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ติ โมเซ
พะทัม ติ โมเซ มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก ยุฮ โรง พะจาว

โอเอฮี โครยญ เจือ� เตือง ไลลวง ตอก ยุฮ อื ปุย ปลัฮเตะ�
พะทัม เฮี เกือฮ โรฮ เอะ ยุง ตอก ฮอยจ มัป่ นึง ปลัฮเตะ�
ไม่ ตอก เกิต กัน โซะ ละ ปุย โครยญ เจือ� เอะ ยุ โรฮ ตอก
เรอมึ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื พะทัม ติ โมเซ
ไก ลอา คัก�
(1) โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 11. คัก เฮี มัฮ ไลลวง ตอก ยุฮ

พะจาว ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ ไลลวง
ปุย ไพรม ตอก ไลลวง อาดัม่ ไม่ เอวา� ไลลวง คาอนิ ไม่ เฮ
เบ่น� ไลลวง เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เจน โนอา� ไม่ ไลลวง
เจด่ี ฮลาวง ป อฮั ปุย บ่าบี่โลน ไม่�
(2) โบ่ต 12 ฮอยจ ละ โบ่ต 50. คัก เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ

โม อซิราเอน� ปุย ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ นึง อื มัฮ อปัราฮมั�
ปุย ไตม อปัราฮมั เซ นึง มัฮ อื ปุย ตอน รพาวม เจือ ไม่ เนอึ
ง อื ป อฮั พะจาว� ฟวยจ เซ มัฮ ไลลวง ยซิฮกั ป มัฮ กวน อื
ไม่ ยาโคป ป มัฮ กวนโซะ อ�ื กวน รเมะ ยาโคป เซ ไก กาว
ลอา ปุย� โม เซ ลอต แปน ฮวันา เจอ โม อซิราเอน เตือง
กาว ลอา เจอ อ�ื ไก โฮวน โบ่ต ป เกว ไม่ โยเซป นึง อื ไม่ ไล
ลวง ตอก โฮลฮ ยาโคป ไม่ กวน ไฮญ อื โฮว อาวต นึง เมือง
อยีปิ เปอ�
พะทัม ติ โมเซ� ปัง ไก ไลลวง ปุย นึง โฮวน ไลลวง� ระ

ลัก่ มัฮ แตะ ไลลวง กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะจาว� เมือ โรง อื
มัฮ ป รโฮงะ ไลลวง ยุฮ พะจาว โอเอฮี โครยญ เจือ� ลัก่ ก
ลอยจ อื มัฮ ลปุง ซันญา นึง ไลลวง ซ แลน แก ลอป พะจาว
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ปุย ไน แตะ� พะทัม เฮี โครยญ โบ่ต อื มัฮ พะจาว ป มัฮ ป
ระ ไล นึง อ�ื พะจาว เซ รเตีฮ โม ป ยุฮ กัน พิต เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ� ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ พะจาว นัม คระ ละ อ�ื
เรอึมชวย ตูเตอมึ อ�ื เพรยีง โรฮ อาึง ป ไมจ ละ อื ลั่กกา
อ�ื พะทัม ติ โมเซ เฮี มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง รพาวม เจือ
ปุย ไพรม� เญือม ลาว ปุย อื โครยญ เจน ปุย เยอ� พะทัม
เฮี เกียฮ เรอมึ ปุย เกือฮ ไก โรฮ รพาวม เจือ เนอมึ ตอก โม
เซ โรฮ�

พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
1 โฆะ ลัง่ เมือ โรง อื พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง�

2 เญือม เซ ปลัฮเตะ ดิ แปน โตว ฮุป ฮอย แตะ เฟือฮ� ม่า
วง เยอื ลัง่� รไม่ ลัง่ ไม่ รอาวม� ราว รอาวม โด่ะ เซ เฟียก
ตัน ลัง่� ลปุ พะจาว มอง ควป คุม ราว รอาวม เซ�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ ซเปีย ไก�� อฮั เซ� ซเปีย เซ
ไก เนอึม ฆาื อ�ื 4 พะจาว เญือม ยุ อื ซเปีย เซ ไมจ ละ อ�ื
พะจาว รกัฮ ซเปีย ฮา เฟียก อ�ื 5ซเปีย เซ อฮั เมือ ซเงะ่ ไม่
อ�ื เฟียก เซ อฮั เมือ ก ซาวม ไม่ อ�ื เมือ กปู อื ไก� เมือ
กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ ติ นึง อ�ื*

6 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ รตา ไก ซน่ะ รอาวม
ละ ซ เกือฮ อื รอาวม เซ รกัฮ ฮา ปุ แตะ�� อฮั เซ� 7 เญอืม
เซ พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั แตะ เซ� รอาวม เซ รกัฮ
เนอมึ ฮา ปุ แตะ� รอาวม อาวต ราว เซ อาวต โน่ง� รอาวม
อาวต ฆรมึ เซ อาวต โน่ง โรฮ� 8 พะจาว อฮั ปลัฮ มะลอง
ไม่ รตา เซ� เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ ลอา
นึง อ�ื
* 1:5 1:5 โม ฮบีรู เญือม เมีญ อื ซเงะ เอ� มัฮ เมีญ อื เน่อมึ เญือม เลียก ซเงะ
ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ ติ นึง อื แม�
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9 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ รอาวม อาวต ฆรมึ มะลอง
รโจะ ติ โดฮ เดอมึ ซ ไก เตะ ซออฮ นึง�� อฮั เซ� ไก เนอึ
ม ตอก อฮั อื เซ� 10 พะจาว อฮั ปลัฮเตะ ไม่ เตะ ซออฮ
เซ� รอาวม รโจะ เซ อฮั ปลัฮ รอาวม ไม่ อ�ื พะจาว เญือม
ยุ อื ไมจ ละ อ�ื 11 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปลัฮ
เตะ กวยฮ โอเอฮี นึง โครยญ เจือ� ตอก โคะ เอาะ� เฮงาะ
รโกะ� ไม่ พักเญือ เมาะ ป ไก เปลิ ไก โนง นึง ปลัฮเตะ เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� ไก เนอมึ ตอก อฮั อื เซ� 12ปลัฮเตะ
กวยฮ เนอมึ โอเอฮี ตอก เซ นึง� พะจาว เญอืม ยุ อื ไมจ ละ
อ�ื 13 เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ ลอวย นึง
อ�ื

14 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ ควน ซเปีย ยุฮ โอเอฮี ไก
นึง ปลัฮ มะลอง� ละ ซ รกัฮ แตะ เมือ ซเงะ่ อื ฮา เมือ ก
ซาวม อ�ื เกือฮ แปน ควน ยุง ปุย เวลา� ซเงะ เคิ เนอึม
นึง� 15 เกือฮ แปน ป รงั นึง ปลัฮ มะลอง� ไม่ ซเปีย โรฮ
อื ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� ไก เนอึม ตอก อฮั อื เซ�
16 พะจาว ยุฮ เนอึม ควน ซเปีย ระ ลอา โม่ว� ป ระ นึง
อื เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ซเงะ่ อ�ื ป แตวะ นึง อื เกือฮ อื
ตัตเตียง เมือ ก ซาวม อ�ื ยุฮ โรฮ ซโมยญ เตือง โอยจ อ�ื
17พะจาว เกือฮ อื อาวต นึง ปลัฮ มะลอง� เกือฮ อื ซอต ซ
เปีย ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� 18 เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ซเงะ่ ไม่
เมือ ก ซาวม อ�ื ไม่ เกือฮ อื รกัฮ ก ซเปีย ฮา ก เฟียก อ�ื
พะจาว เญือม ยุ อื ไมจ ละ อ�ื 19 เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ
อื ไก� มัฮ ซเงะ ปาวน นึง อ�ื

20 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ รอาวม ไก โกะโกลง นึง
โฮวน� โครยญ เจือ� เกือฮ โรฮ ไซม โปว นึง กังฮาว ราว
ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 21 เญือม เซ พะจาว ยุฮ กะ ระ ไก นึง
ปลัฮ รอาวม� ยุฮ โรฮ โกะโกลง โครยญ เจือ� เกือฮ อื อาวต
โตะ รอาวม โฮวน� ตัม เจือ อื ไอฮ โครยญ เจือ� ยุฮ โรฮ
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ไซม โครยญ เจือ� ตอก เจือ แตะ ไอฮ โรฮ� พะจาว เญือม
ยุ อื ไมจ ละ อ�ื 22 พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �เกือฮ
ติ เปอะ พรุฮ โฮวน ปอ นาวก อื ยุฮ ปลัฮ รอาวม� โม ไซม
เกือฮ โรฮ พรุฮแพร เล่ีป ปลัฮเตะ โรฮ�� อฮั เซ� 23 เมือ
กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ พอน นึง อ�ื

24พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เกือฮ ปลัฮเตะ ไก โกะพริ โกะยว่ง
นึง� ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ตัม เจือ อื ไอฮ โครยญ เจือ��
อฮั เซ� ไก เนอึม ตอก อฮั อื เซ� 25 พะจาว ยุฮ เนอึม โอ
เอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ� เญือม ยุ อื ไมจ ละ อ�ื

26 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ยุฮ ปุย ตอก
ฮุปฮอย เอะ ไอฮ� เกือฮ ตอก เอะ� เกือฮ ตัตเตียง กะ นึง
ปลัฮ รอาวม� ตัตเตียง โรฮ อื ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่
วง เตือง โอเอฮี ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ซัตซิง ป โฮว
ลังเตะ เตือง โอยจ อื โรฮ�� อฮั เซ� 27 พะจาว ยุฮ เนอึม
ปุย ตอก ฮุปฮอย โกะ แตะ ไอฮ� ยุฮ อื เตือง ปรเมะ ปรโป
วน� 28พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ พรุฮ
แพร โฮวน ปอ นาวก เปอะ ยุฮ ปลัฮเตะ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน
กุม โอเอฮี ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ตัตเตียง กะ
นึง ปลัฮ รอาวม� ตัตเตียง โรฮ ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป
โฮว นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

29 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� เฮงาะ
รโกะ ไม่ พักเญือ ไม่ เปลิ โคะ เปลิ เอาะ� อาึ เอจี เกือฮ แปน
ป โซม ป ปอน ละ เปอะ โครยญ เจือ� 30ฮละ โคะ ฮละ เอาะ
ไม่ ไรป เบระ โอเอฮี� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ แปน ป โซม ละ
โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ พะจาว� แปน เนอมึ ตอก เซ�

31พะจาว เญือม ยุ อื โอเอฮี ป ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ�
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ไมจ เนอมึ ละ อ�ื เมือ กปู อื ไก� เมือ กซะ อื ไก� มัฮ ซเงะ
แลฮ นึง อ�ื

2
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ

1 ไลลวง กัน ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ โอ
เอฮี อาวต นึง อื โครยญ เจือ เอจี ฟวยจ เมาะ เซ� 2 เญือม
เอจี เติง ซเงะ อาแลฮ นึง อื พะจาว เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ อ�ื
ลโล่ะ นึง อ�ื 3พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ซเงะ อาแลฮ เซ� เกือฮ อื
แปน ซเงะ ซัมคัน� นึง มัฮ อื ซเงะ ลโล่ะ อื ฮา ยุฮ แตะ กัน
เตือง โอยจ อ�ื

พะจาว ยุฮ ปุย นึง เตะ
4-5 ไลลวง ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เญือม ยุฮ พะจาว อื

มัฮ ตอก เฮ�ี เญือม ยุฮ โรง พะจาว เยโฮวา ปลัฮเตะ ไม่
ปลัฮ มะลอง เงอ� ดิ ไก โตว โคะ เอาะ นึง ปลัฮเตะ เอ� ดิ
ไก โตว ป กวยฮ นึง เฟือฮ� มัฮ ฆาื โอ พะจาว เยโฮวา ดิ
เกือฮ พริ เฮละ ละ ปลัฮเตะ� ดิ ไก โตว ปุย ละ ซ มอก แตะ
ม่า ยุฮ แตะ ชจิ เจอ� 6 มัฮ รอาวม ปลาฮึ ป โอก เน่อมึ ปลัฮ
เตะ เซ โน่ง ป ซเกาะ ยุฮ เตะ เอ� 7 เญอืม เซ พะจาว เยโฮวา
โกว เตะ รกาื ละ ยุฮ แตะ ปุย นึง� ฟวยจ เซ ปลาึง รพาวม
โกะ แตะ โตะ มาึฮ อ�ื ปุย เซ ไก เอนิ จีวติ เบือ อ�ื

ไลลวง รปึม เอเด่น
8พะจาว เยโฮวา ยุฮ อาึง รปึม ติ โดฮ นึง แควน เอเด่น�

มัฮ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ เซ อาวต นึง รปึม
เซ� 9 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โคะ กวยฮ นึง รปึม ยุฮ แตะ
เซ� เมาะ ป ไมจ ละ ไง่ ปุย� ไม่ ป ลัง โซม ปุย เปลิ อื ยุฮ
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อื โครยญ เจือ� บัก่บ่วน รปึม เซ ไก โคะ จีวติ นึง� ไม่ โคะ
เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ ป ปุก ไม่ ป พิต�

10 แควน เอเด่น เซ ไก โกลง นึง ปัต ฮอยจ ละ รปึม เซ�
เญือม เอจี ปัต อื โปน รปึม เซ โกลง เซ รกัฮ แปน ปาวน
เซน� 11 ติ เซน อื มัฮ โกลง ปีโชน� มัฮ ป ปัต รวติ เมือง
ฮาวิลา นา ก โฮวน แฮ ไคร นึง� 12 ไคร เมือง เซ มัฮ ไคร
ตึก นึง ไมจ แตะ� นา เซ ไก โรฮ ปุยฮ โคะ ซออย ฮงาื นึง
ไม่ แกว ไมจ ติ เจือ� 13 ติ เซน อื แม มัฮ โกลง กิโฮน� ปัต
รวติ เมือง คุต� 14 ติ เซน อื แม มัฮ โกลง ไทกรติ� ปัต เฆี
ยง เมือง อตัซีเรยี ลวง ลัก โอก ซเงะ นึง อ�ื ติ เซน อื แม
มัฮ โกลง ยูฟะเรตี� แปน ปาวน เตือง เซ�

15 พะจาว เยโฮวา เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ เซ อาวต นึง รปึม
เอเด่น เซ� เกือฮ อื แลน แก อื ไม่ รซอฮ อื นึง� 16พะจาว
เยโฮวา ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �เปลิ โคะ ไฮญ โตะ รปึม เฮี
โครยญ เจือ ปะ ลัง โซม เปอะ� เตอมึ ป ฆวต โซม เปอะ นึง
อ�ื 17 ไก ติ โคะ โน่ง ป โอ เปอะ ไมจ โซม เปลิ อื เฟือฮ เอนิ�
มัฮ โคะ ป เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ ป ปุก ไม่ ป พิต เซ� ลู เปอะ
โซม ซเงะ ออฮ ซ ยุม เปอะ ซเงะ เซ� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง ยุฮ พะจาว ปรโปวน
18 ฟวยจ เซ พะจาว เยโฮวา อฮั เฮี �ไมจ โตว ปรเมะ เฮี

อาวต โน่ง� อาึ ซ ยุฮ ปุ กู อื ป โปง โกะ อื เกือฮ แปน ป เรอึ
ม อ�ื อฮั เซ�

19 โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โอเอฮี ป ไก จีวติ เตือง
โอยจ อื พะจาว เอจี เกือฮ อื เกิต เน่อมึ นึง เตะ� เญือม
เซ ตาว อื ละ ปรเมะ เซ� งอ่ต แลน ตอก ซ ปุก ปรเมะ เซ
มอยฮ อ�ื ปุก ปรเมะ เซ มอยฮ อื ตอก ออฮ เอจี แปน มอยฮ
อื ตอก เซ� 20 ปรเมะ เซ ปุก เนอึม มอยฮ โกะพริ โกะย่วง
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ไม่ ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื ปรเมะ เซ ปังเมอ โอ ดิ ไก ปุ กู ป
เรอมึ อื ไม่ โปง อื โกะ อ�ื

21 เญอืม เซ พะจาว เยโฮวา เกือฮ ปรเมะ เซ ปู ไอจ� ลไล
ไอจ อื เซ กอฮ ซองั พราวก อื ติ� เกือฮ แม เนะ อื รติต ตอก
ไพรม แตะ แม� 22 ซองั พราวก กอฮ พะจาว ฮา ปรเมะ เซ
ยุฮ อื แปน ปรโปวน� ตาว อื ละ ปรเมะ เซ�

23 เญือม เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ เนะซองั โอก
เน่อมึ เนะซองั อาึ� ปุย เฮี เอจี เกือฮ พะจาว โอก ฮา ปร
เมะ� ไมจ อฮั ปรโปวน ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

24 มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต
รพาวม อื นึง ปรโปวน เญือะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย ลอา เซ เอจี
แปน เนะซองั ติ�

25 เญอืม เซ ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน เญือะ อื เซ อาวตฆาวง
ลัง่� ยุง โตว โซะ กิจ�

3
ไลลวง ยุฮ ปุย ป พิต

1 เมาะ ป ยุฮ พะจาว เยโฮวา มัฮ ซโอยญ ป เฮยีง นึง อื
ฮา โกะพริ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ซโอยญ เซ อฮั เฮี ละ ปรโป
วน เซ� �พะจาว อมั คัต เนอมึ โม เปะ โอ โซม เปลิ โคะ โตะ
รปึม เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

2ปรโปวน เซ โลยฮ อื ละ ซโอยญ เซ� �เปลิ โคะ นึง รปึม
เฮี โฮลฮ โซม โครยญ เจือ� 3พะจาว ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�โคะ อาวต บัก่บว่น รปึม เฮี ติ โคะ โน่ง ป โอ เปอะ ไมจ โซม
เปลิ อ�ื ปุ ลอก เฟือฮ เอนิ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ฆาื� � อฮั
เซ เนิ�

4 ซโอยญ เซ โลยฮ อื ละ ปรโปวน เซ� �ยุม เนอึม เปอะ
โตว ฆาื เฟือฮ� 5 พะจาว เอจี มัฮ ยุง อ�ื โซม เปอะ เญือม
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ออฮ ซ ซเปีย ไง่ เปอะ ฆาื เญือม เซ� ซตอก เอนิ เปอะ พะ
จาว� ซ ยุง โรฮ เปอะ ป ปุก ไม่ ป พิต ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

6 เญือม แลน ปรโปวน เปลิ โคะ เซ� ไมจ ละ ไง่ อ�ื ชอม
ซ ญึม ละ อ�ื มัฮ โรฮ แกต อื ติ แตะ ซ โฮลฮ พันญา ไมจ
แตะ เบือ อ�ื เปฮ โซม อื ฆาื อ�ื เปฮ โรฮ เกือฮ อื ละ ปรเมะ
เญือะ แตะ งอ่น� ปรเมะ เญือะ อื เซ โซม โรฮ อ�ื 7 เญือม
เซ ยุง เอนิ คิง แตะ เตือง ลอา แตะ� ตอก ป ซเปีย พราวป
ไง่ โฮ� ยุง มัฮ แตะ ปุย อาวต ฆาวง� ตุย ชญิ ฮละ เม ละ ซ
เฟีย แตะ ฆาื อ�ื

ปุย ลอก ตุต ฆาื พิต แตะ
8 ปู เซ เยอ ปุย ลอา เซ ฮมอง ลอยฮ โฮว พะจาว เยโฮวา

นึง รปึม เซ� ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน เญือะ อื ตอ เอนิ เม่าะ
ลลาึง โคะ เอาะ โตะ รปึม เซ� ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไฆลป ฮา
ไง่ พะจาว� 9 พะจาว เยโฮวา กอก ปรเมะ เซ� �ปะ อาวต
เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 ปรเมะ เซ อฮั เฮ�ี �อาึ
ฮมอง ลอยฮ โฮว เปอะ นึง รปึม เซ� ฮลัต ฆาื� ตอ เม่าะ ฆาื
อาวต ฆาวง แตะ�� อฮั เซ�

11 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย รโฮงะ ละ เปอะ มัฮ เปอะ ปุย
อาวต ฆาวง เงอ� อมั มัฮ โซม เปอะ เปลิ โคะ คัต อาึ แตะ
โอ โซม โฮ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ� 12 ปรเมะ เซ โลยฮ
อ�ื �ปรโปวน เกือฮ เปอะ อาวต ดิ ไม่ เยอะ เซ เกือฮ เปลิ
โคะ เซ เนิ� อาึ โคะ โซม เนอมึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

13พะจาว อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �ปะ ยุฮ โน่ง เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ซ
โอยญ ป จุ อาึ โซม เมอ� อาึ โคะ โซม เนอึม ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

14 พะจาว อฮั เฮี ละ ซโอยญ เซ� �ปะ ซ ลอก เปอะ ป
โอยจ นึง โซะ แตะ ฮา โกะพริ โกะยว่ง ไฮญ โครยญ เจือ นึง
ยุฮ เปอะ ตอก เซ� ซ โฮลฮ เปอะ โฮว นึง เวยีก แตะ ไม่ ซ
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โฮลฮ เปอะ โซม เตะ รกาื ฆาื อื ล่อยญ เจน เปอะ� 15 อาึ ซ
เกือฮ ปะ ไม่ ปรโปวน เฮี เกละยุ ปุ แตะ� ฮอยจ ละ จัตเจือ
เปอะ ไม่ จัตเจือ ปรโปวน เฮี เฆียง เฮ�ี จัตเจือ ปรโปวน เซ
ซ บึน ไกญ ปะ ติ ปุย� เกือฮ บลวย� ปะ ซ ปวก โรฮ เปอะ
ล่อยจ ปุย เซ ปอ โซะ อื โรฮ�� อฮั เซ�

16พะจาว อฮั โรฮ เฮี ละ ปรโปวน เซ� �เญอืม โรวก เปอะ
กวน แตะ ปะ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ละ เปอะ� เญือม เกิต กวน
เปอะ อาึ ซ เกือฮ ปะ โซะ เนอึม ป อาวม� ปัง มัฮ ตอก เซ�
ปะ ซ ไก ลัง่ รพาวม เปอะ นึง ปรเมะ เญือะ แตะ� ปรเมะ
เญือะ เปอะ เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ปะ�� อฮั เซ�

17พะจาว อฮั โรฮ เฮี ละ อาดัม่� �ปลัฮเตะ เญือะ ซ ไมจ
โตว ละ เปอะ ตอก ไพรม แตะ� มัฮ ฆาื งอ่ต ปะ ป อฮั ปรโป
วน เญือะ แตะ� ไม่ โซม เปอะ เปลิ โคะ คัต อาึ แตะ โอ โซม
เซ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ กัน โซะ ล่อยญ ฆอ แตะ� เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ โซม เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ โซม ป ซมา แตะ นึง ปลัฮเตะ� ลลาึง ป ซมา เปอะ เซ
ซ กวยฮ โคะ กัต นึง ละ เปอะ งอ่น� ไม่ ไรป กัต โฮวน เจือ�
19 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม เบือ ยุฮ แตะ กัน ปอ แตก ลโอฮ
โฆลฮ ลฮาึง แตะ� ฮอยจ ละ แปน แม เปอะ เตะ ตอก ไพรม
แตะ� นึง ยุฮ อาึ เปอะ นึง เตะ� ปะ มัฮ เปอะ เตะ รกาื� ซ
โฮลฮ แม เปอะ แปน เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

พะจาว ยุฮ เครองึ เซอกึ ละ อาดัม่ ไม่ เอวา
20 ปรเมะ เซ ปุก มอยฮ ปรโปวน เญือะ แตะ� อฮั เอวา

ละ อ�ื นึง มัฮ อื มะ ปุย เมือ โรง อื เตือง โอยจ อื เมาะ ป ซ
เกิต นึง ปลัฮเตะ�*
* 3:20 3:20 นึง ลปุง ไพรม เอวา เซ มัฮ อฮั อื �จีวติ� ไม่� มัฮ อฮั อื เอวา เซ
มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
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21 เญือม เซ พะจาว เยโฮวา ยุฮ เครองึ เซอกึ ละ อาดั่ม
ไม่ ปรโปวน เญือะ อื นึงฮกั ซัตซิง� จาวป อื ละ อ�ื

พะจาว โครฮ อาดัม่ ไม่ เอวา ฮา รปึม เอเด่น
22 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� ปเล่ีย เฮี ปุย

เยอ เอจี ตอก โรฮ เอะ นึง ยุง อื ป มัฮ ป ปุก ไม่ ป พิต�
ปเล่ีย เฮี ดัฮ กอยฮ เตะ แตะ ละ เปฮ แตะ โซม เปลิ โคะ จี
วติ เซ ตึน ซ ไอม ลอป ฆาื อ�ื ไมจ โตว เกือฮ ยุฮ อื ตอก
เซ�� อฮั เซ� 23 มัฮ ฆาื เซ ป โครฮ พะจาว อื โอก ฮา รปึม
เอเด่น ฆาื อื ละ ซ เกือฮ อื มอก ม่า ยุฮ ชจิ นึง ปลัฮเตะ� นึง
เอจี มัฮ โรฮ โกะ อื เตะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื 24ฟวยจ โครฮ อื
โอก เซ พะจาว เกือฮ โม เตปด่า ไก โพรยจ อาวต นึง รปึม
เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื เกือฮ โรฮ วจิ ไก รเออปึ งอ นึง
อาวต นา เซ� เกือฮ วจิ เซ แน ติ แตะ โครยญ ลวง ละ ซ
เกือฮ อื ปุย โอ เกียฮ เลียก ละ โคะ จีวติ เซ�

4
ไลลวง คาอนิ ไม่ เฮเบ่น

1 เญือม เอจี โฮลฮ อาดั่ม ยุ ปุ แตะ ไม่ เอวา ปรโปวน
เญือะ แตะ เซ� ปุย เญือะ อื เซ โรวก� ฟวยจ เซ เกิต คา
อนิ นึง� เอวา เซ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ กวน รเมะ แตะ
เบือ เรอึม พะจาว แตะ�� อฮั เซ� 2ฟวยจ เซ เกิต แม ปุ�
มอยฮ อื มัฮ เฮเบ่น�
เฮเบ่น เซ มัฮ ป เลียง แกะ� คาอนิ เซ มัฮ ป ยุฮ รปึม�

3 ไก ติ ซเงะ คาอนิ โรวก เปลิ โคะ เปลิ เอาะ ละ ซ ทไว แตะ
ละ พะจาว. 4 เฮเบ่น เซ โรวก โรฮ โม กวน แกะ เกิต โรง ยุฮ
แตะ งอ่น� มอก อ�ื โตะ อื ไม่ ลออยฮ อื เซ ตอง ทไว อื ละ
พะจาว� เฮเบ่น เซ ปุก รพาวม พะจาว. ป ทไว อื เซ ปุก โรฮ
รพาวม อ�ื 5 คาอนิ เซ ปุก โตว รพาวม พะจาว� ป ทไว อื
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เซ ปุ โรฮ ปุก อ�ื คาอนิ รอก ลัมเลือ รพาวม� นา มึต นา
มอง ฆาื อ�ื

6 พะจาว อฮั เฮี ละ คาอนิ� �เมอ รอก พาวม เปอะ นึง
อ�ื มัฮ ฆาื เมอ ป นา มึต นา มอง เปอะ ฆาื อ�ื 7 ดัฮ ปะ ยุฮ
ป ปุก โฮ� โม่ ซ ปุก โรฮ ละ อาึ อ�ื ดัฮ ปะ ยุฮ ป โอ ปุก�
มัป่ เซ เอจี อาวต นึง โตะ รเวอืะ ละ ซ ดัม อื บุก ปะ ตอก ซัต
ซิง โฮ� นึง ฆวต เป อื ปะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ ไป
นึง�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

8 คาอนิ อฮั เฮี ละ เฮเบ่น ป มัฮ ปุ แตะ เซ� �โฮว� โฮว
ดิ นึง รปึม และ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ โฮว เนอึม� เญือม
อาวต ดิ อื นึง รปึม เซ คาอนิ โกฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ เซ�

9 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ คาอนิ� �เฮเบ่น ป มัฮ ปุ
เปอะ เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� คาอนิ โลยฮ อ�ื �ยุง โตว
ก อาวต ปุ แตะ เซ� มัฮ โตว อาึ ป แลน แก เยอ� เกียฮ
ไฮมญ โน่ง เปอะ อาึ นึง เมอ�� อฮั เซ�

10 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปะ เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ เมอ� ฮนัม ปุ เปอะ ป ปัต ลังเตะ เซ ตอก เอนิ ป รโอง
ดวน อาึ โรก เวน ละ ปะ� 11 ปะ ซ ลอก เปอะ ป ตึก นึง โซะ
แตะ ฆาื อ�ื เฆิม เฮี ซ กี เตะ ไฮจ รอาวม ละ เปอะ� นึง เอจี
มัฮ เตะ เฮี ป ลอก ฮนัม ปุ เปอะ เซ ไม่ ฟอง โรฮ อื ปะ ละ
อาึ� 12 เญือม ยุฮ เปอะ รปึม เญือะ ซ ลุก โตว ป ซมา ลโล
วง เปอะ นึง ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
อาวต ไมจ ตอก ปุย� ซ โฮลฮ เปอะ ตอ ไป ตอ มา ลอป นึง
ปลัฮเตะ เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

13 คาอนิ อฮั เฮี ละ พะจาว, �ตุต เกือฮ เปอะ อาึ ลอก เฮี
เอจี โฮฮ ฮา ปุน โอต เตอะ� 14 ปะ เอจี โครฮ เปอะ อาึ โอก
ฮา ปลัฮเตะ ไมจ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ซไง ฮา โกะ แตะ�
อาึ ซ โฮลฮ โฮว ไป โฮว มา ลอต แปน ปุย โอ ไก เญือะ อาวต
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คราว โซม ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ รโตฮ ยุ อาึ ตึน ซ ยุฮ ยุม ไม่
เยอะ�� อฮั เซ คาอนิ เซ�

15พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ� ดัฮ ไก ป ยุฮ ยุม ไม่
ปะ อา� ปุย เซ ซ ลอก ตุต ฆาื อื อาแลฮ เตะ เซ เอนิ�� อฮั
เซ ละ คาอนิ� เญือม เซ พะจาว ไม อาึง คาอนิ ติ เจือ� นึง
ซ แปน อื ควน เกือฮ ปุย ยุง โอ แตะ ไมจ ยุฮ ยุม ไม่ อื เญื
อม รโตฮ อื ยุ คาอนิ เซ� 16 คาอนิ โอก ซไง ฮา ก อาวต พะ
จาว. อาวต นึง เมือง โนต�* บลัฮ รปึม เอเด่น เซ ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อ�ื

ไลลวง จัตเจือ คาอนิ
17 คาอนิ ไม่ ปรโปวน เญือะ อื โฮลฮ กวน รเมะ แตะ ติ�

อฮั เอโนก ละ อ�ื เญือม เกิต เอโนก เซ คาอนิ ปุก เญือม
ตัง อื ยว่ง ติ� ลอต อฮั ยว่ง เอโนก ไม่ อื ฆาื อ�ื 18 กังเคะ
เอ เอโนก เซ ไก โรฮ กวน รเมะ� มอยฮ อื มัฮ อริตั� อริตั เซ
มัฮ เปือะ เมฮุยาเอน� เมฮุยาเอน เซ มัฮ เปือะ เมทูชาเอน�
เมทูชาเอน เซ มัฮ เปือะ ลาเมก�

19 ลาเมก เซ ไก ปรโปวน เญือะ ลอา ปุย� มอยฮ อื มัฮ
อาด่า ไม่ ซินลา� 20 กวน อาด่า เซ มัฮ ยาบัน่� โม ป อาวต
นึง พากัง เมือ โรง อื ละ ซ เลียง แตะ ซัตซิง เอจี มัฮ จัตเจือ
ยาบัน่ เซ� 21 ปุ ยาบัน่ เซ มัฮ ยูบัน่� โม ป เกง นึง เตียต
แตะ ซึง โฮวน ไซ ไม่ โม ป เกียฮ ปาึง เปี มัฮ จัตเจือ ยูบัน่
เซ� 22 ซินลา ไก โรฮ กวน รเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ ทูบัน่คา
อนิ� ปุย เซ มัฮ จังเคือง เกียฮ แตม โอเอฮี นึง ไร ซเงี ไม่ ไร
เฮลีจ� รนัน ทูบัน่คาอนิ เซ มัฮ นาอามา�

23 ลาเมก อฮั เฮี ละ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง รซอม แล่
แตะ� �อาด่า� ซินลา� งอ่ต ที ลปุง อาึ เฮ�ี ไก ปรเมะ นมุ

* 4:16 4:16 นึง ลปุง ฮบีรู โนต มัฮ อฮั อื ตอ ไป ตอ มา ไม่ อ�ื
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ติ ปุย� เคียต ปุฮ อาึ� อาึ ปังเมอ โรก เอนิ ละ อื ปอ ยุม อ�ื
24 ปุย ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ คาอนิ โฮ� จัมเปน ลอก ตุต แตะ ฆาื
อื อาแลฮ เตะ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อื ปัง
เมอ ซ ลอก เอนิ ตุต แตะ ฆาื อื อาลแฆลฮ โรฮ อาแลฮ เตะ
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง เซต
25 กังเคะ เอ� อาดัม่ ไม่ เอวา เซ ไก แม โรฮ กวน รเมะ อ�ื

เญือม เซ เอวา อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ แม กวน รเมะ
เนิ ตัง เฮเบ่น ป ยุฮ คาอนิ ยุม ไม่ เซ�� อฮั เซ� ปุก มอยฮ
กวน แตะ เซ� อฮั เซต ละ อ�ื 26 เซต เซ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� อฮั เอโนต ละ อ�ื
มัฮ เญอืม เซ เญอืม อฮั โรง ปุย พะเยโฮวา เญอืม ไววอน

แตะ�

5
ไลลวง ปุย ไพรม

1 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ อาดัม่� เญือม ยุฮ พะจาว
ปุย มัฮ ยุฮ อื ตอก ฮุป ฮอย โกะ แตะ� 2 ยุฮ อื เตือง ปรเมะ
ปรโปวน� ซเงะ เซ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อ�ื อฮั โรฮ ปุย ละ
อ�ื

3 เญอืม ไก อาญุ อาดัม่ 130 เนอมึ เมอ ไก กวน รเมะ ติ�
ตอก เอนิ เปือะ แตะ ไอฮ� ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เซต ละ อ�ื
4ฟวยจ เกิต เซต เซ อาดัม่ ไอม ลัง่ 800 เนอมึ� โฮลฮ กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน� 5 อาญุ อื ฮาวก 930 เนอึม
เดอมึ ยุม�

6 เญือม ไก อาญุ เซต 105 เนอึม เมอ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ เอโนต� 7 ฟวยจ เกิต เอโนต เซ เซต ไอม ลัง่ 807
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เนอึม� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�
8 อาญุ อื ฮาวก 912 เนอมึ เดอมึ ยุม�

9 เญอืม ไก อาญุ เอโนต 90 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ เคนัน� 10 ฟวยจ เกิต เคนัน เซ เอโนต ไอม ลัง่
815 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�
11 อาญุ อื ฮาวก 905 เนอมึ เดอมึ ยุม�

12 เญอืม ไก อาญุ เคนัน 70 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ มาฮะลาเลน� 13ฟวยจ เกิต มาฮะลาเลน เซ เคนัน
ไอม ลัง่ 840 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน� 14 อาญุ อื ฮาวก 910 เนอมึ เดอมึ ยุม�

15 เญอืม ไก อาญุ มาฮะลาเลน 65 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ ยาเรต� 16ฟวยจ เกิต ยาเรต เซ มาฮะลาเลน
ไอม ลัง่ 830 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน� 17 อาญุ อื ฮาวก 895 เนอมึ เดอมึ ยุม�

18 เญือม ไก อาญุ ยาเรต 162 เนอึม เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เอโนก� 19ฟวยจ เกิต เอโนก เซ ยาเรต ไอม
ลัง่ 800 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�
20 อาญุ อื ฮาวก 962 เนอมึ เดอมึ ยุม�

21 เญอืม ไก อาญุ เอโนก 65 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ เมทูเซลา� 22 ฟวยจ เกิต เมทูเซลา เซ เอโนก
รโจะ ดิ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� เอโนก เซ อาวต
นัม พะจาว 300 เนอึม� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน
แตะ โฮวน� 23 อาญุ เอโนก เตือง โอยจ อื ไก 365 เนอึม�
24 เอโนก รโจะ เนอมึ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ฮอยจ ละ ไฆร
แตะ� ไก โตว ป ยุ นึง เอจี ตุย พะจาว อ�ื

25 เญือม ไก อาญุ เมทูเซลา 187 เนอึม เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ ลาเมก� 26 ฟวยจ เกิต ลาเมก เซ เมทูเซลา
ไอม ลัง่ 782 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน� 27 อาญุ อื ฮาวก 969 เนอมึ เดอมึ ยุม�
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28 เญือม ไก อาญุ ลาเมก 182 เนอึม เมอ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� 29 ปุก มอยฮ อ�ื อฮั โนอา* ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �เอะ
โฮลฮ ยุฮ กัน โซะ กัน เชยีน เคียง อฮั พะจาว ป โซะ ละ ปลัฮ
เตะ เฮ�ี กวนดุ เฮี ปังเมอ ซ เกือฮ เอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ�� อฮั เซ� 30 ฟวยจ เกิต โนอา เซ ลาเมก ไอม
ลัง่ 595 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�
31 อาญุ ลาเมก ฮาวก 777 เนอมึ เดอมึ ยุม�

32 เญือม ไก อาญุ โนอา 500 เนอึม เมอ ไก กวน ลอวย�
มัฮ เชม ไม่ ฮาม ไม่ ยาเฟต�

6
ป ฆอก ป เบร ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ

1 เญอืม เอจี พรุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ โฮวน เนอ� เอจี โฮวน
โรฮ ไม่ กวน รโปวน อ�ื 2 เญือม เซ โม ป อฮั ปุย มัฮ กวน
รเมะ พะจาว แลน กวน รโปวน ปุย ปลัฮเตะ� ยุ ไมจ อ�ื
เลือก ป ปุก รพาวม แตะ นึง อ�ื เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ
แตะ� 3 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โตว ลปุ
แตะ อาวต ลอป ไม่ ปุย ปลัฮเตะ นึง มัฮ อื เนะซองั ทัมมด่า�
เวลา ซ เกือฮ อาึ ละ อื ซ ไก ติ รอย ไม่ งา่ เนอึม โน่ง�� อฮั
เซ�

4 เญอืม ไอฮ กวน พะจาว ปุ แตะ ไม่ กวน รโปวน ปุย ปลัฮ
เตะ เซ ไก กวน ไม่ ปุ แตะ� แปน ปุย ระ ปุย ฮลาวง ไม่ เกง
แตะ งอ่น� แปน ปุย พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง นึง ปลัฮเตะ เฮี
เจน เซ�

5 พะจาว ยุ ยุฮ ปุย กัน ฆอก กัน เบร โฮวน เจือ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ยุ ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ลอป ป

* 5:29 5:29 (ตัม ลปุง ไพรม เมอ โนอา เซ มัฮ อฮั อื รพาวม ไมจ มวน ละ��
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ฆอก ละ อื โน่ง� 6 เญือม เซ พะจาว ไกลฮ นึง ยุฮ แตะ ปุย
ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ� ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื 7 พะจาว อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย ยุฮ แตะ เฮ�ี เตือง ปุย เตือง โกะพริ
โกะย่วง� เตือง ไซม ไล่ ไม่ ซัตซิง โฮว ลังเตะ โครยญ เจือ�
ซ เกือฮ ไฆร ฮา ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื นึง ไกลฮ แฮะ นึง ยุฮ
แตะ โอเอฮี โม เฮ�ี� อฮั เซ� 8 เจน เซ มัฮ โนอา โน่ง ป ปุก
รพาวม พะจาว เยอ�

ไลลวง โนอา
9 เฮี มัฮ ไลลวง โนอา� ลลาึง ปุย ติ เจน เซ มัฮ โนอา โน่ง

ป มัฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว นึง อ�ื มัฮ ปุย ไมจ ไล โครยญ
เจือ� รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� 10 โนอา ไก กวน
รเมะ ลอวย� มอยฮ อื มัฮ เชม ติ� ฮาม ติ� ยาเฟต ติ�

11 เญือม เซ ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป รแอม ซเออมึ ลโฮก โตะ
รพาวม ละ ยุ พะจาว อ�ื ปลัฮเตะ นาวก นึง ป ฆอก ป เบร
ป กอยจ ป ราวม โฮวน เจือ� 12พะจาว ชวน ปุย ปลัฮเตะ�
มัฮ ป ฆอก ละ อื โครยญ เจือ� ปุย ปลัฮเตะ เอจี พลวย ติ
แตะ ละ ยุฮ แตะ ป โอ ปุก เตือง โอยจ อ�ื 13พะจาว อฮั เฮี
ละ โนอา� �อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อาวต อ�ื มัฮ ฆาื เอจี นาวก ปลัฮเตะ
นึง ป ฆอก ป เบร ป กอยจ ป ราวม ป ซ ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื
14 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ โล่ง ระ ฆาื อื ละ เญือะ โกะ เปอะ
ไอฮ� ยุฮ นึง โคะ ฆิ โกเฟอ� ยุฮ แปน คัก แปน คัก แตะ�
ตา ยัง่ นึง เตือง ก พริ กไน อ�ื 15 ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี
เกือฮ ลัง่ ลอวย รอย รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ รฮอน รเนฮ� เกือฮ
ฮลาวง งว่ย รเนฮ� 16 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โบฮ โบ พรงั อื
ติ รเนฮ ไคว อ�ื ยุฮ โรฮ ไม่ โตะ รเวอืะ เฆียง อื ติ� โล่ง เซ
เกือฮ ไก ลอวย คัก� 17 ไตม อาึง� อาึ ซ เกือฮ รอาวม เลอปึ



ติ โมเซ 6:18 xvii ติ โมเซ 7:4

ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี ป ไก รพาวม
ติ ฆรมึ มะลอง ไลจ� เมาะ ป ไก นึง ปลัฮเตะ ซ ยุม แกล�
18 อาึ ซ เกือฮ ตอน ลปุง ซันญา แตะ ไม่ ปะ เฮ�ี ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ เลียก โตะ โล่ง เฮ�ี เตือง ปะ เตือง กวน เปอะ� เตือง
ปุย เญือะ เปอะ เตือง โมวน เปอะ� 19 ซัตซิง ไมจ โรฮ ปะ ซ
เพระ ติ เจือ ติ กู� เกือฮ โรฮ เลียก ไม่ เปอะ โตะ โล่ง เซ ละ
ซ เกือฮ เปอะ ไอม ไม่ แตะ� ไอฮ ป ไฮมญ อื ติ ไม่ ปรโปวน
อื ติ โครยญ เจือ อ�ื 20 ไซม ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่วง� ไม่ ซัต
ซิง ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ อ�ื ซ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ เจือ
ติ กู ตัม เจือ แตะ ไอฮ โครยญ เจือ ละ ซ เกือฮ ปะ อื ไอม�
21 ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป แฮรน ป โซม ละ โกะ แตะ ไม่ ละ ซัต
ซิง โม เซ โครยญ เจือ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

22 โนอา ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั พะจาว อื ละ แตะ โครยญ
เจือ�

7
โนอา เลียก โตะ โล่ง

1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โนอา� �ปะ ไมจ เปอะ โฮว
เลียก อาวต นึง โตะ โล่ง ระ เซ เตือง เญือะ เปอะ โรฮ� ปุย
ติ เจน เฮี อาึ เอจี ยุ อุ� มัฮ ปะ โน่ง ป ซืไซ นึง อื ละ อาึ อ�ื
2 ไมจ เปอะ โรวก ซัตซิง ป ซงะ่ ไล อื โครยญ เจือ� ติ เจือ
อาแลฮ กู เตือง ป ไฮมญ ปรโปวน อ�ื ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล นึง
อื ไมจ เปอะ โรวก ติ เจือ ติ กู� เตือง ป ไฮมญ ปรโปวน อ�ื
3 ไซม ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ติ เจือ อาแลฮ กู� เตือง ป ไฮมญ
ปรโปวน อ�ื ละ ซ โฮลฮ อื ซึป ลัง่ เจือ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
4 ไก ลัง่ อาแลฮ ซเงะ กา ซ เกือฮ อาึ พริ เฮละ รปาวน ซเงะ
รปาวน ซาวม เมอ� โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม ป เอจี ยุฮ
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ฮุ เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เกือฮ ไฆร ฮา ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

5 โนอา ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โครยญ
เจือ�

ไลลวง อาญุ โนอา
6 เญือม เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เซ โนอา ไก อาญุ แลฮ

รอย เนอมึ� 7 โนอา ไม่ ปุย เญือะ อื ไม่ กวน ไม่ โมวน อื เลีย
ก ดิ โตะ โล่ง เซ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา รอาวม ระ
เซ� 8 ซัตซิง เมาะ ป ซงะ่ ไล ไม่ ป โอ อื ซงะ่ ไล ไม่ ไซม ไม่
ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ อ�ื 9 ฮอยจ เคะ โนอา แปน
กู แปน กู แตะ เตือง ป ไฮมญ ปรโปวน อ�ื โนอา เลียก ไม่
อื โตะ โล่ง เซ ตอก เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื 10ฟวยจ เซ
อาแลฮ ซเงะ รอาวม ระ ฮอยจ เนอมึ นึง ปลัฮเตะ�

ไลลวง เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ
11 เญือม ไก อาญุ โนอา แลฮ รอย เนอมึ เมอ� ปุก ฮาวก

เคิ ลอา กาว โรฮ อาแลฮ ซาวม� ซเงะ เซ รอาวม ระ ก โด่ะ
อื เซ จาึฮ โอก เน่อมึ ฆรมึ เตะ� ระ ลัมเลือ เฮละ นึง ตอก ป
โทก ป โซ โฮ� 12 เฮละ รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม เอนิ�

13 โนอา ไม่ ปุย เญือะ อื ไม่ กวน อื ป มัฮ เชม� ฮาม� ยา
เฟต� ไม่ โมวน อื เตือง ลอวย อ�ื เลียก ดิ โตะ โล่ง เซ ซเงะ
เซ เอนิ� 14 โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ไม่ ไซม
ไล่ โครยญ เจือ เลียก โรฮ ไม่ อ�ื 15-16 โอเอฮี เมาะ ป ไก
รพาวม โครยญ เจือ ฮอยจ เคะ โนอา� เลียก ไม่ อื โตะ โล่ง
เซ แปน กู แปน กู แตะ� เตือง ป ไฮมญ ป ปรโปวน อ�ื ตอก
เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว ซอง รเวอืะ
โล่ง เซ ไม่ อ�ื

17 ไน รปาวน ซเงะ เซ รอาวม ฮาวก แนฮ ปุๆ ปอ เอนิ
ตอยฮ โล่ง เซ ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื 18 รอาวม ระ แนฮ ลัง่
ปุๆ ปอ เลอปึ อื ปลัฮเตะ� โล่ง เซ ตอยฮ แนฮ ราว รอาวม�
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19 รอาวม เซ ฮาวก ฮอยจ ละ เลอปึ อื เปือง โม เปือง มอยจ
ติ ฆรมึ มะลอง เตือง โอยจ อ�ื 20 ฮาวก เอนิ ฮลาวง ฮา เปื
อง โม กาว โรฮ พอน รเนฮ� 21 โม ไซม ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่
วง ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 22 เมาะ
ป ไก รพาวม นึง ปลัฮเตะ ยุม เตือง โอยจ อ�ื 23พะจาว ยุฮ
เนอมึ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง ปลัฮเตะ� เตือง ปุย เตือง โกะ
พริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โนอา ไม่ โม ป
อาวต ไม่ อื โตะ โล่ง เซ โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� 24 ไก ติ รอย ไม่
รฮอน ซเงะ เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ เอ�

8
รอาวม เน่ฮ ปุ ปุ

1พะจาว โตก ละ โนอา ไม่ โกะพริ โกะยว่ง อาวต ไม่ อื โตะ
โล่ง เซ� เญอืม เซ พะจาว เกือฮ กาื บาึง ราว ปลัฮเตะ ละ ซ
เกือฮ อื รอาวม เซ เน่ฮ� 2 รอาวม ฆรมึ เตะ เญือะ จาึฮ โตว
โอก� พริ ปุ โรฮ เญือะ เฮละ นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โอง�
3 รอาวม เลอปึ ปลัฮเตะ เซ เน่ฮ ปุ ปุ� เญอืม เอจี โปน อื ฮา
ติ รอย ไม่ รฮอน ซเงะ เซ เอจี เน่ฮ รอาวม เมอ� 4 โล่ง เซ
คัง นึง บลาวง อะรารตั� เญือม คัง อื เซ ปุก ฮาวก เคิ อา
แลฮ เซ กาว โรฮ อาแลฮ ซาวม� 5 รอาวม เซ เน่ฮ แนฮ ปุๆ
ฮอยจ ละ เคิ กาว� เญอืม เอจี ฮาวก เคิ กาว ติ ซาวม เมอ�
เปือง โม เอจี ปลาฮึ ปอ ชวน ปุย อ�ื

โนอา พลวย รงัก่ ไม่ รโกะเกอื
6ฟวยจ เซ รปาวน ซเงะ แม โนอา โปฮ รเวอืะ นาตัง โล่ง

ยุฮ แตะ เซ� พลวย รงัก่ ติ ตัว� 7 รงัก่ เซ โปว ไป โปว มา
ฮอยจ ละ ไฮจ รอาวม นึง ปลัฮเตะ� 8 เญอืม เซ พลวย โรฮ ร
โกะเกอื ติ นึง ฆวต ยุง แตะ เมาะ ไฮจ รอาวม ฮา ปลัฮเตะ�
9 รโกะเกอื เซ แมๆ ละ โล่ง เซ นึง โอ อื ยุ ก ซ จัป แตะ�
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นึง เลอึป ลัง่ รอาวม ปลัฮเตะ ละ อื เตือง โอยจ อ�ื โนอา
ซนาว เตะ แตะ เดือะ เชอืน อื เกือฮ เลียก แม โตะ โล่ง ไม่
แตะ� 10 มอง แม อื อาแลฮ ซเงะ� พลวย แม รโกะเกอื เซ
ติ โฮน� 11 เญอืม เอจี ฮลอง บู เยอ� รโกะเกอื เซ ปวก โรวก
ฮละ กาวก ไอม นึง รฆุฮ แตะ� เอญี แม ไม่ อ�ื เญือม เซ
โนอา ยุง เอนิ เอจี ไฮจ รอาวม ฮา ปลัฮเตะ� 12 โนอา มอง
แม อื อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ พลวย แม รโกะเกอื เซ ติ
โฮน แม� รโกะเกอื เซ ลอต โอ เญือะ เอญี�

โนอา โอก ฮา โตะ โล่ง
13 เญอืม ไก อาญุ โนอา แลฮ รอย ไปล ติ เนอมึ� ปุก ฮาวก

เคิ ติ เซ ติ ซาวม� เอจี ไฮจ รอาวม นึง ปลัฮเตะ เอ� โนอา
ตอฮ พรงั โล่ง ยุฮ แตะ ละ ซ แก แตะ ปลัฮเตะ� เญือม แก
อื ชวน เอจี ซออฮ ปลัฮเตะ� 14 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ลอา งา่
โรฮ อาแลฮ ซาวม เมอ� เอจี ซออฮ เตือง โอยจ อื ปลัฮเตะ
เอ�

15 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โนอา� 16�ปะ ไม่ ปุย เญือะ
เปอะ ไม่ กวน ไม่ โมวน เปอะ� ไมจ เปอะ โอก ฮา โล่ง เฮ�ี
17 โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม ป อาวต ไม่ เปอะ เซ เตือง ไซม
ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ โครยญ เจือ
เกือฮ โรฮ โอก ไม่ เปอะ ละ ซ พรุฮแพร อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื

18 โนอา โอก เนอึม ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน ไม่ โมวน
แตะ� 19 โม โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ไซม ไล่ โอเอฮี เซ โอก ตื ฮา
โล่ง เซ� อาวต ตัม เจือ แตะ ไอฮ โครยญ เจือ�

20 เญือม เซ โนอา รชุก ซโมะ ละ ซ ยุฮ แตะ คัน ไว แตะ
พะจาว นึง� ตุย ซัตซิง ไม่ ไซม ป ซงะ่ ไล อื ละ มอก แตะ
ตอง ทไว ละ พะจาว นึง คัน เซ งอ่น� 21 เญือม อาวม พะ
จาว ซออย ฮงาื อื อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ เญือะ ซ
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ยุฮ โตว ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัง คิต ลอป ปุย ป ฆอก โตะ
รพาวม แตะ เน่อมึ เญือม มัฮ ลัง่ แตะ กวนดุ� อาึ เญือะ ซ
ยุฮ โตว ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ ฆาื อื ตอก ยุฮ
แตะ โฮน เฮ�ี 22 ติ เจน ไก ลัง่ ปลัฮเตะ เฮ�ี แจง ซ ไก เญื
อม โม่ ไม่ เญือม มัก� เญือม โฆยญ ไม่ เญือม ฮรวน� เญื
อม แลง ไม่ เญือม เฮละ� ไก ซเงะ่ ไม่ รซาวม นึง อ�ื� อฮั
เซ พะจาว�

9
พะจาว เกือฮ ปุย โฮลฮ ปอน โตะ

1 พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โนอา ไม่ กวน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เกือฮ ติ เปอะ พรุฮแพร ปอ นาวก เปอะ ยุฮ ปลัฮเตะ� 2อาึ
ซ เกือฮ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ
ไม่ กะ เตือง โอยจ อื ฮลัต นึง โม เปะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
ตัตเตียง� 3 โตะ โอเอฮี ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ ซ แปน ป
โซม ป ปอน ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ เกือฮ ละ โม เปะ
โครยญ เจือ ตอก เอจี เกือฮ โรฮ แตะ เฮงาะ รโกะ ไม่ พัก
เญือ ละ เปอะ โฮ�

4 �โตะ โอเอฮี ป ไก ลัง่ ไม่ ฮนัม อื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
ปอน� นึง มัฮ ฮนัม อื เซ จีวติ อ�ื 5 ดัฮ ไก ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปัง มัฮ ซัตซิง
ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซ เกือฮ โรฮ ยุม ฆาื อื ตอก เซ โรฮ� ซ
เกือฮ ปุย ลอก ตุต ตัม กัน ยุฮ อ�ื 6 ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไมจ
โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ อื โรฮ� มัฮ ฆาื ยุฮ พะจาว ปุย ตัม
ฮุปฮอย โกะ แตะ ไอฮ ป ไมจ อื ยุฮ ตอก เซ ฆาื อ�ื

7 �โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ พรุฮแพร� เกือฮ โม
เปะ ไก กวน รเมะ โฮวน� กวน รโปวน บื� ปอ นาวก อื ยุฮ
ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�
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ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
8ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ โนอา ไม่ กวน อื ป อาวต ไม่

อื เซ ตอก เฮ�ี 9 �งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ ตอน ลปุง ซัน
ญา แตะ ไม่ โม เปะ ฮอยจ ละ โม จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี
10 ฮอยจ โรฮ ละ ซัตซิง เมาะ ป โอก ไม่ เปอะ ฮา โล่ง เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 11ลปุง ซันญา เกือฮ อาึ ละ เปอะ มัฮ ตอก เฮ�ี
เฆิม เฮี อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว โอเอฮี เตือง โอยจ อื ยุม แม
ฆาื เลอปึ รอาวม แตะ� เญือะ ซ ไก โตว รอาวม ป ซ ไลจ ยุฮ
ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ พะจาว�

12พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ ควน เกือฮ ปุย
ไตม ลปุง ซันญา อาึ อาึง ไม่ โม เปะ เอ� ฮอยจ ละ ซัตซิง
โอเอฮี ไม่ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี เตือง โอยจ อ�ื 13 อาึ ซ
เกือฮ รยุง โกฮ ละ เปอะ นึง ชุต รวู� ซ แปน ควน โตก อาึ
ละ ลปุง ซันญา แตะ ไม่ ปุย ปลัฮเตะ� 14 เญือม เกือฮ อาึ
ชุต รวู ฮอยจ ราว ปลัฮเตะ ดัฮ ยุ โกฮ รยุง นึง อ�ื อาึ ซ ไตม
ลปุง ซันญา แตะ ไม่ โม เปะ ไม่ ซัตซิง โอเอฮี โครยญ เจือ
ฆาื อ�ื 15 เญือะ ซ ไก โตว รอาวม ฮาวก ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป
ไก รพาวม เตือง โอยจ อ�ื 16 ดัฮ รยุง เอจี โกฮ นึง ชุต รวู อาึ
ซ แก เยอะ ไม่ ซ ไตม เมอะ ลปุง ซันญา โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ ไม่ โม เปะ� มัฮ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โอเอฮี เมาะ ป ไก
จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื 17 เอจี มัฮ รยุง เซ ควน
ไตม อาึ ลปุง ซันญา แตะ เซ�� อฮั เซ�

โนอา ไม่ กวน อื
18กวน โนอา ป โอก ดิ ไม่ อื ฮา โล่ง เซ มัฮ เชม� ไม่ ฮาม�

ไม่ ยาเฟต� ฮาม เซ มัฮ เปือะ คะนาอนั� 19 ปุย ติ ปลัฮเตะ
ป โฮว อาวต โครยญ โดฮ เซ� มัฮ ตื จัตเจือ กวน โนอา เตื
อง ลอวย อื เซ�
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20 โนอา มัฮ ป ซมา ลโลวง โอเอฮี โฮวน เจือ� ลอง แลน
ยุฮ รปึม อะงุน ติ โดฮ� 21 เญอืม ญุ อื รอาวม อะงุน เซ ญุ่ยจ
ฆาื อ�ื ปอยจ เครองึ แตะ� ไอจ ฆาวง โตะ พากัง อาวต
แตะ� 22 ฮาม ป มัฮ เปือะ คะนาอนั เซ เลียก แก อ�ื โฮว
อู อื ละ เอียกระ เอียกตุ แตะ� 23 เญือม เซ เชม ไม่ ยาเฟต
ตุย เฟีย ติ ปลัฮ� ไปญ ดิ เฟีย เซ� ติ ปุย ติ ก บลัฮ� ไปญ อื
บรญิ ไม่ ซองัปา แตะ� ราึต ปุ เลียก ลัก่เคะ แตะ ฮอยจ เคะ
เปือะ แตะ� เลอปึ อื นึง เฟีย เซ� นา โตว ลัก่ เปือะ แตะ ละ
ซ เกือฮ อื ติ แตะ โอ ยุ อาวต ฆาวง เปือะ แตะ เซ�

24 เญอืม เอจี ซวง แม โนอา เยอ� ฮมอง ป ยุฮ กวน รเคะ
แตะ เซ ละ แตะ� 25 อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เกือฮ เญือะ คะนาอนั
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� เกือฮ โฮลฮ แปน ครา เซีญ เอี
ยกปุ แตะ� 26 ปัว พะจาว ทื อาึ ปิฮ มุ่น ละ เชม� เญือะ คะ
นาอนั ซ โฮลฮ แปน ครา เซีญ เญือะ เชม เซ� 27 ปัว พะจาว
เกือฮ เญือะ ยาเฟต พรุฮแพร� เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ อาวต
ดิ ไม่ จัตเจือ เชม� เกือฮ โม คะนาอนั แปน ครา เซีญ อ�ื�
อฮั เซ โนอา เยอ�

28 ฟวยจ เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ โนอา ไอม ลัง่ 350 เนอึ
ม� 29 อาญุ โนอา เตือง โอยจ อื ฮาวก 950 เนอึม เดอมึ
ยุม�

10
จัตเจือ โนอา

1 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ ป เกิต เน่อมึ นึง กวน โนอา
ป มัฮ เชม� ฮาม� ไม่ ยาเฟต� เอจี มัฮ ป เกิต ละ อื ฟวยจ
เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ โฮ� 2กวน ยาเฟต มอยฮ อื มัฮ ตอก
เฮ�ี โกเมอ� มาโกก� มาได่� ยาวนั� ทูบัน่� เมเชก� ไม่ ทิ
รตั�
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3 กวน โกเมอ เซ มัฮ อตัเคนัต� ริฟัต� ไม่ โทกามา�
4 กวน ยาวนั เซ มัฮ เอลีชา� ทาระชติ� คิตทิม� ไม่ โด่ด่า
นิม� 5 ปุย อาวต เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม ไม่ เกาะ โฮวน โดฮ
เซ มัฮ ป ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง ปุย โม เซ� ตัง โคน ตัง
อาวต เมือง โกะ แตะ ตัม ลปุง โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน� อาวต ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ เมือง โครยญ ปะ
เทต� ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ ยาเฟต�

6 กวน ฮาม มอยฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี คุต� อียปิ� พุต� ไม่
คะนาอนั� 7 กวน คุต เซ มัฮ เซบ่า� ฮาวลิา� ซัปทา� ราอา
มา� ไม่ ซัปเทคา� กวน ราอามา เซ มัฮ เชบ่า ไม่ เด่ดัน่�
8 นิมโรต มัฮ โรฮ จัตเจือ คุต เซ� นิมโรต เซ มัฮ ปุย เกง
นึง กัน ตัตเตียง แตะ ปุย นึง อมันัต แตะ กา ปุย ไฮญ� 9 นิ
มโรต มัฮ โรฮ ป เกือฮ ติ แตะ เกง ซองนา พะจาว นึง กัน
ริ แตะ ซัตซิง� ปุย ไพรม อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี เกือฮ ติ แตะ
เกง ซองนา พะจาว ตอก นิมโรต ป กอ ปุน ซัตซิง โฮ�� อฮั
เซ� 10 เมือง ปุน เตียง นิมโรต เซ เมือ โรง อื มัฮ เมือง บ่า
บี่โลน ไม่ เมือง เอเรก ไม่ เมือง อกัคัต� เมือง เตือง ลอวย
อื เซ ไก นึง แควน เมือง ชนิา� 11 นิมโรต โอก เน่อมึ นา เซ
โฮว แม ฮอยจ เมือง อตัซีเรยี� ยุฮ เวยีง นีนะเว ไม่ เวยีง เร
โฮโบ่ตอนิ ไม่ เวยีง คาลา ไม่ เวยีง เรเซน� 12 เวยีง เรเซน
เซ มัฮ เวยีง ระ ซน่ะ เวยีง นีนะเว ไม่ เวยีง คาลา�

13อยีปิ เซ ไก จัตเจือ โฮวน� มัฮ โม ลูดิม่� โม อานามิม�
โม เลฮะบิม่� โม นัปทูฮมิ� 14 โม ปัตรุซิม� โม คัตลูฮมิ� ไม่
โม คัปโทรมิ� โม ฟีลิซเตีย ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง โม คัปโท
รมิ เซ�

15 กวน โรง คะนาอนั เซ มัฮ ไซด่อน� ฟวยจ เซ ปุ ทัต
อื มัฮ เฮต� 16 โม เยบุ่ต� โม อาโมไร� โม เกอกาช�ี 17 โม
ฮไีว� โม อารคา� โม ซินี� 18 โม อารวตั� โม เซเมอ� ไม่ โม
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ฮามัต� ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ คะนาอนั เซ� กังเคะ เอ โม
คะนาอนั เซ โฮว อาวต โน่งๆ ฮา ปุ แตะ� 19 ม่าื เตะ อาวต
อื เซ ไก เน่อมึ นึง เมือง ไซด่อน� โพต เมือง เกรา ฮอยจ
ละ เมือง กาซา� ลอต ฮอยจ ละ เมือง โซโด่ม ไม่ โกโมรา ไม่
เมือง อตัมา ไม่ เมือง เซโบย่มิ ฮอยจ ละ เมือง ลาชา� 20 จัต
เจือ ปุย โม เซ มัฮ ตื ป ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง ฮาม� ตัง โคน
ตัง อาวต เมือง โกะ แตะ ตัม ลปุง โกะ แตะ ไอฮ ตัม จัตเจือ
แตะ โครยญ เมือง โครยญ ปะเทต�

21 เชม ป มัฮ เอยีกระ ยาเฟต เซ ไก โรฮ กวน โฮวน โรฮ�
โม เอเบ่อ เตือง โอยจ อื ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง เชม เซ�
22 กวน เชม เซ มอยฮ อื มัฮ เอลัม� อตัชู� อาปักชตั� ลุต�
ไม่ อารมั� 23กวน อารมั เซ มอยฮ อื มัฮ อุต� ฮูน� เกเทอ�
ไม่ มัต� 24 อาปักชตั เซ มัฮ เปือะ เชลา� เชลา เซ มัฮ เปือะ
เอเบ่อ� 25 เอเบ่อ เซ ไก กวน ลอา� ติ ปุย อื มอยฮ อื มัฮ เพ
เลก�* นึง มัฮ เวลา เซ เวลา รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ อาวต โน่งๆ
นึง ปลัฮเตะ� ปุ เพเลก เซ มัฮ โยกทัน� 26 โยกทัน เซ มัฮ
เปือะ อนัโมดัต่� เชเลป� ฮาซามาเวต� เยรา� 27ฮาโด่รมั�
อุซัน� ดิ่กลา� 28 โอบัน่� อาบี่มาเอน� เชบ่า� 29 โอฟี� ฮา
วลิา� ไม่ โยบัป่� ปุย โม เซ มัฮ ตื กวน โยกทัน เซ� 30นาตี
อาวต อื ไก เน่อมึ นึง เมือง เมชา ลอต ฮอยจ นึง คระ เมือง
เซฟา ฮอยจ ละ บลาวง ลวง โอก ซเงะ� 31 จัตเจือ โม เซ มัฮ
ตื ป ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง เชม� ตัง โคน ตัง อาวต เมือง
โกะ แตะ ตัม ลปุง โกะ แตะ ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ
เมือง โครยญ ปะเทต�

32 ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง
กวน โนอา� ปุย ติ ปลัฮเตะ มัฮ พรุฮแพร อื ยุฮ แตะ เน่อมึ
นึง ปุย โม เซ� ฟวยจ เลอปึ รอาวม ปลัฮเตะ เอ� ปุย โม เซ
* 10:25 10:25 ตัม ลปุง ฮบีรู เพเลก เซ มัฮ อฮั อื �รฆุ� ไม่�
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อาวต โน่งๆ เล่ีป เตะ ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ เมือง โค
รยญ ปะเทต เตือง โอยจ อ�ื

11
ไลลวง เวยีง บ่าบี่โลน

1 โฆะ ลัง่ ปุย ติ ปลัฮเตะ ลปุง ติ เจือ โน่ง� อฮั ลปุง ตอก
ปุ แตะ� 2 เญือม ตอ ไป ตอ มา ปุย นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
เอ ยุ นา ก ลโลวง เตะ แควน เมือง ชนิา ติ โดฮ� โฮว อาวต
นา เซ�

3 เญือม เซ ปุย ตัง โคน ตัง อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เอะ ยุฮ เตะ ตอง เกือฮ ไมจ โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
โม เซ โกว ดิน่จี ตัง ซโมะ� โกว โรฮ ยัง่ ตัง ซไต� 4 เญือม
เซ ปุย อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ เอะ ยุฮ เวยีง ละ โม โกะ
แตะ� ยุฮ ไม่ เจด่ี ฮลาวง ติ� เกือฮ เปือง อื ฮอยจ มะลอง�
ไมจ เกือฮ ติ แตะ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ
อาวต เฮยี อาวต ไฮ เล่ีป เตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

5ฟวยจ เซ พะจาว เลีฮ ละ ซ แลน แตะ เวยีง เซ ไม่ เจด่ี
ป ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 6 พะจาว อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� ปุย
โม เฮี มัฮ ปุย ติ มู� ลปุง ติ เจือ โน่ง� ปเล่ีย เฮี มัฮ เญือม
ยุฮ โรง อื โอเอฮี� เฆียง เฮี โฮว ละ ซ ระ แตะ ปุ ปุ กัน ซ ยุฮ
อ�ื ไก โตว ป โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ ฮู� 7 ไมจ เอะ เลีฮ ละ� ไมจ
เกือฮ ลปุง อื ซุกซัก ตัง โน่ง ฮา ปุ แตะ� เกือฮ โอ เญือะ ยุง
ป อฮั ปุ แตะ�� อฮั เซ�

8 พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื อาวต เฮยี
อาวต ไฮ เล่ีป เตะ� ฟวยจ เซ ปุย เลิก เอนิ ยุฮ แตะ เวยีง เซ
ฆาื อ�ื 9 เคียง เซ เยอ ปุย อฮั บ่าบีโ่ลน* ไม่ เวยีง เซ� นึง มัฮ
* 11:9 11:9 นึง ลปุง ฮบีรู บ่าบี่โลน เซ มัฮ อฮั อื �ซุกซัก� ไม่�
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อื นา ก เกือฮ พะจาว ลปุง ปุย ติ ปลัฮเตะ ซุกซัก ตัง โน่ง ฮา
ปุ แตะ� มัฮ เน่อมึ นา เซ นา ก เกือฮ โรง พะจาว อื อาวต
เฮยี อาวต ไฮ ฮา ปุ แตะ�

จัตเจือ เชม
10 คัก เฮี มัฮ จัตเจือ เชม นึง อ�ื ฟวยจ เลอปึ รอาวม ปลัฮ

เตะ ลอา เนอึม เมอ� เชม ไก อาญุ 100 เนอึม� โฮลฮ กวน
รเมะ แตะ� มอยฮ อื มัฮ อาปักชตั� 11 ฟวยจ เกิต ปุย เซ
เชม ไอม ลัง่ 500 เนอมึ� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน�

12 อาปักชตั เญือม ไก อาญุ อื 35 เนอึม โฮลฮ กวน รเมะ
แตะ� มอยฮ อื มัฮ เชลา� 13 ฟวยจ เกิต เชลา เซ อาปัก
ชตั ไอม ลัง่ 403 เนอึม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน�

14 เญือม ไก อาญุ เชลา 30 เนอึม เมอ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ เอเบ่อ� 15ฟวยจ เกิต เอเบ่อ เซ เชลา ไอม ลัง่ 403
เนอมึ� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�

16 เญอืม ไก อาญุ เอเบ่อ 34 เนอมึ เมอ ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ เปเลก� 17ฟวยจ เกิต เปเลก เซ เอเบ่อ ไอม ลัง่ 430
เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�

18 เญือม ไก อาญุ อื 30 เนอึม เมอ เปเลก ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เรอู� 19 ฟวยจ เกิต เรอู เซ เปเลก ไอม ลัง่
209 เนอมึ� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�

20 เญอืม ไก อาญุ อื 32 เนอมึ เมอ เรอู ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ เซรุก� 21ฟวยจ เกิต เซรุก เซ เรอู ไอม ลัง่ 207 เนอึ
ม� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�

22 เญอืม ไก อาญุ อื 30 เนอมึ เมอ เซรุก ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ� มัฮ นาโฮ� 23 ฟวยจ เกิต นาโฮ เซ เซรุก ไอม ลัง่ 200
เนอมึ� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�
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24 เญือม ไก อาญุ อื 29 เนอึม เมอ นาโฮ ไก โรฮ กวน
รเมะ ติ� มัฮ เทรา� 25 ฟวยจ เกิต เทรา เซ นาโฮ ไอม ลัง่
119 เนอมึ� โฮลฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮวน�

26 เญอืม ไก อาญุ อื 70 เนอมึ เมอ เทรา ไก โรฮ กวน รเมะ
ลอวย� มัฮ อปัรมั ไม่ นาโฮ ไม่ ฮารนั�

จัตเจือ เทรา
27 คัก เฮี มัฮ จัตเจือ เทรา ป มัฮ เปือะ อปัรมั ไม่ นาโฮ ไม่

ฮารนั� ฮารนั เซ มัฮ เปือะ โลต� 28 ฮารนั เซ ยุม นึง เวยีง
เออ ป มัฮ เมือง เกิต แตะ เซ� มัฮ ป อาวต นึง เมือง เคน
เด่ีย� เญือม ยุม อื เซ เปือะ อื ไอม ลัง่� 29 อปัรมั ไอฮ ซาไร
แปน ปุย เญือะ แตะ� นาโฮ ไอฮ มิละคา� มิละคา ไม่ อซิคา
เซ มัฮ กวน ฮารนั� 30 ซาไร เซ ไก โตว กวน นึง มัฮ อื ปุย
ซแกต�

31 เทรา โรวก อปัรมั กวน แตะ เซ ไม่ โลต กวนโซะ แตะ�
ป มัฮ กวน ฮารนั เซ� ไม่ ซาไร ป มัฮ ปุย เญือะ อปัรมั เซ โฮว
ไม่ แตะ� โอก ฮา เวยีง เออ เมือง เคนเด่ีย� ตะ โฮว ฮอยจ
เมือง คะนาอนั� ปังเมอ ฮอยจ เคียง เมือง ฮารนั โน่ง� ลอต
อาวต นา เซ� 32 เทรา ยุม นา เซ� อาญุ อื ไก 205 เนอมึ�

12
พะจาว กอก อปัรมั เกือฮ อื โอก โฮว

1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัรมั� �ไมจ เปอะ โอก
โฮว ฮา เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี ฮา เอียกปุ ตุ
เจอ เปอะ� ฮา เญือะ ยุฮ เปือะ เปอะ เฮ�ี โฮว ฮอยจ เมือง
โคระ ป ซ เปลีฮ อาึ ละ เปอะ เซ� 2 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ
โฮวน ปอ แปน อื ติ เมือง ระ� อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� ซ
เกือฮ มอยฮ ปะ แปน มอยฮ ระ ไล ละ ปุย� โฮวน ป ซ โฮลฮ
รปั ป ไมจ เบือ มอยฮ ปะ อา� 3 โม ป ปิฮ มุ่น ละ ปะ อาึ ซ
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ปิฮ โรฮ มุ่น ยุฮ แตะ ละ� ป โปง ป โซะ ละ ปะ อา� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ลอก ป โซะ โรฮ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ โฮลฮ
รปั ป ไมจ เบือ ปะ โครยญ เมือง ปุย�� อฮั เซ พะจาว�

4 เญือม เซ อปัรมั โกฮ โฮว เนอึม ตัม ดวน พะจาว แตะ
เซ� โลต โฮว โรฮ ไม่ อ�ื เญือม โอก อปัรมั ฮา เมือง ฮารนั
เซ� อาญุ อื ไก อาลแฆลฮ โรฮ พอน เนอมึ� 5อปัรมั โฮว ไม่
ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน ปุ เลีฮ แตะ ป มัฮ โลต เซ� โรวก โรฮ
คาวคอง แตะ ไม่ กวนไจ แตะ ป โฮลฮ แตะ เญือม อาวต อื
นึง เมือง ฮารนั เซ� โอก โฮว ละ ซ ฮอยจ แตะ นึง เมือง คะ
นาอนั�

6 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ อปัรมั ลอต ฮอยจ นึง นาตี
ติ โดฮ ก อฮั ปุย เชเคม ไม่� นา เซ ไก โคะ ไฆรจ ซัมคัน ป
ทื ปุย นึง� ปุย อฮั โมเร ไม่ นาตี เซ� 7 เญือม เซ มัฮ โม คะ
นาอนั ป อาวต นึง เมือง เซ� พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อปั
รมั� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ เมือง เฮี ป ซ เกือฮ อาึ ละ จัตเจือ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ อปัรมั รชุก ซโมะ ยุฮ คัน
ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะเยโฮวา ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อื
เซ�

8 ฟวยจ เซ โฮว แม ฮา นา เซ ฮอยจ ก เซฮ นา ก โฮวน
บลาวง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง ยว่ง เบ่ตเอน� กัง พากัง ยุฮ
แตะ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ ยว่ง ไอ� ยว่ง เบ่ตเอน เซ อาวต
ลวง เลียก ซเงะ นึง อ�ื ยว่ง ไอ เซ อาวต ลวง โอก ซเงะ นึง
อ�ื อปัรมั ยุฮ โรฮ คัน นา เซ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะ
จาว. 9ฟวยจ เซ เฌาะ ไป เฌาะ มา ก อาวต แตะ นึง เมือง
คะนาอนั ฮอยจ ซดิ ไม่ ลาึน เนเกป ปุ ปุ�

อปัรมั เลีฮ ฮอยจ เมือง อยีปิ
10 ติ โฮน อื เมือง คะนาอนั เกิต ไปลญ เออปึ ปุย นึง� โซะ

เนอมึ ไปลญ ปุย เญอืม เซ� อปัรมั เลีฮ อาวต ฆาื อื นึง เมือง
อียปิ ติ วงั� 11 เญือม เอจี ซ เลียก อื เมือง อียปิ เปอ� อฮั
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เฮี ละ ซาไร ป มัฮ ปุย เญือะ แตะ� �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย
ไมจ ละ แลน ปุย เปอะ� 12 เญือม ยุ โม อียปิ ไมจ โม เปะ
ตอก เซ� ตึน ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อื นึง มัฮ อาึ ปรเมะ เญือะ
เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ ไอม โน่ง� 13 ไมจ เปอะ อฮั ติ แตะ
มัฮ รนัน อาึ ละ� ดัฮ เปอะ อฮั ตอก เซ โฮ� ตึน ซ เกือฮ อาึ
ไอม เบือ เปอะ� ซ ยุฮ ป ไมจ ละ อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญือม เอจี เลียก อื นึง เมือง อยีปิ เปอ โม อยีปิ ยุ เนอึ
ม ไมจ ปรโปวน เญือะ อ�ื 15 โม จาวไน เมือง เซ ยุ โรฮ อ�ื
โฮว รโฮงะ เมาะ ไมจ อื ละ กซัต� เญือม เซ กซัต เกือฮ ปุย
โรวก อื ฮอยจ เญือะ แตะ� 16 กซัต เซ เกือฮ ป ไมจ ละ อปั
รมั ฆาื อ�ื เกือฮ แกะ ไม่ ปิ ไม่ โมวก ไม่ บรงั ละ อื ไม่ กวน
ไจ อื ไม่ อุต โฮวน�

17 เญือม เซ พะจาว ปังเมอ เกือฮ เอนิ พาญัต โซะ เนอึม
เกิต ละ กซัต เซ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อ�ื ฆาื ริ อื ไอฮ ซาไร ป มัฮ
ปรโปวน เญือะ อปัรมั เซ� 18กซัต เซ กอก อปัรมั ฮอยจ เคะ
แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี เฮี ละ
อาึ อ�ื ตอก เมอ โอ เปอะ รโฮงะ มัฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ
เนิ อ�ี 19 เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ มัฮ รนัน แตะ เมอ� เกือฮ
โน่ง เปอะ อาึ ไอฮ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ เมอ� เฮิ ปุย
เญือะ เปอะ� โรวก แปฮ� ปุ เญือะ อาวต ไม่ นา เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื 20 เญือม เซ กซัต เซ ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ตาว
แปฮ อปัรมั เกือฮ โอก ฮา เมือง แตะ� เตือง ปรโปวน เญือะ
อื ไม่ คาวคอง อื เตือง โอยจ อ�ื

13
อปัรมั ไม่ โลต รกัฮ ฮา ปุ แตะ
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1 อปัรมั ไม่ ป รโปวน เญือะ อื โอก ฮา เมือง อียปิ� ฮาวก
ฮอยจ นึง เมือง คะนาอนั นึง ลาึน เนเกป� ฮาวก ไม่ คาว
คอง แตะ� โลต โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 อปัรมั มัฮ ปุย กอย� ไก
แกะ ปิ ไม่ โมวก ยุฮ โฮวน� ไคร มาื ยุฮ อื โฮวน โรฮ�

3 ฮาวก เน่อมึ นึง ลาึน เนเกป เซ ฮอยจ ก ล่าวง ปุ ปุ�
ฮอยจ แม นา ก กัง แตะ พากัง ยุฮ แตะ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตเอน
ไม่ ยว่ง ไอ ไพรม อื โฮ� 4 ทไว โอเอฮี ไม่ กอก แตะ รโฮงะ
มอยฮ พะจาว นึง คัน ยุฮ ไพรม แตะ นา เซ�

5 โลต ป โฮว ดิ ไม่ อปัรมั เซ ไก โรฮ แกะ ปิ ยุฮ ไม่ โมวก
โฮวน� กวน เฌือต อื ไม่ กวนไจ อื ไก โรฮ โฮวน ปอ ไก พา
กัง ยุฮ อื โฮวน โรฮ� 6 นา ก อาวต อื เซ เญือะ ปอ โตว ไรป
ละ เปือม คอง เลียง อื ละ ซ อาวต ดิ อ�ื นึง เอจี โฮวน ลอน
อ�ื 7 โม ป เลียง ซัตซิง ยุฮ อปัรมั ไม่ โม ป เลียง ซัตซิง ยุฮ
โลต เซ รเจ ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ� (เจน เซ เยอ มัฮ เญอืม อาวต
ลัง่ โม คะนาอนั ไม่ โม เปรซีิ นึง เมือง เซ��

8 อปัรมั อฮั เฮี ละ โลต ฆาื อ�ื �เอะ มัฮ คระ เฌือต ปุ
แตะ� ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ แพก ปุ แตะ� โม ป เลียง ซัต
ซิง ยุฮ ปะ ไม่ โม ป เลียง ซัตซิง ยุฮ อาึ ไมจ โตว เญือะ เกือฮ
รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� 9 จัมเปน เอะ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� ไมจ
เปอะ เลือก นาตี ป ปุก รพาวม เปอะ� ดัฮ ปะ อาวต ลวง วิ
อาึ ซ อาวต ลวง ดอม� ดัฮ ปะ อาวต ลวง ดอม อาึ ซ อาวต
ลวง ว�ิ� อฮั เซ�

10 เญือม เซ โลต แก ปลัฮเตะ รวติ แตะ� ชวน เตะ ลโล
วง ฮอง โกลง จอแด่น เน่อมึ ก ล่าวง อื ฮอยจ ละ ยว่ง โซ
อนั� ไมจ ละ อื นึง โฮวน รอาวม นึง อื ตอก เอนิ รปึม ยุฮ
พะจาว โฆะ� ไมจ โรฮ ตอก เมือง อยีปิ โฮ� (เจน เซ มัฮ กา
ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ เวยีง โซโด่ม ไม่ เวยีง โกโมรา�� 11 โลต
เลือก เตะ ลโลวง จอแด่น ฆาื อื ละ ซ อาวต โกะ แตะ นึง�
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โฮว ฮา อปัรมั อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� แปน เนอึม รกัฮ
ฮา ปุ แตะ ฆาื อ�ื 12 อปัรมั อาวต ลัง่ เมือง คะนาอนั� โลต
โฮว อาวต เตะ ลโลวง โบ เวยีง ระ นึง อ�ื กัง พากัง ยุฮ แตะ
โบ เวยีง โซโด่ม เซ� 13 ปุย เวยีง โซโด่ม เซ มัฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร� ยุฮ แนฮ กัน พิต ละ พะจาว.

อปัรมั โฮว อาวต แควน เฮปโรน
14 ฟวยจ โฮว โลต เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัรมั� �ชุง ก

อาวต เปอะ เซ� ลอง แลน แก ก ซไง อื โครยญ ลวง รวติ
เปอะ� 15 ปลัฮเตะ ชวน เปอะ เซ เตือง โอยจ อื อาึ ซ เกือฮ
ละ ปะ ไม่ โม จัตเจือ เปอะ� ซ เกือฮ แปน คอง อื โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 16 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮวน ตอก ไฮมจ ไก
นึง เกาะ โฮ� โอ ปุย เญาะ ปุน เมีญ เมาะ ไก โนง ไฮมจ นึง
ปลัฮเตะ เฮี ตอก ออฮ� ปุย ปุ โรฮ ซ ปุน เมีญ เมาะ ไก จัต
เจือ ปะ ตอก เซ โรฮ� 17 โฮว ซาวป แลน เลียป ปลัฮเตะ เซ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ�� อฮั เซ พะจาว�

18 เญือม เซ อปัรมั เฌาะ แม ก อาวต แตะ� กัง พากัง
ยุฮ แตะ นา ก ไก โคะ ไฆรจ ยุฮ มัมเร นึง แควน เฮปโรน เซ�
อปัรมั ยุฮ คัน นา เซ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว.

14
อปัรมั เรอมึ โลต

1 ไก กซัต ปาวน ปุย� มัฮ อมัราเฟน กซัต เมือง ชนิา ติ�
ไม่ อารโีอก กซัต เมือง เอลาซัน ติ� ไม่ เคโด่ลาโอเมอ กซัต
เมือง เอลัม ติ� ไม่ ทิดัน่ กซัต เมือง โกยมิ ติ� 2 กซัต โม เซ
โฮว ดิ ละ ซ ตอซู แตะ ปุ แตะ ไม่ กซัต พอน ปุย� มัฮ เบ่รา
กซัต เมือง โซโด่ม� ไม่ บิร่ะซา กซัต เมือง โกโมรา� ไม่ ชนัีป
กซัต เมือง อตัมา� ไม่ เซมเอเบ่อ กซัต เมือง เซโบ่ยมิ� ไม่
กซัต เมือง เบล่า ติ (มัฮ โรฮ เมือง โซอนั�� 3กซัต พอน ปุย
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เซ เอจี โปวต รพาวม แตะ เรอึม ปุ แตะ� รโจะ ดิ นึง เตะ
ลโลวง ซิตดิม่ โบ ปลัฮ รอาวม ยุม� 4 เอจี ไก กาว โรฮ ลอา
เนอมึ โฮลฮ เคโด่ลาโอเมอ เตียง กซัต เตือง พอน ปุย อื เซ�
เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว ลอวย นึง อื กซัต พอน ปุย เซ ริ
เลฮ เตียง กซัต เคโด่ลาโอเมอ เซ�

5 เนอึม กาว โรฮ ปาวน นึง อื แม เคโด่ลาโอเมอ ไม่ โม
ป มัฮ ไม่ อื ฮอยจ รุป ไม่ โม เรฟาอมิ ป อาวต เมือง อตัทา
โรต คาระนาอมิ ไม่ โม ซูซิม ป อาวต เมือง ฮาม ไม่ โม เอมิม
ป อาวต นึง ชาเว คีรยิาทาอมิ� เป โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
6 กซัต เซ เป โรฮ โม โฮรี ป อาวต นึง บลาวง เมือง เอโด่ม�
โครฮ อื ฮอยจ ยว่ง เอนพารนั โบ ลาึน เวอืฮ เซ� 7ฟวยจ เซ
กซัต โม เซ แม แม ฮอยจ ละ ยว่ง คาเด่ต� (ป อฮั ปุย เอ
นมิซพัต ไม่ ไพรม อ�ื� เป โอยจ เมือง อาวต โม อามาเลก
ไม่ โม อาโมไร ป อาวต เมือง ฮาซาโซน ทามัน�

8ฟวยจ เซ กซัต เมือง โซโด่ม� กซัต เมือง โกโมรา� กซัต
เมือง อตัมา� กซัต เมือง เซโบ่ยมิ� ไม่ กซัต เมือง เบ่ลา
รโจะ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ กซัต ปาวน ปุย
เซ� รโจะ ดิ นึง เตะ ลโลวง ซิตดิม่� 9กซัต ปาวน ปุย เซ มัฮ
กซัต เมือง ชนิา ไม่ กซัต เมือง เอลัม ไม่ กซัต เมือง โกยมิ
ไม่ กซัต เมือง เอลาซัน� มัฮ กซัต พอน ปุย ตอซู ไม่ กซัต
ปาวน ปุย� 10 ลโลวง เซ โฮวน โตะ ป ไก ลออยฮ เตะ นึง�
กซัต เวยีง โซโด่ม ไม่ กซัต เวยีง โกโมรา ริ ตอ� ดุฮ โตะ ไก
ลออยฮ เตะ เซ� กซัต ไฮญ ลอวย ปุย นึง อื เซ เตือน ตอ
ฮอยจ นึง บลาวง� 11 เญอืม เซ กซัต ปาวน เซ ตุย โรวก โอ
เอฮี ยุฮ ปุย เวยีง โซโด่ม ไม่ เวยีง โกโมรา เซ เตือง เฮงาะ
รโกะ เตือง คอง เลียง ปุย โฮว ไม่ อ�ื 12 โฮมวต โรฮ โรวก
โลต ป มัฮ กวน ปุ เลีฮ อปัรมั ป อาวต เวยีง โซโด่ม เซ� ไม่
คาวคอง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื
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13 เญือม เซ ไก ปุย ติ ป เตือน ตอ เอญี รโฮงะ ไลลวง อื
ละ อปัรมั ป มัฮ โม ฮบีรู เซ� ปุก เญือม อาวต อื แควน โคะ
ไฆรจ ยุฮ มัมเร ป มัฮ ปุย อาโมไร เซ� มัมเร ไม่ เอซโคน ไม่
อาเนอ ป มัฮ ปุ มัมเร เซ พาวม ดิ โรฮ ไม่ อปัรมั� 14 เญือม
ฮมอง อปัรมั ไลลวง โรวก ปุย โลต ป มัฮ กวน ปุ เลีฮ แตะ
เซ� กอก โม กวนไจ ป เกียฮ แปน ตฮนั อาวต ไม่ แตะ เซ�
ไก ลอวย รอย ไปล กาว ซเตะ ปุย เตือง โอยจ อ�ื โฮว อาื
กซัต ปาวน เซ ฮอยจ เมือง ด่าน� 15 รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน
มู แปน มู อ�ื ตอซู รซาวม โม กซัต เซ� เป อ�ื โครฮ อื
ฮอยจ เมือง โฮบ่า ราว เวยีง ด่ามาซกัต� 16 โฮลฮ แม โรฮ
โรวก โลต ป มัฮ กวน ปุ เลีฮ แตะ เซ ไม่ คาวคอง อ�ื โรวก
โรฮ อื เตือง ปุย ไฮญ โฮมวต อื เซ เตือง ปรเมะ ปรโปวน�
ไม่ คาวคอง ยุฮ อื โรฮ�

เมละคีซเด่ก ปิฮ มุ่น ละ อปัรมั
17 เญือม เอญี อปัรมั เน่อมึ ตอซู แตะ ไม่ เคโด่ลาโอเมอ

ไม่ กซัต ไฮญ เซ� กซัต เมือง โซโด่ม โอก รโตฮ ยุ อื นึง เตะ
ลโลวง ชาเว นา ก อฮั ปุย เตะ ลโลวง ยุฮ กซัต ไม่�

18 เญอืม เซ เมละคีซเด่ก ป มัฮ กซัต เมือง ซาเลม ไม่ มัฮ
โรฮ อื ซตุ ยุฮ พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ โอก โรฮ เคะ อ�ื
โรวก คโนมปัง ไม่ รอาวม อะงุน เกือฮ อื ละ อปัรมั� 19 ปิฮ
มุ่น ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ ป ยุฮ
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ปิฮ มุ่น ละ อปัรมั� 20 เกือฮ ปุย ลื
ลาว พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ
ปะ ปุน เป ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ�� อฮั เซ� เญือม เซ อปัรมั
ทไว คาวคอง โรวก แตะ เซ ละ เมละคีซเด่ก� กาว ปุน ทไว
อื ละ อื ติ ปุน�
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21กซัต เมือง โซโด่ม อฮั เฮ�ี �คาวคอง ปุน เปอะ เซ ไอฮ
ไอฮ เมิฮ� เกือฮ อาึ โฮลฮ โรวก ปุย ยุฮ แตะ นึง อื โน่ง��
อฮั เซ ละ อปัรมั�

22 อปัรมั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยวก เตะ แตะ ละ ซ
ซันญา ซโตฮ แตะ ซองนา พะเยโฮวา พะจาว ป ตึก นึง ฮลา
วง แตะ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� 23 อาึ ญอม โตว
ไอฮ คาวคอง ยุฮ ปะ ติ เจือ เนอมึ� ปัง มัฮ กอย ติ เญยีง ไม่
โม่ะเกิป ติ เตียง ปุ ซ ไอฮ เฟือฮ เอนิ� อาึ ฆวต เกือฮ โตว ปะ
อฮั ติ แตะ มัฮ ป เกือฮ อปัรมั โฮลฮ แปน ปุย กอย� 24 อาึ ซ
ไอฮ โตว โอเอฮี ละ โกะ แตะ� โนก ฮา ป เอจี ฟวยจ โซม โม
ป โฮว ไม่ เยอะ เฮ�ี รโตง มัมเร ไม่ อาเนอ ไม่ เอซโคน ป มัฮ
ปุโฮมว เยอะ เฮ�ี ดัฮ ฆวต ไอฮ อื โฮ� เกือฮ ละ อื เมิฮ��
อฮั เซ�

15
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ อปัรมั

1 ฟวยจ เซ อปัรมั ยุ บลอง พะจาว. ฮมอง อฮั อื เฮี ละ
แตะ� �อปัรมั� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ ซ เฆีญ ปะ เกือฮ
โปน ฮา โอเอฮี ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ ลังวนั
ระ เนอมึ ละ เปอะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

2 อปัรมั อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� ลังวนั เกือฮ เปอะ
เนิ ซ ไมจ ละ อาึ ตอก เมอ� อาึ ไก โตว กวน ติ เนอึม� ป
ซ โฮลฮ รปั คาวคอง เงอะ เฮี มัฮ เอลีเยเซอ ปุย เมือง ด่า
มาซกัต เฮ�ี 3ปะ เกือฮ เปอะ โตว อาึ โฮลฮ กวน แตะ� มัฮ
กวนไจ ยุฮ ฮุ ติ ปุย เฮี โน่ง ป ซ โฮลฮ คาวคอง เงอะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ พะจาว�

4 เญือม เซ อปัรมั ฮมอง แม เซียง พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ
โตว ตอก เซ� เอลีเยเซอ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ซ โฮลฮ โตว
คาวคอง เปอะ� มัฮ กวน โกะ เปอะ ไอฮ ป ซ โฮลฮ โฮ�� อฮั
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เซ� 5 พะจาว ตาว อปัรมั โอก ก พร�ิ อฮั เฮี ละ อ�ื �แก
แลน มะลอง เงอ� เมีญ แลน เมาะ ไก ซโมยญ นึง อื ตัม โค
รยญ เปอะ ยุฮ� โม จัตเจือ เปอะ ซ โฮวน โรฮ ตอก ซโมยญ
เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

6 อปัรมั เจือ ป อฮั พะจาว ละ แตะ� พะจาว เมีญ อื มัฮ
ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ� 7พะจาว อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ มัฮ เยโฮวา ป เกือฮ ปะ โอก ฮา เวยีง เออ เมือง เคน
เด่ีย นึง ซ เกือฮ เมือง เฮี แปน คอง เปอะ�� อฮั เซ� 8 อปั
รมั อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ซ ยุง ตอก เมอ ซ มัฮ
เนอมึ อื คอง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ�
ตาว โมวก รโปวน เนิ ติ ไม่ ปิ รโปวน ติ ไม่ แกะ ไฮมญ ติ�
ไอฮ ป ไก อาญุ อื ลอวย เนอึม เตือง ลอวย อ�ื โรวก ไม่ ร
โกะเกอื ติ ไม่ โนกพิลัป ติ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 อปัรมั โรวก เนอึม โอเอฮี โม เซ ละ พะจาว� มอก อ�ื
ซเดือฮ อื เลีฮ ลอา� เด่ีจ โน่ง โน่ง อื แปน ทอย แตะ� ไซม
ปังเมอ โอ มอก ซเดือฮ อื เลีฮ ลอา� 11 เญือม เลีฮ รงัก่ ไม่
เรยีง ละ โตะ มอก อื เซ อปัรมั โครฮ อ�ื

12 เญือม เอจี ซ เลียก ซเงะ เอ อปัรมั ลอต ปุน ไอจ นา
เซ� เญอืม เซ เกิต พราวป เฟียก ตัง เจือ ละ� ฮลัต เตีจ ฆาื
อ�ื 13 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัรมั� �จัตเจือ เปอะ
ซ โฮลฮ อาวต เมือง ปุย ก ซไง อื ติ เมือง� ซ โฮลฮ แปน
ครา เซีญ ปุย เมือง เซ� ซ โคมเฮง คาเคียน ปุย ตา ปาวน
รอย เนอมึ เอนิ� 14ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ ปุย เมือง ป โฮลฮ
อื แปน ครา นึง เซ ลอก ตุต แตะ� เญือม โอก โม จัตเจือ
เปอะ ฮา เมือง เซ ซ โฮลฮ โรฮ โรวก คาวคอง ไมจ ไม่ แตะ
โฮวน� 15 ปะ ซ ไอม เปอะ ฮอยจ ละ กวต แตะ� เญือม ยุม
เปอะ ซ ญึม ยุม เปอะ� ปุย ซ รมอยจ ปะ ไมจๆ� 16ซ ไก ลัง่
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ปาวน เจน ปุย กา ซ โฮลฮ จัตเจือ เปอะ แม อาวต แม นา
เฮ�ี ปเล่ีย เฮี กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ โม อาโมไร เอจี โฮวน�
ปังเมอ โอ โรฮ ดิ โฮฮ ดิ เกิน� ดัฮ เอจี โฮฮ เอจี เกิน โฮ� อาึ
ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮลฮ แม อาวต นึง เมือง เฮ�ี� อฮั เซ
พะจาว�

17 เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เฟียกพริ อ�ี ฮอยจ งอ่ม โดง งอ
ป โอก ม่าึต นึง� ฮอยจ ไม่ รเออปึ ฆิ� โฮว ซน่ะ ซัตซิง มอก
อื อาึง เซ� 18 เอจี มัฮ ซาวม เซ เญือม ซันญา พะจาว อาึง
โอเอฮี ไม่ อปัรมั เมอ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ
เฮี ละ จัตเจือ เปอะ เน่อมึ นึง โกลง อียปิ ฮอยจ ละ โกลง ยู
ฟะเรตี� 19ซ เกือฮ ละ เปอะ เตือง นาตี อาวต โม เคไน� โม
เคนัต� โม คัตโมไน� 20 โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม เรฟาอมิ�
21 โม อาโมไร� โม คะนาอนั� โม เกอกาช�ี ไม่ โม เยบุ่ต เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

16
ฮากา ไม่ อชิมาเอน

1ซาไร ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อปัรมั ดิ โฮลฮ โตว กวน แตะ
ติ ปุย เนอึม� ซาไร เซ ไก กวนไจ รโปวน ติ ปุย� มอยฮ อื
มัฮ ฮากา� มัฮ ปุย เมือง อยีปิ� 2ซาไร เซ อฮั เฮี ละ อปัรมั�
�พะจาว เกือฮ โตว อาึ โฮลฮ กวน แตะ ติ ชวง� ไอฮ เอนิ
กวนไจ เยอะ เซ� เมอ เตือง อื โฮลฮ ไอฮ กวน แตะ เบือ อื
ยุง่� ฟวยจ เซ ซ เมีญ มัฮ กวน อาึ�� อฮั เซ�
อปัรมั ปุก รพาวม อื ป อฮั ซาไร เซ� 3 ซาไร เกือฮ เนอึม

กวนไจ แตะ เซ ละ อปัรมั ละ ซ แปน อื ปรโปวน เญือะ อ�ื
ไล เฮี มัฮ ป เกิต เญอืม เอจี อาวต อปัรมั นึง เมือง คะนาอนั
เซ กาว เนอึม� 4 อปัรมั ไอฮ เนอึม ฮากา เซ ฆาื อ�ื เญือม
เอจี เติง เวลา อื ฮากา เซ โรวก เนอึม� เญือม เอจี ยุง อื ติ
แตะ เกียฮ ฮุน� พลิฮ แมเลียง แตะ ฆาื อ�ื
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5 เญือม เซ ซาไร อฮั เฮี ละ อปัรมั� �มัฮ ฆาื โม เปะ ป
พลิฮ ฮากา อาึ ฆาื อ�ื อาึ เอจี เกือฮ ละ โม เปะ� เคียง เอจี
ยุง อื ติ แตะ พลิฮ ลัมเลือ อาึ ฆาื อ�ื เกือฮ พะจาว รเตีฮ ป
พิต ป ปุก นึง อ�ื อมั มัฮ โม เปะ ป พิต เตอ� อมั มัฮ อาึ ป
พิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 อปัรมั อฮั เฮี ละ ซาไร� �เอจี มัฮ กวนไจ เปอะ� เอจี
อาวต โรฮ ฆรมึ อมันัต เปอะ� เตอมึ ป ยุฮ เปอะ ละ อ�ื�
อฮั เซ� เคียง เซ ซาไร โคม ลัมเลือ กวนไจ แตะ เซ� กวน
ไจ อื เซ ตอ ฆาื อ�ื

7 ฮากา โฮว คระ ลาึน เวอืฮ� มัฮ คระ โฮว ปุย นึง เมือง
ชูระ� ฮอยจ ละ รอาวม ปลาึฮ ติ โดฮ� เตปด่า ยุฮ พะจาว
รโตฮ ยุ ฮากา นา เซ� 8 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ฮากา�
กวนไจ ยุฮ ซาไร� โอก เปอะ เน่อมึ ก เมอ� ซ โฮว เปอะ ก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฮากา โลยฮ อ�ื �ตอ เยอะ ฮา แม
เลียง แตะ�� อฮั เซ�

9 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� เกือฮ ติ เปอะ
เนอึง ป อฮั แมเลียง เปอะ โครยญ เจือ�� 10 อฮั โรฮ เฮี
ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ จัตเจือ แตะ โฮวน ปอ โอ ปุย
เญือะ โอยจ เมีญ� 11 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ กวน รเมะ แตะ�
ไมจ เปอะ อฮั อชิมาเอน* ละ� นึง เอจี ฮมอง พะจาว ไลลวง
ยุฮ ปุย ป โซะ ละ เปอะ� 12 กวน ปะ ซ แปน ตอก บรงั พร�ิ
ปุย ซ ตอซู โกะ อ�ื โกะ อื ซ ตอซู โรฮ ปุย� ซ อาวต ไม่ โอ
แตะ ปุก ปุ แตะ ไม่ คระ เฌือต แตะ�� อฮั เซ ละ อื เตปด่า
ยุฮ พะจาว เซ�

13ฮากา งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ
เนอึม ยุ พะจาว นา เฮ�ี เกียฮ ไอม บุย ลัง่ เงอะ เมอ�� อฮั
เซ� เญือม เซ ลอต กอก รโฮงะ มอยฮ พะจาว นา เซ� อฮั
* 16:11 16:11 นึง ลปุง ฮบีรู อชิมาเอน เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว ฮมอง โอเอฮี�
ไม่�
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�พะจาว ป เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ อ�ื 14 มัฮ เซ ป ลอต ปุย อฮั
�นัมโม่ ยุฮ พะจาว ไอม ลอป ป เกียฮ ยุ อาึ� ไม่ นัมโม่ เซ
ฆาื อ�ื นัมโม่ เซ ไก ซน่ะ ยว่ง คาเด่ต ไม่ ยว่ง เบ่เรต�

15 ฮากา ไก เนอึม กวน ไม่ อปัรมั� อปัรมั อฮั อิชมาเอน
ละ อ�ื 16 เญือม เซ อาญุ อปัรมั ไก รเตะ โรฮ แลฮ เนอมึ�

17
ควน โตก ปุย ละ ลปุง ซันญา

1 เญือม ไก อาญุ อปัรมั รไตม โรฮ ซไตม เนอึม เมอ� พะ
จาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว อาวต ไม่
อมันัต ตึก นึง ระ แตะ� ปะ ไมจ เปอะ รโจะ ลอป รพาวม
แตะ ไม่ อาึ� ไม่ เนอึง เปอะ ป อฮั ฮะ โครยญ เจือ� 2 อาึ ซ
ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ จัตเจือ เปอะ
พรุฮแพร โฮวน�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญอืม เซ อปัรมั นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 4พะจาว อฮั
แม เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ป ซันญา อาึ ไม่ เปอะ มัฮ เฮ�ี ปะ
ซ แปน เปอะ เปือะ ปุย โฮวน เมือง� 5 มอยฮ ปะ เญือะ ซ
มัฮ โตว อปัรมั� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ มอยฮ โคระ แตะ� มอยฮ
โคระ เปอะ เซ ซ มัฮ อปัราฮมั* นึง เกือฮ อาึ เปอะ แปน เปือะ
ปุย โฮวน เมือง� 6 อาึ ซ เกือฮ ปะ พรุฮแพร� จัตเจือ เปอะ
ซ แปน ปุย โฮวน เมือง� ซ แปน โรฮ กซัต งอ่น จัตเจือ เปอะ
เซ� 7ลปุง ซันญา อาึ ไม่ ปะ เฮี ซ เกือฮ ตอน ละ เปอะ ฮอยจ
ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� แปน ลปุง ซัน
ญา โอ เญือะ เกียฮ ลอยจ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่
ซ แปน พะจาว ยุฮ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี 8ป มัฮ เมือง คะ

* 17:5 17:5 อปัราฮมั เซ นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื �เปือะ ปุย โฮวน เมือง� ไม่�
เอจี มัฮ อฮั อื จัตเจือ อปัราฮมั ซ แปน ปุย โฮวน เมือง
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นาอนั ป อาวต เปอะ นึง ตอก อาวต ปุย ตังเมือง นา ก โฮว
ไป โฮว มา เปอะ นึง เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ เตือง โอยจ อื
ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี โรฮ� ซ เกือฮ เมือง คะนา
อนั แปน คอง เปอะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ โม จัตเจือ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

9พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา
อาึ อาึง ละ เปอะ เฮ�ี เตือง ปะ เตือง จัตเจือ เปอะ โครยญ
เจน ปุย ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 10 ไมจ เปอะ ยุฮ รติกิต ละ ปรเมะ
ไน โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ เตือง ปะ เตือง จัตเจือ เปอะ
เฆียง เฮ�ี เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก เปลีฮ เปอะ ยุฮ แตะ ตัม
ลปุง ซันญา อาึ ไม่ แตะ� 11-12 เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี
ดัฮ ไก กวนดุ รเมะ เกิต นึง เญือะ เปอะ� ดัฮ เอจี ฟวยจ เกิต
ซเตะ ซเงะ โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ รติกิต เซ ละ โครยญ โฆะ อ�ื
เตือง กวนไจ เกิต นึง เญือะ เปอะ ไม่ กวนไจ รวี เปอะ นึง ปุย
ตังเมือง โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เปลีฮ ที เปอะ นัปทื แตะ
ลปุง ซันญา อาึ อาึง ไม่ เปอะ เซ� 13 ปุย ไมจ อื ไอฮ รติกิต
โครยญ โฆะ แตะ ละ ซ ไม อื อาึง เนะซองั แตะ ติ เจือ� มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ ที มัฮ เนอึม ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม เปะ เซ
ลปุง ซันญา โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� 14 ดัฮ ไก ปรเมะ ป โอ
อื ไอฮ รติกิต เซ อาึ ซ เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน แตะ� นึง โอ อื
ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา อาึ อาึง ไม่ แตะ�� อฮั เซ ละ อปัราฮมั
พะจาว เยอ�

15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ปุ เญือะ อฮั ซาไร ละ ปรโปวน
เญือะ เปอะ� เฆิม เฮี มอยฮ อื ซ มัฮ ซารา�* 16 อาึ ซ ปิฮ
มุ่น ละ� อาึ ซ เกือฮ กวน รเมะ เปอะ เกิต เน่อมึ นึง อื ติ
ปุย� อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ ซารา เซ� ซ เกือฮ แปน มะ ปุย โฮวน

* 17:15 17:15 นึง ลปุง ฮบีรู ซารา เซ มัฮ อฮั อื �กวน รโปวน กซัต� ไม่�
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เมือง� ซ แปน โรฮ กซัต งอ่น จัตเจือ อื เซ�� อฮั เซ พะ
จาว�

17 อปัราฮมั นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� เญือม เซ งอ่ต อื
โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปรเมะ เอจี ไก อาญุ ติ รอย เนอึ
ม เมอ อมั ซ เกียฮ ไก ลัง่ กวน� ซารา ไก อาญุ รไตม เนอึ
ม� อมั ซ เกียฮ ไก ลัง่ กวน�� งอ่ต อื ตอก เซ� เญือม เซ
ญวยฮ ฆาื อ�ื 18 อฮั อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �เกือฮ อิชมา
เอน อาวต ลอป นึง ลวงั บัง่คัป เปอะ� เอจี เคราะ โรฮ อื
เมาะ เซ�� อฮั เซ อปัราฮมั�

19 พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว ตอก เซ� ซารา ปรโปวน
เญือะ เปอะ เซ ซ ไก ลัง่ กวน ละ เปอะ� ปะ ไมจ เปอะ อฮั
ยซิฮกั* ละ� อาึ ซ เกือฮ ลปุง ซันญา แตะ ตอน ไม่ ปุย เซ
ฮอยจ ละ จัตเจือ อื เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 20 ไลลวง
อชิมาเอน เนอ อาึ เอจี ฮมอง เงอะ รซอม ปัว เปอะ รโตง อ�ื
อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ� ซ เกือฮ กวน อื โฮวน� ซ เกือฮ จัตเจือ อื
พรุฮแพร� ซ แปน จาวไน กาว โรฮ ลอา ปุย� จัตเจือ อื ซ
แปน ติ เมือง ระ� 21 ลปุง ซันญา อาึ ปังเมอ ซ ตอน ไม่ ยซิ
ฮกั ป ซ เกิต เน่อมึ นึง ซารา เซ ซัมติ เวลา เมือ ปเล่ีย เฮ�ี�
อฮั เซ� 22 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ อปัราฮมั เมอ� พะ
จาว โอก โฮว ฮา อ�ื

23 ซเงะ เซ อปัราฮมั เนอึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� ยุฮ ริ
ตกิต ละ อชิมาเอน กวน แตะ เซ� ยุฮ โรฮ อื ละ ปรเมะ ไฮญ
ป อาวต ไม่ แตะ เตือง กวนไจ เกิต เญือะ แตะ ไม่ กวนไจ รวี
แตะ นึง ปุย� 24 เญือม ไอฮ อปัราฮมั รติกิต เซ อาญุ อื ไก
รไตม โรฮ ซไตม เนอึม� 25 กวน อื ป มัฮ อิชมาเอน เซ เอจี
ไก อาญุ กาว โรฮ ลอวย เนอมึ� 26 ไอฮ รติกิต ซเงะ ติ เซ เตื

* 17:19 17:19 นึง ลปุง ฮบีรู ยซิฮกั เซ มัฮ อฮั อื �ญวยฮ� ไม่�
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อง เปือะ เตือง กวน แตะ� 27 โม กวนไจ ยุฮ อื เตือง โอยจ
อื ไอฮ ตื รติกิต ซเงะ เซ�

18
พะจาว ซันญา อาึง ซ เกือฮ อปัราฮมั โฮลฮ กวน แตะ

1 เญอืม อาวต อปัราฮมั โบ โคะ ไฆรจ ยุฮ มัมเร เยอ� พะ
จาว ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื อปัราฮมั งาวม ลโล่ะ โตะ
รเวอืะ พากัง ยุฮ แตะ� ปุก เญือม เรยีง โซะ กอยจ� 2 เญื
อม เซ เยอ ชวน ชุง ปุย รเตือป แตะ ลอวย ปุย� ตอ เอนิ
โอก โฮว รโนฮ รชงึ อ�ื นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

3 อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปัว
โม เปะ โอ ลอต ฮา แตะ� ปัว เปอะ วฮิ เคะ อาึ ป มัฮ กวนไจ
เปอะ� 4 อาึ ซ เกือฮ ปุย ตุย โรวก รอาวม ละ ซ รไซจ เปอะ
ชวง แตะ นึง� งาวม ลโล่ะ ฆรมึ โคะ เฮี ลไล อ�ื 5 อาึ ซ ตุย
ป โซม ป ปอน ละ เปอะ เญี่ยะ� ซ ปุน เปอะ เรยีง แตะ นึง
กา ซ โฮว แม เปอะ นึง คระ� เอจี แปน เนอึม นา ตา เนิ
ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ อ�ื ฆวต รปัคัม โม เปะ เญีย่ะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �แปน โรฮ ตอก เซ�� อฮั
เซ�

6 อปัราฮมั ซไจ เลียก โตะ พากัง ยุฮ แตะ� อฮั เฮี ละ
ซารา� �ซไจ ตุย ญอต แปง ยุฮ เปอะ ลอวย รปัก� ยุฮ ค
โนมปัง นึง�� อฮั เซ�

7 โกะ อื ตอ โฮว ฮอยจ ลัก่ ก อาวต โมวก ยุฮ แตะ� โฮม
วต โรวก กวน โมวก ซไพร โกลยญ ยุฮ แตะ ติ� เกือฮ กวน
ไจ แตะ มอก โกยฮ โตะ อ�ื 8ฟวยจ เซ ตุย เนย ไม่ นัมโนม
ไม่ โตะ มอก แตะ เซ� ปอก โซม ตุม ไอฮ ละ ปุย ฮอยจ เซ�
อปัราฮมั มอง ไอฮ ไจไซ ป โซม ป ปอน ละ อ�ื เกือฮ อื โซม
ฆรมึ โคะ เซ�
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9 โม เซ ไฮมญ อปัราฮมั ตอก เฮ�ี �ซารา ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ เปอะ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� �อาวต โตะ พากัง
เซ�� อฮั เซ ละ อื อปัราฮมั�

10 ปุย โม เซ ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �ซัมติ เมือ ปเล่ีย เฮ�ี อาึ
ซ ฮอยจ แม เคะ เปอะ� ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ ซ ไก กวน
รเมะ�� อฮั เซ� ซารา อาวต กไน พากัง เซ ซดิ ไม่ ก อาวต
ปุย เซ� ฮมอง โรฮ ป อฮั อ�ื 11อปัราฮมั ไม่ ซารา เอจี กวต�
ซารา เญือะ ไก โตว ปะจัม เด่ือน อ�ื 12 เญือม ฮมอง อื ป
อฮั ปุย เซ ญวยฮ ฆาื อ�ื อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ เอจี
กวต เอจี ซอง ตอก เฮ�ี อมั ซ เกียฮ ไก ลัง่ กวน เนอะ ละ
ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุย เญือะ อาึ เอจี
กวต โรฮ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

13 เญือม เซ พะจาว ไฮมญ อปัราฮมั ตอก เฮ�ี �เมอยุ
ญวยฮ ซารา เซ� เมอยุ ซองไซ อื นึง โอ แตะ เญือะ ซ ไก
กวน นึง เอจี กวต แตะ� 14 อมั ไก ป ญัก ลอน ละ พะจาว?
ซัมติ เมือ ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ฮอยจ เนอึม เคะ เปอะ� ซารา ซ
โฮลฮ เนอมึ อื กวน แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

15 เญือม เซ ซารา ฮลัต� ริ เม่าะ ไล แตะ� �อาึ ญวยฮ
โตว เมอ�� อฮั เซ� �ปะ ญวยฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะ
จาว�

อปัราฮมั ไววอน เพือ เมือง โซโด่ม
16 ฟวยจ เซ ปุย ลอวย เซ โกฮ โฮว ละ ซ ฮาวก แก แตะ

เมือง โซโด่ม� อปัราฮมั ตาว อื นึง คระ� 17พะจาว อฮั เฮี
โตะ รพาวม แตะ� �อาึ อมั ซ คาว ละ เม่าะ ไลลวง ตะ แตะ
ยุฮ ฮา อปัราฮมั เซ� 18 เมือต แลน จัตเจือ อื ซ พรุฮ แปน
เมือง ระ� อาึ ซ โฮลฮ เกือฮ เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ป
ไมจ เบือ อปัราฮมั เซ โครยญ เมือง� 19 อาึ เอจี เลือก อาึง
นึง ซ เกือฮ ฮะ เพอกึ ตอม กวน เฌือต แตะ เนองึ ป อฮั อาึ�
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ไม่ เพอกึ ตอม อื ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก กัน ซื กัน ไซ� มัฮ ตอก
เซ ตอก ซ โฮลฮ อาึ ยุฮ โอเอฮี ละ อื ตัม ซันญา แตะ อาึง โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ พะจาว.

20 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� �โฮวน เนอมึ ป
ฟอง ปุย เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา ละ อาึ อ�ื ระ เนอมึ
มัป่ ยุฮ อ�ื 21 จัมเปน อาึ เลีฮ แลน ไลลวง อื ตัม เมาะ เนอึ
ม� เมาะ โอ อื เนอมึ� ตอก ฟอง ปุย อื เซ�� อฮั เซ พะจาว.

22 ปุย ลอา นึง อื เซ ลอต โฮว นึง คระ เมือง โซโด่ม� พะ
จาว ปังเมอ อาวต ลัง่ ไม่ อปัราฮมั� 23 อปัราฮมั เลียก ซดิ
โบ พะจาว� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ซ เกือฮ เปอะ ปุย ซื ยุม ดิ ไม่
ปุย บ่วก� 24 ดัฮ ไก ลัง่ รฮอน ปุย� ปุย ซืไซ ละ ปะ นึง เมือง
เซ อมั ซ ยุฮ ลัง่ เปอะ ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื โม่ เปอะ ซ ฮลักกอ ปุย
รฮอน เซ� 25 แจง โอ เปอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซื นึง อาวต อื
ไม่ ปุย บ่วก เกอ� โปง โตว ปะ� ปะ กอ ยุฮ เปอะ โตว ตอก
เซ� มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ ปุย ซืไซ ซ ลอก ดิ ตุต ไม่ ปุย พิต
ฆาื อ�ื โปง โตว ปะ� ป รเตีฮ รตุม ปุย ติ ปลัฮเตะ ไมจ อื ร
เตีฮ ตัม ซื อ�ื โม่ มัฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�

26พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ อาึ ยุ ปุย ซืไซ อาวต นึง เวยีง โซ
โด่ม เซ รฮอน ปุย อาึ ซ ฮลักกอ ปุย นึง เวยีง เซ เตือง โอยจ
อื เบือ อ�ื� อฮั เซ�

27 อปัราฮมั อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ ทื อาึ
นึง โรวต ลัง่ แตะ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ� อาึ มัฮ ปุย ทัมมด่า�
มัฮ เยอื เตะ รกาื� 28 เมอ เตือง อื ไก โตว รฮอน ปุย ยุง่�
วติ พอน ปุย ยุง่� ดัฮ ไก รปาวน โรฮ พอน โน่ง อมั ซ ยุฮ ลัง่
เปอะ ไลจ ไม่ เมือง เซ นึง วติ ลัง่ อื พอน ปุย�� อฮั เซ� พะ



ติ โมเซ 18:29 xlv ติ โมเซ 19:2

จาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก ลัง่ รปาวน โรฮ พอน ปุย อาึ ซ ยุฮ โตว
ไลจ ไม่�� อฮั เซ�

29 อปัราฮมั อฮั แม เฮ�ี �เมอ เตือง อื ไก ลัง่ รปาวน โน่ง
ยุง่� ปุย ซืไซ ละ ปะ นึง อ�ื� อฮั เซ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ
ไก ลัง่ รปาวน ปุย อาึ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่�� อฮั เซ�

30 อปัราฮมั อฮั แม เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปัว เปอะ โอ
รอก พาวม นึง แตะ� อาึ จัมเปน ลัง่ ปัว นึง เปอะ� เมอ เตื
อง อื ไก ลัง่ งว่ย โน่ง ยุง่�� อฮั เซ� �ดัฮ ไก ลัง่ งว่ย อาึ ซ
ยุฮ โตว ไลจ ไม่�� อฮั เซ พะจาว�

31 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปัว เปอะ โอ ทื อาึ
นึง โรวต แตะ ปัว โอเอฮี นึง เปอะ� เมอ เตือง อื ไก งา่ ปุย
โน่ง ยุง่�� อฮั เซ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก งา่ ปุย ปุ ลัง่ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่�� อฮั เซ�

32 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปัว เปอะ โอ รอก
พาวม นึง แตะ� อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน เฮี โน่ง� ดัฮ
ไก ลัง่ กาว ปุย� ปุย ซืไซ นึง อื ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั
เซ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก กาว ปุย อาึ ซ ยุฮ โตว ไลจ
ไม่�� อฮั เซ�

33 เญอืม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ อปัราฮมั พะจาว ลอต โฮว
คระ โฮว แตะ� อปัราฮมั เอญี เญือะ แตะ�

19
กัน ฆอก กัน เบร เมือง โซโด่ม

1 ซเงะ เซ เมือ กปู อื เตปด่า ลอา เซ ฮอยจ เมือง โซโด่
ม� โลต งาวม โบ โตะ รเวอืะ เวยีง เซ� เญือม ชวน อื ปุย
ลอา เซ โกฮ โฮว รชงึ อ�ื นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 2 อฮั เฮี
ละ อ�ื �จาวไน� อาึ ปัว โม เปะ วฮิ เญือะ เญะ� เอจี ไก ก
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ไอจ ก โซม เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ รไซจ เตะ ชวง แตะ� ไอจ
ติ ซาวม เมอ� ซงา่วป เกียฮ งาวป โกฮ เปอะ ลอต เปอะ
โฮว คระ ฆวต โฮว แตะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื เตปด่า ลอา เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ อื ญุ่ก� เอะ ซ ไอจ นึง ตะ โบรก เวยีง
เฮ�ี� อฮั เซ�

3 โลต อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อ�ื แปน เนอมึ ฮาวก เญือะ
โลต ฆาื อ�ื โลต ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ยุฮ คโนมปัง ละ อ�ื
เกือฮ อื พรี โซม ตุม ไอฮ ละ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ พรี อื เซ
เกือฮ อื โซม� 4 ซาวม เซ กา ไอจ อื ปรเมะ เมือง โซโด่ม เซ
ฮอยจ รวติ เญือะ เซ� โม ปรเมะ เวยีง เซ เตือง ป กวต ป
บุฮ ฮอยจ โอยจ นา เซ� 5 รโอง อฮั เฮี ละ โลต� �ตัว ปร
เมะ ฮอยจ ไอจ เญือะ เปะ เอ� ตาว เกือฮ โอก เคะ เอะ��
อฮั เซ� ปรเมะ เมือง โซโด่ม เซ ฆวต ไอฮ ปุ แตะ ไม่ ปรเมะ
ฮอยจ เซ�

6 โลต โอก ก พร�ิ รบิต รเวอืะ ลัก่เคะ แตะ� 7 อฮั เฮี ละ
ปุย โฮวน เซ� �ซไฮ� อาึ ปัว โม เปะ โอ ยุฮ ป พังไฮะ ลอน
ตอก เซ� 8 งอ่ต แลน� อาึ ไก ลอา ปุย กวน เครฮี ฮ�ี มัฮ
ลัง่ ปเครฮี ม่อง ลัง่� อาึ ซ ตาว เกือฮ โอก ละ โม เปะ� ยุฮ
ละ อื ตัม ป ฆวต ยุฮ เปอะ เมิฮ� ปรเมะ ฮอยจ เฮี ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่� มัฮ แคก เลือ ฮอยจ
เปิง เญือะ เญะ� ไมจ อาึ โซะโกะ ฮรกัซา นึง�� อฮั เซ ละ
ปุย โฮวน เซ�

9 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ปุย ตังเมือง เงอ� ตอ แปฮ�
ฮอยจ เปิง เปอะ เมือง เอะ� ปเล่ีย เฮี ฆวต เตียง แม เปอะ
เอะ� ตอ แปฮ� ดัฮ เปอะ โอ ตอ ซ ยุฮ ป พังไฮะ ละ ปะ โฮฮ
ฮา ตะ แตะ ยุฮ ละ โม เซ แม�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ญุยฮ
โลต� ริ ตัม รเวอืะ เญือะ อ�ื
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10 เญือม เซ ปุย ลอา ป อาวต โตะ เญือะ อื เซ ซนาว เตะ
แตะ เมือะ พราวป โลต เลียก โตะ เญือะ� ซอง รเวอืะ ไม่
อ�ื 11 เกือฮ ปุย โฮวน เซ จัก เตือง มู แตะ� โม เซ เญือะ
เกียฮ ยุ โตว โตะ รเวอืะ ฆาื อ�ื บู่เบื่อ ปุ โฮว โอเอฮี�

12 ปุย ลอา เซ อฮั เฮี ละ โลต� �อมั ไก ลัง่ กวน เฌือต
เปอะ นึง เวยีง เฮ�ี ดัฮ ไก ลัง่ โฮ� กวน รเมะ กวน รโปวน
เปอะ ไม่ กวนพา เปอะ ญุ่ก� คระ เฌือต ไฮญ เปอะ ญุ่ก�
ไมจ เปอะ ตาว เกือฮ โอก แปฮ ฮา เมือง เฮ�ี 13 เอะ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ เมือง เฮ�ี พะจาว เอจี ฮมอง ตอก ฟอง ปุย ปุย เมือง
เฮี นึง ฆอก กัน ยุฮ อ�ื เอจี เกือฮ เอะ โฮว ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง
เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

14 เญอืม เซ โลต โอก ลปุง ไม่ ป ลัง มัฮ กวนพา แตะ ป ซ
ไอฮ กวน รโปวน แตะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซไจ แปฮ โอก ฮา
เมือง เฮ�ี พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เฮี แกล�� อฮั เซ ละ
อ�ื กวนพา อื เซ โคะ อื มัฮ อฮั อื ป เลน ละ แตะ�

15 เญอืม เอจี ซ ปวยฮ พริ อี เตปด่า โม เซ ดวน โลต ซไจ
โอก� �ซไจ� ตาว ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ กวน เครฮี ลอา
เปอะ เซ� โอก แปฮ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ไม่ ปุย เญอืม ไลจ
เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื เตปด่า เซ�

16 โลต ฆวต ลบลี แนฮ ลัง่ ซ โอก แตะ� พะจาว ปังเมอ
เลียก พาวม นึง อ�ื ปุย ลอา เซ โตวก โรวก เตะ อื ไม่ เตะ
ปรโปวน เญือะ อื ไม่ กวน ลอา อื เซ ตาว อื โอก ฮา เวยีง
เซ� 17 เญอืม เซ ปุย ติ อื เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตอ ยุม ตอ
ไอม� ปุ แมฆี ลัก่เคะ เปอะ เฟือฮ� ปุ อาวต ก ลโลวง อ�ื
ตอ ฮอยจ นึง บลาวง เงอ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18 โลต อฮั เฮ�ี �จาวไน� ปุ อฮั ตอก เซ� อาึ ปัว เนอมึ นึง
เปอะ� 19 เอจี กุน เนอึม เนิ ป ยุฮ เปอะ ละ อาึ อื นึง เกือฮ
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เปอะ อาึ ไอม� อาึ ปังเมอ ฮลัต ติ แตะ โอ เตือน ฮอยจ นึง
บลาวง เซ� ซไง ลอน เนิ� ฮลัต ติ แตะ ยุม นึง คระ� 20 ตึต
แตะ� ยว่ง แตวะ เซิต เตอ ซดิ เญี่ยะ� ซ เตือน ฮอยจ นึง�
เกือฮ อาึ ตอ อาวต นึง นา เซ� ซ ไอม เมอะ เบือ อื ยว่ง
แตวะ เซ�� อฮั เซ�

21 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �เออ แปน� อาึ ญอม เกือฮ เปอะ
อาวต นึง� ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่ ยว่ง เซ� 22 ซไจ� ตอ โฮว
เมิฮ� อาึ ดิ เกียฮ ยุฮ โตว โอเอฮี กา เฆียง ฮอยจ เปอะ นา
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื มอยฮ ยว่ง เซ ปุย ลอต อฮั โซอนั ละ อื
นึง อฮั โลต �แตวะ� ไม่ อ�ื

เมือง โซโด่ม ไม่ โกโมรา ไลจ
23 เญือม เอจี ฮอยจ โลต นึง ยว่ง โซอนั เอจี โอก ซเงะ

เอ� 24 เญือม เซ พะจาว เกือฮ งอ รเออปึ ไม่ มัต ราื นึง
เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา� ราื ตอก เฮละ ตอก แพร
โฮ� 25 เมือง ลอา เซ ไม่ เตะ ลโลวง นา เซ เตือง ปุย นึง อื
ไม่ โอเอฮี ป ไอม นึง นา เซ ฮะ ไลจ โอยจ แกล� 26 ปรโป
วน เญือะ โลต ปังเมอ แมฆี แลน ลัก่เคะ แตะ� เมือต แมฆี
ลัก่เคะ แตะ โกะ อื ลอต เอนิ แปน ด่อง กิฮ ฆาื อ�ื

27 เมือ กซะ อื เซ อปัราฮมั งาวป โฮว ฮอยจ นา ก โฮลฮ
แตะ ลปุง ไม่ พะจาว. 28 แก เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา
เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง เซ� ชวน เตะ ลโลวง เน่อมึ นา เซ�
ชวน มัฮ โอยจ อื ม่าึต งอ ตอก ม่าึต งอ เญือม โตก ปุย ม่า
โฮ� ระ เนอมึ ระ แนม งอ เซ�

29 เญอืม ยุฮพะจาว ไลจ ไม่ เมือง เตะ ลโลวง ก อาวต โลต
เซ พะจาว ไตม อปัราฮมั� เกือฮ โลต โอก เบือ อ�ื เกือฮ โตว
อื ยุม ไม่ ปุย ไฮญ�

ไลลวง ตอก เกิต โม โมอปั ไม่ โม อมัโมน
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30 เญือม เซ โลต ฮลัต นึง ซ อาวต แตะ นึง ยว่ง โซอนั
เซ� ตอ ฆาื อื ไม่ กวน เครฮี ลอา แตะ เซ� ฮาวก อาวต นึง
บลาวง ติ โดฮ� เลียก อาวต โตะ ทัม� ลอต อาวต ไม่ กวน
แตะ โตะ ทัม เซ� 31 ติ ซเงะ อื ป มัฮ กวน โรง อื อฮั อื ละ
ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �เปือะ เกอะ เอจี กวต� แควน เฮี ไก โตว
ปรเมะ นึง เฟือฮ ป ซ เญือะ ไม่ เอะ ตอก กอ ยุฮ ปุย อื โฮ�
32 ไมจ เอะ จุ เปือะ เกอะ เกือฮ ญุ ไปล เดอมึ ซ ญอม ไอจ ไม่
เอะ ละ ซ โฮลฮ กวน แตะ นึง� เดอมึ เอะ โอ ซ ดุต เจือ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 33 ซาวม เซ เกือฮ เนอึม
เปือะ แตะ ญุ ไปล ปอ ญุ่ยจ อื เอนิ� กวน โรง อื เซ เลียก
ไอจ ไม่ เปือะ แตะ� เปือะ อื เซ ยุง โตว เญือม เลียก ไอจ อื
ไม่ เญอืม โกฮ อื เฟือฮ�

34 ปวยฮ พริ เซ ออระ อื เซ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�รเอฮ ซาวม อาึ ไอจ ไม่ เปือะ เกอะ� เนฮ ก ซาวม เฮี ไมจ
เอะ เกือฮ แม เปือะ เกอะ ญุ ไปล ติ โฮน แม� ไมจ แม ปะ
เลียก ไอจ ไม่ ละ ซ โฮลฮ เปอะ กวน แตะ นึง� เดอมึ เอะ โอ
ซ ดุต เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 35ซาวม เซ
ปุย ลอา เซ เกือฮ แม เปือะ แตะ ญุ ไปล ติ โฮน แม� ป มัฮ
กวน รเคะ อื เซ เลียก ไอจ โรฮ ไม่ เปือะ แตะ� เปือะ อื เซ
ยุง โตว เญอืม เลียก ไอจ อื ไม่ เญือม โกฮ อื เฟือฮ�

36 มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ กวน รโปวน โลต เซ โรวก กวน
แตะ ไม่ เปือะ แตะ เตือง ลอา อื เซ� 37 กวน โรง อื เซ เกิต
กวน รเมะ ติ� อฮั โมอปั* ละ อ�ื ปุย เซ ลอต แปน จัตเจือ
ไพรม ปุย โมอปั ฮอยจ ปเล่ีย�* 38 กวน รเคะ อื เซ เกิต โรฮ
กวน รเมะ ติ� อฮั เบ่นอมัมี* ละ อ�ื ปุย เซ ลอต โรฮ แปน
* 19:37 19:37 โมอปั เซ มัฮ อฮั อ�ื �เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ� มัฮ อฮั อื เซ ไม่�
* 19:37 19:37 �ฮอยจ ปเล่ีย� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เจน ไซฮ ปุย พะทัม เฮ�ี
* 19:38 19:38 เบ่นอมัมี เซ มัฮ อฮั อ�ื �กวน จัตเจือ เอะ ไอฮ� มัฮ อฮั อื เซ
ไม่�
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จัตเจือ ไพรม โม อมัโมน ฮอยจ ปเล่ีย�

20
ไลลวง อปัราฮมั ไม่ อาบี่เมเลก

1 อปัราฮมั โฮว ฮา ก อาวต มัมเร เซ เลีฮ ก เซฮ ปุ ปุ�
ฮอยจ นึง ลาึน เนเกป� อาวต ซน่ะ ยว่ง คาเด่ต ไม่ ยว่ง ชู�
กัง เคะ เอ ลอต อาวต เมือง เก-รา� 2 เญือม อาวต อื นา
เซ อฮั ซารา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ แตะ มัฮ รนัน แตะ� เญื
อม เซ อาบีเ่มเลก ป มัฮ กซัต เมือง เก-รา เซ เกือฮ ปุย ตาว
ซารา ฮอยจ เญือะ แตะ�

3 เญือม เอจี เติง เมือ ก ซาวม อื กซัต เซ รโมะ ยุ ฮอยจ
พะจาว เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ซ ยุม เปอะ ฆาื ไอฮ
แตะ ปรโปวน เซ นึง เอจี ไก ปุย เญือะ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะ
จาว�

4 กซัต อาบี่เมเลก เซ ดิ เตือน โตว ไอจ ดิ ไม่ อ�ื อฮั เฮี
ละ พะจาว� �โอ พะจาว� อมั ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก
พิต เตือง อาึ เตือง ปุย เมือง เงอะ เฮ�ี 5 มัฮ อปัราฮมั ไอฮ
ป อฮั มัฮ รนัน แตะ� โกะ อื อฮั โรฮ อื ตอก เซ� อาึ ยุง โตว
มัฮ อื ป พิต� เซ ป โคะ ยุฮ ตอก เซ ฆาื อ�ื รพาวม อาึ ซงะ่
ซงอม นึง ไลลวง เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะจาว�

6 รโมะ แม ยุ อฮั พะจาว เฮี ละ แตะ� �เนอึม� อาึ ยุง
เงอะ ซงะ่ ซงอม รพาวม ปะ นึง ไลลวง เฮ�ี มัฮ เซ ป คัต อาึ
เปอะ ฆาื อื นึง ริ เปอะ ยุฮ ป พิต� เอจี มัฮ ฆาื เซ ป โอ อาึ
เกือฮ เปอะ ลอก ปรโปวน เซ ฆาื อ�ื 7 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ
เกือฮ เอญี เคะ ปรเมะ เญือะ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป ซึป ลปุง
อาึ ละ ปุย� ซ ไววอน เพือ เปอะ เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม� ดัฮ
เปอะ โอ เกือฮ เอญี อาึ ซ อฮั ป เนอมึ ละ เปอะ� ซ ยุม เนอึ
ม เปอะ� เตือง ปะ เตือง โม ลุกเมือง เปอะ โรฮ�� อฮั เซ�
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8ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ งาวป อื อาบีเ่มเลก กอก โม กวน
ไจ ยุฮ แตะ� รโฮงะ ไลลวง เซ ละ อื เตือง โอยจ อ�ื โม เซ
ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม ฆาื อ�ื 9 เญือม เซ อาบี่เมเลก กอก
เอนิ อปัราฮมั ฮอยจ เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี เฮี ละ เอะ เอ� อาึ อมั ไก เญือม ยุฮ ป พิต ละ
ปะ อา� เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี ป ซ แปน ป ฆอก ลัมเลือ
ละ อาึ ไม่ เมือง อาวต เตอะ ตอก เฮี เมอ� ปะ ยุฮ เปอะ ป
โอ แตะ ลัมเปิง ยุฮ เฟือฮ� 10 มัฮ เมอ ป งอ่ต เปอะ� เกียฮ
อฮั โน่ง เปอะ ป โอ เนอมึ ละ อาึ ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ กซัต
เซ�

11อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �อาึ แกต เตอะ ปุย นา เฮี โอ ฮลัต นึง
พะจาว ติ เนอึม� แกต ปุย ซ ยุฮ ยุม ไม่ แตะ ละ ซ โฮลฮ อื
ไอฮ ปุย เญือะ อะ� 12 ป เนอึม นึง อื ปุย เฮี มัฮ เนอึม รนัน
เนอะ� เอะ มัฮ กวน ติ เปือะ ปังเมอ มัฮ มะ โน่งๆ แตะ� อาึ
เอจี ไอฮ เนอึม แปน ปุย เญือะ แตะ� 13พะจาว เอจี เกือฮ
อาึ โอก ฮา ยว่ง เปือะ เกอะ ฮอยจ อาวต ไม่ ปุย ตัง เมือง�
อาึ เอจี อฮั เนอมึ ละ ซารา ตอก เฮี ฆาื อ�ื เญอืม โฮว เยอะ
ฮอยจ เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ปะ ไมจ เปอะ อฮั ติ แตะ
มัฮ รนัน อาึ ละ ซ นัปทื แตะ อาึ� อาึ เอจี เกือฮ เนอมึ อฮั อื
ตอก เซ โครยญ เมือง ฮอยจ แตะ�� อฮั เซ อปัราฮมั�

14 เญือม เซ อาบี่เมเลก เกือฮ ซารา เอญี แม เคะ อปัรา
ฮมั ตอก ไพรม แตะ� เกือฮ โรฮ แกะ ละ อปัราฮมั ไม่ โมวก
ไม่ กวนไจ อื งอ่น� 15 อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� �แก แลน เมือง
ยุฮ อาึ เฮ�ี เตอมึ ก ฆวต อาวต เปอะ นึง�� อฮั เซ�

16 อฮั แม เฮี ละ ซารา� �อาึ เอจี เกือฮ มาื ละ เพร เปอะ
ติ เปือน เชเคน* ละ ซ เปลีฮ ที ละ ปุย โอ อาึ ดิ ยุฮ ป พิต ละ
ปะ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง ซงะ่ ซงอม ลัง่ ปะ นึง ไลลวง เฮี
* 20:16 20:16 นัมนัก มาื ติ เชเคน เซ ไก ด่าว 16 กรมั�
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ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 17-18 เญือม ริ อาบี่เมเลก ไอฮ ซารา ปรโป
วน เญือะ อปัราฮมั เซ� พะจาว เอจี เกือฮ ปรโปวน ป อาวต
ไม่ อาบี่เมเลก แปน ตอก ปุย ซแกต� เกียฮ ไก โตว กวน ติ
ปุย เนอมึ� เญอืม ไววอน อปัราฮมั เพือ อาบีเ่มเลก เซ� พะ
จาว เกือฮ อื โปน ฮา ป ตะ แตะ ยุฮ ละ อื เซ� เกือฮ โรฮ ปร
โปวน เญือะ อาบีเ่มเลก ไม่ โม กวนไจ รโปวน อื เกียฮ ไก แม
กวน ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ โครยญ โฆะ อ�ื

21
ไลลวง เกิต ยซิฮกั

1พะจาว เกือฮ เนอึม ซารา โรวก ตัม รซอม ซันญา แตะ
อาึง ละ อ�ื 2 เญอืม เอจี เติง เวลา อ�ื เกิต เนอมึ กวน รเมะ
ละ อปัราฮมั เตือง เอจี กวต แตะ� กวนดุ เซ เกิต เนอมึ ตัม
เวลา อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื 3 อปัราฮมั อฮั ยซิฮกั ละ อ�ื
4 เญอืม เอจี ฟวยจ เกิต อื ซเตะ ซเงะ เอ� อปัราฮมั เกือฮ อื
ไอฮ รติกิต ตัม ป ดวน พะจาว แตะ ยุฮ� 5 เญือม เกิต ยซิ
ฮกั เซ อปัราฮมั ไก ติ รอย เนอมึ อาญุ อ�ื

6 ซารา อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ ญวยฮ ไม่
ไมจ มวน รพาวม แตะ� เมาะ ป ฮมอง ไลลวง เฮี ซ ญวยฮ
โรฮ ไม่ เยอะ� 7 มัฮ ปุย ป โรวต รโฮงะ ละ อปัราฮมั ซ โฮลฮ
ลัง่ อาึ เกือฮ กวน แตะ ปุ อู� แจง โอ อื ไก� อาึ ปังเมอ โฮลฮ
ลัง่ กวน แตะ ละ เญือม เอจี กวต อ�ื� อฮั เซ ซารา�

8 กวนดุ เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� ซเงะ ละ อื ตาึฮ ฮ�ื อปัราฮมั
กอก ปุย ฮอยจ เคะ แตะ โฮวน� เลียง ปุย�

ฮากา ไม่ อชิมาเอน โอก โฮว
9 ติ ซเงะ อื แม อชิมาเอน กวน ฮากา ป โฮลฮ อื ละ อปัรา

ฮมั เซ รงะ่ ดิ ไม่ ยซิฮกั กวน ซารา เซ� อิชมาเอน ยุฮ ป ววั
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รพาวม ยซิฮกั เซ� 10 ปุก ยุ ซารา อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ อปั
ราฮมั� �ไมจ เปอะ โครฮ ปรโปวน ป มัฮ ครา เซ ไม่ กวน อื
โรฮ เกือฮ โอก แปฮ ฮา เอะ� อาึ ญอม โตว เกือฮ กวน ปร
โปวน ป มัฮ ครา เฮี รฆุ ดิ คาวคอง ยุฮ เปอะ ไม่ ยซิฮกั กวน
อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

11อปัราฮมั ตุก เนอมึ รพาวม ฆาื ป ฮมอง แตะ เซ นึง มัฮ
โรฮ อิชมาเอน เซ กวน อื โรฮ� 12พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี ละ
อปัราฮมั� �ปุ ตุก รพาวม นึง ไลลวง กวนดุ เซ ไม่ กวนไจ
เปอะ เซ� ยุฮ ตัม ป อฮั ซารา เซ� อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ
พรุฮแพร เน่อมึ นึง ยซิฮกั เฮี ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง�
13 กวน เปอะ ป เกิต เน่อมึ นึง กวนไจ เปอะ เซ อาึ ซ เกือฮ
โรฮ พรุฮแพร ปอ แปน อื ปุย ติ ปะเทต นึง เอจี มัฮ โรฮ อื
กวน เปอะ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

14 ปวยฮ พริ เซ อปัราฮมั งาวป โกฮ� ตุย ป โซม ป ปอน
ไม่ ปัง ฮกั นาวก นึง รอาวม เกือฮ อื ละ ฮากา� เกือฮ อื ปุยฮ
โรวก อ�ื มอป กวน แตะ ละ อื เกือฮ อื โฮว� ปรโปวน เซ
โอก โฮว เนอึม� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ลาึน เวอืฮ เบ่เออ
เชบ่า เซ โฮว ไป โฮว มา ฆาื โอ อื ยุง คระ ซ โฮว แตะ�

15 เญอืม เอจี โอยจ รอาวม โรวก อื เซ เกือฮ กวน แตะ เซ
อาวต ฆรมึ โคะ แตวะ ติ� 16 โกะ อื โฮว อาวต ฮา อื ซไง บุย
โรฮ เมาะ ติ เจน โฮว โนง กังกอน� อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ อาึ
โฮลฮ ยุ ยุม กวน แตะ เฮ�ี� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� โฮว
งาวม รเตือป อ�ื เยอืม เรยีง� กวน อื เซ เยอืม โรฮ�

17 พะจาว ฮมอง เยอืม กวนดุ เซ� เญือม เซ เตปด่า พะ
จาว อฮั เฮี ละ ฮากา เน่อมึ นึง มะลอง� �ฮากา� เมอ ตุก
รพาวม เปอะ นึง อ�ื ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี พะจาว เอจี
ฮมอง อื เยอืม กวนดุ เซ� 18 โกฮ� โฮว เคะ อ�ื ลบุ่ฮ� เกาะ
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โลม รพาวม อ�ื อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ อื แปน ปะเทต ระ ติ��
อฮั เซ ละ ฮากา�

19 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ ไง่ ฮากา ซเปีย� ชวน นัมโม่ ติ
โดฮ� โฮว เชยีต รอาวม ปอ นาวก อื ยุฮ ปัง ฮกั ยุฮ แตะ�
เอญี เกือฮ กวน แตะ ญุ อ�ื

20พะจาว อาวต ไม่ กวนดุ เซ� เญอืม เอจี ระ อื อาวต นึง
ลาึน เวอืฮ เมือง พารนั� แปน ปุย แมน นึง กอ ปุน แตะ ซัต
ซิง� 21 มะ อื โฮว ซาวป ปรโปวน เญือะ อื ละ อื นึง เมือง อี
ยปิ�

ลปุง ซันญา อปัราฮมั ไม่ อาบี่เมเลก
22 ฟวยจ เซ อาบี่เมเลก ไม่ ฟีโคน ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื โฮว

ดิ เคะ อปัราฮมั� อฮั เฮี ละ อ�ื �ยุฮ เปอะ กัน ออฮ กัน เอฮี
ญุ่ก เอจี ที อาวต พะจาว ไม่ เปอะ� 23 อาึ ฆวต เกือฮ เปอะ
ซันญา อาึง ซองนา พะจาว นา เฮี นึง โอ เปอะ ซ บ่วก ละ
อาึ� เตือง กวน เนอะ เตือง จัตเจือ เยอะ เฆียง เฮ�ี บุน เอจี
ฟวยจ อื อาึ เอจี เนอมึ รพาวม เมอะ ละ ปะ อา� ฆวต เกือฮ
โรฮ เปอะ ซันญา อาึง ละ ซ เนอมึ โรฮ รพาวม เปอะ ละ อาึ�
ไม่ ซ เนอมึ รพาวม เปอะ ละ เมือง ฮอยจ อาวต เปอะ นึง เฮี
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �เออะ� อาึ ซ ซันญา อาึง ซโตฮ ละ
เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

25ฟวยจ เซ อปัราฮมั รโฮงะ ไลลวง นัมโม่ ติ โดฮ ป เอจี
ลู โม กวนไจ ยุฮ อาบี่เมเลก เซ ฮา แตะ� 26 อาบี่เมเลก อฮั
เฮ�ี �อาึ ยุง โตว ป ลู นัมโม่ เซ� ปะ รโฮงะ เปอะ โตว เนิ
ไพรม อ�ื เดอมึ ปเล่ีย เฮี ฮมอง เงอ�� อฮั เซ�

27 เญือม เซ อปัราฮมั เกือฮ แกะ ยุฮ แตะ ละ อาบี่เมเลก
ไม่ โมวก งอ่น� ปุย ลอา เซ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ�
28 อปัราฮมั รกัฮ กวน แกะ ชงั เกือฮ อาวต โน่ง ฮา โฮมว
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แตะ อาแลฮ ตัว� 29 อาบี่เมเลก ไฮมญ อปัราฮมั เซ ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �รกัฮ เปอะ ละ เมอ�� อฮั เซ� 30 อปัราฮมั โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ ป ซ เกือฮ ละ ปะ� ดัฮ เปอะ ไอฮ กวน
แกะ ชงั อาแลฮ เฮ�ี เอจี มัฮ โรฮ แจง เปอะ นึง มัฮ อาึ ป
กาวง นัมโม่ เฮ�ี� อฮั เซ�

31 มัฮ เซ ป ลอต ปุย อฮั เบเ่ออเชบ่า* ไม่ นัมโม่ เซ ฆาื อ�ื
นึง มัฮ อื ก ซันญา ปุย ลอา เซ อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ�

32ฟวยจ ซันญา อื อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ นึง เบ่เออเชบ่า
เซ� อาบีเ่มเลก ไม่ ฟีโคน เอญี แม นาตี อาวต โม ฟีลิซเตีย�
ป มัฮ เมือง แตะ เซ� 33 เญือม เซ อปัราฮมั ซมา โคะ แท
มรกิ นึง เบ่เออเชบ่า เซ� ไววอน กอก รโฮงะ มอยฮ พะจาว
ป ไอม ลอป นา เซ� 34ฟวยจ เซ อปัราฮมั อาวต เมือง ฟีลิซ
เตีย เล่ีญ�

22
พะจาว เกือฮ อปัราฮมั ทไว ยซิฮกั

1 กัง เคะ เอ พะจาว ลอง รพาวม อปัราฮมั ติ เจือ� กอก
อ�ื �อปัราฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื อปัราฮมั โลยฮ อ�ื �โอ พะ
จาว� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ�

2 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ตาว กวน เปอะ ป มัฮ กวน ติ
เปอะ เซ� อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ยซิฮกั ป ฮรกั เปอะ เซ� โฮว
ตาว ฮอยจ นึง นาตี โมรยิา� เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ นา เซ
ไมจ เปอะ มอก ตอง ทไว ละ อาึ นึง บลาวง ติ โดฮ ก ซ รโฮ
งะ อาึ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

3ปวยฮพริ เซ อปัราฮมั เซฮ อาึง เคิ ละ ซ โรวกแตะ ตาึง�
อาึง อื นึง รตัง บรงั ยุฮ แตะ� เกือฮ ยซิฮกั ไม่ โม กวนไจ ยุฮ
แตะ ลอา ปุย โฮว ไม่ แตะ� โอก โฮว ละ ซ ฮอยจ แตะ นา ก
รโฮงะ พะจาว ละ แตะ� 4ซเงะ ลอวย นึง อื อปัราฮมั ชวน บ
* 21:31 21:31 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่เออเชบ่า เซ มัฮ อฮั อื �นัมโม่ ลปุง ซันญา�
ไม่�
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ลาวง เซ ก ซไง อ�ื 5 เญอืม เซ อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ� �โม
เปะ อาวต นา เฮี เยอ ไม่ บรงั� อาึ ไม่ กวน เนอะ ซ โฮว ไว
พะจาว ลัก่เติต� ดัฮ เอจี ฟวยจ ไว โฮ� เอะ ซ แม แม เคะ
เปอะ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

6 อปัราฮมั เกือฮ ยซิฮกั ปุยฮ โรวก เคิ ละ ซ ตาึง แตะ�
โกะ อื โรวก มิต ไม่ รฆุ งอ ละ ซ จอป แตะ งอ นึง� โฮว ดิ
ไม่ ปุ แตะ� 7 ยซิฮกั ไฮมญ อ�ื �เปือะ�� อฮั เซ� �เมอ อฮั
เปอะ กวน�� อฮั เซ� ยซิฮกั อฮั เฮ�ี �รฆุ งอ ไม่ เคิ อี เอจี
โรวก ตื เปอะ� กวน แกะ ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เซ อาวต ก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8อปัราฮมั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ โพต ไอฮ แกะ เนิ
ละ ซ ตอง เงอะ ทไว�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ โฮว ดิ แนฮ
ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

9 เญอืม เอจี ฮอยจ อปัราฮมั นา ก รโฮงะ พะจาว ละ แตะ
เซ� อปัราฮมั รชุก ซโมะ ยุฮ คัน นึง อ�ื รแทม เคิ นึง อ�ื
ฟวยจ เซ รเบีย่ก กวน แตะ อาึง อื นึง คัน ราว เคิ เซ� 10 ตุย
มิต ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ กวน แตะ เซ� 11 เญอืม เซ เตปด่า
ยุฮ พะจาว กอก อฮั เฮี ละ อื เน่อมึ นึง มะลอง� �อปัราฮมั�
อปัราฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื �โอ พะจาว, อาึ อาวต นา เฮ�ี�
อฮั เซ�

12 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ กวน เปอะ� ปุ ลอก
เฟือฮ เอนิ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ นัปทื เนอมึ เปอะ พะ
จาว นึง โอ เปอะ ฮลักกอ กวน ติ แตะ เซ ฮา อ�ื� อฮั เซ�

13 อปัราฮมั แก โอเอฮี� ชวน แกะ ไฮมญ ติ ตัว คอม โด่
วง นึง โตะ รปั� โฮว โฮมวต อ�ื มอก ตอง ทไว แกะ เซ ตัง
กวน แตะ� 14อปัราฮมั ปุก มอยฮ นา เซ� อฮั �เยโฮวายเีร�
ละ อ�ื มัฮ อฮั อื พะจาว โพต โอเอฮี ไม่� ปุย อฮั ลัง่ อื ตอก
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เฮี ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี �พะจาว ซ โพต โอเอฮี นึง บลาวง ยุฮ
แตะ�� อฮั ลัง่ อื ตอก เซ ลัง่�

15 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ กอก แม อปัราฮมั เน่
อมึ นึง มะลอง ติ โฮน แม� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ เนอึม
ลปุง พะจาว� 16 อาึ มัฮ ซันญา อาึง ไลลวง เฮี ละ เปอะ
ซโตฮ เบือ มอยฮ โกะ แตะ� มัฮ ฆาื โอ เปอะ ฮลักกอ กวน
ติ แตะ ฮา อาึ นึง เนอึง เปอะ ป อฮั อาึ� 17 อาึ ซ ปิฮ เนอึ
ม มุ่น ละ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร โฮวน
ตอก ซโมยญ นึง มะลอง โฮ� ซ โฮวน โรฮ ตอก ไฮมจ นึง
เกาะ� จัตเจือ เปอะ เซ ซ เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ� 18 ปุย โค
รยญ เจือ ปุย ซ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ จัตเจือ ปะ� โอเอฮี เซ
มัฮ โฮลฮ เปอะ เบือ เนองึ เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ�� อฮั เซ
พะจาว�

19 อปัราฮมั เอญี แม เคะ กวนไจ แตะ� ลอต เอญี ดิ ไม่
อื ฮอยจ นึง เบเ่ออเชบ่า ป มัฮ ยว่ง อาวต แตะ เซ�

จัตเจือ นาโฮ
20 กังเคะ เอ ไก ติ ปุย ป ฮอยจ เคะ อปัราฮมั� อฮั เฮี ละ

อ�ื �มิละคา ปรโปวน เญือะ นาโฮ ป มัฮ ปุ เปอะ เซ เอจี
ไก กวน โฮวน� 21 กวน โรง อื มัฮ อุต� ปุ อุต เซ มัฮ บุ่ต�
ฟวยจ เซ มัฮ เคมูเอน (ป มัฮ เปือะ อารมั�� 22 ไม่ เคเซต
ไม่ ฮาโซ ไม่ ปินดัต่ ไม่ ยิตลัป ไม่ เบ่ทูเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื
(เบ่ทูเอน เซ เอจี มัฮ เปือะ เรเบ่คา�� 23 ปุย ซเตะ ปุย เซ
มัฮ กวน รเมะ นาโฮ ไม่ มิละคา เซ� นาโฮ เซ มัฮ ปุ เลีฮ อปั
ราฮมั� 24ปรโปวน แตวะ เญือะ นาโฮ เซ� มอยฮ อื มัฮ เรอู
มา� ไก โรฮ กวน ปาวน ปุย� มัฮ เทบ่า� กาฮมั� ทาฮตั�
ไม่ มาอาคา�
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23
ไลลวง ยุม ซารา ไม่ รมอยจ ปุย อื

1 ซารา ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่ งา่ โรฮ อา
แลฮ เนอึม� 2 ฟวยจ เซ ยุม นึง ยว่ง เฮปโรน เมือง คะนา
อนั� อปัราฮมั เยอืม อื นา เซ�

3 เญือม เซ อปัราฮมั โกฮ โฮว ฮา ป ยุม เซ� โฮว เคะ โม
ฮติไท� 4 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตังเมือง อาวต ลลาึง โม
เปะ นา เฮ�ี ปัว เปอะ โชะ เตะ ละ อาึ ติ โดฮ ละ ซ รมอยจ
เจอะ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โม ฮติไท อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� 6 �จาวไน� งอ่ต ป อฮั
เอะ เอ� เอะ นัปทื ปะ� เมีญ โรฮ ปะ แปน ป ระ ลลาึง
แตะ� เลือก เมิฮ โตะ ทัม ยุฮ เอะ เฮ�ี ไอฮ ป ปุก รพาวม
เปอะ นึง� เอะ เฆรอมึ ตื รพาวม นึง ซ เกือฮ แตะ โตะ รม
อยจ ยุฮ แตะ ละ เปอะ ละ ซ รมอยจ เปอะ ปุย เญือะ แตะ
นึง�� อฮั เซ�

7 เญือม เซ อปัราฮมั นุ่ม ไว โม ฮติไท เซ� 8 อฮั เฮ�ี �ดัฮ
ปุก รพาวม โม เปะ ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ รมอยจ ปุย เญือะ
แตะ นา เฮ�ี ปัว เปอะ ไฮมญ เนิ นึง เอฟโรน กวน โซฮา เซ�
9 ปัว เปอะ เกือฮ โชะ โตะ ทัม ยุฮ แตะ เซ เนิ ป อฮั ปุย มัก
เปลา ไม่ เซ� มัฮ ป อาวต เฆียง รปึม ยุฮ อ�ื เกือฮ โชะ อื เนิ
ตัม โซมกวน อื ซองนา โม เปะ เฮ�ี ละ ซ แปน อื เบือง รม
อยจ ละ โม เญือะ เญะ�� อฮั เซ ละ โม เซ อปัราฮมั เมอ�

10 โม ฮติไท เซ งาวม ดิ นา ก โพรม แตะ นึง โบ โตะ รเวอืะ
เวยีง เซ� เอฟโรน เซ งาวม โรฮ นา เซ� อฮั เฮี ซองนา ปุย
โฮวน เซ� 11 �จาวไน� งอ่ต ป อฮั อาึ อ�ื อาึ เกือฮ เยอื ละ
เปอะ รปึม เซ� เตือง โตะ ทัม นึง อ�ื อาึ เกือฮ ละ เปอะ ซอง
นา โม คระ เฌือต แตะ เตือง โอยจ อื เฮ�ี ไอฮ เมิฮ� รมอยจ
ปุย เญือะ เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื
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12 เญือม เซ อปัราฮมั นุ่ม ไว โม ฮติไท เซ� 13 อฮั เฮี ละ
เอฟโรน เรยีง ปอ ฮมอง ปุย เตือง โอยจ อ�ื �ปัว เปอะ งอ่ต
ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ ซ รวี รปึม เซ นึง เปอะ� ไมจ เปอะ ไอฮ
งวยฮ อื ตัม เมาะ โซมกวน อ�ื อาึ ซ รมอยจ ปุย เญือะ แตะ
นึง�� อฮั เซ�

14 เอฟโรน อฮั เฮี ละ อปัราฮมั� 15 �จาวไน� รปึม เฮี
งวยฮ ปาวน รอย เชเคน* โน่ง� อมั มัฮ ป ที ญอย ปุย นึง
ละ ปุ แตะ� ไอฮ เมิฮ� รมอยจ ปุย เญือะ เปอะ นึง�� อฮั
เซ ละ อ�ื

16 อปัราฮมั ญอม ไอฮ อื เมาะ เซ� ตุย ญอย ละ อ�ื แฆ
มาื ละ อื ปาวน รอย เชเคน ตอก อฮั อื ซองนา ปุย โฮวน เซ�
โกว นัม นัก มาื ตัม ป โกว โม ปอกา เจน เซ�

17 อปัราฮมั รวี เนอึม รปึม มักเปลา ป ไก ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ เญือะ มัมเร เซ ป มัฮ คอง เอฟโรน ไพรม อ�ื โฮลฮ
อื เตือง รปึม เตือง โตะ ทัม เตือง โคะ ป ไก นึง อื เล่ีป รปึม
เซ� 18แปน ป แจง แน นึง ปุน แปน โม ฮติไท พญีัน อื เตือง
โอยจ แตะ เญอืม โพรม ดิ อื โบ โตะ รเวอืะ เวยีง เซ� 19 เญื
อม เซ อปัราฮมั รมอยจ ซารา ปุย เญือะ แตะ โตะ ทัม อาวต
นึง เมือง คะนาอนั เซ� 20 มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ อปัราฮมั
กุม รปึม ป มัฮ คอง โม ฮติไท ไพรม อื เซ� เตือง โตะ ทัม นึง
อื ละ ซ แปน อื รมอยจ ยุฮ อ�ื

24
ไลลวง ปรโปวน เญือะ ยซิฮกั

1 เญอืม เซ อปัราฮมั เอจี กวต เนอมึ� พะจาว เอจี โพต ป
ไมจ ละ อื โครยญ เจือ� 2อปัราฮมั กอก กวนไจ แตะ ป กวต
อื ฮา ปุย เอญี เคะ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป กุม คาวคอง ยุฮ อปั

* 23:15 23:15 นัมนัก มาื ติ เชเคน เซ ไก ด่าว 16 กรมั�
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ราฮมั โครยญ เจือ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึง เตะ เปอะ ฆรมึ รเวื
อง อาึ ละ ซ ซันญา เปอะ อาึง ซโตฮ ไม่ อาึ เฮ�ี 3ฆวต เกือฮ
เปอะ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ เยโฮวา พะจาว กุม ปลัฮเตะ
ปลัฮ มะลอง นึง โอ เปอะ ซ ซาวป ปรโปวน เญือะ กวน อาึ
ละ อื ลลาึง ปุย เมือง คะนาอนั เฮ�ี 4 ไมจ เปอะ เอญี ฮอยจ
เมือง ไพรม อาึ ไม่ ตุย เปอะ โรวก ปรโปวน เน่อมึ นึง คระ
เฌือต อาึ ละ ซ แปน อื ปรโปวน เญือะ ยซิฮกั ป มัฮ กวน อาึ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

5 กวนไจ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ เตือง อื ปรโปวน
นา เซ ซ ญอม โตว ละ เญือะ ม่า แตะ ละ ซ เอญี อื ไม่ อาึ นา
เฮี ยุง่� ดัฮ โอ ญอม ฮอยจ โฮ� อาึ อมั ซ ไมจ เกือฮ กวน
เปอะ เอญี ฮอยจ ยว่ง ไพรม เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

6 อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ปุ เกือฮ
กวน อาึ แม แม นา เซ� 7 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม มะลอง
เอจี ตาว อาึ โอก ฮา เญือะ มะเปือะ เกอะ� โอก ฮา เมือง
เกิต เตอะ� เอจี ซันญา อาึง อื ละ อาึ ซโตฮ นึง ซ เกือฮ อื
เมือง อาวต เตอะ นา เฮี ละ จัตเจือ อาึ� พะจาว ซ เกือฮ เต
ปด่า ยุฮ แตะ โฮว ลั่กกา เปอะ นึง ซ โฮลฮ เปอะ ปรโปวน
เญือะ อื ละ กวน อาึ นา เซ� 8 ดัฮ ปรโปวน นา เซ โอ ญอม
เอญี ไม่ เปอะ เญือะ พิต เปอะ โตว นึง รซอม ซันญา เปอะ
เฮ�ี ตอก ออฮ ญุ่ก ตอก เอฮี ญุ่ก� ปุ ตาว กวน อาึ อื โฮว ไม่
เปอะ นา เซ�� อฮั เซ� 9 เญือม เซ กวนไจ อื เซ อาึง เนอึม
เตะ แตะ ฆรมึ รเวอืง อปัราฮมั ป มัฮ ปอเลียง แตะ เซ� ซัน
ญา อาึง อื ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั อปัราฮมั เซ�

10กวนไจ ป กุม คาวคอง ยุฮ อปัราฮมั เซ โรวก อุต ยุฮ ปอ
เลียง แตะ กาว ตัว� โรวก โรฮ โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก� ป ระ
งวยฮ ระ ตุง โฮวน เจือ� โฮว ไม่ อื ฮอยจ ยว่ง อาวต นาโฮ
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นึง เมือง เมโซโปเตเมีย� 11 เกือฮ อุต ยุฮ แตะ ลโล่ะ โบ นัม
โม่ ป อาวต ก พริ ยว่ง เซ� ปุก เมือ กปู อื เวลา กอ โฮว เชยี
ต โม ปรโปวน รอาวม�

12 ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา� พะจาว ทื อปัราฮมั ปอ
เลียง อาึ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ กัน ยุฮ ฮุ ฟวยจ� ปัว
เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ละ ปอเลียง อาึ� 13 อาึ
เอจี ฮอยจ โบ นัมโม่ เฮ�ี โม ปเครฮี ยว่ง เฮี กัมลัง โอก โฮว
เชยีต รอาวม นึง นัมโม่ เฮ�ี 14 อาึ ซ ปัว ปุย เชยีต รอาวม
ละ ซ เกือฮ อื อาึ ญุ� ดัฮ ไก ป อฮั เนิ ตอก เฮ�ี �ญุ เมิฮ�
อาึ ซ เชยีต โรฮ รอาวม ละ อุต ยุฮ เปอะ โรฮ�� ดัฮ อฮั เซ
เนิ� เกือฮ มัฮ ปุย เซ ป เลือก เปอะ อาึง ละ ซ แปน อื ปรโป
วน เญือะ ยซิฮกั ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ดัฮ แปน เนอึม ตอก
อฮั ฮะ เฮี อาึ ซ ยุง เนอมึ ยุฮ ปะ อื ตัม ลปุง ซันญา เปอะ อาึง
ละ ปอเลียง อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�

15 ดิ เตือน โตว ลอยจ ไววอน อื เซ� เรเบค่า ฮอยจ เอนิ�
กลอม โรวก อุง รอาวม� ปรโปวน เซ มัฮ กวน เบทู่เอน� เบ่
ทูเอน เซ มัฮ กวน นาโฮ ไม่ มิละคา ปรโปวน เญือะ อ�ื นาโฮ
เซ เอจี มัฮ ปุ เลีฮ อปัราฮมั� 16 เรเบ่คา เซ มัฮ ปเครฮี ไมจ
ลัมเลือ เนอึม� มัฮ โรฮ ปเครฮี ม่อง ลัง่� ฮอยจ นึง นัมโม่
เซ เลีฮ เชยีต รอาวม ปอ นาวก อุง ยุฮ แตะ เซ� ฟวยจ เซ
ฮาวก แม ไม่ อ�ื

17 กวนไจ ฮอยจ เซ ตอ เอญี เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว
ญุ รอาวม โตะ อุง ยุฮ เปอะ เญี่ยะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 18 ปร
โปวน เซ อฮั เฮ�ี �โปะ� ญุ เมิฮ�� อฮั เซ� ซไจ บลาึฮ อุง
รอาวม ยุฮ แตะ� ไปญ อื ละ อื เกือฮ อื ญุ อ�ื 19 เญอืม เอจี
ฟวยจ ญุ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เชยีต โรฮ รอาวม
ละ อุต ยุฮ เปอะ โรฮ เกือฮ ญุ อื ซัก�� อฮั เซ� 20 ซไจ โทก
รอาวม ยุฮ แตะ โตะ กัวะ ญุ ซัตซิง รอาวม� ตอ แม เลีฮ
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เชยีต รอาวม โตะ นัมโม่ เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ ญุ โม อุต ยุฮ อื
เตือง โอยจ อ�ื 21 ปรเมะ เซ อาวต โฆย ละ ซ แลน ที แตะ
กัน ยุฮ อ�ื มอง แลน ตอก เกือฮ พะจาว กัน ยุฮ แตะ ฟวยจ
ไม่ โอ อื ฟวยจ�

22 เญือม เอจี ฟวยจ ญุ อุต โม เซ รอาวม เมอ� ปรเมะ
เซ ฮอย ไคร รวอง โรวก แตะ เซ� ดุฮ อื นึง มาึฮ อ�ื นัมนัก
ไคร เซ ไก บลัฮ เชเคน� เกือฮ แม เบล ไคร ระ ละ อื ติ กู�
จาวป อื ละ อื นึง เตะ อ�ื นัมนัก กาว เชเคน� 23 อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปัว เปอะ รโฮงะ มอยฮ เปือะ เปอะ ละ แตะ� อมั ไก ก
ไอจ นึง เญือะ เปือะ เปอะ ปอ ไอจ เอะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

24 เรเบ่คา อฮั เฮ�ี �เปือะ เกอะ มัฮ เบ่ทูเอน กวน นาโฮ
ไม่ มิละคา� 25 นึง เญือะ เญะ เอจี โฮวน เบระ โฮวน ไรป ละ
อุต ยุฮ เปอะ� ก ไอจ เปอะ ไก โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 เญอืม เซ ปรเมะ เซ นุ่ม เอนิ ติ แตะ ไววอน ละ พะจาว.
27 อฮั เฮ�ี �อาึ ลืลาว เยโฮวา พะจาว ทื อปัราฮมั� ปะ ละ
โปวฮ เปอะ โตว รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ไม่ รพาวม เนอึม
ยุฮ เปอะ ละ ปอเลียง อาึ� ปะ เอจี นัม เอนิ เปอะ อาึ ฮอยจ
เคะ คระ เฌือต ปอเลียง เงอะ�� อฮั เซ�

28 ปรโปวน เซ ตอ เอญี เคะ มะ แตะ ฮอยจ นึง เญือะ� ร
โฮงะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ ปุย โครยญ เจือ� 29 เอี
ยกระ เรเบ่คา เซ มัฮ ลาบัน่� ตอ โอก ก พริ ยว่ง ฮอยจ นึง
นัมโม่ เซ� กวนไจ อปัราฮมั อาวต ลัง่ นา เซ� 30 เญือม
เอจี ยุ ลาบัน่ ไคร รวอง โตะ มาึฮ รนัน แตะ ไม่ เบล ป ไก นึง
เตะ อ�ื ไม่ เอจี ฮมอง โรฮ อื ป อฮั ป อู ปรเมะ เซ ละ รนัน
แตะ เซ� โฮว ฆาื อื เคะ กวนไจ อปัราฮมั ป ชุง ลัง่ ไม่ อุต
ยุฮ แตะ โบ นัมโม่ เซ� 31 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี ไม่ อาึ อ�ื ปะ
มัฮ เปอะ ปุย โฮลฮ ยุ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว. เมอยุ ชุง เปอะ นา
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เฮ�ี อาึ เอจี เพรยีง ฮอง ไอจ เปอะ โตะ เญือะ� ก อาวต อุต
ยุฮ เปอะ ไก โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

32 ปุย เซ ฮาวก เนอึม เญือะ เซ ฆาื อ�ื ลาบัน่ โปต รตัง
อุต ยุฮ อื เซ� เกือฮ เบระ เกือฮ ไรป ละ อ�ื ตุย โรวก รอาวม
ละ กวนไจ ยุฮ อปัราฮมั ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื เซ� เกือฮ อื รไซจ
เตะ ชวง แตะ นึง อ�ื 33 เญือม เอจี ทอย ปุย ป โซม ป ปอน
ละ อ�ื ปุย เซ ปังเมอ อฮั เฮ�ี �อาึ ญอม โตว โซม กา เฆียง
โฮลฮ แตะ อฮั ป ฆวต อฮั แตะ�� อฮั เซ� �อฮั เมิฮ�� อฮั
เซ ลาบัน่�

34 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ อปัราฮมั� 35 พะ
จาว เอจี เกือฮ ปอเลียง อาึ โฮลฮ รปั ป ไมจ โครยญ เจือ�
เกือฮ อื กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ� เกือฮ แกะ ปิ� โมวก บรงั�
ไม่ อุต ไม่ ไคร มาื ละ อื โฮวน� เกือฮ โรฮ กวนไจ รเมะ กวน
ไจ รโปวน ละ อื โฮวน โรฮ� 36 ซารา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ
ปอเลียง อาึ เซ โฮลฮ โรฮ กวน แตะ เญอืม เอจี กวต อ�ื ปอ
เลียง อาึ เอจี เกือฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ กวน เซ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื 37 ปอเลียง อาึ เอจี เกือฮ อาึ ซันญา ซโตฮ อาึง
อื ละ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ อาึ ซาวป ปรโปวน เญือะ อื ละ
กวน อื นึง เมือง คะนาอนั เซ� 38 มัฮ เกือฮ อื อาึ โฮว ซาวป
เลือก ลลาึง คระ เฌือต เญือะ เปือะ โกะ แตะ ไอฮ�

39�อาึ อฮั ละ ปอเลียง แตะ ตอก เฮ�ี �เมอ เตือง อื ปรโป
วน นา เซ ซ ญอม โตว โฮว ไม่ อาึ ยุง่�� อฮั เซ ละ� 40 ปอ
เลียง อาึ อฮั เฮี เนิ� �พะเยโฮวา ป อาวต ลอป ไม่ อาึ ซ
เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว ไม่ เปอะ� ซ เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ
ฟวยจ� ซ โฮลฮ เปอะ ปรโปวน เญือะ กวน อาึ เนิ เน่อมึ นึง
คระ เฌือต อาึ ไอฮ� ซ มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เปือะ เกอะ ไอฮ�
41 ดัฮ เปอะ โฮว เนอึม เคะ เอียกปุ อาึ� ดัฮ โอ ญอม เอญี
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ไม่ เปอะ โฮ� เญือะ พิต เปอะ โตว นึง รซอม ซันญา เปอะ
อาึง เฮ�ี� อฮั เซ เนิ ปอ เลียง เงอ��

42�เนาะ เฮี เอะ ฮอยจ นึง นัมโม่ เซ� อาึ ไววอน ตอก เฮ�ี
�โอ เยโฮวา� พะจาว ทื อปัราฮมั ปอเลียง อาึ� ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ เกือฮ กัน ยุฮ ฮุ ฟวยจ� 43 อาึ เอจี ฮอยจ โบ นัมโม่�
ตัม ฮอยจ ปเครฮี เชยีต รอาวม� อาึ ซ ปัว ญุ รอาวม นึง อุง
ยุฮ อื เญี่ยะ� 44 ดัฮ เกือฮ อาึ ญุ อื ไม่ เชยีต โรฮ อื ละ อุต
ยุฮ ฮุ เกือฮ มัฮ ปุย เซ ป เลือก ปะ แปน ปรโปวน เญือะ กวน
ปอเลียง อาึ อ�ื� อาึ ไววอน ตอก เซ�

45 �ลไล ไววอน ลัง่ อาึ เซ ฮอยจ เอนิ เรเบ่คา ไม่ กลอม
แตะ โรวก อุง รอาวม ยุฮ แตะ� เลีฮ โตะ นัมโม่ เชยีต
รอาวม� อาึ ปัว ญุ รอาวม นึง� 46 เรเบค่า ซไจ บลาึฮ รอาวม
ยุฮ แตะ� �ญุ เมิฮ� อาึ ซ เชยีต โรฮ โฮะ ละ อุต ยุฮ เปอะ
โรฮ�� อฮั เซ เนิ� อาึ ญุ เนอึม เมอะ� เชยีต เนอึม โรฮ อื
ละ อุต เซ โรฮ� 47อาึ ไฮมญ มอยฮ เปือะ อ�ื อฮั ติ แตะ มัฮ
กวน เบทู่เอน ป มัฮ กวน นาโฮ ไม่ มิละคา� เญอืม เซ อาึ ดุฮ
ไคร รวอง นึง มาึฮ อ�ื จาวป โรฮ เบล นึง เตะ อ�ื 48ฟวยจ
เซ อาึ นุ่ม ติ แตะ ไววอน ละ พะจาว. อาึ ลืลาว เยโฮวา พะ
จาว ทื อปัราฮมั ป ตาว อาึ ฮอยจ เอนิ เคะ เญือะ เอยีกปุ ปอ
เลียง เงอะ เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ โฮะ ปรโปวน เญือะ อื ละ กวน
ปอเลียง เงอะ� 49 ปเล่ีย เฮี ดัฮ โม เปะ ซ เนอึม รพาวม ละ
ปอเลียง อาึ ปัว เปอะ รโฮงะ ละ แตะ� ดัฮ โอ แปน ปัว โรฮ
เปอะ รโฮงะ ละ แตะ โรฮ เดอมึ อาึ ซ ยุง ตอก ซ ไมจ แตะ
ยุฮ�� อฮั เซ กวนไจ ยุฮ อปัราฮมั เซ�

50 เญอืม เซ ลาบัน่ ไม่ เบทู่เอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง
เฮี เกิต เบือ พะจาว. เอะ เกียฮ อฮั โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� 51 เรเบค่า เอจี อาวต นา เฮ�ี โรวก ไม่ เปอะ เมิฮ� เกือฮ
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แปน ปรโปวน เญือะ กวน ปอเลียง เปอะ เซ ตอก เอจี รโฮ
งะ พะจาว อื ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ�

52 เญอืม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ กวนไจ อปัราฮมั เซ นุ่ม
เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ไววอน ละ พะจาว. 53 ฟวยจ เซ
ฮอย ป โรวก แตะ ละ อ�ื เกือฮ เครองึ เซอกึ ไมจ ละ เรเบ่
คา ไม่ ฮนัง เบล ไคร มาื ละ อื โฮวน� เกือฮ โรฮ คาวคอง
ไมจ ละ มะ อื ไม่ เอยีกระ อื โรฮ� 54ฟวยจ เซ โซม ดิ ไม่ โม
ป ฮอยจ ไม่ แตะ เซ� ไอจ เญือะ เซ ติ ซาวม� ปวยฮ พริ เซ
โกฮ อฮั เฮ�ี �เกือฮ อาึ เอญี เคะ ปอเลียง แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

55 เอยีกระ อื ไม่ มะ อื อฮั เฮ�ี �ฆวต ปัว ลัง่ เกือฮ เรเบค่า
อาวต ไม่ เอะ ติ วงั ฮมั� ลวง รมัฮ อื เมาะ กาว ซาวม โฮ�
ฟวยจ เซ ซ เกือฮ โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 56 ปุย เซ
อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ โอ คัต เอะ� พะจาว เอจี เกือฮ กัน ยุฮ
ฮุ ฟวยจ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี เคะ ปอเลียง แตะ�� อฮั
เซ�

57 โม เซ อฮั เฮ�ี �กอก เรเบ่คา เซ ไฮมญ แลน โกะ อ�ื�
อฮั เซ� 58 กอก เนอึม อื ไฮมญ อ�ื �อมั ฆวต โฮว เปอะ ไม่
ปุย เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื �ฆวต โฮว เยอะ�� อฮั เซ เรเบค่า�

59 เญอืม เซ เกือฮ เนอมึ เรเบค่า โฮว� เกือฮ กวนไจ รโป
วน แตะ ป แลน เรเบค่า เซ เน่อมึ เญอืม แตวะ อื โฮว ไม่ อ�ื
เกือฮ อื โฮว ไม่ กวนไจ อปัราฮมั ไม่ โม ป ฮอยจ ไม่ อื เซ�
60 โม เพร อื ปิฮ มุ่น ละ เรเบค่า ตอก เฮ�ี �รนัน� เกือฮ จัต
เจือ เปอะ พรุฮแพร แปน ฮมาึน แปน แซน อ�ื เกือฮ จัต
เจือ เปอะ เป เมือง ป ตอซู ไม่ แตะ โครยญ เมือง�� อฮั เซ
ละ อื นึง รซอม ปิฮ แตะ มุ่น เซ� 61 เญอืม เซ เรเบค่า ไม่ โม
กวนไจ รโปวน ยุฮ อ�ื ฮาวก บุก อุต เซ� โฮว ดิ ไม่ อ�ื กวน
ไจ อปัราฮมั เซ โฮลฮ เนอมึ โรวก เรเบค่า เอญี ไม่ แตะ�
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62 กา เซ ยซิฮกั เอจี โอก ฮา �นัมโม่ ยุฮ พะจาว ป ไอม
ลอป ป เกียฮ ยุ อาึ� เซ� โฮว ฮอยจ นึง ลาึน เนเกป ติ โดฮ�
ลอต อาวต นา เซ� 63 เมือ กปู อื ยซิฮกั โอก โฮว เลีม โตะ
รปึม� งอ่ต โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ� ชวน ฮอยจ อุต โม
เซ� 64 เรเบ่คา เญือม ชวน อื ยซิฮกั เกอ� เลีฮ เอนิ ฮา อุต
บุก แตะ เซ� 65 ไฮมญ กวนไจ อปัราฮมั เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ
ปุย ป โฮว โตะ รปึม เซิต เตอ� ตอก ป ซ โฮว รชงึ เอะ โฮ��
อฮั เซ� �มัฮ ปอเลียง อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เรเบ่
คา ตุย พา ยุฮ แตะ เลอปึ นา แตะ นึง อ�ื

66 กวนไจ เซ รโฮงะ โอเอฮี ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ ยซิฮกั โค
รยญ เจือ� 67ฟวยจ เซ ยซิฮกั ตาว เรเบค่า เลียก อาวต โตะ
พากัง กอ อาวต มะ แตะ ไพรม อ�ื ยซิฮกั ฮรกั เนอึม เรเบ่
คา� เรเบค่า เซ แปน เนอมึ ปรโปวน เญือะ อ�ื แปน โรฮ ป
เกาะ โลม รพาวม อื ฟวยจ ยุม มะ อื เซ�

25
ไลลวง ยุม อปัราฮมั ไม่ รมอยจ ปุย อื

1 โนก ฮา ซารา เยอ อปัราฮมั ไอฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ
เญือะ แตะ ติ แม� มอยฮ อื มัฮ เคทูรา� 2กวน อปัราฮมั ไม่
เคทูรา เซ มัฮ ซิมรนั� โยกชนั� เมดั่น� มีเด่ียน� อชิบัก่�
ไม่ ชูอา� 3 โยกชนั เซ มัฮ เปือะ เซบ่า ไม่ เด่ดัน่� โม อตัชู
ไม่ โม เลทู ไม่ โม เลอุม มัฮ โรฮ จัตเจือ เด่ดัน่ เซ� 4 กวน มี
เด่ียน เซ มัฮ เอฟา� เอเฟอ� ฮาโนก� อาบิด่่า� ไม่ เอนด่า
อา� ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื จัตเจือ เคทูรา เซ�

5 เมาะ ไก คาวคอง ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื อปัราฮมั เอจี
มอป อื ละ ยซิฮกั� 6ละ กวน ไฮญ แตะ ป เกิต เน่อมึ นึง ปร
โปวน แตวะ เญือะ อื เซ อปัราฮมั เกือฮ โอเอฮี ละ อื เญือม
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ไอม ลัง่ แตะ� เกือฮ โรฮ อื โอก โฮว ฮา ยซิฮกั� โฮว อาวต
เมือง ลัก่ โอก ซเงะ ก ซไง อ�ื

7 อปั รา ฮมั ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่
อาลแฆลฮ โรฮ พอน เนอึม� 8 มัฮ เนอึม ปุย ลัง่ ไอม� ยุม
เญือม เอจี กวต เนอึม แตะ� โฮลฮ เนอึม โฮว รโจะ ไม่ จัต
เจือ ไพรม แตะ� 9ยซิฮกั ไม่ อชิมาเอน ป มัฮ กวน อื เซ โฮว
รมอยจ อื โตะ ทัม มักเปลา ป ไก นึง โตะ รปึม ซดิ ไม่ ยว่ง
มัมเร� ไพรม อื รปึม เซ มัฮ รปึม ยุฮ เอฟโรน กวน โซอนั�
10 เอจี มัฮ รปึม รวี อปัราฮมั เน่อมึ นึง โม ฮติไท� อปัราฮมั
ไม่ ซารา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อื รมอยจ ดิ ปุย โบ ปุ แตะ นา
เซ� 11ฟวยจ ยุม อปัราฮมั เมอ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ยซิฮกั�
เญอืม เซ ยซิฮกั อาวต โบ นัมโม่ อฮั ปุย �นัมโม่ ยุฮ พะจาว
ป ไอม ลอป ป เกียฮ ยุ อาึ� ไม่ เซ�

จัตเจือ อชิมาเอน
12 เคียง เฮี อื มัฮ มอยฮ จัตเจือ อิชมาเอน� ป มัฮ กวน

อปัราฮมั ไม่ ฮากา� ฮากา เซ มัฮ กวนไจ ซารา� มัฮ ปุย อี
ยปิ� 13 มอยฮ กวน อิชมาเอน เน่อมึ นึง กวน โรง อื ฮอยจ
ละ กวน รเคะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี ป มัฮ เอยีกระ ปุย นึง อื มัฮ เน
บ่าโยต� ฟวยจ เซ มัฮ แม เคด่า� อตับิเ่อน� มิปซัม� 14 มิ
ชมา� ดู่มา� มัตซา� 15 ฮาดัต่� เทมา� เยทู� นาพิต� ไม่
เคเด่มา� 16 ปุย กาว ลอา เฮี มัฮ กวน อิชมาเอน� กังเคะ
เอ โฮลฮ แปน ฮวันา เจอ อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
มอยฮ อื ลอต เอนิ แปน มอยฮ ยว่ง อาวต อ�ื 17 อชิมาเอน
ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ 137 เนอึม� เญือม เซ ยุม�
โฮลฮ เนอมึ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� 18 โม กวน
เฌือต อื ลอต อาวต ซน่ะ เมือง ฮาวลิา ไม่ เมือง ชู� ปุก คระ
โฮว ปุย เน่อมึ นึง เมือง อตัซีเรยี เซ ฮอยจ เมือง อียปิ� โม
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เซ อาวต โบ เคต อยีปิ นึง อ�ื ไก แนฮ รพาวม เกละยุ โม เอี
ยกปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง ยาโคป ไม่ เอซาว
19 เคียง เฮี อื มัฮ ไลลวง ยซิฮกั ป มัฮ กวน อปัราฮมั�

20 เญือม ไก อาญุ ยซิฮกั รปาวน เนอึม เมอ� ไอฮ เรเบ่คา
กวน เบทู่เอน แปน ปุย เญือะ แตะ� เรเบค่า เซ มัฮ รนัน ลา
บัน่� มัฮ ปุย เมือง ปัตดัน่ อารมั นึง อ�ื

21 ยซิฮกั ไววอน เพือ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง มัฮ อื ปุย
ซแกต� พะจาว เกือฮ อื ตัม ป ปัว ยซิฮกั เซ� เรเบค่า โรวก
เนอมึ� 22 กวน อาวต โตะ เวยีก อื เซ ซแน่ต ปุ แตะ� มะ อื
อาวม อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ ป เกิต กไน
อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� โฮว ไฮมญ พะจาว ฆาื อื นึง รซอม ไววอน
แตะ� 23พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย ลอา เมือง อาวต โตะ
เวียก ปะ� ปุย ลอา ปะเทต ซ โอก เน่อมึ นึง ปะ� ซ โฮว
โน่งๆ ฮา ปุ แตะ� ซ ปูไป อมันัต ฮา ปุ แตะ� ป มัฮ เอยีกระ
อื ซ โฮลฮ แปน กวนไจ ปุ แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

24 เญือม เอจี เติง เคิ รอาวม อื กวน อื เซ พรอม� รเมะ
เตือง ลอา แตะ� 25 ป เกิต รกา นึง อื เซ ซครกั เนือะนัง�
ฮาึก ไม่ อื เตือง โกะ เตือง ตัว แตะ ตอก เอนิ ลปิ ฮาึก โฮ�
ปุย อฮั เอซาว* ละ อื ฆาื อ�ื 26ป เกิต รเคะ นึง อื เซ� เตะ อื
โฮมวต ปุ โอก ล่อยจ เอซาว เซ นึง อ�ื ปุย อฮั ยาโคป* ละ
อื ฆาื อ�ื เญอืม เกิต กวน ลอา อื เซ ยซิฮกั ไก อาญุ ลแฆลฮ
เนอมึ�

27 กวนดุ ลอา เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� เอซาว มัฮ ปุย กอ โฮว
เอยี โตะ เพระด่าวก� มัฮ ปุย กอ ปุน โกะพร�ิ ยาโคป มัฮ

* 25:25 25:25 นึง ลปุง ฮบีรู เอซาว เซ มัฮ อฮั อื �ป โฮวน ฮาึก� ไม่�
* 25:26 25:26 นึง ลปุง ฮบีรู ยาโคป เซ มัฮ อฮั อื �ปุย บ่วก� ไม่�
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ปุย โบลวน� กอ อาวต ไม่ กัน นึง เญือะ นึง ม่า แตะ� 28ยซิ
ฮกั ฮรกั เอซาว นึง กอ โฮลฮ แตะ ปอน โตะ ปุน อ�ื เรเบค่า
ปังเมอ ฮรกั ยาโคป�

29 ติ ซเงะ อื เอซาว เอญี เน่อมึ โฮว เอยี แตะ โตะ เพระด่า
วก� ฆวต โซม ลัมเลือ� ปุก เญือม โกยฮ ยาโคป โตะฮงา�
30 เอซาว อฮั เฮี ละ ยาโคป� �ซไจ เกือฮ ละ อาึ โตะฮงา ซค
รกั เซ� เอจี ซ ยุม เนอมึ นึง ฆวต โซม แตะ�� อฮั เซ� (มัฮ
ฆาื เซ ป ลอต ปุย อฮั เอโด่ม* ละ อื ฆาื อ�ื�

31ยาโคป อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ เกือฮ ไล แปน แตะ เอี
ยกระ เซ ละ อาึ โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โตะฮงา เฮี ละ เปอะ��
อฮั เซ� 32 เอซาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุม ลอป เนอึม นึง ฆวต
โซม แตะ� ไลลวง เมีญ ปุย อาึ มัฮ เอียกระ เซ เมอ ซ แปน
อื เนิ อ�ี ไอฮ เมิฮ�� อฮั เซ�

33 ยาโคป อฮั แม เฮ�ี �ซม่อต อาึง ติ เปอะ นึง ซ เกือฮ
เนอึม เปอะ อาึ โฮลฮ แปน เอียกระ เซ�� อฮั เซ� เญือม
เซ เอซาว ซม่อต เนอึม ติ แตะ� โปง อื ละ ยาโคป โครยญ
เจือ ป ลัง โฮลฮ โกะ แตะ เซ� 34 ยาโคป เกือฮ เนอึม โตะฮ
งา ทัวแด่ง เซ ละ อื ไม่ คโนมปัง� เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื
เอซาว ลอต โกฮ เอญี� มัฮ ตอก เซ ตอก พามัต เอซาว ไล
ลวง แปน แตะ เอยีกระ ปุย ไม่ ป ลัง โฮลฮ แตะ เซ�

26
ยซิฮกั โฮว อาวต ยว่ง เก-รา

1 ฟวยจ เซ เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง ติ โฮน แม�
ตอก เกิต อื โฮน รกา เญือม ไอม ลัง่ อปัราฮมั โฮ� ยซิฮกั
โฮว ฆาื อื ฮอยจ เคะ อาบีเ่มเลก ป มัฮ กซัต ยุฮ โม ฟีลิซเตีย
ป อาวต ยว่ง เก-รา เซ� 2 เญือม เซ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ
* 25:30 25:30 นึง ลปุง ฮบีรู เซ เอโด่ม เซ มัฮ อฮั อื ซครกั ไม่�
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ละ ยซิฮกั� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ โฮว ฮอยจ เมือง อียปิ เปอ�
อาวต เมือง เฮี ตอก ดวน อาึ เปอะ อาวต� 3 อาวต แนฮ นา
เฮ�ี อาึ ซ อาวต ไม่ เปอะ� ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� เมือง โม
เฮี เตือง โอยจ อื อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ ไม่ จัตเจือ เปอะ เฆียง
เฮี ตอก เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ อปัราฮมั เปือะ เปอะ โฆะ�
4 อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮวน ตอก ซโมยญ นึง มะลอง�
ซ เกือฮ โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ นา เฮี เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
ปุย ปลัฮเตะ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ จัตเจือ ปะ โครยญ เมือง
ปุย� 5 อปัราฮมั เอจี เนอึง ป อฮั อาึ� ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง
ซตอก อาึ แตะ ยุฮ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป
ซ ปิฮ อาึ มุ่น ละ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ยซิฮกั พะจาว เยอ�

6 ฟวยจ เซ ยซิฮกั อาวต ลัง่ นึง ยว่ง เก-รา� 7 เญือม
ไฮมญ โม ปรเมะ ยว่ง เซ ไลลวง ปรโปวน เญือะ อื เคียต
อฮั อื มัฮ รนัน แตะ� โรวต โตว อฮั อื มัฮ ปรโปวน เญือะ
แตะ นึง ฮลัต แตะ นึง ปรเมะ โม เซ� ฮลัต โม เซ ซ ยุฮ ยุม
ไม่ โกะ แตะ ฆาื ฆวต ไอฮ อื ปรโปวน เญือะ อื เซ� นึง มัฮ
เรเบค่า เซ ปุย ไมจ เนอมึ ฮุนฮงั�

8 เญือม เอจี เล่ีญ อาวต ยซิฮกั ยว่ง เซ� ไก ติ ซเงะ เญื
อม แก กซัต อาบี่เมเลก โอเอฮี เน่อมึ นึง โตะ นาตัง เญือะ
แตะ คัก ฮลาวง อ�ื ซวน รงะ่ ดิ ยซิฮกั เซ ไม่ ปุย เญือะ
แตะ� 9 กซัต เซ กอก ยซิฮกั ฮอยจ เคะ แตะ� บวยจ ละ อื
ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ จุ เปอะ เอะ เอ� แจง มัฮ อื ปุย เญือะ
เปอะ� เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ มัฮ รนัน แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ยซิฮกั โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ เตอ ฮลัต ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ
แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 อาบี่เมเลก อฮั เฮี ละ อ�ื �เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ ป ตัง
เจือ ตอก เซ ละ เอะ เมอ� มัฮ ไก ปุย ไน โม เอะ ติ ปุย ป โคะ
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ไอฮ ปุ แตะ ไม่ อื ซ แปน เคาะ นัม ละ เอะ ฆาื อ�ื ซเปี เนอึ
ม ลอก เอะ ป โอ ไมจ ฆาื ปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญอืม เซ อาบีเ่มเลก ซตอก อาึง ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี
�ดัฮ ไก ป ลอก ป คุย ปุย เฮี ไม่ ปุย เญือะ อื ซ เกือฮ ไก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ ละ ปุย�

12 เนอึม เซ ยซิฮกั ซมา เฮงาะ ไม่ ปุย ยว่ง เซ� เฮงาะ
โฮลฮ อื ไก ติ รอย เตะ ซมา อ�ื มัฮ เบือ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ
อ�ื 13 ฟวยจ เซ ยซิฮกั กอย แนฮ ปุ ปุ� คาวคอง อื โฮวน
เนอึม� 14 เญือม เอจี โฮวน คอง เลียง คอง ดู่ อ�ื ไม่ โฮวน
โรฮ กวนไจ อ�ื แปน ป ววั ละ โม ฟีลิซเตีย ฆาื อ�ื 15 เญอืม
เซ โม ฟีลิซเตีย ซาวป เทอมึ นัมโม่ กาวง โม กวนไจ ยุฮ อปั
ราฮมั ไพรม อื โฮ�

16 อาบีเ่มเลก อฮั เฮี ละ ยซิฮกั� �ไมจ เปอะ โฮว แปฮ ฮา
เอะ� ปะ เอจี ระ ลอน เปอะ ยุฮ แตะ ฮา เอะ� เอะ ไป ลอน
นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ยซิฮกั เฌาะ เนอึม ติ แตะ ฆาื อ�ื โฮว อาวต นึง เตะ
ลโลวง ฆรมึ ยว่ง เก-รา� 18 เฌาะ กาวง โคระ แม นัมโม่
ป กาวง อปัราฮมั ไพรม อ�ื นึง เอจี เทอมึ โม ฟีลิซเตีย อื
ฟวยจ ยุม อปัราฮมั เซ� ปุก มอยฮ นัมโม่ โม เซ ตัม ป อฮั
เปือะ แตะ ไพรม อ�ื

19 กวนไจ ยุฮ ยซิฮกั กาวง แม นัมโม่ นึง เตะ ลโลวง เซ�
โฮลฮ รอาวม ไมจ นึง อ�ื 20 โม ป เลียง แกะ ป อาวต ยว่ง เก-
รา เซ รเจ ไม่ โม ป เลียง แกะ ยุฮ ยซิฮกั� อฮั อื มัฮ รอาวม
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ยซิฮกั ปุก มอยฮ นัมโม่ เซ� อฮั �นัมโม่
รเจ� ไม่ อื ฆาื อ�ื 21ฟวยจ เซ กวนไจ ยุฮ ยซิฮกั กาวง แม
อื ติ โดฮ� โม ฟีลิซเตีย รเจ แม ไม่ อ�ื ยซิฮกั อฮั �นัมโม่ ป
ตอซู ปุ แตะ� ไม่ อื ฆาื อ�ื 22ฟวยจ เซ เฌาะ แม ติ แตะ�
กาวง แม อื ติ โดฮ� โฮน เซ เญือะ ไก โตว ป รเจ ไม่ อ�ื ปุก
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โรฮ มอยฮ นัมโม่ เซ� อฮั �นาตี เวอืฮ� ไม่ อ�ื �ปเล่ีย เฮี
พะจาว เอจี เกือฮ นาตี เวอืฮ ละ เอะ� เอะ ซ อาวต ซนกุ ซุก
บัน่ นา เฮ�ี� อฮั เซ ยซิฮกั เกอ�

23 กัง เคะ เอ โอก แม ฮา นา เซ� ฮาวก อาวต ยว่ง เบเ่ออ
เชบ่า� 24 ซาวม เซ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ป มัฮ เปือะ เปอะ� ปุ ฮลัต
นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ ซ อาวต ไม่ เปอะ� ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�
ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร โฮวน เบือ อปัราฮมั กวนไจ
ยุฮ ฮุ เซ�� อฮั เซ พะจาว�

25 ยซิฮกั ยุฮ คัน ทไว นา เซ� ไววอน ละ พะจาว. กัง พา
กัง ยุฮ แตะ นา เซ� กวนไจ อื กาวง โรฮ นัมโม่ นา เซ�

อาบี่เมเลก ไม่ ยซิฮกั ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ
26 กัง เคะ เอ อาบี่เมเลก ฮอยจ เคะ ยซิฮกั� โอก ดิ ฮา

ยว่ง เก-รา ไม่ อาฮุซัต ปุ โฮมว แตะ ไม่ ฟีโค ฮวันา ตฮนั ยุฮ
อ�ื 27 ยซิฮกั ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ
อ�ื เมือต แลน เกละ เปอะ ยุ อาึ� เอจี โครฮ เปอะ อาึ โอก
ฮา แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �เอจี ที เนิ อาวต พะจาว ไม่ เปอะ�
มัฮ เซ ป ฆวต ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื 29 ไมจ
เอะ ซันญา ซโตฮ อาึง ไม่ ปุ แตะ นึง โอ โม เปะ ซ ยุฮ ป โซะ
ละ เอะ ตอก โรฮ โอ เอะ ยุฮ ป โซะ ละ โม เปะ ไพรม อ�ื เอะ
เอจี เกือฮ โม เปะ โอก ฮา แตะ ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม เปอะ�
ปเล่ีย เฮี เอะ ยุ ที เยอะ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

30 เญือม เซ ยซิฮกั จัต กัน กิน เลียง ละ โม ป ฮอยจ เคะ
แตะ เซ� โม เซ โซม เนอมึ ไม่ อ�ื 31ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ
งาวป อื โม เซ ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� ฟวยจ
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เซ ยซิฮกั ตาว อื เอญี ไมจ เอญี มวน� ลอต โรฮ ปุก ปุ แตะ
ฆาื อ�ื

32 ซเงะ เซ กวนไจ ยุฮ ยซิฮกั เอญี อู ไลลวง นัมโม่ กาวง
แตะ ละ ปอเลียง แตะ� อฮั ติ แตะ ยุ รอาวม ไมจ นึง อ�ื
33ยซิฮกั ลอต อฮั นัมโม่ เชบ่า* ไม่ อ�ื เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย
ยว่ง เซ อฮั ปุย เบ่เออเชบ่า ไม่ อื ฆาื อ�ื

34 เญือม เอจี ไก อาญุ อื รปาวน เนอึม เมอ เอซาว ไอฮ
ปรโปวน เญือะ แตะ� มัฮ ยูดิต่ กวน เบ่เออรี ป มัฮ โม ฮติ
ไท� ไอฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ ติ� มัฮ บ่าเซมัต
กวน เอโลน� มัฮ โรฮ โม ฮติไท� 35ยซิฮกั ไม่ เรเบค่า อาวต
ลอป ไม่ รพาวม ตุก แตะ ฆาื ปุย ลอา เซ�

27
ยซิฮกั ปิฮ มุ่น ละ ยาโคป

1 ยซิฮกั เญอืม เอจี กวต อื จัก ไง�่ ติ ซเงะ อื กอก เอซาว
ป มัฮ กวน โรง แตะ เซ เอญี เคะ แตะ� 2 เญือม เอจี ฮอยจ
เอซาว เคะ อ�ื ยซิฮกั อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� อาึ เอจี กวต
เตอะ� ยุง โตว ซเงะ ซ ยุม แตะ� 3 ตุย โรวก อกั ยุฮ เปอะ�
โฮว ซาวป จัก ปอยฮ แฮ ละ อาึ นึง เพระด่าวก� 4 โกยฮ
โตะฮงา ญึม นึง เนิ ตอก ปุก อื รพาวม เมอะ� ตาว เนิ เกือฮ
อาึ โซม เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ กา ซ ยุม แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

5 ลไล อู อื เซ เรเบค่า บระ งอ่ต ป อฮั อื ละ กวน โรง แตะ
เซ� 6 เญอืม เอจี โฮว เอซาว เซ อฮั เฮี ละ ยาโคป� �อาึ เอจี
ฮมอง ซตอก เปือะ เปอะ เอียกระ เปอะ เนาะ ออ� 7 ฮมอง
ดวน อื โฮว ซาวป จัก ปอยฮ ละ แตะ� ฮมอง โรฮ ดวน อื
พรี โตะฮงา ญึม ละ แตะ ละ ซ โฮลฮ อื โซม ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น

* 26:33 26:33 นึง ลปุง ฮบีรู �เชบ่า� เซ มัฮ อฮั อื �ลปุง ซันญา� ไม่�
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ละ เอยีกระ เปอะ เบือ มอยฮ พะจาว เญอืม ไอม ลัง่ แตะ��
อฮั เซ� 8มะ อื อฮั แม เฮี ละ กวน แตะ� �กวน� ไมจ เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ ละ เปอะ� ยุฮ ตัม ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เฮ�ี 9 โฮว
มอก กวน ปิ โกลยญ เนิ ลอา ตัว เดอมึ อาึ ซ เกียฮ พรี โตะฮ
งา ญึม ละ เปือะ เปอะ� ซ พรี ละ อื ตอก ปุก อื รพาวม อ�ื
10ฟวยจ เซ ไมจ ปะ โฮว ตาว ละ อ�ื ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ ฆาื
อื กา ยุม แตะ�� อฮั เซ ละ อื เรเบค่า เซ�

11 ยาโคป โลยฮ อื ละ มะ แตะ ตอก เฮ�ี �แปน โตว ยุง่�
เอียกระ เกอะ มัฮ ปุย ฮาึก เตือง โม่ว แตะ� อาึ ปังเมอ มัฮ
ปุย รมัฮ ฮาึก� 12 เมอ เตือง อื เปือะ เกอะ ซ เบื่อ แลน อาึ
ยุง่� ซ ที ละ อื ฆาื อ�ื เญือม เซ ซ โปง มัป่ ละ อาึ ฮา ซ ปิฮ
อื มุ่น เนิ ยุง่�� อฮั เซ� 13 มะ อื อฮั เฮ�ี �กวน� ยุฮ ตัม ป
ดวน อาึ เปอะ เซ เมิฮ� ดัฮ เปือะ เปอะ โปง มัป่ ละ เปอะ
โฮ� เกือฮ มัป่ เซ ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี โฮว มอก เนิ เมิฮ�� อฮั
เซ�

14 เญือม เซ ยาโคป โฮว มอก เนอึม อ�ื มะ อื พรี เนอึม
โตะฮงา ละ เปือะ อื เซ ตอก ปุก อื รพาวม อ�ื 15 ฟวยจ เซ
ตุย เครองึ เซอกึ เอซาว ป มัฮ กวน โรง แตะ เซ ป ตึก อื นึง
ไมจ แตะ เกือฮ ยาโคป จาวป อ�ื 16 เกือฮ โรฮ อื จาวป ฮกั
ปิ นึง เตะ แตะ ไม่ นึง เน่อมึ โงก แตะ� 17 เกือฮ โตะฮงา เซ
ละ ยาโคป ไม่ คโนมปัง ยุฮ โคระ แตะ ละ อ�ื

18 ยาโคป เลียก ไม่ อื ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �เปือะ�� อฮั เซ� เปือะ อื โลยฮ อ�ื �เอฮิ� กวน� ปะ
มัฮ เปอะ ปุย นึง อ�ื� อฮั เซ� 19ยาโคป โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ
มัฮ เอซาว กวน โรง เปอะ� อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ดวน เปอะ อาึ
ยุฮ� โกฮ งาวม โซม ไม่ โตะฮงา โรวก อาึ ละ เปอะ เฮี เมอะ�
เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ อาึ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�
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20 ยซิฮกั เซ อฮั แม เฮ�ี �กวน� เกียฮ ไกลจ ลัมเลือ โน่ง
ปุน เปอะ จัก เมอ�� อฮั เซ� ยาโคป โลยฮ อ�ื �มัฮ พะเย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ทื เปือะ เกอะ ป เกือฮ เนิ อ�ี� อฮั เซ�

21 เญือม เซ ยซิฮกั อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เลียก ซดิ ไม่ อาึ
เฮี เมอะ� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ เบื่อ แลน เปอะ� เดอมึ ซ เกียฮ
แจง นึง มัฮ เปอะ เอซาว กวน โรง เงอะ ไม่ โอ เปอะ มัฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

22 ยาโคป เลียก เนอมึ ฆาื อื ซดิ� ยซิฮกั เบื่อ เนอมึ แลน
อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เซียง อื ตอก เซียง ยาโคป� เตะ อื ปัง
เมอ มัฮ เนอึม เตะ เอซาว�� อฮั เซ� 23 ยุง โตว มัฮ อื ยา
โคป นึง ฮาึก เตะ อื ตอก เตะ เอซาว เซ� มัฮ เซ ป ปิฮ อื มุ่น
ละ อื ฆาื อ�ื 24 ไฮมญ แม อื ติ โฮน� �อมั มัฮ เนอึม เปอะ
เอซาว กวน เนอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ�

25�ตาว เนิ เมอะ โตะฮงา โรวก เปอะ เซ� อาึ ซ โซม ไม่�
ฟวยจ เซ ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ ยซิฮกั เกอ� ยาโคป
เกือฮ เนอมึ อื ละ อ�ื โซม ปอน เนอมึ อ�ื เกือฮ โรฮ รอาวม
อะงุน ละ อื ไม่ อื งอ่น� ญุ โรฮ อ�ื 26 เญือม เซ ยซิฮกั กอก
กวน แตะ� �กวน� เอญี นา เฮ�ี ฮงาึต เปือะ เปอะ เฮ�ี� อฮั
เซ�

27 เญือม เซ ยาโคป เลียก ฮงาึต เนอึม อ�ื ยซิฮกั เญือม
อาวม อื ซออย ฮงาื เครองึ เซอกึ อื ปิฮ เนอมึ มุ่น ละ อ�ื อฮั
เฮ�ี �กวน� ซออย ฮงาื เปอะ ตอก ซออย ฮงาื รปึม ซแก ป
โฮลฮ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โฮ� 28 ปัว พะจาว เกือฮ ปะ โฮลฮ
รอาวม รน่ะ เน่อมึ นึง มะลอง� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ ป ไมจ
ป ญุ่ก เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ� ปัว พะจาว เกือฮ เฮงาะ รโกะ
ละ เปอะ โฮวน� ไม่ เกือฮ อื รอาวม อะงุน ละ เปอะ กุมปอ�
29 เกือฮ ปุย ตังเมือง รซอฮ ละ เปอะ� เกือฮ ปุย ตัง ปะเทต
นุ่ม ไว เปอะ� ปัว พะจาว เกือฮ ปะ โฮลฮ แปน จาว แปน
ไน ระ ฮา กวน เปือะ เปอะ� ไม่ เกือฮ กวน มะ เปอะ นุ่ม ไว
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เปอะ� เมาะ ป ฆวต เกือฮ ปะ โฮลฮ ป โซะ เกือฮ ปุย เซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ� เมาะ ป ปิฮ มุ่น ละ ปะ เกือฮ โฮลฮ
มุ่น เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ยซิฮกั เกอ�

เอซาว ไลจ รพาวม
30 ฟวยจ ปิฮ เปือะ อื มุ่น ละ อื ยาโคป โอก ฮา นา เซ�

เมาะ ฟวยจ โอก อื เซ� เอซาว เซ เอญี เอนิ โรฮ เน่อมึ โฮว
ซาวป แตะ โกะ พร�ิ 31พรี โรฮ โตะฮงาญึม� ตาว โรฮ อื ละ
เปือะ แตะ� อฮั เฮ�ี �เปือะ� โกฮ งาวม โซม ไม่ โตะ โรวก
อาึ ละ เปอะ เฮ�ี เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ อาึ�� อฮั
เซ�

32 ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ
เปอะ ปุย�� อฮั เซ� �อาึ มัฮ เอซาว กวน โรง เปอะ�� อฮั
เซ� 33 เญือม เซ ยซิฮกั รกุฮ เอนิ เตือง โม่ว แตะ� อฮั เฮ�ี
�ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ ปุย ป ปุน โกะพริ ป โกยฮ ตาว อื ละ
อาึ เนาะ ออ� อาึ เอจี ฟวยจ โซม ปอน เนอะ กา ฮอยจ ปะ�
เอจี ฟวยจ โรฮ ปิฮ มุ่น ละ ปุย เซ� มุ่น ปิฮ อาึ เซ เญือะ เกีย
ฮ เปียน โตว� ซ ฮอยจ เนอมึ ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ ยซิฮกั
เกอ�

34 เญือม ฮมอง เอซาว ป อฮั เปือะ แตะ ตอก เซ� ครวก
เอนิ เรยีง นึง โซะ ลอน รพาวม แตะ� อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ�
�เปือะ อาึ� ปิฮ โรฮ มุ่น ละ อาึ โรฮ โอะ�� อฮั เซ� 35ยซิฮกั
อฮั เฮี ละ อ�ื �แปน โตว ตอก เซ� ปุ ปะ เซ เอจี ฮอยจ จุ
อาึ� ลู ตุย มุ่น ป ลัง ฮอยจ ละ ปะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 36 เอ
ซาว อฮั แม เฮ�ี �เอจี มัฮ ลอา โฮน เตือง เฮี บ่วก อื ละ อาึ
อ�ื ลู ไล แปน กวน โรง ปุย ฮา เยอะ ติ เจือ� โฮน เฮี ลู แม
มุ่น ยุฮ ฮุ ฮา เยอะ� โปง ลัมเลือ มอยฮ แตะ ยาโคป* เซ�

* 27:36 27:36 นึง ลปุง ฮบีรู ยาโคป เซ มัฮ อฮั อื �บ่วก� ไม่�
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อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก เฟือฮ มุ่น ซ ปิฮ เปอะ ละ อาึ อ�ื� อฮั
เซ ละ เปือะ แตะ�

37 ยซิฮกั โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี ปัว พะจาว เกือฮ แปน จาว
ไน ระ ฮา ปะ� เอจี ปัว โรฮ เกือฮ คระ เฌือต อื แปน กวนไจ
อื เตือง โอยจ อ�ื อาึ เอจี ปัว เฮงาะ รโกะ ละ� ไม่ รอาวม
อะงุน โคระ� มัฮ เมอ ป ไก ลัง่ ละ ซ โฮลฮ โฮะ เกือฮ ละ ปะ
อา�� อฮั เซ�

38 เอซาว ไฮมญ อ�ื �เปือะ� อมั มัฮ ไก อื ติ เจือ โน่ง มุ่น
เกียฮ ปิฮ เปอะ� เปือะ� ปัว เนอึม ปะ ปิฮ โรฮ มุ่น ละ อาึ ติ
โรฮ�� อฮั อื ตอก เซ ไม่ เยอืม เรยีง แตะ เอซาว เยอ�

39 เญอืม เซ ยซิฮกั อฮั เฮ�ี �เญือะ อาวต คราว โซม เปอะ
ซ ซไง ฮา รอาวม รน่ะ เน่อมึ มะลอง� ซ โฮลฮ เปอะ โตว ป
ไมจ ป ญุ่ก เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 40ปะ ปังเมอ ซ ไอม เปอะ
เบือ วจิ เบือ เพลียฮ� ซ โฮลฮ เปอะ แปน กวนไจ ปุ แตะ�
กังเคะ เอ ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม เลฮ เปอะ เตียง อ�ื เญอืม เซ
ปะ ซ ปุน เกือฮ เปอะ ติ แตะ โปน ฮา อมันัต ยุฮ อื เซ�� อฮั
เซ ยซิฮกั เกอ�

ยาโคป ตอ ฮา เอยีกระ แตะ
41 เคียง เซ เยอ เอซาว เกละยุ ยาโคป ฆาื ปิฮ เปือะ แตะ

มุ่น ละ ยาโคป ตอก เซ� อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปเล่ีย
เฮี เอจี ซดิ ซ ยุม เปือะ เกอะ ไม่ ซ เยอืม ปุย ยุม อื เซ� มัฮ
เญอืม เซ ซ เคริ อื ละ ยุฮ อาึ ยุม ไม่ ยาโคป ป มัฮ ปุ อุ เซ��
อฮั เซ�

42ฟวยจ เซ ไก ป อู ไลลวง ป คิต ป งอ่ต เอซาว เซ ละ มะ
อ�ื เรเบ่คา เซ กอก ยาโคป ป มัฮ กวน รเคะ แตะ เซ เอญี
เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกระ เปอะ เอจี เพรยีง
ติ แตะ ละ ซ โรก แตะ เวน ละ ปะ� ตะ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�
43 ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ซไจ
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โฮว ฮอยจ เคะ เนอึม ระ ลาบัน่ เปอะ นึง ยว่ง เอะ ยว่ง ฮา
รนั� 44 ไมจ เปอะ อาวต ไม่ เนอึม ระ เปอะ เซ ติ เจน กา
เฆียง ไฆร รพาวม ฮาวก ยุฮ เอียกระ เปอะ เซ� 45 ดัฮ เอจี
เบีย ป ยุฮ ปะ ละ แตะ อาึ ซ ตอม มวยญแตะ ละ เปอะ เกือฮ
เปอะ เอญี� ดัฮ ปะ ไม่ เอียกระ เปอะ ยุม ติ ซเงะ โน่ง โม่ ซ
โซะ ลอน ละ อาึ�� อฮั เซ เรเบค่า เซ�

46 เญือม เซ เรเบ่คา อฮั อื ละ ยซิฮกั ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี
เตือ เอจี ออป นึง ปรโปวน เญือะ เอซาว เฮ�ี โม เฮี เตอ มัฮ
ปุย ตัง เมือง� ดัฮ ยาโคป ซ โคะ ไอฮ โรฮ โม ฮติไท ตอก เซ
โฮ อาึ แกต โกะ ลัก่ ยุม แตะ ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

28
1ยซิฮกั กอก ยาโคป เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื ปิฮ มุ่น ละ อ�ื

ซตอก อื ตอก เฮ�ี �ปุ ไอฮ ปรโปวน เมือง คะนาอนั เฮี แปน
ปุย เญือะ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 2 ไมจ เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง
เมือง ปัตดัน่ อารมั ปเล่ีย เฮี เอนิ� โฮว ฮาวก เญือะ ตะ เนอึ
ม เบ่ทูเอน เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ไอฮ ปรโปวน เญือะ เปอะ
นา เซ� ไอฮ เอนิ กวน เนอมึ ระ เปอะ เซ ติ ปุย� 3 ปัว พะจาว
ป อาวต ไม่ อมันัต ตึก นึง ระ แตะ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� ละ ซ
เกือฮ อื ปะ โฮลฮ กวน รเมะ โฮวน กวน รโปวน บื แตะ� ไม่
เกือฮ อื ปะ พรุฮแพร ฮอยจ ละ แปน เปอะ ปุย โฮวน เมือง�
4 ปัว เกือฮ กุนมุ่น ป เกือฮ พะจาว ละ อปัราฮมั เซ อาวต ไม่
ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ กุม ปลัฮ
เตะ อาวต เปอะ เฮ�ี นึง มัฮ อื เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง
ละ อปัราฮมั�� อฮั เซ ละ ยาโคป�

5 เญือม เซ ยซิฮกั โปง ยาโคป โฮว คระ โฮว แตะ ละ ซ
ฮอยจ อื นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั ละ ซ ฮอยจ อื เคะ ลาบัน่



ติ โมเซ 28:6 lxxix ติ โมเซ 28:14

กวน เบ่ทูเอน� ลาบัน่ เซ มัฮ เอียกระ เรเบ่คา ป มัฮ มะ เอ
ซาว ไม่ ยาโคป เซ�

เอซาว ไอฮ แม ปุย เญือะ แตะ
6 เอซาว ฮมอง ปิฮ เปือะ แตะ มุ่น ละ ยาโคป ไม่ ดวน อื

โฮว ซาวป ปุย เญือะ แตะ นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั� ฮมอง
โรฮ ซตอก อื โอ ไอฮ ปุย เญือะ แตะ ไน โม คะนาอนั เซ�
7 เอซาว ฮมอง โรฮ ไลลวง เนองึ ยาโคป ป อฮั เปือะ แตะ ไม่
โฮว เนอึม อื เมือง ปัตดัน่ อารมั� 8 เญือม เซ เอซาว ยุง อื
โอ ปรโปวน เมือง คะนาอนั ปุก รพาวม เปือะ แตะ� 9 โฮว
ฆาื อื เคะ อิชมาเอน กวน อปัราฮมั� ไอฮ มาฮะลัต กวน อิ
ชมาเอน เซ แปน ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ� ไอฮ ดิ อื ไม่
ปรโปวน ไพรม เญือะ แตะ เตือง ลอา อ�ื มาฮะลัต เซ มัฮ
รนัน เนบ่าโยต�

ป รโมะ ยาโคป ยุ นึง เบ่ตเอน
10 ยาโคป โอก โฮว ฮา ยว่ง เบ่เออเชบ่า ละ ซ โฮว แตะ

ฮอยจ เมือง ฮารนั� 11 เญือม เอจี ซ เลียก ซเงะ เอ ฮอยจ
นึง เพระด่าวก ติ โดฮ� ลโล่ะ นา เซ� ตุย ซโมะ ติ� รฆวง
อ�ื ลอต ปุน ไอจ นา เซ� 12 เคะ ไอจ อื เซ รโมะ ยุ โบง ติ�
ชวง โบง เซ อาวต ลังเตะ� ไกญ อื ฮอยจ นึง มะลอง� โม
เตปด่า พะจาว* ฮาวกๆ เลีฮๆ นึง อ�ื 13 ยุ โรฮ อาวต พะจาว
โบ แตะ� ฮมอง อฮั อื เฮี ละ แตะ� �อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั� อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ นา ก ไอจ เปอะ
นึง เฮี ละ เปอะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี 14 จัตเจือ
เปอะ ซ ตอก เอนิ เตะ รกาื ป โอ ปุย ปุน เมีญ เมาะ โฮวน อื
โฮ� ซ พรุฮแพร ฮอยจ ลัก่ล่าวง ไม่ ลัก่เซฮ� ฮอยจ ลัก่ โอก

* 28:12 28:12 นึง ลปุง ไพรม เตปด่า พะจาว เซ มัฮ อฮั อื �ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะจาว� ไม่�
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ซเงะ ไม่ ลัก่ เลียก ซเงะ� ปุย โครยญ เจือ ปุย ซ โฮลฮ รปั ป
ไมจ เบือ ปะ ไม่ เบือ จัตเจือ เปอะ เซ� 15 อาึ ซ อาวต ดิ ไม่
เปอะ� ซ แลน แก ปะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ�
ซ นัม ปะ ฮอยจ ละ ซ เอญี อาวต แม เปอะ นึง เมือง อาวต
เปอะ เฮ�ี อาึ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ ป ซัน
ญา อาึ อาึง ละ เปอะ เฮี โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว�

16 เญือม เอจี โปวะ อื เน่อมึ ไอจ แตะ ยาโคป งอ่ต อื โตะ
รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ แจง นึง อาวต พะจาว นา เฮี เตื
อง โอ อาึ ยุง เฟือฮ�� อฮั เซ� 17 ยาโคป เซ ฮลัต ฆาื อ�ื
อฮั เฮ�ี �ซัมคัน เนอมึ นา ก อาวต เตอะ เฮ�ี มัฮ โตว ตอก
ไฮญ� มัฮ เนอึม เญือะ ยุฮ พะจาว� มัฮ โตะ รเวอืะ เมือง
มะลอง�� อฮั เซ ยาโคป เปอ�

18 ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื ยาโคป ลบุ่ฮ ซโมะ
รฆวง แตะ เซ เกือฮ ชุง� เรฮ ลออยฮ นึง เปือง อ�ื เกือฮ อื
แปน นา ก ซัมคัน อ�ื 19 อฮั เบ่ตเอน* ไม่ นา เซ� ไพรม อื
ปุย ปังเมอ อฮั ลุต ไม่ อ�ื

20 เญือม เซ ยาโคป ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว ตอก
เฮ�ี �ดัฮ พะจาว อาวต ดิ ไม่ อาึ� แลน แก เนอึม อาึ คระ
โฮว เยอะ โฮ� ไม่ เกือฮ เนอมึ อื ป โซม ป ปอน เนิ ไม่ เครองึ
จาวป เครองึ ฟุต เตอะ โฮ� 21 ดัฮ นัม อาึ ฮอยจ ละ เอญี แม
เยอะ ฮอยจ เญือะ เปือะ เกอะ ไม่ กอ บาึง แตะ โฮ� พะเยโฮ
วา ซ แปน พะจาว ทื อาึ� 22 ซโมะ ซัมคัน ป ลบุ่ฮ อาึ เกือฮ
ชุง นา เฮี ซ แปน นา ก อาวต พะจาว� เมาะ ป เกือฮ เปอะ
เนิ กาว ปุน อาึ ซ ทไว ละ ปะ ติ ปุน�� อฮั เซ ละ พะจาว นึง
รซอม ซันญา แตะ� ยาโคป เปอ�

* 28:19 28:19 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่ตเอน เซ มัฮ อฮั อื �เญือะ ยุฮ พะจาว�� ไม่�
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29
ยาโคป ฮอยจ เญือะ เนอมึ ระ แตะ

1 ยาโคป โฮว แนฮ นึง คระ โฮว แตะ ฮอยจ ละ ก อาวต
ปุย ลัก่ โอก ซเงะ� 2 ยุ นัมโม่ นา เซ ติ� มัฮ นา ก ลโลวง อื ติ
โดฮ� ไก แกะ นึง ลอวย มู ไอจ ซดิ โบ อ�ื มอง ญุ รอาวม เน่
อมึ นึง นัมโม่ เซ� ซโมะ เตือป นัมโม่ เซ ระ เนอมึ� 3 เญอืม
เอจี รโจะ โม แกะ เตือง โอยจ อื นา เซ� โม ป เลียง แกะ กอ
วติ ซโมะ เซ โอก ฮา มวยญ นัมโม่ เซ� เดอมึ ซ เกียฮ เชยีต
รอาวม ละ แกะ� ฟวยจ เซ ซ เตือป แม นัมโม่ นึง ซโมะ ระ
เซ ตอก ไพรม แตะ�

4 ยาโคป ไฮมญ โม ป เลียง แกะ เซ ตอก เฮ�ี �เอียกปุ�
โม เปะ อาวต ก เมอ ยว่ง เปอะ�� อฮั เซ� โม เซ โลยฮ อ�ื
�เอะ อาวต ยว่ง ฮารนั�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 �อมั ยุง เปอะ
ลาบัน่ กวนโซะ ตะ นาโฮ เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ยุง เงอะ
แอฮ�� อฮั เซ� 6�ลาบัน่ เซ อมั กอ�� อฮั เซ ละ อ�ื �กอ�
ตึต แตะ� ราเชน ป มัฮ กวน เครฮี อื ฮอยจ ไม่ แกะ ยุฮ แตะ
ปเล่ีย�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 ยาโคป อฮั เฮ�ี �แลน เมิฮ� ซเงะ ฮลาวง ลัง่� ดิ เติง
โตว เวลา เกือฮ ปุย แกะ อาวต โตะ คอก เกอ� เมอยุ โอ
เปอะ เชยีต แปฮ รอาวม ละ อื ละ ซ เกือฮ แม เปอะ โฮว
ซาวป เปือม ไรป เปอ�� อฮั เซ ยาโคป เปอ� 8�เอะ ปุน ยุฮ
โตว กา เฆียง ฮอยจ โอยจ แกะ ยุฮ ปุย� เญอืม เซ ซ วติ ปุย
ซโมะ ระ เซ ละ เอะ� ซ โฮลฮ เชยีต รอาวม ละ แกะ เญือม
เซ�� อฮั เซ โม เซ�

9ลไล อู อื ไม่ ปุ แตะ เซ� ราเชน ฮอยจ โรฮ นา เซ ไม่ แกะ
เลียง แตะ� 10 เญอืม ยุ ยาโคป ราเชน เซ ไม่ แกะ ยุฮ เนอมึ
ระ แตะ เซ� เลียก เอนิ ละ นัมโม่ เซ วติ โน่ง ซโมะ เซ โอก�
เชยีต รอาวม ละ แกะ ยุฮ เนอึม ระ แตะ� 11 เญือม เซ ยา
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โคป ฮงาึต* ราเชน� เยอืม เรยีง นึง ไมจ รพาวม แตะ� 12 ร
โฮงะ อื ละ ราเชน มัฮ แตะ กวน เฌือต เปือะ อ�ื ไม่ มัฮ แตะ
กวน เรเบค่า เญือะ อ�ื ราเชน เซ ตอ เอนิ เอญี รโฮงะ อื ละ
เปือะ แตะ�

13 เญือม ฮมอง ลาบัน่ ไลลวง กวน เฌือต แตะ เซ ซไจ
เอนิ โฮว เคะ อ�ื โอม อ�ื ฮงาึต อ�ื ตาว อื เอญี เญือะ
แตะ� ยาโคป รโฮงะ ไลลวง แตะ ละ อื โครยญ เจือ� 14 ลา
บัน่ อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ โกะ เนะ อาึ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ยาโคป อาวต ไม่ อื นา เซ ติ เคิ�

ยาโคป โฮลฮ ปุย เญือะ แตะ
15 ฟวยจ เซ ลาบัน่ อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เคียง มัฮ เปอะ

โกะ เนะ อาึ ตอก เซ คาว โตว ละ ยุฮ เยอื เปอะ กัน ละ อาึ เตื
อง โอ เปอะ ไก จังลา� ปะ ซ ไอฮ เปอะ เมาะ เมอ จัง แตะ�
รโฮงะ เนิ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ลาบัน่ ไก กวน เครฮี ลอา� ป มัฮ ออ อื มัฮ เลอา� ปุ
เลอา เซ มัฮ ราเชน� 17 เลอา เซ มัฮ ปุย ยอย ไง�่ ราเชน เซ
มัฮ ปุย ไมจ ฮุนฮงั ไม่ ไมจ นาตา อ�ื 18ยาโคป ฮรกั ราเชน�
ฆวต ไอฮ อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เนอึม ระ� ดัฮ เปอะ เกือฮ
ราเชน เนิ โฮ� อาึ ซ ยุฮ กัน ละ เปอะ อาแลฮ เนอึม�� อฮั
เซ�

19 ลาบัน่ โลยฮ อ�ื �แปน� ฮา ซ เกือฮ ละ ปุย ไฮญ เญอ
เอจี ปุก โรฮ เนิ เกือฮ ฮะ ละ ปะ อา� อาวต ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื 20 ยาโคป อาวต เนอมึ ไม่ อ�ื ยุฮ เนอมึ กัน ละ อื
อาแลฮ เนอึม ละ ซ โฮลฮ แตะ ราเชน� ตอก ป มัฮ ติ เตะ
โน่ง ละ อื นึง ฮรกั เนอมึ แตะ ราเชน เซ�
* 29:11 29:11 เจน ไพรม ปุย โกย ฮงาึต แตะ ปุ แตะ ดัฮ มัฮ คระ เฌือต ปุ
แตะ โฮ� แปน กัม นัปทื ปุ แตะ ตัม ปซี ปซา อ�ื
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21ฟวยจ เซ ยาโคป อฮั เฮี ละ ลาบัน่� �เอจี เติง เวลา ตะ
เปอะ เกือฮ กวน เครฮี แตะ เนิ อ�ี ปัว เปอะ เกือฮ แปฮ เนิ�
เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ�

22 เญือม เซ ลาบัน่ กอก ปุย เตือง โอยจ อ�ื โซม ญุ เนอึ
ม ไม่ ปุ แตะ� 23 เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ลาบัน่ บระ ตาว
เลอา ละ ยาโคป� ซาวม เซ ยาโคป ยุ เนอมึ ปุ แตะ ไม่ เลอา
เซ� 24 (ลาบัน่ เกือฮ โรฮ กวนไจ แตะ ละ เลอา เซ ติ ปุย ละ
ซ โฮลฮ อื รซอฮ ละ อ�ื มอยฮ อื มัฮ ซีละปา�� มัฮ ตอก เซ
ตอก โฮลฮ ยาโคป เลอา เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�

25 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี ยาโคป เดอมึ ยุง มัฮ อื เลอา
ป ไอจ แตะ ไม่ เซ� โฮว ฆาื อื เคะ ลาบัน่� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ ป ตัง เจือ ตอก เฮี ละ อาึ เมอ� อาึ มัฮ
ยุฮ กัน ละ ซ โฮลฮ แตะ ราเชน� โม่ มัฮ อ�ื เกียฮ จุ โน่ง
เปอะ อาึ ตอก เฮี เมอ�� อฮั เซ�

26 ลาบัน่ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ โตว ปซี ปซา ยุฮ ปุย นา
เฮี ละ ซ เกือฮ อื ป มัฮ ปุ ปุย เอญี กา ออ แตะ� 27 อาวต
ไม่ ตอก เซ ฮอยจ ละ ลอยจ อาแลฮ ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ
เซ ฮมั� ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ แม ปุ อ�ื ปังเมอ ซ
โฮลฮ แม เปอะ ยุฮ กัน รโตง อื อาแลฮ เนอึม แม�� อฮั เซ
ละ อ�ื

28 ยาโคป ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� อาวต ไม่ เลอา อาแลฮ
ซเงะ� ฟวยจ เซ ลาบัน่ เกือฮ โรฮ ราเชน ละ อื ละ ซ แปน
อื ปุย เญือะ อ�ื 29 (ลาบัน่ เกือฮ โรฮ บิน่ฮา กวนไจ ยุฮ แตะ
ละ ราเชน ละ ซ แปน อื ป รซอฮ ละ อ�ื� 30 ยาโคป ลอต
โรฮ ไอฮ ราเชน แปน ปุย เญือะ แตะ� ฮรกั อื ระ ฮา เลอา�
ยุฮ แม กัน ละ ลาบัน่ เซ ฆาื อื อาแลฮ เนอมึ แม�

กวน ยาโคป
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31 เญอืม ยุ พะจาว โอ ยาโคป ฮรกั เลอา เซ� พะจาว เกือฮ
เลอา เซ เกียฮ ไก กวน� ราเชน เซ ปังเมอ เกือฮ อื ซแกต�
32 เลอา โรวก� ไก กวน รเมะ ติ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
เอจี ยุ อื เม่ะมัก่ อาึ อ�ื ปเล่ีย ปรเมะ เญือะ อา ตึน ซ ฮรกั
อาึ�� อฮั เซ� อฮั รูเบ่น* ละ กวน แตะ เซ ฆาื อ�ื

33 กังเคะ เอ โรวก แม ติ โฮน� ไก แม กวน รเมะ ติ แม�
อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ แม กวน รเมะ เฮี เยอะ
เนิ นึง ฮมอง อื โอ ปุย ฮรกั อาึ�� อฮั เซ� อฮั ซิเมโอน* ละ
อ�ื

34 ฟวยจ เซ โรวก แม ติ โฮน� ไก แม ติ กวน รเมะ อ�ื
อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ปรเมะ เญือะ อา ตึน ซ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ อาึ นึง โฮลฮ อาึ กวน รเมะ อื ละ อื ลอวย�� อฮั เซ�
เลอา อฮั เลว*ี ละ กวน เซ แตะ�

35ฟวยจ เซ โรวก แม ติ โฮน แม� เกิต แม ติ กวน รเมะ
อ�ื อฮั อื ตอก เฮ�ี �โฮน เฮี อาึ ซ ลืลาว พะจาว,� อฮั เซ�
อฮั ยูด่า* ละ อื ฆาื อ�ื ลโล่ะ เมาะ เซ กวน เลอา เซ�

30
1 ราเชน โฮลฮ โตว กวน แตะ ติ ชวง� เญือม ยุ อื โฮลฮ

ออระ แตะ กวน แตะ ตอก เซ� ววั ละ อื ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ
ยาโคป� �เกือฮ โรฮ อาึ ไก กวน โรฮ� ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ
โฮ� อาึ ซ ยุม เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ยาโคป รอก พาวม
ฆาื อื นึง ราเชน เซ� �อาึ อมั เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก ยุฮ พะ
จาว อ�ื มัฮ พะจาว ป คัต ปะ เกือฮ โอ เกียฮ ไก กวน เนอ�
มัฮ โตว อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื
* 29:32 29:32 นึง ลปุง ฮบีรู รูเบ่น เซ มัฮ อฮั อื �แลน เมิฮ� กวน รเมะ��
มัฮ อฮั อื เซ ไม่� * 29:33 29:33 นึง ลปุง ฮบีรู ซิเมโอน เซ มัฮ อฮั อื �เอจี
ฮมอง�� ไม่� * 29:34 29:34 นึง ลปุง ฮบีรู เลวี เซ มัฮ อฮั อื �รโจะ ดิ��
มัฮ อฮั อื เซ ไม่� * 29:35 29:35 นึง ลปุง ฮบีรู ยูด่า เซ มัฮ อฮั อื �ลืลาว��
ไม่�
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3 ราเชน อฮั อื ตอก เฮ�ี �บิน่ฮา กวนไจ อาึ อาวต โรฮ นา
เฮ�ี ไอฮ เมิฮ เดอมึ ซ ไก กวน รโตง อาึ� อาึ ซ โฮลฮ กวน
เฌือต แตะ เบือ อ�ื ซ เมีญ มัฮ กวน อาึ�� อฮั เซ ละ ยา
โคป�

4 เญือม เซ ราเชน เกือฮ เนอมึ บิน่ฮา เซ ละ ยาโคป� ยา
โคป ไอฮ เนอมึ อื แปน ปุย เญือะ แตะ� 5ฟวยจ เซ บิน่ฮา เซ
โรวก เนอึม ฆาื อ�ื เกิต กวน รเมะ ติ� 6 เญือม เซ ราเชน
อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี ตัตซิน โอเอฮี ละ ซ เรอึม แตะ อาึ�
เอจี ฮมอง รซอม ไววอน ยุฮ อาึ� เกือฮ กวน รเมะ เอะ เนิ
ติ�� อฮั เซ� อฮั ด่าน* ละ กวนงกั เซ ฆาื อ�ื

7 กังเคะ เอ บิน่ฮา โรวก แม ติ โฮน� เกิต แม กวน รเมะ
ละ ยาโคป ติ แม� 8 ราเชน อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ตอก ป เดือ
รแม่น ไม่ ออระ เกอะ� เอจี เป เนอึม เมอะ�� อฮั เซ� ปุก
มอยฮ กวนงกั เซ� อฮั นัปทาลี* ละ อ�ื

9 เลอา เมือต ยุ โอ โกะ แตะ เญือะ ไก กวน� ตาว โรฮ ซีละ
ปา กวนไจ แตะ ละ ยาโคป ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ อื แปน ปรโป
วน เญือะ อ�ื 10 ซีละปา กวนไจ เลอา เซ เกิต โรฮ กวน รเมะ
ละ ยาโคป โรฮ� 11 เลอา อฮั เฮ�ี �ไมจ เนอึม มุ่น เนอะ��
อฮั เซ� อฮั กาต ละ กวนงกั เซ ฆาื อ�ื

12 ฟวยจ เซ ยาโคป ไก แม กวน รเมะ ไม่ ซีละปา เซ ติ
แม� 13 เลอา อฮั เฮ�ี �มวน เนอมึ รพาวม เมอะ� ปเล่ีย เฮี
โม ปรโปวน ซ อฮั ตื อาึ มวน รพาวม�� อฮั เซ� อฮั อาเชอ
ละ กวนงกั เซ ฆาื อ�ื

14 ติ โฮน อื ปุก เมือ มัก ปุย เฮงาะ ซาลี� รูเบ่น โอก โฮว
นึง รปึม ไม่ ปุย� ยุ ซปุย ดู่ด่าอมิ�* เปฮ เอญี ตาว อื ละ
มะ แตะ ป มัฮ เลอา เซ� ราเชน ปัว อื นึง เลอา เซ� �เกือฮ
ซปุย โรวก กวน เปอะ เซ เนิ งอ่น�� อฮั เซ ละ อ�ื
* 30:6 30:6 นึง ลปุง ฮบีรู ด่าน เซ มัฮ อฮั อื �ตัตซิน�� ไม่� * 30:8 30:8
นึง ลปุง ฮบีรู นัปทาลี เซ มัฮ อฮั อื �เดือ รแม่น�� ไม่� * 30:14 30:14 ซปุย
ดู่ด่าอมิ ปุย ไพรม เมีญ อื แปน เยื่อ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เกียฮ ไก กวน�
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15 เลอา โลยฮ อ�ื �เอจี ลู เปอะ ตุย ปรเมะ เญือะ อะ ฮา
เยอะ� ดิ ปอ โตว ลัง่ ละ เปอะ� ฆวต ลู แม เปอะ ตุย ซปุย
ยุฮ กวน เนอะ เซ ฮา เยอะ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื ราเชน อฮั
เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เกือฮ ซปุย เซ เนิ โฮ� เนฮ ก ซาวม อาึ ซ
เกือฮ ยาโคป ไอจ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญือม เอจี เอญี ยาโคป เมือ กปู อ�ื เลอา โอก รโนฮ
รชงึ อ�ื �เปือะ รูเบ่น� เนาะ ก ซาวม เฮี ซ โฮลฮ เปอะ ไอจ
ไม่ อาึ นึง เอจี กัฮ อาึ จัง เปอะ นึง ซปุย ยุฮ กวน เนอะ��
อฮั เซ เลอา เซ� ซาวม เซ ยาโคป ไอจ เนอมึ ฆาื อื ไม่ เลอา
เซ�

17 พะจาว ฮมอง รซอม ไววอน ยุฮ เลอา� โรวก แม ติ
โฮน� เกิต แม กวน รเมะ ติ� แปน พอน เตือง เซ� 18 เลอา
อฮั เฮ�ี �พะจาว เกือฮ จัง เงอะ เนิ นึง เกือฮ อาึ กวนไจ ยุฮ
แตะ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ�� อฮั เซ� ปุก มอยฮ กวนงกั
เซ� อฮั อติซคา ละ อ�ื

19 กังเคะ เอ เลอา ไก แม กวน รเมะ ติ� กวน ยาโคป ป
เกิต เน่อมึ นึง เลอา เซ แปนแลฮ เตือง เซ� 20 เลอา อฮั เฮ�ี
�พะจาว เอจี ปละ ซาึต ป ไมจ เนิ� เฆิม เฮี ปรเมะ เญือะ อา
ซ นัปทื อาึ นึง โฮลฮ อาึ กวน รเมะ อื ละ อื แลฮ ปุย เอนิ��
อฮั เซ� อฮั เซบู่ลุน ละ กวน เซ แตะ� 21 ฟวยจ เซ ไก โรฮ
กวน รโปวน ติ� อฮั ด่ีนา ละ อ�ื

22 กังเคะ เอ พะจาว โตก โรฮ ละ ราเชน� งอ่ต รซอม
ไววอน อ�ื เกือฮ โรฮ อื เกียฮ ไก กวน� 23 ราเชน เซ โรวก
โรฮ� เกิต โรฮ กวน รเมะ� อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ กวน
รเมะ เอะ เนิ� ไลลวง โซะกิจ ปิญไง่ อาึ นึง โอ แตะ ไก กวน
เซ� เอจี ตุย เนอึม อื ฮา เยอะ เตือง โอยจ อ�ื� 24 ราเชน
ปุก มอยฮ กวน แตะ เซ� อฮั โยเซป ละ อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�ปัว แม พะจาว เกือฮ กวน รเมะ เอะ เนิ ติ�� มัฮ อฮั อื เซ�
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ยาโคป โฮลฮ แกะ ปิ โฮวน
25-26 เญอืม เอจี ฟวยจ เกิต โยเซป เปอ� ยาโคป ปัว เอญี

ฮา ลาบัน่ ป มัฮ เนอึม ระ แตะ เซ� �อาึ เอจี ยุฮ กัน ละ
เปอะ รโตง ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ� ตึน ซ ยุง
เปอะ ไอฮ เมาะ ไมจ กัน ยุฮ ฮุ ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต
ปัว เอญี นึง ยว่ง เกิต เมือง ไก แตะ�� อฮั เซ ละ เนอึม ระ
แตะ เซ�

27ลาบัน่ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม ปะ โฮ ฆวต
เกือฮ ลัง่ ปะ อาวต ไม่ แตะ� อาึ เอจี ยุง นึง ซโปก แตะ ปิฮ
พะจาว มุ่น ละ อาึ เบือ ปะ อา� 28 เมอ ซ ไอฮ เปอะ นึง จัง
แตะ� เตอมึ ป ฆวต ไอฮ เปอะ นึง� อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ��
อฮั เซ ลาบัน่ เซ�

29 ยาโคป โลยฮ อ�ื �เอจี ยุง เปอะ เมาะ ยุฮ อาึ กัน ละ
เปอะ� เอจี ที ละ เปอะ� เคียง แลน แก อาึ คอง เลียง เปอะ
เอจี พรุฮ เนอมึ ฆาื อ�ื 30 ไพรม อื คอง เลียง เปอะ เซ รมัฮ�
ปเล่ีย เฮี เอจี โฮวน นึง เกือฮ พะจาว อื โฮวน เบือ อาวต อาึ
ไม่ เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี ไมจ โรฮ อาึ ซาวป โอเอฮี ละ เญือะ
โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 ลาบัน่ ไฮมญ อ�ื �ซ ไอฮ เปอะ เมาะ เมอ จัง แตะ��
อฮั เซ� ยาโคป โลยฮ อ�ื �ไอฮ โตว เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี�
ดัฮ เปอะ ฆวต เกือฮ อาึ แลน ลัง่ แกะ ปิ ยุฮ เปอะ ยุฮ แลน
ตอก เฮ�ี 32 เกือฮ อาึ ซาวป กวน แกะ ลอง ลลาึง แกะ ยุฮ
เปอะ โครยญ ตัว อื ไม่ กวน ปิ พรุยฮ นึง อื ไม่ โม ป โกง อื
โครยญ ตัว อ�ื อาึ ซ ไอฮ เมาะ เซ โน่ง� 33 เฆียง เฮี เยอ ซ
ยุง เปอะ เมาะ ซื อาึ ละ เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ ไก แกะ โอ ลอง ไม่
ปิ โอ โกง โอ พรุยฮ ลลาึง คอง เลียง อาึ โฮ� ซ ยุง เปอะ นึง
เซ มัฮ อื ป บระ อาึ ฮา เปอะ�� อฮั เซ ยาโคป เปอ�
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34 ลาบัน่ โลยฮ อ�ื �ปุก ตอก เซ� เกือฮ แปน ตอก อฮั
เปอะ เซ เมิฮ�� อฮั เซ� 35 ซเงะ เซ ลาบัน่ ซไจ รกัฮ โม ปิ
โกง ปิ พรุยฮ เตือง ป ไฮมญ ปรโปวน อ�ื เกือฮ อื อาวต
โน่ง� รกัฮ โรฮ โม กวน แกะ ลอง ไม่ อื เกือฮ โม กวน แตะ
แลน อ�ื 36 เกือฮ อื อาวต ซไง ฮา ยาโคป ลอวย ซเงะ คระ�
เกือฮ ยาโคป แลน แก แกะ ไม่ ปิ ป โฮฮ ลัง่ อื ฮา เซ� ริ บ่วก
ละ ยาโคป ตอก เซ�

37ยาโคป ตุย กัก โคะ ไอม� มัฮ โคะ ลอวย เจือ ป ไก เมือง
เซ� ปอฮ เฮลาะ อื แปน ตอน แปน ตอน แตะ� เกือฮ อื พรุ
ยฮ ลอง บลัฮ ปิญ บลัฮ� 38 อาึง กัก โคะ เซ ซองนา ปิ ไม่
แกะ นา ก ฮอยจ ญุ อื รอาวม� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง กอ ฮนึ
อื ปุ แตะ โบ รอาวม เซ� 39 ปิ ป ติต ปุ แตะ ตอก เซ ไก กวน
พรุยฮ งอ่น โกง งอ่น� 40 ยาโคป รกัฮ กวน แกะ กวน ปิ ป
พรุยฮ ป โกง อื เซ เกือฮ อาวต โน่ง� ฟวยจ เซ เกือฮ แกะ ปิ
ป กัมลัง ติต ปุ แตะ นา ลัก่ กวน แกะ กวน ปิ พรุยฮ ป เกิต
เน่อมึ แกะ ปิ ยุฮ ลาบัน่ เซ� แกะ ปิ ยุฮ โกะ แตะ เซ เกือฮ
อื อาวต โน่ง โนก แกะ ปิ ยุฮ ลาบัน่ เซ� 41 เญือม ยุ อื แกะ
ระ เรยีง ฆวต ติต แกะ ไฮมญ ยาโคป อาึง กัก โคะ ละ อื โบ
รอาวม ญุ อ�ื เกือฮ อื ติต ปุ แตะ โบ โคะ เซ� 42 ดัฮ มัฮ แกะ
ชุมเรยีง โฮ อาึง โตว อื ละ อ�ื แปน ฮอยจ แกะ ชุมเรยีง ฆาื
อื ละ ลาบัน่ โฮวน� แกะ ระ เรยีง นึง อื ฮอยจ ละ ยาโคป�
43 เคียง เซ ยาโคป โฮลฮ คาวคอง แตะ โฮวน� แปน เนอึม
ปุย ไก คอง เลียง คอง ดู่ โฮวน� กวนไจ รเมะ กวนไจ รโป
วน ไม่ อุต ไม่ บรงั ยุฮ อื โฮวน โรฮ�

31
ยาโคป ตอ ฮา ยว่ง เนอมึ ระ แตะ
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1ฟวยจ เซ ยาโคป ฮมอง ป อฮั กวน รเมะ ลาบัน่ ตอก เฮ�ี
�ยาโคป เอจี ลู ตุย โรวก คาวคอง เปือะ เกอะ เตือง โอยจ
อ�ื โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน อื เอจี มัฮ คอง เปือะ เกอะ
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 2 ยาโคป ยุ โรฮ โอ ลาบัน่ เญือะ
เปลีฮ นา ไมจ แตะ ละ แตะ ตอก ไพรม อ�ื

3 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� เอญี อาวต
นึง เมือง อาวต มะเปือะ ตะเยอืะ โกะ เปอะ� อาึ ซ อาวต ไม่
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4ยาโคป กอก ราเชน ไม่ เลอา เกือฮ อื เอญี ฮา ลโลวง นา
ก ซาวป แกะ ยุฮ อื เปือม เซ� 5 อฮั เฮ�ี �อาึ ยุ ที โอ เปือะ
เปอะ เญือะ แลน ไมจ แลน มวน อาึ ตอก ไพรม อ�ื ญันได่
เอจี มัฮ พะจาว ทื เปือะ เกอะ ป อาวต ไม่ อาึ อ�ื 6 โม เปะ
เอจี ยุง เปอะ รซอฮ อาึ ละ เปือะ เปอะ เมาะ ไก เรยีง แตะ�
7 เปือะ เปอะ บ่วก ละ อาึ นึง เปียน อื ตอก จัง แตะ อาึ แปน
กาว โฮน อื เอนิ� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ปุน ยุฮ ไลจ ไม่
อาึ� 8 ดัฮ เปือะ เปอะ อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ป โกง อื ละ อาึ
แปน จัง เงอะ โฮ� โม แกะ ไม่ ปิ ป เกิต เซ โฮวน ลัก่ โกง
แตะ ฆาื อ�ื ดัฮ อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ป พรุยฮ อื เนิ� โม แกะ
ปิ เซ เกิต แนฮ โรฮ ป พรุยฮ นึง ฆาื อ�ื 9 มัฮ ตอก เซ ตอก
เกือฮ พะจาว แกะ ปิ ยุฮ เปือะ เปอะ เซ ฮอยจ ละ อาึ อ�ื

10 �ติ โฮน อื เญือม เติง เคิ ติต ปิ ปุ แตะ� อาึ รโมะ ยุ ปิ
ไฮมญ ฮนึ ปิ รโปวน� โม ปิ ไฮมญ เซ มัฮ ปิ พรุยฮ ไม่ ปิ โกง
เตือง มู แตะ� 11 เญอืม เซ อาึ รโมะ ฮมอง กอก เตปด่า พะ
จาว มอยฮ แตะ� อาึ โลยฮ ละ อ�ื 12 เตปด่า เซ ดวน อาึ
แลน ปิ ไฮมญ โม เซ� เกือฮ อาึ ยุ ที ตอก พรุยฮ อื ไม่ โกง
อื เตือง โอยจ อ�ื เญอืม เซ อาึ ฮมอง อฮั พะจาว อื ละ แตะ
ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยุ ป ยุฮ ลาบัน่ ละ เปอะ โครยญ เจือ� เซ
ป เกิต โอเอฮี ตอก เฮี ฆาื อ�ื 13 อาึ มัฮ พะจาว ป เปลีฮ ติ
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แตะ ละ เปอะ นึง เบ่ตเอน นา ก เรฮ ปะ ลออยฮ นึง ซโมะ
ละ ซ เกือฮ เปอะ ซัมคัน ละ อาึ� ไม่ นา ก ซันญา เปอะ โอ
เอฮี ละ อาึ� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ โกฮ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง
เกิต เมือง ไก แตะ เซ�� อฮั เซ เนิ พะจาว��

14ฟวยจ อฮั ยาโคป โอเอฮี เซ� ราเชน ไม่ เลอา โลยฮ อ�ื
�ปเล่ีย เฮี เอจี แจง โอ อื เญือะ ไก คาวคอง ยุฮ เปือะ เกอะ ป
ซ ฮอยจ ละ เอะ เอ� 15 เปือะ เกอะ เอจี เมีญ เอนิ เอะ ตอก
ปุย ตังเมือง โฮ� เอจี โชะ เอะ� เมาะ ป โฮลฮ แตะ เบือ เอะ
เซ เอจี โกว ไอฮ อ�ื 16คาวคอง ป ตุย พะจาว ฮา เปือะ เกอะ
เซ เอจี มัฮ ป ลัง ฮอยจ ละ เอะ ไม่ โม กวน เนอะ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ตัม ดวน พะจาว เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 เญือม เซ ยาโคป เกือฮ ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ กวน
แตะ บุก ปุ โฮว อุต� 18 โครฮ ปุ โฮว คอง เลียง แตะ ลัก่กา
แตะ� โรวก คาวคอง โฮลฮ แตะ นึง เมือง ปัตดัน่ อารมั เซ�
ตะ เอญี ไม่ อื ฮอยจ เคะ ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ แตะ นึง เมือง
คะนาอนั�

19 ลไล โฮว ลาบัน่ ละ ซ ญัป แตะ ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ เซ�
ราเชน เลียก บระ ฮุป ไว เปือะ แตะ งอ่น� ยาโคป ปังเมอ
โอ ยุง อ�ื 20 ยาโคป บระ โรฮ รพาวม ลาบัน่ เซ นึง โอ อื อู
ไลลวง ซ เอญี แตะ เซ ละ อ�ื 21 ตุย โรวก โอเอฮี ยุฮ แตะ
เตือง โอยจ อื เอญี พราวป ไม่ อ�ื เตือง โกลง ยูฟะเรตี ละ
ซ ฮาวก แตะ เมือง กิเลอตั นา ก โฮวน บลาวง นึง�

ลาบัน่ อาื ยาโคป
22 ฟวยจ เซ แม ลอวย ซเงะ เอ ลาบัน่ ฮมอง ตอ ยาโคป

ฮา แตะ� 23 โกฮ โฮว ดิ ฆาื อื ไม่ กวน เฌือต แตะ� อาื ยา
โคป เซ อาแลฮ ซเงะ คระ เดอมึ เครอปึ อื นึง บลาวง เมือง
กิเลอัต� 24 ซาวม กา เครอปึ อื เซ� ลาบัน่ รโมะ ยุ ฮอยจ
พะจาว เคะ แตะ� ไม่ อฮั อื เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แฮน ตอก
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ซ อฮั เปอะ โอเอฮี ละ ยาโคป นึง ป ไมจ ญุ่ก� นึง ป ฆอก
ญุ่ก�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม ฮอยจ ลาบัน่ เคะ อื เซ� ยาโคป เอจี กัง พากัง
ยุฮ แตะ นึง บลาวง เมือง กิเลอัต� โม คระ เฌือต ลาบัน่
กัง โรฮ พากัง ยุฮ แตะ นา เซ โรฮ� 26 ลาบัน่ อฮั เฮี ละ ยา
โคป� �เมอยุ บ่วก เปอะ ละ อาึ อ�ื เอจี โรวก เปอะ กวน อาึ
ตอก ปุย ปุน เปอะ นึง รุป แตะ โฮ� 27 เกียฮ จุ โน่ง เปอะ
อาึ นึง บระ เปอะ ตอ ตอก เซ เมอ� ตอก เมอ โอ เปอะ อู
เนิ อ�ี เดอมึ อาึ ซ เกียฮ กอก ปุย ฮอยจ เชยี ดิ ไม่ เตียต
พิน ดิฮ รมัมะนา ไม่ อ�ื ละ ซ โฮลฮ โซม มวน ไม่ ปุ แตะ กา
โฮว เปอะ� 28 เกือฮ เปอะ โตว อาึ โฮลฮ ฮงาึต กวน แตะ ไม่
กวนโซะ โอะ กา ซ โฮว เปอะ� ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก ป ยุฮ
ป งาว โฮ� 29อาึ เอจี ไก อมันัต ปอ เกียฮ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ
เปอะ� รเอฮ ซาวม พะจาว ยุฮ เปือะ เปอะ ปังเมอ ดวน อาึ
แฮน โอ แตะ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ ป ไมจ ญุ่ก� ป ฆอก ญุ่ก�
30 เอจี เอญี เปอะ นึง ซฆลอย แตะ เญือะ เปือะ แตะ� เอจี
ไมจ โรฮ ตอก เซ� ป โอ ไมจ นึง อื มัฮ บระ เปอะ โรวก ฮุป
ไว อาึ� เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ ละ อื
ลาบัน่ เซ�

31 ยาโคป อฮั เฮ�ี �อาึ ฮลัต เตอะ นึง แกต แตะ ปะ ซ
ลู ตุย กวน เปอะ ฮา เยอะ� เซ ป ตอ เยอะ ตอก เซ ฆาื อ�ื
32 ดัฮ ไก ไน โม เอะ เฮี ป บระ เนอึม โรวก ฮุป ไว เปอะ เซ�
เอะ ซ เกือฮ ปุย เซ ยุม� เกือฮ โม คระ เฌือต เปอะ เฮี แปน
พีญัน อ�ื ซาวป แลน ตัม ไก เนอมึ โอเอฮี ป มัฮ คอง เปอะ
นึง อ�ื ตุย เมิฮ ดัฮ ไก โฮ�� อฮั เซ ละ อื ยาโคป เปอ� เตอ
โอ ยุง บระ ราเชน ฮุป ไว เปือะ แตะ เซ�

33ลาบัน่ เลียก ซาวป อื โตะพากัง ยุฮ ยาโคป รกา� ซาวป
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แม อื นึง พากัง ยุฮ เลอา� ซาวป โรฮ อื นึง พากัง ยุฮ โม
กวนไจ อื เตือง ลอา อ�ื ยุ โตว อ�ื เลียก แม นึง พากัง ยุฮ
ราเชน� 34 ราเชน เม่าะ อาึง ฮุป เซ ฆรมึ รตัง อุต� งาวม
ราว อ�ื ลาบัน่ ซาวป เนอึม ซาวป แนม อื นึง พากัง เซ� ยุ
โตว อ�ื 35 ราเชน อฮั เฮ�ี �ปุ รอก พาวม ฆาื นึง อาึ โอะ
เปือะ� อาึ เกียฮ โกฮ ชุง โตว ซองนา เปอะ เนาะ ออ� นึง
ฮอยจ ปุโฮมว เยอะ�� อฮั เซ� เญือม ซาวป ลาบัน่ ฮุป ไว
แตะ ตอก เซ ยุ โตว อ�ื

36 ยาโคป รอก พาวม� บวยจ ละ ลาบัน่ ตอก เฮ�ี �มัฮ
พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ� อาึ คัม มัป่ นึง เปอะ ตอก
เมอ� เกียฮ อาื โน่ง เปอะ อาึ ตอก อาื ปุย คะมุย โฮ เมอ�
37 ปะ เอจี ซาวป เปอะ เต เครองึ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เมอ
ป ยุ เปอะ ป มัฮ คอง โกะ เปอะ นึง อ�ื อาึง นา เฮี ซองนา
คระ เฌือต เอะ เฮ�ี เกือฮ โม เฮี ตัตซิน ไอฮ ป ปุก ป พิต นึง
อ�ื 38 อาึ เอจี อาวต ไม่ ปะ งา่ เนอึม� แกะ ไม่ ปิ ยุฮ เปอะ
เอจี ไก กวน ตัม เวลา อื โครยญ โฮน อ�ื อาึ มอก โตว ปอน
แกะ ไฮมญ ยุฮ เปอะ ติ ชวง� 39 เญือม เกียต โกะพริ แกะ
ปิ ยุฮ เปอะ� มัฮ อาึ ป โรก ละ เปอะ� ดัฮ ไก งอ่น ป บระ
ปุย อ�ื ปะ ดวน เปอะ อาึ โรก แตน ละ เปอะ โครยญ ตัว อ�ื
ปัง บระ ซเงะ่ ปัง บระ รซาวม อื ญุ่ก� 40 อาึ โฮลฮ โอต ตอง
กอยจ แตะ เมือ ซเงะ่ อ�ื โฮลฮ โอต โฆยญ บริ ละ แตะ เมือ
ก ซาวม อ�ื โฮลฮ โตว โซม ญึม ไอจ ไมจ ตอก ปุย� 41 อาึ
โอต โอเอฮี ตอก เซ ติ เจน งา่ เนอมึ อาวต แตะ ไม่ ปะ� ยุฮ
กัน ละ ปะ กาว โรฮ ปาวน เนอมึ รโตง กวน ปะ ลอา เซ� ยุฮ
กัน รโตง แกะ ปิ เซ แลฮ เนอมึ� ปะ เปียน เปอะ ไล จัง แตะ
อาึ กาว โฮน� 42 มัฮ โอ พะจาว ยุฮ ตะเยอืะ เกอะ ป ทื อปัรา
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ฮมั ไม่ ยซิฮกั เซ อาวต ไม่ เยอะ� ปะ ตึน ซ เอจี ฟวยจ เกือฮ
เปอะ อาึ เอญี ปลาว เยอื ฮา แตะ� พะจาว เซ ปังเมอ เอจี ยุ
อื เม่ะมัก่ อาวม อาึ เซ� รเอฮ ซาวม เมอ พะจาว เอจี ซตอก
โรฮ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ เนอมึ ระ แตะ เซ ยาโคป เปอ�

รซอม ซันญา ยาโคป ไม่ ลาบัน่
43 ลาบัน่ อฮั เฮ�ี �ปรโปวน เฮี มัฮ กวน อาึ� กวน อื มัฮ

กวนโซะ อาึ� แกะ ปิ เฮี มัฮ คอง เลียง เงอะ� มัฮ ป อฮั เนอึ
ม ปุย ติ� เมาะ ป ยุ ปุย เฮี มัฮ คอง อาึ เตือง โอยจ อ�ื ปัง
มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� อาึ เญือะ ไก โตว ป อฮั นึง ละ ปะ� กวน
เนอะ ไม่ กวนโซะ โอะ เฮี อาึ มอป ละ ปะ� 44 ไมจ เอะ ซัน
ญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ ซโตฮ� ไมจ เอะ รชุก ซโมะ ติ กอง
เกือฮ แปน ซกิ พีญัน ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ลาบัน่ เซ�

45 ยาโคป ซาวป เนอึม ซโมะ ระ ลัง่ ฆาื อื ติ� โบลวง อื
เกือฮ ชุง แปน ซโมะ ซัมคัน� 46ดวน โรฮ กวน แตะ ไม่ กวน
ไจ แตะ ซาวป โรฮ ซโมะ� รชุก อื นา เซ ติ กอง� ฟวยจ เซ
โซม ดิ โบ ซโมะ รชุก แตะ เซ� 47ลาบัน่ อฮั เยกา ซฮาดู่ทา*
ไม่ กอง ซโมะ เซ� ยาโคป ปังเมอ อฮั กาเลเอต ไม่ อ�ื

48ลาบัน่ อฮั เฮ�ี �กอง ซโมะ เฮี มัฮ ซกิ พญีัน ซน่ะ อาึ ไม่
ปะ�� เซ ป อฮั อื กาเลเอต* ไม่ อื ฆาื อ�ื 49 ลาบัน่ อฮั โรฮ
มิซปา ไม่ อ�ื นึง อฮั อ�ื �เกือฮ พะจาว แปน ป มอง ญัม
ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ เญือม อาวต เอะ ซไง ฮา ปุ แตะ� 50 ดัฮ ปะ
คัม ตุง กวน อาึ โฮ� ดัฮ ปะ ไอฮ แม ปุย โคระ เญือะ แตะ�
ไมจ เปอะ ไตม ตอก เฮ�ี ปัง โอ อาึ มอง แลน ปะ พะจาว
มอง แลน เปอะ� มอง โรฮ แลน อาึ�� อฮั เซ�

51-52 ลาบัน่ อฮั แม เฮี ละ ยาโคป� �ซโมะ โม เฮี ป รชุก
เอะ นา เฮี ไม่ ซโมะ ติ โม่ว ป โบลวง นา เฮี ซ แปน ควน ไตม
* 31:47 31:47 นึง ลปุง อารมั มัฮ อฮั อื กอง ซโมะ ซกิ พีญัน ไม่� * 31:48
31:48 นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื กอง ซโมะ ซกิ พีญัน ไม่�



ติ โมเซ 31:53 xciv ติ โมเซ 32:5

เอะ ลปุง ซันญา แตะ เซ ฆาื อ�ื อาึ ซ พา โตว ซโมะ โม เฮี
ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปะ� ปะ ปุ โรฮ เญือะ พา ซโมะ โม
เฮี ละ ซ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ อาึ โรฮ� 53 พะจาว ยุฮ อปัรา
ฮมั ไม่ นาโฮ มัฮ โรฮ พะจาว ป ทื เปือะ อื โรฮ ซ รเตีฮ โอ
เอฮี ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ลาบัน่ เนอ� เญือม เซ ยา
โคป โกว มอยฮ พะจาว ทื ยซิฮกั เปือะ แตะ นึง รซอม ซัน
ญา แตะ ซโตฮ� 54 มอก ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว� กอก
คระ เฌือต แตะ โซม ดิ ไม่ แตะ นึง บลาวง เซ� ฟวยจ โซม
อื ไอจ นา เซ�

55 ปวยฮ พริ เซ ลาบัน่ งาวป โกฮ� ฮงาึต กวน แตะ ไม่
กวนโซะ แตะ� ปิฮ มุ่น ละ อ�ื ฟวยจ เซ เอญี ฮา อื ฮอยจ
นึง ยว่ง แตะ�

32
ยาโคป เพรยีง ติ แตะ

1 เญือม โฮว แม ยาโคป นึง คระ อา รโตฮ ยุ เตปด่า พะ
จาว งอ่น� 2 เญือม ยุ อื อฮั เฮ�ี �เฮี มัฮ โม ตฮนั ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื มาฮะนาอมิ* ไม่ นา เซ ฆาื
อ�ื

3 ยาโคป เกือฮ ปุย โฮว กา แตะ งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื โฮว
เคะ เอซาว ป มัฮ เอยีกระ แตะ ป อาวต นึง เมือง เอโด่ม เซ�
ตอม มวยญ แตะ ละ อ�ื 4 เกือฮ อื อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ยาโคป�
ตอม มวยญ แตะ ละ เอียกระ เกอะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ�
อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ เอจี โฮลฮ อาวต ไม่ เนอึม ระ
เกอะ ฮอยจ ปเล่ีย� 5อาึ เอจี โฮลฮ โมวก ไม่ บรงั ไม่ แกะ ปิ
โฮวน� กวนไจ เยอะ ไก โรฮ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื อาึ
* 32:2 32:2 นึง ลปุง ฮบีรู มาฮะนาอมิ เซ มัฮ อฮั อื �ตฮนั ลอา มู�� ไม่�
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ฆวต ตอม มวยญ แตะ ละ จาวไน ยุฮ แตะ� ละ ซ ปัว เปอะ
เลียก พาวม นึง อาึ�� อฮั เซ รซอม เซ�

6 เญอืม เอจี เอญี โม ป โฮว ตาว มวยญ ตอม อื เซ ฮอยจ
เคะ ยาโคป เปอ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี ยุ อุ เอยีกระ เปอะ
เซ� ซ ฮอยจ โรฮ เคะ ปะ� ซ ฮอยจ ดิ ไม่ ปรเมะ 400 ปุย
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 ยาโคป ตุก รพาวม ฆาื อ�ื ฮลัต เตีจ� รฆุ ปุย อาวต ไม่
แตะ แปน ลอา มู� เตือง แกะ ปิ� ไม่ โมวก ไม่ อุต ยุฮ แตะ
เซ� 8 งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เอซาว ฮอยจ
ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ติ มู โฮ� ติ มู อื ซ เตือน โรฮ ตอ โปน
อื ยุง่�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

9 ยาโคป ไววอน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว ปะ มัฮ เปอะ
พะจาว ทื อปัราฮมั ป มัฮ ตะ เกอะ ไม่ ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ
เกอะ� ปะ ดวน เปอะ อาึ เอญี ฮอยจ เมือง ไพรม เมอะ
ฮอยจ เคะ คระ เฌือต แตะ� ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ
อาึ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง� 10 อาึ โซมกวน โตว ไม่ โฮลฮ
แตะ ยุ ป ไมจ ป ญุ่ก ป โพต เปอะ เนิ นึง รพาวม ฮรกั เปอะ�
ไม่ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี เญื
อม เตือง เงอะ โกลง จอแด่น เฮี ไพรม อื อาึ โฮว ไม่ โคะ ฆิ
ปลาว แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ไก เอนิ ปุย ยุฮ ฮุ ลอา มู เอนิ�
11 ปัว ปะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป ซ ยุฮ เอียกระ เกอะ เนิ
เซ� อาึ ฮลัต เตอะ ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ แตะ� ฮลัต โรฮ ซ
ยุฮ ไม่ โม กวนดุ ไม่ มะ อื โรฮ� 12 อาึ ปัว ปะ ไตม รซอม ซัน
ญา เปอะ อาึง ละ อาึ� ตอก เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ
อาึ โฮลฮ ยุ ป ไมจ ฮอยจ ละ ซ โฮลฮ โฮะ กวน เฌือต แตะ
โฮวน ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ� ปอ โอ ปุย เญือะ โอยจ เมีญ
โฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว ยาโคป เปอ�



ติ โมเซ 32:13 xcvi ติ โมเซ 32:22

13ยาโคป ตะ ไอจ นา เซ� กา ไอจ อื เลือก ซัตซิง งอ่น ละ
ซ แปน อื ป เกือฮ แตะ ละ เอซาว ป มัฮ เอียกระ แตะ เซ�
14 มัฮ ปิ รโปวน ลอา รอย ไม่ ปิ ไฮมญ งา่� แกะ รโปวน ลอา
รอย ไม่ แกะ ไฮมญ งา่� 15 โนก ฮา เซ มัฮ อุต โกวน งว่ย
ไม่ กวน อื ไม่ โมวก รโปวน รปาวน� ไม่ โมวก โปก กาว� ไม่
บรงั รโปวน งา่� ไม่ บรงั โปก กาว ป ตะ อื เกือฮ ละ อื เซ�
16 ยาโคป เกือฮ อื โฮว แปน มู แปน มู แตะ� เกือฮ กวนไจ
ยุฮ แตะ อาวต ไม่ อื โครยญ มู� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กา อาึ
อ�ื เกือฮ ติ เปอะ รโปยฮ ฮา ปุ แตะ ซไง บุย โรฮ� 17 เญอืม
ยุ เปอะ เอียกระ เกอะ ตึน ซ ไฮมญ โม เปะ ตอก เฮ�ี �มัฮ
ปุย ปอเลียง เปอะ� โฮว เปอะ ก เมอ� ซัตซิง โฮว กา เปอะ
เฮ�ี มัฮ ปุย กุม อ�ื� ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 18-19 เญือม
เซ ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ คอง ยาโคป กวนไจ
เปอะ� มัฮ ป รโปะ อื ละ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ� ยาโคป
เซ เอจี อาวต ลัก่เคะ เอะ�� � เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ อฮั
อื ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ เน่อมึ นึง มู ป โฮว รกา ฮอยจ
ละ มู ป โฮว รเคะ นึง อ�ื 20 ยาโคป อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เนอึ
ม เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �ยาโคป ป มัฮ กวนไจ เปอะ ซ
ฮอยจ ลัก่เคะ เอะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ� ยา
โคป เอจี มัฮ แกต อื ติ แตะ ซ ปุน เกือฮ เอซาว ไก รพาวม
นึง แตะ เบือ โอเอฮี ป รโปะ แตะ ละ อื ลัก่กา แตะ ตอก เซ�
แกต เอซาว ซ รปัคัม แตะ ฆาื อื เญือม ยุ อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื
21 มัฮ เซ ป รโปะ อื คอง เลียง แตะ ละ เอซาว ลั่กกา แตะ
ตอก เซ ฆาื อ�ื ซาวม เซ โกะ อื อาวต ลัง่ ไม่ พากัง ยุฮ แตะ�

ยาโคป เดือ รแม่น ไม่ ปุย ติ
22 ซาวม เซ ยาโคป โกฮ โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ เตือง

ลอา อื ไม่ กวนไจ รโปวน ยุฮ แตะ เตือง ลอา อื ไม่ กวน รเมะ
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แตะ เตือง กาว โรฮ ติ อื เซ� เกือฮ อื เตือง โกลง ยะบ่อก�
23ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ คอง เลียง แตะ เตือง โรฮ เตือง โอยจ
อ�ื 24 โกะ อื อาวต โน่ง ลัง่ นา เซ� ไก ปรเมะ ติ� ฮอยจ เดือ
รแม่น ไม่ อื ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ 25 เญือม ยุ ปรเมะ เซ โอ
แตะ ซ เป ยาโคป เซ� เดือะ เจีจ เน่อมึ รเวอืง อ�ื ลฆลอย
จ เน่อมึ รเวือง อื ลอต เอนิ เฌาะ ตอก อาวต แตะ ฆาื อ�ื
26 ปรเมะ เซ อฮั เฮ�ี �พลวย อาึ เกือฮ เอญี� เอจี ซ ปวยฮ
พริ อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ยาโคป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตัม โอ
เปอะ ดิ ปิฮ มุ่น เนิ� ดิ ญอม โตว พลวย เปอะ�� อฮั เซ�

27 ปรเมะ เซ ไฮมญ ยาโคป ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ ปุย มอยฮ
เปอะ�� ยาโคป โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ยาโคป�� อฮั เซ�

28 ปรเมะ เซ อฮั แม เฮ�ี �ปะ เญือะ ซ มัฮ โตว ยาโคป
มอยฮ เปอะ� ซ มอยฮ เปอะ อซิราเอน* นึง เอจี โฮลฮ เปอะ
ตอซู ไม่ พะจาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ� เอจี เป เนอมึ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อื ปุย เซ�

29 ยาโคป อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ปัว ปะ รโฮงะ มอยฮ เปอะ
เนิ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �เมอยุ ไฮมญ เปอะ มอยฮ
อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ ปุย เซ ปิฮ มุ่น ละ ยาโคป�

30 ฟวยจ เซ ยาโคป อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ เอจี
โฮลฮ ยุ นา พะจาว� ไอม โรฮ ลัง่ เงอะ เยอืก เมอ�� อฮั
เซ� อฮั เปนีเอน* ไม่ นาตี อาวต อื เซ�

31 เญอืม โกฮ โฮว ยาโคป ฮา เปนีเอน เซ ซเงะ เอจี โอก�
ยาโคป เฌะ ปุ โฮว นึง โฌวะ ลฆลอยจ เน่อมึ รเวอืง แตะ�
32 มัฮ เซ ป โอ โม จัตเจือ อซิราเอน ปอน ซนัก ลฆลอยจ เน่
อมึ รเวือง โอเอฮี ฆาื อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี นึง ลอก
ยาโคป เจีจ พะจาว แตะ� ปุก ซนัก ลฆลอยจ เน่อมึ รเวอืง
อ�ื
* 32:28 32:28 นึง ลปุง ฮบีรู อซิราเอน เซ มัฮ อฮั อื �ป ตอซู ไม่ พะจาว� ไม่�
* 32:30 32:30 นึง ลปุง ฮบีรู เปนีเอน เซ มัฮ อฮั อื �นา พะจาว� ไม่�
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33
ยาโคป รโตฮ ยุ เอซาว

1ฟวยจ เซ ยาโคป ชวน ซ ฮอยจ เอซาว เคะ แตะ ไม่ ปร
เมะ ปาวน รอย ปุย� รฆุ กวน แตะ ฆาื อื เกือฮ อาวต ไม่
เลอา ไม่ ราเชน ไม่ กวนไจ รโปวน แตะ ลอา� 2 เกือฮ กวน
ไจ แตะ ไม่ กวน อื โฮว รกา� เกือฮ เลอา ไม่ กวน อื โฮว
ซน่ะ� เกือฮ ราเชน ไม่ โยเซป โฮว รเคะ� 3 โกะ อื โอก โฮว
กา โม เซ� เญือม ซ ฮอยจ อื โบ เอียกระ แตะ เซ� นุ่ม ติ
แตะ ฮอยจ ลังเตะ อาแลฮ โฮน�

4 เอซาว ตอ ฮอยจ เคะ อ�ื โอม เอนิ อ�ื ฮงาึต อ�ื เยอื
ม ดิ เตือง ลอา แตะ� 5 เอซาว แก โม ปรโปวน เซ ไม่ กวน
อื เตือง โอยจ อ�ื �โม ป ฮอยจ ไม่ เปอะ เฮี มัฮ ปุย�� อฮั
เซ� ยาโคป อฮั เฮ�ี �โม เฮี มัฮ กวน เนอะ ป โพต พะจาว
ละ กวนไจ ยุฮ เปอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

6 เญอืม เซ กวนไจ รโปวน ยุฮ ยาโคป ฮอยจ ไม่ กวน แตะ
นุ่ม ไว เอซาว� 7 ฟวยจ เซ เลอา ฮอยจ โรฮ ไม่ กวน แตะ
นุ่ม โรฮ ไว อ�ื ป ฮอยจ รเคะ นึง อื มัฮ ราเชน ไม่ โยเซป
เญือะ อ�ื นุ่ม โรฮ ไว อ�ื

8 เอซาว อฮั เฮ�ี �คอง เลียง เปอะ โฮวน มู ป ยุ อาึ เนาะ
ออ มัฮ ตอก เมอ�� อฮั เซ� ยาโคป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ
เกือฮ ละ ปะ นึง มัฮ เปอะ จาวไน ยุฮ อาึ ละ ซ ปัว ปะ เลียก
พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เอซาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ เอจี กุม เอจี ปอ โรฮ คาวคอง
ยุฮ ฮุ� ไอฮ ปะ ไอฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ เซ�

10ยาโคป โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �แปน โตว ตอก เซ� ดัฮ
เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ โฮ� ปัว เปอะ ไอฮ ป เกือฮ อาึ ละ
เปอะ เฮ�ี เญือม ยุ อาึ นา ปะ ป มัฮ เอยีกระ เกอะ� ไม่ ยุ อุ
เปลีฮ เปอะ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ เนิ อ�ี เมาะ เอนิ โฮลฮ โฮะ ยุ
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นา พะจาว� 11 ปัว เปอะ ไอฮ ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี พะ
จาว เอจี เลียก พาวม เนอึม นึง อาึ� อาึ เอจี กุมปอ โอเอฮี
ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ยาโคป เปอ� เญือม เซ เอซาว ไอฮ เนอมึ อื
นึง ฆวต เกือฮ เนอมึ ยาโคป อื ละ อ�ื

12 เอซาว อฮั เฮ�ี �ซ ไมจ เอะ โฮว ยุง่� อาึ ซ โฮว ดิ ไม่
เปอะ�� อฮั เซ� 13 ยาโคป อฮั แม เฮ�ี �ปะ ป มัฮ จาวไน
ยุฮ ฮุ ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ แตวะ ลัง่ กวนดุ โม เฮ�ี คอง เลียง
เงอะ เฮี โฮวน โรฮ ไม่ จัว ลัง่ กวน อ�ื ดัฮ โครฮ เกือฮ โฮว
ไกลจ โฮ� ปัง มัฮ ติ ซเงะ โน่ง ตึน ซ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื 14 ปัว
ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ โฮว รกา� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ซ กวย โฮว รเคะ เปอะ� ซ โฮว ไน่ ไม่ ซัตซิง โม เฮี
เมาะ ปุน อ�ื ซ ซไบ่ โรฮ ละ กวนดุ โม เฮี ฆาื อ�ื ซ ยุ แม
ปุ แตะ นึง เมือง เซอี ยว่ง อาวต เปอะ เซ�� อฮั เซ ยาโคป
เปอ�

15 �ดัฮ ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ลุกจัง แตะ โฮว ไม่ เปอะ
งอ่น�� อฮั เซ เอซาว� ยาโคป อฮั เฮ�ี �จัมเปน เปอะ โตว
เกือฮ โฮว ไม่ เยอะ� ดัฮ เปอะ เอจี เลียก พาวม นึง เงอะ
เอจี ปอ เนิ เมาะ เซ�� อฮั เซ�

16 ซเงะ เซ เอซาว เอญี ฮอยจ นึง เมือง แตะ เมือง เซอ�ี
17 ยาโคป ฮอยจ นาตี ยว่ง ซุกโคต� ยุฮ เญือะ แตะ นา เซ�
ยุฮ โรฮ คอก ละ คอง เลียง แตะ� มัฮ เซ ป อฮั ปุย ยว่ง ซุก
โคต ไม่ อื ฆาื อ�ื

18 ฟวยจ เอญี อื ฮา เมือง ปัตดัน่ อารมั� ยาโคป ฮอยจ
ไมจ ฮอยจ มวน โบ ยว่ง เชเคม เมือง คะนาอนั� กัง พากัง
ยุฮ แตะ โบ ยว่ง เซ� 19รวี เตะ ติ เบือง นึง กวน เฌือต ฮาโม
ป มัฮ เปือะ เชเคม� รวี อื นึง มาื นัมนัก เมาะ ติ รอย แทป�
มัฮ นา เซ นา ก กัง อื พากัง ยุฮ แตะ� 20 ยุฮ คัน ทไว นา
เซ� อฮั �คัน พะจาว ป มัฮ พะจาว ทื อซิราเอน� ไม่ อ�ื
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34
ด่ีนา ไม่ โม เชเคม

1 ด่ีนา ป มัฮ กวน เครฮี ยาโคป ไม่ เลอา เซ โฮว เลีม เคะ
โม ปรโปวน ยว่ง เซ� 2 เชเคม กวน ฮาโม ป มัฮ โม ฮไีว มัฮ
โรฮ จาวไน ตัตเตียง เมือง เซ� เญอืม ยุ อื ด่ีนา เซ โฮมวต อื
ไอฮ พาวม ไม่ อ�ื 3 เชเคม เซ ปุก ด่ีนา รพาวม อ�ื ฮรกั อ�ื
อฮั ป ไมจ ป มวน ละ อ�ื 4 เชเคม เซ อฮั เฮี ละ ฮาโม ป มัฮ
เปือะ แตะ เซ� �เปือะ� โฮว ปัว ปรโปวน เซ ละ อาึ� ฆวต
ไอฮ แฮะ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ�

5 เญือม ฮมอง ยาโคป ไลลวง ยุฮ ปุย โอเอฮี ไอฮ พาวม
แตะ ละ กวน แตะ ตอก เซ� ปุก เญือม อาวต กวน รเมะ อื
เพระด่าวก ไม่ คอง เลียง แตะ� ดิ อฮั โตว โอเอฮี ฆาื อื กา
เฆียง เอญี กวน แตะ�

6 เญือม เซ ฮาโม ป มัฮ เปือะ เชเคม โฮว อู ไม่ ยาโคป�
7 กวน ยาโคป เญือม ฮมอง อื ไลลวง ป เกิต เซ� เอญี ฆาื อื
เน่อมึ เพระด่าวก� ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม
ฆาื อ�ื พิต ลัมเลือ ละ อื ป ยุฮ เชเคม เซ� เมีญ อื มัฮ กัน
ดู่ ทุก ดู่แควน อื โม อซิราเอน นึง ยุฮ อื กัน ไอฮ พาวม แตะ
ไม่ ด่ีนา ตอก เซ�

8 ฮาโม อฮั เฮี ละ เญือะ ยาโคป เซ� �เชเคม กวน อาึ อฮั
ติ แตะ ฮรกั กวน รโปวน เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ เอญี ละ อ�ื
9 ไมจ เอะ โตกโลง ไม่ ปุ แตะ ละ ซ โฮลฮ โม กวนดุ เฮี เญือะ
เอญี ละ ปุ แตะ� 10 เญือม เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต
เมือง เอะ เฮ�ี เตอมึ ลัก่ ฆวต อาวต เปอะ นึง� ซ โฮลฮ เปอะ
กาไค นึง� ซาวป รวี พริ เตะ เบระ เบรอมึ เปอะ นึง�� อฮั
เซ ฮาโม�

11-12 เชเคม อฮั เฮี ละ เปือะ ด่ีนา ไม่ โม เพร อ�ื �ปัว เปอะ
เกือฮ กวน รนัน เปอะ เซ เนิ� ซ อฮั เปอะ เนิ เมาะ เมอ งวยฮ
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อ�ื เตอมึ เมาะ อฮั เปอะ เนิ� ซ ปุน เกือฮ ละ เปอะ� เมือน
เตอ โฮลฮ แนฮ ปเครฮี เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ�

13 กวน ยาโคป เปอ จุ ฮาโม ไม่ เชเคม� นึง ยุฮ อื ป พัง
ไฮะ ละ ด่ีนา รนัน แตะ เซ� 14 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เกียฮ ยุฮ
โตว ตอก เซ� แปน โตว เกือฮ รนัน แตะ เอญี ละ ปรเมะ โอ
ดิ เลียก นึง รติกิต เตอ� ซ แปน ป ตวยฮ ละ เอะ� 15 ไก ติ
เจือ ป ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุฮ ฮู� ดัฮ โม เปะ ซ ญอม เลีย
ก นึง รติกิต ตอก เลียก โม เอะ โฮ� เอะ ซ ญอม ละ เปอะ�
16 เญือม เซ เอะ ซ ปุน เกือฮ กวน รโปวน แตะ เอญี ละ โม
เปะ� เอะ ซ ไอฮ โรฮ กวน รโปวน โม เปะ เซ แปน ปุย เญือะ
แตะ� เอะ ซ อาวต ดิ ไม่ โม เปะ� ซ แปน เมือง ติ ไม่ เปอะ
ฆาื อ�ื 17 ดัฮ เปอะ โอ ญอม เลียก นึง รติกิต โฮ� เอะ ซ ตุย
โรวก รนัน แตะ เฮี ฮา เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ป อฮั ป มวยญ โม เซ ปุก รพาวม ฮาโม ไม่ เชเคม เซ�
19 เชเคม เซ มัฮ ป ระ มอยฮ ฮา ปุย ไฮญ นึง ยว่ง เซ� มอง
โตว อื เฟือฮ� นึง ปุก ลัมเลือ กวน รโปวน ยาโคป เซ รพาวม
อ�ื 20 โฮว ดิ ไม่ เปือะ แตะ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง� ละ ซ
อู แตะ ไม่ ปุ ยว่ง แตะ� 21 อฮั เฮ�ี �โม เฮี ฆวต แปน ปุโฮม
ว เอะ� ไมจ เอะ เกือฮ อาวต เมือง แตะ� เกือฮ กาไค นึง
อ�ื เมือง เอะ เฮี เอจี เวอืฮ โรฮ ปอ เกียฮ อาวต อ�ื เอะ ซ
โฮลฮ ไอฮ กวน รโปวน โม เซ� โม เซ ซ โฮลฮ โรฮ ไอฮ กวน
รโปวน โม เอะ โรฮ� 22 ดัฮ เอะ ญอม ยุฮ ตัม ป ฆวต เกือฮ
อื เอะ ยุฮ ติ เจือ เฮี โน่ง� โม เซ ซ ญอม อาวต ไม่ เอะ� ซ
แปน เมือง ติ ไม่ เยอะ� ป ฆวต เกือฮ อื เอะ ยุฮ เซ มัฮ เกือฮ
อื เอะ เลียก นึง รติ ตอก โม โกะ แตะ� 23 ดัฮ เอะ ญอม ยุฮ
ตัม ป อฮั อื เซ� คาวคอง ยุฮ อื เตือง ซัตซิง เลียง อื เซ� เอะ
โม่ ซ โฮลฮ โอยจ� ไมจ เอะ ญอม ละ เดอมึ ซ ญอม อาวต
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ไม่ เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ ยว่ง แตะ�
24ปรเมะ เตือง โอยจ อื ป โพรม ดิ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง เซ

ปุก ตื รพาวม อ�ื ฆวต ยุฮ อื ตัม ป อฮั เชเคม ไม่ ฮาโม ป
มัฮ เปือะ อื เซ� ปรเมะ ยว่ง เซ แปน เนอมึ เลียก นึง รติกิต
เตือง โอยจ แตะ ฆาื อ�ื

25 ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ เอ เญือม อาวต ลัง่ ปุย โม เซ
ไม่ โซะ แตะ� กวน ยาโคป ลอา ปุย ป มัฮ เพร ด่ีนา เซ ตุย
วจิ ยุฮ แตะ� บระ เลียก มอก ปรเมะ ยว่ง เซ โครยญ โฆะ
อ�ื มอยฮ ปุย ลอา เซ มัฮ ซิเมโอน ไม่ เลว�ี 26 ยุฮ ยุม ไม่
ฮาโม ไม่ เชเคม� ตุย โรวก ด่ีนา โอก ฮา เญือะ อื โฮว ไม่ อ�ื
27 กวน ยาโคป เลียก เญือะ ป ยุม เซ� ตุย โอยจ คาวคอง อื
ฆาื ยุฮ ปุย ยว่ง เซ ป พังไฮะ ละ รนัน อื เซ� 28 ลู ตุย คอง
เลียง ยว่ง เซ ไม่ อื แกล� เตือง แกะ ปิ ไม่ บรงั โอเอฮี เตือง
โอยจ อ�ื 29 โรวก คาวคอง ยว่ง เซ ไม่ โม ปรโปวน ยว่ง อื
ไม่ กวน อื เตือง โอยจ อ�ื

30 เญอืม เซ ยาโคป อฮั เฮี ละ ซิเมโอน ไม่ เลว�ี �โม เปะ
ซ เกือฮ เนอึม เปอะ อาึ ลอก ป ญัก ลัมเลือ เอนิ� โม คะ
นาอนั ไม่ โม เปรซีิ เฮี ซ ลอต เกละยุ อาึ ฆาื ป ยุฮ โม เปะ
เฮ�ี เอะ มัฮ ปุย รมัฮ� ดัฮ โม เซ พาวม ดิ ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ เอะ� เอะ ตึน ซ ยุม โอยจ เตือง เญือะ เตือง ม่า แตะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

31 ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �โม เซ เอจี ยุฮ อื ละ รนัน เอะ ตอก
ยุฮ ปุย อื ละ มอจังคึต โฮ� เอะ อมั ซ เกียฮ เกือฮ ลัง่ ติ แตะ
ญอม ละ�� อฮั เซ�

35
ยาโคป ฮอยจ นึง เบ่ตเอน
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1 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ยาโคป� �เอญี อาวต นึง
ยว่ง เบ่ตเอน เนอ� อาึ มัฮ พะจาว ป เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ
นา เซ เญือม ตอ เปอะ ฮา เอียกระ แตะ ไพรม อื โฮ� ไมจ
เปอะ ยุฮ คัน ละ อาึ นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 ยาโคป อฮั เฮี ฆาื อื ละ เญือะ โกะ แตะ ไม่ โม ป โฮว
ไม่ แตะ เซ� �โปวฮ แปฮ ฮุป พะจาว ตังเมือง ป ไก ไม่ เปอะ
เซ� เกือฮ ติ เปอะ ซงะ่ ซงอม� จาวป เครองึ ซงะ่ อา� 3 เอะ
ซ โอก ฮา นา เฮี เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเอน� ซ ยุฮ คัน
ละ พะจาว นา เซ� นึง เอจี เรอึม อื อาึ เญือม อาวต อาึ ไม่
เม่ะมัก่ แตะ� เอจี อาวต โรฮ ไม่ อาึ โครยญ คระ โฮว โครง
เอญี เญอะ�� อฮั เซ�

4 โม เซ เกือฮ ฮุป พะจาว ยุฮ ปุย ตังเมือง ป ไก ไม่ แตะ
ละ ยาโคป ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ อื ไม่ ตอฮู บาื แตะ เตือง โอยจ
อ�ื ยาโคป รปาึง อื ฆรมึ โคะ ไฆรจ ป ไก ซดิ ไม่ ยว่ง เชเคม
เซ� 5 เญือม ซ โอก ยาโคป ไม่ กวน อื ฮา นา เซ� ปุย ยว่ง
ซดิ ไม่ อื เซ ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม นึง เกือฮ พะจาว อื ฮลัต�
ไก โตว ป โรวต อาื ยาโคป ติ ปุย เนอมึ�

6 เญือะ ยาโคป ฮอยจ นึง ยว่ง ลุต ป อฮั ปุย ยว่ง เบ่ตเอน
ไม่ เซ� ยว่ง เซ ไก นึง เมือง คะนาอนั� 7 ยุฮ เนอึม คัน นา
เซ� อฮั เอน เบ่ตเอน ไม่ นา เซ�* มัฮ อฮั อื เซ นึง มัฮ อื นา
ก เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ละ อื เญือม ตอ อื ฮา เอียกระ แตะ
โฮ�

8 เด่โบ่รา ป มัฮ กวนไจ เรเบ่คา ยุม นา เซ� รปาึง ปุย
ฆรมึ โคะ ไฆรจ ลัก่เซฮ เบ่ตเอน เซ� โคะ เซ ลอต ปุย อฮั
โคะ ไฆรจ เยอืม ไม่ ฆาื อ�ื

9 ฟวยจ เอญี ยาโคป ฮา เมือง ปัตดัน่ อารมั เซ� พะจาว
เปลีฮ แม ติ แตะ ละ อ�ื ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 10พะจาว อฮั เฮ�ี
* 35:7 35:7 เอน เบ่ตเอน เซ มัฮ อฮั อ�ื �พะจาว ยว่ง เบ่ตเอน� ไม่�
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�ปะ มัฮ ยาโคป มอยฮ เปอะ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ�
ปุย เญือะ ซ อฮั โตว ยาโคป ละ เปอะ� ซ อฮั อซิราเอน ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื มัฮ พะจาว ป เกือฮ มอยฮ อซิราเอน
ละ อ�ื

11พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร โฮวน� ซ
ไก โฮวน เมือง ป เกิต เน่อมึ นึง เปอะ� โม กซัต ซ เกิต โรฮ
นึง เปอะ� 12 เมือง เกือฮ อาึ ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ละ ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื 13ฟวยจ เซ พะจาว โฮว ฮา อ�ื

14 ยาโคป ลบุ่ฮ ซโมะ นา เซ นึง ฮมอง อื ลปุง พะจาว ไม่
แตะ� เรฮ รอาวม อะงุน นึง อื ไม่ ลออยฮ� เกือฮ อื แปน ป
ซัมคัน� 15 อฮั เบ่ตเอน ไม่ นา เซ�

ราเชน ไม่ ยซิฮกั ยุม
16 เญือะ ยาโคป โอก โฮว ฮา เบ่ตเอน� ลไล โฮว อื นึง คระ

กา ฮอยจ อื ยว่ง เอฟราทา เซ� ราเชน โซะ เติง เคิ รอาวม�
โซะ เนอึม ป อาวม นึง นอ กวน อ�ื 17 เญือม ตึก อื นึง โซะ
ป อาวม แตะ เซ� มะ ป โกวน ป โซวต กวนงกั เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �ตุย รพาวม เรยีง เปอะ� ซ โฮลฮ แม เปอะ กวน รเมะ
แตะ�� อฮั เซ� 18 เญอืม เอจี ซ โอยจ รพาวม อื ราเชน ปุก
มอยฮ กวน แตะ� อฮั เบ่นโอนี* ละ กวน แตะ เซ� ฟวยจ
เซ ลอต ยุม� ยาโคป ปังเมอ อฮั เบ่นยามิน* ละ อ�ื

19ฟวยจ ยุม อื ปุย รมอยจ อื เฆียง คระ โฮว ปุย นึง ยว่ง
เอฟราทา� ปเล่ีย ปุย อฮั เบ่ตเลเฮม ไม่ ยว่ง เซ� 20 ยาโคป
ลบุ่ฮ ซโมะ ติ� โบลวง อื นึง เบือง รมอยจ ราเชน เซ� ซโมะ
เซ อาวต นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย�
* 35:18 35:18 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่นโอนี เซ มัฮ อฮั อื �กวน รเมะ ตุก รพาวม
อาึ� ไม่� * 35:18 35:18 นึง ลปุง ฮบีรู เบ่นยามิน เซ มัฮ อฮั อื �กวน รเมะ
เตะ ดอม อาึ� ไม่�
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21ฟวยจ เซ อซิราเอน โฮว แม ฮอยจ โปน เญือะ มองญัม
ป อฮั ปุย เอเด่อ ไม่� กัง พากัง ยุฮ แตะ นา เซ� 22 เญือม
อาวต อซิราเอน นา เซ� รูเบ่น ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน แตวะ
เญือะ เปือะ แตะ ป มัฮ บิน่ฮา เซ� อซิราเอน ฮมอง โรฮ
คราว อ�ื

23 ยาโคป ไก กวน รเมะ กาว ลอา� กวน อื ไม่ เลอา นึง อื
มัฮ รูเบ่น มัฮ กวน โรง อ�ื ฟวยจ เซ มัฮ ซิเมโอน� เลว�ี ยู
ด่า� อติซคา� ไม่ เซบู่ลุน�

24 กวน อื ไม่ ราเชน มัฮ โยเซป ไม่ เบ่นยามิน�
25 กวน อื ไม่ กวนไจ ราเชน ป มัฮ บิน่ฮา เซ มัฮ ด่าน ไม่

นัปทาลี�
26 กวน อื ไม่ กวนไจ เลอา ป มัฮ ซีละปา เซ มัฮ กาต ไม่

อาเชอ� โม เซ มัฮ กวน ยาโคป ป เกิต นึง เมือง ปัตดัน่ อา
รมั�

27ยาโคป เอญี ฮอยจ เคะ ยซิฮกั เปือะ แตะ นึง ยว่ง มัมเร
ซดิ ไม่ เมือง เฮปโรน� มัฮ นา ก อาวต อปัราฮมั ไพรม อ�ื
ยซิฮกั อาวต โรฮ นา เซ� 28 ยซิฮกั ไอม ฮอยจ ละ ไก อาญุ
แตะ ติ รอย ไปล รเตะ เนอึม� 29 มัฮ เนอึม ปุย ลัง่ ไอม�
ยุม เญอืม เอจี กวต เนอมึ แตะ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ
ไพรม แตะ� เอซาว ไม่ ยาโคป ป มัฮ กวน อื รมอยจ อ�ื

36
จัตเจือ เอซาว

1 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ เอซาว� (เอซาว ไม่ เอโด่
ม เอจี มัฮ ติ�� 2 เอซาว ไอฮ โม ปรโปวน เมือง คะนาอนั
แปน ปุย เญือะ แตะ� ติ ปุย อื มัฮ อาด่า� มัฮ กวน เอโลน
ป มัฮ โม ฮติไท� ติ ปุย อื มัฮ โอโฮลีบ่ามา� มัฮ กวน อานา�
อานา เซ มัฮ กวน ซิเบ่โอน ป มัฮ โม ฮไีว� 3 ไอฮ โรฮ บ่าเซ
มัต ป มัฮ กวน อชิมาเอน� ปรโปวน เซ มัฮ รนัน เนบ่าโยต�
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4อาด่า เซ ไก กวน รเมะ ไม่ เอซาว ติ� มอยฮ อื มัฮ เอลีฟัต�
บ่าเซมัต เซ ไก โรฮ กวน� มอยฮ อื มัฮ เรอูเอน� 5 กวน โอ
โฮลีบ่ามา เซ มัฮ เยอุต� ยาลัม� ไม่ โครา� โม กวน รเมะ
เอซาว เซ มัฮ ตื ป เกิต นึง เมือง คะนาอนั เตือง โอยจ อ�ื

6ฟวยจ เซ เอซาว โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ กวน รเมะ
กวน รโปวน แตะ� ไม่ กวนไจ แตะ� ไม่ คอง เลียง แตะ� ไม่
คาวคอง ไฮญ ยุฮ แตะ ป โฮลฮ แตะ นึง เมือง คะนาอนั เซ�
รกัฮ ติ แตะ ฮา ยาโคป� โฮว อาวต เมือง ซไง ฮา ปุ แตะ�
7 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง โฮวน คอง เลียง คอง ดู่ อื เตือง ลอา
แตะ� เมือง ไพรม อาวต อื เซ ปอ โตว ไรป ละ ซ เปือม คอง
เลียง อ�ื 8 เอซาว โฮว อาวต ฆาื อื เมือง เซอี นา ก โฮวน บ
ลาวง โฮวน ฌื� (เอซาว ไม่ เอโด่ม เอจี มัฮ ติ��

9 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ เอซาว ป มัฮ จัตเจือ ไพรม
โม เอโด่ม ป อาวต นึง บลาวง เมือง เซอี โฮ� 10มอยฮ กวน
รเมะ เอซาว มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เอลีฟัต กวน อาด่า ป มัฮ ปร
โปวน เญือะ เอซาว เซ� ฟวยจ เซ มัฮ เรอูเอน ป มัฮ กวน
บ่าเซมัต ป มัฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ อ�ื 11 กวน รเมะ เอลี
ฟัต เซ มัฮ เทมัน� โอมา� เซโฟ� กาทัม� ไม่ เคนัต� 12 ปร
โปวน แตวะ เญือะ เอลีฟัต เซ ติ ปุย อื มอยฮ ทิมนา� ไก
โรฮ กวน รเมะ ติ� มอยฮ อามาเลก� โม เซ มัฮ กวนโซะ อา
ด่า ป มัฮ ปรโปวน ระ เญือะ เอซาว เซ�

13 กวน รเมะ เรอูเอน เซ มัฮ นาฮตั� เซรา� ชมัมา� ไม่
มิตซา� โม เซ มัฮ กวนโซะ บ่าเซมัต ป มัฮ ปรโปวน แตวะ
เญือะ เอซาว เซ�

14 ปุย โม เฮี มัฮ กวน รเมะ โอโฮลีบ่ามา ป มัฮ ปรโปวน
แตวะ เญือะ เอซาว� มัฮ เยอุต� ยาลัม� ไม่ โครา� โอโฮลี
บ่ามา เซ มัฮ กวน อานา� อานา เซ มัฮ กวน ซิเบโ่อน�

15 ปุย โม เฮี มัฮ โม จาวไน ลลาึง จัตเจือ เอซาว� ป มัฮ
กวน รเมะ เอลีฟัต กวน โรง เอซาว เซ มัฮ จาวไน เทมัน�
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โอมา� เซโฟ� เคนัต� 16 โครา� กาทัม� ไม่ อามาเลก� ปุย
โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน ไน จัตเจือ เอลีฟัต นึง เมือง เอ
โด่ม� มัฮ กวนโซะ อาด่า นึง อ�ื 17 เรอูเอน ป มัฮ กวน เอ
ซาว เซ ไก โรฮ กวน รเมะ� มัฮ จาวไน นาฮตั� เซรา� ชมั
มา� ไม่ มิตซา� ปุย โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน ไน จัตเจือ
เรอูเอน นึง เมือง เอโด่ม� มัฮ กวนโซะ บ่าเซมัต นึง อ�ื บ่า
เซมัต เซ มัฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ เอซาว� 18 ป มัฮ กวน
โอโฮลีบ่ามา เซ มัฮ จาวไน เยอุต� ยาลัม� ไม่ โครา� จาว
ไน โม เซ มัฮ จัตเจือ โอโฮลีบ่ามา ป มัฮ กวน อานา� โอโฮ
ลีบ่ามา เซ มัฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ เอซาว� 19 ปุย โม
เซ มัฮ จัตเจือ เอซาว (เอซาว ไม่ เอโด่ม เอจี มัฮ ติ�� โฮลฮ
ตื แปน จาวไน�

จัตเจือ เซอี
20 ไลลวง เฮี มัฮ มอยฮ ปรเมะ ป มัฮ จัตเจือ เซอี ป มัฮ

โม โฮร�ี มัฮ ป ตึน อาวต ไพรม นึง เมือง เซ� มัฮ โลทัน�
โชบัน่� ซิเบ่โอน� อานา� 21 ด่ีโชน� เอเซอ� ไม่ ด่ีชนั� โม
เซ มัฮ ตื จาวไน นึง เมือง เอโด่ม� มัฮ จัตเจือ เซอี ป มัฮ
โม โฮร�ี 22 กวน รเมะ โลทัน เซ มัฮ โฮรี ไม่ เฮมัน� รนัน
โลทัน เซ มัฮ ทิมนา� 23 กวน รเมะ โชบัน่ เซ มัฮ อนัวนั�
มานาฮตั� เอบัน่� เชโฟ� ไม่ โอนัม� 24 กวน รเมะ ซิเบโ่อน
เซ มัฮ ไอยา ไม่ อานา� เอจี มัฮ อานา เซ ป รโตฮ ยุ รอาวม
โปวง ลลอก นึง ลาึน ติ โดฮ เญือม เลียง อื บรงั ยุฮ เปือะ
แตะ โฮ� 25 กวน รเมะ อานา เซ มัฮ ด่ีโชน� โอโฮลีบ่ามา
มัฮ กวน รโปวน อ�ื 26กวน ด่ีโชน เซ มัฮ เฮมดัน่� เอชบัน่�
อติรนั� ไม่ เครนั� 27 กวน รเมะ เอเซอ เซ มัฮ บิน่ฮนั� ซา
วนั� ไม่ อาคัน� 28 กวน รเมะ ด่ีชนั เซ มัฮ อุต ไม่ อารนั�

29-30 ปุย โม เฮี มัฮ โม จาวไน ลลาึง โม โฮรี ป อาวต เมือง
เซอ�ี อาวต ตัม เจือ แตะ ไอฮ� มัฮ จาวไน โลทัน� โชบัน่�
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ซิเบ่โอน� อานา� ด่ีโชน� เอเซอ� ไม่ ด่ีชนั� โฮลฮ แปน
จาวไน เตือง โอยจ แตะ�

โม กซัต เมือง เอโด่ม
31 เฮี มัฮ มอยฮ โม กซัต ป ตัตเตียง เมือง เอโด่ม กา ไก

กซัต ตัตเตียง เมือง อซิราเอน� 32 เบ่ลา ป มัฮ กวน เบ่โอ
โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง เมือง เอโด่ม กา ปุย� ยว่ง อาวต
อื มัฮ ยว่ง ดิน่ฮาบ่า� 33 ฟวยจ ยุม เบ่ลา เซ มัฮ โยบัป่ ป
มัฮ กวน เซรา ป อาวต ยว่ง โบ่ซรา ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื
34ฟวยจ ยุม โยบัป่ เซ มัฮ ฮุชมั ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เท
มัน ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 35 ฟวยจ ยุม ฮุชมั เซ มัฮ ฮาดัต่
ป มัฮ กวน เบ่ดัต่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ฮาดัต่ เซ มัฮ ป เอจี
เป โม มีเด่ียน นึง เมือง โมอปั ไพรม อ�ื ยว่ง อาวต อื มัฮ
ยว่ง อาวติ� 36ฟวยจ ยุม ฮาดัต่ เซ มัฮ ซัมลา ป อาวต เมือง
มัตชาเรคา ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 37 ฟวยจ ยุม ซัมลา เซ�
มัฮ ชาอุน ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง เรโฮโบ่ต โบ โกลง ยูฟะเร
ตี ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 38 ฟวยจ ยุม ชาอุน เซ มัฮ บ่าอนั
ฮานัน ป มัฮ กวน อกัโบ่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 39ฟวยจ ยุม
บ่าอนัฮานัน เซ มัฮ ฮาด่า ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ยว่ง ฮาด่า
เซ มัฮ ยว่ง ปาอู� ปรโปวน เญือะ อื มัฮ เมเฮทาเบ่น ป มัฮ
กวน มัตเรต� มัตเรต เซ มัฮ กวน รโปวน เมซาฮปั�

40 ปุย โม เฮี มัฮ โม จาวไน ป ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง เอ
ซาว� ตัม นาตี อาวต อื ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ� มัฮ จาวไน
ทิมนา� อนัวา� เยเทต� 41 โอโฮลีบ่ามา� เอลา� ปีโนน�
42 เคนัต� เทมัน� มิปซา� 43 มักด่ีเอน� ไม่ อิรมั� ปุย โม
เซ โฮลฮ ตื แปน จาวไน เมือง เอโด่ม� อาวต ตัม นาตี ก
อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� (เอซาว มัฮ จัตเจือ ไพรม
โม เอโด่ม��
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37
ไลลวง โยเซป ไม่ เอยีกปุ อื

1 ยาโคป อาวต แนฮ นึง เมือง คะนาอนั� ป มัฮ เมือง
อาวต เปือะ แตะ เซ�

2 ไลลวง เญือะ ยาโคป มัฮ ตอก เฮ�ี โยเซป เญือม ไก
อาญุ อื กาว โรฮ อาแลฮ เนอึม เมอ� เลียง ดิ แกะ ไม่ โม
เอียกปุ แตะ ป มัฮ กวน บิน่ฮา ไม่ ซีละปา� ปรโปวน แตวะ
เญือะ เปือะ แตะ เซ� กอ เอญี อู ไลลวง กัน ฆอก ป ยุฮ โม
เอยีกปุ แตะ เซ ละ เปือะ แตะ�

3 ป มัฮ ยาโคป ฮรกั โยเซป ฮา กวน ไฮญ แตะ นึง เกิต อื
เญือม เอจี กวต แตะ� ยุฮ ลปิ ลัง่ เตะ ดา ละ โยเซป� 4 โม
เอยีกปุ อื เญอืม ยุ อื ฮรกั เปือะ แตะ โยเซป ตอก เซ� เกละ
ยุ โยเซป ฆาื อ�ื เญือะ ญอม โตว ลปุง ไมจ ไม่ อื เฟือฮ�

5-7 ติ ซาวม อื โยเซป รโมะ� ฟวยจ เซ รไปฮ รโมะ แตะ
เซ ละ โม เอียกปุ แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน ป รโมะ อาึ ยุ
เฮี เมอะ� อาึ รโมะ ยุ มัก แตะ เฮงาะ ไม่ โม เปะ� โรม แปน
โรม แปน โรม แตะ� เฮงาะ โรม อาึ นึง อ�ื รโมะ ยุ ชุง พราว
ป อ�ื เฮงาะ โรม โม เปะ เอ ฮอยจ รโจะ ไอฮ ติ แตะ นา เซ�
นุ่ม ไว เฮงาะ โรม อาึ ติ โรม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื เญือม รไปฮ โยเซป รโมะ แตะ ละ อื ตอก เซ� โม เอยีก
ปุ อื โฮว ละ เกละ แตะ ยุ โยเซป ฆาื อ�ื

8 โม เอยีกปุ อื เซ อฮั เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ
โฮลฮ ตัตเตียง เอะ ตอก กซัต โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม อู
โยเซป ไลลวง รโมะ แตะ เซ� โม เอยีกปุ อื เซ โฮว ละ เกละ
แตะ ยุ โยเซป ฆาื อ�ื

9ฟวยจ เซ โยเซป รโมะ แม ติ โฮน� อู แม โรฮ อื ละ โม
เอียกระ เอียกตุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต เมอะ� อาึ เอจี
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รโมะ แม ติ โฮน� อาึ รโมะ ยุ ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ กาว
โรฮ ติ โนง� ฮอยจ นุ่ม ไว อาึ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 10 เญอืม รไปฮ อื ละ เปือะ แตะ� เปือะ อื ริ คัต อ�ื �มัฮ
ตอก เมอ ตอก โอวน รโมะ เปอะ เซ� อาึ ไม่ มะ เปอะ ไม่ เอี
ยกระ เอียกตุ เปอะ อมั มัฮ ซ โฮลฮ นุ่ม ไว ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 11 โม เอยีกปุ อื เซ ววั ป อฮั โยเซป เซ รพาวม อ�ื เปือะ
อื ปังเมอ ไตม อาึง ไล เซ โตะ รพาวม แตะ�

โยเซป โชะ ปุย
12 ติ โฮน อื โม เอียกระ เอียกตุ โยเซป เซ โฮว เลียง แกะ

ยุฮ เปือะ แตะ โบ ยว่ง เชเคม� 13 อซิราเอน อฮั เฮี ละ โย
เซป� �โม เอียกระ เอียกตุ เปอะ โฮว เลียง แกะ นึง นาตี
ยว่ง เชเคม� อาึ ฆวต เกือฮ ปะ โฮว เคะ อื นา เซ โอะ�� อฮั
เซ� �เออะ�� อฮั เซ ละ อื โยเซป เปอ�

14 เปือะ อื อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โฮว โพก แลน โม เอียกระ
เอยีกตุ เปอะ� อมั อาวต ตื ไม่ กอ บาึง แตะ เตือง แกะ แลน
อื เซ� ฟวยจ เซ เอญี อู ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม ดวน
อื โยเซป โฮว ตอก เซ� ปุก เญือม อาวต อื นึง ลโลวง เฮป
โรน� โยเซป โฮว เนอมึ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง เชเคม เซ�

15 ไก ปรเมะ ติ� รโตฮ ยุ โฮว ไป โฮว มา โยเซป โตะ ลโล
วง เซ� ปรเมะ เซ ไฮมญ อ�ื �เมอ ซาวป เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 16 โยเซป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โฮว ซาวป โม เอียกปุ
แตะ� โม เปะ อมั ยุ เปอะ นา ก เลียง อื แกะ ยุฮ แตะ�� อฮั
เซ� 17 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �เอจี โฮว ฮา นา เฮ�ี อาึ ฮมอง อู อื
ลอก ซ โฮว แตะ ยว่ง โด่ทัน�� อฮั เซ ละ อ�ื
โยเซป โฮว ซาวป เนอมึ โม เอยีกปุ แตะ ลัก่ ยว่ง โด่ทัน�

ยุ เนอึม อ�ื 18 โม เซ ชวน โยเซป เญือม อาวต ลัง่ อื ก ซไง
อ�ื งอ่ต ดิ ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื 19 อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
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�ตึต แตะ� ปุย กอ รโมะ ลัมเลือ โฮ เอจี ฮอยจ� 20 ไมจ
เอะ เรอึม ปุ แตะ� ยุฮ แปฮ ยุม ไม่� น่าึก โปวฮ โตะ นัมโม่
ซออฮ ติ โดฮ� ฟวยจ เซ ซ อฮั มัฮ ยุม อื นึง เกียต โกะพริ
แตะ� มอง แลน ป ซ เกิต นึง รโมะ รมาว อื เซ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

21 เญอืม ฮมอง รูเบ่น ป อฮั อื เซ� งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ
โยเซป โปน ฮา กัน ฆอก ตะ ปุย ยุฮ ละ อื เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�ไมจ โตว เอะ ยุฮ ยุม ไม่� 22 โฮมวต คัง ฮา อื โตะ นัมโม่
ซออฮ เฮ�ี ปังเมอ โอ เยอะ ไมจ ยุฮ ป โซะ ละ เนะซองั อ�ื�
อฮั เซ� ป อฮั อื ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ตะ อื เรอึม เกือฮ โอก�
ตะ ตาว แม อื ละ เปือะ แตะ�

23-24 เญอืม ฮอยจ โยเซป นา ก อาวต โม เอยีกปุ แตะ เซ�
โม เซ โฮมวต ปอยจ ลปิ ดา ไมจ อื เซ� บัว่ โรวก โกะ อื ดุฮ
อื โตะ นัมโม่ ซออฮ�

25ฟวยจ เซ โม เซ งาวม โซม� ลไล โซม อื เซ ชวน ฮอยจ
โม อชิมาเอน ติ มู ฮอยจ ไม่ อุต ยุฮ แตะ� ตัง โรวก ป ซออย
ฮงาื ไม่ เยื่อ ปุยฮ โคะ ไม่ เฮลาะ โคะ ชะโมต ละ ซ โฮว โชะ
แตะ� โอก โฮว เน่อมึ นึง เมือง กิเลอตั ละ ซ โฮว แตะ ฮอยจ
เมือง อยีปิ�

26 ยูด่า อฮั เฮี ละ เอียกปุ แตะ� �ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ
เฮี ไม่ เม่าะ แตะ� เมอ ป ซ โฮลฮ เอะ นึง อ�ื 27 ฮา ซ ยุฮ
แตะ ป โซะ ละ อื โชะ ฮา อื ละ โม อิชมาเอน เฮี และ� ดัฮ
งอ่ต ที โฮ มัฮ โรฮ ปุ อุ� มัฮ กวน ติ เปือะ ไม่�� อฮั เซ� โม
เซ ปุก ตื รพาวม อ�ื 28 เญอืม พา โม ปอกา มีเด่ียน เซ คระ
เซ� โม เอียกปุ อื เซ ยวก โยเซป โอก ฮา นัมโม่ เซ� โชะ อื
ละ โม อิชมาเอน ลัก่ มาื งา่ เชเคน� โม เซ โรวก อื ฮอยจ
เมือง อยีปิ�
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29ฟวยจ เซ เญือม เอญี แลน รูเบ่น นัมโม่ เซ ไม่ ยุ อื โอ
โยเซป เญือะ อาวต นึง โตะ อ�ื แจฮ ไอฮ ลปิ แตะ นึง ตุก
รพาวม แตะ� 30 เอญี อู อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �กวนดุ เซ
เญือะ อาวต โตว นา เฮ�ี อาึ ซ ยุฮ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ�

31 โม เซ ตุย ลปิ โยเซป� ตุย มอก ปิ ติ� ชตึ ลปิ เซ นึง
ฮนัม อ�ื 32ฟวยจ เซ โรวก ลปิ ดา ไมจ เซ เปลีฮ อื ละ เปือะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ ยุ ลปิ เฮ�ี แลน ที เมอะ� อมั มัฮ
ลปิ กวน เปอะ� อมั โอ มัฮ อ�ื� อฮั เซ�

33 เปือะ อื ยุง เอนิ อื มัฮ อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอึม ลปิ โย
เซป เฮี เยอ� มัฮ เกียต โกะพริ อ�ื ตึน ซ แฌฮ บลวย ตื
กวน อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� 34 ยาโคป แจฮ ไอฮ ลปิ โกะ แตะ ฆาื
ตุก รพาวม แตะ� จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� เยอืม กวน แตะ เซ
แปน วงั อ�ื 35 โม กวน รเมะ กวน รโปวน อื ฮอยจ ดุป ไง่ ไป
พาวม อื เตือง โอยจ แตะ� ยาโคป ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ
ปุย เกาะ โลม แตะ� อฮั เฮ�ี �ปุ คัต อาึ อ�ื อาึ ซ เยอืม กวน
รเมะ เฮี แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม โกะ แตะ�� อฮั เซ� เยอืม
แนฮ เยอืม แนฮ ตอก เซ�

36 โม มีเด่ียน เซ โรวก โยเซป ฮอยจ เมือง อียปิ� โชะ อื
ละ โปติฟา ป มัฮ จาวไน อาวต ไม่ กซัต ฟาโร ติ ปุย� มัฮ ฮวั
นา ตฮนั มอง กซัต�

38
1-2 เญือม เซ ยูด่า รกัฮ ติ แตะ ฮา โม เอียกปุ แตะ� โฮว

อาวต ไม่ ปรเมะ ติ ปุย� มอยฮ ปุย เซ มัฮ ฮรีา� ฮรีา เซ มัฮ
ปุย ยว่ง อะดุ่นลัม� เญอืม อาวต อื นา เซ ยูด่า รโตฮ ยุ ปเค
รฮี ติ ปุย� มัฮ กวน ชูวา� มัฮ โม คะนาอนั� ปุก ปุย เซ
รพาวม อ�ื ลอต เญือะ ไม่ ปุ แตะ� 3ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ
โรวก� เกิต กวน รเมะ ติ� ยูด่า ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เอ ละ อ�ื
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4 ปรโปวน เซ โรวก แม� ไก แม กวน รเมะ ติ� มอยฮ ปุย
เซ มัฮ โอนัน� 5 กังเคะ เอ โรวก แม ติ โฮน� เกิต แม กวน
รเมะ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เชลา� เญอืม เกิต เชลา เซ ปุก เญื
อม อาวต อื นึง ยว่ง เคซิป�

6 เญอืม เอจี เติง เวลา อ�ื ยูด่า ซาวป ปรโปวน ละ ซ เกือฮ
แตะ เญือะ ไม่ เอ ป มัฮ กวน โรง แตะ เซ� มอยฮ ปรโปวน
เซ มัฮ ทามัน� 7 เอ เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร� กัน ยุฮ อื เซ ปุก
โตว รพาวม พะจาว. พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื

8ฟวยจ เซ ยูด่า อฮั เฮี ละ โอนัน� �ไมจ เปอะ ไอฮ ปรโป
วน เญือะ เอียกระ เปอะ เซ� ยุฮ ป ลัง ยุฮ เปอะ ละ นึง มัฮ
เปอะ ปุ เลีฮ อ�ื เดอมึ เอียกระ เปอะ ซ ไก จัตเจือ ละ ซ ซึป
อื มอยฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 โอนัน เซ ยุง โอ ปุย ซ เมีญ
จัตเจือ ป ซ เกิต นึง แตะ เซ มัฮ กวน โกะ แตะ� เญอืม ไอจ
อื ไม่ ปรโปวน เซ เกือฮ รอาวม เจือะ แตะ ดุฮ ลังเตะ ฆาื อื
โครยญ โฮน อ�ื นึง โอ อื ฆวต เกือฮ เอยีกระ แตะ เซ โฮลฮ
กวน แตะ ละ ซ ซึป อื จัตเจือ แตะ� 10ป ยุฮ โอนัน เซ มัฮ ป
ฆอก ป เบร ละ พะจาว. พะจาว ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื

11 เญือม เซ ยูด่า อฮั เฮี ละ ทามัน ป มัฮ โมวน แตะ เซ�
�เอญี อาวต เญือะ เปือะ เปอะ ฮอยจ ละ ระ เชลา เญะ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื ดัฮ ซ เกือฮ เชลา เซ ไอฮ อื เตอ ฮลัต โรฮ อื ซ
ยุม ตอก เซ โรฮ� เซ ป อฮั อื ตอก เซ ฆาื อ�ื ทามัน เซ แม
อาวต เนอมึ ฆาื อื นึง เญือะ เปือะ แตะ�

12 เญือม เอจี เล่ีญ อื ปรโปวน เญือะ ยูด่า เซ ยุม� เญื
อม เอจี ไฮ โซะ รพาวม อ�ื ยูด่า เซ ฮาวก ดิ ไม่ ฮรีา ป มัฮ
ปุโฮมว แตะ เซ ฮอยจ เคะ โม ป กัมลัง ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ
โกะ แตะ� 13 ไก ป รโฮงะ ละ ทามัน ตอก เฮ�ี �โปะ เปอะ ซ
ฮาวก ยว่ง ทิมนา ละ ซ ญัป อื ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื
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14 ทามัน เปียน เครองึ แมฮงั แตะ ฆาื อ�ื เลอปึ นา แตะ
นึง พา ไมจๆ� โฮว งาวม ฆาื อื โบ โตะ รเวอืะ ยว่ง เอนาอมิ�
ปุก คระ โฮว ปุย นึง ยว่ง ทิมนา เซ� ป ยุฮ อื ฆาื อื ตอก เซ�
มัฮ ฆาื ยุ อื เอจี ระ เชลา เซ� ยูด่า ปังเมอ โอ เกือฮ เชลา เซ
แปน ปรเมะ เญือะ อื ติ ชวง�

15 ยูด่า เซ เญือม ยุ อื ปรโปวน เซ โคะ อื มัฮ มอจังคึต ติ
ปุย� นึง เอจี เลอปึ อื นา แตะ ตัม ปซี ปซา ปรโปวน ฆอก ไล
ตอก เซ� 16 เลียก เคะ อื ฆาื อื นึง อาวต อื เฆียง คระ เซ�
บะ อื โฮว ดิ ไม่ แตะ� �โฮว ไอจ ดิ ไม่ อาึ และ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เตอ โอ ยุง มัฮ อื โมวน แตะ� ทามัน เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �ดัฮ โฮว ดิ ไม่ เปอะ เมอ ซ เกือฮ เปอะ เนิ อ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื

17 ยูด่า โลยฮ อ�ื �ดัฮ เอจี โฮว ฮอยจ ก อาวต แกะ ยุฮ
แตะ อาึ ซ เกือฮ ปุย ตาว กวน ปิ ละ เปอะ ติ ตัว�� อฮั เซ�
ปรโปวน เซ ไฮมญ แม อ�ื �เมอ ซ เกือฮ เปอะ แปน แมจัม
อื กา เฆียง โฮลฮ โฮะ ปิ เซ�� อฮั เซ�

18 ยูด่า อฮั เฮ�ี �เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ แปน แมจัม อื เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อ�ื �เกือฮ ไฌมป ไก ทา ยุฮ เปอะ
ไม่ โม่ะ ชวยฮ อื ไม่ โคะ ฆิ ยุฮ เปอะ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื ยู
ด่า เกือฮ เนอึม อื ละ อ�ื แปน ยุ เนอึม ปุ แตะ ฆาื อ�ื ทา
มัน โรวก เนอมึ กวน แตะ เบือ ยุ แตะ ปุ แตะ ตอก เซ�

19ฟวยจ โฮว ยูด่า ฮา อื เซ ทามัน ปอยจ พา ไมจๆ เลอปึ
นา แตะ เซ� ไอฮ แม เครองึ แมฮงั ตอก ไพรม แตะ�

20 ฟวยจ เซ ยูด่า เกือฮ ปุโฮมว แตะ ป มัฮ ปุย ยว่ง อะ
ดุ่นลัม เซ ตาว กวน ปิ ละ ปรโปวน เซ ละ ซ โฮลฮ แม อื
แมจัม เอจี ดุฮ แตะ อาึง เซ� ปุย เซ ปังเมอ โอ ยุ ปรโปวน
เซ� 21 ไฮมญ ปรเมะ ป อาวต ตอง เซ ฆาื อ�ื �มอจังคึต ป
อาวต เฆียง คระ ยว่ง เอนาอมิ โฮ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ละ
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อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �นา เฮี ไก โตว มอจังคึต นึง เมอ�� อฮั
เซ�

22 ปุโฮมว อื เซ เอญี แม เคะ ยูด่า� อฮั เฮ�ี �อาึ ยุ โตว
ปรโปวน อฮั เปอะ เซ เฟือฮ� โม ป อาวต นา เซ อฮั อื โอ ไก
มอจังคึต นึง นา เซ�� อฮั เซ� 23 ยูด่า อฮั เฮ�ี �ไอฮ อื ญุ่ก
โอเอฮี ป เกือฮ อาึ ละ อื เซ� ดัฮ เปอะ โฮว ไฮมญ ลอป โฮ�
ปุย ซ โล่ ญวยฮ เอะ ฆาื อ�ื เอจี ฟวยจ รโปะ กวน ปิ ละ อ�ื
ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 ฟวยจ เซ เมาะ ลอวย เคิ ไก ป ฮอยจ อู ละ ยูด่า ตอก
เฮ�ี �ทามัน โมวน เปอะ เซ เอจี เลน จุ� เอจี โรวก ไม่ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื ยูด่า อฮั เฮ�ี �โฮมวต โรวก นา เฮ�ี ไมจ ตอง
แปฮ นึง งอ�� อฮั เซ�

25 ลไล โฮมวต ปุย โรวก อ�ื ทามัน เซ รโปะ มวยญ แตะ
ละ โปะ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี โรวก ไม่ ปรเมะ ป มัฮ กุม
โอเอฮี โม เฮ�ี ไฌม ป ไก ทา เฮี ไม่ โม่ะ ชวยฮ อื ไม่ โคะ ฆิ เฮี
มัฮ ป ยุฮ ปุย� แลน ทีๆ เมิฮ�� อฮั เซ มวยญ ตอม อื เซ�

26 ยูด่า เมือต แลน อ�ื ไตม มัฮ อื คอง โกะ แตะ� อฮั เฮี
ฆาื อ�ื �ปรโปวน เฮี เอจี ปุก เดียก ฮา อาึ กัน ยุฮ อ�ื มัฮ
ฆาื โอ อาึ ญอม เกือฮ ไอฮ เชลา ป มัฮ กวน เนอะ เซ�� อฮั
เซ� ฟวยจ เซ ยูด่า เญือะ ไอจ โตว ฆาื อื ไม่ ทามัน เฟือฮ�

27 เญือม เอจี เติง เคิ รอาวม อื มัฮ กวน พรอม ป อาวต
โตะ เวยีก อื เซ� 28 เญือม ซ เกิต เนอึม อ�ื ติ ปุย อื ซนาว
เตะ แตะ โอก รกา� มะปโกวน ป โซวต กวนงกั เซ ปุก เตะ
อื นึง กอย ซครกั� อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย เฮี ป เกิต รกา เยอ��
อฮั เซ� 29 กวนงกั เซ ปังเมอ ราึต แม เตะ แตะ� กวนงกั
ติ ปุย อื แม เกิต กา อ�ื มะปโกวน ป โซวต กวนงกั เซ อฮั
เฮ�ี �มัฮ ตอก เมอ เซ� เกียฮ ทอต โน่ง เปอะ ติ แตะ ตอก
เฮี เมอ�� อฮั เซ ละ กวนงกั เซ� ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เปเรต
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ละ อื ฆาื อ�ื 30 ฟวยจ เซ เกิต แม ปุ ป ไก กอย ซครกั นึง
เตะ อื เซ� ปุก โรฮ มอยฮ กวนงกั เซ� อฮั เซรา ละ อ�ื

39
โยเซป ไม่ ปรโปวน เญือะ โปติฟา

1 เญอืม โรวก โม อชิมาเอน โยเซป ฮอยจ เมือง อยีปิ เปอ�
ไก จาวไน อาวต ไม่ กซัต ฟาโร ติ ปุย� มัฮ โปติฟา� มัฮ ฮวั
นา ตฮนั มอง กซัต� รวี โยเซป นึง โม อชิมาเอน เซ�

2 เญือม อาวต โยเซป เญือะ ปอเลียง แตะ นึง เมือง อี
ยปิ เซ� พะจาว อาวต ไม่ อ�ื เกือฮ กัน ยุฮ อื จเลิน โครยญ
เจือ� 3 ปอเลียง อื เซ ยุ อาวต พะจาว ไม่ โยเซป� กัน ยุฮ
อื ไก ป มัฮ เบือ อื โครยญ เจือ� 4 ปอเลียง อื ปุก กัน ยุฮ โย
เซป เซ รพาวม อ�ื เกือฮ เอนิ โยเซป เซ แลน แก คาวคอง
เญือะ แตะ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 5 เคียง เซ พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ เญือะ โปติฟา ป มัฮ ปุย อยีปิ เซ เบือ โยเซป� โอเอฮี นึง
เญือะ นึง ยว่ง� นึง ชจิ นึง ม่า ไมจ โอยจ ฆาื อ�ื 6 โปติฟา
มอป โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ โยเซป เตือง โอยจ อื เกือฮ อื กุม
อ�ื เญือะ ตุก พาวม โตว นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� โนก ฮา
ป ซ โซม ซ ปอน โกะ แตะ�

7 โยเซป มัฮ ปุย ไมจ นาตา ไม่ ชอม ฮุนฮงั แตะ� เญือม
เอจี เล่ีญ อาวต อื เญือะ เซ� ปรโปวน เญือะ ปอเลียง อื เซ ยุ
ไมจ โยเซป� อฮั เฮี ละ อ�ื �เลียก ไอจ ดิ โตะ ฮอง และ��
อฮั เซ�

8 โยเซป ปังเมอ โอ ญอม เลียก ไอจ ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี �ปอ
เลียง อาึ เญาะ ไฌม โตว โอเอฮี นึง เญือะ แตะ นึง กุม อาึ อื
ละ อื โครยญ เจือ� มอป โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ อาึ เตือง โอยจ
อ�ื 9 ไก โตว ป ระ นึง เญือะ เฮี ฮา อาึ อ�ื ปอเลียง เงอะ ฮลัก
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โตว กอ โอเอฮี ฮา อาึ ติ เจือ เนอึม โนก ฮา ตัว ปะ เซ� นึง
มัฮ เปอะ ปุย เญือะ อ�ื อาึ อมั ซ เกียฮ ยุฮ ป ฆอก ลัมเลือ
ตอก เซ� มัฮ ป พิต เนอมึ ละ พะจาว�� อฮั เซ โยเซป เปอ�
10 ปัง บะ ลอป โยเซป ตอก เซ โครยญ ซเงะ่ โยเซป ญอม
โตว เนองึ ป อฮั อ�ื อาวต ซดิ ไม่ อื ปุ ญอม อาวต�

11 ไก ติ ซเงะ เญอืม เลียก โยเซป โตะ เญือะ ละ ซ ยุฮ แตะ
กัน� ปุก เญือม โอ กวนไจ ไฮญ อื อาวต ติ ตื� 12 ปรโปวน
เซ โฮมวต ลปิ อ�ื อฮั เฮ�ี �เลียก ไอจ ดิ โตะ ฮอง และ��
อฮั เซ� โยเซป ตอ โอก ก พร�ิ ละ อาึง ลปิ แตะ นึง เตะ ปร
โปวน เซ�

13-14 ปรโปวน เซ เญือม ยุ อื ตอ โยเซป ตอก เซ ไม่ ละ อื
อาึง ลปิ แตะ นึง เตะ แตะ ตอก เซ� รโอง กอก กวนไจ ยุฮ
แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �แลน เมิฮ� ปรเมะ เญือะ อาึ เกือฮ ปุย
ฮบีรู ฆอก ไล เฮี อาวต นึง เญือะ ละ ซ พามัต ดู่แควน แตะ
เอะ� เลียก โตะ ฮอง ไอจ อาึ� ริ ไอฮ พาวม ไม่ เยอะ� อาึ
รโอง เอนิ ฆาื ปอ โอยจ เซียง แตะ� 15 เญอืม ฮมอง อื รโอง
อาึ ตอก เซ ตอ โอก ก พร�ิ ละ อาึง ลปิ แตะ ไม่ อาึ�� อฮั
เซ�

16ปรโปวน เซแฮรนลปิ อื เซ ฮอยจ ละ เอญี ปรเมะ เญือะ
แตะ� 17 เญือม เซ รโฮงะ ไลลวง อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ครา
ฮบีรู โอ ลุก ป โรวก โม เปะ เซ พามัต ลัมเลือ อาึ� เลียก โตะ
ฮอง อาึ� ริ ไอฮ พาวม ไม่ เยอะ� 18 เญือม รโอง อาึ ละ อ�ื
ตอ เอนิ โอก ก พร�ิ ละ อาึง ลปิ แตะ ไม่ เยอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

19 เญือม เอจี ฮมอง ปอเลียง โยเซป ไลลวง ป อฮั ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ� ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม
ฆาื อ�ื 20 เกือฮ ปุย โฮมวต โยเซป� ตาว อาึง อื โตะ คอก�
มัฮ คอก คัง ปุย ป ตุต ป รซอฮ ละ กซัต� โยเซป โฮลฮ โรฮ
อาวต นา เซ�
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21พะจาว ปังเมอ อาวต ไม่ โยเซป� เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ
ละ อ�ื เกือฮ ไนกุม คอก เลียก พาวม นึง อ�ื 22 ไนกุม คอก
เซ ลอต เกือฮ โยเซป แลน แก ป ตุต ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
เกือฮ กัน โอเอฮี โตะ คอก เซ อาวต ไน ลวงั บัง่คัป โยเซป
โครยญ เจือ� 23 ไนกุม คอก เซ เญือะ โฮลฮ โตว เครองึ นึง
กัน โอเอฮี ป มอป แตะ ละ อ�ื นึง อาวต พะจาว ไม่ โยเซป�
ไม่ เกือฮ อื กัน ยุฮ อื เซ จเลิน โครยญ เจือ�

40
โยเซป เกียฮ รนึก รโมะ ป ตุต

1ฟวยจ เซ ฮวันา กวนไจ กซัต ป จิม รอาวม อะงุน ยุฮ อื
ไม่ ฮวันา ป ยุฮ คโนมปัง ละ อื ยุฮ ป พิต ละ กซัต� 2 กซัต
รอก พาวม นึง ปุย ลอา เซ� 3 คัง อื โตะ คอก นึง เญือะ ฮวั
นา ตฮนั ป มอง กซัต เซ� มัฮ ติ โดฮ ไม่ นา ก คัง ปุย โยเซป
เซ� 4 ฮวันา ตฮนั เซ เกือฮ โยเซป แลน แก อื นา เซ� 5 เญื
อม เอจี เล่ีญ อาวต อื โตะ คอก เซ ป มัฮ ป จิม รอาวม อะงุน
ไม่ ป ยุฮ คโนมปัง เซ ตัง โคน ตัง รโมะ ยุ โอเอฮี� มัฮ ซาวม
ติ� ป รโมะ อื ยุ เซ ตัง โน่ง ควมัไม ฮา ปุ แตะ�

6 ปวยฮ พริ เซ เญือม ฮอยจ โยเซป เคะ อ�ื ยุ นา มึต นา
มอง ปุย ลอา เซ� 7 ไฮมญ อ�ื �เมอ ตุก รพาวม เปอะ นึง อื
เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ปุย ลอา เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ลอา
ตัง โคน ตัง รโมะ ยุ โอเอฮี� ไก โตว ป เกียฮ รนึก เนิ�� อฮั
เซ� โยเซป อฮั เฮ�ี �กัน รนึก รโมะ ปุย โม่ มัฮ พะจาว ป
เกียฮ รนึก เกอ� รโฮงะ แลน ละ อาึ เมอะ รโมะ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

9 ป จิม รอาวม อะงุน เซ อฮั เฮ�ี �อาึ รโมะ ยุ โคะ อะงุน
ซองนา แตะ� 10 ไก กัก ลอวย� เมาะ ซ ชุก ฮละ อื โคะ อะงุน
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เซ เตีย� เปลิ� ตึม เอนิ เปลิ อ�ื 11 อาึ รโมะ ยุ ไปญ แตะ
จอก ยุฮ กซัต� อาึ เปฮ เปลิ อะงุน เซ แม่ต เตอะ� เกือฮ
รอาวม อื เลียก โตะ จอก ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ กอยฮ แฮะ
ละ กซัต�� อฮั เซ ปุย เซ�

12 โยเซป อฮั เฮ�ี �รโมะ ปะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี กัก ลอวย
เซ มัฮ ลอวย ซเงะ� 13 ไก ลัง่ ลอวย ซเงะ� กซัต ซ พลวย
ปะ โอก� ซ เกือฮ ปะ โปน ตุต ยุฮ เปอะ� ซ เกือฮ แม ปะ
โฮลฮ อาวต นึง ตัมแนง อาวต ไพรม เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ
กอยฮ จอก รอาวม อะงุน ละ กซัต ตอก ยุฮ ไพรม เปอะ โฮ�
14 เญอืม ไมจ แม ป ยุ เคราะ แม ป ฮมอง เปอะ ปัว เปอะ โอ
เบีย อาึ� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง เงอะ� อู ไลลวง อาึ ละ
กซัต เกือฮ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา คอก เฮ�ี 15 ไพรม อื อาึ
มัฮ โฮมวต ปุย โรวก เกอะ เน่อมึ นึง เมือง ฮบีรู� อาวต แม
นึง เมือง เฮ�ี ปุ โรฮ ยุฮ ป พิต ติ เจือ เนอมึ ป โปง ไม่ อาวต
แตะ โตะ คอก เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญือม ฮมอง ป ยุฮ คโนมปัง เซ ไลลวง ไมจ ป ซ โฮลฮ
ป จิม รอาวม อะงุน เซ นึง ไมจ รโมะ อ�ื อฮั โรฮ เฮี ละ โย
เซป� �อาึ รโมะ โรฮ โฮะ� รโมะ ยุ เน่ะ แตะ ปุ โฮว คโนม
ปัง ลอวย ทัต� 17 ทัต อาวต ราว เซ ไก คโนม ญึม ละ ฟาโร
นึง โฮวน เจือ� เญือม เซ ฮอยจ ปวก ไซม โซม ป อาวต นึง
ทัต ราว ไกญ เญอะ เซ�� อฮั เซ ปุย เซ�

18 โยเซป อฮั เฮ�ี �รโมะ ปะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ทัต ลอวย
เซ มัฮ ลอวย ซเงะ� 19 ไน ลอวย ซเงะ ฟาโร ซ เกือฮ ปะ โอก
ฮา คอก� ซ เกือฮ ปุย กิต ไกญ เปอะ� โกะ เปอะ ซ เคิง อื
นึง โคะ� ไซม ซ ฮอยจ ปวก กุก เนะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ� กซัต เลียง โม จาวไน นึง บัน่
เมือง แตะ นึง มัฮ อื ซเงะ เกิต แตะ� เกือฮ ป จิม รอาวม
อะงุน ยุฮ แตะ ไม่ ป ยุฮ คโนมปัง ยุฮ แตะ เซ โอก ฮา คอก�
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เกือฮ อื ชุง ลัก่กา โม จาวไน เซ� 21 เกือฮ เนอมึ ป จิม รอาวม
อะงุน ยุฮ แตะ เซ อาวต แม นึง ตัมแนง อาวต ไพรม แตะ�
22 เกือฮ เนอึม ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ป ยุฮ คโนมปัง เซ ไม่ เคิง อื
นึง โคะ� เอจี ตอก เนอมึ อฮั โยเซป อื โครยญ เจือ�

23ป จิม รอาวม อะงุน เซ ปังเมอ โอ เญือะ โตก ละ โยเซป
เฟือฮ� เบีย ซไบ่ อ�ื

41
โยเซป รนึก รโมะ กซัต

1 ฟวยจ เซ แม ลอา เนอึม� กซัต เมือง อียปิ รโมะ ยุ ชุง
แตะ โบ โกลง ไน�* 2 รโมะ ยุ โมวก โกลยญ ไมจ อาแลฮ
ตัว� โอก ฮา โกลง� เปือม ไรป เฆียง โกลง เซ� 3ฟวยจ เซ
ไก แม โมวก รเกือะ ลัมลอน นึง อาแลฮ ตัว� โอก ชุง โรฮ ไม่
อื เฆียง โกลง เซ� 4 โมวก รเกือะ เซ เกียต กุก โมวก โกลยญ
เซ� โอยจ เอนิ ยุฮ อ�ื ฟวยจ เซ กซัต เซ โปวะ�

5 เญือม ปุน แม อื ไอจ รโมะ แม ติ โฮน� รโมะ ยุ เฮงาะ
ติ เน่อมึ ไก อาแลฮ ซเนียง� มัฮ เฮงาะ ซโตฮ ตึก นึง ไมจ
แตะ� 6 ฟวยจ เซ ไก แม เฮงาะ แลป นึง อาแลฮ ซเนียง�
ตอก เฮงาะ ไลจ นึง ปุฮ กาื เน่อมึ ลัก่ ลาึน ซออฮ แตะ โฮ�
7 เฮงาะ แลป เซ โซม เฮงาะ ไมจ เซ� โอยจ เอนิ ยุฮ อ�ื เญื
อม โปวะ อื กซัต เซ ยุง มัฮ อื รโมะ แตะ�

8ปวยฮ พริ เซ ตุก รพาวม ฆาื อ�ื กอก โม ป เกียฮ ซโปก
ซักซี ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เมือง อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื รไปฮ
รโมะ แตะ เซ ละ อื แปน ไล แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป เกียฮ
รนึก ละ อื ติ ปุย เนอมึ�

* 41:1 41:1 โกลง ไน เซ มัฮ มอยฮ โกลง ระ นึง เมือง อยีปิ�
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9 เญอืม เซ ป จิม รอาวม อะงุน เซ อฮั เฮี ละ กซัต� �เนาะ
เฮี อาึ โตก ละ พิต แตะ� 10 ไพรม อื กซัต รอก พาวม นึง ป
ยุฮ คโนมปัง ละ แตะ ไม่ อาึ โรฮ� ปะ คัง เปอะ เอะ ลอา โตะ
คอก นึง เญือะ ฮวันา ตฮนั ป มอง กซัต� 11 ไก ติ ซาวม�
เอะ ลอา ตัง โคน ตัง รโมะ โอะ� รโมะ เอะ เซ ปังเมอ ตัง
ควมัไม ฮา ปุ แตะ� 12 ไก ปรเมะ นมุ เมือง ฮบีรู ติ ปุย� มัฮ
ป อาวต ดิ ไม่ เอะ โตะ คอก� มัฮ กวนไจ ฮวันา ตฮนั มอง
กซัต� เอะ รไปฮ รโมะ แตะ ละ ปุย เซ� ปุย เซ เกียฮ รนึก
อื เนิ� 13 เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ โครยญ เจือ� ปะ
เกือฮ เนอึม เปอะ อาึ โฮลฮ ยุฮ แม กัน ตอก ไพรม แตะ�
ปะ ยุฮ เนอมึ เปอะ ยุม ไม่ ป ยุฮ คโนมปัง ละ แตะ เซ�� อฮั
เซ ละ กซัต�

14 เญือม เซ กซัต ดวน ปุย โฮว กอก โยเซป ฮอยจ เคะ
แตะ ฆาื อ�ื โยเซป โอก เอนิ ฮา คอก เซ� ฟวยจ เซ คุต
ฮาึก กัป ฮาึก รบุม แตะ� ลโปลฮ เครองึ แตะ� ลอต ฮอยจ
เคะ กซัต�

15ฟาโร อฮั เฮี ละ โยเซป� �อาึ รโมะ ยุ โอเอฮี� ไก โตว
ป เกียฮ รนึก รโมะ โอะ เนิ ติ ปุย เนอึม� อาึ เอจี ฮมอง อฮั
ปุย ปะ เกียฮ รนึก รโมะ ปุย�� อฮั เซ�

16 โยเซป โลยฮ อ�ื �มัฮ โตว อาึ ป เกียฮ ฮา� มัฮ พะจาว
โน่ง ป ซ เกียฮ เกือฮ ปะ ยุง โอเอฮี ตัม โซมกวน อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

17 กซัต อฮั เฮ�ี �อาึ รโมะ ยุ ชุง แตะ เฆียง โกลง ไน�
18 ไก โมวก โกลยญ ไมจ โอก ฮา โกลง เซ อาแลฮ ตัว� ซาวป
เปือม ไรป เฆียง โกลง� 19 ฟวยจ เซ ไก แม โมวก อาแลฮ
ตัว� ฆอก� ไม่ รเกือะ ลัมเลือ เอนิ อ�ื อาึ ยุ โตว ติ ชวง
โมวก ฆอก ตอก เซ ไน ติ เมือง อยีปิ เฮ�ี 20 โมวก รเกือะ เซ
เกียต กุก โมวก โกลยญ ป ฮอยจ รกา แตะ เซ� โอยจ เอนิ
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ยุฮ อ�ื 21ฟวยจ กุก อื ปังเมอ รเกือะ ลัง่ ตอก ไพรม แตะ�
ฆอก ลัง่ ตอก ไพรม แตะ� เญือม เซ อาึ โปวะ อุ�

22 �ฟวยจ เซ รโมะ แม ยุ เฮงาะ ติ เน่อมึ ไก อาแลฮ ซ
เนียง� มัฮ เฮงาะ ซโตฮ ตึก นึง ไมจ แตะ� 23 เญือม เซ ยุ
แม โอก เฮงาะ อาแลฮ ซเนียง แม� แลป ฆอก ตอก เฮงาะ
ปุฮ กาื เน่อมึ ลัก่ ลาึน ซออฮ แตะ โฮ� 24 เฮงาะ แลป เซ
โซม เฮงาะ ไมจ เซ� โอยจ เอนิ ยุฮ อ�ื อาึ เอจี อู ไล เฮี ละ
โม ป เกียฮ ซโปก ซักซี� ไก โตว ป เกียฮ รนึก เนิ ติ ปุย เนอึ
ม�� อฮั เซ�

25 เญอืม เซ โยเซป อฮั เฮี ละ ฟาโร� �โอเอฮี ป รโมะ ปะ
ยุ เซ มัฮ ไล ติ� เอจี มัฮ รโฮงะ พะจาว อาึง ป ซ ยุฮ แตะ
ละ เปอะ เฆียง เฮ�ี 26 โมวก ไมจ อาแลฮ ตัว เซ มัฮ อาแลฮ
เนอึม� เฮงาะ ไมจ อาแลฮ ซเนียง เซ มัฮ โรฮ อาแลฮ เนอึ
ม� มัฮ รโมะ ติ ไล โน่ง� 27 โมวก ฆอก รเกือะ ป โอก รเคะ
นึง อื เซ มัฮ โรฮ อาแลฮ เนอมึ� เฮงาะ แลป อาแลฮ ซเนียง
ป ไลจ นึง ปุฮ กาื แตะ เซ มัฮ โรฮ อ�ื เอจี มัฮ ซ เกิต ไปลญ
เออปึ ปุย นึง อาแลฮ เนอมึ�

28 �เอจี มัฮ ตอก อฮั ละ เปอะ เนาะ โฮ� เอจี มัฮ รโฮงะ
พะจาว อาึง ป ซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ เฆียง เฮ�ี 29ซ ไก อาแลฮ
เนอมึ เญอืม ซ ไมจ เฮงาะ ไมจ รโกะ ติ เมือง อยีปิ เปอ� ไน
อาแลฮ เนอึม เซ� ซ ไมจ เนอึม โอเอฮี นึง� 30 ฟวยจ เซ
ซ เกิต แม ไปลญ เออปึ ปุย นึง อาแลฮ เนอึม� ปุย ซ เบีย
โอยจ ป ไมจ โฮลฮ แตะ� นึง ยุ แตะ ไลจ บัน่เมือง ฆาื ไปลญ
เออปึ ปุย� 31 ปุย เญือะ ซ เกียฮ โตก โตว ละ โอเอฮี ไมจ ป
ยุ แตะ กา เซ� นึง โซะ ลัมเลือ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ ป ซ
เกิต ละ แตะ เซ� 32 พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ
ยุฮ เนอึม แตะ ตอก เซ� เญือะ เล่ีญ โตว ซ เกิต อ�ื มัฮ
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เซ ป เปลีฮ พะจาว โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ ฆาื อื นึง รโมะ
เปอะ เซ ลอา โฮน เอนิ�� อฮั เซ�

33 โยเซป อฮั แม เฮี ละ ฟาโร� �ปเล่ีย เฮี คาว ละ ซาวป
เปอะ ปุย ไมจ พันญา ป เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอเอฮี� เกือฮ
ปุย เซ ไปญ กัน นึง เมือง อียปิ เตือง โอยจ อ�ื 34 ไมจ โรฮ
เปอะ เลือก ปุย งอ่น� เกือฮ ซาวป ซเพระ เฮงาะ เล่ีป เมือง
อียปิ เฮ�ี เฮงาะ พอน ปุน เกือฮ แฮรน อาึง อื ติ ปุน� ไน
ติ เจน ไมจ โอเอฮี อาแลฮ เนอึม เฮ�ี 35 ไมจ เปอะ เกือฮ
อมันัต ละ ปุย โม เซ� ละ ซ แฮรน อื อาึง ป โซม ป ปอน โค
รยญ เจือ ไน ติ เจน ไมจ โอเอฮี เฮ�ี เกือฮ แฮรน อาึง อื กไน
เวยีง ละ ซ แปน อื ป โซม ปุย เฆียง เฮ�ี 36 ป โซม ป ปอน
เซ ไมจ อื แฮรน อาึง ละ ปุย เมือง เฮ�ี ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไก
ป โซม ไน ติ เจน อาแลฮ เนอึม เญือม ซ ไปลญ ปุย เซ� เด
อมึ ปุย เมือง อยีปิ เฮี โอ ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ�� อฮั เซ โย
เซป เปอ�

โยเซป โฮลฮ แปน ป ระ
37ฟาโร ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อ�ื ปุก ป อฮั โยเซป เซ รพาวม

อ�ื 38 ฟาโร ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี �ไน โม เอะ เฮี อมั ไก
ปุย ตอก ปุย เฮี นึง อ�ื แจง โอ อื ไก� ปุย เฮี มัฮ เนอึม ปุย
อาวต ลปุ พะจาว นึง�� อฮั เซ�

39 ฟาโร อฮั แม เฮี ละ โยเซป� �เอจี ที เนิ อาวต ปะ ไม่
ไมจ พันญา แตะ ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต เปอะ โอเอฮี ฮา
ปุย ไฮญ� นึง เปลีฮ พะจาว โอเอฮี ไล เฮี ละ เปอะ� 40 อาึ ซ
เกือฮ ปะ ไปญ กัน นึง เมือง เอะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ
โรฮ ลุกเมือง แตะ เนองึ ป อฮั ปะ โครยญ โฆะ ปุย� ไก โตว
ติ ปุย เนอึม ป ซ ระ อมันัต ฮา ปะ โนก ฮา อาึ อ�ื 41 ปเล่ีย
เฮี อาึ ดุฮ ปะ แปน ป แลน แก เมือง อียปิ เตือง เมือง อ�ื�
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อฮั เซ ละ อื ฟาโร เซ� 42ฟาโร ปอยจ ไฌม ซัมคัน ยุฮ แตะ
จาวป อื นึง ด่อยฮ โยเซป�* เกือฮ ลปิ ซัมคัน ละ อื เกือฮ อื
จาวป อ�ื ดุฮ โรฮ ฮนัง ไคร นึง โงก อ�ื 43 เกือฮ โลต บรอง
นาโยก ละ อื เกือฮ อื บุก อ�ื เกือฮ โม ตฮนั โฮว รกา อื ไม่
ครอฮ อื ละ ปุย เกือฮ ปุย นุ่ม ไว อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ
โยเซป แปน ป ตัตเตียง เมือง อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื

44 ฟาโร อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ฟาโร� อาึ ซ เกือฮ โตว ปุย
เมือง อียปิ ยุฮ ป ติ ป เตอื โนก ฮา โปง ปะ อื ยุฮ ฮู�� อฮั
เซ� 45-46 เกือฮ มอยฮ อียปิ ละ โยเซป ติ� อฮั ซาเฟนัต ปา
เนอา ละ อ�ื เกือฮ โรฮ ปรโปวน เญือะ อื ละ อ�ื มัฮ อาเซนั
ต กวน โปทีเฟรา ป มัฮ ซตุ เมือง โอน� อาญุ โยเซป ไก งว่ย
เนอมึ เญอืม ยุฮ โรง อื กัน ละ กซัต เมือง อยีปิ เซ� โอก โฮว
ฮา เญือะ กซัต โฮว ไป โฮว มา เล่ีป เมือง อยีปิ�

47 ติ เจน อาแลฮ เนอึม เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ป โซม ป
ปอน นึง เมือง เซ� 48 ไน ติ เจน อาแลฮ เนอึม เซ โยเซป
ซาวป แฮรน อื กไน เวยีง โฮวน โดฮ� เฮงาะ รโกะ ป ซาวป อื
ซเพระ เน่อมึ นึง แควน เวยีง ออฮ� แฮรน อาึง อื โตะ เวยีง
เซ� 49 โยเซป เปอ รโจะ อาึง เฮงาะ โฮวน ลัมเลือ เอนิ�
ตอก เอนิ ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ปอ เอนิ โอ อื เญือะ เกียฮ โจต
นึง บัน่ช�ี นึง โฮวน ลอน อ�ื

50 กา ฮอยจ เนอึม ไปลญ ปุย เซ� โยเซป ไม่ อาเซนัต ไก
กวน รเมะ ลอา ปุย� 51 โยเซป อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ
อาึ เบีย เม่ะมัก่ อาวม แตะ� เบีย โรฮ เญือะ เปือะ เกอะ ไม่
อ�ื� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื มะนาเซ* ละ กวน โรง แตะ เซ
ฆาื อ�ื 52 อฮั โรฮ เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ กวน
* 41:42 41:42 มัฮ ไฌม ป ไก ฮุป ทา ซัมคัน นึง ละ ซ ติต อื นึง นังซื�
* 41:51 41:51 นึง ลปุง ฮบีรู มะนาเซ เซ มัฮ อฮั อื �เกือฮ เบีย� ไม่�
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แตะ นึง เมือง เม่ะมัก่ เกอะ เฮ�ี� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื เอ
ฟราอมิ* ละ กวน รเคะ แตะ เซ ฆาื อ�ื

53 กัง เคะ เอ เญือม เอจี โปน อื อาแลฮ เนอึม เญือม
โฮวน โอเอฮี เซ� 54 เอจี ฮอยจ ละ อาแลฮ เนอึม ซ ไปลญ
ปุย ตอก อฮั โยเซป อาึง โฮ� เมือง ปุย ไฮญ ไปลญ เนอึม
ปุย นึง� เมือง อยีปิ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ โซม ปุย นึง อ�ื 55 ปุย
เมือง อียปิ เญือม โอยจ ป โซม ป ไอฮ โกะ อ�ื ปัว ป โซม ป
ไอฮ แตะ นึง ฟาโร� ฟาโร เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เคะ โย
เซป เปอ� ยุฮ ตัม ดวน อื โม เปะ ยุฮ�� อฮั เซ�

56 เญอืม เอจี ฮอยจ ไปลญ เออปึ ละ ปุย ติ เมือง อยีปิ เปอ
โยเซป โปฮ เกอมึ ลวง� โชะ เฮงาะ ละ โม อยีปิ เซ� 57 ปุย ติ
ปลัฮเตะ เอ ฮอยจ ตื เคะ โยเซป� รวี เฮงาะ นึง อ�ื นึง โซะ
เนอมึ ไปลญ เออปึ ปุย โครยญ โดฮ�

42
เอยีกปุ โยเซป โฮว รวี เฮงาะ

1 เญอืม ฮมอง ยาโคป ไลลวง ไก ลัง่ เฮงาะ นึง เมือง อยีปิ
เปอ� อฮั เฮี ละ กวน แตะ� �เมอยุ อาวต โฆย แนฮ เปอะ
ตอก เซ� 2 อาึ เอจี ฮมอง เงอะ ไก เฮงาะ นึง เมือง อียปิ
เปอ� ไมจ เปอะ โฮว ซาวป รวี ละ เอะ งอ่น� เดอมึ โอ ซ ยุม
นึง ไปลญ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 3 เญือม เซ โม เอียกระ
เอยีกตุ โยเซป โฮว เนอมึ กาว ปุย ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ เมือง
อียปิ เซ� 4 ยาโคป เกือฮ โตว เบ่นยามิน ปุ เลีฮ โยเซป โฮว
ไม่ อ�ื นึง ฮลัต แตะ ป โซะ ซ เกิต ละ อ�ื
* 41:52 41:52 นึง ลปุง ฮบีรู เอฟราอมิ เซ มัฮ อฮั อื �โฮลฮ กวน โฮวน� ไม่�
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5 มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม กวน อซิราเอน ฮอยจ รวี ดิ
เฮงาะ ไม่ ปุย ไฮญ� นึง อาวต โรฮ ปุย เมือง คะนาอนั ไม่
ไปลญ เออปึ แตะ�

6 โยเซป ป มัฮ ป ตัตเตียง เมือง อียปิ เซ โชะ เฮงาะ ละ
ปุย ติ เมือง เซ� โม เอียกปุ โยเซป เซ ฮอยจ เคะ อื ฆาื อ�ื
นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 7 เญือม ยุ โยเซป โม เอียก
ปุ แตะ เซ� ยุง เอนิ อื ป มัฮ อ�ื ปังเมอ เคียต เกือฮ ติ แตะ
ตอก ป โอ ยุง อ�ื ลปุง ซวก ไม่ อ�ื �โม เปะ ฮอยจ เปอะ เน่
อมึ ก เมอ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �ฮอยจ
เน่อมึ นึง เมือง คะนาอนั ละ ซ รวี แตะ ป โซม แตะ�� อฮั
เซ� 8 โยเซป ยุง ลัง่ โม เอียกปุ แตะ เซ� โม เซ ปังเมอ โอ
เญาะ ยุง โกะ อ�ื 9 โยเซป โตก ละ รโมะ ไพรม แตะ ฆาื อื
นึง ไลลวง โม เอยีกปุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ มัฮ เปอะ
ป ซาวป เลียป เมือง เอะ� ฆวต ซาวป เปอะ เลียป แลน นา
ก โอ เมือง เงอะ ตอน�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 โม เซ โลยฮ อ�ื
�จาวไน� มัฮ โตว ตอก เซ� เอะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ
เปอะ เฮ�ี มัฮ ฮอยจ ซาวป รวี ป โซม แตะ� 11 เอะ มัฮ ตื
กวน ติ เปือะ� เอะ มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม� มัฮ โตว ป ซาวป
เลียป โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 โยเซป อฮั แม เฮ�ี �อาึ เจือ โตว เปอะ� โม เปะ มัฮ
เนอมึ เปอะ ป ซาวป เลียป แลน นา ก โอ เมือง เอะ ตอน��
อฮั เซ ละ อ�ื 13 โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ
ยุฮ เปอะ ไก ไม่ ปุ แตะ กาว ลอา รเมะ� มัฮ กวน ติ เปือะ�
เปือะ เกอะ อาวต เมือง คะนาอนั� ป มัฮ ปุ รเคะ เอะ อาวต
ลัง่ ไม่ เปือะ เกอะ� ปุ อุ ติ ปุย อื เญือะ ไก โตว�� อฮั เซ ละ
อ�ื 14 โยเซป อฮั เฮ�ี �เอจี ปุก ป อฮั ฮะ เซ� โม เปะ มัฮ
เนอึม เปอะ ป เลียป แลน โอเอฮี� 15 อาึ ซ ลอง รพาวม โม
เปะ ตอก เฮ�ี แจง ไอม ฟาโร ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ
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เกือฮ โม เปะ เอญี กา เฆียง ฮอยจ ปุ รเคะ เปอะ เซ นา เฮ�ี
16 เกือฮ โม เปะ เอญี ติ ปุย โน่ง ละ ซ เอญี ตุย เปอะ ปุ แตะ
เซ� ปุย ไฮญ ซ คัง เงอะ โตะ คอก� ละ ซ ลอง แตะ แลน
เมาะ เนอมึ ป อฮั โม เปะ ไม่ โอ อื เนอมึ� ดัฮ มัฮ ป โอ เนอึ
ม โฮ� แจง ไอม ฟาโร ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ นึง มัฮ โม
เปะ ป เลียป เมือง ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เกือฮ โรฮ
ติ แตะ แจง แน เบือ มอยฮ ฟาโร� 17 คัง เนอมึ อื โตะ คอก
ลอวย ซเงะ เตือง มู อ�ื

18ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ โยเซป อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย
นัปทื เนอึม พะจาว� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี ติ เจือ ซ เกือฮ
โม เปะ ไอม ฆาื อ�ื 19ซ เกือฮ โม เปะ อาวต โตะ คอก นา เฮี
ติ ปุย โน่ง นึง ซ เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ ปุย เนอมึ รพาวม� ปุย
ไฮญ ซ เกือฮ เอญี ตาว เฮงาะ รวี เปอะ ละ โม กวน เฌือต ป
อฮั เปอะ อาวต ไม่ ไปลญ แตะ เซ� 20 โม เปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ ตาว ปุ รเคะ เปอะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ เดอมึ ซ แจง เนิ
เนอึม ป อฮั โม เปะ เอ ไม่ โอ เปอะ ซ ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ ญอม ละ อื ตอก เซ�

21 โม เซ บระ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �เอจี แจง นึง กัน
ลอก เอะ ตุต ตอก เฮี มัฮ ฆาื ป ยุฮ ฮุ ละ ปุ เลีฮ แตะ โฮ� เอะ
ยุ อุ รพาวม ตุก อื เญอืม ปัว อื เอะ เลียก พาวม นึง แตะ ละ
ซ ไอม แตะ� เอะ ปังเมอ โอ เลียก พาวม นึง� เซ ป เกิต ป
ญัก ละ เอะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 22 รูเบ่น อฮั
เฮ�ี �อาึ เอจี ตึน อฮั ละ โม เปะ โอ ไมจ ยุฮ ป โซะ ละ กวนดุ
เซ� โม่ อฮั� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนองึ ป อฮั ฮะ� ปเล่ีย
เฮี มัป่ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื เอจี ไคว ละ เอะ�� อฮั เซ ละ
โม ปุ แตะ� 23 โม เซ ยุง โตว อื เกียฮ คาวไจ โยเซป ป อฮั
แตะ เซ นึง โกว อื ป ซึป ลปุง แตะ เญือม ลปุง อื ไม่ อ�ื

24 โยเซป โอก ฮา โม เซ� เยอืม ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ เลียก
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ลปุง แม ไม่ อ�ื รกัฮ ซิเมโอน โอก ฮา โม เซ� เกือฮ ปุย โจก
อาึง อื ซองนา โม เอยีกปุ อ�ื

25 โยเซป เกือฮ ปุย ดุฮ เฮงาะ โตะ ฮาื อื นาวก� ดวน โรฮ
อื บระ รแม่ มาื งวยฮ เฮงาะ ยุฮ อื เซ โตะ ฮาื เฮงาะ เซ โค
รยญ โฆะ อ�ื เกือฮ โรฮ ป โซม ป ปอน ละ อื ละ โซม อื นึง
คระ� 26 ฟวยจ เซ โม เอียกปุ อื เซ อาึง เฮงาะ รวี แตะ นึง
รตัง บรงั ยุฮ แตะ� ลอต เอญี ไม่ อ�ื

27 เญอืม ฮอยจ อื นา ก ซ ไอจ แตะ� ติ ปุย อื โปฮ ฮาื ยุฮ
แตะ ละ ซ เกือฮ อื บรงั ยุฮ แตะ โซม� ยุ แม มาื ยุฮ แตะ
นึง มวยญ ฮาื เซ� 28อฮั เฮ�ี �เกียฮ แม อาวต แม โน่ง โตะ
มวยญ ฮาื ยุฮ ฮุ เมอ� มาื ยุฮ ฮุ เฮ�ี� กอก รโฮงะ อื ละ เอี
ยกปุ แตะ ตอก เซ� โม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื อู ไม่ ปุ แตะ ไม่
รกุฮ รเตียง แตะ� �ป เกือฮ พะจาว เกิต ละ เอะ เฮี ซ แปน
ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

29 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ เปือะ แตะ นึง เมือง คะนาอนั
เนอ� รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ โอเอฮี ป เกิต ละ แตะ
เซ� 30 อฮั เฮ�ี �ปรเมะ ป ตัตเตียง เมือง เซ อฮั ลปุง ซวก
ละ เอะ� โคะ เอะ มัฮ ป ซ ซาวป เลียป โอเอฮี เมือง แตะ�
31 เอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �เอะ มัฮ โตว โม ป โฮว เลียป
เมือง� เอะ มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม� 32 เอะ เตือง มู เยอะ มัฮ
กวน ติ เปือะ� ไก ไม่ ปุ แตะ กาว ลอา รเมะ� ป มัฮ ปุ รเคะ
เอะ อาวต ไม่ เปือะ เกอะ นึง เมือง คะนาอนั� ปุ อุ ติ ปุย อื
ปังเมอ เอจี ยุม�� เอะ อฮั เซ ละ�

33�ปรเมะ ป ตัตเตียง เมือง เซ อฮั แม เฮี เนิ� �อาึ ซ ยุฮ
ตอก เฮี ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ เนอมึ รพาวม โม เปะ ไม่
โอ อื เนอึม� เอะ ซ ละ อาึง ปุย ไน โม เปะ เฮี อาวต ไม่ เอะ
ติ ปุย� โนก ฮา เซ เอญี ตาว เฮงาะ เซ ละ กวน เฌือต เปอะ
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เมิฮ� 34 ดัฮ เปอะ เอจี โฮว แม โฮ� โรวก ปุ รเคะ เปอะ เซ
ไม่ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ ยุง มัฮ เนอมึ เปอะ ปุย เนอมึ รพาวม�
ไม่ โอ เปอะ มัฮ ป โฮว เลียป เมือง� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ
ซ พลวย ปุย คัง แตะ อาึง เฮี เกือฮ เอญี ไม่ เปอะ� ฟวยจ
เซ โม เปะ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ กาไค นึง เมือง เอะ เฮี ลัง่�� อฮั
เซ เนิ ปุย เซ��

35 เญือม เอจี โทก โม เซ เฮงาะ ยุฮ แตะ เซ� ยุ เอนิ ร
เพาะ มาื ยุฮ โกะ แตะ นึง อื โครยญ โฆะ แตะ� เญือม ยุ อื
มาื ตอก เซ ฮลัต เนอึม ฆาื อื เตือง เปือะ เตือง กวน แตะ�
36 เปือะ อื อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี รกัฮ เปอะ กวน เนอะ ฮา
เยอะ� โยเซป เอจี ยุม ฮา เยอะ� ซิเมโอน ปุ โรฮ เญือะ ไก�
ปเล่ีย ฆวต ตุย แม เปอะ เบ่นยามิน ฮา เยอะ ติ แม� อาึ ตุก
เนอมึ รพาวม เมอะ ฆาื โม เปะ เฮ�ี� อฮั เซ ยาโคป เปอ�

37 รูเบ่น อฮั เฮ�ี �ตัม โอ อาึ เญือะ เอญี ตาว แม เบ่น
ยามิน ละ เปอะ ซ เกือฮ ปะ แง่ โงก กวน อาึ รโตง อื ลอา
ปุย� เบ่นยามิน เฮี ซ ลัปลอง อาึ ละ เปอะ� ซ ตาว เนอึ
ม เมอะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ� 38 ยาโคป อฮั เฮ�ี �อาึ
ญอม โตว เกือฮ กวน เฮี แตะ โฮว ไม่ เปอะ� เอียก อื เอจี
ยุม� มัฮ ปุย เฮี โน่ง ป ไก ลัง่� อาึ ฮลัต ซ เกิต ป โอ ไมจ ละ
นึง คระ� อาึ เอจี กวต เอจี ครา เยอะ� ตัม เกิต แม ป โอ
ไมจ ละ กวน เฮี เยอะ� อาึ แจง ซ ยุม นึง ไลจ ลอน รพาวม
แตะ�� อฮั เซ�

43
เอยีกปุ โยเซป โฮว แม เมือง อยีปิ

1 ฟวยจ เซ ปุย เมือง คะนาอนั ไปลญ แนฮ ลัง่� 2 เญือะ
ยาโคป เอจี โซม โอยจ อื เฮงาะ รโกะ โรวก แตะ เน่อมึ นึง
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เมือง อยีปิ เปอ� ยาโคป อฮั อื ละ กวน แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ
แม เปอะ โฮว ซาวป รวี เฮงาะ เญี่ยะ�� อฮั เซ�

3 ยูด่า อฮั เฮี ละ อ�ื �ปรเมะ เซ เอจี ซตอก ซโตฮ เอะ�
อฮั ติ แตะ โอ เญือะ ซ แลน นา เอะ ดัฮ เอะ โอ ฮอยจ ไม่ ปุ
รเคะ แตะ� 4 ดัฮ เปอะ เกือฮ ปุ อุ เฮี โฮว ไม่ เยอะ เอะ ซ โฮว
รวี ละ เปอะ� 5 ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ โฮว� เอะ ปุ โรฮ ซ โฮว�
นึง อฮั ปรเมะ เซ ติ แตะ โอ เญือะ ซ แลน นา เอะ� ดัฮ โอ
โฮว ไม่ ปุ รเคะ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

6 อซิราเอน ไฮมญ อ�ื �เมอยุ รโฮงะ เปอะ ไก ลัง่ ปุ แตะ
ละ ปุย เซ� โอ มัฮ ฆวต ยุฮ เปอะ เม่ะมัก่ ละ อาึ�� อฮั เซ�

7 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปุย เซ เตอ ไฮมญ ที เอะ ฮอยจ ละ ไล
ลวง เญือะ ม่า ไม่ เอยีกปุ อุ� ไฮมญ ไอม ลัง่ ปะ� ไฮมญ โรฮ
ไก ลัง่ ปุ อุ� เอะ จัมเปน โลยฮ ละ อื ตัม ซื อ�ื เญอืม อู เยอะ
ละ อื เอะ แกต โตว โรฮ ซ ดวน เอะ โรวก ปุ รเคะ แตะ ละ
แตะ�� อฮั เซ�

8 ยูด่า อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �เกือฮ กวน เปอะ เซ โฮว ไม่
อาึ� เอะ ซ โฮว ปเล่ีย เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ เตื
อง เอะ เตือง กวน เนอะ เฮ�ี 9 อาึ ซ ลัปลอง ละ เปอะ� ดัฮ
พิต โฮ ไก ไน อาึ� ตัม โอ อาึ ตาว แม ละ เปอะ ไม่ กอ บาึง
อื เกือฮ อาึ ลอก ลอป ตุต นึง� 10 เอะ มัฮ โอ มอง เล่ีญ ตอก
เฮ�ี เอจี แม แม ติ ลอา โฮน�� อฮั เซ�

11 เญือม เซ เปือะ อื อฮั เฮ�ี �ดัฮ จัมเปน ตอก เซ โฮ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ ตัง โรวก ป ไมจ เมือง เฮี
งอ่น เกือฮ แปน ป เกือฮ เปอะ ละ ปุย เซ� โรวก เยื่อ ปุยฮ
โคะ โอ งอ่น� ไม่ รอาวม โกะ แฮ ไม่ ป ซออย ฮงาื� ไม่ เฮ
ลาะ โคะ ชะโมต งอ่น� โรวก โรฮ ไม่ โนง มะมวง ซีโฮ ไม่
โนง อาละมัน เกือฮ ละ อ�ื 12 ไมจ โรฮ เปอะ โรวก มาื ลอา



ติ โมเซ 43:13 cxxxi ติ โมเซ 43:21

เตะ ไพรม อ�ื ละ ซ รแม่ เปอะ ป อาวต โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ
เปอะ ละ ปุย เซ� ตึน ซ มัฮ โคะ ดุฮ ปุย อื ละ เปอะ� 13 โรวก
ปุ รเคะ เปอะ เซ โฮว ไม่ เปอะ ฮอยจ เคะ ปุย เซ เมิฮ� 14 ปัว
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เกือฮ ปุย เซ เลียก พาวม
นึง โม เปะ� ละ ซ เกือฮ อื เอียกตุ เปอะ ไม่ เบ่นยามิน เอญี
ดิ ไม่ เปอะ� ดัฮ มัฮ ซ จัมเปน แม กวน อาึ ไฆร งอ่น โฮ� เต
อมึ ตอก มัฮ อื ฮ�ื� อฮั เซ ละ กวน แตะ�

15 เญือม เซ โม เซ ตุย โรวก ป เกือฮ ป กอยฮ แตะ เซ
ไม่ มาื ลอา เตะ ไพรม อ�ื โฮว ดิ เนอมึ ไม่ เบ่นยามิน เญือะ
แตะ� โฮว ฮอยจ เมือง อยีปิ� ลอต เลียก เคะ โยเซป� 16 โย
เซป เซ เญือม ยุ อื ฮอยจ เบ่นยามิน ไม่ โม เอียกระ เอียก
ตุ แตะ เซ� อฮั เฮี ละ กวนไจ อาวต เญือะ แตะ� �ตาว โม
เฮี เอญี นึง เญือะ เญะ� มอก ซัตซิง ละ� พรี โซม ตุม ไอฮ
ละ� เนฮ ซเงะ่ เอ ซ โซม ดิ ไม่ โม เฮี ติ รโซม�� อฮั เซ�

17 ปุย เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ดวน โยเซป แตะ� ตาว เนอึม
อื ฮอยจ เญือะ อ�ื 18 เญือม ตาว อื ฮาวก เญือะ โยเซป เซ
โม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื งอ่ต อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ ตึน ซ มัฮ
ตาว อื เอะ นา เฮี ฆาื มาื ป ดุฮ ปุย โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ ฮุ โฮน
รกา โฮ� โม เฮี ตึน ซ ปุฮ พราวป เอะ� ซ โฮมวต โรวก เอะ
แปน ครา แตะ ยุง่� ฟวยจ เซ ซ โฮมวต โรวก บรงั ยุฮ ฮุ ไม่
อ�ื� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

19 เญือม ฮอยจ อื โตะ รเวอืะ เญือะ เซ� โม เซ รโซะ ติ
แตะ ละ กวนไจ ป อาวต เญือะ โยเซป เซ ตอก เฮ�ี 20 �จาว
ไน� ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั เอะ� เญือม ฮอยจ เอะ โฮน รกา
ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ รโกะ โฮ� 21 เญือม เอจี ฮอยจ ก ไอจ
แตะ� เอะ ยุ อาวต ลัง่ มาื นึง มวยญ ฮาื ยุฮ แตะ โครยญ
โฆะ ปุย� ไก ลัง่ เมาะ ไพรม แตะ� ปเล่ีย เฮี มาื เซ เอะ เอจี
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โรวก แม ละ ซ รแม่ แตะ ละ โม เปะ� 22 โนก ฮา เซ เอจี
โรวก เกอะ มาื โคระ ละ ซ รวี แตะ เฮงาะ โคระ นึง� เอะ ยุง
โตว ป ดุฮ มาื ไพรม เซ โตะ ฮาื เฮงาะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

23 ปุย เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ตุก รพาวม ฆาื� ปุ ฮลัต นึง�
ตึน ซ มัฮ พะจาว ทื โม เปะ ไม่ พะจาว ป ทื เปือะ เปอะ ป
ดุฮ มาื ละ เปอะ โตะ ฮาื เปอะ� อาึ เอจี โฮลฮ โฮะ มาื ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ� เญือม เซ ตาว ซิเมโอน โอก เคะ อ�ื

24 กวนไจ ป อาวต เญือะ โยเซป เซ ตาว ปุย โม เซ เลีย
ก โตะ เญือะ� เกือฮ รอาวม รไซจ เตะ ชวง อื ละ อ�ื ซาวป
เกือฮ ไรป เบระ ละ บรงั ยุฮ อ�ื 25 โม เซ ฮมอง ตะ โยเซป
เอญี ละ ซ โซม ดิ อื ไม่ แตะ เมาะ งอ่น ซเงะ� เพรยีง อาึง
ป ซ เกือฮ แตะ เซ ละ อื ฆาื อ�ื

26 เญือม เอจี เอญี โยเซป เปอ� โม เซ นุ่ม ไว อื ปอ จิ
ไกญ แตะ เตะ� เกือฮ โอเอฮี ป โรวก แตะ ละ อ�ื 27 โยเซป
ไฮมญ กอ บาึง อ�ื อฮั โรฮ เฮ�ี �เปือะ เปอะ ป อฮั โม เปะ
เอจี กวต โฮ� อมั ไอม ลัง่� อมั กอ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �เปือะ เกอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ
เซ ไอม ลัง่� กอ โรฮ�� อฮั เซ� นุ่ม แม ติ แตะ ซองนา โย
เซป�

29 เญือม ยุ โยเซป เบ่นยามิน ปุ เลีฮ แตะ ติ เวียก เซ
ไฮมญ โม เซ� �อมั มัฮ ปุย เฮี ปุ รเคะ เปอะ ป รโฮงะ โม
เปะ ไลลวง อื ละ อาึ โฮ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮี ละ เบ่นยา
มิน� �กวน เฌือต� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ�
30 โยเซป ไก รพาวม ฆวต เยอืม นึง ฮงา ลอน แตะ นึง ยุ
แตะ ปุ เลีฮ แตะ เซ� โอก เยอืม ฆาื อื ก ไฆลป อื นึง โตะ
ฮอง โกะ แตะ�

31ฟวยจ เซ คอยจ นา แตะ� ตุย รพาวม เรยีง แตะ โอต
โอ แตะ เยอืม� โอก ดวน ปุย ปอก โม เซ โซม� 32 โม กวน
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ไจ อื เซ ปอก โน่ง อื ละ โยเซป ติ โดฮ� ปอก โน่ง อื ละ โม อี
ยปิ ติ โดฮ� ปอก อื ละ โม เอยีกปุ อื ติ โดฮ� นึง โอ โม อยีปิ
ลัง โซม ดิ ไม่ โม ฮบีรู� 33 ปุย ดวน โม เอียกปุ อื เซ งาวม
แปน ไล แตะ ซองนา โยเซป เน่อมึ นึง เอียกระ ปุย ฮอยจ
ละ ปุ รเคะ ปุย ตัม อาญุ อ�ื เญอืม ยุ อื ตอก เกือฮ ปุย แตะ
งาวม ตอก เซ� แลน ปุ แตะ ฆาื อื ไม่ เงอตึ แตะ นึง� 34 ปุย
ตาว อาวป โตะ ฮงา ละ อื เน่อมึ นึง โตะ โซม โยเซป เซ� ป
ฮอยจ ละ เบ่นยามิน โฮวน ฮา ปุย ไฮญ พอน เตะ� โม เซ
โซม ญุ ไม่ ปุ แตะ ฮอยจ ละ โฮลฮ อื รพาวม มวน แตะ เตื
อง มู แตะ�

44
ไลลวง ไฆร จอก มาื

1 โยเซป บระ ซตอก กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �ดุฮ เฮงาะ
โตะ ฮาื ยุฮ โม เซ ปอ นาวก อ�ื เตอมึ เมาะ เกียฮ โรวก อ�ื
ฟวยจ เซ ดุฮ แม มาื งวยฮ เฮงาะ เซ โตะ มวยญ ฮาื ยุฮ อื
โครยญ โฆะ อ�ื 2ฟวยจ เซ อาึง จอก มาื ยุฮ อาึ อื นึง โตะ
ฮาื เฮงาะ ยุฮ ปุ รเคะ ปุย เซ� อาึง ดิ ไม่ มาื งวยฮ เฮงาะ ยุฮ
อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

3 เมือ กซะ งาวป อื ปุย พลวย โม เซ เอญี ไม่ บรงั ยุฮ อ�ื
4 เญือม เอจี เอญี อื โปน เวยีง เซ เญี่ยะ อา� โยเซป ดวน
กวนไจ อาวต เญือะ แตะ เซ ซไจ โฮว อาื โม เซ� ดัฮ เอจี เค
รอปึ อื ดวน อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ
ป ฆอก ละ เอะ เตือง ยุฮ เอะ ป ไมจ ละ เปอะ เมอ� 5 เม
อยุ บระ เปอะ จอก มาื ยุฮ ปอเลียง อาึ อ�ื มัฮ จอก ญุ อื
รอาวม� มัฮ โรฮ จอก โกว อื ละ ซโปก แตะ� เอจี ระ เนอมึ
พิต ป ยุฮ โม เปะ เอ�� ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื
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6 เญอืม เอจี เครอปึ อื โม เซ� กวนไจ เซ อฮั เนอมึ อื ละ อื
ตัม รซอม เซ� 7 โม เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� เมอยุ อฮั เปอะ
โอเอฮี ตอก เซ ละ เอะ เอ� เอะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ
แจง แน แมน กุน นึง โอ แตะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ� 8 เอจี ยุ
เปอะ ไอฮ โรวก เอะ รแม่ มาื ยุ แตะ นึง มวยญ ฮาื ยุฮ ฮุ เซ
ละ เปอะ เน่อมึ นึง เมือง คะนาอนั เนอ� อมั เงา่ะ เซ ซ บระ
ลัง่ เอะ ไคร มาื อาวต เญือะ ปอเลียง เปอะ� 9 ดัฮ เปอะ ยุ
ไก อื ไม่ เอะ ติ ปุย ไก นึง ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� เกือฮ ปุย เซ
ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เอะ เตือง โอยจ เจอ ซ ญอม
โรฮ แปน ครา เปอะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปุก โรฮ ป อฮั เปอะ เซ� เกือฮ แปน
ตอก อฮั เปอะ เซ เมิฮ� ไก จอก เซ ไม่ ป ออฮ ปุย เซ ซ แปน
ครา อาึ� ปุย ไฮญ นึง อื ซ ลอก โตว ตุต แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

11 โม เซ ซไจ โปต รตัง บรงั ยุฮ แตะ ฆาื อื ลังเตะ� กัฮ
โม่ะ ปุก ฮาื ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� 12 กวนไจ อาวต
เญือะ โยเซป เซ ซาวป แลน ที อื นึง ฮาื ยุฮ โม เซ� เน่อมึ
นึง เอียกระ ปุย ฮอยจ ละ ปุ รเคะ ปุย นึง อ�ื ยุ จอก เซ นึง
ฮาื ยุฮ เบ่นยามิน�

13 โม เอียกปุ อื เซ แจฮ ไอฮ เครองึ แตะ นึง ตุก รพาวม
แตะ� ตัง แม เฮงาะ นึง รตัง บรงั เซ� แม แม ไม่ อื ฮอยจ
โตะ เวยีง�

14 เญอืม ฮอยจ ยูด่า ไม่ โม เอยีกปุ แตะ นึง เญือะ อื เซ�
โยเซป อาวต ลัง่ นึง เญือะ แตะ� โม เซ นุ่ม ติ แตะ ปอ จิ
ไกญ แตะ เตะ ซองนา อ�ื 15 โยเซป ไฮมญ อ�ื �เมอ ป ริ โม
เปะ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ อาึ ปุย เกียฮ ยุง โอเอฮี
เบือ ซโปก แตะ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื
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16 ยูด่า โลยฮ อ�ื �จาวไน� เอะ ซ เกียฮ กัฮ ลัง่ ติ แตะ
ตอก เมอ� เญือะ เกียฮ อฮั โตว ติ แตะ โอ พิต� เญือะ เกีย
ฮ เก โตว เปอะ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โอก มัป่ ยุฮ ฮุ� ปเล่ีย
เอะ ญอม แปน ครา เปอะ เตือง โอยจ แตะ เตือง ป ยุ เปอะ
ไก จอก นึง รบุยฮ อื ไม่ โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

17 โยเซป อฮั เฮ�ี �แปน โตว ตอก เซ� อาึ เกียฮ ยุฮ โตว
ป โอ ซื ตอก เซ� ป ซ โฮลฮ แปน ครา อาึ อื มัฮ ป ยุ ปุย ไก
จอก เซ นึง โตะ ฮาื อื ติ ปุย โน่ง� ปุย ไฮญ ซ เกือฮ เอญี ไมจ
เอญี มวน เคะ เปือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญอืม เซ ยูด่า เลียก ซดิ ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ป
มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ เปอะ ปัว ลปุง ไม่ เปอะ ติ มวยญ� ปัว
เปอะ โอ รอก พาวม นึง อาึ� ปะ เอจี เมาะ โรฮ เปอะ ฟาโร
เนิ� 19 จาวไน� ปะ เอจี ไฮมญ เปอะ เอะ ตอก เฮ�ี �เปือะ
เปอะ ไม่ ปุ เปอะ อมั ไก ลัง่�� อฮั เปอะ เซ เนิ� 20 เอะ เอจี
รโฮงะ ละ เปอะ เอจี กวต เปือะ เกอะ� อฮั ติ แตะ ไก ปุ ละ
เปอะ ติ� ป เกิต ละ เปือะ เกอะ เญือม เอจี กวต อ�ื เอียก
ทัต ปุย เซ เอจี ยุม� มัฮ ลัง่ ปุ เฮี เยอะ โน่ง ป ไอม นึง อื
กวน ติ มะ เซ� เปือะ เกอะ ฮรกั เนอึม อ�ื เอะ เอจี อฮั เซ
ละ เปอะ�

21 �จาวไน� ปะ ดวน เปอะ เอะ โรวก ปุ รเคะ แตะ เซ
ฮอยจ เคะ เปอะ นา เฮี ละ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ� 22 เอะ เอจี
รโฮงะ ละ เปอะ โอ ปุย เซ เกียฮ โอก ฮา เปือะ เกอะ� นึง ฮอ
แตะ นึง ซ ยุม เปือะ เกอะ ฆาื อ�ื 23 เญือม เซ ปะ อฮั เปอะ
เฮี เนิ� �ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ นา อาึ แม ดัฮ ปุ รเคะ เปอะ
โอ ฮอยจ ไม่ เปอะ�� อฮั เปอะ เซ เนิ� 24 เญอืม เอจี ฮอยจ
เคะ เปือะ เกอะ เอะ อู ละ อื ป อฮั เปอะ เนิ เซ�
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25 �กังเคะ เอ เปือะ เกอะ ดวน เอะ โฮว รวี แม เฮงาะ
รโกะ เญีย่ะ� 26 เอะ อฮั ติ แตะ โอ เกียฮ โฮว ละ ดัฮ ปุ รเคะ
เอะ โอ ฮอยจ ไม่ เยอะ� ดัฮ โอ ฮอยจ ไม่ เอะ โฮ� เอะ อฮั ติ
แตะ โอ เญาะ ซ โฮลฮ ยุ นา ปะ ละ เปือะ เกอะ�

27�เปือะ เกอะ อฮั เฮี เนิ� �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ� ราเชน
ปรโปวน เญือะ อาึ ไก กวน ลอา โน่ง� 28 เอจี ไฆร ติ� ตึน ซ
มัฮ เกียต กุก โกะพริ อ�ื อาึ ลอต โอ เญือะ โฮลฮ ยุ� 29 ดัฮ
เปอะ ตุย แม ปุย เฮี ฮา เยอะ ดัฮ เกิต แม ป โอ ไมจ ละ โฮ�
อาึ เตอ มัฮ ตะ กวต� ตึน ซ ยุม เนอมึ นึง ตุก รพาวมแตะ��
อฮั เซ เนิ เปือะ เกอะ�

30-31 �จาวไน� ปเล่ีย เฮี ดัฮ อาึ เอญี เคะ เปือะ เกอะ เตื
อง โอ แตะ โฮลฮ โรวก กวน อื เซ ละ อื โฮ� เญือม ยุ อื โอ
ปุย เซ เอญี ไม่ เยอะ แจง ซ ยุม เอนิ อ�ื จีวติ เปือะ เกอะ
เอจี รโจะ ดิ ไม่ จีวติ กวน แตวะ อื เซ� เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ซ แปน ป ยุฮ ยุม ไม่ เปือะ เกอะ เซ ฆาื ตุก รพาวม อ�ื
32 โนก ฮา เซ อาึ เอจี ลัปลอง เงอะ ละ เปือะ เกอะ นึง ซ ตาว
แม แตะ ปุ แตะ เฮี ละ อ�ื อาึ เอจี อฮั ติ แตะ ซ ญอม ลอก
ตุต นึง ติ เจน ไอม แตะ ดัฮ อาึ โอ เอญี ตาว แม ละ เปือะ
เกอะ โฮ�

33 �จาวไน� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ อาวต ไม่ เปอะ� อาึ ซ
ญอม แปน ครา เปอะ ตัง กวนดุ เซ� ปัว จาวไน เกือฮ อื
เอญี ไม่ โม เอียกปุ อื เซ� 34 อาึ อมั เกียฮ เอญี เคะ เปือะ
เกอะ ดัฮ กวนดุ เซ โอ เอญี ไม่ เยอะ โฮ� อาึ ซ ปุน ยุ โตว
อาวต เปือะ เกอะ ไม่ รพาวม ตุก ลัมเลือ แตะ ตอก เซ แม��
อฮั เซ ละ โยเซป ยูด่า เยอ�

45
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โยเซป รโฮงะ ติ แตะ
1 เญอืม เซ โยเซป เญือะ ปุน คัม โตว รพาวม แตะ� ฮลัต

ติ แตะ โคะ เยอืม ซองนา โม กวนไจ แตะ� ดวน โม เซ โอก
ฮา แตะ แกล� มัฮ เซ ป โอ อื ไก ปุย ไฮญ โตะ เญือะ เซ ฆาื
อื เญือม รโฮงะ โยเซป ติ แตะ ละ โม เอยีกปุ แตะ เซ� 2 โย
เซป เยอืม เรยีง ปอ เอนิ ฮมอง โม อียปิ ป อาวต ก พริ อ�ื
ฮอยจ โรฮ ละ ฮมอง เญือะ กซัต ไลลวง อื โรฮ�

3 โยเซป อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โยเซป� อมั ไอม เนอมึ ลัง่ เปือะ
เกอะ�� อฮั เซ� โม เอยีกปุ อื เญอืม ฮมอง อื ตอก เซ ฮลัต
เตีจ ปอ โอ แตะ เญาะ เกียฮ โลยฮ�

4 โยเซป ดวน อื เลียก ซดิ� เญอืม เอจี เลียก อื อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ มัฮ โยเซป ปุ โม เปะ โฮ� เอจี มัฮ อาึ เฮี ป โชะ โม
เปะ ฮอยจ เมือง อียปิ โฮ� 5 ปุ ตุก รพาวม ฆาื� ปุ เติ โกะ
เปอะ ฆาื� นึง โชะ เปอะ อาึ ฮอยจ นา เฮ�ี เอจี มัฮ พะจาว
ป เกือฮ อาึ ฮอยจ รกา โม เปะ เอ� นึง ซ เรอึม อื ปุย เกือฮ
ไอม� 6 เอจี ไก ลอา เนอึม ไปลญ เออปึ ปุย เตือง ปลัฮเตะ
อ�ื ซ ไก ลัง่ พอน เนอึม โอ ปุย ซ เกียฮ ไท ชจิ มัก เฮงาะ
ออ� 7พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮว รกา โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื
โม เปะ ไอม� ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไก ลัง่ จัตเจือ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี กัน เฮี มัฮ กัน ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง�

8 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ มัฮ โตว โม เปะ ป เกือฮ อาึ ฮอยจ
นา เฮ�ี มัฮ พะจาว� พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ แปน จาว
ไน ระ ฮา ปุย ละ ฟาโร� เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ กุม ลุกจุ ไพ
เมือง แตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง อียปิ
เบือ อ�ื 9 ไมจ โม เปะ ซไจ เอญี� อฮั ละ เปือะ เกอะ� �โย
เซป ป มัฮ กวน เปอะ ดวน ปะ ฮอยจ เคะ แตะ� ปุ มอง
เล่ีญ� พะจาว เอจี เกือฮ อื แปน ป กุม โอเอฮี เล่ีป เมือง
อียปิ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 10 อาึ ซ เกือฮ เปือะ เกอะ
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อาวต นาตี เมือง โกเชน ละ ซ โฮลฮ อื อาวต ซดิ ไม่ อาึ� เตื
อง โกะ อื ไม่ กวน อื ไม่ กวนโซะ อ�ื เตือง คอง เลียง คอง
ดู่ อื ไม่ โอเอฮี ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื 11 อาึ ซ แลน แก เปือะ
เกอะ นา เซ นึง ซ ไก ลัง่ อื พอน เนอึม ซ ไปลญ ปุย เยอ�
อาึ ฆวต เกือฮ โตว เญือะ เปือะ เกอะ ไม่ คอง เลียง คอง ดู่
อื อาวต ไม่ โซะ ไซญ ไปลญ เออปึ แตะ� ไมจ เปอะ อฮั ละ
เปือะ เกอะ ตอก เซ��

12 โยเซป อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไม่ เบ่น
ยามิน เญือะ อะ เฮี เอจี ยุ ตื เปอะ นึง ไง่ แตะ มัฮ อาึ โย
เซป ป อู ไม่ เปอะ เฮ�ี 13 ไมจ เปอะ อู ละ เปือะ เกอะ ตอก
โฮลฮ อาึ โญตซัก แตะ นึง เมือง อยีปิ เฮ�ี ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป
ยุ เปอะ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ไกลจ ฮอยจ ไม่ เปือะ เกอะ นา
เฮี โอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โยเซป ไม่ เบ่นยามิน โอม ปุ แตะ� เยอืม ไม่ อื เตือง
ลอา แตะ� 15 โยเซป โอม โรฮ โม เอียกปุ ไฮญ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื ฮงาึต อ�ื เยอืม ไม่ อ�ื เญือม เซ โม เอียกปุ อื
ลอต อู ดิ ไม่ อ�ื

16 ฟาโร ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อื เญือม ฮมอง อื คราว เอจี
ฮอยจ เอียกปุ โยเซป เคะ อื ตอก เซ� มวน โรฮ รพาวม ไม่
อ�ื 17ฟาโร อฮั เฮี ละ โยเซป� �เกือฮ โม เอียกปุ เปอะ เซ
ตัง ปุ เอญี เฮงาะ รโกะ ฮอยจ เมือง คะนาอนั� 18ฟวยจ เซ
เกือฮ โรวก เปือะ แตะ ไม่ กวน เฌือต แตะ แม ฮอยจ นา
เฮ�ี ชจิ โดว ตึก นึง ไมจ แตะ ไน เมือง อียปิ เฮี อาึ ซ เกือฮ
ละ อ�ื ซ เกือฮ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ�

19�ไมจ เปอะ เกือฮ โรวก เลาะ เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ ละ ซ
เกือฮ โม ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ โฮลฮ บุก� เกือฮ โรฮ โรวก
เปือะ เปอะ ไม่ อ�ื 20 ปุ เญือะ เกือฮ ตุก รพาวม นึง คอง
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ญอย ญัม ลัก่เคะ แตะ� โอเอฮี ตึก นึง ไมจ แตะ เมือง อยีปิ
เฮี ซ เกือฮ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ โยเซป ฟาโร เซ�

21 เญอืม เซ กวน อซิราเอน ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� โยเซป
เกือฮ เนอึม เลาะ ละ อื ตัม ป อฮั ฟาโร อาึง� เกือฮ โรฮ ป
โซม ป ปอน ละ อื ละ ซ โซม อื นึง คระ� 22 เกือฮ เครองึ เซ
อกึ ละ อื ติ ปุย ติ จุม� ละ เบ่นยามิน ปังเมอ เกือฮ อื ละ อื
พอน จุม ไม่ มาื ลอวย รอย เชเคน� 23 โยเซป รโปะ โอเอฮี
ป ตึก นึง ไมจ แตะ นึง เมือง อียปิ ละ เปือะ แตะ กาว รตัง
บรงั� รโปะ โรฮ รโกะ ไม่ คโนมปัง ไม่ ป โซม ไฮญ ละ ซ โซม
อื นึง คระ� มัฮ โรฮ กาว รตัง บรงั โกวน โรฮ� 24 เญือม เซ
เกือฮ เอียกปุ แตะ เอญี� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� ปุ รเจ
ไม่ ปุ เปอะ นึง คระ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เอียกปุ อื เซ เอญี เนอึม ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ เคะ
เปือะ แตะ เมือง คะนาอนั� 26 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ เปือะ
แตะ อฮั เฮี ละ อ�ื �เปือะ� โยเซป ไอม ลัง่� โฮลฮ แปน ป
ตัตเตียง เมือง อียปิ เตือง เมือง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ยาโคป
เงอตึ ฆาื ป ฮมอง แตะ เซ� เจือ โตว ป อฮั อ�ื 27 เญือม เซ
โม เซ อู อื ละ อื แปน ไล อื ตัม ป อฮั โยเซป ละ แตะ� เญอืม
ยุ ยาโคป เลาะ ป รโปะ โยเซป ละ แตะ เซ ลอต เอนิ โฮลฮ
รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื 28 ยาโคป อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี
ปอ นึง พาวม เมอะ� โยเซป ไอม เนอมึ ลัง่ เนิ เยอืก� อาึ ซ
โฮลฮ เนอมึ โฮว ยุ นา อื กา ยุม แตะ�� อฮั เซ�

46
เญือะ ยาโคป โฮว เมือง อยีปิ

1 ยาโคป แฮรป เนอมึ เครองึ แตะ โฮว เตือง เญือะ เตือง
ม่า แตะ� เญอืม ฮอยจ อื นึง ยว่ง เบเ่ออเชบ่า ไววอน� ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ทื ยซิฮกั ป มัฮ เปือะ แตะ เซ�
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2 เมือ ก ซาวม อื ยาโคป ยุ บลอง พะจาว� ฮมอง กอก อื
มอยฮ แตะ ตอก เฮ�ี �ยาโคป� ยาโคป�� ฮมอง อฮั อื เซ
ละ แตะ� �โอ พะจาว� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะ
จาว�

3 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ พะจาว� มัฮ พะจาว ทื
เปือะ เปอะ� ปุ ฮลัต นึง ซ เลีฮ เปอะ เมือง อียปิ เปอ� อาึ
ซ เกือฮ โม เปะ พรุฮแพร นา เซ แปน ปุย ติ เมือง ระ� 4 อาึ
ซ เลีฮ ไม่ เปอะ นึง เมือง อยีปิ� อาึ แจง ซ โรวก โม จัตเจือ
เปอะ แม แม ฮอยจ นา เฮ�ี เญือม ยุม เปอะ โยเซป ซ มอง
แลน รพาวม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ฟวยจ เซ ยาโคป โอก ฮา ยว่ง เบ่เออเชบ่า� โม กวน
อื เกือฮ ยาโคป ไม่ กวน แตะ ไม่ ปุย เญือะ แตะ บุก ปุ โฮว
เลาะ เกือฮ ฟาโร ละ แตะ� 6 โรวก คอง เลียง คอง ดู่ แตะ
ไม่ คาวคอง โฮลฮ แตะ นึง เมือง คะนาอนั เซ� โฮว ไม่ อื
ฮอยจ เมือง อยีปิ� 7 ยาโคป โฮว เนอมึ ไม่ กวน เฌือต แตะ
เตือง โอยจ อ�ื

8 มอยฮ กวน เฌือต อซิราเอน ป เลียก เมือง อยีปิ เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ รูเบ่น ป มัฮ กวน โรง อ�ื 9 กวน รูเบ่น เซ มัฮ
ฮาโนก� ปันลู� เฮซโรน� ไม่ คารมี�

10กวน ซิเมโอน มัฮ เยมูเอน� ยามิน� โอฮตั� ยาคิน� ไม่
โซฮา� มัฮ โรฮ ชาอุน ติ� มะ ชาอุน เซ มัฮ ปรโปวน เมือง
คะนาอนั�

11 กวน เลวี มัฮ เกอโชน� โคฮตั� ไม่ เมราร�ี
12กวน ยูด่า มัฮ เอ� โอนัน� เชลา� เปเรต� ไม่ เซรา� ป

มัฮ เอ ไม่ โอนัน เซ เอจี ยุม เญือม อาวต ลัง่ แตะ เมือง คะ
นาอนั� กวน เปเรต มัฮ เฮซโรน ไม่ ฮามุน�

13 กวน อติซคา มัฮ โทลา� ปูวา� โยป� ไม่ ชมิโรน�
14 กวน เซบู่ลุน มัฮ เซเรต� เอโลน� ไม่ ยาเลเอน�
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15 ปุย โม เซ มัฮ ตื กวน เฌือต ยาโคป ไม่ เลอา ป เกิต นึง
เมือง ปัตดัน่ อารมั� กวน รโปวน อื มัฮ ด่ีนา� กวน เฌือต
เกิต นึง อื ไก 33 ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน�

16กวน กาต มัฮ ซิฟีโยน� ฮกักี� ชูนี� เอซโบ่น� เอร�ี อา
โรด่ี� ไม่ อาเรลี�

17กวน อาเชอ มัฮ อมินา� อชิวา� อชิว�ี เบร่ยีา� ไม่ เซรา
ป มัฮ รนัน อ�ื กวน เบร่ยีา มัฮ เฮเบ่อ ไม่ มันคีเอน�

18 ปุย โม เซ มัฮ กวน เฌือต ยาโคป ไม่ ซีละปา ป เกือฮ
ลาบัน่ ละ เลอา ป มัฮ กวน แตะ เซ� ไก 16 ปุย�

19 กวน ราเชน ปรโปวน เญือะ ยาโคป มัฮ โยเซป ไม่ เบ่น
ยามิน� 20 โยเซป ไก กวน ลอา� มัฮ มะนาเซ ไม่ เอฟราอมิ�
มัฮ ป เกิต นึง เมือง อียปิ เซ� มะ อื มัฮ อาเซนัต กวน โปที
เฟรา ป มัฮ ซตุ เมือง โอน�

21 กวน เบ่นยามิน มัฮ เบ่ลา� เบ่เคอ� อตัชเบ่น� เกรา�
นาอามัน� เอไฮ� โรต� มัปปิม� ฮุปปิม� ไม่ อตั�

22 ปุย โม เซ มัฮ กวน เฌือต ยาโคป ไม่ ราเชน� ไก 14
ปุย�

23 กวน ด่าน มัฮ ฮุชมิ�
24กวน นัปทาลี มัฮ ยาเซเอน� กูนี� เยเซอ� ไม่ ชนิเลม�
25 ปุย โม เซ มัฮ กวน เฌือต ยาโคป ไม่ บิน่ฮา ป เกือฮ ลา

บัน่ ละ ราเชน ป มัฮ กวน แตะ� ไก 7 ปุย�
26 กวน เฌือต ยาโคป ป โฮว ดิ ไม่ อื ฮอยจ เมือง อยีปิ เซ

ไก 66 ปุย� เมีญ โตว โมวน แตะ นึง อ�ื 27 กวน โยเซป ป
เกิต นึง เมือง อยีปิ ไก ลอา� เญือะ ยาโคป ป เลีฮ อาวต นึง
เมือง อยีปิ เซ เตือง โอยจ อื แปน ไก อาลแฆลฮ ปุย�

เญือะ ยาโคป ฮอยจ เมือง อยีปิ
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28ยาโคป ดวน ยูด่า โฮว กา แตะ ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ เคะ
โยเซป� เกือฮ โยเซป ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง โกเชน�
29 เญือม ฮอยจ ปุย โฮวน เซ นึง เมือง โกเชน เนอ� โยเซป
บุก ปุ โฮว เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� โฮว ฮอยจ เมือง โกเชน
เซ ละ ซ โฮลฮ อื ยุ เปือะ แตะ� เญือม เอจี ยุ อื เปือะ แตะ
เซ โยเซป โอม เอนิ อ�ื เยอืม ไม่ อื เล่ีญ�

30 ยาโคป อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ญึม ยุม เมอะ นึง
เอจี โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ไอม ลัง่ ปะ อา�� อฮั เซ
ละ โยเซป�

31 โยเซป อฮั เฮี ละ โม เอียกปุ คระ เฌือต แตะ เตือง
โอยจ อ�ื �ไมจ อาึ โฮว รโฮงะ ไลลวง โม เปะ ละ ฟาโร ตอก
เฮ�ี �โม เอียกปุ อู ไม่ เญือะ เปือะ เกอะ ป อาวต นึง เมือง
คะนาอนั ไพรม อื เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ เคะ อาึ�� ไมจ
อาึ อฮั เซ ละ� 32 ซ ไมจ รโฮงะ ละ อื มัฮ โม เปะ ป เลียง
แกะ เลียง ปิ อ�ี เอจี ฮอยจ เปอะ ไม่ แกะ ไม่ ปิ ไม่ โมวก โอ
เอฮี ยุฮ เปอะ� 33 ดัฮ ฟาโร ไฮมญ โม เปะ นึง ไลลวง กัน ริ
เปอะ โซม โฮ� 34 โม เปะ ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
�เอะ ป มัฮ กวนไจ เปอะ มัฮ ป เลียง แกะ เน่อมึ เญอืม กวน
ดุ แตะ ตอก ยุฮ มะเปือะ ตะเยอืะ แตะ โรฮ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ� เญือม เซ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต นึง นาตี โก
เชน ฆาื อ�ื� ป อฮั โยเซป เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื รแอม โม อียปิ
เซ นึง โม ป เลียง แกะ เลียง ปิ�

47
โยเซป ปัว นาตี ละ เปือะ แตะ

1 โยเซป โฮว รโฮงะ อื ละ ฟาโร ตอก เฮ�ี �เปือะ เกอะ ไม่
โม เอยีกปุ อุ เตือง คอง เลียง คอง ดู่ อื ไม่ คาวคอง อื เตือง
โอยจ อื เอจี โอก ฮา เมือง คะนาอนั� เอจี ฮอยจ นึง เมือง
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โกเชน ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 2 เญือม เซ โยเซป เลือก
เอยีกปุ แตะ พอน ปุย ตาว โรฮ อื ฮอยจ เคะ ฟาโร�

3 ฟาโร ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ มัฮ กัน ตอก เมอ กัน ริ
เปอะ โซม เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ มัฮ โม ป เลียง แกะ เลียง ปิ ตอก โรฮ
มะเปือะ ตะเยอืะ แตะ โรฮ� 4 เอะ ปัว ฮอยจ อาวต นา เฮี ติ
วงั นึง ไปลญ เนอึม เมือง คะนาอนั ปอ เอนิ โอ คอง เลียง
เงอะ เญือะ ไก ป โซม� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ อาวต นึง เมือง
โกเชน ดัฮ แปน โฮ�� อฮั โรฮ เซ ละ ฟาโร�

5 ฟาโร อฮั เฮี ละ โยเซป� �เปือะ เปอะ ไม่ เอียกปุ เปอะ
เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ� 6 ติ เมือง อียปิ เฮี อาึ คัต โตว ฮา อื
ติ โดฮ เนอมึ� เกือฮ อาวต นึง เมือง โกเชน เซ� เกือฮ โรฮ
ไอฮ นาตี ก ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ดัฮ ไก โม ป ไมจ พัน
ญา ฮา ปุย ไฮญ นึง อ�ื เกือฮ โรฮ โม เซ แลน แก คอง เลียง
ยุฮ อาึ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ โยเซป ตาว ยาโคป ป มัฮ เปือะ แตะ เซ ฮอยจ
โรฮ เคะ ฟาโร� ยาโคป ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 8 ฟาโร ไฮมญ อ�ื
�ไก ซดุ เนอึม อาญุ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 ยาโคป โลยฮ
อ�ื �เอจี ไก ติ รอย ไปล งว่ย เนอึม อาึ มัฮ ปุย โอ ไก เญือะ
อาวต คราว โซม นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ โฮว ไป โฮว มา ลอป
แตะ� อาญุ อาึ เงีย่ง นึง อาวต ลอป ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ลัง่
เล่ีญ โตว อาวต ตอก จัตเจือ ไพรม เมอะ ป โฮว ไป โฮว มา
นึง ปลัฮเตะ โฆะ�� อฮั เซ� 10 เญอืม เซ ยาโคป ปิฮ แม มุ่น
ละ ฟาโร� ฟวยจ เซ เอญี ฮา อ�ื

11 โยเซป ซาวป ก อาวต เปือะ แตะ ไม่ โม เอียกปุ แตะ�
เกือฮ อื แปน คอง อื ละ ซ โฮลฮ อื อาวต ลอป นึง� มัฮ
เตะ ตึก นึง ไมจ แตะ นึง นาตี ยว่ง ราเมเซต นา ก โฮลฮ
อื อาวต ตัม รซอม ดวน ฟาโร แตะ เซ� 12 โยเซป เกือฮ ป
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โซม ป ปอน ละ เญือะ เปือะ แตะ ไม่ โม เอียกปุ แตะ ตัม
เมาะ โฮวน เมาะ รมัฮ กวน อื เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง ไปลญ เออปึ ปุย
13 เญือม เซ ปุย โครยญ โดฮ อาวต ตื ไม่ ไปลญ เออปึ

แควะ คัต แตะ� ปุย เมือง อียปิ ไม่ เมือง คะนาอนั รเกือะ
ชุมเรยีง ฆาื อ�ื 14 เญือม ฮอยจ รวี ปุย เฮงาะ รโกะ นึง อ�ื
โยเซป ตาว มาื ฮอยจ ละ เญือะ กซัต เตือง โอยจ อ�ื 15 เญื
อม เอจี โอยจ มาื เมือง อียปิ ไม่ เมือง คะนาอนั เนอ� โม
อียปิ ฮอยจ เคะ โยเซป� ปัว นึง อื ตอก เฮ�ี �ปัว ไอม ไม่
เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ ป โซม ป ปอน เนิ� เอะ เอจี โอยจ
ซงะ่ มาื ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 โยเซป โลยฮ อ�ื �ดัฮ เปอะ โอ เญือะ ไก มาื ยุฮ โฮ�
โรวก คอง เลียง คอง ดู่ เปอะ ละ อาึ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ป
โซม ป ปอน นึง ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 โม เซ โรวก
เนอมึ อื ละ อ�ื โยเซป เกือฮ เนอมึ ป โซม ป ปอน ละ อ�ื รตู
อื ละ อื ไม่ บรอง บรงั ครกั โมวก ปิ แกะ โอเอฮี ยุฮ อ�ื ไน ติ
เนอมึ เซ โยเซป เกือฮ อื โซม เบือ คอง เลียง คอง ดู่ อ�ื

18 เนอึม ติ อื แม� ปุย ฮอยจ แม เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอะ เกียฮ เม่าะ โตว โซะไซญ แตะ ฮา เปอะ� มาื ยุฮ ฮุ เอจี
โอยจ� คอง เลียง คอง ดู่ เยอะ เอจี แปน โอยจ คอง ปะ�
เอะ เญือะ ไก โตว ป ติ ป เตอื ยุฮ ละ ซ เกือฮ แตะ ละ เปอะ�
โนก ฮา ตัว โกะ โอะ ไม่ เบือง เญือะ เบือง ม่า ยุฮ ฮุ� 19 ปัว
เปอะ โอ เกือฮ เอะ ยุม นึง ไปลญ แตะ� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ
รปึม ยุฮ ฮุ ฮงั เยอื� รวี เอะ เฮี ไม่ เญือะ ม่า ยุฮ ฮุ นึง ป โซม
ป ปอน เนอะ� เอะ ซ ญอม แปน กวนไจ ฟาโร� ซ เกือฮ
ฟาโร กุม ชจิ กุม ม่า ยุฮ แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ เฮงาะ รโกะ
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เนิ เดอมึ ซ เกียฮ ไอม� เกือฮ โรฮ เฮงาะ ซมา เนิ เดอมึ ซ
เกียฮ ซมา�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 โยเซป รวี เนอมึ เบือง ชจิ เบือง ม่า ติ เมือง อยีปิ เซ ละ
ฟาโร เตือง โอยจ อ�ื โม อียปิ โครยญ โฆะ ปุย จัมเปน โชะ
เตะ ยุฮ แตะ นึง โซะ ไซญ ไปลญ เออปึ แตะ� ลอต แปน
เตะ ยุฮ ฟาโร เตือง โอยจ อ�ื 21 ปุย ติ เมือง อยีปิ เซ โยเซป
เกือฮ อื แปน กวนไจ ฟาโร เตือง โอยจ อ�ื 22 มัฮ เตะ ยุฮ
โม ซตุ โน่ง ป โอ อื รว�ี นึง โฮลฮ โม ซตุ เซ ป โซม ป ปอน
แตะ เน่อมึ นึง ฟาโร� จัมเปน โตว โชะ เตะ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื

23 โยเซป อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �งอ่ต แลน� ปเล่ีย
เฮี อาึ เอจี รวี โม เปะ ไม่ เตะ ยุฮ เปอะ ละ ฟาโร� เฮิ เฮ
งาะ ซมา เยอ� เกือฮ ละ เปอะ ละ ซ ซมา เปอะ� 24 เญือม
เอจี เฟือฮ เบระ ยุฮ เปอะ เฮงาะ โฮลฮ เปอะ พอน ปุน� ไมจ
เปอะ เกือฮ ละ ฟาโร ติ ปุน� ปาวน ปุน อื เซ ไอฮ ไอฮ ละ
โซม โกะ เปอะ ไม่ กวน เฌือต เปอะ เมิฮ� ละ โรฮ ละ ซมา
เปอะ งอ่น�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม ลัปซด่อน อฮั เฮ�ี �จาวไน� เอจี โพต เปอะ เอะ
เกือฮ ไอม� เอจี ระ เนอมึ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ ละ เอะ เอ� เอะ
ญอม แปน กวนไจ ยุฮ ฟาโร�� อฮั เซ ละ โยเซป� 26 โยเซป
ลอต เกือฮ อื แปน โกตไม เมือง อยีปิ ตอก เซ� โอเอฮี พอน
ปุน ลัง ฮอยจ ละ ฟาโร ติ ปุน� โกตไม เซ โกว ลัง่ อื ฮอยจ
ปเล่ีย� มัฮ เตะ ยุฮ โม ซตุ โน่ง ป โอ โฮลฮ แปน คอง ฟาโร�

27 โม อซิราเอน อาวต เมือง อียปิ นึง นาตี โกเชน นึง อ�ื
กอย ปุ ปุ� พรุฮแพร นา เซ โฮวน�

28ยาโคป อาวต เมือง อยีปิ กาว โรฮ อาแลฮ เนอมึ� อาญุ
ยาโคป เตือง โอยจ อื ฮาวก ติ รอย ไปล รปาวน โรฮ อาแลฮ
เนอึม� 29 เญือม เอจี ซดิ ซ ยุม อ�ื อซิราเอน กอก โยเซป
เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ
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ติ เจือ� อาึง เตะ เปอะ ฆรมึ รเวือง อาึ เฮ�ี ละ ซ ซันญา
เปอะ อาึง ซโตฮ นึง โอ เปอะ ซ รมอยจ อาึ นึง เมือง อียปิ
เฮ�ี 30 อาึ ฆวต เกือฮ ปุย กลอม โรวก แตะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เฮ�ี ละ ซ รมอยจ อื อาึ นา ก รมอยจ ปุย จัตเจือ ไพรม
เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โยเซป โลยฮ อ�ื �เออะ� ซ ยุฮ ละ
เปอะ ตัม ป อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ�

31 เปือะ อื อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ซันญา อาึง ไม่ เยอะ ซโตฮ
โฮ�� อฮั เซ� โยเซป ซันญา เนอมึ อาึง อื ละ อ�ื เญือม เซ
อซิราเอน นุ่ม นึง ก ไกญ เตียง ไอจ แตะ เซ� ไววอน ละ พะ
จาว�

48
เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ

1 ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ� ไก ป อู ละ โยเซป� �เปือะ เปอะ
โซะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โยเซป โฮว เคะ อื ฆาื อื ไม่ กวน แตะ ป
มัฮ มะนาเซ ไม่ เอฟราอมิ เซ� 2 เญอืม ฮมอง ยาโคป ฮอยจ
โยเซป เคะ แตะ ปุน เอนิ เรยีง แตะ เญีย่ะ ปอ ปุน โกฮ งาวม
แตะ นึง เตียง ไอจ แตะ�

3 ยาโคป อฮั เฮ�ี �พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� เอจี
เปลีฮ ติ แตะ ละ อาึ นึง นาตี ลุต เมือง คะนาอนั� ปิฮ มุ่น ละ
อาึ� 4 อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ อาึ พรุฮแพร� ไม่ เกือฮ อื จัตเจือ
เยอะ แปน ปุย โฮวน เมือง� อฮั โรฮ ติ แตะ ซ เกือฮ เมือง
อาวต เตอะ เซ แปน ลอป เมือง ยุฮ จัตเจือ อาึ�� อฮั เซ ละ
โยเซป�

5 อฮั แม เฮ�ี �กวน ปะ ลอา เฮ�ี ป เกิต นึง เมือง อียปิ
กา ฮอยจ อาึ นา เฮี ซ เมีญ โรฮ มัฮ กวน อาึ� เอฟราอมิ ไม่
มะนาเซ ซ มัฮ กวน อาึ ตอก มัฮ รูเบ่น ไม่ ซิเมโอน กวน อาึ
โรฮ� 6 ดัฮ ไก ลัง่ กวน ไฮญ เปอะ เมีญ มัฮ กวน โกะ เปอะ
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ไอฮ� นาตี อาวต อื ปังเมอ ซ โฮลฮ อื นึง นาตี เอฟราอมิ ไม่
มะนาเซ เฮ�ี 7 อาึ โตก ละ ราเชน ป มัฮ มะ เปอะ� อาึ ไลจ
เนอมึ รพาวม เมอะ เญอืม ยุม อ�ื ปุก เญอืม เอญี เญอะ เน่
อมึ นึง เมือง ปัตดัน่� เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นาตี เมือง คะ
นาอนั เซ� เญือะ ซไง โตว ฮา ยว่ง เอฟราทา� มะ เปอะ ยุม
นา เซ� อาึ รมอยจ เจอะ โบ คระ นา เซ�� อฮั เซ� (ปเล่ีย
ปุย อฮั เบ่ตเลเฮม ไม่ ยว่ง เซ��

8 อซิราเอน เญอืม ยุ อื กวน โยเซป เซ ไฮมญ อ�ื �กวนดุ
เฮี มัฮ ปุย�� อฮั เซ� 9 โยเซป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ
กวน อาึ ป เกือฮ พะจาว เนิ นึง เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื อซิ
ราเอน ปัว อื ตาว อื ละ แตะ ละ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ อ�ื

10 อซิราเอน เซ เอจี กวต เอนิ ปอ เปือ ไง่ แตะ� เญือะ ยุ
ที โตว โอเอฮี� โยเซป ตาว เนอมึ กวนดุ เซ ละ อ�ื ตะ อื เซ
โอม อ�ื ฮงาึต อ�ื 11อซิราเอน อฮั เฮี ละ โยเซป� �อาึ แกต
ติ แตะ โอ เญือะ โฮลฮ ยุ ปะ� ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เกือฮ
อาึ โฮลฮ ยุ ปะ เตือง กวน เปอะ เยอืก�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญือม เซ โยเซป เกือฮ กวน แตะ โอก ฮา เญือะ ดึม
เปือะ แตะ� นุ่ม ไว เปือะ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 13 เญื
อม เซ โยเซป โตวก เตะ กวน แตะ� โตวก เอฟราอมิ นึง เตะ
ดอม แตะ เกือฮ อื อาวต ลวง วิ เปือะ แตะ� โตวก มะนาเซ
นึง เตะ วิ แตะ เกือฮ อื อาวต ลวง ดอม เปือะ แตะ� ตาว อื
ฮอยจ เคะ อ�ื 14 อซิราเอน ซนาว เตะ ดอม แตะ ยอ่ง อื นึง
ไกญ เอฟราอมิ เตือง มัฮ อื ปุ� ซนาว แม เตะ วิ แตะ ยอ่ง
อื นึง ไกญ มะนาเซ ป มัฮ เอยีกระ อ�ื มัฮ โฆง อื รแกน เตะ
แตะ ตอก เซ�

15 เญือม เซ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ โยเซป� อฮั เฮ�ี �ปัว พะ
จาว ป ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั จัตเจือ ไพรม เมอะ ปิฮ มุ่น ละ
กวนดุ ลอา เฮ�ี ปัว พะจาว ยุฮ อาึ ป เลียง ป แลน อาึ ตอก
ป เลียง แกะ เซ เกือฮ กุน เกือฮ มุ่น ยุฮ แตะ ละ� 16 เกือฮ
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โรฮ เตปด่า ยุฮ เปอะ ป เฆีญ อาึ ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ
เซ แลน แก อ�ื เกือฮ มอยฮ อาึ ไม่ มอยฮ อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั อาวต ลอป ไม่ โม เฮ�ี เกือฮ พรุฮ ตอก กวน แฮ� แด
ตอก กวน โอง� เกือฮ ไก กวน รเมะ โฮวน กวน รโปวน บื�
กวน รโปวน นาวก เตะ� กวน รเมะ นาวก ยว่ง�� อฮั เซ อซิ
ราเอน เนอ�

17 เญอืม ยุ โยเซป ยอ่ง เปือะ แตะ เตะ ดอม แตะ นึง ไกญ
เอฟราอมิ ตอก เซ� มวน โตว รพาวม ฆาื อ�ื ริ ยวก เตะ
ดอม อื เซ โอก ฮา ไกญ เอฟราอมิ เฌาะ อื ฮอยจ ละ ไกญ
มะนาเซ� 18 อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปุก โตว ตอก เซ� มัฮ ปุย เฮี
กวน โรง เงอะ� ยอ่ง เตะ ดอม เปอะ ราว ไกญ ปุย เฮี นึง
อ�ื� อฮั เซ�

19 เปือะ อื ญอม โตว ละ อ�ื �กวน� อาึ ยุง เงอะ� ยุง
โรฮ โฮะ� จัตเจือ ปุย เฮี ซ แปน โรฮ ปุย โฮวน� ซ ระ โรฮ�
ปัง มัฮ ตอก เซ ปุ อื เฮี ซ ระ แม ฮา เอียกระ แตะ� จัตเจือ
ปุ อื ซ แปน ปุย โฮวน เมือง�� อฮั เซ�

20 ซเงะ เซ อซิราเอน ปิฮ มุ่น ละ อื เตือง ลอา อื ตอก เฮ�ี
�เฆียง เฮี โม อซิราเอน ซ โกว มอยฮ โม เปะ เญือม ปิฮ อื
มุ่น ละ ปุ แตะ� ซ อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว เกือฮ โม เปะ ระ
ตอก เอฟราอมิ ไม่ มะนาเซ�� ซ อฮั เซ ปุย�� มัฮ ตอก เซ
ตอก เกือฮ อื เอฟราอมิ ระ ฮา มะนาเซ�

21 อซิราเอน อฮั เฮี ละ โยเซป� �อาึ เอจี ซ ยุม เมอะ�
พะจาว ปังเมอ ซ อาวต ไม่ โม เปะ� ซ ตาว โม เปะ เอญี แม
ฮอยจ นึง เมือง อาวต จัตเจือ ไพรม เปอะ� 22 ปะ ซ ไมจ ป
โฮลฮ เปอะ ฮา โม เอยีกปุ แตะ� โนก ฮา เซ อาึ ซ เกือฮ ปะ
โฮลฮ กุม ตู เตียม ติ โดฮ� ตู เซ มัฮ ป ปุน อาึ เบือ วจิ ไม่
ทนู ยุฮ แตะ เน่อมึ นึง โม อาโมไร�� อฮั เซ ละ อ�ื
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49
ลปุง ยาโคป ลัก่ ก ลอยจ อื

1 ยาโคป ดวน ปุย กอก โม กวน เฌือต แตะ เอญี เคะ
แตะ� เญือม เอจี รเจอมึ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี งอ่ต ป
อฮั อาึ นา เฮ�ี ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ซ เกิต ละ โม เปะ เฆียง
เฮ�ี 2 โม เปะ ป มัฮ กวน ยาโคป เปอ� เอญี รโจะ นา เฮ�ี
งอ่ต ป อฮั อซิราเอน เปือะ เปอะ เฮ�ี

3 �รูเบ่น� ปะ มัฮ เปอะ กวน โรง เงอะ� เกิต เปอะ เญื
อม บุฮ อาึ ไม่ ระ ลัง่ เรยีง เงอะ ตอก เปลิ โคะ โรง โฮ� ปะ
ระ เรยีง เปอะ ฮา ปุ ปุย แตะ� ระ โรฮ เกียฮ ฮุน เปอะ ฮา
ปุย โรฮ� 4 ปะ ตอก เปอะ รอาวม ดังดอ โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ
โตว แปน ไกญ ปุย� นึง ไอฮ พาวม เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ
เปือะ แตะ� มัฮ ป พังไฮะ ลอน ละ เญือะ เญะ�

5 �ซิเมโอน ไม่ เลวี มัฮ เอียกปุ� มัฮ ป ยุฮ กัน ไฮะฮอน
นึง วจิ แตะ� 6 อาึ ซ ญอม โตว เลียก ซิงซา ดิ โอเอฮี ไม่
นึง กัน ตะ อื ยุฮ� โม เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ซวก ลอน แตะ�
เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง ตอยฮ แตะ ซนัก โจว โมวก�
7 ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป กอ ฮาวก
รพาวม ลัมเลือ เอนิ ไม่ ซวก ลอน แตะ� ไก โตว รพาวม เลีย
ก พาวม นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� อาึ ซ เกือฮ รกัฮ ฮา ปุ แตะ
ฆาื อื นึง เมือง อซิราเอน�

8 �ยูด่า� โม เอยีกปุ เปอะ ซ ลืลาว ปะ� ปะ ซ ปุน โฮมวต
เปอะ โงก โม ป เกละยุ แตะ� เอียกปุ เปอะ ซ นุ่ม ไว ปะ�
9 ยูด่า มัฮ ตอก อื กวน รเวยี ซิงโต โฮ� เอจี ปุน เกียต กุก
เปอะ โอเอฮี� เอญี เปอะ ละ ทัม อาวต แตะ� เญือม ไอจ
เปอะ ตอก ซิงโต โฮ ไก โตว ป โรวต ซอ เปอะ� 10 มัฮ ยูด่า
ป ซ ไปญ ลอป โคะ ฆิ ยุฮ กซัต เตอ� กวน เฌือต อื ซ โฮลฮ
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ลอป ตัตเตียง ปุย ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ ป ลัง ตัตเตียง เนอึม
ปุย เซ� เมือง ปุย ไฮญ ซ เนอึง ป อฮั ปุย เซ� 11 ยูด่า ซ
ปุก กวน บรงั ยุฮ แตะ ไม่ โคะ อะงุน� มัฮ อะงุน ตึก นึง ญึม
แตะ� ซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ นึง รอาวม อะงุน� 12 ไง่ อื
ซครกั เอนิ นึง รอาวม อะงุน� เบียง อื ปิญ เอนิ นึง รอาวม
ตาึฮ�

13 �เซบู่ลุน ซ อาวต โบ ปลัฮ รอาวม� นา ก อาวต อื ซ
โฮลฮ โล่ง ระ จวต นึง� ม่าื เตะ อาวต อื เซ ซ ติต ไม่ เคต
เมือง ไซด่อน�

14 �อติซคา มัฮ ตอก บรงั เรยีง� ไอจ ซน่ะ รตัง แตะ เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื 15 ดัฮ ยุ มวน ก ลโล่ะ แตะ� ดัฮ อาวม
มวน ปลัฮเตะ อาวต แตะ� ซ ญอม นุ่ม ติ แตะ โรวก รตัง
แตะ ฆาื อ�ื ซ ญอม เกือฮ ปุย คนัป แตะ ยุฮ กัน�

16 �ด่าน ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย ยุฮ แตะ ตัม ซื อ�ื ซ มัฮ
เจอ ไน โม อซิราเอน ตา ติ เจอ� 17 ด่าน ซ ตอก ซโอยญ ปิต
อาวต เฆียง คระ โฮ� ซ มอง ปวก ล่อยจ บรอง โฮว พา แตะ
ละ ซ เกือฮ อื ป บุก บรอง เซ งตั ลัก่เคะ แตะ�

18 �โอ พะจาว, อาึ รกวน เวลา ซ เกือฮ เปอะ เอะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�

19 �ซ ไก คะมุย ติ มู� ซ ฮอยจ ซะ เต โม กาต เซ� โม
กาต เซ ปังเมอ ซ โครฮ โม เซ� ซ อาื อื ฮอยจ ละ เครอปึ
แตะ�

20�อาเชอ ซ โฮลฮ อาวต นึง ปลัฮเตะ ไมจ ป โซม ป ปอน
นึง� ป โซม อื เซ มัฮ ป โปง ไม่ โซม กซัต แตะ�

21�นัปทาลี มัฮ ตอก จัก โกวน ป เบลือฮ โฮ� กวน แตวะ
อื เซ มัฮ ป ไมจ�

22 �โยเซป มัฮ ตอก โคะ อะงุน เกลอึม เปลิ ป อาวต โบ
รอาวม ปลาึฮ โฮ� กัก อื รวุก เอนิ ฆรุง ฮลาวง� 23 ตฮนั
ไปญ ทนู ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื ไม่ รพาวม ซวก แตะ�
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โปยญ แนฮ อื นึง เกละ แตะ ยุ อ�ื 24 ทนู ไปญ โกะ อื ปัง
เมอ ตอน แนฮ ลัง่� เตะ ดอม เตะ วิ อื เรยีง แนฮ นึง เรอึ
ม พะจาว อ�ื เอจี มัฮ พะจาว ป ทื ยาโคป ป ตึก นึง เรยีง
แตะ ป อาวต ไม่ อ�ื มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย อ�ื มัฮ ป เลียง
แกะ ยุฮ อซิราเอน ป เฆีญ อื ฮา ป โอ ไมจ เจอ� 25 โยเซป�
มัฮ พะจาว ยุฮ เปือะ เปอะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ� มัฮ
พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ป ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� มัฮ มุ่น
ดุฮ เน่อมึ มะลอง ตอก รอาวม เฮละ โฮ� มัฮ มุ่น โอก เน่อมึ
ฆรมึ เตะ ตอก รอาวม ปลาฮึ โฮ� ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ ไก
กวน รเมะ โฮวน� กวน รโปวน บื� ไม่ โฮวน โรฮ คอง เลียง
คอง ดู่ เปอะ� 26 มุ่น ปิฮ เปือะ เปอะ ละ เปอะ เฮี มัฮ ป ไมจ
ฮา โอเอฮี ไก นึง บลาวง� ฮลาวง โรฮ ฮา โอเอฮี ไมจ ไก นึง
โม� เกือฮ มุ่น ปิฮ อาึ เซ ฮอยจ ละ โยเซป� นึง มัฮ อื ปุย พิ
เซต ฮา เอยีกปุ ไฮญ แตะ�� อฮั เซ ละ โยเซป�

27 อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เบ่นยามิน มัฮ ตอก บราวก ซาวป
โซม โฮ� เมือ กซะ อื โซม ซัก กุก เตือ� เมือ กปู อื โอยจ
โตว โซม อื ป โฮลฮ ป ปุน แตะ�� อฮั เซ ยาโคป เปอ�

28 ปุย โม เซ มัฮ ไกญ เจอ โม อซิราเอน เตือง กาว ลอา
เจอ อ�ื เปือะ อื ปิฮ มุ่น ละ อื ตัม ป โปง ไม่ โกะ อื ไอฮ ตอก
เซ โครยญ โฆะ ปุย�

ไลลวง ยุม ยาโคป
29 ยาโคป ซตอก อาึง กวน แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ซ

โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� ไมจ เปอะ รมอยจ
อาึ ไม่ มะเปือะ ตะเยอืะ เกอะ โตะ ทัม ป ไก นึง รปึม ยุฮ เอฟ
โรน ป มัฮ โม ฮติไท เซ� 30 ทัม เซ ไก นึง รปึม มักเปลา
ยว่ง มัมเร นึง เมือง คะนาอนั นา ก รวี อปัราฮมั นึง เอฟโรน
โฮ� 31 มัฮ นา เซ ก รมอยจ ปุย อปัราฮมั ไม่ ซารา� รมอยจ
โรฮ ยซิฮกั ไม่ เรเบ่คา นึง อ�ื อาึ รมอยจ โรฮ เลอา นา เซ�
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32 รปึม เซ ไม่ ทัม นึง อื เอจี มัฮ ป รวี ตะ เกอะ นึง โม ฮติไท
ไพรม อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ รมอยจ อาึ นา เซ โอะ�� อฮั เซ ละ
กวน แตะ�

33 เญือม เอจี ฟวยจ ซตอก อื กวน แตะ ตอก เซ ยาโคป
ไอจ ไมจ� ลอต โอยจ รพาวม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ
ไพรม แตะ�

50
1 เญอืม เซ โยเซป ฆลาื ไอจ ราว เปือะ แตะ� เยอืม ไม่ อ�ื

ฮงาึต เปือะ แตะ เซ ไม่ อ�ื 2 โยเซป ดวน มอ ป รซอฮ ละ
แตะ เซ ฮาวม เปือะ แตะ เซ นึง เยื่อ โอ เกือฮ ป ยุม เซ เกีย
ฮ ซเออมึ� 3 มอ โม เซ ฮาวม อื รปาวน ซเงะ ตัม ป กอ ยุฮ
แตะ ละ ป ยุม� โม อยีปิ เยอืม ป ยุม เซ อาลแฆลฮ ซเงะ�

4 เญือม เอจี ฟวยจ เวลา เยอืม อื เซ� โยเซป ปัว โม จาว
ไน โฮว ลปุง ไม่ ฟาโร รโตง แตะ� 5 เกือฮ อื อฮั เฮ�ี �เญอืม
ซ ยุม เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อาึ ซันญา อื ละ แตะ ซโตฮ นึง ซ
เกือฮ อื อาึ รมอยจ แตะ โตะ ทัม ติ โดฮ ป เพรยีง แตะ อาึง
นึง เมือง คะนาอนั� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮว รมอยจ เปือะ
เกอะ ฆาื อื นา เซ� ฟวยจ เซ ซ ฮอยจ แม นา เฮ�ี� เกือฮ
โม จาวไน ซึป ลปุง แตะ ละ ฟาโร ตอก เซ�

6 ฟาโร อฮั เฮ�ี �โฮว เมิฮ� โฮว รมอยจ เปือะ เปอะ ตัม
ป ซันญา เปอะ อาึง ละ อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม เซ โยเซป โฮว เนอึม ละ ซ รมอยจ แตะ เปือะ
แตะ� โม จาวไน เมือง อียปิ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื เตือง โม ป
อาวต เญือะ กซัต ไม่ โม ป ระ ป คาว เตือง โอยจ อ�ื 8 เญือะ
โยเซป โฮว เอนิ เตือง โอยจ แตะ� โม เอียกปุ อื ไม่ โม ป
อาวต เญือะ เปือะ อื โฮว ตื โรฮ� มัฮ โม กวนดุ โน่ง ไม่ แกะ
ปิ โมวก โอเอฮี ป อาวต ลัง่ นึง นาตี โกเชน เนอ� 9 โนก ฮา



ติ โมเซ 50:10 cliii ติ โมเซ 50:16-17

เซ โม ตฮนั บุก เลาะ รุป เซิก ไม่ โม ตฮนั บุก บรอง โฮว โรฮ�
โฮวน ลัมเลือ ไม่ ปุ แตะ ปุย ติ มู เซ�

10 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เบือง ปุฮ ปุย เฮงาะ นึง ยว่ง
อตัทัต ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัง่ โอก ซเงะ เอ�
เยอืม เนอมึ เยอืม แนม นา เซ แปน ไล แตะ อาแลฮ ซเงะ�
11 โม คะนาอนั ป อาวต นา เซ เญอืม ยุ อื เยอืม ปุย นึง ยว่ง
อตัทัต ตอก เซ อฮั เฮ�ี �คึนัก เนอึม ตอก เยอืม โม อียปิ ป
ยุม เฮ�ี� อฮั เซ� มัฮ เซ ป อฮั ปุย อาเบ่น มิซราอมิ* ไม่ ยว่ง
เซ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย�

12กวน ยาโคป ยุฮ เนอมึ อื ละ เปือะ แตะ ตัม ป อฮั อื อาึง
ละ แตะ� 13 โรวก เนอึม รมอยจ อื โตะ ทัม ป ไก นึง รปึม
มักเปลา นา ก รวี อปัราฮมั นึง เอฟโรน ป มัฮ โม ฮติไท ละ ซ
แปน อื รมอยจ ยุฮ อ�ื ทัม เซ ไก ลัก่ โอก ซเงะ ยว่ง มัมเร�
14 เญือม เอจี ฟวยจ รมอยจ อื เปือะ แตะ� โยเซป เอญี ดิ
ไม่ โม เอยีกปุ แตะ ไม่ โม ป โฮว ไม่ แตะ ฮอยจ แม นึง เมือง
อยีปิ�

โยเซป ลปุง ไม่ เอยีกปุ แตะ
15ฟวยจ ยุม เปือะ อื โม เอยีกปุ โยเซป อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�

�เมอ เตือง อื โยเซป ทื ลัง่ โซะ โระ ลัง่ โกลยจ เอะ นึง ยุฮ
ฮุ ป โซะ ละ อื ไพรม อื ยุง่� ซ ซาวป โรก เวน ฆาื อื ละ เอะ
ยุง่�� อฮั เซ� 16-17 รโปะ มวยญ แตะ ละ โยเซป ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �กา ยุม เปือะ เกอะ เอจี ดวน เอะ ซึป ลปุง แตะ ละ ปะ�
ปัว ปะ โอ เญือะ ทื โซะ โระ โกลยจ เอะ นึง ยุฮ เอะ ป พิต ละ
เปอะ ไพรม อื โฮ� เปือะ เกอะ ฆวต อฮั อื ละ เปอะ ตอก เซ�
ปเล่ีย เฮี เอะ ฆวต ปัว โรฮ ปะ โอ ทื เอะ นึง ยุฮ เอะ ป พิต ละ

* 50:11 50:11 นึง ลปุง ฮบีรู อาเบ่น มิซราอมิ เซ มัฮ อฮั อื �เยอืม โม อยีปิ�
ไม่�
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เปอะ� เอะ เตอ มัฮ โรฮ กวนไจ พะจาว ทื เปือะ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม ฮมอง อื ป อฮั อื เซ โยเซป เยอืม ฆาื อ�ื

18 โม เอียกปุ อื ฮอยจ นุ่ม ติ แตะ ซองนา อื ไว อ�ื �เอะ
มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 โยเซป อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต ฆาื� อาึ อมั เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตัง พะ
จาว� 20 โฆะ โอ โม เปะ งอ่ต เนอึม เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ
ป ฆอก ละ อาึ� พะจาว ปังเมอ งอ่ต ลัง่ ตอก ซ เกือฮ แตะ
แปน ป ไมจ� มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย โฮลฮ ไอม โฮวน ปุย ตอก
ยุ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 21 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โอเอฮี
ติ เจือ เนอึม� อาึ ซ แลน แก โม เปะ ไม่ กวน เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เกาะ โลม รพาวม อื เกือฮ อื โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ�

โยเซป ยุม
22 โยเซป อาวต ลัง่ เมือง อียปิ ไม่ เอียกปุ แตะ� ไอม

ฮอยจ ละ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่ กาว เนอึม เดอมึ ยุม�
23 ไอม ฮอยจ ละ ยุ แตะ กวนโซะ กวน แซะ เอฟราอมิ� ยุ
โรฮ กวน มาคี ป มัฮ กวน มะนาเซ ไม่ โฮลฮ อื โอม ละ ซ
เมีญ อื มัฮ ปุย ไน จัตเจือ แตะ โรฮ�

24 โยเซป อฮั เฮี ละ เอียกปุ แตะ� �อาึ เอจี ซดิ ซ ยุม
เมอะ� พะจาว แจง ซ แลน แก โม เปะ� ซ นัม โม เปะ โอก
ฮา เมือง เฮี ฮอยจ ละ เมือง ป เอจี ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง
ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญื
อม เซ โยเซป เกือฮ โม จัตเจือ อซิราเอน เซ ซันญา อาึง โอ
เอฮี ไม่ แตะ ซโตฮ ตอก เฮ�ี �เญอืม เอจี ยุ เปอะ นัม เนอมึ
พะจาว แตะ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เซ เยอ� ไมจ เปอะ กลอม
โรวก โกะ ยุม อาึ โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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26 ฟวยจ เซ โยเซป ยุม� อาญุ อื ไก ติ รอย ไม่ กาว เนอึ
ม� โม เซ ฮาวม อื นึง เยื่อ โอ เกือฮ ป ยุม เซ เกียฮ ซเออมึ�
อาึง อื โตะ โคะ โลง นึง เมือง อยีปิ�
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