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ฮกัไก
พะทัม ฮกัไก มัฮ นังซื รโจะ รซอม เพอกึ ตอม ปุย ป ฮอยจ

ละ ฮกัไก เน่อมึ นึง พะจาว โฮวน คัก โฮวน ไล� ฮกัไก ซึป
ลปุง เฮี ละ ปุย มัฮ กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ 520 เนอึม
(ก่อน ค�ศ��� เญือม เซ ปุย ไน พะจาว เอจี ฟวยจ แม อื
เน่อมึ นึง กัน แปน แตะ ครา ปุย นึง เมือง บ่าบี่โลน� เอจี
ไก แม โฮวน เนอึม อาวต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� วฮินั ยุฮ
พะจาว ปังเมอ อาวต ลัง่ ตัม ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ อ�ื ดิ ไก โตว ป
เฌาะ ยุฮ โคระ อ�ื รซอม ป อฮั ฮกัไก เฮี มัฮ รซอม ซตอก
รเงอ่มึ อื โม พูนัม ปุย เกือฮ เฌาะ ยุฮ โคระ วฮินั� ดัฮ ยุฮ
เนอึม อื ตอก เซ พะจาว ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ บัน่เมือง
จเลิน แม ไม่ ซ เกือฮ แตะ ปุย โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง เบือ
อ�ื ฟวยจ เซ ปุย ไน พะจาว ซ ลอต แปน ปุย ยุฮ ตัม ไล โคระ
ยุฮ แตะ ป มัฮ ไล ซืไซ ซงะ่ ซงอม เซ�

พะจาว ดวน ปุย เฌาะ ยุฮ โคระ แม วฮินั
1 เญอืม เอจี แปน ด่ารอิตั กซัต ระ นึง เมือง เปอเซีย เนอึ

ม ลอา นึง อ�ื ปุก ฮาวก เคิ แลฮ ติ ซาวม� ลปุง พะจาว
ฮอยจ ละ ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� ลปุง เซ มัฮ
เกือฮ อื ซึป อื ละ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน� ป มัฮ จาว
เมือง ยูด่า� เกือฮ โรฮ อื ซึป อื ละ โยชูวา ป มัฮ ฮวันา ซตุ
เซ� โยชูวา เซ มัฮ กวน เยโฮซาดัก่�

2พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ ฮกัไก ตอก เฮ�ี �ปุย
โฮวน โม เซ อฮั ไลลวง กัน ยุฮ ปุย วฮินั โคระ เซ โอ ดิ เติง
เวลา�� อฮั เซ�
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3 เญือม เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ ฮกัไก
ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี 4 �โม เปะ ป มัฮ
ปุย ไน อาึ อ�ื เมอยุ เคียต เปอะ ซาวป ยุฮ เญือะ อาวต แตะ
เกือฮ ไมจ เกือฮ คึ อ�ื เมือต แลน วฮินั ยุฮ อาึ เซ รน่ัก เยอื
เปอะ เกือฮ อาวต ตัม ไลจ อ�ื 5 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุ
ป เอจี เกิต ละ เปอะ เซ� 6 โม เปะ ซมา เปอะ โอเอฮี โอยจ
โฮวน� ปังเมอ โฮลฮ เปอะ เกป เญี่ยะ โน่ง� เอจี ไก โรฮ ป
โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ� ปังเมอ โอ ปอ ซัก เปอะ� เอจี โฮลฮ
โรฮ เปอะ ญุ รอาวม อะงุน� ปังเมอ โอ เปอะ ยุง ซัก นึง ติ
ชวง� เอจี ไก โรฮ เครองึ เซอกึ เปอะ� ปังเมอ โอ ปอ ซโอว
เปอะ นึง� เอจี ซาวป เปอะ โซม จัง� มาื โฮลฮ เปอะ เซ ปัง
เมอ ตอก เปอะ ป อาึง โตะ ทอง ดอฮ�� อฮั เซ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง�

7พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
งอ่ต แลน� มัฮ ฆาื เมอ ป เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ ฆาื
อ�ื 8 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ฮาวก ตุย โคะ นึง บลาวง� ฟวยจ
เซ เอญี ยุฮ วฮินั โคระ นึง ละ อาึ� ฟวยจ เซ โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ นัปทื เนอึม อาึ ไม่ ซ โฮลฮ อาึ โญตซัก แตะ นึง เปอะ
ตัม โปง อื ไม่ อาึ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก รพาวม อาึ อ�ื 9 โม เปะ
ซโอว พาวม เปอะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ โอเอฮี โฮวน� ปังเมอ
โฮลฮ เปอะ เญี่ยะ โน่ง� เญือม โรวก เปอะ แฮรน ป โฮลฮ
ป ปุน แตะ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ เซ� อาึ ซ แพรฮ เกือฮ ไฆร
เยอื ฮา เปอะ� เมอยุ ยุฮ อาึ อื ตอก เซ เยอ� มัฮ ฆาื เอจี
เญื่อฮ เอจี ไลจ วฮินั ยุฮ อาึ เซ� นึง ตัง โคน ตัง มาว เปอะ
ไม่ กัน ยุฮ เญือะ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 10 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� มะลอง เญาะ เกือฮ โตว พริ เฮละ ละ เปอะ�
ปลัฮเตะ เญาะ เกือฮ โตว ป ซมา เปอะ ไก เปลิ� 11อาึ เกือฮ
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เอนิ ป แพะ ป แลง เกิต ฆาื นึง เตะ ลโลวง ไม่ นึง บลาวง�
ฮอยจ ละ นึง ชจิ นึง ม่า นึง รปึม อะงุน รปึม กาวก ไม่ โอเอฮี
ไฮญ เมาะ ป กวยฮ นึง ปลัฮเตะ� ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ไม่ คอง
เลียง อ�ื ไม่ ป ซมา ปุย โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง�

ปุย เนองึ ป อฮั พะจาว
12 ฟวยจ เซ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน� ไม่ โยชูวา ฮวั

นา ซตุ ป มัฮ กวน เยโฮซาดัก่� ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื ป เอญี
เน่อมึ แปน แตะ ครา ปุย นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ� เนองึ เนอึ
ม ลปุง ซตอก เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ ละ แตะ�
ยุฮ อื ตัม ป อฮั ฮกัไก ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� เอจี มัฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ อื เซ ป ดวน ฮกัไก เซ ฮอยจ ซึป ลปุง แตะ
ละ ปุย� โม เซ นัปทื เนอมึ พะจาว เบือ อ�ื 13ฟวยจ เซ ฮกั
ไก ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว เซ อฮั อื ตัม ป ฮมอง
แตะ เน่อมึ นึง พะจาว เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั เฮ�ี อาึ ซ
อาวต เนอึม ไม่ โม เปะ�� อฮั เซ� 14 เญือม เซ พะจาว นัม
รพาวม ปุย เตือง โอยจ อื เกือฮ ยุฮ วฮินั เซ� โม เซ มัฮ เซ
รูบ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน ป มัฮ จาวเมือง ยูด่า เซ� ไม่ โยชู
วา ฮวันา ซตุ ป มัฮ กวน เยโฮซาดั่ก� ไม่ โม ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ เรอึม เนอึม ปุ
แตะ ยุฮ ดิ วฮินั ละ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ พะจาว
ยุฮ แตะ เซ� 15 เญือม ยุฮ โรง ปุย วฮินั เซ ปุก วนัที งา่ โรฮ
ปาวน เคิ แลฮ เนอมึ ลอา นึง กัน แปน ด่ารอิตั เซ กซัต ระ�

2
อมันัต โญตซัก ป ซ ไก นึง วฮินั โคระ
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1 วนัที งา่ โรฮ ติ เคิ อาแลฮ เนอึม ลอา เซ� พะจาว อฮั
แม อื ละ ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ เซ ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ
เปอะ อฮั ละ เซรูบ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน ป มัฮ จาวเมือง ยู
ด่า เซ� ไม่ โยชูวา ฮวันา ซตุ ป มัฮ กวน เยโฮซาดัก่� ไม่ ปุย
เตือง โอยจ อื เมาะ ป ไอม ลัง่ อื เซ� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี 3 ไน
โม เปะ เฮี อมั ไก งอ่น ป เตือน ยุ วฮินั ไพรม เซ ไม่ ไตม เปอะ
เมาะ คึ เมาะ นัก อ�ื ปเล่ีย เฮี เญอืม เอจี ยุ เปอะ วฮินั โคระ
เฮ�ี ซ อฮั เปอะ ฆาื อื ตอก เมอ� เญอืม แพป เปอะ ไม่ วฮินั
ไพรม เซ� ตึน ซ อฮั เอนิ เปอะ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ
ฆาื อ�ื 4 พะจาว ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี เซรูบ่าเบ่น� ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� โยชูวา กวน เยโฮซาดั่
ก ปะ ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม
แตะ� โม เปะ ป มัฮ ปุย นึง เมือง เฮี เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ เนอมึ กัน
เฮ�ี อาึ เอจี อาวต ไม่ เปอะ� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง� 5 เญอืม โอก เปอะ ฮา เมือง อยีปิ โฮ� อาึ เอจี ซันญา
ละ เปอะ ซ เกือฮ ลปุ แตะ อาวต ลลาึง เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี
อาวต เนอมึ ไม่ เปอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฮลัต เตีจ�� อฮั เซ�

6 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �เญาะ เล่ีญ โตว
อาึ ซ เกือฮ มะลอง ไม่ ปลัฮเตะ ดุงเดียง� ซ เกือฮ ดุงเดียง
ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ไม่ เตะ ซออฮ เล่ีป อื เอนิ� 7 อาึ ซ
เกือฮ เมือง ปุย รยุ่ ดุงเดียง โครยญ เมือง� คาวคอง ไมจ
นึง อื ซ ไก ป ตุย ฮอยจ นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ วฮินั เฮี นาวก
นึง อมันัต โญตซัก�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

8พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั โรฮ เฮ�ี �มาื ไม่ ไคร เมาะ
ป ไก นึง ปลัฮเตะ เอ มัฮ ป ยุฮ อาึ เตือง โอยจ อ�ื 9 วฮินั ป
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ยุฮ ปุย โฮน รเคะ นึง อื เฮี ซ ไก อมันัต โญตซัก โฮฮ ฮา ป
เอจี ยุฮ ไพรม ปุย อื โฮ� อาึ ซ เกือฮ โม ปุย ไน แตะ จเลิน นึง
ป โฮลฮ ป ปุน แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง��
อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

ป ซึป ลปุง พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่ ซตุ
10 วนัที งา่ โรฮ ปาวน เคิ ซไตม เนอึม ลอา นึง กัน แปน

ด่ารอิตั กซัต ระ เซ� พะจาว อฮั แม โอเอฮี ละ ฮกัไก ป ซึป
ลปุง แตะ เซ� 11พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ ไฮมญ โม ซตุ นึง โอเอฮี ไล เฮ�ี 12 ดัฮ ไก ป โกว
ลปิ ฮอป แตะ ละ ลเบล อื โรวก โตะ ป ซงะ่ ไล ป เอจี ทไว
ปุย เยอ� ฟวยจ เซ ดัฮ ลปิ เซ ลอก คโนมปัง ญุ่ก� ป โซม
ป ปอน เอจี ไซญ ญุ่ก� รอาวม อะงุน ญุ่ก� ลออยฮ กาวก
ญุ่ก� ป โซม ไฮญ ญุ่ก� โอเอฮี โม เซ อมั ลอต เอนิ โรฮ ซงะ่
ไล เบือ อ�ื� อฮั เซ� โม ซตุ เซ โลยฮ อื �ซงะ่ โตว�� อฮั
เซ�

13 ฟวยจ เซ ฮกัไก ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ป
รแอม ไล ฆาื โคะ ลอก แตะ ป ยุม เมอ� ดัฮ โคะ ลอก แม
โอเอฮี โม เซ โฮ� โอเอฮี โม เซ อมั ลอต เอนิ แปน ป รแอม
ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ� โม ซตุ เซ โลยฮ อ�ื �โอเอฮี โม เซ ลอต
เอนิ แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

14 ฟวยจ เซ ฮกัไก โลยฮ อ�ื �พะจาว อฮั เฮ�ี ละ แลน
อาึ อื ปุย นึง เมือง เฮี มัฮ โรฮ ป รแอม ไล ตอก เซ� โอเอฮี
เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน อื นึง กัน ยุฮ แตะ เอจี มัฮ ตื ป รแอม ไล
ตอก เซ� โอเอฮี เมาะ ป โรวก อื ทไว นึง คัน เซ� เอจี แปน
ตื โรฮ ป รแอม ไล ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

พะจาว ซันญา ซ ปิฮ มุ่น ละ ปุย
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15 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน
ป ไมจ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ� เน่อมึ ปเล่ีย เฮี โฮว ไป นา�
กา เฆียง ตัง เปอะ รที แตะ ละ ซ ยุฮ โคระ แม เปอะ วิฮนั
ยุฮ พะจาว เฮ�ี 16 โม่ มัฮ ตอก เฮี ป ยุ เปอะ� เญือม ฮอยจ
เปอะ โบ เฮงาะ โม นึง เญือะ ฆาื ยุฮ แตะ� แกต เปอะ ติ แตะ
โฮลฮ เฮงาะ เมาะ งา่ ทัง� เมือต เปอะ เอจี ซมอย ปังเมอ ไก
ละ เปอะ กาว ทัง โน่ง� เญือม ฮอยจ เปอะ นึง ก บึน เปอะ
รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ� แกต เปอะ ไก รฮอน ทัง� เมือต
เปอะ เอจี เชยีต ปังเมอ โฮลฮ เปอะ งา่ ทัง โน่ง� 17 อาึ เอจี
ยุฮ ไลจ ไม่ ป ซมา ลโลวง เปอะ� เกือฮ เอนิ โฮรง ซออฮ�
เกือฮ เกิต ลไตฮ นึง ไม่ ไลจ อื นึง ลอก แพร แตะ� โม เปะ
ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ยุง เฌาะ ติ แตะ ฆาื ละ ซ เอญี เปอะ
เคะ อาึ� 18 งอ่ต แลน เมอะ� ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ วนัที งา่
โรฮ ปาวน เคิ ซไตม� มัฮ เญือม เอจี ฟวยจ ตุม ปุย ซโมะ
นึง ทัน วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ป ไมจ
ป ซ ฮอยจ ละ เปอะ เคียง เฮี โฮว ไป นา� 19 ปัง โอ โม เปะ
เญาะ ไก เฮงาะ ซมา ยุฮ� ปัง โอ โคะ อะงุน� โคะ เม� โคะ
ทัปทิม� ไม่ โคะ กาวก ยุฮ เปอะ ดิ ไก เปลิ ละ เปอะ ญุ่ก� เน่
อมึ ซเงะ เนาะ เฮี โฮว ไป นา เยอ� อาึ ซ ปิฮ เนอึม กุนมุ่น
ละ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว.

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ เซรูบ่าเบ่น
20 ไน ซเงะ ติ เซ ป มัฮ วนัที งา่ โรฮ ปาวน ไน เคิ เซ� พะ

จาว อฮั แม อื ละ ฮกัไก ป ซึป ลปุง แตะ เซ แปน โฮน ลอา
นึง อื ตอก เฮ�ี 21 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ เซรูบ่าเบ่น ป มัฮ
จาวเมือง ยูด่า เซ ตอก เฮ�ี เอจี ซดิ เนอมึ ซ เกือฮ อาึ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ดุงเดียง เงอ� 22 อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย
โฮวน เมือง รยุ่ ดุงเดียง ฮอยจ ละ ไลจ โลม อ�ื เมาะ ป ไก
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อมันัต โญตซัก นึง บัน่เมือง โฮวน ปะเทต� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
เตือง โอยจ อ�ื ซ รเคอปึ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เตือง ป บุก อ�ื
บรอง นึง อื ซ ยุม� โม ป บุก อื ซ ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ โม ปุโฮม
ว โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว.

23พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �เซรูบ่าเบ่น กวน เชอั
นทิเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ� ไน ซเงะ เซ อาึ ซ รปั ปะ� ไม่
ซ เกือฮ ปะ แปน ตอก ไฌม ซัมคัน ป ไก ทา ยุฮ ฮุ� นึง เอจี
เลือก เกอะ อาึง ปะ ละ ซ เตียง เปอะ ปุย ฆรอ อาึ�� อฮั เซ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�
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