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ป รเตีฮ รตุม
พะทัม โม ป รเตีฮ รตุม ไก ไลลวง โฮวน เจือ ป เกิต ไน

เจน โอ โม อซิราเอน ทัน ปุก ป ยุฮ� นึง ซไง อื ฮา โกตไม
ยุฮ พะจาว� ปุก เวลา ซน่ะ กัน เลียก อื นึง เมือง คะนาอนั
ไม่ กัน โฮลฮ อื ไก กซัต ตัตเตียง แตะ� ป นัม โม อซิราเอน
เจน เซ ไก โฮวน ปุย ไน ติ เจน พามัน เมาะ 350 เนอมึ� โม
ป นัม เซ ปุย กอ อฮั โม ป รเตีฮ รตุม ไม่ อ�ื โนก ฮา กัน ร
เตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย� โม เฮี โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ป นัม
โม ตฮนั นึง กัน รุป แตะ ไม่ เมือง ไฮญ ป ฮอยจ ตอซู ไม่ โม
อซิราเอน� ปุย ระ ไล ไม่ พรุ มอยฮ อื ไน โม ป รเตีฮ รตุม
เซ มัฮ แซมซัน� ไลลวง แซมซัน เซ ไก นึง โบ่ต 13-16.
ป ระ ไล ละ เกือฮ ปุย ไตม นึง พะทัม เฮี มัฮ ไลลวง ไมจ โม

อซิราเอน เนอึม รพาวม ละ พะจาว� เญือม เนอึม รพาวม
อื ละ พะจาว เกียฮ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื เญือม โอ อื
เนอมึ รพาวม ละ พะจาว� เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื ไล
ลวง ตอก เซ เกิต ละ อื โฮวน โฮน� ปังเมอ ไก แม ติ เจือ
ป ระ ไล ฮา เซ แม� ปัง โอ ปุย ไน พะจาว เนอึม รพาวม
ไม่ จัมเปน เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ ละ อ�ื พะจาว ไก ลอป ลัง่
รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� เญอืม ยุ พะจาว เฌาะ
ปุย รพาวม แตะ ไม่ ลเตือฮ แม อื ฮอยจ เคะ แตะ� พะจาว
ไก ลอป รพาวม ฆวต เรอึม ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน เม่ะมัก่
อาวม แตะ�

เจอ ยูด่า ไม่ ซิเมโอน เป ปุย
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1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม โยชูวา เยอ� โม อซิราเอน ไฮมญ
พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไน โม เอะ เฮี มัฮ เจอ เมอ นึง อื
ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม คะนาอนั รกา เยอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 2 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ เจอ ยูด่า โฮว รุป
รกา� อาึ เอจี มอป โรฮ บัน่เมือง เซ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมั
นัต อื โรฮ�� อฮั เซ�

3 โม ยูด่า เซ บะ โรฮ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ เจอ ซิเมโอน
เซ โฮว ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ดิ ไม่ เอะ เอ� ฮอยจ
นึง นาตี ก มอป ไม พะจาว อาึง เนิ� ละ ซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่
โม คะนาอนั นา เซ� ฟวยจ เซ เอะ ซ โฮว เรอึม โรฮ รุป ไม่
โม เปะ นึง นาตี ก มอป พะจาว อาึง ละ โม โกะ เปอะ โรฮ��
อฮั เซ� โม ซิเมโอน เซ โฮว เนอมึ ไม่ อื ฆาื อ�ื 4 เญอืม โอก
โฮว รุป เนอึม โม ยูด่า เซ� พะจาว เกือฮ โรฮ โม คะนาอนั
ไม่ โม เปรซีิ เซ ไป นึง อ�ื โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย อาวต
นึง เมือง เบ่เซก เซ ติ ฮมาึน ปุย เอนิ� 5 โม เซ ยุ โรฮ อาโด่
นีเบ่เซก ป มัฮ กซัต นึง เมือง เบ่เซก เซ� ตอซู โรฮ ปุ แตะ
ไม่ อ�ื เป เนอึม โม คะนาอนั ไม่ โม เปรซีิ เซ� 6 อาโด่นีเบ่
เซก เซ ตอ ฮา อ�ื โม เซ ปังเมอ อาื แม โฮมวต อ�ื โม เซ
กิต โรฮ โฆวน เตะ โฆวน ชวง กซัต เซ โรฮ�

7 กซัต อาโด่นีเบเ่ซก เซ อฮั เฮ�ี �ไก กซัต อาลแฆลฮ ปุย
ป เอจี กิต อาึ โฆวน เตะ โฆวน ชวง อื เกือฮ กุต เตอ� โม เซ
ไรฮ โซม อาวป บรอต เน่อมึ นึง โตะ งาวม อาึ โซม� ยุฮ อาึ
ละ โม เซ ตอก ออฮ� พะจาว เอจี ยุฮ โรฮ อื ละ อาึ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ� โม เซ โรวก กซัต เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ฟวยจ เซ กซัต เซ ยุม โรฮ นา เซ โรฮ�

8ฟวยจ เซ เจอ ยูด่า เซ โฮว ตอซู ไม่ ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม แม� เป โรฮ เมือง เซ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย อาวต นึง
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อ�ื โตก แม เมือง เซ นึง งอ� 9 ฟวยจ เซ แม โม ยูด่า เซ
เลีฮ ตอซู แม โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม คะนาอนั ป อาวต อื นึง บ
ลาวง ฮอยจ ละ ป อาวต อื นึง ตู เตียม� ฮอยจ แม โรฮ ละ
ป อาวต นึง นาตี เนเกป เซ� 10 รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม คะนา
อนั ป อาวต นึง เมือง เฮปโรน เซ โรฮ� เอจี มัฮ ก อฮั ปุย
คีรยิตั-อาราบ่า ไม่ ไพรม อ�ื โม เซ เยอ เป โรฮ โม เชไช ไม่
โม อาฮมัิน ไม่ โม ทันไม โรฮ�

โอตนีเอน เป ยว่ง เด่บี่
11ฟวยจ เซ แม โม เซ เยอ โอก ฮา นา เซ� โฮว รุป ปุ แตะ

ไม่ ปุย ยว่ง เด่บี่ แม� (ไพรม อื ปุย อฮั โรฮ คีรยิตั-เซเฟอ ไม่
ยว่ง เซ�� 12 เญอืม เซ คาเลป อฮั เฮี ละ ปุย� �ดัฮ ไก ป ปุน
ซะ เต ยว่ง คีรยิตั-เซเฟอ เยอ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ อกัซา ป มัฮ
กวน เครฮี แตะ แปน ปุย เญือะ อ�ื� อฮั เซ� 13 โอตนีเอน
กวน เคนัต ปุน ซะ เต โรฮ เมือง เซ� คาเลป เกือฮ เนอมึ อกั
ซา กวน เครฮี แตะ เซ แปน ปุย เญือะ อ�ื เคนัต เซ มัฮ ปุ
คาเลป� 14 เญอืม เอจี เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ เซ� อกัซา เซ บะ
โรฮ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮว ปัว รปึม นึง เปือะ โกะ แตะ เซ�
เญอืม ยุ คาเลป ฮอยจ กวน รโปวน แตะ ไม่ เลีฮ อื เน่อมึ นึง
ตัง โฆระ บรงั เงอ� ไฮมญ อ�ื �เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 15 กวน รโปวน อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ
เกือฮ โอเอฮี ละ กวน เปอะ เฮี ติ เจือ� เญือม เกือฮ เปอะ
เอะ อาวต นึง ลาึน เนเกป เปอ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เนิ ไม่
ลโลวง ไก รอาวม ปลาึฮ นึง โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื คาเลป
เกือฮ เนอึม ลโลวง ก ไก รอาวม ปลาึฮ เซ ละ กวน แตะ เตื
อง ป อาวต อื ก เซฮ ไม่ ก ล่าวง เซ ฆาื อ�ื

16 ไก โรฮ โม เคไน ติ มู� โอก โฮว เน่อมึ นึง น่อง อนิท
พลัม ป มัฮ เวยีง เยรโีค� โฮว ดิ ไม่ เจอ ยูด่า ฮอยจ นึง ลาึน
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เวอืฮ� โม เคไน เซ ลอต อาวต นึง ลาึน เนเกป โบ ยว่ง อา
รตั เซ� แปน อาวต ดิ ไม่ ปุย นา เซ� โม เคไน เซ มัฮ โรฮ
จัตเจือ โปะ ไอ โมเซ โรฮ�

17ฟวยจ เซ เจอ ยูด่า เซ โฮว ดิ ไม่ เจอ ซิเมโอน ป มัฮ เอี
ยกปุ แตะ เซ� โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม คะนาอนั ป อาวต นึง ยว่ง
เซฟัต� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ยว่ง เซ เตือง โอยจ อ�ื โม เซ ปุก
โรฮ มอยฮ ยว่ง เซ� อฮั โฮรมา ไม่ อ�ื 18 โม เจอ ยูด่า เซ ปุน
เลียก กุม โรฮ เมือง กาซา� เมือง อตัเคโลน� ไม่ เมือง เอโค
รน ไม่ นาตี อาวต อื เตือง โอยจ อ�ื 19พะจาว อาวต ไม่ โม
ยูด่า� โม เซ ปุน โครฮ โรฮ ป อาวต นึง บลาวง นึง ฌื เกือฮ
โอก ฮา แตะ� ปังเมอ โอ ปุน โครฮ โม ป อาวต นึง เตะ ลโล
วง นึง อ�ื นึง ไก เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ โม เซ� 20 เมือง เฮ
ปโรน เซ� โม เซ เกือฮ เนอึม อื ละ คาเลป ตอก เอจี อฮั ไอ
โมเซ อาึง� คาเลป เซ ปุน โครฮ โรฮ กวน รเมะ อานัก ลอวย
ปุย เซ โอก โรฮ� 21 เจอ เบ่นยามิน เนอ ปังเมอ โอ โครฮ โม
เยบุ่ต ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เกือฮ โอก ฮา แตะ�
โม เยบุ่ต เซ ลอต อาวต ไม่ โม เบ่นยามิน ฆาื อื นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

ไลลวง เจอ ไฮญ นึง อื
22 ป มัฮ จัตเจือ โยเซป เปอ ฮาวก รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปุย

ยว่ง เบ่ตเอน โรฮ� พะจาว อาวต โรฮ ไม่ โม เซ โรฮ� 23 โม
เซ ดวน โรฮ ปุย โฮว เลียป แลน ยว่ง เบ่ตเอน เซ (ไพรม อื
ยว่ง เซ อฮั โรฮ ปุย ยว่ง ลุต ไม่ โรฮ�� 24 เญือม ฮาวก โม
ป โฮว เลียป แลน ยว่ง เบ่ตเอน เซ รโตฮ ยุ ปรเมะ โอก เน่
อมึ โตะ ยว่ง เซ ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ รโฮงะ
คระ เลียก โตะ ยว่ง เฮี เนิ� เดอมึ เอะ ซ ละ จีวติ เปอะ เกือฮ
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ไอม�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 ปุย เซ โร เนอมึ คระ เลียก ปุย โตะ
ยว่ง เซ ละ อื ฆาื อ�ื โม เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ยว่ง
เซ เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ ละ โรฮ ปุย เซ ไม่ กวน เฌือต อื
เกือฮ ไอม โรฮ� 26 ปรเมะ เซ ลอต โฮว อาวต ไม่ โม ฮติไท
ฆาื อ�ื ตัง โรฮ ยว่ง นา เซ� อฮั โรฮ ยว่ง ลุต ไม่ อ�ื ลอต
โรฮ แปน มอยฮ ยว่ง เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

27 เจอ มะนาเซ เยอ ปังเมอ โอ โครฮ ป อาวต นึง เมือง โม
เฮี โอก ฮา แตะ� มัฮ ปุย เมือง เบ่ตชนั� เมือง ทาอานัก�
เมือง โด่� เมือง อปิเลอมั� เมือง เมกิตโด่� ไม่ ปุย ยว่ง แต
วะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง เมือง โม เซ โรฮ� โม คะนาอนั เซ
ลู ลัง่ อาวต นา เซ ฆาื อ�ื 28 เญอืม เอจี ปุน โม อซิราเอน รที
แตะ ไม่ ไก เรยีง แด่น แตะ� บัง่คัป โรฮ โม คะนาอนั เซ ยุฮ
กัน ละ แตะ� ปังเมอ โอ โครฮ อื โอก ฮา แตะ� 29 เจอ เอฟ
ราอมิ เมอ โครฮ โตว โรฮ โม คะนาอนั ป อาวต เมือง เกเซอ
โอก ฮา แตะ� โม คะนาอนั เซ อาวต ลัง่ นา เซ ไม่ โม เซ ฆาื
อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

30 เจอ เซบู่ลุน เนอ โครฮ โตว โรฮ ปุย เมือง คิตโรน ไม่
ปุย เมือง นาฮะโลน โอก ฮา แตะ� โม ปุย คะนาอนั อาวต
ลัง่ ซน่ะ ลลาึง โม เซ� โฮลฮ โรฮ ยุฮ กัน โซะ ละ โม อซิรา
เอน ฆาื อ�ื 31 เจอ อาเชอ เยอ� โครฮ โตว โรฮ ปุย เมือง โม
เฮี โอก ฮา แตะ� มัฮ เมือง อกัโค� เมือง ไซด่อน� ไม่ ยว่ง
อกัลัป� อกัซิป� เฮนบ่า� อาฟิก� ไม่ เรโฮป� 32 เจอ อาเชอ
เซ จัมเปน อาวต ฆาื อื ซน่ะ ลลาึง โม คะนาอนั� ฆาื โอ อื
โครฮ โม เซ โอก ฮา แตะ� 33 เจอ นัปทาลี เยอ โครฮ โตว
โรฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต ไม่ ยว่ง เบ่ตอานัต โอก ฮา แตะ�
โม นัปทาลี เซ อาวต โรฮ ลัง่ ไม่ โม คะนาอนั ฆาื อื นึง เมือง
เซ� ปังเมอ ปุน คานัป โรฮ ปุย เมือง โม เซ ยุฮ กัน โซะ ละ
แตะ� 34 โม อาโมไร เยอ แม โครฮ ไฆฮ โรฮ โม เจอ ด่าน
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โอก ฮา แตะ� เกือฮ อื ตอ แม ฮอยจ นึง บลาวง� ญอม โตว
เกือฮ อื แม เลีฮ อาวต นึง เตะ ลโลวง� 35 โม อาโมไร เซ ลู
ลัง่ อาวต นึง บลาวง เฮเรต� นึง ยว่ง ไอยาโลน ไม่ ยว่ง ชา
อนับิม่ ลัง่� กัง เคะ เอ ป มัฮ จัตเจือ โยเซป เปอ� ปังเมอ เป
โม อาโมไร เซ� ปุน คนัป แม โม อาโมไร เซ ยุฮ กัน โซะ ละ
แตะ� 36 ม่าื เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ โม อาโมไร เยอ� ฮาวก
เน่อมึ เงยีก ดอโกก ฮอยจ ละ ยว่ง เซลา ฮาวก ก ล่าวง�

2
เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ เคะ ปุย

1 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว โอก เน่อมึ ยว่ง กิละกัน
ฮาวก ฮอยจ นาตี โบ่คิม� อฮั เฮี ละ ปุย� �อาึ เอจี ตาว โม
เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ� ไม่ เอจี ตาว โรฮ โม เปะ ฮอยจ นึง
เมือง เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ� อาึ ตึน
อฮั ละ เปอะ โอ แตะ ซ เบีย ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง ไม่
เปอะ เซ� 2 อาึ เอจี คัต โม เปะ โอ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่
ปุย เมือง เฮ�ี อาึ ดวน โม เปะ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทื โม เซ พะ
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนองึ ป อฮั
อาึ ละ แตะ� เมอยุ โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ อ�ื 3 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ อาึ ซ โครฮ โตว โม เซ โอก ฮา เปอะ� ซ เกือฮ โม
เซ แปน ป คัม ป คุย โม เปะ� พะ ทื โม เซ ซ แปน โรฮ ตอก
แฮวะ ตอก ซราว ละ เปอะ�� อฮั เซ� 4 เญอืม ฮมอง โม อซิ
ราเอน อฮั เตปด่า ยุฮ พะจาว โอเอฮี ละ แตะ ตอก เซ� โม
ลัปซด่อน เซ เตือง โอยจ อื เยอืม ฆาื อื เรยีง� 5 ปุย ลอต อฮั
โบ่คิม* ไม่ นา เซ ฆาื อ�ื มอก ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
นา เซ�
* 2:5 2:5 นึง ลปุง ฮบีรู โบ่คิม เซ มัฮ อฮั อื �โม ป เยอืม� ไม่�
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โยชูวา ยุม
6 เญอืม เอจี พลวย โยชูวา โม อซิราเอน เกือฮ เอญี เญอ�

โม อซิราเอน เซ เอญี เนอมึ ฮอยจ นึง พริ โซม เบรอมึ มอก
โม โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 7 โม อซิราเอน เนอ
นัปทื เนอมึ พะจาว ไน ติ เจน ไอม ลัง่ โยชูวา� ฮอยจ โรฮ ละ
เจน โม ป เอจี กวต อาญุ นึง อื ป เตือน ลัง่ ยุ อมันัต พะจาว
ตอก เรอึม พะจาว โม อซิราเอน โรฮ� 8 โยชูวา กวน นนู ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ� ยุม เญือม เอจี ไก อาญุ แตะ ติ
รอย ไม่ กาว เนอึม� 9 เญือม เอจี ยุม อ�ื ปุย โฮว รมอยจ
อื นึง นาตี ยุฮ โกะ อื ไอฮ� ก อฮั ปุย ทิมนัต-เฮเรต ไม่� นึง
บลาวง เอฟราอมิ ป ไก โปน บลาวง กาอตั ลวง ลั่กล่าวง�
10 โม ป มัฮ ปุ จุป ปุ ฆอ โยชูวา เซ เอจี ยุม ตื โรฮ� เอจี โฮลฮ
โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� เญือม เอจี มัฮ แม อื ปุย
เจน โคระ นึง อ�ื เญือะ ยุง โตว พะจาว. ยุง โตว กัน ซัมคัน
ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน�

โม อซิราเอน เนองึ โตว ป อฮั พะจาว
11ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เนอ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน

พะจาว อ�ื ซาวป ทื ฮุป พะบ่าอนั� 12 เญือะ ฆวต ทื โตว เย
โฮวา พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� เตือง เอจี มัฮ พะจาว
เซ ป นัม อื เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� ซาวป โรฮ นุ่ม
ไว พะจาว ไฮญ ป ทื ปุย แควน เซ โฮวน เจือ� มัฮ เซ ป รอก
พาวม พะจาว นึง อื ฆาื อ�ื 13 โม เซ ละ โปวฮ พะจาว เนอึ
ม เซ� ทื ฮุป บ่าอนั ฮา อื ไม่ พะอตัทาโรต โรฮ� 14 พะจาว
รอก พาวม นึง โม อซิราเอน ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ปุยไฮะ ปุย
ฮอน เลียก ซะ เต เมือง อ�ื โม อซิราเอน เซ เญือะ ปุน ตอซู
โตว โม ป ฮอยจ ซะ เต แตะ เซ� ลอต โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมั
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นัต โม เซ ฆาื อ�ื 15 เญอืม โฮลฮ อื โอก โฮว รุป ไม่ ปุย เยอ�
พะจาว เกือฮ เนอึม อื ไป ตอก ซันญา แตะ อาึง ละ อ�ื โม
อซิราเอน เซ โฮลฮ เนอมึ อาวม ป โซะ ลัมเลือ ฆาื อ�ื

16ฟวยจ เซ พะจาว เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน ป รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ละ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ เรอึม โม อซิรา
เอน เซ เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน ป เลียก ซะ เต เมือง อื
เซ� 17 ปัง มัฮ ตอก เซ โม อซิราเอน เซ ปังเมอ โอ ลัง่ ญอม
งอ่ต ป อฮั โม ป รเตีฮ รตุม เซ� เนอึม โตว รพาวม ละ พะ
จาว. ซาวป แนฮ ทื พะจาว ไฮญ ฮา ซ ทื แตะ พะจาว เนอึ
ม� เจน มะเปือะ อื เนองึ ป อฮั พะจาว. เจน ปุย โคระ นึง อื
ปังเมอ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา คระ โครง โฮว มะเปือะ แตะ เซ�
เญือะ เนองึ โตว ป อฮั พะจาว เฟือฮ� 18 โครยญ โฮน� เญื
อม เกือฮ พะจาว ป รเตีฮ รตุม ไก ละ ปุย เยอ� พะจาว อาวต
ไม่ ปุย เซ� พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ไม่ เรอมึ โรฮ
อื เกือฮ โปน ฮา โม ป คัม ตุง อื ฆาื อื ไน ติ เจน ไอม ป รเตีฮ
รตุม เซ� เญอืม ยุ พะจาว อาวต โม เซ ไม่ โซะ ป อาวม แตะ
ปอ เยอืม แตะ ฆาื คัม ตุง ปุย แตะ เซ� พะจาว เลียก พาวม
นึง อ�ื เรอึม อื ฆาื อ�ื 19 เญือม เอจี ยุม ป รเตีฮ รตุม โอ
เอฮี เซ� โม ลัปซด่อน เนอ ปังเมอ แม ลัก่เคะ แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ ป ฆอก ป เบร โฮฮ ฮา ยุฮ ปุย เจน มะเปือะ อื แม� โฮว
ซาวป นุ่ม ไว พะจาว ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อ�ื ญอม
โตว เคราะ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร ไม่ ลึง แนฮ รพาวม แตะ�

20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิ
ราเอน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เมือง เฮี เอจี พิต ลปุง ซันญา
อาึ ไม่ โม จัตเจือ อื ไพรม อ�ื เนองึ โตว ป อฮั ฮะ� 21 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ ปุย ตังเมือง ป โฮฮ ลัง่ อื ฮา โครฮ โยชูวา อื
เญือม ไอม ลัง่ แตะ� อาึ เญือะ ซ โครฮ โตว โรฮ โม เซ โอก
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ฮา อื ฆาื อ�ื 22 เฆิม เฮี อาึ ซ เกือฮ ปุย ตังเมือง เฮี แปน ควน
ยุง แตะ ไล โม อซิราเอน ตัม ซ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ ฮุ ตอก
จัตเจือ ไพรม แตะ ไม่ โอ อื โฮว นึง�� อฮั เซ พะจาว. 23 มัฮ
ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว ปุย ตังเมือง เซ อาวต ลัง่ เมือง เซ ฆาื
อ�ื เกือฮ โตว โรฮ โยชูวา ปุน โครฮ เอนิ อื โอก�

3
ปุย ตังเมือง แปน ควน ยุง พะจาว รพาวม โม อซิราเอน

1 พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ตังเมือง โฮฮ โรฮ ลัง่ นึง ซน่ะ ล
ลาึง โม อซิราเอน งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ลอง แตะ
แลน รพาวม โม อซิราเอน� ป มัฮ โม ป โอ ดิ โฮลฮ โฮว รุป
ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เมือง คะนาอนั เซ� 2 มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ
อื โม กวน เฌือต อซิราเอน โครยญ เจน ปุย ยุง ไลลวง ตอก
รุป ปุย� นึง โอ อื ดิ โฮลฮ รุป เน่อมึ ไพรม อื กา เซ� 3 ปุย ตัง
เมือง ป อาวต ลัง่ เซ� มัฮ โม จาวเมือง ฟีลิซเตีย เตือง พอน
อ�ื ไม่ โม คะนาอนั เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ปุย เมือง ไซด่อน�
ไม่ โม ฮไีว ป อาวต นึง บลาวง เลบ่านอน เน่อมึ นึง บลาวง
เฮอโมน นึง อ�ื ฮอยจ ละ เงยีก ฮามัต� 4พะจาว มัฮ เกือฮ
อื ปุย โม เซ โฮฮ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ยุง แตะ เมาะ ปุน
เนอึง โม อซิราเอน ลปุง ซตอก แตะ อาึง ไม่ โอ อื ปุน เนอึ
ง� ลปุง ซตอก อื อาึง เซ� เอจี มัฮ ป เกือฮ อื ไอ โมเซ ซึป
ละ โม จัตเจือ ไพรม อื โฮ� 5 โม อซิราเอน เนอ� โฮลฮ เนอึ
ม อาวต ซน่ะ ลลาึง โม คะนาอนั ไม่ โม ฮติไท� โม อาโมไร�
โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต เซ ฆาื อ�ื 6 โฆง โรฮ ไอฮ
โม ปรโปวน ไน โม คะนาอนั เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� ญอม
โรฮ เกือฮ ปรโปวน ไน โม โกะ แตะ เอญี ละ ปรเมะ โม คะ
นาอนั เซ ไม่ นุ่ม โรฮ อื ไว พะ ทื อื โรฮ�
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ไลลวง โอตนีเอน
7 โม อซิราเอน ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. เบีย โรฮ เย

โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� โฮว ซาวป ทื พะบ่าอนั ไม่ พะอตัทา
โรต� 8พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื ญอม
เกือฮ กซัต คูซันรชิาทาอมิ ป มัฮ กซัต เมือง เมโซโปเตเมีย
เป เมือง อื ฆาื อ�ื โม อซิราเอน เซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต
กซัต เซ ฆาื อื ซเตะ เนอึม เอนิ� 9 เญือม เอจี กอก แม โม
อซิราเอน พะจาว เรอึม แตะ ปอ เยอืม เอนิ แตะ แม� พะ
จาว เลือก ปุย ติ ละ แปน อื ป เรอึม โม อซิราเอน� เกือฮ
โปน ฮา ป โซะ อาวม อื เซ� ปุย เซ มัฮ โอตนีเอน กวน เคนั
ต� เคนัต เซ มัฮ ปุ คาเลป� 10 ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ
นึง โอตนีเอน เซ� โฮลฮ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน
เบือ อ�ื เญือม รุป โอตนีเอน ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง เมโซโป
เตเมีย เยอ� พะจาว เกือฮ เอนิ อื เป กซัต เซ� 11ฟวยจ เซ
ปลัฮเตะ อาวต โม อซิราเอน เนอ� โฮลฮ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง เบือ อื รปาวน เนอึม� กังเคะ เอ โอตนีเอน เซ ยุม
โรฮ�

ไลลวง เอฮุต
12 โม อซิราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. พะจาว

ญอม เกือฮ กซัต เอกโลน เมือง โมอปั ระ รที ฮา โม อซิรา
เอน ฆาื อ�ื 13 กซัต เอกโลน เซ เกือฮ แม โม อมัโมน ไม่ โม
อามาเลก ฮอยจ เรอึม แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิ
ราเอน� โม เซ ปุน เป เอนิ เวยีง น่อง อนิทพลัม เซ เบือ อ�ื
14ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เนอ โฮลฮ แม อาวต ฆรมึ อมันัต
กซัต เอกโลน เมือง โมอปั เซ กาว ซเตะ เนอมึ ฆาื อ�ื

15 เญือม เอจี กอก แม โม อซิราเอน พะจาว เรอมึ แตะ�
พะจาว เกือฮ แม ป เรอึม อื ฮอยจ ฆาื อื ติ ปุย แม� ปุย เซ
มัฮ เอฮุต กวน เกรา� มัฮ เจอ เบ่นยามิน� มัฮ ปุย วิ ไม่ อ�ื
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มาื โฮลฮ โม อซิราเอน เซีย พาซี ละ กซัต เอกโลน เมือง โม
อปั เปอ� มัฮ เอฮุต เซ ป โฮว ตาว ละ อ�ื 16 เญือม เซ เอ
ฮุต เตอ แตม โรวก วจิ ลไล ลอม ลัง่ เมาะ ติ รเนฮ ไม่ แตะ
ติ� ปุก อื ไม่ รเวอืง ลวง ดอม แตะ กไน เครองึ จาวป แตะ
เซ� 17 เอฮุต เซ เลียก ตาว เนอึม พาซี ยุฮ โม อซิราเอน เซ
ละ กซัต เอกโลน เมือง โมอปั เซ� กซัต เซ มัฮ ปุย โกลยญ
ลัมเลือ เอนิ� 18 เญอืม เอจี ฟวยจ ตาว อื พาซี ลัง ตาว แตะ
ละ กซัต เซ� เอฮุต เซ ดวน แม โม ป กลอม โรวก พาซี ยุฮ
โม อซิราเอน เซ เอญี� 19 โกะ อื แม ลเตือฮ แม คระ ไก ฮุป
แกะ ซลัก ปุย ป อาวต โบ กิละกัน เซ� แม เลียก อู แม ไม่
กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� อาึ ไก โรฮ ป ฆวต บระ ร
โฮงะ ละ เปอะ เกือฮ ปะ ฮมอง�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เซ อฮั
เฮี ละ โม กวนไจ แตะ� �เกือฮ เอะ อาวต โน่ง ติ เตะ� โม
เปะ โอก เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม กวนไจ อื เซ โอก เนอมึ�

20 เญอืม เซ เอฮุต เลียก เคะ กซัต เซ เญอืม อาวต โน่ง อื
โตะ ฮอง ลโล่ะ แตะ คัก ฮลาวง อ�ื เอฮุต อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ
กซัต� อาึ โฮลฮ รปั รซอม เน่อมึ พะจาว� รซอม เซ เยอ�
ฮอยจ ละ ปะ�� อฮั เซ� กซัต เซ โกฮ เอนิ ฮา ก งาวม แตะ
เซ� 21 ลไล เซ� เอฮุต กอยฮ เตะ วิ แตะ ลวต วจิ ปุม แตะ
นึง รเวอืง ลวง ดอม แตะ เซ� บวก เอนิ เวยีก กซัต เอกโลน
เซ นึง อ�ื 22 วจิ ยุฮ อื เซ เลียก เอนิ ปอ ลอยจ แตะ เตือง
ซตุ อ�ื ลล่อน เอนิ ฮอยจ ลัก่เคะ อ�ื เอฮุต เซ เญือะ กอฮ
โตว วจิ แตะ นึง เลอึป เอนิ ฮกั เวยีก เอกโลน อ�ื 23ฟวยจ
เซ เอฮุต เซ ลอต โอก ฮอยจ ก พร�ิ ซอง ปุ โอก รเวอืะ ฮอง
ก ล่าวง เซ เตือง โอยจ อ�ื โจต กอแจ ไม่ อ�ื

24 เญือม เอจี ฟวยจ โอก โฮว เอฮุต เซ� โม กวนไจ กซัต
เซ ริ เลียก แลน กซัต นึง ฮอง ก ล่าวง เซ� ยุ เอจี ซอง ปุย
รเวอืะ ไม่ โจต อื กอแจ โครยญ ฮอง อ�ื โม เซ แกต อื มัฮ
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เลียก อื โตะ ซวม� 25 เญือม เอจี มอง โม เซ อื เล่ีญ ปอ
เตือ แตะ ไม่ โอ แตะ ยุ โปฮ อื รเวอืะ ฮอง ติ ชวง เงอ� โม
กวนไจ อื เซ ตุย ควน กัฮ กอแจ รเวอืะ เซ โปฮ แลน อ�ื ยุ
เอนิ ยุม กซัต ยุฮ แตะ เซ ไม่ ไอจ เฮยี เยอื อื นึง ไมะ แปน�
26ลไล มอง โม เซ กซัต ยุฮ แตะ เซ� เอฮุต เซ ตอ ฮอยจ ละ
โปน แตะ ก อาวต ฮุป แกะ ซลัก ปุย เซ� เตือน แม ฮอยจ
ยุฮ แตะ นึง ยว่ง เซอีรา แม� 27 เญือม เอจี ฮอยจ อ�ื เอ
ฮุต เซ ฮาวก ปาึง โตวต ยุฮ แตะ นึง บลาวง เอฟราอมิ ละ
ซ รโจะ อื โม อซิราเอน เซ เกือฮ โฮว เรอมึ รุป ไม่ แตะ� เอ
ฮุต เซ นัม เนอมึ โม อซิราเอน เซ เลีฮ ฮา บลาวง อาวต แตะ
เซ� 28 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว ฟวต อาึ� พะจาว เอจี
เกือฮ โม เปะ เป โม ป รุป ไม่ เปอะ ป มัฮ โม โมอปั เฮ�ี� อฮั
เซ� โม เซ โฮว ฟวต เนอมึ อ�ื โฮว อาวต อาึง นึง รเดือง ก
เตือง โม โมอปั เซ โกลง จอแด่น� ญอม โตว เกือฮ โม เซ
เตือง ติ ปุย เนอึม� 29 เญือม เซ โม อซิราเอน เนอ ยุฮ เนอึ
ม ยุม ไม่ ปุย โมอปั เซ เมาะ ด่าว ติ ฮมาึน ปุย� มัฮ โอยจ โม
ป ระ เรยีง ระ แด่น ไม่ อ�ื เบลือฮ โตว ยุฮ แตะ ติ ปุย เนอึ
ม โม เซ เยอ� 30 ซเงะ เซ เยอ� ปุย โมอปั เซ ไป เนอึม นึง
โม อซิราเอน เซ� ฟวยจ เซ เมือง อซิราเอน เนอ ลอต โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื อื รเตะ เนอมึ เอนิ�

ไลลวง ชมักา
31ฟวยจ เอฮุต เซ ไก แม ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ ชมักา� มัฮ

กวน อานัต� ปุย เซ มัฮ โรฮ ป เรอมึ โม อซิราเอน เกือฮ โปน
ฮา ป รุป ไม่ อื โรฮ� โกว เอนิ ซน่อต โครฮ ปุย โมวก ละ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย แปน แลฮ รอย ปุย เอนิ�
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4
เด่โบร่า ไม่ บ่ารกั

1 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุม เอฮุต เซ� โม อซิราเอน ยุฮ แม ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื 2 เญือม เซ พะจาว ญอม
เกือฮ ยาบิน่ ป มัฮ กซัต เมือง คะนาอนั คัม ตุง โม อซิรา
เอน� ยาบิน่ เซ อาวต นึง เวยีง ฮาโซ� ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื
มัฮ ซิเซรา� มัฮ ปุย เมือง ฮาโรเชต ฮาโกอมิ� 3 กซัต ยาบิน่
เซ ไก เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ ซไตม รอย กัน� เอจี โฮลฮ คัม
ตุง โม อซิราเอน ไม่ รพาวม ซวก แตะ งา่ เนอึม� โม อซิรา
เอน เยอืม นึง ตุก รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ปัว เนอึม ปัว แนม
พะจาว เรอมึ แตะ�

4 เญอืม เซ ไก โรฮ ปรโปวน ติ ปุย� แปน โรฮ ป รเตีฮ รตุม
โอเอฮี ละ โม อซิราเอน โรฮ� มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว�
มอยฮ อื มัฮ เด่โบ่รา� มัฮ ปรโปวน เญือะ ลัปปีโด่ต� 5 ปุย
เซ กอ งาวม ฆรมึ โคะ อนิทพลัม ติ โดฮ ซน่ะ ยว่ง รามา ไม่
ยว่ง เบ่ตเอน� อาวต นึง บลาวง นาตี เจอ เอฟราอมิ� โม
อซิราเอน กอ โฮว เคะ อื นา เซ� ละ ซ เกือฮ อื รเตีฮ โอเอฮี
ละ แตะ� 6 ติ ซเงะ อื ปรโปวน เซ ตอม มวยญ แตะ ละ บ่า
รกั ป มัฮ กวน อาบีโ่นอมั� บ่ารกั เซ อาวต นึง เมือง เคเด่ต
นึง นาตี เจอ นัปทาลี� อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน ดวน ปะ ยุฮ อื ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ ซาวป
รโจะ ปรเมะ ติ ฮมาึน ปุย� ป มัฮ โม เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ เซ
บู่ลุน� ฟวยจ เซ โฮว ตาว คระ บลาวง ทาโบ่� 7 อาึ ซ นัม ซิ
เซรา ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ กซัต ยาบิน่ เซ เกือฮ ฮอยจ รุป
ปุ แตะ ไม่ โม เปะ นึง ฮอง โกลง คีโชน� ซ ฮอยจ นา เซ ไม่
เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ เป ปุย โม เซ� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ��
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8 บ่ารกั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปะ โฮว ไม่ เยอะ ซ
โฮว เยอะ� ดัฮ ปะ โอ โฮว โฮ� อาึ โฮว โตว โรฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

9 เด่โบ่รา อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ โฮว ไม่
เปอะ� คระ โฮว เปอะ เซ ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ โญต
ซัก แตะ นึง� พะจาว ซ มอป ซิเซรา เซ ละ ปรโปวน ติ ปุย
ฮา เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เด่โบ่รา เซ โฮว เนอึม ไม่
บ่ารกั ฆาื อ�ื ฮอยจ นึง เมือง เคเด่ต� 10 ฟวยจ เซ บ่ารกั
กอก ปรเมะ เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ เซบูลุ่น ฮอยจ เคะ แตะ นึง
เมือง เคเด่ต� โม ป โฮว ฟวต บ่ารกั เซ ไก ติ ฮมาึน ปุย� เด่
โบร่า โฮว โรฮ ไม่ อ�ื

11 เจน เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย� มัฮ โม เคไน� มอยฮ อื มัฮ
เฮเบ่อ� มัฮ จัตเจือ โฮบัป่ ป มัฮ เชอืก ไอ โมเซ� เฮเบ่อ เซ
เอจี รกัฮ ติ แตะ ฮา โม เคไน ไฮญ� กัง พากัง ยุฮ แตะ โบ
โคะ ไฆรจ ระ ป ไก นึง ยว่ง ซานันนิม ซดิ โรฮ ไม่ เมือง เคเด่
ต เซ�

12 ซิเซรา เญือม เอจี ฮมอง อื ไลลวง โฮว บ่ารกั ป มัฮ
กวน อาบี่โนอมั คระ บลาวง ทาโบ่ เซ� 13 เกือฮ เอนิ ตฮนั
ยุฮ แตะ รโจะ รเจอมึ เตือง โอยจ อ�ื เตือง เลาะ รุป เซิก
ยุฮ แตะ ซไตม รอย กัน เซ� โอก โฮว ไม่ อื ฮา เมือง ฮาโร
เชต-ฮาโกอมิ� ฮอยจ นึง โกลง คีโชน�

14 เญือม เซ เด่โบ่รา อฮั เฮี ละ บ่ารกั� �โฮว เมิฮ� เอจี
มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี มอป พะจาว ซิเซรา เซ ละ โม เปะ เอ� พะ
จาว โฮว รกา เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ เป�� อฮั เซ ละ อ�ื
บ่ารกั ไม่ ปุย ติ ฮมาึน เซ เลีฮ เนอึม เน่อมึ นึง บลาวง ทา
โบ่ เซ� 15 เญือม เลีฮ รุป โม บ่ารกั ไม่ อื ตอก เซ� พะจาว
เกือฮ ซิเซรา ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เตือง เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เซ แตก
ฟุง� ไป นึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ แตะ� ซิเซรา เซ เลีฮ
ฮา เลาะ บุก แตะ� ลอต ตอ นึง ชวง แตะ� 16 บ่ารกั อาื โม
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ตฮนั ไม่ โม เลาะ รุป เซิก เซ ฮอยจ นึง เมือง ฮาโรเชต-ฮาโก
อมิ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ ซิเซรา เซ เตือง โอยจ อ�ื
เญือะ ไอม โตว ติ ปุย เนอมึ�

17 ซิเซรา เซ ตอ ฮอยจ นึง พากัง อาวต ยาเอน ปรโปวน
เญือะ เฮเบ่อ ป มัฮ โม เคไน เซ� วฮิ นา เซ นึง ปุก กซัต ยา
บิน่ ปุ แตะ ไม่ โม จัตเจือ เฮเบ่อ เซ�

18 ยาเอน โอก รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� เลียก
กไน เฮ�ี ปุ ฮลัต�� อฮั เซ ละ อ�ื ซิเซรา เซ เลียก เนอมึ ฆาื
อื โตะ พากัง เซ� ยาเอน เซ เลอปึ อื นึง พรุ�

19 ซิเซรา อฮั เฮ�ี �อาึ ฆวต ญุ รอาวม� ปัว รอาวม เญี่
ยะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ โปฮ ปัง ฮกั รอาวม ตาึฮ
โมวก ละ อื ติ ปัง� เกือฮ อื ญุ อ�ื ฟวยจ เซ เลอปึ แม อ�ื

20 ซิเซรา เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ ชุง โตะ รเวอืะ พา
กัง เซ� ดัฮ ไก ป ฮอยจ ไฮมญ อาวต ปุย ไม่ เปอะ� โลยฮ
ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว ป อาวต ไม่ เยอะ�� ปัว เปอะ อฮั
เซ ละ�� อฮั เซ�

21 ซิเซรา เซ โซะ ไมญ ลัมเลือ� ลอต ปุน ไอจ ฆาื อ�ื เญื
อม เซ ยาเอน ตุย เตะ แตม ไม่ ลัก พากัง ติ� บระ เลียก เคะ
อื ลไล ปุน อื ไอจ� โจต โซมเซาะ อื นึง ลัก พากัง เซ ลล่อน
ฮอยจ ละ เตะ� ยุม เอนิ นา เซ�

22 เญือม เซ บ่ารกั เอญี โรฮ คระ เซ นึง ซาวป ลัง่ แตะ ซิ
เซรา เซ� ยาเอน โอก รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เลียก กไน
เฮ�ี อาึ ซ เปลีฮ ละ เปอะ ปรเมะ ซาวป เปอะ ยุ เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เญือม เลียก อื กไน พากัง เซ ยุ เอจี ยุม ซิเซรา เซ�
ลัก พากัง เซ อาวต ลัง่ นึง โซมเซาะ อ�ื

23 ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ เนอึม ยาบิน่ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม
คะนาอนั เซ ไป นึง โม อซิราเอน ตอก เซ� 24 โม อซิราเอน
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ปุน รที ระ แตะ ปุๆ ปอ ปุน ยุฮ อื ไลจ ไม่ กซัต ยาบิน่ เซ เตื
อง บัน่เมือง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

5
รซอม เชยี ยุฮ เด่โบร่า ไม่ บ่ารกั

1 ซเงะ เซ เด่โบ่รา ไม่ บ่ารกั ป มัฮ กวน อาบี่โนอมั เซ�
เชยี ฆาื อื นึง รซอม เชยี ตอก เฮ�ี

2 ไมจ ปุย ลืลาว เนอมึ พะจาว,
โม ป ระ เรยีง นึง เมือง อซิราเอน
เอจี ตอซู เนอมึ ตอซู แนม�
โม ลัปซด่อน เตม รพาวม�
เอจี ซาวม เฆรอมึ เนอมึ ละ ตอซู แตะ�
3 กซัต ก เซฮ ฮอยจ ก ล่าวง
ไมจ อื ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต�
อาึ ซ เชยี นึง รซอม ลืลาว
นึง มัฮ พะจาว กุม อซิราเอน�
4 โอ พะจาว เยโฮวา�
เญือม เลีฮ ปะ ฮา บลาวง เซอ�ี
เญือม โฮว ปะ ฮา นาตี เอโดม�
ปลัฮเตะ ดุงเดียง เอนิ�
มะลอง เอจี พลวย รอาวม ดู�
ชุต รวู เยอ เอจี โทก รอาวม เฮละ�
5 บลาวง ฌื โม มอยจ เตือง บลาวง ซีไน
เอจี รกุฮ รเตียง ซองนา เยโฮวา�
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน�
6 ติ เจน ชมักา กวน อานัต�
ซไม ยาเอน ปุย รโปวน�
ปุย โฮว คระ ซแวก ตัง คระ ซื�
โฮว ตื คระ แตวะ ตัง คระ ลวง�
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7 กา เฆียง ฮอยจ อาึ ป มัฮ เด่โบร่า
ยว่ง อาวต โม อซิราเอน เอจี ฮงั เยอื�
ฮอยจ ละ ฮอยจ อาึ ละ ซ แปน แตะ
ตอก มะ ละ โม อซิราเอน�
8 เญอืม เลือก อื ทื พะจาว โคระ
โซะ เนอมึ เกิต กัน ตอซู ละ�
ฮอยจ เอนิ นึง โตะ รเวอืะ เวยีง�
อซิราเอน ปาวน ฮมาึน ปุย
เญาะ ไก โตว ละ ตุย โล ไม่ เพลียฮ�
9 โตะ รพาวม อาึ อื เอจี มวน
นึง ชวน จาวเมือง ยุฮ อซิราเอน�
เอจี มัฮ โม ป ซมัก ไอฮ โฮว�
ไมจ เนอมึ ลืลาว พะจาว ฆาื�
10 เมาะ ป เอจี โฮลฮ บุก บรงั ปิญ�
ไม่ งาวม อื ราว พา คึนัก�
เตือง โม ป กอยฮ ชวง แตะ โฮว�
ไมจ ตื อื รโฮงะ เกือฮ ปุย ฮมอง�
11 ปุย อาวต นัมโม่ เอจี รเจอมึ
โฮลฮ เนอมึ ลืลาว เป พะจาว.
โม อซิราเอน เอจี เป เนอมึ�
เญือม เซ ปุย ไน พะจาว โกฮ โฮว เนอมึ�
ซาวม เฆรอมึ โครยญ โฆะ โตะ รเวอืะ เมือง�
12 เด่โบร่า� เด่โบร่า โกฮ�
โกฮ เชยี ลืลาว แม พะจาว�
บ่ารกั กวน อาบี่โนอมั� โกฮ�
โครฮ แปฮ โรวก ครา เปอะ เซ เอญี�
13ฟวยจ เซ โม ป ระ ป คาว ป โฮฮ ลัง่
ตัง โรฮ รที แตะ ละ โฮว รุป�
ปุย ไน พะจาว เซ ฮอยจ เคะ อาึ�
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ตอซู เนอมึ ไม่ โม ป ระ เรยีง เซ�
14 โม เอฟราอมิ เอจี เลีฮ ฮอยจ โตะ โลก�
โฮว ฟวต โม เบ่นยามิน ไม่ โม ลุกนอง อ�ื
โม ป ตัตเตียง เอจี เลีฮ เน่อมึ มาคี�
ป ระ รที เอจี เลีฮ เน่อมึ เซบู่ลุน�
15 จาวไน ยุฮ โม อติซคา ฟวต เด่โบร่า ฮอยจ โตะ โลก
ซไจ โอก โฮว ไม่ บ่ารกั�
เจอ โม รูเบ่น รงัมะ รพาวม
ปอ โอ ซาวม เฆรอมึ ละ โอก โฮว�
16 เมอยุ งาวม ลัง่ เปอะ โตะ คอก แกะ�
ละ มอง เปอะ งอ่ต ปาึง ป เลียง แกะ เปี เยอ�
เจอ โม รูเบ่น มัฮ เนอมึ โม ป รงัมะ ลัง่ รพาวม�
ยุง โตว ไมจ แตะ ฮอยจ ไม่ โอ แตะ ไมจ ฮอยจ�
17 โม กิเลอตั อาวต แนฮ ลัง่ บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่

เติต�
เจอ ด่าน เมอยุ อาวต ลัง่ อื ไม่ โล่ง เงอ�
เจอ อาเชอ งาวม ลัง่ โน่ง โบ ปลัฮ รอาวม เมอ�
อาวต แนฮ ลัง่ เญือะ ม่า แตะ นึง ตา เฮอื�
18 เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี
เอจี มัฮ โม ป ปุน ทอย จีวติ แตะ นึง กัน รุปเซิก�
19 เญอืม ฮอยจ กซัต โฮวน ละ ตอซู�
มู กซัต คะนาอนั เอจี ฮอยจ รุป�
รุป ดิ นึง โบ ทาอานัก ป อาวต ลัก่ โกลง เมกิตโด่�
โฮลฮ โตว ซเคระ เละ ไม่ มาื�
20 โม ซโมยญ รุป เน่อมึ มะลอง
พอง ตอซู ไม่ ซิเซรา�
21 โกลง คีโชน ป อฮั ปุย โกลง ไพรม ไม่
เอจี โอก เนอมึ รที แตะ ระ พราวป เอนิ�
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โรวก เอนิ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ�
โฮว แนฮ ลัก่กา เปอะ ไม่ ระ เรยีง เปอะ เซ เมิฮ�
22 เญอืม เซ บรอง รุป เอจี โกฮ ตอ�
เอจี ฮมอง ลอยฮ เรยีง อ�ื เซียง กลอฮ บรอง�
23 เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ อฮั เฮ�ี
ซะ ซม่อต โม เมโรต เซ�
ซะ โซะ ซะ ไซญ โม ลุกเมือง อื เมิฮ�
นึง โอ อื ฮอยจ เรอมึ กัน พะจาว,
เญือม ตอซู อื ไม่ โม ตฮนั ป ระ เรยีง ระ แด่น เซ�
24 เมาะ ปรโปวน ป อาวต โตะ เตน
มัฮ ยาเอน นึง อื ป โฮลฮ ปุย ลื�
ปุย เญือะ เฮเบ่อ โม เคไน�
เอจี ไก เนอมึ กุน ยุฮ ละ ปุย โฮวน�
25 เญอืม ปัว ปุย เซ ญุ รอาวม
เอจี เกือฮ นัมโนม ละ โซม อ�ื
เกือฮ เนอมึ อื โซม นัมโนม จอก ไมจ�
26 เตะ วิ อื เมือะ ลัก เตน�
เตะ ดอม อื เซ ไปญ เตะ แตม�
เลียก เกอมึ เอนิ ไกญ ซิเซรา เซ นึง อื
ลอก เอนิ โซมเซาะ อื ปอ ลล่อน อื เอนิ�
27 ปุย เซ ฆลาื ลอต โอ เญาะ เกียฮ โกฮ�
ไอจ เอนิ โบ ชวง ปรโปวน เซ�
ไอจ เฮยี เยอื ลัง่ เตะ� ลอต เอนิ ยุม นา ก ไอจ แตะ
นึง โบ ชวง ปรโปวน เซ�
28 ป มัฮ มะ ซิเซรา รไม่จ ลัง่ ยุ นา กวน แตะ เซ�
มอง แนฮ แก โกะ อื เน่อมึ โตะ นาตัง�
ฮงั แนฮ ซวน เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว�
มัฮ ตอก เมอ แนฮ� ไน่ ลอน เลาะ รุป เซิก ยุฮ อ�ื
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มัฮ ตอก เมอ แนฮ� ไน่ ลอน ตอ บรอง บัว่ เลาะ ยุฮ อื เซ�
อฮั เซ�

29 โม ปรโปวน ระ ไล ไม่ ดอฮ เฮยีง ยุฮ อ�ื
เพรยีง ตอก ซ โลยฮ แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี
ทัน โตว โฮวน งอ่ต ไซฮ ไม่ โดยญ�
30 โม เซ ตึน ซ มัฮ ซาวป อื โอเอฮี ไมจ�
ละ ซ รฆุ อื ไม่ ปุ แตะ�
ตอก ปรโปวน ไมจๆ ละ ซ โฮลฮ โม ตฮนั อ�ื
ติ ปุย ติ งอ่น� ติ ปุย ลอา งอ่น�
ตอก โรฮ พา แนน ไมจ ละ ซิเซรา�
พา ซี ลอา คัก ปัก ลวต ไล�
ละ ซ เกือฮ อื ละ มะ แตะ ละ ปุก อื โงก แตะ นึง�
อฮั อื ตอก เซ โม ปรโปวน เฮยีง เซ�
ป มัฮ มะ ซิเซรา เซ อฮั เลาะ อฮั ลาึน โรฮ อื
ละ โกะ แตะ ตอก เซ�
31 โอ พะจาว เนอมึ ป ไอม ลอป�
ปัว เกือฮ ลอป โม ป รุป ไม่ แตะ ไลจ ตอก เซ โครยญ โฆะ

อ�ื
ปัว เกือฮ โม ป ฮรกั เปอะ ไก อมันัต ระ�
ตอก รงั ซเงะ เญือม โอก โรง อื โฮ�
อฮั เซ รซอม เชยี เซ�
เญือม เซ เมือง อซิราเอน โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง

แปน รปาวน เนอมึ แตะ เอนิ�

6
ไลลวง กิเด่โอน

1 กังเคะ เอ โม อซิราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ พะ
จาว, เญือม เซ พะจาว เกือฮ โม มีเด่ียน โฮลฮ คัม ตุง อื ฆาื
อื อาแลฮ เนอมึ� 2 โซะ เนอมึ โคมเฮง โม มีเด่ียน โม อซิรา
เอน เซ� จัมเปน โฮว ซาวป เม่าะ ติ แตะ ฆาื อื นึง โตะ ครุฮ
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โตะ ทัม� ไม่ นา ก ไฆลป อ�ื 3-4 เญือม ซมา อื เฮงาะ รโกะ
โอ� โม มีเด่ียน ไม่ โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ เอ� ฮอยจ คัม ตุง ป ซมา อื ฮอยจ นึง เมือง
กาซา เอนิ� ตุย โรฮ โรวก เฮงาะ รโกะ ยุฮ อื เตือง คอง เลียง
อ�ื แกะ� ปิ� บรงั ไม่ โมวก โอเอฮี� โม อซิราเอน เญือะ ไก
โตว ป โซม ป ปอน ฆาื อ�ื 5 โม ป ฮอยจ คัม ตุง อื เซ ฮอยจ
โฮวน ตอก เอนิ ฮอยจ ซดู โฮ� โรวก โรฮ คอง เลียง แตะ ไม่
อื โฮวน� โรวก อื ไม่ พากัง ยุฮ แตะ� เตือง ปุย เตือง อุต
ยุฮ อื เซ� เญือะ ไก โตว ป ปุน เมีญ นึง โฮวน ลอน อ�ื โม
เซ เยอ� ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ อื แกล เอนิ�

6-7 เคียง คัม ตุง โม มีเด่ียน อื ตอก เซ โม อซิราเอน อาวต
ไม่ ตุกญัก ฮกัฮนิ แตะ ฆาื อ�ื เยอืม ปัว พะจาว เรอมึ แตะ�
8 เญือม ปัว อื ตอก เซ พะจาว เกือฮ ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ
เคะ อื ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ เอจี ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ นา ก โฮลฮ เปอะ แปน ครา เซีญ ปุย โฮ� 9อาึ เอจี เกือฮ
โม เปะ โปน ฮา อมันัต โม อียปิ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ โม เปะ
โปน ฮา อมันัต โม ป ตอซู ไม่ เปอะ นึง เมือง เฮ�ี อาึ เอจี
โครฮ โอก ฮา เปอะ� เอจี เกือฮ เมือง อาวต อื แปน ก อาวต
โม เปะ� 10 อาึ อฮั ติ แตะ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ปุ
ทื พะจาว ยุฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เมือง เฮี เยอ�� เอจี
อฮั เซ ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ
เฟือฮ�� อฮั เซ ลปุง พะจาว ซึป ปุย เซ เยอ�

11 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ นึง ยว่ง โอฟรา�
งาวม ฆรมึ โคะ ไฆรจ ยุฮ โยอตั� โยอตั เซ มัฮ มู อาบี่เย
เซอ� เญือม เซ กิเด่โอน กวน โยอตั เซ ปุก เญือม ปุฮ อื เฮ
งาะ ซาลี โตะ ควน บึน ปุย เปลิ อะงุน� นึง ซาวป อื เม่าะ ฮา
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โม มีเด่ียน นา เซ� 12 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ เปลีฮ ติ แตะ
ละ อื นา เซ� อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ปุย ระ เรยีง ระ แด่น เนอ�
พะจาว อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 กิเด่โอน อฮั เฮ�ี �จาวไน� ดัฮ พะจาว อาวต เนอมึ ไม่
เอะ โฮ� เมอยุ เกิต โอเอฮี เฮี ละ เอะ เอ� จัตเจือ เอะ กอ อู
ลอก ไลลวง กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะจาว โฆะ ตอก เกือฮ อื ปุย
โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� ปเล่ีย เฮี ไลลวง ป ซัมคัน ตอก เซ
มัฮ อาวต อื ก เมอ� พะจาว เอจี มัฮ ละ โปวฮ อื เอะ ยุง่�
เอจี เกือฮ เอะ อาวต ฆรมึ อมันัต โม มีเด่ียน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

14 พะจาว แลน กิเด่โอน เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
เรอึม โม อซิราเอน เนอ� เกือฮ โปน ฮา คัม ตุง โม มีเด่ียน
แตะ เบือ เรยีง แด่น เอจี โฮลฮ เปอะ เฮ�ี โม่ มัฮ อาึ ป ดวน
เปอะ โฮว เยอ�� อฮั เซ พะจาว�

15 กิเด่โอน โลยฮ อ�ื �จาวไน� อาึ ซ เกียฮ เรอึม โม อซิ
ราเอน ตอก เมอ แล� ซฆลาวม เญือะ เญะ มัฮ ป ชุมเรยีง
ฮา มู ปุย ไฮญ ไน เจอ มะนาเซ เฮี เตือง โอยจ อ�ื ไน เญือะ
เญะ เตือง โอยจ เจอะ� มัฮ อาึ ป แตวะ ไล นึง อื ฮา ปุย ไฮญ
เญอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ
อาวต ดิ ไม่ เปอะ� ปะ ซ ปุน ยุฮ เปอะ ไลจ โลม ไม่ โม มี
เด่ียน เมาะ ยุฮ ปุย ไม่ ปุย ติ โน่ง�� อฮั เซ�

17 กิเด่โอน อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ อาึ ปุก เนอึม รพาวม เปอะ
โฮ� ปัว เปอะ เปลีฮ ป ซัมคัน เนิ� เดอมึ อาึ ซ ยุง มัฮ เนอึ
ม อื พะจาว ป ลปุง ไม่ เยอะ เฮ�ี 18 ปัว เปอะ โอ ดิ โฮว ก
ไฮญ กา เฆียง เอญี อาึ ไม่ ป โซม ป ปอน ละ ซ ทไว เยอะ ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เออะ� อาึ ซ
มอง ปะ ฮอยจ ละ เอญี แม เปอะ�� อฮั เซ�
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19 กิเด่โอน ลอต เอญี เญือะ แตะ� มอก กวน ปิ ติ� โกยฮ
โตะ อ�ื ไอฮ โรฮ แปง เมาะ ติ ทัง� ยุฮ คโนมปัง โอ ไก เจือ
นึง อ�ื โรวก โตะ โตวง แตะ เซ โตะ กซาว ติ� โรวก โรฮ
รอาวม อื เซ โตะ เดือง� ตาว อื ละ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ�
ทไว อื ละ อื ฆรมึ โคะ ไฆรจ เซ� 20 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ตุย ค
โนมปัง เซ ไม่ โตะ โตวง เซ อาึง ราว ซโมะ เฮ�ี โทก รอาวม
โตะ ฮงา เซ ราว อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื กิเด่โอน ยุฮ เนอึม อื
ตอก เซ� 21 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ จิ โตะ ไม่ คโนมปัง เซ
นึง เปือง โคะฆิ ยุฮ แตะ� เญอืม เซ จาึฮ เอนิ งอ โอก เน่อมึ
นึง ซโมะ เซ� ฮะ ยุฮ คโนมปัง ไม่ โตะ เซ ปอ ล่อยญ เอนิ
อ�ื เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ไฆร พราวป เอนิ� 22 กิ
เด่โอน เญอืม เอจี ยุง อื มัฮ เนอมึ อื เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ�
ฮลัต ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ เอจี โฮลฮ
ยุ ที ยุ ทัม เตปด่า ยุฮ เปอะ� โซะ เนอึม แนม โน่ง เมอ��
อฮั เซ� 23 เญือม เซ พะจาว เกาะ โลม รพาวม อื ตอก เฮ�ี
�เกือฮ ติ เปอะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ปุ ฮลัต�
ปะ ซ ยุม เปอะ โตว ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญอืม เซ กิเด่โอน ยุฮ คัน ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะ
จาว นา เซ� อฮั เยโฮวา ชาโลม* ไม่ คัน เซ� คัน เซ ไก ลัง่
ฮอยจ ปเล่ีย� อาวต นึง ยว่ง โอฟรา� ไก นึง นาตี มู อาบีเ่ย
เซอ�

25 ซาวม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ กิเด่โอน� �ตุย โมวก โปก
ยุฮ เปือะ เปอะ� ไอฮ ปุ ทัต ป โรง อื ป ไก อาญุ อื อาแลฮ
เนอมึ เซ� คัน ป โก เปือะ เปอะ นา ก ตัน ปุย โอเอฮี ละ บ่า
อนั เซ เญื่อฮ แปฮ เกือฮ ไลจ� ซกัง อาเชรา ป อาวต โบ อื

* 6:24 6:24 นึง ลปุง ฮบีรู พะเยโฮวา ชาโลม มัฮ อฮั อ�ื �พะจาว ป เกือฮ ปุย
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่�
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เซ ฆู โรฮ แปฮ� 26 ไมจ เปอะ ตุย ซโมะ โก คัน นึง ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ตัม ปุก อื ไล แตะ นา ก ฮลาวง เตะ นา
เซ� มอก ตอง ทไว โมวก โปก เซ นึง ละ อาึ� โกว ซกัง อา
เชรา เซ แปน เคิ ละ ตาึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 กิเด่โอน บะ โรวก กวนไจ แตะ กาว ปุย ละ ซ ยุฮ อื ตัม
ดวน พะจาว แตะ ยุฮ� ยุฮ รซาวม กัน เซ นึง ฮลัต อื นึง คระ
เฌือต แตะ ไม่ ปุยว่ง แตะ� โรวต โตว ยุฮ อื เมือ ซเงะ่ อ�ื

28 ปวยฮ พริ เซ เญือม เอจี โกฮ ปุย ยว่ง เซ เน่อมึ ไอจ
แตะ� ยุ เอจี ไลจ คัน ยุฮ บ่าอนั เซ� ยุ เอจี ฆู ปุย ซกัง อา
เชรา เซ ไม่ อ�ื ยุ โรฮ ตอง ปุย โมวก โปก เซ นึง คัน โคระ
เซ โรฮ� 29 ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป ยุฮ เฮ�ี� อฮั
เซ� เญือม ไตซวน อื ไก โรฮ ป รโฮงะ ละ อ�ื �มัฮ กิเด่โอน
กวน โยอตั ป ยุฮ โอเอฮี โม เซ�� อฮั เซ ละ อื ปุย เซ�

30 ปุย ยว่ง เซ อฮั เฮี ละ โยอตั� �ตาว แปฮ กวน เปอะ เซ
โอก ฮอยจ นา เฮ�ี จัมเปน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ นึง เญื่อฮ อื คัน
ยุฮ บ่าอนั� ไม่ ฆู อื ซกัง อาเชรา ป อาวต โบ อื เซ�� อฮั เซ�

31 โยอตั โลยฮ อื ละ โม ป ฮอยจ ฟึนฟอง กวน แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ซ โฮว เปอะ ฆรอ ลปุง เปอะ ตัง บ่า
อนั� อมั ซ ฟู เปอะ มวยญ เดือ เปอะ โครวน รโตง อ�ื ดัฮ
ไก ป ฆวต เรอมึ บ่าอนั เนอ� ปุย เซ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ กา โอก
ซเงะ� ดัฮ บ่าอนั มัฮ พะจาว เนอึม โฮ� ตึน ซ เกียฮ เรอึม
ไอฮ ติ แตะ นึง เอจี ฮอยจ เญื่อฮ ปุย คัน ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ
ปุย� 32 เคียง ซเงะ เซ ปุย อฮั เยรูบ่าอนั ละ กิเด่โอน เซ�
เอจี มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ บ่าอนั เรอมึ ไอฮ ติ แตะ�� มัฮ อฮั อื
เซ นึง เญื่อฮ กิเด่โอน คัน ยุฮ บ่าอนั เซ�

33 ฟวยจ เซ โม มีเด่ียน ไม่ โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป
อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ� เตือง ดิ โกลง
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จอแด่น� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ฮอง โกลง ยติเรเอน เตือง
มู แตะ� 34 เญือม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เนอึม นึง กิเด่
โอน� กิเด่โอน เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื กอก ปุย ไน
มู อาบี่เยเซอ เอญี ฟวต แตะ� 35 ตอม โรฮ มวยญ แตะ ละ
ปุย เจอ มะนาเซ เกือฮ อื ฮอยจ ไม่ เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ�
กอก โรฮ เจอ อาเชอ ไม่ เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี ฮอยจ
โรฮ เคะ แตะ� โม เซ ฮอยจ เนอมึ เคะ อ�ื

36 เญือม เซ กิเด่โอน ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� ดัฮ
เปอะ ซ โกว เนอึม อาึ ละ เรอึม โม อซิราเอน ตอก เอจี อฮั
เปอะ เนิ โฮ� ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ� 37อาึ ซ อาึง ฮกั แกะ
ติ ปลัฮ นึง รบุฮ� ซงา่วป ก ซะ อา ดัฮ รน่ะ ไก นึง ฮาึก แกะ
เซ โน่ง� ดัฮ เตะ นา เซ ซออฮ� อาึ ซ ยุง ซ โกว เนอึม ปะ
แตะ ละ ซ เรอึม แตะ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ พะ
จาว� 38 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี เกิต เนอึม ตอก เซ� กิ
เด่โอน งาวป โกฮ ซเวยีต ฮาึก แกะ เซ� ซเกาะ นึง รน่ะ�
รอาวม นึง อื ปอ นาวก อื ยุฮ กลอง ติ�

39ฟวยจ เซ กิเด่โอน อฮั แม อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปัว
เปอะ โอ ดิ รอก พาวม นึง อาึ� อาึ ปัว แม อฮั ละ เปอะ ติ
โฮน โน่ง� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ลอง แลน นึง ฮกั แกะ เฮี ติ
โฮน แม� โฮน เฮี ปัว เปอะ เกือฮ ฮาึก แกะ เฮี ซออฮ� เกือฮ
รอาวม รน่ะ ไก นึง เตะ โน่ง�� อฮั เซ ละ พะจาว� 40 ซาวม
เซ พะจาว ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� ฮาึก แกะ เซ โน่ง ป ซออฮ
ฮอ� เตะ เฆียง อื เซ� ปังเมอ ซเกาะ เนอมึ นึง รน่ะ เล่ีป อ�ื

7
กิเด่โอน เป โม มีเด่ียน

1 เมือ กซะ งาวป อื กิเด่โอน ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื โกฮ โฮว
ฮอยจ นึง รอาวม ปลาึฮ ติ โดฮ ก อฮั ปุย ฮาโรต ไม่ อ�ื ตัง
ไคะ ยุฮ แตะ นา เซ� (มอยฮ โคระ กิเด่โอน เซ มัฮ เยรูบ่า
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อนั� โม มีเด่ียน เนอ ตัง ไคะ ยุฮ แตะ โตะ โลก ลวง ก ล่าวง
อื โบ บลาวง โมเร� 2พะจาว อฮั เฮี ละ กิเด่โอน� �โม ตฮนั
ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม มีเด่ียน เซ โฮวน ลอน� โม เปะ
ซ โคะ ปลาว เปอะ ติ แตะ เป ไอฮ นึง โกะ แตะ ฆาื อ�ื ตึน ซ
อวต เปอะ โกะ แตะ ไอฮ� ยุง เปอะ โตว มัฮ เป แตะ เบือ อาึ
ฆาื อ�ื 3 ไมจ เปอะ ดวน ปุย เกือฮ ยุฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก
ป ไก รพาวม ฮลัต เตอ� เกือฮ เอญี แปฮ ฮา บลาวง กิเลอตั
เฮ�ี� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว� เญอืม
เอจี อฮั เนอมึ อื ละ อื ตอก เซ ไก ป เอญี ฆาื ลอา ฮมาึน ไปล
ลอา เปือน ปุย� โม ป อาวต เซ ไก ลัง่ ติ ฮมาึน ปุย�

4พะจาว อฮั แม เฮี ละ กิเด่โอน� �โฮวน ลอน ลัง่ ป อาวต
ไม่ เปอะ เซ� ตาว แม โม เซ ฮอยจ นึง โกลง� อาึ ซ รฆุ ละ
เปอะ นา เซ� ดัฮ อาึ อฮั ปุย ออฮ คาว ละ โฮว ไม่ เปอะ ไมจ
เปอะ เกือฮ โฮว� ดัฮ อาึ อฮั ปุย ออฮ โอ คาว ละ โฮว ไมจ
เปอะ โตว เกือฮ ปุย เซ โฮว�� อฮั เซ ละ กิเด่โอน�

5 กิเด่โอน เกือฮ เนอมึ ปุย โฮว ฆาื อื ฮอยจ นึง โกลง� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นา เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ป เชยีต ครุต
รอาวม ตอก เคลือก เซาะ อื เซ เกือฮ อาวต โน่ง ติ มู� โม ป
ชุง นึง มะฆราวง แตะ ละ ซ ญุ อื รอาวม เซ เกือฮ โรฮ อาวต
โน่ง ติ มู�� อฮั เซ ละ อ�ื กิเด่โอน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ�
6 ป เชยีต เคลือก รอาวม นึง เตะ แตะ ไก ลอวย รอย ปุย�
โนก ฮา เซ ชุง ตื นึง มะฆราวง แตะ ละ ญุ แตะ รอาวม เตื
อง โอยจ อ�ื

7พะจาว อฮั อื ละ กิเด่โอน ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ
โปน ฮา โม มีเด่ียน เบือ ปุย ลอวย รอย ป เคลือก รอาวม
เซ� ซ เกือฮ เนอึม เปอะ เป� โนก ฮา ปุย ลอวย รอย เซ
เกือฮ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน เมิฮ��
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อฮั เซ ละ อ�ื 8 กิเด่โอน เกือฮ เนอึม อื เอญี� ไก ลัง่ ลอวย
รอย ปุย โน่ง ป อาวต ไม่ อ�ื โตวต เตือง โอยจ อื ไม่ ป โซม
ป ปอน อื ไก ไม่ โม เซ� ไคะ อาวต โม มีเด่ียน อาวต ลัก่เซฮ
อื นึง ลโลวง�

9ซาวม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ กิเด่โอน� �โกฮ� เลีฮ ฮอยจ
ละ ไคะ อาวต ตฮนั โม เซ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ เป� 10 ดัฮ
เปอะ ฮลัต นึง ซ เลีฮ รุป แตะ ไม่ อื โฮ� เลีฮ ดิ ละ ไม่ ปูรา ป
มัฮ กวนไจ เปอะ เซ ฮมั� 11 งอ่ต แลน ป อฮั โม เซ� เคียง
เซ ซ ไก รพาวม เรยีง เปอะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื กิเด่โอน เลีฮ ดิ เนอมึ ไม่ ปูรา ป มัฮ กวนไจ แตะ เซ�
ฮอยจ เฆียง ไคะ อาวต ปุย โม เซ� 12 โม มีเด่ียน ไม่ โม อา
มาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป มัฮ ปุย เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เซ� อาวต
นึง ลโลวง เซ โฮวน ตอก ซดู โฮ� อุต ยุฮ อื โฮวน โรฮ ตอก
ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ�

13 เญอืม ฮอยจ กิเด่โอน เซ� ปุก ลไล รไปฮ ปุย รโมะ แตะ
ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ รโมะ ยุ คโนมปัง บ่าเล ติ
โม่ว� ยุ มังโมว อื เน่อมึ ก ล่าวง ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม มี
เด่ียน� เรยีง ลัมเลือ เอนิ� ลอก พากัง เซ ปอ ลเลอึม เอนิ
อ�ื แวป เอนิ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุโฮมว แตะ�

14 ปุโฮมว อื เซ โลยฮ อ�ื �รโมะ เปอะ เซ มัฮ โตว ตอก
ไฮญ� เอจี มัฮ วจิ ไม่ อมันัต ยุฮ กิเด่โอน กวน โยอตั เซ�
มัฮ โม อซิราเอน� พะจาว เอจี มอป โม มีเด่ียน ไม่ โม ตฮนั
เตือง โอยจ อื ละ ซ เกือฮ อื ไป นึง กิเด่โอน เซ�� อฮั เซ�

15 กิเด่โอน เญอืม ฮมอง อื รไปฮ ปุย เซ รโมะ แตะ� ฮมอง
โรฮ ตอก รนึก ปุย รโมะ อื เซ� ไววอน ลืลาว พะจาว ฆาื อ�ื
เอญี ฮอยจ นึง ไคะ ตฮนั ยุฮ แตะ� อฮั เฮ�ี �โกฮ� พะจาว
เอจี เกือฮ โม เปะ เป โม ตฮนั มีเด่ียน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื 16 เญือม เซ รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน ลอวย มู�
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เกือฮ โตวต ละ อื ติ ปุย ติ� เกือฮ โรฮ โดง เตะ ละ อื ติ ปุย
ติ� กไน โดง เซ ไก ฆิ รเออปึ นึง โครยญ โม่ว อ�ื

17 ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ ตฮนั ยุฮ แตะ� �ไมจ เปอะ มอง
แก อาึ� เฮยีน ป ยุฮ อาึ เฮ�ี ดัฮ อาึ เอจี ฮอยจ เฆียง ไคะ
ยุฮ โม เซ� ยุฮ ตอก ยุฮ อาึ อ�ื 18 เญือม ปาึง อาึ ไม่ ปุโฮม
ว เยอะ โตวต ยุฮ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ
รวติ ไคะ ยุฮ โม มีเด่ียน เซ� รโอง ไม่ โครยญ โฆะ เปอะ�
�ฆรอ พะจาว ไม่ ฆรอ กิเด่โอน�� ไมจ เปอะ อฮั เซ เรยีง��

19 กิเด่โอน ไม่ ปุย ติ รอย ป มัฮ โฮมว อื เซ ฮอยจ นึง ไคะ
อาวต ตฮนั เซ ปุก เญอืม เปียน โรง ตฮนั มอง ญัม ปุ แตะ�
มัฮ ญัม ซน่ะ นึง อ�ื โม เซ ปาึง เนอึม โตวต ยุฮ แตะ� ปุฮ
โดง ไปญแตะ เซ ไม่ อ�ื 20บรุก ยุฮ อื ตอก เซ เตือง ลอวย มู
แตะ� ปาึง ตื โตวต ยุฮ แตะ� ปุฮ โรฮ โดง ไปญแตะ� ไปญ
ฆิ นึง เตะ วิ แตะ� ไปญ โตวต นึง เตะ ดอม แตะ� รโอง ไม่
อ�ื �วจิ ยุฮ พะจาว. วจิ ยุฮ กิเด่โอน�� อฮั เซ เรยีง� 21 โม
เซ ชุง ก อาวต แตะ รวติ ไคะ ตฮนั เซ� โม มีเด่ียน เซ ตอ
เงา่ะ ตอ วู� ครวก ไม่ อ�ื

22ลไล ลอยฮ เซียง โตวต ลอวย รอย เซ พะจาว เกือฮ ปุย
โตะ ไคะ เซ มอก ไอฮ ปุ แตะ นึง วจิ ยุฮ แตะ� ตฮนั โม เซ
ตอ ฆาื อื ฮอยจ นาตี เบ่ตชิตา คระ โฮว ปุย ยว่ง เซเรรา ซดิ
ไม่ ยว่ง อาเบ่นเมโฮลา ไม่ ยว่ง ทัปบัต่� 23 เญือม เซ กิเด่
โอน กอก โรฮ โม อซิราเอน ป มัฮ เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ อา
เชอ ไม่ เจอ มะนาเซ เตือง โอยจ อื เกือฮ อื อาื โม มีเด่ียน
เซ� 24ดวน โรฮ ปุย โฮว กอก เจอ เอฟราอมิ ป อาวต นึง บ
ลาวง ไม่ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซไจ เอญี เรอึม ปุ แตะ รุป ไม่
โม มีเด่ียน เฮ�ี อาวต อาึง กา อื นึง รเดือง โกลง จอแด่น
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โครยญ รเดือง ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่ต-บ่ารา�� อฮั เซ มวยญ
ตอม อื เซ�
โม เอฟราอมิ รโจะ ดิ เนอมึ� อาวต ฆาื อื นึง รเดือง โกลง

จอแด่น โครยญ รเดือง ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่ต-บ่ารา� 25 ปุน
โฮมวต จาวไน ยุฮ โม มีเด่ียน ลอา ปุย� มัฮ โอเรป ไม่ เซ
เอป� ยุฮ ยุม ไม่ โอเรป เซ นึง ซโมะ ป อฮั ปุย ซโมะ โอเรป
ไม่� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ เซเอป เซ นึง โตะ ก บึน ปุย เปลิ อะงุน ก
อฮั ปุย เซเอป ไม่� โม อซิราเอน อาื แนฮ โม มีเด่ียน� โรวก
ไกญ โอเรป ไม่ เซเอป เซ เกือฮ อื ละ กิเด่โอน นา ก ฮอยจ อื
บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

8
กิเด่โอน เป กซัต ยุฮ โม มีเด่ียน

1 โม เอฟราอมิ เมอ อฮั อื ละ กิเด่โอน ไม่ รพาวม รอก แตะ
ตอก เฮ�ี �เญอืม เลีฮ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม มีเด่ียน เนอ�
โอ โน่ง เปอะ บะ โม เอะ โฮว เรอึม รุป โรฮ ไม่ แตะ เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื 2 กิเด่โอน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เมาะ กัน
ป เอจี ฟวยจ อาึ ยุฮ เซ อมั เกียฮ เตะ เกียฮ แนต โรฮ โฮะ
ไม่ กัน ป เอจี ฟวยจ โม เปะ ยุฮ ฮู� แจง โอ เกียฮ ฮา� เปลิ
อะงุน ป เอจี มัฮ รเชอืฮ โม เอฟราอมิ เมอ� ไมจ ลัง่ ฮา เปลิ
อะงุน เปฮ เญือะ เญะ ป มัฮ โม อาบี่เยเซอ เฮี เตือง โอยจ
อ�ื โม่ มัฮ ตอก เซ� 3พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ ปุน ยุฮ ยุม
ไม่ โอเรป ไม่ เซเอป ป มัฮ จาวไน ยุฮ โม มีเด่ียน เซ� เมาะ
กัน เอจี ยุฮ เอะ เอ เกียฮ เตะ เกียฮ แนต โตว ไม่ กัน เอจี ยุฮ
โม เปะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� เญอืม ฮมอง อื ป อฮั กิเด่โอน
เซ โม เซ ไฮ โรฮ รอก พาวม ฆาื อ�ื
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4 กิเด่โอน ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ลอวย รอย ปุย เซ� เตือง ดิ โกลง
จอแด่น ไม่ ปุ แตะ ละ ซ อาื แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม มีเด่ียน ปอ
โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� 5 เญือม เอจี ฮอยจ อื ละ ยว่ง ซุโคต
เตอ� อฮั เฮี ละ ปุย เมือง เซ� �เกือฮ คโนมปัง ยุฮ เปอะ เนิ
งอ่น ละ ซ เกือฮ โม ป โฮว ไม่ เยอะ เฮี โฮลฮ โซม� โม เฮี
เอจี ฆวต โซม ลัมเลือ เอนิ� เอะ มัฮ กัมลัง โฮว อาื เยอะ
เซบ่า ไม่ ซันมุนนา ป มัฮ กซัต เมือง มีเด่ียน เซ�� อฮั เซ�
6 โม ป มัฮ ป กวต ป เฮยีง ยว่ง ซุโคต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �อมั มัฮ เอจี ปุน โฮมวต เปอะ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ
บุย� ฮอยจ ปัว บุย เปอะ คโนมปัง ยุฮ เอะ ละ ซ เลียง แตะ
โม ตฮนั ยุฮ แตะ นึง เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 กิเด่โอน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เญอืม เอจี
เกือฮ พะจาว เยอะ ปุน โฮมวต เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ โฮ� อาึ
ซ โรวก กัต ระ กัต แตวะ ป ไก นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ ไรจ แตะ
โม เปะ นึง ปอ บอฮ เอนิ เนะ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 8 ฟวยจ
เซ กิเด่โอน โอก โฮว ฮา นา เซ� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง เปนู
เอน แม� ปัว โรฮ อื นึง ปุย ยว่ง เซ ตอก เซ โรฮ� ปุย ยว่ง
เปนูเอน เซ โลยฮ โรฮ อื ละ อื ตอก โลยฮ ปุย ยว่ง ซุโคต อื
โรฮ� 9 กิเด่โอน อฮั เฮี ละ ปุย ยว่ง เซ ฆาื อ�ื �ดัฮ อาึ เอจี
เอญี ไม่ เป แตะ โฮ� อาึ ซ เอญี เญื่อฮ เอญี เต ปอม อาวต
ตฮนั ยว่ง เฮ�ี ปอ ไลจ โอยจ อื เอนิ�� อฮั เซ�

10 ป มัฮ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ อาวต นึง เมือง คันโค ไม่
ตฮนั ยุฮ แตะ เมาะ โฮฮ ลัง่ อ�ื โม ตฮนั ป โอก โฮว ไม่ อื
เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เซ ไก ลัง่ ติ ฮมาึน ไปล พอน เปือน ปุย
โน่ง� กัน รุป โฮน เซ เอจี ยุม ตฮนั ไปญ วจิ ยุฮ ติ แซน ไปล
ลอา ฮมาึน ปุย เอนิ� 11 กิเด่โอน โอก โฮว คระ โฮว ปุย นึง
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ลาึน เวอืฮ บลัฮ ยว่ง โนบ่า ไม่ ยว่ง โยกเบ่ฮา ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อ�ื ลไล เลียก รุป โม กิเด่โอน ไม่ อื เซ� โม เซ
เญือะ ไก โตว ป ยุง เพรยีง ติ แตะ นึง แกต อื ปุย โอ เญือะ
ฮอยจ รุป ไม่ แตะ� 12 เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ โกฮ ตอ� กิเด่
โอน เซ โฮว อาื อ�ื เญือม เอจี เครอปึ อื เซบ่า ไม่ ซันมุนนา
ป มัฮ กซัต ยุฮ โม มีเด่ียน เซ� โฮมวต โรวก อ�ื โม ตฮนั ยุฮ
อื เซ แตกฟุง เตือง โอยจ แตะ ฆาื อ�ื

13 เญือม โอก เอญี กิเด่โอน เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ� โอก
เอญี คระ โตะ เงยีก เฮเรต� 14 โฮมวต ปรเมะ นมุ ป อาวต
ยว่ง ซุโคต เซ ติ ปุย� ไฮมญ โอเอฮี นึง อ�ื ปรเมะ นมุ เซ
เยอ ไซฮ มอยฮ โม ป ระ ป คาว ยว่ง ซุโคต เซ ละ อื เตือง
โอยจ อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ อาลแฆลฮ โรฮ อาแลฮ ปุย� 15 เญื
อม เซ กิเด่โอน เซ โฮว เคะ ปุย ยว่ง ซุโคต เซ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �แลนๆ เซบ่า เฮี ไม่ ซันมุนนา เฮี เมิฮ� ซเงะ โฮ เอจี เพี
ยก แฮม เปอะ เอะ� เกือฮ เปอะ โตว คโนม ยุฮ แตะ เนิ เตื
อง ฆวต โซม ตฮนั ยุฮ ฮุ� ฆาื โอ เอะ ดิ โฮลฮ โฮมวต เซบ่า
ไม่ ซันมุนนา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 16 กิเด่โอน โฮมวต โม ป
ระ ป คาว นึง ยว่ง เซ� โรวก เนอึม กัต ระ กัต แตวะ ป ไก
นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ปุฮ เฟียต ปุย โม เซ นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ อื
ลอก ตุต แตะ� 17 ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปอม อาวต ตฮนั ยว่ง เปนู
เอน� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ ป อาวต นึง ยว่ง เซ โรฮ�

18 กิเด่โอน ไฮมญ แม เซบ่า ไม่ ซันมุนนา ตอก เฮ�ี �ปุย
ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ นึง ยว่ง ทาโบ่ เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ ฮุน ฮงั
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปะ ตอก
ออฮ โม เซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� นา ตา โม เซ เยอ ตอก ตื
กวน กซัต โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 กิเด่โอน อฮั แม เฮ�ี �ปุย
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โม เซ เยอ มัฮ ตื ปุ เลีฮ อาึ� มัฮ กวน ติ มะ ไม่ เยอะ� มัฮ
โอ โม เปะ ดิ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ โฮ� แจง ไอม พะจาว ตอก
ออฮ� อาึ แจง โรฮ นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ� 20ฟวยจ เซ กิเด่โอน เนอ ดวน เยเทอ ป มัฮ
กวน รเมะ โรง แตะ ตอก เฮ�ี �โกฮ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ปุย ลอา
เฮี เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื กวน รเมะ อื เซ ปังเมอ โอ โรวต
ลวต วจิ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ� นึง มัฮ ลัง่
อื ปุย นมุ อาญุ ลัง่� 21 ป มัฮ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ อฮั เฮี
ละ กิเด่โอน ฆาื อ�ื �โกฮ ยุฮ ไอฮ ยุม ไม่ เอะ เฮี เมิฮ� กัน
ลัง ยุฮ ป เอจี ระ� คาว โตว ละ มอป ละ กวนดุ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เญือม เซ กิเด่โอน โกฮ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ�
ตุย โรฮ เคืองไม ซัมคัน ป ตาึก อื นึง โงก อุต ยุฮ อื เซ ฮา อ�ื

กัน ยุฮ กิเด่โอน
22 เญอืม เซ โม อซิราเอน เนอ ฮอยจ อฮั เฮี ละ กิเด่โอน�

�ปัว ปะ แปน ป ตัต ป เตียง ละ โม เอะ� เน่อมึ นึง ตัว ปะ
ฮอยจ ละ โม กวน เฌือต เปอะ เฆียง เฮี โรฮ� นึง เอจี เรอึ
ม เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา โม มีเด่ียน เฮ�ี� อฮั เซ� 23 กิ
เด่โอน โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ตัตเตียง โตว โม
เปะ� ปัง มัฮ กวน เนอะ ปุ โรฮ ซ ตัตเตียง อ�ื มัฮ พะจาว
ไอฮ ป ซ ตัตเตียง โม เปะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 24 กิเด่โอน
ปังเมอ อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �อาึ ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ติ
เจือ� ปัว โม เปะ เกือฮ ตอฮู ไคร ป โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง โม
มีเด่ียน เซ ละ อาึ โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื (โม มี
เด่ียน เซ โกว ตื ตอฮู ไคร นึง มัฮ อื จัตเจือ โม อชิมาเอน��

25 โม เซ โลยฮ อื ละ กิเด่โอน ตอก เฮ�ี �เอะ เตือง โอยจ
เจอะ เตม รพาวม นึง ซ เกือฮ แตะ ละ เปอะ�� อฮั เซ� โม
เซ ตุม พา ละ อ�ื อาึง เนอึม ตอฮู ไคร เซ นึง อ�ื 26 นัมนัก



ป รเตีฮ รตุม 8:27 xxxiii ป รเตีฮ รตุม 8:33

ไคร เกือฮ อื ละ กิเด่โอน เซ ไก เอนิ 1,700 เชเคน� โนก ฮา
ป เกือฮ อื ละ กิเด่โอน เซ� โม อซิราเอน เซ โฮลฮ โรฮ เคือง
ไคร� ฮนัง ไคร� พา ซี ซูวนั ป จาวป กซัต โม มีเด่ียน เญอืม
แงฮ่ อื ติ แตะ� ฮอยจ ละ เคืองไม ป ตาึก ปุย นึง โงก อุต ยุฮ
อื โรฮ� 27 กิเด่โอน โกว ไคร โม เซ โล อื เกือฮ แปน ฮุป เอ
โฟต� ละ อาึง อื นึง ยว่ง โอฟรา ป มัฮ ยว่ง อาวต โกะ แตะ
เซ� ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เญือะ เนอมึ โตว รพาวม ละ พะ
จาว� โฮว ไว ฮุป เซ ฮา อ�ื กัน ยุฮ อื เซ มัฮ โรฮ ตอก แฮวะ
ตอก ซราว ละ กิเด่โอน ไม่ กวน เฌือต ลุกลัน อ�ื

28 โม มีเด่ียน เนอ ไป ลอป นึง โม อซิราเอน� เญือะ ปุน
ลบุ่ฮ โตว ติ แตะ เฟือฮ� ไน ติ เจน ไอม ลัง่ กิเด่โอน เนอ�
ปลัฮเตะ อาวต อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง แปน รปา
วน เนอมึ แตะ�

กิเด่โอน ยุม
29 ป มัฮ กิเด่โอน* กวน โยอตั เตอ� โฮว อาวต นึง เญือะ

ยุฮ โกะ แตะ� 30 กิเด่โอน เซ ไก กวน รเมะ อาลแฆลฮ ปุย�
นึง ไอฮ อื ปุย เญือะ แตะ โฮวน� 31ปรโปวน แตวะ เญือะ กิ
เด่โอน ติ อื อาวต นึง เมือง เชเคม� ไก โรฮ กวน ไม่ ปุ แตะ
ติ ปุย� ปุก มอยฮ อ�ื อฮั อาบีเ่มเลก ละ อ�ื 32 กิเด่โอน กวน
โยอตั เซ ไอม ฮอยจ ละ กวต เนอึม แตะ� ฟวยจ เซ ยุม�
ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ยว่ง โอฟรา ป มัฮ นาตี อาวต โม อาบี่
เยเซอ เซ� อาึง อื โตะ อูโมง รมอยจ ปุย โยอตั ป มัฮ เปือะ
โกะ อื ไอฮ เซ�

33 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุม กิเด่โอน เนอ� โม อซิราเอน เนอึ
ม โตว แม รพาวม ละ พะจาว� โฮว ไว ฮุป โม พะบ่าอนั ฮา

* 8:29 8:29 นึง ลปุง ไพรม กิเด่โอน นึง คอ 29 เฮี ปุย อฮั เยรูบ่าอนั ไม่ อ�ื
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อ�ื เกือฮ โรฮ พะบ่าอนั-เบ่รติ เซ แปน พะจาว ยุฮ แตะ�
34 เญือะ เกือฮ โตว ติ แตะ โตก ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ แตะ� ป เอจี เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่
แตะ เน่อมึ โครยญ ลวง เซ� 35 เญือะ โตก โตว ละ กุนมุ่น
ยุฮ เญือะ กิเด่โอน เซ ละ แตะ� ตอก กัน เอจี เรอึมชวย ตู
เตอมึ กิเด่โอน โม อซิราเอน เซ�

9
อาบี่เมเลก

1 อาบี่เมเลก ป มัฮ กวน กิเด่โอน เนอ� โฮว ซาวป ยุ คระ
เฌือต ลวง มะ แตะ นึง เมือง เชเคม� อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �ปัว
เปอะ ไฮมญ แลน ปุย เมือง เชเคม ตอก เฮ�ี �กวน กิเด่โอน
อาลแฆลฮ ปุย เยอ� ไม่ อาึ ติ ปุย เฮ�ี มัฮ ปุย ป ปุก ละ เปอะ
นึง อื ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ตัตเตียง แตะ� ปัว โรฮ โม
เปะ โตก ละ อาึ เฮ�ี นึง มัฮ อาึ เนะ ติต ซองั เบือน ไม่ โม
โกะ เปอะ โรฮ� � อฮั เซ� 3 โม ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต
ลวง มะ อาบี่เมเลก เซ รโฮงะ เนอึม ไลลวง เซ ละ ปุย เมือง
เชเคม เซ� ปุย เมือง เซ พาวม ดิ ไม่ อาบี่เมเลก เซ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ เนอึม โกะ เนะ คระ เฌือต
เอะ ไอฮ�� อฮั เซ� 4 โม เซ ตุย เอนิ มาื ยุฮ แตะ อาลแฆลฮ
เชเคน� มาื เซ มัฮ มาื อาวต นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะบ่าอนั-เบ่
รติ เซ� เกือฮ อื ละ อาบี่เมเลก� อาบี่เมเลก เซ โฮว จัง โม
ปุยไฮะ ปุยฮอน นึง อื เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ� 5 โฮว ฮอยจ นึง
เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ นึง ยว่ง โอฟรา เซ� โฮว ยุฮ ยุม ไม่ เอี
ยกปุ โกะ แตะ ไอฮ ป มัฮ กวน กิเด่โอน เซ เตือง อาลแฆลฮ
ปุย อื นึง ราว ซโมะ ดี ระ ติ� มัฮ ลัง่ โยทัม กวน รเคะ กิเด่
โอน เซ โน่ง ป โฮฮ ลัง่ เงอ� นึง เม่าะ อื ติ แตะ ฮา โม เซ�
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6 ปุย ยว่ง เชเคม ไม่ ปุย ยว่ง เบ่ตมิโล เตือง โอยจ อื รโจะ
ดิ โพรม ไม่ ปุ แตะ นึง เน่อมึ โคะ ไฆรจ ป เมีญ โม เชเคม
อื มัฮ ป ซัมคัน ติ โดฮ� ดุฮ โรฮ อาบี่เมเลก แปน กซัต ยุฮ
แตะ นา เซ โรฮ�

7 ไลลวง เซ เยอ� ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ โยทัม โรฮ�
เญือม เซ โยทัม ฮาวก ชุง ฆาื อื นึง บลาวง เกรซิิม� รโอง
ไม่ อื เกือฮ ปุย ฮมอง ป อฮั แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ปุย ยว่ง
เชเคม เมอ� ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เดอมึ พะจาว ซ งอ่ต
โรฮ ป อฮั โม โกะ เปอะ โรฮ�

8�ติ โฮน อื ไก โคะ โฮวน เจือ โคะ� โอก โฮว ดิ ละ ซ เกือฮ
แตะ โคะ ไฮญ แปน กซัต ยุฮ แตะ ติ โฆง� โฮว ปัว โรฮ โคะ
กาวก� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ เอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 9 โคะ กาวก เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ ละ โปวฮ เยอื ลออยฮ แตะ เตือง แปน ลออ
ยฮ เยอะ เซ ควน นัปทื ปุย โม พะ โม จาว� ไม่ นัปทื ปุย ปุ
แตะ นึง� ละ ซ ซาวป เยอื ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10�ฟวยจ เซ โคะ ติ มู เซ โฮว อู แม ไม่ โคะ เม แม� �ปัว
ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 โคะ เม
เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปวฮ
เยอื เปลิ ไมจ แตะ ไม่ เด อื ละ ซ โฮว ซาวป เยอื ฟูเฟือ ติ
แตะ ราว โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

12 �ฟวยจ เซ โคะ โม เซ โฮว อู แม ไม่ โคะ อะงุน แม�
�ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 โคะ
อะงุน เซ โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ
โปวฮ เยอื รอาวม เด แตะ เตือง แปน อื ป ปุก รพาวม พะ
จาว ไม่ มัฮ อื ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย� ละ ซ โฮว ซาวป
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เยอื ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั โรฮ
เซ ละ อ�ื

14 �ฟวยจ เซ โคะ โม เซ โฮว อู แม ไม่ ไรป กัต แม� �ปัว
ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 ไรป กัต
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ เกือฮ เนอึม อาึ แปน กซัต ยุฮ
แตะ โฮ� ไมจ เปอะ เอญี อาวต ฆรมึ เดีย ฮลอง อาึ เฮ�ี ดัฮ
เปอะ โอ เอญี อาวต นึง โฮ� ซ เกิต งอ ละ เปอะ เน่อมึ นึง
ไรป กัต เฮี ฆาื อ�ื งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ โคะ โซน ซีด่า นึง เมือง
เลบ่านอน เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

16 �โม เปะ เอจี เลือก เปอะ อาบี่ เมเลก แปน กซัต ยุฮ
แตะ� อมั เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� อมั
เอจี แกต เปอะ มัฮ ป ปุก ป ยุฮ แตะ ละ เญือะ กิเด่โอน เซ�
อมั เอจี โปง อื ไม่ กัน ไมจ เอจี ยุฮ อื ละ เปอะ� งอ่ต ที แลน�
17 เปือะ ก เญะ เอ เอจี รุป รโตง โม เปะ� ฮลัก โตว กอ จีวติ
แตะ นึง เรอึม แตะ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม มีเด่ียน โฮ�
18 เนาะ เฮี โม เปะ เอ ปังเมอ แม ลเตือฮ เปอะ ยุฮ ปไฮะ
ปฮอน ละ จัตเจือ เปือะ เกอะ เซ� กวน รเมะ เปือะ เกอะ เตื
อง อาลแฆลฮ อื เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นึง ซโมะ ดี ติ โน่ง�
โฮฮ ฮา เซ เอจี เกือฮ แม เปอะ อาบีเ่มเลก ป มัฮ กวน ครา ร
โปวน ยุฮ เปือะ เกอะ เซ แปน กซัต ยุฮ โม เชเคม� นึง มัฮ อื
โกะ เนะ คระ เฌือต เปอะ� 19 ดัฮ เปอะ อาวม เอจี ยุฮ แตะ
ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก ละ เญือะ กิเด่โอน โฮ� เกือฮ ติ
เปอะ มวน รพาวม นึง อาบี่เมเลก เซ เมิฮ� เกือฮ โรฮ อาบี่
เมเลก เซ มวน รพาวม เบือ เปอะ โรฮ� 20 ดัฮ โอ มัฮ ตอก
เซ โฮ� อาึ ปัว อาบีเ่มเลก ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง เชเคม ไม่ ยว่ง เบ่
ตมิโล ตอก ฮะ งอ ยุฮ โอเอฮี โฮ� ปัว โรฮ ปุย ยว่ง เชเคม ไม่
ปุย ยว่ง เบ่ตมิโล เซ ยุฮ ไลจ ไม่ อาบี่เมเลก ตอก เซ โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื
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21 ฟวยจ เซ โยทัม เมอ โกฮ ตอ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่
เออ� ลอต อาวต นา เซ นึง ฮลัต แตะ นึง อาบี่เมเลก ป มัฮ
เอยีกปุ โกะ แตะ เซ�

22 อาบี่เมเลก โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง เมือง อซิราเอน ลอวย
เนอึม� 23 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โรฮ พี ฆอก ติ ตัว รกัฮ
อาบี่เมเลก ฮา ปุย เมือง เชเคม เซ� เกือฮ อื โอ เญือะ ปุก
ปุ แตะ� เกือฮ ปุย เมือง เซ เลฮ เตียง ป อฮั อ�ื 24 มัป่ ตุต
นึง ไลลวง ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน กิเด่โอน เตือง อาลแฆลฮ ปุย
อื เซ� ลเตือฮ แม โรฮ ฮอยจ ละ อาบีเ่มเลก เซ ไม่ ปุย เมือง
เซ� นึง พาวม ดิ อื ไม่ อาบี่เมเลก เซ ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ยุม
ไม่ เอียกปุ แตะ เซ� 25 ปุย ยว่ง เชเคม เซ เกือฮ ปุย เม่าะ
อาึง ละ ซ ตอซู แตะ อาบีเ่มเลก นึง ไกญ บลาวง� ปุย เมาะ
ป โฮว คระ เซ เยอ ซะ เต ตื อ�ื ไลลวง เซ ไก โรฮ ป ฮอยจ
รโฮงะ ละ อาบี่เมเลก โรฮ�

26 เญอืม เซ กาอนั กวน เอเบ่ต ไม่ โกะ เนะ คระ เฌือต อื
โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เชเคม เซ� ปุย ยว่ง เซ อาึง โรฮ รพาวม
แตะ นึง กาอนั เซ� 27 เญือม เซ โม เซ บะ ปุ แตะ โฮว
ฮอยจ นึง รปึม อะงุน� เปฮ เปลิ อะงุน เซ� บึน อื เกือฮ อื
โอก รอาวม� โม เซ พรี โซม นึง เวอืต อาวต พะ ยุฮ อ�ื กิน
เลียง ปุ แตะ นา เซ� ซะ ซม่อต โรฮ อาบีเ่มเลก ไม่ อ�ื 28กา
อนั กวน เอเบ่ต เซ อฮั เฮ�ี �อาบี่เมเลก เซ มัฮ ปุย ตอก
เมอ� ปุย เซ โอ มัฮ กวน กิเด่โอน โฮ� เอะ ปุย เมือง เชเคม
เฮี เกียฮ ตอ โฮลฮ โน่ง แปน ครา ปุย เซ เมอ� ปัง มัฮ เซบุ่น
ป มัฮ ลุกนอง อื เซ เอะ อมั คาว ละ ซ แปน ลอป แตะ ครา
อ�ื ฮา เซ เยอ� ไมจ เอะ โตก ละ ฮาโม� นึง มัฮ ฮาโม เซ ป
ตังเมือง เชเคม เฮี ไพรม อ�ื 29 ดัฮ ปุย เมือง เฮี อาวต ฆรมึ
นัม ตัต นัม เตียง อาึ โฮ� อาึ ซ โครฮ อาบี่เมเลก เซ โอก�
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อาึ ซ อฮั ลัง่ เฮี ละ� �เมาะ ไก ตฮนั ยุฮ เปอะ เซ รโจะ เมิฮ�
เกือฮ ฮอยจ รุป ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ��

30 เญือม ฮมอง เซบุ่น ป มัฮ ฮวันา ยว่ง เซ ป อฮั กาอนั
กวน เอเบ่ต เซ� เกิต รพาวม รอก ฆาื อ�ื 31 เกือฮ ปุย โฮว
ตาว รซอม แตะ ละ อาบี่เมเลก ป อาวต ยว่ง อารูมา เซ ฆาื
อ�ื รซอม อื เซ อฮั เฮ�ี �กาอนั กวน เอเบ่ต ไม่ โม คระ
เฌือต อื เอจี ฮอยจ นึง ยว่ง เชเคม เฮ�ี รชุยจ โรฮ ปุย ยว่ง
เฮี ฮอยจ รุป ไม่ ปะ� 32 ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ ไม่ โม ป อาวต ไม่
เปอะ เซ โฮว มอง อาึง นึง กังเด่น เมือ ก ซาวม อื เฮ�ี 33 ดัฮ
พริ เอจี ปวยฮ ดัฮ ซเงะ เอจี โอก โฮ� เลียก ตอซู เอนิ ยว่ง
เซ เยอ� เญือม เอจี โอก กาอนั เซ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ละ ซ รุป
อื ไม่ เปอะ� โม เปะ เอ เตอมึ ตอก ฆวต ยุฮ เปอะ ละ อ�ื ยุฮ
ละ อื เมิฮ�� อฮั เซ รซอม เซ�

34 อาบี่เมเลก โอก โฮว เนอึม ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ เมือ ก
ซาวม อ�ื รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ เลีฮ แปน ปาวน มู� เกือฮ อื
เม่าะ อาึง ติ แตะ ก พริ ยว่ง เชเคม เซ� 35 กาอนั กวน เอ
เบ่ต เซ โอก โฮว ชุง นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง เซ� เญือม เซ อาบี่
เมเลก ไม่ ตฮนั ยุฮ อื บรุก โกฮ เอนิ เน่อมึ ก เม่าะ แตะ เซ�
36 เญือม ซวน กาอนั โม ตฮนั เซ อฮั เฮี ละ เซบุ่น ฆาื อ�ื
�แก แลน เมิฮ� อาึ ซวน โม ตฮนั เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง��
อฮั เซ� เซบุ่น เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โตว ปุย� มัฮ ปุ โรม ตู
ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื 37กาอนั เซ อฮั แม เฮ�ี �ตึต แตะ� โม
ตฮนั โอก แม เน่อมึ นึง ตู นา เซิต ติ มู แม� โอก แม เน่อมึ
นึง เน่อมึ โคะ ไฆรจ ซัมคัน เซ งอ่น แม�� อฮั เซ� 38 เซบุ่น
เซ อฮั เฮี ละ กาอนั� �ตัว เซ มวยญ โฮวน โครวน ระ เปอะ
ซเงะ โฮ� เอจี มัฮ อาบี่เมเลก ไม่ โม ลุกนอง อื ป เคียต ปะ
เพยีก แฮม ซเงะ โฮ เยอ� ไมจ เปอะ โฮว รุป ไม่ ปเล่ีย เฮ�ี�
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อฮั เซ ละ อ�ื 39กาอนั เซ บะ เนอมึ โรวก ตฮนั ยุฮ โม เชเคม
เซ โอก โฮว รุป ไม่ อาบี่เมเลก เซ� 40 โม อาบี่เมเลก เซ ปุน
โครฮ โม กาอนั เซ� อาื อื ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ ยว่ง อ�ื โม
กาอนั เซ เบราะ บัต่ โฮวน ปุย ฆาื อ�ื 41 อาบี่เมเลก เกอ
เอญี อาวต แม นึง ยว่ง อารูมา� เซบุ่น เนอ โครฮ กาอนั ไม่
คระ เฌือต อื เซ โอก แกล� เญือะ เกือฮ โตว อื อาวต นึง
ยว่ง เชเคม เซ� 42 ปวยฮ พริ ติ อื แม� โม ป อาวต นึง ยว่ง
เชเคม เซ โอก โฮว ฮอยจ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ งอ่น� เญื
อม ฮมอง อาบีเ่มเลก อื 43 รฆุ เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน ลอวย
มู� เกือฮ อื มอง อื นึง ชจิ เซ งอ่น� เญือม เอจี ชวน อื โอก
โม เซ โปน ฮา ยว่ง เงอ� โม ตฮนั เซ โกฮ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อ�ื
44 อาบี่เมเลก ไม่ ตฮนั ป อาวต ไม่ อื โกฮ โรฮ เน่อมึ นา ก
เม่าะ แตะ เซ� เอญี ชุง มอง อื นึง คระ โตะ รเวอืะ เลียก ปุย
โตะ ยว่ง เซ� โม ตฮนั ลอา มู นึง อื เซ� เลียก ซะ เต โม ป
อาวต นึง ชจิ เซ� ยุฮ ยุม ไม อื เตือง โอยจ อ�ื 45อาบีเ่มเลก
เกอ รุป ไม่ ปุย ยว่ง เซ ติ ซเงะ ไกลป� ปุน เป เนอมึ อ�ื ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ยว่ง เซ�
ฟวยจ เซ รอต กิฮ นึง อ�ื

46 เญอืม ฮมอง โม ลัปซด่อน ป อาวต นึง ปอม ตฮนั ยว่ง
เชเคม ไลลวง เซ เยอ� ตอ โฮว เลียก เปิง ปอม อาวต ตฮนั
นึง เวอืต ยุฮ เอนเบร่ติ เซ ฆาื อ�ื 47 ไก โรฮ ป โฮว รโฮงะ ละ
อาบีเ่มเลก ไลลวง ตอ โม เซ โฮว เม่าะ นา เซ� 48อาบีเ่มเลก
ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื เซ ฮาวก เอนิ ฮอยจ นึง บลาวง ซันโมน
เซ� อาบี่เมเลก เซ ไปญ ปุ โฮว ม่อย� กิต กัก โคะ ซออฮ
กลอม โรวก อ�ื อฮั เฮี ละ ป โฮว ไม่ แตะ เซ� �ดัฮ เปอะ
ยุ ยุฮ อาึ ออฮ� ซไจ โรฮ ยุฮ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
49 โม เซ เยอ กิต เนอึม กัก โคะ ซออฮ� กลอม ปุ โรวก อ�ื
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ฟวต ปุ โฮว อาบี่เมเลก เซ� โฮว รโจะ อื เฆียง ปอม อาวต
ปุย เซ รวติ อ�ื โตก ปอม เซ นึง อื เกือฮ ฮะ� ปุย อาวต โตะ
ปอม ยว่ง เชเคม เซ� ยุม เตือง โอยจ แตะ เตือง ปรเมะ รโป
วน� ป ยุม เญือม เซ เยอ ไก พามัน เมาะ ติ เปือน ปุย�

50ฟวยจ เซ อาบี่เมเลก เกอ โฮว ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ
นึง เมือง เทเบ่ต� เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ แวต เอนิ เมือง
เซ� กัง เคะ เอ ปุน เป โรฮ เมือง เซ โรฮ� 51 นึง เมือง เซ ไก
โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง ติ โดฮ� โม ลัปซด่อน เมือง เซ เตื
อง ปรเมะ รโปวน นึง อื ตอ เลียก เปิง โตะ ปอม อาวต ตฮนั
เซ เตือง มู แตะ� ซอง โรฮ รเวอืะ อื ไม่ แตะ โรฮ� ฟวยจ เซ
ฮาวก ฮอยจ ราว ดัต่ฟะ ปอม เซ� 52 โม อาบีเ่มเลก เซ เลียก
ซดิ ไม่ ปอม อาวต ปุย โม เซ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม เซ� ตะ
โรฮ โตก ปอม เซ ไม่ อ�ื 53 เญอืม เซ ไก โรฮ ปรโปวน อาวต
ราว พรงั เซ ติ ปุย� ไปญ ซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ� เตือน ไกญ
อาบี่เมเลก เซ นึง อื ปอ ม่ะ เอนิ ซองั ไกญ อ�ื 54 เญือม เซ
อาบีเ่มเลก อฮั เฮี ละ ปรเมะ นมุ ป ไปญ โรวก เครองึ รุป ยุฮ
แตะ เซ� �ลวต วจิ เปอะ เซ� มอก อาึ เฮี นึง� เดอมึ ปุย โอ
ซ อฮั อาึ ยุม นึง เตะ ปรโปวน�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรเมะ นมุ
เซ บวก เนอึม เอนิ อื ปอ ยุม อ�ื 55 เญือม ยุ โม อซิราเอน
ยุม อาบี่เมเลก เซ โม เซ ตัง โคน ตัง เอญี ฮอยจ นึง เญือะ
แตะ�

56 กัน ฆอก ป ยุฮ อาบี่เมเลก ละ เปือะ แตะ นึง ยุฮ อื ยุม
ไม่ โม เอยีกปุ แตะ เตือง อาลแฆลฮ อื เซ� พะจาว เอจี เกือฮ
อื แม แม ละ โกะ อื ไอฮ ตอก เซ� 57 กัน ฆอก ยุฮ ปุย ยว่ง
เชเคม เซ� พะจาว เอจี เกือฮ โรฮ อื แม แม ละ โกะ อ�ื เกิต
เนอมึ ละ อื ตัม รซอม ซะ ซม่อต โยทัม กวน กิเด่โอน อื เซ�
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10
ไลลวง โทลา

1 ฟวยจ ยุม อาบี่เมเลก เซ� ป แปน แม ป เรอึม โม อซิ
ราเอน เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ มัฮ แม โทลา กวน ปูวา�
ปุก มัฮ กวนโซะ โด่โด่� มัฮ เจอ โม อติซาคา โรฮ� ปุย เซ
อาวต นึง ยว่ง ชามี นึง บลาวง เอฟราอมิ เซ� 2 โทลา เซ
แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน งา่ โรฮ ลอวย เนอึม�
ฟวยจ เซ ยุม� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ยว่ง ชามี เซ�

ไลลวง ยาอี
3ฟวยจ โทลา เซ มัฮ แม ยาอี ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม

อซิราเอน เนอ� ยาอี เซ มัฮ ปุย อาวต นึง แควน กิเลอัต�
โฮลฮ แปน ป นัม ปุย งา่ โรฮ ลอา เนอมึ� 4 ยาอี เซ ไก กวน
รเมะ งว่ย ปุย� บุก โรฮ กวน บรงั งว่ย ตัว โรฮ� ตัตเตียง
โรฮ ยว่ง นึง นาตี กิเลอตั เซ งว่ย ยว่ง� ปุย อฮั โรฮ �ฮาโวต
ยาอ�ี ไม่ อื ฮอยจ ปเล่ีย� 5 เญือม เอจี ยุม ยาอี เซ ปุย โฮว
รมอยจ อื นึง ยว่ง คาโมน�

โม อมัโมน โคมเฮง โม อซิราเอน
6 โม อซิราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื

นัปทื โรฮ พะบ่าอนั ไม่ พะอตัทาโรต� นัปทื โรฮ ป มัฮ พะ
ยุฮ ปุย เมือง ซีเรยี� เมือง ไซด่อน� เมือง โมอปั� เมือง อมั
โมน ไม่ พะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ� โม อซิราเอน เนอ เอจี
ละ โปวฮ พะจาว, เญือะ นัปทื โตว พะจาว ยุฮ โม โกะ แตะ�
7พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื ญอม เกือฮ
โม ฟีลิซเตีย ไม่ โม อมัโมน ปุน เป อ�ื 8 ไน เนอึม เซ โม เซ
โฮลฮ โคมเฮง คาเคียน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื โม อซิราเอน ป
อาวต อื นึง บลัฮ โกลง จอแด่น นาตี กิเลอัต ป มัฮ เมือง ก
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อาวต โม อาโมไร ไพรม อื เซ� ลอก เนอึม เม่ะมัก่ แตะ ฆาื
อื กาว ซเตะ เนอึม เอนิ� 9 โม อมัโมน เนอ เตือง แม โกลง
จอแด่น แม� ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เจอ ยูด่า� เจอ เบ่น
ยามิน� ไม่ เจอ เอฟราอมิ โรฮ� โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม
อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ ฆาื อ�ื

10 เญอืม เซ โม อซิราเอน กอกแม ปัวพะจาว เรอมึ แตะ�
อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� โม เอะ เอจี ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ ปะ นึง
เอจี ละ โปวฮ แตะ ปะ ไม่ เอจี ซาวป โรฮ แตะ นัปทื พะบ่า
อนั เซ�� อฮั เซ�

11 พะจาว อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื �โม่ มัฮ อาึ ป
เรอึม โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม อียปิ� โม อาโมไร� โม อมั
โมน� ไม่ โม ฟีลิซเตีย โฮ� 12 เญือม โคมเฮง คาเคียน โม
ไซด่อน� โม อามาเลก� ไม่ โม มาโอน เปอะ� โม เปะ ปัว
เปอะ อาึ เรอึม แตะ� โม่ เอจี มัฮ อาึ ป เรอึม เปอะ เกือฮ
โปน ฮา โม เซ� 13 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ละ โปวฮ ลัง่ เปอะ อาึ� ซาวป ลัง่ เปอะ นัปทื พะ ไฮญ ลัง่�
เคียง เมอ ตอก อื เซ อาึ เญือะ ซ เรอมึ โตว โม เปะ� 14 โฮว
ปัว พะ ป เลือก เปอะ ไอฮ เซ เรอมึ เปอะ เมิฮ� เญอืม อาวต
เปอะ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ เซ� เกือฮ พะ โม เซ เรอึ
ม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 โม อซิราเอน ปังเมอ กอก เนอึม แนม แม ปัว พะจาว
เรอึม แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี ยุฮ เนอึม
มัป่ ละ เปอะ� ปุก รพาวม เปอะ ตอก ออฮ ยุฮ เนิ ตอก เซ
เมิฮ� ปังเมอ ปัว เปอะ เรอมึ เอะ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ
ละ พะจาว. 16 โม เซ ละ โปวฮ เอนิ พะ ยุฮ ปุย ตังเมือง เซ�
แม นัปทื แม พะจาว ตอก ไพรม แตะ� พะจาว เลียก พาวม
โซะ ไง่ นึง ยุ แตะ อาวต โม อซิราเอน ไม่ เม่ะมัก่ แตะ�

17ฟวยจ เซ โม อมัโมน รโจะ ตฮนั ยุฮ แตะ� ตัง ไคะ ยุฮ
แตะ นึง กิเลอัต� โม อซิราเอน รโจะ โรฮ ปุ แตะ� ตัง ไคะ
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ยุฮ แตะ นึง ยว่ง มิซปา โรฮ� 18 โม ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน โม
กิเลอัต เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ดัฮ ไก ป ญอม แปน ป นัม
ปุย ละ ซ โฮว ตอซู แตะ ไม่ โม อมัโมน เนอ� เอะ ซ เกือฮ
ปุย เซ แปน ฮวันา ปุย เมือง กิเลอตั เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�

11
เยปทา เรอมึ โม อซิราเอน

1 เยปทา ปุย เมือง กิเลอตั มัฮ ตฮนั เกง เลือ ติ ปุย� มอยฮ
เปือะ อื มัฮ กิเลอัต� มะ อื มัฮ มอจังคึต� 2 กิเลอัต เซ ไก
กวน รเมะ ไม่ ปรโปวน ระ เญือะ แตะ โฮวน� เญือม เอจี
ระ ตื กวน รเมะ อื เซ� โม เซ โครฮ โรฮ เยปทา เซ โอก ฮา
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ลัง โฮลฮ เปอะ โตว คาวคอง ยุฮ
เปือะ เกอะ นึง มัฮ เปอะ กวน ตัง มะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3 เยป
ทา เซ ตอ เนอึม ฮา เอียกปุ แตะ ฮอยจ นึง เมือง โทป ฆาื
อ�ื อาวต ดิ ไม่ โม นักเลง นา เซ� โฮว ดิ ไม่ โม เซ ละ ซ
ซาวป แตะ คัม คุย ปุย� 4 กังเคะ เอ โม อมัโมน โอก โฮว รุป
ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� 5ลไล รุป อื ปุ แตะ เซ� โม ป กวต
ป เฮยีง นึง เมือง กิเลอตั เซ� โฮว เคะ เยปทา นึง เมือง โทป
เซ� 6 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี แปน ป นัม เอะ เอ ละ ซ โฮว รุป
ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เยปทา ปังเมอ โลยฮ อื ละ โม ป กวต เมือง กิเลอัต เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี เกละ เปอะ ยุ อาึ� เอจี โครฮ เปอะ
อาึ โอก ฮา จัตเจือ เปือะ เกอะ ไอฮ� โม่ เปอะ โครฮ� เญอืม
เอจี ฮอยจ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ละ เปอะ� เมอยุ โฮว เปอะ
เคะ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 8 โม เซ อฮั เฮี ละ เยปทา เซ� �ป
โฮว เคะ ปะ ฆาื อื มัฮ ฆวต ปัว ปะ โฮว เรอมึ แตะ นึง กัน รุป
เอะ ปุ แตะ� ลอต โรฮ เกือฮ ปะ แปน ฮวันา แตะ ละ ซ ตัต
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เตียง เปอะ โม กิเลอตั เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 9 เยปทา
เซ อฮั เฮี ละ โม เซ ฆาื อ�ื �ดัฮ เปอะ เกือฮ อาึ แม แม ยว่ง
แตะ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ� ดัฮ พะจาว เกือฮ
อาึ เป โม เซ โฮ� อาึ อมั ซ โฮลฮ เนอึม แปน ฮวันา โม เปะ
เนอึม�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 โม ป กวต ป เฮยีง เมือง กิเลอั
ต เซ โลยฮ อื ละ เยปทา เซ ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว แปน ซกิ
พิญัน ซน่ะ โม เอะ ไม่ ปะ เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป ดวน
ปะ แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เยปทา เยอ โฮว
เนอมึ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง เมือง กิเลอตั เซ� โม ลัปซด่อน
เมือง เซ เกือฮ เนอมึ อื แปน ฮวันา ป ตัตเตียง แตะ� ฟวยจ
เซ เยปทา เยอ รโฮงะ โรฮ รซอม ซันญา เอจี โตกโลง แตะ
ไม่ ปุ แตะ ละ ปุย ซองนา พะจาว นึง ยว่ง มิซปา โรฮ�

12 เยปทา เยอ ดวน ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ
กซัต ยุฮ โม อมัโมน เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื เมอ ป ฮอยจ ตอซู
เปอะ ไม่ ปุย เมือง เอะ เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

13กซัต ยุฮ โม อมัโมน เซ โลยฮ แม โรฮ มวยญ ตอม เยป
ทา ละ อื ตอก เฮ�ี �เญอืม โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ
โฮ� เอจี ชะ ลู นาตี นึง เมือง เอะ เน่อมึ นึง โกลง อาโนน
ฮอยจ ละ โกลง ยปับ่อก ฮอยจ แม ละ โกลง จอแด่น แม�
ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ รแม่ ไมจ มวน เมือง โม เซ เนิ แม�� อฮั
เซ�

14 ฟวยจ เซ เยปทา ดวน แม ปุย โฮว รโฮงะ แม มวยญ
ตอม แตะ ติ โฮน แม� 15ดวน อื อฮั เฮ�ี �เยปทา อฮั เฮี ละ
เปอะ� เญือม เซ โม อซิราเอน เนอ เลียก ชะ ลู โตว เมือง
โมอปั ไม่ เมือง อมัโมน เฟือฮ� 16 เญือม โอก โม อซิราเอน
ฮา เมือง อียปิ โฮ� โอก โฮว คระ ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ ปลัฮ
รอาวม ซครกั� ลอต โฮว ฮอยจ ละ ยว่ง คาเด่ต� 17 เญือม
เซ โม อซิราเอน เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ
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กซัต เมือง เอโด่ม ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮว พา
คระ เมือง อาวต เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เมือง เอโด่
ม เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื โฮว� โม อซิราเอน ตอม แม
โรฮ มวยญ แตะ ละ กซัต เมือง โมอปั ตอก เซ โรฮ� กซัต เซ
ปังเมอ โอ โรฮ ญอม เกือฮ อื โฮว� โม อซิราเอน เซ โฮลฮ
ลโล่ะ ฆาื อื ยว่ง คาเด่ต เซ� 18 ฟวยจ เซ โอก โฮว ฆาื อื
คระ ลาึน เวอืฮ� เวยี เมือง เอโด่ม ไม่ เมือง โมอปั เซ� เวยี
เมือง โมอปั เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ลโล่ะ ยุฮ ไคะ อาวต
แตะ บลัฮ โกลง อาโนน ลวง ก ล่าวง อ�ื เลียก อาวต โตว
นึง เคต ยุฮ โม โมอปั เซ เฟือฮ� นึง มัฮ ลัง่ โกลง อาโนน เซ
เคต อาวต โม โมอปั เซ�

19 �เญือม เซ โม อซิราเอน เกือฮ แม ปุย โฮว รโฮงะ
มวยญ ตอม แตะ ละ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโม
ไร ป อาวต นึง เวยีง เฮตโบ่น� รซอม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �ปัว
เปอะ เกือฮ โม เอะ โฮว พา คระ เมือง อาวต เปอะ ละ ซ โฮว
เยอะ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ยุฮ โม โกะ แตะ�� อฮั เซ� 20กซัต
ซีโฮน เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื โฮว พา คระ เมือง อาวต
แตะ� นึง โอ อื อาึง รพาวม แตะ นึง โม อซิราเอน� ซาวป
เอนิ รโจะ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เกือฮ อื รโจะ ดิ นึง ยว่ง ยาฮตั�
ฟวยจ เซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� 21 เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน เกือฮ โรฮ กซัต ซีโฮน เซ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื
ไป นึง โม อซิราเอน� โม อซิราเอน เป เนอึม โม อาโมไร
เซ� โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ อาวต อื เซ เตือง โอยจ อื เบือ อ�ื
22 โฮลฮ กุม อื เน่อมึ นึง โกลง อาโนน ฮอยจ ละ โกลง ยปั
บ่อก� เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ โกลง จอแด่น เตือง
โอยจ อ�ื

23 �มัฮ ตอก เซ ตอก โครฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน โม อาโมไร เซ โอก เกอ� เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย
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ไน แตะ อาวต นึง เบือง อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อมั เญือะ
ซ เกียฮ มัฮ ลัง่ คอง โม เปะ ลัง่� 24 โม เปะ เอ� ดัฮ พะเค
โมต พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ โอเอฮี ละ เปอะ โฮ� โม่ เปอะ ซ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง� โม เอะ เอ โครฮ พะจาว ปุย เมือง ออฮ
โอก ฮา เยอะ� แจง ซ ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย เมือง เซ แปน คอง
แตะ โรฮ� 25 ปะ อมั แกต เปอะ ติ แตะ เกง ฮา บ่าลัก กวน
ซิปโป กซัต เมือง โมอปั โฮ� บ่าลัก เซ โกย โตว โรฮ ลลัฮ่
แตะ ไม่ โม อซิราเอน� โรวต โตว โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื
เฟือฮ เอนิ� 26 โม อซิราเอน โกย อาวต แตะ นึง เมือง เฮต
โบ่น� อาวต โรฮ นึง เมือง อาโรเออ โรฮ� ฮอยจ ละ ยว่ง โบ
โกลง อาโนน ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื แปน
ลอวย รอย เนอึม แตะ เอนิ� โม เปะ เมอยุ โอ เปอะ เกือฮ
รแม่ อื ละ แตะ ไน ติ เจน เซ เยอ� 27 อาึ ยุฮ โตว ป พิต ละ
ปะ เฟือฮ� มัฮ ปะ ป ยุฮ ป พิต ละ อาึ อ�ื นึง ฮอยจ รุป เปอะ
ปุ แตะ ไม่ เยอะ� ปัว พะจาว เยโฮวา ป มัฮ ไนตัตซิน ตึก นึง
ระ แตะ เซ แปน ป รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ โม อมัโมน ไม่ โม อซิ
ราเอน ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

28 กซัต โม อมัโมน เซ ปังเมอ โอ เครอึง นึง มวยญ ตอม
เยปทา ป ฮอยจ รโฮงะ ปุย ละ แตะ เซ�

29 เญอืม เซ เยอ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง เยปทา� เยป
ทา โฮว เล่ีป นึง เมือง กิเลอัต ไม่ นาตี เจอ มะนาเซ� โฮว
เน่อมึ นึง ยว่ง มิซปา กิเลอัต เซ� ฮอยจ ละ ก อาวต โม อมั
โมน แม� 30 เญอืม เซ เยปทา ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว
ตอก เฮ�ี �ดัฮ พะจาว เกือฮ โม อมัโมน เซ ไป นึง อาึ โฮ�
31 เญอืม เอญี อาึ เน่อมึ โฮว รุป แตะ ไม่ เป แตะ โม อมัโมน
เนอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป โอก เน่อมึ โตะ รเวอืะ เญือะ
เญะ ละ ซ รปัคัม แตะ อาึ กา ปุย ไฮญ� ปุย เซ ซ แปน คอง
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พะจาว. อาึ ซ ทไว* ปุย เซ ละ พะจาว�� อฮั เซ� 32 เยปทา
เยอ โกฮ โฮว รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ� พะจาว
เกือฮ เนอึม เยปทา เซ เป เนอึม� 33 โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย นึง อื เน่อมึ นึง เมือง อาโรเออ ฮอยจ ละ โบ ยว่ง มิน
นิต� รโจะ แปน งา่ ยว่ง เอนิ� ลอต แม ซไง ฮอยจ ละ โกลง
อาเบ่น-ครามิม แม� ยุม โรฮ ยุฮ ปุย โฮวน� โม อมัโมน เซ
เญือะ ไก โตว รที ฆาื อ�ื ลอต โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต โม
อซิราเอน�

กวน เครฮี เยปทา
34 เญอืม เอจี เอญี เยปทา ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ ป มัฮ ยว่ง

มิซปา เซ� กวน เครฮี เยปทา เซ โอก รปัคัม เปือะ แตะ� ดิฮ
ปุ โอก รมัมะนา� เตน ไม่ อ�ื เยปทา เซ ไก โตว กวน รเมะ
กวน รโปวน ไฮญ เฟือฮ โนก ฮา กวน เซ อ�ื 35 เญือม ยุ อื
โอก รปัคัม กวน เครฮี โกะ แตะ ตอก เซ� แจฮ เอนิ เครองึ
เซอกึ แตะ� อฮั เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ� โซะ เนอึม แนม โน่ง เมอ
ป ยุฮ เปอะ ละ อาึ เฮ�ี กวน� เกือฮ เนอึม เปอะ เปือะ แตะ
ตุก ลัมเลือ รพาวม� นึง เอจี โคะ ซันญา เปือะ เปอะ เฮี อาึง
โอเอฮี ละ พะจาว. เญือะ เกียฮ รแม่ โตว ป อฮั แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

36 กวน อื เซ อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �เปือะ� เอจี ซันญา
เปอะ อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว ตอก ออฮ� ยุฮ เนิ ตัม ป เอจี
ซันญา เปอะ อาึง เซ เมิฮ� นึง เอจี ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ โม อมั
โมน ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ รโตง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 37กวน
เครฮี อื เซ อฮั แม เฮี ละ เปือะ แตะ� �เปือะ� ปัว นึง เปอะ
ตอก เฮ�ี ละ ลัง่ อาึ อื เมาะ ลอา เคิ โฮ� อาึ ซ โอก ฮา เญือะ

* 11:31 11:31 ตัม ลปุง ไพรม ลปุง ติ มวยญ เฮี กอ โกว เญือม ตอง ปุย ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว� ไก โรฮ งอ่น ป แกต มัฮ ตอง เนอมึ อื กวน แตะ� ปังเมอ ไก
โรฮ งอ่น ป คาวไจ มัฮ ทไว อื ละ รซอฮ ลอป อื ละ พะจาว นึง พากัง ยุฮ พะจาว�
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แตะ� ซ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง ละ ซ โฮว เยอืม ไม่ ปุโฮม
ว รโปวน แตะ นึง มัฮ ลัง่ แตะ ปเครฮี ม่อง ลัง่�� อฮั เซ�
38 เปือะ อื เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
พลวย เนอึม กวน เครฮี แตะ โฮว ลอา เคิ� กวน อื เซ โฮว
เยอืม เนอึม ไม่ โฮมว แตะ นึง ไลลวง มัฮ แตะ ปเครฮี ม่อง
ลัง่� 39 เญือม เอจี กุม อื ลอา เคิ อ�ี เอญี แม ฮอยจ เคะ
เปือะ แตะ� เปือะ อื เซ ทไว เนอึม กวน แตะ เซ ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว� กวน เครฮี อื เซ มัฮ ลัง่ ปเค
รฮี ม่อง ลัง่�
ไลลวง เซ ลอต โรฮ แปน ปซี ปซา ยุฮ โม อซิราเอน โค

รยญ เนอึม� 40 ปเครฮี โม อซิราเอน กอ โฮว นึง บลาวง
ติ เนอึม ปาวน ซเงะ ละ ซ โตก อื ละ กวน เครฮี เยปทา ปุย
เมือง กิเลอตั เซ�

12
เยปทา ไม่ โม เอฟราอมิ

1 ฟวยจ เซ โม เอฟราอมิ เมอ เกน ปุ แตะ แปน ตฮนั�
เตือง ดิ โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ ซาโฟน� ฮอยจ อฮั เฮี ละ
เยปทา� �ตอก เมอ โม เปะ เอ� โอก โฮว เปอะ ละ ซ โฮว
รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน� โอ โน่ง เปอะ บะ เอะ โฮว
รุป ดิ โรฮ ไม่ แตะ เมอ� โม เอะ ซ โตก เญือะ เปอะ เฮี ไม่
โกะ เปอะ นึง งอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 เยปทา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เญือม โฮว อาึ ไม่ โม ลัป
ซด่อน ยุฮ ฮุ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ� เญือม เซ
เยอ อาึ กอก โม เปะ เรอึม แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
เรอมึ เอะ เฟือฮ� 3 เญือม ยุ อุ โอ โม เปะ ฮอยจ เรอมึ แตะ
ตอก เซ� อาึ เลียก รุป ไอฮ ไม่ โม อมัโมน เซ� รตู ไม่ จีวติ
แฆ ไม่ ไกญ แตะ� พะจาว เกือฮ เนอมึ อาึ เป โม เซ� ปเล่ีย
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เฮี โม เปะ เกียฮ ฮอยจ รุป โน่ง เปอะ เอะ ฆาื เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 4 เญือม เซ เยปทา ซาวป รโจะ โม กิเลอัต เกือฮ อื
ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เอฟราอมิ เซ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อื ฆาื
เอจี อฮั โม เอฟราอมิ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม กิเลอตั
เตอ� มัฮ เปอะ ป ตอ โอก ฮา โม เอฟราอมิ ไม่ โม มะนาเซ
โฮ�� อฮั เซ� 5 โม กิเลอัต เซ โฮว อาวต อาึง กา อื นึง รเดื
อง คระ เตือง โม เอฟราอมิ โกลง จอแด่น� เกือฮ โตว โม เอ
ฟราอมิ เตือง อ�ื เญือม ฮอยจ ปัว โม เอฟราอมิ ตอ เตือง
โกลง นึง อื โม กิเลอตั เซ ซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั
มัฮ เปอะ โม เอฟราอมิ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ โตว�� ดัฮ
อฮั เซ ละ อื โฮ� 6 โม เซ ซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อฮั แลน �ชปิโบ่
เลต� เมอะ�� ดัฮ มัฮ โม เอฟราอมิ โฮ� ปุย เซ ซ อฮั �ซิป
โบ่เลต�� นึง โอ โม เอฟราอมิ ทอป ยุฮ อฮั แตะ เซ� โม กิ
เลอัต เซ ซ โฮมวต เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง โบ โกลง จอแด่น
เซ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื โม เอฟราอมิ ป ยุม โฮน เซ เยอ ไก
เอนิ ปาวน ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย เอนิ�

7 เยปทา เซ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน แลฮ เนอมึ�
ฟวยจ เซ เยปทา ปุย เมือง กิเลอตั เซ ยุม� ปุย โฮว รมอยจ
อื นึง ยว่ง อาวต โกะ อื ป ไก นึง เมือง กิเลอตั เซ�

ป ซ รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน ลอวย ปุย
8ฟวยจ ยุม เยปทา เยอ ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิรา

เอน เนอ� มัฮ แม อปิซัน ปุย ยว่ง เบ่ตเลเฮม� 9 อปิซัน เซ
ไก กวน รเมะ งว่ย ปุย� กวน รโปวน อื ไก โรฮ งว่ย ปุย โรฮ�
กวน รโปวน อปิซัน เตือง งว่ย อื เซ เกือฮ อื เอญี ละ ปุย โอ
มัฮ ซฆลาวม โม โกะ แตะ เซ� ไอฮ โรฮ ปรโปวน โอ มัฮ ซฆ
ลาวม โม โกะ แตะ งว่ย ปุย ละ แปน อื ปุย เญือะ กวน รเมะ
แตะ� อปิซัน เซ โฮลฮ โรฮ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน
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อาแลฮ เนอมึ โรฮ� 10ฟวยจ เซ อปิซัน เซ ยุม� ปุย รมอยจ
อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม�

11ฟวยจ ปุย เซ แม ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน
เนอ มัฮ แม เอโลน เจอ เซบู่ลุน แม� โฮลฮ โรฮ แปน ป ร
เตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน กาว เนอึม� 12ฟวยจ เซ เอโลน
เซ ยุม� ปุย รมอยจ อื นึง ยว่ง ไอยาโลน นึง นาตี อาวต เจอ
เซบู่ลุน ไอฮ�

13 ฟวยจ ปุย เซ แม� ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิรา
เอน เนอ มัฮ แม อปัโด่น กวน ฮินเลน� มัฮ ปุย ยว่ง ปิรา
โทน� 14 อปัโด่น เซ ไก กวน รเมะ รปาวน ปุย� ไก แม โรฮ
กวนโซะ รเมะ งว่ย ปุย แม� โฮลฮ บุก บรงั อาลแฆลฮ ตัว�
อปัโด่น เซ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน ซเตะ เนอึม�
15ฟวยจ เซ อปัโด่น กวน ฮนิเลน ป มัฮ ปุย ยว่ง ปิราโทน เซ
ยุม� ปุย รมอยจ อื นึง ยว่ง โกะ อื ไอฮ นึง นาตี อาวต โม เอ
ฟราอมิ นึง บลาวง ลัก่ อาวต โม อามาเลก ไพรม อ�ื

13
แซมซัน เกิต

1 ไก แม ติ โฮน เญอืม ยุฮ โม อซิราเอน ป พิต ละ พะจาว.
พะจาว เกือฮ โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ คัม ตุง อื ฆาื อื รปาวน เนอึ
ม�

2 เญือม เซ ไก ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ มาโนอา� มัฮ ปุย
เจอ ด่าน� อาวต นึง ยว่ง โซรา� ปรโปวน เญือะ อื เล่ีญ ซ
โฮลฮ กวน แตะ� 3 ติ ซเงะ อื เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ เคะ
ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �บุน เอจี ฟวยจ อื ปะ ดิ โฮลฮ
เปอะ โตว กวน แตะ� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ ซ โรวก เปอะ�
ซ โฮลฮ เปอะ กวน รเมะ แตะ� 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ
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ปุ ญุ ไปล เฟือฮ เอนิ� ไปล อะงุน ญุ่ก� ไปล ไฮญ ญุ่ก� ป
โซม ป ปอน ป รแอม ไล ละ พะจาว เยอ� ปุ โรฮ โซม ปอน�
5กวน รเมะ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ ปุ ญัป ฮาึก อื เฟือฮ เอนิ�
ปุ เกือฮ มิต ญัป มิต คุต ลอก ไกญ อื เฟือฮ� นึง ซ แปน อื
นาซีไรต* เน่อมึ เญอืม เกิต โรง อื ละ ซ โฮลฮ พะจาว โกว�
ซ แปน ปุย ปุน เรอมึ โรง โม อซิราเอน เกือฮ โปน อมันัต โม
ฟีลิซเตีย�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ เอญี รโฮงะ อื ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ ตอก เฮ�ี �ไก ปรเมะ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ติ ปุย�
ฮอยจ เคะ อาึ� นาตา อื ตอก เอนิ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ�
อาึ ฮลัต ลัมเลือ นึง� อาึ แปน โตว ไฮมญ เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ
อ�ื โกะ อื ปุ โรฮ อู มอยฮ แตะ ละ อาึ โรฮ� 7 ปุย เซ อฮั เฮี
เนิ� �ปะ ซ โรวก เปอะ� ซ เกิต กวน รเมะ เปอะ� ปุ ญุ ไปล
เฟือฮ เอนิ� ไปล อะงุน ญุ่ก� ไปล ไฮญ ญุ่ก� ปุ โซม ปอน ป
รแอม ไล ละ พะจาว เยอ� กวน รเมะ เปอะ เซ ซ แปน นาซี
ไรต เน่อมึ เญือม เกิต โรง แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม อื ละ ซ
โฮลฮ พะจาว โกว�� อฮั เซ เนิ��

8 เญอืม เซ มาโนอา ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ ปรเมะ ป ดวน ปะ ฮอยจ ติ ปุย เซ
ฮอยจ แม เคะ เอะ ละ ซ รโฮงะ อื ละ เอะ ตอก ซ ไมจ เอะ
ยุฮ ละ กวนดุ เซ เญอืม เอจี เกิต อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9 พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ปัว มาโนอา นึง แตะ เซ�
เกือฮ เนอึม เตปด่า ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ แม เคะ ปรโปวน เซ
เญอืม อาวต อื นึง ชจิ� ปุก เญอืม โอ ปรเมะ เญือะ อื อาวต
ไม่ อ�ื 10ปรโปวน เซ ตอ เอนิ เอญี รโฮงะ อื ละ ปรเมะ เญือะ
* 13:5 13:5 โม นาซีไรต มัฮ ปุย ตัง โน่ง ติ มู� มัฮ ปุย ทไว แตะ ติ แตะ ละ
พะจาว� เปลีฮ อื นึง ลเวอืง แตะ ฮาึก แตะ ลัง่ ไม่ โอ แตะ ญุ ไปล ไม่ โอ แตะ
ลอก ป ยุม ติ เจือ เนอมึ�
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แตะ� อฮั เฮ�ี �ปรเมะ ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อาึ ซเงะ โฮ เอจี
ฮอยจ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 มาโนอา โกฮ โฮว ฟวต เอนิ ปรโปวน เญือะ แตะ� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื เคะ ปุย เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ
ป ลปุง ไม่ ปรโปวน เญือะ อาึ ซเงะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย
เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ อ�ื� อฮั เซ�

12 มาโนอา ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ เอจี เกิต เนอึม ตอก อฮั
เปอะ ซ เกิต เซ� เอะ ซ ไมจ ยุฮ ละ กวนดุ เซ ตอก เมอ� ซ
มัฮ ตอก เมอ ไลลวง จีวติ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปรโปวน เญือะ
เปอะ เซ ยุฮ ตัม ป เอจี ดวน อาึ อื ยุฮ เซ โครยญ เจือ� 14 โอ
เอฮี เมาะ ป โอก เน่อมึ นึง โคะ อะงุน ปุ เกือฮ โซม อื เฟือฮ
เอนิ� รอาวม อะงุน ไม่ ไปล ปุ เกือฮ ญุ อ�ื ป โซม ป ปอน
ป รแอม ไล ละ พะจาว ปุ เกือฮ โซม อ�ื ไมจ เนอมึ อื ยุฮ โอ
เอฮี ตัม ป ดวน อาึ อื ยุฮ โครยญ มวยญ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 มาโนอา อฮั แม เฮี ละ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ� �เอะ
ฆวต เกือฮ เปอะ มอง นา เฮี ฮมั� ซ พรี โซม ละ เปอะ� ซ
มอก ปิ แตวะ ละ เปอะ ติ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 เตปด่า เซ
โลยฮ อ�ื �ปัง มอง เงอะ อาึ ปังเมอ โอ ซ โซม ป พรี เปอะ�
ดัฮ เปอะ ฆวต พรี โฮ� ตอง แปน ป ทไว เปอะ ละ พะจาว,�
อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ มาโนอา ดิ ยุง โตว มัฮ เนอึม อื เต
ปด่า ยุฮ พะจาว.

17 มาโนอา ไฮมญ แม อื นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย มอยฮ
เปอะ� เอะ ฆวต ยุง เงอะ� เฆียง เฮี ดัฮ เอจี เกิต เนอึม
ตอก อฮั เปอะ ซ เกิต เซ� เอะ ซ เกียฮ เปลีฮ กัม นัปทื แตะ
ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

18 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ โลยฮ อ�ื �เมอยุ ไฮมญ เปอะ
มอยฮ อาึ อ�ื มอยฮ อาึ เฮี มัฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง��
อฮั เซ�
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19 เญือม เซ มาโนอา ซาวป เนอึม กวน ปิ ติ ไม่ เฮงาะ
รโกะ งอ่น� ตอง ทไว อื ละ พะจาว ราว ซโมะ ติ� ลไล แก
มาโนอา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื เซ� พะจาว ยุฮ เนอึม ป ซัม
คัน ละ อ�ื 20 งอ เซ รเออปึ ระ เอนิ� เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ
ฮาวก ไม่ รเออปึ งอ เซ ฮอยจ มะลอง� เญือม ยุ อื ฮาวก อื
ตอก เซ มาโนอา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื นุ่ม ฆาื อื ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� 21 มาโนอา ยุง เอนิ มัฮ เนอึม อื เตปด่า ยุฮ พะ
จาว. เคียง เซ ปุย ลอา เซ เญือะ ยุ โตว เตปด่า เซ ติ โฮน
เนอมึ�

22 เญือม เซ มาโนอา ฮลัต� อฮั เฮี ละ ปรโปวน เญือะ
แตะ� �เอะ เอ เอจี โฮลฮ ยุ พะจาว� ตึน ซ ยุม เนอมึ ฆาื��
อฮั เซ�

23ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �ยุม โตว ยุง่� พะจาว มัฮ ซ ยุฮ อื
ยุม ไม่ เอะ แจง โอ อื ซ รปั โตะ ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว เอะ ละ
แตะ เซ� ตึน โอ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน ละ เอะ� ตึน โอ โรฮ ซ
อฮั อาึง โอเอฮี ตอก เซ ละ เอะ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ ปรโปวน
เซ�

24 กังเคะ เอ ปรโปวน เซ ไก เนอึม กวน รเมะ ติ� ปุก
มอยฮ อ�ื อฮั แซมซัน ละ อ�ื กวนดุ เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� พะ
จาว เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ อาวต ไม่ อ�ื 25ฟวยจ เซ ลปุ พะ
จาว ฮอยจ เคะ อ�ื โบว รพาวม อื เกือฮ อื ไก เรยีง ไก แด่น�
ปุก เญอืม อาวต อื นึง ยว่ง มาฮะเน นึง เคต เจอ ด่าน� ปุก
ซน่ะ ยว่ง โซรา ไม่ เอตทาโอน�

14
แซมซัน ไม่ ปรโปวน ยว่ง ทิมนา

1 ติ ซเงะ อื แซมซัน เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง ทิมนา� ยุ ปเค
รฮี ฟีลิซเตีย นา เซ ติ ปุย� 2 เญือม เอจี เอญี อื อฮั เฮี ละ
มะเปือะ แตะ� �อาึ รโตฮ ยุ ปเครฮี ฟีลิซเตีย ยว่ง ทิมนา ติ
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ปุย� ปุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ� โฮว ไฮมญ เนิ� ฆวต ไอฮ
แฮะ แปน ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 มะเปือะ อื อฮั เฮ�ี �เมอยุ โฮว ซาวป เปอะ ปุย เญือะ
แตะ ลลาึง โม ฟีลิซเตีย ป โอ เจือ พะจาว เซ� อมั มัฮ โอ อื
ไก ติ ปุย เนอึม ปเครฮี ปุก รพาวม เปอะ ลลาึง คระ เฌือต
เปอะ� ไม่ ปุย ไน เมือง เอะ นึง อื เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื แซม
ซัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โฮว ไฮมญ แปฮ ปเครฮี เซ เนิ� ปุก
ลัมเลือ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

4 เจน เซ โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ ตัตเตียง โม อซิราเอน� มะ
เปือะ แซมซัน ยุง โตว เกิต ไล เฮี เบือ พะจาว, นึง ซ แปน อื
คระ เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� 5 แซมซัน เลีฮ ดิ ไม่ มะเปือะ แตะ ฮอยจ ยว่ง ทิมนา�
ลไล พา อื รปึม อะงุน ติ โดฮ โฮ� ยุ ซิงโต ติ� เบรอมึ เอนิ ปุ
เลียก ละ แซมซัน ไม่ อื เรยีง� 6 ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ
นึง แซมซัน เกือฮ อื โฮลฮ เรยีง แด่น ระ แตะ� ปุน โฮมวต
มวยญ ซิงโต เซ แจฮ อื นึง เตะ ปลาว แตะ ตอก เอนิ แจฮ
ปุย กวน ปิ แตวะ โฮ� ยุม ยุฮ อ�ื อู โตว อื ละ มะเปือะ แตะ
ป ยุฮ แตะ เซ� 7 ฟวยจ เซ เลีฮ อู ดิ ไม่ ปรโปวน เซ� ปุก
เนอมึ ปรโปวน เซ รพาวม อ�ื

8 กังเคะ เอ เญือม เอจี เลีฮ แม อื ติ โฮน ละ ซ รปั อื ปร
โปวน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� วฮิ แลน ซิงโต ยุม เซ� ยุ
อาวต แฮ นึง อ�ื แฮ เซ โกะ ลัมเลือ เอนิ� 9 แซมซัน ชาวก
โกะ แฮ เซ นึง เตะ แตะ� โซม ปุ โฮว อื นึง คระ� เญอืม เอจี
เอญี อื เคะ มะเปือะ แตะ เกือฮ โรฮ โกะ แฮ เซ ละ อื งอ่น�
มะเปือะ อื โซม โรฮ อ�ื แซมซัน ปังเมอ โอ รโฮงะ ไลลวง
ตุย แตะ โกะ แฮ เซ เน่อมึ นึง ซิงโต ยุม เซ ละ อ�ื

10 ฟวยจ เซ แซมซัน เกือฮ เปือะ แตะ เลีฮ ฮอยจ เญือะ
ปรโปวน เซ� กอก ปุย โซมญุ ไม่ แตะ นา เซ� ตัม ป กอ ยุฮ
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กวน เบลีย เญือม เญือะ อ�ื 11 เญือม เอจี ฮอยจ แซมซัน
ตอก เซ โม ฟีลิซเตีย ยว่ง เซ ซาวป ปรเมะ งว่ย ปุย แปน ปุ
โฮมว อ�ื

12แซมซัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ จัก เจีย เจะ ละ เปอะ ติ เจือ�
เจะ แลน� ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ โซมญุ เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮ�ี
ดัฮ เปอะ ปุก ยุฮ เจะ แตะ โฮ� ซ เกือฮ ลปิ พา แนน ไมจ ละ
เปอะ งว่ย ปลัฮ� ซ เกือฮ โรฮ เครองึ ไมจ ละ เปอะ งว่ย จุม
โรฮ� 13 ดัฮ เปอะ โอ ปุก ยุฮ เจะ แตะ โฮ� ปังเมอ ไมจ โม
เปะ เกือฮ ลปิ พา แนน ไมจ ละ อาึ ไม่ เครองึ ไมจ งว่ย จุม
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �จัก แลน เมอะ� เอะ
ซ งอ่ต เตอะ�� อฮั เซ ละ อื โม เซ�

14แซมซัน อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี
�ไก ป โซม ติ เจือ� โอก เน่อมึ นึง ป กุก ป เกียต� ไก

ป เด ติ เจือ โอก เน่อมึ นึง ป ระ เรยีง ระ แด่น� เจะ แลน
เมอะ�� อฮั เซ�
เอจี ไก ลอวย ซเงะ� โม เซ ดิ เกียฮ เจะ โตว อื ลัง่�

15 ซเงะ ปาวน นึง อื โม ปุโฮมว อื เซ อฮั เฮี ละ ปรโปวน
เญือะ อ�ื �ไมจ เปอะ จุ จอป ปรเมะ เญือะ แตะ เกือฮ รโฮ
งะ ไลลวง เจีย เจะ จัก แตะ ละ เอะ เซ� ฟวยจ เซ อู แม ปะ
ละ เอะ� ดัฮ เปอะ โอ รโฮงะ เนิ เอะ ซ โตก ปะ ไม่ เญือะ
เปือะ เปอะ เกือฮ ยุม โอยจ เอนิ� เกียฮ กอก โน่ง เปอะ เอะ
ฮอยจ นา เฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ โอยจ คาว โอยจ คอง ยุฮ
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญือม เซ ปรโปวน เญือะ แซมซัน เยอืม ละ ปุย เญือะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกละ เปอะ ยุ อาึ� ฮรกั เนอมึ
เปอะ โตว อาึ� เกือฮ เปอะ ปุ ยว่ง เงอะ เจะ แลน โอเอฮี ปัง
เมอ โอ เปอะ รโฮงะ ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื แซมซัน โลยฮ
อ�ื �มะเปือะ โกะ โอะ อาึ รโฮงะ โตว ละ อ�ื ซ รโฮงะ ละ โม
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เปะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ
โซมญุ ปุย เซ ปรโปวน เซ เยอืม แนฮ ละ แซมซัน� ซเงะ
ลอยจ อื แซมซัน รโฮงะ อื ละ อื นึง อฮั ลอป ลอน อื ละ แตะ
ตอก เซ� ปรโปวน เซ ลอต เอนิ อู อื ละ โม ปุ ยว่ง แตะ�

18 ซเงะ ลอยจ อื กา ซ เลียก ซเงะ เอ� โม ปรเมะ ยว่ง เซ
ฮอยจ อฮั เฮี ละ แซมซัน�
�อมั ไก ป เด ฮา โกะ แฮ เยอ� อมั ไก ป ระ เรยีง ระ แด่น

ฮา ซิงโต�� อฮั เซ ละ อ�ื
แซมซัน อฮั เฮ�ี �โม เปะ มัฮ โอ เปอะ ไท ชจิ ไม่ โมวก ชงั

ยาึ เซ แจง โอ เปอะ ซ เกียฮ เจะ เจีย เจะ จัก อาึ ละ เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 เญอืม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง แซมซัน เกือฮ อื ไก
เรยีง� เลีฮ ฮอยจ เมือง อตัเคโลน� ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ เมือง
เซ งว่ย ปุย� ปอยจ เครองึ เซอกึ ไมจ อื ฮา อ�ื เกือฮ เครองึ
เซ ละ โม ป เกียฮ เจะ เจีย เจะ จัก แตะ เซ� ลอต แม เอญี
ยว่ง โกะ แตะ� ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม ไม่
อ�ื 20 โปะ แซมซัน ลอต เกือฮ ปรโปวน เญือะ แซมซัน เซ
ละ ปุโฮมว งาวม อื ซเงะ เญือะ อื เซ�

15
แซมซัน โรก เวน ละ โม ฟีลิซเตีย

1 กัง เคะ เอ ลไล มัก ปุย เฮงาะ ซาลี แซมซัน เลีฮ เคะ ปุย
เญือะ แตะ� โรวก กวน ปิ ไม่ แตะ ติ� อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เลียก
ฮอง ไอจ ปุย เญือะ แตะ�� อฮั เซ ละ โปะ แตะ� โปะ อื ปัง
เมอ คัต อื โอ เลียก�

2อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ แกต ปะ เกละ ยุ� เอจี เกือฮ ละ ปุโฮม
ว เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื �ปุ อื โม่ ไมจ ฮา ออ แตะ�
ไอฮ ปุ อื ฮา อื เมิฮ�� อฮั เซ ละ อื โปะ อ�ื
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3 แซมซัน อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย� �โฮน เฮี มัฮ โตว พิต
อาึ นึง ยุฮ แตะ ป โซะ ละ โม ฟีลิซเตีย� มัฮ พิต โม โกะ อื
ไอฮ�� อฮั เซ� 4 โอก โฮว ซาวป โฮมวต บราวก ฆาื อื 300
ตัว� ปุก ซตะ อื ไม่ ปุ แตะ แปน กู แปน กู แตะ� ปุก ฆิ ไม่
ซตะ อื โครยญ กู อ�ื 5 เญือม เซ จิ ฆิ เซ นึง งอ เกือฮ อื ร
เออปึ� พลวย อื เลียก นึง เฮงาะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย� ฮะ ยุฮ
เฮงาะ ชุง ไม่ เฮงาะ ฟาว� รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก ฮะ ตื
โรฮ ไม่ อ�ื

6 โม ฟีลิซเตีย ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป
ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญือม เซ ไก ป
โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ แซมซัน กวนพา ปุย ยว่ง ทิมนา�
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง เกือฮ โปะ อื ปรโปวน เญือะ อื ละ ปุ
โฮมว โกะ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
เญอืม เซ โม ฟีลิซเตีย โฮว โตก ปรโปวน เซ ไม่ เปือะ อื นึง

งอ ฆาื อ�ื ยุม เตือง ลอา แตะ� 7แซมซัน อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ดัฮ
โม เปะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ อาึ ซ โรก ลัง่ เวน ละ เปอะ ปอ
ฟวยจ พาวม แตะ�� อฮั เซ� 8 ฟวยจ เซ โฮว ตอซู ปุ แตะ
ไม่ อื ไม่ รพาวม ซวก แตะ� ยุม ยุฮ อื โฮวน ปุย� ฟวยจ เซ
ลอต โฮว อาวต โตะ ทัม ป ไก นึง รองั ราว ยว่ง เอตัม�

9 ตฮนั โม ฟีลิซเตีย ฮาวก ตัง ไคะ นึง เคต เมือง ยูด่า ฆาื
อ�ื เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ยว่ง เลฮ�ี 10 ปุย เมือง ยูด่า ไฮมญ
อื ฆาื อ�ื �เมอยุ ฮอยจ ตอซู เปอะ ไม่ เอะ เอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ฮอยจ ละ ซ โฮมวต แตะ ปุก แซม
ซัน� ซ ยุฮ ละ อื ตอก ยุฮ โกะ อื ละ เอะ�� อฮั เซ�

11 ปุย เมือง ยูด่า เลีฮ ฮอยจ โตะ ทัม อาวต แซมซัน นึง
รองั ราว ยว่ง เอตัม เซ ลอวย เปือน ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั
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มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ โม ฟีลิซเตีย ป ตัตเตียง เอะ เอ� เกียฮ
ตอ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ เอะ เมอ�� อฮั เซ�
แซมซัน อฮั เฮ�ี �เอจี ยุฮ โม เซ ละ อาึ ตอก ออฮ อาึ ยุฮ

โรฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
12 โม เซ อฮั เฮี ละ แซมซัน� �เอะ เอจี ฮอยจ ละ ซ ปุก

แตะ ปะ� ซ มอป ปะ ละ โม ฟีลิซเตีย�� อฮั เซ ละ อ�ื
แซมซัน โลยฮ อ�ื �ปุก เปอะ ญุ่ก� ปังเมอ ไมจ เปอะ ซัน

ญา ละ อาึ ฮมั นึง โอ โม โกะ เปอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13 �เออะ�� อฮั เซ� �เอะ ซ ปุก ปะ ติ คระ โน่ง� ฟวยจ
เซ ซ มอป ปะ ละ โม เซ� เอะ ยุฮ โตว โอเอฮี ละ เปอะ��
อฮั เซ� ปุก เนอึม อื ตอก อฮั แตะ นึง โม่ะ ปวน โคระ ลอา
เซน� ตาว อื โอก เน่อมึ นึง รองั เซ� 14 เญอืม ซ ฮอยจ อื โบ
ยว่ง เลฮ�ี โม ฟีลิซเตีย เอญี เคะ อ�ื รโอง ปุ ฮอยจ� ลปุ พะ
จาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง แซมซัน เกือฮ อื ไก เรยีง� โม่ะ ปุก
เตะ อื เซ ตัง โตว ละ อื ฮา กอย เปือต งอ� ดุต โอยจ เอนิ�
ดุฮ เอนิ ฮา เตะ อ�ื 15 แซมซัน ยุ ซองั กัป บรงั ป โคระ ลัง่
ติ� ตุย เอนิ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย นึง อื ติ เปือน ปุย�

16 เญอืม เซ แซมซัน เชยี ฆาื อื นึง รซอม เชยี ตอก เฮ�ี
�อาึ โกว ซองั กัป บรงั ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย แปน กอง

แปน กอง แตะ� อาึ โกว ซองั กัป บรงั� ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่
ปุย ติ เปือน ปุย�� อฮั เซ�

17ฟวยจ เซ น่ากึ ซองั กัป บรงั เซ นา เซ ติ โดฮ� ปุย ลอต
อฮั �บลาวง ซองั กัป�* ไม่ นา เซ�

18 เญือม เซ แซมซัน ฆวต ญุ ลัมเลือ รอาวม� ปัว อื นึง
พะจาว ไม่ เซียง เรยีง แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี เกือฮ
* 15:17 15:17 นึง ลปุง ฮบีรู อฮั รามัต เลฮี ไม่ นา เซ� มัฮ อฮั อื �บลาวง
ซองั กัป� ไม่ อ�ื
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เปอะ กวนไจ เปอะ เป เนอึม ปุย โฮวน เฮ�ี ปเล่ีย อาึ อมั ซ
ยุม นึง ฆวต ญุ แตะ รอาวม� อมั ซ โฮลฮ โม ป โอ เจือ พะ
จาว เฮี โฮมวต อาึ ฆาื�� อฮั เซ ละ พะจาว� 19 เญือม เซ
พะจาว โปฮ โตะ เตะ นา เซ ติ โดฮ� รอาวม จาึฮ เอนิ โอก
นึง อ�ื แซมซัน เญอืม ญุ อื รอาวม เซ ไฮ เอนิ โซะ ไมญ อ�ื
ปุน แม เรยีง แตะ� รอาวม ปลาึฮ นา เซ ปุย อฮั เอนฮกัโค
ไม่ อ�ื อาวต ลัง่ นึง บลาวง ซองั กัป เซ ฮอยจ ปเล่ีย�

20แซมซัน แปน ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน งา่
เนอมึ� ไน ติ เจน เซ� โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ ตัตเตียง เมือง อซิ
ราเอน�

16
แซมซัน โฮว เวยีง กาซา

1 ติ ซเงะ อื แซมซัน เลีฮ เวยีง กาซา� ยุ มอจังคึต นา เซ
ติ ปุย� ไอจ ไม่ อื ติ ซาวม� 2 ปุย เวยีง กาซา เซ ฮมอง อาวต
อื กไน เวยีง แตะ� เกือฮ ปุย อาวต มอง อื รวติ เวยีง เซ�
มอง อื นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เซ ติ ซาวม บวยฮ� อฮั ติ แตะ
ซ มอง ยุฮ ยุม ไม่ อื เมือ กซะ อ�ื

3แซมซัน ไอจ ฮอยจ งอ่น ซาวม โน่ง� เญอืม เซ โกฮ โฮว
กอฮ ยวก รเวอืะ เวยีง เซ เตือง ด่อง มะ รเวอืะ เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื ยวก โรวก อื เตือง โคะ ซแก โอเอฮี อ�ื กลอม โรวก
อื นึง ซองัปา แตะ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง รเตือป เมือง เฮป
โรน� ละ อื นา เซ�

แซมซัน ไม่ เด่ลีลา
4 กังเคะ เอ แซมซัน โคะ ฮรกั ปรโปวน อาวต ฮอง โกลง

โซเรก ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เด่ลีลา� 5 จาวไน โม ฟีลิซเตีย
เตือง พอน เมือง อื ฮอยจ เคะ เด่ลีลา เซ� อฮั เฮ�ี �ไมจ
เปอะ จุจอป เกือฮ รโฮงะ อื ละ เปอะ� มัฮ โฮลฮ อื เน่อมึ ก
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เมอ เรยีง แด่น แตะ เซ� ไมจ ปะ ซาวป ไฮมญ ตอก ซ เกีย
ฮ ยุง เอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ เดอมึ ซ โฮลฮ โฮมวต ปุก ไม่ เป
แตะ� ดัฮ เปอะ เกือฮ เอะ ยุง เอะ เตือง โอยจ เจอะ เฮี ซ
เกือฮ มาื ละ เปอะ ติ ปุย ติ เปือน ไปล ติ รอย แทป�� อฮั เซ
ละ อ�ื

6 เด่ลีลา อฮั เฮี ละ แซมซัน เซ ฆาื อ�ื �ระ เรยีง ระ แด่น
เปอะ เซ มัฮ ไก อื เบือ เมอ� ปุย ซ ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก เมอ
เดอมึ ซ ปุน ปุก เปอะ ไม่ เป อื โกะ เปอะ� ปัว เปอะ รโฮงะ
ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 แซมซัน อฮั เฮ�ี �ดัฮ ปุย ปุก อาึ นึง โม่ะ ทนู โคระ โอ
ดิ ซออฮ อาแลฮ เซน อาึ ซ ชุม โรฮ เรยีง เงอะ ตอก ปรเมะ
ไฮญ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญอืม ฮมอง อื ไล เซ โม จาวไน ฟีลิซเตีย โรวก โม่ะ ทนู
โคระ โอ ดิ ซออฮ อาแลฮ เซน ละ เด่ลีลา� เด่ลีลา ปุก แซม
ซัน นึง อ�ื 9 เอจี เกือฮ โม ฟีลิซเตีย เม่าะ อาึง ติ แตะ นึง
เญือะ แตะ เซ ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ กอก อฮั เฮี ละ แซมซัน�
�แซมซัน� โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื แซมซัน ซโบรวต เอนิ โม่ะ ทนู เซ� ดุต เอนิ ยุฮ อ�ื
ตอก เอนิ ดุต กอย เปือต งอ โฮ� โม ฟีลิซเตีย เซ ยุง โตว
ลัง่ ตอก โฮลฮ แซมซัน เรยีง แด่น ระ แตะ เซ�

10ฟวยจ เซ เด่ลีลา อฮั เฮี ละ แซมซัน� �โม เปะ ยุฮ เยอื
เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ� รโฮงะ ซื เปอะ โตว เนิ� ปัว เนอึม
โม เปะ รโฮงะ เนิ ตอก ซ ปุน ปุก ปุย เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 แซมซัน อฮั เฮ�ี �ดัฮ ปุย ปุก อาึ นึง โม่ะ ปวน โอ ปุย
ดิ โกว ติ โฮน เนอมึ อาึ ซ ชุม โรฮ เรยีง ตอก ปุย ไฮญ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

12 เด่ลีลา ซาวป เนอมึ โม่ะ โคระ ฆาื อ�ื ปุก อื นึง อ�ื เอจี
เกือฮ แม โม ฟีลิซเตีย เม่าะ แม ละ อื นึง เญือะ แตะ� กอก
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อฮั อื ละ แซมซัน ตอก เฮ�ี �แซมซัน� โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ
โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื แซมซัน ซโบรวต เอนิ โม่ะ
เซ� ดุต ยุฮ อื ตอก ดุต ปุย ยุฮ กอย ชญิ เครองึ โฮ�

13 เด่ลีลา อฮั แม อื ละ แซมซัน ตอก เฮ�ี �โม เปะ ยุฮ
แนฮ เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ� รโฮงะ ซื เปอะ โตว เนิ� ไมจ
เปอะ รโฮงะ เนอึม เนิ ตอก ซ เกียฮ ปุก ปุย เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื
แซมซัน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ โกว ฮาึก อาึ เฮี เตือง

อาแลฮ รโจ อื ตัง กอย เบรญี เปอะ นึง ฟึม� ไม่ โดวง โรฮ
เปอะ นึง ปละ ปอ แนน อ�ื อาึ ซ ชุม โรฮ เรยีง เงอะ ตอก
ปรเมะ ไฮญ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ลไล ไอจ อื เด่ลีลา
เยอ เบรญี เนอึม ฮาึก แซมซัน เซ นึง ไตญ ยุฮ แตะ เตือง
อาแลฮ รโจ อ�ื โดวง แม โรฮ อื เกือฮ แนน�

14ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �แซมซัน� โม ฟีลิซเตีย ซ
ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื แซมซัน โปวะ� เมือ
ะ เอนิ ปุ โฮว เครองึ ไตญ อื เซ ไม่ ฟึม โอเอฮี นึง ฮาึก แตะ
โฮว ไม่ อ�ื

15 กัง เคะ เอ เด่ลีลา อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เคียต โน่ง
เปอะ อฮั ติ แตะ ฮรกั อาึ เมอ� ญอม เปอะ โตว อฮั ป เนอมึ
ละ อาึ� เอจี โทน ลอวย โฮน ยุฮ เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ อ�ื
อู เปอะ โตว ตอก โฮลฮ เปอะ เรยีง แด่น ระ แตะ ละ อาึ�
ฮรกั เนอึม เปอะ โตว อาึ�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อื ตอก
เซ� 16 เญอืม อฮั ลอป อื ป อฮั ไพรม แตะ ตอก เซ แซมซัน
เตือ นึง อื ปอ ซ ยุม แตะ�

17 รโฮงะ ซื อื ละ อื ฆาื อ�ื �ไกญ อาึ ดิ ลอก โตว มิต ญัป
มิต คุต ติ ชวง� ปุย เอจี ทไว อาึ แปน นาซีไรต ละ ซ รซอฮ
เฮาะ ละ พะจาว เน่อมึ เญือม เกิต โรง เงอะ� มัฮ คุต ปุย
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ฮาึก เกอะ อาึ เญือะ ซ ไก โตว เรยีง� ซ ชุม ตอก ปุย ไฮญ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

18 เญือม เซ เด่ลีลา ยุง ที อื รโฮงะ ซื แซมซัน รพาวม
แตะ ละ แตะ โครยญ เจือ� ตอม มวยญ แตะ ละ จาวไน โม
ฟีลิซเตีย� อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ ฮอยจ แม ติ โฮน� เอจี รโฮ
งะ รพาวม แตะ ละ อาึ โครยญ เจือ�� อฮั เซ รซอม เซ� โม
จาวไน เซ ฮอยจ เนอมึ ฆาื อ�ื โรวก มาื ไม่ แตะ� 19 เด่ลีลา
เกือฮ แซมซัน ไอจ รฆวง เญือะ ดึม แตะ� เญอืม เอจี ปุน อื
ไอจ เจอ� กอก ปุย ติ� เกือฮ อื คุต ฮาึก อื เตือง อาแลฮ รโจ
อ�ื ฟวยจ คุต อื ฮาึก อื เซ� เด่ลีลา ลอง แลน คุย อ�ื เอจี
ที ละ อื ไฆร ระ เรยีง อ�ื

20 ซอ อ�ื อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �แซมซัน� โม ฟีลิซเตีย ซ
ฮอยจ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เญือม เอจี โปวะ อื แซมซัน แกต ติ แตะ ซ ปุน โอก ตอก

โอก ไพรม แตะ� �อาึ ซ ซพรอต ติ แตะ ปอ โปน แตะ��
อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� ยุง โตว โอ พะจาว เญือะ อาวต ไม่
แตะ�

21 โม ฟีลิซเตีย ปุน โฮมวต อ�ื กัว ซลอง ไง่ อื เตือง ลอา
ก บลัฮ อ�ื โรวก อื ฮอยจ เวยีง กาซา� ปุก อื นึง โม่ะ ไร
ซเง�ี เกือฮ อื ครติ เฮงาะ นึง คอก อาวต อื เซ� 22 กังเคะ
เอ ฮาึก ไกญ อื เซ ปังเมอ ลัง่ แม โรฮ�

แซมซัน ยุม
23 ติ ซเงะ อื โม จาวไน ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอมึ เลียง ปุ

แตะ� ตัน โอเอฮี ละ พะด่าโกน โฮวน เจือ� ชลอง ระ ไล
ลวง เป แตะ แซมซัน เซ� อฮั เฮ�ี �พะ ทื เอะ เอจี เกือฮ
เอะ เป แซมซัน ป กอ คัม ตุง เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

24-25 ปุย โฮวน เซ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ ปุ แตะ� รโอง
เรยีง ตอก เฮ�ี �ตาว แซมซัน โอก เกือฮ รงะ่ ละ ซ แลน เอะ
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อ�ื� อฮั เซ นึง ฆวต โล่ อื ญวยฮ แซมซัน� ปุย ตาว เนอึม
อื โอก� แซมซัน จัมเปน รงะ่ เกือฮ ปุย ญวยฮ แตะ�
ปุย โฮวน เซ เญอืม ยุ อื แซมซัน ลืลาว พะจาว ทื แตะ ฆาื

อ�ื อฮั เฮ�ี �พะ ยุฮ เอะ เอจี มอป แซมซัน ละ เอะ� มัฮ ปุย
เฮี ป ไลจ ยุฮ เมือง เอะ ไม่ ยุม อื ยุฮ ปุย โฮวน เนอ�� อฮั เซ
นึง รซอม ลืลาว แตะ พะ ทื แตะ�
เญือม เซ ปุย เกือฮ แซมซัน ชุง ซน่ะ ด่อง เวอืต ระ ลอา

โฆง เซ� 26 แซมซัน อฮั เฮี ละ กวนดุ ตาว แตะ เซ� �ตาว
อาึ ฮอยจ ละ ด่อง ระ ป ตอน ยุฮ เวอืต เซ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ
น่ักเน่ี ด่อง เซ เญี่ยะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 27 เวอืต เซ นาวก นึง
ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน� โม จาวไน ฟีลิซเตีย อาวต นา
เซ เตือง โอยจ แตะ� นึง คัก ก ล่าวง เวอืต เซ ไก ปรเมะ ปร
โปวน นึง ด่าว ลอวย เปือน ปุย ป แก รงะ่ แซมซัน เซ�

28 เญือม เซ แซมซัน ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะโอง
จาว� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ� โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ แม
เรยีง แด่น เนิ ติ โฮน เฮี โน่ง เดอมึ อาึ ซ เกียฮ โรก เวน ละ
โม ฟีลิซเตีย รโตง ไง่ เยอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ซ ยุฮ ละ
อื ติ โฮน เฮี โน่ง�� อฮั เซ ละ พะจาว. 29 เญอืม เซ แซมซัน
ซนาว เตะ แตะ ฮอยจ ละ ด่อง ระ ป ตอน ยุฮ เวอืต เซ เตือง
ลอา อ�ื เกือฮ ติ แตะ อาวต ซน่ะ อ�ื เตะ ดอม อื ไปญ ด่อง
ติ ก บลัฮ� เตะ วิ อื ไปญ โรฮ ด่อง ติ ก บลัฮ� 30 แซมซัน
อฮั เฮ�ี �เกือฮ อาึ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เฮ�ี� อฮั เซ� เญอืม
เซ เนีฮ ด่อง เซ ปอ โอยจ เรยีง แตะ� เวอืต เซ ลเลอมึ เอนิ
ราว ปุย โฮวน เซ เตือง โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื โม ฟีลิซ
เตีย ป บรุก ยุม ไม่ แซมซัน เญือม เซ� โฮวน เอนิ ฮา ป ยุฮ
อื ยุม ไม่ เญือม ไอม ลัง่ แตะ�

31 เญอืม เซ โม ปุ เลีฮ อื ไม่ เอยีกปุ ตุเจอ อื เลีฮ ตุย แซม
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ซัน� กลอม ปุ เอญี อ�ื รมอยจ อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ มาโน
อา ป มัฮ เปือะ อ�ื อูโมง เซ ไก ซน่ะ ยว่ง โซรา ไม่ ยว่ง เอต
ทาโอน� ไก งา่ เนอมึ แปน แซมซัน ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ
โม อซิราเอน เนอ�

17
มีคา ไว ฮุป

1 ติ โฮน อื ไก ปรเมะ ติ� อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ�
มอยฮ อื มัฮ มีคา� 2 อฮั เฮี ละ มะ แตะ� �มะ� มาื ติ เปือน
ไม่ ติ รอย แทป ป บระ ปุย ฮา เปอะ เซ� ปะ เอจี ซะ โรฮ
เปอะ ฆาื อ�ื ปเล่ีย เฮี มาื เซ เอจี อาวต นึง เตะ อาึ� มัฮ
อาึ ป บระ ฮา เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื มะ อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�กวนงกั� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ�� อฮั เซ� 3 มีคา
เยอ รแม่ เนอมึ มาื เซ ละ มะ แตะ� มะ อื อฮั แม เฮ�ี �มาื
เฮี เยอ อาึ อื ฆวต ทไว เยอะ ละ พะจาว รโตง ปะ ละ โอ ซ
เกือฮ ปะ ลอก รซอม ซะ� กวนงกั� โล มาื เฮี เกือฮ แปน
ฮุป ไว เยอะ� อาึ รแม่ แม มาื เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ มะ มีคา
เซ� 4 เญือม เอจี รแม่ มีคา เซ มาื ละ มะ แตะ เซ� มะ อื
โฮว ตาว มาื เซ ละ ชงั ลอา รอย แทป� เกือฮ ชงั เซ ยุฮ ฮุป
แกะ ซลัก นึง โคะ� ฟวยจ เซ อปั อื นึง มาื เซ� ฟวยจ เซ
ลอต ละ อาึง อื นึง เญือะ มีคา เซ� 5 มีคา เซ ไก โรฮ ซาลา
แตวะ ยุฮ ติ ลัง� ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ โฮวน� ยุฮ อื ไม่ ลปิ
เอโฟต ติ ปลัฮ� ลอต อาึง โอเอฮี ป ทื แตะ เซ นึง ซาลา ยุฮ
แตะ เซ� ฟวยจ เซ ดุฮ แม กวน แตะ แปน ซตุ ติ ปุย โรฮ�
6 เจน เซ เยอ โม อซิราเอน ไก โตว กซัต ยุฮ� ยุฮ โอเอฮี ฆาื
อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

7 ไก แม ปรเมะ นมุ ติ ปุย� มัฮ โม เลว�ี มัฮ ปุย โฮว
อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไน เจอ โม ยูด่า เซ� 8 ปรเมะ นมุ



ป รเตีฮ รตุม 17:9 lxv ป รเตีฮ รตุม 18:2

เซ เยอ โอก โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ลลาึง โม ยูด่า เซ
ละ ซ โฮว ซาวป อื ก อาวต แตะ� โฮว ฮอยจ นึง เญือะ มีคา
ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ เซ�

9 มีคา เยอ อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ
เจอ เลว�ี ฮอยจ เน่อมึ ยว่ง เบ่ตเลเฮม นาตี โม ยูด่า เซ�
อาึ มัฮ โฮว ละ ซ ซาวป แตะ ก อาวต โคระ แตะ�� อฮั เซ�
10 มีคา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาวต ไม่ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน
ตอก มะเปือะ แตะ� ไม่ แปน โรฮ เปอะ ซตุ เนิ โรฮ� อาึ ซ
เกือฮ แม โรฮ มาื ละ เปอะ ติ เนอึม กาว แทป โรฮ� เกือฮ
โรฮ ละ เปอะ ไม่ เครองึ เซอกึ ฮอยจ ละ ป โซม ป ปอน เปอะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 ปุย เลวี เซ ปอ โรฮ นึง พาวม อื อาวต
อื ไม่ ปุย เซ เยอ� แปน เอนิ ตอก กวน รเมะ ปุย เซ ติ ปุย
โรฮ� 12 มีคา เยอ ดุฮ เนอึม ปรเมะ เซ แปน ซตุ ยุฮ แตะ�
ไม่ เกือฮ โรฮ อื อาวต นึง เญือะ ยุฮ แตะ โรฮ� 13 เญือม เซ
มีคา อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ ซ เกือฮ พะจาว อาึ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง เงอ� มัฮ ฆาื เอจี โฮลฮ เกือฮ โม เลวี
แปน ซตุ ละ แตะ ติ ปุย�� อฮั เซ�

18
มีคา ไม่ เจอ โม ด่าน

1 ติ โฮน อ�ื มัฮ เจน โอ โม อซิราเอน ดิ ไก กซัต ยุฮ� เญื
อม เซ เยอ เจอ โม ด่าน เนอ โฮว ซาวป เลียป ปลัฮเตะ ละ ซ
อาวต แตะ นึง อ�ื ไม่ เกือฮ อื แปน คอง โม โกะ แตะ� นึง
โอ โม ด่าน เซ ดิ โฮลฮ นาตี อาวต แตะ แปน คอง โกะ แตะ
ไอฮ� 2 เญือม เซ โม ด่าน เนอ เลือก โม ปรเมะ เกง ไน โม
โกะ แตะ พอน ปุย เกือฮ อื โฮว ฆรอ แตะ� เกือฮ อื โอก เน่
อมึ นึง เมือง โซรา ไม่ เอตทาโอน ละ ซ โฮว ซาวป แตะ เลีย
ป แลน นาตี นึง ปลัฮเตะ ละ ซ อาวต แตะ นึง อ�ื อฮั อื ละ
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โม ป โฮว เซ ตอก เฮ�ี �โฮว กวต แลน ปลัฮเตะ เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ โฮว เนอมึ ฮอยจ นึง บลาวง เอฟราอมิ� ฮอยจ
โรฮ นึง เญือะ ยุฮ มีคา เซ� ลอต ลโล่ะ นา เซ� 3 ลไล อาวต
อื นึง เญือะ ยุฮ มีคา เซ� ไตม โรฮ เซียง ปุย เลวี นมุ เซ�
เลียก ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ตาว ปะ ฮอยจ นา
เฮี เยอ� มัฮ อาวต เปอะ นา เฮี ละ เมอ� มัฮ กัน เมอ ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 ปุย เซ โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี
�มัฮ มีคา ป เกือฮ อาึ ยุฮ ตอก เฮ�ี จัง โรฮ อาึ เกือฮ แปน
ซตุ ยุฮ แตะ โรฮ�� อฮั เซ� 5 ปุย โม เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ไฮมญ แลน ไลลวง คระ ซ โฮว เอะ เนิ นึง พะจาว เมอะ�
ตอก เมอ คระ โครง ซ โฮว โม เอะ เอ� อมั ซ แปน โรฮ ไล
แตะ� อมั โอ ซ แปน อ�ื� อฮั เซ� 6 ซตุ เซ โลยฮ อื ละ อื
ตอก เฮ�ี �โฮว ไมจ โฮว มวน เมิฮ� พะจาว ซ แลน แก โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง โม เปะ นึง คระ โฮว เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื

7ปรเมะ เตือง พอน ปุย อื โอก โฮว ฮา นา เซ� โฮว ฮอยจ
ละ ยว่ง ลาอติ� ยุ อาวต ซไบ่ ปุย เมือง เซ ตัม ปซี ปซา ยุฮ
โม ไซด่อน� อาวต ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม แตะ� ไก โตว
ตอก ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง� ไก โตว โรฮ ป วติ ป วงั ละ อ�ื
เอจี ไก คาวคอง ยุฮ โม โกะ ไอฮ� ซไง โรฮ ฮา โม ไซด่อน
โรฮ� ซาวป โตว เกวคอง ซองไซ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ�
8 เญือม เอจี เอญี แม ปุย พอน เซ ฮอยจ เคะ เอียกปุ แตะ
นึง ยว่ง โซรา ไม่ เอตทาโอน เนอ� โม เอยีกปุ อื ไฮมญ โม เซ
ตอก เฮ�ี �ตอก เมอ คระ โฮว เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 โม
เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ โกฮ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย
นึง ปลัฮเตะ เอจี ยุ แตะ เซ� งอ่ต แลน เมอะ� ปลัฮเตะ โฮว
ยุ เอะ เซ ไมจ ลัมเลือ เอนิ� โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ ฆวต
ยุฮ โอเอฮี เฟือฮ� ปุ เญือะ ลบลี� ไมจ เอะ โฮว ซะ เต เมือง
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เซ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ เลียก กุม เอนิ� 10 ดัฮ เปอะ เอจี
โฮว ฮอยจ นา เซ โฮ� ซ ยุ เปอะ โม ป โอ ยุง เพรยีง อาึง ติ
แตะ นึง แกต อื ป ญัก ป นอ โอ ซ เกิต ละ แตะ� ปลัฮเตะ
อาวต อื เซ เวอืฮ� พะจาว เอจี มอป โอเอฮี เซ ละ โม เปะ�
นา เซ เญือะ ไก โตว ป วติ ป วงั นึง ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ
ละ อ�ื

11 โม ด่าน ป ไปญ ปุ โฮว เครองึ รุป เซ ไก แลฮ รอย ปุย�
โอก โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง โซรา ไม่ ยว่ง เอตทาโอน� 12 โม
เซ เยอ ฮาวก ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โบ ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ
นาตี อาวต โม ยูด่า เซ� เบือง ไคะ อาวต อื ไก บลัฮ ยว่ง คี
รยิตั-เยอารมิ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ� ปุย อฮั ไคะ ยุฮ โม
ด่าน ไม่ อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 13 เญือม โอก อื ฮา นา เซ
เยอ� โฮว ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ มีคา ป อาวต นึง บลาวง เอ
ฟราอมิ เซ�

14 ปรเมะ พอน ปุย ป เอจี โฮว เลียป เมือง ลาอติ เซ อฮั
เฮี ละ โม เอียกปุ แตะ เซ� �โม เปะ อมั ยุง เปอะ เญือะ เฮี
เยอ� เญือะ เฮี ไก ฮุป เญือะ โฮวน เจือ� ฮุป ปอยจ ปุย� ฮุป
โล ปุย� ไม่ ฮุป ไฮญ ป ทื อื ไก ตื� ไก โรฮ ไม่ ลปิ เอโฟต
โรฮ� เอะ ฆวต ไฮมญ โม เปะ ฆาื� โม เปะ ฆวต ยุฮ เปอะ
ตอก เมอ�� อฮั เซ� 15 โม เซ วฮิ ฆาื อื ฮอยจ นึง เญือะ
อาวต ปุย เลวี ป มัฮ เญือะ ยุฮ มีคา เซ� ไฮมญ โซะ กอ อ�ื
16 โม ด่าน ป ไปญ เครองึ รุป เซิก เตือง แลฮ รอย อื เซ� ชุง
นึง โบ ฆรุง คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ เซ� 17 ปรเมะ พอน
ปุย ป โฮว เลียป เมือง เซ เลียก ลู เอนิ ตุย ฮุป แกะ ซลัก ไม่
ฮุป ไฮญ ไม่ ลปิ เอโฟต เซ ฮา อ�ื ป มัฮ ซตุ เซ ชุง ดิ ไม่ โม
ป ไปญ เครองึ รุป แลฮ รอย ปุย ป อาวต โบ โตะ รเวอืะ เซ�
18 เญือม เลียก โม เซ โตะ เญือะ ยุฮ มีคา เซ ละ ซ ตุย แตะ
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ฮุป แกะ ซลัก ไม่ ฮุป ไฮญ� ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� ป มัฮ ซตุ เซ
ไฮมญ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ยุฮ โม เปะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื 19 โม เซ อฮั เฮี ละ ซตุ เซ� �โฆย แนฮ� ทัน
โตว ลปุง ติ มวยญ เนอมึ� อุม ดัก เปอะ เซ ฮา� โฮว ฮา ไม่
โม เอะ เฮ�ี โฮว แปน มะเปือะ เญือะ ม่า โม เอะ เอ ไม่ แปน
เปอะ ซตุ ยุฮ ฮุ� ซ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ปุย ติ เญือะ โน่ง� ไม่
ซ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ปุย เตือง เจอ เตือง ซฆลาวม อื ไน โม
อซิราเอน เฮ�ี มัฮ เมอ ป ซ แกต เปอะ ไมจ นึง อ�ื� อฮั เซ
ละ ซตุ เซ� 20 ซตุ เซ ญันด่ี ไม่ ซ โฮว แตะ ไม่ โม เซ� ตุย
โรวก ฮุป แกะ ซลัก เซ� ไม่ ฮุป ไฮญ ป ทื เญือะ เซ เตือง เอ
โฟต ยุฮ อ�ื โอก โฮว ไม่ ปุย โฮวน เซ�

21 ฟวยจ เซ โม เซ โอก โฮว ฮา นา เซ� เกือฮ โม กวนดุ
ไม่ ซัตซิง ไม่ โม ป โรวก เครองึ เซอกึ โอเอฮี โฮว รกา แตะ�
22 เญือม เอจี โอก อื ซไง ฮา เญือะ ยุฮ มีคา เยอ� มีคา ไม่
ปุย่วง อื รโจะ ปุ แตะ� โฮว อาื โม ด่าน เซ� เตือน โรฮ เค
รอปึ อ�ื 23 เญือม เอจี เครอปึ อื โม ด่าน เซ� โม มีคา เซ
รโอง ละ อ�ื โม ด่าน เซ ลเตือฮ ไฮมญ มีคา เซ ตอก เฮ�ี
�มัฮ เมอ บุย ป อฮั เปอะ� เกียฮ ฮอยจ โฮวน โน่ง เปอะ ละ
เอะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 มีคา เซ โลยฮ อ�ื �โม เปะ เอจี โรวก เปอะ พะจาว ทื
อาึ ฮา เยอะ แกล เอนิ� มัฮ ป ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ� บะ แม
เปอะ โรวก ไม่ ซตุ ยุฮ ฮุ� มัฮ เมอ ป ซ โฮฮ ลัง่ ละ อาึ อ�ื
ฟวยจ เซ เคียต ลัง่ เปอะ ไฮมญ อาึ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ บุย
อฮั เปอะ ละ เอะ เอ�� อฮั ลัง่ เปอะ เซ��

25 โม ด่าน เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุ เญือะ เกือฮ โม
เอะ ฮมอง แม ลเลาะ เปอะ เฟือฮ เอนิ� ยุฮ ปลาว โม ป ซวก
เฮี ไม่ เปอะ� ยุม เยอื ปลาว เปอะ เตือง เญือะ แตะ เอนิ��
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อฮั เซ ละ อ�ื 26 โม ด่าน เซ โกฮ โฮว แม ลัก่กา แตะ� เญอืม
ยุ มีคา โฮวน โม เซ ฮา แตะ ตอก เซ เยอ� จัมเปน ลเตือฮ
แม เอญี ฮอยจ นึง เญือะ โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื

27 โม ด่าน เซ โรวก เนอมึ ฮุป ยุฮ มีคา เซ ไม่ แตะ� โรวก
อื ไม่ ซตุ ยุฮ อ�ื โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง ลาอติ� ฮอยจ เนอึ
ม ก อาวต โม ป โอ ยุง เพรยีง อาึง ติ แตะ เซ� นึง อาวต อื
ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม แตะ เซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื โตก แม ยว่ง อื นึง งอ� 28 ไก โตว ป เกียฮ
ฮอยจ เรอึม ปุย ยว่ง เซ นึง ซไง ลอน อื ฮา เมือง ไซด่อน�
ไม่ โอ อื เกวคอง ไม่ เมือง ปุย ไฮญ� มัฮ ยว่ง อาวต นึง โตะ
โลก ติ ไม่ ยว่ง เบ่ตเรโฮป� โม ด่าน เซ ตัง โรฮ ยว่ง โคระ
นึง เบือง ยว่ง เซ� 29 ยว่ง ตัง อื เซ อฮั ด่าน ละ อื ตัม มอยฮ
ด่าน ป มัฮ จัตเจือ ไพรม แตะ� ด่าน เซ มัฮ กวน อซิราเอน�
ไพรม อื ยว่ง เซ ปังเมอ อฮั ปุย ลาอติ ไม่� 30 โม ด่าน เซ โบ
ลวง ฮุป แกะ ซลัก โรวก แตะ เซ ละ ซ ไว แตะ� ป แปน ซตุ
ละ อื มัฮ โยนาทัน จัตเจือ เกอโชม� เกอโชม เซ มัฮ กวน
ไอ โมเซ� มัฮ โยนาทัน เซ ฮอยจ ละ กวน เฌือต อื ป โฮลฮ
แปน ซตุ ละ โม ด่าน เซ โฮวน เจน ปุย� ฮอยจ ละ โฮลฮ โม
อซิราเอน เซ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย� 31 โม ด่าน เซ
นัปทื แนฮ ฮุป แกะ ซลัก ยุฮ มีคา เซ นึง นา เซ เล่ีญ� ติ เจน
อาวต พากัง ยุฮ พะจาว นึง ยว่ง ชโิล�

19
ปุย เลวี ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อื

1 ติ โฮน อื เญือม โอ โม อซิราเอน ดิ ไก กซัต ยุฮ� ไก ปุย
เลวี ติ ปุย� โฮว อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ ลวง ก ซแวก
อื ฮา ปุย ไฮญ� ไอฮ ปรโปวน ยว่ง เบ่ตเลเฮม เจอ โม ยูด่า
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แปน ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ� 2 กัง เคะ เอ ปรโปวน เซ
เยอ บระ รพาวม ปรเมะ เญือะ แตะ� ละ เอนิ ปรเมะ เญือะ
แตะ เซ� ลอต เอญี ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ นึง ยว่ง เบ่ตเล
เฮม เจอ ยูด่า เซ� อาวต นา เซ ปาวน เคิ� 3ฟวยจ เซ� ปร
เมะ เญือะ อื เซ โกฮ โฮว อาื ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ
ละ ซ บะ ไมจ มวน อื เกือฮ เอญี อาวต แม ไม่ แตะ� โฮว
ดิ ไม่ กวนไจ แตะ ติ ปุย� โรวก แม โรฮ บรงั โฮว ไม่ แตะ
ลอา ตัว� เญือม เอจี ฮอยจ อื ปรโปวน เซ บะ อื เลียก โตะ
เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ เซ� เญอืม ยุ เปือะ อื โม เซ เยอ รปัคัม
โรฮ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 4 เปือะ ปรโปวน เญือะ อื
เซ เกือฮ อื อาวต ลโล่ะ ไม่ แตะ ลอวย ซเงะ� โม เซ อาวต
เนอมึ ลโล่ะ� โซม บรุก กุก บรญิ ไม่ ปุ แตะ นา เซ� 5 เญอืม
เอจี มัฮ อื ซเงะ ปาวน นึง อื โม เซ เยอ งาวป โกฮ ละ ซ โอก
เอญี แตะ� ป มัฮ โปะ อื เซ อฮั เฮี ละ กวนพา แตะ เซ� �ปุ
ดิ เอญี� โซม ละ ฮมั� โกฮ เอญี เนฮ โล่ว�� อฮั เซ ละ อ�ื
6 ปรเมะ ลอา เซ งาวม เนอึม โซม ฆาื อ�ื โปะ อื เซ อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �อาวต ไมจ มวน แม นา เฮี ติ ซาวม แม�� อฮั เซ
ละ อ�ื 7 เญือม ริ กวนพา อื เซ โกฮ เอญี เญอ� โปะ อื เซ
คานัป แม อื ไอจ แม� ปุย เซ ไอจ เนอมึ ฆาื อ�ื 8ซเงะ พอน
นึง อื งาวป โกฮ แม ละ ตะ แตะ โอก เอญี� โปะ อื เซ อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �ลโล่ะ ซไบ่ แม โล่ว เยอ� เอญี เนฮ เมาะ เมือ ฆิฮ
ซเงะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ อาวต เนอมึ แม ลอต โซม
นา เซ แม� 9ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ
อื ไม่ กวนไจ อื โกฮ ละ ซ ริ แตะ เอญี� โปะ อื เซ อฮั แม เฮี
ละ อ�ื �เอจี ปู� บวยฮ แม ไอจ ติ ซาวม เมอ ไม่ เฮน ฮลอง
รพาวม เปอะ� งาวป โกฮ เอญี ซงา่วป เมือ กซะ งาวป อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื 10ปรเมะ เซ เยอ ปังเมอ โอ เญือะ ญอม ไอจ�
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โอก เอญี คระ ซื นา เมือง เยบุ่ต ป มัฮ เมือง เยรูซาเลม เซ�
บรงั ลอา ตัว ป ไก ควน บุก ปุย เซ� บุก ดิ ปุ โฮว อื ไม่ ปรโป
วน เญือะ แตะ เซ�

11 เญอืม เอจี ซดิ อื ไม่ ยว่ง อาวต โม เยบุ่ต เตอ� เอจี เตี
ยม ซเงะ เอ� กวนไจ อื เซ อฮั เฮี ละ ปอเลียง แตะ� �วฮิ ล
โล่ะ นึง ยว่ง อาวต โม เยบุ่ต เฮ�ี ลอต ไอจ นา เซ ติ ซาวม
และ�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 ปอเลียง อื เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �เอะ ซ วฮิ ไอจ โตว นึง ยว่ง อาวต ปุย ตังเมือง ป โอ มัฮ
โม อซิราเอน� เอะ ซ โฮว ลอต ฮอยจ นึง ยว่ง กิเบอ่า เซ��
อฮั เซ� 13 อฮั แม เฮี ละ กวนไจ แตะ� �ไมจ เอะ ซไจ โฮว
ฮอยจ นึง ยว่ง นา โม เฮี ติ โดฮ ไม่ ไอจ เจอะ ติ ซาวม� ยว่ง
กิเบ่อา ญุ่ก� ยว่ง รามา ญุ่ก�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 โม เซ โฮว
เนอึม ฮอยจ ละ ซดิ แตะ ไม่ ยว่ง กิเบ่อา ป มัฮ นาตี อาวต
โม เบ่นยามิน เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ บรุก เอนิ ไม่
เลียก ซเงะ เอนิ� 15 โม เซ วฮิ เนอึม นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ ละ
ซ ไอจ แตะ� งาวม นึง ตะ โบรก นึง โอ อื ไก ป บะ เกือฮ ไอจ
นึง เญือะ แตะ�

16 เญือม เซ ไก ตะกวต ติ ปุย เอญี เน่อมึ ก ยุฮ แตะ กัน
นึง ชจิ นึง เอจี ปู พริ ละ อ�ื มัฮ โรฮ ปุย อาวต นึง บลาวง
เอฟราอมิ ไพรม อ�ื เอจี โฮว อาวต นึง ยว่ง กิเบ่อา ไม่ โม
เบ่นยามิน เซ� 17 เญือม ยุ อื ไก ป อาวต นึง ตะ โบรก ยว่ง
เซ ไม่ มัฮ อื โม ป โฮว นึง คระ� เลียก ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี
�โม เปะ มัฮ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ� ซ โฮว แม เปอะ ก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ปรเมะ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ โอก เน่อมึ ยว่ง
เบ่ตเลเฮม เจอ โม ยูด่า� ซ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง เอฟราอมิ
ก ซไง อื ป มัฮ ยว่ง อาวต โกะ แตะ เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ มัฮ ซ
เอญี เญอะ ฮอยจ ยว่ง อาวต แตะ เซ� อาวต นา เฮี นึง โอ
เยอะ ไก ป บะ ฮาวก เญือะ แตะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ� เบระ
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ไม่ ไรป ละ ซ เกือฮ บรงั ยุฮ แตะ เปือม ไก ลัง่� ปัง มัฮ ป
โซม ไม่ รอาวม อะงุน ยุฮ ฮุ ละ ซ โซม เมอะ ไม่ ปรโปวน เฮี
ไม่ ปรเมะ โฮว ไม่ เยอะ เฮี ไก ตื โรฮ ลัง่� ไก โตว ป วติ ป วงั
เนิ อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ตะกวต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี ลโล่ะ ไมจ มวน เญือะ
เญะ เอ� ปุก โตว ละ ไอจ เฮยี เปอะ นึง ตะ โบรก ตอก เฮ�ี
ดัฮ เปอะ ไก ป วติ ป วงั ละ โฮ� ซ ซาวป อาึ ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 21 ตะกวต เซ โรวก เนอึม โม เซ เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ แตะ� เกือฮ ป โซม ละ บรงั ยุฮ อ�ื เกือฮ โรฮ โม เซ
รไซจ เตะ ชวง แตะ� ฟวยจ เซ ปอก อื โซม ตุม อื ไอจ�

22 ลไล อาวต โม เซ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ นึง เญือะ
เซ เยอ� ไก โรฮ โม ปรเมะ ไฮะฮอน ยว่ง เซ งอ่น� ฮอยจ
แวต เอนิ เญือะ เซ เอนิ� ปุฮ รเวอืะ เญือะ อ�ื กอก กุม
เญือะ เซ� อฮั เฮ�ี �ตาว ปรเมะ อาวต นึง เญือะ เปอะ เซ
ละ เอะ ละ ซ โฮลฮ เอะ ไอฮ ปุ แตะ ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ตะกวต ป มัฮ กุม เญือะ เซ โอก อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก
ปุ� ปัว เปอะ โอ ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ� ปุ ยุฮ ป ฆอก
ละ เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ อื ป ฮอยจ เปิง เญือะ เญะ� 24 เฮิ
กวน เครฮี อาึ อื ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ ปุย เฮ�ี อาึ ซ ตาว
เกือฮ โอก ฮอยจ เคะ เปอะ� ยุฮ ละ อื ตัม รพาวม ฆวต ยุฮ
เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ป ฆอก ลัมเลือ ละ ปรเมะ
เฮี เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต อ�ื ปรเมะ เซ โฮมวต ปร
โปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ� ญุยฮ อื เกือฮ โอก เคะ โม เซ�
โม เซ ไอฮ พาวม เนอึม ไม่ ปรโปวน เซ ไม่ ยุฮ แตะ ป โซะ
ป ไซญ ละ อื ติ ซาวม บวยฮ เอนิ� เญอืม เอจี ซเปีย พริ อ�ี
พลวย ปรโปวน เซ� 26ปรโปวน เซ เอญี ไม่ จังเจีญ จังบ่อฮ
แตะ ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ เญือะ ก อาวต ปรเมะ เญือะ
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แตะ เซ ฆาื โซะ ป อาวม แตะ� ฆลาื ติ แตะ นา เซ� แปน
อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ

27 เมือ กซะ อื ปรเมะ เญือะ อื โกฮ โปฮ รเวอืะ ละ ซ โอก
เอญี แตะ� ยุ ไอจ ลัง่ ปรโปวน เญือะ แตะ โบ โตะ รเวอืะ
เซ� ซนาว เตะ แตะ โบ ชวง รเวอืะ เซ� 28 ปรเมะ เญือะ อื
เซ ซอ อื โกฮ� �โกฮ� ไมจ เอะ โกฮ เอญี�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปังเมอ โอ เญือะ โลยฮ อื นึง เอจี ยุม อ�ื ฟวยจ เซ ยวก
โกะ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ� อาึง อื นึง ราว ตังโฆระ
บรงั� ลอต เอญี ไม่ อื นึง ยว่ง แตะ� 29 เญอืม เอจี ฮอยจ อื
นึง เญือะ แตะ ปรเมะ เซ ตุย มิต กิต ปรโปวน แตวะ เญือะ
แตะ เซ เลีฮ แปน กาว โรฮ ลอา ตอน� รโปะ อื ละ ก อาวต
โม อซิราเอน เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อ�ื 30 เมาะ ป ยุ ป
ฮมอง ไลลวง เซ เยอ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โอเอฮี ไล เฮี เยอ โกย
โตว ไก แตะ นึง ลลาึง โม อซิราเอน เน่อมึ เญือม โอก โรง
โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี งอ่ต ที แลน
เมอะ� ไลลวง เฮี ซ ยุฮ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

20
โม อซิราเอน ฮอยจ รุป เจอ เบ่นยามิน

1ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง เมือง
เบ่เออเชบ่า ลวง ก เซฮ ฮอยจ ละ เมือง ด่าน ลวง ก ล่าวง�
เตือง โม กิเลอัต นึง อ�ื ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง
มิซปา ไม่ ไก รพาวม ติ โดฮ แตะ ซองนา พะจาว. 2ป มัฮ ฮวั
นา โม อซิราเอน โครยญ เจอ เยอ ฮอยจ โพรม ตื ซน่ะ ลลาึง
ปุย ไน พะจาว เซ� โม ตฮนั ป ไปญ วจิ นึง อื ไก ไม่ ปุ แตะ
ปาวน แซน ปุย� 3 เญือม เซ เยอ โม เบ่นยามิน ฮมอง โรฮ
โพรม โม อซิราเอน เจอ ไฮญ นึง ยว่ง มิซปา เซ� โม อซิรา
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เอน เซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ ตอก เมอ ป เกิต
กัน ฆอก ลัมเลือ เอนิ ตอก เฮี ฆาื อ�ื ปัว เปอะ รโฮงะ ละ โม
เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

4ปรเมะ โม เลวี ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อื
เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อะ โฮว ดิ ฮอยจ
นึง ยว่ง กิเบ่อา ก อาวต โม เบ่นยามิน เซ� ไอจ นา เซ ติ
ซาวม� 5 เมือ ก ซาวม อื ปรเมะ นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ ฮอยจ
แวต เอนิ เญือะ ก ไอจ เจอะ เซ� นึง ริ อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�
โม เซ เยอ ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อาึ เซ� ยุฮ
แม ป โซะ ละ อื ปอ ยุม อ�ื 6 เญือม เซ อาึ โรวก ฆัว ยุม ปร
โปวน แตวะ เญือะ แตะ ฮอยจ ยว่ง อาวต แตะ� ฟวยจ เซ
กิต เลีฮ แปน ตอน แปน ตอน อ�ื ตาว โรฮ ละ ปุย เล่ีป เมือง
อซิราเอน เฮ�ี นึง เอจี เกิต กัน ฆอก โฮฮ ฆอก วฮิ เฮี ลลาึง
โม อซิราเอน� 7 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ ซิงซา ดิ แลน�
ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ ปุย�

8 เญือม เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ โกฮ อฮั ดิ เฮี
ไม่ ปุ แตะ� �เอะ ซ ญอม โตว เอญี ฮอยจ นึง พากัง อาวต
แตะ� ปัง มัฮ นึง เญือะ อะ ญุ่ก� ปุ ซ เอญี� 9-10 เอะ ซ ยุฮ
ตอก เฮ�ี เอะ ซ โจก เบ่อ นึง โม ตฮนั เกือฮ แตะ โฮว รุป ไม่
โม กิเบอ่า เซ� ปุย ติ รอย เยอ ซ ไอฮ กาว ปุย� ปุย ติ เปือน
ไอฮ โรฮ ติ รอย ปุย� ปุย ติ ฮมาึน ไอฮ โรฮ ติ เปือน� ละ ซ
เกือฮ แปน ป ซาวป ป โซม ป ปอน ละ ปุย� โนก ฮา เซ อื ซ
เกือฮ เลีฮ โรก เวน ละ โม กิเบ่อา เซ นึง เกิต กัน ฆอก โฮฮ
ฆอก วฮิ ลลาึง โม อซิราเอน เฮ�ี� อฮั เซ� 11 โม อซิราเอน
เนอ ไก รพาวม ติ โดฮ� เลีฮ ตอซู เนอมึ ปุ แตะ ไม่ ปุย ยว่ง
กิเบอ่า เซ�

12 โม อซิราเอน เนอ เกือฮ ปุย โฮว อฮั เฮี ละ โม เบ่นยามิน
เซ โครยญ โดฮ� �เมอยุ เกือฮ เปอะ ป ฆอก ลัมเลือ ตอก เฮี
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เกิต ซน่ะ ลลาึง แตะ� 13 ตาว ฮอยจ นา เฮี ปุย ยุฮ ป คึต
ป ตวยฮ ยว่ง กิเบ่อา เซ� ซ ยุฮ เอะ ยุม ไม่ เดอมึ ป ฆอก ป
เบร โอ เญือะ ซ ไก ฆาื ลลาึง โม อซิราเอน�� อฮั เซ�
โม เบ่นยามิน เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั โม เซ ละ

แตะ� 14 โม เซ เยอ ฮอยจ เอนิ เน่อมึ ยว่ง อาวต แตะ โค
รยญ โดฮ� โฮว รโจะ ดิ นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ ละ ซ มอง อื
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 15 เญอืม เอจี รโจะ โม
เบ่นยามิน ตฮนั ยุฮ แตะ เน่อมึ โครยญ ยว่ง เงอ� โม ตฮนั
ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ โม เบ่นยามิน เซ ไก ลอา ฮมาึน ไปล
แลฮ เปือน ปุย เอนิ� โนก ฮา เซ ปุย ยว่ง กิเบ่อา เยอ เลือก
แม โรฮ ตฮนั เกง ยุฮ แตะ อาแลฮ รอย ปุย� 16 ลลาึง โม
ตฮนั โฮวน เซ ไก แม โม ป เกง ละ โกว อื เตะ วิ แตะ อาแลฮ
รอย ปุย� ตฮนั โม เซ โรวก แม ซลิง ควน วตั แตะ ซโมะ�
แมน ลัมเลือ เอนิ� ปัง มัฮ โอเอฮี แตวะ เมาะ เงียง ฮาึก�
ดัฮ วตั อื โฮ� ลอก อื โม เซ เยอ� 17 โม ตฮนั ป ไปญ วจิ ยุฮ
โม อซิราเอน เนอ ไก ปาวน แซน ปุย� เมีญ โตว ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ โม เบ่นยามิน เซ�

18 เญือม เซ โม อซิราเอน เนอ โอก โฮว ฮอยจ ละ ยว่ง
เบ่ตเอน� โฮว ไฮมญ พะจาว นา เซ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว�
มัฮ ปุย นึง อื ไน โม เอะ เฮี ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม
เบ่นยามิน รกา เยอ�� อฮั เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ
โม ยูด่า โฮว รกา�� อฮั เซ�

19 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม อซิราเอน เนอ โกฮ โฮว�
ตัง ไคะ ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปุย ยว่ง กิเบ่อา เซ�
20 โม อซิราเอน เนอ โอก โฮว รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม เบ่น
ยามิน� เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ อาวต ก ลัง อาวต แตะ
แปน ไล อ�ื ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม เซ นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ�
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21 ซเงะ เซ เยอ� โม เบ่นยามิน โอก เน่อมึ ยว่ง กิเบ่อา เซ�
ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โม อซิราเอน เซ ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน
ปุย เอนิ� 22-23ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ฮาวก ไววอน เนอึม
ไววอน แนม ละ พะจาว ไม่ เยอืม แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื
โม เซ ไฮมญ พะจาว ตอก เฮ�ี �เอะ อมั ไมจ ฮาวก ตอซู ลัง่
ไม่ โม เบ่นยามิน ป มัฮ โม เอยีกปุ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โฮว ตอซู ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื โม อซิราเอน โฮลฮ แม รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื อาึง
แม ตฮนั ยุฮ แตะ เซ แปน ไล อื ตอก เอจี ยุฮ แตะ ซเงะ กา
เซ�

24ฟวยจ เซ โม อซิราเอน โฮว ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ โม เบ่น
ยามิน แม� แปน ซเงะ ลอา นึง อ�ื 25 ซเงะ เซ โม เบ่นยา
มิน โอก เน่อมึ นึง ยว่ง กิเบอ่า ละ ซ ตอซู แม แตะ ไม่ โม อซิ
ราเอน แม� ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั ไปญ วจิ ยุฮ โม อซิราเอน
ติ ฮมาึน ไปล ซเตะ เปือน ปุย เอนิ� 26 โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อื โฮว ไววอน แม ละ พะจาว ไม่ เยอืม แตะ ฆาื อื นึง
ยว่ง เบ่ตเอน เซ� งาวม ซองนา พะจาว ไม่ โอต อื ป โซม ป
ปอน แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื ไม่ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว. ทไว โรฮ โอเอฮี ละ เกือฮ อื แปน ควน รโจะ รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว โรฮ� 27 เญือม เซ เยอ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเอน� มัฮ เซ ป โฮว ไฮมญ โม อซิ
ราเอน พะจาว ฆาื อื นา เซ� 28 ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว นึง
ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา เซ มัฮ ฟิเนฮตั กวน เอเลอาซา� (เอ
เลอาซา เซ มัฮ กวน อาโรน�� เญือม เซ โม อซิราเอน เนอ
เกือฮ ฟิเนฮตั เซ ไฮมญ พะจาว ตอก เฮ�ี �โม เอะ อมั ไมจ
แม โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน ป มัฮ เอยีกปุ แตะ เซ
ติ โฮน แม� อมั ไมจ เอะ ลโล่ะ ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว
อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ โฮว เมิฮ� ซงา่วป เปอ อาึ ซ เกือฮ โม
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เซ ไป นึง โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
29-30 เคียง ฮมอง อื ป อฮั พะจาว เซ โม อซิราเอน เนอ

เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน� แปน
ลอวย โฮน เตือง เซ� เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว เม่าะ รวติ
ยว่ง กิเบ่อา เซ งอ่น� เกือฮ แม โรฮ ตฮนั ยุฮ แตะ อาวต
แปน ไล แตะ ตอก ยุฮ แตะ โฮน กา เซ� 31 โม เบ่นยามิน
เนอ โอก ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน แม� โอก ฆาื อื
ซไง ฮา ยว่ง แตะ ปุ ปุ� โม เบ่นยามิน เซ โฮลฮ แม ยุฮ ยุม
ไม่ โม อซิราเอน นึง คระ โฮว ปุย ยว่ง เบ่ตเอน� ไม่ คระ โฮว
ปุย ยว่ง กิเบ่อา� ฮอยจ ละ นึง กังเด่น ก พริ ยว่ง เซ งอ่น�
โม อซิราเอน ยุม พามัน เมาะ งว่ย ปุย� 32 เญอืม เซ โม เบ่น
ยามิน อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โม เฮี เยอ เอจี ไป แม นึง โม เอะ
ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โม อซิราเอน อฮั โรฮ
เฮี ละ ปุ แตะ� �เคียต ราึต ฮา โม เฮี และ� เกือฮ อาื แตะ
โอก ซไง ฮา ยว่ง อาวต อื เซ� โฮว ฮอยจ นึง คระ ติญ เซ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

33 เญือม เซ โม อซิราเอน มู โฮวน นึง อื ราึต เนอึม ไม่
เด่ีจ อื ติ แตะ นึง บ่าอนัทามา� มู รมัฮ ป เม่าะ อาึง ติ แตะ
นึง อื เซ โกฮ โรฮ ฮา ก เม่าะ แตะ โบ ยว่ง กิเบ่อา ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ นึง อื โรฮ� 34 โม เซ เอจี มัฮ โม ตฮนั เลือก โม
อซิราเอน อาึง ติ ฮมาึน ปุย ป เลียก ฮอยจ โตะ ยว่ง กิเบ่อา
เซ� โม อซิราเอน ไม่ โม เบ่นยามิน รุป เนอึม รุป แนม ปุ
แตะ� โม เบ่นยามิน เซ ยุง โตว เอจี ซ เกิต ป โตะ ป ตอง
ละ แตะ เฟือฮ� 35พะจาว เกือฮ เนอมึ โม เบ่นยามิน ไป นึง
โม อซิราเอน� ซเงะ เซ โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ โม เบ่นยา
มิน เซ ลอา ฮมาึน ไปล พอน เปือน ไปล ติ รอย ปุย เอนิ�
ตฮนั โม เซ เยอ� มัฮ ตื โม ตฮนั ไปญ วจิ เตือง โอยจ แตะ�
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36 เคียง เซ เยอ� โม เบ่นยามิน ยุง มัฮ แตะ นัม ไป� โม อซิ
ราเอน เนอ เคียต แม ราึต ฮา โม เบ่นยามิน แม เบือ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง โม ป เม่าะ โบ ยว่ง กิเบ่อา เซ� 37 โม ตฮนั
ป เม่าะ โบ ยว่ง เซ ซไจ โกฮ โฮว เลียก โตะ ยว่ง เซ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย นึง อ�ื 38 โม อซิราเอน ป เม่าะ เซ ซันญา อาึง โอเอฮี
ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เอจี ยุ โอก ม่าึต งอ เน่
อมึ โตะ ยว่ง โฮ� 39ป เคียต ราึต เซ ไมจ อื เฌาะ โฮว แม ลั่
กกา แตะ ละ ซ เรอมึ แตะ รุป�� อฮั เซ�
เญือม เอจี ยุ โม เบ่นยามิน โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม อซิ

ราเอน งว่ย ปุย เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โม เซ เอจี ไป แม
นึง เอะ ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 40 ลไล เซ
ม่าึต งอ เซ โอก เนอึม เน่อมึ โตะ ยว่ง เซ� โม เบ่นยามิน
เซ ลเตือฮ แมฆี ลัก่เคะ แตะ� ชวน โรฮ โอก ม่าึต งอ เน่อมึ
ยว่ง อาวต แตะ เซ� ม่าึต งอ เซ กุ ลัมเลือ เอนิ ฮอยจ เอนิ
มะลอง� 41 โม อซิราเอน เซ เฌาะ อาื แม รุป ไม่ โม เซ�
โม เบ่นยามิน เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง ยุ อื เอจี มัฮ แตะ
นัม ยุม� 42 โม เซ เยอ ริ ตอ ฮา โม อซิราเอน ฮอยจ นึง ลาึน
เวอืฮ� ปังเมอ โอ เกียฮ โปน อ�ื โม อซิราเอน ป โอก เน่อมึ
โตะ ยว่ง เงอ โอก เรอมึ โรฮ มอก โม เซ โรฮ� 43 อาวต เอนิ
รวติ โม เบ่นยามิน เซ� อาื โอ เญือะ ละ เอนิ อ�ื มอก เอนิ
โม เบ่นยามิน เซ ปุ ปุ ฮอยจ เอนิ ละ บลัฮ ยว่ง กิเบ่อา ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 44 โม เบ่นยามิน เซ ยุม แม ติ ฮมาึน
ไปล ซเตะ เปือน ปุย เอนิ� โม ป ยุม เซ มัฮ ตื โม ตฮนั เกง
เตือง โอยจ อ�ื

45 โม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ลเตือฮ แม ตอ คระ ลาึน เวอืฮ ฮอยจ
นึง บลาวง รมิโมน แม� โม อซิราเอน เตือน ยุฮ ยุม ไม่ อื
นึง คระ ตอ อื เซ พอน เปือน ปุย เอนิ� อาื แม อื ฮอยจ นึง
ยว่ง กิโด่ม แม� เตือน แม ยุฮ ยุม ไม่ อื ลอา เปือน ปุย แม�
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46 โม เบ่นยามิน ป ยุม ไน ซเงะ เซ เยอ ไก ลอา ฮมาึน ไปล
พอน เปือน ปุย เอนิ� มัฮ ตื โม ตฮนั เกง ไม่ ไปญ แตะ เค
รองึ รุป เตือง โอยจ อ�ื 47 เญอืม เซ โม ตฮนั เบ่นยามิน เนอ
ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ แลฮ รอย ปุย� นึง เตือน อื ตอ ลไล รุป ปุย
แตะ เซ� โม เซ เยอ ตอ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� โฮว อาวต
นึง รองั ป อฮั ปุย รมิโมน ไม่ เซ� โม เซ เยอ ลอต อาวต นา
เซ ปาวน เคิ� 48 โม อซิราเอน นึง อื แม ลเตือฮ แม มอก โม
เบ่นยามิน ป โฮฮ ลัง่ อื นึง ยว่ง นึง อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง
ปรเมะ ปรโปวน นึง อื ฮอยจ ละ ซัตซิง� เมาะ ป ยุ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื โฮฮ ฮา เซ เยอ ยว่ง นึง อื โตก แม อื นึง งอ
เกือฮ ฮะ โอยจ โครยญ ยว่ง เอนิ�

21
โม เบ่นยามิน โฮลฮ ปุย เญือะ แตะ

1 กา เซ เยอ โม อซิราเอน เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี
ไม่ พะจาว นึง ยว่ง มิซปา เซ ตอก เฮ�ี �โม เอะ เฮี ซ เกือฮ
โตว กวน เครฮี แตะ เญือะ ไม่ โม เบ่นยามิน เซ ติ ปุย เนอึ
ม�� เอจี อฮั เซ� 2 ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เนอ ฮาวก ดิ
ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเอน� งาวม ซองนา พะจาว นา เซ ฮอยจ
ละ ปู พร�ิ เยอืม โรฮ ไม่ อื เรยีง� 3 อฮั เฮี ละ พะจาว, �โอ
เยโฮวา� พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เมอยุ เกิต โอเอฮี ตอก
เฮี ละ โม อซิราเอน เนอ� ซเงะ เนาะ เฮี โม อซิราเอน เนอ
วติ ฮา ไพรม แตะ ตา ติ เจอ�� อฮั เซ� 4 ปวยฮ พริ เซ โม
ลัปซด่อน เนอ โกฮ เน่อมึ เมือ กซะ งาวป อ�ื ยุฮ คัน ทไว
ติ� ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� ทไว โรฮ โอเอฮี ละ ซ รโจะ
อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� 5 กา เซ เยอ� โม อซิราเอน เอจี
ซันญา ซโตฮ อาึง อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป โอ ฮอยจ
โพรม นึง ยว่ง มิซปา ซองนา พะจาว เยอ� ไมจ ปุย ยุฮ ยุม
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ไม่�� เอจี อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญือม ฮอยจ โพรม โม อซิรา
เอน เซ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง เบ่ตเอน เซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �ปุย ไน โม อซิราเอน เฮี มัฮ ปุย นึง อื ป โอ ฮอยจ
โพรม ไม่ ปุย เญือม โพรม ปุย ยว่ง มิซปา เซ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 6 โม ลัปซด่อน เซ เลียก พาวม นึง โม เบ่นยามิน ป
ลัง มัฮ ปุ โม โกะ แตะ เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เฮฮ� เฮฮ�
ซเงะ เนาะ เฮี โม อซิราเอน เนอ เอจี ไฆร เนอึม ตา ติ เจอ�
7 เอะ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ ตอก ซ ซาวป แตะ ปรโปวน ละ
โม เบ่นยามิน ป โฮฮ ลัง่ อื เฮ�ี ละ ซ เกือฮ แปน ปุย เญือะ
อ�ื โม เอะ เอจี ฟวยจ ซันญา ซโตฮ อาึง เบือ มอยฮ พะจาว,
ละ โอ แตะ ซ เกือฮ กวน เครฮี โม โกะ แตะ แปน ปรโปวน
เญือะ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

8 โม เซ ไฮมญ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ไน โม อซิราเอน เฮี มัฮ
ยว่ง เมอ นึง อื ป โอ ฮาวก รโจะ ดิ ซองนา พะจาว นึง ยว่ง
มิซปา เยอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญือม เซ เยอ ไก โรฮ
ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ยว่ง ยาเบ่ต กิเลอัต ป โอ
ฮอยจ ติ ปุย เนอึม�� อฮั เซ� 9 เญือม กอก ปุย มอยฮ ปุ
แตะ นึง กัน โพรม แตะ เซ� ไก โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง
ยาเบ่ต กิเลอตั นึง ติ ปุย เนอมึ� 10 โม ป โพรม เซ ดวน ตฮนั
เกง ละ รุป ฆาื อื ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม ยาเบ่ต กิเลอัต เซ� เตือง โม ปรโป
วน ไม่ โม กวนดุ นึง อ�ื 11 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ปร
เมะ ปรโปวน ป เอจี ไก ปุย เญือะ อื ยุฮ ยุม ไม่ เตือง โอยจ
อ�ื เมาะ โม ปรโปวน โอ ดิ เญือะ นึง อื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 โม ตฮนั เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก
เซ� เญือม เซ ยุ โรฮ โม ปเครฮี ไน โม ยาเบ่ต กิเลอัต เซ
ปาวน รอย ปุย� โรวก โรฮ ปเครฮี โม เซ ฮอยจ นึง ไคะ ชโิล
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ป อาวต นึง เมือง คะนาอนั เซ�
13 เญอืม เซ เยอ โม ป ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ อื เซ ตาว

รซอม แตะ ละ โม เบ่นยามิน ป อาวต นึง รองั รมิโมน เซ�
รโฮงะ โรฮ โอ แตะ เญือะ ซ รุป ไม่ อื ละ อ�ื 14 เญอืม เซ โม
เบ่นยามิน เซ เอญี โรฮ ฆาื อ�ื โม อซิราเอน เนอ เกือฮ โรฮ
โม ปเครฮี ป มัฮ โม ยาเบ่ต กิเลอตั เซ ละ โม เบ่นยามิน เซ�
ปังเมอ โอ ดิ ปอ โครยญ แตะ ยุฮ ปุย โม เซ�

15 โม ลัปซด่อน เซ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง โม เบ่นยามิน
เซ นึง เกือฮ พะจาว เจอ โม อซิราเอน ดุต เอนิ ฮา โม อซิ
ราเอน เซ ตา ติ เจอ� 16 โม ป กวต ป เฮยีง ลลาึง โม ป
โพรม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เคียง เมอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม
ปรโปวน เบ่นยามิน เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ
ละ โม ป โอ ดิ โฮลฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 17 โม เซ อฮั แม เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ เอะ ซาวป
ตอก ซ โฮลฮ แตะ ปรโปวน ละ โม ป โฮฮ ลัง่ อื เฮ�ี เดอมึ
เจอ โม เฮี โอ ซ ดุต เจือ ฆาื ฮา โม อซิราเอน เฮ�ี 18ซ เกือฮ
เอะ กวน รโปวน แตะ ละ อื ปังเมอ โอ เกียฮ แปน� นึง เอจี
ซันญา ซโตฮ โม อซิราเอน อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป
เกือฮ กวน รโปวน แตะ ละ โม เบ่นยามิน ละ ซ แปน อื ปุย
เญือะ อ�ื ปุย เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ�
19 โม เซ อฮั โรฮ เฮ�ี �งอ่ต แลน เมิฮ� กัน ชลอง ระ โฮว ไว
ปุย พะจาว โครยญ เนอึม นึง เมือง ชโิล เซ เอจี ซ เติง� �
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� (ยว่ง ชโิล เซ มัฮ ป อาวต ราว ยว่ง เบ่ต
เอน ฆรมึ ยว่ง เลโบ่นา� ป อาวต บลัฮ คระ ฮาวก ปุย เน่อมึ
เบ่ตเอน ฮอยจ เชเคม เซ ลวง โอก ซเงะ นึง อ�ื�

20 โม เซ อฮั เฮี ละ โม เบ่นยามิน เซ ฆาื อ�ื �โฮว เม่าะ
อาึง นึง โตะ รปึม อะงุน เนอ� 21 มอง แก ฮอยจ ปุย เยอ�
ดัฮ เปอะ ยุ โอก ฟอน โม กวน เครฮี ปุย ชโิล ตัม ปซี ปซา
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เอจี กอ ยุฮ แตะ โฮ� โอก โฮมวต โรวก ติ ปุย ติ ละ แปน
อื ปรโปวน เญือะ เปอะ� เอญี ไม่ ฮอยจ นึง นาตี อาวต โม
โกะ เปอะ� 22 ดัฮ มะเปือะ เพร ลปุ ปรโปวน โม เซ ฮอยจ
อฮั ละ เอะ โฮ� เอะ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ญอม
เนิ เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ� เญอืม โฮว รุป ปุย โฮ�
เอะ โฮลฮ โตว ปรโปวน ละ โม เบ่นยามิน เซ ปอ กุม อื โม
โกะ อ�ื ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตอก เซ� โม เปะ ปุ โรฮ เปอะ
พิต ลปุง ซันญา แตะ นึง โรฮ�� ซ อฮั เซ ละ��

23 โม เบ่นยามิน เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� โฮมวต เนอึ
ม โรวก ปรโปวน ฟอน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� เอญี ไม่ อื
ฮอยจ นึง นาตี อาวต โม โกะ แตะ� เฌาะ เพรยีง โคระ แม
ยว่ง อาวต แตะ โฮวน ยว่ง� ลอต อาวต นึง อ�ื 24 โม อซิ
ราเอน เนอ ตัง โคน ตัง โอก เอญี ฮอยจ ละ จัตเจือ โม โกะ
แตะ นึง นาตี อาวต เจอ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

25 เจน เซ เยอ� โม อซิราเอน ไก โตว กซัต ยุฮ� ตัง โคน
ตัง ยุฮ ไอฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
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