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โยเอน
ไก โตว ป ยุง ซโตฮ ไลลวง จีวติ โยเอน เฮ�ี ไก โตว ป แจง

นึง ซไม ไอม อื ไม่ เญอืม ยุฮ อื กัน นึง ซึป แตะ ลปุง พะจาว
ละ ปุย� ปุย งอ่น อื แกต อื มัฮ เจน พอน แลฮ รอย เนอึม
กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ� งอ่น อื แกต อื มัฮ กา เซ� ปัง
เมอ โอ เกียฮ แจง นึง อ�ื
โยเอน อู ไลลวง ซดู ซฆลา ป ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป

ซมา ปุย นึง เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เญือม อู อื ไล
ลวง ตอก โซะ ป เกิต ละ ปุย ฆาื แมง โม เซ� ลอต โรฮ อู
ไลลวง ซเงะ ซัมคัน ยุฮ พะจาว ป มัฮ เวลา เญือม ซ เกือฮ
พะจาว ตุต ฮอยจ ละ โม ป โอ ญอม ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม
แตะ� โม ป โอ ยุฮ ตัม กัน ซื กัน ไซ ยุฮ พะจาว เซ� ซ ลอก ป
โซะ ฆาื อ�ื โยเอน ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ดวน ปุย โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ดัฮ ยุฮ เนอมึ อื ตอก
เซ พะจาว ซันญา อาึง ซ เกือฮ แม แตะ เมือง อาวต อื ไมจ
มวน แม ตอก ไพรม แตะ� ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ ปุย ไน แตะ�
ติ เจือ ป ไมจ เอะ งอ่ต ที นึง พะทัม เฮ�ี มัฮ รซอม ซันญา
ยุฮ พะจาว นึง ไลลวง ซ เกือฮ อื ลปุ แตะ ฮอยจ ละ ปุย� เตื
อง ปรเมะ ปรโปวน� เตือง ป กวต ป บุฮ� ตอก ปุ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื

ปุย เยอืม ฆาื ไลจ ป ซมา ลโลวง แตะ
1 ติ โฮน อื ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ โยเอน ป มัฮ กวน เปทู

เอน เซ ตอก เฮ�ี 2 โม เปะ โม ป เอจี กวต เอจี ซอง โครยญ
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โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ ปุย
ปะเทต เฮี เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ
ละ งอ่ต เปอะ ไล เฮ�ี โอเอฮี โม เฮี อมั มัฮ โรฮ ป กอ เกิต
เจน โม เปะ� โต เซ อมั มัฮ ป เกิต เจน โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ โฆะ ลัง่� 3 ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ โม กวน
เฌือต เปอะ� โม กวน เปอะ เซ เกือฮ โรฮ รโฮงะ อื ละ โม
กวน โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ แม โรฮ โม เซ รตาึต ละ ปุย เจน
โคระ แม� 4 โอเอฮี ป ซมา ลโลวง ปุย ฮอยจ โซม ซดู โฮวน�
ฮอยจ เลาะ ฮอยจ ลาึน ละ อ�ื ป โฮฮ โซม ซดู มู รกา นึง อื
โซม แม มู กวน แตวะ อ�ื ป โฮฮ โซม มู กวน แตวะ อื เซ�
โซม แม มู ซดู ซไพร� ป โฮฮ โซม มู ซดู ซไพร เซ โซม แม
มู ซดู เอจี ระ�

5 โม เปะ โม ป กอ ญุ่ยจ เจอ� ไมจ เปอะ โกฮ เยอืม� โม
เปะ ป กอ ญุ รอาวม อะงุน เนอ ไมจ เปอะ โฆว� มัฮ ฆาื เอจี
ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่ เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ โจน โอ เปอะ เญาะ
โฮลฮ ญุ รอาวม อ�ื 6 เอจี ฮอยจ ซดู โฮวน ละ ตอซู อื ไม่
เมือง เอะ� ตอก โม ตฮนั มู ระ โฮ� ซดู โม เซ มัฮ โม ป ระ
เรยีง แด่น� ไม่ โฮวน ลัมเลือ อื ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ�
เบยีง อื ไม่ ฮรงั อื ลอม เอนิ ตอก ฮรงั ซิงโต โฮ� 7ซดู โม เซ
เอจี ฮอยจ ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ โคะ อะงุน ยุฮ ฮุ� ไม่ เอจี ฮอยจ
ยุฮ อื ไลจ ไม่ เฮลาะ โคะ เม ยุฮ ฮุ� เอจี ปอฮ เอนิ โรฮ เฮ
ลาะ อื ปอ ปิญ กัก อื เอนิ�

8 ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� ตอก ปเครฮี ม่อง เยอืม โซะ เยอื
ม ไซญ ฆาื ยุม กวน เบลีย ยุฮ แตะ โฮ� 9 เฮงาะ รโกะ ไม่
รอาวม อะงุน ทไว ปุย ละ พะจาว นึง วฮินั ยุฮ อ�ื เญือะ ไก
โตว เฟือฮ� โม ซตุ ป ลัง รซอฮ ละ พะจาว นึง วฮินั เซ เยอืม
เอนิ ฆาื ไลจ รพาวม อ�ื 10 ชจิ โดว เยอ เอจี ฮงั เยอื� ปลัฮ
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เตะ เอ ตอก เอนิ โรฮ ป เยอืม โฮ� มัฮ ฆาื ไลจ เฮงาะ รโกะ
นึง อ�ื เปลิ อะงุน นึง อื ซออฮ เยอื� ลออยฮ กาวก นึง อื
เอจี โอยจ แกล� 11 โม เปะ ป มัฮ กุม ชจิ เจอ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม� มัฮ ฆาื โอ เฮงาะ ซาลี เฮงาะ บ่า
เล ยุฮ เปอะ เญาะ ไก เปลิ� โม เปะ ป ยุฮ รปึม อะงุน เนอ�
ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� นึง เอจี ไลจ ป ซมา ลโลวง ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 12 โคะ อะงุน เอจี ตูไต ซออฮ� โคะ เม เอจี โฮรง
ตื โรฮ� โคะ ทัปทิม โคะ อนิทพลัม ไม่ โคะ แอปเปิน� เมาะ
โคะ ป ซมา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอจี ตูไต ซออฮ ตื� ป มัฮ
ควน ไมจ มวน ยุฮ รพาวม ปุย� เอจี ไฆร ฮา ปุย ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อ�ื

13 โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ อู� ไมจ เปอะ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน
ไม่ เยอืม โฆว เปอะ ไม่� โม เปะ ป รซอฮ นึง คัน ทไว เซ ไมจ
เนอึม โรฮ เปอะ เยอืม� โม เปะ ป รซอฮ ละ พะจาว เยอ�
ไมจ เปอะ เลียก จาวป เครองึ ฮาื ฆัน เซ แปน ซาวม บวยฮ อื
นึง โอ เปอะ เญาะ ไก เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ ทไว
เปอะ ละ พะจาว นึง วฮินั ยุฮ อื เซ� 14 ไมจ เปอะ ดวน ปุย
เกือฮ เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ไมจ เปอะ กอก ปุย เกือฮ
ฮอยจ รโจะ โพรม ดิ เตือง ป ระ ป คาว ไม่ โม ลัปซด่อน นึง
ปะเทต อาวต เปอะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ฮอยจ รโจะ ดิ
นึง วิฮนั ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ละ ซ ไววอน เปอะ
ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ยุฮ แตะ�

15 เฮฮ เฮฮ� โซะ เนอึม ป ซ เกิต ไน ซเงะ เซ เยอ� ซเงะ
ยุฮ พะจาว เซ เอจี ซดิ เนอึม ซ ฮอยจ อ�ื ซเงะ เซ เยอ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี�

16 ป โซม ป ปอน ละ เลียง เอะ จีวติ แตะ นึง เซ� เอจี ไก
ป ยุฮ ไลจ ไม่ ซองนา ปันตา เยอะ เอนิ� ป มัฮ รพาวม ไมจ
มวน เซ� เอจี ไฆร โรฮ ฮา วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� 17 ป มัฮ
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โนง ป ซมา เอะ เซ เอจี ซเออมึ เยอื โตะ เตะ� เกอมึ ยุฮ ฮุ
เอจี ม่าวง เยอื โรฮ� บุ่ง ทอ ยุฮ ฮุ เอจี ชุ ตื� มัฮ ฆาื เอจี ไลจ
เปลิ เฮงาะ ยุฮ ฮุ� 18ป มัฮ คอง เลียง เอะ เซ เอจี ครวก รกั
ตื� ป มัฮ โมวก ยุฮ ฮุ เซ เอจี เงา่ะ ตื นึง ซาวป อื ไรป เปือม
แตะ� โม แกะ นึง อื เซ เอจี ฮวิแฮง ตื โรฮ ฆาื อ�ื

19 โอ พะจาว, อาึ ไววอน ปัว นึง เปอะ� โคะ เอาะ ยุฮ ฮุ
ไม่ ไรป กังเด่น เนอ� เอจี โฮรง เอจี ซออฮ ตื ตอก ป ววั งอ
โฮ� 20 ปัง มัฮ โกะพร�ิ เอจี ซาวป ตื โรฮ กอก ปัว ปะ เรอมึ
แตะ� นึง เอจี ไฮจ ตื โกลง งวต ละ อ�ื ไรป นึง เพระด่าวก
เอจี ซออฮ ตื โรฮ ตอก งอ ป เปือต โฮ�

2
ซดู มัฮ ควน เกือฮ ปุย โตก ละ ซเงะ รเตีฮ ยุฮ พะจาว

1 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต นึง บลาวง ซีโยน� ไมจ เปอะ กอก
รโฮงะ ไลลวง ป ซ เกิต เซ เน่อมึ นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว เซ� เกือฮ ปุย ติ เมือง เอะ เฮี รกุฮ รเตียง ฆาื� นึง เอจี
ซดิ เนอึม ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ ปุ ปุ� 2 ซ มัฮ เนอึ
ม ซเงะ เฟียก ซาวม โอเอฮี� มัฮ เอนิ ซเงะ ตึก นึง เฟียก
แตะ� ซ นาวก เอนิ นึง ชุต รวู ลอง เล่ีป อ�ื ซ ไก ซดู โฮวน
นึง ตอก เอนิ ตฮนั มู ระ โฮ ปอ เฟียก เอนิ อื ยุฮ บลาวง ฌื
โม มอยจ� โอเอฮี ตอก เซ ดิ ไก โตว ติ ชวง เน่อมึ โฆะ ฮอยจ
ปเล่ีย� เคียง เฮี โฮว ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก เฟือฮ เอนิ�

3 ซ โซม เอนิ โอเอฮี ปอ โอยจ ซงะ่ อื ตอก ฮะ งอ โฮ� กา
ฮอยจ ซดู นึง อื โอเอฮี นึง อื ไมจ ตอก เอนิ รปึม เอเด่น โฮ�
เญือม เอจี ฟวยจ เลียก ซดู นึง อื ปังเมอ ม่าวง เยอื ตอก
เอนิ ลาึน เวอืฮ โฮ� เญาะ ไก โตว ป โฮฮ นึง ติ เจือ เนอึ
ม� 4 ฮุนฮงั ซดู เซ มัฮ ตอก ฮุนฮงั บรอง โฮ� ไกลจ ตอ ตอก
บรอง รุป เซิก โฮ� 5 เญือม อาวต อื นึง เปือง ตู เซียง อื
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ตอก เอนิ ลอยฮ เซียง เลาะ รุป เซิก โฮ� ตอก โรฮ ลอยฮ เซี
ยง ลตวยฮ งอ เญือม ฮะ โงว เบระ โฮ� ไม่ ตอก โรฮ อื โม
ตฮนั โฮวน ป ฮอยจ รุป ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ โฮ�

6 ปุย เตือง โอยจ อื เญือม เอจี ยุ อื ฮอยจ โอเอฮี ตอก เซ
ละ แตะ� ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ฮลัต เอนิ ปอ ฮาวต
นา ตา แตะ เอนิ� 7 ซดู ติ มู โฮวน เซ บรุก เลียก เอนิ ตอก
เลียก โม ตฮนั โฮ� เกียฮ ฮาวก ฆรุง เวยีง ตอก ฮาวก โม
ตฮนั อื โฮ� โฮว ซื ลัก่กา แตะ ฟวต ปุ แตะ แปน ไล อ�ื วฮิ
ไป วฮิ มา โตว ฮา คระ โฮว แตะ� 8แจ เจีญ โตว ปุ แตะ เฟือ
ฮ� โฮว ตื คระ ลัง โฮว แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� เติก นัน
โตว นึง เครองึ รุป ยุฮ ปุย ติ เจือ เนอึม� ไก โตว ป ปุน คัต
เวยีน อ�ื 9 เกือฮ ติ แตะ ปุน เตน เลียก ฮอยจ โตะ เวยีง�
ตอ โฮว ราว ฆรุง เวยีง เซ� ซาวป ฮาวก เลียก ฮอยจ นึง โตะ
เญือะ ปุย� เลียก คระ โตะ นาตัง ตอก คะมุย โฮ� 10 เญอืม
โฮว อื เซ ปลัฮเตะ ซ ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื ปลัฮ มะลอง ซ ซู
ซอย ตื โรฮ� ซเงะ ซ เฟียก� เคิ ไม่ ซโมยญ ปุ โรฮ เญาะ ซ
รงั ติ ตื เนอมึ� 11พะจาว ซ กอก อฮั โอเอฮี ละ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� โม ตฮนั ป เนอึง ป อฮั พะจาว
เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ระ เนอมึ เรยีง แด่น ไม่ อ�ื ซเงะ ยุฮ
พะจาว เซ มัฮ เนอึม ซเงะ ระ ไล ปอ ฮลัต ปุย นึง� มัฮ ปุย
บุย ป ซ ปุน โอต ปุน คัม เมอ�

พะจาว ซตอก ปุย เกือฮ เฌาะ รพาวม แตะ
12 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ

เอญี เคะ อาึ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ ปเล่ีย เฮี เอนิ� ไมจ เปอะ
เออปึ ป โซม ป ปอนแตะ ไม่ เยอืม เปอะ นึง ตุก รพาวม แตะ
ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ เซ� 13 ฮา ซ แจฮ เปอะ เครองึ เซอกึ แตะ�
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ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม ฮา�� อฮั เซ� ไมจ เนอึ
ม เปอะ เอญี เคะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� พะ
จาว เซ มัฮ ป นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ กัน เลียก พาวม โซะไง่
แตะ นึง ปุย� มัฮ ป ไน่ ซ ฮาวก รพาวม ไม่ อาวต ลอป อื ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� พะจาว ไก แนฮ รพาวม
ฆวต ยวก มัป่ ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื ฆวต เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ�
14 เมอ เตือง อื พะจาว ซ เปียน รพาวม แตะ ฮา ป ตะ แตะ
ยุฮ ละ เปอะ ยุง� ซ โพต ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ� เญอืม เซ
โม เปะ ซ โฮลฮ แม เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน
ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

15 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต นึง บลาวง ซีโยน� ไมจ เปอะ
ดวน ปุย เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ไมจ เปอะ กอก ปุย
เกือฮ ฮอยจ โพรม นึง กัน โพรม ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ� 16 ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ฮอยจ รโจะ โพรม ดิ เตือง โอยจ แตะ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย โม เซ แปน ป ซงะ่ ไล โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ
เปอะ เกือฮ ฮอยจ เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต� เตือง กวน
ดุ ปุ ลัง่ ตาึฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ป เดอมึ เญือะ โอก โฮว ฮา
ฮอง อาวต แตะ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 17 ป มัฮ โม ซตุ ป
รซอฮ ละ พะจาว นึง ซน่ะ คัน ทไว ไม่ โตะ รเวอืะ วฮินั เซ�
ไมจ อื เยอืม ไม่ ปัว อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว
ปะ เลียก พาวม นึง โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว ปะ โอ
เกือฮ เอะ โฮลฮ แปน โคะ รญวยฮ ปุย ตัง เมือง� เดอมึ ปุย
โม เซ โอ ซ โฮลฮ เพียก แฮม เอะ ไม่ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะ
จาว ยุฮ เปอะ อาวต ก เมอ�� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อฮั เซ��

พะจาว เกือฮ แม ป ซมา ลโลวง ปุย ลุก แปน แม ตอก
ไพรม แตะ
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18 ฟวยจ เซ พะจาว เครองึ เนอึม นึง ป มัฮ บัน่เมือง ยุฮ
แตะ� ไม่ เลียก พาวม โซะไง่ อื นึง โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ
เซ� 19พะจาว โลยฮ รซอม ปัว ป มัฮ ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ ตาว เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก
ฮอยจ ละ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ แม โม เปะ โฮลฮ โซม ซนกุ
กุก ซไบ่� เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ แปน โคะ รญวยฮ ปุย
เมือง ไฮญ�

20 �อาึ ซ เกือฮ โม ซดู ป ฮอยจ ละ เปอะ เน่อมึ ลวง ลั่
กล่าวง� ป ตอก เอนิ โม ตฮนั โฮวน เซ เกือฮ ไฆร ฮา เปอะ�
ซ โครฮ เกือฮ โอก ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ งอ่น� มู รกา นึง
อื อาึ ซ โครฮ เกือฮ เลียก นึง ปลัฮ รอาวม ยุม� มู ป ฮอยจ
รเคะ นึง อื อาึ ซ โครฮ เกือฮ โอก ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�
โม ป ยุม อื เซ ซ ซออย ม่าึต เอนิ� มัฮ เนอมึ อาึ ป ซ ยุฮ กัน
ระ ไล ตอก เซ�

21 �เออ� พริ เตะ เบระ เบรอมึ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต
เตีจ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ� พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม กัน ระ ลัมเลือ ไล ละ เปอะ�
22 เออ โกะพริ โกะ พรวยฮ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� ป
มัฮ กังเด่น เนอ เอจี ซงา แม นึง ไรป จัว แม� โคะ นึง อื
เอจี เกิต แม เปลิ� ป มัฮ โคะ เม ไม่ โคะ อะงุน นึง อื เซ เอจี
นาวก เอนิ นึง เปลิ แตะ� 23 โม เปะ ป อาวต นึง เมือง ซี
โยน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน
รพาวม� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ญันด่ี ไม่ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ เปอะ� นึง เอจี เกือฮ อื พริ เฮละ แม ละ เปอะ ตอก
ไพรม อ�ื เอจี เกือฮ พริ เฮละ ละ เปอะ เน่อมึ เญือม เตอมึ
เฮละ โรง� เกือฮ แม โรฮ อื เฮละ ละ เปอะ เมือ ล่อยญ เนอึ
ม โรฮ� 24 รบุฮ ยุฮ เปอะ ซ นาวก เอนิ นึง เฮงาะ� ฮมวน
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ยุฮ เปอะ ซ นาวก ซ วฮิ เอนิ นึง รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ�
25 �โอเอฮี เมาะ ป ไลจ ฮา เปอะ ไน เนอึม เกือฮ อาึ ซดู

ฮอยจ ละ เปอะ เซ� อาึ ซ โรก ซ แตน แม ละ เปอะ� ซดู โม
เซ เยอ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ตอก เอนิ ตฮนั มู ระ โฮ� ไก เตือง
มู ป ฮอยจ รกา ไม่ มู กวน แตวะ อ�ื ไม่ มู กวน ซไพร อ�ื ไม่
มู กวน เอจี ระ นึง อ�ื 26 โม เปะ ซ โฮลฮ แม เปอะ โซม ซนกุ
กุก ซไบ่� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ลืลาว มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ เปอะ� นึง เอจี ยุฮ อื กัน ซัมคัน ลัมเลือ ละ เปอะ�
ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญ
ไง่ แตะ� 27 เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ อาวต อาึ ไม่ โม
อซิราเอน เนอ� ซ ยุง โรฮ เปอะ มัฮ อาึ ป มัฮ เยโฮวา เฮี พะ
จาว ยุฮ เปอะ� ไก โตว พะจาว ไฮญ เญอ� ปุย ไน อาึ เญาะ
ซ โฮลฮ โตว อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ พะจาว.

พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ฮอยจ
28พะจาว อฮั แม เฮ�ี �กัง เคะ เอ อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ เกือฮ

อาวต นึง ปุย เตือง โอยจ อ�ื โม กวน เปอะ ซ โฮลฮ ซึป ลปุง
พะจาว ละ ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน� โม ป กวต โกะ ลลาึง
เปอะ ซ รโมะ ยุ โอเอฮี� โม ป นมุ โกะ ลลาึง เปอะ ซ โฮลฮ
ยุ บลอง โอเอฮี� 29 เญือม เซ เยอ ปัง มัฮ โม ป แปน กวน
ไจ ปุย� อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ เกือฮ อาวต นึง อื เตือง ปรเมะ
ปรโปวน อ�ื 30 อาึ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน นึง มะลอง ไม่ นึง ปลัฮ
เตะ� ป ซัมคัน เซ มัฮ ฮนัม ไม่ งอ ไม่ ม่าึต โอเอฮี ป ฮาวก
แปน ลวน แปน ลวน แตะ� 31 กา ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว
ป มัฮ ซเงะ ระ ไล ปอ ฮลัต ปุย นึง เซ� เญอืม เซ ซเงะ ซ เพี
ยก� เคิ ซ ซครกั ตอก ฮนัม โฮ� 32 โม ป กอก ปัว พะจาว
เรอมึ แตะ เซ ปังเมอ ซ โปน อื ป โอ ไมจ เจอ� ตอก เอจี อฮั
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พะจาว อาึง เซ� ปุย นึง บลาวง ซีโยน ไม่ ปุย นึง เยรูซาเลม
เมอ ซ ไก โรฮ งอ่น ป โฮลฮ อื โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� เอจี
มัฮ เนอึม โม ป เลือก พะจาว อาึง ป ซ โฮลฮ ไอม นึง อ�ื�
อฮั เซ พะจาว�

3
กัน รเตีฮ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ โฮวน เมือง

1พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน เวลา เญอืม ซ เกือฮ อาึ โม ยูด่า ไม่
เยรูซาเลม อาวต แม ไม่ จเลิน แตะ ตอก ไพรม อื เซ� 2 อาึ
ซ เกือฮ ปุย โครยญ เมือง ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ดิ ไม่ ปุ แตะ�
ซ ตาว เยอะ ฮอยจ นึง ลโลวง เยโฮชาฟัต� อาึ ซ รเตีฮ ตัต
ซิน เนอะ ปุย โม เซ นา เซ� มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ อื โม อซิรา
เอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ โฮลฮ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย
ตัง เมือง� ไม่ รฆุ โรฮ อื บัน่เมือง ยุฮ อาึ ไม่ ปุ แตะ� 3 ปุย
โม เซ เอจี โจก เบ่อ นึง กัน รฆุ แตะ ปุย ไน อาึ ไม่ ปุ แตะ�
เอจี โชะ โม กวนดุ รเมะ นึง อื ละ ซ จัง อื ปรโปวน ป มัฮ มอ
จังคึต เซ นึง งวยฮ อ�ื โชะ โรฮ โม กวนดุ รโปวน นึง อื ละ
ซ รวี แตะ ญุ ไปล อะงุน นึง งวยฮ อ�ื

4�เออ� โม เปะ ป อาวต เมือง ไทระ เมือง ไซด่อน� ไม่ ป
อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย โครยญ ยว่ง� โม เปะ อมั มัฮ แกต
เปอะ ติ แตะ ซ ปุน โรก เวน ละ อาึ นึง ป ยุฮ เปอะ เซ� ดัฮ
เปอะ แกต ตอก เซ โฮ� อาึ ซ ลเตือฮ เอนิ โรก ละ โม โกะ
เปอะ ไอฮ ฆาื อื จุบัน่ ตัน ด่วน เอนิ� 5 โม เปะ เอจี ตุย เปอะ
ไคร มาื ยุฮ อาึ� เอจี ตุย โรฮ เปอะ คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ ฮุ
ฮอยจ นึง เวอืต ยุฮ แตะ� 6 โม เปะ เอจี โชะ เปอะ โม ยูด่า
ไม่ ปุย นึง เยรูซาเลม เซ ละ โม กรกิ� เอจี เกือฮ เปอะ โอก
ซไง ลัมเลือ ฮา เมือง อาวต แตะ�
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7 �ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ นัม ปุย โม เซ เกือฮ โอก เอญี
เน่อมึ นา ก โชะ โม เปะ อื เซ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ละ โม เปะ ตอก
เอจี ยุฮ โม เปะ อื ละ โม โกะ อื เซ โรฮ� 8 อาึ ซ เกือฮ ปุย
โฮลฮ โฮมวต โชะ กวน รเมะ กวน รโปวน โม เปะ ละ โม ยู
ด่า เซ� โม ยูด่า เซ ซ โชะ ตอ แม อื ละ โม เซบ่า ป มัฮ ปุย
อาวต เมือง ซไง เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

9 ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง เฮี ละ ปุย โครยญ เมือง เกือฮ
ฮมอง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว
รุป แตะ� ไมจ เปอะ กอก โม ตฮนั เกง ละ กัน รุป เซ� รโจะ
อาึง ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อื เกือฮ โอก โฮว� 10 ไมจ
เปอะ แตม ไท ยุฮ เปอะ เกือฮ แปน วจิ� ไมจ เปอะ แตม มิต
ด่วยฮ กัก โคะ เกือฮ แปน เพลียฮ� ปัง มัฮ ป ชุมเรยีง ไมจ
อื อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ปุน รุป เซิก� 11 โม เปะ ป มัฮ ปุย โฮวน
เมือง โฮวน ปะเทต เตอ� ไมจ เปอะ ซไจ แปฮ ฮอยจ รโจะ ดิ
ไม่ ปุ แตะ นึง ลโลวง เซ� โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ ตฮนั
เกง ละ กัน รุป ยุฮ เปอะ เซ ฮอยจ นึง นา ก รุป ปุย ปุ แตะ
เซ� 12 ปุย โฮวน เมือง เซ ไมจ อื เกือฮ อื ติ แตะ ไงฮ ซวง�
ไม่ ไมจ อื โฮว ฮอยจ นึง ลโลวง เยโฮชาฟัต เซ� มัฮ นา เซ
นา ก งาวม อาึ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย โครยญ เมือง เมาะ ป
อาวต รวติ รเวยีง เมือง ยุฮ ฮุ เซ� 13 ปุย โม เซ มัฮ ปุย ฆอก
ปุย เบร ลัมเลือ เอนิ� ไมจ เปอะ มัก แปฮ ตอก มัก ปุย เฮ
งาะ เอจี เคราะ โฮ� ไมจ เปอะ บึน แปฮ ตอก บึน ปุย เปลิ
อะงุน โฮ� นึง เอจี นาวก เอนิ ควน บึน อื เซ นึง เปลิ อะงุน�
บึน เมิฮ� เกือฮ เอนิ วฮิ รอาวม อะงุน เซ�

14 ปุย แปน ฮมาึน แปน แซน อื เอนิ� ฮอยจ ตื นึง ลโล
วง นา ก รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� เอจี ซดิ เนอมึ ซ ฮอยจ ซเงะ
ยุฮ พะจาว นึง ลโลวง นา ก รเตีฮ อื โอเอฮี เซ� 15 เญือม
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เซ ซเงะ ไม่ เคิ ซ เฟียก ตัน เอนิ� ซโมยญ ปุ โรฮ เญาะ ซ รงั
เฟือฮ เอนิ� 16พะจาว ซ กอก รโอง ละ ปุย เน่อมึ นึง บลาวง
ซีโยน� พะจาว ซ กอก อฮั โอเอฮี ละ ปุย เน่อมึ นึง เวยีง เย
รูซาเลม ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ� เญือม เซ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
มะลอง ซ ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื พะจาว ปังเมอ มัฮ ตัวเปิง
ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ� มัฮ โรฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ
โม อซิราเอน�

17 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ อาึ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป อาวต นึง ซีโยน ป มัฮ บลาวง ซัม
คัน ยุฮ ฮุ เซ� เญือม เซ เยรูซาเลม ซ แปน เมือง ซัมคัน
เนอึม� เญาะ ซ ไก โตว ปุย ตังเมือง ป ซ โฮลฮ เลียก ซะเต
อื เฟือฮ เอนิ�

18�เญอืม เซ เยอ� บลาวง นึง อื ซ นาวก เอนิ นึง รอาวม
อะงุน� ตู เตียม นึง อื ซ นาวก โรฮ นึง รอาวม นัมโนม�
งวต ซออฮ นึง เมือง ยูด่า เซ ซ ไก เอนิ รอาวม ปัต นึง โค
รยญ โดฮ� ซ ไก โรฮ รอาวม ปลาึฮ โอก เน่อมึ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว, ซ แปน โกลง ปัต ฮอยจ ละ ป ซมา ปุย นึง ลโลวง
ชติทิม� 19 เมือง อียปิ ปังเมอ ซ ลอต เอนิ แปน เมือง ฮงั�
ป มัฮ เอโด่ม เซ ซ ลอต โรฮ แปน ลาึน ซออฮ ซโอยญ ไม่
ฮงั เยอื แตะ� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื ปไฮะ ปฮอน ละ โม ยูด่า�
ไม่ เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต นึง เมือง อาวต อื เซ�
20-21 อาึ ซ โรก เวน ละ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต เซ�
อาึ เญาะ ซ พลวย โตว ปุย พิต เกือฮ โปน ตุต แตะ� เมือง
ยูด่า ปังเมอ มัฮ เมือง ซ โฮลฮ ปุย อาวต นึง โอ เญาะ ไก
ลอยจ� เยรูซาเลม ซ โฮลฮ โรฮ ปุย อาวต ลอป นึง โครยญ
เจน ปุย โรฮ� อาึ ป มัฮ พะจาว ซ อาวต ลอป นึง บลาวง ซี
โยน�� อฮั เซ�
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