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โยชูวา
พะทัม โยชูวา มัฮ ไลลวง ตอก โฮลฮ โม อซิราเอน เลีย

ก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง คะนาอนั� ป นัม ปุย นึง กัน
รุป แตะ ตอก เซ มัฮ โยชูวา ป ไปญ กัน รโตง ไอ โมเซ� กัน
ระ ไล นึง นังซื เฮี ไก โฮวน เจือ� ตอก กัน เตือง ปุย โกลง
จอแด่น� กัน เป ปุย เวยีง เยรโีค� กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ นึง
เมือง ไอ� ไม่ กัน โพรม เกือฮ ปุย โตก ละ ลปุง ซันญา พะ
จาว ไม่ ปุย ไน แตะ� คอ ป กอ ไตม ปุย โฮฮ ฮา คอ ไฮญ
นึง อื ตึน ซ มัฮ โบ่ต 24 คอ 15 นึง อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮี ไมจ เปอะ เลือก ป ซ ทื แตะ� ทื เปอะ พะจาว ป ทื
จัตเจือ ไพรม เปอะ เจน อาวต อื โบ โกลง ยูฟะเรตี ญุ่ก� ทื
เปอะ พะจาว ทื โม อาโมไร นา ก อาวต เปอะ ปเล่ีย เฮี ญุ่ก�
ไมจ เปอะ เลือก แปฮ� อาึ ไม่ ปุย ไฮญ เญือะ อะ เตือง โอยจ
เจอะ ปังเมอ ซ ทื เยโฮวา�� อฮั เซ โยชูวา เยอ�

พะจาว ฮอยจ ลปุง ไม่ โยชูวา
1 ฟวยจ ยุม ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เยอ� พะ

จาว อฮั อื ละ โยชูวา กวน นนู ป มัฮ ป เรอึม ไอ โมเซ เซ
ตอก เฮ�ี 2 �ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ เยอะ เอจี ยุม� ปะ ไม่
ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อื ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว
เตือง เปอะ โกลง จอแด่น ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ อาึ ละ
โม อซิราเอน เซ� 3 ปลัฮเตะ โครยญ โดฮ นา ก บึน เปอะ
นึง ชวง แตะ อาึ เอจี เกือฮ ละ เปอะ ตอก เอจี ซันญา แตะ
อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ� 4 ม่าื เตะ ยุฮ เปอะ ซ ไก เน่อมึ นึง ลาึน
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เวอืฮ ลวง ลัก่เซฮ อื ฮอยจ ละ ตู เลบ่านอน ลวง ก ล่าวง� เน่
อมึ นึง โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ฮอยจ ละ ปลัฮ
รอาวม ระ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นา ก อาวต โม ฮติไท เตือง
โอยจ อื เซ� 5 ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ ปุน ตอซู ไม่ เปอะ ฮอยจ
ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ� อาึ เอจี อาวต ไม่ ไอ โมเซ ตอก
ออฮ� ซ อาวต โรฮ ไม่ ปะ ตอก เซ โรฮ� อาึ ซ ละ ซ โปวฮ
โตว เปอะ�

6 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่
เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปะ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย โม เฮี โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ ซันญา ซโตฮ อาึ อาึง ละ
จัตเจือ ไพรม อ�ื ตัม เมาะ อฮั ฮะ ติ แตะ ซ เกือฮ ละ อื เซ�
7 ป ระ ไล นึง อื ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ แฮน
เนอึม� เกือฮ ติ เปอะ ปุน ยุฮ ตัม โกตไม ป ดวน ไอ โมเซ ป
มัฮ กวนไจ อาึ เปอะ ยุฮ เซ โครยญ เจือ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
แพก ฮา โกตไม เซ� ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก� เดอมึ
เปอะ ซ จเลิน กัน ยุฮ ฆาื โครยญ เจือ� 8 นังซื โกตไม เฮี ปุ
เกือฮ ซไง ฮา มวยญ เปอะ� ไมจ เปอะ รนึก รไน ลอป โตะ
รพาวม เปอะ เตือง ซเงะ่ รซาวม� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ แฮน
ติ แตะ ไม่ ซ ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ป ไซฮ ปุย อาึง นึง อื โค
รยญ เจือ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ เจอ� ไม่
ตอก ซ จเลิน กัน ยุฮ เปอะ เบือ อื โครยญ เจือ� 9อาึ โม่ เอจี
อฮั ละ เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปุ ฮลัต� ปุ โตวฮ
ฆราึง นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป โฮว
ไม่ เปอะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ�� อฮั เซ ละ อื
พะจาว�

10 โยชูวา อฮั เฮี ละ โม ป มัฮ ฮวันา โม อซิราเอน� 11�ไมจ
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เปอะ อฮั ละ ปุย อาวต นึง ไคะ เตือง โอยจ อื เกือฮ เพรยีง
อาึง ป โซม ป ปอน แตะ� ไก ลัง่ ลอวย ซเงะ โน่ง กา ซ ไมจ
เปอะ เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ซ เกือฮ พะ
จาว เปอะ เลียก กุม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12ฟวยจ เซ โยชูวา อฮั เฮี ละ โม ป มัฮ เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ
กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ� 13 �ไมจ เปอะ ไตม
ลปุง ซตอก ไอ โมเซ อาึง ละ เปอะ� นึง มัฮ อื กวนไจ ยุฮ พะ
จาว. พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ ไมจ มวน ละ ซ
อาวต เปอะ นึง� เอจี มัฮ เอนิ นา ก อาวต เปอะ ปเล่ีย เฮี ป
ซ เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ� 14 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เญือะ
เปอะ ไม่ กวน เปอะ ไม่ คอง เลียง เปอะ อาวต นา ก เกือฮ
ไอ โมเซ อื ละ เปอะ เฮ�ี โม ปรเมะ ป แปน ตฮนั นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื ปังเมอ ไมจ อื เตือง โกลง จอแด่น ละ ซ โฮว รุป
แตะ ลัก่กา ปุย ละ ซ เรอมึ อื โม เอยีกปุ แตะ� ไมจ อื โรวก
ไม่ เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� 15ฟวยจ เซ ดัฮ
พะจาว เอจี เกือฮ โม เอยีกปุ เปอะ อาวต ไมจ มวน ตอก เอจี
เกือฮ อื โม เปะ อาวต ไมจ อาวต มวน นา ก อาวต เปอะ เฮ�ี
โม เปะ ซ โฮลฮ แม โรฮ เปอะ เอญี อาวต นึง ปลัฮเตะ ยุฮ
โม โกะ เปอะ ไอฮ นา ก เกือฮ ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ พะจาว ละ
เปอะ� มัฮ บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เฮ�ี� อฮั
เซ�

16 โม เซ โลยฮ อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �เมาะ ป อฮั ปะ
ละ เอะ เซ� เอะ ซ ยุฮ ฮุ ตัม เซ โครยญ เจือ� เตอมึ ก ดวน
เปอะ เอะ โฮว เอะ ซ โฮว เยอะ� 17 เอะ เนองึ ป อฮั ไอ โมเซ
ตอก ออฮ� ซ เนอึง โรฮ ป อฮั ปะ ตอก เซ โรฮ� ปัว เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ ปะ ตอก อาวต อื ไม่ ไอ โมเซ
โรฮ� 18 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป เลฮ เตียง ปะ อา� ปุย เซ ซ
ไก ตุต ฆาื อื ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปะ ไมจ เปอะ อาวต ตอน
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อาวต ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม
แตะ�� อฮั เซ ละ โยชูวา โม เซ เยอ�

2
ป โฮว เลียป เวยีง เยรโีค

1 เญือม อาวต ลัง่ โยชูวา นึง เมือง ชติทิม เมอ ดวน ปร
เมะ ลอา ปุย� บระ เกือฮ อื โฮว เลียป เมือง คะนาอนั� มัฮ
ระ ฆวต เกือฮ อื เลียป เวยีง เยรโีค นึง อ�ื ปุย ลอา เซ โฮว
เนอมึ� ฮาวก นึง เญือะ ติ� ปุก เญือะ มอจังคึต� มอยฮ กุม
เญือะ เซ มัฮ ราฮปั� ตะ ไอจ นา เซ�

2ซาวม เซ ไก ป โฮว รโฮงะ ละ กซัต เวยีง เยรโีค ตอก เฮ�ี
�ไก ปุย อซิราเอน งอ่น� เลียก ละ ซาวป แตะ เลียป แลน ก
อาวต เอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 3 กซัต เซ ดวน ปุย โฮว อฮั อื
ละ ราฮปั ตอก เฮ�ี �ป ฮอยจ เญือะ เปอะ เซ ไมจ เปอะ ตาว
ฮอยจ เคะ อาึ� โม เฮี มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ ซาวป แตะ เลียป
แลน ปลัฮเตะ อาวต เอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

4-6ราฮปั อฮั เฮี ละ โม เซ� �ฮอยจ เนอมึ ปรเมะ เคะ เอะ�
ปังเมอ โอ ยุง เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ อ�ื เมือ กปู อื กา ซอง ปุย
รเวอืะ ฆรุง เวยีง� ปุย โม เซ เอจี ไฆร� อาึ ยุง โตว คระ โฮว
อ�ื ดัฮ เปอะ ซไจ โฮว อาื เอนิ โฮ� ตึน ซ เครอปึ ลัง่ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื ญันได่ มัฮ เม่าะ อื ปุย ลอา เซ เกือฮ อื ฮาวก
อาวต ราว พรงั เญือะ แตะ� เกือฮ อื ไอจ ฆรมึ โม่ะ ฆัน ฮอก
แตะ นึง พรงั เซ� 7 กวนไจ ยุฮ กซัต เซ โอก ฮา เวยีง เซ�
ซาวป อาื ป เลียป เมือง แตะ เซ� ฮอยจ ละ คระ ก เตือง ปุย
โกลง จอแด่น� เญือม เอจี โอก โม ป โฮว ซาวป อาื เซ ฮา
เมือง เงอ� ปุย ซอง เอนิ รเวอืะ�

8 ซาวม เซ กา ปุน ปุย ไอจ เจอ� ราฮปั ฮาวก อู ไม่ ปุย
ลอา เซ นึง พรงั เญือะ แตะ เซ� 9 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี
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ยุง เงอะ เกือฮ พะจาว เมือง เฮี ละ เปอะ� ปุย เมือง เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื เอจี อฮั เตะ ฮรมั ชวง ฆาื ฮลัต ลอน แตะ นึง
โม เปะ� 10 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ ไลลวง เกือฮ พะจาว ปลัฮ
รอาวม ซครกั ซออฮ ละ โม เปะ เญือม โอก เปอะ ฮา เมือง
อยีปิ โฮ� ฮมอง โรฮ ไลลวง ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ กซัต อาโมไร
เตือง ลอา อื ป มัฮ กซัต ซีโฮน ไม่ กซัต โอก� ป อาวต บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง โอก ซเงะ ลัก่เติต โฮ� 11 เญือม ฮมอง
เอะ โอเอฮี ตอก เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป โอ ฮลัต เตีจ ฆาื
อ�ื มัฮ ฆาื มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่
ปลัฮ มะลอง เตือง โอยจ อ�ื 12 ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ ซันญา
อาึง ละ อาึ นึง มอยฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ติ เจือ� อาึ เอจี เปลี
ฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง โม เปะ� ปัว โรฮ เปอะ ซัน
ญา ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เญือะ เญะ
โรฮ� 13 ฮอยจ ละ มะเปือะ เญือะ ม่า เยอะ ไม่ เอียกปุ คระ
เฌือต เตอะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อาึ ไก ควน ยุง ซโตฮ ติ
เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ปรเมะ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี ฮลัก เนอึม เปอะ
กอ จีวติ เอะ� ดัฮ เปอะ โอ อู ไลลวง เอะ ละ ปุย ไฮญ โฮ�
เอะ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ พะจาว ซ ฮลัก โรฮ แตะ กอ จี
วติ โม เปะ เอ� เญอืม เอจี เกือฮ พะจาว เมือง เฮี แปน คอง
เงอะ เอะ ซ เปลีฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ ตัม ป
ปัว เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 เญือะ ราฮปั อาวต เอนิ นึง ฆรุง เวยีง เซ� เญือม เซ
ราฮปั ตาึก โลง โม่ะ คระ โตะ นาตัง เญือะ แตะ เซ ฆาื อ�ื
เกือฮ ปุย ลอา เซ เลีฮ นึง อ�ื 16ราฮปั อฮั เฮี ละ ปุย ลอา เซ�
�ไมจ เปอะ ฮาวก เม่าะ ติ แตะ นึง บลาวง เซ เมาะ ลอวย
ซเงะ เดอมึ ปุย โอ ซ ยุ เปอะ� ดัฮ โม ป โฮว อาื เปอะ เซ เอจี
ลเตือฮ แม โฮ� ลอต เปอะ เอญี แปน�� อฮั เซ�

17-18 ปุย ลอา เซ เอจี ซตอก อาึง ราฮปั ซโตฮ ตอก เฮ�ี
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�ปะ ไมจ เปอะ ตาึก โลง กอย ซครกั นึง นาตัง ก เลีฮ เอะ
เฮ�ี เกือฮ โม มะเปือะ เอยีกปุ ตุเจอ เปอะ อาวต ดิ ไม่ เปอะ
โตะ เญือะ เปอะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ
เญือม เอจี เลียก เอะ นึง เมือง เปอะ เฮ�ี เอะ ปุน ลัปลอง
โตว ซ ยุฮ แตะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ เซ� 19 ดัฮ
ไก ป โฮว ก โบรก โอก ก เตะ โปน ฮา โตะ รเวอืะ เญือะ เฮ�ี
เอะ ปุน ลัปลอง โตว� ดัฮ ยุม โฮ� มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ� ละ โม
ป อาวต นึง เญือะ เปอะ เฮี เอะ ลัปลอง เงอะ นึง โกะ แตะ
ไอฮ� ไก โตว ป ซ ลอก เปอะ ติ ปุย เนอึม� 20 ปัง มัฮ ตอก
เซ� ดัฮ ปะ อู ไลลวง เฮี ละ ปุย โฮ� เอะ เญือะ ซ เกียฮ ยุฮ
โตว ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

21 ราฮปั ญอม เนอึม ยุฮ อื ตัม ป อฮั ปุย ลอา เซ� เกือฮ
อื เอญี� ปุย ลอา เซ ลอต เอญี ฮา อ�ื ราฮปั ตุย เนอมึ ตาึก
โลง กอย ซครกั เซ นึง นาตัง เญือะ แตะ เซ�

22 ปุย ลอา เซ ฮาวก เม่าะ เนอึม นึง บลาวง� อาวต นา
เซ ลอวย ซเงะ ฮอยจ ละ เอญี โม ป โฮว ซาวป แตะ� โม ป
ซาวป เซ ซาวป เนอึม ซาวป แนม อื ติ เจน คระ เซ� เมือ
ต โอ ยุ อื เอญี ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรโีค� 23 ฟวยจ เซ
ปุย ลอา เซ เลีฮ ฮา บลาวง เซ� เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ
เคะ โยชูวา� อู ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ อื โครยญ เจือ�
24 อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม เมือง เฮี ละ เอะ เตือง
โอยจ อ�ื ปุย นึง อื เตือง โอยจ อื เอจี อฮั เตะ ฮรมั ชวง ฆาื
ฮลัต ลอน แตะ นึง โม เอะ�� อฮั เซ�

3
โม อซิราเอน เตือง โกลง จอแด่น

1ปวยฮ พริ เซ เญอืม งาวป ลัง่ อื โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื โกฮ โฮว ฮา ก อาวต แตะ ยว่ง ชติทิม เซ�
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ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น� ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นา เซ กา เฆี
ยง เตือง แตะ โกลง� 2ฟวยจ เซ แม ลอวย ซเงะ โม ป มัฮ
ฮวันา ปุย นึง อื โฮว เล่ีป ก อาวต ปุย เซ� ซตอก ปุย ตอก
เฮ�ี 3 �ตัม เอจี ยุ เปอะ กลอม โม ซตุ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ โอก โฮว ฟวต เอนิ�
4 ฟวต โม เซ รโปยฮ เมาะ ลอา เปือน รเนฮ� ปุ เลียก ซดิ
ลอน โบ ฮติ เซ� คระ เฮี มัฮ คระ โอ โม เปะ ดิ โฮว นึง ติ
ชวง� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ฟวต โม ป กลอม ฮติ เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

5 เญือม เซ โยชูวา ซตอก โรฮ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล ซองนา พะจาว. ซงา่วป พะจาว ซ ยุฮ
ป ซัมคัน ซองนา โม เปะ�� อฮั เซ ละ ปุย�

6 ฟวยจ เซ โยชูวา ดวน โม ซตุ ยวก กลอม ฮติ ลปุง ซัน
ญา โฮว ไม่ อื ลัก่กา ปุย� โม ซตุ เซ โฮว เนอมึ�

7 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �เนาะ เฮี
อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน นัปทื เนอึม ปะ เดอมึ ปุย ซ ยุง
อาวต อาึ ไม่ ปะ ตอก เอจี อาวต อาึ ไม่ ไอ โมเซ ไพรม อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื 8พะจาว ดวน โยชูวา อฮั อื ละ โม ซตุ ป กลอม
ฮติ ลปุง ซันญา เซ ตอก เฮ�ี �เญอืม เอจี ฮอยจ เปอะ เฆียง
โกลง จอแด่น เนอ� ไมจ เปอะ เลียก ชุง ลโล่ะ โตะ รอาวม
เฆียง โกลง เซ�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญอืม เซ โยชูวา กอก รโฮงะ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ โม เปะ เอญี รโจะ ดิ นา เฮี เตือง โอยจ เปอะ ละ ซ
งอ่ต แตะ ลปุง เยโฮวา พะจาว ทื เปอะ� 10-12พะจาว แจง
ซ โครฮ โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม ฮไีว� โม เปริซี� โม
เกอกาช�ี โม อาโมไร� ไม่ โม เยบุ่ต� เกือฮ อื โอก ตอ ฮา
โม เปะ� ไมจ เปอะ เลือก ปุย ไน โม อซิราเอน เฮี กาว ลอา
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ปุย� ติ เจอ ติ ปุย� ติ เจอ ติ ปุย� มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ ยุง โม
เปะ โฮว พะจาว ป ไอม ลอป ลลาึง เปอะ ฆาื อ�ื มอง แลน�
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อื ซ เลียก นึง โกลง จอแด่น ลัก่กา เปอะ� 13 เญื
อม เอจี เลียก บึน โม ซตุ ป กลอม ฮติ ยุฮ พะจาว, ป มัฮ พะ
จาว กุม ปลัฮเตะ เซ โกลง จอแด่น เนอ� รอาวม ป ปัต เน่
อมึ ก ล่าวง อื เซ เญือะ ซ ปัต โตว เลีฮ� ซ อาวต เอนิ รโจะ
ติ โดฮ�� อฮั เซ�

14-15 เญือม เซ มัฮ เมือ ปุน เฮงาะ� ตึน มัฮ เญือม กอ
ระ รอาวม� เญือม เฌาะ ปุย ติ แตะ ฮา ก อาวต แตะ� มัฮ
โม ซตุ ป กลอม โรวก ฮติ ลปุง ซันญา เซ ป โฮว รกา เยอ�
16 เมาะ บึน โม ซตุ เซ โกลง จอแด่น� รอาวม ป ปัต เลีฮ เน่
อมึ ก ล่าวง เซ อาวต เอนิ เน่อมึ นึง ยว่ง อาดั่ม แควน เซ
เรทัน ก ซไง อ�ื ไฮจ ซออฮ เอนิ� เญือะ ไก โตว รอาวม ปัต
ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ยุม เฟือฮ เอนิ� ปุย โฮลฮ เอนิ เตือง
ซไบ่ รเตือป เมือง เยรโีค ฆาื อ�ื 17 ติ เจน เตือง โม อซิรา
เอน โกลง เซ โม ซตุ ป กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ ชุง นึง เตะ
ซออฮ บัก่บว่น โกลง จอแด่น เซ� ฮอยจ ละ เตือง โอยจ ปุย
อื โครยญ โฆะ แตะ� โฮลฮ เนอมึ โฮว นึง เตะ ซออฮ เซ เตื
อง มู แตะ ฆาื อ�ื

4
ซโมะ กาว ลอา โม่ว

1 เญอืม เอจี ฟวยจ เตือง ปุย โกลง จอแด่น เซ เตือง โอยจ
แตะ� พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� 2 �ไมจ เปอะ เลือก โม อซิ
ราเอน เตือง กาว ลอา เจอ อื ติ เจอ ติ ปุย� 3 เกือฮ โฮว ตุย
ซโมะ เน่อมึ บัก่บ่วน โตะ โกลง จอแด่น ติ ปุย ติ โม่ว� ไมจ
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เปอะ เกือฮ ไอฮ ซโมะ เบือง ก ชุง โม ซตุ เซ� เกือฮ โรวก
อื ฮอยจ นา ก ซ ไอจ เปอะ ซาวม เนาะ เฮี เกือฮ รโจะ อื นา
เซ�� อฮั เซ�

4 โยชูวา เลือก เนอมึ โม อซิราเอน เซ กาว ลอา ปุย ติ เจอ
ติ ปุย� กอก อื เอญี เคะ แตะ� 5 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
เลียก คระ ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา เซ� เลีฮ ฮอยจ โตะ โกลง
เงอ� กลอม โรวก ซโมะ โอ ติ ปุย ติ โม่ว� ตัม เมาะ ไก เจอ
โม อซิราเอน เซ� 6 ซโมะ โม เซ ซ แปน ควน ไตม ปุย กัน
ยุฮ พะจาว นึง� ฮอยจ ละ เจน กวน เปอะ ไม่ กวนโซะ กวน
แซะ เปอะ เฆียง เฮ�ี ดัฮ โม เซ ไฮมญ ไลลวง ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ ซโมะ โม เซ เฆียง เฮี โฮ� 7 โม เปะ ซ เกียฮ รโฮงะ
เปอะ ละ อื ตอก โอ โกลง จอแด่น เญือะ ปัต เบือ กลอม ปุย
โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เลียก โตะ โกลง เซ� ซโมะ
โม เซ ซ แปน ควน ไตม โม อซิราเอน ไลลวง ป เกิต ละ แตะ
เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ โย
ชูวา เยอ�

8 โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม อื ตอก ดวน โยชูวา แตะ ยุฮ�
ยวก เนอมึ โรวก ซโมะ กาว ลอา โม่ว ป อาวต บัก่บว่น โกลง
เซ ตัม เมาะ ไก เจอ โม อซิราเอน เซ� ฮอยจ รโจะ อื นา ก
ซ ไอจ แตะ� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ โยชูวา เซ�
9นา ก ชุง โม ซตุ กลอม ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว บัก่บว่น
โกลง จอแด่น เซ� โยชูวา รโจะ โรฮ ซโมะ นึง อื กาว ลอา
โม่ว โรฮ� ซโมะ เซ อาวต นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย�*

10 โม ซตุ กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ ชุง ลอป บัก่บว่น โกลง
เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน ป ดวน พะจาว โยชูวา ยุฮ โครยญ
เจือ� เอจี ปุก โรฮ ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ อาึง ละ อื โครยญ

* 4:9 4:9 �ปเล่ีย� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เจน ไซฮ ปุย พะทัม โยชูวา เซ�
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เจือ โรฮ� โม ลัปซด่อน เซ ซไจ เตือง โกลง เตือง โอยจ
แตะ� 11 เญือม เอจี ฟวยจ เตือง โม ลัปซด่อน เซ โกลง
เตือง โอยจ แตะ� โม ซตุ กลอม ปุ โอก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว เซ� พา ซองนา ปุย โฮวน เซ� 12 โม ปรเมะ เจอ รู
เบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ� เตือง
ลัก่กา ปุย� โรวก ปุ โฮว วจิ ไม่ เพลียฮ ไม่ เครองึ ตฮนั ตัม
ป เอจี อฮั ไอ โมเซ อาึง ละ แตะ ไพรม อ�ื 13 เอจี เพรยีง
ติ แตะ ละ ซ รุป แตะ� โม ตฮนั ไน ลอา เจอ ไม่ บลัฮ เซ
ไก ปาวน ฮมาึน ปุย� ปุย โม เซ เอจี เตือง ซองนา พะจาว
ฮอยจ นึง ลโลวง รเตือป เมือง เยรโีค�

14ซเงะ เซ พะจาว ยวก โยชูวา เกือฮ แปน ป ระ ป ฮลาวง
ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เคียง เซ ปุย นัปทื เนอึ
ม โยชูวา เซ ฆาื อื ติ เจน ไอม อ�ื ตอก โรฮ นัปทื อื ไอ โมเซ
ไพรม อื โรฮ�

15ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� 16�เกือฮ โม ซตุ ป
กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ โอก ฮา โกลง จอแด่น เซ เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 17 โยชูวา เกือฮ เนอึม อื โอก� 18 โม ซตุ เซ
โอก เนอึม� กลอม ปุ โอก ฮติ เซ ฮอยจ เฆียง รอง� เมาะ
ฮอยจ อื เฆียง รอง เงอ� รอาวม โกลง จอแด่น เซ ปัต แม
ตอก ไพรม แตะ� ระ แม ปอ นาวก อื ยุฮ ฮอง โกลง เซ�

19 เญอืม เตือง ปุย โกลง จอแด่น เซ� ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว
ซาวม� เญอืม เซ โม อซิราเอน ยุฮ ไคะ อาวตแตะ นึง แควน
กิละกัน โบ เคต เมือง เยรโีค ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 20 โยชูวา
รโจะ ซโมะ กาว ลอา โม่ว ป ตุย ปุย เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น
เซ นา เซ� 21 อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน� �เฆียง เฮี เญือม
ไฮมญ กวน เฌือต เปอะ ตอก เฮ�ี �ซโมะ รโจะ นา เฮี มัฮ
ไลลวง ตอก เมอ�� 22 เญือม เซ โม เปะ ไมจ เปอะ โลยฮ
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ละ อื ตอก เฮ�ี �ซโมะ โม เฮี มัฮ ควน เกือฮ เอะ โตก ละ เญื
อม เตือง เอะ โกลง จอแด่น นึง เตะ ซออฮ เตือง มู เยอะ��
23 เอจี มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป เกือฮ โกลง จอแด่น
ไฮจ ซออฮ เอนิ ละ เปอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ เตือง เงอะ เตื
อง โอยจ เจอะ� ตอก โรฮ เกือฮ อื ปลัฮ รอาวม ซครกั ไฮจ
ซออฮ ละ โม เอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ เตือง เงอะ เตือง โอยจ
เจอะ โรฮ� 24 พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย
ติ ปลัฮเตะ ยุง เมาะ ระ อมันัต แตะ� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื โม
เปะ ไก รพาวม ฮลัต นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5
1 เญือม เซ ไก โม กซัต อาโมไร ป อาวต บลัฮ โกลง จอ

แด่น ลัก่ เลียก ซเงะ งอ่น� ไก โรฮ โม กซัต คะนาอนั ป
อาวต ซดิ ไม่ ปลัฮ รอาวม ระ งอ่น� กซัต โม เซ ฮมอง ตอก
เกือฮ พะจาว โกลง จอแด่น เซ ไฮจ ซออฮ ละ โม อซิราเอน
ไม่ ตอก เกือฮ อื โฮลฮ เตือง ซไบ่ อ�ื ฮลัต ลัมเลือ ฆาื อ�ื
เญือะ ไก โตว รพาวม กา ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม อซิราเอน ฆาื
อื เฟือฮ เอนิ�

ไลลวง รติกิต
2พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ไมจ เปอะ ยุฮ มิต นึง ซโมะ

ลอม ละ ซ ยุฮ เปอะ รติกิต นึง ละ โม อซิราเอน ตอก เอจี ยุฮ
ไพรม ปุย อื โฮ�� อฮั เซ� 3 โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ�
ลอต ยุฮ รติกิต ละ โม อซิราเอน นึง นาตี กิเบ่อตั ฮะอารา
โลต�

4-6ป เกือฮ โยชูวา ปุย เลียก นึง รติกิต ฆาื อื มัฮ ตอก เฮ�ี
เญือม โอก โรง โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ โฮ� โม ปรเมะ
นึง อื เอจี โฮลฮ ตื เลียก นึง รติกิต เซ� โม กวนดุ ป เกิต ไน
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ติ เจน อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอึม เซ� ปังเมอ โอ
ดิ โฮลฮ เลียก นึง รติกิต ติ ตื เนอึม� โม ป ไก อาญุ อื ปอ
เกียฮ โฮว รุป แตะ เซิก เน่อมึ เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อี
ยปิ โฮ� เอจี ยุม โอยจ นึง คระ� มัฮ ยุม อื นึง โอ อื เนอึง
ป อฮั พะจาว. โม เซ โฮลฮ โตว เนอึม เลียก ยุ เมือง ตึม โค
รยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ จัต
เจือ ไพรม อื เซ ฆาื อ�ื เอจี ตอก เนอมึ อฮั พะจาว อาึง โฮ�
7 มัฮ โม กวน เฌือต อื ป โอ ดิ โฮลฮ เลียก นึง รติกิต เซ� มัฮ
ปุย เจน โคระ เซ ป เกือฮ โยชูวา อื เลียก นึง รติกิต เตอ� นึง
โอ อื ดิ โฮลฮ เลียก นึง รติกิต นึง คระ โฮว แตะ เซ� 8ฟวยจ
เลียก อื นึง รติกิต เซ ลโล่ะ ลัง่ นา ก อาวต แตะ เซ ฮอยจ
ละ ไฮ ไมจ เบราะ อื เซ�

9 พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี ตุย
โปวฮ รพาวม โซะ กิจ นึง กัน แปน เปอะ ครา เซีญ ปุย เมือง
อยีปิ เซ ฮา โม เปะ�� อฮั เซ� นา เซ ลอต อฮั กิละกัน ไม่ อื
ฮอยจ ปเล่ีย นึง มัฮ อื ก เกือฮ พะจาว รพาวม โซะ กิจ ไฆร
ฮา ปุย�

10 โม อซิราเอน ลโล่ะ นึง แควน ยว่ง กิละกัน ป มัฮ เตะ
ลโลวง โบ เวยีง เยรโีค เซ� โซม เลียง ฌาว ไม่ ปุ แตะ นา เซ
เมือ กปู อ�ื ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม� 11ปวยฮ
พริ ฟวยจ โซม เลียง ฌาว อื ไม่ ปุ แตะ เซ� ลอต เอนิ โซม
โอเอฮี เมือง เซ ไอฮ� ป โซม อื เซ มัฮ คโนมปัง โอ ไก เจือ
ไม่ รโกะ เดือก� 12 เคียง เซ มานา เญือะ ราื โตว ละ ปุย�
โม อซิราเอน เญือะ โฮลฮ โตว โซม อ�ื ลอต เอนิ โซม โอ
เอฮี ป ไก นึง เมือง คะนาอนั เซ�

โยชูวา ไม่ ปรเมะ ไปญ วจิ
13 ติ โฮน อื เญอืม อาวต โยชูวา เฆียง เวยีง เยรโีค เซ แก

ลัก่กา แตะ� ชวน ปรเมะ ไปญ วจิ ติ ปุย� โยชูวา เลียก เคะ
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ปรเมะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่
เอะ� อมั มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ ป ตอซู ไม่ เอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

14 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โตว ติ ตื� อาึ มัฮ
ฮอยจ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
เซ โยชูวา นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �จาว
ไน กุม อาึ� เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ยุฮ
ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ฮวันา ตฮนั ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
ปอยจ เกิป แตะ� เตะ นา ก ชุง เปอะ เซ ซัมคัน�� อฮั เซ�
โยชูวา ยุฮ เนอมึ อื ตอก ดวน ปุย เซ แตะ ยุฮ�

6
เมือง เยรโีค ไลจ โลม

1 เญือม เซ ปุย เวยีง เยรโีค ซอง อาึง รเวอืะ เวยีง อาวต
แตะ เซ� มอง ลอป อื นึง อาวต โม อซิราเอน โบ แตะ�
เญาะ ไก โตว ป โอก ป เลียก นึง เฟือฮ เอนิ�

2 พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �อาึ เอจี มอป เมือง เยรโีค
เฮี ละ โม เปะ เตือง กซัต ไม่ ตฮนั นึง อ�ื 3 ปะ ไม่ ตฮนั ยุฮ
เปอะ� ไมจ เปอะ โฮว กูแก เวยีง เฮี เตือง มู เปอะ� ตา แลฮ
ซเงะ นึง อื ไมจ เปอะ กูแก ติ ซเงะ ติ รวติ� 4 เกือฮ ซตุ อา
แลฮ ปุย ไปญ โรวก โตวต ติ ปุย ติ� เกือฮ โฮว ไม่ อื ลัก่กา
ฮติ ลปุง ซันญา เซ� ดัฮ เอจี มัฮ ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ�
ไมจ เปอะ โฮว กูแก เวยีง เซ อาแลฮ รวติ� ซตุ โม เซ เกือฮ
ปาึง ปุ โฮว โตวต ยุฮ แตะ เซ ไม่ อ�ื 5 เญือม ฮมอง เปอะ
ปาึง โม ซตุ โตวต เกือฮ บัว เซียง แตะ ลัง่ โฮ� เญือม เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ โม ปรเมะ เตือง โอยจ อื รโอง เรยีง� ดัฮ
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ปุย เอจี รโอง ตอก เซ โฮ� ฆรุง เวยีง เซ ซ ลเลอมึ โอยจ เอนิ
ฆาื อ�ื เญือม เซ ไมจ เปอะ เลียก ซื นา โกะ แตะ โครยญ
โฆะ เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

6 โยชูวา กอก โม ซตุ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
โกฮ ยวก กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ� โฮว ไม่ เมิฮ� เกือฮ โม
ซตุ ไปญ ปุ โฮว โตวต ลัก่กา อื อาแลฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
7 เญือม เซ ดวน โม ตฮนั เซ โอก โฮว กูแก เวยีง เซ� เกือฮ
อื โฮว ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ติ มู�

8 เญือม เอจี ฟวยจ อู โยชูวา โอเอฮี เซ ละ ปุย� โม ซตุ
อาแลฮ ปุย เซ ไปญ เนอึม ปุ โฮว โตวต ยุฮ แตะ เตือง อา
แลฮ แตะ� โฮว ไม่ อื ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� ปาึง ปุ โฮว
โตวต ยุฮ แตะ เซ ไม่ อ�ื โม ป กลอม ฮติ เซ ฟวต ลัก่เคะ อ�ื
9 ตฮนั ติ มู เซ โฮว ลัก่กา ซตุ ปาึง โตวต เซ� โม ตฮนั ไฮญ
นึง อื ฟวต ลัก่เคะ ฮติ เซ� โม ป ปาึง โตวต เซ ปาึง แนฮ
ปุ โฮว อ�ื 10 โยชูวา อฮั อาึง อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �กา เฆียง
ดวน อาึ เปอะ� โม เปะ ปุ ดิ รโอง ติ ปุย เนอึม� ปุ เกือฮ
ลเลาะ เปอะ โอก ติ มวยญ เนอึม� ดวน อาึ เปอะ เญือม
ออฮ� ไมจ เปอะ รโอง เญือม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 ซเงะ
เมือ โรง นึง อ�ื เกือฮ เนอมึ ปุย กลอม โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว
เซ กูแก เวยีง เซ ไม่ อื ติ รวติ� ฟวยจ กูแก อื เวยีง เซ เอญี
แม ฮอยจ นึง ไคะ อาวต แตะ� ลอต ไอจ นา เซ�

12 ปวยฮ พริ ติ อื แม โยชูวา งาวป โกฮ� โม ซตุ ยวก แม
กลอม ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ตอก ไพรม อ�ื 13 ซตุ อาแลฮ ปุย
ป ปาึง โตวต อาแลฮ เซ โฮว ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� ปาึง
ปุ โฮว โตวต ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื ตฮนั ติ มู อื โฮว ลัก่กา โม เซ�
โม ตฮนั ไฮญ นึง อื ฟวต ลัก่เคะ อ�ื ป ปาึง โตวต เซ ปาึง
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แนฮ ปุ โฮว อ�ื 14ซเงะ ลอา นึง อื เซ โฮว กูแก แม เวยีง เซ
ติ รวติ� ฟวยจ เซ เอญี แม นึง ไคะ อาวต แตะ� ยุฮ อื ตอก
เซ โครยญ ซเงะ่ โทน แลฮ ซเงะ�

15 เญอืม เอจี มัฮ อื ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื โม เซ งาวป โกฮ
ละ ซ โฮว แม แตะ ตอก เอจี โฮว ไพรม แตะ เซ� ซเงะ เซ
ปังเมอ โฮว กูแก อื อาแลฮ รวติ เอนิ� 16 เญือม เอจี มัฮ อื
รวติ อาแลฮ นึง อื เซ� โม ซตุ เพรยีง ปาึง โตวต ยุฮ แตะ�
โยชูวา กอก อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโอง เรยีง�
พะจาว เอจี เกือฮ เวยีง เฮี ละ เปอะ� 17 เวยีง เฮี ไม่ โอเอฮี
นึง อื มัฮ ตื ป ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่� นึง ซ แปน อื ป ทไว
เปอะ ละ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เญือะ ราฮปั ป มัฮ มอ
จังคึต เซ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื โตะ เญือะ อื เซ โน่ง ป ไมจ
เปอะ ละ อาึง นึง มัฮ อื ป เม่าะ โม ป ดวน เอะ โฮว เลียป
เวยีง เซ� 18 โม เปะ ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ ฮา โอ
เอฮี ป ลัง ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เซ� นึง มัฮ อื ป เอจี ทไว ปุย ละ
พะจาว� ดัฮ เปอะ ตุย โรวก โอเอฮี โม เซ ละ โกะ แตะ โฮ�
แจง ซ ไลจ ซ โลม เปอะ ฆาื� เตือง โกะ เปอะ ฮอยจ ละ โม
อซิราเอน เตือง มู อ�ื 19 ป มัฮ ไคร มาื นึง อื ไม่ โอเอฮี ยุฮ
ปุย นึง ไร ซเงี ไม่ ไร ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว. ไมจ เปอะ โรวก อาึง นึง ก รโจะ
ปุย อาึง โอเอฮี ทไว แตะ ละ พะจาว,� อฮั เซ โยชูวา เยอ�

20 ฟวยจ เซ โม ซตุ ปาึง เนอึม โตวต ยุฮ แตะ� เญือม
เอจี ฮมอง โม อซิราเอน ลอยฮ เซียง โตวต เซ รโอง เนอึม
ฆาื อื เรยีง� ฆรุง เวยีง เซ ลเลอึม โอยจ เอนิ� ปุย ตอ เนอึ
ม เอนิ เลียก ซื นา แตะ ปอ ไพ ปอ มัน� ปุน เป เนอมึ เวยีง
เซ ฆาื อ�ื 21 โอเอฮี เมาะ ป ไก นึง เวยีง เซ เตือง โอยจ อ�ื
ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ อื นึง วจิ เตือง ปรเมะ ปรโปวน ป กวต ป
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บุฮ ไม่ โมวก� แกะ� บรงั� โครยญ เจือ�
22 โยชูวา อฮั เฮี ละ ปรเมะ โฮว เลียป เมือง ลอา ปุย เซ�

�ไมจ เปอะ เลียก เญือะ มอจังคึต เซ� ตาว เกือฮ โอก ดิ ไม่
คระ เฌือต แตะ เตือง โอยจ อื ตอก เอจี ซันญา เปอะ อาึง
ละ อื ชวง เฮ�ี� อฮั เซ� 23 ปุย ลอา เซ ตาว เนอึม ราฮปั
เกือฮ โอก เตือง มะเปือะ เอียกปุ อ�ื เตือง เญือะ อ�ื เกือฮ
อื อาวต ก พริ ไคะ ยุฮ โม อซิราเอน เซ ติ โดฮ�

24 เญือม เซ ปุย โตก เวยีง เซ เกือฮ ฮะ เตือง โอยจ อ�ื
ป มัฮ ไคร มาื ไม่ ไร ซเงี ไม่ ไร ไฮญ นึง อื อาึง อื นึง พากัง
ยุฮ พะจาว ก รโจะ ปุย โอเอฮี ทไว แตะ ละ พะจาว. 25 โยชู
วา ฮลักกอ ราฮปั ป มัฮ มอจังคึต เซ เตือง คระ เฌือต เตือง
เญือะ อ�ื นึง เม่าะ อื ปุย ดวน แตะ โฮว เลียป เวยีง เยรโีค
เซ� เญือะ ราฮปั เซ ลอต เอนิ อาวต ไม่ โม อซิราเอน ฮอยจ
ปเล่ีย�

26 เญอืม เซ โยชูวา รโฮงะ ซโตฮ ซตัฮ อาึง อื ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป โก แม เวยีง เยรโีค เฮี ซ ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว. ป เฌาะ โก โคระ แม
เน่อมึ เวยีง เฮี เกือฮ ยุม กวน โรง� ป เฌาะ โก แม รเวอืะ
เวยีง เฮี เกือฮ ยุม กวน รเคะ�� อฮั เซ�

27พะจาว อาวต แนฮ ไม่ โยชูวา� โยชูวา พรุ มอยฮ เนอึ
ม ละ ปุย เล่ีป เมือง เซ�

7
กัน พิต ยุฮ อาคัน

1 ไก โม อซิราเอน ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อาคัน� เปือะ อื
มัฮ คามี� ตะ อื มัฮ ซัปด่ี� มัฮ จัตเจือ เซรา� เจอ ยูด่า� อา
คัน เซ เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว นึง โอเอฮี ลัง ทไว ลุต
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ปุย ละ พะจาว� บระ ตุย เม่าะ โอเอฮี ป ลัง ทไว ลุต ปุย ละ
พะจาว เซ� พะจาว ฮาวก รพาวม ฆาื อื ละ โม อซิราเอน�

2 เญือม เซ โยชูวา ดวน ปุย โอก โฮว เน่อมึ นึง เวยีง เยรี
โค งอ่น� เกือฮ อื ฮาวก เลียป แลน เมือง ไอ� โม เซ โฮว
เนอึม� เมือง ไอ เซ อาวต ซดิ โบ ยว่ง เบ่ทาเวน� ปุก บลัฮ
ยว่ง เบ่ตเอน ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

3 เญือม เอจี ยุ อื เมือง ไอ เซ เอญี รโฮงะ อื ละ โยชูวา
ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เกือฮ ปุย ฮาวก รุป เมือง เซ เตือง โอยจ
แตะ� เกือฮ ฮาวก ละ อื เมาะ ลอา ลอวย เปือน ปุย โฮ� ปอ
อ�ื ปัง โอ ฮาวก เอนิ เตือง โอยจ แตะ ตฮนั เซ� ปุย เมือง
ไอ เซ รมัฮ� โฮวน โตว�� อฮั เซ� 4 โยชูวา เกือฮ เนอึม โม
ตฮนั ฮาวก รุป เมือง เซ ลอวย เปือน ปุย โน่ง� เญือม รุป อื
ปุ แตะ� โม อซิราเอน ไป นึง ปุย เมือง ไอ เซ� แตกฟุง ตอ
เฮยี ไฮ ฆาื อ�ื 5 ปุย เมือง ไอ เซ ครปั โม อซิราเอน โอก ฮา
ยว่ง แตะ� อาื อื ฮอยจ ละ บ่อ ซโมะ� อาื มอก อื ลไล เลีฮ
อื ฌื� ยุม ยุฮ อื เมาะ งว่ย โรฮ แลฮ ปุย� โม อซิราเอน ไลจ
รพาวม� ชุม ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื

6 เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ โยชูวา ไม่ โม ฮวันา เมือง อซิ
ราเอน เนอ� แจฮ ไอฮ ลปิ แตะ นึง ตุก รพาวม แตะ� นุ่ม
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�
ไอจ รเคอปึ ลังเตะ นา เซ ฮอยจ ละ ปู พร�ิ ตุย ครวย รกาื
นึง ไกญ แตะ ไม่ อ�ื 7 โยชูวา ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เย
โฮวา� เมอยุ นัม เปอะ เอะ เตือง โกลง จอแด่น ละ ซ เกือฮ
เปอะ โม อาโมไร ยุฮ ยุม ไม่ เอะ ตอก เซ เยอ� มัฮ อาวต ลัง่
เงอะ บลัฮ โกลง ลัก่เติต ไมจ เดียก เนิ� 8 โอ พะจาว, อาึ ซ
เกียฮ อฮั ตอก เมอ� โม อซิราเอน เฮี เอจี ลเตือฮ ตอ แม
ฆาื ไป แตะ นึง ป รุป ไม่ แตะ� 9 ปุย คะนาอนั ไม่ ปุย แควน
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เฮี ตึน ซ ฮมอง ตื อื ไลลวง เฮ�ี ตึน ซ บะ ปุ แตะ โฮว แวต
เอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เอะ เตือง โอยจ เจอะ� ปะ ซ ยุฮ
เปอะ ตอก เมอ ตอก ซ เกือฮ เปอะ ปุย โอ โฮลฮ เพยีก แฮม
มอยฮ ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ พะจาว�

10พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �โกฮ แปฮ� เมอยุ ไอจ รเค
อปึ เปอะ ลังเตะ ตอก เซ� 11 โม อซิราเอน เอจี พิต� ยุฮ
โตว อื ตัม ลปุง ซันญา ดวน อาึ แตะ ยุฮ� บระ เม่าะ โอเอฮี
ป ลัง ทไว แตะ� ริ เกือฮ อื แปน คอง โกะ แตะ� โนก ฮา
บระ อ�ื อฮั แม ป โอ เนอึม ไม่ อ�ื 12 มัฮ เซ ป ไป อื ฆาื อื
นึง โม ป รุป ไม่ แตะ เซ� มัฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื ไอฮ ป โฮลฮ
อื ลเตือฮ ตอ ยุม ตอ ไอม ฆาื อื ตอก เซ� อาึ เญือะ ซ อาวต
โตว ไม่ โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ลัง ทไว ลุต
แตะ ละ อาึ เซ�

13 �โกฮ เมิฮ� ไมจ เปอะ ดวน ปุย เตือง โอยจ อื เกือฮ
ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ อาึ� ไมจ เปอะ เพรยีง ติ เปอะ
ละ ซงา่วป� อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ทื อซิราเอน อฮั เฮี
ละ เปอะ� เออ อซิราเอน� โม เปะ เอจี ไก โอเอฮี ป ดวน อาึ
เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ลลาึง เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี เซ
โอก ฮา เปอะ เดอมึ เปอะ โอ เญาะ ซ ไป เญือม รุป แตะ�
14ซงา่วป ก ซะ ไมจ เปอะ เลียก ซองนา อาึ แปน แปน เจอ อื
ละ ซ ยุง ที เปอะ ป ยุฮ กัน พิต เซ� โร พะจาว เจอ ออฮ เอจี
มัฮ เจอ เซ ป พิต เตอ� เกือฮ แม เจอ เซ ฮอยจ แปน แปน
มู แตะ� โร พะจาว มู ออฮ นึง อื เอจี มัฮ มู เซ ป พิต เตอ�
เกือฮ แม มู เซ ฮอยจ แปน แปน เญือะ แตะ� โร พะจาว
เญือะ ออฮ นึง อื เอจี มัฮ เญือะ เซ ป พิต เตอ� เกือฮ แม
เญือะ เซ ฮอยจ แปน แปน ปุย แตะ� โร พะจาว ปุย ออฮ�
เอจี มัฮ ปุย เซ ป พิต นึง อ�ื 15 ป ไปญ โอเอฮี ป ดวน อาึ
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เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ปุย ตอง โตะ งอ� เตือง
เญือะ เตือง ม่า อื เตือง คาวคอง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื นึง
เอจี พิต อื ลปุง ซันญา ปุย อาึง ไม่ พะจาว. กัน ยุฮ อื เซ มัฮ
เนอมึ ป ไลจ มอยฮ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

16 ปวยฮ พริ เซ โยชูวา เกือฮ เนอึม โม อซิราเอน เลียก
เคะ แตะ แปน แปน เจอ อ�ื เญอืม เลียก อื ตอก เซ ปุก เจอ
ยูด่า ป ยุฮ กัน พิต เซ� 17 ฟวยจ เซ กอก แม เจอ ยูด่า เซ
เลียก แปน แปน มู อ�ื เญือม เลียก อื ปุก จัตเจือ เซรา นึง
อ�ื เลียก แม แปน แปน เญือะ อ�ื ปุก เญือะ ซัปด่ี� 18กอก
แม เญือะ เซ เลียก แปน แปน ปุย อ�ื ปุก อาคัน กวนโซะ
ซัปด่ี เซ� (เปือะ อาคัน เซ มัฮ คามี� ตะ อื มัฮ ซัปด่ี� มัฮ
จัตเจือ เซรา� เจอ ยูด่า��

19 โยชูวา อฮั เฮี ละ อาคัน� �กวน� ไมจ เปอะ อฮั ป เนอึ
ม ซองนา เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� มัฮ กัน พิต
เมอ ป ยุฮ ปะ อา� รโฮงะ เนิ ตัม ซื อ�ื เดอมึ ซ แปน โญต
ซัก ละ พะจาว� ปุ เม่าะ ฮา อาึ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 อาคัน เซ โลยฮ อ�ื �เนอมึ� อาึ เอจี พิต เนอมึ เมอะ�
อาึ เอจี พิต เนอมึ ละ พะจาว ยุฮ อซิราเอน� กัน พิต ยุฮ อาึ
มัฮ ตอก เฮ�ี 21ลลาึง เครองึ ตุย ปุย โรวก เซ� อาึ ยุ ลปิ ไมจ
นึง ติ ปลัฮ� มัฮ ลปิ เมือง บ่าบีโ่ลน� ยุ แม ไม่ มาื ลอา รอย
เชเคน ไม่ ไคร ติ แฮลป นัมนัก เมาะ รฮอน เชเคน� อาึ ไก
รพาวม ฆวต ไอฮ แฮะ� ตุย เนอมึ เมอะ เม่าะ รปาึง โตะ เตะ
ฆรมึ พากัง อาวต แตะ� มาื เซ อาวต ฆรมึ โอเอฮี ไฮญ��
อฮั เซ�

22 โยชูวา เกือฮ ปุย ตอ โฮว ซาวป อื นึง พากัง อาวต อื
ฆาื อ�ื ยุ เนอึม อ�ื เอจี เม่าะ เนอึม อาึง อื ตอก อฮั อื เซ�
มาื เซ อาวต เนอมึ ฆรมึ โอเอฮี ไฮญ� 23 ปุย เซ โรวก เปลีฮ
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อื ละ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ละ
อาึง อื ซองนา พะจาว.

24 เญือม เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ตาว
เญือะ อาคัน เตือง ลปิ เซ ไม่ ไคร ไม่ มาื เซ� เตือง กวน รเมะ
กวน รโปวน อื ไม่ โมวก ไม่ บรงั ไม่ แกะ เลียง อ�ื เตือง พา
กัง ยุฮ อื ไม่ คาวคอง อื เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮาวก นึง
โตะ โลก อาโค� 25 โยชูวา อฮั เฮ�ี �ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ ป
โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เอะ เอ� ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว ซ เกือฮ
โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
เญอืม เซ โม อซิราเอน แล่น ปุย เซ นึง ซโมะ เตือง เญือะ

อื เตือง คาวคอง อ�ื โตก แม อื นึง งอ� 26 รชุก ซโมะ ราว
อื แปน กอง อ�ื กอง ซโมะ ระ เซ อาวต ลัง่ นา เซ ฮอยจ
ปเล่ีย� ฟวยจ เซ พะจาว เญาะ ฮาวก รพาวม โตว ละ โม
อซิราเอน� นา เซ ลอต ปุย อฮั โตะ โลก อาโค* ไม่ ฆาื อ�ื

8
ไลลวง รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง ไอ

1พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต ไม่ โอ
เปอะ ไมจ รไจจ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ ตฮนั ฮาวก โอยจ ไม่
เปอะ ฮอยจ นึง เมือง ไอ เซ� ปุย เมือง ไอ เซ เตือง โอยจ
อื ไม่ กซัต นึง อื เตือง นาตี เมือง อาวต อื เซ อาึ เอจี เกือฮ
ละ โม เปะ� 2 ยุฮ เปอะ ละ กซัต เวยีง เยรโีค ตอก ออฮ ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ ละ เมือง ไอ ตอก เซ โรฮ� โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ
เปอะ นึง เมือง เซ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ โรวก แปน คอง โกะ
แตะ� เตือง คาวคอง อื เตือง คอง เลียง อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ
ตฮนั ยุฮ แตะ เม่าะ อาึง ลัก่เคะ ยว่ง เซ ติ มู�� อฮั เซ ละ
อ�ื
* 7:26 7:26 ตัม ลปุง ฮบีรู �อาโค� เซ มัฮ อฮั อื �ป โตะ ป ตอง� ไม่�
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3 โยชูวา เพรยีง เนอมึ ติ แตะ� ฟวยจ เซ โกฮ โฮว ดิ ไม่ โม
ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ฮอยจ เมือง ไอ เซ� เลือก ตฮนั
เกงๆ ละ รุป แตะ เมาะ ลอวย ฮมาึน ปุย� เกือฮ อื โอก โฮว
เมือ ก ซาวม อ�ื 4ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ไมจ โม เปะ เม่า
ะ อาึง ติ แตะ นึง ลัก่เคะ ยว่ง ติ โดฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
อาวต ซไง ลอน ฮา ยว่ง� ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ โค
รยญ โฆะ เปอะ� 5 อาึ ไม่ โม ตฮนั ไฮญ เญอ ซ เลียก ฮอยจ
ละ โบ เมือง อ�ื โม เซ ตึน ซ โอก ครปั แม เอะ ตอก ชวง เฮี
โฮ� เญอืม เซ เอะ ซ เคียต ราึต ฮา� 6 โม เซ ตึน ซ อาื เอะ�
เอะ ซ ตอ แนฮ แฮะ เกือฮ ปุย โม เซ โอก ซไง ฆาื อื ฮา ยว่ง
แตะ� โม เซ ตึน ซ แกต เอะ ตอ เนอึม ฮา แตะ ตอก ตอ
เยอะ ชวง เฮี โฮ� 7 เญือม ยุ เปอะ ตอ เอะ ตอก เซ โม เปะ
ไมจ เปอะ โอก ฮา ก เม่าะ แตะ เซ เกือฮ ติ เปอะ ปุน เมือง
เซ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ เกือฮ อื ละ เปอะ� 8 เญอืม
เอจี ปุน เปอะ เมือง เซ ไมจ เปอะ โตก นึง งอ ตอก อฮั พะ
จาว อาึง ละ เปอะ� เอจี มัฮ เซ ลปุง ซตอก อาึ เปอะ ป ดวน
โม เปะ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อื โยชูวา เซ�

9ฟวยจ เซ โม ตฮนั ลอวย ฮมาึน ปุย เซ โฮว เนอมึ ฮอยจ
ลัก่ ก เม่าะ แตะ เซ� มอง อื ซน่ะ ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ เมือง ไอ
เซ� ซาวม เซ โยชูวา ไอจ นึง ไคะ ไม่ ตฮนั ไฮญ ยุฮ แตะ�

10 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โยชูวา งาวป โกฮ� กอก ตฮนั
เกือฮ รโจะ ดิ� โกะ อื ไม่ โม ฮวันา อซิราเอน เนอ โฮว รกา
อ�ื นัม อื ฮอยจ เมือง ไอ� 11-12 โยชูวา เลือก ปุย เมาะ พอน
เปือน ปุย เกือฮ อื โฮว เม่าะ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ เมือง ไอ
เซ� ปุก ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ละ เมือง เซ� โม ตฮนั ป อาวต
ไม่ โกะ อื เซ อาวต รเตือป เมือง ไอ เซ ลวง ลั่กกา อ�ื ตัง
ไคะ อาวต แตะ ลวง ก ล่าวง เมือง เซ� ซน่ะ เมือง เซ ไม่ ก
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อาวต อื เซ ไก โตะ โลก นึง ติ� 13 โม ตฮนั เพรยีง ตื ติ แตะ
อาวต ก ลัง ไมจ แตะ อาวต� เตือง ป อาวต ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ ไม่ ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง� ซาวม เซ โยชูวา เลีฮ ฮอยจ
โตะ โลก เซ�

14 กซัต เมือง ไอ เซ เมือต ยุ ยุฮ โม อซิราเอน อื ตอก เซ
เกือฮ ปุย เมือง แตะ เซ ซไจ โฮว ฆาื อื เตือง มู แตะ เลีฮ
ฮอยจ นึง อาราบ่า ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื กซัต เซ ยุง โตว
ไก ตฮนั เม่าะ อาึง ติ แตะ ลัก่เคะ เมือง แตะ เซ� 15 เญือม
เซ โยชูวา เคียต เกือฮ ติ แตะ ไป นึง โม เซ� เคียต ตอ แม
ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� 16 ปุย เมือง เซ กอก ปุ แตะ อาื โม โย
ชูวา เตือง โอยจ แตะ� โฮว ละ อาื แตะ โฮว ละ ซไง แตะ ฮา
เมือง แตะ ปุ ปุ� 17 เญาะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ปรเมะ อาวต
ลัง่ นึง เมือง เซ� โอก ตอ โอยจ ละ อาื แตะ โม อซิราเอน�
ปุย ยว่ง เบ่ตเอน ปุ โรฮ อาวต� ละ เยอื อาึง ยว่ง แตะ ละ ซ
โฮว อาื แตะ โม อซิราเอน�

18 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �ซนาว
แปฮ เพลียฮ ไปญ เปอะ เซ แน ลัก่ เมือง ไอ� เมือง เฮี อาึ
เอจี เกือฮ ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โยชูวา ซนาว เนอึม
อื ตัม ป อฮั อื ละ แตะ เซ� 19 เญือม เอจี ซนาว อื ตอก เซ
โม ตฮนั ป เม่าะ ลัก่เคะ ยว่ง เซ โกฮ พราวป เอนิ ฮา ก เม่า
ะ แตะ� ตอ เลียก โตะ เมือง เซ� ปุน เนอึม อ�ื ลอต เอนิ
โตก อื นึง งอ�

20 เญือม เอจี แมฆี โม ตฮนั เมือง ไอ ลัก่เคะ แตะ ชวน
ฮะ เมือง แตะ� ม่าึต งอ เซ ฮอยจ เอนิ มะลอง� เญือะ ไก
โตว คระ ตอ นึง เอจี ลเตือฮ แม โม ป เคียต ตอ ฮา อื ฮอยจ
นึง ลาึน เซ ตอซู ไม่ โม โกะ อ�ื 21 โยชูวา ไม่ ตฮนั อาวต ไม่
อื เญือม ชวน อื เลียก โม ป เม่าะ เซ นึง เมือง เซ ไม่ ชวน
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อื โตก ปุย อ�ื ลเตือฮ แม โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไอ
เซ� 22 โม อซิราเอน ป เลียก โตะ เมือง เซ เลีฮ เรอึม โรฮ
รุป ปุ แตะ ไม่ อื โรฮ� โม อซิราเอน เซ แวต เอนิ ปุย เมือง
ไอ เซ โครยญ ลวง� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง ไอ เซ เตือง โอยจ
อ�ื เญือะ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ไอม ลัง่ ยุฮ แตะ� ป ตอ
ก ไฮญ ปุ โรฮ ไก� 23 มัฮ ลัง่ กซัต นึง อื เซ โน่ง ป ไอม ลัง่
เงอ� ปุย โฮมวต โรวก กซัต เมือง ไอ เซ ตาว อื ละ โยชูวา�

24 โม อซิราเอน โฮว อาื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง ไอ เซ นึง ลาึน
เวอืฮ� มัฮ นา ก โอก โฮว รุป ปุย เมือง ไอ ไม่ อื เซ� เมาะ
ป โอก อื ก พริ เมือง เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� ฟวยจ เซ ล
เตือฮ แม เอญี เลียก ยุฮ ยุม ไม่ โม ป อาวต ลัง่ อื นึง กไน
โตะ เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื 25 ปุย นึง เมือง ไอ ป ยุม ไน
ซเงะ เซ� เตือง ปรเมะ ปรโปวน นึง อื ไก ติ ฮมาึน ไปล ลอา
เปือน ปุย� 26กา เฆียง ยุม โอยจ อื ยุฮ ปุย นึง เมือง ไอ เซ�
โยชูวา ซนาว แนฮ ลัง่ เพลียฮ แตะ ละ เมือง เซ� 27 โม อซิ
ราเอน ซาวป ซเพระ ซัตซิง ไม่ คาวคอง นึง เมือง เซ แปน
คอง โกะ แตะ� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ โยชูวา เซ�
28 เญอืม เซ โยชูวา โตก เมือง ไอ เซ เกือฮ ฮะ ล่อยญ� ลอต
เอนิ แปน เมือง ฮงั ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 29 โยชูวา ยุฮ
ยุม ไม่ กซัต เมือง ไอ เซ� ฟวยจ เซ เคิง อื นึง โคะ� เกือฮ
อื อาวต นึง โคะ เซ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื เญือม เอจี เลียก
ซเงะ เอ โยชูวา ดวน ปุย บลาึฮ ป ยุม เซ ฮา โคะ เซ� เกือฮ
อื โฮว ตาว อื นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย
เทอมึ อื นึง ซโมะ เกือฮ เอนิ ซโมะ เซ เฆราะ ราว อื ฮลาวง�
ปอ ลัง่ ไก อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

โกตไม ยุฮ พะจาว ป ไซฮ ปุย นึง บลาวง เอบัน่
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30 ฟวยจ เซ โยชูวา ยุฮ คัน ทไว นึง บลาวง เอบัน่ ละ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� 31 คัน เซ ยุฮ อื ตัม ป อฮั
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว อาึง ละ โม อซิราเอน โฮ�
โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง เซ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ
ยุฮ คัน นึง ซโมะ ปุ โกว ซโมะ ป ปอยจ ป เพรยีง ปุย ละ��
อฮั เซ� เญือม เซ ปุย ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน
เซ� ทไว โรฮ โอเอฮี ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
นึง อื โรฮ� 32 เญือม เซ โยชูวา ไซฮ โกตไม ยุฮ พะจาว นึง
ซโมะ รองั ซองนา โม อซิราเอน� เกือฮ อื ตอก ป ไซฮ ไอ
โมเซ อาึง โครยญ เจือ� 33 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เตื
อง โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ ฮวันา ปุย ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอ
เอฮี� ไม่ ปุย ตังเมือง อาวต ลลาึง อื เซ ชุง โบ ฮติ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว เตือง ลอา ลวง อ�ื นา ลัก่ โม ซตุ ป มัฮ เจอ
เลวี ป กลอม โรวก ฮติ เซ� ชุง เด่ีจ ติ แตะ ลอา มู� ติ มู อื
ชุง นา ลัก่ บลาวง เกรซิิม� ติ มู อื นา ลัก่ บลาวง เอบัน่�
เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป ดวน ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว
แตะ ยุฮ� ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน โฮลฮ รปั กุนมุ่น�

34ฟวยจ เซ โยชูวา ลาว พะทัม โกตไม ละ อ�ื มัฮ รซอม
ปิฮ พะจาว มุ่น ไม่ รซอม เกือฮ ปุย ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ� ลาว อื ละ อื ตัม ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม โค
รยญ เจือ� 35 ป รโจะ รเจอมึ นา เซ มัฮ โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อ�ื เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ป กวต กวนดุ ไม่ ปุย
ตังเมือง อาวต ลลาึง อ�ื เมาะ รซอม ป เอจี ซตอก ไอ โมเซ
อาึง ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป โอ โยชูวา ลาว ละ โม อซิราเอน
นา เซ� ลาว อื ละ อื โครยญ คอ อ�ื

9
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ปุย เมือง กิเบ่โอน จุ โม อซิราเอน
1 โม กซัต ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ

เซ� เน่อมึ นึง ก เซฮ อ�ื ฮอยจ ละ เมือง เลบ่านอน ก ล่าวง
อ�ื ฮมอง ไลลวง ป ยุฮ โม อซิราเอน เซ� โม เซ อาวต นึง
บลาวง ฮลาวง งอ่น� อาวต นึง ตู เตียม งอ่น� อาวต เฆียง
ปลัฮ รอาวม ระ งอ่น� โม เซ เยอ มัฮ โม ฮติไท� โม อาโม
ไร� โม คะนาอนั� โม เปรซีิ� โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต� 2 เญอืม
ฮมอง อื ไลลวง ป ยุฮ โม อซิราเอน เซ� บะ ปุ แตะ ฮอยจ รุป
ไม่ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�

3 ปุย เมือง กิเบ่โอน ปังเมอ ตัง ฮา โม เซ� เญือม ฮมอง
อื ไลลวง ป ยุฮ โยชูวา นึง เวยีง เยรโีค ไม่ นึง เมือง ไอ เซ�
งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ จุ แตะ โยชูวา� 4 เพรยีง ติ แตะ โฮว
เคะ อื แปน มู แตะ� เคียต ไอฮ ฮาื กซอป ชุๆ อาึง อื นึง รตัง
บรงั ยุฮ แตะ� เคียต แม ไอฮ ปัง ฮกั ไพรมๆ ป เอจี พลุ ปุย
โรวก รอาวม อะงุน นึง อ�ื 5 เคียต แม ไอฮ เครองึ เซอกึ ไพ
รมๆ� จาวป โรฮ เกิป ไพรม ป เอจี พลุ ปุย โรฮ� ป โซม ป
ปอน อื โรวก ป ซออฮ อ�ื เอจี ลไตฮ โอยจ นึง ไพรม แตะ�
6 โฮว เนอมึ ฮอยจ เคะ โยชูวา นึง ไคะ อาวต อื ยว่ง กิละกัน
เซ� อฮั เฮี ละ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน� �เอะ ฮอยจ เน่อมึ
เมือง ก ซไง อ�ื ปัว โม เปะ ซันญา อาึง ซ ปุก ปอ เปอะ ปุ
แตะ ไม่ โม เอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ รซอม ซันญา เซ แปน ป
ตอน ป ฮมัน�� อฮั เซ�

7 โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ โม ฮไีว เซ� �เมอ เตือง อื โม
เปะ อาวต เปอะ ซดิ ไม่ เอะ ยุง่� เอะ ซ เกียฮ ซันญา อาึง ซ
ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ ไม่ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 โม เซ โลยฮ อ�ื �เอะ ซญอมแปน กวนไจ ยุฮ โม เปะ��
อฮั เซ� โยชูวา อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ตอก
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เมอ� ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ลัก่ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 โม
เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� เอะ ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง เนอึม อื นึง
เอจี ฮมอง แตะ ไลลวง อมันัต ระ ยุฮ พะจาว ทื โม เปะ�
เอจี ฮมอง เงอะ ไลลวง โอเอฮี ป ยุฮ อื นึง เมือง อยีปิ เปอ�
10ฮมอง โรฮ โฮะ โอเอฮี ป ยุฮ อื ละ กซัต ยุฮ โม อาโมไร ลอา
ปุย ป มัฮ ซีโฮน กซัต เมือง เฮตโบ่น ไม่ โอก กซัต เมือง บ่า
ชนั ป อาวต เวยีง อตัทาโรต โฮ� กซัต ลอา เซ อาวต บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 11 เญือม ฮมอง โอเอฮี
ตอก เซ โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ ฮุ ดวน เอะ เพรยีง โรวก ป
โซม ป ปอน ละ โฮว เยอะ นึง คระ� ดวน เอะ โฮว เคะ โม
เปะ� เกือฮ เอะ ปัว โม เปะ ซันญา อาึง ไลลวง เกือฮ อื เอะ
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ เปอะ นึง ญอม เอะ แปน กวนไจ ยุฮ โม
เปะ� 12 แลน เมอะ� คโนมปัง ยุฮ ฮุ เฮ�ี เญือม โอก โฮว
โรง เงอะ ฮา ยว่ง แตะ ซโอว ลัง่� ปเล่ีย เฮี เอจี ไพรม เอจี
ลไตฮ โอยจ นึง เอจี เล่ีญ โฮว เยอะ� 13 เญอืม โอก โฮว โรง
เงอะ ปัง ฮกั ยุฮ ฮุ โคระ ลัง่� ปเล่ีย เฮี เอจี ชุ โรฮ� เครองึ
จาวป เครองึ ฟุต ไม่ เกิป เปอะ เฮี เอจี ไพรม โอยจ นึง ซไง
ลอน คระ โฮว เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม อซิราเอน โซม ปอน โอเอฮี ป โรวก โม เซ ละ แตะ�
ปังเมอ โอ ไฮมญ ไลลวง อื นึง พะจาว. 15 โยชูวา ซันญา เนอึ
ม อาึง อื ไม่ โม เซ ละ ซ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื ไม่ โอ อื ซ
ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื โม ฮวันา อซิราเอน ซันญา ซโตฮ อาึง อื ตอก
เซ เกือฮ แปน ป ตอน ป ฮมัน�

16 เญือม เอจี ฟวยจ ซันญา อื ไม่ โม เซ ลอวย ซเงะ เอ�
โม อซิราเอน ฮมอง มัฮ ปุย โม เซ ป อาวต ซดิ ไม่ ก อาวต
แตะ เซ� 17 โม อซิราเอน โอก โฮว เคะ อื ลอวย ซเงะ คระ�
ฮอยจ เนอมึ นึง ยว่ง อาวต อ�ื ยว่ง อาวต อื เซ มัฮ ยว่ง กิเบ่
โอน� ยว่ง เคฟีรา� ยว่ง เบ่เอโรต ไม่ ยว่ง คีรยิตั เยอารมิ�
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18 โม อซิราเอน ปังเมอ โอ รุป ปุ แตะ ไม่ อ�ื นึง เอจี ฟวยจ
ซันญา แตะ อาึง เบือ มอยฮ เยโฮวา พะจาว ทื แตะ เซ� ละ
ซ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื โม ลัปซด่อน เติ โม ฮวันา ยุฮ แตะ
ฆาื อ�ื 19 ป มัฮ ฮวันา โม อซิราเอน อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ไก
ลปุง ซันญา ไม่ โม เฮี เบือ มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ�
ปเล่ีย เฮี เอะ ลัง ยุฮ โตว ป โซะ ละ ติ เจือ เนอมึ� 20 ไมจ เอะ
ละ เกือฮ ไอม ตอก ป เอจี ซันญา แตะ อาึง เซ� ดัฮ โอ ยุฮ
ตอก เซ พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ฆาื อื ละ เอะ� 21 ไมจ ละ
เกือฮ ไอม� ปังเมอ ไมจ เกือฮ แปน ป โฮว เคิ เชยีต รอาวม
ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ โม ฮวันา โม อซิราเอน เซ�
โม เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

22 เญือม เซ โยชูวา กอก โม กิเบ่โอน เซ เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ จุ เปอะ เอะ เอ� อฮั เปอะ ติ
แตะ มัฮ ปุย ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อื เตือง อาวต เปอะ ซดิ โบ
เยอะ� 23 โม เปะ ซ ลอก เปอะ ป โซะ ฆาื เน่อมึ นึง พะจาว�
จัมเปน เปอะ แปน ลอป ครา ปุย ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ แปน
ป โฮว เคิ เชยีต รอาวม ละ โกว ปุย อื นึง พากัง ระ ยุฮ พะ
จาว ทื อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

24 โม กิเบโ่อน โลยฮ อ�ื �เอะ เอจี ฮมอง ไลลวง โม เปะ�
ฮมอง เกือฮ พะจาว ทื โม เปะ ปลัฮเตะ เฮี ละ โม เปะ เตือง
โอยจ อ�ื ฮมอง โรฮ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ปุ โฮว ยุม ไม่ ปุย
เมือง เฮ�ี รซอม เซ มัฮ ป ซึป ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว เซ ละ เปอะ� เญือม ฮมอง ไลลวง เซ เอะ ฮลัต ลัมเลือ
เอนิ ฆาื� ฮลัต โม เปะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ แตะ� มัฮ เซ ป ยุฮ เอะ
ฆาื อื ตอก เซ� 25ปเล่ีย เฮี เอะ มัฮ ป อาวต ฆรมึ อมันัต โม
เปะ� เตอมึ ป ยุฮ เปอะ เนิ� ยุฮ เนิ ตัม ลัมเปิง เปอะ ยุฮ
เมิฮ�� อฮั เซ โม กิเบโ่อน เซ�
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26 โยชูวา ละ เนอึม โม เซ เกือฮ ไอม ฆาื อ�ื เกือฮ โตว
โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เอจี ซันญา อื อาึง ตอก เซ�
27 เคียง ซเงะ เซ โฮว ไป นา โยชูวา ลอต เกือฮ ปุย โม เซ
แปน ป โฮว เคิ เชยีต รอาวม ละ โม อซิราเอน� ละ โกว อื
นึง คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว. เลือก พะจาว นาตี ก
อาวต คัน เซ นา ออฮ� โม เซ ซ ยุฮ โรฮ กัน นา เซ� ยุฮ ลอป
อื ตอก เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย�

10
โม อซิราเอน เป โม อาโมไร

1 เญือม เซ อาโด่นีเซเด่ก ป มัฮ กซัต เมือง เยรูซาเลม
เมอ� ฮมอง ไลลวง ยุฮ โยชูวา ไลจ ไม่ เมือง ไอ� ไม่ ยุฮ อื
ยุม ไม่ กซัต นึง อ�ื ตอก โรฮ ยุฮ อื ไลจ ไม่ เวยีง เยรโีค ไม่
กซัต นึง อื โรฮ� ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื ฮมอง โรฮ เอจี ญอม ปุย
เมือง กิเบ่โอน เลียก อาวต ดิ ไม่ โม อซิราเอน� นึง เอจี ซัน
ญา อื ซ เกือฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อ�ื 2 เมือง กิเบโ่อน
เซ ระ ฮา เมือง ไอ� มัฮ เมือง ระ ตอก เวยีง อาวต กซัต โฮ�
โม ปรเมะ นึง อื มัฮ ตื ปรเมะ ระ เรยีง ละ ซ รุป แตะ ปุย�
เญอืม ฮมอง อื ไลลวง เซ� กซัต เมือง เยรูซาเลม เซ ไม่ ปุย
ไน อื ฮลัต ลัมเลือ ฆาื อ�ื

3 เญือม เซ อาโด่นีเซเด่ก เซ เกือฮ ปุย โฮว เคะ โฮฮมั ป
มัฮ กซัต เมือง เฮปโรน ไม่ ปิรมั ป มัฮ กซัต เมือง ยารามุต�
เกือฮ แม ปุย โฮว เคะ ยาเฟีย กซัต เมือง ลาคิต ไม่ เด่บี่ กซัต
เมือง เอกโลน โรฮ� 4 ดวน อื อฮั เฮี ละ ปุย ปาวน เซ� �ปัว
โม เปะ ฮอยจ เคะ อาึ ละ ซ เรอึม ปุ แตะ รุป ไม่ ปุย เมือง
กิเบ่โอน นึง เอจี พาวม ดิ อื ไม่ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน��
อฮั เซ รซอม ดวน อื เซ�
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5 เญือม เซ กซัต เมือง โม อาโมไร เตือง พอน ปุย อ�ื มัฮ
กซัต เมือง เยรูซาเลม� เมือง เฮปโรน� เมือง ยารามุต�
เมือง ลาคิต� ไม่ เมือง เอกโลน� กซัต ยุฮ ปุย พอน เมือง
เซ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
โอก โฮว ละ ซ รุป แตะ ไม่ ปุย เมือง กิเบ่โอน�

6 ปุย เมือง กิเบ่โอน เซ เมือต ยุ ฮอยจ รุป โม กซัต พอน
ปุย แตะ เซ� ดวน ปุย ซไจ โฮว กอก โยชูวา นึง ไคะ อาวต
อื นึง ยว่ง กิละกัน เซ� เกือฮ ปุย อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ
โอ ละ โปวฮ เอะ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ เรอมึ เอะ ปเล่ีย เฮ�ี
โม กซัต อาโมไร ป อาวต นึง บลาวง เตือง โอยจ อื รโจะ ปุ
แตะ ละ ซ เลีฮ รุป แตะ ไม่ เมือง เอะ� ปัว เปอะ ไตม อาึง
มัฮ เอะ กวนไจ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โยชูวา ไม่ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ อื ไม่ ตฮนั ไฮญ เตือง
โอยจ อื โอก โฮว เอนิ ฆาื อื เน่อมึ ยว่ง กิละกัน เซ� 8 ลไล
โฮว อื เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต
นึง โม เซ เฟือฮ เอนิ� ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื อาึ เอจี เกือฮ
ตื อาวต ฆรมึ อมันัต โม เปะ� ซ ไก โตว ติ เนอมึ ป ปุน ตอซู
ไม่ โม เปะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม ฮมอง โยชูวา ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เซ
โฮว เอนิ เน่อมึ นึง ยว่ง กิละกัน เซ เมือ ก ซาวม อื ติ ซาวม
บวยฮ� เลียก ตอซู พราวป เอนิ ปุ แตะ ไม่ อ�ื 10 พะจาว
เกือฮ โม อาโมไร เซ ฮลัต เตีจ นึง โม อซิราเอน ปอ เอนิ โอ
อื เญือะ ยุง คิง คา แตะ� ตอ เฮยี ไฮ ฆาื อ�ื โม อซิราเอน
ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ นึง เมือง กิเบ่โอน โฮวน ปุย� อาื แม ยุฮ
ไม่ อื นึง คระ งอ่น� โม เซ ตอ ฮอยจ คระ ฮาวก ปุย ยว่ง
เบ่ตโฮโรน� โม อซิราเอน อาื แนฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฮอยจ นึง
ยว่ง อาเซคา ไม่ ยว่ง มักเคด่า� 11 ลไล ตอ ตฮนั โม เซ ตัม



โยชูวา 10:12 xxx โยชูวา 10:20

คระ ซน่ะ ยว่ง เบ่ตโฮโรน ไม่ ยว่ง อาเซคา เซ� พะจาว เกือฮ
แพร ระๆ ราื ราว อื ปอ เอนิ ยุม ปุย� ป ยุม นึง ราื แพร ราว
แตะ เซ โฮวน เอนิ ฮา ป ยุม นึง วจิ ยุฮ โม อซิราเอน เซ แม�

12 ซเงะ เกือฮ พะจาว โม อซิราเอน เป โม อาโมไร เซ�
โยชูวา ไววอน ละ พะจาว ซองนา โม อซิราเอน� อฮั เฮ�ี
�เออ� ซเงะ� อาวต โฆย ซืนา เมือง กิเบ่โอน เนอ� เออ�
เคิ� อาวต โฆย ซืนา โตะ โลก ไอยาโลน เนอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 13 เญือม เซ ซเงะ อาวต โฆย เนอึม� เลียก โตว ฆาื อ�ื
เคิ ปุ โรฮ ฮาวก กา เฆียง เป โม อซิราเอน ป รุป ไม่ แตะ เซ�
ไลลวง เฮี เยอ� ปุย ไซฮ อาึง อื นึง นังซื อฮั ปุย นังซื ยาชา
ไม่ อ�ื ซเงะ อาวต เอนิ บัก่บว่น มะลอง เมาะ ติ ซเงะ ไกลป�
14กา เซ เยอ ไก โตว เญอืม ตอก ซเงะ เซ� ฟวยจ เซ ปุ โรฮ
เญือะ ไก� มัฮ ซเงะ งอ่ต พะจาว เซียง ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ
เนอมึ พะจาว ป เรอมึ ตอซู ดิ ปุย ไม่ โม อซิราเอน เนอ�

15ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ลอต เอญี ฮอยจ นึง ไคะ อาวต
แตะ นึง ยว่ง กิละกัน�

16 กซัต พอน ปุย เซ ตอ โฮว เม่าะ โตะ ทัม นึง มักเคด่า�
17 เญอืม เซ ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �เอะ ยุ
กซัต พอน ปุย เซ ตอ โฮว เม่าะ โตะ ทัม นึง มักเคด่า เซ��
อฮั เซ� 18 โยชูวา อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ลฆุยฮ ซโมะ ระ นา เซ
เกลาะ โตะ ทัม เซ นึง� เกือฮ แม ปุย อาวต มอง ญัม นา เซ
งอ่น� 19 โม เปะ ทัน โตว อาวต มอง นา เซ� ไมจ เปอะ โฮว
อาื ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ เปอะ เซ� ปุ เกือฮ เตือน เลียก
กไน โตะ ยว่ง แตะ เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ ป เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เป ปุย โม เซ�� อฮั เซ� 20 โย
ชูวา ไม่ โม อซิราเอน เนอ� ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย โฮวน เซ
ปอ ซเปี โอยจ อ�ื ปังเมอ ไก ลัง่ งอ่น ป โฮฮ อ�ื ปุย โม เซ�
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เอญี เลียก โตะ เมือง ป ไก ฆรุง รวติ อ�ื 21 โม ตฮนั ยุฮ โยชู
วา เตือง โอยจ อ�ื เอญี เคะ โยชูวา นึง ไคะ อาวต อื นึง มัก
เคด่า เซ ไม่ กอ บาึง แตะ� เคียง เซ เญาะ ไก โตว ป โรวต
อฮั โอเอฮี ละ โม อซิราเอน เซ ติ ปุย เนอมึ�

22ฟวยจ เซ โยชูวา อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว โปฮ โตะ ทัม
เซ� ตุย โรวก กซัต เซ เตือง พอน ปุย อื ฮอยจ เคะ อาึ เฮ�ี�
อฮั เซ� 23 โม เซ ตุย เนอึม โรวก กซัต พอน ปุย เซ เน่อมึ
โตะ ทัม เซ ฮอยจ เคะ อ�ื กซัต โม เซ มัฮ กซัต เมือง เยรู
ซาเลม� กซัต เมือง เฮปโรน� กซัต เมือง ยารามุต� กซัต
เมือง ลาคิต� ไม่ กซัต เมือง เอกโลน� 24 เญือม เอจี ฮอยจ
กซัต พอน ปุย เซ เคะ โยชูวา เยอ� โยชูวา กอก โม อซิรา
เอน ฮอยจ เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื อฮั อื ละ ฮวันา ตฮนั
ป โฮว รุป ดิ ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เอญี นา เฮี เมอะ� ไมจ
เปอะ บึน โงก กซัต โม เฮ�ี� อฮั เซ� โม เซ เลียก บึน เนอึ
ม โงก กซัต โม เซ� 25 โยชูวา อฮั เฮี ละ โม ฮวันา ตฮนั เซ�
�ปุ ฮลัต� ปุ รไจจ นึง� ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่
เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� นึง มัฮ พะ
จาว ป ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เป โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ ตอก
เฮี โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 26 ฟวยจ เซ โยชูวา ยุฮ
ยุม ไม่ กซัต โม เซ เตือง พอน ปุย อ�ื ตาึก อื นึง โคะ พอน
โฆง� ละ อาึง อื นึง โคะ เซ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื 27 เญือม
เอจี เลียก ซเงะ เอ โยชูวา ปังเมอ ดวน ปุย บลาึฮ ป ยุม โม
เซ ฮา โคะ ตาึก ปุย อื เซ� เกือฮ ปุย โฮว โปวฮ อื โตะ ทัม
นา ก โฮว เม่าะ อื ติ แตะ เซ� เกือฮ อื เกลาะ โตะ ทัม เซ นึง
ซโมะ ระๆ� ซโมะ เซ ไก ลัง่ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

28 ไน ซเงะ เซ โยชูวา โฮลฮ เลียก กุม เมือง มักเคด่า�
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โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เมือง เซ นึง วจิ เตือง กซัต ยุฮ อ�ื
โฮลฮ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เซ� เมาะ ป ไก จีวติ นึง เมือง เซ�
ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ไอม ลัง่ อ�ื เอจี ยุฮ โรฮ อื ละ กซัต นึง
เมือง มักเคด่า เซ ตอก ยุฮ อื ละ กซัต นึง เมือง เยรโีค โฮ�

โยชูวา เป เมือง ลัก่เซฮ โฮวน เมือง
29ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื โอก

โฮว ฮา เมือง มักเคด่า ฮอยจ นึง เมือง ลิปนา� รุป แม ปุ
แตะ ไม่ ปุย เมือง ลิปนา เซ� 30พะจาว เกือฮ โม อซิราเอน
โฮลฮ เป ปุย นึง เมือง เซ เตือง กซัต ยุฮ อ�ื โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เมือง เซ นึง วจิ� เมาะ ป อาวต นึง เมือง เซ เยอ� ยุฮ
ยุม ไม่ อื แกล� เญาะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอมึ� ยุฮ อื
ละ กซัต เมือง เซ ตอก โรฮ ยุฮ อื ละ กซัต เมือง เยรโีค โฮ�

31 ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โอก
โฮว แม ฮา เมือง ลิปนา ฮอยจ นึง เมือง ลาคิต� แวต เอนิ
เมือง เซ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่� 32 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ
โม อซิราเอน โฮลฮ เป เมือง ลาคิต เซ� โฮลฮ เอนิ เลียก
กุม เมือง เซ ไน ซเงะ ลอา นึง อ�ื เลียก ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง
เมือง เซ นึง วจิ เกือฮ อื ยุม แกล เอนิ� ตอก โรฮ ยุฮ อื ละ
เมือง ลิปนา โรฮ� 33 เญือม เซ โฮรมั กซัต เมือง เกเซอ ริ
ฮาวก เรอึม ปุย เมือง ลาคิต เซ� โยชูวา โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม
ไม่ อื เตือง โม ตฮนั ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื เญาะ โฮฮ โตว ติ
ปุย เนอมึ� 34ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อื โอก โฮว แม ฮา เมือง ลาคิต เซ ฮอยจ นึง เมือง เอกโลน�
แวต เอนิ เมือง เซ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื 35 เญอืม เอจี
ตอซู อื ไม่ เมือง เซ เยอ� เป เนอมึ อื ไน ซเงะ เซ เอนิ� เลีย
ก มอก ปุย นึง อื นึง วจิ ปอ ยุม อื เตือง โอยจ อ�ื ตอก โรฮ
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ยุฮ อื ละ เมือง ลาคิต โรฮ� 36 โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อื ฮาวก แม เน่อมึ นึง เมือง เอกโลน� โฮว ฮอยจ
นึง เมือง เฮปโรน� เลียก ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เซ�
37 โฮลฮ แม กุม เมือง เซ� ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นึง อื ไม่ ปุย นึง
เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ยว่ง อาวต รวติ อื เซ� เกือฮ
โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอมึ� ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ� ตอก โรฮ
เญือม ยุฮ อื ละ เมือง เอกโลน โฮ�

38 ฟวยจ เซ โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โวก
แม เอญี ฮอยจ นึง เมือง เด่บี่� เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย
เมือง เซ� 39 โฮลฮ โรฮ เลียก กุม เมือง เซ ฮอยจ ละ ยว่ง
ซดิ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นึง อื ไม่ ปุย นึง
เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม� โย
ชูวา ยุฮ โรฮ อื ละ เมือง เด่บี่ ไม่ กซัต นึง อื ตอก ยุฮ อื ละ
เมือง เฮปโรน ไม่ เมือง ลิปนา ไม่ กซัต ยุฮ อื โรฮ�

40 โยชูวา ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ แควน เซ� เป อื
เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง บลาวง� ฮอยจ ละ ตู เตียม� ฮอยจ
ละ เตะ ลโลวง ก เตียม อ�ื ฮอยจ ละ ลาึน เนเกป� ยุฮ ยุม
ไม่ กซัต ไม่ ปุย นึง เมือง โม เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โตว อื
โฮฮ ติ ปุย เนอึม� ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� ตัม ป เอจี ซตอก เย
โฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน โฮ� 41 โยชูวา โฮลฮ เป เมือง
โม เซ เน่อมึ นึง เมือง คาเด่ต บ่าเนีย ฮอยจ ละ เมือง กาซา�
เตือง ปลัฮเตะ โกเชน ฮอยจ ละ เมือง กิเบโ่อน� 42 ไน ติ วงั
เซ เยอ� โยชูวา โฮลฮ เป กซัต เมือง โม เซ ไม่ โฮลฮ อื เลีย
ก กุม ปลัฮเตะ ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื นึง มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน เซ ป ตอซู ฆรอ โม อซิราเอน� 43ฟวยจ เซ
โยชูวา ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โอก เอญี ฮอยจ นึง
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ไคะ อาวต แตะ นึง ยว่ง กิละกัน�

11
ยาบิน่ ไม่ ปุ โฮมว อื ไป

1 ยาบิน่ ป มัฮ กซัต เมือง ฮาโซ� เญือม ฮมอง อื ไลลวง
เซ� เกือฮ ปุย โฮว ฆาื อื เคะ โยบัป่ กซัต เมือง มาโด่น� ไม่
กซัต เมือง ชมิโรน� ไม่ กซัต เมือง อกัชปั� 2 เกือฮ โรฮ อื
โฮว เคะ กซัต ยุฮ โม ป อาวต ยว่ง นึง บลาวง ลวง ลั่กล่าว
ง อ�ื ไม่ โม ป อาวต นึง ลโลวง อาราบ่า� ลวง ลัก่เซฮ ปลัฮ
รอาวม กาลิลี ไม่ ป อาวต นึง ตู เตียม อ�ื ไม่ ป อาวต นึง เฆี
ยง ปลัฮ รอาวม ระ แควน เมือง โด่� 3 เกือฮ โรฮ อื โฮว เคะ
กซัต ยุฮ โม คะนาอนั เตือง ป อาวต อื ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ไม่ โม อาโมไร� โม ฮติไท� โม
เปรซีิ� โม เยบุ่ต ป อาวต นึง บลาวง� ไม่ โม ฮไีว ป อาวต
นึง ชวง บลาวง เฮอโมน นึง ปลัฮเตะ มิซปา เตือง โอยจ อ�ื
4 กซัต โม เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เตือง โอยจ อื โอก โฮว ดิ เตื
อง มู แตะ� โฮวน ลัมเลือ ตอก เอนิ ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ไก
บรอง ยุฮ ไม่ เลาะ รุป เซิก โฮวน� 5 กซัต โม เซ รโจะ ปุย
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ลอต ตัง ไคะ อาวต แตะ นึง เฆียง
โกลง เมโรม� ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน�

6พะจาว อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �ปุ ฮลัต นึง ปุย โม เซ
เฟือฮ เอนิ� ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ เปอะ
โฮลฮ เป ปุย โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ โม อซิราเอน
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ตอยฮ โจว บรอง
ยุฮ อื ไม่ เกือฮ เปอะ โตก เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เกือฮ ฮะ โอยจ
เอนิ�� 7 เญอืม เซ โยชูวา โอก โฮว เอนิ ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ
ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม เซ นึง โบ โกลง เมโรม เซ� 8พะจาว
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เกือฮ เนอมึ โม อซิราเอน โฮลฮ เป ปุย โม เซ� โม อซิราเอน
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื โฮว อาื อื ฮอยจ ละ เมือง ไซด่อน ไม่
มิตเรโฟต-มาอมิ ลวง ลัก่ล่าวง� ฮอยจ โรฮ นึง โตะ โลก มิซ
ปา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล เอนิ� เญาะ
โฮฮ โตว ติ ปุย เนอึม� 9 โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก
พะจาว อาึง ละ แตะ� ตอยฮ เนอมึ โจว บรอง ยุฮ อื ไม่ โตก
อื เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

10 เญอืม เซ โยชูวา โอก เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง ฮาโซ�
เป โรฮ เมือง ฮาโซ เซ� ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นึง เมือง เซ นึง วจิ�
กา เซ เมือง ฮาโซ เซ มัฮ เมือง ระ อมันัต ละ เมือง โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 11 โม อซิราเอน โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เมือง
ฮาโซ เซ โครยญ โฆะ อ�ื เญาะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึ
ม� โตก โรฮ เมือง เซ เกือฮ ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื 12 โย
ชูวา เป เนอมึ เมือง โม เซ ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ กซัต นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ละ แตะ� 13 เมือง ไฮญ นึง อื เมาะ ป
ยุฮ ปุย นึง โม ไฆฮ เตือง โอยจ อื โม อซิราเอน โตก โตว อ�ื
โนก ฮา เมือง ฮาโซ ป มัฮ เมือง โตก โยชูวา เซ� 14 โอเอฮี
เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน อื เน่อมึ นึง เมือง โม เซ� ป มัฮ คาว
คอง ไม่ ซัตซิง นึง อื เซ� โม อซิราเอน โรวก อื แปน คอง
โกะ แตะ� ป มัฮ ปุย นึง อื ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ
อ�ื เญาะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม� 15พะจาว ซตอก
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ ตอก ออฮ� ไอ โมเซ ซตอก
โรฮ โยชูวา ตอก เซ โรฮ� โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ เตือง โอยจ อ�ื

โยชูวา เป เมือง ปุย โฮวน
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16 โยชูวา ปุน เนอมึ ปลัฮเตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุน เมือง
อาวต นึง บลาวง เตือง โอยจ อ�ื ไม่ นาตี เนเกป� ปุน โรฮ
นาตี โกเชน ไม่ ลาึน เวอืฮ ป อาวต ฆรมึ อื ไม่ ลโลวง อารา
บ่า ไม่ ตู ฮลาวง ตู เตียม นึง อ�ื ไม่ เตะ ลโลวง ก เตียม อื
เตือง โอยจ อ�ื 17 ปุน เมือง เวอืฮ เน่อมึ นึง บลาวง ฮาลัก
ป มัฮ เคต เมือง เอโด่ม ลวง ก เซฮ อ�ื ฮอยจ ละ บ่าอนักาต
นึง เตะ ลโลวง เลบ่านอน ลวง ก ล่าวง อ�ื บ่าอนักาต เซ
อาวต ชวง บลาวง เฮอโมน� โยชูวา เป กซัต เมือง โม เซ�
ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื 18 จัมเปน ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต
โม เซ เล่ีญ� เดอมึ เป อ�ื 19 ไก โตว ป ญอม ปุก ปุ แตะ ไม่
โม อซิราเอน ติ เมือง เนอมึ โนก ฮา เมือง กิเบ่โอน ก อาวต
โม ฮไีว เซ� โนก ฮา เซ เมือง ปุย ไฮญ นึง อื รุป ตื ปุ แตะ ไม่
โม อซิราเอน� โม อซิราเอน เป อื เตือง โอยจ อ�ื 20 มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ รพาวม อื ลึง เงอ� เกือฮ อื ฆวต ตอซู ปุ แตะ
ไม่ โม อซิราเอน� เดอมึ โม โกะ อื ซ ไลจ ซ โลม เตือง โอยจ
อ�ื ไม่ โอ อื ไก ป เลียก พาวม นึง� เอจี เกิต เนอมึ ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ�

21 ไน วงั เซ โยชูวา โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม อานัก�* โม อา
นัก เซ มัฮ ป อาวต นึง บลาวง� โยชูวา ยุฮ ยุม ไม่ อื โค
รยญ นา ก อาวต อ�ื ตอก เคต เมือง เฮปโรน� เมือง เด่บี่�
เมือง อานัป ไม่ นึง บลาวง นา ก อาวต โม ยูด่า ไม่ โม อซิรา
เอน โครยญ โดฮ� โฮฮ ฮา เซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ยว่ง อาวต อ�ื
22 เญือะ ไก โตว โม อานัก ป โฮฮ ลัง่ ไน เคต เมือง อซิราเอน
เซ ติ ปุย เนอมึ� ปัง มัฮ ตอก เซ โม อานัก เซ ปังเมอ ไก ลัง่
นึง เมือง กัต ไม่ เมือง กาซา ไม่ เมือง อตัชโด่ต งอ่น� 23 โย
ชูวา ปุน เนอึม ปลัฮเตะ เซ เตือง โอยจ อื ตัม ป อฮั พะจาว

* 11:21 11:21 โม อานัก เซ มัฮ ปุย ระ ปุย ฮลาวง ติ มู�
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อาึง ละ ไอ โมเซ� เกือฮ เนอมึ ปลัฮเตะ เซ ละ โม อซิราเอน
แปน คอง อ�ื รฆุ โรฮ อื ละ อื ตัม เจอ อื โครยญ เจอ�
ฟวยจ เซ เมือง เซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� เญือะ ไก โตว

ป รุป ปุ แตะ นึง�

12
โม กซัต ป ไป นึง ไอ โมเซ

1 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง กซัต ป ไป นึง โม อซิราเอน�
ไม่ ตอก โฮลฮ โม อซิราเอน เลียก กุม ปลัฮเตะ นึง บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เน่อมึ นึง โตะ โลก อา
โนน ฮอยจ นึง บลาวง เฮอโมน� ป มัฮ นาตี อาราบ่า เซ�
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 2 ป เป อื เซ มัฮ
กซัต ซีโฮน ปุย อาโมไร� ป อาวต นึง เมือง เฮตโบ่น ติ� ป
มัฮ เคต ตัตเตียง กซัต เซ� มัฮ เน่อมึ นึง อาโรเออ นึง ฮอง
โกลง อาโนน� ฮอยจ ละ ฮอง โกลง ยปับ่อก ป มัฮ ม่าื เตะ
ไม่ โม อมัโมน� มัฮ เอนิ นาตี กิเลอัต เซ ตา บลัฮ ลอก�
3 มัฮ โรฮ นาตี อาราบ่า ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� เน่อมึ นึง ปลัฮ
รอาวม กาลิลี ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม เออมึ ลวง ลัก่เซฮ� ไม่
ยว่ง เบ่ตเยชโิมต โฮว แม ฮอยจ ละ ชวง บลาวง ปิซกา�

4 มัฮ แม กซัต โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั ติ� กซัต โอก
เซ มัฮ จัตเจือ โม เรฟาอมิ ป โฮฮ ลัง่ อ�ื อาวต นึง อตัทาโรต
ไม่ เอตเรอ�ี 5 กซัต เซ ตัตเตียง ปลัฮเตะ นึง บลาวง เฮอ
โมน� ไม่ ซาเลคา ไม่ บ่าชนั เล่ีป อ�ื ฮอยจ ละ ม่าื เตะ ปุย
เกชู ไม่ โม มาอาคา� ตัตเตียง โรฮ อื ไม่ กิเลอัต ตา บลัฮ�
ฮอยจ แม ละ ม่าื เตะ ยุฮ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต เมือง เฮต
โบ่น� 6 ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว, ไม่ โม อซิราเอน
เนอ� เป เนอึม ปุย โม เซ� ฟวยจ เซ ไอ โมเซ มอป ปลัฮ
เตะ นา เซ ละ โม เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา
บลัฮ เจอ�
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โม กซัต ป ไป นึง โยชูวา
7 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง โม กซัต ป ไป นึง โยชูวา ไม่ โม

อซิราเอน� มัฮ ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ เน่อมึ นึง บ่าอนักาต นึง โตะ โลก เลบ่านอน� ฮอยจ
ละ บลาวง ฮาลัก� ป ไก คระ ฮาวก ปุย เมือง เอโด่ม โฮ� โย
ชูวา รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ โม อซิราเอน ตัม เจอ อ�ื เตือง
ไพ เตือง มัน� ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 8 ปลัฮเตะ โม
เซ เยอ� มัฮ เน่อมึ นึง บลาวง� ฮอยจ ละ ตู เตียม ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ นึง อ�ื ฮอยจ ละ นาตี อาราบ่า� ไม่ ชวง บลาวง
นึง อ�ื ฮอยจ ละ ตู เตียม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ไม่ นึง
ลาึน เนเกป ก เซฮ อ�ื ปลัฮเตะ โม เซ มัฮ นา ก อาวต โม ฮติ
ไท� โม อาโมไร� โม คะนาอนั� โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม
เยบุ่ต� 9 กซัต โฮลฮ อื เป เซ มัฮ กซัต เมือง เยรโีค� กซัต
เมือง ไอ นึง โบ เบ่ตเอน� 10 มัฮ แม กซัต เมือง เยรูซาเลม�
กซัต เมือง เฮปโรน� 11 กซัต เมือง ยามุต� กซัต เมือง ลา
คิต� 12 กซัต เมือง เอกโลน� กซัต เมือง เกเซอ� 13 กซัต
เมือง เด่บี่� กซัต เมือง เกเด่อ� 14กซัต เมือง โฮรมา� กซัต
เมือง อารตั� 15 กซัต เมือง ลิปนา� กซัต เมือง อะดุ่นลัม�
16กซัต เมือง มักเคด่า� กซัต เมือง เบ่ตเอน� 17กซัต เมือง
ทัปปูวา� กซัต เมือง เฮเฟอ� 18 กซัต เมือง อาเฟก� กซัต
เมือง ลาชาโรน� 19 กซัต เมือง มาโด่น� กซัต เมือง ฮาโซ�
20 กซัต เมือง ชมิโรน เมโรน� กซัต เมือง อกัชปั� 21 กซัต
เมือง ทาอานัก� กซัต เมือง เมกิตโด่� 22 กซัต เมือง คาเด่
ต� กซัต เมือง โยกเนอัม นึง คาระเมน� 23 กซัต เมือง โด่
นึง เฆียง ปลัฮ รอาวม ระ� กซัต เมือง โกยมิ นึง กิละกัน�
24 ไม่ กซัต เมือง ทีระซา� โม กซัต เป อื เซ เตือง โอยจ อื ไก
งว่ย โรฮ ติ ปุย�

13
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ปลัฮเตะ ป ไมจ ลัง่ อื เกือฮ ติ แตะ เป
1 เญือม เอจี กวต อาญุ โยชูวา เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื

�ปะ เอจี กวต เนอึม เปอะ� เมือต แลน ปลัฮเตะ ป ไมจ
เปอะ เลียก ตอซู ไม่ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ เป เซ ปังเมอ
โฮวน ลัง่� 2 ปลัฮเตะ ป ไมจ เปอะ ตอซู ไม่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ ปลัฮเตะ อาวต โม ฟีลิซเตีย ไม่ ปลัฮเตะ อาวต โม เกชู เตื
อง โอยจ อ�ื 3 (เน่อมึ นึง โกลง ชโิฮ� ปุก ม่าื เตะ ไม่ เมือง
อียปิ� ฮาวก ก ล่าวง ฮอยจ ละ ม่าื เตะ เมือง เอโครน ปุย
เมีญ อื มัฮ เตะ ยุฮ โม คะนาอนั� กซัต โม ฟีลิซเตีย ไก ไม่ ปุ
แตะ พอน ปุย ตอก เฮ�ี กซัต เมือง กาซา� เมือง อตัชะโด่
ต� เมือง อตัเคโลน� เมือง กัต� ไม่ เมือง เอโครน�� ฟวยจ
เซ มัฮ แม เมือง อาวต โม อปัวมิ เซ ติ โรฮ� ป อาวต ลวง ลัก่
เซฮ� 4 โนก ฮา เซ มัฮ แม ปลัฮเตะ อาวต โม คะนาอนั เซ
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ นาตี เม-อารา ป มัฮ เตะ ยุฮ โม ไซด่อน
ฮอยจ ละ เมือง อาเฟก� ฮอยจ โรฮ ละ ม่าื เตะ โม อาโมไร�
5 ไม่ ปลัฮเตะ ยุฮ โม เกบัน่� ไม่ เลบ่านอน ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
นึง อ�ื เน่อมึ นึง บ่าอนักาต� ป อาวต นึง ชวง บลาวง เฮอ
โมน ฮอยจ ละ คระ เลียก ปุย เมือง ฮามัต� 6 มัฮ โรฮ นาตี
โม ไซด่อน ป อาวต นึง บลาวง� ซน่ะ ตู เลบ่านอน ไม่ ยว่ง
มิตเรโฟต มาอมิ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ โครฮ ปุย โม เซ เกือฮ
ตอ ฮา โม อซิราเอน� ปะ ไมจ เปอะ รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ละ ซ โฮลฮ อื แปน คอง แตะ�
ตัม ป เอจี ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ� 7 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ
รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ โม อซิราเอน เซ แม ตา ซไตม เจอ�
ไม่ เจอ มะนาเซ เซ ตา บลัฮ เจอ โรฮ ละ ซ เกือฮ แปน คอง
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
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8 ปุย เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ โฮลฮ ปลัฮเตะ ป ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เอจี มอป ปลัฮเตะ
เซ ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 9 ม่าื เตะ ยุฮ อื เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ เน่อมึ นึง อาโรเออ เฆียง โกลง อาโนน ไม่ ยว่ง
ป อาวต นึง ฮอง โกลง เซ นึง ลโลวง เมเด่บ่า ฮอยจ นึง ด่ี
โบ่น� 10 ฮอยจ โรฮ ละ เมือง ป ตัตเตียง กซัต ซีโฮน ป มัฮ
โม อาโมไร� ป ตัตเตียง เมือง เฮตโบ่น ฮอยจ นึง ม่าื เตะ ยุฮ
ปุย อมัโมน เซ เตือง โอยจ อ�ื 11 มัฮ โรฮ นาตี กิเลอัต นา
ก อาวต โม เกชู ไม่ โม มาอาคา ฮอยจ ละ บลาวง เฮอโมน
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เมือง บ่าชนั เตือง โอยจ อื ฮอยจ โรฮ ละ
เมือง ซาเลคา� 12 ฮอยจ โรฮ ละ นาตี ก ตัตเตียง กซัต โอก
เล่ีป อ�ื เญือม อาวต อื นึง เมือง อตัทาโรต ไม่ เมือง เอต
เรอ�ี (มัฮ ลัง่ กซัต โอก ปุย ไน โม เรฟาอมิ เซ โน่ง ป ไอม
ลัง่ เงอ�� ไอ โมเซ ตอซู ไม่ เมือง โม เซ� เป อื เตือง โอยจ
อ�ื ไม่ โครฮ อื โอก ฮา เมือง อาวต อื เซ� 13 เญอืม เซ โม อซิ
ราเอน ปังเมอ โอ โครฮ โม เกชู ไม่ โม มาอาคา เกือฮ โอก�
ปุย ลอา มู เซ ลอต ลัง่ อาวต นึง เมือง อซิราเอน ฮอยจ ละ
ปเล่ีย เฮ�ี

14 ไอ โมเซ รฆุ โตว ปลัฮเตะ ละ โม เลวี นึง มัฮ โม เลวี เซ
ป ลัง โฮลฮ รโตง แตะ นึง โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ�

15 ไอ โมเซ เอจี มอป ปลัฮเตะ ละ เจอ รูเบ่น เซ ตัม จัต
เจือ อื โครยญ โฆะ อ�ื 16 ปลัฮเตะ มอป อื ละ อื เซ มัฮ เน่
อมึ นึง อาโรเออ� ป ไก โบ โกลง อาโนน� ไม่ ยว่ง ป อาวต
ฮอง โกลง เซ� ไม่ นึง นาตี ลโลวง เมเด่บ่า เตือง โอยจ อ�ื
17 มัฮ โรฮ เมือง เฮตโบ่น เตือง เมือง ไฮญ นึง อื เมาะ ป
อาวต นึง เตะ ลโลวง� ป มัฮ ยว่ง ด่ีโบ่น ไม่ บ่าโมต บ่าอนั
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ไม่ เบ่ตบ่าอนั เมโอน� 18 ยว่ง ยาฮตั ไม่ เคเด่โมต ไม่ เมฟา
อตั� 19 ยว่ง คีรยิาทาอมิ� ยว่ง ซิปมา� ไม่ ยว่ง เซเรตชา
ฮา ป อาวต นึง ตู เตียม โบ โตะ โลก เซ� 20 มัฮ โรฮ ยว่ง
เบ่ตเปโอ� ไม่ นึง ชวง บลาวง ปิซกา ไม่ ยว่ง เบ่ตเยชิโมต�
21 ไม่ ยว่ง ไฮญ นึง อื ป อาวต นึง เตะ ลโลวง เซ� เมาะ ป
มัฮ เมือง ตัตเตียง กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต อาโมไร� ป อาวต
เมือง เฮตโบ่น เซ� เอจี ไป ตื นึง ไอ โมเซ� ไอ โมเซ เป โรฮ
โม จาวไน มีเด่ียน ป มัฮ เอว�ี เรเคม� ชู� เฮอ� ไม่ เรบ่า�
ปุย พอน เซ เอจี มัฮ ป ตัตเตียง บัน่เมือง นา เซ รโตง ซีโฮน
เซ� 22 โม อซิราเอน ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ บ่าลาอมั กวน เบ่โอ ป
เกียฮ ซโปก ซักซี เซ� ไม่ ปุย ไฮญ ไน โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
23 ม่าื เตะ ยุฮ โม รูเบ่น มัฮ เอนิ โกลง จอแด่น เซ� เมือง นา
โม เซ มัฮ เมือง ป โฮลฮ โม เจอ รูเบ่น แปน คอง โกะ แตะ
เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื

24 ไอ โมเซ มอป โรฮ ปลัฮเตะ ละ โม เจอ กาต ตัม จัตเจือ
อื โครยญ โฆะ อื ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื 25ปลัฮเตะ นา
ก โฮลฮ โม กาต เซ มัฮ เมือง ยาเซอ ไม่ เมือง ไฮญ นึง กิเลอั
ต เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ นาตี อาวต โม อมัโมน ตา บลัฮ�
ฮอยจ ละ อาโรเออ ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง รปับ่า
เซ� 26 ป มัฮ ม่าื เตะ ยุฮ อื มัฮ เน่อมึ นึง เมือง เฮตโบ่น�
ฮอยจ ละ ยว่ง รามัต มิตเป ไม่ เบโ่ทนิม� เน่อมึ นึง ยว่ง มา
ฮะนาอมิ ฮอยจ นึง นาตี เด่บี่� 27 นึง ฮอง โตะ โลก โบ โกลง
จอแด่น เซ ไก ยว่ง เบ่ตฮารนั� ยว่ง เบ่ตนิมรา� ยว่ง ซุก
โคต นึง ไม่ ยว่ง ซาโฟน� ปลัฮเตะ ป โฮฮ ลัง่ อื ป มัฮ นาตี
ยุฮ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต เมือง เฮตโบ่น เซ� ม่าื เตะ อื มัฮ
ฮาวก ตัม โกลง จอแด่น เซ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม กาลิลี�
มัฮ เฆียง โกลง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 28 เมือง โม เซ เตื
อง โอยจ อื มัฮ ป โฮลฮ โม เจอ กาต แปน คอง แตะ เตือง
ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง อ�ื
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29 ไอ โมเซ มอป โรฮ ปลัฮเตะ ละ โม เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ ตัม จัตเจือ อื โครยญ โฆะ อื ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื
30ปลัฮเตะ โฮลฮ อื เซ มัฮ เน่อมึ นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ ฮอยจ
ละ เล่ีป นาตี บ่าชนั เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป มัฮ นาตี ยุฮ
กซัต โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั เซ มัฮ ตื อ�ื เตือง ยว่ง
ยุฮ ยาอี ลแฆลฮ ยว่ง ป อาวต นึง นาตี บ่าชนั เซ โรฮ� 31 มัฮ
แม นาตี กิเลอตั ตา บลัฮ� ไม่ เมือง อาทาโรต ไม่ เมือง เอต
เรอ�ี ป มัฮ เมือง ระ นึง บัน่เมือง ยุฮ โอก กซัต เมือง บ่าชนั
เซ� ไอ โมเซ มอป เมือง โม เซ ละ โม จัตเจือ มาคี ตา บลัฮ
ซฆลาวม� มาคี เซ มัฮ กวน มะนาเซ� 32 เญอืม อาวต อื นึง
ลโลวง โมอปั เซ ไอ โมเซ เอจี มอป ปลัฮเตะ โม เซ ละ ปุย�
เกือฮ อื แปน คอง อื ตอก เซ� ปลัฮเตะ มอป อื เซ ไก บลัฮ
โกลง จอแด่น ลัก่เติต� ปุก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง เยรี
โค� 33 ไอ โมเซ ปังเมอ โอ มอป ปลัฮเตะ ละ เจอ เลว�ี นึง
เอจี มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน ป มัฮ รโตง โม เลวี เซ� ตัม
ป อฮั พะจาว ละ อ�ื

14
กัน โจก ปุย เบ่อ นึง รฆุ อื ปลัฮเตะ คะนาอนั

1 คัก เฮี มัฮ ไลลวง ปลัฮเตะ คะนาอนั ป โฮลฮ โม อซิรา
เอน รปั แปน คอง แตะ� เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ โยชู
วา กวน นนู� ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน โครยญ โฆะ
อ�ื มัฮ ป รฆุ ปลัฮเตะ โม เซ ละ ปุย� 2 โม เซ รฆุ ปลัฮเตะ เซ
ละ ปุย ซไตม เจอ ไม่ บลัฮ� ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ� เกือฮ อื โจก เบ่อ นึง อ�ื 3 ไอ โมเซ เอจี เกือฮ ปลัฮ
เตะ ละ ปุย ตา ลอา เจอ ไม่ บลัฮ� ป มัฮ ปลัฮเตะ ไก บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ละ โม เลวี ปังเมอ โอ
รฆุ ปลัฮเตะ ละ อ�ื 4 จัตเจือ โยเซป รฆุ แปน ลอา เจอ� มัฮ
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เจอ มะนาเซ ไม่ เจอ เอฟราอมิ� โม เลวี โฮลฮ โตว รปั รโตง
แตะ นึง ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ติ โดฮ เนอมึ� ป โฮลฮ อื รปั เซ มัฮ
ยว่ง อาวต อ�ื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 5 โม อซิรา
เอน รฆุ เนอึม ปลัฮเตะ เซ ละ ปุ แตะ ตัม ป เอจี ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

คาเลป โฮลฮ รปั เมือง เฮปโรน
6 เญือม เซ โม เจอ ยูด่า ฮอยจ เคะ โยชูวา นึง ยว่ง กิละ

กัน� คาเลป กวน เยฟุนเน ป มัฮ โม เคนัต อฮั อื ละ โยชูวา
ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ นึง ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย
โฮ� เญือม อฮั อื ป เกว ไม่ ไลลวง อาึ ไม่ ปะ เซ� 7 เญือม
เกือฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ อาึ โอก โฮว เน่อมึ
คาเด่ต บ่าเนีย� ละ ซ เกือฮ อื อาึ ซาวป เลียป แลน บัน่เมือง
โฮ� เญือม เซ อาญุ อาึ ไก รปาวน เนอึม� อาึ เอญี รโฮงะ
ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ อื ตัม เนอึม อื โครยญ เจือ� 8 โม
ปุโฮมว โฮว เยอะ เซ ปังเมอ ซาวป อฮั ควน ซ เกือฮ แตะ
ปุย ฮลัต� อาึ ปังเมอ ฟวต เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ เตม
รพาวม แตะ� 9 ซเงะ เซ� ไอ โมเซ เอจี ซันญา ซโตฮ อื ละ
อาึ ตอก เฮ�ี �ปลัฮเตะ เมาะ ป โฮลฮ เปอะ บึน เซ ซ เกือฮ
แปน คอง เปอะ ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ กวน แซะ เปอะ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� นึง เอจี ฟวต เปอะ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�� อฮั เซ เนิ��

10คาเลป อฮั แม อ�ื �งอ่ต แลน เมอะ� เน่อมึ เญอืม อฮั
พะจาว อื ละ ไอ โมเซ ตอก เซ� ลไล โฮว โม อซิราเอน นึง
ลาึน เวอืฮ โฮ� เอจี ไก แม รปาวน โรฮ พอน เนอมึ� พะจาว
เกือฮ โรฮ ลัง่ อาึ ไอม กอ ไก จีวติ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
ปเล่ีย เฮี อาญุ อาึ เอจี ไก รเตะ โรฮ พอน เนอึม� 11 เรยีง
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แด่น อาึ ปเล่ีย เฮ�ี ปังเมอ ไก ลัง่ ตอก เญอืม เกือฮ ไอ โมเซ
อาึ โฮว เลียป เมือง โฮ� อาึ ไก ลัง่ เรยีง แด่น ละ ซ ปุน โฮว
รุป แตะ เซิก ไม่ ละ ยุฮ แตะ กัน ไฮญ ตอก เญือม เซ ลัง่�
12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ เกือฮ เมือง ป ไก นึง บ
ลาวง เซ ละ อาึ� ตัม ป เอจี ซันญา พะจาว อาึง เนิ เซ เญื
อม เอญี อาึ ไม่ ปุ โฮมว เยอะ เน่อมึ โฮว เลียป แตะ เมือง
โฮ� ซเงะ เซ ปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ ไลลวง มัฮ โม อานัก
ป อาวต นึง เมือง เซ ป ระ ป ฮลาวง� ไม่ มัฮ เมือง เซ ป ไก
ฆรุง ฮลาวง ตอน ฮมัน เนอ� ดัฮ พะจาว มัฮ ไม่ เยอะ อาึ
แจง ซ ปุน โครฮ โฮะ ปุย โม เซ เกือฮ โอก เตือง โอยจ อื ตัม
ป อฮั พะจาว อาึง เนิ เซ�� อฮั เซ คาเลป เปอ�

13 เญือม เซ โยชูวา ปิฮ เนอึม มุ่น ละ คาเลป กวน เยฟุน
เน เซ� ไม่ เกือฮ เนอมึ อื เมือง เฮปโรน เซ ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ
อื แปน คอง อ�ื 14 เมือง เฮปโรน เซ ลอต เอนิ แปน คอง จัต
เจือ คาเลป กวน เยฟุนเน ป มัฮ โม เคนัต เซ ฮอยจ ปเล่ีย�
นึง มัฮ คาเลป เซ ป ฟวต เนอึม พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
เซ� ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� 15 มอยฮ เมือง เฮปโรน เซ
ไพรม อื มัฮ คีรยิตั อาราบ่า� (ไพรม อื อาราบ่า เซ มัฮ ปุย
ตึก นึง ระ แตะ ไน โม อานัก เซ��
เคียง เซ ปุย ติ เมือง เซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื อ�ื

15
ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื ละ เจอ ยูด่า

1 ปลัฮเตะ ป โฮลฮ เจอ ยูด่า ตัม เมาะ ไก มู เมาะ ไก ซฆ
ลาวม อื มัฮ ตอก เฮ�ี ลวง ลัก่เซฮ อื ฮอยจ นึง เมือง เอโด่
ม ฮอยจ โรฮ ละ ลาึน ซิน เซ� 2 ม่าื เตะ ลวง ลัก่เซฮ เซ โฮว
แม เน่อมึ นา ก ลอยจ ปลัฮ รอาวม เออมึ เซ� เลีฮ ลัก่เซฮ�
3 ซนาว แม ติ แตะ โฮว ฮอยจ นึง เงียก อาคราบิม่ ฮอยจ
แม นึง ซิน ติ โดฮ� ฟวยจ เซ ฮาวก แม ลวง ฆรมึ เมือง คา
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เด่ตบ่าเนีย� โฮว ฆรมึ ยว่ง เฮตโรน ฮอยจ นึง ยว่ง อตัด่า�
รบอ่ก แม เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง คารคา� 4 โฮว แม ฮอยจ นึง
ยว่ง อตัโมน� ซนาว แม ติ แตะ โฮว ฮอยจ นึง โกลง อียปิ
โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� ป เอจี อู เยอะ เซ มัฮ ม่าื
เตะ ลวง ลัก่เซฮ ยุฮ อ�ื 5 ม่าื เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื
มัฮ ปลัฮ รอาวม เออมึ ฮาวก ฮอยจ นึง โตฮ โกลง จอแด่น�
ม่าื เตะ ลวง ลั่กล่าวง นึง อ�ื มัฮ เน่อมึ นึง ก รวอง ปลัฮ
รอาวม เออมึ เซ� ซืนา โตฮ โกลง จอแด่น เซ� 6 ม่าื เตะ
ลวง ลัก่ล่าวง เซ ซนาว แม ติ แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตโฮก-
ลา� โฮว พา ลวง ราว ยว่ง เบ่ตอารบ่า� ฮาวก แม ฮอยจ
ละ ซโมะ ยุฮ โบ่ฮนั กวน รูเบ่น� 7ฟวยจ เซ ฮาวก แม เน่อมึ
โตะ โลก อาโค ฮอยจ นึง ยว่ง เด่บี่� ฟวยจ เซ ฮาวก ซื แม
ลวง ลัก่ล่าวง� ลวง ลัก่ ยว่ง กิละกัน ป ไก ซื นา เงยีก อาดุ่ม
มิม เซ� ป ไก ก เซฮ โตะ โลก เซ� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว
แม ฮอยจ นึง รอาวม ปลาึฮ เอนเชเมต� โฮว แม ฮอยจ นึง
เอนโรเกน� 8ฟวยจ เซ โฮว แม ตัม โตะโลก กวน ฮนิโนม�
โฮว ลวง ฆรมึ ตู ก อาวต โม เยบุ่ต� ป มัฮ ก ตัง ปุย เมือง
เยรูซาเลม เซ� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ ฮาวก แม ฮอยจ นึง เปื
อง ตู ป ไก ลวง ราว โตะ โลก ฮินโนม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ�
นึง โตะ โลก เรฟาอมิ ลวง ลอยจ ก ล่าวง อ�ื 9ฟวยจ เซ ม่าื
เตะ เซ โฮว แม เน่อมึ นึง เปือง ตู เซ ฮอยจ นึง รอาวม ปลาฮึ
เนปโทอา� โฮว เน่อมึ นา เซ ฮอยจ แม นึง ยว่ง ป อาวต นึง
บลาวง เอโฟรน� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ รบ่อก แม เอญี ลวง
ลัก่ ยว่ง บ่าอาลา (ป มัฮ เมือง คีรยิตั ยาอารมิ�� 10ฟวยจ
เซ ม่าื เตะ เซ รบ่อก แม เน่อมึ นึง บ่าอาลา เซ โฮว ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ ป มัฮ คระ บลาวง เซอ�ี โฮว พา ฆิฮ ตู ยาอา
รมิ ลวง ลัก่ล่าวง อื (ป มัฮ เคซะโลน�� เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่ตเชเมต� โฮว พา ยว่ง ทิมนา� 11 ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ
โฮว แม เน่อมึ คระ ฆิฮ ตู ลวง ราว เมือง เอโครน เซ� ลอต
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แม รบ่อก โฮว ลวง ลัก่ ยว่ง ชิกเคโรน� โฮว พา บลาวง บ่า
อาลา� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง ยปัเนเอน� ม่าื เตะ เซ โฮว
ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ�

12 ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ เอนิ โฮว ตัม เฆี
ยง ปลัฮ รอาวม ระ เซ� เซ ป มัฮ ม่าื เตะ รวติ ก อาวต โม
ยูด่า ตัม เมาะ ไก มู เมาะ ไก ซฆลาวม อ�ื

คาเลป เป เฮปโรน ไม่ เด่บี่
13 โยชูวา เอจี เกือฮ เนอึม เตะ นึง เมือง ยูด่า ละ คาเลป

กวน เยฟุนเน ติ โดฮ� ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ
เซ� เตะ เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ คีรยิตั-อาราบ่า� ป อฮั ปุย
เมือง เฮปโรน ไม่ เซ� (อาราบ่า เซ มัฮ จัตเจือ ไพรม โม อา
นัก�� 14 คาเลป เซ เอจี โฮลฮ โรฮ โครฮ จัตเจือ อานัก เซ
เตือง ลอวย อ�ื เกือฮ โอก ฮา นา เซ� มอยฮ ปุย ลอวย เซ
มัฮ เชไซ ไม่ อาฮิมัน ไม่ ทันไม� 15 ฟวยจ เซ คาเลป โอก
โฮว แม เน่อมึ นา เซ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เด่บี่�
(เมือง เด่บี่ เซ ไพรม อื ปุย อฮั คีรยิตั เซเฟอ ไม่ อ�ื� 16 คา
เลป อฮั เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ตอซู ไม่ เมือง คีรยิตั เซเฟอ� ดัฮ เป
อื ไม่ โฮลฮ อื กุม� อาึ ซ เกือฮ อกัซา ป มัฮ กวน เครฮี แตะ
เซ ละ ปุย เซ�� อฮั เซ� 17ฟวยจ เซ โอตนีเอน กวน เคนัต
ตอซู เนอมึ เมือง เซ� เป เนอมึ อ�ื เคนัต เซ มัฮ ปุ คาเลป�
เญือม เซ คาเลป เกือฮ เนอึม อกัซา กวน เครฮี แตะ เซ ละ
โอตนีเอน เซ ฆาื อ�ื

18 เญือม เอจี ฟวยจ เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ� ปรโปวน เซ
บะ ปรเมะ เญือะ แตะ เซ โฮว ปัว รปึม นึง เปือะ แตะ เซ ติ
โดฮ� อกัซา เซ โฮว เคะ คาเลป ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื อกัซา เซ เลีฮ พราวป เอนิ ฮา บรงั บุก แตะ
เซ� เปือะ อื เซ ไฮมญ เอนิ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ฆวต ไอฮ
เปอะ�� อฮั เซ� 19 อกัซา เซ โลยฮ อ�ื �ปัว เปอะ เกือฮ
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โอเอฮี ละ อาึ ติ เจือ โรฮ� เญือม เกือฮ เปอะ อาึ โฮว อาวต
นึง ลาึน เนเกป เซ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ โรฮ ไม่ ลโลวง ไก
รอาวม ปลาึฮ นึง เนิ โรฮ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ� คาเลป
เกือฮ เนอึม ก ไก รอาวม ปลาึฮ เซ ละ กวน แตะ เตือง ป
อาวต อื ก เซฮ ไม่ ก ล่าวง ฆาื อ�ื

มอยฮ ยว่ง โฮลฮ โม ยูด่า
20 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง ปลัฮเตะ โฮลฮ โม เจอ ยูด่า

ตัม เมาะ ไก มู เมาะ ไก ซฆลาวม อ�ื 21 มอยฮ ยว่ง โฮลฮ
โม เจอ ยูด่า เซ ป อาวต ลวง ลัก่ ลอยจ ก เซฮ ซดิ ไม่ เมือง
เอโด่ม มัฮ คัปเซเอน� เอเด่อ� ยากุน� 22 คีนา� ด่ีโมนา�
อาด่าด่า� 23 คาเด่ต� ฮาโซ� อิตนัน� 24 ซิป� เทเลม� เบ่
อาโลต� 25 ฮาโซ-ฮาดัต่ทา� เครโิอต-เฮตโรน (ป มัฮ ยว่ง
ฮาโซ�� 26 อามัม� เชมา� โมลาด่า� 27 ฮาซา-กัตด่า� เฮต
โมน� เบ่ตเปเลต� 28 ฮาซาชูอนั� เบเ่ออเชบ่า� บิซิ่โอทิยา�
29ปาอาลา� อยิมิ� เอเซม� 30 เอนโทลัต� เคซิน� โฮรมา�
31 ซิกลัก� มัตมันนา� ซันซันนา� 32 เลบ่าโอต� ชนิฮมิ� อา
ยนิ� ไม่ รมิโมน� รโจะ เตือง โอยจ อื แปน งา่ โรฮ ซไตม
ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อื ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ�

33 ยว่ง ป อาวต นึง ลโลวง ตู เตียม นึง อื เซ มัฮ ยว่ง เอต
ทาโอน� โซรา� อตันา� 34 ซาโนอา� เอนกันนิม� ทัปปูวา�
เอนัม� 35 ยารามุต� อะดุ่นลัม� โซโค� อาเซคา� 36 ชา
อาราอมิ� อะด่ีทาอมิ� เกเด่รา ไม่ เกเด่โร-ทาอมิ� รโจะ
แปน กาว โรฮ ปาวน ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง แควน เซ�
37 ฟวยจ เซ มัฮ แม เซนัน� ฮาดัต่ซา� มิกดั่นกัต� 38 ด่ี
เลอัน� มิซเป� โยกเทเอน� 39 ลาคิต� โบ่ตคัต� เอกโลน�
40 คัปโบ่น� ลามัม� คิตลิต� 41 เกเด่โรต� เบ่ตด่าโกน� นา
อามา� ไม่ มักเคด่า� รโจะ แปน กาว โรฮ แลฮ ยว่ง ไม่ ยว่ง
แตวะๆ นึง แควน เซ โรฮ�
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42 ฟวยจ เซ มัฮ แม ลิปนา� เอเทอ� อาชนั� 43 อปิทา�
อตันา� เนซิป� 44 เคอีลา� อตัซิป ไม่ มาเรชา� รโจะ แปน
ซไตม ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ โรฮ�

45ฟวยจ เซ มัฮ แม เมือง เอโครน ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต
รวติ รเวยีง อื เซ� 46 เน่อมึ นึง เวยีง เอโครน ฮอยจ ละ ปลัฮ
รอาวม ระ ไก โรฮ ไม่ ยว่ง ป อาวต นึง เฆียง เมือง อตัชโด่ต
เซ� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื

47 ฟวยจ เซ มัฮ แม เมือง อตัชโด่ต ไม่ เมือง กาซา� ไม่
ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื ฮอยจ ละ โกลง อียปิ�
ไม่ เฆียง ปลัฮ รอาวม ระ เซ� 48ยว่ง ป อาวต นึง บลาวง นึง
อื มัฮ ยว่ง ชามี� ยตัที� โซโค� 49 ดัน่นา� คีรยิตั ซันนา (ป
มัฮ เมือง เด่บี่�� 50 อานัป� เอตเทโม� อานิม� 51 โกเชน�
โฮโลน� ไม่ กิโล� รโจะ แปน กาว โรฮ ติ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แต
วะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ�

52 อารปั� ดู่มา� เอชนั� 53 ยานิม� เบ่ต-ทัปปูวา� อาเฟ
คา� 54 ฮุมทา� คีรยิตั อาราบ่า (ป มัฮ เมือง เฮปโรน�� ไม่
ยว่ง ซิโย� รโจะ แปน ซไตม ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ อาวต
รวติ รเวยีง อื เซ โรฮ�

55 ฟวยจ เซ มัฮ แม มาโอน� คาระเมน� ซิป� ยุตทา�
56 ยซิเรเอน โยกเด่อมั� ซาโนอา� 57 คาอนิ� กิเบ่อา� ไม่
ทิมนา� รโจะ แปน กาว ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ
รเวยีง อื เซ โรฮ� 58 ฟวยจ เซ มัฮ แม ฮนัฮุน� เบ่ตซู� เก
โด่� 59 มาอารตั� เบ่ทาโนต� ไม่ ยว่ง เอนเทโคน� รโจะ
แปน แลฮ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ อาวต รวติ รเวยีง อื เซ
โรฮ�

60ฟวยจ เซ มัฮ แม คีรยิตั บ่าอนั (ป มัฮ เมือง คีรยิตั-เยอ
ารมิ�� ไม่ เมือง รปับ่า� รโจะ แปน ลอา ยว่ง� ไม่ ยว่ง แต
วะๆ ป ไก แควน เซ โรฮ� 61 ยว่ง ป อาวต นึง ลาึน เวอืฮ นึง
อ�ื มัฮ เบท่าราบ่า� มิตดิน่� เซคะคา� 62 นิปชนั� ยว่ง กิฮ�
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ไม่ เอนเกด่ี� รโจะ แปน แลฮ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต
แควน เซ โรฮ�

63 โม เยบุ่ต ป มัฮ ปุย อาวต นึง เมือง เยรูซาเลม เซ� โม
ยูด่า ปังเมอ โอ ปุน โครฮ อื เกือฮ โอก� มัฮ เซ ป อาวต ลัง่
โม เยบุ่ต เซ ไม่ โม ยูด่า ฆาื อื นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี

16
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ เอฟราอมิ

1 ปลัฮเตะ ป โฮลฮ โม จัตเจือ โยเซป เซ� ไก เน่อมึ นึง
โกลง จอแด่น โบ เมือง เยรโีค� ปุก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ
ก ไก รอาวม ปลาึฮ นึง เมือง เยรโีค เซ� ม่าื เตะ อื โฮว แม
ลวง ลัก่ ลาึน เวอืฮ� โอก เน่อมึ เยรโีค เซ� ฮาวก เลียก แม
ละ บลาวง เบ่ตเอน� 2 โอก เน่อมึ ยว่ง เบ่ตเอน เซ โฮว แม
ฮอยจ นึง ยว่ง ลุต� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง อาทาโรต� เลีย
ก นึง นาตี โม อารคี� 3 ฟวยจ เซ เลีฮ แม ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ ฮอยจ นึง นาตี โม ยาเฟนที� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่ตโฮโรน ก เซฮ� ฮอยจ แม นึง เมือง เกเซอ� โฮว ลอยจ
นึง ปลัฮ รอาวม ระ�

4 จัตเจือ โยเซป ป มัฮ โม มะนาเซ ไม่ โม เอฟราอมิ โฮลฮ
รปั ปลัฮเตะ โม เซ แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ�

5 ม่าื เตะ ยุฮ โม เอฟราอมิ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื มัฮ ตอก
เฮ�ี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ มัฮ เน่อมึ นึง ยว่ง อาทาโรต-อตัด่า�
ฮาวก ฮอยจ นึง เบ่ตโฮโรน ก ล่าวง� 6 ม่าื เตะ เซ โฮว แม
ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� เคต ลวง ลัก่ล่าวง อื ปุก เมือง
มิกเมทัต� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื โฮว รบ่อก ลวง ลัก่
เมือง ทาอานัต-ชโิล� ฟวยจ เซ โฮว แม โปน ยว่ง ยาโนอา
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� 7 โอก เน่อมึ ยว่ง ยาโนอา เซ� เลีฮ
แม ฮอยจ นึง ยว่ง อาทาโรต ไม่ ยว่ง นาอารา� โฮว ปุก เมือง
เยรโีค� โฮว ลอยจ นึง โกลง จอแด่น� 8 ม่าื เตะ เซ โอก แม
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เน่อมึ ทัปปูวา เลีฮ แม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ฮอยจ นึง โกลง
คานา� โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� เซ มัฮ ปลัฮเตะ ป
โฮลฮ จัตเจือ โม เอฟราอมิ แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ� 9 โนก
ฮา เซ โม เอฟราอมิ โฮลฮ โรฮ ยว่ง ระ ไม่ ยว่ง แตวะ ป อาวต
นึง นาตี โม มะนาเซ เซ แปน คอง แตะ งอ่น� 10 โม เอฟรา
อมิ เซ ปังเมอ โอ โครฮ โม คะนาอนั ป อาวต นึง เกเซอ เซ
เกือฮ โอก ฮา เมือง เซ� มัฮ เซ ป อาวต ลัง่ โม คะนาอนั เซ
ไม่ โม เอฟราอมิ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี ปุย โม เซ ปังเมอ
โฮลฮ ยุฮ กัน โซะ นึง โฮลฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย�

17
ม่าื เตะ ยุฮ โม มะนาเซ

1 จัตเจือ มะนาเซ ป มัฮ กวน รเมะ โรง โยเซป เซ� โฮลฮ
โรฮ ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ติ โดฮ แปน คอง เจอ โกะ แตะ เซ�
มาคี ป มัฮ เปือะ กิเลอัต มัฮ กวน รเมะ โรง มะนาเซ เซ�
จัตเจือ มาคี เซ มัฮ โม ป เกง นึง รุป แตะ� เอจี โฮลฮ เมือง
กิเลอตั ไม่ เมือง บ่าชนั แปน คอง แตะ ฆาื อ�ื 2 โนก ฮา เซ
โม จัตเจือ มะนาเซ ป โฮลฮ ปลัฮเตะ รฆุ ปุย เญือม เซ มัฮ
ซฆลาวม โม เฮ�ี อาบี่เยเซอ� เฮเลก� อตัรเีอน� เชเคม�
เฮเฟอ� ไม่ เชมีด่า� ปุย โม เซ มัฮ จัตเจือ มะนาเซ ป มัฮ
กวน โยเซป� ปุย โม เซ มัฮ ตื ฮวันา ละ มู โม โกะ แตะ ไอฮ
เตือง ไพ เตือง มัน�

3 เซโลเฟฮตั มัฮ กวน เฮเฟอ� เฮเฟอ มัฮ กวน กิเลอัต�
กิเลอตั มัฮ กวน มาคี� มาคี มัฮ กวน มะนาเซ� เซโลเฟฮตั
เซ ไก โตว กวน รเมะ ติ ปุย เนอึม� ไก กวน รโปวน โน่ง�
มอยฮ กวน รโปวน อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มาลา� โนอา� โฮก-
ลา� มินคา� ไม่ ทีระซา� 4 ปรโปวน โม เซ โฮว เคะ เอเลอา
ซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โยชูวา กวน นนู ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม
อซิราเอน เซ� อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี ซตอก
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อาึง อื ละ ไอ โมเซ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ รโตง แตะ นึง
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย� ตอก โรฮ โฮลฮ โม เอยีกปุ คระ เฌือต เอะ
อื เซ�� อฮั เซ� เญือม เซ ปุย โม เซ เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ
รโตง แตะ ไม่ โม เอยีกปุ เปือะ แตะ ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว
อาึง เซ� 5 มัฮ เซ ป โฮลฮ โม มะนาเซ เซ ปลัฮเตะ กาว ปุน
เญือม รฆุ ปุย อื ฆาื อ�ื มัฮ โนก ฮา เมือง กิเลอัต ไม่ เมือง
บ่าชนั ป ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� 6 จัต
เจือ มะนาเซ ป มัฮ กวน รโปวน อื เตอ เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง
แตะ ตอก โม กวน รเมะ อื โรฮ� (ป มัฮ เมือง กิเลอตั เซ เอจี
โฮลฮ โรฮ จัตเจือ ไฮญ อื แปน คอง แตะ��

7 ม่าื เตะ ยุฮ โม มะนาเซ เซ มัฮ เน่อมึ นึง อาเชอ ฮอยจ
ละ มิกเมทัต� ป ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง เชเคม เซ�
ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ โฮว เลีฮ แม ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ ละ ก
อาวต ปุย นึง นาตี เอนทัปปูวา เซ� 8 นาตี ยว่ง ทัปปูวา มัฮ
รโตง เจอ มะนาเซ� ยว่ง ทัปปูวา นึง อื ป ไก นึง ม่าื เตะ ยุฮ
มะนาเซ เซ ปังเมอ มัฮ รโตง เจอ เอฟราอมิ� 9 ฟวยจ เซ
ม่าื เตะ เซ เลีฮ แม ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง โกลง คานา� ยว่ง ป
ไก ลวง ลัก่เซฮ โกลง เซ ปัง อาวต ไน เคต ยุฮ มะนาเซ ญุ่ก�
มัฮ ลัง่ รโตง โม เอฟราอมิ� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ ยุฮ มะนา
เซ เซ โฮว ฮาวก แม ลวง ลัก่ล่าวง� ลวง ราว โกลง เซ โฮว
ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ระ� 10 ปลัฮเตะ ลวง ลัก่เซฮ มัฮ ป
ยุฮ โม เอฟราอมิ� ลวง ลัก่ล่าวง อื มัฮ ป ยุฮ โม มะนาเซ�
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ม่าื เตะ ยุฮ อื เซ มัฮ เอนิ ปลัฮ รอาวม
ระ เซ� ลวง ลั่กล่าวง อื ปุก นาตี โม อาเชอ� ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ นึง อื ปุก นาตี โม อติซาคา� 11 ไน เคต อติซาคา ไม่
นึง อาเชอ เซ� มะนาเซ ไก ลัง่ ยว่ง ยุฮ นึง อ�ื มัฮ ยว่ง เบ่ต
ชนั� มัฮ โรฮ ยว่ง อปิเลอมั� เมือง โด่� เมือง เอนโด่� เมือง
ทาอานัก� เมือง เมกิตโด่ ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อ�ื เมือง โด่
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เซ มัฮ ป ไก นึง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม� 12 โม มะนาเซ เซ
ปังเมอ โอ ดิ ปุน โครฮ ปุย นึง เมือง โม เซ เกือฮ โอก� โม
คะนาอนั เซ อาวต ลัง่ ฆาื อื นึง เมือง โม เซ� 13 เญือม เอจี
อาวต ตอน อาวต ฮมัน อื โม อซิราเอน คนัป โม คะนาอนั
ยุฮ กัน ละ แตะ� ปังเมอ โอ โครฮ อื โอก โอยจ ฮา แตะ�

14 โม จัตเจือ โยเซป อฮั อื ละ โยชูวา ตอก เฮ�ี �เญือม
รฆุ เปอะ ปลัฮเตะ เซ เมอยุ เกือฮ เปอะ ละ เอะ ติ ปุน โน่ง�
เมือต แลน เอะ เอจี โฮวน โรฮ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ เบือ ปิฮ พะ
จาว มุ่น ละ โม เอะ�� อฮั เซ� 15 โยชูวา โลยฮ อื ละ โม เซ�
�ดัฮ โม เปะ เอจี โฮวน ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ โฮ� ไม่ ซไกป ลอน
นาตี นึง บลาวง เอฟราอมิ เซ ละ เปอะ ปอ โอ เปอะ เญาะ ซ
เกียฮ อาวต ดิ นึง� โม เปะ ไมจ เปอะ เลียก ซอฮ ไอฮ โตะ
เพระด่าวก� ป มัฮ นาตี อาวต โม เปรซีิ ไม่ โม เรฟาอมิ เซ�
ละ ซ อาวต เปอะ ไอฮ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 โม จัตเจือ โยเซป เซ อฮั แม เฮ�ี �เมือง ไก นึง บลาวง
เซ ซไกป ลอน� ปอ โตว ซ เกียฮ อาวต โม เอะ เตือง โอยจ
เจอะ� โม คะนาอนั ป อาวต นึง เตะ ลโลวง เซ� ไก เลาะ รุป
เซิก ไร ยุฮ� เตือง โม ป อาวต อื นึง ยว่ง เบ่ตชนั ไม่ นึง ยว่ง
แตวะๆ ก ซดิ อื ไม่ โม ป อาวต นึง ลโลวง ยติเรเอน เซ��
อฮั เซ�

17 โยชูวา อฮั แม อื ละ โม เอฟราอมิ ไม่ โม มะนาเซ เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ไก เนอมึ เปอะ ไม่ ปุ แตะ โฮวน� ไม่
เอจี ระ โรฮ เรยีง แด่น เปอะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
ติ โดฮ โน่ง เตะ รโตง เปอะ เซ� 18 นาตี นึง บลาวง โม เซ
ซ แปน คอง เปอะ� ปัง มัฮ เพระด่าวก น่อง ยู� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ เลียก มอก� เลียก ซอฮ เกือฮ ซเปีย� ฟวยจ เซ
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ซไบ่ นึง เล่ีป อื เอนิ� ป มัฮ โม คะนาอนั
เซ� โม เปะ ซ ปุน โครฮ เปอะ เกือฮ โอก ฮา นา เซ� ปัง ไก
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เลาะ รุป เซิก ยุฮ ป ยุฮ ปุย นึง ไร ญุ่ก� ไม่ มัฮ อื ป ระ เรยีง
ระ แด่น� ซ ไป ตื นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย นึง ยว่ง ชโิล

1 เญอืม เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ฮอยจ รโจะ โพรม
ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง ชโิล� ไม่ โบลวง อื พากัง ระ นา ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว นา เซ� ปลัฮเตะ นา เซ เอจี โฮลฮ อื แปน
คอง แตะ� 2 โม อซิราเอน เซ ไก ลัง่ อาแลฮ เจอ ป โอ อื ดิ
โฮลฮ รโตง แตะ นึง ปลัฮเตะ รฆุ ปุย เยอ� 3 เญือม เซ โยชู
วา อฮั เฮี ฆาื อื ละ โม อซิราเอน� �โม เปะ ซ มอง ลัง่ เปอะ
เล่ีญ เมาะ เมอ ซ เลียก กุม เปอะ ปลัฮเตะ ป เกือฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ละ เปอะ เซ� 4 ไมจ
เปอะ เลือก ปุย ไน เจอ เปอะ ติ เจอ ลอวย ปุย� อาึ ซ เกือฮ
ปุย โม เซ โฮว ซาวป ไร เล่ีป ปลัฮเตะ นา โม เซ� ไม่ ไซฮ อื
อาึง แนว คระ โฮว ม่าื เตะ เคียง ก ซ โฮลฮ อื แปน คอง แตะ
เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ เอญี เคะ อาึ� 5 ไมจ เกือฮ ปุย โม เซ รฆุ
ปลัฮเตะ เซ เลีฮ อาแลฮ ปุน� ไมจ เกือฮ โม ยูด่า อาวต นึง
ปลัฮเตะ ยุฮ โม โกะ แตะ ลวง ลัก่เซฮ เซ� ไม่ เกือฮ โม เจอ
โยเซป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื 6 โม เปะ ไมจ เปอะ ไซฮ แนว
คระ โฮว ม่าื เตะ เซ� รฆุ เลีฮ แปน อาแลฮ ปุน� ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ เอญี ตาว ละ อาึ นา เฮ�ี อาึ ซ โจก เบ่อ นึง รโตง
โม เปะ� ซองนา เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ� 7 โม เลวี ไก โตว
รโตง นึง ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ตอก โฮลฮ โม เปะ อ�ื นึง มัฮ โม
เลวี เซ ป ลัง แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว. เอจี มัฮ กัน แปน
อื ซตุ เซ โน่ง ป มัฮ รโตง อ�ื เจอ กาต ไม่ เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ
มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ� เอจี โฮลฮ รโตง แตะ นึง ปลัฮเตะ ป
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ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ตัม ป เอจี มอป
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ละ อ�ื� อฮั เซ�

8 โม ป เอจี เลือก ปุย เซ โอก โฮว เนอึม ละ ซ ไซฮ แตะ
แนว คระ โฮว ม่าื เตะ เซ� โยชูวา ซตอก อาึง โม ป โฮว เซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป กวต ปลัฮเตะ นา เซ เล่ีป
อ�ื ไม่ ไซฮ เปอะ แนว คระ โฮว ม่าื เตะ เซ� ฟวยจ เซ เอญี
ไม่ เคะ อาึ� อาึ ซ โจก เบ่อ นึง รโตง เปอะ ซองนา พะจาว
นึง ยว่ง ชโิล เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เญือม เซ ปุย โม เซ โอก
โฮว เนอึม เล่ีป ปลัฮเตะ นา เซ� ไซฮ เนอึม อื นึง นังซื ยุฮ
แตะ ไลลวง ตอก คระ โฮว แนว ม่าื เตะ เซ� ไม่ นา ก ไก ยว่ง
นึง อื โครยญ โดฮ� ฟวยจ เซ รฆุ ปลัฮเตะ เซ เลีฮ แปน อา
แลฮ ปุน� เญือม เซ เอญี ไม่ อื ฮอยจ เคะ โยชูวา นึง ไคะ
อาวต อื นึง ยว่ง ชโิล เซ� 10 โยชูวา เซ โจก เนอมึ เบ่อ นึง อื
ละ อื ซองนา พะจาว นึง ยว่ง ชโิล� ลอต เอนิ รฆุ ปลัฮเตะ
นา เซ ละ โม อซิราเอน เซ� ตัม เจอ อื เตือง ไพ เตือง มัน�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ เบ่นยามิน
11 เบ่อ ติ นึง กัน รฆุ ปุย เตะ เซ ปุก เจอ เบ่นยามิน ตัม

มู ตัม ซฆลาวม อ�ื ปลัฮเตะ ลัง โฮลฮ อื ไก ซน่ะ เจอ ยูด่า
ไม่ เจอ โยเซป� 12 ม่าื เตะ ยุฮ อื ลวง ลัก่ล่าวง อื มัฮ ฮาวก
เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น� ฟวยจ เซ ฮาวก ก ล่าวง ฮอยจ
นึง บลาวง ลวง ราว เมือง เยรโีค� ลอต แม โฮว ดัว ตู ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ� โฮว ลอยจ นึง ลาึน ซออฮ เบ่ตทาเอน�
13 โอก เน่อมึ นา เซ ม่าื เตะ เซ โฮว รบ่อก แม เลีฮ ลวง ลัก่
เซฮ ฮอยจ นึง บลาวง โม ยว่ง ลุต� (ป อฮั ปุย ยว่ง เบ่ตเอน
ไม่ เซ�� ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง ยว่ง อาทา
โรต อตัด่า นึง บลาวง ป ไก ลัก่เซฮ ยว่ง เบ่ตโฮโรน ก เซฮ�
14ฟวยจ เซ โฮว แม เน่อมึ ลัก่ เลียก ซเงะ บลาวง เซ� โฮว
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รวอง แม เลีฮ ลวง ลัก่เซฮ� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง คีรยิตั
บ่าอนั (ป มัฮ คีรยิตั เยอารมิ�� เอจี มัฮ ยว่ง ยุฮ เจอ ยูด่า
เซ� เซ ป มัฮ ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื 15 ม่าื เตะ
ลวง ลัก่เซฮ นึง อื เซ� มัฮ โอก เน่อมึ นึง ยว่ง คีรยิตั-เยอา
รมิ� โฮว ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ฮอยจ นึง รอาวม ปลาฮึ เนป
โทอา� 16ฟวยจ เซ ม่าื เตะ เซ เลีฮ แม ฮอยจ ชวง บลาวง�
เน่อมึ ลอยจ ตู เซ� ฮอยจ ชวน โตะ โลก กวน ฮินโนม� ป
อาวต นึง เดือะ โลก เรฟาอมิ ลวง ก ล่าวง เซ� ฟวยจ เซ
เลีฮ แม ซบวต โตะ โลก ฮนิโนม� ฮอยจ ก เซฮ ตู ลัก่ อาวต
โม เยบุ่ต� เลีฮ แม ฮอยจ นึง ยว่ง เอนโรเกน� 17ฟวยจ เซ
รบ่อก แม ฮาวก ลวง ลั่กล่าวง ฮอยจ นึง ยว่ง เอนเชเมต�
โอก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ เกลีโลต� ป ไก ซื นา เงียก อาดุ่ม
มิม เซ� ฟวยจ เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง ซโมะ ยุฮ โบ่ฮนั กวน
รูเบ่น เซ� 18 โฮว เตือง แม ฆุง เบ่ตอาราบ่า ลวง ราว อ�ื
เลีฮ แม ฮอยจ นึง โตะ ลโลวง อาราบ่า� 19 โฮว เตือง แม
ฆุง เบ่ตโฮก-ลา ลวง ราว อ�ื โฮว ลอยจ นึง โตะ โจง ปลัฮ
รอาวม เออมึ ลวง ก ล่าวง อ�ื ปุก เอนิ ซื นา โตฮ โกลง จอ
แด่น� เซ มัฮ ม่าื เตะ ลวง ลัก่เซฮ นึง อ�ื 20 ม่าื เตะ ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ เอนิ ไอฮ โกลง จอแด่น เซ ละ แปน
มอก อ�ื มัฮ ตอก เซ ม่าื เตะ ยุฮ เจอ เบ่นยามิน ตัม มู ตัม
ซฆลาวม อ�ื

21 ป มัฮ เมือง โฮลฮ โม จัตเจือ เบ่นยามิน เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี มัฮ เมือง เยรโีค� ยว่ง เบ่ตโฮก-ลา� เอเมเคซิต� 22 เบ่
ตอาราบ่า� เซมาราอมิ� เบ่ตเอน� 23 อปัวมิ� ปารา� โอฟ
รา� 24 เคฟารมัโมนี� โอปนี� ไม่ เกบ่า� รโจะ เตือง โอยจ
อื ไก กาว โรฮ ลอา ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ
โรฮ� 25 มัฮ แม ยว่ง กิเบโ่อน� รามา� เบเ่อโรต� 26 มิซเป�
เคฟีรา� โมซา� 27 เรเคม� อริเปเอน� ทาระลา� 28 เซลา�
ฮะเอเลป� เมือง เยบุ่ต (ป มัฮ เยรูซาเลม เซ�� กิเบอ่า� ไม่
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คีรยิตั-เยอารมิ� รโจะ แปน กาว โรฮ ปาวน ยว่ง ไม่ ยว่ง แต
วะๆ นึง อื ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ โรฮ� เซ ป มัฮ รโตง เจอ
เบ่นยามิน ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

19
ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ ซิเมโอน

1 เบ่อ ลอา นึง กัน รฆุ ปุย เตะ เซ ปุก เจอ ซิเมโอน� ตัม
มู ตัม ซฆลาวม อ�ื ปลัฮเตะ รโตง โม ซิเมโอน เซ ไก บั่
กบ่วน ปลัฮเตะ ยุฮ โม ยูด่า� 2 เมือง ป โฮลฮ อื แปน คอง
แตะ เซ มัฮ เมือง เบเ่ออเชบ่า� เชบ่า� โมลาด่า� 3 ฮาซัน ชู
อนั� บ่าลา� เอเซม� 4 เอนโทลัต� เบทู่เอน� โฮรมา� 5 ซิก
ลัก� เบ่ตมาคาโบ่ต� ฮาซันซูซา� 6 เบ่ตเลบ่าโอต� ไม่ ชารุ
เฮน� รโจะ แปน กาว โรฮ ลอวย ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป
อาวต รวติ ยว่ง ระ เซ� 7 มัฮ แม ยว่ง อายนิ� รมิโมน� เอ
เทอ� ไม่ อาชนั� รโจะ แปน ปาวน ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป
ไก แควน ยว่ง เซ� 8 โม ยว่ง แตวะๆ เมาะ ป อาวต รวติ ร
เวยีง ยว่ง ระ โม เซ� ฮอยจ นึง ยว่ง บ่าอาลัต-เบเ่ออ� ป มัฮ
ยว่ง รามา นึง เนเกป� โม เซ มัฮ รโตง เจอ ซิเมโอน ตัม มู
ตัม ซฆลาวม อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 9ปลัฮเตะ รโตง เจอ ซิเม
โอน เซ� มัฮ ป รฆุ ปุย โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ รโตง เจอ ยูด่า�
นึง เวอืฮ ลอน ปลัฮเตะ ยุฮ เจอ ยูด่า เซ ปอ โอ อื เญาะ โอยจ
โกว� มัฮ เซ ป โฮลฮ โม ซิเมโอน เซ อาวต บัก่บว่น โม ยูด่า
เซ ฆาื อ�ื

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ เซบู่ลุน
10 เบ่อ ลอวย นึง อื ปุก เจอ เซบู่ลุน� มัฮ ป ลัง โฮลฮ โม

เซบู่ลุน ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื ปลัฮเตะ ป โฮลฮ อื แปน
คอง แตะ เซ ฮอยจ นึง นาตี ซารติ� 11 เนอมึ นา เซ ม่าื เตะ
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ยุฮ อื เซ โฮว ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ฮอยจ นึง มาเรอนั โฮว ปุก
ยว่ง ดัป่เบ่เซต� ฟวยจ เซ ฮอยจ แม นึง โกลง ป ไก ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ละ ยว่ง โยกเนอมั� 12 เน่อมึ นึง ซารติ เซ ม่าื
เตะ เซ โอก โฮว แม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื โฮว ฮอยจ นึง
เคต คิตโลต-ทาโบ่� ฟวยจ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง ด่า
เบ่รตั� ฟวยจ เซ ฮาวก แม ฮอยจ นึง ยว่ง ยาเฟีย� 13 โฮว
แนฮ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� ฮอยจ นึง ยว่ง กัตเฮเฟอ� ไม่
ยว่ง เอตคาซิน� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง รมิโมน� ฟวยจ เซ
รบอ่ก แม ฮอยจ นึง ยว่ง เนอา� 14 ลวง ลัก่ล่าวง อื ม่าื เตะ
เซ รบ่อก แม โฮว ลวง นาตี ฮนันาโทน� โฮว ลอยจ นึง โตะ
โลก อปิทาเอน เซ� 15 ยว่ง ป อาวต ไน เคต อื มัฮ ยว่ง คัต
ทัต� นาฮะลัน� ชมิโรน� อิตด่าลา� ไม่ เบ่ตเลเฮม� รโจะ
แปน กาว โรฮ ลอา ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง
ยว่ง ระ เซ โรฮ� 16 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ เตือง โอยจ อื
มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ โฮลฮ โม เซบู่ลุน แปน คอง แตะ ตัม
มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ อติซาคา
17 เบ่อ ปาวน นึง อื ปุก เจอ อติซาคา� มัฮ ป ลัง โฮลฮ โม

อติซาคา ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ� 18 ม่าื เตะ นา ก โฮลฮ
อื เซ ปุน เมือง ยซิเรเอน� ยว่ง เคซุนโลต� ชูเนม� 19 ฮาฟา
ราอมิ� ชิโยน� อะนาฮะรตั� 20 รปับิต่� คีชิโอน� เอเบ่ต�
21 เรเมต� เอนกันนิม� เอนฮตัด่า� ไม่ เบ่ตปัตเซต� 22 ม่าื
เตะ เซ โฮว ปุก แม เมือง ทาโบ่� ไม่ ยว่ง ชาฮะซุมา� ไม่ ยว่ง
เบ่ตเชเมต� โฮว ลอยจ นึง โกลง จอแด่น� รโจะ แปน กาว
โรฮ แลฮ ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อื ป อาวต รวติ รเวยีง
ยว่ง ระ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 23ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ โฮลฮ โม อติซาคา แปน
คอง แตะ� ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ อาเชอ
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24 เบ่อ พอน นึง อื ปุก เจอ อาเชอ� มัฮ ป ลัง โฮลฮ โม อา
เชอ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ� 25 ม่าื เตะ ยุฮ อื เซ ปุน ยว่ง
เฮนคัต� ฮาลี� เบ่เทน� อกัชปั� 26 อาลัมเมเลก� อมัมัต�
ไม่ มีชนั� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ปุก คาระเมน ไม่ ชโิฮ ลิปนัต�
27ฟวยจ เซ รวอง โฮว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่
ตด่าโกน� โฮว ปุก เคต เซบู่ลุน� โฮว ซบวต แม โตะ โลก
อปิทาเอน� ฮาวก ลวง ลั่กล่าวง ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเอเมก
ไม่ เนอเีอน� โฮว แม ลวง ก ล่าวง ฮอยจ นึง เมือง คาบุ่น�
28 เน่อมึ นา เซ ฮอยจ ยว่ง เอโบรน เรโฮป� ฮมัโมน� ไม่
คานา� โฮว แม ซไง ฮอยจ นึง เมือง ไซด่อน ระ� 29ฟวยจ
เซ ม่าื เตะ เซ โฮว รวอง แม ฮอยจ นึง ยว่ง รามา� โฮว แม
ฮอยจ นึง เมือง ไทระ ป ไก ฆรุง ฮลาวง รวติ อ�ื โอก เน่อมึ
นา เซ โฮว รบอ่ก ฮอยจ นึง ยว่ง โฮซา� โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ
รอาวม ระ� โนก ฮา เซ มัฮ แม ยว่ง มาฮะลัป ไม่ ยว่ง อกั
ชปิ� 30 อุมา� อาเฟก� ไม่ เรโฮป� รโจะ แปน งา่ โรฮ ลอา
ยว่ง ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน ยว่ง โม เซ โรฮ� 31ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ
โฮลฮ โม อาเชอ แปน คอง แตะ� ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ นัปทาลี
32 เบ่อ แลฮ นึง อื ปุก เจอ นัปทาลี� มัฮ ป ลัง โฮลฮ โม

นัปทาลี ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื 33 ม่าื เตะ ยุฮ อื โฮว เน่อมึ
นึง ยว่ง เฮเลป� เน่อมึ นึง โคะ ไฆรจ นึง ยว่ง ซานันนิม�
ฮอยจ ยว่ง อาด่ามี เนเคป� ไม่ ยว่ง ยปัเนเอน� ฮอยจ นึง
ยว่ง ลาคุม โฮว ลอยจ นึง โกลง จอแด่น� 34 ฟวยจ เซ ม่าื
เตะ เซ โฮว รบอ่ก แม ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ฮอยจ นึง ยว่ง อตั
โนต ทาโบ่� โอก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ นึง ยว่ง ฮุกกอก� ปุก
ม่าื ไม่ เตะ ยุฮ เจอ เซบู่ลุน ลวง ลัก่เซฮ อ�ื ม่าื โรฮ ไม่ เตะ
ยุฮ เจอ อาเชอ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ปุก
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เอนิ โกลง จอแด่น�* 35 มอยฮ ยว่ง ป ไก ฆรุง เฆีญ อื มัฮ
ตอก เฮ�ี ซิตดิม่� เซอ� ฮามัต� รกัคัต� คินเนเรต� 36 มัฮ
แม อาด่ามา� รามา� ฮาโซ� 37 คาเด่ต� เอตเรอ�ี เอนฮา
โซ� 38 ยิโรน� มิกดัน่เอน� โฮเรม� เบ่ตอานัต� ไม่ เบ่ตเช
เมต� รโจะ แปน กาว โรฮ ซไตม ยว่ง� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป
อาวต แควน ยว่ง โม เซ โรฮ� 39 ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ
เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก นึง ปลัฮเตะ ป โฮลฮ เจอ นัปทาลี
แปน คอง แตะ ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ เจอ ด่าน
40 เบ่อ อาแลฮ นึง อื ปุก เจอ ด่าน� มัฮ ป ลัง โฮลฮ โม

ด่าน ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื 41 มอยฮ ยว่ง ป ไก นึง ปลัฮ
เตะ โฮลฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ โซรา� เอตทาโอน� อนิเช
เมต� 42 ชาอาลัปบิน่� ไอยาโลน� ยิตลา� 43 มัฮ โรฮ ยว่ง
เอโลน� ทิมนา� เอโครน� 44 เอนเทเค� กิปเบ่โทน� บ่าอา
ลัต� 45 เยฮุต� เบ่เนเบ่รกั� กัตรมิโมน� 46 เมยนัโคน� รกั
โคน� ไม่ ปลัฮเตะ ป ไก ซื นา ยว่ง ยฟัฟา เซ โรฮ� 47 เญอืม
ลู ปุย นาตี ยุฮ โม ด่าน ฮา อ�ื โม ด่าน เซ ฮาวก ฆาื อื ลวง
ก ล่าวง ลัก่ ก ซไง อ�ื รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เลเชม ฆาื
อ�ื โฮลฮ เลียก ซะ เต เมือง เซ� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื ลอต เอนิ เกือฮ อื แปน ยว่ง อาวต แตะ นึง� ปุก
มอยฮ โคระ ยว่ง เซ� อฮั ด่าน ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ตัม มอยฮ
จัตเจือ โม โกะ แตะ ไอฮ� 48ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ โม เซ เตือง
โอยจ อื มัฮ ป ไก นึง นาตี ป โฮลฮ เจอ ด่าน เซ แปน คอง
แตะ� ตัม มู ตัม ซฆลาวม อื เซ�

ปลัฮเตะ รฆุ ปุย ละ โยชูวา

* 19:34 19:34 ตัม ลปุง ฮบีรู ไก มอยฮ ยูด่า นึง�
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49 เญอืม เอจี ฟวยจ รฆุ โม อซิราเอน ปลัฮเตะ ละ ปุ แตะ
ตัม เจอ อื โครยญ เจอ อื เซ� โม อซิราเอน รฆุ โรฮ ปลัฮเตะ
รโตง แตะ ละ โยชูวา กวน นนู ละ ซ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื
50 โม เซ เกือฮ เนอึม เมือง ป เอจี ปัว โยชูวา เซ ละ อ�ื ตัม
ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� ยว่ง เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ ทิมนัต
เซรา� มัฮ ป ไก นึง บลาวง เอฟราอมิ� เญือม เซ โยชูวา
เฌาะ เพรยีง แม ยว่ง เซ เกือฮ ไมจ� ลอต เอนิ อาวต นึง
ยว่ง เซ�

51 เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โยชูวา กวน นนู ไม่ โม ฮวั
นา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื เอจี รฆุ เนอมึ ปลัฮ
เตะ ละ โม อซิราเอน เซ� เอจี โจก เนอมึ เบ่อ นึง อื ซองนา
พะจาว นึง ยว่ง ชโิล เซ นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว� กัน รฆุ อื ปลัฮเตะ ละ ปุย เญือม เซ เอจี
แปน เนอมึ ป ฟวยจ เตือง โอยจ อ�ื

20
เมือง ตอ ปุย เปิง

1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ โยชูวา� 2�ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม อซิราเอน� เกือฮ เลือก เมือง ละ ซ แปน อื เมือง ฮอยจ
เปิง ปุย� ตัม ป เอจี ซตอก อาึ อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ� 3 ดัฮ
ไก ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ โฆง อื ยุฮ� ซ โฮลฮ
ตอ โฮว อาวต นึง เมือง เซ� เมือง โม เซ ซ แปน นา ก โฮลฮ
ปุย เปิง เญือม ตอ อื ฮา ป ฆวต โรก เวน ละ แตะ เซ� 4 ซ
โฮลฮ ตอ โฮว เปิง เมือง โม เซ ติ โดฮ� ไม่ ซ โฮลฮ อื ชุง นึง
คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ เมือง เซ นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี�
นึง ซ โฮลฮ อื รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั แตะ เซ ละ โม ป
กวต ป เฮยีง นึง เมือง เซ� เญือม เซ โม ป กวต เซ ซ เกือฮ
ปุย เซ เลียก นึง เมือง เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย เซ ไก ก อาวต
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นึง เมือง เซ ติ โดฮ� 5 เญือม เซ ดัฮ ป ฆวต โรก เวน ละ อื
เซ โฮว อาื ฮอยจ นึง เมือง เซ โฮ� ปุย นึง เมือง เซ ซ พลวย
โตว ปุย เซ ละ อ�ื ซ เฆีญ อื ฮา ป ซ ยุฮ ปุย ละ อื เซ� ป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เซ มัฮ โตว โฆง อื ยุฮ� มัฮ โตว ยุฮ อื นึง เกละ
แตะ ยุ� 6 ปุย เซ ซ อาวต นึง เมือง เซ ฮอยจ ละ โฮลฮ ปุย
เมือง เซ รเตีฮ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ โอ พิต โฮ� ซ
ลอต อาวต ฮอยจ ละ ยุม ป มัฮ ฮวันา ซตุ ไน เจน เซ� ดัฮ
ซตุ เซ เอจี ยุม โฮ� ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ ซ โฮลฮ โรฮ เอญี
นึง เมือง โกะ แตะ เซ ไอฮ โรฮ� ป มัฮ เมือง เอจี ตอ อื ฮา
เซ�� อฮั เซ พะจาว�

7 โม อซิราเอน เลือก เนอึม เมือง คาเด่ต� ป ไก นึง กาลิ
ลี ป อาวต นึง บลาวง นัปทาลี นึง อ�ื ไม่ เมือง เชเคม ป ไก
นึง บลาวง เอฟราอมิ� ไม่ คีรยิตั อาราบ่า (ป มัฮ เมือง เฮ
ปโรน� ป ไก นึง บลาวง ยูด่า เซ� 8 นึง บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ซื นา เมือง เยรีโค� เอจี เลือก โรฮ
เมือง เบเ่ซอ ป ไก นึง เตะ ลโลวง ฮลาวง นึง ลาึน เวอืฮ� นึง
นาตี ยุฮ โม รูเบ่น เซ� ไม่ เมือง ราโมต นึง กิเลอตั ป ไก นึง
นาตี โม กาต� ไม่ เมือง โกลัน นึง บ่าชนั� นึง นาตี ยุฮ โม
มะนาเซ� 9 เมือง โม เซ มัฮ ป เลือก อื ละ ซ แปน อื เมือง
ฮอยจ เปิง ปุย� เตือง โม อซิราเอน ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต
ลลาึง อื เซ� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ โฆง
อื ยุฮ� ซ โฮลฮ ตอ โฮว เปิง เมือง เซ� เดอมึ ป ตะ โรก เวน
ละ อื เซ โอ ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื กา เฆียง โฮลฮ ปุย เมือง
เซ รเตีฮ ละ อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื

21
ยว่ง อาวต โม เจอ เลวี
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1 เญือม เซ ป มัฮ ฮวันา มู ไน เจอ เลวี โฮว เคะ เอเลอา
ซา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ โยชูวา กวน นนู� ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ
โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื 2 เญือม อาวต อื นึง ยว่ง
ชโิล นึง เมือง คะนาอนั เซ� โม ฮวันา เจอ เลวี เซ อฮั เฮี ละ
ปุย โม เซ� �พะจาว เอจี ซตอก อาึง อื ละ ไอ โมเซ� นึง ซ
เกือฮ อื โม เปะ มอป ยว่ง ละ เอะ� ละ ซ แปน อื นาตี อาวต
เอะ นึง� เตือง นาตี เลียง เงอะ ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โรฮ��
อฮั เซ� 3 เคียง เซ โม อซิราเอน มอป เนอมึ ยว่ง ละ โม เลวี
เซ� ละ ซ เกือฮ อื อาวต นึง อื ไม่ เกือฮ อื ไก นาตี เลียง อื
ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� รฆุ อื ละ อื โอก ฮา นาตี โฮลฮ โม โกะ
อื ไอฮ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� 4 โม เลวี โจก เบ่อ นึง
กัน รปั แตะ ยว่ง เกือฮ ปุย ละ แตะ เซ� ป มัฮ เบ่อ โอก รกา
นึง อื เซ มัฮ โม โคฮตั ป ปุก เกอ� โคฮตั เซ เอจี มัฮ จัตเจือ
อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� ซฆลาวม โคฮตั เซ เยอ โฮลฮ เนอึม
ยว่ง กาว ลอวย ยว่ง เน่อมึ นึง เจอ ยูด่า� เจอ ซิเมโอน ไม่
เจอ เบ่นยามิน เซ� 5ป มัฮ โม โคฮตั ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� โฮลฮ
โรฮ ยว่ง นึง กัน โจก เบ่อ เซ กาว ยว่ง� เน่อมึ นึง เจอ เอฟ
ราอมิ� เจอ ด่าน ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ�

6 เญือม โจก ปุย เบ่อ เซ� ซฆลาวม เกอโชน โฮลฮ โรฮ
ยว่ง กาว ลอวย ยว่ง� มัฮ โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เจอ อติซาคา�
เจอ อาเชอ� เจอ นัปทาลี� ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ นึง
เมือง บ่าชนั เซ�

7 โม เมรารี นึง อื ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื โฮลฮ โรฮ ยว่ง
กาว โรฮ ลอา ยว่ง เน่อมึ นึง เจอ รูเบ่น� เจอ กาต ไม่ เจอ
เซบู่ลุน�

8 ฟวยจ โจก อื เบ่อ ละ อื ตอก เซ� โม อซิราเอน เกือฮ
เนอึม ยว่ง โม เซ ละ โม เลว�ี เตือง นาตี ละ เลียง อื ซัตซิง
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ยุฮ แตะ นึง� ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ
ไอ โมเซ โครยญ เจือ�

9 เคียง เฮี โฮว มัฮ มอยฮ ยว่ง ป เกือฮ เจอ ยูด่า ไม่ เจอ
ซิเมโอน ละ โม จัตเจือ อาโรน� 10 เกือฮ อื ละ โม โคฮตั ป
มัฮ ปุย ไน เจอ เลวี ติ ซฆลาวม� นึง มัฮ อื ป ปุก เบ่อ โอก
รกา นึง อ�ื 11 ปุย โม เซ เกือฮ เมือง คีรยิตั-อาราบ่า ละ อ�ื
ป มัฮ เมือง เฮปโรน เซ� (อาราบ่า เซ มัฮ จัตเจือ โม อานัก
โฆะ�� เฮปโรน เซ มัฮ ป ไก นึง บลาวง เมือง ยูด่า� เกือฮ
อื ละ อื เตือง นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 12ป มัฮ พริ เตะ
เบระ เบรอมึ ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ� ปังเมอ เอจี
เกือฮ อื ละ คาเลป กวน เยฟุนเน ละ ซ แปน อื คอง อ�ื

13 โม เซ เอจี เกือฮ เมือง เฮปโรน ละ โม จัตเจือ อาโรน ป
มัฮ ซตุ เซ� มัฮ โรฮ เมือง เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ อื ป โคะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ตอ โฮว เปิง� โนก ฮา เซ เกือฮ โรฮ ยว่ง โม เฮี
ละ จัตเจือ อาโรน ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ
ยว่ง� เกือฮ ยว่ง ลิปนา� 14 ยว่ง ยตัที� ยว่ง เอตเทโมอา�
15 ยว่ง โฮโลน� ยว่ง เด่บี่� 16 ยว่ง อายนิ� ยว่ง ยุตทา� ไม่
ยว่ง เบ่ตเชเมต ละ อ�ื ป เกือฮ ปุย ไน ลอา เจอ เซ ละ อื
รโจะ แปน ซไตม ยว่ง� 17 เจอ เบ่นยามิน เกือฮ ยว่ง ละ อื
ปาวน ยว่ง� ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ ยว่ง�
มอยฮ ยว่ง เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ ยว่ง กิเบ่โอน� ยว่ง เกบ่า�
18 ยว่ง อานาโทต� ไม่ ยว่ง อนัโมน� 19 ยว่ง ป โฮลฮ โม จัต
เจือ อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� รโจะ เตือง โอยจ อื แปน กาว โรฮ
ลอวย ยว่ง� ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ ยว่ง�

20 โนก ฮา เซ ซฆลาวม ไฮญ ไน โม โคฮตั ป มัฮ เจอ เลวี
เซ� ตัม เบ่อ ยุฮ อื โม เซ โฮลฮ รปั ยว่ง เน่อมึ นึง เจอ เอ
ฟราอมิ� 21 ยว่ง ป โฮลฮ อื เซ มัฮ ยว่ง เชเคม ติ� ป มัฮ
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ยว่ง เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ อื ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ ตอ
โฮว เปิง� มัฮ ป ไก นึง บลาวง เอฟราอมิ� มัฮ โรฮ ยว่ง
เกเซอ ติ� 22 ไม่ ยว่ง คิปซาอมิ ไม่ ยว่ง เบ่ตโฮโรน� แปน
ปาวน ยว่ง เตือง เซ� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง
อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 23 เจอ ด่าน เกือฮ ยว่ง เอนเทเค ไม่ ยว่ง
กิเบ่โทน� 24 ไม่ ยว่ง ไอยาโลน ไม่ ยว่ง กัตรมิโมน ละ อ�ื
แปน ปาวน ยว่ง เตือง เซ� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี
เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ� 25 เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ�
เกือฮ ยว่ง ละ อื ลอา ยว่ง� มัฮ ยว่ง ทาอานัก ไม่ ยว่ง กัต
รมิโมน� เกือฮ โรฮ อื ละ อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ
โรฮ� 26 ยว่ง ป โฮลฮ โม โคฮตั เซ นึง อื ไก ไม่ ปุ แตะ กาว
ยว่ง ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ�

27 ปุย เกือฮ โรฮ ยว่ง ละ โม เกอโชน ป มัฮ เจอ เลวี ติ
ซฆลาวม เซ นึง เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ แม� เกือฮ
เมือง โกลัน นึง บ่าชนั ละ อื ป มัฮ เมือง ตอ ปุย โฮว เปิง เซ�
เกือฮ โรฮ ยว่ง เบเ่อตเทรา ละ อ�ื ยว่ง ลอา เซ ไก ตื ไม่ นาตี
เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 28 เจอ อติซาคา เกือฮ ยว่ง คีชโิอน
ละ อื ไม่ ยว่ง ด่าเบ่รตั� 29 ไม่ ยว่ง ยารามุต ไม่ ยว่ง เอนกัน
นิม� ยว่ง ปาวน เซ ไก ตื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ
โรฮ� 30 เจอ อาเชอ เกือฮ ยว่ง มิตอนั ละ อื ไม่ ยว่ง อปัโด่
น� 31 ไม่ ยว่ง เฮนคัต ไม่ ยว่ง เรโฮป� ยว่ง ปาวน เซ ไก ตื
โรฮ ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ� 32 เจอ นัปทาลี เกือฮ
ยว่ง คาเด่ต ละ อ�ื ป ไก นึง กาลิลี เซ� ป มัฮ เมือง ตอ ปุย
เปิง เซ� เกือฮ โรฮ ยว่ง ฮมัโมตโด่ ละ อื ไม่ ยว่ง คาระทัน�
ยว่ง ลอวย เซ ไก ตื โรฮ ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ�
33 ป มัฮ ยว่ง โฮลฮ โม เกอโชน แปน คอง แตะ เซ รโจะ เตื
อง โอยจ อื แปน ไก กาว โรฮ ลอวย ยว่ง� ไม่ นาตี เลียง อื
ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โครยญ ยว่ง�



โยชูวา 21:34 lxv โยชูวา 21:45

34 โม เซ เกือฮ โรฮ ยว่ง ละ ปุย ซฆลาวม โม เมรารี ป มัฮ
เจอ เลวี ป โอ ดิ โฮลฮ นาตี อาวต แตะ เซ� เกือฮ ยว่ง ละ อื
เน่อมึ นึง เจอ เซบู่ลุน เซ ปาวน ยว่ง� ยว่ง โยกเนอมั� ยว่ง
คาระทา� 35 ยว่ง ดิ่มนา� ไม่ ยว่ง นาฮะลัน� เกือฮ อื ละ อื
ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ� 36 ป เกือฮ ปุย เจอ
รูเบ่น ละ อื ไก โรฮ ปาวน ยว่ง� มัฮ ยว่ง เบ่เซอ� ยว่ง ยา
ฮตั� 37 ยว่ง เคเด่โมต� ไม่ ยว่ง เมฟาอตั� เกือฮ โรฮ อื ละ
อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ� 38 เจอ กาต เกือฮ
โรฮ อื ละ อื ปาวน ยว่ง� มัฮ ยว่ง ราโมต ป ไก นึง กิเลอตั ป
มัฮ เมือง ตอ ปุย เปิง เซ� ไม่ ยว่ง มาฮะนาอมิ� 39 ไม่ ยว่ง
เฮตโบ่น ไม่ ยว่ง ยาเซอ� เกือฮ โรฮ อื ละ อื ไม่ นาตี เลียง
อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โรฮ โครยญ ยว่ง� 40 ซฆลาวม โม เมรารี
เตือง โอยจ อื โฮลฮ ยว่ง กาว โรฮ ลอา ยว่ง� 41 ยว่ง ป มัฮ
รโตง โม เลวี ป อาวต ซน่ะ ลลาึง นาตี ยุฮ โม อซิราเอน เซ�
รโจะ เตือง โอยจ อื ไก รปาวน โรฮ ซเตะ ยว่ง� 42 ยว่ง โม
เซ โครยญ ยว่ง เงอ� ไก ตื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ
โครยญ ยว่ง รวติ อื เอนิ�

โม อซิราเอน โฮลฮ เลียก กุม ปลัฮเตะ
43 มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ โม เซ เตือง

โอยจ อื ละ โม อซิราเอน� ตัม ป เอจี ซันญา ซโตฮ อื อาึง
ละ โม จัตเจือ ไพรม อื เซ� เญือม เอจี โฮลฮ อื เลียก กุม
ตอก เซ ลอต เอนิ เกือฮ อื แปน เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต
แตะ นึง� 44 พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก นึง อ�ื ตัม ป เอจี ซันญา ซโตฮ อื อาึง ละ โม จัต
เจือ ไพรม อื เซ� ไก โตว ติ เนอมึ ป ปุน ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื
พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ เป โม ป เกละยุ อื เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 45 เมาะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ซันญา พะจาว ติ แตะ
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ซ เกือฮ ละ โม อซิราเอน เซ� เญาะ วติ โตว ติ เจือ เนอึม�
เอจี เกิต เนอมึ ละ อื ตอก เซ โครยญ เจือ�

22
คัน ยุฮ ปุย นึง เฆียง โกลง จอแด่น

1 เญือม เซ โยชูวา กอก โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะ
นาเซ เซ ตา บลัฮ เจอ� เกือฮ เอญี เคะ แตะ� 2 อฮั อื ละ
โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป ซตอก
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ละ แตะ โครยญ เจือ�
ไม่ เอจี งอ่ต โรฮ เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ โครยญ เจือ โรฮ�
3 โม เปะ ละ โปวฮ เปอะ โตว เนอึม โม เอียกปุ แตะ ไน โม
อซิราเอน เซ ติ ชวง เนอมึ� เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี
โม เปะ เครองึ เนอึม เปอะ นึง ลปุง ซตอก เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม เซ� 4 ปเล่ีย เฮี พะจาว
ยุฮ เปอะ เอจี เกือฮ เนอมึ โม เอยีกปุ เปอะ โฮลฮ อาวต ลโล่
ะ ไมจ มวน ตอก เอจี ซันญา อื อาึง ละ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก
เซ โม เปะ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ นึง ยว่ง เปอะ เมิฮ� เอญี
ฮอยจ นึง เมือง ป มัฮ นาตี เอจี มอป ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว เซ ละ เปอะ� ป ไก นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ เซ� 5 โม เปะ เอ� ปังเมอ ไมจ โรฮ เปอะ เครองึ นึง
ซ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ไม่ โกตไม ยุฮ อ�ื ตัม ป
ซตอก ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ ละ เปอะ� ไมจ
เปอะ ฮรกั พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ โฮว เปอะ นึง คระ โครง ยุฮ
อื โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อ�ื ไม่
รโจะ ลอป เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื ไม่ รซอฮ เปอะ ละ พะ
จาว เซ ไม่ เตม รพาวม เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื
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6-8 โยชูวา ปิฮ มุ่น ละ ปุย โม เซ� ไม่ โปง อื โม เซ เกือฮ
เอญี� อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �โม เปะ ซ เอญี เปอะ นึง ยว่ง
แตะ ไม่ กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ แตะ� โฮลฮ ปุน เปอะ โอ
เอฮี� เอจี โฮวน ซัตซิง ยุฮ เปอะ ไม่ ไคร มาื ไม่ ไร ซเงี ไม่ ไร
เฮลีจ ไม่ โฮวน โรฮ เครองึ เซอกึ เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ รฆุ
ป โฮลฮ แตะ นึง กัน รุป เปอะ เซ ละ โม เอยีกปุ คระ เฌือต
แตะ เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ ปิฮ อื มุ่น
ละ โม เซ โยชูวา โปง โม เซ เกือฮ เอญี� โม เซ เอญี เนอมึ�
(เญอืม ไอม ลัง่ อื ไอ โมเซ เอจี มอป อาึง ปลัฮเตะ นึง บ่า

ชนั ละ โม มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ� โม มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ อื
เซ แม เยอ� โยชูวา เอจี มอป โรฮ ปลัฮเตะ ลวง บลัฮ โกลง
จอแด่น ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ละ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื ติต
เอนิ ปุ แตะ ไม่ ปลัฮเตะ ยุฮ โม เอยีกปุ เจอ ไฮญ นึง อ�ื�

9 เญอืม เอญี โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ เซ� โอก เอญี ฮา โม เอยีกปุ แตะ เซ เน่อมึ นึง ยว่ง ชโิล
ป ไก นึง เมือง คะนาอนั เซ� ปลัฮเตะ โฮลฮ โม โกะ อื แปน
คอง แตะ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ มัฮ เมือง กิ
เลอัต� 10 ลไล เอญี อื นึง คระ อา เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง
นาตี เกลีโลต โบ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เมือง คะนาอนั นึง
อื เซ� โม รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ เซ ยุฮ คัน นา เซ
ติ� ระ ลัมเลือ เอนิ คัน ยุฮ อื เซ� 11 โม อซิราเอน ป อาวต อื
นึง ยว่ง ชโิล เซ ฮมอง ไลลวง เซ� ฮมอง อฮั ปุย เฮ�ี �งอ่ต
แลน เมอะ� โม รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ เยอ โฆง
ยุฮ คัน ทไว ติ� ยุฮ เอนิ คัน เซ นึง นาตี เกลีโลต นึง ม่าื เตะ
เมือง คะนาอนั� นึง เฆียง โกลง จอแด่น ลวง บลัฮ ลัก่ ก
อาวต เอะ นึง อื เฮ�ี� อฮั เซ� 12 เญอืม เอจี ฮมอง โม อซิรา
เอน ไลลวง เซ เยอ� รโจะ ดิ โพรม ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง
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ชโิล ละ ซ โฮว ตอซู แตะ ไม่ โม เซ�
13 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เกือฮ ฟีเนฮตั กวน เอเลอาซา

ป มัฮ ซตุ เซ โฮว เคะ โม รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ
นึง เมือง กิเลอัต เซ ฆาื อ�ื 14 โฮว ไม่ โม ป ระ ป คาว เซ
กาว ปุย� ปุย กาว เซ มัฮ โม ฮวันา เจอ โม อซิราเอน เซ โค
รยญ เจอ� ติ เจอ ติ ปุย� 15 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ โม รู
เบ่น โม กาต ไม่ โม มะนาเซ นึง เมือง กิเลอตั เซ� อฮั เฮี ละ
อ�ื 16 �ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื อฮั เฮี ละ เปอะ� เมอ
ยุ ยุฮ เปอะ ป ฆอก ลัมเลือ ละ พะจาว ทื โม อซิราเอน ตอก
เซ เยอ� กัน ยุฮ เปอะ คัน ละ โกะ แตะ เซ เอจี มัฮ เอนิ ล
เตือฮ เปอะ ติ แตะ ฮา พะจาว ไม่ เลฮ เปอะ เตียง ป อฮั อื
ละ แตะ� 17 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ มัป่ พิต ยุฮ โม
เอะ นึง ยว่ง เปโอ โฮ� ไม่ โตก เปอะ ละ เญือม ยุฮ พะจาว
ไลจ ไม่ ปุย ยุฮ แตะ นึง พาญัต ฆอก ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื เซ�
ปเล่ีย เฮี เอะ ปุ ลัง่ ดิ ซงะ่ ฮา มัป่ เซ ลัง่� กัน ยุฮ มัป่ พิต เญื
อม เซ อมั มัฮ โอ ลัง่ อื ดิ ปอ ละ เปอะ� 18 ปเล่ีย เฮี โม เปะ
อมั มัฮ ซ ลเตือฮ เปอะ ฮา ซ ฟวต แตะ พะจาว? ดัฮ โม เปะ
เลฮ เตียง พะจาว ซเงะ เนาะ เฮ�ี ซงา่วป พะจาว ซ ฮาวก
รพาวม ฆาื อื ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 19 ดัฮ เปอะ
แกต ปลัฮเตะ อาวต แตะ เซ รแอม ละ พะจาว โฮ� บวยฮ
เอนิ เตือง เอญี อาวต ไม่ เอะ เอ นึง ปลัฮเตะ ยุฮ พะจาว นา
ก ไก พากัง ระ ยุฮ พะจาว เซ� เอญี อาวต นึง� ไอฮ เอนิ
แปน คอง เปอะ เมิฮ� ปังเมอ โอ เปอะ เญาะ ไมจ ยุฮ คัน
ทไว ละ โกะ แตะ ไอฮ� โนก ฮา คัน ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เอะ ป เอจี ไก ไพรม ติ เซ โน่ง� ดัฮ เปอะ ยุฮ คัน ละ โกะ
แตะ โฮ� เอจี มัฮ เอนิ เลฮ เปอะ เตียง พะจาว. มัฮ โรฮ เลฮ
เปอะ เตียง โม เอะ โรฮ� 20 อมั ไตม ลัง่ เปอะ ไลลวง อาคัน
ป มัฮ กวน เซรา โฮ� อาคัน เซ มัฮ ปุย โอ เนอึง ป อฮั พะ
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จาว นึง ไลลวง โอเอฮี ป ลัง ทไว ปุย ละ พะจาว� เญือม เซ
โม อซิราเอน ลอก ดิ โรฮ ตุต แตะ ไม่ อื เตือง โอยจ แตะ�
มัฮ โตว อาคัน เซ โน่ง ป ยุม ฆาื มัป่ พิต ยุฮ แตะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

21 เญอืม เซ โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ เซ โลยฮ อื ละ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตอก
เฮ�ี 22 �ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ มัฮ พะจาว เยโฮวา� ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ มัฮ พะจาว เยโฮวา� พะจาว เอจี ยุง
ไอฮ อื กัน ยุฮ เอะ เฮ�ี โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ยุง� ดัฮ มัฮ กัน เลฮ เตียง พะจาว ไม่ มัฮ อื กัน พิต ละ พะ
จาว โฮ� ไน ซเงะ เนาะ เฮี ทัน โตว เญาะ เกือฮ เอะ ไอม ติ
ปุย เนอมึ� 23 ดัฮ มัฮ ยุฮ เอะ คัน ทไว ละ ซ เกือฮ ฮะ ติ แตะ
ลเตือฮ ฮา พะจาว โฮ� ไม่ ยุฮ ฮุ ละ ซ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี
นึง อ�ื ไม่ ทไว เฮงาะ รโกะ นึง� ไม่ ทไว ซัตซิง ละ ซ รโจะ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว นึง ราว คัน เซ� เกือฮ พะจาว รเตีฮ
เอะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ เมิฮ� 24 กัน ยุฮ เอะ คัน เซ ปังเมอ
โอ มัฮ ตอก แกต โม เปะ อื เซ� ป ยุฮ เอะ คัน เซ ฆาื อ�ื
มัฮ ฮอ นึง ซ อฮั กวน เฌือต โม เปะ อื ละ กวน เฌือต เอะ
เฆียง เฮ�ี ฮลัต อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไก โตว รโตง เปอะ
นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เฟือฮ เอนิ� 25พะจาว
เอจี เกือฮ โกลง จอแด่น แปน ม่าื เตะ ซน่ะ เอะ ไม่ โม เปะ
ป มัฮ โม รูเบ่น ไม่ โม กาต� โม เปะ ไก เปอะ โตว รโตง นึง
พะจาว เฟือฮ�� ฮลัต อฮั เซ� ดัฮ ซ เกิต เนอมึ ตอก เซ โฮ�
กวน เฌือต โม เปะ เซ ซ เกือฮ โม กวน เฌือต เอะ โอ เญาะ
ยุง นัปทื พะจาว ฆาื อ�ื 26 มัฮ ฆาื เซ ป ยุฮ เอะ คัน เฮี ฆาื
อ�ื มัฮ โตว ยุฮ ละ ซ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี นึง� ไม่ ทไว โอ
เอฮี ไฮญ นึง อื ติ เจือ เนอมึ� 27 มัฮ ยุฮ ฮุ ละ ซ เกือฮ แปน
พีญัน ซน่ะ เอะ ไม่ โม เปะ� ไม่ ละ โม ปุย จุป โคระ เฆียง
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เฮี โรฮ� มัฮ เกือฮ ไตม อื ตอก เฮ�ี เอะ มัฮ โรฮ โม ป ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว นึง พากัง ยุฮ อื ไม่ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี
ละ อ�ื ไม่ ตอง ทไว ซัตซิง ละ อ�ื ไม่ ทไว โอเอฮี ละ อื นึง
ซ รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� เอะ ฆวต เกือฮ ไตม อื
ตอก เซ� เอะ มัฮ ยุฮ คัน เซ นึง ฮลัต แตะ กวน เฌือต โม
เปะ อฮั ละ โม กวน เฌือต เอะ เฆียง เฮี ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ไก เปอะ โตว รโตง นึง พะจาว,� ฮลัต อฮั เซ� 28 เอะ มัฮ
งอ่ต ตอก เฮ�ี เฆียง เฮี ดัฮ ไก ป อฮั ละ เอะ ตอก เซ� ปัง
มัฮ อฮั อื ละ โม กวน เฌือต เตอะ ญุ่ก� เอะ ซ เกียฮ อฮั โรฮ
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอจี ยุฮ โรฮ คัน� ตัม
แบ่ป คัน ยุฮ พะจาว โรฮ� มัฮ โตว ยุฮ อื ละ ซ ตอง ปุย ทไว
โอเอฮี นึง ละ พะจาว� มัฮ ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ซกิ
พีญัน ซน่ะ เอะ ไม่ โม เปะ�� เอะ ซ เกียฮ อฮั ฆาื อื ละ อื
ตอก เซ� 29 เอะ มัฮ โตว เลฮ เตียง พะจาว ไม่ ลเตือฮ แตะ
ฮา อื เฟือฮ เอนิ� เอะ มัฮ โตว ยุฮ ฮุ คัน เซ ละ ซ ตอง แตะ
ทไว โอเอฮี นึง ละ อ�ื ปัง มัฮ เฮงาะ รโกะ ญุ่ก� ซัตซิง ไม่
โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก� เอะ ซ ทไว โตว ก ไฮญ โนก ฮา คัน ทไว
ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ ป ไก นึง ลัก่กา พากัง ระ ยุฮ อื
เซ�� อฮั เซ โม รูเบ่น เซ�

30 ฟีเนฮตั ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน
กาว ปุย เซ� เญอืม เอจี ฮมอง อื ป อฮั โม รูเบ่น� โม กาต�
ไม่ โม มะนาเซ เซ� มัฮ โรฮ ป ปุก รพาวม อ�ื 31 ฟีเนฮตั กวน
เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
เอะ เอจี ยุง เนอมึ เมอะ อาวต พะจาว ไม่ เอะ เอ� นึง โอ โม
เปะ เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� โม เปะ เอจี เรอึม
เนอมึ เปอะ โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา ลอก แตะ ตุต เน่อมึ
นึง พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื
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32ฟวยจ เซ ฟีเนฮตั ไม่ โม ฮวันา กาว ปุย เซ เอญี ฮา โม
รูเบ่น ไม่ โม กาต เซ เน่อมึ นึง เมือง กิเลอัต ฮอยจ แม นึง
เมือง คะนาอนั� เอญี รโฮงะ ไลลวง เซ ละ โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อื เกือฮ อื ฮมอง อ�ื 33 เญือม เอจี ฮมอง โม อซิ
ราเอน ไลลวง เซ ปอ โรฮ นึง พาวม อ�ื โม อซิราเอน เซ ลื
ลาว โรฮ พะจาว เบือ อ�ื กัน ตะ แตะ รุป ปุ แตะ ไม่ โม รู
เบ่น ไม่ โม กาต เซ ไม่ ตะ อื ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อาวต อื เซ�
เญาะ อู โตว ลอก อื เฟือฮ เอนิ� 34 โม รูเบ่น ไม่ โม กาต อฮั
คัน ซกิ พญีัน ไม่ คัน ยุฮ แตะ เซ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �คัน
เซ มัฮ ซกิ พีญัน ซน่ะ เอะ เตือง ลอา มู เยอะ นึง ซ เกือฮ อื
เอะ ยุง� มัฮ เนอมึ เยโฮวา เซ พะจาว,� อฮั เซ�

23
ป อฮั ป มวยญ โยชูวา

1 เญือม เอจี เล่ีญ เกือฮ พะจาว โม อซิราเอน อาวต เฮน
อาวต ฮลอง� นึง เกือฮ อื โปน ฮา ป ฆวต รุป ไม่ อื ป อาวต
รวติ รเวยีง อื เซ� เญือม เซ โยชูวา เอจี กวต เนอึม อาญุ
อ�ื 2 โยชูวา กอก โม อซิราเอน เตือง โม ป ระ ป คาว� โม
จาวไน� โม ป กวต ป เฮยีง� โม ป รเตีฮ รตุม เตือง โอยจ อื
เกือฮ ฮอยจ เคะ แตะ� เญือม เซ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ�
�ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี กวต เนอึม เมอะ� 3 โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ เอจี โฮลฮ เนอมึ เปอะ ยุ โครยญ เจือ ป ยุฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ ละ ปุย เมือง โม เซ นึง เรอึม อื โม เปะ� มัฮ
เนอึม พะจาว เซ ป รุป รโตง เปอะ� 4 ไมจ เปอะ ไตม อาึง
ตอก รฆุ อาึ อาึง ปลัฮเตะ ละ เปอะ ตัม เจอๆ เปอะ� ยว่ง ปุย
เมาะ ป ไก ลัง่ อ�ื อาึ เอจี รฆุ ละ เปอะ ตอก รฆุ แตะ ยว่ง
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เอจี เป เปอะ ละ เปอะ เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น ลัก่ โอก ซเงะ
ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ระ ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื โฮ� 5 เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ซ โครฮ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ เซ เกือฮ
ตอ ฮา เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ เลียก กุม ปลัฮเตะ
อาวต อื โครยญ โดฮ� ตอก ป เอจี ซันญา พะจาว อาึง ละ
เปอะ เซ� 6 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เรยีง รพาวม
ละ ซ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ป ไก นึง โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง
โครยญ เจือ เซ ฆาื อ�ื เดอมึ เปอะ โอ ซ แพก ฮา ลปุง เซ�
ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก� 7 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� เด
อมึ เปอะ โอ ซ รไม่ รม่าึก ไม่ ปุย โม เซ ป อาวต ลลาึง เปอะ
เซ� ไม่ โอ เปอะ ซ กอก รโฮงะ มอยฮ พะ ทื อ�ื ไม่ โอ เปอะ
ซันญา โอเอฮี เบือ มอยฮ พะ ยุฮ อ�ื นึง โอ เปอะ ซ รซอฮ
ละ� ไม่ โอ เปอะ ซ นุ่ม ไว พะ ยุฮ อื เซ เฟือฮ เอนิ� 8 ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ เนอึม ลอป รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ ตอก เอจี ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

9 �พะจาว เอจี โครฮ ปุย เมือง ระ ไม่ ระ อมันัต แตะ โอก
ลั่กกา เปอะ� ไก โตว ป ปุน ตอซู ไม่ เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี 10 ปุย ไน โม เปะ ปัง มัฮ ติ ปุย โน่ง เอจี ปุน โครฮ
ครปั ปุย แปน เปือน อื นึง เลียก รุป ดิ พะจาว ไม่ เปอะ ตัม
ป ซันญา อื อาึง� 11 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ นึง แตะ ละ
ซ ฮรกั เปอะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ ฆาื อ�ื

12 �ดัฮ โม เปะ ลเตือฮ ฮา พะจาว ไม่ ลเลียก รไม่ เปอะ
ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ลลาึง เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย โม เซ
โฮ� 13 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ซโตฮ ตอก เฮ�ี เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ แจง โอ อื เญาะ ซ โครฮ ปุย โม เซ เกือฮ
โอก ละ เปอะ� ปุย โม เซ ซ แปน เอนิ ตอก แฮวะ ตอก ซราว
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ละ เปอะ� ซ แปน โรฮ ตอก ไมะแซ ละ ตังโฆระ เปอะ ตอก
โรฮ กัต ป ซ บวก ไง่ เปอะ เซ� ซ คัม โม เปะ ฮอยจ ละ ซ
ชปิ โอยจ เปอะ ฮา ปลัฮเตะ ไมจ ป เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ ละ เปอะ เซ�

14�ปเล่ีย อาึ เอจี ซ เติง เวลา ยุฮ ฮู� โม เปะ โครยญ โฆะ
เปอะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ นึง โตะ รพาวม โกะ แตะ� เยโฮวา
พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี โพต ป ไมจ ละ เปอะ โครยญ เจือ�
ตอก เอจี ซันญา อื อาึง� พะจาว เอจี ยุฮ อื ตัม ป ซันญา
แตะ อาึง โครยญ เจือ� ไก โตว ป วติ ป วงั นึง� 15พะจาว
ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง นึง โอเอฮี ไมจ เซ ตอก ออฮ�
ซ ยุฮ โรฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ นึง ป โซะ อฮั อื อาึง ตอก เซ
โรฮ� ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไลจ โลม� ไม่ เกือฮ เปอะ
โอก ฮา ปลัฮเตะ ไมจ เกือฮ อื ละ เปอะ เฮ�ี 16 ดัฮ โม เปะ
โอ ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี ซันญา แตะ ไม่ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ� ดัฮ โม เปะ นุ่ม ไว พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ เปอะ ละ
พะ เซ โฮ� พะจาว ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เปอะ�
ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ไม่ ซ เกือฮ อื โม เปะ ชปิ ไฮ
โอยจ ฮา ปลัฮเตะ ไมจ ญุ่ก� ป เอจี เกือฮ อื ละ เปอะ เซ��
อฮั เซ โยชูวา�

24
ป อฮั ป มวยญ โยชูวา ลัก่ ลอยจ อื

1ฟวยจ เซ โยชูวา เกือฮ โม อซิราเอน รโจะ รเจอมึ ดิ นึง
เวยีง เชเคม โครยญ เจอ อ�ื เกือฮ โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม
ฮวันา ยุฮ อื โพรม ดิ เตือง โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ไม่ โม ป
ระ ป คาว เตือง โอยจ อ�ื โม เซ อาวต ซองนา พะจาว เตือง
มู แตะ�



โยชูวา 24:2 lxxiv โยชูวา 24:9

2 เญือม เซ โยชูวา อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ป อฮั เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ละ โม เปะ� โฆะ ลัง่ โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ อาวต บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
โม จัตเจือ เปอะ เซ นุ่ม ไว พะจาว ไฮญ� เทรา ป มัฮ เปือะ
อปัราฮมั ไม่ นาโฮน ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� 3 เญอืม เซ อาึ ตาว
อปัราฮมั จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ โอก ฮา เมือง อ�ื ป อาวต
บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลัก่เติต เซ� ตาว โรฮ โฮะ เกือฮ โฮว เล่ีป
เมือง คะนาอนั เฮ�ี อาึ เอจี เกือฮ จัตเจือ อื ไก โฮวน� เมือ
โรง อื เกือฮ ยซิฮกั ละ� 4ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ แม ยาโคป ไม่
เอซาว ละ ยซิฮกั เซ� อาึ เกือฮ เมือง เอโด่ม ป มัฮ เมือง
โฮวน บลาวง ละ เอซาว เซ� ยาโคป ไม่ โม กวน เฌือต อื
ปังเมอ โฮว ฮอยจ เมือง อยีปิ�

5 �ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ฮอยจ เคะ อ�ื
อาึ เกือฮ เม่ะมัก่ โซะ ลอน เกิต ละ โม อียปิ เซ โฮวน เจือ�
ฟวยจ เซ อาึ นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ� 6 เญื
อม เกือฮ อาึ โม จัตเจือ เปอะ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� โม อี
ยปิ เซ อาื อื ไม่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� 7 เญือม
ฮอยจ อื ละ ปลัฮ รอาวม ซครกั เกอ� โม จัตเจือ เปอะ เซ
กอก ปัว อาึ เรอมึ แตะ� อาึ เกือฮ เอนิ เฟียก อาวต ซน่ะ โม
โกะ อื ไม่ โม อียปิ เซ� อาึ เกือฮ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ ลุป โม
อียปิ ปอ ยุม อื เตือง โอยจ แตะ� โม เปะ เอจี ยุ เปอะ ไอฮ
ป ยุฮ อาึ นึง เมือง อียปิ เปอ� ฟวยจ เซ โม เปะ โฮลฮ แม
เปอะ อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เล่ีญ�

8 �ฟวยจ เซ อาึ ตาว โม เปะ ฮอยจ ละ เมือง อาวต โม อา
โมไร ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� โม เซ ตอซู ไม่
โม เปะ� อาึ ปังเมอ เกือฮ เปอะ เป โม เซ� อาึ ยุฮ ไลจ ไม่ อื
ซองนา เปอะ� โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ ปลัฮเตะ ยุฮ อื แปน
คอง แตะ เบือ อ�ื 9 เญือม เซ บ่าลัก กวน ซีโพ ป มัฮ กซัต
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เมือง โมอปั ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ� กอก บ่าลาอมั กวน เบโ่อ
ฮอยจ ละ ซ ซะ ซม่อต แตะ โม เปะ� 10 อาึ ปังเมอ โอ ญอม
งอ่ต ป อฮั บ่าลาอมั เซ� อาึ เปียน ป อฮั อื เกือฮ แปน รซอม
ปิฮ มุ่น ละ โม เปะ� มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ อาึ โม เปะ โปน
ฮา อมันัต กซัต บ่าลัก เกอ�

11�ฟวยจ เซ โม เปะ เตือง เปอะ โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ
เมือง เยรโีค� โม เยรโีค ตอซู โรฮ ไม่ เปอะ ตอก โม อาโมไร
โรฮ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ โม เปะ เป โม เซ� เกือฮ โรฮ เปอะ
เป โม เปรซีิ� โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม เกอกาช�ี โม ฮไีว
ไม่ โม เยบุ่ต เตือง โอยจ อ�ื 12 อาึ เกือฮ โกวน โอง โกวน
ไอญ โฮว ลัก่กา เปอะ ละ ซ โครฮ อื กซัต อาโมไร ลอา ปุย เซ
เกือฮ ตอ ฮา เปอะ� มัฮ โตว เบือ วจิ เบือ ทนู ยุฮ เปอะ ป เป
เปอะ เบือ อื เซ� 13 อาึ เอจี เกือฮ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ
เปอะ นา ก โอ เปอะ โฮลฮ โอก เรยีง แตะ นึง� เกือฮ เวยีง
ละ เปอะ ป โอ เปอะ โฮลฮ โก ไอฮ� เกือฮ เปอะ โฮลฮ อาวต
ซไบ่ นึง� โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ โซม เปลิ อะงุน ไม่ เปลิ
กาวก นึง รปึม เตือง โอ เปอะ โฮลฮ ซมา ไอฮ�� อฮั เซ ละ
เปอะ พะจาว เยอ�

14�เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ไมจ เปอะ ฮลัต เนอมึ นึง
พะจาว. ไมจ เปอะ นัปทื อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ� ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ ฮุป พะจาว ป ทื โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ เจน อาวต อื โบ โกลง ยูฟะเรตี ไม่ นึง เมือง อี
ยปิ โฮ� ไมจ เปอะ ทื เนอมึ พะจาว ไม่ รซอฮ โรฮ เปอะ ละ�
15 ดัฮ เปอะ โอ ญอม ทื พะจาว, ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ
เลือก ป ซ ทื แตะ� ทื เปอะ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ
เจน อาวต อื โบ โกลง ยูฟะเรตี ญุ่ก� ทื เปอะ พะจาว ทื โม
อาโมไร นา ก อาวต เปอะ ปเล่ีย เฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ เลือก
แปฮ� อาึ ไม่ ปุย ไฮญ เญือะ อะ เตือง โอยจ เจอะ ปังเมอ ซ
ทื เยโฮวา�� อฮั เซ โยชูวา เยอ�
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16 โม ลัปซด่อน อฮั เฮ�ี �เอะ แจง นึง โอ แตะ ซ ละ โปวฮ
เยโฮวา ละ ซ โฮว ซาวป แตะ ทื พะจาว ไฮญ เญอ� 17 เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เอะ เอจี นัม เอะ ไม่ จัตเจือ ไพรม เมอะ เกือฮ
โอก ฮา เมือง อียปิ นา ก โฮลฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย โฮ�
เอะ เอจี โฮลฮ โรฮ ยุ ยุฮ อื ป ซัมคัน โฮวน เจือ� พะจาว
เซ เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ คระ โฮว โครง
เอญี เญอะ ติ เจน โฮว เอะ ลลาึง ปุย ตังเมือง โครยญ โดฮ�
18พะจาว เอจี โครฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เมือง เฮี เกือฮ
ตอ ฮา เยอะ� เอะ ซ ทื โรฮ เยโฮวา โรฮ นึง เอจี มัฮ อื พะ
จาว ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ โม ลัปซด่อน เนอ�

19 โยชูวา อฮั แม เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �โม เปะ ปุน ทื
เปอะ โตว เยโฮวา� พะจาว มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป เครอื
ง ลอป ปุย ไน แตะ� ดัฮ เปอะ โฆง แนฮ ยุฮ ป พิต� พะจาว
ซ ยวก โตว อื ละ เปอะ� ซ ญอม โตว เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก
ลลาึง เปอะ เฟือฮ เอนิ� 20 ดัฮ เปอะ ละ โปวฮ พะจาว นึง ทื
เปอะ พะจาว ไฮญ� พะจาว ซ ลเตือฮ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ�
ปัง เอจี ยุฮ ป ไมจ ละ เปอะ ไพรม อื โฮวน เจือ� ซ เกียฮ ยุฮ
ลัง่ ไลจ ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

21 โม ลัปซด่อน อฮั เฮี ละ โยชูวา� �มัฮ โตว ตอก เซ�
เอะ ซ ทื เนอมึ พะจาว,� อฮั เซ เตือง มู แตะ�

22 โยชูวา อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี เลือก เปอะ รซอฮ
ละ เยโฮวา� เอจี มัฮ แปน เปอะ พีญัน ละ โกะ แตะ ไอฮ
เออ�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ อื แอฮ� เอะ เอจี ปุน แปน เนอะ
พีญัน อื ละ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ โม ลัปซด่อน เนอ�

23 โยชูวา อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โปวฮ แปฮ ฮุป
พะจาว ตัง ปะเทต ป ไก ไม่ เปอะ เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ เกือฮ
รพาวม เปอะ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน โน่ง�� อฮั
เซ ละ อ�ื
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24 โม ลัปซด่อน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ทื เนอึม เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ แตะ� เอะ ซ เนองึ เงอะ ป อฮั อื อาึง ละ แตะ
เซ�� อฮั เซ�

25ซเงะ เซ โยชูวา เกือฮ ปุย ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว
นึง เมือง เชเคม เซ� เกือฮ อื แปน ป ตอน ป ฮมัน� เกือฮ
ลปุง ซตอก แตะ อาึง ละ อื ไม่ โกตไม� เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม ป
อฮั แตะ เซ� 26 ไซฮ อาึง อื ละ อื นึง นังซื นังฮา� อฮั �นังซื
โกตไม ยุฮ พะจาว� ไม่ อ�ื ลบุ่ฮ ซโมะ ระ ละ อื ติ� โบลวง อื
ฆรมึ โคะ ไฆรจ โบ พากัง ซัมคัน ยุฮ พะจาว. 27อฮั เฮี ละ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื �เกือฮ ซโมะ เฮี แปน ซกิ พีญัน ละ เอะ นึง
เอจี ฮมอง อื ลปุง อฮั พะจาว ละ เอะ โครยญ มวยญ� ดัฮ
โม เปะ โอ เนอึม รพาวม นึง ป ซันญา เปอะ อาึง เซ� เกือฮ
ซโมะ เฮี แปน พญีัน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 28ฟวยจ เซ โยชูวา
พลวย ปุย เอญี� โม เซ เอญี เนอึม ฮอยจ ก อาวต แตะ เตื
อง ไพ เตือง มัน�

โยชูวา ไม่ เอเลอาซา ยุม
29ฟวยจ เซ โยชูวา กวน นนู ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ

ยุม� เญอืม ยุม อื เซ อาญุ อื ไก ติ รอย ไม่ กาว เนอมึ� 30 ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง นาตี เญือะ โกะ อื ไอฮ� มัฮ ยว่ง ทิมนัต
เซรา ป อาวต นึง บลาวง ไน เคต เจอ เอฟราอมิ� เบือง รม
อยจ อื เซ ไก ลวง ก ล่าวง เปือง โม กาอตั�

31 ไน ติ เจน ไอม โยชูวา ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง เมาะ ป
เตือน ยุ โอเอฮี ป ซัมคัน ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน เซ�
โม อซิราเอน ทื เนอมึ ทื โรวะ พะจาว.

32 ฆัว ยุม โยเซป ป โรวก ปุย เน่อมึ นึง เมือง อียปิ โฮ
ปุย รมอยจ อื โบ เมือง เชเคม� ปุก เตะ รวี ยาโคป เน่อมึ
นึง กวน เฌือต ฮาโม ไพรม อ�ื รวี อื นึง มาื นัมนัก ติ รอย



โยชูวา 24:33 lxxviii โยชูวา 24:33

แทป� ฮาโม เซ มัฮ เปือะ เชเคม� เตะ นา เซ ลอต แปน
เตะ ยุฮ โม จัตเจือ โยเซป�

33 เอเลอาซา ป มัฮ กวน อาโรน ยุม โรฮ� ปุย รมอยจ อื
โบ ยว่ง กิปอา� นาตี เซ มัฮ ป โฮลฮ ฟีเนฮตั ป มัฮ กวน เอ
เลอาซา เซ เญือม รฆุ ปุย เตะ โฮ� ปุก เตะ นึง บลาวง ป
โฮลฮ เจอ เอฟราอมิ โรฮ�
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