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มีคา
มีคา ป ซึป ลปุง พะจาว มัฮ ปุย เจน ติ ไม่ เจน อซิยา� ยว่ง

ไพรม อื มัฮ ยว่ง แตวะ นึง เมือง ยูด่า� ป มัฮ เมือง อาวต
ลวง ก เซฮ� มีคา แจง นึง ซ ลอก เมือง ยูด่า ป โตะ ป ตอง
เล่ีป ปะเทต อาวต แตะ ตอก โรฮ ไลลวง อฮั อาโมต ป โตะ
ป ตอง ซ เกิต ละ เมือง อซิราเอน ป มัฮ เมือง ก ล่าวง นึง
อื เซ� ควน ฆาื ซ ลอก อื ป โตะ ป ตอง เซ มัฮ ตอก ปุ แตะ
ไม่ เมือง ก ล่าวง เซ โรฮ� มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย ป โอ ซื โอ ไซ ละ
ปุ แตะ� กัน เซ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ� ป อฮั มีคา
เฮี ปังเมอ ซโตฮ ฮา ป อฮั อาโมต นึง ไลลวง ตอก โฮลฮ ปุย
ซโอว รพาวม ไม่ ป ไมจ ป ซ เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ ปุย เจน
ลัก่กา อ�ื
คอ ป ไมจ ปุย แลน ที ฮา ก ไฮญ มัฮ โบ่ต 4, คอ 1-4, มัฮ

ไลลวง กัน อาวต เฮน อาวต ฮลอง ปุย ไม่ ปุ แตะ เล่ีป ปลัฮ
เตะ� ซ อาวต ฆรมึ ตัตเตียง กซัต ระ ไล ติ ปุย ป มัฮ จัต
เจือ ด่าวติ เซ� ปุย เซ ซ เกือฮ ปุย ไน เมือง แตะ อาวต ไมจ
อาวต มวน� (แลน นึง โบ่ต 5 คอ 2-4) ติ คอ อื แม ป เกีย
ฮ ซรุป โอเอฮี โฮวน เจือ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย
มัฮ นึง โบ่ต 6 คอ 8. มัฮ อฮั อื เฮ�ี �โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
พะจาว เอจี รโฮงะ อื ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� ป ฆวต
เกือฮ พะจาว โม เปะ ยุฮ ป ปุก รพาวม อื มัฮ โอเอฮี ไล เฮ�ี
ไมจ เปอะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม
ฮรกั เนอึม แตะ� ไม่ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
ไม่ รพาวม ญิงญอม แตะ��
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ป โตะ ป ตอง ซ เกิต ละ ซามาเรยี ไม่ เยรูซาเลม
1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ มีคา� ป มัฮ ปุย ยว่ง โมเรเชต�

เจน เซ เยอ� โยทัม� อาฮตั� ไม่ เฮเซคียา แปน กซัต นึง
เมือง ยูด่า� มีคา เซ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ ซา
มาเรยี ไม่ เยรูซาเลม� 2 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต เตอ
ไมจ เปอะ งอ่ต� ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื โครยญ
เจือ� ไมจ โรฮ อื งอ่ต โรฮ� เอจี มัฮ พะจาว เยโฮวา ไอฮ ป
แปน พีญัน นึง กัน ฟอง แตะ โม เปะ เอ� ลปุง พะจาว เซ
โอก เน่อมึ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื

3 งอ่ต แลน เมอะ� พะจาว เอจี ซ โอก โฮว ฮา ก อาวต
แตะ� ซ เลีฮ บึน เปือง โม ฮลาวง นึง ปลัฮเตะ� 4 บลาวง ป
เลีฮ บึน อื เซ ซ ลวยจ ซ ไน เอนิ ฆาื อื ตอก ญู เปือต ปุย นึง
งอ โฮ� ป มัฮ โตะ โลก นึง อื ซ รกัฮ ลเฆือฮ� ปอ เอนิ แปน
อื งวต ตอก เญอืม เลีฮ รอาวม นา ก พรกั อื โฮ� 5ป เกิต โอ
เอฮี ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ โม ยาโคป� มัฮ โรฮ
ฆาื กัน ฆอก ยุฮ โม อซิราเอน� พิต โฌวะ ยุฮ โม ยาโคป เซ
มัฮ เกิต อื เน่อมึ ก เมอ� มัฮ ป เกิต เน่อมึ เวยีง ซามาเรยี
โม่ มัฮ อ�ื กัน ไว ฮุป นึง เมือง ยูด่า เซ มัฮ เกิต อื เน่อมึ ก
เมอ� โม่ มัฮ เกิต อื เน่อมึ เยรูซาเลม�

6�เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ซามาเรยี เญื่อฮ ไลจ�
ซ เกือฮ แปน เยอื เตะ ตาวน นา ก เปง อื ละ ซ ยุฮ ปุย รปึม
อะงุน นึง� อาึ ซ โทก โปวฮ ซโมะ ป โก ปุย เวยีง เซ นึง เกือฮ
เลีฮ โตะ งวต� ซ มัฮ ลัง่ ทัน ปลาว อื ป ซ โฮลฮ ปุย ยุ นึง
อ�ื 7 ฮุป ระ งวยฮ ยุฮ อื ซ ตุฮ ปุย เกือฮ บลวย� โอเอฮี ป
ตัน ปุย ละ มอจังคึต นึง เวอืต ยุฮ อื ซ ฮะ ตื นึง งอ� ฮุป ไว
ปุย เซ ซ แปน เยอื ครมั รฌุฮ� เวยีง ซามาเรยี เซ มัฮ โฮลฮ
อื โอเอฮี โม เซ นึง งวยฮ โชะ แตะ มอจังคึต นึง เวอืต ยุฮ
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แตะ� โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื ปังเมอ ซ ตุย โรวก อื ฮา อื ละ
ซ โกว อื แปน งวยฮ มอจังคึต นึง เมือง ไฮญ�� อฮั เซ�

8 มีคา อฮั เฮ�ี มัฮ ฆาื โอเอฮี ตอก เซ ป เยอืม เนอมึ เยอื
ม แนม อาึ ฆาื อ�ื อาึ อาวต โยะ เครองึ ไม่ โฮว โยะ เกิป
ฆาื� โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� เซียง ครวก รโอง
อาึ เซ ตอก เอนิ เซียง เบรอมึ บราวก โฮ� เซียง เยอืม เมอะ
เซ ตอก โรฮ เอนิ เซียง รกั ไซม โนก กะจอกเทต โฮ� 9 มัฮ
ฆาื เบราะ บัต่ เวยีง ซามาเรยี ป โอ เกียฮ ไฮ ติ ชวง เซ� เอจี
ฮอยจ ละ เมือง ยูด่า� มา โรฮ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เย
รูซาเลม� ป มัฮ นา ก อาวต ปุย ไน อาึ� อฮั เซ มีคา� 10 ปุ ร
โฮงะ เกือฮ ปุย เมือง กัต ยุง ไลลวง ไป เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ยุ
เยอืม เปอะ� โม เปะ ปุย ยว่ง เบ่ตเล-อฟัรา� ไมจ เปอะ คุก
คัก ลลาึง เตะ รกาื ละ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ตุก แตะ� 11 โม
ป อาวต นึง ยว่ง ชาฟี ซ โฮว แปน ครา ปุย� ซ โฮลฮ เอนิ โฮว
ฆาวง ไม่ โอต อื โซะกิจ แตะ� โม ป อาวต นึง ยว่ง ซานัน ซ
โรวต โตว โอก ฮา ยว่ง แตะ� เญือม เอจี ฮมอง เปอะ เซียง
เยอืม ปุย นึง ยว่ง เบ่ตเอเซน เนอ� ซ ยุง เอนิ เปอะ ฆาื อื โอ
แตะ เญาะ เกียฮ เปิง ยว่ง เซ เยอ� 12 โม ป อาวต นึง ยว่ง
มาโรต ซ มอง โรฮ ป ฮอยจ เรอึม แตะ ไม่ รพาวม กลาึง
แตะ� มัฮ ฆาื เกือฮ พะจาว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปุย�
ฮอยจ เอนิ ละ อื นึง โตะ รเวอืะ เวยีง เยรูซาเลม� 13 โม เปะ
ป อาวต นึง เวยีง ลาคิต เตอ� ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง บรอง
ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ เมือะ เลาะ รุป เซิก� โม เปะ เอจี
เฮยีน เปอะ โม อซิราเอน นึง กัน ยุฮ เปอะ มัป่� เอจี แปน
เอนิ ควน เกือฮ เปอะ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ยุฮ โรฮ มัป่
ฆาื อ�ื 14ปเล่ีย เฮี โม ยูด่า เยอ เอจี โฮลฮ เอนิ โอก ฆาื อื ฮา
ยว่ง โมเรเชตกัต� กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เนอ เญาะ ไก โตว
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ป เรอมึ ฆาื อื เน่อมึ นึง ยว่ง อกัซิป� 15 โม เปะ ป อาวต นึง
ยว่ง มาเรชา เยอ� พะจาว เอจี อฮั ติ แตะ ซ มอป โม เปะ ละ
โม ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ ละ ซ ชะ ลู อื บัน่เมือง ยุฮ เปอะ�
โม ป ระ ป คาว ยุฮ โม อซิราเอน ซ โฮว เม่าะ ติ แตะ นึง โตะ
ทัม อะดุ่นลัม� 16 โม เปะ โม ยูด่า เยอ� ไมจ เปอะ ญัป อาึง
ฮาึก แตะ ละ ซ เยอืม เปอะ ป มัฮ กวน ฮรกั แตะ เซ� ไมจ
เปอะ คุต อาึง ฮาึก แตะ เกือฮ ติ เปอะ แกล ไกญ ตอก เรยีง
โฮ� นึง ซ โฮลฮ โม กวน เปอะ รกัฮ ฮา เปอะ ละ ซ โฮว แปน
อื ครา นึง เมือง ปุย ไฮญ�

2
โม ป โคมเฮง ป ตุก ป ญัก

1 โม ป คิต งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร เน่
อมึ นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ฆาื อ�ื ปุย
ตอก เซ เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โกฮ โฮว ยุฮ เอนิ กัน ฆอก
เซ ตัม ป เอจี คิต งอ่ต แตะ อาึง นึง ปุน ยุฮ เนอึม อ�ื 2 ปุย
โม เซ ดัฮ ฆวต ไอฮ ชจิ ม่า ยุฮ ปุย โฮ� โฮว ซาวป เอนิ ลู ตุย
อื ฮา อ�ื ดัฮ ฆวต ไอฮ เญือะ อาวต คราว โซม ปุย� ซ ซาวป
โรฮ ชะ ลู อ�ื โม เซ ซาวป คัม ปุย ไม่ ซะ เต อื เญือะ ม่า อ�ื
ซาวป คานัป ตุย ป แฮรน ป รอน อื ฮา อ�ื

3 พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ เกือฮ เอนิ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ เปอะ� ปัง ซ ตอ เปอะ ฮา ซ ไก โตว ตอก โปน
เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว แปน ปุย เกียฮ ฮุน� นึง ซ
ฮอยจ เม่ะมัก่ โซะ ลอน ละ เปอะ� 4 เญือม เซ โม ป เกละ
ยุ เปอะ ซ โล่ ญวยฮ โม เปะ� ไม่ ซ เพียก แฮม อื โม เปะ
นึง ฮมอง อื รซอม เยอืม เปอะ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ไลจ โลม
โอยจ เนอึม เมอะ� พะจาว เอจี ตุย เตะ ลโลวง ยุฮ เอะ ฮา
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เยอะ� โอยจ แกล เอนิ� ป มัฮ นาตี ชจิ รปึม เญือะ ม่า
เยอะ� เอจี เกือฮ อื ละ โม ป ฮอยจ โฮมวต เอะ เกือฮ แปน
ครา แตะ� � อฮั เซ�

5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ป มัฮ โม ป คัม ตุง ปุย
เยอ� ซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง ปลัฮ
เตะ ป ซ รฆุ โม ปุย ไน พะจาว ละ ปุ แตะ�

6 โม ลัปซด่อน เนอ คัต เวยีน อาึ ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ ซึป
ลปุง พะจาว ละ เอะ� ปุ เญาะ ซึป ลปุง พะจาว นึง ไลลวง
เซ� พะจาว ซ เกือฮ โตว เอะ โฮลฮ โชะ นา แตะ�� อฮั เซ�

7 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� อมั คาว ละ อฮั อู
เปอะ โอเอฮี ตอก เซ� พะจาว อมั มัฮ โอ อื เญาะ ไก รพาวม
ลัง่ ละ ปุย� โอเอฮี โม เซ อมั มัฮ เนอึม ป ยุฮ พะจาว� ป
อฮั ป มวยญ พะจาว โม่ มัฮ ป ไก ป มัฮ ละ โม ป ยุฮ ป ปุก ป
ลอก�

8พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี โฆง เปอะ เกือฮ ติ
แตะ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน อาึ� โม เซ มัฮ โม ป เอจี
เอญี เน่อมึ โฮว รุป แตะ ไม่ เอจี โคะ อื ติ แตะ ซ โฮลฮ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� โม เปะ ปังเมอ ลู เปอะ ลปิ ฮอป อื ฮา อ�ื
9 โม เปะ เอจี โครฮ เปอะ โม แมฮงั ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ เกือฮ
โอก ฮา เญือะ ไมจ เญือะ มวน อ�ื ไม่ โอ เปอะ เกือฮ โม กวน
อื โฮลฮ รปั กุนมุ่น เน่อมึ นึง อาึ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 10 โกฮ
โฮว แปฮ เมิฮ� นา เฮี มัฮ โตว นา ก อาวต เฮน อาวต ฮลอง
เปอะ นึง� มัฮ นาตี รแอม ไล ละ ยุ อาึ อ�ื เอจี โฮวน ลอน
พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� ซ จัมเปน มัฮ นา ก เกือฮ ปุย ลอก ป
โตะ ป ตอง ปอ ชปิ ไฆร แตะ เอนิ� 11 มัฮ ไก อื ติ ปุย ป โฮว
ซาวป อฮั ลปุง โอ เนอมึ ลปุง คีอู ละ ปุย ตอก เฮ�ี �พะจาว
อฮั เฮ�ี ไปล อะงุน ไม่ ไปล ไฮญ ซ ปัต เลีฮ ละ เปอะ ตอก
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ปัต รอาวม โฮ�� ดัฮ อฮั เซ� มัฮ ปุย ตอก เซ ป ฆวต เกือฮ
ปุย โม เฮี อื ซึป ลปุง พะจาว ละ แตะ�� อฮั เซ�

12พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� อาึ
ซ ซาวป รโจะ โม เปะ ป ไอม ลัง่ อื เซ เกือฮ อาวต ดิ ติ โดฮ�
อาึ ซ นัม โม เปะ เกือฮ โฮลฮ อาวต ดิ� ตอก แกะ แม อาวต
โตะ คอก โฮ� ตอก โรฮ โม แกะ ป อาวต นึง กังเด่น โฮ�
นาตี อาวต เปอะ เซ ซ ลอยฮ เซียง ปุย โฮวน นึง เนอึม เยอื
เอนิ�� อฮั เซ� 13 พะจาว ซ โปฮ คระ ละ ปุย โม เซ� ไม่
ซ นัม อื เกือฮ โอก เอญี� ปุย โม เซ ซ เญื่อฮ รเวอืะ ฆรุง
เวยีง� ซ โฮลฮ โอก ซไบ่ นึง อ�ื พะจาว ป มัฮ กซัต ยุฮ อื เซ
ซ นัม คระ ละ อื เกือฮ โอก เอญี�

3
มีคา รโฮงะ พิต ยุฮ โม ฮวันา ปุย

1 โม เปะ ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ
งอ่ต ที� มัฮ โม เปะ ป ลัง เครองึ นึง กัน ปุก กัน ลอก เกอ�
2 โม เปะ ปังเมอ ลเตือฮ เปอะ เกละยุ ป ไมจ� เอจี ฮรกั เนอึ
ม เปอะ ป ฆอก ฮา อ�ื โม เปะ เอจี แจฮ เปอะ ฮกั เอจี ทัก
เปอะ เนะ ปุย เตือง ไอม ลัง่ อ�ื 3 เอจี กุก เอนิ เปอะ โตะ โม
ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� เอจี ปอฮ เปอะ ฮกั ปุย โม เซ� ไม่ เอจี
กิต เปอะ ซองั อื แปนๆ ตอน อ�ื เอจี เม่ียก เอนิ เปอะ แปนๆ
ไซจ อื ตอก โตะ อาวต โตะ โดง โตะ เดือง โฮ� 4 เอจี เติง
เวลา ละ ซ กอก เปอะ ปัว นึง พะจาว เยอ� พะจาว ปังเมอ
โอ ซ งอ่ต อื ละ เปอะ� ซ โลยฮ โตว รซอม ไววอน เปอะ�
มัฮ ฆาื เอจี โฮวน ลอน ป ฆอก ป เบร ยุฮ เปอะ�

5 โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� เอจี ซาวป จุ
ปุย ไน อาึ นึง ไลลวง ตอก เฮ�ี ดัฮ ปุย เกือฮ ป โซม ป ปอน
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ละ โฮ� เคียต โคะ ปุย ซ โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง เบือ อ�ื ดัฮ
ปุย โอ เกือฮ โอเอฮี ละ โฮ� เคียต โกว มอยฮพะจาว ละ พระ
แตะ ปุย นึง อฮั อื กัน รุป เซิก ซ เกิต ละ อ�ื พะจาว อฮั อื
ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี 6 �โม เปะ ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป
ลปุง อาึ อ�ื เอจี นัม เปอะ ปุย ไน อาึ เกือฮ โฮว นึง คระ พิต�
อาึ เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี ฆาื อ�ื
ไม่ โอ เปอะ เญาะ ซ เกียฮ รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย� เอจี
ซดิ เนอมึ ซ ไลจ โญต เซีย ซัก เปอะ� ตอก ซดิ ซ ไฆร ซเปีย
เญือม เอจี เลียก ซเงะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม เซ โม
ป เกียฮ รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เซ� ซ อาวต ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ นึง โอ อื ปุก ยุฮ ป อฮั ป อู แตะ� ซ โฮลฮ โชะ
นา แตะ นึง โอ พะจาว เญาะ โลยฮ รซอม ปัว อื เซ�

8ป มัฮ ตัว อาึ นึง อื เฮ�ี อาึ ปังเมอ เอจี โฮลฮ อมันัต แตะ
เบือ อาวต ลปุ พะจาว ไม่ เยอะ กุม ปอ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ
ยุง ป มัฮ ป ปุก ป ลอก� ไม่ เกือฮ อื อาึ ไก รพาวม กา ละ ซ
รโฮงะ แตะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน เซ ไม่ มัป่ ตุต ยุฮ อื
ละ อ�ื 9 โม เปะ ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เนอึ
ม เปอะ งอ่ต ที ไลลวง เฮ�ี โม เปะ เอจี เกละ เนอมึ เปอะ ยุ
กัน ซื กัน ไซ� ไม่ เอจี เปียน เปอะ ป ปุก เกือฮ แปน ป พิต�
10 โม เปะ เอจี โก เปอะ เวยีง เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ยุฮ พะ
จาว เซ นึง กัน ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ กัน โอ ซื โอ ไซ�
11 โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เซ เอจี รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี ฆาื
ฮนั อื นึง มาื นนุ ปุย แตะ� โม ซตุ นึง อื เอจี เพอกึ โรฮ ปุย
ฆาื ฆวต ไอฮ อื จังลา แตะ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื เซ
เอจี มัฮ โรฮ รโฮงะ อื ป ซ เกิต ละ ปุย เบือ ฮนั แตะ นึง มาื�
ปุย โม เซ ตัง โคน ตัง อฮั โรฮ ลัง่ พะจาว อาวต ไม่ แตะ� อฮั
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อื ตอก เฮ�ี �พะจาว มัฮ ป อาวต ลอป ไม่ เอะ� โม่ มัฮ อ�ื
ไก โตว ตอก ซ เกียฮ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ โม เอะ เอ�� อฮั
เซ� 12 เคียง เมอ ยุฮ โม เปะ อื ตอก เซ เยอ บลาวง ซีโยน ซ
ไท ปุย ตอก ไท แตะ ชจิ โฮ� เวยีง เยรูซาเลม เมอ ซ แปน
เยอื เอนิ ตอก ก ทุเทอมึ ปุย ครมั โฮ� ป มัฮ บลาวง ซัมคัน
นา ก ไก วฮินั เซ ซ ลอต เอนิ แปน โตะ เพระด่าวก ฆาื อ�ื

4
ไลลวง บัน่เมือง โคระ ยุฮ พะจาว

1 เวลา ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ฮ�ี พะจาว ซ ยวก อาึง บลาวง
นา ก อาวต วฮินั ยุฮ แตะ� เกือฮ อื ฮลาวง ฮา บลาวง ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ โรฮ อื ฮลาวง ฮา เปือง โม เปือง
มอยจ โครยญ โดฮ� ปุย โฮวน เมือง เงอ ซ ฮาวก ฮอยจ นึง
บลาวง เซ เตือง มู แตะ�

2 เญือม เซ ปุย โฮวน เมือง เซ ซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�ฮาวก� ไมจ เอะ ฮาวก ดิ นึง บลาวง ยุฮ พะจาว. ไมจ
ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ทื ยาโคป เดอมึ พะจาว ซ
รโฮงะ คระ โครง ยุฮ แตะ ละ เอะ� ละ ซ โฮลฮ เอะ โฮว นึง
คระ ยุฮ อื เซ�� พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว ซ โอก เน่อมึ นึง
บลาวง ซีโยน� ลปุง รโฮงะ พะจาว ซ โอก เน่อมึ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� 3 พะจาว ซ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย โครยญ
เจือ ปุย� พะจาว ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ เมือง ปุย ระ เรยีง นา
ก ซไง อ�ื ปุย เตือง โอยจ อื ซ เฌาะ แตม วจิ เกือฮ แปน
ไท� ซ เฌาะ แตม เพลียฮ เกือฮ แปน มิต ละ ซ ด่วยฮ แตะ
กัก โคะ นึง� ปุย โครยญ เมือง เญาะ ซ รุป โตว ปุ แตะ เฟือ
ฮ� เญาะ ซ เฮยีน โตว โรฮ ไลลวง กัน รุป เซิก ติ ตื เนอึม�
4 ปุย โครยญ โฆะ ปุย ซ งาวม ฆรมึ โคะ อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ
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แตะ� ไก โตว ป ซ เกือฮ โม เซ ฮลัต เตีจ เจอ� ลปุง เซ เอจี
มัฮ ป โอก เน่อมึ นึง มวยญ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� 5 ปัง
ทื เมือง ปุย ไฮญ พะ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�
เอะ ซ ทื แนฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ
ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

6 พะจาว อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ ซ รโจะ โม ป อาวต เฮยี
อาวต ไฮ นึง แปน อื ครา ปุย� ไม่ โม ป คาโด่ ไม่ โม ป โซะ
รพาวม นึง ลอก แตะ ตุต ยุฮ อาึ� 7 โม ป คาโด่ ป ไอม ลัง่
เซ� ไม่ โม ป อาวต เฮยี ไฮ ก ซไง อื เซ� อาึ ซ ซเพระ แม
เยอะ เกือฮ อาวต ดิ� ซ เฌาะ ตัง โคระ เกือฮ แม แปน เมือง
ตอน ฮมัน� อาึ ซ อาวต นึง บลาวง ซีโยน� ซ แปน กซัต
ยุฮ อื เน่อมึ ซเงะ เซ โฮว ไป นา โอ เญาะ ไก ลอยจ� 8 เออ�
เยรูซาเลม� ปะ ตอก เปอะ เญือะ ฮลาวง มอง ปุย แกะ ยุฮ
แตะ โฮ� พะจาว อาวต นึง ปะ ละ แลน แก อื ปุย ไน แตะ�
ซ โฮลฮ แม เปอะ แปน เมือง กาวะ ตอก ไพรม แตะ� ซ ไก
แม กซัต ยุฮ เปอะ ตอก ไพรม อ�ื

9 �ปเล่ีย เฮี เมอยุ เยอืม เรยีง เปอ� เมอยุ แงงฮั เปอะ
ตอก ปรโปวน โซะ นึง ซ เติง เคิ รอาวม แตะ� อมั มัฮ ฆาื
โอ เปอะ เญือะ ไก กซัต ยุฮ� อมั มัฮ ฆาื เอจี ยุม โม ป มัฮ
ทีปึกซา ยุฮ เปอะ� 10 เออ� ปุย เวยีง เยรูซาเลม� ไมจ เนอึ
ม เปอะ พัต ไป มา ติ แตะ ไม่ แงงฮั เปอะ นึง โซะ ป อาวม
แตะ ตอก ปรโปวน ซ เติง เคิ รอาวม โฮ� ปเล่ีย เฮี ซ จัมเปน
เปอะ โอก ฮา เวยีง เฮ�ี ซ จัมเปน เปอะ ไอจ เพระด่าวก� ซ
โฮลฮ เปอะ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� ปังเมอ ซ ไก ป
เรอึม เปอะ นา เซ เยอ� พะจาว ซ โตฮ โม เปะ โอก ฮา อมั
นัต โม ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ�

11 �เอจี ไก ปุย โฮวน เมือง ป รโจะ ดิ ละ ซ ตอซู แตะ ปุ
แตะ ไม่ โม เปะ� โม เซ อฮั ติ แตะ ไมจ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง
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เยรูซาเลม� ฆวต ฟวยจ พาวม นึง ยุ แตะ ไลจ โลม เมือง
เฮ�ี 12 ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ยุง ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง
โตะ รพาวม แตะ� โม เซ ยุง โตว รโจะ พะจาว แตะ อาึง ละ
ซ ปุฮ อื ตอก ปุฮ ปุย เฮงาะ ฟาว ป เอจี รโจะ แตะ อาึง นึง
รบุฮ โฮ��

13 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� โกฮ
ปุฮ แปฮ ปุย โม เซ ตอก ปุฮ ปุย เฮงาะ โฮ เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ ระ เรยีง ตอก โมวก ไก โด่วง ไร� ตอก โรฮ โมวก ไก
กลอฮ ไร ซเงี โฮ� โม เปะ ซ เกือฮ เปอะ เมือง ปุย ม่ะ บลวย�
คาวคอง รโจะ โม เซ อาึง นึง ยุฮ แตะ กัน ไฮะฮอน� โม เปะ
ซ ทไว แม เปอะ ละ อาึ ป มัฮ พะจาว กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

5
1 โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เกือฮ ตฮนั ยุฮ เปอะ

รโจะ แปฮ� ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เอะ เอจี ซ แวต เอะ
ละ ซ คัง แตะ เอะ� โม เซ ซ ตอซู ป ตัตเตียง อซิราเอน ตอก
ปุฮ ปุย นา ปุ แตะ นึง คอน โฮ�

ป ตัตเตียง ปุย โอก เน่อมึ เบ่ตเลเฮม
2พะจาว อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ยว่ง เบ่ตเลเฮม เอปฟราทา�

ปะ มัฮ เปอะ ยว่ง แตวะ นึง ลลาึง เจอ ยูด่า� ปัง มัฮ ตอก
เซ� ซ โอก เน่อมึ นึง ปะ ติ ปุย ป ซ แปน ป ตัตเตียง เมือง
อซิราเอน ละ อาึ อ�ื ปุย เซ มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่� เน่
อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่�� อฮั เซ�

3พะจาว ซ ละ เยอื โม อซิราเอน ฆาื อื ฮอยจ ละ เวลา กัม
โนต แตะ เซ� เญือม เซ ปรโปวน ป โซะ นึง เติง เคิ รอาวม
แตะ เซ ซ เฟือฮ� เญอืม เซ โม อซิราเอน ป โอ อื ดิ เอญี เน่
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อมึ ก อาวต เฮยี อาวต ไฮ แตะ เซ ซ เอญี โรฮ เคะ ปุย เมือง
โกะ แตะ ไอฮ�

4 ป ตัตเตียง โม อซิราเอน เซ ซ ชุง เลียง แกะ ยุฮ แตะ
เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� มัฮ ซ เลียง อื เบือ
รงั ซเปีย คึนัก มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� โม แกะ เซ
ซ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง ซ มัฮ ปุย เซ ป ระ ป คาว ฮอยจ
ลอยจ เตะ เตือ มะลอง� 5 ปุย เซ ซ เกือฮ ปุย อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ�
เญือม เลียก ตอซู โม อตัซีเรยี เมือง เอะ� ไม่ ฮอยจ เลีย

ป ลอย อื บัน่เมือง อาวต เตอะ� เอะ ซ เกือฮ โม ฮวันา ป ตึก
นึง เกง เลือ แตะ โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เซ� 6 โม ป มัฮ ฮวั
นา เซ ซ ปุน เป เอนิ ปุย เมือง อตัซีเรยี ไม่ โฮลฮ อื ตัตเตียง
เบือ ปุน รุป แตะ ไม่� เอจี ปุน ตัตเตียง เนอมึ เมือง นิมโรต
เบือ อ�ื เอจี ซ เกือฮ เนอมึ เอะ โปน ฮา โม อตัซีเรยี ป เลียก
กไน เคต เมือง เอะ ละ ซ ซะ เต อื เซ�

7 โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ ซ มัฮ ตอก รอาวม รน่ะ
ยุฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื ซ มัฮ โรฮ ตอก เฮละ ซวย ป เกียฮ ไมจ
ยุฮ พักเญือ ซมา ปุย โฮ� มัฮ โม ป เปิง พะจาว� มัฮ โตว
เปิง อื ปุย ปลัฮเตะ� 8 โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ� ซ อาวต
ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� ซ มัฮ เอนิ ตอก ซิงโต ป ไร ซาวป โอ
เอฮี ละ ซ เกียต กุก แตะ นึง โตะ เพระด่าวก โฮ� ซ เลียก
เอนิ ลลาึง โม แกะ เซ ละ ซ เกียต กุก อื ปอ แฌฮ เอนิ อ�ื
ไก โตว ป ปุน เรอมึ เกือฮ โปน อื ติ ตื เนอมึ� 9 โม อซิราเอน
ซ ปุน เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ� ซ โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ อื เตื
อง โอยจ อื ตอก เซ โรฮ�

10พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน เวลา เซ เยอ� อาึ ซ ตุย บรอง ยุฮ
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เปอะ ฮา เปอะ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ เปอะ�
11 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง อาวต เปอะ
เซ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เญื่อฮ โรฮ ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ
เซ เกือฮ ไลจ แกล เอนิ� 12 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กทา กทอง ป
โกว โม เปะ ไม่ ปุ แตะ เซ� เญาะ ซ เกือฮ โตว โรฮ โฮมพี ไก
ซน่ะ ลลาึง เปอะ เฟือฮ เอนิ� 13 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไว โม
เปะ ไม่ ซกัง ซัมคัน ป นัปทื เปอะ เซ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว นุ่ม ไว โอเอฮี ป ยุฮ เปอะ นึง เตะ โกะ แตะ เซ�
14 อาึ ซ ตอยจ โปวฮ ซกัง อาเชรา ยุฮ เปอะ เซ ฮา เปอะ� ซ
ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต เปอะ เซ� 15อาึ ซ
โรก เวน ละ ปะเทต ป โอ เนองึ ป อฮั แตะ โครยญ ปะเทต ไม่
รพาวม รอก ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

6
พะจาว ฟู มวยญ ไม่ อซิราเอน

1 ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง ป อฮั พะจาว เกว ไม่ โม อซิรา
เอน� โอ พะจาว, ไมจ เปอะ โกฮ ฟู มวยญ ซองนา บลาวง
ฌื� เกือฮ โรฮ โม มอยจ แปน พีญัน ละ เปอะ โรฮ� 2 เออ
บลาวง ฌื โม มอยจ� เตือง ป มัฮ เน่อมึ ตอน แรฮ โด่ะ ละ
ปลัฮเตะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก ฟู พะจาว มวยญ ไม่ โม อซิ
ราเอน� พะจาว เอจี ซ ฟู เนอึม มวยญ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน
แตะ� พะจาว ซ ฟึนฟอง เนอมึ โม อซิราเอน�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ เตือง โอยจ
เปอะ� มัฮ เมอ ติ ติ ป เอจี ยุฮ เอจี อฮั อาึ ละ โม เปะ เอ�
อาึ อมั เอจี เกือฮ รบุยฮ ระ ลกลอม เชยีน ละ เปอะ ปอ โอ
เปอะ ปุน รปั� โลยฮ แลน เนิ เมอะ� 4 อาึ เอจี นัม โม เปะ
เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ� เอจี เรอมึ โรฮ โม เปะ เกือฮ โปน
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ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย นา เซ� เอจี เกือฮ ไอ โมเซ ไม่
อาโรน ไม่ มิเรยีม แปน ป นัม ละ เปอะ� 5 โม เปะ ป มัฮ ปุย
ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ บ่าลัก ป มัฮ กซัต
เมือง โมอปั โฮ� บ่าลัก เซ เอจี งอ่ต อาึง ตอก ซ ยุฮ แตะ ป
โซะ ป ไซญ ละ โม เปะ� ฟวยจ เซ บ่าละอมั กวน เบ่โอ เซ
โลยฮ อื ละ กซัต บ่าลัก เซ ตอก เมอ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ โตก ละ โอเอฮี ป เกิต ละ เปอะ นึง คระ โฮว เปอะ เน่
อมึ นึง เมือง ชติทิม ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน� เดอมึ เปอะ ซ
ยุง ไลลวง กัน เอจี ยุฮ อาึ ละ เรอึม แตะ โม เปะ� งอ่ต ที
แลน� อาึ เอจี เรอมึ โม เปะ ตอก เมอ ติ ติ�� อฮั เซ พะจาว.

โอเอฮี ป ปุก รพาวม พะจาว
6 เญอืม เลียก อาึ ซดิ ไม่ พะจาว ละ ซ ไววอน แตะ ละ อ�ื

มัฮ เมอ แล ป ไมจ อาึ โรวก ทไว ละ พะจาว ป ตึก นึง ฮลา
วง แตะ เซ� อมั ซ ปุก ละ โรวก เกอะ กวน โมวก ไมจ ยุฮ
แตะ ละ ซ ตอง เงอะ ทไว ละ อ�ื 7 ดัฮ อาึ ซ ทไว แกะ ละ
แปน เปือน ตัว อ�ื ไม่ ทไว เยอะ ลออยฮ กาวก ละ อื เกือฮ
เอนิ ปัต ตอก โกลง แปน ฮมาึน โกลง อื โฮ� โต เซ ดัฮ อาึ
ทไว กวน รเมะ โรง แตะ ละ ซ เกือฮ แปน ควน โตฮ มัป่ ยุฮ
แตะ� อมั ซ ปุก อื รพาวม พะจาว เยอ�

8 โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว เอจี รโฮงะ อื ละ เปอะ
ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� ป ฆวต เกือฮ พะจาว โม เปะ ยุฮ ป ปุก
รพาวม อื มัฮ โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ เปอะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก�
ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั เนอึม แตะ� ไม่ รโจะ ดิ
เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ รพาวม ญิงญอม แตะ�

9 ดัฮ เปอะ ยุง นัปทื เนอึม พะจาว โฮ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ
กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� เซียง พะจาว เซ เอจี ฮอยจ ละ เวยีง
เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป อาวต รโจะ รเจอมึ นึง เวยีง
เซ ไมจ เนอมึ เปอะ งอ่ต� 10 นึง เญือะ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ
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ไก คาวคอง ป โฮลฮ อื นึง ยุฮ แตะ กัน บ่วก กัน โจวง นึง�
ควน ซมอย อื โอเอฮี เซ มัฮ ป โอ แปน มอก แตะ� มัฮ ป
เกละ ลัมเลือ อาึ ยุ� 11 โม ป โกว ลุ่น โอ ซเมอ ละ แฆ แตะ
โอเอฮี นึง อื ละ ปุย เยอ� แจง โอ เยอะ ซ เมีญ มัฮ ป ปุก
ป ลอก เกอ� 12 โม ป กอย นึง เปอะ เอจี ซาวป คัม ตุง ปุย
ตุก ปุย ญัก� โม ป มัฮ ลุก จุ ไพเมือง เปอะ อฮั ลอป ลปุง โอ
เนอึม� ดัก ดอย อื นาวก นึง ลปุง จุ ไล� 13 เฆิม เฮี โฮว�
อาึ ซ เกือฮ โม เปะ อาวม เตะ แตะ ปอ ไลจ เปอะ แกล เอนิ
ฆาื อ�ื นึง เอจี ยุฮ เปอะ มัป่� 14 โม เปะ ซ โซม เปอะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ซ ยุง ซัก� ซ ฮวิ แนฮ ลัง่ เปอะ� เญอืม ซาวป
เปอะ รโจะ อาึง โอเอฮี ฮ�ี ซ ไฆร แนฮ ฮา เปอะ ปุ ปุ� โอเอฮี
เมาะ ป แฮรน เปอะ อาึง เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮา เปอะ นึง
กัน รุป เซิก� 15 โม เปะ ซ ซมา เปอะ โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ
ซ โฮลฮ เกป� ซ อติ เปอะ ลออยฮ กาวก ปังเมอ โอ เปอะ ซ
โฮลฮ โกว� โม เปะ ซ บึน เปอะ เปลิ อะงุน ปังเมอ โอ เปอะ
ซ โฮลฮ ญุ รอาวม อ�ื 16 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ กัน ฆอก ตอก
ยุฮ กซัต โอมรี อ�ื เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก ยุฮ เญือะ กซัต อา
ฮปั อ�ื โม เปะ เอจี ยุฮ แนฮ เปอะ ตัม ไล ยุฮ ปุย ลอา เซ�
มัฮ เซ ป ซ ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ เปอะ ฆาื อื ปอ เอนิ แปน เมือง
เปอะ ป ฮงั เยอื เอนิ� โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ซ โฮลฮ เอนิ
ปุย โล่ ญวยฮ เปอะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ ลอต เอนิ ปุย พลิฮ บึน เปอะ
ฆาื อื โครยญ เมือง ปุย�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

7
โม อซิราเอน เซอปึ ฮา ไพรม แตะ

1 เฮฮ เฮฮ� เม่ะมัก่ เอจี ฮอยจ เนอมึ ละ อาึ� อาึ เอจี ตอก
เอนิ ปุย ฮวิ นึง ฆวต โซม แตะ ไม่ ซาวป แตะ เปลิ โคะ ละ
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ซ โซม แตะ เตือง โอ แตะ ยุ โฮ� เปลิ อะงุน เนอ เญือะ ไก
โตว� เปลิ เม ปุ โรฮ เญาะ ไก� นึง เอจี เปฮ ปุย อื แกล เอนิ�
2 นึง เมือง อาวต เตอะ เฮี เญาะ ไก โตว ปุย ซืไซ นึง ติ ปุย
เนอมึ� เญาะ ไก โตว ปุย เนอมึ รพาวม ละ พะจาว นึง ติ โกะ
เนอมึ� ปุย เมาะ ป อาวต นา เซ เยอ� เอจี ตัง โคน ตัง ซาวป
ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุ แตะ� เอจี ดาวง แฮวะ ซราว ละ ปุ
แตะ เตือง โอยจ แตะ� 3 ปุย โม เซ แด่น ละ ซาวป แตะ ยุฮ
กัน ฆอก กัน เบร โน่ง� โม ป ระ ป คาว ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม
เอจี ฮนั ตื นึง มาื นนุ ปุย แตะ� โม ป ไก นา ไก ตา ซาวป ตื
คนัป ปุย ยุฮ อื ตัม ป อฮั แตะ� ปุย เอจี ซาวป ซิงซา ตอก
ซ ยุฮ ดิ แตะ กัน บ่วก กัน โจวง ไม่ ปุ แตะ� 4 ปัง มัฮ โม ป
อฮั ปุย มัฮ ปุย ตึก นึง ไมจ ไล แตะ ไม่ ตึก นึง ซืไซ แตะ นึง
อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ เยอื ตอก รปั โคะ กัต โฮ� เอจี เติง
เนอึม เวลา ซ รเตีฮ พะจาว ปุย โม เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ
ตัม ป อฮั โม ป ซึป ลปุง อื ป มัฮ โม ป มอง ญัม ยุฮ อื เซ�
ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ เนอึม ป ซุกซัก ละ ปุย โม เซ เยอ� 5 ปุ
เจือ รพาวม ปุย่วง เปอะ� ปุ โรฮ อาึง รพาวม เปอะ นึง ปุ
โฮมว เปอะ� ไมจ เปอะ แฮน ป อฮั ป มวยญ แตะ� ปัง มัฮ
ป ซ อฮั เปอะ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ญุ่ก� ไมจ โรฮ เปอะ
แฮน โรฮ� 6 ไน เวลา เซ เยอ� ป มัฮ กวน รเมะ ปุย เญือะ
ซ นัปทื โตว เปือะ แตะ� กวน รโปวน ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา
มะ แตะ� กอ โมวน ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา ปุ แตะ� ปุย ติ
เญือะ อา ซ ไก ไน เญือะ อื ไอฮ ป เกละยุ อู� 7 ตัว อาึ นึง อื
เฮ�ี ปังเมอ ซ แก เยอะ พะจาว. อาึ มอง พะจาว ป เกือฮ อาึ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เซ� พะจาว ยุฮ อาึ เซ ซ ฮมอง โรฮ ป อฮั
อาึ ละ แตะ�
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พะจาว เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ป โอ ไมจ
8 โม เปะ ป กอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ อ�ื ทัน โตว ดิ เกือฮ

ติ เปอะ มาวก ไม่ โล่ เปอะ ญวยฮ อาึ� เญือม เอจี ฆลาื อาึ
อื อาึ ซ โกฮ แม เยอะ� เญือม โฮลฮ อาึ อาวต นา ก เฟียก
อื ตอก เฮ�ี พะจาว ซ เกียฮ ซอต ลัง่ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ เนิ�
9 ปเล่ีย เฮี อาึ จัมเปน เนอะ โอต รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
ติ วงั ฮมั� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อาึ ป พิต ละ อ�ื กังเคะ เอ พะ
จาว ปังเมอ ซ ฮอยจ เรอมึ แม อาึ เกียฮ เกือฮ โรฮ อาึ แปน
ปุย ปุก ปุย ลอก ละ แตะ� ซ นัม อาึ เกือฮ ฮอยจ นึง รงั ซ
เปีย ยุฮ แตะ� อาึ ซ โฮลฮ เนอมึ ยุ ตอก เรอมึ พะจาว แตะ�
10ฟวยจ เซ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ไม่ ซ
โฮลฮ อื อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อ�ื โม เซ เคียต เอจี
โล่ ญวยฮ อาึ ตอก เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ก
เมอ�� เคียต อฮั เซ เนิ� อาึ ซ โฮลฮ ยุ ไป โม เซ นึง แตะ�
ไม่ ซ โฮลฮ ปุย พลิฮ บึน ตอก บึน ปุย บิญ ตัม คระ โฮ�

11 โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เอจี ซ เติง
เวลา ไมจ เปอะ เฌาะ โก โคระ ฆรุง เวยีง ยุฮ แตะ� ป มัฮ
ม่าื เตะ นึง เมือง อาวต เปอะ เซ ซ เวอืฮ ปุๆ� 12 เญอืม เซ โม
ปุย ไน เปอะ ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ อื โฮ ซ โฮลฮ แม เอญี�
ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง นาตี โครยญ โดฮ ป ไก ชน่ะ เมือง อตั
ซีเรยี ไม่ เมือง อียปิ เน่อมึ นึง ชน่ะ โกลง ยูฟะเรตี ไม่ เมือง
อียปิ� ซ เอญี เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ บลาวง ป ตึก นึง
ซไง แตะ โรฮ� 13ปลัฮเตะ เอ ปังเมอ ซ แปน ป ฮงั เยอื� ฆาื
กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ ปุย นึง อ�ื

พะจาว เลียก พาวม นึง โม อซิราเอน
14 โอ พะจาว� ปัว เปอะ แลน แก โม ปุย ไน เปอะ ป เลือก

เปอะ อาึง ตอก แลน ปุย แกะ ยุฮ แตะ โฮ� โม เซ เยอ มัฮ ป
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อาวต โน่ง นึง ลาึน เวอืฮ เซ� อาวต เยอื ซน่ะ ปลัฮเตะ ไมจ
ญุ่ก เซ� ปัว เปอะ เกือฮ โฮลฮ เลียก ริ โซม นึง ปลัฮเตะ ไมจ
ญุ่ก เซ� ปัว แม เปอะ เกือฮ เลียก นึง แควน บ่าชนั ไม่ กิ
เลอตั เซ เมิฮ� ตอก โรฮ ยุฮ เปอะ เจน ไพรม โฆะ โฮ� 15 ปัว
โรฮ เปอะ เปลีฮ กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ ตอก เอจี เปลีฮ เปอะ
ละ ปุย เญือม โอก อื ฮา เมือง อียปิ โฮ� 16 เญือม เซ ปุย
โฮวน เมือง เซ ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ไม่ ซ ไป เอนิ อื เตือง มัฮ แตะ
ป ระ เรยีง แด่น� โม เซ ซ ดุป เอนิ มวยญ แตะ� ซ เกลาะ
เอนิ ฮยวก แตะ ฆาื อ�ื 17 ปุย โม เซ ซ เคลือก โซม เอนิ เตะ
รกาื ตอก ซโอยญ โฮ� ซ ตอก โรฮ ซัตซิง ไฮญ ป โฮว ลังเตะ
เซ โรฮ� ซ รกุฮ ปุ โอก เน่อมึ นา ก เม่าะ อื ติ แตะ เซ� ซ ล
เตือฮ ติ แตะ ฮอยจ เคะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ ไม่ ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง แตะ� 18 โอ พะจาว� ไก โตว ติ เนอึม พะจาว
ไฮญ ป ตอก ปะ อา� ปะ เอจี ปุน ยวก เปอะ มัป่ กัฮ เปอะ
ตุต ละ โม ปุย ไน แตะ ป ไอม ลัง่ อ�ื ฮาวก รพาวม ลอป
เปอะ โตว ละ ปุย� ปะ เกือฮ เปอะ ติ แตะ มวน รพาวม นึง
เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย� 19 ปะ
ซ ปุน เลียก พาวม แม เปอะ นึง เอะ� ซ โจฮ ซ บึน เปอะ พิต
โฌวะ ยุฮ เอะ เกีอฮ ไฆร� ซ น่ากึ โรฮ เปอะ โปวฮ มัป่ ยุฮ โม
เอะ ฮอยจ นึง ทะเล นา ก ตึก นึง โด่ะ แตะ� 20 ปะ ซ เปลีฮ
เปอะ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ แตะ ละ จัตเจือ ยาโคป� ซ เปลีฮ โรฮ
เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ จัตเจือ อปัราฮมั
ตัม ป เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ
เน่อมึ เจน โฆะ ลัง่�
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