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พะทัม เนฮะมี
พะทัม เนฮะมี ไก ลอวย คัก�
1. มัฮ ไลลวง ตอก นัม เนฮะมี ปุย เกือฮ เฌาะ ยุฮ โคระ

ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม� เนฮะมี เซ โฮลฮ โฮว นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ เบือ รซอม ดวน กซัต ระ นึง เมือง เปอเซีย� กซัต
เซ เอจี ดุฮ เนฮะมี แปน จาวเมือง ตัตเตียง แควน ยูด่า ละ
แตะ� เนฮะมี ดวน ปุย เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ อื ละ
ปุ แตะ โฮวน เจือ� เตือง ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั โม ป มัฮ พูนัม
ปุย�
2. มัฮ แม ไลลวง ตอก ลาว เอซรา พะทัม โกตไม ยุฮ พะ

จาว ละ ปุย โฮวน� ไม่ ตอก รโซะ อื ติ แตะ ฆาื พิต ยุฮ แตะ�
3. มัฮ แม กัน ไฮญ ป ยุฮ เนฮะมี เญอืม แปน อื จาวเมือง

นึง เมือง ยูด่า�
โนก ฮา เซ ป ระ ไล นึง พะทัม เนฮะมี เฮี มัฮ ไลลวง ตอก

เปิง เนอมึ เนฮะมี พะจาว ไม่ ตอก ไววอน อื ปัว พะจาว เรอึ
ม แตะ โฮวน โฮน� เนฮะมี มัฮ เนอึม ปุย ยุง เมาะ ซัมคัน
กัน ไววอน�

รซอม ไววอน ยุฮ เนฮะมี
1 เฮี มัฮ ลปุง เนฮะมี ป มัฮ กวน ฮาคาลิยา� เญอืม มัฮ อื

เนอมึ งา่ นึง กัน แปน อาทาเซอซี กซัต เมือง เปอเซีย เยอ�
ปุก เคิ คิตเลป นึง อ�ื เญือม เซ อาึ อาวต นึง เวยีง ซุซา ป
มัฮ เวยีง อาวต กซัต เซ� 2 เญือม เซ ฮานานี ป มัฮ เอียกปุ
อาึ ติ ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง ยูด่า� ฮอยจ ดิ ไม่ ปรเมะ
ไฮญ งอ่น� อาึ ไฮมญ ฮมอง ไลลวง โม ยวิ ป ไอม ลัง่ อ�ื ไม่
โม ป โฮลฮ เอญี เน่อมึ โฮลฮ แตะ โฮว แปน ครา นึง เมือง
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บ่าบี่โลน โฮ� ไฮมญ โรฮ ไลลวง เวยีง เยรูซาเลม นึง� 3 โม
เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �โม ป ไอม ลัง่ เซ ไม่ โม ป โฮลฮ
แม อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ ลัมเลือ แตะ�
อาวต โรฮ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เอจี
เญื่อฮ โอยจ� รเวอืะ อื ฮะ โอยจ นึง งอ�� อฮั เซ เนิ�

4 เญือม ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ อาึ งาวม เยอืม ฆาื แปน
วงั อื เอนิ� ไก โฮวน ซเงะ อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ� อาึ
เออปึ โรฮ ป โซม แตะ ไม่� ไววอน เนอะ ปัว นึง พะจาว ป
อาวต เมือง มะลอง ตอก เฮ�ี 5 �โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ
พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง� มัฮ ปะ ป ตึก นึง ระ แตะ�
ปุย ลัง ฮลัต เนอมึ นึง เปอะ� โม ป ฮรกั ปะ ไม่ เนองึ อื ป อฮั
เปอะ เซ� ปะ ยุฮ เปอะ ละ อื ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� 6 ปัว เปอะ แลน แก อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ ฮุ� อาึ ไววอน
เพือ โม อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ปะ เตือง ซเงะ่ รซาวม�
ไม่ รโซะ แตะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน เซ ไม่ พิต โฌาะ
ยุฮ โกะ โอะ โรฮ� อาึ ไม่ โม จัตเจือ เยอะ เอจี พิต เนอมึ ละ
ปะ� 7 เอะ เอจี ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ เปอะ� เอะ ยุฮ โตว ตัม
ลปุง ซตอก เปอะ อาึง ละ แตะ� เอจี พิต เนอึม โกตไม ยุฮ
ปะ ป เกือฮ เปอะ ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โฮ�

8�ปัว เปอะ โตก ละ ลปุง อฮั เปอะ ละ ไอ โมเซ เซ� ดัฮ โม
อซิราเอน โอ เนอมึ รพาวม ละ เปอะ เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ
เกือฮ อื อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย ตัง ปะเทต� 9อฮั โรฮ
เปอะ เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เอญี เคะ อาึ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อาึ ละ เปอะ� ปัง อาวต เปอะ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง
อาึ ซ ซเคระ โรวก โม เปะ� ซ รโจะ แม โม เปะ เกือฮ โม เปะ
อาวต นึง เบือง ก เลือก อาึ อาึง ละ ซ เกือฮ ปุย ไววอน นึง
มอยฮ แตะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ�
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10 �โอ พะจาว� โม เซ มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� มัฮ ปุย ไน
เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โปน ฮา โม ป คัม ตุง อื เซ เบือ
อมันัต ระ ไม่ รที เรยีง เปอะ� 11 ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว
วอน อาึ ไม่ รซอม ไววอน โม กวนไจ ไฮญ เปอะ ป นัปทื เนอึ
ม มอยฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ปัว เปอะ เรอมึ อาึ ซเงะ เนาะ
เฮี เกือฮ กซัต เฮี เลียก พาวม นึง อาึ�� อฮั เซ ละ พะจาว
อาึ อ�ื
เญือม เซ อาึ มัฮ ป ลัง ตาว รอาวม อะงุน ละ ญุ กซัต อ�ื

2
เนฮะมี โฮว ฮอยจ เวยีง เยรูซาเลม

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เคิ นิซาน ไน เนอมึ งา่ นึง กัน แปน อา
ทาเซอซี กซัต เซ� ติ โฮน อื อาึ ตาว รอาวม อะงุน ละ กซัต
ไม่ นา มึต นา มอง แตะ� กา เซ อาึ ไก โตว เญือม อาวต
ไม่ รพาวม ตุก แตะ ซองนา กซัต ติ ชวง เนอมึ� 2 เญอืม เซ
กซัต เซ ไฮมญ อาึ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ นา มึต นา มอง
เปอะ เตือง โอ เปอะ โซะ โอ� มัฮ โตว ตอก ไฮญ� ปะ มัฮ
ไก ตอก ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ�� อฮั เซ เนิ� อาึ ฮลัต
ฆาื� 3 อาึ อฮั เฮี ละ กซัต� �ปัว กซัต ลัง่ ไอม ไม่ ไมจ ลอป
ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง แตะ� ป ตุก รพาวม อาึ ฆาื อื มัฮ
ตอก เฮ�ี เมือง นา ก รมอยจ ปุย จัตเจือ ไพรม เมอะ เอจี
เญื่อฮ เอจี ไลจ โอยจ� รเวอืะ นึง อื เอจี ฮะ ตื�� อาึ อฮั เซ
ละ� 4กซัต เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เรอึ
ม แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ เนิ� เญอืม เซ อาึ ไววอน ปัว พะจาว
เมือง มะลอง เรอึม แตะ� 5 อาึ โลยฮ ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
�ดัฮ ปุก รพาวม กซัต� ดัฮ อาึ มัฮ ป ปุก ละ เปอะ โฮ� ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ โฮว ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า� เกือฮ อาึ
โฮว ฮอยจ นึง เวยีง นา ก รมอยจ ปุย จัตเจือ ไพรม เมอะ
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เซ� ละ ซ เฌาะ โก โคระ แม เยอะ เวยีง เซ�� อาึ อฮั เซ
ละ� 6 เญือม เซ กซัต เซ งาวม ดิ ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ�
ปุก โรฮ รพาวม อื ป ปัว อาึ นึง อื เซ� ไฮมญ เมาะ ซ เล่ีญ
ซ กลอยฮ โฮว เยอะ� ไฮมญ โรฮ เญือม ซ เอญี แม เยอะ�
อาึ พัต ซเงะ จี ซาวม ละ อื ฆาื อ�ื

7 เญือม เซ อาึ อฮั แม เฮี ละ� �ดัฮ ปุก รพาวม กซัต ปัว
เปอะ เกือฮ ปุย ไซฮ นังซื ละ โม จาวเมือง แควน บลัฮ โกลง
ยูฟะเรตี ลัก่เติต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� เกือฮ โม เซ พลวย
อาึ โฮว พา แควน อาวต แตะ เซ ฮอยจ ละ ฮอยจ เจอะ นึง
เมือง ยูด่า� 8 ปัว โรฮ เปอะ ไซฮ นังซื ละ อาซัป ป มัฮ ป กุม
ปาไมะ ยุฮ กซัต เซ ติ ปลัฮ ละ ซ เกือฮ อื โคะ เนิ ละ ซ ยุฮ ฮุ
มะ รเวอืะ ไม่ รเวอืะ นึง� ไม่ ละ ซ ยุฮ ฮุ ปอม มอง ญัม นึง
วฮินั ไม่ ละ ฆรุง เวยีง เซ นึง โรฮ� เกือฮ โรฮ เกือฮ โคะ เนิ
ปอ เญือะ อาวต โกะ โอะ ติ ลัง ไม่ อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ� กซัต
เซ เกือฮ เนอึม โอเอฮี เนิ ตัม ป ปัว เยอะ โครยญ เจือ นึง
อาวต พะจาว ไม่ เยอะ� 9 กซัต เซ เกือฮ โม ไน ตฮนั โฮว
ไม่ อาึ งอ่น ไม่ ตฮนั บุก บรอง ติ มู� ฟวยจ เซ เอะ โอก โฮว
เนอึม เมอะ� เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ แควน บลัฮ โกลง ยู
ฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� อาึ เกือฮ เนอึม นังซื โรวก
แตะ เซ ละ โม จาวเมือง เซ� 10 เญือม เซ ไก ลอา ปุย ป
ฮมอง ไลลวง ฮอยจ ปุย ละ ซ เรอมึชวย ตูเตอมึ แตะ โม อซิ
ราเอน� ปุย ลอา เซ ปุก โตว รพาวม อื เฟือฮ เอนิ� ปุย ลอา
เซ มัฮ ซันบัน่ลัต ปุย โฮโรนาอมิ ติ ไม่ โทบี่อา ป มัฮ คารตั
ชกัน เมือง อมัโมน ติ�

เนฮะมี นนุ รพาวม ปุย ยุฮ ฆรุง เวยีง
11 เญือม เซ อาึ ฮอยจ เนอึม เวยีง เยรูซาเลม� อาวต ล

โล่ะ ลอวย ซาวม� 12 อาึ ดิ รโฮงะ โตว ละ ปุย ตอก เกือฮ
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พะจาว อาึ ไก รพาวม ฆวต เพรยีง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ติ
ซาวม อื แม เมาะ งอ่น ซาวม เมอ� อาึ โกฮ โฮะ� บะ ปุโฮมว
แตะ ลอา ลอวย ปุย โฮว ไม่ แตะ� อาึ โรวก โตว ซัตซิง ไฮญ
โนก ฮา บรงั บุก เกอะ ติ ตัว เซ โน่ง� 13อาึ โอก รซาวม คระ
โตะ รเวอืะ โตะ โลก� ลอต โฮว ก พริ เวยีง� ซบวต ฆรุง
ฮอยจ ละ นัมโม่ ป อฮั ปุย นัมโม่ บราวก ไม่� ฮอยจ แม โตะ
รเวอืะ คระ โปวฮ ปุย ครมั� แลน ปุ โฮว ฆรุง เอจี เญื่อฮ เซ�
แก รเวอืะ เอจี ฮะ เอจี ล่อยญ เซ� 14 ลอต โฮว ฮอยจ โตะ
รเวอืะ รอาวม ปลาึฮ� ฮอยจ แม ละ ตุง รอาวม ยุฮ กซัต�
เญอืม เซ บรงั บุก เกอะ เญือะ เกียฮ ยุ โตว คระ ซ โฮว แตะ
ฆาื โฮวน ลอน ครมั รฌุฮ นึง นา เซ� 15อาึ ลอต ฆาื นึง ฮอง
โกลง ฆรมึ เวยีง เซ� แก ปุ โฮว ตอก ไลจ ฆรุง เซ� ลัก่ ก
ลอยจ อื ฮอยจ แม โตะ รเวอืะ โตะ โลก ตอก ไพรม แตะ�
ลอต แม เลียก โตะ เวยีง�

16 โม คารตัชกัน ป อาวต นา เซ ดิ ยุง โตว ตอก โฮว อาึ�
ยุง โตว โรฮ ป ตะ อาึ ยุฮ� เญอืม เซ อาึ ดิ รโฮงะ โตว โอเอฮี
ละ โม ยวิ� โม ซตุ ไม่ โม จาวไน ไม่ โม คารตัชกัน ไม่ ปุย
ไฮญ ป ซ เรอมึ ยุฮ กัน เซ ดิ ฮมอง โตว อื โรฮ ติ ตื� 17ฟวยจ
แลน อาึ ฆรุง เซ อาึ อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �โม เปะ เอจี ยุ
เปอะ ไอฮ อาวต เอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ นึง เญื่อฮ ปุย เวยีง เย
รูซาเลม ตอก เฮ�ี รเวอืะ อื เอจี ฮะ ล่อยญ โอยจ� ไมจ เอะ
เรอึม ปุ แตะ เฌาะ โก แม ฆรุง เวยีง เฮี เดอมึ โอ เญือะ ซ
อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ� 18 อาึ
จัก โรฮ ละ อื ไลลวง ตอก อาวต พะจาว ไม่ เยอะ ไม่ ตอก อฮั
กซัต โอเอฮี ละ แตะ เซ� โม เซ อฮั อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เอะ เรอึม ปุ แตะ เฌาะ โก โคระ เอนิ เกือฮ ฟวยจ��
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อฮั เซ เตือง มู แตะ� เญอืม เซ เพรยีง เนอมึ ติ แตะ ยุฮ กัน
เซ�

19 ป มัฮ ซันบัน่ลัต ไม่ โทบี่อา ไม่ โม อารปั ติ ปุย มอยฮ
เกเชม ฮมอง ป ตะ เอะ ยุฮ เซ� โล่ ญวยฮ เอะ ฆาื อ�ื เพยีก
แฮม ลัมเลือ เอะ� อฮั เฮ�ี �โม เปะ เมอ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ
ไม่ ปุ แตะ� อมั มัฮ ซ อวต เปอะ ติ แตะ ไม่ เลฮ เปอะ เตียง
กซัต ระ�� อฮั เซ เนิ� 20 อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
เมือง มะลอง ซ เกือฮ กัน ยุฮ เอะ เฮี แปน ป ฟวยจ� เอะ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ อื ซ ยุฮ เนอึม เมอะ� ไลลวง โม เปะ นึง อ�ื
เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่ โม เปะ ตึน โอ เปอะ ไก ซิต ซวน
นึง เมือง เฮี เฟือฮ เอนิ� นาตี อาวต เปอะ นึง อื ปุ โรฮ ไก�
อฮั เซ ละ��*

3
โม ป ยุฮ ฆรุง

1 เญือม เซ เอลียาชปิ ป มัฮ ฮวันา ซตุ ระ เซ เฌาะ โก
โคระ ดิ แม ฆรุง ไม่ โม ปุโฮมว ซตุ แตะ� ยุฮ โตะ รเวอืะ
แกะ� ทไว อื ละ พะจาว� โบลวง รเวอืะ นึง อ�ื ยุฮ ฆรุง นา
เซ ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ป อฮั ปุย กอง ลอยะ ไม่� โก โรฮ อื
ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ฮานันเอน� ฟวยจ เซ ทไว โรฮ อื ละ
พะจาว� 2 ป โก ฆรุง ทัต โม เซ มัฮ โม เยรโีค� ทัต โม เซ
แม มัฮ ซักเกอ ป มัฮ กวน อมิรี ป โก เยอ� 3 โม กวน เฌือต
ฮตัเซนา เยอ ยุฮ รเวอืะ กะ เตือง มะ รเวอืะ ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื
ยุฮ อื ไม่ ควน ซแก อื ไม่ ลฆลอยจ อ�ื 4 เมเรโมต ป มัฮ กวน
อุรอีา ป มัฮ กวนโซะ ฮกัโคต โก ฆรุง โบ รเวอืะ เซ� ทัต ปุย
เซ มัฮ เมชูลัม ป มัฮ กวน เบ่เรคิยา ป เพรยีง เงอ� เมชูลัม
* 2:20 2:20 ปุย ลอวย เซ มัฮ ปุย ตังเมือง เตือง ลอวย แตะ� มัฮ เซ ป อฮั อื
โอ ไก รโตง โอ ไก ซิต ฆาื อ�ื
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เซ มัฮ กวนโซะ เมเชซาเบ่น� ทัต ปุย เซ มัฮ ซาโด่ก ป มัฮ
กวน บ่าอานา ป เพรยีง เงอ� 5 ทัต ปุย เซ มัฮ ปุย ยว่ง เท
โคอา ป เพรยีง เงอ� โม จาวไน ยว่ง เซ ปังเมอ โอ ญอม ยุฮ
กัน โซะ ป ดวน กุม กัน แตะ เซ ยุฮ�

6 โยยาด่า ป มัฮ กวน ปาเซอา ไม่ เมชูลัม ป มัฮ กวน เบ่
โซได่อา ยุฮ โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ไพรม นึง อ�ื
โบลวง มะ รเวอืะ ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื ยุฮ อื ไม่ ควน ซแก อื ไม่
ลฆลอยจ อ�ื 7 ทัต ปุย เซ แม มัฮ โม กิเบ่โอน ไม่ โม มิซปา
ป เพรยีง เงอ� ยุฮ ดิ อื ไม่ เมลาติยา ยว่ง กิเบโ่อน ไม่ ยาโด่
น ยว่ง เมโรโนต� (ยว่ง เซ มัฮ ป อาวต ไน กัน ควป คุม ยุฮ
จาวเมือง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ��
8 ทัต โม เซ แม มัฮ อุตซีเอน ป มัฮ กวน ฮารฮายา ป เพรยีง
เงอ� ปุย เซ มัฮ จังเคือง แตม ไคร ติ ปุย� ทัต ปุย เซ แม
มัฮ ฮานันยา ป มัฮ ป เกียฮ ยุฮ ป ซออย ฮงาื ป เพรยีง เงอ�
โม เซ เพรยีง ฆรุง ฮอยจ ละ ฆรุง เวอืฮ นึง อ�ื 9 ทัต ปุย เซ
แม มัฮ เรไฟยา ป มัฮ กวน เฮอ ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ มัฮ
จาวไน ตัตเตียง เยรูซาเลม ตา บลัฮ� 10 ทัต ปุย เซ แม มัฮ
เยด่ายา ป มัฮ กวน ฮารุมัป ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ เพรยีง
ฆรุง รเตือป เญือะ อาวต โกะ แตะ� ทัต ปุย เซ แม มัฮ ฮตั
ทัต ป มัฮ กวน ฮาชปัเนยา ป เพรยีง เงอ� 11 มันคิยา ป มัฮ
กวน ฮารมิ ไม่ ฮตัชุป ป มัฮ กวน ปาฮตั-โมอปั เพรยีง อื ติ
ลวง ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั ตาวโอป นึง อ�ื 12 ทัต โม เซ แม
มัฮ ชนัลุม ป มัฮ กวน ฮาโลเฮต ป เพรยีง เงอ� (ปุย เซ มัฮ
โรฮ จาวไน ตัตเตียง เยรูซาเลม ตา บลัฮ�� มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน
ไม่ กวน รโปวน แตะ เตือง โอยจ อ�ื

13 ฮานนู ไม่ ปุย ยว่ง ซาโนอา ยุฮ โตะ รเวอืะ โตะ โลก นึง
อ�ื โบลวง มะ รเวอืะ� ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื ยุฮ อื ไม่ ลฆลอยจ อื
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ไม่ ควน ซแก อ�ื เพรยีง โรฮ ฆรุง ไม่ อื ติ เปือน รเนฮ ฮอยจ
โบ โตะ รเวอืะ ตาว ปุย ครมั รฌุฮ� 14 โตะ รเวอืะ ตาว ปุย
ครมั รฌุฮ เซ มัฮ มันคิยา ป มัฮ กวน เรคัป ป เพรยีง เงอ�
เตือง รเวอืะ เตือง ลฆลอยจ ไม่ ควน ซแก อ�ื มันคิยา เซ
มัฮ จาวไน ตัตเตียง แควน เบ่ตฮกัเคเรม� 15 ชนัลุม ป มัฮ
กวน โคโฮเซ มัฮ โรฮ จาวไน ตัตเตียง นาตี มิซปา เฌาะ ยุฮ
โตะ รเวอืะ รอาวม ปลาฮึ� ฟวยจ โบลวง รเวอืะ เซ พรงั แม
อ�ื โบลวง รเวอืะ นึง อ�ื ดุฮ อื ไม่ ควน ซแก อ�ื ยุฮ โรฮ
ฆรุง โบ ตุง รอาวม เชลา ป ซดิ ไม่ รปึม ยุฮ กซัต� ยุฮ อื
ฟวยจ ฮอยจ ละ โบง เลีฮ ปุย ละ เมือง ด่าวติ� 16 ทัต ปุย เซ
แม มัฮ เนฮะมี กวน อตับุ่ก ป เพรยีง ฆรุง เงอ� ปุย เซ มัฮ
จาวไน ตัตเตียง นาตี เบ่ตซู ตา บลัฮ� เพรยีง อื ฮอยจ ละ ร
เตือป รมอยจ ปุย กซัต ด่าวติ� นา ก ไก ตุง รอาวม โบ โฮง
ตฮนั� 17 ทัต ปุย เซ แม มัฮ โม เลวี ป เพรยีง ฆรุง เซ� ฮวั
นา อื มัฮ เรฮุม กวน บ่านี ติ ไม่ ฮาชาบิย่า ติ� ป มัฮ จาวไน
ตัตเตียง นาตี เคอลีา ตา บลัฮ� 18 โม เอยีกปุ อื เพรยีง โรฮ
อื โบ โม เซ� ฮวันา อื มัฮ บ่าไว กวน เฮนาดัต่ ป มัฮ ป ตัต
เตียง นาตี เคอลีา ตา บลัฮ�

19 ทัต โม เซ แม มัฮ เอเซอ กวน เยชูอา ป ตัตเตียง นาตี
มิซปา ป เพรยีง เงอ� เพรยีง อื เน่อมึ นึง โฮง อาวต เครองึ
ตฮนั ฮอยจ ละ โจง อ�ื 20 ทัต ปุย เซ แม มัฮ บ่ารุก กวน
ซัปไบ่� บ่ารุก เซ เพรยีง อื ไม่ รพาวม เรยีง เนอมึ แตะ� เน่
อมึ นึง โจง อื ฮอยจ ละ คระ เลียก โตะ เญือะ เอลียาชปิ ป มัฮ
ซตุ ระ เซ� 21 ทัต ปุย เซ แม มัฮ เมเรโมต ป มัฮ กวน อุรอีา
ป เพรยีง เงอ� เมเรโมต เซ มัฮ กวนโซะ ฮกัโคต� เพรยีง
อื เน่อมึ นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ ลอยจ ควง อ�ื 22 ทัต ปุย
เซ แม มัฮ โม ซตุ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง แควน ซดิ อื ป เพรยีง
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เงอ� 23 ทัต โม เซ แม มัฮ เบ่นยามิน ไม่ ฮตัชุป ป เพรยีง
เงอ� เพรยีง ฆรุง ลั่กกา เญือะ โกะ แตะ ไอฮ� ทัต โม เซ
แม มัฮ อาซารยิา ป เพรยีง เงอ� เพรยีง โรฮ ลัก่กา เญือะ
โกะ แตะ โรฮ� ปุย เซ มัฮ กวน มาอาเซอา� มัฮ กวนโซะ อา
นาเนีย�

24 เน่อมึ นึง เญือะ อาซารยิา เซ ฮอยจ ละ โจง ฆรุง เซ มัฮ
บิน่นยุ ป มัฮ กวน ฮานะดัต่ ป เพรยีง เงอ� 25 ปาลัน ป มัฮ
กวน อุไซ เยอ เพรยีง ฆรุง เซ เน่อมึ นึง โจง อื ฮอยจ ละ ปอม
ตฮนั ป อาวต รเตือป เญือะ กซัต� ซดิ ไม่ ก อาวต โม ป มอง
ญัม� ทัต ปุย เซ มัฮ เปด่ายา ป มัฮ กวน ปาโรต ป เพรยีง
เงอ� 26 กวนไจ รซอฮ นึง วฮินั ป อาวต นึง บลาวง โอเฟน
เพรยีง อื ฮอยจ รเตือป รเวอืะ รอาวม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่
ปอม ตฮนั เฆีญ วิฮนั นึง อ�ื 27 ปุย ยว่ง เทโคอา เพรยีง ร
เตือป ปอม ระ อาวต ตฮนั ฮอยจ ละ ฆรุง โอเฟน นึง อ�ื

28 เน่อมึ นึง ราว โตะ รเวอืะ บรอง เงอ� มัฮ โม ซตุ ป
เพรยีง เงอ� ปุก ซืนา ลัก่กา เญือะ โกะ อื ไอฮ เตือง ไพ เตื
อง มัน� 29 ทัต โม เซ แม มัฮ ซาโด่ก ป มัฮ กวน อมิเมอ ป
เพรยีง เงอ� เพรยีง โรฮ ลัก่กา เญือะ โกะ แตะ� ทัต ปุย เซ
แม มัฮ เชไมอา ป มัฮ กวน เชคานิยา ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ
มัฮ ป ลัง มอง โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 30 ฮา
นันยา ป มัฮ กวน เชเลมิยา ไม่ ฮานนู ป มัฮ กวน รเมะ ซา
ลัป ป มัฮ ปุย แลฮ นึง อ�ื เพรยีง โรฮ อื โบ ปุย เซ� เมชู
ลัม ป มัฮ กวน เบ่เรคิยา เพรยีง โรฮ ซืนา ลัก่กา เญือะ โกะ
แตะ� 31 ทัต ปุย เซ แม มัฮ มันคิยา ป เกียฮ แตม ไคร ติ ปุย
ป เพรยีง เงอ� ปุย เซ เพรยีง อื ฮอยจ ละ โฮง อาวต โม กวน
ไจ ป ยุฮ กัน นึง วฮินั� ไม่ โม ปอ กา ซืนา โตะ รเวอืะ กวต
ปุย โอเอฮี� โพต ฮอยจ ฮอง จัน ฮลาวง นึง โจง ฆรุง เซ�
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32 เน่อมึ นึง โจง ฆรุง ฮอยจ โตะ รเวอืะ แกะ มัฮ โม ปอกา
ไม่ โม ป เกียฮ แตม ไคร ป เพรยีง เงอ� เอจี ไคว เอนิ ติ รวติ
ยุฮ ปุย ฆรุง เซ�

4
ป ยุฮ ฆรุง เฆีญ ติ แตะ

1 ป มัฮ ซันบัน่ลัต เญือม ฮมอง อื ยุฮ เอะ ฆรุง เซ ฮาวก
รพาวม ซาวม ไง่ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื เด่ือต เนอึม เด่ือต
แนม� พามัต ดู่แควน โม เอะ ป มัฮ โม ยวิ ฆาื อ�ื 2 โกฮ
อู ซองนา โม ปุโฮมว แตะ ไม่ โม ตฮนั ซามาเรยี� อฮั เฮ�ี
�โม ยวิ ป ชุมเช ลโมวะ ลมะ เฮี เมอ เคียต อื ยุฮ เซ� อมั มัฮ
เคียต อื ซ โก แม เวยีง ยุฮ แตะ เซ เกือฮ แปน แม� อมั มัฮ
โคะ ลัง่ อื ติ แตะ ซ โฮลฮ มอก แม ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
นึง อ�ื อมั มัฮ แกต อื ติ แตะ ซ ฟวยจ ยุฮ ไน ติ ซเงะ โน่ง�
อมั ซ เกียฮ เกือฮ ครมั รฌุฮ โอเอฮี ป ฮะ ล่อยญ เซ แปน
แม ซโมะ ตอน ละ ซ โก อื โอเอฮี นึง� แจง โอ อื ซ แปน��
อฮั เซ� 3 โทบี่อา ป มัฮ ปุย อมัโมน ชุง โบ อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ
ฆรุง ตอก เมอ ตอก โอวน ป ยุฮ โม เฮ�ี มัฮ ฮอยจ ตัม บรา
วก อื ติ ตัว โน่ง ซ เญื่อฮ เอนิ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

4 อาึ ไววอน ฆาื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต ป
อฮั อื เซ� มัฮ เพียก แฮม เอะ ตอก เซ� ปัว เปอะ เกือฮ
ลปุง เพียก อื เอะ เซ ลเตือฮ แม ลอก โม โกะ อ�ื เกือฮ คะ
มุย ปุน ซะ เต โอเอฮี ยุฮ อื โครยญ เจือ� เกือฮ โฮลฮ แปน
ครา เซีญ ปุย ตัง ปะเทต� 5 ปัว เปอะ โอ เลอึป พิต ยุฮ อ�ื
มัป่ ตุต ยุฮ อื ป ยุ เปอะ เซ ปุ ยวก ละ อื เฟือฮ� เอจี พามัต
ดู่แควน ลัมเลือ โม ป ยุฮ กัน เฮี โม เซ เยอ�� อฮั เซ ละ พะ
จาว อาึ อ�ื



เนฮะมี 4:6 xi เนฮะมี 4:14

6 เอะ ยุฮ แนฮ กัน ไม่ ปุ แตะ� โม ป ยุฮ กัน เซ ยุฮ อื ไม่
รพาวม เรยีง แตะ� ฆรุง เซ ฮลาวง ปุ ปุ ฮอยจ ละ งอ่น อื
เมาะ ฮลาวง ไพรม อ�ื 7 ป มัฮ ซันบัน่ลัต ไม่ โทบี่อา ไม่ โม
อารปั ไม่ โม อมัโมน ไม่ โม อตัซโด่ต เญอืม ฮมอง อื เพรยีง
ปุย ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ ฮอยจ ละ รบิต ก โบฮ ลัง่ นึง
อื ตอก เซ� รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื 8 บะ ปุ แตะ ละ ซ
ฮาวก ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เอะ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ฆวต ยุฮ เนอึม ป ซุกซัก ละ เอะ� 9 เอะ ไววอน ปัว นึง พะ
จาว ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ ปุย มอง ญัม เตือง ซเงะ่
รซาวม�

10 เญอืม เซ โม ยวิ อฮั เฮ�ี �โม ป ยุฮ กัน เฮี เอจี ซ โอยจ
เรยีง อ�ื ครมั เฮี โฮวน ลอน ปอ เอนิ โอ เอะ เญือะ ซ เกีย
ฮ โก ฆรุง ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 11 โม ป เกละยุ เอะ เอจี อฮั อื
ตอก เฮ�ี �โม เซ ตึน โอ ซ ยุ ซ ยุง อื กา เฆียง ฮอยจ พราว
ป เอะ ลลาึง อื ละ ซ ยุฮ ฮุ ยุม ไม่ อ�ื กัน ตะ อื ยุฮ เซ ตึน ซ
แปน ป รมั ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 12 เญอืม เซ โม ยวิ ป อาวต ซดิ
ไม่ โม เซ� ไตป เอญี รโฮงะ อื ละ เอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม
เซ ซ โอก เน่อมึ นึง ก อาวต แตะ โครยญ โดฮ ละ ซ ตอซู อื
ปุ แตะ ไม่ เอะ�� ซตอก อาึง เอะ ตอก เซ� 13 เคียง เซ อาึ
เกือฮ ปุย มอง นา ก เตียม ลัง่ ฆรุง เซ ฆาื อ�ื เกือฮ อาวต ไม่
จัตเจือ โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ ไปญ ทนู ไม่ เพลียฮ ไม่ วจิ ยุฮ
แตะ โครยญ โดฮ นา ก โอ ฆรุง เซ ดิ ฟวยจ� 14 เญือม ยุ อุ
ตุก พาวม ปุย ตอก เซ� อาึ ชุง อฮั เฮี ละ โม จาวไน ไม่ โม ป
ไปญ กัน ไม่ โม ลัปซด่อน� �ปุ ฮลัต นึง เฟือฮ� ไมจ เปอะ
โตก ละ พะจาว ป มัฮ ป ระ เรยีง ระ แด่น ปอ ฮลัต ปุย นึง�
ไมจ เปอะ ตอซู เนอมึ ตอซู แนม เบือ เอยีกปุ เปอะ ไม่ กวน
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รเมะ กวน รโปวน เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ เญือะ
อาวต เปอะ�� อาึ อฮั เซ ละ�

15 โม ป เกละยุ เอะ เซ ฮมอง โรฮ ตอก เอจี ยุง เอะ ไล
ลวง แพนกัน ยุฮ แตะ� ยุง โรฮ เกือฮ พะจาว แพนกัน ยุฮ
โม โกะ แตะ เซ โอ แปน ป โกว� เญือม เซ เอะ ยุฮ แม กัน
นึง ฆรุง เซ ฆาื อ�ื นา ก เอจี เมกไม เยอะ ละ ปุ แตะ เตือง
ไพ เตือง มัน� 16 เคียง ซเงะ เซ ปุย ไน อาึ เซ ยุฮ กัน บลัฮ�
ตา บลัฮ อื แปน ป มอง ญัม จาวป ลปิ ไร ไปญ เพลียฮ ไปญ
ทนู ไปญ โล ไม่ อ�ื โม ฮวันา นึง อื ซนัป ซนนุ โรฮ อ�ื 17 โม
ป ยุฮ กัน นึง ฆรุง เซ ยุฮ อื เตมที แตะ� โม ป กลอม ซโมะ
กลอม ปุน โอเอฮี นึง อ�ื ไปญ โคะ รกลอม ติ ก บลัฮ เตะ
แตะ� ไปญ โรฮ วจิ ติ ก บลัฮ เตะ แตะ� 18 โม ป โก ฆรุง เซ
พาแลง วจิ ยุฮ แตะ ลไล ยุฮ แตะ กัน โครยญ โฆะ แตะ� ป
ลัง ปาึง โตวต เซ โฮว ลอป โรฮ ไม่ อาึ� 19อาึ อฮั ละ โม จาว
ไน ไม่ โม ป ไปญ กัน ไม่ โม ลัปซด่อน เซ ตอก เฮ�ี �กัน ยุฮ
เอะ อาวต เฮยี ไฮ ตัม ฆรุง เฮี ซไง ฮา ปุ แตะ� 20 ดัฮ เปอะ
ฮมอง เซียง โตวต เซ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ เอญี
รโจะ ดิ ไม่ เอะ นา เซ� พะจาว ยุฮ เอะ ซ เรอึม รุป รโตง
เอะ�� อาึ อฮั เซ ละ�

21 เคียง เซ เยอ เอะ ยุฮ เนอมึ ตอก เซ� ปุย ยุฮ กัน บลัฮ�
มอง ญัม ไม่ เพลียฮ บลัฮ� เน่อมึ เญอืม ซเปีย โรง อื ฮอยจ
ละ โอก ซโมยญ โครยญ ซเงะ่� 22 เญือม เซ อาึ อฮั เฮี ละ
ปุย� �ไมจ โม ปรเมะ อาวต กไน เวยีง เยรูซาเลม ไม่ กวน
ไจ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ ปุย� เมือ ก ซาวม อื เกือฮ แปน ป
มอง ญัม� เมือ ซเงะ่ อื เกือฮ ยุฮ กัน�� อฮั เซ ละ� 23 ปัง
มัฮ อาึ� ปัง มัฮ โม เอยีกปุ อุ� ปัง มัฮ โม กวนไจ เยอะ� ปัง
มัฮ ป มอง ญัม อาวต ไม่ เยอะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ปอยจ
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เครองึ เซอกึ ยุฮ แตะ กัน เนอ� เอะ อาวต ลอป ไม่ วจิ ไม่
เพลียฮ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ�

5
ไลลวง เกป ปุย ด่อก มาื นึง ปุ แตะ

1ฟวยจ เซ ไก โฮวน ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน ป ปุปิ ละ
อาึ ฆาื โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ เซ� 2 งอ่น อื อฮั เฮ�ี
�เญือะ เญะ เอจี โฮวน ไม่ ปุ แตะ เตือง กวน รเมะ กวน ร
โปวน เนอะ� เอะ ตองกัน เฮงาะ โซม แตะ ละ ซ เลียง เงอะ
จีวติ แตะ นึง�� อฮั เซ�

3 งอ่น อื อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ โฮลฮ กัม ชจิ ยุฮ แตะ ไม่
รปึม อะงุน� ไม่ เญือะ ม่า แตะ ละ ซ รวี เยอะ เฮงาะ โซม
แตะ นึง เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ�� อฮั เซ�

4 ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮ�ี �เอะ โฮลฮ ซาวป รมะ มาื ละ
ซ กัฮ แตะ งวยฮ พาซี ชจิ ม่า ยุฮ แตะ นึง ไม่ รปึม ยุฮ แตะ
ละ กซัต� 5 โม เอะ มัฮ โม ยวิ ตอก ปุ แตะ� กวน เฌือต โม
เอะ ตัง โตว โรฮ ฮา ปุ แตะ� เมือต แลน เอะ ซ จัมเปน แนฮ
ลัง่ เกือฮ กวน แตะ แปน ครา ปุย� เตือง กวน รเมะ กวน ร
โปวน เนอะ เอนิ� โม กวน รโปวน โม เอะ งอ่น อื เอจี โฮลฮ
แปน ครา ปุย� เอะ ปังเมอ โอ เยอะ ไก ตอก เรอมึ เกือฮ โปน
อ�ื นึง เอจี โฮลฮ ปุย ชจิ ยุฮ ฮุ ไม่ รปึม ยุฮ ฮุ ฮา เยอะ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

6 เญือม รโฮงะ โม เซ รพาวม ตุก แตะ เนิ ตอก เซ� อาึ
รอก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื� 7 อาึ รนึก รไน ป อฮั ปุย โม
เซ โตะ รพาวม แตะ� ฟวยจ เซ อาึ เติ โม ป มัฮ ฮวันา ไม่
โม จาว นาที เซ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี โม เปะ โคมเฮง ลอน
เปอะ โม เอียกปุ แตะ� นึง เกือฮ เปอะ กัม โอเอฮี ยุฮ แตะ
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นึง มาื รมะ อื นึง เปอะ� ไม่ ไอฮ โรฮ เปอะ ด่อก อื นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ� ฟวยจ เซ อาึ กอก ปุย ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ ละ
ซ กัฮ แก แตะ ปันฮา เซ� 8 เญือม เซ อาึ อฮั ละ ปุย โม เซ
ตอก เฮ�ี �เมาะ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ ฮุ� เอะ เอจี ซาวป โตฮ
โม ยวิ ป มัฮ เอียกปุ แตะ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา เน่
อมึ นึง เมือง ปุย ไฮญ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ คนัป เปอะ
เกือฮ โม เอียกปุ แตะ โชะ ติ แตะ ละ เปอะ� เตือง มัฮ เอะ
โม ยวิ ตอก ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ� โม เซ โฆย เอนิ� โลยฮ
โตว อื ติ ปุย เนอมึ�

9อาึ อฮั แม ละ อื ตอก เฮ�ี �ป ยุฮ โม เปะ เซ ปุก โตว เฟือ
ฮ เอนิ� โม เปะ คาว ละ ยุฮ เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว� ไม่
ฮลัต เปอะ นึง พะจาว ยุฮ เอะ เซ� เดอมึ ปุย ตังเมือง ป เก
ละยุ เอะ เซ โอ ซ โฮลฮ เพียก แฮม เอะ ฆาื อ�ื 10 อาึ ไม่ โม
เอียกปุ อุ ไม่ โม ป มัฮ กวนไจ เยอะ� เอจี เกือฮ ปุย โม เซ
รมะ มาื ยุฮ แตะ ไม่ เกือฮ ฮะ รโตว เฮงาะ ยุฮ แตะ� เตือง โอ
แตะ คิต ด่อก อื ละ อ�ื โม เปะ เญาะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ เกป
ด่อกไป โอเอฮี นึง ป รมะ รโตว นึง เปอะ โรฮ� 11 ไน ซเงะ
เนาะ เฮี ไมจ เปอะ รแม่ ชจิ ไม่ รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก�
ไม่ เญือะ ม่า อ�ื ป มัฮ ด่อก มาื ด่อก เฮงาะ รอาวม อะงุน
ไม่ ลออยฮ กาวก ป เอจี ตุย เปอะ ฮา อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ
รแม่ ละ อื เตือง โอยจ อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ�

12ฟวยจ เซ โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ ซ รแม่ ละ อื โอเอฮี ยุฮ
โม เซ เยอ� ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ เกป นึง อ�ื เอะ ซ ยุฮ เนอึ
ม เมอะ ตอก อฮั ปะ อื ละ แตะ เซ�� อฮั เซ�
เญอืม เซ อาึ กอก โม ซตุ ฮอยจ เคะ แตะ� ฟวยจ เซ เกือฮ

โม ฮวันา เซ ซันญา ซโตฮ ซองนา ปุย โม เซ ละ ซ ยุฮ เนอมึ
อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง� 13ฟวยจ เซ อาึ กัฮ พา ปุก ญวย
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แตะ ลปลอยฮ แฮะ� อฮั เฮี ไม่� �มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป
โอ ยุฮ ตัม รซอม ซันญา แตะ อาึง� พะจาว ซ ลปลอยฮ โรฮ
อื ตอก เฮี โรฮ� ปัว พะจาว ลปลอยฮ ปุย เซ เกือฮ โอก ฮา
เญือะ อ�ื ไม่ เกือฮ โอก ฮา กัน ยุฮ แตะ� ปอ โอ อื เญาะ ไก
โอเอฮี ยุฮ ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ�
ปุย เมาะ ป อาวต นา เซ เตื อง โอยจ อื เซ อฮั เฮ�ี

�อาเมน�� อฮั เซ� โม เซ ลืลาว พะจาว ไม่ อ�ื ปุย โม
เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ซันญา แตะ เซ�

เนฮะมี รโฮงะ รพาวม แตะ
14 อาึ โฮลฮ แปน จาวเมือง นึง เมือง ยูด่า กาว โรฮ ลอา

เนอึม� ปุก เน่อมึ นึง เนอึม งา่ ฮอยจ ละ เนอึม งว่ย ลอา
นึง กัน แปน อาทาเซอซิต เซ กซัต� อาึ ไม่ โม เอียกปุ คระ
เฌือต เตอะ โซม โตว โอเอฮี ป ลัง ละ จาวเมือง เซ เฟือฮ
เอนิ� 15 เมาะ ป แปน จาวเมือง กา อาึ เซ� ยุฮ ตื รบุยฮ ล
กลอม ละ โม ลัปซด่อน� นึง เกป อื มาื งวยฮ รโซม แตะ ไม่
งวยฮ รอาวม อะงุน ติ ซเงะ รปาวน เชเคน� ปัง มัฮ โม กวน
ไจ อื ไกป นิป โรฮ โม ลัปซด่อน โรฮ� อาึ ยุฮ โตว โอเอฮี ตอก
เซ� นึง นัปทื เนอึม แตะ พะจาว� 16 เมาะ ไก กัมกึต วไิซ
เยอะ อาึ เอจี โกว เยอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ฆรุง เวยีง เซ เกือฮ
ฟวยจ� อาึ มัฮ โตว ฮนั นึง รปึม ซแก ชจิ โดว โลว นา�
เมาะ ป มัฮ กวนไจ เยอะ เรอมึ แนฮ โรฮ ยุฮ อื ไม่ เยอะ�

17 โฮฮ ฮา เซ� อาึ โฮลฮ เลียง โม ยวิ ไม่ โม จาวไน ยุฮ อ�ื
ไก เอนิ ติ รอย ไม่ รฮอน ปุย� โนก ฮา เซ มัฮ แม ปุย เมือง
ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง เงอะ เมาะ ป ฮอยจ เคะ เอะ� 18ป
ไมจ อาึ เพรยีง ละ ปุย ไน ติ ติ ซเงะ เอ มัฮ โมวก ติ ตัว�
ไม่ แกะ โกลยญๆ แลฮ ตัว� ไม่ แอ แม โฮวน ตัว� อาึ เอจี
เกือฮ โรฮ ปุย โรวก รอาวม อะงุน โคระ กาว ซเงะ ติ โฮน�
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ติ ติ โฮน โฮวน ปัง ฮกั� ปัง โอยจ โฮวน ตอก เซ� อาึ เกือฮ
โตว โม ลัปซด่อน เรอึม กัฮ งวยฮ อื ไม่ แตะ� ปัง มัฮ ฮะ
จาวเมือง� ไอฮ โตว รโตง แตะ นึง ป ลัง โฮลฮ แตะ� นึง ซ
แปน ลอน อื รบุยฮ ลกลอม ละ โม ลัปซด่อน เซ�

19 อาึ ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว ปะ โตก
ละ อาึ ตัม กัน ไมจ เอจี ยุฮ อาึ ละ ปุย โม เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะ
จาว อาึ อ�ื

6
กัน เกละ ปุย ยุ เนฮะมี

1 กังเคะ เอ ซันบัน่ลัต� โทบี่อา� เกเชม ไม่ โม ปุย ไฮญ
ป เกละยุ เอะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ฮมอง เอจี ฟวยจ โก เอะ
ฆรุง เวยีง เซ ไม่ โอ อื เญาะ ไก คระ โบฮ เญี่ยะ เนอึม� มัฮ
ลัง่ รเวอืะ คระ เลียก ปุย โตะ เมือง เซ โน่ง ป โอ ดิ เตือน ดุฮ
ฮู� 2 เญือม เซ ซันบัน่ลัต ไม่ เกเชม ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ
อาึ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ โฮว เคะ แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง แตวะ ติ
โดฮ นึง ลโลวง โอโน เซ�� อฮั เซ เนิ� ปุย โม เซ ปังเมอ มัฮ
เยอื จุ อื อาึ นึง ฆวต ยุฮ อื ป โซะ ละ อาึ�

3ฟวยจ เซ อาึ ดวน เอนิ โรฮ ปุย โฮว อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี
�ปเล่ีย เฮี อาึ กัมลัง ยุฮ กัน ระ ลัมเลือ ไล� เกียฮ โฮว โตว
เคะ เปอะ� อาึ เกียฮ ละ โตว กัน ยุฮ แตะ แปน ป รมั ละ ซ
โฮว แตะ เคะ เปอะ�� อฮั เซ ละ� 4 โม เซ ดวน ปุย โฮว อฮั
อื ละ อาึ ตอก อฮั ไพรม แตะ เซ โทน ปาวน โฮน เอนิ� อาึ
โลยฮ แนฮ โรฮ ละ อื ตอก โลยฮ ไพรม แตะ เซ โรฮ�

5ฟวยจ เซ ซันบัน่ลัต ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว เคะ เอะ
แปน พอน โฮน เตือง เซ� โฮน เฮี อื เกือฮ อื โรวก โจตไม
โอ ปุย ปิต ซอง อื เนิ� 6 รซอม ไก นึง โจตไม เซ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �เกเชม อฮั ติ แตะ ฮมอง อู ปุย เมือง รวติ รเวยีง เอะ
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เฮี ไลลวง ปะ� ปุย โม เซ อฮั ปะ ไม่ โม ยวิ ไฮญ ไก แพนกัน
ยุฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ เลฮ เตียง ป อฮั กซัต� มัฮ เซ ป
ยุฮ เปอะ ฆรุง เวยีง เซ ฆาื อ�ื ปะ เอจี มัฮ ฆวต เกือฮ เปอะ
ติ แตะ โฮลฮ แปน กซัต ตัม ป อฮั ป อู ปุย โม เซ ละ ปุ แตะ
เซ� 7 อฮั ปะ เอจี ดุฮ ปุย แปน ป ซึป ลปุง พะจาว นึง เวยีง
เยรูซาเลม� ละ ซ ครอฮ อื ไลลวง เอจี โฮลฮ ปะ แปน กซัต
นึง เมือง ยูด่า เซ� ปเล่ีย เฮี ไลลวง เซ ตึน ซ ฮอยจ โรฮ นึง
ฮยวก กซัต ระ โรฮ� มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ ปะ ฮอยจ เคะ แตะ
ฆาื อ�ื ละ ซ โฮลฮ เอะ ซิงซา ดิ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ รซอม
นังซื เซ�

8 ฟวยจ เซ อาึ ดวน แม โรฮ ปุย โฮว อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี
�ไลลวง ป อฮั โม เปะ เซ มัฮ โตว ป เนอึม เฟือฮ เอนิ� มัฮ
ป เบิก่ โม เปะ ไอฮ โตะ รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ�

9 ปุย โม เซ มัฮ ซาวป อื อฮั ควน ซ เกือฮ แตะ เอะ ฮลัต�
ไม่ ฆวต เกือฮ อื เอะ ละ กัน ยุฮ แตะ ไม่ ลอต อื แปน ป โอ
ฟวยจ ฆาื อ�ื อาึ ปังเมอ ไววอน เนอะ ปัว นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ เกือฮ อาึ ไก เรยีง แด่น
ละ ซ ยุฮ แนฮ แตะ กัน ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ�

10ฟวยจ เซ อาึ โฮว เลีม เคะ เชไมอา กวน เด่ไลยา ป มัฮ
กวนโซะ เมเฮทาเบ่น� เชไมอา เซ มัฮ ปุย โอ เกียฮ โอก ฮา
เญือะ แตะ� อฮั เฮี ละ อาึ� �เอะ ไม่ ปะ ไมจ โฮว ยุ ปุ แตะ
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ไมจ เลียก เม่าะ โตะ วฮินั เซ� ไมจ
ซอง รเวอืะ อื ไม่ แตะ ไมจๆ นึง ซาวป ปุย โม เซ ยุฮ ยุม ไม่
ปะ� โม เซ ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ ปะ เมือ ก ซาวม อ�ื� อฮั เซ
เนิ�

11 อาึ ปังเมอ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย ตอก อาึ เฮี อมั
คาว ละ ตอ แตะ เม่าะ ตอก เซ� ปะ อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ
ซ ตอ เม่าะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ละ ซ ซาวป เกือฮ ติ แตะ
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ไอม� อาึ แจง โอ ซ ยุฮ ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ ละ� 12 เญื
อม งอ่ต ที อาึ อื โตะ รพาวม แตะ� อาึ ยุง เงอะ โอ อื มัฮ
พะจาว ป ดวน เชไมอา รโฮงะ โอเอฮี ตอก เซ ละ อาึ อ�ื ป
เคียต อื โคะ ติ แตะ เกียฮ รโฮงะ ป โซะ ป ซ เกิต ละ อาึ เซ
ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื จัง โทบีอ่า ไม่ ซันบัน่ลัต อื เซ� 13 ปุย ลอา เซ
เอจี จัง เนอมึ เชไมอา เซ� นึง ฆวต พระ อื อาึ ละ ซ เกือฮ อื
อาึ โคะ ยุฮ ป พิต� ไม่ มอง อื โซวต พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ เซ� ละ
ซ เกือฮ อื อาึ โชะ นา แตะ ปอ ไลจ มอยฮ แฮะ เอนิ�

14 เญือม เซ อาึ ไววอน แม ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ ป ยุฮ ป อฮั โทบีอ่า ไม่ ซัน
บัน่ลัต เซ ละ อาึ� ปัว โรฮ เปอะ โตก ละ ปรโปวน ป มัฮ โน
อตัยา เซ� ไม่ ปุย ไฮญ นึง อื เมาะ ป อฮั ติ แตะ เกียฮ ซึป
ลปุง พะจาว นึง ฆวต พระ อื อาึ� ปัว เปอะ โรก ละ ปุย โม
เซ ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื เซ�� อฮั เซ ละ พะจาว อาึ อ�ื

ฆรุง เวยีง เอจี ฟวยจ
15 เญือม เอจี ไก อื รฮอน โรฮ ลอา ซเงะ เอ� กัน ยุฮ ปุย

ฆรุง เวยีง เซ เอจี ฟวยจ เตือง โอยจ อ�ื ซเงะ ฟวยจ อื เซ
ปุก วนัที งา่ โรฮ พอน เคิ เอลุน� 16 เญือม เซ โม ป เกละยุ
เอะ� ป อาวต นึง เมือง รวติ รเวยีง เอะ เซ เตือง โอยจ อ�ื
เมือต เอจี ฮมอง ไลลวง เซ ฮลัต เตีจ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ�
นึง เอจี ยุง ที อื มัฮ พะจาว ป เรอมึ เอะ ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน
ยุ ฮุ เซ�

17 โฮฮ ฮา เซ แม� ไน วงั เซ โม จาวไน ยุฮ โม ยวิ เซ ไม่
โทบีอ่า อู ลอป ไม่ ปุ แตะ นึง โจตไม� 18 มัฮ ฆาื เอจี ไก โรฮ
โม ยูด่า ป พาวม ไม่ โทบีอ่า เซ โฮวน ปุย� นึง มัฮ อื กวนพา
เชคานิยา ป มัฮ โม ยวิ เซ� เชคานิยา เซ มัฮ กวน อารา�
เยโฮฮานัน ป มัฮ กวน อื เซ เอจี ไอฮ โรฮ กวน รโปวน เมชุน
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ลัม แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� เมชุนลัม เซ มัฮ กวน เบ่เรคิ
ยา� มัฮ โรฮ โม ยวิ โรฮ� มัฮ เซ ป ซันญา อื อาึง ไม่ โม ยวิ
เซ นึง ซ พาวม ดิ อื ไม่ ฆาื อ�ื 19 ปุย งอ่น อื อู โรฮ ไลลวง
กัน ไมจ ยุฮ โทบีอ่า เซ ซองนา อาึ� ไม่ รโฮงะ โรฮ อื ป อฮั ป
มวยญ อาึ ละ อื โรฮ� ป มัฮ โทบีอ่า เซ ไซฮ แนฮ รโปะ นังซื
ละ อาึ ละ ซ พระ อื อาึ� นึง ฆวต เกือฮ อื อาึ ฮลัต�

7
เนฮะมี ดุฮ โม ป ตัตเตียง เยรูซาเลม

1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ ฮุ ฆรุง เวยีง เซ� อาึ ดุฮ รเวอืะ
ฆรุง เซ เตือง โอยจ อ�ื ดุฮ โรฮ ปุย ละ ซ แปน อื ป มอง โตะ
รเวอืะ� ไม่ โม ป เชยี� ไม่ โม เลวี ละ ซ เกือฮ ยุฮ กัน ตัม กัน
ลัง ยุฮ อ�ื 2อาึ ดุฮ โรฮ ปรเมะ ลอา ปุย แปน ป ตัตเตียง เยรู
ซาเลม� มัฮ ฮานานี ป มัฮ เอยีกปุ อาึ� ไม่ ฮานันยา ป มัฮ ฮวั
นา นึง ปอม ตฮนั เซ� ฮานันยา เซ มัฮ ปุย เนอึม รพาวม�
ไม่ มัฮ อื ปุย นัปทื เนอมึ พะจาว โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ� 3 อาึ อฮั
ละ ปุย ลอา เซ ตอก เฮ�ี �ปุ เกือฮ รเวอืะ ฆรุง เวยีง เยรูซา
เลม เซ โบฮ กา เฆียง โซะ กอยจ� เมือ กปู อื ไมจ โรฮ เปอะ
ซอง รเวอืะ เซ ไม่ ดุฮ เปอะ ควน ซแก อื กา เฆียง โอก เอญี
โม ป มอง ญัม เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ดุฮ อาึง ปุย ไน เวยีง เย
รูซาเลม เกือฮ แปน ป มอง ญัม ไน เวยีง เซ เล่ีป อ�ื เกือฮ
อาวต นึง นาตี ลัง อาวต แตะ งอ่น� เกือฮ มอง ญัม นึง โบ
เญือะ โกะ แตะ ไอฮ งอ่น�� อฮั เซ ละ�

4 เวยีง เยรูซาเลม เซ มัฮ เมือง ระ เมือง เวอืฮ� ปุย อาวต
นึง อื ปังเมอ รมัฮ� ป เอจี โฮลฮ ยุฮ เญือะ ม่า แตะ นึง อื ปุ
โรฮ ดิ โฮวน�

มอยฮ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา
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5 เญือม เซ พะจาว โบว รพาวม อาึ เกือฮ อาึ กอก ปุย
โพรม� ป กอก เกอะ เซ มัฮ โม ฮวันา ปุย� ไม่ โม จาว นาที�
ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ โฮลฮ โจต เซน แตะ ตัม
จัตเจือ แตะ ไอฮ โครยญ โฆะ อ�ื เญอืม เซ อาึ ยุ นังซื ควน
โจต ปุย มอยฮ ปุย นึง� มัฮ มอยฮ โม ป เอญี โฮน รกา นึง
อ�ื นังซื เซ ไซฮ ปุย อาึง ตอก เฮ�ี

6 โม เฮี มัฮ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา นึง เมือง บ่าบี่
โลน� เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง ยูด่า� ลอต
อาวต นึง ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� จัตเจือ
อื เอจี โฮลฮ แปน ครา นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ� เน่อมึ เญอืม
โฮมวต กซัต เนบู่คัตเนซา โรวก โฮ� 7 ป มัฮ ฮวันา โม เซ
มัฮ เซรูบ่าเบ่น� เยชูอา� เนฮะมี� อาซารยิา� ราอามิยา�
นาฮะมานี� มอเด่ไค� บิน่ชนั� มิตเปเรต� บิก่ไว� เนฮุม�
ไม่ บ่าอานา�

8-25 โม เฮี มัฮ มอยฮ โม อซิราเอน ป เอญี เน่อมึ แปน
แตะ ครา ไม่ เมาะ ไก เซน อื ตัม ซฆลาวม อื เตือง ไพ เตือง
มัน�
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ซฆลาวม ปาโรต นึง อื ไก 2,172 ปุย
ซฆลาวม เชฟาทิยา ไก 372 ปุย
ซฆลาวม อารา ไก 652 ปุย
ซฆลาวม ปาฮตั-โมอปั ป มัฮ จัตเจือ เยชูวา ไม่ โยอปั ไก 2,818 ปุย
ซฆลาวม เอลัม ไก 1,254 ปุย
ซฆลาวม ซัตทู ไก 845 ปุย
ซฆลาวม ซักไค ไก 760 ปุย
ซฆลาวม บิน่นยุ ไก 648 ปุย
ซฆลาวม เบ่ไบ่ ไก 628 ปุย
ซฆลาวม อตักัต ไก 2,322 ปุย
ซฆลาวม อาโด่นีคัม 667 ปุย
ซฆลาวม บิก่ไว ไก 2,067 ปุย
ซฆลาวม อาดิน่ ไก 655 ปุย
ซฆลาวม อาเทอ (มอยฮ อื ติ อื มัฮ เฮเซคียา� ไก 98 ปุย
ซฆลาวม ฮาชุม ไก 328 ปุย
ซฆลาวม เบ่ไซ ไก 324 ปุย
ซฆลาวม ฮารปิ ไก 112 ปุย
ซฆลาวม กิเบ่โอน ไก 95 ปุย

26-38 โม จัตเจือ ปุย อาวต ยว่ง โม เฮี เอญี โรฮ ไม่ อ�ื
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ปุย ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไม่ เนโทฟา ไก 188 ปุย
ปุย ยว่ง อานาโทต ไก 128 ปุย
ปุย ยว่ง เบ่ตอตัมาเวต ไก 42 ปุย
ปุย ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ� เคฟีรา ไม่ เบ่เอโรต ไก 743 ปุย
ปุย ยว่ง รามา ไม่ เกบ่า ไก 621 ปุย
ปุย ยว่ง มิกมัต ไก 122 ปุย
ปุย ยว่ง เบ่ตเอน ไม่ ยว่ง ไอ ไก 123 ปุย
ปุย ยว่ง เนโบ่ ตา ติ โดฮ อื ไก 52 ปุย
ปุย ยว่ง เอลัม ตา ติ โดฮ อื ไก 1,254 ปุย
ปุย ยว่ง ฮารมิ ไก 320 ปุย
ปุย ยว่ง เยรโีค ไก 345 ปุย
ปุย ยว่ง โลต ไม่ ฮาดิต่ ไม่ โอโน ไก 721 ปุย
ปุย ยว่ง เซนาอา ไก 3,930 ปุย

39-42มอยฮ ปุย โม เฮี มัฮ มอยฮ ซฆลาวม โม ซตุ ป เอญี เน่
อมึ แปน แตะ ครา เซ�

ซฆลาวม เยด่ายา ป มัฮ จัตเจือ เยชูอา ไก 973 ปุย
ซฆลาวม อมิเมอ นึง อื ไก 1,052 ปุย
ซฆลาวม ปาตเฮอ นึง อื ไก 1,247 ปุย
ซฆลาวม ฮารมิ นึง อื ไก 1,017 ปุย

43-45ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ ป มัฮ โม เลวี นึง อื มัฮ
ตอก เฮ�ี

ซฆลาวม เยชูอา ไม่ คัตมีเอน ป มัฮ จัตเจือ โฮด่าวยิา ไก 74 ปุย
โม นักโด่นตรี อาวต นึง วฮินั เซ ป มัฮ จัตเจือ อาซัป ไก 148 ปุย
ป มอง ญัม นึง วฮินั เซ ป มัฮ จัตเจือ ชนัลุม ไม่ อาเทอ� ไม่ ทันโมน� อกัคุป� ฮาทิทา� ไม่ โชไบ่ ไก 138 ปุย
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46-56 ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ ป มัฮ ป รซอฮ นึง วิ
ฮนั นึง อื มัฮ ซฆลาวม ปุย โม เฮ�ี

ซีฮะ� ฮาซูฟา� ทัปบ่าโอต�
เคโรต� ซีอา� พาโด่น�
เลบ่านา� ฮากาบ่า� ชนัไม�
ฮานัน� กิตเด่น� กาฮา�
เรอายา� เรซีน� เนโคด่า�
กัตซัม� อุตซา� ปาเซอา�
เบ่ไซ� เมอูนิม� เนฟูซิม�
บัก่บุ่ก� ฮาคูฟา� ฮารฮุน�
บัต่ลิต� เมฮด่ิา� ฮารชา�
บ่ารโคต� ซิเซรา� เทมา�
เนซิยา ไม่ ฮาทิฟา�

57-59 โม กวนไจ ซาโลมอน ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ
มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ซฆลาวม โซไท� โซเฟเรต� เปรด่ีา� ยาอา
ลา� ด่ารโคน� กิตเด่น� เชฟาทิยา� ฮตัทิน� โปเคเรต-ฮตั
ซาบ่าอมิ� ไม่ ซฆลาวม อาโมน�
60 โม ป ลัง ยุฮ กัน นึง วฮินั ไม่ โม กวนไจ กซัต ซาโลมอน
เซ ไก 392 ปุย�
61-62 โนก ฮา เซ ไก แม ปุย 642 ปุย� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม
เด่ลายา� โทบีอ่า� ไม่ เนโคด่า� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ ยว่ง เท
นเมลา� เทนฮนัชา� เครุป� อตัโด่น� ไม่ อมิเมอ� ปังเมอ
โอ ปุย ยุง ที มัฮ อื โม อซิราเอน ไม่ โอ อื มัฮ�
63-64 ป มัฮ ซฆลาวม โม ซตุ ป โอ อื ไก มอยฮ นึง นังซื โจต
ปุย อาึง มอยฮ ปุย นึง อื เซ มัฮ ซฆลาวม ปุย โม เฮ�ี มัฮ โฮ
บ่ายา� ฮกัโคต� ไม่ บ่าซีไล� จัตเจือ ไพรม ซตุ บ่าซีไล เซ ติ
ปุย เยอ� เอจี ไอฮ กวน รโปวน ซฆลาวม บ่าซีไล ปุย กิเลอั
ต เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� ลอต เอนิ เมีญ จัตเจือ แตะ ตัม
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มอยฮ โปะ แตะ เซ� ปุย โม เซ โฮลฮ ปุย ตัต มอยฮ อื โอก
ฮา โม ซตุ เซ� นึง โอ ปุย แจง แน นึง มัฮ อื จัตเจือ โม ซตุ�
ลอต เอนิ ปุย เมีญ มัฮ ปุย ทัมมด่า ฆาื อ�ื 65 เญือม เซ ป
มัฮ จาวเมือง ยุฮ โม ยวิ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย โม เฮี เกียฮ
โซม ปอน โตว โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว� ไน ติ เจน กา เฆี
ยง ไฮมญ โม ซตุ โอเอฮี ละ อื นึง อุรมิ ไม่ ทุมิม เซ�� อฮั
เซ�
66-69 เซน ปุย ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ เตือง โอยจ อื
ไก 42,360 ปุย� มัฮ โม กวนไจ รเมะ กวนไจ รโปวน 7,337
ปุย� ป มัฮ โม นักโด่นตรี เตือง ปรเมะ ปรโปวน อื ไก 245
ปุย� บรอง ยุฮ อื ไก 736 ตัว� ลอ ยุฮ อื ไก 245 ตัว� อุต
ยุฮ อื ไก 435 ตัว� บรงั ยุฮ อื ไก 6,720 ตัว�
70-72 ไก โฮวน ปุย ป ทไว ไคร มาื ละ เฌาะ ยุฮ ปุย วฮินั เซ�
ป มัฮ จาวเมือง เซ เรอมึ อื นึง ไคร ติ เปือน เลียน ด่ารกิ ไม่
เชอืม โบลง 50 ไบ่� ไม่ ลปิ โม ซตุ เซ 530 ปลัฮ�
ป มัฮ ฮวันา ไน ซฆลาวม อาวต อื เซ งอ่น อื ทไว ไคร ยุฮ แตะ
ละ อื 20,000 เลียน ด่ารกิ� มัฮ แม มาื นัมนัก พามัน เมาะ
1,500 กิโลกรมั�
โม ปุย ไฮญ นึง อื เกือฮ โรฮ ไคร 20,000 เลียน ด่ารกิ� มัฮ
แม มาื นัมนัก พามัน เมาะ 1,300 กิโลกรมั� มัฮ แม ลปิ โม
ซตุ 67 ปลัฮ�
73 เญอืม เซ ป มัฮ โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี โม ป มองญัม� โม นัก
โด่นตร�ี โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ� ไม่ โม ลัปซด่อน เมาะ ป
มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ลอต ยุฮ เญือะ อาวต คราว
โซม แตะ นึง เมือง ยูด่า เซ� เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ นึง
อ�ื
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8
เอซรา ลาว โกตไม ยุฮ พะจาว ละ โม ลัปซด่อน
1-2 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ติ� เคิ อาแลฮ นึง อ�ื โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื เอจี อาวต นึง ยว่ง แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตื
อง มัน� โม อซิราเอน ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� นึง กังเด่น โบ โตะ รเวอืะ รอาวม� โม เซ ปัว เอซ
รา ป มัฮ คู เพอกึ โกตไม เซ ตุย นังซื โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ ป
เกือฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน เซ ละ แตะ�
เญอืม เซ� เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ ตุย เนอมึ โรวก นังซื โกตไม
เซ ฮอยจ นา ก โพรม ปุย� อาวต ไม่ อื ลั่กกา โม ป โพรม
เซ� โม ป โพรม เซ ไก เตือง ปรเมะ ปรโปวน� เตือง กวน
ดุ เมาะ ป เอจี เกียฮ คาวไจ ป อฮั ปุย� 3 เอซรา เซ อาวต ลั่
กกา ปุย นึง กังเด่น โบ โตะ รเวอืะ รอาวม นึง กไน เวยีง เซ�
ลาว นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว เซ ละ ปุย โม เซ� เน่อมึ เมือ
กซะ อื ฮอยจ ละ งอ่น ซเงะ� ปุย โม เซ ดาวง เนอึม ฮยวก
แตะ ละ งอ่ต แตะ ป อฮั อื เซ โครยญ โฆะ แตะ�
4 เอซรา ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม เซ ชุง นึง เวที ป ยุฮ ปุย นึง
โคะ ละ โกว อื นึง กัน เซ� ป มัฮ มัตทีทิยา� เชมา� อานา
ยา� อุรีอา� ฮินคียา� ไม่ มาอาเซอา� ชุง ลวง เฆียง ลัก่
ดอม อ�ื ป มัฮ เปด่ายา� มิชาเอน� มันคิยา� ฮาชุม� ฮตับั่
ตด่านา� เซคารยิา� ไม่ เมชุนลัม� ชุง ลวง เฆียง ลัก่ วิ อ�ื
5 เญือม ชุง เอซรา นึง เวที เซ� ปุย ชวน เอนิ อื เตือง โอยจ
แตะ นึง ฮลาวง ก อาวต อื ฮา ปุย ไฮญ� เญือม เอจี ไลฮ อื
นังซื เซ ปุย โกฮ ชุง เอนิ เตือง โอยจ แตะ� 6 เอซรา อฮั เฮ�ี
�ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ�� อฮั เซ� เญือม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ยวก เตะ แตะ
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อฮั เฮี ไม่ อ�ื �อาเมน� อาเมน�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ นุ่ม ไว
พะจาว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
7 เญอืม เซ เยชูอา� บ่านี� เชเรบีย่า� ยามิน� อกัคุป� ชปัเบ่
ไท� โฮด่ียา� มาอาเซอา� เคลิทา� อาซารยิา� โยซาบัต่�
ฮานัน� เปไลยา� ป มัฮ โม เลวี เซ� เรอึม เพอกึ โม ลัป
ซด่อน เกือฮ อื คาวไจ ไลลวง พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว เซ�
โม ลัปซด่อน เซ ชุง ลัง่ นา ก อาวต แตะ เซ� 8 ปุย โม เซ
ลาว นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว เซ ละ อื แปนๆ คัก อื ไม่ อาทิ
ไบ่ อื ควมัไม อื ละ ซ เกือฮ อื เยอื คาวไจ ละ ปุย�
9 โม ลัปซด่อน เญอืม ฮมอง อื รซอม ป ลาว ปุย ละ แตะ เซ�
เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื เญือม เซ เนฮะมี ป มัฮ จาวเมือง ไม่ เอซ
รา ป มัฮ ซตุ ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ พะทัม� ไม่ โม เลวี ป เกียฮ
อาทิไบ่ ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี
�เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ปุ
เยอืม� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�
10 เนฮะมี อฮั เฮ�ี �เอญี ฮา นึง ยว่ง เปอะ เมิฮ� เอญี โซม
ญุ่ก กุก ญึม นึง ยว่ง เปอะ เซ� ไมจ เปอะ รฆุ ป โซม ไม่
รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ ละ โม ป โอ ไก� ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ
ซเงะ ซัมคัน ละ พะจาว ยุฮ เอะ� ปุ เญาะ เกือฮ ติ เปอะ ไลจ
รพาวม เฟือฮ เอนิ� รพาวม ไมจ มวน ป เกือฮ พะจาว ละ
เปอะ เซ ซ แปน เรยีง แด่น ละ เปอะ�� อฮั เซ�
11 ป มัฮ โม เลวี เซ ดวน ปุย ญึ่ต� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญาะ
เยอืม� เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ซัมคัน� ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ
ตุก เปละ นัน พาวม�� อฮั เซ�
12 เญอืม เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เอญี เนอมึ นึง เญือะ
แตะ� โซม ญุ่ก กุก ญึม ไม่ ปุ แตะ� ปุย รฆุ เนอมึ ป โซม ป
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ปอน ไม่ ปุ แตะ� นึง เอจี คาวไจ อื ไลลวง พะทัม โกตไม ป
ลาว ปุย ละ แตะ เซ�

กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ
13 ซเงะ ลอา นึง อื โม ป มัฮ ฮวันา ปุย โฮวน เซ โครยญ ซฆ
ลาวม อ�ื ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม เลว�ี โฮว เคะ เอซรา ป มัฮ คู
เพอกึ พะทัม� ละ ซ เฮยีน อื โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� 14 โม
เซ ยุ นังซื โกตไม ป เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ ไพรม อื โฮ�
เกว ไม่ ไลลวง ไมจ โม อซิราเอน อาวต นึง เตอปึ เญือม ไก
กัน เลียง อื ปุ แตะ ไน เคิ อาแลฮ เซ� 15 มัฮ เซ ป ดวน อื ปุย
โฮว ครอฮ ละ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� ไม่ นึง ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ โครยญ โดฮ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ
นึง บลาวง ไม่ ตุย เปอะ โรวก กัก โคะ กาวก� โคะ ฆิ� โคะ
ลออยฮ ซงา� โคะ อนิทพลัม� ไม่ กัก โคะ ป เกลอึม ฮละ ป
ไก นึง บลาวง เซ� ละ ซ ยุฮ เปอะ เตอปึ นึง� ตัม ป ไซฮ ปุย
อาึง เซ�� อฮั เซ�
16 เญือม เซ โม ลัปซด่อน โฮว ตุย เนอึม กัก โคะ โม เซ ละ
ซ ยุฮ แตะ เตอปึ นึง ละ โกะ แตะ� งอ่น อื ยุฮ อื นึง ดัต่ฟะ
เญือะ แตะ� งอ่น อื ยุฮ อื นึง เฆียง เญือะ แตะ� งอ่น อื ยุฮ
อื นึง ควง วิฮนั� งอ่น อื ยุฮ อื นึง กัง เด่น โบ โตะ รเวอืะ
รอาวม� ไม่ โบ โตะ รเวอืะ เอฟราอมิ นึง กไน เวยีง เซ�
17 โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เมาะ ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ
ครา เซ� ยุฮ เนอึม เตอปึ ละ อาวต แตะ ลโล่ะ นึง� โม เซ
ไก เนอึม รพาวม ไมจ มวน ไม่ ปุ แตะ กุม ปอ� เน่อมึ เจน
โยชูวา กวน นนุ� ฮอยจ ละ ซเงะ เซ� โม อซิราเอน ดิ โฮลฮ
โตว ยุฮ อื ตอก ยุฮ แตะ โฮน เฮี ติ ชวง�
18 โม เซ ชลอง กัน อาวต นึง เตอปึ เซ อาแลฮ ซเงะ� เอซรา
ลาว นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว นึง กัน ชลอง เซ โครยญ ซเงะ่�
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เน่อมึ ซเงะ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ซเงะ ลอยจ อ�ื ซเงะ ซเตะ
นึง อื มัฮ ซเงะ โพรม อื ไม่ ปุ แตะ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง
โกตไม เซ�

9
โม ลัปซด่อน รโซะ พิต ยุฮ แตะ
1 ไน เคิ เซ วนัที งา่ โรฮ ปาวน นึง อ�ื โม อซิราเอน โพรม ดิ
แม ไม่ ปุ แตะ เตือง โอยจ แตะ� เออปึ ป โซม แตะ ไม่ อ�ื
จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ กาวป อื อาึง รกาื นึง ไกญ แตะ�
2 โม อซิราเอน ทอเนาะ ติ แตะ ฮา ปุย ตัง เมือง� ชุง รโซะ
พิต ยุฮ แตะ� ไม่ รโซะ อื พิต โฌวะ ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� 3 เญอืม เซ โกฮ ลาว นังซื โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ เซ ละ ปุ แตะ ตา ลอวย ชวัโมง� ฟวยจ เซ ตา ลอวย
ชวัโมง อื เซ ไววอน รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� ไม่ ลืลาว อื
เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ�
4 ปุย เอจี ยุฮ อาึง เวที ละ โม เลว�ี ป มัฮ เยชูอา� บ่านี� คัต
มีเอน� เชบ่านิยา� บุ่นนี� เชเรบีย่า� บ่านี ไม่ เคนานี ฮาวก
ชุง นึง เวที เซ� ไววอน ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ� 5ฟวยจ เซ เยชูอา� คัตมีเอน� บ่านี� ฮา
ชปัเนยา� เชเรบี่ยา� โฮด่ียา� เชบ่านิยา� ไม่ เปทาฮิยา ป
มัฮ โม เลวี เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ ชุง ละ ลืลาว แตะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป มัฮ พะจาว ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ
ลัง่� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ เอะ ลืลาว
มอยฮ ระ ไล ยุฮ พะจาว โครยญ โฆะ ปุย� นึง มัฮ อื ป ระ ไล
โฮฮ ฮา เกียฮ ลืลาว ปุย อื แม�� อฮั เซ�
6 เญือม เซ โม อซิราเอน ไววอน ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ พะจาว เยอ� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ มะ
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ลอง ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ยุฮ โรฮ เปอะ ซโมยญ ไม่ โอเอฮี
ไฮญ นึง อื โครยญ เจือ� ปะ เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไม่
ปลัฮ รอาวม� ไม่ โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง อื เตือง โอยจ อ�ื
ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ จีวติ ละ โอเอฮี โครยญ เจือ� โม เต
ปด่า อาวต เมือง มะลอง เอจี นุ่ม ตื ไว ปะ เตือง โอยจ แตะ�
7 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ เอจี เลือก เปอะ อปัรมั� ไม่ นัม
เปอะ เกือฮ โอก ฮา เวยีง เออ นึง เมือง เคนเด่ีย� เอจี เปีย
น เปอะ มอยฮ อ�ื อฮั เปอะ อปัราฮมั ละ� 8ปะ เอจี ยุ เปอะ
มัฮ อปัราฮมั เซ ปุย เนอมึ รพาวม ละ แตะ� ปะ เอจี ซันญา
ดิ เปอะ อาึง โอเอฮี ไม่ อ�ื ปะ เอจี ซันญา โรฮ เปอะ ซ เกือฮ
แตะ เมือง ละ อ�ื ละ ซ โฮลฮ โม จัตเจือ อื อาวต นึง ป มัฮ
เมือง อาวต โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม อาโมไร� โม เปริ
ซี� โม เยบุ่ต� ไม่ โม เกอกาชี เซ� ปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ
ละ อื เกือฮ ฟวยจ ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง โครยญ เจือ�
นึง มัฮ เปอะ พะจาว ป เนอมึ รพาวม�
9 �โอ พะจาว� ปะ เอจี ยุ เปอะ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป ลอก
โม จัตเจือ ไพรม เอะ นึง เมือง อยีปิ โฮ� ปะ เอจี ฮมอง โรฮ
เปอะ เซียง กอก อื ปัว ปะ เรอมึ แตะ เญอืม อาวต อื โบ ปลัฮ
รอาวม ซครกั โฮ� 10 ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ป ซัมคัน ละ ซ ตอซู
แตะ กซัต ฟาโร ไม่ โม กวนไจ อื เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โม ลัป
ซด่อน ป อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื ปะ เอจี
ยุ โรฮ เปอะ ตอก โคมเฮง ปุย โม เซ โม จัตเจือ ไพรม เอะ
โฆะ โฮ� มอยฮ ปะ แปน เนอึม มอยฮ ระ ไล ละ ปุย ฮอยจ
ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 11 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปลัฮ รอาวม รกัฮ
ติ แตะ ละ ปุย� ปุย โฮลฮ เนอมึ โฮว นึง เตะ ซออฮ คระ โตะ
ปลัฮ รอาวม เซ เบือ อ�ื ปะ เอจี น่าึก เปอะ โปวฮ โม ป เก
ละยุ อื เซ นา ก โด่ะ อ�ื ตอก น่าึก ปุย โปวฮ ซโมะ นึง โตะ
รอาวม ระ โฮ� 12 ปะ เอจี นัม โรฮ เปอะ คระ ละ นึง ชุต รวู
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ซัมคัน เมือ ซเงะ่ อ�ื ไม่ เอจี นัม โรฮ เปอะ นึง ด่อง งอ เมือ
ก ซาวม อื โรฮ� ละ ซ เกือฮ เปอะ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ซอต ละ
อื นึง คระ ซ โฮว อ�ื
13 �ปะ เอจี เลีฮ เปอะ นึง ไกญ บลาวง ซีไน� ปะ เอจี อฮั
เปอะ โอเอฮี ละ ปุย เน่อมึ เมือง มะลอง� ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ ลปุง เพอกึ ตอม ไมจ ญุ่ก ยุฮ แตะ ละ ปุย� ไม่ โกตไม
ซืไซ ยุฮ เปอะ เซ ละ อ�ื 14 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ทื ซเงะ
ลโล่ะ ยุฮ แตะ� ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ไอ โมเซ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ ไซฮ โกตไม ยุฮ เปอะ ละ อ�ื 15 เญอืม ฆวต โซม
อื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ป โซม เลีฮ ละ เน่อมึ มะลอง� เญอืม
ฆวต ญุ อื รอาวม ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ รอาวม โอก ละ เน่
อมึ นึง ซโมะ� ปะ เอจี ดวน เปอะ เลียก กุม เมือง ป ซันญา
แตะ อาึง ซ เกือฮ ละ อื เซ�
16 �ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� ปังเมอ เกือฮ ติ แตะ เกีย
ฮ ฮุน� เกือฮ ติ แตะ เลิง ลอป รพาวม� ยุฮ โตว อื ตัม ลปุง
ซตอก ป ไก นึง โกตไม ยุฮ เปอะ� 17 ปุย โม เซ เกือฮ ติ แตะ
เลฮ เตียง ป อฮั ปะ ละ แตะ� เกือฮ โตว ติ แตะ โตก ละ ไล
ลวง กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ ปะ ละ แตะ เซ� โม เซ เอจี เกือฮ
ติ แตะ ลึง รพาวม� เอจี ดุฮ ฮวันา ละ ซ เกือฮ อื นัม แตะ
ละ ซ แม แปน แม อื ครา นึง เมือง อยีปิ เซ� ปะ ปังเมอ ปุน
เลียก พาวม ลัง่ เปอะ นึง� ละ โปวฮ เปอะ โตว ฆาื อ�ื ปุน
เปลีฮ เนอมึ เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ ละ� เอจี ปุน ยวก เนอมึ
เปอะ มัป่ พิต ยุฮ อื โครยญ เจือ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ เซ� 18 ปุย โม เซ เอจี ยุฮ ฮุป กวน โมวก ละ ซ ไว
แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �มัฮ เฮี ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ ป นัม เอะ
เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ�� อฮั เซ� โม เซ พลิฮ บึน
ลัมเลือ ปะ ไม่ อื โฮวน เจือ�
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19�ปะ ปังเมอ ปุน เลียก พาวม ลอป เปอะ นึง� ปะ ละ โปวฮ
เปอะ โตว เกือฮ อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ป มัฮ ชุต รวู ซัม
คัน ป นัม คระ ละ อื เมือ ซเงะ่ อื เซ เกือฮ เปอะ โตว ไฆร
ฮา อ�ื ป มัฮ ด่อง งอ ป แปน ป ซเปีย ละ คระ ซ โฮว อื เมือ
ก ซาวม อื เซ ปุ โรฮ เปอะ เกือฮ ดุต ฮา อื โรฮ� 20 ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ลปุ แตะ ป มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ เซ แปน ป เพ
อกึ ตอม อ�ื ปะ เกือฮ เปอะ โตว มานา ยุฮ แตะ วติ ฮา โซม
อ�ื ไม่ โอ เปอะ เกือฮ รอาวม วติ ฮา ญุ อ�ื 21 ปะ เอจี เลียง
เนอึม เปอะ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน
เนอมึ เอนิ� โม เซ ไก โตว ป วติ ป วงั ละ ติ เจือ เนอมึ� เค
รองึ จาวป อื ชุ โตว� ชวง อื ปุ โรฮ ออยฮ โรฮ�

22 �โฮฮ ฮา เซ แม� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลียก กุม
เมือง ปุย โฮวน โดฮ� เอจี รฆุ เปอะ ม่าื พริ โตฮ โกลง ละ�
เอจี โฮลฮ เลียก กุม เมือง เฮตโบ่น ป มัฮ เมือง เตียง กซัต
ซีโฮน เซ� ไม่ โฮลฮ อื กุม เมือง บ่าชนั ป มัฮ เมือง เตียง
กซัต โอก เซ โรฮ� 23 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ จัตเจือ อื พรุฮ
โฮวน ตอก เอนิ ซโมยญ นึง มะลอง โฮ� ไม่ นัม เปอะ เกือฮ
โฮลฮ เลียก กุม บัน่เมือง ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ โม จัต
เจือ ไพรม อื ละ ซ โฮลฮ อื เลียก กุม เซ� 24 จัตเจือ ปุย โม
เซ โฮลฮ เนอึม เลียก กุม เมือง โม เซ� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ
ไลจ ไม่ ปุย เมือง เซ ละ อื ซองนา อ�ื เอจี เกือฮ เปอะ เป
ปุย โม เซ ป มัฮ โม คะนาอนั� เตือง โม กซัต ไม่ ปุย ไฮญ
นึง อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ ยุฮ อื ละ ปุย โม เซ ปอ
ฟวยจ พาวม อื นึง� 25 โม เซ โฮลฮ เนอึม เลียก กุม เมือง
ป ไก ปอม ตอน ฮมัน นึง เซ� ป มัฮ เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง� โฮลฮ อื เตือง เญือะ ม่า ป นาวก นึง ป
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ไมจ โครยญ เจือ� ไม่ นัมโม่ ป เอจี ฟวยจ กาวง ปุย� รปึม
อะงุน� รปึม กาวก� ไม่ โคะ ป ไมจ เปลิ โฮวน เจือ� โฮลฮ
เนอมึ โซม ซัก กุก เตือ ปอ โกลยญ โม่ว แตะ� โฮลฮ เนอมึ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ กุนมุ่น ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ�
26�ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย โม เซ อาวต ลัง่ ไม่ ลึง รพาวม แตะ�
ไม่ เลฮ อื เตียง ป อฮั ปะ ละ แตะ� นังซื โกตไม ยุฮ เปอะ
เซ เอจี วุต เยอื อื ลัก่เคะ แตะ� ไม่ เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ โม ป
ซึป ลปุง เปอะ ป มัฮ ป ซตอก รเงอ่มึ อื เกือฮ ลเตือฮ ติ แตะ
ละ ซ เอญี อื เคะ ปะ เซ� ปุย โม เซ เอจี พลิฮ บึน เนอมึ ปะ
นึง กัน ฆอก ยุฮ แตะ โฮวน โฮน� 27 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ
เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ไป นึง โม ป รุป ไม่ อื เซ� โม เซ โคม
เฮง อื เกือฮ อื อาวม เม่ะมัก่ รพาวม ตุก โฮวน เจือ� เญือม
เอจี เกิต เม่ะมัก่ ละ อื ตอก เซ� ปุย โม เซ กอก ปัว ปะ เรอมึ
แตะ� ปะ ปุน งอ่ต ลัง่ เปอะ ป ปัว อื นึง แตะ เซ เน่อมึ เมือง
มะลอง� ไม่ ปุน เปลีฮ ลอป เปอะ รพาวม ฮรกั ยุฮ แตะ ละ�
เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ฮอยจ เรอมึ เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ
อื เซ� เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง�
28�ปุย โม เซ เมือต เอจี โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก� ปังเมอ
ยุฮ แม กัน ฆอก กัน เบร ซองนา ปะ� ปะ เกือฮ แม โรฮ เปอะ
ไป นึง โม ป รุป ไม่ อื เซ ฆาื อ�ื โม ป รุป ไม่ อื เซ โฮลฮ ตัต
เตียง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� เญอืม เอจี ลเตือฮ อื แม เคะ ปะ
ไม่ กอก อื ปัว ปะ เรอึม แตะ� ปะ ปุน งอ่ต โรฮ ลัง่ เปอะ ป
ปัว อื นึง แตะ เน่อมึ เมือง มะลอง ไม่ เอจี เรอึม ลอป เปอะ
เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ เซ โฮวน โฮน� เบือ เลียก พาวม
เปอะ นึง�
29 �ปะ เอจี ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ แม ยุฮ อื
ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ เปอะ เซ� โม เซ ปังเมอ เกียฮ
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ฮุน� ฆวต อวต ลัง่ ติ แตะ� เนอึง โตว ป อฮั ปะ ละ แตะ�
ยุฮ แนฮ ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ� โม เซ เกือฮ แนฮ ติ แตะ
ลึง รพาวม� ญอม โตว งอ่ต ป อฮั ปะ ละ แตะ� โกตไม ยุฮ
เปอะ เซ มัฮ ลปุง ไมจ ปุย ยุฮ เดอมึ ซ เกียฮ โฮลฮ จีวติ แตะ
เบือ อ�ื 30 ปะ เอจี ปุน ไอฮ เนอมึ เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ ละ
ปุย โม เซ โฮวน เนอึม� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป ซึป ลปุง
แตะ ฮอยจ ซตอก อื เบือ ลปุ เปอะ เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ
ลัง่ ดาวง ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต แตะ� มัฮ เซ ป เกือฮ ปะ อื
ไป นึง ปุย เมือง โม เซ ฆาื อ�ื 31 ปัง มัฮ ตอก เซ ปะ ปุน เปลี
ฮ ลัง่ เปอะ กุนมุ่น ระ ไล ยุฮ แตะ ละ� ปะ ละ โปวฮ เปอะ
โตว ปุย โม เซ� ไม่ โอ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่� นึง มัฮ ปะ พะจาว
ป อาวต ลอป ไม่ กุนมุ่น� ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง ปุย�
32 �โอ พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ ป ตึก นึง ระ แตะ� มัฮ
ป อาวต ไม่ อมันัต คึนัก แตะ ไม่ โซมกวน ปุย นัปทื ไม่ ฮลัต
แตะ นึง อื โครยญ โฆะ แตะ� มัฮ ป ปุน ยุฮ โอเอฮี ตัม ป ซัน
ญา แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ปัว ปะ โอ เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ยุฮ เอะ เซ แปน ป
แตวะ ไล ละ ยุ ปะ อ�ื เม่ะมัก่ เซ เอจี เกิต ละ เอะ ไม่ กซัต
ยุฮ ฮุ� ไม่ จาวไน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ� ไม่
โม จัตเจือ ไพรม เมอะ� ไม่ ปุย ไน เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เน่
อมึ เจน โม กซัต อตัซีเรยี� ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 33 เญื
อม รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ละ เอะ เอ� เอจี ปุก เนอึม
ตอก ยุฮ เปอะ เซ� นึง มัฮ เปอะ ป ซื ป ไซ� มัฮ เนอึม โม
เอะ เฮี ป ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก เกอ� 34 ป มัฮ โม กซัต ยุฮ
ฮุ� ไม่ โม จาวไน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เอะ� ยุฮ
โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� งอ่ต โตว ลปุง ซตอก เปอะ อาึง
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ละ แตะ เซ� 35 ปะ เอจี โพต เปอะ บัน่เมือง ละ อื เบือ กุน
มุ่น ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ญอม นัปทื ปะ
นึง อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ อาวต นึง เมือง ไมจ เมือง
เวอืฮ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ญอม ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
กัน เบร ยุฮ แตะ เซ�
36 �เมือง ไมจ เมือง ญุ่ก ป โพต เปอะ ละ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ นึง อื เซ�
ปเล่ีย เฮี เอะ ปังเมอ โฮลฮ เยอื เยอะ แปน ครา ปุย นึง อ�ื
37ป โฮลฮ ป ปุน เอะ เน่อมึ นึง ป ซมา ลโลวง แตะ นึง ปลัฮ
เตะ ไมจ เซ� เอจี ฮอยจ โอยจ ละ โม กซัต เมือง ไฮญ ป เอจี
เกือฮ เปอะ แปน ป ตัตเตียง โม เอะ เซ� มัฮ เนอึม ฆาื มัป่
พิต ยุฮ ฮุ� กซัต โม เซ เอจี ปุน ตัตเตียง โม เอะ เตือง คอง
เลียง คอง ดู่ เยอะ� เอจี ยุฮ อื ละ โม เอะ ตัม รพาวม โกะ
แตะ โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี เอะ ตุก ลัมเลือ เอนิ รพาวม
เมอะ ฆาื�� อฮั เซ�
ปุย ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ
38 เคียง เกิต โอเอฮี ตอก เซ� โม เอะ ไซฮ เอนิ รซอม ซันญา
ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ซโตฮ� โม ป มัฮ ฮวันา ปุย� ไม่ โม เลว�ี
ไม่ โม ซตุ ยุฮ เอะ เซ เตือง โอยจ อื เอจี ดุฮ โรฮ อาึง ทา ยุฮ
แตะ นึง ไบ่ ซันญา เซ�

10
1-8 โม ป ดุฮ ทา ยุฮ แตะ นึง ไบ่ ซัมคัน เซ มัฮ ตอก เฮี มอยฮ
อ�ื เมือ โรง อื มัฮ จาวเมือง ป มัฮ เนฮะมี กวน ฮาคาลิยา�
มอยฮ โม ซตุ นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
เซเด่คียา� เซไรอา� อาซารยิา� เยเรมี�
ปาชเฮอ� อามารยิา� มันคิยา�
ฮตัทัต� เชบ่านิยา� มันลุก�
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ฮารมิ� เมเรโมต� โอบ่าด่ี�
ด่านีเอน� กินเนโทน� บ่ารุก�
เมชูลัม� อาบี่ยา� มิยามิน�
มาอาซิยา� บิน่ไก� ไม่ เชไมอา�
9-13มอยฮ โม เลวี นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
เยชูอา ป มัฮ กวน อาซันยา� บิน่นยุ ป มัฮ ซฆลาวม เฮนาดั่
ต� คัตมีเอน�
เชบ่านิยา� โฮด่ียา� เคลิทา� เปเลยา� ฮานัน� มีคา� เร
โฮป� ฮาชาบิย่า�
ซักเกอ� เชเรบีย่า� เชบ่านิยา�
โฮด่ียา� บ่านี� ไม่ เบ่นิน�ู
14-27มอยฮ โม ฮวันา นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ ปาโรต� ปาฮตั-โมอปั� เอลัม� ซัตทู� บ่านี� บุ่นนี� อตั
กัต� เบ่ไบ่�
อาโด่นียา� บิก่ไว� อาดิน่�
อาเทอ� เฮเซคียา� อตัซู�
โฮด่ียา� ฮาชุม� เบ่ไซ�
ฮารปิ� อานาโทต� เนไบ่�
มักปีอตั� เมชูลัม� เฮซี�
เมเชซาเบ่น� ซาโด่ก� ยตัดู่วา�
เปลาทียา� ฮานัน� อานายา�
โฮเชยา� ฮานันยา� ฮตัชุป�
ฮนัโลเฮต� ปินฮา� โชเบ่ก�
เรฮุม� ฮาชปันา� มาอาเซอา�
อาฮอิา� ฮานัน� อานัน�
มันลุก� ฮารมิ� ไม่ บ่าอานา�
28 �โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ ป มัฮ โม ซตุ� โม เลว�ี โม ป
มอง ญัม� โม นัก โด่นตร�ี โม ป ยุฮ กัน นึง วิฮนั เซ� ไม่
โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เมาะ ป เอจี ปุน ทอเนาะ ติ แตะ
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ฮา ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง แตะ เซ� ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� เตือง โม ปรโปวน เญือะ อะ ไม่ โม
กวน เฌือต เตอะ� เมาะ ป เอจี เกียฮ คาวไจ โอเอฮี โครยญ
โฆะ อ�ื 29 เอะ เอจี บรญิ รพาวม ไม่ โม ฮวันา ยุฮ แตะ ละ
ซ ซันญา ดิ แตะ ตอก เฮ�ี เอะ ซ เกือฮ ติ แตะ ปุน ยุฮ ตัม
โกตไม ยุฮ พะจาว ป ซึป ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื เซ ละ
เอะ� ไม่ ซ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ เซ โครยญ เจือ� ดัฮ ไก ป โอ ยุฮ ตัม เซ� เกือฮ ปุย เซ
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ�
30�เอะ เอจี ซันญา โรฮ โอ แตะ ซ เกือฮ โม กวน รเมะ กวน
รโปวน แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต
นึง เมือง เอะ เฮ�ี
31 �ดัฮ ปุย ตังเมือง เซ ฮอยจ โชะ เฮงาะ รโกะ เนิ ไม่ โอเอฮี
ไฮญ ไน ซเงะ ลโล่ะ ญุ่ก� ซเงะ ซัมคัน ตอก ไฮญ ญุ่ก� เอะ
ซ รวี โตว ละ อื เฟือฮ เอนิ� ดัฮ เอจี เติง เนอึม อาแลฮ เซ
โครยญ โฮน� เอะ เญาะ ซ ซมา ลโลวง โตว โอเอฮี� ไม่ ซ
เกือฮ รมะ ปุย นึง แตะ ฟวยจ เยอื ละ อ�ื
32 �เอะ ซ เกือฮ มาื ยุฮ แตะ โครยญ เนอึม� ลอวย ปุย ตอ
ติ เชเคน ละ ซ โกว ปุย อื นึง กัน รซอฮ แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ� 33มาื เซ มัฮ ป โกว ปุย ละ งวยฮ คโนมปัง ซัมคัน�
ไม่ เฮงาะ รโกะ� ไม่ ซัตซิง ตอง ปุย ทไว โครยญ ซเงะ่� มัฮ
โรฮ ละ โกว ปุย อื นึง ซเงะ ลโล่ะ� ไม่ ซเงะ ฮาวก เคิ� ไม่
ซเงะ ซัมคัน ไฮญ ป ชลอง ปุย โครยญ โฮน� ไม่ ละ ซัตซิง
ตอง ปุย ทไว ละ ซ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิรา
เอน� มัฮ โรฮ ละ ป จัมเปน ปุย โกว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ
เอะ เซ โครยญ เจือ�



เนฮะมี 10:34 xxxvii เนฮะมี 10:39

34 �โม เอะ ป มัฮ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ เจอะ� ไม่ โม
ซตุ� ไม่ โม เลว�ี ซ โจก เบ่อ นึง ตัม ซฆลาวม อาวต แตะ
โครยญ เนอมึ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ป ลัง ตาว เคิ นึง วฮินั
เซ� ละ ซ ตอง ปุย ป ทไว แตะ นึง ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ เอะ� ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ อื เซ�
35 �เอะ ซ ชนั ติ แตะ ปุน ทไว โอเอฮี เปลิ โรง ป ซมา แตะ
นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ� ไม่ เปลิ โคะ ป ตึม รกา นึง รปึม ยุฮ
แตะ ละ พะจาว. ซ ตาว ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ อื เซ โครยญ
เนอมึ�
36 �กวน รเมะ โรง แตะ ไม่ กวน ซัตซิง เกิต รกา ยุฮ แตะ
เอะ ซ ตาว ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ ละ ซ ทไว
แตะ ละ อ�ื ซ ตาว เยอะ ละ โม ซตุ ป รซอฮ นา เซ� ซ ตาว
โรฮ ไม่ กวน โมวก� กวน แกะ� กวน ปิ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง
นึง โกตไม ยุฮ พะจาว�
37 �เอะ ซ โรวก ทไว ญอต แปง ป โฮลฮ โรง แตะ เน่อมึ นึง
เฮงาะ รโกะ ยุฮ แตะ� ไม่ เปลิ โคะ โรง ยุฮ แตะ โครยญ โคะ
อ�ื ไม่ รอาวม อะงุน โคระ� ไม่ ลออยฮ กาวก� ซ ตาว ฮอยจ
ละ โม ซตุ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ป โฮลฮ ป ปุน เนอะ
เน่อมึ นึง ชจิ นึง ม่า ไม่ นึง รปึม ยุฮ แตะ ไน กาว ปุน� เอะ
ซ ตาว ละ โม เลวี ป อาวต ยว่ง ก พริ เซ ตา ติ ปุน� นึง มัฮ
อื รโตง อ�ื 38 เญือม เอจี โฮลฮ โม เลวี โอเอฮี ป ลัง ตาว
ปุย ละ แตะ เซ� โม ซตุ จัตเจือ อาโรน ไมจ อื อาวต ไม่ โม
เลวี เซ� ฟวยจ เซ โม เลวี เซ ไมจ โรฮ อื ตาว ป โฮลฮ แตะ
เซ� ไน กาว ปุน เซ ไมจ โรฮ อื ตาว ตา ติ ปุน ฮอยจ นึง ก
แฮรน ปุย โอเอฮี ทไว แตะ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 39 โอ
เอฮี ทไว ปุย ไน กาว ปุน ติ ปุน� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม
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อะงุน โคระ� ไม่ ลออยฮ กาวก เซ� โม อซิราเอน ไม่ โม เลวี
ไมจ อื โรวก ฮอยจ นึง ก แฮรน ปุย เครองึ โกว แตะ นึง วฮินั
เซ� นา เซ มัฮ นา ก อาวต โม ซตุ เญือม ไคว เวน รซอฮ อื
ละ พะจาว� โม ป มอง ญัม นึง วฮินั เซ� ไม่ โม ป มอง เชยี
อาวต โรฮ นา เซ�
�เอะ ซ ลาซา โตว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ��

11
โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
1 โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง อื ลอต อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� โนก ฮา เซ โม ลัปซด่อน โจก เบ่อ นึง อ�ื ไน ปุย กาว
ปุน ซ เกือฮ อื อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ป มัฮ เมือง ซัมคัน
เซ ติ ปุน� เตอมึ เญือะ ป ปุก เบ่อ อาวต เซ� ปุย ตา ซไตม
ปุน นึง อื เซ แปน ลัง่ อาวต นึง ยว่ง ก ไฮญ� 2 โนก ฮา เซ
โม ป ซมัก โฮว อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ปุย ลื โรฮ อื
ฆาื อ�ื
3 ไก โม อซิราเอน งอ่น ป อาวต อื นึง ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ�
เอจี มัฮ โม ซตุ� โม เลว�ี โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั� ไม่ โม จัต
เจือ กวนไจ ซาโลมอน งอ่น�
เคียง เฮี โฮว มัฮ มอยฮ โม ฮวันา นึง เมือง ยูด่า� ป โฮว
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
4 ปุย ไน เจอ ยูด่า นึง อื มัฮ
อาทายา กวน อุตซียา� ปุก มัฮ กวนโซะ เซคารยิา� โม จัต
เจือ ไพรม อื มัฮ อามารยิา� เชฟาทิยา� ไม่ มาฮะลาเลน�
ป มัฮ จัตเจือ โม เปเรต นึง อ�ื 5 โนก ฮา เซ มัฮ มาอาเซอา
กวน บ่ารุก� ปุก มัฮ กวนโซะ โคนโฮเซ� โม จัตเจือ ไพรม อื
มัฮ ฮาซายา� อาด่ายา� โยยารปิ� ไม่ เซคารยิา� โม เซ มัฮ
จัตเจือ เชลา นึง อ�ื 6 จัตเจือ โม เปเรต ป อาวต นึง เวยีง เย
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รูซาเลม เตือง โอยจ อื ไก ปาวน รอย ไม่ ลแฆลฮ โรฮ ซเตะ
ปุย� มัฮ ตื โม ป เกง ป เลือ นึง กัน รุป แตะ�
7 ปุย ไน เจอ เบ่นยามิน นึง อื มัฮ
ซันลู กวน เมชูลัม� ปุก มัฮ กวนโซะ โยเอต� โม จัตเจือ
ไพรม อื มัฮ เปด่ายา� โคลายา� มาอาเซอา� อิทีเอน ไม่
เยชายา� 8 โนก ฮา เซ มัฮ แม กัปไบ่ ไม่ ซันไล ป มัฮ คระ
เฌือต ซันลู เซ� จัตเจือ โม เบ่นยามิน เซ เตือง โอยจ อื ไก
ซไตม รอย ไม่ งา่ โรฮ ซเตะ ปุย� 9 โยเอน กวน ซิครี มัฮ ฮวั
นา โม เบ่นยามิน เซ� ยูด่า กวน ฮตัเซนอูา มัฮ ป เรอมึ อ�ื
10 ป มัฮ โม ซตุ นึง อื มัฮ
เยด่ายา กวน โยยารปิ ไม่ ยาคิน� 11 มัฮ แม เซไรยา กวน
ฮินคียา� ปุก มัฮ กวนโซะ เมชูลัม� โม จัตเจือ ไพรม อื มัฮ
ซาโด่ก� เมราโยต� ไม่ อาฮิทุป ป มัฮ ฮวันา ซตุ� 12 ปุย ไน
ซฆลาวม เซ โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั นึง อื ไก ซเตะ รอย ไม่ งา่
โรฮ ลอา ปุย�
โนก ฮา เซ ติ ซฆลาวม อื มัฮ โม อาด่ายา กวน เยโรฮมั� ปุก
มัฮ กวนโซะ เปไลยา� โม จัตเจือ ไพรม อื มัฮ อมัซี� เซคาริ
ยา� ปาชเฮอ� ไม่ มันคิยา� 13 ปุย ไน ซฆลาวม เซ ไก ลอา
รอย ไม่ รปาวน โรฮ ลอา ปุย ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั นึง อ�ื
ติ ซฆลาวม อื แม มัฮ โม อามัตไช กวน อาซาเรน� ปุก มัฮ
กวนโซะ อกัไซ� ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื มัฮ เมชนิเลโมต ไม่
อมิเมอ� 14 ปุย ไน ซฆลาวม เซ ป มัฮ ตฮนั เกง เลือ นึง อื
ไก ติ รอย ไม่ งา่ โรฮ ซเตะ ปุย� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื มัฮ ซัปด่ี
เอน กวน ฮกัเกโด่ลิม�
15 ป มัฮ เจอ เลวี นึง อื มัฮ
เชไมอา กวน ฮตัชุป� ปุก มัฮ กวนโซะ อตัรคัีม� โม จัตเจือ
ไพรม อื มัฮ ฮาชาบิย่า ไม่ บุ่นนี� 16 โนก ฮา เซ ชปัเบ่ไท ไม่
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โยซาบัต่ ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เลวี เซ� มัฮ ป ควป คุม กัน ยุฮ
ปุย นึง ก พริ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 17 มัตทานิยา กวน มีคา�
ปุก มัฮ กวนโซะ ซัปด่ี� ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื มัฮ อาซัป�
มัฮ ฮวันา ปุย นึง กัน เชยี ไม่ ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� บัก่บู่
คียา มัฮ ป เรอึม มัตทานิยา เซ� อปัด่า กวน ชมัมุวา� ปุก
มัฮ กวนโซะ กาลัน� จัตเจือ ไพรม อื มัฮ เยดู่ทุน� มัฮ โรฮ ป
เรอึม อ�ื 18 โม เลวี ป อาวต นึง เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ซัม
คัน เซ เตือง โอยจ อื ไก ลอา รอย ไม่ รเตะ โรฮ ปาวน ปุย�
19 โม ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ วฮินั เนอ มัฮ

อกัคุป� ทันโมน� ไม่ โม เอียกปุ อ�ื ปุย โม เซ เตือง โอยจ
อื ไก ติ รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ ลอา ปุย�
20 โม อซิราเอน โนก ฮา ปุย โม เซ� เตือง โม ซตุ ไม่ โม เลวี
นึง อื เซ� อาวต นึง ยว่ง อาวต โกะ แตะ� ป มัฮ นาตี มอป
ปุย ละ อื นึง เมือง ยูด่า เซ โครยญ โฆะ แตะ�
21 โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ ปังเมอ อาวต นึง นาตี โอเฟน�
มัฮ โรฮ ไน เคต เวยีง เยรูซาเลม เซ ติ โดฮ� ซีฮะ ไม่ กิตปา
มัฮ ป ควป คุม โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ�
22 ป มอง ควป คุม กัน ยุฮ โม เลวี นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ
มัฮ อุตซี กวน บ่านี� ปุก มัฮ กวนโซะ ฮาชาบิย่า� โม จัตเจือ
ไพรม อื มัฮ มัตทานิยา ไม่ มีคา� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม อา
ซัป� ซฆลาวม อาซัป เซ มัฮ โรฮ ป มอง ควป คุม กัน เชยี
ปุย นึง วฮินั เซ� 23 มัฮ ฆาื เอจี ไก ลปุง ซตอก กซัต อาึง ละ
ซฆลาวม โม เซ� โครยญ ซเงะ่ เอจี ไก ป ลัง เชยี นึง ตัม
เวน ลัง อาวต อื โครยญ โฆะ อ�ื
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24 เปทาฮยิา กวน เมเชซาเบ่น มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม เซรา เจอ
ยูด่า� มัฮ ตัว แทน โม อซิราเอน นึง เญือะ กซัต ป อาวต นึง
เมือง เปอเซีย เซ�

โม ป อาวต นึง ก พริ เวยีง เยรูซาเลม
25 ไก โฮวน ปุย ป อาวต นึง ยว่ง แตวะๆ ป ไก โบ ชจิ ม่า ยุฮ
โม โกะ อื ไอฮ� โม ยูด่า งอ่น อื อาวต นึง ยว่ง คีรยิตั อา
รบ่า� นึง ด่ีโบ่น ไม่ นึง เยคัปเซเอน� ไม่ นึง ยว่ง แตวะๆ ป
อาวต รวติ รเวยีง ยว่ง ระ โม เซ� 26 โม เซ อาวต โรฮ นึง
ยว่ง เยชูอา� โมลาด่า� ไม่ เบ่ตเปเลต� 27 อาวต โรฮ นึง
ฮาซันชูอนั� นึง เบ่เออเชบ่า� ไม่ นึง ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ
ยว่ง เซ� 28 อาวต โรฮ นึง ยว่ง ซิกลัก� นึง เมโคนา� ไม่ นึง
ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง เซ� 29 อาวต โรฮ นึง ยว่ง เอน
รมิโมน� ยว่ง โซรา� ยว่ง ยามุต� 30ยว่ง ซาโนอา� ยว่ง อะ
ดุ่นลัม� ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง โม เซ� อาวต โรฮ
นึง เมือง ลาคิต ไม่ นึง ชจิ ม่า ป ไก ซดิ ไม่ เมือง เซ� ไม่ ยว่ง
อาเซคา ไม่ ยว่ง แตวะๆ ป ไก รวติ ยว่ง เซ� โม ยูด่า เซ ลอต
แปน อาวต แปน ไล แตะ เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่เออเชบ่า ลวง
ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง โตะ โลก ฮนิโนม ลวง ลัก่ล่าวง�
31 โม เบ่นยามิน อาวต เน่อมึ นึง ยว่ง เกบ่า ลวง ลัก่เซฮ
ฮอยจ ละ ยว่ง มิกมัต� ยว่ง ไอ� ยว่ง เบ่ตเอน� ไม่ ยว่ง แต
วะๆ ป ไก รวติ ยว่ง ระ โม เซ� 32 ฮอยจ โรฮ ละ ยว่ง อานา
โทต� ยว่ง โนป� ไม่ ยว่ง อานานิยา� 33 ฮอยจ โรฮ นึง ยว่ง
ฮาโซ� ยว่ง รามา� ยว่ง กิตทาอมิ� 34 ยว่ง ฮาดิต่� ยว่ง เซ
โบ่อมิ� ยว่ง เนบัน่ลัต� 35ยว่ง โลต� ไม่ ยว่ง โอโน ป ไก โตะ
โลก ยุฮ โม ชงั�
36 โม เลวี งอ่น อื ป อาวต อื นึง เมือง ยูด่า ไพรม อื เซ� ปุย
เกือฮ อื เลียก อาวต ไม่ โม เจอ เบ่นยามิน�
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12
มอยฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี
1 เคียง เฮี อื มัฮ ไลลวง มอยฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา นึง เมือง ปุย� มัฮ ป เอญี ดิ ไม่ เซรูบ่าเบ่น
กวน เชอันทิเอน ไม่ เยชูอา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� 2-7 มอยฮ
โม ซตุ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ เซไรอา� เยเรมี� เอซรา
อามารยิา� มันลุก� ฮตัทัต
เชคานิยา� เรฮุม� เมเรโมต
อติโด่� กินเนโทย� อาบี่ยา
มิยามิน� มาอาด่ียา� บิน่กา
เชไมอา� โยยารปิ� เยด่ายา
ซันลู� อาโมก� ฮนิคียา ไม่ เยด่ายา
ปุย โม เซ มัฮ โม ซตุ ระ ฮา ปุย เจน มัฮ เยชูอา เซ ฮวันา ซตุ�
8ป มัฮ โม เลวี นึง อ�ื มัฮ โม ป มอง ควป คุม กัน เชยี ลืลาว
พะจาว� มอยฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ เยชูอา� บิน่นยุ� คัตมีเอน
เชเรบีย่า� ยูด่า ไม่ มัตทานิยา�
9 โม ป ชุง รเตือป อื ละ ซ โลยฮ แตะ รซอม เชยี เซ มัฮ ตอก
เฮี มอยฮ อ�ื มัฮ บัก่บู่คียา� อุนโน ไม่ โม เอยีกปุ เลวี อ�ื

ไลลวง จัตเจือ โม ซตุ เยชูอา
10 เยชูอา มัฮ เปือะ โยยาคิม� โยยาคิม มัฮ เปือะ เอลียา
ชปิ� เอลียาชปิ มัฮ เปือะ โยยาด่า� 11 โยยาด่า มัฮ เปือะ โย
นาทัน� โยนาทัน มัฮ เปือะ ยตัดู่วา�
12-21 เญือม แปน โยยาคิม ฮวันา ซตุ� มอยฮ โม ซตุ ป มัฮ
ฮวันา ไน ซฆลาวม อาวต อื มัฮ ตอก เฮ�ี
ซฆลาวม เซไรอา มัฮ เมรายา�
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ซฆลาวม เยเรมี มัฮ ฮานานิยา�
ซฆลาวม เอซรา มัฮ เมชูลัม�
ซฆลาวม อามารยิา มัฮ เยโฮฮานัน�
ซฆลาวม มันลูคี มัฮ โยนาทัน�
ซฆลาวม เชบ่านิยา มัฮ โยเซป�
ซฆลาวม ฮารมิ มัฮ อตันา�
ซฆลาวม เมราโยต มัฮ เฮนไค�
ซฆลาวม อติโด่ มัฮ เซคารยิา�
ซฆลาวม กินเนโทน มัฮ เมชูลัม�
ซฆลาวม อาบี่ยา มัฮ ซิคร�ี
ซฆลาวม มินยามิน ไม่ โมอตัยา มัฮ ปินไท�
ซฆลาวม บิน่กา มัฮ ชมัมุวา�
ซฆลาวม เชไมอา มัฮ เยโฮนาทัน�
ซฆลาวม โยยารปิ มัฮ มัตเทไน�
ซฆลาวม เยด่ายา มัฮ อุตซี�
ซฆลาวม ซันไล มัฮ คันไล�
ซฆลาวม อาโมก มัฮ เอเบ่อ�
ซฆลาวม ฮนิคียา มัฮ ฮาชาบิย่า�
ซฆลาวม เยด่ายา มัฮ เนทันเอน�
22 ไน เวลา ปาวน เจน ปุย เญือม มัฮ เอลียาชปิ� โยยาด่า�
โยฮานัน� ไม่ ยตัดู่วา ฮวันา ซตุ เซ� เอจี ไก ป โจต มอยฮ
ฮวันา ซฆลาวม โม เลวี ไม่ มอยฮ โม ซตุ เซ� ฮอยจ ละ เจน
แปน ด่ารอิตั กซัต ระ ยุฮ โม เปอเซีย� 23 ป มัฮ มอยฮ ฮวั
นา ซฆลาวม โม เลวี นึง อื เซ� เอจี โจต ปุย อาึง นึง นังซื
ลักทัน เซ ฮอยจ ละ เจน โยนาทัน� ป มัฮ กวนโซะ เอลียา
ชปิ เซ� 24 โม ฮวันา ยุฮ โม เลวี เซ มัฮ ฮาชาบิ่ยา� เชเรบี่
ยา� ไม่ เยชูอา กวน คัตมีเอน� ไม่ โม ปุโฮมว อ�ื โม เซ ไก
ลอา มู ป ลล่อยฮ โลยฮ รซอม เชยี ยุฮ ปุ แตะ นึง กัน ญันด่ี
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แตะ นึง พะจาว� ตัม ลปุง ซตอก ด่าวติ ป มัฮ ปุย ซึป ลปุง
พะจาว เซ�
25 มัตทานิยา� บัก่บู่คียา� โอบ่าด่ี� เมชูลัม� ทันโมน� ไม่
อกัคุป� ปุย โม เซ มัฮ ป มอง ญัม นึง นา ก แฮรน ปุย โอเอฮี
ทไว ปุย ละ พะจาว� 26 ปุย โม เซ มัฮ ปุย เจน โยยาคิม ป
มัฮ กวน เยชูอา� กวนโซะ โยซาดัก่� เอจี มัฮ เจน ติ ไม่ เน
ฮะมี ป มัฮ จาวเมือง� ไม่ เอซรา ป มัฮ ซตุ ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ
พะทัม�
กัน ทไว ปุย ฆรุง เวยีง
27 เญือม ไก กัน ชลอง ปุย ทไว แตะ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� ปุย ซาวป กอก โม เลวี โครยญ ยว่ง อาวต อื ละ ซ เกือฮ
อื ฮอยจ นึง กัน เลียง นึง เยรูซาเลม เซ� ไม่ ซ โฮลฮ อื ชลอง
ดิ กัน ทไว แตะ ฆรุง เวยีง เซ� เญือม เซ โม เซ เชยี ลืลาว
พะจาว เตียต พิน ดิฮ ชา ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 28 โม
ป ลัง เชยี ไน โม เลวี เซ ฮอยจ เน่อมึ โฮวน ยว่ง รวติ เยรูซา
เลม เซ� ฮอยจ โรฮ เน่อมึ ยว่ง โม เนโทฟา� 29 ไม่ ยว่ง เบ่
ตกิละกัน ไม่ ยว่ง เกบ่า ไม่ ยว่ง อตัมาเวต� โม ป ลัง เชยี เซ
เอจี มัฮ โฆง อื ยุฮ ยว่ง อาวต แตะ รวติ เยรูซาเลม เซ เอนิ�
30 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล� เกือฮ โรฮ โม ลัป
ซด่อน ไม่ โตะ รเวอืะ ไม่ ฆรุง เวยีง เซ แปน ป ซงะ่ ไล เตือง
โอยจ อ�ื
31อาึ นัม โม ป มัฮ ฮวันา นึง เมือง ยูด่า ฮาวก ไม่ แตะ ฮอยจ
นึง ราว ฆรุง เวยีง เซ� เญือม เซ มอป กัน ละ� เกือฮ แปน
ป ควป คุม ปุย ลอา มู ระๆ ละ ซ เกือฮ โฮว รวติ เวยีง เซ
เชยี ลืลาว ปุ โฮว พะจาว ไม่ อ�ื โม ป โฮว ราว ฆรุง เซ ลวง
ดอม อื โฮว ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ นา ก โปวฮ ปุย ครมั� 32ป
มัฮ โฮชายา โฮว ฟวต โม ป เชยี เซ� จาวไน เมือง ยูด่า ตา
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บลัฮ ฮา โฮว ฟวต โรฮ อ�ื โม เซ มัฮ ป โฮว ลวง ดอม นึง
อ�ื 33-35 โม ซตุ ป ปาึง โตวต โฮว ลัก่เคะ อื มัฮ อาซารยิา�
เอซรา� เมชูลัม� ยูด่า� เบ่นยามิน� เชไมอา� ไม่ เยเรมี�
ฟวยจ เซ มัฮ แม เซคารยิา กวน โยนาทัน� ปุก มัฮ กวนโซะ
เชไมอา� โม จัตเจือ ไพรม อื มัฮ มัตทานิยา� มีคายา� ไม่
ซักเกอ� ป มัฮ จัตเจือ อาซัป เซ� 36 โม เอียกปุ คระ เฌือต
อื ป มัฮ เชไมอา� อาซาเรน� มิลาไล� กิลาไล� มาไอ� เน
ทันเอน� ยูด่า ไม่ ฮานานี� ปุย โม เซ โรวก เครองึ โด่นตรี ไม่
แตะ� ป มัฮ เจือ เคืองโด่นตรี ยุฮ ด่าวติ ปุย ซึป ลปุง พะจาว
เซ� เอซรา ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม เซ แปน ป โฮว รกา ละ
อ�ื 37 เญือม เอจี โฮว อื ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ รอาวม ปลาึ
ฮ� โม เซ ฮาวก คระ โบง ฮาวก ปุย ฮอยจ นึง เมือง ด่าวติ�
โฮว พา โบ เญือะ กซัต ด่าวติ เซ� ลอต แม ฮาวก โฮว ราว
ฆรุง เวยีง ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ รอาวม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ละ เวยีง เซ�
38 โม ป เชยี ลืลาว พะจาว ติ มู อื แม โฮว ราว ฆรุง เวยีง เซ
ลวง ลัก่ วิ อ�ื อาึ โฮว ฟวต โรฮ ปุย โม เซ ไม่ โม ลัปซด่อน
ตา บลัฮ� เอะ โฮว พา ปอม ฮลาวง อาวต ราว ฆรุง ป อฮั
ปุย ปอม ตาวโอป ไม่ เซ� โฮว ซบวต นา ก เวอืฮ ฆรุง เซ ติ
โดฮ� 39 โอก เน่อมึ นา เซ� เอะ โฮว พา แม โตะ รเวอืะ เอ
ฟราอมิ� โตะ รเวอืะ ไพรม� โตะ รเวอืะ กะ� ไม่ ปอม ฮลา
วง ฮานันเอน� ไม่ ปอม ฮลาวง กองลอยะ� ฮอยจ ละ โตะ
รเวอืะ แกะ� โฮว ลโล่ะ นึง โตะ รเวอืะ มอง ญัม�
40 โม ป เชยี ลืลาว พะจาว ลอา มู เซ ฮอยจ รโจะ เอนิ นึง
ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� อาึ ไม่ โม จาวไน ตา บลัฮ ฮา
ฮอยจ โรฮ นา เซ� 41 โนก ฮา เซ โม ซตุ ป มอง ปาึง โตวต
ป ฮอยจ ไม่ อาึ เซ มัฮ เอลียาคิม� มาอาเซอา� มินยามิน�
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มีคายา� เอลีโอไน� เซคารยิา� ไม่ ฮานันยา� 42 มัฮ แม อา
มาเซอา� เชไมอา� เอเลอาซา� อุตซี� เยโฮฮานัน� มันคิ
ยา� เอลัม� ไม่ เอเซอ� เญือม เซ โม ป เชยี เซ เชยี เรยีง�
ฮวันา โม ป เชยี เซ มัฮ ยซิรายา� 43 ซเงะ เซ ปุย โรวก ทไว
ซัตซิง โฮวน เจือ� ปุย เตือง โอยจ อื อาวต เนอมึ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� มัฮ เนอึม พะจาว ป เกือฮ อื โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ ตอก เซ� ปัง มัฮ โม ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ
โฮลฮ ตื โรฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง กัน ชลอง แตะ เซ�
เซียง ปุย ป อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง เยรูซาเลม
เซ ฮมอง เอนิ ปุย ฮอยจ ก ซไง อ�ื

โอเอฮี เกือฮ ปุย ละ โม ซตุ ไม่ โม เลวี
44 เญือม เซ ปุย โม เซ เลือก อาึง ปุย ละ ซ เกือฮ แตะ แปน
ป มอง แลน แก โอเอฮี ทไว ปุย นึง วฮินั เซ� เตือง เปลิ โรง
ป โฮลฮ อื เน่อมึ ป ซมา ลโลวง แตะ� ไม่ ป ทไว อื กาว ปุน
ติ ปุน เซ� รโจะ อาึง อื ละ โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี ตัม ป ไซฮ
ปุย อาึง นึง โกตไม โฮ� เอจี มัฮ โอเอฮี โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ ไอฮ โครยญ เญือะ โครยญ ยว่ง� นึง
ปุก ลัมเลือ ป ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ รพาวม โม ยูด่า เซ�
45 ปุย โม เซ เอจี รซอฮ เนอมึ ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ
อื ติ แตะ แปน ป ซงะ่ ไล ละ พะจาว� เตือง โม ป เชยี ลืลาว
พะจาว� ไม่ โม ป มอง ญัม� โม เซ เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ลปุง
ซตอก กซัต ด่าวติ ไม่ กซัต ซาโลมอน ป มัฮ กวน อื เซ โรฮ�
46 ไพรม อื เจน กซัต ด่าวติ ไม่ อาซัป� เอจี ไก โรฮ โม ป กอ
เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว� เอจี ไก โรฮ ไม่
ฮวันา ยุฮ อื ละ ซ นัม อื ปุย เกือฮ เชยี ตอก เซ โรฮ� 47 เจน
เซรูบ่าเบ่น ไม่ เจน เนฮะมี เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
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ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ละ โม ป เชยี เซ� ไม่ โม ป
มอง ญัม เซ ตัม ป ตองกัน อื โครยญ ซเงะ่� เอจี เกือฮ โรฮ
ป ลัง เกือฮ แตะ ละ โม เลวี ไฮญ โรฮ� โม เลวี เซ เกือฮ โรฮ
โอเอฮี ยุฮ แตะ เซ ละ โม ซตุ ตัม เมาะ ลัง เกือฮ แตะ ละ อื
โรฮ�

13
เนฮะมี เกือฮ ปุย เฌาะ ไล โอ ไมจ ยุฮ แตะ
1 ซเงะ เซ ปุย ลาว นังซื โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง เกือฮ ปุย
ฮมอง อื ซโตฮ เกว ไม่ กัน โอ อื เกือฮ โม อมัโมน ไม่ โม โม
อปั เลียก นึง นา ก โพรม ปุย ไน พะจาว เซ เฟือฮ เอนิ� 2 มัฮ
ฆาื โอ โม อมัโมน ไม่ โม โมอปั เซ เกือฮ ป โซม ไม่ รอาวม
ละ โม อซิราเอน ลไล โฮว อื นึง คระ เญือม โอก อื ฮา เมือง
อียปิ โฮ� โฮฮ ฮา เซ เอจี จัง โรฮ บ่าละอมั เกือฮ ซะ โม อซิ
ราเอน เซ� พะจาว ปังเมอ เปียน รซอม ซะ ยุฮ อื เกือฮ แปน
รซอม ปิฮ มุ่น� 3 เญอืม ฮมอง อื โกตไม คอ เซ เยอ� โม อซิ
ราเอน รกัฮ โม ปุย ตังเมือง เซ เตือง โอยจ อื เกือฮ โอก ฮา
นา ก โพรม แตะ ฆาื อ�ื
4 กา เซ เอลียาชปิ ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ มัฮ อื ป ควป คุม แลน
แก โอเอฮี นึง ฮอง แฮรน ปุย โอเอฮี ทไว แตะ นึง วฮินั เซ�
เอจี โฮมว ดิ ไม่ โทบีอ่า� 5 เอจี เกือฮ โทบีอ่า เซ โกว ฮอง ระ
ติ� กา เซ ฮอง เซ มัฮ นา ก แฮรน ปุย อาึง โอเอฮี ทไว แตะ�
ป มัฮ เฮงาะ รโกะ กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ� ไม่ ป ซออย ฮงาื�
ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง วฮินั เซ� ไม่ รอาวม อะงุน� ไม่ ลออ
ยฮ กาวก โอเอฮี เซ มัฮ ตื ป ลัง เกือฮ ปุย ละ โม ซตุ ไม่ โม
เลว�ี ไม่ โม ป เชยี� ไม่ โม ป มอง ญัม นึง วฮินั เซ�
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6 เญือม เกิต ไลลวง เซ ปุก เญือม โอ อาึ อาวต นึง เยรูซา
เลม� ปุก เญอืม โฮว อาึ เคะ อาทาเซอซิต ป มัฮ กซัต เมือง
บ่าบีโ่ลน เซ� ปุก เนอมึ งว่ย โรฮ ลอา นึง กัน แปน อื กซัต�
กัง เคะ เอ อาึ ปัว ลา เอญี ฮา กซัต เซ� 7 เญือม เอจี ฮอยจ
เจอะ นึง เยรูซาเลม อาึ ยุ ฮมอง กัน ฆอก ป ยุฮ เอลียาชปิ
เซ� นึง เอจี เกือฮ อื โทบีอ่า เซ โฮลฮ โกว ฮอง นึง ควง วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ� 8 เญือม เซ อาึ รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื� อาึ
ตุย น่าึก เครองึ เซอกึ ไม่ โอเอฮี ยุฮ โทบี่อา เซ โอก ก พริ
ฮอง เซ เตือง โอยจ อ�ื 9ฟวยจ เซ อาึ ดวน ปุย ยุฮ ตอก ซ
เกือฮ แตะ ฮอง เซ แปน ป ซงะ่ ไล� อาึ ตุย แม โรฮ อาึง เค
รองึ โกว ปุย นึง วฮินั เซ นึง อ�ื ไม่ เฮงาะ รโกะ ไม่ ป ซออย
ฮงาื ทไว ปุย เซ�
10อาึ เอจี ฮมอง โรฮ โอ โม เลวี โฮลฮ โอเอฮี ตัม ป ลัง โฮลฮ
แตะ� โม เลวี ไม่ โม ป เชยี นึง วิฮนั เซ เอจี โอก เอญี ฮา
เยรูซาเลม� เอญี มอก ม่า ยุฮ ชจิ ตอก ไพรม แตะ� นึง โอ
ปุย เกือฮ โอเอฮี ละ อื ปอ อาวต ปอ โซม อ�ื 11 อาึ อฮั ฆาื
อื ละ โม จาว นาที เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ ลาซา เปอะ
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ�� อฮั เซ ละ� ฟวยจ เซ อาึ ซาวป
แม รโจะ โม เลวี ไม่ โม ป เชยี เกือฮ แม ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ
ตอก ไพรม แตะ�
12 เญอืม เซ โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ตาว แม โรฮ เฮงาะ รโกะ�
ไม่ รอาวม อะงุน� ไม่ ลออยฮ กาวก ยุฮ แตะ� กาว ปุน ตาว
อื ติ ปุน ฮอยจ นึง ก อาึง ปุย คอง ทไว นึง วฮินั เซ� 13 อาึ
ดุฮ แม ปุย ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ป แลน แก โอเอฮี ทไว ปุย
นึง วฮินั เซ� ป ดุฮ ฮุ เซ มัฮ เชเลมิยา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ ซา
โด่ก ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม� ไม่ เปด่ายา ป มัฮ โม เลว�ี ไม่
ป เรอมึ อื ติ ปุย ป มัฮ ฮานัน กวน ซักเกอ� ปุก มัฮ กวนโซะ
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มัตทานิยา� อาึ เจือ รพาวม ปุย โม เซ นึง มัฮ อื ปุย เนอึม
รพาวม� กัน เกือฮ ฮะ ยุฮ อื เซ มัฮ เกือฮ แปน ป มอง จัต
โอเอฮี ละ โม เอยีกปุ เลวี แตะ�
14 โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ เบือ กัน ไมจ เอจี
ยุฮ ฮุ รโตง วิฮนั ยุฮ เปอะ เซ� ไม่ ตอก เรอึม เมอะ โม ป
รซอฮ ละ เปอะ นึง อื เซ� ปัว โรฮ เปอะ โอ ลุปลัป กัน เอจี
ยุฮ ฮุ เซ�
15 เญอืม เซ อาึ ยุ โม ยูด่า บึน รอาวม อะงุน ยุฮ แตะ ซเงะ ล
โล่ะ งอ่น� ตัง เฮงาะ ไม่ เปลิ อะงุน ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ เปลิ
เม นึง บรงั ยุฮ แตะ� ไม่ โรวก อื รบุยฮ ลกลอม แตะ� โฮว
ไม่ อื นึง เยรูซาเลม งอ่น� อาึ เอจี ซตอก ปุย โม เซ ละ โอ
ซ เกือฮ โชะ โอเอฮี ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ� 16 ไก โรฮ ปุย เมือง
ไทระ งอ่น ป อาวต นึง เยรูซาเลม เซ� ปุย โม เซ โรวก กะ
ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ ฮอยจ โตะ เวยีง เซ� โชะ อื ละ ปุย
ไน โม เอะ ไน ซเงะ ลโล่ะ� 17 เญือม เซ อาึ บวยจ ละ โม
ฮวันา ยุฮ โม ยวิ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ กัน
ฆอก ตอก เซ เยอ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ซเงะ ลโล่ะ แปน
ป รแอม ไล ตอก เซ เมอ� 18 โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เอจี ยุฮ
กัน ฆอก ตอก เซ� พะจาว ยุฮ เอะ เอจี เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ โม เอะ ไม่ เวยีง อาวต เตอะ เฮี ฆาื อ�ื โม เปะ เอจี
มัฮ ซ เกือฮ แม เปอะ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน
ติ โฮน แม� นึง เกือฮ แนฮ เปอะ ซเงะ ลโล่ะ แปน ป รแอม
ไล ตอก เซ�� อฮั เซ�
19 เคียง เซ เญือม เอจี ซ เฟียก พริ ซเงะ กา ซเงะ ลโล่ะ
เซ� อาึ ดวน เอนิ ปุย ซอง รเวอืะ เวยีง เยรูซาเลม เซ ฆาื อ�ื
เกือฮ โตว ปุย โปฮ รเวอืะ เซ ฮอยจ ละ โปน อื ซเงะ ลโล่ะ
เซ� อาึ เกือฮ โรฮ โม กวนไจ ยุฮ แตะ มอง ญัม โตะ รเวอืะ
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เซ� ละ โอ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ เลียก ไม่ โรวก แตะ รบุยฮ ลกล
อม ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ ติ ตื เนอมึ� 20 เอจี ไก ติ ลอา โฮน เญื
อม ลอต เอนิ โม ปอกา ป โชะ ป ญอย ป ญัม ไอจ ฆาื อื นึง
ก พริ เวยีง เยรูซาเลม เซ� 21 อาึ บวยจ ละ โม เซ ตอก เฮ�ี
�โม เปะ เกียฮ ไอจ โน่ง เปอะ ลัก่กา ฆรุง เวยีง เฮี เมอ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ แนฮ ตอก เซ โฮ� อาึ ซ โฮมวต โม เปะ�� อฮั เซ
ละ� เคียง เซ โม เซ เญาะ ฮอยจ โตว เนอึม ฆาื อื ไน ซเงะ
ลโล่ะ เซ� 22 อาึ อฮั โรฮ ละ โม เลวี ดวน เกือฮ ติ แตะ แปน
ปุย ซงะ่ ไล� ไม่ เกือฮ โฮว มอง โตะ รเวอืะ เวยีง เซ ละ ซ
เกือฮ ซเงะ ลโล่ะ เซ แปน ซเงะ ซัมคัน�
โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ เบือ กัน ป เอจี ยุฮ
ฮุ เซ� ปัว โรฮ เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ เบือ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ เซ�
23 ไน เจน เซ อาึ ยุ โม ปรเมะ ยูด่า โฮวน ปุย ป เญือะ ไม่ ปุย
เมือง อตัชโด่ต� เมือง อมัโมน� ไม่ เมือง โมอปั� 24 เญือม
เซ โม กวน อื ตา บลัฮ ฮา อฮั ลปุง อตัชโด่ต เซ งอ่น� อฮั
ลปุง เมือง ปุย ไฮญ งอ่น� เญาะ เกียฮ อฮั โตว ลปุง ยูด่า
เฟือฮ� 25 อาึ กัต มวยญ ละ ปุย โม เซ� อาึ บวยจ ละ ปัว
พะจาว เกือฮ อื ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� ปุฮ เฟียต เตอะ
งอ่น� ซโบรวต ฮาึก อ�ื ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ โม เซ ซันญา
อาึง ซโตฮ เบือ มอยฮ พะจาว� อาึ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ปุ เญาะ เกือฮ กวน รโปวน เปอะ เอญี ละ กวน รเมะ
โม เซ� ปุ โรฮ เกือฮ กวน รเมะ เปอะ ไอฮ กวน รโปวน โม
เซ แปน ปุย เญือะ แตะ โรฮ� โม โกะ เปอะ ไมจ เปอะ โตว
โรฮ ไอฮ โรฮ� 26 ซาโลมอน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ
เอจี ยุฮ ป พิต ฆาื ปรโปวน โฮวน เญือะ แตะ ป มัฮ ปุย ตัง
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เมือง เซ� ซาโลมอน เซ มัฮ กซัต ระ ฮา กซัต เมือง ไฮญ�
พะจาว ยุฮ อื ฮรกั เนอึม อ�ื เอจี ดุฮ อื เกือฮ แปน กซัต ป
ตัตเตียง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื กซัต เซ ปังเมอ ยุฮ
ลัง่ ป พิต ฆาื โม ปรโปวน เญือะ แตะ ตอก เซ� โม่ ยุฮ อ�ื
27 เญือม ฮมอง เอะ ยุฮ โม เปะ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว�
ไม่ โอ เปอะ เนอมึ รพาวม ละ อ�ื นึง ไอฮ เปอะ ปุย ตังเมือง
แปน ปุย เญือะ แตะ ตอก เซ� อมั มัฮ ป โซมกวน�� อฮั เซ
ละ�
28 เยโฮยาด่า ป มัฮ กวน เอลียาชปิ ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� เอจี
ยุฮ โรฮ ป พิต� กวน เยโฮยาด่า เซ ติ ปุย อื เญือะ ไม่ กวน
รโปวน ซันบัน่ลัต ปุย ยว่ง เบ่ตโฮโรน� อาึ โครฮ เยโฮยาด่า
เซ ฆาื อื เกือฮ โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม�
29 โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ ไตม อาึง ปุย โม เซ� กัน
แปน ปุย ซตุ ไม่ ลปุง ซันญา เปอะ ละ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ�
ปุย โม เซ เอจี เกือฮ อื แปน ป รแอม ไล�
30 มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ อาึ โม ลัปซด่อน เซ แปน ปุย ซงะ่
ไล ฮา ปุย ตังเมือง เซ� ไม่ ดุฮ อาึง โม ซตุ ไม่ โม เลวี เกือฮ
ยุฮ กัน ลัง ยุฮ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 31 อาึ เอจี
เมกไม อาึง กัน ละ� ดวน โฮว ซาวป เคิ ละ ซ ตอง ปุย ป
ทไว แตะ นึง ตัม เวลา อฮั ปุย อาึง� ไม่ เกือฮ ฮะ มอง รปั โอ
เอฮี ทไว ปุย ป มัฮ เปลิ โอเอฮี โรง ยุฮ อื โครยญ เจือ เซ�
โอ พะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ� ไม่ เกือฮ เปอะ
แปน ป ไมจ เนิ เบือ กัน ยุฮ ฮุ เซ�
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