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โอบ่าด่ี
พะทัม เฮี ไก ติ โบ่ต โน่ง� มัฮ ป ไซฮ ปุย ฟวยจ ไลจโลม

เวยีง เยรูซาเลม� (ก่อน ค�ศ� 586) เจน เซ ปุย เมือง เอ
โด่ม ป มัฮ ป กอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ยูด่า เซ� เอจี เกือฮ ติ
แตะ มวน รพาวม นึง ไลจโลม เวยีง เยรูซาเลม� โม เอโด่ม
เซ โฆง เลียก ดิ ไม่ โม บ่าบีโ่ลน ละ ซ โฮลฮ แตะ ซะ เต เวยีง
เยรูซาเลม ไม่ ลู อื ตุย คาวคอง ยุฮ โม ยูด่า ฮา อ�ื เคียง
พาวม ดิ โม เอโด่ม ไม่ โม ป เกละยุ โม ยูด่า เยอ� โอบ่าด่ี ร
โฮงะ อาึง ไลลวง ตอก ซ โฮลฮ โม เอโด่ม เซ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื อฮั โม เอโด่ม ซ ไป นึง เมือง ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื ไม่ ซ
ไลจ ซ โลม ดิ อื ไม่ เมือง ป กอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ยูด่า โค
รยญ เมือง�

เมือง เอโด่ม ซ โฮลฮ แปน ป ตุเตียม
1 โอบ่าด่ี โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� มัฮ ป รโฮงะ พะจาว เย

โฮวา ป เกว ไม่ เมือง เอโด่ม� พะจาว ดวน ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ เกือฮ อื โฮว อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เมือง� เอะ เอจี
ฮมอง อฮั อื เฮ�ี �โกฮ� ไมจ เอะ โกฮ โฮว ละ ซ รุป ปุ แตะ
ไม่ เมือง เอโด่ม�� เกือฮ อื อฮั เซ�

2พะจาว อฮั เฮี ละ เมือง เอโด่ม� �อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน
ป แตวะ ฮา เมือง ไฮญ� ซ เกือฮ โรฮ ปุย โฮลฮ เพียก แฮม
ลัมเลือ เปอะ� 3 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ เบือง อาวต แตะ นึง
เฆียป ซโมะ โตะ รองั� เอจี ยุฮ เปอะ เญือะ แตะ นึง รองั ฮ
ลาวง� เอจี อฮั โรฮ เปอะ โตะ รพาวม แตะ ไม่ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ซ ปุน ซะ เต เอะ เกือฮ เลีฮ ฮอยจ ก เตียม อ�ื�
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อฮั เปอะ เซ� รพาวม เกียฮ ฮุน เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ เอนิ
จุ เปอะ โกะ แตะ ไอฮ� 4 ปัง ยุฮ เปอะ เญือะ อาวต แตะ ก
ฮลาวง อื ตอก รฮมาวม กลัง ลอง โฮ� ปัง ฮลาวง เอนิ แม
เมาะ ซโมยญ� อาึ ซ เนีฮ เอนิ ปะ เกือฮ เลีฮ ฮา นา เซ��
อฮั เซ พะจาว.

5 ดัฮ คะมุย ฮอยจ ซะเต เญือะ เปอะ เมือ ก ซาวม อื โฮ�
โม่ ซ ตุย โรวก โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ แตะ โน่ง� ดัฮ ปุย
ฮอยจ เปฮ เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ โฮ� โม่ ซ ละ โรฮ ลัง่ อื ละ
เปอะ งอ่น โรฮ� โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ ปังเมอ ซ ยุฮ เอนิ
ไลจ ไม่ เปอะ ปอ โอยจ แกล เอนิ โอเอฮี ยุฮ เปอะ� 6 โม เปะ
ป มัฮ จัตเจือ เอซาว เยอ� ซ โฮลฮ เนอมึ ปุย ตุย โรวก คาว
คอง ระ งวยฮ ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� 7 โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุ
โฮมว ฮรกั เปอะ เซ ซ ซาวป จุ โม เปะ ไม่ โครฮ อื โม เปะ
เกือฮ โอก ฮา นาตี อาวต เปอะ� โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุโฮม
ว ซดิ ไม่ เปอะ เซ ซ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ� ไม่ ซ เป
อื โม เปะ� โม ป โซม อาวป โตะ โดง ติ ไม่ เปอะ เอจี แปน
โรฮ เอนิ ป ววยฮ ซราว ละ เปอะ� กัน ไล เซ มัฮ ป ซ ยุฮ ปุย
ละ เปอะ เตือง โอ เปอะ เตือน ยุง เฟือฮ เอนิ�

8 �ซเงะ เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป เฮยีง ป อาวต เมือง เอ
โด่ม เซ� ไม่ ซ ยุฮ โรฮ โฮะ ไลจ ไม่ โม ป ไก ป ยุง นึง บลา
วง เอซาว เซ เตือง โอยจ อ�ื 9 โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง เท
มัน เนอ� โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ เปอะ ซ ฮลัต เตีจ โอยจ� โม
ตฮนั อาวต นึง บลาวง เอซาว เซ ซ โฮลฮ เนอึม ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ ปอ โอยจ แกล เอนิ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

ไลลวง ตอก ซ โฮลฮ โม เอโด่ม ลอก ตุต
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10พะจาว อฮั แม เฮี ละ เอโด่ม� �ปะ เอจี ยุฮ ลอน เปอะ
ปไฮะ ปฮอน ละ ยาโคป ป มัฮ ปุ เปอะ เซ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ
อาวต ลอป ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อ�ื ซ ไลจ ซ โลม ลอป
เอนิ เปอะ ฆาื� 11 ซเงะ ตอซู ปุย ไม่ โม ยาโคป โฮ� ปะ ชุง
เยอื เปอะ แก� มัฮ เญือม ฮอยจ ตุย ปุย ตังเมือง คาวคอง
ยุฮ อ�ื เญอืม เซ ปุย ตังเมือง เซ เลียก นึง โตะ รเวอืะ เมือง
ยุฮ อื เซ� โม เซ โจก เบ่อ นึง ซ โฮลฮ แตะ ป ไมจ ป ไก นึง
เยรูซาเลม เซ� ปะ เอจี ตอก โรฮ เปอะ มู ติ ไม่ ปุย โม เซ
โรฮ� 12 เญอืม ยุ เปอะ ลอก ปุ เปอะ เซ ป โตะ ป ตอง เงอ�
ลัง โอ เปอะ มาวก ไม่� ปุก โตว ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ญัน
ด่ี ไม่ ยุ แตะ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ โม ยูด่า เซ� ปุก โตว โรฮ ละ
โล่ เปอะ ญวยฮ เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ
ตอก เซ� 13 ลัง โอ เปอะ เลียก โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ ป มัฮ
ปุย ไน อาึ ไน ซเงะ ลอก อื ป โตะ ป ตอง เซ� ปุก โตว ละ
มาวก เปอะ ไม่ ยุ แตะ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ยูด่า เซ� ลัง โอ เปอะ
ซาวป ตุย คาวคอง มาื ไคร ยุฮ อ�ื ไน ซเงะ ลอก อื ป โตะ
ป ตอง เซ� 14 ลัง โอ เปอะ ชุง ละ นึง ฆัฮ คระ ซ โฮว อื ละ
ซ มอง เปอะ โฮมวต โจก โม ป ตอ ฮา เซิก ฮา โจน เซ� ลัง
โอ เปอะ มอป โม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ละ โม ป รุป ไม่ อ�ื เญือม
อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

พะจาว ซ รเตีฮ ปุย โฮวน เมือง
15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ซเงะ ยุฮ อาึ ป มัฮ พะจาว, เอจี

ซดิ เนอึม ซ ฮอยจ ละ ปุย โครยญ เมือง� เอโด่ม� ปะ ยุฮ
เปอะ ละ ปุย ตอก ออฮ� ซ ไก โรฮ ป ยุฮ ละ โกะ เปอะ ตอก
เซ โรฮ� กัน เมาะ ป เอจี ยุฮ เปอะ เซ ซ ลเตือฮ แม แปน
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ป ลอก โกะ เปอะ เซ ไอฮ� 16 โม ยูด่า เอจี โฮลฮ ญุ รอาวม
ซอง นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ ฮุ� เมือง ปุย ไฮญ ป อาวต รวติ
รเวยีง อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ ญุ ป เรยีง ซอง อื ฮา เซ แม� เญื
อม เอจี ฟวยจ ญุ อื ซ ลอต เอนิ ไลจ ไฆร ลอป ฆาื อ�ื ตอก
เอนิ ป โอ ดิ เกิต ไก เฟือฮ โฮ��

เมือง ปุย ไฮญ ซ ไป นึง โม อซิราเอน
17 นึง บลาวง ซีโยน เซ ปังเมอ ซ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ป โปน

ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื นาตี เซ ซ แปน นาตี ซัมคัน อ�ื ป มัฮ โม
จัตเจือ ยาโคป เปอ ซ โฮลฮ เอนิ กุม ปลัฮเตะ ป ลัง มัฮ คอง
แตะ เซ� 18 โม จัตเจือ ยาโคป ซ แปน ตอก งอ� โม จัตเจือ
โยเซป ซ แปน โรฮ ตอก งอ รเออปึ โฮ� โม จัตเจือ เอซาว
เยอ ปังเมอ มัฮ เยอื ตอก โงว เบระ โฮ� งอ โม เซ ซ ฮะ เอนิ
ยุฮ อื ปอ โอยจ แกล เอนิ อ�ื โม จัตเจือ เอซาว เซ เญาะ ซ
ไก โตว ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อื ติ ตื เนอึม� นึง มัฮ อื พะ
จาว ป เอจี อฮั อาึง ตอก เซ�

19 โม ป อาวต นึง ลาึน เนเกป เปอ� ซ โฮลฮ บลาวง เอ
ซาว เซ แปน คอง แตะ� โม ป อาวต นึง ตู เตียม เมอ� ซ
โฮลฮ นาตี ยุฮ โม ฟีลิซเตีย แปน คอง แตะ� โม เซ ซ โฮลฮ
โรฮ นาตี เอฟราอมิ ไม่ นาตี ซามาเรยี เซ แปน คอง แตะ
ไม่ อ�ื โม เบ่นยามิน นึง อื ซ โฮลฮ นาตี กิเลอัต เซ แปน
คอง แตะ� 20 โม อซิราเอน ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา
นึง เมือง ฮาลา� ซ โฮลฮ นาตี นึง เมือง ฟีนิเซีย ฮอยจ ละ
ยว่ง ซาเรฟัต แปน คอง แตะ� โม เยรูซาเลม ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา นึง เมือง เซฟารตั เซ� ซ โฮลฮ ยว่ง ป อาวต
แควน เนเกป เซ แปน คอง แตะ� 21 โม ป ปุน เรอึม เมือง
อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ อ�ื ซ ฮาวก ฮอยจ นึง
บลาวง ซีโยน ละ ซ โฮลฮ อื แปน ป ตัตเตียง เมือง เอโด่ม�
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เญอืม เซ เยอ มัฮ พะจาว ป ซ แปน กซัต ตัตเตียง บัน่เมือง
ปุย เยอ�
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