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เซคารยิา
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม เซคารยิา เกียฮ รฆุ ปุย แปน ลอา

คัก� คัก 1 (โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 8) เกว ไม่ ลปุง พะจาว
ป ฮอยจ ละ เซคาริยา โฮวน โฮน ซน่ะ เนอึม 520 (ก่อน
ค�ศ�� ไม่ เนอึม 518 (ก่อน ค�ศ��� พะจาว เกือฮ เซ
คารยิา โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย� ระ ลัก่
มัฮ แตะ ไลลวง กัน เฌาะ เพรยีง ปุย เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ
โคระ� ไม่ กัน โก โคระ ปุย วฮินั นึง อ�ื มัฮ โรฮ ไลลวง เกือฮ
พะจาว ปุย ไน แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ ไลลวง เจน เญื
อม ซ ฮอยจ เมซียา นึง ปลัฮเตะ�
คัก 2 โบ่ต 9-14 มัฮ ไลลวง ป ไซฮ เซคารยิา กังเคะ ป เกว

ไม่ เมซียา ป ซ ฮอยจ เซ� ไม่ กัน รเตีฮ พะจาว ปุย ลัก่ ก
ลอยจ อ�ื

พะจาว กอก ปุย เกือฮ เอญี เคะ แตะ
1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคิ ซเตะ ไน เนอมึ ลอา นึง กัน แปน

ด่ารอิตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย เยอ� เญอืม เซ ลปุง พะจาว
ฮอยจ ละ เซคารยิา ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� เซคารยิา
เซ มัฮ กวน เบ่เรคิยา� ปุก มัฮ กวนโซะ อติโด่� 2-3พะจาว
ป กุม ตฮนั มะลอง ดวน เซคาริยา ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย
ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ รอก ลัมเลือ พาวม นึง โม
จัตเจือ ไพรม โม เปะ� ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ ลเตือฮ แม เคะ อาึ� อาึ ซ ลเตือฮ โรฮ แม เคะ
โม เปะ�� 4 ปุ เญือะ ยุฮ ตอก ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ
เซ� ไพรม อื อาึ เอจี เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ โฮว ซตอก
โม เซ� เอจี ดวน เนอะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร
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ยุฮ แตะ� ไม่ โอ อื เญาะ ยุฮ กัน พิต กัน มัป่� ปุย โม เซ
ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต อ�ื ยุฮ โตว อื ตัม ป อฮั อาึ ป มัฮ พะ
จาว ละ แตะ� 5 โม ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ไม่ โม ป
ซึป ลปุง อาึ เซ เอจี ยุม ตื� โม่ มัฮ ตอก เซ� 6 ลปุง อาึ ไม่
โกตไม ยุฮ ฮุ ป ดวน เนอะ โม ป ซึป ลปุง แตะ โฮว ซึป เซ�
เอจี ฮอยจ ละ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� โม เซ ปังเมอ โอ
เครองึ นึง อ�ื เอจี ลอก ป โซะ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ โม เซ เฌาะ
โรฮ รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ญอม เนอึม รปั มัฮ อาึ พะจาว ป
กุม ตฮนั มะลอง ป เกือฮ อื ลอก ตุต ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ อื
ไอฮ� โอเอฮี ไล เซ เยอ เอจี มัฮ โรฮ ป คิต อาึ อาึง�� อฮั เซ
พะจาว�

ไลลวง บรอง ป ยุ บลอง เซคารยิา
7-8 อาึ มัฮ เซคารยิา ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ กวน เบ่เรคิ

ยา� ปุก มัฮ กวนโซะ อติโด่� เญือม เอจี ฮอยจ อื วนัที งา่
โรฮ ปาวน เคิ กาว โรฮ ติ ป อฮั ปุย เคิ เชบัต่ ไม่ เซ� ปุก เนอึ
ม ลอา นึง กัน แปน ด่ารอิตั เซ กซัต� ซาวม เซพะจาว เกือฮ
อาึ ยุ บลอง โอเอฮี ไม่ เกือฮ อาึ ฮมอง ลปุง แตะ� อาึ ยุ ปร
เมะ ติ� บุก บรอง ซครกั� ชุง ลลาึง โคะ ลออยฮ ซออย ฮงาื
นึง โตะ โลก ติ โดฮ� ลวง ลัก่เคะ อื ไก แม บรอง นึง โฮวน�
มัฮ บรอง ซครกั งอ่น� บรอง พรุยฮ งอ่น� บรอง ปิญ งอ่น�
9ฟวยจ เซ อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �จาวไน� บรอง โม เฮี
มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ� ป ไฮมญ อาึ โอ
เอฮี นึง เซ มัฮ เตปด่า� โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ รโฮงะ
ละ เปอะ ควมัไม อ�ื 10 โม เฮี มัฮ โม ป ดวน พะจาว อื โฮว
กวต แลน ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ เนิ ปุย ชุง ลลาึง โคะ ลออ
ยฮ เซ�

11 เญือม เซ โม เซ อฮั อื ละ เตปด่า พะจาว ป ชุง ลลาึง
โคะ ลออยฮ ซออย ฮงาื เซ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ฟวยจ โฮว
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กวต ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ เฮี เยอ อาวต โฆย
โอยจ� รน่ัก เยอื ติ แตะ�� อฮั เซ�

12ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง� เอจี ไก อาลแฆลฮ เนอมึ เปลีฮ เปอะ รพาวม
ฮาวก แตะ ละ เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ยว่ง ป อาวต ไน แควน
ยูด่า เยอ� เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม เลียก
พาวม แตะ ละ อ�ื� อฮั เซ� 13 เญือม เซ พะจาว โลยฮ อื
ละ เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ นึง ลปุง ไมจ มวน� มัฮ รซอม เกาะ
โลม โม อซิราเอน�

14ฟวยจ เซ เตปด่า เซ ดวน อาึ ครอฮ ลปุง พะจาว ตอก
เฮ�ี �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี อาึ ไก ลอป รพาวม
ฮรกั ไฌม เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ซีโยน เซ� 15 อาึ รอก
พาวม นึง ปุย โฮวน ปะเทต ป อาวต ซไบ่ เซ� นึง ยุฮ อื ป
โซะ ลัมเลือ ละ ปุย ไน อาึ� เญอืม รอก พาวม อาึ นึง ปุย ไน
แตะ เญีย่ะๆ อา� ปุย โม เซ ยุฮ เอนิ ป โซะ ลัมเลือ ละ ปุย ไน
อาึ เซ ฆาื อ�ื 16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ ลเตือฮ แม เปลี
ฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� อาึ ซ
เกือฮ ปุย เฌาะ เพรยีง แม วฮินั ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ โรฮ ปุย
เฌาะ โก โคระ แม เวยีง เซ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง�

17 เตปด่า เซ ดวน แม อาึ ครอฮ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ป
กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ยุฮ อาึ อื ซ จเลิน
แม ตอก ไพรม แตะ� อาึ ซ เรอึม แม เวยีง เยรูซาเลม� ซ
เกือฮ แม เยอะ แปน เมือง ยุฮ แตะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ�

ไลลวง โด่วง ซัตซิง ป ยุ บลอง เซคารยิา
18อาึ ยุ บลอง แม โอเอฮี ติ เจือ� ป ยุ อาึ เซ มัฮ โด่วง ซัต

ซิง ปาวน� 19 อาึ ไฮมญ เตปด่า ป อู ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี
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�โด่วง โม เซ มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อฮั เซ ละ� เตปด่า
เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �โด่วง โม เซ มัฮ เมือง ป ระ อมันัต
นึง ปลัฮเตะ เฮี ป เอจี ฮอยจ ละ โม ยูด่า� โม อซิราเอน� ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม ละ เกือฮ อื แตกฟุง เฮยีไฮ�� อฮั เซ�

20ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม อาึ ยุ บลอง ป มัฮ จัง เคือง
แตม ไร ปาวน ปุย� 21 เญือม เซ อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี
�ปุย โม เฮี มัฮ เมอ ป ฮอยจ ยุฮ อ�ื� พะจาว โลยฮ อื เนิ
ตอก เฮ�ี �เมือง ป ระ อมันัต เซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ยู
ด่า เกือฮ อื แตกฟุง เฮยีไฮ� ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ปุน โกฮ ยุฮ
แตะ� จัง เคือง แตม ไร โม เซ มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ ยุฮ อื ไลจ
ไม่ เมือง ป ระ อมันัต เซ ไม่ เกือฮ อื ไลจ โลม� นึง เอจี เกือฮ
อื เมือง ยูด่า แตกฟุง เฮยีไฮ�� อฮั เซ�

2
ไลลวง โม่ะ รแนต ป ยุ บลอง เซคารยิา

1 อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ยุ บลอง แม ปรเมะ ติ ปุย� ไปญ
โม่ะ รแนต นึง เตะ แตะ� 2 อาึ ไฮมญ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปะ
มัฮ ซ โฮว เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ ละ� ปุย เซ โลยฮ อื เนิ
ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ซ โฮว แนต แลน เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ
ยุง แตะ เมาะ เวอืฮ อื ไม่ เมาะ ลัง่ อ�ื� อฮั เซ�

3 เตปด่า ป อู ดิ ไม่ อาึ เซ กอยฮ รเดือง แตะ ติ ลอา รเดื
อง� ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม เตปด่า ติ แม� โอก เคะ เตปด่า เซ�
4 เตปด่า ป โอก รเคะ เซ อฮั อื ละ เตปด่า ป โอก รกา เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตอ โฮว อฮั ละ ปรเมะ นมุ เซ ตอก เฮ�ี นึง
เวยีง เยรูซาเลม ซ ไก ป ฮอยจ อาวต นึง โฮวน ลัมเลือ เอนิ�
เตือง ซัตเลียง คอง ดู่ อื โรฮ� โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญือะ ซ
ปุน ยุฮ ฆรุง ละ อ�ื 5 พะจาว อฮั เฮ�ี อาึ ซ แปน ตอก ฆรุง
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งอ ป อาวต รวติ เวยีง เซ� เวยีง เซ ซ นาวก นึง รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ อาึ นึง อาวต อาึ นึง�� อฮั เซ�

พะจาว กอก โม ป โฮว แปน ครา เกือฮ เอญี
6-7พะจาว อฮั เฮี ละ ปุย ไน แตะ� �อาึ เอจี โครฮ โม เปะ

เกือฮ โฮว อาวต เฮยี ไฮ ติ แตะ โครยญ ลวง� ปเล่ีย เฮ�ี โม
เปะ ป โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ตอ ฮา เมือง
บ่าบี่โลน เซ� เอญี ฮอยจ นึง เมือง ซีโยน เฮี เมิฮ� 8 ปุย
เมาะ ป ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ โม เปะ เอ� เอจี เมาะ เอนิ โรฮ
ยุฮ อื ละ ซลอง ไง่ อาึ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.
เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เงอ ดวน

อาึ ครอฮ อื ละ ปุย โฮวน ปะเทต ป ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ปุย
ไน แตะ เซ ตอก เฮ�ี 9 �มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ ตอซู ไม่ โม
เปะ เอ� โม ป ซ ฮอยจ ซะเต โม เปะ มัฮ เอนิ โม ป เอจี โกย
แปน แตะ ครา โม เปะ เอนิ�� อฮั เซ ละ ปะเทต โม เซ พะ
จาว เยอ�
เญอืม ยุ เปอะ เกิต โอเอฮี ตอก เซ� โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ

มัฮ อื พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ�
10พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ�
ไมจ เปอะ เชยี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี ฮอยจ อาึ
ละ ซ อาวต แตะ ซน่ะ ลลาึง เปอะ�� อฮั เซ� 11 ซเงะ เซ
เยอ ปุย โฮวน ปะเทต โฮวน พาซา ซ ฮอยจ เคะ พะจาว. ซ
แปน โรฮ ปุย ไน อ�ื พะจาว ซ อาวต ซน่ะ ลลาึง โม เปะ�
เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ อื พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� 12 เญอืม เซ พะจาว ซ รปั
แม โม ยูด่า แปน คอง แตะ ไน ปลัฮเตะ ซัมคัน เซ� ซ เปลี
ฮ แม รพาวม ฮรกั แตะ ละ เวยีง เยรูซาเลม ติ โฮน แม�



เซคารยิา 2:13 vi เซคารยิา 3:7

13 โม เปะ ปุย เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต โฆย
ซองนา พะจาว, นึง กัมลัง ฮอยจ อื เน่อมึ นึง นาตี ซัมคัน ป
มัฮ ก อาวต อื เซ�

3
ไลลวง ฮวันา ซตุ ป ยุ บลอง เซคารยิา

1ฟวยจ เซ อาึ โฮลฮ แม ยุ บลอง โยชูวา ป มัฮ ฮวันา ซตุ
เซ� ชุง ลัก่กา เตปด่า ยุฮ พะจาว. ซาตัน เนอ ชุง ลวง ดอม
โยชูวา เซ ละ ซ ฟอง อื โยชูวา� 2 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะ
จาว อฮั เฮี ละ ซาตัน� �ซาตัน� ปัว พะจาว คัต เวยีน ปะ�
ปัว พะจาว ป ฮรกั เวยีง เยรูซาเลม เซ คัต เวยีน เปอะ� ปุย
เฮี เยอ มัฮ ตอก ซตะ เคิ ป ติต ลัง่ งอ นึง� ป ลวต ปุย โอก
ฮา โตะ จะ โฮ�� อฮั เซ�

3 ป มัฮ โยชูวา เซ จาวป เครองึ รแอม ลัมเลือ เอนิ� ชุง
ไม่ อื ลัก่กา เตปด่า เซ� 4 เตปด่า เซ อฮั อื ละ โม เตปด่า ป
ชุง ลัก่กา โยชูวา เซ ตอก เฮ�ี �ปอยจ เครองึ รแอม ป จาวป
โยชูวา เซ ฮา อื เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ โยชู
วา� �อาึ เอจี ยวก โปวฮ มัป่ พิต ยุฮ เปอะ ละ เปอะ� อาึ ซ
เกือฮ ปะ โฮลฮ จาวป เครองึ โคระ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ดวน โม ป มัฮ กวนไจ
แตะ คัต โคะ ไฆญ ซงะ่ นึง ไกญ โยชูวา� โม เซ ยุฮ เนอมึ อื
ตัม เซ� ฟวยจ เซ จาวป แม โรฮ เครองึ โคระ ละ อ�ื เญอืม
เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ชุง ลัง่ นา เซ�

6ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อฮั เฮี ละ โยชูวา� 7�พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี ปะ ดัฮ เปอะ โฮว แนฮ นึง
คระ โครง ยุฮ อาึ� ไม่ ยุฮ ลอป เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ
แตะ โฮ� ปะ ซ โฮลฮ ลอป เปอะ แปน ป ไปญ กัน นึง วฮินั
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ยุฮ ฮุ� ไม่ นึง ควง วิฮนั เซ� อาึ ซ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ
เปอะ� ตอก โรฮ งอ่ต แตะ รซอม ไววอน ยุฮ โม เตปด่า ป
อาวต ซองนา แตะ โรฮ�

8 �เออ� โยชูวา ป มัฮ ฮวันา ซตุ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที� เตื
อง ปะ เตือง โม ปุโฮมว ซตุ เปอะ� ไลลวง โม เปะ เฮี มัฮ ป
เกว ไม่ ป ไมจ ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี งอ่ต แลน� อาึ ซ ตาว
กวนไจ แตะ ฮอยจ ติ ปุย� เอจี มัฮ ป อฮั ปุย ฆอย โคะ ไม่
เซ� 9 อาึ ซ อาึง ซโมะ ป ไก อาแลฮ เลียม ลั่กกา โยชูวา�
ฟวยจ เซ ซ ไซฮ อาึง นังซื นึง ซโมะ เซ� ซ ไก ติ ซเงะ เญื
อม ซ ยวก อาึ โปวฮ มัป่ พิต ยุฮ ปุย เมือง เฮี เยอ� 10 ซเงะ
เซ เยอ ซ โฮลฮ เปอะ บะ โม ปุยว่ง แตะ ฮอยจ เคะ แตะ� ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ นึง ฆรมึ โคะ
อะงุน ไม่ ฆรมึ โคะ เม ยุฮ แตะ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง เงอ�

4
ไลลวง ชวง ออม ป ยุ บลอง เซคารยิา

1 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ ฮอยจ แม เคะ อาึ ติ โฮน� ซอ อาึ
เกือฮ โกฮ ตอก ซอ ปุย ป ปุน ไอจ โฮ�

2ฟวยจ เซ ไฮมญ อาึ ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ชวน เปอ��
อฮั เซ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ชวน ชวง ออม ป ยุฮ ปุย
นึง ไคร� นึง เปือง อื ไก โรฮ เชือม ควน อาึง ปุย ลออยฮ
นึง� ชวง ออม เซ ไก ออม นึง อาแลฮ� ออม ติ ติ เซ ไก ตื
ตอ คระ ไล ลออยฮ นึง เตือง อาแลฮ อ�ื 3 ลวง เฆียง ชวง
ออม เซ ไก แม โคะ กาวก นึง ติ ก บลัฮ ติ โคะ�� อาึ อฮั เซ
ละ� 4 เญือม เซ อาึ ไฮมญ เตปด่า เซ ตอก เฮ�ี �จาวไน�
โอเอฮี โม เฮี มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อฮั เซ ละ�
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5 เตปด่า เซ ไฮมญ โรฮ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ ยุง ตอก มัฮ อ�ื� อฮั เซ เนิ� อาึ โลยฮ ละ อ�ื �จาวไน�
อาึ ดิ ยุง โตว ตอก มัฮ อ�ื� อฮั เซ ละ�

6ฟวยจ เซ เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ อฮั ละ เซรู
บ่าเบ่น ตอก เฮ�ี พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮี ละ เปอะ�
มัฮ โตว เบือ เรยีง แด่น ปุย� มัฮ โตว โรฮ เบือ อมันัต โอ
เอฮี� มัฮ เบือ ลปุ พะจาว� 7 ปันฮา ระ ป ตอก เอนิ บลา
วง โฮ� ซ ไฆร ซองนา เปอะ� ปะ ซ เฌาะ ยุฮ โคระ เปอะ วิ
ฮนั� เญือม เอจี ฟวยจ อาึง เปอะ ซโมะ ป มัฮ กอน รเคะ อื
นึง เบือง ก ลัง อาวต อ�ื โม ลัปซด่อน ซ อฮั เฮี เรยีง� �ไมจ
เนอมึ� ไมจ เนอมึ�� ซ อฮั เซ��

8 ฟวยจ เซ พะจาว ดวน แม อาึ ตอก เฮ�ี 9 �เซรูบ่าเบ่น
เอจี ฟวยจ ยุฮ อื ทัน วฮินั เนอ� ซ ยุฮ เนอมึ วฮินั เซ ฮอยจ
ละ ฟวยจ อ�ื เญอืม เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ� โม ปุย ไน อาึ
อื ซ ยุง อื นึง เซ มัฮ อื อาึ ป ดวน ปะ ฮอยจ เคะ อ�ื 10 ปุย
โม เซ มัฮ ไลจ รพาวม อื นึง ยุ อื โอ กัน ยุฮ ปุย วฮินั เซ ทัน
โฮว ลัก่กา แตะ� โม เซ ปังเมอ ซ ยุ ไปญ เซรูบ่าเบ่น เซ ลุก
ดิง่� ละ ซ เกือฮ อื กัน ยุฮ ปุย วฮินั เซ แปน ป ฟวยจ� เญื
อม เซ ซ มวน รพาวม ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ออม เตือง อาแลฮ อื เซ

มัฮ ไง่ พะจาว ป แลน ป แก โอเอฮี เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั
เซ�

11 ฟวยจ เซ อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �โคะ กาวก ลอา
ป อาวต ลวง เฆียง ออม เซ� มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื 12 กัก
โคะ กาวก ลอา กัก ป อาวต เฆียง ตอ ไคร ลอา ป ปัต ลออ
ยฮ เซ นึง เมอะ� มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ�

13 เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง ตอก
มัฮ อื โอเอฮี โม เฮี เยอ�� อฮั เซ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี
�จาวไน� อาึ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ�
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14ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี เนิ� �โอเอฮี ไล เซ มัฮ ปรเมะ ลอา
ปุย ป เรฮ พะจาว ลออยฮ นึง� ไม่ ดุฮ อื เกือฮ แปน ป รซอฮ
ละ พะจาว ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

5
ไลลวง นังซื ปอ ป ยุ บลอง เซคารยิา

1 เญอืม แก แม เยอะ โอเอฮี ติ โฮน แม� อาึ ชวน นังซื ติ
ปอ� กัมลัง ปอย นึง กังฮาว� 2 เตปด่า เซ ไฮมญ อาึ ตอก
เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ชวน ปะ อา�� อฮั เซ เนิ� อาึ โลยฮ ละ อื
ตอก เฮ�ี �อาึ ชวน นังซื ติ ปอ� ปอย นึง กังฮาว� นังซื เซ
ลัง่ งา่ รเนฮ� เวอืฮ กาว รเนฮ�� อาึ อฮั เซ ละ� 3 ฟวยจ
เซ เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ป ไก นึง นังซื เซ มัฮ รซอม ซะ
ซม่อต ป ฟา ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป เมือง เฮ�ี โม ป บระ ป ปอก
เกอ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ฆาื อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื
ปอ เซ ติ ก บลัฮ� โม ป ซันญา ลปุง โอ เนอมึ ซ ยุฮ โรฮ ปุย
ยุม ไม่ ฆาื อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เซ ติ ก บลัฮ อื
แม� 4พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั ติ แตะ ซ พลวย รซอม
ซะ ซม่อต เซ เกือฮ โอก โฮว� ซ เกือฮ อื เลียก นึง เญือะ ยุฮ
โม ป บระ ป ปอก� ไม่ นึง เญือะ ยุฮ โม ป เคียต โกว มอยฮ
อาึ นึง รซอม ซันญา แตะ� เตือง มัฮ รซอม ซันญา อื เซ ป
โอ เนอึม� รซอม ซะ เซ ซ อาวต โตะ เญือะ เซ� ซ เกือฮ
เญือะ เซ ไลจ โลม เตือง โคะ เอาะ เตือง ซโมะ นึง อ�ื� อฮั
เซ�

เซคารยิา โฮลฮ ยุ บลอง ปรโปวน อาวต โตะ รดู
5 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ อฮั แม เฮี เนิ� �งนั แลน โอเอฮี

เมอะ� เกือฮ ติ เปอะ ชวน ป โอก นึง อ�ื� อฮั เซ เนิ� 6 อาึ
ไฮมญ นึง อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป ชวน อาึ เซ มัฮ เมอ�� อฮั
เซ ละ� เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ป ชวน เปอะ เซ
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มัฮ รดู� มัฮ แพป ไม่ มัป่ พิต ยุฮ ปุย เตือง ปะเทต อ�ื� อฮั
เซ�

7 รเดือป รดู เซ ยุฮ ปุย นึง บรกั� เญือม เซ อาึ ชวน โปฮ
ปุย รเดือป อ�ื โตะ กไน รดู เซ อาึ ชวน งาวม ปรโปวน นึง
ติ ปุย�

8 เญือม เซ เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ปรโปวน เซ มัฮ แพป ไม่
กัน ฆอก กัน เบร�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ เตปด่า เซ ญุยฮ ปร
โปวน เซ เลียก โตะ รดู เซ� ฟวยจ เซ เตือป รเดือป รดู เซ
ไม่ อ�ื

9ฟวยจ เซ อาึ งนั แม เยอะ แก โอเอฮี� อาึ ชวน แมปรโป
วน ลอา ปุย� ไก โพรยจ ตอก โพรยจ กลัง กะ โฮ� ปุย ลอา
เซ โปว ฮอยจ เคะ อาึ นึง โพรยจ ป ระ เรยีง แตะ เซ� ฟวยจ
เซ ยวก โรวก รดู เซ โปว ฮาวก ไม่ อื นึง กังฮาว� 10 เญือม
เซ อาึ อฮั ละ เตปด่า เซ ตอก เฮ�ี �ปรโปวน ลอา เซ มัฮ ซ
โรวก อื รดู เซ ฮอยจ ก เมอ�� อฮั เซ ละ� 11 เตปด่า เซ
โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ซ โรวก อื ฮอยจ นึง เมือง บ่าบีโ่ลน�
ปุย ซ ยุฮ วฮินั ละ ซ อาึง แตะ รดู เซ นึง� เญอืม เอจี ฟวยจ
ยุฮ อื ซ อาึง รดู เซ นึง อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไว�� อฮั เซ�

6
เซคารยิา โฮลฮ ยุ บลอง เลาะ รุป เซิก ปาวน กัน

1 ติ โฮน อื แม อาึ ยุ บลอง แม โอเอฮี� ป ยุ อาึ เซ มัฮ
เลาะ รุป เซิก ปาวน กัน� โอก เน่อมึ ซน่ะ บลาวง ลอา� บ
ลาวง ลอา เซ มัฮ ไร ซเง�ี 2 เลาะ รุป เซิก กัน ติ นึง อื บัว่
บรอง ซครกั� กัน ลอา อื บัว่ บรอง ลอง� 3 กัน ลอวย อื บัว่
บรอง ปิญ� กัน ปาวน อื บัว่ บรอง ซี ปาื พรุยฮ� 4 เญือม
เซ อาึ ไฮมญ เตปด่า ป อู ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �จาวไน� โอ
เอฮี โม เฮี มัฮ ตอก เมอ ควมัไม อ�ื� อาึ อฮั เซ ละ�
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5 เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม เฮี มัฮ กาื
เมือง มะลอง เตือง ปาวน อ�ื โอก เน่อมึ เลียก แตะ เคะ พะ
จาว ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื 6 เลาะ รุป เซิก ป
บัว่ บรอง ลอง อื เซ กัมลัง โฮว ฮอยจ นึง ปะเทต ป อาวต
ลวง ลั่กล่าวง� บรอง ปิญ นึง อื กัมลัง โฮว ฮอยจ นึง ปะ
เทต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� บรอง ซี ปาื พรุยฮ นึง อื เซ กัม
ลัง โฮว ฮอยจ นึง ปะเทต ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ�� อฮั เซ�

7 เญือม เอจี โอก อื บรอง โม เซ กอยจ ราวม รพาวม ละ
ซ โฮว กวต แตะ ปลัฮเตะ เฮ�ี เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
เมิฮ� โฮว กวต แลน ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื บรอง โม
เซ โฮว กวต เนอมึ อื ฆาื อ�ื

8 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �บรอง ป โฮว ฮอยจ นึง ปะ
เทต ป อาวต ลวง ลั่กล่าวง เซ� มัฮ ป เกือฮ รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว ไฆร ฮา เมือง ลวง ลัก่ล่าวง เซ�� อฮั เซ�

พะจาว ดวน ปุย จาวป วอม คึ ละ โยชูวา
9 ติ โฮน อื ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ อาึ� อฮั เฮี เนิ� 10-11�ป

มัฮ ไคร มาื ป ทไว เฮนได่� โทบีย่า ไม่ เยด่ายา ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา เมือง บ่าบี่โลน เซ� ไมจ เปอะ โฮว ตาว นึง
เญือะ โยซิยา ป มัฮ กวน เซฟันยา เซ� ไมจ เปอะ โกว ไคร
ไม่ มาื เซ ละ ยุฮ เปอะ วอม คึ นึง ติ� ฟวยจ เซ จาวป นึง
ไกญ ฮวันา ซตุ โยชูวา ป มัฮ กวน เยโฮซาดัก่ เซ� 12ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี
ปรเมะ เฮี เยอ มอยฮ อื ซ อฮั ปุย ฆอย โคะ ละ� ซ จเลิน
ยุฮ แตะ นึง นา ก อาวต แตะ� ไม่ ซ ยุฮ อื วฮินั ยุฮ พะจาว.
13 เอจี มัฮ เอนิ ปุย เฮี ป ซ ยุฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� ซ โฮลฮ
เนอึม โญตซัก แตะ ตอก กซัต โฮ� ซ แปน ป ตัตเตียง โม
ปุย ไน แตะ� ซ ไก ซตุ ป ชุง โบ ก งาวม คึ ยุฮ อ�ื ซ ซิงซา
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ดิ กัน ยุฮ แตะ ไม่ อาวต เฮน อาวต ฮลอง อื ไม่ ปุ แตะ��
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 14 วอม เซ ซ ลอต ปุย อาึง นึง วิฮนั
ยุฮ พะจาว, ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตก ปุย ละ เฮนได่� โท
บี่ยา� เยด่ายา ไม่ โยซิยา ป มัฮ กวน เซฟันยา เซ�� อฮั เซ
พะจาว.

15 โม ป อาวต ก ซไง อื ซ ฮอยจ ละ ซ เรอมึ แตะ ยุฮ โคระ
วฮินั เซ� เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� เญื
อม เซ โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ มัฮ อื พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� ดัฮ โม เปะ ซ ญอม เนองึ ป อฮั
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ โครยญ เจือ โฮ� ซ
แปน เนอมึ ละ เปอะ ตอก เอจี อฮั ฮะ เซ�

7
พะจาว เติ โม ป โอ เนอมึ รพาวม

1 เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม ปาวน นึง กัน แปน ด่ารอิตั
กซัต ระ อา� ลปุง พะจาว เยอ ฮอยจ ละ เซคารยิา� ปุก วนั
ที ปาวน เคิ ซไตม นึง อ�ื ป อฮั ปุย เคิ คิตลิว ไม่� 2 เญือม
เซ เยอ ปุย เมือง เบ่ตเอน ดวน ชาเรเซอ ไม่ เรเกมเมเลก ไม่
โม ลุกนอง อ�ื ดวน อื ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ละ
ซ ไววอน อื ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง แตะ� 3 ดวน อื ปัว
นึง โม ซตุ ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�
ไม่ นึง โม ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก เฮ�ี �เอะ อมั ซ ไมจ ลัง่
เงอะ เยอืม ไม่ เออปึ ป โซม แตะ นึง เคิ พอน ฆาื ไลจ วฮินั
ไพรม ตอก เอจี กอ ยุฮ เอะ อื โฮวน เนอมึ เซ��

4 เญือม เซ ลปุง พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ฮอยจ ละ อาึ
ตอก เฮ�ี 5 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื
ไม่ ละ โม ซตุ เซ ตอก เฮ�ี โม เปะ เอ เญือม เยอืม เปอะ ไม่
เออปึ เปอะ ป โซม แตะ นึง เคิ พอน ไม่ เคิ อาแลฮ ไน ติ
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เจน อาลแฆลฮ เนอมึ เซ� อมั มัฮ เออปึ เปอะ เบือ อาึ� มัฮ
โตว อื เฟือฮ� 6 โม เปะ เอ เญือม โซม เปอะ ญุ่ก� เญือม
ญุ เปอะ ญุ่ก� มัฮ โซม มัฮ ญุ เปอะ นึง งอ่ต เปอะ โกะ แตะ
ไอฮ โน่ง� โม่ มัฮ อ�ื� 7 ลปุง เซ เอจี มัฮ ป อฮั พะจาว, ป
เกือฮ อื โม ป ซึป ลปุง แตะ อฮั เน่อมึ เจน ไพรม อื เญือม
จเลิน ลัง่ เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เญอืม โฮวน ลัง่ ปุย อาวต นึง
อื โฮ� เญือม เซ เยอ นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ป อาวต รวติ
เวยีง เยรูซาเลม เซ โฮวน ลัมเลือ ลัง่ ปุย อาวต นึง อ�ื โนก
ฮา เซ ปุย อาวต โรฮ นึง ลาึน เนเกป นึง ตู เตียม ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ โฮวน�

ปุย โฮลฮ โฮว แปน ครา ฆาื เลฮ แตะ เตียง
8 ติ โฮน อื แม� ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เซคารยิา ตอก เฮ�ี

9 �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี ไพรม อื อาึ เอจี ซตอก
โม ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั ป เนอึม
ไตม ป ซื ละ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ
แตะ� 10 ปุ โคมเฮง คาเคียน โม แมฮงั เงอ� เตือง โม กวน
ดอย ม่อย เบีย ไม่ โม ปุย ตังเมือง ไม่ โม ปุย ตุก ปุย ญัก� ปุ
โรฮ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ เปอะ กัน ฆอก ละ ปุ เปอะ โตะ รพาวม
เปอะ�� อาึ เอจี อฮั เซ ละ�

11�ปุย โม เซ ปังเมอ โอญอม งอ่ต อ�ื เกือฮ แนฮ ติ แตะ
อาวต ไม่ รพาวม ลึง แตะ� เชาะ เอนิ โตะ ฮยวก แตะ นึง โอ
อื ฆวต ฮมอง ป อฮั อาึ ละ แตะ� 12 โม เซ เอจี เกือฮ รพาวม
แตะ กอ บุ่ง ตอก เอนิ แกว เพต ป ตึก นึง กอ แตะ โฮ� ฮอ
นึง ซ ฮมอง แตะ พะทัม ป มัฮ ลปุง อาึ� ป เกือฮ อาึ โม ป
ซึป ลปุง แตะ โฮว รโฮงะ ละ อื โฆะ โฮ� มัฮ ฆาื เซ ป เปลีฮ
อาึ รพาวม ฮาวก ระ แตะ ละ อื ฆาื อ�ื
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13 �เญือม อฮั อาึ โอเอฮี ละ อื โม เซ งอ่ต โตว อ�ื ตอก
โรฮ เซ� เญอืม ไววอน อื ปัว อาึ เรอมึ แตะ อาึ งอ่ต โตว โรฮ
ละ อ�ื 14 เญอืม เซ อาึ เอจี เกือฮ โม เซ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี
อาวต ไฮ นึง เมือง ปุย ไฮญ โฮวน เมือง� ตอก เอนิ ปอย โอ
เอฮี เญอืม โรวก กาื บังบอย อื โฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปลัฮ
เตะ ไมจ มวน ป โฮว อื ฮา เซ แปน เยอื ปลัฮเตะ ฮงั ฆาื อ�ื
ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ไก ป อาวต นึง�� อฮั เซ พะจาว ป กุม
ตฮนั มะลอง�

8
เวยีง เยรูซาเลม ซ จเลิน แม ตอก ไพรม อื

1 ลปุง พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ฮอยจ แม ละ อาึ ติ โฮน
แม� อฮั เฮี เนิ� 2 �อาึ ไก เนอึม รพาวม ฮรกั ไฌม เวยีง
เยรูซาเลม ไม่ ปุย อาวต นึง อ�ื รพาวม ฮรกั ไฌม อาึ อื เซ
มัฮ ป เกือฮ อาึ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม ป ตอซู ไม่
อื ฆาื อ�ื 3 อาึ ซ แม เยอะ ฮอยจ นึง เยรูซาเลม ป มัฮ เมือง
ซัมคัน ยุฮ แตะ� ซ อาวต เตอะ นา เซ� เญอืม เซ ปุย ซ อฮั
เวยีง เยรูซาเลม มัฮ เวยีง ซืไซ� ซ อฮั โรฮ บลาวง ยุฮ พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง เซ มัฮ บลาวง ซัมคัน เนอมึ� 4 โม ตะ
กวต เยอืะกวต ป เอจี กวต ปอ จัมเปน อื โกว โคะ ฆิ อ�ี ซ
งาวม แม นึง ตะ โบรก เวยีง เซ ตอก ไพรม อื โฮ� 5 โม กวน
ดุ รเมะ กวนดุ รโปวน เนอ ซ รงะ่ ไม่ ปุ แตะ นึง ตัม กอง ปอ
นาวก อ�ื� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

6พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง เซ ละ งอ่ต
โม ลัปซด่อน ป โฮฮ ลัง่ อื นึง เจน เฮี เยอ� ฮงั โอ เญาะ ซ
เกียฮ แปน ป เนอมึ ละ อ�ื ละ งอ่ต อาึ อื ปังเมอ เกียฮ แปน
โครยญ เจือ� 7 อาึ ซ เรอมึ โม ปุย ไน แตะ เกือฮ โฮลฮ โอก
ฮา เมือง ป โฮมวต โรวก อื เซ� เตือง เมือง ป อาวต ลวง ลัก่
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โอก ซเงะ ฮอยจ ละ เมือง ป อาวต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� 8อาึ
ซ เกือฮ เยอะ โฮลฮ เอญี อาวต แม นึง เวยีง เยรูซาเลม� โม
เซ ซ แปน ปุย ไน อาึ� อาึ ซ แปน โรฮ พะจาว ยุฮ อ�ื ซ เปลี
ฮ ลอป รพาวม ซืไซ ไม่ รพาวม เนอึม ยุฮ แตะ ละ�� อฮั เซ
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

9 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตุย
รพาวม เรยีง แตะ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ฮมอง โรฮ เปอะ
ลปุง ติ ไล เซ เน่อมึ นึง มวยญ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ฮมอง
ไพรม เปอะ ซเงะ ยุฮ โรง ปุย ทัน วิฮนั ยุฮ อาึ โฮ� 10 เจน
กา เซ เยอ� ปุย เยอ ไก โตว มาื ยุฮ ละ ซ จัง แตะ ปุย ไม่ ซัต
ซิง นึง� โม ป โฮว ป เอญี เญอ เกิต โรฮ ป กอยจ ป ราวม
ละ นึง คระ นึง โครง� เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ ปุย ตอซู ไอฮ ปุ
แตะ� 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ โอ เญือะ ซ ยุฮ ละ โม ป โฮฮ
ลัง่ เซ ตอก ยุฮ แตะ ละ ปุย เจน ไพรม อื เซ� 12 อาึ ซ เกือฮ
โม เซ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ จเลิน แตะ� อะงุน
นึง รปึม ยุฮ อื ซ เกลอึม เปลิ� ปลัฮเตะ อาวต อื ซ ไมจ ป
ซมา ลโลวง นึง� มะลอง ซ เกือฮ รอาวม รน่ะ ราื ละ ปลัฮ
เตะ อาวต อ�ื โม ลัปซด่อน ป โฮฮ ลัง่ เซ ซ โฮลฮ โอเอฮี โม
เซ แปน คอง แตะ� 13 โม เปะ ป มัฮ โม ยูด่า ไม่ โม อซิรา
เอน เนอ� ไพรม อื ปุย ตังเมือง เอจี โกว เอนิ มอยฮ โม เปะ
นึง รซอม ซะ แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ เรอึม โม เปะ�
ซ เกือฮ แม ปุย โฮลฮ โกว มอยฮ เปอะ ละ ปิฮ อื มุ่น ละ ปุ
แตะ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต
ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

14พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �เญอืม ยุฮ โม จัต
เจือ ไพรม เปอะ ป ววั รพาวม อาึ โฮ� อาึ เอจี โปวต รพาวม
แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อ�ื อาึ เปียน
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โตว รพาวม แตะ� อาึ เอจี ยุฮ เนอมึ ละ อื ตัม เซ� 15ปเล่ีย
เฮ�ี อาึ เอจี โปวต แม โรฮ รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า โฮลฮ ป ไมจ ป มวน� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ� 16 ฮา เซ เยอ โม
เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ อฮั ป เนอึม ไตม ป
ซื ละ ปุ แตะ� เญือม รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุ แตะ นึง โตะ
รเวอืะ เมือง เงอ� ไมจ เนอึม เปอะ รเตีฮ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื
ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เปอะ ไม่
ปุ แตะ� 17 ไมจ เปอะ โตว งอ่ต แพนกัน ฆอก โตะ รพาวม
เปอะ ละ ปุ แตะ� ปุ ซันญา ป โอ เนอมึ ละ ปุ เปอะ� โอเอฮี
ไล เซ มัฮ เนอมึ ป เกละ อาึ ยุ�� อฮั เซ พะจาว.

18 ลปุง พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง ฮอยจ แม ละ อาึ ติ
โฮน แม� อฮั เฮี เนิ� 19 �กัน เออปึ ปุย ป โซม แตะ นึง
เคิ ปาวน ญุ่ก� เคิ พอน ญุ่ก� เคิ อาแลฮ ญุ่ก� นึง เคิ กาว
ญุ่ก� ซ เปียน แปน กัน เลียง ป เกือฮ โม ยูด่า โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื โม เปะ ไมจ เปอะ แปน ปุย เนอึม
รพาวม� ไม่ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เปอะ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั
เซ�

20 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ซ ไก
ติ ซเงะ� เญือม เซ เยอ ปุย โฮวน เมือง ซ ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� 21 ปุย เมือง เฮี ซ โฮว อฮั อื ละ ปุย เมือง เซิต
ตอก เฮ�ี �เอะ มัฮ กัมลัง โฮว เยอะ ละ ซ ไว แตะ พะจาว ป
กุม ตฮนั มะลอง� ไม่ ซ ไววอน แตะ ปัว ป ไมจ ป ญุ่ก นึง�
โฮว� โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ�� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 22 ปุย โฮวน
เมือง� ปะเทต ป ระ อมันัต โฮวน ปะเทต� ซ ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม ละ ซ ซาวป อื ยุ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ไม่ ซ
ปัว อื ป ไมจ ป ญุ่ก นึง� 23 เจน เซ เยอ� ซ ไก ปุย ตังเมือง
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โครยญ เจือ ปุย โครยญ พาซา ป ซ ฮอยจ ปัว เปิง โม ยวิ�
ปุย ตังเมือง กาว ปุย ซ ฮอยจ ปัว เปิง โม ยวิ ติ ปุย โน่ง� ซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี ฮมอง เงอะ อาวต พะจาว ไม่ โม เปะ
เอ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปัว เปอะ เกือฮ โรฮ เอะ โฮว ไม่
เปอะ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื�

9
กัน รเตีฮ พะจาว ปุย ตังเมือง

1 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว. พะจาว เอจี รโฮงะ
อาึง ไลลวง ซ เกือฮ แตะ เวยีง ฮตัรกั ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต
ลอก ตุต แตะ� โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื เอจี มัฮ คอง
พะจาว. ปัง มัฮ เวยีง ระ นึง เมือง ซีเรยี มัฮ โรฮ คอง อ�ื
2 เมือง ฮามัต ป ติต เอนิ ม่าื เตะ ยุฮ อื ไม่ เวยีง ฮตัรกั เซ มัฮ
โรฮ คอง พะจาว โรฮ� เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซด่อน ปัง มัฮ
เวยีง เกง ไม่ ไมจ พันญา แตะ ญุ่ก� มัฮ ตื โรฮ คอง พะจาว
โรฮ� 3 ปุย เวยีง ไทระ เอจี ยุฮ ฆรุง เวยีง อาวต แตะ เกือฮ
ตอน ฮมัน� รโจะ อาึง มาื ไคร ยุฮ แตะ แปน กอง แปน กอง
แตะ� แปน ป ทัมมด่า ละ อื เมาะ รกาื นึง ตะโบรก โฮ� 4พะ
จาว ปังเมอ ซ ตุย คาวคอง ยุฮ อื เซ ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื ซ
น่ากึ อื ฮา อื โตะ ปลัฮ รอาวม� เวยีง อาวต อื เซ ซ โตก ปุย
ฮา อื นึง งอ� 5 เญอืม ยุ ปุย เวยีง อตัเคโลน โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� ซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื ปุย เวยีง เอโครน ซ ตอก โรฮ เซ�
นึง เอจี ไฆร โอยจ ควน ซโอว รพาวม อ�ื เวยีง กาซา เญือะ
ซ ไก โตว กซัต นึง� เวยีง อตัเคโลน เญือะ ซ ไก โตว โรฮ ป
อาวต นึง� 6 เวยีง อตัชโด่ต ซ ฮอยจ อาวต ปุย นัมพา นึง�
พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม ฟีลิซเตีย ป เกียฮ ฮุน เซ
โฮลฮ แปน ป ตุ ป เตียม� 7 อาึ เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เซ
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ปอน โตะ ป ไก ลัง่ ไม่ ฮนัม อ�ื เญือะ ซ เกือฮ โตว โรฮ ปอน
โตะ โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ไล� ปุย เมือง เฮี เมาะ ป ไอม ลัง่ อ�ื ซ
โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ ไม่ ปุย ไน อาึ� ซ แปน โรฮ ตอก ปุย ติ
ซฆลาวม ไน เจอ ยูด่า โรฮ� ปุย เมือง เอโครน ซ แปน โรฮ
ปุย ไน อาึ ตอก โม เยบุ่ต โฆะ โฮ� 8อาึ ซ แลน แก เยอะ บัน่
เมือง ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ โตว โม ตฮนั ยุฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ
เลียป ลอย บัน่เมือง ยุฮ แตะ� เญาะ ซ เกือฮ โตว ปุย ฆอก
ไล โฮลฮ ฮอยจ โคมเฮง คาเคียน ปุย ไน แตะ แม� นึง เอจี
ยุ อาึ อื นึง ไง่ โกะ แตะ เมาะ เอจี ลอก อื เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ เซ�� อฮั เซ พะจาว.

กซัต เมือง ซีโยน ซ ฮอยจ
9 โม เปะ ป มัฮ ปุย อาวต เมือง ซีโยน� ไมจ เปอะ เกือฮ

ติ แตะ ญันด่ี ปีติ� โม เปะ ปุย เวยีง เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ
รโอง รออฮ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� แก แลน� กซัต ยุฮ
เปอะ เอจี ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� มัฮ ป อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ
แตะ� มัฮ โรฮ ป ปุน เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ� มัฮ ปุย ปึกๆ
ออนๆ� บุก โรวก บรงั� มัฮ เนอึม กวน บรงั ป บุก อื เซ�
10 ปุย เซ ซ เกือฮ เลาะ รุป เซิก ซไง ฮา เมือง อซิราเอน� ซ
เกือฮ บรอง รุป เซิก เวยี เวยีง เยรูซาเลม� ทนู ไปญ ตฮนั ซ
โปวก อื เกือฮ โบวก โอยจ� ซ เกือฮ เมือง ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ
โครยญ เมือง� ซ ตัตเตียง เมือง ปุย เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม
ลัก่เอฮี ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� ซ กุม ปลัฮเตะ เน่
อมึ นึง โกลง ยูฟะเรตี ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�

11พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ พลวย โม เปะ ป แปน ครา ปุย
เกือฮ เปอะ โปน เบือ ฮนัม ป เกือฮ ลปุง ซันญา เอะ ไม่ ปุ
แตะ ตอน� ป คัง ปุย โตะ คุม ซออฮ อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ โอก�
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12 โม เปะ ป โฮลฮ ปุย คัง เงอ� เอญี อาวต แม นึง เมิฮ เญือะ
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ นึง ซโอว ลัง่ รพาวม เปอะ ไม่ อาึ� ปเล่ีย
เฮี อาึ รโฮงะ ละ เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ ลอา
เตะ ไพรม อ�ื 13 อาึ ซ โกว เมือง ยูด่า ตอก ทนู ยุฮ แตะ� ซ
เกือฮ โม อซิราเอน แปน ตอก ตี ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ โม ปร
เมะ เมือง ซีโยน แปน วจิ ไปญ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่
โม ปรเมะ เมือง กรกิ�� อฮั เซ พะจาว�

14 เญือม เซ พะจาว ซ เปลีฮ ติ แตะ ราว ปุย ไน แตะ� ตี
ทนู ยุฮ อื ซ รงั ตอก ปลุกปลัก โฮ� พะจาว เยโฮวา ซ ปาึง
โตวต ยุฮ แตะ� ซ ฮอยจ ไม่ กาื ระ กาื กอ เน่อมึ ลวง ลัก่
เซฮ� 15 มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป ซ เฆีญ ปุย ไน แตะ�
ปุย ไน อื เซ ซ เป เอนิ โม ป รุป ไม่ แตะ ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ บึน
ซไบ่ โม ป โปยญ แตะ นึง ซลิง� เญือม ซ รุป อื ปุ แตะ ซ
โฮลฮ รโอง ไม่ อื ตอก รโอง โม ป ญุ่ยจ โฮ� ซ เกือฮ ติ แตะ
นาวก นึง รพาวม มวน แตะ ตอก เชอืม นาวก นึง ฮนัม โทก
ซตุ นึง โจง คัน ทไว โฮ� 16 ซเงะ เซ พะจาว ซ เกือฮ ปุย
ไน แตะ โปน ป โอ ไมจ ตอก เกือฮ ป เลียง แกะ โม แกะ ยุฮ
แตะ โปน โอเอฮี โฮ� ปุย ไน อื เซ ซ โฮลฮ อาวต นึง เมือง
ยุฮ อ�ื ซ รฌิญ เฌียป เลียป ตอก แกว ไมจ อาวต นึง วอม
กซัต โฮ� 17 เญือม เซ ปุย โม เซ ซ ไมจ ซ มวน ลัมเลือ เบือ
อ�ื โม กวน เบลีย ซ จเลิน เบือ เฮงาะ รโกะ โฮลฮ แตะ� โม
ปเครฮี ซ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เบือ รอาวม อะงุน โคระ�

10
พะจาว ซันญา ซ เรอมึ ปุย ไน แตะ

1 ไมจ เปอะ ปัว รอาวม เฮละ นึง พะจาว เญอืม เติง เวลา
ลัง เฮละ อ�ื มัฮ พะจาว ป เกือฮ ชุต รวู ไก ละ ซ แปน อื
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รอาวม เฮละ ละ ปุย เยอ� ละ ซ เกือฮ อื พักเญือ ไม่ ป ซมา
ลโลวง ปุย นึง ชจิ นึง ม่า ไมจ� 2 โม ลัปซด่อน เนอ ซาวป
ซิงซา โอเอฮี ไม่ ฮุป ไม่ โม ป ดู่ เมือ� ตอก โลยฮ โม เซ อื ละ
อื ปังเมอ มัฮ เยอื ลปุง จุ ไล� โม ป รนึก รโมะ ปุย เยอ� มัฮ
เยอื โรฮ จุ อื ปุย นึง ลปุง โอ เนอึม� ลปุง ป เคียต อื เกาะ
โลม รพาวม ปุย นึง เซ� มัฮ เยอื โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ� โม ลัป
ซด่อน เนอ มัฮ ตอก แกะ ป ไฆร ฮา คระ โฮ� อาวต ไม่ ตุก
รพาวม แตะ� มัฮ ฆาื โอ อื ไก ป เลียง ป แลน�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ รอก เนอึม รพาวม นึง โม ปุย ตัง
เมือง ป โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ไน อาึ เซ� อาึ ซ เกือฮ โม ป ตัต
เตียง อื เซ ลอก ตุต แตะ� อาึ ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง เงอ� อาึ ซ แลน แก เนอมึ โม ยูด่า ป มัฮ ตอก แกะ ยุฮ
แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ โม ยูด่า เซ แปน เอนิ ตอก บรอง โฮว
รุป เซิก ป อาวต ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ โฮ� 4 ปุย ซัมคัน
ป ตอก ด่อง โรง� ปุย ป ตอก ลัก เคิง เตน� ปุย ป ตอก ทนู
รุป เซิก� ปุย ป ปุน ตัตเตียง โอเอฮี� ซ โอก ตื เน่อมึ นึง โม
ยูด่า เซ� 5 โม ยูด่า ซ เป ปุย ตอก ตฮนั ป บึน โม ป ตอซู ไม่
แตะ ปอ เลียก เอนิ อื โตะ บิญ ตัม คระ โฮว ปุย โฮ� โม ยูด่า
ซ ตอซู ไม่ ปุย� ซ ปุน เกือฮ โม ตฮนั บุก บรอง โซะกิจ ปิญ
ไง่ ฆาื ไป แตะ เบือ อาวต พะจาว ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

6พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ บุ เรยีง ตาว แด่น ละ จัตเจือ
ยูด่า� อาึ ซ เรอึม จัตเจือ โยเซป เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�
อาึ ซ ตาว แม เยอะ เกือฮ เอญี ฮอยจ นึง เมือง โกะ อ�ื นึง
เลียก พาวม แตะ นึง� โม เซ ซ ตอก เอนิ ปุย ป โอ อาึ โกย
ละ โปวฮ แตะ เฟือฮ เอนิ โฮ� เญือม กอก อื ปัว นึง เงอะ�
อาึ ซ โลยฮ ละ อ�ื นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื 7 โม อซิ
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ราเอน ซ แปน ตอก ตฮนั เกง เลือ� ซ อาวต ไม่ มวน รพาวม
แตะ ตอก ป โฮลฮ ญุ ไปล อะงุน โฮ� โม กวนโซะ ลุกลัน อื
ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ซ มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื รพาวม รโม่ยฮ
อื ซ ไมจ มวน เนอมึ เบือ พะจาว. 8 อาึ ซ กอก ปุย ไน แตะ�
ซ รโจะ โอะ เกือฮ ฮอยจ ดิ ไม่ ปุ แตะ� อาึ เอจี ฟวยจ โตฮ
เยอะ โม เซ เยอ� โม อซิราเอน ซ โฮวน แม ตอก ไพรม อื
โฮ� 9 อาึ ปัง เอจี โครฮ เยอะ เกือฮ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี ไฮ
นึง เมือง ปุย โฮวน เมือง ญุ่ก� ปุย ไน อาึ เซ ปังเมอ ซ โตก
ลัง่ ละ อาึ เน่อมึ นึง เมือง อาวต แตะ ก ซไง อื เซ� โม เซ
ซ ไอม ลัง่ ไม่ กวนโซะ ลุกลัน แตะ� ซ โฮลฮ เอญี ดิ ไม่ ปุ
แตะ� 10 อาึ ซ นัม เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ ป อาวต
ลวง ลัก่เซฮ� ฮอยจ ละ โม ป อาวต เมือง อตัซีเรยี ลวง ลั่
กล่าวง� อาึ ซ ตาว เยอะ เกือฮ เอญี อาวต แม นึง เมือง
ไพรม อ�ื เตือง นึง นาตี กิเลอตั ฮอยจ ละ เมือง เลบ่านอน�
โม เซ ซ โฮวน เนอึม ไม่ ปุ แตะ ปอ เอนิ โอ อื เญาะ ซ ไก ก
อาวต� 11 โม เซ เยอ ซ โฮลฮ เลียก นึง เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ตอก เตือง ปุย ปลัฮ รอาวม ระ โฮ� อาึ ป มัฮ พะจาว
เยอ ซ ปุฮ ซ เฟียต เตอะ ปลัฮ รอาวม พุกเพยีก เซ� ปัง มัฮ
นา ก ตึก นึง โด่ะ แตะ นึง โกลง ไน� ซ ไฮจ ซออฮ ตื เอนิ ฆาื
อ�ื โม อตัซีเรยี ป กอ อวต ติ แตะ เซ ซ โฮลฮ แปน ป ตุ ป
เตียม� อมันัต โม อยีปิ เปอ� ซ โอยจ ซ ไฆร ฆาื อ�ื 12 อาึ ซ
เกือฮ โม อซิราเอน เซ ตอน ฮมัน นึง พะจาว. โม เซ ซ นัปทื
เนอมึ อาึ ไม่ เนองึ อื ป อฮั ฮะ�� อฮั เซ พะจาว.

11
โม ป โคมเฮง คา เคียน ปุย

1 เออ� บลาวง เลบ่านอน� ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ ยุฮ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ งอ ซ เกียฮ เลียก ฮะ ยุฮ โคะ โซน ซีด่า
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ยุฮ เปอะ� 2 เออ� โคะฆิ ระ� ไมจ เปอะ เยอืม ฆาื เอจี ลเลอึ
ม โคะ โซน ซีด่า เซ� เมาะ ป มัฮ โคะ ซีด่า ระ ไม่ ไมจ อื เซ
เอจี ไลจ โลม โอยจ เอนิ� โม เปะ ป มัฮ โคะ ไฆรจ เมือง บ่า
ชนั เนอ� ไมจ โรฮ เปอะ เยอืม ฆาื เอจี ลเลอมึ โอยจ โคะ นึง
น่อง อาวต เปอะ เซ� 3 งอ่ต แลน เมอะ� โม ป เลียง แกะ เซ
เยอืม� มัฮ ฆาื เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก อ�ื งอ่ต แลน เมอะ�
รเวยี ซิงโต เยอ เบรอมึ เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ� มัฮ ฆาื เอจี
เปง เอจี ปอย โอยจ น่อง ยู นึง ฮอง โกลง จอแด่น�

ป เลียง แกะ ลอา ปุย
4 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อาึ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลียง

โม แกะ ปิ ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ� 5 โม ป รวี แกะ เซ มอก
อ�ื ปังเมอ โอ ลอก ตุต ฆาื อ�ื โม ป โชะ โตะ อื เซ อฮั เฮ�ี
�ญันด่ี เนอึม ไม่ พะจาว, อาึ เอจี กอย เนอึม เมอะ�� อฮั
เซ� โม ป เลียง อื เซ เลียก พาวม โตว นึง แกะ ปิ โม เซ เฟือ
ฮ�� 6 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ เญาะ ซ เลียก พาวม โตว นึง
ปุย ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ อาวต
ฆรมึ อมันัต โม ป ลู ตัตเตียง อ�ื โม ป ตัตเตียง อื เซ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ซ เรอึม โตว เกือฮ โปน ฮา
อมันัต อ�ื� อฮั เซ�

7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม ป รวี แกะ ไม่ โม ป โชะ เซ จัง
อาึ เลียง แกะ� อาึ เลียง เนอึม แกะ ปิ ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เซ� อาึ ไปญ โคะฆิ ฆาื ลอา� โคะฆิ ติ อื อาึ อฮั �กุนมุ่น�
ละ� ติ อื แม อฮั �รพาวม ติ โดฮ� ละ� เญือม เซ อาึ แลน
แก เยอะ แกะ ไม่� 8 ไน ติ เคิ เซ อาึ ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง แกะ
เซ ลอวย ปุย�
อาึ เอจี เตือ นึง แกะ โม เซ� โม แกะ เซ เอจี เกละ โรฮ ยุ

อาึ โรฮ� 9อาึ อฮั ฆาื อื ละ แกะ โม เซ ตอก เฮ�ี �อาึ เญาะ ซ
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เลียง ซ แลน โตว โม เปะ� แกะ ป ลัง ยุม นึง อื อาึ ซ พลวย
เกือฮ ยุม� ป ลัง ไลจ โลม อื ซ พลวย เยอะ เกือฮ ไลจ โลม�
เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื ซ พลวย เกือฮ เกียต กุก ไอฮ ปุ แตะ��
อฮั เซ�

10 เญือม เซ อาึ ตุย โคะฆิ ป มอยฮ กุนมุ่น เซ� ฟวยจ เซ
โปวก เกอะ เกือฮ โบวก� เญอืม ยุฮ ฮุ ตอก เซ มัฮ เกือฮ ฮะ
ลปุง ซันญา ป ซันญา ดิ พะจาว ไม่ ปุย โฮวน ปะเทต เซ โอ
เญือะ แปน ป โกว� 11 เคียง เซ เยอ ลอต เนอึม โอ เญือะ
แปน ป โกว ฆาื อ�ื โม ปอกา ป โชะ ป รวี แกะ เซ� เญือม
ยุ อื ป ยุฮ อาึ เซ ยุง เอนิ อื มัฮ อื พะจาว ป ดวน อาึ ยุฮ ตอก
เซ เยอ�

12 ฟวยจ เซ อาึ อฮั ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ แกต
มัฮ ป โซมกวน โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ งวยฮ ซเงะ อาึ เนิ� ดัฮ
เปอะ แกต โอ โซมกวน โฮ� ปุ เกือฮ เนิ�� อาึ อฮั เซ ละ�
เญอืม เซ เยอ โม เซ แฆ เนอมึ มาื เนิ ฆาื อื งว่ย เชเคน เกือฮ
เนอมึ งวยฮ ซเงะ อาึ นึง อ�ื

13 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อาึ� �ไมจ เปอะ น่าึก มาื
เซ นึง ฮอง ก แฮรน ปุย มาื�� อฮั เซ เนิ� เอจี มัฮ เอนิ มาื
งวยฮ ซเงะ อาึ ป อฮั ปุย อื โกะ ลัมเลือ เอนิ เซ� เญือม เซ
อาึ น่าึก เนอึม มาื งว่ย เชเคน เซ นึง ฮอง ก แฮรน ปุย มาื
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

14ฟวยจ เซ อาึ โปวก แม เยอะ โคะฆิ ป มอยฮ รพาวม ติ
โดฮ เซ แม� เญอืม ยุฮ ฮุ ตอก เซ เอจี มัฮ เกือฮ โม ยูด่า ไม่
โม อซิราเอน รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ�

15ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ แม เปอะ แปน
ป เลียง แกะ ติ โฮน แม� โฮน เฮี อื ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก ป
เลียง แกะ ป โอ แปน ป โกว โฮ� 16 อาึ เอจี ดุฮ ปุย แปน
ป เลียง แกะ ยุฮ แตะ นึง เมือง เฮ�ี ปุย เซ ปังเมอ โอ ไก
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รพาวม นึง แกะ เฟือฮ� ปัง ยุ ซ ไลจ โลม อื เครองึ โตว นึง
อ�ื ป ไฆร อื โฮว ซาวป โตว อ�ื ป โบวก เตะ โบวก ชวง อื
ซาวป โตว เยื่อ อื เกือฮ ไฮ� ป กอ ป บาึง อื ปุ โรฮ ญอม
เลียง อ�ื ปุย เซ ปังเมอ ซาวป มอก ปอน โตะ แกะ โกลยญๆ
นึง อ�ื ปอน เอนิ อื ฮอยจ ละ กลอฮ อ�ื 17 ป เลียง แกะ ป
โอ แปน ป โกว ตอก เซ� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื
อ�ื ป ละ โปวฮ แกะ ยุฮ อาึ อื ซ ฮอยจ กัน รุป เซิก ละ ปอ
ไลจ เอนิ อมันัต อ�ื เตะ อื ซ ตูไต� ไง่ ลวง ดอม อื ซ จัก ฆาื
อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

12
เวยีง เยรูซาเลม ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ

1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป เกว ไม่ เมือง อซิราเอน� พะจาว
ป เกือฮ มะลอง อาวต เบือง แตะ ไม่ ยุฮ อื เน่อมึ ปลัฮเตะ
เกือฮ ตอน� ไม่ ป เกือฮ รพาวม ไม่ จีวติ ละ ปุย ปลัฮเตะ อฮั
เฮ�ี 2�อาึ ซ เกือฮ เวยีง เยรูซาเลม แปน ตอก เปียง ไปล ละ
เมือง ปุย ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื ป ญุ เปียง เซ ซ ญุ่ยจ ปอ
ฆลาื แตะ ฆาื อ�ื ตฮนั เมือง ปุย ซ ฮอยจ แวต เอนิ เวยีง เย
รูซาเลม ไม่ เวยีง ไฮญ ป อาวต นึง เมือง ยูด่า โรฮ� 3 ซเงะ
เซ ปุย โครยญ ปะเทต ซ ฮอยจ รโจะ ปุ แตะ ละ ตอซู แตะ
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เวยีง เยรูซาเลม
ตอก ซโมะ เชยีน ละ ปุย� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป ริ ยวก เกอ
ซ ลอก ป โซะ ฆาื อ�ื� 4 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ
ซ เกือฮ บรอง รุป เซิก ยุฮ โม เซ ไม่ โม ป บุก อื เซ ฮลัต เตีจ
ปอ ซ เงา่ะ ซ บ่า แตะ� อาึ ปังเมอ ซ แลน แก ปุย เมือง ยู
ด่า� ซ เกือฮ บรอง ยุฮ ปุย โม เซ จัก โครยญ ตัว อ�ื 5 เญื
อม เซ โม ป มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม ยูด่า ซ อฮั เฮี โตะ รพาวม
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แตะ� �ปุย เวยีง เยรูซาเลม เอจี อาวต ไม่ เรยีง แด่น แตะ
นึง มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง พะจาว ยุฮ อ�ื� ซ อฮั เซ��

6พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �เญอืม เซ อาึ ซ เกือฮ โม ป มัฮ ปุย
ไน ซฆลาวม โม ยูด่า แปน ตอก งอ ลอน นึง เพระด่าวก� ไม่
ตอก อื งอ ฮอยจ นึง เฮงาะ ฟาว โฮ� ปุย รวติ รเวยีง อื ซ ฮะ
ล่อยญ โอยจ เอนิ� เวยีง เยรูซาเลม ปังเมอ ซ อาวต ตอน
ฮมัน นา ก อาวต แตะ เซ� 7 อาึ ป มัฮ พะจาว ซ เกือฮ ตฮนั
เมือง ยูด่า เป กา ปุโฮมว แตะ� เดอมึ จัตเจือ ด่าวติ ไม่ ป
อาวต เวยีง เยรูซาเลม โอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ ระ ฮา ปุย
ไฮญ ป อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ� 8 เญอืม เซ พะจาว ซ เฆีญ
เวยีง เยรูซาเลม� ปุย นึง อื ปัง มัฮ ป ชุมเช อื ฮา ปุย ไฮญ�
ซ ระ ลัง่ เรยีง เมาะ ด่าวติ โฆะ� จัตเจือ ด่าวติ ซ แปน ป นัม
ปุย ตอก นัม เตปด่า ยุฮ พะจาว อ�ื ตอก เอนิ พะจาว โฮ�
9 เญอืม เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม โครยญ เมือง ปุย�

10 �เญือม เซ อาึ ซ เกือฮ รพาวม โคระ ละ โม ป มัฮ จัต
เจือ ด่าวติ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� มัฮ รพาวม
ยุง กุนมุ่น ไม่ รพาวม ฆวต ไววอน� เญือม เซ ปุย โม เซ ซ
แก ปุย เซ ป เอจี บวก แตะ เซ� ซ เยอืม ฆาื อื ตอก เยอื
ม มะเปือะ ปุย เญือม ยุม กวน ติ แตะ โฮ� ตอก โรฮ เยอืม
เรยีง ปุย เญือม ยุม กวน รเมะ โรง แตะ โฮ� 11 ซเงะ เซ ไล
เยอืม ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ซ แปน ป ระ ไล ตอก เญือม
เยอืม ปุย ฮาดั่ตรมิโมน นึง ลโลวง เมกิตโด่ โฮ� 12-14 ปุย
เมือง เซ โครยญ เญือะ โครยญ ซฆลาวม อื ซ เยอืม ฆาื โซะ
รพาวม แตะ� เน่อมึ นึง เญือะ กซัต ด่าวติ� เญือะ โม จัต
เจือ อ�ื เญือะ นาทัน� เญือะ โม จัตเจือ เลว�ี เญือะ โม จัต
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เจือ ชเิมอ�ี ฮอยจ ละ เญือะ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม
เซ ซ ตัง โคน ตัง เยอืม ฆาื โซะ รพาวม แตะ� โม ปรเมะ นึง
อื รกัฮ เยอืม โน่งๆ ฮา โม ปรโปวน เซ�� อฮั เซ พะจาว�

13
1พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม เฮ�ี �ซเงะ เซ เยอ� โม

จัตเจือ กซัต ด่าวติ ไม่ โม ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ซ โอก
รอาวม ปลาฮึ ละ� มัฮ ละ ซ รไซจ อื โม เซ เกือฮ ซงะ่ ฮา มัป่
ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื 2 ซเงะ เซ ไลลวง กัน ไว ปุย ฮุป
เซ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปอ โอ ปุย เญาะ ซ โฮลฮ อู ลอก มอยฮ
อื เฟือฮ เอนิ� โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ เตือง โอ
อื มัฮ เนอมึ เซ� ไม่ ลปุ ป ฆอก ป เบร เซ� อาึ ซ โครฮ เกือฮ
โอก โอยจ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี 3 ดัฮ ไก ลัง่ ป เคียต อฮั ติ แตะ
มัฮ ป ซึป ลปุง อาึ อ�ื มะเปือะ โกะ อื เซ ซ อฮั เอนิ เฮี ละ
อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ ยุม แปฮ� นึง เคียต เปอะ โกว มอยฮ พะ
จาว ละ จุ แตะ ปุย�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื ลไล เคียต อื ซึป ลปุง
พะจาว เซ� มะเปือะ อื ซ บวก เอนิ อื ปอ ยุม อ�ื

4�ซเงะ เซ โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โครยญ
โฆะ อื เซ� ซ โซะกิจ นึง ป อฮั ป มวยญ โกะ แตะ ไม่ โม ป
โคะ ติ แตะ ยุ บลอง โอเอฮี เซ� เญือะ ซ โรวต โตว จาวป เค
รองึ ฮาึก ซัตซิง ละ ซ ซาวป แตะ จุ ปุย นึง� 5 ฮา เซ ซ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โตว ป ซึป ลปุง พะจาว� อาึ มัฮ ป ยุฮ
ชจิ ยุฮ รปึม� อาึ เอจี โฮลฮ เตะ แปน คอง แตะ เน่อมึ เญื
อม นมุ ลัง่ แตะ�� ซ อฮั เซ� 6 ดัฮ ปุย ไฮมญ ตอก เฮี โฮ�
�ปะ เมอยุ ไก เบือง เบราะ ไอม นึง รน่าวก เปอะ เซ�� ปุย
เซ ซ โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฮรอย เบราะ ป อาวม เมอะ
นึง เญือะ ปุโฮมว ฮรกั แตะ�� ซ อฮั เซ��
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รซอม ดวน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง แกะ
7 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �เออ วจิ� โกฮ ตอซู

ไม่ ป เลียง แกะ ยุฮ อาึ อื เมิฮ� ไมจ เปอะ ตอซู ไม่ ปุย เซ ป
ซดิ ไม่ อาึ เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อ�ื เกือฮ แกะ เซ
แตกฟุง เฮยีไฮ ติ แตะ� อาึ ซ ลเตือฮ ตอซู ไม่ แกะ แตวะ
โม เซ� 8 ปุย ไน เมือง เงอะ เฮ�ี เล่ีป อ�ื พา เลีฮ ลอวย อาึ
ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ตา ลอา เตะ� ซ เกือฮ ลัง่ โฮฮ ตา ติ เตะ โน่ง�
9 ป โฮฮ ลัง่ อื ตา ติ เตะ เซ อาึ ซ ลอง เงอะ นึง งอ� ซ โล
เยอะ ตอก โล ปุย มาื โฮ� ซ ลอง เงอะ ตอก ลอง ปุย ไคร
โฮ� เญือม เซ โม เซ ซ ไววอน ปัว นึง อาึ� อาึ ซ โลยฮ โรฮ
ละ อ�ื อาึ ซ อฮั ตอก เฮ�ี �ปุย โม เฮี เอจี มัฮ ปุย ไน อาึ��
โม เซ ซ อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เยโฮวา มัฮ เนอมึ พะจาว ยุฮ
เอะ�� ซ อฮั เซ�� เอจี มัฮ พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ�

14
พะจาว ซ ฮอยจ ตัตเตียง เมือง ปุย

1 ซเงะ ยุฮ พะจาว เอจี ซ ฮอยจ� เญือม เซ ปุย ซ ฮอยจ
ซะ เต เวยีง เยรูซาเลม� ซ รฆุ เอนิ คาวคอง โฮลฮ แตะ ซอง
นา โม เปะ เอนิ� 2พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ รโจะ ปุย โครยญ
เมือง เกือฮ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� โม เซ
ซ ปุน อ�ื ซ เลียก ซะ เต เญือะ ปุย นึง อ�ื ซ ยุฮ ป โอ ไมจ
ละ ปรโปวน นึง อ�ื ซ โรวก ปุย นึง อื ตา บลัฮ ลอก ละ ซ
เกือฮ อื แปน ครา แตะ� โนก ฮา เซ ปุย ไฮญ นึง อื ไก โตว
ป ซ โรวก โอก ฮา เมือง อ�ื� อฮั เซ�

3 เญือม เซ พะจาว ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โอก ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ ปุย เมือง โม เซ ตอก เญือม โอก ตอซู แตะ ไม่ ปุย
ไพรม โฆะ โฮ� 4ซเงะ เซ ชวง อื ซ ชุง นึง บลาวง กาวก ป ไก
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โบ เวยีง เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� บลาวง กาวก เซ ซ
ลเฆือฮ ติ แตะ เลีฮ ลอา� บลาวง เซ ซ เฌาะ ติ แตะ ไบรจ ก
ล่าวง ติ ก บลัฮ ไบรจ ก เซฮ ติ ก บลัฮ� ซ ไก โตะ โลก เวอืฮ
นึง ซน่ะ อื เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ลัก่ เลียก ซเงะ� 5 โม
เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ตอ คระ โตะ โลก เซ นึง ซ โบฮ คระ ละ
เปอะ ฮอยจ โบ ฆรุง เวยีง เซ� ซ ตอ เปอะ ฮา เม่ะมัก่ แตะ
ตอก เญือม ตอ ปุย ฮา ดุงเดียง เตะ เจน มัฮ อุตซียา กซัต
เมือง ยูด่า โฆะ� เญอืม เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ ซ ฮอยจ ดิ
ไม่ โม เตปด่า ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

6 ซเงะ เซ เญือะ ซ ไก โตว โฆยญ ลอน บริ นึง� รน่ะ กอ
นึง อื ปุ เญือะ ซ ไก� 7 ซเงะ เซ ซ ซเปีย ลอป� มัฮ พะจาว
โน่ง ป ยุง ไลลวง ซเปีย ตอก เซ� ไลลวง ซเงะ่ รซาวม ซ เปีย
น ติ แตะ� เมือ กปู อื ซ ซเปีย ลัง่� 8 เญือม เซ รอาวม จี
วติ ซ ปัต โอก เน่อมึ เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ บลัฮ� ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ บลัฮ� รอาวม เซ ซ ปัต ลอป เตือง เมือ เฮละ เมือ
แลง� 9พะจาว ซ แปน กซัต ตัตเตียง ปุย เล่ีป เตะ� เญอืม
เซ มัฮ เยโฮวา โน่ง ป ซ มัฮ พะจาว� มอยฮ พะจาว เซ ซ
แปน ป ระ ไล ละ ปุย ฮา มอยฮ โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื

10 ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง เกบ่า ลวง ลั่กล่าว
ง ฮอยจ ละ รมิโมน ลวง ลัก่เซฮ� ซ แปน โอยจ เตะ ลโล
วง� เวยีง เยรูซาเลม ซ ฮลาวง ไม่ รโอฮ รอตั แตะ ฮา เมือง
ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื เคต เมือง เซ ซ ไก เน่อมึ นึง โตะ
รเวอืะ เบ่นยามิน ฮอยจ ละ โตะ รเวอืะ โจง ฆรุง ป อฮั ปุย
โตะ รเวอืะ ไพรม ไม่ เซ� ไก แม เน่อมึ นึง ปอม ฮลาวง ฮา
นันเอน ฮอยจ ละ นา ก ไก ควน บึน อะงุน ยุฮ กซัต� 11 ปุย
ซ ยุฮ เญือะ อาวต คราว โซม แตะ กไน เวยีง เซ� ซ โฮลฮ
อาวต ซไบ่ นึง อ�ื เญือะ ไก โตว ตอก ไลจ ตอก โลม อ�ื
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12 พะจาว ซ เกือฮ ป โซะ ฆอก ฮอยจ ละ ปุย โครยญ ปะ
เทต ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ� ปุย โม เซ เยอ
ซ ซเออมึ เนะ เตือง ไอม ลัง่ อ�ื ไง่ อื ไม่ ดัก อื ซ ซเออมึ ตื
โรฮ� 13 ซเงะ เซ พะจาว ซ เกือฮ กัน ซุกซัก ลุงลัง ฮอยจ ล
ลาึง ปุย โม เซ เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ ปุย โม เซ ซ โฮม
วต ป มัฮ ปุโฮมว โม โกะ แตะ ไอฮ� ซ ตอซู ไอฮ ไม่ ปุ แตะ�
14 โม ยูด่า เยอ ซ ตอซู โรฮ ละ ซ ปองกัน แตะ เวยีง เยรูซา
เลม� ซ โฮลฮ ซเคระ คาวคอง โฮวน ยุฮ ปุย โฮวน เมือง เซ
ฮา อ�ื ป มัฮ ไคร� มาื� ไม่ เครองึ เซอกึ โฮวน� 15 เญอืม เซ
ซ ฮอยจ พาญัต ฆอก ละ บรอง� ลอ� ไม่ อูต ไม่ บรงั โรฮ�
พาญัต เซ ซ ฮอยจ โรฮ ละ ซัตซิง ไฮญ ป อาวต นึง ไคะ ยุฮ
โม ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ยูด่า เซ เตือง โอยจ อ�ื

16 กัง เคะ เอ ปุย โครยญ ปะเทต ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ� เมาะ ป โฮฮ ลัง่ นึง อ�ื ปังเมอ ซ
ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม โครยญ เนอึม ละ ซ ไว แตะ พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ กซัต ตึก นึง ระ แตะ เซ� ไม่
ซ ชลอง โรฮ อื กัน อาวต นึง เตอปึ ไม่ อ�ื 17 ดัฮ ไก ปุย นึง
ปลัฮเตะ เฮี ป โอ อื ญอม ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ
ไว อื พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป มัฮ กซัต ระ เนอึม เซ� ปุย
โม เซ เญือะ ซ เฮละ โตว พริ ละ ฆาื อ�ื 18ป มัฮ ปุย เมือง อี
ยปิ เปอ� ดัฮ โอ ญอม ฮาวก นึง กัน ชลอง กัน อาวต นึง เต
อปึ เซ โฮ� พะจาว ซ เกือฮ พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ อื ฆาื อ�ื
มัฮ โรฮ ตอก เกือฮ อื ฮอยจ ละ ปุย ปะเทต ไฮญ ป โอ ญอม
ฮาวก นึง กัน ชลอง เซ โรฮ� 19 ไลลวง ป เอจี อฮั ฮะ เซ มัฮ
ไลลวง ตุต ป ซ ลอก โม อียปิ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ เมาะ ป โอ
ญอม ฮาวก นึง กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ เซ�
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20 เญือม เซ เยอ� ปัง มัฮ โพรยญ ป ตาึก ปุย นึง บรอง
ซ ไซฮ ตื ปุย รซอม เฮี นึง� �ทไว ละ พะจาว,� อฮั เซ� ปัง
มัฮ โดง เดือง ป โกว ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ซ แปน
โอยจ ป ซัมคัน ตอก กลอง เชือม ป อาวต ลั่กกา คัน ทไว
โฮ� 21 เมาะ โดง เดือง ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ นึง
เมือง ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื ซ แปน โอยจ ป โกว ปุย นึง กัน
รซอฮ แตะ ละ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� โม ป ฮอยจ ทไว
โอเอฮี เซ โกว โดง เดือง โม เซ ละ โตวง แตะ โตะ ซัตซิง ป
ทไว แตะ เซ� เจน เซ เยอ� เญาะ ซ ไก โตว โม ป กา ป ไค
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�
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