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พระเยซู ศิษยเ์อก ออื ล่ากาน อางเล่ิง ยา่ง
กิจการ

พระเยซู ศิษย์เอก อางเลิง่ ปาบ แต้มชี ม้ายา่ มอ ลูกา
เป� ปาบ น้ีปาบ พระเยซู ศิษย์เอก ออื อางเลิง่ ยา่ง� มอ
ลูกา ยา่ ลูกา ปาบ แฮง้ แต้ม เปิน ยาว น่อง เวอ กิจการ ปาบ
แฮง้ แต้ม ช�ี ปาบ น้ีปาบ พระเยซู ยาง ศิษยเ์อก ออืนา ม่า
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าวกวา่ ป่ี ชียา้ง� ชฺา้งอางเมิง โย้
เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แบ ป่ี แงแน� พระเยซู ยองนา
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่ายแบ ป่ี ซ่ี แง� ยาง ล่ากาน ชา
วา่ น้ี ชฺา้งอางเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง ออืนา ค่าตอง อางบล่าบ แฮง้
ปล่องปูน ป่ีง� ลูกา ปาบ น้ีปาบ แต้ม ชี น้ียา่ ฮายแบ ป่ีง
ศาสนา ครสิต์ น้ี ล้อม้อก ฮื่อ แลน ชแีน� ศาสนา ครสิต์ น้ี
ยา่ ต่องก่า เวอ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แปล่ เปิน แง� ยาว
ยูเดีย แควน สะมาเรยี แควน แน โรมัน ตี เวอ จ่อด ยา้ แปล่
ออ่กแอ ชี แน� กงู อา้น ยาว กงาแบ คูแง พระเยซู ศิษยเ์อก
ออื บ้าเจอ กงาฮา คูชี แน� ยอง อางเลิง่ ฮา คูชี แฮย้า่ อาง
แม่น แน กงูนา ฮาย นืงบาแฮง่ จา ป่ี ล่าง เป�

มอ ลูกา ปาบ ท่ี 2 แต้ม แล่ง ยา้ง
1 เธโอฟีลัส กงา อางชา่ง ลาก มาง เวอ� แฮเ้มอ เวอ กงา

นางนา ปาบ แต้ม ป่ี ล่า ชีน้ี� พระเยซู ต่องก่า เวอ อางเลิง่
คาโคลาโค ฮา ชี ออื แน ม่าอู่บ ชียา้ง ยา้� 2 แน พาจาว
มาง ยางนา มู่งท่า โย้เวอ แล ป่ี ชี่ ยา้ง� จ้า ยางนา มู่งท่า
ชา ซ่ืฺยแล เมอ� ยาง ศิษย์เอก แช้ยู้ ชี ออืนา ม่า ช�ี ยองมู
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น้ี บ้าเจอ กงาฮา คูง แน� ยาว พระเยซู ยองนา ม่า เมอ�
ยา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ไจ ม่า ช�ี 3 พระ
เยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่เมอ� 40 นืง โย้เวอ ยาง ศิษย์เอก ออื
นา ไลเทอ ยา้ มยา้ง ป่ี ชี�่ แน ยา ไลย่างไลเจ้อ ยา้ ฮาย ช�ี
ยาว ยองมู นา ฮายแบ ฮายมยา้ง ป่ีง ยา ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี
ม้าม้า ยา้ แน� แน ยองนา พาจาว มาง อางเมิง แฮง้ ม่าย
แบ ป่ีง� 4 ท่ือเทอ จา แง พระเยซู ยาง ศิษย์เอก ออืก้อง
ฮา่งด้ืงจฺ่า จา เมอ ยาง ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �ล้อเกิง้ บ่า
แอ โจ เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้ ล่อ ป้าโน่� พาจาว กงา อา่โบง้
มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ ป่ี ล่าเมอ ต่ือเคอ
ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้แน� กงา นองนา ม่า ล่า ชี แม้
แน ยา้� 5 ยาว ยอหน์ ชฺา้ง นา ล้าง แฮง้ พิธบีัพ ติศ มา ฮา ป่ี
แง� จ้า บ่ามล่าง ยาว นองมู น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง แฮง้ พิธบีัพ ติศ มา กงาฮา แล่ คูแง� แน�

พระเยซู มู่งท่า โยเ้วอ พ่าว แล แล่ง ยา้ง
6 ท่ือเทอ จา แง พระเยซู แน ศิษย์เอก ออื มะกอกเทศ

ตาแซ้ โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน จา เมอ ยองมือ พระเยซู นา น้า ชี
น้ีแม้แน� �จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� อาม้ือ นา อสิราเอลชฺา้ง ออื
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ยาว� กงูนา ปล่อง โรมชฺา้ง ออื ก้อง กงา
ปูน ป่ี ล่าง ลา�� 7 พระเยซู พอ ชี น้ีแม้แน� �นอง อางเลิง่
บ่าอา่ อางนืง อางญ่าม แฮย้า่ พาจาว กงา อา่โบง้ มาง ต้าด
ต่อน ชี ญา� 8 จ้า อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง นอง
ก้อง ด้ืง ลือ เมอ� นองมู น้ี ล่าท่ี กงา แง� แน นองมู น้ี
ยา่ กงา อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา กงา อู่บน้า ป่ี แง� ยาว
เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ� ยูเดีย แควน สะมาเรยี แควน แน
ชฺา้งอางเมิง คล้าว นู้เวอ กูต่องกูต่ี ยา้ กงาม่าอูบ่ กวา่ แง��
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9 พระเยซู จ่ี เปิน ยาว� พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า
โยเ้วอ ตาแล ป่ี ชเีย� ยาว มู่งค่าว อมื พระเยซู นา ทู้ม โค ชี
ศิษย์ อมื จูง ฮู คูชี ยางนา บ่าฮู มยา้ง เมอ เคอ ยา้� 10 พระ
เยซู มู่งท่า แล ยาว ศิษย์เอก ออื แงน ฮู จา คู เมอ� ท่ือชี่
ดยาว เท่วาด่า 2 องค์ อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ ชี่
มางเยด่ ยอง ก่องทาง โย้เวอ จูง ลือ ช�ี 11 ยาว จ่ี เย น้ีแม้
แน� �กาลิลีชฺา้ง เวอ� นอ บ้าเจอฮาย มู่ง นา จูง ฮู คูแง�
พาจาว ม้ายา่ พระเยซู นา มู่งท่า โยเ้วอ ซ่ืฺย แลน ญา� ยาว
พระเยซู ท่ือเทอ พ่าว ลือ แล่ง� พาจาว มาง ยางนา ซ่ืฺยแล
เมอ นอง มยา้ง ชี แม้แน ยา้��

มัทธอีสั นา แชยู้้ ยาว ยูดาส นา ศิษยเ์อก เพล่อ แต่น ป่ีง
ยา้ง

12 ยาว ยองมู ยา้ง มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ลู่งลือ คู
ชเีย� ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ พ่าวแลน แล่ คู ชเีย�
ท่ือ กิโลเมตร* น้ีง ล่อ เย เวอ่ แง� 13 เยรูซาเล็ม อางเมิง
โย้ เวอ เคอ ลือ ยาว� ศิษย์เอก อางมู ออื ยอง อางฮอ้ง
อางท่า ยอง ด้ืง อาน เวอ ตายแลน คู ชเีย� ศิษย์เอก มู
ออื เปโตร� ยอหน์� ยากอบ� อนัดรูว�์ ฟีลิป� โธมัส� บา
รโธโลมิว� มัทธวิ� ยากอบ อลัเฟอสั อางยา่ยา่ค่า ม่าง� ซี
โมน อสิราเอล อางเจ้ออางจาด นา อางลาก มาง แน ยูดาส
ยากอบ อางยา่ยา่ค่า ออื เย� 14 ยองมู 11 คู่น แน ต่ืง ค่า
บายา่ ท่ือบ่า แน มารยี์ พระเยซู อางบา มาง แน ยาง อาง
แพ้ ออื คาตา ยา้ มยา้ง กายาว ท่ืงกงา่ แน ปีนแตปีนนา ยา้
อธษิฐาน ฮา คูแง�

* 1:12 1:12 ท่ือ กิโลเมตร น้ี ลองนืง เวอ ยวิชฺา้ง ออื อางล้ีบ เวอ ยอ่กงา ยา้ง�
ยองมู ซ่าว ด้ืง นืง แน ทือ แง�
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15 ท่ือนืง จา แง เปโตร ทาจูง ล้ายาว พระเยซู ศิษย์ ออืนา
จ่ีชา่ง ช�ี ศิษย์ ออืยา่ 120 คู่น น้ีงล่อซฺ่า เย� 16 เปโตร น้ีแม้
แน จ่ี เย �ม้องน้าม นอง เวอ� พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิง่
มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ ม้าม้า ยา้เป ตอล้า ช�ี ค้าแต้ โย้
เวอ อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ก่าซ้าด ดาวดิ นา
ไจ จ่ี ป่ี ชี่ แฮง้แม้แน ยา้เป� อางเลิง่ แฮ�้ ยูดาส ชฺา้ง แฮ้
ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา ชู แล ชี แฮง้ยา้� 17 ยูดาส ยา่ กงูมู
นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง แน ยา กงูก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ล่ากาน
วา่ แง�� 18 (ยูดาส พระเยซู นา ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี แฮง้
น้ืงชฺา่ตี วื้อ แล ช�ี ยาว น้ืงชฺา่ตี แฮ้มาง ก้อง ยา้ เลิง แล่ชี�่
ยาว อางตู่ แฮง้ น้ืงชฺา่ โย้เวอ ชกื แล่ชี�่ ยาว ป่องปอง ปล่า
ก อางอู้ ยา่ง ออ่ก ซ้ีฺ กาช�ี 19 น้ีเลิง่ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ จ่อด ยา้ แบ คูแง� ยองมู น้ี ยอง ค่อง ต่าง แฮง้ น้ืงชฺา่
ตี น้ี มางนา อาเคลดามา แน ฮา้ว เย� �น้ืงชฺา่ตี ซ่ีฺ� แน ฮา
แง��

20 เปโตร จ่ี แลน แล่ ชี น้ีแม้แน� �น้ีเลิง่ ก่าซ้าด ดาวดิ
มอ ยาว สดุดี ปาบ โยเ้วอ แต้ม ชี ญา น้ีแม้แน�
�ยาง ตี ด้ืงยา้ แฮง้ ทืงตาน ป่ี โว� อา่ซ่าง มาง บ่าออ่ง ด้ืง

แล โจ� ✡
�ฮากนา ยาง ล่ากาน แฮง้ วา่ แต่น ป่ี โว�� ✡

21 �น้ีแม้แนยาว กงู จามปีน ยา้ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง แช้ยู้
ยาว ยูดาส นา ศิษยเ์อก เพล่อ แต่น ป่ีง� จ้า ชฺา้ง แฮม้้า กงู
พระเยซู นา เค่ กวา่ เมอ กงูก้อง กูเทอ แน ด้ืง ชี มาง ยา้เป�
22 ยา ยอหน์ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮาย ป่ี เมอ จาย พาจาว
มาง พระเยซู นา มู่งท่า โยเ้วอ ซ่ืฺยแล แฮนื้ง เคอ แน กงู ก้อง
จา มาง� ชฺา้ง น้ีม้า กงูก้อง ท่ืงกงา่ แน พี่ญ่าน กงาเพล่อ
✡ 1:20 1:20 สดุดี 69:25 ✡ 1:20 1:20 สดุดี 109:8
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แง� ฮากนา ม่ายแบ ป่ีง พระเยซู ซ้ีฺ ยาว ม้าม้า แน แต่ล้า
แล่ชี�่ แน�

23 น้ีงเย่ ยองมู ยา้ง ค่าพ่าย่า 2 คู่น อางเม้ง โยเซฟ แน
มัทธอีสั เยด่นา แชยู้้ ช�ี (โยเซฟ เมอ อางเม้ง จา แล่ง บาร
ซับบาส แน ยุสทัส แน�� 24ยาว ยอง อธษิฐาน ฮา คูชี น้ีแม้
แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� นา ชฺา้ง คาโคลาโค ออื นืงบา แฮง้
นา อางแบ แม่นแม่น ยา้� กงูนา ฮายมยา้ง ป่ี ล่าปาว ชฺา้ง
2 คู่น น้ี เยด่นา ล้อมางนา แช้ยู้ ศิษย์เอก เพล่อ ป่ี แงแน�
25 ยูดาส นา ล่ากาน วา่ย ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ป่ีง น้อ� ยู
ดาส ยา่ ยาง ล่ากาน ยา่ง วี ยาว ยาง ตี ด้ืงยา้ ซูม แน ชี่ โย้
เวอ ด้ืง แล ชี มาง ยา้�� 26ยาว ยอง เบอจอก† ลางกา ชเีย�
ยาว มัทธอีสั อางเม้ง แฮง้ ชู กงา ชเีย� ยาว น้ีงเย่ มัทธอีสั
นา ศิษยเ์อก 11 คู่น ออืก้อง คาตา แน ศิษยเ์อก เพล่อ ป่ี ชี�่

2
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง พระเยซู ศิษย์ ออื

ก้อง ด้ืง ลือ ยา้ง
1 เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง เคิน ยาว พระเยซู ศิษย์ อมื ตี ท่ือ

ตี เวอ ชอ้น ลางกา ช�ี * 2 ท่ือชี่ดยาว มู่งท่า ป่ากยา่ ฮา้
งม้าน อางแล่ง� อางเซง แม้แน ยอง ยูม้ ด้ืง จา โยเ้วอ จ่อด
ยา้ บื้ง ช�ี 3 ยาว ยองมือ ม้างม้าเจ้อ บี่ ท่อ แม้แน มยา้ง
ชเีย� ยอง อางตู่ ท่า ออืเมอ ล่อย กวา่ ชเีย� 4 ยาว อางค่
องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ยอง อางโต เวอ ปล้ืง ยา้ ด้ืง
† 1:26 1:26 เบอ น้ียา่ ลอบา บ่าอา่ยาว ล่าไม เวอ แต่งล้า แง� ลูกเต๋า
เส่ียงทาย ป้าค้า จา แง� * 2:1 2:1 เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง น้ียา่ ยวิชฺา้ง
ออื ป่อยนืง ปอ กางยา้ง มีงปู้ม แค่ เปิน เมอ แน ปัสกาป่อยนืง เปิน 50 นืง เคิน
เมอ� กาเทอกา แยญ่่ามชูญ่าม ป่อยนืง แน ฮา้ว แง�
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ช�ี ยาว ยองมู คาโคลาโค ยา่ง มือ จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง ออื
จ่ี คู ชเีย� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง จ่ี ป่ีง แฮม้้
อก ล่อ เย�่

5 แฮญ้่าม เมอ ยวิ ชฺา้ง พา จาว มาง นา นื งบา ชี ชี ออื
ชฺา้งอางเมิง คล้าว นู้เวอ กูต่องกู ต่ี แน จายล้า คูชี อมื�
เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ จา คูงเย� 6อางเซง บื้ง นา กงาก
ยา่ ยาว ฮู ล้า คู ชเีย� พระเยซู ศิษย์ ออื ยอง จ่ีต่าง ออื จ่ี นา
กงากยา่ คูยาว� ยองมือ นืงบาม่าน คู ชเีย� 7 ยองมู ยา่ง
มือ นาบาตา ยา้ บล่ืง คูชี แน น้ีแม้แน จ่ี คูแง� �ชฺา้ง น้ีมู
กาลิลีชฺา้ง แอน่ญา อา่ลา� 8 ยาว บ้าเจอ กงูมู น้ียา่ กงู ค่อง
เวอ จ่ีต่าง จ่ี กางออื ยอง จ่ี กางนา อางกยา่ แน� 9 จ่ีต่าง
น้ียา่ อางเมิง น้ีออื จ่ีต่าง เย� ปารเทีย� มีเดีย� เอลาม�
เมโสโปเตเมีย� ยูเดีย� คัปปาโดเซีย� ปอนทัส� เอเชยี†,
10 ฟรเีจีย� ปัมฟีเลีย� อยีปิต์ แน จ่ีต่าง ท่ือบ่า� ลิเบีย� ไซ
รนี อางเมิง อางแท้ ออืเมอ จ่ีต่าง ออื เย� แน โรม อางเมิง
โย้เวอ ชฺา้ง จายลือ ชี ออื จ่ีต่าง เย� 11 (ต่ืง เกิด้ ลือ เมอ
จาย ยวิชฺา้ง เพล่อ ชี ออื แน ชฺา้ง น่องเวอ ยวิ อางล้ีบอาง
ล่าว นาบท้ือ คูชี ออื� เกาะ ครตี เวอ จ่ีต่าง แน อาระเบีย จ่ี
ต่าง ออื� ยาว กงู คาโคลาโค ยา่ง มือ� ชฺา้ง น้ีออื พาจาว
มาง อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี ออื จ่ีเคอ นา กงาก
ยา่ แอ� ยาว ยอ กงู ค่อง เวอ จ่ีต่าง แฮง้ญา ม่าอูบ่ คู แง��
12 ชฺา้ง คาโคลาโค ออื นืงบาม่าน โค ชี ยาว น้า กางเย น้ีแม้
แน� �น้ี บ้าเจอ เวอ� แน� 13 ชฺา้ง ท่ือบ่า จา ชเีย พระเยซู
ศิษย์ ออืนา อื้อกาน ยาว จ่ี คูง เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ีมู อา่งูน่
แต่ค่า ม่าว ชี นาตู้��

† 2:9 2:9 เอเชยี น้ี อาม้ือ ประเทศ ตุรกี มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ ตี ยา่ง�



กิจการ 2:14 vii กิจการ 2:19

เปโตร ชฺา้ง ออืนา ม่า น้า ป่ีง ยา้ง
14 ยาว เปโตร แน ศิษย์เอก 11 คู่น ออื ทาจูง ล้า โค ช�ี

เปโตร ชฺา้ง แฮมู้ ล้าก้า โย้เวอ อางเซง บื้ง แน จ่ี เย น้ีแม้
แน� �ยวิชฺา้ง ม้องน้าม แน ชฺา้ง คาโคลาโค เยรูซาเล็ม อาง
เมิง นู้ ด้ืง ออื เวอ� กงา อางเลิง่ ชา อูบ่ น้ีง แม่น แน น้า คู
ปาว เป� 15 ชฺา้ง น้ีมู นอง เยง้ แม้แน แต่ค่า บ่าม่าว� อามืม
ซอทา 9 โมง ญา� 16 จ้า นอง มยา้ง คูชี น้ียา่ ค้าแต้ โย้เวอ
โยเอล พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แฮ้มาง มอ ชี ชียา้ง แม้แน ยา้
น้ีแม้แน�
17 �พาจาว มาง จ่ี แง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม ต่องลีน

เคอ เมอ�
กงา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีง ชฺา้ง คาโคลา

โค ออืนา ป่ี แง�
ต่ืง นอง อางยา่ยา่ค่า อางยา่ยา่บี่ กงานา จ่ีแต่น

ล่า คูแง�
ชฺา้ง ค่าพ่าย่า อางนู่มกาม ออื แมบืน แม้แน� กงา ยองนา

มยา้ง ป่ี ซ่ี ออื กงามยา้ง แง�
ยา่ม่าง ออื แมบืน บืน มยา้ง แฮง้ ท่ือชา่งกานญา กงา

ก้อง จายลือ แง�
18แฮญ้่ามเมอ กงา ค่าตอง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง

น้ีง�
กงา ยา่เจ่น ออืนา ป่ี แง� ต่ืง ค่าพ่าย่า แน ค่าบายา่

ยา้�
ยาว ยองมู น้ีง กงานา จ่ีแต่น ล่า คูแง�

19 กงา มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง เวอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกาง
ออื ฮายฮู ป่ี ล่าแน�

แฮ้ยา่ ซ่ีฺ แน บี่ท่อ บี่ค่าว อางปล้าง วื้งวา้งทูม แน ฮาย ตอ
ล้า ป่ีง ออื�
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20 พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง เวอ ชา ต้าดต่อน ลือ เมอ มู่งน่ืง
น้ียา่ ปล้าง ยา้ วื้งวา้ง แง�

อูล่า น้ี แน้ ล้า แง ซ่ีฺ แม้แน�
21 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา ฮา้ว

ปล่อง ป่ี ออื จ่ีวดีกงาปูน แล่ง�� ✡
22 �อสิราเอลชฺา้ง นอง เวอ� แม่น แน น้า คู ปาว� พา

จาว ม้า นองนา เจ้ง ยา้ ฮายมยา้ง ป่ี ล่าง� น้ีแม้แน พระ
เยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง น้ีม้ายา่ พาจาว มาง ล่าท่ี ป่ี ช�ี ยา นอง
นา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางบยา่ ยา้ ฮาย ป่ี ล่าง�
นองมู กงาแบ กงามยา้ง ชีแฮง้แม้แน ยา้� 23 พาจาว ม้า
เยง้ ชี ลางออน ฮาย ญา� พระเยซู นา นองนา ป่ี ล่าง แน�
ยาว นอยา่ ชฺา้ง พาจาว นา บ่าเจ่อ ออืนา ม่าย พระเยซู นา
ไม้กางเขน เวอ ต่ือต้ีด แซ่ ป่ี ชี�่ 24 จ้า พาจาว ม้า พระเยซู
นา อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ป่ีง� ยา บ่าซ่ีฺ แล่ก้าน ซ้ีฺ อางเลิง่ น้ียา่
พระเยซู นา บ่าก่าจ่า กงา กาเย��

25 �ก่าซ้าด ดาวดิ มาง พระเยซู นา จ่ีเคอ แง น้ีแม้แน�
�จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงาก้อง กูญ่าม ยา้ ด้ืง แง�

ยา กงา ล่าปู่ ล่าม่า นู้ ยา้ ด้ืง แง�
น้ีแม้แนยาว กงา เจิน้เจ้อ นา บ่าแค�

26 ยาว กงา นืงบาต่องม่อนซ้า แง�
แน จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา สรรเสรญิ ฮา แง�

กงา อางโต น้ียา่ ซ้ีฺ เวมิมือ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นื
งบาแก่นไจ่จา แง�

27 จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� นายา่ กงา อางค่องอางล้า มางนา ล่า
ลูก‡ เวอ บ่าวบี่าจาน ล่า�

✡ 2:21 2:21 โยเอล 2:28-32 ‡ 2:27 2:27 ล่าลูก น้ียา่ ชฺา้ง ซ้ีฺ ออื แอ
วีบ่่ากไจ แอ ยา้ง�
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แน นา ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง ซ้ีฺ ชี ออืนา บ่าป่ี ปู่ แน แต่
ล้า แล่ ป่ีง�

28 นายา่ กงานา ฮาย จ่ีวดีแก้บ้า แฮง้ แบ ป่ี ล่าง�
แน นาง กงาก้อง กูญ่าม แน ด้ืง เมอ

นายา่ กงานา นาบาตา ยา้ ฮาย จาบื่อด้ืงบื้อ แน
จา ป่ี ล่าง�� ✡

29 �ม้องน้าม นอง เวอ� ม้าม้า น้ียา่ ก่าซ้าด ดาวดิ กงู
อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี น้ีม้า ค่าตอง อางโต นา บ่ากงา จ่ี เคอ จ่า
แล่� ยา ซ้ีฺ แอ้นญา แน ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ ยางนา ชี ชี ยา้ง�
เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ อาม้ือ เคอ ยา้ จา แง� 30 จ้า
ก่าซ้าด ดาวดิ ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ท่ือม่าง ม้าง ยา้�
แน ยา อางแบ ยา้ พาจาว มาง ก่ามค่าน ป่ี ชี่น้ี น้ีแม้แน�
ยาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ มู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง
จา แง� ยาง แม้แน ก่าซ้าด กงา เพล่อ แง� 31 ยาว น้ีเลิง่
ก่าซ้าด ดาวดิ ยา่ แบน ญา� ยา พระเยซู มาง ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า
แล่ อางเลิง่ นา จ่ี เคอ แง น้ีแม้แน��
�ยางนา ล่าลูก เวอ บ่ากงา วี บ่ากงา จาน ชชีา่�

แน ยาง อางโต แฮง้ บ่าปู่�� ✡
32 �พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ป่ี ชี�่ กงูมู

คาโคลาโค น้ีง อางมยา้ง ยา้� 33 พระเยซู นา พาจาว มาง
ซ่ืฺยแล ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง ป่ีชี�่ ยาว พาจาว มาง
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ พระเยซู นา ป่ี ช�ี ยาง
ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี แม้แน� ยาว พระเยซู อางค่องอางล้า น้ีง
กงูนา ป่ี ล่าง� อาม้ือ นองมู กงากยา่ กงามยา้ง ชี น้ีง แม้
แนยา้� 34 ก่าซ้าด ดาวดิ ยา มู่งท่า โยเ้วอ บ่าแล กางซ้ืง เย�่
จ้า ยา จ่ี แง น้ีแม้แน�
✡ 2:28 2:28 สดุดี 16:8-11 ✡ 2:31 2:31 สดุดี 16:10
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�พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง แช้ยู้ ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮ้มางนา แน กงา จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ
ชี มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี

กงา ล่าปู่ ล่าม่า น้ีกยา้ ด้ืง ล่ือ ปาโน
35 กงา ชฺา้ง นางนา เม้อ ล่าง ออืนา ฮาย นาง ล่าค่ือโบ้ยยา้

เพล่อ ป่ี เมอ ต่ือเคอ แน�� ✡
36 �แฮ้แม้ยาว อสิราเอลชฺา้ง ออื เวอ� แบ ชี คู โว พา

จาว ม้า พระเยซู นอง ไม้กางเขน เวอ ต่ือต้ีด ชี มางนา จ่ีวดี
อางซ้ืง แน ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี�่ แน�

37 ชฺา้ง แฮมู้ มือ น้ีแม้แน กงากยา่ ยาว นืงบาชูม่ ชเีย� น้ี
งเย่ ยองมู ยา่ง มือ เปโตร แน ศิษย์เอก ท่ือบ่า ออืนา จ่ีชา่ง
ชี น้ีแม้แน� �ม้องน้าม นอง เวอ กงูมู น้ี ล้อแม้ ฮา แน��

38 เปโตร ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นืงบา อางซ่ืฺอ
เพ่น แล่ยาว พระเยซู อางเม้ง นู้ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮาย
ปาว� ยาว พาจาว มาง นอง อางซีอางบล่าบ แฮง้ ปล่อง
ปูน ป่ี ล่าง� ยาว นองมู น้ีง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
แฮง้ กงาบู้ แง� 39 พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี ป้าน่อ� น้ีออื
เจ้อ นองมู นา ป่ี ล่าง� นอง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ
แน ชฺา้ง คาโคลาโค อางเวอ่ ด้ืง ออืนา คาตา แน ป่ี แง� แน
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค จ่ีวดี
อางซ้ืง กงู พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออืนา ชี ป่ี แง�� 40 ยาว เป
โตร ยองนา อางเลิง่ อางบยา่ เย ม่ายอู่บ ยาว ยองนา ป้า ชี
น้ีแม้แน� �อาม้ือ ชฺา้ง บ่าแม่น ออืก้อง ค่าตอง อางโต แฮง้
ปล่องปูน แล่ว�� 41 ชฺา้งมู เปโตร จ่ี ชี่ แฮง้นา อางน้า ออื
ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คู ชเีย� แน แฮนื้ง ชฺา้ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี แฮ้ 3,000 คู่น แฮ้ล่อซฺ่า เย� 42 ยองมู น้ียา่ ศิษย์
✡ 2:35 2:35 สดุดี 110:1
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เอก ออื ม่าอู่บ เมอ ปีนแตปีนนา ยา้ น้า คูง� แน พระเยซู
นา ป้ือซฺ้า พิธี แฮง้ ปีนแตปีนนา ยา้ ฮา แง�

ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื อางเกิง่ เป่ิงป่ี กาง ยา้ง
43 ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออื บล่ืง คู ชเีย�

ไม้ ศิษยเ์อก มู ออื อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ไลยา่งไลเจ้อ
ยา้ ฮา ช�ี 44 แน ยอยา่ อางเลิง้ กาย้า มยา้ง กาแง� แน
ยอง เมอ อางเกิ่งอางก้อ ค้าจา แฮง้ เป่ิง ป่ี กาแง� 45 ยอ
งมู น้ี น้ืงชฺา่ตี แน อางเกิง่อางก้อ ออื ก่อง แอ ชเีย� ยาว พลู้
กงา ชี แฮง้ ชฺา้ง พลู้ กงาไจ ออืนา ป่ี แอ ชเีย� 46 ยองมู น้ี
ยา่ กูนืง ยา้ โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ประชุม ฮา กางแง� แน ยอ
ม่อนซ้า ยูม้ ออืเมอ ท่ืงกงา่ แน จฺ่าต้าง คูง แง� 47 ยองมู น้ี
ยา่ พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา เย� แน ชฺา้ง คาโคลาโค
ออื ยองนา ซอ เย� แน จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง ยาง ปล่องปูน
ป่ีชี่ ออืนา กูนืง ยา้เย่ ฮาย บยา่ เค่ ป่ีง� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ อมื บยา่ ล้า ชเีย�

3
เปโตร ชฺา้ง ต่องแก่ นา ยา ชยีา้ง

1 ท่ือนืง จา แง 3 โมง มู่งค่ีล้าก้า ล่อซฺ่า น้ีงยา้� แฮญ้่าม
เวอ อธษิฐาน ฮา ญ่าม เย� เปโตร แน ยอหน์ เยด่ โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้เวอ แล ชเีย� 2 ยาว ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง ยา เกิด้
เมอจาย ยา้เย่ ต่องแก่� ยาว ชฺา้ง ต่องแก่ น้ีมาง นา ฮาก
กูนืง ยา้ ยางนา โบสถ์อางฮื่อ ก้ามท้ือ ล้องก้อ โยเ้วอ อาม ชี
ล้า แง� ยา ชฺา้ง โบสถ์ น้ีมาง ก้อง ออ้งล้า ออืนา พลู้ ล่อ ป้า
แง� ล้องก้อ ยาง ด้ืง แฮ้ยา่ ล้องก้อ อางมาง แน ฮา้ว เย�
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3 ยาว ค่าพ่ายา่ น้ีมาง เปโตร แน ยอหน์ เยด่ ยอ่ ออ้งล้า นา
มยา้ง ชเีย� แฮง้เย่ ยาง มือ ฮา้ว พลู้ ป้า ช�ี

4 เปโตร แน ยอหน์ เยด่ มือ ค่าพ่าย่า น้ีมาง ก้อง ฮู แอ
ป่ี ยาว จ่ี ชเีย น้ีแม้แน� �ไกง้นา ฮู ล่าว เป�� 5 ค่าพ่าย่า
พลู้ ป้า มางมือ ชฺา้ง 2 คู่น ม่าง เยด่ ก้อง ฮู แล ป่ี ชี่ เย� ยา
เยง้ เย เยด่ ก้อง พลู้ อางกงา ยา้ แน� 6 จ้า เปโตร น้ีแม้แน
จ่ี เย� �กงาก้อง ค่าม พลู้ บ่าจา เป� จ้า กงา ป่ี ล่าง น้ียา่
พระเยซูครสิต์ นาซาเรธ็ชฺา้ง มาง กงานา ล่าท่ี ป่ี จ่ี ป่ี ล่าง
แฮง้ยา้ น้ีแม้แน� ซฺ้อก แน ทาจูง ล้า โว��

7 ยาว เปโตร มือ ค่าพ่ายา่ แฮม้าง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ชู ทาน
ล้า ป่ี ชี่ เย� ยาว ค่าพ่ายา่ มาง ล่าค่ือ ยา้งมือ แฮง่ จา ล้า ชี
เย� 8 ยาว ยางมือ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง เวอ กยา่ง เปิก ออ้
งแล พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา แล ช�ี เปโตร แน ยอหน์
เยด่ ก้อง ท่ืงกงา่ แน�

9 ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ชฺา้ง ต่องแก่ โปยว ชี มาง� ยอ่ พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา แฮง้นา มยา้ง ชเีย� 10 ชฺา้ง คาโค
ลาโค อมื อางจาม กงา กาเย� ยา ล้องก้อ อางมาง โย้เวอ
ค่าพ่าย่า พลู้ ด้ืง ป้า มาง แน� ยอง มือ นาบาตา เย บล่ืง
คู ช�ี ยาว ค่าพ่าย่า น้ีมาง ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชี แน เยง้ คู
ชเีย�

เปโตร ชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง ยา้ง
11 ค่า พ่าย่ า น้ี ม้า โบสถ์ อาง ฮื่อ ตาง เก้อ อาง เม้ง

โซโลมอน* โย้เวอ� เปโตร แน ยอหน์ เยด่ ก้อง ชู เค่ ช�ี
ยาว ค่องชา่ง คาโคลาโค อมื มยา้ง คูยาว นืงบาม่าน ฮื่น ฮู
ล้า คู ชเีย� 12 เปโตร แฮ้แม้ มยา้ง ยาว ยองนา น้ีแม้แน จ่ี
* 3:11 3:11 โซโลมอน ตางเก้อ น้ี โบสถ์ เวอ มู่งน่ืงออ่กป่ากยา่ ตางเก้อ
แฮง้นา ฮา แง� แน ยูม้มู้ง อางจา เย�
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ชา่ง ชเีย� �อสิราเอลชฺา้ง เวอ นองมู น้ี บ้าเจอฮา น้ีเลิง่ นา
นืงบาม่าน คูแง� บ้าเจอฮา ไกง้นา ฮู ล่าง� ไกง้ ล่าท่ี น้ีง
ฮาย ค่าพ่าย่า น้ีมางนา ยอ่ ตอ กา ป่ีชี่ ชอ้ด แน� 13 อบัรา
ฮมั อสิอคั แน ยาโคบ ยอง พาจาว ม้า กงู อา่ฮู้ อา่พี้ ออื พา
จาว มาง ยา้� แน พาจาว น้ีมาง ยา้ พระเยซู ยาง ยา่เจ่น
ม่าง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงูนา ฮา มยา้ง ป่ี ล่าแง� พระเยซู
น้ีมาง ยา้ นอง ฮากนา ตอย แซ่ ป่ีชี่ ม้า� ยาว นอง ยา้ ยาง
ผู้วา่ ปีลาต ล้าก้า โย้ จา เมอ ยางนา บ่าต่ือยู่ กาง ออื� ผู้วา่
ปีลาต ต้าดต่อน ยางนา ตอย เวมิ มือ� 14 นอ พระเยซู อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง อางกงา่อางเกิง น้ีมาง นา บ่าต่ือยู่ คู� จ้า นอ
ปีลาต นา ป้า� ชฺา้ง ฮากนา แซ่ ชี มางนา ตอ ป่ีชี�่ 15 นองมู
น้ียา่ ชฺา้ง จ่ีวดีม้าม้า ป่ี อางกงา มางนา แซ่ ช�ี จ้า พาจาว
ม้า ยางนา อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ป่ีชี�่ ไกง้ น้ีเลิง่ นา พี่ญ่าน เพ
ล่อ อางกงา ยา้� 16 ค่าพ่าย่า ต่องแก่ น้ีมาง ยอ่ตอ กา ชี น้ี
ยา่ กงู พระเยซู ล่าท่ี แฮง้นา เจ่อ แฮง้ ปาปาย ยา้� ยาว นอ
งมู น้ีง กงามยา้ง ญา แน ยางนา อางแบกงากา ยา้� ยาว
ยาง ต่องแก่ โปยว ชี่ น้ียา่ กงู พระเยซู ล่าท่ี แฮง้นา เจ่อ ชงี
ปาปาย ยา้��

17 �ม้องน้าม นอง เวอ� กงา อางแบ ยา้ นองมู แน ชฺา้ง
ยอคา เพล่อ คู ชีออื พระเยซู นา แฮ้แม้แน ฮา คูชี แฮ้ยา่�
จ้า นอ บ่าแบ คู นอ บ้าเจอ ฮา คู ชแีน� 18 จ้า พาจาว ม้า
น้ีเลิง่ นา จ่ี ชี ลางออน ฮาย ญา� ยา ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่างจ่ี
แต่นฮู ออืนา น้ีแม้แน มอ ชี ป่ีชี�่ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด
เพล่อ ป่ีชี่ ม้า อางตูกอางพาน กงา โอด่ ลาบ้าบ แง� ยาว
อาม้ือ พาจาว มาง ม้าม้า ยา้ ฮาย ตอล้า ป่ี ชี�่ 19 น้ีแม้แน
ยาว นองมู น้ียา่ นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง คู ปาว�
ยาว พาจาว มางนา ซฺ้า ล้า ปาว� ไม้ พาจาว มางนา นองนา
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อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าง แนนอ� 20 ยาว พาจาว ม้า นอ
งมู น้ีงนา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าง� พาจาว ม้า พระ
เยซู ยาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มางนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ท่ือเทอ ซฺาลือ ป่ีง� 21อาม้ือ พระเยซูครสิต์ มู่งท่า โยเ้วอ ด้ืง
เปิน แง� พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ ออื อางซ่ืฺอ แต่ง เปิน เมอ
ต่ือเคอ� ค้าแต้ โยเ้วอ พาจาว มาง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื
นา ก่ามค่าน ป่ี ชี่ แฮง้แม้แน� 22 ค้าแต้ โยเ้วอ โมเสส พระ
เยซู อางเลิง่ แฮง้ มอ ชี ช�ี �จ้างจ้าง เวอ พาจาว ม้า กงา
แม้แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ซฺาลือ ป่ี ยาว นองนา ป่ี ล่าง�
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ีม้า นอง ม้องน้าม ออืก้อง จายล้า
แง� นอ กูเจ้อ ยา้ ยาง ม่า ล่าง ออื กงาน้าจ่าง� 23 อา่ซ่าง
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ี มางนา บ่าน่าจ่า แง กงา ซ้ีฺ แง เป�
แน ยา พาจาว มาง ชฺา้ง บ่ากงา เพล่อ กาน��

24 �ท่ือชา่งกานญา ซามูเอล แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
น่อง เวอ ลือ ชี อมื พระเยซู อางเลิง่ น้ีง มอ คูแง� 25 นองมู
น้ี ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ีออื อางอา่นอางซ้ืฺอ เป� แน
พาจาว มาง นอง อางฮู่ อางพี่ ออืนา ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี แฮง้
นอง คาตา ยา้ กงาบู้ แง� พาจาว ม้ายา่ อบัราฮมั นา น้ีแม้
จ่ีชา่ง ชี�่ �ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด น้ียา่ นาง อา
งอา่นอางซ้ืฺอ ท่ือม่าง มาง ปาปาย ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง��
† 26 พาจาว ม้ายา่ พระเยซู นา แช้ยู้ ยาว ยาง ยา่เจ่น เพล่อ
ป่ีชี�่ ยาว ยางนา นองมู อสิราเอลชฺา้ง เพล่อ ชี ออืก้อง ซฺา
ลือ ป่ีง ญา� ไม้ นองนา ก่ามป่อน ป่ี ล่ายาว นอง อางเลิง่ บ่า
แม่น แฮง้ วี ป่ี ล่าง��
† 3:25 3:25 ชฺา้งอางเมิง�กงาบู้ คูแง เป�
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4
เปโตร แน ยอหน์ เยด่ ยวิชฺา้ง ออื สภา ล้าก้า โย้เวอ จูง

ชี
1 เปโตร แน ยอหน์ เยด่ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา ม่าอู่บ จา

เมอ� ยาว ปุโรหติ มู ออื แน ตาฮา้น โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู
ยอคา มาง แน สะดูสี มู ออื เยด่ ก้อง ยอ่ ออ้งล้า ชเีย� 2 ยอ
งมู น้ียา่ เปโตร แน ยอหน์ เยด่นา นาบาตา เย นืงบาค่า แง�
ไม้ เปโตร แน ยอหน์ เยด่ ชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่ ช�ี ชฺา้ง ออื พระ
เยซู แม้แน ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ง� 3 แฮ้เมอ มู่งค่ีล้าก้า เย�
ยองมู ยา่ง เยด่นา คอก เวอ ชู ล้อง ชี ซอทา แปล้น เมอ เคอ
เย�่ 4 จ้า ชฺา้ง อางบยา่ เย่ เยด่ ม่าอู่บ แฮง้นา เจ่อ คูง� อา
ม้ือ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี น้ียา่ ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น ล่อซฺ่า
เย�

5 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา แน ยา่ม่างยอคา
อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื� เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
ลือ ประชุม ฮา ลางกา ชเีย� 6 แน ยาว ปุโรหติ ยอคา อาง
ฮื่อ เลิน่เลิน่ อางเม้ง อนันาส� * คายาฟาส� † ยอหน์� อ
เล็กซานเดอร์ แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา คาตา ยา้ ประชุม ออ้ง ฮา แล ป่ี ช�ี 7 ยอ
งมู น้ียา่ เปโตร แน ยอหน์ เยด่นา ยอง ล้าก้า โย้เวอ จูง ป่ี
ยาว น้ีแม้แน น้า ชเีย� �ไน้ ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา ยา โปยว ป่ี
ชีน้ี่ บ้าเจอ ล่าท่ี แฮง้ ไจ แง� แน อา่ซ่าง ล่าท่ี ยา่ง เวอ��

8ยาว เปโตร อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ปล้ืง แน จา
ชี มาง ยองนา น้ีแม้แน พอ ชเีย� �ค่องชา่ง ยอคา ออื แน
* 4:6 4:6 อนันาส ปี ค� ศ� 6-15 (พ� ศ� 549-558) เวอ ปุโรหติ ยอคา
อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง� † 4:6 4:6 คายาฟาส ยา ปี ค� ศ� 18-36 (พ� ศ�
561-579) เวอ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง� แน อนันาส อางซฺ่อง มาง�
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ยา่ม่างยอคา มู เวอ� 9 นองมู น้ียา่ ไกง้นา น้า ล่าง� ไกง้
ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ป่ี ชี่ น้ีง� ยางนา
ล้อแม้ ยา โปยว ป่ี แอ แน� 10 นองมู คาโคลาโค แน อสิ
ราเอลชฺา้ง คาโคลาโค ออื เวอ แบ ชี คู โว� อางเลิง่ ตอล้า
ชี น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นาซาเรธ็ชฺา้ง มาง ล่าท่ี แฮง้ ปาปาย
แน เป� ยา นอง ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด ชี มาง ยา้�
แน ยา ซ้ีฺ คายาว พาจาว มาง อางซ่ืฺอ ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี ชี่
มาง ยา้� พระเยซู น้ีมาง ยา้� ค่าพ่าย่า น้ีมางนา ต่องแก่
ยา โปยว ป่ี ชี่ ม้ายา่� 11 พระเยซู อางเลิง่ น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู ท่ือม่าง� มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้มเพ้กกาน ชี
น้ีแม้แน�
�ยูม้ ซ้าล้า ออื ยูม้ยื้ง วี ชี น้ียื้ง น่อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน่

ล้า ช�ี�✡
12 �ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อา่ซ่าง มาง บ่าจา กาน ชฺา้ง ออืนา

ล่าลูก เวอ อางปล่องปูน ป่ี กงากา แน� พระเยซู ท่ือม่าง
ญา ชฺา้ง ออืนา อางปล่องปูน ป่ี กงากา แน��

13 ยวิชฺา้ง ยอคา ออื บล่ืง คู ชเีย� ยอ ฮู คูงเย เปโตร แน
ยอหน์ เยด่ ชฺา้ง อางแกงอางวอง แน� ยองมู น้ียา่ เยง้
คูงเย� เยด่ ค่องชา่ง อางไล่ อางบยา่ แน บ่าแบ ออื นาตู้
แน� ยาว ยองมู ยา่ง เยง้ กงา แล่ ชเีย� เยด่ พระเยซู ก้อง
อางเค่ กวา่ กางซ้ืง แน� 14 ยองมู ยา้ง บ่าจ่ี ออ่ก กาเย�
ยอ อางมยา้ง เย� เปโตร แน ยอหน์ เยด่ ม้าม้า ยา้ เย่ ค่า
พ่ายา่ ต่องแก่ มางนา ยา โปยว ป่ีชี่ แน� ยาว ยาง เยด่ ก่อง
ทาง โย้เวอ จูง ช�ี 15 ยองมู ยา่ง เปโตร แน ยอหน์ เยด่นา
ม่า อ่อกแอ ป่ี ชี�่ ยาว น้ีแม้แน จ่ี น้าท้าม ลางกา ชเีย�
16 �กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง น้ีเยด่นา ล้อแม้ ฮา วา� ไม้ เยรูซาเล็ม
✡ 4:11 4:11 สดุดี 118:22
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อางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื แบ โค คูง ญา เป� เยด่
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี แน� ยาว กงูมู น้ี อางม
ยา้ง ยา้เป แน เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี กงากา� 17 จ้า ชฺา้ง อางบยา่ ออื
นา น้ีเลิง่ นา บ่าป่ี แบ แล่ก้าน โจ� ยอง ม่า ลางกา ชี น้ีแม้
แนยาว เยด่นา พระเยซู อางเม้ง น้ีงนา บ่าป่ี จ่ีเคอ กาน โจ�
แน�

18 แฮแ้ม้ฮายาว ยองมู ยา่ง เปโตร แน ยอหน์ เยด่นา ฮา้ว
ซฺ้า ล้า ป่ีชี�่ เยด่นา พระเยซู อางเลิง่ แฮง้นา บ่าป่ีม่าอู่บ
แน พระเยซู อางเม้ง แฮง้นา บ่าป่ี จ่ี เคอ แล่ เย� 19 จ้า เป
โตร แน ยอหน์ เยด่ น้ีแม้แน จ่ี พอ ชเีย� �นอง เยง้ ฮู แล่
คู ปาว เป� อางกงา่อางเกิง ลา� พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า
แน นองนา น้าจ่า ล่าง น้ียา่� 20 ไกงย้า่ ไกง้ อางเลิง่ กงาก
ยา่ กงามยา้ง ชี น้ีง บ่าจ่ี แน บ่าตอ เป�� 21 แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง
ยอคา อมื ยอหน์ แน เปโตร เยด่นา จ่ีแค ป่ี ยาว ตอย แอ
ป่ี ชี�่ ยอ บ่าแบ เย เปโตร แน ยอหน์ เยด่นา ล้อแม้ อางซี
ต้าดต่อน แงแน� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื เยด่ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี แฮง้� กงามยา้ง คู ยาว พาจาว มาง
นา สรรเสรญิ ฮาย คู ป้าน่อ� 22 ค่าพ่าย่า ต่องแก่ เปโตร
แน ยอหน์ เยด่ ยา โปยว ป่ี ชี่ น้ีม้า อา่ญู่ 40 ปี ล่อบ่าปา เย
บยา่ แง�

ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออื อธษิฐาน ฮา คูง ยา้ง
23 ยวิชฺา้ง ยอคา ออื เปโตร แน ยอนห์ เยด่นา ตอ ยาว�

เยด่ มือ ยอง อางมู ออืนา พ่าว ซฺ้า แล ชเีย� ยาว อางเลิง่
คาโคลาโค ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง แน ยา่ม่าง
ยอคา ออื� เยด่นา อางเลิง่ จ่ีชา่ง ชี แฮง้ ยองนา อู่บน้า ป่ี
ชี�่ 24 ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออื แฮแ้ม้ กงาก
ยา่ ยาว� ยองมู ยา้ง ชอ้นไก พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮาย
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ป้า คู ชเีย น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� นา มู่งท่า� ชฺา้งอาง
เมิง� ทะเล แน กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ยา้� 25 ยาว ก่าซ้าด
ดาวดิ ยา่ นาง ยา่เจ่น เป แน ยา กงู อางฮู่ เป� นายา่ นาง
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ ไจ ก่าซ้าด ดาวดิ นา จ่ี
ป่ี ชี่ น้ีแม้แน�
�บ้าเจอ ชฺา้ง อางเจ้ออางจาด ต่างไล น้ียา่ นืงบาอางค่า

แน� บ้าเจอ ชฺา้ง ออืยา่ อางเลิง่ อางจ่าง ออื อาง
เยง้ คูแน�

26 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ออื ชอ้น กายาว รบ แอง แง�
แน ยอคา มู อมื ชอ้น กางแง�

แน ยอยา่ จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา แน พาจาว มาง
ก่าซ้าด แช้ ยู้ เพล่อ ป่ี ชี่ มางนา รบ ชา่ง คูง
แง�� ✡

27 �ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิง่ แต้ม ชี ชียา้ง ม้าม้า
ยา้ ตอล้า ช�ี ก่าซ้าด เฮโรด‡ แน ผู้วา่ ปอนทัส ปีลาต§ แน
ยวิชฺา้งบ่าอา่ แน ยวิชฺา้ง ออื ชอ้น กายาว พระเยซู นา ต่อ
ต้าน ฮา คู ชเีย� พระเยซู นาง ยา่เจ่น อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพ
ล่อ ชี่ มาง ยา้� นายา่ ยางนา แช้ยู้ ก่าซ้าด ต้างแต่ง เพล่อ
ป่ี ชี�่ 28 จ้า ม้าม้า น้ียา่ ชฺา้ง น้ีออื กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา ช�ี
นาง เยง้ ชี ลางออน เยง้ ชี แฮง้แม้แน� อางเลิง่ น้ีแม้ ตอ
ล้า แงแน� ยาว น้ียา่ นาง ล่าท่ี แน นาง นืงบาจาบวา ยา้ เพ
ล่อ ล้า ช�ี

29�จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ยอง จ่ีต่างก่ามแท้
กงูนา จ่ีแค ป่ีล่าง น้ีง น้า ปาโน� ยาว กงูมู น้ียา่ นาง ยา่เจ่น
น้ีแม้แนยาว กงูนา ปล่อง ล่าปาว� กงูนา เจิน้เจ้อ นา บ่าแค
✡ 4:26 4:26 สดุดี 2:1-2 ‡ 4:27 4:27 ก่าซ้าด เฮโรด ยา่ อนัทิพาส� กาลิลี
แน เปเรยี แควน เวอ ก่าซ้าด มาง� เฮโรด มหาราช มาง อางยา่ยา่ค่า มาง�
§ 4:27 4:27 ปอนทัส ปีลาต ปี ค� ศ� 26-36 (พ� ศ� 569-579) เวอ ยูเดีย
แควน เวอ ผู้วา่ เพล่อ ด้ืง ช�ี
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แน นาง จ่ีต่าง แฮง้ จ่ี ป่ี ล่าปาว� 30 นาง ล่าปู่ แฮง้ กลางอ่
อก ลือ ป่ี ปาว� ยาว พระเยซู นาง ยา่เจ่น อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
มาง อางเม้ง แฮง้ ไจ ชฺา้ง อางด้า ออืนา พ่าญาด ยา โปยว ป่ี
ปาว� แน อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ปาว��

31 ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชีออื ชอ้นไก อธษิฐาน ฮาย ป้า
เปิน ยาว� ยองมู ด้ืง จา ชี โย้เวอ มีซ่ีอนื ล้า ชเีย� ยาว ยอ
งมู คาโคลาโค ยา่ง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ปล้ืง
ยา้เย่ จา คู ช�ี ยาว ยองมู ยา่ง พาจาวจ่ีต่าง ยา่ง ม่าอู่บ คู
ชเีย เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน�

ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื อางเกิง่อางก้อ เป่ิงป่ี กางยา้ง
32 ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืยา่ นืงบา ท่ือลู่ม

ท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ ชเีย� แน ยอง เมอ อางเกิง่อางก้อ จา
ชี แฮง้ อา่ซ่าง มาง� น้ียา่ กงา เฮอ แฮ้ยา่ นาง เฮอ แน บ่า
ฮาจ่าแล่ คู เย� จ้า ยองมู น้ียา่ อางเกิ่งอางก้อ ค้าจา แฮง้
เป่ิง กาง เย� 33 ศิษย์เอก ออื พระเยซู ซ้ีฺ คายาว แต่ล้า แล่
ชี่ อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ชเีย� ศิษย์เอก ออื จ่ี เมอ
อางเซง แฮ้ ล่าท่ี ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ง
คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออืนา ก่ามป่อน บยา่ แน ป่ี
ชเีย� 34-35ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชอีอื อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง
อางตูก แน บ่าจา เย� อา่ซ่าง เมอ ยูม้ แน น้ืงชฺา่ตี จา ยอง
มือ ก่อง ยาว พลู้ แฮง้ ศิษยเ์อก ออืนา ป่ี ชเีย� ไม้ ยองมู โย้
เวอ ชฺา้ง อางตูก ออืนา ฮา้น ป่ี แอ แงแน�

36 โยเซฟ ฮา ชี แม้แน ยา้� ยางนา พระเยซู ศิษย์เอก
ออื บารนาบัส แน ฮา้ว แง� (บารนาบัส น้ียา่ นืงบาแฮ่ง ป่ี
แงแน ฮา เย�� ยา เลวี ชฺา้ง เกาะ ไซปรสั โยเ้วอ เกิด้ ชเีย�
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37 โยเซฟ ยาง น่า ตี แฮง้ ก่อง ยาว พลู้ กงาชี แฮง้ พระเยซู
ศิษยเ์อก ออืนา ป่ี ชเีย�

5
อานาเนีย แน สัปฟีรา

1 ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา เย อางเม้ง อานาเนีย แน� ยาว ค่า
บา มาง อางเม้ง สัปฟีรา แน� เยด่มือ เยด่ น้ืงชฺา่ตี ยา่ง ก่อง
ชเีย� 2ยาว พลู้ กงา ชยีา้ง ท่ือบ่า เป่ิง ชี บู ช�ี จ้า ยาง ค่าบา
มาง อางแบ เย� ยาว พลู้ จ้านล้า ชียา้ง ศิษย์เอก ออืนา ป่ี
ยาว จ้อบ ชี น้ีแม้แน� �น้ียา่ พลู้ คาโคลาโค ยา้งยา้� แน�

3 เปโตร อานาเนีย นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอ นา
ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ตอย ออ้ง ป่ี แอ� นา อางค่อง
อางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา จ้อบ ชี แน น้ืงชฺา่ตี ยา่ง ก่อง
ยาว พลู้ กงา ชี ออื ท่ือบ่า ยูบู้้ ช�ี 4 น้ืงชฺา่ตี แฮตี้ บ่าก่อง แน
ฮาเมอ นาง เฮอ อา่ลา� แน ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี แฮง้ นาง
เฮอ อา่ลา� ยาว บ้าเจอ นา น้ีแม้ อางฮา แน� อามือ นา กงู
นา จ้อบ ล่าง บ่าอา่ จ้า พาจาว มางนา จ้อบ แง��

5ยาว อานาเนีย มือ แฮแ้ม้ กงากยา่ ยาว อางซ่า แช ซ้ีฺ กา
ช�ี ชฺา้ง ออื น้ีเลิง่ กงากยา่ ยาว แค คูง� 6 ค่าพ่ายา่ อางนู่ม
ท่ือบ่า ออื อานาเนีย ศพ ยา้ง พ้า ป้าน ยาว ลาม พูม แอ ช�ี

7 แฮแ้ม้ฮายาว 3 ชัว่โมง เคอ ยาว� อานาเนีย ค่าบา มาง
ยอ่ ออ้งล้า ชเีย� ยา บ่าแบ เย บ้าเจอ ตอล้า ชแีน� 8 ยาว
เปโตร สัปฟีรา นา น้า ชี น้ีแม้แน� �ม่าย ล่าวแล นาง น้ืงชฺา่
ตี ก่อง ชีน้ี่ พลู้ น้ีล่อญา ล่า กงา แอ�� ยาง พอ ชี น้ีแม้แน�
�โอย่ อางอา้ ยา้� แน�

9 ยาว เปโตร มือ สัปฟีรา นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ไน้ยา่
บ้าเจอ อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้นา บ่า
แค แน� โย้เวอ ฮู ล่ือ แล� ค่าพ่าย่า อางนู่ม มู ออื ล้องก้อ
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ล้าก้า โยเ้วอ จา คู แง� ยองมู น้ียา่ นาง อางบล้อง มาง ศพ
แฮง้ พูม ล้า คูแง� แน ท่ือชา่งกานญา ชฺา้ง แฮมู้ ยา่ นาง
โซ้บ แฮง้ ชา ลาม อ่อกแอ ล่าง�� 10 แฮ้แม้ฮายาว สัปฟีรา
มาง เปโตร มาง ล่าค่ือ ก่องทาง โย้เวอ เลิง แอน้ ยาว ซฺ้อก
ยา้ ซ้ีฺ กาช�ี ยาว ชฺา้ง อางนู่ม มู อมื ยอ่ ออ้งล้า ชเีย� ยองมู
ยา้ง สัปฟีรา มาง ซ้ีฺ กา ชี แน มยา้ง ชเีย� แฮง้เย่ สัปฟีรา
มาง ศพ ยา่ง ลาม กายาว พูม แอ ช�ี ยาง อางบล้อง มาง
ศพ ก่องทาง โย้เวอ� 11 ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื แน ชฺา้ง
คาโคลาโค ออื น้ีเลิง่ กงากยา่ ยาว นาบาตา เย แค คูง�

ศิษยเ์อก ออื ชฺา้งอางด้า ออืนา ยา ชยีา้ง
12 ยาว ศิษยเ์อก อมื ค่องชา่ง ออื ล้าก้า โยเ้วอ อางเลิง่ชฺา้

งบ่าฮาตอกางออื แน อางเลิง่ ฮา นืงบาม่าน ป่ีง ออื ไลยา่งไล
เจ้อ ยา้ ฮา คูช�ี ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อมื อางเลิง้
กา ยา้ โบสถ์อางฮื่อ ตางเก้อ อางเม้ง โซโลมอน โยเ้วอ ชอ้น
กาแง�* 13 ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา บ่าเจ่อ อมื มือ ยอง ก้อง
บ่าออ่ง ชอ้น แล จอ กาเย� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ ยองมู น้ีง
ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออืนา นาบาตา ซอ คูแง� 14 ยาว
พาจาว มาง ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ฮาย บยา่ เค่ ป่ีชี�่ น้ี
แม้แนยาว ต่ืน ค่าพ่ายา่ แน ค่าบายา่ ออื คาตา ยา้ พระเยซู
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง เพล่อ คูช�ี 15 แฮง้ยา้ ค่องชา่ง อมื
ชฺา้งอางด้า ออืนา แต้พู้ โย้เวอ ยู่ ป่ี ยาว� แก้บ้า ก่องทาง
โย้เวอ ลาม ชี้ แอ ช�ี ไม้ เปโตร ยอ่ไก เมอ ยาง เก้เก้ชา่ง
แฮง้ ชฺา้งอางด้า ออืนา กงาง ป่ีง แนนอ� 16 ยาว ค่องชา่ง
เยรูซาเล็ม อางเมิง ก่องทาง โยเ้วอ ด้ืง คูชี อมื� ชฺา้งอางด้า

* 5:12 5:12 โซโลมอน ตางเก้อ น้ี โบสถ์ เวอ มู่งน่ืงออ่กป่ากยา่ ตางเก้อ
แฮง้นา ฮา แง� แน ยูม้มู้ง อางจา เย�
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แน ชฺา้ง แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี่ ออืนา ซ่ืฺย ล้าน คูช�ี ยาว ศิษย์เอก
อมื ยองมู คาโคลาโค น้ีงนา พ่าญาด ยา โปยว ป่ีชี�่

ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ศิษยเ์อก ออืนา คาม ชยีา้ง
17 แฮง้ยา้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง แน ยาง

ชฺา้ง สะดูสี อางมู เวอ ด้ืง อมื� ศิษย์เอก ออืนา นืงบาค่า
คูง แน เจอค้อย คูช�ี 18 แฮง้ยา้ ยองมือ ศิษย์เอก ออืนา ชู
คอก ล้อง แล ช�ี 19 จ้า แฮนื้ง มู่งค่ี เคิน เมอ พาจาว มาง
เท่วาด่า มาง คอก ล้องก้อ ยา่ง พอง ช�ี ยาว ศิษย์เอก ออื
นา ซ่ืฺย อ่อกแอน ช�ี ยาว เท่วาด่า มาง ยองนา ม่า ชี น้ีแม้
แน� 20 �โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ จูง แอ โว� ยาว จ่ี
วดี อางซ่ืฺอ อางเลิง่ น้ีง ค่องชา่ง ออืนา ป่าว ม่า โว�� แน�
21 ศิษยเ์อก อมื แฮแ้ม้แน กงากยา่ เมอ� แฮง้ยา้ ยอง ซอทา
แปล้น ล้า ยาว โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โยเ้วอ แลน ช�ี แน ค่
องชา่ง ออืนา ม่าอูบ่ ช�ี

ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง แน ยาง ชฺา้ง ออื โบสถ์
อางฮื่อ โย้เวอ เคิน ล้า เมอ� ยาง สภาแซนฮีดรนิ ชฺา้งมู ออื
นา ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ ไม้ ชฺา้ง น้ีออื ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ยา้เย�่ ยาว
ยองมู ยา้ง ยอง ชฺา้ง ออืนา ม่า คอก โยเ้วอ แอ ป่ีชี�่ ไม้ ศิษย์
เอก ออืนา ซ่ืฺย ยางนา ซฺ้า ล้า ป่ีง แนนอ� 22 จ้า ชฺา้ง แฮ้
ออื คอก โย้เวอ เคิน แอ เมอ ศิษย์เอก ออืนา บ่ามยา่ง เย�
แฮง้ยา้ ยอง มือ พ่าวล้า น้ีแม้แน ม่า ช�ี 23 �กงู คอก โยเ้วอ
เคอ แอ เมอ� คอก ล้องก้อ แฮ้ พี่ ชี อางแซ่ กานแก่น ยา้�
ยาว ชฺา้งคอกล่อฮู อมื โย้เวอ ยา้ ล่อ จา แง� แฮง้ยา้ กงูม
มือ คอก ล้องก้อ แฮง้ พอง ฮู แอ� จ้า อา่ซ่าง มางนา บ่าม
ยา่ง� แน� 24 ตาฮา้น โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู ยอคา มาง แน
ปุโรหติ ยอคา อมื แฮแ้ม้แน กงากยา่ เมอ บล่ืง คูช�ี แน เยง้
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ชี บ้าเจอ ตอล้า ชแีน� 25ยาว ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� น้ีแม้แน
ม่า ล้า ช�ี �ชฺา้ง นอง คอก ชู ล้อง ชี แฮ้ออืนา ฮู แอ ปาว�
อาม้ือ ยองมู น้ี โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โยเ้วอ ค่องชา่ง ออืนา
ม่าอู่บ คูช�ี แน� 26 แฮง้ยา้ ตาฮา้น โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู
ยอคา มาง แน ยาง ชฺา้ง อมื ศิษย์เอก แฮ้ออืนา ชู ล้าน ช�ี
ยองมู น้ียา่ ศิษยเ์อก ออืนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา เย� ไม้ ยอ แค เย
ค่องชา่ง ออื ยองนา ลอบา จาน แซ่ วานา�

27 ยาว ยองมู แฮง้ ศิษยเ์อก ออืนา สภาแซนฮดีรนิ อางมู
ออื ล้าก้า โยเ้วอ จูง ป่ีชี�่ ยาว ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง ยองนา น้ีแม้แน น้า ช�ี

28 �กงู นองนา ปีนแตปีนนา ยา้ ม่า ล่าแอ�่ ค่องชา่ง ออื
นา พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ บ่าม่าบ่าอู่บ โจ แน� จ้า นองมู
น้ี เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ จ่อด ยา้ เยซู อางเลิง่ น้ีง ม่าอูบ่
กวา่ คูช�ี แน กงูนา คาตา ยา้ เซฺ่อ ล่าง เยซู นา ฮา ซ้ีฺ ป่ีชี�่
แน�

29 ยาว เปโตร แน ศิษย์เอก ท่ือบ่า อมื น้ีแม้แน พอ คูช�ี
�กงู จามปีน ยา้ พาจาว มางนา กงาน้าจ่าง ชฺา้ง ออืนา น้า
จ่าง แฮง้ ล่อบ่าปา แน� 30 นอ พระเยซู นา ไม้กางเขน เวอ
ต่ือต้ีด ช�ี ซ้ีฺ แอ เคอ ยา้� จ้า กงู อางฮู่ อางพี่ ออื พาจาว
มาง ยางนา ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ีง ญา� 31 แน พาจาว ม้า พระ
เยซู นา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง ป่ีชี�่ แน ต้างแต่ง จ่ีวี
ดอางซ้ืง แน อางบล่าบปล่องปูนป่ีฮู เพล่อ ป่ีชี�่ ไม้ อสิรา
เอลชฺา้ง ออืนา พระเยซู ปาปาย นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา
แฮง้ วา่ง ป่ีง แนนอ� ยาว พาจาว มาง ยองนา อางซีอางบ
ล่าบ บ่ายู่ เย� 32 ยาว กงู พีญ่่าน เพล่อ แง น้ียา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า แน� ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง คาตา
ยา้ พีญ่่าน เพล่อ แง� อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้ีม้า



กิจการ 5:33 xxiv กิจการ 5:38

ยา่ พาจาว มาง� ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา น้าจ่า คูชี ออืนา ป่ี
ชี มาง ยา้� แน�

33 สภาแซนฮีดรนิ ชฺา้งมู ออื แฮ้แม้แน กงากยา่ เมอ นา
บาตา เย นืงบาค่า คูแง� แน ยองมู น้ีง ศิษยเ์อก ออืนา แซ่
ซ้ี แง� 34 จ้า สภาแซนฮีดรนิ ชฺา้งมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา
แง� ยาง อางเม้ง กามาลิเอล แน� ยา ฟารสีิ อางมู ด้ืง แง�
ยา อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ชฺา้ง คาโคลาโค ออื นาบท้ือ คูง
มาง ยา้� ยาว ยาง ทาจูง ล้า ช�ี แน ม่าย ชี ศิษย์เอก น้ีออื
นา อางเง้ เวอ ท่ือชีด่ ซ่ืฺย ออ่กแอ ปาโน แน� 35 ยาว ยาง น้ี
แม้แน จ่ี ช�ี �อสิราเอลชฺา้ง นอง เวอ� นอ ชฺา้ง น้ีออืนา บ้า
เจอ ชา ฮา เวมิ� แม่น แน เยง้ ฮู คู ปาโน� 36 อางจาม กงา
ยา้ล่า ค้าแต้ เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง ธุดาส
แน� ยา ฮากนา ม่า กวา่ ชี ค่าตอง ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ล่าท่ี
อางจา แน� แฮง้ยา้ ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื ยาง ศิษย์ เพล่อ คูช�ี
ยาว ชฺา้ง ยาง ศิษย์ เพล่อ คูชี แฮ้ 400 คู่น น้ีงล่อซฺ่า เย� จ้า
บ่ามล่าง ยาว ธุดาส นา ฮาก แซ่ ช�ี ยาว ยาง ศิษย์ อมื กา
มางกาต่อง กามางกาต่ี เย ฮื่น โปยว แล่ คูช�ี ยาว อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮง้ กยาบ ช�ี 37 ธุดาส อางเลิง่ น้ีง เปิน ยาว น่อง
โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แล่แง� ยาง อางเม้ง ยูดาส แน� ยา
กาลิลีชฺา้ง เย� แฮญ้่ามเมอ ค่องชา่ง ออืยา่ ทะเบียนบ้าน
อางพ่า† กงาแต่ง คูง เย� ยาว ยูดาส มือ ค่องชา่ง ออืนา
จ่ีซ้อ อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ป่ีชี�่ จ้า บ่ามล่าง ยาว ยู
ดาส นา ฮาก แซ่ ช�ี แฮง้ยา้ ยาง อางมู อมื กามางกาต่อง
กามางกาต่ี แน ฮื่น คูช�ี 38 น้ีแม้แนยาว น้ีเทอ เวอ อางเลิง่

† 5:37 5:37 ทะเบียนบ้าน อางพ่า น้ียา่ ค่องชา่ง ออืนา ดาบ กาน แง� อา้ล้อ
คู่น จา แงแน� ยาว ยอง อางเกิง่อางก้อ คาโคลาโค แฮง้ คาตา ยา้ ดาบ แง�
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ตอล้า ชี น้ีง ท่ือชา่งกานญา� กงา นองนา ม่า ล่าปานา�
ชฺา้ง น้ีออืนา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� ยองนา ตอ แอ ป่ี โว� ไม้
จาวา่แน ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ีง ชฺา้ง ก่ามกืด เวอ จาย ล้า แงแน
ยาว� ยอง มือ ก่างพยา แอ แง� 39 จ้า พาจาว มาง ก้อง จา
ยลือ แงแน ยาว� นองมู น้ีง ยองนา บ่าก่าจ่า กงากา� ยาว
นองมู น้ีง พาจาว มางนา รบชา่ง แงแน ท่ือชา่งกานญา��
แน� 40 ยาว ยองมู แฮง้ กามาลิเอล ม่า แฮง้นา อางซอ คู�

แฮง้ยา้ ยองมือ ศิษยเ์อก ออืนา ฮา้ว ออ้งล้า ป่ีชี�่ ยาว ล่า
ต่ือ อา่มยา่ง อางคอ เวอ ไจ แต่ง ชี แฮง้ ยองนา ชกื ช�ี ยาว
ม่า ชี พระเยซู อางเลิง่ น้ีงนา บ่าม่าบ่าอู่บ แล่โจ แน� ยาว
ยองมู แฮง้ ศิษยเ์อก ออืนา ตอแอ ป่ีชี�่ 41ยาว ศิษยเ์อก อมื
นืงบาต่องจาบื่อ ยา้ สภาแซนฮีดรนิ โย้เวอ อ่อกแอน คูช�ี
ไม้ ยอยา่ เยง้ คูง แง พาจาว ม้า ยองนา แช้ยู้ ยาว พระเยซู
อางเลิง่ ป่าว แฮง้ ปาปาย อางตูกอางพาน กงาโอด้ ป่ีชี่ แน�
42 ยาว ศิษย์เอก อมื กูนืง ยา้ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ
แน ค่องชา่ง ออื ยูม้ โย้เวอ ม่าอู่บ คูแง� แน อางเลิง่ อาง
แม่น น้ีง ป่าว คูแง� พระเยซู ยา่ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด
เพล่อ ป่ี ชี่ มาง ยา้ แน�

6
ค่าพ่ายา่ 7 คู่น แชยู้้ ยาว จฺ่าเกิง่ เป่ิง ป่ี ฮู เพล่อ ป่ี ชยีา้ง

1 แฮญ้่ามเมอ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื บยา่ เค่ ช�ี ยาว
ฮาก จฺ่าเกิง่ เป่ิง เมอ� ยวิชฺา้ง แมม้าย กรกี ต่าง จ่ี ออื ฮาก
ล่อ แน บ่ากงา เย� แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง กรกี ต่าง จ่ี ออื ยวิชฺา้ง
ฮบีรู ต่าง จ่ี ออืนา จ่ีจ่าบ ช�ี 2 แฮง้ยา้ พระเยซู ศิษย์เอก
12 คู่น อมื ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออืนา โค แน ฮา้ว ชอ้น
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ช�ี แน ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงู พาจาวจ่ีต่าง ม่าอู่
บ น้ีง วา่ง ยาว จฺ่าเกิง่ เป่ิง กวา่ น้ียา่ บ่าซูม เป� 3 น้ีแม้แน
ยาว ม้องน้าม นอง เวอ� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ง 7 คู่น แช้ยู้
ปาว� นอยา่ ชฺา้ง น้ีออืนา แช้ยู้ โว� ยอยา่ อางค่องอางล้า
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ปล้ืง แน จา แง� วี่ไซป้านญา อางจา แน
ฮาก นาบท้ือ คูง ออื� ยาว กงูมู น้ีง ยองนา ต้างแต่ง ชฺา้ง
จฺ่าเกิง่เป่ิงฮู เพล่อ ป่ี แน� 4 จ้า กงูมู น้ี ปีนแตปีนนา แน
อธษิฐาน ฮา คูง� แน พาจาวจ่ีต่าง น้ีง ม่าอูบ่ คูง� แน�

5 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื ศิษย์เอก ออื จ่ี คูชี แฮง้นา นื
งบาจาบ คูช�ี แฮง้ยา้ ยอง สเทเฟน นา แชยู้้ คูช�ี สเทเฟน
พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ แง� แน อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ปล้ืง ยา้ ยางก้อง ด้ืง แง� ยาว ยองมู
แฮง้ ฟีลิป� * โปรโครสั� นิคาโนร�์ ทิโมน� ปารเมนัส� นิ
โคเลาส์ ยองนา คาตา ยา้ แชยู้้ แล่ คูช�ี นิโคเลาส์ ยา่ อนัทิ
โอก อางเมิง ชฺา้ง� ยา่ ยวิชฺา้งบ่าอา่� จ้า ยา ยวิ อางล้ีบอาง
ล่าว ยา่ง ท้ือ ช�ี ยาว น่อง โย้เวอ ยา พระเยซู นา เจ่อ ช�ี
6 ยาว ยองมู แฮง้ ชฺา้ง 7 คู่น น้ีออืนา ซ่ืฺย ศิษยเ์อก ออืนา ซฺ้า
แล ช�ี ยาว ศิษย์เอก อมื ชฺา้ง 7 คู่น ออืก้อง ล่าปู่ โบย ยาว
อธษิฐาน ฮา ยาว ยองนา ก่ามป่อน ป่ี ช�ี ยาว ยองนา ต้าง
แต่ง ชฺา้ง จฺ่าเกิง่เป่ิงฮู เพล่อ ป่ีชี�่

7 ยาว พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ชฺา้ง บยา่ ยา้ แบ เค่ คูช�ี แน
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวมิ ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ พาจาว มางนา
แน พระเยซู นา เจ่อ คูช�ี ยาว ปุโรหติ อมื อางบยา่ ยา้ พา
จาวจ่ีต่าง แฮง้นา เจ่อ คูง�

* 6:5 6:5 นู้เวอ ฟีลิป ม้า ฟีลิป พระเยซู ศิษย์ มาง เยด่ ท่ือม่าง กา บ่าอา่�
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ยวิชฺา้ง ยอคา ท่ือบ่า ออื สเทเฟน นา ชู ชยีา้ง
8 สเทเฟน ยา่ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ ยาว พาจาว

มาง ล่าท่ี ป่ี ชี มาง� ยา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางอี
บ่าอา่ ยา้ ค่องชา่ง ออืนา ฮายฮู ป่ีชี�่ 9 จ้า ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า จา
ช�ี ยอยา่ ยา่เจ่น ปูน แล่คู ชอีอื� ยองมู น้ียา่ ไซรนี อางเมิง�
อเล็กซานเดรยี อางเมิง ซีลีเซีย แควน แน เอเชยี แควน ออื
เมอ จายล้า คูแง� ยาว ยอยา่ สเทเฟน นา อางเลิง่ ซฺ้า ยาว
จ่ีเจ้ ลือ คูง� 10 จ้า ยองมู น้ี สเทเฟน วี่ไซป้านญา แฮง้นา
บ่าก่า จ่า เย� ไม้ สเทเฟน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
มาง ม่า จ่ี ป่ีง แฮง้แม้แน จ่ี เย�

11 แฮง้ยา้ ยองมู ยา้ง ชอ้นกา สเทเฟน นา น้ีแม้แน อาง
ไล้ จ่ีกาน คูช�ี �กงู ค่าพ่ายา่ น้ีมาง โมเสส แน พาจาว มาง
นา จ่ี ฮูยา้ นา กงากยา่ แอ� แน�

12 ยาว ยองมู แฮง้ ค่องชา่ง ออืนา แน ยอคา ออืนา แน
อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออืนา จ่ีซ้อ สเทเฟน นา ชู สภา
แซนฮีดรนิ โย้เวอ ซ่ืฺยแล ป่ีชี่ เย� 13 แฮง้ยา้ ยองมู น้ีง ชฺา้ง
ซฺ้า ยาว พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอา่ ออื เพล่อ ป่ีชี�่ ยาว พี่ญ่าน
ม้าม้า บ่าอา่ แฮอ้มื สเทเฟน นา น้ีแม้แน อางไล้ จ่ีกาน ช�ี
�ค่าพ่าย่า น้ีม้า โบสถ์อางฮื่อ น้ีงนา แน โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว น้ีงนา กูญ่าม ยา้ จ่ี ฮูยา้ แง� 14 ไม้ กงูมู น้ี ยาง น้ีแม้
แน จ่ี นา กงากยา่ แอ� เยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง ม้า โบสถ์อางฮื่อ
น้ีง ก่างพยา ยาว� โมเสส กงูนา อางล้ีบอางล่าว ป่ี ล่าชี่ น้ีง
เพ่น แง� แน�

15 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค สภาแซนฮีดรนิ โย้เวอ ด้ืงจา คูชี
อมื สเทเฟน แมก่า โย้เวอ ฮูน คูชี เย� ยาว ยอง มยา้ง ชี ส
เทเฟน แมก่า น้ี เท่วาด่า นา อางตู้ แน�
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7
สเทเฟน ยวิชฺา้ง ออื สภา ยอคา ออื ล้าก้า โยเ้วอ จ่ี ยา้ง

1 ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้า สเทเฟน นา น้า ชี น้ี
แม้แน� �ม้าม้า ลา��

2 สเทเฟน มาง น้ีแม้ พอ ชเีย� �ยา่ม่างยอคา เวอ แน ม้
องน้าม นอง เวอ กงานา น้า ล่า ปาโน� พาจาว ล่าท่ี อาง
ฮื่อ ม้า กงู อางฮู่ อบัราฮมั แน ชี่ มางนา มยา้ง ป่ี ชี�่ แฮเ้มอ
เวอ ยา เมโสโปเตเมีย แควน เวอ ด้ืง แง� ฮาราน อางเมิง
โยเ้วอ บ่ากงา พ้าง ด้ืง แล กางซ้ืง� 3 พาจาว มาง อบัราฮมั
นา น้ีแม้แน จ่ี ชา่ง ช�ี �อบัราฮมั เวอ� นาง ค่อง แน นาง
ยา่ชา่งม่องน้าม ออืก้อง บ่าด่ืง แล โจ� น้ืงชฺา่ตี กงา มยา้ง
ป่ี ล่าง โยเ้วอ แล ปาว�� ✡ 4 แฮแ้ม้ยาว อบัราฮมั มือ เมโส
โปเตเมีย แควน เคลเดีย ชฺา้ง ออื ด้ืง โย้เวอ แอน้ ยาว� ฮา
ราน อางเมิง โย้เวอ ด้ืง แล ชเีย� จ้า อางโบ้ง มาง ซ้ีฺ ยาว�
พาจาว มาง ยางนา ฮาราน อางเมิง โยเ้วอ บ่าป่ี ด้ืง แล เย�
แฮง้เย่ อบัราฮมั ฮาราน อางเมิง โย้เวอ ออ่ก ลือ ช�ี อาม้ือ
นองมู น้ืงชฺา่ตี ด้ืง นู้เวอ ด้ืง ล้า ช�ี

5 �แฮญ่้ามเมอ พาจาว มาง อบัราฮมั นา น้ืงชฺา่ตี ยา่ง บ่า
ป่ี กางซ้ืง เย� ล่าค่ือปาวา่ ล่อ แนม อางอี้ แนม บ่าป่ี เย�
แฮญ้่ามเมอ อบัราฮมั อางยา่ ท่ือม่าง แนม บ่าจา� จ้า พา
จาว มาง ก่ามค่าน ป่ี ชเีย� น้ืงชฺา่ตี คาโคลาโค น้ีง ยางนา ป่ี
แงแน� ยาว ยาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ออืนา ป่ี
แงแน� 6 พาจาว มาง ยางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �นาง อาง
ยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ น้ีออืนา ฮาก อางเจ้ออางจาด
ออื น้ืงชฺา่ตี เวอ กงาด้ืง แอ ป่ี แง� โย้เวอ ชฺา้ง ออื ยองนา
เค้คาม ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี แง� แน ยองนา 400 ปี ฮา ตูกพาน
✡ 7:3 7:3 ปฐมกาล 12:1
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ลาบ้าบ ป่ี แง� 7 ชฺา้ง ลอจาด นาง อางยา่อางคยา้ อางอา่
นอางซ้ืฺอ ออืนา ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี แง� กงา ยองนา วีบ่่ากกงา
ไจ ป่ี แง�� ✡ ยาว พาจาว มาง ม่า แล่ ชี�่ �ยาว ยองมู น้ี
ยา่ น้ืงชฺา่ตี โย้เวอ อ่อกแอ ยาว น้ืงชฺา่ตี น้ีมาง ก้อง ล้า กงา
นา ไว้ นาบท้ือ ล่า คูแง�� ✡

8�พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี ช�ี ยา่เก ค่าพ่าย่
า นา พิธขีลิบ* ฮา ป่ี อางเลิง่ แฮง้� ยาว อบัราฮมั มือ อาง
ยา่ จา ชี อางเม้ง อสิอคั แน� เกิด้ 8 นืง เคอ ยาว อบัราฮมั
มือ ยาง อางยา่ ม่าง นา พิธีขลิบ ฮา ป่ี ชี�่ ยาว จายล้าแล่
ยาว อสิอคั มือ อางยา่ ค่าพ่าย่า จา ชี อางเม้ง ยาโคบ แน�
ยาว ยาโคบ อางยา่ ค่าพ่าย่า 12 คู่น จา ช�ี แน ชฺา้ง น้ีออื
กงู อางฮู่ อางพี่ อางเจ้อ ซ้ืบไกลือ ชี ออื ยา้�†

9 �ยาโคบ อางยา่ ค่าพ่าย่า ออื ยอง อางแพ้ อางเม้ง โย
เซฟ แน ชี่ มางนา เจอค้อย คูง เย� แฮง้ยา้ โยเซฟ นา ชู
ก่อง ชเีย� โยเซฟ มือ อยีปิต์ ชฺา้ง ออื ยา่เจ่น เพล่อ ชเีย�
จ้า พาจาว ม้า โยเซฟ มาง ก้อง ด้ืง ลือ ชเีย� 10 พาจาว มาง
โยเซฟ นา ปล่อง ช�ี โยเซฟ อางตูกอางพาน กูเจ้อ ออื ปูน
แล่ ช�ี ยาว พาจาว มาง โยเซฟ นา วีไ่ซป้านญา จา แอน้ ป่ี
ชี�่ พาจาว มาง อยีปิต์ ก่าซ้าด ฟาโรห์ แน ชี่ มางนา ฮาย โย
เซฟ นา ซอ ป่ีชี�่ ยาว ก่าซ้าด ฟาโรห์ มือ โยเซฟ นา อยีปิต์
ชฺา้ง ออืนา แน อยีปิต์ น้ืงชฺา่ตี คาโคลาโค ยา่ง ฮูพลา ป่ีชี�่
แน ยาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค ออื ฮู
พลา ป่ี ชี�่

11 �น่อง เวอ บ่ามล่าง เย� ประเทศ อยีปิต์ แน คานาอนั
แควน กูต่องกูต่ี ออืเมอ ฮา่ง แน ล้าง เคม ช�ี ชฺา้ง ออื ฮา่ง
✡ 7:7 7:7 ปฐมกาล 15:13-14 ✡ 7:7 7:7 ปฐมกาล 15:14; อพยพ 3:12
* 7:8 7:8 พิธขีลิบ น้ี ค่าพ่ายา่ งา่น อางคอ ตู่ตีน ต่อน พิธี ยา้ง� † 7:8
7:8 ยา่เก ค่าพ่ายา่ นา พิธขีลิบ ฮา ป่ี น้ี พาจาว มาง ชฺา้ง แน แบ ป่ีง�
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จ่ืฺงคู นาบาตา เย ตูกพานลาบ้าบ คูแง� 12ยาว แฮญ้่าม เมอ
ยาโคบ คานาอนั แควน โย้เวอ ด้ืง แง� ยา ประเทศ อยีปิต์
โย้เวอ ฮา่ง จฺ่าเซฺ่อ อางจา แน กงากยา่ ชเีย� แฮง้เย่ ยาง
อางยา่ยา่ค่า ออืนา โย้เวอ ซฺาแอ ฮา่ง วื้อ แอ ป่ี ชี�่ 13 ยาว
โยเซฟ อางอา้ย ออื ครัง้ท่ี 2 โยเซฟ ก้อง ฮา่ง วื้อ ลือ เมอ� น้ี
เทอ โยเซฟ ยา่ ยาง ม้องน้าม ออืนา ม่า แบ ป่ี ชเีย� ยา ยอง
อางแพ้ มาง แน� ยาว ก่าซ้าด ฟาโรห์ มาง โยเซฟ ยา่ชา่งม้
องน้าม แน ยูม้ คล้าว ชฺา้ง ออืนา แบ โค ชเีย� 14 โยเซฟ ชฺา้ง
ซฺา แอ ป่ีชี่ ยาโคบ ยาง อางโบ้ง มาง แน ยาง ม้องน้าม ออื
นา ฮา้ว แอ ป่ี ชเีย� ชฺา้ง คาโคลาโค แฮ้ 75 คู่น เย� 15 ยาว
ยาโคบ แน ยอง ยูม้ชฺา้ง คาโคลาโค ยา่ง ประเทศ อยีปิต์ โย้
เวอ ด้ืง แล ช�ี ยาว ยาโคบ แน ยาง อางยา่ คาโคลาโค กงู
อางฮู่ อางพี่ อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี ออื โยเ้วอ ยา้ ซ้ีฺ โค ช�ี 16 อบั
ราฮมั มือ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ เชเคม อางเมิง โย้เวอ ฮาโมร์ อาง
ยา่ ออื ก้อง วื้อ ชี ลาง ช�ี ยาว ยาโคบ ยูม้ชฺา้ง ออื ศพ ยา่ง
โยเ้วอ ยา้ ชี ช�ี

17�พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี ชี่ อางญ่าม ยา่ง
ชา เคอ ล้า เมอ� อสิราเอลชฺา้ง ออื ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ
นาบาตา บยา่ เย จา แง� 18 แฮญ้่ามเมอ ประเทศ อยีปิต์
โย้เวอ ก่าซ้าด อางซ่ืฺอ เพ่น ชเีย� ยา ประเทศ อยีปิต์ นา ฮู
พลา เย ยา โยเซฟ อางเลิง่ นา บ่าแบ เย� 19 ก่าซ้าด น้ีม้า
บ่าแม่น เย กงู อสิราเอลชฺา้ง ออืนา เค้คาม� จ้อบ ช�ี แน
กงู อางฮู่ อางพี่ ออืนา เค้ ยอง อางยา่ อางอี ออืนา ล้างบ้า
อางฮื่อ โยเ้วอ วี ซ้ีฺ ป่ี ชี�่

20�โมเสส แฮญ้่าม เวอ เกิด้ ลือ ช�ี ยา อางแม่นอางมาง
ฮากนา บ่าตู่ เย� อางบา แน อางโบง้ มาง เยด่ ยางนา อา่ญู
3 ลา เคอ ยา้ ยูม้ คล้าว โยเ้วอ ค่าว ปอ ไจ่ ช�ี 21 ยาว ยางนา
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ซ้าล้อง เวอ กาน ล้างบ้า เวอ ปู้ย แอ ป่ี ชี�่ ก่าซ้าด ฟาโรห์
อางยา่ยา่บี่ มาง มยา้ง ยาว ยาง อางยา่ เพล่อ ป่ี ชี�่ 22 แฮ้
แม้ยาว โมเสส มือ อยีปิต์ ชฺา้ง ออื อางไล่ คาโคลาโค ออื โค
แน เล่นแบ แล่ ชเีย� จ่ีต่าง อางเลิง่ น้ีง อางจ่ีค่ี แน ล่ากาน
กูยา่งกูเจ้อ อมืมือ อางแบ อางค่ี เย�

23 �โมเสส อา่ญู 40 ปี เคอ ยาว อสิราเอลชฺา้ง ยาง อาง
เจ้ออางจาด ชฺา้ง ออืนา บ่อซฺ้า แอ ชเีย� 24 ยาว อยีปิต์ ชฺา้ง
ท่ือม่าง จา ช�ี อสิราเอลชฺา้ง ท่ือม่าง นา ต่ือชกื ช�ี โมเสส
มยา้ง ล้า ยาว อสิราเอลชฺา้ง มางนา ปล่อง ชเีย� แน อยีปิต์
ชฺา้ง มางนา แซ่ ชเีย� 25ยาว โมเสส เยง้ เย ยองมู น้ียา่ อาง
แบ ยา้ แน� พาจาว ม้า โมเสส นา ไจ อสิราเอลชฺา้ง ยาง อาง
เจ้ออางจาด ออืนา ปล่อง ยา่เจ่น ปูน ป่ี ลือ ชี แน� จ้า กาน
แตว อสิราเอลชฺา้ง น้ียา่ บ่าแบ เย� 26 ซอทา แปล้น ล้ายาว
อสิราเอลชฺา้ง 2 คู่น จา ชเีย� ซี ลางกา ชี โมเสส ล้า มยา้ง
ล้า ยาว เยด่นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ไน้ ยา่ชา่งม่องน้าม กา
บ้าเจอ อางซี กาแน�� 27 จ้า ค่าพ่าย่า อางซี ม้า โมเสส นา
ต่าน ยาว น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นางนา อา่ซ่าง ชฺา้ง ออืนา ฮู
พลาฮู ต้างแต่ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน อา่ซ่าง ต้างแต่ง กงูนา
ต้าดต่อน ป่ี ล่าแง� 28 ยาว นา กงานา ชา แซ่ ล่าง ลา� ม้ี
งก้อง อยีปิต์ ชฺา้ง มางนา แซ่ ชี แม้แน�� ✡ 29 โมเสส มือ
แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว ยาง โย้เวอ ฮื่น อ่อกแอ ยาว มีเดียน
ชฺา้ง ออื ค่อง เวอ ด้ืง แล ช�ี แน อางยา่ ค่าพ่ายา่ 2 คู่น กงา
ชเีย��

30�40 ปี ปูน แลน ยาว เท่วาด่า มาง โมเสส นา ลือ มยา้ง
ป่ี ชี่ เย� ตีอางกืออางคาก ซีนาย ตาแซ้ อางแท้ โย้เวอ�
เท่วาด่า ม้า จืฺงจ้ืฺง ปาว บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ จา แง� 31 โมเสส
✡ 7:28 7:28 อพยพ 2:14
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มยา้ง ยาว บ่าเจ่อ ซ่ี เย� ยาง เจ้ง แน มยา้ง ซ้ี ยาว แท้ แน
ยอ่ ออ้ง ฮู แล ชเีย� ยาว จ่ีวีดอางซ้ืง มาง อางเซง จ่ี ยา่ง
น้ีแม้แน กงากยา่ ช�ี 32 �กงา นาง อางฮู่ อางพี่ ออื พาจาว
มาง เป� อบัราฮมั มาง พาจาว อสิอคั มาง พาจาว แน ยา
โคบ มาง พาจาว เป�� ✡โมเสส แค ยกื ชเีย จืฺงจ้ืฺง ปาว โย้
เวอ บ่าฮู จอ กา เย�

33 �ยาว จ่ีวีดอางซ้ืง มาง โมเสส นา จ่ีชา่ง แล่ ชี่ น้ีแม้
แน� �แค้บ ชอด แล่ โว� นาง น้ืงชฺา่ตี จูง น้ียา่ น้ืงชฺา่ตี อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง เป� 34 ยาว กงา อยีปิต์ ชฺา้ง ออื กงา ชฺา้ง ออื
นา ต่ือชกื แฮง้นา อางมยา้ง เป� แน ยอง อูง้ อางเซง แฮง้
นา กงากยา่ แอ� แฮ้แม้ยาว กงา ลู่ง ลือ ยองนา ปล่อง ลือ
แง� ยองนา อางตูกอางพาน ปูน ป่ีแง� น้ีแม้แนยาว นายา่
ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ พ่าว แอน แล่ ปาว� กงา นางนา ซฺา
แอ ป่ี ล่าง�� ✡

35�โมเสส น้ีมาง นา ยา้ อสิราเอลชฺา้ง ออื ยาง แมก่า เวอ
จ่ี กาน ชี น้ีแม้แน� �นางนา อา่ซ่าง ชฺา้ง ออืนา ฮูพลาฮู ต้าง
แต่ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน อา่ซ่าง ต้างแต่ง กงูนา ต้าดต่อน
ป่ี ล่าง�� ยาว พาจาว มางมือ เท่วาด่า โมเสส จืฺงจ้ืฺง ปาว บี่
ท่อ อางจฺ่อ เวอ มยา้ง ชี มาง ก้อง จ่ี ลือ ป่ี ชี่ เย� ยาว พา
จาว มาง ยางนา ซฺาลือ ป่ี ยาว อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ปล่อง ลือ
ป่ีง� แน อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ฮูพลา ป่ี แง� 36 โมเสส ยา่
อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ปล่อง ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ ออ่กลือ ป่ี
มาง� ยา ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ ทะเลแดง แน ตีอางกืออาง
คาก ออืเมอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางบยา่ ยา้ ฮา ชี
40 ปี เย� 37 โมเสส น้ีมาง ยา้เป อสิราเอลชฺา้ง ออืนา น้ีแม้
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แน จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �จ้างจ้าง เวอ พาจาว ม้า กงา แม้แน
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ซฺาลือ ป่ี ยาว นองนา ป่ี ล่าง� พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ีม้า นอง ม้องน้าม ออืก้อง จายล้า แง�� ✡
38 โมเสส น้ีมาง ยา้ ตีอางกืออางคาก โย้เวอ อสิราเอลชฺา้ง
ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชี มาง� ยา กงู อางฮู่ อางพี่ ออืก้อง
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ช�ี แน ยา เท่วาด่า ยางนา ซีนาย ตาแซ้ โย้
เวอ จ่ีชา่ง ชี่ มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ช�ี แน ยา พาจาว ม่า
อู่บจ่ีต่าง จ่ีวดีม้าม้า อางเลิง่ ออื� ลาบลือ ยาว กงูนา ป่ี ล่า
แง�

39 �จ้า กงู อางฮู่ อางพี่ ออื ยาง จ่ีต่าง นา บ่าน่า แน ยาง
นา บ่าซอ เย� กงู อางฮู่ อางพี่ ออื นืงบา โย้เวอ ประเทศ
อยีปิต์ โย้เวอ พ่าวแล ซ้ี แงแน เยง้ จา เย� 40 ยาว โมเสส
ซีนาย ตาแซ้ โยเ้วอ ตาแล เมอ� ยองมู น้ียา่ อาโรน โมเสส
อางอา้ย มางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �โมเสส กงูนา ประเทศ
อยีปิต์ โย้เวอ ซ่ืฺย อ่อกลือ ล่า ชี่ มางก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชี
นามบ่าแบ ตาแซ้ โย้เวอ ไล นืง เคิน ญา แล� แฮ้แม้ยาว
กงูนา ฮูบ่ปาน แต่ง ป่ี ล่าปาว แก้บ้า ซ่ืฺยแล ล่า เซฺ่อ�� ✡
41 แฮญ้่ามเมอ ยองมู ยา้ง อา่มยา่ง อางยา่ ฮูบ่ปาน แต่ง
ยาว ไว้ ชเีย� แน อา่มยา่ง อางยา่ ฮูบ่ปาน มางนา ซ้าด แซ่
ท่าน ยาว จฺ่าต้าง ม่อน ลางกา ชเีย� ยอง ฮูบ่ปาน แต่ง ล้า
ชี มางนา ไว้ ชเีย�

42 �แฮแ้ม้ยาว พาจาว ม้า ยองนา แมก่า พลาบ ฮื่น ชเีย�
พาจาว มาง ยองนา ตอย มู่งท่า โย้เวอ อู่ก่ือ ออืนา ไว้ ป่ี ชี่
เย� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี
แม้แน�
�อสิราเอลชฺา้ง นอง เวอ�
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40 ปี นู้เวอ นอง ตีอางกืออางคาก โยเ้วอ ซ้าด แซ่ ท่าน
ชี่ น้ีออื�

กงานา บ่ากงา ท่าน ล่า เป�
43 นองมู น้ี ฮูบ่ปาน กูยา่งกูเจ้อ แต่งล้า ชี ออื ไว้ ช�ี

นอยา่ พระโมเลค นา ไว้ ยา้ ยา้ง แต่ง ช�ี แน เรฟาน
ฮูบปาน ยา่ง คาตา แต่ง ช�ี‡

แฮ้แม้ยาว กงา นองมู นา เวอ่ แน ซฺาแอ ป่ี ล่าง
บาบิโลน อางเมิง แฮง้ ล่อบ่าปา แน� ยาว ยา่
เจ่น เพล่อ ป่ี ล่าแน�� ✡

44 �กงู อางฮู่ อางพี่ ออื ตีอางกืออางคาก โย้เวอ ด้ืง เมอ
เต็นท์ พาจาว ไวย้า้ จา เป� เต็นท์ แฮ้ พาจาว มาง โมเสส
นา มยา้ง ป่ี ยาว ม่า แต่ง ป่ี ชีแ่ม้แน� 45 ยาว กงู อางฮู่ อาง
พี่ ออื เต็นท์ ยา่ง กงา ยาว� ยองมือ เต็นท์ ยา่ง เช่ โยชูวา
ก้อง ซ่ืฺยกา เค่ แลน ช�ี กงู อางฮู่ อางพี่ ออืยา่ ยอง น้ืงชฺา่ตี
รบ ยา่ด กงา ชี โยเ้วอ แลน ช�ี แฮญ้่ามเมอ พาจาว ม้า ยาง
ตี ยองนา ป่ี ชี่ โย้เวอ� ชฺา้ง จา ออืนา ก่าอ่อก ช�ี แฮง้ยา้
เต็นท์ แฮ้ แฮ้เมอเวอ จาย ยา้ โย้เวอ ด้ืง ล้า ช�ี ก่าซ้าด ดา
วดิ อางญ่าม อางเมิง ฮูพลา เมอ เคอ ยา้เย�่ 46พาจาว มาง
ก่าซ้าด ดาวดิ นา นาบาตา ซอ เย�่ ก่าซ้าด ดาวดิ มือ พาจาว
มางนา ป้า ยาว� ยาโคบ พาจาว มางนา โบสถ์อางฮื่อ แต่ง
ป่ี ชี�่ 47 จ้า ม้าม้า แน โบสถ์อางฮื่อ แต่ง ป่ี ชี่ ม้า ก่าซ้าด
โซโลมอน ก่าซ้าด ดาวดิ อางยา่ มาง เย� 48 จ้า บ้าเจอล้อ
แม้เวมิ พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้า ชฺา้ง ออื โบสถ์อางฮื่อ
แต่ง ชี โย้ บ่าด่ืง เป� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื พาจาว มาง
จ่ีต่าง ยา่ง น้ีแม้แน จ่ี ชี ช�ี
49 �มู่งท่า น้ี กงา ต่างอี่ ยา่ง� ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ กงา ล่าค่ือ

น่าง เซฺ่อ ยา่ง�
‡ 7:43 7:43 เรฟาน น้ียา่ ดาวเสาร์ แฮง้ยา้� ✡ 7:43 7:43 อาโมส 5:25-27
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พาจาว มาง ม่า ชเีย� อา่ซ่าง มาง กงา ด้ืงยา้ แฮง้ บ่า
แต่ง ป่ี ล่าตอ กา�

50 ไม้ ม้างม้าเจ้อ น้ีออื กงา แต่งล้า แอ�� ✡
51 �นองมู น้ียา่ ชฺา้ง อางล้าน แน น่าป่าง ออื� นองมู น้ี

อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา กูเทอ ยา้ บ่าต่ือ น้า
แน บ่าต่ือ ฮา เค่ กา� นอง อางฮู่ อางพี่ ออื บ้าเจอล้อแม้ ฮา
ลือ ชี นอง แฮแ้ม้ยา้ ฮา เค่ แง� 52 นอง อางฮู่ อางพี่ ออื พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา กูคู่น ยา้ เค่คาม โก้นก้าว ช�ี ยอ
งมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อางมู� พระเยซู ลือ เมอ มอ
ชี ออืนา แซ่ ช�ี แน นอ พระเยซู นา บ่าแม่น แน ฮา ป้าน่อ
ยาว ยางนา แซ่ ช�ี 53 พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า มางนา ม่าย
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ นองนา ฮา้น ป่ี ลือ ป่ี ล่าง� จ้า นองมู
น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าฮา เค่��

สเทเฟน นา แซ่ ชยีา้ง
54 ยวิชฺา้ง ยอคา ออื แฮแ้ม้ กงากยา่ ยาว ซ่อเพ่แช่ทา ยา้

นืงบาค่า แง� 55 จ้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
สเทเฟน มาง ก้อง ด้ืง ลือ ชเีย� สเทเฟน มาง มู่งท่า ป่า
กยา่ แงน ฮูแล ป่ี ยาว พาจาว มาง ล่าท่ี แน พระเยซู มาง
นา มยา้ง ชเีย� พระเยซู พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ จูง
ชเีย� 56ยาว สเทเฟน จ่ี เย น้ีแม้แน� �ฮู ปาว� กงา มู่ง พอ
งอ่อก นา มยา้ง แอ� แน พระเยซู พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า
ป่ากยา่ จูง ช�ี� 57แฮเ้มอ เวอ ชฺา้ง มู ออื โฮก้ฮา้ว ล้า คู ชเีย
อางเซงป้าดจาแช เย� ยาว ล่าปู่ ยา่ง น่าซ่ืง เวอ วาบ แล่ คู
ยาว สเทเฟน ก้อง ฮื่น แล ชเีย� 58 ยาว สเทเฟน นา อาง
เมิง อางเง้ เวอ เซฺ่อ แอ ยาว ลอบา จาน ชเีย� ชฺา้ง สเทเฟน
นา อางซีอางแล จ่ีกาน คูชี อมื ยอง ค่าลาว อางเง้ ตูมเซฺ่อ
✡ 7:50 7:50 อสิยาห์ 66:1-2
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ยา่ง แล ออ่ก แล่ คู ช�ี ยาว ค่าพ่าย่า ยา่ค่า อางเม้ง เซาโล
แน ชี่ มาง ล่าค่ือ ก่องทาง โย้เวอ โบย ชเีย� 59 แฮ้แม้ยาว
ชฺา้ง มู อมื สเทเฟน มางนา ลอบา ยา่ง ชอ้นกา จาน ชเีย�
แฮ้เมอเวอ สเทเฟน น้ีแม้แน อธษิฐาน ฮา ชเีย� �พระเยซู
จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ� กงา อางค่องอางล้า มางนา ลือ ล่า
ล่าปาว�� แน� 60 ยาว สเทเฟน มือ ป่าตูคู ยาว อางเซง
บื้ง แน ฮา้ว ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� น้ีเทอ ยอง
อางซี ฮา ชี น้ียา่ ยองนา อางบล่าบ บ่าป่ี จา ป่ี โจ เป�� แฮ้
แม้ จ่ี เปิน ยาว สเทเฟน มือ ซ้ีฺ กา ชเีย�

8
ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออื อางตูกอางพาน ยา่ง

1สเทเฟน นา แซ่ ชีน้ี่ เซาโล มาง อางแบ อางมยา้ง ยา้เย�่
แน สเทเฟน นา แซ่ ชี่ น้ียา่ ยา อางซอ เย�

แฮญ้่ามเมอ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ นาบาตา เย ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออืนา ฮาก ก่า คูแง� ยองนา ฮาก บ่าโลง
เย� แฮ้แม้ยาว ยองมู ยา้ง กามาง กาต่ี เย เปิดเลิน้ แอน้
ช�ี ยูเดีย แควน แน สะมาเรยี แควน ออืเมอ แอน้ ชเีย�
จ้า ศิษยเ์อก ออื เกิง้เกิง้ บ่าแอ เย� 2 ชฺา้ง มู พาจาว มางนา
ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี่ออื สเทเฟน ศพ ยา่ง พูม ยาว สเท
เฟน นา อูง้ ซฺ้า ชเีย� 3 จ้า เซาโล ม้า ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ
ชี ออืนา� ยอง ยูม้ คล้าว ออืเมอ ออ้ง ชู แลยาว คอก ชู ล้อง
แล ชี ต่ืง ค่าพ่ายา่ ค่าบายา่ ออืนา โค ยา้ ชู ช�ี

ฟีลิป พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กวา่ ชยีา้ง
4 ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ยาว เปิดเลิน้ กวา่ ชี ออืยา่� ยอง

จาด้ืง ชี โย้เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง ม่าอู่บ
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ชเีย� 5 ยาว ฟีลิป* ม้า สะมาเรยี แควน อางเมิง ท่ือ เมิง
โย้เวอ แลน ช�ี ยาว โย้เวอ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ ยา่ง
ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ชเีย� 6 ชฺา้ง มู ออื ฟีลิป ม่าอู่บ แฮง้นา
กงากยา่ ยาว� แน ยาง อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา แฮง้
กงามยา้ง ยาว ปีนแตปีนนา ยา้ ด้ืง น้า คู ช�ี 7 ยาว ยา แด่
ยา่ ชฺา้ง ก้อง ออ้ง ชี ออืนา ก่า ช�ี ยาว แด่ยา่ อมืมือ อางเซง
บื้ง แน โฮก้ฮา้ว ออ่ก คู ชเีย� ชฺา้ง ล่าปู่ ล่าค่ือ อางงอ่ย แน
ชฺา้ง ต่องแก่ ออืนา คาตา ยา้ ยา โปยว ป่ี ชี�่ ชฺา้ง น้ีออื นา
ยา ชี น้ียา่ อางบยา่ ยา้� 8 แฮ้แม้ยาว อางเมิง แฮ้มาง ก้อง
ชฺา้ง อมื ม่อนซ้า จาบื่อด้ืงบื้อ ยา้เย�่

ซีโมน ก่าทา อางจา มาง
9 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา ชเีย อางเม้ง ซีโมน แน� ยา อาง

เมิง แฮเ้มิง ก้อง ด้ืง ล้า มล่าง กาชา เย� แน ยา ก่าทา เล่น
ยาว นาบาตา เย่ ก่าทา อางเลิง่ แฮง้ ค่ี แง� สะมาเรยีชฺา้ง
ออื บล่ืง แอ เคอ ยา้เย�่ ยา ชฺา้ง อางฮื่อ ล่าท่ี อางจา มาง
แน ฮาจ่าแล่ง เย� 10 ค่องชา่ง คาโคลาโค ชฺา้ง อางตูกอาง
พาน จาย ชฺา้ง อางจาอางปาง ยศ อางฮื่อ อางมอง เวอ เคอ
ออื ยางนา นาบาตา ซอ คูแง� ยาว น้ีแม้แน จ่ีกาง เย� �ค่า
พ่ายา่ น้ีม้า พาจาว มาง ล่าท่ี อางเม้ง �ล่าท่ี อางบยา่� แน ชี่
ยา้ง จา แง� 11 ซีโมน ยา ก่าทา อางเลิง่ ออื แบ มล่าง กาชา
เย� แฮแ้ม้ยาว ค่องชา่ง ออื ยางนา ซอ คูง เย� 12 จ้า ฟีลิป
พาจาว มาง อางเลิง่ ยา่ง ยองนา ม่าอู่บ ยาว แน พระเยซู
ครสิต์ ล่าท่ี ยา่ง ยองนา ม่าอู่บ แบ ป่ี ยาว� ค่องชา่ง อมืมือ
พระเยซู นา เจ่อ คู ช�ี ยาว ต่ืง ค่าพ่ายา่ ค่าบายา่ ยา้ ล้างตือ
พิธบีัพติศมา ฮา แล่ ชี�่ 13 ซีโมน คาตา เย พระเยซู นา เจ่อ

* 8:5 8:5 นู้เวอ ฟีลิป ม้า ฟีลิป ศิษย์ มาง เยด่ ท่ือม่าง กา บ่าอา่ เย�
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ช�ี แฮแ้ม้ยาว ยาง ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ยาว ยาง มือ
ฟีลิป ก้อง กูต่องกูต่ี ยา้ เค่ กวา่ ช�ี แน ฟีลิป มาง อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮายฮู ป่ี เมอ ยางมือ บล่ืง ยา้เย�่

14 ยาว ศิษย์เอก เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ด้ืง อมื แบน
ชเีย� สะมาเรยีชฺา้ง ออื พระเยซู นา เจ่อ คูชี แน� แฮ้แม้
ยาว ยองมือ เปโตร แน ยอหน์ เยด่นา ซฺาแอ ป่ี ชี�่ 15 เปโตร
แน ยอหน์ เยด่ โย้เวอ เคอ แอ ยาว� เย่ดมือ สะมาเรยีชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา อธษิฐาน ฮาย ป่ีง เย� ยองมู นา
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง กงาบู้ ป่ี แงแน� 16 ชฺา้ง น้ี
มู พระเยซู นา เจ่อ ยาว ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คู ชเีย�
จ้า อา่ซ่าง มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง บ่ากงาบู้ กา
ซ้ืง เย� 17 ยาว เปโตร แน ยอหน์ เยด่ มือ ยองมู อางตู่ เวอ
ล่าปู่ โบย† ยาว� ยองมู คาโคลาโค ยา่งมือ อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง ยา่ง กงาบู้ ชเีย�

18 ซีโมน มือ ศิษย์เอก ออื ค่องชา่ง ออื อางตู่ โย้เวอ ล่า
ปู่ ยา่ง โบย ยาว� ชฺา้ง ออื อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
กงาบู้ ชี แน มยา้ง เมอ� ซีโมน มือ ยาง พลู้ ยา่ง ศิษย์เอก
ออืนา ฮา้น ป่ี ชี่เย� 19 ยาว น้ีแม้แน จ่ี เย� �กงานามมือ
ล่าท่ี น้ีแม้แน จา ป่ี ล่าปาว� ยาว กงามมือ ชฺา้ง ออืนา ยอง
อางตู่ โยเ้วอ ล่าปู่ โบย ยาว� ยองนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง แฮง้ กงาบู้ ป่ีง แงแน��

20 จ้า เปโตร ซีโมน นา อี่จ้าด ชี น้ีแม้แน� �นา พาจาว
มาง ล่าท่ี แฮง้นา อางวื้อ กงากา แน เยง้ แง� แฮ้แม้แน
ยาว นาง อางโต แน นาง พลู้ น้ีง จ้ีบ โค โว� 21 พาจาว ม้า
อางแบ นาง นืงบา น้ียา่ บ่าซือบ่าปลอง แน� แฮแ้ม้แนยาว
† 8:17 8:17 ยองมู อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย น้ี พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา
ก่ามป่อน ป้า เมอ อางเซิง่อางไซ่ด่อล่อ แน�
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นา ล่ากาน น้ีง บ่ากงา วา่ กาน� 22 น้ีแม้แนยาว นายา่ นื
งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง โว� ยาว พาจาว มางนา
อธษิฐาน ฮา ป้า โว� กาเทอกา พาจาว ม้ายา่ นางนา อางซี
อางบล่าบ บ่ายู่ ล่า นาตู้� 23 กงา อางมยา้ง ยา้ นาง นืงบา
น้ียา่ อางบล่าบ แน อางเลิง่ เจอค้อย ออื ปล้ืง ยา้ จา แง��

24 แฮ้แม้ยาว ซีโมน มาง น้ีแม้แน จ่ี พอ ชเีย� �กงานา
นาง จ่ี แม้แน บ่าป่ี เพล่อ ล่า โจ� แฮแ้ม้ยาว ไน้ยา่ กงานา�
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ป้า ป่ี ล่าปาว� กงานา ปล่อง
ล่าว แน��

25 ยาว โยเ้วอ เปโตร แน ยอหน์ เยด่ พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ ม่าอูบ่ เปิน ยาว� เยด่ มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ พ่าวแอ้น แล่ ชเีย� แน เยด่ แก้บ้า ยอ่ แอ เมอ สะ
มาเรยี แควน โย้เวอ ไล ค่อง ยา้ พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น
ยา่ง ป่าว ม่าอูบ่ ช�ี

ฟีลิป เอธโิอเปีย ชฺา้ง มางนา ม่าอูบ่ ยา้ง
26 จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เท่วาด่า ท่ือองค์ มาง ฟีลิป นา จ่ีชา่ง

ชี น้ีแม้แน� �ต่องป่ี ป่ากยา่ ยอ่ แอน้ ปาว� แก้บ้า น้ีกยา้
แอน้ ปาว เยรูซาเล็ม อางเมิง จาย กาซา อางเมิง เวอ เคอ�
แน� (แก้บ้า แฮ้ม้า ตี อางกืออางคาก เจิน้เจ้อ บ่าจา เย��
27 แฮง้เย่ ฟีลิป ยอ่ แอ ช�ี โย้เวอ ค่าพ่าย่า เอธโิอเปีย ชฺา้ง
ท่ือม่าง จา ชเีย� ยา เอธโิอเปีย ก่าซ้าด มาง ราชนีิ มาง ยา่
เจ่น เย� ยา ขันที เพล่อ ยาว ค่าบายา่ น้ีมาง อางเกิง่อางก้อ
คาโคลาโค แฮง้ ฮูพลา ป่ี แง� ยา เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ
พาจาว มางนา ไว้ จายลือ ชเีย� 28ยาว อา่ม่อง ไค่ลอ ตา ยูม้
พ่าวแอ แล่เมอ� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มาง ปาบ
ยา่ง อา้น ชเีย� 29ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง
ฟีลิป นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �อา่ม่อง ไค่ลอ แฮ้ กาน ก้อง
แท้ แน ออ้งแล โว�� 30 ฟีลิป มือ อา่ม่อง ไค่ลอ แฮ้กาน
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ก้อง แท้ แน ฮื่น ออ้ง แลน ชเีย� ยาว ยา ค่าพ่ายา่ มาง พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มาง ปาบ อา้น อางเซง ยา่ง กงาก
ยา่ ชเีย� แฮแ้ม้ยาว ฟีลิป มือ น้ีแม้แน น้า ชเีย� �นาง ปาบ
อา้น แท้ น้า อางแบ กงา ไก ลา�� 31 ค่าพ่ายา่ มาง น้ีแม้แน
พอ ชเีย� �ล้อแม้ แบ กงากา แน อา่ซ่าง มาง บ่าม่า แบ ป่ี
ล่า น่อ�� ยาว ยาง ฟีลิป นา ยาง อา่ม่อง ไค่ลอ เวอ ท่ืงกงา่
แน ฮา้ว ตา ป่ี ชี�่ 32 น้ียา่ พระคัมภีร์ เวอ อางไล่ ค่าพ่าย่า
มาง อา้น ชยีา้ง น้ีแม้แน�
�ยางนา ชู ชี แกะ นา ชู แซ่ แม้แน�

ยา ท่ือก่าม แนม บ่ากงา จ่ี�
ยา แกะอางยา่ ชฺา้ง อางม่ือต่อนฮู มาง ล้าก้า โย้

เวอ น้ีม แน จา ชี แม้แน เพล่อ ช�ี ‡
33 ยางนา ฮาก ฮาย ซฺ่าจอ แมก่าก่อง แล่ ป่ี แง�

แน อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื บ่ากงา ลาบ�
ยา อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ บ่าจาก้ืง แน

ซ้ีฺ แอน ญา� อามือ ยา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ่า
จา กาน�� §✡

34 ค่าพ่าย่า ขันที มาง ฟีลิป นา น้ีแม้แน น้า ชเีย� �ม่า
ล่าวแล พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้า ยาง อางโต แฮง้นา จ่ีเคอ
จ่าแล่ง ลา อา้ว ฮากนา จ่ีเคอ แง�� 35 ยาว ฟีลิป มือ พระ
คัมภีร์ น้ีข้อ ก้อง ต่องก่าต่าง จ่ี ช�ี แน พระเยซู อางเลิง่ อาง
แม่น ยา่ง ค่าพ่ายา่ ขันที มางนา อูบ่น้า ป่ีชี่ เย�

36 เยด่ แก้บ้า เวอ อา่ม่อง ไค่ลอ ตาล้า เมอ ตี ท่ือต่ี ล้าง
อางจา นา มยา้ง ชเีย� ค่าพ่าย่า ขันที มาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี
‡ 8:32 8:32 ยางนา ชู ชี แกะ นา ชู แซ่ แม้แน� ยา ท่ือก่าม แนม บ่ากงาจ่ี
ยา แกะอางยา่ ชฺา้ง อางม่ือ ต่อน ฮู ล้าก้า โยเ้วอ น้ีม แน จา ชี แม้แน เพล่อ ช�ี
จ่ีต่าง น้ียา่ พระเยซู นา เพ้ก แง ยางนา ต้าดต่อน เมอ ยา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี เจ้ แน
อางโต บ่าแกจ่าแล่� § 8:33 8:33 ซ้ีฺ แอน ญา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ่าจา
กาน� น้ียา่ �ยาง จ่ีวดี แฮง้นา โญก ค้ืน แล ป่ี�� แน ฮา เวมิ ท่ือชา่ง กายา้�
✡ 8:33 8:33 อสิยาห์ 53:7-8
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�ล้าง ยา้ง โย้เวอ จาน ญ้า� กงา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา
แล่ อางกงา ยา้ลา�� 37 ยาว ฟีลิป มือ น้ีแม้แน พอ ชเีย�
�นาง นืงบา โค แน เจ่อ ยาว� ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่
อางกงา ยา้�� ค่าพ่ายา่ ขันที มาง น้ีแม้แน พอ ชเีย� �กงา
อางเจ่อ ยา้ พระเยซูครสิต์ ยา่ พาจาว มาง อางยา่� แน� *
38 ยาว ค่าพ่ายา่ ขันที มาง อา่ม่อง ไค่ลอ ยา่ง ม่า จ่อด ป่ี ชี�่
ยาว ฟีลิป เยด่มือ ล้าง คล้าว โยเ้วอ ลู่งแอ ช�ี ยาว ฟีลิป มือ
ค่าพ่ายา่ ขันที มางนา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ช�ี

39 แฮ้แม้ยาว เยด่ ล้าง เวอ ซ่ืฺยกา อ่อกล้า ชเีย� ยาว
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ฟีลิป นา ซ่ืฺยแล ชเีย�
แฮ้แม้ฮายยาว ค่าพ่าย่า ขันที มาง ฟีลิป นา แมก่า บ่ากงา
มยา้ง แล่ เย� ยาว ค่าพ่าย่า ขันที มาง กยา่ง เย แน แก้บ้า
ยอ่ แล แล่ ช�ี 40 ยาว ฟีลิป อาโซทัส อางเมิง โยเ้วอ เคอ ล้า
ช�ี พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ อางเมิง กูเมิง ต้าว ยา้
ป่าว กวา่ ช�ี ซีซารยีา อางเมิง โยเ้วอ เคอ ยา้�

9
เซาโล พระเยซู นา เจ่อ ยา้ง

1 แฮญ้่าม เวอ เซาโล ยา่ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา
แซ่ แงแน จ่ีแค ป่ี ชเีย� ยา ปุโรหติ อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มางนา
ซฺ้าแอ ชเีย� 2 โจ้ดมาย แต้ม ป่ีล่าว แน ป้า แอ ช�ี โจ้ดมาย
น้ี ดามัสกัส อางเมิง ยวิชฺา้ง โบสถ์ ออืเมอ ยอคา ออืนา ฮู ป่ีง
เย� ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ต่ืง ค่าพ่ายา่ ค่าบายา่
ยา้ ชู ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ซ่ืฺย โตด ลาบ ป่ีง�*

* 8:37 8:37 กรกี ปาบ ท่ือบ่า เวอ ข้อ 37 นู้เวอ แต้ม กาน แล่ ชี น้ีแม้� ฟีลิป
พอ ชี �นาง นืงบาโค แน เจ่อ ยาว น้า อางฮา กงา กา�� เจ้าหน้าท่ี มาง จ่ี แง�
�กงา อางเจ่อ ยา้ พระเยซูครสิต์ ม้า พาจาว มาง อางยา่ แน�� * 9:2 9:2
เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ จาย ดามัสกัส อางเมิง โยเ้วอ แก้บ้า ยอ่ แอ น้ี 6 นืง
ยอ่ แง�
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3 เซาโล ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ แก้บ้า ยอ่ ชา เคอ แอ
เมอ� มู่งท่า โย้เวอ ซฺ้อก ยา้ แปล้น ลือ ช�ี ยาง อางโต โย้
เวอ แปล้น แน แวด ช�ี 4 ยาว เซาโล มือ น้ืงชฺา่ เวอ เลิง
แอน้ ช�ี ยาว จ่ีเซง กงากยา่ ชี น้ีแม้แน� �เซาโล เวอ เซา
โล เวอ นา บ้าเจอ ฮาย กงานา คาม ล่าง��

5 เซาโล มือ น้ีแม้แน พอ ชเีย� �นา อา่ซ่าง�� ยาว อาง
เซง พอ ลือ ป่ี ชี�่ �กงา เยซู นาง เค่คาม ล่าชี มาง ยา้�
6 ทานล้า ยาว ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ออ้งแลน ปาว� โย้
เวอ ชฺา้ง จา แง นางนา ม่า ล่าง นา บ้าเจอ กงา ฮา แงแน��

7 ชฺา้ง เซาโล ก้อง เค่ ล้า ชี ออื จ่ีเซง แฮง้ญา เย่ กยา่ คู
ช�ี จ้า ชฺา้ง จ่ี มางนา บ่าฮู มยา้ง กาเย� แฮ้แม้ยาว ยองมู
ยา้ง นืงบาม่าน เจิน้เจ้อ บ่าจ่ีอ่อก กาเย� 8 เซาโล ทาจูง ล้า
ยาว� แมนือ ยา่ง เจิน้เจ้อ นา บ่าฮูมยา้ง กาเย� แฮง้เย่ ชฺา้
งมู อมื เซาโล นา ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ซ่ืฺย ชื้ง แลน ช�ี
9 เซาโล เจิน้เจ้อ นา บ่าฮูมยา้ง กาแน เจิน้เจ้อ บ่ากงาจฺ่า บ่า
กงาต้าง แน 3 นืง เย�

10 ดามัสกัส อางเมิง คล้าว โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ มาง
จา เย� ยาง อางเม้ง อานาเนีย แน� แมบืน† คล้าว โย้เวอ
จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �อานา
เนีย เวอ� ยาง พอ ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ กงา
นู้เวอ เป��

11 จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ทานล้า
ยาว แก้บ้า อางเม้ง อางปลอง แน ชี โย้เวอ แล ปาว� ยาว
ยูดาส‡ ยูม้ โยเ้วอ ออ้งแล โว� ค่าพ่ายา่ อางเม้ง เซาโล ทาร์
ซัส ชฺา้ง มางนา น้า ซฺ้า แล โว� อามือ ยา อธษิฐาน ฮา แง�
12 ยาว เซาโล มาง ท่ือชา่งกานญา แมบืน บืน มยา้ง ช�ี ค่า
† 9:10 9:10 แมบืน น้ี พาจาว มาง ชฺา้ง นา จ่ี ชา่ง ซ้ี เมอ ตอล้า แง� ‡ 9:11
9:11 ยูดาส น้ีม้า พระเยซู ศิษย์ มาง บ่าอา่�
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พ่าย่า ท่ือม่าง จา ชียา้ง อางเม้ง อานาเนีย แน ยา ยูม้ คล้า
ว เวอ ออ้งล้า ช�ี ยาว ยาง อางโต เวอ ล่าปู่ โบย ช�ี ยางนา
ฮาย ท่ือเทอ ฮูมยา้ง ป่ี แง� แน�

13 อานาเนีย น้ีแม้แน พอ ชเีย� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ�
กงา กงากยา่ ยา่ ชฺา้ง อางบยา่ จ่ี กาแง� ค่าพ่ายา่ น้ีม้า นาง
ชฺา้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง คล้าว โย้เวอ ด้ืง ออืนา อางเลิง่ บ่า
แม่น ฮา ชแีน� 14 ยา ปุโรหติ ยอคา ออืก้อง ล่าท่ี กงา ช�ี
นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค นางนา นืงบาชี ล่าง ออืนา ชู แง� แน�

15 จ้า จ่ีวีดอางซ้ืง มาง อานาเนีย นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�แอ ปาว ค่าพ่ายา่ น้ีมางนา กงา แชยู้้ ยา่� ยา กงา อางเลิง่
อางแม่น น้ีง กงา ป่าว กวา่ แง� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา แน
ก่าซ้าด มู ออืนา แน อสิราเอล ค่องชา่ง ออืนา กงาม่า แบ ป่ี
แง� 16 ยาว กงายา่ เซาโล นา ฮายแบ ป่ี แน� ยา กงา ปา
ปาย อางตูกอางพาน อาล้อม้อก กงา โอด้ แง แน��

17 ยาว อานาเนีย มือ แอน้ ยาว ยูม้ คล้าว เวอ ออ้งแล
ยาว� ยาง ล่าปู่ ยา่ง เซาโล อางตู่ เวอ โบย ยาว น้ีแม้แน จ่ี
ช�ี �เซาโล เวอ� พระเยซู นางนา มยา้ง ป่ี ล่า ชี มาง� นาง
แก้บ้า ยอ่ ล้า เมอ กงานา ซฺาล้า ป่ี ล่าง� นางนา ฮาย ท่ือ
เทอ มยา้ง ป่ี ล่าง� แน นางนา ฮาย อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง ปล้ืง แน จา ป่ี ล่าง�� 18 ยาว ม้างม้าเจ้อ จา เย
ท่ือเจ่อ อางเกด แม้แน เซาโล แมนือ เวอ ซฺ้อก เย ออ่ก ลือ
ช�ี ยาว เซาโล มือ ท่ือเทอ มยา้ง ล้า แล่ ชเีย� ยาว ยาง
ทานล้า ยาว ล้างตือพิธบีัพติศมา ลาบ ชเีย� 19 แน ฮา่งจฺ่า
เปิน ยาว ยาง แฮง่จา แก่นคา ล้าช�ี

เซาโล ดามัสกัส อางเมิง โยเ้วอ ม่าอูบ่ ยา้ง
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ยาว เซาโล มือ ดามัสกัส อางเมิง คล้าว โย้เวอ พระเยซู
ศิษย์ ออืก้อง ไลนืง ยา้เย่ ซ่าว ด้ืง ช�ี

20ยาว ยาง ซฺ้อก ยา้ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ พระเยซู อางเลิง่
อางแม่น ยา่ง ป่าว แล ช�ี ยา น้ีแม้แน จ่ี เย� �พระเยซู ยา
พาจาว มาง อางยา่� แน�

21 ชฺา้ง คาโคลาโค เซาโล แฮแ้ม้ จ่ี นา กงากยา่ ยาว นืงบา
ม่าน คูง แง� ยาว น้ีแม้แน จ่ี กางเย� �ชฺา้ง น้ีมาง บ่าอา่
ลา เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง เยซู นา เจ่อ ออืนา เค่คาม
ชี ม้า� แน ยาง นู้ ล้า ชี น้ียา่ ชฺา้ง แฮ้ออื นา ชู ยาว ปุโรหติ
ยอคา ออืนา ป่ี แงแน บ่าอา่ ลา��

22 ยาว เซาโล ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ ล่าท่ี จา เค่ เย� แน ยวิ
ชฺา้ง ดามัสกัส อางเมิง ด้ืง ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ี ชี�่ พระเยซู
ยา่ พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด แช้ เพล่อ ป่ี ชี่
มาง ยา้ แน� แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง มู อมื เจิน้เจ้อ บ่าจ่ีเจ้ แล่ตอ
กาเย�

เซาโล ยางนา แซ่ แฮง้นา ฮื่น ยา้ง
23 ไลนืง ปูน ชีชา่ ยาว ยวิชฺา้ง ออื ก้ืดคาน เซาโล นา ชา

แซ่ คู เย� 24 จ้า เซาโล แบออน แบ ชเีย� ยองมู ยา่ง อาง
เมิง ล้องก้อ เวอ ค่าวจอ ยาว เซาโล นา ล่อ แซ่ ชี ต่ืง มู่งค่ี
นืงก้อง ยา้เย�่ 25 จ้า พระเยซู นา เจ่อ ออื เซาโล นา มู่งค่ี
เวอ ค่าว ซ่ืฺย ฮื่น ชเีย� ยองมู ยา่ง เซาโล นา ซ้าล้อง อาง
ฮื่อ คล้าว โยเ้วอ ด้ืง ป่ี ยาว กล่ามกล่าม แน อางเมิง ก้ามท้ือ
เวอ คลา ลู่งแอ ป่ี ชี่ เย�

เซาโล เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง ชยีา้ง
26 เซาโล เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคอ ลือ ยาว� ยาง

พระเยซู นา เจ่อ ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แล ช�ี จ้า ยอ แค
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คูง แน บ่าเจ่อ คู เย เซาโล พระเยซู นา ม้าม้า แน เจ่อ ชแีน�
27 จ้า บารนาบัส ยา่ เซาโล นา ศิษยเ์อก ออืก้อง ซ่ืฺย แอน้ ยาว
อูบ่น้า ป่ี ชี่ เย� แก้บ้า ยอ่ เมอ เซาโล จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล้อ
แม้ กงามยา้ง ช�ี แน ยางนา บ้าเจอ จ่ีชา่ง ชี แน� บารนา
บัส อูบ่ แล่ง เย ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ จาด้ืง เมอ เซาโล
พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ม่าอู่บ ชี เจิน้เจ้อ นา บ่าแค
แน� 28 ยาว พระเยซู ศิษยเ์อก มู อมื เซาโล นา ท่ืงกงา่ แน
ด้ืง ป่ี ชเีย� แฮแ้ม้ยาว เซาโล มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ
ด้ืง ช�ี แน พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ต้าว ยา้ ม่าอู่บ
กวา่ ชี เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน� 29 เซาโล ยวิชฺา้ง กรกี ต่าง จ่ี
ออืนา จ่ีเจ้ ชา่ง ชเีย� แฮง้ยา้ ยองมู ยา้ง เซาโล นา ชา แซ่
คูง แง� 30 พระเยซู นา เจ่อ อมื น้ีเลิง่ แบ ยาว ยองมู ยา้ง
เซาโล นา ซีซารยีา อางเมิง โย้เวอ ซ่ืฺย ล้องตา แอน้ ชเีย�
ยาว ทารซั์ส อางเมิง โย้เวอ ซฺาแอ ป่ี ชี่ เย� ทารซั์ส ค่อง น้ี
ยา่ เซาโล ค่อง เกิด้ ชี ยา้งยา้�

31 แฮ้แม้ฮายาว ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออื
ยูเดีย แควน กาลิลี แควน แน สะมาเรยี แควน จา ด้ืง คูชี
อมื จาบื่อด้ืงบื้อ เย จา คู ช�ี ยองมู น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา
นาบท้ือ คูง เย� แฮ้แม้ฮายาว ยองมู ยา้ง อางอา้น ยา่ง ล่อ
บ่าปา เย่ พระเยซู นา เจ่อ แลน แล่ คู ช�ี แน อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า ยองนา ปล่อง เย� แฮง้ยา้ ชฺา้ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชอีมื บยา่ เค่ ช�ี

เปโตร ลิดดา อางเมิง แน ยฟัฟา อางเมิง โยเ้วอ แลน ชี
32 เปโตร กูต่องกูต่ี ต้าว แน แล เมอ� ยาง ลิดดา อางเมิง

โย้เวอ แลน ช�ี ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา บ่อ ซฺ้า แล
ช�ี 33 แน ยา โย้เวอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง นา มยา้ง ชี อางเม้ง
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ไอเนอัส แน� ยา ต่องแก่ เพล่อ ยู่ป่าม เวอ ยู่ ล้า 8 ปี เคอ
ชา เย�่ 34 เปโตร ยางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ไอเนอสั เวอ�
พระเยซูครสิต์ นางนา พ่าญาด ยา โปยว ป่ี ล่างญา� ทาน
ล้า ยาว ยู่ป่าม กอ ปาว�� ยาว ไอเนอัส ม่าง ซฺ้อก ยา้ ทาน
ล้า ช�ี 35 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ลิดดา อางเมิง แน ชาโรน
อางเมิง โย้เวอ จา ด้ืง ชี อมื� ไอเนอัส นา มยา้ง ยาว ยองมู
ยา่ง จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เจ่อ คู ช�ี

36 ยฟัฟา อางเมิง โย้เวอ ค่าบายา่ พระเยซู นา เจ่อ มาง
ท่ือม่าง จา เย� ยาง อางเม้ง ทาบิธา แน� ฮบีรู ต่าง เย�
จ้า กรกี ต่าง น้ี โดรคัส§ แน ฮา้ว แง� ยา อางเลิง่ อางแม่น
อางเลิง้ กาเย ฮา แง� แน ชฺา้ง อางตูกอางพาน นา อางเกิง่
เป่ิง ป่ี แง� 37 แฮญ้่าม ยา ด้ากยา้ง ซ้ีฺ ชี ยาว ยูม้ต่องยูม้
ทาง ชฺา้ง อมื ยาง ศพ ยา่ง ล้างคล่าว ป่ี ชี่ ยวิ อางล้ีบอางล่า
ว แม้แน� ยาว อางฮอ้ง อางท่า เวอ ชี แล ยาว ล่อ พูม เย�
38 ยาว ลิดดา อางเมิง น้ียา่ ยฟัฟา อางเมิง โย้เวอ อางแท้
เย� พระเยซู นา เจ่อ ออื เปโตร ลิดดา อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง ชี
แน กงากยา่ ยาว� ยองมู ยา้ง ค่าพ่ายา่ 2 คู่น ซฺาแอ ป้า ป่ี ชี่
น้ีแม้แน� �กงู ก้อง อางไว่ แน เค่ ล้า ปาว��

39 แฮ้แม้ยาว เปโตร มาง ค่าพ่าย่า ม่าง เยด่ ก้อง เค่ แล
ชเีย� เคอ แล ยาว เยด่ มือ เปโตร นา อางฮอ้ง อางท่า เวอ
ซ่ืฺย ตาแลน ชเีย� แมม้าย มู ออื เปโตร ก้อง จูง อูง้ แวด คู
ชเีย� ยาว ค่าลาว อางเง้ ตูมเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม โดรคัส
แมม้าย ออืนา เพิด ป่ี ชี่ ยา้ง ม่ายฮู ป่ีชี่ เย� 40 เปโตร ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ม่า อางฮอ้ง อางเง้ เวอ อ่อกแอ ป่ี ชี่ เย�
ยาว ยาง ท่ือม่าง แน ป่าตูคู อธษิฐาน ฮาย ป้า ช�ี ยาง แมก่
§ 9:36 9:36 โดรคัส น้ี กรกี จ่ีต่าง� แน ทาบิธา น้ี อารเมค จ่ีต่าง� จ่ีต่าง 2
เจ้อ น้ี ฮอป่อง นา ฮา แง�
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า ยา่ง ศพ จา ป่ากยา่ พลาบ แอ ป่ี ยาว จ่ี ชี น้ีแม้แน� �ทา
บิธา ทานล้า ปาว�� โดรคัส ม่าง ซฺ้อก เย แมนือ ยา่ง พอง
ล้า ช�ี แน เปโตร นา ฮูมยา้ง ยาว ยาง ทาด้ืง ล้า ชเีย� 41 เป
โตร แฮง้เย่ โดรคัส นา ล่าปู่ ชู ทาจูง ล้า ป่ี ชี�่ ยาว ชฺา้ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชี ออืนา แน แมม้าย มู ออืนา ฮา้ว ออ้งล้า ป่ี
ยาว ยองนา ฮาย มยา้ง ป่ี ชี่ โดรคัส ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แน�

42 น้ีเลิง่ ยฟัฟา อางเมิง โยเ้วอ จ่อด ยา้ แบ โค ช�ี แฮแ้ม้
ยาว ชฺา้ง อางบยา่ เย จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา นืงบาชี ยาว เจ่อ
ล้า คูช�ี 43 เปโตร ยฟัฟา อางเมิง โย้เวอ ไลนืง เย ด้ืงแลน
แล่ชี�่ ซีโมน ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า มาง ยูม้ โยเ้วอ ด้ืง แล
ชเีย�

10
โครเนลิอสั ยาง ชฺา้ง มางนา ม่า เปโตร ก้อง แอ ป่ี ชี่ ยา้ง

1 ซีซารยีา อางเมิง โย้เวอ ตาฮา้น นายรอ้ย* ท่ือม่าง จา
แง โรมชฺา้ง เย� แน อติาลี กองพัน เวอ ตาฮา้น มาง เย�
อางเม้ง โครเนลิอสั แน� ยา กองรอ้ย ฮูพลาฮู มาง เย�
2 ยา ศาสนา ท้ือจ่า อางแม่น เย� ต่ืง ยาง อางโต แน ยาง
ยูม้ชฺา้ง ออื พาจาว มางนา นาบท้ือ คูง เย� ยา ชฺา้ง อางตู
กอางพาน ออืนา ปล่อง ยาว อางเกิง่อางก้อ เป่ิง ป่ี เย� แน
พาจาว มางนา อางเลิง้ กา ยา้ อธษิฐาน ฮาย ป้า แง� 3 แฮ้
เมอ เวอ 3 โมง มู่งค่ีล้าก้า เวอ โครเนลิอสั แมบนืบืน† ชี เจ้ง
ยา้เย�่ พาจาว เท่วาด่า ท่ือม่าง มาง ยางนา ออ้ง จ่ีชา่ง ล้า
ชี น้ีแม้แน� �โครเนลิอสั เวอ��
* 10:1 10:1 นายรอ้ย น้ี โรมชฺา้ง ออื ตาฮา้น� ตาฮา้น 100 คู่น นา ฮูพลา แง�

† 10:3 10:3 แมบืน น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง นา ซฺาลือ เมอ ตอล้า ป่ี ยา้ง�
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4ยาว โครเนลิอสั พาจาว เท่วาด่า มางนา อางแค แน บล่ืง
แน ฮู ยาว น้า ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอ�� แน� แฮแ้ม้ยาว พา
จาว เท่วาด่า มาง ยางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �พาจาว ม้า
นาง อธษิฐาน ฮาย ป้า ยา้ง กงากยา่ ญา� แน ยา นาง ชฺา้ง
อางตูกอางพาน นา ปล่อง อางเกิ่งอางก้อ เป่ิง ป่ี แฮง้นา นื
งบาจาบ ล่าง� 5 อามือ ยฟัฟา อางเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง ซฺาแอ ป่ี
โว� ค่าพ่าย่า อางเม้ง ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮา้ว มางนา
นางก้อง ซ่ืฺยล้า โว� 6 ยา ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า อางเม้ง
ซีโมน แน ชี่ มาง ก้อง จาด้ืง แง� ยาง ยูม้ น้ียา่ ทะเล ก่อง
ทาง โยเ้วอ��

7 พาจาว เท่วาด่า ม่าง โครเนลิอสั นา จ่ีชา่ง เปิน ยาว เจิก่
แล ชเีย� แฮง้เย่ โครเนลิอสั ม่าง ยาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ ยา่
เจ่น ออืนา 2 คู่น ฮา้ว ล้า ป่ี ชี�่ แน ตาฮา้น อางเก่ยอางเลิง้�
ศาสนา นาบท้ือ อางแม่น ท่ือม่าง มางนา ยางก้อง ฮา้วล้า ป่ี
ชี�่ 8 ยาว ยาง อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชยีา้ง ยองมู นา อู่
บน้า ป่ีชี่ เย� แฮแ้ม้ฮายาว ยองมู นา ยฟัฟา อางเมิง โยเ้วอ
ซฺาแอ ป่ีชี�่

เปโตร แมบืน แม้แน มยา้ง ชยีา้ง
9 ท่ือนืง จายล้า แล่เมอ ยองมู ยา้ง แก้บ้า ยอ่ ยฟัฟา อาง

เมิง โยเ้วอ ชาเคอ แล เมอ� แฮญ้่าม ยา่ นืงก้องฮา่งจฺ่าญ่าม
ชาเคอ กาชา เย�่ ยาว เปโตร มือ ยูม้ ดาดฟ้า เวอ ตาแล
อธษิฐาน ฮา แล ช�ี 10 เปโตร ฮา่งแบ่ ฮา่งจฺ่า ซ้ีง เย�
แฮญ้่าม เวอ ชฺา้ง ยูม้ คล้าว จา ออื ก่างพ่าแต่ง คูเมอ เป
โตร มือ แมบื้น แม้แน มยา้ง ชเีย� 11 ยาว มู่ง ยา่ง พองอ่
อก นา มยา้ง ชเีย� แน ม้างม้าเจ้อ มยา้ง ชเีย� พ้า อางฮื่อ
คลา ลู่งลือ ชี แม้แน จา เย� พ้า แฮ้ พื้น ยา่ 4 แจ้ง แน พือ
ยาว เทิง ชี ชเีย� ยาว กล่ามกล่าม แน ชฺา้งอางเมิง เวอ คลา
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ลือ ป่ี ชี�่ 12 พ้า คล้าว โย้เวอ ซ้าด กูยา่งกูเจ้อ ยา้ จา แง�
ต่ืง ซ้าด ต่อ โจง กวา่ ออื แน ฮายา่ ออื เย� 13 แน อางเซง
น้ีแม้แน จ่ี เย� �เปโตร เวอ� ทานล้า ยาว ซ้าด น้ีออืนา แซ่
จฺ่า โว��

14 เปโตร น้ีแม้แน พอ ชเีย� �บ่ากงา เป จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
เวอ� กงา ซ้าด อางโซอางซา โมเสส อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ
บ่าป่ี จฺ่า ออื บ่าจฺ่า กางซ้ืง��

15 ยาว อางเซง แล่ง แน ท่ือเทอ จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ม้าง
ม้าเจ้อ อางเกิง่ พาจาว มาง ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ยาว� นา บ่าเซิฺ่
งบ่าซฺ่าง แน บ่าท่ือ กานโจ�� 16 อางเลิง่ น้ีแม้แน 3 เทอ เย
ตอล้า ช�ี ยาว อางเกิง่ คาโคลาโค ยา่ง มู่งท่า โย้เวอ ซฺ้อก
เย่ ฮา้น พ่าวแลน แล่ ช�ี

17 เปโตร นืงบาม่าน ชี แมบืน แม้แน มยา้ง ชี น้ียา่ บ้าเจอ
นา ฮา แงแน� ยาว แฮญ้่าม เวอ ชฺา้ง โครเนลิอสั ซฺาล้า ป่ี
ชี่ อมื ล้องก้อ ก้ามท้ือ ล้าก้า โย้เวอ จูง คู ช�ี แน ซีโมน ยูม้
ยา้ง น้า ซฺ้า ช�ี 18 ค่าพ่าย่า แฮมู้ มือ ฮา้ว น้า ชี น้ีแม้แน�
�ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮา้ว แฮม้้า นู้เวอ ชา่ ด้ืง� แน�

19 เปโตร ยาง อางเลิง่ แมบืนบืน ชียา้ง เยง้ จา เมอ�
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ชเีย� �ค่าพ่าย่า 3 คู่น จา แง นางนา น้า ซฺ้า ล่าง� 20 ทาน
ล้า ปาว อางอ่อก เวอ ลู่งแอ ปาว� กงา ยองนา ฮา้ว ล้า ป่ี
แอ�่ แฮ้แม้ยาว เจิน้เจ้อ บ่าเยง่ กานโจ ยอง ก้อง เค่แอน
โว�� 21 ยาว เปโตร ลู่งแอ้น ยาว ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ชเีย� �นอง ชฺา้ง ซฺ้า กวา่ ม้า� กงา ยา้ บ้าเจอ เวอ��

22 ยองมู ยา้ง น้ีแม้แน พอ ชเีย� �ตาฮา้น นายรอ้ย โค
รเนลิอสั กงูนา ซฺาล้า ป่ี ล่าง� ยา ชฺา้ง อางแม่น พาจาว มาง
นา นาบท้ือ แง� แน ยวิชฺา้ง คาโคลาโค ออื ยางนา นาบท้ือ
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แง� พาจาว เท่วาด่า มาง ยางนา ม่า นางนา ป้า ล่ายาว ยาง
ยูม้ โย้เวอ แล ป่ี ล่าง� นาง อางเลิง่ อูบ่ แฮง้ น้า แงแน��
23 แฮ้แม้ยาว เปโตร ค่าพ่าย่า 3 คู่น ออืนา ชา่ง ยูม้ เวอ ซ่า
วด้ืง ป่ี ชี�่ ซอทา แปล้น ล้ายาว เปโตร มือ ยองก้อง เค่แลน
ช�ี แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ยฟัฟา อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ
ออื คาตา เค่แอน ช�ี 24 ท่ือนืง จายล้า แล่ยาว ยองมู ยา้ง
ซีซารยีา อางเมิง โยเ้วอ เคอ ล้า ช�ี แฮเ้มอ เวอ โครเนลิอสั
มือ ยองมู นา ล่อ จา เย� ยาว โครเนลิอสั ม่าง ยาง ยา่ชา่ง
ม้องน้าม แน อางชา่ง อางเก่ยอางเลิง้ กา ออืนา คาตา ยา้
ป้า ฮา้ว ล้า ช�ี

25 เปโตร ยูม้ คล้าว โย้เวอ ชา ยอ่ ออ้งแล เมอ� โครเนลิ
อสั ม่าง มยา้ง ยาว เปโตร ล่าค่ือ เวอ บอกไว้ ชเีย� 26 ยาว
เปโตร โครเนลิอสั นา ชูทานล้า ป่ี ชี่ แน น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�ทานล้า ปาว กงา นอง แม้แน ชฺา้ง ท่ือชา่งกานญา�� 27 เป
โตร โครเนลิอสั นา จ่ีชา่งปา แน ยูม้ คล้าว โย้เวอ ยอ่ ออ้ง
แล ชเีย� แน โย้เวอ ชฺา้ง อางบยา่ ชอ้นกาจา นา มยา้ง แล
ชเีย�

28 เปโตร ยองมู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นองมู น้ี อาง
แบ ยา้ ยวิชฺา้ง ออื ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ซฺ้ามี น้ียา่ อางล้ีบอาง
ล่าว เวอ อางซี แน� จ้า พาจาว มาง กงานา ฮาย มยา้ง ป่ี
ล่าง� ฮากนา บ่าฮา้ว แจ ชฺา้ง บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง แน� 29แฮง้ยา้
กงานา ชฺา้ง ลือ ฮา้ว ล่าเมอ� กงา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี แง� จ้า กงา
อางอี้ น้า ล่าปานา นองมู น้ียา่ กงานา บ้าเจอ ฮา นา ฮา้ว ล้า
ป่ี ล่าแง��

30 แฮแ้ม้ยาว โครเนลิอสั มือ น้ีแม้แน พอ เย� �4 นืง จา
ชา่ง นู้เวอ 3 โมง มู่งค่ีล้าก้า อาม้ือ น้ีญ่าม แม้แนยา้ กงา
ยูม้ คล้าว โยเ้วอ อธษิฐาน ฮาจา เมอ� ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา
แง� ค่าลาว อางป่อน แปล้น บล่าบบล่าบ แน ตูม แล่ยาว
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กงา ล้าก้า โยเ้วอ จูง ลือ แง� 31 ยาว กงานา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ล่าง� �โครเนลิอสั เวอ� พาจาว มาง นาง อธษิฐาน ฮา ยา่ง
กงากยา่ ญา� แน นาง ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา อางเกิ่
งอางก้อ เป่ิง ป่ี แฮง้ ซอ แง� แน น้ีงยา้ พาจาว มาง นางนา
ป้ือ ล่าง� 32 นางนา ม่า ล่าง ชฺา้ง ซฺาแอ ป่ี โว ยฟัฟา อางเมิง
โย้เวอ� ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮา้ว มางนา ป้า ยาว นู้เวอ
ฮา้ว ล้าน โว� ยา ซีโมน ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า มาง ยูม้
ทะเล ก่องทาง โย้เวอ ด้ืง แง�� 33 แฮ้แม้ยาว กงาม ซฺ้อก
ยา้ ชฺา้ง ซฺาแอ นางนา ป้า ยาว ฮา้ว แอ ป่ี ล่าแอ�่ แน นาง
ล้า ชี น้ีง นาบาตา ยา้ ยีน่ดี ฮา แง� อาม้ือ กงูมู น้ียา่ พาจาว
มาง ล้าก้า โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน จา แง� จ่ีวีดอางซ้ืง มาง จ่ี
ต่าง นางนา จ่ี ป่ี ล่าง แฮง้ น้า คู แงแน��

เปโตร พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ยา้ง
34 แฮ้แม้ยาว เปโตร มือ ต่องก่าต่าง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�

�อาม้ือ กงา แบ ตืกตืก คางญา พาจาว ม้า อา่ซ่าง มางนา
แมก่า บ่าชี่ แน� 35 ยา ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ยางนา นาบท้ือ
ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีง� 36 แน อางเลิง่ อางแม่น อสิรา
เอลชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง ป่ี ชี่น้ี นองมู น้ีง อางแบ คูยา้�
พาจาว ม้า พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ ปาปาย ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด
ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แงแน� พระเยซู ชฺา้ง คาโคลาโค
ออื จ่ีวดีอางซ้ืง มาง� อสิราเอลชฺา้ง ออื จ่ีวดีอางซ้ืง มาง แอ่
แน บ่าอา่� 37 แน นองมู น้ีง อางแบ คูยา้ พระเยซู ประเทศ
อสิราเอล โยเ้วอ บ้าเจอ ฮาย ชี แน� กาลิลี แควน โยเ้วอ ต่อ
งก่าต่าง ฮาย ช�ี พระเยซู ฮา ชี น้ียา่ ยอหน์ ชฺา้ง ออืนา ล้าง
ตือพิธีบัพติศมา อางเลิง่ แฮง้ ป่าว เมอ ฮาย ล้า ช�ี 38 นอ
งมู น้ีง อางแบ ยา้� พระเยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง มาง อางเลิง่ น้ี
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ยา่� ยางนา พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
ฮาย จา ป่ี ชี่ แน ล่าท่ี ป่ี ช�ี นองมู น้ีง อางแบ ยา้� พระเยซู
อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี ต้าว ยา้� แน นองมู น้ีง อางแบ ยา้
ยา ชฺา้ง แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี่ ออืนา ล้อแม้ ก่าอ่อก แงแน� พา
จาว ม้า พระเยซู ก้อง ด้ืง แง� น้ีงยา้ พระเยซู อางเลิง่ น้ี
ออื ฮากงา กาแง� 39 กงา พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง ยวิ
ชฺา้ง ออื น้ืงชฺา่ตี ออืเมอ จ่อด แน อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี
แฮง้นา กงามยา้ง แอ� แน ยองมู ยา้ง ยางนา ไม้กางเขน
ท่า เวอ ต่ือต้ีด แซ่ ช�ี 40 จ้า พระเยซู ซ้ีฺ 3 นืง เคอ ยาว พา
จาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี ยาว ฮากนา มยา้ง ป่ี ชี�่ 41 จ้า
ชฺา้ง คาโคลาโค แน มยา้ง ป่ีง บ่าอา่ เป� พาจาว ม้า ชฺา้ง
ยาง แช้ยู้ พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ชี่ ออืนา ญา มยา้ง ป่ีง� แน ชฺา้ง
พี่ญ่าน เพล่อ คูชี น้ีออื กงูมู น้ีงยา้� พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า
แล่เมอ ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาจฺ่ากงาต้าง ชอีอื ยา้� 42ยา
กงูนา ม่า ล่าง อ่อกแอ ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ฮากนา
ป่าว แบ ป่ี โว� พระเยซู ยา่ พาจาว มาง ต้างแต่ง ชฺา้ง อาง
แต่ แน ชฺา้ง อางซ้ีฺ ออืนา ต้าดต่อน ป่ีชี่ มาง ยา้� 43 แน พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อมื พระเยซู นา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ีง� พระ
เยซู ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา เจ่อ ออืนา ยอง อางซีอางบล่าบ
ฮา ชี ออื ปล่องปูน ป่ี ชี�่�

ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง กงาบู้
ชยีา้ง

44 เปโตร พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ จ่ี จา เมอ� อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ด้ืง น้า ออืก้อง ด้ืง ลือ
ช�ี 45 พาจาว ม้า ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง ยา่ง ป่ี ชี่เย� แฮ้แม้ยาว เปโตร ก้อง ยวิชฺา้ง พระ
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เยซู นา เจ่อ ยาว เค่ ล้า คูชี อมื นืงบาม่าน คู ชเีย� 46 ยอ
งมู ยา้ง กงากยา่ ชี ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี
ชี แน พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูชี แน� 47 เปโตร จ่ี
เย น้ีแม้แน� �ยองมู น้ียา่ กงู แม้แน อางค่องอางล้า อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง กงาบู้ คูงญา� น้ีแม้แนยาว ยองมู น้ีง มือ ล้าง
ตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ อางกงา ยา้เป� แน� 48 แฮง้ยา้ เป
โตร มือ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ม่า พระเยซูครสิต์ อางเม้ง โย้
เวอ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ ป่ีชี�่ แฮ้แม้ฮายาว ยองมู
ยา้ง เปโตร นา ชา่ง ยอง ก้อง 2-3 นืง ซ่าว ด้ืง แล่ ป่ีชี�่

11
เปโตร เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ พ่าว แล ชยีา้ง

1 แฮญ้่าม เวอ ศิษย์เอก มู แน ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ อา
งมู ยูเดีย แควน ด้ืง ออืยา่� กงากยา่ ชี ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พา
จาวจ่ีต่าง ยา่ง เจ่อ คูชี แน� 2 แฮแ้ม้ยาว เปโตร เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ พ่าว แล แล่เมอ� ยวิชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ
ออื ชอ้นกา ยางนา จ่ี ชเีย� 3 �บ้าเจอ นา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
ยูม้ โยเ้วอ อางออ้ง แล แน� ยาว ยอง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่ง
อางจฺ่าอางต้าง แน� น้ีแม้ ฮา น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว โย้เวอ
อางซี เป��

4แฮง้เย่ เปโตร มือ อางเลิง่ กูยา่งกูเจ้อ ตอล้า ชี ยา้ง� ต่อ
งก่า เมอ จาย ยองมู นา อูบ่น้า ป่ี ชี่ เย� 5 �กงา ยฟัฟา อาง
เมิง โยเ้วอ อธษิฐาน ฮา จา เมอ� กงา แมบื้น แม้แน มยา้ง
แอ� ม้างม้าเจ้อ พ้า อางฮื่อ คลา ลู่งลือ ป่ี ชี แม้แน จา แง�
พ้า แฮพ้ืน 4 แจ้ง แน พือ ยาว เทิง ชี ช�ี ยาว กล่ามกล่าม
แน มู่งท่า โย้เวอ จาย กงาก้อง กลา ลือ แง� 6 กงาม แมนื
ออา่ว ยา้ พ้า คล้าว โยเ้วอ ฮู แอ� ซ้าด บ่าจฺ่าแจ กางออื จา
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แง� ซ้าด น้ีออืยา่ น้ืงชฺา่ท่า ซ้าด ล่าค่ือ 4 ค้ือ ออื� ซ่องก่อง
ซ้าด� ซ้าด ต่อ โจง กวา่ ออื� ฮายา่ มู่ง เวอ ปยา้ม กวา่ ออื�
7 ยาว กงาม อางเซง จ่ี นา กงากยา่ แอ น้ีแม้แน� �เปโตร
เวอ ทานล้า ยาว ซ้าด น้ีออืนา แซ่ จฺ่า โว��

8 �จ้า กงาม พอ แอ น้ีแม้แน� �บ่ากงา เป จ่ีวีดอางซ้ืง
มาง เวอ� กงา ซ้าด อางโซอางซา โมเสส อางล้ีบอางล่าว
โยเ้วอ บ่าป่ี จฺ่า ออื บ่าจฺ่า กางซ้ืง��

9�ยาว มู่งท่า โยเ้วอ อางเซง จ่ีลือ แล่ ป่ีง น้ีแม้แน� �ม้าง
ม้าเจ้อ อางเกิง่ พาจาว มาง ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ยาว� นา บ่าเซิฺ่
งบ่าซฺ่าง แน บ่าท่ือ กานโจ� 10 น้ีแม้แน อางเลิง่ ตอล้า ชี น้ี
ยา่ อางตู้ กาแน 3 เทอ เย� ยาว อางเกิง่ คาโคลาโค ยา่ง
มู่งท่า โยเ้วอ ท่ือเทอ ฮา้น พ่าว แล แล่ ช�ี

11 �ยาว ซฺ้อก ยา้ ชฺา้ง 3 คู่น ลือ แง กงา ยูม้ ด้ืง แฮ้ลาง
ก้อง เวอ� ค่าพ่าย่า แฮมู้ ยา่ ซีซารยีา อางเมิง โย้เวอ จา
ยลือ คูแง� ชฺา้ง ซฺาลือ ป่ี ชี�่ กงานา ซฺ้าลือ ล่าง� 12 ยาว
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ม่า ยอง ก้อง
เค่ แล ป่ี ล่าแง� เจิน้เจ้อ บ่าป่ี เยง้ ล่าแน� ยาว ชฺา้ง 6 คู่น
พระเยซู นา เจ่อ ออื กงาก้อง เค่ ล้า แง� ยาว กงูมู ยา้ง โค
รเนลิอสั ม่าง ยูม้ คล้าว โย้เวอ ออ้งแล คู แอ� 13 โครเนลิ
อสั กงูมู นา ม่า ล่าแง� ยา ยาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ พาจาว
มาง เท่วาด่า มางนา มยา้ง ช�ี ยาว น้ีแม้แน จ่ี� �ชฺา้ง ซฺา
แอ ป่ี โว ยฟัฟา อางเมิง โยเ้วอ� ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮา้ว
มางนา ซ่ืฺยล้า โว� 14 ยา นาง แน นาง ยูม้ชฺา้ง ออื อางบล่า
บ กงาปูน แล่ง แฮง้ ม่า ล่าแง��

15 �กงา ต่องก่าต่าง จ่ี เมอ ยา้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ยอง ก้อง ด้ืง ลือ แง� ต่องก่า กงู ก้อง ลือ ชี
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แม้แน� 16 กงานา ฮา ป้ือ ป่ี ล่าแง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ี ชี ชี
แฮง้นา� �ยอหน์ ม้า ล้าง แฮง้ พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แง� จ้า
นองมู น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พิธี
บัพ ติศ มา ฮา แล่ คูแง� แน� 17 กงู พระเยซูครสิต์ นา นื
งบาชี เมอ� พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ป่ี
ล่าแง� แน ยองมู นาม พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง ป่ี แง� กงูมู นา ป่ี ชี่ แม้แน ยา้ แฮ้แม้ยาว กงา
พาจาว มางนา บ่าจ่ี กงากา��

18 ยวิชฺา้ง พระเยซู นา นืงบาชี คูชี อมื แฮแ้ม้ กยา่ ยาว เป
โตร นา จ่ี ยา้ง วา่ง ชเีย� แน พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา
คู ชเีย� �พาจาว มาง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา คาตา ยา้� ยอง
นา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ี แง� ไม้ ยองนา จ่ีวี
ดม้าม้า กงาบู้ ป่ี แงแน��

อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง อางบยา่ พระเยซู นา เจ่อ
ยา้ง

19 แฮ้เมอเวอ สเทเฟน ซ้ีฺ ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื
นา ฮาก คาม คูง บ่าโลง เย� แฮง้ยา้ ชฺา้ง พระเยซู นา นืงบา
ชี อมืมือ เปิดเลิน้ ฮื่น แอ เวอ่ แล่ คู ชเีย� ท่ือบ่า ฟีนิเซีย
อางเมิง โย้เวอ ท่ือบ่า เกาะ ไซปรสั ท่ือบ่า อนัทิโอก อางเมิง
ออืเมอ แล คู ชเีย� แน ชฺา้ง น้ีมู ยา่ ยวิชฺา้ง ออืนา ญา เย
พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง ป่าว ม่ายแบ ป่ี ชี�่ 20 ชฺา้ง พระเยซู
นา เจ่อ คูชี ออื ท่ือบ่า เกาะ ไซปรสั แน ไซรนี อางเมิง โยเ้วอ
จาย ล้า คู ชเีย� แน ยองมู ยา่ง อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ
เคอ แล ยาว ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น
ยา่ง ป่าว น้า ป่ี ชี่ เย� 21 ยองมู อางโต โย้เวอ จ่ีวีดอางซ้ืง
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มาง ล่าท่ี ปล้ืง ยา้ จา แง� แฮ้แม้ยาว ชฺา้ง อางบยา่ เย�
พระเยซู นา เจ่อ คู ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เค่ คู ช�ี

22 เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ ออื น้ีเลิง่
แบ ยาว ยองมู ยา้ง บารนาบัส นา อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ
ซฺาแอ ป่ี ชี่ เย� 23 ยาว บารนาบัส อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ
เคอ แอ เมอ� โย้ ชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง ก่ามป่อน ป่ี ชี่ แน
มยา้ง ยาว ยาง กยา่ง ชเีย� แน อนัทิโอก อางเมิง ชฺา้ง คาโค
ลาโค พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ม่าอู่บ ชเีย� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
นา นืงบา โค แน ลาก แล แล่ โว� 24 บารนาบัส ยา ชฺา้ง อาง
แม่น เย แน ยาง อางโต โย อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
ปล้ืง ยา้ จา แง� แน ยา นาบาตา ยา้ พระเยซู นา เจ่อ แง�
แน ชฺา้ง อางบยา่ เย จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เจ่อ คู ช�ี

25 แฮแ้ม้ฮายาว บารนาบัส เซาโล นา ทารซั์ส อางเมิง โย้
เวอ ซฺ้าแอ ช�ี 26 แน เซาโล นา มยา้ง ยาว อนัทิโอก อาง
เมิง โยเ้วอ ซ่ืฺยแอ ชเีย� ยาว เยด่ อนัทิโอก อางเมิง โยเ้วอ 1
ปี ปล้ืง ยา้� ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
ยาว พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง ชฺา้ง ออืนา อางบยา่ ยา้ ม่าอู่บ
ช�ี แฮง้ยา้ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออื� อนัทิโอก อางเมิง
นู้เวอ ยา้ อางเม้ง กงา แล่ ชี่ ครสิเตียน แน�

27แฮญ้่าม เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ท่ือบ่า ออื เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ จาย อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ ยอ่ลือ ชเีย�
28 ชฺา้ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา เย� อางเม้ง อากา
บัส แน เย� ยางนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
มอ ยาว จ่ี ป่ี ชี่ เย� แฮ้แม้ยาว ยาง ทาจูง ล้ายาว จ่ี ชเีย�
กาญ่าม เวอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื นาบาตา ยา้ ฮา่งจฺ่า
เซฺ่อ ต้างเซฺ้อ บ่าจา แน กงาจ่ืฺงคู คูงแง� (ยาว ม้าม้า ยา้ จักร
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พรรดิ์ คลาวดิอสั* อางเมิง ฮูพลา เมอ อางเลิง่ น้ีแม้แน ตอ
ล้า ช�ี� 29 แฮแ้ม้ยาว พระเยซู นา เจ่อ อมื ม่า ลางกา ชเีย�
ยอ ครสิเตียนม้องน้าม ยูเดีย แควน เวอ ด้ืง ออืนา ปล่อง
แงแน� ยอง คา ปล่อง กงา กาง แม้แน� 30 แฮง้เย่ ยองมู
ยา้ง อางเกิ่งอางก้อ ชอ้น ลางกายาว� บารนาบัส แน เซา
โล เยด่นา ป่ี ช�ี เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ครสิเตียน ยอคา
โบสถ์ ฮูพลา ออืนา ป่ี แล แงแน�

12
ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา เค่คาม ยา้ง

1 แฮญ้่าม เวอ� ก่าซ้าด เฮโรด* ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื
นา เค่คาม ชเีย� 2 ก่าซ้าด เฮโรด ยาง ชฺา้ง ออืนา ม่า ยาก
อบ ยอหน์ อางอา้ย มางนา อางตู่ ต่อน ป่ี ชเีย� 3 ก่าซ้าด เฮ
โรด ยาง น้ีแม้ ฮา ชี แฮง้ ยวิชฺา้ง ออื นืงบาจาบ ชี แน มยา้ง
ยาว� แฮง้เย่ เปโตร นา คาตา แน ชู แล ช�ี (แฮญ้่าม เวอ
ปัสกาป่อย† ยา้ง� 4 เฮโรด เปโตร นา ชู ยาว คอก เวอ ซ่ืฺย
ล้อง แล ชเีย� แน ยาง ตาฮา้น 4 มู กามู 4 คู่น กาแน ม่า
เปโตร นา ล่อ ป่ี ชเีย� ก่าซ้าด เฮโรด เยง้ ชี ชเีย ปัสกาป่อย
แฮง้ ปูน ป่ี ยาว เปโตร นา ซ่ืฺย ค่องชา่ง ล้าก้า โยเ้วอ ต้าดต่อ
น แล แงแน� 5 แฮง้เย่ เปโตร นา คอก เวอ ล้อง ชี ช�ี จ้า
* 11:28 11:28 ก่าซ้าดยอคา คลาวดิอสั ปี ค� ศ� 46-54 (พ� ศ� 584-597)
เมอ โรม ตี ฮูพลา แง� ไลเทอ ยา้เย�่ จฺ่าเกิง่ต่างก้อ จ่ืฺง ช�ี จ้า นาบาตา ไล้
แน ตอล้า ชี น้ี ยูเดีย แควน เวอ ตอล้า ช�ี ปี ค� ศ� 46 (พ� ศ� 589)
เวอ� * 12:1 12:1 นู้เวอ เฮโรด น้ีม้า เฮโรด อากรปิปา ท่ี 1 มาง� ยา
เฮโรด มหาราช มาง อางอา่น เย� † 12:3 12:3 ปัสกาป่อย น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื
ซ่าว นืง ปีนแตปีนนา ยา่ง� พระคัมภีร์ อางอา้น เวอ ป่อยนืง น้ี วนัปลดปล่อย
ป่อยนืง เปิน เมอ ฮา ยา้ง� จ้า ป่อยนืง 2 เจ้อ น้ี ท่ือชา่งกานญา�
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ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชอีอื ชอ้นกา พาจาว มางนา ปีนแตปีน
นา ยา้เย่ อธษิฐาน ฮา ป้า คู ช�ี เปโตร นา ปล่อง โว แน�

เปโตร คอก ออ่ก ยา้ง
6 ก่าซ้าด เฮโรด เปโตร นา คอก เวอ ชา ซ่ืฺย ต้าดต่อน แอ

เมอ� แฮค่ี้ เปโตร ยู่ จา เย� ยาง ก่องทาง โยเ้วอ ตาฮา้น 2
คู่น จา แง� ล่าม่า ป่ากยา่ ท่ือม่าง แน ล่าซ่าย ป่ากยา่ ท่ือ
ม่าง แน� ยองนา โซ่ พือ ตีด ลางกา ป่ี ชี�่ แน คอก ล้องก้อ
ล้าก้า โย้เวอ ตาฮา้น ล่อ จา เย� 7 ยาว แฮญ้่ามเมอ จ่ีวีด
อางซ้ืง มาง เท่วาด่า ม่าง โยเ้วอ จูง ลือ ชเีย� แน คอก คล้า
ว โยเ้วอ บีท่่อ แปล้น เย ท่อ ออ้งแล ช�ี เท่วาด่า มาง เปโตร
อางปยา้ เวอ ทาก ยู่ทานล้า ป่ี ชี่ เย� แน น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�
�อางไว่ แน ทานล้า ปาว�� ยาว ซฺ้อก เย เปโตร ล่าปู่ เวอ
โซ่ พือ ชี ชียา้ง พื้ย ออ่ก ช�ี 8 เท่วาด่า มาง เปโตร นา น้ี
แม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �อางก่าอางตูม แม่น แน ตูม แต่งจี แล่
ยาว แค้บ ตา แล่ ปาว�� เปโตร ฮา เค่ ชเีย� แฮแ้ม้ฮายาว
เท่วาด่า มาง น้ีแม้แน จ่ี แล่ ชี่เย� �ค่าลาว อางเง้ ตูม แล่
เซฺ่อ แฮง้ ตูม แล่ ยาว กงาก้อง เค่ ล้า ปาว��

9 แฮ้แม้ยาว เปโตร เท่วาด่า มาง ก้อง เค่ แอ ชเีย� เป
โตร ยา บ่าแบ เย เท่วาด่า มาง ฮา น้ี อางเลิง่ ม้าม้า ตอล้า
ชี แน� ยา เยง้ เย แมบนืบืน แงแน� 10 เท่วาด่า แน เปโตร
เยด่ ตาฮา้น ล่อ ฮู ออืนา 2 ด่าน เย ยอ่ ไก ช�ี ยาว ซฺ้าม ล้อ
งก้อ อางเมิง คล้าว ออ้งแล ยา้ เวอ เคอ แอ ชเีย� ยาว ล้อ
งก้อ ยา่ง พอง ออ่ก เยด่นา อ่อกแอ ป่ี ชี่ เย� เยด่ มือ แก้
บ้า โย้เวอ ยอ่ แอน้ ชเีย� ยาว ซฺ้อก เย เท่วาด่า มาง โปยว
คาช�ี

11 ยาว เปโตร ดู่ง ล้ายาว น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อาม้ือ กงา
แบ คายา น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยาง เท่
วาด่า มางนา ซฺาลือ กงานา ปล่อง ป่ี ล่าแง� ก่าซ้าด เฮโรด
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มาง ล่าท่ี เวอ ปูน ป่ี ล่าแง� แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื อางเลิง่
บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ แน เยง้ ยาว กงาก้อง ตอล้า ป่ี ชี่ แฮง้
ปล่องปูน ป่ี ล่าแง��

12 เปโตร เยง้ กงา แล่ยาว มารยี์ ยอหน์ อางบา มาง ยูม้
เวอ แล ชเีย� (ยอหน์ น้ีม้า กาเทอกา ฮาก มาระโก แน ฮา้ว
แง�� โยเ้วอ ชฺา้ง อางบยา่ เย ชอ้นกา อธษิฐาน ฮา จา แง�
13 ยาว เปโตร มือ ยูม้ ล้องก้อ เวอ คอก ชเีย� แฮง้เย่ ค่าบา
ยา่ ยา่เจ่น ท่ือม่าง อางเม้ง โรดา ชี่ มาง ยูม้ ล้องก้อ โย้เวอ
ยอ่ ฮูย ลือ ช�ี 14 ยาง มือ เปโตร อางเซง ยา่ง แน อางจาม
กงา กาเย� ยาง นาบาตา เย่ กยา่ง แง ยาว เปโตร นา ล้อ
งก้อ ยา่ง บ่าพอง ป่ี กืง แน� ยูม้ คล้าว โย้เวอ ฮื่น ออ้งแล
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่า แล ชเีย� เปโตร ล้องก้อ ล้าก้า โย้
เวอ จูง ลือ ชแีน�

15 ชฺา้ง แฮอ้มื มือ ยางนา น้ีแม้แน พอ ชเีย� �เปิดบา ชา
เพล่อ ลา�� จ้า ยา่เจ่น ค่าบายา่ มาง ม่า แล่ง เย น้ีเลิง่
อางเลิง่ ม้าม้า แน� แฮง้เย่ ชฺา้ง แฮอ้มื มือ จ่ี ลางกา ชเีย น้ี
แม้แน� �เปโตร นา เท่วาด่า ฮูพลา มาง นาตู้�� แน�

16 เปโตร ล้องก้อ คอก ยา่ง บ่าวา่ง เย�่ แฮง้เย่ ยอง ล้อ
งก้อ ยา่ง พอง คูชี ยาว เปโตร จูง จา นา มยา้ง ช�ี แฮ้แม้
มยา้ง คู ยาว ยอง ท่ือชีด่ บล่ืง คูชี ยาว แกล่กแกล่ก แน จ่ีน
แล่ คู ชเีย� 17 จ้า เปโตร ล่าปู่ ยา่ง กลาง แล่ยาว ยองนา ม่า
กยาบ ป่ี ยาว ยองนา อู่บน้า ป่ี ชี่ เย� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยาง
นา ล้อแม้ คอก เวอ ปล่อง ออ่ก ชแีน� ยาว เปโตร น้ีแม้แน
จ่ี แล่ ชี่เย� �น้ีเลิง่ ยากอบ แน ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา
คาตา แน อู่บน้า ป่ี โว�� แฮ้แม้ฮายาว เปโตร ท่ือต่อง เวอ
เจิก่ แอ ชเีย�
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18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ตาฮา้น มู อมื วนืวาง ซืกซาก คู
ชเีย� ยองมู น้ี บ่าแบ เย เปโตร ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชแีน�
19 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ ตาฮา้น ออืนา ม่าย เปโตร นา ซฺ้า
กวา่ ป่ี ชี จ้า บ่ามยา่ง เย� แฮแ้ม้ยาว ตาฮา้น เปโตร นา ล่อ
ฮู ออืนา น้าท้าม ชเีย แน ตาฮา้น แฮมู้ นา ม่า แซ่ ป่ี ชี่ เย�
แฮ้แม้ฮายยาว ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน เวอ ออ่ก ซีซารี
ยา อางเมิง โยเ้วอ ท่ือฟ่าง ด้ืง แอ ชเีย�

ก่าซ้าด เฮโรด มาง ซ้ีฺ ชยีา้ง
20 ก่าซ้าด เฮโรด ซีซารียา อางเมิง จา เมอ� ไทระ อาง

เมิง ชฺา้ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ง ออืนา นาบาตา เย นืงบา
ค่า แง� แฮ้แม้ยาว อางเมิง ชฺา้ง อมื บลัสตัส นา ป้า ปล่อง
ป่ีชี่ เย (บลัสตัส ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง ยา่เจ่น อางเก่ยอางเลิง้
มาง เย�่� ไม้ ยอง จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ น้ียา่ ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง
อางเมิง โย้เวอ จายลือ เย� แฮง้เย่ ยอง มือ ชฺา้ง ท่ือมู ซฺา
แอ ป่ี ยาว ก่าซ้าด เฮโรด นา ป้า แม่น แอ ป่ี ชา่ง ชี�่

21 แฮนื้ง ยา่ ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง ก่าซ้าด อางก่าอางตูม
ยา่ง โปล้ม ยา้ ตูม แล่ ช�ี แน ก่าซ้าด ต่างอี่ เวอ ด้ืง ยาว ค่
องชา่ง ออืนา จ่ีชา่ง ชเีย� 22 ยาว ชฺา้ง มู อมื น้ีแม้แน โฮก้ คู
ชเีย อางเซง บื้ง แน� �น้ียา่ ก่าซ้าด เฮโรด มาง อางเซง ชฺา้ง
อางเซง บ่าอา่ เป� ยา พาจาว มาง เป�� 23 ยาว ก่าซ้าด เฮ
โรด มือ ค่องชา่ง ออื แฮ้แม้แน จ่ี แฮง้นา ซอ เย�่ แฮง้ยา้
จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เท่วาด่า ม่าง� ก่าซ้าด เฮโรด นา ซฺ้อก ยา้
ฮาย อางม้างกยา้ ด้า กลา ป่ี ชี�่ แน แลท่อง จฺ่า ป่ี ชี่ ซ้ีฺ แอ
เคอ เย� ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด พาจาว มางนา บ่านาบบ่าท่ือ แน
เกียรติ บ่าป่ี เย�

24 ยาว พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง ยา่ง แปล่ อ่อกแอ ชเีย�
ชฺา้ง อางบยา่ เย เจ่อ คู ช�ี
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25 ยาว บารนาบัส แน เซาโล เยด่ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ
ล่ากาน วา่ เปิน ยาว� อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอ
ชเีย� แน ยอหน์ ฮาก มาระโก แน ฮา้ว มางนา คาตา เย
ซ่ืฺยแอน้ ช�ี

13
บารนาบัส แน เซาโล เยด่นา แชยู้้ ชยีา้ง

1 อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื แน
ชฺา้ง พระเยซู อางเลิง่ ม่าอู่บ ออื จา เย� อางเม้ง บารนา
บัส� สิเมโอน (สิเมโอน อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แง ตูมปล้าง
แน�� ลูสิอสั ไซรนี อางเมิง ชฺา้ง� มานาเอน (มานาเอน
แน ก่าซ้าด เฮโรด เยด่ ยา่เก แน ฮาเมอ ยา้ อางชา่ง อาง
เก่ยอางเลิง้ กา�� แน ยาว เซาโล� 2 ยองมู จ่ีวีดอางซ้ืง
มางนา นมัสการ ฮาย จฺ่าเกิง่จ่ืฺง ท้ือจ่า เมอ อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �บารนาบัส แน เซาโล
เยด่นา กงา ล่ากาน ชา ม่ายวา่ ป่ี น้ีง วา่ฮู ต้างแต่ง เพล่อ ป่ี
โว�� 3 แฮ้แม้ยาว ยองมู ยา่ง จฺ่าเกิง่จ่ืฺง อธษิฐาน ฮา เปิน
ยาว� ยองมือ บารนาบัส แน เซาโล เยด่ อางตู่ เวอ ชอ้นไก
ล่าปู่ โบ้ย ยาว เยด่นา ซฺาแอ ป่ี ชีเ่ย�

บารนาบัส แน เซาโล เยด่ อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กวา่ ชี
ยา้ง

4 บารนาบัส แน เซาโล เยด่นา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ซฺาแอ ป่ียาว� เยด่ มือ เซลูเคีย อางเมิง โย้
เวอ แก้บ้า ยอ่ ลู่ง แอ ชเีย� แน เยด่ มือ โยเ้วอ ล้องตา ยาว
เกาะ ไซปรสั เวอ แลน ชเีย� 5 ยาว ซาลามิส อางเมิง โยเ้วอ
เคอ แล ยาว เยด่ มือ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ พาจาว มาง จ่ี
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ต่าง ยา่ง ม่าอูบ่ ชเีย� ยอหน์ (ยอหน์ อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แง
มาระโก แน�� คาตา เย เยด่นา เค่ ปล่อง แล ช�ี

6 ยองมู ยา้ง เกาะ เวอ กวา่ย จ่อด ยาว ปาโฟส อางเมิง
โยเ้วอ แลน ชเีย� ยาว โยเ้วอ ยวิชฺา้ง ก่าทา อางค่ี นา มยา้ง
แล ช�ี อางเม้ง เอลีมาส (เอลีมาส อางเม้ง ท่ือเม่ง จา บาร
เยซู แน�� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื แน ฮาจ่าแล่ง เย�
7 ยา ผูว้า่ เสอรจี์อสัเปาลุส มาง ชฺา้ง เย� ผูว้า่ เสอรจี์อสัเปา
ลุส น้ีม้า ชฺา้ง อางแอน้ เย� ยา บารนาบัส แน เซาโล เยด่นา
ป้า ล้า ป่ี ชี�่ พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ยางนา ม่าอู่บ
น้า ป่ี แงแน� 8 จ้า เอลีมาส ก่าทา อางค่ี ม่าง บารนาบัส แน
เซาโล เยด่นา� พาจาว มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ บ่าป่ีม่าบ่าป่ีอู่
บ เย�่ ยา ผู้วา่ มางนา พระเยซู นา บ่าป่ี เจ่อ เย�

9 แฮ้แม้ฮายยาว เซาโล ฮาก เปาโล แน ฮา้ว มางก้อง
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ปล้ืง ยา้ จา แง� ยา
เอลีมาส ก้อง ฮูย แอ ป่ี ชเีย� 10 ยาว น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�
�โอ� นาง อางโต นู้ อางเลิง่ จ้อบ กางออื แน อางเลิง่ บ่า
แม่น ออื ปล้ืง ยา้ จา แง� นา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง อาง
ยา่� ซาตานแด่ยา่ยอคา แฮม้้า อางกงา่อางเกิง กูยา่งกูเจ้อ
ออืนา เม้อ แง� นา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางแม่น
แฮง้นา บ่าแม่น แน จ่ี ยา้ง บ่าวา่ง กาซ้ืง ลา� 11 ฮู ปาว จ่ีวดี
อางซ้ืง ม้า นางนา วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง เป� นา แมปอปอ มู่งน่ืง
นา บ่าฮูมยา้ง กาแน ท่ือฟ่าง เพล่อ แง� ยาว ซฺ้อก เย เอลี
มาส มาง เจิน้เจ้อ นา บ่าฮู มยา้ง กา� แฮง้เย่ ยางมือ ล่า
ปู่ ยา่ง วา่ซาว กวา่ย ชฺา้ง ยางนา ชื้ง ป่ีฮู ซฺ้า ช�ี 12 ยาว ผู้
วา่ มาง อางเลิง่ ตอล้า ชียา้ง มยา้ง ยาว� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ม่าอู่บจ่ีต่าง นา นืงบาม่าน ชเีย� ยาว ยาง พระเยซู นา เจ่อ
ชเีย�
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เปาโล แน บารนาบัส อนัทิโอก อางเมิง ปิสิเดีย แควน
เวอ แล ยา้ง

13 เปาโล แน ยาง อางชา่ง ออื ปาโพส อางเมิง โยเ้วอ ล้อ
งตา อ่อกแอ� เปอรก์า อางเมิง ปัมฟีเลีย แควน เวอ แลน
ชเีย� จ้า ยอหน์ (ยอหน์ อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แง มาระโก
แน�� ยอง ก้อง เจิก่ เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ แลน ชเีย�
14 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เยด่ มือ เปอรก์า อางเมิง โย้
เวอ อ่อกแอน ยาว� อนัทิโอก อางเมิง ปิสิเดีย แควน เวอ
แลน ชเีย� แน ลองนืง เวอ เยด่ มือ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ออ้
งด้ืง แล ชเีย� 15 ชฺา้ง โบสถ์ ฮูพลา ออื โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี
ยา้ง อา้น เปิน ยาว� ชฺา้ง ซฺาแอ เยด่นา ม่ายแอ ป่ี ชี่ น้ีแม้
แน �ยวิชฺา้ง ม้องน้าม นอง เวอ� นอง จ่ีต่าง นืงบาแฮ่ง ป่ี
แฮง้ อางจา แนยาว จ่ี ออ่กลือ ป่ี ปาว��

16 แฮง้เย่ เปาโล มือ ทาจูง ล้ายาว ล่าปู่ กลาง ออ่ก แล่
ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่ายกยาบ ป่ี ยาว จ่ี ช�ี ยวิชฺา้ง
แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ อางมู พาจาว มางนา ท้ือ ออื เวอ แม่น แน
น้า คู เป� 17 �พาจาว ม้า กงู ยวิชฺา้ง มู อางฮู่ อางพี่ ออืนา
แช้ยู้ ชเีย� แน ยองมู ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ จาด้ืง คู เมอ
พาจาว มาง ยองนา ฮาย ชฺา้ง อางฮื่อ เพล่อ ป่ี ชี�่ ยาว พา
จาว มาง ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ ยา่ง ไจ ยองมู นา ประเทศ อยีปิต์
เวอ ซ่ืฺย อ่อกแอน ช�ี 18 ยาว พาจาว ม้า ซ่องก่องอางเวอ่
เจิน้เจ้อบ่าจา โย้เวอ ยองนา โอด้ ฮูพลา ชี 40 ปี� 19 ยาว
พาจาว ม้า คานาอนั น้ืงชฺา่ตี เวอ ยวิชฺา้งบ่าอา่ 7 เจ้อ ออืนา
ก่างพยา ยาว ยอง น้ืงชฺา่ตี ยา่ง ยวิชฺา้ง ออืนา ป่ี จาด้ืง ป่ี ชี�่
20 อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี น้ี 450 ปี ล่อซฺ่า เย�

�ยาว พาจาว มาง ต้าดต่อน ฮู ออืนา ซฺาลือ ป่ี ยาว ยอง
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นา ฮูพลา ลือ ป่ี ชี�่ ซามูเอล มาง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพ
ล่อ เมอ เคอ เย�่ 21แฮญ้่าม อสิราเอลชฺา้ง อมื ก่าซ้าด ป้า บู้
ช�ี ยองนา ฮูพลา ป่ี แงแน� แฮง้ยา้ พาจาว มาง ซาอูล คีช
(คีช ยา่ เบนยามิน อางเจ้อ เย� อางยา่ยา่ค่า มางนา ก่าซ้าด
ต้างแต่ง เพล่อ ป่ียาว ยองนา ฮูพลา ป่ี ชี่ 40 ปี เย� 22 ยาว
พาจาว มาง ซาอูล นา ก่าซ้าด เพล่อ ยา้ง ออ่ก ป่ี ยาว� ดา
วดิ นา ต้างแต่ง อสิราเอลชฺา้ง ออื ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชีเ่ย� พา
จาว มาง ก่าซ้าด ดาวดิ นา น้ีแม้แน จ่ีเคอ เย� �กงา ดาวดิ
เจสซี อางยา่ มางนา นืงบาจาบ แง� ยา กงา ฮา ป่ีง ออื กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา แง��

23 �ยาว พาจาว มาง ก่ามค่าน ป่ี ช�ี ชฺา้ง ท่ือม่าง นา
ก่าซ้าด ดาวดิ อางเจ้อ นู้เวอ เกิด้ ลือ ป่ี ยาว� อสิราเอลชฺา้ง
ออืนา จ่ีวดี ปล่องปูน ป่ี แงแน� ชฺา้ง แฮม่้า พระเยซู ยา้�
24 พระเยซู ล่ากาน ชา วา่ ลือ เมอ� ยอหน์ ยา่ อสิราเอลชฺา้ง
ออืนา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี อางเลิง่ ยา่ง ป่าว แบ ป่ีชี�่
ไม้ นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ง แฮง้ ฮายแบ ป่ีง นอ� 25 ยอหน์
ยาง ล่ากาน ยา่ง วา่ เปิน ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �นองมู น้ียา่
กงานา อา่ซ่าง แน เยง้ ล่าง� กงา พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด
เพล่อ ป่ี ชี่ มาง บ่าอา่ เป� จ้า ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง กงา น่อง
เวอ ลือ แง� จ้า ชฺา้ง แฮม้้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� กงา อาง
โต น้ียา่ ยางนา แค้บ ล่าต่ือ พื้อออ่ก ป่ี เวมิ บ่าซูม� แน�

26 �ยวิชฺา้ง ม้องน้าม อบัราฮมั อางยา่อางคยา้ อางอา่
นอางซ้ืฺอ เพล่อ คูชี ออื เวอ� แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ พาจาว นา
เจ่อ ออื เวอ� พาจาว ม้า อางเลิง่ อางแม่น อางบล่าบ ฮาย
ปูน ป่ีง แฮง้ ซฺาลือ ป่ี ยาว กงูนา ม่ายแบ ป่ี ล่าง เป� 27 ยวิ
ชฺา้ง น้ียา่ ลองนืง เวอ กูนืง ยา้ พระคัมภีร์ โย้เวอ พระเยซู
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อางเลิง่ มอ ชี ชี แฮง้ อา้น คูง� จ้า ล้อแม้เวมิมือ เยรูซาเล็ม
ชฺา้ง แน ยวิชฺา้ง ยอคา น้ียา่ พระเยซู นา บ่าต่ือ ยู้ กา� พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ชี ชี แม้แนยา้ ตอล้า ช�ี 28 พระ
เยซู เจิน้เจ้อ อางเลิง่ อางซี บ่าจา� จ้า แฮแ้ม้เวมิ ชฺา้ง น้ีมู ผู้
วา่ ปีลาต นา ป้า ยาว พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่
ป่ี ชี�่

29 �ชฺา้ง น้ีมู พระเยซู นา พระคัมภีร์ เวอ อางเลิง่ กูยา่ง
กูเจ้อ แต้ม ชี ชี แฮ้แม้ ฮาย คู ยาว� ยองมู ยา้ง พระเยซู
ศพ ยา่ง ไม้กางเขน ท่า เวอ ยู้ ลู่ง ยาว ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ
ฮา้น ชี แล แง� 30 จ้า พระเยซู ซ้ีฺ ยาว พาจาว มาง ฮาย แต่
ล้า แล่ ป่ี ชี่ เย� 31 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ยางนา เจ่อ ออืนา
เยรูซาเล็ม อางเมิง แน กาลิลี แควน โย้เวอ มยา้ง ป่ี ชี่ ไล
นืง ยา้เย�่ ยาว ยองมู ยา่ง มือ พระเยซู อางเลิง่ ยา่ง ยวิชฺา้ง
ออืนา ม่ายแบ ป่ี ชีเ่ย�

32 �กงู โบสถ์อางฮื่อ นู้ ลือ ชี น้ียา่ ไม้ นองนา พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น น้ีง แบ ป่ี ล่าง แนนอ� พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮย้า่ ยาง กงู อางฮู่ อางพี่ ออืนา ก่ามค่า
น ป่ี ชี่ แฮง้ยา้ เป� 33 กงูมู น้ียา่ ยอง อางอา่นอางซ้ืฺอ เป�
แน พาจาว มาง อา่ฮู้ อา่พี้ ยองนา ก่ามค่าน ป่ี ยาว กงูมู
นู้เวอ ม้าม้า แน ฮาย เพล่อ ล้า ป่ี ชี�่ พระเยซู ซ้ีฺ ยาว พา
จาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี ชี่ น้ีง ยา้ สดุดี ปาบ บทท่ี 2 เวอ
แต้ม ชยีา้ง น้ีแม้แน�
�นา กงา อางยา่�

ม้ีนืง กงา ฮากนา ฮายแบ ป่ีง กงา นาง อางโบ้ง มาง
แน�� ✡

✡ 13:33 13:33 สดุดี 2:7
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34 �พาจาว ม้า พระเยซู นา ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ บ่าป่ี ปู่
แน ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ีงญา� พาจาว มาง น้ีแม้แน ป่าว ช�ี
�กงา ม้าม้า ยา้ นองมู นา ก่ามป่อน แฮง้ ป่ี ล่าง� ก่าซ้าด
ดาวดิ นา กงา ก่ามค่าน ป่ี ชี แม้แน�� � ✡

35 �น้ีเลิง่ พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม แล่ชี่ น้ีแม้แน� �ยา
ยาง ยา่เจ่น อางเซิฺง่อางซฺ้าง ออื ศพ แฮง้นา บ่าป่ี ปู่�� � ✡

36 �ก่าซ้าด ดาวดิ จ่ีวดี จา แต่ จ้าง เมอ� ยา พาจาว มาง
ฮา ป่ี ซ่ีง ออื ฮาย ช�ี ยาว ยาง ซ้ีฺ คายาว ยาง ศพ ยา้ง� ยาง
อางฮู่ อางพี่ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ชี แล ช�ี จ้า ยาง ศพ ยา้ง
ปู่ ชเีย� 37 จ้า พระเยซู พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี ชี่ น้ี
ม้า บ่าปู่�

38-39 �แฮ้แม้ยาว ยวิชฺา้ง ม้องน้าม นอง เวอ� กงา ม่าย
แบ ป่ี ล่า ซ้ี ค้า� โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ ชฺา้ง นา อางบ
ล่าบ บ่าปล่องปูน ป่ี กงากา� จ้า พระเยซู น้ีม้า ชฺา้ง คาโค
ลาโค ยางนา นืงบาชี ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี อางกงา
มาง ยา้� 40 แม่น แน แล่ม แล่ โว� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
ออื มอ ยาว แต้ม ชี ชี ออื นองมู เวอ บ่าป่ี ตอล้า โจ� ยอง
แต้ม ชี แฮ้ น้ีแม้แน�
41 �ฮู ปาว ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่าง นา จ่ี ฮูยา้ อางคา ออื เวอ�

นอ กงา ฮาง ออื กงามยา้ง คูเมอ นองมู น้ียา่ นืงบา
ม่าน ซ้ีฺ แง�

กงา นอง ล้าก้า โยเ้วอ ท่ือเจ่อ ชา ฮา ล่าง�
อางเลิง่ แฮย้า่ ชฺา้ง ม่า ล่าฮู จา เวมิ นอ บ่าเจ่อ

คู�� � ✡

✡ 13:34 13:34 อสิยาห์ 55:3 ✡ 13:35 13:35 สดุดี 16:10 ✡ 13:41
13:41 ฮาบากุก 1:5
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42 เปาโล แน บารนาบัส เยด่ ยวิชฺา้ง โบสถ์ เวอ ชา เจิก่ อ่
อกแอ เมอ� ชฺา้ง มู ออื เยด่นา ป้า ชี ลองนืง ชาเคอ ล้า แล่ง
นืง� อางเลิง่ น้ีออื ป่าว ม่าอู่บ แล่ โว� 43 ป่าว ม่าอู่บ เปิน
ยาว ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื เปาโล แน บารนาบัส เยด่ก้
อง เค่แลน ชเีย� ยาว เย่ดมือ ชฺา้ง แฮมู้ นา ม่าย ชี พาจาว
ยองนา ลาก มางนา นืงบาชี โว แน�

เปาโล ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ป่าว ม่าอูบ่ ยา้ง
44 ลองนืง ยา่ง ท่ือเทอ เคอ ล้า แล่ยาว� อางเมิง ชฺา้ง ออื

ป้าดจา โค เย ลือ ชอ้น ลือ ช�ี จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง แฮง้
น้า คู แงแน� 45 จ้า ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ชฺา้ง บยา่ แน ลือ ปลืง
แฮง้นา มยา้ง ยาว เจอค้อย ชเีย� แฮง้เย่ ยองมือ เปาโล ม่า
อูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา จ่ี ฮูยา้ คูงแง� แน เปาโล นา อางแม่น แน
บ่าจ่ีชา่ง เย� 46 จ้า เปาโล แน บารนาบัส เยด่ มือ เจิน้เจ้อ
นา บ่าแค แน จ่ี ชี น้ีแม้แน� �ไกง้ จามปีน ยา้ นองมู ยวิชฺา้ง
ออืนา พาจาว มาง จ่ีต่าง แฮง้ อู่บน้า ป่ี ล่าเปิน แง� จ้า นอ
บ่าต่ือเจ่อ กา� แน เยง้ คูแง นอง อางโต น้ียา่ พาจาว มางก้
อง จ่ีวีดม้าม้า กงาบู้ แฮง้ บ่าซูม แน� น้ีแม้แนยาว ไกง้ 2
คู่น น้ียา่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ม่าอู่บ แอ แน� 47 จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง กงูนา ม่า ล่าง น้ีแม้แน�
�กงา นางนา ฮาย ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืก้อง อางแปล้นอางซ้า

เพล่อ ป่ี ล่าง�
นาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูต่ี แน แอ ออืเมอ� ชฺา้ง

ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี แงแน�� � ✡
48 ยาว ยวิชฺา้งบ่าอา่ อมื แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว กยา่ง คูง

เย� แน จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง แฮง้นา สรรเสรญิ ฮา คูง�
✡ 13:47 13:47 อสิยาห์ 49:6
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ยาว ชฺา้ง พาจาว มาง แชยู้้ ยาว ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้า
ม้า จา แล คูชี อมื� พระเยซู นา นืงบาชี คูง เย�

49 ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง ยา่ง แควน โยเ้วอ จ่อด ยา้
แปล่ อ่อกแอ ชฺา้ง ออื แบ โค ช�ี 50 จ้า ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื
อางเมิง โยเ้วอ� ค่าบายา่ ศาสนา ท้ือ อางแม่น ล่าท่ี อางจา
แน ค่าพ่าย่า ยอคา ล่าท่ี อางจา ออืนา บ่าแม่น จ่ีซ้อ ยาว�
เปาโล แน บารนาบัส เยด่นา เค้คาม ป่ี ยาว อางเมิง โย บ่า
ป่ี ด้ืง แน ก่า ฮื่น ป่ี ชี�่ 51 แฮ้แม้ยาว เปาโล แน บารนาบัส
เยด่มือ เยด่ ล่าค่ือ เวอ ค้าล้า ตีด ชยีา้ง ทาก ออ่ก แล่ ชเีย�
เยด่ แฮ้แม้ ฮาง น้ียา่ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย แบ ป่ีง� พา
จาว ม้า ยองนา วี่บ่ากไจ ป่ี แงแน� ยาว เย่ดมือ อีโคนียูม
อางเมิง โย้เวอ แลน ชเีย� 52 ยาว อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ
พระเยซู นา เจ่อ คูชี อมื กยา่งม่อนซ้า คูง แน อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ปล้ืง ยา้ จา คู แง�

14
เปาโล แน บารนาบัส อโีคนียูม อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง ยา้ง

1อโีคนียูม อางเมิง โยเ้วมิ ท่ือชา่งกานญา เย� เปาโล แน
บารนาบัส เยด่ มือ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ออ้งแล ชเีย� ยาว
พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง ป่าว แล ชเีย� โยย้า่ ยวิชฺา้ง
แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พระเยซู นา อางบยา่ ยา้ เจ่อ คู ช�ี 2 จ้า
ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า พระเยซู นา บ่าเจ่อ ออื ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา บ่า
แม่น จ่ีซ้อ ชเีย� ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ชฺา้ง พระเยซู นา
เจ่อ ออืนา เม้อ ป่ีง� 3 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เยด่ อีโค
นียูม อางเมิง โย้เวอ อางมล่าง เย ด้ืง ช�ี แน จ่ีวีดอางซ้ืง
มาง อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง ป่าว ชเีย� เจิน้เจ้อ นา บ่าแค
แน� ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เปาโล แน บารนาบัส เยด่นา ล่า
ท่ี ป่ี ชเีย� แฮ้แม้แนยาว เยด่ มือ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกาง
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ออื อางฮาย ตอล้า ป่ี กงากา เย� ฮากนา แบ ป่ีง เย เยด่ จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กวา่ น้ียา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า แน� 4 จ้า อางเมิง คล้าว โยเ้วอ ชฺา้ง อมื บ่าโลง แน ซีแล
ปล่ากพา ลางกา ชเีย� ท่ือมู ออื ยวิชฺา้ง ออื ก้อง ออ้ง ชเีย�
ท่ือมู ออื พระเยซู ศิษย์เอก ออืก้อง ออ้ง ชเีย� 5 ยาว ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออื แน ยวิชฺา้ง แน ยองมู เวอ ยอคา ออื ชา่งกา ยาว
เปาโล แน บารนาบัส เยด่นา ลอบา ชา จาน ซ้ีฺ ป่ีง เย� 6 จ้า
เยด่ มือ ยอง ก้ืดคาน ชี ชยีา้ง แบ เคิด้ ชเีย� แฮง้เย่ เยด่มือ
ลิสตรา อางเมิง แน เดอรบ์ี อางเมิง โยเ้วอ แลน ช�ี อางเมิง
2 เมิง น้ียา่ ลิคาโอเนีย แควน โย้เวอ ด้ืง เย� แน ก่องทาง
แฮอ้อืเมอ คาตา เย แลน ช�ี 7 ยาว เยด่ มือ โยเ้วอ พระเยซู
อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง ป่าว แล่ ชเีย�

เปาโล ลิสตรา อางเมิง แน เดอรบ์ี อางเมิง โย้เวอ ด้ืง
แล ชยีา้ง

8 ลิสตรา อางเมิง โย้ ค่าพ่ายา่ ต่องแก่ ท่ือม่าง จา ช�ี ยา
เกิด้เมอจาย ยา้ บ่ายอ่ตอ กา� 9 ค่าพ่าย่า น้ีม้า เปาโล พา
จาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮง้นา ด้ืง น้า ชเีย� ยาว เปาโล
แบ ชี ค่าพ่าย่า น้ีม้า ยาง ม่าอู่บ แฮง้นา ม้าม้า ยา้ เจ่อ แง�
แน ยาง เจ่อ แฮง้ ปาปาย ยา้ ยางนา พ่าญาด แฮง้ อางฮา
โปยว ป่ี กงากา� 10 แฮง้เย่ เปาโล น้ีแม้แน อางเซง บื้ง แน
จ่ี ช�ี �ทาจูง ล้า ปาว�� ยาว ค่าพ่ายา่ ต่องแก่ ม่าง มือ เปิก
ล้า ยาว ยอ่ ล้า ชเีย�

11 ยาว ชฺา้ง อางมู ออื เปาโล อางเลิง่ ฮา ชียา้ง นา มยา้ง
ยาว ลิคาดอเนีย ต่าง ยา่ง จ่ีแกล่ก ลางกา ชเีย น้ีแม้แน�
�ค่าพ่ายา่ น้ีเยด่ กงู พาจาว ท่ือม่าง ชฺา้ง แต่ง แล่ยาว กงูนา
ซฺ้าลือ ล่าง�� แน� 12 เปาโล มาง จ่ี ออน เย� ยาว แฮง้เย่
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เปาโล นา พระเฮอรเ์มส* แน ฮา้ว แง� แฮ้แม้ยาว ยองมู
น้ี บารนาบัส นา พระซุส แน ฮา้ว เย� † 13 พระซุส วดั น้ี ลิ
สตรา อางเมิง ล้าก้า โย้เวอ ชฺอ ชี ชเีย� แน พระซุส วดั โย้
เวอ ปุโรหติ มาง อา่มยา่ง อางฮู้ ท่ือมู แน พวงมาลัย ยา้ง ล้อ
งก้อ อางเมิง โยเ้วอ ฮา้น แอ ชเีย� ปุโรหติ มาง แน ชฺา้ง อา
งมู ออื อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แน อา่มยา่ง แซ่ พี ยาว เปาโล แน
บารนาบัส เยด่นา พิธนีมัสการ ฮา ท่าน ชเีย�

14 จ้า บารนาบัส แน เปาโล พระเยซู ศิษยเ์อก มาง เยด่ น้ี
เลิง่ กงากยา่ ยาว นาบาตา เย นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า� ค่า
ตอง อางก่าอางตูม ยา้ง ชดี แล่ ยาว ชฺา้ง อางมู เวอ ฮื่น โฮก้
ฮา้ว ออ้ง แลน ชี น้ีแม้แน� ‡ 15 �นองมู น้ี บ้าเจอ นา น้ีแม้
ฮา แง� ไกง้ พาจาว นอง ท้ือ มาง บ่าอา่ ไกง้ยา่ นอง แม้
แน ชฺา้ง ท่ือชา่งกานญา� ไกง้ นู้เวอ ล้า ชี น้ี นองมู น้ีงนา
อางเลิง่ อางแม่น ม่า ลือ ล่าแง� นองมู นา พาจาว อางฮูบ
เจิน้เจ้อ นองนา บ่าปล่อง ล่า กงากา ออืนา ท้ือ แฮง้ วา่ง ป่ี
ล่าง� ยาว พาจาว จ่ีวดี อางจา นองนา อางปล่อง ล่า กงา
มางนา ท้ือ ป่ี ล่าแง� พาจาว น้ีม้า มู่ง น้ืงชฺา่ แน ทะเล แต่ง
ชี มาง ยา้� แน มู่ง น้ืงชฺา่ แน ทะเล คล้าว โย้เวอ ม้างม้า
เจ้อ คาโคลาโค ออื คาตา แต่ง ช�ี 16 ค้าแต้ โย้เวอ พาจาว
ม้า ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออืนา ยอง ฮา ซ้ี แม้แน ยอง นืงบาวา
แน ตอย ฮา ป่ี ชี�่ 17 แฮแ้ม้เวมิ พาจาว ม้า นองนา ฮายแบ
ป่ี ล่างญา ยา อางจา ม้าม้า แน� อางเลิง่ อางแม่น น้ีออื
* 14:12 14:12 พระเฮอรเ์มส น้ี กรกี ชฺา้ง ออื เทพเจ้า ท่ือองค์ มาง� กรกี
ชฺา้ง ออื เจ่อ แง เทพเจ้า น้ีม้า เทพเจ้า ท่ือบ่า ออื อางเลิง่ ออื ซฺาฮู เพล่อ มาง
แน� † 14:12 14:12 พระซุส น้ีม้า กรกี ชฺา้ง ออื เทพเจ้า อางฮื่อ ม้าม้า
เลิน่เลิน่ มาง� พระเฮอรเ์มส น้ีม้า กรกี ชฺา้ง ออื เทพเจ้า� แน กรกี ชฺา้ง ออื
เจ่อ เย น้ีแม้ เทพเจ้า น้ีม้า อางเลิง่ จา เมอ ฮาก เทพเจ้า ท่ือบ่า ออืนา ม่ายแบ
ป่ี ฮู มาง ‡ 14:14 14:14 อางก่าอางตูม ชดี แล่ง น้ี ฮายแบ ป่ีง นาบาตา ยา้
นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน�
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ก้อง ฮู กาโน� ยา มู่ง เวอ มู่งฮอ่ ฮาย กลา ลือ ป่ีง� อางคลา
อางซ้าง ซ่ืงซ่ือล่างซ่ือ ตอล้า ป่ีง อางญ่ามอางเตอ วา แน�
ยา นองนา ฮาย จฺ่าเกิง่ กงาจฺ่า ป่ี ล่าง� แน นองนา ฮาย นื
งบา โย้เวอ กยา่งม่อนซ้า แน จา ป่ี ล่าง�� 18 จ้า แฮ้แม้ จ่ี
เวมิ ยองมู แฮ้ยา่ ป้าดจาม บ่าม่าน่า กา เย� ไม้ ยองมู น้ี
ยา่ อา่มยา่ง แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้ เปาโล แน บารนาบัส
เยด่นา ปีนแตปีนนา แน ท่าน ซ่ีง น้อ�

19 จ้า ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า จา เย� อนัทิโอก อางเมิง แน อีโคนี
ยูม อางเมิง จายล้า คู ช�ี ค่องชา่ง ออืนา ชา่ง ยอง อางมู
เพล่อ ป่ี ชี่ เย� แน ลอบา ยา่ง เปาโล นา จาน ชเีย� ยองมู
น้ี เปาโล ซ้ีฺ ชี แน เยง้ เย� แฮง้เย่ เปาโล นา อางเมิง อางเง้
โยเ้วอ เซฺอ วี แอ ช�ี 20 ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื เปาโล
นา จูง แวด ชเีย� เปาโล ทานล้า ยาว ลิสตรา อางเมิง คล้า
ว โย้เวอ ยอ่ ออ้งแล ชเีย� แน ซอทา แปล้น ล้ายาว เปาโล
แน บารนาบัส เยด่ มือ เดอรบ์ี อางเมิง โยเ้วอ ยอ่แลน ชเีย�

อนัทิโอก อางเมิง ซีเรยี แควน เวอ พ่าว แล ยา้ง
21 เปาโล แน บารนาบัส เยด่ เดอรบ์ี อางเมิง โย้เวอ พา

จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง ป่าว กวา่ แล ชเีย� ชฺา้ง อา
งบยา่ เย พระเยซู นา เจ่อ คู ช�ี แฮ้แม้ฮายยาว เยด่ มือ ลิ
สตรา อางเมิง� อีโคนียูม อางเมิง แน อนัทิโอก อางเมิง โย้
เวอ ยอ่ พ่าว แลน แล่ ชี�่ อนัทิโอก อางเมิง น้ียา่ ฟิสิเดีย
แควน เวอ ด้ืง เย� 22 เยด่ยา่ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา นื
งบาแฮง่ ป่ี แอ ชเีย� ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮง้ บยา่ แน ม่า
อู่บ เจ่อ แล แล่ ป่ีง เย� เยด่ จ่ี เย น้ีแม้แน� �พาจาว มาง
อางเมิง เวอ ชา ออ้งแล เมอ กงู อางเลิง่ อางตูกอางพาน
นาบาตา ยา้ กงาตูก แล่แง�� 23 ยาว เปาโล แน บารนาบัส
เยด่ มือ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ออื อางมู โยเ้วอ ยอคา ต้าง
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แต่ง ชี กูมู ยา้เย�่ แน ยาว เยด่ มือ อธษิฐาน ฮา จฺ่าเกิง่จ่ืฺง
ชเีย� แน ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ป้า ยอคา น้ีมู นา ฮูพลา
ป่ี ชี่ เย�

24 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เยด่ มือ ปิสิเดีย แควน ป่าก
ยา่ ยอ่ ไก ยาว� ปัมฟีเลีย แควน เวอ แล ชเีย� 25 แน เปอร์
กา อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง ป่าว เปิน ยาว�
เยด่ มือ อทัทาลิยา อางเมิง โยเ้วอ แอ ชเีย� 26 ยาว เยด่ มือ
ล้องตา อทัทาลิยา อางเมิง โยเ้วอ ออ่กแอ อนัทิโอก อางเมิง
ซีเลีย แควน โยเ้วอ พ่าวแอน้ ชเีย� อนัทิโอก อางเมิง นู้เวอ
ยา้ เยด่ ต่องก่าต่าง พาจาว มาง ล่ากาน วา่ ชี ยา้ง� แน โย้
เวอ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออื พาจาว มางนา อธษิฐาน
ฮาย ป้า เยด่ ล่ากาน วา่ ชี แฮง้นา ปล่องฮูปล่องพลา ป่ี ชี�่
แน ยองมู แฮง้ เยด่นา ซฺา พาจาว มาง ล่ากาน วา่ย แอ ป่ี
ชี�่ ยาว อาม้ือ เยด่ ล่ากาน ยา่ง เปิน ญา� 27 เปาโล แน บา
รนาบัส เยด่ เคอ ลือ ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออืนา ฮา้ว
ชอ้น ชเีย� แน เยด่ยา่ พาจาว มาง เยด่นา ล่ากาน กูยา่ง
ปล่อง วา่ ชี ออื� แน พาจาว มาง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ยาง
อางเลิง่ อางแม่น แบ ป่ี ยาว เจ่อ ป่ี ชี่ แฮง้ ยองนา โค ยา้
อู่บน้า ป่ี ชี�่ 28 ยาว เยด่ มือ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืก้อง
มล่าง ยา้ ด้ืง แล ช�ี

15
เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ประชุม ฮา ยา้ง

1 ชฺา้ง ท่ือบ่า ยูเดีย แควน เวอ จาย อนัทิโอก อางเมิง เวอ
ลืน ช�ี ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ม่าอูบ่ ชี น้ีแม้แน�
�นองมู น้ี โมเสส อางล้ีบอางล่าว เวอ พิธขีลิบ แฮง้ บ่ากงา
ฮา แล่ คู ยาว พาจาว ม้า อางบล่าบ บ่าป่ี ปูน ล่า เป� แน�
2 เปาโล แน บารนาบัส เยด่ ยอง น้ีแม้แน ม่าอูบ่ แฮง้นา บ่า
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ซอ แน ยองมู นา นาบาตา แน จ่ีเจ้ ช�ี แฮง้เย่ อนัทิโอก อาง
เมิง เวอ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ อมื เปาโล� บารนาบัส แน ยอ
งมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ต้างแต่ง ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ ซฺาแล ป่ีชี�่ พระเยซู ศิษย์เอก แน ครสิเตียน ยอคา
ออืนา น้ีเลิง่ จ่ีอูน้้าท้าม ป่ีง แงแน�

3 ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื ยองนา ซฺาแอ ป่ี ชี่ เย� ยาว ฟี
นิเซีย แควน แน สะมาเรยี แควน เวอ ยอ่ ไก เมอ� ยองมู
ยา่ง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื นืงบาเพ่น พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อางเลิง่
ยา่ง อูบ่ ชเีย� ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อมื
นาบาตา เย กยา่ง แง�

4ยองมู ยา้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ เคอ แล ยาว� ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ออื� พระเยซู ศิษย์เอก ออื แน ครสิเตียน
ยอคา มู ออื ยองนา ออ่ก ลาบ ลือ ชเีย� แน เปาโล แน บา
รนาบัส เยด่ พาจาว มาง เยด่นา ล่ากาน กูยา่ง ปล่อง วา่ ชี
ออื ยองนา อูบ่น้า โค ป่ี ชีเ่ย� 5 ยาว ฟารสีิ อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง
ท่ือบ่า พระเยซู นา เจ่อ อมื ทาจูง ล้า ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน�
�ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พิธขีลิบ แฮง้ กงา ฮา แล่แง� แน โมเสส
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ กงา ฮา เค่ แง� แน�

6 แฮ้แม้ยาว พระเยซู ศิษย์เอก แน ครสิเตียน ยอคา อมื
น้ีเลิง่ ประชุม ฮา น้าท้าม ลางกา ช�ี 7 จ่ีเจ้ กา มล่าง ยาว
เปโตร ทาจูง ล้า ยาว จ่ี ชเีย น้ีแม้แน� �ม้องน้าม นอง เวอ
นองมู น้ีง อางแบ ยา้� อางด่า กงูมู นู้เวอ พาจาว มาง กงา
นา แชยู้้ ล่าง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้
ป่าว น้า ป่ี ยาว เจ่อ ป่ี แงแน� 8 พาจาว ชฺา้ง ออื นืงบา แฮง้
นา อางแบ แม่นแม่น กางมาง ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าง� ยา ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออืนา ลาบ ญา แน อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
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ยา่ง ยองมู นา ป่ี ชี กงูนา ป่ี ล่า ชี่ แม้แน ยา้� 9 กงูมู แน
ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ฮู ยาว เจิน้เจ้อ บ่าตู่ กาแน บ่าจา
ท่ือชา่งกานญา� พาจาว ม้า ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮง้ ปา
ปาย� ชฺา้ง แฮมู้ นา ฮาย นืงบา เวอ เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีง� 10 น้ีแม้แน
ยาว นองมู น้ียา่ บ้าเจอฮาย พาจาว มางนา ล้าน ชา่ง แง�
ซ้ามบา กงูมู ยวิชฺา้ง อมื โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ โค แน
บ่าฮาย เค่ กงา คาแน้� น้ีแม้แนยาว นอยา่ บ้าเจอฮาย ยวิ
ชฺา้งบ่าอา่ ออืนา อางล้ีบอางล่าว น้ีง อางเค้ ฮา ป่ี แน� 11 น้ี
แม้ ฮา น้ียา่ บ่ากงา่ เป� กงู เจ่อ กงู อางบล่าบ กงา ปูน แล่ง
น้ียา่ พระเยซู ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง น้ีง ปาปาย� ยาว ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออื อางบล่าบ กงาปูน แล่ง น้ีง ท่ือชา่งกานญา��

12 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เยด่� พาจาว มาง เยด่นา
ปล่อง ชีแฮง้ แน เยด่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮา
ตอกางออื ฮาย ป่ี ชี่ แฮง้ ยองนา อู่บน้า ป่ี ชี�่ ยาว ชฺา้ง คา
โคลาโค อมื กยา้บ แน ปีนแตปีนนา ยา้ น้า คู ช�ี 13 เยด่ จ่ี
เปิน ยาว ยากอบ มือ จ่ี เย น้ีแม้แน� �ม้องน้าม เวอ กงานา
น้า ล่าว� 14 เปโตร กงูนา อูบ่น้า ป่ี ล่างญา� พาจาว ม้า ยวิ
ชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ลาก แง� แฮง้ยา้ ยางมือ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา แช้ยู้ ยาว ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
แง� 15 พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ
แต้ม ชี ชี แม้แนยา้� แน�
16 �จ้างจ้าง เวอ กงา พ่าว ลือ แล่ง�

แน ก่าซ้าด ดาวดิ ยูม้ ก่างพยา ชี แฮง้ อางซ่ืฺอ แต่ง*
แล่ง�

* 15:16 15:16 ดาวดิ ยูม้ ก่างพยา ชี แฮง้ อางซ่ืฺอ แต่ง น้ี� พระเยซู นา ชฺา้ง
อางบยา่ อางซ่ืฺอ นาบท้ือ แล่ ออืนา เพ้ก แง�
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กงา ยูม้ ก่างพยา เคลิก ชี ออื แต่งจี แง� กงา ต่ือ
เทอ แม่น แน แต่ง ล้า แล่ ป่ี แง�

17-18 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง คาโคลาโค น้ีออื�
แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ คาโคลาโค กงา แช้ยู้ ยาว กงา ชฺา้ง

เพล่อ ล้า ป่ี ชี่ ออื�
�กงานา ซฺ้า กวา่ ล่าง� กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา้�

น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง ยา่ง แน ยา อางเลิง่
น้ีออืเจอ มล่าง คางญา ม่ายแบ ป่ี ล่าง�� ✡

19 �น้ีแม้แนยาว กงา เยง้ แง� กงู ยา่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ แน
พระเยซู นา ชา เจ่อ ออืนา นืงบา เวอ บ่าลาบ้าบ ป่ี โจ แน�
20 จ้า กงู ยองนา โจ้ดมาย แต้ม ม่า น้ีแม้แน�
จฺ่าเกิง่ ฮูบ่ปาน† นา ท่าน ชี ออื บ่าจฺ่า โจ�

ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ�
ซ่ีฺ บ่าจฺ่า โจ�

ซ้าด น้ืงชฺอื แป่น แซ่ ชี ออื อางซฺ่า แฮง้นา บ่า
จฺ่า โจ�

21 �โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ี ค้าแต้ เมอจาย ยา้ ม่าอู่บ
ไก ล้า แง� อามือเคอ ยา้ อางเมิง กูเมิง แน ลองนืง เวอ ยวิ
ชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ อา้น คูง��

ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ยา้ง
22 พระเยซู ศิษย์เอก ออื� ครสิเตียน ยอคา ออื แน ชฺา้ง

คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ ออื� ค่าพ่ายา่ ท่ือบ่า ออืนา แช้
ยาว เปาโล แน บารนาบัส เยด่ ก้อง ท่ืงกงา่ แน อนัทิโอก
อางเมิง โยเ้วอ แล ป่ี ชี่ เย� ยองมู น้ียา่ ยูดาส ฮาก บารซับ
✡ 15:17-18 15:17-18 อาโมส 9:11-12; อสิยาห์ 45:21 † 15:20 15:20
ฮูบ่ปาน น้ี ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนาบท้ือ ออื�
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บาส แน ฮา้ว มาง แน สิลาส เยด่นา แช้ยู้ ชเีย� ชฺา้ง น้ีเยด่
ยองมู เวอ ยอคา เพล่อ เย� 23 ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง น้ีมู ก้อง โจ้
ดมาย แต้ม ซฺาแล ป่ี ชี่ น้ีแม้แน�

�กงู พระเยซู ศิษย์เอก ออื แน ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา
ออื แน ครสิเตียนม้องน้าม เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ด้ืง
ออื ยา้เป� กงู นองมู ยวิชฺา้งบ่าอา่ อนัทิโอก อางเมิง�
ซีเรยี อางเมิง� ซิลีเซีย อางเมิง เวอ พระเยซู นา เจ่อ คูชี
ออืนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ล่าง� 24 กงูมู น้ียา่ กงากยา่
แอ นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� นองนา ลือ ซฺ้า ล่ายาว ม้าง
ม้าเจ้อ จ่ี นองนา ฮา นืงบาต่อง เวอ ซืกซาก ป่ี ล่าง� กงู
ยา่ ยองนา บ่ากงา ซฺาแล ป่ี ล่าเป� 25 แฮง้ยา้ กงูมู คา
โคลาโค น้ีง� ค่าพ่าย่า ท่ือบ่า นา แช้ยู้ ยาว นองก้อง ซฺา
แล ป่ี แอ�่ เปาโล แน บารนาบัส ชฺา้ง กงู ลาก มาง เยด่
ก้อง ท่ืงกงา่ แน� 26 เปาโล แน บารนาบัส เยด่ กงู พระ
เยซูครสิต์ มาง ปาปาย� พาจาว มาง ล่ากาน แฮง้ ซ้ีฺ แอ
เคอ แน วา่ เวมิ อางกงา ยา้เป� 27 แน กงู ยูดาส แน สิ
ลาส เยด่นา ซฺาแล ป่ี ชี่ น้ียา่� ไม้ ฮาย แบ ป่ีง น้อ กงู โจ้
ดมาย เวอ อางเลิง่ แต้ม ล้า ป่ี ชี่ น้ีง อางเลิง่ ม้าม้า แน�
28 ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง แน กงูมู น้ี
ยา่ เยง้ แง นองก้อง เจิน้เจ้อ ลาบ้าบเกิง่ ออื บ่าจา ป่ี ล่า�
จ้า อางเลิง่ น้ีออื ญา เป� 29 จฺ่าเกิง่ ฮูบ่ปาน นา ท่าน‡ ชี
ออื บ่าจฺ่า โจ� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ�
ซ่ีฺ บ่าจฺ่า โจ� ซ้าด น้ืงชฺอื แป่น แซ่ ชี ออื อางซฺ่า แฮง้ บ่า
จฺ่า โจ� นองมู น้ียา่ อางเลิง่ น้ีออื เจ้อ ก้อง เวอ่ กงา กา

‡ 15:29 15:29 จฺ่าเกิง่ ฮูบ่ปาน นา ท่าน น้ี แด่ยา่ นา อางเกิง่ ท่าน ออื คาตา
ยา จ่ี เคอ แง�
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ยาว อางแม่น ยา้� น้ีล้อ ญา เป��
30 ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อมื บารนาบัส� เปาโล� ยู

ดาส แน สิลาส ยองนา อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ ซฺาแล ป่ี ชี่
เย� ยาว ยองมู ยา่ง อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี ออืนา ฮา้ว ชอ้น ยาว โจ้ดมาย ป่ี ชเีย� 31 โจ้ดมาย
ยา่ง กงา อา้น คูยาว ยองมือ นืงบาแก่น กยา่งม่อนซ้า คู
ชเีย� 32ยาว ยูดาส แน สิลาส พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มางเยด่
มือ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา มล่าง ยา้เย่ จ่ีชา่ง ช�ี แน
ยองมู นา ม่าอู่บ นืงบาแฮ่ง ป่ี อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน
เจ่อ แล ป่ีง� 33 ยูดาส แน สิลาส เยด่ อนัทิโอก อางเมิง โย้
เวอ ด้ืง ล้า ท่ือฟ่าง ยาว� เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว
แอ� ชฺา้ง เยด่นา ซฺาล้า ป่ี ชี่ ออืนา ซฺ้า แอ อางญ่าม ยา่ง เคอ
ล้า ชเีย� อนัทิโอก อางเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ อมื
เยด่ แก้บ้า ยอ่ แอ เมอ� เจิน้เจ้อ อางไล้ บ่าป่ี ตอล้า โจ แน
ก่ามป่อน ป่ี ชเีย� 34 §

35 จ้า เปาโล แน บารนาบัส เยด่ อนัทิโอก อางเมิง โยเ้วอ
จานชา่ ชเีย� ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง จ่ีต่าง ยา่ง ป่าว ม่าอูบ่ กวา่ ชเีย�

เปาโล แน บารนาบัส เยด่ เจิก่ ลางกา ชยีา้ง
36 ท่ือฟ่าง ยาว เปาโล บารนาบัส นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี

�ไกง้ อางเมิง พาจาวจ่ีต่าง ป่าว กวา่ ชี ออืเมอ ชฺา้ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี ออืนา บ่อซฺ้า แอ เซฺ้อเด่� ยอยา่ ล้อแม้ จาด้ืง ชี แน
ฮู แอ เซฺ้อ�� 37 ยาว บารนาบัส� ยอหน์ ฮาก มาระโก แน
ฮา้ว มางนา คาตา แน ซ่ืฺย แอ ซ้ีง เย� 38 จ้า ปัมฟีเลีย อาง
เมิง โย้เวอ จา เมอ ยอหน์ ยา เปาโล แน บารนาบัส เยด่นา
§ 15:34 15:34 กรกี ปาบ ท่ือบ่า เวอ ข้อ 34 เวอ น้ีแม้ แต้ม กาน ช�ี �จ้า
สิลาส โยเ้วอ ด้ืง ช�ี�
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อางวี กางซ้ืง เย� แน พาจาว มาง ล่ากาน แฮง้ เปาโล แน
บารนาบัส เยด่นา บ่าปล่อง วา่ แล่� แฮง้เย่ เปาโล ยอหน์
นา บ่าซ่ืฺย แอ ซ้ี แง� 39 ยาว น้ีเลิง่ เปาโล แน บารนาบัส
เยด่ นาบาตา เย ซี ลางกา ช�ี แฮง้เย่ เยด่ เจิก่ ลางกา ช�ี
บารนาบัส ยอหน์ นา ซ่ืฺย เกาะ ไซปรสั เวอ ล้องตา แอ ชเีย�
40 จ้า เปาโล ยา สิลาส นา แชยู้้ ชเีย� ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา
เจ่อ อมื จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา อธษิฐาน ฮา ป้า เปาโล แน สิ
ลาส เยด่นา ฮูพลา ป่ี ชี่เย� ยาว เปาโล อนัทิโอก อางเมิง
เวอ เจิก่ อ่อกแอ ชเีย� 41 เปาโล ซีเรยี แควน แน ซิลีเซีย
แควน ออืเมอ จ่อด ยา้ กวา่ ช�ี ยา ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื
นา ฮา พาจาว มางนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ป่ี
แงแน�

16
ทิโมธี เปาโล แน สิลาส เยด่นา ล่ากาน ปล่อง วา่ ยา้ง

1 เปาโล เดอรบ์ี อางเมิง แน ลิสตรา อางเมิง โยเ้วอ คาตา
เย แอ ช�ี โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา พระเยซู เจ่อ แง� ยาง อาง
เม้ง ทิโมธี แน� ยาง อางโบ้ง ม้า กรกี ชฺา้ง จ้า ยาง อางบา
ม้า ยวิชฺา้ง เย�่ 2 ชฺา้ง ลิสตรา อางเมิง แน อีโคนียูม อาง
เมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ ออื� ทิโมธี นา นาบท้ือ คูง เย�
3 เปาโล ทิโมธี นา ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ่ืฺยแล ซ้ีง เย� จ้า
โย้เวอ ยวิชฺา้ง ออื อางแบ ทิโมธี อางโบ้ง ม้า กรกี ชฺา้ง แน�
เปาโล ยวิชฺา้ง ออืนา ฮูจ่า ปาปาย แฮง้เย่ ทิโมธี นา พิธขีลิบ
ฮาย ป่ี ชี�่ 4 ยาว ยองมู แฮง้ อางเมิง ต่างไล ออืเมอ ยอ่ไก
เมอ� ยองมู น้ียา่ พระเยซู ศิษย์เอก แน ครสิเตียน ยอคา
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ อางล้ีบอางล่าว แต่ง ชีออื� ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ม่ายแบ ป่ีชี�่ 5 แฮง้เย่ ชฺา้ง พระเยซู
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นา เจ่อ อมื พาจาว มางนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ
เค่ คูง แง� แน ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ อมื กูนืง กูนืง ยา้ บยา่
ย เค่ แง�

เปาโล มาซิโดเนีย แควน เวอ แล ยา้ง
6 อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง เปาโล แน ยาง

ล่ากานวา่ชา่ง ออืนา� จ่ีวีดอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง แฮง้ เอเชยี
แควน โย้เวอ บ่าป่ี ป่าว กาซ้ืง เย�่ แฮง้ยา้ ยองมือ ฟรเีจีย
แควน แน กาลาเทีย แควน โยเ้วอ ต้าว ยา้ กวา่ย ช�ี 7 ยาว
ยองมู ยา้ง มิเซีย แควน ชายแดน โยเ้วอ เคอ แล ยาว� บิธี
เนีย แควน โย้เวอ ชา ออ้งแล ช�ี จ้า พระเยซู อางค่องอาง
ล้า มาง บ่าป่ี ออ้งแล เย� 8 แฮง้เย่ ยองมู ยา้ง มิเซีย แควน
เวอ ยอ่ไก ยาว โตรอสั อางเมิง โยเ้วอ แลน คู ช�ี

9 มู่งค่ี โยเ้วอ เปาโล แมบืน บืน ช�ี น้ีแม้แน ค่าพ่ายา่ ท่ือ
ม่าง จา แง มาซิโดเนีย แควน เวอ จายล้า แง� ยา จูง ล้า
ยาว เปาโล นา ป้า ชี น้ีแม้แน� �มาซิโดเนีย แควน นู้เวอ
กงูนา ลือ ปล่อง ล่า ปาโน�� แน� 10 เปาโล แมบืน บืน เปิน
ยาว กงูมู ยา้ง ซฺ้อก ยา้ มาซิโดเนีย แควน เวอ แลน คูแอ�
กงู เยง้ แง พาจาว ม้า กงูนา ฮา้ว มาซิโดเนีย ชฺา้ง ออืก้อง
แล ป่ี ล่ายาว ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ป่ี ล่าง แน�

ลิเดีย พระเยซู นา เจ่อ ยา้ง
11 ยาว กงูมู ยา้ง มือ โตรอสั อางเมิง โยเ้วอ จาย เกาะ สา

โมธรสั เวอ ล้องตา แลน แอ� ท่ือนืง จายล้า แล่งม้า กงูมู
ยา้ง เนอาโปลิส อางเมิง โยเ้วอ ล้องตา แลน แล่แอ�่ 12ยาว
โยเ้วอ จาย กงูมู ยา้ง ฟีลิปปี อางเมิง โยเ้วอ แลน แอ� ยาว
น้ีเมิง ก้อง ไลนืง ยา้ ด้ืง คู แอ� ฟีลิปปี อางเมิง น้ียา่ มาซิโด
เนีย แควน เวอ อางเมิง อางฮื่อ เลิน่เลิน่� โรมชฺา้ง ออื อาง
เมิง แต่งด้ืง ชี ยา้ง�
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13 ลองนืง เคอ ยาว กงูมู ยา้ง ล้องก้อ อางเมิง อางเง้ เวอ
เจิ่กอ่อก ล้างบ้า โย้เวอ แอน้ คูแอ� กงู เยง้ แอ โย้เวอ ตี
อธษิฐาน ฮา ยา้ อางจา แน� กงูมู ยา้ง โย้เวอ ค่าบายา่ ด้ืง
ชอ้น ลางกา ชี ออืนา จ่ีชา่ง แอ� 14 โย้เวอ ค่าบายา่ ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ท่ือม่าง อางเม้ง ลิเดีย แน จา แง� ยา ธยิาทิรา ชฺา้ง
พ้า สีม่วง อางฮู่ อางคา ก่อง มาง� ยาว ยา พาจาว มางนา
นาบท้ือ เย� ยาง กงูมู นา ด้ืง น้า ล่าเมอ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
ยางนา ฮาย เปาโล จ่ี แฮง้นา ปีนแต แน น้า ป่ี ชี่ เย� 15 ลิ
เดีย แน ยาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ล้างตือ
พิธีบัพติศมา ฮา แล่เปิน คูยาว� ลิเดีย มือ กงูนา ป้า ล่าง
น้ีแม้แน� �กงา จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ
ชี แน นองมู น้ีง เยง้ ล่าง แนยาว� กงา ยูม้ โย้เวอ ด้ืง แล
ปาว� แน� ยาว กงูมู ยา้ง ยาง ยูม้ เวอ ด้ืง แลแอ�

เปาโล แน สิลาส เยด่นา คอก ล้อง ชยีา้ง
16 ท่ือนืง จา แง กงู อธษิฐานฮายา้ โยเ้วอ ชาแอ เมอ� ยา่

บี่ ยา่เจ่น ท่ือม่าง จา แง กงูนา มยา้ง ล่า ชี�่ ยางนา แด่ยา่
มาง ออ้ง ช�ี จ้างจ้าง เวอ อางเลิง่ ตอล้า ออื อางมอ ตอ กา
เย� ยาง ฮากนา จ่ีวดี อางเลิง่ ฮู ป่ี น้ียา่ พลู้ อางบยา่ ยา้ ยาง
เจ้านาย ออืนา ซฺ้า กงา ป่ีง� 17 ยาว ค่าบายา่ น้ีมาง เปาโล
แน กงูมู น้ีงนา ยอ่ เค่ จ่ี โฮก้ฮา้ว เค่ ล่าง น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ี
มู พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา่เจ่น เป� ยองมู น้ียา่ ล้อ
แม้ อางบล่าบ กงา ปูน แล่ง แน นองนา ม่า ลือ ล่าง��

18ยาว ยา่บี่ ยา่เจ่น น้ีม้า น้ีแม้แน ไลนืง ยา้ ฮาย ช�ี เปาโล
บ่าโอด่ กงากา แอเคอ เย� แฮง้เย่ เปาโล มือ แด่ยา่ ยา่บี่ ยา่
เจ่น มางก้อง ออ้ง ชี มางนา พลาบ จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �พระ
เยซูครสิต์ มาง อางเม้ง นู้เวอ� กงา นางนา ม่าย ค่าบายา่ น้ี
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มาง อางโต นู้เวอ ออ่ก ป่ี ล่าง อามือ ยา้�� ยาว แด่ยา่ แฮ้
มาง ซฺ้อก ยา้ ออ่ก ฮื่น ช�ี

19 ยา่บี่ ยา่เจ่น มาง เจ้านาย มาง เยง้ เย� ยาง กูเทอ แน
พลู้ กงา น้ียา่ บ่ากงา แล่ก้าน ชีล้า แน� แฮง้เย่ ยองมู ยา้ง
เปาโล แน สิลาส เยด่นา ชู ยาว� ก้าด ชฺา้ง อางบยา่ แน จา
โยเ้วอ ยอคา ออืนา ซฺ้าแอ ช�ี 20ยาว ม่าย ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้ง
น้ีมู ยวิชฺา้ง มู กงู อางเมิง นู้เวอ ออ้งล้า ยาว ฮาย ซืกซาก ป่ีง
ออื� 21 แน ยองมู น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว ต่างไล โย้เวอ ม่าอู่
บซี คูช�ี จ้า กงู มู โรมชฺา้ง น้ียา่ น้ีแม้แน บ่าฮายเค่ กงากา
เป�� 22 ยาว ชฺา้ง อางมู อมื เปาโล แน สิลาส เยด่นา ชอ้น
ไก อางไล้ ฮากาน ชเีย� แน ยอคา อมื เปาโล แน สิลาส เยด่
ค่าลาว ยา่ง ชีดอ่อก ป่ียาว ม่าย ต่ือชกื ป่ี ชี่เย� 23 ต่ือชกื
ไลเทอ เคิน ยาว คอก เวอ ม่าย ซ่ืฺย ล้อง แล ป่ี ชี�่ ยาว คอ
กล่อฮู มางนา แม่น แน ม่าย ล่อ ป่ี ชี่เย� 24 คอกล่อฮู มาง
กยา่ ยาว เปาโล แน สิลาส เยด่นา คอก อางคล้าว อางคล้า
ว โยเ้วอ ซ่ืฺย ล้อง แล ชเีย� แน ล่าไม แป้น อางฮอ้น ฮอ้น ชี
ออื เยด่ ล่าค่ือ เวอ แม่น ยา้ กาน ป่ี ชี�่

25 ยาว 12 โมง มู่งค่ี ล่อซฺ่า น้ีงยา้ เปาโล แน สิลาส เยด่
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮาย เพ่ง ฮา้ว สรรเสรญิ ฮา ช�ี แน
ฮาก คาตา ยา้ กงากยา่ย คู ช�ี 26 แฮญ้่าม เวอ ม่ีซ่ีอนื นา
บาตา ยา้ แล่ง แง� คอก ยา่ง ยกื ล้า เคอ ยา้เย�่ แน คอก
ล้องก้อ อมื ซฺ้อก ยา้ พอง ล้า ชี กูบาน ยา้เย�่ นักโทษ คา
โคลาโค ออืนา โซ่ พือ ชียา้ง พื้ออ่อก โค ชเีย� 27 ยาว คอ
กล่อฮู มาง ยู่ ยา้ง ดู่ง ล้า ชเีย� ยาว คอก ล้องก้อ ยา่ง พอง
ออ่ก ชี แน มยา้ง ยาว ยาง เยง้ เย นักโทษ ออื ฮื่น โค ชี แน�
แฮง้เย่ มยาทาง ยา่ง ชอด อ่อกลือ ป่ี ยาว ชา แซ่ จ่าแล่ง�
28 จ้า เปาโล อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ ล้า ชเีย น้ีแม้แน� �ทา
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แม้ บ่าฮา โจ� ค่าตอง อางโต นา บ่าแซ่ จ่าแล่ โจ� กงูมู คา
โคลาโค น้ียา่ อามืม นู้เวอ ยา้��

29 แฮง้เย่ คอกล่อฮู มาง บีท่่อ ฮา้ว ป้า ยาว คอก คล้าว โย้
เวอ ฮื่น ออ้งแลน ชเีย� ยาง อางโต อมื ยกืยาวซ่าน ยาว
เย แค แง� ยาว เปาโล แน สิลาส เยด่ ล้าก้า โย้เวอ ป่าตูคู
บอกไว้ ชเีย� 30 ยาว เยด่นา คอก เวอ ซ่ืฺย อ่อกแอ น้า ชี น้ี
แม้แน� �กงายา่ ล้อแม้ ฮาย อางบล่าบ กงาปูน แล่ แน��
แน�

31 เยด่ มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �พระเยซู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา
นืงบาชี โว� ยาว นาง แน นาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา� พาจาว มาง
อางซี อางบล่าบ แฮง้ ฮาย ปูน ป่ี ล่าง�� 32 ยาว เยด่ มือ จ่ีวี
ดอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง ยา่ง คอกล่อฮู มางนา แน ยาง ยูม้ชฺา้ง
ออืนา ม่าอูบ่ ป่าว น้า ป่ี ชี่เย� 33 แฮค่ี้ คอกล่อฮู มาง เปาโล
แน สิสาส เยด่นา ซ่ืฺย ต่ือฮอ่ย ยา่ง ชี่ ป่ี ชเีย� ยาว คอกล่อฮู
มาง แน ยาง ยูม้ชฺา้ง อมื ซฺ้อก ยา้ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา
แล่ โค คูช�ี 34 ยาว คอก ล่อฮู มาง เปาโล แน สิลาส เยด่
นา ยาง ยูม้ เวอ ซ่ืฺยแลน ยาว จฺ่าเกิง่ ซฺ้า จฺ่า ป่ี ชี�่ คอกล่อฮู
มาง แน ยาง ยูม้ชฺา้ง ออื พาจาว มางนา นืงบาชี โค ช�ี แฮ้
แม้ยาว ยองมู ยา่ง มือ กยา่งม่อนซ้า คู ช�ี

35 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ยอคา มู อมื ชฺา้ง อางมู ซฺาลือ
ม่าย ลือ ป่ี ชี่ น้ีแม้แน� �ชฺา้ง 2 คู่น ม่าง เยด่นา ตอ กงา
คางญา� แน�

36 คอกล่อฮู มาง เปาโล นา ม่าย ชเีย น้ีแม้แน� �ยอคา
มู ออื ไน้นา ม่าย ตอ ป่ี ล่าง� ออ่ก ล้าน ล่าปาว ยาว จาบื่อด้ื
งบื้อ แน จา แล โว เป� แน�

37 จ้า เปาโล จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ไกง้ยา่ โรมชฺา้ง เวมิมือ
ยองมู น้ียา่ คอก เวอ ชู ล้อง ล่าง� แน ยอคา มู ออื ไกงน้า
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ชฺา้ง อางบยา่ ล้าก้า เวอ ต่ือ ชกื ล่าง เจิน้เจ้อ บ่าต่าดบ่าต่อ
น ล่า แน� ยอง น้ีแม้ ฮา น้ียา่ โรม อางล้ีบ โยเ้วอ อางซี เป�
ยาว อาม้ือ ยองมู น้ียา่ บ้าเจอ กยาบ แน ไกงน้า อางค่าว ตอ
ล่าแน� ไกง้ บ่าจู เป� ยองมู น้ียา่ ยอง อางโต แฮง้ ไกงน้า
ตอ ล่าชื่อ เป��

38 ชฺา้ง มู อมื ยอคา มู ออืนา อางเลิง่ ยา่ง ม่ายแบ ป่ี ชีเ่ย�
ยอคา อมื เปาโล แน สิลาส เยด่ โรมชฺา้ง แน แบน ยาว ยอ
งมู ยา้ง แค คูง เย�่ 39 แฮง้เย่ เปาโล แน สิลาส เยด่นา ซูม่
า ฮาย แอ ชี แน เยด่นา ซ่ืฺย คอก เวอ ออ่ก ป่ี ชี�่ แนยาว
เยด่นา ป้า น้ีเมิง ก้อง ออ่กแอ ป่ี ชี่เย� 40 ยาว เปาโล แน สิ
ลาส เย่ดมือ คอก เวอ ออ่ก ยาว ลิเดีย ยูม้ เวอ แอน้ ชเีย�
ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื ลิเดีย ยูม้ โย้เวอ ชอ้น กาช�ี
แน เยด่ มือ ชฺา้ง แฮมู้ นา ม่ายอู่บ นืงบาแฮ่ง ป่ี ยาว� ฟีลิป
ปี อางเมิง โยเ้วอ เจิก่ ออ่กแลน ชเีย�

17
เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง โยเ้วอ ป่าว ยา้ง

1 เปาโล แน ยองมู ออื อมัฟีบุรี อางเมิง แน อปอลโล อาง
เมิง โยเ้วอ ยอ่ไก ยาว� ยองมือ เธสะโลนิกา อางเมิง โยเ้วอ
เคอ แล ชเีย� แน โย้เวอ ยวิชฺา้ง โบสถ์ ยา่ง จา เย� 2 ยาว
เปาโล กูเทอ แม้แน ยวิชฺา้ง โบสถ์ เวอ ออ้งแล ประชุม ฮา
แล ช�ี แน ลองนืง เวอ 3 ตีด เย พระคัมภีร์ อางเลิง่ ยา่ง
ชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง ช�ี 3 เปาโล พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชียา้ง
ยองนา ไค้ น้า ป่ี ชี่ น้ีแม้แน� พาจาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ก่าซ้าด
เพล่อ ป่ี ชี่ ม้า� จามปีน ยา้ กงา โอด้ ตูกพานลาบ้าบ แล่ง�
แน ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ง� เปาโล น้ีแม้แน จ่ี แล่ ชเีย� �พา
จาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ ม้า พระเยซู มาง ยา้��
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4 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื เปาโล ม่าอู่บ แฮง้นา อางเจ่อ เย� แฮง้เย่
เปาโล แน สิลาส เยด่ อางมู เพล่อ ช�ี ยาว ยวิชฺา้งบ่าอา่ พา
จาว นา นาบท้ือ ออื แน ค่าบายา่ มู ปีนแตปีนนา อมื� อางบ
ยา่ ยา้ เปาโล แน สิลาส เยด่ อางมู เพล่อ ช�ี

5 จ้า ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื เจอค้อย ชเีย� แฮง้เย่ ก้าด เวอ
ชฺา้ง อางโซ้กอางไล้ ออืนา ซฺ้า ชอ้น ยาว� อางเลิง่ อางซืกอาง
ซาก ยา่ง อางเมิง คล้าว โย้เวอ จ่อด ยา้เย่ ฮา ตอล้า ป่ี ชี�่
ยองมู น้ียา่ ยาโสน ยูม้ โย้เวอ ออ้งแล ชเีย� เปาโล แน สิ
ลาส เยด่นา ชู ยาว ชฺา้ง ชอ้น กาชี โย้เวอ เซฺอ แอ แงแน�
6 จ้า บ่าซฺ่า มยา้ง กาแม้แน� ยองมู ยา้ง ยาโสน แน ชฺา้ง
ท่ือบ่า พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ชู ยาว เซฺอ แอ ชเีย� ยาว อาง
เมิง เวอ ยอคา มู ออืก้อง แลน ยาว โฮก้ฮา้ว ม่า ชเีย น้ีแม้
แน� �ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่อด แน อางเลิง่ อางซืกอางซาก
ฮา ตอล้า ป่ี ชี่ ออื เปาโล ยอง� อาม้ือ ยอ กงู อางเมิง นู้เวอ
ยา้ จา แง� 7 ยาว ยาโสน ชฺา้ง แฮมู้ นา ยาง ยูม้ เวอ จฺ่าต้าง
ด้ืง ป่ี ชี�่ แนยาว เปาโล ยอ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ อางล้ีบอาง
ล่าว โย้เวอ อางเลิง่ ฮา ซี ช�ี ไม้ ยอยา่ จ่ี คูแง ก่าซ้าด ท่ือ
ม่าง จา แล่ง อางเม้ง �เยซู� แน��

8 ค่องชา่ง ออื แน ยอคา ออื แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว ยอง นื
งบา เวอ บ่าจาบ เย� 9 แฮง้ยา้ ยาโสน แน ชฺา้ง ท่ือบ่า พระ
เยซู นา เจ่อ แฮมู้ นา ม่าย พลู้ ซฺ้า ยอคา ออืนา ป่ี ยาว ตอย
แอ ป่ี ชี�่

เปาโล เบโรอา อางเมิง โยเ้วอ แล ชยีา้ง
10แฮค่ี้ ยา้เย่ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อมื เปาโล แน สิลาส

เยด่นา เบโรอา อางเมิง โย้เวอ ซฺาแล ป่ี ช�ี ยาว เย่ดมือ โย้
เวอ เคอ แล ยาว ยวิชฺา้ง โบสถ์ เวอ ออ้งแลน ชเีย� 11 แน น้ี
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เมิง ก้อง ยวิชฺา้ง ออื นืงบา แฮ้ยา่� เธสะโลนิกา อางเมิง โย้
เวอ ยวิชฺา้ง ออื ล่อบ่าปา เย แม่น แง� แน ยองมู น้ียา่ พา
จาว มาง จ่ีต่าง แฮง้นา ปีนแตปีนนา ยา้ ลาบ ชี คูแง� แน
กูนืง ยา้เย่ พระคัมภีร์ เล่น คูง� เปาโล ม่าอูบ่ น้ี อางเลิง่ ม้า
ม้า ล่าแน เจ้ง แน แบ ป่ีง แงแน� 12 น้ีงเย่ ยวิชฺา้ง ออื� ค่า
บายา่ ปีนแตปีนนา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื แน ค่าพ่ายา่ ยวิชฺา้งบ่า
อา่ ออื อางบยา่ ยา้ พระเยซู นา เจ่อ คู ชี�่

13 ยาว เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ ยวิชฺา้ง ออื แบ ชเีย�
เปาโล เบโรอา อางเมิง โย้เวอ แล พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง
ม่าอู่บ แล ชี แน� แฮง้เย่ ยองมู ยา้ง โย้เวอ ซ่ืฺยกา อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮา แล ช�ี แน ค่องชา่ง ออืนา บ่าแม่น จ่ีซ้อ
คู ช�ี 14 แฮง้เย่ ชฺา้ง มู พระเยซู นา เจ่อ อมื เปาโล นา ทะเล
ทาง โย้เวอ ซฺาแอ ป่ี ชี�่ จ้า สิลาส แน ทิโมธี เยด่ เบโรอา
อางเมิง โย้เวอ จานชา่ชี่ เย� 15 ยาว ชฺา้ง เปาโล นา ซฺาแอ
คูชี อมื� เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ เคอ ยา้ ล้องตา ซฺาแล ช�ี
ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ม่า ชี สิลาส แน ทิโมธี เยด่นา ม่า
ยางก้อง อางไว่ แน เค่ล้า ป่ี โว แน� ยาว ยอง มือ เบโรอา
อางเมิง เวอ พ่าวแอน้ แล่ ชเีย�

เปาโล เอเธนส์ อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง ชยีา้ง
16 เปาโล สิลาส แน ทิโมธี เยด่นา เอเธนส์ อางเมิง โยเ้วอ

ล่อ จา เมอ� อางเมิง ออืเมอ ฮูบ่ปาน ไว เซฺ่อ ออื ปล้ืง แน
จา นา มยา้ง ยาว นืงบาต่อง เวอ บ่าม่อนบ่าซ่า เย�

17 แฮง้เย่ เปาโล มือ ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ พาจาว นา
นาบท้ือ ออืนา ยวิโบสถ์ โยเ้วอ จ่ีอู้ น้าท้าม ลางกา ป่ี ชี�่ แน
ยา ก้าด โยเ้วอ กูนืง ยา้ แอ ชฺา้ง ออืนา จ่ีอูน้้าท้าม แง�
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18 ชฺา้ง อางแบอางบู้ เอปิคูเรยีน * มู ออื แน สโตอกิ † มู
ท่ือบ่า ออื� เปาโล นา จ่ีเจ้ ชา่ง ช�ี แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้
แน จ่ี เย� �ชฺา้ง ล่าจ่าง น้ีม้า บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ี ช�ี แน ท่ือ
บ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี แล่ง เย� �ยา ฮากอางเจ้ออางจาด ชฺา้ง
ออื พาจาว ออืนา จ่ี เคอ ชี ชอ้ด ยา้� แน� ยองมู น้ีแม้ จ่ี น้ี
ยา่ แฮญ้่าม เวอ เปาโล พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่
ยา่ง ม่าอู่บ ช�ี ‡ 19 แฮง้เย่ ยองมู ยา้ง เปาโล นา สภาอาเร
โอปากัส เวอ ซ่ืฺยแล ช�ี ยาว น้ีแม้แน น้า ชเีย� �นาง ม่าอูบ่
จ่ีต่าง อางซ่ืฺอ แฮง้ กงูนา ม่าอูบ่ ไค้ แบ ป่ี ล่าว แล� 20 ไม้ นา
อางเลิง่ กงู บ่ากยา่ กางซ้ืง ออื กงูนา อูบ่น้า ป่ี ล่าง น้ีงยา้ กงู
แบ ซ้ี แง� นา บ้าเจอ นา จ่ีเคอ แงแน�� 21 (เอเธนส์ ชฺา้ง
แน ฮากอางเจ้ออางจาด ชฺา้ง โย้เวอ ด้ืง ออื เจิน้เจ้อ บ่าวา่
บ่าบู่ อางเลิง่ อางซ่ืฺอ ออื จ่ี กาก้าน แง��

22 แฮง้เย่ เปาโล มือ สภาอาเรโอปากัส§ ล้าก้า โยเ้วอ ทา
จูง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �เอเธนส์ ชฺา้ง นอง เวอ กงา ฮู กานยาว
นองมู น้ียา่ ศาสนา ท้ือจ่า อางแม่น� 23 ไม้ กงา ยอ่ กวา่
เมอ นอง ท้ือ ออืนา มยา้ง แอ� กงา อางเกิง่ท่านยา่ ท่ืออาน
มยา้ง แอ น้ีแม้แน อางไล่ แต้ม กาน ช�ี �น้ียา่ พาจาว กงู
อางเม้ง บ่าแบ กงา กาง มาง เฮอ�� กงา อาม้ือ นองมู นา
* 17:18 17:18 เอปิคูเรยีน มู น้ี เจ่อ แง จ่ีวดี อางเลิง่ น้ี อางม่อนอางซ้า
เกิง่ แน ทือ แง� นืงบา เวอ ม่อนซ้า น้ีง ยา้ ม้าม้า ยา้ง แน� † 17:18
17:18 สโตอกิ มู น้ี ทือ แง จ่ีวดี น้ี อางตูกอางพาน อางเลิง่ ออืนา โอด่ แงแน�

‡ 17:18 17:18 เอปิคูเรยีน มู น้ี เจ่อ เย� น้ีแม้ จ่ีวดี จาด้ืง แล น้ี
อางเลิง่ อางม่อนซ้า แน จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา แล ป่ีแง แน� จ้า นืงบา เวอ
ม่อนซ้า ป่ี เลิน่เลิน่ โว แน� สโตอกิ มู น้ี เจ่อ เย น้ีแม้� จ่ีวดี จาด้ืง แล น้ี
อางเลิง่ อางตูกอางพาน ออืนา ก่ามโอด่ จา ป่ี โว� § 17:22 17:22
สภาอาเรโอปากัส น้ี เอเธนส์ อางเมิง โยเ้วอ ยอคา ปีนแตปีนนา มู ออื� ยองมู
น้ี อางซี ต้าดต่อนฮู เพล่อ แง�



กิจการ 17:24 lxxxvii กิจการ 17:31

พาจาว อางเม้ง บ่าแบกงากา แน ท้ือ มาง อางเลิง่ แฮง้ ชา
ป่าว น้า ป่ี ล่าง� 24 ยา พาจาว ชฺา้งอางเมิง แต่ง ชี่ มาง แน
ชฺา้งอางเมิง เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี่ มาง ยา้� ยา มู่ง แน ชฺา้
งอางเมิง อางซ้ืง มาง� น้ีงยา้ พาจาว ม้า ชฺา้ง ออื ยางนา ด้ืง
ป่ี เซฺ่อ แต่ง ชี ออืเมอ บ่าด่ืง น้ี� 25 ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ง ออื
นา ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าวา่ ป่ี ป่ี ซ้ี แน ชฺา้ง ออืก้อง เจิน้เจ้อ บ่า
กงา ซ้ี� จ้า ยา ชฺา้ง ออืนา จ่ีวดี� อางซ่า กล่าง เซฺ่อ แน กู
ยา่งกูเจ้อ ออื ป่ี แง� 26 พาจาว ม้า ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออืนา
ชฺา้ง ท่ือม่าง ก้อง ญา เกิด้ ลือ ป่ีง� แน ยองนา ยาง ตี ซฺ้า ชี
ชี โยเ้วอ ด้ืง ป่ีง� พาจาว ม้า ชฺา้ง ออื เกิด้ ญ่าม ซ้ีฺ ญ่าม แน
ด้ืงยา้ แต่ง ป่ี แง� 27 พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ ชฺา้ง ออื
นา ฮาย ยางนา ซฺ้า กวา่ ป่ีง� กาเทอกา ยองมู น้ียา่ พาจาว
มางนา ซฺ้า กวา่ ยาว ยางนา กงามยา้ง แง� ม้าม้า น้ียา่ พา
จาว ม้า กงู ก้อง อางเวอ่ แน บ่าด่ืง เป� 28 พาจาว มาง กงู
นา แต่ง จ่ีวดี จา ยอ่ กวา่ กงา ป่ี ล่าง น้ียา่� กรกี ชฺา้ง คู่ มาง
อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮง้นา ตู้ ยา้ น้ีแม้แน�

�กงูมู น้ี พาจาว อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ เป��
29 �กงูมู น้ี พาจาว มาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ

แนยาว� กงูมู น้ี พาจาว มางนา� ฮูบ่ปาน ชฺา้ง ออื ค่าม พลู้
ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า ชี ออืนา อางตู้ แน บ่าเยง่ คูโจ� 30 ค้า
แต้ เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ง ออื อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา
อางซี บ่ายู�่ ไม้ ชฺา้ง ออื ยางนา แม่น แน บ่าแบ คูวา� จ้า
อาม้ือ พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค กูต่องกูต่ี เวอ จา ออืนา
อางซีอางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ี ยาว นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น ป่ีง�
31 แน พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
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กงา่เกิง้ แน อางซี ต้าดต่อน อางนืง ยา่ง แต่ง ชี ญา เป� ยา
ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง นา ต้างแต่ง ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
ต้าดต่อนฮู เพล่อ ป่ีง� ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
นา น้ีเลิง่ ฮา มยา้ง ป่ีง� ค่าพ่าย่า น้ีม้า ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่
แน��

32 ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ คู ยาว� ชฺา้ง
ท่ือบ่า ออื อื้อ กาน คูง� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง�
�นาง น้ีแม้แน อางเลิง่ จ่ี น้ียา่ กงู ท่ือเทอ น้า แล่ ซีค้า� แน�
33 ยาว เปาโล มือ สภา เวอ เจิก่ อ่อกแอ ชเีย� 34 ชฺา้ง ท่ือ
บ่า จา แง เปาโล อางมู เพล่อ ชี แน เปาโล นา อางเจ่อ แน�
ชฺา้ง อางเจ่อ ออื น้ีออื ยา้� ดิโอนิสิอสั สภาอาเรโปกัส เวอ
ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง� ค่าบายา่ อางเม้ง ดามารสิ แน ชี่ มาง แน
ค่องชา่ง ท่ือบ่า ออื คาตา�

18
เปาโล โครนิธ์ อางเมิง เวอ ด้ืง ยา้ง

1 ยาว เปาโล เอเธนส์ อางเมิง โยเ้วอ เจิก่ ออ่กแอ โครนิธ์
อางเมิง โยเ้วอ แลน ช�ี 2ยาว ยา ยวิชฺา้ง อางเม้ง อาควลิลา
ปอนทัส แควน เวอ เกิด้ ชี มาง แน ยาง ค่าบา อางเม้ง ปริ
สสิลลา มาง เยด่นา นา มยา้ง แล ช�ี เยด่ โรม อางเมิง โย้
เวอ จายล้า ซ่ืฺอ เย� แฮเ้มอ เวอ โรม อางเมิง โยเ้วอ จักรพร
รดิ์ คลาวดิอสั มาง ยวิชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่าย โรม อาง
เมิง โยเ้วอ ออ่กแอ ป่ี ชี�่ * ยาว เปาโล เยด่นา ซฺ้า แล ชเีย�
3 เปาโล แน อาควลิลา เยด่ เต็นท์ แต่งฮู ซ้าล้า ท่ือชา่งกาน
ญา เย� แฮง้เย่ เปาโล อาควลิลา แน ค่าบา มางเยด่ ก้อง ท่ื
* 18:2 18:2 คลาวดิอสั โรม ออื ก่าซ้าด� ยาง อางเมิง ฮูพลา ชี น้ี ปี ค� ศ�
41-52 (พ� ศ� 584-597) ยา ยวิชฺา้ง ออืนา ปี ค� ศ� 49 (พ� ศ� 592) เวอ
โรม อางเมิง โยเ้วอ ก่าออ่ก ช�ี
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งกงา่ แน ล่ากาน วา่ย ด้ืง ช�ี 4 แน เปาโล ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้
เวอ กูนืง ยา้ ลองนืง เวอ ม่าอู่บ แอ แง� ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออืนา ชา่ง พระเยซู นา เจ่อ ป่ีง แน�

5 ยาว สิลาส แน ทิโมธี เยด่ มาซิโดเนีย แควน เวอ จา
ยล้า ยาว� เปาโล มือ พาจาว มาง จ่ีต่าง แฮง้ ยวิชฺา้ง ออืนา
กูญ่าม ยา้ ปีนแตปีนนา แน ม่าอู่บ แง� แน ยองนา แบ ป่ี
ซ่ี แง พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ มาง ยา้
แน� 6 จ้า ยวิชฺา้ง ออื เปาโล นา จ่ีต่าง อางไล้ จ่ีกาน คู ช�ี
แฮง้เย่ ยาง อางก่าอางตูม ยา่ง ปืก แล่ ยาว จ่ี ชี น้ีแม้แน�
�จาวา่แน นอง ล่าลูก กลา ยาว กงา ปาปาย บ่าอา่ เป� กงา
ฮา ชี น้ียา่ แม่นลีน แล่ยา่ เป� นู้จายแล ป่ีง น้ียา่ กงา ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออืนา ม่าอู่บ แอ แน�� † 7 ยาว เปาโล มือ ยวิชฺา้ง
โบสถ์ เวอ เจิก่ ออ่กแอ� ค่าพ่ายา่ อางเม้ง ทิทิอสัยุสทัส มาง
ยูม้ เวอ แอน้ ชเีย� ทิทิอสัยุสทัส น้ีม้า ยวิชฺา้งบ่าอา่ เย� จ้า
ยา พาจาว มางนา นาบท้ือ เย� ยาง ยูม้ น้ี ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้
เวอ อางแท้ เย� 8 ยาว ครสิปัส ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา
มาง แน ยาง ยูม้ชฺา้ง คาโคลาโค อมื� จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นื
งบาชี คูช�ี แน โครนิธ์ ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ เปาโล ม่าอู่บ แฮง้
นา กงากยา่ ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นืงบาชี ยาว ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา แล่ คูช�ี

9 ยาว ท่ือค่ี จา แง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เปาโล นา แมบืน เวอ
จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �บ่าแค โจ เป� บ่าซ่าว บ่าวา่ง แน ม่าอู่
บ แลน แล่ โว� 10 ไม้ กงา นางก้อง ด้ืง เป แน น้ีเมิง ก้อง
กงาชฺา้ง ออื อางบยา่ จา แง� แฮ้แม้ยาว อา่ซ่าง มาง นาง
นา เจิน้เจ้อ อางไล้ บ่าฮา ล่า กงากา�� 11 แฮง้เย่ เปาโล มือ
† 18:6 18:6 อางก่าอางตูม ปืก แล่งน้ี ฮายแบ ป่ีง� เปาโล ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ
บ่าม่าบ่าอูบ่ แล่ก้าน แน�
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โครนิธ์ อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง ยาว พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง ม่าอู่
บ แลน แล่ ชี ท่ือ ปี แน 6 ลา�

เปาโล กัลลิโอ นา จ่ีชา่ง ยา้ง
12 ประเทศ กรกี โยเ้วอ กัลลิโอ‡ ผูว้า่ เพล่อ เมอ� ยวิชฺา้ง

ออื ชอ้นกา ยาว เปาโล นา ชู ยาว ผู้วา่ กัลลิโอ มางนา ต้าด
ต่อน ป่ี ชี�่ 13 ยาว ยองมู ยา่ง น้ีแม้แน ม่า คูง� �ค่าพ่าย่
า น้ีม้า ฮากนา ชา่ง พาจาว นา ไว้ ป่ีง� กงู อางล้ีบอางล่าว
นู้เวอ อางซี เป�� 14 จ้า เปาโล ชา จ่ี เมอ� ผู้วา่ กัลลิโอ มาง
ยวิชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �จาวา่แน น้ีเลิง่ อางเลิง่
นาบาตา ซี นาบาตา แล่ง แนยาว กงา นองนา อางน้า ล่า
ยา้� 15 จ้า นองมู น้ียา่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื จ่ีเจ้
กางแง� น้ีแม้แนยาว นอง คาฮาแม้แน ฮาย คู ปาว� กงา
น้ีเลิง่ นา บ่าต่ีนบ่าต่อง เป� แน� 16 ยาว ผู้วา่ กัลลิโอ ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อนยา้ อางฮอ้ง เวอ ก่าออ่ก ฮื่น ป่ี ชี่
เย�

17แฮง้เย่ ชฺา้ง มู อมื โสสเธเนส ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ยอคา
มางนา ชู ยาว� ต้าดต่อนยา้ อางฮอ้ง ล้าก้า เวอ ต่ือชกื ช�ี
จ้า ผู้วา่ กัลลิโอ บ่าต่ีนบ่าต่อง เย�

เปาโล อนัทิโอก อางเมิง โยเ้วอ พ่าว เคอ แล ชยีา้ง
18 เปาโล โครนิธ์ อางเมิง โยเ้วอ ไลนืง ยา้ ด้ืง ช�ี ยาว ชฺา้ง

พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ม่าอู่บ ชา่ยาว เคนเครยี อางเมิง โย้
เวอ แอน้ ชเีย� ยาว เปาโล เคนเครยี โย้เวอ ยา้ ตู่ต่ือต้ือ§
แล่ ชี�่ ไม้ ยา พาจาว มางนา ก่ามค่าน ป่ี ป้าน่อ� แฮแ้ม้ฮา
ยาว ยาง มือ ซีเรยี แควน เวอ ล้องตา แอน้ ชเีย� ยาว ปรสิ
‡ 18:12 18:12 กัลลิโอ ยา่ ปี ค� ศ� 51 (พ� ศ� 594) เวอ ประเทศ กรกี เวอ
ผู้วา่ เพล่อ ช�ี § 18:18 18:18 อางตู่ตือ น้ียา่ พาจาว มางนา ก่ามค่าน ป่ี
ชี อางญ่าม ยา่ง โคนญา แน ยวิชฺา้ง ออื ฮายแบ ป่ีง ยา้ง�
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สิลลา แน อาควลิลา เยด่ คาตา ยางก้อง เค่ แอน ช�ี 19 ยอ
งมู ยา้ง เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ยาว� เปาโล มือ
ปรสิสิลลา แน อาควลิลา เยด่นา โย้เวอ ชีชา่ชี�่ เปาโล เอ
เฟซัส อางเมิง โย้เวอ ด้ืง เมอ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ออ้งแล
ยวิชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง แล ชเีย� 20 ยาว ยวิชฺา้ง อมื เปาโล นา
โย้เวอ ป้า ด้ืง ป่ี ชี�่ จ้า เปาโล บ่าด่ืง เย� 21 ยาว เปาโล มือ
ยองมู นา ชา เจิก่แอ เมอ จ่ี เย น้ีแม้แน� �พาจาว มาง กงา
นา นู้เวอ อางลือ ป่ี ล่า ซ้ี แนยาว กงา นองนา ลือซฺ้า ล่าแน
เป� แน� ยาว เปาโล มือ เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ล้องตา
เจิก่ ออ่กแอน ชเีย�

22 เปาโล ซี ซา รี ยา อาง เมิง โย้ เวอ เคอ แล ยาว�
เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออืนา บ่อซฺ้า แล
ชเีย� ยาว อนัทิโอก อางเมิง โย้เวอ แอน้ ชเีย� 23 ยาว โย้
เวอ ท่ือฟ่าง ด้ืง ยาว เปาโล มือ กาลาเทีย แควน แน ฟรเีจีย
แควน ออืเมอ ต้าว ยา้ กวา่ ช�ี ไม้ พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา
อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ป่ี แงแน�

อปอลโล เอเฟซัส อางเมิง เวอ ด้ืง ยา้ง
24ยวิชฺา้ง ท่ือม่าง อเล็กซานเดรยี ชฺา้ง� อางเม้ง อปอลโล

แน� ยา ชฺา้ง อางจ่ีอางอู้ ค่ี� แน พระคัมภีร์ อางแบ แม่น
แม่น มาง เย� 25 ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางเลิง่ น้ียา่ ยางนา
ชฺา้ง อางม่าอางอูบ่ กางซ้ืง เย� แน ยา ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพ
ติศมา ฮาฮู มาง อางเลิง่ แฮง้ แอ่ แน แบ เวมิ� ยา ปีนแต
ปีนนา เย พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ บ่าป่ี ซี แน ม่าอู่บ แง� *
26 แน อปอลโล ยา่ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ เจิน้เจ้อ นา บ่าแค
แน ม่าอูบ่ ชเีย� ปรสิสิลลา แน อาควลิลา เยด่ กงากยา่ ยาว

* 18:25 18:25 ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพ ติศ มา ฮาฮู แน พระเยซู ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ เกิด้ ลือ อางเลิง่ แฮง้ ค่องชา่ง ออืนา ม่าอูบ่ แง� (มัทธวิ 3, ลูกา 3)



กิจการ 18:27 xcii กิจการ 19:3

อปอลโล นา เยด่ ยูม้ เวอ ชา่ง แอน้ ชเีย� ยาว พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง อู่บน้า ป่ี ชี่เย� อปอลโล นา พาจาว
มาง อางเลิง่ แฮง้ แม่น แน แบ ป่ีง โค แน� 27ยาว อปอลโล
ประเทศ กรกี เวอ แล ซ้ีง เย� แฮง้ยา้ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ
ชี อมื โจ้ดมาย แต้ม ยาว� ประเทศ กรกี โยเ้วอ ชฺา้ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี ออืนา ม่าย อปอลโล นา ลาบตอน ป่ี ชี่ เย� แน อ
ปอลโล ประเทศ กรกี โย้เวอ เคอ แล ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา
เจ่อ ออืนา ปล่อง ช�ี ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ�้ ไม้ พาจาว
มาง ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ ปาปาย เย� 28 อปอลโล
ค่องชา่ง ออื ล้าก้า โย้เวอ ยวิชฺา้ง ออืนา จ่ีเจ้ ชา่ง ช�ี จ้า ยา
ยวิชฺา้ง ออืนา จ่ีเจ้ ก่าจ่า ชเีย� ไม้ ยา พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม
ชี ชี แฮง้ จ่ีเคอ ช�ี แฮง้ยา้ ยองนา ฮายแบ ป่ีง พระเยซู ยา่
พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ มางแน�

19

เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง ชยีา้ง
1 อปอลโล โครนิธ์ อางเมิง โย้เวอ ด้ืง เมอ� เปาโล เอ

เฟซัส อางเมิง โยเ้วอ แลน ชเีย� แน โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า พระ
เยซู นา เจ่อ ชี่ ออืนา มยา้ง แล ชเีย� 2 เปาโล ชฺา้ง แฮมู้ นา
น้ีแม้แน น้า ชเีย� �นอง เจ่อ เมอ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง กงาบู้ แอ ลา�� แน� ยอง พอ ชเีย น้ีแม้แน�
�กงูมู น้ี บ่ากยา่ กางซ้ืง เป อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
จา แงแน�� 3 เปาโล น้า แล่ ชี่ เย น้ีแม้แน� �น้ีแม้แนยาว
บ้าเจอล้อแม้ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่คูแอ�� ยองมู
ยา้ง พอ ชเีย น้ีแม้แน� �ยอหน์ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ี
แฮง้ยา้� แน�
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4 แฮง้เย่ เปาโล ม่า ชี น้ีแม้แน� �ยอหน์ ล้างตือพิธีบัพ
ติศมา ฮา ป่ี ล่าง น้ียา่ ฮายแบ ป่ีง นอ อางซีอางบล่าบ ฮา
แฮง้ วา่ง ยาว นืงบาเพ่น ญา แน� ยา ชฺา้ง ออืนา ม่า ชฺา้ง
ท่ือม่าง ยาง น่องเวอ ลือ มางนา เจ่อ ป่ีง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พระ
เยซู มาง ยา้เป��

5 ยาว ยองมู ยา้ง แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว พระเยซู อางเม้ง
แฮง้ ไจ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คู ชเีย� 6แน เปาโล มือ
ยอง อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย* เปิน ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ยอง ก้อง ด้ืง ลือ ชเีย� ยาว ยองมู ยา่ง มือ
จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี คูง เย� แน พาจาว มางนา คาตา จ่ี
แต่น คูช�ี 7 ยองมู คาโคลาโค น้ียา่ 12 คู่น น้ีงยา้�

8 เปาโล ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ออ้งแล พาจาว มาง จ่ีต่าง
แฮง้ เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน ม่าอู่บ น้ียา่ 3 ลา เคอ กาชา
เย� ยา ยวิชฺา้ง ออืนา ชา่ง พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮง้ เจ่อ ป่ีง 9 จ้า ท่ือบ่า อางล้าน บ่าต่ือ
เจ่อ กาเย� แน ชฺา้ง อางบยา่ ล้าก้า โยเ้วอ ชฺา้ง พระเยซู นา
เจ่อ ออืนา อางไล้ จ่ี กาน ชเีย� แฮง้เย่ เปาโล มือ ชฺา้ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชี่ ออืนา ซ่ืฺย ชฺา้ง แฮมู้ ก้อง เจิก่แลน ช�ี แน
เปาโล ทีรนันัส มาง ประชุม อางฮอ้ง โยเ้วอ กูนืง ยา้ พาจาว
มาง อางเลิง่ แฮง้ ม่าอู่บ แง� 10 เปาโล น้ีแม้ฮา 2 ปี เคอ
กาชา เย� แฮง้เย่ เอเชยี แควน โย้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ต่ืง
ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ อมื พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง กยา่ โค
ช�ี

เสวา มาง อางยา่ยา่ค่า ออื
* 19:6 19:6 ยอง อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย น้ียา่ อธษิฐาน ฮาย พาจาว มางนา ป้า
ก่ามป่อน ป่ี ป่ีง�



กิจการ 19:11 xciv กิจการ 19:19

11 พาจาว ม้า เปาโล นา ล่าท่ี ป่ี ยาว อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอ
กางออื ฮาย ป่ีชี่ เย� 12 แฮง้ยา้ เปาโล พ้า วา่เก่ย ไจเก่ย
แฮ้ ชฺา้ง อางด้า ออื อางโต โยเ้วอ โบย เวมิมือ ยอง พ่าญาด
แฮอ้มื อางโปยว� แน ชฺา้ง แด่ยา่ ออ่ง ชี ออื นามมือ อางก่า
ออ่ก ป่ี กงากา เย�

13 ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า จา แด่ยา่ ก่า กวา่ เย� ยองมู น้ียา่ ไลตี
ยา้เย่ แด่ยา่ ก่าอ่อก กวา่ ช�ี ยาว ยอง แด่ยา่ ก่า เมอ พระ
เยซู อางเม้ง แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี เคอ เย� �พระเยซู เปาโล จ่ี
เคอ มาง อางเม้ง นู้เวอ� กงา นางนา ม่า ออ่ก ป่ี ล่าง��
แน� 14 เสวา อางยา่ยา่ค่า 7 คู่น ออื คาตา เย น้ีแม้ ฮา ช�ี
แน เสวา ยา ปุโรหติ ยอคา เย� 15 ท่ือนืง จา ชี แด่ยา่ มาง
ยองนา จ่ีชา่ง ชเีย น้ีแม้แน� �กงา พระเยซู นา อางแบ กงา
กา� กงา เปาโล นา อางแบ กงากา� จ้า นองมู น้ี บ้าเจอ
ซ่าง เวอ�� แน�

16 ยาว ค่าพ่าย่า แด่ยา่ ออ่ง ป่ี ชี่ มาง� ค่าพ่าย่า 7 คู่น
แฮมู้ นา เปิก ซฺ้า แล ชเีย� แน ยองมู นา ต่ือชกื ชเีย� ยอ
งมู ยา้ง ซ่ีฺ เซฺ่อ แน ต่องจ่อนซฺ่าง เย ยูม้ เวอ ออ่ก ฮื่น คู ช�ี
17 เอเฟซัส อางเมิง คล้าว โยเ้วอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ต่ืง ยวิ
ชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื น้ีเลิง่ กงากยา่ ยาว แค คูง เย�
ยาว พระเยซู อางเม้ง ยา่ง มือ ค่องชา่ง ออื กงากยา่ กงา
แบ นาบท้ือ คูง เย� 18 ชฺา้ง ท่ือบ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออื�
ยอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี ออื ฮากนา ม่าย แบ ป่ี คูง แง�
19 ชฺา้ง ก่าทา ไจ ออื อางบยา่ เย จา แง� ยอ ก่าทา ปาบ ยา่ง
ชอ้น ลางกา ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ล้าก้า โยเ้วอ บีท่่อ พี ชเีย�
ยองมู ปาบ คาโคลาโค แฮ้ อางฮู่ เยง้ ฮู ยาว พลู้ 50,000
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เหรยีญ ล่อ เย อางฮู่ จา แง� † 20 น้ีแม้แน อางเลิง่ ตอล้า ชี
น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง แฮง้นา ฮา แปล่ อ่อกแอ ป่ีง�
แฮง้เย่ พระเยซู นา ชฺา้ง เจ่อ ชี อมื บยา่ เค่ คูง แง�

เปาโล แก้บ้า ยอ่ อางเลิง่ แฮง้ เยง้ ยา้ง
21 น้ีเลิง่ เปิน ยาว เปาโล เยง้ ชเีย� มาซิโดเนีย แควน

แน ประเทศ กรกี ป่ากยา่ ยอ่ไก ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ แล แงแน� เปาโล น้ีแม้แน จ่ี แง� �เยรูซาเล็ม อาง
เมิง โย้เวอ แลน ยาว กงา โรม อางเมิง โย้เวอ คาตา กงา
แล แงแน�� 22 แฮง้เย่ เปาโล มือ ทิโมธี แน เอรสัทัส ยาง
นา ล่ากาน ปล่องฮู มาง เยด่นา มาซิโดเนีย แควน เวอ ซฺา
แล ป่ี ชี�่ จ้า ยา เอเชยี แควน เวอ ท่ือฟ่าง ด้ืง แล ชเีย�

เอเฟซัส อางเมิง โยเ้วอ อางซืกอางซาก ตอล้า ชยีา้ง
23 แฮญ้่าม เวอ เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ อางเลิง่ อางซื

กอางซาก ตอล้า ชเีย� ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง จ่ีวีดอางซ้ืง
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้นา บ่าซอ คู เย�่ 24 ค่าพ่ายา่ ท่ือ
ม่าง จา แง อางเม้ง เดเมตรอิสั ยา พลู้ ซ้าล้า� ยา พลู้ แฮง้
ไจ นางฟ้า อารเทมิส มาง โบสถ์ อางอี แฮง้ แต่ง ก่อง แง�
นาบาตา เย ก่อง ม่อน แง� แฮง้ยา้ พลู้ ซ้าล้า อมื พลู้ อางบ
ยา่ กงา คูช�ี 25 แฮง้เย่ เดเมตรอิสั มาง พลู้ ซ้าล้า ออืนา
ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว จ่ี ชี น้ีแม้แน� �นองมู น้ีง อางแบ คู ยา้ ล่า
กาน น้ีม้า กงูนา ฮาย พลู้ อางบยา่ กงา ป่ี ล่าง แน� 26 นอ
งมู น้ีง กงากยา่ กงามยา้ง คูงญา อา่ลา� เปาโล น้ีม้า ชฺา้ง
อางบยา่ นา ชา่ง ก่ามกืด แฮง้ เพ่น ป่ีง� ยาว เอเฟซัส อาง
เมิง นู้แอ่ แน บ่าอา่ เป จ้า เอเชยี แควน ออืเมอ จ่อด ยา้เป�
เปาโล จ่ี แง ชฺา้ง ออื ฮูบ่ปาน แต่งล้า ชี น้ียา่ พาจาว ม้าม้า
† 19:19 19:19 พลู้ อางเหรยีญ น้ียา่ กาเทอกา กรกี ชฺา้ง ออื พลู้ เย แน พลู้
ท่ือเหรยีญ น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน ท่ือนืง วา่ ยาว อางฮู่ กงา ล่อ เย�
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บ่าอา่ แน� 27 น้ีแม้แน ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ นาบาตา บ่าแม่น
เป� กงู ล่ากาน น้ีงนา ฮา ก่าง ป่ีง� ยาว เอเชยี แควน เวอ
ชฺา้ง คาโคลาโค แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค อมื
นางฟ้า อารเทมิส มางนา บ่าไว บ่านาบบ่าท่ือ คู กาน��

28 ยาว ยองมู ยา้ง กงากยา่ ยาว นืงบาค่า จ่ีโฮก้ฮา้ว คูชี น้ี
แม้แน� �อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ง ออื นางฟ้า อางฮื่อ อางม
อง มาง� อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ง ออื นางฟ้า อางฮื่อ อางม
อง มาง�� แน� 29 ยาว อางเมิง โยเ้วอ อางเลิง่ อางซืกอาง
ซาก ยา่ง จ่อด เย ตอล้า ช�ี ยาว ค่องชา่ง อมื โรงละคร‡
เวอ ฮื่น ออ้งแล คูช�ี ยาว กายอสั แน อารสิทารคัส เยด่นา
คาตา ยอง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ชู เซฺอ ออ้งแลน ช�ี กายอสั แน
อารสิทารคัส เยด่ มาซิโดเนีย ชฺา้ง เย� เยด่ เปาโล ก้อง ท่ื
งกงา่ แน เค่ ล้า ชเีย� 30 เปาโล โรงละคร โยเ้วอ ชา แอ ช�ี
จ้า ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออื บ่าป่ี แอ เย� 31 เปาโล อาง
ชา่ง แควน ฮูพลาฮู ท่ือบ่า ออื เปาโล นา ม่ายลือ ป่ี ชี่ โรง
ละคร โย้เวอ บ่าป่ี แล โจ แน� 32 โรงละคร ประชุม ฮา ยา้
โย้เวอ ค่องชา่ง ออื โฮก้ฮา้ว ซืกซาก คู เมอ ชฺา้ง บ่าแบ แน
อางบยา่ เย จา แง� 33 ยวิชฺา้ง ออื อเล็กซานเดอร์ นา ล้าก้า
เวอ ต่าน แล ป่ี ยาว ยางนา ม่าย จ่ี ป่ี ชี่ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน�
ยาว แฮง้ยา้ อเล็กซานเดอร์ มือ ล่าปู่ ยา่ง กลาง แล่ยาว ชฺา้ง
ออืนา ม่าย กยาบ ป่ี ยาว จ่ี ชเีย�

34 จ้า ค่องชา่ง ออื อเล็กซานเดอร์ นา ยวิชฺา้ง แน แบน
ยาว� ยองมู ยา้ง ต่ือพาม กาแน จ่ี โฮก้ ชเีย น้ีแม้แน� �อา
รเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ง ออื นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง� อา
รเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ง ออื นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง��
‡ 19:29 19:29 เอเฟซัส อางเมิง ชฺา้ง น้ี โรงละคร น้ีมาง ก้อง ประชุม ฮา กาง
เย
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แน� น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ ชี น้ี 2 ชัว่โมง น้ีง ล่อซฺ่า เย�
35 ยาว น่อง โย้เวอ ผู้วา่ มาง ค่องชา่ง ออืนา ม่าย กยาบ

ป่ี ยาว จ่ี ชี น้ีแม้แน� �เอเฟซัส ชฺา้ง ออื เวอ� ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื อางแบ แอ่ ยา้� กงู เอเฟซัส อาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื นางฟ้า อารเทมิส ล่าท่ี อางจา อางฮื่อ อา
งมอง มาง โบสถ์ แฮง้ ฮูพลา แง แน ลอบา ศักดิสิ์ทธิ์ มู่งท่า
โยเ้วอ กลา ลือ ชี แฮง้ ฮูพลา แงแน� § 36 ชฺา้ง นางฟ้า อาร
เทมิส มาง อางเลิง่ นา บ่าแบ แน บ่าจา อา่ลา� น้ีแม้แนยาว
นองมู น้ีง นืงบา จือ น้ีม แน จา คู ปาโน� เจิน้เจ้อ อางเลิง่
อางจ่าง บ่าฮา โจ เป� 37 นอยา่ กายอสั แน อารสิทารคัส
เยด่นา นู้เวอ ซ่ืฺยล้า ช�ี เยด่ นางฟ้า อารเทมิส มาง โบสถ์
โย้เวอ อางเกิง่ บ่ากงา ค่าว แน บ่ากงา ฮูยา้ นอ� 38 จาวา่
แน เดเมตรอิสั แน พลู้ ซ้าล้า ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน ล่ากาน
วา่ ออื อา่ซ่าง นา อางซี ต้าดต่อน ซ้ี แง ต้าดต่อนยา้ อางฮอ้
ง แฮง้ อางจา ยา้เป� แน ชฺา้ง อางซี ต้าดต่อนฮู อมื อางจา
ยา้� น้ีแม้แนยาว ต้าดต่อนยา่ อางฮอ้ง โยเ้วอ จ่ีเจ้ ลางกา คู
โว� 39 จ้า นองมู น้ี อางเลิง่ ท่ือเจ่อ จา แล่ง แนยาว อางบา
นอางเมิง อางล้ีบอางล่าว แม้แน ประชุมฮายา้ นู้เวอ ต้าด
ต่อน ลางกา ปาว เป� 40 ม้ีนืง กงู ชอ้น กา ชี น้ียา่ อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ป่ี ชี แน อางซี อางกงา แล่ ตอ กา
เป� ไม้ กงู ชอ้น กา ยาว อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า
ป่ี ชี่ น้ียา่ อางโต บ่าจ่ีแก้จ่าแล่ ตอ กาเป� โรม จักรพรรดิ์
มาง แบน ยาว นืงบา อางค่า นามบ่าแบ� แน� 41 ยาว ผู้วา่
มาง จ่ี เปิน ยาว ค่องชา่ง ออืนา ม่า ยูม้ เวอ พ่าว แล ป่ี ชีเ่ย�

§ 19:35 19:35 ลอบา ศักดิสิ์ทธิ์ น้ียา่ กาเทอกา อุกาบาต ซ่ือ บ่าอา่ยาว ลอบา
เย� ค่องชา่ง ออื เยง้ เย นางฟ้า อารเทมิส นา อางตู้ แน� แฮง้ยา้ กอ ล้า ยาว
ไว้ คู ช�ี
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20
เปาโล ประเทศ กรกี เวอ แล ชยีา้ง

1 อางเลิง่ อางซืกอางซาก ยา่ง เปิน ยาว� เปาโล มือ ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ฮา้ว ชอ้น จ่ีอู้ นืงบาแก่นม่อนซ้า ป่ีง�
ยาว ยองนา เจิก่ มาซิโดเนีย แควน เวอ แลน ชเีย� 2 เปาโล
ยา่ กูต่องกูต่ี ยาง แล ชี โยเ้วอ� ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออื
นา บ่อซฺ้า นืงบาแก่นม่อนซ้า ป่ีง� ยาว ยางมือ ประเทศ กรกี
แควน เวอ เคอ ล้า ชเีย� 3 เปาโล โยเ้วอ 3 ลา เย ด้ืง ช�ี แน
ซีเรยี แควน เวอ ล้อง ชา ตา แล เมอ ยา แบน ชเีย� ยวิชฺา้ง
ท่ือบ่า ออื ยางนา ชา แซ่ แงแน� แฮง้เย่ เปาโล มือ มาซิโด
เนีย แควน เวอ พ่าว แลน แล่ ชี�่ 4 เปาโล ก้อง แก้บ้ายอ่
ชา่ง จา แง อางเม้ง โสปาเทอร์ แน� ยา เบโรอา ชฺา้ง ปิรสั
มาง อางยา่ยา่ค่า เย� ยาว อารสิทารคัส แน เสคุนดัส เธสะ
โลนิกา ชฺา้ง มาง เยด่� กายอสั เดอรบ์ี ชฺา้ง มาง� ทีคิกัส แน
โตรฟีมัส เอเชยี* แควน เวอ จายล้า ชี มาง เยด่ แน ทิโมธ�ี
5 แน ยอง คาโคลาโค ยา่ง โตรอสั อางเมิง โย้เวอ แลนลาง
ช�ี 6 ยาว ปัสกาป่อยนืง ยา่ง เปิน ยาว กงูมู ยา่ง ฟีลิปปี อาง
เมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแอน คู แอ� 5 นืง เคอ ยาว กงูมู
ยา่ง โตรอสั อางเมิง โยเ้วอ เคอ แล ยาว� ยอง ก้อง ท่ืงกงา่
แน โยเ้วอ 7 นืง ด้ืง แอ�

ยุทิกัส ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ ยา้ง
7 วา่นตีด† นืง กงูมู ยา่ง ท่ืงกงา่ แน พระเยซู นา ป้ือซฺ้า

พิธี ฮา คูเมอ เปาโล มือ ยองนา 12 โมง มู่งค่ี เวอ เคอ จ่ีชา่ง
* 20:4 20:4 เอเชยี แควน น้ี อาม้ือ เวอ ประเทศ ตุรกี มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ ตี
ยา้ง� † 20:7 20:7 วา่นตีด น้ี สัปดาห์ เวอ อางนืง ต่องก่าต่าง ยา้ง�
ยวิชฺา้ง ออื ทือ แง อางนืง น้ีม้า วา่นซาว มู่งค่ีล้าก้า เวอ มู่งน่ืง มาง กลา เมอ
ต้าง แงแน� จ้า ลูกา กรกี ชฺา้ง ออื อางนืง แม้แน เค่ ดาบ ยาว� ยอง ชอ้น กาง
น้ียา่ วา่นตีด มู่งค่ี เวอ เป�
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ช�ี ไม้ ซอทา แปล้น ล้าเมอ เปาโล อางเมิง โย้เวอ เจิ่กอ่อก
แอ นอ� 8 ยูม้ อางท่า กงู ชอ้นกา ชี นู้เวอ กู่มบี่ท่อ อางบ
ยา่ จา แง� 9 ค่าพ่ายา่ ยา่ค่า ท่ือม่าง จา แง อางเม้ง ยุทิกัส
แน� ยา ป่อง เวอ ด้ืง ชี จ้า ยู่ ซ่ี แคนแคน ยาว ม่ียา่มอด
กลา แล่ ชี�่ ยูม้ท่า จาน 3 เวอจาย อางอ่อก เวอ เคอ เย�
ยางนา อาม ทาน ล้า ป่ี เมอ ซ้ีฺ กาชา เย� 10 แฮง้เย่ เปาโล
ลู่ง แอ ยาว ยุทิกัส ศพ ยา่ง ค่อด ยาว จ่ี ชี น้ีแม้แน� �บ่า
พี่บ่าล่อง โจ ยา อามืม บ่าซ่ีฺ�� 11 แฮ้แม้ฮายาว เปาโล มือ
ยูม้ท่า เวอ ตา แลน ยาว ยาง ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า
แล่ ชเีย� ยาว ยองนา จ่ีชา่ง แล่ ชี่ แน ซอทา แปล้น บาท่าง
เคอ ยาว เจิก่ออ่กแอน ชเีย� 12 ยาว ยองมู ยา้ง ค่าพ่ายา่ ซ้ีฺ
ยาว แต่ล้าแล่ ชี มางนา ยูม้ เวอ ซ่ืฺยแลน ชเีย� แน ยอง คา
โคลาโค ยา่ง นาบาตา เย นืงบาต่องม่อนซ้า คูง แง�

โตรอสั อางเมิง โย้เวอ จาย มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ แล
ยา้ง

13 เปาโล เยง้ แง ยาง อางโต น้ียา่ อสัโสส อางเมิง โยเ้วอ
แอ แงแน� น้ีงยา้ เปาโล มือ กงูนา ล้องตา แอออน ฮา ป่ี
ล่าง� 14 ยาว เปาโล อสัโสส อางเมิง โยเ้วอ กงูนา มยา้ง ล่า
ยาว� กงูมู ยา่ง ท่ืงกงา่ แน ล้องตา มิทิเลนี อางเมิง โย้เวอ
แลน คู แอ� 15 ซอทา แปล้น ล้ายาว กงูมู ยา่ง มิทิเลนี อาง
เมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแลน คู แอ� ยาว เกาะ คิโอส นา
ปล่าก ป่ากยา่ เคอ แล แอ� ยาว ท่ือนืง ป่ากยา่ กงูมู ยา่ง
เกาะ สามอส เวอ เคอ แล แอ� ท่ือนืง เคอ แล่ยาว กงูมู ยา่ง
มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ� 16 เปาโล เยง้ แง เอ
เฟซัส อางเมิง โย้เวอ บ่าออ่งแล แน� ยา เอเชยี แควน โย้
เวอ อางมล่าง แน บ่าด่ืง ซ้ี� ไม้ อางเคิด้ แนยาว เยรูซาเล็ม
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อางเมิง โยเ้วอ เพ็นเทคอสต์‡ นืง ฮู่ เวอ อางด่า แน เคอ แล
ป่ีง�

เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา ออื เปาโล นา ซฺ้า
แล ยา้ง

17 เปาโล มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ ด้ืง เมอ� ยา ชฺา้ง นา
ม่าย เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา ออืนา ม่าย ชี มิ
เลทัส อางเมิง โย้เวอ มยา้ง กาเซฺ้อ แน� 18 ยอคา ออื เคอ
ล้า ยาว เปาโล จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา เอเชยี แควน เวอ ต่อ
งก่า เวอ จาย นองก้อง ด้ืง ชี น้ียา่� นองมู น้ีง อางแบ ยา้
กงา ล้อแม้ จ่ีวดี ไจ ชแีน� 19 กงา อางโต น้ียา่ อางเซิง่อาง
ไซ่ด่อล่อ แน แมป้ือ เซฺ่อ ยา้ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี
แง� ยวิชฺา้ง ออื กงานา อางไล้ ฮา ล่า เมอ กงา นาบาตา ยา้
ตูกพาน แอ� 20 นองมู น้ีง อางแบ ยา้ ม้างม้าเจ้อ อางเลิง่
นองนา ฮาย จองไจ กงา ป่ี ล่าง ออื� กงา เจิน้เจ้อ นา บ่าล่อ
ซฺ้อก ยา้ นองมู นา ม่ายแบ ป่ี ล่าง� ตี ชฺา้ง อางบยา่ แน จา
ออืเมอ ม่าอู่บ เวมิ บ่าตืก ยูม้ เวอ เคอ ยา้ ม่าอู่บ แล แง�
21 กงา ชฺา้ง คาโคลาโค ต่ืง ยวิชฺา้ง ต่ืง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา
ม่ายแบ ป่ีง� อางซีอางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว� นืงบาเพ่น
ชฺา้ง อางแม่น เพล่อ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เจ่อ โว
แน� 22 อาม้ือ กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา แล เป�
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ม่า ล่า ชี่ แม้แน� โย้
เวอ ด้ืง เมอ กงาก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้าง นามบ่าแบ�
23 จ้า อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง กงานา ม่า ล่าง�
อางเมิง กูเมิง กงา แอ โยเ้วอ กงา อางตูกอางพาน กงา โอด้
แง� แน คอก กงา ออ้ง แง� 24 จ้า กงา บ่าต่ีนบ่าต่อง กงา
‡ 20:16 20:16 เพ็นเทคอสต์ นืง น้ียา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง พาจาว
มาง ม้างม้าเจ้อ คาโคลาโค แต่ง ป่ี ล่า ชี่ น้ีออื
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จ่ีวดี นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า แงแน� กงา พระเยซู ล่า
กาน วา่ ป่ี ล่า ชีน้ีง เปิน แน วา่ แง� เส้นชยั เวอ เคอ แน
ฮื่น แล แม้แน� ล่ากาน น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ ป่าว กวา่ น้ีง ยา้เป��

25 �กงา พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
แฮง้ นองนา ม่าอู่บ ล่ายา่� แน กงา อางแบ ยา้ นู้จาย แล
ป่ีง น้ียา่� อา่ซ่าง มาง กงานา แมก่า บ่ากงา มยา้ง ล่ากาน�
26 น้ีแม้แนยาว กงา นองนา อาม้ือ ยา้ ม่ายแบ ป่ี ล่าง� นอ
งมู นู้เวอ ชฺา้ง พระเยซู นา บ่าเจ่อก้ืง แน ซ้ีฺ ล่าลูก กลา ยาว
กงาก้อง เจิน้เจ้อ อางซี บ่าจา เป� 27 ไม้ พาจาว มาง อางเลิง่
นองนา แบ ป่ี ล่า ซ้ีง ออื� กงา นองนา ม่า โค ล่ายา่�

28 �นองมู น้ียา่ ค่าตอง อางโต น้ีง แม่น แน ฮูพลา แล่ม
แล่ คู โว� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง นองนา
ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา ฮูพลา ป่ี ล่าง� น้ีแม้แนยาว
นองมู น้ีง ยองนา แม่น แน ฮูพลา คู โว� พาจาว ม้า ชฺา้ง
น้ีออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ชี�่ ไม้ พระเยซู ซ้ีฺ ชี แฮง้ ปาปาย
ยา้� 29 กงา อางแบ กงา เจิก่แอ ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง�
ชฺา้ง น้ีมู ฮอ้นโจ้ง อางโซ้กอางไล้ ออื ชอ้ด ยา้� ชฺา้ง พระเยซู
นา เจ่อ ออืนา อางเลิง่ อางซี ม่าอู่บ แง� 30 นองมู เวอ ชฺา้ง
ท่ือบ่า อมื ท่ือชา่งกานญา อางเลิง่ บ่าอา่ ออื จ่ี แง� ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ออืนา จ้อบ ยองก้อง เค่ ป่ีง� 31 น้ีแม้แน
ยาว แม่น แน อางโต แฮง้ ฮูพลา แล่ม แล่ โว� แบ คู โว 3 ปี
จายล้า ชี น้ียา่ กงา นองนา ม่าอู่บ ล่าง� บ่าวา่ง บ่าซ่าว ต่ืง
มู่งค่ี น้ืงก้อง ยา้� กงา นองนา แมป้ือ เซฺ่อ ยา้ พี้ล้อง ล่าง�

32 �อาม้ือ กงา นองมู น้ีงนา พาจาว มางนา ป่ี แง� ยาว
นองมู น้ี พาจาว มาง จ่ีต่าง นา บ่าลู่ม โจ� พาจาว มาง จ่ี
ต่าง ลากซ่ืงกงา่กยา้ น้ียา่ กงูนา ฮาย พาจาว มางนา บยา่
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แน ลาก แล ป่ี ล่าง� นองนา ฮาย ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื
ก้อง ท่ืงกงา่ แน พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี ออื กงาบู้
ป่ี ล่าง� 33 กงา อา่ซ่าง มาง ค่าม พลู้ แน อางก่าอางตูม ออื
กงา ซ้ี แงแน บ่าเยง่ กางซ้ืง� 34 นองมู น้ีง อางแบ ยา้ กงา
ค่าตอง ล่าปู่ 2 เบิง น้ีงยา้� ล่ากาน วา่ย ค่าตอง อางโต แน
ชฺา้ง กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ออืนา ซฺ้ามี ปอ แง� 35 กงา น้ี
แม้ ฮา น้ียา่ นองมู นา แบ ป่ี ล่าง� กงูมู น้ียา่ ล่ากาน อางฮา่
น วา่ ยาว ชฺา้ง อางตูกอางพาน อางด่ออางยา่ ออืนา ปล่อง
แงแน� พระเยซู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่าง น้ีงนา แม่น แน เย้
งซฺ้า คู โว �ฮากนา ป่ี น้ียา่ ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ีง ลาบยู้
ล่อบ่าปา�� �

36 เปาโล จ่ี เปิน ยาว ยองมู คาโคลาโค ยา่ง ต่ือพาม กาแน
ด้ืง ลู่ง ป่าตูคู อธษิฐาน ฮา คู ช�ี 37 ยาว ยองมู คาโคลา
โค ยา่ง น้ืงชฺอื ค้อง กายาว อูง้ ชี ยาว เปาโล นา น่าม ชเีย�
38 ยองมู น้ียา่� เปาโล ยองมู นา ยาง แมก่า แฮง้ บ่ากงา
มยา้ง แล่ก้าน แน ม่า ชี แฮง้ นืงบาชูม่ คูง เย� ยาว ยองมู
ยา้ง เปาโล นา ล้อง โยเ้วอ ซฺาแล ชเีย�

21
เปาโล เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ แล ยา้ง

1 เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ เวอ ยอคา ออืนา มยา้ง ยาว�
กงู มือ เกาะ โขส เวอ ล้องตา แลน แอ� ยาว ซอทา แปล้น
ล้า ยาว กงูมู ยา้ง เกาะ โรดส์ เวอ เคอ แล แอ� ยาว เกาะ
โรดส์ เวอ จาย กงูมู ยา่ง ล้องตา แลน แล่แอ�่ ปาทารา อาง
เมิง โย้เวอ เคอ แล แอ� 2 ยาว ล้อง ท่ือลาม ฟีนิเซีย อาง
เมิง โย้เวอ ชา แล นา มยา้ง แอ� ยาว กงูมู ยา่ง ล้อง แฮ้
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ลาม ก้อง ตา แลน แล่ คู แอ� 3 กงูม มือ เกาะ ไซปรสั นา ฮู
มยา้ง แอ� แฮง้ยา้ กงูม มือ เกาะ ไซปรสั ล่าม่า ป่ากยา่ ไก้
แลน คูแอ ซีเรยี แควน เวอ แล แงแน� ยาว ล้อง ยา่ง ไทระ
อางเมิง โยเ้วอ จ่อด อางเกิง่อางก้อ ก่องเซฺ่อ แฮง้ ท่าเรอื โย้
เวอ เช่ ลู่ง เปิน แง�

4แน โยเ้วอ กงู ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา มยา้ง คูแอ�
แฮง้ยา้ กงูมู ยา้ง ยอง ก้อง 7 นืง ด้ืง คูแอ� ยาว อางค่อง
อางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออืนา
ม่า ช�ี เปาโล เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ตูกพานลาบ้าบ แล
แงแน� แฮง้ยา้ ยอง มือ เปาโล นา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ บ่าป่ี แล แง� 5 ยาว กงูมู แล ญ่าม ยา่ง เคอ ล้า ยาว�
ยองมู คาโคลาโค ต่ืง ค่าบา อางยา่ ออื ซ่ืฺยไก กงูนา อางเมิง
อางเง้ โยเ้วอ ซฺาแอ ล่าง� ยาว ทะเล ก่องทาง ไซ่แต่ โยเ้วอ
เคอ แล ยาว กงูมู ยา้ง ป่าตูคู อธษิฐาน ฮา คู แอ� 6 ยาว ม่า
อู่บ กา เปิน ยาว กงู มือ ล้องตา แลน แล่ แอ�่ ยองมู ยา่ง
มือ ซ่ืฺยไก ยูม้ เวอ พ่าว แลน แล่ คูช�ี

7 ยาว กงูมู ยา้ง ไทระ อางเมิง โย้เวอ จาย ล้องตา แลน
แล่แอ่ ยาว ล้อง แฮ้ ทอเลเมอสิ อางเมิง โย้เวอ จ่อด แล
เปิน แง� ยาว กงูมู ยา้ง โย้เวอ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออื
นา บ่อ ซฺ้า แล แอ� แน ยอง ก้อง ท่ือนืง ด้ืง แล คู แอ� 8 ท่ือ
นืง จายล้า แล่ง ม้า กงูมู ยา้ง แลน แล่แอ่ ยาว ซีซารยีา อาง
เมิง โยเ้วอ เคอ แล แอ� กงู มู ยา้ง ฟีลิป ยูม้ เวอ แล ด้ืง แล
แอ� ฟีลิป พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ฮู เย� แน ยา
ชฺา้ง 7 คู่น โย้เวอ จฺ่าเกิง่ เป่ิงฮู ท่ือม่าง มาง เย� * 9 ฟีลิป

* 21:8 21:8 ศิษย์ ออื ฟีลิป นา แชยู้้ ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ แมม้าย
ออืนา จฺ่าเกิง่ เป่ิง แล ป่ีชี�่ กิจการ ปาบ 6:6 เวอ ฮู โว�
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ก้อง อางยา่ยา่บี่ 4 คู่น จา เย�่ ยอ อางบล้อง บ่ายู่ กางซ้ืง
เย� แน ยองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เย�

10 โยเ้วอ ด้ืง ไลนืง เคอ ยาว พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ท่ือม่าง
จา แง� อางเม้ง อากาบัส แน ยา ยูเดีย แควน เวอ จายล้า
ช�ี 11 ยาว ยาง กงูนา ออ้ง ซฺ้า ล่าง ยาว เปาโล ไซฮาง ยา่ง
ยาง ล่าปู่ ล่าค่ือ เวอ พือ แล่ ยาว จ่ี เย่ น้ีแม้แน� �อางค่อง
อางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ม่า ล่าง� �เยรูซาเล็ม อางเมิง
โยเ้วอ ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ไซฮาง อางซ้ืง มางนา น้ีแม้แน พือ
แง� ยาว ยาง นา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ชู ป่ี แง�� � 12 แฮ้
แม้ กงากยา่ ยาว กงูมู แน โย้เวอ ชฺา้ง จา อมื เปาโล นา ป้า
คูแอ� เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ บ่าแล กานโจ แน� 13 จ้า
เปาโล น้ีแม้แน พอ ล่าง� �บ้าเจอฮาย อูง้ คูง อางแบ ล่า
กงานา ฮาย นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา ป่ี ล่าง� พระ
เยซู ปาปาย แน ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ กงานา อา
ล้อม พือ ล่าเวมิ อางกงา แน อาล้อม ซ้ีฺ ป่ี ล่าเวมิ อางกงา
ยา้เป��

14 เปาโล นา บ่าป่า กงากา แม้แน กงูมู ยา้ง ยางนา ป้า
ยา้ง วา่ง คู ยาว น้ีแม้แน จ่ี คูแอ� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เพล่อ
ป่ี ซ้ี แม้แน เพล่อ ป่ี ปาว เป� แน� 15 แฮ้แม้ฮายาว กงูมู
ยา้ง อางเกิ่งอางก้อ ออื กอ ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
แลน คู แอ� 16ยาว ซีซารยีา อางเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า พระ
เยซู นา เจ่อ ชี ออื คาตา กงู ก้อง เค่ ล้า คูแง� แน ยองมู น้ี
ยา่ กงูนา มนาสัน ยูม้ เวอ ซ่ืฺย ด้ืง ล่าง� ยา เกาะ ไซปรสั ชฺา้ง
แน ยา ต่องก่า เวอ พระเยซู นา เจ่อ ออื เย�

เปาโล ยากอบ นา บ่อซฺ้า แล ยา้ง
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17 เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว� พระเยซู น่า
เจ่อ อมื กงูนา แม่น ยา้ ลาบ ล่าง� 18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว
เปาโล แน กงูมู ยา่ง ยากอบ นา บ่อ ซฺ้า แล คู แอ� ยาว
เยรูซาเล็ม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา ออืนา คาตา มยา้ง
แล แอ� 19 ยาว เปาโล มือ ยองมู นา จ่ี เป-ลอ ยาว� พาจาว
มาง ยางนา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง ล่ากาน วา่ ป่ี ชี่ แฮง้ ยอง
นา อูบ่น้า ป่ี ชี�่ 20 ยาว ยองมู ยา่ง แฮแ้ม้ กงากยา่ คู ยาว�
พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ชเีย� แน เปาโล นา น้ีแม้
แน จ่ีชา่ง ชเีย� �อา่อา้ย เวอ� นาง อางมยา้ง ยา้ ยวิชฺา้ง
อางป่าน ป่าน คู่น ยา้ พระเยซู นา นืงบาชี แง� แน โมเสส
อางล้ีบอางล่าว น้ีง ปีนแตปีนนา ยา้ ฮา เค่ คูง� 21 ยาว ชฺา้ง
ท่ือบ่า จา แง� นาง อางเลิง่ แฮง้ กงูนา อู่บน้า ป่ี ล่าง� นา
ยวิชฺา้ง� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง ด้ืง ออืนา ม่าอู่บ ชี โมเสส
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ วี โว แน� ยอง อางยา่ยา่ค่า ออืนา พิธี
ขลิบ แฮง้ บ่าป่ี ฮา� แน ยวิชฺา้ง ออืนา อางล้ีบอางล่าว แฮง้
บ่าป่ี ฮา เค่ แน� 22 ยาว น้ีเทอ ล้อแม้ ฮา วา� ยองมู น้ียา่
อางแบ ยา้ นา นู้เวอ ล้า ชแีน�

23�อา้ว น้ีแม้ ฮา กานเซฺ้อ กงู ก้อง ชฺา้ง 4 คู่น จา แง� ยอ
พาจาว มางนา ก่ามค่าน ป่ี ช�ี † ยอง อางโต แฮ้ พาจาว
มางนา ท่าน จ่าแล่ ชี�่ พาจาว มางนา ล่ากาน ปีนแต ม้าม้า
ออื ท่ือฟ่าง วา่ ป่ีง� 24ยองมู นา ซ่ืฺย แลน โว� ยาว นาง อาง
โต คาตา แน ยอง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ล้างชี่พิธีฮาเซิฺง่ซฺ้างป่ีง
แฮง้ ฮา แล่ โว� แน ยาว ต้ามค้ืง คูด ฮู่ แฮง้ คาตา แน ยองมู
† 21:23 21:23 พาจาว มางนา ก่ามค่าน ฮา ชี ช�ี ก่ามค่าน ท่ือเจ่อ ยาง�
นาซาไรท์ แน ฮา้ว แง� ยวิชฺา้ง ออื ก่ามค่าน ฮาย จ่าแล่ ชี พาจาว มางนา อางโต
น้ีง ป่ี แงแน� พาจาว มางนา ม้างม้าเจ้อ พิเศษ แน ฮา ป่ี แงแน (6:1-21 เวอ ฮู
โว��
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นา ป่ี แต่น โว� น้ีแม้ฮา น้ียา่ นาง อางโต น้ียา่ โมเสส อาง
ล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮาย ญา แน ชฺา้ง คาโคลาโค นาง อางเลิง่
กงากยา่ ชี่ ออืนา แบ ป่ีง� ยองมู อางเลิง่ กงากยา่ ล้า ชี น้ี
ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่ แน� ‡ 25 จ้า ยวิชฺา้งบ่าอา่ พระเยซู
นา เจ่อ ชี ออืนา กงู โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ยา้ น้ีแม้แน� �จฺ่าเกิง่
ฮูบ่ปาน นา ท่าน§ ชี ออื บ่าจฺ่า โจ� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอา
งบล่าบ บ่าฮา โจ� ซ่ีฺ บ่าจฺ่า โจ� ซ้าด น้ืงชฺอื แป่น แซ่ ชี ออื
อางซฺ่า แฮง้ บ่าจฺ่า โจ�� �

เปาโล นา ชู ชยีา้ง
26 แฮง้เย่ ซอทา แปล้น ล้า ยาว เปาโล มือ ค่าพ่ายา่ 4 คู่น

ออืนา ซ่ืฺยแล ช�ี ยาว ยาง มือ ชฺา้ง 4 คู่น ออื ก้อง ท่ืงกงา่
แน ล้างชีพ่ิธฮีาเซิฺง่ซฺ้างป่ีง แฮง้ ฮา แล่ ชเีย� ยาว โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้เวอ ออ้งแล ปุโรหติ ออืนา ม่า แบ ป่ี ชี�่ ล้างชี่พิธฮีา
เซิฺง่ซฺ้างป่ีง น้ียา่ ล้อนืง เปิน แง� แน ยอง อางเกิง่ท่านเซฺ่อ
น้ียา่ ล้อนืง ฮา้น ท่าน ล่า คู แงแน� 27 ล้างชี่พิธฮีาเซิฺง่ซฺ้าง
ป่ีง แฮง้ 7 นืง ฮา ชา เคอ ยาว� ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า เอเชยี แควน
เวอ จายล้า ชี ออื เปาโล นา โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ มยา้ง ชเีย�
แฮง้เย่ ค่องชา่ง ออืนา บ่าแม่น จ่ีซ้อ ยาว เปาโล นา ชู ป่ี ชี�่
28ยองมู น้ียา่ แล่ง แน จ่ี โฮก้ ชเีย น้ีแม้แน� �อสิราเอลชฺา้ง
กงู อางชา่ง ออื เวอ� อางไว่ แน ปล่อง กา ป้าโน่� ชฺา้ง น้ีม้า
ฮากนา ม่าอู่บ กวา่ ชี จ่อด ยา้� กงูชฺา้ง แน ยวิ อางล้ีบอาง
ล่าว แน กงู โบสถ์อางฮื่อ นา บ่าลาบ โจ แน� ยาว อาม้ือ ยา
ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา โบสถ์อางฮื่อ ตี นู้เวอ ซ่ืฺย ออ้งล้า ช�ี ตี
‡ 21:24 21:24 ต้ามค้ืง คูด น้ี แบ ป่ีแง� ก่ามค่าน ฮา ชี ชยีา้ง เปิน ญา แน
§ 21:25 21:25 จฺ่าเกิง่ ฮูบ่ปาน นา ท่าน น้ี แด่ยา่ นา อางเกิง่ ท่าน ออื คาตา
ยา้ จ่ี เคอ แง�
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อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้ีงนา ฮา โซซา ป่ี ชี่ เป�� 29 (ยาว ยองมู น้ี
แม้ จ่ี น้ียา่ โตรฟีมัส แน เปาโล เยด่ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ ท่ืงกงา่ แน จา นา มยา้ง ชเีย� แฮง้เย่ ค่องชา่ง อมื เยง้
ชี เปาโล โตรฟีมัส นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ คาตา แน ซ่ืฺยแล
ชี แน� จ้า ม้าม้า น้ียา่ เปาโล แฮ้แม้ บ่ากงา ฮา� โตรฟีมัส
เอเฟซัส อางเมิง ชฺา้ง ยา ยวิชฺา้งบ่าอา่ เย��

30แฮง้เย่ ค่องชา่ง คาโคลาโค อมื นืงบาค่า ชอ้นไก เปาโล
นา โบสถ์อางฮื่อ อางเง้ โย้เวอ ชู เซฺอ แอ ช�ี ยาว ซฺ้อก เย
โบสถ์ ล้องก้อ ยา่ง พี่ ช�ี 31 ยองมู เปาโล นา ชา แซ่ เมอ�
แฮญ้่ามเมอ โรม ตาฮา้น ผู้พัน มางนา ชฺา้ง ม่า แล ชเีย�
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จ่อด ยา้ อางเลิง่ อางซืกอางซาก
ตอล้า โค ชแีน� 32 แฮง้เย่ ผู้พัน มาง แน นายรอ้ย ท่ือบ่า
ออื ตาฮา้น ออืนา ซ่ืฺย ค่องชา่ง ออื ชอ้นไก เปาโล นา ต่ือชกื
จา โยเ้วอ แอ ช�ี ค่องชา่ง ออื ผู้พัน แน ตาฮา้น ออืนา มยา้ง
ยาว เปาโล นา ต่ือ ยา้ง วา่ง ชเีย� 33 ผู้พัน มาง เปาโล นา
ออ้ง ซฺ้า แล ยาว เปาโล นา ชู ชเีย� ยาว ม่า โซ่ พือ ป่ี ชี่ เย
2 เซ้น� ยาว ผู้พัน มาง ค่องชา่ง ออืนา น้า ชเีย เปาโล อา่
ซ่าง� แน ยา บ้าเจอ ฮา ช�ี แน� 34 ยาว ค่องชา่ง อมื แล่ง
แน จ่ี โฮก้ ยา่ด ม่า กาง นาบาตา เย ซืกซาก แง� โรม ตาฮา้
น ผูพ้ัน มาง อางเลิง่ ม้าม้า นา บ่าแบ ตอ กา เย� แฮง้เย่ ม่า
เปาโล นา ตาฮา้น ค่าย เวอ ซ่ืฺยแล ป่ี ชี�่ 35 ยาว ค่องชา่ง ออื
เปาโล นา นาบาตา เย นืงบาค่า คูง เปิดบา ทอง ชี ชอ้ด เย�
แฮง้เย่ เปาโล ตามปอง เวอ เคอ ยาว� ตาฮา้น อมื เปาโล
นา ปล่อง ป่า กายาว ตามปอง เวอ ตา แล ช�ี 36 ยาว ชฺา้ง
น่องน่อง เวอ เค่ ล้า ชีออื จ่ี โฮก้ คูง เย น้ีแม้แน� �ยางนา
แซ่ โว� ยางนา แซ่ โว�� แน�

37ยาว ตาฮา้น ค่าย โยเ้วอ เปาโล นา ชา ซ่ืฺย ออ้งแล เมอ�
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เปาโล โรม ตาฮา้น ผูพ้ัน มางนา จ่ีชา่ง ชเีย น้ีแม้แน� �กงา
นางนา ม้างม้าเจ้อ จ่ีชา่ง ล่า อางไกง ลา�� ผู้พัน มาง น้า
ชเีย น้ีแม้แน� �โอ� นา กรกี ต่าง อางจ่ี ตอ กาลา� 38 น้ี
แม้แนยาว นา แฮเ้มอ โยเ้วอ อยีปิต์ ชฺา้ง อางเลิง่ อางซืกอาง
ซาก ฮา ตอล้า ป่ี ยาว ชฺา้ง 4,000 คู่น ออืนา ซ่องก่อง อาง
เวอ่ เวอ ซ่ืฺย ฮื่น แล ชี มาง บ่าอา่ ชี ม้า��

39 ยาว เปาโล น้ีแม้แน พอ ชเีย� �กงา ยวิชฺา้ง ทารซั์ส
อางเมิง ซิลีเซีย แควน โยเ้วอ จายล้า แอ� กงา อางเมิง ปีน
แตปีนนา เวอ ชฺา้ง เป� ป้า ล่าปานา กงานา ค่องชา่ง ออื
นา จ่ีชา่ง ป่ี ล่า ป้าโน่�� 40 ยาว โรม ตาฮา้น ผู้พัน มาง จ่ี ป่ี
ชี่ เย� เปาโล ตามปอง เวอ จูง ยาว ล่าปู่ กลาง กวา่ ชเีย�
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา กยาบ ป่ีง แน� ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
กยาบ คู ยาว เปาโล มือ ยองนา อารเมค ต่าง ยอง จ่ี ยา่ง จ่ี
ชา่ง ชเีย�

22
เปาโล ค่องชา่ง ออืนา จ่ีชา่ง ยา้ง

1 เปาโล มือ ค่องชา่ง ออืนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ยวิชฺา้ง ม้
องน้าม ออื เวอ� กงา จ่ี นา น้า ล่า ปาโน��

2 ยองมู ยา่ง เปาโล อารเมค ต่าง จ่ี แฮง้นา กงากยา่ ยาว
ค้าแจ้ เย กยาบ คูง� ยาว เปาโล น้ีแม้แน จ่ี แล่ง� 3 �กงา
ยวิชฺา้ง ทารซั์ส อางเมิง ซิลีเซีย แควน โยเ้วอ เกิด้ แอ� ยาว
เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ เล่นลู้ ค่อล้า แอ� กงา คู่ กามาลิเอล
มาง ศิษย์ เป� ยา กงานา ม่าอู่บ กงู อางฮู่ อางพี่ ออื อางล้ี
บอางล่าว แฮง้ ปีนแตปีนนา แม่น แน ฮาย เค่ ป่ี ล่าง� กงา
อางโต น้ียา่ พาจาว มางนา นาบาตา ยา้ นองมู แม้แน นา
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บท้ือ แง� * 4 กงา ชฺา้งมู พระเยซู นา เจ่อ ออืนาม ซ้ีฺ แอเคอ
แนม อางคาม กางซ้ืง แน� ยองมู นา ต่ืง ค่าพ่ายา่ ค่าบายา่
ยา้ คอก เวอ ชูล้อง แอ� 5 ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง แน สภาแซนฮดีรนิ โยเ้วอ ยอคา มู คาโคลาโค ออื กงา
นา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ล่า อางกงา� กงา ยองนา โจ้ดมาย
แต้ม ป่ี ล่าว แน ป้า แอ� โจ้ดมาย น้ี ดามัสกัส อางเมิง ยวิ
ชฺา้ง โบสถ์ ออืเมอ ยอคา ออืนา ฮู ป่ีง� ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา
เจ่อ ออืนา ต่ืง ค่าพ่าย่า ค่าบายา่ ยา้ ชู ยาว เยรูซาเล็ม อาง
เมิง โยเ้วอ ซ่ืฺย โตด ลาบ ป่ีง��

เปาโล พระเยซู นา เจ่อ ยา้ง
6 ยาว เปาโล มือ จ่ี แง น้ีแม้แน� �กงา ดามัสกัส อางเมิง

โยเ้วอ ชา เคอ แล เมอ ม้างม้าเจ้อ ตอล้า แง� แฮญ้่าม เวอ
นืงก้องฮา่งจฺ่าญ่าม น้ีงล่อ ยา้เป� ค้าจ้าจา ยา่ง มู่งท่า โยเ้วอ
จาย บี่ท่อ แปล้น แน ลู่ง ลือ ยาว กงา อางโต เวอ ท่อ แวด
ล่าง� 7ยาว กงา อางโต ยา่ง มือ น้ืงชฺา่ เวอ เลิง แอน้แอ แน
จ่ีเซง กงากยา่ แอ น้ีแม้แน� �เซาโล เวอ� เซาโล เวอ� นา
กงานา บ้าเจอ นา เค้คาม ล่าง�� 8 กงาม มือ น้า แอ �โอ�
นา อา่ซ่าง เวอ�� แน� ยาง มือ พอ ล่าง� �กงา เยซู นา
ซาเรธ็ชฺา้ง นาง เค้คาม ล่า ชี่ มาง� แน� 9 ชฺา้ง มู กงาก้อง
ท่ืงกงา่ แน จา ออื คาตา ยา้ บี่ท่อ อางแปล้นอางซ้า แฮง้
กงามยา้ง คูแง� จ้า กงานา อางเซง จ่ีชา่ง ล่าง แฮ้ยา่ ยอ
งมู น้ียา่ บ่าน่าแบ กงากา� 10 ยาว กงาม มือ น้า แอ น้ีแม้
แน� �จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� กงานา บ้าเจอ ฮา ป่ี ล่าง� จ่ีวีด
อางซ้ืง มาง ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �ทานล้า ยาว ดามัสกัส อาง
เมิง โย้เวอ ออ้งแลน ปาว� โย้เวอ ชฺา้ง จา แง นางนา ม่า
* 22:3 22:3 กามาลิเอล ยา่ ฟารสีิ มู ศาสนา ท้ือ จ่า อางแม่น โยเ้วอ อาจารย์
ปีนแตปีนนา อางเม้ง อางบื้ง เย�
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ล่าง นา บ้าเจอ กงา ฮา แงแน� 11 บี่ท่อ อางแปล้นอางซ้า
แฮ้ กงานา ฮาย เจิน้เจ้อ บ่าป่ี มยา้ง ล่า� แฮง้ยา้ ชฺา้ง กงา
ก้อง แก้บ้า ท่ืงกงา่ แน ยอ่ล้า ชี อมื กงานา ดามัสกัส อาง
เมิง โยเ้วอ ชื้ง ซ่ืฺยแลน ล่าง��

12 �แน ค่าพ่าย่ า ท่ือ ม่าง จา แง อางเม้ง อานาเนีย†
แน� ยา โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ปีนแตปีนนา แม่น
ยา้ ฮายเค่ แง� แน ยางนา ดามัสกัส อางเมิง โยเ้วอ ยวิชฺา้ง
อมื นาบท้ือ คูง แง� 13 ยา กงานา ซฺ้า ล้า ล่าง แน กงา ก่อง
ทาง โยเ้วอ จูง ยาว น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่อา้ย เซาโล เวอ ท่ือ
เทอ ฮูมยา้ง ล้า แล่ปาว� แน� ยาว กงาม มือ ซฺ้อกยา้ ยาง
นา ฮูมยา้ง แอ� 14 ยาว ยา กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน�
�กงู อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง พาจาว ม้า นางนา แช้ยู้ ยาง ล่ากาน
แฮง้ วา่ ป่ี ล่าง� แน นางนา ฮาย พระเยซู พาจาว มาง ยา่
เจ่น มางนา กงามยา้ง ป่ี ล่าง แน ยาง อางเซง แฮง้ กยา่ ป่ี
ล่าง� 15 ไม้ นางนา พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ ฮากนา ม่ายแบ
ป่ีง แนนอ� 16 อาม้ือ นา บ้าเจอ ฮาย ล่อ แล่ก้าน แง� ทาน
ล้า ยาว ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ ปาว� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
นา ป้า ปล่อง ป่ี ปาว� นาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี ออื โค แน
กงาปูน ป่ี ล่าว แน�� �

17�ยาว กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ พ่าวแล โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้เวอ อธษิฐาน ฮา เมอ� กงา แมบื้น บื้น ชี แม้แน จา
แง� 18 ยาว กงาม มือ พระเยซู กงานา จ่ีชา่ง ล่าง นา มยา้ง
แอ น้ีแม้แน� �ซฺ้อก แน เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ อางไว่
แน ออ่ก ฮื่น โว� นู้เวอ ค่องชา่ง ออื กงา อางเลิง่ นาง ยอง
นา ชา ม่า ล่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ คู��
† 22:12 22:12 กิจการ ปาบ โยเ้วอ อางเม้ง อานาเนีย น้ี 3 คู่น จา แง� กิจการ
ปาบ 5:1 เวอ ฮู โว� จ้า 2 คู่น มาง เยด่นา 23:2 เวอ ฮู โว�
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19 �ยาว กงามมือ พอ แอ น้ีแม้แน �ชา่อา้ วา่ จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง เวอ� ชฺา้ง น้ีมู กงา จ่ี นา อางเจ่อ จ่าล่า นาตู้� ไม้ กงา
ยวิชฺา้ง โบสถ์ เวอ ไล ตี ยา้ ออ้ง กวา่ แอ� ชฺา้ง นางนา เจ่อ ชี่
ออืนา ชูย คอก ล้อง ต่ือชกื แงแน� 20 แฮเ้มอ เวอ สเทเฟน
นางนา พี่ญ่าน เพล่อ ล่า ชี่ มางนา แซ่ เมอ� กงาม มือ โย้
เวอ ยา้ จูง จา แอ� แน ยองมู แฮแ้ม้ ฮา แฮง้นา แม่น คาง
ญา แน เยง้ แง� กงายา่ ชฺา้ง สเทเฟน นา แซ่ ชีออื ค่าลา
วอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ ล่อ มาง ยา้��

21 �จ้า พระเยซู กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �แอ ปาว
กงา นางนา เวอ่ แน ซฺาแอ ป่ี ล่าง� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ซฺ้า
แอ ป่ี ล่าง� � แน�

22 ค่องชา่ง ออื เปาโล จ่ี แฮง้ ปีนแตปีนนา ยา้ น้า คูง แง�
จ้า เปาโล ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา จ่ีเคอ แฮง้นา กงากยา่ ยาว
ยองมู ยา่ง ชอ้น ไก แล่ง แน จ่ี โฮก้ ชี น้ีแม้แน� �แซ่ โว�
เปาโล ซ้ีฺ ก้อม้อก น้ืงชฺา่ท่า นู้เวอ บ่าป่ี ด้ืง โจ�� แน� 23 ยอ
งมู น้ี แล่ง แน จ่ี โฮก้ คูง แน ค่าลาว อางเง้ เวอ โลบ แล่เซฺ่อ
แฮง้ แล ยาว วืดกวา่ คูง ‡ ยาว ค้าล้า แฮง้ มู่งท่า ป่ากยา่
จาน แล ป่ีง�§

24 แฮง้เย่ โรม ตาฮา้น ผู้พัน มาง ม่าย เปาโล นา ตาฮา้น
ค่าย โย้เวอ ซ่ืฺยแล ป่ี ชี�่ ยาว ม่าย ต่ือชกื น้าท้าม ป่ี ชี่เย�
ไม้ แบ ซ้ีง ค่องชา่ง ออื บ้าเจอฮาย เปาโล นา บ่าแม่น จ่ี โฮก้
กาน คู แงแน� 25 จ้า ตาฮา้น มู ออื เปาโล นา ชา พือ ต่ือ
เมอ� เปาโล มือ โย้เวอ ตาฮา้น นายรอ้ย จูง จา มางนา น้า

‡ 22:23 22:23 ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ แฮง้ แล ยาว วดืกวา่ คูง น้ียา่ ยอง
นืงบาค่า นา ฮา แบ ป่ีง� § 22:23 22:23 ค้าล้า แฮง้ มู่งท่า ป่ากยา่ จาน
แล ป่ี น้ียา่ นืงบาไล้ แงแน ฮายแบ ป่ีง�
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ชี น้ีแม้แน� �โรมชฺา้ง นา บ้าเจอ อางเลิง่ ฮา ซี ชี แน บ่าแบ
แน ต่ือชกื น้ี โรม อางล้ีบอางล่าว เวอ อางซี อา่ลา�� แน�

26ตาฮา้น นายรอ้ย ม่าง แฮแ้ม้ กงากยา่ ยาว ยาง มือ โรม
ตาฮา้น ผู้พัน มางนา ม่า แล ชี น้ีแม้แน� �นา อางแบ ล่า
บ้าเจอ ชา ฮา แงแน� ค่าพ่ายา่ น้ีม้า โรมชฺา้ง เป� แน�

27 ยาว โรม ตาฮา้น ผู้พัน มาง ยอ่ ออ้งแล ยาว เปาโล นา
น้า ชี น้ีแม้แน� �ม่า ล่าวแล นา โรมชฺา้ง ลา�� แน�

เปาโล พอ ชเีย� �โอย่� อางอา้ ยา้� แน�
28 แฮง้เย่ ผู้พัน มาง จ่ี แง น้ีแม้แน� �กงา อางโต น้ียา่

พลู้ อางบยา่ โค แล่แอ่ โรมชฺา้ง กงา เพล่อ ป่ี แงแน��
ยาว เปาโล จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �จ้า กงา เกิด้ เมอ จาย ยา้

โรมชฺา้ง� แน�
29 ยาว ตาฮา้น เปาโล นา ชา น้าท้าม อมื ซฺ้อก ยา้ เปาโล

ก้อง เวอ่ แน ฮื่น โค คูช�ี ยาว โรม ตาฮา้น ผู้พัน มาง�
เปาโล ยาง โซ่ ม่ายพือ ป่ีชี่ ม้า โรมชฺา้ง แน แบน ยาว แคจ่า
แล่ง เย�

เปาโล สภาแซนฮดีรนิ มู ออืนา จ่ีชา่ง ยา้ง
30 ท่ือนืง จายล้า แล่ยาว โรม ตาฮา้น ผู้พัน มาง แบ ซ้ี

แง ยวิชฺา้ง ออื บ้าเจอ ฮาย เปาโล นา อางไล้ จ่ีกาน คูง แน�
แฮง้ยา้ ยาง เปาโล นา สภาแซนฮดีรนิ เวอ ซ่ืฺยแลน ช�ี ยาว
ปุโรหติ ยอคา มู ออื ล้าก้า โยเ้วอ จูง ป่ี ชี�่

23
1 เปาโล ยวิชฺา้ง ยอคา ออืก้อง ฮู แอ ป่ี ยาว จ่ี ชเีย น้ีแม้

แน� �ยวิชฺา้ง นอง เวอ� กงายา่ พาจาว มาง ฮา ป่ี ล่า ซ่ีง
แม้แน จ่ีวดี ไจ ล้า แอ� อางเลิง่ กูเลิง่ ฮา ล้า ชี น้ียา่ นืงบา
เซิฺง่ซฺ้าง ยา้ ฮา ล้า แอ ม้ีนืง เคอ ยา้��
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2 อา นา เนีย* ปุโรหติ ยอคา อาง ฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง มือ
เปาโล ก้อง ชฺา้ง แท้ แน จูง ชี มางนา ม่า เปาโล ม่านป่อง
เวอ ทาก ป่ี ชีเ่ย� 3 แฮง้เย่ เปาโล มือ อานาเนีย นา จ่ีชา่ง ชี
น้ีแม้แน� �พาจาว มาง นางนา ท่ือชา่งกานญา ทาก ล่าง�
นา แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื ชอ้ด ยา้� นา กงานา
โมเสส อางล้ีบอางล่าว แม้แน ต้าดต่อน ล่าง� จ้า นาง ฮา
กนา ม่า กงานา ทาก ป่ี ล่าง น้ียา่ นา อางล้ีบอางล่าว เวอ ฮา
ซี ญา� แน�

4 เปาโล ก้อง ชฺา้ง แท้ แน จูง ชี ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย�่
�นา บ้าเจอ พาจาว มาง ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง
นา อางฮูยา้ จอ กาแน�� แน�

5 เปาโล น้ีแม้แน พอ ชเีย� �ม้องน้าม นอง เวอ กงา ค่า
พ่าย่า น้ีมางนา ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง แน บ่า
แบ� ไม้ พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน� �นา ยอคา ออื
นา อางไล้ บ่าจ่ีกาน โจ เป� � แน� ✡

6 ยาว ประชุมฮายา้ นู้เวอ สะดูสี ออื แน ฟารสีิ ออื คาตา
แน จา แงแน เปาโล แบน ยาว ยาง มือ อางเซง บื้ง แน จ่ี
ชี น้ีแม้แน� �ม้องน้าม นอง เวอ กงา ฟารสีิ แน ฟารสีิ อาง
ยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ เป� กงา เจ่อ แง ชฺา้ง ซ้ีฺ น้ี อาง
แต่ล้า แล่ แน� ยาว น้ีเลิง่ ปาปาย ยา้ กงานา ชู น้าท้าม ล่าง
น้ี��

7 เปาโล น้ีแม้ จ่ี ยาว ฟารสีิ ออื แน สะดูสี อมื จ่ีเจ้ ลางกา
ชเีย� แฮง้เย่ ประชุมฮายา้ โย้เวอ 2 มู แน เป่ิง ลางกา ช�ี
8 (สะดูสี มู น้ียา่ เท่วาด่า อางเลิง่� อางค่องอางล้า อางเลิง่�
แน ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ง อางเลิง่ นา บ่าเจ่อ เย� จ้า ฟารสีิ มู น้ี
* 23:2 23:2 อานาเนีย ยา ชฺา้ง อางโซ้กอางไล้ นืงบาอางล้อง เย� น่อง เวอ
ยาง อางโซ้กอางไล้ ปาปาย ยวิชฺา้ง ออื แซ่ ช�ี ยา ปี ค� ศ� 47-59 (พ� ศ�
590-602) เวอ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ช�ี ✡ 23:5 23:5 อพยพ
22:28
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อางเลิง่ น้ีออืนา อางเจ่อ แอ่ ยา้เย�่� 9 ยาว อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ตอล้า ชเีย� ฟารสีิ มู โยเ้วอ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่
บฮู ท่ือบ่า ออื ทา จูง ล้ายาว� น้ืงชฺอื อางกู่ มยา้ง แอเคอ เย
จ่ีเจ้ ชี น้ีแม้แน� �ค่าพ่ายา่ น้ีม้า เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา�
กาเทอกา ยางนา เท่วาด่า ม้าม้า แน จ่ีชา่ง ชี นามบ่าแบ�
แน�

10 จ่ีเจ้ กางยา้ง นาบาตา เย แล่ง เค่ แง� โรม ตาฮา้น ผู้
พัน มาง ยองมู แฮง้ เปาโล นา อางแพ อางแพ แน จาก ชดี
นา วา้ม เย� แฮง้เย่ ยางมือ ตาฮา้น ออืนา ม่า เปาโล นา
ยอง ก้อง เวอ่ แน ซ่ืฺย ฮื่น ป่ี ชี�่ ยาว ตาฮา้น ค่าย เวอ ซ่ืฺย
พ่าว แลน แล่ ชเีย�

11 ท่ือค่ี จายล้า แล่ง ม้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เปาโล ก่องทาง
เวอ จูง ลือ ยาว จ่ี ชเีย น้ีแม้แน� �บ่าแค โจ เป� เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ นาง กงา อางเลิง่ แฮง้ ล้อแม้ ม่าอู่บ แอ�
โรม อางเมิง นู้เวมิ แฮแ้ม้ยา้ ม่าอูบ่ โว� แน�

ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื เปาโล นา ชา แซ่ แงแน เยง้ ยา้ง
12 ซอทา แปล้น ล้า เมอ ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ชอ้นไก น้าท้าม

ม่า ลางกา ยาว� พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ ก่ามค่าน ฮา ลาง
กา ชเีย� เปาโล นา บ่ากงา แซ่ ยาว เจิน้เจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง
คู แน� 13 น้ีเลิง่ ชอ้น กา เยง้ ชี น้ี ชฺา้ง 40 คู่น ล่อบ่าปา เย
จา แง� 14 ยาว ยองมู ยา่ง ซ่ืฺยกา ปุโรหติ ยอคา แน ยอคา
มู ออืนา ม่ายแล ชี น้ีแม้แน� �กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง ล้า
ก้า โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา ลางกา แอ� เปาโล นา บ่ากงา แซ่
ยาว เจิน้เจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู แน� 15 ยาว อาม้ือ นองมู แน
สมาชกิสภา มู น้ียา่ ซ่ืฺยกา โรม ตาฮา้น ผูพ้ัน มางนา ป้า แล
ป้าโน่� เปาโล นา สภาแซนฮีดรนิ นู้เวอ ท่ือเทอ ลือ ป่ี ปาว
แน� นองมู น้ียา่ เปาโล นา น้าท้าม ซ้ี แง� แน ยาง อางเลิง่
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แฮง้ บยา่ แน แบ เค่ ซ้ี แงแน จ้างจ่าแล่ โว� ยาว นู้เวอ ชา
เคอ ลือ เมอ กงูมู น้ีง ยางนา แซ่ แง� แน�

16 จ้า เปาโล อางป่อ ม่าง อางยา่ยา่ค่า ม่าง น้ีเลิง่ กงาก
ยา่ ชเีย� แฮง้เย่ ตาฮา้น ค่าย เวอ ออ้งแล ยาว อางเลิง่ ยา่ง
เปาโล นา อู่บน้า ป่ี ชี�่ 17 แฮง้เย่ เปาโล นายรอ้ย ท่ือม่าง
มางนา ฮา้ว ม่า ชี น้ีแม้แน� �ยา่ค่าอางยา่ น้ีมางนา ซ่ืฺย
ผู้พัน มางนา ซฺ้า แล ป้าโน่� ยา ม้างม้าเจ้อ ผู้พัน มางนา
ม่ายแบ ป่ี ซ่ีง แง�� 18 แฮง้เย่ นายรอ้ย ม่าง ยา่ค่าอางยา่
มางนา ผู้พัน มางก้อง ซ่ืฺยแล ยาว ม่า ชี น้ีแม้แน� �เปาโล
นักโทษ มาง กงานา ม่า ยา่ค่าอางยา่ น้ี มางนา นางก้อง ซ่ืฺ
ยล้า ป่ี ล่าง� ยา นางนา ม้างม้าเจ้อ ม่ายแบ ป่ี ล่าง��

19 แฮง้เย่ ผู้พัน มาง ยา่ค่าอางยา่ มางนา ชฺา้ง บ่าจา เวอ
ชื้ง แอ ยาว น้า ชี น้ีแม้แน� �นา กงานา บ้าเจอ ม่า ล่า ซ่ี
แง�� แน�

20 ยาว ยา่ค่าอางยา่ ม่าง พอ ชเีย น้ีแม้แน� �ยอคา ออื
ม่า ลางกา ช�ี นางนา ป้า เปาโล นา น้ีเซฺ้อ เวอ สภาแซนฮี
ดรนิ เวอ ซ่ืฺย แอ ป่ี ล่าง แน� ยองมู น้ียา่ เปาโล อางเลิง่
บยา่ แน แบ เค่ ซ้ี แงแน จ้างจ่าแล่ แง� 21 นา ยอง ป้า แม้
แน บ่าฮา โจ เป� ยองมู น้ียา่ 40 คู่น ล่อบ่าปา ค่าวจอ ล่อ
ยาว เปาโล นา ชา แซ่ คูง� ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ล้าก้า
โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา ลางกา ช�ี เปาโล นา บ่ากงา แซ่ เปิน
ยาว เจิน้เจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู แน� ยองมู น้ียา่ ยอง ป้า ชี แม้
แน นางนา ฮา ป่ี ล่าง� อามือ ยองมู น้ียา่ ยอง ชา ฮา คูง
แม้แน ล่อ ฮา คูง เป��

22 ยาว ผู้พัน มาง ยา่ค่าอางยา่ มางนา ม่า ชี น้ีแม้แน�
�นาง น้ีเลิง่ กงานา ม่า ล่า ชี่น้ี อา่ซ่าง มางนา บ่าม่า แบ ป่ี
โจ เป� แน� ยาว ยา่ค่าอางยา่ มางนา ม่า แอ ป่ี ชี่ เย�
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เปาโล นา ซีซารยีา อางเมิง โยเ้วอ ซฺาแล ป่ี ยา้ง
23 แฮง้เย่ ผู้พัน มาง ยาง นายรอ้ย ออืนา 2 คู่น ฮา้ว ล้า

ป่ี ยาว น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ตาฮา้น 200 คู่น แน ตาฮา้น อา่
ม่อง ตา ออื 70 คู่น แน ตาฮา้น ซฺ้าม ต้ามแล้ม ท่าม ออื 200
คู่น ซฺ้า ชี โว� ม้ีค้ี 3 ทู่ม เวอ ซีซารยีา อางเมิง โย้เวอ แอ
แง� 24 เปาโล นา อา่ม่อง ตา ป่ี เซฺ่อ ซฺ้า ชี โว� ยาว ผู้วา่
เฟลิกส์ มางก้อง ซ่ืฺยแลน โว� แก้บ้า ยอ่ แล เมอ ยางนา
แม่น แน ฮูพลา โว� ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี เพล่อ โจ� แน�
25 ยาว ผู้พัน มาง ผู้วา่ เฟลิกส์ นา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ชี น้ีแม้
แน�

26กงา ผูพ้ัน คลาวดิอสั ลีเซียส มาง เป� กงา โจ้ดมาย
น้ีง ผู้วา่ เฟลิกส์† นา แต้ม เคอ แง�

27 ค่าพ่าย่า น้ีม้า ยวิชฺา้ง ออื ชู ล้า ช�ี แน ยวิชฺา้ง ท่ือ
บ่า ออื ยางนา ป้าดจา แซ่ ยา้� จ้า เปาโล ยา่ โรมชฺา้ง แน
กงา แบน ยาว แฮง้ยา้ อางไว่ แน ตาฮา้น ออืนา ซ่ืฺย แอ
ยางนา ปล่อง แอแอ� 28 กงา ยวิชฺา้ง ออื ยางนา บ้าเจอ
อางเลิง่ อางไล้ จ่ีกาน ชแีน แบ ซ้ีง แง� แฮง้ยา้ ยางนา
ยวิชฺา้ง ออื สภา โย้เวอ ซ่ืฺยแลน แอ� 29 ยาว กงาม มือ
แบน แอ� ยองมู โย้เวอ ยวิ อางล้ีบอางล่าว จ่ีเจ้ กาง ออื
อางเลิง่ แฮง้ ฮู ยาว� ยา ซ้ีฺ แอ เคอ แน คอก ล้อง แอเคอ
แน เจิน้เจ้อ อางซี บ่าจา� 30 ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ยางนา
ชา แซ่ แงแน กงา แบน ยาว กงาม มือ อางไว่ แน ยางนา
นางก้อง ซฺ้อก ยา้ ซฺาลือ ป่ี แอ� ยาว กงาม มือ ยวิชฺา้ง มู
ยางนา อางไล้ จ่ีกาน ชี ออืนา ม่า นางก้อง ลือ ป่ี แอ�่
31ยาว ตาฮา้น มู อมื ผู้พัน มาง ม่า ชี่ แม้แน ฮา ชเีย� แฮ้

† 23:26 23:26 เฟลิกส์ ปี ค� ศ� 52-58 บ่าอา่ยาว 59 (พ� ศ� 595-602)
เวอ ยูเดีย แควน แฮง้ ฮูพลา ช�ี
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ค่ี เย เปาโล นา อนัทิปาตรส์ี อางเมิง โยเ้วอ ซ่ืฺยแอน้ ชี 32 ท่ือ
นืง จายล้า แล่ง ม้า ตาฮา้น อางมู อา่ม่อง ตา ออื เปาโล นา
ซ่ืฺยแลน ช�ี ยาว ตาฮา้น ท่ือบ่า ออื ค่าย เวอ พ่าว แลน แล่
ชี�่ 33 ยาว ตาฮา้น อา่ม่อง ตา ออื ซีซารยีา อางเมิง โย้เวอ
เคอ แอ ยาว� เปาโล อางโต แน โจ้ดมาย ยา่ง ผู้วา่ ม่าง นา
ป่ี ชเีย� 34 ผู้วา่ ม่าง โจ้ดมาย ยา่ง อา้น ยาว เปาโล นา น้า ชี
บ้าเจอ แควน เวอ จาย ลือ แอ แน� ยาว ซิลีเซีย แควน เวอ
จายลือ ชี แน แบน ยาว�

35 ผู้วา่ ม่าง จ่ี ชี น้ีแม้แน� �นางนา ชฺา้ง อางไล้ จ่ีกาน
ล่าง ออื เคอ ลือ เมอ กงา นาง จ่ี แฮง้ น้า ล่าวา่� แน� ยาว
เปาโล นา ก่าซ้าด เฮโรด‡ ยูม้§ คอก เวอ ซ่ืฺยแลน ช�ี

24
ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื เปาโล นา อางไล้ จ่ีกาน ยา้ง

1 ยาว 5 นืง จายล้า แล่ยาว อานาเนีย ปุโรหติ ยอคา อาง
ฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง แน ยวิชฺา้ง ยอคา ท่ือบ่า ออื แน ทนาย
ปล่องม่าฮู อางเม้ง เทอร์ทูลลัส มาง� ยอง คาโคลาโค น้ี
ยา่ ซีซารยีา อางเมิง โยเ้วอ เคอ ลือ ช�ี แน ผูว้า่ มาง ล้าก้า
โยเ้วอ เปาโล อางเลิง่ ยา่ง ล้อแม้ ซี แงแน ม่า ชเีย� 2 เปาโล
นา ฮา้ว ออ้งล้า ป่ี ยาว เทอรทู์ลลัส ม่าง ผู้วา่ เฟลิกส์ มาง
ล้าก้า โยเ้วอ จ่ี ชเีย น้ีแม้แน�

�ผูว้า่ เฟลิกส์ เวอ นาง กงูนา ฮูพลา ล้า ล่าชีน้ี่ มล่าง คาง
ญา� กงูมู น้ีง จาบื่อด้ืงบื้อ ยา้ จาด้ืง ล้า คูแอ� แน นา ชฺา้ง
อางแอน้� นา กงู ประเทศ นา ฮา แม่น เค่ ป่ีง� 3นาง กงูนา
‡ 23:35 23:35 ก่าซ้าด เฮโรด น้ีม้า เฮโรด มหาราช ท่ี 1 มาง� ยา พระเยซู
บ่าเกิด่ ฮู่ 40 ปี เวอ จาย พระเยซู เกิด้ 4 ปี เคอ เมอ เคอ ยา้ ยูเดีย แควน ยา่ง
ฮูพลา ช�ี จ้า อาม้ือ ยา ซ้ีฺ มล่าง คางญา� § 23:35 23:35 ยูม้ น้ี เฮโรด
มหาราช ท่ี 1 มาง แต่ง ชี ชยีา้ง มล่าง คางญา�
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กูยา่งกูเจ้อ กูต่องกูต่ี แน ฮา ป่ี ล่า ชี่ น้ีออื ยา่ ยี่นดี ยา้เป�
4 ป้า ล่าปานา กงู นางนา อางเลิง่ ชา ม่า ล่าง น้ีง ท่ือชี่ด น้า
ล่า ปาโน� 5 กงูมู น้ียา่ มยา้ง คู แอ ค่าพ่าย่า น้ีม้า อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ป่ีง นา อางซอ แน� ยา อางเมิง
นู้เวอ ยวิชฺา้ง ออืก้อง จ่อด ยา้ บ่าแม่น จ่ีซ้อ ช�ี แน อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮาย ตอล้า ป่ีชี�่ ยาว ยา นาซาเรธ็ ลัทธิ
ยอคา มาง ยา้เป�* 6-8 ยา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเลิง่ บ่า
แม่น ออื ชา ฮาย ตอล้า ป่ี แง� แฮง้ยา้ กงูมู ยา่ง ยางนา ชู
แอ� ยางนา น้าท้ามฮูเจ้อเจ้อ กาโน เป� ยาว นา ยาง ม่าน
ป่อง โย้ยา้ แบ แง� กงู ยางนา อางเลิง่ กูเจ้อ แน จ่ี ชี่ น้ีออื
อางเลิง่ ม้าม้า แน�� † 9 ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า อมื อางไวอ่างคยา้ง
เย ปล่อง จ่ี ลางกา ช�ี เทอรทู์ลลัส คาโคลาโค จ่ีล้า ชี น้ียา่
อางเลิง่ ม้าม้า แน�

ผู้วา่ เฟลิกส์ ล้าก้า โยเ้วอ เปาโล จ่ีแก้จ่าแล่ง ยา้ง
10 ยาว ผู้วา่ มาง เปาโล นา ตอย จ่ี ป่ี เมอ เปาโล มือ จ่ี ชี

น้ีแม้แน�
�กงา อางแบ ยา้ นา ยวิชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อนฮู เพ

ล่อ ล้า ไล ปี เคอ คางญา� น้ีงยา้ กงา กยา่ง แง แน นาง ล้า
ก้า นู้เวอ กงา อางโต น้ีง จ่ีแก้จ่าแล่ง น้ียา่� 11 ยาว นา ฮา
กนา น้าท้าม ฮู เวมิ อางกงา ยา้� กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง
โบสถ์อางฮื่อ นู้ ลือ ยาว พาจาว มางนา นมัสการ ฮา ลือ ชี น้ี
ยา่ 12 นืง แนม บ่าเคอ กางซ้ืง� 12 กงา โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ
* 24:5 24:5 นาซาเรธ็ ลัทธิ แน ฮา้ว น้ียา่ ศาสนา ครสิต์ พระเยซู ค่อง
นาซาเรธ็ เวอ จายลือ น้อ� † 24:6-8 24:6-8 กรกี ปาบ ท่ือบ่า เวอ ข้อ 6-8
เวอ น้ีแม้ แต้ม กาน ช�ี �กงูมู น้ี ยองมู นา กงู อางล้ีบ วา แน ต้าดต่อน เซฺ้อ�
จ้า ผู้พัน ลีเซียส ลือ เคอ ยาว ยาง นามบ่านามแฮง่ อางคา ยา่ง ยอง อางโต ยา่ง
ยู แอ ช�ี แน ผู้พัน ลีเซียส มาง ชฺา้ง เปาโล นา บ่าแม่น จ่ีกาน ชี มางนา ม่า
ยางก้อง แลซฺ้า ป่ีชี�่�
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ฮากนา จ่ีเจ้ ชี แน ยองมู น้ีง บ่ามยา่ง ล่า นอ� ยาว ยวิชฺา้ง
โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ แน เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ� อา่ซ่าง
มาง กงา บ่าแม่น จ่ีซ้อ ชแีน บ่ามยา่ง ล่า นอ� 13ยองมู กงา
นา จ่ี ล่าง น้ีออื อางเลิง่ ม้าม้า แน นางนา บ่าฮา มยา้ง ป่ี ล่า
กงากา เป�

14 �กงา นางก้อง ลาบจ่าแล่ง กงายา่ กงู อางฮู่ อางพี่ ออื
พาจาว มางนา ไว้ จ่าง� กงายา่ พระเยซู ยองมู ลัทธนิอกรตี
แน ฮา้ว มาง ม่าอูบ่ แฮง้ ฮา เค่ แง� กงา โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี
ออื กูเจ้อ ยา้ เจ่อ แง� 15 กงายา่ พาจาว มางนา นืงบาแก่น
จ่า แง ยองมู แม้แน ยา้ น้ีแม้แน� พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลา
โค ออื ซ้ีฺ ยาว ฮา แต่ล้า แล่ ป่ี แง� ต่ืง ชฺา้ง อางแม่น แน
ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา คาตา ยา้ แน� 16 แน น้ีงยา้ กงา ปีนแต
ปีนนา แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง� ไม้ กงา เยง้ น้ีง พาจาว
แน ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ล้าก้า โยเ้วอ กงา่เกิง้ แน จา ป่ีง แน
นอ��

17 �แน กงา ไล ปี ยา้ เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ เจิก่แอ
ยาว พ่าวล้า แล่แอ�่ กงา ชฺา้ง อางตูก ออืนา พลู้ ป่ี แง� แน
พาจาว มางนา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน แง� 18 แฮญ้่าม เวอ
กงาม มือ โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ ฮา จา แอ�
ยาว ยองมู ยา่ง กงานา มยา้ง ล่าแง� ยาว กงาม มือ พิธฮีา
เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีง แฮง้ ฮา แล่เปิน แอ� ชฺา้ง มู บ่าจา แน เจิน้เจ้อ
อางเลิง่ อางซืกอางซาก บ่าจา� 19 โย้เวอ ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า จา
แง เอเชยี แควน เวอ จายล้า ช�ี จาวา่แน ยอง กงานา จ่ี ล่า
ซ่ีง แนยาว บ้าเจอ ยอ นู้เวอ บ่าด่ืง คู แน� 20 ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า
นู้ จา อมื อางม่า ล่ากงา กาย้า� กงานา สภาแซนฮีดรนิ ล้า
ก้า โย้เวอ ต้าดต่อน ล่าเมอ� ยอ กงานา เจิน้เจ้อ อางซี บ่า
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มยา่ง ล่า แน� 21 กงา จ่ี ชี น้ียา่ น้ีเลิง่ ญา� กงา โย้เวอ จูง
จา เมอ กงา จ่ี โฮก้ ล้า แอ น้ีแม้แน� �กงานา ม้ีนืง น้าท้า
ม ล่า ชีน้ี่ยา่ กงา ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ง อางเลิง่ เจ่อ น้ีง ปาปาย
เป�� � แน�

22 ยาว ผู้วา่ เฟลิกส์ พระเยซู อางเลิง่ อางแบ แม่นแม่น
มางมือ� น้ีเลิง่ ต้าดต่อน ยา่ง มล่าง แล แล่ ป่ี ชี่ เย� ยาว จ่ี
เย น้ีแม้แน� �ผู้พัน ลีเซียส มาง เคอ ล้า เมอ ญา เป� กงา
นาง อางเลิง่ น้ีง ต้าดต่อน ล่าง� แน� 23 ยาว ผู้วา่ เฟลิกส์
มือ นายรอ้ย มางนา ม่า เปาโล นา ฮูพลา ป่ีชี่ เย� แน เปาโล
อางเลิง่ จามปีน จา เมอ เปาโล อางชา่ง ออืนา ปล่อง ป่ี อา
งกงา เย�

ผู้วา่ เฟลิกส์ แน ค่าบา มาง เปาโล นา ฮา้ว จ่ีชา่ง ยา้ง
24 บ่ามล่างยาว ผู้วา่ เฟลิกส์ แน ดรูสีลลา ยาง ค่าบา ยวิ

ชฺา้ง มางมือ เปาโล นา ฮา้ว ล้า ป่ี ชี�่ ยาว เย่ดมือ เปาโล
พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ อางเลิง่ อูบ่ แฮง้ ด้ืง น้า ชเีย� 25ยาว
เปาโล มือ เยด่นา พาจาว มาง จ่ีต่าง ยา่ง ม่าอู่บ ช�ี ชฺา้ง
น้ียา่ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออืกงา ฮา แงแน� ป้องก้า
อางเลิง่ อางซี บ่าฮา โจ แน� ยาว เปาโล มือ น้ีแม้แน ม่าอูบ่
แล่ ชี่ กาญ่าม โยเ้วอ พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน
ลือ แงแน� จ้า ผู้วา่ เฟลิกส์ มาง กยา่ ยาว แค ล่า ป่ี ชี่ เย�
แฮง้ยา้ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �กงา คางญา แอน ปาว� กงา ก้ืงจ่า
เมอ อางซ่ืฺอ ฮา้วล้า ป่ี ล่า แน เป� แน�‡ 26 จ้า แฮญ้่ามเมอ
ผู้วา่ เฟลิกส์ เยง้ เย เปาโล ยางนา พลู้ อางค่าว ป่ี ยา้ แน�
แฮง้เย่ เปาโล นา เลิง้เลิง้ แน ฮา้ว ล้า จ่ีชา่ง แง�
‡ 24:25 24:25 ผู้วา่ เฟลิกส์ ยา ชฺา้ง นืงบา อางบยา่� ค่าบายา่ นา โก้นก้าว
นา อางซอ มาง�
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27 2 ปี ปูน ยาว ผู้วา่ ปอรสิอสั เฟสทัส§ ม่าง ผู้วา่ เฟลิกส์
นา ผู้วา่ เพล่อ แต่น ชเีย� จ้า ผู้วา่ เฟลิกส์ ม่าง ยวิชฺา้ง ออื
นา นืงบายู้ ซ้ี ยาว� แฮง้เย่ เปาโล นา คอก เวอ ตอย จา ป่ี
ชี�่

25
เปาโล ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า มยา้ง ยา้ง

1 ผู้วา่ เฟสทัส ผู้วา่ เพล่อ 3 นืง เคอ ยาว� ยาง ซีซารยีา
อางเมิง โย้เวอ จาย เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน ชเีย�
2 ยาว โย้ เวอ ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื เปาโล
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แน ม่า ช�ี 3 ยาว ผู้วา่ เฟสทัส นา
ป้า เปาโล นา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยอง ก้อง ซฺาลือ ป่ี
โว แน (ยองมู น้ี เยง้ เย แก้บ้า ยอ่ ลือ เมอ เปาโล นา แซ่
แงแน�� 4 ผู้วา่ เฟสทัส พอ ชี น้ีแม้แน� �เยรูซาเล็ม อาง
เมิง นู้เวอ บ่าลือ ป่ี โจ� เปาโล นา ซีซารยีา อางเมิง โย้เวอ
จา ป่ี กาโน� บ่ามล่าง ยาว กงาม มือ โย้เวอ ยา้ แล แง�
แน� 5 นองมู เวอ ยอคา ท่ือบ่า ออืนา กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน
แก้บ้า ยอ่แล ป่ี ปาว� เปาโล บ้าเจอ ฮา ซี ชี โยเ้วอ ม่า กาโน
เป�

6 ยาว ผู้วา่ เฟสทัส เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ด้ืง 8 นืง
ท่ือแช่ นืง ล่อซฺ่า น้ีง เคอ ยาว� ผู้วา่ เฟสทัส มางมือ ซีซา
รียา อางเมิง โย้เวอ แก้บ้า ยอ่ พ่าวล้า แล่ชี�่ ซอทา แป
ล้น ล้า ยาว ยาง มือ ต่างอี่ ต้าดต่อนยา่ เวอ ด้ืง ยาว เปาโล
นา ซ่ืฺย ออ้งล้า ป่ี ชี่ เย� 7 เปาโล เคอ ล้า ยาว ซฺ้อก ยา้ ยวิ
ชฺา้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จายล้า คูชี อมื� เปาโล นา

§ 24:27 24:27 ผู้วา่ ปอรสิอสั เฟสทัส น้ีม้า ปี ค� ศ� 58 บ่าอา่ยาว ปี ค� ศ�
59-62 (พ� ศ� 601 บ่าอา่ยาว พ� ศ� 602-605) เวอ ยูเดีย แควน ฮูพลา ช�ี
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จูง แวด อางไล้ จ่ี กาน ชเีย� เปาโล อางเลิง่ นาบาตา อาง
ซี ออื ไลเจ้อ ยา้ ฮา ชี แน จ่ี ชเีย� จ้า กานแตว ยอง จ่ี น้ียา่
อางเลิง่ ม้าม้า แน บ่าฮาย มยา้ง ป่ี กงากา�

8 ยาว เปาโล มือ ยาง อางโต ยา่ง จ่ีแก้จ่าแล่ ชี น้ีแม้แน�
�กงา ยวิชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว เวอ แน โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา เป� แน ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์
นามมือ เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮาชา่ง เป� แน�

9 จ้า ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง ยวิชฺา้ง ออืนา นืงบายู้ ซ้ีง เย�
แฮง้เย่ เปาโล นา น้า ชี น้ีแม้แน� �นา อางจู้ ล่า เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย แล ยาว กงา ล้าก้า โยเ้วอ อางโต จ่ีแก้จ่าแล่ง น้ี
ยา่�� แน�

10 เปาโล มือ น้ีแม้แน พอ ชเีย� �เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ แล น้ี เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� อามือ กงา อางโต น้ีง
ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ต้าดต่อน อางฮอ้ง* ล้าก้า โย้เวอ
ยา้ จูง แอ� แน นู้เวอ ซูม คางญา กงานา น้าท้าม ล่าง น้ี�
นาง มือ อางแบ ยา้ กงา ยวิชฺา้ง ออืนา เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา
ฮา แน� 11 กงา อางซี ฮา ชี ม้าม้า แน บ่าอา่ม มือ อางเลิง่
อางซี ซ้ีฺ คาแม้ แน ชี่ออื ฮา ยาว� กงามมือ ซ้ีฺ เวมิ อางซูม
ยา้ แน เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี กาน� จ้า กงา อางเลิง่ ยองมู ม่า ล่าง
แฮง้ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่ ยาว� อา่ซ่าง มาง กงานา ยวิชฺา้ง
ออืนา บ่าชู ป่ี ล่ากงา กา� แน อา่ซ่าง กงานา ชู ล่ายาว ยวิ
ชฺา้ง ออืนา ป่ี แง อางซี เป� กงา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า
กงานา น้าท้าม ป่ี ล่ากานา�� †

* 25:10 25:10 ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ต้าดต่อน อางฮอ้ง น้ี ผู้วา่ เฟสทัส
มาง แควน ฮูพลา เวอ จา เย� ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม้า ก่าซ้าดยอคา อางฮื่อ ซีซาร์
มางนา ยาง ล่ากาน วา่ แต่น ฮู เพล่อ ป่ีชี�่ † 25:11 25:11 โรมชฺา้ง น้ี
ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา ป้า ต้าดต่อน ป่ี อางกงา�
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12 ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง มือ ยาง ชฺา้ง จ่ีชา่งฮู มางนา จ่ี
ชา่ง ยาว พอ ชเีย น้ีแม้แน� �นา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า
น้าท้าม ป่ี แง� น้ีแม้แนยาว กงา นางนา ก่าซ้าดยอคา ซี
ซาร์ ก้อง ซฺาแล ป่ี ล่าแน��

ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง ก่าซ้าด อากรปิปา นา เปาโล อางเลิง่
จ่ีชา่ง ยา้ง

13 บ่ามล่างยาว ก่าซ้าด อากรปิปา แน ยาง อางป่อ อาง
เม้ง เบอรนิ์ส ม่าง เยด่� ผู้วา่ เฟสทัส นา บ่อซฺ้า ล้า ชี ซีซา
รยีา อางเมิง โย้เวอ� ‡§ 14 ยาว เยด่ โย้เวอ ด้ืง ไลนืง เคอ
ยาว� ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง เปาโล อางเลิง่ ยา่ง ก่าซ้าด อากรปิ
ปา นา อู่บน้า ป่ี ชี่ น้ีแม้แน� �นู้เวอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา
แง� ยา นักโทษ ผู้วา่ เฟลิกส์ มาง คอก ชู ล้อง ช�ี 15 ยาว
กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จา เมอ� ปุโรหติ ยอคา ออื
แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื� กงานา ม่าย ล่ายาว ป้า ล่าง ค่าพ่ายา่
น้ีมาง อางซี ฮา ชี แฮง้ ซ้ีฺ แน ต้าดต่อน โว แน� 16 กงามมือ
ยองนา ม่า แอ� โรมชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ อา่ซ่าง
มางนา บ่าต่าดบ่าต่อน� จาวา่แน นักโทษ แน ชฺา้ง ยางนา
อางซี จ่ีกาน ชี มาง เยด่ ต้าดต่อนยา้ โยเ้วอ ท่ือพาม แน บ่า
ล่า ยาว� อา่จ่าม นักโทษ มางนา อางซี บ่ายู่ กงา กา� น้ีแม้
ฮา น้ียา่ นักโทษ มางนา จ่ีแก้จ่าแล่ ป่ี เปิน แง�

17 �แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื กงาก้อง นู้เวอ เค่ ลือ ยาว�
กงาม มือ อางมล่าง แน บ่า ล่อ ซ้ี กาน ซอทา แปล้น ล้ายาว
ต่างอี่ ต้าดต่อนยา่ เวอ ด้ืง ยาว� ม่า เปาโล นา ซ่ืฺยล้า ป่ี แอ�
‡ 25:13 25:13 ก่าซ้าด อากรปิปา น้ีม้า เฮโรด อากรปิปา องค์ท่ี 2 ก่าซ้าด
เฮโรด มหาราช มาง อางอา่น เย� ปี ค� ศ� 53-100 (พ� ศ� 596-643)
เวอ อาบิลีน แควน กาลิลี แควน อทูีเรยี แควน ทราโคนิติส แควน ฮูพลา ช�ี

§ 25:13 25:13 พระนางเบอรนิ์ส ยา่ ก่าซ้าด อากรปิปา มาง อางป่อ ยา
ก่าซ้าด เฮโรด อากรปิปา องค์ท่ี 1 ม่าง อางยา่ยา่บี่ เย�
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18ยาว ยวิชฺา้ง ออื ทา จูง เปาโล นา อางซี จ่ีกาน เมอ� กงาม
มือ มยา้ง แอ อางซี จ่ีกาน ชี น้ียา่ เจิน้เจ้อ อางเลิง่ อางไล้
กงา เยง้ ชี ชี แม้แน บ่าอา่� 19 จ้า ยอง ศาสนา อางเลิง่ แฮง้
จ่ีเจ้ กาง� ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง อางเม้ง เยซู ซ้ีฺ ชี มางนา จ่ี เคอ
กาง� จ้า เปาโล จ่ี แง เยซู อามืม จ่ีวดี อางจา แน� 20กงาม
มือ บ่าฮาตอ กาชล้ีา แมตู่วงื คาเค ล้อแม้ ต้าดต่อน วาแน�
แฮง้ยา้ กงามมือ เปาโล นา น้า แอ� นา อางจู้ ล่า เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ แล อางเลิง่ น้ีง ต้าดต่อน แล น้ียา่� 21 จ้า
ยาง มือ ป้า แง� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ยาง อางเลิง่ ต้าด
ต่อน ป่ี ปาว แน� แฮง้ยา้ กงามมือ ม่า ยางนา คอก ล้อง ชี
ป่ี แอ� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ ก้อง ซฺาแล ป่ี เมอ เคอ แน��

22 ยาว ก่าซ้าด อากรปิปา มาง ผู้วา่ เฟสทัส นา จ่ีชา่ง ชเีย
น้ีแม้แน� �กงา ค่าพ่าย่า น้ีมาง จ่ี น้ีง น้า ซ้ี แง� ผู้วา่ เฟส
ทัส มือ พอ ชเีย น้ีแม้แน� �นา น้ีเซฺ้อ ยา้ ยาง จ่ี นา กงากยา่
แง� แน�

เปาโล ก่าซ้าด อากรปิปา มาง ล้าก้า โยเ้วอ จา ยา้ง
23ซอทา แปล้น ล้ายาว ก่าซ้าด อากรปิปา แน ยาง อางป่อ

อางเม้ง เบอรนิ์ส ม่าง เยด่ มือ อางซีต้าดต่อนยา่ อางฮอ้ง
เวอ ยอ่แลน ชเีย� ชฺา้ง เค่ ฮู อางบยา่ เย ซ่ืฺยแล ช�ี ต่ืง ตา
ฮา้น ยอคา ออื แน อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง อางฮื่อ ปีนแตปีน
นา ออื คาตา เย เค่ ออ้งแล ช�ี ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง มือ
เปาโล นา ม่า ออ้งล้า ป่ี ชี่ เย� 24 ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง จ่ี
ชเีย น้ีแม้แน� �ก่าซ้าด อากรปิปา แน นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลา
โค นอง เวอ� นองมู น้ียา่ ค่าพ่ายา่ น้ีมางนา อางมยา้ง ล่า�
ยางนา ยวิชฺา้ง คาโคลาโค ต่ืง เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง
ออื� แน น้ีเมิง ก้อง ด้ืง ออืยา่ กงานา ป้า ล่าง แน จ่ี โฮก้
คูแง� ยา ซ้ีฺ แฮง้ เชคาไล แน� 25 จ้า กงา ฮู ยาว ยา เจิน้เจ้อ
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อางซี บ่าจา ซ้ีฺ แอ เคอ แน� ยา ป้า แง ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์
มางนา น้าท้าม ป่ี แงแน� แฮง้ยา้ กงาม มือ เยง้ แง ยางนา
ซฺาแอ ป่ี แงแน� 26 จ้า กงา บ่าแบ ค่าพ่าย่า น้ีมาง อางเลิง่
น้ียา่ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา ล้อแม้ แต้ม ม่าย วาแน�
แฮง้ยา้ กงา ยางนา นองมู ล้าก้า แน ก่าซ้าด อากรปิปา ล้า
ก้า นู้เวอ ซ่ืฺยล้า แอ� กาเทอกา น้ีเทอ ยางนา น้าท้าม เปิน
ยาว� กงาม มือ ม้างม้าเจ้อ แต้ม เซฺ่อ อางจา นาตู 27 น้ีแม้
แน บ่าฮา ยาว บ่าซูม เป นักโทษ นา อางซี บ่าจา แน ก่าซ้าด
ยอคา ซีซาร์ มางก้อง ซฺาแอ ป่ีง น้ียา่� แน�

26
เปาโล ก่าซ้าด อากรปิปา มาง ล้าก้า โยเ้วอ จ่ี ยา้ง

1 ก่าซ้าด อากรปิปา มาง เปาโล นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน�
�อามือ นา อางโต จ่ีแก้จ่าแล่ กงา คางญา��

แฮง้เย่ เปาโล มือ ล่าปู่ ยา่ง กลาง ค้ืน* แล่ ป่ี ช�ี น้ีแม้
ฮา น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ยาง จ่ี แฮง้ น้า ป่ีง� ยาว ยาง มือ อาง
โต จ่ีแก้จ่าแล่ ชเีย� 2-3 �ก่าซ้าด อากรปิปา มาง เวอ� ม้ีนืง
กงายา่ ยวิชฺา้ง ยอคา ออื กงานา อางซี จ่ีกาน ล่าชี่ออื นาง
ล้าก้า นู้เวอ อางโต จ่ีแก้จ่าแล่ ปานา� นา ยวิชฺา้ง ออื อาง
ล้ีบอางล่าว แน ยองมู เวอ อางเลิง่ เจ้ กาง ออื นาบาตา ยา้
แบ แง� กงา กยา่ง แง นาง ล้าก้า นู้เวอ อางโต จ่ีแก้จ่าแล่ง
น้ียา่� ป้า ล่าปานา กงา จ่ี น้ีง โอด้ น้า ล่า ปาโน��

4 �ยวิชฺา้ง คาโคลาโค ออื กงา ยา่เก แน ฮา เมอ ยา้ กงา
นา อางแบ ล่า กงากา� ยาว กงา ยา่เก แน ฮา เมอ ค่อง เกิด้
ชี โย้เวอ จ่ีวดี ไจ แฮง้ อางมยา้ง คูยา้� แน กงา เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ จ่ีวดี ไจ แฮง้ อางมยา้ง คูยา้� 5 ยองมู น้ียา่
* 26:1 26:1 ล่าปู่ กลาง ค้ืน น้ี ชฺา้ง ออืนา แบ ป่ีง แม่น แน น้า โว แน�
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กงานา อางแบ ล่า กงากา� จ้า ยอง กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้
นางนา อางม่า ล่า ซ้ี แน ยาว� ยองมู น้ีง นางนา อางม่า ล่า
กงากา ยา้� กงา ยวิชฺา้ง ฟารสีิ อางมู เวอ ด้ืง แง� ยาว ฟา
รสีิ มู น้ียา่ ฮาก ล่อบ่าปา แน ยวิศาสนา ท้ือจ่า อางแม่น ออื
ยา้� 6 กงายา่ พาจาว มาง กงู อา่ฮู้ อา่พี้ ยองนา ก่ามค่าน ป่ี
ชี ชี แฮง้นา นืงบาแก่นจ่า แง� แน น้ีงยา้ อาม้ือ กงา นู้เวอ
จูง นางนา ต้าดต่อน ป่ี ล่าง น้ียา่�† 7 ก่ามค่าน น้ียา่ กงู อสิ
ราเอลชฺา้ง อางเจ้อ 12 เจ้อ น้ีง เยง้ คู แอ อางกงา ลาบ ยา้
แน� แฮง้ยา้ กงู ยา่ ปีนแตปีนนา แน พาจาว มางนา ไว้ จ่าง
ต่ืง มู่งค่ี นืงก้อง แน� ก่าซ้าด มาง เวอ� กงา น้ีแม้แน เยง้
น้ีง ปาปาย ยา้� กงานา ยวิชฺา้ง ออื นืงบาค่า ล่า ยาว อางเลิง่
อางไล้ จ่ีกาน ล่าง� 8 พาจาว มาง ชฺา้งซ้ีฺ นา ฮาย แต่ล้า แล่
ป่ี อางเลิง่ น้ียา่ บ้าเจอ นองมู น้ียา่ บ่าตอล้ากงา กาแน อาง
เยง้ แน��

9 �กงาม มือ อางเย้ง กาง ซ้ืง ยา้� ชฺา้ง พระเยซู มาง
นา เจ่อ คูชี ออื นา ปีน แต ปีน นา แน เค่ คาม แงแน�
10 กงา ปุโรหติ ยอคา ออืก้อง ล่าท่ี กงาบู้ แอ� แฮง้ยา้ กงา
เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ แฮแ้ม้ฮาย แอ� ชฺา้ง พระเยซู นา
เจ่อ คูชี ออืนา ชูย คอก ล้อง แอ� ยองนา แซ่ ยาว กงาม มือ
นืงบา เวอ แม่น คางญา แน เยง้ แอ� 11 กงา อางเลิง้ กา
ยา้� ยวิชฺา้ง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออืนา ออ้ง
ชู แล ยาว ต่ือชกื แง� แน ยองมู นา เค้ พระเยซู นา จ่ี แซ้ง
วา้น‡ ป่ีง� กงา ชฺา้ง น้ีมู นา นาบาตา ยา้ นืงบาค่า เม้อ แง�
ฮาก ประเทศ โยเ้วอ เคอ ยา้ ยองนา เค่คาม แอ��
† 26:6 26:6 ก่ามค่าน น้ียา่ กาญ่าม เวอ พาจาว มาง� ชฺา้ง ออืนา จ่ีวดี ปล่อง
อางบล่าบ ปูน ป่ี ฮู มางนา ซฺา เกิด้ ลือ ป่ี แฮง้ยา้� ‡ 26:11 26:11 นู้เวอ
แซ้งวา้น น้ี �ฮูยา้� นา ฮา แง�
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พระเยซู เปาโล นา ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี ชยีา้ง
12 ยาว เปาโล จ่ี แง น้ี แม้ แน� �ท่ือ เทอ จา แง กงา

ดามัสกัส อางเมิง โยเ้วอ แล เมอ� ปุโรหติ ยอคา มู ออื กงา
นา ล่าท่ี ป่ี ล่าง� 13 กงา แก้บ้า ยอ่ เมอ แฮญ้่าม นืงก้องฮา่
งจฺ่า ญ่าม น้ีงล่อยา้� ก่าซ้าด เวอ� กงา มู่งท่า โย้เวอ บี่ท่อ
อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลือ ป่ี นา มยา้ง แอ� มู่งน่ืง ล่อบ่าปา
แปล้น แง� ยาว บีท่่อ อางแปล้นอางซ้า ยา่งมือ กงา อางโต
แน ชฺา้ง กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน เค่ ล้า ชี ออื ก้อง จ่อด ยา้ ท่อ
แวด แง� 14 กงูมู คาโคลาโค ยา่งมือ น้ืงชฺา่ เวอ เลิง แอน
คู แอ� ยาว กงาม มือ อางเซง กงากยา่ แอ� กงานา อาร
เมค§ จ่ีต่าง แฮง้ จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �เซาโล เวอ� เซาโล
เวอ� นา กงานา บ้าเจอ ฮา คาม ล่าง� นาง กงานา คาม ล่าง
น้ียา่ นาง อางโต น้ีง ด้า แล่ก้าน เป�� 15 กงามมือ น้า แอ
น้ีแม้แน� �นา อา่ซ่าง�� ยาว ยางมือ พอ ล่าง น้ีแม้แน�
�กงา เยซู นาง คาม ล่า ชี่ มาง ยา้� 16 จ้า ทา จูง ล้า ปาว�
กงา นางนา ลือ มยา้ง ป่ี ล่า ชี่ น้ียา่ นางนา กงา ยา่เจ่น เพล่อ
ป่ี ล่าง� นาง อางเลิง่ มยา้ง ชี น้ีง ฮากนา ม่ายแบ ป่ี ล่าง�
แน กาญ่าม เวอ อางเลิง่ กงา นางนา ฮายฮู ป่ี ล่าง แฮง้ ฮา
กนา ม่ายแบ ป่ี ล่าง� 17 ยาว อามือ กงายา่ นางนา ยวิชฺา้ง
ออืก้อง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืก้อง ชา ซฺาแอ ป่ี ล่าง� ยาว
นาง ยองก้อง แอเมอ ม้างม้าเจ้อ อางไล้ ตอล้า ยาว� กงา
ยา่ นางนา ฮูพลา ยอง ก้อง ปล่องปูน ป่ี ล่าง� 18 ไม้ ยอง
แมนือ แฮง้ พอง ป่ีง� อางวื้งอางวา้ง แฮง้นา พลาบฮื่น ป่ี
ยาว อางแปล้นอางซ้า แฮง้นา ซฺ้า ป่ีง� ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง ล่าท่ี นา วี ยาว พาจาว มางนา ซฺ้า ป่ีง� ยองมู นา อา
งบล่าบ ปูน ป่ีง แนยาว ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง กงานา นืงบาชี
§ 26:14 26:14 อารเมค จ่ีต่าง น้ียา่ ยวิชฺา้ง ปาเลสไตน์ เวอ ด้ืง ออื
ครสิต์ศตวรรษ ท่ี 1 เวอ ไจ จ่ี กาง�
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ล่า ชี ออื ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ ป่ีง�� �

เปาโล ยาง ล่ากาน แฮง้ อูบ่น้า ป่ีง ยา้ง
19 เปาโล จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ก่าซ้าด อากรปิปา เวอ� น้ี

แม้แนยาว กงามมือ พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้นา เจ่อ แง� 20ยาว
ต่องก่า เวอ กงายา่ ดามัสกัส อางเมิง ชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่ เปิน
แอ� แนยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่ แล่แอ�่
กงายา่ ยูเดีย แควน ออืเมอ ม่าอู่บ แอ จ่อดยา้� ยวิชฺา้งบ่า
อา่ ออืนา คาตา ยา้ ม่าอู่บ แอ� ยองนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ แอ
อางซีอางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว� นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่
ยาว พาจาว มางนา เจ่อ ปาว� ยาว นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่
ชี่ แฮง้นา ซู้ม แน ล่ากาน วา่ คูโว แน� 21 แน น้ีงยา้ ยวิชฺา้ง
ท่ือบ่า ออื กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ จา เมอ กงานา ออ้ง ชู
ล่า ยาว กงานา ชา แซ่ ล่าง� 22 จ้า ม้ีนืง เคอ ยา้ พาจาว
มาง กงานา ปล่อง ล่าง� แน น้ีงยา้ กงานา ฮาย นู้เวอ จูง
ล้า ป่ี ล่า ยาว ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา อางเลิง่ ม้าม้า น้ีง ม่าย
แบ ป่ีง� ต่ืง ชฺา้ง ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่
ออืนา คาตา ยา้� กงา เจิน้เจ้อ บ่าม่าบ่าอูบ่� โมเสส แน พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว กาญ่าม เวอ อางเลิง่ ตอล้า
อางเลิง่ ออืญา ม่าอูบ่ แอ� 23 อางเลิง่ มอ ชี แฮย้า่ พระเยซู
ครสิต์ ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮง้ยา้� แน ยา ชฺา้ง ฮูลู้ เวอ ซ้ีฺ ยาว
แต่ล้า แล่ชี่ มาง ยา้� อา่จ่าม ยา ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่
ออืนา ปล่อง อางซี อางบล่าบ กงาปูน ป่ีง��

เปาโล ก่าซ้าด อากรปิปา มางนา ม่าย พระเยซู นา เจ่อ
ป่ีง ยา้ง
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24 ยาว เปาโล อางโต จ่ีแก้จ่าแล่ เมอ� ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง
จ่ี โฮก้ ล้า ชี น้ีแม้แน� �เปาโล นา บ่าปลืง ชี ล้า นา นาบา
ตา แน เล่น บยา่ แล่ ชี�่ เปิดบา เพล่อ แอเคอ ยา้��

25 จ้า เปาโล มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �ผู้วา่ เฟสทัส เวอ� กงา
เปิดบา บ่ากงา เพล่อ เป� จ้า กงา จ่ี ชี่ น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า
แอ่ ยา้� 26 ก่าซ้าด อากรปิปา ยา่ พระเยซู อางเลิง่ แฮง้นา
นาบาตา ยา้ แบ แง� แน พระเยซู อางเลิง่ น้ียา่ อา่ซ่าง มาง
บ่าแบ แน บ่าจา� น้ีงยา้ กงามมือ ยาง ล้าก้า โย้เวอ จ่ี แอ
น้ีแม้แน� 27 ก่าซ้าด อากรปิปา เวอ� นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู มาง แต้ม ชี ชี น้ียา่ อางเจ่อ ลา� กงา อางแบ ยา้ นา
อางเจ่อ ยา้ แน��

28 แฮ้แม้ฮายาว ก่าซ้าด อากรปิปา มาง เปาโล นา จ่ีชา่ง
ชี น้ีแม้แน� �นาง เยง้ กานยาว อางญ่าม อางกืน นู้เวอ ท่ือ
ชีด่ แน กงานา ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่า อางกงา ลา��

29 เปาโล พอ ชี น้ีแม้แน �อางญ่าม อางก้ืน อางญ่าม อา
งม้อง เวมิ จาคาป่ีว� กงา พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮาย
ยา� นางนา แน ชฺา้ง คาโคลาโค ม้ีนืง เวอ กงา อางเลิง่ อูบ่
น้ีง น้า ล่า ชี่ น้ีออืนา� กงา แม้แน เพล่อ ป่ี โว แน� จ้า กงา
แม้แน โซ่ พือ แล่ ชี่ น้ียา่ บ่ากงา พือ แล่ คู โจ� แน�

30 แฮแ้ม้ฮายาว ก่าซ้าด อากรปิปา� ผู้วา่ เฟสทัส� เบอร์
นิส แน ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค โย้เวอ ด้ืง จา อมื ทาจูง ล้า โค
ชเีย� 31 ยาว ยอง มือ อางฮอ้ง เวอ อ่อกแอน ยาว จ่ี กาง
แง น้ีแม้แน� �ค่าพ่ายา่ น้ีม้า เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา ซ้ีฺ ป่ี
เวมิ บ่าซูม� บ่าอา่ม มือ คอก ชู ล้อง เวมิ บ่าซูม ช�ี� 32ยาว
ก่าซ้าด อากรปิปา มาง มือ ผู้วา่ เฟสทัส มางนา จ่ีชา่ง ชี น้ี
แม้แน� �ม้าม้า น้ียา่ ยางนา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา บ่า
ป่า ต้าดต่อน ป่ี แน อู�้ ค่าพ่าย่า น้ีมางนา ตอยแอ ป่ี กงา
คางญา��
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27
เปาโล โรม อางเมิง โยเ้วอ ล้อง อางฮื่อ ตาแล ยา้ง

1 กงู ประเทศ อติาลี* แอ ญ่าม ยา่ง เคอ ยาว� ยอ นาย
รอ้ย ยูเลียส ม่าง นา เปาโล แน นักโทษ ท่ือบ่า ออืนา ซ่ืฺย
แอ ป่ี ชี�่ นายรอ้ย ยูเลียส ยา่ ออกัสตัส กองพัน เวอ ตาฮา้
น มาง เย� 2 ยาว กงูมู ยา่ง มือ อดัรามิททิยุม อางเมิง โย้
เวอ ล้อง อางฮื่อ† จายล้า ชี โย้ ตา คูแอ� ยาว กงูมู ยา่ง มือ
ทะเล เวอ ล้องตา อ่อกแอ คู แอ� ล้อง น้ีม้า เอเชยี แควน
แปฟาง ล้องจ่อดยา้ ออืเมอ กูตี ยา้ แอ แง� อารสิทารคัส
ม่าง คาตา กงู ก้อง เค่ ลือ ช�ี ยา เธสะโลนิกา อางเมิง ชฺา้ง�
เธสะโลนิกา อางเมิง น้ียา่ มาซิโดเนีย แควน เวอ ด้ืง แง�

3 ยาว ซอทา แปล้น ล้า เมอ กงูม มือ ไซดอน อางเมิง โย้
เวอ เคอ ล้า แอ� นายรอ้ย ยูเลียส ม้า นาบาตา ยา้ เปาโล นา
แม่นชา่ง แง� เปาโล นา ตอย ยาง อางชา่ง ออื ก้อง บ่อซฺ้า
แอ ป่ี ชีเ่ย� กาเทอกา เปาโล อางชา่ง ออื เปาโล นา อางเลิง่
จามปีน ออื อางปล่อง กงากา นาตู แน� 4 ยาว กงูมู ยา่ง
มือ ล้องตา ไซดอน อางเมิง โยเ้วอ จาย ทะเล เวอ ออ่กแอ คู
แอ� กงูนา ฮา้งม้าน นาบาตา ชกื ล่าง� แฮง้ยา้ กงูมู ยา่ง
มือ ฮา้งม้าน มางนา ฮื่น เกาะ ไซปรสั ป่ากยา่ ล้องตา แลน
แอ� 5 ยาว กงูมู ยา่งมือ ล้อง อางฮื่อ ตา� ทะเล เวอ คาม ซิ
ลีเซีย แควน แน ปัมฟีเลีย แควน เวอ ไก ยาว� มิรา อางเมิง
ลิเซีย แควน เวอ เคอ แล แอ� ‡ 6 ยาว นู้เวอ นายรอ้ย ม่าง
* 27:1 27:1 โรม อางเมิง ก่าซ้าดยอคา อางฮื่อ ซีซาร์มาง ด้ืง น้ี ประเทศ อติาลี
เวอ ด้ืง แง� † 27:2 27:2 ค้าแต้ โยเ้วอ ล้อง อางฮื่อ น้ี 14 เมตร กล้ือ แง�
55 เมตร ม้อง แง� 13 เมตร มอง แง� ยาว ฮา้งม้าน แฮง่ ไจ ล้อง นา ฮาย ปูย
ป่ีแง� ชฺา้ง 100 คู่น บ่าปา ตา กงา แง� แน อางเกิง่ บยา่ แน กาน อางกงา�
‡ 27:5 27:5 ไซดอน อางเมิง จาย มิรา อางเมิง โยเ้วอ แล เคอ น้ี 10-15 นืง ไจ
แง�
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ล้อง ท่ือลาม มยา้ง ช�ี อเล็กซานเดรยี อางเมิง โย้เวอ จา
ยลือ ช�ี แน ประเทศ อติาลี เวอ ชา แล แง� แฮง้ยา้ ยางมือ
กงูนา ล้องตา ป่ี ล่าง� 7 กงู ล้องตา ชี น้ียา่ อางยา่กอางกาบ
นาบาตา กล่าม ไล นืง เคิน ญา แน� ยาว คนีดัส อางเมิง
โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ ฮา้งม้าน นาบาตา แล่ง� กงูมู ยา่ง
มือ ล้อง บ่าตา แล แล่ กงากา� แฮง้ยา้ ฮา้งม้าน มางนา ฮื่น
เกาะ ครตี น่องน่อง ป่ากยา่ แล แอ� ยาว สัลโมเน อางเมิง
ป่ากยา่ ล้องตา ไก้ แลน แอ� 8 ยาว ล้อง ยา่ง เกาะ ครตี แป
ฟาง ป่ากยา่ อางยา่กอางกาบ ยา้ แล แง� ยาว ตี ท่ือต่ี เวอ
เคอ แล แอ� อางเม้ง ล้องจ่อดยา้ แปฟาง อางมาง แน� ลา
เซีย อางเมิง โยเ้วอ อางแท้ เย�

9 กงูมู น้ียา่ นาบาตา ยา อางญ่าม โค แล่แอ�่ แน อามือ
ล้องตา แล แล่ง น้ียา่ บ่าแม่น ชี่ ล้า� ยาว ชอ่มยา่ ชา เคอ
ช�ี น้ีงยา้ เปาโล มือ ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� 10 �นอง เวอ
กงา เยง้ แง� น้ีเทอ ล้องตา แล แล่ง น้ียา่ อางเลิง่ บ่าแม่น
ตอล้า แง� กงู� ล้อง� อางเกิง่ แน กงู จ่ีวดี น้ียา่ อางเลิง่ บ่า
แม่น ก่างพยา ออื ตอล้า แง�� 11 ยาว นายรอ้ย ม่าง เปาโล
นา บ่าเจ่อ เย� จ้า ล้อง ค้าบ ฮู แน ล้อง ซ้ืง มางเยด่ ยางนา
อางเจ่อ เย� 12 ล้องจ่อดยา้ น้ีม้า ชอ่มยา่ เวอ ล้อง บ่าจ่อ
ด ชี กงากา เย� น้ีงเย่ นู้เวอ อา่ซ่าง มาง ล้อง บ่าจ่อด จอ
กาแง� อางเพล่อ กงากา แน ยาว ยองมู น้ี ฟีนิกส์ อางเมิง
โยเ้วอ เคอ แล ซ้ีง เย� ไม้ ชอ่มยา่ เวอ ล้อง จ่อด น้ียา่ โยเ้วอ
จ่อด อางกงา น่อ� ฟีนิกส์ อางเมิง น้ียา่ เกาะ ครตี เวอ ล้อ
งจ่อดยา้ แปฟาง ยา่ง เย� ฟีนิกส์ อางเมิง โย้เวอ ฮา้งม้าน
อางแล่ง แน บ่าตอ ล้า เย�

ทะเล โยเ้วอ ฮา้งม้าน อางฮื่อ ยา่ง
13 ต่องป่ี ป่ากยา่ ฮา้งม้าน กล่ามกล่าม แน ตอล้า ชเีย�

ยองมู ยา่ง น้ีแม้แน เยง้ ชเีย� �น้ีงยา้ กงู ฮา้งม้าน กงา ซ้ีง
ยา้ง�� แฮง้ยา้ ยองมู ยา่ง ล้อง สมอ ยา่ง ชอด ค้ืน ล้า ป่ี ชี�่
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ยาว เกาะ ครตี แปฟาง โย้เวอ ล้องตา แล ชเีย� 14 จ้า ท่ือ
ชี่ดยาว เกาะ ครตี ป่ากยา่ ฮา้งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชเีย� ฮา้
งม้าน น้ีม้า มู่งน่ืงอ่อก ล้างม้าน ป่ากยา่ ฮา้งม้าน แน ฮา้ว
แง� 15 ยาว ฮา้งม้าน ยา่ง กงู ล้อง เวอ ชกื ล่าแง� ล้อง
ยา่ง ฮา้งม้าน อางแล่ง แฮง้นา บ่าก่าจ่า� น้ีงยา้ กงูมู ยา่ง
มือ ล้อง ยา่ง ฮา้งม้าน มาง วา แน ตอย ปูย แล ป่ี แอ�

16ยาว ล้อง ยา่ง เกาะ อางอี อางเม้ง คาวดา น่องน่อง เวอ
แล ช�ี ยาว กงูมู ยา่ง ล้อง อางอี ยา่ง เซฺอ ล้องท่า เวอ พือ
ตีด แอ� นาบาตา ยา้ ยา่กกาบ แอ� 17 ยาว ล้อง อางอี ยา่ง
ล้อง ท่า เวอ เซฺอ ชี ยาว� ยองมู ยา่งมือ ล่าต่ือ ยา่ง ล้อง
อางฮื่อ ป่องปอง เวอ ล่อด แอ ป่ี ยาว แก่น แน พือ ช�ี อา่ว
เสอรทิ์ส เวอ ล้าง อางตาม ไซ่กอง โย้เวอ ล้อง มาง เทิง่ นา
แค เย� แฮง้เย่ ยอง มือ สมอ ยา่ง ทะเล เวอ วี แอ ป่ี ชี่ เย�
ยาว ล้อง มางนา ตอย ฮา้งม้าน มาง วา แน ปูย แล ป่ี ชี�่ §
18 ยาว ท่ือนืง ป่ากยา่ ยองมู ยา่งมือ ทะเล เวอ อางเกิ่งอา
งก้อ ก่องเซฺ่อ ออื วี แอ ป่ี ชี�่ 19 ยาว 3 นืง เคอ ยาว ยองมู
ยา่ง มือ ล้อง คล้าว โย้เวอ� อางเกิง่อางก้อ ออื ทะเล เวอ วี
แอ ป่ี ชี�่ 20 กงูมู น้ียา่ อูล่า แน มู่งน่ืง นา บ่ากงา มยา้ง แน
ไล นืง เคอ ญา� ฮา้งม้าน น้ีง นาบาตา ยา้ ตอ แอ แล่ง แง�
ยาว กงูมู ยา่ง บ่าแต่ นาตู แน เยง้ คู แอ�

21ยาว อา่ซ่าง มาง เจิน้เจ้อ บ่ากงาจฺ่า แน ไลนืง เคอ ญา�
แฮง้ยา้ เปาโล มือ ยองมู ล้าก้า โย้เวอ ทา จูง ล้า ยาว น้ีแม้
แน จ่ี ช�ี �นองมู น้ี กงา ม่า ล่าง นา น้า จ่าชื่อ ยา้เป� กงา
ม่าย ล่ายา่ เกาะ ครตี โย้เวอ ล้อง จ่อด กาโน แน� กงา ม่า
ล่าง แม้แน ฮายอู�้ อางเลิง่ อางไล้ น้ีแม้แน บ่ากงา มยา้ง

§ 27:17 27:17 สมอ น้ี ล่าไม แป้น อางท่า โย ถัง อางแอ่ พือ ตีด แง ยาว
อางออ่ก โย อางเกิง่ อางฮา่น ออื พือ แง� สมอ น้ี ล้อง ต่องซ่ี โยเ้วอ พือ ชี แง�
ล้อง ล้าก้า แฮง้นา บ่าป่ี คอม แน ล้อง นา ปูย กล่าม ป่ีแง แน�
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เป� 22 จ้า อาม้ือ กงา นองมู นา นืงบาแก่น ป่ี ล่า ซ้ี ค้า� อา่
ซ่าง มาง บ่ากงา ซ้ีฺ จ้า ล้อง น้ีง ญา เป ก่างพยา แง� 23 พา
จาว ม้า กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง� กงา ล่ากาน วา่ ป่ี มาง ยา้�
ม้ีค่ีทาง กงา พาจาว มาง เท่วาด่า ซฺาลือ ป่ีง� กงา ก่องทาง
นู้เวอ จูง ลือ แง� 24 ยาว ม่า ล่าแง น้ีแม้แน� �บ่าแค โจ
เป� เปาโล เวอ นา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ล้าก้า โย้เวอ
กงา จูง แล แง ม้าม้า ยา้เป� แน พาจาว มาง ล้อง ท่า นู้เวอ
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ซ่ืงกงา่กยา้ จ่ีวดี ชา ปล่อง แง�� 25 น้ี
แม้แนยาว นองมู น้ีง มือ นืงบาแก่น คู เป� กงา พาจาว มาง
นา นืงบาชี แง� น้ีเลิง่ ยา่ เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าชี่ แม้
แน อางตอ ล้า ม้าม้า ยา้� 26 จ้า กงู ล้อง น้ียา่ ลอบา อางฮื่อ
โยเ้วอ ท่อง ยาว ก่างพยา บืนล้าว แง��

ล้อง ปล่าก ยา้ง
27 ยาว 14 ค่ี เคอ เมอ ล้อง ยา่ง มือ ทะเล อาเดรยี* เวอ

ปูย เคอ แล ช�ี มู่งค่ี 12 โมง น้ีง ล่อ ซฺ่า ยา้� ล้องชฺา้ง อมื
เยง้ แง น้ืงชฺา่ตี อางแท้ แน จา แงแน� 28 ยาว ยอง มือ ล้าง
อางน่า ล่า บ่าน่า แน เต ฮู คูชี 20 วา เย เต กงา ช�ี ท่ือชี่ด
จา ป่ี ยาว ยอง มือ ล้าง ยา่ง เต ฮู แล่ ชี่ เย� น้ีเทอ 15 วา เย
เต กงา ช�ี 29 ยองมู น้ียา่ แค แง ล้าง อางตาม เวอ ลอบา
จา ออืเมอ ล้อง มาง ท่อง แล นา� แฮง้ยา้ สมอ 4 โต ยา่ง
ล้อง น่องน่อง ป่ากยา่ จาน แอ ป่ี ชี�่ แน อางไว่ แน ซอทา
แปล้น ล้า ป่ี โว แน อธษิฐาน ฮา ชเีย�

30 ล้องชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ล้อง เวอ ชา ฮื่น ออ่ก ลือ คูง เย� น้ี
งเย่ ยองมู ยา่ง มือ ล้อง อางอี ยา่ง ทะเล เวอ คลา ลู่ง แอ ป่ี
ชี�่ ยาว ล้อง อางตู่ โย้เวอ แล สมอ จาน แล แงแน จ้างจ่า
* 27:27 27:27 ทะเล อาเดรยี น้ี ประเทศ กรกี แน ประเทศ อติาลี ก้องน้ืง เวอ
ด้ืง แง� แน ทะเล ก้องน้ืง เวอ คาตา ยา้�
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แล่ คู ชเีย� 31 จ้า เปาโล� นายรอ้ย แน ตาฮา้น มู ออืนา ม่า
ชเีย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ีมู ล้อง ท่า นู้ บ่าจา ยาว นองมู คาโค
ลาโค น้ียา่ บ่าปูน แล่ เป� แน� 32 แฮง้ยา้ ตาฮา้น มู อมื ล้อ
งอางอี เวอ ล่าต่ือ พือ ชี แฮง้ ต่อน ช�ี ยาว ล้อง อางอี ออื
นา ทะเล เวอ ตอย ปูย แอ ป่ี ชี�่

33 ซอทา ชา แปล้น ล้า ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ชา่ง ฮา่
งจฺ่า ชี่ เย� เปาโล น้ีแม้แน ม่า เย� �14 นืง เคอ ญา เป นอ
เจิน้เจ้อ บ่าจฺ่า แน นืงบาต่องบ่าจาบ่าด่ืงบื้อ แน ล่อ ชี น้ียา่�
34 ม้างม้าเจ้อ จฺ่า ป้าโน่ จ่ีวดี จา แล แล่ ป่ี แงแน� บ่ากงา
พีล้้อง คา เป� ต้ามค้ืง ท่ือเซน แนม มือ นอง อางตู่ เวอ บ่า
ลู่น กลา เป�� 35 เปาโล จ่ี เปิน ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง ยู้
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ล้าก้า โย้
เวอ เคลิก จฺ่า ชเีย� 36 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื นืงบาจาบื่อ
เย� แน จฺ่าเกิง่ กอย จฺ่า คู ชเีย� 37 ล้อง ท่า นู้เวอ ชฺา้ง คา
โคลาโค น้ี 276 คู่น เย� 38 ยาว ฮา่งจฺ่า กอ คู ยาว ยอง มือ
กอเชน้ คาโคลาโค ยา่ง วี ชเีย� ล้อง มางนา ยา้ง ป่ี แงแน�

39 ซอทา แปล้น ล้า ยาว� ยองมู ยา่ง บ่าแบ เย น้ืงชฺา่ตี
ฮู มยา้ง ชี น้ียา่ ล้อเกิง้ แน� จ้า ยอง ฮู กวา่ ยาว อา่ว ไซ่
แต่ จา นา มยา้ง ชเีย� ยองมู ยา้ง เยง้ คูง เย อางเพล่อ กงา
กาแน ยาว� ล้องตา แปฟาง เวอ ไซ่ โยเ้วอ จ่อด แล แงแน�
40 แฮง้เย่ ยองมู ยา่ง ล้อง สมอ ล่าต่ือ ยา่ง ต่อน ทะเล เวอ วี
ช�ี ยาว ล้องต่องงี่ เวอ ล่าต่ือ พือ ชี ยา่ง พื้อออ่ก ชเีย� ยาว
ล้อง เวอ พ้า ยา่ง จากค้ืน ฮา้งม้าน ลาบ ป่ี ชี่ เย� ยาว ล้อง
ยา่ง ตา ไซ่แต่ เวอ แลน ชเีย� 41 จ้า ล้อง มาง ลอบาแต่ โย้
เวอ ท่อง แล ชเีย� ล้อง อางตู่ ยา่ง แก่น เย เทิง่ ชี บ่าแอด
ล้า กงากา เย� ล้อง ต่องซ่ี เวมิมือ อางแพ อางแพ เย ล้าง
ชกื ปล่าก ป่ี ช�ี
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42 ตาฮา้น มู ออื แค คูง เย นักโทษ ออื ล้าง ล่อย ฮื่น คู
นา� น้ีงเย่ เยง้ ยาว นักโทษ ออืนา ชา แซ่ คูง� † 43 จ้า นาย
รอ้ย ม้า เปาโล นา ปล่อง ซ้ีง เย� น้ีงเย่ ยองมู นา แฮแ้ม้แน
บ่าป่ี ฮา แน ม่า ช�ี ยาว นายรอ้ย ม่าง ชฺา้ง ล้าง อางล่อย
ตอ กา ออืนา ม่า ล้าง เวอ เปิก ลู่ง แปฟาง ท่า โย้ ล่อย แล
ออน ฮา ป่ี ชี่ เย� 44 ยาว ชฺา้ง จานล้า ชี ออืนา ล้อง ปล่าก
ยาว ล่าไม แป้น ก่าง ปล่าก ออ่กชี ออืเมอ แป่ก ป่ี ชีเ่ย� ยาว
ชฺา้ง คาโคลาโค อมื มือ แปฟาง ท่า เวอ เคอ แล ชเีย� เจิน้
เจ้อ อางไล้ บ่าตอ ล้า เย�

28
เปาโล เกาะ มอลตา เวอ ด้ืง ชยีา้ง

1 ชฺา้ง คาโคลาโค อมื แปฟาง ท่า เวอ เคอ ล้า โค ช�ี เจิน้
เจ้อ อางไล้ บ่าตอ ล้า� ยาว กงูมู ยา่ง มือ แบ แอ เกาะ น้ี
มาง อางเม้ง มอลตา แน� 2 เกาะ มอลตา ชฺา้ง ออื กงูนา นา
บาตา ยา้ แม่นชา่ง ล่าง� มู่งฮอ่ ลือ ชอ่ ยาว� ยอง มือ บีท่่อ
จืง กงูนา ปยา่ว ป่ี ล่าง�

3 เปาโล ล่าไม ล่างาม อางกือ ท่ือ กอง กอย ยาว บีท่่อ ชา่ม
ช�ี จ้า บีท่่อ ยา่ง จฺ่อ ล้อง ล้า ยาว� อื้อล้าง อางปีด ท่ือโต โจง
ออ่ก ล้า เปาโล ล่าปู่ เวอ แช่ ชี แป่นแป่น เย� 4 ยาว เกาะ
มอลตา ชฺา้ง ออื เปาโล ล่าปู่ เวอ� อื้อล้าง แป่นแป่น แน แช่
จา นา มยา้ง ยาว ยอง มือ จ่ี ลางกา แง น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ี
ม้า ฮากนา อางแซ่ กางซ้ืง นาตู้� ทะเล เวอ บ่าซ่ีฺ เวมิ เท่วา
ด่า อางกงา่อางเกิง มาง ยางนา จ่ีวดี บ่าป่ี ปูน แล่� แน�
5 จ้า เปาโล มือ อื้อล้าง มางนา บีท่่อปู่ม อางจฺ่อ เวอ ปืก คลา
† 27:42 27:42 ยอง นักโทษ ออืนา ชา แซ่ น้ี� ไม้ โรม อางล้ีบ เวอ นักโทษ นา
ตอ ฮื่น ป่ี ยาว ตาฮา้น ล่อ ฮู ออืนา แซ่ น้อ�
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แอ ป่ี ชี�่ จ้า เปาโล อางโต น้ียา่ เจิน้เจ้อ บ่าไล่ เย� 6 ยองมู
น้ียา่ เยง้ คูแง เปาโล อางโต แฮ้ อางปู้ง ล้า ยา้ แน� บ่าอา่ม
มือ ซฺ้อกยา้ อางซ่า แช ซ้ีฺ แงแน� จ้า ล่อ ฮู ยาว เปาโล เจิน้
เจ้อ บ่าเพล่อ แม้แน ยอง มือ จ่ี กาง แง เปาโล พาจาว ท่ือ
องค์ มาง แน�

7 น้ี โกงก่าล่าง อางแท้ นู้เวอ เกาะ มอลตา ยอคา มาง
น้ืงชฺา่ตี ยา่ง จา แง� ยาง อางเม้ง ปูบลิอสั แน� ยา กงู
นา ป้า ยาง ยูม้ เวอ แล ป่ี ล่าง� แน กงูนา แม่น ยา้ ฮูพลา
จฺ่าต้าง ป่ี ล่าง 3 นืง เคอ ยา้� 8 ยอคา ปูบลิอสั ม่าง อางโบ้
ง ม้า ด้ากยา้ง อางม้างกยา้ ป่องปองซฺอด ยู่ป่าม ท่า เวอ ยู่
ช�ี แฮง้ยา้ เปาโล มือ ยอ่ ออ้งซฺ้า แล ช�ี ยาว เปาโล มือ
อธษิฐาน ฮา ยาว ล่าปู่ ยา่ง ยาง อางโต เวอ โบย ช�ี ยาว ปู
บลิอสั ม่าง อางโบง้ มาง ด้ากยา้ง ยา่ง โปยว ช�ี 9 น้ีเลิง่ ตอ
ล้า ยาว เกาะ มอลตา เวอ ชฺา้ง อางด้า ท่ือบ่า อมื มือ ซ่ืฺยกา
เปาโล นา ยา ป่ี คู ช�ี ยาว ชฺา้งอางด้า คาโคลาโค อมื โปยว
ช�ี 10 เกาะ มอลตา นู้เวอ ค่องชา่ง ออื นาบาตา ยา้ กงูนา
นาบท้ือ ล่า คูแง� ยาว กงู ล้องตา แล แล่ ญ่าม เคอ ยาว�
ยองมู ยา่ง มือ กงู ล้องตา แล เมอ อางเกิ่งอางก้อ จามปีน
แน กงาไจ ออื ซฺ้า ป่ี ล่าง�

เปาโล โรม อางเมิง โยเ้วอ แล ยา้ง
11 ล้อง ก่าง ปล่ากพา ชยีา้ง 3 ลา เคอ ยาว� ล้อง ท่ือลาม

อเล็กซานเดรยี อางเมิง โย้เวอ จายล้า แง� ชอ่มยา่ ออ้ง
เมอ เกาะ มอลตา เวอ จ่อด ซ่าว ล้า แง� ล้อง อางตู่ โยเ้วอ
เทพเจ้า ล่าจูม อางฮูบ แกะสลัก ฮา ตีด ชเีย� * 12ยาว กงูมู
ยา่ง มือ ไซราคิวส์ อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า แอ แน นู้เวอ 3
* 28:11 28:11 เทพเจ้า ล่าจูม น้ีเยด่ อางเม้ง น้ียา่ คาสเตอร์ แน โพลลักซ์
แน� กรกี ชฺา้ง ออื เทพเจ้า เย่
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นืง ด้ืง แอ� 13 ยาว กงู มู ยา้ง นู้ จาย เรอยูีม อางเมิง โยเ้วอ
ล้องตา แลน แล่ แอ�่ ซอทา แปล้น ล้ายาว ต่องป่ี ป่ากยา่
ฮา้งม้าน ตอล้า แง� ยาว 2 นืง เคอ เมอ กงูมู ยา่ง มือ โปทิ
โอลี อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ� 14 ยาว กงูยา่ นู้เวอ ชฺา้ง
ท่ือบ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออืนา มยา้ง แอ� ยองมู น้ียา่ กงู
นา ชา่ง ด้ืง ป่ี ล่าง 7 นืง� ยาว กงูมู ยา่ง โรม อางเมิง โยเ้วอ
อางซ่ืฺอตาง แลน แล่แอ�่ 15 ยาว โรม อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง
พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออื กงูมู อางเลิง่ ยา่ง แบน ยาว กงูนา
ซฺ้า ลือ ล่าง� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื อปัปีอสั ก้าด เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง�
แน ชฺา้ง ท่ือบ่า โรงแรม อางเม้ง 3 ล้าง โย้เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง�
เปาโล ยองนา มยา้ง ยาว แฮง้ยา้ พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา แง� แน นาบาตา ยา้ นืงบาแก่นม่อนซ้า เค่ แง� †

เปาโล โรม อางเมิง เวอ ด้ืง ยา้ง
16 กงูมู ยา่ง โรม อางเมิง โยเ้วอ เคอ ล้า ยาว� เปาโล นา

นักโทษ ออื ก้อง เจิก่ ออ่ก ยางนา ท่ือม่าง แน ด้ืง ป่ี แอ�
แน ตาฮา้น ท่ือม่าง นา ล่อ ป่ี แอ� 17 3 นืง ปูน ยาว เปาโล
มือ ยวิชฺา้ง ออื ยอคา ออืนา ฮา้ว ป้าชูม ฮา แง� ยาว ชฺา้ง
ออื ล้า ชอ้น กา โค ยาว เปาโล มือ จ่ี แง น้ีแม้� �ม้องน้าม
มู นอง เวอ กงานา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชู ล่าง� ยาว
โรมชฺา้ง ออื ก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� กงา กงูมู นา เจิน้เจ้อ อาง
ซี บ่ากงา ฮา แน กงู อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง อางล้ีบ ซ้ืบลือ ชี แฮง้
อางซี บ่ากงา ฮา เป� 18 โรมชฺา้ง ยอคา ออื กงานา น้าท้าม
ล่า ยาว กงานา ชา ตอ ล่าง� ไม้ ยอ กงา เจิน้เจ้อ อางซี บ่า
จา แน มยา้ง ล่า คูยาว แฮง้ยา้ กงานา บ่าแซ่ ล่า� 19 จ้า ยวิ
† 28:15 28:15 อปัปีอสั ก้าด น้ี อางเมิง น้ีม้า โรม อางเมิง โยเ้วอ 69 กิโลเมตร
เวอ่ แง� โรงแรม 3 ล้าง น้ี อางเมิง น้ีม้า โรม อางเมิง โยเ้วอ 48 กิโลเมตร เวอ่
แง�
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ชฺา้ง ยอคา ท่ือบ่า ออื บ่าจู� น้ีงยา้ กงาม มือ ก่าซ้าดยอคา
ซีซาร์ มางนา ป้า กงานา ต้าดต่อน ป่ี ล่าง� กงา ยวิชฺา้ง กงา
ต่ือจาด กา ชี่น้ี ออืนา อางซี แน บ่าม่า ล่าน่อ� 20 น้ีง ยา้เป
กงา นองนา มยา้ง จ่ีอู้ ล่า ซ่ี แง� กงา นักโทษ เพล่อ ชี่ น้ียา่
ไม้ กงายา่ พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มางนา นืงบา
ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� กงูมู อสิราเอลชฺา้ง น้ียา่ ยางนา ล่อ ล้า
มล่าง คางญา��

21แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง ยอคา ออื เปาโล นา จ่ีชา่ง แง น้ีแม้แน�
�กงู โจ้ดมาย นาง อางเลิง่ ยูเดีย แควน เวอ จายล้า แฮง้นา
บ่ากงา ลาบ เป� แน ยวิชฺา้งม้องน้าม ท่ือม่าง แนม บ่าจา�
โยเ้วอ จายล้า นาง อางเลิง่ น้ีง จ่ีซ้อ อางซี อางไล้ จ่ีกาน ล่าง
แน� 22 จ้า กงูมู น้ียา่ แบ ซ้ีง แง นา บ่าเจอ ล้อแม้ เยง้ แง
แน� ไม้ กงูมู น้ียา่ อางแบ ยา้ ครสิต์ ชฺา้ง ออืนา กูต่องกูต่ี
ยา้ อางไล้ จ่ีกาน คูง� แน�

23 น้ีงยา้ ยองมู ยา่ง มือ เปาโล นา ท่ือนืง ป้า มยา้ง แล่ ช�ี
แฮนื้ง เคอ ล้า ยาว ชฺา้ง อมื อางบยา่ เย่ ล้าน คูช�ี เปาโล
นา ยาง ด้ืงยา้ โย้เวอ ซฺ้า ล้า คูง� เปาโล มือ พาจาว มาง
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือเพล่อ อางเลิง่ แฮง้ ปีนแตปีน
นา ยา้ ยองนา ไค้ แบ ป่ีง� ยาว โมเสส อางล้ีบอางล่าว แน
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื แต้ม ชี ชี แฮง้ จ่ีเคอ แง� ไม้ ชฺา้ง
แฮมู้ นา พระเยซู นา เจ่อ ป่ี แงแน� เปาโล ซอทา จาย มู่ง
ค่ีล้าก้า เคอ ยา้ แฮ้แม้ ฮา ช�ี 24 ท่ือบ่า ยาง จ่ี นา อางเจ่อ
เย� ท่ือบ่า บ่าเจ่อ เย� 25 ยองมู ยา่ง ซี ลางกา ชี เปาโล น้ี
แม้ จ่ี เมอ� �อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง อสิยาห์
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มางก้อง จ่ี ลือ ป่ียาว� นอง อางฮู่ อาง
พี่ ออืนา จ่ีชา่ง ชี น้ียา่ อางกงา่ ยา้ น้ีแม้แน��
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26 �ชฺา้ง น้ีมู นา ซฺ้า แอ ปาว แน ยองนา น้ีแม้แน ม่า โว�
�นอยา่ น้ายาว น้าแล่เวมิ มือ บ่าแบ คู�

นอยา่ ฮูยาวฮูแล่ เวมิ มือ บ่ามยา่ง�
27 ชฺา้ง น้ีมู นืงบา น้ียา่ อางล้าน
ยอง น่าซ่ืง น้ียา่ บ่าน่า ซ้ี แน ยองมู น้ียา่ ค่าตอง แมนือ แฮง้

วาบ แล่ง�
น้ีแม้ บ่าอา่ แนอู้ ยอ อางกงา มยา้ง คู

แน ยอง น่าซ่ืง แฮง้ อางกงากยา่ คู
แน ยอง นืงบา แฮง้ กงาแบ คูแง� แน กงานา

พ่าว ซฺ้า ล้า ล่าง�
กงานา ยองนา อางซี อางบล่าบ ออื ปล่องปูน

ป่ี ล่าง แน�� � ✡
28�น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง แบ ชี โว� พาจาว มาง อางเลิง่

อางแม่น จ่ีวดีม้าม้า ป่ี น้ียา่ ม่าอูบ่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง เคอ
แอน ญา� แน ยองมู น้ีง อางเจ่อ ยา้�� 29 ‡

30 เปาโล ยาง ยูม้ จ่าว ชี ชี โย้เวอ ด้ืง ชี 2 ปี ปล้ืง เย�
แน ชฺา้ง คาโคลาโค ยางก้อง ล้า ออืนา โค ยา้ ลาบตอน
แง� 31 ยา พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
อางเลิง่ ยา่ง ป่าว ช�ี แน พระเยซูครสิต์ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
อางเลิง่ ออื ม่าอู่บ ชี เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน� ยาว อา่ซ่าง
มางมือ ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา เย�

✡ 28:27 28:27 อสิยาห์ 6:9-10 ‡ 28:29 28:29 กรกี ปาบ อางอา้น ม้าม้า
เวอ ข้อ 29 บ่าจา� จ้า กรกี ปาบ อางซ่ืฺอ ม้าม้า มาง ก้อง แต้ม กาน ชี ชี น้ีแม้
�เปาโล น้ีเลิง่ จ่ี เปิน ยาว ยวิชฺา้ง อมื เจิก่ แล คู ช�ี ยองมู เวอ นาบาตา เย จ่ีเจ้
ลางกา ช�ี�



cxl

จ่ีวดีม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง
Bisu: จ่ีวดีม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Bisu

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.
2020-11-16

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
995d815b-1966-5aad-829b-7dcdf74b5bad

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/bzi

	กิจการ

