กิจการ 1:1

1

กิจการ 1:2

พระเยซู ศิษย์เอก อือ ล่ากาน อางเลิ่ง ย่าง

กิจการ

พระเยซู ศิษย์ เอก อางเลิง่ ปาบ แต้ม ชี ม้า ย่า มอ ลูกา
เป. ปาบ นี้ ปาบ พระเยซู ศิษย์ เอก อือ อางเลิง่ ย่าง. มอ
ลูกา ย่า ลูกา ปาบ แฮ้ง แต้ม เปิน ยาว น่ อง เวอ กิจการ ปาบ
แฮ้ง แต้ม ชี. ปาบ นี้ ปาบ พระเยซู ยาง ศิษย์เอก อือนา ม่า
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าวกว่า ปี่ ชียา้ ง. ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา แบ ปี่ แงแน. พระเยซู ยองนา ชฺา้ ง
คาโคลาโค อือนา ม่ายแบ ปี่ ซี่ แง. ยาง ล่ากาน ชา ว่า นี้ ชฺา้
งอางเมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง อือ นา ค่า ตอง อางบล่า บ แฮ้ง ปล่อง
ปูน ปี่ ง. ลูกา ปาบ นี้ ปาบ แต้ม ชี นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ศาสนา
คริสต์ นี้ ล้อม้อก ฮื่อ แลน ชีแน. ศาสนา คริสต์ นี้ ยา่ ต่องก่า
เวอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แปล่ เปิน แง. ยาว ยูเดีย แควน
สะมาเรีย แควน แน โรมัน ตี เวอ จ่อด ย้า แปล่ อ่อกแอ ชี
แน. กงู อ้าน ยาว กงาแบ คูแง พระเยซู ศิษย์เอก อือ บ้าเจอ
กงาฮา คูชี แน. ยอง อางเลิง่ ฮา คูชี แฮ้ยา่ อางแม่น แน กงู
นา ฮาย นื งบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าง เป.
มอ ลูกา ปาบ ที่ 2 แต้ม แล่ง ย้าง
1 เธโอฟีลัส กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ, แฮ้เมอ เวอ กงา
นางนา ปาบ แต้ม ปี่ ล่า ชีนี้, พระเยซู ต่องก่า เวอ อางเลิง่ คา
โคลาโค ฮา ชี อือ แน ม่าอูบ
่ ชียา้ ง ย้า. 2 แน พาจาว มาง ยาง
นา มู่งท่า โย้เวอ แล ปี่ ชี่ ย้าง. จ้า ยางนา มู่งท่า ชา ซฺ่ืยแล
เมอ, ยาง ศิษย์เอก แช้ยู้ ชี อือนา ม่า ชี, ยองมู นี้ บ้าเจอ กงา
ฮา คูง แน. ยาว พระเยซู ยองนา ม่า เมอ, ยา อางค่ องอาง
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ล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ม่า ชี. 3 พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ ล้า
แล่เมอ, 40 นื ง โย้เวอ ยาง ศิษย์เอก อือนา ไลเทอ ย้า มย้าง
ปี่ ชี.่ แน ยา ไลย่างไลเจ้อ ย้า ฮาย ชี, ยาว ยองมู นา ฮายแบ
ฮายมย้าง ปี่ ง ยา ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี ม้าม้า ย้า แน. แน ยอง
นา พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ง. 4 ทื่อเทอ จา แง
พระเยซู ยาง ศิษย์เอก อือก้อง ฮ่างดื้งจฺ่า จา เมอ ยาง ยอง
นา ม่า ชี นี้ แม้แน, “ล้อเกิง้ บ่าแอ โจ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้
ล่อ ป้า โน่ . พาจาว กงา อ่า โบ้ ง มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่าเมอ ตื่อเคอ ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้
แน. กงา นองนา ม่า ล่า ชี แม้แน ย้า. 5 ยาว ยอห์น ชฺา้ ง นา
ล้าง แฮ้ง พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง. จ้า บ่ามล่าง ยาว นองมู นี้
ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง พิธบ
ี ัพติศมา กงา
ฮา แล่ คูแง” แน.
พระเยซู มู่งท่า โย้เวอ พ่าว แล แล่ง ย้าง
6

ทื่อ เทอ จา แง พระเยซู แน ศิษย์ เอก อือ มะกอกเทศ
ตาแซ้ โย้ เวอ ทื่ งกง่า แน จา เมอ ยองมือ พระเยซู นา น้า
ชี นี้ แม้ แน, “จี่ วีด อางซื้ง เวอ, อามื้อ นา อิส ราเอลชฺา้ ง อือ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ยาว, กงู นา ปล่อง โรมชฺา้ ง อือ ก้อง กงา
ปูน ปี่ ล่าง ลา?” 7 พระเยซู พอ ชี นี้ แม้ แน, “นอง อางเลิง่
บ่าอ่า อางนื ง อางญ่าม แฮ้ยา่ พาจาว กงา อ่าโบ้ง มาง ต้าด
ต่อน ชี ญา. 8 จ้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นอง
ก้อง ดื้ง ลือ เมอ, นองมู นี้ ล่าที่ กงา แง. แน นองมู นี้ ยา่ กงา
อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือ นา กงา อู่บน้า ปี่ แง. ยาว เยรู ซาเล็ม
อางเมิง เวอ, ยูเดีย แควน สะมาเรีย แควน แน ชฺา้ งอางเมิง
คล้าว นู้เวอ กูต่องกูตี่ ย้า กงาม่าอูบ
่ กว่า แง.”
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จี่ เปิน ยาว, พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า โย้
เวอ ตาแล ปี่ ชีเย. ยาว มู่งค่าว อืม พระเยซู นา ทู้ม โค ชี ศิษย์
อืม จูง ฮู คูชี ยางนา บ่าฮู มย้าง เมอ เคอ ย้า. 10 พระเยซู มู่ง
ท่า แล ยาว ศิษย์เอก อือ แงน ฮู จา คู เมอ, ทื่อชีด
่ ยาว เท่วา
ด่า 2 องค์ อางก่า อางตูม อางป่อน ตูม แล่ ชี่ มางเย่ด ยอง
ก่องทาง โย้เวอ จูง ลือ ชี. 11 ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “กาลิลีชฺา้ ง
เวอ, นอ บ้าเจอฮาย มู่ง นา จูง ฮู คูแง? พาจาว ม้าย่า พระ
เยซู นา มู่ง ท่า โย้ เวอ ซฺ่ืย แลน ญา. ยาว พระเยซู ทื่อ เทอ
พ่าว ลือ แล่ง, พาจาว มาง ยางนา ซฺ่ืยแล เมอ นอง มย้าง ชี
แม้แน ย้า.”
มัทธีอส
ั นา แช้ยู้ ยาว ยูดาส นา ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ ง
ย้าง
12 ยาว ยองมู ย้าง มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ลู่งลือ คู ชีเย.
ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ พ่าวแลน แล่ คู ชีเย. ทื่อ
กิโลเมตร* นี้ ง ล่อ เย เว่อ แง. 13 เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
เคอ ลือ ยาว. ศิษย์เอก อางมู อือ ยอง อางฮ้อง อางท่า ยอง
ดื้ง อาน เวอ ตายแลน คู ชีเย. ศิษย์เอก มู อือ เปโตร, ยอห์น,
ยากอบ, อัน ดรู ว,์ ฟี ลิป, โธมัส, บารโธโลมิ ว, มัทธิว, ยากอบ
อัลเฟอัส อางย่า ย่า ค่า ม่าง, ซี โมน อิสราเอล อางเจ้ ออาง
จาด นา อางลาก มาง แน ยู ดาส ยากอบ อางย่า ย่า ค่า อือ
เย. 14 ยองมู 11 คู่น แน ตื่ง ค่าบาย่า ทื่อบ่า แน มารีย์ พระ
เยซู อางบา มาง แน ยาง อางแพ้ อือ คาตา ย้า มย้าง กายาว
ทื่งกง่า แน ปีนแตปีนนา ย้า อธิษฐาน ฮา คูแง.
*

1:12 1:12 ทื่อ กิโลเมตร นี้ ลองนื ง เวอ ยิวชฺา้ ง อือ อางลี้บ เวอ ย่อกงา ย้าง.
ยองมู ซ่าว ดื้ง นื ง แน ทือ แง.

กิจการ 1:15

4

15

กิจการ 1:22

ทื่อ นื ง จา แง เปโตร ทาจูง ล้า ยาว พระเยซู ศิษย์ อือ
นา จี่ ชา่ ง ชี, ศิษย์ อือ ย่า 120 คู่น นี้ งล่อ ซฺ่า เย. 16 เปโตร นี้
แม้แน จี่ เย “ม้องน้าม นอง เวอ, พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง่
มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ ม้าม้า ย้าเป ตอล้า ชี, ค้าแต้ โย้เวอ
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา ไจ จี่
ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป. อางเลิง่ แฮ้, ยูดาส ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ซฺ่ืย
17
พระเยซู นา ชู แล ชี แฮ้งย้า. ยูดาส ย่า กงูมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง มาง แน ยา กงู ก้อง ทื่ งกง่า ย้า ล่า กาน ว่า แง.” 18 (ยู
ดาส พระเยซู นา ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี แฮ้ง นื้ งชฺา่ ตี วื้อ แล
ชี. ยาว นื้ งชฺา่ ตี แฮ้มาง ก้อง ย้า เลิง แล่ ช.ี่ ยาว อางตู่ แฮ้ง
นื้ งชฺา่ โย้เวอ ชืก แล่ช.ี่ ยาว ป่องปอง ปล่าก อางอู้ ย่าง อ่อก
ซฺี้ กาชี. 19 นี้ เลิง่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จ่อด ย้า แบ คูแง.
ยองมู นี้ ยอง ค่อง ต่าง แฮ้ง นื้ งชฺา่ ตี นี้ มางนา อาเคลดามา
แน ฮ้าว เย, “นื้ งชฺา่ ตี ซฺี่” แน ฮา แง.)
20 เปโตร จี่ แลน แล่ ชี นี้ แม้แน, “นี้ เลิง
่ ก่าซ้าด ดาวิด มอ
ยาว สดุดี ปาบ โย้เวอ แต้ม ชี ญา นี้ แม้แน,
‘ยาง ตี ดื้งย้า แฮ้ง ทืงตาน ปี่ โว. อ่าซ่าง มาง บ่าอ่อง ดื้ง แล
โจ’ ✡
‘ฮากนา ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แต่น ปี่ โว.’ ✡
21 “นี้ แม้ แนยาว กงู จามปี น ย้า ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง แช้ ยู้
ยาว ยูดาส นา ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ ง. จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงู
พระเยซู นา เค่ กว่า เมอ กงูก้อง กูเทอ แน ดื้ง ชี มาง ย้าเป.
22 ยา ยอห์น ล้างตือ พิธ ีบัพ ติศ มา ฮาย ปี่ เมอ จาย พาจาว
มาง พระเยซู นา มู่ง ท่า โย้ เวอ ซฺ่ืย แล แฮ้นืง เคอ แน กงู
ก้อง จา มาง. ชฺา้ ง นี้ ม้า กงู ก้อง ทื่ งกง่า แน พี่ญ่าน กงาเพ
✡

1:20 1:20 สดุดี 69:25

✡
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กิจการ 1:23

5

กิจการ 2:4

ล่อ แง. ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ง พระเยซู ซฺี้ ยาว ม้าม้า แน แต่ล้า
แล่ช”ี่ แน.
23 นี้ งเย่ ยองมู ย้าง ค่า พ่าย่ า 2 คู่น อางเม้ง โยเซฟ แน
มัทธีอส
ั เย่ดนา แช้ยู้ ชี. (โยเซฟ เมอ อางเม้ง จา แล่ง บาร
ซับบาส แน ยุสทัส แน.) 24 ยาว ยอง อธิษฐาน ฮา คูชี นี้ แม้
แน, “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, นา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบา แฮ้งนา
อางแบ แม่นแม่น ย้า. กงูนา ฮายมย้าง ปี่ ล่าปาว ชฺา้ ง 2 คู่น
นี้ เย่ดนา ล้อมางนา แช้ยู้ ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ แงแน. 25 ยูดาส
นา ล่ากาน ว่าย ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ ง น้ อ. ยูดาส ย่า ยาง
ล่ากาน ย่าง วี ยาว ยาง ตี ดื้งย้า ซูม แน ชี่ โย้เวอ ดื้ง แล ชี
มาง ย้า.” 26 ยาว ยอง เบอจอก† ลางกา ชีเย. ยาว มัทธีอส
ั
อางเม้ง แฮ้ง ชู กงา ชีเย. ยาว นี้ งเย่ มัทธีอส
ั นา ศิษย์ เอก
11 คู่น อือก้อง คาตา แน ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ชี.่

2

อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง พระเยซู ศิษย์ อือ
ก้อง ดื้ง ลือ ย้าง
1 เพ็นเทคอสต์ ป่ อยนื ง เคิน ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม ตี ทื่อ
ตี เวอ ช้อน ลางกา ชี. * 2 ทื่อชีด
่ ยาว มู่งท่า ป่ากย่า ฮ้างม้าน
อางแล่ง, อางเซง แม้แน ยอง ยูม
้ ดื้ง จา โย้เวอ จ่อด ย้า บื้ง
ชี. 3 ยาว ยองมือ ม้างม้า เจ้อ บี่ ท่อ แม้ แน มย้าง ชีเย. ยอง
อางตู่ ท่า อือเมอ ล่อย กว่า ชีเย. 4 ยาว อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยอง อางโต เวอ ปลื้ง ย้า ดื้ง ชี. ยาว ยองมู
†

1:26 1:26 เบอ นี้ ยา่ ลอบา บ่าอ่ายาว ล่าไม เวอ แต่งล้า แง. ลูกเต๋า เสี่ยงทาย

* 2:1 2:1 เพ็นเทคอสต์ ป่อยนื ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ ป่อยนื ง ปอ
ป้าค้า จา แง.
กางย้าง มีงปู้ม แค่ เปิน เมอ แน ปัสกาป่อยนื ง เปิน 50 นื ง เคิน เมอ. กาเทอกา
แย่ญ่ามชูญ่าม ป่อยนื ง แน ฮ้าว แง.
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คาโคลาโค ย่าง มือ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือ จี่ คู ชีเย, อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง จี่ ปี่ ง แฮ้ม้อก ล่อ เย่.
5 แฮ้ญ่าม เมอ ยิว ชฺา
้ ง พา จาว มาง นา นื งบา ชี ชี อือ
ชฺา้ งอาง เมิง คล้า ว นู้เวอ กู ต่อง กู ตี่ แน จา ยล้า คูชี อืม,
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จา คูงเย. 6 อางเซง บื้ง นา กงาก
ย่า ยาว ฮู ล้า คู ชีเย. พระเยซู ศิษย์ อือ ยอง จี่ต่าง อือ จี่ นา
กงากย่า คู ยาว. ยองมือ นื งบาม่าน คู ชีเย. 7 ยองมู ย่างมือ
นาบาตา ย้า บลื่ง คูชี แน นี้ แม้ แน จี่ คูแง, “ชฺา้ ง นี้ มู กาลิ
ลีชฺา้ ง แอ่นญา อ่าลา? 8 ยาว บ้าเจอ กงูมู นี้ ยา่ กงู ค่อง เวอ
จี่ ต่าง จี่ กางอือ ยอง จี่ กางนา อางกย่า แน? 9 จี่ ต่าง นี้ ยา่
อางเมิง นี้ ออ
ื จี่ ต่าง เย, ปารเทีย, มีเดีย, เอลาม, เมโสโปเต
เมีย, ยูเดีย, คัปปาโดเซีย, ปอนทัส, เอเชีย†, 10 ฟรีเจีย, ปัมฟี
เลีย, อียป
ิ ต์ แน จี่ ต่าง ทื่อบ่า, ลิเบีย, ไซรีน อางเมิง อางแท้
อือเมอ จี่ต่าง อือ เย, แน โรม อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง จายลือ ชี
อือ จี่ ต่าง เย. 11 (ตื่ง เกิด
้ ลือ เมอ จาย ยิว ชฺา้ ง เพล่อ ชี อือ
แน ชฺา้ ง น่ องเวอ ยิว อางลี้ บอางล่าว นาบทื้อ คูชี อือ) เกาะ
ครีต เวอ จี่ต่าง แน อาระเบีย จี่ต่าง อือ. ยาว กงู คาโคลาโค
ย่าง มือ, ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พาจาว มาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ
ฮา ชี อือ จี่เคอ นา กงากย่า แอ. ยาว ยอ กงู ค่อง เวอ จี่ต่าง
แฮ้งญา ม่าอู่บ คู แง.” 12 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบาม่าน โค
ชี ยาว น้า กางเย นี้ แม้แน, “นี้ บ้าเจอ เวอ” แน. 13 ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า จา ชีเย พระเยซู ศิษย์ อือนา อื้อกาน ยาว จี่ คูง เย นี้ แม้
แน, “ชฺา้ ง นี้ มู อ่างูน
่ แต่ค่า ม่าว ชี นาตู้.”
เปโตร ชฺา้ ง อือนา ม่า น้า ปี่ ง ย้าง
†

2:9 2:9 เอเชีย นี้ อามื้อ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ตี ย่าง.
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เปโตร แน ศิษย์เอก 11 คู่น อือ ทาจูง ล้า โค ชี. เป
โตร ชฺา้ ง แฮ้มู ล้าก้า โย้เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ เย นี้ แม้ แน,
“ยิว ชฺา้ ง ม้ องน้า ม แน ชฺา้ ง คาโคลาโค เยรู ซาเล็ม อางเมิง
นู้ด้ืง อือ เวอ, กงา อางเลิง่ ชา อูบ
่ นี้ ง แม่น แน น้า คู ปาว
เป. 15 ชฺา้ ง นี้ มู นอง เย้ง แม้แน แต่ค่า บ่าม่าว, อามืม ซอทา
9 โมง ญา. 16 จ้า นอง มย้าง คูชี นี้ ยา่ ค้า แต้ โย้ เวอ โยเอล
พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู แฮ้ มาง มอ ชี ชี ยา้ ง แม้ แน ย้า นี้ แม้
แน,
17 ‘พาจาว มาง จี่ แง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม ต่องลีน
เคอ เมอ.
กงา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ง ชฺา้ ง คาโคลา
โค อือนา ปี่ แง.
ตื่ง นอง อางย่า ย่า ค่า อางย่า ย่า บี่ กงานา จี่ แต่ น
ล่า คูแง.
ชฺา้ ง ค่า พ่าย่ า อางนู่ มกาม อือ แมบืน แม้ แน, กงา ยองนา
มย้าง ปี่ ซี่ อือ กงามย้าง แง.
ย่าม่าง อือ แมบืน บืน มย้าง แฮ้ง ทื่อช่างกานญา กงา
ก้อง จายลือ แง.
18 แฮ้ญ่ามเมอ กงา ค่าตอง อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง
นี้ ง,
กงา ย่าเจ่น อือนา ปี่ แง, ตื่ง ค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่า ย้า.
ยาว ยองมู นี้ ง กงานา จี่แต่น ล่า คูแง.
19 กงา มู่งท่า แน ชฺา
้ งอางเมิง เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกาง
อือ ฮายฮู ปี่ ล่าแน.
แฮ้ยา่ ซฺี่ แน บี่ ท่อ บี่ ค่าว อางปล้าง วื้ง ว้างทูม แน ฮาย ตอ
ล้า ปี่ ง อือ.
20 พาจาว มาง ชฺา
้ งอางเมิง เวอ ชา ต้าดต่อน ลือ เมอ มู่งนื่ ง
นี้ ยา่ ปล้าง ย้า วื้งว้าง แง.
14 ยาว
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อูล
่ า นี้ แน้ ล้า แง ซฺี่ แม้แน.
21 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค จี่ วีด อางซื้ง มางนา ฮ้าว
ปล่อง ปี่ อือ จี่วด
ี กงาปูน แล่ง.’ ✡
22 “อิสราเอลชฺา
้ ง นอง เวอ, แม่น แน น้า คู ปาว. พาจาว
ม้า นองนา เจ้ง ย้า ฮายมย้าง ปี่ ล่าง. นี้ แม้ แน พระเยซู
นาซาเร็ธชฺา้ ง นี้ ม้า ย่า พาจาว มาง ล่า ที่ ปี่ ชี, ยา นองนา
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮาย ปี่ ล่าง, นองมู
กงาแบ กงามย้าง ชีแฮ้งแม้แน ย้า. 23 พาจาว ม้า เย้ง ชี ลา
งออน ฮาย ญา, พระเยซู นา นองนา ปี่ ล่าง แน. ยาว นอย่า
ชฺา้ ง พาจาว นา บ่า เจ่อ อือนา ม่าย พระเยซู นา ไม้ กางเขน
เวอ ตื่อ ตี้ด แซ่ ปี่ ชี.่ 24 จ้า พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซฺ่ือ
แต่ล้า แล่ ปี่ ง. ยา บ่าซฺี่ แล่ก้าน ซฺี้ อางเลิง่ นี้ ยา่ พระเยซู นา
บ่าก่าจ่า กงา กาเย.”
25 “ก่าซ้าด ดาวิด มาง พระเยซู นา จี่เคอ แง นี้ แม้แน,
‘จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงาก้อง กูญ่าม ย้า ดื้ง แง.
ยา กงา ล่าปู่ ล่าม่า นู้ ย้า ดื้ง แง.
นี้ แม้แนยาว กงา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค.
26 ยาว กงา นื งบาต่องม่อนซ้า แง.
แน จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง.
กงา อางโต นี้ ยา่ ซฺี้ เวิมมือ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื
งบาแก่นไจ่จา แง.
27 จี่ ว ี ด อางซื้ง เวอ, นาย่า กงา อางค่ องอางล้า มางนา ล่า
ลูก‡ เวอ บ่าวีบ่าจาน ล่า.
แน นา ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ซฺี้ ชี อือนา บ่าปี่ ปู่ แน แต่
ล้า แล่ ปี่ ง.
28 นาย่า กงานา ฮาย จี่วด
ี แก้บ้า แฮ้ง แบ ปี่ ล่าง.
✡ 2:21 2:21 โยเอล 2:28-32 ‡ 2:27 2:27 ล่าลูก นี้ ยา่ ชฺา้ ง ซฺี้ อือ แอ วีบ่ ่ากไจ
แอ ย้าง.
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แน นาง กงาก้อง กูญ่าม แน ดื้ง เมอ
นาย่า กงานา นาบาตา ย้า ฮาย จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน
จา ปี่ ล่าง.’ ✡
29 “ม้องน้าม นอง เวอ, ม้าม้า นี้ ยา
่ ก่าซ้าด ดาวิด กงู อาง
เจ้อ ซื้บลือ ชี นี้ ม้า ค่าตอง อางโต นา บ่ากงา จี่ เคอ จ่าแล่.
ยา ซฺี้ แอ้นญา แน ท้ามชฺา้ งซฺช
ี้ ย
ี า้ ยางนา ชี ชี ย้าง, เยรู ซาเล็ม
อางเมิง นู้เวอ อามื้อ เคอ ย้า จา แง. 30 จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ยา
พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ทื่อ ม่าง ม้าง ย้า. แน ยา อางแบ ย้า
พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่นี้ นี้ แม้แน. ยาง อางย่าอางคย้า
อางอ่า นอางซฺ้ือ มู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา แง, ยาง แม้ แน
ก่าซ้าด กงา เพล่อ แง. 31 ยาว นี้ เลิง่ ก่าซ้าด ดาวิด ย่า แบน
ญา. ยา พระเยซู มาง ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ อางเลิง่ นา จี่ เคอ
แง นี้ แม้แน,”
“ยางนา ล่าลูก เวอ บ่ากงา วี บ่ากงา จาน ชีชา่ .
แน ยาง อางโต แฮ้ง บ่าปู่.” ✡
“พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซฺ่ือ แต่ ล้า แล่ ปี่ ชี.่ กงูมู
คาโคลาโค นี้ ง อางมย้าง ย้า. 33 พระเยซู นา พาจาว มาง ซฺ่ืย
แล ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ปี่ ชี.่ ยาว พาจาว มาง อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง พระเยซู นา ปี่ ชี, ยาง ก่าม
ค่าน ปี่ ชี ชี แม้แน. ยาว พระเยซู อางค่องอางล้า นี้ ง กงูนา
ปี่ ล่าง. อามื้อ นองมู กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ ง แม้ แนย้า.
34 ก่าซ้าด ดาวิด ยา มู่งท่า โย้เวอ บ่าแล กางซื้ง เย่, จ้า ยา จี่
แง นี้ แม้แน,
‘พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง แช้ ยู้ ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มางนา แน กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ
32

✡
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ชี มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี,
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาโน
35

กงา ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือ นา ฮาย นาง ล่า คื่อ โบ้ ยย้า
เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน.’ ✡
36 “แฮ้แม้ ยาว อิส ราเอลชฺา
้ ง อือ เวอ, แบ ชี คู โว พาจาว
ม้า พระ เยซู นอง ไม้ กางเขน เวอ ตื่อ ตี้ด ชี มาง นา จี่ วี ด
อางซื้ง แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี”่ แน.
37 ชฺา
้ ง แฮ้มู มือ นี้ แม้แน กงากย่า ยาว นื งบาชูม
่ ชีเย. นี้
งเย่ ยองมู ย่าง มือ เปโตร แน ศิษย์เอก ทื่อบ่า อือนา จี่ชา่ ง
ชี นี้ แม้แน, “ม้องน้าม นอง เวอ กงูมู นี้ ล้อแม้ ฮา แน?”
ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย, “นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น
แล่ ยาว พระเยซู อางเม้ง นู้ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮาย ปาว.
ยาว พาจาว มาง นอง อางซีอางบล่าบ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ล่าง.
ยาว นองมู นี้ ง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง กงาบู้
แง. 39 พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี ป้าน่ อ, นี้ ออ
ื เจ้อ นองมู นา
ปี่ ล่าง. นอง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ แน ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อางเว่อ ดื้ง อือนา คาตา แน ปี่ แง. แน อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค จี่วด
ี อางซื้ง กงู พาจาว
40
มาง แช้ยู้ ชี อือนา ชี ปี่ แง.” ยาว เปโตร ยองนา อางเลิง่
อางบย่า เย ม่ายอูบ
่ ยาว ยองนา ป้า ชี นี้ แม้แน, “อามื้อ ชฺา้ ง
บ่าแม่น อือก้อง ค่าตอง อางโต แฮ้ง ปล่องปูน แล่ว.” 41 ชฺา้
งมู เปโตร จี่ ชี่ แฮ้ง นา อางน้า อือ ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา
แล่ คู ชีเย. แน แฮ้นืง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี แฮ้ 3,000 คู่น
แฮ้ล่อซฺ่า เย. 42 ยองมู นี้ ยา่ ศิษย์เอก อือ ม่าอู่บ เมอ ปีนแต
38 เปโตร
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ปีนนา ย้า น้า คูง. แน พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า พิธี แฮ้ง ปีนแตปีน
นา ย้า ฮา แง.
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ อางเกิง่ เปิ่ งปี่ กาง ย้าง
43 ชฺา
้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ บลื่ง คู ชีเย,
ไม้ ศิษย์เอก มู อือ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ไลย่างไลเจ้อ
ย้า ฮา ชี. 44 แน ยอย่า อางเลิง้ กาย้า มย้าง กาแง. แน ยอง
เมอ อางเกิ่ งอางก้อ ค้า จา แฮ้ง เปิ่ ง ปี่ กาแง. 45 ยองมู นี้
นื้ งชฺา่ ตี แน อางเกิ่งอางก้อ อือ ก่อง แอ ชีเย. ยาว พลู้ กงา
ชี แฮ้ง ชฺา้ ง พลู้ กงาไจ อือนา ปี่ แอ ชีเย. 46 ยองมู นี้ ยา่ กูนืง
ย้า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ประชุม ฮา กางแง. แน ยอ ม่อนซ้า
ยูม
้ อือเมอ ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง คูง แง. 47 ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มางนา สรรเสริญ ฮา เย. แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ยองนา ซอ
เย. แน จี่ วีด อางซื้ง มาง ชฺา้ ง ยาง ปล่องปูน ปี่ ชี่ อือ นา กูนื
ง ย้าเย่ ฮาย บย่า เค่ ปี่ ง. นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
อืม บย่า ล้า ชีเย.

3

เปโตร ชฺา้ ง ต่องแก่ นา ยา ชียา้ ง
1 ทื่อ นื ง จา แง 3 โมง มู่ง คี่ ล้า ก้า ล่อ ซฺ่า นี้ งย้า. แฮ้ญ่าม
เวอ อธิษฐาน ฮา ญ่าม เย, เปโตร แน ยอห์น เย่ด โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้เวอ แล ชีเย. 2 ยาว ค่า พ่าย่า ทื่อ ม่าง จา แง ยา เกิด
้
เมอจาย ย้าเย่ ต่องแก่. ยาว ชฺา้ ง ต่องแก่ นี้ มาง นา ฮาก กูนื
ง ย้า ยางนา โบสถ์อางฮื่อ ก้ามทื้อ ล้องก้อ โย้เวอ อาม ชี ล้า
แง. ยา ชฺา้ ง โบสถ์ นี้ มาง ก้อง อ้องล้า อือนา พลู้ ล่อ ป้า แง.
ล้อ งก้อ ยาง ดื้ง แฮ้ยา่ ล้อ งก้อ อางมาง แน ฮ้าว เย. 3 ยาว
ค่าพ่าย่า นี้ มาง เปโตร แน ยอห์น เย่ด ย่อ อ้องล้า นา มย้าง
ชีเย. แฮ้งเย่ ยาง มือ ฮ้าว พลู้ ป้า ชี.
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4 เปโตร

แน ยอห์น เย่ด มือ ค่าพ่าย่า นี้ มาง ก้อง ฮู แอ ปี่
ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้แน, “ไกง้นา ฮู ล่าว เป.” 5 ค่าพ่าย่า พลู้ ป้า
มางมือ ชฺา้ ง 2 คู่น ม่าง เย่ด ก้อง ฮู แล ปี่ ชี่ เย. ยา เย้ง เย
เย่ด ก้อง พลู้ อางกงา ย้า แน. 6 จ้า เปโตร นี้ แม้ แน จี่ เย,
“กงาก้อง ค่าม พลู้ บ่าจา เป. จ้า กงา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ พระเยซู
คริสต์ นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง กงานา ล่าที่ ปี่ จี่ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า นี้
แม้แน, ซฺ้อก แน ทาจูง ล้า โว!”
7 ยาว เปโตร มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ชู ทาน
ล้า ปี่ ชี่ เย. ยาว ค่าพ่าย่า มาง ล่าคื่อ ย้างมือ แฮ่ง จา ล้า ชี
เย. 8 ยาว ยางมือ โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง เวอ กย่าง เปิก อ้อ
งแล พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แล ชี. เปโตร แน ยอห์น
เย่ด ก้อง ทื่งกง่า แน.
9 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ ชฺา้ ง ต่องแก่ โปยว ชี มาง, ย่อ พา
จาว มางนา สรรเสริญ ฮา แฮ้งนา มย้าง ชีเย. 10 ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อืม อางจาม กงา กาเย. ยา ล้องก้อ อางมาง โย้เวอ ค่า
พ่าย่า พลู้ ดื้ง ป้า มาง แน. ยอง มือ นาบาตา เย บลื่ง คู ชี,
ยาว ค่าพ่าย่า นี้ มาง ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชี แน เย้ง คู ชีเย.
เปโตร ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า โบสถ์ อาง ฮื่อ ตาง เก้อ อาง เม้ง
โซโลมอน* โย้เวอ, เปโตร แน ยอห์น เย่ด ก้อง ชู เค่ ชี. ยาว
ค่องช่าง คาโคลาโค อืม มย้าง คูยาว นื งบาม่าน ฮื่น ฮู ล้า คู
ชีเย. 12 เปโตร แฮ้แม้ มย้าง ยาว ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย,
“อิสราเอลชฺา้ ง เวอ นองมู นี้ บ้าเจอฮา นี้ เลิง่ นา นื งบาม่าน
คูแง. บ้า เจอฮา ไกง้นา ฮู ล่าง. ไกง้ ล่า ที่ นี้ ง ฮาย ค่า พ่าย่
11

*

3:11 3:11 โซโลมอน ตางเก้อ นี้ โบสถ์ เวอ มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ตางเก้อ แฮ้งนา
ฮา แง, แน ยูม
้ มู้ง อางจา เย.
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า นี้ มางนา ย่อ ตอ กา ปี่ ชี่ ช้อด แน. 13 อับราฮัม อิสอัค แน
ยาโคบ ยอง พาจาว ม้า กงู อ่า ฮู้ อ่า พี้ อือ พาจาว มาง ย้า.
แน พาจาว นี้ มาง ย้า พระเยซู ยาง ย่าเจ่น ม่าง ล่าที่ อางฮื่อ
แฮ้ง กงู นา ฮา มย้าง ปี่ ล่า แง. พระเยซู นี้ มาง ย้า นอง ฮา
กนา ตอย แซ่ ปี่ ชี่ ม้า. ยาว นอง ย้า ยาง ผูว
้ า่ ปีลาต ล้าก้า โย้
จา เมอ ยางนา บ่าตื่อยู่ กาง อือ, ผู้วา่ ปี ลาต ต้าดต่อน ยาง
นา ตอย เวิม มือ. 14 นอ พระเยซู อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางกง่า
อางเกิง นี้ มาง นา บ่าตื่อยู่ คู. จ้า นอ ปี ลาต นา ป้า, ชฺา้ ง ฮา
กนา แซ่ ชี มางนา ตอ ปี่ ชี.่ 15 นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง จี่วด
ี ม้าม้า ปี่
อางกงา มางนา แซ่ ชี. จ้า พาจาว ม้า ยางนา อางซฺ่ือ แต่ล้า
แล่ ปี่ ชี.่ ไกง้ นี้ เลิง่ นา พี่ญ่าน เพล่อ อางกงา ย้า. 16 ค่าพ่าย่
า ต่องแก่ นี้ มาง ย่อตอ กา ชี นี้ ยา่ กงู พระเยซู ล่าที่ แฮ้งนา
เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า. ยาว นองมู นี้ ง กงามย้าง ญา แน ยาง
นา อางแบกงากา ย้า. ยาว ยาง ต่องแก่ โปยว ชี่ นี้ ย่า กงู
พระเยซู ล่าที่ แฮ้งนา เจ่อ ชีง ปาปาย ย้า.”
17 “ม้ องน้า ม นอง เวอ, กงา อางแบ ย้า นองมู แน ชฺา
้ ง
ยอคา เพล่อ คู ชี ออ
ื พระเยซู นา แฮ้ แม้ แน ฮา คูชี แฮ้ ยา่ .
จ้า นอ บ่าแบ คู นอ บ้าเจอ ฮา คู ชีแน. 18 จ้า พาจาว ม้า นี้
เลิง่ นา จี่ ชี ลางออน ฮาย ญา. ยา ชฺา้ ง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่
นฮู อือนา นี้ แม้แน มอ ชี ปี่ ชี,่ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ปี่ ชี่ ม้า อางตูกอางพาน กงา โอ่ด ลาบ้าบ แง. ยาว อามื้อ
พาจาว มาง ม้าม้า ย้า ฮาย ตอล้า ปี่ ชี.่ 19 นี้ แม้ แนยาว นอ
งมู นี้ ยา่ นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คู ปาว. ยาว พา
จาว มางนา ซฺ้า ล้า ปาว, ไม้ พาจาว มางนา นองนา อางบล่า
บ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แนนอ. 20 ยาว พาจาว ม้า นองมู นี้ งนา
ฮาย นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง. พาจาว ม้า พระเยซู ยาง แช้
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ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ ซฺาลือ
ปี่ ง. 21 อามื้อ พระเยซู คริสต์ มู่ง ท่า โย้ เวอ ดื้ง เปิน แง. พา
จาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ อือ อางซฺ่ือ แต่ง เปิน เมอ ตื่อเคอ. ค้า
แต้ โย้เวอ พาจาว มาง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ก่ามค่า
น ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. 22 ค้าแต้ โย้เวอ โมเสส พระเยซู อางเลิง่
แฮ้ง มอ ชี ชี, ‘จ้างจ้าง เวอ พาจาว ม้า กงา แม้ แน พาจาว
จี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ซฺาลือ ปี่ ยาว นองนา ปี่ ล่าง. พาจาวจี่ ต่างจี่
แต่นฮู นี้ ม้า นอง ม้องน้าม อือก้อง จายล้า แง. นอ กูเจ้อ ย้า
ยาง ม่า ล่าง อือ กงาน้าจ่าง. 23 อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
นี้ มางนา บ่า น่า จ่า แง กงา ซฺี้ แง เป. แน ยา พาจาว มาง
ชฺา้ ง บ่ากงา เพล่อ กาน.’
24 “ทื่อ ช่างกานญา ซามู เอล แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
น่ อง เวอ ลือ ชี อืม พระเยซู อางเลิง่ นี้ ง มอ คูแง. 25 นองมู
นี้ ชฺา้ ง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู นี้ อือ อางอ่า นอางซฺ้ือ เป. แน
พาจาว มาง นอง อางฮู่ อางพี่ อือ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี ชี แฮ้ง
นอง คาตา ย้า กงาบู้ แง. พาจาว ม้าย่า อับราฮัม นา นี้ แม้
จี่ ชา่ ง ชี,่ ‘ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด นี้ ย่า นาง อา
งอ่านอางซฺ้ือ ทื่อม่าง มาง ปาปาย ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง.’ †
26 พาจาว

ม้าย่า พระเยซู นา แช้ยู้ ยาว ยาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่
ชี.่ ยาว ยางนา นองมู อิสราเอลชฺา้ ง เพล่อ ชี อือก้อง ซฺาลือ
ปี่ ง ญา, ไม้ นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่ายาว นอง อางเลิง่ บ่าแม่น
แฮ้ง วี ปี่ ล่าง.”

4

เปโตร แน ยอห์น เย่ด ยิวชฺา้ ง อือ สภา ล้าก้า โย้เวอ จูง
†

3:25 3:25 ชฺา้ งอางเมิง…กงาบู้ คูแง เป.
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1

เปโตร แน ยอห์น เย่ด ชฺา้ ง อางบย่า อือ นา ม่า อู่ บ จา
เมอ. ยาว ปุโรหิต มู อือ แน ตาฮ้า น โบสถ์ อางฮื่อ ฮู พลาฮู
ยอคา มาง แน สะดูสี มู อือ เย่ด ก้อง ย่อ อ้องล้า ชีเย. 2 ยอ
งมู นี้ ยา่ เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา นาบาตา เย นื งบาค่า แง.
ไม้ เปโตร แน ยอห์น เย่ด ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ชี, ชฺา้ ง อือ พระ
เยซู แม้แน ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง. 3 แฮ้เมอ มู่งคี่ล้าก้า เย. ยอ
งมู ย่าง เย่ด นา คอก เวอ ชู ล้อง ชี ซอทา แปล้น เมอ เคอ
เย่. 4 จ้า ชฺา้ ง อางบย่า เย่ เย่ด ม่าอูบ
่ แฮ้งนา เจ่อ คูง. อามื้อ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น ล่อซฺ่า เย.
5 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ยิว ชฺา
้ ง ยอคา แน ย่าม่ างยอคา
อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ. เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ลือ
ประชุม ฮา ลางกา ชีเย. 6 แน ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ
เลิน
่ เลิน
่ อางเม้ง อันนาส, * คายาฟาส, † ยอห์น, อเล็กซาน
เดอร์ แน ชฺา้ ง ทื่อ บ่า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
7
ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา คาตา ย้า ประชุม อ้อง ฮา แล ปี่ ชี. ยองมู นี้
ย่า เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ยอง ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ยาว นี้
แม้แน น้า ชีเย, “ไน้ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา ยา โปยว ปี่ ชีน
่ ี้ บ้า
เจอ ล่าที่ แฮ้ง ไจ แง? แน อ่าซ่าง ล่าที่ ย่าง เวอ?”
8 ยาว เปโตร อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง ปลื้ง แน จา
ชี มาง ยองนา นี้ แม้ แน พอ ชีเย, “ค่ องช่าง ยอคา อือ แน
ย่าม่างยอคา มู เวอ, 9 นองมู นี้ ยา่ ไกง้นา น้า ล่าง, ไกง้ ชฺา้ ง
ต่องแก่ มางนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ชี่ นี้ ง, ยางนา ล้อแม้
ยา โปยว ปี่ แอ แน. 10 นองมู คาโคลาโค แน อิสราเอลชฺา้ ง
*

4:6 4:6 อันนาส ปี ค. ศ. 6-15 (พ. ศ. 549-558) เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ

† 4:6 4:6 คายาฟาส ยา ปี ค. ศ. 18-36 (พ. ศ. 561-579) เวอ
เลิน
่ เลิน
่ มาง.
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง. แน อันนาส อางซฺ่อง มาง.
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คาโคลาโค อือ เวอ แบ ชี คู โว, อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ยา่ พระ
เยซู คริสต์ นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย แน เป. ยา
นอง ไม้ กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อ ตี้ด ชี มาง ย้า. แน ยา ซฺี้ คา
ยาว พาจาว มาง อางซฺ่ือ ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ มาง ย้า. พระ
เยซู นี้ มาง ย้า, ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ต่องแก่ ยา โปยว ปี่ ชี่ ม้า
ย่า. 11 พระเยซู อางเลิง่ นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ทื่อม่าง,
มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้มเพ้กกาน ชี นี้ แม้แน,
‘ยูม
้ ซ้าล้า อือ ยูม
้ ยื้ง วี ชี นี้ ย้งื น่ อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน
่ ล้า
ชี.’✡
12 “ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อ่าซ่าง มาง บ่าจา กาน ชฺา้ ง อือนา
ล่าลูก เวอ อางปล่องปูน ปี่ กงากา แน. พระเยซู ทื่อม่าง ญา
ชฺา้ ง อือนา อางปล่องปูน ปี่ กงากา แน.”
13 ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ บลื่ง คู ชีเย, ยอ ฮู คูงเย เปโตร แน
ยอห์น เย่ด ชฺา้ ง อางแกงอางวอง แน. ยองมู นี้ ยา่ เย้ง คูงเย,
เย่ด ค่องช่าง อางไล่ อางบย่า แน บ่าแบ อือ นาตู้ แน. ยาว
ยองมู ย่าง เย้ง กงา แล่ ชีเย, เย่ด พระเยซู ก้อง อางเค่ กว่า
กางซื้ง แน. 14 ยองมู ย้าง บ่าจี่ อ่อก กาเย. ยอ อางมย้าง เย,
เปโตร แน ยอห์น เย่ด ม้า ม้า ย้า เย่ ค่า พ่าย่ า ต่องแก่ มาง
นา ยา โปยว ปี่ ชี่ แน. ยาว ยาง เย่ด ก่องทาง โย้ เวอ จูง ชี.
15 ยองมู ย่าง เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ม่า อ่อกแอ ปี่ ชี.่ ยาว
นี้ แม้แน จี่ น้าท้าม ลางกา ชีเย. 16 “กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง นี้ เย่ดนา
ล้อแม้ ฮา วา? ไม้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือ แบ โค คูง ญา เป. เย่ด อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา
ชี แน. ยาว กงูมู นี้ อางมย้าง ย้าเป แน เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ กงา
กา. 17 จ้า ชฺา้ ง อางบย่า อือนา นี้ เลิง่ นา บ่าปี่ แบ แล่ก้าน โจ.
✡
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ยอง ม่า ลางกา ชี นี้ แม้แนยาว เย่ดนา พระเยซู อางเม้ง นี้ ง
นา บ่าปี่ จี่เคอ กาน โจ” แน.
18 แฮ้แม้ฮายาว ยองมู ย่าง เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ฮ้าว
ซฺ้า ล้า ปี่ ชี.่ เย่ดนา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าปี่ ม่าอู่บ แน
พระเยซู อางเม้ง แฮ้งนา บ่าปี่ จี่ เคอ แล่ เย. 19 จ้า เปโตร แน
ยอห์น เย่ด นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย, “นอง เย้ง ฮู แล่ คู ปาว เป,
อางกง่า อางเกิง ลา? พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า แน นองนา
น้าจ่า ล่าง นี้ ยา่ ? 20 ไกง้ยา่ ไกง้ อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง
ชี นี้ ง บ่าจี่ แน บ่าตอ เป.” 21 แฮ้งเย่ ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม ยอห์น
แน เปโตร เย่ดนา จี่ แค ปี่ ยาว ตอย แอ ปี่ ชี,่ ยอ บ่าแบ เย
เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ล้อแม้ อางซี ต้าดต่อน แงแน. ไม้
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ เย่ด อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ ฮา ชี
แฮ้ง, กงามย้าง คู ยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย คู ป้าน่
อ. 22 ค่าพ่าย่า ต่องแก่ เปโตร แน ยอห์น เย่ด ยา โปยว ปี่ ชี่
นี้ ม้า อ่าญู่ 40 ปี ล่อบ่าปา เย บย่า แง.
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ อธิษฐาน ฮา คูง ย้าง
ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ เปโตร แน ยอนห์ เย่ด นา ตอ ยาว,
เย่ด มือ ยอง อางมู อือ นา พ่าว ซฺ้า แล ชีเย. ยาว อางเลิง่
คาโคลาโค ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ย่าม่ าง
ยอคา อือ, เย่ดนา อางเลิง่ จี่ชา่ ง ชี แฮ้ง ยองนา อู่บน้า ปี่ ชี.่
24 ชฺา
้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ แฮ้แม้ กงากย่า
ยาว. ยองมู ย้าง ช้อนไก พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้า
คู ชีเย นี้ แม้ แน, “จี่ ว ีด อางซื้ง เวอ, นา มู่ง ท่า, ชฺา้ งอางเมิง,
ทะเล แน กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย้า. 25 ยาว ก่าซ้าด ดาวิด
ย่า นาง ย่าเจ่น เป แน ยา กงู อางฮู่ เป. นาย่า นาง อางค่อง
อางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ก่าซ้าด ดาวิด นา จี่ ปี่ ชี่ นี้
แม้แน.
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‘บ้าเจอ ชฺา้ ง อางเจ้ออางจาด ต่างไล นี้ ยา่ นื งบาอางค่า แน?
บ้าเจอ ชฺา้ ง อือย่า อางเลิง่ อางจ่าง อือ อางเย้ง คูแน.
26 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือ ช้อน กายาว รบ แอง แง.
แน ยอคา มู อืม ช้อน กางแง.
แน ยอย่า จี่ วี ด อางซื้ง มางนา แน พาจาว มาง
ก่าซ้าด แช้ยู้ เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา รบ ช่าง คูง แง.’
✡
27 “ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง
่ แต้ม ชี ชียา้ ง ม้าม้า ย้า
ตอล้า ชี. ก่าซ้าด เฮโรด‡ แน ผูว
้ า่ ปอนทัส ปีลาต§ แน ยิวชฺา้
งบ่าอ่า แน ยิวชฺา้ ง อือ ช้อน กายาว พระเยซู นา ต่อต้าน ฮา
คู ชีเย. พระเยซู นาง ย่าเจ่น อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ชี่ มาง
ย้า. นาย่า ยางนา แช้ ยู้ ก่าซ้าด ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ชี.่ 28 จ้า
ม้า ม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา ชี. นาง เย้ง ชี ลา
งออน เย้ง ชี แฮ้ง แม้ แน, อางเลิง่ นี้ แม้ ตอล้า แงแน. ยาว
นี้ ยา่ นาง ล่าที่ แน นาง นื งบาจาบวา ย้า เพล่อ ล้า ชี.
29 “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ยอง จี่ต่างก่ามแท้
กงูนา จี่แค ปี่ ล่าง นี้ ง น้า ปาโน. ยาว กงูมู นี้ ยา่ นาง ย่าเจ่น
นี้ แม้แนยาว กงูนา ปล่อง ล่าปาว, กงูนา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค
30
แน นาง จี่ ต่าง แฮ้ง จี่ ปี่ ล่า ปาว. นาง ล่า ปู่ แฮ้ง กลางอ่
อก ลือ ปี่ ปาว. ยาว พระเยซู นาง ย่า เจ่น อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง
มาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อางด้า อือนา พ่าญาด ยา โปยว ปี่
ปาว, แน อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปาว.”
31 ชฺา
ื ช้อนไก อธิษฐาน ฮาย ป้า
้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี ออ
เปิน ยาว. ยองมู ดื้ง จา ชี โย้เวอ มีซี่อน
ื ล้า ชีเย. ยาว ยองมู
‡ 4:27 4:27 ก่าซ้าด เฮโรด ย่า อันทิพาส, กาลิลี
4:26 4:26 สดุดี 2:1-2
แน เปเรีย แควน เวอ ก่าซ้าด มาง. เฮโรด มหาราช มาง อางย่าย่าค่า มาง.
✡
§

4:27 4:27 ปอนทัส ปีลาต ปี ค. ศ. 26-36 (พ. ศ. 569-579) เวอ ยูเดีย แควน
เวอ ผู้วา่ เพล่อ ดื้ง ชี.
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คาโคลาโค ย่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปลื้ง ย้าเย่
จา คู ชี. ยาว ยองมู ย่าง พาจาวจี่ต่าง ย่าง ม่าอูบ
่ คู ชีเย เจิน
้
เจ้อ นา บ่าแค แน.
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ งปี่ กางย้าง
คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ ชี อือย่า นื งบา ทื่อลู่ม
ทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ชีเย. แน ยอง เมอ อางเกิง่ อางก้อ จา ชี
แฮ้ง อ่าซ่าง มาง, นี้ ยา่ กงา เฮอ แฮ้ยา่ นาง เฮอ แน บ่าฮาจ่า
แล่ คู เย. จ้า ยองมู นี้ ยา่ อางเกิง่ อางก้อ ค้าจา แฮ้ง เปิ่ ง กาง
เย. 33 ศิษย์เอก อือ พระเยซู ซฺี้ คายาว แต่ล้า แล่ ชี่ อางเลิง่
แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ ชีเย. ศิษย์เอก อือ จี่ เมอ อางเซง แฮ้
ล่าที่ ปลื้ง ย้า จา แง. ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค พระ
เยซู นา เจ่อ คูชี อือนา ก่ามป่อน บย่า แน ปี่ ชีเย. 34-35 ยาว
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชีออ
ื อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง อางตูก แน บ่า
จา เย. อ่าซ่าง เมอ ยูม
้ แน นื้ งชฺา่ ตี จา ยองมือ ก่อง ยาว พลู้
แฮ้ง ศิษย์เอก อือนา ปี่ ชีเย, ไม้ ยองมู โย้เวอ ชฺา้ ง อางตูก อือ
นา ฮ้าน ปี่ แอ แงแน.
36 โยเซฟ ฮา ชี แม้ แน ย้า, ยางนา พระเยซู ศิษย์เอก อือ
บารนาบัส แน ฮ้าว แง. (บารนาบัส นี้ ยา่ นื งบาแฮ่ง ปี่ แงแน
ฮา เย.) ยา เลวี ชฺา้ ง เกาะ ไซปรัส โย้เวอ เกิด
้ ชีเย. 37 โยเซฟ
ยาง น่า ตี แฮ้ง ก่อง ยาว พลู้ กงาชี แฮ้ง พระเยซู ศิษย์เอก
อือนา ปี่ ชีเย.
32 ชฺา
้ ง

5

อานาเนี ย แน สัปฟีรา
ทื่อม่าง จา เย อางเม้ง อานาเนี ย แน, ยาว ค่า
บา มาง อางเม้ง สัปฟีรา แน. เย่ดมือ เย่ด นื้ งชฺา่ ตี ย่าง ก่อง
ชีเย. 2 ยาว พลู้ กงา ชียา้ ง ทื่อบ่า เปิ่ ง ชี บู ชี, จ้า ยาง ค่าบา
1 ค่าพ่าย่า
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มาง อางแบ เย. ยาว พลู้ จ้านล้า ชี ยา้ ง ศิษย์ เอก อือ นา ปี่
ยาว จ้อบ ชี นี้ แม้แน, “นี้ ยา่ พลู้ คาโคลาโค ย้างย้า” แน.

เป โตร อา นา เนี ย นา จี่ ช่าง ชี นี้ แม้ แน, “บ้า เจอ นา
ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา ตอย อ้อง ปี่ แอ? นา อางค่ อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา จ้อบ ชี แน นื้ งชฺา่ ตี ย่าง ก่อง
ยาว พลู้ กงา ชี อือ ทื่อบ่า ยู้บู้ ชี. 4 นื้ งชฺา่ ตี แฮ้ตี บ่าก่อง แน
ฮาเมอ นาง เฮอ อ่าลา? แน ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี แฮ้ง นาง
เฮอ อ่าลา? ยาว บ้าเจอ นา นี้ แม้ อางฮา แน? อามือ นา กงู
นา จ้อบ ล่าง บ่าอ่า จ้า พาจาว มางนา จ้อบ แง!”
5 ยาว อานาเนี ย มือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว อางซ่า แช ซฺี้ กา
ชี. ชฺา้ ง อือ นี้ เลิง่ กงากย่า ยาว แค คูง. 6 ค่า พ่าย่า อางนู่ม
ทื่อบ่า อือ อานาเนี ย ศพ ย้าง พ้า ป้าน ยาว ลาม พูม แอ ชี.
3

แฮ้แม้ ฮายาว 3 ชัว่ โมง เคอ ยาว, อานาเนี ย ค่า บา มาง
ย่อ อ้องล้า ชีเย. ยา บ่าแบ เย บ้าเจอ ตอล้า ชีแน. 8 ยาว เป
โตร สัปฟี รา นา น้า ชี นี้ แม้ แน, “ม่าย ล่า วแล นาง นื้ งชฺา่ ตี
ก่อง ชี่ นี้ พลู้ นี้ ล่อ ญา ล่า กงา แอ?” ยาง พอ ชี นี้ แม้ แน,
“โอ่ย อางอ้า ย้า” แน.
9 ยาว เปโตร มือ สัปฟี รา นา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชีเย, “ไน้ ยา่
บ้า เจอ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ล่า ที่ แฮ้ง นา
บ่า แค แน? โย้ เวอ ฮู ลื่อ แล! ค่า พ่าย่ า อางนู่ม มู อือ ล้อ
งก้อ ล้าก้า โย้เวอ จา คู แง. ยองมู นี้ ยา่ นาง อางบล้อง มาง
ศพ แฮ้ง พูม ล้า คูแง. แน ทื่อช่างกานญา ชฺา้ ง แฮ้มู ย่า นาง
โซ้บ แฮ้ง ชา ลาม อ่ อกแอ ล่าง.” 10 แฮ้ แม้ ฮายาว สัปฟี รา
มาง เปโตร มาง ล่าคื่อ ก่องทาง โย้เวอ เลิง แอ้น ยาว ซฺ้อก
ย้า ซฺี้ กาชี. ยาว ชฺา้ ง อางนู่ม มู อืม ย่อ อ้องล้า ชีเย. ยองมู
ย้าง สัปฟี รา มาง ซฺี้ กา ชี แน มย้าง ชีเย. แฮ้งเย่ สัปฟี รา
มาง ศพ ย่าง ลาม กายาว พูม แอ ชี. ยาง อางบล้อ ง มาง
7
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ศพ ก่องทาง โย้เวอ. 11 ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ แน ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือ นี้ เลิง่ กงากย่า ยาว นาบาตา เย แค คูง.
ศิษย์เอก อือ ชฺา้ งอางด้า อือนา ยา ชียา้ ง
ศิษย์เอก อืม ค่องช่าง อือ ล้าก้า โย้เวอ อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ แน อางเลิง่ ฮา นื งบาม่าน ปี่ ง อือ ไลย่างไล
เจ้อ ย้า ฮา คูช.ี ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อืม อางเลิง้
กา ย้า โบสถ์อางฮื่อ ตางเก้อ อางเม้ง โซโลมอน โย้เวอ ช้อน
กาแง.* 13 ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา บ่าเจ่อ อืม มือ ยอง ก้อง บ่า
อ่อง ช้อน แล จอ กาเย. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม ยองมู นี้ ง ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา นาบาตา ซอ คูแง. 14 ยาว พาจาว
มาง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ฮาย บย่า เค่ ปี่ ชี,่ นี้ แม้แน
ยาว ตื่น ค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่า อือ คาตา ย้า พระเยซู กงู จี่วี
ดอางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูช.ี 15 แฮ้งย้า ค่องช่าง อืม ชฺา้ งอา
งด้า อือนา แต้พู้ โย้เวอ ยู่ ปี่ ยาว, แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ ลาม
ชี้ แอ ชี, ไม้ เปโตร ย่อไก เมอ ยาง เก้เก้ชา่ ง แฮ้ง ชฺา้ งอางด้า
อือนา กงาง ปี่ ง แนนอ. 16 ยาว ค่องช่าง เยรู ซาเล็ม อางเมิง
ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง คูชี อืม, ชฺา้ งอางด้า แน ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง
ปี่ ชี่ อือนา ซฺ่ืย ล้าน คูช.ี ยาว ศิษย์เอก อืม ยองมู คาโคลาโค
นี้ งนา พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ชี.่
12 ยาว

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ศิษย์เอก อือนา คาม ชียา้ ง

17 แฮ้งย้า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ยาง ชฺา้ ง

สะดู สี อางมู เวอ ดื้ง อืม, ศิษย์ เอก อือ นา นื งบาค่า คูง แน
เจอค้อย คูช.ี 18 แฮ้งย้า ยองมือ ศิษย์เอก อือนา ชู คอก ล้อง
แล ชี. 19 จ้า แฮ้นืง มู่งคี่ เคิน เมอ พาจาว มาง เท่วาด่า มาง
*

5:12 5:12 โซโลมอน ตางเก้อ นี้ โบสถ์ เวอ มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ตางเก้อ แฮ้งนา
ฮา แง, แน ยูม
้ มู้ง อางจา เย.
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คอก ล้องก้อ ย่าง พอง ชี. ยาว ศิษย์เอก อือนา ซฺ่ืย อ่อกแอน
ชี. ยาว เท่ วาด่า มาง ยองนา ม่า ชี นี้ แม้ แน, 20 “โบสถ์ อาง
ฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ จูง แอ โว, ยาว จี่วด
ี อางซฺ่ือ อางเลิง่ นี้ ง
ค่องช่าง อือนา ป่าว ม่า โว!” แน. 21 ศิษย์เอก อืม แฮ้แม้แน
กงากย่า เมอ, แฮ้งย้า ยอง ซอทา แปล้น ล้า ยาว โบสถ์อาง
ฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ แลน ชี, แน ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ ชี.
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ยาง ชฺา้ ง อือ โบสถ์
อางฮื่อ โย้เวอ เคิน ล้า เมอ, ยาง สภาแซนฮีดริน ชฺา้ งมู อือ
นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี,่ ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ย้าเย่. ยาว ยอ
งมู ย้าง ยอง ชฺา้ ง อือนา ม่า คอก โย้เวอ แอ ปี่ ชี,่ ไม้ ศิษย์เอก
อือนา ซฺ่ืย ยางนา ซฺ้า ล้า ปี่ ง แนนอ. 22 จ้า ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื คอก
โย้ เวอ เคิน แอ เมอ ศิษย์ เอก อือ นา บ่า มย่าง เย. แฮ้งย้า
ยอง มือ พ่าวล้า นี้ แม้แน ม่า ชี, 23 “กงู คอก โย้เวอ เคอ แอ
เมอ, คอก ล้องก้อ แฮ้ พี่ ชี อางแซ่ กานแก่น ย้า. ยาว ชฺา้ ง
คอกล่อฮู อืม โย้เวอ ย้า ล่อ จา แง. แฮ้งย้า กงูมมือ คอก ล้อ
งก้อ แฮ้ง พอง ฮู แอ, จ้า อ่าซ่าง มางนา บ่ามย่าง” แน. 24 ตา
ฮ้าน โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู ยอคา มาง แน ปุโรหิต ยอคา อืม
แฮ้ แม้ แน กงากย่า เมอ บลื่ง คูช,ี แน เย้ง ชี บ้า เจอ ตอล้า
ชีแน. 25 ยาว ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา แง, นี้ แม้ แน ม่า ล้า ชี, “ชฺา้ ง
นอง คอก ชู ล้อง ชี แฮ้ ออ
ื นา ฮู แอ ปาว! อามื้อ ยองมู นี้
โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ คูช”ี แน.
26 แฮ้งย้า ตาฮ้าน โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู ยอคา มาง แน ยาง
ชฺา้ ง อืม ศิษย์เอก แฮ้ออ
ื นา ชู ล้าน ชี, ยองมู นี้ ยา่ ศิษย์เอก
อือนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา เย, ไม้ ยอ แค เย ค่องช่าง อือ ยองนา
ลอบา จาน แซ่ วานา.
27 ยาว

ยองมู แฮ้ง ศิษย์เอก อือนา สภาแซนฮีดริน อางมู
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อือ ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ชี.่ ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่
มาง ยองนา นี้ แม้แน น้า ชี,
28 “กงู นองนา ปี น แตปี น นา ย้า ม่า ล่า แอ่, ค่ องช่าง อือ
นา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง บ่าม่าบ่าอู่บ โจ แน. จ้า นองมู นี้
เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ จ่อด ย้า เยซู อางเลิง่ นี้ ง ม่า อู่ บ
กว่า คูช.ี แน กงู นา คาตา ย้า เซฺ่อ ล่าง เยซู นา ฮา ซฺี้ ปี่ ชี”่
แน.
29 ยาว เปโตร แน ศิษย์ เอก ทื่อ บ่า อืม นี้ แม้ แน พอ คูช,ี
“กงู จามปีน ย้า พาจาว มางนา กงาน้า จ่าง ชฺา้ ง อือ นา น้า
จ่าง แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน. 30 นอ พระเยซู นา ไม้ กางเขน เวอ
ตื่อตี้ด ชี, ซฺี้ แอ เคอ ย้า. จ้า กงู อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาว มาง
ยางนา ฮาย แต่ ล้า แล่ ปี่ ง ญา. 31 แน พาจาว ม้า พระเยซู
นา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ปี่ ชี,่ แน ต้างแต่ง จี่วด
ี อางซื้ง
แน อางบล่าบปล่องปูนปี่ ฮู เพล่อ ปี่ ชี,่ ไม้ อิสราเอลชฺา้ ง อือ
นา พระเยซู ปาปาย นื งบาเพ่น อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ง
แนนอ. ยาว พาจาว มาง ยองนา อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ เย.
32 ยาว กงู พี่ ญ่าน เพล่อ แง นี้ ย่า อางเลิง
่ ม้า ม้า แน. ยาว
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง คาตา ย้า พี่ ญ่าน เพ
ล่อ แง. อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง นี้ ม้า ย่า พาจาว
มาง, ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา น้าจ่า คูชี อือนา ปี่ ชี มาง ย้า”
แน.
33 สภาแซนฮี ดริน ชฺา
้ งมู อือ แฮ้แม้ แน กงากย่า เมอ นา
บาตา เย นื งบาค่า คูแง. แน ยองมู นี้ ง ศิษย์เอก อือนา แซ่
ซี้ แง. 34 จ้า สภาแซนฮี ดริน ชฺา้ งมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา
แง, ยาง อางเม้ง กามาลิ เอล แน, ยา ฟาริสี อางมู ดื้ง แง,
ยา อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นาบทื้อ คูง
มาง ย้า. ยาว ยาง ทาจูง ล้า ชี, แน ม่าย ชี ศิษย์เอก นี้ ออ
ื นา
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อางเง้ เวอ ทื่อชี่ด ซฺ่ืย อ่อกแอ ปาโน แน. 35 ยาว ยาง นี้ แม้
แน จี่ ชี, “อิสราเอลชฺา้ ง นอง เวอ, นอ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา บ้าเจอ ชา
36
ฮา เวิม, แม่น แน เย้ง ฮู คู ปาโน. อางจาม กงา ย้าล่า ค้า
แต้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง, ยาง อางเม้ง ธุดาส แน, ยา ฮา
กนา ม่า กว่า ชี ค่าตอง ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา ล่าที่ อางจา แน.
แฮ้งย้า ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อืม ยาง ศิษย์ เพล่อ คูช.ี ยาว ชฺา้ ง ยาง
ศิษย์ เพล่อ คูชี แฮ้ 400 คู่น นี้ งล่อซฺ่า เย. จ้า บ่ามล่าง ยาว
ธุดาส นา ฮาก แซ่ ชี. ยาว ยาง ศิษย์ อืม กามางกาต่อง กา
มางกาตี่ เย ฮื่น โปยว แล่ คูช.ี ยาว อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง
กยาบ ชี. 37 ธุดาส อางเลิง่ นี้ ง เปิน ยาว น่ อง โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง จา แล่ แง, ยาง อางเม้ง ยู ดาส แน, ยา กาลิ ลีชฺา้ ง เย.
แฮ้ญ่ามเมอ ค่องช่าง อือย่า ทะเบียนบ้าน อางพ่า† กงาแต่ง
คูง เย. ยาว ยู ดาส มือ ค่ องช่าง อือ นา จี่ ซ้อ อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ฮา ปี่ ชี.่ จ้า บ่า มล่าง ยาว ยู ดาส นา ฮาก แซ่ ชี.
แฮ้งย้า ยาง อางมู อืม กามางกาต่อง กามางกาตี่ แน ฮื่น
คูช.ี 38 นี้ แม้แนยาว นี้ เทอ เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ง ทื่อช่าง
กานญา. กงา นองนา ม่า ล่า ปานา, ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา บ่า ตี่ นบ่า
ต่อง โจ, ยองนา ตอ แอ ปี่ โว, ไม้ จาว่า แน ม่า อู่บ จี่ ต่าง นี้ ง
ชฺา้ ง ก่ามกืด เวอ จาย ล้า แงแน ยาว, ยอง มือ ก่างพยา แอ
แง. 39 จ้า พาจาว มาง ก้อง จายลือ แงแน ยาว, นองมู นี้ ง
ยองนา บ่าก่าจ่า กงากา. ยาว นองมู นี้ ง พาจาว มางนา รบ
ช่าง แงแน ทื่อช่างกานญา!” แน. 40 ยาว ยองมู แฮ้ง กามา
ลิเอล ม่า แฮ้งนา อางซอ คู.
แฮ้งย้า ยองมือ ศิษย์เอก อือนา ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ชี.่ ยาว ล่า

†

5:37 5:37 ทะเบียนบ้าน อางพ่า นี้ ยา่ ค่องช่าง อือนา ดาบ กาน แง, อ้าล้อ คู่น
จา แงแน. ยาว ยอง อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค แฮ้ง คาตา ย้า ดาบ แง.
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ตื่อ อ่ามย่าง อางคอ เวอ ไจ แต่ง ชี แฮ้ง ยองนา ชืก ชี. ยาว
ม่า ชี พระเยซู อางเลิง่ นี้ ง นา บ่า ม่า บ่า อู่ บ แล่ โจ แน. ยาว
ยองมู แฮ้ง ศิษย์เอก อือนา ตอแอ ปี่ ชี.่ 41 ยาว ศิษย์เอก อืม
นื งบาต่องจาบื่อ ย้า สภาแซนฮี ดริน โย้ เวอ อ่ อกแอน คูช,ี
ไม้ ยอย่า เย้ง คูง แง พาจาว ม้า ยองนา แช้ยู้ ยาว พระเยซู
อางเลิง่ ป่าว แฮ้ง ปาปาย อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ปี่ ชี่ แน.
42 ยาว ศิษย์ เอก อืม กูนื ง ย้า โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้ เวอ
แน ค่ องช่าง อือ ยูม
้ โย้ เวอ ม่า อู่ บ คูแง, แน อางเลิง่ อาง
แม่น นี้ ง ป่าว คูแง, พระเยซู ย่า พาจาว มาง แช้ ยู้ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า แน.

6

ค่าพ่าย่า 7 คู่น แช้ยู้ ยาว จฺ่าเกิง่ เปิ่ ง ปี่ ฮู เพล่อ ปี่ ชียา้ ง
แฮ้ญ่ามเมอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ บย่า เค่ ชี. ยาว
ฮาก จฺ่า เกิง่ เปิ่ ง เมอ, ยิว ชฺา้ ง แมม้า ย กรีก ต่าง จี่ อือ ฮาก
ล่อ แน บ่า กงา เย. แฮ้งย้า ยิว ชฺา้ ง กรีก ต่าง จี่ อือ ยิว ชฺา้ ง
ฮีบรู ต่าง จี่ อือนา จี่ จ่าบ ชี. 2 แฮ้งย้า พระเยซู ศิษย์เอก 12
คู่น อืม ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา โค แน ฮ้าว ช้อน ชี.
แน ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี, “กงู พาจาวจี่ ต่าง ม่า อู่ บ นี้ ง
ว่าง ยาว จฺ่าเกิง่ เปิ่ ง กว่า นี้ ยา่ บ่าซูม เป. 3 นี้ แม้แนยาว ม้อง
น้าม นอง เวอ, นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง 7 คู่น แช้ยู้ ปาว. นอย่า
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา แช้ยู้ โว, ยอย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
ปลื้ง แน จา แง, วีไ่ ซป้านญา อางจา แน ฮาก นาบทื้อ คูง อือ.
ยาว กงูมู นี้ ง ยองนา ต้างแต่ง ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ เปิ่ งฮู เพล่อ ปี่ แน.
4 จ้า กงูมู นี้ ปี นแตปี นนา แน อธิษฐาน ฮา คูง, แน พาจาวจี่
ต่าง นี้ ง ม่าอูบ
่ คูง” แน.
1
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5

ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม ศิษย์ เอก อือ จี่ คูชี แฮ้ง นา นื
งบาจาบ คูช.ี แฮ้งย้า ยอง สเทเฟน นา แช้ ยู้ คูช.ี สเทเฟน
พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ แง, แน อางค่องอางล้า
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปลื้ง ย้า ยางก้อง ดื้ง แง. ยาว ยองมู แฮ้ง
ฟี ลิป, * โปรโครัส, นิ คาโนร์, ทิ โมน, ปารเมนั ส, นิ โคเลาส์
ยองนา คาตา ย้า แช้ยู้ แล่ คูช.ี นิ โคเลาส์ ย่า อันทิโอก อาง
เมิง ชฺา้ ง, ย่า ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า. จ้า ยา ยิว อางลี้ บอางล่า ว ย่าง
ทื้อ ชี. ยาว น่ อง โย้เวอ ยา พระเยซู นา เจ่อ ชี. 6 ยาว ยองมู
แฮ้ง ชฺา้ ง 7 คู่น นี้ ออ
ื นา ซฺ่ืย ศิษย์ เอก อือ นา ซฺ้า แล ชี. ยาว
ศิษย์เอก อืม ชฺา้ ง 7 คู่น อือก้อง ล่าปู่ โบย ยาว อธิษฐาน ฮา
ยาว ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ชี. ยาว ยองนา ต้างแต่ง ชฺา้ ง จฺ่า
เกิง่ เปิ่ งฮู เพล่อ ปี่ ชี.่
ยาว พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ชฺา้ ง บย่า ย้า แบ เค่ คูช.ี แน
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวิม ชฺา้ ง อางบย่า ย้า พาจาว มางนา
แน พระเยซู นา เจ่อ คูช.ี ยาว ปุโรหิต อืม อางบย่า ย้า พา
จาวจี่ต่าง แฮ้งนา เจ่อ คูง.
7

8

ยิวชฺา้ ง ยอคา ทื่อบ่า อือ สเทเฟน นา ชู ชียา้ ง

สเทเฟน ย่า พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า ยาว พาจาว
มาง ล่าที่ ปี่ ชี มาง. ยา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางอีบ่า
อ่า ย้า ค่ องช่าง อือนา ฮายฮู ปี่ ชี.่ 9 จ้า ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า จา ชี,
ยอย่า ย่า เจ่น ปูน แล่ คู ชีออ
ื . ยองมู นี้ ยา่ ไซรีน อางเมิง, อ
เล็กซานเดรีย อางเมิง ซีลีเซีย แควน แน เอเชีย แควน อือ
เมอ จายล้า คูแง. ยาว ยอย่า สเทเฟน นา อางเลิง่ ซฺ้า ยาว
จี่เจ้ ลือ คูง. 10 จ้า ยองมู นี้ สเทเฟน วีไ่ ซป้านญา แฮ้งนา บ่า
*

6:5 6:5 นู้เวอ ฟีลิป ม้า ฟีลิป พระเยซู ศิษย์ มาง เย่ด ทื่อม่าง กา บ่าอ่า.
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ก่า จ่า เย, ไม้ สเทเฟน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง
ม่า จี่ ปี่ ง แฮ้งแม้แน จี่ เย.
11 แฮ้งย้า ยองมู ย้าง ช้อนกา สเทเฟน นา นี้ แม้ แน อาง
ไล้ จี่ กาน คูช,ี “กงู ค่า พ่าย่า นี้ มาง โมเสส แน พาจาว มาง
นา จี่ ฮูยา้ นา กงากย่า แอ” แน.
12 ยาว ยองมู แฮ้ง ค่ องช่าง อือ นา แน ยอคา อือ นา แน
อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ นา จี่ ซ้อ สเทเฟน นา ชู สภา
แซนฮี ดริน โย้ เวอ ซฺ่ืย แล ปี่ ชี่ เย. 13 แฮ้งย้า ยองมู นี้ ง ชฺา้ ง
ซฺ้า ยาว พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอ่า อือ เพล่อ ปี่ ชี.่ ยาว พี่ญ่าน ม้า
ม้า บ่าอ่า แฮ้อม
ื สเทเฟน นา นี้ แม้แน อางไล้ จี่กาน ชี, “ค่า
พ่าย่า นี้ ม้า โบสถ์ อางฮื่อ นี้ งนา แน โมเสส อางลี้ บอางล่าว
นี้ งนา กูญ่าม ย้า จี่ ฮูยา้ แง, 14 ไม้ กงูมู นี้ ยาง นี้ แม้แน จี่ นา
กงากย่า แอ, เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง ม้า โบสถ์ อางฮื่อ นี้ ง ก่างพ
ยา ยาว, โมเสส กงู นา อางลี้ บอางล่าว ปี่ ล่าชี่ นี้ ง เพ่น แง”
แน.
15 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค สภาแซนฮีดริน โย้เวอ ดื้งจา คูชี
อืม สเทเฟน แมก่ า โย้เวอ ฮูน คูชี เย. ยาว ยอง มย้าง ชี ส
เทเฟน แมก่า นี้ เท่วาด่า นา อางตู้ แน.

7
สเทเฟน ยิวชฺา้ ง อือ สภา ยอคา อือ ล้าก้า โย้เวอ จี่ ย้าง
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า สเทเฟน นา น้า ชี นี้
แม้แน, “ม้าม้า ลา?”
2 สเทเฟน มาง นี้ แม้ พอ ชีเย, “ย่าม่างยอคา เวอ แน ม้อง
น้าม นอง เวอ กงานา น้า ล่า ปาโน. พาจาว ล่าที่ อางฮื่อ ม้า
กงู อางฮู่ อับราฮัม แน ชี่ มางนา มย้าง ปี่ ชี.่ แฮ้เมอ เวอ ยา
เมโสโปเตเมีย แควน เวอ ดื้ง แง, ฮาราน อางเมิง โย้เวอ บ่า
1 ปุโรหิต
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กงา พ้าง ดื้ง แล กางซื้ง. 3 พาจาว มาง อับ ราฮัม นา นี้ แม้
แน จี่ ช่าง ชี, ‘อับราฮัม เวอ, นาง ค่อง แน นาง ย่าช่างม่อง
น้าม อือก้อง บ่าดื่ง แล โจ. นื้ งชฺา่ ตี กงา มย้าง ปี่ ล่าง โย้เวอ
แล ปาว.’ ✡ 4 แฮ้แม้ยาว อับราฮัม มือ เมโสโปเตเมีย แควน
เคลเดีย ชฺา้ ง อือ ดื้ง โย้เวอ แอ้น ยาว, ฮาราน อางเมิง โย้เวอ
ดื้ง แล ชีเย. จ้า อางโบ้ง มาง ซฺี้ ยาว. พาจาว มาง ยางนา ฮา
ราน อางเมิง โย้เวอ บ่าปี่ ดื้ง แล เย. แฮ้งเย่ อับราฮัม ฮาราน
อางเมิง โย้ เวอ อ่อก ลือ ชี. อามื้อ นองมู นื้ งชฺา่ ตี ดื้ง นู้เวอ
ดื้ง ล้า ชี.
5 “แฮ้ญ่ามเมอ พาจาว มาง อับราฮัม นา นื้ งชฺา
่ ตี ย่าง บ่า
ปี่ กางซื้ง เย. ล่า คื่อ ปาว่า ล่อ แนม อางอี้ แนม บ่า ปี่ เย.
แฮ้ญ่ามเมอ อับ ราฮัม อางย่า ทื่อ ม่าง แนม บ่า จา, จ้า พา
จาว มาง ก่ามค่า น ปี่ ชีเย. นื้ งชฺา่ ตี คาโคลาโค นี้ ง ยางนา
ปี่ แงแน. ยาว ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือนา ปี่
แงแน. 6 พาจาว มาง ยางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, ‘นาง อางย่า
อางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ นี้ ออ
ื นา ฮาก อางเจ้ ออางจาด อือ
นื้ งชฺา่ ตี เวอ กงาดื้ง แอ ปี่ แง. โย้เวอ ชฺา้ ง อือ ยองนา เค้คาม
ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง. แน ยองนา 400 ปี ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่
แง. 7 ชฺา้ ง ลอจาด นาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือ
นา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง. กงา ยองนา วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ แง.’ ✡
ยาว พาจาว มาง ม่า แล่ ชี,่ ‘ยาว ยองมู นี้ ยา่ นื้ งชฺา่ ตี โย้เวอ
อ่อกแอ ยาว นื้ งชฺา่ ตี นี้ มาง ก้อง ล้า กงานา ไว้ นาบทื้อ ล่า
คูแง.’ ✡
8 “พาจาว

มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี. ย่าเก ค่าพ่าย่
า นา พิธข
ี ลิบ* ฮา ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง. ยาว อับราฮัม มือ อางย่า
✡ 7:3 7:3 ปฐมกาล 12:1 ✡ 7:7 7:7 ปฐมกาล 15:13-14 ✡ 7:7 7:7 ปฐมกาล
15:14; อพยพ 3:12 * 7:8 7:8 พิธข
ี ลิบ นี้ ค่าพ่าย่า ง่าน อางคอ ตู่ตีน ต่อน พิธี
ย้าง.
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จา ชี อางเม้ง อิส อัค แน, เกิด
้ 8 นื ง เคอ ยาว อับ ราฮัม มือ
ยาง อางย่า ม่าง นา พิธข
ี ลิบ ฮา ปี่ ชี.่ ยาว จายล้าแล่ยาว อิส
อัค มือ อางย่า ค่าพ่าย่า จา ชี อางเม้ง ยาโคบ แน. ยาว ยา
โคบ อางย่า ค่าพ่าย่า 12 คู่น จา ชี. แน ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงู อางฮู่
อางพี่ อางเจ้อ ซื้บไกลือ ชี อือ ย้า.†
9 “ยาโคบ อางย่า ค่า พ่าย่ า อือ ยอง อางแพ้ อางเม้ง โย
เซฟ แน ชี่ มางนา เจอค้อย คูง เย. แฮ้งย้า โยเซฟ นา ชู ก่อง
ชีเย. โยเซฟ มือ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ ย่า เจ่น เพล่อ ชีเย. จ้า พา
จาว ม้า โยเซฟ มาง ก้อง ดื้ง ลือ ชีเย. 10 พาจาว มาง โยเซฟ
นา ปล่อง ชี. โยเซฟ อางตู กอางพาน กู เจ้อ อือ ปูน แล่ ชี.
ยาว พาจาว มาง โยเซฟ นา วีไ่ ซป้านญา จา แอ้น ปี่ ชี.่ พา
จาว มาง อียป
ิ ต์ ก่าซ้าด ฟาโรห์ แน ชี่ มางนา ฮาย โยเซฟ
นา ซอ ปี่ ชี.่ ยาว ก่าซ้าด ฟาโรห์ มือ โยเซฟ นา อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง
อือ นา แน อียป
ิ ต์ นื้ งชฺา่ ตี คาโคลาโค ย่าง ฮู พลา ปี่ ชี.่ แน
ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค อือ ฮู พลา
ปี่ ชี.่
11 “น่ อง เวอ บ่า มล่าง เย. ประเทศ อียป
ิ ต์ แน คานาอัน
แควน กู ต่องกู ตี่ อือเมอ ฮ่าง แน ล้าง เคม ชี. ชฺา้ ง อือ ฮ่าง
จฺ่ืงคู นาบาตา เย ตูกพานลาบ้าบ คูแง. 12 ยาว แฮ้ญ่าม เมอ
ยาโคบ คานาอัน แควน โย้เวอ ดื้ง แง. ยา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้
เวอ ฮ่าง จฺ่าเซฺ่อ อางจา แน กงากย่า ชีเย. แฮ้งเย่ ยาง อาง
ย่าย่าค่า อือนา โย้เวอ ซฺาแอ ฮ่าง วื้อ แอ ปี่ ชี.่ 13 ยาว โยเซฟ
อางอ้าย อือ ครัง้ ที่ 2 โยเซฟ ก้อง ฮ่าง วื้อ ลือ เมอ. นี้ เทอ โย
เซฟ ย่า ยาง ม้องน้าม อือนา ม่า แบ ปี่ ชีเย. ยา ยอง อางแพ้
มาง แน. ยาว ก่าซ้าด ฟาโรห์ มาง โยเซฟ ย่า ช่างม้ องน้า ม
แน ยูม
้ คล้าว ชฺา้ ง อือนา แบ โค ชีเย. 14 โยเซฟ ชฺา้ ง ซฺา แอ
ปี่ ชี่ ยาโคบ ยาง อางโบ้ง มาง แน ยาง ม้องน้าม อือนา ฮ้าว
†

7:8 7:8 ย่าเก ค่าพ่าย่า นา พิธข
ี ลิบ ฮา ปี่ นี้ พาจาว มาง ชฺา้ ง แน แบ ปี่ ง.
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แอ ปี่ ชีเย. ชฺา้ ง คาโคลาโค แฮ้ 75 คู่น เย. 15 ยาว ยาโคบ แน
ยอง ยูม
้ ชฺา้ ง คาโคลาโค ย่าง ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ดื้ง แล
ชี. ยาว ยาโคบ แน ยาง อางย่า คาโคลาโค กงู อางฮู่ อางพี่
อางเจ้อ ซื้บลือ ชี อือ โย้เวอ ย้า ซฺี้ โค ชี. 16 อับราฮัม มือ ท้า
มชฺา้ งซฺี้ ชี ยา้ เชเคม อางเมิง โย้ เวอ ฮาโมร์ อางย่า อือ ก้อง
วื้อ ชี ลาง ชี. ยาว ยาโคบ ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ศพ ย่าง โย้เวอ ย้า ชี ชี.
17 “พาจาว

มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ อางญ่าม ย่าง
ชา เคอ ล้า เมอ. อิสราเอลชฺา้ ง อือ ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ นา
18
บาตา บย่า เย จา แง. แฮ้ญ่ามเมอ ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ
ก่าซ้าด อางซฺ่ือ เพ่น ชีเย. ยา ประเทศ อียป
ิ ต์ นา ฮู พลา เย
ยา โยเซฟ อางเลิง่ นา บ่าแบ เย. 19 ก่าซ้าด นี้ ม้า บ่าแม่น เย
กงู อิสราเอลชฺา้ ง อือนา เค้คาม, จ้อบ ชี. แน กงู อางฮู่ อางพี่
อือนา เค้ ยอง อางย่า อางอี อือนา ล้างบ้า อางฮื่อ โย้เวอ วี
ซฺี้ ปี่ ชี.่
“โมเสส แฮ้ญ่าม เวอ เกิด
้ ลือ ชี, ยา อางแม่นอางมาง
ฮากนา บ่าตู่ เย. อางบา แน อางโบ้ง มาง เย่ด ยางนา อ่าญู
3 ลา เคอ ย้า ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ค่าว ปอ ไจ่ ชี. 21 ยาว ยางนา
ซ้า ล้อ ง เวอ กาน ล้างบ้า เวอ ปู้ย แอ ปี่ ชี.่ ก่าซ้าด ฟาโรห์
อางย่า ย่า บี่ มาง มย้าง ยาว ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ชี.่ 22 แฮ้
แม้ยาว โมเสส มือ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ อางไล่ คาโคลาโค อือ โค
แน เล่นแบ แล่ ชีเย. จี่ต่าง อางเลิง่ นี้ ง อางจี่คี่ แน ล่ากาน
กูยา่ งกูเจ้อ อืมมือ อางแบ อางคี่ เย.
20

23 “โมเสส

อ่าญู 40 ปี เคอ ยาว อิสราเอลชฺา้ ง ยาง อางเจ้
ออางจาด ชฺา้ ง อือนา บ่อซฺ้า แอ ชีเย. 24 ยาว อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง จา ชี, อิสราเอลชฺา้ ง ทื่อม่าง นา ตื่อชืก ชี. โมเสส มย้าง
ล้า ยาว อิส ราเอลชฺา้ ง มางนา ปล่อง ชีเย. แน อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง
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มางนา แซ่ ชีเย. 25 ยาว โมเสส เย้ง เย ยองมู นี้ ยา่ อางแบ
ย้า แน. พาจาว ม้า โมเสส นา ไจ อิสราเอลชฺา้ ง ยาง อางเจ้
ออางจาด อือนา ปล่อง ย่าเจ่น ปูน ปี่ ลือ ชี แน. จ้า กานแตว
อิสราเอลชฺา้ ง นี้ ยา่ บ่าแบ เย. 26 ซอทา แปล้น ล้ายาว อิสรา
เอลชฺา้ ง 2 คู่น จา ชีเย. ซี ลางกา ชี โมเสส ล้า มย้าง ล้า ยาว
เย่ดนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, ‘ไน้ ย่าช่างม่องน้าม กา บ้าเจอ อาง
ซี กาแน?’ 27 จ้า ค่าพ่าย่า อางซี ม้า โมเสส นา ต่าน ยาว นี้
แม้แน จี่ ชีเย, ‘นางนา อ่าซ่าง ชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู ต้างแต่ง
เพล่อ ปี่ ล่าแง? แน อ่าซ่าง ต้างแต่ง กงูนา ต้าดต่อน ปี่ ล่า
แง? 28 ยาว นา กงานา ชา แซ่ ล่าง ลา? มี้งก้อง อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง
มางนา แซ่ ชี แม้แน.’ ✡ 29 โมเสส มือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว
ยาง โย้ เวอ ฮื่น อ่ อกแอ ยาว มี เดีย น ชฺา้ ง อือ ค่อง เวอ ดื้ง
แล ชี. แน อางย่า ค่าพ่าย่า 2 คู่น กงา ชีเย.”
30 “40 ปี ปูน แลน ยาว เท่วาด่า มาง โมเสส นา ลือ มย้าง
ปี่ ชี่ เย. ตีอางกืออางคาก ซีนาย ตาแซ้ อางแท้ โย้เวอ. เท่วา
ด่า ม้า จฺืงจฺ้ืง ปาว บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ จา แง. 31 โมเสส มย้าง
ยาว บ่าเจ่อ ซี่ เย. ยาง เจ้ง แน มย้าง ซี้ ยาว แท้ แน ย่อ อ้อง
ฮู แล ชีเย. ยาว จี่ วีด อางซื้ง มาง อางเซง จี่ ย่าง นี้ แม้ แน
กงากย่า ชี, 32 ‘กงา นาง อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาว มาง เป. อับ
ราฮัม มาง พาจาว อิสอัค มาง พาจาว แน ยาโคบ มาง พา
จาว เป.’ ✡โมเสส แค ยืก ชีเย จฺืงจฺ้ืง ปาว โย้เวอ บ่าฮู จอ กา
เย.
33 “ยาว จี่ ว ี ด อางซื้ง มาง โมเสส นา จี่ ชา
่ ง แล่ ชี่ นี้ แม้
แน, ‘แค้บ ชอด แล่ โว! นาง นื้ งชฺา่ ตี จูง นี้ ย่า นื้ งชฺา่ ตี อาง
เซฺิ่ งอางซฺ้าง เป. 34 ยาว กงา อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ กงา ชฺา้ ง อือ
นา ตื่ อชืก แฮ้ง นา อางมย้าง เป. แน ยอง อูง้ อางเซง แฮ้ง
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นา กงากย่า แอ. แฮ้แม้ ยาว กงา ลู่ง ลือ ยองนา ปล่อง ลือ
แง. ยองนา อางตู กอางพาน ปูน ปี่ แง. นี้ แม้ แนยาว นาย่า
ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ พ่าว แอน แล่ ปาว! กงา นางนา ซฺา
✡
แอ ปี่ ล่าง.’
35 “โมเสส นี้ มาง นา ย้า อิสราเอลชฺา
้ ง อือ ยาง แมก่า เวอ
จี่ กาน ชี นี้ แม้แน, ‘นางนา อ่าซ่าง ชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู ต้าง
แต่ง เพล่อ ปี่ ล่า แง? แน อ่า ซ่าง ต้างแต่ง กงู นา ต้าดต่อ
น ปี่ ล่าง?’ ยาว พาจาว มางมือ เท่ วาด่า โมเสส จฺืงจฺ้ืง ปาว
บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ มย้าง ชี มาง ก้อง จี่ ลือ ปี่ ชี่ เย. ยาว พา
จาว มาง ยางนา ซฺา ลือ ปี่ ยาว อิส ราเอลชฺา้ ง อือ นา ปล่อง
ลือ ปี่ ง. แน อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ แง. 36 โมเสส ย่า
อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ปล่อง ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ อ่อกลือ ปี่
มาง. ยา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ทะเลแดง แน ตีอางกืออาง
คาก อือเมอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮา ชี
40 ปี เย. 37 โมเสส นี้ มาง ย้าเป อิสราเอลชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน
จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, ‘จ้างจ้าง เวอ พาจาว ม้า กงา แม้แน พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ซฺาลือ ปี่ ยาว นองนา ปี่ ล่าง. พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู นี้ ม้า นอง ม้องน้าม อือก้อง จายล้า แง.’ ✡ 38 โมเสส
นี้ มาง ย้า ตีอางกืออางคาก โย้เวอ อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่
งกง่า แน ดื้ง ชี มาง. ยา กงู อางฮู่ อางพี่ อือก้อง ทื่งกง่า แน
ดื้ง ชี. แน ยา เท่ วาด่า ยางนา ซีนาย ตาแซ้ โย้เวอ จี่ ชา่ ง ชี่
มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี. แน ยา พาจาว ม่าอู่บจี่ต่าง จี่วี
ดม้าม้า อางเลิง่ อือ, ลาบลือ ยาว กงูนา ปี่ ล่าแง.
39 “จ้า กงู อางฮู่ อางพี่ อือ ยาง จี่ต่าง นา บ่าน่า แน ยางนา
บ่าซอ เย. กงู อางฮู่ อางพี่ อือ นื งบา โย้เวอ ประเทศ อียป
ิ ต์
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โย้เวอ พ่าวแล ซี้ แงแน เย้ง จา เย. 40 ยาว โมเสส ซีนาย ตา
แซ้ โย้ เวอ ตาแล เมอ. ยองมู นี้ ยา่ อาโรน โมเสส อางอ้าย
มางนา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน, ‘โมเสส กงู นา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้
เวอ ซฺ่ืย อ่อกลือ ล่า ชี่ มางก้ อง บ้าเจอ ตอล้า ชี นามบ่าแบ
ตาแซ้ โย้เวอ ไล นื ง เคิน ญา แล. แฮ้แม้ยาว กงูนา ฮูบ
่ ปาน
แต่ง ปี่ ล่าปาว แก้บ้า ซฺ่ืยแล ล่า เซฺ่อ.’ ✡ 41 แฮ้ญ่ามเมอ ยอ
งมู ย้าง อ่ามย่าง อางย่า ฮูบ
่ ปาน แต่ง ยาว ไว้ ชีเย. แน อ่าม
ย่าง อางย่า ฮูบ
่ ปาน มางนา ซ้าด แซ่ ท่าน ยาว จฺ่าต้าง ม่อน
ลางกา ชีเย. ยอง ฮูบ
่ ปาน แต่ง ล้า ชี มางนา ไว้ ชีเย.
42 “แฮ้แม้ ยาว พาจาว ม้า ยองนา แมก่ า พลาบ ฮื่น ชีเย.
พาจาว มาง ยองนา ตอย มู่ง ท่า โย้ เวอ อู่ก่ือ อือ นา ไว้ ปี่ ชี่
เย. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แม้
แน,
‘อิสราเอลชฺา้ ง นอง เวอ,
40 ปี นู้เวอ นอง ตีอางกืออางคาก โย้เวอ ซ้าด แซ่ ท่าน
ชี่ นี้ ออ
ื .
กงานา บ่ากงา ท่าน ล่า เป.
43 นองมู นี้ ฮูบ
่ ปาน กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี อือ ไว้ ชี.
นอย่า พระโมเลค นา ไว้ ย้า ย้าง แต่ง ชี. แน เรฟาน
ฮูบปาน ย่าง คาตา แต่ง ชี.‡
แฮ้ แม้ ยาว กงา นองมู นา เว่อ แน ซฺา แอ ปี่ ล่าง
บาบิ โลน อางเมิง แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน, ยาว ย่า
เจ่น เพล่อ ปี่ ล่าแน.’ ✡
44 “กงู อางฮู่ อางพี่ อือ ตี อางกื ออางคาก โย้ เวอ ดื้ง เมอ
เต็นท์ พาจาว ไว้ยา้ จา เป. เต็นท์ แฮ้ พาจาว มาง โมเสส นา
มย้าง ปี่ ยาว ม่า แต่ง ปี่ ชีแ
่ ม้แน. 45 ยาว กงู อางฮู่ อางพี่ อือ
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เต็นท์ ย่าง กงา ยาว. ยองมือ เต็นท์ ย่าง เช่ โยชู วา ก้อง ซฺ่ื
ยกา เค่ แลน ชี. กงู อางฮู่ อางพี่ อือย่า ยอง นื้ งชฺา่ ตี รบ ย่าด
กงา ชี โย้เวอ แลน ชี. แฮ้ญ่ามเมอ พาจาว ม้า ยาง ตี ยอง
นา ปี่ ชี่ โย้เวอ, ชฺา้ ง จา อือนา ก่าอ่อก ชี. แฮ้งย้า เต็นท์ แฮ้
แฮ้เมอเวอ จาย ย้า โย้เวอ ดื้ง ล้า ชี. ก่าซ้าด ดาวิด อางญ่าม
อางเมิง ฮู พลา เมอ เคอ ย้าเย่. 46 พาจาว มาง ก่าซ้าด ดา
วิด นา นาบาตา ซอ เย่. ก่าซ้าด ดาวิด มือ พาจาว มางนา ป้า
ยาว, ยาโคบ พาจาว มางนา โบสถ์อางฮื่อ แต่ง ปี่ ชี.่ 47 จ้า ม้า
ม้า แน โบสถ์อางฮื่อ แต่ง ปี่ ชี่ ม้า ก่าซ้าด โซโลมอน ก่าซ้าด
ดาวิด อางย่า มาง เย. 48 จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม พาจาว อาง
ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า ชฺา้ ง อือ โบสถ์ อางฮื่อ แต่ง ชี โย้ บ่า ดื่ง เป.
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง นี้ แม้แน จี่
ชี ชี,
‘มู่ง ท่า นี้ กงา ต่างอี่ ย่าง. ชฺา้ งอางเมิง นี้ ย่า กงา ล่า คื่อ
น่าง เซฺ่อ ย่าง.
พาจาว มาง ม่า ชีเย. อ่าซ่าง มาง กงา ดื้งย้า แฮ้ง บ่า
แต่ง ปี่ ล่าตอ กา.
50 ไม้ ม้างม้าเจ้อ นี้ ออ
ื กงา แต่งล้า แอ.’ ✡
51 “นองมู นี้ ย่า ชฺา
้ ง อางล้าน แน น่า ป่าง อือ. นองมู นี้
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา กูเทอ ย้า บ่าตื่อ น้า
แน บ่าตื่อ ฮา เค่ กา. นอง อางฮู่ อางพี่ อือ บ้าเจอล้อแม้ ฮา
ลือ ชี นอง แฮ้แม้ยา้ ฮา เค่ แง. 52 นอง อางฮู่ อางพี่ อือ พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา กูคู่น ย้า เค่คาม โก้นก้าว ชี. ยองมู
นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อางมู, พระเยซู ลือ เมอ มอ ชี อือ
นา แซ่ ชี. แน นอ พระเยซู นา บ่า แม่น แน ฮา ป้าน่ อ ยาว
ยางนา แซ่ ชี. 53 พาจาว ม้า ยาง เท่ วาด่า มางนา ม่าย อาง
49
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ลี้ บอางล่าว แฮ้ง นองนา ฮ้าน ปี่ ลือ ปี่ ล่าง. จ้า นองมู นี้ ยา่
อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮา เค่!”
สเทเฟน นา แซ่ ชียา้ ง
ยอคา อือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ซ่อเพ่แช่ทา ย้า
นื งบาค่า แง. 55 จ้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง
สเทเฟน มาง ก้อง ดื้ง ลือ ชีเย. สเทเฟน มาง มู่ง ท่า ป่า ก
ย่า แงน ฮูแล ปี่ ยาว พาจาว มาง ล่าที่ แน พระเยซู มางนา
มย้าง ชีเย. พระเยซู พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า จูง ชีเย.
56 ยาว สเทเฟน จี่ เย นี้ แม้แน, “ฮู ปาว! กงา มู่ง พองอ่อก นา
มย้าง แอ. แน พระเยซู พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า จูง
ชี.” 57 แฮ้เมอ เวอ ชฺา้ ง มู อือ โฮ้กฮ้าว ล้า คู ชีเย อางเซงป้าด
จาแช เย. ยาว ล่าปู่ ย่าง น่าซื่ง เวอ วาบ แล่ คู ยาว สเทเฟน
ก้อง ฮื่น แล ชีเย. 58 ยาว สเทเฟน นา อางเมิง อางเง้ เวอ
เซฺ่อ แอ ยาว ลอบา จาน ชีเย. ชฺา้ ง สเทเฟน นา อางซีอางแล
จี่กาน คูชี อืม ยอง ค่าลาว อางเง้ ตูมเซฺ่อ ย่าง แล อ่อก แล่
คู ชี. ยาว ค่าพ่าย่า ย่าค่า อางเม้ง เซาโล แน ชี่ มาง ล่าคื่อ
ก่องทาง โย้เวอ โบย ชีเย. 59 แฮ้แม้ยาว ชฺา้ ง มู อืม สเทเฟน
มางนา ลอบา ย่าง ช้อนกา จาน ชีเย. แฮ้ เมอเวอ สเทเฟน
นี้ แม้แน อธิษฐาน ฮา ชีเย, “พระเยซู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ,
กงา อางค่องอางล้า มางนา ลือ ล่า ล่าปาว.” แน. 60 ยาว ส
เทเฟน มือ ป่าตู คู ยาว อางเซง บื้ง แน ฮ้าว ชี นี้ แม้แน, “จี่
วีดอางซื้ง มาง เวอ, นี้ เทอ ยอง อางซี ฮา ชี นี้ ยา่ ยองนา อา
งบล่าบ บ่าปี่ จา ปี่ โจ เป!” แฮ้แม้ จี่ เปิน ยาว สเทเฟน มือ
ซฺี้ กา ชีเย.
54 ยิวชฺา
้ ง

8
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ อางตูกอางพาน ย่าง
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นา แซ่ ชีน
่ ี้ เซาโล มาง อางแบ อางมย้าง ย้าเย่.
แน สเทเฟน นา แซ่ ชี่ นี้ ยา่ ยา อางซอ เย.
แฮ้ญ่ามเมอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ นาบาตา เย ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา ฮาก ก่า คูแง, ยองนา ฮาก บ่าโลง
เย. แฮ้แม้ยาว ยองมู ย้าง กามาง กาตี่ เย เปิดเลิน
้ แอ้น ชี. ยู
เดีย แควน แน สะมาเรีย แควน อือเมอ แอ้น ชีเย. จ้า ศิษย์
เอก อือ เกิง้ เกิง้ บ่า แอ เย. 2 ชฺา้ ง มู พาจาว มางนา ปีน แต
ปีนนา แน เจ่อ ชีอ
ื สเทเฟน ศพ ย่าง พูม ยาว สเทเฟน นา
่ อ
อูง้ ซฺ้า ชีเย. 3 จ้า เซาโล ม้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ นา,
ยอง ยูม
้ คล้าว อือเมอ อ้อง ชู แลยาว คอก ชู ล้อง แล ชี ตื่ง
ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า อือนา โค ย้า ชู ชี.
1 สเทเฟน

ฟีลิป พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า ชียา้ ง
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ยาว เปิด เลิน
้ กว่า ชี อือ ย่า, ยอง
จาดื้ ง ชี โย้ เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ม่า อู่ บ
ชีเย. 5 ยาว ฟี ลิป* ม้า สะมาเรีย แควน อางเมิง ทื่อ เมิง โย้
เวอ แลน ชี. ยาว โย้เวอ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ ย่าง ชฺา้ ง อือ
นา ม่าอูบ
่ ชีเย. 6 ชฺา้ ง มู อือ ฟีลิป ม่าอูบ
่ แฮ้งนา กงากย่า ยาว,
แน ยาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แฮ้ง กงามย้าง ยาว
ปีนแตปีนนา ย้า ดื้ง น้า คู ชี. 7 ยาว ยา แด่ยา่ ชฺา้ ง ก้อง อ้อง
ชี อือ นา ก่า ชี. ยาว แด่ ยา่ อืม มือ อางเซง บื้ง แน โฮ้ก ฮ้า ว
อ่อก คู ชีเย. ชฺา้ ง ล่าปู่ ล่าคื่อ อางง่อย แน ชฺา้ ง ต่องแก่ อือ
นา คาตา ย้า ยา โปยว ปี่ ชี.่ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ยา ชี นี้ ยา่ อางบ
8
ย่า ย้า. แฮ้แม้ ยาว อางเมิง แฮ้มาง ก้อง ชฺา้ ง อืม ม่อนซ้า
จาบื่อดื้งบื้อ ย้าเย่.
4

ซีโมน ก่าทา อางจา มาง
*

8:5 8:5 นู้เวอ ฟีลิป ม้า ฟีลิป ศิษย์ มาง เย่ด ทื่อม่าง กา บ่าอ่า เย.
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ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง จา ชีเย อางเม้ง ซี โมน แน. ยา อาง
เมิง แฮ้เมิง ก้อง ดื้ง ล้า มล่าง กาชา เย, แน ยา ก่าทา เล่น
ยาว นาบาตา เย่ ก่า ทา อางเลิง่ แฮ้ง คี่ แง. สะมาเรียชฺา้ ง
อือ บลื่ง แอ เคอ ย้าเย่. ยา ชฺา้ ง อางฮื่อ ล่าที่ อางจา มาง แน
ฮาจ่าแล่ง เย. 10 ค่ องช่าง คาโคลาโค ชฺา้ ง อางตู กอางพาน
จาย ชฺา้ ง อางจาอางปาง ยศ อางฮื่อ อางมอง เวอ เคอ อือ
ยางนา นาบาตา ซอ คูแง. ยาว นี้ แม้แน จี่กาง เย, “ค่าพ่าย่า
นี้ ม้า พาจาว มาง ล่าที่ อางเม้ง ‘ล่าที่ อางบย่า’ แน ชี่ ย้าง จา
แง” 11 ซีโมน ยา ก่าทา อางเลิง่ อือ แบ มล่าง กาชา เย. แฮ้
แม้ยาว ค่ องช่าง อือ ยางนา ซอ คูง เย. 12 จ้า ฟี ลิป พาจาว
มาง อางเลิง่ ย่าง ยองนา ม่าอู่บ ยาว แน พระเยซูคริสต์ ล่า
ที่ ย่าง ยองนา ม่า อู่ บ แบ ปี่ ยาว, ค่ องช่าง อืม มือ พระเยซู
นา เจ่อ คู ชี, ยาว ตื่ง ค่า พ่าย่ า ค่า บาย่า ย้า ล้างตือ พิธีบัพ
ติศมา ฮา แล่ ชี.่ 13 ซีโมน คาตา เย พระเยซู นา เจ่อ ชี. แฮ้
แม้ยาว ยาง ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ยาว ยาง มือ ฟีลิป
ก้อง กู ต่องกู ตี่ ย้า เค่ กว่า ชี. แน ฟี ลิป มาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า
ฮาตอกางอือ ฮายฮู ปี่ เมอ ยางมือ บลื่ง ย้าเย่.
14

ยาว ศิษย์เอก เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง อืม แบน
ชีเย. สะมาเรียชฺา้ ง อือ พระเยซู นา เจ่อ คูชี แน. แฮ้แม้ยาว
ยองมือ เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ซฺาแอ ปี่ ชี.่ 15 เปโตร แน
ยอห์น เย่ด โย้เวอ เคอ แอ ยาว. เย่ดมือ สะมาเรียชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชี อือนา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ง เย, ยองมู นา อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้ ปี่ แงแน. 16 ชฺา้ ง นี้ มู พระ
เยซู นา เจ่อ ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู ชีเย, จ้า อ่า
ซ่าง มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง บ่า กงาบู้ กาซื้ง
เย. 17 ยาว เปโตร แน ยอห์น เย่ด มือ ยองมู อางตู่ เวอ ล่าปู่
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โบย† ยาว, ยองมู คาโคลาโค ย่างมือ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง ย่าง กงาบู้ ชีเย.
18 ซีโมน มือ ศิษย์เอก อือ ค่ องช่าง อือ อางตู่ โย้เวอ ล่าปู่
ย่าง โบย ยาว, ชฺา้ ง อือ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงา
บู้ ชี แน มย้าง เมอ. ซีโมน มือ ยาง พลู้ ย่าง ศิษย์เอก อือนา
ฮ้าน ปี่ ชี่เย. 19 ยาว นี้ แม้แน จี่ เย, “กงานามมือ ล่าที่ นี้ แม้
แน จา ปี่ ล่า ปาว, ยาว กงามมือ ชฺา้ ง อือ นา ยอง อางตู่ โย้
เวอ ล่าปู่ โบย ยาว, ยองนา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
แฮ้ง กงาบู้ ปี่ ง แงแน.”
20 จ้า เปโตร ซีโมน นา อีจ
่ ้าด ชี นี้ แม้แน, “นา พาจาว มาง
ล่าที่ แฮ้งนา อางวื้อ กงากา แน เย้ง แง. แฮ้แม้แนยาว นาง
อางโต แน นาง พลู้ นี้ ง จี้บ โค โว! 21 พาจาว ม้า อางแบ นาง
นื งบา นี้ ย่า บ่า ซื อบ่าปลอง แน. แฮ้ แม้ แนยาว นา ล่า กาน
นี้ ง บ่ากงา ว่า กาน. 22 นี้ แม้แนยาว นาย่า นื งบาเพ่น อางบ
ล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว. ยาว พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า
โว. กาเทอกา พาจาว ม้าย่า นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า
นาตู้. 23 กงา อางมย้าง ย้า นาง นื งบา นี้ ยา่ อางบล่า บ แน
อางเลิง่ เจอค้อย อือ ปลื้ง ย้า จา แง.”
24 แฮ้แม้ยาว ซีโมน มาง นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย, “กงานา นาง
จี่ แม้แน บ่าปี่ เพล่อ ล่า โจ. แฮ้แม้ยาว ไน้ ยา่ กงานา, พาจาว
มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า ปี่ ล่าปาว, กงานา ปล่อง ล่าว แน.”
25 ยาว โย้เวอ เปโตร แน ยอห์น เย่ด พาจาว มาง อางเลิง
่
อางแม่น แฮ้ง ม่าอู่บ เปิน ยาว, เย่ด มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้ เวอ พ่าวแอ้ น แล่ ชีเย. แน เย่ด แก้ บ้า ย่อ แอ เมอ สะ
มาเรีย แควน โย้เวอ ไล ค่อง ย้า พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น
ย่าง ป่าว ม่าอูบ
่ ชี.
†

8:17 8:17 ยองมู อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย นี้ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ก่ามป่อน
ป้า เมอ อางเซิง่ อางไซ่ด่อล่อ แน.
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ฟีลิป เอธิโอเปีย ชฺา้ ง มางนา ม่าอูบ
่ ย้าง
26

จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เท่ วาด่า ทื่อองค์ มาง ฟี ลิป นา จี่ ชา่ ง
ชี นี้ แม้ แน, “ต่องปี่ ป่า กย่า ย่อ แอ้น ปาว. แก้ บ้า นี้ กย้า
แอ้น ปาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง จาย กาซา อางเมิง เวอ เคอ”
แน. (แก้ บ้า แฮ้ ม้า ตี อางกื ออางคาก เจิน
้ เจ้อ บ่า จา เย.)
27 แฮ้งเย่ ฟี ลิป ย่อ แอ ชี. โย้ เวอ ค่า พ่าย่ า เอธิโอเปี ย ชฺา
้ ง
ทื่อ ม่าง จา ชีเย. ยา เอธิโอเปีย ก่าซ้าด มาง ราชินี มาง ย่า
เจ่น เย. ยา ขันที เพล่อ ยาว ค่าบาย่า นี้ มาง อางเกิง่ อางก้อ
คาโคลาโค แฮ้ง ฮูพลา ปี่ แง. ยา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
พาจาว มางนา ไว้ จายลือ ชีเย. 28 ยาว อ่าม่อง ไค่ลอ ตา ยูม
้
พ่าวแอ แล่เมอ. ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มาง ปาบ
ย่าง อ้าน ชีเย. 29 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง
ฟี ลิป นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย, “อ่า ม่อง ไค่ลอ แฮ้ กาน ก้อง
แท้ แน อ้องแล โว.” 30 ฟีลิป มือ อ่าม่อง ไค่ลอ แฮ้กาน ก้อง
แท้ แน ฮื่น อ้อง แลน ชีเย. ยาว ยา ค่า พ่าย่ า มาง พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มาง ปาบ อ้าน อางเซง ย่าง กงากย่า
ชีเย. แฮ้แม้ยาว ฟีลิป มือ นี้ แม้แน น้า ชีเย, “นาง ปาบ อ้าน
แท้ น้า อางแบ กงา ไก ลา?” 31 ค่าพ่าย่า มาง นี้ แม้แน พอ
ชีเย, “ล้อ แม้ แบ กงากา แน อ่า ซ่าง มาง บ่า ม่า แบ ปี่ ล่า
น่ อ.” ยาว ยาง ฟีลิป นา ยาง อ่าม่อง ไค่ลอ เวอ ทื่งกง่า แน
ฮ้าว ตา ปี่ ชี.่ 32 นี้ ย่า พระคัมภีร ์ เวอ อางไล่ ค่า พ่าย่ า มาง
อ้าน ชียา้ ง นี้ แม้แน,
“ยางนา ชู ชี แกะ นา ชู แซ่ แม้แน.
ยา ทื่อก่าม แนม บ่ากงา จี่.
ยา แกะอางย่า ชฺา้ ง อางมื่อ ต่อ นฮู มาง ล้า ก้า โย้
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เวอ นี้ ม แน จา ชี แม้แน เพล่อ ชี. ‡
ฮาก ฮาย ซฺ่าจอ แมก่าก่อง แล่ ปี่ แง.
แน อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ บ่ากงา ลาบ.
ยา อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ือ บ่า จากื้ ง แน
ซฺี้ แอน ญา, อามือ ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่าจา
กาน.” §✡
34 ค่าพ่าย่า ขันที มาง ฟีลิป นา นี้ แม้แน น้า ชีเย, “ม่า ล่า
วแล พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้า ยาง อางโต แฮ้งนา จี่เคอ จ่า
แล่ง ลา อ้าว ฮากนา จี่เคอ แง?” 35 ยาว ฟีลิป มือ พระคัมภีร ์
นี้ ข้อ ก้อง ต่อ งก่า ต่าง จี่ ชี. แน พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น
ย่าง ค่าพ่าย่า ขันที มางนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย.
36 เย่ด แก้ บ้า เวอ อ่า ม่อง ไค่ลอ ตาล้า เมอ ตี ทื่อ ตี่ ล้าง
อางจา นา มย้าง ชีเย. ค่า พ่าย่ า ขันที มาง นี้ แม้ แน จี่ ชี,
“ล้าง ย้าง โย้เวอ จาน ญ้า. กงา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่
อางกงา ย้า ลา?” 37 ยาว ฟี ลิป มือ นี้ แม้ แน พอ ชีเย, “นาง
นื งบา โค แน เจ่อ ยาว, ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา แล่ อางก
งา ย้า.” ค่าพ่าย่า ขันที มาง นี้ แม้แน พอ ชีเย, “กงา อางเจ่อ
ย้า พระเยซูคริสต์ ย่า พาจาว มาง อางย่า” แน. * 38 ยาว ค่า
พ่าย่า ขันที มาง อ่าม่อง ไค่ลอ ย่าง ม่า จ่อด ปี่ ชี.่ ยาว ฟีลิป
เย่ดมือ ล้าง คล้าว โย้เวอ ลู่ งแอ ชี. ยาว ฟีลิป มือ ค่าพ่าย่า
ขันที มางนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ชี.
‡ 8:32 8:32 ยางนา ชู ชี แกะ นา ชู แซ่ แม้แน. ยา ทื่อก่าม แนม บ่ากงาจี่ ยา
33 ยางนา

แกะอางย่า ชฺา้ ง อางมื่อ ต่อน ฮู ล้าก้า โย้เวอ นี้ ม แน จา ชี แม้แน เพล่อ ชี. จี่ต่าง
นี้ ยา่ พระเยซู นา เพ้ก แง ยางนา ต้าดต่อน เมอ ยา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ เจ้ แน อางโต
บ่าแกจ่าแล่.

§

8:33 8:33 ซฺี้ แอน ญา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่าจา กาน, นี้ ยา่

“ยาง จี่วด
ี แฮ้งนา โญก คื้น แล ปี่ .” แน ฮา เวิม ทื่อช่าง กาย้า.

✡

8:33 8:33

อิสยาห์ 53:7-8 * 8:37 8:37 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 37 นู้เวอ แต้ม กาน แล่
ชี นี้ แม้. ฟีลิป พอ ชี “นาง นื งบาโค แน เจ่อ ยาว น้า อางฮา กงา กา.” เจ้าหน้าที่
มาง จี่ แง, “กงา อางเจ่อ ย้า พระเยซูคริสต์ ม้า พาจาว มาง อางย่า แน.”
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39 แฮ้แม้ยาว

เย่ด ล้าง เวอ ซฺ่ืยกา อ่อกล้า ชีเย. ยาว อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ฟีลิป นา ซฺ่ืยแล ชีเย. แฮ้แม้
ฮายยาว ค่าพ่าย่า ขันที มาง ฟี ลิป นา แมก่ า บ่ากงา มย้าง
แล่ เย. ยาว ค่าพ่าย่า ขันที มาง กย่าง เย แน แก้บ้า ย่อ แล
แล่ ชี. 40 ยาว ฟีลิป อาโซทัส อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ชี. พระ
เยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง อางเมิง กูเมิง ต้าว ย้า ป่าว กว่า
ชี, ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ ย้า.

9
1

เซาโล พระเยซู นา เจ่อ ย้าง

แฮ้ญ่าม เวอ เซาโล ย่า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ นา
แซ่ แงแน จี่แค ปี่ ชีเย. ยา ปุโรหิต อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา
2
ซฺ้าแอ ชีเย. โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าว แน ป้า แอ ชี. โจ้ดมาย นี้
ดามัสกัส อางเมิง ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ อือ เมอ ยอคา อือ นา ฮู ปี่ ง
เย. ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า
ย้า ชู ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย โตด ลาบ ปี่ ง.*
3

เซาโล ดามัสกัส อางเมิง โย้ เวอ แก้ บ้า ย่อ ชา เคอ แอ
เมอ, มู่งท่า โย้เวอ ซฺ้อก ย้า แปล้น ลือ ชี. ยาง อางโต โย้เวอ
แปล้น แน แวด ชี. 4 ยาว เซาโล มือ นื้ งชฺา่ เวอ เลิง แอ้น ชี.
ยาว จี่ เซง กงากย่า ชี นี้ แม้ แน, “เซาโล เวอ เซาโล เวอ นา
บ้าเจอ ฮาย กงานา คาม ล่าง?”
5 เซาโล มือ นี้ แม้แน พอ ชีเย, “นา อ่าซ่าง?” ยาว อางเซง
พอ ลือ ปี่ ชี,่ “กงา เยซู นาง เค่ คาม ล่าชี มาง ย้า, 6 ทานล้า
ยาว ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ อ้องแลน ปาว. โย้เวอ ชฺา้ ง จา
แง นางนา ม่า ล่าง นา บ้าเจอ กงา ฮา แงแน.”
*

9:2 9:2 เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จาย ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ แก้บ้า ย่อ
แอ นี้ 6 นื ง ย่อ แง.
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เซาโล ก้อง เค่ ล้า ชี อือ จี่เซง แฮ้งญา เย่ กย่า คู ชี,
จ้า ชฺา้ ง จี่ มางนา บ่าฮู มย้าง กาเย. แฮ้แม้ ยาว ยองมู ย้าง
นื งบาม่าน เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่อ่อก กาเย. 8 เซาโล ทาจูง ล้า ยาว,
แมนื อ ย่าง เจิน
้ เจ้อ นา บ่าฮูมย้าง กาเย. แฮ้งเย่ ชฺา้ งมู อืม
เซาโล นา ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย ชื้ง แลน ชี. 9 เซาโล
เจิน
้ เจ้อ นา บ่าฮูมย้าง กาแน เจิน
้ เจ้อ บ่ากงาจฺ่า บ่ากงาต้าง
แน 3 นื ง เย.
10 ดามัสกัส อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ พระเยซู นา เจ่อ มาง
จา เย, ยาง อางเม้ง อานาเนี ย แน. แมบืน† คล้าว โย้เวอ จี่วี
ดอางซื้ง มาง ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “อานาเนี ย
เวอ” ยาง พอ ชี นี้ แม้แน, “จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ กงา นู้เวอ
เป.”
11 จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชีเย, “ทานล้า
ยาว แก้บ้า อางเม้ง อางปลอง แน ชี โย้เวอ แล ปาว. ยาว ยู
ดาส‡ ยูม
้ โย้เวอ อ้องแล โว! ค่าพ่าย่า อางเม้ง เซาโล ทาร์
ซัส ชฺา้ ง มางนา น้า ซฺ้า แล โว! อามือ ยา อธิษฐาน ฮา แง.
12 ยาว เซาโล มาง ทื่อ ช่างกานญา แมบืน บืน มย้าง ชี. ค่า
พ่าย่า ทื่อม่าง จา ชียา้ ง อางเม้ง อานาเนี ย แน ยา ยูม
้ คล้าว
เวอ อ้องล้า ชี. ยาว ยาง อางโต เวอ ล่าปู่ โบย ชี, ยางนา ฮาย
ทื่อเทอ ฮูมย้าง ปี่ แง” แน.
13 อานาเนี ย นี้ แม้แน พอ ชีเย, “จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ, กงา
กงากย่า ย่า ชฺา้ ง อางบย่า จี่ กาแง. ค่าพ่าย่า นี้ ม้า นาง ชฺา้ ง
เยรู ซาเล็ม อางเมิง คล้าว โย้เวอ ดื้ง อือนา อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา ชีแน. 14 ยา ปุโรหิต ยอคา อือก้อง ล่าที่ กงา ชี. นู้เวอ ชฺา้ ง
คาโคลาโค นางนา นื งบาชี ล่าง อือนา ชู แง” แน.
7 ชฺา
้ ง

†

9:10 9:10 แมบืน นี้ พาจาว มาง ชฺา้ ง นา จี่ ช่าง ซี้ เมอ ตอล้า แง.
9:11 ยูดาส นี้ ม้า พระเยซู ศิษย์ มาง บ่าอ่า.

‡

9:11
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15 จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง อานาเนี ย นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย, “แอ

ปาว ค่าพ่าย่า นี้ มางนา กงา แช้ยู้ ย่า. ยา กงา อางเลิง่ อาง
แม่น นี้ ง กงา ป่าว กว่า แง. ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา แน ก่าซ้าด
มู อือ นา แน อิสราเอล ค่ องช่าง อือ นา กงาม่า แบ ปี่ แง.
16 ยาว กงาย่า เซาโล นา ฮายแบ ปี่ แน. ยา กงา ปาปาย อาง
ตูกอางพาน อาล้อม้อก กงา โอ้ด แง แน.”
17 ยาว อานาเนี ย มือ แอ้น ยาว ยูม
้ คล้าว เวอ อ้องแล ยาว,
ยาง ล่าปู่ ย่าง เซาโล อางตู่ เวอ โบย ยาว นี้ แม้แน จี่ ชี, “เซา
โล เวอ, พระเยซู นางนา มย้าง ปี่ ล่า ชี มาง. นาง แก้บ้า ย่อ
ล้า เมอ กงานา ซฺาล้า ปี่ ล่าง. นางนา ฮาย ทื่อเทอ มย้าง ปี่
ล่าง. แน นางนา ฮาย อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปลื้ง
แน จา ปี่ ล่าง.” 18 ยาว ม้างม้า เจ้อ จา เย ทื่อ เจ่อ อางเกด
แม้ แน เซาโล แมนื อ เวอ ซฺ้ อก เย อ่อก ลือ ชี. ยาว เซาโล
มือ ทื่อเทอ มย้าง ล้า แล่ ชีเย. ยาว ยาง ทานล้า ยาว ล้างตือ
พิธบ
ี ัพติศมา ลาบ ชีเย. 19 แน ฮ่างจฺ่า เปิน ยาว ยาง แฮ่งจา
แก่นคา ล้าชี.
เซาโล ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ม่าอูบ
่ ย้าง
ยาว เซาโล มือ ดามัสกัส อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ พระเยซู
ศิษย์ อือก้อง ไลนื ง ย้าเย่ ซ่าว ดื้ง ชี.
20 ยาว ยาง ซฺ้อก ย้า ยิวชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ พระเยซู อางเลิง่
อางแม่น ย่าง ป่าว แล ชี. ยา นี้ แม้แน จี่ เย, “พระเยซู ยา พา
จาว มาง อางย่า” แน.
21 ชฺา
้ ง คาโคลาโค เซาโล แฮ้แม้ จี่ นา กงากย่า ยาว นื งบา
ม่าน คูง แง. ยาว นี้ แม้แน จี่ กางเย, “ชฺา้ ง นี้ มาง บ่าอ่า ลา
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง เยซู นา เจ่อ อือ นา เค่ คาม
ชี ม้า? แน ยาง นู้ ล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ชู ยาว ปุโรหิต
ยอคา อือนา ปี่ แงแน บ่าอ่า ลา?”
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22 ยาว

เซาโล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ ล่าที่ จา เค่ เย. แน ยิวชฺา้ ง
ดามัสกัส อางเมิง ดื้ง อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ชี,่ พระเยซู ย่า พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด แช้ เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า
แน. แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง มู อืม เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่เจ้ แล่ตอ กาเย.
เซาโล ยางนา แซ่ แฮ้งนา ฮื่น ย้าง
ไลนื ง ปูน ชี ชา่ ยาว ยิว ชฺา้ ง อือ กื้ด คาน เซาโล นา ชา
แซ่ คู เย. 24 จ้า เซาโล แบออน แบ ชีเย. ยองมู ย่าง อางเมิง
ล้องก้อ เวอ ค่าวจอ ยาว เซาโล นา ล่อ แซ่ ชี ตื่ง มู่งคี่ นื งก้
อง ย้าเย่. 25 จ้า พระเยซู นา เจ่อ อือ เซาโล นา มู่งคี่ เวอ ค่าว
ซฺ่ืย ฮื่น ชีเย. ยองมู ย่าง เซาโล นา ซ้าล้อง อางฮื่อ คล้าว โย้
เวอ ดื้ง ปี่ ยาว กล่ามกล่าม แน อางเมิง ก้ามทื้อ เวอ คลา ลู่
งแอ ปี่ ชี่ เย.
23

เซาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชียา้ ง
26 เซาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ เคอ ลือ ยาว. ยาง
พระเยซู นา เจ่อ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แล ชี. จ้า ยอ แค
คูง แน บ่าเจ่อ คู เย เซาโล พระเยซู นา ม้าม้า แน เจ่อ ชีแน.
27 จ้า บารนาบัส ย่า เซาโล นา ศิษย์เอก อือก้อง ซฺ่ ืย แอ้น ยาว
อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย. แก้บ้า ย่อ เมอ เซาโล จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล้อ
แม้ กงามย้าง ชี, แน ยางนา บ้าเจอ จี่ชา่ ง ชี แน. บารนาบัส
อูบ
่ แล่ง เย ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ จาดื้ง เมอ เซาโล พระ
เยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ม่าอูบ
่ ชี เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน.
28 ยาว พระเยซู ศิษย์เอก มู อืม เซาโล นา ทื่ งกง่า แน ดื้ง ปี่
ชีเย. แฮ้แม้ยาว เซาโล มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชี.
แน พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ต้าว ย้า ม่า อู่ บ กว่า ชี
เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน. 29 เซาโล ยิวชฺา้ ง กรีก ต่าง จี่ อือนา
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จี่เจ้ ช่าง ชีเย. แฮ้งย้า ยองมู ย้าง เซาโล นา ชา แซ่ คูง แง.
30 พระเยซู นา เจ่อ อืม นี้ เลิง
่ แบ ยาว ยองมู ย้าง เซาโล นา
ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย ล้องตา แอ้น ชีเย. ยาว ทาร์ซัส
อางเมิง โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี่ เย. ทาร์ซัส ค่อง นี้ ยา่ เซาโล ค่อง
เกิด
้ ชี ย้างย้า.
31 แฮ้แม้ฮายาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ
ยู เดีย แควน กาลิ ลี แควน แน สะมาเรีย แควน จา ดื้ง คูชี
อืม จาบื่อดื้งบื้อ เย จา คู ชี. ยองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา
นาบทื้อ คูง เย. แฮ้แม้ ฮายาว ยองมู ย้าง อางอ้าน ย่าง ล่อ
บ่าปา เย่ พระเยซู นา เจ่อ แลน แล่ คู ชี. แน อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า ยองนา ปล่อง เย. แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชีอม
ื บย่า เค่ ชี.
เปโตร ลิดดา อางเมิง แน ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ แลน ชี
32 เปโตร กูต่องกูตี่ ต้าว แน แล เมอ, ยาง ลิดดา อางเมิง
โย้เวอ แลน ชี. ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา บ่อ ซฺ้า แล ชี.
33 แน ยา โย้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา มย้าง ชี อางเม้ง ไอเนอั
ส แน. ยา ต่องแก่ เพล่อ ยู่ ป่า ม เวอ ยู่ ล้า 8 ปี เคอ ชา เย่.
34 เปโตร ยางนา จี่ ชา
่ ง ชี นี้ แม้ แน, “ไอเนอั ส เวอ, พระเยซู
คริสต์ นางนา พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ล่างญา! ทานล้า ยาว ยู่
ป่าม กอ ปาว!” ยาว ไอเนอัส ม่าง ซฺ้อก ย้า ทานล้า ชี. 35 ยาว
ชฺา้ ง คาโคลาโค ลิด ดา อางเมิง แน ชาโรน อางเมิง โย้ เวอ
จา ดื้ง ชี อืม, ไอเนอัส นา มย้าง ยาว ยองมู ย่าง จี่วด
ี อางซื้ง
มางนา เจ่อ คู ชี.
36

ยัฟฟา อางเมิง โย้ เวอ ค่า บาย่า พระเยซู นา เจ่อ มาง
ทื่อ ม่าง จา เย. ยาง อางเม้ง ทาบิธา แน, ฮีบรู ต่าง เย. จ้า
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กรีก ต่าง นี้ โดรคัส§ แน ฮ้าว แง. ยา อางเลิง่ อางแม่น อาง
เลิง้ กาเย ฮา แง. แน ชฺา้ ง อางตูกอางพาน นา อางเกิง่ เปิ่ ง
ปี่ แง. 37 แฮ้ญ่าม ยา ด้ากย้าง ซฺี้ ชี ยาว ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง ชฺา้ ง
อืม ยาง ศพ ย่าง ล้างคล่าว ปี่ ชี่ ยิว อางลี้บอางล่าว แม้แน.
ยาว อางฮ้อง อางท่า เวอ ชี แล ยาว ล่อ พูม เย. 38 ยาว ลิด
ดา อางเมิง นี้ ยา่ ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ อางแท้ เย. พระเยซู
นา เจ่อ อือ เปโตร ลิดดา อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชี แน กงากย่า
ยาว, ยองมู ย้าง ค่าพ่าย่า 2 คู่น ซฺาแอ ป้า ปี่ ชี่ นี้ แม้แน, “กงู
ก้อง อางไว่ แน เค่ ล้า ปาว!”
39 แฮ้แม้ ยาว เปโตร มาง ค่าพ่าย่า ม่าง เย่ด ก้อง เค่ แล
ชีเย. เคอ แล ยาว เย่ด มือ เปโตร นา อางฮ้อง อางท่า เวอ
ซฺ่ืย ตาแลน ชีเย. แมม้า ย มู อือ เปโตร ก้อง จูง อูง้ แวด คู
ชีเย. ยาว ค่าลาว อางเง้ ตูมเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม โดรคัส
แมม้าย อือนา เพิด ปี่ ชี่ ย้าง ม่ายฮู ปี่ ชี่ เย. 40 เปโตร ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา ม่า อางฮ้อง อางเง้ เวอ อ่อกแอ ปี่ ชี่ เย. ยาว
ยาง ทื่อม่าง แน ป่าตูคู อธิษฐาน ฮาย ป้า ชี. ยาง แมก่า ย่าง
ศพ จา ป่ากย่า พลาบ แอ ปี่ ยาว จี่ ชี นี้ แม้แน, “ทาบิธา ทาน
ล้า ปาว!” โดรคัส ม่าง ซฺ้อก เย แมนื อ ย่าง พอง ล้า ชี. แน
เปโตร นา ฮูมย้าง ยาว ยาง ทาดื้ง ล้า ชีเย. 41 เปโตร แฮ้งเย่
โดรคัส นา ล่าปู่ ชู ทาจูง ล้า ปี่ ชี.่ ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
ชี อือ นา แน แมม้า ย มู อือ นา ฮ้าว อ้อ งล้า ปี่ ยาว ยองนา
ฮาย มย้าง ปี่ ชี่ โดรคัส ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แน.
ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ จ่อด ย้า แบ โค ชี. แฮ้แม้
ยาว ชฺา้ ง อางบย่า เย จี่ วีด อางซื้ง มางนา นื งบาชี ยาว เจ่อ
ล้า คูช.ี 43 เปโตร ยัฟฟา อางเมิง โย้ เวอ ไลนื ง เย ดื้ง แลน
42 นี้ เลิง
่

§

9:36 9:36 โดรคัส นี้ กรีก จี่ต่าง. แน ทาบิธา นี้ อารเมค จี่ต่าง. จี่ต่าง 2 เจ้อ นี้
ฮอป่อง นา ฮา แง.
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แล่ช.ี่ ซีโมน ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า มาง ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง แล
ชีเย.

10
โครเนลิอส
ั ยาง ชฺา้ ง มางนา ม่า เปโตร ก้อง แอ ปี่ ชี่ ย้าง
1 ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ ตาฮ้าน นายร้อย* ทื่อม่าง จา แง
โรมชฺา้ ง เย. แน อิตาลี กองพัน เวอ ตาฮ้าน มาง เย. อางเม้ง
โครเนลิ อส
ั แน. ยา กองร้อย ฮูพลาฮู มาง เย. 2 ยา ศาสนา
ทื้อจ่า อางแม่น เย. ตื่ง ยาง อางโต แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ พา
จาว มางนา นาบทื้อ คูง เย. ยา ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา
ปล่อง ยาว อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ ง ปี่ เย. แน พาจาว มางนา อาง
เลิง้ กา ย้า อธิษฐาน ฮาย ป้า แง. 3 แฮ้เมอ เวอ 3 โมง มู่งคี่
ล้าก้า เวอ โครเนลิอส
ั แมบืนบืน† ชี เจ้ง ย้าเย่. พาจาว เท่วา
ด่า ทื่อม่าง มาง ยางนา อ้อง จี่ชา่ ง ล้า ชี นี้ แม้แน, “โครเนลิ
อัส เวอ.”
4 ยาว โครเนลิ อส
ั พาจาว เท่ วาด่า มางนา อางแค แน
บลื่ง แน ฮู ยาว น้า ชี นี้ แม้ แน, “บ้า เจอ?” แน. แฮ้ แม้ ยาว
พาจาว เท่วาด่า มาง ยางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “พาจาว ม้า
นาง อธิษฐาน ฮาย ป้า ย้าง กงากย่า ญา. แน ยา นาง ชฺา้ ง
อางตูกอางพาน นา ปล่อง อางเกิ่งอางก้อ เปิ่ ง ปี่ แฮ้งนา นื
งบาจาบ ล่าง. 5 อามือ ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ซฺา แอ ปี่
โว. ค่าพ่าย่า อางเม้ง ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา นาง
ก้อง ซฺ่ืยล้า โว. 6 ยา ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า อางเม้ง ซีโมน
แน ชี่ มาง ก้อง จาดื้ ง แง. ยาง ยูม
้ นี้ ยา่ ทะเล ก่องทาง โย้
เวอ.”
*
†

10:1 10:1 นายร้อย นี้ โรมชฺา้ ง อือ ตาฮ้าน. ตาฮ้าน 100 คู่น นา ฮูพลา แง.
10:3 10:3 แมบืน นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง นา ซฺาลือ เมอ ตอล้า ปี่ ย้าง.
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7 พาจาว

เท่วาด่า ม่าง โครเนลิอส
ั นา จี่ชา่ ง เปิน ยาว เจิก
่
แล ชีเย. แฮ้งเย่ โครเนลิ อส
ั ม่าง ยาง ยูม
้ คล้า ว โย้เวอ ย่า
เจ่น อือนา 2 คู่น ฮ้าว ล้า ปี่ ชี,่ แน ตาฮ้าน อางเก่ ยอางเลิง้ ,
ศาสนา นาบทื้อ อางแม่น ทื่อม่าง มางนา ยางก้อง ฮ้าวล้า ปี่
ชี.่ 8 ยาว ยาง อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชียา้ ง ยองมู นา อู่
บน้า ปี่ ชี่ เย. แฮ้แม้ฮายาว ยองมู นา ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ
ซฺาแอ ปี่ ชี.่
เปโตร แมบืน แม้แน มย้าง ชียา้ ง
จายล้า แล่เมอ ยองมู ย้าง แก้บ้า ย่อ ยัฟฟา อาง
เมิง โย้เวอ ชาเคอ แล เมอ, แฮ้ญ่าม ย่า นื งก้องฮ่างจฺ่าญ่าม
ชาเคอ กาชา เย่. ยาว เปโตร มือ ยูม
้ ดาดฟ้า เวอ ตาแล
อธิษฐาน ฮา แล ชี. 10 เปโตร ฮ่างแบ่ ฮ่างจฺ่า ซี้ง เย. แฮ้ญ่าม
เวอ ชฺา้ ง ยูม
้ คล้า ว จา อือ ก่างพ่า แต่ง คู เมอ เปโตร มือ
แมบื้น แม้แน มย้าง ชีเย. 11 ยาว มู่ง ย่าง พองอ่อก นา มย้าง
ชีเย. แน ม้างม้า เจ้อ มย้าง ชีเย. พ้า อางฮื่อ คลา ลู่ ง ลือ ชี
แม้แน จา เย. พ้า แฮ้ พื้น ย่า 4 แจ้ง แน พือ ยาว เทิง ชี ชีเย.
ยาว กล่า มกล่าม แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ คลา ลือ ปี่ ชี.่ 12 พ้า
คล้า ว โย้ เวอ ซ้าด กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า จา แง. ตื่ง ซ้าด ต่อ โจง
กว่า อือ แน ฮาย่า อือ เย. 13 แน อางเซง นี้ แม้แน จี่ เย, “เป
โตร เวอ, ทานล้า ยาว ซ้าด นี้ ออ
ื นา แซ่ จฺ่า โว!”
9 ทื่อนื ง

เปโตร นี้ แม้ แน พอ ชีเย, “บ่ากงา เป จี่ วด
ี อางซื้ง มาง
เวอ. กงา ซ้าด อางโซอางซา โมเสส อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ
บ่าปี่ จฺ่า อือ บ่าจฺ่า กางซื้ง.”
14

ยาว อางเซง แล่ง แน ทื่อ เทอ จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “ม้าง
ม้า เจ้อ อางเกิง่ พาจาว มาง ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ยาว, นา บ่า เซฺิ่
งบ่าซฺ่าง แน บ่า ทื่อ กานโจ.” 16 อางเลิง่ นี้ แม้ แน 3 เทอ เย
15
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ตอล้า ชี. ยาว อางเกิง่ คาโคลาโค ย่าง มู่งท่า โย้เวอ ซฺ้อก เย่
ฮ้าน พ่าวแลน แล่ ชี.
17 เปโตร

นื งบาม่าน ชี แมบืน แม้แน มย้าง ชี นี้ ยา่ บ้าเจอ
นา ฮา แงแน. ยาว แฮ้ญ่าม เวอ ชฺา้ ง โครเนลิอส
ั ซฺาล้า ปี่ ชี่
อืม ล้องก้อ ก้ามทื้อ ล้าก้า โย้เวอ จูง คู ชี, แน ซีโมน ยูม
้ ย้าง
18
น้า ซฺ้า ชี. ค่าพ่าย่า แฮ้มู มือ ฮ้าว น้า ชี นี้ แม้ แน, “ซี โมน
ฮาก เปโตร แน ฮ้าว แฮ้ม้า นู้เวอ ช่า ดื้ง” แน.
19 เปโตร ยาง อางเลิง
่ แมบืนบืน ชียา้ ง เย้ง จา เมอ, อางค่

องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย,
“ค่าพ่าย่า 3 คู่น จา แง นางนา น้า ซฺ้า ล่าง. 20 ทานล้า ปาว
อางอ่อก เวอ ลู่งแอ ปาว. กงา ยองนา ฮ้าว ล้า ปี่ แอ่. แฮ้แม้
ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่าเย่ง กานโจ ยอง ก้อง เค่แอน โว.” 21 ยาว เป
โตร ลู่งแอ้น ยาว ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย, “นอง ชฺา้ ง ซฺ้า
กว่า ม้า, กงา ย้า บ้าเจอ เวอ?”
ย้าง นี้ แม้แน พอ ชีเย, “ตาฮ้าน นายร้อย โครเน
ลิ อส
ั กงู นา ซฺาล้า ปี่ ล่าง. ยา ชฺา้ ง อางแม่น พาจาว มางนา
นาบทื้อ แง. แน ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ยางนา นาบทื้อ แง.
พาจาว เท่วาด่า มาง ยางนา ม่า นางนา ป้า ล่ายาว ยาง ยูม
้
โย้เวอ แล ปี่ ล่าง. นาง อางเลิง่ อูบ
่ แฮ้ง น้า แงแน.” 23 แฮ้
แม้ยาว เปโตร ค่าพ่าย่า 3 คู่น อือนา ช่าง ยูม
้ เวอ ซ่าวดื้ง ปี่
ชี.่ ซอทา แปล้น ล้ายาว เปโตร มือ ยองก้อง เค่แลน ชี. แน
ชฺา้ ง ทื่อบ่า ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ คาตา
เค่แอน ชี. 24 ทื่อนื ง จายล้า แล่ยาว ยองมู ย้าง ซีซารียา อาง
เมิง โย้เวอ เคอ ล้า ชี. แฮ้เมอ เวอ โครเนลิอส
ั มือ ยองมู นา
ล่อ จา เย. ยาว โครเนลิ อส
ั ม่าง ยาง ย่า ช่างม้ องน้า ม แน
อางช่าง อางเก่ยอางเลิง้ กา อือนา คาตา ย้า ป้า ฮ้าว ล้า ชี.
22 ยองมู
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25 เปโตร ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ชา ย่อ อ้องแล เมอ.

โครเนลิอส
ั
ม่าง มย้าง ยาว เปโตร ล่าคื่อ เวอ บอกไว้ ชีเย. 26 ยาว เปโตร
โครเนลิอส
ั นา ชูทานล้า ปี่ ชี่ แน นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย, “ทาน
ล้า ปาว กงา นอง แม้แน ชฺา้ ง ทื่อช่างกานญา.” 27 เปโตร โค
รเนลิอส
ั นา จี่ชา่ งปา แน ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ย่อ อ้องแล ชีเย.
แน โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า ช้อนกาจา นา มย้าง แล ชีเย.
28 เปโตร ยองมู นา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย, “นองมู นี้ อางแบ
ย้า ยิวชฺา้ ง อือ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ซฺ้ามี นี้ ยา่ อางลี้ บอางล่า
ว เวอ อางซี แน. จ้า พาจาว มาง กงานา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง.
ฮากนา บ่าฮ้าว แจ ชฺา้ ง บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง แน. 29 แฮ้งย้า กงานา
ชฺา้ ง ลือ ฮ้าว ล่า เมอ, กงา เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ แง. จ้า กงา อางอี้
น้า ล่าปานา นองมู นี้ ยา่ กงานา บ้าเจอ ฮา นา ฮ้าว ล้า ปี่ ล่า
แง?”
30 แฮ้ แม้ ยาว โครเนลิ อส
ั มือ นี้ แม้ แน พอ เย, “4 นื ง จา
ช่าง นู้เวอ 3 โมง มู่งคี่ล้าก้า อามื้อ นี้ ญ่าม แม้แนย้า กงา ยูม
้
คล้าว โย้เวอ อธิษฐาน ฮาจา เมอ, ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง.
ค่า ลาว อางป่อน แปล้น บล่า บบล่า บ แน ตูม แล่ ยาว กงา
ล้าก้า โย้เวอ จูง ลือ แง. 31 ยาว กงานา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ล่าง,
‘โครเนลิ อส
ั เวอ, พาจาว มาง นาง อธิษฐาน ฮา ย่าง กงาก
ย่า ญา, แน นาง ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา อางเกิง่ อางก้อ
เปิ่ ง ปี่ แฮ้ง ซอ แง. แน นี้ งย้า พาจาว มาง นางนา ปื้ อ ล่าง.
32 นางนา ม่า ล่าง ชฺา
้ ง ซฺาแอ ปี่ โว ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ. ซี
โมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา ป้า ยาว นู้เวอ ฮ้าว ล้าน โว.
ยา ซีโมน ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า มาง ยูม
้ ทะเล ก่องทาง โย้
33
เวอ ดื้ง แง.’ แฮ้แม้ยาว กงาม ซฺ้อกย้า ชฺา้ ง ซฺาแอ นางนา
ป้า ยาว ฮ้าว แอ ปี่ ล่าแอ่. แน นาง ล้า ชี นี้ ง นาบาตา ย้า ยีน
่
ดี ฮา แง. อามื้อ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ทื่งกง่า
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แน จา แง. จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง นางนา จี่ ปี่ ล่าง แฮ้ง น้า
คู แงแน.”
เปโตร พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ย้าง

เปโตร มือ ต่องก่าต่าง นี้ แม้แน จี่ ชีเย, “อา
มื้อ กงา แบ ตืกตืก คางญา พาจาว ม้า อ่าซ่าง มางนา แมก่
า บ่าชี่ แน. 35 ยา ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด ยางนา นาบทื้อ อือนา ยาง
ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง. 36 แน อางเลิง่ อางแม่น อิสราเอลชฺา้ ง อือนา
พาจาว มาง ปี่ ชี่นี้ นองมู นี้ ง อางแบ คูยา้ . พาจาว ม้า พระ
เยซู อางเลิง่ แฮ้ง ปาปาย ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา ยาง ชฺา้ ง เพ
ล่อ ปี่ แงแน. พระเยซู ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง,
อิสราเอลชฺา้ ง อือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง แอ่ แน บ่าอ่า. 37 แน นอ
งมู นี้ ง อางแบ คู ยา้ พระเยซู ประเทศ อิสราเอล โย้เวอ บ้า
เจอ ฮาย ชี แน. กาลิ ลี แควน โย้ เวอ ต่อ งก่า ต่าง ฮาย ชี,
พระเยซู ฮา ชี นี้ ยา่ ยอห์น ชฺา้ ง อือ นา ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา
อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว เมอ ฮาย ล้า ชี. 38 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า,
พระเยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง อางเลิง่ นี้ ย่า. ยางนา พาจาว
มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ฮาย จา ปี่ ชี่ แน ล่าที่
ปี่ ชี. นองมู นี้ ง อางแบ ย้า, พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี
ต้าว ย้า. แน นองมู นี้ ง อางแบ ย้า ยา ชฺา้ ง แด่ ยา่ อ่อง ปี่ ชี่
อือ นา ล้อ แม้ ก่าอ่ อก แงแน. พาจาว ม้า พระเยซู ก้อง ดื้ง
แง. นี้ งย้า พระเยซู อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮากงา กาแง. 39 กงา พระ
เยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง ยิวชฺา้ ง อือ นื้ งชฺา่ ตี อือเมอ จ่อด แน
อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้งนา กงามย้าง แอ. แน ยองมู
ย้าง ยางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด แซ่ ชี. 40 จ้า พระเยซู
ซฺี้ 3 นื ง เคอ ยาว พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ยาว ฮากนา
34 แฮ้แม้ยาว
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มย้าง ปี่ ชี.่ 41 จ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค แน มย้าง ปี่ ง บ่าอ่า เป. พา
จาว ม้า ชฺา้ ง ยาง แช้ยู้ พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ชี่ อือนา ญา มย้าง
ปี่ ง. แน ชฺา้ ง พี่ ญ่าน เพล่อ คูชี นี้ อือ กงูมู นี้ งย้า. พระเยซู
ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่เมอ ยางก้อง ทื่งกง่า แน กงาจฺ่ากงาต้าง ชี
อือ ย้า. 42 ยา กงูนา ม่า ล่าง อ่อกแอ ยาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ฮากนา ป่าว แบ ปี่ โว. พระเยซู ย่า พาจาว มาง ต้าง
แต่ง ชฺา้ ง อางแต่ แน ชฺา้ ง อางซฺี้ อือ นา ต้าดต่อ น ปี่ ชี่ มาง
ย้า. 43 แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อืม พระเยซู นา พี่ญ่าน เพ
ล่อ ปี่ ง. พระเยซู ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา เจ่อ อือนา ยอง อาง
ซีอางบล่าบ ฮา ชี อือ ปล่องปูน ปี่ ชี.่ ”
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้
ชียา้ ง
44 เปโตร พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง จี่ จา เมอ, อางค่ องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค ดื้ง น้า อือก้อง ดื้ง ลือ
ชี. 45 พาจาว ม้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง ย่าง ปี่ ชี่ เย. แฮ้ แม้ ยาว เปโตร ก้อง ยิว ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ ยาว เค่ ล้า คูชี อืม นื งบาม่าน คู ชีเย. 46 ยองมู
ย้าง กงากย่า ชี ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ ชี แน
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูชี แน. 47 เปโตร จี่ เย นี้ แม้
แน, “ยองมู นี้ ยา่ กงู แม้แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
กงาบู้ คูงญา. นี้ แม้แนยาว ยองมู นี้ ง มือ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศ
48
มา ฮา แล่ อางกงา ย้าเป” แน. แฮ้งย้า เปโตร มือ ยิวชฺา้
งบ่าอ่า อือนา ม่า พระเยซู คริสต์ อางเม้ง โย้เวอ ล้างตือพิธี
บัพ ติศ มา ฮา แล่ ปี่ ชี.่ แฮ้ แม้ ฮายาว ยองมู ย้าง เปโตร นา
ช่าง ยอง ก้อง 2-3 นื ง ซ่าว ดื้ง แล่ ปี่ ชี.่
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เปโตร เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แล ชียา้ ง
แฮ้ญ่าม เวอ ศิษย์ เอก มู แน ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อา
งมู ยูเดีย แควน ดื้ง อือย่า, กงากย่า ชี ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พา
จาวจี่ ต่าง ย่าง เจ่อ คูชี แน. 2 แฮ้แม้ยาว เปโตร เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ พ่าว แล แล่เมอ, ยิวชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ
ช้อนกา ยางนา จี่ ชีเย. 3 “บ้าเจอ นา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ยูม
้ โย้
เวอ อางอ้อง แล แน. ยาว ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่าง อางจฺ่า
อางต้าง แน. นี้ แม้ ฮา นี้ ย่า อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ อางซี
เป.”
4 แฮ้งเย่ เปโตร มือ อางเลิง
่ กูยา่ งกูเจ้อ ตอล้า ชี ย้าง, ต่อ
งก่า เมอ จาย ยองมู นา อู่บน้า ปี่ ชี่ เย. 5 “กงา ยัฟฟา อาง
เมิง โย้เวอ อธิษฐาน ฮา จา เมอ, กงา แมบื้น แม้ แน มย้าง
แอ, ม้างม้า เจ้อ พ้า อางฮื่อ คลา ลู่ ง ลือ ปี่ ชี แม้ แน จา แง.
พ้า แฮ้พืน 4 แจ้ง แน พือ ยาว เทิง ชี ชี. ยาว กล่ามกล่าม แน
มู่งท่า โย้เวอ จาย กงาก้อง กลา ลือ แง. 6 กงาม แมนื ออ่าว
ย้า พ้า คล้า ว โย้ เวอ ฮู แอ. ซ้าด บ่า จฺ่า แจ กางอือ จา แง,
ซ้าด นี้ ออ
ื ย่า นื้ งชฺา่ ท่า ซ้าด ล่า คื่อ 4 คื้อ อือ, ซ่องก่องซ้าด,
ซ้าด ต่อ โจง กว่า อือ, ฮาย่า มู่ง เวอ ปย้าม กว่า อือ. 7 ยาว
กงาม อางเซง จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้แน, ‘เปโตร เวอ ทาน
ล้า ยาว ซ้าด นี้ ออ
ื นา แซ่ จฺ่า โว!’
1

8 “จ้า

กงาม พอ แอ นี้ แม้แน, ‘บ่ากงา เป จี่วด
ี อางซื้ง มาง
เวอ. กงา ซ้าด อางโซอางซา โมเสส อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ
บ่าปี่ จฺ่า อือ บ่าจฺ่า กางซื้ง.’
9 “ยาว

มู่งท่า โย้เวอ อางเซง จี่ลือ แล่ ปี่ ง นี้ แม้แน, ‘ม้าง
ม้า เจ้อ อางเกิง่ พาจาว มาง ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ยาว, นา บ่า เซฺิ่
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งบ่าซฺ่าง แน บ่า ทื่อ กานโจ’ 10 นี้ แม้ แน อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้
ย่า อางตู้ กาแน 3 เทอ เย. ยาว อางเกิง่ คาโคลาโค ย่าง มู่ง
ท่า โย้เวอ ทื่อเทอ ฮ้าน พ่าว แล แล่ ชี.
11 “ยาว ซฺ้ อก ย้า ชฺา
้ ดื้ง แฮ้ ลาง
้ ง 3 คู่น ลือ แง กงา ยูม
ก้อง เวอ. ค่าพ่าย่า แฮ้มู ย่า ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ จายลือ
คูแง. ชฺา้ ง ซฺา ลือ ปี่ ชี,่ กงานา ซฺ้า ลือ ล่าง. 12 ยาว อางค่ อง
อางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ม่า ยอง ก้อง เค่ แล ปี่
ล่าแง. เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ เย้ง ล่าแน. ยาว ชฺา้ ง 6 คู่น พระเยซู นา
เจ่อ อือ กงาก้อง เค่ ล้า แง. ยาว กงูมู ย้าง โครเนลิอส
ั ม่าง
ยูม
้ คล้า ว โย้เวอ อ้อ งแล คู แอ. 13 โครเนลิ อส
ั กงูมู นา ม่า
ล่าแง. ยา ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง เท่ วาด่า มาง
นา มย้าง ชี. ยาว นี้ แม้ แน จี่, ‘ชฺา้ ง ซฺา แอ ปี่ โว ยัฟฟา อาง
เมิง โย้ เวอ. ซี โมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา ซฺ่ื ยล้า โว!
14 ยา นาง แน นาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ กงาปูน แล่ง แฮ้ง
ม่า ล่าแง.’
15 “กงา ต่อ งก่า ต่าง จี่ เมอ ย้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ยอง ก้อง ดื้ง ลือ แง. ต่อ งก่า กงู ก้อง ลือ
ชี แม้ แน. 16 กงานา ฮา ปื้ อ ปี่ ล่า แง จี่ วีด อางซื้ง มาง จี่ ชี
ชี แฮ้งนา, ‘ยอห์น ม้า ล้าง แฮ้ง พิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แง. จ้า
นองมู นี้ ย่า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ก้อง พิธี
บัพติศมา ฮา แล่ คูแง’ แน. 17 กงู พระเยซู คริสต์ นา นื งบา
ชี เมอ, พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปี่ ล่าแง.
แน ยองมู นาม พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
ปี่ แง. กงูมู นา ปี่ ชี่ แม้แน ย้า แฮ้แม้ยาว กงา พาจาว มาง
นา บ่าจี่ กงากา.”
18 ยิวชฺา
้ ง พระเยซู นา นื งบาชี คูชี อืม แฮ้แม้ กย่า ยาว เป
โตร นา จี่ ย้าง ว่าง ชีเย. แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู
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ชีเย, “พาจาว มาง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา คาตา ย้า, ยองนา นื
งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ แง. ไม้ ยองนา จี่ วด
ี ม้า
ม้า กงาบู้ ปี่ แงแน.”
อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า พระเยซู นา เจ่อ
ย้าง
19 แฮ้เมอเวอ สเทเฟน ซฺี้ ยาว ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา
ฮาก คาม คูง บ่า โลง เย. แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา นื งบาชี
อืมมือ เปิดเลิน
้ ฮื่น แอ เว่อ แล่ คู ชีเย. ทื่อบ่า ฟี นิเซีย อาง
เมิง โย้เวอ ทื่อบ่า เกาะ ไซปรัส ทื่อบ่า อันทิโอก อางเมิง อือ
เมอ แล คู ชีเย. แน ชฺา้ ง นี้ มู ย่า ยิวชฺา้ ง อือนา ญา เย พาจาว
มาง จี่ ต่าง ย่าง ป่าว ม่ายแบ ปี่ ชี.่ 20 ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
คูชี อือ ทื่อบ่า เกาะ ไซปรัส แน ไซรีน อางเมิง โย้เวอ จาย ล้า
คู ชีเย. แน ยองมู ย่าง อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว น้า
ปี่ ชี่ เย. 21 ยองมู อางโต โย้เวอ จี่ วีด อางซื้ง มาง ล่า ที่ ปลื้ง
ย้า จา แง. แฮ้แม้ยาว ชฺา้ ง อางบย่า เย, พระเยซู นา เจ่อ คู
ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เค่ คู ชี.
22

เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ นี้ เลิง่
แบ ยาว ยองมู ย้าง บารนาบัส นา อันทิ โอก อางเมิง โย้เวอ
ซฺา แอ ปี่ ชี่ เย. 23 ยาว บารนาบัส อัน ทิ โอก อางเมิง โย้ เวอ
เคอ แอ เมอ. โย้ ชฺา้ ง อือนา พาจาว มาง ก่ามป่อน ปี่ ชี่ แน
มย้าง ยาว ยาง กย่าง ชีเย. แน อันทิโอก อางเมิง ชฺา้ ง คาโค
ลาโค พระเยซู นา เจ่อ อือ นา ม่า อู่บ ชีเย. จี่ วีด อางซื้ง มาง
นา นื งบา โค แน ลาก แล แล่ โว. 24 บารนาบัส ยา ชฺา้ ง อาง
แม่น เย แน ยาง อางโต โย อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
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ปลื้ง ย้า จา แง. แน ยา นาบาตา ย้า พระเยซู นา เจ่อ แง.
แน ชฺา้ ง อางบย่า เย จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ คู ชี.
25 แฮ้แม้ฮายาว บารนาบัส เซาโล นา ทาร์ซัส อางเมิง โย้
เวอ ซฺ้า แอ ชี. 26 แน เซาโล นา มย้าง ยาว อัน ทิ โอก อาง

เมิง โย้เวอ ซฺ่ืยแอ ชีเย. ยาว เย่ด อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ 1
ปี ปลื้ง ย้า, ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง
ยาว พาจาว มาง จี่ ต่าง ย่าง ชฺา้ ง อือนา อางบย่า ย้า ม่าอู่บ
ชี. แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ, อัน ทิ โอก อางเมิง
นู้เวอ ย้า อางเม้ง กงา แล่ ชี่ คริสเตียน แน.
27 แฮ้ญ่าม เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อบ่า อือ เยรู ซาเล็ม

อางเมิง โย้ เวอ จาย อัน ทิ โอก อางเมิง โย้ เวอ ย่อ ลือ ชีเย.
28 ชฺา
้ ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา เย, อางเม้ง อากาบัส แน
เย. ยางนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง มอ ยาว จี่
ปี่ ชี่ เย. แฮ้แม้ ยาว ยาง ทาจูง ล้ายาว จี่ ชีเย. กาญ่าม เวอ
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นาบาตา ย้า ฮ่างจฺ่าเซฺ่อ ต้างเซฺ้อ
บ่าจา แน กงาจฺ่ืงคู คูงแง. (ยาว ม้าม้า ย้า จักรพรรดิ์ คลาวดิ
อัส* อางเมิง ฮู พลา เมอ อางเลิง่ นี้ แม้ แน ตอล้า ชี.) 29 แฮ้
แม้ยาว พระเยซู นา เจ่อ อืม ม่า ลางกา ชีเย. ยอ คริสเตียน
ม้องน้าม ยูเดีย แควน เวอ ดื้ง อือนา ปล่อง แงแน, ยอง คา
ปล่อง กงา กาง แม้ แน. 30 แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง อางเกิ่ งอา
งก้อ ช้อน ลางกายาว, บารนาบัส แน เซาโล เย่ด นา ปี่ ชี,
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ คริสเตียน ยอคา โบสถ์ ฮูพลา อือ
นา ปี่ แล แงแน.
*

11:28 11:28 ก่าซ้าดยอคา คลาวดิอส
ั ปี ค. ศ. 46-54 (พ. ศ. 584-597) เมอ โรม
ตี ฮูพลา แง. ไลเทอ ย้าเย่. จฺ่าเกิง่ ต่างก้อ จฺ่ืง ชี. จ้า นาบาตา ไล้ แน ตอล้า ชี นี้
ยูเดีย แควน เวอ ตอล้า ชี. ปี ค. ศ. 46 (พ. ศ. 589) เวอ.

กิจการ 12:1

57

12

กิจการ 12:7

ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา เค่คาม ย้าง
1 แฮ้ญ่าม เวอ, ก่าซ้าด เฮโรด* ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ
2
นา เค่คาม ชีเย. ก่าซ้าด เฮโรด ยาง ชฺา้ ง อือนา ม่า ยากอบ
ยอห์น อางอ้าย มางนา อางตู่ ต่อน ปี่ ชีเย. 3 ก่าซ้าด เฮโรด
ยาง นี้ แม้ ฮา ชี แฮ้ง ยิวชฺา้ ง อือ นื งบาจาบ ชี แน มย้าง ยาว.
แฮ้งเย่ เปโตร นา คาตา แน ชู แล ชี. (แฮ้ญ่าม เวอ ปัส กา
ป่อย† ย้าง) 4 เฮโรด เปโตร นา ชู ยาว คอก เวอ ซฺ่ืย ล้อง แล
ชีเย. แน ยาง ตาฮ้า น 4 มู กามู 4 คู่น กาแน ม่า เปโตร นา
ล่อ ปี่ ชีเย. ก่าซ้าด เฮโรด เย้ง ชี ชีเย ปัส กาป่อย แฮ้ง ปูน
ปี่ ยาว เปโตร นา ซฺ่ืย ค่ องช่าง ล้า ก้า โย้ เวอ ต้าดต่อ น แล
แงแน. 5 แฮ้งเย่ เปโตร นา คอก เวอ ล้อง ชี ชี. จ้า ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชีออ
ื ช้อนกา พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้าเย่
อธิษฐาน ฮา ป้า คู ชี. เปโตร นา ปล่อง โว แน.
เปโตร คอก อ่อก ย้าง
เฮโรด เปโตร นา คอก เวอ ชา ซฺ่ืย ต้าดต่อน แอ
เมอ, แฮ้ คี่ เปโตร ยู่ จา เย. ยาง ก่องทาง โย้ เวอ ตาฮ้า น 2
คู่น จา แง, ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน ล่าซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง
แน. ยองนา โซ่ พือ ตีด ลางกา ปี่ ชี.่ แน คอก ล้องก้อ ล้าก้า
โย้ เวอ ตาฮ้า น ล่อ จา เย. 7 ยาว แฮ้ญ่ามเมอ จี่ วี ด อางซื้ง
มาง เท่วาด่า ม่าง โย้เวอ จูง ลือ ชีเย. แน คอก คล้าว โย้เวอ
บี่ท่อ แปล้น เย ท่อ อ้องแล ชี. เท่วาด่า มาง เปโตร อางปย้า
6 ก่าซ้าด

*

12:1 12:1 นู้เวอ เฮโรด นี้ ม้า เฮโรด อากริปปา ที่ 1 มาง. ยา เฮโรด มหาราช

† 12:3 12:3 ปัสกาป่อย นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ ซ่าว นื ง
มาง อางอ่าน เย.
ปีนแตปีนนา ย่าง. พระคัมภีร ์ อางอ้าน เวอ ป่อยนื ง นี้ วันปลดปล่อย ป่อยนื ง
เปิน เมอ ฮา ย้าง. จ้า ป่อยนื ง 2 เจ้อ นี้ ทื่อช่างกานญา.
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เวอ ทาก ยู่ทานล้า ปี่ ชี่ เย. แน นี้ แม้แน จี่ ชีเย, “อางไว่ แน
ทานล้า ปาว.” ยาว ซฺ้อก เย เปโตร ล่าปู่ เวอ โซ่ พือ ชี ชียา้ ง
พื้ย อ่อก ชี. 8 เท่ วาด่า มาง เปโตร นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย,
“อางก่า อางตูม แม่น แน ตูม แต่ง จี แล่ ยาว แค้บ ตา แล่
ปาว.” เปโตร ฮา เค่ ชีเย. แฮ้แม้ฮายาว เท่ วาด่า มาง นี้ แม้
แน จี่ แล่ ชีเ่ ย, “ค่าลาว อางเง้ ตูม แล่เซฺ่อ แฮ้ง ตูม แล่ ยาว
กงาก้อง เค่ ล้า ปาว.”
9 แฮ้แม้ยาว เปโตร เท่วาด่า มาง ก้อง เค่ แอ ชีเย. เปโตร
ยา บ่าแบ เย เท่วาด่า มาง ฮา นี้ อางเลิง่ ม้าม้า ตอล้า ชี แน.
ยา เย้ง เย แมบืนบืน แงแน. 10 เท่วาด่า แน เปโตร เย่ด ตา
ฮ้าน ล่อ ฮู อือนา 2 ด่าน เย ย่อ ไก ชี. ยาว ซฺ้าม ล้องก้อ อาง
เมิง คล้า ว อ้อ งแล ย้า เวอ เคอ แอ ชีเย. ยาว ล้อ งก้อ ย่าง
พอง อ่อก เย่ดนา อ่อกแอ ปี่ ชี่ เย. เย่ด มือ แก้บ้า โย้เวอ ย่อ
แอ้น ชีเย. ยาว ซฺ้อก เย เท่วาด่า มาง โปยว คาชี.
11 ยาว เปโตร ดู่ง ล้ายาว นี้ แม้แน จี่ ชีเย, “อามื้อ กงาแบ
คายา นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน. จี่วด
ี อางซื้ง มาง ยาง เท่วาด่า
มางนา ซฺาลือ กงานา ปล่อง ปี่ ล่าแง. ก่าซ้าด เฮโรด มาง ล่า
ที่ เวอ ปูน ปี่ ล่าแง. แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ อางเลิง่ บ่าแม่น
กูยา่ งกูเจ้อ แน เย้ง ยาว กงาก้อง ตอล้า ปี่ ชี่ แฮ้ง ปล่องปูน
ปี่ ล่าแง.”
12 เปโตร เย้ง กงา แล่ ยาว มารีย์ ยอห์น อางบา มาง ยูม
้
เวอ แล ชีเย. (ยอห์น นี้ ม้า กาเทอกา ฮาก มาระโก แน ฮ้าว
แง). โย้ เวอ ชฺา้ ง อางบย่า เย ช้อนกา อธิษฐาน ฮา จา แง.
13 ยาว เปโตร มือ ยูม
้ ล้อ งก้อ เวอ คอก ชีเย. แฮ้งเย่ ค่า บา
ย่า ย่าเจ่น ทื่อม่าง อางเม้ง โรดา ชี่ มาง ยูม
้ ล้องก้อ โย้เวอ
14
ย่อ ฮูย ลือ ชี. ยาง มือ เปโตร อางเซง ย่าง แน อางจาม
กงา กาเย. ยาง นาบาตา เย่ กย่าง แง ยาว เปโตร นา ล้อ
งก้อ ย่าง บ่า พอง ปี่ กืง แน. ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ ฮื่น อ้อ งแล
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ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า แล ชีเย. เปโตร ล้องก้อ ล้าก้า โย้
เวอ จูง ลือ ชีแน.
15 ชฺา
ื มือ ยางนา นี้ แม้แน พอ ชีเย, “เปิดบา ชา เพ
้ ง แฮ้อม

ล่อ ลา?” จ้า ย่าเจ่น ค่าบาย่า มาง ม่า แล่ง เย นี้ เลิง่ อางเลิง่
ม้า ม้า แน. แฮ้งเย่ ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ จี่ ลางกา ชีเย นี้ แม้ แน,
“เปโตร นา เท่วาด่า ฮูพลา มาง นาตู้!” แน.
16 เปโตร ล้องก้อ คอก ย่าง บ่าว่าง เย่.

แฮ้งเย่ ยอง ล้องก้อ
ย่าง พอง คูชี ยาว เปโตร จูง จา นา มย้าง ชี. แฮ้แม้ มย้าง
คู ยาว ยอง ทื่อชี่ด บลื่ง คูชี ยาว แกล่กแกล่ก แน จี่น แล่ คู
ชีเย. 17 จ้า เปโตร ล่าปู่ ย่าง กลาง แล่ยาว ยองนา ม่า กยาบ
ปี่ ยาว ยองนา อู่ บน้า ปี่ ชี่ เย. จี่ วีด อางซื้ง มาง ยางนา ล้อ
แม้ คอก เวอ ปล่อง อ่อก ชีแน. ยาว เปโตร นี้ แม้แน จี่ แล่ ชี่
เย, “นี้ เลิง่ ยากอบ แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา คาตา แน
อูบ
่ น้า ปี่ โว.” แฮ้แม้ฮายาว เปโตร ทื่อต่อง เวอ เจิก
่ แอ ชีเย.
18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ตาฮ้า น มู อืม วื นวาง ซืก ซาก
คู ชีเย. ยองมู นี้ บ่าแบ เย เปโตร ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชีแน.
19 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ ตาฮ้าน อือนา ม่าย เปโตร นา ซฺ้า
กว่า ปี่ ชี จ้า บ่ามย่าง เย. แฮ้แม้ยาว ตาฮ้าน เปโตร นา ล่อ
ฮู อือ นา น้า ท้า ม ชีเย แน ตาฮ้า น แฮ้มู นา ม่า แซ่ ปี่ ชี่ เย.
แฮ้แม้ฮายยาว ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน เวอ อ่อก ซีซารี
ยา อางเมิง โย้เวอ ทื่อฟ่าง ดื้ง แอ ชีเย.
ก่าซ้าด เฮโรด มาง ซฺี้ ชียา้ ง

20 ก่าซ้าด

เฮโรด ซีซารียา อางเมิง จา เมอ, ไทระ อางเมิง
ชฺา้ ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ ง อือ นา นาบาตา เย นื งบาค่า
แง. แฮ้แม้ ยาว อางเมิง ชฺา้ ง อืม บลัสตัส นา ป้า ปล่อง ปี่ ชี่
เย (บลัสตัส ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง ย่าเจ่น อางเก่ยอางเลิง้ มาง
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เย่). ไม้ ยอง จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ นี้ ยา่ ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง อางเมิง
โย้เวอ จายลือ เย. แฮ้งเย่ ยอง มือ ชฺา้ ง ทื่อมู ซฺา แอ ปี่ ยาว
ก่าซ้าด เฮโรด นา ป้า แม่น แอ ปี่ ช่าง ชี.่
21 แฮ้นืง ย่า ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง ก่าซ้าด อางก่า อางตูม
ย่าง โปล้ม ย้า ตูม แล่ ชี. แน ก่าซ้าด ต่างอี่ เวอ ดื้ง ยาว ค่
องช่าง อือนา จี่ชา่ ง ชีเย. 22 ยาว ชฺา้ ง มู อืม นี้ แม้แน โฮ้ก คู
ชีเย อางเซง บื้ง แน, “นี้ ยา่ ก่าซ้าด เฮโรด มาง อางเซง ชฺา้ ง
อางเซง บ่า อ่า เป. ยา พาจาว มาง เป.” 23 ยาว ก่าซ้าด เฮ
โรด มือ ค่องช่าง อือ แฮ้แม้แน จี่ แฮ้งนา ซอ เย่. แฮ้งย้า จี่วี
ดอางซื้ง มาง เท่วาด่า ม่าง, ก่าซ้าด เฮโรด นา ซฺ้อก ย้า ฮาย
อางม้างกย้า ด้า กลา ปี่ ชี.่ แน แลท่อง จฺ่า ปี่ ชี่ ซฺี้ แอเคอ เย.
ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด พาจาว มางนา บ่านาบบ่าทื่อ แน เกียรติ
บ่าปี่ เย.
24 ยาว พาจาว มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง ย่าง แปล่ อ่ อกแอ ชีเย.
ชฺา้ ง อางบย่า เย เจ่อ คู ชี.
25 ยาว บารนาบัส แน เซาโล เย่ด เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ
ล่ากาน ว่า เปิน ยาว, อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอ ชีเย.
แน ยอห์น ฮาก มาระโก แน ฮ้าว มางนา คาตา เย ซฺ่ืยแอ้น
ชี.

13

1

บารนาบัส แน เซาโล เย่ดนา แช้ยู้ ชียา้ ง

อัน ทิ โอก อางเมิง โย้ เวอ, พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ แน
ชฺา้ ง พระเยซู อางเลิง่ ม่าอู่บ อือ จา เย. อางเม้ง บารนาบัส,
สิเมโอน (สิเมโอน อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แง ตูมปล้าง แน), ลูสิ
อัส ไซรีน อางเมิง ชฺา้ ง, มานาเอน (มานาเอน แน ก่าซ้าด เฮ
โรด เย่ด ย่าเก แน ฮาเมอ ย้า อางช่าง อางเก่ยอางเลิง้ กา.)
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แน ยาว เซาโล. 2 ยองมู จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา นมัสการ ฮาย
จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง ทื้อจ่า เมอ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นี้
แม้ แน จี่ ชี, “บารนาบัส แน เซาโล เย่ดนา กงา ล่า กาน ชา
ม่ายว่า ปี่ นี้ ง ว่าฮู ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ โว.” 3 แฮ้แม้ยาว ยองมู
ย่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง อธิษฐาน ฮา เปิน ยาว, ยองมือ บารนาบัส แน
เซาโล เย่ด อางตู่ เวอ ช้อนไก ล่าปู่ โบ้ย ยาว เย่ดนา ซฺาแอ
ปี่ ชีเ่ ย.
บารนาบัส แน เซาโล เย่ด อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า ชี
ย้าง
4 บารนาบัส แน เซาโล เย่ด นา อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ซฺา แอ ปี่ ยาว, เย่ด มือ เซลู เคีย อางเมิง โย้
เวอ แก้บ้า ย่อ ลู่ง แอ ชีเย. แน เย่ด มือ โย้เวอ ล้องตา ยาว
เกาะ ไซปรัส เวอ แลน ชีเย. 5 ยาว ซาลามิส อางเมิง โย้เวอ
เคอ แล ยาว เย่ด มือ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ พาจาว มาง จี่ต่าง
ย่าง ม่าอูบ
่ ชีเย. ยอห์น (ยอห์น อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แง มาระ
โก แน.) คาตา เย เย่ดนา เค่ ปล่อง แล ชี.
6 ยองมู ย้าง เกาะ เวอ กว่าย จ่อด ยาว ปาโฟส อางเมิง โย้
เวอ แลน ชีเย. ยาว โย้เวอ ยิวชฺา้ ง ก่าทา อางคี่ นา มย้าง แล
ชี. อางเม้ง เอลี มาส (เอลี มาส อางเม้ง ทื่อเม่ง จา บารเยซู
แน.) ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แน ฮาจ่าแล่ง เย. 7 ยา ผู้
ว่า เสอร์จีอส
ั เปาลุส มาง ชฺา้ ง เย. ผู้วา่ เสอร์จีอส
ั เปาลุส นี้
ม้า ชฺา้ ง อางแอ้ น เย. ยา บารนาบัส แน เซาโล เย่ด นา ป้า
ล้า ปี่ ชี.่ พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง ยางนา ม่าอู่บ น้า ปี่
แงแน. 8 จ้า เอลี มาส ก่า ทา อางคี่ ม่าง บารนาบัส แน เซา
โล เย่ดนา, พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง บ่าปี่ ม่าบ่าปี่ อูบ
่ เย่.
ยา ผู้วา่ มางนา พระเยซู นา บ่าปี่ เจ่อ เย.
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แฮ้ แม้ ฮายยาว เซาโล ฮาก เปาโล แน ฮ้าว มางก้ อง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ปลื้ง ย้า จา แง. ยา
เอลี มาส ก้อง ฮูย แอ ปี่ ชีเย. 10 ยาว นี้ แม้ แน จี่ ชีเย, “โอ!
นาง อางโต นู้ อางเลิง่ จ้อบ กางอือ แน อางเลิง่ บ่าแม่น อือ
ปลื้ง ย้า จา แง. นา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง อางย่า. ซาตาน
แด่ ยา่ ยอคา แฮ้ม้า อางกง่าอางเกิง กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา เม้อ
แง. นา จี่ วีด อางซื้ง มาง ม่า อู่บ จี่ ต่าง อางแม่น แฮ้ง นา บ่า
แม่น แน จี่ ย้าง บ่าว่าง กาซื้ง ลา? 11 ฮู ปาว จี่วด
ี อางซื้ง ม้า
นางนา วี่บ่า กไจ ปี่ ล่าง เป. นา แมปอปอ มู่งนื่ ง นา บ่า ฮูม
ย้าง กาแน ทื่อ ฟ่าง เพล่อ แง” ยาว ซฺ้ อก เย เอลี มาส มาง
เจิน
้ เจ้อ นา บ่าฮู มย้าง กา. แฮ้งเย่ ยางมือ ล่าปู่ ย่าง ว่าซาว
กว่าย ชฺา้ ง ยางนา ชื้ง ปี่ ฮู ซฺ้า ชี. 12 ยาว ผูว
้ า่ มาง อางเลิง่ ตอ
ล้า ชียา้ ง มย้าง ยาว. จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นา นื งบา
ม่าน ชีเย. ยาว ยาง พระเยซู นา เจ่อ ชีเย.
เปาโล แน บารนาบัส อัน ทิ โอก อางเมิง ปิ สิ เดีย แควน
เวอ แล ย้าง
13 เปาโล

แน ยาง อางช่าง อือ ปาโพส อางเมิง โย้เวอ ล้อ
งตา อ่ อกแอ, เปอร์กา อางเมิง ปัมฟี เลีย แควน เวอ แลน
ชีเย. จ้า ยอห์น (ยอห์น อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แง มาระโก แน.)
ยอง ก้อง เจิก
่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน ชีเย. 14 ยาว
เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ เปอร์กา อางเมิง โย้เวอ อ่อก
แอน ยาว, อัน ทิ โอก อางเมิง ปิ สิ เดีย แควน เวอ แลน ชีเย.
แน ลองนื ง เวอ เย่ด มือ ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ โย้ เวอ อ้อ งดื้ง แล
ชีเย. 15 ชฺา้ ง โบสถ์ ฮูพลา อือ โมเสส อางลี้บอางล่าว แน พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชียา้ ง อ้าน เปิน
ยาว, ชฺา้ ง ซฺาแอ เย่ดนา ม่ายแอ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน “ยิวชฺา้ ง ม้อง

กิจการ 13:16

63

กิจการ 13:23

น้าม นอง เวอ, นอง จี่ต่าง นื งบาแฮ่ง ปี่ แฮ้ง อางจา แนยาว
จี่ อ่อกลือ ปี่ ปาว.”
16 แฮ้งเย่ เปาโล มือ ทาจูง ล้ายาว ล่าปู่ กลาง อ่อก แล่ยาว

ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่ายกยาบ ปี่ ยาว จี่ ชี, ยิวชฺา้ ง แน ยิว
ชฺา้ งบ่า อ่า อางมู พาจาว มางนา ทื้อ อือ เวอ แม่น แน น้า
คู เป. 17 “พาจาว ม้า กงู ยิวชฺา้ ง มู อางฮู่ อางพี่ อือนา แช้ยู้
ชีเย. แน ยองมู ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ จาดื้ง คู เมอ พาจาว
มาง ยองนา ฮาย ชฺา้ ง อางฮื่อ เพล่อ ปี่ ชี.่ ยาว พาจาว มาง
ยาง ล่าที่ อางฮื่อ ย่าง ไจ ยองมู นา ประเทศ อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืย
อ่อกแอน ชี. 18 ยาว พาจาว ม้า ซ่องก่องอางเว่อ เจิน
้ เจ้อบ่า
19
จา โย้เวอ ยองนา โอ้ด ฮูพลา ชี 40 ปี. ยาว พาจาว ม้า คา
นาอัน นื้ งชฺา่ ตี เวอ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า 7 เจ้อ อือนา ก่างพยา ยาว
ยอง นื้ งชฺา่ ตี ย่าง ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่ จาดื้ง ปี่ ชี.่ 20 อางเลิง่ คา
โคลาโค ตอล้า ชี นี้ 450 ปี ล่อซฺ่า เย.
“ยาว พาจาว มาง ต้าดต่อ น ฮู อือ นา ซฺา ลือ ปี่ ยาว ยอง
นา ฮู พลา ลือ ปี่ ชี,่ ซามู เอล มาง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพ
ล่อ เมอ เคอ เย่. 21 แฮ้ญ่าม อิสราเอลชฺา้ ง อืม ก่าซ้าด ป้า บู้
ชี, ยองนา ฮู พลา ปี่ แงแน. แฮ้งย้า พาจาว มาง ซาอูล คีช
(คีช ย่า เบนยามิน อางเจ้อ เย) อางย่าย่าค่า มางนา ก่าซ้าด
ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ยาว ยองนา ฮูพลา ปี่ ชี่ 40 ปี เย. 22 ยาว พา
จาว มาง ซาอูล นา ก่าซ้าด เพล่อ ย้าง อ่อก ปี่ ยาว, ดาวิด
นา ต้างแต่ง อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชีเ่ ย. พาจาว
มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา นี้ แม้แน จี่เคอ เย, ‘กงา ดาวิด เจสซี
อางย่า มางนา นื งบาจาบ แง. ยา กงา ฮา ปี่ ง อือ กูยา่ งกูเจ้อ
ย้า ฮา แง.’
23

“ยาว พา จาว มาง ก่าม ค่า น ปี่ ชี. ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง นา
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ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ นู้เวอ เกิด
้ ลือ ปี่ ยาว, อิสราเอลชฺา้ ง
อือ นา จี่ วด
ี ปล่องปูน ปี่ แงแน. ชฺา้ ง แฮ้ม่า พระเยซู ย้า.
24 พระเยซู ล่ากาน ชา ว่า ลือ เมอ, ยอห์น ย่า อิสราเอลชฺา
้ ง
อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ อางเลิง่ ย่าง ป่าว แบ ปี่ ชี,่
ไม้ นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ง แฮ้ง ฮายแบ ปี่ ง นอ. 25 ยอห์น
ยาง ล่า กาน ย่าง ว่า เปิน ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน, ‘นองมู นี้ ย่า
กงานา อ่าซ่าง แน เย้ง ล่าง? กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า เป. จ้า ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง กงา น่ อง
เวอ ลือ แง. จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง. กงา อาง
โต นี้ ยา่ ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้ออ่อก ปี่ เวิม บ่าซูม’ แน.
26 “ยิว ชฺา
้ ง ม้ องน้า ม อับ ราฮัม อางย่า อางคย้า อางอ่า
นอางซฺ้ือ เพล่อ คูชี อือ เวอ. แน ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า พาจาว นา
เจ่อ อือ เวอ. พาจาว ม้า อางเลิง่ อางแม่น อางบล่า บ ฮาย
ปูน ปี่ ง แฮ้ง ซฺา ลือ ปี่ ยาว กงู นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง เป. 27 ยิว
ชฺา้ ง นี้ ย่า ลองนื ง เวอ กูนื ง ย้า พระคัมภีร ์ โย้ เวอ พระเยซู
อางเลิง่ มอ ชี ชี แฮ้ง อ้าน คูง. จ้า ล้อแม้เวิมมือ เยรู ซาเล็ม
ชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ ง ยอคา นี้ ยา่ พระเยซู นา บ่าตื่อ ยู้ กา, พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ชี ชี แม้แนย้า ตอล้า ชี. 28 พระเยซู เจิน
้
เจ้อ อางเลิง่ อางซี บ่าจา. จ้า แฮ้แม้เวิม ชฺา้ ง นี้ มู ผูว
้ า่ ปีลาต
นา ป้า ยาว พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ ปี่ ชี.่
“ชฺา้ ง นี้ มู พระเยซู นา พระคัมภีร ์ เวอ อางเลิง่ กู ยา่ งกู
เจ้อ แต้ม ชี ชี แฮ้แม้ ฮาย คู ยาว, ยองมู ย้าง พระเยซู ศพ
ย่าง ไม้กางเขน ท่า เวอ ยู้ ลู่ง ยาว ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ ฮ้าน
30
ชี แล แง. จ้า พระเยซู ซฺี้ ยาว พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่
ชี่ เย. 31 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ อือนา เยรู ซาเล็ม
อางเมิง แน กาลิลี แควน โย้เวอ มย้าง ปี่ ชี่ ไล นื ง ย้าเย่. ยาว
29
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ยองมู ย่าง มือ พระเยซู อางเลิง่ ย่าง ยิวชฺา้ ง อือนา ม่ายแบ
ปี่ ชีเ่ ย.
32 “กงู โบสถ์อางฮื่อ นู้ ลือ ชี นี้ ยา
่ ไม้ นองนา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง แบ ปี่ ล่าง แนนอ. พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ ยา่ ยาง กงู อางฮู่ อางพี่ อือ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี่
แฮ้งย้า เป. 33 กงูมู นี้ ย่า ยอง อางอ่า นอางซฺ้ือ เป. แน พา
จาว มาง อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ยาว กงูมู นู้เวอ ม้า
ม้า แน ฮาย เพล่อ ล้า ปี่ ชี.่ พระเยซู ซฺี้ ยาว พาจาว มาง ฮาย
แต่ ล้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ ง ย้า สดุดี ปาบ บทที่ 2 เวอ แต้ม ชียา้ ง นี้
แม้แน,
‘นา กงา อางย่า,
มี้นืง กงา ฮากนา ฮายแบ ปี่ ง กงา นาง อางโบ้ ง มาง
แน.’ ✡
34 “พาจาว ม้า พระเยซู นา ท้ามชฺา
้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ บ่าปี่ ปู่
แน ฮาย แต่ ล้า แล่ ปี่ งญา. พาจาว มาง นี้ แม้ แน ป่าว ชี,
‘กงา ม้าม้า ย้า นองมู นา ก่ามป่อน แฮ้ง ปี่ ล่าง. ก่าซ้าด ดา
วิด นา กงา ก่ามค่าน ปี่ ชี แม้แน.’ ” ✡
35 “นี้ เลิง
่ พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม แล่ ชี่ นี้ แม้แน, ‘ยา ยาง
ย่าเจ่น อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อือ ศพ แฮ้งนา บ่าปี่ ปู่.’ ” ✡
36 “ก่าซ้าด ดาวิด จี่ วด
ี จา แต่ จ้าง เมอ, ยา พาจาว มาง
ฮา ปี่ ซี่ง อือ ฮาย ชี. ยาว ยาง ซฺี้ คายาว ยาง ศพ ย้าง, ยาง
อางฮู่ อางพี่ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ชี แล ชี. จ้า ยาง ศพ ย้าง
ปู่ ชีเย. 37 จ้า พระเยซู พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ ม้า
บ่าปู่.
38-39 “แฮ้แม้ยาว ยิวชฺา
้ ง ม้องน้าม นอง เวอ, กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่า ซี้ ค้า. โมเสส อางลี้ บอางล่า ว นี้ ยา่ ชฺา้ ง นา อางบล่า
✡
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บ บ่าปล่องปูน ปี่ กงากา. จ้า พระเยซู นี้ ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค
ยางนา นื งบาชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ อางกงา มาง
ย้า. 40 แม่น แน แล่ม แล่ โว! พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ
ยาว แต้ม ชี ชี อือ นองมู เวอ บ่า ปี่ ตอล้า โจ. ยอง แต้ม ชี
แฮ้ นี้ แม้แน,
41 ‘ฮู ปาว ชฺา
้ ง พาจาวจี่ต่าง นา จี่ ฮูยา้ อางคา อือ เวอ.
นอ กงา ฮาง อือ กงามย้าง คู เมอ นองมู นี้ ย่า นื งบา
ม่าน ซฺี้ แง.
กงา นอง ล้าก้า โย้เวอ ทื่อเจ่อ ชา ฮา ล่าง.
อางเลิง่ แฮ้ยา่ ชฺา้ ง ม่า ล่าฮู จา เวิม นอ บ่าเจ่อ
คู.’ ” ✡
42 เปาโล

แน บารนาบัส เย่ด ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ ชา เจิก
่ อ่
อกแอ เมอ, ชฺา้ ง มู อือ เย่ดนา ป้า ชี ลองนื ง ชาเคอ ล้า แล่ง
นื ง, อางเลิง่ นี้ ออ
ื ป่าว ม่าอูบ
่ แล่ โว. 43 ป่าว ม่าอูบ
่ เปิน ยาว
ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ เปาโล แน บารนาบัส เย่ดก้ อง
เค่แลน ชีเย. ยาว เย่ดมือ ชฺา้ ง แฮ้มู นา ม่าย ชี พาจาว ยอง
นา ลาก มางนา นื งบาชี โว แน.
เปาโล ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่าอูบ
่ ย้าง
44 ลองนื ง ย่าง ทื่อ เทอ เคอ ล้า แล่ ยาว. อางเมิง ชฺา
้ ง อือ
ป้า ดจา โค เย ลือ ช้อน ลือ ชี. จี่ วีด อางซื้ง มาง จี่ ต่าง แฮ้ง
น้า คู แงแน. 45 จ้า ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ชฺา้ ง บย่า แน ลือ ปลืง
แฮ้งนา มย้าง ยาว เจอค้อย ชีเย. แฮ้งเย่ ยองมือ เปาโล ม่า
อู่บจี่ต่าง แฮ้งนา จี่ ฮูยา้ คูงแง, แน เปาโล นา อางแม่น แน
บ่าจี่ชา่ ง เย. 46 จ้า เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ เจิน
้ เจ้อ นา
บ่าแค แน จี่ ชี นี้ แม้แน, “ไกง้ จามปีน ย้า นองมู ยิวชฺา้ ง อือ
✡
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นา พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ล่าเปิน แง. จ้า นอ บ่า
ตื่อเจ่อ กา, แน เย้ง คูแง นอง อางโต นี้ ยา่ พาจาว มางก้อง
จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ แฮ้ง บ่าซูม แน. นี้ แม้แนยาว ไกง้ 2 คู่น นี้
ย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่าอูบ
่ แอ แน. 47 จี่วด
ี อางซื้ง มาง กงู
นา ม่า ล่าง นี้ แม้แน,
‘กงา นางนา ฮาย ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือก้อง อางแปล้นอางซ้า เพ
ล่อ ปี่ ล่าง.
นาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กู ต่องกู ตี่ แน แอ อือเมอ, ชฺา้ ง
อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แงแน.’ ” ✡
48 ยาว ยิวชฺา
้ งบ่าอ่า อืม แฮ้แม้ กงากย่า ยาว กย่าง คูง เย.

แน จี่ ว ีด อางซื้ง มาง จี่ ต่าง แฮ้ง นา สรรเสริญ ฮา คูง. ยาว
ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า
จา แล คูชี อืม, พระเยซู นา นื งบาชี คูง เย.
49 ยาว

จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง แควน โย้เวอ จ่อด ย้า
แปล่ อ่อกแอ ชฺา้ ง อือ แบ โค ชี. 50 จ้า ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อาง
เมิง โย้เวอ, ค่าบาย่า ศาสนา ทื้อ อางแม่น ล่าที่ อางจา แน
ค่าพ่าย่า ยอคา ล่าที่ อางจา อือนา บ่าแม่น จี่ซ้อ ยาว, เปาโล
แน บารนาบัส เย่ดนา เค้คาม ปี่ ยาว อางเมิง โย บ่าปี่ ดื้ง แน
ก่า ฮื่น ปี่ ชี.่ 51 แฮ้แม้ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ดมือ เย่ด
ล่าคื่อ เวอ ค้าล้า ตีด ชียา้ ง ทาก อ่อก แล่ ชีเย. เย่ด แฮ้แม้
ฮาง นี้ ยา่ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย แบ ปี่ ง, พาจาว ม้า ยองนา วี่
บ่ากไจ ปี่ แงแน. ยาว เย่ดมือ อีโคนี ยูม อางเมิง โย้เวอ แลน
ชีเย. 52 ยาว อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ คูชี อืม
กย่างม่อนซ้า คูง แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปลื้ง
ย้า จา คู แง.
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เปาโล แน บารนาบัส อีโคนี ยูม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ย้าง

1 อีโคนี ยูม

อางเมิง โย้เวิม ทื่อช่างกานญา เย. เปาโล แน
บารนาบัส เย่ด มือ ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ โย้ เวอ อ้อ งแล ชีเย. ยาว
พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว แล ชีเย. โย้ยา่ ยิวชฺา้ ง
แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พระเยซู นา อางบย่า ย้า เจ่อ คู ชี. 2 จ้า
ยิว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า พระเยซู นา บ่า เจ่อ อือ ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา
บ่าแม่น จี่ซ้อ ชีเย. ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ชฺา้ ง พระเยซู นา
เจ่อ อือนา เม้อ ปี่ ง. 3 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด อีโคนี
ยูม อางเมิง โย้เวอ อางมล่าง เย ดื้ง ชี. แน จี่วด
ี อางซื้ง มาง
อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว ชีเย. เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน. ยาว
จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เปาโล แน บารนาบัส เย่ดนา ล่าที่ ปี่ ชีเย.
แฮ้แม้แนยาว เย่ด มือ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางฮาย
ตอล้า ปี่ กงากา เย. ฮากนา แบ ปี่ ง เย เย่ด จี่วด
ี อางซื้ง มาง
อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน. 4 จ้า อาง
เมิง คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง อืม บ่าโลง แน ซีแล ปล่ากพา ลางกา
ชีเย. ทื่อมู อือ ยิวชฺา้ ง อือ ก้อง อ้อง ชีเย. ทื่อมู อือ พระเยซู
ศิษย์ เอก อือ ก้อง อ้อง ชีเย. 5 ยาว ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ แน ยิว
ชฺา้ ง แน ยองมู เวอ ยอคา อือ ช่างกา ยาว เปาโล แน บารนา
บัส เย่ด นา ลอบา ชา จาน ซฺี้ ปี่ ง เย. 6 จ้า เย่ด มือ ยอง กื้ด
คาน ชี ชียา้ ง แบ เคิด
้ ชีเย. แฮ้งเย่ เย่ดมือ ลิสตรา อางเมิง
แน เดอร์บี อางเมิง โย้เวอ แลน ชี, อางเมิง 2 เมิง นี้ ยา่ ลิคา
โอเนี ย แควน โย้เวอ ดื้ง เย. แน ก่องทาง แฮ้ออ
ื เมอ คาตา
เย แลน ชี. 7 ยาว เย่ด มือ โย้เวอ พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น
ย่าง ป่าว แล่ ชีเย.
เปาโล ลิ ส ตรา อางเมิง แน เดอร์บี อางเมิง โย้ เวอ ดื้ง
แล ชียา้ ง
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อางเมิง โย้ ค่าพ่าย่า ต่องแก่ ทื่อม่าง จา ชี, ยา
เกิด
้ เมอจาย ย้า บ่า ย่อ ตอ กา. 9 ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า เปาโล พา
จาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮ้งนา ดื้ง น้า ชีเย. ยาว เปาโล
แบ ชี ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ยาง ม่าอู่บ แฮ้งนา ม้าม้า ย้า เจ่อ แง.
แน ยาง เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า ยางนา พ่าญาด แฮ้ง อางฮา
โปยว ปี่ กงากา. 10 แฮ้งเย่ เปาโล นี้ แม้แน อางเซง บื้ง แน จี่
ชี, “ทาจูง ล้า ปาว!” ยาว ค่าพ่าย่า ต่องแก่ ม่าง มือ เปิก ล้า
ยาว ย่อ ล้า ชีเย.
8 ลิ ส ตรา

11 ยาว

ชฺา้ ง อางมู อือ เปาโล อางเลิง่ ฮา ชียา้ ง นา มย้าง
ยาว ลิคาดอเนี ย ต่าง ย่าง จี่แกล่ก ลางกา ชีเย นี้ แม้แน, “ค่า
พ่าย่า นี้ เย่ด กงู พาจาว ทื่อม่าง ชฺา้ ง แต่ง แล่ยาว กงูนา ซฺ้า
ลือ ล่าง!” แน. 12 เปาโล มาง จี่ ออน เย. ยาว แฮ้งเย่ เปาโล
นา พระเฮอร์เมส* แน ฮ้าว แง. แฮ้แม้ยาว ยองมู นี้ บารนา
บัส นา พระซุส แน ฮ้าว เย. † 13 พระซุส วัด นี้ ลิ สตรา อาง
เมิง ล้าก้า โย้เวอ ชฺอ ชี ชีเย. แน พระซุส วัด โย้เวอ ปุโรหิต
มาง อ่า มย่าง อางฮู้ ทื่อ มู แน พวงมาลัย ย้าง ล้อ งก้อ อาง
เมิง โย้เวอ ฮ้าน แอ ชีเย. ปุโรหิต มาง แน ชฺา้ ง อางมู อือ อาง
เกิง่ ท่านเซฺ่อ แน อ่ามย่าง แซ่ พี ยาว เปาโล แน บารนาบัส
เย่ดนา พิธน
ี มัสการ ฮา ท่าน ชีเย.
14 จ้า

บารนาบัส แน เปาโล พระเยซู ศิษย์เอก มาง เย่ด นี้
เลิง่ กงากย่า ยาว นาบาตา เย นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า. ค่า
ตอง อางก่าอางตูม ย้าง ชีด แล่ ยาว ชฺา้ ง อางมู เวอ ฮื่น โฮ้ก
*

14:12 14:12 พระเฮอร์เมส นี้ กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า ทื่อองค์ มาง. กรีก ชฺา้ ง
อือ เจ่อ แง เทพเจ้า นี้ ม้า เทพเจ้า ทื่อบ่า อือ อางเลิง่ อือ ซฺาฮู เพล่อ มาง แน.

†

14:12 14:12 พระซุส นี้ ม้า กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า อางฮื่อ ม้าม้า เลิน
่ เลิน
่ มาง.
พระเฮอร์เมส นี้ ม้า กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า. แน กรีก ชฺา้ ง อือ เจ่อ เย นี้ แม้ เทพเจ้า
นี้ ม้า อางเลิง่ จา เมอ ฮาก เทพเจ้า ทื่อบ่า อือนา ม่ายแบ ปี่ ฮู มาง
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ฮ้า ว อ้อง แลน ชี นี้ แม้ แน, ‡ 15 “นองมู นี้ บ้า เจอ นา นี้ แม้
ฮา แง. ไกง้ พาจาว นอง ทื้อ มาง บ่าอ่า ไกง้ยา่ นอง แม้แน
ชฺา้ ง ทื่อช่างกานญา. ไกง้ นู้เวอ ล้า ชี นี้ นองมู นี้ งนา อางเลิง่
อางแม่น ม่า ลือ ล่า แง. นองมู นา พาจาว อางฮูบ เจิน
้ เจ้อ
นองนา บ่าปล่อง ล่า กงากา อือนา ทื้อ แฮ้ง ว่าง ปี่ ล่าง. ยาว
พาจาว จี่ วด
ี อางจา นองนา อางปล่อง ล่า กงา มางนา ทื้อ
ปี่ ล่าแง. พาจาว นี้ ม้า มู่ง นื้ งชฺา่ แน ทะเล แต่ง ชี มาง ย้า.
แน มู่ง นื้ งชฺา่ แน ทะเล คล้าว โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ คาโคลาโค
อือ คาตา แต่ง ชี. 16 ค้า แต้ โย้ เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง กู เจ้ อกู
จาด อือนา ยอง ฮา ซี้ แม้แน ยอง นื งบาวา แน ตอย ฮา ปี่ ชี.่
17 แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า นองนา ฮายแบ ปี่ ล่างญา ยา อาง
จา ม้าม้า แน. อางเลิง่ อางแม่น นี้ ออ
ื ก้อง ฮู กาโน, ยา มู่ง
เวอ มู่งฮ่อ ฮาย กลา ลือ ปี่ ง. อางคลาอางซ้าง ซื่งซื่อล่างซื่อ
ตอล้า ปี่ ง อางญ่ามอางเตอ วา แน. ยา นองนา ฮาย จฺ่าเกิง่
กงาจฺ่า ปี่ ล่าง. แน นองนา ฮาย นื งบา โย้เวอ กย่างม่อนซ้า
แน จา ปี่ ล่าง.” 18 จ้า แฮ้แม้ จี่ เวิม ยองมู แฮ้ยา่ ป้าดจาม บ่า
ม่าน่ า กา เย. ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อ่ามย่าง แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
แฮ้ง เปาโล แน บารนาบัส เย่ดนา ปีนแตปีนนา แน ท่าน ซี่ง
น้ อ.
19 จ้า ยิวชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา เย. อันทิโอก อางเมิง แน อีโคนี ยูม
อางเมิง จายล้า คู ชี. ค่องช่าง อือนา ช่าง ยอง อางมู เพล่อ
ปี่ ชี่ เย. แน ลอบา ย่าง เปาโล นา จาน ชีเย. ยองมู นี้ เปาโล
ซฺี้ ชี แน เย้ง เย. แฮ้งเย่ เปาโล นา อางเมิง อางเง้ โย้เวอ เซฺอ
วี แอ ชี. 20 ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ เปาโล นา จูง แวด
ชีเย. เปาโล ทานล้า ยาว ลิ ส ตรา อางเมิง คล้า ว โย้เวอ ย่อ
‡

14:14
14:14 อางก่าอางตูม ชีด แล่ง นี้ ฮายแบ ปี่ ง นาบาตา ย้า
นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน.
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อ้องแล ชีเย. แน ซอทา แปล้น ล้ายาว เปาโล แน บารนาบัส
เย่ด มือ เดอร์บี อางเมิง โย้เวอ ย่อแลน ชีเย.
อันทิโอก อางเมิง ซีเรีย แควน เวอ พ่าว แล ย้าง
21 เปาโล แน บารนาบัส เย่ด เดอร์บี อางเมิง โย้ เวอ พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว กว่า แล ชีเย. ชฺา้ ง อา
งบย่า เย พระเยซู นา เจ่อ คู ชี. แฮ้ แม้ ฮายยาว เย่ด มือ ลิ
สตรา อางเมิง, อีโคนี ยูม อางเมิง แน อันทิ โอก อางเมิง โย้
เวอ ย่อ พ่าว แลน แล่ ชี.่ อัน ทิ โอก อางเมิง นี้ ย่า ฟิ สิ เดีย
แควน เวอ ดื้ง เย. 22 เย่ดย่า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา นื
งบาแฮ่ง ปี่ แอ ชีเย. ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ้ง บย่า แน ม่า
อูบ
่ เจ่อ แล แล่ ปี่ ง เย. เย่ด จี่ เย นี้ แม้แน, “พาจาว มาง อาง
เมิง เวอ ชา อ้องแล เมอ กงู อางเลิง่ อางตูกอางพาน นาบา
ตา ย้า กงาตูก แล่แง.” 23 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ ออ
ื อางมู โย้ เวอ ยอคา ต้างแต่ง ชี
กูมู ย้าเย่. แน ยาว เย่ด มือ อธิษฐาน ฮา จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง ชีเย. แน
ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ป้า ยอคา นี้ มู นา ฮูพลา ปี่ ชี่ เย.
24 ยาว

เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ ปิ สิเดีย แควน ป่าก
ย่า ย่อ ไก ยาว, ปัมฟีเลีย แควน เวอ แล ชีเย. 25 แน เปอร์กา
อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง จี่ ต่าง ย่าง ป่าว เปิน ยาว. เย่ด
มือ อัททาลิยา อางเมิง โย้เวอ แอ ชีเย. 26 ยาว เย่ด มือ ล้อง
ตา อัททาลิ ยา อางเมิง โย้เวอ อ่อกแอ อันทิ โอก อางเมิง ซี
เลีย แควน โย้เวอ พ่าวแอ้น ชีเย. อันทิโอก อางเมิง นู้เวอ ย้า
เย่ด ต่องก่าต่าง พาจาว มาง ล่ากาน ว่า ชี ย้าง. แน โย้เวอ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย
ป้า เย่ด ล่ากาน ว่า ชี แฮ้งนา ปล่องฮูปล่องพลา ปี่ ชี.่ แน ยอ
งมู แฮ้ง เย่ดนา ซฺา พาจาว มาง ล่ากาน ว่าย แอ ปี่ ชี.่ ยาว
อามื้อ เย่ด ล่า กาน ย่าง เปิน ญา. 27 เปาโล แน บารนาบัส
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เย่ด เคอ ลือ ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ นา ฮ้าว ช้อน
ชีเย. แน เย่ด ย่า พาจาว มาง เย่ด นา ล่า กาน กู ยา่ ง ปล่อง
ว่า ชี อือ, แน พาจาว มาง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ยาง อางเลิง่
อางแม่น แบ ปี่ ยาว เจ่อ ปี่ ชี่ แฮ้ง ยองนา โค ย้า อูบ
่ น้า ปี่ ชี.่
28 ยาว เย่ด มือ ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ ก้อง มล่าง ย้า ดื้ง
แล ชี.

15

เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ประชุม ฮา ย้าง

1 ชฺา
้ ง

ทื่อบ่า ยูเดีย แควน เวอ จาย อันทิโอก อางเมิง เวอ
ลืน ชี. ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ นา ม่า อู่บ ชี นี้ แม้ แน,
“นองมู นี้ โมเสส อางลี้ บอางล่าว เวอ พิธข
ี ลิบ แฮ้ง บ่ากงา
ฮา แล่ คู ยาว พาจาว ม้า อางบล่า บ บ่า ปี่ ปูน ล่า เป” แน.
2 เปาโล แน บารนาบัส เย่ด ยอง นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แฮ้งนา บ่า
ซอ แน ยองมู นา นาบาตา แน จี่เจ้ ชี. แฮ้งเย่ อันทิโอก อาง
เมิง เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม เปาโล, บารนาบัส แน ยอ
งมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ต้างแต่ง ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้ เวอ ซฺา แล ปี่ ชี.่ พระเยซู ศิษย์ เอก แน คริสเตียน ยอคา
อือนา นี้ เลิง่ จี่อูน
้ ้าท้าม ปี่ ง แงแน.
3 ชฺา
้ ง

พระเยซู นา เจ่อ อือ ยองนา ซฺาแอ ปี่ ชี่ เย. ยาว ฟีนิ
เซีย แควน แน สะมาเรีย แควน เวอ ย่อ ไก เมอ. ยองมู ย่าง
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ นื งบาเพ่น พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อางเลิง่ ย่าง
อูบ
่ ชีเย. ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อืม นาบา
ตา เย กย่าง แง.
4 ยองมู ย้าง เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว. ชฺา
้ ง
พระเยซู นา เจ่อ อือ, พระเยซู ศิษย์ เอก อือ แน คริสเตียน
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ยอคา มู อือ ยองนา อ่อก ลาบ ลือ ชีเย. แน เปาโล แน บา
รนาบัส เย่ด พาจาว มาง เย่ดนา ล่ากาน กูยา่ ง ปล่อง ว่า ชี
อือ ยองนา อู่บน้า โค ปี่ ชี่เย. 5 ยาว ฟาริสี อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง
ทื่อบ่า พระเยซู นา เจ่อ อืม ทาจูง ล้า ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือ พิธข
ี ลิบ แฮ้ง กงา ฮา แล่ แง. แน โมเสส อาง
ลี้บอางล่าว แฮ้ง กงา ฮา เค่ แง” แน.
6 แฮ้ แม้ ยาว พระเยซู ศิษย์ เอก แน คริสเตียน ยอคา อืม
นี้ เลิง่ ประชุม ฮา น้าท้าม ลางกา ชี. 7 จี่เจ้ กา มล่าง ยาว เป
โตร ทาจูง ล้า ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้แน, “ม้องน้าม นอง เวอ นอ
งมู นี้ ง อางแบ ย้า. อางด่า กงูมู นู้เวอ พาจาว มาง กงานา
แช้ ยู้ ล่าง ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
ป่าว น้า ปี่ ยาว เจ่อ ปี่ แงแน. 8 พาจาว ชฺา้ ง อือ นื งบา แฮ้ง
นา อางแบ แม่นแม่น กางมาง ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง. ยา ยิวชฺา้
งบ่าอ่า อือนา ลาบ ญา แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
ย่าง ยองมู นา ปี่ ชี กงูนา ปี่ ล่า ชี่ แม้แน ย้า. 9 กงูมู แน ยอ
งมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ฮู ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่าตู่ กาแน บ่าจา ทื่อ
ช่างกานญา. พาจาว ม้า ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย,
ชฺา้ ง แฮ้มู นา ฮาย นื งบา เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง. 10 นี้ แม้ แนยาว
นองมู นี้ ยา่ บ้า เจอฮาย พาจาว มางนา ล้าน ช่าง แง. ซ้าม
บา กงูมู ยิวชฺา้ ง อืม โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง โค แน บ่า
ฮาย เค่ กงา คาแน้ . นี้ แม้ แนยาว นอย่า บ้า เจอฮาย ยิว ชฺา้
งบ่าอ่า อือนา อางลี้บอางล่าว นี้ ง อางเค้ ฮา ปี่ แน? 11 นี้ แม้
ฮา นี้ ยา่ บ่ากง่า เป. กงู เจ่อ กงู อางบล่าบ กงา ปูน แล่ง นี้ ยา่
พระเยซู ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ ง ปาปาย. ยาว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
อือ อางบล่าบ กงาปูน แล่ง นี้ ง ทื่อช่างกานญา.”
12

ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด, พาจาว มาง เย่ด นา
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ปล่อง ชีแฮ้ง แน เย่ด ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮา
ตอกางอือ ฮาย ปี่ ชี่ แฮ้ง ยองนา อู่ บน้า ปี่ ชี,่ ยาว ชฺา้ ง คา
โคลาโค อืม กย้าบ แน ปีน แตปีน นา ย้า น้า คู ชี. 13 เย่ด จี่
เปิน ยาว ยากอบ มือ จี่ เย นี้ แม้แน, “ม้องน้าม เวอ กงานา
น้า ล่าว. 14 เปโตร กงูนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่างญา. พาจาว ม้า ยิวชฺา้
งบ่าอ่า อือนา ลาก แง. แฮ้งย้า ยางมือ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อา
งมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา แช้ยู้ ยาว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง.
15 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม
ชี ชี แม้แนย้า” แน.
16 “จ้างจ้าง เวอ กงา พ่าว ลือ แล่ง.
แน ก่าซ้าด ดาวิด ยูม
้ ก่างพยา ชี แฮ้ง อางซฺ่ือ แต่ง*
แล่ง.
กงา ยูม
้ ก่างพยา เคลิก ชี อือ แต่งจี แง. กงา ตื่อ
เทอ แม่น แน แต่ง ล้า แล่ ปี่ แง.
17-18 นี้ แม้แนยาว ชฺา
ื .
้ ง คาโคลาโค นี้ ออ
แน ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า คาโคลาโค กงา แช้ ยู้ ยาว กงา ชฺา้ ง
เพล่อ ล้า ปี่ ชี่ อือ.
‘กงานา ซฺ้า กว่า ล่าง. กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า’
นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง แน ยา อางเลิง่
นี้ ออ
ื เจอ มล่าง คางญา ม่ายแบ ปี่ ล่าง.” ✡
“นี้ แม้ แนยาว กงา เย้ง แง. กงู ย่า ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า แน
พระเยซู นา ชา เจ่อ อือนา นื งบา เวอ บ่าลาบ้าบ ปี่ โจ แน.
20 จ้า กงู ยองนา โจ้ดมาย แต้ม ม่า นี้ แม้แน,
จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน† นา ท่าน ชี อือ บ่าจฺ่า โจ.
19

*

15:16 15:16 ดาวิด ยูม
้ ก่างพยา ชี แฮ้ง อางซฺ่ือ แต่ง นี้ . พระเยซู นา ชฺา้ ง

อางบย่า อางซฺ่ือ นาบทื้อ แล่ อือนา เพ้ก แง.
9:11-12; อิสยาห์ 45:21

†

✡

15:17-18 15:17-18 อาโมส

15:20 15:20 ฮูบ
่ ปาน นี้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนาบทื้อ อือ.
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ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ.
ซฺี่ บ่าจฺ่า โจ.
ซ้าด นื้ งชฺอ
ื แป่น แซ่ ชี อือ อางซฺ่า แฮ้ง นา บ่า
จฺ่า โจ.
21 “โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ ค้าแต้ เมอจาย ย้า ม่าอูบ
่ ไก
ล้า แง. อามือเคอ ย้า อางเมิง กูเมิง แน ลองนื ง เวอ ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ โย้เวอ อ้าน คูง.”
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ย้าง
ศิษย์เอก อือ, คริสเตียน ยอคา อือ แน ชฺา้ ง คา
โคลาโค พระเยซู นา เจ่อ อือ. ค่าพ่าย่า ทื่อบ่า อือนา แช้ ยาว
เปาโล แน บารนาบัส เย่ด ก้อง ทื่งกง่า แน อันทิโอก อางเมิง
โย้เวอ แล ปี่ ชี่ เย. ยองมู นี้ ยา่ ยูดาส ฮาก บารซับบาส แน
ฮ้าว มาง แน สิลาส เย่ดนา แช้ยู้ ชีเย. ชฺา้ ง นี้ เย่ด ยองมู เวอ
ยอคา เพล่อ เย. 23 ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง นี้ มู ก้อง โจ้ดมาย แต้ม
ซฺาแล ปี่ ชี่ นี้ แม้แน,
“กงู พระเยซู ศิษย์เอก อือ แน คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ
แน คริสเตียนม้ องน้า ม เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ดื้ง อือ
ย้าเป. กงู นองมู ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อัน ทิ โอก อางเมิง, ซีเรีย
อางเมิง, ซิลีเซีย อางเมิง เวอ พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา
โจ้ ดมาย แต้ม เคอ ล่าง. 24 กงูมู นี้ ยา่ กงากย่า แอ นู้เวอ
ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง. นองนา ลือ ซฺ้า ล่า ยาว ม้างม้า เจ้อ จี่
นองนา ฮา นื งบาต่อง เวอ ซืกซาก ปี่ ล่าง. กงู ยา่ ยองนา
บ่ากงา ซฺาแล ปี่ ล่าเป. 25 แฮ้งย้า กงูมู คาโคลาโค นี้ ง. ค่า
พ่าย่า ทื่อบ่า นา แช้ยู้ ยาว นองก้อง ซฺา แล ปี่ แอ่. เปาโล
แน บารนาบัส ชฺา้ ง กงู ลาก มาง เย่ด ก้อง ทื่ งกง่า แน.
26 เปาโล แน บารนาบัส เย่ด กงู พระเยซู คริสต์ มาง ปา
22 พระเยซู
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ปาย, พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ซฺี้ แอเคอ แน ว่า เวิม อา
งกงา ย้าเป. 27 แน กงู ยูดาส แน สิ ลาส เย่ดนา ซฺาแล ปี่
ชี่ นี้ ยา่ , ไม้ ฮาย แบ ปี่ ง น้ อ กงู โจ้ดมาย เวอ อางเลิง่ แต้ม
ล้า ปี่ ชี่ นี้ ง อางเลิง่ ม้าม้า แน. 28 ยาว อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง แน กงูมู นี้ ยา่ เย้ง แง นองก้อง เจิน
้ เจ้อ
ลาบ้าบเกิง่ อือ บ่าจา ปี่ ล่า, จ้า อางเลิง่ นี้ ออ
ื ญา เป. 29 จฺ่า
เกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน‡ ชี อือ บ่าจฺ่า โจ, ป้องก้า อางเลิง่ อาง
ซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ, ซฺี่ บ่าจฺ่า โจ, ซ้าด นื้ งชฺอ
ื แป่น แซ่ ชี
อือ อางซฺ่า แฮ้ง บ่าจฺ่า โจ. นองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ
ก้อง เว่อ กงา กายาว อางแม่น ย้า, นี้ ล้อ ญา เป.”
30 ยาว ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อืม บารนาบัส, เปาโล, ยู
ดาส แน สิลาส ยองนา อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ชี่
เย. ยาว ยองมู ย่าง อัน ทิ โอก อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี อือนา ฮ้าว ช้อน ยาว โจ้ดมาย ปี่ ชีเย. 31 โจ้ดมาย
ย่าง กงา อ้าน คูยาว ยองมือ นื งบาแก่น กย่างม่อนซ้า คู ชีเย.
32 ยาว ยู ดาส แน สิ ลาส พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู มางเย่ด มือ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา มล่าง ย้าเย่ จี่ชา่ ง ชี. แน ยองมู
นา ม่าอู่บ นื งบาแฮ่ง ปี่ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล
ปี่ ง. 33 ยูดาส แน สิลาส เย่ด อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ล้า
ทื่อ ฟ่าง ยาว, เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอ, ชฺา้ ง เย่ด
นา ซฺาล้า ปี่ ชี่ อือนา ซฺ้า แอ อางญ่าม ย่าง เคอ ล้า ชีเย. อัน
ทิ โอก อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม เย่ด แก้ บ้า
ย่อ แอ เมอ, เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่าปี่ ตอล้า โจ แน ก่ามป่อน ปี่
ชีเย. 34 §
‡

15:29 15:29 จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน นี้ แด่ยา่ นา อางเกิง่ ท่าน อือ คาตา ยา

§ 15:34 15:34 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 34 เวอ นี้ แม้ แต้ม กาน
จี่ เคอ แง.
ชี, “จ้า สิลาส โย้เวอ ดื้ง ชี.”
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35 จ้า

เปาโล แน บารนาบัส เย่ด อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ
จานช่า ชีเย. ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี
อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง ป่าว ม่าอูบ
่ กว่า ชีเย.
เปาโล แน บารนาบัส เย่ด เจิก
่ ลางกา ชียา้ ง
ทื่อ ฟ่าง ยาว เปาโล บารนาบัส นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี,
“ไกง้ อางเมิง พาจาวจี่ต่าง ป่าว กว่า ชี อือเมอ ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี อือ นา บ่อ ซฺ้า แอ เซฺ้อ เด่. ยอย่า ล้อ แม้ จาดื้ ง ชี
แน ฮู แอ เซฺ้อ.” 37 ยาว บารนาบัส, ยอห์น ฮาก มาระโก แน
ฮ้าว มางนา คาตา แน ซฺ่ืย แอ ซี้ง เย. 38 จ้า ปัมฟี เลีย อาง
เมิง โย้เวอ จา เมอ ยอห์น ยา เปาโล แน บารนาบัส เย่ดนา
อางวี กางซื้ง เย. แน พาจาว มาง ล่า กาน แฮ้ง เปาโล แน
บารนาบัส เย่ดนา บ่าปล่อง ว่า แล่. แฮ้งเย่ เปาโล ยอห์น นา
บ่าซฺ่ืย แอ ซี้ แง. 39 ยาว นี้ เลิง่ เปาโล แน บารนาบัส เย่ด นา
บาตา เย ซี ลางกา ชี. แฮ้งเย่ เย่ด เจิก
่ ลางกา ชี. บารนาบัส
ยอห์น นา ซฺ่ืย เกาะ ไซปรัส เวอ ล้องตา แอ ชีเย. 40 จ้า เปาโล
ยา สิลาส นา แช้ยู้ ชีเย. ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม จี่วด
ี
อางซื้ง มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า เปาโล แน สิ ลาส เย่ดนา ฮู
พลา ปี่ ชี่เย. ยาว เปาโล อันทิโอก อางเมิง เวอ เจิก
่ อ่อกแอ
ชีเย. 41 เปาโล ซีเรีย แควน แน ซิ ลีเซีย แควน อือเมอ จ่อด
ย้า กว่า ชี. ยา ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ฮา พาจาว มาง
นา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ แงแน.
36

16

ทิโมธี เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ล่ากาน ปล่อง ว่า ย้าง
เดอร์บี อางเมิง แน ลิสตรา อางเมิง โย้เวอ คาตา
เย แอ ชี. โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา พระเยซู เจ่อ แง, ยาง อาง
เม้ง ทิโมธี แน. ยาง อางโบ้ง ม้า กรีก ชฺา้ ง จ้า ยาง อางบา ม้า
ยิวชฺา้ ง เย่. 2 ชฺา้ ง ลิ สตรา อางเมิง แน อีโคนี ยูม อางเมิง โย้
1 เปาโล
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เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ, ทิโมธี นา นาบทื้อ คูง เย. 3 เปาโล
ทิ โมธี นา ยางก้อง ทื่ งกง่า แน ซฺ่ืยแล ซี้ง เย. จ้า โย้เวอ ยิว
ชฺา้ ง อือ อางแบ ทิโมธี อางโบ้ง ม้า กรีก ชฺา้ ง แน. เปาโล ยิว
ชฺา้ ง อือนา ฮูจ่า ปาปาย แฮ้งเย่ ทิโมธี นา พิธข
ี ลิบ ฮาย ปี่ ชี.่
4 ยาว ยองมู แฮ้ง อางเมิง ต่างไล อือเมอ ย่อไก เมอ. ยองมู
นี้ ยา่ พระเยซู ศิษย์เอก แน คริสเตียน ยอคา เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง โย้เวอ อางลี้บอางล่าว แต่ง ชีออ
ื , ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
5
อือ นา ม่ายแบ ปี่ ชี.่ แฮ้งเย่ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม พา
จาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ เค่ คูง แง. แน
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม กูนืง กูนืง ย้า บย่าย เค่ แง.
เปาโล มาซิโดเนี ย แควน เวอ แล ย้าง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง เปาโล แน ยาง ล่า
กานว่าช่าง อือนา, จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง แฮ้ง เอเชีย แควน
โย้เวอ บ่าปี่ ป่าว กาซื้ง เย่. แฮ้งย้า ยองมือ ฟรีเจีย แควน แน
กาลาเทีย แควน โย้เวอ ต้าว ย้า กว่าย ชี. 7 ยาว ยองมู ย้าง
มิ เซีย แควน ชายแดน โย้ เวอ เคอ แล ยาว, บิ ธีเนี ย แควน
โย้เวอ ชา อ้องแล ชี. จ้า พระเยซู อางค่องอางล้า มาง บ่าปี่
อ้องแล เย. 8 แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง มิเซีย แควน เวอ ย่อไก ยาว
โตรอัส อางเมิง โย้เวอ แลน คู ชี.
6 อางค่องอางล้า

โย้เวอ เปาโล แมบืน บืน ชี. นี้ แม้แน ค่าพ่าย่า ทื่อ
ม่าง จา แง มาซิ โดเนี ย แควน เวอ จายล้า แง. ยา จูง ล้า
ยาว เปาโล นา ป้า ชี นี้ แม้แน, “มาซิโดเนี ย แควน นู้เวอ กงู
นา ลือ ปล่อง ล่า ปาโน!” แน. 10 เปาโล แมบืน บืน เปิน ยาว
กงูมู ย้าง ซฺ้อก ย้า มาซิโดเนี ย แควน เวอ แลน คูแอ. กงู เย้ง
แง พาจาว ม้า กงูนา ฮ้าว มาซิโดเนี ย ชฺา้ ง อือก้อง แล ปี่ ล่า
ยาว ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง แน.
9 มู่งคี่
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ลิเดีย พระเยซู นา เจ่อ ย้าง
11 ยาว กงูมู ย้าง มือ โตรอัส อางเมิง โย้เวอ จาย เกาะ สา
โมธรัส เวอ ล้อ งตา แลน แอ. ทื่อ นื ง จายล้า แล่ง ม้า กงูมู
ย้าง เนอาโปลิส อางเมิง โย้เวอ ล้องตา แลน แล่แอ่. 12 ยาว
โย้เวอ จาย กงูมู ย้าง ฟี ลิปปี อางเมิง โย้เวอ แลน แอ, ยาว
นี้ เมิง ก้อง ไลนื ง ย้า ดื้ง คู แอ. ฟีลิปปี อางเมิง นี้ ยา่ มาซิโด
เนี ย แควน เวอ อางเมิง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ , โรมชฺา้ ง อือ อาง
เมิง แต่งดื้ง ชี ย้าง.
13 ลองนื ง เคอ ยาว กงูมู ย้าง ล้องก้อ อางเมิง อางเง้ เวอ
เจิ่ กอ่ อก ล้างบ้า โย้ เวอ แอ้น คูแอ. กงู เย้ง แอ โย้ เวอ ตี
อธิษฐาน ฮา ย้า อางจา แน. กงูมู ย้าง โย้เวอ ค่า บาย่า ดื้ง
ช้อน ลางกา ชี อือนา จี่ชา่ ง แอ. 14 โย้เวอ ค่าบาย่า ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า ทื่อม่าง อางเม้ง ลิ เดีย แน จา แง. ยา ธิยาทิ รา ชฺา้ ง พ้า
สี ม่วง อางฮู่ อางคา ก่อง มาง, ยาว ยา พาจาว มางนา นา
บทื้อ เย. ยาง กงูมู นา ดื้ง น้า ล่าเมอ จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ยาง
นา ฮาย เปาโล จี่ แฮ้ง นา ปีน แต แน น้า ปี่ ชี่ เย. 15 ลิ เดีย
แน ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล้างตือพิธบ
ี ัพ
ติศมา ฮา แล่เปิน คูยาว. ลิเดีย มือ กงูนา ป้า ล่าง นี้ แม้แน,
“กงา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี แน นองมู
นี้ ง เย้ง ล่าง แนยาว, กงา ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง แล ปาว” แน. ยาว
กงูมู ย้าง ยาง ยูม
้ เวอ ดื้ง แลแอ.
เปาโล แน สิลาส เย่ดนา คอก ล้อง ชียา้ ง
จา แง กงู อธิษฐานฮาย้า โย้เวอ ชาแอ เมอ. ย่า
บี่ ย่า เจ่น ทื่อ ม่าง จา แง กงู นา มย้าง ล่า ชี.่ ยางนา แด่ ยา่
มาง อ้อง ชี, จ้างจ้าง เวอ อางเลิง่ ตอล้า อือ อางมอ ตอ กา
เย. ยาง ฮากนา จี่วด
ี อางเลิง่ ฮู ปี่ นี้ ยา่ พลู้ อางบย่า ย้า ยาง
16 ทื่อนื ง
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เจ้านาย อือนา ซฺ้า กงา ปี่ ง. 17 ยาว ค่าบาย่า นี้ มาง เปาโล แน
กงูมู นี้ งนา ย่อ เค่ จี่ โฮ้กฮ้าว เค่ ล่าง นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง นี้ มู พา
จาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย่าเจ่น เป. ยองมู นี้ ยา่ ล้อแม้ อา
งบล่าบ กงา ปูน แล่ง แน นองนา ม่า ลือ ล่าง.”
ย่าบี่ ย่าเจ่น นี้ ม้า นี้ แม้แน ไลนื ง ย้า ฮาย ชี, เปาโล
บ่าโอ่ด กงากา แอเคอ เย. แฮ้งเย่ เปาโล มือ แด่ยา่ ย่าบี่ ย่า
เจ่น มางก้อง อ้อง ชี มางนา พลาบ จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “พระ
เยซูคริสต์ มาง อางเม้ง นู้เวอ, กงา นางนา ม่าย ค่าบาย่า นี้
มาง อางโต นู้เวอ อ่อก ปี่ ล่าง อามือ ย้า!” ยาว แด่ ยา่ แฮ้
มาง ซฺ้อก ย้า อ่อก ฮื่น ชี.
18 ยาว

19 ย่า บี่

ย่าเจ่น มาง เจ้านาย มาง เย้ง เย. ยาง กู เทอ แน
พลู้ กงา นี้ ยา่ บ่า กงา แล่ ก้าน ชีล้า แน. แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง
เปาโล แน สิ ลาส เย่ดนา ชู ยาว, ก้าด ชฺา้ ง อางบย่า แน จา
โย้เวอ ยอคา อือนา ซฺ้าแอ ชี. 20 ยาว ม่าย ชี นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง
นี้ มู ยิวชฺา้ ง มู กงู อางเมิง นู้เวอ อ้องล้า ยาว ฮาย ซืกซาก ปี่ ง
อือ. 21 แน ยองมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว ต่างไล โย้เวอ ม่าอูบ
่ ซี
คูช.ี จ้า กงู มู โรมชฺา้ ง นี้ ยา่ นี้ แม้แน บ่าฮายเค่ กงากา เป!”
22 ยาว ชฺา
้ ง อางมู อืม เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ช้อนไก อาง
ไล้ ฮากาน ชีเย. แน ยอคา อืม เปาโล แน สิลาส เย่ด ค่าลาว
ย่าง ชีดอ่อก ปี่ ยาว ม่าย ตื่อชืก ปี่ ชี่เย. 23 ตื่อชืก ไลเทอ เคิน
ยาว คอก เวอ ม่าย ซฺ่ืย ล้อง แล ปี่ ชี.่ ยาว คอกล่อฮู มางนา
แม่น แน ม่าย ล่อ ปี่ ชี่เย. 24 คอกล่อฮู มาง กย่า ยาว เปาโล
แน สิลาส เย่ดนา คอก อางคล้าว อางคล้าว โย้เวอ ซฺ่ืย ล้อง
แล ชีเย. แน ล่าไม แป้น อางฮ้อน ฮ้อน ชี อือ เย่ด ล่าคื่อ เวอ
แม่น ย้า กาน ปี่ ชี.่
25

ยาว 12 โมง มู่ง คี่ ล่อ ซฺ่า นี้ งย้า เปาโล แน สิ ลาส เย่ด
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พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย เพ่ง ฮ้าว สรรเสริญ ฮา ชี. แน
ฮาก คาตา ย้า กงากย่าย คู ชี. 26 แฮ้ญ่าม เวอ มี่ซี่อน
ื นาบา
ตา ย้า แล่ง แง, คอก ย่าง ยืก ล้า เคอ ย้าเย่. แน คอก ล้อ
งก้อ อืม ซฺ้อก ย้า พอง ล้า ชี กู บาน ย้าเย่. นั กโทษ คาโคลา
โค อือนา โซ่ พือ ชียา้ ง พื้ออ่อก โค ชีเย. 27 ยาว คอกล่อฮู มาง
ยู่ ย้าง ดู่ง ล้า ชีเย. ยาว คอก ล้องก้อ ย่าง พอง อ่อก ชี แน
มย้าง ยาว ยาง เย้ง เย นั กโทษ อือ ฮื่น โค ชี แน. แฮ้งเย่ ม
ยาทาง ย่าง ชอด อ่อกลือ ปี่ ยาว ชา แซ่ จ่าแล่ง. 28 จ้า เปาโล
อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ล้า ชีเย นี้ แม้ แน, “ทาแม้ บ่า ฮา โจ!
ค่า ตอง อางโต นา บ่า แซ่ จ่า แล่ โจ, กงูมู คาโคลาโค นี้ ย่า
อามืม นู้เวอ ย้า!”
29 แฮ้งเย่ คอกล่อฮู มาง บีท
่ ่อ ฮ้าว ป้า ยาว คอก คล้าว โย้
เวอ ฮื่น อ้องแลน ชีเย. ยาง อางโต อืม ยืกยาวซ่าน ยาวเย
แค แง. ยาว เปาโล แน สิลาส เย่ด ล้าก้า โย้เวอ ป่าตูคู บอก
ไว้ ชีเย. 30 ยาว เย่ดนา คอก เวอ ซฺ่ืย อ่อกแอ น้า ชี นี้ แม้แน,
“กงาย่า ล้อแม้ ฮาย อางบล่าบ กงาปูน แล่ แน?” แน.
31 เย่ด มือ พอ ชี นี้ แม้ แน, “พระเยซู จี่ ว ด
ี อางซื้ง มางนา
นื งบาชี โว. ยาว นาง แน นาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ นา, พาจาว มาง
อางซี อางบล่าบ แฮ้ง ฮาย ปูน ปี่ ล่าง.” 32 ยาว เย่ด มือ จี่วด
ี
อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง คอกล่อฮู มางนา แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ
33
นา ม่าอู่บ ป่าว น้า ปี่ ชี่เย. แฮ้คี่ คอกล่อฮู มาง เปาโล แน
สิสาส เย่ดนา ซฺ่ืย ตื่อฮ่อย ย่าง ชี่ ปี่ ชีเย. ยาว คอกล่อฮู มาง
แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อืม ซฺ้อก ย้า ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ โค
คูช.ี 34 ยาว คอก ล่อฮู มาง เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ยาง ยูม
้
เวอ ซฺ่ืยแลน ยาว จฺ่าเกิง่ ซฺ้า จฺ่า ปี่ ชี.่ คอกล่อฮู มาง แน ยาง
ยูม
้ ชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาชี โค ชี. แฮ้แม้ยาว ยองมู
ย่าง มือ กย่างม่อนซ้า คู ชี.
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ซอทา แปล้น ล้า ยาว ยอคา มู อืม ชฺา้ ง อางมู ซฺา ลือ
ม่าย ลือ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ตอ กงา คาง
ญา” แน.
36 คอกล่อฮู มาง เปาโล นา ม่าย ชีเย นี้ แม้ แน, “ยอคา มู
อือ ไน้ นา ม่าย ตอ ปี่ ล่าง. อ่อก ล้าน ล่า ปาว ยาว จาบื่อ ดื้
งบื้อ แน จา แล โว เป” แน.
37 จ้า เปาโล จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “ไกง้ยา
่ โรมชฺา้ ง เวิมมือ ยอ
งมู นี้ ยา่ คอก เวอ ชู ล้อง ล่าง. แน ยอคา มู อือ ไกง้นา ชฺา้ ง
อางบย่า ล้าก้า เวอ ตื่อ ชืก ล่าง เจิน
้ เจ้อ บ่าต่าดบ่าต่อน ล่า
แน, ยอง นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ โรม อางลี้บ โย้เวอ อางซี เป. ยาว อา
มื้อ ยองมู นี้ ยา่ บ้าเจอ กยาบ แน ไกง้นา อางค่าว ตอ ล่าแน,
ไกง้ บ่าจู เป. ยองมู นี้ ยา่ ยอง อางโต แฮ้ง ไกง้นา ตอ ล่าชื่อ
เป!”
38 ชฺา
้ ง มู อืม ยอคา มู อือนา อางเลิง่ ย่าง ม่ายแบ ปี่ ชีเ่ ย.
ยอคา อืม เปาโล แน สิ ลาส เย่ด โรมชฺา้ ง แน แบน ยาว ยอ
งมู ย้าง แค คูง เย่. 39 แฮ้งเย่ เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ซูม่า
ฮาย แอ ชี แน เย่ดนา ซฺ่ืย คอก เวอ อ่อก ปี่ ชี.่ แนยาว เย่ด
นา ป้า นี้ เมิง ก้อง อ่อกแอ ปี่ ชีเ่ ย. 40 ยาว เปาโล แน สิลาส เย่
ดมือ คอก เวอ อ่อก ยาว ลิเดีย ยูม
้ เวอ แอ้น ชีเย. ยาว ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ อือ ลิเดีย ยูม
้ โย้เวอ ช้อน กาชี. แน เย่ด มือ
ชฺา้ ง แฮ้มู นา ม่ายอู่บ นื งบาแฮ่ง ปี่ ยาว, ฟีลิปปี อางเมิง โย้
เวอ เจิก
่ อ่อกแลน ชีเย.

17

เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ ป่าว ย้าง
แน ยองมู อือ อัมฟีบุร ี อางเมิง แน อปอลโล อาง
เมิง โย้เวอ ย่อไก ยาว, ยองมือ เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ
เคอ แล ชีเย. แน โย้ เวอ ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ ย่าง จา เย. 2 ยาว
1 เปาโล
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เปาโล กู เทอ แม้ แน ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ เวอ อ้อ งแล ประชุม ฮา
แล ชี. แน ลองนื ง เวอ 3 ตีด เย พระคัมภีร ์ อางเลิง่ ย่าง ชฺา้ ง
อือ นา จี่ ชา่ ง ชี. 3 เปาโล พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี ยา้ ง ยอง
นา ไค้ น้า ปี่ ชี่ นี้ แม้ แน, พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ ยู้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ปี่ ชี่ ม้า, จามปีน ย้า กงา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แล่ง, แน
ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง. เปาโล นี้ แม้แน จี่ แล่ ชีเย, “พาจาว มาง
ชฺา้ ง แช้ ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ ม้า พระเยซู มาง ย้า.” 4 ชฺา้ ง
ทื่อ บ่า อือ เปาโล ม่า อู่บ แฮ้ง นา อางเจ่อ เย. แฮ้งเย่ เปาโล
แน สิลาส เย่ด อางมู เพล่อ ชี. ยาว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พาจาว นา
นาบทื้อ อือ แน ค่า บาย่า มู ปีน แตปีน นา อืม, อางบย่า ย้า
เปาโล แน สิลาส เย่ด อางมู เพล่อ ชี.
5 จ้า ยิวชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ เจอค้อย ชีเย.

แฮ้งเย่ ก้าด เวอ ชฺา้ ง
อางโซ้กอางไล้ อือนา ซฺ้า ช้อน ยาว, อางเลิง่ อางซืกอางซาก
ย่าง อางเมิง คล้าว โย้เวอ จ่อด ย้าเย่ ฮา ตอล้า ปี่ ชี.่ ยองมู
นี้ ยา่ ยาโสน ยูม
้ โย้เวอ อ้องแล ชีเย. เปาโล แน สิลาส เย่ด
นา ชู ยาว ชฺา้ ง ช้อน กาชี โย้ เวอ เซฺอ แอ แงแน. 6 จ้า บ่า
ซฺ่า มย้าง กาแม้แน. ยองมู ย้าง ยาโสน แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระ
เยซู นา เจ่อ อือ นา ชู ยาว เซฺอ แอ ชีเย. ยาว อางเมิง เวอ
ยอคา มู อือ ก้อง แลน ยาว โฮ้ก ฮ้า ว ม่า ชีเย นี้ แม้ แน, “ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ จ่อด แน อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า
ปี่ ชี่ อือ เปาโล ยอง, อามื้อ ยอ กงู อางเมิง นู้เวอ ย้า จา แง.
7 ยาว ยาโสน ชฺา
้ เวอ จฺ่าต้าง ดื้ง ปี่ ชี.่ แน
้ ง แฮ้มู นา ยาง ยูม
ยาว เปาโล ยอ ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ
อางเลิง่ ฮา ซี ชี. ไม้ ยอย่า จี่ คูแง ก่าซ้าด ทื่อ ม่าง จา แล่ง
อางเม้ง ‘เยซู’ แน.”
8 ค่ องช่าง

อือ แน ยอคา อือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ยอง นื
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งบา เวอ บ่า จาบ เย. 9 แฮ้งย้า ยาโสน แน ชฺา้ ง ทื่อ บ่า พระ
เยซู นา เจ่อ แฮ้มู นา ม่าย พลู้ ซฺ้า ยอคา อือนา ปี่ ยาว ตอย
แอ ปี่ ชี.่
เปาโล เบโรอา อางเมิง โย้เวอ แล ชียา้ ง
นา เจ่อ ชี อืม เปาโล แน สิลาส
เย่ดนา เบโรอา อางเมิง โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ชี. ยาว เย่ดมือ โย้
เวอ เคอ แล ยาว ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ อ้องแลน ชีเย. 11 แน นี้
เมิง ก้อง ยิวชฺา้ ง อือ นื งบา แฮ้ยา่ , เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้
เวอ ยิว ชฺา้ ง อือ ล่อ บ่า ปา เย แม่น แง. แน ยองมู นี้ ย่า พา
จาว มาง จี่ ต่าง แฮ้ง นา ปีน แตปีน นา ย้า ลาบ ชี คูแง, แน
กูนืง ย้าเย่ พระคัมภีร ์ เล่น คูง. เปาโล ม่าอู่บ นี้ อางเลิง่ ม้า
ม้า ล่าแน เจ้ง แน แบ ปี่ ง แงแน. 12 นี้ งเย่ ยิวชฺา้ ง อือ, ค่าบา
ย่า ปีนแตปีนนา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ แน ค่าพ่าย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
อือ อางบย่า ย้า พระเยซู นา เจ่อ คู ชี.่
13 ยาว เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้ เวอ ยิว ชฺา
้ ง อือ แบ ชีเย.
เปาโล เบโรอา อางเมิง โย้ เวอ แล พาจาว มาง จี่ ต่าง ย่าง
ม่า อู่ บ แล ชี แน. แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง โย้ เวอ ซฺ่ื ยกา อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮา แล ชี. แน ค่องช่าง อือนา บ่าแม่น จี่ซ้อ
คู ชี. 14 แฮ้งเย่ ชฺา้ ง มู พระเยซู นา เจ่อ อืม เปาโล นา ทะเล
ทาง โย้ เวอ ซฺา แอ ปี่ ชี.่ จ้า สิ ลาส แน ทิ โมธี เย่ด เบโรอา
อางเมิง โย้เวอ จานช่าชี่ เย. 15 ยาว ชฺา้ ง เปาโล นา ซฺาแอ คูชี
อืม. เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ เคอ ย้า ล้องตา ซฺาแล ชี. ยาว
เปาโล มือ ยองมู นา ม่า ชี สิลาส แน ทิโมธี เย่ดนา ม่า ยาง
ก้อง อางไว่ แน เค่ ล้า ปี่ โว แน. ยาว ยอง มือ เบโรอา อาง
เมิง เวอ พ่าวแอ้น แล่ ชีเย.
10 แฮ้คี่ ย้าเย่ ชฺา
้ ง พระเยซู

เปาโล เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชียา้ ง
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16 เปาโล

สิลาส แน ทิโมธี เย่ดนา เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ
ล่อ จา เมอ. อางเมิง อือเมอ ฮูบ
่ ปาน ไว เซฺ่อ อือ ปลื้ง แน จา
นา มย้าง ยาว นื งบาต่อง เวอ บ่าม่อนบ่าซ่า เย.
17 แฮ้งเย่ เปาโล มือ ยิวชฺา
้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พาจาว นา
นาบทื้อ อือนา ยิวโบสถ์ โย้เวอ จี่อู้ น้าท้าม ลางกา ปี่ ชี.่ แน
ยา ก้าด โย้เวอ กูนืง ย้า แอ ชฺา้ ง อือนา จี่อูน
้ ้าท้าม แง.
18 ชฺา
้ ง อางแบอางบู้ เอปิ คูเรียน * มู อือ แน สโตอิก † มู
ทื่อบ่า อือ, เปาโล นา จี่เจ้ ช่าง ชี. แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน
จี่ เย, “ชฺา้ ง ล่าจ่าง นี้ ม้า บ้าเจอ อางเลิง่ จี่ ชี” แน ทื่อบ่า อือ นี้
แม้แน จี่ แล่ง เย, “ยา ฮากอางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือ พาจาว
อือนา จี่ เคอ ชี ช้อด ย้า” แน. ยองมู นี้ แม้ จี่ นี้ ยา่ แฮ้ญ่าม
เวอ เปาโล พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่ ย่าง ม่าอูบ
่ ชี.
‡ 19 แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง เปาโล นา สภาอาเรโอปากัส เวอ ซฺ่ืย
แล ชี. ยาว นี้ แม้แน น้า ชีเย, “นาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซฺ่ือ แฮ้ง
กงูนา ม่าอูบ
่ ไค้ แบ ปี่ ล่าว แล. 20 ไม้ นา อางเลิง่ กงู บ่ากย่า
กางซื้ง อือ กงู นา อู่บน้า ปี่ ล่าง นี้ งย้า กงู แบ ซี้ แง, นา บ้า
เจอ นา จี่เคอ แงแน.” 21 (เอเธนส์ ชฺา้ ง แน ฮากอางเจ้ออาง
จาด ชฺา้ ง โย้เวอ ดื้ง อือ เจิน
้ เจ้อ บ่าว่าบ่าบู่ อางเลิง่ อางซฺ่ือ
อือ จี่ กาก้าน แง.)
22 แฮ้งเย่ เปาโล มือ สภาอาเรโอปากั ส§ ล้าก้า โย้เวอ ทา
*

17:18 17:18 เอปิคูเรียน มู นี้ เจ่อ แง จี่วด
ี อางเลิง่ นี้ อางม่อนอางซ้า เกิง่ แน

ทือ แง. นื งบา เวอ ม่อนซ้า นี้ ง ย้า ม้าม้า ย้าง แน.

†

17:18 17:18 สโตอิก

‡ 17:18
มู นี้ ทือ แง จี่วด
ี นี้ อางตูกอางพาน อางเลิง่ อือนา โอ่ด แงแน.
17:18 เอปิคูเรียน มู นี้ เจ่อ เย. นี้ แม้ จี่วด
ี จาดื้ง แล นี้ อางเลิง่ อางม่อนซ้า แน
จาบื่อดื้งบื้อ แน จา แล ปี่ แง แน. จ้า นื งบา เวอ ม่อนซ้า ปี่ เลิน
่ เลิน
่ โว แน.
สโตอิก มู นี้ เจ่อ เย นี้ แม้. จี่วด
ี จาดื้ง แล นี้ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อือนา
§ 17:22 17:22 สภาอาเรโอปากัส นี้ เอเธนส์ อางเมิง
ก่ามโอ่ด จา ปี่ โว.
โย้เวอ ยอคา ปีนแตปีนนา มู อือ. ยองมู นี้ อางซี ต้าดต่อนฮู เพล่อ แง.
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จูง นี้ แม้ แน จี่ ชี, “เอเธนส์ ชฺา้ ง นอง เวอ กงา ฮู กานยาว
นองมู นี้ ยา่ ศาสนา ทื้อจ่า อางแม่น. 23 ไม้ กงา ย่อ กว่า เมอ
นอง ทื้อ อือนา มย้าง แอ. กงา อางเกิง่ ท่านย่า ทื่ออาน มย้าง
แอ นี้ แม้แน อางไล่ แต้ม กาน ชี, ‘นี้ ยา่ พาจาว กงู อางเม้ง
บ่า แบ กงา กาง มาง เฮอ.’ กงา อามื้อ นองมู นา พาจาว
อางเม้ง บ่าแบกงากา แน ทื้อ มาง อางเลิง่ แฮ้ง ชา ป่าว น้า
ปี่ ล่าง. 24 ยา พาจาว ชฺา้ งอางเมิง แต่ง ชี่ มาง แน ชฺา้ งอาง
เมิง เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี่ มาง ย้า. ยา มู่ง แน ชฺา้ งอางเมิง
อางซื้ง มาง, นี้ งย้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ ยางนา ดื้ง ปี่ เซฺ่อ
แต่ง ชี อือเมอ บ่าดื่ง นี้ . 25 ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา ยาง
นา เจิน
้ เจ้อ บ่า ว่า ปี่ ปี่ ซี้ แน ชฺา้ ง อือ ก้อง เจิน
้ เจ้อ บ่า กงา
ซี้. จ้า ยา ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี , อางซ่า กล่าง เซฺ่อ แน กูยา่ งกูเจ้อ
อือ ปี่ แง. 26 พาจาว ม้า ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา ชฺา้ ง ทื่อม่าง
ก้อง ญา เกิด
้ ลือ ปี่ ง. แน ยองนา ยาง ตี ซฺ้า ชี ชี โย้เวอ ดื้ง
ปี่ ง. พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ เกิด
้ ญ่าม ซฺี้ ญ่าม แน ดื้งย้า แต่ง ปี่
แง. 27 พาจาว มาง นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ยางนา
ซฺ้า กว่า ปี่ ง. กาเทอกา ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา ซฺ้า กว่า
ยาว ยางนา กงามย้าง แง. ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว ม้า กงู ก้อง
อางเว่อ แน บ่า ดื่ง เป. 28 พาจาว มาง กงู นา แต่ง จี่ วด
ี จา
ย่อ กว่า กงา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ , กรีก ชฺา้ ง คู่ มาง อางไล่ แต้ม ชี ชี
แฮ้งนา ตู้ ย้า นี้ แม้แน,
‘กงูมู นี้ พาจาว อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ เป.’
29 “กงูมู นี้ พาจาว มาง อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ ือ
แนยาว, กงูมู นี้ พาจาว มางนา, ฮูบ
่ ปาน ชฺา้ ง อือ ค่าม พลู้
ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า ชี อือนา อางตู้ แน บ่าเย่ง คูโจ. 30 ค้า
แต้ เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ อางซี อางบล่า บ ฮา ชี แฮ้ง นา
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อางซี บ่ายู,่ ไม้ ชฺา้ ง อือ ยางนา แม่น แน บ่าแบ คูวา. จ้า อา
มื้อ พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค กูต่องกูตี่ เวอ จา อือนา อางซี
อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น ปี่ ง. 31 แน
พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา กง่าเกิง้
แน อางซี ต้าดต่อน อางนื ง ย่าง แต่ง ชี ญา เป. ยา ค่าพ่าย่า
ทื่อม่าง นา ต้างแต่ง ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อนฮู
เพล่อ ปี่ ง. ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นี้ เลิง่ ฮา
มย้าง ปี่ ง, ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แน.”
32 ซฺี้

ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า คู ยาว, ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือ อื้อ กาน คูง. จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ คูง, “นาง
นี้ แม้แน อางเลิง่ จี่ นี้ ยา่ กงู ทื่อเทอ น้า แล่ ซีค้า” แน. 33 ยาว
เปาโล มือ สภา เวอ เจิก
่ อ่อกแอ ชีเย. 34 ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง
เปาโล อางมู เพล่อ ชี แน เปาโล นา อางเจ่อ แน. ชฺา้ ง อาง
เจ่อ อือ นี้ ออ
ื ย้า, ดิโอนิ สิอส
ั สภาอาเรโปกัส เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง
มาง, ค่าบาย่า อางเม้ง ดามาริส แน ชี่ มาง แน ค่องช่าง ทื่อ
บ่า อือ คาตา.

18
เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง

1 ยาว

เปาโล เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแอ โครินธ์
2
อางเมิง โย้เวอ แลน ชี. ยาว ยา ยิวชฺา้ ง อางเม้ง อาควิลลา
ปอนทัส แควน เวอ เกิด
้ ชี มาง แน ยาง ค่าบา อางเม้ง ปริ
สสิ ล ลา มาง เย่ด นา นา มย้าง แล ชี. เย่ด โรม อางเมิง โย้
เวอ จายล้า ซฺ่ือ เย. แฮ้เมอ เวอ โรม อางเมิง โย้เวอ จักรพร
รดิ์ คลาวดิอส
ั มาง ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่าย โรม อาง
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เมิง โย้เวอ อ่อกแอ ปี่ ชี.่ * ยาว เปาโล เย่ดนา ซฺ้า แล ชีเย.
3 เปาโล แน อาควิลลา เย่ด เต็นท์ แต่งฮู ซ้าล้า ทื่อช่างกาน
ญา เย. แฮ้งเย่ เปาโล อาควิลลา แน ค่าบา มางเย่ด ก้อง ทื่
งกง่า แน ล่ากาน ว่าย ดื้ง ชี. 4 แน เปาโล ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้
เวอ กูนื ง ย้า ลองนื ง เวอ ม่า อู่ บ แอ แง. ยิว ชฺา้ ง แน ยิว ชฺา้
งบ่าอ่า อือนา ช่าง พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ง แน.
5 ยาว สิลาส แน ทิโมธี เย่ด มาซิโดเนี ย แควน เวอ จายล้า

ยาว, เปาโล มือ พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง ยิวชฺา้ ง อือนา กูญ่าม
ย้า ปีนแตปีนนา แน ม่าอูบ
่ แง. แน ยองนา แบ ปี่ ซี่ แง พระ
เยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า แน. 6 จ้า
ยิวชฺา้ ง อือ เปาโล นา จี่ต่าง อางไล้ จี่กาน คู ชี. แฮ้งเย่ ยาง
อางก่าอางตูม ย่าง ปืก แล่ ยาว จี่ ชี นี้ แม้แน, “จาว่าแน นอง
ล่าลูก กลา ยาว กงา ปาปาย บ่าอ่า เป. กงา ฮา ชี นี้ ยา่ แม่น
ลีน แล่ยา่ เป. นู้จายแล ปี่ ง นี้ ยา่ กงา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่า
อูบ
่ แอ แน.” † 7 ยาว เปาโล มือ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ เจิก
่ อ่อก
แอ. ค่าพ่าย่า อางเม้ง ทิทิอส
ั ยุสทัส มาง ยูม
้ เวอ แอ้น ชีเย.
ทิทิ อส
ั ยุ สทัส นี้ ม้า ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า เย. จ้า ยา พาจาว มางนา
นาบทื้อ เย. ยาง ยูม
้ นี้ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ อางแท้ เย. 8 ยาว
คริสปัส ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มาง แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง คา
โคลาโค อืม, จี่ วีด อางซื้ง มางนา นื งบาชี คูช.ี แน โคริน ธ์
ชฺา้ ง อางบย่า ย้า เปาโล ม่า อู่ บ แฮ้ง นา กงากย่า ยาว จี่ วีด
อางซื้ง มางนา นื งบาชี ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูช.ี
*

18:2 18:2 คลาวดิอส
ั โรม อือ ก่าซ้าด, ยาง อางเมิง ฮูพลา ชี นี้ ปี ค. ศ. 41-52
(พ. ศ. 584-597) ยา ยิวชฺา้ ง อือนา ปี ค. ศ. 49 (พ. ศ. 592) เวอ โรม อางเมิง โย้เวอ

† 18:6 18:6 อางก่าอางตูม ปืก แล่งนี้ ฮายแบ ปี่ ง, เปาโล ยิวชฺา้ ง
ก่าอ่อก ชี.
โบสถ์ โย้เวอ บ่าม่าบ่าอูบ
่ แล่ก้าน แน.
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9 ยาว

ทื่อคี่ จา แง จี่วด
ี อางซื้ง มาง เปาโล นา แมบืน เวอ
จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน, “บ่า แค โจ เป, บ่า ซ่า ว บ่า ว่าง แน ม่า อู่
บ แลน แล่ โว. 10 ไม้ กงา นางก้อง ดื้ง เป แน นี้ เมิง ก้อง
กงาชฺา้ ง อือ อางบย่า จา แง. แฮ้แม้ยาว อ่าซ่าง มาง นางนา
เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่า ฮา ล่า กงากา.” 11 แฮ้งเย่ เปาโล มือ โค
รินธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ยาว พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง ม่าอู่บ
แลน แล่ ชี ทื่อ ปี แน 6 ลา.
เปาโล กัลลิโอ นา จี่ชา่ ง ย้าง
กรีก โย้เวอ กัลลิ โอ‡ ผู้วา่ เพล่อ เมอ. ยิวชฺา้ ง
อือ ช้อนกา ยาว เปาโล นา ชู ยาว ผู้วา่ กัลลิโอ มางนา ต้าด
ต่อน ปี่ ชี.่ 13 ยาว ยองมู ย่าง นี้ แม้แน ม่า คูง, “ค่าพ่าย่า นี้
ม้า ฮากนา ช่าง พาจาว นา ไว้ ปี่ ง. กงู อางลี้บอางล่าว นู้เวอ
อางซี เป.” 14 จ้า เปาโล ชา จี่ เมอ, ผู้วา่ กัลลิโอ มาง ยิวชฺา้ ง
อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “จาว่าแน นี้ เลิง่ อางเลิง่ นาบาตา ซี
นาบาตา แล่ง แนยาว กงา นองนา อางน้า ล่า ย้า. 15 จ้า นอ
งมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ จี่เจ้ กางแง. นี้ แม้
แนยาว นอง คาฮาแม้ แน ฮาย คู ปาว. กงา นี้ เลิง่ นา บ่าตี่
นบ่าต่อง เป” แน. 16 ยาว ผูว
้ า่ กัลลิโอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
ต้าดต่อนย้า อางฮ้อง เวอ ก่าอ่อก ฮื่น ปี่ ชีเ่ ย.
17 แฮ้งเย่ ชฺา
้ ง มู อืม โสสเธเนส ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา
มางนา ชู ยาว, ต้าดต่อนย้า อางฮ้อง ล้าก้า เวอ ตื่อชืก ชี. จ้า
ผู้วา่ กัลลิโอ บ่าตี่นบ่าต่อง เย.
12 ประเทศ

เปาโล อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ พ่าว เคอ แล ชียา้ ง
โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ ไลนื ง ย้า ดื้ง ชี. ยาว ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ อือนา ม่าอู่บ ช่ายาว เคนเครีย อางเมิง โย้
18 เปาโล

‡

18:12 18:12 กัลลิโอ ย่า ปี ค. ศ. 51 (พ. ศ. 594) เวอ ประเทศ กรีก เวอ ผู้วา่
เพล่อ ชี.
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เวอ แอ้น ชีเย. ยาว เปาโล เคนเครีย โย้เวอ ย้า ตู่ต่ือตื้อ§ แล่
ชี,่ ไม้ ยา พาจาว มางนา ก่ามค่า น ปี่ ป้าน่ อ. แฮ้แม้ ฮายาว
ยาง มือ ซีเรีย แควน เวอ ล้องตา แอ้น ชีเย. ยาว ปริสสิลลา
แน อาควิลลา เย่ด คาตา ยางก้อง เค่ แอน ชี. 19 ยองมู ย้าง
เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ยาว, เปาโล มือ ปริสสิลลา
แน อาควิลลา เย่ดนา โย้เวอ ชีชา่ ชี.่ เปาโล เอเฟซัส อางเมิง
โย้เวอ ดื้ง เมอ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้องแล ยิวชฺา้ ง อือนา จี่
ช่าง แล ชีเย. 20 ยาว ยิวชฺา้ ง อืม เปาโล นา โย้เวอ ป้า ดื้ง ปี่
ชี,่ จ้า เปาโล บ่าดื่ง เย. 21 ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ชา เจิก
่
แอ เมอ จี่ เย นี้ แม้แน, “พาจาว มาง กงานา นู้เวอ อางลือ ปี่
ล่า ซี้ แนยาว กงา นองนา ลือซฺ้า ล่าแน เป” แน. ยาว เปาโล
มือ เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ล้องตา เจิก
่ อ่อกแอน ชีเย.
22 เปาโล ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว, เยรู ซาเล็ม
อางเมิง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา บ่อซฺ้า แล ชีเย. ยาว
อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ แอ้น ชีเย. 23 ยาว โย้เวอ ทื่อฟ่าง ดื้ง
ยาว เปาโล มือ กาลาเทีย แควน แน ฟรีเจีย แควน อือเมอ
ต้าว ย้า กว่า ชี, ไม้ พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ แงแน.
อปอลโล เอเฟซัส อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง
24 ยิวชฺา
้ ง ทื่อม่าง อเล็กซานเดรีย ชฺา้ ง, อางเม้ง อปอลโล
แน. ยา ชฺา้ ง อางจี่ อางอู้ คี่. แน พระคัมภีร ์ อางแบ แม่น
แม่น มาง เย. 25 ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ นี้ ยา่ ยางนา
ชฺา้ ง อางม่าอางอูบ
่ กางซื้ง เย. แน ยา ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพ
ติศ มา ฮาฮู มาง อางเลิง่ แฮ้ง แอ่ แน แบ เวิม, ยา ปีน แต
§

18:18 18:18 อางตู่ตือ นี้ ยา่ พาจาว มางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี อางญ่าม ย่าง
โคนญา แน ยิวชฺา้ ง อือ ฮายแบ ปี่ ง ย้าง.
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ปีน นา เย พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง บ่า ปี่ ซี แน ม่า อู่ บ แง. *
26 แน อปอลโล ย่า ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ นา บ่า แค
แน ม่าอูบ
่ ชีเย. ปริสสิลลา แน อาควิลลา เย่ด กงากย่า ยาว
อปอลโล นา เย่ด ยูม
้ เวอ ช่าง แอ้น ชีเย. ยาว พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น ย่าง อู่ บน้า ปี่ ชี่ เย. อปอลโล นา พาจาว
มาง อางเลิง่ แฮ้ง แม่น แน แบ ปี่ ง โค แน. 27 ยาว อปอลโล
ประเทศ กรีก เวอ แล ซี้ง เย. แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
ชี อืม โจ้ดมาย แต้ม ยาว, ประเทศ กรีก โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี อือนา ม่าย อปอลโล นา ลาบตอน ปี่ ชี่ เย. แน อ
ปอลโล ประเทศ กรีก โย้เวอ เคอ แล ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา
เจ่อ อือ นา ปล่อง ชี. ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ้, ไม้ พาจาว
มาง ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ปาปาย เย. 28 อปอลโล ค่
องช่าง อือ ล้าก้า โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา จี่เจ้ ช่าง ชี, จ้า ยา ยิว
ชฺา้ ง อือนา จี่เจ้ ก่าจ่า ชีเย. ไม้ ยา พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี
ชี แฮ้ง จี่เคอ ชี, แฮ้งย้า ยองนา ฮายแบ ปี่ ง พระเยซู ย่า พา
จาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางแน.

19

เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชียา้ ง

1 อปอลโล โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ.

เปาโล เอเฟซัส
อางเมิง โย้เวอ แลน ชีเย. แน โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู นา
เจ่อ ชี่ อือนา มย้าง แล ชีเย. 2 เปาโล ชฺา้ ง แฮ้มู นา นี้ แม้แน
น้า ชีเย, “นอง เจ่อ เมอ อางค่องอางล้า อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง กงา
บู้ แอ ลา?” แน. ยอง พอ ชีเย นี้ แม้แน, “กงูมู นี้ บ่ากย่า กาง
ซื้ง เป อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง จา แงแน.” 3 เปาโล
*

18:25 18:25 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮาฮู แน พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
เกิด
่ แง. (มัทธิว 3, ลูกา 3)
้ ลือ อางเลิง่ แฮ้ง ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
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น้า แล่ ชี่ เย นี้ แม้ แน, “นี้ แม้ แนยาว บ้า เจอล้อ แม้ ล้างตือ
พิธีบัพ ติศ มา ฮา แล่ คู แอ?” ยองมู ย้าง พอ ชีเย นี้ แม้ แน,
“ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แฮ้งย้า” แน.
4 แฮ้งเย่ เปาโล ม่า ชี นี้ แม้แน, “ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศ
มา ฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง นอ อางซีอางบล่าบ ฮา แฮ้ง
ว่าง ยาว นื งบาเพ่น ญา แน. ยา ชฺา้ ง อือนา ม่า ชฺา้ ง ทื่อม่าง
ยาง น่ องเวอ ลือ มางนา เจ่อ ปี่ ง. ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู มาง
ย้าเป.”
5 ยาว ยองมู ย้าง แฮ้ แม้ กงากย่า ยาว พระเยซู อางเม้ง
แฮ้ง ไจ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู ชีเย. 6 แน เปาโล มือ
ยอง อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย* เปิน ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ยอง ก้อง ดื้ง ลือ ชีเย. ยาว ยองมู ย่าง มือ จี่
ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ คูง เย. แน พาจาว มางนา คาตา จี่แต่
น คูช.ี 7 ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ 12 คู่น นี้ งย้า.
8 เปาโล ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้องแล พาจาว มาง จี่ ต่าง
แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน ม่าอู่บ นี้ ยา่ 3 ลา เคอ กาชา เย.
ยา ยิวชฺา้ ง อือนา ช่าง พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ แฮ้ง เจ่อ ปี่ ง 9 จ้า ทื่อบ่า อางล้าน บ่าตื่อเจ่อ กาเย.
แน ชฺา้ ง อางบย่า ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา
อางไล้ จี่ กาน ชีเย. แฮ้งเย่ เปาโล มือ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
ชี่ อือนา ซฺ่ืย ชฺา้ ง แฮ้มู ก้อง เจิก
ั นั ส
่ แลน ชี. แน เปาโล ทีรน
มาง ประชุม อางฮ้อ ง โย้ เวอ กูนื ง ย้า พาจาว มาง อางเลิง่
แฮ้ง ม่าอู่บ แง. 10 เปาโล นี้ แม้ฮา 2 ปี เคอ กาชา เย. แฮ้งเย่
เอเชีย แควน โย้ เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค ตื่ง ยิว ชฺา้ ง แน ยิว ชฺา้
งบ่าอ่า อืม พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง กย่า โค ชี.
*

19:6 19:6 ยอง อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย นี้ ยา่ อธิษฐาน ฮาย พาจาว มางนา ป้า
ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ง.
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เสวา มาง อางย่าย่าค่า อือ
11

พาจาว ม้า เปาโล นา ล่า ที่ ปี่ ยาว อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮา
ตอกางอือ ฮาย ปี่ ชี่ เย. 12 แฮ้งย้า เปาโล พ้า ว่า เก่ ย ไจเก่ ย
แฮ้ ชฺา้ ง อางด้า อือ อางโต โย้เวอ โบย เวิมมือ ยอง พ่าญาด
แฮ้อม
ื อางโปยว. แน ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง ชี อือ นามมือ อางก่า
อ่อก ปี่ กงากา เย.
13

ยิว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แด่ ยา่ ก่า กว่า เย. ยองมู นี้ ย่า ไลตี
ย้าเย่ แด่ยา่ ก่าอ่อก กว่า ชี. ยาว ยอง แด่ยา่ ก่า เมอ พระเยซู
อางเม้ง แฮ้ง นี้ แม้แน จี่ เคอ เย, “พระเยซู เปาโล จี่เคอ มาง
อางเม้ง นู้เวอ, กงา นางนา ม่า อ่อก ปี่ ล่าง!” แน. 14 เสวา
อางย่า ย่า ค่า 7 คู่น อือ คาตา เย นี้ แม้ ฮา ชี. แน เสวา ยา
ปุโรหิต ยอคา เย. 15 ทื่อ นื ง จา ชี แด่ ยา่ มาง ยองนา จี่ ชา่ ง
ชีเย นี้ แม้แน, “กงา พระเยซู นา อางแบ กงากา. กงา เปาโล
นา อางแบ กงากา. จ้า นองมู นี้ บ้าเจอ ซ่าง เวอ?” แน.
ชี่ มาง. ค่าพ่าย่า 7 คู่น แฮ้มู
นา เปิก ซฺ้า แล ชีเย. แน ยองมู นา ตื่อชืก ชีเย. ยองมู ย้าง ซฺี่
เซฺ่อ แน ต่องจ่อนซฺ่าง เย ยูม
้ เวอ อ่อก ฮื่น คู ชี. 17 เอเฟซัส
อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ตื่ง ยิวชฺา้ ง แน ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือ นี้ เลิง่ กงากย่า ยาว แค คูง เย. ยาว พระเยซู
อางเม้ง ย่าง มือ ค่ องช่าง อือ กงากย่า กงาแบ นาบทื้อ คูง
เย. 18 ชฺา้ ง ทื่อ บ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ, ยอง อางเลิง่ บ่า
แม่น ฮา ชี อือ ฮากนา ม่าย แบ ปี่ คูง แง. 19 ชฺา้ ง ก่า ทา ไจ
อือ อางบย่า เย จา แง. ยอ ก่าทา ปาบ ย่าง ช้อน ลางกา ยาว
ชฺา้ ง คาโคลาโค ล้าก้า โย้เวอ บีท
่ ่อ พี ชีเย. ยองมู ปาบ คาโค
ลาโค แฮ้ อางฮู่ เย้ง ฮู ยาว พลู้ 50,000 เหรียญ ล่อ เย อางฮู่
16 ยาว ค่าพ่าย่า แด่ยา
่ อ่อง ปี่
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จา แง. † 20 นี้ แม้แน อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง
จี่ต่าง แฮ้งนา ฮา แปล่ อ่อกแอ ปี่ ง. แฮ้งเย่ พระเยซู นา ชฺา้ ง
เจ่อ ชี อืม บย่า เค่ คูง แง.
เปาโล แก้บ้า ย่อ อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ย้าง
นี้ เลิง่ เปิน ยาว เปาโล เย้ง ชีเย. มาซิ โดเนี ย แควน
แน ประเทศ กรีก ป่ากย่า ย่อไก ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ แล แงแน. เปาโล นี้ แม้แน จี่ แง, “เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้ เวอ แลน ยาว กงา โรม อางเมิง โย้ เวอ คาตา กงา แล
แงแน.” 22 แฮ้งเย่ เปาโล มือ ทิโมธี แน เอรัสทัส ยางนา ล่า
กาน ปล่องฮู มาง เย่ดนา มาซิโดเนี ย แควน เวอ ซฺาแล ปี่ ชี.่
จ้า ยา เอเชีย แควน เวอ ทื่อฟ่าง ดื้ง แล ชีเย.
21

เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ อางซืกอางซาก ตอล้า ชียา้ ง
แฮ้ญ่าม เวอ เอเฟซัส อางเมิง โย้ เวอ อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ตอล้า ชีเย. ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง จี่ วี ด อางซื้ง
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าซอ คู เย่. 24 ค่าพ่าย่า ทื่อ
ม่าง จา แง อางเม้ง เดเมตริอส
ั ยา พลู้ ซ้าล้า. ยา พลู้ แฮ้ง
ไจ นางฟ้า อารเทมิส มาง โบสถ์ อางอี แฮ้ง แต่ง ก่อง แง.
นาบาตา เย ก่อง ม่อน แง, แฮ้งย้า พลู้ ซ้าล้า อืม พลู้ อางบ
ย่า กงา คูช.ี 25 แฮ้งเย่ เดเมตริอส
ั มาง พลู้ ซ้าล้า อือนา ฮ้าว
ล้า ปี่ ยาว จี่ ชี นี้ แม้ แน, “นองมู นี้ ง อางแบ คู ย้า ล่า กาน
นี้ ม้า กงู นา ฮาย พลู้ อางบย่า กงา ปี่ ล่าง แน, 26 นองมู นี้ ง
กงากย่า กงามย้าง คูงญา อ่าลา? เปาโล นี้ ม้า ชฺา้ ง อางบย่า
นา ช่าง ก่ามกืด แฮ้ง เพ่น ปี่ ง. ยาว เอเฟซัส อางเมิง นู้แอ่
แน บ่าอ่า เป จ้า เอเชีย แควน อือเมอ จ่อด ย้าเป. เปาโล จี่
แง ชฺา้ ง อือ ฮูบ
่ ปาน แต่งล้า ชี นี้ ยา่ พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า แน.
23

†

19:19 19:19 พลู้ อางเหรียญ นี้ ยา่ กาเทอกา กรีก ชฺา้ ง อือ พลู้ เย แน พลู้
ทื่อเหรียญ นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน ทื่อนื ง ว่า ยาว อางฮู่ กงา ล่อ เย.
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27 นี้ แม้ แน

ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้ ย่า นาบาตา บ่า แม่น เป. กงู ล่า
กาน นี้ งนา ฮา ก่าง ปี่ ง. ยาว เอเชีย แควน เวอ ชฺา้ ง คาโคลา
โค แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม นางฟ้า อาร
เทมิส มางนา บ่าไว บ่านาบบ่าทื่อ คู กาน.”
28

ยาว ยองมู ย้าง กงากย่า ยาว นื งบาค่า จี่ โฮ้ก ฮ้า ว คูชี
นี้ แม้แน, “อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางม
อง มาง! อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางม
อง มาง!” แน. 29 ยาว อางเมิง โย้ เวอ อางเลิง่ อางซื กอาง
ซาก ย่าง จ่อด เย ตอล้า ชี. ยาว ค่องช่าง อืม โรงละคร‡ เวอ
ฮื่น อ้องแล คูช.ี ยาว กายอัส แน อาริสทารคัส เย่ดนา คาตา
ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ชู เซฺอ อ้องแลน ชี. กายอัส แน อาริส
ทารคัส เย่ด มาซิโดเนี ย ชฺา้ ง เย. เย่ด เปาโล ก้อง ทื่งกง่า แน
เค่ ล้า ชีเย. 30 เปาโล โรงละคร โย้เวอ ชา แอ ชี. จ้า ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ คูชี อือ บ่าปี่ แอ เย. 31 เปาโล อางช่าง แควน ฮู
พลาฮู ทื่อบ่า อือ เปาโล นา ม่ายลือ ปี่ ชี่ โรงละคร โย้เวอ บ่า
ปี่ แล โจ แน. 32 โรงละคร ประชุม ฮา ย้า โย้เวอ ค่องช่าง อือ
โฮ้กฮ้าว ซืกซาก คู เมอ ชฺา้ ง บ่าแบ แน อางบย่า เย จา แง.
33 ยิวชฺา
้ ง อือ อเล็กซานเดอร์ นา ล้าก้า เวอ ต่าน แล ปี่ ยาว
ยางนา ม่าย จี่ ปี่ ชี่ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน. ยาว แฮ้งย้า อเล็ก
ซานเดอร์ มือ ล่าปู่ ย่าง กลาง แล่ยาว ชฺา้ ง อือนา ม่าย กยาบ
ปี่ ยาว จี่ ชีเย.
34 จ้า ค่ องช่าง อือ อเล็ก ซานเดอร์ นา ยิว ชฺา
้ ง แน แบน
ยาว. ยองมู ย้าง ตื่อพาม กาแน จี่ โฮ้ก ชีเย นี้ แม้แน, “อาร
เทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง! อาร
‡

19:29 19:29 เอเฟซัส อางเมิง ชฺา้ ง นี้ โรงละคร นี้ มาง ก้อง ประชุม ฮา กาง เย
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เทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง!” แน.
นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ชี นี้ 2 ชัว่ โมง นี้ ง ล่อซฺ่า เย.
35 ยาว น่ อง โย้เวอ ผูว
้ า่ มาง ค่องช่าง อือนา ม่าย กยาบ ปี่
ยาว จี่ ชี นี้ แม้แน, “เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ เวอ, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางแบ แอ่ ย้า. กงู เอเฟซัส อางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อารเทมิส ล่าที่ อางจา อางฮื่อ อางม
อง มาง โบสถ์ แฮ้ง ฮูพลา แง แน ลอบา ศักดิส
์ ิทธิ์ มู่งท่า โย้
เวอ กลา ลือ ชี แฮ้ง ฮูพลา แงแน. § 36 ชฺา้ ง นางฟ้า อารเท
มิส มาง อางเลิง่ นา บ่า แบ แน บ่า จา อ่า ลา? นี้ แม้ แนยาว
นองมู นี้ ง นื งบา จือ นี้ ม แน จา คู ปาโน. เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่
อางจ่าง บ่าฮา โจ เป. 37 นอย่า กายอัส แน อาริสทารคัส เย่ด
นา นู้เวอ ซฺ่ืยล้า ชี. เย่ด นางฟ้า อารเทมิส มาง โบสถ์ โย้เวอ
อางเกิง่ บ่ากงา ค่าว แน บ่ากงา ฮูยา้ นอ. 38 จาว่าแน เดเม
ตริอส
ั แน พลู้ ซ้าล้า ยางก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน ว่า อือ อ่า
ซ่าง นา อางซี ต้าดต่อ น ซี้ แง ต้าดต่อ นย้า อางฮ้อ ง แฮ้ง
อางจา ย้าเป. แน ชฺา้ ง อางซี ต้าดต่อ นฮู อืม อางจา ย้า. นี้
แม้ แนยาว ต้าดต่อ นย่า อางฮ้อ ง โย้ เวอ จี่ เจ้ ลางกา คู โว.
39 จ้า นองมู นี้ อางเลิง
่ ทื่อเจ่อ จา แล่ง แนยาว อางบานอาง
เมิง อางลี้ บอางล่า ว แม้ แน ประชุม ฮาย้า นู้เวอ ต้าดต่อ น
ลางกา ปาว เป. 40 มี้นืง กงู ช้อน กา ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ชี แน อางซี อางกงา แล่ ตอ กา เป.
ไม้ กงู ช้อน กา ยาว อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ชี่
นี้ ย่า อางโต บ่า จี่ แก้ จ่า แล่ ตอ กาเป. โรม จักรพรรดิ์ มาง
แบน ยาว นื งบา อางค่า นามบ่าแบ” แน. 41 ยาว ผูว
้ า่ มาง จี่
§

19:35 19:35 ลอบา ศักดิส
์ ิทธิ์ นี้ ยา่ กาเทอกา อุกาบาต ซื่อ บ่าอ่ายาว ลอบา
เย. ค่องช่าง อือ เย้ง เย นางฟ้า อารเทมิส นา อางตู้ แน. แฮ้งย้า กอ ล้า ยาว ไว้
คู ชี.
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เปิน ยาว ค่องช่าง อือนา ม่า ยูม
้ เวอ พ่าว แล ปี่ ชีเ่ ย.

20
เปาโล ประเทศ กรีก เวอ แล ชียา้ ง
อางเลิง่ อางซื กอางซาก ย่าง เปิน ยาว, เปาโล มือ ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ อือนา ฮ้าว ช้อน จี่อู้ นื งบาแก่นม่อนซ้า ปี่ ง.
ยาว ยองนา เจิก
่ มาซิโดเนี ย แควน เวอ แลน ชีเย. 2 เปาโล
ย่า กู ต่องกู ตี่ ยาง แล ชี โย้เวอ, ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ
นา บ่อซฺ้า นื งบาแก่นม่อนซ้า ปี่ ง. ยาว ยางมือ ประเทศ กรีก
แควน เวอ เคอ ล้า ชีเย. 3 เปาโล โย้เวอ 3 ลา เย ดื้ง ชี. แน
ซีเรีย แควน เวอ ล้อง ชา ตา แล เมอ ยา แบน ชีเย. ยิวชฺา้ ง
ทื่อบ่า อือ ยางนา ชา แซ่ แงแน. แฮ้งเย่ เปาโล มือ มาซิโด
เนี ย แควน เวอ พ่าว แลน แล่ ชี.่ 4 เปาโล ก้อง แก้ บ้า ย่อ
ช่าง จา แง อางเม้ง โสปาเทอร์ แน. ยา เบโรอา ชฺา้ ง ปิ รส
ั
มาง อางย่าย่าค่า เย. ยาว อาริสทารคัส แน เสคุนดัส เธสะ
โลนิ กา ชฺา้ ง มาง เย่ด, กายอัส เดอร์บี ชฺา้ ง มาง, ที คิกัส แน
โตรฟีมัส เอเชีย* แควน เวอ จายล้า ชี มาง เย่ด แน ทิโมธี.
5 แน ยอง คาโคลาโค ย่าง โตรอัส อางเมิง โย้เวอ แลนลาง
ชี. 6 ยาว ปัสกาป่อยนื ง ย่าง เปิน ยาว กงูมู ย่าง ฟีลิปปี อาง
เมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแอน คู แอ. 5 นื ง เคอ ยาว กงูมู ย่าง
โตรอัส อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว, ยอง ก้อง ทื่ งกง่า แน
โย้เวอ 7 นื ง ดื้ง แอ.
1

ยุทิกัส ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ ย้าง
*

20:4 20:4 เอเชีย แควน นี้ อามื้อ เวอ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ตี ย้าง.
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ว่านตีด† นื ง กงูมู ย่าง ทื่ งกง่า แน พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า
พิธี ฮา คูเมอ เปาโล มือ ยองนา 12 โมง มู่งคี่ เวอ เคอ จี่ชา่ ง
ชี, ไม้ ซอทา แปล้น ล้า เมอ เปาโล อางเมิง โย้เวอ เจิ่กอ่อก
แอ นอ. 8 ยูม
้ อางท่า กงู ช้อนกา ชี นู้เวอ กู่ มบี่ท่อ อางบย่า
9
จา แง. ค่าพ่าย่า ย่าค่า ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง ยุทิกัส แน.
ยา ป่อง เวอ ดื้ง ชี จ้า ยู่ ซี่ แคนแคน ยาว มี่ยา่ มอด กลา แล่
ชี.่ ยูม
้ ท่า จาน 3 เวอจาย อางอ่อก เวอ เคอ เย. ยางนา อาม
ทาน ล้า ปี่ เมอ ซฺี้ กาชา เย. 10 แฮ้งเย่ เปาโล ลู่ง แอ ยาว ยุ
ทิกัส ศพ ย่าง ค่อด ยาว จี่ ชี นี้ แม้ แน, “บ่าพี่บ่าล่อง โจ ยา
อามืม บ่าซฺี่.” 11 แฮ้แม้ฮายาว เปาโล มือ ยูม
้ ท่า เวอ ตา แลน
ยาว ยาง ยองก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า แล่ ชีเย. ยาว ยองนา
จี่ชา่ ง แล่ ชี่ แน ซอทา แปล้น บาท่าง เคอ ยาว เจิก
่ อ่อกแอน
12
ชีเย. ยาว ยองมู ย้าง ค่าพ่าย่า ซฺี้ ยาว แต่ล้าแล่ ชี มางนา
ยูม
้ เวอ ซฺ่ืยแลน ชีเย. แน ยอง คาโคลาโค ย่าง นาบาตา เย
นื งบาต่องม่อนซ้า คูง แง.
7

โตรอัส อางเมิง โย้เวอ จาย มิเลทั ส อางเมิง โย้เวอ แล
ย้าง
13 เปาโล เย้ง แง ยาง อางโต นี้ ยา
่ อัสโสส อางเมิง โย้เวอ
แอ แงแน. นี้ งย้า เปาโล มือ กงู นา ล้อ งตา แอออน ฮา ปี่
ล่าง. 14 ยาว เปาโล อัสโสส อางเมิง โย้เวอ กงู นา มย้าง ล่า
ยาว. กงูมู ย่าง ทื่ งกง่า แน ล้องตา มิ ทิเลนี อางเมิง โย้เวอ
แลน คู แอ. 15 ซอทา แปล้น ล้ายาว กงูมู ย่าง มิ ทิเลนี อาง
เมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแลน คู แอ. ยาว เกาะ คิโอส นาปล่า
†

20:7 20:7 ว่านตีด นี้ สัปดาห์ เวอ อางนื ง ต่องก่าต่าง ย้าง. ยิวชฺา้ ง อือ ทือ แง
อางนื ง นี้ ม้า ว่านซาว มู่งคี่ล้าก้า เวอ มู่งนื่ ง มาง กลา เมอ ต้าง แงแน. จ้า ลูกา
กรีก ชฺา้ ง อือ อางนื ง แม้แน เค่ ดาบ ยาว, ยอง ช้อน กาง นี้ ยา่ ว่านตีด มู่งคี่ เวอ
เป.
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ก ป่า กย่า เคอ แล แอ. ยาว ทื่อ นื ง ป่า กย่า กงูมู ย่าง เกาะ
สามอส เวอ เคอ แล แอ. ทื่อ นื ง เคอ แล่ ยาว กงูมู ย่าง มิ
เลทัส อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ. 16 เปาโล เย้ง แง เอเฟซัส
อางเมิง โย้ เวอ บ่า อ่องแล แน, ยา เอเชีย แควน โย้ เวอ อา
งมล่าง แน บ่าดื่ง ซี้. ไม้ อางเคิด
้ แนยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ เพ็นเทคอสต์‡ นื ง ฮู่ เวอ อางด่า แน เคอ แล ปี่ ง.
เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้ เวอ ยอคา อือ เปาโล นา ซฺ้า
แล ย้าง
17 เปาโล มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ. ยา ชฺา
้ ง นา ม่าย
เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา อือนา ม่าย ชี มิเลทั ส
อางเมิง โย้เวอ มย้าง กาเซฺ้อ แน. 18 ยอคา อือ เคอ ล้า ยาว
เปาโล จี่ เย นี้ แม้ แน, “กงา เอเชีย แควน เวอ ต่อ งก่า เวอ
จาย นองก้อง ดื้ง ชี นี้ ยา่ . นองมู นี้ ง อางแบ ย้า กงา ล้อแม้
จี่ วด
ี ไจ ชีแน. 19 กงา อางโต นี้ ยา่ อางเซิ่งอางไซ่ด่อล่อ แน
แมปื้ อ เซฺ่อ ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. ยิวชฺา้ ง
อือ กงานา อางไล้ ฮา ล่า เมอ กงา นาบาตา ย้า ตูกพาน แอ.
20 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า ม้างม้า เจ้อ อางเลิง
่ นองนา ฮาย
จองไจ กงา ปี่ ล่าง อือ. กงา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าล่อ ซฺ้อก ย้า นอ
งมู นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง. ตี ชฺา้ ง อางบย่า แน จา อือเมอ ม่าอูบ
่
เวิม บ่าตืก ยูม
้ เวอ เคอ ย้า ม่าอูบ
่ แล แง. 21 กงา ชฺา้ ง คาโค
ลาโค ตื่ง ยิวชฺา้ ง ตื่ง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่ายแบ ปี่ ง. อางซี
อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว, นื งบาเพ่น ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ
พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง มางนา เจ่อ โว แน. 22 อามื้อ กงา
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา แล เป. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
‡

20:16 20:16 เพ็นเทคอสต์ นื ง นี้ ยา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง พาจาว
มาง ม้างม้าเจ้อ คาโคลาโค แต่ง ปี่ ล่า ชี่ นี้ ออ
ื
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งอางซฺ้าง มาง ม่า ล่า ชี่ แม้แน. โย้เวอ ดื้ง เมอ กงาก้อง บ้า
เจอ อางเลิง่ ตอล้าง นามบ่าแบ. 23 จ้า อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง กงานา ม่า ล่าง. อางเมิง กูเมิง กงา แอ โย้
เวอ กงา อางตู กอางพาน กงา โอ้ด แง. แน คอก กงา อ้อง
แง. 24 จ้า กงา บ่าตี่นบ่าต่อง กงา จี่วด
ี นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิง่
ตอล้า แงแน. กงา พระเยซู ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ชีนี้ง เปิน แน
ว่า แง. เส้นชัย เวอ เคอ แน ฮื่น แล แม้แน. ล่ากาน นี้ ยา่ พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ลากซื่ งกง่า กย้า แฮ้ง ป่าว กว่า
นี้ ง ย้าเป.”
25 “กงา พาจาว มาง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
แฮ้ง นองนา ม่า อู่ บ ล่า ย่า. แน กงา อางแบ ย้า นู้ จาย แล
ปี่ ง นี้ ยา่ , อ่า ซ่าง มาง กงานา แมก่ า บ่า กงา มย้าง ล่า กาน.
26 นี้ แม้ แนยาว กงา นองนา อามื้อ ย้า ม่ายแบ ปี่ ล่าง. นอ
งมู นู้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา บ่าเจ่อกื้ง แน ซฺี้ ล่าลูก กลา ยาว
กงาก้อง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา เป. 27 ไม้ พาจาว มาง อางเลิง่
นองนา แบ ปี่ ล่า ซี้ง อือ. กงา นองนา ม่า โค ล่าย่า.
28 “นองมู นี้ ยา
่ ค่าตอง อางโต นี้ ง แม่น แน ฮู พลา แล่ม
แล่ คู โว! แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองนา
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ นา ฮู พลา ปี่ ล่าง. นี้ แม้ แนยาว
นองมู นี้ ง ยองนา แม่น แน ฮูพลา คู โว! พาจาว ม้า ชฺา้ ง นี้
อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี,่ ไม้ พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
29 กงา อางแบ กงา เจิก
่ แอ ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง. ชฺา้ ง นี้ มู
ฮ้อนโจ้ง อางโซ้กอางไล้ อือ ช้อด ย้า. ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
อือนา อางเลิง่ อางซี ม่าอูบ
่ แง. 30 นองมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม
ทื่อ ช่างกานญา อางเลิง่ บ่า อ่า อือ จี่ แง. ชฺา้ ง พระเยซู นา
เจ่อ อือ นา จ้อบ ยองก้อง เค่ ปี่ ง. 31 นี้ แม้ แนยาว แม่น แน
อางโต แฮ้ง ฮูพลา แล่ม แล่ โว. แบ คู โว 3 ปี จายล้า ชี นี้ ยา่
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กงา นองนา ม่าอูบ
่ ล่าง, บ่าว่าง บ่าซ่าว ตื่ง มู่งคี่ นื้ งก้อง ย้า.
กงา นองนา แมปื้ อ เซฺ่อ ย้า พีล
้ ้อง ล่าง.
“อามื้อ กงา นองมู นี้ งนา พาจาว มางนา ปี่ แง. ยาว
นองมู นี้ พาจาว มาง จี่ ต่าง นา บ่า ลู่ ม โจ. พาจาว มาง จี่
ต่าง ลากซื่ งกง่า กย้า นี้ ยา่ กงู นา ฮาย พาจาว มางนา บย่า
แน ลาก แล ปี่ ล่าง. นองนา ฮาย ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ
ก้อง ทื่ งกง่า แน พาจาว มาง ก่ามค่า น ฮาย ชี ชี อือ กงาบู้
ปี่ ล่าง. 33 กงา อ่าซ่าง มาง ค่าม พลู้ แน อางก่าอางตูม อือ
กงา ซี้ แงแน บ่า เย่ง กางซื้ง. 34 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า กงา
ค่า ตอง ล่า ปู่ 2 เบิง นี้ งย้า, ล่า กาน ว่าย ค่า ตอง อางโต แน
ชฺา้ ง กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง อือ นา ซฺ้า มี ปอ แง. 35 กงา นี้
แม้ ฮา นี้ ยา่ นองมู นา แบ ปี่ ล่าง. กงูมู นี้ ยา่ ล่ากาน อางฮ่า
น ว่า ยาว ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อางด่ออางย่า อือนา ปล่อง
แงแน. พระเยซู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง จี่ ต่าง นี้ งนา แม่น แน เย้
งซฺ้า คู โว ‘ฮากนา ปี่ นี้ ย่า ฮา นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ง ลาบยู้
ล่อบ่าปา.’ ”
36 เปาโล จี่ เปิ น ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง ตื่อพาม กาแน
ดื้ง ลู่ง ป่าตูคู อธิษฐาน ฮา คู ชี. 37 ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง
นื้ งชฺอ
ื ค้อง กายาว อูง้ ชี ยาว เปาโล นา น่าม ชีเย. 38 ยองมู นี้
ย่า, เปาโล ยองมู นา ยาง แมก่า แฮ้ง บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน
แน ม่า ชี แฮ้ง นื งบาชูม
่ คูง เย. ยาว ยองมู ย้าง เปาโล นา
ล้อง โย้เวอ ซฺาแล ชีเย.
32

21
เปาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล ย้าง
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1 เอเฟซัส

อางเมิง โบสถ์ เวอ ยอคา อือนา มย้าง ยาว, กงู
มือ เกาะ โขส เวอ ล้อ งตา แลน แอ. ยาว ซอทา แปล้น ล้า
ยาว กงูมู ย้าง เกาะ โรดส์ เวอ เคอ แล แอ. ยาว เกาะ โรดส์
เวอ จาย กงูมู ย่าง ล้อ งตา แลน แล่ แอ่. ปาทารา อางเมิง
โย้เวอ เคอ แล แอ. 2 ยาว ล้อง ทื่อลาม ฟีนิเซีย อางเมิง โย้
เวอ ชา แล นา มย้าง แอ. ยาว กงูมู ย่าง ล้อง แฮ้ ลาม ก้อง
ตา แลน แล่ คู แอ. 3 กงูม มือ เกาะ ไซปรัส นา ฮู มย้าง แอ.
แฮ้งย้า กงูม มือ เกาะ ไซปรัส ล่าม่ า ป่า กย่า ไก้ แลน คูแอ
ซีเรีย แควน เวอ แล แงแน. ยาว ล้อง ย่าง ไทระ อางเมิง โย้
เวอ จ่อด อางเกิ่งอางก้อ ก่องเซฺ่อ แฮ้ง ท่าเรือ โย้เวอ เช่ ลู่ง
เปิน แง.
4 แน

โย้เวอ กงู ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา มย้าง คูแอ.
แฮ้งย้า กงูมู ย้าง ยอง ก้อง 7 นื ง ดื้ง คูแอ. ยาว อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา ม่า ชี,
เปาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ตูกพานลาบ้าบ แล แงแน.
แฮ้งย้า ยอง มือ เปาโล นา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ บ่า ปี่
แล แง. 5 ยาว กงูมู แล ญ่าม ย่าง เคอ ล้า ยาว. ยองมู คาโค
ลาโค ตื่ง ค่า บา อางย่า อือ ซฺ่ืย ไก กงู นา อางเมิง อางเง้ โย้
เวอ ซฺา แอ ล่าง. ยาว ทะเล ก่องทาง ไซ่ แต่ โย้ เวอ เคอ แล
ยาว กงูมู ย้าง ป่า ตู คู อธิษฐาน ฮา คู แอ. 6 ยาว ม่า อู่ บ กา
เปิน ยาว กงู มือ ล้องตา แลน แล่ แอ่, ยองมู ย่าง มือ ซฺ่ืยไก
ยูม
้ เวอ พ่าว แลน แล่ คูช.ี
7 ยาว กงูมู ย้าง ไทระ อางเมิง โย้เวอ จาย ล้องตา แลน แล่

แอ่ ยาว ล้อง แฮ้ ทอเลเมอิส อางเมิง โย้เวอ จ่อด แล เปิน
แง. ยาว กงูมู ย้าง โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา บ่อ
ซฺ้า แล แอ. แน ยอง ก้อง ทื่อนื ง ดื้ง แล คู แอ. 8 ทื่อนื ง จา
ยล้า แล่ง ม้า กงูมู ย้าง แลน แล่ แอ่ ยาว ซี ซารียา อางเมิง
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โย้เวอ เคอ แล แอ. กงู มู ย้าง ฟีลิป ยูม
้ เวอ แล ดื้ง แล แอ,
ฟีลิป พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ฮู เย. แน ยา ชฺา้ ง
7 คู่น โย้เวอ จฺ่าเกิง่ เปิ่ งฮู ทื่อม่าง มาง เย. * 9 ฟีลิป ก้อง อาง
ย่าย่าบี่ 4 คู่น จา เย่, ยอ อางบล้อง บ่ายู่ กางซื้ง เย. แน ยอ
งมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย.
10 โย้เวอ ดื้ง ไลนื ง เคอ ยาว พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อม่าง
จา แง. อางเม้ง อากาบัส แน ยา ยูเดีย แควน เวอ จายล้า ชี.
11 ยาว ยาง กงู นา อ้อง ซฺ้า ล่าง ยาว เปาโล ไซฮาง ย่าง ยาง
ล่าปู่ ล่าคื่อ เวอ พือ แล่ ยาว จี่ เย่ นี้ แม้แน, “อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า ล่าง, ‘เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยิว
ชฺา้ ง ยอคา อือ ไซฮาง อางซื้ง มางนา นี้ แม้แน พือ แง. ยาว
ยาง นา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ชู ปี่ แง.’ ” 12 แฮ้แม้ กงากย่า ยาว
กงูมู แน โย้เวอ ชฺา้ ง จา อืม เปาโล นา ป้า คูแอ. เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้ เวอ บ่า แล กานโจ แน. 13 จ้า เปาโล นี้ แม้ แน
พอ ล่าง, “บ้าเจอฮาย อูง้ คูง อางแบ ล่า กงานา ฮาย นื งบา
ต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา ปี่ ล่าง? พระเยซู ปาปาย แน ยาว
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ กงานา อาล้อม พือ ล่าเวิม อางก
งา แน อาล้อม ซฺี้ ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้าเป.”
14 เปาโล นา บ่า ป่ า กงากา แม้ แน กงูมู ย้าง ยางนา ป้ า
ย้าง ว่าง คู ยาว นี้ แม้แน จี่ คูแอ, “จี่วด
ี อางซื้ง มาง เพล่อ ปี่
15
ซี้ แม้ แน เพล่อ ปี่ ปาว เป” แน. แฮ้แม้ ฮายาว กงูมู ย้าง
อางเกิง่ อางก้อ อือ กอ ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน
คู แอ. 16 ยาว ซี ซารียา อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู
นา เจ่อ ชี อือ คาตา กงู ก้อง เค่ ล้า คูแง. แน ยองมู นี้ ยา่ กงู
*

21:8 21:8 ศิษย์ อือ ฟีลิป นา แช้ยู้ ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แมม้าย
อือนา จฺ่าเกิง่ เปิ่ ง แล ปี่ ชี.่ กิจการ ปาบ 6:6 เวอ ฮู โว.
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นา มนาสัน ยูม
้ เวอ ซฺ่ืย ดื้ง ล่าง. ยา เกาะ ไซปรัส ชฺา้ ง แน
ยา ต่องก่า เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ เย.
เปาโล ยากอบ นา บ่อซฺ้า แล ย้าง

17

เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ เคอ แล ยาว. พระเยซู น่า
เจ่อ อืม กงู นา แม่น ย้า ลาบ ล่าง. 18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว
เปาโล แน กงูมู ย่าง ยากอบ นา บ่อ ซฺ้า แล คู แอ. ยาว
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โบสถ์ โย้ เวอ ยอคา อือ นา คาตา มย้าง
แล แอ. 19 ยาว เปาโล มือ ยองมู นา จี่ เป-ลอ ยาว, พาจาว
มาง ยางนา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง ล่ากาน ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง ยอง
นา อูบ
่ น้า ปี่ ชี.่ 20 ยาว ยองมู ย่าง แฮ้แม้ กงากย่า คู ยาว, พา
จาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย. แน เปาโล นา นี้ แม้แน จี่
ช่าง ชีเย, “อ่าอ้าย เวอ, นาง อางมย้าง ย้า ยิวชฺา้ ง อางป่าน
ป่าน คู่น ย้า พระเยซู นา นื งบาชี แง, แน โมเสส อางลี้บอาง
ล่า ว นี้ ง ปีน แตปีน นา ย้า ฮา เค่ คูง. 21 ยาว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา
แง, นาง อางเลิง่ แฮ้ง กงู นา อู่ บน้า ปี่ ล่าง. นา ยิว ชฺา้ ง, ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง ดื้ง อือนา ม่าอู่บ ชี โมเสส อางลี้บอางล่า
ว แฮ้ง วี โว แน. ยอง อางย่าย่าค่า อือนา พิธข
ี ลิบ แฮ้ง บ่าปี่
ฮา. แน ยิวชฺา้ ง อือนา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าปี่ ฮา เค่ แน.
22 ยาว นี้ เทอ ล้อแม้ ฮา วา? ยองมู นี้ ยา
่ อางแบ ย้า นา นู้เวอ
ล้า ชีแน.
23 “อ้าว นี้ แม้ ฮา กานเซฺ้อ กงู ก้อง ชฺา
้ ง 4 คู่น จา แง. ยอ
พาจาว มางนา ก่ามค่า น ปี่ ชี. † ยอง อางโต แฮ้ พาจาว
มางนา ท่าน จ่าแล่ ชี.่ พาจาว มางนา ล่ากาน ปีนแต ม้าม้า
†

21:23 21:23 พาจาว มางนา ก่ามค่าน ฮา ชี ชี. ก่ามค่าน ทื่อเจ่อ ยาง. นาซาไรท์
แน ฮ้าว แง. ยิวชฺา้ ง อือ ก่ามค่าน ฮาย จ่าแล่ ชี พาจาว มางนา อางโต นี้ ง ปี่
แงแน. พาจาว มางนา ม้างม้าเจ้อ พิเศษ แน ฮา ปี่ แงแน (6:1-21 เวอ ฮู โว).
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อือ ทื่อฟ่าง ว่า ปี่ ง. 24 ยองมู นา ซฺ่ืย แลน โว, ยาว นาง อาง
โต คาตา แน ยอง ก้อง ทื่ งกง่า แน ล้างชี่ พิธีฮาเซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง
แฮ้ง ฮา แล่ โว. แน ยาว ต้ามคื้ง คูด ฮู่ แฮ้ง คาตา แน ยองมู
นา ปี่ แต่น โว. นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ นาง อางโต นี้ ยา่ โมเสส อาง
ลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮาย ญา แน ชฺา้ ง คาโคลาโค นาง อางเลิง่
กงากย่า ชี่ อือนา แบ ปี่ ง. ยองมู อางเลิง่ กงากย่า ล้า ชี นี้ ยา่
อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน. ‡ 25 จ้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พระเยซู นา
เจ่อ ชี อือ นา กงู โจ้ ดมาย แต้ม ปี่ ย้า นี้ แม้ แน, ‘จฺ่า เกิง่ ฮูบ
่
ปาน นา ท่าน§ ชี อือ บ่าจฺ่า โจ, ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบ
ล่าบ บ่าฮา โจ, ซฺี่ บ่าจฺ่า โจ, ซ้าด นื้ งชฺอ
ื แป่น แซ่ ชี อือ อางซฺ่า
แฮ้ง บ่าจฺ่า โจ.’ ”
เปาโล นา ชู ชียา้ ง
26 แฮ้งเย่ ซอทา แปล้น ล้า ยาว เปาโล มือ ค่าพ่าย่า 4 คู่น
อือ นา ซฺ่ืย แล ชี. ยาว ยาง มือ ชฺา้ ง 4 คู่น อือ ก้อง ทื่ งกง่า
แน ล้างชี่พิธฮ
ี าเซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง แฮ้ง ฮา แล่ ชีเย. ยาว โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้ เวอ อ้อ งแล ปุโรหิต อือ นา ม่า แบ ปี่ ชี.่ ล้างชี่ พิธีฮา
เซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง นี้ ย่า ล้อ นื ง เปิน แง, แน ยอง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
นี้ ย่า ล้อ นื ง ฮ้าน ท่าน ล่า คู แงแน. 27 ล้างชี่ พิธีฮาเซฺิง่ ซฺ้าง
ปี่ ง แฮ้ง 7 นื ง ฮา ชา เคอ ยาว, ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า เอเชีย แควน
เวอ จายล้า ชี อือ เปาโล นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ มย้าง ชีเย.
แฮ้งเย่ ค่องช่าง อือนา บ่าแม่น จี่ซ้อ ยาว เปาโล นา ชู ปี่ ชี.่
28 ยองมู นี้ ยา
่ แล่ง แน จี่ โฮ้ก ชีเย นี้ แม้แน, “อิสราเอลชฺา้ ง
กงู อางช่าง อือ เวอ, อางไว่ แน ปล่อง กา ป้าโน่ . ชฺา้ ง นี้ ม้า
‡
§

21:24 21:24 ต้ามคื้ง คูด นี้ แบ ปี่ แง. ก่ามค่าน ฮา ชี ชียา้ ง เปิน ญา แน

21:25 21:25 จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน นี้ แด่ยา่ นา อางเกิง่ ท่าน อือ คาตา
ย้า จี่ เคอ แง.
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ฮากนา ม่า อู่ บ กว่า ชี จ่อด ย้า. กงูชฺา้ ง แน ยิว อางลี้ บอาง
ล่าว แน กงู โบสถ์อางฮื่อ นา บ่าลาบ โจ แน. ยาว อามื้อ ยา
ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา โบสถ์ อางฮื่อ ตี นู้เวอ ซฺ่ืย อ้อ งล้า ชี. ตี
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ งนา ฮา โซซา ปี่ ชี่ เป.” 29 (ยาว ยองมู นี้
แม้ จี่ นี้ ยา่ โตรฟีมัส แน เปาโล เย่ด เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ ทื่งกง่า แน จา นา มย้าง ชีเย. แฮ้งเย่ ค่องช่าง อืม เย้ง
ชี เปาโล โตรฟีมัส นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ คาตา แน ซฺ่ืยแล
ชี แน. จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ เปาโล แฮ้แม้ บ่ากงา ฮา. โตรฟีมัส เอ
เฟซัส อางเมิง ชฺา้ ง ยา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า เย.)
30 แฮ้งเย่ ค่องช่าง คาโคลาโค อืม นื งบาค่า ช้อนไก เปาโล

นา โบสถ์ อางฮื่อ อางเง้ โย้ เวอ ชู เซฺอ แอ ชี. ยาว ซฺ้ อก เย
โบสถ์ ล้อ งก้อ ย่าง พี่ ชี. 31 ยองมู เปาโล นา ชา แซ่ เมอ,
แฮ้ญ่ามเมอ โรม ตาฮ้า น ผู้ พัน มางนา ชฺา้ ง ม่า แล ชีเย.
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จ่อด ย้า อางเลิง่ อางซืกอางซาก
ตอล้า โค ชีแน. 32 แฮ้งเย่ ผูพ
้ ัน มาง แน นายร้อย ทื่อบ่า อือ
ตาฮ้าน อือนา ซฺ่ืย ค่องช่าง อือ ช้อนไก เปาโล นา ตื่อชืก จา
โย้ เวอ แอ ชี. ค่ องช่าง อือ ผู้ พัน แน ตาฮ้า น อือ นา มย้าง
ยาว เปาโล นา ตื่อ ย้าง ว่าง ชีเย. 33 ผู้ พัน มาง เปาโล นา
อ้อง ซฺ้า แล ยาว เปาโล นา ชู ชีเย. ยาว ม่า โซ่ พือ ปี่ ชี่ เย 2
เซ้น. ยาว ผูพ
้ ัน มาง ค่องช่าง อือนา น้า ชีเย เปาโล อ่าซ่าง?
แน ยา บ้า เจอ ฮา ชี? แน. 34 ยาว ค่ องช่าง อืม แล่ง แน จี่
โฮ้ก ย่าด ม่า กาง นาบาตา เย ซืกซาก แง. โรม ตาฮ้าน ผูพ
้ ัน
มาง อางเลิง่ ม้าม้า นา บ่าแบ ตอ กา เย. แฮ้งเย่ ม่า เปาโล
นา ตาฮ้าน ค่าย เวอ ซฺ่ืยแล ปี่ ชี.่ 35 ยาว ค่องช่าง อือ เปาโล
นา นาบาตา เย นื งบาค่า คูง เปิดบา ทอง ชี ช้อด เย. แฮ้งเย่
เปาโล ตามปอง เวอ เคอ ยาว, ตาฮ้าน อืม เปาโล นา ปล่อง
ป่า กายาว ตามปอง เวอ ตา แล ชี. 36 ยาว ชฺา้ ง น่ องน่ อง เวอ
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เค่ ล้า ชีออ
ื จี่ โฮ้ก คูง เย นี้ แม้แน, “ยางนา แซ่ โว! ยางนา
แซ่ โว!” แน.
37 ยาว ตาฮ้าน ค่าย โย้เวอ เปาโล นา ชา ซฺ่ ืย อ้องแล เมอ.
เปาโล โรม ตาฮ้าน ผู้พัน มางนา จี่ชา่ ง ชีเย นี้ แม้แน, “กงา
นางนา ม้างม้า เจ้อ จี่ ชา่ ง ล่า อางไกง ลา?” ผู้ พัน มาง น้า
ชีเย นี้ แม้ แน, “โอ! นา กรีก ต่าง อางจี่ ตอ กาลา? 38 นี้ แม้
แนยาว นา แฮ้ เมอ โย้ เวอ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อางเลิง่ อางซื กอาง
ซาก ฮา ตอล้า ปี่ ยาว ชฺา้ ง 4,000 คู่น อือนา ซ่องก่อง อางเว่อ
เวอ ซฺ่ืย ฮื่น แล ชี มาง บ่าอ่า ชี ม้า.”
39 ยาว เปาโล นี้ แม้แน พอ ชีเย, “กงา ยิวชฺา
้ ง ทาร์ซัส อาง
เมิง ซิ ลีเซีย แควน โย้เวอ จายล้า แอ. กงา อางเมิง ปีนแต
ปีน นา เวอ ชฺา้ ง เป. ป้า ล่า ปานา กงานา ค่ องช่าง อือ นา จี่
ช่าง ปี่ ล่า ป้าโน่ .” 40 ยาว โรม ตาฮ้าน ผู้พัน มาง จี่ ปี่ ชี่ เย.
เปาโล ตามปอง เวอ จูง ยาว ล่าปู่ กลาง กว่า ชีเย. ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา กยาบ ปี่ ง แน. ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ กยาบ คู
ยาว เปาโล มือ ยองนา อารเมค ต่าง ยอง จี่ ย่าง จี่ชา่ ง ชีเย.

22

เปาโล ค่องช่าง อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
มือ ค่องช่าง อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “ยิวชฺา้ ง ม้
องน้าม อือ เวอ, กงา จี่ นา น้า ล่า ปาโน.”
2 ยองมู ย่าง เปาโล อารเมค ต่าง จี่ แฮ้งนา กงากย่า ยาว
ค้า แจ้ เย กยาบ คูง. ยาว เปาโล นี้ แม้ แน จี่ แล่ง. 3 “กงา
ยิวชฺา้ ง ทาร์ซัส อางเมิง ซิลีเซีย แควน โย้เวอ เกิด
้ แอ. ยาว
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ เล่นลู้ ค่อล้า แอ. กงา คู่ กามาลิเอล
มาง ศิษย์ เป. ยา กงานา ม่า อู่บ กงู อางฮู่ อางพี่ อือ อางลี้
บอางล่าว แฮ้ง ปีนแตปีนนา แม่น แน ฮาย เค่ ปี่ ล่าง. กงา
1 เปาโล
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อางโต นี้ ยา่ พาจาว มางนา นาบาตา ย้า นองมู แม้ แน นา
บทื้อ แง. * 4 กงา ชฺา้ งมู พระเยซู นา เจ่อ อือนาม ซฺี้ แอเคอ
แนม อางคาม กางซื้ง แน, ยองมู นา ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า
ย้า คอก เวอ ชูล้อง แอ. 5 ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
แน สภาแซนฮีดริน โย้เวอ ยอคา มู คาโคลาโค อือ กงานา
พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่า อางกงา. กงา ยองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่
ล่าว แน ป้า แอ. โจ้ดมาย นี้ ดามัสกัส อางเมิง ยิวชฺา้ ง โบสถ์
อือเมอ ยอคา อือนา ฮู ปี่ ง. ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา
ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า ย้า ชู ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
ซฺ่ืย โตด ลาบ ปี่ ง.”
เปาโล พระเยซู นา เจ่อ ย้าง
6 ยาว เปาโล มือ จี่ แง นี้ แม้ แน, “กงา ดามัสกัส อางเมิง
โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ ม้างม้าเจ้อ ตอล้า แง. แฮ้ญ่าม เวอ
นื งก้องฮ่างจฺ่าญ่าม นี้ งล่อ ย้าเป. ค้าจ้าจา ย่าง มู่งท่า โย้เวอ
จาย บี่ท่อ แปล้น แน ลู่ง ลือ ยาว กงา อางโต เวอ ท่อ แวด
ล่าง. 7 ยาว กงา อางโต ย่าง มือ นื้ งชฺา่ เวอ เลิง แอ้นแอ แน
จี่เซง กงากย่า แอ นี้ แม้แน, ‘เซาโล เวอ, เซาโล เวอ, นา กงา
นา บ้าเจอ นา เค้คาม ล่าง?’ 8 กงาม มือ น้า แอ ‘โอ! นา อ่า
ซ่าง เวอ?’ แน. ยาง มือ พอ ล่าง, ‘กงา เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง
นาง เค้คาม ล่า ชี่ มาง’ แน. 9 ชฺา้ ง มู กงาก้อง ทื่งกง่า แน จา
อือ คาตา ย้า บี่ ท่อ อางแปล้น อางซ้า แฮ้ง กงามย้าง คูแง.
จ้า กงานา อางเซง จี่ ชา่ ง ล่าง แฮ้ ยา่ ยองมู นี้ ยา่ บ่า น่า แบ
กงากา. 10 ยาว กงาม มือ น้า แอ นี้ แม้แน, ‘จี่วด
ี อางซื้ง เวอ,
กงานา บ้าเจอ ฮา ปี่ ล่าง’ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่า ล่าง นี้ แม้แน,
*

22:3 22:3 กามาลิเอล ย่า ฟาริสี มู ศาสนา ทื้อ จ่า อางแม่น โย้เวอ อาจารย์
ปีนแตปีนนา อางเม้ง อางบื้ง เย.
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‘ทานล้า ยาว ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ อ้องแลน ปาว. โย้เวอ
ชฺา้ ง จา แง นางนา ม่า ล่าง นา บ้าเจอ กงา ฮา แงแน’ 11 บีท
่ ่อ
อางแปล้น อางซ้า แฮ้ กงานา ฮาย เจิน
้ เจ้อ บ่า ปี่ มย้าง ล่า.
แฮ้งย้า ชฺา้ ง กงาก้อง แก้บ้า ทื่งกง่า แน ย่อล้า ชี อืม กงานา
ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ชื้ง ซฺ่ืยแลน ล่าง.”
12 “แน ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง จา แง อาง เม้ง อา นา เนี ย†
แน. ยา โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ปีนแตปีนนา แม่น ย้า
ฮายเค่ แง. แน ยางนา ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อืม
นาบทื้อ คูง แง. 13 ยา กงานา ซฺ้า ล้า ล่าง แน กงา ก่องทาง
โย้ เวอ จูง ยาว นี้ แม้ แน จี่ แง, ‘อ่า อ้าย เซาโล เวอ ทื่อ เทอ
ฮูมย้าง ล้า แล่ ปาว’ แน. ยาว กงาม มือ ซฺ้อกย้า ยางนา ฮูม
ย้าง แอ. 14 ยาว ยา กงานา จี่ ชา่ ง ล่าง นี้ แม้ แน, ‘กงู อ่า ฮู้
อ่า พี้ ยอง พาจาว ม้า นางนา แช้ ยู้ ยาง ล่า กาน แฮ้ง ว่า ปี่
ล่าง, แน นางนา ฮาย พระเยซู พาจาว มาง ย่า เจ่น มางนา
กงามย้าง ปี่ ล่าง แน ยาง อางเซง แฮ้ง กย่า ปี่ ล่าง. 15 ไม้
นางนา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ง แนนอ.
16 อามื้อ นา บ้า เจอ ฮาย ล่อ แล่ ก้าน แง. ทานล้า ยาว ล้าง
ตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ปาว. จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ป้า ปล่อง
ปี่ ปาว. นาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือ โค แน กงาปูน ปี่ ล่าว
แน.’ ”
17 “ยาว กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าวแล โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้ เวอ อธิษฐาน ฮา เมอ, กงา แมบื้น บื้น ชี แม้ แน จา
แง. 18 ยาว กงาม มือ พระเยซู กงานา จี่ ชา่ ง ล่าง นา มย้าง
แอ นี้ แม้แน, ‘ซฺ้อก แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน
อ่อก ฮื่น โว! นู้เวอ ค่องช่าง อือ กงา อางเลิง่ นาง ยองนา ชา
†

22:12 22:12 กิจการ ปาบ โย้เวอ อางเม้ง อานาเนี ย นี้ 3 คู่น จา แง. กิจการ
ปาบ 5:1 เวอ ฮู โว. จ้า 2 คู่น มาง เย่ดนา 23:2 เวอ ฮู โว.
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ม่า ล่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู.’
19 “ยาว กงามมือ พอ แอ นี้ แม้ แน ‘ช่าอ้า ว่า จี่ วด
ี อางซื้ง
มาง เวอ, ชฺา้ ง นี้ มู กงา จี่ นา อางเจ่อ จ่าล่า นาตู้. ไม้ กงา ยิว
ชฺา้ ง โบสถ์ เวอ ไล ตี ย้า อ้อง กว่า แอ. ชฺา้ ง นางนา เจ่อ ชี่ อือ
นา ชูย คอก ล้อง ตื่อชืก แงแน. 20 แฮ้เมอ เวอ สเทเฟน นาง
นา พีญ
่ ่าน เพล่อ ล่า ชี่ มางนา แซ่ เมอ. กงาม มือ โย้เวอ ย้า
จูง จา แอ. แน ยองมู แฮ้แม้ ฮา แฮ้งนา แม่น คางญา แน
เย้ง แง. กงาย่า ชฺา้ ง สเทเฟน นา แซ่ ชีออ
ื ค่าลาวอางเง้โลบ
แล่เซฺ่อ ล่อ มาง ย้า.’
21 “จ้า พระเยซู กงานา จี่ชา
่ ง ล่าง นี้ แม้แน, ‘แอ ปาว กงา
นางนา เว่อ แน ซฺาแอ ปี่ ล่าง. ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ซฺ้าแอ ปี่
ล่าง’ ” แน.
22 ค่องช่าง อือ เปาโล จี่ แฮ้ง ปี นแตปี นนา ย้า น้า คูง แง.
จ้า เปาโล ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา จี่เคอ แฮ้งนา กงากย่า ยาว ยอ
งมู ย่าง ช้อน ไก แล่ง แน จี่ โฮ้ก ชี นี้ แม้แน, “แซ่ โว! เปาโล
ซฺี้ ก้อม้อก นื้ งชฺา่ ท่า นู้เวอ บ่าปี่ ดื้ง โจ!” แน. 23 ยองมู นี้ แล่ง
แน จี่ โฮ้ก คูง แน ค่าลาว อางเง้ เวอ โลบ แล่ เซฺ่อ แฮ้ง แล
ยาว วืดกว่า คูง ‡ ยาว ค้า ล้า แฮ้ง มู่ง ท่า ป่า กย่า จาน แล
ปี่ ง.§
24 แฮ้งเย่ โรม ตาฮ้า น ผู้ พัน มาง ม่าย เปาโล นา ตาฮ้า
น ค่าย โย้เวอ ซฺ่ืยแล ปี่ ชี.่ ยาว ม่าย ตื่ อชืก น้าท้าม ปี่ ชี่เย.
ไม้ แบ ซี้ง ค่องช่าง อือ บ้าเจอฮาย เปาโล นา บ่าแม่น จี่ โฮ้ก
กาน คู แงแน. 25 จ้า ตาฮ้าน มู อือ เปาโล นา ชา พือ ตื่อ เมอ.
เปาโล มือ โย้เวอ ตาฮ้าน นายร้อย จูง จา มางนา น้า ชี นี้ แม้
‡

22:23 22:23 ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง แล ยาว วืดกว่า คูง นี้ ยา่ ยอง

§ 22:23 22:23 ค้าล้า แฮ้ง มู่งท่า ป่ากย่า จาน แล ปี่
นื งบาค่า นา ฮา แบ ปี่ ง.
นี้ ยา่ นื งบาไล้ แงแน ฮายแบ ปี่ ง.
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แน, “โรมชฺา้ ง นา บ้า เจอ อางเลิง่ ฮา ซี ชี แน บ่า แบ แน ตื่
อชืก นี้ โรม อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี อ่าลา?” แน.
26 ตาฮ้าน นายร้อย ม่าง แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ยาง มือ โรม
ตาฮ้าน ผู้พัน มางนา ม่า แล ชี นี้ แม้แน, “นา อางแบ ล่า บ้า
เจอ ชา ฮา แงแน, ค่าพ่าย่า นี้ ม้า โรมชฺา้ ง เป” แน.
27 ยาว โรม ตาฮ้าน ผู้พัน มาง ย่อ อ้องแล ยาว เปาโล นา
น้า ชี นี้ แม้แน, “ม่า ล่าวแล นา โรมชฺา้ ง ลา?” แน.
เปาโล พอ ชีเย, “โอ่ย! อางอ้า ย้า” แน.
28 แฮ้งเย่ ผูพ
้ ัน มาง จี่ แง นี้ แม้แน, “กงา อางโต นี้ ยา่ พลู้
อางบย่า โค แล่แอ่ โรมชฺา้ ง กงา เพล่อ ปี่ แงแน.”
ยาว เปาโล จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “จ้า กงา เกิด
้ เมอ จาย ย้า
โรมชฺา้ ง” แน.
29 ยาว ตาฮ้าน เปาโล นา ชา น้าท้าม อืม ซฺ้ อก ย้า เปาโล
ก้อง เว่อ แน ฮื่น โค คูช.ี ยาว โรม ตาฮ้าน ผูพ
้ ัน มาง, เปาโล
ยาง โซ่ ม่ายพือ ปี่ ชี่ ม้า โรมชฺา้ ง แน แบน ยาว แคจ่า แล่ง
เย.
เปาโล สภาแซนฮีดริน มู อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
ทื่อ นื ง จายล้า แล่ ยาว โรม ตาฮ้า น ผู้ พัน มาง แบ ซี้
แง ยิวชฺา้ ง อือ บ้าเจอ ฮาย เปาโล นา อางไล้ จี่กาน คูง แน.
แฮ้งย้า ยาง เปาโล นา สภาแซนฮีดริน เวอ ซฺ่ืยแลน ชี. ยาว
ปุโรหิต ยอคา มู อือ ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ชี.่
30

23

1 เปาโล ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือก้อง ฮู แอ ปี่

ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้แน,
“ยิวชฺา้ ง นอง เวอ, กงาย่า พาจาว มาง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แม้แน
จี่วด
ี ไจ ล้า แอ. อางเลิง่ กูเลิง่ ฮา ล้า ชี นี้ ยา่ นื งบา เซฺิง่ ซฺ้าง
ย้า ฮา ล้า แอ มี้นืง เคอ ย้า.”
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อา นา เนี ย* ปุโรหิต ยอคา อาง ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ
เปาโล ก้อง ชฺา้ ง แท้ แน จูง ชี มางนา ม่า เปาโล ม่านป่อง
เวอ ทาก ปี่ ชีเ่ ย. 3 แฮ้งเย่ เปาโล มือ อานาเนี ย นา จี่ชา่ ง ชี นี้
แม้แน, “พาจาว มาง นางนา ทื่อช่างกานญา ทาก ล่าง. นา
แมก่ าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ ช้อด ย้า. นา กงานา โมเสส
อางลี้ บอางล่า ว แม้ แน ต้าดต่อ น ล่าง. จ้า นาง ฮากนา ม่า
กงานา ทาก ปี่ ล่าง นี้ ยา่ นา อางลี้บอางล่าว เวอ ฮา ซี ญา”
แน.
4 เปาโล ก้อง ชฺา
้ ง แท้ แน จูง ชี อือ นี้ แม้แน จี่ คูง เย่, “นา
บ้า เจอ พาจาว มาง ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา
อางฮูยา้ จอ กาแน?” แน.
2

เปาโล นี้ แม้ แน พอ ชีเย, “ม้ องน้า ม นอง เวอ กงา ค่า
พ่าย่า นี้ มางนา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน บ่า
แบ, ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน, ‘นา ยอคา อือนา
อางไล้ บ่าจี่กาน โจ เป’ ” แน. ✡
6 ยาว ประชุมฮาย้า นู้เวอ สะดู สี อือ แน ฟาริสี อือ คาตา
แน จา แงแน เปาโล แบน ยาว ยาง มือ อางเซง บื้ง แน จี่ ชี
นี้ แม้แน, “ม้องน้าม นอง เวอ กงา ฟาริสี แน ฟาริสี อางย่า
อางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ เป. กงา เจ่อ แง ชฺา้ ง ซฺี้ นี้ อางแต่
ล้า แล่ แน, ยาว นี้ เลิง่ ปาปาย ย้า กงานา ชู น้าท้าม ล่าง นี้ .”
5

7

เปาโล นี้ แม้ จี่ ยาว ฟาริสี อือ แน สะดู สี อืม จี่ เจ้ ลาง
กา ชีเย. แฮ้งเย่ ประชุมฮาย้า โย้เวอ 2 มู แน เปิ่ ง ลางกา ชี.
8 (สะดู สี มู นี้ ยา
่ เท่ วาด่า อางเลิง่ , อางค่ องอางล้า อางเลิง่ ,
แน ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ง อางเลิง่ นา บ่า เจ่อ เย. จ้า ฟาริสี มู
*

23:2 23:2 อานาเนี ย ยา ชฺา้ ง อางโซ้กอางไล้ นื งบาอางล้อง เย. น่ อง เวอ ยาง
อางโซ้กอางไล้ ปาปาย ยิวชฺา้ ง อือ แซ่ ชี. ยา ปี ค. ศ. 47-59 (พ. ศ. 590-602) เวอ
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี.

✡
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นี้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา อางเจ่อ แอ่ ย้าเย่.) 9 ยาว อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ตอล้า ชีเย. ฟาริสี มู โย้เวอ อางลี้บอางล่าว ม่าอู่
บฮู ทื่อบ่า อือ ทา จูง ล้ายาว, นื้ งชฺอ
ื อางกู่ มย้าง แอเคอ เย จี่
เจ้ ชี นี้ แม้แน, “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา, กา
เทอกา ยางนา เท่วาด่า ม้าม้า แน จี่ชา่ ง ชี นามบ่าแบ” แน.
10 จี่ เจ้ กางย้าง นาบาตา เย แล่ง เค่ แง. โรม ตาฮ้า น ผู้
พัน มาง ยองมู แฮ้ง เปาโล นา อางแพ อางแพ แน จาก ชีด
นา ว้าม เย. แฮ้งเย่ ยางมือ ตาฮ้าน อือนา ม่า เปาโล นา ยอง
ก้อง เว่อ แน ซฺ่ืย ฮื่น ปี่ ชี.่ ยาว ตาฮ้า น ค่าย เวอ ซฺ่ืย พ่าว
แลน แล่ ชีเย.
11 ทื่อคี่ จายล้า แล่ง ม้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง เปาโล ก่องทาง
เวอ จูง ลือ ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้ แน, “บ่าแค โจ เป! เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ นาง กงา อางเลิง่ แฮ้ง ล้อแม้ ม่าอูบ
่ แอ, โรม
อางเมิง นู้เวิม แฮ้แม้ยา้ ม่าอูบ
่ โว” แน.
ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ เปาโล นา ชา แซ่ แงแน เย้ง ย้าง

12 ซอทา

แปล้น ล้า เมอ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ช้อนไก น้าท้าม
ม่า ลางกา ยาว, พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา ลาง
กา ชีเย. เปาโล นา บ่ากงา แซ่ ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู
แน. 13 นี้ เลิง่ ช้อน กา เย้ง ชี นี้ ชฺา้ ง 40 คู่น ล่อ บ่า ปา เย จา
แง. 14 ยาว ยองมู ย่าง ซฺ่ืยกา ปุโรหิต ยอคา แน ยอคา มู อือ
นา ม่ายแล ชี นี้ แม้แน, “กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ
ก่ามค่าน ฮา ลางกา แอ. เปาโล นา บ่ากงา แซ่ ยาว เจิน
้ เจ้อ
15
บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู แน. ยาว อามื้อ นองมู แน สมาชิกสภา มู
นี้ ยา่ ซฺ่ืยกา โรม ตาฮ้าน ผู้พัน มางนา ป้า แล ป้าโน่ , เปาโล
นา สภาแซนฮีดริน นู้เวอ ทื่อเทอ ลือ ปี่ ปาว แน. นองมู นี้ ยา่
เปาโล นา น้าท้าม ซี้ แง, แน ยาง อางเลิง่ แฮ้ง บย่า แน แบ
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เค่ ซี้ แงแน จ้างจ่าแล่ โว. ยาว นู้เวอ ชา เคอ ลือ เมอ กงูมู
นี้ ง ยางนา แซ่ แง” แน.
16

จ้า เปาโล อางป่อ ม่าง อางย่า ย่า ค่า ม่าง นี้ เลิง่ กงาก
ย่า ชีเย. แฮ้งเย่ ตาฮ้าน ค่าย เวอ อ้องแล ยาว อางเลิง่ ย่าง
เปาโล นา อูบ
่ น้า ปี่ ชี.่ 17 แฮ้งเย่ เปาโล นายร้อย ทื่อม่าง มาง
นา ฮ้าว ม่า ชี นี้ แม้แน, “ย่าค่าอางย่า นี้ มางนา ซฺ่ืย ผูพ
้ ัน มาง
นา ซฺ้า แล ป้าโน่ . ยา ม้างม้าเจ้อ ผูพ
้ ัน มางนา ม่ายแบ ปี่ ซี่ง
แง.” 18 แฮ้งเย่ นายร้อย ม่าง ย่าค่าอางย่า มางนา ผู้พัน มา
งก้อง ซฺ่ืยแล ยาว ม่า ชี นี้ แม้แน, “เปาโล นั กโทษ มาง กงา
นา ม่า ย่า ค่า อางย่า นี้ มางนา นางก้อง ซฺ่ื ยล้า ปี่ ล่าง. ยา
นางนา ม้างม้าเจ้อ ม่ายแบ ปี่ ล่าง.”
19 แฮ้งเย่ ผู้พัน มาง ย่าค่าอางย่า มางนา ชฺา
้ ง บ่าจา เวอ
ชื้ง แอ ยาว น้า ชี นี้ แม้แน, “นา กงานา บ้าเจอ ม่า ล่า ซี่ แง?”
แน.

ย่าค่าอางย่า ม่าง พอ ชีเย นี้ แม้แน, “ยอคา อือ ม่า
ลางกา ชี, นางนา ป้า เปาโล นา นี้ เซฺ้อ เวอ สภาแซนฮี ดริน
เวอ ซฺ่ืย แอ ปี่ ล่าง แน. ยองมู นี้ ยา่ เปาโล อางเลิง่ บย่า แน
แบ เค่ ซี้ แงแน จ้างจ่าแล่ แง. 21 นา ยอง ป้า แม้แน บ่าฮา
โจ เป. ยองมู นี้ ยา่ 40 คู่น ล่อ บ่า ปา ค่าวจอ ล่อ ยาว เปาโล
นา ชา แซ่ คูง. ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ก่ามค่า
น ฮา ลางกา ชี. เปาโล นา บ่ากงา แซ่ เปิน ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่า
จฺ่า บ่า ต้าง คู แน. ยองมู นี้ ยา่ ยอง ป้า ชี แม้ แน นางนา ฮา
ปี่ ล่าง. อามือ ยองมู นี้ ยา่ ยอง ชา ฮา คูง แม้แน ล่อ ฮา คูง
เป.”
20 ยาว

22

ยาว ผู้ พัน มาง ย่า ค่า อางย่า มางนา ม่า ชี นี้ แม้ แน,
“นาง นี้ เลิง่ กงานา ม่า ล่า ชี่นี้ อ่า ซ่าง มางนา บ่า ม่า แบ ปี่
โจ เป” แน. ยาว ย่าค่าอางย่า มางนา ม่า แอ ปี่ ชี่ เย.
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เปาโล นา ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ย้าง
แฮ้งเย่ ผู้ พัน มาง ยาง นายร้อย อือ นา 2 คู่น ฮ้าว ล้า
ปี่ ยาว นี้ แม้ แน ม่า ชีเย, “ตาฮ้า น 200 คู่น แน ตาฮ้า น อ่า
ม่อง ตา อือ 70 คู่น แน ตาฮ้าน ซฺ้าม ต้ามแล้ม ท่าม อือ 200
คู่น ซฺ้า ชี โว! มี้คี้ 3 ทู่ม เวอ ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ แอ แง.
24 เปาโล นา อ่า ม่อง ตา ปี่ เซฺ่อ ซฺ้า ชี โว. ยาว ผู้ วา
่ เฟลิ กส์
มางก้อง ซฺ่ืยแลน โว. แก้บ้า ย่อ แล เมอ ยางนา แม่น แน ฮู
พลา โว, ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ปี่ เพล่อ โจ” แน. 25 ยาว ผู้ พัน
มาง ผู้วา่ เฟลิกส์ นา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ชี นี้ แม้แน,
26 กงา ผู้พัน คลาวดิอส
ั ลีเซียส มาง เป. กงา โจ้ดมาย
†
นี้ ง ผู้วา่ เฟลิกส์ นา แต้ม เคอ แง.
27 ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ยิวชฺา
้ ง อือ ชู ล้า ชี. แน ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือ ยางนา ป้าดจา แซ่ ย้า. จ้า เปาโล ย่า โรมชฺา้ ง แน กงา
แบน ยาว แฮ้งย้า อางไว่ แน ตาฮ้าน อือนา ซฺ่ืย แอ ยางนา
ปล่อง แอแอ. 28 กงา ยิว ชฺา้ ง อือ ยางนา บ้า เจอ อางเลิง่
อางไล้ จี่กาน ชีแน แบ ซี้ง แง. แฮ้งย้า ยางนา ยิวชฺา้ ง อือ
สภา โย้เวอ ซฺ่ืยแลน แอ. 29 ยาว กงาม มือ แบน แอ. ยอ
งมู โย้เวอ ยิว อางลี้ บอางล่าว จี่ เจ้ กาง อือ อางเลิง่ แฮ้ง
ฮู ยาว, ยา ซฺี้ แอ เคอ แน คอก ล้อง แอเคอ แน เจิน
้ เจ้อ
อางซี บ่า จา. 30 ยิว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ยางนา ชา แซ่ แงแน
กงา แบน ยาว กงาม มือ อางไว่ แน ยางนา นางก้อง ซฺ้อก
ย้า ซฺาลือ ปี่ แอ. ยาว กงาม มือ ยิวชฺา้ ง มู ยางนา อางไล้
จี่กาน ชี อือนา ม่า นางก้อง ลือ ปี่ แอ่.
31 ยาว ตาฮ้าน มู อืม ผู้พัน มาง ม่า ชี่ แม้แน ฮา ชีเย. แฮ้
23

†

23:26 23:26 เฟลิกส์ ปี ค. ศ. 52-58 บ่าอ่ายาว 59 (พ. ศ. 595-602) เวอ ยูเดีย
แควน แฮ้ง ฮูพลา ชี.
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คี่ เย เปาโล นา อันทิปาตรีส์ อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืยแอ้น ชี 32 ทื่อ
นื ง จายล้า แล่ง ม้า ตาฮ้าน อางมู อ่าม่อง ตา อือ เปาโล นา
ซฺ่ืยแลน ชี. ยาว ตาฮ้าน ทื่อบ่า อือ ค่าย เวอ พ่าว แลน แล่
ชี.่ 33 ยาว ตาฮ้า น อ่า ม่อง ตา อือ ซี ซารียา อางเมิง โย้ เวอ
เคอ แอ ยาว. เปาโล อางโต แน โจ้ดมาย ย่าง ผู้วา่ ม่าง นา
ปี่ ชีเย. 34 ผู้วา่ ม่าง โจ้ดมาย ย่าง อ้าน ยาว เปาโล นา น้า ชี
บ้าเจอ แควน เวอ จาย ลือ แอ แน. ยาว ซิลีเซีย แควน เวอ
จายลือ ชี แน แบน ยาว,
35 ผูว
้ า่ ม่าง จี่ ชี นี้ แม้แน, “นางนา ชฺา้ ง อางไล้ จี่กาน ล่าง
อือ เคอ ลือ เมอ กงา นาง จี่ แฮ้ง น้า ล่าว่า” แน. ยาว เปาโล
นา ก่าซ้าด เฮโรด‡ ยูม
้ § คอก เวอ ซฺ่ืยแลน ชี.

24

ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ เปาโล นา อางไล้ จี่กาน ย้าง
5 นื ง จายล้า แล่ ยาว อานาเนี ย ปุโรหิต ยอคา อาง
ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา ทื่อ บ่า อือ แน ทนาย
ปล่องม่าฮู อางเม้ง เทอร์ทูลลัส มาง, ยอง คาโคลาโค นี้ ยา่
ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ ลือ ชี. แน ผู้วา่ มาง ล้าก้า โย้
เวอ เปาโล อางเลิง่ ย่าง ล้อแม้ ซี แงแน ม่า ชีเย. 2 เปาโล นา
ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ยาว เทอร์ทูลลัส ม่าง ผูว
้ า่ เฟลิกส์ มาง ล้าก้า
โย้เวอ จี่ ชีเย นี้ แม้แน,
“ผูว
้ า่ เฟลิกส์ เวอ นาง กงูนา ฮูพลา ล้า ล่าชีน
่ ี้ มล่าง คาง
ญา. กงูมู นี้ ง จาบื่อ ดื้ งบื้อ ย้า จาดื้ ง ล้า คูแอ. แน นา ชฺา้ ง
อางแอ้น. นา กงู ประเทศ นา ฮา แม่น เค่ ปี่ ง. 3 นาง กงูนา กู
1 ยาว

‡

23:35 23:35 ก่าซ้าด เฮโรด นี้ ม้า เฮโรด มหาราช ที่ 1 มาง. ยา พระเยซู บ่าเกิด
่
ฮู่ 40 ปี เวอ จาย พระเยซู เกิด
้ 4 ปี เคอ เมอ เคอ ย้า ยูเดีย แควน ย่าง ฮูพลา ชี.
จ้า อามื้อ ยา ซฺี้ มล่าง คางญา.
แต่ง ชี ชียา้ ง มล่าง คางญา.

§

23:35 23:35 ยูม
้ นี้ เฮโรด มหาราช ที่ 1 มาง
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ย่างกูเจ้อ กูต่องกูตี่ แน ฮา ปี่ ล่า ชี่ นี้ ออ
ื ย่า ยีน
่ ดี ย้าเป. 4 ป้า
ล่า ปานา กงู นางนา อางเลิง่ ชา ม่า ล่าง นี้ ง ทื่อ ชี่ ด น้า ล่า
ปาโน. 5 กงูมู นี้ ยา่ มย้าง คู แอ ค่าพ่าย่า นี้ ม้า อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ง นา อางซอ แน, ยา อางเมิง นู้เวอ
ยิวชฺา้ ง อือก้อง จ่อด ย้า บ่าแม่น จี่ซ้อ ชี, แน อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ฮาย ตอล้า ปี่ ชี.่ ยาว ยา นาซาเร็ธ ลัทธิ ยอคา มาง
ย้าเป.* 6-8 ยา โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ อางเลิง่ บ่า แม่น อือ ชา
ฮาย ตอล้า ปี่ แง. แฮ้งย้า กงูมู ย่าง ยางนา ชู แอ. ยางนา น้า
ท้ามฮูเจ้อเจ้อ กาโน เป. ยาว นา ยาง ม่านป่อง โย้ยา้ แบ แง.
กงู ยางนา อางเลิง่ กูเจ้อ แน จี่ ชี่ นี้ ออ
ื อางเลิง่ ม้าม้า แน.”
† 9 ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม อางไว่อางคย้าง เย ปล่อง จี่ ลางกา ชี,
เทอร์ทูลลัส คาโคลาโค จี่ล้า ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน.
ผู้วา่ เฟลิกส์ ล้าก้า โย้เวอ เปาโล จี่แก้จ่าแล่ง ย้าง

10 ยาว

ผู้วา่ มาง เปาโล นา ตอย จี่ ปี่ เมอ เปาโล มือ จี่ ชี

นี้ แม้แน,
“กงา อางแบ ย้า นา ยิว ชฺา้ ง อือ นา อางซี ต้าดต่อ นฮู เพ
ล่อ ล้า ไล ปี เคอ คางญา. นี้ งย้า กงา กย่าง แง แน นาง ล้า
ก้า นู้เวอ กงา อางโต นี้ ง จี่ แก้ จ่า แล่ง นี้ ย่า. 11 ยาว นา ฮา
กนา น้า ท้า ม ฮู เวิม อางกงา ย้า. กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โบสถ์ อางฮื่อ นู้ ลือ ยาว พาจาว มางนา นมัสการ ฮา ลือ ชี
นี้ ยา่ 12 นื ง แนม บ่าเคอ กางซื้ง. 12 กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ
*

24:5 24:5 นาซาเร็ธ ลัทธิ แน ฮ้าว นี้ ยา่ ศาสนา คริสต์ พระเยซู ค่อง นาซาเร็ธ

เวอ จายลือ น้ อ. † 24:6-8 24:6-8 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 6-8 เวอ นี้ แม้ แต้ม
กาน ชี. “กงูมู นี้ ยองมู นา กงู อางลี้บ วา แน ต้าดต่อน เซฺ้อ. จ้า ผู้พัน ลีเซียส ลือ
เคอ ยาว ยาง นามบ่านามแฮ่ง อางคา ย่าง ยอง อางโต ย่าง ยู แอ ชี. แน ผู้พัน
ลีเซียส มาง ชฺา้ ง เปาโล นา บ่าแม่น จี่กาน ชี มางนา ม่า ยางก้อง แลซฺ้า ปี่ ชี.่ ”
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ฮากนา จี่ เจ้ ชี แน ยองมู นี้ ง บ่า มย่าง ล่า นอ. ยาว ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ, อ่า ซ่าง
มาง กงา บ่าแม่น จี่ซ้อ ชีแน บ่ามย่าง ล่า นอ. 13 ยองมู กงา
นา จี่ ล่าง นี้ ออ
ื อางเลิง่ ม้าม้า แน นางนา บ่าฮา มย้าง ปี่ ล่า
กงากา เป.
14 “กงา นางก้อง ลาบจ่าแล่ง กงาย่า กงู อางฮู่ อางพี่ อือ
พาจาว มางนา ไว้ จ่าง. กงาย่า พระเยซู ยองมู ลัทธินอกรีต
แน ฮ้าว มาง ม่าอูบ
่ แฮ้ง ฮา เค่ แง. กงา โมเสส อางลี้บอาง
ล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี
อือ กู เจ้อ ย้า เจ่อ แง. 15 กงาย่า พาจาว มางนา นื งบาแก่น
จ่า แง ยองมู แม้แน ย้า นี้ แม้แน, พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลา
โค อือ ซฺี้ ยาว ฮา แต่ล้า แล่ ปี่ แง, ตื่ง ชฺา้ ง อางแม่น แน ชฺา้ ง
บ่า แม่น อือ นา คาตา ย้า แน. 16 แน นี้ งย้า กงา ปีน แตปีน
นา แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง, ไม้ กงา เย้ง นี้ ง พาจาว แน
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล้าก้า โย้เวอ กง่าเกิง้ แน จา ปี่ ง แน นอ.”
17 “แน กงา ไล ปี ย้า เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ เจิก
่ แอ ยาว
พ่าวล้า แล่ แอ่. กงา ชฺา้ ง อางตูก อือ นา พลู้ ปี่ แง. แน พา
จาว มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน แง. 18 แฮ้ญ่าม เวอ กงาม
มือ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ ฮา จา แอ. ยาว ยอ
งมู ย่าง กงานา มย้าง ล่าแง. ยาว กงาม มือ พิธีฮาเซฺิง่ ซฺ้าง
ปี่ ง แฮ้ง ฮา แล่ เปิน แอ. ชฺา้ ง มู บ่าจา แน เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่
19
อางซืกอางซาก บ่าจา. โย้เวอ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง เอเชีย
แควน เวอ จายล้า ชี. จาว่า แน ยอง กงานา จี่ ล่า ซี่ง แน
ยาว บ้า เจอ ยอ นู้เวอ บ่า ดื่ง คู แน. 20 ยิว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า นู้ จา
อืม อางม่า ล่ากงา กาย้า, กงานา สภาแซนฮีดริน ล้าก้า โย้
เวอ ต้าดต่อน ล่าเมอ, ยอ กงานา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ามย่าง ล่า
21
แน. กงา จี่ ชี นี้ ยา่ นี้ เลิง่ ญา, กงา โย้เวอ จูง จา เมอ กงา

กิจการ 24:22

119

กิจการ 24:27

จี่ โฮ้ก ล้า แอ นี้ แม้แน, ‘กงานา มี้นืง น้าท้าม ล่า ชีน
่ ี้ ยา่ กงา
ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง อางเลิง่ เจ่อ นี้ ง ปาปาย เป!’ ” แน.
22 ยาว ผู้ วา
่ เฟลิ กส์ พระเยซู อางเลิง่ อางแบ แม่น แม่น
มางมือ, นี้ เลิง่ ต้าดต่อน ย่าง มล่าง แล แล่ ปี่ ชี่ เย. ยาว จี่ เย
นี้ แม้แน, “ผู้พัน ลี เซียส มาง เคอ ล้า เมอ ญา เป, กงา นาง
อางเลิง่ นี้ ง ต้าดต่อน ล่าง” แน. 23 ยาว ผูว
้ า่ เฟลิกส์ มือ นาย
ร้อย มางนา ม่า เปาโล นา ฮูพลา ปี่ ชี่ เย. แน เปาโล อางเลิง่
จามปีน จา เมอ เปาโล อางช่าง อือนา ปล่อง ปี่ อางกงา เย.
ผู้วา่ เฟลิกส์ แน ค่าบา มาง เปาโล นา ฮ้าว จี่ชา่ ง ย้าง
ผู้วา่ เฟลิกส์ แน ดรู สีลลา ยาง ค่าบา ยิว
ชฺา้ ง มางมือ เปาโล นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี.่ ยาว เย่ ดมือ เปาโล
พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ อางเลิง่ อูบ
่ แฮ้ง ดื้ง น้า ชีเย. 25 ยาว
เปาโล มือ เย่ด นา พาจาว มาง จี่ ต่าง ย่าง ม่า อู่ บ ชี. ชฺา้ ง
นี้ ย่า อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง อือ กงา ฮา แงแน. ป้อ งก้า
อางเลิง่ อางซี บ่าฮา โจ แน. ยาว เปาโล มือ นี้ แม้แน ม่าอูบ
่
แล่ ชี่ กาญ่าม โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อ
น ลือ แงแน. จ้า ผู้วา่ เฟลิกส์ มาง กย่า ยาว แค ล่า ปี่ ชี่ เย.
แฮ้งย้า นี้ แม้ แน จี่ ชี, “กงา คางญา แอน ปาว, กงา กื้ง จ่า
เมอ อางซฺ่ือ ฮ้า วล้า ปี่ ล่า แน เป” แน.‡ 26 จ้า แฮ้ญ่ามเมอ
ผู้ วา่ เฟลิ กส์ เย้ง เย เปาโล ยางนา พลู้ อางค่าว ปี่ ย้า แน.
แฮ้งเย่ เปาโล นา เลิง้ เลิง้ แน ฮ้าว ล้า จี่ชา่ ง แง.
27 2 ปี ปูน ยาว ผู้วา
่ ปอรสิอส
ั เฟสทัส§ ม่าง ผู้วา่ เฟลิกส์
นา ผูว
้ า่ เพล่อ แต่น ชีเย. จ้า ผูว
้ า่ เฟลิกส์ ม่าง ยิวชฺา้ ง อือนา
24 บ่ามล่างยาว

‡

24:25 24:25 ผู้วา่ เฟลิกส์ ยา ชฺา้ ง นื งบา อางบย่า. ค่าบาย่า นา โก้นก้าว นา

อางซอ มาง. § 24:27 24:27 ผู้วา่ ปอรสิอส
ั เฟสทัส นี้ ม้า ปี ค. ศ. 58 บ่าอ่ายาว
ปี ค. ศ. 59-62 (พ. ศ. 601 บ่าอ่ายาว พ. ศ. 602-605) เวอ ยูเดีย แควน ฮูพลา ชี.
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นื งบายู้ ซี้ ยาว, แฮ้งเย่ เปาโล นา คอก เวอ ตอย จา ปี่ ชี.่

25
เปาโล ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า มย้าง ย้าง

1 ผูว
้ า่ เฟสทัส ผูว
้ า่ เพล่อ 3 นื ง เคอ ยาว, ยาง ซีซารียา อาง

เมิง โย้เวอ จาย เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน ชีเย. 2 ยาว
โย้ เวอ ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ เปาโล อางเลิง่
บ่า แม่น ฮา ชี แน ม่า ชี. 3 ยาว ผู้ วา่ เฟสทัส นา ป้า เปาโล
นา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยอง ก้อง ซฺาลือ ปี่ โว แน (ยอ
งมู นี้ เย้ง เย แก้บ้า ย่อ ลือ เมอ เปาโล นา แซ่ แงแน.) 4 ผูว
้ า่
เฟสทัส พอ ชี นี้ แม้แน, “เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ บ่าลือ ปี่
โจ, เปาโล นา ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ จา ปี่ กาโน, บ่ามล่าง
ยาว กงาม มือ โย้เวอ ย้า แล แง” แน. 5 นองมู เวอ ยอคา ทื่อ
บ่า อือนา กงาก้อง ทื่งกง่า แน แก้บ้า ย่อแล ปี่ ปาว. เปาโล
บ้าเจอ ฮา ซี ชี โย้เวอ ม่า กาโน เป.
6 ยาว ผูว
้ า่ เฟสทัส เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง 8 นื ง ทื่อ
แช่ นื ง ล่อ ซฺ่า นี้ ง เคอ ยาว. ผู้ วา่ เฟสทัส มางมือ ซี ซารียา
อางเมิง โย้เวอ แก้บ้า ย่อ พ่าวล้า แล่ช.ี่ ซอทา แปล้น ล้า ยาว
ยาง มือ ต่างอี่ ต้าดต่อนย่า เวอ ดื้ง ยาว เปาโล นา ซฺ่ืย อ้อง
ล้า ปี่ ชี่ เย. 7 เปาโล เคอ ล้า ยาว ซฺ้อก ย้า ยิวชฺา้ ง เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ จายล้า คูชี อืม, เปาโล นา จูง แวด อางไล้ จี่
กาน ชีเย. เปาโล อางเลิง่ นาบาตา อางซี อือ ไลเจ้อ ย้า ฮา ชี
แน จี่ ชีเย. จ้า กานแตว ยอง จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน บ่า
ฮาย มย้าง ปี่ กงากา.
8 ยาว เปาโล มือ ยาง อางโต ย่าง จี่ แก้ จ่าแล่ ชี นี้ แม้แน,
“กงา ยิว ชฺา้ ง อือ อางลี้ บอางล่า ว เวอ แน โบสถ์ อางฮื่อ โย้
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เวอ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่า กงา ฮา เป. แน ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์
นามมือ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮาช่าง เป” แน.
9 จ้า ผูว
้ า่ เฟสทัส ม่าง ยิวชฺา้ ง อือนา นื งบายู้ ซี้ง เย. แฮ้งเย่
เปาโล นา น้า ชี นี้ แม้แน, “นา อางจู้ ล่า เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย แล ยาว กงา ล้าก้า โย้เวอ อางโต จี่แก้จ่าแล่ง นี้ ยา่ .” แน.
10 เปาโล มือ นี้ แม้แน พอ ชีเย, “เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
แล นี้ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา. อามือ กงา อางโต นี้ ง ก่าซ้าด
ยอคา ซี ซาร์ มาง ต้าดต่อ น อางฮ้อ ง* ล้า ก้า โย้ เวอ ย้า จูง
แอ. แน นู้เวอ ซูม คางญา กงานา น้าท้าม ล่าง นี้ . นาง มือ
อางแบ ย้า กงา ยิวชฺา้ ง อือนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา แน.
11 กงา อางซี ฮา ชี ม้าม้า แน บ่าอ่าม มือ อางเลิง
่ อางซี ซฺี้ คา
แม้ แน ชี่ออ
ื ฮา ยาว. กงามมือ ซฺี้ เวิม อางซูม ย้า แน เจิน
้
เจ้อ บ่าจี่ กาน. จ้า กงา อางเลิง่ ยองมู ม่า ล่าง แฮ้ง อางเลิง่
ม้าม้า บ่าอ่า ยาว, อ่าซ่าง มาง กงานา ยิวชฺา้ ง อือนา บ่าชู ปี่
ล่ากงา กา. แน อ่าซ่าง กงานา ชู ล่ายาว ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่ แง
อางซี เป. กงา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า กงานา น้าท้าม ปี่
ล่ากานา!” †
12 ยาว ผู้ วา
่ เฟสทัส ม่าง มือ ยาง ชฺา้ ง จี่ ชา่ งฮู มางนา จี่
ช่าง ยาว พอ ชีเย นี้ แม้แน, “นา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า
น้าท้าม ปี่ แง. นี้ แม้แนยาว กงา นางนา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์
ก้อง ซฺาแล ปี่ ล่าแน.”
ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง ก่าซ้าด อากริปปา นา เปาโล อางเลิง่
จี่ชา่ ง ย้าง
*

25:10 25:10 ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ต้าดต่อน อางฮ้อง นี้ ผู้วา่ เฟสทัส มาง
แควน ฮูพลา เวอ จา เย. ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม้า ก่าซ้าดยอคา อางฮื่อ ซีซาร์ มางนา

† 25:11 25:11 โรมชฺา้ ง นี้ ก่าซ้าดยอคา
ยาง ล่ากาน ว่า แต่น ฮู เพล่อ ปี่ ชี.่
ซีซาร์ มางนา ป้า ต้าดต่อน ปี่ อางกงา.
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13

บ่า มล่างยาว ก่าซ้าด อากริป ปา แน ยาง อางป่อ อาง
เม้ง เบอร์นิส ม่าง เย่ด, ผู้ วา่ เฟสทัส นา บ่อ ซฺ้า ล้า ชี ซี ซา
รียา อางเมิง โย้ เวอ. ‡§ 14 ยาว เย่ด โย้ เวอ ดื้ง ไลนื ง เคอ
ยาว. ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง เปาโล อางเลิง่ ย่าง ก่าซ้าด อากริป
ปา นา อู่บน้า ปี่ ชี่ นี้ แม้แน, “นู้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง,
ยา นั กโทษ ผู้ วา่ เฟลิ กส์ มาง คอก ชู ล้อง ชี. 15 ยาว กงา
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จา เมอ. ปุโรหิต ยอคา อือ แน ยิว
ชฺา้ ง ยอคา อือ, กงานา ม่าย ล่ายาว ป้า ล่าง ค่าพ่าย่า นี้ มาง
อางซี ฮา ชี แฮ้ง ซฺี้ แน ต้าดต่อ น โว แน. 16 กงามมือ ยอง
นา ม่า แอ, โรมชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ อ่าซ่าง มางนา
บ่า ต่าดบ่า ต่อ น, จาว่า แน นั กโทษ แน ชฺา้ ง ยางนา อางซี จี่
กาน ชี มาง เย่ด ต้าดต่อนย้า โย้เวอ ทื่อพาม แน บ่าล่า ยาว,
อ่าจ่า ม นั กโทษ มางนา อางซี บ่า ยู่ กงา กา. นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่
นั กโทษ มางนา จี่แก้จ่าแล่ ปี่ เปิน แง.
17 “แน ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือ กงาก้อง นู้เวอ เค่ ลือ ยาว. กงาม
มือ อางมล่าง แน บ่า ล่อ ซี้ กาน ซอทา แปล้น ล้ายาว ต่างอี่
ต้าดต่อนย่า เวอ ดื้ง ยาว, ม่า เปาโล นา ซฺ่ืยล้า ปี่ แอ. 18 ยาว
ยิว ชฺา้ ง อือ ทา จูง เปาโล นา อางซี จี่ กาน เมอ. กงามมือ
มย้าง แอ อางซี จี่กาน ชี นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางไล้ กงา
19
เย้ง ชี ชี แม้แน บ่าอ่า. จ้า ยอง ศาสนา อางเลิง่ แฮ้ง จี่เจ้
กาง, ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง อางเม้ง เยซู ซฺี้ ชี มางนา จี่ เคอ กาง.
จ้า เปาโล จี่ แง เยซู อามืม จี่วด
ี อางจา แน. 20 กงามมือ บ่า
ฮาตอ กาชีล้า แมตู่วงื คาเค ล้อแม้ ต้าดต่อน วาแน. แฮ้งย้า
‡

25:13 25:13 ก่าซ้าด อากริปปา นี้ ม้า เฮโรด อากริปปา องค์ที่ 2 ก่าซ้าด เฮโรด
มหาราช มาง อางอ่าน เย. ปี ค. ศ. 53-100 (พ. ศ. 596-643) เวอ อาบิลีน แควน
§ 25:13 25:13
กาลิลี แควน อีทูเรีย แควน ทราโคนิ ติส แควน ฮูพลา ชี.
พระนางเบอร์นิส ย่า ก่าซ้าด อากริปปา มาง อางป่อ ยา ก่าซ้าด เฮโรด อากริปปา
องค์ที่ 1 ม่าง อางย่าย่าบี่ เย.
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กงามมือ เปาโล นา น้า แอ, นา อางจู้ ล่า เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ แล อางเลิง่ นี้ ง ต้าดต่อน แล นี้ ยา่ . 21 จ้า ยาง มือ ป้า
แง. ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ นา ยาง อางเลิง่ ต้าดต่อ น ปี่ ปาว
แน. แฮ้งย้า กงามมือ ม่า ยางนา คอก ล้อง ชี ปี่ แอ, ก่าซ้าด
ยอคา ซีซาร์ ก้อง ซฺาแล ปี่ เมอ เคอ แน.”
22 ยาว

ก่าซ้าด อากริปปา มาง ผูว
้ า่ เฟสทัส นา จี่ชา่ ง ชีเย
นี้ แม้แน, “กงา ค่าพ่าย่า นี้ มาง จี่ นี้ ง น้า ซี้ แง” ผูว
้ า่ เฟสทัส
มือ พอ ชีเย นี้ แม้แน, “นา นี้ เซฺ้อ ย้า ยาง จี่ นา กงากย่า แง”
แน.
เปาโล ก่าซ้าด อากริปปา มาง ล้าก้า โย้เวอ จา ย้าง

23 ซอทา แปล้น ล้ายาว ก่าซ้าด อากริปปา แน ยาง อางป่ อ

อางเม้ง เบอร์นิส ม่าง เย่ด มือ อางซี ต้าดต่อ นย่า อางฮ้อ ง
เวอ ย่อ แลน ชีเย. ชฺา้ ง เค่ ฮู อางบย่า เย ซฺ่ืย แล ชี. ตื่ง ตา
ฮ้าน ยอคา อือ แน อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง อางฮื่อ ปีนแตปีนนา
อือ คาตา เย เค่ อ้องแล ชี. ยาว ผูว
้ า่ เฟสทัส ม่าง มือ เปาโล
24
นา ม่า อ้องล้า ปี่ ชี่ เย. ยาว ผูว
้ า่ เฟสทัส ม่าง จี่ ชีเย นี้ แม้
แน, “ก่าซ้าด อากริปปา แน นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค นอง เวอ,
นองมู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า นี้ มางนา อางมย้าง ล่า. ยางนา ยิวชฺา้ ง
คาโคลาโค ตื่ง เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง อือ, แน นี้ เมิง
ก้อง ดื้ง อือ ย่า กงานา ป้า ล่าง แน จี่ โฮ้ก คูแง, ยา ซฺี้ แฮ้ง
เชคาไล แน. 25 จ้า กงา ฮู ยาว ยา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา ซฺี้ แอ
เคอ แน. ยา ป้า แง ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ มางนา น้า ท้า ม ปี่
แงแน. แฮ้งย้า กงาม มือ เย้ง แง ยางนา ซฺา แอ ปี่ แงแน.
26 จ้า กงา บ่าแบ ค่าพ่าย่า นี้ มาง อางเลิง
่ นี้ ยา่ ก่าซ้าดยอคา
ซีซาร์ มางนา ล้อแม้ แต้ม ม่าย วาแน. แฮ้งย้า กงา ยางนา
นองมู ล้าก้า แน ก่าซ้าด อากริปปา ล้าก้า นู้เวอ ซฺ่ืยล้า แอ.
กาเทอกา นี้ เทอ ยางนา น้าท้าม เปิน ยาว, กงาม มือ ม้างม้า
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เจ้อ แต้ม เซฺ่อ อางจา นาตู 27 นี้ แม้แน บ่าฮา ยาว บ่าซูม เป
นั กโทษ นา อางซี บ่าจา แน ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางก้อง ซฺา
แอ ปี่ ง นี้ ยา่ ” แน.

26

เปาโล ก่าซ้าด อากริปปา มาง ล้าก้า โย้เวอ จี่ ย้าง
อากริปปา มาง เปาโล นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “อา
มือ นา อางโต จี่แก้จ่าแล่ กงา คางญา.”
แฮ้งเย่ เปาโล มือ ล่าปู่ ย่าง กลาง คื้น* แล่ ปี่ ชี. นี้ แม้ ฮา
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ยาง จี่ แฮ้ง น้า ปี่ ง. ยาว ยาง มือ อางโต จี่
แก้จ่าแล่ ชีเย, 2-3 “ก่าซ้าด อากริปปา มาง เวอ, มี้นืง กงาย่า
ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ กงานา อางซี จี่ กาน ล่า ชี่ ออ
ื นาง ล้า ก้า
นู้เวอ อางโต จี่ แก้ จ่า แล่ ปานา. นา ยิว ชฺา้ ง อือ อางลี้ บอาง
ล่าว แน ยองมู เวอ อางเลิง่ เจ้ กาง อือ นาบาตา ย้า แบ แง.
กงา กย่าง แง นาง ล้าก้า นู้เวอ อางโต จี่แก้จ่าแล่ง นี้ ยา่ . ป้า
ล่าปานา กงา จี่ นี้ ง โอ้ด น้า ล่า ปาโน.”
4 “ยิว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ กงา ย่าเก แน ฮา เมอ ย้า กงา
นา อางแบ ล่า กงากา. ยาว กงา ย่าเก แน ฮา เมอ ค่อง เกิด
้
ชี โย้เวอ จี่ วด
ี ไจ แฮ้ง อางมย้าง คู ยา้ . แน กงา เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้ เวอ จี่ วด
ี ไจ แฮ้ง อางมย้าง คู ยา้ . 5 ยองมู นี้ ยา่
กงานา อางแบ ล่า กงากา. จ้า ยอง กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง
นางนา อางม่า ล่า ซี้ แน ยาว, ยองมู นี้ ง นางนา อางม่า ล่า
กงากา ย้า. กงา ยิวชฺา้ ง ฟาริสี อางมู เวอ ดื้ง แง. ยาว ฟาริ
สี มู นี้ ยา่ ฮาก ล่อบ่าปา แน ยิวศาสนา ทื้อจ่า อางแม่น อือ
ย้า. 6 กงาย่า พาจาว มาง กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ก่ามค่าน ปี่
1 ก่าซ้าด

*

26:1 26:1 ล่าปู่ กลาง คื้น นี้ ชฺา้ ง อือนา แบ ปี่ ง แม่น แน น้า โว แน.
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ชี ชี แฮ้งนา นื งบาแก่นจ่า แง. แน นี้ งย้า อามื้อ กงา นู้เวอ
จูง นางนา ต้าดต่อน ปี่ ล่าง นี้ ยา่ .† 7 ก่ามค่าน นี้ ยา่ กงู อิส
ราเอลชฺา้ ง อางเจ้อ 12 เจ้อ นี้ ง เย้ง คู แอ อางกงา ลาบ ย้า
แน. แฮ้งย้า กงู ย่า ปีนแตปีนนา แน พาจาว มางนา ไว้ จ่าง
ตื่ง มู่ง คี่ นื งก้ อง แน. ก่าซ้าด มาง เวอ, กงา นี้ แม้ แน เย้ง
นี้ ง ปาปาย ย้า, กงานา ยิวชฺา้ ง อือ นื งบาค่า ล่า ยาว อางเลิง่
อางไล้ จี่กาน ล่าง. 8 พาจาว มาง ชฺา้ งซฺี้ นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่
อางเลิง่ นี้ ยา่ บ้าเจอ นองมู นี้ ยา่ บ่าตอล้ากงา กาแน อางเย้
ง แน?”
9 “กงาม มือ อางเย้ง กางซื้ง ย้า, ชฺา
้ ง พระเยซู มางนา เจ่อ
คูชี อือ นา ปีน แตปีน นา แน เค่ คาม แงแน. 10 กงา ปุโรหิต
ยอคา อือ ก้อง ล่า ที่ กงาบู้ แอ, แฮ้งย้า กงา เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง โย้เวอ แฮ้แม้ฮาย แอ. ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา
ชูย คอก ล้อง แอ. ยองนา แซ่ ยาว กงาม มือ นื งบา เวอ แม่น
คางญา แน เย้ง แอ. 11 กงา อางเลิง้ กา ย้า, ยิวชฺา้ ง โบสถ์ อือ
เมอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา อ้อง ชู แล ยาว ตื่อชืก แง,
แน ยองมู นา เค้ พระเยซู นา จี่ แซ้งว้าน‡ ปี่ ง. กงา ชฺา้ ง นี้ มู
นา นาบาตา ย้า นื งบาค่า เม้อ แง. ฮาก ประเทศ โย้เวอ เคอ
ย้า ยองนา เค่คาม แอ.”
พระเยซู เปาโล นา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ชียา้ ง
ยาว เปาโล จี่ แง นี้ แม้ แน, “ทื่อ เทอ จา แง กงา
ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ แล เมอ. ปุโรหิต ยอคา มู อือ กงา
นา ล่า ที่ ปี่ ล่าง. 13 กงา แก้ บ้า ย่อ เมอ แฮ้ญ่าม นื งก้ องฮ่า
งจฺ่า ญ่าม นี้ งล่อย้า. ก่าซ้าด เวอ, กงา มู่งท่า โย้เวอ บีท
่ ่อ อาง
12

†

26:6 26:6 ก่ามค่าน นี้ ยา่ กาญ่าม เวอ พาจาว มาง, ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ปล่อง

อางบล่าบ ปูน ปี่ ฮู มางนา ซฺา เกิด
้ ลือ ปี่ แฮ้งย้า.
แซ้งว้าน นี้ “ฮูยา้ ” นา ฮา แง.

‡
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แปล้นอางซ้า ท่อ ลือ ปี่ นา มย้าง แอ, มู่งนื่ ง ล่อบ่าปา แปล้น
แง. ยาว บีท
่ ่อ อางแปล้นอางซ้า ย่างมือ กงา อางโต แน ชฺา้ ง
กงาก้อง ทื่งกง่า แน เค่ ล้า ชี อือ ก้อง จ่อด ย้า ท่อ แวด แง.
14 กงูมู คาโคลาโค ย่างมือ นื้ งชฺา
่ เวอ เลิง แอน คู แอ. ยาว
กงาม มือ อางเซง กงากย่า แอ. กงานา อารเมค§ จี่ต่าง แฮ้ง
จี่ชา่ ง ล่าง นี้ แม้แน, ‘เซาโล เวอ, เซาโล เวอ, นา กงานา บ้า
เจอ ฮา คาม ล่าง. นาง กงานา คาม ล่าง นี้ ยา่ นาง อางโต นี้ ง
ด้า แล่ ก้าน เป.’ 15 กงามมือ น้า แอ นี้ แม้ แน, ‘นา อ่า ซ่าง?’
ยาว ยางมือ พอ ล่าง นี้ แม้แน, ‘กงา เยซู นาง คาม ล่า ชี่ มาง
ย้า, 16 จ้า ทา จูง ล้า ปาว, กงา นางนา ลือ มย้าง ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่
นางนา กงา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าง. นาง อางเลิง่ มย้าง ชี นี้ ง
ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง, แน กาญ่าม เวอ อางเลิง่ กงา นาง
นา ฮายฮู ปี่ ล่าง แฮ้ง ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง. 17 ยาว อามือ
กงาย่า นางนา ยิวชฺา้ ง อือก้อง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือก้อง ชา
ซฺา แอ ปี่ ล่าง. ยาว นาง ยองก้อง แอเมอ ม้างม้า เจ้อ อาง
ไล้ ตอล้า ยาว, กงาย่า นางนา ฮูพลา ยอง ก้อง ปล่องปูน ปี่
ล่าง. 18 ไม้ ยอง แมนื อ แฮ้ง พอง ปี่ ง, อางวืง้ อางว้าง แฮ้งนา
พลาบฮื่น ปี่ ยาว อางแปล้นอางซ้า แฮ้งนา ซฺ้า ปี่ ง. ซาตาน
แด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ นา วี ยาว พาจาว มางนา ซฺ้า ปี่ ง. ยอ
งมู นา อางบล่าบ ปูน ปี่ ง แนยาว ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงา
นา นื งบาชี ล่า ชี อือ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ปี่ ง.’ ”
เปาโล ยาง ล่ากาน แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ง ย้าง
19 เปาโล จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “ก่าซ้าด อากริป ปา เวอ, นี้ แม้
แนยาว กงามมือ พระเยซู จี่ต่าง แฮ้งนา เจ่อ แง. 20 ยาว ต่อ
งก่า เวอ กงาย่า ดามัสกัส อางเมิง ชฺา้ ง อือ นา ม่า อู่ บ เปิน
§

26:14 26:14 อารเมค จี่ต่าง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง ปาเลสไตน์ เวอ ดื้ง อือ
คริสต์ศตวรรษ ที่ 1 เวอ ไจ จี่ กาง.
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แอ. แนยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ ง อือ นา ม่า อู่ บ แล่ แอ่.
กงาย่า ยูเดีย แควน อือเมอ ม่าอูบ
่ แอ จ่อดย้า, ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
อือนา คาตา ย้า ม่าอู่บ แอ. ยองนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ แอ อาง
ซี อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว, นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ ยาว
พาจาว มางนา เจ่อ ปาว. ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ ชี่ แฮ้ง
นา ซู้ม แน ล่ากาน ว่า คูโว แน. 21 แน นี้ งย้า ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือ กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ จา เมอ กงานา อ้อง ชู ล่า ยาว
กงานา ชา แซ่ ล่าง. 22 จ้า มี้นืง เคอ ย้า พาจาว มาง กงานา
ปล่อง ล่าง. แน นี้ งย้า กงานา ฮาย นู้เวอ จูง ล้า ปี่ ล่า ยาว
ชฺา้ ง อางบย่า อือนา อางเลิง่ ม้าม้า นี้ ง ม่ายแบ ปี่ ง. ตื่ง ชฺา้ ง
ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือนา คาตา ย้า.
กงา เจิน
้ เจ้อ บ่าม่าบ่าอู่บ, โมเสส แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
อือ มอ ยาว กาญ่าม เวอ อางเลิง่ ตอล้า อางเลิง่ อือญา ม่าอู่
บ แอ. 23 อางเลิง่ มอ ชี แฮ้ยา่ พระเยซู คริสต์ ตูกพานลาบ้า
บ ชี แฮ้งย้า. แน ยา ชฺา้ ง ฮูลู้ เวอ ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ มาง ย้า.
อ่าจ่าม ยา ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง อางซี อา
งบล่าบ กงาปูน ปี่ ง.”
เปาโล ก่าซ้าด อากริปปา มางนา ม่าย พระเยซู นา เจ่อ
ปี่ ง ย้าง
24 ยาว เปาโล อางโต จี่ แก้ จ่า แล่ เมอ. ผู้ วา
่ เฟสทัส ม่าง
จี่ โฮ้ก ล้า ชี นี้ แม้แน, “เปาโล นา บ่าปลืง ชี ล้า นา นาบาตา
แน เล่น บย่า แล่ ชี,่ เปิดบา เพล่อ แอเคอ ย้า!”
25 จ้า เปาโล มือ พอ ชี นี้ แม้ แน, “ผู้ วา
่ เฟสทัส เวอ, กงา
เปิด บา บ่า กงา เพล่อ เป. จ้า กงา จี่ ชี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า ม้า
แอ่ ย้า. 26 ก่าซ้าด อากริปปา ย่า พระเยซู อางเลิง่ แฮ้งนา นา
บาตา ย้า แบ แง. แน พระเยซู อางเลิง่ นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง บ่า
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แบ แน บ่าจา. นี้ งย้า กงามมือ ยาง ล้าก้า โย้เวอ จี่ แอ นี้ แม้
แน, 27 ก่าซ้าด อากริปปา เวอ, นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง
แต้ม ชี ชี นี้ ยา่ อางเจ่อ ลา? กงา อางแบ ย้า นา อางเจ่อ ย้า
แน.”
28 แฮ้แม้ ฮายาว ก่าซ้าด อากริป ปา มาง เปาโล นา จี่ ชา
่ ง
ชี นี้ แม้แน, “นาง เย้ง กานยาว อางญ่าม อางกืน นู้เวอ ทื่อชี่
ด แน กงานา คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่า อางกงา ลา?”
29 เปาโล พอ ชี นี้ แม้ แน “อางญ่าม อางกื้น อางญ่าม อา
งม้อง เวิม จาคาปี่ ว. กงา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ยา.
นางนา แน ชฺา้ ง คาโคลาโค มี้นืง เวอ กงา อางเลิง่ อูบ
่ นี้ ง
น้า ล่า ชี่ นี้ ออ
ื นา, กงา แม้ แน เพล่อ ปี่ โว แน. จ้า กงา แม้
แน โซ่ พือ แล่ ชี่ นี้ ยา่ บ่ากงา พือ แล่ คู โจ” แน.
30 แฮ้แม้ฮายาว ก่าซ้าด อากริปปา, ผูว
้ า่ เฟสทัส, เบอร์นิส
แน ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค โย้เวอ ดื้ง จา อืม ทาจูง ล้า โค ชีเย.
31 ยาว ยอง มือ อางฮ้อง เวอ อ่อกแอน ยาว จี่ กางแง นี้ แม้
แน, “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา ซฺี้ ปี่ เวิม บ่า
ซูม, บ่าอ่าม มือ คอก ชู ล้อง เวิม บ่าซูม ชี.” 32 ยาว ก่าซ้าด
อากริป ปา มาง มือ ผู้ วา่ เฟสทัส มางนา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน,
“ม้าม้า นี้ ยา่ ยางนา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา บ่าป่า ต้าด
ต่อน ปี่ แน อู,้ ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ตอยแอ ปี่ กงา คางญา.”

27

เปาโล โรม อางเมิง โย้เวอ ล้อง อางฮื่อ ตาแล ย้าง
กงู ประเทศ อิตาลี* แอ ญ่าม ย่าง เคอ ยาว. ยอ นาย
ร้อย ยูเลียส ม่าง นา เปาโล แน นั กโทษ ทื่อบ่า อือนา ซฺ่ืยแอ
ปี่ ชี.่ นายร้อย ยูเลียส ย่า ออกัสตัส กองพัน เวอ ตาฮ้าน มาง
1

*

27:1 27:1 โรม อางเมิง ก่าซ้าดยอคา อางฮื่อ ซีซาร์ มาง ดื้ง นี้ ประเทศ อิตาลี
เวอ ดื้ง แง.
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เย. 2 ยาว กงูมู ย่าง มือ อัด รามิททิ ยุม อางเมิง โย้เวอ ล้อง
อางฮื่อ† จายล้า ชี โย้ ตา คูแอ. ยาว กงูมู ย่าง มือ ทะเล เวอ
ล้องตา อ่อกแอ คู แอ. ล้อง นี้ ม้า เอเชีย แควน แปฟาง ล้อง
จ่อดย้า อือเมอ กูตี ย้า แอ แง. อาริสทารคัส ม่าง คาตา กงู
ก้อง เค่ ลือ ชี, ยา เธสะโลนิ กา อางเมิง ชฺา้ ง. เธสะโลนิ กา
อางเมิง นี้ ยา่ มาซิโดเนี ย แควน เวอ ดื้ง แง.
3 ยาว ซอทา แปล้น ล้า เมอ กงูม มือ ไซดอน อางเมิง โย้
เวอ เคอ ล้า แอ. นายร้อย ยูเลียส ม้า นาบาตา ย้า เปาโล นา
แม่น ช่าง แง. เปาโล นา ตอย ยาง อางช่าง อือ ก้อง บ่อ ซฺ้า
แอ ปี่ ชี่เย. กาเทอกา เปาโล อางช่าง อือ เปาโล นา อางเลิง่
จามปีน อือ อางปล่อง กงากา นาตู แน. 4 ยาว กงูมู ย่าง มือ
ล้อ งตา ไซดอน อางเมิง โย้ เวอ จาย ทะเล เวอ อ่ อกแอ คู
แอ. กงูนา ฮ้างม้าน นาบาตา ชืก ล่าง. แฮ้งย้า กงูมู ย่าง มือ
ฮ้างม้าน มางนา ฮื่น เกาะ ไซปรัส ป่ากย่า ล้องตา แลน แอ.
5 ยาว กงูมู ย่างมือ 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 นายร้อย ม่าง ล้อง ทื่อ
ลาม มย้าง ชี. อเล็กซานเดรีย อางเมิง โย้เวอ จายลือ ชี. แน
ประเทศ อิตาลี เวอ ชา แล แง. แฮ้งย้า ยางมือ กงู นา ล้อ ง
ตา ปี่ ล่าง. 7 กงู ล้อ งตา ชี นี้ ยา่ อางย่า กอางกาบ นาบาตา
กล่าม ไล นื ง เคิน ญา แน. ยาว คนี ดัส อางเมิง โย้ เวอ ชา
เคอ แล เมอ ฮ้างม้าน นาบาตา แล่ง. กงูมู ย่าง มือ ล้อง บ่า
ตา แล แล่ กงากา. แฮ้งย้า ฮ้างม้าน มางนา ฮื่น เกาะ ครีต
น่ องน่ อง ป่ากย่า แล แอ. ยาว สัลโมเน อางเมิง ป่ากย่า ล้อ
†

27:2 27:2 ค้าแต้ โย้เวอ ล้อง อางฮื่อ นี้ 14 เมตร กลื้อ แง. 55 เมตร ม้อง แง.
13 เมตร มอง แง. ยาว ฮ้างม้าน แฮ่ง ไจ ล้อง นา ฮาย ปูย ปี่ แง. ชฺา้ ง 100 คู่น

‡ 27:5 27:5 ไซดอน
บ่าปา ตา กงา แง. แน อางเกิง่ บย่า แน กาน อางกงา.
อางเมิง จาย มิรา อางเมิง โย้เวอ แล เคอ นี้ 10-15 นื ง ไจ แง.
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งตา ไก้ แลน แอ. 8 ยาว ล้อง ย่าง เกาะ ครีต แปฟาง ป่ากย่า
อางย่ากอางกาบ ย้า แล แง. ยาว ตี ทื่อตี่ เวอ เคอ แล แอ,
อางเม้ง ล้องจ่อดย้า แปฟาง อางมาง แน. ลาเซีย อางเมิง
โย้เวอ อางแท้ เย.
9 กงูมู นี้ ยา
่ นาบาตา ยา อางญ่าม โค แล่ แอ่. แน อามือ
ล้อ งตา แล แล่ง นี้ ยา่ บ่า แม่น ชี่ ล้า. ยาว ช่อ มย่า ชา เคอ
ชี, นี้ งย้า เปาโล มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน, 10 “นอง เวอ กงา
เย้ง แง. นี้ เทอ ล้อ งตา แล แล่ง นี้ ย่า อางเลิง่ บ่า แม่น ตอ
ล้า แง. กงู, ล้อง, อางเกิง่ แน กงู จี่วด
ี นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น
ก่างพยา อือ ตอล้า แง.” 11 ยาว นายร้อย ม่าง เปาโล นา บ่า
เจ่อ เย. จ้า ล้อง ค้าบ ฮู แน ล้อง ซื้ง มางเย่ด ยางนา อาง
เจ่อ เย. 12 ล้องจ่อดย้า นี้ ม้า ช่อมย่า เวอ ล้อง บ่าจ่อด ชี กงา
กา เย. นี้ งเย่ นู้เวอ อ่าซ่าง มาง ล้อง บ่าจ่อด จอ กาแง. อาง
เพล่อ กงากา แน ยาว ยองมู นี้ ฟีนิกส์ อางเมิง โย้เวอ เคอ
แล ซี้ง เย. ไม้ ช่อมย่า เวอ ล้อง จ่อด นี้ ยา่ โย้เวอ จ่อด อางก
งา น่ อ. ฟีนิกส์ อางเมิง นี้ ยา่ เกาะ ครีต เวอ ล้องจ่อดย้า แป
ฟาง ย่าง เย. ฟี นิกส์ อางเมิง โย้เวอ ฮ้างม้าน อางแล่ง แน
บ่าตอ ล้า เย.
ทะเล โย้เวอ ฮ้างม้าน อางฮื่อ ย่าง
13 ต่องปี่ ป่ า กย่า ฮ้า งม้าน กล่า มกล่าม แน ตอล้า ชีเย.
ยองมู ย่าง นี้ แม้ แน เย้ง ชีเย, “นี้ งย้า กงู ฮ้า งม้าน กงา ซี้ง
ย้าง.” แฮ้งย้า ยองมู ย่าง ล้อง สมอ ย่าง ชอด คื้น ล้า ปี่ ชี.่
ยาว เกาะ ครีต แปฟาง โย้เวอ ล้องตา แล ชีเย. 14 จ้า ทื่อชี่
ดยาว เกาะ ครีต ป่า กย่า ฮ้า งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชีเย. ฮ้า
งม้าน นี้ ม้า มู่งนื่ งอ่ อก ล้างม้าน ป่า กย่า ฮ้า งม้าน แน ฮ้าว
แง. 15 ยาว ฮ้างม้าน ย่าง กงู ล้อง เวอ ชืก ล่าแง. ล้อง ย่าง
ฮ้างม้าน อางแล่ง แฮ้งนา บ่าก่าจ่า. นี้ งย้า กงูมู ย่าง มือ ล้อง
ย่าง ฮ้างม้าน มาง วา แน ตอย ปูย แล ปี่ แอ.
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16 ยาว ล้อง ย่าง เกาะ อางอี อางเม้ง คาวดา น่ องน่ อง เวอ

แล ชี. ยาว กงูมู ย่าง ล้อง อางอี ย่าง เซฺอ ล้อ งท่า เวอ พือ
ตีด แอ. นาบาตา ย้า ย่า กกาบ แอ. 17 ยาว ล้อง อางอี ย่าง
ล้อง ท่า เวอ เซฺอ ชี ยาว. ยองมู ย่างมือ ล่าตื่อ ย่าง ล้อง อาง
ฮื่อ ป่องปอง เวอ ล่อด แอ ปี่ ยาว แก่น แน พือ ชี. อ่าว เส
อร์ทิส เวอ ล้าง อางตาม ไซ่กอง โย้เวอ ล้อง มาง เทิง่ นา แค
เย. แฮ้งเย่ ยอง มือ สมอ ย่าง ทะเล เวอ วี แอ ปี่ ชี่ เย. ยาว
ล้อง มางนา ตอย ฮ้างม้าน มาง วา แน ปูย แล ปี่ ชี.่ § 18 ยาว
ทื่อนื ง ป่ากย่า ยองมู ย่างมือ ทะเล เวอ อางเกิง่ อางก้อ ก่อง
เซฺ่อ อือ วี แอ ปี่ ชี.่ 19 ยาว 3 นื ง เคอ ยาว ยองมู ย่าง มือ ล้อง
คล้าว โย้เวอ, อางเกิง่ อางก้อ อือ ทะเล เวอ วี แอ ปี่ ชี.่ 20 กงูมู
นี้ ยา่ อู่ ลา แน มู่งนื่ ง นา บ่า กงา มย้าง แน ไล นื ง เคอ ญา.
ฮ้างม้าน นี้ ง นาบาตา ย้า ตอ แอ แล่ง แง. ยาว กงูมู ย่าง บ่า
แต่ นาตู แน เย้ง คู แอ.
21 ยาว

อ่าซ่าง มาง เจิน
้ เจ้อ บ่ากงาจฺ่า แน ไลนื ง เคอ ญา.
แฮ้งย้า เปาโล มือ ยองมู ล้าก้า โย้เวอ ทา จูง ล้า ยาว นี้ แม้
แน จี่ ชี, “นองมู นี้ กงา ม่า ล่าง นา น้า จ่า ชื่อ ย้าเป. กงา
ม่าย ล่า ย่า เกาะ ครีต โย้เวอ ล้อง จ่อด กาโน แน. กงา ม่า
ล่าง แม้แน ฮายอู,้ อางเลิง่ อางไล้ นี้ แม้แน บ่ากงา มย้าง เป.
22 จ้า อามื้อ กงา นองมู นา นื งบาแก่น ปี่ ล่า ซี้ ค้า. อ่า ซ่าง
มาง บ่า กงา ซฺี้ จ้า ล้อง นี้ ง ญา เป ก่างพยา แง. 23 พาจาว
ม้า กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง, กงา ล่ากาน ว่า ปี่ มาง ย้า. มีค
้ ี่ทาง
กงา พาจาว มาง เท่วาด่า ซฺาลือ ปี่ ง. กงา ก่องทาง นู้เวอ จูง
ลือ แง. 24 ยาว ม่า ล่าแง นี้ แม้แน, ‘บ่าแค โจ เป! เปาโล เวอ
§

27:17 27:17 สมอ นี้ ล่าไม แป้น อางท่า โย ถัง อางแอ่ พือ ตีด แง ยาว อางอ่อก
โย อางเกิง่ อางฮ่าน อือ พือ แง. สมอ นี้ ล้อง ต่องซี่ โย้เวอ พือ ชี แง. ล้อง ล้าก้า
แฮ้งนา บ่าปี่ คอม แน ล้อง นา ปูย กล่าม ปี่ แง แน.
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นา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ล้าก้า โย้เวอ กงา จูง แล แง ม้า
ม้า ย้าเป. แน พาจาว มาง ล้อง ท่า นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ซื่งกง่ากย้า จี่วด
ี ชา ปล่อง แง.’ 25 นี้ แม้แนยาว นองมู
นี้ ง มือ นื งบาแก่น คู เป. กงา พาจาว มางนา นื งบาชี แง. นี้
เลิง่ ย่า เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าชี่ แม้แน อางตอ ล้า ม้า
ม้า ย้า. 26 จ้า กงู ล้อง นี้ ยา่ ลอบา อางฮื่อ โย้ เวอ ท่อง ยาว
ก่างพยา บืนล้าว แง.”
ล้อง ปล่าก ย้าง
27 ยาว 14 คี่ เคอ เมอ ล้อง ย่าง มือ ทะเล อาเดรีย* เวอ
ปูย เคอ แล ชี. มู่งคี่ 12 โมง นี้ ง ล่อ ซฺ่า ย้า. ล้องชฺา้ ง อืม เย้ง
แง นื้ งชฺา่ ตี อางแท้ แน จา แงแน. 28 ยาว ยอง มือ ล้าง อาง
น่า ล่า บ่าน่า แน เต ฮู คูชี 20 วา เย เต กงา ชี. ทื่อชี่ด จา ปี่
ยาว ยอง มือ ล้าง ย่าง เต ฮู แล่ ชี่ เย. นี้ เทอ 15 วา เย เต กงา
ชี. 29 ยองมู นี้ ยา่ แค แง ล้าง อางตาม เวอ ลอบา จา อือเมอ
ล้อง มาง ท่อง แล นา. แฮ้งย้า สมอ 4 โต ย่าง ล้อง น่ องน่ อง
ป่ากย่า จาน แอ ปี่ ชี.่ แน อางไว่ แน ซอทา แปล้น ล้า ปี่ โว
แน อธิษฐาน ฮา ชีเย.
30 ล้องชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ ล้อง เวอ ชา ฮื่น อ่อก ลือ คูง เย. นี้
งเย่ ยองมู ย่าง มือ ล้อง อางอี ย่าง ทะเล เวอ คลา ลู่ง แอ ปี่
ชี.่ ยาว ล้อง อางตู่ โย้เวอ แล สมอ จาน แล แงแน จ้างจ่า
แล่ คู ชีเย. 31 จ้า เปาโล, นายร้อย แน ตาฮ้า น มู อือ นา ม่า
ชีเย นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง นี้ มู ล้อง ท่า นู้ บ่าจา ยาว นองมู คาโค
ลาโค นี้ ยา่ บ่าปูน แล่ เป” แน. 32 แฮ้งย้า ตาฮ้าน มู อืม ล้อ
งอางอี เวอ ล่าตื่อ พือ ชี แฮ้ง ต่อน ชี. ยาว ล้อง อางอี อือนา
ทะเล เวอ ตอย ปูย แอ ปี่ ชี.่
*

27:27 27:27 ทะเล อาเดรีย นี้ ประเทศ กรีก แน ประเทศ อิตาลี ก้องนื้ ง เวอ
ดื้ง แง. แน ทะเล ก้องนื้ ง เวอ คาตา ย้า.
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33 ซอทา

ชา แปล้น ล้า ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ช่าง ฮ่า
งจฺ่า ชี่ เย. เปาโล นี้ แม้ แน ม่า เย, “14 นื ง เคอ ญา เป นอ
เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่า แน นื งบาต่องบ่าจาบ่าดื่งบื้อ แน ล่อ ชี นี้ ยา่ .
34 ม้างม้าเจ้อ จฺ่า ป้ าโน่ จี่วด
ี จา แล แล่ ปี่ แงแน. บ่ากงา พี้
ล้อง คา เป. ต้ามคื้ง ทื่อเซน แนม มือ นอง อางตู่ เวอ บ่าลู่น
กลา เป.” 35 เปาโล จี่ เปิน ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง ยู้ พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ล้าก้า โย้เวอ เคลิก
จฺ่า ชีเย. 36 ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม นื งบาจาบื่อ เย, แน จฺ่า
เกิง่ กอย จฺ่า คู ชีเย. 37 ล้อง ท่า นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ 276
คู่น เย. 38 ยาว ฮ่างจฺ่า กอ คู ยาว ยอง มือ กอเช้น คาโคลาโค
ย่าง วี ชีเย. ล้อง มางนา ย้าง ปี่ แงแน.
39 ซอทา แปล้น ล้า ยาว. ยองมู ย่าง บ่าแบ เย นื้ งชฺา
่ ตี ฮู
มย้าง ชี นี้ ย่า ล้อ เกิง้ แน. จ้า ยอง ฮู กว่า ยาว อ่าว ไซ่ แต่
จา นา มย้าง ชีเย. ยองมู ย้าง เย้ง คูง เย อางเพล่อ กงา
กาแน ยาว, ล้องตา แปฟาง เวอ ไซ่ โย้เวอ จ่อด แล แงแน.
40 แฮ้งเย่ ยองมู ย่าง ล้อง สมอ ล่าตื่อ ย่าง ต่อน ทะเล เวอ วี
ชี. ยาว ล้องต่องงี่ เวอ ล่าตื่อ พือ ชี ย่าง พื้ออ่อก ชีเย. ยาว
ล้อง เวอ พ้า ย่าง จากคื้น ฮ้า งม้าน ลาบ ปี่ ชี่ เย. ยาว ล้อง
ย่าง ตา ไซ่ แต่ เวอ แลน ชีเย. 41 จ้า ล้อง มาง ลอบาแต่ โย้
เวอ ท่อง แล ชีเย. ล้อง อางตู่ ย่าง แก่น เย เทิง่ ชี บ่า แอด
ล้า กงากา เย. ล้อง ต่องซี่ เวิม มือ อางแพ อางแพ เย ล้าง
ชืก ปล่าก ปี่ ชี.
42 ตาฮ้าน มู อือ แค คูง เย นั กโทษ อือ ล้าง ล่อย ฮื่น คู นา.
นี้ งเย่ เย้ง ยาว นั กโทษ อือนา ชา แซ่ คูง. † 43 จ้า นายร้อย
ม้า เปาโล นา ปล่อง ซี้ง เย. นี้ งเย่ ยองมู นา แฮ้แม้แน บ่าปี่
†

27:42 27:42 ยอง นั กโทษ อือนา ชา แซ่ นี้ . ไม้ โรม อางลี้บ เวอ นั กโทษ นา ตอ
ฮื่น ปี่ ยาว ตาฮ้าน ล่อ ฮู อือนา แซ่ น้ อ.
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ฮา แน ม่า ชี. ยาว นายร้อย ม่าง ชฺา้ ง ล้าง อางล่อย ตอ กา
อือนา ม่า ล้าง เวอ เปิก ลู่ง แปฟาง ท่า โย้ ล่อย แลออน ฮา
ปี่ ชี่ เย. 44 ยาว ชฺา้ ง จานล้า ชี อือนา ล้อง ปล่าก ยาว ล่าไม
แป้น ก่าง ปล่าก อ่อกชี อือเมอ แป่ก ปี่ ชีเ่ ย. ยาว ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อืม มือ แปฟาง ท่า เวอ เคอ แล ชีเย. เจิน
้ เจ้อ อางไล้
บ่าตอ ล้า เย.

28

เปาโล เกาะ มอลตา เวอ ดื้ง ชียา้ ง
คาโคลาโค อืม แปฟาง ท่า เวอ เคอ ล้า โค ชี, เจิน
้
เจ้อ อางไล้ บ่าตอ ล้า. ยาว กงูมู ย่าง มือ แบ แอ เกาะ นี้ มาง
อางเม้ง มอลตา แน. 2 เกาะ มอลตา ชฺา้ ง อือ กงูนา นาบาตา
ย้า แม่นช่าง ล่าง. มู่งฮ่อ ลือ ช่อ ยาว, ยอง มือ บี่ท่อ จืง กงู
นา ปย่าว ปี่ ล่าง.
3 เปาโล ล่าไม ล่างาม อางกือ ทื่อ กอง กอย ยาว บีท
่ ่อ ช่าม
ชี. จ้า บี่ท่อ ย่าง จฺ่อ ล้อง ล้า ยาว, อื้อล้าง อางปีด ทื่อโต โจง
อ่อก ล้า เปาโล ล่า ปู่ เวอ แช่ ชี แป่น แป่น เย. 4 ยาว เกาะ
มอลตา ชฺา้ ง อือ เปาโล ล่าปู่ เวอ, อื้อล้าง แป่นแป่น แน แช่
จา นา มย้าง ยาว ยอง มือ จี่ ลางกา แง นี้ แม้ แน, “ชฺา้ ง นี้
ม้า ฮากนา อางแซ่ กางซื้ง นาตู้, ทะเล เวอ บ่า ซฺี่ เวิม เท่ วา
ด่า อางกง่าอางเกิง มาง ยางนา จี่วด
ี บ่าปี่ ปูน แล่” แน. 5 จ้า
เปาโล มือ อื้อล้าง มางนา บี่ท่อปู่ม อางจฺ่อ เวอ ปืก คลา แอ
ปี่ ชี.่ จ้า เปาโล อางโต นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าไล่ เย. 6 ยองมู นี้ ยา่
เย้ง คูแง เปาโล อางโต แฮ้ อางปู้ง ล้า ย้า แน. บ่าอ่าม มือ
ซฺ้ อกย้า อางซ่า แช ซฺี้ แงแน. จ้า ล่อ ฮู ยาว เปาโล เจิน
้ เจ้อ
บ่าเพล่อ แม้แน ยอง มือ จี่ กาง แง เปาโล พาจาว ทื่อองค์
มาง แน.
1 ชฺา
้ ง
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นี้ โก งก่า ล่าง อาง แท้ นู้เวอ เกาะ มอลตา ยอคา มาง
นื้ งชฺา่ ตี ย่าง จา แง. ยาง อางเม้ง ปูบลิอส
ั แน. ยา กงูนา ป้า
ยาง ยูม
้ เวอ แล ปี่ ล่าง. แน กงูนา แม่น ย้า ฮูพลา จฺ่าต้าง ปี่
ล่าง 3 นื ง เคอ ย้า. 8 ยอคา ปูบลิอส
ั ม่าง อางโบ้ง ม้า ด้ากย้าง
อางม้างกย้า ป่องปองซฺอด ยูป
่ ่าม ท่า เวอ ยู่ ชี. แฮ้งย้า เปาโล
มือ ย่อ อ้องซฺ้า แล ชี. ยาว เปาโล มือ อธิษฐาน ฮา ยาว ล่าปู่
ย่าง ยาง อางโต เวอ โบย ชี. ยาว ปูบลิอส
ั ม่าง อางโบ้ง มาง
9
ด้ากย้าง ย่าง โปยว ชี. นี้ เลิง่ ตอล้า ยาว เกาะ มอลตา เวอ
ชฺา้ ง อางด้า ทื่อบ่า อืม มือ ซฺ่ืยกา เปาโล นา ยา ปี่ คู ชี. ยาว
ชฺา้ งอางด้า คาโคลาโค อืม โปยว ชี. 10 เกาะ มอลตา นู้เวอ ค่
องช่าง อือ นาบาตา ย้า กงูนา นาบทื้อ ล่า คูแง. ยาว กงู ล้อ
งตา แล แล่ ญ่าม เคอ ยาว. ยองมู ย่าง มือ กงู ล้องตา แล
เมอ อางเกิง่ อางก้อ จามปีน แน กงาไจ อือ ซฺ้า ปี่ ล่าง.
เปาโล โรม อางเมิง โย้เวอ แล ย้าง
ก่าง ปล่ากพา ชียา้ ง 3 ลา เคอ ยาว. ล้อง ทื่อลาม
อเล็ก ซานเดรีย อางเมิง โย้ เวอ จายล้า แง. ช่อ มย่า อ้อง
เมอ เกาะ มอลตา เวอ จ่อด ซ่าว ล้า แง. ล้อง อางตู่ โย้เวอ
เทพเจ้า ล่าจูม อางฮูบ แกะสลัก ฮา ตีด ชีเย. * 12 ยาว กงูมู
ย่าง มือ ไซราคิวส์ อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า แอ แน นู้เวอ 3 นื ง
ดื้ง แอ. 13 ยาว กงู มู ย้าง นู้ จาย เรอียูม อางเมิง โย้เวอ ล้อ
งตา แลน แล่ แอ่. ซอทา แปล้น ล้า ยาว ต่องปี่ ป่า กย่า ฮ้า
งม้าน ตอล้า แง. ยาว 2 นื ง เคอ เมอ กงูมู ย่าง มือ โปทิโอลี
อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ. 14 ยาว กงู ยา่ นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า
พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา มย้าง แอ. ยองมู นี้ ยา่ กงูนา ช่าง
11 ล้อง

*

28:11 28:11 เทพเจ้า ล่าจูม นี้ เย่ด อางเม้ง นี้ ยา่ คาสเตอร์ แน โพลลักซ์ แน.
กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า เย่
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ดื้ง ปี่ ล่าง 7 นื ง. ยาว กงูมู ย่าง โรม อางเมิง โย้เวอ อางซฺ่ือ
ตาง แลน แล่ แอ่. 15 ยาว โรม อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี่ อือ กงูมู อางเลิง่ ย่าง แบน ยาว กงูนา ซฺ้า ลือ ล่าง.
ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ อัป ปี อส
ั ก้าด เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง. แน ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า โรงแรม อางเม้ง 3 ล้าง โย้เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง. เปาโล ยอง
นา มย้าง ยาว แฮ้งย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง. แน
นาบาตา ย้า นื งบาแก่นม่อนซ้า เค่ แง. †
เปาโล โรม อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง
กงูมู ย่าง โรม อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ยาว. เปาโล นา
นั กโทษ อือ ก้อง เจิก
่ อ่อก ยางนา ทื่อม่าง แน ดื้ง ปี่ แอ. แน
ตาฮ้า น ทื่อ ม่าง นา ล่อ ปี่ แอ. 17 3 นื ง ปูน ยาว เปาโล มือ
ยิวชฺา้ ง อือ ยอคา อือนา ฮ้าว ป้าชูม ฮา แง. ยาว ชฺา้ ง อือ ล้า
ช้อน กา โค ยาว เปาโล มือ จี่ แง นี้ แม้, “ม้ องน้า ม มู นอง
เวอ กงานา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชู ล่าง. ยาว โรมชฺา้ ง
อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง. กงา กงูมู นา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา
ฮา แน กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้บ ซื้บลือ ชี แฮ้ง อางซี บ่ากงา
ฮา เป. 18 โรมชฺา้ ง ยอคา อือ กงานา น้าท้าม ล่า ยาว กงานา
ชา ตอ ล่าง. ไม้ ยอ กงา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา แน มย้าง ล่า คู
ยาว แฮ้งย้า กงานา บ่าแซ่ ล่า. 19 จ้า ยิวชฺา้ ง ยอคา ทื่อบ่า อือ
บ่า จู. นี้ งย้า กงาม มือ ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ มางนา ป้า กงา
นา ต้าดต่อ น ปี่ ล่าง. กงา ยิว ชฺา้ ง กงา ตื่อ จาด กา ชี่ นี้ อือ
นา อางซี แน บ่าม่า ล่าน่ อ. 20 นี้ ง ย้าเป กงา นองนา มย้าง
จี่อู้ ล่า ซี่ แง. กงา นั กโทษ เพล่อ ชี่ นี้ ยา่ ไม้ กงาย่า พาจาว
16

†

28:15 28:15 อัปปีอส
ั ก้าด นี้ อางเมิง นี้ ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 69 กิโลเมตร
เว่อ แง. โรงแรม 3 ล้าง นี้ อางเมิง นี้ ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 48 กิโลเมตร เว่อ
แง.
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มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
กงูมู อิสราเอลชฺา้ ง นี้ ยา่ ยางนา ล่อ ล้า มล่าง คางญา.”
21 แฮ้งย้า

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ เปาโล นา จี่ชา่ ง แง นี้ แม้แน,
“กงู โจ้ดมาย นาง อางเลิง่ ยูเดีย แควน เวอ จายล้า แฮ้งนา
บ่ากงา ลาบ เป. แน ยิวชฺา้ งม้องน้าม ทื่อม่าง แนม บ่าจา, โย้
เวอ จายล้า นาง อางเลิง่ นี้ ง จี่ ซ้อ อางซี อางไล้ จี่ กาน ล่าง
แน. 22 จ้า กงูมู นี้ ย่า แบ ซี้ง แง นา บ่า เจอ ล้อ แม้ เย้ง แง
แน. ไม้ กงูมู นี้ ยา่ อางแบ ย้า คริสต์ ชฺา้ ง อือนา กูต่องกูตี่ ย้า
อางไล้ จี่กาน คูง” แน.
23

นี้ งย้า ยองมู ย่าง มือ เปาโล นา ทื่อ นื ง ป้า มย้าง แล่
ชี. แฮ้นืง เคอ ล้า ยาว ชฺา้ ง อืม อางบย่า เย่ ล้าน คูช.ี เปาโล
นา ยาง ดื้งย้า โย้เวอ ซฺ้า ล้า คูง. เปาโล มือ พาจาว มาง ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือเพล่อ อางเลิง่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา
ย้า ยองนา ไค้ แบ ปี่ ง. ยาว โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แน พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แต้ม ชี ชี แฮ้ง จี่เคอ แง, ไม้ ชฺา้ ง แฮ้มู
นา พระเยซู นา เจ่อ ปี่ แงแน. เปาโล ซอทา จาย มู่งคี่ล้าก้า
เคอ ย้า แฮ้ แม้ ฮา ชี. 24 ทื่อ บ่า ยาง จี่ นา อางเจ่อ เย. ทื่อ
บ่า บ่าเจ่อ เย. 25 ยองมู ย่าง ซี ลางกา ชี เปาโล นี้ แม้ จี่ เมอ,
“อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง อิสยาห์ พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู มางก้อง จี่ ลือ ปี่ ยาว, นอง อางฮู่ อางพี่ อือนา จี่ชา่ ง
ชี นี้ ยา่ อางกง่า ย้า นี้ แม้แน,”
26 “ชฺา
้ ง

นี้ มู นา ซฺ้า แอ ปาว แน ยองนา นี้ แม้แน ม่า โว,

‘นอย่า น้ายาว น้าแล่เวิม มือ บ่าแบ คู.
นอย่า ฮูยาวฮูแล่ เวิม มือ บ่ามย่าง.
27 ชฺา
้ ง

นี้ มู นื งบา นี้ ยา่ อางล้าน
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ยอง น่าซื่ง นี้ ยา่ บ่าน่า ซี้ แน ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง แมนื อ แฮ้ง
วาบ แล่ง.
นี้ แม้ บ่าอ่า แนอู้ ยอ อางกงา มย้าง คู
แน ยอง น่าซื่ง แฮ้ง อางกงากย่า คู
แน ยอง นื งบา แฮ้ง กงาแบ คูแง. แน กงานา พ่าว
ซฺ้า ล้า ล่าง.
กงานา ยองนา อางซี อางบล่า บ อือ ปล่องปูน
ปี่ ล่าง แน.’ ” ✡
28 “นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง แบ ชี โว, พาจาว มาง อางเลิง
่
อางแม่น จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ นี้ ยา่ ม่าอูบ
่ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง เคอ
แอน ญา. แน ยองมู นี้ ง อางเจ่อ ย้า!” 29 ‡
ยาง ยูม
้ จ่าว ชี ชี โย้เวอ ดื้ง ชี 2 ปี ปลื้ง เย. แน
ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางก้อง ล้า อือนา โค ย้า ลาบตอน แง. 31 ยา
พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางเลิง่
ย่าง ป่าว ชี, แน พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ อือ
ม่าอูบ
่ ชี เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน. ยาว อ่าซ่าง มางมือ ยางนา
เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา เย.
30 เปาโล

28:27 28:27 อิสยาห์ 6:9-10 ‡ 28:29 28:29 กรีก ปาบ อางอ้าน ม้าม้า เวอ
ข้อ 29 บ่าจา. จ้า กรีก ปาบ อางซฺ่ือ ม้าม้า มาง ก้อง แต้ม กาน ชี ชี นี้ แม้ “เปาโล
นี้ เลิง่ จี่ เปิน ยาว ยิวชฺา้ ง อืม เจิก
่ แล คู ชี. ยองมู เวอ นาบาตา เย จี่เจ้ ลางกา
ชี.”
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