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กัน ยุฮ โม ไกญกอ ลุกซิก พะเยซู
พะทัม กันไกญกอ มัฮ ป ไซฮ ลูกา ละ ซ เกือฮ อื รติต ร

เนือง ไม่ ไลลวง ป ไซฮ แตะ นึง พะทัม ลูกา� ป ระ ไล นึง
พะทัม กันไกญกอ เฮี มัฮ ไลลวง ตอก ครอฮ โม ลุกซิก พะ
เยซู ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว �นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง
จังวตั ยูเด่ีย ไม่ จังวตั ซามาเรยี� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง โครยญ โดฮ�� (โบ่ต 1, คอ 8) พะทัม กันไกญกอ มัฮ
ไลลวง ตอก โฮลฮ โม ยวิ แปน ครซิเตียน รกา� ฟวยจ เซ
พรุฮแพร โรฮ ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง โฮวน ปะเทต� นึง พะ
ทัม กันไกญกอ เฮี มัฮ ป เกือฮ เอะ คาวไจ ตอก โฮลฮ โม ยวิ
รปัคัม ปุย ตังเมือง ฮอยจ แปน เอยีกปุ แตะ เตือง โอ อื ไอฮ
ปซี ปซา ยุฮ โม ยวิ� ไลลวง พะเยซู ลอต แปน ไลลวง ปุน ทื
ปุย โครยญ ปะเทต�
พะทัม กันไกญกอ ไก ลอวย คัก� (1) ไลลวง เกิต ครติซ

จัก นึง เมือง เยรูซาเลม ฟวยจ ฮาวก พะเยซู เมือง มะลอง�
(2) ครติซจัก พรุฮแพร ฮอยจ เมือง อซิราเอน โครยญ จัง
วตั� (3) ครติซจัก พรุฮแพร ฮอยจ นึง เมือง โฮวน โดฮ�
ลัก่ ก ลอยจ อื ฮอยจ เวยีง โรม�
ป ระ ไล นึง พะทัม กันไกญกอ ติ เจือ อื มัฮ กัน รซอฮ ลปุ

พะจาว ป ฮอยจ ละ โม ป เจือ นึง เวยีง เยรูซาเลม รกา� ไม่
เกือฮ อื อมันัต ซัมคัน ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู�
เกือฮ โรฮ รพาวม กา ละ ซ ครอฮ อื ไลลวง พะเยซู ซองนา
ปุย โฮวน� ไลลวง ครอฮ อื เซ เอจี ไซฮ ลูกา อาึง� ตอก ป
อฮั ป มวยญ เปโตร ไม่ ซเทเฟน ไม่ ปาวโล� เดอมึ เอะ ซ
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ยุง ไลลวง ตอก เพอกึ โม ป ครอฮ โรง ไลลวง พะเยซู ละ
ปุย� อมันัต พะจาว อาวต นึง จีวติ เปโตร ไม่ ปาวโล ไม่ ปุย
ไฮญ� กัน รโจะ โม ป เจือ พะเยซู รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ
ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ� มัฮ โรฮ ป ระ ไล นึง พะทัม กันไกญ
กอ เฮ�ี

1 เทโอฟีโล� ป นัปทื เยอะ� นังซื ไซฮ อาึ รโปะ ละ เปอะ
ไพรม อื โฮ� มัฮ ไลลวง กัน ยุฮ พะเยซู ไม่ ตอก เพอกึ ตอม
อื ปุย โครยญ เจือ� เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ซเงะ เกือฮ
พะจาว อื ฮาวก เมือง มะลอง� 2กา ฮาวก อื เซ เอจี ละ อาึง
รซอม แตะ เบือ ลปุ พะจาว� ดวน โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
แตะ ป เลือก แตะ อาึง เซ เกือฮ อื ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ เซ�
3ฟวยจ ยุม อื ตัง ปุย เยอ� ไน รปาวน ซเงะ เซ เอจี เปลีฮ ที
ติ แตะ ละ โม ป เลือก แตะ เซ โฮวน โฮน โฮวน แบ่ป� เกือฮ
อื ยุง แจง แน เอจี โกฮ ไอม แม แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�
ไม่ อู อื ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ อ�ื 4พะเยซู เญือม
อาวต ลัง่ อื ไม่ อื ดวน อื โอ โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ มอง ป ซ เกือฮ เปือะ เกอะ ละ เปอะ ตัม
ป ซันญา อื อาึง ละ เปอะ� ตอก เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ
ไพรม อื โฮ� 5 โยฮนั เอจี เกือฮ เนอมึ ปุย รปั บัป่ติซมา โตะ
รอาวม� เฆียง เฮี เญีย่ะ โม เปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ เปอะ รปั บั ่
ปติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง
6 ติ โฮน อื เญือม รโจะ ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ� โม ลุกซิก อื

เซ ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปเล่ีย เฮี อมั เอจี
เติง เวลา เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน เตียง แม ไอฮ เมือง แตะ
ตอก ไพรม อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
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7พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �คาว โตว ละ ยุง โม เปะ อื เวลา
ซาวม พัต ซเงะ จี เปือะ เกอะ อาึง นึง อมันัต โกะ แตะ ไอฮ
แฮ� 8 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ เญื
อม เอจี ฮอยจ อาวต ลปุ พะจาว นึง เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ
แปน ซกิ พีญัน ละ อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง จังวตั ยู
เด่ีย� ไม่ จังวตั ซามาเรยี เตือง โอยจ อ�ื ฮอยจ ลอยจ เตะ
เตือ มะลอง โครยญ โดฮ�� อฮั เซ�

9 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ ลไล แก ลัง่ ปุย อ�ื
พะจาว เกือฮ พะเยซู ฮาวก ฮา อื ฮอยจ ละ เดีย ชุต รวู อ�ื
10 ลไล ฮาวก ลัง่ พะเยซู เยอ� โม เซ งนั แนฮ มะลอง�
ฮอยจ งอ่ม ป จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ ลอา ปุย ชุง โบ อ�ื
11 ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี เยอ�
เมอยุ ชุง แนฮ ลัง่ เปอะ งนั มะลอง เงอ� พะเยซู เฮี เอจี
เกือฮ พะจาว ฮาวก ฮา เปอะ เมือง มะลอง� ซ ฮอยจ แม
โรฮ ตอก ชวน เปอะ เญอืม ฮาวก อื เมือง มะลอง เซ โรฮ��
อฮั เซ�

ปุย เลือก มัตเทีย ยุฮ กัน ฆรอ ยูด่า
12 เญือม เซ โม ลุกซิก เกอ เอญี เน่อมึ นึง บลาวง กาวก

ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซไง ซดิ อื ไก เมาะ ติ กิโลเมต
คระ� 13 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เซ� เอญี ฮาวก เอนิ
คัก ฮลาวง เญือะ ก เอจี กอ อาวต แตะ เซ� ป ฮาวก เซ มัฮ
เปโตร ไม่ โยฮนั� ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ อนัดรู� ไม่ ฟีลิป ไม่ โทมา�
ไม่ บ่าโทโลโม ไม่ มัตไท� ไม่ ยาโคโบ่ กวน ฮาลาโฟ� ไม่ ซี
โมน ป มัฮ พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื ไม่ ยูด่า กวน ยาโคโบ่�
14 โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ ดิ ติ โดฮ� ไววอน เลิง เอนิ ไม่
ปุ แตะ ไม่ โม ปุ พะเยซู ไม่ มะ อื ไม่ ปรโปวน ไฮญ งอ่น�
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15ฟวยจ เซ ติ ลอา ซเงะ� โม เอียกปุ ไน พะเยซู รโจะ ดิ
ไม่ ปุ แตะ� ไก ด่าว ติ รอย ไม่ งา่ ปุย� เญือม เซ เปโตร
โกฮ ชุง ลัก่กา ปุย� 16 อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ป
อฮั ด่าวติ เบือ ลปุ พะจาว ไพรม อื นึง พะทัม โฮ� จัมเปน อื
เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ� มัฮ อฮั อื อาึง ไลลวง ยูด่า
ป ตาว ปุย โฮมวต พะเยซู เซ� 17 ยูด่า เซ ไพรม อื มัฮ มู ติ
ไม่ เอะ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว ไม่ เยอะ��

18 (มาื โฮลฮ อื นึง ยุฮ แตะ ป ฆอก เซ� ยูด่า รวี เตะ นึง อื
ติ โดฮ� มัฮ นา เซ นา ก ดุฮ อ�ื ลาวป นา แตะ ไม่ เตะ ปอ
ลตุฮ เวยีก แตะ� ฮลอ ตื เวยีกตู โตม โฮมะ อื เตือง โอยจ
อ�ื 19 ไลลวง เฮี ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เอจี ฮมอง ตื
อ�ื เตะ นา เซ� โม เซ อฮั อาเคด่ามา ไม่ อื นึง ลปุง โกะ
แตะ� มัฮ อฮั อื เตะ นาตี ฮนัม ไม่��

20�พะทัม นังซื ลืลาว เอจี ตึน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
เกือฮ เบือง ก อาวต อื เซ ลอต ฮงั� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย อาวต
นึง�� อฮั เซ�
�อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไฮญ ยุฮ กัน ยุฮ อื

ฆรอ อ�ื� อฮั เซ พะทัม�
21-22 �มัฮ เซ ป ไมจ ลัง่ อื ไก ติ ปุย ป ปุน แปน ดิ พีญัน

เอจี โกฮ ไอม พะเยซู จาว เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ ไม่ เอะ ฆาื อ�ื
ไมจ อื มัฮ ปุย ป กอ โฮมว ดิ ไม่ เอะ ติ เจน โฮว เอะ ไม่ พะ
เยซูจาว� เน่อมึ เญอืม เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา� ฮอยจ
ละ ซเงะ เกือฮ พะจาว พะเยซู ฮาวก ฮา เอะ เมือง มะลอง��
อฮั เซ�

23 โม เซ ลอต เอนิ เมก มอยฮ ปุย ลอา ปุย� มัฮ โยเซป
ติ ไม่ มัตเทีย ติ� (โยเซป เซ ปุย อฮั บ่าระซาบ่า ละ อื งอ่น�
อฮั โรฮ ยุซโท ละ อื งอ่น�� 24 โม เซ ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ
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พะโองจาว� ปะ ป ยุง รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื ปัว ปะ
เปลีฮ ละ แตะ� ปุย ลอา เฮี มัฮ ปุย ป เอจี เลือก เปอะ นึง
อ�ื 25 มัฮ ปุย ป ซ ยุฮ กัน ฆรอ ยูด่า ละ ซ รซอฮ แตะ ละ ปะ�
ไม่ แปน แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เปอะ เฮ�ี ยูด่า เซ เอจี
ละ อื กัน ยุฮ แตะ� เอจี โฮว อาวต เบือง โกะ แตะ ไอฮ��
อฮั เซ� 26 โม ลุกซิก เรยีก โคะ นึง ปุย ลอา เซ� เญอืม เอจี
ฟวยจ โซวต อื โคะ เซ ปุก มัตเทีย� มัตเทีย เซ ลอต แปน ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ ปุย กาว โรฮ ติ เซ�

2
ลปุ พะจาว ฮอยจ

1 เญอืม เอจี เติง ซเงะ ไก กัน ชลอง ปุย ซเงะ รฮอน เนอ*
โม ลุกซิก รโจะ โพรม ดิ ติ โดฮ เตือง โอยจ แตะ� 2 เญือม
เซ เยอ ลอยฮ เอนิ เซียง โอเอฮี เน่อมึ มะลอง ตอก กาื กอ
โฮ� เซียง ป ลอยฮ เซ ซนัน เล่ีป เญือะ ก งาวม ปุย เซ� 3 โม
เซ ยุ รเออปึ งอ ตอก ดัก โอเอฮี ไจจ ราว โม โกะ อื โครยญ
โฆะ อ�ื 4 โม เซ เยอ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว โครยญ โฆะ
แตะ� เกียฮ อู เอนิ นึง ลปุง ปุย โฮวน เจือ� อู ตัม ป เกือฮ
ลปุ พะจาว ละ แตะ�

5 เญือม เซ เยอ นึง เวยีง เยรูซาเลม ปุก เญือม อาวต โม
ยวิ นึง โฮวน� มัฮ ป เคง นึง ทื แตะ พะจาว� ฮอยจ เน่อมึ
นึง โครยญ เมือง ติ ฆรมึ มะลอง� 6 เญือม ฮมอง อื ลอยฮ
เซียง โอเอฮี เซ ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ฆาื อื นา เซ� เญือม เซ
เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม นึง ตัง โคน ตัง ฮมอง แตะ ลปุง โม
โกะ แตะ ไอฮ เน่อมึ นึง โม ลุกซิก เซ� 7 โม เซ เงอตึ ลัมเลือ

* 2:1 2:1 ซเงะ รฮอน มัฮ ซเงะ ไก กัน เลียง โม ยวิ ปุ แตะ� อฮั รฮอน ไม่ อื
นึง มัฮ อื รฮอน ซเงะ ฟวยจ โซม ปุย นึง กัน เลียง ฌาว�
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เอนิ ฆาื อื เตือง มู แตะ� อฮั เฮ�ี �โม ป ลปุง เฮี โม่ มัฮ ปุย
จังวตั กาลิลี เตือง โอยจ อ�ื 8 มัฮ ตอก เมอ แล� เอะ เกียฮ
ฮมอง โน่ง ลปุง เมือง โกะ แตะ นึง โม เฮี เมอ� 9 เมือต แลน
เอะ มัฮ ปุย เมือง พาเทีย งอ่น� มีเด่ีย งอ่น� เอลัม งอ่น�
มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เมโซโปเตเมีย งอ่น� เมือง ยู
เด่ีย งอ่น� เมือง คัปพาโด่เซีย งอ่น� เน่อมึ นึง เมือง โพนโท
งอ่น� ไม่ เอเซีย งอ่น� 10 มัฮ ป อาวต เมือง ฟรเีจีย งอ่น�
เมือง พัมฟีเลีย งอ่น� เมือง อียปิ งอ่น� เมือง ลิเบี่ย แควน
เวยีง ไซรนิ งอ่น� มัฮ โม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง โรม งอ่น�
11 เตือง โม ยวิ� เตือง ปุย ตังเมือง ป ไอฮ ปซี ปซา โม ยวิ�
ไม่ ปุย เมือง ครตี ไม่ เมือง อาระเบี่ย� เอะ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่
ฮมอง อฮั โม เฮี ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นึง ลปุง โกะ
โอะ ไอฮ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 12 โม เซ
เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� รงัมะ เอนิ
รพาวม อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

13 งอ่น อื เพียก แฮม อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เฮี ตึน ซ มัฮ ญุ่ยจ
อื นึง ไปล�� อฮั เซ�

ป อฮั ป มวยญ เปโตร
14 เปโตร โกฮ ชุง ดิ ไม่ โม ปุโฮมว แตะ กาว โรฮ ติ ปุย เซ�

อฮั เฮี ละ โม ป รเจอมึ เซ นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ� �เอียก
ปุ� โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ� ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เตือง โอยจ เปอะ� ปัว โม เปะ งอ่ต ลปุง ป ซ อฮั อาึ เฮี ปอ
เลียก อื โตะ รพาวม เปอะ� 15 โม เฮี มัฮ โตว ป ญุ่ยจ ตอก
แกต โม เปะ อ�ื ปเล่ีย เฮี เดอมึ มัฮ ซไตม โมง เมือ กซะ อ�ื
(ดิ มัฮ โตว เวลา กอ ญุ ปุย ไปล�� 16 โอเอฮี ไล เฮี เอจี มัฮ
ป อฮั โยเอน ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ ตอก เฮ�ี
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17 �พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี ซ ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ
เอ� อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ นึง ปุย เตือง โอยจ อ�ื โม กวน เปอะ
ซ โฮลฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน� โม
ป บุฮ โกะ ลลาึง เปอะ ซ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� โม ป กวต
โกะ ลลาึง เปอะ ซ รโมะ ยุ โอเอฮี� 18 เญือม เซ อาึ ซ ดุฮ
ลปุ แตะ นึง โม ปรเมะ ปรโปวน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� โม
เซ ซ ซึป ลปุง อาึ เบือ อ�ื 19 อาึ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน นึง มะ
ลอง ก ฮลาวง อื ไม่ นึง ปลัฮเตะ ก เตียม อ�ื ป ซัมคัน เซ
มัฮ ฮนัม ไม่ งอ ไม่ ม่าึต พาวง โอเอฮี� 20 กา ฮอยจ ซเงะ
ระ ยุฮ พะจาว เซ ซเงะ เอ ซ เฟียก� เคิ ซ ซครกั ตอก ฮนัม�
21 เมาะ ป กอก ปัว พะโองจาว เรอมึ แตะ� ปุย เซ ซ โปน อื
ป โอ ไมจ เจอ�� อฮั เซ พะจาว�

22 �โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง เฮ�ี
พะเยซู ยว่ง นาซาเรต มัฮ เนอึม ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว� เอจี ที ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ อื ไม่ โอเอฮี ซัมคัน ตัง
เจือ เกือฮ พะจาว อื ยุฮ ปอ เงอตึ ปุย นึง� โม เปะ ตึน ซ ยุง
เปอะ ไอฮ นึง เอจี เกิต กัน เซ ซน่ะ ลลาึง เปอะ� 23 เอจี มัฮ
ป คิต พะจาว อาึง โตะ รพาวม แตะ นึง ยุง อื โอเอฮี ลัก่กา
แตะ� มัฮ เซ ป โฮลฮ ปุย มอป พะเยซู ละ เปอะ ฆาื อ�ื โม
เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่� นึง เกือฮ เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน
เคิง นึง ไมะซาวแควง� 24พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม
แม� มัฮ เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต ลัก่ยุม� นึง ซ เกือฮ อื อมั
นัต ลัก่ยุม เซ โอ เกียฮ เป อมันัต พะเยซู� 25 เอจี ตอก ป
อฮั ด่าวติ อาึง ไลลวง อื ตอก เฮ�ี
� �อาึ โฮลฮ ลอป ยุ พะจาว ลัก่กา แตะ� อาวต โรฮ ลัก่ด

อม อาึ� อาึ ไก โตว เญือม โตวฮ เญือม ฆราึง เงอะ ฆาื อ�ื
26 มัฮ เซ ป ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาึ นึง อ�ื ดักดอย เยอะ
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ฆวต อฮั แนฮ ป ไมจ ป มวน� ปัง ซ ยุม เนะซองั เงอะ� เอจี
ไก ลัก่ ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ปะ ตอก เฮ�ี 27 ปะ แจง โอ
เปอะ ซ ละ โปวฮ ลปุ อาึ นึง เมือง ป ยุม� ไม่ โอ เปอะ ซ เกือฮ
กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ เปอะ ซเออมึ ลโฮก เกอ� 28 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ยุง คระ ฮอยจ ละ จีวติ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ มวน รพาวม กุมปอ นึง อาวต เปอะ ไม่ เยอะ�� อฮั
เซ ด่าวติ เตอ�

29 �เอียกปุ� ไลลวง ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ�
อาึ ซ อฮั ซโตฮ ละ เปอะ� ด่าวติ เซ เอจี ยุม� ปุย เอจี ร
ปาึง อ�ื เบือง รมอยจ อื เซ ไก ลัง่ เมือง เอะ ฮอยจ ปเล่ีย�
30 ด่าวติ เซ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย� เอจี ยุง อื
เบือ ลปุง ซันญา ซโตฮ พะจาว อาึง ละ แตะ� ตอก ซ เกือฮ
พะจาว จัตเจือ แตะ แปน โรฮ กซัต ตอก โกะ แตะ ติ ปุย�
31 ด่าวติ เซ มัฮ ป ยุง โอเอฮี ลั่กกา แตะ� เญือม อฮั อื โอ
พะจาว ซ ละ โปวฮ แตะ นึง เมือง ป ยุม ไม่ โอ เนะซองั แตะ
ซ ซเออมึ ลโฮก เซ� เอจี มัฮ อฮั อื ไลลวง ซ โกฮ ไอม พะค
รติ เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� 32 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ พะ
จาว โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เอะ เอจี ปุน แปน เนอะ
พญีัน อื ไลลวง เฮ�ี 33พะจาว เอจี วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง�
เกือฮ อื อาวต ลัก่ดอม แตะ� เกือฮ ลปุ แตะ ละ อื ตัม ลปุง
ซันญา แตะ อาึง� โอเอฮี ป ยุ ป ฮมอง โม เปะ เนาะ ออ เอจี
มัฮ โฮลฮ เปอะ ยุ เบือ พะเยซู เซ� เอจี มัฮ โพต อื ละ เอะ�
34ป อฮั ด่าวติ เซ มัฮ โตว อฮั อื ไลลวง โฮลฮ โกะ แตะ ฮาวก
เมือง มะลอง� 35 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
� �ไมจ เปอะ งาวม ลัก่ดอม อาึ ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ ป รุป

ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ� อฮั เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ
พะจาว เยอ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�
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36 �ไมจ โม อซิราเอน เตือง โต อื ยุง ซโตฮ ไล เฮ�ี เอจี
มัฮ พะเยซู เซ ป เคิง โม เปะ นึง ไมะซาวแควง โฮ� พะจาว
เกือฮ แม อื แปน พะโองจาว ยุฮ เปอะ ไม่ แปน อื พะครติ��
อฮั เซ เปโตร�

37 เญือม เอจี ฮมอง โม เซ โอเอฮี ตอก เซ� ไกลฮ นึง ป
ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โซะ เนอมึ รพาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ เปโตร
ไม่ ปุย ไฮญ ป มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ� �เอี
ยกปุ� เอะ ซ ไมจ ยุฮ ฆาื อื ตอก เมอ แล�� อฮั เซ�

38 เปโตร โลยฮ อ�ื �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� ไมจ เปอะ รปั บัป่ติซมา เบือ มอยฮ พะ
เยซูครติ เตือง โอยจ เปอะ เดอมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ละ
เปอะ เบือ อ�ื 39 ป ซันญา พะจาว อาึง ติ เจือ เซ มัฮ โรฮ ป
ฮอยจ ละ โม เปะ ไม่ โม กวน โม เฌือต เปอะ� ไม่ ปุย ไฮญ
ป อาวต ก ซไง อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ โม ป กอก พะจาว เอญี เคะ
แตะ โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ�

40 เปโตร โฮวน ป อฮั ป อู� ไม่ ซตอก รเง่อมึ แตะ ปุย�
อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ตุต ป ซ ฮอยจ ละ
ปุย บ่วก ปุย โจวง ติ เจน เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 41 โม เซ โฮวน
โรฮ ป เจือ ป อฮั เปโตร เซ� รปั โรฮ บัป่ติซมา ฆาื อ�ื ซเงะ
เซ ไก ด่าว ลอวย เปือน ปุย ป รโจะ โรฮ แปน ลุกซิก เกอ�
42 โม เซ เกือฮ ติ แตะ ไก เวลา ละ ซ งอ่ต เนอึม แตะ ลปุง
เพอกึ ตอม โม ไกญกอ ยุฮ แตะ ละ แตะ� ไก รพาวม ติ โดฮ
ละ ซ ตอ เตือง ไล เลีม แตะ เคะ ปุ แตะ� กอ โซม ดิ ไม่ ปุ
แตะ� ไม่ กอ ไววอน โรฮ อื ไม่ ปุ แตะ�

ไลลวง จีวติ โคระ โม ป เจือ พะเยซู
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43 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน
ปอ เงอตึ ปุย นึง โฮวน เจือ� ปุย เตือง โอยจ อื ลอต โม เซ
ไอ ละ ฆาื อ�ื 44 เมาะ ป ไก รพาวม เจือ เยอ ไก รพาวม ติ
โดฮ� คาวคอง ยุฮ อื เมีญ อื มัฮ คอง กังมู� 45 โม เซ โชะ
คาว โชะ คอง ยุฮ แตะ ปุ ปุ� ละ ซ รฆุ อื ละ ปุ แตะ ตัม ป
ตองกัน อื โครยญ โฆะ อ�ื 46 โม เซ โฮว โพรม ซุต ดิ ไม่ ปุ
แตะ นึง วฮินั โครยญ ซเงะ่� กอ โซม ดิ โรฮ เญือะ ปุ แตะ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 47 ลืลาว ลอป พะจาว ไม่ อ�ื มัฮ
โรฮ ป ปุก รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื พะจาว เกือฮ ปุย โปน
มัป่ โครยญ ซเงะ่� รโจะ อื ไม่ โม ลุกซิก แตะ�

3
ปุย ดัก่ได่ ไฮ เบือ อมันัต พะเยซู

1 ติ ซเงะ อื เปโตร ไม่ โยฮนั ซ ฮาวก นึง วิฮนั� มัฮ เญื
อม ไววอน ปุย เวลา ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 2 นา เซ ไก ปุย
นึง ติ� มัฮ ปุย เกิต ไม่ ดัก่ได่ แตะ� กอ กลอม ปุย โรวก ละ
อาึง อื โบ โตะ รเวอืะ วฮินั ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ไมจ ไม่ เซ�
เกือฮ อื มอง ปัว โอเอฮี นึง โม ป ฮาวก นึง วฮินั เซ โครยญ
ซเงะ่� 3 เญือม เอจี ยุ ปุย เซ ซ เลียก เปโตร ไม่ โยฮนั โตะ
วฮินั เซ� ปัว เอนิ อื ตัน ละ แตะ� 4 เปโตร ไม่ โยฮนั แก ที
ปุย เซ� เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เอะ เฮี เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 5 ป ปัว โอเอฮี เซ แลน อ�ื รไม่จ อื ซ ไก ป เกือฮ ละ
แตะ�

6 เปโตร อฮั เฮ�ี �อาึ ไก โตว ไคร มาื ยุฮ� ป ไก ยุฮ ฮุ ซ
เกือฮ ละ เปอะ� โกฮ โฮว เบือ อมันัต พะเยซูครติ ยว่ง นา
ซาเรต เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม เซ เปโตร โตวก เตะ
ดอม อื เกือฮ อื โกฮ� ลไล เซ เยอ ไก เอนิ เรยีง แด่น อ�ื
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เปลิ โงง อื ไม่ เงียก ชวง อื ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� 8 โกฮ ชุง
พราวป เอนิ� โฮว ไป โฮว มา นา เซ� ลอต ฮาวก โตะ วฮินั
ไม่ ปุย ลอา เซ� เตน ปุ โฮว ไม่ ลืลาว แตะ พะจาว� 9 ปุย เตื
อง โอยจ อื ยุ ปุน โฮว อื ไม่ ลืลาว อื พะจาว� 10 เญือม ยุง
อื มัฮ อื ป กอ งาวม ปัว โอเอฮี โบ โตะ รเวอืะ วฮินั ป อฮั ปุย
โตะ รเวอืะ ไมจ ไม่ เซ� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื ตอก ไฮ
ปุย เซ�

เปโตร ครอฮ ไลลวง พะจาว โตะ วฮินั
11ลไล ไปญ ลัง่ ป ดัก่ได่ เซ เตะ เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� ปุย

เตือง โอยจ อื ตอ โฮว ดิ เคะ โม เซ� ฮอยจ นึง ซาลา วฮินั ป
อฮั ปุย ซาลา ซาโลมอน ไม่ เซ� เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม นึง
อ�ื 12 เปโตร เมือต ยุ ฮอยจ ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� เมอยุ เงอตึ เปอะ นึง ไล เฮี
เยอ� เมอยุ แก ที แก ทัม เปอะ เอะ เอ� อมั มัฮ แกต เปอะ
เอะ เกียฮ เกือฮ ปุย เฮี ปุน โฮว นึง อมันัต โกะ โอะ ไอฮ ไม่
ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ ฮุ� 13พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยา
โคป เปอ� มัฮ โรฮ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เอะ� เอจี มัฮ พะ
จาว เซ ป เกือฮ โญตซัก ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ พะเยซู
เซ� เอจี มัฮ โม เปะ ป มอป อื ละ ซัน เนอ� เญือม ตะ ปี
ลัต พลวย เยอ� โม เปะ ญอม เปอะ โตว เกือฮ พลวย อื นึง
ฆวต ละ โปวฮ เปอะ� 14 โม เปะ ฆวต โปวฮ เปอะ ปุย ซืไซ
ซงะ่ ซงอม เซ� ปัว เปอะ ปีลัต พลวย ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ละ
แตะ ตัง อ�ื 15 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ พะโองจาว ป
มัฮ กุม จีวติ เซ� พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� เอะ ปุน แปน เนอะ พีญัน อ�ื 16 เอจี
มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ ปุย เฮี ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื
ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เซ เอจี ไก เบือ เจือ ปุย พะเยซู เซ� มัฮ
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เบือ เจือ ปุย พะเยซู ป เกือฮ ปุย เฮี ไฮ ไมจ ซองนา โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ ตอก ยุ เปอะ เฮ�ี

17 �เอียกปุ� ป ยุฮ เปอะ ละ พะเยซู เซ อาึ ยุง เงอะ มัฮ
อื ยุฮ เปอะ นึง โอ แตะ ยุง ตอก มัฮ อ�ื เตือง โม เปะ เตือง
โม ฮวันา ยุฮ เปอะ โรฮ� 18พะจาว เอจี รโฮงะ อาึง อื เน่อมึ
โฆะ ลัง่� จัมเปน พะครติ โอต ป โซะ ป ไซญ เญอ� เกือฮ
โรฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ เตือง โอยจ อื รโฮงะ อาึง อ�ื พะ
จาว เอจี เกือฮ เนอมึ อื เกิต ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ� 19 มัฮ เซ
ป ไมจ โม เปะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ
ฆาื อ�ื ไม่ เอญี เปอะ เคะ พะจาว เดอมึ ซ พัก มัป่ ยุฮ เปอะ�
20 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ลโล่ะ
อาวต ไมจ อาวต มวน เญอืม ซ เกือฮ อื พะครติ ฮอยจ แม�
เอจี มัฮ เนอึม พะเยซู เซ ป เกือฮ พะจาว แปน พะครติ ละ
โม เปะ เอ� 21ปเล่ีย เฮี ไมจ อื อาวต เมือง มะลอง ฮอยจ ละ
เวลา ซ เปียน พะจาว โอเอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ อ�ื ไล
ลวง เซ พะจาว เอจี เกือฮ โม ป ซงะ่ ซงอม ป มัฮ ป ซึป ลปุง
แตะ เซ รโฮงะ อาึง อื เน่อมึ โฆะ ลัง่� 22 ไอ โมเซ เอจี อฮั
อาึง อื ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ดวน ป ซึป
ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ตอก โรฮ ดวน อื อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ� ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย� โม เปะ
ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อื ละ เปอะ โครยญ เจือ� 23 ดัฮ ไก
ป โอ เนอึง ป อฮั ปุย เซ เยอ� ซ ยุม ลอป ฆาื อ�ื เญือะ ซ
โฮลฮ โตว แปน ปุย ไน พะจาว�� อฮั เซ�

24 �เมาะ ป ซึป ลปุง พะจาว เน่อมึ เจน ซามูเอน� ไม่ โม
ป ฮอยจ รเคะ อื ฮอยจ ปเล่ีย� อฮั ตื อาึง ไลลวง โอเอฮี ป
เกว ไม่ เวลา เฮี โครยญ โฆะ แตะ� 25 ลปุง ซันญา พะจาว
อาึง นึง ดักดอย โม ป ซึป ลปุง แตะ เน่อมึ โฆะ ลัง่� เอจี มัฮ
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โรฮ อฮั อื อาึง ฮอยจ ละ โม เปะ ปเล่ีย เฮ�ี ป อฮั อื ละ จัต
เจือ ไพรม เปอะ มัฮ โรฮ อฮั อื ละ โม เปะ� มัฮ ตอก เฮี ป อฮั
พะจาว ละ อปัราฮมั� �อาึ ซ เกือฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก เบือ จัตเจือ เปอะ โครยญ เมือง ปุย�� อฮั เซ�
26 มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว กวนไจ ป เลือก แตะ อาึง เซ ฮอยจ
ละ โม เปะ รกา ฆาื อ�ื นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ เฌาะ ติ แตะ
ฮา ป พิต ป โฌวะ ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ
เปอะ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ อื โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ เป
โตร�

4
โม ป กวต ป เฮยีง ไฮมญ โม เปโตร นึง ซพา

1 ลไล อฮั เปโตร ไม่ โยฮนั โอเอฮี ละ ปุย� ฮอยจ โม ซตุ
ไม่ ฮวันา โม ป ควป คุม แลน แก วฮินั ไม่ โม ซาดู่ซี เคะ อ�ื
2 โม เซ ววั เปโตร ไม่ โยฮนั รพาวม อื นึง รโฮงะ อื ไลลวง
โกฮ ไอม แม พะเยซู ละ ปุย� มัฮ อฮั อื ปุย เตือง โอยจ อื ซ
โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เบือ พะเยซู� 3 โม เซ โฮม
วต อื เตือง ลอา อ�ื อาึง อื โตะ คอก ติ ซาวม นึง มัฮ อื เญื
อม เอจี ปู พร�ิ 4 โม ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ อื เซ ไก โรฮ โฮวน
ป เจือ เยอ� เญอืม เซ เยอ โม ป เจือ� โม ปรเมะ นึง อื โน่ง�
ฮาวก ด่าว พอน เปือน ปุย�

5 ปวยฮ พริ เซ แม โม ป ตัตเตียง โม ยวิ� ไม่ โม ป กวต
ป เฮยีง� ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โพรม ดิ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 6 อนันัต ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู� ไม่ คายาฟา ไม่ โยฮนั ไม่
อะเลกซันเด่อ� ไม่ โม ป มัฮ คระ เฌือต ฮวันา ซตุ เซ เตือง
โอยจ อ�ื โพรม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 7 เญือม เอจี เกือฮ อื เปโตร
ไม่ โยฮนั อาวต ซองนา แตะ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ
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มัฮ เกียฮ ยุฮ เปอะ กัน เฮี เบือ อมันัต ตอก เมอ� ยุฮ เปอะ
เบือ มอยฮ ปุย�� อฮั เซ�

8 เญือม เซ เยอ เปโตร เอจี นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว�
อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ ป มัฮ ป ตัตเตียง ปุย เยอ� ไม่ โม
ป กวต ป เฮยีง� 9 ซเงะ เนาะ เฮ�ี ดัฮ มัฮ ไตซวน เปอะ เอะ
นึง ไลลวง ยุฮ ปุย กัน ไมจ ละ ป โซะ เซ นึง เกือฮ อื ไฮ โฮ�
10 เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไม่ โม อซิราเอน ยุง เตือง โอยจ
เปอะ� ป โซะ ชุง ลัก่กา เปอะ เฮี เอจี ไฮ ไมจ เบือ มอยฮ พะ
เยซูครติ ยว่ง นาซาเรต� เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป ยุฮ โม เปะ
ยุม ไม่ นึง ไมะซาวแควง เงอ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม� 11 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป มัฮ ตอก ด่อง ซโมะ โอ�
โม เปะ ป ยุฮ เญือะ อา� เอจี โปวฮ เนอมึ เปอะ� ด่อง เซ ปัง
เมอ โฮลฮ ลัง่ แปน ด่อง โรง ละ พะจาว� 12 โนก ฮา พะเยซู
เซ ปุย ไฮญ ไก โตว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โปน มัป่ เปอ� ปุย
ไฮญ ติ ฆรมึ มะลอง ป ซ เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� พะ
จาว โพต โตว อื ไก ละ ปุย�� อฮั เซ เปโตร เยอ�

13 โม เซ เญอืม ยุ อื ไก รพาวม กา เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ�
เตือง มัฮ อื ปุย ทัมมด่า โอ ดิ ฮลาวง กัน เฮยีน� เงอตึ เนอมึ
ฆาื อ�ื ยุง เอนิ มัฮ อื ปุย กอ โฮมว ดิ ไม่ พะเยซู� 14 เญือม
เอจี ยุ อื ชุง ดิ ป ไฮ โซะ เซ ไม่ เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� เญือะ
ไก โตว คระ เก อื ฆาื อ�ื 15ฟวยจ เซ ดวน เปโตร ไม่ โยฮนั
โอก ฮา ก โพรม แตะ� ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ� 16อฮั เฮ�ี �ไมจ
เอะ ยุฮ ละ ปุย ลอา เฮี ตอก เมอ แล� ปุย ติ เวยีง เยรูซา
เลม เอจี ยุง อื ยุฮ ปุย ลอา เฮี ป ซัมคัน เซ� เอะ เกียฮ อฮั
โตว โอ มัฮ ป เนอมึ� 17 ไมจ เอะ คัต ตันติก โอ เญือะ เกือฮ
อู ลอก มอยฮ พะเยซู ละ ปุย ติ ปุย เนอึม� เดอมึ ไลลวง เฮี
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โอ เญือะ ซ พรุ ซ เฮอื ฆาื ละ ปุย�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
18 ฟวยจ เซ กอก แม เปโตร ไม่ โยฮนั เอญี เคะ แตะ�

คัต ตันติก เอนิ อื โอ เญาะ เพอกึ เญาะ อู ไลลวง พะเยซู ละ
ปุย� 19 เปโตร ไม่ โยฮนั อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ งอ่ต ที แลน
เมอะ� ซ เนองึ เอะ ป อฮั โม เปะ ไม่ ซ เนองึ แตะ ป อฮั พะ
จาว� เมอ ป ซ ปุก ละ พะจาว นึง อ�ื 20 เอะ เญือะ เกียฮ โอ
โตว อฮั ป เอจี โฮลฮ แตะ ยุ ฮมอง เซ�� อฮั เซ ละ อื เปโตร
ไม่ โยฮนั เนอ�

21ฟวยจ เซ โม ป โพรม เซ คัต แม อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ
เดอมึ พลวย อื เกือฮ โอก� โม เซ โรวต โตว ยุฮ ป โซะ ละ
ปุย ลอา เซ� นึง ลืลาว โม ลัปซด่อน พะจาว เบือ ไฮ ป โซะ
เซ� 22ป โซะ ไฮ เบือ ป ซัมคัน เซ� อาญุ อื ไก รปาวน โฮฮ�

โม ลุกซิก ปัว รพาวม กา แตะ
23 ปุย ลอา เซ เญือม เอจี ฟวยจ พลวย ปุย อ�ื ลอต โฮว

เคะ ปุโฮมว แตะ� อู ป อฮั โม ซตุ ระ ไม่ ป อฮั โม ป กวต ละ
แตะ ละ โม เซ� 24 เญอืม เอจี ฮมอง โม เซ ป อฮั อ�ื ไววอน
ดิ ละ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� มัฮ ปะ ป ยุฮ
ปลัฮเตะ ปลัฮ มะลอง ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี เมาะ ป อาวต
นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 25 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ด่าวติ จัตเจือ
ไพรม เอะ อฮั อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ เปอะ� ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เซ อฮั เฮ�ี
� �เมอยุ ปุย ตังเมือง ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ อ�ื เมอยุ

โม ลัปซด่อน งอ่ต ปลาว แนฮ อื ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก
เกอ� 26 โม กซัต ปลัฮเตะ เอ เพรยีง ติ แตะ โฮว รุป� โม
จาวไน โพรม ดิ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ พะจาว� ตอซู โรฮ
ไม่ พะครติ ป เอจี เลือก อื อาึง เซ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�
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27 กซัต เฮโรต ไม่ โปนติโอ ปีลัต เอจี โตกโลง ดิ เนอึม ไม่
ปุย ตังเมือง� มัฮ โตกโลง ดิ อื นึง เวยีง เฮี ไม่ โม อซิรา
เอน ละ ซ ตอซู แตะ พะเยซู ป มัฮ กวนไจ ซงะ่ ซงอม ยุฮ
เปอะ เซ� พะเยซู เซ เอจี เลือก เนอึม เปอะ แปน พะครติ�
28 กัน โพรม โม เซ มัฮ ไก อื ละ ซ ยุฮ อื ตัม ป คิต ปะ อาึง นึง
รพาวม เปอะ ไอฮ� เบือ อมันัต เปอะ โครยญ เจือ� 29 โอ
พะจาว� ปเล่ีย เฮี ลปุง ตะ อื ยุฮ ป โซะ ละ เอะ เซ� ปัว ปะ
งอ่ต ละ แตะ� ปัว ปะ เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ไก รพาวม
กา ละ ซ เกียฮ ซึป อื ลปุง เปอะ� 30 ปัว โรฮ ปะ ยอ่ง เตะ
แตะ ราว ป โซะ เกือฮ อื ไฮ� ปัว ปะ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ
ปุย นึง เบือ มอยฮ พะเยซู ป มัฮ กวนไจ ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ
เซ�� อฮั เซ�

31 เญือม เอจี ฟวยจ ไววอน อ�ื ดุงเดียง เอนิ นา ก รโจะ
อื เซ� โม เซ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว โครยญ โฆะ แตะ�
ไม่ เกียฮ อฮั อื ลปุง พะจาว นึง รพาวม กา แตะ�

โม ลุกซิก ไก โตว ป วติ ป วงั ละ
32 โม ป เจือ เซ ไก รพาวม ติ โดฮ� ไก โตว ป อฮั คาวคอง

แตะ เซ มัฮ ป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� คอง อื เซ เมีญ อื แปน
คอง กังมู� 33 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ อาวต เนอึ
ม ไม่ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� ปุน แปน ซกิ พีญัน นึง ไลลวง
โกฮ ไอม เนอมึ พะเยซูจาว เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ รพาวม กา
แตะ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต นึง อื โครยญ โฆะ อ�ื 34 โม
เซ ไก โตว ป วติ ป วงั ละ อื ติ ตื เนอึม� โม ป ไก เญือะ ไก
ม่า ชจิ โดว โลว นา ยุฮ ฮู� โชะ เอนิ ปุ ปุ อ�ื 35 งวยฮ ป โชะ
อื เซ เอญี ตาว มอป อื ละ ป มัฮ ไกญกอ ยุฮ แตะ� โม เซ
รฆุ โอเอฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อื ตัม เมาะ ตุก อื นึง�
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36 โยเซป ป มัฮ เจอ เลวี มัฮ ปุย เมือง ไซปรตั� โม ไกญ
กอ อฮั บ่าระนาบ่า ละ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เกียฮ เกาะ โลม
รพาวม ปุย ไม่� 37 ปุย เซ ไก ชจิ ยุฮ ติ โดฮ� โชะ อ�ื งวยฮ
อื เซ เอญี มอป โรฮ อื ละ โม ไกญกอ ยุฮ แตะ เซ โรฮ�

5
อะนาเนีย ไม่ ซัปเฟเร จุ ลปุ พะจาว

1 เญอืม เซ ไก ปรเมะ ติ มอยฮ อะนาเนีย� ปรโปวน เญือะ
อื มอยฮ ซัปเฟเร� โชะ โรฮ เตะ ยุฮ แตะ ติ โดฮ� 2 งวยฮ ป
โชะ แตะ เซ แฮรน ไอฮ อื ละ โกะ แตะ งอ่น� โฮว มอป โรฮ
อื ละ โม ไกญกอ ยุฮ แตะ งอ่น� ปรโปวน เญือะ อื ยุง โรฮ อื
ไลลวง อ�ื

3 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อะนาเนีย� เมอยุ เกือฮ เปอะ ซา
ตัน กุม รพาวม แตะ ปอ ปุน จุ เปอะ ลปุ พะจาว� ฮลัก โน่ง
เปอะ กอ งวยฮ เตะ โชะ แตะ เซ งอ่น เมอ� 4 กา เฆียง โชะ
เปอะ โม่ มัฮ คอง เปอะ� ฟวยจ โชะ เปอะ เซ โม่ เปอะ ไก
ซิต ละ ซ ไจ เปอะ ตัม รพาวม แตะ� ปะ เกียฮ คิต งอ่ต โน่ง
เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ เมอ� ปะ มัฮ โตว จุ
เปอะ ปุย� มัฮ จุ เปอะ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เญือม ฮมอง อะนาเนีย ลปุง ตอก เซ� ฆลาื เอนิ ลอต
เอนิ ยุม� เมาะ ป ฮมอง ไลลวง อื เซ ฮลัต เตีจ ลัมเลือ เอนิ
ฆาื อ�ื 6 โม ปรเมะ นมุ โกฮ เพาะ ป ยุม เซ� กลอม โฮว รม
อยจ อ�ื

7 ฟวยจ เซ แม เมาะ ลอวย ชวัโมง� ปรโปวน เญือะ อื
ฮอยจ โรฮ นา เซ� ดิ ยุง โตว ป เกิต ละ ปรเมะ เญือะ แตะ
เซ� 8 เปโตร ไฮมญ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เญือะ เปะ โชะ เปอะ
เตะ� อมั มัฮ เนอมึ เมาะ เซ โน่ง งวยฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
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ปรโปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ อ�ื ไก เมาะ เซ โน่ง�
อฮั เซ ละ อ�ื

9 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เญือะ เปะ รเมะ รโปวน เนอ
พาวม ดิ เตะ พรอม โน่ง เปอะ ละ ซ ลอง แตะ แลน ลปุ พะ
จาว เมอ� แลนๆ� โม ป โฮว รมอยจ ปุย เญือะ เปอะ เซ เอจี
อาวต โบ รเวอืะ� โม เซ ซ กลอม โรฮ ปุ โอก ปะ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ เยอ ปรโปวน เซ ฆลาื เอนิ โบ ชวง เปโตร�
ลอต เอนิ ยุม� โม ปรเมะ นมุ เซ เลียก ยุ ยุม ปรโปวน เซ�
กลอม โฮว รมอยจ อื โบ ปุย เญือะ อื เซ� 11 โม ป มัฮ ปุย ไน
ครติซจัก ไม่ ปุย ไฮญ เมาะ ป ฮมอง เงอ� ฮลัต เตีจ ตื ฆาื อื
เตือง โอยจ แตะ�

โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน
12 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน โฮวน

เจือ ปอ เงอตึ โม ลัปซด่อน นึง� โม ป เจือ เซ กอ รโจะ ดิ
นึง ซาลา ซาโลมอน เตือง โอยจ แตะ� 13 ปุย ก พริ โรวต
โตว รโจะ ดิ ไม่ โม เซ� โม ลัปซด่อน ปังเมอ อวต ลื โรฮ อ�ื
14 ไก โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ ป ญอม เจือ พะโองจาว เยอ
เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 15 ปุย งอ่น อื ตาว ป โซะ� เตือง
ซัต เบี รฆวง ไอจ อ�ื อาึง อื เฆียง คระ� ดัฮ เปโตร โอ โฮลฮ
เรอมึ ตอก ไฮญ โฮ� ซ เกือฮ ปุโรม อื พอย ป โซะ เซ เญอืม
โฮว อื คระ เซ ละ ซ เกือฮ อื ไฮ� 16 ปุย โฮวน ป อาวต รวติ
รเวยีง เวยีง เยรูซาเลม โอก โฮว ฮา ยว่ง แตะ� โรวก ป โซะ
ไม่ โม ป เลียก พี นึง ฮอยจ ละ เปโตร� โม เซ ไฮ ตื โครยญ
โฆะ แตะ โรฮ�

ปุย โฮมวต แม โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
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17ฮวันา ซตุ ไม่ โม ปุโฮมว อื ป มัฮ โม ซาดู่ซี เยอ� ววั เนอึ
ม ววั แนม โมป โฮว ฆรอพะเยซู เซ รพาวม อ�ื 18บะ ปุ แตะ
โฮว โฮมวต ไกญกอ ลุกซิก เซ อาึง อื โตะ คอก� 19ซาวม เซ
ปังเมอ ไก เตปด่า พะจาว ติ� โปฮ เอนิ รเวอืะ คอก เซ� ตาว
โม ไกญกอ เซ เกือฮ โอก� 20 อฮั เฮ�ี �โฮว ชุง โตะ ควง วิ
ฮนั เนอ� ครอฮ ไลลวง จีวติ โคระ เฮี เกือฮ ปุย ฮมอง�� อฮั
เซ ละ อ�ื

21 โม เซ เนอึง ป อฮั อ�ื ปวยฮ พริ เซ เลียก เนอึม โตะ
ควง วฮินั เพอกึ เนอมึ ปุย�

เญอืม เซ ฮวันา ซตุ ไม่ โม ปุโฮมว อื กอก โม ซมาชกิ ซพา
เกือฮ โพรม ดิ ไม่ ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื ดวน ปุย โฮว ตุย โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป
อาวต โตะ คอก เซ เอญี เคะ แตะ� 22 โม ตัมนวต โฮว เนอึ
ม ปังเมอ โอ ยุ โม เซ โตะ คอก เซ� เอญี รโฮงะ อื ละ โม
ป โพรม เซ� 23 อฮั เฮ�ี �กแจ รเวอืะ คอก เกอ โจต ลัง่�
ป มอง ญัม ชุง โรฮ ลัง่ โบ รเวอืะ เตือง โอยจ อ�ื เอะ โปฮ
แลน ปังเมอ โอ ยุ ปุย โตะ คอก เซ ติ ปุย เนอึม�� อฮั เซ�
24 ฮวันา ตัมนวต ป ควป คุม แลน แก วฮินั เซ ไม่ โม ซตุ ระ
อา� เญอืม ฮมอง อื ลปุง เซ เยอ� เงอตึ เนอมึ นึง ตอก เกีย
ฮ ไฆร โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ� ปู เนอึม นึง รพาวม อ�ื
ยุง โตว ตอก ซ มัฮ ซ แปน อ�ื

25 เญอืม เซ เยอ ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ� อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต
แลน เมอะ� ป คัง โม เปะ โตะ คอก โฮ� เอจี ชุง แม เพอกึ
ปุย นึง โตะ ควง วฮินั�� อฮั เซ ละ อ�ื 26 โม ตัมนวต ไม่ ฮวั
นา อื โฮว ตุย แม โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ� ตุย ไมจ ตุย
มวน อื ฆาื ฮลัต อื ปุย แล่น แตะ นึง ซโมะ�
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27 เญอืม เอจี เอญี อื ไม่ โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ� เกือฮ
อื ชุง ลัก่กา โม ซมาชกิ ซพา เซ� ฮวันา ซตุ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
28 �เอะ เอจี คัต เนอึม คัต แนม โม เปะ โอ เญาะ กอก รโฮ
งะ มอยฮ ปุย เซ ละ ปุย นึง กัน เพอกึ เปอะ ปุย� งอ่ต แลน
เมิฮ ป ยุฮ เปอะ เซ� เอจี เล่ีป เอนิ เวยีง เยรูซาเลม เฮี กัม
เพอกึ กัม ตอม เปอะ เซ� ไม่ ญวต เปอะ กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่
ปุย เซ มัฮ ป ยุฮ เอะ ละ อ�ื� อฮั เซ�

29 เปโตร ไม่ โม ปุย ไฮญ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ
โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เอะ เนอึง ป อฮั พะจาว ระ ฮา เนอึง
แตะ ป อฮั ปุย� 30 พะเยซู เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ยุม ไม่ นึง
เคิง เปอะ นึง ไมะซาวแควง� พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เอะ
เอ� ปังเมอ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม� 31พะจาว วุฮ อื ระ
จอง อื ฮลาวง� เกือฮ อื อาวต ลัก่ดอม แตะ� เกือฮ อื แปน
ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ ไม่ แปน อื ฮวันา ละ อ�ื มัฮ เกือฮ อื โม
อซิราเอน โฮลฮ เฌาะ รพาวม ไพรม แตะ เบือ อ�ื เดอมึ พะ
จาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื 32 เอะ เอจี ปุน แปน เนอะ พี
ญัน อื ไลลวง เฮ�ี ลปุ พะจาว เอจี มัฮ โรฮ พญีัน อื ไม่ เอะ�
ลปุ เซ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ โม ป เนองึ ป อฮั แตะ โครยญ
โฆะ อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ไมจ ยุฮ กามาลิเอน
33 โม ซมาชกิ ซพา เซ� เญือม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี เซ�

ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม� ฆวต ยุฮ ยุม ไม่
โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู ฆาื อ�ื 34 ไน โม เซ ปังเมอ ไก ติ ปุย
ป มัฮ โม ฟารซีิ� มอยฮ อื มัฮ กามาลิเอน� มัฮ อาจาน ระ
ป เพอกึ โกตไม ยุฮ พะจาว ละ ปุย� ปุย นัปทื อื เตือง โอยจ
แตะ� โกฮ ชุง ลลาึง โม ซมาชกิ ซพา เซ� ดวน ปุย เกือฮ
โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ โอก ก พริ ติ เตะ� 35ฟวยจ เซ อฮั
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เฮี ละ โม ป โพรม เซ� �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ�
ป ตะ เปอะ ยุฮ ละ โม เฮี เยอ ไมจ เปอะ แฮน� 36 ไพรม อื
ไก ปุย ติ� มอยฮ ทูด่า� อฮั ติ แตะ มัฮ ป ระ ป คึ� ป พาวม
ไม่ ปุย เซ ไก ด่าว ปาวน รอย ปุย� กังเคะ เอ ปุย เซ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่� เมาะ ป พาวม ไม่ อื เซ แตกฟุง เฮยีไฮ เตือง โอยจ
แตะ� กัน ตะ อื ยุฮ เซ ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� 37ฟวยจ ปุย
เซ เยอ ฮอยจ แม ติ ปุย� มอยฮ ยูด่า� มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี�
เญือม เซ มัฮ เญือม โจต ปุย เซน แตะ� ปุย เซ รชุยจ ปุย
โฮวน ฟวต แตะ� ปุย ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� เมาะ ป พาวม
ไม่ อื แตกฟุง เฮยีไฮ โรฮ ตอก เซ� 38ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตอก เฮ�ี ทัน โตว ยุฮ โอเอฮี ละ โม เฮ�ี พลวย เกือฮ
อาวต ไอฮ ตัม รโตง แตะ� โอเอฮี ไล เฮี ดัฮ มัฮ ป เกิต เน่
อมึ นึง ปุย ตึน ซ ไลจ ไอฮ นึง แตะ� 39 ดัฮ มัฮ โอเอฮี ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� โม เปะ เกียฮ เป เปอะ โตว เฟือฮ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ไม่ โม เฮี โฮ� เมอ เตือง อื ซ แปน รุป เปอะ ปุ แตะ
ไม่ พะจาว ฆาื อื ยุง่�� อฮั เซ�

40 โม เซ เนอึง ป อฮั กามาลิเอน เซ� กอก แม โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ เอญี เคะ แตะ� เกือฮ ปุย เฟียต
อ�ื คัต อื โอ เญือะ อู ลอก ไลลวง พะเยซู เฟือฮ� ฟวยจ เซ
พลวย อื เอญี�

41 โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ โกฮ เอญี ฮา โม ซมาชกิ ซพา
เซ ไม่ รพาวม มวน แตะ� เบือ เมีญ พะจาว แตะ โปง ไม่
โฮลฮ แตะ ลอก กัน โคมเฮง� ไม่ โชะ ปุย นา อื ตอก เซ เบือ
ทื อื พะเยซู� 42 โม เซ เพอกึ แนฮ ลัง่ ปุย ไม่ ครอฮ อื ไลลวง
มัฮ เนอมึ พะเยซู พะครติ โตะ ควง วฮินั เซ ไม่ นึง เญือะ ปุย
โครยญ ซเงะ่�
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6
โม ป เรอมึ อาแลฮ ปุย

1 ฟวยจ เซ เยอ เญือม เอจี โฮวน ลุกซิก ปุๆ� โม ป ลปุง
กรกิ เติ โม ป ลปุง ฮบีรู� นึง โอ โม แมฮงั ป มัฮ ไน โม โกะ
อื โฮลฮ โอเอฮี เญอืม จัต ปุย โอเอฮี โครยญ ซเงะ่ เซ� 2 โม
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู กาว ลอา ปุย เซ กอก โม ลุก
ซิก เกือฮ โพรม เตือง โอยจ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ คาว
โตว ละ ละ แตะ กัน ครอฮ แตะ ลปุง พะจาว นึง ซ มาว แตะ
ไม่ จัต แตะ ป โซม ป ปอน ละ ปุย� 3 เอียกปุ� ไมจ เปอะ
เลือก ปุย ไน โม เปะ ไอฮ อาแลฮ ปุย� ป มัฮ ปุย ไมจ มอยฮ
ไม่ เนอมึ รพาวม แตะ� ป นาวก นึง ลปุ พะจาว� ไม่ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ� ซ ดุฮ ฮุ แปน ป คิต กัน เฮ�ี 4 โม เอะ นึง อื
ซ ละ เวลา ยุฮ แตะ ละ ซ ไววอน แตะ ไม่ เพอกึ แตะ ลปุง
พะจาว ละ ปุย�� อฮั เซ�

5 ป อฮั อื เซ ปุก รพาวม โม ลุกซิก เตือง โอยจ อ�ื โม เซ
เลือก ซเทเฟน� ปุย นาวก นึง รพาวม เจือ ไม่ ลปุ พะจาว�
เลือก โรฮ ฟีลิป ไม่ โพรโคโร� ไม่ นิคาโนน ไม่ ทิโมน� ไม่
พารเมนา� ไม่ นิโคลาว ป มัฮ ปุย เวยีง อนัทิโอก ป เอจี เลีย
ก นึง รติ ยุฮ โม ยวิ� 6 เกือฮ อื ฮอยจ เคะ โม ป มัฮ ไกญกอ
ยุฮ แตะ� โม ไกญกอ เซ ไววอน ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื

7 ลปุง พะจาว พรุ เฮอื ปุๆ� โม ลุกซิก นึง เวยีง เยรูซา
เลม พรุฮแพร โฮวน ปุๆ โม ซตุ โฮวน โรฮ ป เจือ เยอ�

ไล โฮมวต ปุย ซเทเฟน
8ป มัฮ ซเทเฟน เนอ� มัฮ ปุย อาวต เนอมึ กุนมุ่น ยุฮ พะ

จาว นึง ไม่ อมันัต อ�ื ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ โม ลัปซด่อน
นึง� 9 ไก โฮงซุต ป อฮั ปุย โฮงซุต ยุฮ โม ป เบลือฮ ฮา แปน
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แตะ ครา ไม่ ติ� โม ยวิ ป กอ ซุต นึง อื มัฮ ปุย เวยีง ไซรนิ
งอ่น� ปุย เวยีง อะเลกซันเด่เรยี งอ่น� ปุย จังวตั ซิลีเซีย ไม่
เอเซีย งอ่น� โม เซ ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ ซเทเฟน� 10 ลปุ พะ
จาว เกือฮ กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ซเทเฟน นึง ลปุง อ�ื โม เซ
ไป นึง อ�ื

11 โม เซ บระ ซาวป ดวน ปุย รโจฮ ซเทเฟน ฆาื อ�ื ดวน
อื อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ฮมอง เงอะ เพยีก แฮม ปุย เฮี ไอ โมเซ
ไม่ เพยีก อื พะจาว�� ดวน โม เซ อฮั เซ�

12 เญือม เซ โม เซ ซาวป เซีฮ ซุย โม ลัปซด่อน ไม่ โม ป
กวต ป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม� เกือฮ อื รอก พาวม นึง
อ�ื โม เซ โฮว ซาวป โฮมวต ซเทเฟน ฆาื อ�ื เอญี ตาว อื
ฮอยจ ละ โม ซพา� 13 บะ โรวก ปุย เกือฮ อื แปน ซกิ พญีัน
โอ เนอึม� เกือฮ อื เลียก อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เคราะ โตว อื เพี
ยก แฮม แตะ วิฮนั เฮี ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว� 14 เอะ เอจี
ฮมอง เงอะ อฮั ปุย เฮี อื ตะ เยซู ยว่ง นาซาเรต ยุฮ ไลจ ไม่
วฮินั เฮ�ี ไม่ อฮั อื ซ เปียน ปซี ปซา เอจี เกือฮ ไอ โมเซ ละ
เอะ เซ�� เกือฮ อื อฮั เซ�

15 เมาะ ป งาวม นึง ซพา เซ แก ที ซเทเฟน เตือง โอยจ
แตะ� ยุ นา อื ตอก เอนิ นา เตปด่า ยุฮ พะจาว ละ อ�ื

7
ป อฮั ป มวยญ ซเทเฟน

1 ฮวันา ซตุ ไฮมญ อ�ื �โอเอฮี ไล เฮี อมั มัฮ ป เนอึม��
อฮั เซ ละ อ�ื

2ซเทเฟน โลยฮ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ ป ระ ป คาว� ไม่ โม เอี
ยกปุ อู เตือง โอยจ เปอะ� ปัว โม เปะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี พะ
จาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ อปั
ราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ� มัฮ เญอืม อาวต ลัง่ อื เมือง
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เมโซโปเตเมีย กา เฆียง โฮว อาวต อื เมือง ฮารนั� 3 อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โอก ฮา เมือง แตะ� ฮา คระ ฮา เฌือต
แตะ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง ป ซ รโฮงะ อาึ ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อื พะจาว เยอ�

4 �ฟวยจ เซ อปัราฮมั โอก เนอมึ ฮา เมือง เคนเด่ีย� โฮว
อาวต นึง เมือง ฮารนั� เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อ�ื พะ
จาว เกือฮ อื เฌาะ ลัก่ อาวต แตะ� เกือฮ อื อาวต นา ก
อาวต โม เปะ ปเล่ีย เฮ�ี 5 เญือม เซ เยอ พะจาว ดิ เกือฮ
โตว พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ อื นา เฮี เญี่ยะ เนอึม� เมาะ
ติ ลเตือก ชวง ปุ เกือฮ อื ละ อ�ื พะจาว ปังเมอ เอจี ซันญา
อาึง ซ เกือฮ แตะ เมือง เฮี แปน คอง อื เตือง โอยจ อ�ื ซ
แปน คอง อื ฮอยจ ละ กวน เฌือต อื ป ซ ไก กังเคะ� เญอืม
อฮั พะจาว เซ ละ อื ดิ ไก โตว กวน� 6พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื
�จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี ซ โฮว อาวต เมือง ไฮญ� ปุย เมือง
เซ ซ เกือฮ อื แปน ครา แปน เซีญ แตะ� ไม่ ซ โคมเฮง อื
ปาวน รอย เนอมึ� 7ฟวยจ เซ อาึ ซ รเตีฮ เมือง ป ยุฮ ครา
แตะ นึง โม จัตเจือ เปอะ เซ� กังเคะ เอ จัตเจือ เปอะ ซ โอก
ฮา เมือง เซ� ซ แม ทื แม อาึ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื พะ
จาว� 8 พะจาว เกือฮ อปัราฮมั ไอฮ รติกิต� เกือฮ อื แปน
ควน โตก อื ละ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เญือม เอจี
เกิต ยซิฮกั ป มัฮ กวน อื เซ ซเตะ ซเงะ เอ� อปัราฮมั เกือฮ
โรฮ อื ไอฮ รติกิต เซ� ยซิฮกั ยุฮ โรฮ อื ละ ยาโคป ตอก เซ�
ยาโคป ยุฮ โรฮ อื ละ กวน แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อื ป มัฮ
จัตเจือ ไพรม เอะ เซ�

9 �โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เกละยุ โยเซป� โชะ อื ละ ปุย
เมือง อียปิ� เกือฮ อื แปน ครา เซีญ ปุย� พะจาว ปังเมอ
อาวต ลัง่ ไม่ โยเซป� 10 เรอมึ อื เกือฮ โปน เม่ะมัก่ แตะ โค
รยญ เจือ� เกือฮ กัมกึต วไิซ ไมจ ละ อ�ื เกือฮ อื ปุก รพาวม
ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง อียปิ� กซัต เซ ดุฮ โยเซป แปน นา
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โยก เมือง อยีปิ ไม่ ฮวันา กัน นึง เญือะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
11 �ฟวยจ เซ ฮอยจ ไปลญ เออปึ แควะ คัต เล่ีป เมือง อี

ยปิ� ไม่ เมือง คะนาอนั� เม่ะมัก่ เนอึม ละ ปุย� จัตเจือ
ไพรม เอะ เซ ซาวป ป โซม ป ปอน แตะ� โฮลฮ โตว อ�ื
12 เญอืม ฮมอง ยาโคป ไก เฮงาะ รโกะ นึง เมือง อยีปิ เปอ�
ดวน โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ โฮว ตุย อ�ื โฮว เนอมึ ติ โฮน�
13ฟวยจ เซ เญือม เอจี โฮว แม อื ติ โฮน เนอ� โยเซป รโฮ
งะ ติ แตะ ละ โม เอียกปุ แตะ� โยเซป เกือฮ โรฮ ฟาโร ยุง
ป มัฮ คระ เฌือต แตะ เซ ไม่ อ�ื 14 โยเซป ดวน ปุย โฮว
กอก ยาโคป ป มัฮ เปือะ แตะ ไม่ คระ เฌือต แตะ� เกือฮ อื
ฮอยจ เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เจน เซ จัตเจือ ยาโคป ไก
ไม่ ปุ แตะ อาลแฆลฮ โรฮ พอน ปุย� 15 เญือม เซ ยาโคป
เลีฮ อาวต เนอึม นึง เมือง อียปิ เซ� โกะ อื ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม เอะ ยุม นา เซ� 16 ปุย กลอม เอญี รมอยจ อื เมือง
เชเคม� รมอยจ อื โตะ ทัม รวี อปัราฮมั เน่อมึ นึง มู ฮาโม
เมือง เชเคม เซ นึง มาื ยุฮ แตะ�

17 �เญือม เอจี ซ เติง เวลา ซ ยุฮ พะจาว ตัม ป ซันญา
แตะ อาึง ละ อปัราฮมั เมอ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ ป อาวต
นึง เมือง อียปิ เซ เอจี พรุฮแพร เนอึม โฮวน� 18 เญือม เซ
ไก แม กซัต โคระ ป เตียง เมือง อียปิ เซ ติ ปุย� ยุง โตว
ไลลวง โยเซป เฟือฮ� 19 งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป
โซะ ป ไซญ ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ� คนัป อื ละ โปวฮ กวน
แตวะ แตะ โอก ฮา เญือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ยุม�

20 �ไอ โมเซ เกิต โรฮ เจน เซ� มัฮ ปุย ไมจ ละ แลน พะ
จาว อ�ื มะเปือะ อื เลียง อื นึง เญือะ แตะ� ไฆลป ยุฮ อื
ลอวย เคิ� 21ฟวยจ เซ เญือม เอจี จัมเปน อื เกือฮ โอก ฮา
เญือะ แตะ เซ� กวน รโปวน กซัต เซ โซวต เลียง อื นึง ซ
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เกือฮ อื แปน กวน แตะ� 22 กังเคะ เอ ไอ โมเซ ไก ป เพอกึ
เกือฮ อื ยุง พันญา ปุย เมือง อียปิ เซ โครยญ เจือ� ลอต
แปน ปุย โฮวน ป เกียฮ ยุฮ� เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ไม่ อ�ื

23 �เญือม เอจี ฮาวก อาญุ ไอ โมเซ รปาวน เนอึม เมอ�
ไก รพาวม ฆวต โฮว เลีม เคะ โม อซิราเอน ป มัฮ จัตเจือ
แตะ� 24 ยุ ปุย อียปิ ติ ปุย� ปุก เญือม โคมเฮง อื โม อซิรา
เอน ติ ปุย� เรอึม อ�ื โรก เวน ฆรอ จัตเจือ แตะ เซ� ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย อียปิ เซ ฆาื อ�ื 25 ไอ โมเซ แกต โม จัตเจือ แตะ
เซ ซ คาวไจ อื มัฮ แตะ ป เกือฮ พะจาว แปน ป เรอึม ปุย
เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย� โม จัตเจือ อื เซ ปัง
เมอ โอ คาวไจ อ�ื 26 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ ยุ แม โม อซิรา
เอน ลอา ปุย รเจ ดิ� ฆวต เกือฮ โม เซ ไมจ มวน แม ไม่ ปุ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกปุ� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ เอียก
ปุ ปุ แตะ� เมอยุ ยุฮ เปอะ ป โอ ปุก โอ ลอก ละ ปุ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

27 �ป พิต นึง อื เซ ญุยฮ ไอ โมเซ เรยีง� อฮั เฮี ละ อ�ื
�มัฮ ปุย ป ดุฮ ปะ แปน ป ตัตเตียง ละ ซ รเตีฮ แตะ โม เอะ
เอ� 28 โฆะเน่ิ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โม อียปิ� อมั มัฮ ซ ยุฮ
โรฮ เปอะ ยุม ไม่ อาึ ตอก ยุฮ เปอะ ละ ปุย เซ โรฮ�� อฮั เซ
ละ ไอ โมเซ� 29 เญอืม เอจี ฮมอง ไอ โมเซ ลปุง เซ เยอ� ตอ
โฮว อาวต ฆาื อื นึง เมือง มีเด่ียน� ลอต โฮลฮ กวน รเมะ
แตะ นา เซ ลอา ปุย�

30 �เญือม เอจี ไก อื รปาวน เนอึม เมอ� ไก ติ โฮน เญื
อม อาวต อื นึง ลาึน โบ บลาวง ซีไน เซ� ฮอยจ เตปด่า ยุฮ
พะจาว เคะ อื ติ� เปลีฮ ติ แตะ ละ อื ลลาึง รเออปึ งอ นึง
โคะ แตวะ� 31 เญอืม ยุ ไอ โมเซ โอเอฮี เซ เงอตึ ฆาื อ�ื ตะ
เลียก แลน อื ซดิ� โอก เซียง พะจาว ละ ลไล อ�ื 32 อฮั เฮ�ี
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�อาึ มัฮ พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เปอะ� มัฮ พะจาว ทื อปั
ราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ รกุฮ
รเตียง� โรวต โตว แลน อ�ื

33�พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ปอยจ เกิป เปอะ
เซ� เตะ นา ก ชุง เปอะ เซ มัฮ ก ซัมคัน อ�ื 34 อาึ เอจี ยุ
เม่ะมัก่ อาวม ปุย ไน แตะ� ป อาวต อื นึง เมือง อยีปิ เซ� อาึ
ฮมอง ลอป ครวก รกั อ�ื อาึ มัฮ เลีฮ เคะ อื นึง ซ เกือฮ แตะ
โปน เม่ะมัก่ แตะ เซ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว ฮอยจ
เมือง อยีปิ�� อฮั เซ ละ ไอ โมเซ พะจาว เยอ�

35 �โม อซิราเอน ญอม โตว ไอฮ ป อฮั ไอ โมเซ� ไม่ อฮั
อื โอเอฮี ตอก เฮี ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป ดุฮ ปะ แปน ป ตัตเตียง
ละ ซ รเตีฮ แตะ โม เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ
พะจาว เกือฮ ลัง่ ไอ โมเซ เซ แปน ป ตัตเตียง ปุย� ไม่ แปน
อื ป เกือฮ ปุย โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย� พะจาว มัฮ
โกว อื เตปด่า ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นึง โคะ เซ ละ แปน อื ป
เรอมึ อ�ื 36 เอจี มัฮ ไอ โมเซ เซ ป ตาว โม อซิราเอน โอก ฮา
เมือง อียปิ เปอ� ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� นึง เมือง
อียปิ� ไม่ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั� ไม่ คระ โฮว อื นึง ลาึน
ไน รปาวน เนอมึ เซ�

37 �เอจี มัฮ ไอ โมเซ เซ ป เอจี อฮั ละ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี
� �เฆียง เฮี พะจาว ซ ดวน ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ

เปอะ ติ ปุย� ตอก โรฮ ดวน อื อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� ปุย เซ
ซ แปน โรฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 38 เอจี
มัฮ ปุย เซ ป อาวต ไม่ โม อซิราเอน เญือม รโจะ อื นึง ลาึน
เซ� เญือม อาวต อื ไม่ เตปด่า ป ลปุง ไม่ อื นึง บลาวง ซีไน
เซ� จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต โรฮ ไม่ อ�ื มัฮ ปุย เซ ป ฮมอง
ลปุง พะจาว ป ไก จีวติ นึง เซ� ละ ซ ซึป แม อื ละ เอะ�
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39 �โม จัตเจือ ไพรม เอะ ปังเมอ โอ ญอม เนอึง ป อฮั อื
เฟือฮ� ญุยฮ อื โอก ฮา แตะ นึง ไก รพาวม ซฆลอย แตะ
เมือง อียปิ� 40 อฮั เฮี ฆาื อื ละ อาโรน� �ยุฮ ฮุป พะจาว
ละ เอะ ติ ลอา� ละ ซ แปน อื ป นัม เอะ� ไอ โมเซ ป ตาว
เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ โฮว ก เมอ ก โอวน ปเล่ีย เฮี เอะ
ยุง โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 มัฮ เญือม เซ เญือม ยุฮ อื ฮุป
กวน โมวก เกอ� ทไว โรฮ ซัตซิง ละ อ�ื เกือฮ ติ แตะ มวน
รพาวม นึง ป ยุฮ แตะ นึง เตะ นึง ชวง แตะ ไอฮ� 42พะจาว
วุต ติ แตะ ฮา อื ฆาื อ�ื รน่ัก อื ละ ซ เกือฮ อื ทื โม ซโมยญ
อาวต มะลอง� ตอก เนอมึ ป เอจี ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง นึง พะทัม โฆะ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
� �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ติ เจน รปาวน เนอึ

ม เญอืม มอก เปอะ ซัตซิง นึง ลาึน เวอืฮ เซ� มัฮ โตว มอก
เปอะ ทไว ละ อาึ� 43 โม เปะ เอจี กลอม เปอะ โรวก พากัง
ยุฮ พะโมเลก ไม่ โรวก เปอะ ฮุป ซโมยญ ยุฮ พะ เรฟัน� โอ
เอฮี โม เซ มัฮ ฮุป ยุฮ โม เปะ ละ ซ ไว แตะ� อาึ ซ โครฮ โม
เปะ โฮว โปน เวยีง บ่าบี่โลน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

44 �ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต นึง ลาึน ไม่ พากัง นา
ก ทื แตะ พะจาว� เอจี ซกิ นึง เซ อาวต พะจาว ไม่ อ�ื พา
กัง เซ ยุฮ ปุย ตัม ฮุนฮงั ป เปลีฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ� ยุฮ
อื ตัม ดวน พะจาว ไอ โมเซ ยุฮ� 45 จัตเจือ ไพรม เอะ โฮลฮ
เนอึม พากัง เซ� กัง เคะ เอ กลอม โรวก อ�ื โฮว ไม่ โยชู
วา ละ ซ โฮลฮ แตะ อาวต นึง เมือง เกือฮ พะจาว ละ แตะ�
มัฮ พะจาว ป โครฮ แครต ปุย โฮวน เจือ ละ อื โอก ฮา เมือง
เซ ซองนา อ�ื พากัง เซ อาวต นา เซ ฮอยจ ละ เจน ด่าวติ�
46 ด่าวติ เซ มัฮ ปุย ป ปุก รพาวม พะจาว� ปัว ติ แตะ โฮลฮ
ยุฮ วฮินั ก อาวต พะจาว ทื ยาโคป� 47 ปังเมอ มัฮ กซัต ซา
โลมอน ป โฮลฮ ยุฮ วฮินั ละ พะจาว เซ�
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48 �ญันได่ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ โตว ป
อาวต นึง เญือะ ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ ละ แตะ ตอก เซ� ป ซึป
ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย เอจี อฮั เฮ�ี

49 � �เมือง มะลอง มัฮ นา ก งาวม อาึ� ปลัฮเตะ มัฮ นา
ก พรอก อาึ ชวง แตะ� โม เปะ ซ ยุฮ เปอะ อาึง เญือะ ตอก
เมอ เนิ� ไก นา เมอ ก ไอจ อาึ อ�ื 50 โอเอฮี โม เฮี เอจี มัฮ
ป ยุฮ อาึ ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื โม่ มัฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

51 �โม เปะ ป เฟียก ตัน รพาวม� ไม่ ลึง เปอะ� โม เปะ
ตอซู ลอป เปอะ ลปุ พะจาว� ยุฮ โม จัตเจือ เปอะ ตอก
ออฮ� ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 52 โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว เยอ ป โอ โม จัตเจือ เปอะ โฮลฮ โคมเฮง อมั ไก� ไก
โตว ติ เนอมึ� โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป รโฮงะ อาึง ไลลวง
ซ ฮอยจ พะโองจาว ป ซื ป ไซ เน่อมึ ไพรม อ�ื วงั เฮี แม
เยอ� เอจี มัฮ โม เปะ ป มอป พะโองจาว เซ ละ ปุย ไม่ ยุฮ
เปอะ ยุม ไม่� 53 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ป รปั โกตไม ยุฮ พะ
จาว ป ซึป โม เตปด่า ละ เปอะ เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ยุฮ ตัม
โกตไม เซ�� อฮั เซ ละ อื ซเทเฟน�

ปุย แล่น ซเทเฟน นึง ซโมะ
54 โม ซมาชกิ ซพา เซ เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ�

ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื ครติ เบียง
เตียง รญี แตะ ละ ซเทเฟน� 55 เญือม เซ ซเทเฟน นาวก
เอนิ นึง ลปุ พะจาว� งนั มะลอง� ชวน รงั ซเปีย ยุฮ พะ
จาว ไม่ ชวน อื ชุง พะเยซู ลัก่ดอม พะจาว� 56 อฮั เฮ�ี �แก
แลน� อาึ ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ ติ แตะ� ไม่ ยุ แตะ ชุง ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ลวง ดอม เตะ พะจาว�� อฮั เซ�

57 โม เซ เตือง โอยจ อื ครวก เอนิ เรยีง ไม่ เชาะ อื ฮยวก
แตะ� ดัม เอนิ เอญี เคะ อื โครยญ โฆะ แตะ� 58 โฮมวต
บัว่ โรวก อื โอก ฮา เวยีง เซ� แล่น อื นึง ซโมะ� โม ป มัฮ
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ซกิ พีญัน ฟอง อื เซ รโปะ เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ปรเมะ นมุ
ติ ปุย ป มอยฮ ซาวโล�

59 ลไล แล่น โม เซ อื นึง ซโมะ โอ� ซเทเฟน ไววอน อฮั
เฮ�ี �โอ พะเยซู จาว� ปัว ปะ รปัคัม ลปุ แตะ�� อฮั เซ�
60 ซเทเฟน ชุง นึง มะฆราวง แตะ� อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะ
โองจาว� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป พิต โฌวะ ยุฮ โม
เฮ�ี� อฮั เซ� เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ โอยจ รพาวม
อ�ื กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน เซ� ฟวยจ รพาวม ซาวโล
นึง�

8
ปุย โคมเฮง โม ป เจือ พะเยซู

1 เคียง ซเงะ เซ เยอ ครติซจัก นึง เวยีง เยรูซาเลม เกิต
กัน โคมเฮง เรยีง ลัมเลือ ละ� โม ลุกซิก นา เซ� โนก ฮา
โม ไกญกอ นึง อ�ื แตกฟุง อาวต เฮยี อาวต ไฮ เล่ีป จังวตั
ยูเด่ีย ไม่ จังวตั ซามาเรยี� 2 โม ปรเมะ งอ่น อื ป ทื เนอึม
พะจาว โฮว รมอยจ ซเทเฟน� เยอืม เนอึม เยอืม แนม นึง
โซะ รพาวม แตะ นึง ซเทเฟน� 3ป มัฮ ซาวโล เซ ซาวป ยุฮ
ไลจ ไม่ ครติซจัก� เลียก เญือะ ปุย โครยญ เญือะ โครยญ
ม่า� โฮมวต บัว่ โรวก ปรเมะ ปรโปวน� คัง อื โตะ คอก�

ฟีลิป โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง ซามาเรยี
4ป แตก ป ฟุง เซ ครอฮ ลอป ลปุง พะจาว ละ ปุย โครยญ

คระ โฮว โครง เอญี แตะ� 5 เญือม เซ ฟีลิป เลีฮ ครอฮ ไล
ลวง พะครติ ละ ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี� 6 โม ปุย โฮวน นา
เซ ฮมอง ป อฮั ฟีลิป ไม่ ยุ อื ยุฮ อื ป ซัมคัน� งอ่ต ป อฮั อื
ฆาื อ�ื 7พี โฮวน ตัว ป อาวต นึง ปุย ครวก ปุ โอก เรยีง� ป
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ดัก่ได่ ไม่ ป คาโด่ เยอ เอจี โฮวน ป ไฮ นึง อ�ื 8 ปุย เวยีง ซา
มาเรยี เซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

9 ไพรม อื ไก ปุย ติ มอยฮ ซีโมน� อวต ติ แตะ มัฮ ป คึ�
โกย ยุฮ แตะ ป ซัมคัน นึง กทา กทอง แตะ นึง เวยีง เซ โฆะ�
ไม่ เกือฮ อื ปุย เวยีง ซามาเรยี เงอตึ นึง แตะ� 10 ปุย งอ่ต
ป อฮั อื เตือง ป ระ ป แตวะ เตือง โอยจ อ�ื �ปุย เฮี ฮงั ซ
มัฮ โฮลฮ อื อมันัต คึนัก ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
11 ปุย เครองึ เนอมึ นึง ป อฮั อื นึง เอจี เล่ีญ เงอตึ อื นึง กทา
กทอง อ�ื 12 เคียง เอจี โฮว ครอฮ ฟีลิป ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว ไม่ ไลลวง พะเยซูครติ ละ อ�ื โม เซ เจือ เนอึม อ�ื
ลอต รปั บัป่ติซมา เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 13 ป มัฮ ซีโมน
เซ เจือ โรฮ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ รปั อื บัป่ติซมา เยอ� กอ
อาวต ดิ ไม่ ฟีลิป� เญือม ยุ อื ยุฮ ฟีลิป ป ซัมคัน โฮวน เจือ
เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื

14 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป อาวต นึง เวยีง เย
รูซาเลม เมอ� เญือม ฮมอง อื รปั ปุย เวยีง ซามาเรยี ลปุง
พะจาว เยอ� ดวน เปโตร ไม่ โยฮนั โฮว เคะ อ�ื 15 เปโตร
ไม่ โยฮนั เลีฮ เนอมึ เคะ อ�ื ไววอน เพือ อื นึง ซ เกือฮ อื รปั
ลปุ พะจาว� 16 กา เซ ลปุ พะจาว ดิ เลีฮ อาวต โตว นึง ปุย
โม เซ ติ ปุย เนอึม� มัฮ รปั อื บัป่ติซมา นึง มอยฮ พะเยซู
จาว โน่ง� 17 เปโตร ไม่ โยฮนั ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื ฟวยจ
เซ เยอ โฮลฮ เอนิ รปั ลปุ พะจาว� โม เซ เยอ�

18 ซีโมน เญอืม ยุ อื รปั ปุย ลปุ พะจาว เบือ ยอ่ง โม ไกญ
กอ เตะ แตะ ราว อ�ื ริ เอนิ เกือฮ มาื ละ โม ไกญกอ เซ�
19 อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ อาึ ไก อมันัต ตอก เซ โรฮ� ฟวยจ
เซ ดัฮ อาึ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ป ออฮ� ปุย เซ ซ รปั โรฮ ลปุ
พะจาว เบือ อาึ�� อฮั เซ�
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20 เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เกียฮ แกต โน่ง เปอะ ติ
แตะ ซ ปุน รวี ป ปละ ป ซาึต พะจาว นึง มาื เมอ� ปะ ซ ดุฮ
เปอะ โตะ มอ นโฮก ฆาื อ�ื เตือง โกะ เปอะ� เตือง มาื ยุฮ
เปอะ� 21 ปะ ไก เปอะ โตว รโตง นึง กัน เฮ�ี นึง งอ่ต เปอะ
โอเอฮี ตอก โอ อื ปุก รพาวม พะจาว� 22 ไมจ เปอะ เฌาะ
โกะ ลโปลฮพาวม แตะ ฮา กัม คิต บ่วก เปอะ เซ� ไมจ เปอะ
ปัว พะโองจาว โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป คิต เปอะ โตะ รพาวม
แตะ เซ� 23อาึ ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ ป ฆอก ป เบร โฮมวต ปุก
เปอะ� ไม่ อาวต เปอะ ไม่ กัมกุยฮ ฆอก โตะ รพาวม แตะ��
อฮั เซ ละ อื เปโตร เยอ�

24 ซีโมน โลยฮ อ�ื �ปัว โม เปะ ไววอน ละ พะโองจาว
รโตง แตะ นึง โอ ซ เกือฮ ป อฮั เปอะ เซ ฮอยจ ละ อาึ ติ เจือ
เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� เญอืม เอจี ฟวยจ แปน อื พญีัน
นึง ไลลวง จีวติ โกะ แตะ� ไม่ รโฮงะ อื ป อฮั ป มวยญ พะ
โองจาว ละ อ�ื เอญี นึง เวยีง เยรูซาเลม� ครอฮ ปุ เอญี ไล
ลวง พะจาว ละ ปุย จังวตั ซามาเรยี โฮวน ยว่ง�

จาวไน เมือง เอทิโอเปีย เจือ พะเยซู
26 ฟวยจ เซ เตปด่า พะจาว ดวน ฟีลิป� อฮั เฮี ละ อ�ื

�ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เลีฮ ลวง ลัก่เซฮ� โฮว คระ โฮว ปุย
เวยีง เยรูซาเลม ป ฮอยจ ละ ยว่ง กาซา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
มัฮ คระ โอ ปุย ทัน ไลเลีม นึง� 27 ฟีลิป โกฮ โฮว เนอึม�
เญือม เซ โฮว ปุย เมือง เอทิโอเปีย นึง ติ ปุย คระ เซ� มัฮ
จาวไน�* มัฮ ป ระ ไล นึง เมือง เอทิโอเปีย� กซัต เมือง เซ
มัฮ ปรโปวน� มอยฮ อื มัฮ คันด่าซี� จาวไน เซ มัฮ ป ควป
คุม แลน แก ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื เอญี
เน่อมึ โฮว ซุต แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 28 ลไล งาวม อื ปุ
* 8:27 8:27 ลปุง ไพรม อฮั คันที ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่ อ�ื
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เอญี นึง เลาะ ยุฮ แตะ เซ� ลาว นังซื ยุฮ อซิยา ป มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว โฆะ� 29 ลปุ พะจาว ดวน ฟีลิป ตอก เฮ�ี �โฮว
เลียก ซดิ ไม่ เลาะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ฟีลิป ตอ โฮว เคะ อ�ื ฮมอง ลาว อื นังซื อซิยา เซ�
ไฮมญ อ�ื �ป ลาว เปอะ เซ อมั คาวไจ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

31 จาวไน เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ โอ ไก ป อาทิไบ่ เนิ โฮ�
อมั เกียฮ คาวไจ เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ปัว ฟีลิป
ฮาวก งาวม ไม่ แตะ�

32พะทัม ลาว อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
�ปุย เซ โฆย แนฮ ตอก แกะ เมือะ ปุย โรวก ละ ซ มอก

แตะ โฮ� ตอก โรฮ โอ กวน แกะ รกั เญือม ญัป ปุย ฮาึก อื
โฮ� โฆย แนฮ ตอก เซ� 33 เญอืม โชะ ปุย นา อื เซ ไก โตว
ป รเตีฮ ละ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ไก โตว ป เกียฮ รโฮงะ จัต
เจือ อื ละ ปุย� นึง เอจี โอยจ จีวติ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั
เซ พะทัม อซิยา ลาว อื เซ�

34 จาวไน เซ ไฮมญ ฟีลิป ตอก เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ปุย นึง อ�ื อมั มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง
โกะ แตะ ไอฮ� อมั มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ปุย ไฮญ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 35 ฟีลิป ลอต เอนิ รโฮงะ ไลลวง พะเยซู ละ อื เน่อมึ
นึง พะทัม ลาว อื เซ�

36 ลไล โฮว อื นึง คระ เซ ฮอยจ ละ ก ไก รอาวม ติ โดฮ�
จาวไน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ตึต แตะ เซ มัฮ รอาวม� ดัฮ อาึ
รปั บัป่ติซมา นึง อมั แปน�� อฮั เซ� 37 (ฟีลิป โลยฮ อื ละ
อ�ื �ดัฮ เปอะ ปุน เจือ ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ เตือง โอยจ
อ�ื แปน�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เจือ
เยอะ� อาึ เจือ มัฮ พะเยซูครติ กวน พะจาว�� อฮั เซ��*

* 8:37 8:37 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม
งอ่น อ�ื
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38 เญือม เซ ดวน ป กุม เลาะ ยุฮ แตะ ลโล่ะ� ฟีลิป ไม่
จาวไน เซ เลีฮ โตะ รอาวม เตือง ลอา แตะ� ฟีลิป เกือฮ
อื รปั บั ่ปติซมา� 39 เญือม เอจี โอก อื ฮา รอาวม เซ ลปุ
พะจาว ตาว เอนิ ฟีลิป โฮว ฮา อื ก ไฮญ� จาวไน เซ เญาะ
โฮลฮ โตว ยุ ฟีลิป เซ แม� ลอต โฮว นึง คระ ซ โฮว แตะ เซ
ไม่ รพาวม มวน แตะ� 40 ฟีลิป เซ ปังเมอ เอจี ไก แม ป ยุ
ฮอยจ อื ยว่ง อาโซโท� ครอฮ ปุ โฮว ไลลวง พะจาว โครยญ
ยว่ง ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นึง เวยีง ซีซาเรยา�

9
ซาวโล โฮลฮ รพาวม โคระ แตะ
(กก� 22:6-16; กก� 26:12-18)

1 เญือม เซ ซาวโล เยอ พระ ลัง่ ปุย ไม่ อฮั อื ติ แตะ ซ
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มัฮ ลุกซิก พะโองจาว� โฮว เคะ ฮวันา ซตุ
ฆาื อ�ื 2 ปัว โรวก นังซื ลัปลอง ฮอยจ ละ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ
เวยีง ด่ามาซกัต โครยญ โดฮ� ละ ซ ปุน โฮมวต อื โม ป เจือ
ไลลวง พะเยซู� เตอมึ ป รโตฮ อื ยุ� อฮั โตว ปรเมะ ปรโป
วน� ตะ โฮมวต โจก โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เบือ
นังซื ลัปลอง ยุฮ แตะ เซ� 3 ลไล โฮว ซาวโล นึง คระ อา�
เญือม เอจี ซดิ อื ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต เตอ� ซอต ซเปีย เน่
อมึ มะลอง ละ รวติ อื เอนิ� 4 ฆลาื เอนิ ลังเตะ� ฮมอง เซี
ยง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �ซาวโล ซาวโล เมอยุ โคมเฮง เปอะ
อาึ อ�ื� อฮั เซ�

5 ซาวโล ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโอง กุม อาึ� ปะ มัฮ
เปอะ ปุย�� อฮั เซ� พะโองจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ
เยซู ป โคมเฮง เปอะ เซ� 6 โกฮ โฮว เลียก โตะ เวยีง เงอ�
ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู ไก ป ซ รโฮงะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื



กัน ไกญกอ 9:7 xxxv กัน ไกญกอ 9:16

7 โม ป โฮว ไม่ อื เซ ชุง นา เซ� โฆย แนฮ นึง ฮมอง แตะ
เซียง ป โอ แตะ ยุ โกะ อ�ื 8ซาวโล เยอ โกฮ เน่อมึ ฆลาื แตะ
ลังเตะ� เญือม เอจี ไบลญ อื ไง่ แตะ เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี�
โม เซ โตวก โรวก เตะ อื ฆาื อื ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง ด่ามา
ซกัต� 9 ไก เอนิ ลอวย ซเงะ โอ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮ�ี โซม
โตว ป ติ ป เตอื ติ� รอาวม ปุ โรฮ ญุ อ�ื

10 นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ ไก ลุกซิก นึง ติ ปุย� มอยฮ อื
มัฮ อะนาเนีย� ยุ บลอง พะโองจาว ไม่ ฮมอง แตะ เซียง อฮั
อื เฮี ละ แตะ� �อะนาเนีย�� อฮั เซ ละ อ�ื อะนาเนีย โลยฮ
อื ละ อ�ื �เอฮิ� พะโองจาว� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ�

11พะโองจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ โฮว ฮอยจ นึง กอง อฮั
ปุย กอง ซื ไม่ เซ� โฮว ซาวป ไฮมญ ปรเมะ เวยีง ทารโซ ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซาวโล� อาวต เญือะ ยูด่า� ปเล่ีย เฮี กัม
ลัง ไววอน ลัง่� 12 ซาวโล เซ เอจี โฮลฮ ยุ บลอง ฮอยจ ปุย
ป มอยฮ อานาเนีย เคะ แตะ ติ ปุย� ไม่ ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว
แตะ นึง ซ เกือฮ อื ยุ แม โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

13 อะนาเนีย ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโองจาว�
อาึ เอจี โฮวน ฮมอง โฮว ปุย โบ ปุย เซ� อฮั ปุย เซ ยุฮ ป โซะ
ป ไซญ ละ ปุย ไน เปอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 14 ปเล่ีย เอจี
ฮอยจ โรฮ นา เฮ�ี เอจี โฮลฮ โรฮ นังซื ลัปลอง เน่อมึ นึง โม
ซตุ ระ ละ ซ ปุน โจก แตะ โรวก เมาะ โม ป กอก ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 พะโองจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว เคะ อ�ื
อาึ เอจี เลือก ปุย เซ ละ ซ รซอฮ อื ละ อาึ� ไม่ ซ รโฮงะ อื ไล
ลวง อาึ ละ ปุย ตังเมือง ไม่ โม กซัต ไม่ โม อซิราเอน� 16อาึ
ซ เปลีฮ ไอฮ ละ อื เม่ะมัก่ ซ ไมจ อื โอต เบือ ทื อื อาึ อ�ื� อฮั
เซ พะโองจาว�
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17ฟวยจ เซ อะนาเนีย โฮว เนอึม� เลียก โตะ เญือะ เซ�
ยอ่ง เตะ แตะ ราว ซาวโล� อฮั เฮ�ี �เอยีก ซาวโล� พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซู ป เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ ตัม คระ ฮอยจ
เปอะ เซ� ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ นึง ซ เกือฮ อื ปะ เกียฮ
ยุ แม โอเอฮี� ไม่ ซ เกือฮ อื ปะ นาวก นึง ลปุ พะจาว�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ เยอ ดุฮ เอนิ โอเอฮี เน่อมึ นึง ไง่ อื ป ตอก
รปอฮ โอเอฮี โฮ� เกียฮ ยุ แม เอนิ อื โอเอฮี ฮ�ี ลอต โกฮ
โฮว รปั บัป่ติซมา� 19 เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื ปุน แม เรยีง
แด่น แตะ�

ซาวโล ครอฮ ไลลวง พะเยซู จาว
ซาวโล อาวต ไม่ โม ลุกซิก นึง เวยีง ด่ามาซกัต เล่ีญ บุย�

20 เญือม เซ เยอ โฮว ครอฮ เอนิ มัฮ พะเยซู กวน พะจาว
โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โฮวน โดฮ� 21 เมาะ ป โฮลฮ ฮมอง
เงอ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี โม่ มัฮ ปุย ป คัม
ตุง โม ป ทื พะเยซู นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮ� โม่ มัฮ โฆง อื
ฮอยจ นา เฮี ละ ซ โจก แตะ โรวก โม เซ ละ โม ซตุ ระ เซ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 22 ซาวโล โฮว ละ เกียฮ อฮั แตะ โอเอฮี
เบือ อมันัต พะจาว โฮวน ปุๆ� เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ พะ
เยซู พะครติ� อฮั ซโตฮ ซตัฮ อื ละ โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง
ด่ามาซกัต เซ� ปอ เอนิ โอ โม เซ เญาะ โรวต เก�

23 กัง เคะ เอ โม ยวิ ซิงซา ปุ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื
ฆาื อ�ื 24 ซาวโล ปังเมอ ฮมอง อื ไลลวง กัน ตะ ปุย ยุฮ ละ
แตะ เซ� โม เซ มอง โตะ รเวอืะ เวยีง โครยญ โตะ รเวอืะ
เตือง ซเงะ่ รซาวม ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื 25 โม ลุกซิก
เกอ ตาว อื ฆาื อื เมือ ก ซาวม อ�ื เกือฮ อื อาวต โตะ บุ่ง�
ฮาวก ฮรงัโฮรฮ อื เกือฮ โอก เน่อมึ ราว ฆรุง เวยีง เซ�
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ซาวโล ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
26 เญอืม เอจี ฮอยจ ซาวโล นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ไก

รพาวม ฆวต โฮมว ดิ ไม่ โม ป มัฮ ลุกซิก นา เซ� โม เซ ปัง
เมอ ฮลัต นึง อื เตือง โอยจ แตะ� เจือ โตว มัฮ ซาวโล ลุก
ซิก พะเยซู� 27 เญือม เซ บ่าระนาบ่า ตาว อื โฮว เคะ โม
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง ยุ ซาว
โล พะโองจาว นึง คระ ละ อ�ื รโฮงะ โรฮ ตอก อฮั พะโอง
จาว โอเอฮี ละ อ�ื บ่าระนาบ่า รโฮงะ โรฮ อื ละ อื ไลลวง
ครอฮ ซาวโล ไลลวง พะเยซู ไม่ รพาวม กา แตะ นึง เวยีง
ด่ามาซกัต เตอ� 28 เคียง เซ ซาวโล อาวต นา เซ� ตอ เตื
อง ไล เลีม เคะ โม ลุกซิก ป อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� 29 ลอต โฮลฮ ครอฮ ไลลวง พะโองจาว ไม่ รพาวม กา
แตะ� ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม ยวิ ป ลปุง กรกิ� โม เซ ริ ยุฮ
ยุม ไม่ อ�ื 30 โม ป มัฮ เอียกปุ อื ไน พะจาว� เญือม เอจี
ฮมอง อื ไล เซ เยอ� โฮว ตาว อื เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเร
ยา ฆาื อ�ื เกือฮ อื เอญี นึง เวยีง ทารโซ�

31 เญือม เซ โม ครติซจัก นึง จังวตั ยูเด่ีย ไม่ จังวตั กาลิ
ลี ไม่ จังวตั ซามาเรยี เยอ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ จเลิน
แตะ ปุๆ� อาวต ไม่ รพาวม ฆวต นัปทื เนอึม แตะ พะโอง
จาว� มัฮ ลปุ พะจาว ป เกาะ โลม รพาวม อ�ื โม ลุกซิก เกอ
พรุฮแพร เนอมึ เบือ อื โฮวน ปุๆ�

ไอเนอา ไฮ โซะ อื
32 เญอืม เซ เปโตร เอจี โฮวน ยว่ง ฮอยจ อ�ื เลีฮ โรฮ เคะ

ปุย ไน พะจาว ป อาวต นึง ยว่ง ลิตด่า� 33 นา เซ ยุ ป ดัก่
ได่ นึง อื ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ไอเนอา� เอจี ไก ซเตะ เนอึม
โอ อื เญือะ ปุน โกฮ โฮ� 34 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �ไอเนอา�
พะเยซูครติ เกือฮ ปะ ไฮ� โกฮ ชุง� ปอ แปฮ ซัต ไอจ เปอะ
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เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอเนอา เซ โกฮ เอนิ� 35 เมาะ ป อาวต
นึง ยว่ง ลิตด่า ไม่ ป อาวต นึง แควน ชาโรน เนอ� เมือต
เอจี ยุ ไฮ อ�ื เอญี ตื โรฮ เคะ พะโองจาว เบือ อ�ื

ทาบิท่า ป โกฮ ไอม แม
36 นึง ยว่ง ยฟัฟา เยอ ไก ลุกซิก นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ

ทาบิท่า� นึง ลปุง กรกิ อฮั โด่รคา ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื �ปอยฮ�
ละ� ปรโปวน เซ ยุฮ ลอป กัน ไมจ ละ ปุย ไม่ เรอึม แตะ ป
ตุก ป ญัก เตือง ซเงะ่ รซาวม� 37 เญือม เซ เยอ ปรโปวน
เซ โซะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปุย นา เซ ฮาวม อ�ื ละ อาึง อื
โตะ เญือะ คัก ฮลาวง อ�ื 38 ยว่ง ลิตด่า ไม่ ยว่ง ยฟัฟา ซดิ
ไม่ ปุ แตะ� โม ลุกซิก นา เซ เญอืม ฮมอง อื อาวต เปโตร ก
ซดิ อ�ื ดวน ปุย โฮว เคะ อื ลอา ปุย� กอก อื เอญี รปิ เคะ
แตะ ฆาื อ�ื

39 เปโตร โกฮ โฮว เอนิ ไม่ อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื ปุย
ตาว อื ฮาวก ฮอยจ โตะ เญือะ คัก ฮลาวง เซ� โม ป มัฮ
แมฮงั เงอ ฮอยจ อาวต รวติ รเวยีง อ�ื เปลีฮ เครองึ เซอกึ
ยุฮ โด่รคา เซ ละ แตะ เญือม ไอม ลัง่ อื เกือฮ เปโตร ยุ อ�ื
เยอืม ไม่ อ�ื

40 เปโตร เกือฮ โม เซ โอก ก พริ เตือง โอยจ อ�ื ชุง นึง
มะฆราวง แตะ ไววอน� ฟวยจ เซ พัต ติ แตะ ลัก่ ป ยุม เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ทาบิท่า� โกฮ�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ ไบลญ
เอนิ� เญือม เอจี ยุ อื เปโตร เยอ� โกฮ งาวม� 41 เปโตร
เดือะ โตวก เตะ อื เกือฮ อื ชุง� กอก โม ปุย ไน พะจาว ไม่ โม
แมฮงั เซ เกือฮ อื ยุ เอจี โกฮ ไอม อ�ื 42 กัน เซ เยอ พรุ เฮอื
เล่ีป ยว่ง ยฟัฟา� โฮวน ป เจือ พะโองจาว เบือ อ�ื 43ฟวยจ
เซ เยอ เปโตร อาวต ไม่ ป ยุฮ ฮกั ยว่ง ยฟัฟา ติ วงั� มอยฮ
ป ยุฮ ฮกั เซ มัฮ ซีโมน�
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10
เปโตร ไม่ โคระเนลิโอ

1 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ โคระเนลิโอ� อาวต นึง เวยีง
ซีซาเรยา� แปน ไนลอยะ ละ โม ตฮนั ติ มู ป อฮั ปุย มัฮ
มู อติาลี ไม่� 2 มัฮ ปุย ทื เนอึม พะจาว เตือง โกะ อื เตือง
เญือะ อื ปุย เซ� มัฮ ปุย กอ โฮวน ป เกือฮ ละ ป ตุก ป ญัก�
ไววอน ลอป ละ พะจาว ไม่ อ�ื 3 เมาะ เวลา ลอวย โมง เมือ
กปู อ�ื ยุ บลอง ที เอญี เตปด่า พะจาว เคะ แตะ ติ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �โคระเนลิโอ�� อฮั เซ�

4 ไนลอยะ เซ แก อื ไม่ รพาวม ฮลัต แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�จาวไน� เมอ อฮั เปอะ ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
เตปด่า เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �รซอม ไววอน เปอะ ไม่ กัน

เรอมึ เปอะ ป ตุก ป ญัก เซ เอจี ฮาวก ฮอยจ ลัก่กา พะจาว�
แปน โรฮ ควน โตก อื ละ ปะ� 5ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ดวน ปุย
โฮว นึง ยว่ง ยฟัฟา� โฮว กอก ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ
เซ� เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี 6 เปโตร เซ เอจี ฮาวก เญือะ ซีโมน
ป มัฮ ป ยุฮ ฮกั� เญือะ เซ อาวต เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม��
อฮั เซ เตปด่า เซ�

7 เญือม เอจี เอญี เตปด่า ป ลปุง ไม่ อื เซ ฮา อ�ื โคระเน
ลิโอ กอก กวนไจ ยุฮ แตะ ลอา ปุย ไม่ ตฮนั ป นัปทื เนอึม
พะจาว ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ป กอ ไจ กอ ดวน อ�ื 8 โคระเนลิ
โอ รไปฮ ป ยุ แตะ ละ อื โครยญ เจือ� ฟวยจ เซ ดวน อื โฮว
นึง ยว่ง ยฟัฟา�

9 ปวยฮ พริ เซ แม โม เซ โฮว เนอมึ� เญอืม ฮอยจ อื ซดิ
ไม่ ยว่ง ยฟัฟา เอจี ซ งอ่น ซเงะ เอ� ปุก เญอืม ฮาวก อาวต
เปโตร นึง ดัต่ฟะ เซ ละ ซ ไววอน แตะ� 10 เปโตร ฮวิ ฆวต
โซม� ลไล บรี ปุย โซม ละ อื เปโตร โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี�
11ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ ติ แตะ� ชวน เครองึ ตอก บว่ตชุ ระ
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นึง อื ติ ปลัฮ� ปุก เตือง ปาวน โจง อ�ื เลีฮ ฮอยจ ลังเตะ�
12 กไน อื เซ ไก โกะพริ โกะย่วง นึง ไม่ ซโอยญ ซไอป� ไซม
ไล่ โครยญ เจือ� 13 ฮมอง ลอยฮ เซียง ป อฮั เฮี ละ แตะ�
�เปโตร� โกฮ มอก ปอน�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �โอ พะโองจาว� แปน โตว ตอก
เซ� อาึ ปอน โตว ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ ป รแอม ไล ติ
ชวง�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ฮมอง แม ลอยฮ เซียง อฮั เฮ�ี �ป เอจี เกือฮ พะจาว
แปน ป ซงะ่ ละ แตะ ปุ เญือะ อฮั มัฮ ป รแอม�� อฮั เซ ละ
อ�ื

16 เปลีฮ ติ แตะ ละ อื ตอก เซ โทน ลอวย โฮน� ฟวยจ เซ
เครองึ ตอก บ่วตชุ ชวน อื เซ ฮาวก แม มะลอง�

17 ลไล รงัมะ ลัง่ รพาวม เปโตร นึง ป ยุ บลอง แตะ เซ�
ฮอยจ โม กวนไจ โคระเนลิโอ นึง� โม เซ เอจี ซาวป ไฮมญก
ไก เญือะ ซีโมน� เอจี ฮอยจ เอนิ โบ โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ
อ�ื 18กอก ไฮมญ อาวต ซีโมน เปโตร นา เซ ไม่ โอ อื อาวต�

19 ลไล งอ่ต ลัง่ เปโตร ไลลวง ป ยุ บลอง แตะ เซ� ลปุ
พะจาว รโฮงะ อื ละ อ�ื �เฮ�ิ แลนๆ ฮอยจ ซาวป ปุย เปอะ
ลอวย ปุย นา เฮ�ี 20 โกฮ� เลีฮ โฮว ไม่� ทัน โตว เญือะ ซอง
ไซ นึง� เอจี มัฮ ป ดวน อาึ ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 เปโตร เลีฮ เนอึม เคะ โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี มัฮ
อาึ เฮี ป ซาวป โม เปะ เซ� โม เปะ มัฮ ฮอยจ เปอะ ไลลวง
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โคระเนลิโอ ป มัฮ ไน ลอยะ เซ
มัฮ ปุย ทื เนอึม พะจาว ไม่ ซืไซ แตะ� โม ยวิ นัปทื อื เตือง
โอยจ แตะ� โคระเนลิโอ เซ เอจี ฮมอง ดวน เตปด่า พะจาว
แตะ กอก ปะ ฮาวก เคะ แตะ ติ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปะ ฮาวก
เญือะ แตะ ละ ซ งอ่ต อื ลปุง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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23 เปโตร เกือฮ โม เซ ฮาวก ไอจ เญือะ เซ ติ ซาวม� เญื
อม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี เปโตร โกฮ โฮว ไม่ อ�ื โม ป มัฮ เอยีก
ปุ ไน พะจาว นึง ยว่ง ยฟัฟา โฮว โรฮ ไม่ อื งอ่น� 24 ปวยฮ
แม พริ ติ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา ก อาวต โคระเนลิโอ
เซ� ปุย เซ รกวน เปโตร ฮอยจ เคะ แตะ� เอจี กอก อาึง
คระ เฌือต แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ เกือฮ อื มอง อื นึง เญือะ
แตะ� 25 เญือม ซ ฮาวก เปโตร นึง เญือะ อ�ื โคระเนลิโอ
รโนฮ รชงึ อ�ื โมป โบ ชวง อ�ื ไว อ�ื 26 เปโตร ลบุ่ฮ อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ ชุง� อาึ มัฮ โรฮ ปุย ปลัฮเตะ ตอก ปะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 อู ดิ ปุ เลียก ฮอยจ โตะ เญือะ� ยุ รโจะ ปุย โฮวน�
28 เปโตร อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โอ โม ยวิ
ลัง ฮาวก เญือะ ปุย ตังเมือง ไม่ โอ อื เกียฮ รโจะ รไม่ ดิ ไม่
อ�ื พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ อาึ ยุง ซโตฮ อื โอ เญือะ ไมจ
อฮั รแอม ไม่ ปุย� ปุย โอ เกียฮ รโจะ ไม่� ปุ เญือะ ไมจ อฮั�
29 เคียง เมอ ดวน เปอะ ปุย โฮว กอก อาึ อ�ื อาึ เลฮ โตว�
อาึ ฮอยจ เนอึม ฆาื� อาึ ปัว ไฮมญ เปอะ ติ มวยญ� เมอ ป
กอก เปอะ อาึ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

30 โคระเนลิโอ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปาวน ซเงะ เอจี ฟวยจ�
อาึ ไววอน นึง เญือะ แตะ เมาะ ลอวย โมง เมือ กปู อื ตอก
ปเล่ีย เฮ�ี เญือม เซ เยอ ฮอยจ งอ่ม ปุย นึง ติ ปุย� จาวป
เครองึ รโอฮ� ชุง โบ เยอะ� 31 อฮั เฮี เนิ� �โคระเนลิโอ�
รซอม ไววอน เปอะ พะจาว เอจี ฮมอง อ�ื กัน เรอึม เปอะ
ป ตุก ป ญัก เซ พะจาว เอจี ไตม โรฮ อ�ื 32 ไมจ เปอะ ดวน
ปุย โฮว กอก ซีโมน เปโตร นึง ยว่ง ยฟัฟา� อาวต เญือะ
ซีโมน ป ยุฮ ฮกั โฮ� เญือะ ฮาวก อื เซ ไก เฆียง รอง ปลัฮ
รอาวม�� อฮั เซ เนิ ปุย เซ เยอ� 33 อาึ ดวน เอนิ ปุย โฮว
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กอก เปอะ ฆาื อ�ื ญันด่ี ไม่ ฮอยจ เปอะ� เอะ ปเล่ีย เฮี เอจี
อาวต ซองนา พะจาว เตือง มู แตะ� เมาะ ป ดวน พะจาว
เปอะ อฮั� อฮั เนิ เมิฮ� เอะ ฆวต ฮมอง เงอะ�� อฮั เซ ละ
เปโตร โคระเนลิโอ เซ�

เปโตร รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุย ตังเมือง
34 เญอืม เซ เปโตร อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย อาึ เอจี ที เนิ� พะจาว

ไก โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื 35 ปุย โครยญ เจือ ปุย เยอ ป ทื เนอึ
ม พะจาว ไม่ ยุฮ อื กัน ซื กัน ไซ เยอ� ปุก ตื รพาวม อื โค
รยญ โฆะ อ�ื 36พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เมือง อซิ
ราเอน� มัฮ เกือฮ อื ปุย โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ
พะเยซูครติ ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ตึน
ซ เอจี ยุง เปอะ ไลลวง เซ� 37 มัฮ ป พรุ เฮอื เล่ีป ลลาึง โม
ยวิ เตือง โอยจ อ�ื ไลลวง เซ เมือ โรง อื เกิต นึง จังวตั กาลิ
ลี ฟวยจ ครอฮ โยฮนั ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย รปั บัป่ติซมา�
38 มัฮ ไลลวง พะเยซู ปุย ยว่ง นาซาเรต ตอก เอจี ฮมอง โม
เปะ อื เซ� พะจาว ดุฮ ลปุ แตะ นึง อื ไม่ อมันัต แตะ� พะ
เยซู โฮว เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ โครยญ โดฮ� ยุฮ กัน ไมจ กัน
ญุ่ก ละ ปุย� เมาะ ป อาวต ไม่ คัม ตุง พี ซาตัน แตะ เกือฮ
อื ไฮ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ปุน ยุฮ อื ตอก เซ นึง อาวต พะจาว
ไม่ อ�ื

39 �เมาะ ป ยุฮ ป อฮั อื นึง แควน ยูเด่ีย ไม่ เวยีง เยรูซา
เลม โครยญ เจือ เยอ� เอจี มัฮ เอะ เฮี ป ปุน แปน ซกิ พญีัน
ละ อ�ื เอจี มัฮ โม ยวิ ป ยุฮ ยุม ไม่ อื ป เคิง อื นึง ไมะซาว
แควง� 40 เญือม เอจี ไก อื ลอวย ซเงะ เอ พะจาว ปังเมอ
เกือฮ อื โกฮ ไอม แม� เกือฮ อื เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย� 41 มัฮ
โตว เปลีฮ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เปลีฮ อื ละ เอะ ป
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มัฮ พีญัน เลือก พะจาว อาึง� เอะ เอจี โฮลฮ โซม ดิ ไม่ เญื
อม โกฮ ไอม โรง อื เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� 42พะเยซู ดวน เอะ
ครอฮ ไลลวง เฮี ละ ปุย� ไม่ เกือฮ อื เอะ รโฮงะ ไลลวง ดุฮ
พะจาว อื แปน ป รเตีฮ ปุย� เตือง ป ยุม ป ไอม� 43 เมาะ ป
ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี รโฮงะ ตื อาึง ไลลวง พะเยซู เซ โค
รยญ โฆะ แตะ� มัฮ รโฮงะ อื ไล เฮ�ี �เมาะ ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อ�ื พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เบือ มอยฮ พะ
เยซู เซ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ โม ป ซึป ลปุง พะจาว��

ปุย ตังเมือง รปั โรฮ ลปุ พะจาว
44 ลไล อู ลัง่ เปโตร เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง

โม ป ฮมอง ลปุง เซ โครยญ โฆะ อ�ื 45 โม ยวิ ป เอจี เจือ
พะเยซู ป ฮอยจ ดิ ไม่ เปโตร เซ� เงอตึ นึง เกือฮ พะจาว ลปุ
แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� 46 โม เซ ฮมอง อฮั อื ลปุง ปุย โฮวน
เจือ ไม่ ลืลาว อื พะจาว�
เญอืม เซ เปโตร อฮั อื ละ ปุโฮมว แตะ เซ ตอก เฮ�ี 47�โม

เฮี เอจี รปั โรฮ ลปุ พะจาว ตอก เอะ โรฮ� มัฮ ปุย ป เกียฮ
คัต โม เฮี โอ รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม เมอ�� อฮั เซ� 48 เป
โตร ดวน เอนิ อื รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม นึง มอยฮ พะเยซู
ครติ� โม เซ ปัว แม เปโตร อาวต ไม่ แตะ ลอา ลอวย ซเงะ�
เปโตร อาวต เนอมึ ไม่ อ�ื

11
เปโตร รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ ครติซจัก

1 โม ป มัฮ ไกญกอ ไม่ โม เอียกปุ ไน พะจาว ป อาวต นึง
จังวตั ยูเด่ีย เยอ� ฮมอง โรฮ รปั ปุย ตังเมือง ลปุง พะจาว
โรฮ� 2 เญือม ฮาวก เปโตร นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โม
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ยวิ ป เรยีง ลัง่ เนน รติกิต เติ เปโตร ฆาื อื ตอก เฮ�ี 3 �ปะ
เกียฮ ฮาวก โน่ง เปอะ เญือะ ป โอ ไอฮ รติกิต เมอ� โซม ดิ
โน่ง เปอะ ไม่ เมอ�� อฮั เซ ละ เปโตร�

4 เปโตร ลอต เอนิ รโฮงะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ
อื แปน ไล อื ตอก เฮ�ี 5 �เญือม อาวต อาึ นึง ยว่ง ยฟัฟา
ลไล ไววอน เนอะ� อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� ชวน เครองึ
ตอก บ่วตชุ ระ ติ ปลัฮ� ปุก เตือง ปาวน โจง อ�ื เลีฮ เน่
อมึ มะลอง ฮอยจ โบ อาึ� 6 เญือม แลน ที เยอ อาึ ยุ โกะ
พริ โกะยว่ง� ซโอยญ ซไอป� ไซม ไล่ ไม่ โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื
7อาึ ฮมอง โรฮ เซียง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �เปโตร� โกฮ มอก
ปอน�� อฮั เซ เนิ�

8 �อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโองจาว� แปน โตว
ตอก เซ� อาึ ปอน โตว ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ ป รแอม
ไล ติ ชวง�� อฮั เซ ละ�

9 �ไก แม เซียง เน่อมึ มะลอง เซ ติ โฮน แม� อฮั เฮ�ี
�ป เอจี เกือฮ พะจาว แปน ป ซงะ่ ไล เยอ� ปุ เญือะ อฮั มัฮ
ป รแอม�� อฮั เซ เนิ� 10 เกิต ตอก เซ โทน ลอวย โฮน�
ฟวยจ เซ โอเอฮี เซ เตือง โอยจ อื ฮาวก แม นึง มะลอง�

11 �เญือม เซ ปุก เญือม ฮอยจ ปุย เญือะ ก อาวต เอะ
ลอวย ปุย� มัฮ ป ดวน ปุย เวยีง ซีซาเรยา ฮอยจ เคะ อาึ�
12 ลปุ พะจาว ดวน อาึ โฮว ไม่ อื ไม่ เกือฮ อื อาึ โอ ซองไซ
นึง� โม เอียกปุ อู ไน พะจาว เตือง แลฮ ปุย อื เฮี โฮว โรฮ
ไม่ เยอะ� เอะ โฮว เลียก เนอึม เญือะ โคระเนลิโอ เซ เตื
อง มู แตะ� 13 ปุย เซ รโฮงะ โรฮ ยุ แตะ ชุง เตปด่า โตะ
เญือะ แตะ ติ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ดวน ปุย โฮว ยว่ง
ยฟัฟา� โฮว กอก ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ� เกือฮ ฮอยจ
นา เฮ�ี 14 เปโตร เซ ซ รโฮงะ ลปุง ตอก ซ เกือฮ เปอะ โปน
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มัป่ ละ เปอะ� เตือง ปะ เตือง เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ โค
ระเนลิโอ เตปด่า เซ�

15 �อาึ เดอมึ มัฮ เมาะ อฮั ไลลวง เซ เญีย่ะ โน่ง� ลปุ พะ
จาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง โม เซ� ตอก เญอืม เลีฮ อาวต อื นึง
เอะ เมือ โรง อื โฮ� 16 เญอืม เซ อาึ โตก เอนิ ละ อฮั พะโอง
จาว อื ตอก เฮ�ี �โยฮนั เกือฮ เนอึม ปุย รปั บัป่ติซมา นึง
รอาวม� โม เปะ เอ ปังเมอ ซ รปั เปอะ บัป่ติซมา นึง ลปุ พะ
จาว�� อฮั เซ เนิ� 17 เคียง เกือฮ พะจาว ลปุ แตะ ละ ปุย
ตังเมือง ตอก โรฮ เกือฮ อื ละ เอะ ป เอจี เจือ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ เซ� อาึ อมั เกียฮ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน เนอะ ป
อฮั พะจาว�� อฮั เซ�

18 โม เซ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั อื เซ เญือะ เติ โตว อ�ื ลื
ลาว โรฮ พะจาว เบือ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� พะจาว
เอจี โพต โรฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ ละ ซ โฮลฮ อื จีวติ เนอมึ แตะ�� อฮั เซ�

ไลลวง ครติซจัก เวยีง อนัทิโอก
19 เญอืม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน� โม ปุย ไน พะจาว แตก

ฟุง ฆาื โคมเฮง ปุย แตะ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง ฟีนิเซีย ไม่
เมือง ไซปรตั ไม่ เวยีง อนัทิโอก� รโฮงะ ลปุง พะจาว ละ โม
ยวิ โน่ง� 20 กัง เคะ เอ โม ลุกซิก เมือง ไซปรตั ไม่ เมือง ไซ
รนิ ฮอยจ เวยีง อนัทิโอก งอ่น� ครอฮ โรฮ ไลลวง พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซู เซ ละ ปุย ตัง เมือง� 21 อมันัต พะจาว
อาวต ไม่ อ�ื โฮวน ป เจือ ป เอญี เคะ พะโองจาว เบือ อ�ื

22 ครติซจัก ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ฮมอง โรฮ อื
ไลลวง โม เซ� ดวน บ่าระนาบ่า โฮว ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิ
โอก ฆาื อ�ื 23 เญอืม เอจี ฮอยจ บ่าระนาบ่า นา เซ� ไม่ ยุ อื
ตอก โพต พะจาว กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ ปุย� ญันด่ี ปีติ ไม่ อ�ื



กัน ไกญกอ 11:24 xlvi กัน ไกญกอ 12:3

ซตอก รเงอ่มึ โม เซ เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เนอึ
ม รพาวม อื ละ พะโองจาว� 24บ่าระนาบ่า มัฮ ปุย ไมจ ไล�
นาวก นึง ลปุ พะจาว� ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
โฮวน ป ฮอยจ เจือ พะโองจาว นา เซ�

25ฟวยจ เซ บ่าระนาบ่า โฮว เคะ ซาวโล นึง เวยีง ทารโซ�
26 เญือม เอจี โฮลฮ อื ยุ อู บะ โรวก อื เอญี นึง เวยีง อนัทิ
โอก� ปุย ลอา เซ อาวต ดิ ไม่ ครติซจัก นา เซ เตม ติ เนอึ
ม� เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย โฮวน ปุย� มัฮ นึง เวยีง อนัทิ
โอก เซ นา ก อฮั โรง ปุย �ครซิเตียน� ละ โม ลุกซิก พะเยซู
เยอ�

27 เญือม เซ เยอ ไก โม ป ซึป ลปุง พะจาว งอ่น เลีฮ เน่
อมึ เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� 28 โม เซ
มอยฮ อากาโบ่ ติ ปุย� โกฮ ชุง รโฮงะ อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ
พะจาว เกว ไม่ ไลลวง ซ เกิต กัน โซะไซญ ไปลญ เออปึ ปุย
เล่ีป ปลัฮเตะ� กัง เคะ เอ� ไปลญ เออปึ เซ เกิต เนอมึ เจน
แปน คลาวด่ีโอ กซัต ระ� 29 โม ลุกซิก นา เซ ตะ รโปะ มาื
ฆาื อื ละ โม เอียกปุ แควะ คัต แตะ ไน พะจาว นึง จังวตั ยู
เด่ีย ตัม เมาะ ไก เมาะ โยะ อื โครยญ โฆะ แตะ� 30 ยุฮ เนอึ
ม อื ตอก เซ� รโปะ อื นึง บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล ฮอยจ ละ
โม ป กวต ไน ครติซจัก เซ�

12
เฮโรต โคมเฮง ปุย ไน ครติซจัก

1 เญือม เซ เยอ กซัต เฮโรต ซาวป โคมเฮง ปุย ไน ครติซ
จัก งอ่น� 2 เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ยาโคโบ่ ป มัฮ เอียกระ โย
ฮนั นึง วจิ� 3 เญอืม เอจี ยุ อื ปุก อื รพาวม โม ยวิ� โฮมวต
แม เปโตร ละ อื ฆาื อ�ื เญือม เซ มัฮ เวลา โซม ปุย คโนม
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ปัง โอ ไก เจือ� 4 เญอืม เอจี โฮมวต อื เปโตร เซ� ดุฮ อื โตะ
คอก� มอป อาึง อื ละ ตฮนั ปาวน มู� ติ มู ปาวน ปุย� เกือฮ
อื มอง แลน อ�ื เฮโรต ตะ มอป อื ละ โม ลัปซด่อน เญือม
เอจี ฟวยจ กัน โซม เลียง ฌาว�

5 มัฮ เซ ป คัง อื อาึง เปโตร ฆาื อื โตะ คอก เกอ� ครติซ
จัก ปังเมอ ไววอน เนอึม ไววอน แนม ละ พะจาว เพือ เป
โตร�

เปโตร โปน คอก
6 ไน ซาวม เซ เอนิ� กา เฆียง โฮลฮ เฮโรต มอป เปโตร ละ

โม ลัปซด่อน� เปโตร ไอจ ซน่ะ ตฮนั ลอา ปุย� โจก ปุย นึง
โม่ะเฮลีจ ลอา เซน� ป มอง ญัม โตะ รเวอืะ คอก ไก โรฮ�
7 เญอืม เซ เปโตร เยอ ฮอยจ งอ่ม เตปด่า พะจาว เคะ อื ติ�
รงั ซเปีย อื ซอต เอนิ โตะ คอก เซ� เตปด่า เซ ไปญ ซองัปา
อ�ื ซอ อ�ื �โกฮ เอนิ� ซไจ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม่ะเฮลีจ เซ
ฆัฮ เอนิ ฮา เตะ อ�ื

8 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โจต โม่ะฮุต� จาวป เกิป
เปอะ�� อฮั เซ� เปโตร ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั อื ละ แตะ
เซ� เตปด่า เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �จาวป ลปิ ซโอว เปอะ�
โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เปโตร โอก โฮว ฟวต เนอึ
ม อ�ื ยุง โตว มัฮ อื ป เนอมึ ป ยุฮ เตปด่า ละ แตะ เซ� แกต
ลัง่ อื มัฮ รโมะ แตะ� 10 เญือม เอจี โปน อื ป มอง ญัม ติ
ลอา คัก เกอ� ฮอยจ ละ รเวอืะ ไร� เอจี มัฮ คระ โอก ปุย
ฮอยจ ละ เมือง� รเวอืะ เซ โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ ละ อ�ื โอก
โฮว ลอยจ แม ยุฮ กอง ติ กอง� เญือม เซ เยอ เตปด่า เซ
ไฆร เอนิ ฮา เปโตร�

11 เญือม เอจี ยุง เปโตร คิง แตะ� อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ
เอจี ยุง เนอมึ เมอะ ดวน พะจาว เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว เรอมึ
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อาึ� เกือฮ โปน อมันัต เฮโรต� ไม่ โปน เนอะ กัน ไฮะฮอน
ตะ โม ยวิ ยุฮ ละ แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

12 เญอืม เอจี ยุง อื คิง แตะ ตอก เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง
เญือะ มาเรยี ป มัฮ มะ โยฮนั มาระโก� เญือะ เซ กัมลัง ร
เจอมึ ไววอน ปุย นึง� 13 เปโตร ลฆุฮ รเวอืะ ฆรุง ละ อ�ื ไก
กวนไจ ติ ปุย� ปรโปวน เซ มอยฮ โรเด่� โอก งอ่ต ป มัฮ อ�ื
14 เญอืม เอจี ยุง อื มัฮ อื ลเลาะ เปโตร เยอ� เญือะ ยุง โตว
โปฮ รเวอืะ ละ อื นึง มาวก ลอน แตะ� ตอ เอญี รโฮงะ มัฮ
อื เปโตร ป ชุง ลัก่กา รเวอืะ เซ�

15 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เงา่ะ เปอะ�� อฮั เซ� ปร
โปวน เซ อฮั แนฮ อื มัฮ ป เนอึม ป อฮั แตะ เซ� โม เซ อฮั
เฮ�ี �มัฮ เตปด่า กุม โกะ อื ไอฮ ยุง่�� อฮั เซ�

16 เปโตร เยอ ลฆุฮ แนฮ ลัง่ รเวอืะ ลัง่� กังเคะ เอ เญอืม
เอจี โปฮ ปุย รเวอืะ ละ อ�ื ยุ เนอึม มัฮ อื เปโตร� โม เซ เง
อตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 17 เปโตร ยวก เตะ แตะ ละ อื เกือฮ
โม เซ โฆย� รโฮงะ ไลลวง เกือฮ พะจาว แตะ โอก ฮา คอก
เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ อฮั เฮ�ี �รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ ยาโค
โบ่ ไม่ โม เอียกปุ อู ไน พะจาว เกือฮ ยุง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ เปโตร ลอต โอก โฮว ก ไฮญ�

เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มอง ญัม
18 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อี ซุกซัก เนอมึ โอเอฮี ละ โม ตฮนั

เซ นึง โอ อื ยุง ก โฮว ก เอญี เปโตร� 19 เฮโรต ดวน ปุย โฮว
ซาวป เปโตร ปังเมอ โอ ยุ อ�ื ลอต ไตซวน อื นึง โม ป มอง
ญัม เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มอง ญัม เซ ฆาื
อ�ื

เฮโรต ยุม
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กัง เคะ เอ กซัต เฮโรต เลีฮ เน่อมึ จังวตั ยูเด่ีย โฮว ฮอยจ
นึง เวยีง ซีซาเรยา� อาวต นา เซ ติ วงั� 20 เญอืม เซ เฮโรต
รอก พาวม นึง ปุย เมือง ไทระ ไม่ ปุย เมือง ไซด่อน� โม เซ
โฮว ดิ เคะ อื แปน มู แตะ� เญือม เอจี โฮลฮ อื บ่ลาซโท ป
แลน แก เญือะ กซัต เซ แปน ปุโฮมว แตะ� ปัว แม ปุก ปอ
ปุ แตะ ไม่ กซัต เซ� มัฮ ปัว อื ตอก เซ นึง โฮลฮ บัน่เมือง อื
เซ โซม เบือ บัน่เมือง ยุฮ กซัต เซ�

21 เญือม เอจี เติง ซเงะ พัต อื เฮโรต จาวป เครองึ กซัต
แตะ� งาวม นา ก งาวม คึ ยุฮ แตะ เซ� ฟวยจ เซ อฮั โอ
เอฮี ละ โม ลัปซด่อน� 22 โม ลัปซด่อน อฮั เฮี เรยีง� �มัฮ ล
เลาะ พะจาว� มัฮ โตว ลเลาะ ปุย ทัมมด่า�� อฮั เซ� 23 เญื
อม เซ เยอ เตปด่า พะจาว เกือฮ เฮโรต อาวม เอนิ ป โซะ ฆาื
โอ อื เกือฮ พะจาว ไก โญต ไก ซัก� เกือฮ เฆรยีก กุก เนะ
ซองั อื ฮอยจ ละ ยุม อ�ื

24 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ลปุง พะจาว พรุ เฮอื
ลัง่ ยุฮ แตะ โฮวน ปุ ปุ�

25บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เยอ� เญอืม เอจี ฟวยจ คระ โฮว
อ�ื เอญี เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� โรวก โยฮนั มาระโก
โฮว ไม่ แตะ�

13
บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล โอก โฮว

1 เญือม เซ เยอ ไน ครติซจัก นึง เวยีง อนัทิโอก ไก ป ซึป
ลปุง พะจาว นึง งอ่น� ไม่ โม ป เกียฮ เพอกึ ปุย นึง งอ่น�
มัฮ บ่าระนาบ่า ติ� ไม่ ซิเมโอน ป อฮั ปุย ลอง ไม่ ติ� ไม่ ลูคิ
โอ ปุย เมือง ไซรนิ� ไม่ มานาเอน ป โฮลฮ ปุย เลียง ดิ ไน
เญือะ ติ ไม่ กซัต เฮโรต ไพรม อ�ื ไม่ ซาวโล ติ� 2 ลไล ไว
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วอน โม เซ ละ พะจาว ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ� ลปุ พะจาว
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ดุฮ บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เกือฮ
แปน ป ยุฮ กัน ป ดวน อาึ อื ยุฮ�� อฮั เซ� 3 เญือม เอจี
ฟวยจ เออปึ แม อื ป โซม แตะ ไม่ ไววอน ยอ่ง อื เตะ แตะ
ราว บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เยอ� ลอต เอนิ เกือฮ อื โอก โฮว�

ปุย โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เกาะ ไซปรตั
4 ปุย ลอา เซ เคียง เอจี โฮลฮ ลปุ พะจาว ดวน โฮว เยอ�

เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง เซลูเคีย� ฟวยจ เซ บุก ซปาว รอาวม
ฮอยจ ละ จังวตั ป มัฮ เกาะ ไซปรตั� 5 เญือม เอจี ฮอยจ อื
นึง ยว่ง ซาลามี� ครอฮ ลปุง พะจาว โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ
โฮวน โดฮ� โยฮนั มาระโก เรอมึ โรฮ อ�ื

6 เญือม เอจี พา อื เกาะ เซ ฮอยจ ละ ยว่ง พาโฟ เยอ�
รโตฮ ยุ ปุย ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน เบือ กทา กทอง แตะ ติ
ปุย� มัฮ โรฮ ป อฮั ติ แตะ เกียฮ ซโปก� มัฮ โม ยวิ� มอยฮ
อื มัฮ บ่าระเยซู� 7 มัฮ ปุโฮมว จาวเมือง จังวตั เซ� เซระกิ
โอ ปาวลัต ป มัฮ จาวเมือง เมือง เซ มัฮ ปุย ไบลฮ พันญา�
กอก บ่าระนาบ่า เอญี เคะ แตะ ไม่ ซาวโล นึง รไม่จ อื ฮมอง
ลปุง พะจาว� 8 บ่าระเยซู เซ มอยฮ อื นึง ลปุง กรกิ มัฮ เอ
ลูมา� มัฮ ปุย เกียฮ โกว อมันัต พี� เกกัมฮอน ป อฮั บ่าระ
นาบ่า ไม่ ซาวโล นึง ฆวต ตุฮเตฮ อื ป มัฮ จาวเมือง เซ โอ
เกือฮ เจือ พะจาว� 9 เญือม เซ ซาวโล ป อฮั โรฮ ปุย ปาว
โล ละ เซ� นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว� แก ที เอลูมา เซ�
10 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ กวน พี ซาตัน� นาวก เปอะ
นึง ป โอ เนอึม ไม่ บ่วก รพาวม เปอะ� เกละ เปอะ ยุ กัน
ซื กัน ไซ โครยญ เจือ� อมั มัฮ โอ เปอะ ซ เคราะ ติ ชวง ริ
แตะ เฌาะ ลปุง เนอมึ ยุฮ พะจาว เกือฮ แปน ลปุง โอ เนอมึ
เซ� 11ปเล่ีย เฮี ปะ ซ อาวม เปอะ เตะ พะจาว ฆาื อ�ื ซ จัก
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เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ ซเงะ ติ วงั เอนิ�� อฮั เซ
ละ อื ปาวโล เยอ�
เญอืม เซ เยอ เฟียก เอนิ ไง่ จุบัน่ เอนิ� โฮว ซาวป บู่เบื่อ

โอเอฮี ละ ซ เกือฮ อื ปุย โตวก เตะ แตะ� 12 จาวเมือง เซ
เญือม โฮลฮ อื ยุ เกิต โอเอฮี ตอก เซ� เงอตึ เนอึม นึง ไล
ลวง พะโองจาว ป เพอกึ ปุย ละ แตะ เซ� ลอต เอนิ เจือ พะ
โองจาว เบือ อ�ื

ไลลวง ป เกิต นึง ยว่ง อนัทิโอก แควน พซีิเด่ีย
13ปาวโล ไม่ โม ปุโฮมว อื บุก ซปาว รอาวม เน่อมึ นึง ยว่ง

พาโฟ ฮอยจ ละ ยว่ง เพอเก แควน พัมฟีเลีย� โยฮนั มาระ
โก ละ โม เซ นา เซ� ลอต เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
14 โม เซ โอก ฮา ยว่ง เพอเก ลอต ฮอยจ ละ ยว่ง อนัทิโอก
แควน พซีิเด่ีย� เญอืม เอจี เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ� ฮาวก งาวม
โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ นึง ยว่ง เซ� 15 เญอืม เอจี ฟวยจ ลาว
ปุย นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ นังซื ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว เยอ� โม ฮวันา โฮงซุต เซ ดวน ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ บ่า
ระนาบ่า ไม่ ปาวโล� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกปุ� ดัฮ เปอะ ไก
ลปุง ฆวต ซตอก รเงอ่มึ ปุย โฮ� อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ปาวโล ชุง ยวก เตะ แตะ ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป
มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไม่ โม เปะ ปุย ตังเมือง ป ทื เนอึม
พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ งอ่ต� 17พะจาว ทื โม อซิราเอน เฮี
เอจี เลือก จัตเจือ ไพรม เอะ� เญอืม อาวต อื นึง เมือง อยีปิ
เกือฮ อื พรุฮ โฮวน ปุๆ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื โอก ฮา เมือง เซ
เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� 18 พะจาว โอต แนฮ ป ยุฮ ป อฮั
โม เซ� ติ เจน อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอมึ� 19 เญื
อม เซ พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย อาแลฮ เจือ ปุย ป อาวต นึง
เมือง คะนาอนั เซ� เกือฮ ปลัฮเตะ ยุฮ อื เซ แปน นาตี ยุฮ
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โม อซิราเอน� โอเอฮี ไล เซ โกว เวลา เตือง โอยจ อื ด่าว
ปาวน รอย ไม่ รฮอน เนอมึ��

20 �กัง เคะ เอ� พะจาว เกือฮ โม ป เกียฮ รเตีฮ รตุม โอ
เอฮี ละ อื โฮวน ปุย ฮอยจ ละ เจน ซามูเอน ป มัฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ติ ปุย� 21 เญือม ปัว โม อซิราเอน พะจาว ดุฮ กซัต
ละ แตะ� พะจาว เกือฮ ซาอุน กวน คีต แปน กซัต ละ อื ด่าว
รปาวน เนอึม� มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน�� 22 �เญือม เอจี
ทอต พะจาว ซาอุน เซ ฮา แปน อื กซัต เตอ� ดุฮ แม ด่าวติ
แปน กซัต ละ อ�ื พะจาว รโฮงะ ไลลวง อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี
รโตฮ ยุ ด่าวติ กวน เจซี� มัฮ ปุย ปุก รพาวม เมอะ� มัฮ ป ซ
ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม รโม่ยฮ อาึ โครยญ เจือ�� อฮั เซ��

23�เอจี มัฮ พะเยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เซ ป โพต พะจาว
แปน ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ ละ โม อซิราเอน� เอจี มัฮ โพต
อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง� 24 กา ฮอยจ พะเยซู เซ โยฮนั
ครอฮ ไลลวง ไมจ ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เกือฮ อื รปั บัป่ติ
ซมา� 25 เญือม เอจี ซเปี ฟวยจ กัน โฮลฮ อื ยุฮ� โยฮนั อฮั
อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย� อาึ มัฮ โตว ป
รกวน โม เปะ ฮอยจ เซ� ปุย เซ ซ ฮอยจ รเคะ อาึ� โปง โตว
ปุย เซ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื นึง แตวะ ไล อาึ ฮา� �อฮั เซ
โยฮนั�

26 �โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ป มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั ไม่
ปุย ตังเมือง ป ทื เนอมึ พะจาว� งอ่ต แลน เมอะ� ลปุง เนอึ
ม ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ เฮ�ี พะจาว เอจี เกือฮ อื ฮอยจ ละ
โม เอะ� 27 โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โม ป ตัต
เตียง ยุฮ อ�ื ยุง โตว มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ ปุย โปน มัป่� ป
ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ ป ลาว ปุย โครยญ ซเงะ
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ลโล่ะ� ปุ โรฮ คาวไจ อ�ื เญอืม นอป โม เซ พะเยซู แปน ปุย
พิต เตอ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก เอจี อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว
ปุย ซ ยุฮ� เตือง โอ แตะ ยุง เซ� 28 โม เซ ปัง ยุง อื โอ อื ไก
ควน ฆาื ละ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ พะเยซู� ปัว ลัง่ ปีลัต ยุฮ ยุม
ไม่ อ�ื 29 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื ละ อื ตอก ไซฮ ปุย อาึง
นึง พะทัม โครยญ เจือ เยอ� บลาึฮ โกะ อื ฮา ไมะซาวแค
วง� โฮว รมอยจ อื โตะ อูโมง� 30 พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื
โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 31 พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ
ละ โม ป ฮาวก ไม่ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เล่ีญ บุย โรฮ�
มัฮ ป ฮาวก ไม่ อื เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี� ปเล่ีย เฮี โม เซ
ปุน แปน ตื ซกิ พีญัน อื ละ โม อซิราเอน��

32 �เอะ เอจี ฮอยจ นา เฮี ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง โคระ
เฮี ละ เปอะ� โอเอฮี ป ซันญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม
เอะ� เอจี ยุฮ เนอึม อื ละ เอะ ปเล่ีย นึง มัฮ เอะ จัตเจือ อ�ื
มัฮ ยุฮ อื เบือ เกือฮ แตะ พะเยซู โกฮ ไอม แม� 33 ปุก โรฮ
ตอก อฮั อื นึง พะทัม ลืลาว โบ่ต ลอา โฮ ตอก เฮ�ี
� �ปะ มัฮ เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี แปน

เปือะ เปอะ� � อฮั เซ�
34 ไลลวง เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ

ไม่ โอ อื เญาะ ซ เกือฮ ซเออมึ ลโฮก เกอ� เอจี อฮั โรฮ อื นึง
พะทัม ตอก เฮ�ี
�โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ป ซันญา แจง แน แตะ อาึง ละ ด่า

วติ ซ เกือฮ แม ละ โม เปะ�อฮั เซ พะจาว�
35 �มัฮ โรฮ ตอก อฮั ด่าวติ อื นึง พะทัม ติ คอ แม� �ปะ

เกือฮ เปอะ โตว กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ เปอะ ซเออมึ
ลโฮก�� � อฮั เซ�

36�ด่าวติ เซ ยุฮ กัน ละ พะจาว ลลาึง ปุย เจน โกะ แตะ�
ฟวยจ ยุฮ อื ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� โกะ อื ยุม� รปาึง
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ปุย โบ จัตเจือ ไพรม อ�ื ซเออมึ โรฮ ตอก ปุย ไฮญ� 37 ป
เกือฮ พะจาว โกฮ ไอม แม เซ� ปังเมอ โอ ซเออมึ ลโฮก�

38 �โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง
ซโตฮ ไล เฮ�ี เอจี มัฮ เบือ พะเยซู เซ ป โฮลฮ ปุย ครอฮ ไล
ลวง ยวก พะจาว มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ เปอะ ละ เปอะ เบือ อ�ื
39 ปัง โอ โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เกียฮ เกือฮ ปุย โปน ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ� เมาะ ป ไก รพาวม เจือ เอจี โปน อื โครยญ เจือ เบือ
พะเยซู เซ�

40-41 �ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ อฮั เฮ�ี
� �งอ่ต แลน เมอะ� โม เปะ ป มัฮ ป เพียก แฮม อาึ อ�ื

เกือฮ ติ เปอะ เงอตึ ปอ ยุม แตะ เมอะ� กัน ยุฮ อาึ เจน
โม เปะ� ปัง ไก ป รโฮงะ ละ เปอะ ซโตฮ� แจง โอ เปอะ ซ
เจือ�� อฮั เซ พะทัม� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื
อ�ื นึง โอ ซ เกือฮ จีวติ โม เปะ ตอก ป อฮั อื เซ�� อฮั เซ
ปาวโล�

42 ลไล โอก ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ฮา โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ
เซ� ปุย นา เซ ปัว อื อฮั แม ไลลวง ลปุง เซ ละ แตะ เญื
อม เอจี ไคว ซเงะ ลโล่ะ ติ โฮน แม� 43 เญือม เอจี เลิก อื
ซุต แตะ� โม ยวิ ไม่ โม ปุย ตังเมือง ป ทื เนอึม อื พะจาว
โฮวน ปุย เยอ� โฮว ดิ ไม่ ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า� ปุย ลอา
เซ ซตอก รเงอ่มึ อื เกือฮ อื อาวต ตอน ฮมัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว�

44 เญอืม เอจี ไคว แม อื ติ ซเงะ ลโล่ะ โอ� ปุย รโจะ ดิ ละ
ซ งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว� ซเปี มัฮ เตือง ยว่ง อื เอนิ� 45 โม
ยวิ เญอืม เอจี ยุ อื ปุย โฮวน เนอ� ววั รพาวม อ�ื เกกัมฮอน
ป อฮั ปาวโล ฆาื อ�ื เพียก แฮม อื ไม่ อ�ื

46 เญอืม เซ เยอ ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า อฮั แม อื ละ อื ไม่
รพาวม กา แตะ ฮา ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี �จัมเปน เกือฮ โม
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เปะ ฮมอง ลปุง พะจาว กา ฮมอง ปุย ไฮญ อ�ื เญือม วุยฮ
เปอะ ลปุง พะจาว ฮา แตะ� ไม่ โอ เปอะ ไก รพาวม ฆวต
ไอฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� เอะ ซ ลเตือฮ ฮา เปอะ
ฆาื อื ละ ซ โฮว รโฮงะ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� 47 เอจี มัฮ พะ
จาว ป ดวน เอะ ยุฮ ตอก เซ� นึง เอจี ไก อื นึง พะทัม ตอก
เฮ�ี
� �อาึ เอจี เกือฮ ปะ แปน ป ซเปีย ละ ปุย ตัง เมือง� มัฮ

เกือฮ ปะ โปฮ อาึง คระ ละ ปุย เล่ีป เตะ ละ ซ เกือฮ อื โปน
มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ��

48 ปุย ตังเมือง เญอืม ฮมอง อื ไลลวง เซ มวน รพาวม ฆาื
อ�ื อวต ลื เนอึม ลปุง พะจาว� เมาะ ป เลือก พะจาว อาึง
ละ ซ โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� เจือ เนอมึ อื โค
รยญ โฆะ แตะ�

49ลปุง พะจาวพรุ เฮอื ยุฮ แตะ ไคว แควน เซ เอนิ� 50 โม
ยวิ ปังเมอ เซอฮึ ซุย โม ปรโปวน ป ระ ไล ไม่ ทื เนอึม อื พะ
จาว� ไม่ โม ปรเมะ ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน ยว่ง เซ� เกือฮ
อื โคมเฮง ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ไม่ โครฮ อื เกือฮ โอก ฮา
เมือง แตะ� 51 ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ปวยฮ อาึง รกาื ยว่ง
เซ ป ติต ลัง่ ชวง แตะ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง
อิโคนีโอน� 52 โม ลุกซิก ยว่ง อนัทิโอก เซ ปังเมอ เอจี กุม
เอจี ปอ นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ นึง ลปุ พะจาว�

14
ป เจือ นึง ยว่ง อโิคนีโอน

1 นึง ยว่ง อโิคนีโอน ตอก โรฮ เซ โรฮ� ปาวโล ไม่ บ่าระนา
บ่า โฮว เลียก โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เพอกึ ตอม ปุย ฮอยจ
ละ ไก โม ป เจือ โฮวน ปุย เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�
2 โม ยวิ ป โอ เจือ นึง อื ปังเมอ เซอฮึ ซุย โรฮ ปุย ตังเมือง
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ละ ซ เกือฮ อื เกละยุ โม เอียกปุ ไน พะจาว� 3 ปุย ลอา เซ
อาวต นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ� อฮั โอเอฮี ไม่ รพาวม กา แตะ
เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะโองจาว� พะโองจาว เกือฮ อื
ปุน ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุง
ซโตฮ มัฮ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ อื เซ ป เนอึม� 4 โม ลัปซด่อน
นึง ยว่ง เซ รกัฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ แปน ลอา มู� มัฮ ไม่ โม ยวิ
งอ่น� มัฮ ไม่ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู งอ่น� 5 ปุย ตัง
เมือง ไม่ โม ยวิ ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื ตะ ยุฮ ป โซะ ละ โม
ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ ไม่ ตะ อื แล่น นึง ซโมะ� 6 ปุย ลอา
เซ เมือต เอจี ฮมอง อ�ื ตอ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง ลิซตรา ไม่ ยว่ง
เด่อบี่ ป อาวต แควน ลิคาโอเนีย� ลอต โฮว ไคว แควน เซ�
7 ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นา เซ เล่ีป อ�ื

ปุย ดัก่ได่ ยว่ง ลิซตรา
8 นึง ยว่ง ลิซตรา ไก ปุย นึง ติ ปุย� เกิต ไม่ ดัก่ได่ แตะ�

เกียฮ โฮว โตว ติ ชวง� งาวม แนฮ ฆาื อ�ื 9 ปุย เซ เยอ งอ่ต
ป อฮั ปาวโล� ปาวโล แลน ที อ�ื ยุ ไก รพาวม เจือ อื ปอ ไฮ
โซะ แตะ� 10 อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �โกฮ ชุง�� อฮั เซ� ปุย
ดัก่ได่ เซ โกฮ เตน พราวป เอนิ� โฮว ไป โฮว มา นา เซ�

11 เญอืม เอจี ยุ โม ลัปซด่อน ป ยุฮ ปาวโล เยอ� อฮั เรยีง
อื นึง ลปุง ลิคาโอเนีย ป มัฮ ลปุง โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �โม
ป มัฮ พะ ทื เอะ เอจี แจ แปน ปุย� เอจี เลีฮ เคะ เอะ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 12 โม เซ อฮั พะ ซูซา ละ บ่าระนาบ่า� อฮั
พะ เฮระเม ละ ปาวโล นึง กอ ลปุง อ�ื* 13 เวอืต พะ ซูซา เซ
ไก ลัก่กา ยว่ง� ซตุ รซอฮ ละ พะ ซูซา เซ เมือะ โรวก โมวก
* 14:12 14:12 ซาซนา กรกิ มัฮ ซาซนา โฮวน พะ โฮวน จาว ยุฮ� ซูซา เซ มัฮ
พะ ป อฮั อื ระ ฮา พะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เฮระเม เซ อฮั อื มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง ซูซา� มัฮ เซ ป คาวไจ พิต ปุย ยว่ง เซ อื ฆาื อ�ื
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โปก ติ� โรวก โรฮ อื ไม่ ฮนัง เตีย� โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ ยว่ง� ตะ มอก ทไว ดิ ซัตซิง ไม่ โม ลัปซด่อน ละ ปุย
ลอา เซ�

14 บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล เญือม เอจี ฮมอง อื ป ตะ โม เซ
ยุฮ ละ แตะ� แจฮ เอนิ เครองึ จาวป แตะ ฆาื อ�ื นึง เปลี
ฮ อื ตุก รพาวม แตะ� ตอ เลียก ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เซ�
15 อฮั เฮี เรยีง� �โม เปะ มัฮ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ
เมอ� เอะ มัฮ โรฮ ปุย ทัมมด่า ตอก โม เปะ โรฮ� เอะ มัฮ
ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ ซ
เกือฮ โม เปะ ลเตือฮ ฮา โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ เฮ�ี ไม่ เกือฮ
แตะ โม เปะ เอญี เคะ พะจาว ป ไอม ลอป� พะจาว เซ มัฮ
ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่ ป ไก นึง
อื โครยญ เจือ� 16 โฆะ ลัง่ พะจาว รน่ัก ปุย ตังเมือง ยุฮ อื
ตัม รพาวม โกะ อื ไอฮ โครยญ เมือง�

17 �พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลัง่ ปุย ยุง ไลลวง แตะ เบือ กัน
ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ� มัฮ เกือฮ อื เฮละ กอยจ ไก ละ เปอะ�
เกือฮ ปลัฮเตะ กวยฮ ป โซม ป ปอน นึง ละ เปอะ ตัม เวลา
อ�ื ไม่ เกือฮ อื โม เปะ มวน รพาวม นึง โฮลฮ เปอะ โซม โอ
เอฮี เกือฮ แตะ ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 18 เอจี อฮั เมือน อื
ตอก เซ� ริ ลัง่ โอ ปุน คัต โม ลัปซด่อน โอ มอก ทไว โอเอฮี
ละ แตะ�

19ฟวยจ เซ ฮอยจ โม ยวิ เน่อมึ ยว่ง อนัทิโอก ไม่ ยว่ง อิ
โคนีโอน งอ่น� รชุยจ โม ลัปซด่อน เกือฮ อื พาวม ไม่ แตะ�
ฟวยจ เซ ตุย ซโมะ แล่น ปาวโล นึง อ�ื บัว่ อื โอก ฮา ยว่ง�
นึง แกต อื เอจี ยุม� 20 เญือม เอจี ฮอยจ อาวต โม ลุกซิก
รวติ อ�ื ปาวโล ปังเมอ ปุน โกฮ แม� ลอต เลียก โตะ ยว่ง�
ปวยฮ พริ เซ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เด่
อบี่�
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21 ปุย ลอา เซ ครอฮ โรฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ
ปุย ยว่ง เซ� โฮวน ป ญอม แปน ลุกซิก นึง อ�ื ฟวยจ เซ
บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล เอญี แม ฮอยจ ยว่ง ลิซตรา ไม่ ยว่ง
อิโคนีโอน ไม่ ยว่ง อนัทิโอก� 22 เกาะ โลม โม ลุกซิก เกือฮ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ซตอก รเง่อมึ อ�ื เกือฮ อื อาวต
เนอึม ไม่ รพาวม เจือ แตะ� เพอกึ อื เกือฮ ยุง จัมเปน เอะ
โอต เม่ะมัก่ โฮวน เจือ� กา ซ โฮลฮ แตะ เลียก นึง บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว� 23ฟวยจ เซ ดุฮ อาึง โม ป กวต ละ ครติซจัก โค
รยญ ยว่ง� เญอืม เซ ไววอน ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ� มอป
โม ลุกซิก เซ ละ พะโองจาว ป มัฮ ตัว เปิง อื เซ� ฟวยจ เซ
ลอต โฮว ฮา อ�ื 24 ปุย ลอา เซ โฮว พา แควน พซีิเด่ีย ลอต
ฮอยจ นึง แควน พัมฟีเลีย� 25 รโฮงะ ลปุง พะจาว นึง ยว่ง
เพอเก� ฟวยจ เซ เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง อตัทาเลยา�

26 ปุย ลอา เซ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นา เซ เอญี
แม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� มัฮ ลุกซิก เวยีง เซ ป ซนัป
ซนนุ อื โฮว เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เน่อมึ เมือ โรง อื นึง กัน
เอจี ฟวยจ ยุฮ อื เซ� 27 เญือม เอจี ฮอยจ อ�ื กอก ปุย ไน
ครติซจัก เซ โพรม ไม่ แตะ� รโฮงะ ป เกือฮ พะจาว แตะ
ยุฮ ละ อื โครยญ เจือ� รโฮงะ โรฮ ตอก โปฮ พะจาว คระ ละ
ซ เกือฮ อื ปุย ตังเมือง เจือ แตะ� 28 ฟวยจ เซ ปุย ลอา เซ
อาวต ไม่ โม ลุกซิก นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ�

15
กัน โพรม ซิงซา นึง เวยีง เยรูซาเลม

1ฟวยจ เซ ไก ป เลีฮ เน่อมึ นึง จังวตั ยูเด่ีย งอ่น� ฮอยจ
นึง เวยีง อนัทิโอก� เพอกึ ตอม โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว�
อฮั เฮ�ี �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ไอฮ รติกิต ตัม ปซี ปซา ยุฮ



กัน ไกญกอ 15:2 lix กัน ไกญกอ 15:10

ไอ โมเซ โฮ� เกียฮ โปน เปอะ โตว มัป่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 2 ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า เก เนอมึ เก แนม ปุ แตะ ไม่ โม
เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ปุย ไน พะจาว เวยีง เซ โตก โลง เกือฮ
ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ไม่ ปุย ไฮญ ลลาึง แตะ งอ่น� ฮาวก
เคะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม ฆาื อ�ื 3 เญอืม เซ ครติซจัก ไจไซ เนอมึ เกือฮ อื
โฮว� เญอืม โฮว อื คระ แควน ฟีนิเซีย ไม่ จังวตั ซามาเรยี�
รโฮงะ ไลลวง เอจี ไอฮ ปุย ตังเมือง รพาวม โคระ แตะ ละ
โม เอียกปุ แตะ ไน พะจาว� โม เซ ไมจ มวน เนอมึ รพาวม
เบือ อื โครยญ โฆะ แตะ� 4 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เย
รูซาเลม เมอ� ครติซจัก นา เซ� เตือง โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง อ�ื รโนฮ รชงึ อ�ื เญอืม เซ โม
ปาวโล รโฮงะ ไลลวง ป เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ละ อื โครยญ
เจือ�

5นา เซ ไก โม ฟารซีิ ป เอจี เจือ พะเยซู นึง งอ่น� โกฮ ชุง
อฮั เฮ�ี �ปุย ตังเมือง จัมเปน อื ไอฮ รติกิต� ไมจ ดวน ยุฮ
อื ตัม โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง�� อฮั เซ�

6 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต โพรม ดิ
ละ ซ งอ่ต แตะ ไลลวง เซ� 7 เญือม เอจี เล่ีญ เก อื ปุ แตะ
เปโตร โกฮ ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกปุ� โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ เลือก พะจาว อาึ เน่อมึ นึง ลลาึง แตะ เน่อมึ ไพรม อ�ื
มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย
ตัง เมือง� เดอมึ ซ โฮลฮ ฮมอง อื ไม่ เจือ อ�ื 8 พะจาว ยุง
รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื เปลีฮ ไลลวง รปั แตะ ปุย ตัง
เมือง นึง เอจี เกือฮ อื ลปุ แตะ ละ อื ตอก เกือฮ อื ละ เอะ
โรฮ� 9 พะจาว อฮั โตว เอะ ตัง ฮา โม เซ� พัก รพาวม อื
ซงะ่ เบือ รพาวม เจือ อื โรฮ� 10 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� เมอยุ
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ลอง เปอะ รพาวม พะจาว� เมอยุ ยอ่ง เปอะ โคะ ลกลอม
นึง ซองัปา โม ลุกซิก เตือง เอจี มัฮ อื ป โอ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ ปุน กลอม เมอ� โม เอะ ปุ โรฮ ปุน กลอม� 11 ปุก โตว
ตอก เซ� เอะ เอจี เจือ เยอะ เอจี โปน แตะ มัป่ เบือ กุนมุ่น
ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ ตอก โม เซ โรฮ�� อฮั เซ�

12 เญอืม เซ โม ปุย โฮวน เซ โฆย เตือง โอยจ แตะ� งอ่ต
ตอก รโฮงะ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล ไลลวง ป ซัมคัน โฮวน
เจือ ป เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย ตัง เมือง� 13 เญอืม
เอจี ฟวยจ ป อฮั อื เซ� ยาโคโบ่ อฮั แม เฮ�ี �เอยีกปุ� งอ่ต
เมอะ� ซ อฮั แม อาึ ละ เปอะ� 14 ซีโมน เอจี รโฮงะ ไลลวง
เลือก พะจาว ปุย ตังเมือง เมือ โรง อื นึง ไก รพาวม อื นึง
อ�ื มัฮ โรฮ เลือก อื แปน ปุย ไน แตะ� 15 ไล เฮี เอญี ละ ติ
ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� เอจี อฮั อื นึง พะทัม
ตอก เฮ�ี

16 � �กังเคะ เอ� อาึ ซ ฮอยจ ยุฮ แม เญือะ ด่าวติ ป เอจี
ชุ เซ เกือฮ โคระ� เญือะ เอจี ฆลอฮ เอจี ลเลอึม เซ� อาึ ซ
โบลวง โคระ แม เยอะ เกือฮ ตอน� 17 มัฮ ซ เกือฮ เยอะ
ปุย ไฮญ ซาวป ยุ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปุย ตังเมือง
ป กอก อาึ ละ ซ แปน อื ปุย ไน แตะ โครยญ เมือง�� 18 อฮั
เซ พะจาว ป รโฮงะ อาึง ไลลวง เฮี ละ ปุย เน่อมึ โฆะ ลัง่�

19�ปเล่ีย เฮี ซ อฮั อาึ ละ เปอะ ตอก แกต อาึ อ�ื เอะ ไมจ
โตว อฮั ป ซุกซัก ละ ปุย ตังเมือง ป เอญี เคะ พะจาว� 20ฮา
เซ ไมจ เอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ� มัฮ เกือฮ เวยี ปอน แตะ
โอเอฮี ป เอจี ตัน ปุย ละ ฮุป นึง มัฮ อื ป โอ เอะ ลัง ปอน�
ไม่ เกือฮ อื ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลนจุ� เกือฮ โรฮ อื โอ
ปอน โตะ ซัตซิง ป กุน ปุย โงก อ�ื ไม่ โอ อื ไมจ ปอน ฮนัม�
21ญันได่ ลปุง เพอกึ ตอม ยุฮ ไอ โมเซ เอจี เล่ีญ ไก ป ครอฮ



กัน ไกญกอ 15:22 lxi กัน ไกญกอ 15:28

อื โครยญ ยว่ง� ไม่ ลาว อื โกตไม ไซฮ อื เซ นึง โฮงซุต โม
ยวิ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ�� อฮั เซ ยาโคโบ่�

ปุย ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปุย ตังเมือง
22ฟวยจ เซ เยอ� โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม

ป กวต เซ� ไม่ ปุย ไน ครติซจัก เตือง โอยจ อื ซิงซา อื ไม่ ปุ
แตะ� เญอืม เซ โตกโลง ละ ซ เลือก แตะ ปุย ไน แตะ งอ่น�
ละ ซ เกือฮ อื โฮว ดิ ไม่ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล ฮอยจ นึง เวยีง
อนัทิโอก� ป เลือก อื เซ มัฮ ยูด่า ป อฮั ปุย บ่าระซาบ่า ละ
ไม่ ซีลา� ปุย เตือง โอยจ อื ไน โม เอยีกปุ อื นัปทื เนอมึ ปุย
ลอา เซ� 23 ไซฮ รโปะ นังซื นึง โม เซ� รซอม นังซื เซ อฮั
เฮ�ี
�โม เอะ ป มัฮ เอียกปุ เปอะ� เตือง ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง

พะเยซู� เตือง โม ป กวต เตอ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม เปะ ป
มัฮ เอียกปุ แตะ ปุย ตัง เมือง� ป อาวต นึง เวยีง อนัทิโอก
ไม่ จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั ซิลีเซีย� ไม่ รพาวม นัปทื แตะ�
24 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ ไลลวง ฮอยจ ป มัฮ มู ติ ไม่ เอะ เซ
เคะ เปอะ งอ่น� ปังเมอ โอ มัฮ ดวน เอะ อื โฮว� โม เซ มัฮ ป
เกือฮ โม เปะ ซุกซัก รพาวม ฆาื ป อฮั ป มวยญ แตะ� แปน
รงัมะ รพาวม โม เปะ ฆาื� 25 เญือม โพรม เมอะ� โม เอะ
เฆรอมึ รพาวม เมอะ ละ ซ เลือก แตะ ปุย เกือฮ โฮว เคะ
โม เปะ งอ่น� ซ เกือฮ โฮว ดิ ไม่ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล ป
ฮรกั เกอะ� 26 ปุย ลอา เซ มัฮ ป โอ ฮลักกอ จีวติ แตะ นึง
กัน รซอฮ แตะ ละ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�
27 ป เกือฮ เอะ โฮว เคะ เปอะ เซ มัฮ ยูด่า ไม่ ซีลา� ละ ซ ร
โฮงะ โรฮ อื ไลลวง ติ ไม่ นังซื ไซฮ แฮะ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี
28 เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม ลปุ พะจาว ไม่ เอะ นึง โอ แตะ ซ ละ
อาึง ป เชยีน ลอน ละ เปอะ โฮฮ ฮา ป จัมเปน เนอะ อฮั ละ
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เปอะ เฮ�ี 29 มัฮ เกือฮ โม เปะ เวยี ปอน แตะ โอเอฮี ป ตัน
ปุย ละ ฮุป� ไม่ เวยี เปอะ ปอน แตะ ฮนัม ไม่ โตะ ซัตซิง ป
กุน ปุย โงก อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลน
จุ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน เวยี กัน เมาะ เซ โฮ� ซ มัฮ ป ไมจ
ละ เปอะ� ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก��
อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

30 ปุย ปาวน เซ� เญอืม เอจี เกือฮ ปุย อื โฮว� เลีฮ เนอมึ
ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� กอก ปุย ไน พะจาว โพรม ดิ เตื
อง มู แตะ� เญือม เซ มอป โจตไม เซ ละ อ�ื 31 เญือม เอจี
โฮลฮ โม เซ ลาว เยอ� ไมจ มวน เนอึม รพาวม เบือ รซอม
ซตอก รเงอ่มึ ป ไก นึง นังซื เซ� 32 ยูด่า ไม่ ซีลา เซ มัฮ โรฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว� เกาะ โลม รพาวม อื โฮวน เจือ เกือฮ อื
อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� 33 เญอืม เอจี อาวต
อื นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ โฮ� โม เอียกปุ อื เซ โปง อื เอญี ฮา
แตะ ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ เคะ ป ดวน อื โฮว เซ ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง แตะ� 34 (ซีลา ปังเมอ โปวต รพาวม แตะ อาวต
นา เซ��* 35 ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า เยอ อาวต ลัง่ นึง เวยีง
อนัทิโอก เซ� เพอกึ ตอม ดิ ปุย ไม่ ครอฮ ดิ อื ลปุง พะจาว
ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน ปุย�

ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า โฮว คระ โน่งๆ
36 เญอืม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อ�ื ปาวโล อฮั เฮี ละ บ่าระนา

บ่า� �ไมจ เอะ โฮว แม ฮอยจ ยว่ง เอจี โฮว ไพรม แตะ นา
ก เอจี ครอฮ เอะ ลปุง พะจาว โฮ� ไมจ โฮว เคะ โม เอียก
ปุ แตะ โครยญ ยว่ง ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ โม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
* 15:34 15:34 พะทัม ป ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 34
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37 บ่าระนาบ่า ตะ เกือฮ โยฮนั มาระโก โฮว ไม่ แตะ�
38 ปาวโล ปังเมอ แกต อื โอ ปุก ละ ซ บะ แตะ โรวก ปุย
เซ ไม่ แตะ� มัฮ ฆาื เอจี ละ มาระโก อื เญือม โฮว ดิ อื นึง
แควน พัมฟีเลีย โฮ� โฮว โตว ไม่ อื ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน
ยุฮ อื เซ� 39 ปุย ลอา เซ เก เนอึม เก แนม ปุ แตะ ฆาื อ�ื
ลอต รกัฮ โฮว คระ โน่งๆ ฆาื อ�ื บ่าระนาบ่า บะ โรวก มาระ
โก โฮว ไม่ แตะ� บุก ซปาว รอาวม โฮว ฮอยจ จังวตั ป มัฮ
เกาะ ไซปรตั� 40 ปาวโล เลือก ซีลา โฮว ไม่ แตะ� โม เอี
ยกปุ อื ไน พะจาว นา เซ มอป ปุย ลอา เซ ละ พะจาว เกือฮ
อื แลน อื เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เญือม เซ ปุย ลอา เซ โอก
โฮว� 41 ไคว จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั ซิลีเซีย� นนุ รพาวม ค
รติซจัก โม เซ เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง รพาวม เจือ
แตะ�

16
ปาวโล เกือฮ ทิโมที โฮว ไม่ แตะ

1 ฟวยจ เซ ปาวโล โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เด่อบี่ ไม่ ยว่ง ลิซ
ตรา� นา เซ ไก ลุกซิก นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ทิโมที� มะ
อื มัฮ โม ยวิ� มัฮ โรฮ ป เจือ พะเยซู� เปือะ อื ปังเมอ มัฮ
โม กรกิ� 2 โม เอียกปุ ไน พะจาว นึง ยว่ง ลิซตรา ไม่ ยว่ง
อโิคนีโอน ไก โตว ป โอ อวต โอ ลื ทิโมที เซ� 3 ปาวโล ฆวต
เกือฮ ทิโมที เซ โฮว ดิ ไม่ แตะ� เกือฮ อื ไอฮ รติกิต ฆาื โม
ยวิ ป อาวต นึง แควน เซ� นึง ยุง โม ยวิ มัฮ เปือะ อื โม กรกิ
โครยญ โฆะ แตะ� 4 เญอืม โฮว ปุย ลอวย เซ นึง ยว่ง โฮวน
โดฮ โฮ� มอป อาึง รซอม ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ละ ปุย
ไน พะจาว� เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม รซอม นังซื เซ� 5 ครติซจัก
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เตือง โอยจ อื อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อื นึง รพาวม เจือ แตะ
โครยญ ยว่ง� พรุฮ ฆาื อื ปุๆ โครยญ ซเงะ่�

ปาวโล ยุ บลอง ปุย มาซิโด่เนีย
6 ลปุ พะจาว คัต อื โอ ครอฮ ลปุง พะจาว นึง จังวตั

เอเซีย� โม เซ โฮว ฆาื อื คระ จังวตั ฟรเีจีย ไม่ จังวตั กะ
ลาเทีย� 7 เญือม เอจี โฮว อื ฮอยจ โบ เคต แควน มิเซีย
เยอ� ริ โฮว เลียก จังวตั บิ่ทีเนีย� ลปุ พะเยซู ปังเมอ โอ
เกือฮ อื โฮว� 8 ฟวยจ เซ โฮว พา แควน มิเซีย� ลอต เลีฮ
ฮอยจ นึง ยว่ง โตรอตั� 9 เมือ ก ซาวม อื ปาวโล ยุ บลอง
โอเอฮี� ยุ ฮอยจ ปัว ปุย จังวตั มาซิโด่เนีย โอเอฮี นึง แตะ
ติ ปุย� อฮั เฮ�ี �ปัว ปะ โฮว ฮอยจ จังวตั มาซิโด่เนีย ละ
ซ เรอึม เปอะ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญือม เอจี ฟวยจ ยุ
บลอง ปาวโล โอเอฮี ตอก เซ� เอะ ซาวป เอนิ ตอก ซ โฮลฮ
แตะ โฮว เลียก นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ฆาื อ�ื โม เอะ แกต
เตอะ พะจาว กอก แตะ ละ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง อื ละ ปุย
เมือง เซ�

ปุย ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง ฟีลิปปี
11 เญือม เซ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ ยว่ง โต

รอตั โฮว ซื ฮอยจ ละ เกาะ ซาโมทรตั� ปวยฮ พริ เซ เยอ
ฮอยจ ละ ยว่ง เนอาโพลี� 12 ลอต โฮว นึง ชวง แตะ เน่อมึ
นา เซ ฮอยจ ละ เวยีง ฟีลิปปี� ป มัฮ เวยีง ระ นึง จังวตั มา
ซิโด่เนีย� นา เซ ไก โม โรม นึง โฮวน� เอะ อาวต ฆาื นึง
เวยีง เซ เล่ีญ บุย โรฮ�

13ซเงะ ลโล่ะ โอ� เอะ โอก ก พริ เวยีง เซ ฮอยจ นึง เฆียง
โกลง นึง แกต แตะ ติ แตะ ยุ ก ไววอน โม ยวิ ติ โดฮ� เญื
อม เอจี ยุ อุ� เอะ งาวม ดิ อู ไม่ โม ปรโปวน ป รโจะ ดิ นา
เซ� 14 ไก ปรโปวน ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ลิเด่ีย� มัฮ ปุย ยว่ง
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เทียทีรา ไพรม อ�ื มัฮ ป โชะ พา ซี ซูวนั� มัฮ โรฮ ป ทื พะ
จาว� พะจาว โปฮ รพาวม อื ละ ซ เกือฮ อื งอ่ต ป อฮั ปาว
โล� 15 เญือม เอจี รปั ปรโปวน เซ บั่ปติซมา เตือง เญือะ
แตะ� ปัว เนอึม ปัว แนม เอะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ แกต
อาึ มัฮ ปุย ทื เนอมึ พะโองจาว โฮ� ปัว โม เปะ ฮาวก เญือะ
เญะ�� อฮั เซ ละ เอะ ลิเด่ีย เซ� เญือม ปัว อื ตอก เซ เอะ
ญอม เนอมึ ฮาวก เญือะ อ�ื

ปาวโล ไม่ ซีลา โฮลฮ อาวต โตะ คอก
16 ไก แม ติ ซเงะ เญือม โฮว เอะ นึง ก ไววอน ปุย เยอ�

รโตฮ ยุ ปรโปวน นมุ ป มัฮ ครา ติ ปุย� มัฮ ป เกียฮ ซโปก
ซัก ซี ฆาื พี อาวต นึง แตะ� ป มัฮ ปอเลียง อื โฮลฮ มาื เบือ
อื โฮวน นึง เกียฮ ซโปก อ�ื 17ปรโปวน เซ โฮว ฟวต ปาวโล
ไม่ เอะ� อฮั เฮี เรยีง� �ปุย โม เฮี มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ป
ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ฮอยจ ครอฮ ไลลวง ตอก โปน ปุย มัป่
ละ โม เปะ�� อฮั เซ� 18 ปรโปวน เซ อฮั แนฮ อื ตอก เซ
โฮวน ซเงะ ปอ โอ ปาวโล เญือะ มวน รพาวม ฆาื อ�ื ปาวโล
ลเตือฮ แลน ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ละ พี เซ� �อาึ ดวน ปะ
โอก แปฮ ฮา ปรโปวน เฮี เบือ มอยฮ พะเยซูครติ�� อฮั เซ
ละ อ�ื พี เซ โอก เอนิ จุบัน่ เอนิ�

19 โม ปอเลียง อื เซ� เมือต เอจี ยุง โอ แตะ เญาะ ซ ไก
ป โฮลฮ นึง ปรโปวน เซ� โฮมวต ปาวโล ไม่ ซีลา ฆาื อ�ื บัว่
โรวก อื ฮอยจ นึง ควง ซัน ละ ซ ฟอง แตะ� 20 เญือม เอจี
ฮอยจ อื ละ โม จาวไน เมือง แตะ เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย ลอา เฮี
มัฮ โม ยวิ� มัฮ ป ซุกซัก เนอึม ยุฮ เวยีง เอะ� 21 ซาวป เพ
อกึ ปซี ปซา ป พิต โกตไม ยุฮ เอะ� ป โอ เอะ ลัง ทื นึง มัฮ
ฮะ โม โรม�� อฮั เซ ละ อ�ื
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22 เญอืม เซ ไก โฮวน ปุย ป พาวม ดิ ละ ซ คัต เวยีน แตะ
ป ยุฮ ป อฮั ปาวโล ไม่ ซีลา เซ� โม จาวไน เซ ปอยจ ซโบ
รวต เครองึ เซอกึ อ�ื ดวน ปุย ปุฮ อื นึง โคะ� 23 เญอืม เอจี
ฟวยจ ปุฮ อื โฮวน เตะ เอ� คัง อื โตะ คอก� ดวน ป กุม คอก
เซ ปุก อื ตอนๆ� 24 ป กุม คอก เซ� เมือต เอจี ฮมอง ดวน
ปุย แตะ ตอก เซ� คัง อื โตะ คอก คัก กไน อ�ื ไกป ชวง อื
นึง กา ฆาื อ�ื

25 เญือม เอจี งอ่น ซาวม เมอ� ปาวโล ไม่ ซีลา ไววอน
เชยี ละ พะจาว� โม ป ตุต ไฮญ นา เซ ฮมอง อ�ื 26 เญือม
เซ ดุงเดียง เอนิ เตะ นึง เรยีง� คอก เซ ดุงเดียง เอนิ ฮอยจ
ละ ป มัฮ ทัน อ�ื รเวอืะ คอก เซ โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ โค
รยญ โตะ รเวอืะ� โม่ะเฮลีจ โจก ปุย ป ตุต ฆัฮ ตื เอนิ� 27ป
มัฮ กุม คอก เซ โปวะ ฆาื อ�ื เญือม ยุ อื โบฮ รเวอืะ คอก
เซ ลวต วจิ แตะ� ตะ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ แตะ นึง แกต แตะ โม
ป ตุต เอจี ตอ ตื� 28 ปาวโล ปังเมอ กอก อฮั เฮี ละ อื นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ� �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ โกะ เปอะ� เอะ อาวต
ลัง่ นา เฮี โครยญ โฆะ แตะ�� อฮั เซ�

29 ป มัฮ กุม คอก เซ เยอ� ดวน ปุย เตี โรวก ออม ละ
แตะ� ตอ เลียก ลลาึง โม ป ตุต� โมป เอนิ ลั่กกา ปาวโล
ไม่ ซีลา ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� 30 ตาว ปุย ลอา เซ โอก ฮา
คอก เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ
ตอก ซ โปน แตะ มัป่ เปอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เจือ ไม่ อาึง รพาวม
แตะ นึง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ เดอมึ เปอะ ซ โปน มัป่
ยุฮ แตะ� เตือง ปะ เตือง เญือะ เปอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
32 ปุย ลอา เซ ลอต รโฮงะ ไลลวง พะจาว ละ อื เตือง เญือะ
อ�ื 33 เญอืม เซ ป มัฮ กุม คอก เซ รฮั เบราะ นา ก ปุฮ ปุย อื
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เซ� ฟวยจ เซ ลอต เอนิ รปั บัป่ติซมา ซาวม เซ เตือง เญือะ
แตะ เอนิ� 34 ฟวยจ เซ บะ อื ฮาวก นึง เญือะ แตะ� ปอก
อื โซม ตุม อื ไอจ� เญือะ เซ โฮลฮ เนอึม อาวต ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ เจือ แตะ พะจาว เตือง เญือะ แตะ�

35 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม จาวไน ดวน โม ตัมนวต
โฮว อฮั เฮี ละ ป มัฮ กุม คอก เซ� �พลวย แปฮ ปุย ลอา เซ
เกือฮ โฮว�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื 36 ป มัฮ กุม คอก เซ ร
โฮงะ แม อื ละ ปาวโล� อฮั เฮ�ี �โม จาวไน เอจี ดวน อาึ
พลวย โม เปะ� โฮลฮ เปอะ โอก ไมจ โอก มวน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

37 ปาวโล อฮั เฮี ละ โม ตัมนวต เซ� �เอะ มัฮ โรฮ โม
โรม� โม เซ ปุฮ ลัง่ เอะ ซองนา ปุย โฮวน ไม่ คัง อื เอะ โตะ
คอก เตือง โอ อื ดิ ไตซวน เอะ เฟือฮ� ปเล่ีย เฮี อมั มัฮ ซ
เกือฮ อื เอะ บระ โอก ไอฮ พาวม แตะ� ปุก โตว ตอก เซ
เยอ� เกือฮ โม เซ ฮอยจ พลวย ไอฮ เอะ ตัม ไล อ�ื� อฮั เซ
ละ อื ปาวโล เยอ�

38 โม ตัมนวต เซ เอญี รโฮงะ รซอม เซ ละ โม จาวไน� โม
เซ เมือต ฮมอง มัฮ อื โม โรม� ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 39ฟวยจ เซ
โม จาวไน เอญี รโซะ ติ แตะ ละ ปุย ลอา เซ ฆาื อ�ื ตาว อื
โอก ฮา คอก� ปัว แม อื โอก ไมจ โอก มวน ฮา เวยีง แตะ�
40 เญือม เอจี โอก ปุย ลอา เซ ฮา คอก เกอ� โฮว ฮอยจ
เญือะ ลิเด่ีย� เญือม เอจี โฮลฮ อื ยุ โม เอียกปุ แตะ ไน พะ
จาว นา เซ� เกาะ โลม รพาวม อ�ื ฟวยจ เซ โอก โฮว ฮา อ�ื

17
ปุย เวยีง เทซะโลนิกา เจือ พะเยซู

1 ปาวโล ไม่ ซีลา เญือม เอจี พา อื ยว่ง อมัฟีโพลี ไม่ ยว่ง
อะโพโลเนีย เยอ� โฮว ฮอยจ นึง เวยีง เทซะโลนิกา นา ก ไก
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โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� 2ปาวโล โฮว เลียก โตะ โฮงซุต เซ ตัม ไล
ยุฮ แตะ� ลลัฮ่ อู ดิ ไม่ โม ยวิ นึง ไลลวง พะทัม ลอวย ซเงะ
ลโล่ะ� 3 ปาวโล เพอกึ อื เกือฮ ยุง ไลลวง พะทัม ซโตฮ�
ไม่ เกือฮ อื ยุง อื เบือ พะทัม เซ จัมเปน พะครติ โอต ป โซะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ไม่ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ�
อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ เนอึม พะเยซู ป ครอฮ อาึ ไลลวง อื ละ
เปอะ เซ ป มัฮ พะครติ เตอ�� อฮั เซ ปาวโล� 4 ปุย นา เซ
ลอต โรฮ เจือ พะเยซู เบือ ป อฮั อื งอ่น� รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ ปาวโล ไม่ ซีลา� โม กรกิ ป เอจี ตึน ทื พะจาว ไม่
โม ปรโปวน ป ระ ลวง ระ ไล เยอ เจือ โรฮ อื งอ่น�

5 มัฮ เซ ป ววั อื รพาวม โม ยวิ ฆาื อ�ื ซาวป บะ ปุย ปาโล
ป อาวต ปลาว โตะ กัต� รโจะ ดิ โฮวน ปุย� ฟวยจ เซ เกือฮ
เวยีง เซ ซุกซัก ลุงลัง� ปุย ปาโล โม เซ ฮอยจ นึง เญือะ ยา
โซน ละ ซ ซาวป แตะ โฮมวต โรวก ปาวโล ไม่ ซีลา เซ ละ ปุย
โฮวน เซ� 6 เมือต โอ ยุ ปุย ลอา เซ� บัว่ โรวก ยาโซน ไม่
โม เอยีกปุ ไน พะจาว งอ่น ฮอยจ ซองนา โม จาวไน เซ� อฮั
เฮี เรยีง� �โม ป ชุ ยุฮ เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ เอ� เอจี ฮอยจ
โรฮ นึง เมือง เอะ โรฮ� 7 ยาโซน เอจี รปัคัม อ�ื โม เฮี เตื
อง มู อื เลฮ เตียง ป อฮั ป มวยญ กซัต ซีซา ละ แตะ� ไม่ อฮั
อื กซัต ไก แม ติ� มอยฮ อื มัฮ เยซู�� อฮั เซ� 8 โม จาวไน
ไม่ โม ลัปซด่อน เวยีง เซ เตือง โอยจ อ�ื เมือต ฮมอง โอเอฮี
เซ� ซุกซัก รพาวม ฆาื อ�ื 9 โม จาวไน เซ บัง่คัป ยาโซน ไม่
ปุโฮมว อื ปะกัน ติ แตะ� ฟวยจ เซ พลวย อื เกือฮ เอญี�

ปุย ยว่ง เบ่โรยา รปั ลปุง พะจาว
10 เญอืม เอจี เฟียก พริ อ�ี โม เอยีกปุ อื นา เซ ดวน ปาว

โล ไม่ ซีลา โฮว เอนิ นึง ยว่ง เบ่โรยา ฆาื อ�ื เญือม เอจี
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ฮอยจ อื ยว่ง เซ� โฮว เลียก นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� 11 โม
ยวิ นา เซ ซเปีย รพาวม ฮา โม ป อาวต ยว่ง เทซะโลนิกา�
เรยีง รพาวม ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว� มัฮ โรฮ แลน ที
อื พะทัม โครยญ ซเงะ่ นึง ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง มัฮ ป อฮั
ปาวโล ป เนอมึ ไม่ โอ อื มัฮ� 12 มัฮ เซ ป โฮวน ป เจือ อื ฆาื
อื ลลาึง โม ยวิ เซ� โม ปรโปวน ป ระ ไล ป มัฮ โม กรกิ เจือ
โรฮ อื งอ่น� ไม่ โม ปรเมะ กรกิ โฮวน ปุย โรฮ�

13 โม ยวิ ป อาวต ยว่ง เทซะโลนิกา เยอ� เญอืม ฮมอง อื
ครอฮ ปาวโล ไลลวง พะจาว นึง ยว่ง เบโ่รยา� ฮอยจ โรฮ ฆาื
อื นา เซ� เซอฮึ ซุย โม ลัปซด่อน เกือฮ อื ซุกซัก รพาวม�
เกือฮ อื ฮาวก รพาวม ละ โม ปาวโล� 14 เญือม เซ เยอ โม
ป เจือ นา เซ เยอ ดวน เอนิ ปาวโล โอก โฮว นึง คระ ปลัฮ
รอาวม� ซีลา ไม่ ทิโมที ปังเมอ อาวต ลัง่ นา เซ� 15 โม ป
ตาว ปาวโล เซ� ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง เอเทน� ฟวยจ เซ
เอญี� เญอืม เซ ปาวโล ตอม มวยญแตะ นึง โม ป ตาว แตะ
เซ� เกือฮ ซีลา ไม่ ทิโมที เอญี รปิ เคะ แตะ�

ปาวโล ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง เอเทน
16 ลไล มอง ปาวโล ซีลา ไม่ ทิโมที นึง เวยีง เอเทน เนอ�

ยุ นาวก เวยีง เซ นึง ฮุป ไว ปุย� ตุก รพาวม ฆาื อ�ื 17 ลลัฮ่
อู ดิ ไม่ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ป ทื โรฮ พะจาว โตะ โฮงซุต
ยุฮ อ�ื เญือม รโตฮ อื ยุ ปุย นึง ซนัม� อู โรฮ ไม่ อื โครยญ
ซเงะ่ โรฮ� 18 ไก โม เอปิคูเรยีน ไม่ โม ซโตอกิ งอ่น� โม เซ
มัฮ โม ป ทื ป ยุง โกะ แตะ ไอฮ� เก โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปาวโล�
อฮั เฮ�ี �มัฮ ไลลวง เมอ ป เคียต ปุย ลัม ดัก เฮี อู เยอ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี ตอก ป มัฮ ปุย
ครอฮ ไลลวง พะจาว ทื ปุย เมือง ซไง โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� มัฮ อฮั อื โอเอฮี เซ นึง ครอฮ ปาวโล ไลลวง พะเยซู
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ไม่ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 19 โม เซ บะ
โรวก ปาวโล ฮอยจ ละ ก กอ โพรม ปุย นึง ซาลา อะเรโอพา
โก� เญอืม เซ อฮั เฮี ละ ปาวโล� �กัม เพอกึ กัม ตอม โคระ
อฮั เปอะ เฮ�ี เอะ ฆวต ยุง โรฮ โฮะ� 20 โอเอฮี อฮั เปอะ ละ
ปุย เซ มัฮ ป ตัง เจือ เนิ� มัฮ เซ ป ฆวต ยุง เอะ ป มัฮ ป
มอยฮ ลปุง อฮั เปอะ เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ปาวโล โม เซ
เยอ� 21 ปุย เวยีง เอเทน เนอ เตือง โม แคก เลือ ฮอยจ นึง
อ�ื เญาะ โซนไจ โตว นึง ป ไฮญ เฟือฮ� เวลา ยุฮ อื เตือง
โอยจ อื โกว อื ละ ซาวป แตะ งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป โอก โค
ระๆ ไม่ อู อื ไลลวง เซ ละ ปุ แตะ�

22 ปาวโล ชุง บัก่บ่วน ก กอ โพรม ปุย นึง ซาลา อะเรโอ
พาโก� อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เอเทน เนอ� อาึ
ยุ อุ ฆวต ทื เนอมึ โม เปะ พะจาว โฮวน เจือ โฮวน ยัง่ เงอ�
23 เญอืม โฮว เลีม อาึ โตะ เมือง เปอะ อาึ โฮลฮ ยุ โฮวน โดฮ
โอเอฮี ป ทื โม เปะ เอ� อาึ โฮลฮ ยุ ลัก่โบ่น โม เปะ ป ทื แตะ
ติ โดฮ� ไก นังซื ไซฮ ปุย นึง� อฮั เฮี รซอม นังซื เซ� �ทไว
ละ พะจาว ป โอ เอะ ยุง�� อฮั เซ� พะจาว ป ไว โม เปะ เตื
อง โอ เปอะ ยุง เซ� อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไม่ ซ เปลีฮ โรฮ
แตะ ไลลวง อื ละ เปอะ�

24 �พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื โครยญ
เจือ� อาวต โตว นึง เวอืต ยุฮ ปุย นึง เตะ แตะ� นึง มัฮ พะ
จาว เซ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� 25พะจาว เซ เปิง
โตว ป ยุฮ ปุย ละ แตะ นึง เตะ แตะ� นึง มัฮ อื ป โอ ตุก นึง
โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป โพต จีวติ ไม่
รพาวม ละ ปุย โครยญ โฆะ ปุย� ไม่ มัฮ อื ป เกือฮ โอเอฮี ละ
ปุย โครยญ เจือ� 26 โฆะ โอ พะจาว เกือฮ ปุย โครยญ เจือ
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ปุย เกิต เน่อมึ นึง ปุย ติ โน่ง� ฟวยจ เซ เกือฮ อื อาวต เล่ีป
เตะ เล่ีป ตุก� พัต อาึง เคิ เนอึม อื ละ อ�ื ไม่ ม่าื พริ โตฮ
โกลง นึง นาตี ก อาวต อ�ื 27พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง
ซ เกือฮ แตะ ปุย ซาวป ยุ โกะ แตะ� ดัฮ ซาวป เนอึม ยุ ป
มัฮ พะจาว ตึน ซ ยุง อื ป มัฮ อ�ื ญันได่ พะจาว ซไง โตว ฮา
เอะ ติ ตื เนอึม� 28 เอะ ไอม เมอะ� รซอฮ เฮาะ� ไก จีวติ
เบือ พะจาว เซ� มัฮ โรฮ ตอก อฮั โม เปะ อื นึง รซอม แล่
โฮ� �เอจี มัฮ เนอมึ เอะ เฮี จัตเจือ อ�ื� อฮั เซ�

29 �ดัฮ เอะ มัฮ เนอึม จัตเจือ พะจาว ตอก เซ โฮ� ปุก
โตว ละ อฮั ฮะ พะจาว มัฮ ตอก ฮุป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื
ไม่ ซโมะ ป ปอยจ ปุย นึง พันญา พันญวง แตะ� 30 เญือม
งาวไงญ ลัง่ ปุย โฆะ โอ� พะจาว ทื โตว อื พิต� ปเล่ีย เฮี พะ
จาว ปังเมอ ดวน ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ โครยญ โฆะ ปุย โครยญ เญือะ โครยญ ยว่ง� 31 พะ
จาว เอจี พัต อาึง ซเงะ จี อาึง ซาวม นึง ซ รเตีฮ อื ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี ตัม รพาวม ซื แตะ� ซ เกือฮ ปุย เลือก แตะ ติ ปุย
เซ รเตีฮ อ�ื ปุย เลือก อื ติ ปุย เซ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ เบือ เซ ป เกือฮ อื ปุย ยุง แจง แน
ซ รเตีฮ แตะ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�

32 ปุย โฮวน เซ เญอืม เอจี ฮมอง อื ไลลวง ซ โกฮ ไอม แม
ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� เพยีก แฮม ปาวโล ฆาื อื งอ่น� งอ่น
อื ปังเมอ อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ เอะ ฆวต ฮมอง แม เน่อมึ
นึง ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 33ฟวยจ เซ ปาวโล โอก ฮา ก โพรม
แตะ เซ� 34 ไก โรฮ งอ่น ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื เจือ
โรฮ พะจาว� ไน โม ป เจือ เซ เยอ มัฮ ด่ีโอนิซีอตั� มัฮ ซมา
ชกิ ซพา นึง ซาลา อะเรโอพาโก เซ ติ ปุย� มัฮ โรฮ ปรโปวน
ป มอยฮ ด่ามารติ ติ ปุย� ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น�
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18
ไลลวง ป เกิต นึง เวยีง โครนิ

1ฟวยจ เซ ปาวโล โอก เน่อมึ เวยีง เอเทน โฮว ฮอยจ นึง
เวยีง โครนิ� 2รโตฮ ยุ โม ยวิ นา เซ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อะค
วลิา� ไพรม อื มัฮ ปุย นึง เมือง โพนโท� เดอมึ มัฮ ฮอยจ อื
เน่อมึ นึง เมือง อติาลี ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ� มอยฮ ปร
โปวน เญือะ อื เซ มัฮ ปรซิลา� มัฮ โอก อื ฮา เมือง เซ ฆาื
ดวน กซัต คลาวด่ีโอ โม ยวิ โอก ฮา เวยีง โรม โครยญ โฆะ
แตะ� ปาวโล โฮว เคะ ปุย ลอา เซ ฆาื อ�ื 3 อาวต ยุฮ ดิ กัน
ไม่ อื นึง ริ อื โซม นึง ไล ติ ตอก ปุ แตะ� มัฮ โม ป ชญิ พา
กัง� 4ปาวโล ลลัฮ่ อู ดิ ไม่ ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โครยญ
ซเงะ ลโล่ะ� ซาวป นัม รพาวม โม ยวิ ไม่ โม กรกิ นา เซ นึง
ฆวต เกือฮ อื เจือ พะเยซู�

5 เญือม เอจี ฮอยจ ซีลา ไม่ ทิโมที เน่อมึ นึง จังวตั มาซิ
โด่เนีย� ปาวโล ซปึต ซน่อง ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ฮา
ไพรม แตะ� แปน พญีัน ละ โม ยวิ นึง เกือฮ อื ยุง ซโตฮ มัฮ
เนอึม พะเยซู พะครติ� 6 โม เซ ปังเมอ เกกัมฮอน อื ไม่ เพี
ยก แฮม แตะ� ปาวโล ลปลอยฮ เครองึ จาวป แตะ ละ อื ฆาื
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง พะจาว
เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เญือะ เกว โตว ไม่ อาึ� เฆิม เฮี
โฮว ไป นา เยอ� อาึ ซ โฮว แม เคะ ปุย ตัง เมือง�� อฮั เซ
ละ อ�ื

7 ฟวยจ เซ ปาวโล โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ� โฮว
ฮอยจ นึง เญือะ ปุย ตังเมือง ป ทื พะจาว ติ ปุย ละ ซ โพรม
แตะ นา เซ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ ติโต ยุซโท� เญือะ อื อาวต
โบ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ� 8 เญือม เซ ครซิะโพ ป มัฮ ฮวันา
โฮงซุต เซ� เจือ พะโองจาว เตือง เญือะ แตะ� ปุย เวยีง โค
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รนิ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั ปาวโล เซ� โฮวน โรฮ ป เจือ พะ
เยซู ฆาื อ�ื ลอต รปั บัป่ติซมา�

9 ไก ติ ซาวม เญอืม ยุ บลอง ปาวโล ฮอยจ พะโองจาว เคะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี ครอฮ แนฮ ละ
ปุย� ทัน โตว อาวต โฆย� 10 อาึ ซ อาวต ไม่ เปอะ� ไก โตว
ป ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� เวยีง เฮี โฮวน ปุย ไน อาึ นึง
อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะโองจาว เยอ� 11 ปาวโล อาวต เนอึม
ฆาื อื นึง เวยีง เซ ติ เนอึม ไปล แลฮ เคิ� เพอกึ ตอม ปุย
เกือฮ อื ยุง ลปุง พะจาว�

12 ฟวยจ เซ เญือม แปน โรง กาลิโอ จาวเมือง จังวตั อะ
คายา� โม ยวิ บะ ปุ แตะ โฮมวต ปาวโล� ตาว อื ฮอยจ ละ
ซัน� 13 ฟอง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ป ริ นัม รพาวม ปุย
เกือฮ อื ไว พะจาว ตอก ซ พิต อื โกตไม ยุฮ เอะ�� อฮั เซ ละ
จาวเมือง เซ�

14 เญือม ริ ปาวโล อฮั โอเอฮี ฮ�ี กาลิโอ อฮั เฮี ละ โม
ยวิ� �โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ เยอ� ดัฮ กัน ยุฮ ปุย เฮี มัฮ ปไฮะ
ปฮอน ไม่ ระ เนอึม พิต ยุฮ อื โฮ� ตึน ซ ไมจ อาึ งอ่ต ป อฮั
โม เปะ� 15 เคียง มัฮ อื ตัก โต โร เจีจ โม เปะ ไอฮ ปุ แตะ
นึง ไลลวง ลปุง� ไม่ ไลลวง มอยฮ ปุย� ไม่ ไลลวง รติ โกลง
ยุฮ โม โกะ เปอะ ไอฮ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไอฮ ละ ปุ แตะ� อาึ
ญอม โตว รเตีฮ โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ กาลิโอ
เยอ� 16 ลอต เอนิ โครฮ โม เซ โอก ฮา ซัน ฆาื อ�ื 17ฟวยจ
เซ ปุย เตือง โอยจ อื โฮมวต โซซเทเน ป มัฮ ฮวันา โฮงซุต
โม ยวิ ฆาื อ�ื ปุฮ อื ลัก่กา ซัน เซ� กาลิโอ ปังเมอ โอ เครองึ
นึง อื เฟือฮ�

ปาวโล เอญี ฮอยจ เวยีง อนัทิโอก
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18 เญือม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อาวต ปาวโล นึง เวยีง โครนิ
เซ� โปวต รพาวม แตะ โอก โฮว ฮา โม เอยีกปุ แตะ นา เซ�
ฟวยจ เซ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม ไม่ ปรซิลา ไม่ อะควลิา�
ซ โฮว นึง จังวตั ซีเรยี� กา ฮาวก อื นึง ซปาว เซ ปาวโล กู
ฮาึก แตะ นึง ยว่ง เคนเครยี นึง เอจี ซันญา ซโตฮ อื อาึง
โอเอฮี ละ โกะ แตะ ไอฮ� 19 เญือม เอจี โฮว อื ฮอยจ นึง
เวยีง เอเฟโซ เยอ� ปาวโล เกือฮ ปุย ลอา เซ อาวต นา เซ�
โกะ อื โฮว เลียก นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� ลลัฮ่ อู ดิ ไม่ ปุย นา
เซ� 20 โม เซ ปัว อื อาวต ไม่ แตะ เล่ีญ บุย โรฮ� ปาวโล ปัง
เมอ โอ ญอม อาวต ไม่ อ�ื 21อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปุก รพาวม
พะจาว โฮ� อาึ ซ แมๆ เคะ เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นึง เวยีง เอ
เฟโซ เซ� 22 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง ซีซาเรยา เยอ�
ลอต ฮาวก เลีม เคะ ครติซจัก นึง เวยีง เยรูซาเลม� ฟวยจ
เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก�

23 ปาวโล อาวต นึง อนัทิโอก เซ ติ วงั� ฟวยจ เซ โฮว
แม ฮา อ�ื ฮอยจ นึง จังวตั กะลาเทีย ไม่ จังวตั ฟรเีจีย เล่ีป
อ�ื เกือฮ โม ลุกซิก แควน เซ ตอน รพาวม นึง พะจาว เตื
อง โอยจ อ�ื

อะโพนโล ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง เอเฟโซ
24 ไก โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ โรฮ นึง เวยีง เอเฟโซ� มอยฮ อื

มัฮ อะโพนโล� มัฮ ปุย เมือง อะเลกซันเด่เรยี ไพรม อ�ื มัฮ
ปุย เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ไม่ ยุง แตะ พะทัม� 25 อะโพน
โล เซ เอจี โฮลฮ เฮยีน ยุง ไลลวง พะโองจาว งอ่น� แด่น
รพาวม ละ ซ เพอกึ แตะ ไลลวง พะเยซู ละ ปุย� ปังเมอ มัฮ
เมาะ ยุง อื ไลลวง บัป่ติซมา ยุฮ โยฮนั โน่ง� 26 อู โอเอฮี ไม่
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รพาวม กา แตะ โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เญือม ฮมอง ปรซิ
ลา ไม่ อะควลิา ป อฮั อื เซ� บะ อื เอญี เญือะ แตะ ฆาื อ�ื ร
โฮงะ ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ พะจาว ละ อื ซโตฮ เกือฮ อื ยุง ที
อ�ื

27 ฟวยจ เซ เญือม ไก รพาวม ฆวต โฮว อะโพนโล เซ
ฮอยจ จังวตั อะคายา� โม เอียกปุ อื นึง เอเฟโซ เยอ รโพ
อื เกือฮ โฮว� ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม ลุกซิก แตะ ไน พะจาว
เกือฮ อื รปัคัม อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ อื แควน เซ� อะโพนโล
เรอึม เนอึม โม ป เจือ นา เซ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว โฮวน
เจือ� 28 อะโพนโล ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม ยวิ ซองนา ปุย
โฮวน� รโฮงะ ซโตฮ ไลลวง พะทัม ละ อ�ื นึง เกือฮ อื ยุง
แจง แน มัฮ พะเยซู เซ พะครติ� โม ยวิ นา เซ ไป นึง อ�ื

19
ปาวโล อาวต เวยีง เอเฟโซ

1 เญือม อาวต ลัง่ อะโพนโล นึง เวยีง โครนิ เนอ� ปาว
โล โฮว คระ ลวง ก ล่าวง นึง อ�ื ฮอยจ นึง เวยีง เอเฟโซ�
รโตฮ ยุ ป มัฮ ลุกซิก พะเยซู นา เซ งอ่น� 2 ไฮมญ อ�ื �โม
เปะ เญอืม เจือ เปอะ พะเยซู อมั เอจี โฮลฮ เปอะ รปั ลปุ พะ
จาว เยอ� อมั โอ เปอะ ดิ โฮลฮ รปั�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �ดิ โฮลฮ โตว เมอ� เอะ ดิ ฮมอง โตว ไก

ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื ไก�� อฮั เซ ละ ปาวโล โม เซ เยอ�
3ปาวโล ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โม เปะ มัฮ รปั

เปอะ บัป่ติซมา ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
�เอะ รปั บัป่ติซมา ตอก เกือฮ โยฮนั ปุย รปั�� อฮั เซ ละ

อื โม เซ เยอ�
4ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �ละ โม ป เอจี โปวฮ รพาวม ไพรม

ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� โยฮนั เกือฮ อื รปั บัป่ติซมา ไม่ ดวน
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อื โม อซิราเอน เจือ ป ซ ฮอยจ รเคะ แตะ เซ� ป ซ ฮอยจ
รเคะ อื เซ เอจี มัฮ พะเยซู�� อฮั เซ�

5 เญอืม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โม เซ รปั เอนิ
บัป่ติซมา นึง มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ� 6 เญือม
เอจี ยอ่ง ปาวโล เตะ แตะ ราว อ�ื โม เซ เลีฮ อาวต เอนิ ลปุ
พะจาว นึง� เกียฮ อู เอนิ นึง ลปุง ตัง โน่ง ไม่ ซึป อื ลปุง พะ
จาว ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื 7 โม เซ เตือง โอยจ อื ไก เมาะ กาว
ลอา ปุย�

8ฟวยจ เซ ปาวโล เลียก โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� ลลัฮ่ เก
ปุ แตะ ไม่ โม เซ ไม่ รพาวม กา แตะ ตา ลอวย เคิ� ซาวป นัม
รพาวม อื นึง ฆวต เกือฮ อื ยุง ไลลวง ตอก ซ ฮอยจ ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� 9 งอ่น อื ลึง ลอน รพาวม� ญอม โตว
เจือ ป อฮั อ�ื เพียก แฮม ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ พะโองจาว
เซ ซองนา โม ป โพรม� ปาวโล โฮน ติ แตะ ฮา อ�ื บะ โรวก
ลุกซิก แตะ ป อาวต อื ลลาึง โม เซ โอก โฮว ไม่ แตะ� ฟวยจ
เซ โฮว อู ดิ ไม่ ปุย นึง โฮง เฮยีน ยุฮ ทีรนัโน โครยญ ซเงะ่�
10 ยุฮ อื ตอก เซ เตม ลอา เนอึม รวุก� ฮอยจ ละ ฮมอง ป
อาวต จังวตั เอเซีย ลปุง พะโองจาว เตือง โอยจ แตะ� เตือง
โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

11พะจาว เกือฮ ปาวโล เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย
นึง� 12 พาเจต ญุ่ก� โคะ ไฆญ ญุ่ก� ป เอจี ไปญ ปาวโล
เซ� ดัฮ ปุย โรวก ละ ป โซะ� ป โซะ เซ ไฮ เบือ อ�ื พี เลียก
นึง ปุย โอก โรฮ เบือ อ�ื

ไลลวง กวน เซวา
13 เญอืม เซ ไก โม ยวิ นึง งอ่น� มัฮ โฮม พี� โฮว ไป โฮว

มา ละ ซ โครฮ แตะ พี โอก ฮา ปุย� ริ โกว มอยฮ พะเยซู
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จาว ละ ซ โครฮ แตะ พี� เคียต อฮั เฮ�ี �อาึ ดวน ปะ โอก
เบือ มอยฮ พะเยซู ป ครอฮ ปาวโล ไลลวง อื เซ�� อฮั เซ ละ
พี� 14 ไก ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ รเมะ ป ยุฮ ตอก เซ� มัฮ ตื
กวน เซวา ซตุ ระ ยุฮ โม ยวิ� 15 พี เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ
เอจี ยุง เงอะ พะเยซู เยอ� ปาวโล ยุง โรฮ โฮะ� โม เปะ อฮั
เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อื พี เซ� 16 ปุย ไก พี เซ
นึง เงอ� ดัม โฮมวต อื เรยีง� โม เซ ไป นึง อ�ื เญือม เซ
พี เซ ยุฮ ป โซะ ละ โม เซ โจน ตอ ฆาวง อื ฮา เญือะ ฮาวก
แตะ เซ ไม่ เบราะ บัต่ แตะ เตือง โอยจ แตะ เอนิ�

17 ไลลวง เซ พรุ เฮอื ฮอยจ ละ ฮมอง ป อาวต นึง เวยีง เอ
เฟโซ อื เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ยวิ ไม่ โม ปุย ตัง เมือง� โม
เซ ฮลัต เตีจ เตือง โอยจ แตะ� เคียง เซ โฮวน ป ฆวต อวต
ฆวต ลื มอยฮ พะเยซูจาว ฆาื อ�ื 18 โม ป เจือ เยอ โฮวน ป
รโซะ ติ แตะ� รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ซองนา ปุย ฆาื อ�ื
19 โม ป ซโปก ซัก ซี เยอ ไม่ โม ป ไก กทา กทอง ไม่ ป โซะ
โกะ นึง พาญัน โอเอฮี โฮวน ปุย� โรวก นังซื นังฮา ซัมคัน
ยุฮ แตะ� ตอง อื นึง งอ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี
ตอง อื เซ คิต แลน งวยฮ อ�ื ปุก พอน ฮมาึน แทป� 20 มัฮ
โอเอฮี ตอก เซ ป เกือฮ ปุย ยุง เมาะ ระ อมันัต ลปุง พะจาว
ฆาื อื ไม่ พรุ เฮอื อื ปุๆ�

21 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ โอเอฮี โม เซ� ปาวโล
โปวต รพาวม แตะ ละ ซ โฮว แตะ คระ จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่
จังวตั อะคายา� ซ ลอต ฮอยจ เวยีง เยรูซาเลม� อฮั เฮ�ี
�เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ เวยีง เซ� ไมจ โรฮ อาึ ลอต ฮอยจ
นึง เวยีง โรม�� อฮั เซ� 22 ปาวโล ดวน ป เรอมึ ยุฮ กัน ไม่
แตะ เซ โฮว นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ลอา ปุย� มัฮ ทิโมที ไม่
เอราซโท� เญอืม ดวน อื ปุย ลอา เซ โฮว เยอ� โกะ อื อาวต
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ลัง่ นึง จังวตั เอเซีย เซ ติ วงั ลัง่�

กัน ชุ เมือง นึง เวยีง เอเฟโซ
23 เญือม เซ เยอ� เกิต ชุ เมือง นึง เวยีง เอเฟโซ เซ ฆาื

โม ป ครอฮ ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ พะโองจาว� 24 ไก ปุย ติ�
มอยฮ อื มัฮ เด่เมตรโิอ� มัฮ จังเคือง แตม มาื� กอ แตม
ฮุป เวอืต พะ อาระเทมี นึง มาื� มัฮ เบือ กัน คิต ปุย เซ ป
โฮลฮ โม จังเคือง เละ มาื นึง อื โฮวน เนอ� 25ป มัฮ เด่เมตริ
โอ เซ เกือฮ โม ปุโฮมว แตม แตะ เซ รโจะ ดิ ไม่ โม ป ยุฮ กัน
ติ ไล ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โฮลฮ
เอะ เละ มาื เบือ กัน เฮ�ี 26 โม เปะ ตึน ซ เอจี ยุ เอจี ฮมอง
เปอะ ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั ปาวโล เซ� ไม่ เคียต อื อฮั พะจาว ยุฮ
ปุย นึง เตะ แตะ โอ มัฮ พะจาว เนอึม เมอ� ปาวโล เซ เอจี
ปุน นัม รพาวม ปุย มัฮ ไม่ แตะ โฮวน� เน่อมึ นึง เวยีง เอ
เฟโซ เฮี ฮอยจ ละ ไคว อื จังวตั เอเซีย� 27 มัฮ เฮี ป ฮลัต
อาึ นึง อ�ื มัฮ โตว ซ ไลจ กัน ริ เอะ โซม นึง เฮี โน่ง� มัฮ
โรฮ ซ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ ทื เวอืต พะจาว รโปวน อาระเท
มี ป ตึก นึง ระ แตะ เฮี ไม่ อื ติ เจือ� พะจาว รโปวน เฮี มัฮ
ป นัปทื ปุย จังวตั เอเซีย เฮี ไม่ ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ อ�ื
อาึ ฮลัต เตอะ โอ เญือะ ซ ไก ซักซี ฆาื โม เฮ�ี� อฮั เซ เด่เม
ตรโิอ เยอ�

28 เญือม เอจี ฮมอง โม เซ โอเอฮี ไล เซ เยอ� ฮาวก
รพาวม เอนิ เตือง มู แตะ� อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ�
�พะ อาระเทมี เวยีง เอเฟโซ ป ระ อา�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
29 เวยีง เซ ลอต ระ เนอึม เกิต กัน ซุกซัก นึง ฆาื อื เล่ีป อ�ื
โม ป ฮาวก รพาวม เซ โฮมวต กาโย ไม่ อะรซิทาโค� มัฮ ปุ
โฮมว โฮว ปาวโล ไม่ นึง คระ� มัฮ ปุย จังวตั มาซิโด่เนีย�
โม เซ โฮมวต บัว่ ปุย ลอา เซ� ตอ เลียก ไม่ อื โตะ โฮง ละ
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คอน เตือง มู แตะ� 30 ปาวโล ริ โรฮ เลียก ลลาึง ปุย โฮวน
เซ� โม ลุกซิก ปังเมอ โอ เกือฮ อื เลียก� 31 ไก งอ่น ป มัฮ
โม จาวไน จังวตั เอเซีย ป มัฮ ป ยุง ไง่ ปุ แตะ ไม่ ปาวโล�
ดวน โรฮ ปุย โฮว ซตอก ปาวโล โอ เลียก โตะ โฮง ละคอน
เซ�

32 โม ป รโจะ โฮวน เซ ซุกซัก เนอึม� รโอง อฮั อื ตอก
ออฮ งอ่น� อฮั อื ตอก เอฮี งอ่น� โฮวน ลัก่ โอ แตะ ยุง
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ป รโจะ แตะ ละ เซ� 33 โม ยวิ งอ่น อื
เกือฮ อะเลกซันเด่อ โอก โฮว อาวต นึง ลัก่กา โม ปุย โฮวน
เซ� ปุย ไฮญ ไก โรฮ งอ่น ป รโฮงะ ไลลวง ตอก รโจะ ปุย
โฮวน เซ ละ ปุย เซ� อะเลกซันเด่อ เซ ยวก เตะ แตะ� ตะ
กัฮ โม ยวิ นึง ลปุง แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 34 เญือม
เอจี ยุง โม ปุย โฮวน เซ มัฮ อะเลกซันเด่อ เซ โม ยวิ เยอ�
รโอง ดิ ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ด่าว ลอา ชวัโมง เอนิ� อฮั เฮ�ี �พะ
อาระเทมี เวยีง เอเฟโซ ป ระ อา�� อฮั เซ ปุย โฮวน เซ�

35 ไก ไน อมัเพอ ติ� ปุน เกือฮ ปุย โฮวน เซ อาวต โฆย�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ ปุย เวยีง เอเฟโซ เยอ� ปุย เตื
อง โอยจ อื เอจี ยุง อื มัฮ เอะ ปุย เวยีง เอเฟโซ เฮี ป โซะโกะ
ฮรกัซา นึง เวอืต ยุฮ พะ อาระเทมี ป ตึก นึง ระ แตะ� ไม่
มัฮ อื ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ซโมะ ซัมคัน ป ดุฮ เน่อมึ มะลอง
เซ� 36 เคียง มัฮ อื ป เนอึม ตอก เซ� โม เปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ อาวต โฆย ไม่ โอ แตะ ยุฮ พราวป ป โอ แตะ ลัง ยุฮ�
37 โม เปะ เอจี ตาว เปอะ ปุย ลอา เฮี ฮอยจ นา เฮี เตือง มัฮ
อื ป โอ เต เวอืต ไม่ โอ อื เพยีก แฮม พะจาว รโปวน ทื เอะ�
38 ดัฮ เด่เมตรโิอ ไม่ ปุโฮมว แตม อื เซ ฆวต ฟอง ปุย โม เฮี
โฮ� ตึน ไก ไอฮ ซเงะ พัต ปุย อาึง ละ ซ ฟอง ปุย ปุ แตะ�
ไก ไอฮ โม ป เกียฮ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ� ดัฮ ฆวต ฟอง ปุ
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แตะ เกือฮ ฟอง อื ตัม ไล อ�ื 39 โม เปะ ตัม ไก ลัง่ ไลลวง
ไฮญ ป ซองไซ เปอะ นึง� ไมจ เปอะ ซิงซา ไม่ ปุ แตะ เญอืม
เติง เวลา โพรม ปุย� 40 อาึ ฮลัต นึง ซ ฟอง ปุย โม เอะ นึง
ไลลวง ซุกซัก ป เกิต เนาะ เฮ�ี มัฮ ซ ไฮมญ ปุย เอะ นึง ไล
ลวง เด่ือต ปุย เนาะ เฮ�ี เอะ เกียฮ โลยฮ โตว ละ อื นึง โอ
อื ไก ลักทัน เฟือฮ�� อฮั เซ ไน อมัเพอ เซ� 41ฟวยจ อฮั อื
ตอก เซ เยอ� เกือฮ โม ป โพรม เซ เอญี เตือง มู แตะ�

20
คระ โฮว ปาวโล

1 เญือม เอจี โฆย โม ป เด่ือต เซ� ปาวโล กอก โม ลุกซิก
เอญี รโจะ โพรม ติ โดฮ� นนุ รพาวม เจือ อื เกือฮ ตอน นึง
พะจาว� ฟวยจ เซ โฮว ฮา อื ฮอยจ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย�
2 นนุ โรฮ รพาวม เจือ ปุย ไน พะจาว นา เซ โฮวน เจือ� ละ
เกือฮ อื อาวต ซดิ ไม่ พะจาว ทื แตะ� เญือม เอจี เล่ีป อื
ยุฮ แควน เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง กรกิ� 3 อาวต นา
เซ ลอวย เคิ� เญือม เพรยีง ปาวโล ติ แตะ ละ ซ บุก แตะ
ซปาว ฮอยจ จังวตั ซีเรยี� ฮมอง ตะ โม ยวิ ยุฮ ป โซะ ละ
แตะ� โปวต รพาวม แตะ เอญี แม ฆาื อื นึง ชวง แตะ คระ
จังวตั มาซิโด่เนีย� 4ป โฮว ดิ ไม่ อื มัฮ โซปาเทอ ป มัฮ กวน
ปีรตั� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่โรอา� ไม่ อะรซิทาโค� ไม่ ซีคุนโด่ ป
มัฮ ปุย ยว่ง เทซะโลนิกา� ไม่ กาโย ป มัฮ ปุย ยว่ง เด่อบี่�
ไม่ ทิโมที� ไม่ ปุย จังวตั เอเซีย ลอา ปุย� มอยฮ อื มัฮ ทิคิกั
ต ไม่ โตรฟีโม� 5 โม เซ ลอต โฮว มอง เอะ นึง ยว่ง โตรอตั�
6 เญอืม เอจี โปน อื เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ เยอ�
เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นึง เวยีง ฟีลิปปี� บุก
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ปุ โฮว ซปาว พอน ซเงะ เดอมึ ฮอยจ เคะ โม เซ นึง ยว่ง โต
รอา� ฟวยจ เซ เอะ อาวต นา เซ อาแลฮ ซเงะ�

กวน เบลีย ป โกฮ ไอม แม
7 ซาวม วนั ซาว เญือม รโจะ ดิ ปุย ละ ซ เรยีก แตะ โซม

คโนมปัง เงอ� ปาวโล เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เจือ ฮอยจ ละ
โด่ะ ซาวม� นึง ซ โฮว อื ฮา อื ปวยฮ พริ เซ แม� 8 นา ก
โพรม เอะ คัก ฮลาวง อื เซ เตี ปุย ออม นึง โฮวน� 9 ไก
ปรเมะ นมุ นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ยูทิโค� งาวม นึง โตะ
รเวอืะ ปะตู ปอง� เญือม เอจี เล่ีญ อฮั ปาวโล โอเอฮี ไม่ โอ
อื ดิ เคราะ ติ ชวง เงอ� ปุย เซ ไฆญ ฆุยฮๆ ฆาื อ�ื ปึตปื� จัง
ออง� ลอต ดุฮ เน่อมึ คัก ลอวย เซ ฮอยจ ลังเตะ� เญือม
เอจี ลเตือฮ ปุย อื อฮั อื เอจี ยุม� 10ปาวโล เลีฮ นุ่ม โอม อ�ื
อฮั เฮ�ี �ปุ โตวฮ ฆราึง นึง� ไอม ลัง่�� อฮั เซ� 11 ฟวยจ
เซ ฮาวก แม นึง เญือะ ฮอยจ คัก ฮลาวง เซ เตือง มู แตะ�
ปาวโล เรยีก คโนมปัง ละ ปุย� โซม ดิ อ�ื อู แม ไม่ อื เล่ีญ
ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ฟวยจ เซ โฮว ฮา อ�ื 12 โม เซ ตาว
กวน เบลีย เอจี โกฮ ไอม เซ เอญี นึง เญือะ อ�ื ไมจ มวน
เนอมึ รพาวม ไม่ อ�ื

ปาวโล โฮว นึง ซปาว ไม่ ปุโฮมว แตะ
13 โม เอะ ลอต โฮว ฮาวก นึง ซปาว รอาวม� บุก ปุ โฮว

ฮอยจ นึง ยว่ง อตัโซ กา ปาวโล� ตะ มอง รปั ปาวโล นา
เซ ตัม กัม พัต อื อาึง� นึง อฮั อื ติ แตะ ซ โฮว นึง ชวง
แตะ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ อื ยว่ง อตัโซ เซ เอะ รปั เนอึม
นึง ซปาว� ฟวยจ เซ เอะ โฮว เยอะ ฮอยจ นึง ยว่ง มิทิเลนี
เตือง มู แตะ� 15 เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นา เซ
ติ ซเงะ เดอมึ ฮอยจ นึง เกาะ คิโอ� ติ ซเงะ อื แม ฮอยจ นึง
เกาะ ซาโม� ติ ซเงะ อื แม ฮอยจ นึง ยว่ง มีเลโท� 16 มัฮ
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โฆง ปาวโล เวยี เวยีง เอเฟโซ นึง โอ อื ฆวต อาวต นึง จังวตั
เอเซีย เล่ีญ� รแน่ต โฮว ละ ซ เกือฮ แตะ ติ แตะ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม กา เติง กัน ชลอง ปุย ซเงะ รฮอน ดัฮ แปน
โฮ�

ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ โม ป กวต
17 เญือม อาวต ปาวโล นึง ยว่ง มีเลโท� ดวน ปุย โฮว

ฮอยจ เวยีง เอเฟโซ� เกือฮ อื กอก โม ป กวต ไน ครติซจัก
ฮอยจ เคะ แตะ� 18 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ� ปาวโล อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั อาึ
ติ เจน อาวต ไม่ เปอะ� เน่อมึ ซเงะ ฮอยจ โรง อาึ นึง จัง
วตั เอเซีย ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 19 อาึ ยุฮ กัน ละ พะโองจาว ไม่
รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� ไม่ โอก รบวต แตะ� ไม่ โฮลฮ โฮะ
โอต เม่ะ มัก่ แตะ นึง คิต ลอป โม ยวิ ตอก ซ คัม ตุง แตะ
อาึ� 20 โอเอฮี เมาะ ป ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ อาึ เม่าะ โตว ฮา
เปอะ� เอจี เพอกึ ละ เปอะ ซองนา ปุย โฮวน ไม่ เพอกึ ละ
เปอะ เตือง นึง เญือะ เปอะ โฮวน โดฮ� 21 อาึ ซตอก รเงอ่มึ
ปุย เกือฮ โปวฮ รพาวม โกะ แตะ� ไอฮ รพาวม พะจาว� ไม่
เกือฮ เจือ ไม่ อาึง รพาวม แตะ นึง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
ทื เอะ เซ เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

22�ปเล่ีย เฮี อาึ ซ โฮว เยอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม นึง เนอึ
ง เงอะ ป อฮั ลปุ พะจาว ละ แตะ� เตือง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต
ละ แตะ นา เซ� 23 อาึ ยุง เงอะ เมาะ เฮี โน่ง ป ซ เกิต ละ
แตะ� ลปุ พะจาว เอจี อฮั อาึง อื เนิ โครยญ ยว่ง เอจี ฮอยจ
เจอะ� ซ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ซ ลอก เกอะ เฮลีจ เจอ�
24 อาึ เมีญ โตว จีวติ โกะ แตะ มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ� ระ ลัก่
ฆวต เกือฮ ฮะ กัน ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู ป เกือฮ อื
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อาึ ยุฮ เซ ฟวยจ� กัน เซ มัฮ ซ รโฮงะ โอะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ เบือ กุนมุ่น ยุฮ อื เซ�

25 �อาึ เอจี ไตป ครอฮ ไลลวง ตอก ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ ละ เปอะ ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เงอะ
โอ โม เปะ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ แม อาึ ติ ตื เนอึม� 26 เนาะ เฮี
อาึ ฆวต ซตอก รเงอ่มึ โม เปะ นึง ไล เฮ�ี ดัฮ เปอะ ลอก ตุต
แตะ เน่อมึ นึง พะจาว เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เญือะ
เกว โตว ไม่ อาึ� 27 อาึ เอจี รโฮงะ ลอป รพาวม รโม่ยฮ พะ
จาว ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เม่าะ โตว โอเอฮี ฮา เปอะ ติ
เจือ เนอึม� 28 โม เปะ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง โกะ
เปอะ ไอฮ� โม แกะ ยุฮ พะจาว ป เกือฮ ลปุ พะจาว เปอะ
แลน เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง เตือง โอยจ อื
โรฮ� ไมจ เปอะ แลน แก ปุย ไน ครติซจัก ยุฮ พะจาว� นึง
เอจี มัฮ อื ป โตฮ พะเยซู นึง ฮนัม แตะ ละ ซ แปน อื ปุย ไน
อ�ื 29อาึ เอจี ยุง เงอะ� เคะ เอญี อาึ อื ซ เลียก บราวก ซวก
ลลาึง เปอะ ละ ซ คัม ตุง แตะ แกะ เตือง มู อ�ื 30 ไน โม
เปะ ไอฮ ซ ไก โรฮ งอ่น ป ซ ลเตือฮ ลปุง เนอึม แปน ป โอ
เนอึม ละ เปอะ� ซ ซาวป โรฮ รชุยจ โม ลุกซิก มัฮ ไม่ แตะ
งอ่น� 31 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โซะโกะ นึง แตะ ฆาื อื ไมจๆ
เจอ� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก ซตอก รเง่อมึ อาึ แตะ โค
รยญ โฆะ เปอะ ปอ เฌีย รบวต เตอะ� เตือง ซเงะ่ รซาวม
เตม ลอวย เนอมึ รวุก�

32 �ปเล่ีย เฮี อาึ มอป โม เปะ ละ พะจาว� เกือฮ ลปุง กุน
มุ่น ยุฮ อื กุม รพาวม เปอะ� พะจาว ปุน เกือฮ โม เปะ อาวต
ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตอน ปุๆ ไม่ ซ เกือฮ อื ป ไมจ ป ญุ่ก ละ
เปอะ ป แฮรน อื อาึง ละ ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อ�ื 33 อาึ
ลเลียก โตว นึง ไคร นึง มาื ไม่ เครองึ เซอกึ ยุฮ ปุย ติ ตื เนอึ
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ม� 34 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ยุฮ อาึ กัน ละ ซ ริ แตะ
ป โซม ป ไอฮ ละ โกะ แตะ ไม่ ปุโฮมว เยอะ โครยญ เจือ�
35อาึ เอจี แปน ปิม แตะ ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
แด่น ยุฮ กัน ตอก เซ โรฮ� ไม่ เรอมึ เปอะ ป โอ ปุน โอ เป�
ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไตม ป อฮั ป มวยญ พะเยซู จาว เญื
อม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �กัน เกือฮ กอยฮ โอเอฮี มัฮ ป เกือฮ
ปุย โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฮา กัน เชอืน โอเอฮี�� อฮั
เซ��

36 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั ปาวโล โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ชุง ดิ
นึง มะฆราวง แตะ� ไววอน ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 37 โม
เซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม� โอม ปาวโล ไม่ อ�ื ฮงาึต อ�ื
38 ระ ตุก รพาวม นึง ป อฮั ปาวโล ละ แตะ นึง โอ แตะ เญาะ
ซ โฮลฮ ยุ ปุ แตะ� ฟวยจ เซ โฮว ตาว ปาวโล ฮอยจ นึง
ซปาว รอาวม�

21
ปาวโล โฮว ลัก่ เวยีง เยรูซาเลม

1 เญือม เอจี ฟวยจ ละ เอะ โม เซ เยอ� เอะ บุก ปุ โฮว
ซปาว รอาวม โฮว ซื ฮอยจ นึง เกาะ โคต� ติ ซเงะ อื แม
โฮว ฮอยจ นึง เกาะ โรต� เญือม เอจี โอก เอะ เน่อมึ นา
เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง พาทารา� 2 เญือม เอจี ฮอยจ
เจอะ นึง ยว่ง เซ เยอ� เอะ รโตฮ ยุ ซปาว รอาวม ติ ลัม ป
ซ โฮว ฮอยจ เมือง ฟีนิเซีย� เอะ บุก แม ปุ โฮว ซปาว เซ�
3 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นา ก ชวน แตะ เกาะ ไซปรตั เตอ�
เอะ เวยี เกาะ เซ ลวง วิ แตะ� ลอต ฮอยจ นึง จังวตั ซีเรยี�
เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง ยว่ง ไทระ เยอ� ซปาว จอต นา
เซ ละ ซ ตัฮ อื ป ตัง แตะ� เอะ เลีฮ นา เซ� 4ฟวยจ เซ เอะ
ซาวป ยุ โม ลุกซิก� อาวต ไม่ นา เซ อาแลฮ ซเงะ� โม เซ
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ริ คัต ปาวโล เบือ ลปุ พะจาว เกือฮ โอ ฮาวก เวยีง เยรูซา
เลม� 5 เญือม เอจี ไก อื อาแลฮ ซเงะ เอ� เอะ โอก โฮว ฮา
นา เซ� โม เซ ตาว เอะ นึง คระ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ ก พริ
ยว่ง� เตือง ปุย เญือะ ไม่ กวน ไม่ เฌือต อื เตือง โอยจ อ�ื
เอะ ชุง นึง มะฆราวง แตะ นึง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม เซ�
ไววอน เนอะ เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ละ ปุ แตะ� 6 เอะ
ฮาวก นึง ซปาว� โม เซ เอญี นึง เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน�

7 ฟวยจ เซ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม เน่อมึ นึง ยว่ง
ไทระ ฮอยจ นึง ยว่ง ทอเลมี� เอะ โฮว เคะ โม เอียกปุ แตะ
ไน พะจาว นา เซ� อาวต ไม่ ติ ซเงะ� 8 ปวยฮ พริ เซ� เอะ
โฮว เยอะ ฮา� โฮว ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา� เอะ ฮาวก
เญือะ ฟีลิป ป มัฮ ป ครอฮ ไลลวง พะจาว� มัฮ ปุย ไน อา
แลฮ ป เลือก ปุย แปน ป เรอมึ โม ไกญ กอ นึง เวยีง เยรูซา
เลม โฮ� 9 ฟีลิป เซ ไก กวน เครฮี ปาวน ปุย� เกียฮ ซึป ลปุง
พะจาว เตือง ปาวน แตะ�

10 เญือม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อาวต เอะ นา เซ� ฮอยจ ป
ซึป ลปุง พะจาว เน่อมึ นึง จังวตั ยูเด่ีย ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
อากาโบ่� 11 เลียก เคะ เอะ� ตุย โม่ะฮุต ปาวโล� ปุก เตะ
ชวง โกะ แตะ นึง อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม ยวิ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ซ ปุก โรฮ กุม โม่ะฮุต เฮี ตอก เฮ�ี ซ มอป อื ละ ปุย ตัง
เมือง� อฮั เซ เนิ ลปุ พะจาว��

12 เอะ ไม่ ป อาวต นา เซ เญอืม ฮมอง อฮั อากาโบ่ โอเอฮี
ไล เซ เยอ� ซตอก ปาวโล โอ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม ฆาื�
13 ปาวโล โลยฮ อ�ื �เมอยุ เยอืม เปอะ โม เปะ เอ� เกือฮ
โน่ง เปอะ อาึ โซะ รพาวม เมอ� อาึ มัฮ โตว เตม รพาวม ละ
ซ เกือฮ แตะ ปุย ปุก แตะ นึง เฮลีจ ติ คระ โน่ง� ปุน ยุม
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โรฮ โฮะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
เซ โรฮ�� อฮั เซ ปาวโล เยอ� 14 เญอืม โอ ปาวโล ฆวต เนอึ
ง ป อฮั เอะ ละ แตะ� เอะ เอ เคราะ เอนิ เนอะ ป อฮั แตะ
ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม พะจาว�� อฮั เซ�

15 เญือม เอจี เล่ีญ บุย อาวต เตอะ นา เซ� เอะ แฮรป
เตียป เครองึ แตะ ละ ซ ฮาวก แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
16 โม ลุกซิก เวยีง ซีซาเรยา เซ โฮว โรฮ ไม่ เอะ งอ่น� โม
เซ ตาว เอะ โฮว เคะ เญือะ มนาซัน� เกือฮ เอะ ฮาวก เญือะ
เซ� มนาซัน เซ มัฮ ปุย เมือง ไซปรตั ไพรม อ�ื มัฮ ลุกซิก
ป เอจี เล่ีญ เจือ�

ปาวโล ฮาวก เคะ ยาโคโบ่
17 เญอืม เอจี ฮอยจ เอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โม เอี

ยกปุ ไน พะจาว รโนฮ รชงึ เอะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�
18 ปวยฮ พริ เซ เอะ ไม่ ปาวโล โฮว เลีม เคะ ยาโคโบ่� โม
ป กวต ไน ครติซจัก รเจอมึ อาวต นา เซ เตือง โอยจ แตะ�
19 เญือม เอจี ฟวยจ ไฮมญ ปาวโล กอ บาึง อ�ื รโฮงะ กัน
เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย ตังเมือง ละ โม เซ แปน ไล
อ�ื

20 เญือม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ� ลืลาว เอนิ พะจาว ฆาื
อื โม เซ� อฮั เฮี ละ ปาวโล� �เอียก� ปะ ตึน ซ เอจี ยุง
เปอะ ไก ป เจือ พะเยซู ลลาึง โม ยวิ โฮวน เปือน ปุย เยอ�
โม เซ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เตื
อง โอยจ แตะ� 21 โม เซ เอจี ฮมอง อฮั ปุย ปะ เพอกึ ตอม
โม ยวิ ป อาวต ลลาึง ปุย ตัง เมือง� อฮั ปะ ดวน อื ละ โปวฮ
ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อฮั เปอะ กวน อื โอ
ลัมเปิง ไอฮ รติกิต� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย โอ เญือะ ยุฮ ตัม ปซี
ปซา ยุฮ โม ยวิ� อฮั เซ� 22 ไมจ เอะ ยุฮ ฆาื อื ตอก เมอ�
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โม เซ ตึน ซ ฮมอง อื ฮอยจ ปะ อา� 23 ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก
อฮั เอะ อื ละ แตะ� นา เฮี ไก ปาวน ปุย ป เอจี ซันญา อาึง
โอเอฮี ละ โกะ แตะ� 24 ไมจ เปอะ ยุฮ ดิ ไม่ อื ตัม ปซี ปซา
เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่� ไมจ เปอะ กัฮ งวยฮ โอเอฮี รโตง อื ไม่
เกือฮ เปอะ คุต ฮาึก แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม ป เอจี
ฮมอง รโจฮ ปุย เปอะ เซ ตึน ซ ยุง มัฮ อื ป โอ เนอมึ ป ฮมอง
แตะ เซ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง ยุฮ ปะ อื ตัม โกตไม ยุฮ
ไอ โมเซ ฆาื อ�ื 25 ไลลวง ปุย ตังเมือง ป เจือ เซ� มัฮ โน่ง
แม ติ ไล� เอะ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ ตัม ป ซิงซา เอะ ไม่
ปุ แตะ� มัฮ ดวน เวยี ปอน แตะ โอเอฮี ป ตัน ปุย ละ ฮุป�
ไม่ เกือฮ อื เวยี ปอน แตะ ฮนัม� ไม่ โอเอฮี กุน ปุย โงก อ�ื
ไม่ ดวน อื ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลนจุ�� อฮั เซ ละ ปาวโล
โม เซ เยอ�

26 เญือม เซ ปาวโล โรวก ปุย ปาวน เซ โฮว ไม่ แตะ�
ปวยฮ พริ เซ เกือฮ เนอึม ติ แตะ ซงะ่ ดิ ไม่ อื ตัม ปซี ปซา
อ�ื เลียก ดิ โตะ วิฮนั ไม่ อ�ื รโฮงะ อาึง ซเงะ ฟวยจ กัน
เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ละ ปุย� มัฮ ซเงะ ซ โรวก อื ทไว โอเอฮี
รโตง ปุย โม เซ เตือง โอยจ แตะ�

ปุย โฮมวต ปาวโล โตะ วฮินั
27 เญือม เอจี ซเปี ไคว อื ติ ควป ซเงะ ตอก อฮั อื เซ� ไก

โม ยวิ งอ่น ป อาวต จังวตั เอเซีย� ยุ ปาวโล โตะ วฮินั เซ�
เซอฮึ ซุย โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เกือฮ อื ฮาวก รพาวม
เลียก โฮมวต ปาวโล� 28 อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �โม
เปะ โม อซิราเอน� เรอึม เอะ เอ� เอจี มัฮ ปุย เฮี ปุย โฮว
ไป โฮว มา โครยญ โดฮ� รชุยจ ปุย เกือฮ อื เกละยุ โม อซิ
ราเอน ไม่ เกือฮ อื พามัต โกตไม ยุฮ พะจาว� เกือฮ โรฮ ปุย
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พามัต วฮินั เฮี ไม่ อ�ื โฮฮ ฮา เซ ปุย เซ เอจี โรวก แม ปุย ตัง
เมือง เลียก ไม่ แตะ โตะ วฮินั เฮ�ี ป แปน ป รแอม ลัมเลือ
ละ วฮินั เฮ�ี� อฮั เซ� 29 มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ยุ อื อาวต
โตรฟีโม ปุย ยว่ง เอเฟโซ ไม่ ปาวโล โตะ เวยีง ติ โฮน� มัฮ
แกต อื ปาวโล โรวก ปุย เซ เลียก ไม่ แตะ โตะ วฮินั เซ�

30 ปุย ติ เวยีง เซ ซุกซัก เตือง โอยจ แตะ� ตอ โฮว โฮม
วต ดิ ปาวโล� บัว่ อื โอก ฮา วิฮนั เซ� ฟวยจ เซ ซอง เอนิ
รเวอืะ วฮินั� 31ลไล ซาวป ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล เยอ� ไก ป
รโฮงะ ละ ไนพัน ตฮนั ยุฮ โม โรม ไลลวง ซุกซัก เวยีง เยรูซา
เลม เตือง เมือง แตะ เซ� 32 เญือม เซ เยอ ไนพัน ตฮนั เซ
โรวก โม ตฮนั ไม่ โม ไน ลอยะ ยุฮ แตะ� ตอ เลีฮ เคะ ปุย เตื
อง โอยจ อื เซ� โม ลัปซด่อน เญอืม ยุ อื ฮอยจ ไนพัน ตฮนั
เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เคราะ เอนิ อื ปุฮ แตะ ปาวโล เยอ�

33 ไนพัน เซ เลียก โฮมวต ปาวโล� ดวน ปุย ปุก อาึง อื
นึง เฮลีจ ลอา เซน� ฟวยจ เซ ไฮมญ มอยฮ อื ไม่ ป ยุฮ
อ�ื 34 ปุย โฮวน เซ รโอง อฮั อื ตอก ออฮ งอ่น� อฮั อื ตอก
เอฮี งอ่น� ไนพัน ยุง ที โตว ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื ฆาื ซุก
ซัก ลอน ปุย ละ แตะ� ดวน ปุย โรวก ปาวโล ฮอยจ นึง โฮง
อาวต ตฮนั ฆาื อ�ื 35 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง โบง ก อาวต โม
ตฮนั เซ� โม ตฮนั จัมเปน อื ยวก โรวก ปาวโล เกือฮ โปน ฮา
ปุย โม เซ นึง เรยีง ลอน ฮาวก รพาวม ปุย โฮวน เซ� 36 โม
เซ อาื อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �ยุฮ แปฮ ไม่�� อฮั เซ�

37 เญอืม ริ โม ตฮนั ตาว ปาวโล ฮาวก ฮอยจ นึง โฮง อาวต
ตฮนั เซ� ปาวโล อฮั เฮี ละ ไนพัน ตฮนั เซ� �อาึ ปัว อู ไม่
ปะ เญีย่ะ อมั แปน�� อฮั เซ�
ไนพัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั เกียฮ ลปุง กรกิ เปอะ� 38ปะ
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โม่ เปอะ มัฮ ปุย เมือง อียปิ โฮ� ป นัม นา ปุย ชุ ยุฮ เมือง�
ไม่ ตาว เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน เลียก โตะ ลาึน เวอืฮ ปาวน
เปือน ปุย โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

39 ปาวโล โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว� อาึ มัฮ โม ยวิ�
มัฮ ปุย เวยีง ทารโซ� จังวตั ซิลีเซีย� เวยีง เกิต เตอะ เซ มัฮ
โตว เวยีง แตวะ ไล� ปัว ปะ เกือฮ แตะ ลปุง ไม่ ปุย โฮวน
เฮ�ี� อฮั เซ ปาวโล�

40 เญือม เอจี โปง ไนพัน ตฮนั อื อฮั ฮา� ปาวโล ชุง นึง
โบง เซ� ยวก เตะ แตะ ละ ปุย โฮวน เซ เกือฮ โฆย� เญือม
เอจี โฆย ไมจ ปุย โฮวน เซ� ปาวโล อู ไม่ อื นึง ลปุง ฮบีรู
แตะ� อฮั เฮ�ี

22
ป อฮั ป มวยญ ปาวโล

1 �โม เปะ ป ระ ป คาว ไม่ เอียกปุ อู เตือง โอยจ เปอะ�
อาึ ปัว โม เปะ งอ่ต� ซ รโฮงะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�

2 เญือม ฮมอง โม เซ ลปุง ฮบีรู อื ละ แตะ� โฆย เอนิ ฮา
ไพรม แตะ ฆาื อ�ื ปาวโล อฮั แม เฮี ละ อ�ื 3 �อาึ มัฮ โม
ยวิ� เกิต นึง เวยีง ทารโซ จังวตั ซิลีเซีย� มัฮ โฮว ระ อะ นึง
เวยีง เฮ�ี อาึ เอจี โฮลฮ เฮยีน รติ มะ โกลง เปือะ แตะ โค
รยญ เจือ เน่อมึ นึง อาจาน กามาลิเอน� ไพรม อื อาึ เรยีง
เนอึม รพาวม ละ ซ ทื แตะ พะจาว ตอก ทื โม เปะ อื ปเล่ีย
เฮ�ี 4 อาึ โกย โคมเฮง แตะ ปุย ทื ไลลวง พะเยซู เฮี ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื โฮมวต ดุฮ โตะ คอก เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 5ฮวั
นา ซตุ ไม่ โม ป มัฮ ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ อื ยุง อื ซโตฮ
มัฮ อื ป เนอมึ ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ โฮลฮ นังซื ลัปลอง แตะ เน่
อมึ นึง โม เซ� ไซฮ รโปะ ละ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ
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นึง เวยีง ด่ามาซกัต� อาึ ลอต โฮว ไม่ นา เซ ละ ซ โฮมวต
แตะ ปุก ปุย นึง เฮลีจ� ตะ โรวก เอญี ไม่ แตะ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ญวต แตะ ตุต ละ�

6 �เญือม เอจี โฮว เยอะ ซดิ ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต� เมาะ
งอ่น ซเงะ เอ� ซอต เอนิ ซเปีย เนิ เน่อมึ มะลอง เรยีง� รวติ
เอนิ อาึ� 7 อาึ ฆลาื เอนิ เนอะ� ฮมอง แม เซียง ป อฮั เฮี
ละ แตะ� �ซาวโล� ซาวโล� เมอยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื�
อฮั เซ เนิ�

8 �อาึ โลยฮ ละ อ�ื �โอ พะโอง กุม อาึ� ปะ มัฮ เปอะ
ปุย�� อฮั เซ ละ�
�เซียง เซ โลยฮ อื เนิ� �อาึ มัฮ เยซู ปุย ยว่ง นาซาเรต ป

กัมลัง โคมเฮง เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ� 9 โม ป โฮว ไม่ เยอะ
ยุ โรฮ อื ซเปีย เซ ปังเมอ โอ ฮมอง เซียง ป อฮั โอเอฮี ละ อาึ
เซ�

10�อาึ ไฮมญ แม นึง อ�ื �โอ พะโอง กุม อาึ� เมอ ป ไมจ
อาึ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ�
�พะโองจาว อฮั อื เนิ� �โกฮ โฮว เลียก เวยีง ด่ามาซกัต

เตอ� ไก นา เซ ป ซ รโฮงะ ละ เปอะ กัน ซ เกือฮ พะจาว
เปอะ ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ เนิ�
11 เญอืม เซ อาึ ลอต โอ เกียฮ ยุ โอเอฮี ฆาื รงั ซเปีย เซ� โม
ป โฮว ไม่ เยอะ โตวก โรวก เตะ อาึ ฆาื อื ตาว อาึ ฮอยจ นึง
เวยีง เซ�

12 �นา เซ ไก ปุย ติ� มัฮ ป ทื เนอึม พะจาว ไม่ ยุฮ อื ตัม
โกตไม ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ� มอยฮ อื มัฮ อะนาเนีย�
โม ยวิ อาวต นา เซ ไก โตว ป โอ อวต โอ ลื ปุย เซ เยอ� 13ป
มัฮ อะนาเนีย เซ เอญี เคะ อาึ� ฮอยจ โบ เยอะ� อฮั เฮ�ี
�เอียก ซาวโล� ยุ แปฮ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ เนิ� เญือม เซ
เยอ อาึ ยุ แม โอเอฮี ตอก ไพรม แตะ� ยุ โรฮ ปุย เซ�
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14 �ปุย เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เอะ
เอ� เอจี เลือก อาึง ปะ นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง รพาวม รโม่
ยฮ แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ ยุ พะโอง ป ซื ป ไซ เซ� ไม่ โฮลฮ
เปอะ ฮมอง ลเลาะ ลปุง อ�ื 15 ซ โฮลฮ เปอะ แปน ซกิ พี
ญัน ยุฮ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ รโฮงะ เปอะ ป ยุ ป
ฮมอง แตะ ละ อ�ื 16ปเล่ีย เฮี เมอ ป มอง ลัง่ เปอะ� โกฮ�
รปั แปฮ บัป่ติซมา เยอ� กอก ปัว เรอมึ เปอะ เดอมึ ซ รไซจ
มัป่ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ เนิ อะนาเนีย เยอ�

17 �กัง เคะ เอ� อาึ เอญี แม นึง เวยีง เยรูซาเลม� ลไล
ไววอน เนอะ โตะ วิฮนั เนอ� 18 อาึ โฮลฮ ยุ บลอง พะโอง
จาว� อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ซไจ โอก ฮา เยรูซาเลม นึง โอ
ปุย เวยีง เฮี ปุน ไอฮ ลปุง รโฮงะ เปอะ เญือม รโฮงะ เปอะ
ไลลวง อาึ ละ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

19 �อาึ อฮั เฮี ละ� �โอ พะโองจาว� โม เซ เอจี ยุง อื กอ
เลียก อาึ โตะ โฮงซุต โฮวน โดฮ ไม่ โฮมวต เตอะ ดุฮ โม ป
เจือ เปอะ เซ โตะ คอก� ไม่ ปุฮ เฟียต โรฮ โฮะ งอ่น� 20 เญื
อม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน ป ครอฮ ไลลวง เปอะ โฮ� อาึ
อาวต โรฮ ไม่ นา เซ� พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม เซ ไม่ มอง แตะ
แลน เครองึ เซอกึ ยุฮ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ�� อฮั เซ ละ�

21�พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �โฮว เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ
โฮว เคะ ปุย ตังเมือง ก ซไง อ�ื� อฮั เซ��

22 โม ปุย โฮวน เซ งอ่ต ป อฮั ปาวโล เคียง เซ โน่ง� ฟวยจ
เซ อฮั อื เรยีง� �ไมจ ยุฮ แปฮ ไม่ ปุย เฮี เยอ� เกือฮ โปน
แปฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี เญาะ คาว โตว ละ ไอม แตะ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ�

23 รโอง เรยีง ซพรอต เครองึ เซอกึ แตะ� กาวป เจาะ
รกาื ไม่ อ�ื 24 ไนพัน ตฮนั ดวน ปุย ตาว ปาวโล เลียก นึง
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โฮง อาวต โม ตฮนั ฆาื อ�ื ดวน ปุย เฟียต อื นึง ซ ไตซวน
อื ไลลวง รโอง ปุย ละ อื เซ� 25 เญือม เอจี รเบี่ยก ปุย ปาว
โล นึง โม่ะ ฮกั เกอ� ปาวโล ไฮมญ อื นึง ไนลอยะ ตฮนั ป
อาวต นา เซ� �ไลลวง เฟียต เปอะ โม โรม ติ ปุย กา ตัตซิน
ปุย อ�ื อมั ปุก อื โกตไม�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 ไนลอยะ เซ� เญอืม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ� โฮว รโฮ
งะ อื ละ ไนพัน� �ปุย เฮี มัฮ โม โรม� เมอ ตะ เปอะ ยุฮ ละ
อ�ื� อฮั เซ�

27 ไนพัน เซ เอญี ไฮมญ ปาวโล� �ปะ อมั มัฮ เนอมึ เปอะ
โม โรม� รโฮงะ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปาวโล โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ�
28 ไนพัน อฮั แม เฮ�ี �อาึ กา โฮลฮ แตะ แปน โม โรม

ตอก เฮี โอยจ มาื ยุฮ ฮุ โฮวน�� อฮั เซ�
ปาวโล โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตึน เกิต เน่อมึ นึง โม โรม��

อฮั เซ�
29 เญือม เซ เยอ โม ป ตะ ไตซวน เซ เคราะ เอนิ อ�ื ไน

พัน เญอืม เอจี ยุง อื มัฮ อื โม โรม� ฮลัต เตีจ ฆาื อื นึง ดวน
แตะ ปุย โฮว ปุก ปาวโล ตอก เซ� 30 ปวยฮ พริ เซ แม� ไน
พัน ฆวต ยุง ที ไลลวง นอป โม ยวิ อื พิต� กัฮ โม่ะเฮลีจ ป
ปุก ปุย อื เซ� ฟวยจ เซ ดวน โม ซตุ ระ เอญี รโจะ ดิ ไม่ โม
ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ อ�ื ตาว ปาวโล เลีฮ อาวต อกั อวน
อ�ื

23
ป อฮั ปาวโล ละ โม ป รเตีฮ รตุม

1 เญือม เซ ปาวโล แก โม ป มัฮ ซมาชกิ ซพา เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� อาึ เอจี แจง นึง ยุง โอ
แตะ ยุฮ ป พิต ละ พะจาว เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย
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เฮ�ี ไก โตว รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ไลลวง เซ เญี่ยะ
เนอึม�� อฮั เซ� 2 เญือม เซ อะนาเนีย ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู
ดวน ป อาวต โบ อื เดือฮ มวยญ ปาวโล ฆาื อ�ื 3ปาวโล อฮั
เฮี ละ อ�ื �พะจาว ซ เดือฮ โรฮ ปะ นึง มัฮ เปอะ ปุย ไล โกะ
ไล เอยีง� ปะ เคียต เปอะ งาวม รเตีฮ อาึ ตัม โกตไม� เมือ
ต แลน โกะ เปอะ ยุฮ เปอะ ป พิต โกตไม นึง ดวน เปอะ ปุย
เดือฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 โม ป อาวต โบ อื นา เซ อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ปะ โรวต
โน่ง เปอะ เพียก แฮม ฮวันา ซตุ ยุฮ พะจาว เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

5ปาวโล โลยฮ อ�ื �เอยีกปุ� อาึ ยุง โตว มัฮ ปุย เฮี ฮวันา
ซตุ� เอจี ไก เนอึม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุ
พามัต ป ตัตเตียง เมือง เปอะ�� อฮั เซ พะทัม เมอ��

6 เญือม เอจี ยุ ปาวโล มัฮ โม เซ โม ซาดู่ซี งอ่น� โม ฟา
รซีิ งอ่น� อฮั อื ละ โม เซ ตอก เฮี เรยีง� �เอียกปุ อาึ มัฮ
โรฮ โม ฟารซีิ� โม มะเปือะ เกอะ มัฮ โรฮ ฟารซีิ� อาึ ซโอว
รพาวม ไม่ พะจาว นึง ซ เกือฮ อื โม ป ยุม โกฮ ไอม แม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป ฟอง ปุย อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
7 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ� โม ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่
ซี เก ปุ แตะ ฆาื อ�ื โม ป โพรม เซ แตก แปน ลอา มู� 8 โม
ซาดู่ซี ตึน มัฮ ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม� เตปด่า ไม่
ลปุ ปุย อฮั โรฮ อื โอ ไก� โม ฟารซีิ ปังเมอ อฮั อื ไก ตื�

9 เก เนอมึ เก แนม ปุ แตะ ฆาื อื เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ�
โม คู เพอกึ พะทัม ไน โม ฟารซีิ โกฮ ชุง งอ่น� อฮั เฮี เรยีง�
�เอะ ยุ โตว คระ พิต ปุย เฮี ติ เจือ เนอึม� เมอ เตือง อื ไก
ลปุ โอเอฮี ญุ่ก� เตปด่า ญุ่ก ป อฮั โอเอฮี ละ อื ยุง่�� อฮั เซ
ละ โม ซาดู่ซี� 10 โม เซ เก ลัมเลือ ปุ แตะ� เด่ือต เนอึม
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ไอฮ พาวม แตะ� เญือม เซ ไนพัน ฮลัต ปุย เดือ รเยยีง นึง
ปาวโล ฮอยจ ละ ฆรอยจ เนะซองั อ�ื ดวน โม ตฮนั เลีฮ ลู
ตุย ปาวโล โอก ฮา โม เซ� ตาว อื โฮว เลียก โตะ โฮง อาวต
โม ตฮนั ฆาื อ�ื

11 ซาวม เซ เยอ� พะโองจาว ฮอยจ ชุง โบ ปาวโล� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ตุย รพาวม เรยีง แตะ� ปะ เอจี แปน
เปอะ ซกิ พีญัน ไลลวง อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ตอก ออฮ�
ไมจ โรฮ เปอะ แปน ซกิ พญีัน นึง เวยีง โรม ตอก เซ โรฮ��
อฮั เซ�

โม ยวิ ตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล
12 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ยวิ ซันญา อาึง อื ไม่ ปุ

แตะ โอ แตะ ซ โซม ซ ญุ โอเอฮี กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปาว
โล เยอ� 13 ป ซันญา อาึง โอเอฮี ตอก เซ ไก ไม่ ปุ แตะ ร
ปาวน โฮฮ ปุย� 14 โม เซ โฮว เคะ โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต�
อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ซันญา อาึง ไม่ ปุ แตะ ซโตฮ โอ แตะ ซ
โซม กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปาวโล� 15 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ไม่
โม ซมาชกิ ซพา� ไมจ เปอะ รโปะ ดิ มวยญ แตะ ละ ไนพัน�
เกือฮ ตาว ปาวโล เลีฮ ฮอยจ นึง ซพา ละ ซ งอ่ต อื ไลลวง อื
ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ� ไมจ เปอะ เคียต อฮั ละ อื ตอก เซ�
โม เอะ นึง อื ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปาวโล
กา ฮอยจ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ�

ปรเมะ นมุ รโฮงะ ไลลวง ละ ตฮนั
16 เญอืม เซ กวน รเมะ รนัน ปาวโล ลอก ฮมอง ไลลวง ป

ตะ โม เซ ยุฮ ละ อ�ื เลียก ฆาื อื นึง โฮง อาวต โม ตฮนั� ร
โฮงะ อื ละ ปาวโล�
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17ฟวยจ เซ ปาวโล กอก ไนลอยะ ตฮนั เอญี เคะ แตะ ติ
ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ ตาว กวนดุ เฮี เอญี เคะ ไนพัน
นึง ไก ป ซ อฮั อื ละ อ�ื� อฮั เซ� 18 ไนลอยะ เซ โฮว ตาว
เนอมึ ปุย เซ ฮอยจ เคะ ไนพัน�
อฮั เฮ�ี �ปาวโล ป คัง ปุย เซ กอก อาึ เอญี เคะ แตะ� ปัว

อาึ ตาว ปรเมะ นมุ เฮี เอญี เคะ ปะ� นึง ไก ป ซ อฮั อื ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 ไนพัน โตวก โรวก เตะ กวนโซะ ปาวโล เซ โฮว ไฮมญ
อื นา ก ไฆลป อ�ื อฮั เฮ�ี �ปะ เมอ ซ รโฮงะ เปอะ ละ อาึ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ปรเมะ นมุ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โม ยวิ เอจี โตกโลง ละ
ซ ปัว แตะ ปะ โฮว ตาว ปาวโล เลีฮ ฮอยจ นา ก โพรม โม
ซพา ซงา่วป� เคียต ตะ ไฮมญ ไลลวง อื ซโตฮ ฮา ไพรม
แตะ� 21 ปัว ปะ โอ เนองึ ละ อ�ื เอจี ไก ปรเมะ รปาวน โฮฮ
ปุย ป ซันญา อาึง โอ แตะ ซ โซม ซ ญุ โอเอฮี กา โฮลฮ แตะ
ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล เยอ� ปเล่ีย เฮี โม เซ เอจี เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื มัฮ มอง ลัง่ อื รซอม ปะ โน่ง��
อฮั เซ ละ อ�ื

22 เญอืม เซ ไนพัน เกือฮ ปรเมะ นมุ เซ เอญี� อฮั อาึง เฮี
ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย ติ ปุย เนอมึ รโฮงะ เปอะ ไล เฮี ละ
อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ตาว ปาวโล ฮอยจ ละ จาวเมือง
23ฟวยจ เซ ไนพัน กอก แม ไนลอยะ เอญี เคะ แตะ ลอา

ปุย� อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ดวน ตฮนั เกือฮ เพรยีง ติ แตะ โฮว
ลอา รอย ปุย� ไม่ ตฮนั บุก บรอง อาลแฆลฮ ปุย� เกือฮ โรฮ
โฮว ไม่ โม ตฮนั ไปญ เพลียฮ ลอา รอย ปุย� เกือฮ โอก โฮว
เนฮ เมือ โด่ะ ซาวม ละ ซ โฮว แตะ นึง เวยีง ซีซาเรยา�
24 ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป บรอง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปาวโล บุก
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ปุ โฮว� ตาว เกือฮ โฮว ไมจๆ ฮอยจ เคะ เฟลิก ป มัฮ จาว
เมือง�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ ไนพัน งาวม ไซฮ นังซื ละ ซ รโปะ แตะ ละ
เฟลิก ตอก เฮ�ี 26 �นังซื รโปะ คลาวด่ีโอ ลิเซีย ละ เฟลิก ป
มัฮ จาวเมือง ป นัปทื เยอะ� โม่ เปอะ กอ� 27 ปุย ป ตาว โม
ตฮนั เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ มัฮ ปุย โฮมวต โม ยวิ� ริ ยุฮ ยุม
ไม่ อ�ื อาึ ฮมอง มัฮ อื โม โรม� โฮว ตุย เยอะ ฆาื อื ไม่ ตฮนั
ยุฮ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป ตะ โม เซ ยุฮ ละ อ�ื 28 อาึ เลีฮ
ตาว ละ ซพา ยุฮ โม ยวิ ฆาื อ�ื นึง ฆวต ยุง แตะ ไล นอป ปุย
อื พิต� 29 เมือต ฮมอง ไลลวง อ�ื ฮมอง โตว โตะ พิต อื ปอ
ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื พิต อื ปอ ไมจ อื คัง� ปุ โรฮ ไก� มัฮ เยอื
ฟอง ปุย อื นึง ไลลวง รติ โกลง ยุฮ โกะ อื ไอฮ� 30 เญือม
เอจี ฮมอง อาึ ไลลวง ตะ โม ยวิ บระ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เฮ�ี อาึ
แกต ติ แตะ ไมจ เกือฮ ฮอยจ เคะ ปะ ฆาื อ�ื อาึ ดวน โม ป
นอป อื พิต เซ โฮว อฮั ไอฮ รซอม ฟอง แตะ ซองนา ปะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ คลาวด่ีโอ ลิเซีย นึง นังซื ไซฮ แตะ เซ�

31 โม ตฮนั เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ดวน ไนพัน เซ แตะ ยุฮ�
ซาวม เซ โรวก ปาวโล ฮอยจ เคียง ยว่ง อนัทิพตัร�ี 32ปวยฮ
พริ เซ โม ตฮนั ป โฮว นึง ชวง แตะ เกือฮ โม ตฮนั บุก บรอง
ลอต ตาว ปาวโล� โม โกะ อื เอญี นึง ไคะ อาวต แตะ�
33 โม ป ตาว ปาวโล เซ ฮอยจ เนอมึ นึง เวยีง ซีซาเรยา เซ�
มอป ปาวโล ไม่ นังซื โรวก แตะ เซ ละ จาวเมือง� 34 เญือม
เอจี ฟวยจ ลาว จาวเมือง นังซื เซ เยอ� ไฮมญ เน่อมึ จังวตั
ฮอยจ ปาวโล� เญอืม เอจี ฮมอง อื ฮอยจ อื เน่อมึ นึง จังวตั
ซีลิเซีย เซ� 35อฮั เฮ�ี �เญอืม เอจี เฆรอมึ ฮอยจ ป ฟอง ปะ
เซ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ งอ่ต ละ เปอะ ละ ซ ตัตซิน แตะ��
อฮั เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย แลน แก ปาวโล นึง เญือะ ยุฮ
เฮโรต�
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24
โม ยวิ ฟอง ปาวโล

1 เญือม เอจี ไก อื พอน ซเงะ เอ� อะนาเนีย ป มัฮ ฮวันา
ซตุ อู เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา� โฮว ดิ ไม่ ป กวต ป
เฮยีง งอ่น ไม่ ทไนควมั ติ ปุย� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เทอทูโล�
โม เซ ฮอยจ ฟอง ปาวโล ละ จาวเมือง เซ โฮวน เจือ� 2 เญื
อม เอจี กอก ปุย ปาวโล ฮอยจ เจอ� เทอทูโล เซ โกฮ ฟอง
อื แปน ไล แตะ� อฮั เฮ�ี �จาวเมือง เฟลิก ป ตึก นึง ระ
แตะ� บัน่เมือง เอะ เฮี เอจี เล่ีญ อาวต อื ไม่ ซนกุ ซุกบัน่
แตะ เบือ ป ตัต ป เตียง ปะ อา� โอเอฮี โอ ไมจ เอจี เฌาะ
เปอะ แปน ป ไมจ โฮวน เจือ� 3 เอะ ยุง เงอะ ยุฮ เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ เนิ โครยญ เจือ โครยญ โดฮ โฮ� เอะ ญันด่ี
ไม่ เปอะ โครยญ จัต โครยญ เจือ� 4 เคียง เมอ ตอก อื เซ�
เอะ ฆวต อฮั โตว โรฮ โฮวน มวยญ ละ ซ ซุกซัก แตะ กัน ยุฮ
เปอะ� ซ อฮั ละ เปอะ ติ ลอา มวยญ โน่ง� ปัว ปะ งอ่ต แลน
ละ แตะ�

5�เอะ เอ ยุ มัฮ ปุย เฮี ปุย ซุกซัก ยุฮ บัน่เมือง โฮวน โดฮ�
มัฮ ป เกือฮ โม ยวิ ซุกซัก ญุญะ เล่ีป เตะ โครยญ โดฮ� มัฮ
ไกญ กอ โม นาซาเรต ป โอ ญอม ยุฮ ตัม รติ มะ โกลง เปือะ
แตะ� 6ริ โรฮ ยุฮ ป ตวยฮ ละ วฮินั ยุฮ เอะ โรฮ� เอะ เอ โฮม
วต เตอะ ฆาื อ�ื (เอะ ไก โรฮ รพาวม ฆวต รเตีฮ เยอะ ตัม
โกตไม ยุฮ แตะ� 7 ลิเซีย ป มัฮ ไนพัน เนอ� ปังเมอ ฮอยจ
ลู ตุย อื ฮา เอะ� 8 ดวน โม ป นอป ปาวโล พิต ฮอยจ เคะ
ปะ�� ดัฮ เปอะ ไฮมญ ที นึง โกะ อื ไอฮ โฮ� ตึน ซ ยุง เปอะ
โครยญ เจือ ไลลวง ฟอง เอะ อื เซ�� อฮั เซ ละ เฟลิก ทไน
ควมั เซ� 9 โม ยวิ ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ซนัป ซนนุ โรฮ ป อฮั เท
อทูโล เซ� อฮั โรฮ อื มัฮ ป เนอมึ โครยญ เจือ�
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ปาวโล กัฮ ติ แตะ
10 เญือม เซ จาวเมือง ลฆุฮ ไกญ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ

ปาวโล อฮั โอเอฮี� ปาวโล อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี
ยุง เงอะ เล่ีญ แปน เปอะ ป รเตีฮ โอเอฮี นึง เมือง เฮ�ี มัฮ
เซ ป รโฮงะ อาึ ไลลวง โกะ แตะ ละ เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ ฆาื อ�ื 11 เคียง ฮาวก อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ
ซ ไววอน แตะ ละ พะจาว โฮฮ โตว ฮา กาว โรฮ ลอา ซเงะ�
ดัฮ เปอะ ไตซวน ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ ไลลวง เฮ�ี 12 อาึ ไก
โตว เญอืม เก ปุย ไม่ เกือฮ ฮะ โม ลัปซด่อน ซุกซัก เกอ� ปัง
มัฮ นึง วฮินั ญุ่ก� นึง โฮงซุต ญุ่ก� นึง กไน เวยีง เซ ญุ่ก�
ไก โตว ติ ตื เนอึม ป ยุ ยุฮ อาึ อื ตอก เซ� 13 ไลลวง ฟอง
โม เซ อาึ ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ ไลลวง ป โอ ไก ลักทัน� 14 ไลลวง
ฟอง อื อาึ เซ มัฮ เฮี โน่ง ป เนอึม นึง อ�ื อาึ ทื พะจาว ป
ทื จัตเจือ ไพรม แตะ� ปังเมอ ทื เยอะ ตัม ไลลวง พะเยซู
นึง อ�ื มัฮ เซ ป อฮั อื อาึ โอ ทื ตัม รติ มะ โกลง เปือะ แตะ
นึง อ�ื โอเอฮี ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม ยุฮ แตะ ไม่ ป
ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง พะทัม� อาึ เจือ เยอะ โครยญ
เจือ� 15 อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว ตอก ซโอว รพาวม โม
ป ฟอง แตะ เฮี โรฮ� ไล ซโอว รพาวม เมอะ เซ มัฮ ไลลวง
ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เตือง ปุย ซื ปุย ไซ ไม่
ปุย ฆอก ปุย เบร� 16 มัฮ ฆาื เซ ป ริ แนฮ อาึ เกือฮ ติ แตะ
อาวต ไม่ รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ซองนา พะจาว ไม่ ปุย
ฆาื อ�ื

17 �อาึ ฮอยจ เนอึม เมอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม นึง เล่ีญ
โอ แตะ เญือะ ฮอยจ� โรวก โรฮ มาื ป รโปะ ปุย ละ ปุย
เมือง โกะ แตะ� ฮอยจ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ แตะ ไม่
อ�ื 18 เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ อาึ ติ แตะ ซงะ่ ตัม ปซี ปซา
เยอ� รโตฮ ปุย ยุ ทไว เยอะ โอเอฮี โตะ วฮินั� อาึ อาวต โตว
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ไม่ ปุย โฮวน� ไก โตว ตอก ซุกซัก เกอะ ปุย� เญอืม เซ เยอ
ไก โม ยวิ ฮอยจ เน่อมึ นึง จังวตั เอเซีย นึง งอ่น ป รโตฮ ยุ
อาึ อ�ื 19 โม เซ ดัฮ ไก ตอก ซ ฟอง อาึ โฮ� คาว ละ ฮอยจ
ฟอง อื ไอฮ ซองนา ปะ� 20 โต เซ อื เกือฮ โม เฮี รโฮงะ ตอก
อฮั อื ติ แตะ ยุ พิต โฌวะ ยุฮ อาึ เญือม อาวต เตอะ ลัก่กา
โม ซมาชกิ ซพา โฮ� 21 เญือม เซ มัฮ ตอก เฮี ติ เจือ ป อฮั
ฮะ ซโตฮ โฮ� �ซเงะ เนาะ เฮี อาึ โฮลฮ ปุย ฟอง เงอะ ซอง
นา โม เปะ� ฆาื เจือ แตะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ�� มัฮ เซ ติ เจือ โน่ง ป แกต เตอะ พิต นึง อื ละ โม
เซ�� อฮั เซ ปาวโล�

22 เฟลิก โทลาว เอนิ อื กัน ตัตซิน แตะ เซ นึง เอจี ยุง บุย
อื ไลลวง ตอก ทื ปุย พะเยซู เซ� อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี เลีฮ
ลิเซีย ป มัฮ ไนพัน เซ ฮอยจ นา เฮ�ี อาึ ซ งอ่ต เตอะ ไลลวง
เปอะ เกือฮ ฟวยจ�� อฮั เซ� 23 เฟลิก ดวน ไนลอยะ ตฮนั
ควป แลน ปาวโล� เกือฮ อื อาวต ซไบ่ เญีย่ะ ไม่ เกือฮ ปุโฮม
ว อื ฮอยจ เคะ อื ละ ซ โรวก อื ป ตุก อื นึง ละ อื งอ่น�

เฟลิก ฆวต งอ่ต แม ไลลวง พะจาว
24 ฟวยจ เซ แม พอน แลฮ ซเงะ เอ� เฟลิก ฮอยจ ดิ ไม่

ปุย เญือะ แตะ� มอยฮ อื มัฮ ด่รูซีลา� มัฮ โม ยวิ� เฟลิก
ดวน ปุย โฮว กอก ปาวโล เอญี เคะ แตะ ละ ซ งอ่ต แตะ ป
อฮั ป มวยญ อื นึง ไลลวง ตอก เจือ ปุย พะเยซูครติ� 25 เญื
อม อฮั ปาวโล ไลลวง กัน ปุก กัน ลอก� ไม่ ตอก ไมจ ปุย
เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ กัน รเตีฮ ยุฮ
พะจาว ป ซ ฮอยจ เฆียง เฮี ละ อ�ื เฟลิก โตวฮ ฆราึง ฮลัต
เตีจ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอญี เมิฮ� เฆียง เฮี เญือม
เอจี เคริ ดอม อื อาึ ซ กอก แม ปะ ฮอยจ เคะ แตะ�� อฮั เซ
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ละ อ�ื 26 เฟลิก รไม่จ ปาวโล ซ บระ จุต มาื ละ แตะ� ไตป
ดวน ปุย กอก ปาวโล ละ แตะ ฆาื อื นึง ฆวต อู ดิ แตะ ไม่�

27 เฟลิก ฆวต อาื รพาวม โม ยวิ เญีย่ะๆ� คัง อาึง ปาวโล
ฆาื อื ลอา เนอึม� ฟวยจ เซ ปอซิอตั เฟซตัต ฮอยจ ยุฮ กัน
แตน เฟลิก� เญอืม เซ ปาวโล อาวต ลัง่ นา ก คัง ปุย แตะ�

25
ปาวโล ฆวต เกือฮ กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ

1 เฟซตัต เดอมึ มัฮ เลียก อื นึง กัน ยุฮ แตะ ลอวย ซเงะ
โน่ง� ฮาวก เน่อมึ เวยีง ซีซาเรยา ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 2 โม ซตุ ระ ไม่ ป ระ ป คาว ลลาึง โม ยวิ นา เซ รโจฮ
ปาวโล ละ อ�ื ปัว อื พาวม ดิ ไม่ แตะ� 3 ปัว อื เกือฮ ปาว
โล ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม� ญันได่ โม โกะ อื ตะ ยุฮ ยุม
ไม่ อื นึง คระ� 4 เฟซตัต อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปาวโล คัง ลัง่
ปุย นึง เวยีง ซีซาเรยา� ลอา ลอวย ซเงะ อาึ ซ เลีฮ โรฮ นา
เซ โรฮ� 5 ดัฮ ปาวโล ไก พิต ไก โฌวะ ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� เกือฮ โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ เปอะ เลีฮ ดิ ไม่ อาึ ละ ซ
ฟอง แตะ ตัม ไล อื เมิฮ�� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี อาวต อื นา เซ พอน แลฮ กาว ซเงะ เอ�
เฟซตัต เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา� ปวยฮ พริ เซ งาวม
นึง ก งาวม ปุย รเตีฮ โอเอฮี� ดวน ปุย ตาว ปาวโล เอญี เคะ
แตะ� 7 เญือม เอจี ฮอยจ ปาวโล เยอ� โม ยวิ ป เลีฮ เน่อมึ
นึง เวยีง เยรูซาเลม ชุง แวต อ�ื ญวต พิต ละ อื โฮวน เจือ�
ปังเมอ โอ ไก ลักทัน เฟือฮ ป อฮั อื เซ�

8 ปาวโล กัฮ ติ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุฮ โตว ป พิต โกตไม
ยุฮ โม ยวิ� ละ กซัต ซีซา ปุ โรฮ พิต� ไก โตว เญือม ยุฮ ป
ตวยฮ ละ วฮินั เซ�� อฮั เซ�



กัน ไกญกอ 25:9 ci กัน ไกญกอ 25:16

9 เฟซตัต ฆวต อาื รพาวม โม ยวิ เญี่ยะๆ� ไฮมญ ปาวโล
ฆาื อ�ื �ปะ อมั ญอม เปอะ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม� อมั
ญอม เปอะ เกือฮ อาึ รเตีฮ โอเอฮี เฮี ละ แตะ นา เซ�� อฮั
เซ�

10 ปาวโล โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ญอม โตว� อาึ เอจี ชุง นา
ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี ตัม ไล ยุฮ กซัต ซีซา� เอจี ปุก ละ รเตีฮ
ปุย เยอะ นา เฮ�ี ปะ เอจี ยุง เนอึม เปอะ โอ อาึ ยุฮ ป พิต
ละ โม ยวิ� 11 ดัฮ อาึ ยุฮ เนอมึ ป พิต โฮ� บุน ออฮ บุน เอฮี
ญุ่ก� ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ญุ่ก� อาึ ปุน ยุม นึง� ตอ โตว
ฮา� ดัฮ โอ เนอมึ โฮ ตอก ฟอง ปุย เยอะ เซ� ปังเมอ โอ ไก
ป ซ ปุน มอป อาึ ละ โม ยวิ ติ ตื เนอึม� อาึ ปัว กซัต ซีซา ร
เตีฮ โอเอฮี ละ แตะ เกือฮ แปน ป ฟวยจ�� อฮั เซ�

12 เญอืม เอจี ฟวยจ อู ดิ เฟซตัต ไม่ โม ป เรอมึ แตะ เซ�
อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ปะ เอจี ปัว เปอะ กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี
ละ แตะ� ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ โฮว เคะ อ�ื� อฮั เซ�

กซัต อะกรพิา ฮอยจ
13ฟวยจ เซ เญือม เอจี ไก อื โฮวน ซเงะ เอ� กซัต อะกริ

พา ไม่ เบ่อนิต (ป มัฮ รนัน อื เซ� ฮอยจ เลีม เคะ เฟซตัต
นึง เวยีง ซีซาเรยา� 14 เญือม เอจี เล่ีญ บุย อาวต อื นา เซ
เยอ� เฟซตัต รโฮงะ ไลลวง ปาวโล ละ กซัต เซ� อฮั เฮ�ี
�เอจี ไก ติ ปุย ป คัง เฟลิก อาึง เงอ� 15 ลไล อาวต อาึ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม
ยวิ เอญี รโฮงะ ไลลวง อื ละ อาึ� ไม่ ปัว อื อาึ ตัตซิน แปฮ
เกือฮ แปน ปุย ไก ตุต�

16 �อาึ โลยฮ ละ อ�ื �มัฮ โตว ปซี ปซา โม โรม โอเอฮี
ตอก เซ� ดัฮ ไก ป โฮลฮ ปุย ฟอง เงอ� ไมจ อื ไก เวลา
กัฮ ติ แตะ ซองนา โม ป ฟอง แตะ เซ กา เฆียง ตัตซิน ปุย
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แตะ�� อาึ อฮั เซ ละ� 17 เญอืม เซ โม เซ ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ
นา เฮ�ี อาึ โทลาว โตว เคิ เนอึม อื ละ อ�ื ปวยฮ พริ เซ อาึ
งาวม นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี� ดวน ปุย ตาว ปุย อฮั อื พิต เซ
เอญี เคะ แตะ� 18 โม ป ฟอง อื เซ ชุง โรฮ ลัก่กา เยอะ� กา
เซ อาึ โคะ มัฮ มัฮ อื ป ระ ไล ไลลวง ฟอง อื เซ� เญอืม เอจี
ฮมอง รโจฮ โม เซ อื ตอก โตว แกต เตอะ เฟือฮ� 19 มัฮ เก
อื ปุ แตะ นึง ไลลวง ป ทื อื ไม่ ไลลวง ป ยุม ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ เยซู� ปาวโล ปังเมอ อฮั อื ไอม ลัง่� 20 เญือม รงัมะ
ลัง่ รพาวม เมอะ นึง ตอก ซ ทิม แตะ ไลลวง เฮ�ี อาึ ไฮมญ
นึง ปาวโล ตอก เฮ�ี �อมั ญอม เปอะ โฮว นึง เวยีง เยรูซา
เลม� อมั ญอม เปอะ เกือฮ ปุย รเตีฮ ไลลวง เฮี ละ แตะ นา
เซ�� อฮั เซ ละ� 21 ปาวโล ปังเมอ โอ ญอม โฮว� ปัว แม
อาวต โตะ คอก ฮอยจ ละ โฮลฮ กซัต ซีซา รเตีฮ อื ละ แตะ�
อาึ ดวน ปุย แลน แก ฮอยจ ละ ซ โฮลฮ แตะ เกือฮ ปุย ตาว
ละ กซัต ซีซา ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

22 อะกรพิา อฮั เฮี ละ เฟซตัต� �อาึ ฆวต งอ่ต โรฮ โฮะ ป
อฮั ป มวยญ ปุย เซ เยอ� อฮั เซ ละ อ�ื
เฟซตัต อฮั เฮี ละ อ�ื �ซงา่วป ซ โฮลฮ เปอะ งอ่ต ป อฮั

อ�ื� อฮั เซ�
23ปวยฮ พริ เซ อะกรพิา ไม่ เบ่อนิต เซ ฮอยจ ไม่ คึ ไม่ นัก

แตะ� โฮว เลียก นา ก โพรม ปุย� ฮอยจ ดิ ไม่ โม ไนพัน
ตฮนั ไม่ ป ระ ป คาว นึง เวยีง เซ� เฟซตัต ดวน ปุย ตาว
ปาวโล ฮอยจ นา เซ� 24 เฟซตัต อฮั เฮ�ี �กซัต อะกรพิา
ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ป อาวต ดิ นา เฮี ไม่ เอะ� โม
เปะ เอจี ยุ เปอะ ปุย เฮี เยอ� โม ยวิ เตือง เมือง อื ฟอง ปุย
เฮ�ี รโจฮ อื ละ อาึ เน่อมึ เญือม อาวต เตอะ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ฮอยจ ละ อาวต เตอะ นา เฮ�ี อฮั อื ไม่ ฮาวก รพาวม
แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เญาะ คาว โตว ละ ไอม แตะ�� อฮั
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เซ เนิ� 25อาึ ปังเมอ โอ ยุ คระ ยุฮ อื ป พิต ปอ ยุม อ�ื เคียง
ปัว อื กซัต ระ รเตีฮ ละ แตะ� อาึ โตกโลง เนอึม เกือฮ ปุย
ตาว ละ อื ฆาื อ�ื 26 อาึ ตะ ไซฮ รโปะ ไลลวง พิต อื ละ กซัต
ระ เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ไลลวง อื ซโตฮ� มัฮ เซ ป ตาว ปุย
เฮี ฮอยจ เคะ โม เปะ ฆาื อื เตือง โอยจ เปอะ� ระ ลัก่ ฆวต
เกือฮ แตะ ฮอยจ เคะ กซัต อะกรพิา� ดัฮ เอะ เอจี ฟวยจ
ทิม ไลลวง อ�ื ตึน ซ โอก ไลลวง ซ ไซฮ แฮะ รโปะ เซ� 27 ดัฮ
ซ ดวน ปุย โฮว ตาว ป ตุต ไม่ โอ แตะ ไซฮ ไลลวง ตอก ฟอง
ปุย อื พิต� ฮงั โอ ซ ไก ป มัฮ� แกต เตอ แลน เนอ�� อฮั
เซ�

26
ปาวโล กัฮ ติ แตะ ละ กซัต

1 เญือม เซ กซัต อะกรพิา อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ดัฮ เปอะ
ไก ป ฆวต อฮั โฮ� อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล ซนาว เตะ แตะ� รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ

ละ อื ตอก เฮ�ี 2�โอ กซัต อะกรพิา� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ มวน
เนอมึ รพาวม นึง ซ โฮลฮ แตะ รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ ซอง
นา เปอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ ยุง โอ อื มัฮ ป เนอมึ ตอก ญวต
โม ยวิ พิต ละ อาึ เซ� 3 ระ มวน เนิ นึง ยุง ที ปะ ไลลวง ปซี
ปซา โม ยวิ โครยญ เจือ� ฮอยจ ละ กัน ฟู มวยญ เดือ โค
รวน ยุฮ อ�ื มัฮ เซ ป ปัว อาึ ปะ งอ่ต ละ แตะ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ ฆาื อ�ื

4 �โม ยวิ เอจี ยุง อื เตือง โอยจ แตะ ไลลวง ยุฮ อาึ อื เน่
อมึ เญือม แตวะ ลัง่ เงอะ� เน่อมึ เญือม อาวต แตะ เมือง
โกะ แตะ ฮอยจ ละ อาวต เตอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เอจี ยุง
ตื อ�ื 5 โม เซ มัฮ ญอม อื แปน พีญัน นึง ไลลวง อาึ เฮี ปุน
แปน อ�ื เอจี ยุง อาึ เน่อมึ ไพรม อื ลัง่� ยุง มัฮ ฮะ โม ฟาริ
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ซี� ป มัฮ โม ป เคง นึง ป ทื แตะ ฮา ปุย ไฮญ นึง ไลลวง รติ
โกลง ไพรม ยุฮ เอะ� 6 ปเล่ีย เฮี อาึ ชุง นา เฮี ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย รเตีฮ แตะ นึง ไลลวง ซโอว รพาวม แตะ ไม่ ลปุง
ซันญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ� 7 เอะ กาว โรฮ
ลอา เจอ เยอ แด่น เนอึม แด่น แนม ละ ซ รซอฮ แตะ ละ
พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาวม� นึง อุนไจ แตะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ
ป ซันญา พะจาว อาึง เซ� โอ กซัต อะกรพิา� โม ยวิ เอจี
มัฮ ฟอง อื อาึ นึง ไลลวง ป ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เซ� 8 โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ� เมอยุ แกต เปอะ พะจาว โอ เกียฮ
เกือฮ ป ยุม โกฮ ไอม แม เยอ�

9 �อาึ ไพรม อื คิต แนฮ ตอก ซ เกียฮ ตอซู แตะ ไลลวง
พะเยซู ยว่ง นาซาเรต ไม่ พามัต แตะ มอยฮ อ�ื 10 โอเอฮี
ตอก เซ อาึ เอจี ยุฮ ฮุ นึง เวยีง เยรูซาเลม� เญอืม เอจี โปง
โม ซตุ ระ รซอม แตะ เนิ� อาึ โฮลฮ ดุฮ ปุย ไน พะจาว โตะ
คอก โฮวน ปุย� เญอืม ตัตซิน ปุย อื เกือฮ ไก ตุต ปอ ยุม อ�ื
อาึ พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม เซ� 11อาึ ไตป คัม โม เซ โตะ โฮงซุต
ยุฮ โม ยวิ โครยญ โดฮ� ไม่ ริ คนัป เกือฮ โปวฮ รพาวม เจือ
แตะ พะเยซู� อาึ โฮว อาื เยอะ ละ ซ โคมเฮง แตะ ฮอยจ นึง
ยว่ง ปุย ตังเมือง นึง รอก พาวม ลัมเลือ แตะ นึง�

12 �ติ ซเงะ อื อาึ โฮว นึง คระ เวยีง ด่ามาซกัต ละ ซ โคม
เฮง แตะ ปุย โม เซ� อาึ มัฮ โฮว เยอะ เบือ รซอม ซตุ ระ�
13 โอ กซัต อะกรพิา� งอ่ต แลน เมอะ� เญือม งอ่น ซเงะ
ลไล โฮว เยอะ นึง คระ เซ� อาึ โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย ซอต เลีฮ
เน่อมึ มะลอง� เรยีง เอนิ ฮา รฌิญ ซเงะ� รวติ อาึ ไม่ ป โฮว
ไม่ เยอะ เซ� 14 เอะ ฆลาื เอนิ ฆาื ลังเตะ เตือง มู แตะ� อาึ
โฮลฮ ฮมอง ลเลาะ ป อฮั เฮี ละ แตะ นึง ลปุง ฮบีรู� �ซาว
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โล� ซาวโล� เมอยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื เอจี โซะ เนอมึ ละ
เปอะ ตอก อาวม โมวก ป โซะ เญอืม เดีฮ อื โคะ เบีจ ยุฮ กุม
แตะ โฮ�� อฮั เซ เนิ�

15�อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �โอ พะโอง กุม อาึ� ปะ มัฮ
เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ� โลยฮ อื เนิ� �อาึ มัฮ เยซู ป โคม
เฮง เปอะ เซ� 16 โกฮ ชุง เมิฮ� อาึ เอจี มัฮ เปลีฮ ติ แตะ ละ
เปอะ นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ แปน ปุย รซอฮ ละ แตะ� มัฮ โรฮ
ซ เกือฮ ปะ รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เน่อมึ นึง อาึ ละ ปุย�
เน่อมึ ซเงะ เนาะ เฮี ฮอยจ ละ ป ซ เปลีฮ แม ละ เปอะ เฆียง
เฮ�ี 17 อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว เคะ โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง� ปัง
ซ ยุฮ โม เซ ป โซะ ละ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ ไก ตอก โปน�
18 ซ เกือฮ ปะ โปฮ ไง่ อื เกือฮ ซเปีย� นึง ซ เกือฮ เปอะ โม
เซ ลเตือฮ ฮา ก เฟียก เอญี เคะ ซเปีย� ไม่ เกือฮ เปอะ โม
เซ ลเตือฮ ฮา อมันัต พี ซาตัน เอญี เคะ พะจาว� โม เซ ดัฮ
ไก รพาวม เจือ นึง อาึ� พะจาว ซ โฮลฮ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ
อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ อื แปน มู ติ ไม่ ปุย เลือก พะจาว อาึง�� อฮั
เซ เนิ พะโองจาว เยอ�

19 �โอ กซัต อะกรพิา� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ยุฮ เนอึ
ม เมอะ ตัม ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ เน่อมึ นึง มะลอง เซ�
เลฮ อฮั กัฮ เวอืน โตว� 20 อาึ ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย
เน่อมึ นึง เวยีง ด่ามาซกัต ฮอยจ ละ เวยีง เยรูซาเลม ไม่
ไคว จังวตั ยูเด่ีย� ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง โรฮ� มัฮ เกือฮ
ปุย เฌาะ รพาวม ไพรม� ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ไม่ เอญี
อื เคะ พะจาว� ไม่ เปลีฮ อื รพาวม โคระ แตะ นึง กัน ยุฮ
แตะ� 21 มัฮ เซ ป โฮมวต โม ยวิ อาึ ฆาื อื โตะ วฮินั เนอ�
ไม่ ตะ อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอ� 22 ปัง ริ ปุย ยุฮ เนิ ตอก เซ� พะ
จาว เรอึม ลัง่ อาึ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี มัฮ เซ ป ชุง อาึ
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แปน ซกิ พีญัน ยุฮ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ ป
แตวะ ฆาื อ�ื ไลลวง ป อฮั อาึ เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ป อฮั โม
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� ไม่ ไลลวง ป อฮั ไอ โมเซ ซ เกิต
เซ� 23 มัฮ อฮั อื พะครติ ซ จัมเปน โอต ป โซะ ฮอยจ ละ
ยุม แตะ� ไม่ ซ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ รกา ปุย
ไฮญ� นึง ซ ครอฮ แตะ ไลลวง ป ซเปีย ละ โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง
เมือง�� อฮั เซ�

เฟซตัต แกต ปาวโล เงา่ะ
24 ลไล กัฮ ปาวโล ติ แตะ นึง ไลลวง เซ� เฟซตัต อฮั เฮี

นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �ปาวโล� ปะ เอจี เงา่ะ เนอมึ เปอะ�
มัฮ เงา่ะ เปอะ ฆาื โฮวน ลอน ป เฮยีน แตะ เซ ยุง่�� อฮั เซ�

25 ปาวโล อฮั เฮ�ี �จาวเมือง ป นัปทื เยอะ� อาึ มัฮ โตว
เงา่ะ เอาะ� ป อฮั อาึ อื มัฮ ป เนอึม ป แนม ไม่ ไก ลักทัน
อ�ื 26 กซัต เฮี เอจี ยุง ที อื โอเอฮี ไล เซ� มัฮ เซ ป แรป
อฮั ฮะ โอเอฮี ละ ฆาื อ�ื อาึ เอจี ยุง เงอะ กซัต เฮี ตึน เอจี
ซ ฮมอง ไลลวง อ�ื นึง โอ ไลลวง เซ เกิต ก ไฆลป อ�ื 27 โอ
กซัต อะกรพิา� ปะ อมั เจือ เปอะ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ โอ� ตัม แกต อาึ อื ตึน ซ เจือ เนอึม เปอะ�� อฮั
เซ ละ กซัต�

28 อะกรพิา อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ป อฮั ปะ ติ ลอา มวยญ
เซ� อมั แกต โรฮ เปอะ ปอ ปุน นัม อื รพาวม อาึ เกือฮ แปน
ครซิเตียน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

29ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัง อฮั ฮะ ติ ลอามวยญ โน่ง� ปัง
อฮั ฮะ โฮวน มวยญ� โตะ รพาวม อาึ ปัว ลัง่ พะจาว เกือฮ
โรฮ ปะ แปน โรฮ ตอก อาึ� เตือง ปะ เตือง โม ป ฮมอง ป
อฮั ฮะ เนาะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โตว ไลลวง ลอก เกอะ
เฮลีจ นึง อ�ื� อฮั เซ�

30 เญือม เซ กซัต โกฮ ดิ ไม่ จาวเมือง ไม่ เบ่อนิต ไม่ ป
รโจะ ดิ ไม่ อื เซ� 31 โอก ฮา นา เซ� อู ดิ ไม่ ปุ แตะ ตอก
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เฮ�ี �ปุย เฮี ไก โตว พิต ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปอ คัง ปุย อื ปุ
โรฮ ไก�� อฮั เซ�

32 อะกรพิา อฮั เฮี ละ เฟซตัต� �ปุย เฮี มัฮ โอ อื ปัว กซัต
ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ� ตึน เอจี ซ โฮลฮ เปอะ พลวย��
อฮั เซ�

27
โม ปาวโล บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม

1 เญือม เอจี โตกโลง ปุย เกือฮ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว
รอาวม ฮอยจ นึง เมือง อติาลี เยอ� โม เซ มอป อาึง ปาว
โล ละ ไนลอยะ ตฮนั ติ ปุย ไม่ ป ตุต ไฮญ งอ่น� มอยฮ ไน
ลอยะ เซ มัฮ ยูเลียต� มัฮ ปุย ไน มู ออกะซตัต ติ ปุย� 2 เอะ
ฮาวก นึง ซปาว รอาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง อตัรามิตทิ
ยุม� มัฮ ซปาว ป ซ โฮว นึง ยว่ง เฆียง ปลัฮ รอาวม โฮวน
โดฮ นึง จังวตั เอเซีย� ฟวยจ เซ เอะ โอก โฮว เยอะ� ไก ปุย
เวยีง เทซะโลนิกา ติ ปุย โฮว โรฮ ไม่ เอะ� มอยฮ อื มัฮ อะ
รซิทาโค� ปุย จังวตั มาซิโด่เนีย�

3 ปวยฮ พริ เซ เอะ จอต นึง ยว่ง ไซด่อน� ยูเลียต เลียก
พาวม นึง ปาวโล� โปง อื โฮว ลโล่ะ เคะ ปุโฮมว แตะ ยว่ง
เซ� 4 เอะ บุก แม ปุ โฮว ซปาว เน่อมึ นา เซ แม� โฮว เดีย
เกาะ ไซปรตั นึง ตัม ลอน กาื ซปาว เซ� 5 เญอืม เอจี โฮว เตื
อง เงอ ปลัฮ รอาวม ซื นา จังวตั ซีลิเซีย ไม่ จังวตั พัมฟีเลีย�
เอะ ฮอยจ นึง ยว่ง มิรา จังวตั ลีเซีย� 6นา เซ ไนลอยะ ตฮนั
เซ รโตฮ ยุ ซปาว รอาวม ติ ลัม ป ซ โฮว นึง เมือง อติาลี�
มัฮ ซปาว ฮอยจ เน่อมึ เวยีง อะเลกซันเด่เรยี� เกือฮ เอะ
ฮาวก นึง ซปาว เซ� ไนลอยะ ตฮนั เนอ� 7 ฟวยจ เซ เอะ
ไน่ โฮว เยอะ เล่ีญ บุย� ซเปี โอ ฮอยจ ยุฮ แตะ โบ ยว่ง คนี
โด่� เญอืม โอ เญือะ ปุน โฮว คระ เซ นึง ตัม ลอน กาื เยอ�



กัน ไกญกอ 27:8 cviii กัน ไกญกอ 27:16

โฮว เดีย เกาะ ครตี ฆาื อ�ื ฮอยจ ซดิ ไม่ ยว่ง ซาละโมเน�
8ซปาว บุก เอะ เซ ซบวต ปุ โฮว เฆียง รอง ฆาื ญัก คระ โฮว
เยอะ� เอะ ฮอยจ แม ติ โดฮ� มอยฮ อื มัฮ ตา ไมจ� ยว่ง
ลาเซีย อาวต ซดิ ไม่ นา เซ�

กาื ระ กาื กอ ฮอยจ ละ ซปาว
9 เอะ อาวต นา เซ เล่ีญ บุย� ฮอยจ ละ โปน ซเงะ เออปึ

โม ยวิ ป โซม แตะ� เอจี เติง เวลา โอ ปุย ทัน โรวต โฮว� นึง
มัฮ อื เวลา ระ กาื� ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ ปุย ฆาื อ�ื 10 อฮั
เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ โม เปะ เอ� ดัฮ เอะ ลู แนฮ โฮว โฮ�
อาึ เอจี แจง เนิ ซ ญัก เนอมึ ญัก แนม คระ โฮว แตะ ฆาื อ�ื
มัฮ โตว ซ ไลจ ซปาว ไม่ ป ตัง อื โน่ง� มัฮ โรฮ ซ ไลจ ซ โลม
เอะ เฮี ฆาื ติ�� อฮั เซ� 11 ไนลอยะ เซ ฆวต ไอฮ ป อฮั กุม
ซปาว ไม่ ฮวันา ปุย ไน ซปาว เซ ระ ฮา ไอฮ แตะ ป อฮั ปาว
โล� 12 โฮวน ลัก่ อฮั แตะ ไมจ โฮว ฮา นา เซ� นึง โอ ก จอต
ซปาว เซ มวน อาวต นึง เมือ โฆยญ� ดัฮ แปน โฮ� ตะ โฮว
ฮอยจ ยว่ง ฟีนิก� ตะ โรฮ อาวต นา เซ ติ เจน เมือ โฆยญ�
ยว่ง ฟีนิก เซ ตึน มัฮ นา ก กอ จอต ซปาว นึง เกาะ ครตี เซ�
นา ก จอต ซปาว เซ นา ซบลัต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เตือง ก
เซฮ ก ล่าวง อ�ื

13 เญือม ฮอยจ กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ ละ อื เญี่ยะๆ อา� โม
กุม ซปาว แกต ลัง่ ติ แตะ ซ ฮอยจ นา ก ตะ แตะ โฮว เซ�
เยยีง ซมอ ควน ปุก ซปาว ฆาื อ�ื ลอต โฮว ซบวต เฆียง รอง
เกาะ ครตี� 14ฟวยจ เซ ติ เตะ โน่ง ฮอยจ แม กาื ระ กาื กอ
ละ เน่อมึ ลัก่ เกาะ� เรยีง เนอึม ปอ ฮลัต ปุย นึง� มัฮ กาื
อฮั ปุย กาื ลัก่ล่าวง ลวง โอก ซเงะ ไม่� 15 เญอืม เอจี ฮอยจ
กาื ละ ซปาว เซ ปอ โอ ซปาว เญาะ ปุน ตัม� เอะ พลวย เอนิ
เนอะ ฆาื อื ตัม คระ โฮว กาื� 16 ฟวยจ เซ โฮว ไม่ ซปาว
เดีย เกาะ แตวะ ติ� มอยฮ เกาะ เซ มัฮ คาอูด่า� เอะ เรอมึ
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ปุ แตะ ยวก โล่ง แตวะ ปุก ไม่ โล่ง ระ� ปังเมอ ญัก ลัมเลือ
ลัง่ เนิ� 17ฟวยจ ยวก เกอะ โล่ง แตวะ เซ ฮาวก เกอ� โรม
แม โล่ง ระ เซ นึง โม่ะ โฮวน เซน� โจก เกือฮ ตอน� เกือฮ
โรฮ พากัง อื เลีฮ� พลวย ปอย ไป ปอย มา ไม่ กาื นึง ฮลัต
แตะ คัง นึง ไฮมจ โบ เมือง ลิเบี่ย เซ� 18 ปวยฮ พริ เซ� โม
เซ ตุย น่าึก ป ตัง ซปาว เซ โตะ รอาวม นึง ระ ลอน ลัง่ กาื
ละ� 19 ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม� โม เซ ตุย ไอฮ โปวฮ เค
รองึ อาวต นึง ซปาว� 20 เญอืม โอ เยอะ เญาะ โฮลฮ ยุ ซเงะ
ไม่ ซโมยญ โฮวน ซเงะ เอ� ไม่ ลอก ลัง่ แตะ กาื ระ อา� เอะ
เอจี ลอน พาวม รกวน นึง ซ โปน แตะ ฮา ยุม เซ�

ปาวโล เกือฮ ปุย ไมจ รพาวม
21 เญือม เอจี เล่ีญ โอ ปุย โฮลฮ โซม� ปาวโล โกฮ ชุง ลั่

กกา ปุย� อฮั เฮ�ี �โม เปะ ลัง งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ
เน่อมึ เมือ โรง อ�ื มัฮ งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ ไม่ โอ เปอะ โอก
ฮา เกาะ ครตี เซ� ตึน โอ ซ ไก คระ ไลจ คระ โลม เปอะ ตอก
เฮี ติ เจือ เนอมึ� 22 ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ� ทัน โตว ตุก
เปละ นัน พาวม� ซ ไลจ โตว ติ ตื เนอึม โกะ เปอะ� ซปาว
โน่ง ป ซ ไลจ เจอ� 23 รเอฮ ซาวม อาึ ยุ ฮอยจ เตปด่า เคะ
แตะ ติ ปุย� มัฮ เตปด่า ฮอยจ เน่อมึ พะจาว กุม อาึ ป รซอฮ
อาึ ละ� 24 อฮั เฮี เนิ� �ปาวโล� ปุ ฮลัต� ปะ ไมจ เปอะ ชุง
ลัก่กา กซัต ซีซา� พะจาว ซ เกือฮ เปอะ ไอม� เตือง ปะ เตื
อง ป บุก ดิ ซปาว ไม่ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ เนิ เต
ปด่า พะจาว� 25 โม เปะ เอ� ทัน โตว เญาะ ตุก เปละ นัน
พาวม ฆาื� อาึ ระ พาวม ไม่ พะจาว นึง ซ แปน เนอมึ อื ตอก
อฮั อื เนิ� 26 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ จัมเปน คัง นึง เกาะ ติ
โดฮ�� อฮั เซ ปาวโล�

27 เญือม เอจี ไก อื กาว โรฮ ปาวน ซาวม ปอย ไป ปอย
มา โล่ง เซ นึง ปลัฮ รอาวม อตัเรยี เซ� เญอืม เซ เมาะ งอ่น
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ซาวม เมอ� โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว แกต ติ แตะ ฮอยจ โบ
เฆียง รอง ติ โดฮ� 28 เมือต แนต แลน เมาะ โด่ะ เมาะ ตู
รอาวม� ไก งา่ ตอป� ติ เตะ แม เยอ แนต แม อื ติ โฮน� ไก
แม กาว โรฮ พอน ตอป แม� 29 ฮอ นึง ซ ตัม อื ซโมะ� โม
เซ น่ากึ เอนิ ซมอ ฆาื อื ปาวน โฆง เน่อมึ นึง ซตะ ซปาว เซ�
ละ ซ ปุก อื ซปาว เกือฮ อาวต� ฟวยจ เซ รกวน พริ ปวยฮ�
30 โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว เซ ริ บระ เลีฮ ไม่ โล่ง แตวะ เกือฮ
ติ แตะ โปน ฮา ซปาว ระ� ฮรงัโฮรฮ อื โอก ฮา ซปาว ฮอยจ
ละ รอาวม ฆาื อ�ื เคียต อฮั ติ แตะ ซ น่าึก แม ซมอ ซปาว
เน่อมึ นึง ไกญ อ�ื 31 ปาวโล ปังเมอ อฮั เอนิ อื ละ ไนลอยะ
ไม่ โม ตฮนั ฆาื อ�ื �ดัฮ โม เฮี โอ อาวต โตะ ซปาว ระ โฮ�
โม เปะ ไก โตว ตอก ซ ไอม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 เญอืม
เซ โม ตฮนั ตอยฮ โม่ะ โล่ง แตวะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ อื ลอย ไม่
รอาวม�

ซปาว ม่ะ ฆาื พุกเพยีก รอาวม
33 เญือม เอจี ปวยฮ ซรู ซรี เยอ� ปาวโล ซตอก ปุย โซม

เตือง โอยจ แตะ� อฮั เฮ�ี �เอจี ไก กาว โรฮ ปาวน ซเงะ
เนาะ เฮี กลาึง รพาวม โม เปะ นึง ป ซ เกิต ละ แตะ� โฮลฮ
เปอะ โตว โซม โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� 34 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ
อาึ โม เปะ โซม ฆาื อื ปเล่ีย เฮ�ี นึง ซ แปน อื จีวติ ละ เปอะ�
โม เปะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซ ไลจ นึง อ�ื ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ
เปอะ ปุ ซ ไลจ ติ เญียง เนอึม�� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�
35 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ� ตุย คโนมปัง� ไว
วอน ญันด่ี ไม่ พะจาว ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ
เรยีก โซม อ�ื 36 โม เซ ไมจ มวน รพาวม เบือ อื เตือง โอยจ
แตะ� โซม โรฮ อ�ื 37 เอะ ป อาวต โตะ ซปาว เซ� เมือต
เอจี เมีญ� ไก ลอา รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ แลฮ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 38 เญือม เอจี ซัก โซม อ�ื น่าึก โปวฮ เฮงาะ รโกะ
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อาวต นึง ซปาว เซ โตะ ปลัฮ รอาวม ละ ซ เกือฮ แตะ ซปาว
เซ ชาวง�

39 เญอืม เอจี ซเปีย อื โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว ยุง โตว ก มัฮ
ก มอยฮ ก ซวน แตะ� ซวน ก โบฮ อื ติ โดฮ นึง เฆียง รอง
นา ก โฮวน ไฮมจ นึง� โตกโลง ไม่ ปุ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ
ซปาว เลียก จอต นึง ไฮมจ เซ ดัฮ แปน ยุฮ อื โฮ� 40 เญอืม
เซ ตอยฮ โม่ะ ปุก ซมอ เกือฮ ดุฮ โตะ รอาวม บรุก ไม่ กัฮ อื
โม่ะ ปุก ซม่ะ ลัก่เคะ โล่ง เซ� ฟวยจ เซ เคิง แม พากัง ลัก่
ไกญ ซปาว ติ ปลัฮ ละ ซ เกือฮ อื กาื ปุฮ อื โฮว ลัก่กา แตะ�
ริ เลียก ซื นา ก ไก ไฮมจ นึง เฆียง รอง เซ� 41 ซปาว เซ
เญือม เลียก อื คัง นึง เตะ� ไกญ ซปาว เซ คัง� เกียฮ โอก
โตว� ลวง ลัก่เคะ อื ม่ะ นึง เรยีง ลอน พุกเพียก รอาวม ละ
แตะ�

42 โม ตฮนั ตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ตุต� ฮอ นึง ซ ลุย อื รอาวม
ไม่ ซ ลอต อื ตอ� 43 ไนลอยะ ตฮนั ปังเมอ ฮลักกอ ปาวโล�
คัต ตฮนั โอ ยุฮ ป ตะ อื ยุฮ เซ ฆาื อ�ื ลอต ดวน ป เกียฮ
ลุย รอาวม เดิม โตะ รอาวม รกา� เกือฮ อื ฮอยจ นึง เฆียง
รอง� 44 ปุย ไฮญ เตือง ไม่ โคะ เตีป งอ่น� เตือง ไม่ โคะ เบฮ
โคะ ดุต นึง ซปาว งอ่น� เญอืม ยุฮ อื ตอก เซ� ฮอยจ ตื ยุฮ
แตะ เฆียง รอง เตือง โอยจ แตะ�

28
ปุย รโนฮ รชงึ โม ปาวโล

1 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง เฆียง รอง เตือง โอยจ แตะ�
เอะ เดอมึ ยุง มัฮ เกาะ เซ เกาะ มอนตา� 2 ปุย อาวต นึง
เกาะ เซ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ เอะ โฮวน เจือ�
เฮละพริ โฆยญบริ นึง� โม เซ รปัคัม เอะ เตือง โอยจ เจอะ�
จอป งอ เนิ ฆาื อ�ื 3 เญอืม เซ ปาวโล ไรฮ เคิ โบรยจ ติ โรม�
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น่าึก อื โตะ งอ� ไก ซโอยญ ปิต นึง ติ� โอก ฆาื อาวม แตะ
ป กอยจ� ดัม ปวก เตะ ปาวโล� ตาึก โลง เอนิ นึง อ�ื 4 เญื
อม ยุ ปุย ยว่ง เซ ตาึก ซโอยญ ปิต เซ นึง เตะ ปาวโล เยอ�
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี ตึน ซ มัฮ เนอึม ปุย ยุฮ ยุม ไม่
ปุย� ปัง เอจี โปน อื ฮา ปลัฮ รอาวม� เตปดุ่ต เตปด่า ซ
เกือฮ โตว อื ไอม�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 5 ปาวโล ซพรอต ซ
โอยญ เซ ดุฮ โตะ งอ� โซะ โตว ละ อื เฟือฮ� 6 โม เซ แกต
เตะ อื เซ ซ ออยฮ� โต เซ� แกต อื ซ ฆลาื ยุม เอนิ� เญอืม
เอจี มอง โม เซ แลน เล่ีญ เญอ ไม่ ยุ อื โอ อื แปน ป ติ ละ
อ�ื โม เซ เฌาะ เอนิ ตอก คิต แตะ ฆาื อ�ื อฮั เอนิ ปาวโล
เซ มัฮ พะจาว ติ โตน�

โม ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
7 ป กวต ยว่ง นึง เกาะ เซ มอยฮ อื มัฮ ปูปลิอตั� ไก ชจิ

โดว โลว นา ยุฮ ซดิ ไม่ นา เซ� ปุย เซ รปัคัม เอะ ตอก ไมจ อื
นึง ป โซม ป ปอน ลอวย ซเงะ� 8 ปุก เญอืม ฮอยจ โซะ เปือะ
ปูปลิอตั� ไอจ โตะ เญือะ� โซะ เวียก เกียต ไม่ อ�ื ปาวโล
เลียก เคะ อื โตะ เญือะ� ไววอน ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื เกือฮ
อื ไฮ� 9 เญือม เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื ปุย ไฮญ นึง
เกาะ เซ ป ไก ป โซะ ป คระ นึง� ฮอยจ โรฮ เคะ ปาวโล� ไฮ
โรฮ เบือ อื เตือง โอยจ แตะ� 10 ยว่ง เซ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม
แปง แตะ ละ เอะ โฮวน เจือ� ฟวยจ เซ เญือม เอจี ซ โอก
โฮว เอะ ไม่ ซปาว เน่อมึ ยว่ง เซ� เมาะ ป ตุก เอะ นึง� ปละ
ซาึต อื เนิ� ตาว อาึง อื เนิ โตะ ซปาว โครยญ เจือ�

โม ปาวโล ฮอยจ เวยีง โรม
11 ฟวยจ อาวต แตะ นา เซ ลอวย เคิ อ�ี เอะ บุก ปุ โฮว

ซปาว รอาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง อะเลกซันเด่เรยี� มัฮ
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ซปาว ป อาวต นึง เกาะ เซ ติ เจน โฆยญ� เคืองไม ซปาว เซ
มัฮ ฮุป กวน รเมะ พรอม� 12 เญอืม เอจี โฮว เยอ ฮอยจ นึง
ยว่ง ไซระคิว� เอะ ลโล่ะ นา เซ ลอวย ซเงะ� 13 เอะ โอก ฮา
นา เซ ไม่ ซปาว แม� โฮว ซบวต เฆียง รอง ฮอยจ นึง ยว่ง
เรยีอุม� ปวยฮ พริ เซ แม ฮอยจ กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ� ฟวยจ
เซ ลอา ซเงะ แม เอะ ฮอยจ นึง ยว่ง โปทิโอลี� 14 เอะ รโตฮ
ยุ โม เอียกปุ แตะ ไน พะจาว นา เซ� โม เซ ปัว เอะ อาวต
ไม่ แตะ อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ เอะ ลอต เอนิ ฮอยจ เวยีง
โรม� 15 โม เอียกปุ อู ป อาวต นา เซ เยอ� เญือม ฮมอง อื
ไลลวง ซ ฮอยจ เอะ เอ� ฮอยจ รโนฮ รชงึ เอะ นึง โตะ กัต ติ
โดฮ� มอยฮ กัต เซ มัฮ อปัพีโอ ไม่ เญือะ บรี โซม ซัมลัง�
เญือม เอจี โฮลฮ ปาวโล ยุ โม เอียกปุ แตะ� ญันด่ี ไม่ พะ
จาว� โฮลฮ แม รพาวม มวน แตะ ฮา ไพรม แตะ เบือ อ�ื
16 เญอืม เอจี เลียก เอะ นึง เวยีง โรม เมอ� ป ควป คุม ปาว
โล เซ เกือฮ อื อาวต โน่ง นึง เญือะ ติ ไม่ ตฮนั แลน อื ติ ปุย�

ปาวโล ซึป ไลลวง พะเยซู ละ โม ยวิ
17 ฟวยจ เซ แม ลอวย ซเงะ� ปาวโล กอก โม ฮวันา โม

ยวิ เวยีง เซ เกือฮ อื รโจะ ดิ ไม่ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ ร
เจอมึ ปุย เคะ อ�ื ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกปุ� อาึ อื ปัง
โอ ยุฮ ป พิต ละ โม ยวิ� ไม่ โอ แตะ พิต ปซี ปซา โฮลฮ แตะ
เน่อมึ นึง จัตเจือ ไพรม แตะ ติ เจือ เนอึม� โฮมวต ลัง่ ปุย
เยอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ มอป อื อาึ ละ โม โรม แปน ป
ตุต� 18 โม โรม เญอืม เอจี ไตซวน อื อาึ อ�ื ตะ พลวย เยอะ
นึง โอ อื ยุ ไก คระ พิต คระ โฌวะ อาึ ปอ ยุม เมอะ� 19 โม
ยวิ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื พลวย เยอะ� อาึ จัมเปน ปัว
กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ฆาื อ�ื เตือง โอ โกะ แตะ ไก
ไลลวง ฆวต ฟอง ปุย เมือง โกะ แตะ ติ คระ เนอึม� 20 มัฮ
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เซ ป กอก เกอะ โม เปะ ฆาื อ�ื นึง ฆวต ยุ โม เปะ ละ ซ อู ดิ
แตะ ไม่ ปุ แตะ� อาึ มัฮ ลอก เกอะ เฮลีจ เฮี เบือ ทื แตะ พะ
โอง ป ซโอว ลัง่ รพาวม โม อซิราเอน ไม่ เซ�� อฮั เซ�

21 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ ดิ โฮลฮ โตว รปั นังซื รโปะ
ปุย ละ แตะ เน่อมึ จังวตั ยูเด่ีย นึง ไลลวง ปะ เซ� โม เอยีก
ปุ อู ป ฮอยจ นา เฮี ปุ โรฮ ฮมอง อฮั อื ปะ ยุฮ ป โอ ปุก โอ
ลอก ติ ตื เนอมึ� 22 เอะ ปังเมอ ฆวต ฮมอง ซโตฮ ตอก แกต
ปะ อื นึง ไลลวง ตอก ทื เปอะ เซ� นึง เอจี ฮมอง แนฮ แฮะ
โฮว ปุย โบ ไลลวง เซ โครยญ โดฮ�� อฮั เซ ละ ปาวโล�

23 เญือม เอจี เติง ซเงะ พัต โม เซ อาึง ละ ซ ฮอยจ แตะ
เคะ ปาวโล� โฮวน ป เอญี เคะ อื นา ก อาวต อื เซ� ปาวโล
รโฮงะ ที ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ อ�ื ไม่ ไลลวง ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื รโฮ
งะ พะทัม ละ อื แปน คอ แปน คอ อ�ื เตือง โกตไม ไซฮ ไอ
โมเซ ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ� ซาวป นัม
รพาวม อื เกือฮ อื เจือ โรฮ พะเยซู� 24ป อฮั ปาวโล เซ งอ่น
อื เจือ อ�ื งอ่น อื เจือ โตว อ�ื 25 โม เซ โกฮ ละ ซ เอญี แตะ
นึง โอ อื รโตฮ ป อฮั ปุ แตะ� กา เอญี อื ปาวโล อฮั แม เฮี
ละ อื ติ เจือ� �ปุก เนอมึ ป อฮั ลปุ พะจาว ละ จัตเจือ ไพรม
เปอะ� มัฮ อฮั อื นึง ดักดอย อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
ตอก เฮ�ี

26 � �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ปุย โม เฮ�ี ไมจ เปอะ อฮั เฮี
ละ� โม เปะ เอ ซ ฮมอง เนอึม เปอะ� ปังเมอ โอ ซ คาวคิง
เปอะ� โม เปะ ซ แลน เนอึม แลน แนม เปอะ ปังเมอ โอ
เปอะ ซ ยุ� 27 ปุย โม เฮี มัฮ เฟียก รพาวม อื ไม่ ลึง ฮยวก
อื ไม่ เยยีป อื ไง่ แตะ� ฮอ นึง ซ ยุ แตะ โอเอฮี นึง ไง่ แตะ�
ไม่ โอ อื ฆวต ฮมอง โอเอฮี นึง ฮยวก แตะ� มัฮ โอ อื ฆวต
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เกือฮ โอเอฮี คาวคิง แตะ� นึง โอ อื ฆวต เอญี เคะ อาึ ละ ซ
โฮลฮ อาึ เรอมึ เกือฮ ไฮ�� อฮั เซ ลปุ พะจาว�

28 �มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ ยุง ไล เฮี ฆาื อ�ื พะจาว เอจี
เกือฮ ปุย ตังเมือง ฮมอง ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่�
โม เซ ซ งอ่ต เนอึม อ�ื� อฮั เซ ปาวโล� 29 (เญือม เอจี
ฟวยจ อฮั ปาวโล โอเอฮี ไล เซ เยอ� โม ยวิ เอญี ฮา อ�ื เก
เนอมึ เก แนม ปุ เอญี ปุ แตะ��

30ปาวโล อาวต นึง เญือะ จัง แตะ นา เซ ลอา เนอมึ รวุก�
รปัคัม โม ป ฮอยจ เคะ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 31ครอฮ ไลลวง
ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ไม่ เพอกึ ตอม อื ไลลวง พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เซ ไม่ รพาวม กา แตะ� ไก โตว
ป คัต ป เวยีน ติ ปุย เนอมึ�
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