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กิจก๋าน ของ อคัรทูต
เถิง แม้ วา่ หนังสือ เล่ม น้ี บ่ ได้ บอก จ้ือ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ คริ

สตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ หนังสือ เล่ม น้ี เขียน โดย ลูก๋า
เซิง่ เป๋น คน เดียว กัน๋ กับ ต้ี เขียน �ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระ
เยซู ครสิต์ เขียน โดย หมอ ลูก๋า� ลูก๋า ตัง้เก๊า เขียน หนังสือ กิจ
ก๋าน ของ อคัรทูต วา่ �ต้าน เธโอฟีลัส ต้ี นับถือ หนังสือ เล่ม 
ก่อน ต้ี ข้าพเจ้า เขียน หื้อ น้ัน� จาก ข้อความ น้ี ก็ แสดง วา่ ตึง 
สอง เล่ม น้ี เขียน เถิง คน เดียว กัน๋ ภาษา กับ ฮูปแบบ ก๋าน เขียน 
ใน หนังสือ ข่าวดี ของ ลูก๋า กับ หนังสือ กิจก๋าน ของ อคัรทูต เล่ม 
น้ี ก็ มี ลักษณะ เดียว กัน๋

ใน บท ต้ี 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้ เขียน ใจ๊ 
สรรพนาม วา่ �เฮา� ต้ี ใจ๊ จา อี ้ก็ แสดง วา่ ลูก๋ า เป๋น เป้ือน 
ฮว่ม งาน กับ เปาโล ต๋อน ต้ี เตียว ตาง ไป บอก ข่าวดี ต๋าม ต้ี ต่าง ๆ
เปาโล ได้ อา้ง เถิง ลูก๋ า ใน พระธรรม โคโลสี 4:14 กับ 2 ทิ
โมธี 4:11 ไว้ หนังสือ กิจก๋าน ของ อคัรทูต เล่ม น้ี ได้ เขียน ไว ้
ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 63 ต๋อน ต้ี ลูก๋า กับ เปาโล อยู ่ตวย กัน๋ ใน 
กรุง โรม

ลูก๋า ได้ เขียน เถิง เป้ือน ของ ต้าน ต้ี จ้ือ เธโอฟีลัส เหมือน กับ 
หนังสือ ข่าวดี ของ ลูก๋า แต่ ได้ เขียน ไว ้เป้ือ ผู้เจ้ือ กู้ คน จะ ได้ ฮู ้
เถิง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ดลใจ๋ หมู่ อคัรทูต หื้อ ออก ไป 
บอก ข่าวดี กับ คน กู้ คน ตัง้เก๊า ใน กรุง เยรูซาเล็ม ก่อน ไป จน 
เถิง กรุง โรม

เน้ือหา ใน หนังสือ เล่ม น้ี ได้ ต่อ เน่ือง มา จาก หนังสือ ข่าวดี 
ของ ลูก๋า ลูก๋า ได้ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น หลัง จาก พระเยซู เป๋น ขึ้น 
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จาก ความ ต๋าย แล้ว ขึ้น ไป บน สวรรค์ ต้าน ได้ เล่า เถิง เหตุก๋า
รณ์ ต๋อน ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ หมู่ คน ใน วนั เพ็น
เทคอสต์ หลัง จาก วนั น้ัน ครสิตจักร ต่าง ๆ ก็ เติบโต ขึ้น กับ เข้ม
แข็ง นัก ขึ้น โดย กํา สัง่ สอน ของ หมู่ อคัรทูต เถิง แม้ ผู้เจ้ือ ถูก ค่ํา
บท ต้ี 1-12 ได้ เล่า เรือ่ง ของ เปโตร ต้ี ออก ไป บอก ข่าวดี บท ต้ี
13-28 ได้ เล่า เถิง ก๋าน งาน ของ เปาโล ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ต้าน 
กับ เป้ือน ฮว่ม เตียว ตาง ของ ต้าน ออก ไป บอก ข่าวดี แล้ว ได้ ตัง้ 
ครสิตจักร ต่าง ๆ ขึ้น จน เถิง กรุง โรม ลูก๋า บอก ไว ้วา่ สิง่ หมู่ น้ี ก็ 
เกิด ขึ้น โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ต้ี ได้ เยยีะ ก๋าน 
ผ่าน ตาง คน ตังหลาย ต้ี ได้ ออก ไป บอก ข่าวดี

1 ต้าน เธโอฟีลัส ต้ี นับถือ หนังสือ เล่ม ก่อน ต้ี ข้าพเจ้า เขียน 
หื้อ น้ัน เป๋น เรือ่งราว เก่ียวกับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระเยซู เยยีะ 
ตึง สัง่ สอน มา ตัง้แต่ เก๊า 2 จ๋น แผว วนั สุดต๊าย ต้ี พระองค์ หื้อ 
กําสัง่ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ อคัร
ทูต ต้ี พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮบั พระเยซู ขึ้น ไป บน 
สวรรค์

3 ใน เวลา ส่ี สิบ วนั หลัง ก๋าน ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว
พระองค์ ป๋ากฏ หื้อ หมู่ เขา หนั แหม หลาย เต้ือ ตึง เยยีะ สิง่ อนั 
เป๋น ก๋าน พิสูจน์ หลาย อยา่ง ต้ี ยนืยนั วา่ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย แต๊ ๆ ตึง ได้ อู ้เถิง เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า ตวย 4 มี 
เต้ือ น่ึง เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง กิน๋ ข้าว กับ หมู่ อคัรทูต พระองค์ สัง่ 
หมู่ เขา วา่ �หา้ม ฟ่ัง ไป ไหน เต้ือ หื้อ ถ้า อยู ่ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 
ก่อน จ๋น กวา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั สิง่ ต้ี พระบิดา สัญญา ไว้ ต๋าม 
ต้ี เฮา เกย อู ้กับ หมู่ ต้าน แล้ว 5 คือ วา่ ยอหน์ หื้อ ฮบั บัพติศมา 
ด้วย น้ํา แต่ แหม บ่ เมิน ต้าน ตังหลาย จะ ฮบั บัพติศมา ด้วย พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ�์
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พระเยซู ป๊ิก สวรรค์
6 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ อคัรทูต มา ฮว่ม กัน๋ แหม หมู่ เขา ก็ 

ถาม พระองค์ วา่ �พระองค์ เจ้าข้า ต๋อน น้ี พระองค์ ก่ําลัง จะ 
จ้วย หื้อ จาว อสิราเอล มี อาณาจักร เหมือน ตะก่อน แม่น ก่อ�
7 พระเยซู บอก กับ หมู่ เขา วา่ �บ่ ใจ้ เรือ่ง ต้ี ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้
วนั เวลา ต้ี พระบิดา กํา๋หนด ขึ้น ด้วย สิทธ ิอาํนาจ ของ พระองค์
8 แต่ เม่ือ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ หมู่ ต้าน แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั ฤทธิ ์อาํนาจ แล้ว จะ เป๋น พยาน เล่า เรือ่ง ของ 
เฮา หื้อ คน ตังหลาย ฟัง ตัง้แต่ กรุง เยรูซาเล็ม ใคว ่แควน้ ยูเดีย
แควน้ สะมาเรยี จ๋น ใคว ่โลก น้ี�

9 เม่ือ พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮบั พระองค์ ขึ้น ไป บน 
ต๊องฟ้า ต่อหน้า ต่อต๋า หมู่ เขา แล้ว ฝ้า ก็ เกิง้ พระองค์ ไว้ จ๋น 
หมู่ เขา ผ่อ พระองค์ บ่ หนั 10 ใน เวลา ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง ปักต๋าผ่อ 
พระองค์ จาก ไป ใน ต๊องฟ้า น้ัน อยู ่ๆ ก็ มี ป้อจาย ใส่ เส้ือผ้า สี 
ขาว สอง คน มา ยนื แหมะ ข้าง หมู่ เขา 11 แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่
�จาว กาลิลี เหย หมู่ ต้าน ยนื ปักต๋าผ่อ ต๊องฟ้า อยู ่เยยีะ หยงั
พระเจ้า ฮบั พระเยซู องค์ น้ี ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว พระองค์ จะ 
ป๊ิก มา แหม เต้ือ น่ึง เหมือน ต้ี หมู่ ต้าน หนั พระองค์ ขึ้น ไป น้ัน�

เลือก มัทธอีสั แตน ยูดาส
12 แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง จาก ดอย บ่า กอก เทศ ป๊ิก ไป กรุง 

เยรูซาเล็ม เซิง่ อยู ่หา่ง ออก ไป ประมาณ น่ึง กิโลเมตร 13 เม่ือ 
มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว หมู่ อคัรทูต ก็ ปา กัน๋ ขึ้น ไป หอ้ง จัน๊ 
บน ต้ี หมู่ เขา ยา้ง อาศัย อยู ่หัน้ ใน หมู่ เขา มี เปโตร ยอหน์ ยาก
อบ อนัดรูว์ ฟีลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธวิ ยากอบ ลูกบ่าว 
ของ อลัเฟอสั ซีโมน คน ของ พรรค จ้าดนิยม กับ ยูดาส ลูกบ่าว 
ของ ยากอบ แหม คน น่ึง 14 หมู่ เขา พรอ้ม ใจ๋ กัน๋ อธษิฐาน เจ่ือ ๆ
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ฮว่ม กับ หมู่ แม่ญิง ตึง นาง มารยี ์แม่ ของ พระเยซู ตึง หมู่ น้อง 
ของ พระองค์ ตวย

15 มี วนั น่ึง เปโตร ยนื ขึ้น ก๋าง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ( เซิง่ อยู ่
ตวย กัน๋ ประมาณ รอ้ย ซาว คน ) แล้ว อู ้วา่ 16 �ป้ีน้อง ตังหลาย
ข้อ พระคัมภีร ์ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ใจ๊ กับ กษัตรยิ ์ดาวดิ อู ้ไว ้
เม่ือ ตะก่อน น้ัน เก่ียวกับ เรือ่ง ยูดาส ปา ทหาร ไป ยบั พระเยซู
ก็ จํา๋เป๋น ต้อง เป๋น ไป ต๋าม น้ัน 17 ยูดาส เป๋น คน น่ึง ต้ี นับ เส้น 
เข้า ตวย หมู่ เฮา กับ มี ส่วน ฮว่ม ใน งาน ของ หมู่ เฮา น้ี ตวย กัน๋�
18 ( ยูดาส เอา สตางค์ ต้ี ได้ จาก ก๋าน เยยีะ บ่ ดี ไป ซ้ือ ต้ีดิน ไว้ ต้ี 
หัน้ เขา ผะเลิด วาํ ลง ตังหน้า ขี้ปุ๋ม แตก ไส้ สด ออก มา ต๋าย ขําต้ี
19 เรือ่ง น้ี ฮู ้กัน๋ ใคว ่กรุง เยรูซาเล็ม หมู่ จาว เยรูซาเล็ม จึง ฮอ้ง 
ต้ีดิน ตัด๊ หัน้ ต๋าม ภาษา ต๊องถิน่ วา่ อาเคลดามา ต้ี แป๋ วา่ �นา 
เลือด� ยอ้น วา่ มี เลือด ตก ใส่ ต้ีดิน หัน้ )

20 เปโตร อู ้ต่อ ไป วา่ �เรือ่ง น้ี มี เขียน ไว ้ใน พระธรรม สดุดี วา่
�ขอ หื้อ ต้ี อยู ่ของ เขา เป๋น ฮา้ง

หา้ม คน เข้า ไป อยู ่แหม ต่อ ไป�ก
ยงั มี เขียน ไว ้แหม วา่
�ส่วน ตํา๋ แหน่ ง ก๋าน ฮบั ใจ๊ ของ เขา น้ัน หื้อ คน อื่น มา ฮบั 

แตน�ข
21 ยอ้นจาอัน้ หมู่ เฮา จํา๋ เป๋น จะ ต้อง เลือก ป้อจาย แหม คน 
น่ึง เอา มา แตน ยูดาส คน น้ัน จะ ต้อง เป๋น คน ต้ี อยู ่กับ หมู่ เฮา 
ตลอด เวลา ต้ี หมู่ เฮา อยู ่ตวย พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า น้ัน
22 นับ ตัง้แต่ พระเยซู ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์ จ๋น แผว วนั ต้ี 
พระเจ้า ฮบั พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ เขา คน น้ี จะ ต้อง เป๋น พยาน 
ฮว่ม กับ หมู่ เฮา ต้ี จะ อู ้หื้อ คน อื่น ๆ ฮู ้วา่ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย แล้ว�
ก 1:20 1:20 สดด� 69:25 ข 1:20 1:20 สดด� 109:8
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23 หมู่ เขา จึง เสนอ จ้ือ ป้อจาย สอง คน คือ โยเซฟ ต้ี ฮอ้ง กัน๋ 
วา่ บารซับบาส (มี แหม จ้ือ วา่ ยุสทัส ) กับ แหม คน คือ มัทธีอสั
24-25 แล้ว หมู่ เขา ก็ อธษิฐาน วา่ �ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ฮู ้
เถิง จิตใจ๋ ของ กู้ คน ขอ พระองค์ โผด จ๊ี หื้อ หมู่ เฮา หนั วา่ หละ
หวา่ง สอง คน น้ี ใผ คือ คน ต้ี พระองค์ เลือก หื้อ เป๋น อคัรทูต ฮบั
ใจ๊ พระองค์ แตน ยูดาส คน ต้ี ละ หน้าต้ี แล้ว ไป อยู ่ใน ต้ี ต้ี เปิง 
กับ เขา� 26 แล้ว หมู่ เขา ก็ จกเบอร ์กัน๋ ได้ จ้ือ มัทธีอสั จึง เพิม่ 
มัทธอีสั เข้า กับ หมู่ อคัรทูต สิบ เอด็ คน น้ัน ตวย

2
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ หมู่ ผู้เจ้ือ

1 เม่ือ เถิง วนั เพ็นเทคอสต์ หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ มา จุมนมุ กัน๋ ใน ต้ี น่ึง
2 ต๋อน ต้ี หมู่ เขา บ่ตันม้ึง น้ัน ก็ มี เสียง จาก ต๊องฟ้า เหมือน กับ 
เสียง ลม หลวง ป๊ัด ดัง ใคว ่ไป ตึง บ้าน ตึง เฮอืน ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง จุ
มนุม กัน๋ อยู่ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั สิง่ น่ึง เหมือน เปล๋วไฟ ต้ี มี ฮูป
ฮา่ง เหมือน ลิน้ ลอย มา อยู ่บน หวั หมู่ เขา กู้ คน 4 แล้ว หมู่ เขา กู้ 
คน ก็ ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ จึง ตัง้เก๊า อู ้
ภาษา ต่าง ๆ ต้ี บ่ เกย ฮู ้ต๋าม ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์โผด หื้อ อู้

5 ต๋อน น้ัน มี จาว ยวิ ต้ี เก๋งกัว๋ พระเจ้า ลุก จาก หลาย ประเทศ 
ใคว ่โลก มา อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม 6 เม่ือ ได้ยนิ เสียง จาอัน้ คน 
ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ มา ผ่อ แล้ว ก็ ปา กัน๋ งดื ต้ี ได้ยนิ หมู่ ผู้ เจ้ือ อู ้
เป๋น ภาษา หมู่ เขา 7 คน ตังหลาย ก็ อู ้กัน๋ วา่ �คน หมู่ น้ี เป๋น จาว 
กาลิลี ตึงหมด บ่ ใจ้ กา 8 แล้ว เป๋น จาใด หมู่ เฮา ได้ยนิ หมู่ เขา 
อู ้เป๋น กํา ภาษา บ้าน เกิด เมือง นอน ของ หมู่ เฮา 9 ต้ี เป๋น จาว 
ปารเธยี จาว มีเดีย ตึง จาว เอลาม ตึง คน ต้ี อยู ่ใน เขตแดน 
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เมโสโปเตเมีย ตึง คน ต้ี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย แควน้ คัปปาโด
เซีย แควน้ ปอนทัส แควน้ เอเชยี ๑ 10 แควน้ ฟรีเจีย แควน้ 
ปัมฟีเลีย ประเทศ อยีปิต์ ตึง คน ใน แควน้ ลิเบีย ใก้ เมือง ไซรนี
หมู่ ต้ี มา จาก กรุง โรม ต้ี มา แอว่ เซิง่ มี ตึง จาว ยวิ กับ คน ต้ี เข้า 
ฮตี ศาสนา ยวิ 11 ตึง จาว เกาะ ครตี กับ จาว อาระเบีย ตวย หมู่ 
เฮา ได้ยนิ หมู่ เขา อู ้เรือ่ง สิง่ อศัจ๋รรย ์ของ พระเจ้า เป๋น กํา ภาษา 
ของ หมู่ เฮา ลู้� 12 คน หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ งดื ขําอก ขําใจ๋ อธบิาย 
บ่ ได้ จึง เหลียว มา ถาม กัน๋ วา่ �อะหยงั กัน๋ ปะล้ํา ปะเหลือ น่ี�

13 ซ้ํา คน ก็ ใค่หวั ใส่ หมู่ ผู้เจ้ือ อู ้วา่ �คน หมู่ น้ี ท่า จะ เมา เหล้า 
องุน่ เหยี ละ ก้า�

เปโตร อธบิาย หื้อ คน ตังหลาย ฟัง
14แล้ว เปโตร ตึง หมู่ อคัรทูต แหม สิบ เอด็ คน น้ัน ก็ ลุก ยนื ขึ้น 

อู ้กับ คน ตังหลาย ด้วย เสียง อนั ดัง วา่ �ต้าน จาว ยวิ ตังหลาย 
ตึง หมู่ คน ต้ี อาศัย อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม ขอ ปา กัน๋ ดัก ก่อน เฮา 
จะ บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฟัง 15 คน หมู่ น้ี บ่ ได้ เมา เหล้า อยา่ง ต้ี 
หมู่ ต้าน ก๊ึด เน่อ บ่าเด่ียวน้ี เป๋น เวลา เก้า โมง เจ๊า อยู ่ลอ 16 แต่ 
สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั เม่ือเจ๊า น้ี เป๋น สิง่ ต้ี ได้ เกิด ขึ้น ต๋าม ต้ี โย
เอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้ไว ้เมิน แล้ว วา่
17 �พระเจ้า บอก วา่ ใน วาระ สุดต๊าย

เฮา จะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ลง มา อยู ่กับ มนษุย ์ตัง
หลาย

ลูกบ่าว ลูกสาว ของ ต้าน ตังหลาย จะ ออก ไป บอก ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า

คน หนุ่ม จะ หนั นิมิต
คน เฒ่า คน แก่ จะ ฝัน หนั

18 ใน เวลา น้ัน เฮา จะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ลง มา อยู่
๑ 2:9 2:9 เอเชยี ใน สมัย พระคัมภีร์ บ่ ใจ้ ทวปี เอเชยี
แต่ เป๋น ดินแดน น่ึง อยู ่ตัง วนัตก ประเทศ ตุรกี บ่าเด่ียว น้ี
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กับ ข้าใจ๊ จาย ญิง ตังหลาย ของ เฮา
แล้ว เขา ตังหลาย จะ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า

19 เฮา จะ แสดง สิง่ ปาฏิหารยิ ์ใน ต๊องฟ้า ตัง บน
ตึง หมายสําคัญ ต้ี แผ่นดิน โลก ตัง ลุ่ม
จะ มี เลือด มี ไฟ มี หมอก ควนั มืดต๊ึบ

20 ตะวนั จะ มืด ไป
เดือน จะ ก๋าย เป๋น สี แดง เหมือน เลือด
ก่อน จะ เถิง วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

21 แล้ว คน ต้ี ฮอ้ง ขอ พระเจ้า จ้วย ก็ จะ รอด ป๊น�ค
22 �จาว อสิราเอล ตังหลาย เหย จง ฟัง เน่อ พระเยซู จาว นา

ซาเรธ็ เป๋น ผู้ ต้ี พระเจ้า รบัรอง โดย เยยีะ ก๋าน ปาฏิหารยิ์ ก๋าน 
อศัจ๋รรย์ ตึง หมายสําคัญ ต่าง ๆ ผ่าน พระเยซู ต๋าม ต้ี ต้าน ตัง
หลาย ก็ ฮู ้ก็ หนั มา แล้ว 23 ต้าน ผู้ น้ี ถูก มอบ ไว ้ต๋าม แผนก๋าน 
ของ พระเจ้า ต้ี ฮู ้ล่วง หน้า ก่อน แล้ว วา่ หมู่ ต้าน จะ ฆ่า พระองค์ 
โดย หื้อ หมู่ คน บ่ ดี ๒ยบั พระองค์ ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน 24 แต่ 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ก็ ได้ ป๊น จาก ความ 
เจ็บปวด จาก ความ ต๋าย เหยี ยอ้น วา่ ความ ต๋าย จะ ครอบงาํ 
พระองค์ ไว ้บ่ ได้ 25 กษัตรยิ ์ดาวดิ อู ้เถิง พระเยซู วา่
�ข้าพเจ้า หนั องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยู ่ส่อง หน้า ข้าพเจ้า ตลอด 

เวลา
ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า บ่ สะ ต๊าน หยา้น กัว๋
ยอ้น วา่ พระองค์ อยู ่ตัง เผิก ขวา มือ ของ ข้าพเจ้า

26 ยอ้นจาอี ้จิตใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ จ้ืนเจยบาน
ปาก ของ ข้าพเจ้า ก็ อู ้อยา่ง จ้ืนจมยนิดี
ตัว๋ ข้าพเจ้า จะ อยู ่อยา่ง มี ความ หวงั

27พระเจ้า จะ บ่ ละ จิต วญิญาณ ของ ข้าพเจ้า ไว ้ใน แดน ของ คน 
ต๋าย

ค 2:21 2:21 ยอล� 2:28-32 ๒ 2:23 2:23 กํา น้ี แป๋ ได้ แหม วา่
คน นอก บท บัญญัติ
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กับ บ่ ละ องค์ บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ หื้อ เป่ือย เน่า ไป ใน ขุม
ฝังศพ

28 พระองค์ โผด หื้อ ข้าพเจ้า ฮู ้ตาง แหง่ จีวติ
โผด หื้อ ข้าพเจ้า เต๋ม บรบูิรณ์ ด้วย ความ ยนิดี
ยอ้น อยู ่ส่อง หน้า พระองค์�ฅ

29 �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า จะ อู ้อยา่ง มัน่ใจ๋ วา่ กษัตรยิ ์
ดาวดิ ผู้ เป๋น เก๊า เหงา้ แหง่ เฮา ตังหลาย ต้ี ต๋าย ไป แล้ว อุโมงค์ 
ฝัง ศพ ของ ต้าน ยงั มี อยู ่จ๋น เถิง ตึง วนั น้ี 30 กษัตรยิ ์ดา วดิ 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ฮู ้วา่ พระเจ้า หื้อ กํา
มัน่สัญญา แก่ ต้าน วา่ ลูก หลาน คน น่ึง ของ ต้าน จะ สืบ แตน 
บัลลังก์ ของ ต้าน 31 กษัตรยิ ์ดา วดิ เล็ง หนั เหตุ ก๋า รณ์ ปาย 
หน้า จึง อู ้เถิง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระครสิต์ วา่
พระเจ้า จะ บ่ ละ พระองค์ ไว ้ใน แดน ของ คน ต๋าย เน้ือ หนัง 
มังสา ของ พระองค์ จะ บ่ เป่ือย เน่า ใน ขุมฝังศพ 32 ต้ี อู ้มา น้ี 
หมายเถิง พระเยซู ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
แล้ว หมู่ เฮา จึง เป๋น พยาน ใน เรือ่ง น้ี 33 พระเจ้า ก็ ฮบั พระ
เยซู ขึ้น ไป อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์ แล้ว พระเจ้า ต้ี เป๋น 
พระบิดา ก็ มอบ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์หื้อ กับ พระเยซู ต๋าม ต้ี 
สัญญา ไว้ พระเยซู ก็ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์น้ี ไว ้กับ หมู่ เฮา
อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน ได้ หนั กับ ได้ยนิ อยู ่แล้ว 34 กษัตรยิ ์ดาวดิ บ่ ได้ 
ขึ้น ไป บน สวรรค์ แต่ ต้าน อู ้วา่
�พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่

�หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา
35 จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน

เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ ต้าน� �ฆ �
ฅ 2:28 2:28 สดด� 16:8-11 ฆ 2:35 2:35 สดด� 110:1
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36 เปโตร อู ้ต่อ วา่ �ยอ้นจาอัน้ ขอ หื้อ จาว อสิราเอล ตังหลาย 
ฮู ้แต๊ ๆ เน่อ วา่ พระเจ้า ตัง้ พระเยซู ผู้ ต้ี หมู่ ต้าน ปา กัน๋ เอา ไป 
เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน น้ัน หื้อ เป๋น ตึง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ตึง 
พระครสิต์ ตวย�

37 เม่ือ คน ตังหลาย ได้ยนิ จาอัน้ แล้ว ก็ ฮูสึ้ก บ่ ม่วนใจ๋ จึง ปา 
กัน๋ ถาม เปโตร ตึง หมู่ อคัรทูต คน อื่น ๆ วา่ �ป้ีน้อง เหย เฮา จะ 
เยยีะ จาใด ดี น่ี�

38 เปโตร จึง ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน จง กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮบั 
บัพติศมา ใน นาม พระเยซู ครสิต์ เป้ือ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป แล้ว 
พระเจ้า จะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์แก่ ต้าน 39 ยอ้น พระเจ้า 
สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ ต้าน ตึง หมู่ 
ลูก หลาน ของ ต้าน ตึง กู้ คน ต้ี อยู ่ประเทศ ไก๋ ๆ คือ กู้ คน ต้ี องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ เฮา ฮอ้ง หื้อ เข้า มา หา พระองค์�
40 แล้ว เปโตร ก็ ตักเตือ๋น กับ วงิวอน คน ตังหลาย เมิน ขนาด 
วา่ �หื้อ เอา ตัว๋ รอด หื้อ ดี หื้อ ป๊น จาก โต้ษ ต้ี คน บ่ ดี ใน สมัย น้ี 
จะ ต้อง ฮบั� 41 คน ตังหลาย ต้ี ยอมฮบั สิง่ ต้ี เปโตร อู ้ก็ ฮบั บัพ
ติศมา ใน วนั น้ัน มี คน เข้า มา เป๋น ผู้เจ้ือ ประมาณ สาม ปัน คน
42 หมู่ เขา ฟัง กํา สัง่ สอน ของ หมู่ อคัรทูต ตึง อยู ่ตวย กัน๋ เป๋น 
เป้ือน ฮว่ม ความ เจ้ือ เดียว กัน๋ อยา่ง เอา แต๊ เอา วา่ กิน๋ ข้าว ตวย 
กัน๋ กับ หกั เข้าหนมปัง ๓กับ อธษิฐาน ตวย กัน๋

ก๋าน แบ่งป๋ัน ใน หมู่ ผู้ เจ้ือ
43 หมู่ อคัรทูต เยยีะ ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ หลาย 

สิง่ หลาย อยา่ง คน ตังหลาย ต้ี หัน้ ก็ มี ความ เก๋งกัว๋ พระเจ้า
44 หมู่ เขา ต้ี ฮบัเจ้ือ ก็ มา ฮว่ม กัน๋ เป๋น ประจํา๋ เอา สิง่ของ มา 
ฮอม ไว ้เป๋น ก๋องก๋าง แล้ว ใจ๊ ตวย กัน๋ 45 หมู่ เขา ขาย ต้ีดิน ตึง 
๓ 2:42 2:42 อาจ หมายเถิง ก๋าน กิน๋ ข้าว ม้ือ พิเศษ ตวย กัน๋
เป้ือ เป๋น ก๋าน ระลึก เถิง พระเยซู
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เข้าของ ต่าง ๆ เอา เงนิ มา ป๋ัน หื้อ คน ต้ี มี ความ จํา๋เป๋น 46 หมู่ 
เขา ไป จุมนุม กัน๋ ต้ี ข่วง พระวหิาร ตึง วนั ฮว่ม พิธ ีหกั เข้าหนม
ปัง ใน บ้าน เฮอืน ของ เขา ตึง เอา ของกิน๋ มา กิน๋ ตวย กัน๋ ด้วย 
ความ จ้ืนจมยนิดี กับ เต๋มอก เต๋มใจ๋ 47 กับ ปา กัน๋ สรรเสรญิ 
พระเจ้า แล้ว กู้ คน ก็ ซอบ อก ซอบ ใจ๋ หมู่ เขา แล้ว องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ก็ โผด หื้อ คน ต้ี จะ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เข้า มา ใน 
หมู่ เขา นัก ขึ้น ตึง วนั

3
เปโตร ฮกัษา คน งอ่ย

1 วนั น่ึง เปโตร กับ ยอหน์ เตียว ไป ต้ี พระวหิาร เข้า ฮว่ม ก๋าน 
อธษิฐาน เวลา ประจํา๋ บ่าย สาม โมง 2 มี ป้อจาย คน น่ึง เป๋น งอ่ย
เป้ีย เสียขา มา ตัง้แต่ เกิด กู้ วนั จะ มี คน หาม เขา เข้า ไป ไว ้ต้ี ฮมิ 
ปะตู๋ พระวหิาร เซิง่ ปะตู๋ หัน้ จ้ือ วา่ ปะตู๋งาม เป้ือ แน ขอ สตางค์ 
จาก คน ต้ี เข้า มา ใน พระวหิาร น้ัน 3 ป้อจาย คน น้ี บ่ากอง หนั เป
โตร กับ ยอหน์ ก่ําลัง เตียว มา เขา ก็ ฮอ้ง ขอ สตางค์ 4 เปโตร 
กับ ยอหน์ ก็ ปักต๋าผ่อ ไป ต้ี ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �ผ่อ เฮา 
นิ� 5 คน งอ่ย ก็ ผ่อ ไป ต้ี คน ตึง สอง ผ่อ ไป ตวย ต่ืนเต้น ไป ตวย
ยอ้น ก๊ึด วา่ จะ ได้ สตางค์ จาก หมู่ เขา 6 แต่ เปโตร อู ้วา่ �ตึงเน้ือ 
ตึง ตัว๋ เฮา บ่ มี สตางค์ สัก บาท แต่ เฮา มี อยา่ง น่ึง จะ หื้อ คือ ใน 
พระ นาม พระเยซู ครสิต์ จาว นาซาเรธ็ หื้อ ลุก ขึ้น บ่าเด่ียวน้ี�
7 แล้ว เปโตร ก็ กํา๋ มือ ขวา ของ ป้อจาย คน น้ัน ตุ้ม หื้อ ลุก ขึ้น ตีน๋ 
กับ ข้อแข้ง ของ เขา ก็ มี แฮง ขึ้น มา บ่าดิด บ่าเด่ียว 8 เขา ก็ โดด 
ขึ้น แล้ว ก็ เตียว ได้ เตียว ไป ตวย เต้น ไป ตวย ปาก ก็ อู ้กํา ยกยอ่ง 
สรรเสรญิ พระเจ้า แล้ว เข้า ไป ใน ข่วง พระวหิาร พรอ้ม กัน๋ ตึง 
เปโตร กับ ยอหน์ 9 เม่ือ คน ตังหลาย หนั เขา เตียว ได้ กับ ฮอ้ง 
สรรเสรญิ พระเจ้า จาอัน้ 10 ก็ จํา๋ ได้ วา่ เขา คือ ป้อจาย คน ต้ี น่ัง 
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แน ขอ สตางค์ อยู ่ฮมิ ปะตู๋ จ้ือ ปะตู๋งาม หมู่ เขา ปา กัน๋ ตกขะป้า 
งดื ใน เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น กับ เขา คน น้ัน

เปโตร อู ้กับ หมู่ คน
11 ใน เวลา ต้ี ป้อ จาย คน น้ัน กํา๋ แขน เป โตร กับ ยอหน์ ต้ี 

ระเบียง วหิาร ของ ซาโลมอน น้ัน คน ตังหลาย ก็ งดื ขนาด ปา 
กัน๋ แตก ต่ืน ล่น มา ผ่อ 12 เม่ือ เปโตร หนั จาอัน้ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา 
วา่ �ป้ีน้อง จาว อสิราเอล เหย งดืใจ๋ กับ เรือ่ง น้ี เยยีะ หยงั ปัก
ต๋าผ่อ หมู่ เฮา เยยีะ หยงั เหมือน กับ วา่ ป้อจาย คน น้ี เตียว ได้ 
ยอ้น อาํนาจ ของ เฮา กาวา่ เฮา เป๋น คน เครง่ ตาง ศาสนา จ๋น 
พระเจ้า เปิง ใจ๋ จาอัน้ กา 13 บ่ ใจ้ จาอัน้ ลอ แต่ พระเจ้า ต้ี อบั
ราฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา นับถือ ก็ 
ได้ เยยีะ หื้อ พระเยซู ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ มี เกียรติ พระเยซู ก็ 
คือ คน ต้ี หมู่ ต้าน มอบ ตัว๋ หื้อ ปีลาต ผู้ เป๋น เจ้าเมือง ตึง บ่ ยอม
ฮบั พระองค์ ต่อ ปีลาต แม้ วา่ ปีลาต ตัดสินใจ๋ ปล่อย พระองค์ 
หื้อ มี อสิระ 14 หมู่ ต้าน บ่ ยอมฮบั ผู้ ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม แต่ ปา กัน๋ ขอ หื้อ ปีลาต ปล่อย ตัว๋ คน ต้ี ฆ่า คน ต๋าย น้ัน 
แตน พระองค์ 15 หมู่ ต้าน ฆ่า พระเยซู ผู้ ต้ี เป๋น ผู้ หื้อ จีวติ แต่ 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย หมู่ เฮา เป๋น 
พยาน ใน เรือ่ง น้ี 16 ป้อจาย งอ่ย ต้ี หมู่ ต้าน เกย ฮู้จัก หาย เป๋น 
ปกติ ยอ้น ความ เจ้ือ ใน ฤทธิ ์เดช ของ พระเยซู ความ เจ้ือ พระ
เยซู เยยีะ หื้อ เขา หาย เป๋น ปกติ อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน หนั กับ ต๋า จาอี ้
ละ

17 �ป้ีน้อง ตังหลาย เหย ตัว๋ เฮา ฮู ้เน่อ วา่ ต้ี หมู่ ต้าน กับ หมู่ ผู้ 
นํา ของ ต้าน เยยีะ จาอัน้ กับ พระเยซู ก็ บ่ ฮู้เรือ่ง ฮู้ราว วา่ เยยี
ะ อะหยงั ลง ไป 18 แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น ต๋าม 
ต้ี พระองค์ เกย บอก ไว ้ผ่าน ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า วา่ พระครสิต์ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน 19 ยอ้น จาอัน้ หมู่ 
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ต้าน จง กลับใจ๋ จาก บาป ป๊ิก มา หา พระเจ้า แล้ว พระองค์ จะ 
ล้าง บาป หื้อ ต้าน จ๋น หมด จ๋น เส้ียง 20 แล้ว องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
จะ โผด หื้อ หมู่ ต้าน มี เวลา พักผ่อน หยอ่นใจ๋ กับ พระองค์ จะ ส่ง 
พระครสิต์ คือ พระเยซู หื้อ แก่ ต้าน ตังหลาย 21 แต่ บ่าเด่ียวน้ี 
พระเยซู จะ ต้อง อยู ่ใน สวรรค์ ก่อน จ๋น เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า จะ 
เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ ป๊ิก เป๋น เหมือน เก่า น้ัน ต๋าม ต้ี พระเจ้า 
สัญญา ไว ้ผ่าน ตาง กํา อู ้ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระองค์ ผู้ บรสุิทธิ ์ใน สมัย โบราณ 22 โมเสส อู ้วา่ �องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน ตังหลาย จะ นํา คน น่ึง ใน หมู่ ป้ีน้อง 
ของ ต้าน ตังหลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ 
เหมือน ข้าพเจ้า ต้าน ตังหลาย ต้อง เจ้ือฟัง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เป้ิน 
อู ้เน่อ 23 ใผ บ่ เจ้ือฟัง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ี ก็ 
จะ ถูก ตัด ออก จาก ก๋าน เป๋น คน ของ พระเจ้า แล้ว ปะ กับ ความ 
ฉิบหาย�ง

24 �ซามูเอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน อื่น ๆ ต้ี ตวย มา เม่ือ ลูน ก็ 
เกย อู ้เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ใน บ่าเด่ียว น้ี กัน๋ กู้ คน 25 พระสัญญา ต้ี 
พระเจ้า หื้อ ไว ้ผ่าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ก็ หื้อ ไว ้
สําหรบั หมู่ ต้าน กับ หมู่ ต้าน จะ มี ส่วนฮว่ม ใน พันธสัญญา ของ 
พระเจ้า ต้ี เยยีะ ไว ้กับ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ต้าน พระเจ้า อู ้กับ 
อบัราฮมั วา่ �คน กู้ เจ๊ือจ้าด ใน โลก จะ ได้ฮบั ปอน ผ่าน ตาง 
เจ๊ือสาย ของ เจ้า�จ 26 เม่ือ พระเจ้า แต่งตัง้ พระเยซู ผู้ ฮบัใจ๊ 
พระองค์ พระเจ้า ก็ ส่ง ต้าน มา หื้อ จาว อสิราเอล ก่อน เป้ือ ป๋ัน 
ปอน หื้อ หมู่ ต้าน โดย หื้อ ต้าน ตังหลาย ป๊ิก งวา้ย จาก เส้นตาง 
จีวติ ต้ี บ่ ดี�
ง 3:23 3:23 ฉธบ� 18:15,18,19 จ 3:25 3:25 ปฐก� 22:18
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4

เปโตร กับ ยอหน์ ถูก สอบสวน
1 เม่ือ เปโตร กับ ยอหน์ ก่ําลัง อู ้กับ คน ตังหลาย อยู ่หัน้ หมู่ 

ปุโรหติ นายทหาร ฮกัษา พระวหิาร ตึง หมู่ สะดูสี ปา กัน๋ งอม 
เข้า ใส่ คน ตึง สอง 2 หมู่ เขา โขด ตึง สอง ยอ้น สอน คน ตังหลาย 
วา่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหมือน ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน 3 หมู่ เขา จึง ยบั คน ตึง สอง 
ไป ขัง คอก ไว ้จ๋น แผว วนัพูก เม่ือเจ๊า ยอ้น วา่ ค่ํา แล้ว ( กฎหมาย 
ของ จาว ยวิ บ่ หื้อ คน ขึ้น ศาล ต๋อน มืด ค่ํา ) 4 แต่ หลาย คน ต้ี ฟัง ก็ 
เจ้ือ ใน เรือ่ง ต้ี เปโตร กับ ยอหน์ สัง่ สอน จ๋น บ่าเด่ียวน้ี มี ผู้เจ้ือ ต้ี 
เป๋น ป้อจาย ประมาณ หา้ ปัน คน แล้ว

5 ต่อ มา แผว วนัพูก หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ กับ 
หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์มา อยู ่ตวย กัน๋ ใน กรุง เยรูซาเล็ม 6 ใน ก๋าน 
ประชุม น้ัน มี อนันาส เซิง่ เป๋น มหา ปุโรหติ คายาฟาส ยอหน์ อ
เล็กซานเดอร์ กับ ญาติ ป้อจาย คน อื่น ๆ ของ มหา ปุโรหติ 7คน 
หมู่ น้ัน สัง่ หื้อ เปโตร กับ ยอหน์ มา ยนื อยู ่ส่อง หน้า หมู่ เขา แล้ว 
ถาม วา่ �เจ้า ตึง สอง มี อาํนาจ อะหยงั มา เยยีะ จาอี้ กาวา่ ใจ๊ 
สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ�

8 เวลา น้ัน เป โตร ได้ ฮบั ก๋าน ดล ใจ๋ จาก พระ วญิญาณ 
บรสุิทธิ์ จึง ตอบ หมู่ เขา ไป วา่ �ต้าน ผู้ นํา ของ จ้าด เฮา หมู่ 
คน เฒ่า คน แก่ ตังหลาย 9 วนัน้ี หมู่ ต้าน มา สอบสวน สิง่ ดี ๆ ต้ี 
ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ กับ คน งอ่ย น้ี ใค่ ฮู ้ก๋า วา่ เขา หาย งอ่ย ได้ จาใด
10 ก็ หื้อ หมู่ ต้าน กับ จาว อสิราเอล ตังหลาย ฮู ้ไว ้เต๊อะ วา่ ป้อ
จาย คน ต้ี ยนื อยู ่ต่อ หน้า ต้าน ตังหลาย หาย เป๋น ปกติ ด้วย ฤทธิ ์
อาํนาจ ของ พระเยซู ครสิต์ จาว นาซาเรธ็ คน ต้ี หมู่ ต้าน เอา ไป 
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เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย 11 พระคัมภีร ์เกย เขียน ไว ้วา่ พระองค์ เป๋น
�ศิลา ต้ี สล่า อยา่ง หมู่ ต้าน เอา ขวา้ง ไป แล้ว

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก�ฉ
12 นอกจาก พระเยซู แล้ว ก็ บ่ มี ใผ จ้วย หมู่ เฮา รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ได้ ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ คน ใด ใน โลก ต้ี พระเจ้า หื้อ เป๋น ผู้ จ้วย หื้อ 
รอด สําหรบั หมู่ เฮา�

13 หมู่ เขา งดื ขนาด เม่ือ หนั เปโตร กับ ยอหน์ ก้า อู ้บ่ กัว๋ ใผ
สอง คน น้ี เป๋น คน บ่ ได้ ฮบั ก๋าน ศึกษา กับ บ่ เก่ง ด้าน ใด ด้าน น่ึง
แต่ จํา๋ ได้ วา่ เปโตร กับ ยอหน์ เกย อยู ่กับ พระเยซู มา ก่อน 14 แต่ 
หมู่ เขา อู ้อะหยงั บ่ ได้ ยอ้น วา่ หนั ป้อจาย งอ่ย ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ฮกั
ษา จ๋น หาย ดี ยนื แหมะ เปโตร ตึง ยอหน์ 15 หมู่ เขา ก็ สัง่ หื้อ เป
โตร กับ ยอหน์ ออก ไป จาก ต้ี ประชุม สภา แซนเฮดรนิ ก่อน แล้ว 
ก็ เป็ิกษา กัน๋ วา่ 16�หมู่ เฮา จะ เอา จาใด กับ สอง คน น้ี ดี หา ยอ้น 
คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม ก็ ฮู ้แล้ว วา่ สอง คน น้ี เยยีะ 
ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี ยิง่ใหญ่ หมู่ เฮา จะ บ่ ยอมฮบั ก็ บ่ ได้ 17 แต่ เป้ือ 
บ่ หื้อ เรือ่ง น้ี แพ่ ไป เข้า หู ใผ หมู่ เฮา ต้อง ขู่ วา่ บ่ หื้อ อู ้ใน นาม พระ
เยซู กับ ใผ คน ใด แหม เน่อ�

18 จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ ฮอ้ง เปโตร กับ ยอหน์ เข้า มา แล้ว สัง่ วา่
�หา้ม อู ้กาวา่ สัง่ สอน อะหยงั เก่ียวกับ พระเยซู แหม ซ้ํา เน่อ�
19 แต่ เปโตร กับ ยอหน์ ตอบ วา่ �ต้าน ตังหลาย ตัดสิน เอา คน 
เดียว เต๊อะ พระเจ้า หื้อ หมู่ เฮา เจ้ือฟัง ต้าน ตังหลาย แตน ต้ี จะ 
เจ้ือฟัง พระองค์ กา 20 หมู่ เฮา ตึง อด บ่ ได้ ต้ี จะ อู ้ใน สิง่ ต้ี หมู่ เฮา 
ได้ ฮู ้ได้ หนั�

ฉ 4:11 4:11 สดด� 118:22
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21 หมู่ เขา ก็ ขู่ เป โตร กับ ยอหน์ แหม แล้ว ปล่อย ตึง สอง 
ไป บ่ ฮู ้จะ ลง โต้ษ จาใด ดี ยอ้น คน ตังหลาย ปา กัน๋ สรรเสรญิ 
พระเจ้า ใน สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน 22 เป๋น เรือ่ง อศัจ๋รรย ์แต๊ ๆ ต้ี ป้อ
จาย เป๋น งอ่ย ตัง้แต่ เกิด แล้ว บ่าเด่ียวน้ี อายุ ได้ ส่ี สิบ ป๋าย เตียว 
ได้ ดวาก ๆ

กํา อธษิฐาน ของ คน ต้ี เจ้ือ ศรทัธา
23 เม่ือ หมู่ เขา ปล่อย เปโตร กับ ยอหน์ แล้ว ตึง สอง คน ก็ ป๊ิก 

ไป หา หมู่ ผู้เจ้ือ เล่า เรือ่ง ตึงหมด ตึงเส้ียง ต้ี หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ 
กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ได้ อู ้ได้ วา่ หื้อ หมู่ เขา 24 เม่ือ หมู่ ผู้เจ้ือ 
ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ฮว่มใจ๋ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า พรอ้ม เดียว 
กัน๋ วา่ �ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ สูง สุด พระองค์ เป๋น ผู้ สรา้ง 
ตึง ต๊องฟ้า ตึง โลก ตึง ทะเล กับ ซะป๊ะ ตังมวล ต้ี อยู ่ใน สถาน 
ต้ี หมู่ น้ี 25 เมิน มา แล้ว พระองค์ ได้ อู ้ไว ้โดย พระ วญิญาณ 
บรสุิทธิ์ ผ่าน ปาก กษัตรยิ ์ดาวดิ ผู้ ฮบัใจ๊ พระองค์ ต้ี เป๋น ป้ออุย๊ 
แม่หม่อน ของ เฮา วา่
�เป๋น จาใด คน ต่างจ้าด ปา กัน๋ โขด

ตึง วางแผน ต่อต้าน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
แต่ จะ บ่ ได้ ผล

26 หมู่ กษัตรยิ ์ต่าง ๆ ใน โลก ก็ ปา กัน๋ เกียม ต้ี จะ สู้
หมู่ ผู้ ปกครอง ก็ มา ฮว่ม กัน๋ ต่อต้าน
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ พระครสิต์�ช

27 แล้ว กํา ทํานาย น้ี ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ก็ เกิด ขึ้น แต๊ ใน 
เมือง น้ี ยอ้น กษัตรยิ ์เฮ โรด ตึง ปอ นทิ อสั ปี ลาต เจ้า เมือง
กับ คน ต่างจ้าด กับ จาว อสิราเอล ได้ ปา กัน๋ ต่อต้าน พระเยซู 
ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ ผู้ ต้ี พระองค์ เจิม ไว ้เป๋น พระ
ช 4:26 4:26 สดด� 2:12
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ครสิต์ 28 สิง่ ตังมวล ต้ี เขา ตังหลาย หมู่ น้ัน ได้ เยยีะ ก็ เกิด ขึ้น 
ต๋าม ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว ้ตัง้แต่ เมิน แล้ว 29 บ่าเด่ียวน้ี ขอ 
พระองค์ โผด ฟัง กํา ขู่ ของ เขา หมู่ น้ัน ขอ จ้วย หมู่ เฮา ผู้ ฮบัใจ๊ 
ของ พระองค์ มี ใจ๋ บ่ กัว๋ ใผ ต้ี จะ บอก เล่า ถ้อยกํา ของ พระองค์ 
น่อย เต๊อะ 30 ขอ หื้อ พระองค์ แสดง ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ ฮกัษา คน 
ป่วย กับ เยยีะ หมายสําคัญ ตึง ปาฏิหารยิ์ ผ่าน ตาง พระเยซู ผู้ 
ฮบัใจ๊ ต้ี บรสุิทธิ ์ของ พระองค์�

31 เม่ือ หมู่ ผู้เจ้ือ อธษิฐาน สุด แล้ว พระเจ้า ก็ เยยีะ หื้อ ต้ี เขา จุ
มนุม กัน๋ น้ัน สน่ัน หวัน่ไหว หมู่ เขา ก็ ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ แล้ว ได้ บอก เล่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า อยา่ง 
บ่ กัว๋ ใผ

ผู้เจ้ือ แบ่งป๋ัน กัน๋
32 ผู้เจ้ือ ตังหลาย เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ ตึง ก๊ึด วา่ สิง่ ของ 

ต้ี มี อยู ่น้ัน บ่ มี ใผ บอก วา่ เป๋น ของ ตัว๋เก่า ถือ วา่ เป๋น ก๋องก๋าง
ก็ ป๋ัน กัน๋ กิน๋ ป๋ัน กัน๋ ใจ๊ กู้ คน 33 หมู่ อคัรทูต ได้ อู ้อยา่ง มี อาํนาจ
เป๋น พยาน เรือ่ง พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ป๋ันปอน หมู่ เขา กู้ คู่ กู้ คน นัก ขนาด 34 บ่ มี 
ใผ ใน หมู่ เขา ต้ี ตุ๊กยาก กัน้อยาก อะหยงั เลย ยอ้น วา่ คน ต้ี มี ต้ี
ดิน กาวา่ บ้าน เฮอืน ก็ ขาย เหยี 35แล้ว ก็ เอา สตางค์ มา มอบ หื้อ 
อคัรทูต เอา ไป แจก คน ต้ี มี ความ จํา๋เป๋น

36 เหมือน กับ ตัว๋อยา่ง ของ โยเซฟ คน ต้ี หมู่ อคัรทูต ฮอ้ง วา่ 
บารนาบัส ( หมายเถิง คน ต้ี หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ) เป๋น จาว เลวี เขา เกิด 
ต้ี เกาะ ไซปรสั 37 โยเซฟ ขาย ต้ี นา ของ ตัว๋ แล้ว ก็ เอา สตางค์ ต้ี 
ได้ มา น้ัน หื้อ กับ หมู่ อคัรทูต
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5
อานาเนีย กับ สัปฟีรา

1 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ อานาเนีย กับ เมีย ของ เขา จ้ือ สัปฟีรา
ปา กัน๋ ขาย ต้ีดิน ของ ต๋น เหมือน กัน๋ 2 แต่ เขา เก็บ สตางค์ เอา 
ไว ้บาง ส่วน เมีย ของ เขา ก็ ฮู ้ก็ หนั ตวย จาก น้ัน เขา จึง นํา เอา 
สตางค์ ส่วน ต้ี เหลือ มา หื้อ กับ หมู่ อคัรทูต 3 เปโตร อู ้กับ อานา
เนีย วา่ �เป๋น จาใด เถิง ยอม หื้อ ซาต๋าน ครอบงาํ จิตใจ๋ หื้อ จุล่า
ย ต่อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ แบ่ง สตางค์ ส่วน น่ึง ต้ี ได้ จาก ก๋าน 
ขาย ต้ีดิน เอา ไว้ 4 ต้ีดิน น้ัน ก็ เป๋น ของ เจ้า อยู ่แล้ว ก่อน ต้ี จะ ขาย 
บ่ ใจ้ กา หลังจาก ต้ี ขาย แล้ว เงนิ น้ัน ก็ ยงั เป๋น สิทธิ ์ของ เจ้า บ่ ใจ้ 
กา แล้ว เป๋น จาใด เจ้า ก๊ึด เยยีะ จาอี้ เจ้า บ่ ได้ จุล่าย ต่อ หมู่ เฮา 
นา แต่ ก่ําลัง จุล่าย ต่อ พระเจ้า เน่อ� 5 เม่ือ อานาเนีย ได้ยนิ กํา 
วา่ จาอัน้ ก็ โก้น ลง จัก๊ ต๋าย ขําต้ี คน ตังหลาย ต้ี หนั จาอัน้ ก็ กัว๋ 
ขนาด 6 ป้อจาย คน หนุ่ม หลาย คน ก็ มา หอ่ ศพ อานาเนีย แล้ว 
ปา กัน๋ หาม ออก ไป ฝัง เหยี

7 หลังจาก น้ัน บ่ เมิน ประมาณ สัก สาม จัว้โมง เมีย ของ อา
นาเนีย ก็ เตียว เข้า มา ยงั บ่ ฮู ้เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น กับ ผัว ของ เขา สัก 
อยา่ง เต้ือ 8 เปโตร ก็ ถาม นาง วา่ �บอก เฮา ลอ วา่ เจ้า กับ ผัว 
ขาย ต้ีดิน ได้ สตางค์ เต้าอี ้แต๊ กา� สัปฟีรา ตอบ วา่ �แม่น แล้ว
ได้ เต้าอัน้ แต๊ ๆ �

9 เปโตร ก็ อู ้กับ นาง วา่ �เป๋น จาใด สอง คน ผัว เมีย กู้ น้ี เถิง 
ปา กัน๋ จุล่าย ลองดี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ผ่อ หัน้ แล่ คน หมู่ น้ัน ต้ี ไป ฝัง ศพ ผัว ของ เจ้า ก่ําลัง เข้า มา
หมู่ เขา ก็ จะ ปา กัน๋ หาม ศพ ของ เจ้า ออก ไป ฝัง เหมือน กัน๋�

10 สัปฟีรา ก็ โก้น ลง จัก๊ ต๋าย ฮมิ ตีน๋ ส่อง หน้า เปโตร บ่า เด่ียว 
น้ัน เลย เม่ือ ป้อจาย หนุ่ม หมู่ น้ัน เตียว เข้า มา ก็ หนั วา่ นาง ต๋าย 
แล้ว หมู่ เขา จึง หาม ศพ ของ นาง ออก ไป ฝัง ไว ้แหมะ กับ ผัว 
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ของ นาง หัน้ 11 ส่วน คน ตังหลาย ใน ครสิตจักร ตึง หมู่ คน อื่น 
ต้ี ได้ยนิ เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น น้ี ก็ ปา กัน๋ กัว๋ ขนาด

อคัรทูต ฮกัษา โรค หลาย อยา่ง
12 หมู่ อคัร ทูต ได้ แสดง ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ตึง หมาย สําคัญ 

หลาย อยา่ง ใน คน ตังหลาย กับ หมู่ ผู้ เจ้ือ ก็ มา จุมนุม กัน๋ ต้ี 
ระเบียง วหิาร ของ ซาโลมอน 13 คน อื่น ๆ บ่ ก้า เข้า ไป ฮว่ม เถิง 
แม้ วา่ เคารพ นับถือ หมู่ เขา นัก ขนาด ก็ ต๋าม 14 แต่ ยงั มี ตึง 
ป้อจาย แม่ญิง ต้ี ฮบัเจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เข้า มา เพิม่ นัก 
ขึ้น ติก ๆ 15 ยอ้น สิง่ ต้ี หมู่ อคัรทูต ได้ เยยีะ น้ัน คน ตังหลาย ก็ 
ปา กัน๋ หาม คน เจ็บ คน ป่วย ไป วาง บน ต้ีนอน กับ สาด แล้ว ไป 
ไว ้ข้าง ตาง เป้ือ อยา่ง หน้อย เวลา ต้ี เปโตร เตียว ก๋าย ไป เงา 
ของ ต้าน อาจ จะ ฟาด ถูก ตัว๋ ของ คน ป่วย หมู่ น้ัน พ่อง แล้ว จะ 
หาย ป่วย 16 มี หมู่ คน จํา๋นวน นัก เข้า มา ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี มา 
จาก หมู่บ้าน ต่าง ๆ แวด กรุง หัน้ หมู่ เขา ปา คน ป่วย กับ คน ต้ี ตุ๊ก 
ทรมาน จาก ผี ฮา้ย๔ เข้า มา ตวย คน หมู่ น้ี ก็ ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ 
หาย หมด กู้ คน

หมู่ อคัรทูต โดน ค่ํา
17 มหา ปุโรหติ ตึง หมู่ ของ เขา เซิง่ เป๋น สมาชกิ สะดูสี ก็ ขอย 

หมู่ อคัรทูต ขนาด 18 จึง ยบั หมู่ อคัรทูต ไป ขัง คอก ไว้ 19 แต่ 
เม่ือคืน น้ัน ทูตสวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ไข ปะตู๋ คอก
แล้ว ปา หมู่ อคัรทูต ออก จาก คอก ไป ทูตสวรรค์ อู ้วา่ 20 �หื้อ 
ไป ต้ี ข่วง พระวหิาร บอก คน ตังหลาย เถิง เรือ่ง จีวติ ใหม่ น้ี ต้ี หัน้ 
เน่อ�

21 หมู่ อคัรทูต ก็ เจ้ือฟัง แจ้ง บ่ แจ้ง หมู่ เขา ก็ เข้า ไป ต้ี ข่วง 
พระวหิาร แล้ว ตัง้เก๊า สัง่ สอน คน ตังหลาย
๔ 5:16 5:16 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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มหา ปุโรหติ กับ หมู่ ของ เขา ฮอ้ง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว 
อสิราเอล มา ประชุม สภา แซนเฮดรนิ แล้ว ใจ๊ เจ้าหน้าต้ี ไป เอา 
หมู่ อคัรทูต ออก จาก คอก ปา มา ต้ี ประชุม 22 แต่ เม่ือ เจ้าหน้าต้ี 
ไป แผว คอก บ่ ปะ หมู่ อคัรทูต อยู ่ใน หัน้ หมู่ เขา ก็ ป๊ิก มา รายงาน 
วา่ 23 �หมู่ เฮา หนั คอก ปิด แน่นหนา จ้าดดี ยาม ก็ ยงั เฝ้า อยู ่
ต้ี ปะตู๋ แต่ เม่ือ ไข ปะตู๋ เข้า ไป ก็ บ่ หนั มี ใผ อยู ่ใน หัน้ สัก คน�
24 เม่ือ นายทหาร ฮกัษา พระวหิาร ตึง หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ได้ยนิ 
จาอัน้ ก็ งดื อกิขะหลิก ใจ๋ วา่ จะ มี อะหยงั เกิด ขึ้น แหม ต่อไป

25 แล้ว มี คน น่ึง เข้า มา รายงาน วา่ �หมู่ คน ต้ี ต้าน ยบั ไป ขัง 
คอก ไว ้น้ัน บ่าเด่ียวน้ี ก่ําลัง ยนื สัง่ สอน คน ตังหลาย อยู ่ต้ี ข่วง 
พระวหิาร ปู๊น ลอ� 26 แล้ว นายทหาร ฮกัษา พระวหิาร กับ เจ้า
หน้าต้ี ก็ ออก ไป ปา หมู่ อคัรทูต เข้า มา แต่ บ่ ใจ๊ ก่ําลัง บังคับ ยอ้น 
กัว๋ คน ตังหลาย จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง ใส่

27 หมู่ เขา ปา หมู่ อคัร ทูต เข้า มา ยนื อยู ่ต่อ หน้า ต้ี ประชุม 
สภา แล้ว มหา ปุโรหติ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ 28 �หมู่ เฮา สัง่ หา้ม 
อยา่ง เด็ดขาด แล้ว วา่ บ่ หื้อ สอน ใน นาม ของ พระเยซู เวลา ต้ี 
สัง่ สอน บ่ ใจ้ กา แต่ หมู่ เจ้า ก็ ยงั เผยแพ่ กําสอน ของ เจ้า น้ี ไป 
ใคว ่กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ตัง้ใจ๋ นาบโต้ษ หมู่ เฮา วา่ เยยีะ หื้อ เยซู 
ต้อง ต๋าย� 29 เปโตร กับ หมู่ อคัรทูต คน อื่น ๆ ก็ อู ้วา่ �หมู่ เฮา 
จํา๋เป๋น ต้อง เจ้ือฟัง กําสัง่ ของ พระเจ้า นัก เหลือ เจ้ือฟัง กําสัง่ 
ของ มนษุย์ 30 พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา เยยีะ หื้อ 
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผู้ ต้ี ต้าน ตังหลาย ฆ่า โดย เอา 
พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย น้ัน 31พระเจ้า ยก พระเยซู 
ไว ้หื้อ อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์ ใน ฐานะ เป๋น เจ้า เป๋น นาย 
กับ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป้ือ คน จ้าด อสิราเอล 
จะ สามารถ กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป 32 หมู่ 
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เฮา เป๋น พยาน ใน เรือ่ง น้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี พระเจ้า มอบ 
หื้อ กับ กู้ คน ต้ี เจ้ือฟัง พระองค์ ก็ เป๋น พยาน ตวย เหมือน กัน๋�

33 เม่ือ หมู่ สมาชกิ ใน สภา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ หมิง้ ขนาด กับ ก๊ึด 
วา่ จะ ฆ่า อคัรทูต หมู่ น้ี 34 แต่ มี สมาชกิ สภา คน น่ึง จ้ือ กามาลิ
เอล เป๋น ฟารสีิ กับ เป๋น ครู สอน บท บัญญัติ ตวย เป๋น คน ต้ี คน 
ตังหลาย นับถือ เขา ลุก ขึ้น ยนื แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ อคัรทูต ออก 
ไป ตัง นอก เหยี สัก บึด ก่อน 35 แล้ว ต้าน อู ้วา่ �จาว อสิราเอล 
ตังหลาย หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เน่อ ใน สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย จะ เยยี
ะ กับ ป้อจาย หมู่ น้ี 36 จํา๋ ได้ ก่อ ต๋อน ต้ี มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ธุ
ดาส อา้ง วา่ ตัว๋ เขา เป๋น ผู้ ยิง่ใหญ่ มี คน ติดต๋าม หลาม ตวย เขา 
ประมาณ ส่ี รอ้ย คน เม่ือ เขา ถูก ฆ่า ต๋าย หมู่ คน ต้ี ติดต๋าม เขา ก็ 
แตก ขะแล ขะแจ ไป เหยี หมด บ่ หนั มี อะหยงั เกิด ขึ้น สัก อยา่ง
37 หลังจาก ธุดาส ต๋าย ก็ มี ยูดาส จาว กาลิลี แหม คน น่ึง เม่ือ 
ต๋อน ต้ี จด ทะเบียน สํามะโน ครวั เขา ได้ จัก๊ จู๋ง หมู่ คน หื้อ ติด
ต๋าม เขา ไป แต่ เขา ก็ ถูก ฆ่า ต๋าย แล้ว หมู่ ศิษย ์ของ เขา ก็ แตก 
ขะแล ขะแจ ไป เหมือน กัน๋ 38 บ่าเด่ียวน้ี ก็ เหมือน กัน๋ ข้าพเจ้า 
จึง ขอ แนะนํา หมู่ ต้าน หื้อ อยู ่หา่ง ๆ จาก คน หมู่ น้ี หา้ม ยุง่ กับ 
หมู่ เขา ปะล้ํา ปะเหลือ ยอ้น วา่ ถ้า แผนก๋าน กาวา่ ก๋าน หมู่ น้ี 
ของ หมู่ เขา มา จาก มนษุย์ ก็ จะ หุยหาย ตุยตาย ไป คน เดียว
39 แต่ ถ้า แผนก๋าน น้ี มา จาก พระเจ้า ลอ ต้าน บ่ สามารถ เกิด็
เกิง้ ได้ เน่อ แล้ว ต้าน ก็ จะ ตัง้ ตัว๋ ต่อสู้ กับ พระเจ้า�

40 หมู่ เขา ก็ ยอม ฟัง กํา แนะนํา ของ กามาลิเอล จึง ฮอ้ง หมู่ 
อคัรทูต เข้า มา แล้ว ก็ ใจ๊ คน เฆ่ียน กับ สัง่ หา้ม บ่ หื้อ อู ้ใน นาม 
พระเยซู แหม แล้ว ก็ ปล่อย ตัว๋ ไป

41 หมู่ อคัร ทูต ก็ ออก จาก สภา มา ด้วย ความ ยนิดี ขนาด
ยอ้น วา่ พระเจ้า หนั วา่ หมู่ เขา มี ก้า ปอ ต้ี จะ ฮบั ก๋าน ดูถูก ดู 
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แควน เป้ือ นาม ของ พระเยซู 42 แล้ว กู้ วนั ใน ข่วง พระวหิาร ตึง 
ใน บ้านเฮอืน ของ คน ตังหลาย หมู่ อคัรทูต ก็ สัง่ สอน ตึง บอก 
ข่าวดี บ่ เกย ขาด วา่ พระเยซู คือ พระครสิต์

6
เลือก ป้อจาย เจ็ด คน หื้อ เยยีะ ก๋าน พิเศษ

1 ใน หละหวา่ง เวลา น้ัน มี คน ฮบัเจ้ือ พระเยซู นัก ขึ้น ติก ๆ
หมู่ จาว ยวิ ต้ี อู ้ภาษา กรกี ปา กัน๋ จ่ม วา่ หื้อ หมู่ จาว ยวิ ต้ี อู ้ภาษา 
ฮบีรู เรือ่ง หมู่ แม่ หม้าย ต้ี อู ้ภาษา กรกี บ่ ได้ ฮบั อาหาร ต้ี แจก 
ประจํา๋ วนั๕ 2 อคัรทูต ตึง สิบ สอง คน จึง ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ ตึงหมด 
มา จุมนมุ กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �บ่ ถูกต้อง เน่อ ต้ี หมู่ เฮา จะ เมา ไป แจก 
อาหาร กัน๋ อยู่ จ๋น ละเลย ก๋าน สัง่ สอน ถ้อย กํา ของ พระเจ้า
3 เอา จาอี ้ก็ แล้ว กัน๋ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย หื้อ เลือก ป้อจาย สัก 
เจ็ด คน ใน หมู่ ต้าน ต้ี มี จ้ือเสียง ดี เป๋น คน ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ 
จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ เป๋น คน มี ผญา ป๋ัญญา ดี แล้ว เฮา 
จะ ตัง้ หื้อ หมู่ เขา ผ่อกอย ฮบัผิดชอบ ก๋าน แจก อาหาร น้ี 4 ส่วน 
หมู่ เฮา จะ ตัง้อก ตัง้ใจ๋ ใจ๊ เวลา อธษิฐาน ตึง สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า�

5 คน ตังหลาย ก็ ปออก ปอใจ๋ กับ ข้อ เสนอ น้ี จึง เลือก สเท
เฟน ( ป้อจาย ต้ี มี ความ เจ้ือ นัก ขนาด กับ ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์) ฟีลิป โปรโครสั นิคาโนร์ ทิโมน ปาร
เมนัส กับ นิโคเลาส์ ( ต้ี เป๋น จาว เมือง อนัทิโอก เซิง่ ก่อน หน้า 
น้ี เข้า ฮตี ศาสนา ยวิ ) 6หมู่ เขา จึง ปา ตึง เจ็ด คน น้ี มา ยนื ต่อ หน้า 
หมู่ อคัรทูต แล้ว หมู่ อคัรทูต ก็ อธษิฐาน วาง มือ บน หวั คน ตึง 
เจ็ด น้ัน เป้ือ มอบ หื้อ เยยีะ งาน น้ี
๕ 6:1 6:1 ใน สมัย พระคัมภีร ์แม่ หม้าย บ่ สามารถ เซาะ วา่ หากิน๋ ได้
ต้อง เป้ิงปา ญาติ ป้ีน้อง แต่ แม่ หม้าย ต้ี บ่ มี ญาติ จาว ยวิ ก็ จัด ก๋าน แจก อาหาร หื้อ
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7 ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ แผ่ ขยาย กวา้ง ออก ไป 
ติก ๆ มี คน มา ฮบัเจ้ือ พระเยซู ใน กรุง เยรูซาเล็ม นัก ขึ้น เวย 
ขนาด กับ มี หมู่ ปุโรหติ หลาย คน ฮบัเจ้ือ ตวย

จาว ยวิ บาง คน ต่อต้าน สเทเฟน
8 คน จ้ือ สเทเฟน ฮบั ปอน ตึง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า นัก

เยยีะ สิง่ ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ หลาย อยา่ง ต่อ หน้า คน ตัง
หลาย 9 แต่ มี บาง คน มา จาก ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ จ้ือ ธรรม
ศาลา ขี้ข้า มี อสิระ๖ มา เถียง กับ สเทเฟน หมู่ เขา เป๋น จาว ยวิ 
มา จาก เมือง ไซรนี เมือง อเล็กซานเดรยี แควน้ ซิลีเซีย และ 
แควน้ เอเชยี 10แต่ หมู่ เขา ก็ เถียง สู้ บ่ ได้ ยอ้น วา่ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์หื้อ ป๋ัญญา ใน ก๋าน อู ้แก่ สเทเฟน 11 ยอ้นจาอัน้ เขา หมู่ 
น้ัน จึง หื้อ สินบน เอา คน มา อู ้วา่ �เฮา ได้ยนิ ป้อจาย คน น้ี อู ้กํา 
หมิน่ ประมาท ต่อ โมเสส กับ ต่อ พระเจ้า�

12 เขา หมู่ น้ัน เยยีะ จาอี้ ก็ สุ่ย หื้อ คน ตังหลาย ตึง หมู่ คน เฒ่า 
คน แก่ ของ จาว ยวิ กับ ธรรมาจ๋ารย ์ยบั สเทเฟน แล้ว เอา ไป ต้ี 
สภา 13 หมู่ เขา นํา พยาน เท็จ มา อู ้วา่ �ป้อจาย คน น้ี อู ้ดู หมิน่ 
พระวหิาร แหง่ น้ี และ ต่อต้าน บท บัญญัติ ของ โมเสส ตลอด 
เวลา 14 ยอ้น หมู่ เฮา ได้ยนิ เขา อู ้วา่ เยซู จาว นาซาเรธ็ จะ เต 
พระวหิาร แหง่ น้ี ขวา้ง กับ จะ เป่ียน ฮตี เก่า ฮอย เดิม ต้ี โมเสส 
หื้อ ไว ้กับ เฮา� 15 คน ตังหลาย ต้ี น่ัง อยู ่ใน สภา น้ัน ปา กัน๋ ปัก
ต๋าผ่อ ไป ต้ี สเทเฟน ก็ หนั วา่ หน้า ของ เขา เหมือน หน้า ของ ทูต
สวรรค์

7
สเทเฟน สู้ คดี

๖ 6:9 6:9 จาว ยวิ ต้ี เกย เป๋น ขี้ข้า แต่ มี อสิระ แล้ว
ได้ รวม ตัว๋ กัน๋ มี ธรรมศาลา เป๋น ของ ตัว๋ เก่า จึง ตัง้ จ้ือ จาอี้
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1 มหา ปุโรหติ ถาม สเทเฟน วา่ �เรือ่ง ต้ี เขา ฟ้อง มา น้ี แต๊ กา
วา่ บ่ แต๊�

2 สเทเฟน ก็ ตอบ วา่ �ต้าน คน เฒ่า คน แก่ กับ ป้ี น้อง ตัง
หลาย ฟัง หื้อ ดี ก่อน พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ ป๋ากฏ ตัว๋ ต่อ อบัราฮมั 
ป้อ อุย๊ แม่หม่อน เก๊า เหงา้ ของ หมู่ เฮา ต๋อน น้ัน ต้าน ยงั อยู ่
ต้ี ดินแดน เมโสโปเตเมีย ก่อน จะ ยา้ย ไป อยู ่ต้ี เมือง ฮาราน
3 พระเจ้า อู ้กับ อบัราฮมั วา่ �หื้อ เจ้า ออก จาก ประเทศ ของ 
เจ้า ออก จาก ญาติ ป้ีน้อง ของ เจ้า ไป ดินแดน ต้ี เฮา จะ บอก หื้อ 
เจ้า ฮู�้ 4 แล้ว อบัราฮมั ก็ ออก จาก ดินแดน ของ จาว เคลเดีย 
มา อาศัย อยู ่ต้ี เมือง ฮาราน หลังจาก ป้อ ของ ต้าน ต๋าย แล้ว
พระเจ้า ก็ ส่ง ต้าน ออก จาก ต้ี หัน้ มา ดินแดน ต้ี หมู่ ต้าน อาศัย 
อยู ่บ่าเด่ียวน้ี

5 �ใน ต๋อน น้ัน พระเจ้า ยงั บ่ หื้อ อบัราฮมั เป๋น เจ้าของ ต้ีดิน 
ตัด๊ น้ี แม้ แต่ วา เดียว แต่ พระเจ้า สัญญา ต้ี จะ ยก แผ่นดิน ตึง
หมด น้ี หื้อ ต้าน ตึง ลูกหลาน ต๋านเต๊า ของ ต้าน แต่ ต๋อน น้ัน 
อบัราฮมั ยงั บ่ มี ลูก สัก คน เต้ือ 6 พระเจ้า อู ้กับ ต้าน จาอี ้วา่
�ลูกหลาน ของ เจ้า จะ เป๋น คน แปลกหน้า ใน แผ่นดิน อื่น จะ 
เป๋น ขี้ข้า คน ต้ี หัน้ จะ เยยีะ บ่ ดี ต่อ หมู่ เขา เป๋น เวลา ส่ี รอ้ย ป๋ี
7 แต่ เฮา จะ ลงโต้ษ คน จ้าด น้ัน ต้ี เยยีะ หื้อ ลูกหลาน ของ เจ้า 
ต้อง ตก เป๋น ขี้ข้า� พระเจ้า ยงั อู ้แหม วา่ �หลังจาก น้ัน หมู่ เขา 
ก็ จะ ออก จาก ดินแดน น้ัน แล้ว มา นมัสก๋าน เฮา ต้ี สถาน ต้ี 
น่ี� 8 พระเจ้า ก็ มอบ หื้อ อบัราฮมั เยยีะ พิธ ีสุหนัต เป้ือ เป๋น 
เครือ่งหมาย พันธสัญญา ไว ้หละหวา่ง พระองค์ กับ ต้าน เม่ือ 
อบัราฮมั มี ลูกบ่าว จ้ือ อสิอคั อายุ แปด วนั อบัราฮมั ก็ เยยีะ พิธ ี
สุหนัต หื้อ เขา ต่อ มา อสิอคั มี ลูกบ่าว จ้ือ ยาโคบ แล้ว ยาโคบ ก็ 
มี ลูกบ่าว สิบ สอง คน ต้ี เป๋น ต้น ผะกุ๋น ต่าง ๆ ของ หมู่ เฮา
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9 �หมู่ ลูก บ่าว ของ ยา โคบ ปา กัน๋ ขอย โย เซฟ น้อง บ่าว 
ของ ตัว๋ จึง ขาย โยเซฟ หื้อ ไป เป๋น ขี้ข้า ใน ประเทศ อยีปิต์ แต่ 
พระเจ้า ก็ อยู ่ตวย โยเซฟ 10 พระองค์ จ้วย หื้อ โยเซฟ ป๊น จาก 
ความ ตุ๊ก กู้ อยา่ง พระเจ้า เยยีะ หื้อ โยเซฟ มี ป๋ัญญา กับ หื้อ 
ฟาโรห์ ( แป๋ วา่ กษัตรยิ ์ของ อยีปิต์ ) เปิงใจ๋ โยเซฟ ขนาด เถิง 
กับ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ปกครอง ประเทศ อยีปิต์ ตึง ใน วงั ของ 
ฟาโรห ์ตวย

11 �ต่อ มา ต้ี ประเทศ อยีปิต์ ตึง ดินแดน คานาอนั เกิด กัน๋
ดาร อดอยาก เยยีะ หื้อ เดือดฮอ้น กัน๋ อยา่ง หนัก ป้ออุย๊ แม่
หม่อน เก๊า เหงา้ ของ หมู่ เฮา ก็ บ่ มี อาหาร กิน๋ 12 เม่ือ ยาโคบ 
ได้ยนิ วา่ ใน ประเทศ อยีปิต์ มี ของกิน๋ ก็ ส่ง ป้ออุย๊ แม่หม่อน เก๊า 
เหงา้ ของ หมู่ เฮา ไป ต้ี หัน้ เต้ือ ต้ี น่ึง 13 ต๋อน ไป เต้ือ ต้ี สอง น้ัน
โยเซฟ ก็ เปิดเผย ตัว๋ หื้อ ป้ี น้อง ของ ต้าน ฮู้ จัก ฟาโรห ์ก็ ฮู้ จัก 
ครอบครวั ญาติ ป้ีน้อง ของ โยเซฟ ตวย 14 โยเซฟ ส่ง คน ไป ฮบั 
ยาโคบ ป้อ ของ ต้าน ตึง ญาติ ป้ีน้อง ของ ต้าน รวม ตึงหมด ตึง
เส้ียง เจ็ด สิบ หา้ คน หื้อ มา อยู ่ตวย กัน๋ ใน ประเทศ อยีปิต์ 15 ยา
โคบ ก็ ปา กัน๋ ยา้ย ไป อยู ่ต้ี ประเทศ อยีปิต์ แล้ว ยาโคบ กับ ป้ออุย๊ 
แม่หม่อน ต้ี เป๋น เก๊า เหงา้ ของ หมู่ เฮา ก็ ต๋าย ต้ี ประเทศ อยีปิต์ 
น้ัน 16 มี คน เอา ศพ ของ ต้าน หมู่ น้ัน มา ต้ี เมือง เชเคม แล้ว ฝัง 
ไว ้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี อบัราฮมั ใจ๊ สตางค์ จํา๋นวน น่ึง ซ้ือ มา จาก 
ลูกบ่าว ของ ฮาโมร ์ใน เมือง เชเคม น้ัน

17 �เม่ือ ใก้ เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า จะ ฮกั ษา สัญญา ต้ี หื้อ ไว ้
กับ อบัราฮมั จํา๋นวน จาว อสิราเอล ใน ประเทศ อยีปิต์ ได้ เพิม่ 
ขึ้น นัก ขนาด 18 เวลา น้ัน ประเทศ อยีปิต์ มี กษัตรยิ ์ใหม่ ขึ้น 
ปกครอง ประเทศ องค์ น่ึง ต้ี บ่ เกย ฮู ้เรือ่ง เก่ียวกับ โยเซฟ เลย
19 กษัตรยิ ์องค์ น้ี ใจ๊ อุบาย หลอกลวง ตึง เยยีะ บ่ ดี ต่อ ป้ออุย๊ แม่
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หม่อน ของ หมู่ เฮา โดย เข หื้อ เอา ลูกหน้อย ของ หมู่ เขา ไป ขวา้ง 
ตัง นอก หื้อ ต๋าย 20 โมเสส ก็ เกิด มา ใน หละหวา่ง เวลา น้ัน ต๋อน 
เป๋น หละออ่น ต้าน มี ฮูปฮา่ง งาม น่า ฮกั ขนาด ป้อ แม่ ก็ เล้ียงดู 
ต้าน ไว ้ใน บ้าน จ๋น อายุ ได้ สาม เดือน 21 แล้ว ก็ ต้อง เอา ไป ขวา้ง 
ไว ้นอก บ้าน ลูกสาว ของ ฟาโรห ์ก็ ปะ ใส่ แล้ว เอา ต้าน ไป เล้ียง 
ไว ้เป๋น ลูกเก็บ 22 โมเสส จึง ได้ฮบั ก๋าน ศึกษา วชิา ความ ฮู ้ตึง
หมด ของ จาว อยีปิต์ กับ ต้าน ก็ เก่ง ใน เรือ่ง กํา อู ้กํา จ๋า ตึง งาน 
ต่าง ๆ ตวย

23�เม่ือ โมเสส อายุ ได้ ส่ี สิบ ป๋ี ต้าน ก๊ึดใจ๋ ใค่ ไป แอว่ หา ป้ีน้อง 
จาว อสิราเอล ของ ต้าน 24 เม่ือ ต้าน ซัดต๋า หนั จาว อสิราเอล 
คน น่ึง ถูก จาว อยีปิต์ คน น่ึง ค่ํา ต้าน ก็ เข้า ไป จ้วย แล้ว ฆ่า ป้อ
จาย จาว อยีปิต์ คน น้ัน ต๋าย เป๋น ก๋าน แก้แค้น หื้อ 25 โมเสส ก๊ึด 
ใน ใจ๋ วา่ ป้ีน้อง จาว อสิราเอล คง ฮู ้แล้ว วา่ พระเจ้า จะ ใจ๊ ต้าน น่ี 
ละ มา จ้วย ปล่อย หื้อ หมู่ เขา มี อสิระ แต่ วา่ หมู่ เขา บ่ เข้าใจ๋ ไป จา
อัน้ 26 วนั ถัด มา โมเสส เตียว ก๋าย มา หนั จาว อสิราเอล สอง คน 
ก่ําลัง ผิดหวั กัน๋ หนั ท่า บ่ ดี ต้าน ก็ ฮ ิเข้า ไป หา้ม แล้ว อู ้หื้อ เขา 
คืนดี กัน๋ เหยี วา่ �เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ แต๊ ๆ เยยีะ หยงั ตี ๋กัน๋ จ๋น เลือด 
ตก ยาง ออก� 27 แต่ ป้อจาย คน ต้ี ค่ํา น้ัน ยู ้โมเสส ออก ไป แล้ว 
อู ้วา่ �ใผ ตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตัดสิน หมู่ เฮา 28 เจ้า 
จะ มา ฆ่า เฮา เหมือน ต้ี ฆ่า จาว อยีปิต์ เม่ือ ตะวา น้ี กา� 29 เม่ือ 
โมเสส ได้ยนิ กํา อู ้จาอัน้ ก็ หนี ไป อาศัย อยู ่ใน แผ่นดิน จาว มี
เดียน ใน ฐานะ คน แปลก หน้า แล้ว ต้าน ก็ มี ลูก ป้อจาย สอง คน 
ต้ี หัน้

30 �หลังจาก อยู ่ต้ี หัน้ ได้ ส่ี สิบ ป๋ี วนั น่ึง ทูตสวรรค์ ผู้ ฮบัใจ๊ 
ของ พระเจ้า ต๋น น่ึง มา ป๋ากฏ หื้อ โมเสส หนั ใน เปล๋วไฟ ต้ี ก่ํา
ลัง ไหม้ คุ่ม ไม้ ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ใก้ ดอย ซีนาย 31 เม่ือ 
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โมเสส ซัดต๋า หนัใส่ ก็ เกือบ บ่ เจ้ือ สายต๋า ตัว๋ เก่า งดื แต๊ ๆ เม่ือ 
เตียว เข้า ไป ใก้ ๆ เป้ือ จะ หนั ถ่ี ๆ ก็ ได้ยนิ เสียง ของ พระเจ้า อู ้วา่
32 �เฮา เป๋น พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เจ้า เฮา เป๋น 
พระเจ้า ต้ี อบัราฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ นับถือ� โมเสส กัว๋ จ๋น 
ตัว๋ สัน่ ถาบ ๆ บ่ ก้า ผ่อ ต้ี คุ่ม ไม้ น้ัน 33 แล้ว พระเจ้า ก็ อู ้กับ โมเสส 
แหม วา่ �ถอด เกิบ ออก เหยี ก่อน ยอ้น ต้ี เจ้า ยนื อยู ่น้ี เป๋น ต้ี 
ศักดิสิ์ทธิ�์ 34 พระเจ้า อู ้ต่อ ไป วา่ �เฮา หนั ความ ตุ๊ก คน จ้าด 
ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน ประเทศ อยีปิต์ แล้ว เฮา ได้ยนิ เสียง ฮอ้ง ป่นป้ี
ตีนัง ของ หมู่ เขา เฮา จึง ลง มา เป้ือ จะ ปล่อย เขา หื้อ มี อสิระ มา 
เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า ป๊ิก ไป ประเทศ อยีปิต์�

35 �โมเสส คน น้ี ละ ต้ี จาว อสิราเอล บ่ ยอมฮบั โดย อู ้วา่ �ใผ 
ตัง้ เจ้า หื้อ เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตัดสิน หมู่ เฮา� พระเจ้า ส่ง ต้าน 
มา เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ผู้ จ้วย หื้อ ป๊น ความ ตุ๊ก โดย อู ้ผ่าน ทูต
สวรรค์ ต้ี ป๋ากฏ หื้อ ต้าน หนั ใน คุ่ม ไม้ ต้ี ไฟ ไหม้ อยู่ 36 โมเสส 
ก็ คือ คน ต้ี ปา จาว อสิราเอล ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์ ต้าน 
เยยีะ ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ ต่าง ๆ ใน ประเทศ อยีปิต์ ต้ี 
ทะเล แดง กับ เป๋น เวลา ส่ี สิบ ป๋ี ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร

37 �โมเสส คน น้ี ละ เป๋น ผู้ ต้ี อู ้กับ จาว อสิราเอล ตังหลาย วา่
�พระเจ้า จะ นํา คน น่ึง ใน หมู่ ป้ีน้อง ของ ต้าน ตังหลาย หื้อ เป๋น 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ เหมือน อยา่ง ข้าพเจ้า�
38 โมเสส คน น้ี อยู ่กับ จุมนุม จาว อสิราเอล ป้ออุย๊ แม่หม่อน 
ของ หมู่ เฮา ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ฮว่ม กับ ทูตสวรรค์ ต้ี อู ้กับ 
โมเสส ใน ดอย ซีนาย ต้ี หัน้ ต้าน ฮบั ถ้อยกํา แหง่ จีวติ มา หื้อ 
เฮา ตังหลาย 39 แต่ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา บ่ ยอม เจ้ือฟัง 
ต้าน หมู่ เขา บ่ ยอมฮบั ต้าน ใค่ ป๊ิก ไป ประเทศ อยีปิต์ 40 ต๋อน 
ต้ี โมเสส ขึ้น ไป บน ดอย ซีนาย ได้ หลาย วนั แล้ว หมู่ เขา อู ้กับ 
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อาโรน อา้ย ของ ต้าน วา่ �ขอ จ้วย แป๋ง พระ หื้อ หมู่ เฮา กํา เต๊อะ
เป้ือ จะ หื้อ มา นํา ตาง หมู่ เฮา ยอ้น หมู่ เฮา บ่ ฮู ้วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น 
กับ โมเสส คน ต้ี นํา เฮา ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์� 41 ใน เวลา 
น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอา คํา ต้ี ติด ตัว๋ มา หล่อ เป๋น ฮูป งวัก๊อก ๗ขึ้น 
มา ตัว๋ น่ึง แล้ว ถวาย เครือ่ง ปู่จา ฮูป เคารพ น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ 
กิน๋เล้ียง ฉลอง สิง่ ต้ี หมู่ เขา แป๋ง ขึ้น มา กับ มือ 42 แต่ พระเจ้า 
บิน่ หน้า หนี จาก หมู่ เขา เหยี พระองค์ ปล่อย หื้อ หมู่ เขา นมัสก๋า
น หมู่ ดาว ใน ต๊องฟ้า อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้แล้ว ใน หนังสือ ของ ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า วา่
�จาว อสิราเอล ตังหลาย สัตว ์ต้ี หมู่ เจ้า ฆ่า เอา มา ปู่จา

ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เป๋น เวลา เถิง ส่ี สิบ ป๋ี น้ัน
เจ้า เอา มา ปู่จา เฮา กา

43 บ่ ใจ้ แต่ หมู่ เจ้า ขน เอา แต้น ปู่จา ของ พระ โมเลค๘
กับ ฮูป พระ เรฟาน๙ เทพเจ้า แหง่ ดาว

คือ ฮูป พระ ต้ี หมู่ เจ้า แป๋ง ขึ้น เป้ือ กราบ ไหว ้นมัสก๋าน บ่ ใจ้ 
กา

จาอัน้ เฮา จะ กวาด เจ้า หื้อ ไป เป๋น เชลย ไก๋ ๆ หล่าย เมือง บาบิ
โลน ปู๊น�ซ

44 �ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ก็ มี เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์แหง่ 
สักขีพยาน ต้ี ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เป๋น เต็นท์ ต้ี พระเจ้า บอก หื้อ 
โมเสส แป๋ง ขึ้น มา ต๋าม ฮูปแบบ ต้ี พระองค์ เยยีะ หื้อ ต้าน หนั น้ัน
45 เม่ือ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ได้ เต็นท์ น้ัน จาก ป้ออุย๊ แม่
หม่อน ของ หมู่ เขา มา แล้ว ต้าน หมู่ น้ัน ขน เต็นท์ ตวย โยชูวา 
๗ 7:41 7:41 ฮูป งวั ก๊อก กํา ไทย วา่ รูป โค หนุ่ม
เป๋น พระ ต้ี จาว อสิราเอล ฮบั มา จาก จาว อยีปิต์
นับถือ วา่ เป๋น พระ แหง่ ความ อุดม สมบูรณ์ ๘ 7:43 7:43 พระ โมเลค
เป๋น พระ แหง่ ตะวนั กับ ต๊องฟ้า ของ จาว อมัโมน ๙ 7:43 7:43 พระ เรฟาน
เป๋น พระ แหง่ ดาว เสาร ์ของ จาว อยีปิต์ ซ 7:43 7:43 อมส� 5:25-27
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เข้า ไป ไว ้ใน ดินแดน ต้ี ยดึ มา จาก จ้าด ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า ไล่ ออก 
ไป ต่อหน้า ต่อต๋า ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา แล้ว เต็นท์ น้ี ก็ 
อยู ่ต้ี หัน้ ตลอด มา จ๋น เถิง สมัย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ

46 �พระเจ้า เปิงใจ๋ กษัตรยิ ์ดาวดิ ขนาด ต้าน ขอ แป๋ง พระ
วหิาร หื้อ พระเจ้า ของ ยาโคบ ๑ 47 แต่ กษัตรยิ ์ซาโลมอน ลูก 
ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เป๋น ผู้ แป๋ง พระวหิาร สําหรบั พระเจ้า

48 �แต่ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ก็ บ่ อาศัย อยู ่ใน พระวหิาร ต้ี แป๋ง 
จาก มือ ของ มนษุย์ อยา่ง ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
อู ้ไว ้วา่
49 �สวรรค์ เป๋น บัลลังก์ ของ เฮา แผ่นดิน โลก ก็ คือ แต้น ต้ี ฮอง 

ตีน๋ ของ เฮา
พระเจ้า ผู้ สูงสุด ถาม วา่ แล้ว เจ้า จะ แป๋ง วหิาร อะหยงั 

สําหรบั เฮา
หมู่ เจ้า จะ หื้อ เฮา ยา้ง อยู ่ต้ี ไหน

50 ซะป๊ะ ซะเป้ด หมู่ น้ี เฮา สรา้ง ขึ้น มา ด้วย มือ ของ เฮา ตึง
หมด บ่ ใจ้ กา�ญ �

51 สเทเฟน อู ้ต่อ ไป วา่ �หมู่ ต้าน เป๋น คน หวัแข็ง หล่ึง ตึง 
หูหนวก ต้าน ตังหลาย ขัดขวาง พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่สะ
ลวด หมู่ ต้าน เยยีะ เหมือน ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ ต้าน 52 มี 
คน ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน ใด พ่อง ต้ี ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ ต้าน บ่ ได้ ค่ํา หอื ส่วน หมู่ คน ต้ี ตวายตัก๊ 
ก๋าน มา ของ ผู้ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม คือ พระเยซู ป้ออุย๊ แม่หม่อน 
ก็ ฆ่า หมู่ คน น้ัน ต๋าย ตวย แล้ว บ่าเด่ียวน้ี หมู่ ต้าน หกัหลัง พระ
เยซู แล้ว ฆ่า พระองค์ ต๋าย 53 หมู่ ต้าน น้ัน ละ เป๋น คน ต้ี ฮบั บท 
๑ 7:46 7:46 พระเจ้า ของ ยาโคบ
เป๋น วธิก๋ีาน ฮอ้ง พระเจ้า ต้ี จาว ยวิ ใจ๊ อู ้เถิง พระองค์ ญ 7:50 7:50
อสย� 66:1-2
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บัญญัติ ของ พระเจ้า ต้ี ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า เอา มา หื้อ แต่ 
หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม เจ้ือฟัง บท บัญญัติ น้ัน�

สเทเฟน ถูก ฆ่า
54 เม่ือ ผู้นํา จาว ยวิ ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ โขด ยัน้ เขี้ยว หยัน้ 

กาง เข้า ใส่ สเทเฟน 55 แต่ สเทเฟน ก็ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ ต้าน แหงน ผ่อ ขึ้น บน ต๊องฟ้า ก็ หนั รศัมี ของ 
พระเจ้า กับ หนั พระเยซู ยนื อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า หัน้
56 แล้ว สเทเฟน อู ้วา่ �ผ่อ หัน้ ลอ ข้าพเจ้า หนั สวรรค์ เปิด ออก
กับ หนั บุตรมนษุย ์ยนื อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า�

57 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ ฮอ้ง เสียง ดัง เอา มือ ตึด หู แล้ว ปา กัน๋ งอม 
เข้า ใส่ สเทเฟน 58 ปา กัน๋ ลาก สเทเฟน ออก ไป นอก เมือง เอา 
บ่าหนิ ขวา้ง จ๋น ต๋าย หมู่ ต้ี เป๋น พยาน ก็ ปา กัน๋ แก้ เส้ือ คุม ของ 
ตัว๋ ฝาก ไว ้ฮมิ ตีน๋ ป้อจาย หนุ่ม คน น่ึง จ้ือ เซาโล

59 ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ปา กัน๋ เอา บ่าหนิ หลุ้ม ขวา้ง อยู ่น้ัน สเท
เฟน ก่ําลัง อธษิฐาน วา่ �พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ฮบั 
จิตวญิญาณ ของ ข้าพเจ้า ตวย เต๊อะ� 60 แล้ว สเทเฟน ก็ คุก 
เข่า ฮอ้ง ออก ปาก เสียง ดัง วา่ �พระองค์ เจ้าข้า หา้ม เอา โต้ษ 
หมู่ เขา เน่อ ต้ี หมู่ เขา ปา กัน๋ เยยีะ บาป น้ี� เม่ือ อู ้จบ แล้ว สเท
เฟน ก็ ต๋าย

8
หมู่ ผู้เจ้ือ ถูก ค่ํา

1 เซาโล ก็ อยู ่ต้ี หัน้ เขา หนัดี ตวย ใน ก๋าน ฆ่า สเทเฟน ใน วนั 
น้ัน มี ก๋าน ตัง้เก๊า ค่ําเข ครสิตจักร ครัง้ ใหญ่ ใน กรุง เยรูซาเล็ม
ผู้เจ้ือ ตังหลาย เวน้ แต่ หมู่ อคัรทูต แตก หนี ขะแล ขะแจ ไป ทัว่ 
แควน้ ยูเดีย กับ แควน้ สะมาเรยี 2 หมู่ คน ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า จัด
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ก๋าน ฝัง ศพ สเทเฟน แล้ว ปา กัน๋ ไห ้ฮํ่าหา สเทเฟน ด้วย ความ 
โศกเศรา้ เสียใจ๋ ขนาด 3 ส่วน เซาโล ก็ ตัง้เก๊า ทําลาย คริสต
จักร เขา เข้า ไป ใน เฮอืน จาก หลัง น่ึง ไป แหม หลัง น่ึง เป้ือ ลาก
คอ ตึง แม่ญิง ป้อจาย ไป ขัง คอก

ฟีลิป บอก ข่าวดี ใน แควน้ สะมาเรยี
4 สําหรบั ผู้เจ้ือ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป ก็ ปา กัน๋ บอก ข่าวดี 

เรือ่ง ถ้อยกํา ของ พระเยซู กู้ ต้ี กู้ ตาง ต้ี หมู่ เขา ไป 5 ส่วน ฟีลิป ไป 
ต้ี เมือง น่ึง ใน แควน้ สะมาเรยี แล้ว บอก เรือ่ง ของ พระครสิต์ 
หื้อ คน ต้ี หัน้ ฟัง 6 เม่ือ คน ตังหลาย ได้ยนิ ฟีลิป บอก ก็ ตัง้ใจ๋ ฟัง 
ใน สิง่ ต้ี ต้าน อู้ กับ หนั ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี ต้าน เยยีะ 7 เจ้น เม่ือ ฟี
ลิป ไล่ ผี ฮา้ย๒ ผี ฮา้ย ต้ี เข้า คน อยู ่ก็ ฮอ้ง เสียง ดัง ออก ไป จาก 
คน น้ัน เหยี หมู่ คน ต้ี เป๋น โรค ต๋ายผาก กับ คน งอ่ย ก็ ฮบั ก๋าน ฮกั
ษา จ๋น หาย 8 คน ใน เมือง น้ัน ก็ มี ความ จ้ืนจมยนิดี อยา่ง นัก 
ขนาด

ซีโมน คน เก่ง ตาง เวทมนตร ์กาถา
9 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ซีโมน เขา อยู ่เมือง น้ัน เป๋น คน เก่ง ตาง 

เวทมนตร ์กาถาอาคม เขา เยยีะ หื้อ จาว สะมาเรยี งดื ใน ตัว๋ 
เขา มา ก่อน เขา อา้ง ตัว๋ วา่ เป๋น ผู้ ยิง่ใหญ่ 10 ส่วน คน ตังหลาย 
บ่ วา่ จัน๊ สูง กาวา่ จัน๊ ต่ํา ใน สังคม ก็ หื้อ ความ สนใจ๋ ใน ตัว๋ เขา 
นัก ขนาด อู ้กัน๋ วา่ �ป้อจาย คน น้ี เป๋น คน ต้ี มี อาํนาจ ต๋าม แบบ 
พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ ผู้ มี อาํนาจ ยิง่ใหญ่� 11 คน ตังหลาย สน
ใจ๋ ฟัง ซีโมน ยอ้น เขา เยยีะ หื้อ คน งดื ใน เวทมนตร ์กาถา ของ 
เขา มา เมิน แล้ว 12 แต่ เม่ือ ฟีลิป บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า กับ เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ หมู่ จาว เมือง น้ัน ก็ ฮบั เจ้ือ
แล้ว ฮบั บัพติศมา ตึง ป้อจาย แม่ญิง 13 ซีโมน ก็ เจ้ือ ตวย หลัง
๒ 8:7 8:7 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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จาก ต้ี เขา ฮบั บัพติศมา แล้ว เขา ก็ ติดต๋าม ฟีลิป ไป ผับใคว่ เขา 
หนั หมายสําคัญ กับ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี ฟีลิป เยยีะ ก็ งดื ขนาด

14 เม่ือ หมู่ อคัรทูต ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ได้ยนิ ข่าว วา่ จาว สะมา
เรยี ยอมฮบั ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว ต้าน หมู่ น้ัน ก็ ส่ง เปโตร 
กับ ยอหน์ มา หา หมู่ เขา 15 เม่ือ เปโตร กับ ยอหน์ มา แผว แควน้ 
สะมาเรยี แล้ว ก็ อธษิฐาน เผื่อ ผู้เจ้ือ ตังหลาย เป้ือ หื้อ หมู่ เขา 
ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 16 ยอ้น วา่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ยงั 
บ่ มา อยู ่กับ เขา ตังหลาย เต้ือ แต่ หมู่ เขา ฮบั บัพติศมา ใน นาม 
ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้าอัน้ 17 แล้ว เปโตร กับ 
ยอหน์ อธษิฐาน วาง มือ บน หวั หมู่ เขา คน ตึงหมด ก็ ได้ ฮบั พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์

18 เม่ือ ซีโมน หนั อคัรทูต วาง มือ ลง บน หวั คน หมู่ น้ัน แล้ว
เขา หมู่ น้ัน ก็ ได้ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ซีโมน ก็ เอา สตางค์ 
มา เสนอ ขอ ซ้ือ จาก อคัร ทูต 19 อู ้วา่ �ขอ อาํนาจ จา อี ้หื้อ 
ข้าพเจ้า พ่อง เต๊อะ เป้ือ วา่ กู้ คน ต้ี ข้าพเจ้า วาง มือ จะ ได้ ฮบั พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ตวย�

20 เป โตร เอก็ป๊ัด ซี โมน วา่ �ขอ หื้อ สู กับ สตางค์ ของ สู 
ฉิบหาย วายวอด ไป ตวย กัน๋ เหยี ยอ้น สู ก๊ึด วา่ สตางค์ สามารถ 
ซ้ือ สิง่ ต้ี พระเจ้า จะ หื้อ ได้ 21 สู จะ บ่ มี ส่วน ฮว่ม ใน เรือ่ง น้ี อยา่ง 
เด็ดขาด ยอ้น จิตใจ๋ ของ สู บ่ ซ่ือ บ่ ใส ต่อ พระเจ้า 22 ยอ้นจาอัน้ 
จง กลับใจ๋ จาก บาป จาก ความ บ่ ดี จาอี้ แล้ว อธษิฐาน ต่อ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า หวงั วา่ พระองค์ อาจ จะ ยกโต้ษ กําก๊ึด ต้ี อยู ่ใน 
ใจ๋ ของ สู ก็ ได้ 23 ยอ้น เฮา หนั วา่ สู ขอย จ๋น เจ็บใจ๋ เยยีะ หื้อ ตก 
เป๋น ขี้ข้า ของ ความ บาป� 24 แล้ว ซีโมน ตอบ วา่ �ขอ หมู่ ต้าน 
จ้วย อธษิฐาน ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เผื่อ กํา เต๊อะ เป้ือ สิง่ ต้ี อู ้
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มา น้ัน จะ บ่ เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า สัก อยา่ง�
25 หลังจาก เปโตร กับ ยอหน์ เป๋น พยาน กับ อู ้เถิง ถ้อยกํา 

ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ก็ ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม ใน หละ
หวา่ง ก๋าง ตาง น้ัน ก็ ได้ อู ้เถิง ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ต๋าม หมู่ บ้าน 
ของ จาว สะมาเรยี แหม หลาย ต้ี

ฟีลิป สอน จาว เอธโิอเปีย
26 ทูต สวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า องค์ น่ึง สัง่ ฟี ลิป 

วา่ �เกียม ตัว๋ เตียวตาง ลง ไป ตัง ใต้ ต๋าม เส้นตาง จาก กรุง 
เยรูซาเล็ม เถิง เมือง กาซา เป๋น เส้นตาง กัน๋ดาร� 27 ฟี ลิป 
จึง เกีย ม ตัว๋ แล้ว ออก เตียว ตาง หละ หวา่ง เตียว ตาง ก็ หนั 
ขันที คน น่ึง เป๋น จาว เอธโิอเปีย เป๋น เจ้าหน้าต้ี ของ พระราชนีิ 
ประเทศ เอธโิอเปีย๓ มี หน้าต้ี ผ่อกอย ทรพัย ์สมบัติ ตึงหมด 
ของ พระนาง ขันที คน น้ี ไป นมัสก๋าน พระเจ้า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 
มา แล้ว 28 หละหวา่ง น่ัง รถม้า ป๊ิก เมือ บ้าน น้ัน เขา ก่ําลัง อา่น 
หนังสือ อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อยู่ 29 แล้ว 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก ฟี ลิป วา่ �เข้า ไป ใก้ ๆ รถ กัน น้ัน 
เต๊อะ� 30 ฟีลิป ก็ ล่น เข้า ไป ใก้ รถ กัน น้ัน ได้ยนิ เสียง คน ก่ําลัง 
อา่น หนังสือ ต้ี อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน 
ไว้ ฟีลิป จึง ถาม วา่ �ต้าน เข้าใจ๋ ต้ี ก่ําลัง อา่น หัน้ ก่อ�

31 ขันที ตอบ วา่ �ถ้า บ่ มี ใผ อธบิาย หื้อ ฟัง ก็ จะ เข้า ใจ๋ ได้ 
จาใด� แล้ว เขา ก็ เจิญ ฟีลิป ขึ้น ไป น่ัง บน รถ ตวย กัน๋

32 ข้อความ ใน พระคัมภีร ์ต้ี ขันที ก่ําลัง อา่น อยู ่น้ัน มี วา่ จาอี้
�ต้าน ถูก ปา ไป เหมือน กับ แกะ ต้ี ถูก ปา เอา ไป ฆ่า

ต้าน เหมือน กับ ลูก แกะ ต้ี ดัก ปาก ต่อ หน้า คน ตัด ขน
ต้าน บ่ อา้ ปาก อู ้อะหยงั เลย เหมือน กับ ลูก แกะ น้ัน
๓ 8:27 8:27 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี มี กํา วา่ คานดาสี แป๋ วา่ พระราชนีิ
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33 ต้าน ถูก อบั อาย ขาย หน้า แต่ ต้าน บ่ ได้ ฮบั ความ 
ยุติธรรม

บ่ มี ใผ สัก คน ต้ี จะ เล่า เรือ่ง เก่ียวกับ เจ๊ือสาย ของ ต้าน ได้
ยอ้น จีวติ ของ ต้าน จาก โลก น้ี ไป แล้ว�ฎ

34ขันที ก็ ถาม ฟีลิป วา่ �บอก เฮา ฮู ้น่อย วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ก่ําลัง อู ้เถิง ตัว๋ เก่า กาวา่ อู ้เถิง คน อื่น� 35 แล้ว 
ฟีลิป ก็ ตัง้เก๊า เล่า เรือ่ง ข่าวดี ของ พระเยซู อา้งองิ พระคัมภีร ์
ตัง้แต่ ข้อ น้ี ไป หื้อ ขันที ฟัง

36 ใน หละหวา่ง ต้ี น่ัง รถ ไป ต๋าม ตาง น้ัน ก็ ก๋าย ต้ี มี น้ํา แหง่ 
น่ึง ขันที จึง อู ้วา่ �ผ่อ น้ํา หัน้ ลอ มี อะหยงั ขัดข้อง ก่อ ถ้า เฮา 
จะ ฮบั บัพติศมา� 37 แล้ว ฟีลิป ก็ ตอบ วา่ �ถ้า ต้าน เจ้ือ อยา่ง 
เต๋มใจ๋ ก็ ฮบั บัพติศมา ได้� ขันที ตอบ วา่ �เฮา เจ้ือ วา่ พระเยซู 
ครสิต์ เป๋น บุตร ของ พระเจ้า�๔ 38 แล้ว ขันที ก็ สัง่ หื้อ หยุด รถ
จาก น้ัน ขันที กับ ฟีลิป ก็ เตียว ลง ไป ใน น้ํา แล้ว ขันที ก็ ฮบั บัพ
ติศมา จาก ฟีลิป 39 เม่ือ ปา กัน๋ ขึ้น จาก น้ํา แล้ว พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ ฮบั ฟีลิป ไป เหยี ขันที ก็ บ่ หนั 
หน้า หนั ต๋า ฟีลิป แหม เลย จาก น้ัน ขันที ก็ เตียวตาง ต่อ ไป ด้วย 
ความ จ้ืนจม ยนิดี 40 ส่วน ฟีลิป ก็ มา ผด ต้ี เมือง อาโซทัส แล้ว 
ก็ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ต๋าม กู้ เมือง ต้ี ต้าน เตียวตาง ก๋าย ไป 
จ๋น มา แผว เมือง ซีซารยีา

9
เซาโล มา เข้า เป๋น ผู้เจ้ือ พระเยซู

1 ใน หละหวา่ง น้ัน เซาโล ก็ ยงั ขู่ ต้ี จะ ฆ่า หมู่ สาวก ของ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เขา ไป หา มหา ปุโรหติ 2 แล้ว ขอ หนังสือ ต้ี จะ 
นํา ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ต่าง ๆ ใน เมือง ดามัสกัส เป้ือ ขอ 
ฎ 8:33 8:33 อสย� 53:7-8 ๔ 8:37 8:37 สําเนา โบราณ เก่า ต้ี สุด บ่ มี ข้อ น้ี
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ความ ฮว่มมือ วา่ ถ้า ปะ ใผ คน ใด ต้ี ติดต๋าม ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่
ตาง ของ พระเยซู บ่ วา่ เป๋น ป้อจาย กาวา่ แม่ญิง ก็ จะ หื้อ เขา ยบั 
ปา ป๊ิก มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 3 เม่ือ เซาโล เตียวตาง ใก้ จะ แผว 
เมือง ดามัสกัส จู่ ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊องฟ้า ส่อง ลง มา ต้ี ตัว๋ 
เขา 4 เซาโล โก้น ลง ดิน แล้ว ได้ยนิ เสียง เอิน้ ลง มา วา่ �เซาโล
เซาโล เจ้า ค่ํา เฮา เยยีะ หยงั�

5 เซาโล ถาม วา่ �พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� มี เสียง 
ตอบ วา่ �เฮา คือ เยซู ผู้ ต้ี เจ้า ค่ํา น้ัน 6 ลุก ขึ้น เต๊อะ แล้ว เข้า ไป 
ใน เมือง จะ มี คน มา บอก หื้อ เจ้า ฮู ้วา่ จะ ต้อง เยยีะ อะหยงั ต่อ 
ไป�

7 หมู่ คน ต้ี เตียวตาง มา ตวย ปา กัน๋ ยนื หนิม อู ้อะหยงั บ่ ออก
ได้ยนิ เสียง บ่ ดาย แต่ บ่ หนั ตัว๋ คน อู้ 8 แล้ว เซาโล ก็ ลุก ขึ้น แต่ 
เม่ือ มืน ต๋า ผ่อ ก็ บ่ หนั อะหยงั สัก อยา่ง คน หมู่ น้ัน จึง จู๋ง มือ เซา
โล ปา เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส 9 เซาโล ผ่อ อะหยงั บ่ หนั ได้ สาม 
วนั ใน สาม วนั น้ัน เขา ตึง บ่ กิน๋ ข้าว บ่ กิน๋ น้ํา

10 ใน เมือง ดามัสกัส น้ัน มี คน น่ึง จ้ือ อานาเนีย เป๋น ผู้เจ้ือ
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อู ้กับ เขา ตาง นิมิต วา่ �อานาเนีย เหย� อา
นาเนีย ก็ ตอบ วา่ �พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี น่ี�

11 พระองค์ บอก วา่ �หื้อ ไป ต้ี หนตาง จ้ือ วา่ ตางซ่ือ เน่อ
เข้า ไป ต้ี บ้าน ของ ยูดาส ถาม หา ป้อจาย จ้ือ เซาโล เป๋น คน จาว 
เมือง ทารซั์ส บ่าเด่ียวน้ี เขา ก่ําลัง อธษิฐาน อยู ่ต้ี หัน้ 12 ส่วน 
เซาโล ก็ หนั นิมิต เหมือน กัน๋ คือ เขา หนั ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ อานา
เนีย ก่ําลัง เข้า มา หา แล้ว วาง มือ บน หวั เขา เป้ือ เขา จะ ผ่อ หนั 
แหม เต้ือ�

13อานาเนีย ตอบ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า ได้ยนิ หลาย 
คน อู ้เถิง คน น้ัน วา่ เขา เยยีะ ฮา้ย ต่อ คน ของ พระองค์ ใน กรุง 
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เยรูซาเล็ม 14 ก่อน เขา มา น่ี เขา ฮบั อาํนาจ จาก หมู่ หวัหน้า 
ปุโรหติ หื้อ มา ยบั คน ตังหลาย ต้ี เจ้ือ พระองค์�

15 แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บอก อานาเนีย วา่ �ไป เต๊อะ ยอ้น 
เฮา เลือก ป้อจาย คน น้ี เป๋น เครือ่งมือ ต้ี จะ นํา เรือ่งราว ของ เฮา 
ไป บอก กับ คน ต่างจ้าด กับ หมู่ กษัตรยิ ์กับ คน จาว อสิราเอล 
ตวย 16 เฮา จะ เยยีะ หื้อ เซาโล ฮู ้วา่ เขา จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน 
เป้ือ เฮา สัก มอก ใด�

17 แล้ว อานาเนีย ก็ ไป ต้ี บ้าน ต้ี วา่ น้ัน ก็ ปะ เซาโล แล้ว วาง 
มือ ลง บน หวั เซาโล อู ้วา่ �อา้ย เซาโล เหย พระเยซู องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า ต้ี ป๋ากฏ หื้อ อา้ย หนั หละหวา่ง ก๋าง ตาง ต้ี มา น้ัน ส่ง 
ข้าพเจ้า มา เป้ือ เยยีะ หื้อ อา้ย ผ่อ หนั แหม เต้ือ กับ จะ หื้อ อา้ย 
ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์ 18แล้ว ก็ มี อยา่ง น่ึง 
เหมือน เกล็ด ป๋า หยวะ ออก จาก ต๋า ของ เซาโล บ่า เด่ียว น้ัน เลย
แล้ว เขา ก็ ผ่อ หนั แหม เต้ือ เขา ก็ ลุก ขึ้น ฮบั บัพติศมา 19 เม่ือ 
กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา แล้ว เขา ก็ ฮู้สึก มี แฮง นัก ขึ้น แล้ว เซาโล ก็ ยา้ง 
อยู ่กับ หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง ดามัสกัส หลาย วนั

เซาโล สัง่ สอน ใน เมือง ดามัสกัส
20 แล้ว เซาโล ก็ บ่ รอ จ๊า ต้ี จะ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว 

ตัง้เก๊า บอก เรือ่ง ของ พระเยซู วา่ �พระองค์ เป๋น พระบุตร ของ 
พระเจ้า�

21 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ เซาโล อู ้จาอัน้ ก็ อกิขะหลิก ใน ใจ๋ 
อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี บ่ ใจ้ กา ต้ี ค่ํา กับ เยยีะ ฮา้ย ต่อ ผู้ เจ้ือ ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม แล้ว ต้ี เขา มา น่ี ก็ ยอ้น ตัง้ใจ๋ จะ มา ยบั คน หมู่ น้ัน ป๊ิก 
ไป หื้อ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ�
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22 แต่ กํา เต สนา ของ เซา โล ก็ มี อาํนาจ นัก ขึ้น ติก ๆ กับ 
พิสูจน์ หื้อ จาว ยวิ ใน เมือง ดามัสกัส หนั วา่ พระเยซู เป๋น พระ
ครสิต์ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ปาก บ่ ออก เถียง บ่ ได้

เซาโล หนี ต๋าย
23 หลาย วนั ผ่าน ไป หมู่ จาว ยวิ วางแผน จะ ฆ่า เซาโล เหยี

24 แต่ มี คน บอก เซาโล หื้อ ฮู ้แผน น้ัน เหยี ก่อน หมู่ น้ัน ผก ต้ี ปะ
ตู๋ เมือง ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน แน จะ ฆ่า เซาโล 25 แต่ วนั น่ึง ต๋อน 
เม่ือคืน หมู่ ผู้ เจ้ือ หื้อ เซาโล น่ัง มอบ ใน ก๋วย แก่น ใหญ่ แล้ว 
หยอ่น ก๋วย น้ัน จ๊า ๆ ผ่าน ฮอ่ม ก่ําแปง เมือง ลง ไป ตัง ลุ่ม

เซาโล อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม
26 เม่ือ เซาโล ป๊ิก มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว เขา ฮ ิเข้า ฮว่ม 

กับ หมู่ ผู้เจ้ือ แต่ หมู่ น้ัน ปา กัน๋ กัว๋ ยอ้น บ่ เจ้ือ วา่ เซาโล เป๋น ผู้
เจ้ือ แต๊ ๆ 27 แต่ บารนาบัส ปา เซาโล ไป ปะ หมู่ อคัรทูต แล้ว 
อธบิาย หื้อ ฟัง วา่ ใน หละหวา่ง ตาง ไป เมือง ดามัสกัส เซาโล 
ปะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ จาใด แล้ว พระองค์ อู ้อะหยงั กับ เซา
โล พ่อง ยงั เล่า แหม วา่ ต๋อน เซาโล อยู ่ต้ี เมือง ดามัสกัส น้ัน
เซาโล เตสนา เรือ่ง ของ พระเยซู อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ 28 หมู่ อคัรทูต 
ก็ ยอมฮบั เซาโล เข้า มา อยู ่ตวย กัน๋ แล้ว ไป ไหน มา ไหน ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม ตวย กัน๋ อยา่ง สบาย กับ เตสนา ใน นาม ของ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ 29 ต้าน อู ้โต้แยง้ เถียง กับ หมู่ จาว 
ยวิ ต้ี อู ้ภาษา กรกี ตวย แต่ หมู่ น้ัน ก็ หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า ต้าน เหยี
30 เม่ือ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ฮู ้เรือ่ง น้ี ก็ ปา เซาโล ไป ต้ี เมือง ซีซารี
ยา แล้ว ส่ง ไป เมือง ทารซั์ส บ้าน เกิด ของ ต้าน

31 จาก น้ัน หมู่ ครสิตจักร ใคว ่แควน้ ยูเดีย กาลิลี กับ สะมา
เรยี ก็ มี สันติสุข กับ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จ้วย หื้อ ครสิตจักร 
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เข้มแข็ง มี คน มา เจ้ือ พระเยซู นัก ขึ้น แล้ว หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ ใจ๊ จีวติ ต้ี 
เคารพ ยาํเก๋ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

เปโตร ไป แอว่ เมือง ลิดดา กับ เมือง ยฟัฟา
32 ส่วน เปโตร เตียวตาง ไป ต้ี ต่าง ๆ ก็ ไป แอว่ หา คน ของ 

พระเจ้า ใน เมือง ลิดดา 33 ต้ี หัน้ เขา ปะ ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ไอเนอั
ส เป๋น งอ่ย นอน อยู ่บน ต้ีนอน มา แปด ป๋ี แล้ว 34 เปโตร อู ้กับ เขา 
วา่ �ไอเนอัส เหย พระเยซู ครสิต์ ฮกัษา ต้าน หื้อ หาย แล้ว ลุก 
ขึ้น เก็บ ต้ีนอน เหยี เต๊อะ� แล้ว ไอเนอัส ก็ ลุก ขึ้น บ่า เด่ียว น้ัน
35 เม่ือ คน ตังหลาย ต้ี อาศัย อยู ่ใน เมือง ลิดดา กับ ต้ี ราบ ชาโรน 
หนั จาอัน้ หมู่ เขา ก็ เข้า มา ฮบัเจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

36 ต้ี เมือง ยฟัฟา มี ผู้เจ้ือ เป๋น แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ ทาบิธา เป๋น 
ภาษา ฮบีรู แต่ ภาษา กรกี วา่ โดรคัส แป๋ วา่ กวา๋ง นาง เป๋น 
คน จ้วย เอา ใจ๋ ใส่ กับ หื้อ ตาน แก่ คน ตุ๊ก คน ยาก มา ตลอด
37 เวลา น้ัน นาง ป่วย แล้ว ต๋าย หมู่ เป้ือน บ้าน จึง อาบ น้ํา ศพ 
ต๋าม ธรรมเนียม จาว ยวิ แล้ว เก็บ ศพ นาง ไว ้ต้ี หอ้ง จัน๊ บน
38 เมือง ลิดดา กับ เมือง ยฟัฟา อยู ่บ่ ไก๋ กัน๋ เม่ือ หมู่ ผู้เจ้ือ ได้ยนิ 
วา่ เปโตร อยู ่ใน เมือง ลิดดา หมู่ เขา ก็ ใจ๊ ป้อจาย สอง คน ไป 
ออ้นวอน เจิญ เปโตร วา่ �ขอ มา เวย ๆ เต๊อะ�

39 เปโตร จึง ตวย สอง คน น้ัน ไป เม่ือ ไป แผว หมู่ เขา ก็ ปา เป
โตร ขึ้น ไป ต้ี หอ้ง จัน๊ บน หมู่ แม่ หม้าย ยนื ไห ้สน่ัน ป่ัน ป๊ืน แวด 
เปโตร กับ จ๊ี หื้อ เปโตร ผ่อ เส้ือผ้า ต่าง ๆ ต้ี โดรคัส หยบิ ไว ้ต๋อน 
ยงั มี จีวติ อยู่ 40 เปโตร จึง ขอ หื้อ หมู่ เขา ออก ไป ตัง นอก ต้าน ก็ 
คุก เข่า อธษิฐาน แล้ว บิน่ หน้า มา ตัง ศพ อู ้วา่ �ทาบิธา ลุก ขึ้น 
เต๊อะ� นาง ก็ มืน ต๋า ขึ้น เม่ือ หนั เปโตร นาง ก็ ลุก ขึ้น น่ัง 41 เป
โตร จึง เอา มือ จ้วย ตุ้ม นาง ลุก ขึ้น ยนื จาก น้ัน ก็ ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ 
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กับ หมู่ แม่ หม้าย เข้า มา แล้ว หื้อ ผ่อ วา่ นาง มี จีวติ ขึ้น มา แล้ว
42 เรือ่ง น้ี ฮู ้กัน๋ ไป ใคว ่เมือง ยฟัฟา เยยีะ หื้อ มี หลาย คน มา ฮบั
เจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 43 เปโตร อยู ่ใน เมือง ยฟัฟา ต่อ ไป แหม 
หลาย วนั ต้าน อยู ่ตวย คน จ้ือ ซีโมน ผู้ มี อาชพี เป๋น สล่า ฟอก 
หนัง

10
โครเนลิอสั ใจ๊ คน ไป หา เปโตร

1 ใน เมือง ซีซารยีา มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ โครเนลิอสั เป๋น นาย
รอ้ย ทหาร อยู ่ก๋อง ทหาร จ้ือ ก๋อง อติาเลียน 2 นายรอ้ย คน น้ี ตึง 
ครอบครวั ของ ต้าน เป๋น คน ยาํเก๋ง พระเจ้า ต้าน หื้อ ตาน จ้วย
เหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น กับ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า บ่ เกย ขาด 3 วนั 
น่ึง เวลา ประมาณ บ่าย สาม โมง โครเนลิอสั ก่ําลัง อธษิฐาน 
อยู่ ก็ หนั นิมิต อยา่ง เต๋ม ต๋า คือ เขา หนั ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ 
พระเจ้า เข้า มา หา ฮอ้ง ต้าน วา่ �โครเนลิอสั เหย�

4 โครเนลิอสั ตกใจ๋ กัว๋ ปักต๋าผ่อ ทูต องค์ น้ัน แล้ว ถาม วา่
�ต้าน เจ้าข้า มี อะหยงั กา� ทูตสวรรค์ จึง อู ้กับ ต้าน วา่ �กํา 
อธษิฐาน ของ เจ้า กับ ตาน ต้ี เจ้า จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ขึ้น 
ไป เถิง พระเจ้า แล้ว พระองค์ บ่ ได้ ลืม เจ้า 5 บ่าเด่ียวน้ี หื้อ เจ้า 
ส่ง คน ไป ต้ี เมือง ยฟัฟา ไป เจิญ ซีโมน ต้ี คน ฮอ้ง วา่ เปโตร มา หา 
เจ้า 6 เปโตร ยา้ง อยู ่กับ สล่า ฟอก หนัง จ้ือ ซีโมน บ้าน เป้ิน อยู ่
ฮมิ ทะเล�

7 เม่ือ ทูตสวรรค์ ไป แล้ว โครเนลิอสั จึง ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ ใน 
บ้าน มา สอง คน กับ ทหาร ฮบัใจ๊ แหม คน น่ึง ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า 
เข้า มา หา 8 แล้ว ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด ตึงเส้ียง หื้อ หมู่ 
เขา ฟัง จาก น้ัน ก็ ส่ง หมู่ เขา ไป เมือง ยฟัฟา

เปโตร หนั นิมิต
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9 วนั ต่อ มา เวลา ประมาณ เต้ียง คน หมู่ น้ัน ก่ําลัง เตียวตาง 
มา ใก้ จะ แผว เมือง ยฟัฟา เป๋น เวลา เดียว กัน๋ ต้ี เปโตร ขึ้น ไป บน 
ดาดฟ้า เป้ือ อธษิฐาน 10 เปโตร ก็ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว หละหวา่ง 
ต้ี คน ใน บ้าน ก่ําลัง เยยีะ กิน๋ อยู ่น้ัน เปโตร ก็ ตก อยู ่ใน ภาวะ 
เกิง่ หลับ เกิง่ ต่ืน 11 เขา หนั ต๊องฟ้า เปิด ออก แล้ว หนั อยา่ง น่ึง 
เหมือน ผ้า ส่ี แจ่ง ผืน ใหญ่ ลง มา เอง เหมือน วา่ มี คน กํา๋ แจ่ง ผ้า 
ลง มา ป๊ืน โลก 12 ใน ผ้า ผืน น้ัน หนั มี สัตว ์กู้ อยา่ง ตึง สัตว ์ส่ี ตีน๋ 
เตียว ดิน สัตว ์เล้ือยกาน กับ นก ใน อากาศ 13แล้ว มี เสียง อู ้กับ 
ต้าน วา่ �เปโตร เหย ลุก ขึ้น มา ฆ่า สัตว ์หมู่ น้ี กิน๋ เต๊อะ� 14 เป
โตร ตอบ วา่ �อึ บ่ ได้ องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า สิง่ ต้ี เป๋น ของ ต้อง หา้ม 
กาวา่ เป๋น มลทิน หมู่ น้ัน ข้า พระองค์ บ่ เกย กิน๋ เลย�

15 เสียง น้ัน ก็ อู ้เต้ือ ต้ี สอง วา่ �สิง่ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ สะอาด 
แล้ว เจ้า บ่ ควร ถือ วา่ เป๋น มลทิน� 16 เปโตร หนั จาอี ้เถิง สาม 
เต้ือ ตวย กัน๋ แล้ว ของ หมู่ น้ัน ก็ ลอย ป๊ิก ขึ้น ไป บน ต๊องฟ้า ตันที

17 ต๋อน ต้ี เปโตร ก่ําลัง อกิขะหลิก ใน ใจ๋ วา่ นิมิต ต้ี หนั น้ี หมาย 
เถิง อะหยงั ใน เวลา เดียว กัน๋ น้ัน หมู่ คน ต้ี โครเนลิอสั ใจ๊ มา ก็ 
ปะ บ้าน ของ ซีโมน แล้ว หมู่ เขา ก่ําลัง ยนื อยู ่หน้า ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน 
ปอดี 18 ป้อจาย หมู่ น้ัน เอิน้ ถาม วา่ �ซีโมน ต้ี ฮอ้ง วา่ เปโตร ยา้ง 
อยู ่ต้ี น่ี ก่อ�

19 เม่ือ เป โตร ยงั ก๊ึด เถิง เรือ่ง นิมิต อยู่ พระ วญิญาณ 
บรสุิทธิ ์บอก เขา วา่ �ผ่อ หัน้ ลอ มี ป้อจาย สาม คน มา ถาม หา 
เจ้า 20 ลุก ขึ้น แล้ว ลง ไป ตัง ลุ่ม หื้อ ไป ตวย หมู่ เขา เต๊อะ บ่ ต้อง 
สงสัย อะหยงั ยอ้น เฮา ใจ๊ หมู่ เขา มา หา เจ้า� 21 แล้ว เปโตร ก็ 
ลง ไป หา หมู่ เขา บอก วา่ �เฮา คือ คน ต้ี ต้าน ตังหลาย มา เซาะ 
หา มี ธุระ อะหยงั กา�
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22 หมู่ เขา ปา กัน๋ ตอบ วา่ �นายรอ้ย โครเนลิอสั หื้อ หมู่ เฮา 
มา หา ต้าน เป้ิน เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เก๋งกัว๋ พระเจ้า
จาว ยวิ ก็ ยกยอ่ง นับถือ ต้าน ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์บอก เป้ิน หื้อ 
มา เจิญ ต้าน ไป ต้ี บ้าน เป้ือ ขอ หื้อ ต้าน เล่า เรือ่ง หื้อ ฟัง� 23 เป
โตร ก็ เลย จวน ป้อจาย ตึง สาม ยา้ง ต้ี บ้าน น้ัน แจ้งเจ๊า มา เป
โตร ไป ตวย หมู่ เขา มี ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน จาก เมือง ยฟัฟา ติด
ต๋าม ไป ตวย

เปโตร ไป บ้าน โครเนลิอสั
24 ถัด มา แหม วนั น่ึง หมู่ เขา ก็ เตียวตาง มา แผว เมือง ซีซารี

ยา โครเนลิอสั ก่ําลัง กองถ้า ต้อนฮบั อยู่ กับ เจิญ ญาติ ป้ีน้อง 
ตึง เป้ือน สนิท มา จุมนุม กัน๋ อยู ่แล้ว 25 เม่ือ เปโตร เตียว เข้า ไป 
ใน บ้าน โครเนลิอสั ก็ ต้อนฮบั ด้วย ก๋าน หมอบ ลง ไหว ้ต้ี ตีน๋ ของ 
เปโตร 26 แต่ เปโตร กํา๋ แขน โครเนลิอสั หื้อ ลุก ขึ้น แล้ว บอก วา่
�ลุก ขึ้น เต๊อะ เฮา ก็ เป๋น คน เหมือน กัน๋�

27 เปโตร อู ้กับ โครเนลิอสั แล้ว ปา กัน๋ เตียว เข้า ไป ตัง ใน
ก็ ปะ หมู่ คน ต้ี มา จุมนุม กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ จํา๋นวน นัก 28 เปโตร ก็ 
อู ้กับ คน ตังหลาย น้ัน วา่ �ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ เป๋น 
ก๋าน ผิด บท บัญญัติ ต้ี จาว ยวิ คบ กาวา่ แอว่ หา คน ต่างจ้าด แต่ 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ หนั แล้ว วา่ บ่ ควร จะ ถือ วา่ คน น่ึง คน ใด เป๋น 
คน บ่ สะอาด กาวา่ เป๋น คน มี มลทิน 29 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ มี คน ไป 
เจิญ เฮา มา เฮา ก็ บ่ ขัดข้อง อะหยงั แต่ ขอ ถาม น่อย เต๊อะ วา่
ต้าน เจิญ เฮา มา เยยีะ อะหยงั�

30 โครเนลิอสั จึง ตอบ วา่ �เม่ือ ส่ี วนั มา แล้ว ต๋อน บ่าย สาม 
โมง เต้า กับ เวลา น้ี ปอดี เฮา อธษิฐาน อยู ่ใน บ้าน จู่ ๆ ก็ มี ป้อ
จาย คน น่ึง นุ่ง เส้ือ มัน เงา มา ยนื อยู ่ส่อง หน้า เฮา 31 แล้ว อู ้วา่
�โครเนลิอสั เหย พระเจ้า ฟัง กํา อธษิฐาน ของ เจ้า แล้ว ก็ ฮู ้ก็ 



กิจก๋าน 10:32 xli กิจก๋าน 10:41

หนั เถิง ตาน ต้ี จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น 32 หื้อ เจ้า ส่ง คน ไป ต้ี 
เมือง ยฟัฟา เจิญ ซีโมน ต้ี คน ฮอ้ง วา่ เปโตร มา ต้ี น่ี เปโตร ยา้ง 
อยู ่กับ ซีโมน ต้ี เป๋น สล่า ฟอก หนัง บ้าน ของ เขา อยู ่ฮมิ ทะเล�
33 เฮา จึง ส่ง คน ไป เจิญ ต้าน ตันที ต้าน มา แล้ว ก็ ดี แต๊ ๆ บ่า
เด่ียวน้ี หมู่ เฮา อยู ่พรอ้ม กัน๋ ต่อ หน้า พระเจ้า ต้ี น่ี เป้ือ ฟัง กู้ สิง่ ต้ี 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ หื้อ ต้าน มา บอก หมู่ เฮา�

เปโตร เตสนา ใน บ้าน ของ โครเนลิอสั
34 เปโตร จึง อู ้วา่ �บ่าเด่ียวน้ี เฮา เข้าใจ๋ อยา่ง ถองแกะ ถอง

แก๋น แล้ว วา่ พระเจ้า บ่ เลือก หน้า ใผ 35 แต่ พระองค์ ยอมฮบั 
คน กู้ จ้าด ต้ี เคารพ ยาํ เก๋ง พระองค์ กับ เยยีะ ต๋าม ความ ถูก
ต้อง 36 ต้าน ก็ ฮู ้ถ้อยกํา ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ กับ จาว อสิราเอล
คือ ถ้อยกํา ต้ี บอก เถิง ข่าวดี เก่ียว กับ สันติสุข ผ่าน ตาง พระ
เยซู ครสิต์ ผู้ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ คน ตังหลาย 37 ต้าน 
ก็ ฮู ้เถิง เหตุก๋ารณ์ ยิง่ใหญ่ ต้ี เกิด ขึ้น ทัว่ แควน้ ยูเดีย ตัง้เก๊า 
ใน กาลิ ลี หลังจาก ยอหน์ บอก เรือ่ง บัพติศมา น้ัน 38 คือ วา่ 
พระเจ้า เจิม พระเยซู จาว นาซาเรธ็ ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
ตึง ฤทธิ ์อาํนาจ พระเยซู เยยีะ สิง่ ดี ๆ ไป ผับ ใคว่ ตึง ฮกัษา 
คน ต้ี ตก เป๋น ขี้ข้า อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ มาร ยอ้น วา่ พระเจ้า อยู ่
ตวย พระองค์ 39 หมู่ เฮา ก็ เป๋น พยาน เถิง ก๋านงาน ตึงหมด 
ตึงเส้ียง ต้ี พระองค์ เยยีะ ใน กรุง เยรูซาเล็ม กับ ใน แควน้ ยูเดีย 
น้ัน หมู่ เขา ฆ่า พระองค์ โดย เขิง บน ไม้ ก๋างเขน 40 แต่ ใน วนั ต้ี 
สาม พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตึง หื้อ 
พระองค์ มา ป๋ากฏ ตัว๋ หื้อ หนั 41 แต่ บ่ ใจ้ หื้อ กู้ คน หนั พระเจ้า 
เลือก คน ต้ี จะ เป๋น พยาน ล่วง หน้า ไว ้แล้ว คือ หมู่ เฮา ต้ี กิน๋ 
ด่ืม กับ พระเยซู หลังจาก พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
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42 พระเยซู สัง่ หื้อ หมู่ เฮา ออก ไป เตสนา สัง่ สอน คน ตังหลาย
กับ หื้อ หมู่ เฮา เป๋น พยาน วา่ พระเจ้า แต่งตัง้ พระองค์ ไว ้หื้อ 
เป๋น ผู้ พิพากษา ตึง คน ต้ี มี จีวติ อยู่ กับ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ตวย
43 หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตังหลาย ก็ เป๋น พยาน 
เถิง พระองค์ วา่ กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ จะ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ 
บาป โดย พระองค์�

คน ต่างจ้าด ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
44 เม่ือ เปโตร ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ ลง มา 

อยู ่กับ คน ตังหลาย ต้ี ฟัง ถ้อยกํา เรือ่ง ของ พระเจ้า 45 หมู่ จาว 
ยวิ ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ต้ี มา ตวย เปโตร ก็ ปา กัน๋ งดื ใน ใจ๋ ต้ี พระเจ้า 
หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์แก่ คน ต่างจ้าด ตวย 46 ยอ้น หมู่ เขา 
ได้ยนิ คน หมู่ น้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ สรรเสรญิ พระเจ้า เปโตร ก็ อู ้
ขึ้น วา่ 47 �บ่ มี ใผ ต้ี จะ วา่ บ่ หื้อ คน หมู่ น้ี ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา ได้
ยอ้น วา่ หมู่ เขา ก็ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์เหมือน กับ หมู่ เฮา�
48 เปโตร จึง สัง่ หื้อ หมู่ เขา เข้า ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา ใน นาม ของ 
พระเยซู ครสิต์ จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ จวน เปโตร หื้อ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ 
เขา แหม สอง สาม วนั

11
เปโตร ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม

1 หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย ได้ยนิ 
วา่ คน ต่างจ้าด ก็ เจ้ือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เหมือน กัน๋ 2 แต่ เม่ือ 
เปโตร ป๊ิก มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม หมู่ คน ต้ี หนั ตวย วา่ คน ต่างจ้า
ด ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเยซู ควร เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ ด่า ต้าน วา่ 3 �เจ้า เข้า 
ไป ใน บ้าน ของ หมู่ ต้ี บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ บ่ ถูกต้อง ป๋าย บ่ ปอ 
ยงั กิน๋ ข้าว ฮว่ม กับ หมู่ เขา ตวย�
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4 เปโตร จึง เล่า เถิง สิง่ ต่าง ๆ ต้ี เกิด ขึ้น หื้อ หมู่ เขา ฟัง ตัง้แต่ 
เก๊า สุด ป๋าย วา่ 5 �ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ก่ํา ลัง อธษิฐาน ต้ี เมือง 
ยฟัฟา น้ัน ข้าพเจ้า อยู ่ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ต่ืน แล้ว หนั นิมิต
มี อยา่ง น่ึง ผ่อ เหมือน ผ้า ส่ี แจ่ง ผืน ใหญ่ ลง มา เอง เหมือน วา่ 
มี คน กํา๋ แจ่ง ผ้า ลง มา จาก ฟ้า มา หา ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้า ปัก
ต๋าผ่อ ถ่ี ๆ ใน ผ้า ผืน น้ัน หนั มี สัตว ์ส่ี ตีน๋ เตียว ดิน สัตว ์ป่า สัตว ์
เล้ือยกาน กับ นก ใน อากาศ 7 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง อู ้วา่
�เปโตร เหย ลุก ขึ้น มา ฆ่า สัตว ์หมู่ น้ี กิน๋ เต๊อะ� 8 แต่ ข้าพเจ้า 
ก็ ตอบ วา่ �อึ บ่ ได้ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า บ่ เกย กิน๋ ของ 
ต้อง หา้ม กาวา่ ของ เป๋น มลทิน สัตว ์หมู่ น้ี บ่ เกย เข้า ปาก ข้า 
พระองค์ เลย สัก กํา�

9 �มี เสียง อู ้จาก ต๊องฟ้า เป๋น เต้ือ ต้ี สอง วา่ �สิง่ ต้ี พระเจ้า 
เยยีะ หื้อ สะอาด แล้ว เจ้า บ่ ควร ถือ วา่ เป๋น มลทิน� 10 เหตุก๋า
รณ์ น้ี เกิด ขึ้น อยา่ง เดียว กัน๋ เถิง สาม เต้ือ แล้ว ของ ตึงหมด ก็ 
ลอย ป๊ิก ขึ้น ไป บน ต๊องฟ้า แหม

11 �เวลา เดียว กัน๋ น้ัน ก็ มี สาม คน มา ยนื ตัด๊ หน้า บ้าน ต้ี 
ข้าพเจ้า อยู่ ป้อจาย คน น่ึง ใจ๊ หมู่ เขา มา จาก เมือง ซีซารยีา มา 
หา ข้าพเจ้า 12 แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก ข้าพเจ้า หื้อ ไป 
ตวย หมู่ เขา เต๊อะ บ่ ต้อง สงสัย ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตึง หก คน น้ี ก็ ไป 
ตวย ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ เข้า ไป ใน บ้าน ของ โครเนลิอสั ต้ี ใจ๊ 
คน มา หา ข้าพเจ้า 13 โครเนลิอสั ก็ อู ้หื้อ หมู่ เฮา ฟัง วา่ เขา หนั 
ทูตสวรรค์ ยนื อยู ่ใน บ้าน ของ เขา แล้ว อู ้วา่ �หื้อ ส่ง คน ไป ต้ี 
เมือง ยฟัฟา ไป เจิญ ซีโมน ต้ี คน ฮอ้ง กัน๋ วา่ เปโตร มา หา 14 เป
โตร คน น้ี จะ เล่า เถิง ถ้อยกํา ต้ี จะ เยยีะ หื้อ ต้าน กับ สมาชกิ ใน 
ครอบครวั ของ ต้าน ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ�

15 �เม่ือ ข้าพเจ้า ตัง้ เก๊า อู้ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ ลง มา 
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อยู ่กับ หมู่ เขา เหมือน กับ ต้ี มา อยู ่กับ หมู่ เฮา ต๋อน เริม่ ต้น 
น้ัน 16 เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ก๊ึด เถิง สิง่ ต้ี พระเยซู อู ้ไว ้วา่ �ยอหน์ 
หื้อ ฮบั บัพ ติศ มา ด้วย น้ํา แต่ หมู่ เจ้า จะ ฮบั บัพ ติศ มา ด้วย 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์ 17จาอัน้ ถ้า พระเจ้า หื้อ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์กับ หมู่ เขา เหมือน หมู่ เฮา ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า จะ ขัดขืน พระเจ้า ก็ ตึง บ่ ได้�

18 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ จา อัน้ ก็ เลิก วา่ เป โตร แล้ว ปา กัน๋ 
สรรเสรญิ พระเจ้า วา่ �พระเจ้า ก็ โผด หื้อ สิทธิ ์คน ต่างจ้าด ต้ี 
จะ กลับใจ๋ จาก บาป กับ ได้ ฮบั จีวติ นิรนัดร�์

ครสิตจักร ใน เมือง อนัทิโอก
19 ฝ่าย หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป ต๋อน ต้ี มี ก๋าน ค่ําเข 

หลังจาก สเทเฟน ต๋าย พ่อง ก็ ไป ไก๋ แผว ดินแดน ฟีนิเซีย พ่อง 
ไป เกาะ ไซปรสั พ่อง ผด ไป แผว เมือง อนัทิโอก แต่ คน หมู่ น้ี 
บอก ถ้อยกํา เรือ่ง พระเยซู หื้อ จาว ยวิ ฟัง เต้าอัน้ 20 ผู้เจ้ือ จาว 
เกาะ ไซปรสั กับ จาว เมือง ไซรนี บาง คน มา แผว เมือง อนัทิโอก
แล้ว ปา กัน๋ บอก ข่าวดี เก่ียวกับ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ 
กับ จาว กรกี 21 ฤทธิ ์อาํนาจ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ หมู่ 
เขา เยยีะ หื้อ มี คน มา ฮบัเจ้ือ กับ ตวย ต๋าม องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
เป๋น จํา๋นวน นัก

22 ข่าว น้ี เล่าลือ ไป แผว ครสิตจักร ใน กรุง เยรูซาเล็ม ครสิต
จักร ก็ ส่ง บารนาบัส ไป เมือง อนัทิโอก เป้ือ ผ่อ เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด 
ขึ้น ต้ี หัน้ 23 เม่ือ บารนาบัส มา แผว เมือง อนัทิโอก แล้ว หนั วา่ 
พระเจ้า ป๋ันปอน คน ต้ี หัน้ แต๊ ๆ เขา ก็ ดีใจ๋ ขนาด แล้ว หื้อ กํา๋ลัง
ใจ๋ กับ หมู่ เขา หื้อ เจ้ือฟัง องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยา่ง มัน่คง 24 บา
รนาบัส เป๋น คน ดี มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง เขา ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ 
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จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ จึง มี คน จํา๋นวน นัก เข้า มา ฮบัเจ้ือ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

25 จาก น้ัน บารนาบัส ก็ ไป ตวย หา เซาโล ต้ี เมือง ทาร์ซัส
26 เม่ือ ปะ เซาโล แล้ว ก็ ปา มา ต้ี เมือง อนัทิโอก แล้ว ตึง สอง 
คน ก็ เข้า ฮว่ม จุมนุม กับ คน ใน ครสิตจักร ต้ี หัน้ เป๋น เวลา น่ึง ป๋ี 
เต๋ม ต้าน ตึง สอง สัง่ สอน คน เป๋น จํา๋นวน นัก หมู่ ผูเ้จ้ือ ได้ จ้ือ วา่ 
ครสิเตียน เป๋น ครัง้ แรก ต้ี เมือง อนัทิโอก น้ี ละ

27 ใน เวลา น้ัน มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน 
ลุก จาก กรุง เยรูซาเล็ม เตียวตาง ไป เมือง อนัทิโอก 28 มี คน 
น่ึง ใน หมู่ น้ัน จ้ือ อากาบัส เขา ยนื ขึ้น ใน ต้ี จุมนุม แล้ว ตวาย
ตัก๊ โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์วา่ จะ เกิด ก๋าน กัน้อยาก ครัง้ 
ใหญ่ ใคว ่อาณาจักร โรม ( เหตุ ก๋ารณ์ น้ี เกิด ขึ้น ใน สมัย ของ 
จักรพรรดิ คลาวดิอสั ) 29 ยอ้นจาอัน้ หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน เมือง 
อนัทิโอก ก็ ตกลง กัน๋ ต้ี จะ หื้อ ความ จ้วยเหลือ กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ต้ี อาศัย อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย ต๋าม แฮง ต้ี จะ จ้วย ได้ 30หมู่ เขา 
ก็ เยยีะ จาอัน้ คือ เก็บ ฮอม เงนิ คํา แล้ว มอบ หื้อ บารนาบัส กับ 
เซาโล เอา ไป หื้อ ผู้ปกครอง ของ ครสิตจักร ใน กรุง เยรูซาเล็ม

12
กษัตรยิ ์เฮโรด ค่ํา หมู่ ผู้เจ้ือ ของ พระเจ้า

1 เวลา น้ัน กษัตรยิ ์เฮโรด ยบั บาง คน ใน คริสตจักร เขา ตัง้
ใจ๋ จะ ค่ํา หมู่ ผู้เจ้ือ 2 ต้าน สัง่ หื้อ เอา ดาบ ฆ่า ยากอบ อา้ย ของ 
ยอหน์ ต๋าย 3 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮโรด หนั วา่ เยยีะ จาอี ้เยยีะ หื้อ หมู่ 
จาว ยวิ ปออก ปอใจ๋ จึง สัง่ หื้อ ไป ยบั เปโตร มา แหม คน เซิง่ ตัด๊ 
งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ 4 หลังจาก ยบั เปโตร มา แล้ว ก็ 
เอา ไป ขัง ไว ้ใน คอก แล้ว สัง่ ทหาร จํา๋นวน ส่ี หมู่ ๆ ละ ส่ี คน เป่ียน 
เวร กัน๋ เฝ้า เปโตร ไว้ ตัง้ใจ๋ วา่ เม่ือ เส้ียง สุด งาน น้ัน แล้ว ก็ จะ 
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เอา เปโตร ออก ไป ตัดสิน ต่อ หน้า คน ตังหลาย 5 ยอ้นจาอัน้ 
เปโตร จึง ถูก ขัง ไว ้ใน คอก แต่ วา่ คริสตจักร ปา กัน๋ อธษิฐาน 
ออ้นวอน ต่อ พระเจ้า เผื่อ เปโตร

เปโตร ออก จาก คอก
6 ต๋อน เม่ือคืน ก่อน ต้ี เฮโรด จะ ปา เปโตร ออก มา จาก คอก มี 

ทหาร สอง คน อยู ่สอง ป่างข้าง เปโตร ก่ําลัง หลับ อยู ่หวา่งก๋าง
มี เจ้ือก เหล็ก สอง เส้น ล่าม ต้าน ไว้ มี ทหาร ยาม ยนื เฝ้า อยู ่หน้า 
ปะตู๋ คอก ตวย 7 จู่ ๆ ก็ มี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า มา ป๋ากฏ แล้ว มี แสง ส่อง เข้า มา ใน หอ้ง ต้ี เปโตร นอน ทูต
สวรรค์ จิ ขี้ข้าง เปโตร หื้อ ต่ืน แล้ว บอก วา่ �ขะใจ๋ ลุก ขึ้น เวย ๆ �
กํา น้ัน เจ้ือก เหล็ก ก็ หลวะ ออก จาก มือ ของ เปโตร ตึง สอง เส้น
8 ทูตสวรรค์ ก็ บอก เปโตร วา่ �เอา ผ้าต่อง มัด แอว แล้ว สุบ 
เกิบ เหยี� เปโตร ก็ เยยีะ ตวย จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ก็ บอก แหม 
วา่ �ใส่ เส้ือ แล้ว ตวย ก้น เฮา มา�

9 เป โตร จึง ตวย ทูต สวรรค์ น้ัน ออก ไป แต่ บ่ ฮู ้วา่ ต้ี ทูต
สวรรค์ ก่ําลัง เยยีะ น้ี เป๋น เหตุก๋ารณ์ เกิด ขึ้น แต๊ ๆ ต้าน ก๊ึด วา่ 
ฝัน ไป 10 ตึง สอง ก็ เตียว ก๋าย ยาม จัน๊ ต้ี น่ึง กับ ยาม จัน๊ ต้ี สอง
จ๋น มา เถิง ปะตู๋ เหล็ก ต้ี จะ เข้า ไป ใน เมือง ปะตู๋ น้ัน ก็ เปิด อา้ ออก 
เอง ตึง สอง ออก ไป เตียว ก๋าง กอง เส้น น่ึง แล้ว ทูตสวรรค์ ก็ 
หาย ไป

11 แล้ว เปโตร ก็ ฮู้สึก ตัว๋ จึง อู ้วา่ �บ่าเด่ียวน้ี เฮา ฮู ้แล้ว วา่ 
เป๋น เรือ่ง แต๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ส่ง ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ 
มา จ้วย จีวติ เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก อาํนาจ ของ เฮโรด กับ จาก 
ก๋าน คาดหมาย ของ จาว ยวิ�

12 เม่ือ เป โตร ก๊ึด จา อี ้แล้ว ก็ ไป ต้ี บ้าน ของ มา รยี ์แม่ 
ของ ยอหน์ ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ มาระโก ต้ี หัน้ มี หลาย คน จุมนุม 
อธษิฐาน กัน๋ อยู่ 13 เปโตร ก็ ไป เคาะ ปะตู๋ จัน๊ นอก บ้าน มี สาว
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ใจ๊ คน น่ึง จ้ือ โรดา เตียว มา ผ่อ 14 เม่ือ นาง จํา๋ วา่ เป๋น เสียง ของ 
เปโตร ก็ ดีใจ๋ ขนาด เถิง กับ ล่น ป๊ิก เข้า ไป ใน บ้าน แตน ต้ี จะ ไข ปะ
ตู๋ หื้อ เปโตร แล้ว บอก คน ตังหลาย วา่ �เปโตร มา ยนื อยู ่ต้ี ปะตู๋ 
บ้าน� 15 คน หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ วา่ �เป๋น บ้า ไป แล้ว กา� แต่ นาง 
ยนืยนั วา่ เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ หมู่ เขา จึง วา่ �เป๋น ทูตสวรรค์ ประ
จํา๋ ตัว๋๕ เปโตร แน่ ๆ �

16 ส่วน เปโตร ก็ ยงั เคาะ อยู ่ติก ๆ เม่ือ หมู่ เขา ไข ปะตู๋ แล้ว หนั 
เปโตร ก็ ปา กัน๋ งดื ขนาด 17 แต่ เปโตร โบก มือ หื้อ ดัก ไว ้ก่อน
แล้ว ตัง้เก๊า เล่า หื้อ หมู่ เขา ฟัง เถิง เรือ่ง ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
จ้วย เขา ออก มา จาก คอก ได้ จาใด แล้ว เปโตร ก็ บอก วา่ �ขอ 
เอา เรือ่ง น้ี ไป เล่า หื้อ ยากอบ กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ฟัง ตวย� หลัง
จาก น้ัน เปโตร ก็ ออก จาก บ้าน ไป ตัง อื่น เหยี

18 เถิง แจ้งเจ๊า มา หมู่ ทหาร ก็ วุน่วาย บ่ ฮู ้วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น 
กับ เปโตร 19 กษัตรยิ ์เฮโรด สัง่ หื้อ เซาะ หา เปโตร แต่ บ่ ปะ จึง 
สอบสวน หมู่ ทหาร ยาม แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ ทหาร ยาม ไป ฆ่า เหยี
หลังจาก น้ัน กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ เตียวตาง ออก จาก แควน้ ยูเดีย 
ไป ยา้ง อยู ่ต้ี เมือง ซีซารยีา เวลา น่ึง

กษัตรยิ ์เฮโรด ต๋าย
20 กษัตรยิ ์เฮโรด โขด หื้อ จาว เมือง ไทระ กับ จาว เมือง ไซ

ดอน ขนาด สอง เมือง น้ัน จึง ส่ง หมู่ ตัว๋แตน มา หา ต้าน ก่อน มา 
หา ต้าน หมู่ เขา ฮบั ความ จ้วยเหลือ จาก บลัสทัส ต้ี เป๋น ผู้จ้วย 
ส่วน ตัว๋ ของ กษัตรยิ ์เฮโรด แล้ว ขอ หื้อ ปา ไป คืนดี กับ กษัตรยิ ์
เฮโรด ยอ้น ต้อง เป้ิงปา อาหาร จาก ดินแดน ของ กษัตรยิ ์เฮ
โรด
๕ 12:15 12:15 จาว ยวิ เจ้ือ วา่ คน เฮา กู้ คน มี ทูตสวรรค์ ประจํา๋ ตัว๋ ผ่อกอย เฮา
กับ สามารถ แสดง เป๋น ตัว๋ คน น้ัน ได้
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21 ใน วนั ต้ี กษัตรยิ ์เฮโรด เลือก ไว ้แล้ว น้ัน ต้าน แต่ง กษัตรยิ ์
เต๋ม ยศ ขึ้น น่ัง บน บัลลังก์ แล้ว อู ้ต่อ คน ตังหลาย 22 หมู่ คน ก็ 
ปา กัน๋ เอิน้ เสียง ดัง วา่ �น่ี คือ เทพเจ้า อู ้แต๊ ๆ บ่ ใจ้ คน อู ้เน่อ�
23 สัก กําเดียว ก็ มี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
เยยีะ หื้อ เฮโรด เป๋น โรค ฮา้ย ยอ้น ต้าน ยอมฮบั ก๋าน ยกยอ่ง น้ี
กับ หื้อ เกียรติ ตัว๋ เก่า แตน หื้อ เกียรติ พระเจ้า แล้ว กษัตรยิ ์เฮ
โรด ก็ ถูก ขี้ตืก ขบ กิน๋ ตัว๋ จ๋น ต๋าย

24 แต่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ แพ่ ไป มี คน ฮบัเจ้ือ นัก ขึ้น ไป 
ติก ๆ

25 เม่ือ บารนาบัส กับ เซาโล เยยีะ ก๋าน ต้ี ฮบั มอบหมาย เสรจ็ 
แล้ว คือ เอา สตางค์ มา จ้วยเหลือ ก็ ปา กัน๋ เตียวตาง ออก จาก 
กรุง เยรูซาเล็ม ป๊ิก ไป เมือง อนัทิโอก กับ ปา ยอหน์ ต้ี มี แหม จ้ือ 
วา่ มาระโก ไป ตวย

13
ส่ง บารนาบัส กับ เซาโล ไป เยยีะ ก๋าน พิเศษ

1 ใน ครสิตจักร ต้ี เมือง อนัทิโอก มี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า กับ หมู่ อาจ๋ารย ์คือ บารนาบัส สิเมโอน ต้ี มี แหม 
จ้ือ น่ึง วา่ นิเกอร์ ลูสิอสั เป๋น จาว เมือง ไซรนี มานาเอน ( คน 
ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน เล้ียงดู มา ตวย กัน๋ กับ เฮโรด เจ้าเมือง ตัง้ แต่ เป๋น 
หละออ่น แล้ว ) กับ เซาโล 2 เวลา ต้ี หมู่ เขา นมัสก๋าน องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า กับ ถือ ศีล อด อาหาร อยู ่น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ อู ้
กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ แต่งตัง้ บารนาบัส กับ เซาโล ไว ้สําหรบั ก๋าน 
งาน ต้ี เฮา ฮอ้ง หื้อ หมู่ เขา เยยีะ� 3 หลังจาก ปา กัน๋ ถือ ศีล อด 
อาหาร กับ อธษิฐาน แล้ว ก็ วาง มือ บน หวั บารนาบัส กับ เซาโล
เป้ือ มอบหมาย หื้อ เยยีะ ก๋าน พิเศษ จาก น้ัน ก็ ส่ง ต้าน ตึง สอง 
ไป
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บอก ข่าวดี ต้ี เกาะ ไซปรสั
4 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ นํา ต้าน ตึง สอง ไป เมือง เซลูเคีย

แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง เฮอื จาก ต้ี หัน้ ไป ต้ี เกาะ ไซปรสั 5 เม่ือ มา 
แผว เมือง ซาลามิส ใน เกาะ น้ัน หมู่ เขา บอก เรือ่ง ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ยอหน์ ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ มาระ
โก ก็ อยู ่ตวย ใน ฐานะ ผู้จ้วย

6 หมู่ เขา ปา กัน๋ เตียวตาง ใคว ่เกาะ ไป จ๋น แผว เมือง ปาโฟส
ต้ี หัน้ หมู่ เขา ปะ จาว ยวิ คน น่ึง จ้ือ บารเยซู เป๋น คน ใจ๊ เวทมนตร ์
กาถา กับ อา้ง วา่ ตัว๋ เก่า เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
7 เขา อยู ่ตวย เจ้าเมือง จ้ือ เสอรจี์อสั เปาลุส เซิง่ เป๋น คน ฮู ้คน 
หลวก เจ้าเมือง เจิญ บารนาบัส กับ เซาโล มา หา เป้ือ หื้อ อู ้ถ้อย
กํา ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง 8 แต่ เอลีมาส นัก เวทมนตร์ ( เอลีมาส 
เป๋น จ้ือ ภาษา กรกี ของ บารเยซู ) ฮ ิอู ้ขัดขวาง บารนาบัส กับ เซา
โล กับ ฮ ิจวน เจ้าเมือง บ่ หื้อ เจ้ือ 9 แต่ เซาโล ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ 
เปาโล ก็ ได้ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ เขา ปัก
ต๋าผ่อ ไป ต้ี เอลีมาส แล้ว อู ้วา่ 10 �เจ้า เป๋น ลูก ของ มาร เป๋น 
ศัตรู ๋ของ ความ ดี ตังหลาย ใน ตัว๋ ของ เจ้า มี แต่ กล อุบาย ใจ๋ฮา้
ย ซะป๊ะ ซะเป้ด เจ้า ตึง จะ บ่ หยุด ต้ี จะ ฮ ิเป่ียน ความ จรงิ เก่ียว
กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ เป๋น เรือ่ง บ่ แต๊ สัก เต้ือ กา 11 ผ่อ เน่อ
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ลงโต้ษ เยยีะ หื้อ เจ้า ต๋าบอด ผ่อ บ่ หนั 
แสงแดด จ๋น เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด ไว�้ แล้ว เอลีมาส 
ก็ ต๋าบอด บ่า เด่ียว น้ัน เลย เขา จึง ซวาม หา คน หื้อ จู๋ง มือ เขา 
ไป 12 เม่ือ ต้าน เจ้าเมือง หนั เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน ก็ ฮบัเจ้ือ
ยอ้น อศัจ๋รรย ์ใจ๋ ใน กําสอน เรือ่ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

ไป เมือง อนัทิโอก ใน แควน้ ปิสิเดีย
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13 เปาโล กับ หมู่ ของ ต้าน ลง เฮอื จาก เมือง ปาโฟส ไป เมือง 
เปอรก์า ใน แควน้ ปัมฟีเลีย แต่ ยอหน์ แยก ตัว๋ ออก จาก หมู่ เขา 
ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม 14 จาก เมือง เปอร์กา ต้าน หมู่ น้ัน ก็ ยงั 
เตียวตาง ต่อ ไป จ๋น แผว เมือง อนัทิโอก ใน แควน้ ปิสิเดีย เม่ือ 
เถิง วนั สะบาโต เปาโล กับ บารนาบัส เข้า ไป น่ัง ฮว่ม ใน ธรรม
ศาลา ของ จาว ยวิ 15 หลังจาก อา่น หนังสือ บท บัญญัติ ของ 
โมเสส กับ ข้อเขียน ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ต๋าม วาระ ก๋าน นมัสก๋าน แล้ว หมู่ นาย ธรรมศาลา ส่ง คน มา 
บอก บารนาบัส กับ เปาโล วา่ �ป้ีน้อง เหย ถ้า ต้าน มี กํา หื้อ กํา๋
ลังใจ๋ คน ตังหลาย ขอ เจิญ ออก มา อู ้เต๊อะ� 16 เปาโล ก็ ยนื ขึ้น 
ยก มือ โบก หื้อ ดัก แล้ว อู ้วา่

�ฟัง หื้อ ดี จาว อสิราเอล กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง 
พระเจ้า 17 พระเจ้า ของ จาว อสิราเอล เลือก ป้ออุย๊ แม่หม่อน 
ของ หมู่ เฮา ไว้ เยยี ะ หื้อ เขา หมู่ น้ัน จํา๋เรญิ เติบโต ขึ้น ต๋อน 
อยู ่ใน แผ่น ดิน อยีปิต์ แล้ว พระองค์ ก็ ปา หมู่ เขา ออก มา 
จาก ประเทศ น้ัน ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์
18 พระองค์ อดทน ต่อ ก๋าน เยยีะ ตัว๋ ของ หมู่ เขา ใน ดินแดน ทุ
รกัน๋ดาร เป๋น เวลา ประมาณ ส่ี สิบ ป๋ี 19 พระเจ้า ไล่เหบิ คน เจ็ด 
จ้าด ๖ออก ไป จาก แผ่นดิน คานาอนั แล้ว แบ่ง แผ่นดิน ของ 
คน จ้าด หมู่ น้ัน หื้อ จาว อสิราเอล ไว ้เป๋น มรดก 20 เหตุ หมู่ น้ี เกิด 
มา เป๋น เวลา ประมาณ ส่ี รอ้ย หา้ สิบ ป๋ี

�หลังจาก น้ัน พระเจ้า ก็ หื้อ หมู่ ผู้วนิิจฉัย ปกครอง ผ่อกอย 
หมู่ เขา จ๋น มา แผว สมัย ของ ซามูเอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า 21 ต๋อน น้ัน จาว อสิราเอล ขอ หื้อ มี กษัตรยิ์
พระเจ้า จึง แต่งตัง้ ซาอูล ลูกบ่าว ของ คีช ต้ี มา จาก เผ่า เบน
ยามิน หื้อ เป๋น กษัตรยิ ์ของ หมู่ เขา ซา อูล ครอบครอง อยู ่ส่ี 
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สิบ ป๋ี 22 หลัง จาก พระเจ้า ถอด ซา อูล ออก จาก ตํา๋ แหน่ ง 
กษัตรยิ ์แล้ว ก็ ตัง้ ดาวดิ ขึ้น เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว อสิราเอล 
แตน พระองค์ อู ้เถิง ดาวดิ วา่ �เฮา หนั วา่ ดาวดิ ลูกบ่าว ของ 
เจสซี เป๋น คน ต้ี เฮา เปิงใจ๋ ขนาด ยอ้น วา่ เขา เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
ต้ี เฮา ใค่ หื้อ เขา เยยีะ�

23 �แล้ว จาก เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ น่ี ละ พระเจ้า โผด 
หื้อ จาว อสิราเอล ตังหลาย มี พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 
เกิด มา คือ พระเยซู ต๋าม ต้ี สัญญา ไว ้แล้ว น้ัน 24 แต่ ก่อน 
ต้ี พระเยซู จะ ตัง้เก๊า เยยีะ ก๋าน ของ พระเจ้า ยอหน์ บอก จาว 
อสิราเอล ตังหลาย เถิง เรือ่ง ก๋าน ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา เป้ือ 
แสดง วา่ กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว 25 เม่ือ ยอหน์ เยยีะ ก๋าน ต๋าม 
หน้าต้ี เกือบ เสรจ็ ก็ ถาม วา่ �หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เป๋น ใผ กา
ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ คน ต้ี ต้าน ตังหลาย กองถ้า แต่ ผ่อ เน่อ จะ มี แหม 
คน น่ึง มา เม่ือลูน ข้าพเจ้า เซิง่ ข้าพเจ้า บ่ ควร แม้แต่ จะ แก้ เจ้ื
อก มัด เกิบ ของ ต้าน�

26 �ป้ีน้อง ตังหลาย ต้ี เป๋น ลูก หลาน ของ อบัราฮมั กับ หมู่ 
ต้าน ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง พระเจ้า หื้อ ผ่อ ไว ้เน่อ
ถ้อยกํา เรือ่ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ี ได้ ส่ง มา เถิง เฮา ตัง
หลาย แล้ว 27 ส่วน จาว อสิราเอล ต้ี อาศัย อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม 
กับ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง บ่ หนั วา่ พระเยซู เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ ต้ี หมู่ เขา ตัดสิน ลงโต้ษ พระองค์ น้ัน ก็ 
เป๋น ไป ต๋าม กํา ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ต้ี อา่น กู้ วนั สะบาโต 28 ขนาด วา่ หมู่ เขา หา ความ ผิด บ่ ได้ ต้ี 
จะ ฆ่า พระองค์ แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั ฮอ้ง ขอ หื้อ ปีลาต ฆ่า พระองค์ 
เหยี 29 เม่ือ หมู่ เขา เยยีะ สําเรจ็ ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์เขียน ไว ้เก่ียว
กับ พระเยซู แล้ว มี คน เอา ศพ ของ พระองค์ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง 
เขน แล้ว เอา ไป วาง ไว ้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ 30แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
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พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 31 พระเยซู ป๋ากฏ ตัว๋ หื้อ คน ต้ี 
เกย เตียวตาง กับ พระองค์ จาก แควน้ กาลิลี ไป กรุง เยรูซาเล็ม 
หนั เป๋น เวลา หลาย วนั ต๋อน น้ี หมู่ เขา เป๋น พยาน เล่า เรือ่ง ของ 
พระองค์ หื้อ จาว อสิราเอล ตังหลาย ฟัง

32 �ต้ี เฮา สอง คน มา ต้ี น่ี ก็ เป้ือ บอก ข่าวดี หื้อ ต้าน ตังหลาย 
ฟัง คือ พระ สัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ 
เฮา ไว้ พระองค์ ก็ ตอบ พระสัญญา น้ี สําหรบั หมู่ เฮา ต้ี เป๋น ลูก 
หลาน ของ หมู่ เขา ครบ แล้ว 33 โดย เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน หนังสือ สดุดี บท ต้ี สอง วา่
�เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา

วนั น้ี เฮา ได้ เป๋น ป้อ ของ เจ้า�ฏ
34 พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่ หื้อ ตัว๋ 
เน่า น้ัน เหมือน ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�เฮา จะ หื้อ ปอน ต้ี แน่นอน กับ ศักดิสิ์ทธิ ์แก่ ต้าน

ต้ี สัญญา ไว ้กับ กษัตรยิ ์ดาวดิ น้ัน�ฒ
35 ก็ มี แหม ข้อ น่ึง ใน พระคัมภีร ์ต้ี อู ้วา่
�พระองค์ จะ บ่ หื้อ องค์ บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ เป่ือย เน่า ไป�ณ
36 กษัตรยิ ์ดา วดิ บ่ ได้ อู ้หมาย เถิง ตัว๋ เก่า ยอ้น ต้าน ฮบั ใจ๊ 
พระเจ้า ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ใน เวลา มี จีวติ อยู่
เม่ือ ต๋าย ไป ศพ ของ ต้าน ก็ ฝัง ไว ้ใน ต้ี ฝังศพ ของ ป้อ อุย๊ แม่
หม่อน แล้ว ก็ เป่ือย เน่า ไป 37 แต่ พระเยซู ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน บ่ เป่ือย เน่า เลย

38 �ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย โดย สิง่ ต้ี พระเยซู ได้ 
เยยีะ ข้าพเจ้า บอก หื้อ ฮู ้วา่ มี ก๋าน ยกโต้ษ บาป 39 โดย พระเยซู
กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ จะ ป๊น บาป โต้ษ กู้ อยา่ง ต้ี คน ถือ 
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บท บัญญัติ ของ โมเสส บ่ สามารถ ป๊น บาป โต้ษ ได้ 40จง หละวงั 
หื้อ ดี เป้ือ กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี อู ้ไว ้
น้ัน จะ บ่ เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน คือ
41 �ผ่อ เน่อ เจ้า ตังหลาย ต้ี ดูถูก ดู แควน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า

หื้อ เจ้า ตังหลาย งดื ใน ใจ๋ แล้ว พินาศ ฉิบหาย
ยอ้น เฮา จะ เยยีะ สิง่ น่ึง ใน สมัย ของ เจ้า ตังหลาย เซิง่ เป๋น สิง่ ต้ี 

เจ้า จะ บ่ เจ้ือ
แม้วา่ มี คน มา บอก ก็ ต๋าม�ด �

42 ต๋อน ต้ี เปาโล กับ บารนาบัส ก่ําลัง เตียว ออก ไป จาก ธรรม
ศาลา น้ัน ก็ มี คน มา ออ้นวอน ขอ หื้อ ป๊ิก มา อู ้เรือ่ง น้ี แหม ใน วนั 
สะบาโต ต่อ ไป 43หลังจาก คน ออก จาก ต้ี ประชุม น้ัน แล้ว ก็ ปา 
กัน๋ ป๊ิก บ้าน ใผ เฮอืน มัน แต่ มี จาว ยวิ หลาย คน ตึง คน ต่างจ้าด 
หลาย คน ต้ี เข้า ฮตี ศาสนา ยวิ กับ เครง่ ศาสนา ตวย เปาโล กับ 
บารนาบัส ไป ต้าน ตึง สอง จัก๊จวน หื้อ หมู่ เขา เป้ิง พระคุณ ของ 
พระเจ้า อยา่ง มัน่คง

44 ใน วนั สะบาโต ถัด ไป คน เกือบ เส้ียง ตึง เมือง มา จุมนุม 
กัน๋ ฟัง ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 45 เม่ือ จาว ยวิ หนั หมู่ 
คน ปา กัน๋ มา จํา๋นวน นัก ก็ ขอย ขนาด จึง อู ้คัดค้าน กํา ของ 
เปาโล อยา่ง หยาบคาย 46แต่ เปาโล กับ บารนาบัส อู ้อยา่ง บ่ กัว๋ 
ใผ วา่ �จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง อู ้เถิง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ฟัง ก่อน แต่ เม่ือ ต้าน ตังหลาย บ่ เอา กับ หนั วา่ ตัว๋ เอง น้ี 
บ่ เหมาะ บ่ เปิง ต้ี จะ ฮบั จีวติ นิรนัดร ์แล้ว จาอัน้ หมู่ เฮา จะ ปา กัน๋ 
ไป หา คน ต่างจ้าด 47 ยอ้น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ หมู่ เฮา ผ่าน ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย ก่อน วา่
�เฮา แต่งตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น แสง สวา่ง กับ คน ต่างจ้าด

เป้ือ คน ตึง โลก จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ผ่าน เจ้า�ต �
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48 เม่ือ คน ต่างจ้าด ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ดีอกดีใจ๋ กับ สรรเสรญิ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สําหรบั ถ้อยกํา ของ พระองค์ แล้ว คน ต้ี 
พระเจ้า เลือก ไว ้เป้ือ จะ ฮบั จีวติ นิรนัดร์ ก็ ฮบัเจ้ือ พระองค์

49 ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ แผ่ ขยาย ออก ไป ใคว ่ดิน
แดน แถว น้ัน 50 แต่ หมู่ จาว ยวิ ไป สุ่ย หมู่ แม่ญิง คน ต่างจ้าด ต้ี 
มี ฐานะ ดี กับ นับถือ พระเจ้า ตึง หมู่ ป้อจาย ต้ี เป๋นใหญ่ เป๋นโต 
ใน เมือง หื้อ ปา กัน๋ ค่ําเข แล้ว ไล่เหบิ เปาโล กับ บารนาบัส ออก 
ไป จาก ดินแดน ของ หมู่ เขา เหยี 51 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส 
ปา กัน๋ ปัด ขี้ฝุ่น ต้ี ติด ตีน๋ เป๋น ก๋าน บ่ ยอมฮบั หมู่ เขา แล้ว ปา กัน๋ 
เตียวตาง ไป เมือง อิโคนียูม 52 ส่วน หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ ดีใจ๋ ขนาด ตึง 
ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตวย

14
เปาโล กับ บารนาบัส อยู ่ต้ี เมือง อโิคนียูม

1 ต้ี เมือง อิโคนียูม หัน้ ก็ เหมือน กัน๋ คือ เปาโล กับ บารนาบัส 
เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ หมู่ ต้าน บอก ข่าวดี เก่ง ขนาด 
จ๋น จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด จํา๋นวน นัก ฮบัเจ้ือ 2 แต่ หมู่ จาว ยวิ 
ต้ี บ่ ยอม ฮบัเจ้ือ ปา กัน๋ สุ่ย คน ต่างจ้าด หื้อ โขด หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ
3 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ อยู ่ต้ี หัน้ เมิน นักแก แล้ว บอก 
เรือ่ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ พระองค์ พิสูจน์ วา่ ถ้อย
กํา ต้ี หมู่ เขา อู ้เก่ียวกับ พระคุณ ของ พระองค์ เป๋น แต๊ โดย โผด 
หื้อ หมู่ เขา เยยีะ หมายสําคัญ กับ ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ต่าง ๆ ได้ 4คน 
ตังหลาย ใน เมือง น้ัน แตก ออก เป๋น สอง หมู่ หมู่ น่ึง อยู ่ฝ่าย จาว 
ยวิ แหม หมู่ น่ึง อยู ่ฝ่าย อคัรทูต

5 คน ต่างจ้าด กับ จาว ยวิ บาง คน ฮว่ม กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ 
เขา ปา กัน๋ วาง แผนก๋าน จะ เยยีะ ฮา้ย ตึง จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง 
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เปาโล กับ บารนาบัส หื้อ ต๋าย 6 แต่ ต้าน ตึง สอง ฮู ้แผนก๋าน น้ี 
เหยี ก่อน จึง หนี ไป ต้ี เมือง ลิสตรา กับ เมือง เดอรบ์ี ใน แควน้ ลิ
คาโอเนีย กับ หมู่ บ้านนอก ต๋าม หมู่ เมือง แวด น้ัน 7 ต้ี หัน้ ต้าน 
ตึง สอง ก็ ยงั บอก ข่าวดี แหม

เปาโล อยู ่ใน เมือง ลิสตรา กับ เมือง เดอรบ์ี
8 ต้ี เมือง ลิสตรา มี ป้อจาย ตีน๋ บ่ ดี คน น่ึง น่ัง อยู่ เขา เตียว 

บ่ ได้ มา ตัง้แต่ เกิด แล้ว 9 ป้อจาย คน น้ี ก่ําลัง น่ัง ฟัง เปาโล อู ้อยู่
เปาโล ก็ ปักต๋าผ่อ มา ต้ี เขา แล้ว หนั วา่ เขา มี ความ เจ้ือ ปอ ต้ี จะ 
ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย ได้ 10 เปาโล จึง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �ลุก ขึ้น 
ยนื� แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ ผะหลาด ลุก ขึ้น ยนื แล้ว เตียว ไป
11 เม่ือ คน ตังหลาย หนั สิง่ ต้ี เปาโล ได้ เยยีะ แล้ว น้ัน หมู่ เขา ก็ 
ปา กัน๋ เอิน้ เป๋น ภาษา ลิคาโอเนีย วา่ �หมู่ เทพเจ้า ได้ ตะแหลง 
เป๋น คน ๗ลง มา หา หมู่ เฮา แล้ว� 12 หมู่ เขา จึง ฮอ้ง บารนาบัส 
วา่ เทพเจ้า ซุส แล้ว ฮอ้ง เปาโล วา่ เทพเจ้า เฮอร์เมส ยอ้น วา่ 
เปาโล เป๋น คน อู๘้ 13 มี ศาล เทพเจ้า ซุส อยู ่นอก เมือง บ่ ไก๋ เต้า
ใด ปุโรหติ จู๋ง งวั ปู๊ หลาย ตัว๋ กับ ติว้ ปวง จ้อ ดอกไม้ หลาย ปวง 
มา ต้ี ปะตู๋ เมือง ยอ้น เขา กับ คน ตังหลาย ตัง้ใจ๋ จะ ถวาย เครือ่ง 
ปู่จา แก่ หมู่ อคัรทูต 14 แต่ เม่ือ บารนาบัส กับ เปาโล ฮู ้ข่าว จา
อัน้ ก็ สีก เส้ือผ้า ของ ตัว๋เก่า แล้ว ก็ ล่น เข้า ไป ก๋าง คน หมู่ น้ัน 
ฮอ้ง เอิน้ วา่ 15 �กํา เดียว ก่อน ต้าน ตังหลาย ปา กัน๋ เยยีะ จาอี ้
เยยีะ หยงั หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน บ่ดาย เหมือน กัน๋ หมู่ เฮา มา ต้ี น่ี 
เป้ือ บอก ข่าวดี หื้อ กับ หมู่ ต้าน เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ บิน่หลัง
ตํา๋ จาก สิง่ หมู่ น้ี ต้ี บ่ มี ก้า บ่ มี ประโยชน์ แล้ว เข้า มา หา พระเจ้า 
๗ 14:11 14:11 เกย มี เรือ่ง เล่า วา่ เทพเจ้า ซุส
กับ เทพเจ้า เฮอรเ์มส เกย ตะแหลง เป๋น คน มา แอว่ หา จาว เมือง ลิสตรา
๘ 14:12 14:12 เทพเจ้า ซุส เป๋น เทพเจ้า ใหญ่ ของ หมู่ เขา
เทพเจ้า เฮอรเ์มส เป๋น เทพเจ้า ผู้ มี หน้าต้ี ส่ือสาร นํา ข่าว มา บอก หมู่ เขา 
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ผู้ มี จีวติ อยู่ ต้ี สรา้ง ต๊องฟ้า แผ่นดิน โลก ต๊อง ทะเล กับ ของ 
ตึงหมด ต้ี อยู ่ใน ต้ี หมู่ น้ัน 16 ใน อดีต พระองค์ ยอม หื้อ คน แต่ 
ละ จ้าด เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า 17 แต่ โดย สิง่ ดี ๆ ต้ี เยยีะ ต่อ คน
พระองค์ ก็ หื้อ หลักฐาน มา บ่ เกย ขาด วา่ พระองค์ มี อยู่ อยา่ง 
เจ้น พระองค์ โผด หื้อ มี ฝน ตก จาก ต๊องฟ้า มี พืชผล ต๋าม หละ
ดู พระองค์ เล้ียงดู หื้อ ต้าน ตังหลาย กิน๋ อิม่ กับ เยยีะ หื้อ จ้ืนเจย
บาน ขนาด� 18 เถิงแม้ วา่ อู ้จาอี ้แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส ยงั 
หา้ม บ่ หื้อ คน ตังหลาย เอา งวั ถวาย เป๋น เครือ่ง ปู่จา แก่ หมู่ เขา 
เกือบ บ่ ได้

19 แล้ว มี จาว ยวิ บาง คน มา จาก เมือง อนัทิโอก กับ เมือง อิ
โคนียูม จัก๊จวน คน ตังหลาย เข้า ฮว่ม กับ หมู่ เขา แล้ว ปา กัน๋ 
เอา บ่าหนิ ขวา้ง เปาโล เม่ือ ก๊ึด วา่ เปาโล ต๋าย แล้ว ก็ ปา กัน๋ 
ลาก ออก ไป ไว ้นอก เมือง 20 แต่ หลังจาก หมู่ ผู้เจ้ือ ปา กัน๋ มา 
ยนื แวด เปาโล ไว้ ต้าน ก็ ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง วนั ต่อ มา 
เปาโล กับ บารนาบัส ก็ เตียวตาง ไป ต้ี เมือง เดอรบ์ี

เตียวตาง ป๊ิก อนัทิโอก ใน แควน้ ซีเรยี
21 เปาโล กับ บารนาบัส บอก ข่าวดี ใน เมือง เดอรบ์ี น้ัน มี คน 

เข้า มา ฮบัเจ้ือ จํา๋นวน นัก จาก น้ัน ต้าน ตึง สอง ปา กัน๋ ป๊ิก ไป 
เมือง ลิสตรา เมือง อิโคนียูม กับ เมือง อนัทิโอก 22 เป้ือ จ้วย 
หื้อ หมู่ ผู้เจ้ือ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น ตึง หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ต้ี จะ เจ้ือ 
มัน่คง ต่อไป แล้ว บอก หื้อ เขา ตังหลาย ฮู ้วา่ เฮา ตังหลาย จํา๋เป๋
น ต้อง ทน ความ ตุ๊กยาก ลําบาก ก่อน ต้ี จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า ได้ 23 เปาโล กับ บารนาบัส แต่งตัง้ ผู้ปกครอง ใน แต่ 
ละ ครสิตจักร ต้าน ตึง สอง อธษิฐาน กับ ถือ ศีล อด อาหาร แล้ว 
มอบ ผูป้กครอง หมู่ น้ัน ไว ้กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี หมู่ เขา เจ้ือ 
วางใจ๋ น้ัน
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24 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส เตียวตาง ผ่าน แควน้ ปิสิเดีย ไป 
แควน้ ปัมฟีเลีย 25 หลังจาก บอก ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ใน เมือง 
เปอร์กา แล้ว ก็ เตียวตาง ลง ไป เมือง อทัทาลิยา 26 ต้าน ตึง 
สอง น่ัง เฮอื จาก ต้ี น่ี ป๊ิก ไป เมือง อนัทิโอก ใน แควน้ ซีเรยี เซิง่ 
เป๋น สถานต้ี ผู้เจ้ือ ได้ อธษิฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว ้กับ พระเจ้า 
หื้อ ผ่อกอย ต๋าม ความ ดี ของ พระองค์ สําหรบั งาน ต้ี ได้ เยยีะ 
เสรจ็ แล้ว บ่าเด่ียวน้ี

27 เม่ือ มา แผว แล้ว ต้าน ตึง สอง ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ มา จุมนุม 
กัน๋ แล้ว เล่า เถิง ก๋านงาน ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ ฮว่ม กับ หมู่ 
เขา ตึง เรือ่ง พระเจ้า หื้อ คน ต่างจ้าด มา ฮบัเจ้ือ ตวย 28 ต้าน 
ตึง สอง ก็ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ เป๋น เวลา เมิน

15
ก๋าน ประชุม ใน กรุง เยรูซาเล็ม

1 มี บาง คน เตียวตาง ลง มา จาก แควน้ ยูเดีย แล้ว สัง่ สอน 
หมู่ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ต้ี เมือง อนัทิโอก วา่ �ถ้า บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต 
ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ได้� 2 กํา
สอน จาอี ้เปาโล กับ บารนาบัส บ่ หนั ตวย สัก หน้อย จึง เถียง กัน๋ 
กับ หมู่ ต้ี สอน น้ัน อยา่ง หนัก หมู่ ผู้เจ้ือ จึง แต่งตัง้ เปาโล ตึง บา
รนาบัส กับ ผู้เจ้ือ บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ 
เป็ิกษา หารอื กับ หมู่ อคัรทูต ตึง หมู่ ผู้ปกครอง เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี

3 ครสิตจักร ก็ ส่ง คน หมู่ น้ี ออก เตียวตาง ไป เม่ือ ผ่าน แควน้ 
ฟีนิเซีย กับ แควน้ สะมาเรยี หมู่ ต้าน ก็ เล่า เรือ่ง วา่ คน ต่างจ้าด 
เข้า มา ฮบัเจ้ือ พระเจ้า หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ ฟัง จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ 
ดีใจ๋ ขนาด

4 เม่ือ เตียวตาง มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว หมู่ อคัรทูต กับ 
หมู่ ผู้ปกครอง กับ คน ใน คริสตจักร ก็ ปา กัน๋ มา ต้อนฮบั แล้ว 
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หมู่ เขา ต้ี เตียวตาง มา ก็ เล่า เรือ่ง กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า เยยีะ ผ่าน ตาง 
หมู่ เขา 5 แต่ ผู้เจ้ือ บาง คน ต้ี เป๋น สมาชกิ หมู่ ฟารสีิ ยนื ขึ้น อู ้วา่
�หมู่ คน ต่างจ้าด ต้ี ฮบัเจ้ือ จํา๋เป๋น ต้อง เข้า พิธ ีสุหนัต กับ ต้อง 
ถือ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ตวย�

6 ฝ่าย หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ผู้ปกครอง ใน คริสตจักร จึง จุมนุ
ม หารอื กัน๋ เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี 7 หลังจาก เป็ิกษา กัน๋ นัก แล้ว เป
โตร ก็ ยนื ขึ้น อู ้วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย เหย ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว เถิง เวลา 
หวัที น้ัน ต้ี พระเจ้า เลือก ข้าพเจ้า จาก ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน หื้อ ไป 
บอก ข่าวดี หื้อ คน ต่างจ้าด ฟัง เป้ือ เขา หมู่ น้ัน จะ ได้ ฮบัเจ้ือ
8 พระเจ้า ผู้ ฮู ้เถิง จิตใจ๋ ของ คน ดี แสดง หื้อ หนั วา่ ยอมฮบั คน 
ต่างจ้าด โดย หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ เขา เหมือน ต้ี 
หื้อ กับ หมู่ เฮา 9 พระองค์ บ่ แบ่ง หมู่ เขา หมู่ เฮา แต่ จะ ยกโต้
ษ บาป หมู่ เขา ยอ้น ความ เจ้ือ เหมือน กัน๋ 10 ถ้า จาอัน้ ลองดี 
พระเจ้า เยยีะ หยงั ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย เยยีะ หื้อ ผู้เจ้ือ ต่าง
จ้าด มี ภาระ เรือ่ง ก๋าน ถือ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส เซิง่ ตัว๋ 
หมู่ เฮา ตึง ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา ก็ เยยีะ บ่ ได้ 11 แต่ เฮา ตัง
หลาย เจ้ือ วา่ โดย พระคุณ ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หมู่ 
เฮา ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ เหมือน กับ หมู่ เขา�

12 คน ตังหลาย ปา กัน๋ ดัก ฟัง บารนาบัส กับ เปาโล เล่า เรือ่ง 
หมาย สําคัญ ตึง ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า เยยี ะ ผ่าน 
ตาง หมู่ เขา ต้ามก๋าง คน ต่างจ้าด 13 เม่ือ อู ้จบ แล้ว ยากอบ ก็ 
อู ้ขึ้น วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ฟัง เฮา กํา 14 เรือ่ง เม่ือ ต๋อน เก๊า ต้ี 
พระเจ้า หว่งใย คน ต่างจ้าด โดย เลือก คน ใน หมู่ เขา หื้อ เป๋น คน 
ของ พระองค์ ซีโมน ได้ บอก เฮา แล้ว 15 เรือ่ง น้ี ก็ เป๋น อยา่ง กํา 
ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน ไว ้วา่
16 �เม่ือลูน เฮา จะ ป๊ิก มา
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แล้ว อาณาจักร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ต้ี ยุบ ลง ไป แล้ว น้ัน
เฮา จะ สรา้ง ขึ้น ใหม่ กับ ฟ้ืนฟู หื้อ เหมือน เก่า

17 เป้ือ คน อื่น ๆ จะ เข้า มา หา เฮา องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
คือ คน ต่างจ้าด ต้ี เฮา ฮอ้ง มา เป๋น คน ของ เฮา

18 เรือ่ง เหตุ ก๋ารณ์ หมู่ น้ี เฮา ได้ บอก ตัง้แต่ โบราณ มา 
แล้ว�ถ �

19 ยากอบ ก็ อู ้ต่อ ไป วา่ �ข้าพเจ้า ก็ เลย หนั วา่ หมู่ เฮา บ่ ควร 
จะ กีด กัน๋ คน ต่างจ้าด ต้ี ก่ําลัง เข้า มา หา พระเจ้า 20 แต่ เฮา 
ควร จะ เขียน จดหมาย ไป บอก หมู่ เขา วา่ อยา่ง ต้ี น่ึง หา้ม กิน๋ 
อาหาร ต้ี เป๋น มลทิน ยอ้น ได้ เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว อยา่ง ต้ี 
สอง หา้ม เยยีะ บาป ตาง เพศ อยา่ง ต้ี สาม หา้ม กิน๋ จิน๊ สัตว ์ต้ี 
ถูก ฮดั คอ ต๋าย ต้ี เลือด ยงั ค้าง อยู ่ใน ตัว๋ กับ อยา่ง ต้ี ส่ี หา้ม กิน๋ 
เลือด 21 ยอ้น วา่ ตัง้แต่ โบราณ ใน กู้ เมือง จาว ยวิ ได้ บอก บท 
บัญญัติ ของ โมเสส กับ อา่น บท บัญญัติ น้ี ใน ธรรมศาลา กู้ วนั 
สะบาโต�

จดหมาย เถิง ผู้เจ้ือ คน ต่างจ้าด
22 แล้ว หมู่ อคัรทูต หมู่ ผู้ปกครอง กับ กู้ คน ใน คริสตจักร 

ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ปา กัน๋ หนั ตวย ต้ี จะ เลือก ป้อจาย บาง คน ใน 
หมู่ เขา หื้อ เตียวตาง ไป เมือง อนัทิโอก กับ เปาโล ตึง บารนาบัส
คน ต้ี ฮบั ก๋าน เลือก คือ ยูดาส ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ บารซับบาส กับ สิ
ลาส ตึง สอง คน น้ี เป๋น ผู้ นํา ของ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 23 แล้ว ก็ ฝาก 
จดหมาย ไป ตวย ใน จดหมาย เขียน วา่

จาก อคัรทูต ของ พระเยซู กับ หมู่ ผู้ปกครอง ผู้ เป๋น ป้ี น้อง 
ของ ต้าน ตังหลาย
ถ 15:18 15:18 อมส� 9:11-12
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ฝาก กํา สวสัดี มา เถิง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี เป๋น คน ต่างจ้า
ด ต้ี อยู ่ใน เมือง อนัทิโอก แควน้ ซีเรยี กับ แควน้ ซีลีเซีย

24 เน่ือง จาก หมู่ เฮา ได้ยนิ มา วา่ มี บาง คน ใน หมู่ เฮา อู ้หื้อ 
ต้าน ตังหลาย บ่ ม่วนใจ๋ กับ เยยีะ หื้อ วุน่วาย ใจ๋ แต่ หมู่ เฮา 
บ่ ได้ สัง่ หื้อ เขา มา บอก จาอัน้ 25 หมู่ เฮา ตึงหมด ตึงเส้ียง 
จึง ตกลง ใจ๋ ต้ี จะ เลือก บาง คน เป้ือ ส่ง มา หา ต้าน ตังหลาย 
พรอ้ม กับ บารนาบัส ตึง เปาโล ต้ี เฮา ฮกั ขนาด 26 ตึง สอง 
คน น้ี เป๋น คน ต้ี มอบ จีวติ ของ เขา เป้ือ ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ตังหลาย 27 ยอ้นจาอัน้ หมู่ เฮา 
จึง ใจ๊ ยูดาส กับ สิลาส มา หา เป้ือ จะ บอก เรือ่ง อนั เดียว กัน๋ 
กับ ข้อความ ต้ี หมู่ เฮา เขียน ไว ้ใน จดหมาย น้ี หื้อ ฟัง 28 คือ 
วา่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ เฮา หนั ดี ต้ี จะ บ่ หื้อ ต้าน ตัง
หลาย หนัก ใจ๋ ใน ข้อ น่ึง ข้อ ใด เวน้ สิง่ จํา๋เป๋น ต้ี ต้อง เยยีะ คือ
29 อยา่ง ต้ี น่ึง หา้ม กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ 
แล้ว อยา่ง ต้ี สอง หา้ม กิน๋ เลือด อยา่ง ต้ี สาม หา้ม กิน๋ จิน๊ 
สัตว ์ต้ี ถูก ฮดั คอ ต๋าย ต้ี เลือด ยงั ค้าง อยู ่ใน ตัว๋ อยา่ง ต้ี ส่ี หา้ม 
เยยีะ บาป ตาง เพศ ถ้า ต้าน ตังหลาย ถือ ข้อ หา้ม หมู่ น้ี ก็ นับ 
วา่ เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง แล้ว

ขอ หื้อ มี ความ สุข เน่อ
30 ครสิตจักร ก็ ส่ง บารนาบัส เปาโล ยูดาส กับ สิลาส ออก 

ไป แล้ว ป้อจาย ส่ี คน น้ี ก็ เตียวตาง ไป เมือง อนัทิโอก ต้ี หัน้ ต้าน 
หมู่ น้ัน ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ มา จุมนุม กัน๋ แล้ว เอา จดหมาย มอบ หื้อ 
กับ คน ตังหลาย น้ัน 31 เม่ือ อา่น จดหมาย น้ัน แล้ว ก็ ปา กัน๋ จ้ื
นอก จ้ืนใจ๋ ใน กํา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ น้ัน 32 ส่วน ยูดาส กับ สิลาส ต้ี เป๋น 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ อู ้หลาย กํา ต้ี หื้อ กํา๋ลังใจ๋ 
หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กับ เยยีะ หื้อ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น 33 หลัง
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จาก ยูดาส กับ สิลาส อยู ่ต้ี หัน้ บ่ ปอ เมิน สัก เต้าใด หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ 
ส่ง สิลาส กับ ยูดาส ป๊ิก เมือ หา หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี ใจ๊ เขา มา ก่อน จะ ไป
ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี เมือง อนัทิโอก ก็ ป๋ัน ปอน เขา หื้อ มี ความ สุข กับ 
ปลอดภัย ใน ก๋าน เตียวตาง๙ 35 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ ยงั 
อยู ่ใน เมือง อนัทิโอก ต่อ ต้าน ตึง สอง บอก ข่าวดี กับ สัง่ สอน 
ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ฮว่ม กับ คน อื่น ๆ หลาย คน

เปาโล แยก จาก บารนาบัส
36 เม่ือ เวลา ผ่าน ไป ปอ สมควร เปาโล อู ้กับ บารนาบัส วา่

�เฮา ป๊ิก ไป แอว่ หา หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต๋าม เมือง ต้ี เกย บอก ถ้อย
กํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ดี บ๋อ เป้ือ ผ่อ วา่ ความ เจ้ือ ของ หมู่ 
เขา เป๋น จาใด พ่อง� 37 บารนาบัส ก็ หนัตวย เขา ใค่ ปา ยอหน์ 
ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ มาระโก ไป ตวย 38 แต่ เปาโล หนั วา่ บ่ เปิง ต้ี จะ 
ปา เขา ไป ยอ้น มาระโก เกย ละ หมู่ เขา ไป ต๋อน ต้ี อยู ่เมือง ปัมฟี
เลีย กับ บ่ ได้ อยู ่ฮว่ม งาน กัน๋ ต่อไป 39แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส 
ก็ ผิดใจ๋ กัน๋ อยา่ง หนัก เถิง กับ ต้อง แยก ตาง กัน๋ บารนาบัส ปา 
มาระโก ลง เฮอื ไป ต้ี เกาะ ไซปรสั ตวย กัน๋ 40 ส่วน เปาโล เลือก สิ
ลาส เป๋น เป้ือน ฮว่ม เตียวตาง ก่อน จาก กัน๋ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
ก็ อธษิฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว ้กับ พระเจ้า หื้อ ผ่อกอย ต๋าม 
ความ ดี ของ พระองค์ 41 เปาโล กับ สิลาส ไป ใคว ่แควน้ ซีเรยี 
กับ แควน้ ซีลีเซีย เป้ือ จ้วย หื้อ หมู่ ผู้เจ้ือ ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ มี 
ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น

16
เปาโล กับ สิลาส ปา ทิโมธ ีไป ตวย

๙ 15:33 15:33 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 34 เขียน วา่
�ส่วน สิลาส หนั ดี ต้ี จะ อยู ่ต้ี หัน้�
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1 เปาโล ไป เมือง เดอรบ์ี กับ เมือง ลิสตรา ต้ี หัน้ มี สาวก ของ 
พระเยซู คน น่ึง จ้ือ ทิโมธี แม่ เป๋น ผู้เจ้ือ จาว ยวิ แต่ ป้อ เป๋น จาว 
กรกี 2 ทิโมธ ีเป๋น คน มี จ้ือ เสียง ดี ใน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง ลิ
สตรา กับ เมือง อโิคนียูม 3 เปาโล ใค่ ปา ทิโมธ ีฮว่ม เตียวตาง ไป 
ตวย กัน๋ จึง หื้อ ทิโมธ ีเข้า พิธ ีสุหนัต ก่อน เป้ือ เอาใจ๋ จาว ยวิ ตัง
หลาย ต้ี อยู ่ใน เมือง ตํา๋ หมู่ น้ัน ต้ี หมู่ เขา จะ ไป ยอ้น คน ตังหลาย 
ฮู ้วา่ ป้อ ของ ทิโมธ ีเป๋น จาว กรกี 4 เม่ือ ต้าน หมู่ น้ัน เตียว แอว่ 
ไป ต๋าม เมือง ต่าง ๆ น้ัน ก็ อู ้เรือ่ง ข้อ ตกลง จาก กรุง เยรูซาเล็ม 
ของ หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ผู้ปกครอง หื้อ ผู้เจ้ือ ตังหลาย ใน กู้ เมือง 
ฟัง เป้ือ จะ ได้ เยยีะ ตวย ต๋าม น้ัน 5 จึง เยยีะ หื้อ หมู่ ครสิตจักร 
ตังหลาย มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น กับ มี คน เข้า มา ฮบัเจ้ือ นัก 
ขึ้น ตึง วนั ๆ

เปาโล หนั นิมิต เป๋น เรือ่ง จาว มาซิโดเนีย
6 แล้ว เปาโล กับ คน ต้ี ไป ตวย กัน๋ ก็ เตียวตาง ผ่าน เขตแดน 

แควน้ ฟรีเจีย กับ แควน้ กาลาเทีย ยอ้น วา่ ใน เวลา น้ัน พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์บ่ หื้อ หมู่ ต้าน ไป บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี 
แควน้ เอเชยี 7 เม่ือ ต้าน หมู่ น้ัน มา แผว เขตแดน ของ แควน้ 
มิเซีย แล้ว ก็ ฮ ิจะ เข้า ไป ใน แควน้ บิธีเนีย แต่ พระวญิญาณ 
ของ พระเยซู ยงั บ่ หื้อ เข้า ไป เต้ือ 8 ต้าน หมู่ น้ัน จึง เตียวตาง 
ผ่าน แควน้ มิเซีย ไป เมือง โตรอสั ฮมิ ทะเล เหยี 9 ต๋อน เม่ือคืน 
เปาโล หนั นิมิต วา่ มี ป้อจาย จาว แควน้ มาซิโดเนีย คน น่ึง มา 
ยนื ออ้นวอน วา่ �ขอ มา จ้วย หมู่ เฮา จาว แควน้ มาซิโดเนีย กํา 
เต๊อะ� 10 หลังจาก เปาโล หนั นิมิต แล้ว หมู่ เฮา ตึงหมด ก็ ตัด
สินใจ๋ ไป ต้ี แควน้ มาซิโดเนีย ตันที โดย เข้าใจ๋ วา่ พระเจ้า ฮอ้ง 
หื้อ หมู่ เฮา ไป บอก ข่าวดี กับ จาว มาซิโดเนีย หัน้

นาง ลิเดีย ปา ครอบครวั เข้า มา ฮบัเจ้ือ
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11 จาก เมือง โตรอสั หมู่ เฮา น่ัง เฮอื สะเปา ลัด ซ่ือ ไป ต้ี เกาะ 
สาโมธรสั วนั ถัด มา ก็ ไป เถิง เมือง เนอาบุรี 12 จาก เมือง เนอ
าบุร ีน้ัน หมู่ เฮา ก็ ไป ต้ี เมือง ฟีลิปปี เซิง่ เป๋น เมือง สําคัญ ของ 
แควน้ มาซิโดเนีย กับ เป๋น เมือง ขึ้น ของ โรม ตวย หมู่ เฮา อยู ่ใน 
เมือง น้ี หลาย วนั

13 เม่ือ เถิง วนั สะบาโต หมู่ เฮา ออก จาก ปะ ตู๋ เมือง ไป ต้ี 
แม่น้ํา เฮา ก๊ึด กัน๋ วา่ จะ มี จาว ยวิ จุมนุม กัน๋ อธษิฐาน ใน ต้ี น่ึง 
ตัด๊ หัน้ เม่ือ ปะ แล้ว ก็ น่ัง อู ้กับ หมู่ แม่ญิง ต้ี มา จุมนุม กัน๋ อยู ่ต้ี 
หัน้ 14 มี แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ ลิเดีย มา จาก เมือง ธยิาทิรา เป๋น คน 
ขาย ผ้า สี ม่วง รากา แปง เป๋น คน นับถือ พระเจ้า เม่ือ ก่ําลัง ฟัง 
หมู่ เฮา อู ้อยู ่น้ัน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ เปิดใจ๋ ของ นาง หื้อ สนใจ๋ 
ถ้อยกํา ต้ี เปาโล อู ้น้ัน แล้ว นาง ก็ ฮบัเจ้ือ 15 เม่ือ แม่ญิง คน น้ัน 
ตึง สมาชกิ ใน ครอบครวั ของ นาง ฮบั บัพติศมา แล้ว นาง ก็ จัก๊
จวน หมู่ เฮา วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน ตังหลาย หนั วา่ ข้าเจ้า มี ความ เจ้ือ 
ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แต๊ ๆ แล้ว ก็ ขอ เจิญ ปา กัน๋ มา ยา้ง ต้ี บ้าน 
ของ ข้าเจ้า เต๊อะ� นาง จวน แล้ว จวน แหม จ๋น หมู่ เฮา ขัด บ่ ได้

เปาโล กับ สิลาส ถูก คอก ใน เมือง ฟีลิปปี
16 วนั น่ึง เม่ือ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ไป ต้ี จุมนุม อธษิฐาน มี สาว

ใจ๊ คน น่ึง มา ปะ หมู่ เฮา นาง เป๋น ขี้ข้า เจ้านาย หลาย คน นาง 
มี ผีหมอเม่ือ เข้า อยู่ เยยีะ หื้อ มี ความ สามารถ ตวายตัก๊ เรือ่ง
ราว ปาย หน้า ได้ นาง เซาะ สตางค์ หื้อ เจ้านาย เป๋น จํา๋นวน นัก
17 แม่ญิง คน น้ี เตียว ตวย ก้น เปาโล กับ หมู่ เฮา แล้ว เอิน้ วา่
�คน หมู่ น้ี เป๋น คน ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด เน่อ หมู่ เขา มา 
บอก วถีิตาง ต้ี จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ หื้อ กับ หมู่ ต้าน� 18 นาง 
เยยีะ จาอี ้ติดต่อ กัน๋ หลาย วนั ก๋วนใจ๋ เปาโล ขนาด จ๋น อด บ่ ได้
เปาโล จึง งวา้ย ไป สัง่ ผี ต้ี เข้า น้ัน วา่ �ใน นาม ตึง อาํนาจ ของ 
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พระเยซู ครสิต์ ข้า สัง่ หื้อ ออก จาก ตัว๋ นาง บ่าเด่ียว น้ี� แล้ว ผี 
ต๋น น้ัน ก็ ออก ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย

19 หมู่ เจ้านาย ของ แม่ญิง คน น้ัน หนั วา่ หมด โอกาส ต้ี จะ 
ได้ สตางค์ แล้ว จึง ยบั เปาโล กับ สิลาส ลาก ไป หา ผู้ มี อาํนาจ 
ตัดสิน ต้ี ข่วง ก๋าง เมือง 20 เม่ือ หมู่ เขา ปา มา เถิง หมู่ ผู้ พิพากษา 
คดี ทัว่ไป แล้ว ก็ อู ้วา่ �ไอ่ หมู่ น้ี เป๋น จาว ยวิ เข้า มา ก่อก๋วน ใน 
บ้าน เมือง ของ เฮา 21 เขา หมู่ น้ี มา สัง่ สอน จัก๊จวน หื้อ เจ้ือ ถือ 
ธรรมเนียม ต่าง ๆ ต้ี หมู่ เฮา จาว โรมัน บ่ ยอมฮบั กับ เยยีะ ตึง 
บ่ ได้ ยอ้น ผิด กฎหมาย� 22คน ตังหลาย ต้ี จุมนมุ ฟัง กัน๋ ก็ หลุ้ม 
เยยีะ หื้อ เปาโล กับ สิลาส หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป ก็ ใจ๊ ทหาร 
เข้า มา จัก๊ เส้ือผ้า ของ เปาโล กับ สิลาส ออก แล้ว สัง่ หื้อ เอา ไม้
แส้ เฆ่ียน หลัง

23 หลังจาก ทหาร เฆ่ียน ไป หลาย กํา แล้ว ก็ เอา ตัว๋ ไป ขัง ไว ้
ใน คอก หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป สัง่ นาย กุม คอก เฝ้า ไว ้หื้อ ดี
24 เม่ือ นาย กุม คอก ได้ ฮบั กําสัง่ แล้ว ก็ กุม ตัว๋ คน ตึง สอง ไป ขัง 
ไว ้ต้ี หอ้ง ขัง จัน๊ ใน แล้ว ใส่ ขื่อคา ต้ี แข้ง อยา่ง แน่นหนา

25 ประมาณ เต้ียงคืน เปาโล กับ สิลาส ก่ําลัง ปา กัน๋ อธษิฐาน 
ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระเจ้า อยู ่น้ัน นักโต้ษ คน อื่น ๆ ก็ ฟัง อยู่
26 จู่ ๆ ก็ เกิด แผ่นดินไหว แฮง ขนาด จ๋น ฐาน ของ คอก สัน่ สน่ัน 
ป่ัน ป๊ืน แล้ว ปะตู๋ กู้ บาน ก็ เปิด ออก หมด เจ้ือก เหล็ก ต้ี ล่าม นัก
โต้ษ หลวะ ออก หมด กู้ คน 27 นาย กุม คอก ต่ืน ขึ้น มา ก็ หนั ปะ
ตู๋ คอก ไข ออก หมด ก็ ก๊ึด วา่ นักโต้ษ หนี ออก ไป เส้ียง หมด แล้ว
เขา กัว๋ จะ มี โต้ษ จึง จัก๊ ดาบ ออก มา จะ ฆ่า ตัว๋ ต๋าย 28 แต่ เปาโล 
เอิน้ เสียง ดัง วา่ �หา้ม เยยีะ เน่อ หมู่ เฮา อยู ่น่ี กัน๋ หมด ลู้�

29 นาย กุม คอก ก็ เลย บอก หื้อ คน ต๋าม ไฟ ส่อง ผ่อ แล้ว ล่น 
เข้า ไป หมอบ ไหว ้ตีน๋ เปาโล กับ สิลาส ตัว๋ เขา สัน่ ถาบ ๆ ยอ้น 
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กัว๋ 30 แล้ว ปา ตึง สอง ออก มา จาก คอก ถาม วา่ �ต้าน ครบั
ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ จาใด เถิง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้�

31 เปาโล กับ สิลาส ก็ ตอบ วา่ �หื้อ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเยซู 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ต้าน ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตึง 
ครอบครวั ของ ต้าน กู้ คน ตวย� 32 ต้าน ตึง สอง ก็ สัง่ สอน ถ้อย
กํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ นาย กุม คอก กับ กู้ คน ต้ี อยู ่ใน 
บ้าน ของ เขา ฟัง 33 แม้ วา่ จะ เป๋น เม่ือคืน แล้ว นาย กุม คอก 
ก็ ยงั ปา เปาโล กับ สิลาส ไป ล้าง แผล ต้ี ถูก เฆ่ียน แล้ว เขา กับ 
สมาชกิ ใน ครอบครวั กู้ คน ก็ ฮบั บัพติศมา พรอ้ม กัน๋ หมด ตันที
34 หลังจาก น้ัน นาย กุม คอก ก็ ปา ต้าน ตึง สอง ไป บ้าน ของ เขา
แล้ว ยก ขันโตก ข้าว มา สู่ หมู่ เขา กิน๋ นาย กุม คอก กับ สมาชกิ ใน 
ครอบครวั ยนิดี ขนาด ยอ้น วา่ กู้ คน ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า แล้ว

35 แจ้งเจ๊า มา หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป สัง่ หมู่ เจ้าหน้าต้ี มา 
บอก นาย กุม คอก วา่ �ปล่อย ตัว๋ สอง คน น้ัน ไป เหยี เน่อ�

36 นาย กุม คอก ก็ ไป บอก เปาโล วา่ �หมู่ ผู้ พิพากษา คดี 
ทัว่ไป สัง่ หื้อ ปล่อย ตัว๋ ต้าน ตึง สอง ขอ หื้อ ไป อยู ่ดี มี สุข เต๊อะ�

37 แต่ เปาโล อู ้กับ หมู่ เจ้าหน้าต้ี วา่ �หมู่ เขา เอา ไม้แส้ เฆ่ียน 
หมู่ เฮา ต่อ หน้า คน ตัง หลาย แล้ว เอา ไป ขัง คอก โดย บ่ ยอม 
สอบสวน ก่อน แต่ หมู่ เฮา เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน เน่อ บ่าเด่ียว
น้ี จะ มา ไล่เหบิ หมู่ เฮา หื้อ ลัก มอบ ออก ไป จาอัน้ กา เยยีะ จาอี ้
บ่ ได้ เน่อ๑ หื้อ หมู่ เขา น้ัน มา ปา หมู่ เฮา ออก ไป�

38 หมู่ เจ้าหน้าต้ี จึง ไป รายงาน เรือ่ง น้ี ต่อ หมู่ ผู้ พิพากษา คดี 
ทัว่ไป เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ วา่ เปาโล กับ สิลาส เป๋น คน จ้าด โรมัน
ก็ ปา กัน๋ กัว๋ กับ ฮอ้นใจ๋ 39 ก็ มา ขอ สูมาลาโต้ษ ต้าน ตึง สอง แล้ว 
๑ 16:37 16:37 กฎหมาย โรมัน หื้อ สิทธ ิพิเศษ แก่ คน ต้ี ถือ สัญจ้าด โรมัน คือ
หา้ม ลง โต้ษ โดย ใจ๊ วธิ ีต้ี เยยีะ หื้อ ทรมาน 
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ปา ออก มา จาก คอก กับ ขอ หื้อ ต้าน ตึง สอง ออก จาก เมือง น้ี ไป 
เหยี 40 เม่ือ เปาโล กับ สิลาส ออก จาก คอก แล้ว ก็ ไป บ้าน ของ 
นาง ลิเดีย ต้ี หัน้ เปาโล กับ สิลาส ก็ ปะ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ แล้ว อู ้กํา 
ต้ี หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ น้ัน แล้ว ก็ ลา จาก กัน๋ ไป

17
เปาโล กับ สิลาส ใน เมือง เธสะโลนิก๋า

1 เม่ือ เปาโล กับ สิลาส เตียวตาง ผ่าน เมือง อมัฟีบุร ีกับ เมือง 
อปอลโลเนีย แล้ว ต้าน ตึง สอง ก็ มา แผว เมือง เธสะโลนิก๋า
ต้ี หัน้ มี ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 2 ต๋าม ปกติ เปาโล ก็ ไป ธรรม
ศาลา ใน วนั สะบาโต แล้ว อา้ง พระคัมภีร ์มา โต้ตอบ กับ หมู่ เขา 
รวม เป๋น เวลา สาม วนั สะบาโต 3 ต้าน อธบิาย พระคัมภีร ์กับ 
พิสูจน์ หื้อ หมู่ เขา หนั วา่ พระครสิต์ จํา๋เป๋น ต้อง ทนตุ๊ก จ๋น ต๋าย
แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปาโล อู ้วา่ �พระเยซู ต้ี ข้าพเจ้า 
บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง น้ี ละ คือ พระครสิต์� 4 มี จาว ยวิ บาง คน ใน 
หมู่ น้ัน ก็ ฮบัเจ้ือ จึง เข้า ฮว่ม กับ เปาโล ตึง สิลาส ก็ มี จาว กรกี จํา๋
นวน นัก ต้ี นับถือ พระเจ้า กับ แม่ญิง คน สําคัญ หลาย คน ก็ เข้า 
ฮว่ม ตวย

5 แต่ หมู่ จาว ยวิ ขอย จึง ไป เข้า กับ หมู่ นักเลง ต๋าม กาด จํา๋
นวน นัก ปา กัน๋ เยยีะ วุน่วาย ขึ้น ตึง เมือง หมู่ เขา ปา กัน๋ เข้า ไป 
ใน บ้าน ของ ยาโสน แล้ว ฮ ิเซาะ หา เปาโล กับ สิลาส เป้ือ จะ ลาก 
คอ หมู่ เขา ออก ไป หื้อ คน ตังหลาย 6 แต่ เม่ือ เซาะ บ่ ปะ หมู่ เขา 
ก็ ปา กัน๋ ไป ลาก ตัว๋ ยาโสน กับ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน ออก ไป หา 
เจ้าหน้าต้ี บ้านเมือง อู ้ใส่ ฮา้ย วา่ �ไอ่ หมู่ น้ัน เป๋น คน เยยีะ หื้อ 
วุน่วาย กู้ ต้ี บ่าเด่ียวน้ี ก็ มา ต้ี น่ี แล้ว 7 ยาโสน ต้อนฮบั ไอ ่หมู่ น้ัน 
ไว ้ใน บ้าน แล้ว หมู่ เขา ก็ เยยีะ ผิด กฎ ของ ซีซาร์ หมู่ เขา สอน วา่
มี กษัตรยิ ์แหม องค์ น่ึง จ้ือ เยซู�
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8 เม่ือ จาว เมือง ตังหลาย กับ เจ้าหน้าต้ี บ้านเมือง ได้ยนิ จา
อัน้ ก็ ฮอ้นใจ๋ 9 จึง สัง่ ยาโสน กับ ผู้เจ้ือ คน อื่น ๆ จ่าย ก้า ประกัน๋ 
ตัว๋ แล้ว ก็ ปล่อย ตัว๋ ไป

เปาโล กับ สิลาส ไป ต้ี เมือง เบโรอา
10 เม่ือ ค่ํา แล้ว หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ ส่ง เปาโล กับ สิลาส ไป เมือง 

เบโรอา เม่ือ ต้าน ตึง สอง คน ไป เถิง ต้ี หัน้ แล้ว ก็ เข้า ไป ใน ธรรม
ศาลา ของ จาว ยวิ 11 จาว ยวิ ต้ี น่ี มี ใจ๋ ยอมฮบั นัก เหลือ จาว ยวิ 
ใน เมือง เธสะโลนิก๋า หมู่ เขา ฮบั ฟัง กําสอน ของ เปาโล อยา่ง 
สนใจ๋ แล้ว ศึกษา พระคัมภีร ์ตึง วนั เป้ือ ใค่ ฮู ้วา่ สิง่ ต้ี เปาโล 
สอน น้ัน จะ เป๋น เรือ่ง แต๊ สัก มอกใด 12 ยอ้นจาอี ้มี จาว ยวิ 
หลาย คน มา ฮบัเจ้ือ ก็ มี แม่ญิง จาว กรกี ต้ี มี ฐานะ ดี กับ ป้อจาย 
จาว กรกี หลาย คน ฮบัเจ้ือ ตวย 13 แต่ เม่ือ จาว ยวิ ใน เมือง เธ
สะโลนิก๋า ฮู ้วา่ เปาโล มา สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี เมือง 
เบโรอา ก็ ปา กัน๋ มา ต้ี หัน้ แล้ว สุ่ย จาวบ้าน จาว เมือง หื้อ ต่อ
ต้าน เปาโล 14 หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จึง ส่ง เปาโล ออก เตียวตาง ไป 
ต้ี ฮมิ ฝ่ัง ทะเล ตันที แต่ สิลาส กับ ทิโมธ ียงั อยู ่ต้ี เมือง เบโรอา 
น้ัน 15 หมู่ คน ต้ี ปา เปาโล ไป ส่ง น้ัน ก็ ปา ต้าน ลง เฮอื ไป แผว 
เมือง เอเธนส์ เปาโล ฝาก กํา สัง่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ไป บอก สิลาส กับ 
ทิโมธ ีวา่ หื้อ ตึง สอง คน ขะใจ๋ มา ตวย หา เปาโล เวย ๆ เม่ือ หมู่ 
เขา ฮบั กํา แล้ว ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก ไป เมือง เบโรอา

เปาโล อยู ่ใน เมือง เอเธนส์
16 ต๋อน ต้ี เปาโล ก่ําลัง รอ ถ้า สิลาส กับ ทิโมธ ีใน เมือง เอเธนส์ 

หัน้ ต้าน ลําบาก ใจ๋ ยอ้น หนั ฮูป เคารพ เต๋ม บ้าน เต๋ม เมือง ไป 
หมด

17 ยอ้นจาอัน้ ต้าน จึง ยก เหตุผล มา ถกเถียง กับ จาว ยวิ กับ 
จาว กรกี ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ตึง คน 
ต้ี อยู ่ใน ข่วง ก๋าง เมือง ตึง วนั 18 มี นัก ปราชญ์ ใน หมู่ ของ เอปิ
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คูเรยีน๒ กับ หมู่ สโตอกิ๓ บาง คน มา เถียง กับ เปาโล บาง คน 
ก็ อู ้วา่ �คน เก็บ ขี้ซาก ความ ฮู ้ต้ี บ่ มี สาระ จะ เอา อะหยงั มา อู ้
หื้อ เฮา ฟัง� บาง คน ก็ อู ้วา่ �ฟัง ผ่อ เหมือน วา่ เขา บอก เถิง 
เทพเจ้า ต่าง ประเทศ� หมู่ เขา อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ เปาโล ก่ําลัง 
สอน เรือ่ง พระเยซู กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 19 หมู่ เขา 
จึง ปา เปาโล ไป ต้ี สภา อาเรโอปากัส แล้ว ถาม วา่ �จ้วย อธบิาย 
กําสอน ใหม่ ของ ต้าน หื้อ หมู่ เฮา ฮู ้น่อย วา่ เป๋น จาใด 20 ยอ้น 
ต้าน เอา เรือ่ง แปลก มา เล่า หื้อ ฟัง หมู่ เฮา จึง ใค่ ฮู ้วา่ เรือ่ง น้ี มี 
ความหมาย วา่ จาใด� 21 ( จาว เอเธนส์ กับ คน ต่างจ้าด ต้ี อยู ่
เมือง เอเธนส์ น้ัน ซอบ อู ้กับ ฟัง เรือ่ง ใหม่ ตลอด )

22 เปาโล ก็ ยนื ขึ้น อู ้ใน สภา อาเรโอปากัส วา่ �จาว เอเธนส์ 
ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า แยง ผ่อ แล้ว หนั วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน 
เครง่ ศาสนา ใน กู้ ด้าน 23 ยอ้น ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า มา เถิง เมือง น้ี ก็ 
ผ่อ หนั สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เคารพ ปู่จา หลาย อยา่ง ต๋าม ตาง แล้ว ก็ ปะ 
แต้น ปู่จา อนั น่ึง เขียน วา่ �แก่ เทพเจ้า ต้ี บ่ ฮูจั้ก� เทพเจ้า องค์ 
น้ี ละ ต้ี ต้าน ตังหลาย บ่ ฮูจั้ก แต่ ก็ ยงั นมัสก๋าน กําเดียว ข้าพเจ้า 
จะ บอก หื้อ ฮู้

24 �เทพเจ้า องค์ น้ี ละ คือ พระเจ้า ผู้ ต้ี สรา้ง โลก กับ ซะป๊ะ 
กู้ อยา่ง ใน โลก น้ี พระองค์ เป๋น เจ้า เหนือ ต๊องฟ้า กับ แผ่นดิน 
โลก จึง บ่ ได้ อาศัย อยู ่ใน วหิาร ต้ี แป๋ง ขึ้น จาก มือ คน 25พระเจ้า 
บ่ ต้อง หื้อ มนษุย ์มา ฮบัใจ๊ พระองค์ เหมือน กับ วา่ พระองค์ ต้อ
งก๋าน อะหยงั ยอ้น วา่ พระองค์ หื้อ จีวติ กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง แก่ 
มนษุย์ 26 จาก มนษุย ์คน น่ึง พระองค์ สรา้ง มนษุย ์กู้ จ้าด สืบ 
๒ 17:18 17:18 เป๋น หมู่ ต้ี เจ้ือ วา่ เป้าหมาย ของ จีวติ คือ ก๋าน ม่วน
สบาย ๓ 17:18 17:18 เป๋น หมู่ คน ต้ี เน้น เรือ่ง ก๋าน มี เหตุผล
สรา้ง คุณธรรม ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ กับ ฮบัใจ๊ สังคม
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สายเลือด เดียว กัน๋ หื้อ ไป อยู ่ใคว ่โลก ต๋าม เขตแดน กับ เวลา ต้ี 
พระองค์ กํา๋หนด ไว ้ล่วงหน้า สําหรบั หมู่ เขา 27 พระองค์ เยยีะ 
จาอี ้ก็ เป้ือ จาว โลก จะ เซาะ หา พระองค์ แล้ว อาจ จะ ซวาม หา 
จ๋น ปะ พระองค์ แต่ แต๊ ๆ แล้ว พระองค์ บ่ ได้ อยู ่ไก๋ จาก หมู่ เฮา 
แต่ ละ คน เลย 28 อยา่ง มี คน เกย อู ้ไว ้วา่ �ยอ้น พระองค์ เยยีะ 
หื้อ หมู่ เฮา มี จีวติ ดิน้ต๊วง ได้ กับ เป๋น อยู�่ แล้ว ก็ มี นัก เขียน 
ค่าว ใน หมู่ ต้าน เกย เขียน วา่ �หมู่ เฮา ตังหลาย เป๋น เจ๊ือสาย 
ของ พระองค์�

29 �ยอ้นจาอัน้ เม่ือ หมู่ เฮา เป๋น เจ๊ือสาย ของ พระเจ้า แล้ว
หมู่ เฮา ก็ บ่ ดี ก๊ึด วา่ พระองค์ เป๋น เหมือน ฮูป เคารพ ต้ี คน ก๊ึด 
ออกแบบ แป๋ง มา จาก คํา จาก เงนิ กาวา่ จาก บ่าหนิ 30 สมัย 
ตะก่อน มนษุย ์บ่ ฮู ้เรือ่ง เก่ียวกับ พระเจ้า พระเจ้า ก็ บ่ ถือ โต้ษ 
อะหยงั แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระองค์ สัง่ หื้อ มนษุย ์ตึงหมด ใน กู้ ต้ี 
กลับใจ๋ จาก บาป 31 ยอ้น พระองค์ กํา๋หนด วนั น่ึง ไว ้แล้ว เป๋น 
วนั ต้ี พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ใน โลก น้ี อยา่ง ยุติธรรม โดย ป้อ
จาย คน น่ึง ต้ี พระองค์ แต่งตัง้ ไว้ พระองค์ ก็ พิสูจน์ เรือ่ง น้ี หื้อ กู้ 
คน ฮู้ โดย หื้อ คน น้ัน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�

32 เม่ือ หมู่ เขา ฟัง เรือ่ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บาง คน 
ใค่หวั ใส่ แต่ บาง คน ก็ อู ้วา่ �เฮา ใค่ ฟัง ต้าน อู ้เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี 
แหม� 33 จาก น้ัน เปาโล ก็ จาก หมู่ เขา ไป 34 แต่ มี บาง คน เข้า 
ฮว่ม กับ เปาโล แล้ว ฮบัเจ้ือ ใน หมู่ คน ต้ี ฮบัเจ้ือ มี คน น่ึง จ้ือ ดิโอ
นิสิอสั เขา เป๋น สมาชกิ ของ สภา อาเรโอปากัส กับ แม่ญิง คน 
น่ึง จ้ือ ดามารสิ รวม กับ คน อื่น ๆ ตวย

18
เปาโล ใน เมือง โครนิธ์
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1 หลังจาก น้ัน เปาโล ก็ ออก จาก เมือง เอเธนส์ ไป เมือง โค
รนิธ์ 2 ต้ี หัน้ ต้าน ได้ ฮู้จัก จาว ยวิ สอง คน จ้ือ อาควลิลา กับ เมีย 
ของ เขา จ้ือ ปรสิคา อาควลิลา เป๋น จาว แควน้ ปอนทัส ตึง สอง 
คน ลุก จาก ประเทศ อติาลี เม่ือ บ่ เมิน มา น่ี ยอ้น จักรพรรดิ คลา
วดิอสั สัง่ หื้อ จาว ยวิ กู้ คน ออก ไป จาก กรุง โรม เปาโล ก็ ไป หา 
เขา ตึง สอง 3 แล้ว อยู ่กับ หมู่ เขา กับ เยยีะ ก๋าน ตวย กัน๋ ยอ้น วา่ 
เปาโล เป๋น สล่า แป๋ง เต็นท์ เหมือน กัน๋ 4 กู้ วนั สะบาโต เปาโล จะ 
ไป ยก เหตุ ผล โต้เถียง ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เป้ือ จัก๊จวน 
จาว ยวิ กับ จาว กรกี หื้อ มา เจ้ือ ใน สิง่ ต้ี อู ้เก่ียวกับ พระเยซู

5 เม่ือ สิลาส กับ ทิโมธ ีเตียวตาง จาก แควน้ มาซิโดเนีย มา 
เถิง แล้ว เปาโล ก็ ใจ๊ เวลา เต๋มต้ี เตสนา กับ เป๋น พยาน ต่อ จาว 
ยวิ วา่ พระครสิต์ น้ัน คือ พระเยซู 6 แต่ เม่ือ จาว ยวิ หมู่ น้ัน ต่อ
ต้าน กับ อู ้หยาบคาย ต่อ เปาโล ต้าน ก็ ปัด ขีฝุ่้น ออก จาก เส้ือผ้า 
แสดง หื้อ หนั วา่ บ่ หนั ตวย หมู่ เขา แล้ว บอก วา่ �ถ้า พระเจ้า ลง
โต้ษ ต้าน ตังหลาย ก็ หา้ม ยู ้โต้ษ ใส่ คน อื่น เน่อ ส่วน ตัว๋ ข้าพเจ้า 
ก็ บ่ ต้อง ฮบัผิดชอบ ต้าน ตังหลาย แหม แล้ว ตัง้แต่ บ่าเด่ียวน้ี 
เป๋น ต้น ไป ข้าพเจ้า จะ ไป หา คน ต่างจ้าด� 7 เปาโล ก็ ออก จาก 
ธรรมศาลา แล้ว เข้า ไป อยู ่ใน บ้าน ของ ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ทิทิ
อสั ยุสทัส ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด แต่ นับถือ พระเจ้า บ้าน ของ เขา 
อยู ่แหมะ กับ ธรรมศาลา 8 ครสิปัส ต้ี เป๋น นาย ธรรมศาลา กับ 
สมาชกิ ใน ครอบครวั ของ เขา กู้ คน ก็ ฮบัเจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
จาว โครนิธ ์หลาย คน ฟัง เปาโล อู ้ก็ ฮบัเจ้ือ แล้ว ฮบั บัพติศมา

9 คืน น่ึง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บอก เปาโล ตาง นิมิต วา่ �บ่ ถ้า 
กัว๋ หื้อ บอก ข่าวดี ต่อ ไป ติก ๆ หา้ม เลิก เน่อ 10 เฮา อยู ่กับ เจ้า
จะ บ่ มี ใผ เข้า มา เยยีะ ฮา้ย ต่อ เจ้า ยอ้น ใน เมือง น้ี มี คน จํา๋นวน 
นัก ต้ี เป๋น คน ของ เฮา� 11 เปาโล จึง อยู ่ใน เมือง โครนิธ ์สัง่ สอน 
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ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เป๋น เวลา น่ึง ป๋ี เกิง่
เปาโล ถูก ยบั ไป หา กัลลิโอ

12 ต๋อน ต้ี กัลลิโอ เป๋น เจ้าเมือง แควน้ อาคายา น้ัน จาว ยวิ 
ปา กัน๋ หลุ้ม ใส่ เปาโล แล้ว ก็ ปา ไป ต้ี ศาล 13 หมู่ เขา ฟ้อง กัลลิโอ 
วา่ �ป้อจาย คน น้ี จัก๊จวน หื้อ คน ไป นมัสก๋าน พระเจ้า ใน ตาง ต้ี 
ผิด กฎหมาย�

14 เม่ือ เปาโล ก่ํา ลัง จะ อู ้แก้ ข้อ กล่าว หา กัล ลิ โอ ก็ บอก 
กับ หมู่ จาว ยวิ วา่ �ฟัง ก่อน จาว ยวิ ตังหลาย ถ้า เป๋น เรือ่ง คดี 
อาญา บ่ วา่ จะ หนัก จะ เบา ก็ มี เหตุผล ปอ ต้ี เฮา จะ อด ฟัง กํา 
ฟ้อง ของ เจ้า ตังหลาย เน่อ 15 แต่ น่ี เป๋น เรือ่ง โต้แยง้ เก่ียวกับ 
กํา ต้ี ใจ๊ จ้ือ ต้ี ฮอ้ง ตึง บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน หื้อ ไป จัดก๋าน 
เอา คน เดียว ก็ แล้ว กัน๋ เฮา บ่ ตัดสิน เรือ่ง จาอี�้ 16 แล้ว กัลลิโอ 
ก็ ไล่ คน ตึงหมด หื้อ ออก ไป จาก ศาล

17 คน ตังหลาย จึง ไป ยบั โสสเธเนส ต้ี เป๋น นาย ธรรมศาลา 
มา บุบ ตี ๋ต่อ หน้า ศาล แต่ กัลลิโอ ก็ บ่ สนใจ๋ หมู่ เขา

เปาโล ป๊ิก ไป เมือง อนัทิโอก
18 เปาโล ก็ อยู ่ต้ี เมือง โครนิธ ์ต่อ แหม เวลา น่ึง แล้ว ลา หมู่ 

ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ไป เมือง เคนเครยี อยู ่ใก้ กัน๋ หัน้ แต่ ก่อน ต้ี เปาโล 
จะ ลง เฮอื ต้ี ต้า เฮอื เมือง น้ัน ต้าน โก๋น หวั ของ ตัว๋เก่า๔ ยอ้น 
วา่ เกย บน ตัว๋ ไว ้กับ พระเจ้า แล้ว ไป แควน้ ซีเรยี ฮว่ม กับ ปริส
คา กับ อาควลิลา 19 เม่ือ ปา กัน๋ มา แผว เมือง เอเฟซัส เปาโล ก็ 
ปล่อย ปรสิคา กับ อาควลิลา ไว ้ต้ี หัน้ แล้ว เข้า ไป ใน ธรรมศาลา 
ของ จาว ยวิ ยก เหตุผล มา โต้เถียง กับ หมู่ จาว ยวิ ใน หัน้ 20 แล้ว 
หมู่ เขา ขอ หื้อ ต้าน อยู ่ต่อ ไป แหม แต่ เปาโล บ่ ยอม อยู่ 21 แต่ 
ก่อน ต้ี เปาโล จะ ลา หมู่ เขา ไป ต้าน บอก วา่ �ถ้า เป๋น ความ ต้อ
๔ 18:18 18:18 ก๋าน โก๋น หวั เป๋น วฒันธรรม ของ จาว ยวิ
เป้ือ แสดง วา่ สิน้สุด ก๋าน บน แล้ว



กิจก๋าน 18:22 lxxii กิจก๋าน 18:28

งก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จะ ป๊ิก มา หา ต้าน ตังหลาย แหม�
แล้ว เปาโล ก็ ลง เฮอื ออก จาก เมือง เอเฟซัส

22 เม่ือ เฮอื มา แผว ฝ่ัง เมือง ซีซารยีา แล้ว เปาโล ขึ้น ไป แอว่ 
หา ครสิตจักร ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ก็ ลวด ไป เมือง อนัทิโอก
23 หลังจาก อยู ่ต้ี เมือง อนัทิโอก ได้ หวา่ง น่ึง เปาโล ก็ เตียวตาง 
ไป ใคว ่แควน้ กาลาเทีย กับ แควน้ ฟรีเจีย เป้ือ เยีย่ม ผู้เจ้ือ ตัง
หลาย กับ จ้วย หื้อ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น

ก๋าน งาน ของ อปอลโล
24 มี ป้อจาย จาว ยวิ คน น่ึง จ้ือ อปอลโล มา เมือง เอเฟซัส เขา 

เกิด ต้ี เมือง อเล็กซานเดรยี เป๋น คน ต้ี อู ้เก่ง กับ มี ความ ฮู ้พระ
คัมภีร ์เป๋น อยา่ง ดี 25 อปอลโล คน น้ี ฮบั ก๋าน อบรม จ๋น ฮู ้เถิง 
วถีิตาง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เขา สัง่ สอน เรือ่ง ของ พระเยซู 
อยา่ง กระตือรอืรน้ ถูกต้อง แม่นยาํ แต่ เขา ฮู ้ก้า เรือ่ง บัพติศ
มา ต้ี ยอหน์ สัง่ สอน เต้าอัน้ 26 อปอลโล อู ้เรือ่ง ของ พระเยซู 
อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เม่ือ ปริสคา กับ อา
ควลิลา ได้ยนิ เขา อู้ ก็ ปา อปอลโล มา ต้ี บ้าน ของ หมู่ เขา แล้ว 
อธบิาย วถีิตาง ของ พระเจ้า หื้อ เข้าใจ๋ นัก ขึ้น

27 เม่ือ อปอลโล ใค่ ไป ต้ี แควน้ อาคายา หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ หื้อ 
กํา๋ลังใจ๋ เขา กับ เขียน จดหมาย ไป เถิง ผูเ้จ้ือ ต้ี หัน้ วา่ ขอ หื้อ ต้อน
ฮบั เขา ตวย เม่ือ อปอลโล ไป แผว แควน้ อาคายา แล้ว ก็ จ้วย
เหลือ คน หมู่ น้ัน ต้ี ฮบัเจ้ือ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า 28 ยอ้น 
อปอลโล โต้แยง้ หมู่ จาว ยวิ อยา่ง หนักแน่น ต่อ หน้า คน ใน ต้ี 
สาธารณะ โดย ยก ข้อ พระคัมภีร ์พิสูจน์ วา่ พระเยซู คือ พระ
ครสิต์ หมู่ จาว ยวิ ก็ เถียง บ่ ได้

19
เปาโล อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส
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1 ใน เวลา ต้ี อปอลโล อยู ่ใน เมือง โครนิธ ์น้ัน เปาโล ก็ เตียว
ตาง ต๋าม เส้นตาง ตัง เหนือ ใน แควน้ กาลาเทีย กับ แควน้ ฟรี
เจีย จ๋น มา แผว เมือง เอ เฟซัส ต้ี หัน้ ปะ กับ ผู้ เจ้ือ บาง คน
2 เปาโล ถาม เขา วา่ �หลังจาก ฮบัเจ้ือ พระเยซู แล้ว น้ัน หมู่ 
ต้าน ได้ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กัน๋ ก่อ� เขา ตอบ วา่ �อึ หมู่ 
เฮา บ่ เกย ได้ยนิ เรือ่ง พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์สัก เต้ือ� 3 เปาโล 
ถาม ต่อ วา่ �ถ้า จาอัน้ ต้าน ฮบั บัพ ติศมา มี ความหมาย อะ
หยงั� หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �ความหมาย ต้ี ยอหน์ สอน�

4 เปาโล จึง บอก วา่ �บัพติศมา ต้ี ยอหน์ สอน น้ัน แสดง วา่ 
กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว เต้าอัน้ ยอหน์ บอก คน ตังหลาย วา่ หื้อ 
เจ้ือ พระองค์ ต้ี จะ มา เม่ือลูน คือ พระเยซู�

5 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ฮบั บัพติศมา ใน นาม พระ
เยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป้ือ แสดง วา่ เจ้ือ พระองค์ 6 หลังจาก 
เปาโล วาง มือ บน หวั หมู่ เขา แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ มา 
อยู ่ตวย หมู่ เขา เขา ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ บอก ถ้อย
กํา ของ พระเจ้า ตวย 7 คน หมู่ น้ี มี ป้อจาย ประมาณ สิบ สอง คน

8 เปาโล ไป อู ้ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ เป๋น 
เวลา สาม เดือน เขา ยก เหตุ ผล โต้เถียง จัก๊จวน จาว ยวิ หื้อ เจ้ือ 
เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า 9แต่ มี บาง คน หล่ึง บ่ ยอม เจ้ือ แล้ว 
อู้จ๋า หยาบจ๊า ต่อ ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู ต่อ หน้า 
คน ตังหลาย ยอ้น จาอัน้ เปาโล จึง ปา หมู่ ผู้ เจ้ือ แยก ไป อู้ จ๋า 
โต้ตอบ กัน๋ ตึง วนั ต้ี หอ้ง ประชุม ของ ทีรนันัส 10 เปาโล เยยีะ 
จาอี ้อยู ่สอง ป๋ี เยยีะ หื้อ กู้ คน ต้ี อาศัย อยู ่ใน แควน้ เอเชยี ตึง จาว 
ยวิ กับ จาว กรกี ได้ยนิ ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

ลูก ป้อจาย ของ เสวา
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11 พระเจ้า เยยี ะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์อนั พิเศษ เหลือ ปกติ ผ่าน 
ตาง เปาโล 12 แม้ แต่ ผ้า เจ๊ด หน้า กับ ผ้า กัน๋ เป้ือน ต้ี ถูก ตัว๋ 
เปาโล เม่ือ เอา ไป วาง บน ตัว๋ คน บ่ สบาย โรค ก็ หาย กับ ผี ฮา้ย๕ 
ก็ ออก ตวย

13 มี จาว ยวิ บาง คน ไป เป๋น หมอผี ฮ ิอา้ง จ้ือ พระเยซู องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ก๋าน ไล่ ผี วา่ �ใน นาม พระเยซู ต้ี เปาโล เต
สนา สัง่ สอน น้ัน เฮา สัง่ หื้อ เจ้า ออก มา จาก คน น้ี เหยี� 14 ลูก
บ่าว เจ็ด คน ของ เสวา หวัหน้า ปุโรหติ ของ จาว ยวิ ก็ เยยีะ จาอี ้
เหมือน กัน๋ กู้ คน 15 แต่ มี วนั น่ึง หมู่ เขา สัง่ ผี ฮา้ย ออก จาก ป้อ
จาย คน น่ึง แต่ ผี ฮา้ย ก็ ตอบ หมู่ เขา วา่ �ข้า ก็ ฮู้ จัก พระเยซู
เปาโล ข้า ก็ ฮู้ จัก แต่ หมู่ สู เป๋น ใผ กา� 16 แล้ว คน ต้ี ถูก ผี เข้า 
อยู ่น้ัน ก็ ต๋างหยาง ใส่ หมู่ เขา แล้ว เยยีะ หื้อ หมู่ เขา จ๋น เส้ือผ้า 
หลวะ หมด เขา ตึงหมด น้ัน ก็ ปา กัน๋ ล่น หนี ออก จาก เฮอืน ป๋วย 
ตัว๋ โจ๊ะโละ ต๋าม เน้ือ ต๋าม ตัว๋ มี แผล เลือด ไหล หลาย ต้ี

17 คน ต้ี อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส ตึง จาว ยวิ กับ จาว กรกี ฮู ้เรือ่ง 
น้ี กัน๋ เส้ียง หมด เยยีะ หื้อ กู้ คน กัว๋ กับ ปา กัน๋ ยกยอ่ง จ้ือ พระ
เยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง ยิง่ 18 มี หลาย คน ต้ี ฮบัเจ้ือ พระ
เยซู แล้ว มา ยอมฮบั วา่ เกย ใจ๊ กาถา เยยีะ ใน ตาง ต้ี บ่ ดี เหมือน 
กัน๋ 19 หลาย คน ต้ี ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา เอา หนังสือ ต้ี เป๋น ตํา๋ฮา 
เวทมนตร ์กาถา มา เผา ไฟ ต่อ หน้า คน ตังหลาย ตํา๋ฮา น้ัน มี ก้า 
นัก นับ ได้ เถิง หา้ หม่ืน เหรยีญ เงนิ๖ 20 เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี เยยี
ะ หื้อ ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แพ่ ขยาย ออก ไป อยา่ง มี 
ฤทธิ ์อาํนาจ กับ เกิด ผล มี คน ฮบัเจ้ือ นัก ขึ้น ติก ๆ

เปาโล วางแผน เตียวตาง ต่อ ไป แหม
๕ 19:12 19:12 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด ๖ 19:19 19:19
เหรยีญ เงนิ น่ึง เหรยีญ มี ก้า เต้า กับ ก้าแฮง คนงาน เยยีะ ก๋าน น่ึง วนั
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21 หลังจาก เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น หมู่ น้ี เส้ียง สุด ลง แล้ว เปาโล 
ก็ ตัด สิน ใจ๋ จะ เตียว ตาง ผ่าน แควน้ มา ซิ โด เนีย กับ แควน้ 
อา คา ยา แล้ว จะ ลวด ไป กรุง เยรูซาเล็ม ต้าน อู ้วา่ �หลัง
จาก ข้าพเจ้า ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ไป กรุง โรม ตวย�
22 เปาโล ก็ ส่ง ผู้จ้วย ตึง สอง ของ ต้าน คือ ทิโมธ ีกับ เอรสัทัส ไป 
แควน้ มาซิโดเนีย ส่วน ตัว๋ ของ เป้ิน ยา้ง ต้ี แควน้ เอเชยี ต่อ ไป 
แหม หน้อย

ก๋าน วุน่วาย ใน เมือง เอเฟซัส
23 ใน เวลา น้ัน เกิด ก๋าน วุน่วาย อยา่ง หนัก ต้ี เมือง เอเฟซัส

ยอ้น เรือ่ง ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู 24 มี ป้อจาย คน 
น่ึง จ้ือ เดเมตรอิสั เป๋น สล่า เครือ่ง เงนิ เขา เอา เงนิ มา แป๋ง ฮูป
ป้ัน เจ้าแม่ อารเทมิส ต้ี เป๋น เจ้าแม่ ของ จาว เอเฟซัส เยยีะ หื้อ 
หมู่ สล่า มี รายได้ ดี 25 เดเมตริอสั ฮอ้ง หมู่ เขา กับ หมู่ คน ต้ี มี 
อาชพี เก่ียวข้อง กัน๋ มา จุมนมุ กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้
ดี อยู ่แล้ว วา่ หมู่ เฮา มี รายได้ ดี มี เงนิ มี คํา ก็ ยอ้น เยยีะ ก๋าน จา
อี้ 26 ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ หนั ได้ยนิ แล้ว วา่ เปาโล คน น้ี จัก๊จวน 
หื้อ หลาย คน เจ้ือ วา่ ฮูปป้ัน ต้ี แป๋ง จาก มือ คน บ่ ใจ้ พระเจ้า เต้ีย
งแต๊ เขา บ่ ได้ เยยีะ จาอี ้ต้ี เมือง เอเฟซัส ต้ี เดียว แต่ เยยีะ เกือบ 
ใคว ่แควน้ เอเชยี ตวย 27 เรือ่ง น้ี อนัตราย ขนาด เน่อ จะ เยยีะ 
หื้อ จ้ือเสียง ของ หมู่ เฮา ต้อง เสีย ไป แล้ว ยงั บ่ ปอ จะ เยยีะ หื้อ 
วหิาร ของ เจ้าแม่ อารเทมิส ผู้ ยิง่ใหญ่ เส่ือม เสีย อทิธพิล ไป ตึง 
พระนาง องค์ น้ี ต้ี คน ใคว ่แควน้ เอเชยี กับ ใคว ่โลก กราบ ไหว ้ปู่
จา ก็ จะ หมด ศักดิศ์ร ีไป ตวย�

28 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ โขด จ๋น หน้า ดํา หน้า แดง จึง ปา 
กัน๋ โห ่ฮอ้ง วา่ �เจ้าแม่ อารเทมิส ของ จาว เอเฟซัส ยิง่ใหญ่ ๆ �
29 ใคว ่ตึง เมือง ก็ วุน่วาย สับสน กัน๋ ไป หมด หมู่ จาว เมือง ยบั 
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จาว มาซิโดเนีย สอง คน คือ กายอสั กับ อาริสทารคัส ต้ี เป๋น 
เป้ือน ฮว่ม เตียวตาง ของ เปาโล แล้ว ลาก ตวย หมู่ คน ต้ี ล่น เข้า 
ไป ใน โฮงละคร ใหญ่ 30 เปาโล ใค่ เข้า ไป อู ้ต่อ หน้า คน ตังหลาย
แต่ หมู่ ผู้เจ้ือ บ่ ยอม หื้อ เข้า ไป ยอ้น กัว๋ คน หมู่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ
31 ก็ มี เจ้าหน้า ต้ี ปกครอง แควน้ เอเชยี บาง คน ต้ี เป๋น เป้ือน 
ของ เปาโล ใจ๊ คน ไป ออ้นวอน เปาโล บ่ หื้อ เส่ียง เข้า ไป ใน โฮง
ละคร น้ัน

32 ใน โฮง ละคร น้ัน หมู่ คน ปา กัน๋ ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง บาง คน 
วา่ จาอัน้ บาง คน วา่ จาอี ้จ๋น วุน่วาย ไป หมด แต่ คน ส่วน ใหญ่ 
ก็ บ่ ฮู ้วา่ เขา มา จุมนุม กัน๋ เรือ่ง อะหยงั 33 มี จาว ยวิ บาง คน ยู ้
อเล็กซานเดอร ์ออก ไป อยู ่ตัง หน้า แล้ว บอก กํา ต้ี จะ หื้อ เขา อู้
เขา จึง ยก มือ ขึ้น โบก หื้อ คน ตังหลาย ดัก ก่อน แล้ว พยายาม 
จะ อู ้แก้ แตน ต่อหน้า คน ต้ี มา จุมนมุ น้ัน

34 เม่ือ คน ตังหลาย ฮู ้วา่ อเล็กซานเดอร ์เป๋น จาว ยวิ หมู่ เขา 
ก็ เอิน้ เสียง ดัง ขึ้น มา แหม เป๋น เสียง เดียว กัน๋ วา่ �เจ้าแม่ อาร
เทมิส ของ จาว เอเฟซัส ยิง่ใหญ่ ๆ � ฮอ้ง ซ้ําแล้ว ซ้ําแหม อยู ่จา
อัน้ ประมาณ สอง จัว้โมง

35 ต๋อน สุดต๊าย นายอาํเภอ เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ดัก ปาก
แล้ว อู ้วา่ �ป้ีน้อง จาว เอเฟซัส ตังหลาย มี ใผ พ่อง ต้ี ยงั บ่ ฮู ้วา่ 
เมือง เอเฟซัส เป๋น คน ผ่อกอย พระวหิาร ของ เจ้าแม่ อารเท
มิส ผู้ ยิง่ใหญ่ กับ เทวฮูป ศักดิสิ์ทธิ ์ของ พระนาง ต้ี ตก มา จาก 
ต๊องฟ้า๗ 36 เรือ่ง น้ี กู้ คน ฮู ้แล้ว ยอ้นจาอัน้ หมู่ ต้าน ต้อง ใจ๋ 
เยน็ ๆ หา้ม ใจ๊ อารมณ์ เยยีะ อะหยงั ไป เล่ย 37 แต่ หมู่ ต้าน ลาก 
ป้อจาย สอง คน น้ี มา ต้ี น่ี หมู่ เขา บ่ ได้ ลัก ของ อะหยงั ใน พระ
วหิาร กาวา่ ดู แควน เจ้าแม่ ของ หมู่ เฮา 38 ถ้า เดเมตรอิสั กับ 
๗ 19:35 19:35 เทวฮูป น้ี เป๋น บ่าหนิ ต้ี ตก มา จาก ต๊องฟ้า
จาว เอเฟซัส เจ้ือ วา่ เป๋น ฮูปป้ัน ของ เจ้าแม่ อารเทมิส
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หมู่ สล่า เครือ่ง เงนิ มี เรือ่ง กับ ใผ ศาล ก็ เปิด อยู่ หมู่ ผู้ พิพากษา 
ก็ มี พรอ้ม หื้อ หมู่ เขา มา ฟ้อง ต้ี หัน้ คน เดียว แหล่ 39 ถ้า หมู่ 
ต้าน ยงั มี เรือ่ง อื่น แหม ก็ หื้อ ไป ตกลง กัน๋ ใน ต้ี ประชุม ต๋าม 
กฎหมาย 40 เหตุก๋ารณ์ วนั น้ี หมู่ เฮา ก็ หนัลาย จะ โดน ข้อหา 
ก่อ ก๋าน จลาจล ขึ้น หมู่ เฮา จะ บ่ มี ข้ออา้ง ต้ี จะ แก้ ตัว๋ กับ รฐับาล 
ได้ วา่ มา จุมนุม หื้อ เกิด ก๋าน วุน่วาย ใน วนั น้ี เยยีะ หยงั� 41 เม่ือ 
อู ้จบ แล้ว ก็ หื้อ เลิก จุมนมุ กัน๋ ไป

20

เปาโล เตียวตาง ไป มาซิโดเนีย กับ ประเทศ กรกี
1 เม่ือ ก๋าน วุน่วาย บ่ มี แล้ว เปาโล ก็ ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ มา ปะ กัน๋

หลังจาก อู ้กํา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ เขา แล้ว เปาโล ก็ ลา หมู่ เขา ไป 
แควน้ มาซิโดเนีย 2 เปาโล หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ผู้เจ้ือ ต๋าม ต้ี ต่าง ๆ
ต้ี ต้าน ก๋าย ไป ใน แควน้ น้ัน จ๋น มา แผว ประเทศ กรกี 3 เปาโล 
ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ สาม เดือน แต่ เม่ือ ต้าน เกียม จะ ลง เฮอื ไป แควน้ 
ซีเรยี ก็ ได้ ฮู ้วา่ มี หมู่ จาว ยวิ วางแผน จะ ฆ่า ต้าน ถ้า เตียวตาง 
ตัง เฮอื เปาโล ก็ เลย ตัดสินใจ๋ งวา้ย เตียว ป๊ิก ไป แควน้ ซีเรยี มา 
ตัง แควน้ มาซิโดเนีย เหยี 4 เปาโล มี เป้ือน ฮว่ม เตียวตาง ไป 
หลาย คน คือ โสปาเทอร ์ลูกบ่าว ของ ปีรสั จาว เมือง เบโรอา
อารสิทารคัส กับ เสคุนดัส จาว เมือง เธสะโลนิก๋า กายอสั จาว 
เมือง เดอรบ์ี ทิโมธ ีจาว เมือง ลิสตรา กับ ทีคิกัส ตึง โตรฟีมัส 
จาว แควน้ เอเชยี 5 แต่ คน ตึงหมด น้ี เตียวตาง ล่วงหน้า ไป ถ้า 
หมู่ เฮา ต้ี เมือง โตรอสั ก่อน แล้ว

เปาโล ไป แอว่ หา ผู้เจ้ือ ต้ี เมือง โตรอสั
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6 หลังจาก วนั งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื 
ออก จาก เมือง ฟีลิปปี มา ได้ หา้ วนั ก็ มา แผว เมือง โตรอสั ก็ ปะ 
กับ หมู่ เขา แล้ว ยา้ง อยู ่ตวย กัน๋ เจ็ด วนั

7 ต๋อน วนั เสาร ์เม่ือคืน๘ เฮา ตังหลาย จุมนมุ กัน๋ กับ ฮว่ม พิธ ี
หกั เข้าหนมปัง เปาโล ก็ อู ้กับ หมู่ คน ต้ี หัน้ อู ้แล้ว อู ้แหม จ๋น แผว 
เต้ียง คืน ยอ้น ตัง้ใจ๋ จะ ออก จาก เมือง น้ี ต๋อน แจ้งเจ๊า วนัพูก
8 ใน หอ้ง จัน๊ บน ต้ี เฮา จุมนุม กัน๋ น้ัน มี โกม ไฟ ต๋าม ไว ้อยู ่หลาย 
แก่น 9 มี ป้อจาย หนุ่ม คน น่ึง จ้ือ ยุทิกัส น่ัง อยู ่บน ขอบ หน้าต่าง
ใน เวลา เปาโล อู ้อยู ่ติก ๆ บ่ ยา้ง สัก เต้ือ เขา ก็ ใค่ หลับ แหมะฮาก
สุดต๊าย เขา หมิง้ หลับ จึง ป้ินตะหลิน้ ตก จาก หน้าต่าง จัน๊ ต้ี สาม 
ลง มา เม่ือ หมู่ เขา ยก ตัว๋ เขา ขึ้น มา ก็ หนั วา่ เขา ต๋าย เหยี แล้ว
10 เปาโล จึง ลง ไป หา แล้ว อุม้ ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ขึ้น แล้ว อู ้
กับ คน ตังหลาย วา่ �บ่ ถ้า ฮอ้นอก ตกใจ๋ เน่อ เขา ยงั มี จีวติ อยู�่
11 แล้ว เปาโล ก็ ป๊ิก ขึ้น ไป จัน๊ บน แหม ฮว่ม พิธ ีหกั เข้าหนมปัง
กับ กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ แล้ว ก็ อู ้ต่อ ไป จ๋น แผว เม่ือเจ๊า ก็ ลา หมู่ เขา 
ไป 12 หมู่ เขา ก็ ปา ยุทิกัส ต้ี ยงั มี จีวติ อยู ่ป๊ิก เมือ บ้าน กู้ คน ก็ ฮู้
สึก ซวา่งใจ๋

ก๋าน เตียวตาง ไป เมือง มิเลทัส ตาง เฮอื
13 ฝ่าย หมู่ เฮา ลง เฮอื ไป เมือง อสัโสส ก่อน แล้ว จะ ไป ฮบั 

เปาโล ต้ี หัน้ ต๋าม ต้ี ต้าน บอก ไว้ ยอ้น วา่ ต้าน ตัง้ใจ๋ จะ ไป เมือง 
อสัโสส ตัง เตียว ดิน 14 เม่ือ เปาโล ปะ กับ หมู่ เฮา ต้ี เมือง อสั
โสส แล้ว เฮา ก็ ฮบั ต้าน ลง เฮอื ไป เมือง มิทิเลนี 15 วนั ถัด ไป 
เฮอื ออก จาก ต้ี หัน้ ไป แผว ฝ่ัง ซ่ือ เกาะ คิโอส วนั ต้ี สอง ก็ มา 
แผว เกาะ สามอส แหม วนั ต่อ มา หมู่ เฮา ก็ มา แผว เมือง มิเลทั
ส 16 เปาโล ตัดสินใจ๋ วา่ จะ เอา เฮอื ก๋าย เมือง เอเฟซัส ไป เหยี
๘ 20:7 20:7 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี จะ บอก วา่ วนั แรก ของ ติด๊ 
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เป้ือ จะ บ่ เสีย เวลา ต้ี แควน้ เอเชยี ยอ้น วา่ ต้าน ฟ่ัง ไป แผว กรุง 
เยรูซาเล็ม ถ้า เป๋น ไป ได้ จะ ไป หื้อ เถิง ก่อน วนั เพ็นเทคอสต์

เปาโล กับ หมู่ ผู้ปกครอง จาว เอเฟซัส
17 ต๋อน อยู ่ใน เมือง มิเลทัส เปาโล ส่ง คน ไป บอก หื้อ หมู่ ผู้

ปกครอง ของ คริสตจักร ต้ี เมือง เอเฟซัส มา หา ต้าน 18 เม่ือ 
หมู่ ผู้ปกครอง มา แผว แล้ว เปาโล อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้
แล้ว วา่ ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ จาใด พ่อง ตลอด เวลา ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่
ตวย หมู่ ต้าน ตัง้แต่ วนั หนที ต้ี ข้าพเจ้า มา แผว แควน้ เอเชยี 
น้ี 19 ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง ถ่อมอก ถ่อมใจ๋
กับ ไห ้ยอ้น ความ ตุ๊ก ข้าพเจ้า อดทน ความ ตุ๊กยาก ลําบาก จาก 
แผนก๋าน ฮา้ย ต่าง ๆ ของ จาว ยวิ 20 ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า บ่ เกย 
ลังเล ต้ี จะ อู ้จะ บอก เรือ่ง ต่าง ๆ ต้ี จะ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน
แต่ ได้ เตสนา สัง่ สอน ต้าน ต๋าม บ้าน ต๋าม ต้ี สาธารณะ ต่าง ๆ
21 ข้าพเจ้า ตักเตือ๋น ตึง จาว ยวิ กับ จาว กรกี หื้อ กลับใจ๋ จาก 
บาป มา หา พระเจ้า กับ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
ของ หมู่ เฮา 22 บ่าเด่ียวน้ี ข้าพเจ้า จํา๋ใจ๋ ต้อง ไป กรุง เยรูซาเล็ม 
ต๋าม ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก หื้อ ไป ข้าพเจ้า ก็ บ่ ฮู ้เหมือน 
กัน๋ วา่ จะ มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า ต้ี หัน้ พ่อง 23 ข้าพเจ้า ฮู ้
แต่ วา่ ใน เมือง ต่าง ๆ ต้ี ก่ําลัง จะ ไป น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
เตือ๋น หื้อ ฮู ้วา่ คน ต้ี หัน้ จะ ยบั ขัง คอก กับ จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า 
ฮบั ความ ตุ๊กยาก ลําบาก 24 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ ถือ วา่ จีวติ ของ 
ข้าพเจ้า มี ก้า นัก สําหรบั ตัว๋ เก่า นอกจาก ขอ เยยีะ หน้า ต้ี ต้ี 
ฮบั มอบหมาย จาก พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า คือ บอก ข่าวดี 
เรือ่ง พระคุณ ของ พระเจ้า หื้อ คน อื่น ฟัง หื้อ สําเรจ็ ก็ ปอ แล้ว

25 �ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ จะ บ่ มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ต้ี ข้าพเจ้า 
เกย แอว่ ไป บอก เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง น้ัน จะ หนั 
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หน้า หนั ต๋า ข้าพเจ้า แหม 26 ยอ้นจาอี ้ข้าพเจ้า อู ้แต๊ ๆ หื้อ ต้าน 
ตังหลาย เข้าใจ๋ ใน วนั น้ี วา่ ถ้า พระเจ้า ลงโต้ษ คน ใด ใน หมู่ ต้าน
ข้าพเจ้า บ่ มี โต้ษ เน่อ 27 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ลังเล ใน ก๋าน บอก 
ความ ต้องก๋าน ตึงหมด ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้

28 �หื้อ ต้าน ตังหลาย เฝ้า หละวงั ตัว๋ กับ สมาชกิ ครสิตจักร 
ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มอบหมาย หื้อ ต้าน ตังหลาย ผ่อกอย
หื้อ เอาใจ๋ ใส่ คน ตังหลาย ใน คริสตจักร เหมือน ผู้เล้ียง แกะ ผ่
อกอย แกะ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ โดย ก๋าน 
ต๋าย ของ พระบุตร ของ พระองค์ 29ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า 
ลา จาก ต้าน ตังหลาย ไป แล้ว จะ มี คน อื่น ต้ี สอน ผิด เข้า มา ใน 
หมู่ ต้าน หมู่ เขา เผียบ เหมือน หมาป่า สวก ต้ี มา ทําลาย หมู่ แกะ 
จ๋น เส้ียง 30 แม้ แต่ ใน หมู่ ต้าน ก็ จะ มี บาง คน ออก มา สอน 
ผิด ไป จาก ความ จรงิ เป้ือ จัก๊จวน หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ หลง ตวย เขา ไป
31 ยอ้นจาอัน้ เฝ้า หละวงั ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี ขอ หื้อ ก๊ึด เถิง วา่ ข้าพเจ้า 
ฮบั ความ ตุ๊ก ใน ก๋าน ตักเตือ๋น สัง่ สอน หมู่ ต้าน ตึง เม่ือวนั เม่ือ
คืน ตลอด สาม ป๋ี

32 �บ่าเด่ียวน้ี ข้าพเจ้า ขอ มอบ ต้าน ตังหลาย ไว ้กับ พระเจ้า 
กับ ถ้อยกํา เก่ียวกับ พระคุณ ของ พระองค์ ต้ี สามารถ เยยีะ 
หื้อ ต้าน ตังหลาย เข้มแข็ง ขึ้น ใน ความ เจ้ือ กับ ฮบั ปอน ของ 
พระเจ้า ฮว่ม กับ คน ตังหลาย ของ พระองค์

33 �ข้าพเจ้า บ่ เกย ก๊ึด ขี้โลภ ใค่ ได้ เงนิ คํา กาวา่ เส้ือผ้า ของ 
ใผ เลย 34 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ข้าพเจ้า เซาะ วา่ หากิ ๋น 
ด้วย มือ ของ ข้าพเจ้า คน เดียว เป้ือ เล้ียง ตัว๋ เก่า กับ คน ต้ี อยู ่
ตวย ข้าพเจ้า 35 โดย ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ ตึงหมด น้ี ก็ แสดง หื้อ หมู่ 
ต้าน หนั วา่ หมู่ เฮา จะ ต้อง เยยีะ ก๋าน หนัก เป้ือ จ้วยเหลือ คน 
ต้ี ออ่นแอ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย หมัน่ ก๊ึด เถิง กํา อู ้ของ พระเยซู 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ไว้ ต้ี วา่ �ก๋าน หื้อ เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา มี ความ 
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สุข นัก เหลือ ก๋าน ฮบั� �
36 เม่ือ เปาโล อู ้เสรจ็ แล้ว ก็ คุก เข่า ลง อธษิฐาน พรอ้ม กับ ผู้

ปกครอง หมู่ น้ัน 37 หมู่ เขา ก็ กอด ลา เปาโล ไว้ ปา กัน๋ ไห ้สะอกึ
สะอื้น 38 ต้ี เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น ตุ๊ก นัก เหลือ เป้ิน ก็ คือ กํา อู ้ของ 
เปาโล ต๋อน ต้ี วา่ ต่อไป น้ี หมู่ เขา จะ บ่ หนั หน้า ต้าน แหม แล้ว
จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ มา ส่ง เปาโล ต้ี เฮอื

21
เปาโล ไป กรุง เยรูซาเล็ม

1 เม่ือ ลา จาก กัน๋ แล้ว หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื ตัง้ ซ่ือ ไป เกาะ โขส
แหม วนั น่ึง ก็ มา เถิง เกาะ โรดส์ จาก ต้ี หัน้ ก็ มา แผว เมือง ปาทา
รา 2 หมู่ เฮา ปะ เฮอื ลํา น่ึง ต้ี จะ ไป เมือง ฟีนิเซีย หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื 
ลํา น้ัน ไป 3 เม่ือ หมู่ เฮา ผ่อ หนั เกาะ ไซปรสั แล้ว เฮอื ก็ ก๋าย มา 
ตาง ใต้ ของ เกาะ ไป แควน้ ซีเรยี แล้ว ก็ จอด ต้ี เมือง ไทระ เป้ือ 
ขน สินก๊า ออก จาก เฮอื ขึ้น ฝ่ัง 4 หมู่ เฮา เซาะ หมู่ ผู้เจ้ือ แล้ว 
ปะ หมู่ เขา ต้ี หัน้ ก็ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ เขา ได้ เจ็ด วนั หมู่ ผู้เจ้ือ บอก 
เปาโล โดย ก๋าน นํา ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์วา่ หา้ม ไป กรุง 
เยรูซาเล็ม เน่อ 5 แต่ วา่ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี หมู่ เฮา จะ ต้อง เตียว
ตาง ต่อไป หมู่ เขา ตึงหมด ตึง ลูก ตึง เมีย ก็ มา ส่ง หมู่ เฮา ต้ี นอก 
เมือง เม่ือ มา แผว ฮมิ ทะเล หมู่ เฮา ก็ ปา กัน๋ คุก เข่า อธษิฐาน ต้ี 
หัน้ 6 แล้ว ล่ําลา กัน๋ จาก น้ัน หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ 
ป๊ิก บ้าน

7 จาก เมือง ไทระ เฮอื มา จอด ต้ี เมือง ทอเลเมอสิ หมู่ เฮา ไป 
แอว่ หา ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ แล้ว ยา้ง อยู ่กับ หมู่ เขา วนั น่ึง 8 วนั 
ถัด มา หมู่ เฮา เตียวตาง ต่อ ไป แหม จ๋น มา แผว เมือง ซีซารยีา
หมู่ เฮา แว ่บ้าน ของ ฟีลิป แล้ว ยา้ง อยู ่กับ เขา ฟีลิป เป๋น คน 
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บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ เจ็ด คน ต้ี ฮบั ก๋าน 
เลือก หื้อ เป๋น ผู้ ผ่อกอย ก๋าน แจก อาหาร หื้อ คน ตุ๊ก 9 ฟีลิป มี 
ลูกสาว ส่ี คน ต้ี ยงั บ่ ได้ แต่งงาน เต้ือ ตึง ส่ี คน สามารถ ตวายตัก๊ 
ได้

10หลังจาก หมู่ เฮา ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ หลาย วนั ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า มา จาก แควน้ ยูเดีย จ้ือ อากาบัส 11 เขา เข้า 
มา หา หมู่ เฮา แล้ว เอา สายฮา้ง มัด แอว ของ เปาโล มา มัด มือ 
มัด ตีน๋ ตัว๋ เขา อู ้วา่ �พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก วา่ �จาว ยวิ ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม จะ มัด คน ต้ี เป๋น เจ้าของ สาย มัด แอว น้ี จาอี ้เน่อ
แล้ว จะ มอบ เขา หื้อ กับ คน ต่างจ้าด� � 12 เม่ือ หมู่ เฮา ได้ยนิ 
จาอัน้ หมู่ เฮา กับ คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ก็ ปา กัน๋ ออ้นวอน เปาโล บ่ หื้อ 
ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม 13 แต่ เปาโล ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน ปา กัน๋ ไห ้
ฮอ้ง เยยีะ หยงั เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า บ่ ม่วนใจ๋ เหยี บ่ดาย ข้าพเจ้า 
พรอ้ม ต้ี จะ ถูก มัด ถูก ขัง คอก นัก เหลือ น้ัน ข้าพเจ้า พรอ้ม ต้ี 
จะ ต๋าย ใน กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ หนั แก่ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า� 14 เม่ือ ออ้นวอน เปาโล บ่ ได้ ผล หมู่ เฮา ก็ ปา กัน๋ เลิก แล้ว 
บอก วา่ �ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ก็ แล้ว กัน๋�

15 หลังจาก น้ัน หมู่ เฮา ก็ เกียม ตัว๋ แล้ว ปา กัน๋ เตียวตาง 
ไป กรุง เยรูซาเล็ม 16 มี ผู้ เจ้ือ บาง คน จาก เมือง ซีซารียา ไป 
ตวย หมู่ เฮา หมู่ เขา ปา หมู่ เฮา ไป ต้ี บ้าน ของ มนาสัน จาว เกาะ 
ไซปรสั ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ เก่าแก่ หมู่ เฮา ยา้ง อยู ่ตวย เขา

เปาโล ไป หา ยากอบ
17 เม่ือ หมู่ เฮา มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 

ก็ ต้อนฮบั หมู่ เฮา อยา่ง อบอุน่ 18 วนั ถัด มา เปาโล กับ หมู่ เฮา 



กิจก๋าน 21:19 lxxxiii กิจก๋าน 21:25

ปา กัน๋ ไป แอว่ หา ยากอบ๙ ผู้ปกครอง ของ ครสิตจักร กู้ คน ก็ 
อยู ่ต้ี หัน้ ตวย 19 เปาโล ตัก๊ หมู่ เขา แล้ว เล่า เถิง เรือ่ง ต่าง ๆ ต้ี 
พระเจ้า ใจ๊ ต้าน หื้อ ไป เยยีะ พันธกิจ กับ คน ต่างจ้าด 20 เม่ือ หมู่ 
เขา ได้ยนิ เรือ่งราว ตึง หมด จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า
แล้ว อู ้กับ เปาโล วา่ �อา้ย เปาโล เหย ต้าน ก็ หนั แล้ว วา่ มี จาว 
ยวิ หลาย ปัน คน ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเยซู แต่ ก็ ยงั ฮกัษา บท บัญญัติ 
ของ โมเสส อยา่ง เครง่ครดั เอา เป๋น แต๊ เป๋น วา่ อยู่ 21 มี คน บอก 
จาว ยวิ ใน กรุง เยรูซาเล็ม วา่ ต้าน สอน จาว ยวิ กู้ คน ต้ี อยู ่ตวย 
คน ต่าง จ้าด หื้อ ละ บท บัญญัติ ของ โมเสส เหยี โดย บอก วา่ 
บ่ ต้อง เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ กับ ลูกบ่าว ของ เขา น้ัน กาวา่ เยยีะ 
ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยวิ 22 บ่าเด่ียวน้ี หมู่ เฮา จะ เยยี
ะ จาใด ดี เป้ือ พิสูจน์ วา่ ข้อ กล่าวหา ของ หมู่ เขา บ่ แต๊ หมู่ เขา 
คง จะ ฮู ้แล้ว วา่ ต้าน มา ต้ี น่ี แล้ว ก็ จะ ปา กัน๋ หลุ้ม เยยีะ หื้อ ต้าน
23 หื้อ เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ เฮา จะ บอก ก็ แล้ว กัน๋ คือ วา่ มี ส่ี คน ต้ี อยู ่
กับ หมู่ เฮา ต้ี น่ี ต้ี สาบาน ตัว๋ กับ พระเจ้า ไว ้แล้ว 24 ปา คน หมู่ 
น้ี เข้า ไป ใน พระวหิาร เข้า ฮว่ม พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ตวย กัน๋
แล้ว จ่าย ก้า เครือ่ง ปู่จา สําหรบั พิธ ีน้ัน หื้อ แก่ หมู่ เขา เป้ือ จะ 
โก๋น หวั ได้ คน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ เรือ่ง ต้ี ได้ยนิ มา เก่ียวกับ ต้าน 
น้ัน ก็ บ่ แต๊ ยอ้น วา่ ตัว๋ ต้าน ก็ ยงั ฮกัษา บท บัญญัติ ของ โมเสส 
อยู่ 25 สําหรบั หมู่ คน ต่างจ้าด ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเจ้า น้ัน หมู่ เฮา 
ส่ง จดหมาย แจ้ง มติ ต้ี ประชุม ไป แล้ว คือ อยา่ง ต้ี น่ึง หา้ม กิน๋ 
ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว อยา่ง ต้ี สอง หา้ม กิน๋ 
เลือด อยา่ง ต้ี สาม หา้ม กิน๋ จิน๊ สัตว ์ต้ี ถูก ฮดั คอ ต๋าย กับ อยา่ง 
ต้ี ส่ี หา้ม เยยีะ บาป ตาง เพศ�

๙ 21:18 21:18 ยากอบ คน น้ี เป๋น น้องบ่าว พระเยซู
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26 แล้ว วนั ถัด มา เปาโล ก็ ปา ป้อจาย ส่ี คน น้ี เข้า พิธ ีล้าง ตัว๋ 
หื้อ บรสุิทธิ ์ตวย กัน๋ แล้ว ปา กัน๋ เข้า ไป ใน พระวหิาร แจ้ง หื้อ 
ปุโรหติ ฮู ้วา่ พิธ ีล้าง น้ี จะ เส้ียง สุด วนั ไหน แล้ว จะ นํา เครือ่ง ปู่
จา มา ถวาย สําหรบั หมู่ เขา แต่ ละ คน ใน วนั น้ัน

27 เม่ือ เวลา กํา๋หนด เจ็ด วนั ของ พิธ ีใก้ จะ แล้ว มี จาว ยวิ 
บาง คน จาก แควน้ เอเชยี หนั เปาโล ใน พระวหิาร ก็ สุ่ย คน ตัง
หลาย หื้อ โขด แล้ว ยบั เปาโล 28 หมู่ เขา ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่
�ป้ีน้อง จาว อสิราเอล เหย มา จ้วย กัน๋ แล่ ไอ ่ตัว๋ น่ี เป๋น คน ต้ี 
แอว่ ไป สอน คน ใคว ่ไป หมด หื้อ ต่อต้าน คน จ้าด ของ เฮา กับ 
บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง พระวหิาร ของ เฮา หนั ก่อ บ่าเด่ียว
น้ี มัน ยงั ปา จาว กรกี เข้า มา ใน พระวหิาร แหม ตวย เยยีะ หื้อ 
สถาน ต้ี อนั ศักดิสิ์ทธิ ์น้ี มี มลทิน� 29 ( หมู่ เขา วา่ จาอี ้ก็ ยอ้น หนั 
โตรฟีมัส จาว เมือง เอเฟซัส อยู ่กับ เปาโล ใน เมือง จึง ก๊ึด เดา 
เอา วา่ เปาโล ปา โตรฟีมัส เข้า มา ใน พระวหิาร ตวย )

30 คน ตึง เมือง ก็ โขด ปา กัน๋ หลุ้ม เข้า ไป ยบั เปาโล ลาก ออก 
ไป นอก พระวหิาร แล้ว หบั ปะตู๋ พระวหิาร เหยี 31 ใน เวลา ต้ี 
หมู่ เขา ฮ ิจะ ฆ่า เปาโล อยู ่น้ัน มี คน ไป รายงาน นายพัน วา่ ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม ตึง เมือง ก่ําลัง วุน่วาย ไป หมด แล้ว 32 นายพัน 
ก็ ฟ่ัง ปา หมู่ ทหาร ล่น ไป ต้ี คน ตังหลาย เม่ือ คน ตังหลาย หนั 
นายพัน กับ หมู่ ทหาร มา จึง ยา้ง บุบ ตี ๋เปาโล 33 นายพัน ก็ เข้า 
ไป หา เปาโล แล้ว ก็ ยบั ต้าน สัง่ หื้อ เอา เจ้ือก เหล็ก สอง เส้น มา 
ล่าม ต้าน ไว้ จาก น้ัน นายพัน ก็ สอบสวน คน ตังหลาย วา่ เปาโล 
เป๋น ใผ เขา เยยีะ อะหยงั 34 บาง คน เอิน้ วา่ จาอี้ แหม คน วา่ 
จาอัน้ นายพัน บ่ สามารถ ฮู ้แต๊ เถิง เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ยอ้น วุน่วาย 
ขนาด ก็ เลย สัง่ หื้อ ปา ตัว๋ เปาโล เข้า ไป ไว ้ใน ป้อม ทหาร 35 เม่ือ 
ปา เปาโล เตียว มา แผว ซ่ีคันใด ขึ้น ป้อม คน ตังหลาย ก็ โขด นัก 
ขึ้น จ๋น หน้า ดํา หน้า แดง หมู่ ทหาร จึง จ้วย กัน๋ ยก ตัว๋ เปาโล ขึ้น 
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ป๊น หวั 36คน ตังหลาย ต้ี ตวย ไป เอิน้ ตวย ก้น วา่ �ฆ่า มัน เหยี ๆ �

เปาโล อู ้กับ คน ตังหลาย
37 เม่ือ ทหาร ก่ําลัง ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม เปาโล ก็ อู ้กับ 

นาย พัน ทหาร โรมัน เป๋น ภาษา กรกี วา่ �ข้าพเจ้า ขอ อู ้กับ 
ต้าน น่อย ได้ ก่อ� นายพัน ถาม วา่ �เจ้า อู ้ภาษา กรกี ได้ ตวย 
กา 38 เจ้า เป๋น จาว อยีปิต์ ต้ี เกย ก่อ ก๋าน จลาจล เม่ือ ตะก่อน
แล้ว ปา นัก ฆ่า ส่ี ปัน คน เข้า ไป ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร บ่ ใจ้ กา�
39 เปาโล ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า เป๋น จาว ยวิ เกิด ต้ี เมือง ทาร์
ซัส ใน แควน้ ซีลีเซีย เป๋น คน ของ เมือง สําคัญ ขอ อนญุาต หื้อ 
อู ้กับ คน ตังหลาย น่อย เต๊อะ�

40 เม่ือ นายพัน อนญุาต เปาโล ก็ ยนื ขึ้น ตัด๊ ต้ี ซ่ีคันใด แล้ว 
โบก มือ หื้อ คน ตังหลาย ดัก ก่อน เม่ือ คน ตังหลาย ดัก ดี แล้ว
เปาโล ก็ อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น ภาษา ฮบีรู วา่

22
1 �ป้อ แม่ ป้ีน้อง ตังหลาย บ่าเด่ียวน้ี ขอ ฟัง กํา จ๊ีแจ๋ง ของ 

ข้าพเจ้า สัก หน้อย เต๊อะ� 2 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ เปาโล อู ้เป๋น 
ภาษา ฮบีรู หมู่ เขา ซ้ํา ปา กัน๋ ดัก เหลือ เก่า แล้ว เปาโล ก็ อู ้
วา่ 3 �ข้าพเจ้า เป๋น จาว ยวิ เกิด ต้ี เมือง ทาร์ ซัส แควน้ ซี ลี
เซีย แต่ มา ใหญ่ ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม น้ี ข้าพเจ้า เป๋น ศิษย ์ของ อา
จ๋ารย ์กามาลิเอล ต้าน อบรม สัง่ สอน ข้าพเจ้า หื้อ เยยีะ ต๋าม 
บท บัญญัติ ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา อยา่ง เครง่ครดั
ข้าพเจ้า เป๋น คน ต้ี กระตือรอืรน้ ต่อ พระเจ้า ขนาด เหมือน กัน๋ 
กับ หมู่ ต้าน ต้ี อยู ่ต้ี น่ี วนั น้ี 4 ข้าพเจ้า เกย ค่ํา คน ต้ี ติดต๋าม ลัทธ ิ
น้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู จ๋น ต๋าย ก็ มี กับ ยบั หมู่ เขา ตึง 
ป้อจาย แม่ญิง ไป ขัง คอก ก็ มี 5 มหา ปุโรหติ กับ สภา คน เฒ่า 
คน แก่ ก็ เป๋น พยาน หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ ฮบั หนังสือ 
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จาก หมู่ เขา ต้ี เขียน เถิง ป้ีน้อง จาว ยวิ ใน เมือง ดามัสกัส เป้ือ 
มอบ อาํนาจ หื้อ ข้าพเจ้า ไป ยบั คน ต้ี หัน้ ต้ี ติด ต๋าม ลัทธ ิน้ัน
แล้ว ปา มา ลงโต้ษ ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม

6 �เม่ือ ข้าพเจ้า เตียวตาง ใก้ จะ แผว เมือง ดามัสกัส เวลา 
ต๋อน น้ัน ประมาณ เต้ียง จู่ ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊องฟ้า ส่อง ลง 
มา ต้ี ตัว๋ ข้าพเจ้า 7ข้าพเจ้า ก็ โก้น ลง ดิน แล้ว ได้ยนิ เสียง อนั ดัง 
วา่ �เซาโล เซาโล เหย เจ้า ค่ํา เฮา เยยีะ หยงั� 8ข้าพเจ้า ก็ ถาม 
ไป วา่ �พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� พระองค์ ก็ ตอบ วา่
�เฮา คือ เยซู จาว นาซาเรธ็ ผู้ ต้ี เจ้า ค่ํา น้ัน� 9 หมู่ คน ต้ี ไป ตวย 
ข้าพเจ้า ก็ หนั แสง แจ้ง น้ัน เหมือน กัน๋ แต่ บ่ ได้ยนิ เสียง ของ 
ผู้ ต้ี อู ้กับ ข้าพเจ้า น้ัน 10 ข้าพเจ้า ก็ ถาม วา่ �พระองค์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ จาใด ดี� องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ บอก วา่
�ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส ต้ี หัน้ จะ มี คน บอก เจ้า กู้ 
อยา่ง ต้ี เฮา มอบหมาย หื้อ เจ้า เยยีะ� 11 แสง แจ้ง ต้ี ส่อง ลง มา 
น้ัน เยยีะ หื้อ ต๋า ข้าพเจ้า ผ่อ อะหยงั บ่ หนั สัก หน้อย หมู่ คน ต้ี ไป 
ตวย จึง จู๋ง มือ ข้าพเจ้า ปา เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส

12 �ใน เมือง น้ัน มี ป้อจาย คน น่ึง มา หา ข้าพเจ้า เขา จ้ือ อา
นาเนีย เป๋น คน ต้ี เครง่ครดั บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ เป๋น คน 
ต้ี มี จ้ือเสียง ดี ใน หมู่ จาว ยวิ ต้ี หัน้ 13 เขา เข้า มา ยนื อยู ่ป่าง
ข้าง ข้าพเจ้า อู ้วา่ �อา้ย เซาโล เหย ขอ หื้อ ต๋า ผ่อ หนั แหม เต้ือ�
แล้ว วนิาที น้ัน ข้าพเจ้า ก็ หนั ได้ กับ หนั เขา ตวย

14 �อานาเนีย บอก วา่ �พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ 
หมู่ เฮา เลือก ต้าน หื้อ ฮู ้เถิง ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ กับ หื้อ 
หนั พระองค์ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ หื้อ ได้ยนิ กํา อู ้จาก ปาก 
ของ พระองค์ ตวย 15 ยอ้น ต้าน จะ เป๋น พยาน หื้อ กู้ คน ฮู ้เถิง สิง่ 
ต้ี ต้าน ได้ หนั ได้ยนิ เก่ียวกับ พระองค์ 16 บ่ ต้อง ถ้า อะหยงั แหม 
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แล้ว ลุก ขึ้น ฮบั บัพติศมา แล้ว ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ล้าง บาป 
ของ ต้าน หื้อ หมด เส้ียง ไป�

17 �ข้าพเจ้า ป๊ิก มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม เม่ือ อธษิฐาน ใน พระ
วหิาร ก็ ตก อยู ่ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ต่ืน 18 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ 
หนั องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระองค์ อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �ขะใจ๋ ออก 
ไป จาก กรุง เยรูซาเล็ม เวย ๆ เน่อ ยอ้น วา่ คน ต้ี น่ี จะ บ่ ยอม
ฮบั เรือ่ง ต้ี ต้าน อู ้เก่ียว กับ เฮา� 19 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ตอบ วา่
�พระองค์ เจ้าข้า คน หมู่ น้ี ฮู ้วา่ ข้า พระองค์ เกย ไป ต๋าม ธรรม
ศาลา ต่าง ๆ ของ จาว ยวิ กู้ ต้ี เป้ือ ยบั คน ต้ี ฮบัเจ้ือ พระองค์ ไป 
ขัง คอก กับ บุบ ตี ๋ 20 กับ ต๋อน สเทเฟน พยาน ของ พระองค์ ถูก 
ฆ่า ต๋าย น้ัน ข้า พระองค์ ก็ ยนื อยู ่ตัด๊ หัน้ หนั ดี หนั งาม ตวย ต้ี 
ฆ่า เขา ข้า พระองค์ เป๋น คน เฝ้า เส้ือ คุม ของ หมู่ คน ต้ี ฆ่า น้ัน�
21 แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ ข้าพเจ้า วา่ �ไป เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า 
ไป ไก๋ ๆ ไป หา คน ต่างจ้าด� �

22 คน ตังหลาย ฟัง เปาโล อู ้มา ตลอด แต่ เม่ือ ได้ยนิ เปาโล อู ้
เถิง เรือ่ง ไป หา คน ต่างจ้าด ก็ ปา กัน๋ เอิน้ เสียง ดัง วา่ �เอา มัน 
ไป ฆ่า ต๋าย เหยี อยู ่ไป ก็ หนัก แผ่นดิน� 23 หมู่ เขา ฮอ้ง เสียง ดัง 
แล้ว แก้ เส้ือ คุม ออก ปา กัน๋ กํา๋ ขี้ฝุ่น ผุก ขึ้น บน หวั๑ 24 นายพัน 
ทหาร โรมัน สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร สัง่ เฆ่ียน กับ 
สอบสวน เปาโล เป้ือ จะ ฮู ้วา่ เป๋น จาใด คน ตึง เมือง ปา กัน๋ ฮอ้ง 
เสียง ดัง ใส่ เปาโล 25 เม่ือ หมู่ ทหาร ก่ําลัง เอา เจ้ือก หนัง มัด เกีย
ม เฆ่ียน ต้าน เปาโล ก็ ถาม นายรอ้ย ต้ี ยนื อยู ่ต้ี หัน้ วา่ �จะ เฆ่ียน 
คน สัญจ้าด โรมัน ก่อน ตัดสิน ต๋าม กฎหมาย แล้ว กา�

26 เม่ือ นายรอ้ย ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ไป รายงาน หื้อ นายพัน ฮู้ แล้ว 
ถาม วา่ �ต้าน จะ เยยีะ จาใด ดี ป้อจาย คน น้ี เป๋น คน สัญจ้าด 
๑ 22:23 22:23 เป๋น ก๋าน แสดง วา่ โขด ขนาด
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โรมัน เน่อ� 27 นายพัน ก็ เข้า ไป ถาม เปาโล วา่ �เจ้า เป๋น คน 
สัญจ้าด โรมัน แต๊ กา� เปาโล ตอบ วา่ �แต๊ ก่า� 28 นายพัน 
บอก วา่ �ตัว๋ ของ เฮา ต้อง เสีย สตางค์ จํา๋นวน นัก ขนาด เถิง จะ 
ได้ สัญจ้าด โรมัน� เปาโล ตอบ วา่ �แต่ ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น คน สัญ
จ้าด โรมัน ตัง้แต่ เกิด เน่อ ยอ้น ป้อ เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน อยู ่
แล้ว�

29 หมู่ ทหาร ต้ี ก่ําลัง จะ สอบสวน ก็ ละ เปาโล ไป ตันที นาย
พัน ก็ ตกใจ๋ กัว๋ ขึ้น มา เม่ือ ฮู ้วา่ คน ต้ี เขา สัง่ หื้อ เอา เจ้ือก เหล็ก 
ล่าม น้ัน เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน เซิง่ เป๋น ก๋าน เยยีะ ผิด กฎหมาย 
ของ โรม

เปาโล ต่อ หน้า สภา แซนเฮดรนิ
30 ถัด มา แหม วนั น่ึง นายพัน ใค่ ฮู ้วา่ จาว ยวิ ใส่ ความ เปาโล 

เรือ่ง อะหยงั ก็ สัง่ หื้อ เจ้าหน้าต้ี ปล่อย เปาโล ก่อน แล้ว ฮอ้ง 
ประชุม หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ สภา แซนเฮดรนิ แล้ว ปา เปาโล 
เข้า มา ยนื ต่อ หน้า หมู่ เขา

23
1 เปาโล ปักต๋าผ่อ ไป ต้ี หมู่ สมาชกิ สภา แซนเฮดรนิ แล้ว อู ้

วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ ต่อหน้า พระเจ้า ด้วย จิต 
สํานึก ต้ี ดี ตลอด มา จ๋น แผว ตึง วนั น้ี� 2 อานาเนีย ต้ี เป๋น มหา 
ปุโรหติ สัง่ หื้อ คน ต้ี ยนื อยู ่ฮมิ เปาโล ตบ ปาก เปาโล 3 เปาโล 
ก็ อู ้กับ อานาเนีย วา่ �พระเจ้า จะ ตบ ปาก ต้าน เหมือน กัน๋ เน่อ
ต้าน เผียบ เหมือน ก่ําแปง ต้ี ตา สี ขาว๒ ต้าน น่ัง ตัดสิน ข้าพเจ้า 
ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ยงั สัง่ หื้อ เขา ตบ ข้าพเจ้า เซิง่ 
เป๋น ก๋าน ผิด บท บัญญัติ จาอัน้ กา�
๒ 23:3 23:3 ก่ําแปง ต้ี ตา สี ขาว เป๋น กํา สํานวน ต้ี ดูถูก ดู แควน
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4 คน ต้ี ยนื อยู ่ใก้ เปาโล อู ้วา่ �เจ้า ก้า อู ้ดูถูก ดู แควน มหา 
ปุโรหติ ของ พระเจ้า จาอัน้ กา� 5 เปาโล บอก วา่ �ป้ีน้อง ตัง
หลาย ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้ลอ วา่ ป้อจาย คน น้ี เป๋น มหา ปุโรหติ ถ้า ฮู ้
ข้าพเจ้า จะ บ่ วา่ ยอ้น มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �หา้ม แจ้งด่า 
ผู้ ต้ี ปกครอง เจ้า�ท�

6 เม่ือ เปาโล หนั วา่ ต้ี ประชุม มี ตึง หมู่ สะดูสี กับ หมู่ ฟาริสี
ต้าน ก็ อู ้เสียง ดัง วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า เป๋น ฟารสีิ เป๋น 
ลูก ของ ฟาริสี ตวย เน่อ ต้ี ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน น้ี ก็ ยอ้น มี 
ความ หวงั วา่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�

7 บ่ากอง เปาโล อู ้จาอัน้ หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดูสี ก็ ตัง้เก๊า 
เถียง กัน๋ ต้ี ประชุม น้ัน เลย แบ่ง ออก เป๋น สอง หมู่ 8 ( หมู่ เขา ผิด 
เถียง กัน๋ ก็ ยอ้น วา่ หมู่ สะดูสี ถือ วา่ ทูตสวรรค์ กาวา่ วญิญาณ 
กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่ มี แต่ หมู่ ฟาริสี เจ้ือ วา่ มี ตึง 
สาม อยา่ง น้ี ) 9 ตึง สอง หมู่ จึง ผิด เถียง กัน๋ เสียง ดัง นัก ขึ้น ติก ๆ
แล้ว มี ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน ต้ี เป๋น ฟาริสี ยนื ขึ้น เถียง อยา่ง 
หนักแน่น วา่ �หมู่ เฮา บ่ หนั วา่ ป้อจาย คน น้ี เยยีะ ผิด อะหยงั 
สัก หน้อย วญิญาณ กาวา่ ทูตสวรรค์ อาจ จะ อู ้กับ เขา แต๊�

10 ก๋าน เถียง น้ัน แฮง ขึ้น ๆ จ๋น นายพัน กัว๋ วา่ หมู่ เขา จะ หลุ้ม 
เยยีะ ฮา้ย เปาโล จึง สัง่ หื้อ ทหาร ปา ตัว๋ เปาโล ออก มา หา่ง จาก 
คน หมู่ น้ัน แล้ว ปา ป๊ิก ไป ต้ี ป้อม ทหาร เหยี

11 แล้ว ใน คืน น้ัน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ยนื ป่างข้าง เปาโล 
บอก วา่ �เจ้า บ่ ต้อง กัว๋ เน่อ เจ้า เป๋น พยาน หื้อ เฮา ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม จาใด เจ้า จะ ต้อง เป๋น พยาน ใน กรุง โรม จาอัน้�

จาว ยวิ วางแผน ฆ่า เปาโล
ท 23:5 23:5 อพย� 22:28
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12 วนั ถัด มา จาว ยวิ มา สุมหวั กัน๋ วางแผน จะ ฆ่า เปาโล แล้ว 
สาบาน ฮว่ม กัน๋ วา่ จะ บ่ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา จ๋น กวา่ จะ ฆ่า เขา ได้ เหยี 
ก่อน 13 คน ต้ี มา สุมหวั กัน๋ มี ประมาณ ส่ี สิบ ป๋าย 14 แล้ว หมู่ 
เขา ก็ ไป บอก กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ วา่
�หมู่ เฮา สาบาน กัน๋ ไว ้แล้ว วา่ จะ บ่ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา จ๋นกวา่ จะ 
ฆ่า เปาโล ได้ เหยี ก่อน 15 ต๋อน น้ี ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม ของ สภา น้ี
ไป บอก นายพัน ปา เปาโล มา หา หมู่ ต้าน โดย ขี้แต่ง บอก วา่ หมู่ 
ต้าน ใค่ สอบสวน เรือ่ง ของ เขา หื้อ แค้ม ๆ นัก ขึ้น แล้ว หมู่ เฮา 
จะ ปา กัน๋ เกิด็ ฆ่า เขา เหยี ก่อน ต้ี จะ มา แผว ต้ี น่ี�

16 แต่ ลูกบ่าว ของ น้องสาว เปาโล ได้ยนิ เรือ่ง แผนก๋าน ฮา้ย 
น้ี ก่อน จึง เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร บอก เปาโล 17 เปาโล ฮอ้ง นาย
รอ้ย คน น่ึง มา บอก วา่ �ขอ ปา ป้อจาย หนุ่ม คน น้ี ไป หา นาย
พัน กํา เต๊อะ เขา มี เรือ่ง สําคัญ จะ บอก หื้อ ต้าน ฮู�้ 18 นายรอ้ย 
จึง ปา ป้อจาย หนุ่ม คน น้ี ไป หา นายพัน แล้ว บอก วา่ �นักโต้ษ 
เปาโล ขอ ข้าพเจ้า ปา ป้อจาย หนุ่ม คน น้ี มา หา ต้าน เขา มี เรือ่ง 
จะ บอก หื้อ ต้าน ฮู�้ 19 นายพัน จึง จู๋ง มือ ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ไป 
หา่ง จาก หมู่ คน แล้ว ถาม วา่ �มี อะหยงั กา�

20 ป้อจาย หนุ่ม ก็ ตอบ วา่ �จาว ยวิ ตกลง กัน๋ วา่ วนั พูก จะ มา 
ขอ ต้าน ปา เปาโล เข้า ไป ต้ี สภา แซนเฮดรนิ แหม หมู่ เขา จะ ขี้
แต่ง ใค่ ไต่ สวน เรือ่ง เปาโล หื้อ แค้ม ๆ แหม หน้อย 21 ขอ ต้าน 
หา้ม เยยีะ ตวย ต๋าม ต้ี หมู่ เขา วา่ เน่อ หมู่ เขา มี คน ส่ี สิบ ป๋าย 
แน ฆ่า เปาโล อยู่ ยอ้น หมู่ เขา สาบาน กัน๋ วา่ จะ บ่ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา 
จ๋น กวา่ จะ ฆ่า ได้ เหยี ก่อน ต๋อน น้ี หมู่ เขา ก็ เกียม พรอ้ม แล้ว
ก่ําลัง ถ้า ต้าน วา่ จะ ตกลง ต๋าม กําขอ ของ หมู่ เขา ก่อ� 22 แล้ว 
นายพัน ก็ หื้อ ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ป๊ิก ไป เหยี สัง่ นัก สัง่ หนา วา่
�หา้ม บอก หื้อ ใผ ฮู ้เน่อ วา่ เจ้า มา แจ้ง เรือ่ง น้ี กับ เฮา แล้ว�
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ส่ง ตัว๋ เปาโล ไป เมือง ซีซารยีา
23 จาก น้ัน นายพัน ฮอ้ง นายรอ้ย มา สอง คน สัง่ วา่ �หื้อ ไป 

เกียม ทหาร ราบ สอง รอ้ย นาย ทหารม้า เจ็ด สิบ นาย ทหาร 
หอก แหม สอง รอ้ย นาย เกียม ออก เตียวตาง ไป เมือง ซีซารี
ยา ต๋อน สาม ทุ่ม คืน น้ี 24 เกียม ม้า หื้อ เปาโล สัก สอง สาม ตัว๋
แล้ว คุ้ม กัน๋ เขา ไป จ๋น แผว เจ้าเมือง เฟลิกส์ อยา่ง ปลอดภัย�
25 แล้ว นายพัน ก็ เขียน จดหมาย ข้อความ วา่

26 เรยีน ต้าน เจ้าเมือง เฟลิกส์ จาก ข้าพเจ้า คลาวดิอสั ลี
เซียส

27 ป้อจาย คน น้ี ถูก จาว ยวิ ยบั มา เขา เกือบ จะ ถูก คน 
หมู่ น้ัน ฆ่า ต๋าย แต่ ข้าพเจ้า ปา หมู่ ทหาร ไป จ้วย เขา ไว้ ยอ้น 
ข้าพเจ้า ได้ยนิ มา วา่ เขา เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน 28 ข้าพเจ้า 
ใค่ ฮู ้วา่ จาว ยวิ ใส่ความ เขา เรือ่ง อะหยงั พ่อง จึง ปา ตัว๋ เขา 
ไป ต้ี สภา แซนเฮดรนิ 29 ข้าพเจ้า ก็ หนั วา่ เขา ถูก ฟ้อง เรือ่ง 
เก่ียวกับ บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ แต่ บ่ มี ความ ผิด เถิง ขนาด 
ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย กาวา่ ถูก คอก 30 เม่ือ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ มี จาว ยวิ 
หมู่ น่ึง วางแผน จะ ฆ่า เขา ก็ เลย ฟ่ัง ส่ง เขา มา หา ต้าน ก่อน
แล้ว ก็ สัง่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี ใส่ความ เขา มา ฟ้อง ป้อจาย คน น้ี 
กับ ต้าน เอา คน เดียว
31 หมู่ ทหาร ราบ ก็ เยยีะ ต๋าม ต้ี นายพัน สัง่ ปา เปาโล ออก 

เตียวตาง ไป จ๋น แผว เมือง อนัทิปาตรีส์ ใน คืน น้ัน 32 วนั ถัด 
มา หมู่ ทหาร ราบ ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก ไป ป้อม ทหาร แล้ว หมู่ ทหารม้า ก็ 
ปา เปาโล เตียวตาง ต่อไป 33 เม่ือ หมู่ ทหารม้า มา แผว เมือง ซี
ซารยีา แล้ว ก็ เอา จดหมาย ไป หื้อ เจ้าเมือง กับ มอบ ตัว๋ เปาโล 
หื้อ ตวย 34 เจ้าเมือง อา่น จดหมาย แล้ว ถาม เปาโล วา่ มา จาก 
แควน้ ไหน เม่ือ ฮู ้วา่ เปาโล มา จาก แควน้ ซีลีเซีย 35 เจ้าเมือง 
จึง บอก วา่ �ข้า จะ ฟัง กํา หื้อก๋าน ของ เจ้า เม่ือ ฝ่าย ต้ี ฟ้อง มา 
แผว แล้ว� ต้าน จึง สัง่ หื้อ กุม ตัว๋ เปาโล ไว ้ใน วงั เก่า ของ เฮโรด
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24
เปาโล แก้ ข้อ กล่าวหา ต่อ หน้า เฟลิกส์

1 หา้ วนั ถัด มา อานาเนีย มหา ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน 
แก่ บาง คน ตึง ทนาย ความ จ้ือ เทอร์ทูลลัส เตียวตาง ลง มา 
จาก กรุง เยรูซาเล็ม มา แผว เมือง ซีซารียา แล้ว ก็ ตัง้ ข้อหา 
ฟ้อง เปาโล ต่อ หน้า เจ้า เมือง 2 เจ้า เมือง ฮอ้ง เปาโล เข้า มา
แล้ว เทอร์ทูลลัส ก็ กล่าวหา เปาโล ต่อ หน้า เจ้าเมือง เฟลิกส์ 
วา่ �ต้าน เฟลิกส์ ต้ี เคารพ หมู่ เฮา จาว ยวิ อยู ่เยน็ เป๋น สุข จาก 
ก๋าน ปกครอง ของ ต้าน มา เป๋น เวลา เมิน นาน กับ ประเทศ จ้าด 
ของ เฮา ก็ ฮบั ก๋าน ปฏิรูป ยอ้น ต้าน ผ่อ ก๋ารณ์ไก๋ 3 หมู่ เฮา ใคว ่
ประเทศ ขอบ พระคุณ ต้าน อยา่ง ซาบซ้ึง สําหรบั สิง่ ดี ๆ หมู่ น้ี
4 ข้าพเจ้า บ่ ใค่ เสีย เวลา ของ ต้าน นัก ล้ํา ไป ก็ ขอ รบก๋วน ต้าน 
ฟัง หมู่ เฮา เล่า ต่อ แหม สัก หน้อย

5 �หมู่ เฮา หนั วา่ ป้อจาย คน น้ี เป๋น คน อนัตราย สุ่ย หื้อ เกิด 
ก๋าน จลาจล ใน หมู่ จาว ยวิ ใน กู้ ต้ี เขา เป๋น หวัหน้า ลัทธ ินาซา
เรธ็ 6 เขา ยงั ฮ ิเยยีะ หื้อ พระวหิาร มัวหมอง หมู่ ข้าพเจ้า เลย ปา 
กัน๋ ยบั ตัว๋ เขา๓ 8 ขอ ต้าน ลอง สอบสวน เขา ผ่อ เต๊อะ แล้ว ต้าน 
จะ ฮู ้จาก ปาก ของ เขา วา่ กู้ สิง่ ต้ี เฮา ตังหลาย กล่าวหา เขา น้ัน 
เป๋น ความ จรงิ� 9 จาว ยวิ คน อื่น ๆ ก็ เข้า มา ฮว่ม ยนืยนั วา่ ต้ี เท
อรทู์ลลัส อู ้มา ตึงหมด ก็ เป๋น เรือ่ง แต๊

จาว ยวิ เต็ก โต้ษ ใส่ความ เปาโล
10 เม่ือ เจ้าเมือง หื้อ สัญญาณ เปาโล อู้ ต้าน ก็ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า 

ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น ผู้ ตัดสิน ความ หื้อ ประเทศ น้ี มา หลาย ป๋ี แล้ว
๓ 24:6 24:7 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เพิม่ ข้อความ ส่วน ต๊าย ของ ข้อ 6 เพิม่ ข้อ
7 กับ ส่วน ต้น ของ ข้อ 8 วา่ �หมู่ เฮา ใค่ ตัดสิน เขา ต๋าม กฎหมาย ของ หมู่ เฮา
แต่ นายพัน ลีเซียส ใจ๊ ก่ําลัง มา ลู่ เอา ตัว๋ เขา ไป เหยี
กับ นายพัน ลีเซียส สัง่ คน ต้ี กล่าวหา เปาโล หื้อ มา หา ต้าน�
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ข้าพเจ้า จึง สบายใจ๋ ต้ี จะ แก้ ข้อ กล่าวหา ของ ตัว๋เก่า ต่อ หน้า 
ต้าน 11 ถ้า ต้าน สอบถาม ก็ จะ ฮู ้ได้ เลย วา่ ใน เวลา บ่ เกิน๋ สิบ 
สอง วนั มา น้ี ข้าพเจ้า ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ นมัสก๋าน พระเจ้า 
ต้ี พระวหิาร 12 หมู่ เขา บ่ หนั วา่ ข้าพเจ้า เถียง กับ ใผ ใน พระ
วหิาร กาวา่ อู ้สุ่ย หมู่ คน ต้ี ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กาวา่ ต้ี อื่น ๆ
ใน เมือง ตวย 13 เรือ่ง ตึงหมด ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง ฟ้อง ข้าพเจ้า น้ัน
หมู่ เขา บ่ สามารถ หา ข้อ พิสูจน์ ได้ 14 ข้าพเจ้า ยอมฮบั วา่ ได้ 
นมัสก๋าน พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ข้าพเจ้า โดย เป๋น 
ผู้ ติดต๋าม ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู ต้ี หมู่ เขา ฮอ้ง 
วา่ เป๋น ลัทธ ินิก๋าย น่ึง ข้าพเจ้า ก็ เจ้ือถือ กู้ อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน 
บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง ใน หนังสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า 15 ข้าพเจ้า ก็ มี ความ หวงั อยา่ง เดียว กับ หมู่ เขา 
วา่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ กู้ คน ตึง คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ คน 
บ่ ดี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 16 ยอ้นจาอัน้ ข้าพเจ้า จึง อุตส่าห ์
เยยีะ กู้ สิง่ ด้วย จิต สํานึก ต้ี บรสุิทธิ ์ต่อ พระเจ้า กับ มนษุย ์อยา่ง 
เป๋น แต๊ เป๋น วา่ อยู ่เสมอ

17 �ต๋อน หลัง ต้ี ไป จาก กรุง เยรูซาเล็ม เป๋น เวลา หลาย ป๋ี
ข้าพเจ้า ป๊ิก มา เป้ือ เอา สตางค์ มา จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน ยาก 
ใน จ้าด ของ ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ลวด ถวาย เครือ่ง ปู่ จา พระเจ้า
18 เวลา น้ัน หมู่ เขา ก็ หนั ข้าพเจ้า ใน พระ วหิาร หลัง จาก 
ข้าพเจ้า เยยี ะ พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั วา่ 
ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยู ่กับ หมู่ คน กาวา่ ก่อ ความ วุน่วาย 19 แต่ มี จาว 
ยวิ บาง คน ต้ี มา จาก แควน้ เอเชยี อยู ่ต้ี หัน้ ใน วนั น้ัน ถ้า เขา 
หมู่ น้ัน มี ข้อ กล่าวหา ข้าพเจ้า หมู่ เขา น่า จะ มา ฟ้อง ข้าพเจ้า 
ต่อ หน้า ต้าน ต้ี น่ี ตวย 20 กาวา่ บ่ จาอัน้ ก็ หื้อ หมู่ คน ต้ี มา ต้ี น่ี 
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บอก ความ ผิด ต้ี ข้าพเจ้า ถูก ตัดสิน ต๋อน ต้ี อยู ่ต่อ สภา แซนเฮ
ดรนิ เต๊อะ แต่ บ่ มี แม่น ก่อ 21 เวน้ แต่ วา่ ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน 
ต่อ หน้า ต้าน ตังหลาย ใน วนั น้ี ยอ้น เรือ่ง เดียว เต้าอัน้ ก็ คือ
ข้าพเจ้า ฮอ้ง ขึ้น ใน ต้ี ประชุม น้ัน วา่ �ข้าพเจ้า เจ้ือ วา่ มี ก๋าน 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� �

22 เฟลิกส์ ฮู ้เรือ่ง ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู ดี อยู ่
แล้ว ก็ เล่ือน ก๋าน พิจารณา คดี ออก ไป ก่อน บอก วา่ �เม่ือ นาย
พัน ลีเซียส มา แผว เฮา จะ ตัดสิน คดี ของ หมู่ ต้าน� 23 เขา สัง่ 
นายรอ้ย หื้อ กุม ตัว๋ เปาโล ไว้ แต่ หื้อ ลด หยอ่น ก๋าน กวดขัน ลง 
พ่อง แล้ว หื้อ เป้ือน ๆ ของ เปาโล ผ่อกอย จ้วยเหลือ ใน สิง่ ต้ี จํา๋
เป๋น

เฟลิกส์ กับ เมีย ฮอ้ง เปาโล มา อู ้ตวย
24 หลาย วนั ต่อ มา เฟลิกส์ มา กับ ดรูสิลลา เมีย ของ เขา ต้ี 

เป๋น จาว ยวิ แล้ว เฟลิกส์ สัง่ หื้อ ปา เปาโล มา หา แล้ว ฟัง เปาโล 
อู ้เรือ่ง ก๋าน เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ 25 แต่ เม่ือ เปาโล อู ้เถิง ความ 
ยุติธรรม ก๋าน หา้มใจ๋ กับ วนั ต้ี พระเจ้า จะ ตัดสิน กู้ คน สําหรบั 
สิง่ ดี กับ สิง่ บ่ ดี ต้ี เกย เยยีะ เฟลิกส์ ก็ เกิด กัว๋ ขึ้น มา อู ้วา่ �เอา ละ
วนั น้ี ปอ เต้าอี ้ก่อน ไป ได้ แล้ว เอา ไว ้เฮา มี เวลา จะ ฮอ้ง มา แหม 
ใหม่� 26 ใน เวลา เดียว กัน๋ น้ัน เฟลิกส์ ก็ หวงั วา่ เปาโล จะ ติด 
สินบน เขา จึง ฮอ้ง เปาโล มา อู ้ตวย เจ่ือ ขนาด

27 ผ่าน ไป แล้ว สอง ป๋ี ปอรสิอสั เฟสทัส ก็ มา ฮบั ตํา๋แหน่ง 
เจ้าเมือง แตน เฟลิกส์ แต่ เน่ือง จาก เฟลิกส์ ใค่ เอาใจ๋ จาว ยวิ 
ก่อน ออก จาก ตํา๋แหน่ง ก็ ยงั ละ หื้อ เปาโล ติด คอก ต้ี หัน้ อยู่

25
เปาโล ต้อง ก๋าน ไป ปะ ซีซาร์
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1 เม่ือ เฟสทัส เข้า ฮบั ตํา๋แหน่ง เจ้าเมือง ได้ สาม วนั ก็ เตียว
ตาง จาก เมือง ซีซารียา ไป กรุง เยรูซาเล็ม 2 ต้ี หัน้ หมู่ หวัหน้า 
ปุโรหติ กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ยื่น ข้อ กล่าวหา เปาโล ต่อ เฟสทัส
3 แล้ว ออ้นวอน เฟสทัส ขอ ความ กรุณา หื้อ จ้วย ส่ง เปาโล มา 
ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ตวย หมู่ เขา เยยีะ จาอี ้ยอ้น วา่ วางแผน จะ ฆ่า 
เปาโล หละหวา่ง ตาง 4 เฟสทัส ตอบ วา่ �เปาโล ถูก กุม ตัว๋ อยู ่ต้ี 
เมือง ซีซารยีา แหม บ่ เมิน เต้าใด เฮา ก็ จะ ป๊ิก ไป ต้ี หัน้ แล้ว 5หื้อ 
ผู้นํา ใน หมู่ ต้าน ลง ไป ตวย เฮา ถ้า เปาโล มี ความ ผิด อยา่ง น่ึง 
อยา่งใด ก็ หื้อ หมู่ เขา ฟ้อง เปาโล ต้ี หัน้�

6 หลังจาก อยู ่กับ หมู่ เขา ได้ แปด วนั กาวา่ สิบ วนั เฟสทัส ก็ 
ป๊ิก ไป เมือง ซีซารยีา วนั ถัด มา ต้าน ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ 
หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 7 เม่ือ เปาโล มา แผว แล้ว หมู่ จาว ยวิ ต้ี มา 
จาก กรุง เยรูซาเล็ม ก็ มา ยนื แวด ตะหลุ้ม กล่าวหา วา่ เปาโล 
เยยีะ ผิด ฮา้ยแฮง หลาย อยา่ง แต่ ข้อหา หมู่ น้ัน หมู่ เขา พิสูจน์ 
บ่ ได้ สัก ข้อ 8 แล้ว เปาโล ก็ แก้ ข้อ กล่าวหา วา่ �ข้าพเจ้า บ่ ได้ 
เยยีะ อะหยงั ผิด ต่อ บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ กาวา่ ต่อ พระวหิาร
กาวา่ ต่อ ซีซาร ์เน่อ� 9 แต่ เฟสทัส ใค่ เอาใจ๋ จาว ยวิ จึง ถาม 
เปาโล วา่ �เจ้า ใค่ ไป กรุง เยรูซาเล็ม ก่อ เป้ือ สู้ คดี ต้ี ถูก กล่าว
หา น้ี ต่อ หน้า เฮา ต้ี หัน้�

10 เปาโล ตอบ วา่ �ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า ก็ ก่ําลัง อยู ่ต่อ หน้า ศาล 
ของ ซีซาร์ ข้าพเจ้า ควร จะ ได้ ฮบั ก๋าน ตัดสิน ต้ี น่ี ต้าน ก็ ฮู ้ดี วา่ 
ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ ผิด อะหยงั ต่อ จาว ยวิ 11 ถ้า ข้าพเจ้า เยยี
ะ ผิด แต๊ กาวา่ เยยีะ อะหยงั ต้ี สมควร ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ ยอม 
ต๋าย บ่ ขัดขืน สัก อยา่ง แต่ ถ้า ข้อ กล่าวหา หมู่ น้ี เอา มา ฟ้อง เป๋น 
เรือ่ง บ่ แต๊ ใผ ก็ บ่ มี สิทธิ ์จะ ส่ง ข้าพเจ้า ไป หื้อ กับ หมู่ น้ี ข้าพเจ้า 
ขอ ถวาย ฎีกา ต่อ ซีซาร�์

12หลังจาก เฟสทัส หารอื กับ ต้ีเป็ิกษา แล้ว ก็ บอก วา่ �ยอ้น 
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เจ้า ถวาย ฎีกา เถิง ซีซาร์ ก็ จะ ต้อง ไป เข้า เฝ้า ซีซาร�์

เฟสทัส เป็ิกษา กษัตรยิ ์อากรปิปา
13 หลาย วนั ต่อ มา กษัตรยิ ์อากรปิปา กับ พระนาง เบอรนิ์ส 

น้องสาว ของ พระองค์ มา ต้อนฮบั เฟสทัส ต้ี เมือง ซีซารียา
14 ใน หละหวา่ง ต้ี กษัตรยิ ์อากรปิปา อยู ่ต้ี หัน้ หลาย วนั เฟส
ทัส ก็ เล่า เรือ่ง คดี ของ เปาโล หื้อ ฟัง วา่ �ต้ี น่ี มี ป้อจาย คน น่ึง 
เป๋น นักโต้ษ ต้ี เฟลิกส์ ขัง คอก ไว้ 15 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ จาว ยวิ 
เอา คดี ของ ป้อจาย คน น้ี มา ยื่น ฟ้อง ต่อ ข้าพเจ้า กับ ขอ หื้อ 
ตัดสิน ลงโต้ษ เขา 16 ข้าพเจ้า บอก หมู่ เขา วา่ ต๋าม ธรรมเนียม 
ของ จาว โรมัน จะ บ่ มอบ ตัว๋ นักโต้ษ หื้อ ใผ จ๋น กวา่ คน ฟ้อง กับ 
คน ต้ี ถูก ฟ้อง มา อยู ่ส่อง หน้า กัน๋ เป้ือ หื้อ คน ต้ี ถูก ฟ้อง มี โอกาส 
แก้ ข้อ กล่าวหา เหยี ก่อน

17 �เม่ือ หมู่ เขา ตวย ข้าพเจ้า มา ต้ี น่ี ข้าพเจ้า ก็ บ่ รอ จ๊า แหม 
วนั ถัด ไป ข้าพเจ้า ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา ตัว๋ ป้อ
จาย คน น้ัน เข้า มา 18 เม่ือ หมู่ ต้ี ฟ้อง เขา ยนื ขึ้น กล่าวหา เขา
ข้าพเจ้า ก็ หนั วา่ ข้อ กล่าวหา น้ัน บ่ ใจ้ เรือ่ง ฮา้ยแฮง อยา่ง ต้ี ก๊ึด 
ไว้ 19 แต่ เป๋น ก๋าน โต้เถียง กัน๋ เก่ียวกับ ศาสนา ของ หมู่ เขา เหยี
กับ เรือ่ง ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ เยซู ต้ี ต๋าย ไป แล้ว แต่ เปาโล ยนืยนั 
วา่ ยงั มี จีวติ อยู่ 20 ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้วา่ จะ สอบสวน เรือ่ง หมู่ น้ี จาใด 
ดี จึง ถาม เปาโล วา่ เขา ใค่ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ สู้ คดี น้ี ต้ี หัน้ 
ก่อ 21 แต่ เขา ขอ ถวาย ฎีกา เถิง ซีซาร์ ข้าพเจ้า จึง สัง่ หื้อ กุม ตัว๋ 
เขา ไว ้ก่อน จ๋น กวา่ จะ ส่ง ตัว๋ เขา ไป หื้อ ซีซาร�์

22 แล้ว กษัตรยิ ์อากรปิปา ก็ อู ้กับ เฟสทัส วา่ �ข้าพเจ้า ก็ ใค่ 
ฟัง จาก ปาก ของ ป้อจาย คน น้ี ตวย� เฟสทัส ตอบ วา่ �วนั พูก 
ต้าน จะ ได้ ฟัง เขา�

เปาโล อยู ่ส่อง หน้า กษัตรยิ ์อากรปิปา
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23 ใน วนั ถัด มา กษัตรยิ ์อากรปิปา กับ พระนาง เบอรนิ์ส เข้า 
ไป ใน หอ้งโถง ใหญ่ ด้วย ขบวน แห ่อยา่ง ยิง่ใหญ่ หมู่ เขา มา ตวย 
กัน๋ กับ หมู่ ผู้ บังคับ บัญชา ทหาร กับ ผู้นํา คน สําคัญ ๆ ของ เมือง
แล้ว เฟสทัส สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 24 จาก น้ัน เฟสทัส ก็ อู ้วา่
�กษัตรยิ ์อากรปิปา กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี อยู ่ต้ี น่ี หมู่ ต้าน หนั ป้อ
จาย คน น้ี แล้ว เขา เป๋น คน ต้ี จาว ยวิ ตังหลาย ใน เมือง น้ี ตึง ต้ี 
กรุง เยรูซาเล็ม ฮอ้ง เอิน้ กับ ข้าพเจ้า วา่ เขา บ่ สมควร ต้ี จะ มี จี
วติ อยู ่ต่อ ไป 25 แต่ ข้าพเจ้า หนั วา่ เขา บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั ผิด เถิง 
ต้อง ต๋าย เม่ือ เขา ถวาย ฎีกา เถิง ซีซาร์ ข้าพเจ้า จึง ตกลง วา่ 
จะ ส่ง เขา ไป ขึ้น ศาล ต้ี กรุง โรม 26 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้วา่ จะ เขียน 
รายงาน ต่อ พระองค์ เก่ียวกับ ป้อจาย คน น้ี จาใด ดี ก็ เลย ปา 
เขา มา อยู ่ต่อ หน้า หมู่ ต้าน โดย เฉพาะ อยา่ง ยิง่ ต้ี อยู ่ต่อ หน้า 
กษัตรยิ ์อากรปิปา ต้ี ฮู ้บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ เป๋น อยา่ง ดี
เป้ือ ก๋าน สอบสวน เต้ือ น้ี จะ ออก ผล ปอ ต้ี จะ เขียน รายงาน ได้
27 ยอ้น ข้าพเจ้า ฮู้สึก วา่ บ่ เปิง ต้ี จะ ส่ง ตัว๋ นักโต้ษ ไป หื้อ ซีซาร์
โดย บ่ เจาะจง วา่ เขา เยยีะ อะหยงั ผิด พ่อง�

26
เปาโล แก้ คดี ต่อ หน้า อากรปิปา

1 กษัตรยิ ์อากรปิปา บอก กับ เปาโล วา่ �เฮา อนญุาต หื้อ เจ้า 
อู ้แก้ ข้อ กล่าวหา หื้อ ตัว๋ เก่า ได้� เปาโล ก็ ยื่น มือ ๔แล้ว ตัง้เก๊า 
แก้ ข้อ กล่าวหา วา่ 2 �ต้าน กษัตรยิ ์อากรปิปา ข้าพเจ้า ถือ วา่ 
เป๋น โอกาส ดี แต๊ ๆ ต้ี ได้ อยู ่ต่อ หน้า พระองค์ ใน วนั น้ี เป้ือ แก้ ข้อ 
กล่าวหา ตึงหมด ต้ี หมู่ จาว ยวิ ใส่ความ ข้าพเจ้า น้ัน 3 ยอ้น ต้าน 
กษัตรยิ ์ก็ ฮู ้ฮตี เก่า ฮอย เดิม กับ ข้อ โต้แยง้ ต่าง ๆ ของ จาว ยวิ 

๔ 26:1 26:1 ยื่น มือ เป๋น วฒันธรรม ของ คน สมัย น้ัน ต้ี เยยีะ ก่อน อู ้ใน ต้ี จุมนมุ 
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เป๋น อยา่ง ดี ยอ้นจาอัน้ ขอ พระองค์ อดทน ฟัง ข้าพเจ้า หน้อย 
เน่อ

4 �จาว ยวิ ฮู ้หนั ข้าพเจ้า มา ตัง้แต่ เป๋น หละออ่น ต้ี บ้าน เกิด
กับ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา ใน กรุง เยรูซาเล็ม 5 หมู่ 
เขา ฮู้ จัก ข้าพเจ้า เมิน มา แล้ว ถ้า หมู่ เขา จะ ยอม เป๋น พยาน 
หื้อ ข้าพเจ้า ก็ จะ ยนืยนั วา่ ข้าพเจ้า เป๋น สมาชกิ ฟารสีิ เป๋น หมู่ 
คน ต้ี เครง่ ศาสนา ต้ีสุด ใน หมู่ จาว ยวิ 6 บ่าเด่ียวน้ี ต้ี ข้าพเจ้า 
ถูก สอบสวน อยู ่น้ี ก็ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า มี ความ หวงั ใน สิง่ ต้ี 
พระเจ้า สัญญา ไว ้กับ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ข้าพเจ้า 7 เป๋น พระ
สัญญา ต้ี สิบ สอง ผะกุ๋น ของ หมู่ เฮา หวงั วา่ จะ เป๋น แต๊ จึง ฮบัใจ๊ 
พระเจ้า อยา่ง เอา แต๊ เอา วา่ ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน ข้า แต่ กษัตรยิ์
หมู่ จาว ยวิ ใส่ความ ข้าพเจ้า ก็ ยอ้น ความ หวงั อนั น้ี ละ 8 เป๋น 
จาใด ต้าน ตังหลาย เจ้ือ วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย น้ัน เป๋น ไป ตึง บ่ ได้

9 �ข้าพเจ้า ก็ เกย ก๊ึด วา่ จํา๋เป๋น ต้อง ขัดขวาง จ้ือ ของ พระ
เยซู จาว นาซาเรธ็ เต้า ต้ี จะ เยยีะ ได้ 10 ข้าพเจ้า ก็ เยยี ะ จา
อัน้ แล้ว ใน กรุง เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้า ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ จาก หมู่ 
หวัหน้า ปุโรหติ หื้อ ยบั คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู ไป ขัง คอก เม่ือ หมู่ น้ัน 
ถูก ลงโต้ษ เถิง ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ หนั ดี หนั งาม ตวย 11 ข้าพเจ้า 
ยบั เอา เขา หมู่ น้ัน ต๋าม ธรรมศาลา ต่าง ๆ มา ลงโต้ษ เจ่ือ ขนาด
กับ ฮ ิบังคับ หื้อ หมู่ เขา อู ้ดู แควน พระเยซู ข้าพเจ้า ตึง โขด ตึง 
จัง คน หมู่ น้ี ขนาด เถิง กับ เตียวตาง ไป ค่ํา คน หมู่ น้ี เถิง เมือง ใน 
ต่าง ประเทศ

12 �ใน ก๋าน เตียว ตาง ไป ยบั หมู่ ผู้ เจ้ือ แบบ น้ี มี เต้ือ น่ึง 
ข้าพเจ้า ไป เมือง ดามัสกัส โดย ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ กับ กํา สัง่ 
จาก หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หื้อ ไป ยบั หมู่ คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู ต้ี หัน้
13 ข้า แต่ กษัตรยิ์ เวลา ประมาณ เต้ียงวนั ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ก่ํา
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ลัง เตียวตาง อยู ่น้ัน ข้าพเจ้า ก็ หนั แสง แจ้ง จาก ต๊องฟ้า แจ้ง 
เหลือ แสง ตะวนั ส่อง ลง มา ต้ี ตัว๋ ข้าพเจ้า ตึง คน ตังหลาย ต้ี 
ไป ตวย กัน๋ กับ ข้าพเจ้า 14 หมู่ เฮา ตึงหมด โก้น ลง ดิน แล้ว 
ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง อู ้กับ ข้าพเจ้า เป๋น ภาษา ฮบีรู วา่ �เซา
โล เซาโล เหย เจ้า ค่ํา เฮา เยยีะ หยงั ก๋าน ต้ี เจ้า ขัดขืน เฮา ก็ 
เยยีะ หื้อ ตัว๋ เก่า เจ็บ เหมือน งวั เตะ เหล็ก เหล้ียม ของ เจ้าของ�
15 ข้าพเจ้า ก็ ถาม วา่ �พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� แล้ว 
พระองค์ ตอบ วา่ �เฮา คือ เยซู ผู้ ต้ี เจ้า ค่ํา น้ัน ละ 16 ลุก ขึ้น เต๊อะ
ต้ี เฮา มา หา เจ้า ก็ เป้ือ จะ แต่งตัง้ เจ้า หื้อ เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ เฮา กับ 
เป๋น พยาน อู ้หื้อ คน อื่น ฟัง เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี เจ้า ได้ หนั เฮา กับ 
เรือ่ง ต้ี เฮา จะ สําแดง หื้อ ฮู ้ใน ปาย หน้า 17 เฮา จะ จ้วยเหลือ เจ้า 
หื้อ รอด ป๊น จาก จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด ต้ี เฮา จะ ใจ๊ เจ้า ไป หา 
น้ัน 18 เป้ือ เปิด หู เปิด ต๋า ของ หมู่ เขา หื้อ บิน่หลังตํา๋ จาก ความ 
มืด เข้า มา หา ความ เป่งแจ้ง กับ จาก อาํนาจ ของ ซาต๋าน เข้า 
มา หา พระเจ้า เป้ือ เขา หมู่ น้ัน จะ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป แล้ว 
เป๋น สมาชกิ ฮว่ม กัน๋ กับ หมู่ คน ต้ี พระเจ้า เลือก ไว ้เป๋น คน ของ 
พระองค์ โดย ความ เจ้ือ ใน เฮา�

19 �ข้า แต่ กษัตรยิ ์อา กรปิ ปา หลัง จาก น้ัน ข้าพเจ้า จึง 
เจ้ือฟัง นิมิต ต้ี มา จาก สวรรค์ น้ัน ตึง บ่ ขัดขืน เลย 20 ข้าพเจ้า 
ตัง้เก๊า เตสนา สัง่ สอน ใน เมือง ดามัสกัส ก่อน แล้ว ก็ ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม ตึง ใคว ่แควน้ ยูเดีย กับ ต้ามก๋าง คน ต่างจ้าด ตวย
ข้าพเจ้า บอก หื้อ หมู่ เขา กลับใจ๋ จาก บาป มา หา พระเจ้า เหยี
แล้ว เยยี ะ สิง่ ต้ี แสดง วา่ กลับ ใจ๋ แต๊ ๆ 21 ยอ้น จา อี ้หมู่ จาว 
ยวิ เข้า มา ยบั ข้าพเจ้า ต๋อน ต้ี อยู ่ใน พระวหิาร แล้ว ฮ ิจะ ฆ่า 
ข้าพเจ้า เหยี 22 แต่ พระเจ้า ก็ จ้วย ข้าพเจ้า มา จ๋น แผว ตึง วนั
น้ี ข้าพเจ้า จึง มา ยนื เป๋น พยาน ต่อ ต้าน ตังหลาย ตึง ผู้ หน้อย 
ผู้ใหญ่ ใน ต้ี น่ี ได้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ อู ้เรือ่ง อื่น ๆ นอกจาก สิง่ ต้ี ผู้ เป๋น 
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ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ โมเสส บอก ไว ้วา่ จะ เกิด ขึ้น
23 สิง่ น้ัน ก็ คือ พระครสิต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว 
พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก่อน เป้ิน เป๋น ก๋าน แสดง 
ความ เป่งแจ้ง มา สู่ จาว ยวิ ตึง คน ต่างจ้าด คือ ความ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ�

เปาโล ฮ ิจัก๊ จู๋ง กษัตรยิ ์อากรปิปา
24 ใน เวลา ต้ี เปาโล ก่ําลัง อู ้แก้ ข้อ กล่าวหา อยู ่น้ัน เฟสทัส 

ก็ ขัด จัง๋หวะ เอก็ ใส่ เปาโล วา่ �เปาโล เจ้า เพี้ยน ไป แล้ว เจ้า 
เฮยี น นัก ล้ํา ไป เยยี ะ หื้อ เป๋น ผี บ้า� 25 แต่ เปาโล ตอบ วา่
�ต้าน เฟสทัส ข้าพเจ้า บ่ เป๋น ผบี้า แต่ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า อู ้มา น้ี เป๋น 
เรือ่ง แต๊ ข้าพเจ้า อู ้อยา่ง คน ปกติ 26 ต้าน กษัตรยิ ์อากรปิปา 
ก็ ฮู ้เรือ่ง หมู่ น้ี ดี อยู ่แล้ว ข้าพเจ้า ก็ บ่ กัว๋ ต้ี จะ อู ้อยา่ง เปิดเผย 
กับ พระองค์ ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ วา่ พระองค์ ได้ สังเกต หนั ใน สิง่ ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้เก่ียวกับ พระเยซู ยอ้น วา่ เรือ่ง หมู่ น้ี บ่ ได้ เกิด ขึ้น ใน ต้ี 
ลับล้ี 27ข้า แต่ กษัตรยิ ์อากรปิปา พระองค์ เจ้ือ สิง่ ต้ี ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน ไว ้ก่อ ข้าพเจ้า ฮู ้แน่ วา่ พระองค์ 
เจ้ือ�

28 กษัตรยิ ์อากรปิปา ก็ เลย อู ้กับ เปาโล วา่ �เจ้า ก๊ึด วา่ เจ้า 
จะ จัก๊ จวน หื้อ เฮา เป๋น ครสิเตียน ใน เวลา สัน้ ๆ จา อัน้ กา�
29 เปาโล ก็ ตอบ วา่ �บ่ วา่ จะ เป๋น เวลา หน้อย กาวา่ เวลา นัก ก็ 
ต๋าม ข้าพเจ้า อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ หื้อ กษัตรยิ ์กับ กู้ คน ต้ี ได้ 
ฟัง ข้าพเจ้า ใน วนั น้ี เป๋น เหมือน อยา่ง ข้าพเจ้า ยกเวน้ บ่ ถูก เจ้ื
อก เหล็ก ล่าม อยา่ง ข้าพเจ้า�

30 จาก น้ัน กษัตรยิ ์อากรปิปา เจ้าเมือง พระนาง เบอรนิ์ส
กับ คน อื่น ๆ ต้ี น่ัง อยู ่ตวย กัน๋ หัน้ ก็ ปา กัน๋ ลุก ขึ้น ออก ไป หมด
31 หลังจาก หมู่ เขา ออก ไป จาก หอ้ง แล้ว ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ป้อจาย 
คน น้ี บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั ต้ี สมควร ต๋าย กาวา่ สมควร ถูก ขัง คอก 



กิจก๋าน 26:32 ci กิจก๋าน 27:8

สัก หน้อย� 32 แล้ว กษัตรยิ ์อากรปิปา ก็ อู ้กับ เฟสทัส วา่ �ถ้า 
ป้อจาย คน น้ี บ่ ได้ ถวาย ฎีกา เถิง ซีซาร์ จะ ปล่อย เขา ไป ก็ ได้�

27
เปาโล ขึ้น เฮอื ไป กรุง โรม

1 หลังจาก หมู่ เฮา ได้ ฮบั ก๋าน ตัดสิน เรือ่ง เวลา ต้ี จะ เตียว
ตาง ไป ประเทศ อติาลี แล้ว เปาโล กับ นักโต้ษ คน อื่น ๆ ก็ ถูก 
กุม ตัว๋ ไว ้กับ นายรอ้ย คน น่ึง จ้ือ ยู เลียส มา จาก ก๋องทหาร 
จักรพรรดิ ออกัสตัส 2 มี เฮอื ลํา น่ึง มา จาก เมือง อดัรามิททิ
ยุม เฮอื ลํา น้ี ก่ําลัง จะ ไป ต๋าม ต้าเฮอื ต่าง ๆ ต๋าม แนว ฝ่ัง ของ 
แควน้ เอเชยี หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื ลํา น้ี ออก ทะเล ไป มี จาว มาซิโด
เนีย คน น่ึง จ้ือ อารสิทารคัส เขา ลุก จาก เมือง เธสะโลนิก๋า ไป 
กับ หมู่ เฮา ตวย 3 วนั ถัด มา หมู่ เฮา ก็ มา แผว ต้าเฮอื เมือง ไซ
ดอน ยูเลียส ดี ต่อ เปาโล ขนาด ยอม หื้อ เปาโล ไป แอว่ หา หมู่ 
เป้ือน ๆ ได้ เป้ือ เขา หมู่ น้ัน จะ จ้วยเหลือ ต้าน ต๋าม ความ จํา๋เป๋
น 4 เฮอื ของ หมู่ เฮา แล่น ออก จาก เมือง ไซดอน มี ลม ป๊ัด มา 
แฮง ขนาด หมู่ เฮา จึง บิน่ หวัเฮอื ไป ตัง เกาะ ไซปรสั ต้ี ลม บ่ ปอ 
แฮง 5 หมู่ เฮา แล่น เฮอื ข้าม ทะเล ก๋าย เขต ของ แควน้ ซีลีเซีย 
กับ แควน้ ปัมฟีเลีย จ๋น มา แผว เมือง มิรา ใน แควน้ ลิเซีย 6 ต้ี 
น่ี นายรอ้ย ปะ เฮอื ลํา น่ึง มา จาก เมือง อเล็กซานเดรยี ก่ําลัง จะ 
ไป ประเทศ อติาลี เขา เลย ปา หมู่ เฮา ลง เฮอื ลํา น้ัน 7 เฮอื ของ 
หมู่ เฮา ไป จ๊า ขนาด ใจ๊ เวลา หลาย วนั ใน ต้ีสุด ก็ มา เถิง เมือง 
คนีดัส อยา่ง ยาก ลําบาก เฮา บ่ สามารถ ไป ต่อ ได้ ยอ้น ลม ตัง้ 
แฮง ขนาด จึง เป่ียน เส้นตาง ไป ตัง ลม ป๊ัด บ่ ปอ แฮง ของ เกาะ 
ครตี ใก้ แหลม สัลโมเน 8 เฮอื แล่น เลาะ ฝ่ัง เกาะ ครตี ไป อยา่ง 
ยาก ลําบาก แล้ว ก็ มา แผว ต้ี น่ึง ต้ี จ้ือ มี ความหมาย วา่ ต้า เฮอื 
งาม ต้ี หัน้ อยู ่ฮมิ เมือง ลาเซีย
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9 หมู่ เฮา เสีย เวลา นัก เหมือน กัน๋ ถ้า จะ แล่น เฮอื ต่อ ต๋อน 
น้ี ก็ อนัตราย ล้ํา ไป ยอ้น หาก ป๊น หละ หวา่ง งาน ถือ ศีล อด 
อาหาร ไป แล้ว จะ เป๋น เวลา ต้ี ฝน ตก หนัก กับ ใน ทะเล จะ มี 
คล่ืน ลม แฮง เปาโล จึง เตือ๋น สติ หมู่ เขา วา่ 10 �ต้าน ตังหลาย
ข้าพเจ้า หนั วา่ ก๋าน เตียวตาง หน น้ี จะ มี อนัตราย ต้ี จะ เยยีะ หื้อ 
มี ความ เสียหาย อยา่ง ใหญ่ หลวง ตึง สินก๊า ต้ี ขน มา ตึง เฮอื
ตึง จีวติ ของ หมู่ เฮา ตวย� 11 แต่ นายรอ้ย บ่ ฟัง กํา เตือ๋น ของ 
เปาโล เขา เจ้ือ กัปตัน กับ เจ้าของ เฮอื นัก เหลือ 12 ยอ้น ต้าเฮอื 
น้ี บ่ เหมาะ ต้ี จะ จอด เฮอื จ๋น ยาม ฝน ผ่าน ไป แล้ว คน ส่วน ใหญ่ 
จึง ตกลง กัน๋ ต้ี จะ แล่น เฮอื จาก ต้ี หัน้ หมู่ เขา ฮ ิจะ ไป หื้อ แผว 
เมือง ฟีนิกส์ แล้ว จะ จอด เฮอื ไว ้ต้ี หัน้ ฟีนิกส์ เป๋น เมืองต้า ของ 
เกาะ ครตี เป๋น ต้าเฮอื ต้ี บิน่หน้า ไป ตัง วนัตก แจ่ง ใต้ กับ ตัง วนั
ตก แจ่ง เหนือ

เป๋น ฝน เป๋น ลมหลวง
13 เม่ือ มี ลม ป๊ัด มา ตังใต้ บ่ ปอ แฮง เต้าใด หมู่ เขา ก็ ก๊ึด วา่ 

เหมาะ แล้ว เป๋น ลม ต้ี เฮา ไป ต่อ ได้ ลูกเฮอื จึง จัก๊ สมอเฮอื ขึ้น
แล้ว แล่น เลาะ ไป ต๋าม ฮมิ ฝ่ัง เกาะ ครตี 14 แต่ บ่ ปอ เมิน เต้าใด 
ก็ มี ลมหลวง ต้ี ฮอ้ง วา่ ลม ตัง วนัออก แจ่ง เหนือ ป๊ัด บน ป๊ืน ดิน 
ลง มา จาก เกาะ 15 เฮอื ตก อยู ่ก๋าง ลมหลวง บ่ สามารถ ฝ่า ไป 
ได้ หมู่ เฮา ก็ เลย ปล่อย เฮอื แล่น ป๋ิว ไป ตวย ลม 16 เฮอื ก๋าย ไป 
ตังใต้ เกาะ หน้อย จ้ือ คาวดา ต้ี หัน้ เกาะ บัง ลม ไว ้พ่อง หมู่ เฮา ก็ 
สามารถ จัก๊ เฮอื ลํา หน้อย ต้ี ลาก ตวย เฮอื ใหญ่ ขึ้น มา แล้ว มัด 
ไว ้แต่ ยาก ขนาด 17 เม่ือ เอา เฮอื ลํา หน้อย ขึ้น มา แล้ว หมู่ เขา 
ก็ เอา เจ้ือก ลอด ป๊ืน ต๊อง เฮอื ใหญ่ เป้ือ มัด เฮอื หื้อ แน่น ป้องกัน๋ 
เฮอื แตก แล้ว หุบ ใบ เฮอื ลง หื้อ เฮอื ลอย ไป ตวย ลม ยอ้น กัว๋ วา่ 
เฮอื จะ ไป ติด สันดอน ทราย ใน อา่ว เสอรทิ์ส 18 ถัด มา แหม วนั
ลม ก็ ยงั ป๊ัด เฮอื ป๋ิว ไป ป๋ิว มา หมู่ เขา จึง จ้วย กัน๋ เอา ของ ต้ี ใส่ 
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มา บน เฮอื โจ้ง ลง ทะเล 19 เม่ือ เถิง วนั ถ้วน สาม หมู่ เขา ก็ ยงั 
ต้อง เอา เครือ่งมือ ของใจ๊ ใน เฮอื โจ้ง ลง ทะเล เหยี 20 หมู่ เฮา 
บ่ หนั ดาว บ่ หนั ตะวนั มา หลาย วนั แล้ว ลมหลวง ก็ ยงั ป๊ัด แฮง 
เหมือน เก่า หมู่ เฮา หมด หวงั ต้ี จะ มี จีวติ รอด แหม ต่อไป

21 บ่ มี ใผ ได้ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา มา หลาย วนั แล้ว เปาโล จึง ยนื 
ขึ้น ต่อ หน้า หมู่ เขา อู ้วา่ �หมู่ ต้าน น่า จะ ฟัง กํา แนะนํา ของ 
ข้าพเจ้า พ่อง วา่ หา้ม เอา เฮอื ออก จาก เกาะ ครตี แล้ว จะ บ่ ปะ 
กับ อนัตราย ตึง ความ เสียหาย จาอี้ 22 แต่ บ่าเด่ียวน้ี ข้าพเจ้า 
ขอ หมู่ ต้าน แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว ้เน่อ จะ บ่ มี ใผ ต๋าย สัก คน เดียว จะ 
เสียหาย ก้า เฮอื เต้าอัน้ 23 เม่ือ ตะคืน น้ี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ 
พระเจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ อยู่ มา 
ยนื อยู ่ฮมิ ป่างข้าง 24 แล้ว บอก วา่ �เปาโล เหย บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ
เจ้า จะ ได้ ยนื หื้อ ก๋าน ต่อ หน้า ซีซาร ์แน่ ๆ พระเจ้า โผด จ้วย เจ้า 
โดย หื้อ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน เฮอื ตวย เจ้า รอด ต๋าย� 25 ต้าน ตัง
หลาย แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว้ ข้าพเจ้า ไว้ใจ๋ พระเจ้า วา่ จะ ต้อง เป๋น ไป 
ต๋าม ต้ี ทูตสวรรค์ อู ้ไว ้อยา่ง แน่นอน 26แต่ วา่ หมู่ เฮา จะ ต้อง ไป 
ติด ต้ืน ต้ี เกาะ แหง่ น่ึง�

27 จ๋น เถิง คืน ต้ี สิบ ส่ี เฮอื ของ หมู่ เฮา ก็ ยงั ป๋ิว ไป ป๋ิว มา อยู ่ใน 
ทะเล อาเดรยี ประมาณ เต้ียงคืน หมู่ ลูกเฮอื ก็ ก๊ึด วา่ เฮอื เข้า ใก้ 
แผ่นดิน แล้ว 28 หมู่ เขา หยัง่ น้ํา ผ่อ วดั ได้ เลิก็ ส่ี สิบ เมตร เม่ือ 
ไป แหม น่อย หมู่ เขา ก็ หยัง่ น้ํา ผ่อ แหม ต๋อน น้ี วดั ได้ เลิก็ สาม 
สิบ เมตร 29 หมู่ เขา กัว๋ วา่ เฮอื จะ ไป หลิม้ ใส่ บ่าหนิ ต้ี บ่ม อยู ่ใน 
น้ํา จึง โจ้ง สมอ เฮอื ส่ี ตัว๋ จาก ด้าน ต๊าย เฮอื ลง ทะเล แล้ว ปา 
กัน๋ ออ้นวอน ขอ หื้อ แจ้ง เวย ๆ 30 หมู่ ลูกเฮอื ฮ ิหนี ออก จาก เฮอื
หมู่ เขา หยอ่น เฮอื หน้อย ลง ทะเล แต่ง เยยีะ เป๋น วา่ จะ หยอ่น 
สมอ ตัง หวัเฮอื 31 แล้ว เปาโล ก็ อู ้กับ นายรอ้ย กับ หมู่ ทหาร วา่
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�ถ้า คน หมู่ น้ี บ่ อยู ่ใน เฮอื หมู่ ต้าน ตึงหมด ตึงเส้ียง จะ ต้อง ต๋าย 
แน่ ๆ � 32 หมู่ ทหาร จึง ตัด เจ้ือก ต้ี มัด เฮอื ลํา หน้อย แล้ว ปล่อย 
หื้อ ตก น้ํา ไป เหยี

33 เม่ือ ใก้ จะ แจ้ง แล้ว เปาโล ก็ ขอ รอ้ง หมู่ เขา หื้อ กิน๋ ข้าว กิน๋ 
น้ํา ต้าน อู ้วา่ �ได้ สิบ ส่ี วนั แล้ว เน่อ ต้ี หมู่ ต้าน ปา กัน๋ กองถ้า อยู่
บ่ ได้ กิน๋ อะหยงั สัก หน้อย 34 ยอ้นจาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตัง
หลาย กิน๋ เหยี พ่อง เต๊อะ เป้ือ จะ บ่ ต๋าย บ่ ต้อง หว่ง เน่อ แม้แต่ 
เส้น ผม บน หวั ของ ต้าน ตังหลาย จะ บ่ ปุด ไป สัก เส้น เดียว�
35 เม่ือ เปาโล อู ้แล้ว ต้าน ก็ เอา เข้าหนมปัง ออก มา ขอบคุณ 
พระเจ้า ต่อ หน้า คน ตังหลาย แล้ว ก็ หกั กิน๋ 36 คน ตังหลาย ก็ 
มี กํา๋ลังใจ๋ ขึ้น มา ก็ ปา กัน๋ เอา ข้าว เอา น้ํา ออก มา กิน๋ กัน๋ 37 บน 
เฮอื ลํา น้ี มี คน ตึงหมด จํา๋นวน สอง รอ้ย เจ็ด สิบ หก คน 38 เม่ือ 
กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา กัน๋ จ๋น อิม่ แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอา ข้าวสาลี ใน 
เฮอื โจ้ง ลง ทะเล แหม เป้ือ หื้อ เฮอื เบา ขึ้น

เฮอื แตก
39 เม่ือ แจ้ง แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั แผ่นดิน แต่ บ่ ฮู้จัก วา่ เป๋น ต้ี 

ไหน หมู่ เขา สังเกต หนั อา่ว ต้ี มี หาดทราย จึง ตัดสินใจ๋ วา่ ถ้า 
เป๋น ไป ได้ จะ เอา เฮอื ปุ้ง ขึ้น ไป จุก บน หาดทราย น้ัน 40 หมู่ เขา 
จึง ตัด เจ้ือก สมอ เฮอื หื้อ จ๋ม น้ํา ตึงหมด แล้ว แก้ เจ้ือก ต้ี มัด หาง 
เสือ ออก จาก น้ัน ก็ จัก๊ ใบ หวัเฮอื ขึ้น หื้อ ฮบั ลม แล้ว เฮอื ก็ ปุ้ง 
เข้า หาดทราย 41 แต่ เฮอื มา จน ใส่ สันดอน เหยี ก่อน หวัเฮอื ก็ 
ติด ทราย แน่น จ๋น ออก บ่ ได้ ส่วน ต๊าย เฮอื ก็ ถูก คล่ืน ป๊ัด จ๋น เฮอื 
แตก

42 หมู่ ทหาร จึง เป็ิกษา กัน๋ วางแผน จะ ฆ่า หมู่ นักโต้ษ เหยี
เป้ือ ป้องกัน๋ บ่ หื้อ คน ใด วา่ย น้ํา หนี ไป ได้ 43 แต่ นายรอ้ย ใค่ จ้วย 
จีวติ เปาโล บ่ หื้อ ต๋าย จึง หา้ม บ่ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ ต๋าม ต้ี ก๊ึด น้ัน
เขา สัง่ คน ต้ี วา่ย น้ํา จ้าง หื้อ โดด ลง น้ํา แล้ว วา่ย ขึ้น ฝ่ัง ไป ก่อน



กิจก๋าน 27:44 cv กิจก๋าน 28:10

44 ส่วน คน ต้ี เหลือ ก็ หื้อ เกาะ ไม้ แป้น ไป พ่อง กับ เกาะ ไม้ เฮอื ต้ี 
แตก ไป พ่อง กู้ คน ก็ ปา กัน๋ เข้า แผว ฝ่ัง อยา่ง ปลอดภัย

28
เปาโล บน เกาะ มอลตา

1 หลังจาก หมู่ เฮา เข้า เถิง ฝ่ัง อยา่ง ปลอดภัย แล้ว เถิง ฮู ้วา่ 
เกาะ แหง่ น้ี จ้ือ มอลตา 2 คน ป๊ืนเมือง ใน เกาะ น้ี ใจ๋ดี กับ หมู่ เฮา 
ขนาด หมู่ เขา ต้อนฮบั หมู่ เฮา กับ ดัง ไฟ หื้อ หมู่ เฮา ยอ้น ฝน ตก 
อากาศ หนาว

3 ต๋อน ต้ี เปาโล เก็บ กิง่ ไม้ แหง้ หอบ น่ึง มา ใส่ ไฟ มี งู ป๊ิด ตัว๋ 
น่ึง เล้ือย ออก มา จาก ก๋อง หลัว ยอ้น ไฟ ฮอ้น มัน ขบ ติด มือ ของ 
เปาโล 4 หมู่ คน ป๊ืนเมือง หนั งู ป๊ิด ขบ ติด มือ ของ เปาโล หอ้ย 
ต้อนหล้อน ก็ อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี ต้อง ฆ่า คน ต๋าย แน่ ๆ เถิง แม้ 
เขา จะ รอด ต๋าย จาก ทะเล แต่ เจ้าแม่ แหง่ ความ ยุติธรรม ตึง 
บ่ ยอม หื้อ รอด ต๋าย ไป ได้� 5 แต่ เปาโล ก็ สะวดั งู ตก เข้า ก๋องไฟ 
ไป เหยี ต้าน บ่ เป๋น อะหยงั สัก หน้อย 6 หมู่ เขา ก๊ึด วา่ ตัว๋ เปาโล 
จะ ต้อง บวม กาวา่ โก้น ลง ต๋าย ตันที แต่ หลังจาก ถ้า ผ่อ จ้าด
เมิน ก็ บ่ หนั มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ เปาโล หมู่ เขา จึง ก๊ึด แหม ใหม่
อู ้กัน๋ วา่ เปาโล เป๋น เทพเจ้า

7 หวัหน้า ของ เกาะ จ้ือ ปูบลิอสั มี ต้ีดิน อยู ่ใก้ ตํา๋ หมู่ น้ัน เขา 
เจิญ หมู่ เฮา เข้า ไป ใน บ้าน แล้ว เล้ียงดู หมู่ เฮา เป๋น อยา่ง ดี เป๋น 
เวลา สาม วนั 8 ป้อ ของ ปูบลิอสั บ่ สบาย นอน อยู ่บน เตียง เขา 
เม่ือย กับ เป๋น โรคบิด เปาโล จึง เข้า ไป หา ต้าน แล้ว ฮกัษา โดย 
ก๋าน อธษิฐาน วาง มือ บน ตัว๋ ของ ต้าน ต้าน ก็ หาย เป๋น ปกติ
9 เม่ือ เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น คน ป่วย คน ไข้ ต้ี อยู ่บน เกาะ น้ี ก็ ปา กัน๋ 
มา หื้อ เปาโล ฮกัษา จ๋น หาย เส้ียง หมด กู้ คน 10 คน ตังหลาย บน 
เกาะ นับถือ หมู่ เฮา นัก ขนาด เม่ือ เถิง เวลา ต้ี หมู่ เฮา จะ เตียว
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ตาง ต่อไป หมู่ เขา ก็ เอา สิง่ ของ ต่าง ๆ ต้ี จํา๋เป๋น สําหรบั ก๋าน 
เตียวตาง มา ใส่ เฮอื เฮา จ้าดนัก

เตียวตาง ไป กรุง โรม
11 เป๋น เวลา สาม เดือน นับ จาก เฮอื แตก หมู่ เฮา ลง เฮอื แหม 

ลํา น่ึง ต้ี มา จอด ยา้ง ตลอด ยาม หนาว ต้ี เกาะ น้ัน เป๋น เฮอื ต้ี มา 
จาก เมือง อเล็กซานเดรยี ต้ี หวัเฮอื มี ฮูป แกะสลัก พระแฝด 
ติด ไว๕้สอง องค์ จ้ือ แคสเตอร ์กับ พอลลักซ์ 12 หมู่ เฮา มา แผว 
เมือง ไซราคิว้ส์ แล้ว ยา้ง ต้ี หัน้ สาม วนั 13 จาก ต้ี น่ี เฮอื แล่น ต่อ 
ไป แผว เมือง เรยีอูม วนั ถัด มา มี ลม ป๊ัด จาก ตังใต้ หมู่ เฮา ก็ 
แล่น เฮอื ต่อไป แหม วนั ก็ มา แผว เมือง ปูทีโอลี 14 หมู่ เฮา ปะ 
ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน ต้ี หัน้ หมู่ เขา จวน หมู่ เฮา ยา้ง ตวย หมู่ เขา 
เป๋น เวลา เจ็ด วนั แล้ว หมู่ เฮา ก็ มา แผว กรุง โรม

15 เม่ือ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน กรุง โรม ฮู ้ข่าว วา่ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ 
มา ก็ ออก มา ปะ หมู่ เฮา ก๋าง ตาง ต้ี กาด อปัปีอสั กับ สถานต้ี จ้ือ 
วา่ บ้านสามฮา้น เม่ือ เปาโล หนั หมู่ เขา ก็ ขอบคุณ พระเจ้า กับ 
มี กํา๋ลังใจ๋ นัก ขึ้น

เปาโล อยู ่ใน กรุง โรม
16 เม่ือ หมู่ เฮา มา แผว กรุง โรม แล้ว เปาโล ก็ บ่ ต้อง เข้า อยู ่

ใน คอก แต่ ฮบั อนญุาต หื้อ อยู ่ใน บ้าน ส่วน ตัว๋ ตวย กับ ทหาร ต้ี 
อยู ่เฝ้า ไว้ 17 ผ่าน ไป สาม วนั เปาโล ฮอ้ง ประชุม หมู่ ผู้นํา ของ 
จาว ยวิ หลังจาก กู้ คน มา หมด แล้ว เปาโล จึง อู ้วา่ �ป้ีน้อง 
ตังหลาย ข้าพเจ้า ถูก ยบั ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ถูก มอบ หื้อ 
กับ ทหาร โรมัน เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ ผิด ต่อ คน ของ หมู่ 
เฮา กาวา่ ต่อ ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ 
๕ 28:11 28:11 เป๋น เทพ ต้ี หมู่ คน งาน บน เฮอื ไหว ้สา ต๋าม ความ เจ้ือ ของ จาว โรมัน
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เฮา เลย 18 เม่ือ หมู่ โรมัน สอบสวน ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ใค่ ปล่อย 
ตัว๋ ข้าพเจ้า ไป ยอ้น วา่ บ่ เยยีะ อะหยงั ผิด เถิง ต้อง ถูก ลงโต้ษ 
เถิง ต๋าย 19 แต่ หมู่ จาว ยวิ บ่ ยอม ข้าพเจ้า จึง จํา๋เป๋น ต้อง ขอ 
ถวาย ฎีกา ต่อ ซีซาร์ แม้ วา่ ข้าพเจ้า บ่ มี อะหยงั ต้ี จะ ฟ้อง คน 
จ้าด เดียว กัน๋ เน่อ 20 ยอ้นจาอี ้ข้าพเจ้า จึง ขอ ปะ ต้าน ตังหลาย 
กับ อู ้กัน๋ แต๊ ๆ แล้ว ต้ี ข้าพเจ้า ต้อง ถูก ล่าม เจ้ือก เหล็ก อยู ่น้ี ก็ 
ยอ้น เรือ่ง ความ หวงั ของ จาว อสิราเอล เน่อ�

21 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ อู ้กับ เปาโล วา่ �หมู่ เฮา ก็ บ่ เกย ฮบั 
จดหมาย จาก แควน้ ยูเดีย เก่ียวกับ ต้าน เลย กับ บ่ มี ป้ีน้อง คน 
ใด ต้ี เตียวตาง มา จาก ต้ี หัน้ มา แจ้ง กาวา่ อู ้บ่ ดี เก่ียวกับ ตัว๋ ต้าน 
เหมือน กัน๋ เน่อ 22 แต่ หมู่ เฮา ใค่ ฮู ้ใค่ ได้ยนิ เถิง สิง่ ต้ี ต้าน ก๊ึด
ยอ้น ฮู ้มา วา่ กู้ ต้ี กู้ ตาง มี คน อู ้ต่อต้าน ลัทธ ินิก๋าย น้ี�

23 หมู่ เขา จึง นัด ปะ กับ เปาโล แหม เม่ือ เถิง วนั นัด ก็ มี คน มา 
หา เปาโล ต้ี พัก ของ ต้าน จํา๋นวน นัก เปาโล อธบิาย เป๋น พยาน 
เถิง แผ่นดิน ของ พระเจ้า ตึง ฮ ิจัก๊ จู๋ง คน หมู่ น้ัน หื้อ เจ้ือ วา่ พระ
เยซู เป๋น พระครสิต์ โดย อา้ง จาก บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ 
หนังสือ ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เปาโล เยยี
ะ จาอี ้ตัง้แต่ เจ๊า จ๋น แผว เม่ือแลง 24 บาง คน ก็ เจ้ือ ใน สิง่ ต้ี ต้าน 
อู้ แต่ บาง คน ก็ บ่ เจ้ือ 25 หมู่ เขา ขัดแยง้ กัน๋ ก่อน จะ ลา จาก กัน๋ 
ไป เปาโล อู ้วา่ �พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อู ้ถูกต้อง แล้ว เม่ือ อู ้กับ 
ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ผ่าน อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า วา่
26 �จง ไป หา คน หมู่ น้ี เน่อ แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่
หมู่ เจ้า จะ ฟัง แล้ว ฟัง แหม แต่ จะ บ่ เข้าใจ๋

จะ ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม แต่ จะ บ่ หนั
27 ยอ้น จิตใจ๋ ของ คน หมู่ น้ี หล่ึง

หมู่ เขา ปิด หู ปิด ต๋า เหยี
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ถ้า บ่ จาอัน้ หมู่ เขา จะ หนั กับ ต๋า
ได้ยนิ กับ หู
เข้าใจ๋ ด้วย จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา

แล้ว ป๊ิก มา หา เฮา เป้ือ หื้อ เฮา ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย ดี�ธ
28 �ยอ้น จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้อง ฮู ้ไว ้วา่ เรือ่ง ความ รอด ป๊น บาป 

โต้ษ ของ พระเจ้า ได้ ยก ไป หื้อ คน ต่างจ้าด แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ฮบั 
ฟัง�๖

30 เปาโล อยู ่ใน บ้าน ต้ี เจ้า เป๋น เวลา เถิง สอง ป๋ี ต้าน ได้ ต้อน
ฮบั กู้ คน ต้ี มา หา 31 เปาโล เตสนา เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า
กับ สัง่ สอน เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง 
บ่ กัว๋ ใผ โดย บ่ มี คน ขัดขวาง

ธ 28:27 28:27 อสย� 6:9-10 ๖ 28:28 28:28
สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 29 ต้ี วา่ �เม่ือ เปาโล อู ้กํา น้ี จบ แล้ว
หมู่ จาว ยวิ ก็ ป๊ิกเมือ บ้าน ปา กัน๋ ไป เถียง กัน๋ ไป ตวย�
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