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1 ສນັຍາຈະຊງົປະທານພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ 
The Promise of the Holy Spirit 

1 ທ່ານເທໂອຟໂີລເອີຍ, ໃນໜັງສືເຫລ້ັມຕ້ົນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສ່ິງທັງປວງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕ້ັງຕ້ົນກະທໍາແລະ
ສ່ັງສອນ 

2 ຈົນເຖິງວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບພຣະອົງຂ້ຶນເມືອ ຄືພາຍຫລັງທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແກ່ພວກ   
ອັຄສາວົກທ່ີຊງົເລືອກໄວ້ນ້ັນ 

3 ຄັນພຣະອົງຊົງທນົທຸກທ ຣໍະມານ ແລ້ວໄດ້ຊົງສະແດງພຣະອົງແກ່ຄົນພວກນ້ັນດ້ວຍຫລັກຖານຫລາຍຢ່າງ ພິສູດວ່າ  
ພຣະອົງຊງົພຣະຊົນຢູ່ ແລະໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຂົາລະຫວ່າງສ່ີສິບວັນ ແລະໄດ້ຊົງສົນທະນາກັບເຂົາເຖິງເຣ່ືອງຣາຊອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 

4 ໃນເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງຮ່ວມປະຊຸມຢູ່ກັບເຂົາ ຈ່ຶງຊົງສ່ັງເຂົາບ່ໍໃຫ້ອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ໃຫ້ຄອຍຮັບຕາມ  
ພຣະສັນຍາຂອງພຣະບິດາ ຄືພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກວ່າ, ìຕາມທີທ່່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຈາກເຮົານ້ັນແຫລະ 

5 ເພາະວ່າໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາກໍແມ່ນ ແຕ່ຕ່ໍໄປອີກບ່ໍເຫິງທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດî 
 

ການສະເດດັສ ູ ່ສວນັ 
The Ascension of Jessus 

(ມຣກ 16:19-20; ລກ 24:50-53) 
6 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ປະຊຸມພ້ອມກັນ ເຂົາຈ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ພຣະອົງຈະຊົງຕ້ັງຣາຊອານາ

ຈັກຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພວກອິສຣາເອນໃນບັດນ້ີຫລືî 
7 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງພວກທ່ານທ່ີຈະຮູ້ເວລາຫລືຍາມກໍານົດ ຊຶງ່ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້ດ້ວຍ

ສິດຂອງພຣະອົງເອງ 



8 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານຣິດເດດ ເມ່ືອພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດມາເຖິງພວກທ່ານ ແລະ
ພວກທ່ານຈະເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຕລອດທ່ົວແຂວງຢູດາຍ, ກັບແຂວງຊາມາເຣັຽ, ແລະຈົນເຖິງທ່ີ
ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກî 

9 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບພຣະອົງຂ້ຶນເມືອ ຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງເບ່ິງຢູ່ ແລະມີເມກມາຮັບພຣະ
ອົງໃຫ້ພ້ົນຈາກສາຍຕາຂອງເຂົາ 

10 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງແນມເບ່ິງຟ້າ ຂນະທ່ີພຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນເມືອນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມີສອງຄົນນຸ່ງເຄ່ືອງຂາວມາປາກົດຢືນຢູ່ໃກ້
ເຂົາ 

11 ສອງຄົນນ້ັນຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຊາວຄາລີເລເອີຍ, ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ່ຶງຢືນເບ່ິງທ ອ້ງຟ້າ ພຣະເຢຊູອົງນ້ີຊ່ຶງຊງົຮັບໄປຈາກ
ພວກທ່ານຂ້ຶນເມືອສວັນແລ້ວ ຈະສະເດັດມາອີກເໝືອນຢ່າງທ່ີພວກທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະອົງຂ້ຶນເມືອຍັງສວ ັນນ້ັນî 
 

ເລອືກຄນົນຶງ່ແທນຢດູາອສິະກາຣອິດົ  
Matthias chosen to Replace Judas 

12 ແລ້ວພວກອຄັສາວົກໄດ້ລົງມາຈາກພູທ່ີຊ່ືວາ່ເອລາຍອົນ ກັບຄືນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຊ່ຶງຢູ່ໄກຈາກກັນທ່ໍກັບລະຍະ
ທາງທ່ີກໍານົດໃຫ້ທຽວໃນວັນຊະບາໂຕ 

13 ເມ່ືອເຂ້ົາກຸງແລ້ວເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງຂ້ຶນເມືອຍັງຫ້ອງຊັນ້ເທິງທ່ີເຄີຍພັກຢູ່ນ້ັນ ມີເປໂຕ, ໂຢຮັນ, ຢາໂກໂບກັບອັນເດອາ, 
ຟລິີບກັບໂທມາ, ບາຣະໂທໂລມາຍກັບມັດທາຍ, ຢາໂກໂບລູກຂອງອາລະຟາຍ, ຊີໂມນພັກຊາດນິຍົມ, ແລະຢູດາ
ລູກຂອງຢາໂກໂບ 

14 ເຂົາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນໄຫວວ້ອນດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ ພ້ອມກັບພວກແມ່ຍິງແລະນາງມາຣີອາມານດາຂອງພຣະ
ເຢຊູ ທງັພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງ 

15 ໃນຄາວນ້ັນເປໂຕໄດ້ຢືນຂ້ຶນຖ້າມກາງພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍ ຊ່ຶງປະຊຸມກັນຢູ່ຮ່ວມທັງໝົດມີປະມານຮ້ອຍຊາວຄົນ ແລະ
ກ່າວວ່າ, 

16 ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້ໍພຣະຄມັພທ່ີີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າໄວ້ໂດຍພຣະໂອດຂອງກະສັດດາວິດ ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງສໍາເຣັດ ຄໍານ້ັນທ່ີເວ້ົາເຖິງຢູດາຊ່ຶງກາຍເປັນຜູ້ນໍາຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄປຈັບພຣະເຢຊູ 

17 ເພາະຢູດານ້ັນກໍນັບເຂ້ົາໃນຈໍານວນພວກເຮົາ ແລະໄດ້ຮ ບັສ່ວນໃນການງານນ້ີເໝືອນກັນ 
18 ຝ່າຍຜູ້ນ້ີໄດ້ເອົາຄ່າບໍາເໜັດແຫ່ງການຊ່ົວຂອງຕົນໄປຊ້ືດິນຕອນນ່ຶງ ແລະກໍລ້ົມລົງແຕກກາງຕົວຈົນໃສ້ໄຫລອອກທັງ

ໝົດ 
19 ເຫດການນ້ີກໍປາກົດແກ່ຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມທັງໝົດ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນດິນຕອນນ້ີຕາມພາສາຂອງເຂົາວ່າຮາເກນດາມາ ຄື

ດິນເລືອດ 
20 ດ້ວຍມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນວ່າ, ìທ່ີຢູ່ຂອງມັນໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນຮ້າງເປ່ົາ ຢ່າໃຫມີ້ຜູ້ໃດອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີ

ນ້ັນî ແລະ ìສ່ວນໜ້າທ່ີຂອງມັນໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບແທນî 
21 ເຫດສັນນ້ັນໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເປັນພວກດຽວກັບເຮົາ ຕລອດເວລາທ່ີພຣະອົງເຈ້ົາເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາອອກກັບພວກເຮົາ 
22 ຄືຕ້ັງແຕ່ບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນຈົນເຖິງວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົຮັບພຣະອົງຂ້ຶນເມືອຈາກພວກເຮົາ ຄົນນ່ຶງໃນພວກນ້ີຈະ

ຕ້ອງກາຍເປັນພຍານກັບພວກເຮົາວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວî 
23 ແລ້ວເຂົາໄດ້ສເນີຊ່ືສອງຄົນ ຄືໂຢເຊບທ່ີເອ້ີນວ່າບາຣະຊາບາ ມີນາມສະກ ນຸວ່າຢູສະໂຕ ແລະມັດເທັຽ 
24 ເຂົາຈ່ຶງພາກັນອ້ອນວອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຜູ້ຊົງຢ່ັງຮູ້ຈິດໃຈຂອງຄົນທັງປວງ ຂໍພຣະອົງຊົງຊີບ້ອກວ່າ

ໃນສອງຄົນນ້ີພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາຄົນໃດ 
25 ເພ່ືອເຂ້ົາຮັບສ່ວນໃນການປະຕິບັດນ້ີ ແລະຮ ບັຕໍາແໜ່ງເປັນອັຄສາວົກ ຊຶງ່ຢູດາໄດ້ປະຖ້ິມແລ້ວໄປສູ່ບ່ອນຂອງຕົນî 



26 ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຈົກສລາກກັນ ແລະສລາກນ້ີໄດ້ຕົກໃສ່ມັດເທັຽ ມັດເທັຽຈ່ຶງຖືກນັບເຂ້ົາໃນພວກອັຄສາວົກສິບເອັດຄົນນ້ັນ 
 

2 ພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸສະເດດັມາສະຖດິ 
The Coming of the Holy Spirit 

1 ເມ່ືອຄົບຮອບວັນເທສການເພັນເຕຄໍສະເຕ ເຂົາທັງຫມດົໄດ້ພ້ອມກັນຢູ່ໃນບ່ອນດຽວ 
2 ໃນທັນໃດນ້ັນເກີດມີສຽງມາຈາກຟ້າສວັນເໝືອນສຽງລົມພະຍຸກ້າ ກ້ອງສນ່ັນທ່ົວເຮືອນທ່ີເຂົານ່ັງຢູ່ນ້ັນ 
3 ມລ້ີີນເປັນຮູບເໝືອນແປວໄຟໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນແລະລ້ີນນ້ັນແຕກກະຈາຍອອກໄປຢູ່ເທິງເຂົາທຸກຄົນຜູ້ລະລ້ີນ 
4 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຕ້ັງຕ້ົນປາກພາສາຕ່າງໆຕາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາ

ເວ້ົານ້ັນ 
5 ຂນະນ້ັນມີຊາວຢິວທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາມາຈາກທຸກປະເທດທ່ົວໃຕ້ຟ້າ ເຂ້ົາມາພັກເຊົາຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
6 ເມ່ືອສຽງນ້ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຝູງຄົນຫລວງຫລາຍໄດ້ມາໂຮມກັນ ແລ້ວສງົນສົນເທເພາະຕ່າງຄົນກໍຕ່າງໄດ້ຍິນພວກເຫລ່ົາ

ນ້ັນເວ້ົາພາສາຂອງໃຜລາວ 
7 ຄົນທັງປວງຈ່ຶງປລາດແລະງຶດອັດສະຈັນໃຈເວ້ົາກັນວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເວ້ົາກັນຢູ່ນ້ັນແມ່ນຊາວຄາລີເລທັງ

ໝົດ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
8 ເປັນແນວໃດພວກເຮົາທຸກຄົນຈ່ຶງໄດ້ຍິນເຂົາເວ້ົາພາສາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາ 
9 ຄືຊາວປາເທັຽ ຊາວເມເດ ຽັ ຊາວເອລາມ ແລະຄົນທ່ີຢູ່ໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ 
10 ແຂວງຢູດາຍ, ແລະປະເທດກັປປາໂດເກັຽ ໃນແຂວງປົນໂຕ ແລະອາເຊັຽ 
11 ທັງຊາດຢິວແລະຄົນທ່ີນັບຖືລັດທິຢິວ ຊາວເກາະກະເຣເຕແລະຊາວປະເທດອາຣະເບັຽ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຂົາກ່າວເຖິງ

ມະຫາຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພາສາຂອງເຮົາເອງî 
12 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງອັດສະຈັນໃຈແລະສງົນສົນເທເວ້ົາກັນວ່າ, ìການນ້ີອາດຈະເປັນຢ່າງໃດໜໍî 
13 ແຕ່ລາງຄົນເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນໃໝ່î 

 

ຄາໍປາສຍັຂອງເປໂຕໃນວນັເພນັເຕຄສໍະເຕ 
Peter Addresses the Crowd 

(ຢອນ 2:28-32) 
14 ແລ້ວເປໂຕໄດ້ຢືນຂ້ຶນກັບອັຄສາວົກສິບເອັດຄົນນ້ັນ ແລະໄດ້ກ່າວຄໍາປາສັຍດ້ວຍສຽງດັງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ, ìທ່ານຊາວ

ຢິວ ແລະບັນດາຄົນທ່ີຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ, ຈ່ົງຊາບເຣ່ືອງນ້ີແລະຕ້ັງຫູຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
15 ດ້ວຍວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເມົາເຫລ້ົາເໝືອນດ່ັງພວກທ່ານຄຶດນ້ັນ ເພາະຍັງເປັນເວລາສາມໂມງເຊ້ົາຢູ່ 
16 ແຕ່ການນ້ີແຫລະ, ແມ່ນຕາມທີໄ່ດ້ຊົງກ່າວດ້ວຍໂຢເອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ,  
17 ìພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ໃນຄາວສຸດທ້າຍເຮົາຈະຖອກວິນຍານຂອງເຮົາປະທານລົງໃສ່ມະນຸດທັງປວງ ລູກຊາຍແລະລູກ

ຍິງຂອງພວກທ່ານຈະທໍານວາຍ ຊາຍໜຸ່ມຂອງພວກທ່ານຈະຝ ນັເຫັນ 
18 ຝ່າຍເຮົາໃນຄາວນ້ັນເຮົາຈະຖອກວິນຍານຂອງເຮົາປະທານລົງໃສ່ຂ້າໃຊ້ຊາຍຍິງຂອງເຮົາ ແລະເຂົາຈະທໍານວາຍ 
19 ເຮົາຈະສະແດງການອັສຈັນໃນອາກາດເບ້ືອງເທິງ ແລະໝາຍສໍາຄັນທ່ີແຜ່ນດິນໂລກເບ້ືອງລຸ່ມ ຄືເລືອດແລະໄຟກັບ

ອາຍຄວັນ 
20 ກ່ອນວັນອັນໃຫຍ່ແລະຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງເຈ້ົາຈະມາເຖິງ ດວງອາທິດຈະເກີດມືດມວົ ດວງຈັນຈະກາຍເປັນເລືອດ 
21 ແລ້ວກໍຈະເປັນດ  ່ັງນ້ີ ຄືບຸກຄົນໃດທ່ີຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະລອດພ້ົນî 



22 ຊາວອິສຣາເອນທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີ ຄືເຢຊູໄທນາຊາເຣັດເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງຊີແ້ຈງໃຫພ້ວກເຮົາ
ຮູ້ ດ້ວຍການອິດທິຣິດ, ການອັສຈັນ ແລະໝາຍສໍາຄັນຕ່າງໆ ຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານດ້ວຍ 
ທ ່ານຜູ້ນ້ັນ ດ່ັງທ່ີພວກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວ 

23 ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ຖືກມອບໄວ້ ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກໍານົດຄາດໝາຍແລະຊົງຮູ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນນ້ັນ ພວກທ່ານໄດ້ໃຫ້ 
ຄົນນອກສາສນາຄຶງພຣະອົງໄວ້ທີໄ່ມກ້າງແຂນແລະປະຫານຊີວິດເສັຽ 

24 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ດ້ວຍຊົງປັດພຣະອົງໃຫ້ອອກຈາກຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງຄວາມຕາຍ ເພາະ
ຄວາມຕາຍສະກັດຈ່ອງພຣະອົງໄວບ່ໍ້ໄດ້ 

25 ເພາະກະສັດດາວິດໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແນມເບ່ິງອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ສເມີ ເພາະວ່າພຣະອົງ
ປະທັບຢູ່ກ້ໍາຂວາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວ 

26 ເພາະເຫດນ້ີຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງປິຕິຍິນດີ ແລະລ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ອີກປະການນ່ຶງ ເນ້ືອຕົວ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະພັກຜ່ອນຢູ່ໃນຄວາມໄວ້ໃຈ 

27 ເພາະພຣະອົງເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງປະຖ້ິມ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນແດນມໍຣະນາ ທັງຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະ
ອົງເປ່ືອຍເນ່ົາໄປ 

28 ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ທາງແຫ່ງຊີວິດ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຕັມບໍຣິບູນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ
ເພາະຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງî 

29 ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາມີສິດທ່ີຈະກ່າວຢ່າງເຊ່ືອໝ້ັນ ໃຫທ່້ານທັງຫລາຍຟັງເຖິງເຣ່ືອງກະສັດດາວິດບັນພະ
ບຸຣຸດຂອງເຮົານ້ັນວ່າ ທາ່ນສ້ິນຊີວິດແລະຖືກບັນຈຸໄວ້ແລ້ວ ແລະອຸບໂມງຂອງທ່ານຍັງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາຈົນເຖິງ
ທຸກວັນນ້ີ 

30 ທ່ານເປັນຜູ້ທໍານວາຍ ແລະຊາບວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາແກ່ທ່ານດ້ວຍຄໍາສາບານວ່າ ຈະປະທານຜູ້ນ່ຶງໃນວົງຕະກູນ
ຂອງທ່ານໃຫ້ປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງທ່ານ 

31 ກະສັດດາວິດກໍຊົງລ່ວງຮູ້ເຫດການນ້ີໄວ້ກ່ອນ ຈ່ຶງຊົງກ່າວເຖິງການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະຄຣິດວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້
ຊົງປະຖ້ິມທ່ານໄວ້ໃນແດນມໍຣະນາທັງເນ້ືອຕົວຂອງທ່ານກໍຈະບ່ໍເປ່ືອຍເນ່ົາໄປî 

32 ພຣະເຢຊນ້ີູແຫລະ, ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນພຍານເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ 
33 ເມ່ືອຊົງຖືກຍົກຂ້ຶນຢູ່ທ່ີພຣະຫັດກ້ໍາຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ ້ຊົງຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈາກພຣະບິດາຕາມພຣະ

ສັນຍາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຖອກພຣະວິນຍານນ້ັນລົງມາດ່ັງພວກທ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວນ້ັນ 
34 ເຫດວ່າກະສັດດາວິດບ່ໍຂ້ຶນໄປຍັງສວ ນັ ແລະທ່ານເອງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ

ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງນ່ັງທ່ີຂວາມືຂອງເຮົາ,  
35 ຈົນກວ່າເຮົາຈະປາບສັດຕຣູຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງທ່ານî 
36 ເຫດສັນນ້ັນໃຫ້ຍາດວົງອິສຣາເອນຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍົກພຣະເຢຊນ້ີູ ຊຶງ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຕອກຕິດໄວ້ທີ່

ໄມກ້າງແຂນນ້ັນ ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນທັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເປັນພຣະຄຣິດ 
 

ການຖິມ້ໃຈເກົາ່ເອາົໃຈໃໝຄ່ັງ້ທາໍອດິ 
The First Converts 

37 ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍຮູ້ສຶກເຈັບຊ້ໍາກິນແໜງໃຈ ຈ່ຶງກ່າວແກ່ເປໂຕແລະອັຄສາວົກວ່າ, ìພີນ້່ອງເອີຍ, 
ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?î 



38 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ທຸກຄົນ ເພ່ືອການຊົງຍົກບາບໂທດຂອງພວກທ່ານ ແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານ ຄືພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ 

39 ດ້ວຍວ່າພຣະສັນຍານ້ັນກໍມີໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ, ກັບລູກຫລານຂອງພວກທ່ານ ແລະແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ຫາ່ງໄກ ຄື
ແກ່ທຸກຄົນທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຊົງເອ້ີນມາເຝ້ົາພຣະອົງນ້ັນî 

40 ແລະເປໂຕໄດ້ກ່າວສ່ັງເຂົາຫລາຍປະການອີກ ແລະເຕືອນສະຕິເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຕົວລອດພ້ົນຈາກເຊ້ືອຊາດອັນຄົດ
ລ້ຽວນ້ີເສັຽî 

41 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ເຊ່ືອຮັບຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເປໂຕກໍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນວັນນ້ັນມີຄົນຕ່ືມເຂ້ົາເປັນລູກສິດປະ
ມານສາມພນັຄົນ 

42 ແລະເຂົາໄດ້ຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນຄໍາສອນຂອງພວກອັຄສາວົກ, ໃນການຮ່ວມໃຈກັນ, ໃນການຫັກເຂ້ົາຈ່ີ ແລະໃນການ
ໄຫວວ້ອນ 
 

ຊວີດິການເປນັຢູຂ່ອງພວກສດິ 
Life among the Believers 

43 ທຸກຄົນເກີດມີຄວາມຢ້ານຢໍານັບຖື ສ່ວນພວກອັຄສາວົກກໍໄດ້ເຮັດການອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນຫລາຍປະການ 
44 ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືນ້ັນກໍໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະຊັບສ່ິງຂອງຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນເຂົາກໍຖືເປັນຂອງສ່ວນຮວມ 
45 ແລະເຂົາໄດ້ຂາຍທ່ີດິນແລະຊັບສ່ິງຂອງ ມາແຈກຢາຍໃຫ້ຄົນທັງປວງຕາມທ່ີທຸກຄົນຕ ອ້ງການ 
46 ເຂົາໄດ້ໝ່ັນຮ່ວມປະຊຸມໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານທຸກວັນ ແລະຫັກເຂ້ົາຈ່ີ ຕາມເຮືອນຂອງເຂົາ ຮ່ວມຮ ບັປະທານອາ

ຫານດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີແລະໃຈສັດຊ່ື 
47 ທັງໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ແລະພົລເມືອງທັງໝົດກໍຊອບໃຈນໍາ ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຊ່ຶງ

ກໍາລັງຈະລອດພ້ົນນ້ັນມາເຂ້ົາກັບພວກສິດທຸກໆວັນ 
 

3 ຄນົງອ່ຍຜູນ້ຶງ່ດພີຍາດທີປ່ະຕງູາມ 
Peter Heals a Crippled Beggar 

1 ຝ່າຍເປໂຕກັບໂຢຮັນກ າໍລັງຂ້ຶນໄປຈະເຂ້ົາບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ເປັນຍາມອ້ອນວອນຄືເວລາເກ້ົາໂມງ 
2 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງເປັນງ່ອຍຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ຊ່ຶງເຂົາເຄີຍຫາມມາວາງໄວ້ທຸກວັນທ່ີຮິມປະຕູບ ຣິໍເວນພຣະວິຫານ ຊ່ຶງມີ

ຊືວ່່າປະຕູງາມ ເພ່ືອໃຫ້ຂໍທານຈາກຄົນທ່ີເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານນ້ັນ 
3 ເມ່ືອຄົນນ້ັນເຫັນເປໂຕກັບໂຢຮັນຈະເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານກໍຂໍທານ 
4 ຝ່າຍເປໂຕກັບໂຢຮັນກໍເພ່ງເບ່ິງຄົນນ້ັນບອກວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງພວກເຮົາî 
5 ແລະຄົນນ້ັນໄດ້ລໍເບ່ິງ ນຶກວ່າຈະໄດ້ຮັບສ່ິງນ່ຶງຈາກທ່ານ 
6 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເງິນແລະຄໍາເຮົາບ່ໍມີ ແຕ່ອັນທ່ີເຮົາມຢູ່ີນ້ັນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ຄືໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ

ໄທນາຊາເຣັດຈ່ົງຍ່າງໄປî 
7 ແລ້ວເປໂຕຈັບມືເບ້ືອງຂວາຜູ້ນ້ັນດຶງຂ້ຶນ ໃນທັນໃດນ້ັນຕີນແລະຂ່ໍຕີນຂອງເຂົາກ ມີໍແຮງມາ 
8 ເຂົາໄດ້ໂດດຢືນຂ້ຶນຍ່າງໄປມາ ແລ້ວເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານພ້ອມກັນກັບທ່ານທັງສອງ ຍ່າງແລະເຕ້ັນພ້ອມ

ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໄປ 
9 ພລົເມືອງທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນຜູ້ນ້ັນຍ່າງໄປມາສ ຣັເສີນພຣະເຈ້ົາ 



10 ຈ່ຶງຮູ້ວ່າເປັນຄົນນ້ັນທ່ີເຄີຍນ່ັງຂໍທານຢູ່ທ່ີປະຕູງາມແຫ່ງບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ເຂົາຈ່ຶງພາກັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມງຶດງ  ້ໍ   
ອັສຈັນໃຈເພາະເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ຄົນນ້ັນ 
 

ຄາໍປາສຍັຂອງເປໂຕທີລ່ະບຽງຂອງໂຊໂລໂມນ 
Peter Speaks in Solomonís Portico 

11 ເມ່ືອຄົນນ້ັນຍັງຈັບໜ່ວງເປໂຕແລະໂຢຮັນຢູ່ ພົລເມືອງທັງປວງກໍອັສຈັນໃຈ ຈ່ຶງແລ່ນມາຫາເຂົາທ່ີລະບຽງຊ່ຶງມີຊ່ືວ່າລະ
ບຽງໂຊໂລໂມນ 

12 ເມ່ືອເປໂຕໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍກ່າວແກ່ພົລເມືອງວ່າ,  ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ເປັນຫຍັງພວກທ່ານພາກັນປລາດໃຈດ້ວຍ
ເຣ່ືອງຂອງຄົນນ້ີ ແລະເພ່ງເບ່ິງພວກເຮົາເໝືອນກັບວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ີຍ່າງໄດ້ໂດຍອໍານາດຂອງເຮົາເອງ 
ຫລືດ້ວຍການທ່ີພວກເຮົານັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

13 ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກ ແລະຂອງຢາໂຄບ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຊົງ
ໂຜດປະທານພຣະກຽດແດ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄື ພຣະເຢຊູ ຊຶງ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ທ ໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງແລະໄດ້ປະຕິ
ເສດພຣະອົງ  

14 ຊ່ຶງເປັນອົງບໍຣິສຸດແລະຊອບທັມ ແລະໄດ້ຂໍທ່ານປ່ອຍຜູ້ຂ້າຄົນໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 
15 ຈ່ຶງຂ້າພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດເສັຽ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ຝ່າຍພວກເຮົາ

ເປັນພຍານໃນເຣ່ືອງນ້ີ 
16 ໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ພຣະນາມນ້ັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ີມີແຮງຂ້ຶນ ຄືຜູ້ຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍເຫັນ 

ແລະຮູ້ຈັກນ້ີກໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງເກີດດ້ວຍພຣະອົງນ້ັນທ່ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ີດີເປັນປົກກະຕິຕ່ໍໜ້າທ່ານທັງຫລາຍ 
17 ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ບັດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເຮັດໄປຕາມຄວາມບ່ໍຮູ້ ທັງພວກເຈ້ົານາຍຂອງ

ທ່ານກໍເຮັດເໝືອນກັນ 
18 ແຕ່ເຫດເຫລ່ົານ້ັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະກາດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍປາກຂອງພວກຜູ້ທໍານວາຍທັງໝົດວ່າ ພຣະຄຣິດຂອງ

ພຣະອົງຕ້ອງທົນທຸກທ ຣໍະມານ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ສໍາເຣັດດ່ັງນ້ີ 
19 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລ້ວຫລົບລ່າວຕ່າວຄືນ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະຊົງລົບລ້າງຄວາມຜິດ

ບາບຂອງພວກທ່ານເສັຽ 
20 ເພ່ືອເວລາແຫ່ງຄວາມພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ຈະໄດ້ມາຈາກພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງໃຊ ້ 

ພຣະຄຣິດຊ່ຶງຊົງກໍານົດໄວ້ແລ້ວນ້ັນມາເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ ຄືພຣະເຢຊ ູ
21 ພຣະອົງນ້ັນຟ້າສວັນຈະຕ້ອງຮັບໄວ້ຈົນເຖິງເວລາເມ່ືອສ່ິງສາຣະພັດຈະຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ່ ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ໂດຍ

ປາກຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທມັບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ຕ້ັງແຕ່ຄາວບູຮານມາ 
22 ສ່ວນໂມເຊໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງ ເກີດຂ້ຶນ

ຈາກຈໍາພວກພີນ້່ອງຂອງພວກທ່ານເໝືອນຢ່າງເຮົາ ພວກທ່ານຈະຕ້ອງເຊ່ືອຟັງທຸກສ່ິງທ່ີທາ່ນຈະບອກແກ່ພວກທ່ານ 
23 ແລ້ວກໍຈະໄດ້ເປັນມາດ່ັງນ້ີວ່າ ທກຸຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ້ັນ ຄົນນ້ັນຈະຖືກຕັດຂາດໃຫ້ຈິບຫາຍໄປຈາກ

ພົລເມືອງî 
24 ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ ນັບຕ້ັງແຕ່ຊາມູເອນເປັນລໍາດັບມາ ກໍໄດ້ປະກາດເຖິງຄາວນ້ີເໝືອນກັນ 
25 ທ່ານທັງຫລາຍເປັນລູກຫລານຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະຂອງພຣະສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນໄວ້ແກ່ບັນພະບຸ

ຣຸດຂອງພວກທ່ານ ຄືໄດ້ຊົງກ່າວກັບອັບຣາຮາມວ່າ ìຄອບຄົວທັງໝົດທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ພອນເພາະເຊ້ືອສາຍ
ຂອງເຈ້ົາî 



26 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ອົງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເປັນຄືນມາແລ້ວ ກໍຊົງໃຊ້ພຣະອົງມາຍັງທ່ານທັງຫລາຍ
ກ່ອນ ເພືອ່ອວຍພຣະພອນແກ່ພວກທ່ານ ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນກັບຈາກການຊ່ົວຮ້າຍຂອງຕົນî 
 

4 ເປໂຕແລະໂຢຮນັຕໍຫ່ນາ້ສານສງູສດຸ  
Peter and John before the Council 

1 ຂນະທ່ີເປໂຕກັບໂຢຮັນຍັງກ່າວກັບພົລເມືອງ ພວກປະໂຣຫິດ ກັບນາຍທະຫານຮັກສາພຣະວິຫານ ແລະພວກຊາດູ
ກາຍເຂ້ົາມາຫາທ່ານທັງສອງ 

2 ເຂົາຂັດໃຈໃນການທ່ີທາ່ນທັງສອງໄດ້ສ່ັງສອນ ແລະປະກາດແກ່ພົລເມືອງເຖິງເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍ ໂດຍ
ອ້າງວ່າພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນແລ້ວ 

3 ເຂົາຈ່ຶງຈັບທ່ານທັງສອງໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸກຈົນເຖິງມ້ືໜ້າ ເພາະເປັນເວລາຄ່ໍາແລ້ວ 
4 ສ່ວນຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຄໍາສອນນ້ັນມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອ ຈໍານວນຜູ້ຊາຍຕ່ືມຂ້ຶນຈົນນັບໄດ້ປະມານຫ້າພັນຄົນ 
5 ຕົກມ້ືໜ້າມາມີການປະຊຸມກັນຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມລະຫວ່າງພວກເຈ້ົານາຍ ພວກເຖ້ົາແກ່ ແລະພວກນັກທັມ 
6 ທັງອ ນັນາ ມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ໂຢຮັນ ອາເລັກຊັນໂດກັບຄົນອ່ືນໆ ທ່ີເປັນຍາດຂອງມະຫາປະໂຣຫິດນ້ັນ 
7 ເພ່ືອເຂົາໄດ້ໃຫ້ເປໂຕແລະໂຢຮັນຢືນຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຂົາແລ້ວ ຈ່ຶງໂຈດຖາມວ່າ, ìທ່ານທັງສອງໄດ້ເຮັດການນ້ີໂດຍ

ຣິດອັນໃດຫລືໂດຍນາມອັນໃດî 
8 ຂນະນ້ັນເປໂຕເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກທ່ານຜູ້ປົກຄອງພ ົລເມືອງແລະເຖ້ົາແກ່ທັງຫລາຍ

ເອີຍ,  
9 ວັນນ້ີຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະໂຈດຖາມຂ້າພະເຈ້ົາທງັສອງ ເຖິງຄຸນຄວາມດີທ່ີໄດ້ເຮັດແກ່ຄົນພິການຜູ້ນ້ັນວ່າ ເຂົາໄດ້ດີ

ປົກກະຕິດ້ວຍຢ່າງໃດ 
10 ກໃໍຫທ່້ານທັງຫລາຍກັບບັນດາພົລເມືອງອິສຣາເອນຊາບວ່າ ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ທ່ີ

ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຕອກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊນົ ດ້ວຍພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, 
ຄົນຜູ້ນ້ີຈ່ຶງດີປົກກະຕິຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ 

11 ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ìເປັນຫີນທ່ີພວກທ່ານຜູ້ເປ ນັພວກຊ່າງກ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມບ່ໍຍອມໃຊ້ ຊ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນຫີນເສົາເອກແລ້ວî 
12 ໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພ້ົນບ່ໍມີ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມນີາມຊືອ່ື່ນໃດທ່ົວໃຕ້ຟ້າ ທ່ີຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫເ້ຮົາທັງ

ຫລາຍຕ້ອງໄດ້ພ້ົນî 
13 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານຂອງເປໂຕກັບໂຢຮັນ ແລະສັງເກດວ່າທ່ານທັງສອງຂາດການສຶກສາ ແລະເປັນຄົນ

ທໍາມະດາສາມັນ ກໍປລາດໃຈ ແລ້ວສໍານຶກໄດ້ວ່າຄົນທັງສອງເຄີຍຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ 
14 ເມ່ືອເຂົາເຫັນຄົນທ່ີດີພຍາດນ້ັນຢືນຢູ່ກັບເປໂຕແລະໂຢຮັນ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍມີຂ້ໍທ່ີຈະປະຕິເສດໄດ້ 
15 ແຕ່ເມ່ືອສ່ັງໃຫ້ເປໂຕກັບໂຢຮັນອອກໄປຈາກທ່ີປະຊຸມແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງປຶກສາກັນ 
16 ວ່າ, ìພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບຄົນທັງສອງນ້ີໜໍ ເພາະການທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ກໍຊ່າລືປາກົດແກ່ຄົນທັງ

ປວງທ່ີຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ແລະພວກເຮົາກໍປະຕິເສດບ່ໍໄດ້ 
17 ແຕ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີແຜ່ກວ້າງອອກໄປໃນຖ້າມກາງພົລເມືອງ ໃຫ້ພວກເຮົາຫ້າມຂູ່ເຂົາບ່ໍໃຫ້ອ້າງອອກນາມຊືນ້ັ່ນແກ່

ຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອî 
18 ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນເປໂຕແລະໂຢຮັນມາ ແລ້ວຫ້າມເດັດຂາດບ່ໍໃຫ້ກ່າວຫລືສອນຢ່າງນ່ຶງຢ່າງໃດໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ 
19 ຝ່າຍເປໂຕກັບໂຢຮັນໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ, ìທີຈ່ະຟັງຄໍາຂອງພວກທ່ານຫລາຍກວ່າຈະຟັງຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະເປັນການ

ຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາຫລື ຂໍພວກທ່ານຈົ່ງພຈິາຣະນາເບ່ິງ 



20 ເພາະວ່າຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ທ່ີຈະໃຫພ້ວກຂ້າພະເຈ້ົາອໍາໄວ້ໃນສ່ິງທ່ີໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວî 
21 ແລະເມ່ືອຂູ່ເຂົາທັງສອງອີກແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ ບ່ໍເຫັນມເີຫດທີຈ່ະໃສ່ໂທດຢ່າງໃດ ເພາະເຫັນແກ່ພົລເມືອງ ດ້ວຍວ່າຄົນ

ທັງປວງພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ເນ່ືອງດ້ວຍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ 
22 ເພາະວ່າຄົນທ່ີດີພຍາດດ້ວຍໝາຍສໍາຄັນນັ ນ້ມີອາຍຸເກີນກວ່າສ່ີສິບປີແລ້ວ 

 

ພວກສດິອອ້ນວອນຂຄໍວາມກາ້ຫານ 
The Believers Pray for Boldness 

23 ເມ່ືອຖືກປ່ອຍແລ້ວທ່ານທັງສອງກໍໄປຫາເພ່ືອນຝູງຂອງຕົນ ແລະເລ່ົາເຣ່ືອງທັງໝົດທີພ່ວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະ
ພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ເວ້ົາແກ່ຕົນນ້ັນ 

24 ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແລ້ວ ກໍພ້ອມໃຈກັນຍົກສຽງຂ້ຶນທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈົ້າຕົນມະຫາຣາຊ ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ນ້ໍາທະເລກັບສັພສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນບ່ອນເຫລ່ົານ້ັນ 

25 ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສ ຸດ ດ້ວຍປາກດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຄືຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງວ່າ, ìດ້ວຍເຫດໃດຊົນຕ່າງຊາດຈ່ຶງຮ້າຍແຮງຂ້ຶນ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍຈ່ຶງຄຶດປອງຮ້າຍເປັນການ
ເປ່ົາໆ 

26 ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຕ້ັງຕົວຂ້ຶນ ແລະຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຊຸມນ ຸມກັນຕ່ໍສູ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງ
ຊົງຫົດສົງî 

27 ຈິງແທ້ໃນເມືອງນ້ີ ທງັເຮໂຣດແລະປົນຕີອຸສປີລາດ ກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະຊາວອິສຣາເອນ ໄດ້ປະຊຸມກັນຕ່ໍສູ້ພຣະເຢ
ຊຜູູ້ຮັບໃຊ ບໍ້ຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ທີຊົ່ງຫດົສົງໄວ້ແລ້ວ 

28 ເພື່ອໃຫສ່ິ້ງສາຣະພັດຕາມທ່ີພຣະຫັດແລະພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຊົງກໍານົດ ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນມາແລ້ວນ້ັນເກີດຂ້ຶນ 
29 ຂ້າແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບັດນ້ີ ຂໍໂຜດທອດພຣະເນດການຂູ່ເຂັນຂອງເຂົາ ແລະຂໍໂຜດໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ

ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະອົງດ້ວຍໃຈກ້າ 
30 ໂດຍການຊົງຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກ ເພືອ່ເຮັດໃຫດີ້ພຍາດແລະໂຜດໃຫ້ໝາຍສໍາຄັນກັບການອັສຈັນບັງເກີດ

ຂ້ຶນ ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ຮັບໃຊ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງî 
31 ເມ່ືອເຂົາອ້ອນວອນຈົບລົງແລ້ວ ບ່ອນທ່ີເຂົາປະຊຸມກັນນ້ັນກໍສະທ້ານຫວັນ່ໄຫວ ແລະຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທຸກຄົນ ຈ່ຶງພາກັນກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານ 
 

ທກຸສິງ່ເປນັຂອງກາງ 
The Believers Share Their Possessions 

32 ອັນນ່ຶງຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອນ້ັນກໍເປັນນ້ໍານ  ່ຶງໃຈດຽວກັນ ແລະບ່ໍມີຈັກຄົນອ້າງວ່າສ່ິງຂອງທ່ີຈົນມີຢູ່ນ້ັນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ 
ແຕ່ຖືວ່າສ່ິງຂອງທັງໝົດເປັນຂອງກາງ 

33 ຝ່າຍພວກອັຄສາວົກກໍເຕັມໄປດ້ວຍຣດິເດດອັນໃຫຍ່ ແລະເປັນພຍານວ່າພຣະເຢຊູເຈ້ົາໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະ
ພຣະຄຸນອັນໃຫຍ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາທຸກຄົນ 

34 ເພາະວ່າໃນພວກເຂົານ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຂັດສົນ ດ້ວຍວ່າບຸກຄົນໃດມີໄຮ່ນາຫລືຢ້າວເຮືອນກໍໄດ້ຂາຍເສັຽ ແລະນໍາເງິນຄ່າ
ຂອງທ່ີຂາຍໄດ້ນ້ັນ 

35 ມາມອບໄວໃ້ນມຂືອງພວກອັຄສາວົກ ແລ້ວຈ່ຶງມີການແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກຄົນຕາມທ່ີຕ້ອງການ 
36 ຝ່າຍໂຢເຊຟທ່ີອັຄສາວົກເອ້ີນວ່າບາຣະນາບາ (ແປວ່າ ຜູ້ມໃີຈອຸດຫນຸນ) ເປັນພວກເລວີໄທເກາະກຸບໂຣ 
37 ກໍໄດ້ຂາຍນາຂອງຕົນທ່ົງນ່ຶງ ແລ້ວນໍາເງິນຈໍານວນນ້ັນມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ 



 
 

5 ອານາເນຽັກບັຊະຟຣີາ  
Ananias and  Sapphira 

1 ແຕ່ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືອານາເນັຽ ພອ້ມກ ບັພັຣຍາຊ່ືຊະຟີຣາ ໄດ້ຂາຍທ່ີດິນຂອງຕົນ 
2 ສ່ວນເງິນຈໍານວນນ້ັນອານາເນັຽໄດ້ມ້ຽນໄວ້ສ່ວນນ່ຶງ ແລະພັຣຍາຂອງຕົນກໍຮູ້ນໍາ ແລ້ວສ່ວນນ່ຶງອານາເນັຽໄດ້ນໍາມາ

ມອບໄວ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ 
3 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìອານາເນັຽເອີຍ, ດ້ວຍເຫດໃດໃຈຂອງເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍຊາຕານ ເຈ້ົາຈ່ຶງຕົວະຕ່ໍພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດ ແລະໄດ້ມ້ຽນຄ່າທ່ີດິນນ້ັນໄວ້ສ່ວນນ່ຶງ 
4 ເມ່ືອດິນນ້ັນບ່ໍທັນໄດ້ຂາຍກໍເປັນຂອງເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະເມ່ືອຂາຍແລ້ວເງິນນ້ັນກໍຢູ່ໃນອໍານາດຂອງເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຫລື 

ມເີຫດໃດເກີດຂ້ຶນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາຄຶດດ່ັງນ້ີໃນໃຈ ທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຕົວະນ້ັນບ່ໍແມ່ນຕົວະມະນຸດແຕ່ຕົວະພຣະເຈ້ົາî 
5 ເມ່ືອອານາເນັຽໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ້ົມລົງຕາຍເສັຽ ຄັນຄົນທ ັງປວງໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ັນກໍເກີດມີຄວາມສະດຸ້ງຕົກ

ໃຈ 
6 ຝ່າຍພວກຊາຍໜ່ມໄດ້ລຸກຂ້ຶນຫ່ໍສົບເຂົາໄວ້ ແລ້ວຫາມອອກໄປຝັງເສັຽ 
7 ຫລັງຈາກນ້ັນປະມານສາມຊ່ົວໂມງພັຣຍາຂອງເຂົາເຂ້ົາມາ ໂດຍຍັງບ່ໍຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງທີເ່ກີດຂ້ຶນນ້ັນ 
8 ຝ່າຍເປໂຕໄດ້ຖາມນາງວ່າ, ìຈ່ົງບອກເຮົາດູ ເຈ້ົາທັງສອງຂາຍທ່ີດິນໄດ້ຣາຄາເທ່ົານ້ັນຫລືî ນາງໄດ້ຕອບວ່າ, ìໂດຍ, 

ໄດ້ເທ່ົານ້ັນແລ້ວî 
9 ເປໂຕຈ່ຶງຖາມນາງວ່າ, ìເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ເຈ້ົາທັງສອງຈ່ຶງພ້ອມໃຈກັນທົດລອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ເບ່ິງແມ, ຕີນຂອງພວກທ່ີໄປຝັງສົບຜົວຂອງເຈ້ົາກໍມາເຖິງປະຕູແລ້ວ ເຂົາຈະຫາມສົບຂອງເຈ້ົາອອກໄປເໝືອນກັນî 
10 ໃນທັນໃດນ້ັນນາງກໍລ້ົມລົງຕາຍແຄມຕີນຂອງເປໂຕ ເມ່ືອພວກຊາຍໜຸ່ມເຂ້ົາມາກໍເຫັນວ່ານາງຕາຍແລ້ວ ເຂາຈ່ຶງຫາມ

ສົບນ້ັນອອກໄປຝັງໄວ້ຂ້າງສົບສາມີຂອງນາງ 
11 ຝ່າຍຄຣິສຕະຈັກທັງໝົດ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີໄດ້ຍິນເຫດການນ້ີ ກໍເກ ດີມີຄວາມສະດຸ້ງຕົກໃຈ 

 

ໝາຍສາໍຄນັແລະການອສັຈນັຫລາຍຢາ່ງເກດີຂຶນ້ 
The Apostles Heal Many 

12 ມໝີາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນດ້ວຍມືຂອງພວກອັຄສາວົກໃນຖ້າມກາງພົລເມືອງÖÖ. (ພວກ
ສາວົກທັງໝົດໄດ້ພ້ອມກັນຢູ່ໃນລະບຽງຂອງໂຊໂລໂມນ 

13 ສ່ວນຄົນອ່ືນໆນ້ັນບ່ໍມີໃຜກ້າເຂ້ົາມາຕິດພັນຢູ່ນໍາ ແຕ່ພົລເມືອງສັຣເສີນຍ້ອງຍໍເຂົາຢູ່ 
14 ແລະມຊີາຍແລະຍິງຈໍານວນຫລວງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ືມເຂ້ົາມາຫລາຍກວ່າເກ່ົາອີກ)ÖÖ.  
15 ຈົນວ່າເຂົາໄດ້ເອົາຄົນເຈັບປ່ວຍໃສ່ບ່ອນນອນນ້ອຍໃຫຍ່ ຫາມອອກໄປວາງໄວ້ຕາມຫົນທາງ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອເປໂຕຍ່າງ

ຜ່ານໄປນ້ັນ ຢ່າງໜ້ອຍເງົາຂອງທ່ານຈະໄດ້ຖືກບາງຄົນ 
16 ແລະມຄົີນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ອອກມາຈາກເມືອງຕ່າງໆ ທ່ີຢູ່ລ້ອມຮອບກຸງເຢຣູຊາເລັມນໍາຄົນເຈັບປ່ວຍມາ ແລະຄົນທ່ີ

ຖືກຜີຖ່ອຍຮ້າຍບຽດບຽນ ແລະທຸກຄົນກໍດີເປັນປົກກະຕິ 
 

ພວກອຄັສາວກົຖກືຂົມ່ເຫງັ 
The Apostles Are Persecuted 

17 ຝ່າຍມະຫາປະໂຣຫິດກັບພັກພວກທັງໝົດຂອງຕົນ ຄືພວກຊາດູກາຍກໍລຸກຂ້ຶນ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫິງສາ 



18 ຈ່ຶງໄດ້ຈັບເອົາພວກອັຄສາວົກໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸກຕລາງ 
19 ແຕ່ໃນເວລາກາງຄືນ ມເີທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາໄຂປະຕູຄຸກ ແລະນໍາພວກອັຄສາວົກອອກໄປ

ໂດຍບອກວ່າ, 
20 ìຈ່ົງໄປຢືນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ປະກາດບັນດາຖ້ອຍຄໍາເຣ່ືອງຊີວດິນ້ີໃຫພ້ລົເມືອງຟັງî 
21 ເມ່ືອອັຄສາວົກໄດ້ຍິນຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພຮຸ່ໍງເຊ້ົາກໍເຂ້ົາໄປຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ຝ່າຍມະຫາປະໂຣຫິດ

ກັບພັກພວກຂອງຕົນ ກໍໄດ້ເອ້ີນສະມາຊິກແຫ່ງສານສູງສຸດ ຄືພວກເຖ້ົາແກ່ຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ມາປະຊມຸ 
ແລ້ວໃຊຄົ້ນໄປຍັງຄຸກໃຫ້ພາພວກອຄັສາວົກອອກມາ 

22 ແຕ່ພພໍວກນ້ັນໄປເຖິງກໍບ່ໍເຫັນພວກອັຄສາວົກຢູ່ໃນຄຸກນ້ັນ ຈ່ຶງກັບຄືນມາລາຍງານ 
23 ໂດຍກ່າວວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນປະຕູຄຸກອັດແໜ້ນຫມ້ັນຄົງ ແລະຄົນເຝ້ົາຍາມກໍຢືນຢູ່ໜ້າປະຕູນ້ັນ ແຕ່ເມື່ອໄຂ

ເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນກໍບ່ໍເຫ ນັຜູ້ໃດî 
24 ເມ່ືອນາຍທະຫານຮັກສາພຣະວິຫານກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ກໍສງົນສົນເທໃນເຣ່ືອງຂອງອັຄສາວົກ

ວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດຕ່ໍໄປ 
25 ແລ້ວມຜູ້ີນ່ຶງມາແຈ້ງຄວາມຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຄົນນ້ັນທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຂັງໄວ້ໃນຄຸກນ້ັນ ກໍາລັງຢືນສ່ັງສອນພົລເມືອງຢູ່ໃນ

ບຣໍເິວນພຣະວິຫານî 
26 ແລ້ວພວກທະຫານຮັກສາພຣະວິຫານກັບພວກເຈ້ົາພະນັກງານ ໄດ້ໄປນ ໍາພວກອັຄສາວົກມາໂດຍດີ ເພາະຢ້ານວ່າ  

ພລົເມືອງຈະຄວ່າງຫີນໃສ່ 
27 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ນໍາພວກອັຄສາວົກມາແລ້ວ ກໍໃຫ້ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ີປະຊຸມ ແລ້ວມະຫາປະໂຣຫິດຈ່ຶງໂຈດຖາມເຂົາໂດຍ 

ກ່າວວ່າ,  
28 ìພວກເຮົາໄດ້ສ່ັງຫ້າມໝູ່ເຈ້ົາຢ່າງແຂງແຮງບ່ໍໃຫ້ສອນອອກນາມຊ່ືນ້ີ ແຕ່ເບ່ິງແມ, ໝູ່ເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາສອນນ້ັນແຜ່ໄປທ່ົວ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະປາຖນາໃຫ້ຄວາມຜິດກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍຂອງຜູ້ນ້ັນຕົກໃສ່ພວກເຮົາî 
29 ຝ່າຍເປໂຕກັບອັຄສາວົກອ່ືນໆຕອບວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍຈໍາຕ້ອງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເຊ່ືອຟັງມະນຸດ 
30 ພຣະເຢຊຊ່ຶູງທາ່ນທັງຫລາຍໄດ້ຂ້າເສັຽໂດຍແຂວນໄວ້ທີຕ້ົ່ນໄມ້ນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄດ້ຊົງບັນ

ດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່ 
31 ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍົກຕ້ັງໄວ້ທ່ີພຣະຫັດກ້ໍາຂວາຂອງພຣະອົງ ໃຫເ້ປັນອົງພຣະຜູ້ນໍາແລະອົງພຣະຜູ້

ໂຜດໃຫ້ພົນ້ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຊົນອິສຣາເອນກັບໃຈໃໝ່ ແລ້ວຈະຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ 
32 ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງເປັນພຍານເຖິງເຣ ື ່ອງເຫລ່ົານ້ີ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີ

ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງນ້ັນ ກໍຊົງເປັນພຍານເໝືອນກັນî 
33 ເມື່ອທີປ່ະຊຸມໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນເຈັບແຄ້ນແໜ້ນໃຈຄຶດຢາກຂ້າເຂົາເສັຽ 
34 ແຕ່ມຟີາຣຊີາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືຄາມາລີເອນ ເປັນຄຣູບາອາຈານທ່ີນັບຖືຂອງພົລເມືອງທັງໝົດ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນໃນທ່ີປະຊຸມ ແລ້ວສ່ັງ

ໃຫພ້າພວກອັຄສາວົກອອກໄປຈັກໜ້ອຍນ່ຶງ 
35 ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ກ່າວແກ່ທ່ີປະຊຸມວ່າ, ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫດ້ ໃີນສ່ິງທ່ີພວກທ່ານກໍາລັງຈະເຮັດແກ່ຄົນ

ເຫລ່ົານ້ີ  
36 ເມ່ືອຄາວກ່ອນມີຄົນນ່ຶງຊ່ື ທູດາໄດ້ລຸກຂ້ຶນອວດວ່າຕົວເປັນຜູ້ສໍາຄັນ ມີຄົນທ່ີຕິດຕາມຮ່ວມໄປປະມານສ່ີຮ້ອຍຄົນ ແຕ່

ທູດານ້ັນໄດ້ຖືກຂ້າເສັຽ ແລະພັກພວກເຫລ່ົານ້ັນກໍກະຈັດກະຈາຍສູນຫາຍໄປ 
37 ພາຍຫລັງຜ ູ ້ນ້ີມີອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ຢູດາ ເປັນໄທຄາລ ເີລໄດ້ປາກົດຂ້ຶນໃນຄາວຈົດບັນຊີສໍາມະໂນຄົວ ແລະໄດ້ຊັກຈູງພົລ

ເມືອງໃຫ້ຕິດຕາມຕົວໄປ ຄົນຜູ້ນ້ັນກໍຈິບຫາຍໄປເໝືອນກັນ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອຟັງຜູ້ນ້ັນກໍກະຈັດກະຈາຍໄປ 



38 ໃນເຣ່ືອງນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງບອກທ່ານທ ງັຫລາຍວ່າ ຢ່າກ່ຽວກັບຄົນພວກນ້ີເທາະ ປ່ອຍເຂົາເສັຽ ເພາະວ່າຖ້າແຜນການ
ຫລືກິຈການນ້ີມາຈາກມະນຸດ ມັນກໍຈະເສ່ືອມສູນໄປເອງ 

39 ແຕ່ຖ້າມາຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍສາມາດທໍາລາຍເຂົາໄດ້ ຢ້ານວ່າພວກທ່ານຈະກັບເປັນຜູ້ສູ້ຮົບຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາî ແລ້ວເຂົາກໍຍອມຟັງຄາມາລີເອນ 

40 ແລະເມ່ືອໄດ້ເອ້ີນພວກອັຄສາວົກເຂ້ົາມາແລ້ວຈ່ຶງຂ ຽ້ນ ແລະສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລ້ວກໍປ່ອຍ
ໄປ 

41 ພວກອັຄສາວົກຈ່ຶງອອກໄປຈາກທ່ີປະຊຸມດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ທີຊົ່ງຖືວາ່ຕົນສົມຄວນໄດ້ຖືກປມາດນິນທາເພາະເຫັນແກ່
ພຣະນາມນ້ັນ 

42 ແລະທຸກໆວັນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານແລະຕາມບ້ານເຮືອນ ພວກອັຄສາວົກໄດ້ສ່ັງສອນແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດບ່ໍ
ໄດ້ຂາດ ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 
 

6 ການເລອືກຕັງ້ຄນະເຈດັຄນົ  
Seven Chosen to Serve 

1 ໃນຄາວນ້ັນເມ່ືອຈໍານວນພວກສິດກໍາລັງທະວີຫລາຍຂ້ຶນ ພວກທ່ີປາກພາສາກຣີກໄດ້ຈ່ົມຕ່ໍພວກທ່ີປາກພາສາເຮັບເຣີ
ວ່າ ໃນການແຈກທານທຸກໆວັນນ້ັນເຂົາເວ້ັນບ່ໍໄດ້ແຈກໃຫ້ພວກແມໝ້່າຍຊາວກຣີກ 

2 ຝ່າຍອັຄສາວົກສິບສອງຄົນຈ່ຶງເອ້ີນບັນດາພວກສິດໃຫ້ປະຊຸມກັນ ແລ້ວກ່າວວ່າ, ìຊ່ຶງພວກເຮົາຈະປະພຣະທັມຂອງ  
ພຣະເຈົ້າໄປ ເພື່ອໄປຮັບໃຊກ້ານກິນການດ່ືມກໍບ່ໍສົມຄວນ 

3 ເຫດສັນນ້ີພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຊອກຫາເຈັດຄົນໃນຖ້າມກາງພວກທາ່ນທ່ີມີຊຶສ່ຽງດີ ຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ບຣໍສຸິດແລະສະຕິປັນຍາ ເຮົາຈະຕ້ັງເຂົາໃຫ້ດູແລການງານນ້ີ 

4 ສ່ວນພວກເຮົາກໍຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການອ້ອນວອນແລະການສ່ັງສອນພຣະທັມî 
5 ຄົນທັງໝົດໄດ້ມີຄວາມເຫັນຊອບກັບຄໍາສເນີນ້ີ ຈ່ຶງເລືອກເອົາຊະເຕຟາໂນ ຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດ ກັບຟີລິບ ໂປໂຄໂຣ ນີກາໂນ ຕີໂມນ ປາເມນາ ແລະນີໂກລາໂອ ໄທເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ເຂ້ົາຝ່າຍສາສ
ນາຢິວ 

6 ຄົນທັງເຈັດນ້ີເຂົາໄດ້ນໍາມາສເນີຕ່ໍພວກອັຄສາວົກ ເມ່ືອພວກອັຄສາວົກໄດ້ອ້ອນວອນແລ້ວກໍວາງມໃືສ່ເຂົາ 
7 ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນແລະຈໍານວນພວກສິດກໍທະວີຫລາຍຂ້ຶນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະມີພວກປະໂຣ

ຫິດຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຍອມເຊ່ືອໃນພຣະສາສນາເໝືອນກັນ 
 

ຊະເຕຟາໂນຖກືຈບັ 
The Arrest of Stephen 

8 ຝ່າຍຊະເຕຟາໂນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຣິດເດດ ຈ່ຶງເຮັດການອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ຖ້າມກາງພົລ
ເມືອງ 

9 ແຕ່ມບີາງຄົນມາຈາກໂຮງທັມມະເທສນານ້ີເອ້ີນວ່າ ìໂຮງທັມທາດອິສຣະî ມທັີງຊາວກິເຣເນ ຊາວອາເລ ກັຊັນເດັຽ ກັບ
ບາງຄົນຈາກກີລີເກັຽແລະອາເຊັຽ ໄດ້ລຸກຂ້ຶນພາກ ັນມາໄລ່ລຽງກັບຊະເຕຟາໂນ 

10 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍສູ້ຄໍາທ່ີທ່ານກ່າວດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານບ່ໍໄດ້ 
11 ເຂົາຈ່ຶງຍົວະຍົງເອົາຊາຍບາງຄົນມາກ່າວຫາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຍິນຄົນຜູ້ນ້ີກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍໂມເຊແລະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາî 
12 ສັນນ້ັນເຂົາໄດ້ຍົວະຍົງພົລເມືອງກັບພວກເຖ້ົາແກ່ແລະພວກນັກທັມ ແລ້ວໂດດຈັບຊະເຕຟາໂນນໍາໄປຫາສານສູງສຸດ 
13 ໃຫພ້ຍານບ່ໍຈິງມາກ່າວວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເຊົາໃນການກ່າວຕ່ໍສູ້ບ່ອນສັກສິດນ້ີແລະຕ່ໍສູ້ພຣະບັນຍັດ 



14 ເພາະຫມູ່ເຮົາໄດ້ຍິນຄົນນ້ີເວ້ົາວ່າ ເຢຊູໄທນາຊາເຣັດນ້ັນແຫລະ, ຈະທໍາລາຍສະຖານທ່ີນ້ີ ແລະຈະປ່ຽນທັມນຽມທ່ີໂມ
ເຊໃຫໄ້ວ້ແກ່ພວກເຮົາî 

15 ແລະບັນດາຄົນທ່ີນ່ັງຢູ່ໃນທ່ີປະຊຸມໄດ້ແນມເບ່ິງຊະເຕຟາໂນ ກໍເຫັນວ່າໜ້າຂອງທ່ານຄືຫນ້າເທວະດາ 
 

7 ຊາເຕຟາໂນກ່າວແກຕ້ົວ  
Stephenís Speech to the Council  
(ປຖມ 12:1-50. 26) 

1 ແລ້ວມະຫາປະໂຣຫິດຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìການນ້ີມ ີດ່ັງນ້ັນແທ້ຫລືî 
2 ຝ່າຍຊະເຕຟາໂນໄດ້ຕອບວ່າ, ìພີນ້່ອງແລະຍາພ່ໍທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເອົາເທີນ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ ໄດ້ຊົງປາ

ກົດແກ່ອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ເມ່ືອທ່ານຍັງຢູ່ໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ ກ່ອນທ່ີໄປອາສັຍຢູ່
ໃນເມືອງຮາຣານ 

3 ໂດຍຊົງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງອອກຈາກເມືອງແລະຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຈະສະແດງໃຫ້
ເຈ້ົາî 

4 ອັບຣາຮາມຈ່ຶງອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດອານໄປອາສັຍຢູ່ທ່ີເມືອງຮາຣານ ຫລັງຈາກທ່ີບິດາຂອງທ່ານສ້ິນຊີ
ວິດແລ້ວ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ທ່ານອອກຈາກທ່ີນ້ັນມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພວກທາ່ນອາສ ຍັຢູ່ທຸກວັນນ້ີ 

5 ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ທ່ານມີມ ຣໍະດົກໃນແຜ່ນດິນນ້ີແມ່ນແຕ່ທ່ໍຮອຍຕີນ ແຕ່ຂນະເມ່ືອທ່ານຍັງບ່ໍມີລູກ ພຣະອົງ
ຊົງສັນຍາໄວ້ວ່າ ຈະປະທານແຜ່ນດິນນ້ີໃຫ້ເປັນກັມມະສິດແກ່ທ່ານ ແລະແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານດ້ວຍ 

6 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີວ່າ ເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານຈະໄປອາສັຍເປັນແຂກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດແລະຊາວປະເທດນ້ັນ
ຈະເອົາເຂົາເປັນຂ້ອຍຂ້າ ແລະຈະຂ່ົມເຫັງເຂົາເປັນເວລາສ່ີຮ້ອຍປີ 

7 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຈະພິພາກສາລົງໂທດປະເທດທ່ີເຂົາຮັບໃຊ້ເປັນຂ້ອຍຂ້ານ້ັນ ຫລັງຈາກນ້ັນ
ແລ້ວເຂົາຈະອອກມາບົວຣະບັດຂາບໄຫວ້ເຮົາໃນທ່ີນ້ີ 

8 ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປະທານຄໍາສັນຍາອັນກ່ຽວກັບພິທີຕັດໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມ ດັງ່ນ້ັນເມ່ືອອັບຣາຮາມມີລູກຊ່ືອີຊາກ ຈ່ຶງໃຫ້
ຮັບພິທຕັີດໃນວັນຖ້ວນແປດ ຝ່າຍອີຊາກກໍໃຫ້ຢາໂຄບຮັບພິທຕັີດ ແລະຢາໂຄບກ ໍໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດສິບສອງຄົນນ້ັນຮັບ
ພທີິຕັດເໝືອນກັນ 

9 ອັນນ່ຶງ, ບັນພະບຸຣຸດເຫລ່ົານ້ັນຄຶດອິດສາໂຢເຊັບ ຈ່ຶງຂາຍທ່ານໄປຍັງປະເທດເອຢິບ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບ
ທາ່ນ 

10 ຊົງໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກທັງສ້ິນ ຊງົໂຜດໃຫ້ມີຄວາມຊອບແລະສະຕິປັນຍາຕ່ໍພຣະພັກຟາຣາໂອ
ກະສັດຂອງປະເທດເອຢິບ ກະສັດຈ່ຶງຊົງຕ້ັງໂຢເຊັບເປັນຜູ້ຄອບຄອງປະເທດເອຢິບກັບທັງພຣະຣາຊວັງ 

11 ຕ່ໍມາເລີຍເກ ດີມີການອຶດເຂ້ົາປາອາຫານທ່ົວປະເທດເອຢິບແລະປະເທດການາອານ ແລະມີຄວາມທຸກລໍາບາກຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງ ບັນພະບຸຣດຸຂອງພວກເຮົາຈ່ຶງຫາອາຫານມາລ້ຽງຊີບບ່ໍໄດ້ 

12 ຝ າ່ຍຢາໂຄບເມ່ືອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີເຂ້ົາຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ຈ່ຶງໃຊ້ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາໄປທ່ີນ້ັນເປັນເທ່ືອທໍາອິດ 
13 ເທ່ືອທີສອງໂຢເຊັບໄດ້ສະແດງຕົວໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຮູ້ຈັກ ແລະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຟາຣາໂອຮູ້ຈັກຍາດວົງຂອງທ່ານເໝືອນກັນ 
14 ຝ່າຍໂຢເຊັບໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນຢາໂຄບຜູ້ເປັນບິດາກັບບັນດາຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານເຈັດສິບຫ້າຄົນໃຫ້ມາຫາ 
15 ຢາໂຄບໄດ້ລົງໄປຍັງປະເທດເອຢິບ ແລ້ວທ່ານກັບພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄດ້ຕາຍໄປ 
16 ເຂົາໄດ້ນໍາເອົາສົບມາເຖິງເມືອງຊີເຂັມ ຈ່ຶງມ້ຽນໄວ້ໃນອຸບໂມງທ່ີອັບຣາຮາມເອົາເງິນຈໍານວນນ່ຶງຊ້ືຈາກຕະກູນຮາໂມ

ໃນເມືອງຊີເຂັມ 



17 ອັນນ່ຶງ, ເມ່ືອກໍານົດແຫ່ງພຣະສັນຍາ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ກັບອັບຣາຮາມໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ ຊົນຊາດອິສຣາເອນ
ໃນປະເທດເອຢິບໄດ້ເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນ 

18 ຈົນເຖິງກະສັດອີກອົງນ່ຶງຊ່ຶງບ່ໍຮ  ູ້ຈັກຢາໂຄບຂ້ຶນສເວີຍຣາດໃນປະເທດເອຢິບ 
19 ກະສັດອົງນ້ີໄດ້ໃຊ້ກົນອຸບາຍຂ່ົມເຫັງເຊ້ືອຊາດແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ເອົາລູກອ່ອນໄປຖ້ິມ

ເສັຽເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີຊວິີດເຫລືອຢູ່ໄດ້ 
20 ໃນຄາວນ້ັນໂມເຊໄດ້ເກ ີດມາມຮູີບຮ່າງງົດງາມປານພຣະເຈ້ົາ ເຂົາຈ່ຶງລ້ຽງໄວ້ໃນເຮືອນພ່ໍລະຫວ່າງສາມເດືອນ 
21 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍນ້ັນໄປຖ້ິມນອກເຮືອນ ຣາຊທິດາຂອງຟາຣາໂອໄດ້ຮັບເອົາໄປລ້ຽງໄວ້ເປັນລູກຂອງຕົນ 
22 ຝ່າຍໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ຮັບການສອນໃນວິຊາການທຸກຢ່າງຂອງຊາວເອຢິບ ມຄີວາມສາມາດໃນການກ່າວແລະໃນກິຈ

ການຕ່າງໆ 
23 ແຕ່ເມ່ືອໂມເຊມີອາຍຸໄດ້ສ່ີສິບປີ ກ ຄຶໍດຢາກໄປຢ້ຽມຢາມພວກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຄືຊົນຊາດອິສຣາເອນ 
24 ແລະເມ່ືອທ່ານໄດ້ເຫັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກພ່ີນ້ອງຖືກຂ່ົມເຫັງກໍເຂ້ົາໄປກ້ັນກາງເອົາໄວ້ ຈ່ຶງຂ້າຊາວເອຢິບຜູ້ຂ່ົມເຫັງນ້ັນເສັຽ

ເພ່ືອເປັນການແກ້ແຄ້ນ 
25 ທ່ານໄດ້ຄຶດວ່າຍາດພ່ີນ້ອງຄົງຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາລອດພ້ົນດ້ວຍມືຂອງຕົນ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້

ເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ັນ 
26 ໃນວັນຫນ້ານ້ັນໂມເຊໄດ້ອອກໄປພົບເຂົາກໍາລັງວິວາດກັນຢູ່ ກໍພຍາຍາມໃຫ້ເຂົາຄືນດີກັນ ຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ ìຊາຍ

ເອີຍ, ໝູ່ເຈ້ົາເປັນພ່ີນ້ອງກັນ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດຮ້າຍຕ່ໍກັນî 
27 ຝ່າຍຄົນທ່ີກໍາລັງເຮັດຮ້າຍຕ່ໍເພ່ືອນຂອງຕົນນ້ັນໄດ້ຊຸກໂມເຊອອກ ແລະກ່າວວ່າ, ìໃຜໄດ້ຕ້ັງເຈ  ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ

ແລະຕັດສິນພວກເຮົາî 
28 ບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຢາກຂ້າຂ້ອຍເໝືອນເຈ້ົາຂ້າຊາວເອຢິບມ້ືວານນ້ັນຫລືî 
29 ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ຍິນຄໍານ້ັນຈ່ຶງປົບໜີໄປອາສັຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວຢູ່ໃນປະເທດມີດີອານ ແລະທ່ີນ້ັນທ່ານມີລູກຊາຍສອງ

ຄົນ 
30 ìຄັນລ່ວງໄປໄດ້ສ່ີສິບປີແລ້ວ ມີເທວະດາອົງນ່ຶງໄດ້ມາປາກົດແກ່ທ່ານໃນແປວໄຟທ່ີພຸ່ມໜາມໃນປ່າຊີນາອີ 
31 ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ເຫັນກໍປລາດໃຈດ້ວຍເຣ່ືອງນິມິດນ້ັນ ເມ່ືອກໍາລັງເຂ້ົາໄປເບ່ິງໃກ້ໆກ ມີໍພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ,  
32 ìຝ່າຍເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ຂອງອີຊາກ, ແລະຂອງຢາໂຄບî ໂມ

ເຊຈ່ຶງຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນບ່ໍກ້າຫລຽວເບ  ່ິງ 
33 ອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊວ່າ, ìຈ່ົງຖອດເກີບອອກເສັຽ ເພາະບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຢືນຢູ່ນ້ີເປັນບ່ອນສັກສິດ 
34 ແທ້ຈິງ ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງໂອ່ຍຄາງຂອງເຂົາແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງລົງມາເພ່ືອຈະຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ  ້ົນ ບັດນ້ີມາແມ, ເຮົາຈະໃຊ້ເຈ້ົາ

ໄປຍັງປະເທດເອຢິບî 
35 ìໂມເຊຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີຖືກເຂົາປະຕິເສດໂດຍກ່າວວ່າ ìແມ່ນໃຜໄດ້ຕ້ັງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນທັງຜູ້ປົກຄອງ ແລະຜູ ຕັ້ດສິນພວກ

ເຮົາî ແມ່ນທ່ານຜູ້ນ້ີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ໄປເປັນທັງຜູ້ປົກຄອງເປັນຜູ້ຊ ອ່ຍໃຫ້ພົນ້ ໂດຍມືຂອງເທວະດາອົງທ່ີໄດມ້າ
ປາກົດແກ່ທ່ານທີພຸ່່ມໜາມນ້ັນ 

36 ແມ່ນໂມເຊຜູ້ນ້ີເປັນຜູ້ນໍາເອົາພວກອິສຣາເອນອອກມາ ໂດຍເຮັດການອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນໃນປະເທດເອຢິບ ທ່ີ
ທະເລແດງ ແລະໃນປ່າລະຫວ່າງສ່ີສິບປີ 

37 ແມ່ນທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທີໄ່ດ້ກ່າວຕ່ໍຊົນຊາດອິສຣາເອນວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງໃຫ້    
ເກ ດີມາເພ່ືອທ່ານ ຈາກພວກພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານເໝືອນຢ່າງທ່ີໄດ້ຊງົໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດມາî 



38 ແມ່ນໂມເຊຜູ້ນີ້ແຫລະ, ທີຮ່່ວມຢູ່ໃນຊຸມນຸມຊົນໃນປ່າພ້ອມກັບເທວະດາຕົນນ້ັນ ຊຶງ່ໄດ້ເວ້ົາກັບທ່ານຢູ່ພູຊນີາອີ ແລະຢູ່
ກັບບ ນັພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ ທີໄ່ດ້ຮັບພຣະທັມອັນມີຊີວິດຖາວອນມາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ 

39 ແຕ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາບ່ໍມີໃຈເຊ່ືອຟັງທ່ານຜູ້ນ້ີ ແຕ່ໄດ້ປັດຊຸກທ່ານອອກເສັຽ ເພາະເຂົາມີໃຈປາຖນາຈະກັບໄປ
ຍັງປະເທດເອຢິບ 

40 ເຂົາຈ່ຶງກ່າວກັບອາໂຣນວ່າ, ìຂໍຈ່ົງສ້າງພຣະໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະນໍາໜ້າພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄປ ສ່ວນໂມເຊຜູ້ນ້ີທ່ີ
ໄດ້ນໍາພວກຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ວ່າມີເຫດອັນໃດໄດ້ບັງເກີດແກ່ທ່ານແລ້ວî 

41 ໃນຄາວນ້ັນ ເຂົາໄດ້ສ້າງຮູບງົວນ້ອຍຕົວນ່ຶງຂ້ຶນ ແລະໄດ້ເອົາເຄ່ືອງບູຊາມາຖວາຍແກ່ຮູບນ້ັນ ແລະເຂົາໄດ້ຈັດພິທີ
ມ່ວນຊ່ືນສລອງສ່ິງທ່ີສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງນ້ັນ 

42 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຫັນພຣະພັກໄປເສັຽ ແລະປະໃຫ້ເຂົາບົວຣະບັດຂາບໄຫວ້ຝູງກອງທັບໃນທ້ອງຟ້າ ຕາມທ່ີມຄໍີາຂຽນ
ໄວໃ້ນພຣະຄັມພີຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ ìຍາດວົງອິສຣາເອນເອີຍ, ສັດທ່ີຈະຂ້າຖວາຍແລະເຄ່ືອງບູຊານ້ັນ ພວກ
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາມາຖວາຍແກ່ເຮົາໃນປ່າລະຫວ່າງສ່ີສິບປີຕ້ີ 

43 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຂົນເອົາສໍານັກຜ້າຂອງພຣະໂມລົກ ແລະດວງດາວຂອງພຣະເຣຟານ ຄືຮູບທ່ີພວກເຈ້ົາສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອນະ 
ມສັການຂາບໄຫວ້ ເຮົາຈ່ຶງຈະກວາດພວກເຈ້ົາໃຫ້ກາຍເມືອງບາບິໂລນໄປພຸ້ນî 

44 ìບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາເມ່ືອຢູ່ໃນປ່າ ກໍມສໍີານັກແຫ່ງຄໍາພຍານທ່ີເຮັດດ້ວຍຜ້າຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບັນຍັດໄວ້ ເມ່ືອ
ຊົງກ່າວກັບໂມເຊໃຫ້ສ້າງສໍານັກຕາມແບບຢ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນ 

45 ຝ່າຍບ ນັພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາເມ  ່ືອໄດ້ຮັບສໍານັກນ້ັນຈ່ຶງຂົນຕາມໂຢຊວຍໄປ ເມ່ືອໄດ້ເຂ້ົາຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຂອງບັນ
ດາປະຊາຊາດ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຂັບໄລ່ໃຫ້ໜີໄປຕ່ໍຫນ້າບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ ສໍານັກນ້ັນກໍມີສືບມາຈົນເຖິງ  
ສມຍັຂອງກະສັດດາວິດ 

46 ຄືຜູ້ທ່ີຊອບຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ທູນຂໍອະນຸຍາດຊອກຫາພຣະວິຫານ ສໍາລັບເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ 
47 ແຕ່ວ່າແມ່ນກະສັດໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ຊົງສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະອົງ 
48 ເຖິງປານນ້ັນອົງຜູ້ສູງສຸດກໍບ່ໍໄດ້ປະທັບໃນບ່ອນທ່ີສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍມືມະນຸດ ຕາມທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, 
49 ìຟ າ້ສວັນເປັນບັນລັງຂອງເຮົາ ແລະແຜ່ນດິນໂລກເປັນທ່ີຮອງຕີນຂອງເຮົາî ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ ìເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍຈະສ້າງທ່ີສະຖິດຢ່າງໃດສໍາລັບເຮົາ ຫລືບ່ອນໃດເປັນທ່ີພັກອາສັຍຂອງເຮົາ  
50 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມືຂອງເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້ທັງສ້ິນບ່ໍແມ່ນຫລືî 
51 ìໂອ ຄົນຊາດຄໍແຂງເອີຍ, ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດໃນໃຈແລະໃນຫູ ທ່ານທັງຫລາຍຂັດຂວາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຢູ່ສເມີ 

ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານເປັນຢ່າງໃດ ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນຢ່າງນ້ັນເຫມອືນກັນ 
52 ມໃີຜແດ່ໃນບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຂ່ົມເຫັງ ເຂົາໄດ້ຂ້າບັນດາຜູ້ປະກາດລ່ວງ

ໜ້າເຖິງເຣ່ືອງການສະເດັດມາຂອງອົງຜູ້ຊອບທັມ ບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເກີດເປັນຜູ້ມອບພຣະອົງໄວ້ແລະຂ້າເສັຽ 
53 ຄືທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພວກເທວະດາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດນ້ັນî 

 

ການຄວາ່ງຫນີໃສຊ່ະເຕຟາໂນໃຫຕ້າຍ 
The Stoning of Stephen 

54 ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍກໍາລັງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ເຂົາກໍເຈັບແຄ້ນແໜ້ນໃຈ ແລ້ວຕ້ັງຕ້ົນຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນໃສ່ຊະເຕຟາໂນ 
55 ຝ່າຍຊະເຕຟາໂນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເພ່ງເບ່ິງສວັນ ຈ່ຶງເຫັນຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ເຫັນພຣະເຢຊຊົູງຢືນຢູ່ກ້ໍາຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
56 ແລ້ວທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ າ້ພະເຈ້ົາເຫັນທ້ອງຟ້າແຫວກອອກ ແລະເຫັນບຸດມະນຸດຊົງຢືນຢູ່ກ້ໍາຂວາພຣະຫັດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາî 



57 ແຕ່ເຂົາໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນອັດຫູຕົນເສັຽ ພາກັນຫລູບໃສ່ຊະເຕຟາໂນ 
58 ແລ້ວເຂົາໄດ້ຊຸກທາ່ນອອກໄປຈາກກຸງ ແລະຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີເປັນພຍານຕ່ໍຊະເຕຟາໂນກໍປົດ

ເສ້ືອຂອງຕົນໄວ້ໃກ້ຕີນຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ່ຶງຊ່ືໂຊໂລ 
59 ເຂົາຈ່ຶງເອົາກ້ອນຫີນຄວ່າງໃສ່ຊະເຕຟາໂນ ເມືອ່ທ່ານກໍາລັງອ້ອນວອນທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູເຈ້ົາ, ຂໍຊົງໂຜດຮັບ

ເອົາຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ເທີນî 
60 ຊະເຕຟາໂນໄດ້ຄຸເຂ່ົາລົງແລ້ວຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຂໍໂຜດຢ່າຊົງຖືໂທດເຂົາເພາະບາບນ້ີî 

ເມ່ືອກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວທ່ານກໍລ່ວງລັບໄປ 
 

8 ໂຊໂລຂົມ່ເຫງັຄຣສິຕະຈກັ  
Saul Persecutes the Church 

1 ຝ່າຍໂຊໂລກໍເຫັນດີໃນການທ່ີເຂົາຂ້າຊະເຕຟາໂນເສັຽ ໃນວັນນ້ັນເກີດມີການຂ່ົມເຫັງອັນໃຫຍ່ຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ່ໃນ  
ກ ງຸເຢຣູຊາເລັມ ພວກລູກສິດທ ັງໝົດ ເວ້ັນແຕ່ພວກອັຄສາວົກ ກໍໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປທ່ົວແຂວງຢູດາຍແລະ
ແຂວງຊາມາເຣັຽ 

2 ແຕ່ມຊີາຍບາງຄົນຜູ້ຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາສົບຂອງຊະເຕຟາໂນໄປຝັງໄວ້ ແລະມີການໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ອັນ
ໃຫຍ່ເພາະທ່ານ 

3 ຝ່າຍໂຊໂລພຍາຍາມທາໍລາຍຄຣິສຕະຈັກຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍເຂ້ົາໄປຕາມຢ້າວເຮືອນລາກເຂົາທັງຍິງແລະຊາຍໄປ
ຂັງໄວ້ໃນຄຸກ 
 

ການປະກາດຂາ່ວປະເສດີໃນແຂວງຊາມາເຣຽັ 
Phillip Preaches in Samaria 

4 ຝ່າຍສິດທັງຫລາຍທ່ີແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປນ້ັນ ກໍພາກັນໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດແຫ່ງພຣະທັມຕາມບ່ອນຕ່າງໆ 
5 ສ່ວນຟີລິບໄດ້ລົງໄປຍັງເມືອງນ່ຶງທ່ີແຂວງຊາມາເຣັຽ ປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດໃຫໄ້ທເມືອງນ້ັນຟັງ 
6 ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນທ່ີທ່ານກໍາລັງເຮັດຢູ່ນ້ັນ ເຂົາກໍພ້ອມໃຈກັນຟັງຖ້ອຍຄໍາປະກາດ

ຂອງທ່ານ 
7 ດ້ວຍວ່າຜີຖ່ອຍຮ້າຍທ່ີສິງຢູ່ໃນຫລາຍຄົນໄດ້ຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງແລະອອກມາຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຄົນທ່ີເປັນງ່ອຍແລະ

ຂາເສ້ັງຫລາຍຄົນກໍໄດ້ດີເປັນປົກກະຕິ 
8 ຈ່ຶງບັງເກີດມີຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ໃນເມືອງນ້ັນ 
9 ມຊີາຍຜູ້ນຶ່ງຊື່ ຊໂີມນຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນແຕ່ກ່ອນມາ ເປັນໝໍເວດມົນ ເຄີຍເຮັດໃຫ້ໄທເມືອງຊາມາເຣັຽງຶດງ້ໍອັດສະຈັນໃຈ 

ແລະອວດອ້າງວ່າຕົນເປັນຜູ້ສໍາຄັນ 
10 ຝ່າຍຄົນທັງປວງທັງຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ກໍສົນໃຈຟັງຄົນນ້ັນ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນອານຸພາບຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຊ່ຶງເອ້ີນວ່າມະຫິດທິຣິດî 
11 ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ສົນໃຈຟັງຜູ້ນ້ັນ ເພາະເຂົາໄດ້ສະແດງເວດມົນໃຫ້ຄົນທ ງັຫລາຍງຶດງ້ໍອັສຈັນຕ້ັງແຕ່ເຫິງມາແລ້ວ 
12 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອຊຶງ່ຟີລິບໄດ້ປະກາດ ເປັນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະນາມ

ແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາທັງຊາຍແລະຍິງ 
13 ຝ່າຍຊີໂມນເອງກ ເໍຊ່ືອເໝືອນກັນ ເມ່ືອຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວກໍຕິດຢູ່ກັບຟີລິບ ແລະປລາດໃຈທ່ີໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ

ແລະການອິດທິຣດິອັນໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ບັງເກີດມານ້ັນ 



14 ເມ່ືອພວກອັຄສາວົກທ່ີຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ໄທຊາມາເຣັຽໄດ້ຮັບເອົາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ຈ່ຶງ
ໄດ້ໃຊເ້ປໂຕກັບໂຢຮັນໄປຫາເຂົາ 

15 ທ່ານທັງສອງໄດ້ລົງໄປອ້ອນວອນສໍາລັບເຂົາເພ່ືອໃຫເ້ຂົາໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
16 ເພາະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງບ່ໍທັນໄດ້ລົງມາເທິງເຂົາຈັກຄົນ ມີແຕ່ເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢ

ຊເູຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 
17 ເປໂຕກັບໂຢຮັນຈ່ຶງວາງມືໃສ່ເຂົາ ແລ້ວເຂົາກໍໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
18 ຝ່າຍຊີໂມນ, ເມືອ່ໄດ້ເຫັນວ່າພຣະວິນຍານເປັນທ່ີຊົງປະທານດ້ວຍການວາງມືຂອງພວກອັຄສາວົກ ກໍໄດ້ນໍາເງິນມາ

ຈະໃຫ້ພວກທ່ານ 
19 ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìຂໍໃຫຂ້້ານ້ອຍມີຣດິອໍານາດຢ່າງນ້ີເໝືອນກັນເພ່ືອວ່າ ເມ່ືອຂ້ານ້ອຍຫາກວາງມືໃສ່ຜູ້ໃດ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮ ັບ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî 
20 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕອບຊີໂມນວ່າ, ìຈົ່ງໃຫເ້ງິນຂອງເຈ້ົາຈິບຫາຍໄປກັບເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາຄຶດວ່າຈະຊ້ືຂອງປະທານແຫ່ງພຣະ

ເຈ້ົາດ້ວຍເງິນ 
21 ເຈ້ົາບໍ່ມີຫຸ້ນບໍ່ມສ່ີວນໃນການນ້ີ ເພາະໃຈຂອງເຈ້ົາບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
22 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຫລົບຕ້ັງໃຈໃໝ່ຈາກການຊ່ົວຂອງເຈ້ົານ້ີ ແລະອ້ອນວອນຂໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຫວງັວ່າພຣະອົງຈະ

ຊົງຍົກຄວາມຜິດບາບທ່ີເຈ້ົາຄຶດໃນໃຈນ້ັນເສັຽ 
23 ເພາະເຮົາເຫັນວ່າເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອິດສາອັນຂົມຂ່ືນ ແລະຖືກລ່າມໄວ້ດ້ວຍໂສ້ຂອງຄວາມອະທັມî 
24 ຝ່າຍຊີໂມນໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂໍທ່ານທັງສອງອ້ອນວອນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອຂ້ານ້ອຍແດ່ ເພ່ືອການທ່ີທ່ານໄດ້ກ່າວ

ແລ້ວນ້ັນຈະບ່ໍຕົກໃສ່ຂ້ານ້ອຍຈັກປະການî 
25 ສ່ວນທ່ານທັງສອງເມ່ືອໄດ້ເປັນພຍານແລະປະກາດພຣະທັມແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວກໍກັບມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

ແລະໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຕາມທາງໃນບ້ານຊາວຊາມາເຣັຽຫລາຍແຫ່ງ 
 

ຟລີບິແລະຊາວເອທໂິອເປຽັຜູນ້ຶງ່ 
Phillip and the Ethiopian Eunuch 
(ອຊຢ 53:7-8) 

26 ແລະເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງຟີລິບວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປທາງທິດໃຕ້ ຕາມທາງລົງຈາກກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມໄປເຖິງເມືອງກາຊາî (ທີເ່ປັນທາງປ່າດິນຊາຍ) 

27 ທ່ານຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນເດີນທາງໄປ ແລະເບ່ິງແມ, ມີໄທເອທໂິອເປັຽຄົນນ່ຶງເປ ນັເທືອຍ ເປັນຂ້າຣາຊການຊ້ັນສູງຂອງກັນດາ
ເກ ຄືພຣະຣາຊນີີຂອງຊາວເອທິໂອເປັຽ ເປັນນາຍຄັງທັງໝົດຂອງພຣະຣາຊີນີນ້ັນ ທ່ານໄດ້ມາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອ
ນະມສັການ 

28 ຂນະທ່ີນ່ັງຣົດກໍາລັງກັບເມືອ ທ່ານໄດ້ອ່ານນັງສືຂອງເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ 
29 ຝ່າຍພຣະວິນຍານຊົງສ່ັງຟີລິບວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາຕິດກັບຣົດນ້ີໄປî 
30 ຟລິີບຈ່ຶງແລ່ນເຂ້ົາໄປແລະໄດ້ຍິນທ່ານກໍາລັງອ່ານໜັງສືເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ ຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຊ່ຶງທ່ານອ່ານນ້ັນ

ທ່ານເຂ້ົາໃຈຫລືî 
31 ທ່ານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າບ່ໍມີຜູ້ໃດແນະນໍາໃຫ້ ຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງໃດî ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງເຊີນຟີລິບຂ້ຶນນ່ັງຣົດນໍາ 
32 ພຣະຄັມພີຕອນທ່ີທ່ານອ່ານຢູ່ນ້ັນຄືຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີ, ìເຂົາໄດ້ນໍາທ່ານໄປເໝືອນນໍາເອົາແກະໄປຂ້າ ແລະເໝືອນແກະນ້ອຍ

ມິດຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ຕັດຂົນມັນ ທ່ານກໍບ່ໍອອກປາກເໝືອນກັນ 



33 ໃນຄາວທ່ານຕົກຕ່ໍາຕ້ອຍ ທາ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທັມ ໃຜຈະເລ່ົາເຖິງເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານໄດ້ ເພາະວ່າຊີວດິຂອງ
ທ່ານໄດ້ຖືກຕັດເສັຽî 

34 ຄົນເທືອຍໄດ້ກ່າວແກ່ຟີລິບວ່າ, ìຂໍທ່ານບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວຢ່າງນ້ີເລ່ົາເຖິງຜູ້ໃດ ເຖິງ
ຕົນເອງຫລືເຖິງຜູ້ອ່ືນî 

35 ແລ້ວຟລິີບຈ່ຶງອອກປາກຕ້ັງຕ້ົນເລ່ົາແຕ່ພຣະຄໍາຕອນນ້ັນ ຈ່ຶງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຟັງ 
36 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງເດີນທາງໄປກໍມາເຖິງບ່ອນມີນ້ໍາບ່ອນນ່ຶງ ຄົນເທືອຍຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ນ້ໍາມີຢູ່ທ່ີນ້ີ ມອັີນຂັດຂ້ອງບ່ໍ

ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຮ ບັບັບຕິສະມາî 
37 (ຝ່າຍຟີລິບຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າທ່ານເຕັມໃຈເຊ່ືອກໍຮັບໄດ້î ຄົນເທືອຍຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊ ູຄຣິດຊົງເປັນ 

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî) 
38 ແລ້ວທ່ານໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຢຸດຣົດ ຟີລິບກັບຄົນເທືອຍໄດ້ພ້ອມກັນລົງໄປໃນນ້ໍາ ຟລິີບຈ່ຶງໃຫ້ທ່ານຮັບບັບຕິສະມາ 
39 ເມ່ືອທ່ານທັງສອງຂ້ຶນຈາກນ້ໍາແລ້ວ ພຣະວິນຍານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັບເອົາຟີລິບໄປເສັຽ ສ່ວນຄົນເທືອຍ

ນ້ັນກໍບ່ໍໄດເ້ຫັນຟລິີບຕ່ໍໄປອີກ ທ່ານຈ່ຶງເດີນທາງຕ່ໍໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
40 ແຕ່ມຜີູ້ພົບຟລິີບທ່ີເມືອງອາໂຊໂຕ ທາ່ນໄດ້ອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດທ່ົວທຸກເມືອງຈົນມາເຖິງເມືອງກາຍຊາເຣ ັຽ 
 

9 ໂຊໂລຫລບົຕັງ້ໃຈໃຫມ ່ 
The Conversion of Saul  
(ກຈກ 22:6-16; 26:12-18) 

1 ຝ່າຍໂຊໂລຍັງຂູ່ເຂັນວ່າຈະຂ້າພວກສິດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເສັຽ ຈ່ຶງໄປຫາມະຫາປະໂຣຫິດ 
2 ຂໍໜັງສືກໍາກັບຕົວໄປຍັງໂຮງທັມມະເທສນາໃນເມືອງດາມາເຊເພ່ືອວ່າຖ້າພົບຄົນໃດຖືທາງນ້ັນບ່ໍວ່າຊາຍຫລືຍິງຈະໄດ້

ຈັບມັດພາມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
3 ເມ່ືອໂຊໂລກໍາລັງເດີນທາງໃກ້ຈະເຖິງເມືອງດາມາເຊ ໃນທັນໃດນ້ັນມີແສງສວ່າງມາບມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ 
4 ໂຊໂລຈ່ຶງລ້ົມລົງເທິງດິນ ແລະໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງອັນນ່ຶງດັງມາວ າ່, ìໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຂ່ົມເຫັງ

ເຮົາ?î 
5 ໂຊໂລໄດ້ທູນຖາມວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ທ່ານແມ່ນໃຜî ພຣະອົງຊງົຕອບວ່າ, ìເຮົານ້ີແມ່ນ ເຢຊູ ຜູ້ເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງນ້ັນແຫລະ 
6 ເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ຈະມີຜູ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດອັນໃດî 
7 ຊາຍທັງຫລາຍທີເ່ດີນທາງໄປພ້ອມກັນກໍຢືນໜ້ິງຢູ່ ປາກບ່ໍອອກ ເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນ້ັນແຕ່ບ່ໍເຫັນຜູ້ໃດ 
8 ຝ່າຍໂຊໂລໄດ້ລຸກຂ  ້ຶນຈາກດິນ ເມ່ືອມືນຕາແລ້ວກໍບ່ໍເຫັນສ່ິງໃດ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈູງທ່ານເຂ້ົາໄປໃນເມືອງດາມາເຊ 
9 ໃນລະຫວ່າງສາມວັນທ່ານບ່ໍໄດ້ເຫັນສ່ິງໃດ ທັງບ່ໍໄດ້ກິນບ່ໍໄດ້ດື່ມ 
10 ອັນນ່ຶງ, ໃນເມືອງດາມາເຊມີສິດຜູ້ນ່ຶງຊ່ືອານາເນັຽ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວກັບຜູ້ນ້ັນໂດຍນິມິດວ່າ, ìອານາເນັຽ

ເອີຍî ອານາເນັຽຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ, ຂ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີî 
11 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປເຖິງຖນົນສາຍທ່ີຊ່ືວ່າຖນົນຊ່ື ແລ້ວຈ່ົງຖາມຫາຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນ

ຂອງຢູດາ ຊືວ່່າໂຊໂລໄທເມືອງຕາໂຊ ເພາະເບ່ິງແມ, ເຂົາກໍາລັງໄຫວ້ວອນຢູ່ 
12 ແລະເຂົາໄດ້ເຫັນ (ໃນນິມິດ) ວ່າມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືອານາເນັຽ ໄດ ້ເຂ້ົາມາວາງມືໃສ່ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກî 
13 ແຕ່ອານາເນັຽໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ, ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນຫລາຍຄົນເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງຄົນນ້ັນ ວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດ

ການຮ້າຍຂາດຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຫລາຍມາແລ້ວ 
14 ແລະໃນທ່ີນ້ີທ່ານໄດ້ຖືອໍານາດຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ມາມັດເອົາຄົນທັງໝົດຜູ້ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະ

ອົງî 



15 ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງໄປ ເພາະວ່າຄົນນ້ັນເປັນພາຊນະທ່ີເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ ເພ່ືອຈະນໍານາມ
ຂອງເຮົາໄປຍັງບັນດາປະຊາຊາດ ໄປຍັງກະສັດທັງຫລາຍ ແລະໄປຍັງຊົນຊາດອິສຣາເອນ 

16 ເພາະວ່າຝ່າຍເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າ ເຂົາຕ້ອງທົນທຸກລໍາບາກຫລາຍເທ່ົາໃດເພາະນາມຂອງເຮົາî 
17 ແລ້ວອານາເນັຽກໍໄປ ແລະເຂ້ົາໃນເຮືອນນ້ັນວາງມືໃສ່ໂຊໂລເວ້ົາວ່າ, ìອ້າຍໂຊໂລເອີຍ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືພຣະເຢ

ຊຊ່ຶູງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຈ້ົາຕາມທາງທ່ີເຈ້ົາກໍາລັງມານ້ັນ ໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກ ແລະເພ່ືອຈະໄດ້
ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣີສຸດî 

18 ໃນທັນໃດນ້ັນມີສ່ິງນ່ຶງເໝືອນເກັດຕົກຈາກຕາຂອງໂຊໂລ ແລ້ວທ່ານໄດ້ເຫັນເປັນປົກກະຕິ ຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຮັບບັບຕິສະມາ 
19 ເມ່ືອຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ ທ່ານກໍມີເຫ່ືອແຮງຂ້ຶນ  

 

ໂຊໂລປາ່ວປະກາດທີເ່ມອືງດາມາເຊ 
Saul Preaches in Damascus 

ອັນນ່ຶງ, ໂຊໂລໄດ້ພັກຢູ່ກັບພວກສິດໃນເມືອງດາມາເຊເປັນເວລາຫລາຍວັນ 
20 ໃນບັດດຽວນ້ັນທ່ານໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃນໂຮງທັມມະເທສນາ ວ່າພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງ  

ພຣະເຈ້ົາ 
21 ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນກໍພາກັນງຶດງ້ໍອັສຈັນໃຈ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìແມ ່ນຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີໄດ້ທໍາຮ້າຍຄົນທັງຫລາຍໃນກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມທ່ີຮ້ອງອອກນາມຊ່ືນ້ີ ບ່ໍແມ່ນຫລື ທ່ານໄດ້ມາທ່ີນ້ີຫວັງຈະຜູກມັດເອົາພວກນ້ັນສ່ົງໃຫ້ພວກປະໂຣຫິດຕົນ
ໃຫຍ່î 

22 ແຕ່ການປະກາດຂອງໂຊໂລກ ໍມີອໍານາດທະວີຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ພວກຢິວທ່ີຢູ່ໃນເມືອງດາມາເຊອັດອ້ັນຕັນໃຈ ໂດຍພິສູດ
ໃຫເ້ຂົາເຫັນຄັກວ່າພຣະເຢຊູນ້ີແຫລະ, ຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 
 

ໂຊໂລຫນພີົນ້ຈາກພວກຢວິ  
Saul Escapes from the Jews 

23 ຄັນຕ່ໍມາອີກຫລາຍວັນ ພວກຢິວໄດ້ປຶກສາກັນເພ່ືອຈະຂ້າໂຊໂລເສັຽ 
24 ແຕ່ມຄົີນບອກໃຫ້ໂຊໂລຮູ້ເຖິງການປອງຮ້າຍຂອງເຂົາ ສ່ວນເຂົາໄດ້ເຝ້ົາປະຕູເມືອງທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນເພ່ືອ

ຄອຍຂ້າໂຊໂລ 
25 ແຕ ເ່ວລາກາງຄືນພວກລູກສິດຂອງທ່ານໄດ້ເອົາທ່ານໃສ່ກວຍຢ່ອນລົງຕາມປ່ອງກໍາແພງ 

 

ໂຊໂລທີກ່ງຸເຢຣຊູາເລມັ 
Saul in Jerusalem 

26 ເມ່ືອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ກໍພຍາຍາມຈະເຂ້ົາສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ ແຕ່ພວກເຫລົາ່ນ້ັນຍັງຢ້ານ
ທ່ານຢູ່ ເພາະບ່ໍເຊ່ືອວ່າທ່ານເປັນລູກສິດ 

27 ແຕ່ບາຣະນາບາໄດ້ພາທ່ານໄປຫາພວກອັຄສາວົກ ແລະເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ ໂຊໂລໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ ່າ
ໃນກາງທາງນ້ັນຢ່າງໃດ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບທ່ານ ແລະທ່ານໄດ້ປະກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູໃນເມືອງ
ດາມາເຊດ້ວຍໃຈກ້າ 

28 ໂຊໂລໄດ້ເຂ້ົານອກອອກໃນຢູ່ກັບເຂົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ປະກາດອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າ
ຫານ 

29 ແລະທ່ານເຄີຍສົນທະນາໄລ່ລຽງກັບພວກທ່ີປາກພາສາກຣີກ ແຕ່ເຂົາພຍາຍາມຈະຂ້າທ່ານເສັຽ 



30 ເມື່ອພວກພີນ້່ອງໄດ້ຊາບຂ່າວດ່ັງນ້ີກໍໄດ້ພາທ່ານລົງໄປທ່ີເມືອງກາຍຊາເຣັຽ ແລະໃຫ້ທ່ານໜີໄປຍັງເມືອງຕາໂຊ 
31 ສັນນ້ັນຄຣິສຕະຈັກຕລອດແຂວງຢູດາຍ ແຂວງຄາລີເລ ແລະແຂວງຊາມາເຣັຽຈ່ຶງມີຄວາມສງົບສຸກແລະຈະເຣີນຂ້ຶນ 

ດໍາເນີນໄປໃນຄວາມຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ວນຄຣິສຕະສະມາຊິກກໍທະວຫີລາຍຂ້ຶນດ້ວຍໄດ້ຮັບຄວາມສ່ົງເສີມ
ຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
 

ໄອເນດພີຍາດ  
The Healing of Aeneas 

32 ອັນນ່ຶງ, ເມ່ືອເປໂຕກໍາລັງທຽວໄປມາຕລອດທຸກບ່ອນ ກໍໄດ້ລງົໄປຫາພວກໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງ
ລິດດາເໝືອນກັນ 

33 ໃນທ່ີນ້ັນເປໂຕໄດ້ພົບຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ໄອເນ ເປັນເປ້ັຽນອນຢູ່ໄດ້ແປດປີແລ້ວ 
34 ເປໂຕໄດ້ບອກກັບຊາຍນ້ັນວ່າ, ìໄອເນເອີຍ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາດີພຍາດ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນມ້ຽນບ່ອນນອນຂອງ

ເຈ້ົາໄວ້ເສັຽî ໄອເນກໍໄດ້ລຸກຂ້ຶນໃນທັນທີ 
35 ບັນດາຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນເມືອງລິດດາ ແລະຮາບຊາໂຣນກໍໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງພາກັນກັບໃຈຕ່າວເຂ້ົາມາຫາອົງພຣະ

ຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
 

ໂດຣະກາເປນັຄນືມາ  
Peter in Lydda and Joppa 

36 ໃນເມືອງຢົບປາມີສິດຄົນນ່ຶງຊ່ື ຕາບີທາ ທີແ່ປວ່າໂດຣະກາ ນາງນ້ີເຄີຍເຮັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະເຄີຍໃຫ້ທານມາ
ແລ້ວ 

37 ລະຫວ່າງນ້ັນນາງກໍປ່ວຍລົງເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ເມ່ືອເຂົາໄດ້ອາບນ້ໍາໃຫ້ສົບແລ້ວກໍເອົາຂ້ຶນວາງໄວ້ຫ້ອງຊັນ້ເທິງ 
38 ເມືອງລິດດາຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງຢົບປາ ເມ່ືອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າເປໂຕຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ ພວກສິດຈ່ຶງໃຊ້ຊາຍສອງຄົນໄປຫາທ່ານ 

ອ້ອນວອນວ່າ, ìເຊີນມາຫາພວກເຮົາ ຢ່າໄດ້ຊ້າî 
39 ຝ່າຍເປໂຕກໍລຸກຂ້ຶນໄປກັບເຂົາ ເມ່ືອມາເຖິງແລ້ວເຂົາກໍພາທ່ານຂ້ຶນໄປຍັງຫ້ອງຊັນ້ເທິງ ບັນດາແມ່ໝ້າຍໄດ້ຢືນຢູ່ກັບ

ທ່ານພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ແລະຊ້ີໃຫທ່້ານເບ່ິງເສ້ືອຜ້າຕ່າງໆທ່ີໂດຣະກາໄດ້ເຮັດເມ່ືອຍັງຢູ່ນໍາເຂົາ 
40 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຄົນທັງໝົດອອກໄປຂ້າງນອກ ທ່ານຈ່ຶງຄຸເຂ່ົາລົງອ້ອນວອນ ແລ້ວຫັນໜ້າໄປຫາສົບກ່າວວ່າ, ìຕາບີທາ

ເອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນî ຕາບ ທີາກໍມືນຕາ ແລະເມ່ືອເຫັນເປໂຕກໍລຸກຂ້ຶນນ  ່ັງ 
41 ແລະເປໂຕໄດ້ຍ່ືນມືຊູນາງຂ້ຶນ ແລະເມ່ືອໄດ້ເອ້ີນພວກໄພ່ພົນກັບບັນດາແມ່ຫມາ້ຍເຂ້ົາມາແລ້ວ ຈ່ຶງໄດ້ສເນີນາງຜູ້ເປັນ

ຄືນມານ້ັນແກ່ເຂົາ 
42 ເຫດການນ້ັນໄດ້ເປັນທ່ີຮູ້ທ່ົວກັນໃນເມືອງຢົບປາ ມີຄົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
43 ຝ່າຍເປໂຕກໍໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງຢົບປາຫລາຍວັນ ຢູ່ກັບຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າ ຊີໂມນ ເປ ັນຊ່າງຟອກໜັງ 
 

10 ເປໂຕແລະໂກເນລໂີອ  
Peter and Cornelius 

1 ອັນນ່ຶງ, ທ່ີເມືອງກາຍຊາເຣັຽມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ໂກເນລີໂອ ເປັນນາຍຮ້ອຍ ເປັນນາຍຮ້ອຍຢູ່ໃນກອງທະຫານທ່ີເອ້ີນວ່າ
ກອງອີຕາເລັຽ 

2 ທ່ານເປັນຜູ້ຖືສາສນາຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາພອ້ມກັບຄົວເຮືອນຂອງຕົນ ທ່ານເຄີຍໃຫ້ທານແກ່ປະຊາຊົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະໄຫວ້ວອນພຣະເຈ້ົາຢູ່ສເມີ 



3 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງປະມານເກ້ົາໂມງ ທ່ານໄດ້ເຫັນນິມິດຄັກ ຄືເຫ ັນເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາຫາຕົນກ່າວວ່າ, 
ìໂກເນລີໂອເອີຍî 

4 ແຕ່ເມ່ືອໂກເນລີໂອເພ່ງເບ່ິງເທວະດາຕົນນ້ັນກໍເກີດສະດຸ້ງຕົກໃຈ ຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìໂອຍ ເຈ້ົາກູເອີຍ, ແມ່ນຫຍັງໜໍî ເທວະ
ດາໄດ້ຕອບວ່າ, ìຄໍາໄຫວວ້ອນ ແລະການໃຫ້ທານຂອງທ່ານໄດ້ຂ້ຶນໄປ ເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາລະນຶກເຖິງແລ້ວ 

5 ບັດນ້ີຈ່ົງໃຊ້ຄົນໄປເມືອງຢົບປາ ເຊີນເອົາຜູ້ນ່ຶງມາຄື ຊີໂມນຜູ້ມີຊືວ່່າ ເປໂຕ 
6 ທ່ານອາສ ຍັເປັນແຂກຢູ່ກັບຊີໂມນຊ່າງຟອກຫນັງ ທ່ີມີເຮືອນຢູ່ແຄມທະເລî 
7 ຄັນເທວະດາຕົນທ່ີເວ້ົາກັບໂກເນລ ໂີອນ້ັນຈາກໄປແລ້ວ ທ າ່ນໄດ້ເອ້ີນຄົນໃຊ້ປະຈໍາເຮືອນສອງຄົນເຂ້ົາມາຫາ ກັບທະ

ຫານຜູ້ນ່ຶງທ່ີຖືສາສນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເປັນຜ  ູ້ນ່ຶງໃນຈໍາພວກທະຫານທ່ີເຄີຍຮັບໃຊ້ຕົນ 
8 ເມ່ືອໄດ້ເລ່ົາເຫດການທັງໝົດໃຫເ້ຂົາຟັງແລ້ວ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເຂົາໄປຍັງເມືອງຢົບປາ 
9 ຕົກມ້ືໜ້າມາ, ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງເດີນທາງໄປໃກ້ຈະເຖິງເມືອງຢົບປານ້ັນ ຝ່າຍເປໂຕໄດ້ຂ້ຶນເມືອເທິງຫລັງຄາຕຶກເພ່ືອ

ໄຫວວ້ອນ ເປັນເວລາປະມານຫກົໂມງ 
10 ທ່ານກໍເກີດຫິວຢາກຮັບປະທານອາຫານ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງທ່ີເຂົາກໍາລັງຈັດອາຫານຢູ່ນ  ້ັນ ເປໂຕກ ລືໍມຄີງໄປ  
11 ແລະໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າໄຂອອກ ມສ່ິີງນ່ຶງກ າໍລັງລົງມາເໝືອນຜ້າຜືນໃຫຍ່ຜູກໄວ້ທາງສ່ີແຈ ຢ່ອນລົງມາເຖິງດິນ 
12 ໃນສ່ິງນ້ັນມີສັດທຸກຊະນິດ ຄືສັດສ່ີຕີນ, ສັດໄຕ່ສັດຄານທ່ີຢູ່ຕາມໜ້າດິນ, ແລະນົກທ່ີມປີີກບິນໄປໃນອາກາດ 
13 ແລະເກີດມີພຣະສ ຸຣະສຽງມາວ່າ, ìເປໂຕເອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ຂ້າກິນເສັຽî 
14 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງທູນວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ແທ້ ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມ ຫລືສ່ິງທ່ີບ່ໍທັນຊາໍຮະໃຫ້ສະ

ອາດ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານຈັກເທ່ືອî 
15 ແລ້ວມພີຣະສ ຣຸະສຽງອີກເປັນເທ່ືອທ່ີສອງວ່າ, ìສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຊໍາຮະແລ້ວ ຝ່າຍທ່ານຢ່າຖືເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມî 
16 ການນ້ັນເກີດມາເຖິງສາມເທ່ືອ ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍຖືກຮັບຂ້ຶນໄປໃນທ້ອງຟ້າທັນທີ 
17 ເມ່ືອເປໂຕຍັງຄຶດບ່ໍອອກວ່າ ນິມິດທ່ີຕົນໄດ້ເຫັນນ້ັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ ເບ່ິງແມ, ພວກຊາຍທ່ີໂກເນລີໂອໄດ້ໃຊ້ມາ

ນ້ັນ ເມ່ືອສືບຖາມຫາຕຶກຂອງຊີໂມນແລ້ວ ກໍໄດ້ມາຢືນຢູ່ໜ້າປະຕູບ້ານ 
18 ຮ້ອງຖາມວ່າ, ìຊໂີມນທ່ີເອ້ີນວ່າເປໂຕພັກຢູ່ຫ້ັນຫລືບໍ?î 
19 ຂນະທ່ີເປໂຕກໍາລັງຄຶດຕຶກຕອງເຖິງນິມິດນ້ັນ ພຣະວິນຍານຊົງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເບ ິ ່ງແມ, ມພີວກຊາຍ (ສອງຄົນ) 

ມາຖາມຫາທ່ານ 
20 ຈ  ່ົງລຸກຂ້ຶນລົງໄປຂ້າງລຸ່ມແລ້ວໄປກັບເຂົາ ຢ່າລ່ັງເລໃຈ ເພາະເຮົານ້ີແຫລະ, ໄດ້ໃຊເ້ຂົາມາຫາî 
21 ເປໂຕຈ່ຶງລົງໄປຫາຄົນເຫລ່ົານ້ັນແລະບອກເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ແມ່ນຜູ້ທ່ີພວກທ່ານກໍາລັງຊອກຫານ້ັນ ທ່ານມາມ ີ

ທຸຣະອັນໃດî 
22 ເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìນາຍຮ້ອຍໂກເນລີໂອເປັນຄົນສັດຊ່ື ແລະຢ າໍເກງພຣະເຈ້ົາ ທັງເປັນຜູ້ມີຊ່ືສຽງດີໃນຖ້າມກາງບັນດາ

ຊາວຢິວ ທ່ານຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງຈາກເທວະດາບໍຣິສຸດຕົນນ່ຶງ ໃຫມ້າເຊີນທ່ານໄປຍັງເຮືອນຂອງຕົນ ເພ່ືອຈະໄດ້ຟັງ
ຖ້ອຍຄໍາຈາກທ່ານî 

23 ເປໂຕຈ່ຶງເຊີນເຂົາເຂ້ົາມາພັກນໍາຕົນ ຕົກມ້ືໜ້າມາທ່ານໄດ້ລຸກຂ້ຶນອອກໄປກັບເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງລາງຄົນທ່ີເມືອງຢົບປາ
ກໍໄປນໍາ 

24 ວັນຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ມາເຖິງເມືອງກາຍຊາເຣັຽ ຝ່າຍໂກເນລີໂອກໍາລັງຄອຍຕ້ອນຮັບຢູ່ ໂດຍໄດ້ເຊີນເອົາພວກພ່ີນ້ອງແລະ
ມິດສະຫາຍຂອງຕົນໃຫ້ມາປະຊຸມກັນຢູ່ແລ້ວ 

25 ເມ່ືອເປໂຕເຂ້ົາໄປໂກເນລີໂອກໍມາຕ້ອນຮັບ ແລະຫມູບລົງທ່ີຕີນຂາບໄຫວ້ທາ່ນ 
26 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ດຶງໃຫ້ໂກເນລີໂອລຸກຂ້ຶນ ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຢືນຂ້ຶນ ຝ່າຍເຮົາກໍເປັນແຕ່ມະນຸດເໝືອນກັນî 
27 ເມ່ືອກໍາລັງສົນທະນາກັນຢູ່ເປໂຕກໍເຂ້ົາໄປ ແລະເຫັນມີຫລາຍຄົນຊຸມນຸມກັນຢູ່ 



28 ທ່ານໄດ້ກ່າວກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຊາບດີແລ້ວວ່າ ທີຄົ່ນຊາວຢິວຈະເຂ້ົາຮ່ວມສະມາຄົມກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດ ຫລືເຂ້ົາຫາເຂົາກໍເປັນການຕ້ອງຫ້າມ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງວ່າ ບ່ໍຄວນຖືຄົນນ່ຶງຄົນໃດວ່າເປັນ
ຄົນຕ້ອງຫ້າມຫລືບ່ໍສະອາດ 

29 ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນເຮົາ ເຮົາກໍມາໂດຍບ່ໍຂັດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈ່ຶງຂໍຖາມພວກທ່ານວ່າ ເປັນດ້ວຍ
ປະການໃດທ່ານຈ່ຶງໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປຫາເຮົາî 

30 ໂກເນລີໂອໄດ້ຕອບວ່າ, ìໄດ້ສ່ີວັນມາແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍກໍາລັງໄຫວ້ວອນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍປະມານເວລານ້ີ ຄືເວ
ລາເກ້ົາໂມງ ດ່ັງນ້ີມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງເຄ່ືອງເຫລ້ືອມໃສມາຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຂ້ານ້ອຍ 

31 ແລ້ວເວົ້າວ່າ, ìໂກເນລີໂອເອີຍ, ຄໍາໄຫວວ້ອນຂອງທ່ານ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະດັບຟັງ ແລະການໃຫ້ທານຂອງທ່ານກໍເປັນ
ເຫດໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຊົງລະນຶກເຖິງ 

32 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງໃຊ້ຄົນໄປເມືອງຢົບປາ ເຊີນເອົາຊີໂມນຜູ້ຊ່ືວ່າເປໂຕມາ ທາ່ນເປັນແຂກອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຊີໂມນ
ຊ່າງຟອກໜັງຢູ່ແຄມທະເລî  

33 ໃນທັນທີນ້ັນຂ້ານ້ອຍໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປຫາທ່ານ ທີທ່່ານໄດ້ກະຣຸນາກໍເປັນການດີແທ້ ບັດນ້ີຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍຢູ່ພ້ອມກັນຕ່ໍ
ພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະຟັງສ່ິງສາຣະພັດຊຶງ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້ແກ່ທ່ານî 
 

ເປໂຕກາ່ວຄາໍປາສຍັທີເ່ຮືອນຂອງໂກເນລໂີອ  
Gentiles Hear the Good News 

34 ສ່ວນເປໂຕຈ່ຶງອອກປາກວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ 
35 ແຕ່ໃນທຸກຊາດຜູ້ໃດທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງແລະປະຕິບັດຖືກຕາມສິນທັມກໍເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ 
36 ເຣ່ືອງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ົງມາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ ໂດຍປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ (ຜູ້

ຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງມະນຸສໂລກ) 
37 ເຣ່ືອງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກໍຮູ້ແລ້ວ ຄືເຣ່ືອງທ່ີເກີດມີມາຕ້ັງຕ້ົນແຕ່ແຂວງຄາລີເລໄປຈົນຕລອດທ່ົວແຂວງຢູດາຍ ເມ່ືອ

ພາຍຫລັງບັບຕິສະມາທ່ີໂຢຮັນໄດ້ປະກາດນ້ັນ 
38 ຄືເຣ່ືອງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຫົດສົງເຢຊູໄທນາຊາເຣັດດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ພຣະອົງຈ່ຶງສະ

ເດັດໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະຊົງໂຜດບັນດາຜູ້ຖືກມານບຽດບຽນໃຫ້ດີ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະ
ຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງ 

39 ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເປັນພຍານ ເຖິງການທັງປວງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃນບ້ານເມືອງຂອງຊາວຢິວແລະໃນ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງນ້ັນເຂົາໄດ້ຂ້າເສັຽດ້ວຍແຂວນໄວ້ທ່ີເສົາໄມ້ 

40 ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງປາກົດແຈ້ງ 
41 ບ່ໍໄດ້ຊົງໃຫປ້າກົດແກ່ພົລເມືອງທ່ົວໄປ ແຕ່ຊົງປາກົດແກ່ພວກພຍານຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຄືຊງົປາກົດ

ແກ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ກິນແລະດ່ືມດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງພາຍຫລັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ 
42 ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍປະກາດແກ່ພົລເມືອງ ແລະໃຫ້ເປັນພຍານວ່າ ແມ່ນພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາທັງຄົນເປັນແລະຄົນຕາຍ 
43 ແມ່ນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງຫລາຍໄດ້ເປັນພຍານວ່າ ທກຸໆຄົນທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງ

ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍົກຜິດບາບ ເພາະພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
 
ຄນົຕາ່ງຊາດໄດຮ້ບັພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ 



Gentiles Receive the Holy Spirit 

44 ຂນະທ່ີເປໂຕຍັງກ່າວດ່ັງນ້ີຢູ່ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງຄົນທັງປວງທ່ີກໍາລັງຟັງພຣະທັມນ້ັນ 
45 ສ່ວນພວກລູກສິດທ  ່ີເປັນຝ່າຍພິທີຕັດ ທີໄ່ດ້ມາກັບເປໂຕກໍງຶດງ້ໍອັສຈັນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານ

ບຣໍສຸິດໃຫ້ລົງມາເທິງຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ 
46 ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຍິນຄົນເຫລ່ົານ້ັນປາກພາສາແປກໆ ແລະຍົກຍໍສໍຣະເສີນພຣະເຈ້ົາ 
47 ຝ່າຍເປໂຕໄດ ້ກ່າວວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຢ່າງດຽວກັນກັບພວກເຮົາ ສັນນ້ັນບ່ໍມີໃຜຕ້ີ ຈະຫ້າມ

ເຂົາບ່ໍໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາî 
48 ເປໂຕຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະເຂົາຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານພັກຢູ່ກັບເຂົາອີກສອງ

ສາມວັນ 
 

11 ເປໂຕລາຍງານຕໍຄ່ຣສິຕະຈກັທີກ່ງຸເຢຣຊູາເລມັ  
Peterís Report to the Church at Jerusalem 

1 ອັນນ່ຶງພວກອັຄສາວົກແລະພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍ ໄດ້ຊາບຂ່າວວ່າພວກຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບເອົາພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນ 

2 ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເປໂຕໄດ້ຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພວກທ່ີເປັນຝ່າຍພິທີຕັດຈ່ຶງຕິຕຽນທ່ານ  
3 ໂດຍກ່າວວ່າ, ìທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາຄົນພວກບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ແລ້ວຮັບປະທານອາຫານກັບເຂົາî 
4 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຟັງເປັນລໍາດັບມາວ່າ,  
5 ìຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາເມ່ືອຢູ່ເມືອງຢົບປາກໍາລັງໄຫວ້ວອນຢູ່ ກໍລືມຄີງໄປແລະໄດ້ເຫັນນມິິດ ມສ່ິີງນ່ຶງກໍາລັງລົງມາເໝືອນ

ຜ້າຜືນໃຫຍ່ຜູກໄວ້ທັງສ່ີແຈ ຢ່ອນລົງມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເພ່ງເບ່ິງກໍສັງເກດເຫັນສັດສ່ີຕີນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ກັບສັດປ່າ ສັດໄຕ່ສັດຄານ ແລະນົກທ່ີບິນໃນອາ

ກາດ 
7 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເປໂຕເອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຂ້າກິນເສັຽî 
8 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນວ ່າ, ìບ່ໍໄດ້ແທ້ ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ ດ້ວຍວ າ່ສ່ິງຊ່ຶງເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມ ຫລືສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍທັນຊໍາຮະ

ໃຫສ້ະອາດ ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນປາກຂອງຂ້າພຣະອົງຈັກເທ່ືອî 
9 ແຕ່ມພີຣະສຸຣະສຽງຕອບຈາກຟ້າເທ່ືອທີສອງວ່າ, ìສິ່ງທີພ່ຣະເຈ້ົາຊງົຊ າໍຮະແລ້ວ ຝ່າຍທ່ານຢ່າຖືເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມî 
10 ການນ້ັນເກີດມາເຖິງສາມເທ່ືອ ແລ້ວສ່ິງທັງໝົດກໍຖືກຮ ບັຄືນເມືອຟ້າອີກ 
11 ເບ່ິງແມ, ໃນທັນໃດນ້ັນມີຊາຍສາມຄົນມາຢືນຢູ່ໜ້າຕຶກທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ນ້ັນ ຮັບໃຊ້ມາຈາກເມືອງກາຍຊາເຣັຽມາ

ຫາຂ້າພະເຈ້ົາ 
12 ແລ້ວພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງສ່ັງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ໄປກັບເຂົາໂດຍບ່ໍລ ັ ່ງເລໃຈ ແລະພ່ີນ້ອງທັງຫົກຄົນນ້ີໄດ້ໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານຜູ້ນ້ັນ 
13 ຜູ້ນ້ັນໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຟັງວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນເທວະດາຕົນນ່ຶງຢືນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນສ່ັງວ່າ, ìຈົ່ງໃຊ້ຄົນໄປ

ເມືອງຢົບປາ ເຊີນເອົາຊີໂມນຜູ້ມີຊືວ່່າເປໂຕມາ 
14 ເປໂຕນ້ັນຈະກ່າວໃຫທ່້ານຟັງເປັນຖ້ອຍຄໍາ ຊ່ຶງຈະໃຫ້ທ່ານທັງຄອບຄົວໄດ້ລອດພ້ົນî 
15 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງຕ້ົນກ່າວຂ້ໍຄວາມນ້ັນ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍສະເດັດລົງມາເທິງເຂົາ ເໝືອນໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງ

ພວກເຮົາໃນຕອນຕ້ົນນ້ັນ 
16 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລະນຶກເຖິງພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, ìໂຢຮັນໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາກໍ

ແມ່ນ ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî 



17 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານອັນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້
ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃດທ່ີຈະສາມາດຂັດຂວາງພຣະເຈ້ົາໄດ້î 

18 ສ່ວນເຂົາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍານ້ັນກໍພາກັນອ່ອນຍອມແລ້ວໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ໂຜດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດເໝືອນກັນî 
 

ຄຣສິຕະຈກັທີເ່ມອືງອນັຕໂີອກ 
The Church in Antioch 

19 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທີແ່ຕກກະຈັດກະຈາຍໄປເພາະການທຸກລໍາບາກເນ່ືອງຈາກຊະເຕຟາໂນ ກໍພາກັນໄປຍັງ
ເມືອງຟອຍນີເກ ເກາະກຸບໂຣ ແລະເມືອງອັນຕິໂອກ ເຂົາບ່ໍໄດ້ກ່າວພຣະທັມແກ່ຜູ້ໃດນອກຈາກພວກຢິວຝ່າຍດຽວ 

20 ແຕ່ໃນພວກເຂົາມີບາງຄົນເປັນຊາວກຸບໂຣ ແລະຊາວກີເຣເນ ເມ່ືອມາເຖິງເມ ືອງອັນຕິໂອກນ້ັນກ ໍໄດ້ກ່າວກັບຊາວ     
ກຣີກເໝືອນກັນ ໂດຍໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ 

21 ແລະຣິດອໍານາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ ຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍທ່ີເຊ່ືອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນມາຫາ
ອົງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ 

22 ຂ່າວນ້ັນກໍໄດ້ເລ່ົາລືໄປເຖ ງິຫູຄຣສິຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງອັນຕິໂອກ 
23 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ມາເຖິງແລ້ວກໍໄດ້ເຫັນພຣະຄ ນຸທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດ ກໍປິຕິຍິນດີຈ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ໃຫຕ້ັ້ງໃຈ

ໝ້ັນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
24 ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະຄວາມເຊ່ືອ ແລະມີຄົນຈໍານວນຫລາຍສົມຄວນໄດ້

ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
25 ຝ່າຍບາຣະນາບາຈ່ຶງໄປເມືອງຕາໂຊເພ່ືອຊອກຫາໂຊໂລ ເມ່ືອພົບແລ້ວກໍພາມາຍັງເມືອງອັນຕິໂອກ 
26 ທ່ານທັງສອງໄດ້ເຄີຍປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປີນ່ຶງ ຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງສອນຫລາຍຄົນສົມຄວນ ໃນເມືອງອັນຕິໂອກນ້ີ

ພວກລູກສິດໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າຄຣິສຕຽນເປັນເທ່ືອທໍາອິດ 
27 ຄາວນ້ັນມີພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມລົງໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ມາຍັງເມືອງອັນຕິໂອກ 
28 ມຜູ້ີນ່ຶງໃນພວກນ້ັນຊ່ື ອາຄະໂບ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນສະແດງໂດຍພຣະວິນຍານວ່າ ໃກ້ຈະບັງເກີດການ 

ອຶດຢາກຢ່າງໃຫຍ່ທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ ການອຶດຢາກນ້ັນໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນໃນຣັຊສມຍັຈັກກະພັດກລາວດີໂອ 
29 ສ່ວນພວກສິດທຸກຄົນມີເຈຕະນາບໍຣິຈາກຕາມກໍາລັງ ຝາກໄປຊ່ອຍບັນເທົາທຸກພວກພ່ີນ້ອງທ່ີຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍ 
30 ເຂົາໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນ ແລະໄດ້ໃຫ້ບາຣະນາບາກັບໂຊໂລນໍາໄປໃຫ້ພວກເຖ້ົາແກ່ 
 

12 ຢາໂກໂບຖກືຂາ້ ເປໂຕຖກືຄກຸ  
James Killed and Peter Imprisoned 

1 ໃນລະຫວ່າງນ້ັນກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຢຽດພຣະຫດັອອກທໍາຮ້າຍລາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈ ກັ 
2 ທ່ານໄດ້ຂ້າຢາໂກໂບອ້າຍຂອງໂຢຮັນດ້ວຍດາບ 
3 ເມ່ືອທ່ານເຫັນວ່າການນ້ີເປັນທ່ີຊອບໃຈພວກຢິວ ທາ່ນກໍເລີຍຈັບເປໂຕເໝືອນກັນ (ຄາວນ້ັນແມ່ນເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີ

ບໍ່ມເີຊ້ືອ) 
4 ເມ່ືອຈັບເປໂຕແລ້ວກໍຂັງຄຸກໄວ້ ມອບໃຫ້ທະຫານສ່ີໝູ່ ໝູ່ລະສ່ີຄົນ ຄຸມຮັກສາຢູ່ໃນ ໂດຍໝາຍໃຈວ່າ ເມ່ືອສ້ິນເທສ

ການປັສຄາແລ້ວຈະໄດ້ນໍາອອກໃຫ້ພົລເມືອງ 
5 ເຫດສັນນ້ັນ ເປໂຕຈ່ຶງຖືກຂັງຄຸກຢູ່ ແຕ່ຝ່າຍຄຣິສຕະຈັກໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອທ່ານດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນ 

 



ຊງົຊອ່ຍເປໂຕໃຫພ້ົນ້ຈາກຄກຸ 
Peter Delivered from Prison 

6 ໃນກາງຄືນນ້ັນກ່ອນວັນທ່ີກະສັດເຮໂຣດຈະນໍາເປໂຕອອກມາ ເປໂຕກໍນອນຫລັບຢູ່ຫວາ່ງກາງທະຫານສອງຄົນ ມໂີສ້
ສອງເສ້ັນລ່າມໄວ້ ແລະຕ່ໍໜ້າປະຕູມີທະຫານຍາມເຝ້ົາຄຸກຢູ່ 

7 ເບິ່ງແມ, ມເີທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອ ງົພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດຢືນຢູ່ ແລະມີແສງສວ່າງເຂ້ົາໃນຫ້ອງຄຸກ ເທວະດາ
ນ້ັນໄດ້ຕົບທ່ີຂ້າງຂອງເປໂຕໃຫ້ຕ່ືນແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìລຸກຂ້ຶນໄວໆî ແລະໂສ້ກໍໄດ້ຫລຸດອອກຈາກມືຂອງທ່ານ 

8 ເທວະດາຈ່ຶງບອກເປໂຕວ່າ, ìຈ່ົງຮັດແອວແລະໃສ່ເກີບî ແລະເປໂຕກໍເຮັດຕາມ ເທວະດາຈ່ຶງບອກອີກວ່າ, ìຈົ່ງຫົ່ມ
ເສ້ືອແລະຕາມເຮົາໄປî 

9 ທ່ານຈ່ຶງຕາມອອກໄປ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າການທ່ີເທວະດາເຮັດນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ຄຶດວ່າຕົນກໍາລັງເຫັນນິມິດ 
10 ເມ່ືອໄດ້ອອກໄປພ້ົນທະຫານຍາມຊັນ້ທີນ່ຶງແລະທີສອງແລ້ວ ເຂົາກໍມາເຖິງປະຕູເຫລັກທ່ີເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ປະຕູນ້ັນກໍ

ໄຂເອງໃຫ້ເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງອອກຍ່າງຕາມຖນົນເສ້ັນນ່ຶງ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນເທວະດາກໍໄດ້ຈາກເປໂຕໄປ 
11 ຄັນເປໂຕຮູ້ສຶກຕົວແລ້ວຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìດຽວນ້ີເຮົາຮູ້ແນ່ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ເທວະດາຂອງພຣະອົງ ມາຊ່ອຍ

ເຮົາໃຫ້ພົນ້ຈາກມືຂອງເຮໂຣດ ແລະພ້ົນຈາກການມຸ່ງຮ້າຍຂອງພວກຢິວî 
12 ເມ່ືອເປໂຕຄຶດດ່ັງນ້ີແລ້ວກໍໄປເຖິງເຮືອນຂອງມາຣີອາແມ່ຂອງໂຢຮັນ ຜູ້ມີຊືອີ່ກວ່າ ມາຣະໂກ ທ່ີນ້ັນມີຫລາຍຄົນໄດ້

ຊຸມນຸມກັນອ້ອນວອນຢູ່ 
13 ເມ່ືອເປໂຕເຄາະປະຕູເຮືອນ ມີຍິງຄົນໃຊ້ຊື ່ໂຣດາໄດ້ມາຟງັ 
14 ເມ່ືອຈ່ືໄດ້ວ່າເປ ນັສຽງຂອງເປໂຕ ຍິງນ້ັນກ ໍຍັງບ່ໍໄຂປະຕູໃຫ້ເພາະຄວາມຍິນດີ ແຕ່ໄດ້ແລ່ນເຂ້ົາໄປບອກຂ່າວວ່າເປໂຕ

ຢືນຢູ່ໜ້າປະຕູເຮືອນ 
15 ເຂົາໄດ້ຕອບວ່າ, ìມຶງເປັນບ້າî ແຕ່ຍິງນ້ັນຢືນຢັນວ່າເປັນຢ່າງນ້ັນແທ້ ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງວ່າ, ìຈະແມ່ນເທວະດາປະຈໍາຕົວ

ເປໂຕî 
16 ແຕ່ເປໂຕຍັງເຄາະປະຕູຢູ່ ເມ່ືອເຂົາໄຂແລ້ວກໍເຫັນທ່ານຈ່ຶງງຶດງ້ໍອັສຈັນໃຈ 
17 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ກວັກມືໃຫ້ເຂົາມິດ ແລ້ວໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ເຂົາຟັງເຖິງເຣ່ືອງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງພາກຕົນອອກຈາກຄຸກ

ຢ່າງໃດ ແລ້ວທ່ານໄດ້ສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ່ຢາໂກໂບກັບພວກພີນ້່ອງໃຫ້ຊາບî ເປໂຕຈ່ຶງອອກໄປບ່ອນອ່ືນເສັຽ 
18 ຄັນຮຸ່ງເຊ້ົາມາກໍເກີດການສັບສົນວຸ້ນວາຍບ່ໍນ້ອຍໃນຖ້າມກາງພວກທະຫານວ່າ, ìເກີດເປັນຢ່າງໃດໜໍກັບເປໂຕî 
19 ເມ່ືອເຮໂຣດຊອກຫາຕົວເປໂຕບ່ໍພົບ ຈ່ຶງໄດ້ໄຕ່ຖາມພວກທະຫານຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເອົາເຂົາໄປຂ້າເສັຽ ແລ້ວເຮໂຣດໄດ້ຈາກ

ແຂວງຢູດາຍລົງໄປອາສັຍຢູ່ເມືອງກາຍຊາເຣັຽ 
 

ເຮໂຣດເຖງິມ ໍຣະນະກມັ  
The Death of Herod 

20 ອັນນ່ຶງເຮໂຣດມີຄວາມເຄືອງຄຽດຕ່ໍຊາວຕີເຣແລະຊາວຊີໂດນ ແຕ່ຊາວເມືອງນ້ັນໄດ້ພ້ອມກັນມາເຝ້ົາທ່ານ ເມ່ືອເຂົາ
ຕິດຕ່ໍເອົາໃຈ ລາຊະໂຕກົມມະວັງຂອງກະສັດໄດ້ແລ້ວ ເຂົາກໍພາກັນໄປຂໍເປັນໄມຕຣີກັບກະສັດ ເພາະວ່າເມືອງຂອງ
ເຂົາຕ້ອງອາສັຍອາຫານລ້ຽງຊີບຈາກແຜ່ນດິນຂອງກະສັດ 

21 ເມ່ືອເຖິງວັນນັດເຮໂຣດຊົງເຄືອງກະສັດ ຈ່ຶງປະທັບຣາຊບັນລັງ ແລ້ວມີພຣະຣາຊດໍາຣັດແກ່ເຂົາ 
22 ຝ່າຍປະຊາຊນົກໍຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìເປັນສຽງຂອງພຣະ ບ່ໍແມ່ນສຽງມະນຸດî 
23 ໃນທັນໃດນ້ັນມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບັນດານໃຫ້ທ່ານໄດ້ເກ ດີພຍາດຮ້າຍເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້

ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວເກ ດີມີຕົວໜອນກັດກິນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈົນສ້ິນພຣະຊນົ 
24 ສ່ວນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາກໍແຜ່ຈະເຣີນທະວີຂ້ຶນ 



25 ຝ່າຍບາຣະນາບາກັບໂຊໂລ ເມ່ືອສໍາເຣັດການປະຕິບັດຂອງຕົນແລ້ວ ຈ່ຶງໄດ້ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມກັບເມືອ ພາເອົາໂຢ
ຮັນຜູ້ມີຊ່ືອີກວ່າ ມາຣະໂກໄປນໍາ 

 

13 ເຣືອ່ງບາຣະນາບາ ແລະໂຊໂລ  
Barnabas and Saul Commissioned 

1 ຄາວນ້ັນໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ່ໃນເມືອງອັນຕີໂອກ ມີລາງຄົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະອາຈານ ຄືບາຣະນາບາ ຊີເມ
ໂອນຜູ້ເອ້ີນວ່າ ນີເຄັນ ກັບລູກີໂອໄທເມືອງກີເຣເນ ມານາເອນຜູ້ເປັນເພ່ືອນສນິດ ກັບເຮໂຣດຜູ້ເປັນເຈ້ົາເມືອງ ແລະ
ໂຊໂລ 

2 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງປະຕິບັດນະມັສການອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຖືສິນອົດອາຫານຢູ່ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງສ່ັງວ່າ, 
ìຈ່ົງຄັດເອົາບາຣະນາບາກັບໂຊໂລຕ້ັງໄວ້ໃຫເ້ຮົາ ສໍາລັບການທ່ີເຮົາເອ້ີນໃຫ້ເຂົາເຮັດນ້ັນî 

3 ເມ່ືອຖືສິນອົດອາຫານແລະໄຫວ້ວອນແລ້ວ ກໍໄດ້ວາງມືໃສ່ບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ ຈ່ຶງໃຫ້ເຂົາອອກໄປ 
 

ການປະກາດທີເ່ກາະກບຸໂຣ 
The Apostles Preach in Cyprus 

4 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງສອງຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ໄປຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ກໍໄດ້ລົງໄປເຖິງເມືອງເຊລູເກັຽ ແລະຈາກທ່ີນ້ັນກໍ
ໄດ້ລົງເຮືອສະເພົາເດີນທາງໄປເຖິງເກາະກຸບໂຣ 

5 ຄັນມາເຖິງເມືອງຊາລາມີແລ້ວ ທ່ານທັງສອງໄດ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ 
ແລະເຂົາມີໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະຕິບັດ 

6 ເມ່ືອໄດ້ຜ່ານຕລອດທ່ົວເກາະນ້ັນໄປເຖິງເມືອງປາໂຟແລ້ວ ກໍໄດ້ມາພົບຊາຍຄົນນ່ຶງເປັນໝໍເວດມົນ ເປັນໝໍທໍານວາຍ
ປອມ ເປັນຄົນຊາດຢິວຊ່ື ບາຣະເຢຊູ 

7 ຄົນນ້ີຢູ່ກັບຜູ້ປົກຄອງຊ່ື ເຊຄີໂອໂປໂລ ເປັນຜູ້ສລຽວສລາດ ທ່ານຜູ້ນ້ັນໄດ້ເອ້ີນເອົາບາຣະນາບາກັບໂຊໂລ ແລະປາຖ
ນາຈະຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 

8 ແຕ່ເອລີມາໝໍເວດມົນນ້ັນ (ຊ່ືຂອງທ່ານມຄີວາມໝາຍດ່ັງນ້ັນ) ໄດ້ຕ່ໍຕ້ານບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ ໂດຍພຍາຍາມຈະ
ແຍກຜູ້ປົກຄອງນ້ັນໃຫ້ໜີຈາກຄວາມເຊ  ່ືອ 

9 ແຕ່ໂຊໂລຜູ້ມີຊືອີ່ກວ່າ ໂປໂລ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເພ່ງເບ່ິງເອລີມາ  
10 ແລ້ວເວົ້າວ່າ, ìໂອ ລູກພຍາມານເອີຍ,  ຜູ້ເປັນສັດຕຣູຂອງບັນດາຄວາມຊອບທັມ ຕົວເຕັມໄປດ້ວຍອຸບາຍແລະການ

ຊ່ົວຊ້າທຸກຢ່າງ ຕົວຈະບ່ໍເຊົາພຍາຍາມເຮັດຫົນທາງຊ່ືຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຄົດໂຄ້ງໄປຫລື 
11 ເບ່ິງແມ, ບັດນ້ີພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍລົງຢູ່ເທິງຕົວ ຕົວຈະຕາບອດບ່ໍເຫັນຕາເວັນຈົນເຖິງເວລາກໍານົດî ໃນ

ທັນໃດນ້ັນຄວາມມດືມົວໄດ້ຕົກໃສ່ເອລີມາ ເອລີມາກໍຍ່າງງົມໄປມາຊອກຫາຄົນເພ່ືອຈູງມືຕົນ 
12 ເມ່ືອຜູ້ປົກຄອງໄດ້ເຫັນເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນກໍໄດ້ເຊ່ືອ ແລະອັດສະຈັນເພາະໂອວາດຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 
 

ການປະກາດທີເ່ມອືງອນັຕໂິອເຂຽັໃນປຊີເີດຽັ 
Paul and Barnabas in Antioch of Pisidia 

13 ຝ່າຍໂປໂລກັບພວກຂອງທ່ານໄດ້ລົງເຮືອສະເພົາເດີນທາງຈາກເມືອງຢາໂຟໄປຍັງເມືອງເປກາໃນແຂວງປາຟີເລັຽ 
ສ່ວນໂຢຮັນໄດ້ປະເຂົາໄວ້ແລ້ວກັບເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 



14 ແຕ່ພວກນ້ັນໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍໄປຈາກເມືອງເປກາມາເຖິງເມືອງອັນຕິໂອເຂັຽໃນແຂວງປີຊີເດັຽ ແລະໃນວັນສະບາໂຕເຂົາ
ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາແລະນ່ັງລົງ 

15 ເມ່ືອອ່ານພຣະບັນຍັດແລະໜັງສືຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລ້ວ ພວກຜູ້ປົກຄອງໂຮງທັມໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປບອກບາຣະນາ
ບາແລະໂປໂລວ່າ, ìພນ້ີອງເອີຍ, ຖ້າພວກທ່ານມີຄໍາເຕືອນສະຕິປະການໃດສໍາລັບພົລເມືອງ ເຊີນກ່າວໄປî 

16 ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ຢືນຂ້ຶນກວັກມືແລ້ວກ່າວວ່າ, ìພວກທ່ານທ່ີເປັນຊົນຊາດອິສຣາເອນ ແລະທ່ານທັງຫລາຍທ່ີຢໍາເກງ     
ພຣະເຈົ້າເອີຍ, ເຊີນຟັງເທີນ, 

17 ພຣະເຈ້ົາຂອງພລົເມືອງອິສຣາເອນນ້ີໄດ້ຊົງເລືອກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄວ້ ແລະໄດ້ໃຫ້ເຂົາຈະເຣີນມີກຽດຂ້ຶນ ເມ່ືອ  
ຍັງເປັນແຂກເມືອງຢູ່ແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລ້ວໄດ້ຊົງນໍາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນ ດ້ວຍພຣະຫັດອັນຊົງຣິດອັນສູງ 

18 ແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອົດທນົຕ່ໍການປະຕິບັດຂອງເຂົາໃນປ່າປະມານສ່ີສິບປີ 
19 ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຊົງລ້າງຜານຊົນເຈັດຊາດໃນແຜ່ນດິນການາອານ ແລ້ວກໍຊ ົງຍ ກົແຜ່ນດິນຂອງຊາດເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ເປັນ

ມ ຣໍະດົກແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ 
20 ປະມານສ່ີຣ້ອຍຫ້າສິບປີພາຍຫລັງນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານພວກຜູ້ຕັດສີນໃຫ້ປົກຄອງເຂົາ ຈົນເຖິງຄາວຂອງຊາມູ

ເອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
21 ຄາວນ້ັນເຂົາໄດ້ຂ ໃໍຫ້ມີກະສັດ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປະທານຊາອູນບຸດຂອງກິດຈາກກະກູນເບັນຢະມິນໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງ

ເຂົາຄົບສ່ີສິບປີ 
22 ເມ່ືອຊົງຖອດຊາອູນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງດາວິດຂ້ຶນເປັນກະສັດຂອງເຂົາ ແລະຊົງເປັນພຍານກ່າວເຖິງເຣ່ືອງດາວິດ

ນ້ີວ່າ ìເຮົາໄດ້ພົບດາວິດບຸດຂອງເຢຊາຍ ເປັນຄົນທ່ີຖືກໃຈເຮົາ ເປັນຜູ້ທ່ີຈະເຮັດຕາມຄວາມປະສ ງົຂອງເຮົາທຸກປະ
ການî 

23 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາເອົາພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົນ້ ຄືພຣະເຢຊູອອກມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດນ້ີ ໃຫແ້ກ່ຊົນຊາດອສິຣາ
ເອນຕາມພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ 

24 ກ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູສະເດັດມາປາກົດ ໂຢຮັນໄດ້ປະກາດບັບຕິສະມາອັນກ່ຽວກັບການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ພົລ
ເມືອງອິສຣາເອນທ່ົວໄປ 

25 ເມ່ືອໂຢຮັນປະຕິບັດຫນ້າທ່ີຂອງຕົນໃກ້ຈະສໍາເຣັດ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຄຶດເຫັນວ່າເຮົາຄືຜູ້ໃດ ເຮົາບ່ໍ
ແມ່ນຕົນນ້ັນແທ້ ແຕ່ເບ່ິງແມ, ພາຍຫລັງເຮົາຈະມີຄົນນ່ຶງມາ ຊ່ຶງເຮົາຈະແກ້ເກີບຈາກຕີນຂອງທ່ານກໍບ່ໍສົມຄວນî 

26 ìທ່ານແລະພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຄົນທັງຫລາຍໃນພວກທ່ານທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາເອີຍ 
ຂ່າວສານເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົນນ້ີໄດ້ຊົງຝາກມາເຖິງພວກເຮົານ້ີເອງ 

27 ຝ່າຍຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມກັບພວກຜູ້ປົກຄອງບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຖ້ອຍຄໍາຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມ ທີເ່ຂົາເຄີຍໄດ້ອ່ານທຸກວັນສະບາໂຕ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍການພິພາກສາລົງໂທດ     
ພຣະອົງ 

28 ເຖິງແມ່ນເຂົາບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມຜິດປະການໃດໃນພຣະອົງທ່ີຄວນຈະໃຫ້ຕາຍ ເຂົາຍັງຂໍປີລາດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເສັຽ 
29 ເມ່ືອໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງແລ້ວ ເຂົາໄດ້ອັນເຊີນພຣະສົບຂອງພຣະ 

ອົງລົງຈາກເສົາໄມ້ນ້ັນ ໄປບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງ 
30 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນ 
31 ໃນລະຫວ່າງຫລາຍວັນພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຕາມພຣະອົງມາຈາກແຂວງຄາລີເລຂ້ຶນມາຍັງກຸງເຢຣູ

ຊາເລັມ ບັດນ້ີຄົນນ້ັນແຫລະ, ເປັນພຍານຝ່າຍພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພົລເມືອງ  
32 ຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ນໍາຂ່າວປະເສີດນ້ີມາແຈ້ງແກ່ທ່ານທ ັງຫລາຍວ່າ ພຣະສັນຍາຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງ

ພວກເຮົາ 



33 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະສັນຍານ້ັນສໍາເຣັດແລ້ວແກ່ເຮົາຜູ້ເປັນລູກຫລານຂອງເຂົາ ຄືໃນການທ່ີພຣະອົງຊົງບັນ
ດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ ເໝືອນມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີສອງວ່າ, ìທ່ານເປັນບຸດຂອງເຮົາ 
ຝ່າຍເຮົາໃນວັນນ້ີເຮົາໃຫ້ກໍາເນີດທ່ານî 

34 ດ້ວຍການນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນ ບ່ໍໃຫຫ້ລົບສູ່ຄວາມເນ່ົາເປ່ືອຍອີກຈັກເທ່ືອນ້ັນ ພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ສ່ິງບໍຣິສຸດໝ້ັນຄົງແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຊຶງ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບດາວິດແລ້ວ 

35 ເຫດສັນນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ໃນບົດອ່ືນເໝືອນກັນວ່າ, ìພຣະອົງຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງປະສົບຄວາມ
ເນ່ົາເປ່ືອຍî 

36 ຝ່າຍດາວິດ, ເມ່ືອໄດ້ປະຕິບັດໃນຄາວອາຍຸຂອງທ່ານຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວໄດ້ລ່ວງລັບໄປຮ່ວມຢູ່ກັບ
ບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ ກໍໄດ້ປະສົບຄວາມເນ່ົາເປ່ືອຍ 

37 ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນນ້ັນ ກໍບ່ໍໄດ້ປະສົບຄວາມເນ່ົາເປ່ືອຍ 
38 ເຫດສັນນ້ີພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ໂດຍພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ຈ່ຶງໄດ້ປະກາດການຍົກຜິດບາບແກ່ທ່ານທັງ

ຫລາຍ  
39 ແລະໂດຍພຣະອົງນ້ັນທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອຈະໄດ້ຖືກຊົງຊາໍຮະທຸກຢ່າງ ຊ່ຶງຈະຊໍາຮະບ່ໍໄດ້ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊ 
40 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຄໍາທ່ີຊງົກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນ ຈະໄດ້ມາຖືກພວກທ່ານ  
41 ຄືວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ສູຜູ້ໝ່ິນປມາດເຮີຍ ຈ່ົງປລາດໃຈແລະຈິບຫາຍເສັຽ ດ້ວຍວ່າຝ່າຍເຮົາໄດ້ກະທໍາການໃນສມັຍຂອງສູ 

ເປ ນັການທ່ີສູຈະບ່ໍເຊ່ືອເປັນແນ່ ແມ່ນວ່າມີຜູ້ມາເລ່ົາໃຫ້ຟັງແລ້ວກໍຕາມî 
42 ເມ່ືອທ່ານທ ງັສອງກໍາລັງຍ່າງອອກໄປ ເຂົາກໍອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ທ່ານເລ່ົາຂ້ໍຄວາມທັງຫລາຍນ້ີໃຫ້ເຂົາຟັງອີກໃນວັນສະ 

ບາໂຕໜ້າ 
43 ເມື່ອທີປ່ະຊຸມເລີກແລ້ວມີຄົນຢິວ ແລະຄົນທ່ີເຂ້ົາຮີດຄອງຢິວຜູ້ຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ຕິດຕາມໂປໂລແລະບາຣະນາ

ບາໄປ ທາ່ນທັງສອງຈ່ຶງກ່າວຕັກເຕືອນໃຫ້ເຂົາຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
44 ຄັນເຖິງວັນສະບາໂຕໜ້າ ຄົນເກືອບຫມົດທັງເມືອງໄດ້ມາປະຊຸມກັນຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
45 ແຕ່ເມ່ືອພວກຢິວເຫັນຄົນຫລວງຫລາຍດ່ັງນ້ັນ ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫິງສາ ຈ່ຶງຄັດຄ້ານຕ່ໍຄໍາກ່າວຂອງໂປໂລແລະ

ໝ່ິນປມາດທ່ານ 
46 ຝ່າຍໂປໂລກັບບາຣະນາບາມໃີຈກ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍ

ຟັງກ່ອນ ແຕ່ຍ້ອນທ່ານທັງຫລາຍປັດຖ້ິມພຣະທັມນ້ັນ ແລະຖືວ່າຕົວບ່ໍສົມຄວນກັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ດ່ັງນ້ີ
ເຮົາກໍປ່ິນໜ້າໄປຫາພວກຕ່າງຊາດ 

47 ເພາະຢ່າງນ້ີແຫລະ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງເຮົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຕ້ັງທ່ານໄວ້ ໃຫ້ເປັນແສງສວ່າງຂອງຄົນຕ່າງຊາດ 
ເພ່ືອທ່ານຈະເປັນເຫດໃຫ້ພ້ົນ ເຖິງທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກî 

48 ຝ່າຍຄົນຕ່າງຊາດເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍມີຄວາມຍິນດີ ແລະໄດ້ສັຣເສີນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄົນທັງ
ຫລາຍທ່ີຊງົໝາຍໄວ້ແລ້ວເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດກໍໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອ 

49 ແລະພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ແຜ່ໄປທ່ົວຂອບເຂດນ້ັນ 
50 ແຕ່ພວກຢິວໄດ້ຍົວະຍົງພວກຜູ້ຍິງທ່ີມີກຽດຕິຍົດ ຊ່ຶງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາກັບທັງຜູ້ຊາຍທ່ີເປັນໃຫຍ່ໃນເມືອງນ້ັນ ໄດ້ກ່ໍການ

ຂ່ົມເຫັງໂປໂລແລະບາຣະນາບາ ຈ່ຶງຂັບໄລ່ທ່ານທັງສອງອອກຈາກເຂດແດນຂອງເຂົາ 
51 ຝ່າຍໂປໂລກັບບາຣະນາບາກໍຕັດສັມພັນ ດ້ວຍສ່ັນຂ້ີຝຸ່ນທ່ີຕິດຕີນອອກ ແລ້ວກໍໄປຍັງເມືອງອີໂກນີອົນ 
52 ແຕ່ພວກສິດກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
 



14 ໂປໂລກບັບາຣະນາບາທີເ່ມອືງອໂີກນອີນົ 
Paul and Barnabas in Iconium 

1 ອັນນ່ຶງໃນເມືອງອີໂກນີອົນກໍເໝືອນກັນ ທາ່ນທັງສອງໄດ້ພາກັນເຂ້ົາໄປກ່າວໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ ຈົນ
ຊາວຢິວແລະຊາວກຣີກຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອ 

2 ແຕ່ພວກຢິວທ່ີບ່ໍຍອມເຊ່ືອກໍໄດ້ຍົວະຍົງຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ຄຶດປອງຮ້າຍຕ່ໍພວກພ່ີນ້ອງ 
3 ຝ່າຍທ່ານທັງສອງໄດ້ອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນເຫິງສົມຄວນ ມໃີຈກ້າກ່າວດ້ວຍຄວາມວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງເປັນພຍານເຣ່ືອງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ໂດຍຊົງໂຜດໃດ້ທ່ານທັງສອງເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະການອັສຈັນໄດ້ 
4 ແຕ່ພລົເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ແຕກເປັນສອງພວກ ພວກນ່ຶງຢູ່ຝ່າຍພວກຢິວ ແລະອີກພວກນ່ຶງຢູ່ຝ່າຍພວກອັຄສາວົກ 
5 ເມ່ືອຄົນຕ່າງຊາດກັບພວກຢິວແລະພວກຜູ້ປົກຄອງຂອງເຂົາໄດ້ພ້ອມກັນຈະເຮັດການຫຍາບຊ້າ ແລະເອົາກ້ອນຫີນ

ຄວ່າງໃສ່ໂປໂລກັບບາຣະນາບາ 
6 ທ່ານທັງສອງກໍຮູ້ເຣ່ືອງ ຈ່ຶງໜີໄປຍັງເມືອງທ່ີຢູ່ໃນແຂວງລີກາໂອເນັຽ ຄືເມືອງລິຊະທາ ເມືອງເດຣະເບ ກັບເຂດອ້ອມ

ຮອບນ້ັນ 
7 ຢູ່ທີນ້ັ່ນທ່ານທັງສອງກໍປະກາດຂ່າວປະເສີດ 

 

ໂປໂລຖກືເຂາົຄວ່າງກອ້ນຫນີໃສທ່ີເ່ມອືງລຊີະທາ  
Paul and Barnabas in Lystra and Derbe 

8 ອ ນັນ່ຶງທ່ີເມືອງລີຊະທາມີຊາຍຄົນນ່ຶງນ່ັງຢູ່ໃຊ້ຕີນບ່ໍໄດ້ ເປັນງ່ອຍຕ້ັງແຕ່ເກີດມາ ແລະບ່ໍໄດ້ຍ່າງຈັກເທ່ືອ 
9 ຄົນຜູ້ນ້ີກໍຟັງໂປໂລເວ້ົາຢູ່ ເມ່ືອໂປໂລເພ່ງເບ່ິງກໍເຫັນຄົນນ້ັນມີຄວາມເຊ່ືອພຈໍະດີພຍາດໄດ້ 
10 ຈ່ຶງຮ້ອງສ່ັງດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຢືນຂ້ຶນຊ່ືî ຄົນງ່ອຍນ້ັນກໍໂດດຂ້ຶນແລ້ວຍ່າງໄປມາ 
11 ເມ່ືອປະຊາຊນົເຫັນເຫດການທ່ີໂປໂລເຮັດນ້ັນ ກໍພາກັນຮ້ອງຂ້ຶນເປັນພາສາລີກາໂອເນັຽວ່າ, ìພວກພຣະແປງກາຍ

ເປັນມະນຸດລົງມາຫາພວກເຮົາແລ້ວî 
12 ແລະເຂົາໄດ້ເອ້ີນບາຣະນາບາວ່າ ພຣະຊຸດ ແລະເອ້ີນໂປໂລວ່າ ພຣະເຮຣະເມ ເພາະທ່ານເປັນຜູ້ເວ້ົາ 
13 ສ່ວນປະໂຣຫິດປະຈໍາຮູບພຣະຊ ຸດ ຊຶງ່ຕ້ັງຢູ່ໜ້າເມືອງ ໄດ້ຈູງງົວເຖິກແລະຖືພວງດອກໄມ້ມາເຖິງປະຕູເມືອງ

ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ ໝາຍໃຈວ່າຈະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ  
14 ແຕ່ເມ່ືອອັຄສາວົກບາຣະນາບາກັບໂປໂລໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ກໍຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນເສັຽ ແລ້ວແລ່ນເຂ້ົາໄປຖ້າມກາງປະຊາ

ຊົນຮ້ອງວ່າ, 
15 ìທ່ານທັງຫລາຍເອີຍ, ເຫດສັນໃດຈ່ຶງເຮັດການຢ່າງນ້ັນ ເຮົາທັງສອງເປັນມະນຸດທັມມະດາຢ່າງດຽວກັນກັບທ່ານທັງ

ຫລາຍ ແລະມາປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ພວກທ່ານກັບຈາກສ່ິງອັນບ່ໍມປີໂຍດເຫລ່ົານ້ີ ໃຫພ້ວກທ່ານມາຫາພຣະເຈົ້າ 
ຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຜູ້ໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ນ້ໍາທະເລ ແລະສັພສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ 

16 ໃນຄາວທ່ີລ່ວງໄປແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງປ່ອຍບັນດາປະຊາຊາດໃຫ້ເຮັດຕາມຮີດຄອງຂອງເຂົາ 
17 ເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງໃຫ້ຂາດພຍານເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດການດີ ຄືໄດ້ບັນດານໃຫ້ຝົນ

ຕົກຈາກຟ້າສວັນແລະໃຫ້ມີຣະດູເກີດຜົນ ຈ່ຶງຊົງໂຜດໃຫ້ພວກທ່ານອ່ີມເຕັມໃຈດ້ວຍອາຫານການກິນ ແລະດ້ວຍ
ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີî 

18 ເຖິງແມ່ນໄດ້ກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ັນກໍດີ ອັຄສາວົກທັສອງຍັງຫ້າມປະຊາຊົນບ່ໍໃຫ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແກ່ຕົນໄດ້ໂດຍຍາກຈົນ
ເກືອບບ່ໍແພ້ 

19 ແຕ່ມພີວກຢິວມາຈາກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ແລະເມືອງອີໂກນີອົຍ ເມ່ືອໄດ້ຊັກຊວນປະຊາຊົນແລ້ວ ເຂົາໄດ້ເອົາກ້ອນ
ຫີນຄວ່າງໃສ່ໂປໂລ ແລະລາກທ່ານອອກໄປນອກເມືອງ ຄຶດວ່າທ່ານຕາຍແລ້ວ 



20 ແຕ ເ່ມ່ືອພວກສິດໄດ້ມາອ້ອມທ່ານໄວ້ແລ້ວ ທ່ານໄດ້ລຸກຂ້ຶນເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ເຖິງວັນໜ້າທ່ານໄດ້ອອກໄປຍັງເມືອງເດ
ຣະເບພ້ອມກັບທ່ານບາຣະນາບາ 
 

ກບັມາຍ ງັເມອືງອນັຕໂິອເຂຽັແຂວງຊເີຣັຽ  
Return to Antioch in Syria 

21 ທ່ານທັງສອງໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນເມືອງນ້ັນ ແລະເມ່ືອໄດ້ລູກສິດຫລາຍຄົນສົມຄວນ ກໍໄດ້ກັບຄືນເມືອງລີິຊະ
ທາ ເມືອງອີໂກນີອັນ ແລະເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ 

22 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈລູກສິດທັງຫລາຍຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ ຕັກເຕືອນເຂົາໃຫ້ດໍາຣົງຢູ່ໃນພຣະສາສນາ ແລະກ່າວວ່າ, ìເພ່ືອຈະເຂ້ົາ
ໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮົາທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຄວາມທຸກລໍາບາກຫລາຍປະການ 

23 ເມ່ືອໄດ້ເລືອກຕ້ັງເຖ້ົາແກ່ໃຫ້ສາວົກໄວ້ໃນທຸກຄຣິສຕະຈັກ ທັງໄດ້ອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານ ແລ້ວທ່ານທັງສອງ
ໄດ້ມອບເຂົາໄວ້ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທີເ່ຂົາວາງໃຈເຊ່ືອນ້ັນ 

24 ເມ່ືອທ່ານທັງສອງໄດ້ຜ່ານແຂວງປີຊີເດັຽ ກໍໄດ້ມາເຖິງແຂວງປາມຟເີລຽັ  
25 ແລະເມ່ືອໄດ້ກ່າວພຣະທັມໃນເມືອງເປກາແລ້ວ ກໍລົງໄປຍັງເມືອງອາຕາເລັຽ 
26 ຈາກທ່ີນ້ັນທ່ານທັງສອງໄດ້ລົງເຮືອສະເພົາເດີນທາງອອກໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ຄືເມືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບມອບໄວ້ແກ່ 

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເຮັດໜ້າທ່ີນ້ັນຊ່ຶງທ່ານທັງສອງໄດ້ເຮັດໃຫສໍ້າເຣັດແລ້ວ 
27 ເມ່ືອມາເຖິງແລ້ວທ່ານທັງສອງໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກມາປະຊຸມ ແລ້ວໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ເຂົາຟັງເຖິງການທ ງັປວງ ຊຶງ່ພຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດກັບເຂົາໄດ້ຊົງກະທໍາ ກັບການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໄຂປະຕູແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອໃຫຄົ້ນຕ່າງຊາດເຂ້ົາມາ 
28 ແລ້ວທ່ານທັງສອງໄດ້ອາສັຍຢູ່ກັບພວກສິດຫລາຍວັນ 
 

15 ການປະຊມຸໃນກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The council at Jerusalem 

1 ມລີາງຄົນລົງມາຈາກແຂວງຢູດາຍໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນພວກພ່ີນ້ອງວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍຮັບພິທີຕັດຕາມຮີດຄອງ
ຂອງໂມເຊ ພວກທ່ານຈະພ້ົນບ່ໍໄດ້î 

2 ເມ່ືອເກີດການໂຕ້ແຍ້ງຜິດຖຽງກັນຫລາຍ ລະຫວ່າງໂປໂລແລະບາຣະນາບາກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ເຂົາກໍໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ໂປ
ໂລແລະບາຣະນາບາກັບຄົນອ່ືນໆໃນພວກນ້ັນຂ້ຶນເມືອຫາລືກັນກັບອັຄສາວົກແລະພວກເຖ້ົາແກ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລມັ 
ດ້ວຍເຣ່ືອງຜິດຖຽງກັນນ້ັນ 

3 ດ່ັງນ້ັນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຈັດສ່ົງທ່ານເຫລ່ົານ້ັນໄປ ແລະຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງຜ່ານແຂວງຟອຍນີເກແລະແຂວງຊາມາເຣັຽ 
ເຂົາໄດ້ເລ່ົາເຖິງເຣ່ືອງການກັບໃຈໃໝ່ຂອງຄົນຕ່າງຊາດ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພີນ້່ອງທັງປວງມີຄວາມຍິນດີຫລາຍ 

4 ເມ່ືອມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລມັ ຄຣສິຕະຈັກ ພວກອັຄສາວົກ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເຫລ່ົານ້ັນ ແລ້ວພວກ
ທ່ານໄດ້ເລ່ົາເຖິງການທ ງັປວງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູ່ນໍາເຂົາໄດ້ຊົງກະທໍາ 

5 ແຕ່ມບີາງຄ ນົໃນພວກຟາຣີຊາຍທ່ີເຊ່ືອແລ້ວ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນກ່າວວ່າ, ìຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນຕ້ອງໃຫ້ເຂົາຮັບພິທີຕັດ ແລະສ່ັງ
ໃຫເ້ຂົາຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊî 

6 ຝ່າຍອັຄສາວົກກັບພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ປະຊຸມກັນພິຈາຣະນາບັນຫາເຣ່ືອງນ້ີ 
7 ເມ່ືອເກີດການໂຕ ້ຖຽງກັນຫລາຍວັນ ເປໂຕໄດ້ລຸກຂ້ຶນກ່າວວ າ່, ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າ ເມ່ືອຫົວ

ທີນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຄັດເລືອກເອົາເຮົາຈາກພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າດ້ວຍປາກຂອງເຮົາຄົນຕ່າງຊາດຈະໄດ້ຍິນພຣະທັມ
ເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ ແລະຈະໄດ້ເຊ່ືອ 



8 ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢ່ັງຮູ້ຈິດໃຈໄດ້ຊົງສະແດງການຕ້ອນຮັບເຂົາ ໂດຍຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ເຂົາເໝືອນໄດ້ຊົງ
ປະທານແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ 

9 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຖືວ່າເຂົາແຕກຕ່າງກັບພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງຊາໍຮະຈິດໃຈຂອງເຂົາໃຫ້ສະອາດດ້ວຍຄວາມ
ເຊ່ືອ 

10 ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ບັດນ້ີເປັນຫຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງທົດລອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍເອົາແອກວາງໃສ່ຄໍພວກສິດ ຊ່ຶງແອກນ້ັນບັນພະ
ບຸຣຸດຂອງເຮົາຫລືຕົວເຮົາເອງກໍແບກບ່ໍໄຫວ 

11 ແຕ່ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເຈ້ົາເຢຊູເໝືອນຢ່າງເຂົາî 
12 ຝ່າຍຄົນທ ັງປວງກໍມິດງຽບຢູ່ ຟັງບາຣະນາບາກັບໂປໂລເລ່ົາເຣ່ືອງໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊົງກະທໍາໂດຍເຂົາໃນໝູ່ຄົນຕ່າງຊາດ 
13 ເມ່ືອການກ່າວນ້ັນຈົບລົງແລ້ວ ຢາໂກໂບໄດ້ກ່າວຂ້ຶນວ່າ, ìຈ່ົງຟັງເຮົາກ່ອນ, ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ 
14 ຊເີມໂອນໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ຟັງແລ້ວວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຢ້ຽມຢາມຄົນຕ່າງຊາດເທ່ືອທໍາອິດ ເພືອ່ຊົງເລືອກເອົາພົລເມືອງກຸ່ມ

ນ່ຶງອອກຈາກເຂົາ ໃຫເ້ປັນຂອງພຣະອົງ 
15 ຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຖືກຕ້ອງກັບເຣ່ືອງນ້ີຕາມທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ,  
16 ìພາຍຫລັງເຫດການນ້ັນເຮົາຈະກັບຄືນມາ ເຮົາຈະສ້າງຜາສາດຂອງດາວິດທ່ີເພພງັລົງແລ້ວຂ້ຶນໃໝ່ ສ່ິງທ່ີເພພງັນ້ັນ

ເຮົາຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ແລະຈະຕ້ັງຂ້ຶນອີກ 
17 ເພ່ືອຄົນອ່ືນໆຈະໄດ້ສແວງຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືບັນດາຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຮົາໄດ້ເອ້ີນມາເປັນພົລເມືອງຂອງເຮົາ 
18 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງແຈ້ງເຫດການເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ຊາບແຕ່ບູຮານການໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີî 
19 ເຫດສັນນ້ີຕາມຄວາມເຫ ັນຂອງເຮົາວ່າ ຢ່າຮົບກວນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີກໍາລັງຫລົບມາຫາພຣະເຈ້ົາ 
20 ແຕ່ເຮົາຈ່ົງສ່ັງເຂົາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ເວ້ັນເສັຽຈາກສ່ິງຊ່ົວມົວໝອງເນ່ືອງດ້ວຍພຣະທຽມ ຈາກການຫລ້ີນຊູ້ 

ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍາ ແລະຈາກການກິນເລືອດ 
21 ເພາະວ່າຕ້ັງແຕ່ເຊ່ັນບູຮານມາໃນທ ກຸເມືອງມີຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງໂມເຊ ເພາະເຂົາໄດ້ອ່ານພຣະບັນຍັດຂອງທ່ານໃນ

ໂຮງທັມມະເທສນາທຸກວັນຊະບາໂຕî 
 

ຄວາມເຫນັຂອງທີປ່ະຊມຸ 
The councilís Letter to Gentile Believers 

22 ຂນະນ້ັນພວກອັຄສາວົກ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ກັບຄຣິສຕະຈັກທັງໝົດ ກໍເຫັນດີເລືອກເອົາຊາຍບາງຄົນໃນພວກເຂົາ ໃຫ້
ໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອກພອ້ມດ້ວຍໂປໂລແລະບາຣະນາບາຄືຢູດາຜູ້ມີຊ່ືອີກວາ່ບາຣະຊາບາ ກັບຊ ລີາ ຊາຍທັງສອງນ້ີ
ເປັນຄົນສໍາຄັນໃນພວກພ່ີນ້ອງ 

23 ເຂ າົໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍມອບໃຫ້ທ່ານທັງສອງຖືໄປວ່າ, ìອັຄສາວົກແລະພວກເຖ້ົາແກ່ຜູ້ເປັນພ່ີນ້ອງຂອງພວກທ່ານ ຄໍາ
ນັບມາຍັງທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ເປັນພ່ີນ້ອງ ຊຶງ່ເປ ນັຄົນຕ່າງຊາດທ່ີຢູ່ໃນເມືອງອັນຕີໂອກແຂວງຊີເຣັຽ ແລະແຂວງກີລີເກັຽ
ຊາບ 

24 ìດ້ວຍພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີລາງຄົນໃນພວກເຮົາ ໄດ້ໄປຮົບກວນ ແລະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກທ່ານປ່ັນປ່ວນໄປ 
ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ສ່ັງເຂົາ 

25 ພວກເຮົາຈ່ຶງພ້ອມກັນເຫັນດີທ່ີຈະເລືອກເອົາຊາຍບາງຄົນ ໃຫ້ໄປຫາພວກທ່ານພ້ອມດ້ວຍບາຣະນາບາແລະໂປໂລ ຜູ້
ເປັນທ່ີຮັກຂອງພວກເຮົາ 

26 ຄືຜູ້ທ່ີຍອມສລະຊີວິດຂອງຕົນເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
27 ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງໃຊ້ຢູດາກັບຊີລາມາ ເປັນຜູ້ທ່ີຈະເລ່ົາຂ  ້ໍຄວາມອັນດຽວກັນນ້ີດ້ວຍປາກຂອງເຂົາ  



28 ດ້ວຍວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເຫັນດີພ້ອມດ້ວຍພວກເຮົາວ່າ ຈະບ່ໍວາງພາຣະໜັກໃດໆໃສ່ພວກທ່ານ ນອກຈາກສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີທ່ີຈໍາເປັນຄື 

29 ໃຫທ່້ານທັງຫລາຍງົດຈາກການກິນສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາບູຊາແກ່ພຣະທຽມ ຈາກການກິນເລືອດ ຈາກການກິນສັດຮັດຄໍຕາຍ 
ແລະຈາກການຫລ້ີນຊູຸ ້ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍງົດຈາກການເຫລ່ົານ້ີ ທາ່ນກໍຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ຈ່ົງຈະເຣີນເທີນî 

30 ເມ່ືອຖ ກືໃຊ້ໄປແລ້ວທ່ານເຫລ່ົານ້ັນກໍລົງໄປເຖິງເມືອງອ ນັຕີໂອເຂັຽ ເມ່ືອໄດ້ເອ້ີນຄົນທັງປວງມາປະຊຸມກັນແລ້ວ 
ຈ່ຶງມອບຈົດໝາຍສະບັບນ້ັນໃຫ້ 

31 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວກໍມີຄວາມຍິນດີໃນຄໍາໜຸນໃຈນ້ັນ 
32 ຝ່າຍຢູດາກັບຊີລາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເໝືອນກັນໄດ້ກ່າວເຕືອນສະຕິໜຸນໃຈພວກພ່ີນ ້ອງເປັນການຍືດຍາວໃຫ້ມີ

ກໍາລັງຂ້ຶນ 
33 ຄັນພັກຢູ່ເປັນເວລາພໍສົມຄວນແລ້ວ ທ່ານທັງສອງກໍຖືກໃຫ້ກັບຄືນດ້ວຍຄວາມສຸກ ເມືອຫາຜູ້ທ່ີໃຊ້ຕົນມານ້ັນ 
34 ìຝ່າຍຊີລາກໍເຫັນດີຍັງຈະພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ) 
35 ແຕ່ໂປໂລກັບບາຣະນາບາກໍຍັງຢູ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຕ່ໍໄປ ທ່ານທັງສອງພ້ອມດ້ວຍຄົນອ່ືນອີກຫລາຍຄົນ ໄດ້ສ່ັງສອນ

ແລະປະກາດຂ່າວປະເສ ີດ ຄືພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

ໂປໂລກບັບາຣະນາບາແຍກຈາກກນັ  
Paul and Barnabas Separate 

36 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ຫລາຍວັນແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງເວ້ົາກັບບາຣະນາບາວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາພາກ ັນກັບໄປຢ້ຽມຢາມພວກພ່ີນ້ອງ ໃນທຸກ
ເມືອງທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວນ້ັນ ເພ່ືອຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຢ່າງໃດî 

37 ສ່ວນບາຣະນາບາມີນ້ໍາໃຈຢາກເອົາໂຢຮັນ ຜູ້ມີຊືວ່່າມາຣະໂກໄປນໍາ 
38 ແຕ່ໂປໂລບ່ໍເຫັນຄວນທ່ີຈະເອົາໂຢຮັນໄປນ້ັນ ດ້ວຍໂຢຮັນໄດ້ປະທ່ານທັງສອງໄວ້ທ່ີແຂວງປໍາຟີເລັຽ ແລະບ່ໍໄດ້ໄປນໍາ

ເຂົາ 
39 ແລ້ວໄດ້ເກີດການຖົກຖຽງກັນຢ່າງແຂງແຮງຈົນແຍກຈາກກັນ ບາຣະນາບາຈ່ຶງເອົາມາຣະໂກລົງເຮືອສະເພົາເດີນທາງ

ໄປຍັງເກາະກຸບໂຣ 
40 ແຕ່ໂປໂລໄດ້ເລືອກເອົາຊີລາ ແລະເມ່ືອພວກພ່ີນ້ອງໄດ້ຝາກທ່ານທ ັງສອງໄວ້ໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ກໍ

ໄດ້ອອກໄປ 
41 ແລ້ວທ່ານໄດ້ຜ່ານແຂວງຊ ເີຣັຽ ກັບແຂວງກີລີເກັຽໜຸນໃຈຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ມີກໍາລັງຂ້ຶນ 
 

16 ຕໂີມທຽວຮວ່ມທາງກບັໂປໂລແລະຊລີາ 
 Timothy Joins Paul and Silas 

1 ຝ່າຍໂປໂລກໍໄດ້ໄປຍັງເມືອງເດຣະເບແລະເມືອງລີຊະທາ ແລະເບ່ິງແມ໋, ທ່ີນ້ັນມີລູກສິດຜູ້ນ່ຶງຊ່ືຕີໂມທຽວ ເປັນລູກ
ຊາຍຂອງຍິງຊາວຢິວຄົນນ່ຶງຜູ້ເຊ່ືອຖື ແຕ່ພ່ໍເປັນຊາວກຣີກ 

2 ຕີໂມທຽວເປັນຄົນທ່ີມີຊືສ່ຽງດີໃນຖ້າມກາງພວກພ່ີນ້ອງທ່ີຢູ່ໃນເມືອງລີຊະທາ ແລະເມືອງອີໂກນີອົນ 
3 ໂປໂລມໃີຈຢາກເອົາຕີໂມທຽວໄປນໍາ ຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ຮັບພທີິຕັດເພາະເຫັນແກ່ຊາວຢິວທ່ີຢູ່ໃນເຂດນ້ັນ ເພາະຄົນເຫລ່ົານ້ັນ

ທຸກຄົນຮູ້ວ່າພ່ໍຂອງທ່ານເປັນຊາວກຣີກ 
4 ເມ່ືອທ່ານເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງຜ່ານໄປຕາມເມືອງຕ່າງໆກໍໄດ້ມອບຂ້ໍບັງຄັບທ່ີພວກອັຄສາວົກແລະພວກເຖ້ົາແກ່ທ່ີຢູ່ໃນກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຕົກລົງກັນນ້ັນໃຫ້ເຂົາຖືຮັກສາ 



5 ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍຈ່ຶງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະຈໍານວນຄຣິສຕະສະມາຊິກກໍທະວີຂ້ຶນທຸກໆ
ວັນ 
 

ໂປໂລເຫນັນມິິດທີເ່ມອືງໂທອາດ 
Paulís Vision of the Man of Macedonia 

6 ເມື່ອພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ກ່າວພຣະທັມໃນແຂວງອາເຊັຽ ທາ່ນທັງສອງໄດ້ທຽວໄປທ່ົວເຂດແດນເມືອງຟີ
ເຄັຽແລະເມືອງຄາລາເຕັຽ 

7 ເມ່ືອເມາເຖິງເຂດມີເຊັຽແລ້ວກໍພຍາຍາມຈະເຂ້ົາໃນເຂດແດນເມືອງບີທີເນັຽ ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງອະ
ນຸຍາດ 

8 ເມ່ືອທ່ານເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເດີນທາງລຽບເມືອງມີເຊັຽໄປກໍລົງໄປເຖິງເມືອງໂທອາດ 
9 ໃນກາງຄືນໂປໂລໄດ້ເຫັນໃນນິມິດ ມີຊາຍຊາວມາເກໂດເນັຽຄົນນ່ຶງຢືນຢູ່ອ້ອນວອນວ່າ, ìຂໍຂ້າມມາເຖິງເມືອງມາເກ

ໂດເນັຽພີ ້ເພ່ືອຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ ້ອນî 
10 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ເຫັນນິມິດດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ຶງພຍາຍາມທັນທີທ່ີຈະອອກໄປເຖິງເມືອງມາເກໂດເນັຽ ດ້ວຍເຫັນແນ່

ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຊາວເມືອງນ້ັນ 
 

ນາງລເີດຽັຮບັເຊືອ່ 
The Conversion of Lyddia 

11 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອຈາກເມືອງໂທອາດທາງເຮືອສະເພົາ ພວກເຮົາໄດ້ໄປທາງຊ່ືເຖິງເມືອງຊາໂມທາເກ ຕົກວັນໜ າ້ກໍມາ
ເຖິງເມືອງເນອາໂປລີ 

12 ເມ່ືອອອກຈາກທ່ີນ້ັນແລ້ວກໍມາເຖິງເມືອງຟີລິບປອຍ ທ່ີເປັນເມືອງເອກໃນເຂດມາເກໂດເນັຽ ທັງເປັນເມືອງຂ້ຶນຂອງ
ຊາວໂຣມ ຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນຫລາຍວັນສົມຄວນ 

13 ອັນນ່ຶງໃນວັນຊະບາໂຕ ພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປນອກປະຕູເມືອງເຖິງຝ່ັງແມ່ນ້ໍາ ທ່ີເຮົາຄຶດວ່າມີບ່ອນສໍາລັບໄຫວ້ວອນ 
ຈ່ຶງໄດ້ນ່ັງລົງສົນທະນາກັບພວກຜູ້ຍິງທ່ີມາໂຮມກັນ 

14 ແລະມຍິີງຄົນນ່ຶງຊ່ື ລີເດັຽມາຈາກເມືອງທົວເຕຣາ ເປັນຄົນຂາຍຜ າ້ສີມ່ວງອ່ອນ ນາງມີໃຈຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອນາງ
ຟັງເຮົາຢູ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຂຈິດໃຈຂອງນາງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຖ້ອຍຄໍາທ່ີໂປໂລກໍາລັງກ່າວນ້ັນ 

15 ເມ່ືອນາງພ້ອມກັບໄທເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ ກໍໄດ້ເຊີນພວກເຮົາວ່າ, ìຖ້າພວກທ່ານເຫັນວ່າ ຂ້ານ້ອຍ
ເປັນຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຊີນເຂ້ົາມາພັກອາສັຍໃນເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍî ແລະນາງໄດ້ວອນຂໍຈົນເຮົາຂັດບ່ໍໄດ້ 
 

ການຖກືຂງັຄກຸທີເ່ມອືງຟລີບິປອຍ 
Paul and Silas in Prison 

16 ຢູ່ມາເມ່ືອພວກເຮົາກໍາລັງອອກໄປຍັງບ່ອນໄຫວວ້ອນ ມຍິີງຄົນໃຊ້ຄົນນ່ຶງຊ່ຶງມຜີີໝໍດູເຂ້ົາສິງຢູ່ ໄດ້ມາພົບພວກເຮົາ ຍິງ
ນ້ັນເຄີຍໃຊ້ວິຊາໝ ດູໍຫາເງິນໃຫ້ນາຍຂອງຕົນໄດ້ເປັນຈໍານວນຫລາຍ 

17 ຍິງນ້ີໄດ້ຕິດຕາມໂປໂລແລະພວກເຮົາໄປ ໝ່ັນຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາສູງສຸດໄດ້ມາປະ
ກາດເຣ່ືອງທາງພ້ົນໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍî 

18 ນາງໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີເປັນເວລາຫລາຍວັນ ຝ່າຍໂປໂລກໍເຫລືອໃຈຈ່ຶງຫລຽວຫນ້າໄປສ່ັງຜີນ້ັນວ່າ, ìໃນພຣະນາມແຫງ່     
ພຣະເຢຊຄູຣິດ ກູສ່ັງມຶງຈ່ົງອອກຈາກຍິງນ້ັນເສັຽî ມັນກໍອອກມາໃນເວລານ້ັນ 



19 ແຕ່ເມ່ືອພວກນາຍຂອງຍິງນ້ັນເຫັນວ່າພວກຕົນໝົດຫວັງທ່ີຈະໄດ້ເງິນແລ້ວ ກໍໄດ້ຈັບໂປໂລແລະຊີລາລາກໄປຫາພວກ
ຜູ້ປົກຄອງໃນບ່ອນຊຸມນຸມ 

20 ເມ່ືອໄດ້ພາກທ່ານທ ງັສອງມາເຖິງພວກຜູ້ປົກຄອງແລ້ວ ກໍເວ້ົາວ່າ, ìສອງຄົນນ້ີແຫລະ, ໄດ້ກ່ໍການວຸ້ນວາຍຂ້ຶນໃນເມືອງ
ຂອງເຮົາ  

21 ເຂົາເປັນຊາວຢິວ ປະກາດຍັງຮີດຄອງປະເພນີອັນຜິດກົດ ທີພ່ວກເຮົາຊາວໂຣມຈະຮັບເອົາຫລືຂັບຕາມບ່ໍໄດ້î 
22 ປະຊາຊົນກໍລຸກຮືຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ໂປໂລແລະຊີລາ ສ່ວນຜູ້ປົກຄອງກໍໄດ້ຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງທ່ານທັງສອງເສັຽ ແລ້ວສ່ັງໃຫ້ເອົາໄມ້

ແສ້ຂ້ຽນ 
23 ເມ່ືອຂ້ຽນທ່ານທັງສອງຫລາຍບາດແລ້ວ ກໍເອົາໄປຍັດໃສ່ຄຸກ ແລະສ່ັງທັມມະໂຮງໃຫ້ຮັກສາເຂົາໄວ້ໃຫດີ້ 
24 ເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ີແລ້ວ ທັມມະໂຮງກໍໄດ້ຍັດທ່ານທັງສອງໄວ້ໃນຫອ້ງຊ້ັນໃນ ແລະເອົາຕີນໃສ່ຂ່ືໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ 
25 ແຕ່ພປໍະມານທ່ຽງຄືນໂປໂລກັບຊີລາກໍພາກັນອ້ອນວອນແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ພວກນັກໂທດກໍຟັງຢູ່ 
26 ໃນປັດຈຸບັນນ້ັນກໍເກີດແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວໃຫຍ່ ຈົນຮາກຄຸກສະທ້ານສະເທືອນ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນປະຕູຄຸກກໍໄຂອອກ

ທຸກບານ ແລະເຄ່ືອງຜູກມັດທຸກຄົນກໍຫລຸດເສັຽ 
27 ເມ່ືອທັມມະໂຮງຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຫັນປະຕູຄຸກໄຂ ຈ່ຶງຄຶດວ່ານັກໂທດໜີໄປໝົດແລ້ວ ເລີຍຊັກດາບອອກຈວນຈະຂ້າຕົວເສັຽ 
28 ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, ìຢ່າເຮັດຮ້າຍອັນໃດແກ່ຕົວເທາະ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ທ່ີນ້ີທຸກຄົນî 
29 ເມ່ືອທັມມະໂຮງໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເອົາໄຟມາແລ້ວ ກ ແໍລ່ນໂດດເຂ້ົາໄປດ້ວຍຕົວສ່ັນ ຂາບລົງທ່ີຕີນຂອງໂປໂລແລະຊີລາ 
30 ແລະໄດ້ພາທາ່ນທັງສອງອອກມາຖາມວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປຈ່ຶງຈະພ້ົນໄດ້î 
31 ໂປໂລກັບຊລີາຕອບວ່າ, ìຈ່ົງເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ພ້ົນ ທັງຄົວເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍî 
32 ທ່ານທັງສອງຈ່ຶງໄດ້ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫທັ້ມມະໂຮງກັບຄົວເຮືອນທຸກຄົນຂອງທ່ານຟັງ 
33 ໃນກາງຄືນຊ່ົວໂມງດຽວກັນນ້ັນທັມມະໂຮງໄດ້ພາໂປໂລກັບຊີລາໄປລ້າງບາດ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນທັມມະໂຮງໄດ້ຮັບ

ບັບຕິສະມາກັບທັງຄົວເຮືອນຂອງຕົນ 
34 ແລ້ວໄດ້ພາທ່ານທັງສອງຂ້ຶນໄປໃນເຮືອນຂອງຕົນ ຈັດໂຕະລ້ຽງດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີພ້ອມດ້ວຍຄົວເຮືອນທັງໝົດ 

ເພາະໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 
35 ຄັນຮຸ່ງເຊ້ົາມາພວກຜູ້ປົກຄອງໄດ້ໃຊ້ຕໍາຣວດໄປບອກທັມມະໂຮງວ່າ ໃຫ້ປ່ອຍສອງຄົນນ້ັນເສັຽ 
36 ທັມມະໂຮງຈ່ຶງແຈ້ງຄວາມນ້ັນຕ່ໍໂປໂລວ່າ, ìຜູ້ປ ກົຄອງໄດ້ໃຊ້ຄົນມາບອກວ່າ ໃຫ້ປ່ອຍທ່ານທັງສອງ ເຫດສັນນ້ັນ, ບັດ

ນ້ີເຊີນອອກໄປດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກî 
37 ແຕ່ໂປໂລໄດ້ກ່າວແກ່ພວກຕໍາຣວດວ່າ, ìເຂົາໄດ້ຂ້ຽນເຮົາຜູ້ເປັນສັນຊາດໂຣມຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍກ່ອນຕັດສີນຄວາມ 

ແລະໄດ້ຍັດໃສ່ຄ ກຸໄວ້ ມາບັດນ້ີເຂົາຈະເສືອກໄສໃຫ້ເຮົາອອກໄປເປັນການລັບຫລ ື ເຮັດຢ່າງນ້ັນບ່ໍໄດ້ ໃຫ້ເຂົາເອງ
ມາພາພວກເຮົາອອກໄປî 

38 ພວກຕໍາຣວດໄດ້ນໍາຄວາມນ້ີໄປແຈ ງ້ຕ່ໍພວກຜູ້ປົກຄອງ ເມ່ືອຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຍິນວ່າໂປໂລກັບຊີລາເປັນຄົນສັນຊາດໂຣມ
ເຂົາກໍຕົກໃຈ 

39 ຈ່ຶງພ້ອມກັນມາຂໍອະພັຍໂທດນໍາທ່ານທັງສອງ ຄັນພາອອກໄປແລ້ວຈ່ຶງຂໍໃຫ້ໂປໂລກັບຊີລາອອກໄປຈາກເມືອງເສັຽ 
40 ເມ່ືອໄດ້ອອກຈາກຄຸກແລ້ວ ທາ່ນທັງສອງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນນາງລີເດັຽ ເມ່ືອພົບພວກພ່ີນ້ອງກໍໄດ້ກ່າວຄວາມໜຸນໃຈ

ແລ້ວຈ່ຶງລາຈາກໄປ 
 

17 ເກດີການອົລຫນົວຸນ້ວາຍທີເ່ມອືງເທຊະໂລນກິ  
The Uproar in Thessalonica 

1 ເມ່ືອທ່ານທັງສອງໄດ້ຜ່ານເມືອງອາໂປໂລນີ ກໍມາເຖິງເມືອງເທຊະໂລນິກ ທ່ີນ້ັນມີໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ 



2 ໂປໂລໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາເຂົາໃນໂຮງທັມຕາມເຄີຍ ແລະໄດ້ອ້າງຂ  ້ໍຄວາມໃນພຣະຄັມພີໂຕ້ຕອບກັບເຂົາໄດ້ສາມວັນສະບາ
ໂຕ 

3 ແລະໄຂຂ້ໍຄວາມຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈໍາເປັນທ່ີອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງຊົງທົນທຸກທ ໍຣະມານ ແລະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນ
ມາ ແລະກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີເຮົາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ 

4 ບາງຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຍອມເຊ່ືອຈ່ຶງສມັກເຂ້ົາເປັນພັກພວກຂອງໂປໂລກັບຊີລາ ຮວມທັງຊາດກຣີກຜູ້ຢໍາເກງພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະຍິງຜູ້ສໍາຄັນບ່ໍໃຊ່ໜ້ອຍຄົນ 

5 ແຕ່ພວກຢິວໄດ້ຄຶດເຫິງສາ ໄປຄົບຄິດກັບຄົນພານຕາມຕລາດ ຮວບຮວມກັນມາຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ໍການອົລຫົນວຸ້ນ
ວາຍຂ້ຶນໃນເມືອງ ແລ້ວເຂ້ົາບຸກຣຸກເຮືອນຂອງຢາຊົນພຍາຍາມຈະນໍາເອົາທັງສອງອອກມາໃຫ້ປະຊາຊນົ 

6 ເມ່ືອບ່ໍພົບເຂົາຈ່ຶງລາກເອົາຢາຊົນກັບພ່ີນ້ອງລາງຄົນໄປຫາຜູ້ປົກຄອງເມືອງນ້ັນແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນ
ພວກຂວ້ໍາໂລກມະນຸດໄດ້ມາທີນ້ີ່ 

7 ແລ້ວຢາຊົນໄດ້ຮັບຕ້ອນເຂົາໄວ້ ແລະບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້ໍດໍາຣັດຂອງກາຍຊາ ໂດຍກ່າວວ່າ ມີກະສັດ
ອີກອົງນ່ຶງຄື ເຢຊູî 

8 ດ້ວຍຂ້ໍຄວາມນ້ັນພວກຢິວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັບພວກຜູ້ປົກຄອງຮ້ອນໃຈຂ້ຶນ 
9 ແລະເມ່ືອມີຜູ້ຮັບປະກັນຕົວຂອງຢາຊົນແລະຄົນອ່ືນໆ ແລ້ວກໍປ່ອຍເຂົາໄປ 

 

ໂປໂລແລະຊີລາທີເ່ມອືງເບຮອຍອາ  
Paul and Silas in Beroea 

10 ໃນບັດດຽວນ້ັນພວກພ່ີນ້ອງຈ່ຶງໃຫ້ໂປໂລກັບຊີລາອອກໄປຍັງເມືອງເບຮອຍອາໃນເວລາກາງຄືນ ເມ່ືອເຖິງແລ້ວທ່ານ
ທັງສອງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ 

11 ພວກຢິວເຫລົ່ານີ້ມຈິີດໃຈສູງສ່ົງກວ່າຊາວເມືອງເທຊະໂລນິກ ເພາະເຂົາມີໃຈເຫລ້ືອມໃສຮັບເອົາພຣະທັມແລະຄ້ົນ
ເບ່ິງພຣະຄັມພີທຸກວນັ ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າຂ້ໍຄວາມນ້ັນເປັນຈິງດ່ັງກ່າວຫລືບ່ໍ 

12 ເຫດສັນນ້ັນໃນພວກເຂົາມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບເຊ່ືອ ແລະພວກຜູ້ຍິງທ່ີມີກຽດຕິຍົດແລະຜູ້ຊາຍຊາວ 
ກຣີກບ່ໍໃຊ່ໜ້ອຍຄົນໄດ້ຣັບເຊ່ືອເໝືອນກັນ 

13 ແຕ່ເມ່ືອພວກຢິວໃນເມືອງເທຊະໂລນິກຊາບຂ່າວວ່າ ໂປໂລໄດ້ປະກາດພຣະທັມໃນເມືອງເບຮອຍອາເໝືອນກັນ ເຂົາ
ກໍພາກັນມາທ່ີນ້ັນຍົວະຍົງປະຊາຊົນໃຫ້ວຸ້ນວາຍຂ້ຶນ 

14 ໃນທັນໃດນ້ັນພວກພ່ີນ້ອງໄດ້ໃຫ້ໂປໂລອອກໄປເຖິງແຄມທະເລ ສ່ວນຊີລາກັບຕີໂມທຽວຍັງພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
15 ຄົນທ່ີໄດ້ສ່ົງໂປໂລໄປນ້ັນກໍໄດ້ນໍາທ່ານໄປເຖິງກຸງອາແຖນ ແລະເມ່ືອໄດ້ຮັບຄ າໍສ່ັງຈາກທ່ານໃຫ້ບອກຊີລາກັບຕີໂມ

ທຽວໃຫ້ມາຫາທ່ານໄວທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້ ເຂົາກໍຈາກໄປ 
 
ໂປໂລທີກ່ງຸອາແຖນ 
Paul in Athens 

16 ຂນະທ່ີໂປໂລຍັງລໍຖ້າຊີລາກັບຕີໂມທຽວຢູ່ກຸງອາແຖນນ້ັນ ທ່ານກໍມີຄວາມເດືອດຮ້ອນເຄືອງໃຈ ເພາະໄດ້ເຫັນເມືອງ
ນ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະທຽມ 

17 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານຈ່ຶງໂຕ້ຖຽງກັບພວກຢິວ ແລະຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາໃນໂຮງທັມ ແລະກັບທຸກຄົນທ່ີພົບໃນບ່ອນປະຊຸມ
ຊົນທ ຸກວັນ 



18 ມນັີກປາດລາງຄົນໃນພວກເອປີກູຣຽວ ແລະໃນພວກຊະໂຕອິໂກໄດ້ມາພົບທ່ານ ລາງຄົນກ່າວວ່າ, ìຄົນເກັບເລັມ
ຄວາມຮູ້ຜູ້ນ້ີຢາກເວ້ົາອັນໃດî ລາງຄົນກ່າວວ່າ, ìເໝືອນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະຕ່າງດ້າວî ເພາະໂປໂລປະກາດຂ່າວປະ
ເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູແລະການຄືນມາຈາກຕາຍ 

19 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ  ່ຶງຈັບໂປໂລພາໄປຍັງສະພາອາເຣໂອປາໂຄ ແລ້ວຖາມວ່າ, ìເຮົາຂໍຮູ້ໄດ້ຫລືບ່ໍວ່າຄວາມສອນອັນໃໝ່ທ່ີ
ທ່ານກ່າວນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ 

20 ດ້ວຍວ່າທ່ານນໍາເຣ່ືອງແປກປລາດມາເຖິງຫູຂອງພວກເຮົາ ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຢາກຊາບວ່າເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມ
ໝາຍຢ່າງໃດî 

21 ເພາະຊາວອາແຖນທັງປວງກັບພວກຕ່າງປະເທດຊ່ຶງອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ບ່ໍເຄີຍເສັຽເວລາກ່ຽວກັບສ່ິງອ່ືນໆ ນອກຈາກຈະ
ກ່າວຫລືຟງັສ່ິງໃໝ່ໆ 

22 ຝ່າຍໂປໂລຈ່ຶງຢືນຂ້ຶນຖ້າມກາງສະພາອາເຣໂອປາໂຄ ແລ້ວກ່າວວ່າ, ìທ່ານຊາວກຸງອາແຖນເອີຍ, ໃນທຸກສ່ິງທຸກປະ
ການຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າພວກທ່ານເປັນຜູ້ປະຕິບັດພຣະຕ່າງໆຢ່າງເຄ່ັງຄັດ 

23 ເພາະວ່າເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຜ່ານມາສັງເກດເບ່ິງສ່ິງທັງປວງທ່ີພວກທ່ານນະມັສການ ກໍໄດ້ເຫັນແທ່ນອັນນ່ຶງມີຄໍາຈາຣຶກ
ໄວວ່້າ ìແດ ່ພຣະເຈ້ົາທີເ່ຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກî ເຫດສັນນ້ັນພຣະທ່ີທ່ານທັງຫລາຍນະມັສການເມ່ືອຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກ ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີ
ແຫລະ,  ຂ້າພະເຈ້ົາມາປະກາດແກ່ພວກທ່ານ 

24 ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງໂລກກັບສ່ິງທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນໂລກນ້ັນ ຄືຜູ້ຊົງເປັນເຈ້ົາສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, 
ບ່ໍໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນວິຫານທ່ີມືມະນຸດສ້າງໄວ້ 

25 ພຣະອົງບ່ໍຈໍາເປັນໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດພຣະອົງ ເຫມອືນວ່າຊົງມພີຣະປະສົງສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດ ເພາະພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ຊົງ
ເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດ, ລົມຫັນໃຈ, ແລະສ່ິງສາຣະພັດແກ່ຄົນທັງປວງ 

26 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດທ ກຸຊາດ ໃຫ້ເກີດມາຈາກມະນ ດຸຄົນດຽວ ແລະໃຫ້ເຂົາຢູ່ທ່ົວພິພບົໂລກ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍາ
ນົດເວລາແລະກໍານົດເຂດທ່ີເຂົາຢູ່ນ້ັນ 

27 ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ຫວັງວ່າເຂົາຈະງົມຫາຈົນພົບພຣະອົງ ແຕ່ທ່ີຈິງພຣະອົງບ່ໍຊົງຢູ່ໄກຈາກເຮົາທຸກຄົນ 
28 ເພາະວ່າ ìໃນພຣະອົງນ້ັນພວກເຮົາມີຊວິີດ, ເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ, ແລະເປັນຢູ່î ດ່ັງນັກແຕ່ງກາບກອນໃນພວກທ່ານລາງ

ຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ìພວກເຮົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນî 
29 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນຖືວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເໝືອນຄໍາ, ເງິນ, ຫລື

ຫີນ ທີສ່ລັກຄວັດຫລືແຕ້ມດ້ວຍສິລປະແລະຄວາມນຶກຄິດຂອງມະນຸດ 
30 ໃນສມັຍທ່ີມະນຸດຍັງໂງ່ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍບ່ໍຊົງຖືໂທດ ແຕ່ບັດນ້ີພຣະອົງຊົງສ່ັງແກ່ມະນຸດທັງປວງໃນທ່ົວທຸກ

ບ່ອນ ໃຫຖ້ິ້ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ 
31 ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍານົດວັນນ່ຶງໄວ້ ໃນວັນນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງພິພາກສາໂລກຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມ ໂດຍມະນຸດຜູ້

ນ່ຶງຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນທັງປວງມີຄວາມແນ່ໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ີ ໂດຍຊົງບັນດານໃຫ້
ມະນຸດຜູ້ນ້ັນຄືນມາຈາກຕາຍî 

32 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາຊ່ຶງວ່າ ìເປັນຄືນມາຈາກຕາຍî ລາງຄົນກໍເຍາະເຍ້ີຍແຕ່ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາຈະຄອຍຟັງ
ທ່ານກ່າວເຣ່ືອງນ້ີອີກî 

33 ດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງໄດ້ອອກຈາກຖ້າມກາງເຂົາໄປ 
34 ແຕ່ມຊີາຍລາງຄົນໄດ້ຕິດພັນຢູ່ກັບໂປໂລແລະໄດ້ຮັບເຊ່ືອ ໃນຄົນເຫລ່ົານ້ັນມີ ດີໂອນີຊໂີອ ຜູ້ເປັນສະມາຊິກສະພາອະ

ເຣໂອປາໂຄ ກັບຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ື ດາມາຣີ ແລະຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ 
 



18 ໂປໂລທີເ່ມອືງໂກຣນິໂທ  
Paul in Corinth 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນໂປໂລໄດ້ອອກຈາກກ ງຸອາແຖນໄປຍັງເມືອງໂກຣນິໂທ 
2 ຈ່ຶງພົບຄົນຢິວຄົນນ່ຶງຊ່ື ອາກິລາ ຊຶງ່ເກີດຢູ່ເມືອງປົນໂຕແຕ່ຫາກໍມາຈາກປະເທດອີຕາເລັຽກັບພັຣຍາຊື ່ປຊິະກິລາ 

ເພາະຈັກກະພັດກລາວດີໂອໄດ້ອອກດໍາຣັດສ່ັງໃຫ້ຊາວຢິວທັງປວງອອກຫນີຈາກກຸງໂຣມ ສ່ວນໂປໂລກໍໄປຫາເຂົາ 
ທັງສອງ 

3 ເພາະມອີາຊີບຢ່າງດຽວກັນ ໂປໂລຈ່ຶງໄດ້ໄປອາສັຍຢູ່ກັບເຂົາ ທັງສອງຝ່າຍເປັນຊ່າງເຮັດຜ້າເຕັນເຂົາຈ່ຶງເຮັດການ
ຮ່ວມກັນ 

4 ທຸກວັນຊະບາໂຕເຄີຍໂຈດຖຽງກັນໃນໂຮງທັມມະເທສນາ ຊກັຊວນພວກຢິວທັງພວກກຣີກໃຫ້ເຊື່ອ 
5 ແຕ່ເມ່ືອຊີລາກັບຕີໂມທຽວລົງມາຈາກແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ ໂປໂລໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນສລະເວລາທັງໝົດປະກາດພຣະທັມ 

ແລະເປັນພຍານແກ່ພວກຢິວວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄຣິດ 
6 ແຕ່ເມ່ືອພວກເຫລ່ົານ້ັນຂັດຂວາງແລະກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າ ໂປໂລຈ່ຶງສ່ັນເສ້ືອຜ້າຕ່ໍເຂົາ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìໃຫໂ້ທດຂອງ

ພວກທ່ານຕົກໃສ່ຫົວຂອງພວກທ່ານເອງ ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບ່ໍມີໂທດ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປເຮົາຈະໄປຫາພວກຕ່າງຊາດî 
7 ທ່ານຈ່ຶງອອກຈາກທ່ີນ້ັນແລ້ວເຂົາໄປໃນເຮືອນຂອງຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ຕີຕີໂຢຢູຊະໂຕເປັນຄົນນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ເຮືອນຂອງ

ທ່ານຢູ່ຖັດໂຮງທັມ 
8 ຝ່າຍກິສະໂປນາຍໂຮງທັມກັບທັງຄົວເຮືອນຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຊາວໂກຣິນໂທຫລາຍຄົນ 

ເມ່ືອໄດ້ຟັງແລ້ວກໍໄດ້ເຊ່ືອແລະຮັບບັບຕິສະມາ 
9 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວກັບໂປໂລທາງນິມິດໃນກາງຄືນວ່າ, ìຢ່າຊູຢ້່ານ ແຕ່ຈ່ົງປະກາດຕ່ໍໄປ ຢ່າມິດຢູ່  
10 ເພາະວ່າຝ່າຍເຮົາ ເຮົາຢູ່ກັບເຈ້ົາ ແລະຈະບ່ໍມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໂຈມຕີທໍາຮ້າຍເຈ້ົາ ດ້ວຍວ່າພົລເມືອງຂອງເຮົາໃນນະຄອນນ້ີ

ກມໍຫີລາຍî 
11 ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ອາສັຍຢູ່ປີນ່ຶງກັບຫົກເດືອນ ສ່ັງສອນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຖ້າມກາງເຂົາ 
12 ແຕ່ຄາວເມ່ືອຄາລິໂອນເປັນຜູ້ປົກຄອງແຂວງອາຂາຢາ ພວກຢິວໄດ້ພາກັນລຸກຮືຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ໂປໂລ ແລະພາທ່ານໄປສານ 
13 ຟ້ອງວ່າ, ìຄົນນ້ີຊັກຊວນຄົນທ ັງຫລາຍໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຕາມທາງຜິດກົດໝາຍî 
14 ເມ່ືອໂປໂລກໍາລັງຈະອອກປາກ ຝ່າຍຄາລີໂອນກ ກ່ໍາວແກ່ພວກຢິວວ່າ, ìໂອ ຊາວຢິວທັງຫລາຍ, ຖ້າເປ ນັເຣ່ືອງການ

ຜິດຫລືການຊ່ົວຊ້າປະການໃດປະການນ່ຶງ ສົມຄວນເຮົາຈະອົດຟັງພວກທ່ານ  
15 ແຕ່ຖ້າເປັນການໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງເຣ່ືອງຖ້ອຍຄວາມກັບຊ່ືຕ່າງໆ ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພວກທ່ານແລ້ວ ກໍໃຫ້ເປັນທຸຣະ

ຂອງພວກທ່ານເອງ ຝ່າຍເຮົາບ່ໍຢາກເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນເຣ່ືອງຢ່າງນ້ັນî 
16 ທ່ານຈ່ຶງໄລ່ພວກນ້ັນອອກໄປຈາກສານ 
17 ແລ້ວເຂົາພາກັນຈັບໂຊຊະເທເນສແທນນາຍໂຮງທັມໄປຂ້ຽນຕີຕ່ໍໜ້າສານ ສ່ວນຄາລີໂອນກໍບ່ໍເຂ້ົາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການ

ນ້ັນຈັກຢ່າງ 
 

ໂປໂລກບັຄນືເມອືງອນັຕໂີອກ  
Paulís Return to Antioch 

18 ສ່ວນໂປໂລເມ່ືອໄດ້ພັກຢູ່ກັບພວກພ່ີນ້ອງອີກຫລາຍວັນສົມຄວນ ກໍໄດ້ລາຈາກ ເຂົາຈ່ຶງລົງເຮືອສະເພົາເດີນທາງໄປສູ່
ແຂວງຊີເຣັຽ ແລະປີຊະກີລາກັບອາກີລາກໍໄປນໍາຢູ່ທ່ີເມືອງເກ ັນເຂໄອ ທ່ານໄດ້ແຖຫົວເພາະບະບົນຕົວໄວ້ 

19 ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງເມືອງເອເຟໂຊ ໂປໂລໄດ້ປະປີຊະກີລາກັບອາກີລາໄວ້ທ່ີນ້ັນ ແຕ່ທ່ານເອງໄດ້ເຂ້ົາໄປໂຈດຖຽງກັບ
ພວກຢິວໃນໂຮງທັມ 



20 ເມ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນຂໍໃຫ້ທ່ານຢູ່ຕ່ໍໄປທ່ານກໍບ່ໍຍອມ 
21 ແຕ່ໄດ້ລາເຂົາໄປໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າພຣະເຈ້ົາຊງົເຫັນຊອບເຮົາຈະກັບມາຫາພວກທ່ານອີກî ແລ້ວທ່ານໄດ້ຈາກເມືອງ

ເອເຟໂຊໄປທາງເຮືອສະເພາົ 
22 ເມ່ືອຈອດທ່ີເມືອງກາຍຊາເຣັຽແລ້ວທ່ານໄດ້ຂ້ຶນເມືອຄໍານັບຄຣິສຕະຈັກ ຈ່ຶງໄດ້ລົງໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອກ 
23 ເມ່ືອພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນຈັກຫວ່າງນ່ຶງແລ້ວ ທາ່ນໄດ້ອອກໄປຜ່ານແຂວງຄາລາເຕັຽ ແລະຟີເຄັຽຕາມລໍາດັບ ເພ່ືອຊ່ອຍຊູກໍາລັງ

ພວກສິດ 
 

ອາໂປໂລທີເ່ມອືງເອເຟໂຊ 
Ministry of Apollos 

24 ມຄົີນຢິວຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ອາໂປໂລ ເກີດໃນເມືອງອາເລັກຊັນເດັຽ ເປັນຄົນມີໂວຫານດີ ແລະຊໍານານຫລາຍໃນທາງພຣະຄັມພີ 
ທ່ານຜູ້ນ້ີມາຍັງເມືອງເອເຟໂຊ 

25 ອາໂປໂລນ້ີໄດ້ຮັບການອົບຮົມໃນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະມີໃຈຮ້ອນຮົນກ່າວສ່ັງສອນເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຖິງປານນ້ັນທ່ານກໍຮູ້ແຕ່ບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນເທ່ົານ້ັນ 

26 ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ກ່າວສ່ັງສອນດ້ວຍໃຈກ້າໃນໂຮງທັມ ແຕ່ເມ່ືອປ ຊີະກີລາແລະອາກີລາໄດ້ຟັງທ່ານແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງຕ້ອນຮັບ
ທ່ານມາອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລາຍຂ້ຶນ  

27 ເມ່ືອທ່ານຕັດສິນໃຈຈະຂ້າມໄປຍັງແຂວງອາຂາຢາ ພວກພ່ີນ້ອງໄດ້ໜຸນໃຈທ່ານ ແລະຂຽນຈົດໝາຍຝາກໄປເຖິງພວກ
ສິດທ່ີນ້ັນໃຫ້ຕ້ອນຮັບທ່ານໄວ້ ຄັນທ່ານໄປເຖິງແລ້ວ ທ່ານກໍຊ່ອຍເຫລືອຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ເຊ່ືອຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງ   
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

28 ເພາະທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບພວກຢິວຢ່າງແຂງແຮງຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍ ແລະຊ້ີຍົກຫລັກໃນພຣະຄັມພີອ້າງໃຫ້ເຫັນວ່າ  
ພຣະເຢຊແູມ່ນພຣະຄຣິດ 

  

19 ໂປໂລທີເ່ມອືງເອເຟໂຊ  
Paul in Ephesus 

1 ຂນະທ່ີໂປໂລຍັງຢູ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ໂປໂລໄດ້ເດີນທາງຜ່ານເຂດພາກເຫນືອແລະກໍມາເຖິງເມືອງເອເຟໂຊ ທ່ີນ້ັນທ່ານ
ໄດ້ພົບລູກສິດລາງຄົນ 

2 ຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍເຊ່ືອນ້ັນ ພວກທ່ານໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣີສຸດຫລືບ່ໍî ເຂົາຕອບວ່າ, ìບໍ ່ທີວ່່າມີ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນ້ັນກໍບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນî 

3 ໂປໂລຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນພວກທ່ານໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແນວໃດî ເຂົາຕອບວ່າ, ìບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນî 
4 ແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງບອກວ່າ, ìໂຢຮັນໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາກ່ຽວເຣ່ືອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່ ໂດຍ ບອກແກ່ພົລເມືອງ

ໃຫເ້ຊ່ືຜູ້ທ່ີຈະມາພາຍຫລັງຕົນ ຄືເຊື່ອໃນພຣະເຢຊîູ 
5 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ 
6 ເມ່ືອໂປໂລໄດ້ວາງມືໃສ່ເຂົາແລ້ວ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍສະເດັດມາເທິງເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນປາກພາສາແປກໆແລະ

ໄດ້ທໍານວາຍ 
7 ຊາຍເຫລ່ົານ້ັນມີປະມານສິບສອງຄົນ 
8 ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ເຂ້ົາໄປກ່າວສົນທະນາໃນໂຮງທັມດ້ວຍໃຈກ້າໃນລະຫວ່າງສາມເດືອນໂຈດຖຽງແລະຊັກຊວນໃຫ້ເຊື່ອ

ໃນສ່ິງທ່ີກ່າວເຖິງຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ 



9 ແຕ່ລາງຄົນມີໃຈແຂງກະດ້າງບ່ໍຍອມເຊ່ືອ ແລະກ່າວຫຍາບຊ້າເຣ່ືອງທາງນ້ັນຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍ ໂປໂລຈ່ຶງແຍກອອກ
ຈາກເຂົາແລະຄັດເອົາພວກລູກສິດໄປນໍາ ແລະທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງໃນຫ້ອງປະຊ ມຸຂອງທ່ານຕີຣາໂນທຸກໆວັນ 

10 ການນ້ີມີຢູ່ເປັນເວລາສອງປີ ຈົນວ່າຄົນທັງຫລາຍທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນແຂວງອາເຊັຽ ທັງພວກຢິວແລະພວກກຣີກໄດ້ຍິນພຣະ
ທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

ລກູຊາຍຂອງຊະເກວາ 
The Sons of Sceva 

11 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ໂປໂລເຮັດການອິດທິຣິດອັນແປກປລາດ 
12 ຈົນເຂົາໄດ້ນໍາເອົາຜ້າເຊັດເຫ່ືອກັບຜ້າກັນເປ້ືອນຈາກຕົວຂອງໂປໂລໄປວາງໃສ່ຄົນປ່ວຍໄຂ້ພຍາດຕ່າງໆກໍຫາຍແລະ

ຜີຮ້າຍກໍອອກໄປ 
13 ແຕ່ພວກຢິວບາງຄົນທ່ີທຽວໄປເປັນໝໍໄລ່ຜີ ພຍາຍາມໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂັບໄລ່ຜີວ່າ, ìກູບັງຄັບສູໂດຍ

ພຣະເຢຊຊ່ຶູງໂປໂລປະກາດນ້ັນ 
14 ອັນນ່ຶງມີຢິວຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ຊະເກວາ ເປັນປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ມີລູກຊາຍເຈັດຄົນທ່ີເຮັດການຢ່າງນ້ັນ 
15 ສ່ວນຜີຮ້າຍໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ, ìພຣະເຢຊູເຮົາກໍລ້ືງເຄີຍ ໂປໂລເຮົາກໍຮູ້ຈັກ ແຕ່ພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃດî 
16 ຄົນທ່ີມີຜີສິງຢູ່ນ້ັນໄດ້ໂດດໃສ່ເຂົາແລະໃຊ້ອໍານາດຊະນະເຂົາໄດ້ ຈົນເຂົາປົບຫນີອອກຈາກເຮືອນຕົວເປ່ົາແລະເປັນ

ບາດ 
17 ເຣ່ືອງນ້ີກໍໄດ້ລືກັນໄປເຖິງຫູຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ ທັງພວກຢິວແລະພວກກຣີກ ແລະຄົນທັງປວງກໍພາກັນ

ມຄີວາມຢ້ານກົວ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາກໍເປັນທ່ີຍົກຍໍສໍຣະເສີນ 
18 ມຫີລາຍຄົນທ່ີເຊ່ືອແລ້ວໄດ້ມາສາຣະພາບແລະເປີດເຜີຍການທ່ີເຂົາເຄີຍເຮັດ 
19 ມຫີລາຍຄົນທ່ີໃຊເ້ວດມົນຄາຖາໄດ້ເອົາຕໍາຣາຂອງຕົນມາເຜົາໄຟເສັຽຕ່ໍໜ້າຄົນທັງປວງ ຕໍາຣາເຫລ່ົານ້ັນຄິດຣາຄາ

ເປັນເງິນຫ້າໝ່ືນຫລຽນ 
20 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງບັງເກີດຜົນຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະມີຊຍັຊະນະຢູ່ດ້ວຍຣິດ 

The Riot in Ephesus 

21 ພາຍຫລັງເຫດການເຫລ່ົານ້ີໂປໂລຕັດສີນໃຈ ວ່າຈະໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໂດຍຜ່ານແຂວງມາເກໂດເນັຽ ແລະແຂວງ
ອາຂາຢາ ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìເມ່ືອໃດໄປທາງນ້ັນຈະຕ້ອງເຫັນກຸງໂຣມເໝືອນກັນî 

22 ທ່ານຈ່ຶງໃຊ້ຜູ້ຊ່ອຍຂອງຕົນສອງຄົນ ຄືຕີໂມທຽວກັບເອຣາຊະໂຕ ໄປຍັງແຂວງມາເກໂດເນັຽ ຝ່າຍທ່ານເອງກ ຍັໍງພັກຢູ່
ຫວ່າງນ່ຶງທ່ີແຂວງອາເຊັຽ 
 

ການອລົຫນົຫວຸນ້ວາຍທີເ່ມືອ່ເອເຟໂຊ 
23 ໃນຄາວນ້ັນໄດ້ເກີດການຫວຸ້ນວາຍອັນໃຫຍ່ກ່ຽວເຣ່ືອງທາງນ້ັນ 
24 ດ້ວຍມີຄົນນ່ຶງຊ່ື ເດເມທິໂອ ເປັນຊ່າງເງິນ ໄດ້ເອົາເຮັດຮູບວິຫານຂອງພຣະອາເຕມາ ເປັນເຫດໃຫ້ພວກຊ່າງໄດ້ມີງານ

ຫລວງຫລາຍ 
25 ດ່ັງນ້ັນເດເມທິໂອຈ່ຶງເອ້ີນບັນດານາຍຊ່າງ ແລະຄົນທ່ີເຮັດການຄ້າຍຄືກັນມາປະຊຸມ ແລ້ວກ່າວວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍ

ເອີຍ, ພວກທ່ານຊາບຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຊັບສີນເງິນທອງມາກໍເພາະເຮັດການນ  ້ີ 
26 ແລະທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຮູ້ເຫັນຢູ່ວ່າບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈໍາເພາະໃນເມືອງເອເຟໂຊເມືອງດຽວ ແຕ່ເກືອບທ່ົວແຂວງອາເຊັຽ ໂປ

ໂລຜູ້ນ້ີໄດ້ຊກັຊວນຄົນຫລາຍສົມຄວນໃຫ້ຫລົງໄປ ໂດຍກ່າວວ່າ ìພຣະທ່ີສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍມືມະນຸດນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ
ແທ້ໆî 



27 ເປັນຫນ້າຢ້ານວ່າບ່ໍແມ່ນແຕ່ອາຊີບຂອງພວກເຮົາຈະເສັຽຊ່ືສຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ພຣະວິຫານກັບສະຖານທ່ີນະມັສການ
ຂອງພຣະມະຫາອາເຕມາຈະຖືກໝ່ິນປມາດເໝືອນກັນ ແລະນາງພຣະນ້ັນຊ່ຶງເປັນທ່ີນັບຖ ືຂອງບັນດາຊາວອາເຊັຽກັບ
ໝົດທັງໂລກຈະຕົກຕ່ໍາຈະສ້ິນສະງ່າຣາສີî 

28 ຄັນຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນຄຽດແຄ້ນແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìພຣະອາເຕມາຂອງຊາວເອເຟໂຊເປັນໃຫຍ່î 
29 ແລ້ວໄດ້ເກີດອົລຫົນຫວຸ້ນວາຍຂ້ຶນທ່ົວທງັເມືອງເຂົາໄດ້ຈັບເອ າົຄາໂຢກັບອາຣິດຕາໂຂຊາວມາເກໂດເນັຽ ຜູ້ເປັນ

ເພ່ືອນເດີນທາງຮ່ວມກັບໂປໂລດຶງລາກແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນສນາມລະຄອນ 
30 ຝ່າຍໂປໂລມີໃຈຢາກເຂ້ົາໄປໃນຖ້າມກາງປະຊາຊົນ ແຕ່ພວກລູກສິດບ່ໍຍອມໃຫ້ໄປ 
31 ມລີາງຄົນໃນພວກຜູ້ປົກຄອງແຂວງອາເຊັຽເໝືອນກັນ ຊ່ຶງເປັນສະຫາຍຂອງໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປອ້ອນວອນ ຂໍຫ້າມບ່ໍ

ໃຫໂ້ປໂລເຂ້ົາໄປໃນສນາມລະຄອນ 
32 ອັນນ່ຶງ, ຄົນທັງຫລາຍຕ່າງຄົນຕ່າງຮ້ອງຂ້ຶນ ເພາະວ່າທ່ີປະຊຸມຫວຸ້ນວາຍຫລາຍ ແລະຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາ

ມາປະຊຸມກັນດ້ວຍເຣ່ືອງໃດ 
33 ມລີາງຄົນໃນພວກເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ແນະນໍາອາເລັກຊັນໂດຊຶງ່ເປັນຄົນທ່ີພວກຢວິໃຫອ້ອກໄປຂ້າງຫນ້າ ອາເລັກຊັນໂດ

ຈ່ຶງກວັກມືໝາຍຈະແກ້ແທນຕ່ໍໜ້າປະຊາຊນົ 
34 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາສັງເກດຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຄົນຢິວ ເຂົາທັງປວງຈ່ຶງຮ້ອງເປັນສຽງດຽວກັນຢູ່ປະມານສອງຊ່ົວໂມງວ່າ, ìພຣະອາ

ເຕມາຂອງຊາວເອເຟໂຊເປັນໃຫຍ່î 
35 ເມ່ືອເລຂາທິການເທສບານໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນງຽບລົງແລ້ວຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຊາວເອເຟໂຊທັງຫລາຍເອີຍ, ມີຜູ້ໃດໜໍທ່ີບ່ໍຮູ້

ວ່າຊາວເອເຟໂຊນ້ີເປັນຜູ້ຮັກສາດູແລວິຫານຂອງນາງພຣະມະຫາອາເຕມາ ແລະສ່ິງສັກສິດທ່ີຕົກມາຈາກຟ້າ 
36 ບັດນ້ີດ້ວຍການທັງຫລາຍອັນຖຽງບ່ໍໄດ້ນ້ີ ທາ່ນທັງຫລາຍຄວນສງົບລົງ ຢ່າເຮັດອັນໃດດ້ວຍຮີບຮ້ອນ 
37 ດ້ວຍວ່າພວກທ່ານໄດ້ນໍາເອົາຄົນເຫລ່ົານ້ີມາ ກໍບ່ໍແມ່ນເຂົາເປັນຄົນປຸ້ນວິຫານ ຫລືໝ່ິນປມາດນາງພຣະຂອງພວກເຮົາ 
38 ເຫດສັນນ້ີຖ້າແມ່ນເດເມທິໂອກັບພວກຊ່າງທ່ີມອີາຊີບຢ່າງດຽວກັນເປັນຄວາມກັບຜູ້ໃດ ວັນກໍານົດທ່ີຈະວ່າຄວາມກໍມີ 

ຜູ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງກໍມີ ໃຫ້ເຂົາມາຟ້ອງກັນສາ 
39 ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານມີຂ້ໍຫາອັນໃດອີກ ກໍໃຫ້ຊາໍຮະກັນໃນທ່ີປະຊຸມສາມັນ 
40 ເພາະໜ້າຢ້ານວ່າພວກເຮົາຈະຖືກຟ້ອງວ່າເປັນຜູ້ກ່ໍການຫວຸ້ນວາຍຂ້ຶນໃນວັນນ້ີ ເພາະພວກເຮົາບ່ໍອາດຍົກຂ້ໍໃດມາ

ອ້າງເປັນສາຍເຫດພໍແກ່ການຫວຸ້ນວາຍນ້ີໄດ້î 
41 ເມ່ືອກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວທ່ານກໍສ່ັງໃຫ້ເລີກປະຊຸມ 
 

20 ໂປໂລໄປຍງັແຂວງມາເກໂດເນຽັແລະປະເທດກຣກີ  
Paul Goes to Macedonia and Greece 

1 ເມ່ືອການວຸ້ນວາຍສງົບລົງແລ້ວໂປໂລໄດ້ເອ້ີນພວກສິດມາ ຈ່ຶງກ່າວໜຸນນ້ໍາໃຈເຂົາ ແລ້ວລາອອກເດີນທາງໄປຍັງ
ແຂວງມາເກໂດເນັຽ 

2 ເມ່ືອຜ່ານເຂດນ້ັນໄປທ່ານໄດ້ກ່າວໜຸນນ້ໍາໃຈເຂົາຫລາຍຢ່າງ ແລ້ວກ ມໍາເຖິງປະເທດກຣີກ 
3 ທ່ານໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນສາມເດືອນ ເມ່ືອທ່ານຈວນຈະລົງເຮືອໄປຍັງແຂວງຊີເຣັຽ ພວກຢິວໄດ້ຄຶດປອງຮ້າຍໃສ່ທ່ານ ແລ້ວ

ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຕ້ັງໃຈຈະກັບຄືນໄປທາງຜ່ານແຂວງມາເກໂດເນັຽ 
4 ຄົນທ່ີໄປກັບໂປໂລຄືໂຊປາໂທລູກຊາຍຂອງປີໂຣໄທເມືອງເບຣອຍອາ ອາຣິດຕາໂຂກັບຊະກຸນໂດໄທເມືອງເທຊະໂລ

ນິກ ຄາໂຍໄທເມືອງເດຣະເບ ແລະຕີໂມທຽວ ຕີຂີໂກກັບໂທຟີໂມຊາວແຂວງອາເຊັຽ 
5 ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ລ່ວງໜ້ ້າໄປກ່ອນແລະຄອຍຖ້າພວກເຮົາຢູເ່ມືອງໂທອາດ 



6 ເມ່ືອວັນເທສການເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອລ່ວງໄປແລ້ວ ຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກເມືອງຟີລິບປອຍໄປທາງເຮືອສະເພົາ ໃນ
ລະຫວ່າງຫ້າວັນກໍມາເຖິງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເມືອງໂທອາດແລະໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນເຈັດວັນ 
 

ໂປໂລຢຽ້ມຢາມເມອືງໂທອາດເປນັເທືອ່ສດຸທາ້ຍ 
Paulís Farewell Visit to Troas 

7 ໃນວັນຕ້ົນສັປດາພວກເຮົາໄດ້ປະຊຸມກັນທໍາພິທີຫັກເຂ້ົາຈ່ີ ໂປໂລໄດ້ສົນທະນາປາສັຍກັບເຂົາ ເພາະວ່າວັນຫນ້ານ້ັນ
ໝາຍໃຈຈະລາເຂົາໄປ ທ່ານໄດ້ກ່າວຍືດຍາວໄປຈົນເຖິງທ່ຽງຄືນ 

8 ໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງທ່ີພວກເຮົາປະຊຸມກັນນ້ັນມີໂຄມໄຟຫລາຍໜ່ວຍ 
9 ແລະມຊີາຍຫນຸ່ມຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ຢູຕ ໂີຂ ນ່ັງຢູ່ທ່ີປ່ອງຢ້ຽມເຫງົານອນເຕັມທີ ແລະເນ່ືອງຈາກໂປໂລກ່າວດົນນານໄປຄົນນ້ັນ

ທົນຕ່ໍຄວາມເຫງົານອນບ່ໍໄດ້ ຈ່ຶງຫລັບໄປເລີຍຕົກລົງຈາກຊ້ັນທີສາມ ເມ່ືອເຂົາຍົກຂ້ຶນກໍເຫັນວ່າເຂົາຕາຍເສັຽແລ້ວ 
10 ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ລົງໄປກ້ົມຕົວກອດຜູ້ນ້ັນແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìຢ່າຫວຸ້ນວາຍໃຈເພາະຊີວິດຍັງຢູ່ໃນຕົວເຂົາî 
11 ຄັນໂປໂລຂ້ຶນເມືອແລະຫັກເຂ້ົາຈ່ີຮັບປະທານແລ້ວ ກໍສົນທະນາກັບເຂົາຕ່ໍໄປອີກດົນນານສົມຄວນຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊ້ົາ 

ແລ້ວທ່ານໄດ້ຈາກເຂົາໄປ 
12 ແລ້ວເຂົາໄດ້ນໍາເອົາຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ຍັງເປັນຢູ່ນ້ັນໄປ ໂດຍມີຄວາມຍິນດີບ່ໍໃຊ່ນ້ອຍ 

 

ໂປໂລເດນີທາງຈາກເມອືງໂທອາດໄປເຖງິເມອືງມເີລໂດ 
The Voyage from Troas to Miletus 

13 ຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ລົງເຮືອກ່ອນຈ່ຶງເດີນທາງນ້ໍາໄປເຖິງເມືອງອາໂຊ ຫມາຍໃຈວ່າຈະຮັບໂປໂລຂ້ຶນເຮືອທ່ີນ້ັນ ດ້ວຍວ່າ
ທ່ານເອງໄດ້ຈັດໄວ້ຢ່າງນ້ັນ ເພາະທ່ານໝາຍໃຈວ່າຈະໄປທາງບົກ 

14 ຄັນທ່ານພົບພວກເຮົາທີເ່ມືອງອາໂຊແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຮັບທ່ານຂ້ຶນເຮືອມາຍັງເມືອງມີເຕເລເນ 
15 ຄັນອອກຈາກທ່ີນ້ັນວັນນ່ຶງແລ້ວ ກໍມາເຖິງບ່ອນທ່ີຢູ່ຊ່ືກັບເກາະຂີໂອ ວັນທີສອງກໍມາຈອດທ່ີເກາະຊາໂມ ແລະອີກວັນ

ນ່ຶງກໍມາເຖິງເມືອງມເີລໂຕ 
16 ດ້ວຍໂປໂລໄດ້ຕ້ັງໃຈວ່າຈະກາຍເມືອງເອເຟໂຊໄປເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄ້າງຢູ່ເຫິງໃນແຂວງອາເຊັຽ ເພາະທ່ານຟ້າວຢາກໃຫ້ເຖິງ

ກຸງເຢຣູຊາເລ ມັຖ້າເປັນໄດ້, ກໍໃຫທັ້ນວັນເທສການເພັນເຕຄໍສະເຕ 
 

ໂປໂລກາ່ວປາສຍັເປນັເທືອ່ສດຸທາ້ຍຕໍ່ພວກເຖົາ້ແກທ່ີເ່ມືອງເອເຟໂຊ 
Paul speaks to the Ephesian Elders 

17 ໂປໂລຈ່ຶງໃຊ້ຄົນຈາກເມືອງມີເລໂຕໄປຍັງເມືອງເອເຟໂຊ ເຊີນເອົາພວກເຖ້ົາແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນມາ 
18 ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍກໍຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າ ຕັງ້ແຕ່ວັນທໍາອິດທ່ີເຮົາຍ່າງເຂ້ົາມາໃນ

ແຂວງອາເຊັຽ ທຸກເວລາທ່ີເຮົາຢູ່ກັບພວກທ່ານເຮົາໄດ້ເຮັດແນວໃດ 
19 ເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍການຖ່ອມໃຈທຸກຢ່າງ ດ້ວຍນ້ໍາຕາໄຫລ ແລະດ້ວຍການຖືກທົດລອງທ່ີບັງເກີດແກ່

ເຮົາ ດ້ວຍພວກຢິວຄຶດປອງຮ້າຍຕ່ໍເຮົາ 
20 ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດອັນເປັນຄຸນປໂຍດແກ່ພວກທ່ານ ເຮົາບ່ໍໄດ້ທ ໍ ້ຖອຍຈາກການປະກາດແລະສ່ັງສອນພວກທ່ານ ໃນທ່ີປະ

ຊຸມແລະຕາມບ້ານຕາມເຮືອນ 
21 ທັງເຕືອນສະຕິຢ່າງໜັກແໜ ນ້ໃຫ້ພວກຢິວແລະພວກກຣີກ ເຖິງເຣ່ືອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຈໍາເພາະພຣະເຈ້ົາ 

ແລະຄວາມເຊ່ືອຈໍາເພາະພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 



22 ແລະເບ່ິງແມ, ບັດນ້ີພຣະວິນຍານຜູກພັນເຮົາ ຈ ຶ ່ງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າຈະມີອັນໃດບັງ
ເກີດແກ່ເຮົາທ່ີນ້ັນ 

23 ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເຕືອນສະຕິເຮົາໃນທຸກໆບ້ານທຸກເມືອງວ່າ ເຄ່ືອງຜູກມັດແລະຄວາມທຸກລໍາບາກ
ຄອຍຖ້າເຮົາຢູ່ 

24 ແຕ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ຖືວ່າຊີວິດຂອງເຣົາເປັນຂອງມີຄ່າແກ່ເຮົາຢ່າງໃດເພ່ືອເຮົາຈະເຮັດໜ້າທ່ີຂອງເຮົາ ແລະຈະໄດ້ປະຕິບັດ
ງານທ່ີໄດ້ຮ ບັມອບໝາຍຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ສໍາເຣັດ ຄືທີຈ່ະເປັນພຍານຢ່າງຄົບຖ້ວນເຖິງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ
ກ່ຽວກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ 

25 ແລະເບ່ິງແມ, ເຣົາຜູ້ທ່ີທຽວໄປປະກາດເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຖ້າມກາງທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນ ບັດນ້ີເຮົາ
ຊາບຢູ່ວ່າຝ່າຍພວກທ່ານຈະບ່ໍເຫັນໜ້າເຮົາອີກຕ່ໍໄປ 

26 ເຫດສັນນ້ັນວັນນ້ີເຮົາຢືນຢັນຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍ ເຮົາບ່ໍມີໂທດໃນຊາຕາກັມຂອງທ່ານທຸກຄົນ 
27 ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ທ້ໍຖອຍຈາກການປະກາດພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ 
28 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງຕົວເອງໃຫ້ດີ ແລະລະວັງຮັກສາຝູງແກະທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງຕ້ັງພວກທ່ານໄວ້ໃຫ້

ເປັນຜູ້ດູແລ ເພ່ືອບໍາຣຸງລ້ຽງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີພ່ຣະອົງຊົງໄຖ່ມາດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງ 
29 ເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າເມ່ືອເຮົາຈາກໄປແລ້ວ ຈະມີຫມາໄນຕົວຮ້າຍເຂ້ົາມາໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານ ມັນຈະບ່ໍເວ້ັນຊີວິດຂອງຝູງ

ແກະ 
30 ຈະມີຊາຍລາງຄົນເກີດມາຈາກພວກທ່ານເອງກ່າວປ້ີນຄວາມຈິງ ເພ່ືອຊັກຊວນພວກສິດໃຫ້ຫລົງຕາມເຂົາໄປ 
31 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງເຝ ົ ້າລະວັງແລະຈ່ືຈໍາໄວວ່້າ ໃນລະຫວ່າງສາມປີທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ່ອນໃນການ

ເຕືອນສະຕິທ່ານທຸກຄົນດ້ວນນ້ໍາຕາໄຫລ 
32 ເຫດສັນນ້ັນ, ບັດນ້ີເຮົາຝາກທ່ານທັງຫລາຍໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະກັບພຣະທັມອັນປະກອບດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະ

ອົງ ຊຶ່ງມຣິີດອາດສາມາດສ້າງພວກທ່ານຂ້ຶນໄດ້ ແລະໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບມໍຣະດົກດ້ວຍກັນກັບບັນດາຜູ້ຖືກຊົງຊາໍຮະ
ໃຫບໍ້ຣິສຸດ 

33 ເຮົາບ່ໍໄດ້ໂລບເອົາເງິນ ເອົາຄໍາ ຫລືເສ້ືອຜ້າຂອງຜູ້ໃດ 
34 ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍກໍຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າ ມທັືງສອງຂອງເຮົານ້ີແຫລະ, ໄດ້ຮັບໃຊ້ຈັດຫາສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການກັບພວກທ່ີຢູ່

ນໍາເຮົານ  ້ັນ 
35 ໃນການທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນວ່າຄວນຈະຊ່ອຍຄົນທ່ີມີແຮງນ້ອຍ ດ້ວຍເຮັດການໜັກ

ຫນ່ວງດ່ັງນ້ີ ໂດຍລະນຶກເຖິງພຣະທັມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ ທ່ີຊົງກ່າວແລ້ວວ່າ ìການໃຫ້ເປັນເຫດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ
ຫລາຍກວ່າການຮັບî 

36 ເມ່ືອໂປໂລກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວທ່ານກໍຄຸເຂ່ົາລົງໄຫວ້ວອນກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
37 ເຂົາທຸກຄົນຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ຫລາຍ ແລະພາກັນກອດຄໍທ່ານຈູບຊົມຢ່າງຮັກແພງ 
38 ເຂົາມີຄວາມທຸກໃຈຫລາຍຍ້ອນຄໍານ້ີຫລາຍກວ່າຂ້ໍອ່ືນໆ ຄືຄໍາທ່ີທ່ານກ່າວວ່າເຂົາຈະບ່ໍເຫັນໜ້າທ່ານອີກ ແລ້ວເຂົາໄດ້

ພາກັນໄປສ່ົງທ່ານເຖິງເຮືອ 
 

21 ໂປໂລເດນີທາງເມອືກງຸເຢຣຊູາເລມັ  
Paulís Journey to Jerusalem 

1 ເມ່ືອເຮົາໄດ້ລາພັດພາກຈາກເຂົາໄປແລ້ວ ກໍໄດ້ລົງເຮືອສະເພົາໄປເຖິງເກາະໂກດຕາມທາງກົງ ອີກວນັນ່ຶງກໍາມາເຖິງ
ເກາະໂຣໂດ ເມ່ືອອອກຈາກທ່ີນ້ັນກໍມາເຖິງເມືອງປາຕາຣາ 

2 ເມ່ືອໄດ້ພົບເຮືອລໍານ່ຶງທ່ີຈະຂ້າມໄປແຂວງຟອຍນິເກ ພວກເຮົາຈ່ຶງລົງເຮືອລໍານ້ັນຕ່ໍໄປ 



3 ເມ່ືອຫລຽວເຫັນເກາະກຸບໂຣແລ້ວ ພວກເຮົາເວ້ັນເກາະນ້ັນຂ້າງຊ້າຍ ແລ້ວໄປເຖິງແຂວງຊີເຣັຽ ແລະຈອດເຮືອທ່ີທ່າ
ເມືອງຕີເຣເພາະຈະເອົາຂອງບັນທຸກຂ້ຶນທ່ີນ້ັນ 

4 ເມ່ືອໄດ້ພົບພວກສິດແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນເຈັດວັນ ສິດເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ບອກໂປໂລໂດຍພຣະວິນຍານບ່ໍໃຫ້ທ່ານ
ຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

5 ແຕ່ເມ່ືອຄົບເຈັດວັນແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ອອກເດີນທາງຕ່ໍໄປ ພວກສິດທັງໝົດພ້ອມທັງເມັຽແລະລູກໄດ້ໄປສ່ົງພວກເຮົາ
ນອກເມືອງ ແລ້ວເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ພາກ ນັຄຸເຂ່ົາລົງໄຫວ້ວອນທ່ີຫາດຊາຍ 

6 ແລະຄໍານັບລາຊ່ຶງກັນແລະກັນ ພວກເຮົາກໍລົງເຮືອ ສ່ວນເຂົາກໍພາກັນກັບບ້ານ 
7 ເມ່ືອສຸດການເດີນທາງຈາກເມືອງຕີເຣ ກໍມາເຖິງເມືອງປະໂຕເລມາຍ ພວກເຮົາໄດ້ຄໍານັບພວກພ່ີນ້ອງແລະພັກຢູ່ກັບ

ເຂົາວັນນ່ຶງ 
8 ຕົກມ້ືໜ້າມາພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປຈ່ຶງມາເຖິງເມືອງກາຍຊາເຣັຽ ແລະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຟີລິບຜູ້ປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍາພວກເຈັດຄົນນ້ັນ ພວກເຮົາກໍພັກຢູ່ກັບທ່ານ 
9 ອັນນ່ຶງ, ທ່ານຜູ້ນ້ີມີລູກສາວສ່ີຄົນ ຊ  ່ຶງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຍັງເປັນສາວປອດຢູ່ 
10 ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ພັກຢູ່ຫັ້ນຫລາຍວັນແລ້ວ ມໝໍີທໍານວາຍຜູ້ນ່ຶງລົງມາຈາກແຂວງຢູດາຍຊ່ື ອາຄະໂບ 
11 ເມ່ືອມາເຖິງພວກເຮົາແລ້ວ ອາຄະໂບໄດ້ເອົາສາຍຮັດແອວຂອງໂປໂລມັດຕີນມັດມືຂອງຕົນ ແລ້ວກ່າວວ່າ, ìພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຢ່າງດຽວກັນນ້ີແຫລະ, ພວກຢິວທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະມັດຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງສາຍຮັດແອວນ້ີ
ໄວ້ ແລ້ວຈະມອບທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຕ່າງຊາດî 

12 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຝ່າຍພວກເຮົາກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຫ້ັນ ໄດ້ອ້ອນວອນໂປໂລບ່ໍໃຫ້ຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
13 ຝ່າຍໂປໂລຕອບວ່າ, ìເຫດສັນໃດທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາຊ້ໍາໃຈ ດ້ວຍເຮົາເຕັມໃຈພ້ອມແລ້ວບ່ໍ

ໃຊທ່ີ່ຈະໃຫ້ເຂົາຜູກມັດເຮົາໄວ້ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຮົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຕາຍຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລ ັມ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຢຊເູຈ້ົາî 

14 ເມ່ືອທ່ານບ່ໍຍອມຟັງຕາມຄໍາຊັກຊວນພວກເຮົາກໍບ່ໍຊັກຊວນອີກ ມແີຕ່ກ່າວວ່າ, ìຂໍໃຫເ້ປັນໄປຕາມພຣະທັຍຂອງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນî 

15 ຫລັງຈາກນ້ັນພວກເຮົາໄດ້ຈັດແຈງເອົາສ່ິງຂອງ ແລ້ວຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
16 ມລູີກສິດລາງຄົນທ່ີມາຈາກເມືອງກາຍຊາເຣັຽໄດ້ໄປນໍາພວກເຮົາ ເຂົາໄດ້ພາພວກເຮົາໄປຫາຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ມະນາໂຊນໄທ

ເກາະກຸບໂຣເປັນລູກສິດເກ່ົາແກ່ ຊ່ຶງເຮົາຈະພກັອາສັຍຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນ 
 

ໂປໂລຢຽ້ມຢາມຢາໂກໂບ  
Paul Visits James at Jerusalem 

17 ເມ່ືອພວກເຮົາມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພວກພ່ີນ້ອງກໍຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
18 ຕົກມ້ືຫນ້າມາໂປໂລກັບເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາຢາໂກໂບ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ທັງປວງກໍຢູ່ພ້ອມກັນທ່ີນ້ັນ 
19 ເມ່ືອໂປໂລໄດ້ຄໍານັບທ່ານເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ ຈ່ຶງໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດການທັງປວງຕາມລໍາດັບ ຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດກະທໍາ

ໃນໝູ່ຄົນຕ່າງຊາດໂດຍການປະຕິບັດຂອງຕົນ 
20 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວເຂົາໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແລະເວ້ົາຕ່ໍໂປໂລວ່າ, ìອ້າຍເອີຍ, ເຈ້ົາເຫັນວ່າມີພວກຢິວເປັນຈໍາ

ນວນຫລາຍໝ່ືນໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອ ເຂົາທັງປວງມີໃຈຮ້ອນຮົນຝ່າຍການຖືພຣະບັນຍັດ 
21 ເຂົາໄດ້ຍິນຂ່າວເຖິງເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາເຄີຍສ່ັງສອນພວກຢິວທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນໝູ່ຊົນຕ າ່ງຊາດ ໃຫ້ຖ້ິມໂມເຊເສັຽແລ້ວກ່າວວ່າ

ບໍ່ໃຫລູ້ກຂອງເຂົາຮັບພິທີຕັດ ຫລືທຽວໄປຕາມຮີດຄອງເກ່ົາ 
22 ເຣ່ືອງນ້ີຈະເປັນຢ່າງໃດ ຄົນທັງປວງຊາບວ່າເຈ້ົາໄດ້ມາແລ້ວ 



23 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ີ ຕາມທ່ີເຮົາຈະບອກເຈ້ົາ ຄືວ່າເຮົາມີຊາຍສ່ີຄົນທ່ີໄປບະບົນຕົວໄວ້ 
24 ເຈ້ົາຈ່ົງພາຄົນເຫລ່ົານ້ີໄປຊໍາຮະຕົວດ້ວຍກັນກັບເຂົາ ແລະເສັຽເງິນແທນເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະແຖຫົວ ແລ້ວຄົນທັງຫລາຍ

ຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າຄວາມທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງເຈ້ົານ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງຈັກຂ້ໍ ແຕ່ເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ຍຶດຖືແລະປະຕິບັດຕາມພຣະບັນ
ຍັດຢູ່ 

25 ແຕ່ສ ວ່ນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຊ່ືອແລ້ວນ້ັນ ຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງຄວາມໃຫ້ເຂົາຊາບວ່າ ເຮົາໄດ້ລົງຄວາມເຫັນໃຫ້ເຂົາ
ເວ້ັນເສັຽຈາກການກິນຂອງຖວາຍແກ່ພຣະທຽມ ຈາກການກິນເລືອດ ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍ ແລະຈາກການຜິດ
ຊາຍຍິງî 

26 ໂປໂລຈ່ຶງພາສ່ີຄົນໄປ ແລະໃນວັນໜ້ານ້ັນໄດ້ຊໍາຮະຕົວດ້ວຍກັນກັບເຂົາ ແລ້ວຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ປະ
ກາດວັນທ່ີການຊໍາຮະນ້ັນສໍາເຣັດ ຄືວັນທ່ີຈະນໍາເຄ່ືອງບູຊາມາຖວາຍເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນທຸກຄົນ 
 

ໂປໂລຖກືຈບັໃນບຣໍເິວນພຣະວຫິານ  
Paul arrested in the Temple 

27 ຄັນເກືອບຈະສ້ິນສຸດເຈັດວັນນ້ັນແລ້ວ ພວກຢິວທ່ີມາຈາກແຂວງອາເຊັຽ ເມືອ່ເຫັນໂປໂລໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ຈ່ຶງ
ຍົວະຍົງປະຊາຊົນແລ້ວລົງມືຈັບໂປໂລ 

28 ໂດຍຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງມາຊ່ອຍກັນ ຄົນນ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ທ່ີສ່ັງສອນຄົນທັງປວງທຸກທ່ີທຸກບ່ອນ
ໃຫເ້ປັນສັດຕຣູຕ່ໍຊົນຊາດຂອງເຮົາ ຕ່ໍພຣະບັນຍັດ ແລະຕ່ໍສະຖານທ່ີນ້ີແລະຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ ເຖິງແມ່ນເປັນຄົນກຣີກ
ກໍຕາມ ມັນກໍຍັງພາເຂົາເຂ້ົາມາໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ສະຖານທ່ີອັນສັກສິດນ້ີຊ່ົວມົວໝອງໄປî 

29 ເພາະແຕ່ກ່ອນຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເຫັນໂທຟີໂມໄທເອເຟໂຊ ຢູ່ກັບໂປໂລໃນເມືອງ ເຂົາຈ່ຶງນຶກວ່າໂປໂລໄດ້ພາກຄົນນ້ັນ
ເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ 

30 ແລ້ວຄົນທັງເມືອງກໍຮືກັນຂ້ຶນ ພົລເມືອງກໍແລ່ນເຂ້ົາໄປຮ່ວມກັນ ແລະຈັບໂປໂລລາກອອກຈາກບໍຣິເວນພຣະວິຫານ 
ແລະກໍອັດປະຕູເສັຽທັນທີ 

31 ຂນະທ່ີເຂົາພຍາຍາມຈະຂ້າໂປໂລຢູ່ ຂ່າວນ້ັນໄດ້ລືໄປຍັງຜູ້ຍັງຄັບກອງພັນ ວ່າກຸງເຢຣູຊາເລັມທັງໝົດເກີດການຫວຸ້ນ
ວາຍຂ້ຶນ 

32 ໃນທັນໃດນ້ັນນາຍພັນຈ່ຶງນໍາເອົາພົນທະຫານກັບນາຍຮ້ອຍແລ່ນລົງໄປຍັງຝູງຄົນ ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນເມ່ືອໄດ້ເຫັນ
ນາຍພັນແລະພວກທະຫານມາຈ່ຶງຢຸດຕີໂປໂລ 

33 ນາຍພັນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃກ້ແລະຈັບໂປໂລ ໂດຍສ່ັງເອົາໂສ້ສອງເສ້ັນມາຜູກມັດທ່ານໄວ້ ແລ້ວຖາມວ່າ, ìທ່ານແມ່ນໃຜ  
ແລະໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່î 

34 ໃນໝູ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕ່າງຄົນຕ່າງຮ້ອງຂ້ຶນ ເມ່ືອນາຍພັນເອົາຄວາມແນ່ນອນອັນໃດບ່ໍໄດ້ເພາະຫວຸ້ນວາຍຫລາຍຈ່ຶງສ່ັງ
ໃຫພ້າໂປໂລເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍທະຫານ 

35 ຄັນມາເຖິງຂ້ັນໄດແລ້ວພວກທະຫານໄດ້ຍົກໂປໂລຂ້ຶນ ເພາະປະຊາຊົນສະແດງຄວາມຮຸນແຮງ 
36 ເພາະຝູງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕາມໄປຮ້ອງວ່າ, ìຈ່ົງເອົາມ ັນໄປຂ້າເສັຽî 

 
ໂປໂລປກົຕອ້ງຕນົເອງ 
Paul Defends Himself 

37 ເມ່ືອພວກທະຫານຈວນຈະນໍາໂປໂລເຂົາໄປໃນຄ້າຍ ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວແກ່ນາຍພັນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເວ້ົາກັບທ່ານຈັກ
ນ້ອຍໄດ້ບໍî ນາຍພັນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາຮູ້ຈັກພາສາກຣີກບໍ? 



38 ເຈ້ົາເປັນຄົນເອຢິບທ່ີກ່ໍການກະບົດໃນຄາວກ່ອນນ້ັນ ແລະໄດ້ນໍາພາພວກກ່ໍການຮ້າຍສ່ີພັນຄົນເຂ້ົາໄປໃນປ່າບ່ໍແມ່ນ
ຫລືî 

39 ແຕ່ໂປໂລຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົານ້ີເປັນຄົນຢິວ ໄທເມືອງຕາໂຊແຂວງກີລີເນັຽ ບ່ໍໃຊ່ເປັນພົລເມືອງຂອງເມືອງບ່ໍສໍາຄັນ 
ຂໍທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົານໍາປະຊາຊົນແດ່ທ້ອນî 

40 ຄັນນາຍພັນອະນຸຍາດແລ້ວໂປໂລກໍຢືນຂ້ຶນທ່ີຂ້ັນໄດ ກວກັມືໃສ່ຄົນທັງປວງ ເມ່ືອເຂົາມິດງຽບລົງແລ້ວທ່ານຈ່ຶງກ່າວຄໍາ
ປາສັຍເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ, 
 

22 ໂປໂລກາ່ວແກຕ້ົວກບັຜູອ້າວໂຸສ 
Paul defenses for Brethren and Fatherless 

1 ìພີນ້່ອງແລະທ່ານຜູ້ອາວຸໂສທັງຫລາຍເອີຍ, ຂໍຟັງຄາໍໃຫກ້ານທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ຕົວຕ່ໍໜ້າທ່ານທັງຫລາຍໃນບັດນ້ີî 
2 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນທ່ານກ່າວເປັນພາສາເຮັບເຣີ ເຂົາກໍມິດງຽບລົງກວ່າເກ່ົາ ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ, 
3 ìຂ້າພະເຈ້ົານ້ີເປັນຄົນຢິວ ເກີດໃນເມືອງຕາໂຊແຂວງກີລີເກັຽ ໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນເມືອງນ້ີ ແລະໄດ້ສຶກສາຮ່ໍາຮຽນນໍາອາ

ຈາກຄາມາລີເອັນ ຕາມພຣະບັນຍັດແຫ່ງບັນພະບຸຣດຸຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ດ້ວຍມີໃຈຮ້ອນຮົນໃນການປະຕິບັດ
ພຣະເຈ້ົາເໝືອນຢ່າງທ່ານທັງຫລາຍທຸກວັນນ້ີ 

4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຖືໃນທາງນ້ີໃຫ້ເຂົາເຖິງຄວາມຕາຍ ແລະໄດ້ຜູກມັດເອົາຊາຍແລະຍິງຂັງໄວ້ໃນ
ຄຸກ 

5 ເຣ່ືອງນ້ີມະຫາປະໂຣຫິດກັບພວກເຖ້ົາແກ່ສະມາຊິກສະພາ ຄົງເປັນພຍານຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ຖືງສືຈາກທ່ານເຫລ່ົານ້ັນເອງໄປຍັງພວກພ  ່ີນ້ອງ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເດີນທາງໄປຍັງເມືອງດາມັສກັສ ເພ່ືອມັດຄົນທ່ີຢູ່
ຫ້ັນໜັນໍາມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ລົງໂທດເຂົາເສັຽ 
 

ໂປໂລເລົາ່ເຣືອ່ງການກບັໃຈຂອງຕນົ  
Paul Tells of His Conversion  
(ກຈກ 9:1-19; 26:12-18) 

6 ìເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງເດີນທາງໄປໃກ້ຈະເຖິງເມືອງດາມາເຊປະມານເວລາທ່ຽງ ໃນທັນໃດນ້ັນມີແສງສວ່າງກ້າສ່ອງ
ມາບລົງມາຈາກຟ້າລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາໄວ ້

7 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລ້ົມລົງເຖິງດິນ ແລະໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìໂຊໂລ ໂຊໂລເອີຍ, ເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງເຮົາເຮັດ
ຫຍັງî 

8 ຝ າ່ຍຂ້າພະເຈ້ົາກໍທູນຕອບວ່າ, ìທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດî ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຮົານ້ີຄືເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ
ທ່ີເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງນ້ັນî 

9 ສ່ວນຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງນ້ັນ ແຕ່ພຣະສຸຣະສຽງທ່ີຊງົກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຂົາບ່ໍໄດ້ຍິນ
ຄັກ 

10 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດî ພຣະອົງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາ
ວ່າ ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເຂ້ົາໄປໃນເມືອງດາມາເຊ ທີນ້ັ່ນເຂົາຈະບອກເຈ້ົາໃຫ້ຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງການທຸກສ່ິງທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ເຈ້ົາ
ເຮັດນ້ັນî 

11 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນສ່ິງໃດບ່ໍໄດ້ ເນ່ືອງຈາກແສງສວ່າງອັນກ້ານ້ັນ ຄົນທ່ີມາກັບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈູງມືຂ້າພະເຈ້ົາພາເຂ້ົາ
ໄປໃນເມືອງດາມາເຊ 



12 ìມຊີາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືອານາເນັຽ ເປັນຄົນຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະມີຊືສ່ຽງດີໃນຖ້າມກາງພວກຢິວທ່ີອາສັຍຢູ່
ໃນທ່ີນ້ັນ 

13 ທ່ານໄດ້ມາຫາແລະຢືນຢູ່ໃກ້ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìໂຊໂລ ນ້ອງຂອງເຮົາເອີຍ, ຈ່ົງເຫັນຮຸ່ງອີກເສັຽî ໃນທັນໃດນ້ັນຂ້າພະ
ເຈ  ້ົາໄດ້ເງີຍໜ້າຂ້ຶນ ຈ່ຶງໄດ້ເຫັນທ່ານ 

14 ແລ້ວທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ìພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊົງເລືອກເຈ້ົາໄວ້ ໃຫຮູ້້ຈັກນ້ໍາ 
ພຣະທັຍພຣະອົງ ໃຫເ້ຫັນພຣະອົງຜູ້ຊອບທັມນັນ ແລະໃຫ້ໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 

15 ດ້ວຍວ່າເຈ້ົາຈະເປັນພຍານຝ່າຍພຣະອົງ ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງເຫດການຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນນ້ັນ 
16 ບັດນ້ີເຈ້ົາຍັງລໍຊ້າຢູ່ເຮັດຫຍັງ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຮ ບັບັບຕິສະມາ ແລະຊໍາຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງເຈ້ົາເສັຽດ້ວຍຮ້ອງອອກ

ພຣະນາມຂອງພຣະອົງî 
 

ພຣະເຈົາ້ຊງົເອີນ້ໂປໂລໃຫໄ້ປຫາຄນົຕາ່ງຊາດ 
Paul Sent to the Gentiles 

17 ìເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກັບມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະກໍາລັງໄຫວວ້ອນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ກໍລືມຄີງໄປ 
18 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຜູ້ຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຮີບອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລ ມັໄວໆດ້ວຍວ່າເຂົາບ່ໍຮັບ

ຄໍາຂອງເຈ້ົາຊຶງ່ອ້າງພຍານເຖິງເຮົາî 
19 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນວ່າ ìຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຊາບຢູ່ວ່າ ຂ້າພຣະອົງນ້ີເປັນຜູ້ທ່ີຈັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີ

ເຊ່ືອໃນພຣະອົງໃສ່ຄຸກ ແລະຂ້ຽນຕີຕາມໂຮງທັມທ່ົວໄປ 
20 ແລະເມ່ືອເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອງຊະເຕຟາໂນຜູ້ເປັນພຍານຝ່າຍພຣະອົງໄຫລອອກນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງນ້ີເອງກໍຢືນ

ຢູ່ໃກ້ແລະເຫັນດີໃນການນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ເຝ້ົາເສ້ືອຜ້າຂອງຄົນທ່ີຂ້າຊະເຕຟາໂນນ້ັນî 
21 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງໄປເສັຽ ເພາະຝ່າຍເຮົາຈະໃຊ້ໃຫ້ເຈ້ົາໄປໄກໆໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດî 

 
ນາຍພນັຄມຸຕວົໂປໂລໄວ ້
Paul and the Roman Tribune 

22 ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຟັງໂປໂລກ່າວຈົນເຖິງຄໍານ້ີ ແລ້ວກໍຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຄົນຢ່າງນ້ີຢູ່ໜັກແຜ່ນດິນ ເອົາມັນໄປເສັຽ ບ່ໍ
ຄວນຈະໃຫ້ມັນມີຊວິີດຢູ່î 

23 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງໂຫ່ຮ້ອງທັງແກ້ເສ້ືອໂຍນໄປມາ ແລະກໍາຂ້ີຝຸ່ນຊັດຂ້ຶນໃນອາກາດ 
24 ນາຍພັນຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ພາໂປໂລເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍທະຫານ ແລະສ່ັງໃຫ້ໄຕ່ສວນດ້ວຍການຂ້ຽນ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ

ເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນໃສ່ໂປໂລຢ່າງນ້ີ 
25 ເມ່ືອເຂົາເອົາເຊືອກໜັງມັດຄຶງໂປໂລໄວ້ ທ່ານຈ່ຶງຖາມນາຍຮ້ອຍທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນວ່າ, ìການທ່ີຈະຂ້ຽນຄົນສັນຊາດໂຣມ

ກ່ອນພິພາກສາລົງໂທດນ້ັນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫລືî 
26 ເມ່ືອນາຍຮ້ອຍໄດ້ຍິນແລ້ວຈ່ຶງໄປແຈ້ງຄວາມໃຫ້ນາຍພັນວ່າ, ìທ່ານກໍາລັງຈະເຮັດອັນໃດ ເພາະຜູ້ນ້ັນເປັນຄົນສັນຊາດ

ໂຣມî 
27 ຝ່າຍນາຍພັນຈ່ຶງໄປຫາໂປໂລຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນສັນຊາດໂຣມຫລື ຈ່ົງບອກເຮົາແມî ສ່ວນໂປໂລກໍຕອບວ່າ, 

ìແມ່ນແລ້ວî 
28 ນາຍພັນເລີຍເວ້ົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາ, ກ່ອນຈະໄດ້ເປັນສັນຊາດໂຣມນ້ັນ ເຮົາຕ້ອງເສັຽເງິນຫລາຍî ໂປໂລຈ່ຶງຕອບວ່າ, 

ìແຕ່ຝ່າຍເຮົານ້ີກໍເປັນຄົນສັນຊາດໂຣມໂດຍກໍາເນີດî 



29 ເຫດສັນນ້ັນພວກຄົນທ່ີກໍາລັງຈະໄຕ່ສວນໂປໂລຈ່ຶງຖອຍອອກໄປຈາກທ່ານທັນທີ ແລະນາຍພັນ, ເມ່ືອຮູ້ວ່າໂປໂລເປັນ
ຄົນສັນຊາດໂຣມ ກໍຢ້ານແລະຕົກໃຈເໝືອນກັນ ເພາະຕົນໄດ້ມັດທ່ານໄວ້ 
 

ໂປໂລຢູຕ່ໍຫ່ນາ້ສານສງູສດຸ  
Paul before the Council 

30 ຕົກມ້ືຫນ້າມານາຍພັນຢາກຮູ້ວ່າພວກຢິວໄດ້ກ່າວຫາໂປໂລດ້ວຍເຫດໃດ ຈ່ຶງໄດ້ແກ້ໂສ້ອອກຈາກໂປໂລເສັຽ ແລະສ່ັງ
ໃຫພ້ວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ກັບບັນດາສະມາຊິກສານສູງສຸດມາປະຊຸມກັນ ແລ້ວພາໂປໂລລົງໄປໃຫ້ຢືນຢູ່ໃນທ່ີປະ
ຊມຸ 

 

23 Chapter 23 
1 ຝ່າຍໂປໂລຈ່ຶງຫລຽວເບ່ິງພວກຂາປະຊ ຸມແລ້ວກ່າວວ່າ, ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົານ້ີໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕ່ໍພຣະພັກ    

ພຣະເຈ້ົາ ລ້ວນແຕ່ຕາມທ່ີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບວ່າດີຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
2 ອານາເນັຽຜູ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ຈ່ຶງສ່ັງພວກທ່ີຢືນຢູ່ໃກ້ນ້ັນໃຫ້ຕົບປາກໂປໂລ 
3 ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕົບເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນຝາທ່ີທາດ້ວຍປູນຂາວ ເຈ້ົານ່ັງພິພາກສາເຮົາຕາມພຣະ

ບັນຍັດ ແລະຍັງສ່ັງໃຫ້ເຂົາຕົບເຮົາ ຊຶງ່ເປັນການລ່ວງພຣະບັນຍັດຫລືî 
4 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນຈ່ຶງຖາມໂປໂລວ່າ, ìເຈ້ົາກ່າວໝ່ິນປມາດຕ່ໍມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືî 
5 ໂປໂລຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ເພາະພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ວ່າ ìຢ່າ

ກ່າວຄໍາຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍຜູ້ປົກຄອງພົລເມືອງî 
6 ຄັນໂປໂລສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນທ່ີປະຊຸມນ້ັນສ່ວນນ່ຶງເປັນພວກຊາດູກາຍແລະສ່ວນນ່ຶງເປັນພວກຟາຣີຊາຍ ທ່ານຈ່ຶງ

ຮ້ອງຂ້ຶນຕ່ໍໜ້າທ່ີປະຊຸມວ່າ, ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົານີເ້ປັນຟາຣີຊາຍແລະເປັນລູກຂອງຟາຣຊີາຍ ທີເ່ຮົາຖືກພິຈາ
ຣະນາພິພາກສານ້ີກໍເພາະເຣ່ືອງຄວາມຫວັງວ່າມີການຄືນມາຈາກຕາຍî 

7 ເມ່ືອໂປໂລກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຊາດູກາຍກໍເກີດການຖຽງກັນຂ້ຶນ ແລະທ່ີປະຊມຸກໍແຕກເປັນ
ສອງພວກ 

8 ດ້ວຍວ່າພວກຊາດູກາຍເວ້ົາວ່າການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍບ່ໍມີ ເທວະດາຫລືວິນຍານກໍບ່ໍມີ ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍຖວື່າມີ
ທັງສອງຢ່າງ 

9 ແລ້ວເລີຍເກີດອຶກກະທຶກກັນຂ້ຶນຢ່າງໃຫຍ່ ແລະມີນັກທັມບາງຄົນຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຢືນຂ້ຶນຄັດຄ້ານວ່າ, ìເຮົາບ່ໍ
ເຫັນຜິດອັນໃດໃນຄົນຜູ້ນ້ີ ຖ້າວິນຍານ ຫລືເທວະດາໄດ້ກ່າວແກ່ທ່ານເດ ຈະວ່າຢ່າງໃດî 

10 ເມ່ືອການໂຕ້ຖຽງກັນຮຸນແຮງຂ້ຶນນາຍພັນກໍຢ້ານວ່າເຂົາຈະຍາດແຍ່ງຈັບໂປໂລຈີກຂາດເສັຽ ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ພວກທະ
ຫານລົງໄປຍາດເອົາໂປໂລອອກຈາກຖ້າມກາງພວກນ້ັນ ພາເຂ້ົາໄປໄວ້ໃນຄ້າຍ 

11 ໃນຄືນວັນນ້ັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢືນຢູ່ໃກ້ໂປໂລ ຊົງກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງມໃີຈກ າ້ ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດ້ເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາ
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງໃດ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນພຍານໃນກຸງໂຣມຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ 
 

ການຮວ່ມຄດຶປອງຮາ້ຍຕໍຊ່ວີດິໂປໂລ 
The Plot to Kill Paul 

12 ຄັນເວລາຮຸ່ງເຊ້ົາແລ້ວພວກຢິວໄດ້ສົມທົບກັນສາບານຕົວວ່າ ຈະບ່ໍກິນບ່ໍດ່ືມຈົນກວ່າຈະໄດ້ຂ້າໂປໂລເສັຽ 
13 ຄົນທ່ີຮ່ວມກັນຄຶດປອງຮ້າຍນັນມີກວ່າສ່ີສິບຄົນ 



14 ເຂົາຈ່ຶງໄປຫາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກເຖ້ົາແກ່ກ່າວວ່າ, ìພວກເຮົາໄດ້ສາບານຕົວແຂງແຮງວ່າຈະບ່ໍຊີມອັນ
ໃດ ກວ່າຈະໄດ້ຂ້າໂປໂລເສັຽî 

15 ເຫດສັນນ້ັນ, ບັດນ້ີພວກທ່ານພ້ອມດ້ວຍພວກຂາປະຊຸມ ຈ່ົງໄປເວ້ົາໃຫ້ນາຍພັນເຂ້ົາໃຈວ່າ ພວກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພາ
ໂປໂລລົງມາຫາ ເໝືອນດ່ັງໝາຍໃຈຈະໂຈດຖາມໃນເຣ່ືອງມັນຢ່າງຄັກແນ່ກວ່າເກ່ົາ ຝ່າຍພວກເຮົາຈະຕຽມຕົວໄວ້
ພ້ອມຈະຂ້າມັນເສັຽ ເມ່ືອມັນຍັງບ່ໍທັນມາເຖິງî 

16 ແຕ່ລູກຊາຍຂອງນ້ອງສາວໂປໂລໄດ້ຍິນເຣ່ືອງທ່ີເຂົາຄອຍປອງຮ້າຍນ້ັນ ຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍບອກໃຫ້ໂປໂລຮູ້ 
17 ໂປໂລຈ່ຶງເອ້ີນນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ່ຶງມາບອກວ່າ, ìຈ່ົງພາຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີໄປຫານາຍພນັເພາະເຂົາມີເຣ່ືອງທ່ີຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ

ຟັງî 
18 ເຫດສັນນ້ັນ, ນາຍຮ້ອຍຈ່ຶງຮັບຕົວຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ັນ ແລ້ວພາໄປຫານາຍພັນ ແລະກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìໂປໂລຜູ້ຖືກຂັງຢູ່

ນ້ັນໄດ້ເອ້ີນຂ້ານ້ອຍ ຂໍໃຫພ້າຊາຍໜ  ຸ່ມຜູ້ນ້ີມາຫາທ່ານເພາະເຂົາມີເຣ່ືອງທ່ີຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຟັງî 
19 ນາຍພັນຈ່ຶງຈູງມືຊາຍນ້ັນໄປຕ່າງຫາກແລ້ວຖາມເປັນການສ່ວນຕົວວ່າ, ìເຈ້ົາມີເຣ່ືອງໃດຈະແຈ້ງໃຫ້ເຮົາຮູ້î 
20 ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ, ìພວກຢິວໄດຕົ້ກລົງກັນວ່າຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ນໍາເອົາໂປໂລລົງໄປໃນທ່ີປະຊຸມມ້ືອ່ືນນ້ີ ເໝືອນດ່ັງ

ຈະໄຕ່ສວນໃນເຣ່ືອງທ່ານໃຫ້ຄັກແນ່ກວ່າເກ່ົາ 
21 ເພາະສັນນ້ັນ ທ່ານຢ່າໄດ້ຟັງເຂົາ ເພາະໃນພວກເຂົານ້ັນມີຊາຍສ່ີສິບກວ່າຄົນກໍາລັງຄອຍປອງຮ້າຍຕ່ໍໂປໂລ ເຂົາໄດ້

ສາບານຕົວວ່າເຂົາຈະບ່ໍກິນບ່ໍດ່ືມຈົນກວ່າຈະໄດ້ຂ້າທ່ານເສັຽ ແລະດຽວນ້ີເຂົາພ້ອມແລ້ວກໍາລັງຄອຍຮັບຄວາມເຫັນ
ຈາກທ່ານຢູ່î 

22 ແລ້ວນາຍພັນໄດ້ໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມນ້ັນໄປໂດຍສ່ັງວ່າ, ìຢ່າບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ວ່າເຈ້ົາໄດ້ມາແຈ້ງເຣ່ືອງນ້ີແກ່ເຮົາî 
 

ເຂາົສົງ່ໂປໂລໄປຫາເຟລກິຜູປ້ກົຄອງ  
Paul Sent to Felix the Governor 

23 ຝ່າຍນາຍພັນຈ່ຶງເອ້ີນນາຍຮ້ອຍສອງຄົນມາສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຈັດພົນທະຫານສອງຮ້ອຍກັບທະຫານມ້າເຈັດສິບຄົນ ແລະ
ທະຫານຫອກສອງຮ້ອຍ ໃຫ້ພ້ອມໃນເວລາເກ້ົາໂມງແລງ ເພ່ືອຈະໄປຍັງເມືອງກາຍຊາເຣັຽ 

24 ຈ່ົງຈັດຫາສັດໃຫ້ໂປໂລຂ່ີເພ່ືອຈະສ່ົງດ້ວຍຄວາມປອດພັຍໄປຍັງເຟລິກຜູ້ປົກຄອງî 
25 ແລ້ວນາຍພັນຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍນ່ຶງສະບັບ ມີໃຈຄວາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ, 
26 ìຂ້າພະເຈ້ົາ, ກລາວດີໂອລີເຊັຽ ກາບຮຽນພນະທ່ານເຟລິກຜູ້ປົກຄອງຊາບ 
27 ພວກຢິວໄດຈັ້ບຊາຍຄົນນ້ີແລະເກືອບຈະຂ້າທ່ານເສັຽ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາພາພວກທະຫານໄປຊ່ອຍໄວ້ໄດ້ ດ້ວຍຂ້າພະ

ເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າຜູ້ນ້ີເປັນຄົນສັນຊາດໂຣມ 
28 ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຮູ້ຄັກແນ່ເຖິງເຫດທ່ີພວກຢິວຟ້ອງທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງພາທ່ານໄປຍັງສານສູງສຸດຂອງເຂົາ 
29 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າທ່ານຖືກຟ້ອງໃນເຣ່ືອງການຖຽງກັນອັນກ່ຽວກັບບົດບັນຍັດຂອງພວກຢິວ ແຕ່ບໍ່ມຂ້ໍີຫາອັນໃດທ່ີ

ທ່ານຄວນຈະຕາຍຫລືຖືກຂັງໄວ້ກໍດີ 
30 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຊາບວ່າມີການປອງຮ້າຍຕ່ໍຊາຍຄົນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ົງທ່ານມາຫາພນະທ່ານທັນທີ ພ້ອມທັງໄດ້ສ່ັງ

ຝ່າຍໂຈດໃຫ້ໄປວ່າຄວາມກັບທ່ານຕ່ໍຫນ້າພນະທ່ານເໝືອນກັນî 
31 ດ່ັງນ້ັນ ໃນເວລາກາງຄືນພວກທະຫານໄດ້ຮັບເອົາໂປໂລພາໄປເຖິງເມືອງອັນຕີປາຕິຕາມຄໍາສ່ັງ 
32 ມືໜ້້າມາເຂົາໄດ້ປະໃຫ້ທະຫານມ້າໄປສ່ົງໂປໂລ ແລ້ວເຂົາກໍກັບໄປຍັງຄ້າຍ 
33 ສ່ວນພວກທະຫານມ້າເມ່ືອໄປເຖິງເມືອງກາຍຊາເຣັຽແລ້ວ ຈ່ຶງສ່ົງຈົດໝາຍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງແລະມອບໂປໂລໄວ້ໃຫ້ທາ່ນ 
34 ເມ່ືອຜູ້ປົກຄອງໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍແລ້ວ ຈ່ຶງຖາມໂປໂລມາຈາກແຂວງໃດ ຄັນຊາບວ່າມາຈາກແຂວງກີລີເກັຽ 



35 ທ່ານຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອໂຈດມາພ້ອມກັນແລ້ວເຮົາຈະຟັງຄໍາໃຫ້ການເຈ້ົາî ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຄຸມຕົວໂປໂລໄວ້ໃນປະໄຣ
ໂຕຣຽນຂອງເຮໂຣດ 

 

24 ເຂາົຟ້ອງໂປໂລຕໍຫ່ນ້າຜູປ້ກົຄອງ  
Paul before Felix at Caesarea 

1 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ຫ້າວັນແລ້ວ ອານາເນັຽມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ລົງໄປ ກັບພວກເຖ້ົາແກ່ລາງຄົນແລະທະນາຍຄວາມຄົນ
ນ່ຶງຊ່ື ເຕຕູໂລ ພວກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ສເນີຄະດີອຂງໂປໂລຕ່ໍໜ້າຜູ້ປົກຄອງ 

2 ຄັນເອ້ີນໂປໂລເຂ້ົາມາແລ ວ້ ເຕຕູໂລ ຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນຟ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຮຽນພນະທ່ານເຟລິກທ່ີນັບຖື ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ມີ
ຄວາມສງົບສຸກຫລາຍເພາະທ່ານ ແລະມີການປັບປ ງຸອັນມີປໂຍດແກ່ປະເທດຊາດ ກໍເພາະຄວາມຫລິງເຫັນພາຍໜ້າ
ຂອງທ່ານ 

3 ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຮັບຄຸນປໂຍດທັງຫລາຍນ້ີຢູ່ທຸກປະການແລະທຸກບ່ອນ ດ້ວຍໃຈຂອບຄຸນທ່ານທຸກຢ່າງ 
4 ແຕ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ທ່ານເສັຽເວລາເກີນໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຄວາມກະຣຸນາຈາກທ່ານໂຜດຟັງຂ້າພະເຈ້ົາຈັກໜ້ອຍນ່ຶງ 
5 ດ້ວຍພວກຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຄົນນ້ີເປັນພັຍອັນຕະຣາຍແກ່ບ້ານເມືອງ ທ່ີຍົວະຍົງພວກຢິວໃຫ້ເກີດການຫວຸ້ນວາຍທ່ົວພິ

ພົບ ແລະເປັນຕົວການຂອງພວກນາຊາເຣັດນ້ັນ 
6 ອີກປະການນ່ຶງ, ຜູ້ນ້ີໄດ້ພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ບໍຣິເວນພຣະວຫິານຂາດຄວາມສັກສິດ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຈັບເຂົາໄວ້ 

(ແລະວ່າຈະພິພາກສາເຂົາຕາມກົດໝາຍຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ  
7 ແຕ່ນາຍພັນລີເຊັຽໄດ້ມາໃຊອໍ້ານາດຍາດຕົວເຂົາຈາກມືຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ 
8 ແລະສ່ັງໃຫ້ໂຈດມາຟ້ອງເຂົາຕ່ໍໜ້າທ່ານ) ຖ້າທ່ານເອງຈະໄຕ່ຖາມເຂົາ ທ່ານອາດຈະຊາບໄດ້ຄັກແນ່ຈາກເຂົານ້ັນ

ແຫລະ, ໃນເຣ່ືອງທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາຟ້ອງນ້ັນî 
9 ຝ່າຍພວກຢິວຈ່ຶງສນັບສນຸນຄໍາກ່າວຫານ້ັນ ແລະຢືນຢັນວ່າເປັນຄວາມຈິງຢ່າງນ້ັນແທ້ 

 

ໂປໂລແກຕ່ວົຕໍໜ່າ້ເປລກິ 
Paulís Defense before Felix 

10 ເມ່ືອຜູ້ປົກຄອງໄດ້ສັນຍານໃຫ້ໂປໂລເວ້ົາ ທາ່ນຈ່ຶງຮຽນວ່າ, ìເນ່ືອງຈາກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊາບວ່າ ທາ່ນເປັນຜູ້ພິພາກ
ສາປະເທດນ້ີແຕ່ຫລາຍປີມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະແກ້ຄະດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເບົາໃຈ 

11 ທ່ານຄົງສືບຊາບໄດ້ວ່າ ຕ້ັງແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນເມືອນະມັສການໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນ ຍັງບ່ໍເກີນສິບສອງວັນ 
12 ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາຜິດຖຽງກັນກັບຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ຫລືຍົວະຍົງປະຊາຊົນໃຫ້ຫວຸ້ນວາຍ ບ່ໍວ່າ

ໃນໂຮງທັມມະເທສນາຫລືໃນເມືອງ 
13 ເຫດການທັງປວງທ່ີເຂົາກໍາລັງຟ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນບັດນ້ີ ເຂົາພິສູດບ່ໍໄດ້ 
14 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຮັບຕ່ໍໜ້າທ່ານຢ່າງນ່ຶງ ຄືຕາມທາງນ້ັນທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນລັດທິນອກຮີດ ຂ້າພະເຈ້ົາປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາ

ແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ໂດຍໄດ້ເຊ່ືອຖືບັນດາຖ້ອຍຄໍາທັງປວງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະບ ນັຍັດ ແລະໃນພຣະ
ຄັມພີຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນ 

15 ຂ້າພະເຈ້ົາມຄີວາມຫວັງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຕາມຊ່ຶງເຂົາເອງກໍມີຄວາມຫວັງໃຈເໝືອນກັນ ຄືຫວັງໃຈວ່າຄົນທ ງັປວງທັງຜູ້
ຊອບທັມແລະຜູ້ບ່ໍຊອບທັມ ຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ 

16 ໃນຂ້ໍນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເອງເໝືອນກັນ ຈ່ຶງອົດສາພຍາຍາມໃຫ້ມໃີຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ
ແລະຕ່ໍມະນຸດຢູ່ສເມີ 

17 ຄັນລ່ວງມາຫລາຍປີແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເອົາຂອງທານມາສູ່ຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ 



18 ໃນລະຫວ່າງນ້ັນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຊໍາຮະຕົວແລ້ວ ເຂົາໄດ້ພົບຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານກໍບ່ໍໄດ້ພົບຂ້າພະເຈ້ົາ
ຢູ່ກັບຫລາຍຄົນ ຫລືກໍາລັງກ່ໍຄວາມວຸ້ນວາຍ 

19 ແຕ່ກໍມີພວກຢິວລາງຄົນມາຈາກແຂວງອາເຊັຽ ຖ້າຄົນເຫລ່ົານ້ັນມີເຣ່ືອງອັນໃດຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາຄວນຈະມາສເນີຕົວ
ທ່ີນ້ີຟ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍໜ້າທ່ານ 

20 ຫລືໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີເອງກ່າວເຣ່ືອງຄວາມຜິດທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າສານສູງສຸດນ້ັນ 
21 ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ຂ້ໍດຽວທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາວ່າ ìທີຂ້່າພະເຈ້ົານ້ີຖືກພິຈາຣະນາພິພາກສາຕ່ໍຫນ້າ

ທ່ານທັງຫລາຍໃນວັນນ້ີ ກໍເພາະກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍî 
 

ໂປໂລຖກືຄມຸຕວົ 
22 ແຕ່ເຟລິກຮູ້ເຣ່ືອງທາງນ້ັນຄັກແນ່ສົມຄວນ ຈ່ຶງໄດ້ເລ່ືອນການພິຈາຣະນາຂອງເຂົາໄປ ໂດຍກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອໃດນາຍພັນ

ລີເຊັຽລົງມາແລ້ວ ເຮົາຈະໄດ້ພິຈາຣະນາຄວາມຂອງພວກເຈ້ົາî 
23 ແລ້ວເຟລິກໄດ້ສ່ັງໃຫ້ນາຍຮ້ອຍຄຸມຕົວໂປໂລໄວ້ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານພ້ົນຄວາມເຄ່ັງຄັດ ແລະບ່ໍໃຫ້ຫ້າມຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດທ່ີເປັນ

ເພ່ືອນຂອງທ່ານທ່ີຢາກເຂ້ົາມາບົວລະບັດ 
 

ໂປໂລຖກືກກັຕວົໄວ ້
Paul Held In Custody 

24 ເມ່ືອລ່ວງມາສອງສາມວັນແລ້ວເຟລິກກັບພັຣຍາຊື່ ດຣຊີູນລາ ຜູ້ເປັນຊາດຢິວໄດ້ມາທານໃຫ້ເອ້ີນໂປໂລມາ ແລ້ວໄດ້
ຟັງໂປໂລກ່າວເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຖືໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ 

25 ຂນະທ່ີໂປໂລອ້າງເຖິງຄວາມຍຸດຕິທັມ ການບັງຄັບໃຈ ແລະການພິພາກສາທ່ີຈະມາພາຍຫນ້ານ້ັນ ເຟລິກກໍສະດຸ້ງຕົກ
ໃຈ ຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີຈ່ົງໄປກ່ອນເທາະ ເມ່ືອມີໂອກາດເຮົາຈະເອ້ີນທ່ານມາອີກî 

26 ໃນເວລານ້ັນເຟລິກຫວັງໃຈວ່າໂປໂລຈະໃຫ້ເງິນສິນບົນແກ່ຕົນ ເຫດສັນນ້ັນທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນໂປໂລມາສົນທະນາຫລາຍ
ເທ່ືອ 

27 ແຕ່ເມ່ືອສອງປີລ່ວງໄປແລ້ວ ໂປກີໂອເຟຊະໂຕໄດ້ມາຮັບຣາຊການແທນເຟລິກ ຝ່າຍເຟລິກຢາກໄດ້ຄວາມຊອບຈາກ
ພວກຢິວ ຈ່ຶງຂັງໂປໂລປະໄວ້ໃນຄຸກ 

 

25 ໂປໂລອທຸອນໄປເຖງິກາຍຊາ  
Paul Appeals to the Emperor 

1 ອັນນ່ຶງເມ່ືອເຟຊະໂຕໄດ້ມາໃນແຂວງນ້ັນໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ທາ່ນຈ່ຶງອອກຈາກເມືອງກາຍຊາເຣັຽຂ້ຶນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາ
ເລມັ  

2 ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະບັນດາຄົນສໍາຄັນໃນພວກຢິວໄດ້ມາສເນີຄະດີຂອງໂປໂລຕ່ໍທ່ານ 
3 ແລະໄດ້ອ້ອນວອນຂໍທ່ານໂຜດຊ່ອຍເຂົາໃນການຕ່ໍສູ້ໂປໂລ ຄືໃຫທ່້ານໄດ້ສ່ົງໂປໂລມາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພາະເຂົາມີ

ແຜນການຈະລັດຂ້າໂປໂລຢູ່ກາງທາງເສັຽ 
4 ຝ່າຍເຟຊະໂຕຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìໂປໂລນ້ັນຖືກຄຸມຂັງຢູ່ເມືອງກາຍຊາເຣັຽ ແລະອີກໜ້ອຍນ່ຶງທ່ານເອງກໍຈະກັບໄປຍັງ

ເມືອງນ້ັນ 
5 ທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີອໍານາດໃນພວກທ່ານລ ງົໄປພ້ອມກັນກັບເຮົາ ຖ້າວ່າໂປໂລມີຜິດອ ນັໃດ

ຈົ່ງໃຫເ້ຂົາຟອ້ງສາî 



6 ເມ່ືອທ່ານພັກຢູ່ນໍາບ່ໍເກີນແປດຫລືສິບວັນແລ້ວ ກໍໄດ້ລົງໄປຍັງເມືອງກາຍຊາເຣັຽ ແລະມ້ືໜ້ານ້ັນທ່ານໄດ້ນ່ັງໃນສານ  
ຕັດສີນ ແລະໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພາຕົວໂປໂລເຂ້ົາມາ 

7 ເມ່ືອໂປໂລເຂ້ົາມາແລ້ວ ພວກຢິວທ່ີລົງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມກ ໍຢືນອ້ອມທ່ານໄວ້ ແລະກ່າວຄ ໍາຟ້ອງອັນໜັກຫລາຍ
ປະການໃສ່ ຊຶງ່ເຂົາບ່ໍສາມາດຫາຫລັກຖານໄດ້ 

8 ຝ່າຍໂປໂລຈ່ຶງກ່າວແກ້ຄະດີວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດຕ່ໍກົດໝາຍຂອງພວກຢິວ ຫລືຜິດຕ່ໍພຣະວິຫານ ຫລື
ຕ່ໍກາຍຊາກໍດີî 

9 ຝ່າຍເຟຊະໂຕຢາກໄດ້ຄວາມຊອບຈາກພວກຢິວ ຈ່ຶງຖາມໂປໂລວ່າ, ìເຈ້ົາຢາກຂ້ຶນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອຊໍາຮະ
ຄວາມເຣ່ືອງນ້ີຕ່ໍໜ້າເຮົາທ່ີນ້ັນຫລືî 

10 ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າສານຕັດສິນຂອງກາຍຊາຢູ່ແລ້ວ ກໍສົມຄວນຈະພິພາກສາຂ້າພະ
ເຈ້ົາເສັຽທີນ້ີ່ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດຕ່ໍພວກຢິວເໝືອນດ່ັງທ່ານຮູ້ຄັກແລ້ວ 

11 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜິດ ຫລືໄດ້ເຮັດອັນໃດຄວນຈະມີໂທດເຖິງຕາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍອມຕາຍດ້ວຍບ່ໍຂັດຂືນ ແຕ່ຖ້າ
ເຣ່ືອງທ່ີເຂົາຟ້ອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍຈິງແລ້ວ ບ່ໍມຜູ້ີໃດມີອໍານາດຈະມອບຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອຸທອນໄປ
ເຖິງກາຍຊາî 

12 ຝ່າຍເຟຊະໂຕ, ເມ່ືອໄດ້ຫາລືກັນກັບທ່ີປຶກສາແລ້ວ ຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ຂໍອຸທອນໄປເຖິງກາຍຊາ ເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ໄປ
ເຝ້ົາກາຍຊາî 
 

ໂປໂລຢູຕ່ໍຫ່ນາ້ກະສດັອາຄຣປີາ  
Festus Consults King Agrippa 

13 ແລະເມ່ືອລ່ວງໄປຫລາຍວັນແລ້ວ ກະສັດອາຄຣີປາ ແລະພຣະນ້ອງນາງເບນີເກກໍສະເດັດມາຢ້ຽມຄໍານັບເຟຊະໂຕທ່ີ
ເມືອງກາຍຊາເຣັຽ 

14 ໃນເວລາທ່ີກະສັດປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນຫລາຍວັນ ເຟຊະໂຕກໍເລ່ົາຄະດີຂອງໂປໂລໃຫ້ພຣະອົງຟັງວ່າ, ìມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງ
ເຟລິກໄດ້ປະໄວ້ໃນຄຸກ 

15 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ກຸງເຢຣຊູາເລັມນ້ັນ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກເຖ້ົາແກ່ຂອງພວກຢິວໄດ້ມາສເນີຄະດີເຣ່ືອງ
ຄົນນ້ີຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕັດສີນລົງໂທດໃສ່ 

16 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຕອບວ່າ ບ່ໍແມ່ນທັມນຽມຂອງຊາວໂຣມທ່ີຈະມອບຕົວຈໍາເລີຍ ກ່ອນທ່ີໂຈດກັບຈໍາເລີຍມາພ້ອມໜ້າກັນ 
ເພື່ອໃຫຈໍ້າເລີຍມີໂອກາດແກ້ຄະດີໃນຂ້ໍຫານ້ັນ 

17 ດ່ັງນ້ັນຄັນພວກໂຈດໄດ້ມາພ້ອມກັນທ່ີນ້ີແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າ ໃນວັນຫນ້ານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນ່ັງໃນສານຕັດ
ສີນແລະໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພາຊາຍຄົນນ້ັນເຂ້ົາມາ 

18 ເມ່ືອພວກໂຈດຢືນຂ້ຶນແລ້ວ ເຂົາບ່ໍໄດ້ກ່າວຫາການຊ່ົວຮ້າຍໃສ່ຈໍາເລີຍເໝືອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄາດໄວ້ແລ້ວ 
19 ເປັນແຕ່ພຽງບັນຫາຖຽງກັນດ້ວຍເຣ່ືອງລັດທິສາສນາຂອງເຂົາເອງ ແລະດ້ວຍຄົນຜູ້ນ່ຶງຊື ່ເຢຊູທ່ີຕາຍໄປແລ້ວ ແຕ່ຝ່າຍ

ໂປໂລຢືນຢັນວ່າຍັງເປັນຢູ່ 
20 ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈົນປັນຍາວ່າຈະພິຈາຣະນາບັນຫານ້ີຢ່າງໃດ ຈ່ຶງຖາມໂປໂລວ່າຢາກຂ້ຶນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລມັໃຫ້

ຊໍາຮະຄວາມທີນ້ັ່ນຫລືບໍ 
21 ແຕ່ເມ່ືອໂປໂລໄດ້ອຸທອນຂໍໃຫ້ຮັກສາຕົວໄວ້ໃຫ້ມະຫາກະສັດຊົງເປັນຜູ້ຊໍາຮະຕັດສີນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຂັງຮັກສາ

ຄົນນ້ີໄວ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ສ່ົງຕ ວົໄປເຖິງກາຍຊາî 
22 ຝ່າຍອາຄຣິປາກໍຊົງກ່າວກັບເຟຊະໂຕວ່າ, ìເຮົາກໍມີໃຈຢາກຟັງຄໍາຂອງຄົນນ້ັນເໝອນກັນî ເຟຊະໂຕຈ່ຶງທູນວ່າ, ìມື້

ອ່ືນທ່ານຈະໄດ້ຟັງî 



 
Paul Brought before Agrippa 

23 ມືຫ້ນ້ານ້ັນກະສັດອາຄຣີປາກັບພຣະນາງເບນີເກສະເດັດມາພ້ອມດ້ວຍບໍຣິວານຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍ ເຂ້ົາໄປໃນຫໍຊັຍ
ພ້ອມດ້ວຍນາຍພັນແລະຄົນສໍາຄັນທັງຫລາຍໃນນະຄອນນ້ັນ ແລ້ວເຟຊະໂຕໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພາໂປໂລເຂ້ົາມາ 

24 ເຟຊະໂຕຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ກະສັດອາຄຣີປາ ແລະຮຽນທ່ານທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ດ້ວຍກັນກັບພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານທັງ
ຫລາຍໄດ້ເຫັນຄົນຜູ້ນ້ີ ຄືຜູ້ທ່ີບັນດາພວກຢິວໄດ້ອ້ອນວອນຂ້າພະເຈ້ົາທງັໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະທ່ີນ້ີກໍດີ ດ້ວຍຮ້ອງວ່າ
ຜູ້ນ້ີບ່ໍຄວນຈະມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປ 

25 ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັງເກດຮູ້ວ່າຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດອັນໃດທ່ີຄວນຈະຕ້ອງຕາຍ ແຕ່ເພາະຄົນນ້ີເອງໄດ້ອຸທອນໄປເຖິງມະ
ຫາກະສັດ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງໃຈຈະສ່ົງເຂົາໄປ 

26 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄົນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຣາຍງານອັນໃດຢ່າງຄັກແນ່ ພໍທ່ີຈະຖວາຍແດ່ມະຫາກະສັດເຈ້ົາ ເພາະສັນນ້ັນຂ້າ
ພະເຈ້ົາຈ່ຶງພາຄົນນ້ີອອກມາຕ່ໍໜ າ້ທ່ານທັງຫລາຍແລະຕ່ໍພຣະພັກກະສັດອາຄຣີປາເປັນຕ້ົນ ຫວັງວ່າເມ່ືອໄຕ່ສວນແລ້ວ
ຈະມີເຣ່ືອງພໍຈະຖວາຍຣາຍງານໄປໄດ້ 

27 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາເຫ ັນວ່າ ທີຈ່ະສ່ົງຄົນໂທດໄປດ້ວຍບ່ໍໄດ້ສ່ົງຂ້ໍກ່າວຫາໄປພ້ອມ ກໍເປັນການບ່ໍເຫມາະສົມî 
 

26 ໂປໂລແກຄ້ະດຕີໍພ່ຣະພກັອາຄຣປິາ  
Paul Defends Himself before Agrippa 

1 ຝ່າຍກະສັດອາຄຣີປາຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ໂປໂລວ່າ, ìເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ເຈ້ົາແກ້ຕົວໄດ້î ດ່ັງນ້ັນ ໂປໂລຈ່ຶງຍ່ືນມືອອກກ່າວ
ແກ້ຄະດີວ່າ, 

2 ìຂ້າແດ່ກະສັດອາຄຣີປາ, ຂ້າພຣະບາດຖືວ່າເປັນໂຊກດີທ່ີໄດມ້ໂີອກາດແກ້ຄະດີຕ່ໍພຣະພັກຝ່າພຣະບາດໃນວັນນ້ີ ໃນ
ເຣ່ືອງຂ້ໍຄະດີທັງປວງຊ່ຶງພວກຢິວກ່າວຫາຂ້າພຣະບາດນ້ັນ 

3 ເພາະເປັນຕ້ົນ, ຝ່າພຣະບາດຊົງມີຄວາມຮູ້ຊໍານານໃນບັນດາຂນົບທັມນຽມແລະບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກຢິວແລ້ວ 
ເຫດສັນນ້ັນຂໍຝ່າພຣະບາດໄດ້ໂຜດຊົງທົນຟັງຂ້າພຣະບາດ 

4 ìພວກຢິວທັງປວງກໍຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຂ້າພຣະບາດຕ້ັງແຕ່ໜຸ່ມນ້ອຍມາຄືໃນຫົວທີຂ້າພຣະບາດໄດ້ຢູ່ຖ້າມກາງ
ຊົນຊາດຂອງຂ້າພຣະບາດ ແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

5 ເຂົາກໍຮູ້ຈັກຂ້າພຣະບາດແຕ່ເດີມມາ ຖ້າເຂົາຈະຍອມເປັນພຍານກໍເປັນໄດ້ ວ່າຂ້າພຣະບາດໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມ
ພວກທ່ີຖືສາສນາຂອງພວກຂ້າພຣະບາດຢ່າງເຄ່ັງຄັດທ່ີສຸດ ຄືເປັນພວກຟາຣີຊາຍ 

6 ບັດນ້ີທ່ີຂ້າພຣະບາດມາຢືນຢູ່ເພ່ືອຖືກຊໍາຮະຕັດສິນ ກໍເນ່ືອງດ້ວຍເຣ່ືອງມີຄວາມຫວັງໃນພຣະສັນຍາ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງປະຕິຍານໄວ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພຣະບາດນ້ັນ 

7 ພວກຂ້າພຣະບາດທັງສິບສອງຕະກູນໄດ້ອົດສາປະຕິບັດທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ດ້ວຍຫວັງວ່າຈະບັນລຸເຖິງຄວາມ
ສໍາເຣັດຕາມພຣະສັນຍານ້ັນ ຂ້າແດ່ກະສັດຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ, ທີພ່ວກຢິວຟ້ອງຂ້າພຣະບາດກໍຍ້ອນຄວາມຫວັງໃຈອັນນ້ີ
ແຫລະ, 

8 ເຫດສັນໃດທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງພາກັນຖືວ່າ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົບັນດານໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຄືນມານ້ັນເປັນການເຫລືອ
ເຊ່ືອ 

9 ìຝ່າຍຂ້າພຣະບາດເອງກໍເຄີຍຄຶດໃນໃຈວ່າ ìຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫລາຍຢ່າງເປັນການຂັດຂວາງພຣະນາມຂອງພຣະເຢ 
ຊໄູທນາຊາເຣັດນ້ັນ 



10 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຮັດໃນກ ງຸເຢຣູຊາເລັມ ເມ່ືອຂ້າພຣະບາດໄດ້ຮັບອໍານາດຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່
ແລ້ວ ຂ້າພຣະບາດເອງໄດ້ຈບັໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນໄປຂັງໄວ້ ແລະຄັນເຂົາຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍຂ້າພຣະ
ບາດກໍລົງຄວາມເຫັນດີດ້ວຍ 

11 ຂ້າພຣະບາດໄດ້ລົງໂທດເຂົາຫລາຍເທ່ືອໃນໂຮງທັມມະເທສນາທ່ົວໄປ ແລະໄດ້ພຍາຍາມບັງຄັບເຂົາໃຫ້ກ່າວຄໍາໝ່ິນ
ປມາດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເພາະຂ້າພຣະບາດຄຽດແຄ້ນເຂົາຫລາຍ ເຖິງຈະແມ່ນໃນຫົວເມືອງຕ່າງປະເທດ ຂ້າພຣະ
ບາດກໍໄດ້ຕິດຕາມໄປຂ່ົມເຫັງເຂົາ 
 

ໂປໂລເລົາ່ເຣືອ່ງການກບັໃຈຂອງຕນົ  
Paul Tells of His conversion  
(ກຈກ 9:1-19; 22:6-16) 

12 ìດ່ັງນ້ັນຂ້າພຣະບາດໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງດາມາເຊ ໄດ້ຖືອໍານາດແລະຮັບຄໍາສ ັ ່ງຈາກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ 
13 ຂ້າແດ່ກະສັດຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ໃນເວລາທ່ຽງວັນເມ່ືອກໍາລັງເດີນທາງໄປ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງກ້າກວ່າແສງ     

ພຣະອາທິດສ່ອງລ ງົມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຂ້າພຣະບາດກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄປນໍາ 
14 ເມ່ືອພວກຂ້າພຣະບາດທຸກຄົນລ້ົມລົງເທິງດິນ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງກ່າວມາເປັນພາສາເຮັບເຣີ ຖາມຂ້າ

ພຣະບາດວ່າ ìໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງເຮົາເຮັດຫຍັງ? ທ່ີເຈ້ົາຖີບເຫລັກກະຕັກນ້ັນກ ເໍປັນການເຈັບແກ່ຕົວ
ເອງî 

15 ຂ້າພຣະບາດຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ທ່ານແມ່ນໃຜ?î ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ ìເຮົາຄືເຢຊູທີເ່ຈ້ົາຂ່ົມ
ເຫັງນ້ັນແຫລະ 

16 ແຕ່ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຢືນຢູ່ ເພາະເພ່ືອການນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ເຈ້ົາ ຄືເພ່ືອຈະຕ້ັງເຈ້ົາໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະ
ເປ ນັພຍານເຖິງເຫດການທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລ້ວ ກັບທັງເຫດການທ່ີເຮົາຈະປາກົດແກ່ເຈ້ົາໃນພາຍໜ້າ 

17 ເຮົາຈະໂຜດເຈ້ົາໃຫ້ພົນ້ຈາກພົລເມືອງນ້ີ ແລະຈາກຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຮົາຈະໃຊ້ເຈ້ົາໄປຫານັ້ນ 
18 ເພື່ອຈະໃຫເ້ຈ້ົາໄຂຕາເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະກັບຈາກຄວາມມືດມຣາເຖິງຄວາມສວ່າງ ແລະຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານມາ

ເຖິງພຣະເຈ້ົາ 
 

ໂປໂລຮບັເປນັພຍານຕໍຄ່ນົຢວິແລະຄນົຕາ່ງຊາດ  
Paul Tells of His Preaching 

19 ຂ້າແດ່ກະສັດອາຄຣີປາ, ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວຂ້າພຣະບາດບ່ໍໄດ້ຂັດຂືນນິມິດຊ່ຶງມາຈາກຟ້າສວັນນ້ັນ 
20 ແຕ່ຂ້າພຣະບາດໄດ້ປະກາດແກ່ຄົນທັງຫລາຍຕ້ັງຕ້ົນແຕ່ເມືອງດາມາເຊ, ແລະໃນກ ງຸເຢຣູຊາເລັມ, ແລະແກ່ຊາວຕ່າງ

ປະເທດໃຫ້ເຂົາຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຕ່າວຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດການຊ່ຶງສົມກັບການກັບໃຈໃໝ່ແລ້ວ 
21 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ພວກຢິວຈ່ຶງໄດ້ຈັບຂ້າພຣະບາດໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ແລະພຍາຍາມຈະຂ້າຂ້າພຣະບາດເສັຽ 
22 ຂ້າພຣະບາດໄດ້ຮັບຄວາມຊົດຊ່ອຍຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາເຖິງທຸກວັນນ້ີ ດ່ັງນ້ັນຂ້າພຣະບາດຈ່ຶງຢືນຢູ່ເປັນພຍານຕ່ໍຜູ້

ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ້ອຍ ຂ້າພຣະບາດບ່ໍເວ້ົາເຣ່ືອງອ່ືນ ນອກຈາກເຣ່ືອງຊ່ຶງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກັບໂມເຊໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ
ຈະເກີດຂ້ຶນນ້ັນ 

23 ຄືວ່າຖ້າພຣະຄຣິດຕ້ອງທົນທຸກທ ຣໍະມານແລະຊົງເປັນຜູ້ຕ້ົນໃນການຄືນພຣະຊນົແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ນໍາຄວາມ
ສວ່າງມາສະແດງແກ່ພົລເມືອງແລະແກ່ຄົນຕ ່າງຊາດî 
 

ໂປໂລທນູອາຄຣປີາໃຫຮ້ບັເຊືອ່ 



Paul Appeals to Agrippa to Believe 

24 ເມ່ືອໂປໂລກໍາລັງແກ້ຄະດີຢ່າງນ້ັນ ເຟຊະໂຕຈ່ຶງຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìໂປໂລເອີຍ, ເຈ້ົາເປັນບ້າໄປແລ້ວ ການຮຽນຮູ້
ຫລາຍຂອງເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບ້າໄປເສັຽî 

25 ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຕອບວ່າ, ìໂອ, ພນະທ່ານເຟຊະໂຕທ່ີນັບຖື ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນບ້າ ແຕ່ກ່າວຕາມສັດຈິງແລະສະຕິອັນ
ປົກກະຕິ 

26 ດ້ວຍວ່າທ່ານກະສັດຊົງຊາບຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີດີແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ້າທູນຕ່ໍພຣະອົງ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອແນ່ວ່າ ບ່ໍມີ
ຈັກຢ່າງໃນບັນດາເຫດການເຫລ່ົານ້ີທ່ີພ້ົນຈາກພຣະເນດຂອງພຣະອົງໄປ ເພາະເຫດເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນບ່ອນລັບລ້ີ 

27 ຂ້າແດ່ກະສັດອາຄຣີປາ, ຝ່າພຣະບາດເຊ່ືອພຣະຄັມພຜີ  ູ້ປະກາດພຣະທັມຫລືບໍ ຂ້າພຣະບາດຊາບວ່າຝ່າພຣະບາດ
ຊົງເຊ່ືອຢູ່î 

28 ກະສັດອາຄຣີປາຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບໂປໂລວ່າ, ì ເຈ້ົາຢາກຊວນເຮົາໃຫ້ເປັນຄຣິສະຕຽນດ້ວຍຄໍາຊັກຊວນພຽງເລັກນ້ອຍ
ຢ່າງນ້ັນບໍî 

29 ໂປໂລຈຶ່ງທູນວ່າ, ìຈໍາເພາະພຣະພ ກັພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະບາດປາຖນາບ່ໍວ່າຄໍາຊັກຊວນໜ້ອຍຫລືຫລາຍ ຈະອ້ອນວອນ
ຂໍເພ່ືອວ່າບ່ໍແມ່ນແຕ່ຝ່າພຣະບາດອົງດຽວ ແຕ່ຄົນທັງປວງທີຟັ່ງຂ້າພຣະບາດໃນວັນນ້ີເໝືອນກັນ ຈະກາຍເປັນເໝືອນ 
ຢ່າງຂ້າພຣະບາດເວ້ັນໄວ້ແຕ່ເຄ່ືອງຜູກມັດນ້ີî 

30 ແລ້ວກະສັດກໍຊົງລຸກຂ້ຶນກັບຜູ້ປ ົກຄອງ ແລະພຣະນ້ອງນາງເບນີເກ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີນ່ັງຢູ່ດ້ວຍກັນນ້ັນ 
31 ເມ່ືອອອກໄປແລ້ວກໍພາກັນເວ້ົາວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍເຮັດສ່ິງໃດທ່ີສົມຄວນຈະຖືກໂທດເຖິງຕາຍ ຫລືຖືກຜູກມັດໄວ້ກໍດີî 
32 ກະສັດອາຄຣີປາໄດ້ຊົງເວ້ົາກັບເຟຊະໂຕວ່າ, ìຖ້າຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ອຸທອນໄປເຖິງກາຍຊາຈະປ່ອຍເສັຽກໍໄດ້î 
 

27 ໂປໂລລງົສະເພາົໄປສູໂ່ຣມ  
Paul sails for Rome 

1 ເມ່ືອຕ້ັງໃຈວ່າຈະໃຫ້ພວກເຮົາເດີນທາງເຮືອສະເພົາໄປຍັງປະເທດອີຕາເລັຽ ເຂົາຈ່ຶງມອບໂປໂລກັບນັກໂທດອ່ືນລາງ
ຄົນໄວ້ກັບນາຍຮ້ອຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ຢູລີໂອ ເປັນນາຍທະຫານໃນກອງທັບຂອງມະຫາກະສັດ 

2 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງລົງເຮືອລໍານ່ຶງທ່ີມາຈາກເມືອງ ອາຣະມິດ ທ່ີກໍາລັງຈະອອກໄປຍັງທ່າຕ່າງໆຕາມແຂວງອາເຊັຽ ແລ້ວ
ເຮືອນ້ັນກໍອອກໄປ ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶ ອາຣິດຕາໂຂ ໄທເມືອງເທຊະໂລນິກແຂວງມາເກໂດເນັຽ ໄດ້ໄປພ້ອມກັບພວກ
ເຮົາ 

3 ຕົກມ້ືຫນ້າພວກເຮົາໄດ້ຈອດທ່ີເມືອງຊີໂດນ ຝ່າຍຢູລີໂອມີໃຈເມດຕາຕ່ໍໂປໂລຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຫາມິດສະຫາຍ
ເພື່ອໃຫເ້ຂົາບົວລະບັດທ່ານ 

4 ຄັນເຮ ອືອອກຈາກທ່ີນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ລຽບເກາະກຸບໂຣໄປທາງຫລ ກີທວນລົມ ເພາະຖືກລົມຂັດຂວາງ 
5 ເມ່ືອຂ້າມທະເລທ່ີຊ່ືກັບແຂວງກີລີເກັຽແລະແຂວງປໍາຟີເລັຽນ້ັນກໍມາເຖິງເມືອງມີຣາໃນແຂວງລ ເູກັຽ 
6 ທ່ີນ້ັນນາຍຮ້ອຍໄດ້ພົບເຮືອລໍານ່ຶງທ່ີມາຈາກເມືອງອາເລັກຊັນເດັຽ ທ່ີຈະໄປຍັງປະເທດອີຕາເລັຽ ທ່ານຈ່ຶງໃຫ້ພວກເຮົາ

ລົງເຮືອລໍານ້ັນ 
7 ພວກເຮົາໄດ້ໄປຊ້າໆເປັນເວລາຫລາຍວັນສົມຄວນ ແລະໄດ້ມາເຖິງເມືອງກະນີໂດດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ເມ່ືອມີ

ລົມຂັດຂວາງ ພວກເຮົາຈ່ຶງລຽບເກາະກະເຣເຕໄປທາງຫລີກທວນລົມ ຊ່ືກັບແຫລມຊັນໂມເນ 
8 ເມ່ືອໄດ້ລຽບເກາະນ້ັນໄປດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ພວກເຮົາຈ່ຶງມາເຖິງບ່ອນນ່ຶງຊ່ືວາ່ທ່າງາມທ່ານ້ີຢູ່ໃກ້ເມືອງລາເຊ

ອາ 
9 ຄັນເສັຽເວລາໄປຫລາຍສົມຄວນແລ້ວ ແລະການເດີນເຮືອກໍອາດເປັນອັນຕະຣາຍ ເພາະຍາມເທສການອົດອາຫານ

ນ້ັນຜ່ານໄປແລ້ວ ໂປໂລຈ່ຶງເຕືອນສະຕິ 



10 ໂດຍກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາເຫັນວ່າການເດີນທາງຄາວນ້ີຈະມີການອັນຕະຣາຍແລະຄວາມເສັຽ
ຫາຍຫລາຍ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຂອງບັນທຸກກັບເຮືອເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຊີວິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍດ້ວຍî 

11 ແຕ່ນາຍຮ້ອຍເຊ່ືອຄໍານາຍທ້າຍແລະເຈ້ົາຂອງເຮ ອື ຫລາຍກວ່າເຊ່ືອຄໍາທ່ີໂປໂລເວ້ົານ້ັນ 
12 ແລະເພາະວ່າທ່າງາມນ້ັນບ່ໍເຫມາະພໍກັບການຈອດໃນຣະດູໜາວ ຄົນສ່ວນຫລາຍຈ່ຶງເຫັນດີໃຫ້ອອກໄປຈາກທ່ີນ້ັນ 

ເພ່ືອຖ້າເປັນໄດ້ຈະໄປເຖິງເມືອງຝອຍນິກ ແລ້ວຈະຈອດຢູ່ທ່ີນ້ັນຕລອດຣະດູໜາວ ເມືອງຝອຍນິກນ້ັນເປັນທ່າເຮືອ
ຂອງເກາະກະເຣເຕ ຢູ່ເບ້ືອງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ກັບສຽງເໜືອ 
 

ເກດີລມົພະຍທຸີທ່ະເລ  
The Storm at Sea 

13 ເມ່ືອລົມທິດໃຕ້ພັດມາຄ່ອຍໆ ເຂົາກໍຄຶດວ່າໄດ້ສົມຄວາມມຸ່ງໝາຍແລ້ວ ຈ່ຶງພາກັນຖອນສມ ຂ້ຶໍນ ແລ້ວເດີນລຽບຕາມ
ເກາະກະເຣເຕໄປ 

14 ແຕ່ເມ່ືອໄປບ່ໍເຫິງປານໃດ ເຮືອກໍຖືກລົມພະຍຸກ້າຊ່ືວ່າ ລົມຕາເວັນອອກສຽງເໜືອພັດມາຈາກເກາະນ້ັນ 
15 ຄັນເຮ ອືຖືກລົມພະຍຸຕ້ານລົມບ່ໍໄຫວ ພວກເຮົາຈ່ຶງປ່ອຍມັນໄປຕາມລົມ 
16 ເມ່ືອລຽບໄປທາງຫລີກທວນລົມທາງເກາະນ້ອຍແຫ່ງນ່ຶງຊ່ື ກາວເດ ພວກເຮົາໄດ້ມັດເຮືອນ້ອຍໄວ້ໂດຍຍາກ 
17 ເມ່ືອຍົກເຮືອນ້ອຍຂ້ຶນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍເອົາເຊືອກມັດໂອບເຮືອສະເພົາ ແລະເພາະຢ້ານວ່າຈະຄຸງຫາດຊາຍຊື ່ຊຣີະຕີ 

ເຂົາຈ່ຶງລ ດົໃບເຮືອລົງເສັຽແລ້ວຖືກໄຫລໄປຕາມລົມ 
18 ຄັນຕົກມ້ືຫນ້າມາເຂົາກໍຕ້ັງຕ້ົນຂົນຂອງບັນທຸກຖ້ິມເພາະຖືກພັດໄປມາຢ່າງເຕັມທ່ີດ້ວຍລົມພະຍຸໃຫຍ່ 
19 ແລະໃນວັນຖ້ວນສາມເຂົາໄດ້ເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ໃນເຮືອນຖ້ິມເສັຽດ້ວຍມືຂອງເຂົາເອງ 
20 ເມ່ືອຕາເວັນແລະດາວບ່ໍໄດ້ສ່ອງແສງຫລາຍວັນແລ້ວ ແລະພວກເຮົາຍັງຖືກລົມພະຍຸໃຫຍ່ຢູ່ ຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຮົາ

ຈະລອດພ້ົນໄດ້ນ້ັນກໍໝົດໄປ 
21 ເມ່ືອເຂົາອົດອາຫານມາເຫິງແລ້ວ ໂປໂລຈ່ຶງຢືນຂ້ຶນຖ້າມກາງພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກທ່ານຄວນ

ໄດ້ຟງັເຮົາ ແລະບ່ໍຄວນອອກຈາກເກາະກະເຣເຕແລ້ວຈະໄດ້ພ້ົນຈາກອັນຕະຣາຍແລະຈາກການເສັຽສ່ິງຂອງຢ່າງນ້ີ 
22 ບັດນ້ີເຮົາກໍເຕືອນສະຕິທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ຊືນ່ໃຈເທາະ ດ້ວຍວ່າໃນພວກທ່ານຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດເສັຽຊີວິດ ຈະເສັຽກໍແຕ່ເຮືອ

ເທົ່ານັ້ນ 
23 ເພາະວ່າໃນຄືນນ້ີເອງມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ ທ່ີເຮົາບົວລະບັດນ້ັນໄດ້ມາຢືນຢູ່ໃກ້ເຮົາ 
24 ແລ້ວກ່າວວ່າ, ìໂປໂລເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຂ້ົາເຝ້ົາກາຍຊາ ສ່ວນຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອກັບເຈ້ົານ້ັນ ພຣະ

ເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຕາຍເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາ 
25 ເພາະສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຊ່ືນໃຈເທາະ ເພາະເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ວ່າຈະເປັນໄປເໝືອນຢ່າງທ່ີຊງົ

ກ່າວໄວ້ແກ່ເຮົານ້ັນ 
26 ແຕ່ພວກເຮົາກໍຈະຕ້ອງຄຸງເກາະບ່ອນນ່ຶງî 
27 ເມ່ືອຖ້ວນຄືນທີສິບສ່ີພວກເຮົາກໍຍັງຖືກພັດມາໃນທະເລອະດີອາ ປະມານທ່ຽງຄືນພວກລູກເຮືອຄາດວ່າມາໃກ້ບົກ

ແລ້ວ 
28 ຄັນຢ່ັງເບ່ິງນ້ໍາກໍເຫັນວ່າເລິກຊາວວາ ແລະເມ່ືອໄປຕ່ືມຫນ້ອຍນ່ຶງກໍຢ່ັງເບ່ິງອີກ ເຫັນວ່າເລິກສິບຫ້າວາ 
29 ເຂົາກໍຢ້ານວ່າພວກເຮົາຈະຕໍາຝ່ັງບ່ອນມີຫີນຈ່ຶງຖ້ິມສມໍທາງທ້າຍສ່ີອັນ ແລ້ວພາກັນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ແຈ້ງງ່າຍ 
30 ເມ່ືອພວກລູກເຮືອພຍາຍາມຈະອອກໜີຈາກເຮືອ ເຂົາໄດ້ຢ່ອນເຮືອນ້ອຍລົງນ້ໍາຕັງຕິຈະຖ້ິມສມໍລ ງົທາງຫົວເຮືອ 
31 ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວແກ່ນາຍຮ້ອຍແລະພວກທະຫານວ່າ, ìຖ້າຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຢູ່ໃນເຮືອແລ້ວ ທ່ານທັງຫລາຍຈະພ້ົນບ່ໍໄດ້î 
32 ແລ້ວພວກທະຫານຈ່ຶງຕັດເຊືອກທ່ີຜູກເຮືອນ້ອຍໃຫ້ຕົກນ້ໍາໄຫລໄປເສັຽ 



33 ເມ່ືອໃກ້ຈະຮຸ່ງແຈ້ງ ໂປໂລໄດ້ເຊີນຊວນຄົນທັງປວງໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານແລະກ່າວວ່າ, ìວັນນ້ີໄດ້ຄົບສິບສ່ີວັນແລວ້ 
ທ່ີທ່ານທັງຫລາຍລໍຄອຍຢູ່ ແລະອົດຢາກບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານອາຫານອັນໃດຕລອດມາ 

34 ສັນນ້ັນເຮົາເຊີນຊວນທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານເສັຽ ເພາະການນ້ີເປັນທ່ີຮັກສາຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ົນ 
ດ້ວຍວ່າເສ້ັນຜົມຂອງຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານຈະບ່ໍເສັຽໄປຈັກເສ້ັນດຽວî 

35 ຄັນກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງຢິບເອົາເຂ້ົາຈ່ີ, ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໜ້າຄົນທັງປວງ ແລ້ວຫັກຕ້ັງຕ້ົນຮັບປະທານ 
36 ສ່ວນຄົນທັງປວງກ ຊ່ືໍນໃຈຂ້ຶນ ຈ່ຶງຮັບປະທານອາຫານດ້ວຍ 
37 ອັນນ່ຶງເຮົາທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນ້ັນ ຮວມທັງໝົດສອງຮ້ອຍເຈັດສິບຫົກຄົນ 
38 ເມ່ືອຮັບປະທານອາຫານອ່ີມແລ້ວ ເຂົາໄດ້ຂົນເຂ້ົາເປືອກຖ້ິມລົງທະເລເສັຽເພ່ືອໃຫ້ເຮືອເບົາຂ້ຶນ 

 

ເຮອືແຕກເສຽັ  
The Shipwreck 

39 ເມ່ືອແຈ້ງແລ້ວເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນແຜ່ນດິນອັນໃດ ແຕ່ເຂົາຫລຽວເຫັນອ່າວບ່ອນນ່ຶງທ່ີມີຫາດຈ່ຶງຕົກລົງກັນວ່າ ຖ້າເປັນ
ໄດ້ຈະໃຫ້ເຮືອເຂ້ົາຄຸງຫາດນ້ັນ 

40 ເຂົາຈ່ຶງຕັດສາຍສມໍຖ້ິມເສັຽໃນທະເລ ແລ້ວກໍແກ້ເຊືອກທ່ີມດັໂທມ ແລະຊັກໃບຫົວເຮືອຂ້ຶນໃຫ້ຖືກລົມແລ່ນຊ່ືເຂ້ົາໄປ
ຫາຝ່ັງ 

41 ແຕ່ຄັນມາເຖິງຄອນບ່ອນນ່ຶງເຂົາກໍໃຫ້ເຮືອຄຸງດິນເສັຽ ຫົວເຮືອກໍຕິດແໜ້ນອອກບ່ໍໄດ້ ແຕ່ທ້າຍເຮືອ ກໍແຕກອອກດ້ວຍ
ກໍາລັງຂອງຟອງນ້ໍາ 

42 ພວກທະຫານປຶກສາກັນວ່າຈະຂ້ານັກໂທດທັງຫລາຍເສັຽ ເພາະຢ້ານວ່າຈະມີຜູ້ໃດລອຍນ້ໍາໜີໄປໄດ້ 
43 ແຕ່ນາຍມີໃຈຢາກໃຫ້ໂປໂລພົ້ນຊີວິດ ຈຶ່ງຫ້າມພວກທະຫານບໍ່ໃຫເ້ຮັດຕາມຄວາມຄຶດນ້ັນ ແລ້ວສ່ັງຄົນທ ັງຫລາຍທ່ີ

ລອຍນ້ໍາເປັນໂຕນລົງນ້ໍາກ່ອນຈ່ຶງໄປຫາຝ່ັງ 
44 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຫລືອນ້ັນ ລາງຄົນກໍລອຍເຟືອໄມ້ແປ້ນ ລາງຄົນກໍລອຍເຟືອທ່ອນໄມ້ທ່ີຫັກຈາກເຮືອ ດ່ັງນ້ັນຄົນ

ທັງຫລາຍກໍລອດພ້ົນເຖິງຝ່ັງທຸກຄົນ 
 

28 ໂປໂລເຖງິເກາະເມລເີຕ  
Paul on the Island of Malta 

1 ຄັນພ້ົນພັຍແລ້ວພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ຈັກວ່າເກາະນ້ັນຊ່ື ເມລີເຕ  
2 ຝ່າຍຊາວປ່າທ່ີເກາະນ້ັນໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກເຮົາຢ່າງຜິດທໍາມະດາ ຄືເຂົາໄດ້ດັງໄຟຕ້ອນຮັບພວກເຮົາ 

ເພາະຝົນຕົກແລະໜາວຫລາຍ 
3 ເມ່ືອໂປໂລເກັບຫລົວມັດນ່ຶງວາງໃສ່ໄຟ ງູພິດໂຕນ່ຶງອອກມາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຈ່ຶງຂົບມືໂປໂລຫ້ອຍຢູ່ 
4 ເມ່ືອຊາວປ່າໄດ້ເຫັນສັດສາຣະພິດຫ້ອຍຕິດຢູ່ໃນມືຂອງໂປໂລ ເຂົາກໍເວ້ົາກັນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີຄົງເປັນຜູ້ຂ້າຄົນແທ້ ເຖິງ

ແມ່ນວ່າເຂົາພ້ົນຈາກທະເລແລ້ວ ແຕ່ເວນກັມຍັງບ່ໍຍອມໃຫ້ພ້ົນຕາຍî 
5 ແຕ່ບັດນ້ັນໂປໂລໄດ້ສ່ັນສັດນ້ັນໃຫ້ຕົກໃສ່ໄຟ ສ່ວນທ່ານເອງບ່ໍມີອັນຕະຣາຍຢ່າງໃດ 
6 ຝ່າຍເຂົາພວກນ້ັນກໍຄອຍເບ່ິງຄຶດວ່າຈະເຫັນທ່ານໄຂ້ຂ້ຶນ ຫລືລ້ົມຕາຍໃນທັນທີ ເມ່ືອຄອຍເບ່ິງເຫິງແລ້ວເລີຍບ່ໍເຫັນອັນ

ໃດຜິດທັມມະດາຈັກຢ່າງເກີດຂ້ຶນແກ່ທ່ານ ເຂົາຈ  ່ຶງປ່ຽນໃຈເວ້ົາວ່າທ່ານເປ ນັພຣະ 
7 ອັນນ່ຶງຢູ່ໃກ້ບ່ອນນ້ັນມີທ່ີດິນຊ່ຶງເປັນຂອງປົບລີໂອ ຜູ້ໃຫຍ່ໃນເກາະນ້ັນ ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາແລະລ້ຽງໄວ້

ເປັນແຂກຢ່າງດີຕລອດສາມວັນ 



8 ສ່ວນບິດາຂອງປົບລີໂອນອນຢູ່ເປັນໄຂ້ແລະເປ ນັທ້ອງບິດ ໂປໂລຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຫາ ແລະເມ່ືອໄຫວວ້ອນແລ້ວກໍວາງມືໃສ່
ທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ດີພຍາດ 

9 ຄັນເກີດມີມາຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ຄົນອ່ືນໆທ່ີເກາະນ້ັນຊ່ຶງມພີຍາດຕ່າງໆກໍມາຫາ ແລະເຂົາກໍດີເໝືອນກັນ 
10 ເຂົາໄດ້ໃຫ້ກຽດພວກເຮົາຫລາຍຢ່າງ ເມ່ືອພວກເຮົາລາອອກໄປຈາກທ່ີນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງເອົາສ່ິງຂອງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ

ມາໃສ່ເຮືອ 
 

ໂປໂລເຖງິກງຸໂຣມ 
Paul Arrives at Rome 

11 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ສາມເດືອນແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ຶງລົງເຮືອລໍານ່ຶງ ຊຶງ່ມາຈາກເມືອງອາເລັກຊັນເດັຽທີຄ້່າງຢູ່ເກາະນ້ັນຕລອດ
ຣະດູຫນາວ ມີຮູບ(ມິຖຸນ) ìຝາແຝດî ເປັນເຄ່ືອງຫມາຍ 

12 ພວກເຮົາໄດ້ແວ່ທີເ່ມືອງຊີຣະຄູຊາຍ ຈອດຢູ່ທ່ີນ້ັນສາມວັນ 
13 ຈາກທ່ີນ້ັນພວກເຮົາໄດ້ອ້ອມໄປເຖິງເມືອງເຣຄີໂອນ ມືຫ້ນ້ານ້ັນລົມທິດໃຕ້ກໍພັດມາ ແລະວັນຖ້ວນສອງພວກເຮົາໄດ້

ມາເຖິງເມືອງໂປຕີໂອລອຍ 
14 ທ່ີນ້ັນເຮົາພົບພວກພ່ີນ້ອງ ແລະຖືກເຊີນໃຫ້ພັກຢູ່ກັບເຂົາເປັນເວລາເຈັດວັນ ແລ້ວພວກເຮົາກໍໄປເຖິງກຸງໂຣມ 
15 ຄັນພວກພີນ້່ອງໃນກຸງໂຣມໄດ້ຍິນຂ່າວເຖິງພວກເຮົາ ເຂົາຈ່ຶງອອກມາຫາພວກເຮົາທ່ີຕລາດອາປີໂອທ່ີສາລາສາມ    

ຫລັງ ເມ່ືອໂປໂລໄດ້ເຫັນເຂົາແລ້ວຈ່ຶງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ແລະມີໃຈຊ່ືນບານຂ້ຶນ 
16 ຄັນພວກເຮົາເຂ້ົາໃນກຸງໂຣມແລ້ວ ເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂປໂລຢູ່ຄົນດຽວຕ່າງຫາກ ໂດຍໃຫ້ມທີະຫານຄົນນ່ຶງຍາມຮັກ

ສາໄວ ້
 

ໂປໂລປະກາດໃນກງຸໂຣມ 
Paul and Jewish Leaders in Rome 

17 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ໂປໂລໄດ້ເຊີນພວກຜູ້ໃຫຍ່ໃນພວກຢິວມາປະຊຸມກັນ ເມ່ືອມາພ້ອມໜ້າກັນແລ້ວທ່ານ
ຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົານ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດສ່ິງໃດຕ່ໍພົລເມືອງ ຫລືຜິດຕ່ໍທັມນຽມຂອງ
ບັນພະບຸຣຸດ ເຮົາກໍຍັງຕ້ອງຖືກເປັນນັກໂທດມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ ແລະຖືກມອບໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງຊາວໂຣມ 

18 ຄັນພວກນ້ັນໄດ້ໄຕ່ສວນເຮົາແລ້ວກໍຢາກປ່ອຍເຮົາເສັຽ ເພາະບ່ໍມີເຫດອັນທ່ີເຮົາຄວນຈະຕາຍ 
19 ແຕ່ເມ່ືອພວກຢິວເວ້ົາຄັດຄ້ານ ເຮົາກໍຈໍາເປັນຕ້ອງອຸທອນເຖິງກາຍຊາ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນວ່າເຮົາມີອັນໃດຈະຟ້ອງຊົນຮ່ວມ

ຊາດຂອງເຮົາ 
20 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງເຊີນທ່ານທັງຫລາຍມາເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນໜ້າ ແລະເວ້ົາກັບພວກທ່ານ ເພາະທ່ີເຮົາຖືກລ່າມ

ໂສ້ນ້ີກ ໍເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມຫວັງຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນî 
21 ເຂົາຈ່ຶງຕອບທ່ານວ່າ, ìຝ່າຍພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮ ບັຈົດໝາຍຈາກແຂວງຢູດາຍກ່າວເຖິງທ່ານ ແລະບ່ໍມພ່ີີນ້ອງຜູ ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ

ມາລາຍງານຫລືກ່າວສ່ິງບ່ໍດີກ່ຽວກັບທ່ານ 
22 ແຕ ເ່ຮົາທັງຫລາຍເຫັນສົມຄວນຟັງທ່ານ ວ່າທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງໃດເພາະຝ່າຍນິກາຍນ້ີ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຖືກຂັດຂວາງທຸກ

ທ່ີທຸກບ່ອນî 
 
Paul Preaches in Rome 
(ອຊຢ 6:9-10) 



23 ເມ່ືອເຂົານັດພົບກັບທ່ານ ຄົນຈໍານວນຫລາຍກວ່າເກ່ົາໄດ້ມາຫາທ່ີບ່ອນພັກຂອງທ່ານ ທ່ານຈ່ຶງກ່າວອະທິບາຍແກ່ເຂົາ
ຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາຈົນຄ່ໍາ ເປັນພຍານເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາຮັບເຊ່ືອໃນພຣະ
ເຢຊູ ໂດຍໃຊ້ຂ້ໍຄວາມຈາກພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊ ແລະຈາກພຣະຄັມພີຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນຫລັກ 

24 ລາງຄົນກໍຍອມຄໍາທ່ີທ່ານກ່າວນ້ັນ ແຕ່ລາງຄົນກໍບ່ໍເຊ່ືອ 
25 ເມ່ືອຄວາມເຫັນບ່ໍລົງລອຍກັນເຂົາຈ່ຶງລາຈາກກັນໄປ ຫລັງຈາກໂປໂລໄດ້ກ່າວຄໍານ່ຶງຕ່ືມອີກວ່າ, ìພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດໄດ້ຊົງກ່າວກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍດ້ວຍເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢ່າງຖືກຕ້ອງດີແລ້ວ 
26 ວ່າ, ìຈົ່ງໄປຫາພລົເມືອງນ້ີແລະກ່າວວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນແທ້ ແຕ່ຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຈັກເທ່ືອ ຈະໄດ້ເຫັນແທ້ ແຕ່ຈະ

ບ່ໍໄດ້ສັງເກດຈັກເທ່ືອ 
27 ດ້ວຍວ່າໃຈຂອງພົລເມືອງນ້ີກ ປຶໍກໜາ ຫູກໍໜັກ, ຕາຂອງເຂົາກໍຫລັບເສັຽ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະສັງເກດດ້ວຍຕາ ແລະຈະໄດ້

ຍິນດ້ວຍບຫູ ແລະຈະຮູ້ດ້ວຍ ໃຈ ແລ້ວຈະຕ່າວກັບມາ ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາດີî 
28 ເຫດສັນນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຮູ້ວ່າ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ັນກໍຖືກນໍາໄປເຖິງຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ ເຂົານ້ັນ

ແຫລະ, ຈະຮັບຟັງî 
29 (ເມ່ືອໂປໂລກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ພວກຢິວກໍຈາກໄປ ແລະກໍາລັງຖຽງກັນເອງຢູ່) 
30 ໂປໂລໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີຕົນເຊ່ົາເອງ ແລະໄດ້ຕ້ອນຮັບຄົນທັງປວງທ່ີມາຫາ 
31 ທັງປະກາດຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສ່ັງສອນເຣ່ືອງອັນກ່ຽວກັບພຣະອົງເຈ້ົາເຢຊູຄຣິດຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍບ່ໍ

ມກີານຂັດຂວາງ 
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