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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสื อก ิจการ

คนทัว่ไปเชื่ อก ั นว ่าผู้ เข ียนหนังสื อก ิจการก็ คือ �ลู กา  
แพทย ์ ท่ีรกั � (คส 4:14) จะเหน็ได้ชดัวา่หนังสื อก ิจการน้ี
เป็นหนังสือเล่มต่อจากข่าวประเสรฐิของลู กา และมาจาก
ผู้ เข ียนคนเดียวกัน ลูกาเป็นเพื่อนเดินทางของเปาโล (กจ
16:12; 20:5) จากหนังสือ 2 ทิโมธี 4:11 เราได้พบวา่ท่าน
ได้ อยู ่กับเปาโลในกรุงโรม ในหนังสือฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้
ฝากคํานับมาในจดหมายของเปาโลไปยงัฟีเลโมน

 หน ังสื อก ิจการได้รบัการเขียนขึ้นในชว่งเวลาท่ีเปาโลได้
รบัการปล่อยตัวจากคุกครัง้แรกท่ี กรุ งโรม (กจ 28:30) ( 
ปี  ค�ศ� 63)  หน ังสือเล่ มน ้ีครอบคลุมระยะเวลาจากการ
ฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู จนถึงชว่งเวลาสองปีแรกท่ี
เปาโลถู กค ุมขังอยู่ในคุกเป็ นคร ้ังแรกท่ี กรุ งโรม ดังน้ันจึง
ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33  ถึง 35  ปี 

 โดยทัว่ไปแล้ว  หน ังสือเล่ มน ้ี แบ ่งแยกออกเป็นสองส่วน
ใหญ่ๆคือ ในบทท่ี 1-12  กล ่าวถึงเปโตรเป็นส่วนใหญ่  มี  กรุ 
งเยรูซาเล็มเป็นศูนย ์กลาง และข่าวประเสรฐิได้ประกาศแก่ 
ชนชาติ ยวิเป็นหลักในบทท่ี 13-28  กล ่าวถึงเปาโลเป็นส่วน
ใหญ่  มี เมืองอนัทิ โอก เป็นศูนยก์ลางสําหรบังานเผยแพร่
พระวจนะของพระเจ้าไปยงัต่างประเทศ และข่าวประเสรฐิ
ประกาศแก่ คนต่างชาติ มากกวา่ชนชาติ ยวิ 

ในส่วนแรก บทท่ี 6  และ 7  กล ่าวถึงการรบัใชข้องสเทเฟน
เพียงสัน้ๆแต่ ได้  รบัใช ้พระเจ้าอยา่งน่าอศัจรรย ์ใจ บทท่ี 8  เก 
ี่ยวกับการรบัใชพ้ระเจ้าของฟี ลิป และบทท่ี 9  ได้ บันทึกการก
ลับใจเสียใหม่ของเปาโลไว้ และได้บรรยายถึงโครเนลิอสัคน



ii

ต่างชาติ ท่ี เมืองซีซารยีาและอานาเนีย  ท่ี  ดาม ัสกัส  อยา่งไร
ก็ตาม  ใน 12 บทแรก  จุ ดสําคัญท่ี กล ่าวถึ งก ็คือเปโตรและ
กรุงเยรูซาเล็มและชนชาติ ยวิ 

ในบทท่ี 13-28 เมืองอนัทิโอกเป็นเพียงแต่ สถานท่ี ตัง้ต้น
เท่าน้ัน เรือ่งราวจะเริม่ต้นดําเนินจากเปาโลและบารนาบัส
 แล้วก็ เป็นเรือ่งของเปาโลกับสิลาส ไปท่ีเกาะครตี ไปท่ีเมือง
กาลาเทีย และแควน้ซิลี เซ ีย  เข ้าไปในแควน้มาซิโดเนีย ไป
ยงักรุงเยรูซาเล็ม ไปท่ีเมืองซีซาร ียา และในท่ีสุดได้ผจญกับ
เร ืออ ับปาง และแล่นเรอืไปจนถึงกรุงโรม ในเรือ่งจะกล่าว
ถึงเปาโลอยู ่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาวย ิวก ่อน
เสมอถ้าท่านสามารถจะทําได้  แต่  การรบัใช ้พระเจ้าน้ันส่วน
ใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ

ในหนังสื อก ิจการแห ่งอ ัครสาวกน้ี  นายแพทย ์ลู กา  ได้ 
แสดงประว ัติ  ศาสตร ์ของครสิเตียนชนชาติยวิในครสิตจักร
หลายแหง่ และประว ัติ  ศาสตร ์ของครสิเตียนชาวต่างชาติ 
แก่  เรา ในหนังสือข่าวประเสรฐิของลู กา ท่านได้เล่าถึงสิง่
ต่างๆ ของ พระ ราช กิจ ตอน ต้น ของ พระ เยซู และ การ ทรง
สัง่สอนจนกระทัง่ถึงการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระองค์ ใน
หนังสื อก ิจการ ท่านเขียนเก่ียวกับสิง่ท่ี พระเยซู ทรงกระทํา
และทรงสัง่สอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ
และโดยผ่านทางเหล่าอคัรสาวกและครสิตจั กร 

สาระสําคัญของเรือ่งก็คือการเผยแพรข่่าวประเสรฐิออก
ไปทัว่โลกโดยฤทธิ์อาํนาจแหง่พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ โดย
ทางภู มิ  ศาสตร ์ แล้ว ส่วนท่ี ได้ รบัข่าวประเสรฐิตามลําดั บก 
่อนหลังจะเป็นดังน้ี  กรุ งเยรูซาเล็ม  แคว ้นยูเดีย  แคว ้นสะมา
เรยี และจนถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก

ลูกาได้ เข ียนข่าวประเสรฐิของท่าน และหนังสื อก จิการใน
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ลักษณะท่ีวา่เป็นผู้ พู ดแทนใหกั้บเปาโลหรอืเปล่า  ไม่ใช ่ อยา่ง
แน่นอน พระคัมภีร ์ไม่ได้  มี  ข้อบ่งชี ้วา่ท่านได้ทําเชน่น้ัน ท่าน
ลูกาได้รบัความเข้าใจจากเบื้องบนอยา่งสมบู รณ ์ในสิง่ ท่ี
ท่านได้ เข ียนน้ัน และมีเพียงทางเดียวเท่าน้ั นที ่ท่านจะทําให้
พระคัมภีรสํ์าเรจ็ลงได้ อยา่งบรบูิรณ์  ก็ โดยการรบัถ้อยคํามา
จากพระเจ้าด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง  สิ ่งท่ีท่าน
ลูกาเขียนขึ้นน้ัน ท่านได้รบัมาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ ใช ่ ได้ 
มาจากเปาโล หร ือม ิ ใช ่ ได้ มาจากการจดจําเหตุ การณ์ โดยตัว
ของท่านเอง และก็ ไม่ใช ่ ได้ มาจากคําพยานของผู้ เห ็นเหตุ 
การณ์  ใด ๆทัง้สิน้ ( ลก 1:3-4)

ภารกิจของพระครสิต์ภายหลังการฟ้ืนคืนพระชนม์
1  โอ ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ในหนังสือเรือ่งแรกน้ัน ข้าพเจ้า

ได้ กล ่าวแล้วถึงบรรดาการซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงตัง้ต้นกระทํา
และสัง่สอน 2 จนถึงว ันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับขึ้นไป ในเม่ือ
ได้ตร ัสส ่ังโดยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แก่  อคัรสาวก ซ่ึง
พระองค์ทรงเลือกไว ้แล ้ วน ้ัน 3 ครัน้พระองค์ทรงทนทุกข์
ทรมานแล้ว  ได้ ทรงแสดงพระองค์ แก่ คนพวกน้ัน ด้วยหลัก
ฐานหลายอยา่ง  พิสูจน์ อยา่งแน่นอนท่ีสุดวา่พระองค์ทรง
พระชนม์ อยู ่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทัง้หลายถึงส่ี สิ บวนั
และได้ทรงกล่าวถึงเรือ่งอาณาจักรของพระเจ้า

การรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
4 เม่ือพระองค์ ได้ ทรงชุ มน ุมกั นก ับอคัรสาวก จึงกําชบั

เขามิ ให ้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม  แต่  ให ้คอยรบัตามพระ
สัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตร ัสว ่า � ตามท่ี ท่านทัง้
หลายได้ยนิจากเราน่ันแหละ 5 เพราะวา่ยอหน์ให้รบับัพ



 หน ังสื อก ิจการ 1:6 iv  หน ังสื อก ิจการ 1:13

ติศมาด้วยน้ําก็ จรงิ  แต่  ไม่ ชา้ไม่นานท่านทัง้หลายจะรบับัพ
ติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 6 เม่ือเขาทัง้หลายได้
ประชุมพรอ้มกัน เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า 
 พระองค์ จะ ทรง ตัง้ ราช อาณาจักร ขึ้น ใหม่ ให ้ แก่ อสิราเอล
ในครัง้ น้ี หรอื � 7  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � ไม่ใช ่ธุระของ
ท่าน ท่ี จะ รู้ เวลา และ วาระ ซ่ึง พระ บิดา ได้ ทรง กําหนด ไว้
โดยสิทธิอาํนาจของพระองค์ 8  แต่ ท่านทัง้หลายจะได้รบั
พระราชทานฤทธิ ์เดช เม่ือพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะเสด็จมา
เหนือท่าน และท่านทัง้หลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทัง้ในกรุง
เยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยูเดีย  แคว ้นสะมาเรยี และจนถึงท่ีสุด
ปลายแผ่นดินโลก� 9 เม่ือพระองค์ตรสัเชน่น้ันแล้ว  ในขณะ
ท่ี เขาทัง้หลายกําลังพนิิ จด ู  พระองค์  ก็  ถู  กร ับขึ้นไป และมีเมฆ
คลุมพระองค์ ให ้พ้นสายตาของเขา

การเสด็จขึ้น สู่ สวรรค์ และการเสด็จมาครัง้ ท่ีสองของ
พระครสิต์

10 เม่ือเขากําลังเขม้นดูฟ้าเวลาท่ี พระองค์ เสด็จขึ้นไปน้ัน
 ดู  เถิด  มี ชายสองคนสวมเส้ือขาวมายนือยู่ข้างๆเขา 11 สอง
คนน้ันกล่าววา่ �ชาวกาลิลี เอย๋  เหตุ ไฉนท่านจึงยนืเขม้น
ดูฟ้าสวรรค์  พระเยซู  องค์  น้ี ซ่ึงทรงรบัไปจากท่านขึ้นไปยงั
สวรรค์ น้ัน จะเสด็จมาอกีเหมือนอยา่งท่ีท่านทัง้หลายได้ เห ็
นพระองค์เสด็จไปยงัสวรรค์ น้ัน �

การอธษิฐานออ้นวอนเพื่อฤทธิอ์าํนาจท่ีทรงสัญญาไว้ ( 
ลก 24:49)

12  แล ้ วอ ัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอกเทศ ซ่ึงอยู ่ใกล้  
กรุ งเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะท่ี อน ุญาตให้คนเดินใน
วนัสะบาโต  กล ับไปกรุงเยรูซาเล็ม 13 เม่ือเข้ากรุงแล้วเขา
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เหล่าน้ันจึงขึ้นไปยงัหอ้งชัน้บน ซ่ึ งม ีทัง้เปโตร ยากอบ ยอห ์
นก ับอนัดรูว์  ฟี ลิ ปก ับโธมัส บารโธโลมิ วก ับมัทธวิ ยากอบ
บุตรชายอลัเฟอสั  ซี โมนเศโลเท กับยูดาสน้องชายของยาก
อบ พักอยู ่น้ัน 14 พวกเขารว่มใจกันอธษิฐานออ้นวอนต่อ
เน่ืองพรอ้มกับพวกผู้ หญิง และมารยี์มารดาของพระเยซู
และพวกน้องชายของพระองค์ ด้วย 

มัทธอีสัได้รบัเลือกให ้แทนท่ี  ยู ดาส
15 ครา วน้ันเป โต ร จึง ได้ ยนื ขึ้น ท่ามกลาง เหล่า สาวก ( 

ท่ี ประชุม กัน อยู่ น้ั นม ีรวม ทัง้ สิน้ ประมาณ รอ้ย ยี ่สิ บ ชื่อ�
และกล่าววา่ 16 �ท่านพี่น้องทัง้หลาย จําเป็นจะต้องสําเรจ็
ตามพระคัมภีร์ ซ่ึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ตรสัไวโ้ดยโอษฐ์
ของดาวดิ ด้วยเรือ่งยูดาส ซ่ึงเป็นผู้นําทางคนท่ีไปจับพระ
เยซู 17 เพราะยูดาสน้ันได้นับเข้าในพวกเรา และได้รบัส่วน
ในภารกิ จน ้ี18 ฝ่ายผู้ น้ี  ได้ เอาบําเหน็จแหง่การชัว่ชา้ของตน
ไปซ้ือท่ี ดิน  แล้วก็ ล้มคะมําลงแตกกลางตัวไส้ พุ งทะลักออก
มาหมด 19  เหตุการณ์  น้ี คนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มก็ 
รู ้เขาจึงเรยีกท่ี ดิ นแปลงน้ันตามภาษาของเขาวา่ อาเคลดา
มา คือทุ่งโลหติ 20 ด้วยมีคําเขียนไวใ้นหนังสือสดุ ดี  วา่ � ขอ
ให ้ ท่ี อาศัยของเขารกรา้งและอยา่ให ้ผู้ ใดอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน �  
และ � ขอให ้ อ ีกผู้ หน ึ่งมายดึตําแหน่งของเขา� 21  เหตุ ฉะน้ัน
ใน บรรดา ชาย เหล่า น้ี ท่ี เป็น พวก เดียว กับ เรา เสมอ ตลอด
เวลาท่ี พระเยซู  เจ้ าได้เสด็จเข้าออกกับเรา 22 คือตัง้แต่บัพ
ติศมาของยอหน์ จนถึงว ันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับขึ้นไปจาก
เรา คนหน่ึงในพวกน้ีจะต้องตัง้ไว ้ให ้เป็นพยานกับเราถึงการ
คืนพระชนม์ของพระองค์� 23 เขาทัง้หลายจึงเสนอชื่อคน
สองคน คือโยเซฟท่ีเรยีกวา่บารซับบาส  มี นามสกุลวา่ยุสทัส
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และมัทธีอสั 24  แล ้วพวกสาวกจึงอธษิฐานวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  ผู้ ทรงทราบใจของมนษุย ์ทัง้ปวง ขอทรงสําแดงวา่
ในสองคนน้ี พระองค์ ทรงเลือกคนไหน 25  ให ้รบัส่วนในการ
ปรนนิบั ติ  น้ี และรบัตําแหน่งเป็ นอ ัครสาวกแทนยูดาส ซ่ึง
โดยการละเมิดน้ันได้หลงจากหน้าท่ีไปยงัท่ีของตน� 26 เขา
ทัง้หลายจึงจับสลากกัน และสลากน้ันได้ แก่ มัทธีอสัจึงนับ
เขาเข้ากับอคัรสาวกสิบเอด็คนน้ัน

2
การประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

1 เม่ือวนัเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึงมา
รว่มใจกันอยู่ ใน ท่ี แห ่งเดียวกัน 2 ในทันใดน้ัน  มี เสียงดัง
มาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุ กล ้าสั ่นก ้องทัว่บ้าน ท่ี เขา น่ัง
อยู ่น้ัน 3  มี เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน้ปรากฏแก่ เขา และ
กระจายอยู่บนเขาสิน้ทุกคน 4 เขาเหล่าน้ั นก ็ประกอบด้วย
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจึง ตัง้ ต้นพูดภาษาต่างๆตามท่ีพระ
วญิญาณทรงโปรดให ้พูด 5  มี พวกยวิจากทุกประเทศทัว่ใต้ 
ฟ้า ซ่ึงเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 6 เม่ื 
อม ีเสียงอยา่งน้ัน เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะต่างคน
ต่างได้ยนิเขาพูดภาษาของตนเอง 7 คนทัง้ปวงจึงประหลาด
และอศัจรรย์ใจพู ดก ั นว ่า � ดู  เถิด คนทัง้หลายท่ี พู  ดก ันน้ัน
เป็นชาวกาลิลี ทุ กคนไม่ ใช ่ หรอื 8  เหตุ ไฉนเราทุกคนได้ยนิเขา
พูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา 9 เชน่ชาวปารเธยี
และมีเดีย ชาวเอลามและคนท่ี อยู ่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย
และแควน้ยูเดียและแควน้คัปปาโดเซีย ในแควน้ปอนทัส
และเอเชยี 10 ในแควน้ฟร ีเจ ีย  แคว ้นปัมฟีเลียและประเทศ
อยีปิต์ ในแควน้เมืองลิเบียซ่ึงขึ้ นก ับนครไซรนี และคนมา
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จากกรุงโรม ทัง้พวกย ิวก ับคนเข้าจารตียวิ 11 ชาวเกาะครตี
และชาวอาระเบีย เราทัง้หลายต่างก็ ได้ ยนิคนเหล่าน้ี กล 
่าวถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง� 12 เขาทัง้
หลายจึ งอ ัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่ห ์พู  ดก ั นว ่า � น่ี อะไรกัน�
13  แต่ บางคนเยาะเยย้วา่ �คนเหล่าน้ันเมาเหล้าองุน่ใหม่�

การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
14 ฝ่ายเปโตรได้ยนืขึ้ นก ับอคัรสาวกสิบเอด็คน และได้ 

กล ่าว แก่ คน ทัง้ ปวง ด้วย เสียง อนั ดัง วา่ �ท่าน ชาว ยู เดีย
และบรรดาคนท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบเรือ่งน้ี และ
ฟัง ถ้อยคําของข้าพเจ้า เถิด 15 ด้วยวา่คนเหล่า น้ี มิได้ เมา
เหล้า องุน่ เหมือน อยา่ง ท่ี ท่าน คิด น้ัน เพราะ วา่ เป็น เวลา
สามโมงเชา้ 16  แต่  เหตุการณ์  น้ี  เก ิดขึ้นตามคํา ซ่ึงโยเอล
ศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวไว ้วา่ 17 �พระเจ้าตร ัสว ่า ต่อมา
ในวนัสุดท้าย เราจะเทพระวญิญาณของเรามาเหนือเน้ือ
หนัง ทัง้ปวง  บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คน
หนุ่ม ของ ท่าน จะ เหน็ นิ มิ ต และ คน แก่ จะ ฝัน เหน็ 18 ใน
คราว น้ันเราจะ เทพระวญิญาณของเราบนทาสและทาสี
ของเรา และคนเหล่าน้ันจะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการ
มหศัจรรย์ ในอากาศเบื้องบนและหมายสําคัญท่ี แผ่ น ดิน
เบื้อง ล่างเป็นเลื อด ไฟและไอควนั 20  ดวงอาทิตย ์จะมืด
ไป และ ดวง จันทร์จะ กลับ เป็น เลื อด ก่อน ถึง วนั ใหญ่ น้ัน 
คือวนั ใหญ่ยิง่ ขององค์ พระ ผู้ เป็นเจ้า 21 และจะเป็นเชน่
น้ี คือ ผู้ ใด ท่ีจะรอ้งออกพระนามขององค์พระ ผู้ เป็นเจ้า ก็
จะ รอด� 22 ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ เป็น ชนชาติ อสิราเอล ขอ ฟัง
คําเหล่า น้ี เถิด คือพระเยซูชาวนาซาเรธ็ เป็นผู้ ท่ี พระเจ้า
ทรงโปรดชีแ้จงให้ท่านทัง้หลายทราบโดยการอศัจรรย์ การ



 หน ังสื อก ิจการ 2:23 viii  หน ังสื อก ิจการ 2:32

มหศัจรรย์และหมายสําคัญต่างๆ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทํา
โดยพระองค์ น้ัน ท่ามกลางท่านทัง้หลาย  ดัง ท่ี ท่านทราบ
อยู ่แล้ว 23  พระองค์  น้ี ทรงถูกมอบไว ้ตามท่ี พระเจ้าได้ทรง
ดําร ิแน่ นอนล่วงหน้าไว ้ก่อน ท่านทัง้หลายได้ ให ้คนชัว่ จับ
พระองค์ไปตรงึท่ีกางเขนและประหารชวีติเสีย 24 พระเจ้า
ได้ทรงบันดาลให ้พระองค์ คืนพระชนม์ ด้วยทรงกําจัดความ
เจ็บปวดแหง่ความตายเสีย เพราะวา่ความตายจะครอบงาํ
พระองค์ ไว ้ ไม่ได้ 25 เพราะดาวดิได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ วา่ 
�ข้าพเจ้าได้ เห ็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ
เพราะวา่พระองค์ประทั บท ่ีมือขวาของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า
จะมิ ได้  หวัน่ไหว 26 เพราะฉะน้ันจิตใจของข้าพเจ้าจึงยนิดี
และ ลิน้ของข้าพเจ้า จึง เปรมปร ีดิ ์ ยิง่กวา่ น้ี เน้ือหนังของ
ข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวงัใจด้วย 27 เพราะพระองค์
จะไม่ทรงทิง้จิตวญิญาณของข้าพระองค์ ไว ้ในนรก ทัง้จะไม่
ทรงให ้องค์  บรสุิทธิ ์ของพระองค์เป่ือยเน่าไป 28  พระองค์  ได้ 
ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแหง่ชวีติแล้ว  พระองค์ 
จะ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ มี ความ ยนิดี เต็ม เป่ียม ด้วย สี 
พระพักตร ์อนัชอบพระทัยของพระองค์� 29 ท่านพี่น้องทัง้
หลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าท่ีจะกล่าวแก่ท่านทัง้หลายถึงดาวดิ
บรรพบุรุษของเราวา่ ท่านสิน้พระชนม์ แล ้วถูกฝังไว้ และ
อุโมงค์ฝังศพของท่านยงัอยู่กับเราจนถึงทุกวนัน้ี 30 ท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์และทราบวา่พระเจ้าตร ัสส ัญญาไว ้แก่ 
ท่านด้วยพระปฏิญาณวา่  พระองค์ จะทรงประทานผู้ หน ่ึง
จากบัน้เอวของท่าน และตามเน้ือหนังน้ัน  พระองค์ จะทรง
ยกพระครสิต์ ให ้ประทับบนพระท่ีน่ังของท่าน 31  ดาว ิ ดก ็
ทรงล่วงรู ้เหตุการณ์  น้ี  ก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์
ของพระครสิต์ วา่  จิ ตวญิญาณของพระองค์ ไม่ ต้องละไว้ใน
นรก ทัง้พระ มังสะ ของ พระองค์ ก็  ไม่ เป่ือย เน่า ไป 32  พระ
เยซู  น้ี พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้ คืนพระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า
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ทัง้หลายเป็นพยานในข้อน้ี 33  เหตุ ฉะน้ันเม่ือพระหตัถ์เบื้อง
ขวาของพระเจ้าได้ทรงตัง้พระองค์ ขึ้น และครัน้พระองค์ ได้ 
ทรงรบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจากพระบิดาตามพระสัญญา  
พระองค์  ได้ ทรงเทฤทธิเ์ดชน้ี ลงมา  ดังท่ี ท่านทัง้หลายได้ยนิ
และเหน็แล้ว 34  เหตุ วา่ท่านดาวดิไม่ ได้ ขึ้นไปยงัสวรรค์  แต่ 
ท่านได้ กล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสักับองค์พระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ีขวามือของเรา 35 จนกวา่เราจะ
กระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 36  เหตุ 
ฉะน้ันให ้วงศ์ วานอสิราเอลทัง้ปวงทราบแน่นอนวา่ พระเจ้า
ได้ทรงยกพระเยซู น้ี ซ่ึง ท่านทัง้หลายได้ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน 
ทรงตัง้ขึ้นใหเ้ป็นทัง้องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระครสิต์�

 ผู้  ได้  ฟังได้ รบั ความ รอด และ ของ ประทาน แหง่ พระ
วญิญาณ

37 เม่ือคนทัง้หลายได้ยนิแล้ วก ็ รู ้สึกแปลบปลาบใจ จึง
กล่าวแก่เปโตรและอคัรสาวกอื่นๆวา่ �ท่านพี่น้องทัง้หลาย
เราจะทําอยา่งไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาวา่ �จง
กลับใจเสียใหม่และรบับัพติศมาในพระนามแหง่พระเยซู 
ครสิต์  สิ ้นทุกคน เพราะวา่พระเจ้าทรงยกความผิดบาปของ
ท่านเสีย และท่านจะได้รบัของประทานของพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ 39 ด้วย วา่ พระ สัญญา น้ัน ตก แก่ ท่าน ทัง้ หลา ยกั 
บลู กหลานของท่านด้วย และแก่คนทัง้หลายท่ี อยู ่ ไกล คือ
ทุกคนท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรยีกมาเฝ้า
พระองค์� 40 เปโตรจึงกล่าวอกีหลายคําเป็นพยานและได้ 
เตือนสติ เขาวา่ �จงเอาตัวรอดจากยุคท่ีคดโกงน้ี เถิด �

 ผู้  เชื่อได้ รวมใจเป็นหน่ึงเดียวและได้รบัความสุข
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41 คนทัง้หลายท่ีรบัคําของเปโตรด้วยความยนิดี ก็ รบับัพ
ติศมา ในวนัน้ั นม ีคนเข้าเป็นสาวกเพิ ่มอ ีกประมาณสามพัน
คน 42 เขาทัง้หลายได้ตั ้งม ่ันคงอยู่ ในคําสอนของจําพวก
อคัรสาวก และในการสามั คค ี ธรรม และรว่มใจกันในการ
หกัขนมปัง และการอธษิฐาน 43 เขามีความเกรงกลัวด้วย
กันทุกคน และพวกอคัรสาวกทําการมหศัจรรย์และหมาย
สําคัญหลายประการ 44 บรรดาผู้ ท่ี เชื่อถือน้ั นก ็ อยู ่ พรอ้มกัน 
 ณ  ท่ี  แห ่งเดียว และทรพัย ์สิ ่งของของเขาเหล่าน้ันเขาเอา
มารวมกันเป็นของกลาง 45 เขาจึงได้ขายทรพัย ์สมบัติ และ
สิง่ของมาแบ่งให ้แก่ คนทัง้ปวงตามซ่ึงทุกคนต้องการ 46 เขา
ได้รว่มใจกันไปในพระว ิหาร และหกัขนมปังตามบ้านของ
เขารว่มรบัประทานอาหารด้วยความชื่นชมยนิดีและด้วย
จรงิใจ  ทุ กวนัเรือ่ยไป 47 ทัง้ได้สรรเสรญิพระเจ้าและคนทัง้
ปวงก็ ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรงโปรดให ้ผู้  ท่ี กําลัง
จะรอด  เข ้าสมทบกับครสิตจักรทวขีึ้นทุกๆวนั

3
คนงอ่ยได้รบัการรกัษาจนหายท่ีพระว ิหาร 

1 ฝ่ายเปโตรกับยอหน์กําลังขึ้นไปจะเข้าพระวหิารในเวลา
อธษิฐาน เป็นเวลาบ่ายสามโมง 2  มี ชายคนหน่ึงเป็นงอ่ย
ตัง้แต่ ครรภ์  มารดา  ทุ กวนัคนเคยหามเขามาวางไวร้มิประตู
พระว ิหาร ซ่ึ งม ชีื่อวา่ประตู งาม  เพื่อให ้ขอทานจากคนท่ี จะเข้ 
าไปในพระว ิหาร 3 คนน้ันพอเหน็เปโตรกับยอหน์จะเข้าไป
ในพระวหิารก็ ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับยอหน์เพ่ งด ูเขาบอก
วา่ � จงดู พวกเราเถิด� 5 คนขอทานน้ันได้เขม้นดู คาดวา่จะ
ได้อะไรจากท่าน 6 เปโตรกล่าววา่ �เงนิและทองข้าพเจ้า
ไม่ มี  แต่  ท่ี ข้าพเจ้ามี อยู ่ข้าพเจ้าจะให ้ท่าน คือในพระนาม
แหง่พระเยซู ครสิต์ ชาวนาซาเรธ็ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด� 7  



 หน ังสื อก ิจการ 3:8 xi  หน ังสื อก ิจการ 3:17

แล ้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น และในทันใดน้ันเท้า
และข้อเท้าของเขาก็ มี  กําลัง 8 เขาจึงกระโดดขึ้นยนืและเดิน
เข้าไปในพระวหิารด้วยกั นก ับเปโตรและยอหน์ เดินเต้นโลด
สรรเสรญิพระเจ้าไป 9 คนทัง้ปวงเหน็เขาเดินและสรรเสรญิ
พระเจ้า 10 จึงรู ้วา่เป็นคนน้ันซ่ึงน่ังขอทานอยู ่ท่ี  ประตู งาม
แหง่พระว ิหาร เขาจึงพากั นม ีความประหลาดและอศัจรรย์
ใจอยา่งยิง่ในเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดแก่คนน้ัน 11 เม่ือคนงอ่ยท่ี
หายน้ันยงัยดึเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วิง่ ไปหาท่าน
ท่ีเฉลียงพระวหิารซ่ึงเรยีกวา่ เฉลียงของซาโลมอน ด้วย
ความอศัจรรยใ์จยิง่นัก

เปโตรเทศนาอกีครัง้หน่ึง
12 พอเปโตรแลเห ็นก ็ กล ่าวแก่คนเห ล่าน้ั นว ่า �ท่าน

ชนชาติอสิราเอลทัง้หลาย ไฉนท่านพากันประหลาดใจด้วย
คนน้ี เขม้นดูเราทําไมเล่า อยา่งกับวา่เราทําให้คนน้ีเดินได้
โดยฤทธิห์รอืความบร ิสุทธ ์ิของเราเอง 13 พระเจ้าของอบัรา
ฮมั อสิอคั และยาโคบ คือพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเรา  
ได้ ทรงโปรดประทานพระเกียรติ แด่  พระเยซู พระบุตรของ
พระองค์  ผู้ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้มอบไว ้แล้ว และได้ปฏิเสธ
พระองค์ต่อหน้าปีลาต เม่ือเขาตัง้ใจจะปล่อยพระองค์ ไป 14  
แต่ ท่านทัง้หลายได้ปฏิเสธพระองค์ซ่ึงเป็นองค์ บรสุิทธิ ์และ
ชอบธรรม และได้ ขอให ้เขาปล่อยฆาตกรให้ท่านทัง้หลาย
15 จึงฆ่าพระองค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้าชวีติเสีย  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรง
โปรดให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เราเป็นพยานในเรือ่งน้ี
16 โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ พระนามน้ันจึงได้
กระทําให้คนน้ีซ่ึงท่านทัง้หลายเหน็และรูจั้กมีกําลังขึ้น คือ
ความเชื่อซ่ึงเป็นไปโดยพระองค์ ได้ กระทําให้คนน้ีหายปกติ
ต่อหน้าท่านทัง้หลาย 17  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าทราบวา่



 หน ังสื อก ิจการ 3:18 xii  หน ังสื อก ิจการ 3:26

ท่านทัง้หลายได้กระทําการน้ันเพราะไม่ รู ้เรือ่งราวอะไร ทัง้
คณะผู้ครอบครองของท่านก็ทําเหมือนกันด้วย 18  แต่ วา่
เหตุ การณ์  เหล่าน้ัน ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้า
โดยปากของศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายของพระองค์ วา่ พระ
ครสิต์ต้องทนทุกข์ ทรมาน  พระองค์ จึงทรงใหสํ้าเรจ็ตามน้ัน

อสิราเอลจงกลับใจเสียใหม่
19  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงหนักลับและตัง้ใจใหม่ เพื่อ

จะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อ เวลาชื่นใจ
ยนิดีจะได้มาจากพระพักตรข์ององค์ พระผู้เป็นเจ้า 20 และ
เพื่อพระองค์จะได้ทรงใช ้พระเยซู  ครสิต์  ผู้ ซ่ึงเม่ื อก ่อนน้ัน
ได้ แจ ้งไว ้แก่ ท่านทัง้หลายแล้ว 21  พระองค์  น้ัน  สวรรค์ จะ
ต้องรบัไว้จนถึงวาระเม่ือสิง่สารพัดจะตัง้ขึ้นใหม่ ตามซ่ึง
พระเจ้าได้ตรสัไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บรสุิทธิ ์
ของ พระองค์  ตัง้แต่ เริม่ สรา้ง โลก 22  ท่ี  จร ิง โมเสส ได้ กล 
่าวไว ้แก่ บรรพบุรุษวา่ � องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ เป็นพระเจ้า
ของท่านทัง้หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้  
หน่ึง เหมือนอยา่งเราให ้แก่ ท่านจากจําพวกพี่น้องของท่าน
ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟังผู้น้ันในสิง่สารพัดซ่ึงพระองค์จะได้
ตรสัแก่ ท่าน 23 และจะเป็นเชน่น้ีคือถ้าผู้ หน ่ึงผู้ ใดไม่เชื่อ
ฟังศาสดาพยากรณ์ ผู้  น้ัน เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไป
จากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์
 ตัง้แต่ ซา มู เอล เป็น ลําดับ มา ก็ กล ่าว เป็น เสียง เดียวกัน
พยากรณ์ถึงกาลครัง้น้ี 25 ท่านทัง้หลายเป็นลูกหลานของ
ศาสดาพยากรณ์ น้ัน และของพันธสัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ทรง
กระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา คือได้ตรสัแก่อบัราฮมัวา่
�บรรดาครอบคร ัวท ่ัวแผ่นดินโลกจะได้รบัพระพรเพราะ
เชื้อสายของเจ้า� 26 ครัน้พระเจ้าทรงโปรดให ้พระเยซู พระ
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บุตรของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช ้พระองค์  มาย ังท่าน
ทัง้หลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทัง้หลาย โดยให้ท่าน
ทัง้หลายทุกคนกลับจากความชัว่ชา้ของตน�

4
พวกอคัรสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา

1  ขณะท่ี เปโตรกับยอหน์ยงักล่าวแก่คนทัง้ปวงอยู่  ปุ โรหติ
ทัง้หลายกับนายทหารรกัษาพระวหิารและพวกสะดู สี มาหา
ท่านทัง้สอง 2 ด้วยเขาเป็นทุกข์ รอ้นใจ เพราะท่านทัง้สองได้ 
สัง่สอน และประกาศแก่คนทัง้หลายถึงเรือ่งการเป็นขึ้นมา
จากความตาย โดยทางพระเยซู 3 เขาจึงจั บท ่านทัง้สองจํา
ไวใ้นคุกจนว ันร ุ่งขึ้น เพราะวา่เยน็แล้ว 4  แต่ คนเป็ นอ ันมาก
ท่ี ได้ ฟังคําสอนน้ั นก ็ เชื่อ ซ่ึงนับแต่ ผู้ ชายได้ประมาณหา้พัน
คน

เปโตรได้ กล ่าวต่อหน้าสภา
5 ต่อมาครั ้นร ุ่งขึ้นพวกครอบครองกับพวกผู้ ใหญ่ และ

พวกธรรมาจารย์ 6 ทั ้งอ ันนาสมหาปุโรหติ และคายาฟาส
ยอหน์  อเล็กซานเดอร ์กับคนอื่นๆท่ีเป็นญาติของมหาปุโรห ิ
ตน ้ันด้วย  ได้ ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม 7 เม่ือเขาใหเ้ปโตร
และยอหน์ยนือยูท่่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามวา่ �ท่านทัง้
สองได้ทําการน้ีโดยฤทธิ์หรอืในนามของผู้ ใด � 8 ขณะน้ัน
เปโตรประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ กล ่าวแก่เขาวา่
�ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้หลายของ
อสิราเอล 9 ถ้าท่านทัง้หลายจะถามพวกเราในวนัน้ีถึงการ
ดีซ่ึงได้ทําแก่คนป่วยน้ี วา่ เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอนัใด
แล้ว 10  ก็  ให ้ท่านทัง้หลายกับบรรดาชนอสิราเอลทราบเถิด
วา่ โดยพระนามของพระเยซู ครสิต์ ชาวนาซาเรธ็ ซ่ึงท่าน
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ทัง้หลายได้ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน และซ่ึงพระเจ้าได้ทรงโปรดให้
คืนพระชนม์ โดยพระองค์น้ันแหละชายคนน้ี ได้ หายโรคเป็น
ปกติ แล ้วจึงยนือยู่ต่อหน้าท่าน 11  พระองค์  เป็น � ศิลา �  ท่ี 
ท่านทัง้หลายผู้ เป็น �ชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลาย
เป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว� 12 ในผู้อื่นความรอดไม่ มี  เลย ด้วย
วา่นามอื่น ซ่ึง ให้ เรา ทัง้หลายรอดได้  ไม่ ทรงโปรดให ้มี ใน
ท่ามกลางมนษุยทั์ว่ใต้ ฟ้า �

พวกสาวกได้รบัการข่มขู่ แต่  มิได้  ถู กฆ่าเสีย
13 เม่ือเขาเหน็ความกล้าหาญของเปโตรกับยอหน์ และ

รู้วา่ ท่านทัง้สองขาดการศึกษาและเป็นคนมี ความรู ้น้อย
ก็ ประหลาดใจ  แล ้วสํานึกวา่คนทัง้สองเคยอยู่กับพระเยซู
14 เม่ือเขาเหน็คนน้ั นที ่หายโรคยนือยู่กับเปโตรและยอหน์
เขาก็ ไม่มี ข้อคัดค้านท่ีจะพูดขึ้นได้ 15  แต่ เม่ือเขาสัง่ให้เป
โตรและยอห์นออกไปจากท่ีประชุมสภาแล้ว เขาจึงปรกึษา
กัน 16  วา่ �เราจะทําอยา่งไรกับคนทัง้สองน้ี เพราะการท่ี
เขาได้กระทําการอศัจรรย์อนัเด่น  ก็ได้ ปรากฏแก่คนทัง้ปวง
ท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ ได้ 17  แต่  ให ้
เราขู่เขาอยา่งแข็งแรงหา้มไม่ ให ้ พู ดอา้งชื่อ น้ั นก ับผู้ หน ่ึง
ผู้ ใด เลย เพื่อ เรือ่ง น้ีจะไม่ ได้ เล่ือง ลือแพร่หลายไปในหมู่
คนทัง้ปวง� 18 เขาจึงเรยีกเปโตรและยอห์นมา  แล ้วหา้ม
ปรามเด็ดขาดไม่ ให ้ พู ดหรอืสอนออกพระนามของพระเยซู อ ี
กเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอหน์ตอบเขาวา่ �การท่ีจะฟังท่าน
มากกวา่ฟังพระเจ้าจะเป็นการถูกต้องในสายพระเนตรของ
พระเจ้าหรอื ขอท่านทัง้หลายพิจารณาดู เถิด 20 ซ่ึงข้าพเจ้า
จะไม่ พู ดตามท่ี เห ็นและได้ยนิน้ั นก ็ ไม่ได้ � 21 เม่ือเขาขู่สําทั 
บท ่านทัง้สองน้ั นอ ีกแล้ วก ็ ปล่อยไป  ไม่  เห ็ นม ี เหตุ  ท่ี จะทําโทษ



 หน ังสื อก ิจการ 4:22 xv  หน ังสื อก ิจการ 4:31

ท่านอยา่งไรได้เพราะกลัวคนเหล่าน้ัน  เหตุ วา่คนทัง้หลายได้
สรรเสรญิพระเจ้าเน่ืองด้วยเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ัน 22 ด้วย
วา่คนท่ีหายโรคโดยการอศัจรรย ์น้ัน  มีอายุ กวา่ส่ี สิ บปี แล้ว 

พวกครสิเตียนประกอบด้วยพระวญิญาณอกีครัง้หน่ึง
23 เม่ือเขาปล่อยท่านทัง้สองแล้ว ท่านจึงไปหาพวกของ

ท่าน เล่าเรือ่งทัง้สิ ้นที ่พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  ได้ วา่
แก่ ท่าน 24 เม่ือเขาทัง้หลายได้ฟังจึงพรอ้มใจกันเปล่งเสียง
ทูล พระเจ้า วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ผู้ เป็น พระเจ้า ซ่ึง ได้ ทรง
สรา้งฟ้าสวรรค์  แผ่ นดินโลก  ทะเล และสรรพสิง่ท่ี มี  อยู ่ใน
ท่ี เหล่าน้ัน 25  พระองค์ ตรสัไวด้้วยปากของดาวดิผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ วา่ � เหตุ ใดชนต่างชาติจึงกระทําโกลาหลขึ้น และ
ชนชาติทัง้หลายคิดอา่นในการท่ี ไรป้ระโยชน์ 26 บรรดากษั 
ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลกตัง้ตนเองขึ้น และนักปกครองชุ มน ุ
มกันต่อสู้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต์ของพระองค์�
27 ความ จรงิ ทัง้ เฮ โรด และ ปอ นทิ อสั ปี ลาต กับ พวก ต่าง
ประเทศ และ ชนชาติ อสิราเอล ได้ ชุ มน ุมกัน ต่อสู้ พระ เยซู 
พระบุตรผู้ บรสุิทธิ ์ของพระองค์ ซ่ึงทรงเจิมไว ้แล้ว 28  ให ้
กระทําสิง่สารพัดตามท่ีพระหตัถ์ และพระดํารขิองพระองค์ 
ได้ กําหนดตัง้แต่ ก่อนมาแล้ว ให ้เกิดขึ้น 29  บัดน้ี  พระองค์  
เจ้าข้า ขอ โปรด ทอด พระเนตร การ ขู่ ของ เขา และ โปรด
ประทานให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์ กล ่าวถ้อยคําของพระองค์
ด้วย ใจ กล้า 30 เม่ือ พระองค์ ได้ ทรง เหยยีด พระหตัถ์ ของ
พระองค์ออกรกัษาโรคให ้หาย และได้โปรดให้หมายสําคัญ
กับการมหศัจรรย์บังเกิดขึ้น โดยพระนามแหง่พระเยซูพระ
บุตรผู้ บรสุิทธิ ์ของพระองค์� 31 เม่ือเขาอธษิฐานแล้ว  ท่ี ซ่ึง
เขาประชุมอยู่น้ันได้ หวัน่ไหว และคนเหล่าน้ันประกอบด้วย
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พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้  กล ่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจ
กล้าหาญ

ใจเป็นหน่ึงเดียว  ทุ กสิ่งเป็นของกลาง และอาํนาจใน
ท่ามกลางพวกครสิเตียน

32 คนทัง้ปวงท่ีเชื่อน้ันเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน และไม่ มี 
ใครอา้งวา่สิง่ของท่ีตนมี อยู ่เป็นของตน  แต่ ทัง้หมดเป็นของ
กลาง 33อคัรสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเ์ดชใหญย่ิง่ถึงการ
คืนพระชนม์ของพระเยซู เจ้า และพระคุณอนัใหญ่ยิง่ได้ อยู ่
กับเขาทุกคน 34 และในพวกศิษย ์ไม่มี  ผู้ ใดขัดสน เพราะผู้ใด
มี ไร ่ นาบ ้านเรอืนก็ขายเสีย และได้นําเงนิค่าของท่ีขายได้น้ัน
มา 35 วางไว ้ท่ี  เท ้าของอคัรสาวก อคัรสาวกจึงแจกจ่ายให ้ทุ 
กคนตามท่ี ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส  ท่ี อคัรสาวกเรยีกวา่ บา
รนาบัส (แปลวา่ลูกแหง่การหนนุน้ําใจ� เป็นพวกเลวี ชาว
เกาะไซปรสั 37  มี  ท่ี  ดิ  นก ข็ายเสียและนําเงนิค่าท่ีน้ันมาวางไว ้
ท่ี  เท ้าของอคัรสาวก

5
อานาเนียและสัปฟีราถึงแก่ ความตาย 

1  แต่  มี ชายคนหน่ึงชื่ออานาเนี ยก ับภรรยาชื่อสัปฟีราได้
ขายท่ี ดิ นของตน 2 และเงนิค่าท่ี ดิ นส่วนหน่ึงเขายกัเก็บ
ไว้ ภรรยาของเขาก็ รู ้ ด้วย และอกีส่วนหน่ึงเขานํามาวางไว ้
ท่ี  เท ้าของอคัรสาวก 3 ฝ่ายเปโตรจึงถามวา่ �อานาเนีย  
เหตุ ไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อ
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ และทําให ้เจ้ าเก็บค่าท่ี ดิ นส่วนหน่ึง
ไว้ 4 เม่ือท่ี ดิ นยงัอยู ่ก็ เป็นของเจ้ามิ ใช ่ หรอื เม่ือขายแล้วเง ิ
นก ็ยงัอยู่ในอาํนาจของเจ้ามิ ใช ่ หรอื  มี  เหตุ อะไรเกิดขึ้นให ้เจ้ 
าคิดในใจเชน่น้ันเล่า  เจ้ ามิ ได้  มุ สาต่ อมนษุย ์ แต่  ได้  มุ สาต่อ
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พระเจ้า� 5 เม่ืออานาเนียได้ยนิคําเหล่าน้ั นก ล้็มลงตาย และ
เม่ือคนทัง้ปวงได้ยนิเรือ่งก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอยา่งยิง่
6 พวกคนหนุ่มก็ ลุ กขึ้นหอ่ศพเขาไว ้แล ว้หามเอาไปฝัง 7 หลัง
จากน้ันประมาณสามชัว่โมง ภรรยาของเขายงัไม่ทราบเหตุ 
การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นจึงเข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางวา่ � เจ้ าขาย
ท่ี ดิ นได้ราคาเท่าน้ันหรอื จงบอกเราเถิด� หญิงน้ันจึงตอบ
วา่ � ได้  เท่ าน้ันเจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึงถามนางวา่ �ไฉนเจ้าทัง้
สองได้ พร ้อมใจกันทดลองพระวญิญาณขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเล่า  จงดู  เถิด  เท ้าของพวกคนท่ีฝังศพสามีของเจ้าก็ อยู ่ 
ท่ี  ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย� 10 ในทันใด
น้ันนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่ม
ได้ เข ้ามาเห ็นว ่าหญิงน้ันตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝัง
ไวข้้างสามีของนาง 11 ความเกรงกลัวอยา่งยิง่เกิดขึ้นในคริ
สตจั กร และในหมู่คนทัง้ปวงท่ี ได้ ยนิเหตุ การณ์  น้ัน 

คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ
12  มี หมายสําคัญและการมหศัจรรย์หลายอยา่ง ซ่ึ งอ ัค

รสาวกได้ทําด้วยมือของตนในหมู่ ประชาชน (พวกสาวกอยู ่
พร ้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่อาจ
เข้ามาอยู ่ด้วย  แต่ ประชาชนเคารพพวกเขามาก 14  มี ชาย
หญิงเป็ นอ ันมากท่ี เชื่อถือ  ได้  เข ้ามาเป็นสาวกขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้ามากกวา่ก่อน� 15 จนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไป
ท่ีถนนวางบนท่ีนอนและแคร่ เพื่อเม่ือเปโตรเดินผ่านไป
อยา่งน้อยเงาของท่านจะได้ ถู กเขาบางคน 16 ประชาชนได้
ออกมาจากเมืองท่ี อยู ่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคนป่วย
และคนท่ี มี  ผี โสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็ หาย 

ครสิเตียนถูกข่มเหง  กักขัง และการข่มขู่
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17 ฝ่ายมหาปุโรหติและพรรคพวกของท่านก็ ลุกขึ้น (คือ
พวกสะดู สี )  มี ความโกรธอยา่งยิง่ 18 จึงได้จับพวกอคัรสาวก
จําไว้ในคุกหลวง 19  แต่ ในเวลากลางคืน  ทูตสวรรค์ ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาเปิดประตู คุก พาอคัรสาวกออกไป
บอกวา่ 20 �จงไปยนืในพระว ิหาร ประกาศบรรดาข้อความ
แหง่ชีว ิตน ้ี ให ้ประชาชนฟัง� 21 เม่ื ออ ัครสาวกได้ยนิอยา่ง
น้ัน พอเวลารุง่เชา้จึงเข้าไปสัง่สอนในพระว ิหาร ฝ่ายมหา
ปุโรห ิตก ับพรรคพวกของท่านได้เรยีกประชุมสภา  พร ้อม
กับบรรดาผู้เฒ่าทัง้หมดของชนอสิราเอล  แล ้วใช้คนไปท่ี คุ 
กให้พาอคัรสาวกออกมา 22  แต่ เม่ือเจ้าพนักงานไปถึ งก ็ ไม่ 
พบพวกอคัรสาวกในคุก จึงกลับมารายงาน 23  วา่ �ข้าพเจ้า
ทัง้หลายเหน็คุกปิ ดอย ู่มัน่คงและคนเฝ้าก็ยนือยู ่หน ้าประตู
ครัน้ เปิดประตู แล้ว ก็  ไม่  เห ็น ผู้ ใดอยู ่ข้างใน � 24 เม่ือมหา
ปุโรหติและนายทหารรกัษาพระวหิารกับพวกปุโรหติใหญ่  
ได้ ยนิคําเหล่าน้ี  ก็  ฉงนสนเท่ห ์ในเรือ่งของอคัรสาวกวา่จะ
เป็นอยา่งไรต่อไป 25  มี คนหน่ึงมาบอกเขาวา่ � ดู  เถิด คน
เหล่าน้ัน ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ จําไว ้ในคุกกําลังยนืสัง่สอนคน
ทัง้ปวงอยู่ในพระว ิหาร � 26  แล ้วนายทหารรกัษาพระวหิาร
กับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอคัรสาวกมาโดยดี เพ
ราะกลั วว ่าคนทัง้ปวงจะเอาหนิขวา้ง 27 เม่ือเขาได้พาพวก
อคัรสาวกมาแล้ วก ็ ให ้ยนืหน้าสภา มหาปุโรหติจึงถาม 28  
วา่ �เราได้กําชบัพวกเจ้าอยา่งแข็งแรงมิ ให ้สอนออกชื่อน้ี  
ก็  ดู  เถิด  เจ้ าได้ ให ้คําสอนของเจ้าแพร่ไปทัว่กรุงเยรูซาเล็ม
และปรารถนาให้ความผิดเน่ืองด้วยโลหติของผู้ น้ันตกอยู่
กับเรา�

เปโตรได้ฟ้องสภา
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29 ฝ่าย เป โต รกับ อคัร สา วก อื่นๆ ตอบ วา่ �ข้าพเจ้า ทัง้
หลายจําต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิง่กวา่เชื่อฟังมนษุย์ 30  พระ
เยซู ซ่ึง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ฆ่า เสีย โดย แขวน ไว ้ท่ี  ต้นไม้  น้ัน 
พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมา
ใหม่ 31 พระเจ้าได้ทรงตัง้พระองค์ ไว ้ด้วยพระหตัถ์เบื้องขวา
ของพระองค์ ให ้เป็นเจ้าชาย และองค์พระผู้ชว่ยให ้รอด เพื่อ
จะให้ชนอสิราเอลกลับใจใหม่  แล ้วจะทรงโปรดยกความผิด
บาปของเขา 32 เราทัง้หลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึง
เรือ่งเหล่าน้ี และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรง
ประทานให ้ทุ กคนท่ีเชื่อฟังพระองค์น้ั นก ็เป็นพยานด้วย�
33 เม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิอยา่งน้ี  ก็  รู ้สึกบาดใจ คิ ดก ั นว ่าจะ
ฆ่าพวกอคัรสาวกเสีย

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอคัรสาวกไม่ ถู กฆ่า
ตาย

34  แต่ คนหน่ึงชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาร ิสี และเป็นธร
รมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั ติ เป็ นที ่นับถือของประชาชน
 ได้ ยนืขึ้น ในสภาแล้ว สัง่ ให้พาพวกอคัรสาวกออกไปเสีย
ภายนอกครู ่หน่ึง 35 ท่านจึงได้ กล ่าวแก่เขาวา่ �ท่านชนชาติ 
อสิราเอล ซ่ึงท่านหวงัจะทําแก่คนเหล่าน้ี จงระวงัตัวให ้ดี 
36 เม่ือคราวก่อนมีคนหน่ึงชื่อธุดาสอวดตั วว ่าเป็นผู้ วเิศษ  มี  
ผู้ ชายติดตามประมาณส่ีรอ้ยคน  แต่ ธุดาสถูกฆ่าเสีย คนทัง้
หลายซ่ึงได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไป 37 ภาย
หลังผู้ น้ี  มี  อ ีกคนหน่ึงชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลี  ได้ ปรากฏขึ้น
ในคราวจดบัญช ีสํามะโนครวั และได้ เกล ้ียกล่อมผู้คนให ้ติ ด
ตามตัวไปเป็ นอ ันมาก  ผู้ น้ั นก ็พินาศด้วย และคนทัง้หลายท่ี 
ได้ เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายไป 38  ในกรณีน้ี ข้าพเจ้าจึงวา่
แก่ท่านทัง้หลายวา่ จงปล่อยคนเหล่าน้ีไปตามเรือ่ง อยา่ทํา
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อะไรแก่เขาเลย เพราะวา่ถ้าความคิดหร ือก ิจการน้ีมาจาก
มนษุย ์ก็ จะล้มละลายไปเอง 39  แต่ ถ้ามาจากพระเจ้า ท่าน
ทัง้หลายจะทําลายเสี ยก ็ ไม่ได้  เกล ือกวา่ท่านกลับจะเป็นผู้ สู้ 
รบกับพระเจ้า�

สาวก ท่ี ถู กข่มเหงยงัคงยนิดีและเป็นพยานฝ่ายพระ
ครสิต์

40 เขาทัง้หลายจึงยอมเหน็ด้วยกับกามาลิเอล และเม่ือ
ได้เรยีกพวกอคัรสาวกเข้ามาแล้ว จึงเฆ่ียนและกําชบัไม่ ให ้
ออกพระนามของพระเยซู  แล้วก็  ปล่อยไป 41 พวกอคัรสาวก
จึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยนิดี ท่ี  เห ็ นว ่า ตนสม
จะได้รบัการหลู่ เกียรติ เพราะพระนามของพระองค์ น้ัน 42  ท่ี 
ในพระวหิารและตามบ้านเรอืน เขาได้สัง่สอนและประกาศ
ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์  ทุ กๆว ันม ิ ได้  ขาด 

6
 ผู้ ชว่ยศิษยาภิบาลพวกแรก

1 ในคราวน้ัน เม่ือศิษย์กําลังทว ีมากขึ้น พวกกร ีกบ ่นติ
เตียนพวกฮบีรูเพราะในการแจกทานทุกๆวนัน้ัน เขาเวน้
ไม่ ได้ แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรกี 2 ฝ่ายอคัรสาวกทัง้สิบ
สองคนจึงเรยีกบรรดาศิษย ์ให ้มาหาเขาแล้วกล่าววา่ �ซ่ึง
เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หา
ควรไม่ 3  เหตุ ฉะน้ันพี่น้องทัง้หลาย จงเลือกเจ็ดคนในพวก
ท่านท่ี มี ชื่อเสียงดี ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและ
สติ ปัญญา เราจะตัง้เขาไว ้ดู แลการงานน้ี 4 ฝ่ายพวกเราจะ
ขะมักเขม้นอธษิฐานและสัง่สอนพระวจนะเสมอไป� 5 คน
ทัง้หลายเหน็ชอบกับคําน้ี จึงเลือกสเทเฟน  ผู้ ประกอบด้วย
ความเชื่อและพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ กับฟี ลิป โปรโครสั นิคา



 หน ังสื อก ิจการ 6:6 xxi  หน ังสื อก ิจการ 7:1

โนร์ ทิ โมน ปารเมนัส และนิโคเลาส์ชาวเมืองอนัทิ โอก ซ่ึง
เป็นผู้ เข ้าจารตีฝ่ายศาสนายวิ 6 คนทัง้เจ็ดน้ีเขาใหม้าอยู่ต่อ
หน้าพวกอคัรสาวก และเม่ือพวกอคัรสาวกได้อธษิฐานแล้ว
จึงได้วางมือบนเขา 7 การประกาศพระวจนะของพระเจ้า
ได้ เจรญิขึ้น และจําพวกศิษย ์ก็  ทว ีขึ้น เป็ นอ ันมากในกรุง
เยรูซาเล็ม และพวกปุโรหติเป็ นอ ันมากก็ ได้ เชื่อฟังในความ
เชื่อน้ัน

สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชญิหน้ากับความตาย
8 ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ ด้วย ความ เชื่อ และ ฤทธิ ์เดช 

จึง กระทํา การ มหศัจรรย์ และ การ อศัจรรย ์ใหญ่ ท่ามกลาง
ประชาชน 9  แต่  มี บางคนมาจากธรรมศาลาท่ีเรยีกวา่ ธรรม
ศาลาของพวกลิเบระติน  มี ทัง้ชาวไซรนี ชาวอเล็กซานเด
อร์ กับบางคนจากซิลี เซ ียและเอเชยี  ได้  ลุ กขึ้นพากันมาไล่
เลียงกับสเทเฟน 10 คนเหล่าน้ันสู้ สติ ปัญญาและน้ําใจของ
ท่านเม่ือท่านกล่าวแก่เขาไม่ ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยาน
เท็จวา่ �เราได้ยนิคนน้ี พู ดหมิน่ประมาทต่อโมเสสและต่อ
พระเจ้า� 12 เขายุยงคนทัง้ปวงและพวกผู้ ใหญ่ กับพวกธร
รมาจารย์  แล ้วเข้ามาจับสเทเฟนและนําไปยงัสภา 13  ให ้
พยานเท็จมากล่าววา่ �คนน้ี พู ดหมิน่ประมาทสถานบร ิสุทธ ิ
์ น้ี และพระราชบัญญั ติ  ไม่ หยุดเลย 14 เพราะเราได้ยนิเขาวา่
 พระเยซู ชาวนาซาเรธ็น้ีจะทําลายสถานท่ี น้ี และจะเปล่ียน
ธรรมเนียมซ่ึงโมเสสให ้ไว ้ แก่  เรา � 15 พวกสมาชกิสภาต่าง
เพ่ งด ูสเทเฟน  เห ็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์

7
1 มหาปุโรหติจึงถามวา่ �เรือ่งน้ี จร ิงหรอื�
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ส เท เฟน ได้ เล่า ถึง การ ท่ี พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา ไว้ กับ
ชนชาติ อสิราเอล 

2 ฝ่าย ส เท เฟน จึง ตอบ วา่ �ท่าน ทัง้ หลาย  พี่ น้อง และ
บรรดา ท่าน ผู้ อาวุโส ขอ ฟัง เถิด พระเจ้า แหง่ สงา่ ราศี ได้ 
ปรากฏแก่อบัราฮมับิดาของเรา เม่ือท่านยงัอยู่ในประเทศ
เมโสโปเตเมี ยก ่อนท่ีไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน 3 และได้
ตรสักั บท ่านวา่ � เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จาก
ญาติ พี่ น้องของเจ้า ไปยงัแผ่นดิ นที ่เราจะชี ้ให ้ เจ้ า เหน็�
4 อบัราฮมัจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู ่
ท่ี เมืองฮาราน  หลังจากท่ี  บิ ดาของท่านสิน้ชพีแล้ว  พระองค์ 
ทรงใหท่้านออกจากท่ี น่ัน มาอยูใ่นแผ่นดินน้ี ท่ี ท่านทัง้หลาย
อาศัยอยู ่ทุกวนัน้ี 5  แต่  พระองค์  ไม่ ทรงโปรดให้อบัราฮมัมี
มรดกในแผ่นดินน้ี แม้  เท่ าฝ่าเท้าก็ ไม่ได้ และขณะเม่ือท่าน
ยงัไม่ มี  บุตร  พระองค์ ทรงสัญญาไว้วา่จะให ้แผ่ นดินน้ีเป็น
กรรมสิทธิข์องท่าน และเชื้อสายของท่านท่ีมาภายหลังท่าน
6 พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ และชาวประเทศน้ันจะเอาเขาเป็นทาส และ
จะข่มเหงเขาเป็นเวลาส่ีรอ้ยปี 7 พระเจ้าตร ัสว ่า �และเราจะ
พิพากษาประเทศท่ีเขาจะเป็นทาสน้ัน ภายหลังเขาจะออก
มาและปรนนิบั ติ  เรา  ณ  สถานท่ี  น้ี � 8  พระองค์  ได้ ทรงตัง้
พันธสัญญาพิธ ีเข ้าสุ หน ัตไว้กับอบัราฮมั  เหตุ ฉะน้ันเม่ื ออ ับ
ราฮมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั จึงให ้เข ้าสุ หน ัตในว ันที ่ แปด 
อสิอคัใหกํ้าเนิดบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบใหกํ้าเนิดบุตรสิบ
สองคน ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่าน้ัน
คิดอจิฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยงัประเทศอยีปิต์  แต่ พระเจ้า
ทรงสถิ ตก ับโยเซฟ 10 ทรงโปรดชว่ยโยเซฟใหพ้้นจากความ
ทุกข์ลําบากทัง้สิน้ และทรงให้ท่านเป็ นที ่โปรดปรานและมี 
สติ ปัญญาในสายพระเนตรของฟาโรห์  กษัตรยิ ์ของประเทศ
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อยีปิต์ ท่านจึงตัง้โยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอยีปิต์กั 
บท ้ัง พระ ราช สํานัก ของ ท่าน 11  แล ้ว บังเกิด การ กันดาร
อาหารทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์และแผ่นดินคานาอนั และมีความ
ลําบากมาก บรรพบุรุษของเราจึงไม่ มี  อาหาร 12 ฝ่ายยาโคบ
เม่ือได้ย ินว ่ามีข้าวอยู่ในประเทศอยีปิต์ จึงใช้บรรพบุรุษของ
เราไปเป็ นคร ้ังแรก 13 พอคราวท่ีสองโยเซฟก็สําแดงตัวให ้
พี่ น้องรู ้จัก และให ้ฟาโรห ์ รู ้จักวงศ์ ญาติ ของตนด้วย 14 ฝ่าย
โยเซฟจึงได้เชญิยาโคบบิ ดาก ับบรรดาญาติของตนเจ็ดสิบ
หา้คนให ้มาหา 15 ยาโคบได้ลงไปยงัประเทศอยีปิต์  แล ้ วท 
่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้ สิน้ชพี 16 เขาจึงได้นําศพ
ไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ ท่ี อบัราฮมัเอาเงนิจํานวน
หน่ึงซ้ือจากบุตรชายของฮาโมร ์บิ ดาของเชเคม 17 เม่ือใกล้
เวลาตามพระสัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ปฏิญาณไวกั้บอบัราฮมั  
ชนชาติ อสิราเอลได้ ทว ีมากขึ้นในประเทศอยีปิต์ 18 จนกระ
ทัง่กษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงซ่ึงไม่ รู ้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราชย์ 19  
กษัตรยิ ์ องค์ น้ันได้ทรงออกอุบายทํากับญาติของเรา ข่มเหง
บรรพบุรุษของเรา บังคับให้ทิง้ลู กอ ่อนของเขาเสียไม่ ให ้ มี  
ช ีวิตรอดอยู ่ได้ 20 คราวน้ันโมเสสเกิดมามี รู ปรา่งงดงาม
เขาจึงได้เล้ียงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือน 21 และเม่ือ
ลู กอ ่อนน้ันถูกทิง้ไวน้อกบ้านแล้ว ราชธดิาของฟาโรห์จึงรบั
มาเล้ียงไว้ต่างบุตรชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้ เรยีนรู ้
ในวชิาการทุกอยา่งของชาวอยีปิต์  มี ความเฉียบแหลมมาก
ในการพูดและกิจการต่างๆ 23  แต่ ครัน้โมเสสมี อายุ  ได้  สี ่ สิ 
บปีเต็มแล้ว  ก็ นึกอยากจะไปเยีย่มญาติ พี่ น้องของตน คือ
ชนชาติ อสิราเอล 24 เม่ือท่านได้ เห ็นคนหน่ึงถูกข่มเหงจึง
เข้าไปชว่ย โดยฆ่าชาวอยีปิต์ ซ่ึงเป็นผู้ กดขี่ น้ันเป็นการแก้ 
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แค้น 25 ด้วยคาดวา่ญาติ พี่ น้องคงเข้าใจวา่ พระเจ้าจะทรง
ชว่ยเขาให้รอดด้วยมือของตน  แต่ เขาหาเข้าใจดัง น้ันไม่
26 ว ันร ุ่งขึ้นโมเสสได้ เข ้ามาพบเขาขณะว ิวาทก ัน  ก็ อยาก
จะให้เขากลั บด ีกั นอ ีก จึงกล่าววา่ �เพื่อนเอย๋ ท่านเป็นพี่
น้องกัน ไฉนจึงทํารา้ยกันเล่า� 27 ฝ่ายคนท่ีข่มเหงเพื่อนน้ัน
จึงผลักโมเสสออกไปและกล่าววา่ �ใครแต่งตัง้เจ้าให้เป็น
ผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา 28  เจ้ าจะฆ่าเราเสีย
เหมือนฆ่าชาวอยีปิต์เม่ือวานน้ี หรอื � 29 เม่ือโมเสสได้ยนิคํา
น้ันจึงหนีไปอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นม ีเดียน และให้กําเนิดบุตร
ชายสองคนท่ี น่ัน 30 ครัน้ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว  ทูตสวรรค์  
องค์  หน ึ่งขององค์พระผูเ้ป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลว
ไฟท่ี พุ่มไม้ ในถิน่ทุ รก ันดารแหง่ภูเขาซี นาย 31 เม่ือโมเสส
เห ็นก ็ประหลาดใจด้วยเรือ่งนิ มิ  ตน ้ัน ครัน้เข้าไปดู ใกล้ ๆ ก็ มี 
พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรสักับเขา 32  วา่ �เรา
เป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า เป็นพระเจ้าของอบัรา
ฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ�
โมเสสจึงกลัวจนตัวสัน่ไม่อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์พระผู้เป็น
เจ้าจึงตรสักับโมเสสวา่ �จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย
เพราะวา่ท่ีซ่ึงเจ้ายนือยู ่น้ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์34  ดู  เถิด เราได้ เห 
็นความทุกข์ของชนชาติของเราท่ี อยู ่ในประเทศอยีปิต์ แล้ว 
และเราได้ยนิเสียงครํา่ครวญของเขา และเราลงมาเพื่อจะ
ชว่ยเขาให ้รอด จงมาเถิด เราจะใช ้เจ้ าไปยงัประเทศอยีปิต์�
35 โมเสสผู้ น้ี ซ่ึง ถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าววา่ �ใครแต่งตัง้
เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา� โดยมือ
ของทูตสวรรค์ ซ่ึง ได้ปรากฏแก่ท่าน ท่ี พุ่มไม้ พระเจ้าทรง
ใช้โมเสสคนน้ีแหละให้เป็นทัง้ ผู้ครอบครองและผู้ชว่ยให ้
พ้น 36 คนน้ี แหละ เป็นผู้นําเขาทัง้หลายออกมา โดยท่ี ได้ 
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ทําการมหศัจรรย์และหมายสําคัญต่างๆในแผ่นดิ นอ ียปิต์
 ท่ี ทะเลแดง และ ใน ถิน่ ทุ รก ัน ดาร ส่ี สิ บปี 37 โมเสส คน น้ี
แหละได้ กล ่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้
เป็นพระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงโปรดประทานศาสดา
พยากรณ์ ผู้  หน่ึง เหมือนอยา่งเราให ้แก่ ท่านจากจําพวกพี่
น้องของท่าน ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟัง ผู้ น้ัน � 38 โมเสสน้ี
แหละได้ อยู ่กับพลไพรใ่นถิน่ทุ รก ันดารกั บท ูตสวรรค์ซ่ึงได้
ตรสัแก่ท่านท่ี ภู เขาซี นาย และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา  ท่ี  
ได้ รบัพระดํารสัอนัทรงชวีติมาให้เราทัง้หลาย 39 บรรพบุรุษ
ของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผู้ น้ี  แต่  ได้ผล ักไสท่านใหไ้ปจาก
เขา ด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยงัแผ่นดิ นอ ียปิต์ 40 จึง
กล่าวแก่อาโรนวา่ �ขอสรา้งพระให ้แก่ พวกข้าพเจ้า ซ่ึงจะ
นําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยวา่โมเสสคนน้ี ท่ี  ได้ นําข้าพเจ้าออก
มาจากประเทศอยีปิต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ ทราบ 
� 41 ในคราวน้ันเขาทัง้หลายได้ทํา รูปโคหนุ่ม และได้นํา
เครือ่งสัตวบูชามาถวายแก่ รู  ปน ้ัน และมีใจยนิดีในสิง่ซ่ึ งม 
ือของตนเองได้ทําขึ้น 42  แต่ พระเจ้าทรงหนัพระพักตร์ไป
เสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้า  ตามท่ี  มี  เข 
ียนไว้ในพระคัมภีร ์แห ่งศาสดาพยากรณ์ วา่ � โอ  วงศ์ วาน
อสิราเอลเอย๋  เจ้ าได้ฆ่าสัตวบูชาเราและถวายเครือ่งบูชาให ้
แก่ เราในถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ บปี หรอื 43  แล ้วเจ้าทัง้หลายได้
หามพลับพลาของพระโมเลค และได้เอาดาวพระเรฟาน  รู 
ปพระท่ี เจ้ าได้กระทําขึ้นเพื่อกราบนมัสการรู ปน ้ันต่างหาก
เราจึงจะกวาดเจ้าทัง้หลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอกี�
44 บรรพบุรุษของเราเม่ืออยู่ในถิน่ทุ รก ันดารก็ มี  พล ับพลา
แหง่สักขี พยาน  ตามท่ี  พระองค์ ทรงสัง่ไวเ้ม่ือตรสักับโมเสส
วา่ให้ทําพลับพลาตามแบบท่ี ได้  เหน็ 45 ฝ่ายบรรพบุรุษของ
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เราท่ีมาภายหลัง เม่ือได้รบัพลับพลาน้ันจึงขนตามเยซู ไป 
เม่ือได้ เข ้ายดึแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระเจ้าได้
ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเรา  พล ับพลาน้ั นก ็ มี 
สืบมาจนถึงสมัยดาวดิ 46  ดาว ิดน้ั นม คีวามชอบจําเพาะพระ
พักตร ์พระเจ้า และมีใจปรารถนาท่ีจะหาพระนิเวศสําหรบั
พระเจ้าของยาโคบ 47  แต่ ซาโลมอนเป็นผู้ ได้ สรา้งพระนิเวศ
สําหรบัพระองค์ 48 ถึงกระน้ั นก ็ ดี  องค์  ผู้ สูงสุดหาได้ประทับ
ในพระวหิารซ่ึ งม ื อมนษุย ์ ได้ ทําไว ้ไม่  ตามท่ี  ศาสดาพยากรณ์  
ได้  กล ่าวไว ้วา่ 49 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า  สวรรค์ เป็น
บัลลั งก ์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา
 เจ้ าจะสรา้งนิเวศอะไรสําหรบัเรา หรอืท่ีพํานักของเราอยู ่
ท่ีไหน 50  สิ ่งเหล่าน้ีมือของเราได้กระทําทัง้สิน้  มิใช ่ หรอื �
51 ท่านคนชาติ หวัแข็ง ใจด้ือ  หูตึง ท่านทัง้หลายขัดขวางพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ อยู ่ เสมอ บรรพบุรุษของท่านทําอยา่งไร
ท่านก็ทําอยา่งน้ันด้วย 52  มี ใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์
ซ่ึงบรรพบุรุษของท่านมิ ได้  ข่มเหง และเขาได้ฆ่าบรรดาคนท่ี 
พยากรณ์ ถึงการเสด็จมาขององค์ ผู้  ชอบธรรม ซ่ึงท่านทัง้
หลายเป็นผู้ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์น้ันเสีย 53 คือ
ท่านทัง้หลายผู้ ท่ี  ได้ รบัพระราชบัญญั ติ จากเหล่าทูตสวรรค์  
แต่ หาได้รกัษาพระราชบัญญั ติ น้ันไม่�

พวกเขาได้เอาหนิขวา้งสเทเฟน
54 เม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิดัง น้ัน  ก็  รู ้สึกบาดใจ และขบ

เขี้ยว เค้ียว ฟัน เข้า ใส่ ส เท เฟน 55 ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ
ด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ  ได้ เขม้นดู สวรรค์  เห ็นสงา่ราศี
ของพระเจ้า และพระเยซูทรงยนือยู่เบื้องขวาพระหตัถ์ของ
พระเจ้า 56  แล ้ วท ่านได้ กล่าววา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเหน็ท้องฟ้า
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แหวกเป็นชอ่ง และบุตรมนษุยย์นือยูเ่บื้องขวาพระหตัถ์ของ
พระเจ้า� 57  แต่ เขาทัง้ปวงรอ้งเสียงดังและอุดหูวิง่กรูกัน
เข้าไปยงัสเทเฟน 58  แล ้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหนิ
ขวา้ง ฝ่ายคนท่ีเป็นพยานปรกัปราํสเทเฟนได้ฝากเส้ือผ้า
ของตนวางไว ้ท่ี  เท ้าของชายหนุ่มคนหน่ึงชื่อเซาโล 59 เขาจึง
เอาหนิขวา้งสเทเฟนเม่ือกําลั งอ ้อนวอนพระเจ้าอยู ่วา่ �ข้า
แต่ พระเยซู  เจ้า ขอทรงโปรดรบัจิตวญิญาณของข้าพระองค์ 
ด้วย � 60 สเทเฟนก็ คุ กเข่าลงรอ้งเสียงดังวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า ขอโปรดอยา่ทรงถือโทษเขาเพราะบาปน้ี� เม่ือกล่าว
เชน่น้ี แล้วก็ ล่วงหลับไป

8
เซาโลข่มเหงครสิตจั กร 

1 การท่ีเขาฆ่าสเทเฟนเสียน้ันเซาโลก็ เห ็นชอบด้วย คราว
น้ัน เกิด การ ข่ม เหง ค ริสต จักร ครัง้ ใหญ่ ใน กรุง เยรูซาเล็ม
และศิษย์ทัง้ปวงนอกจากพวกอคัรสาวกได้กระจัดกระจาย
ไปทัว่แวน่แควน้ยูเดี ยก ับสะมาเรยี 2  ผู้  ท่ี เกรงกลัวพระเจ้า
ก็ฝังศพสเทเฟนไว้  แล ้วครํา่ครวญอาลัยถึงท่านอยา่งยิง่
3 ฝ่ายเซาโลพยายามทําลายครสิตจั กร โดยเข้าไปฉุดลาก
ชายหญิงจากทุ กบ ้านทุกเรอืนเอาไปจําไวใ้นคุก

ครสิเตียน ท่ี กระจัดกระจาย ไป ได้ นํา จิต วญิญาณ ทัง้
หลายมาถึงพระครสิต์

4 ฉะน้ันฝ่ายศิษย์ ทัง้หลายซ่ึงกระจัดกระจายไปก็ เท ่ียว
ประกาศพระวจนะน้ัน 5 ส่วนฟีลิปจึงลงไปยงัเมืองสะมาเรยี
และประกาศเรือ่งพระครสิต์ ให ้ชาวเมืองน้ันฟัง 6 ประชาชน
ก็ พร ้อมใจกันฟังถ้อยคําท่ี ฟี ลิปได้ ประกาศ เพราะเขาได้ยนิ
ท่านพูด และได้ เห น็การอศัจรรยซ่ึ์งท่านได้กระทําน้ัน 7 ด้วย
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วา่ผีโสโครกท่ี สิ งอยู่ในคนหลายคนได้พากั นร ้องด้วยเสียง
ดัง  แล ้วออกมาจากคนเหล่าน้ัน และคนท่ีเป็นโรคอมัพาต
กับคนงอ่ยก็หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปล้ืมปี ติ อยา่งยิง่ใน
เมืองน้ัน

 ซี  โมน  ผู้  มี  เวทมนตร ์ มี ใจเชื่อแต่ ได้  ถู กตําหนิ
9 ย ังม ีชายคนหน่ึงชื่อซีโมนเคยทําเวทมนตรใ์นเมืองน้ัน

มาก่อน และได้ ทําให ้ชาวสะมาเรยีพิศวงหลงใหล เขายกตั 
วว ่าเป็นผู้ วเิศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ปวงทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้ น้อยก็สนใจ
ฟังคนน้ัน  แล ้ วว ่า �ชายคนน้ีเป็นมหทิธ ิฤทธิ ์ของพระเจ้า�
11 คนทัง้หลายนับถือเขา เพราะเขาได้ทําเวทมนตร ์ให ้คน
ทัง้ หลาย พิศวง หลงใหล มา นาน แล้ว 12  แต่ เม่ือ ฟี ลิป ได้
ประกาศเรือ่งอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแหง่พระ
เยซู ครสิต์  แล้ว คนทัง้หลายก็ เชื่อ และรบับัพติศมาทัง้ชาย
และหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่ อด ้วย เม่ือรบับัพติศมา
แล้ วก ็ อยู ่กับฟีลิปต่อไป และประหลาดใจท่ี เห ็นการอศัจร
รย์กับหมายสําคัญต่างๆซ่ึงฟีลิปได้ กระทํา 14 เม่ือพวกอคัร
สาวกซ่ึงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ย ินว ่า ชาวสะมาเรยีได้รบั
พระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอหน์ไปหาเขา
15 ครัน้เปโตรกับยอหน์ลงไปถึ งก ็อธษิฐานเผื่อเขา  เพื่อให ้
เขา ได้รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 16 (ด้วยวา่พระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิยงัไม่ ได้ เสด็จลงมาสถิ ตก ับผู้ ใด เป็นแต่เขาได้รบั
บัพ ติศ มา ใน พระนาม แหง่ พระ เยซู เจ้ า เท่าน้ัน� 17 เป โต
รกับยอหน์จึงวางมือบนเขา  แล ้วเขาทัง้หลายก็ ได้ รบัพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 18 เม่ือซีโมนเห ็นว ่า คนเหล่า น้ันได้รบั
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิด้วยการวางมือของอคัรสาวก จึงนํา
เงนิมาให ้อคัรสาวก 19 และวา่ � ขอให ้ข้าพเจ้ามี ฤทธิ ์ อยา่ง
น้ี  ด้วย เพื่อวา่เม่ือข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ ใด  ผู้ น้ันจะได้รบั
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พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 20 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ ซี โมนวา่
� ให ้เงนิของเจ้าพินาศไปด้วยกั นก ับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิด
วา่จะซ้ือของประทานแหง่พระเจ้าด้วยเงนิได้ 21  เจ้ าไม่ มี 
ส่วนหรอืส่วนแบ่งในการน้ี เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซ่ือตรง
ในสายพระเนตรของพระเจ้า 22  เหตุ  ฉะน้ัน จงกลับใจใหม่
จากการชัว่รา้ยของเจ้าน้ี และอธษิฐานขอพระเจ้าชะรอย
พระองค์จะทรงโปรดยกความผิด ซ่ึงเจ้าคิดในใจของเจ้า
23 ด้วยเราเห ็นว ่าเจ้าจะต้องรบัความขมขื่นและติดพันธนะ
แหง่ความชัว่ชา้� 24 ฝ่ายซีโมนจึงตอบวา่ �ขอท่านอธษิฐาน
ต่อ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ เหตุ การณ์  ท่ี 
ท่านได้ กล ่าวแล้ วน ้ันจะไม่ ได้  อุบัติ  แก่ ตัวข้าพเจ้าสักอยา่ง
เดียว� 25 ครัน้พวกอคัรสาวกเป็นพยานและประกาศพระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว  ก็  กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
และได้ประกาศข่าวประเสรฐิตามทางในหมู่บ้านชาวสะมา
เรยีหลายแหง่

 ขันที ชาวเอธโิอเปียได้รบัความรอด
26  แต่  ทูตสวรรค์ ขององค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ สัง่ ฟี ลิปวา่

�จงลุกขึ้นไปยงัทิศใต้ตามทางท่ีลงไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
ถึง เมือง กา ซา ซ่ึง เป็น ทาง ป่า ทราย� 27 ฝ่าย ฟี ลิ ปก ็ ลุ 
ก ขึ้น ไป และ ดู เถิด  มี ชาว เอธโิอเปีย คน หน่ึง เป็น ขั นที 
เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสี  พระราชนีิ ของชาว
เอธโิอเปีย และเป็นนายคลังทรพัย์ ทัง้หมดของพระราชนีิ 
น้ัน  ได้ มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม 28 ขณะน่ังรถม้ากลับ
ไป ท่านอา่นหนังสื ออ ิสยาห ์ศาสดาพยากรณ์  อยู ่29 ฝ่ายพระ
วญิญาณตร ัสส ่ังฟีลิปวา่ �จงเข้าไปให ้ช ิดรถม้าน้ันเถิด�
30  ฟี ลิปจึงวิง่เข้าไปใกล้ และได้ยนิท่านอา่นหนังสื ออ ิสยาห ์
ศาสดา พยากรณ์ จึง ถาม วา่ �ซ่ึง ท่าน อา่น น้ัน ท่าน เข้าใจ
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หรอื� 31  ขันที จึงตอบวา่ �ถ้าไม่ มี ใครอธบิายให้  ท่ี ไหนจะ
เข้าใจได้� ท่านจึงเชญิฟีลิปขึ้นน่ังรถกั บท ่าน 32 พระคัมภีร ์
ตอนท่ี ท่านอา่นอยู่น้ันคือข้อเหล่าน้ี �เขาได้นําท่านเหมือน
แกะท่ี ถู กนําไปฆ่า และเหมือนลูกแกะท่ีเป็นใบ้ อยู ่ หน ้า ผู้
ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ ไม่  ปร ิปากของท่านเลยฉันน้ัน
33 ในคราวท่ีท่านถูกเหยยีดลงน้ัน ท่านไม่ ได้ รบัความยุ ติ 
ธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศเก่ียวกับพงศ์ พันธุ ์
ของท่าน เพราะวา่ชวีติของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดิน
โลกแล้ว� 34  ขันที จึงถามฟีลิปวา่ � ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล 
่าวอยา่งน้ันเล็งถึงผู้ ใด เล็งถึงตั วท ่านเอง หรอืเล็งถึงผู้ อื่น 
บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่ายฟีลิปจึงเริม่เล่าจับต้นกล่าวตามพ
ระคัมภีร ์ข้อน ัน้  ชี ้แจงถึงเรือ่งพระเยซู 36 ครัน้กําลังเดินทาง
ไปก็มาถึงท่ี มีน ้ําแหง่หน่ึง  ขันที จึงบอกวา่ � ดู  เถิด  มีน ้ํา  มี 
อะไรขัดข้องไม่ ให ้ข้าพเจ้ารบับัพติศมา� 37 และฟีลิปจึงตอบ
วา่ �ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็ รบัได้ � และขั นที จึงตอบวา่
�ข้าพเจ้าเชื่อวา่  พระเยซู  ครสิต์ เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
38  แล ้ วท ่านจึงสัง่ใหห้ยุดรถม้า และคนทัง้สองลงไปในน้ําทัง้
ฟีลิ ปก ับขั นที  ฟี ลิ ปก ็ ให ้ท่านรบับัพติศมา 39 เม่ือท่านทัง้สอง
ขึ้นจากน้ําแล้ว พระวญิญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรบั
ฟีลิปไปเสีย และขั นที น้ันไม่ ได้  เห ็นท่านอกี จึงเดินทางต่อไป
ด้วยความยนิดี 40  แต่  มี  ผู้  ได้ พบฟีลิปท่ีเมืองอาโซทัส และ
เม่ือเดินทางมา ท่านได้ประกาศข่าวประเสรฐิในทุกเมืองจน
ท่านมาถึงเมืองซีซาร ียา 

9
เซาโลกลับใจใหม่อยา่งน่าอศัจรรย์

1 ฝ่ายเซาโลยงัขู่คํารามกล่าววา่จะฆ่าศิษย์ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหติ 2 ขอหนังสือไปยงัธรรม
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ศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อวา่ถ้าพบผู้ใดถือทางน้ันไม่วา่
ชายหรอืหญิง จะได้จับมัดพามายงักรุงเยรูซาเล็ม 3 เม่ือเซา
โลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ในทันใดน้ั นม ีแสง
สวา่งส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว ้รอบ 4 เซาโลจึงล้มลงถึ 
งด ินและได้ยนิพระสุรเสียงตรสัแก่เขาวา่ �เซาโล เซาโล
เอย๋  เจ้ าข่มเหงเราทําไม� 5 เซาโลจึงทูลถามวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ใด �  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า
�เราคือเยซู  ท่ี  เจ้ าข่มเหง ซ่ึงเจ้าถีบประตั กก ย็ากนัก� 6 เซา
โลก็ตัวสัน่และรูสึ้กประหลาดใจจึงถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า 
 พระองค์  ประสงค์ จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร�  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้า
จะต้องทําประการใด จะมีคนบอกให ้รู ้� 7 คนทัง้หลายท่ี
เดินทางไปด้วยกั นก ็ยนืน่ิงพูดไม่ ออก  ได้ ยนิพระสุรเสียง
น้ันแต่ ไม่  เห ็นใคร 8 ฝ่ายเซาโลได้ ลุ กขึ้นจากพื้นดิน เม่ือ
ลืมตาแล้ วก ็มองอะไรไม่ เหน็ เขาจึงจู งม ือท่านไปยงัเมือง
ดามัสกัส 9 ตาท่านก็มื ดม ัวไปถึงสามวนัและท่านมิ ได้ กิน
หร ือด ่ืมอะไรเลย 10 ในเมืองดามัสกั สม ี ศิษย ์คนหน่ึงชื่ออา
นาเนีย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ตรสักับผู้น้ันโดยนิ มิ ตวา่ �อา
นาเนียเอย๋� อานาเนียจึงทูลตอบวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ดู  
เถิด ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี � 11  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตรสักับเขา
วา่ �จงลุกขึ้น ไปท่ีถนนท่ีเรยีกวา่ถนนตรง ถามหาชายคน
หน่ึงชื่อเซาโลชาวเมืองทารซั์ สอย ู่ในบ้านของยูดาส เพราะ
ดู เถิด เขา กําลังอธษิฐานอยู่ 12 และในนิ มิ ตเขาได้ เห ็น
คนหน่ึงชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขา เพื่อเขาจะเหน็
ได้ อกี � 13  แต่ อานาเนียทูลตอบวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้า
พระองค์ ได้ ยนิหลายคนพูดถึงคนน้ั นว ่า เขาได้ทํารา้ยว ิสุทธ ิ
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ชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมาก 14 และในท่ี น่ี เขาได้
อาํนาจมาจากพวกปุโรหติใหญ่  ให ้ผูกมัดคนทัง้ปวงท่ีรอ้ง
ออกพระนามของพระองค์� 15 ฝ่ายองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้
ตรสักั บท ่านวา่ �จงไปเถิด เพราะวา่คนน้ันเป็นภาชนะท่ีเรา
ได้เลือกสรรไว้ สําหรบัจะนํานามของเราไปยงัประชาชาติ  
กษัตรยิ ์และชนชาติ อสิราเอล 16 เพราะวา่เราจะสําแดงให้
เขาเห ็นว ่า เขาจะต้องทนทุกข์ลําบากมากเท่าใดเพราะนาม
ของเรา�

เซา โล ได้ ประกอบ ด้วย พระ วญิญาณ บร ิสุทธ ์ิและ เริม่
เทศนาสัง่สอน

17  แล ้วอานาเนี ยก ็ ไป และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซา
โลกล่าววา่ � พี่ เซาโลเอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู  ได้ 
ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางท่ีท่านมาน้ัน  ได้ ทรงใชข้้าพเจ้า
มาเพื่อท่านจะเหน็ได้ อกี และเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 18 และในทันใดน้ั นม ีอะไรเหมือนเกล็ด
ตกจากตาของเซาโล  แล้วก็  เห ็นได้ อกี ท่านจึงลุกขึ้ นร ับบัพ
ติศมา 19 พอรบัประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลังขึ้น เซาโลพัก
อยู่ กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวนั 20 ท่านไม่ ได้  ร ี
รอท่านประกาศตามธรรมศาลา  กล ่าวเรือ่งพระครสิต์ วา่  
พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้หลายท่ี ได้ ย ิ
นก พ็ากันประหลาดใจแล้ วว ่า �คนน้ี มิใช ่หรอืท่ี ได้ ทําลายคน
ในกรุงเยรูซาเล็ มท ่ีรอ้งออกพระนามน้ี และเขามาท่ี น่ี หวงั
จะผูกมัดพวกน้ันส่งใหพ้วกปุโรหติใหญ่�

เซา โล หลบ หนี รอด ได้ และ ได้ รบั การ ยอ มร ับท ่ี กรุ ง
เยรูซาเล็ม

22  แต่ เซาโลยิ ่งม ีกําลังทว ีขึ้น และทําให้พวกยวิในเมือ
งดามัสกั สน ่ิ งอ ้ึงอยู่ โดยพิสู จน ์ ให ้เขาเห ็นว ่า  พระเยซู ทรง
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เป็นพระครสิต์ 23 ครัน้ต่อมาอกีหลายวนัพวกยวิได้ปรกึษา
กันจะฆ่าเซาโลเสีย 24  แต่ เรือ่งการปองรา้ยของเขารูถึ้งเซา
โล เขาทัง้หลายได้เฝ้าประตู เมือง คอยฆ่าเซาโลทัง้กลางวนั
กลางคืน 25  แต่  เหล่ าสาวกได้ ให ้เซาโลน่ังในเข่งใหญ่  แล ้ว
หยอ่นลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน้เซาโลไป
ถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ท่านใครจ่ะคบให ้สน ิทกับพวกสาวก
 แต่ เขาทัง้หลายกลัว เพราะไม่เชื่อวา่เซาโลเป็นสาวก 27  
แต่ บารนาบัสได้ พาท ่านไปหาพวกอคัรสาวก  แล ้วเล่าให้
เขาฟังวา่เซาโลได้ เห ็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ี กลางทาง และ
พระองค์ตรสัแก่ ท่าน ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซู
โดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 28  แล ้วเซาโลเข้านอกออก
ในอยู่กับพวกอคัรสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม 29 ประกาศออก
พระนามของพระเยซู เจ้ าด้วยใจกล้าหาญ ท่านพูดไล่เลียง
กับพวกกรกี  แต่ พวกน้ันหาชอ่งท่ีจะฆ่าท่านเสีย 30 เม่ือพี่
น้องรูอ้ยา่งน้ันจึงพาท่านไปยงัเมืองซีซาร ียา  แล ้วส่งไปยงั
เมืองทารซั์ส 31  เหตุ  ฉะน้ัน ครสิตจักรตลอดทัว่แควน้ยูเดีย
 กาล ิลี และสะมาเรยี จึ งม คีวามสงบสุขและเจรญิขึ้น ดําเนิน
ชวี ิตด ้วยใจยาํเกรงองค์ พระผู้เป็นเจ้า และได้รบัความปลอบ
ประโลมใจจากพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิครสิตสมาช ิกก ็ยิง่ทว ี
มากขึ้น 

ไอเนอสัได้รบัการรกัษาจนหาย
32 ต่อมาเม่ือเปโตรเท่ียวไปตลอดทุกแหง่แล้ว  ก็ ลงมาหา

พวกว ิสุทธ ิชนซ่ึงอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย 33 เปโตรพบ
ชายคนหน่ึงชื่อไอเนอัสท่ี น่ัน เขาเป็ นอ ัมพาตอยู่กั บท ่ีนอน
แปดปีมาแล้ว 34 เปโตรจึงกล่าวแก่เขาวา่ �ไอเนอัสเอย๋  
พระเยซู  ครสิต์ ทรงโปรดท่านใหห้ายโรค จงลุกขึ้นเก็ บท ีน่อน
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ของท่านเถิด� ในทันใดน้ันไอเนอัสได้ ลุกขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้
ปวงท่ี อยู ่ในเมืองลิดดา และท่ีราบชาโรนได้ เห ็นแล้วจึงกลับ
ใจมาหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า 

โดรคัสฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย
36 ใน เมือง ยฟัฟา มี หญิง คน หน่ึง เป็น ศิษย์ ชื่อ ทา บิธา

ซ่ึง แปล วา่ โดรคัส หญิง คน น้ี เคย กระทํา การ อนั เป็น คุณ
ประโยชน์และใหท้านมากมาย 37 ต่อมาระหวา่งน้ันหญิงคน
น้ี ก็ ป่วยลงจนถึงแก่ ความตาย เขาจึงอาบน้ําศพวางไว้ใน
หอ้งชัน้บน 38 เมืองลิดดาอยู ่ใกล้ กับเมืองยฟัฟา พวกสาวก
ได้ย ินว ่าเปโตรอยู ่ท่ี น่ัน จึงใช้ชายสองคนไปหาท่าน เชญิ
ท่านมาหาเขาโดยเรว็ 39 ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เม่ือ
ถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในหอ้งชัน้บน และบรรดาหญิ งม 
่ายได้ยนือยู่กั บท ่านพากั นร ้องไห้และชี ้ให ้ท่านดูเส้ือคลุมกับ
เส้ือผ้าต่างๆซ่ึงโดรคัสทําเม่ือย ังม ี ช ีวิตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้
คนทัง้ปวงออกไปข้างนอก และได้ คุ กเข่าลงอธษิฐาน  แล ้ว
หนัมายงัศพน้ันกล่าววา่ � ทาบ ิธาเอย๋ จงลุกขึ้น�  ทาบ ิธา
ก็ ลืมตา เม่ือเหน็เปโตรจึงลุกขึ้นน่ัง 41 ฝ่ายเปโตรยื่ นม ืออ
อกพยุงเธอขึ้น จึงเรยีกว ิสุทธ ิชนทัง้หลายกับพวกแม่ม่าย
เข้ามา  แล ้วมอบหญิงท่ีเป็นขึ้นน้ันให้กับเขาทัง้หลาย 42  
เหตุการณ์ น้ันลือไปตลอดทัว่เมืองยฟัฟา คนเป็ นอ ันมากมา
เชื่อถือองค์ พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ใน
เมืองยฟัฟาหลายวนั  อยู ่กับคนหน่ึงชื่อซีโมนเป็นชา่งฟอก
หนัง

10
โครเนลิอสัแสวงหาพระเจ้า
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1 ย ังม ีชายคนหน่ึงชื่อโครเนลิอสั อาศัยอยู่ในเมืองซีซา
ร ียา เป็นนายรอ้ยอยู่ ในกองทหารท่ีเรยีกวา่กองอิตาเลีย
2 เป็นคนมี ศร ัทธามาก คือท่านและทัง้ครอบครวัเป็นคน
ยาํเกรงพระเจ้า ท่านเคยใหท้านมากมายแก่ ประชาชน และ
อธษิฐานต่อพระเจ้าเสมอ 3 เวลาประมาณบ่ายสามโมงนาย
รอ้ยน้ันเหน็นิ มิ ตแจ่มกระจ่าง คือเหน็ทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึง
ของพระเจ้า  เข ้ามาหาท่านและกล่าวแก่ท่านวา่ �โครเน
ลิอสัเอย๋� 4 และเม่ือโครเนลิอสัเขม้นดู ทูตสวรรค์  องค์ น้ัน
ด้วยความตกใจกลัว จึงถามวา่ � น่ี เป็นประการใด  พระองค์  
เจ้าข้า �  ทูตสวรรค์ จึงตอบท่านวา่ �คําอธษิฐานและทาน
ของ ท่าน น้ัน  ได้ ขึ้น ไป เป็ นที ่ระลึก ถึง จําเพาะ พระ พักตร์
พระเจ้าแล้ว 5  บัดน้ี จงใช้คนไปยงัเมืองยฟัฟาเชญิซีโมนท่ี
เรยีกวา่เปโตรมา 6 เปโตรอาศัยอยู่กับคนหน่ึงชื่อซีโมนเป็น
ชา่งฟอกหนัง บ้านของเขาอยูร่มิฝ่ังทะเล เปโตรจะบอกท่าน
วา่ท่านควรจะทําอะไร� 7 ครัน้ทูตสวรรค์ ท่ี  ได้  พู  ดก ับโครเน
ลิอสัไปแล้ว ท่านได้เรยีกคนใช้สองคนกับทหารคนหน่ึงซ่ึง
เป็นคนมี ศร ัทธามาก  ท่ี เคยปรนนิบั ติ ท่านเสมอ 8 และเม่ือ
โครเนลิอสัได้เล่าเหตุ การณ์ ทัง้ปวงให้คนเหล่าน้ันฟังแล้ว
ท่านจึงใชเ้ขาไปยงัเมืองยฟัฟา

เปโตรได้ เห ็นนิ มิ ต
9 ว ันร ุ่งขึ้นคนเหล่าน้ันกําลังเดินทางไปใกล้เมืองยฟัฟา

แล้ว ประมาณเวลาเท่ียงวนัเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
เพื่อจะอธษิฐาน 10  ก็ หวิอยากจะรบัประทานอาหาร  แต่ ใน
ระหวา่งท่ีเขายงัจัดอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิม้ไป 11 และได้ 
เห ็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นชอ่ง  มี ภาชนะอยา่งหน่ึงเหมือน
ผ้าผืนใหญ่ ผูกติ ดก ันทัง้ส่ี มุ มหยอ่นลงมายงัพื้นโลก 12 ใน
น้ั นม ี สัตว ์ ทุ กอยา่งท่ี อยู ่บนแผ่นดิน คือสัตว ์สี ่ เท้า  สัตว์ป่า  
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สัตว ์เล้ือยคลานและนกท่ี อยู ่ในท้องฟ้า 13  มี พระสุรเสียงมา
วา่แก่ท่านวา่ �เปโตรเอย๋ จงลุกขึ้นฆ่ากินเถิด� 14 ฝ่าย
เปโตรจึงทูลวา่ � มิได้  พระองค์  เจ้าข้า เพราะวา่สิง่ซ่ึงเป็น
ของต้องหา้มหรอืของมลทินน้ัน ข้าพระองค์ ไม่ เคยได้รบั
ประทานเลย� 15  แล ้วจึ งม ีพระสุรเสียงอกีเป็ นคร ้ังท่ีสอง
วา่แก่ท่านวา่ �ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงชาํระแล้ว อยา่วา่เป็นของ
ต้องหา้ม� 16  เห ็นอยา่งน้ันถึงสามครัง้  แล ้วสิง่น้ั นก ็ ถู  กร ับ
ขึ้นไปอกีในท้องฟ้า

เปโตรไปท่ีเมืองซีซาร ียา 
17 เม่ือเปโตรยงัคิดสงสัยเรือ่งนิ มิ ตท่ี เห ็นน้ั นว ่ามีความ

หมายอยา่งไร  ดู  เถิด  คนที ่โครเนลิอสัใช้ไปน้ัน เม่ือถามหา
และพบบ้านของซีโมนแล้ วก ็ มาย ืนอยู ่หน ้าประตู รัว้ 18 และ
รอ้งถามวา่  ซี โมนท่ีเรยีกวา่เปโตรอยู ่ท่ี น่ันหรอืไม่ 19 เม่ือ
เปโตรตรติรองเรือ่งนิ มิ  ตน ้ัน พระวญิญาณก็ตรสักั บท ่านวา่
� ดู  เถิด ชายสามคนตามหาเจ้า 20 จงลุกขึ้นลงไปข้างล่าง
และไปกับเขาเถิด อยา่ลังเลใจเลย เพราะวา่เราได้ ใช ้เขา
มา� 21 เปโตรจึงลงไปหาคนเหล่าน้ันซ่ึงโครเนลิอสัได้ ใช ้
มากล่าววา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีท่านมาหาน้ัน ท่านมา
ธุระอะไร� 22 เขาจึงตอบวา่ �นายรอ้ยโครเนลิอสั เป็นคน
ชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีชื่อเสียงดีใน
บรรดาชาวยวิ โครเนลิอ ัสผ ู้น้ันได้รบัคําเตือนจากพระเจ้า
โดยผ่านทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์  ให ้มาเชญิท่านไปท่ีบ้านเพื่อจะ
ฟังถ้อยคําของท่าน�

โครเนลิอสัและญาติ พี่ น้องได้ยนิข่าวประเสรฐิ
23 เปโตรจึงเชญิเขาให ้เข ้ามาหยุดพักอยู ่ท่ีน่ัน ว ันร ุ่งขึ้น

เปโตรก็ ไปกับเขาและพวกพี่ น้องบางคนท่ีเมืองยฟัฟาก็
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ไปด้วย 24 ล่วงมาอกีวนัหน่ึงเขาก็ไปถึงเมืองซีซาร ียา โค
รเนลิอสักําลังคอยรบัรองอยู่ และเชญิญาติ พี่ น้องกับเพื่อน
สนิทให้มาประชุมกันอยู ่แล้ว 25 ครัน้เปโตรเข้าไป โครเนลิ
อสัก็ต้อนรบัเปโตร และหมอบท่ี เท ้ากราบไหว ้ท่าน 26 ฝ่าย
เปโตรจึงจับตัวโครเนลิอสัให ้ลุ กขึ้นและกล่าววา่ �จงยนื
ขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นแต่ มนษุย ์ เหมือนกัน � 27 เม่ือกําลัง
สนทนากันอยู่ เปโตรจึงเข้าไปแลเหน็คนเป็ นอ ันมากมา
พรอ้ม กัน 28 จึง กล่าว แก่ คน เห ล่าน้ั นว ่า �ท่าน ทัง้ หลาย
ทราบแล้ วว ่า คนชาติย ิวน ้ันจะคบให ้สน ิทกับคนต่างชาติ
หรอืเข้าเยี ่ยมก ็เป็ นที ่ พระราชบัญญัติ หา้มไว้  แต่ พระเจ้า
ได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ วว ่า  ไม่ ควรเรยีกคนหน่ึงคน
ใดวา่เป็ นที ่หา้มหรอืมลทิน 29  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือท่านใช้คนไป
เรยีกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้าจึงขอถามวา่
ท่านเรยีกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์ อะไร � 30 โครเนลิอสัจึง
ตอบวา่ � สี ่วนัมาแล้ว ข้าพเจ้ากําลังถืออดอาหารอยู่จนถึง
เวลาน้ี และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธษิฐาน
อยู่ในบ้านของข้าพเจ้า  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงยนือยู่ตรงหน้า
ข้าพเจ้าสวมเส้ื อม ันระยบั 31  ผู้ น้ันได้ กล่าววา่ �โครเนลิอสั
เอย๋ คําอธษิฐานของท่านน้ันทรงสดับฟังแล้ว และทานของ
ท่านน้ั นก ็เป็ นที ่ระลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
32  เหตุ  ฉะน้ัน จงใชค้นไปยงัเมืองยฟัฟา เชญิซีโมนท่ีเรยีกวา่
เปโตรมา  ผู้ น้ันอาศัยอยูใ่นบ้านของซีโมนชา่งฟอกหนังท่ี ฝ่ัง
ทะเล  ผู้ น้ันเม่ือมาถึงแล้วจะกล่าวแก่ ท่าน � 33 ข้าพเจ้าจึงใช้
คนไปเชญิท่านมาทั นที  ท่ี ท่านมาก็ ดี  แล้ว  บัดน้ี พวกข้าพเจ้า
จึงอยู ่พร ้อมกันต่อพระพักตร ์พระเจ้า เพื่อจะฟังสิง่สารพัด
ซ่ึงพระเจ้า ได้ตร ัสส ่ัง ท่านไว�้ 34 ฝ่ายเปโตร จึงกล่าววา่
�ข้าพเจ้าเหน็จรงิแล้ วว ่า พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ ใด 35  
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แต่ คนใดๆในทุกชาติ ท่ี เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตาม
ทางชอบธรรมก็เป็ นที ่ชอบพระทัยพระองค์ 36 พระดํารสัท่ี
พระเจ้าได้ทรงฝากไว้กับชนชาติ อสิราเอล คือการประกาศ
ข่าวดีเรือ่งสันติสุขโดยพระเยซู ครสิต์ ( ผู้ เป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าของคนทัง้ปวง�

กิจการแหง่พระครสิต์ ผู้  ได้ รบัการเจิมโดยพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ

37 ข้าพเจ้ากล่าววา่ พระดําร ัสน ้ันท่านทัง้หลายก็ รู ้ คือ
เรือ่ง ท่ี ได้ เล่ากันตัง้แต่ต้ นที ่ แคว ้นกาลิลี ไปจนตลอดทัว่
แควน้ ยู เดีย ภาย หลัง การ บัพ ติศ มา ท่ี ยอหน์ ได้ ประกาศ
น้ัน 38 คือ เรือ่ง พระ เยซู ชาว นา ซา เรธ็ วา่ พระเจ้า ได้ ทรง
เจิม พระองค์ ด้วย พระ วญิญาณ บร ิสุทธ ์ิและ ด้วย ฤทธา นุ
ภาพอยา่งไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์และ
รกัษาบรรดาคนซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยวา่พระเจ้า
ได้ทรงสถิ ตก ับพระองค์

คําพยานเก่ียวกับพระครสิต์
39 เราทัง้หลายเป็นพยานถึ งก ิจการทัง้ปวง ซ่ึงพระองค์

ทรงกระทําในแผ่นดินของชนชาติยวิและในกรุงเยรูซาเล็ม
 พระองค์ น้ันเขาได้ฆ่าและแขวนไว ้ท่ี  ต้นไม้ 40 ในว ันที ่สาม
พระเจ้าได้ทรงให ้พระองค์ คืนพระชนม์และทรงให ้ปรากฏ 
41  มิใช ่ทรงให้ปรากฏแก่คนทัว่ไป  แต่ ทรงปรากฏแก่ เหล่ 
า พวก พยาน ซ่ึง พระเจ้า ได้ ทรง เลือก ไว ้แต่ ก่อน คือ ทรง
ปรากฏแก่พวกเราท่ี ได้ รบัประทานและด่ืมกับพระองค์ เม่ือ
พระองค์ทรงคืนพระชนม์ แล้ว 42  พระองค์ ทรงสัง่ให้เราทัง้
หลายประกาศแก่คนทัง้ปวง และเป็นพยานวา่พระเจ้าได้
ทรงตัง้พระองค์ ไว ้เป็นผู้พิพากษาทัง้คนเป็นและคนตาย 43  
ศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลายยอ่มเป็นพยานถึงพระองค์ วา่  ผู้ 
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ใดท่ีเชื่อถือในพระองค์น้ันจะได้รบัการทรงยกความผิดบาป
ของเขา เพราะพระนามของพระองค์�

 คนที ่ เชื่อ ได้ รบั ความ รอด และ ประกอบ ด้วย พระ
วญิญาณ

44 เม่ือเปโตรยงักล่าวคําเหล่า น้ันอยู่ พระวญิญาณบร ิ
สุทธ ์ิ ก็ เสด็จ ลงมาสถิ ตก ับคนทัง้ปวง ท่ี ฟังพระวจนะ น้ัน
45 ฝ่ายพวกท่ี ได้  เข ้าสุ หน ัตซ่ึงเชื่อถือแล้ว คือคนท่ี มาด ้ว
ยกั นก ับเปโตรก็ ประหลาดใจ เพราะวา่ของประทานแหง่
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ลงมาบนคนต่างชาติ ด้วย 46 เพราะ
เขาได้ยนิคนเหล่าน้ันพูดภาษาต่างๆและยกยอ่งสรรเสรญิ
พระเจ้า เปโตรจึงยอ้นถามวา่ 47 �ใครอาจจะหา้มคนเหล่า
น้ี ท่ี  ได้ รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิเหมือนเรา โดยมิ ให ้เขารบั
บัพติศมาด้วยน้ําได้� 48 เปโตรจึงสัง่ให้เขารบับัพติศมาใน
พระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้หลายได้ ขอให ้เป
โตรยบัยัง้อยูกั่บเขาอกีสองสามวนั

11
เปโตรให ้เหตุ ผลถึงการท่ีท่านไปหาคนต่างชาติ

1 ฝ่ายพวกอคัรสาวกกับพี่น้องทัง้หลายท่ี อยู ่ในแควน้ยู
เดียได้ย ินว ่า  คนต่างชาติ  ได้ รบัพระวจนะของพระเจ้าเหมือน
กัน 2 เม่ือเปโตรขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มแล้ว พวกท่ี เข ้าสุ 
หน ัตจึงต่อวา่ท่าน 3  วา่ �ท่านไปหาคนท่ี ไม่ได้  เข้าสุหนัต 
และรบัประทานอาหารกับเขา� 4  แต่ เปโตรได้อธบิายให้
เขาฟังตัง้แต่ต้นเป็นลําดับมาวา่ 5 �เม่ือข้าพเจ้าอยู่ในเมือง
ยฟัฟาและกําลังอธษิฐานก็เคลิม้ไป  แล ้ วน ิ มิ ตเหน็ภาชนะ
อยา่งหน่ึง เหมือนผ้าผืนใหญ่หยอ่นลงมาทัง้ส่ี มุ มจากฟ้า
มายงัข้าพเจ้า 6 ครัน้ข้าพเจ้าเขม้นดูผ้าน้ัน ข้าพเจ้าได้พินิจ
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พิจารณาก็ ได้  เห ็นสัตว ์สี ่ เท ้าของแผ่นดิน กับสัตว ์ป่า  สัตว์
เล้ือยคลาน และนกท่ี อยู ่ในท้องฟ้า 7  แล ้วข้าพเจ้าได้ยนิพระ
สุรเสียงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เปโตรเอย๋ จงลุกขึ้น ฆ่ากิน
เถิด� 8  แต่ ข้าพเจ้าทูลวา่ � หามิได้  พระองค์  เจ้าข้า เพราะ
วา่สิง่ของซ่ึงต้องหา้มหรอืซ่ึงเป็นมลทินยงัไม่ ได้  เข ้าปากข้า
พระองค์ เลย � 9  แต่  มี พระสุรเสียงตรสัจากฟ้าครัง้ ท่ีสอง
วา่ �ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงชาํระแล้ว  เจ้ าอยา่วา่เป็นของต้อง
หา้ม� 10 เป็นอยา่งน้ันถึงสามครัง้  แล ้วสิง่ น้ันทัง้สิ ้นก ็ ถู  
กร ับขึ้นไปบนฟ้าอกี 11  ดู  เถิด ในทันใดน้ั นม ีชายสามคน
มายนือยู่ตรงหน้าบ้านท่ีข้าพเจ้าอยู่  รบัใช ้มาจากเมืองซีซา
รียามาหาข้าพเจ้า 12 พระวญิญาณจึงสัง่ให้ข้าพเจ้าไปกับ
เขาโดยไม่ลังเลใจเลย และพวกพี่น้องทัง้หกคนน้ี ได้ ไปกับ
ข้าพเจ้าด้วย เราทัง้หลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้ น้ัน 13  ผู้ น้ัน
จึงกล่าวแก่พวกเราวา่ ตั วท ่านได้ เห น็ทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งยนื
อยู่ในบ้านของท่าน และบอกท่านวา่ �จงใช้คนไปยงัเมือง
ยฟัฟา เชญิซีโมนท่ีเรยีกวา่เปโตรมา 14 เปโตรน้ันจะกล่าว
ใหท่้านฟังเป็นถ้อยคําซ่ึงจะใหท่้านกั บท ัง้ครอบครวัของท่าน
รอด� 15 เม่ือข้าพเจ้าตัง้ต้นกล่าวข้อความน้ัน พระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ ก็ เสด็จมาสถิ ตก ับเขาทัง้หลาย เหมือนได้เสด็จลง
มาบนพวกเราในตอนต้นน้ัน 16  แล ้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคํา
ตรสัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงพระองค์ตรสัไว ้วา่ �ยอหน์
ให้รบับัพติศมาด้วยน้ําก็ จรงิ  แต่ ท่านทัง้หลายจะรบับัพติศ
มาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 17  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าพระเจ้า
ได้ทรงโปรดประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทัง้
หลาย  ผู้  ท่ี  ได้ เชื่อในพระเยซู ครสิต์  เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าท่ี
จะขัดขืนพระเจ้าได้� 18ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิคําเหล่าน้ั นก 
น่ิ็งอยู่  แล ้วได้สรรเสรญิพระเจ้าวา่ �พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ 
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คนต่างชาติ  ให ้ กล ับใจใหม่ จนได้  ช ีวติรอดด้วย�
 เหล่ าสาวกได้ ชื่อวา่  ครสิเตียน เป็ นคร ้ังแรกท่ีเมืองอนัทิ 

โอก 
19 ฝ่าย คน ทัง้ หลาย ท่ี กระจัดกระจาย ไป เพราะ การ

เค่ียวเข็ญเน่ืองจากสเทเฟน  ก็ พากันไปยงัเมืองฟีนิ เซ ีย
เกาะไซปรสั และเมืองอนัทิ โอก และไม่ ได้  กล ่าวพระวจนะ
แก่ ผู้ ใดนอกจากแก่ยวิพวกเดียว 20 และมีบางคนในพวก
เขาเป็นชาวเกาะไซปรสักับชาวไซรนี เม่ือมายงัเมืองอนัทิ 
โอก  ก็ได้  กล ่าวประกาศข่าวประเสรฐิเรือ่งพระเยซู เจ้ าแก่
พวกกร ีกด ้วย 21 และพระหตัถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
อยู่กับเขา คนเป็ นอ ันมากได้เชื่อและกลับมาหาองค์ พระผู้
เป็นเจ้า 22 ข่าวน้ี ก็ เล่าลือไปยงัครสิตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม
เขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยงัเมืองอนัทิ โอก 23 เม่ือบารนาบัส
มาถึงแล้ว และได้ เห ็นพระคุณของพระเจ้าก็ ปี  ติ  ยนิดี จึงได้
เตือนคนเหล่าน้ันให้ตั ้งม ่ันคงติดสนิ ทอย ู่กับองค์ พระผู้เป็น
เจ้า 24 บารนาบัสเป็นคนดี ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิ
สุทธ ์ิและความเชื่อ จํานวนคนเป็ นอ ันมากก็เพิม่เข้ากับองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ไปท่ีเมืองทารซั์สเพื่อตามหา
เซาโล 26 เม่ือพบแล้วจึงพาเขามายงัเมืองอนัทิ โอก ต่อมา
ท่านทัง้สองได้ประชุมกั นก ับคริสตจักรตลอดปี หน่ึง  ได้ สัง่
สอนคนเป็ นอ ันมากและในเมืองอนัทิโอกน่ันเอง พวกสาวก
ได้ชื่อวา่ครสิเตียนเป็ นคร ัง้แรก

อากาบัสพยากรณ์ถึงการกันดารอาหาร
27  คราว น้ี  มี พวก ศาสดา พยากรณ์ ลง มา จาก กรุง

เยรูซาเล็มจะไปยงัเมืองอนัทิ โอก 28 ฝ่ายผู้ หน ่ึงในจํานวน
น้ัน ชื่อ อา กา บัส  ได้  ลุ ก ขึ้น กล่าว โดย พระ วญิญาณ วา่ จะ
บังเกิดการกันดารอาหารมากยิง่ ทัว่แผ่นดินโลก  การก ัน



 หน ังสื อก ิจการ 11:29 xlii  หน ังสื อก ิจการ 12:9

ดาร อาหาร น้ัน ได้ บังเกิด ขึ้น ใน รชั สมัย คลา วดิ อสั  ซี  ซาร ์
29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกั นว ่า จะถวายตามกําลัง
ฝาก ไป ชว่ย บรรเทา ทุกข์ พวก พี่ น้อง ท่ี อยู ่ใน แควน้ ยู เดีย
30 เขาจึงได้ทําดังน้ัน และฝากไปกับบารนาบัสและเซาโล
เพื่อนําไปใหพ้วกผู้ ปกครอง 

12
 กษัตรยิ ์เฮโรดฆ่ายากอบและตัง้ใจท่ีจะประหารเปโตร

1  แล ้วคราวน้ันกษั ตร ิย์ เฮโรดได้ เหย ียดพระหตัถ์ออก
ทํารา้ยบางคนในครสิตจั กร 2 ท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของ
ยอหน์ด้วยดาบ 3 เม่ือท่านเห ็นว ่าการน้ันเป็ นที ่ชอบใจพวก
ยวิ ท่านก็จับเปโตรด้วย ( น่ี เป็นระหวา่งเทศกาลขนมปังไร ้
เชื้อ ) 4 เม่ือจับเปโตรแล้ว จึงให ้จําคุก  ให ้ทหารส่ี หมู่ ๆ ละส่ีคน
คุมไว้ ตัง้ใจวา่เม่ือสิน้เทศกาลอสีเตอร ์แล ้วจะพาออกมาให ้
แก่ คนทัง้หลาย

การประชุมอธษิฐาน  ทูตสวรรค์  ได้ ปล่อยเปโตรจากคุก
5 เพราะฉะน้ันเปโตรจึงถูกจําไว้ในคุก  แต่ วา่ครสิตจักร

ได้อธษิฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่ หยุด 6 ในคื นว ัน
น้ันเอง ครัน้เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลั บอย 
ู่ระหวา่งทหารสองคน  มี  โซ่ สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้า
อยู ่หน ้าประตู คุก 7  ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็น
เจ้ามาปรากฏ และมีแสงสวา่งส่องเข้ามาในคุก ทูตองค์น้ัน
จึงกระตุ้นเปโตรท่ี สี ข้างให้ต่ืนขึ้นแล้ วว ่า �จงลุกขึ้นเรว็ๆ�
 โซ่ น้ั นก ็หลุดตกจากมือของเปโตร 8  ทูตสวรรค์  องค์ น้ันจึง
สัง่ เปโตรวา่ �จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็ ทํา
ตาม ทูตองค์น้ันจึงสัง่เปโตรวา่ �จงหม่ผ้าและตามเรามา
เถิด� 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่ รู ้วา่การซ่ึงทูตสวรรค์
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ทําน้ันเป็นความจรงิ  แต่ คิดวา่ได้ เห ็นนิ มิ ต 10 เม่ือออกไป
พ้นทหารยามชั ้นที ่ หน ึ่งและท่ีสองแล้ว  ก็ มาถึงประตูเหล็กท่ี 
จะเข้ าไปในเมือง  ประตู น้ั นก ็เปิดเองให้ท่านทัง้สอง ท่านจึง
ออกไปเดินตามถนนแหง่หน่ึง และในทันใดน้ันทูตสวรรค์ 
ก็ได้ อนัตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน้เปโตรรูสึ้กตัวแล้วจึง
วา่ � เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้ารู ้แน่ว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช ้ทูต
สวรรค์ ของพระองค์มาชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากพระหตัถ์ของ
เฮโรด และพ้นจากการมุ่งรา้ยของพวกยวิ� 12 เม่ือเปโตรคิ 
ดอย ่างน้ันแล้ว  ก็ มาถึ งบ ้านของมารยี์มารดาของยอหน์ผู้ 
มี ชื่ ออ ี กวา่ มาระโก  ท่ี น่ั นม ีหลายคนได้ประชุมอธษิฐานกัน
อยู่ 13พอเปโตรเคาะประตู รัว้  มี หญิงสาวคนหน่ึงชื่อโรดามา
ฟัง 14 เม่ือจําได้วา่เป็นเสียงของเปโตร เพราะความยนิดี ก็ 
ยงัไม่เปิดประตู  แต่ วิง่เข้าไปบอกวา่ เปโตรยนือยู ่หน ้าประตู
15 คนทัง้หลายจึงพู ดก ับหญิงน้ั นว ่า � เจ้ าเป็นบ้า�  แต่ หญิง
คนน้ันยนืย ันว ่าเป็นอยา่งน้ันจรงิ เขาทัง้หลายจึงวา่ �เป็น
ทูตสวรรค์ประจําตัวเปโตร� 16 ฝ่ายเปโตรยงัยนืเคาะประตู 
อยู ่ เม่ือเขาเปิดประตู เห ็นท่าน  ก็  อศัจรรย ์ ใจ 17  แต่ เปโตร
โบกมือให้เขาน่ิง และเล่าให้เขาฟังถึงเรือ่งท่ี องค์ พระผู้เป็น
เจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอยา่งไร  แล ้ วท ่านสัง่วา่ �จง
ไปบอกเรือ่งน้ี แก่ ยากอบกับพวกพี่น้องให ้ทราบ � เปโตรจึง
ออกไปเสียท่ี อื่น 18  แล ้วครั ้นร ุ่งเชา้ พวกทหารก็ ขวญัหนี  ดี ฝ่ 
อม ิ ใช ่ น้อย เปโตรหายไปไหนหนอ 19 เม่ือเฮโรดหาตัวเปโตร
ไม่ พบ จึงไต่สวนพวกทหารยามและรบัสัง่ให้ฆ่าเสีย ฝ่ายเฮ
โรดก็ออกจากแควน้ยูเดีย ลงไปพักอยู ่ท่ี เมืองซีซาร ียา 

 กษัตรยิ ์เฮโรดสิน้พระชนม์
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20 ฝ่ายเฮโรดกริว้ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน  แต่ ชาว
เมืองน้ันได้พากันมาหาท่าน เม่ือได้เอาใจบลัสทัสกรมวงัขอ
งกษั ตร ิย ์แล้ว จึงได้ขอกลับเป็นไมตรกัี นอ ีก เพราะวา่เมือง
ของเขาต้องอาศัยอาหารเล้ียงชพีจากแผ่นดินของกษั ตร ิย ์
น้ัน 21 เม่ือถึงวนันัด เฮโรดทรงเครือ่งกษั ตร ิย์เสด็จประทับ
บนราชบัลลั งก ์ แล ้วมีพระราชดํารสัแก่ เขา 22 คนทัง้หลาย
จึงรอ้งขึ้ นว ่า �เป็นพระสุรเสียงของพระ  มิใช ่เสียงมนษุย�์
23 ในทันใดน้ัน  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใหท่้านเกิด
โรครา้ย เพราะท่านมิ ได้ ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า  แล้วก็  
มีต ัวหนอนกั ดก ิ นร ่างกายของท่านจนถึงแก่ พิราลัย 24  แต่ 
พระวจนะของพระเจ้าก็ยงัแผ่เจรญิมากขึ้น 25 ฝ่ายบารนา
บัสกับเซาโล เม่ือได้ทําภารกิจท่ีรบัมอบหมายสําเรจ็แล้ว จึง
จากกรุงเยรูซาเล็มกลับไป พายอหน์ผู้ มี ชื่ ออ ีกวา่มาระโกไป
ด้วย

13
พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ทรงเรยีกเซาโลกับบารนาบัส

1 คราวน้ันในครสิตจักรท่ี อยู ่ในเมืองอนัทิ โอก  มี บางคน
ท่ีเป็นผู้ พยากรณ์ และอาจารย์  มี บารนาบัส  สิ เมโอนท่ีเรยีก
วา่นิเกอร์ กั บลู  สิ อสัชาวเมืองไซรนี มานาเอน  ผู้  ได้ รบัการ
เล้ียงดูเติบโตขึ้นด้วยกั นก ับเฮโรดเจ้าเมือง และเซาโล 2 เม่ือ
คนเหล่าน้ันกําลังรบัใช ้องค์  พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหาร
อยู่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ตร ัสส ่ังวา่ �จงตัง้บารนาบัส
กับเซาโลไว้สําหรบัการซ่ึงเราเรยีกให้เขาทําน้ัน� 3 เม่ือถือ
อดอาหารและอธษิฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโล
แล้ว เขาก็ ใช ้ท่านไป 4  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้สองท่ี ได้  รบัใช ้จาก
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้ แล่ นเรอื
จากท่ีน่ันไปยงัเกาะไซปรสั 5 ครัน้มาถึงเมืองซาลามิส ท่าน
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ได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยวิ
ยอห ์นก ็ อยู ่ชว่ยด้วย

เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอด
ไป

6 เม่ือได้เดินตลอดเกาะน้ันไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว  ก็ได้ 
พบคนหน่ึงเป็นคนทําเวทมนตร์ เป็นผู้ทํานายเท็จ เป็นพวก
ยวิชื่อวา่บารเยซู 7  อยู ่กับผู้วา่ราชการเมืองชื่อเสอร ์จี อสั
เปาโล เป็นคนฉลาดรอบรู้  ผู้ วา่ราชการเมืองจึงเชญิบารนา
บัสกับเซาโลมา ปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้า 8  แต่ 
เอลีมาสคนทําเวทมนตร์ (เพราะชื่อของเขามีความหมาย
อยา่งน้ัน�  ได้ คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล หวงัจะไม่ 
ให ้ ผู้ วา่ราชการเมืองเชื่อ 9  แต่ เซาโล ( ท่ี  มี ชื่ ออ ีกวา่เปาโล�
ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิเขม้นดูเอลีมาส 10 และ
พูดวา่ � โอ  เจ้ าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจรา้ยทุกอยา่ง
ลูกของพญามาร เป็นศั ตรู ต่อบรรดาความชอบธรรม  เจ้ า
จะไม่หยุดพยายามทําทางตรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขว
ไปหรอื 11  ดู  เถิด  บัดน้ี พระหตัถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ อยู ่
บนเจ้า  เจ้ าจะเป็นคนตาบอดไม่ เห ็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลา
กําหนด� ทันใดน้ันความมื ดม ั วก ็บังเกิดแก่เอลีมาส เอลี
มาสจึงคลําหาคนใหจู้ งม ือไป 12 ครัน้ผู้วา่ราชการเมืองได้ เห 
็นเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ันจึงเชื่อถือ และอศัจรรย์ใจด้วยพระ
ดํารสัสอนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 13  แล ้วเปาโลกับพวกของ
ท่านก็ แล่ นเรอืออกจากเมืองปาโฟสไปยงัเมืองเปอรก์าใน
แควน้ปัมฟี เลีย ยอหน์ได้ละพวกน้ันไว ้แล ้วกลับมายงักรุง
เยรูซาเล็ม

เปาโลเทศนาท่ีเมืองอนัทิโอกในแควน้ปิ สิ เดีย
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14  แต่ พวกน้ันเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กา ถึงเมือ
งอนัทิ โอกในแควน้ ปิ สิ เดีย  แล ้ว ได้ เข ้า ไป น่ังลงในธรรม
ศาลาในวนัสะบาโต 15 เม่ื ออ ่านพระราชบัญญั ติ กับคําของ
ศาสดาพยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรมศาลาจึง ใช้คนไป
บอกเปาโลกับบารนาบั สว ่า �ท่านพี่น้องทัง้หลาย ถ้าท่าน
มีคํากล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้ปวงก็เชญิกล่าวเถิด� 16 ฝ่าย
เปาโล จึงยนืขึ้น โบกมือแล้วกล่าววา่ �ท่าน ท่ี เป็นชนชาติ
อสิราเอลและท่านทัง้หลายท่ีเกรงกลัวพระเจ้า จงฟังเถิด
17 พระเจ้า ของ ชนชาติ อสิราเอล น้ี ได้ ทรง เลือก บรรพบุรุษ
ของเราไว้ และได้ ให ้เขาเจรญิขึ้ นคร ้ังเม่ือยงัเป็นคนต่างด้าว
ในประเทศอยีปิต์ และได้ทรงนําเขาออกจากประเทศน้ัน
ด้วยพระกรอนัทรงฤทธิ์ 18  พระองค์  ได้ ทรงอดทนต่อความ
ประพฤติของเขาในถิน่ทุ รก ันดารประมาณส่ี สิ บปี 19 เม่ือ
พระองค์ ได้ ทรง ล้าง ผลาญ ชน เจ็ด ชาติ ออก เสีย จาก แผ่น
ดินคานาอนัแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติ 
เหล่ าน้ันให้เขาโดยการจับสลาก 20 ภายหลังพระองค์ทรง
ประทานพวกผู้ วนิ ิจฉัยแก่ เขา เป็นเวลาประมาณส่ีรอ้ยหา้
สิบปี จนถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์ 21 คราวน้ันเขาทัง้
หลายได้ ขอให ้ มี  กษัตรยิ ์พระเจ้าจึงได้ทรงประทานซาอู ลบ 
ุตร ชาย คีช จาก ตระกูล เบน ยา มิน  ให ้เป็นก ษั ตร ิย์ ครบ ส่ี 
สิ บปี 22 ครัน้ถอดซาอูลแล้วพระองค์ ได้ ทรงตัง้ดาวดิขึ้น
เป็นกษั ตร ิย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวดิวา่
�เรา ได้ พบ ดา วดิ บุตร ชาย ของ เจส ซี เป็น คน ท่ี เรา ชอบใจ
เป็นผู้ ท่ี จะทําให ้ความประสงค์ ของเราสําเรจ็ทุกประการ�
23 จากเชื้อสายของดาวดิ พระเจ้าได้ทรงโปรดให ้ผู้ ชว่ยให ้
รอด คือพระเยซู เก ิดขึ้นแก่ ชาติ อสิราเอลตามพระสัญญา
ของพระองค์ 24  ก่อนท่ี  พระองค์ เสด็จมา ยอหน์ได้ประกาศ
บัพติศมาอนั สําแดงการกลับใจใหม่ ให ้ แก่ บรรดาชนชาติ 
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อสิราเอล 25 เวลาท่ียอหน์ทําการตามหน้าท่ีของตนเกือบจะ
สําเรจ็ ท่านจึงถามวา่ �ท่านทัง้หลายคิดเห ็นว ่า ข้าพเจ้าคือ
ผู้ ใด ข้าพเจ้าเป็นพระองค์น้ันหามิ ได้  แต่  ดู  เถิด จะมี พระองค์  
ผู้  หน ่ึงมาภายหลังข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าไม่ คู่ ควรจะแก้สาย
รดัฉลองพระบาทของพระองค์� 26 ท่านพี่น้องทัง้หลาย  ผู้ 
สืบเชื้อสายของอบัราฮมั และผู้ใดในพวกท่านซ่ึงเกรงกลัว
พระเจ้า ข่าวเรือ่งความรอดน้ี ได้ ทรงประทานมาถึงท่านทัง้
หลายแล้ว 27 ฝ่ายชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกขุนนางมิ ได้  
รู ้จักพระองค์ หรอืเข้าใจคําของศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลาย 
ซ่ึงเคยอา่นกันทุกวนัสะบาโต จึงทําให้สําเรจ็ตามคําเหล่า
น้ันโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28  ถึงแม้ วา่มิ ได้ พบความ
ผิดประการใดในพระองค์ ท่ี ควรจะให ้ตาย พวกเขายงัขอปี
ลาตให ้ปลงพระชนม์  พระองค์  เสีย 29 ครัน้ทําจนสําเรจ็ทุก
อยา่งตามซ่ึ งม ี เข ียนไว ้แล ้ วว ่าด้วยพระองค์ เขาจึงเชญิพระ
ศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไวใ้นอุโมงค์ 30  
แต่ พระเจ้าได้ทรงให ้พระองค์ คืนพระชนม์ 31  พระองค์ ทรง
ปรากฏแก่คนทัง้หลายท่ีตามพระองค์จากแควน้กาลิลีไปยงั
กรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวนั  บัดน้ี คนเหล่าน้ันเป็นพยานข้าง
พระองค์ แก่ คนทัง้หลาย 32 เรานําข่าวประเสรฐิน้ีมาแจ้งแก่
ท่านทัง้หลายวา่ พระสัญญาซ่ึงทรงประทานแก่บรรพบุรุษ
ของเรา 33 พระเจ้า ได้ทรงให้ สําเรจ็ตาม น้ันแก่ เรา ผู้ เป็น
ลูกหลานของคนเหล่าน้ัน คือในการท่ี พระองค์ ทรงให ้พระ
เยซู  กล ับคืนพระชนม์ เหมือนมีคําเขียนไว้ในหนังสือสดุ ดี 
บทท่ีสองวา่ �ท่านเป็นบุตรของเรา  วนัน้ี เราได้ ให ้กําเนิด
แก่ ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อ ท่ีพระเจ้า ได้ทรงให ้พระองค์ คืน
พระชนม์  มิ  ให ้ กล ับเป่ือยเน่าอกีเลย  พระองค์ จึงตร ัสอย ่างน้ี 
วา่ �เราจะให้ความเมตตาอนัแน่นอนของเราซ่ึงได้สัญญา
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ไว้กับดาวดิให ้แก่  ท่าน � 35 เพราะพระองค์ตรสัไว้ในสดุ ดี อื่ 
นว ่า � พระองค์ จะไม่ทรงให ้องค์  บรสุิทธิ ์ของพระองค์เป่ือย
เน่าไป� 36 ฝ่ายดาวดิเม่ือได้ ปฏิบัติ ในคราวอายุของท่าน
ตามพระทัยของพระเจ้า และได้ล่วงหลับไปแล้ว และต้อง
ฝังไวกั้บบรรพบุรุษของท่าน  ก็ เป่ือยเน่าไป 37  แต่  พระองค์ ซ่ึง
พระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมาน้ัน  มิได้ ประสบความเป่ือยเน่า
เลย 38  เหตุ ฉะน้ันท่านพี่น้องทัง้หลาย จงเข้าใจเถิดวา่ โดย
พระองค์น้ันแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทัง้
หลาย 39 และโดยพระองค์ น้ัน  ทุ กคนท่ีเชื่อจะพ้นโทษได้ ทุก
อยา่ง ซ่ึงจะพ้นไม่ ได้ โดยพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 40  เหตุ 
ฉะน้ันจงระวงัให ้ดี  เกล ือกวา่คําซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ ได้  
กล ่าวไว้น้ันจะได้ แก่ ท่านทัง้หลาย คือวา่ 41 � ดู ก่อนให ้เจ้ า
ทัง้หลายผู้ประมาทหมิน่ ประหลาดใจและถึงพินาศ ด้วยวา่
เรากระทําการในกาลสมัยของเจ้า เป็นการท่ี แม้แต่  มี  ผู้ มาบ
อกแล้ว  เจ้ าก็จะไม่เชื่อเลย� � 42 เม่ือพวกยวิได้ออกไปจาก
ธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติ ก็ ออ้นวอนให้ประกาศคํา
เหล่าน้ันให้เขาฟังในวนัสะบาโตหน้า 43 ครัน้คนท่ีประชุม
กันน้ันต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยวิหลายคน
กับคนเข้าจารตีท่ีเกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนา
บัสไป ท่านทัง้สองจึงพู ดก ับเขา ชวนให้เขาตั ้งม ่ันคงอยู่ใน
พระคุณของพระเจ้า

พวกยวิไม่พอใจท่ีเปาโลเทศนาแก่ คนต่างชาติ 
44 ครัน้ถึงวนัสะบาโตหน้า คนเกือบสิน้ทัง้เมืองได้ประชุม

กัน ฟัง พระ วจนะ ของ พระเจ้า 45  แต่ เม่ือ พวก ยวิ เหน็ คน
มากมายก็ มี ใจอจิฉาอยา่งยิง่  ได้  พู ดคัดค้านคําของเปาโล
ถึงโต้ แย ้ งก ับพูดคําสบประมาท 46  แล ้วเปาโลกับบารนาบั 
สม ี ใจกล้า  ได้  กล่าววา่ �จําเป็ นที ่จะต้องกล่าวพระวจนะของ
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พระเจ้าให้ท่านทัง้หลายฟั งก ่อน  แต่ เม่ือท่านทัง้หลายปัด
เสีย และตัดสิ นว ่าตนไม่สมควรท่ีจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์  ดู  เถิด 
พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ 47 ด้วยองค์พระผู้เป็น
เจ้าได้ตร ัสส ่ังเราอยา่งน้ี วา่ �เราได้ตัง้เจ้าไว ้ให ้เป็นความ
สวา่งของคนต่างชาติ เพื่อ เจ้าจะเป็นเหตุ ให ้คนทัง้หลาย
รอด  ถึงท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก� � 48 ฝ่ายคนต่างชาติเม่ือ
ได้ยนิอยา่งน้ั นก ็ มีความยนิดี และได้สรรเสรญิพระวจนะ
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และคนทัง้หลายท่ีทรงหมายไว ้แล ้ว
เพื่อให ้ได้  ช ีว ิตน ิรนัดร ์ก็ได้  เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าจึงแพรไ่ปตลอดทัว่เขตแดนน้ัน

ฝ่ายตรงข้ามได้ ขับไล่ เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
50  แต่ พวกยวิได้ ยุ ยงพวกสตร ีมี  ศักดิ ์ ท่ี ถือพระเจ้า กั บท 

ัง้ผู้ชายท่ี เป็นใหญ่ ในเมืองน้ันให ้เค่ียวเข็ญ และไล่เปาโลกับ
บารนาบัสออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัส
จึงสะบัดผงคลี ดิ นจากเท้าของท่านออกเพื่อต่อวา่พวกเขา  
แล้วก็ ไปยงัเขตเมืองอ ิโคน ี ยู ม 52  แต่ พวกสาวกก็เต็มไปด้วย
ความชื่นชมยนิดี และด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

14
เปาโลท่ีเมืองอ ิโคน ี ยู ม เมืองลิสตรา และเมืองเดอรบ์ี

1 ต่อมาท่ีเมืองอ ิโคน ี ยู ม เปาโลกับบารนาบัสได้ เข ้าไปใน
ธรรมศาลาของพวกยวิ  กล ่าวสัง่สอนเป็ นที ่จับใจจนพวก
ยวิและชนชาติ กร ีกเป็ นอ ันมากได้ เชื่อถือ 2  แต่ พวกย ิวท ่ี ไม่ 
เชื่ อก ็ ยุ ยงคนต่างชาติ ให ้ มี ใจคิดรา้ยต่อพวกพี่ น้อง 3  เหตุ 
ฉะน้ันฝ่ายท่านทัง้สองคอยอยู ่ท่ี น่ันนาน  มี ใจกล้ากล่าวใน
พระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ ได้ ทรงรบัรอง
พระดํารสัแหง่พระคุณของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ท่าน
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ทัง้สองทําหมายสําคัญและการมหศัจรรย ์ได้ 4  แต่ พลเมือง
ส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหน่ึงอยู่ฝ่ายพวกยวิ และ
อกีพวกหน่ึงอยู่ ฝ่ายอคัรสาวก 5 เม่ือ ทัง้คนต่างชาติและ
พวกยวิพรอ้มกับพวกผู้ ปกครอง  ได้ รว่มคิ ดก ันจะทําการ
อปัยศ และเอาก้อนหนิขวา้งเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้
สองทราบแล้วจึงหนีไปยงัเมืองท่ี อยู ่ในแควน้ลิคาโอเนีย คือ
เมืองลิสตรา เมืองเดอรบ์ี กับชนบทท่ี อยู ่ ล้อมรอบ 7 และได้
ประกาศข่าวประเสรฐิท่ี น่ัน 

ชายพิการได้รบัการรกัษาจนหาย
8  ท่ี เมืองลิสตรามีชายคนหน่ึงน่ังอยู ่ใช ้ เท ้าไม่ ได้ เขาพิการ

ตัง้แต่ ครรภ์  มารดา ยงัไม่เคยเดินเลย 9 คนน้ันได้ฟังเปาโล
พู ดอย ู่ เปาโลจึงเขม้นดู เขา  เห ็ นว ่ามีความเชื่อพอจะหาย
โรคได้ 10 จึงรอ้งสั ่งด ้วยเสียงอนัดังวา่ �จงลุกขึ้นยนืตรง�
คนน้ั นก ็กระโดดขึ้นเดินไป 11 เม่ือหมู่ชนเหน็การซ่ึงเปาโล
ได้กระทําน้ัน จึงพากั นร ้องเป็นภาษาลิคาโอเนียวา่ �พวก
พระแปลงเป็นมนษุย์ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึงเรยีกบา
รนาบั สว ่า พระซุส และเรยีกเปาโลวา่ พระเฮอรเ์มส เพราะ
เปาโลเป็นผู้นําในการพูด 13  ปุ โรหติประจํารูปพระซุส ซ่ึง
ตัง้อยู ่หน ้าเมืองได้จูงววัและถือพวงมาลัยมายงัประตู เมือง 
หมายจะถวายเครือ่ง บู ชาด ้วยกั นก ับประชาชน 14  แต่ เม่ื 
ออ ัครสาวกบารนาบัสกับเปาโลได้ยนิดังน้ัน จึงฉีกเส้ือผ้า
ของตนเสีย วิง่เข้าไปท่ามกลางคนทัง้หลายรอ้งเสียงดัง 15  
วา่ �ท่านทัง้หลาย  เหตุ ไฉนท่านจึงทําการอยา่งน้ี เราเป็น
คนธรรมดาเชน่เดียวกั นก ั บท ่านทัง้หลาย และมาประกาศ
ใหท่้า นก ลับ จาก สิง่ ไร ้ประโยชน์  เหล่า น้ี  ให ้มา หา พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์  ผู้  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
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ทะเลและสิง่สารพัดซ่ึ งม ี อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน 16 ในกาลก่อน
พระองค์ ได้ ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติดําเนินชวีติตาม
ชอบใจ 17  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงให้ขาดพยาน คือพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให ้มี  ฤดู  เกิดผล เราทัง้
หลายจึ งอ ิม่ใจด้วยอาหารและความยนิดี� 18  ถึงแม้ วา่ได้ กล 
่าวสิง่น้ี แล้วก็  ดี อคัรสาวกก็ยงัหา้มประชาชนมิ ให ้เขากระทํา
สักการบูชาถวายแก่ท่านทัง้สองน้ันได้โดยยาก

เปาโลถูกขวา้งด้วยหนิ  แต่  ได้ ฟ้ืนขึ้นและไปท่ีเมืองเด
อรบ์ี

19  แต่  มี พวกยวิบางคนมาจากเมืองอนัทิโอกและเมืองอ ิ
โคน ี ยู ม เม่ือได้ชกัชวนประชาชนแล้ว เขาก็ ได้ เอาหนิขวา้ง
เปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดวา่ท่านตายแล้ว 20  
แต่ พวกสาวกได้ล้อมท่านไว ้แล ้ วท ่านก็ ลุ กขึ้นเข้าไปในเมือง
ว ันร ุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยงัเมืองเดอรบ์ีกับบารนาบัส 21 และ
เม่ือท่านทัง้สองได้ประกาศข่าวประเสรฐิในเมืองน้ัน และได้
สัง่สอนคนเป็ นอ ันมาก จึงกลับไปยงัเมืองลิสตรา เมืองอ ิ
โคน ี ยู ม และเมืองอนัทิโอกอกี 22 กระทําให้ใจของสาวกทัง้
หลายถื อม ่ันขึ้น เตือนเขาให ้ดํารงอยู ่ในความเชื่อ และสอน
วา่ เราทัง้หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกวา่จะ
ได้ เข ้าในอาณาจักรของพระเจ้า

เปาโลกลับไปเมืองอนัทิ โอก 
23 เม่ือท่านทัง้สองได้เลือกตัง้ผู้ปกครองสาวกไว ้ทุ กคริ

สตจั กร และได้อธษิฐานและถืออดอาหารฝากสาวกไว้กับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าท่ีเขาเชื่อถือน้ัน 24 และหลังจากท่านทัง้
สองได้ข้ามแควน้ปิ สิ เดี ยก ็ มาย ังแควน้ปัมฟี เลีย 25 เม่ือได้ 
กล ่าวพระวจนะในเมืองเปอรก์าแล้ว จึงลงไปยงัเมืองอทัทา
ลิ ยา 26 และแล่นจากท่ี น่ันไปยงั เมืองอนัทิ โอก คือเมือง
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ท่ี ท่านทัง้สองได้รบัการฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้า  ให ้
กระทําการซ่ึงท่านทัง้สองได้กระทําสําเรจ็มาแล้ วน ัน้ 27 เม่ือ
มาถึง ท่านทัง้สองได้เรยีกประชุมครสิตจั กร และได้เล่าให้
เขาฟังถึงพระราชกิจทัง้ปวงซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทํารว่ม
กับเขา กับซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเปิดประตู ให ้ คนต่างชาติ  เชื่อ 
28  แล ้ วท ่านทัง้สองจึงอยูกั่บพวกสาวกท่ีน่ันชา้นาน

15
การประชุมปรกึษากั นที ่ กรุ งเยรูซาเล็มเก่ียวกับการเข้า

สุ หน ัต
1  มี บางคนลงมาจากแควน้ยูเดียได้สัง่สอนพวกพี่น้องวา่

�ถ้าไม่ เข ้าสุ หน ัตตามจารตีของโมเสส ท่านจะรอดไม่ ได้ � 2  
เหตุ ฉะน้ันเม่ือเกิดการโต้ แย ้งและไล่เลียงกันระหวา่งเปาโล
และบารนาบัสกับคนเหล่าน้ันมากมายแล้ว เขาทัง้หลาย
ได้ตัง้เปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆในพวกน้ันให ้ขึ้นไป  
หาร ื อก ับอคัรสาวกและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรือ่ง
ท่ีเถียงกันน้ัน 3 คริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่าน้ันไป และ
ขณะเม่ือท่านกําลังข้ามแควน้ฟีนิ เซ ี ยก ับแควน้สะมาเรยี
ท่านได้ กล ่าวถึงเรือ่งท่ี คนต่างชาติ  ได้  กล ับใจใหม่  ทําให ้พวก
พี่น้องมี ความยนิดี  อยา่งยิง่ 4 ครัน้มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม คริ
สตจักรและอคัรสาวกและผู้ปกครองทัง้หลายได้ต้อนร ับท 
่าน  แล ้ วท ่านเหล่าน้ันจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวง
ท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทํารว่มกับเขา 5  แต่  มี บางคนในพวกฟา
ร ิสี  ท่ี  มี ความเชื่อได้ยนืขึ้นกล่าววา่  คนต่างชาติ น้ันควรต้อง
ให้เขาเข้าสุ หน ัต และสัง่ให้เขาถือตามพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสส 6 ฝ่ายอคัรสาวกกับผู้ปกครองทัง้หลายจึงได้ประชุม
ปรกึษากันในเรือ่งน้ัน
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ผลประชุมเก่ียวกับความรอดของคนต่างชาติ
7 เม่ือโต้ แย ้ งก ันมากแล้ว เปโตรจึงยนืขึ้นกล่าวแก่เขาวา่

�ท่านพี่น้องทัง้หลาย ท่านทัง้หลายทราบอยู ่วา่ คราวก่อน
น้ันพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทัง้หลาย
 ให ้เป็น ผู้ ประกาศ พระ วจนะ แหง่ ข่าว ประเสรฐิ ให ้คน ต่าง
ชาติ ฟังและเชื่อ 8 พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนษุย ์ได้ ทรง
รบัรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 
แก่ เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่ พวกเรา 9  พระองค์  ไม่ ทรง
ถือวา่เรากับเขาต่างกัน  แต่ ทรงชาํระใจเขาให ้บรสุิทธิ ์โดย
ความเชื่อ 10 ถ้าอยา่งน้ันทําไมบัดน้ีท่านทัง้หลายจึงทดลอง
พระเจ้า โดย วาง แอก บน คอ ของ พวก สาวก ซ่ึง บรรพบุรุษ
ของเราหรอืตัวเราเองก็ ดี แบกไม่ ไหว 11  แต่ เราเชื่อวา่ เรา
เองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซู ครสิต์  เจ้ าเหมือนอยา่ง
เขา� 12 ฝ่ายคนทัง้หลายก็น่ิงฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่า
เรือ่ง การ อศัจรรย์ และ การ มหศัจรรย ์ต่างๆ ซ่ึง พระเจ้า ได้
ทรงกระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ

ยากอบประกาศวา่ไม่จําเป็นต้องเข้าสุ หน ัต
13ครัน้จบแล้วและน่ิงอยู่ ยากอบจึงกล่าววา่ �ท่านพีน้่อง

ทัง้หลาย จงฟังข้าพเจ้า 14  ซี โมนได้บอกแล้ วว ่า พระเจ้าได้
ทรงเยีย่มเยยีนคนต่างชาติ ครัง้แรก เพื่อจะทรงเลือกชนก
ลุ่ม หน่ึง ออก จาก เขา ทัง้ หลาย เพื่อ พระนาม ของ พระองค์
15 คําของศาสดาพยากรณ์ ก็ สอดคล้องกับเรือ่งน้ี  ดังท่ี  ได้  
เข ียนไว ้แล ้ วว ่า 16 �ภายหลังเราจะกลับมา และจะสรา้ง
พลับพลาของดาวดิซ่ึงพังลงแล้วขึ้นใหม่  ท่ี รา้งหกัพังน้ัน
เราจะ ก่อขึ้ นอ ีก และจะ ตัง้ขึ้น ใหม่ 17 เพื่อคนอื่นๆจะได้
แสวงหาองค์ พระ ผู้ เป็นเจ้า คือบรรดาคนต่างชาติ ซ่ึงเขา
เรยีกด้วยนามของเรา  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่
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ทัง้ปวงเหล่าน้ี ได้ ตรสัไว้ 18 พระเจ้าทรงทราบถึ งก ิจการทัง้
ปวงของพระองค์ ตัง้แต่ แรกสรา้งโลกมาแล้ว� 19  เหตุ  ฉะน้ัน 
ข้าพเจ้าตัดสินใจวา่ อยา่ให้เราวางเครือ่งขัดขวางกี ดก ันคน
ต่างชาติ ซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20  แต่ เราจงเขียนหนังสือ
ฝากไปถึงเขาวา่  ให ้งดเวน้เสียจากสิง่ท่ีมลทินเน่ืองด้วยรูป
เคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรบัประทานเน้ือสัตว ์ท่ี 
รดัคอตาย และจากการรบัประทานเลื อด 21 เพราะวา่ตัง้แต่
โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรือ่งของโมเสส เพราะ
คนได้อา่นพระราชบัญญั ติ ของท่านในธรรมศาลาทุกวนัสะ
บาโต� 22  ขณะน้ัน อคัรสาวกและผู้ปกครองทัง้หลายกั บท 
ุกคนในครสิตจั กร  เห ็นชอบท่ีจะเลือกบางคนในพวกเขาให้
ไปยงัเมืองอนัทิ โอก ด้วยกั นก ับเปาโลและบารนาบัส  คือ  
ยู ดาส  ผู้  ท่ี  มี ชื่ ออ ี กวา่ บารซับบาส และสิลาส ทัง้สองคนน้ี
เป็นคนสําคัญในพวกพี่ น้อง 23 เขาได้ เข ียนจดหมายมอบ
ให้ท่านถือไปวา่ �อคัรสาวกและผู้ปกครองและพวกพี่น้อง
ของท่าน คํานับมายงัท่าน  ผู้ เป็นพวกพี่น้องซ่ึงเป็นคนต่าง
ชาติ ซ่ึงอยู่ในเมืองอนัทิ โอก  แคว ้นซีเรยี และแควน้ซิลี เซ ีย
ทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้าได้ย ินว ่า  มี บางคนในพวกข้าพเจ้า
ได้ พู ดใหท่้านทัง้หลายเกิดความไม่ สบายใจ และทําใหใ้จของ
ท่านป่ันป่วนไป ด้วยสอนวา่ �ท่านต้องเข้าสุ หน ัตและรกัษา
พระราชบัญญั ติ �  แม้ว ่าเขามิ ได้ รบัคําสัง่จากพวกข้าพเจ้า
25 พวกข้าพเจ้าจึงพรอ้มใจกันเหน็ชอบท่ีจะเลือกคน และใช้
เขามายงัท่านทัง้หลายพรอ้มกับบารนาบัสและเปาโล  ผู้ เป็ 
นที ่รกัของเรา 26 และเป็นผู้ อุ ทิศชวีติของตน เพื่อพระนาม
ของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 27  เหตุ  ฉะน้ัน 
ข้าพเจ้า ทัง้หลายจึงใช ้ยู ดาสกับสิลาสมาเป็นผู้ ซ่ึงจะเล่า
ข้อความน้ี แก่ ท่านทัง้หลายด้วยปากของเขาเอง
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คําสัง่พิเศษสําหรบัคนต่างชาติ ท่ี เชื่อในพระเจ้า
28  เพราะวา่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและข้าพเจ้าทัง้หลายก็ 

เห ็นชอบท่ีจะไม่วางภาระบนท่านทัง้หลาย เวน้ไว ้แต่  สิ ่งเห
ล่าน้ั นที ่ จําเป็น 29 คือวา่ให้ท่านทัง้หลายงดการรบัประทาน
สิง่ของซ่ึงเขาได้บูชาแก่ รู ปเคารพ และการรบัประทานเลื อด 
และการรบัประทานเน้ือสัตวซ่ึ์งถู กร ัดคอตาย และการล่วง
ประเวณี ถ้าท่านทัง้หลายงดการเหล่าน้ี ก็ จะเป็นการดี  ขอ
ให ้ อยู ่เป็นสุขเถิด� 30 เม่ือลาจากกันแล้ว ท่านเหล่าน้ั นก ็ไป
ยงัเมืองอนัทิ โอก และเม่ือได้เรยีกคนทัง้ปวงประชุมกันแล้ว
จึงมอบจดหมายฉบั บน ้ันให้ 31 ครั ้นอ ่านแล้วต่างก็ มี  ความ
ชื่นชมยนิดี ในคําหนนุใจน้ัน 32 ฝ่ายยูดาสกับสิลาสเป็นผู้ 
พยากรณ์  ด้วย จึงได้ กล ่าวหนนุใจพวกพี่น้องหลายประการ
ให ้มี กําลังขึ้น 33 ครัน้พักอยู ่ท่ี น่ันหน่อยหน่ึงแล้ว  ก็ ลาจาก
พวกพี่น้องไปถึ งอ ัครสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิลาสเหน็
ชอบท่ีจะอยู่ต่อไปท่ี น่ัน 35  แต่ เปาโลกับบารนาบัสยงัอยู่ต่อ
ไปในเมืองอนัทิ โอก สัง่สอนประกาศพระวจนะขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าด้วยกั นก ับคนอื่ นอ ีกหลายคน

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
36 ครัน้ล่วงไปได้หลายวนั เปาโลจึงพู ดก ับบารนาบั สว ่า � 

ให ้เรากลับไปเยีย่มพวกพี่น้องในทุกเมือง  ท่ี เราได้ประกาศ
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้  ดู วา่เขาเป็นอยา่งไรกัน
บ้าง� 37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตัง้ใจวา่จะพายอหน์ผู้ มี  อ ีกชื่อหน่ึง
วา่มาระโกไปด้วย 38  แต่ เปาโลไม่ เห ็นควรท่ีจะพายอหน์
ไปด้วย เพราะครั ้งก ่อนยอหน์ได้ละท่านทัง้สองเสียท่ี แคว 
้นปัมฟี เลีย และมิ ได้ ไปทําการด้วยกัน 39  แล ้วได้ เก ิดการขัด
แย ้งก ันจนต้องแยกกัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรอืไปยงั
เกาะไซปรสั 40  แต่ เปาโลได้เลือกสิลาส และเม่ือพวกพี่น้อง
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ได้ฝากท่านทัง้สองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้ วท ่านก็ ไป 
41 ท่านจึงไปตลอดแควน้ซี เรยีก ับแควน้ซิลี เซ ียหนนุใจคริ
สตจักรให ้แข ็งแรงขึ้น

16
เปาโลพบทิโมธ ีผู้ ชว่ยตลอดชวีติของท่าน

1  แล ้วเปาโลไปยงัเมืองเดอรบ์ีกับเมืองลิสตรา และดู เถิด 
 ท่ี น่ั นม ีสาวกคนหน่ึงชื่อทิโมธี เป็นบุตรชายของหญิงชาติ
ยวิคนหน่ึงท่ีเชื่อแล้ว  แต่  บิ ดาเป็นชาติ กรกี 2 ทิโมธ ีมี ชื่อ
เสียงดีในหมู่พวกพี่ น้องท่ี อยู ่ในเมืองลิสตรา และเมืองอ ิ
โคน ี ยู ม 3 เปาโลใคร่จะพาทิโมธีไปด้วยกัน จึงให ้เข ้าสุ หน 
ัตเพราะเหน็แก่พวกย ิวท ่ี อยู ่ในเมืองน้ันๆ เพราะคนเหล่า
น้ันทุกคนรูว้า่บิดาของเขาเป็นชาติ กรกี 4 เม่ือท่านเหล่าน้ัน
ได้ เท ่ียวไปตามเมืองต่างๆก็ ได้ ส่งหนังสือข้อตกลงของอคัร
สาวก และผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบให้คนทัง้หลาย
ทุกเมืองเพื่อให้รกัษาไว้ 5 คริสตจักรทัง้ปวงจึงเข้มแข็งใน
ความเชื่อ และจํานวนคนได้ ทว ีขึ้นทุกๆวนั

พระเจ้าทรงเรยีกเปาโลใหไ้ปท่ี แคว ้นมาซิโดเนีย
6 ครัน้ท่านเหล่าน้ันไปทัว่แวน่แควน้ฟร ีเจ ี ยก ับกาลาเทีย

แล้ว พระวญิญาณบร ิสุทธ ิห์า้มมิ ให ้ กล ่าวพระวจนะในแควน้
เอเชยี 7 เม่ือไปยงัแคว ้นม ิ เซ ียแล้ว  ก็ พยายามจะไปยงัแวน่
แควน้บิธีเนีย  แต่ พระวญิญาณไม่ทรงโปรดให ้ไป 8  แล ้ วท 
่านเหล่าน้ันได้เดินทางผ่านแคว ้นม ิ เซ ียลงมายงัเมืองโต
รอสั 9 ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิ มิ ตเหน็ผู้ชายชาวมาซิโด
เนียคนหน่ึงย ืนอ ้อนวอนวา่ �ขอโปรดมาชว่ยพวกข้าพเจ้า
ในแควน้มาซิโดเนียเถิด� 10 ครัน้ ท่านเหน็นิ มิ  ตน ้ันแล้ว
เราจึงหาโอกาสทั นที  ท่ี จะไปยงัแควน้มาซิโดเนีย ด้วยเหน็
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แน่ วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรยีกเราให้ไปประกาศข่าว
ประเสรฐิแก่ชาวแควน้น้ัน 11  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือออกจากเมือง
โตรอสัแล้ว  ก็ ตรงไปยงัเกาะสาโมธรสัเซียและรุง่ขึ้ นก ็ถึง
เมืองเนอาบุ ร ี

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบับัพติศมา
12 เม่ือออกจากท่ีน่ันแล้ว  ก็ได้ ไปยงัเมืองฟีลิปปีซ่ึงเป็น

เมืองเอกในเขตแควน้มาซิโดเนีย และเป็นเมืองขึ้น เราจึง
พักอยู่ในเมืองน้ันหลายวนั 13 ในวนัสะบาโตเราได้ออกจาก
เมืองไปยงัฝ่ังแม่ น้ํา  เข ้าใจวา่มี ท่ี สําหรบัอธษิฐาน จึงได้น่ัง
สนทนากับพวกผู้หญิงท่ีประชุมกั นที ่ น่ัน 14  มี หญิงคนหน่ึง
ชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็นคนขายผ้าสี ม่วง เป็นผู้ 
นม ัสการพระเจ้า หญิงน้ันได้ฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคําซ่ึงเปาโลได้ กล่าว 
15 เม่ือหญิงคนน้ั นก ั บท ้ังครอบครวัของเขาได้รบับัพติศมา
แล้วจึ งอ ้อนวอนเราวา่ �ถ้าท่านเห ็นว ่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์
ซ่ือต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า เชญิเข้ามาพักอาศัยในบ้านของ
ข้าพเจ้าเถิด� และเขาได้วงิวอนจนเราขัดไม่ ได้ 

หญิงสาวท่ี มี  ผี  สิ งได้รบัการขับผี ออก 
16 ต่อมาเม่ือเรากําลังออกไปยงัท่ีสําหรบัอธษิฐาน  มี หญิง

สาวคนหน่ึงท่ี มี  ผี  หมอดู  เข ้าได้มาพบกับเรา เขาทําการทาย
ให้พวกเจ้านายของเขาได้เงนิเป็ นอ ันมาก 17 หญิงน้ันตาม
เปาโล กับ พวก เรา ไป รอ้ง วา่ �คน เหล่า น้ี เป็น ผู้ รบั ใช ้ของ
พระเจ้าผู้ สูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่เราทัง้หลาย�
18 เขาทําอยา่งน้ันหลายวนั ฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์ มาก หนัหน้า
สัง่ผีน้ั นว ่า �เราสัง่เจ้าวา่ ในพระนามของพระเยซู ครสิต์  เจ้ 
าจงออกมาจากเขา�  ผี น้ั นก ็ออกมาในเวลาน้ัน
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เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
19 ส่วนพวกนายของเขาเม่ือเห ็นว ่าหมดหวงัท่ีจะได้เงนิ

แล้ว เขาจึง จับเปาโลและสิลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าท่ี
ยงัท่ีวา่การเมือง 20 เม่ือนํามาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าววา่
�คนเหล่าน้ีเป็นพวกยวิ ก่อการวุน่วายมากในเมืองของเรา
21 และ สัง่ สอน ธร รม เนี ยม ซ่ึง เรา ชาว โรม ตาม กฎหมาย
ไม่ควรจะรบัหรอืถือเลย� 22 ประชาชนก็ ได้ ฮ ือก ันขึ้นต่อสู้
เปาโลและสิลาส  เจ้ าเมืองได้กระชากเส้ือของท่านทัง้สอง
ออก  แล ้วสัง่ให้โบยด้วยไม้ เรยีว 23 ครัน้โบยหลายที แล ้วจึง
ให ้จําไว ้ในคุก และกําชบันายคุกให้รกัษาไว ้ให ้ มัน่คง 24 นาย
คุกเม่ือรบัคําสัง่อยา่งน้ันแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้
ในหอ้งชัน้ใน เอาเท้าใส่ขื่อไว ้แน่นหนา 

นายคุกและครอบครวัได้รบัความรอดและรบับัพติศมา
25 ประมาณเท่ียงคืนเปาโลกับสิลาสก็อธษิฐานและรอ้ง

เพลงสรรเสรญิพระเจ้า นักโทษทัง้หลายก็ฟังอยู่ 26 ในทันใด
น้ันเกิดแผ่น ดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และ
ประตู คุ กเปิดหมดทุกบาน เครือ่งจองจําก็หลุดจากเขาสิน้
ทุกคนทั นที 27 ฝ่ายนายคุกต่ืนขึ้นเหน็ประตู คุ กเปิ ดอย ู่คาด
วา่นักโทษทัง้หลายหนีไปหมดแล้ว จึงชกัดาบออกมาหมาย
วา่จะฆ่าตัวเสีย 28  แต่ เปาโลได้รอ้งเสียงดังวา่ �อยา่ทํารา้ย
ตัวเองเลย เราทัง้หลายอยู ่พร ้อมด้วยกันทุกคน� 29 นาย
คุกจึงสัง่ให ้จุ ดไฟมา  แล ้ วว ่ิงเข้าไปตัวสัน่กราบลงท่ี เท ้าของ
เปาโลกับสิลาส 30 และพาท่านทัง้สองออกมาแล้ วว ่า �ท่าน
เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอยา่งไรจึงจะรอดได้� 31 เปาโลกับ
สิลาสจึงกล่าววา่ �จงเชื่อวางใจในพระเยซู ครสิต์  เจ้า และ
ท่านจะรอดได้ทัง้ครอบครวัของท่านด้วย� 32 ท่านทัง้สอง
จึงกล่าวสัง่สอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุก
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และคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในบ้านของเขาฟัง 33 ในกลางคืนชัว่โมง
เดียวกันน้ันเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลท่ี 
ถู กเฆ่ียน และในขณะน้ันนายคุ กก ็ ได้ รบับัพติศมาพรอ้มทัง้
ครวัเรอืนของเขา 34  แล ้วได้ พาท ่านทัง้สองเข้าไปในบ้านของ
เขา จัดโต๊ะเล้ียงท่านแสดงความยนิดี อยา่งยิง่ เพราะได้เชื่อ
ถือพระเจ้าพรอ้มกั บท ้ังครอบครวัแล้ว

เปาโลได้รบัอสิรภาพ
35 ครัน้เวลาเชา้เจ้าเมืองจึงใช้พวกนักการไป สัง่วา่ �จง

ปล่อยคนทัง้สองน้ันเสีย� 36 นายคุกจึงบอกเปาโลวา่ � เจ้ า
เมืองได้ ใช ้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทัง้สอง ฉะน้ันบัดน้ีเชญิ
ท่านออกไปตามสบายเถิด� 37  แต่ เปาโลกล่าวแก่เขาทัง้
หลายวา่ �เขาได้เฆ่ียนเราผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคน
ทัง้หลายก่อนได้ตัดสินความ และได้จําเราไวใ้นคุก  บัดน้ี เขา
จะเสือกไสใหเ้ราออกไปเป็นการลับหรอื ทําอยา่งน้ันไม่ ได้  ให ้
เขาเองมาพาเราออกไปเถิด� 38 พวกนักการจึงนําความไป
แจ้งแก่ เจ้าเมือง เม่ือเจ้าเมืองได้ย ินว ่าท่านทัง้สองเป็นคน
สัญชาติโรมก็ ตกใจกลัว 39 จึงมาวงิวอนท่านทัง้สอง ครัน้
พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมือง 40 ท่านทัง้สอง
จึงออกจากคุก  แล ้วได้ เข ้าไปในบ้านของนางลิเดีย เม่ือพบ
พวกพี่น้องก็ พู ดจาหนนุใจเขาแล้ วก ็ลาไป

17
 มี หลายคนได้รบัความรอดท่ีเมืองเธสะโลนิ กา  ผู้ คัดค้าน

ก่อการจลาจล
1 ครัน้ เปาโล กับ สิ ลา ส ข้าม เมือ งอมัฟี บุร ีและ เมือ งอ

ปอลโลเนียแล้ว จึงมายงัเมืองเธสะโลนิ กา  ท่ี น่ั นม ีธรรม
ศาลา ของ พวก ยวิ 2 เปาโล จึง เข้าไป รว่ม กับ พวก เขา ตาม
อยา่งเคย และท่านได้อา้งข้อความในพระคัมภีร ์โต้ ตอบกับ
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เขาทัง้สามวนัสะบาโต 3 และไขข้อความชีแ้จงให ้เห ็ นว ่าจํา
เป็ นที ่พระครสิต์ต้องทนทุกข์ ทรมาน  แล ้วทรงคืนพระชนม์
และกล่าวต่อไปวา่ � พระเยซู  องค์  น้ี  ท่ี เราประกาศแก่ท่าน
ทัง้หลายคือ พระครสิต์� 4 บางคนในพวกเขา ก็ เชื่อ และ
สมัครเข้าเป็นพรรคพวกกับเปาโลและสิลาส รวมทัง้ชาว
กรกีเป็นจํานวนมากท่ี เกรงกลัวพระเจ้าและสุภาพสตร ีท่ี 
เป็น คน สําคัญๆ ก็ ไม่ น้อย 5  แต่ พวก ย ิวท ่ี ไม่ เชื่ อก ็ อจิฉา 
ไปคบคิ ดก ับคนพาลตามตลาดรวบรวมกันมาเป็ นอ ันมาก
ก่อการจลาจลในบ้านเมือง  เข ้าบุ กบ ้านของยาโสน ตัง้ใจจะ
พาท่านทัง้สองออกมาให้คนทัง้ปวง 6 ครัน้ไม่พบจึงฉุดลาก
ยาโสนกับพวกพี่ น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าท่ี ผู้ ครองเมือง
รอ้งวา่ �คนเหล่าน้ั นที ่เป็นพวกควํา่แผ่นดินได้มาท่ี น่ี  ด้วย 
7 ยาโสนรบัรองเขาไว้ และบรรดาคนเหล่าน้ี ได้ กระทําผิดคํา
สัง่ของซี ซาร ์โดยเขาสอนวา่มี กษัตรยิ ์ อ ีกองค์ หน ่ึงคือพระ
เยซู� 8 เม่ือประชาชนและเจ้าหน้าท่ี ผู้ ครองเมืองได้ยนิดัง
น้ั นก ็ รอ้นใจ 9 จึงเรยีกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้ วก ็ 
ปล่อยไป 

เปาโลท่ีเมืองเบโรอา
10 พอค่ําลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยงัเมือง

เบโรอา ครัน้ถึงแล้ วท ่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวก
ยวิ 11 ชาวเมืองน้ันสุภาพกวา่ชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วย
เขาได้รบัพระวจนะด้วยความเต็มใจ และค้นดูพระคัมภีร ์ทุก
วนั หวงัจะรู ้วา่ ข้อความเหล่าน้ันจะจร ิงด ังกล่าวหรอืไม่ 12  
เหตุ  ฉะน้ัน  มี หลายคนในพวกเขาได้ เชื่อถือ กับสตร ีผู้  มี  ศักดิ ์ 
ชาติ  กรกี ทัง้ผู้ชายไม่ น้อย 13  แต่ เม่ือพวกย ิวท ่ี อยู ่ในเมือง
เธสะโลนิกาทราบวา่ เปาโลได้ กล ่าวสัง่สอนพระวจนะของ
พระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มาย ุยงประชาชนท่ี
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น่ันด้วย 14 ขณะน้ันพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทาง
ท่ีจะไปทะเล  แต่  สิ ลาสกั บท ิโมธยีงัอยู ่ท่ีน่ัน 

เปาโลท่ี กรุ งเอเธนส์
15  คนที ่ไปส่งเปาโลน้ันได้ไปส่งท่านถึงกรุงเอเธนส์ และ

เม่ือได้รบัคําสัง่ของท่านให้บอกสิลาสกั บท ิโมธ ีให ้ ร ีบไปหา
ท่านแล้วเขาก็ จากไป 16 เม่ือเปาโลกําลังคอยสิลาสกั บท ิ
โมธ ีอยู ่ในกรุงเอเธนส์ น้ัน ท่านมีความเดือดรอ้นวุน่วายใจ
เพราะได้ เห ็ นร ูปเคารพเต็มไปทัง้เมือง 17  เหตุ  ฉะน้ัน ท่าน
จึงโต้ตอบในธรรมศาลากับพวกยวิ และกับคนท่ีเกรงกลัว
พระเจ้า และกับคนทัง้หลายซ่ึงมาพบท่านท่ีตลาดทุกวนั
18 นักปรชัญาบางคนในพวกเอปี กู เรยีวและในพวกสโต
อกิได้มาพบท่าน บางคนกล่าววา่ �คนพูดเพ้อเจ้ออยา่ง
น้ี ใคร ่จะมาพูดอะไรให้ เราฟั งอ ีกเล่า� คนอื่นกล่าววา่ � 
ดู เหมือนเขาเป็นคนนําพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร�่
เพราะเปาโลได้ประกาศเรือ่งพระเยซูและเรือ่งการเป็นขึ้น
มาจากความตาย 19 เขาจึงจับเปาโลพาไปยงัสภาอาเรโอ
ปากัสแล้วถามวา่ �เราขอรู ้ได้  หรอืไม่ วา่คําสอนอยา่งใหม่ 
ท่ี ท่านกล่าวน้ันเป็นอยา่งไร 20 เพราะวา่ท่านนําเรือ่งแปลก
ประหลาดมาถึงหูของเรา  เหตุ ฉะน้ันเราอยากทราบวา่เรือ่ง
เหล่าน้ี มี ความหมายวา่อยา่งไร� 21 (เพราะชาวเอเธนส์กับ
ชาวต่างประเทศซ่ึงอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน  ไม่ได้  ใช ้เวลาวา่งในการ
อื่นนอกจากจะกล่าวหรอืฟังสิง่ใหม่ ๆ  )

การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
22 ฝ่ายเปาโลจึงยนืขึ้นกลางเนินเขาอาเรโอแล้วกล่าว

วา่ �ท่านชาวกรุงเอเธนส์ ข้าพเจ้าเห ็นว ่าท่านทัง้หลายเชื่อ
ถือโชคลางเกินไปในทุกเรือ่ง 23 เพราะวา่เม่ือข้าพเจ้าเดิน
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ทางมาสังเกตดู สิ ่งท่ีท่านนมัสการน้ัน ข้าพเจ้าได้พบแท่น
แท่นหน่ึ งม ีคําจารกึไว ้วา่ � แด่ พระเจ้าท่ี ไม่รู ้ จัก �  เหตุ ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทัง้หลายทราบถึง
พระเจ้าท่ีท่านไม่ รู ้จักแต่ยงันมัสการอยู่ 24 พระเจ้าผู้ทรง
สรา้งโลกกับสิง่ทัง้ปวงท่ี มี  อยู ่ในน้ัน  พระองค์ ทรงเป็นเจ้า
แหง่ ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก  มิได้ ทรง สถิต ใน ปู ชน ีย
สถานซ่ึ งม ื อมนษุย ์ ได้ กระทําไว้ 25 การท่ีมื อมนษุย ์ ปฏิบัติ  นม 
ัสการพระองค์น้ันจะหมายวา่ พระเจ้าต้องประสงค์ สิ ่งหน่ึง
สิง่ใดจากเขาก็ หามิได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทาน
ชวีติและลมหายใจและสิง่สารพัดแก่คนทัง้ปวงต่างหาก
26  พระองค์  ได้ ทรง สรา้ง มนษุย ์ทุ กชา ติ สืบ สาย โลห ิตอ ัน
เดียวกัน ให ้อยู ่ทัว่ พื้น พิภพ โลก และ ได้ ทรง กําหนด เวลา
และเขตแดนให้เขาอยู่ 27 เพื่อเขาจะได้แสวงหาองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า และหากเขาจะคลําหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วย
พระองค์ มิ ทรงอยูห่า่งไกลจากเราทุกคนเลย 28  ด้วยวา่ �เรา
มี ช ีวติและไหวตัวและเป็นอยู่ ในพระองค์�  ตามท่ี  กว ีบาง
คนในพวกท่านได้ กล่าววา่ �เราทัง้หลายเป็นเชื้อสายของ
พระองค์� 29  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้า
แล้ว เรา ก็ ไม่ ควร ถือวา่พระเจ้าทรง เป็นเหมือนทอง  เงนิ 
หรอืหนิ ซ่ึงได้แกะสลั กด ้วยศิลปะและความคิดของมนษุย์
30 ในเวลาเม่ื อมนษุย ์ยงัโฉดเขลาอยูพ่ระเจ้าทรงมองข้ามไป
เสีย  แต่  เดีย๋วน้ี  พระองค์  ได้ ตร ัสส ่ังแก่ มนษุย ์ทัง้ปวงทั ่วท ุก
แหง่ให ้กล ับใจใหม่ 31 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกําหนดวนัหน่ึง
ไว้ ในวนั น้ันพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบ
ธรรม โดยให้ท่านองค์น้ันซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้เป็นผู้ 
พิพากษา และพระองค์ ได้  ให ้พยานหลักฐานแก่คนทัง้ปวง
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แล้ วว ่า  ได้ ทรงโปรดให้ท่านองค์น้ันคืนพระชนม์� 32 ครัน้
คนทัง้หลายได้ยนิถึงเรือ่งการซ่ึงเป็นขึ้นมาจากความตาย
แล้ว บางคนก็ เยาะเยย้  แต่ คนอื่นๆวา่ �เราจะฟังท่านกล่าว
เรือ่งน้ี อกีต่อไป � 33  แล ้วเปาโลจึงออกไปจากเขา 34  แต่  มี 
ชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้ เชื่อถือ ในคนเหล่าน้ั นม ี 
ดิ  โอน ิ สิ อ ัสผ ู้เป็นสมาชกิสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหน่ึง
ชื่อดามารสิ และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควลิลาและปร ิสส ิลลาท่ีเมืองโครนิธ์

1 ภาย หลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี เปาโล จึง ออก จาก กรุง
เอเธนส์ไปยงัเมืองโครนิธ์ 2 ท่านได้พบยวิคนหน่ึงชื่ออาค
วลิลา ซ่ึงเกิดในแควน้ปอนทัส  แต่ พึ่งมาจากประเทศอ ิตาล 
ีกับภรรยาชื่อปร ิสส ิลลา (เพราะคลาวดิอ ัสม ีรบัสัง่ให้พวกย ิ
วท ้ังปวงออกไปจากกรุงโรม� เปาโลจึงไปหาคนทัง้สองน้ัน
3 และเพราะเขามีอาชพีอยา่งเดียวกันจึงได้อาศัยทําการ
อยู่ กับเขา เพราะวา่ทัง้สองฝ่ายเป็นชา่งทําเต็นท์ ด้วยกัน 
4 เปาโลได้ โต้ เถียงในธรรมศาลาทุกวนัสะบาโต  ได้ ชกัชวน
ทัง้พวกยวิและพวกกรกี 5 พอสิลาสกั บท ิโมธมีาจากแควน้
มาซิโดเนีย เปาโลก็ ได้ รบัการดลใจ และเป็นพยานแก่พวก
ย ิวว ่าพระเยซูเป็นพระครสิต์ 6  แต่ เม่ือพวกเหล่าน้ันขัดขวาง
ตัวเองและกล่าวคําหมิน่ประมาท เปาโลจึงได้สะบัดเส้ือผ้า
กล่าวแก่เขาวา่ � ให ้เลือดของท่านทัง้หลายตกบนศีรษะของ
ท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือดน้ันแล้ว  ตัง้แต่  น้ี ไป
ข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึงออกจากท่ี น่ัน  แล ้ว
เข้าไปในบ้านของชายคนหน่ึงชื่อยุสทัส ซ่ึงเป็นผู้ นม ัสการ
พระเจ้า บ้านของเขาอยู ่ติ  ดก ับธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัส
นายธรรมศาลากั บท ัง้ครวัเรอืนของท่านได้เชื่อในองค์ พระผู้
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เป็นเจ้า และชาวโครนิธ์หลายคนเม่ือได้ฟังแล้ วก ็ ได้ เชื่อถือ
และรบับัพติศมา 9 และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรสักับเปาโล
ทางนิ มิ ตในคื นว ันหน่ึงวา่ �อยา่กลัวเลย  แต่ จงกล่าวต่อ
ไป อยา่น่ิงเสีย 10 เพราะวา่เราอยู่กับเจ้าและจะไม่ มี  ผู้  หน 
ึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทํารา้ยเจ้า ด้วยวา่คนของเราในนครน้ี มี  มาก 
� 11 เปาโลจึงยบัยัง้อยู่กับเขาและสัง่สอนพระวจนะของ
พระเจ้าตลอดหน่ึงปีกับหกเดือน

 ผู้ สําเรจ็ราชการของโรมปฏิเสธข้อเรยีกรอ้งของพวกย ิ
วท ่ีต่อต้านเปาโล

12  แต่ คราวเม่ื อก ัลลิโอเป็นผู้สําเรจ็ราชการแควน้อาคา
ยา พวกยวิได้ฮ ือก ันขึ้นต่อสู้เปาโล และพาท่านไปบัลลั งก ์ 
พิพากษา 13 ฟ้องวา่ �คนน้ีชกัชวนคนทัง้หลายให ้นม ัสการ
พระเจ้าตามทางท่ี ผิดกฎหมาย � 14 เม่ือเปาโลจะอา้ปาก
พูด กัลลิ โอก ็ กล ่าวแก่พวกย ิวว ่า � โอ พวกยวิ ถ้าเป็นเรือ่ง
ความชัว่หรอืเป็นเรือ่งอาชญากรรม สมควรเราจะฟังท่าน
ทัง้หลาย 15  แต่ ถ้า เป็นการโต้ แย ้ งก ันถึงเรือ่ง ถ้อยคํากับ
ชื่อและพระราชบัญญั ติ ของพวกท่านแล้ว ท่านทัง้หลายจง
วินิจฉั ยก ันเอาเองเถิด เราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสิน
ข้อความ เหล่า น้ัน� 16 ท่าน จึง ไล่ พวก น้ัน ไป จา กบัลลั งก 
์ พิพากษา 17 บรรดา ชาติ กร ีก จึง จับ โสสเธเน สนาย ธรรม
ศาลามา เฆ่ียนข้างหน้าบัลลั งก ์ พิพากษา  แต่ กัลลิโอไม่เอา
ธุระเลย

เปาโลไปยงักรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและ
เมืองซีซาร ียา 

18 ต่อมาเปาโลได้พักอยู ่ท่ี น่ั นอ ีกหลายวนั  แล ้ วท ่านจึงลา
พวกพี่น้องแล่นเรอืไปยงัแควน้ซีเรยี และปร ิสส ิลลากับอา
ควลิลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะท่ีเมืองเคนเครยี เพราะ
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ท่านได้ปฏิญาณตัวไว้ 19 ครัน้มายงัเมืองเอเฟซัส เปาโลได้
ละปร ิสส ิลลากับอาควลิลาไว ้ท่ีน่ัน  แต่ ท่านเองได้ เข ้าไปโต้
เถียงกับพวกยวิในธรรมศาลา 20 เม่ือคนเหล่าน้ันขอใหท่้า
นอยู่ กับเขาต่อไป ท่านก็ ไม่ยอม 21  แต่  ได้ ลาเขาไปกล่าว
วา่ �ข้าพเจ้าจะพยายามรกัษาเทศกาลเล้ียงท่ีจะถึงในกรุง
เยรูซาเล็มโดยทุกวถีิ ทาง  แต่ ถ้าเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทัง้หลายอกี�  แล ้วเปาโลได้ลงเรอื
แล่นออกจากเมืองเอเฟซัส 22ครัน้มาถึงเมืองซีซาร ียา ท่าน
ได้ขึ้นไปคํานับครสิตจักรแล้วลงไปยงัเมืองอนัทิ โอก 23 ครัน้
ยบัยัง้อยู ่ท่ี น่ันหน่อยหน่ึง ท่านจึงไปตลอดแวน่แควน้กาลา
เทียและฟร ีเจ ียตามลําดั บก ันไปเรือ่ยๆ เพื่อจะชว่ยชูกําลัง
พวกสาวก

อปอลโลท่ีเมืองเอเฟซัส
24  มี ยวิคนหน่ึงชื่ออปอลโล  เก ิดในเมืองอเล็กซานเดรยี

เป็นคนมีโวหารดี และชาํนาญมากในทางพระคัมภีร์ ท่าน
มายงัเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนน้ี ได้ รบัการอบรมในทาง
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และมีใจรอ้นรนกล่าวสัง่สอนโดย
ละเอยีดถึงเรือ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ถึงแม้ วา่ท่านรู ้แต่ เพียง
บัพติศมาของยอหน์เท่าน้ัน 26 ท่านได้ตัง้ต้นสัง่สอนโดยใจ
กล้าในธรรมศาลา  แต่ เม่ืออาควลิลากับปร ิสส ิลลาได้ฟัง
ท่านแล้ว เขาจึงร ับท ่านมาสัง่สอนให ้รู ้ทางของพระเจ้าให ้ถู ก
ต้องยิง่ขึ้น 27 ครัน้อปอลโลใครจ่ะไปยงัแควน้อาคายา พวก
พี่ น้องก็ เข ียนจดหมายฝากไปถึงสาวกท่ี น่ันให้เขารบัรอง
ท่านไว้ ครัน้ท่านไปถึงแล้ว ท่านได้ชว่ยเหลือคนทัง้หลาย
ท่ี ได้ เชื่อโดยพระคุณน้ันอยา่งมากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย ้ 
งก ับพวกยวิอยา่งแข็งแรงต่อหน้าคนทัง้ปวง และชีแ้จงยก
หลักในพระคัมภีรอ์า้งให ้เห ็ นว ่า  พระเยซู คือพระครสิต์
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19
เปาโลสอนผู้ ท่ี เชื่อในเมืองเอเฟซัส

1 ต่อมาขณะท่ีอปอลโลยงัอยู่ในเมืองโครนิธ ์น้ัน เปาโลได้
ไปตามแวน่แควน้ฝ่ายเหนือ  แล ้วมายงัเมืองเอเฟซัส และ
พบสาวกบางคน 2 จึงถามเขาวา่ � ตัง้แต่ ท่านทัง้หลายเชื่อ
น้ัน ท่านได้รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ หรอืเปล่า � เขาตอบ
เปาโลวา่ � เปล่า เรือ่งพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิน้ันเราก็ยงัไม่
เคยได้ยนิเลย� 3 เปาโลจึงถามเขาวา่ �ถ้าอยา่งน้ันท่านได้
รบับัพติศมาอนัใดเล่า� เขาตอบวา่ �บัพติศมาของยอหน์�
4 เปาโลจึงวา่ �ยอหน์ให้รบับัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจ
ใหม่ ก็  จรงิ  แล ้วบอกคนทัง้ปวงให้เชื่อในพระองค์ ผู้ จะเสด็จ
มาภายหลังคือพระเยซู ครสิต์ � 5 เม่ือเขาได้ยนิอยา่งน้ัน เขา
จึงรบับัพติศมาในพระนามของพระเยซู เจ้า 6 เม่ือเปาโลได้
วางมือบนเขาแล้ว พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ก็ เสด็จลงมาบน
เขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้ พยากรณ์  ด้วย 7 คนเหล่าน้ั 
นม ี ผู้ ชายประมาณสิบสองคน

ข่าวประเสรฐิจากเปาโลได้ แพร ่กระจายตลอดทัว่เอเชยี
8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้ แย ้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิน้

สาม เดือน ชกัชวน ให้ เชื่อ ใน สิง่ ท่ี กล ่าว ถึง อาณาจักร ของ
พระเจ้า 9  แต่ บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อและพูดหยาบ
ชา้เรือ่งทางน้ันต่อหน้าชุ มน ุมชน เปาโลจึงแยกไปจากเขา
และพาพวกสาวกไปด้วย  แล ้ วท ่านได้ไปโต้ แย ้ งก ันทุกวนั
ในหอ้งประชุมของท่านผู้ หน ่ึงชื่อ  ที รนันัส 10 ท่านได้กระทํา
อยา่งน้ันสิน้สองปี จนชาวแควน้เอเชยีทัง้พวกยวิและพวก
กรกีได้ยนิพระวจนะของพระเยซู เจ้า 

เปาโลทําการอศัจรรย ์เหนือธรรมชาติ 



 หน ังสื อก ิจการ 19:11 lxvii  หน ังสื อก ิจการ 19:22

11 พระเจ้าได้ทรงกระทําการอศัจรรย์อนัพิสดารด้วยมือ
ของเปาโล 12 จนเขานําเอาผ้าเชด็หน้ากับผ้ากันเป้ือนจาก
ตัวเปาโลไปวางท่ีตัวคนป่วยไข้ โรคน้ั นก ็หายและวญิญาณ
ชั ่วก ็ออกจากคน 13  แต่ พวกยวิบางคนท่ี เท ่ียวไปเป็นหมอผี
พยายามใชพ้ระนามของพระเยซู เจ้ าขับวญิญาณชั ่วว ่า �เรา
สัง่เจ้าโดยพระเยซูซ่ึงเปาโลได้ประกาศน้ัน� 14 พวกยวิคน
หน่ึงชื่อเสวาเป็นปุโรหติใหญ่ มี  บุ ตรชายเจ็ดคนซ่ึงได้กระทํา
อยา่งน้ัน 15 ฝ่ายวญิญาณชัว่จึงตอบเขาวา่ � พระเยซู ข้าก็ 
รูจั้ก และเปาโล ข้าก็ รูจั้ก  แต่ พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า� 16  คนที 
่ มี วญิญาณชัว่สิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่าน้ันและเอาชนะ
เขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่าน้ันต้องหนีออกไปจาก
เรอืนทัง้เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ่งน้ันได้ลื อก ันไปถึง
หูคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในเมืองเอเฟซัสทัง้พวกย ิวก ับพวกกรกี
และคนทัง้ปวงก็พากั นม ี ความเกรงกลัว และพระนามของ
พระเยซู เจ้ าก็เป็ นที ่ยกยอ่งสรรเสรญิ 18  มี หลายคนท่ีเชื่อ
แล้วได้มาสารภาพ และเล่าเรือ่งการซ่ึงเขาได้กระทําไปน้ัน
19 และหลายคนท่ี ใช ้ เวทมนตร ์ ได้ เอาตําราของตนมาเผา
เสียต่อหน้าคนทัง้ปวง ตําราเหล่า น้ันคิดเป็นราคาถึงหา้
หม่ืนเหรยีญเงนิ 20 พระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอยา่ง
มากและมี ชยั 21 ครัน้ สิน้ เหตุ การณ์  เหล่า น้ี  แล ้วเปาโลได้
ตัง้ใจวา่ เม่ือไปทัว่แควน้มาซิโดเนี ยก ับแควน้อาคายาแล้ว
จะเลยไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และพูดวา่ �เม่ือข้าพเจ้าไปท่ีน่ัน
แล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเหน็กรุงโรมด้วย� 22 ท่านจึงใช ้ผู้ ชว่ย
ของท่านสองคน คือทิโมธีกับเอรสัทัสไปยงัแควน้มาซิโด
เนีย ฝ่ายท่านก็พักอยู ่หน ่อยหน่ึงในแควน้เอเชยี

 ผู้ ทํารูปเคารพก่อให ้เก ิดการจลาจล
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23 คราวน้ันเกิดการวุน่วายมากเพราะเหตุทางน้ัน 24 ด้วย
มีชายคนหน่ึงชื่อเดเมตริอสั เป็นชา่งเงนิได้เอาเงนิทําเป็ 
นร ูปพระอารเทมิสทําให้พวกชา่งเงนิน้ันได้กําไรมาก 25 เด
เมตริอสัจึงประชุมชา่งเหล่าน้ั นที ่ทําการคล้ายกันแล้ วว ่า
�ท่านทัง้หลาย ท่านทราบอยู่วา่พวกเราได้ ทรพัย ์ สิ นเงนิ
ทองมาก็เพราะทําการอนัน้ี 26 และท่านทัง้หลายได้ยนิและ
ได้ เห ็นอยู ่วา่  ไม่ใช ่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว  แต่  เก 
ือบทัว่แควน้เอเชยี เปาโลคนน้ี ได้ ชกัชวนคนเป็ นอ ันมาก
ให้เลิกทางเก่าเสีย โดยได้ กล ่าววา่สิง่ท่ีมื อมนษุย ์ทําน้ันไม่ 
ใช ่ พระ 27 น่ากลั วว ่าไม่ ใช ่ แต่ อาชพีของเราจะเสียไปอยา่ง
เดียว  แต่ พระวหิารของพระแม่ เจ้ าอารเทมิสซ่ึงเป็นใหญ่จะ
เป็ นที ่หมิน่ประมาทด้วย และสงา่ราศี แห ่งรูปของพระแม่ เจ้ 
าน้ันซ่ึงเป็ นที ่นับถือของบรรดาชาวแควน้เอเช ียก ับสิน้ทัง้
โลก จะเส่ือมลงไป� 28 ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิดังน้ัน ต่างก็
โกรธแค้นและรอ้งวา่ �พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็น
ใหญ่� 29  แล้วก็  เก ิดการวุน่วายใหญ่โตทั ่วท ้ังเมือง เขาจึงได้
จับกายอสักับอารสิทารคัสชาวมาซิโดเนียผู้เป็นเพื่อนเดิน
ทางของเปาโล ลากวิง่ เข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโล
ใคร ่จะเข้ า ไปในหมู่คนด้วย  แต่ พวกสาวกไม่ ยอมให ้ท่าน
เข้าไป 31  มี บางคนในพวกเจ้านายท่ีประจําแควน้เอเชยีซ่ึง
เป็นสหายของเปาโล  ได้  ใช ้คนไปวงิวอนขอเปาโลมิ ให ้ เข ้าไป
ในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้รอ้งวา่อยา่งน้ี บางคนได้รอ้ง
วา่อยา่งน้ัน เพราะวา่ท่ีประชุมวุน่วายมาก และคนโดยมาก
ไม่ รู ้วา่เขาประชุมกันด้วยเรือ่งอะไร 33 พวกเหล่าน้ันบางคน
ได้ดันอเล็กซานเดอร์ ซ่ึงเป็นคนท่ีพวกยวิใหอ้อกมาข้างหน้า
 อเล็กซานเดอร ์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคน
ทัง้ปวง 34  แต่ เม่ือคนทัง้หลายรูว้า่ท่านเป็นคนยวิ เขาก็ยิง่ส่ง
เสียงรอ้งพรอ้มกันอยู่ประมาณสักสองชัว่โมงวา่ �พระอาร
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เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เม่ือเจ้าหน้าท่ีทะเบียน
ของเมืองน้ันยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็ 
กล่าววา่ �ท่านชาวเอเฟซัสทัง้หลาย  มี  ผู้ ใดบ้างซ่ึงไม่ทราบ
วา่ เมืองเอเฟซั สน ้ีเป็นเมืองท่ี นม ัสการพระแม่ เจ้ าอารเท
มิ สผ ู้ ยิง่ใหญ่ และนมัสการรูปจําลองซ่ึงตกลงมาจากดาว
พฤหสับดี 36 เม่ือข้อน้ันกล่าวโต้ แย ้งไม่ ได้  แล้ว ท่านทัง้หลาย
ควรจะน่ิงสงบสติ อารมณ์ อยา่ทําอะไรวูว่ามไป 37 ท่านทัง้
หลายได้พาคนเหล่าน้ี มา ซ่ึ งม ิ ใช ่เป็นคนปล้นพระวหิารหรอื
พูดหมิน่ประมาทพระแม่ เจ้ าของพวกท่าน 38  เหตุ  ฉะน้ัน  
ถ้าแม้ เดเมตริอสักับพวกชา่งท่ี มี อาชพีอยา่งเดียวกันเป็น
ความกับผู้ ใด วนักําหนดท่ีจะวา่ความก็ มี  ผู้ พิพากษาก็ มี  
ให ้เขามาฟ้องกันเถิด 39  แต่  ถ้าแม้ ท่านมีข้อหาอะไรอกี  ก็  ให ้
ชาํระกันในท่ีประชุมตามกฎหมาย 40 ด้วยวา่น่ากลัวเราจะ
ต้องถูกฟ้องวา่เป็นผู้ก่อการจลาจลวนัน้ี เพราะเราทัง้หลาย
ไม่อาจยกข้อใดขึ้ นอ ้างเป็ นม ูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวน้ี 
ได้ � 41 ครัน้กล่าวอยา่งน้ันแล้ วท ่านจึงใหเ้ลิกชุ มน ุม

20
เปาโลกลับไปท่ี แคว ้นมาซิโดเนีย

1 ครัน้การวุน่วายน้ันสงบแล้ว เปาโลจึงให้ ไปตามพวก
สาวกมา กอดกันแล้ วก ็ลาเขาไปยงัแควน้มาซิโดเนีย 2 เม่ือ
ได้ข้ามท่ีน้ันไปแล้วและได้สัง่เตือนสติเขามาก ท่านก็ มาย ัง
ประเทศกรกี 3 พักอยู ่ท่ี น่ันสามเดือน และเม่ือท่านจวนจะ
ลงเรอืไปยงัแควน้ซีเรยี พวกย ิวก ็คิดรา้ยต่อท่าน ท่านจึง
ตัง้ใจกลับไปทางแควน้มาซิโดเนีย 4  คนที ่ไปยงัแควน้เอเช ี
ยก ับเปาโลคือโสปาเทอรช์าวเมืองเบโรอา อารสิทารคัสกับ
เสคุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิ กา กายอสัชาวเมืองเดอรบ์ี และ
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ทิโมธี  ที  คิก ัสกับโตรฟีมัสชาวแควน้เอเชยี 5  แต่ คนเหล่าน้ัน
ได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยู ่ท่ี เมืองโตรอสัก่อน

เปาโลท่ีเมืองโตรอสั
6 ครั ้นว ันเทศกาลขนมปังไรเ้ชื้อล่วงไปแล้ว เราทัง้หลาย

จึงลงเรอืออกจากเมืองฟีลิปปี และต่อมาหา้ว ันก ็มาถึงพวก
น้ั นที ่เมืองโตรอสั และยบัยัง้อยู ่ท่ี น่ันเจ็ดวนั 7 ในวนัต้น
สัปดาห์เม่ือพวกสาวกประชุมกันทําพิธีหกัขนมปัง เปาโล
ก็ กล ่าวสัง่สอนเขา เพราะวา่ว ันร ุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้ว
ท่านได้ กล ่าวยดืยาวไปจนเท่ียงคืน 8  มี ตะเกียงหลายดวงใน
หอ้งชัน้บนท่ีเขาประชุมกันน้ัน 9 ชายหนุ่มคนหน่ึงชื่อยุทิกั 
สน ่ังอยู ่ท่ี  หน ้าต่างงว่งนอนเต็ มท ีและเม่ือเปาโลสัง่สอนชา้
นานไปอกี คนน้ั นก ็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชั ้นที ่ สาม เม่ือ
ยกขึ้ นก ็ เห ็ นว ่าตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัว
กอดผู้น้ันไว้  แล ้ วว ่า �อยา่ตกใจเลย ด้วยวา่ชวีติยงัอยู่ใน
ตัวเขา� 11 ครัน้เปาโลขึ้นไปหอ้งชัน้บนหกัขนมปังและรบั
ประทานแล้ว  ก็ สนทนาต่อไปอกีชา้นานจนสวา่ง ท่านก็ลา
เขาไป 12 คนทัง้หลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยงัเป็นอยู ่ไป และก็
ปล้ืมใจยนิดี ไม่ น้อยเลย

การเดินทางโดยเรอืไปท่ีเมืองมิเลทัส
13 ฝ่ายพวกเราก็ลงเรอืแล่นไปยงัเมืองอสัโสสก่อน ตัง้ใจ

วา่จะรบั เปาโล ท่ี น่ัน ด้วยท่านสัง่ ไว ้อยา่ง น้ัน เพราะ ท่าน
หมายวา่จะไปทางบก 14 ครัน้ท่านพบกับเราท่ีเมืองอสัโสส
เราก็ร ับท ่าน  แล ้วมายงัเมืองมิทิ เลน ี 15 ครัน้แล่นเรอืออก
จากท่ีน่ันได้วนัหน่ึ งก ็ มาย ังท่ีตรงข้ามเกาะคิโอส  วนัท่ี สองก็
มาถึงเกาะสามอส และหยุดพักท่ี โตรก ิเลี ยม และอกีวนัหน่ึ 
งก ็มาถึงเมืองมิเลทัส 16 ด้วยวา่เปาโลได้ตัง้ใจวา่ จะแล่น
เลยเมือง เอเฟซัสไป เพื่อจะ ไม่ ต้อง ค้างอยู่นานในแควน้
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เอเชยี เพราะท่านรบีให้ถึงกรุงเยรูซาเล็ม ถ้าเป็นได้ ให ้ทั นว 
ันเทศกาลเพ็นเทคศเต

เปาโลกล่าวคําปราศรยัแก่ ผู้ ปกครองครสิตจักรท่ีเมือง
เอเฟซัส

17 เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยงัเมืองเอเฟซัส
 ให ้เชญิ พวก ผู้ ปก ครอง ใน ค ริสตจั กรน ้ันมา 18 ครัน้ เขา
ทัง้หลายมาถึงเปาโลแล้ว เปาโลจึงกล่าวแก่เขาวา่ �ท่าน
ทัง้หลายยอ่มทราบอยู่ เองวา่ ข้าพเจ้าได้ ประพฤติ ต่อท่าน
อยา่งไร ทุกเวลา  ตัง้แต่ วนัแรก ท่ีข้าพเจ้า เข้ามาในแควน้
เอเชยี 19 ข้าพเจ้าได้ ปรนนิบัติ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าด้วยความ
ถ่อมใจ ด้วยน้ําตาไหลเป็ นอ ันมาก และด้วยการถูกทดลอง
ซ่ึงมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยวิคิดรา้ยต่อข้าพเจ้า 20 และ
สิง่หน่ึงสิง่ใดซ่ึงเป็นคุณประโยชน์ แก่ ท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้า
มิ ได้ ปิดซ่อนไว้  แต่  ได้  ชี ้แจงให้ท่านเห ็นก ับได้สัง่สอนท่าน
ต่อหน้าคนทัง้ปวงและตามบ้านเรอืน 21 ทัง้เป็นพยานแก่
พวกยวิและพวกกรกี ถึงเรือ่งการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า
และความเชื่อในพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
22  ดู  เถิด  บัดน้ี พระวญิญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจําเป็นจะ
ต้องไปยงักรุงเยรูซาเล็ม  ไม่ ทราบวา่จะมีอะไรเกิดขึ้ นก ับ
ข้าพเจ้า ท่ี น่ันบ้าง 23 เวน้ ไว ้แต่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรง
เป็นพยานในทุ กบ ้านทุกเมืองวา่ เครือ่งจองจําและความ
ยากลําบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ 24  แต่  สิ ่งเหล่าน้ี ไม่ได้  เปล 
ี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามิ ได้ ถือวา่ชวีติของข้าพเจ้า
เป็นสิง่ประเสรฐิแก่ ข้าพเจ้า  แต่ ในชวีติของข้าพเจ้าขอทํา
หน้าท่ี ให ้สํา เร ็จด ้วยความปี ติ  ยนิดี และทําการปรนนิบั ติ  
ท่ี  ได้ รบัมอบหมายจากพระเยซู เจ้า คือ ท่ีจะเป็นพยานถึง
ข่าวประเสรฐิแหง่พระคุณของพระเจ้าน้ัน 25  ดู  เถิด ข้าพเจ้า
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เท่ียว ป่าว ประกาศ อาณาจักร ของ พระเจ้า ใน หมู่ พวก ท่าน
 บัดน้ี ข้าพเจ้า ทราบ อยู่ วา่ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ไม่ เห ็น หน้า
ข้าพเจ้าอกี 26  เหตุ  ฉะน้ัน  วนั น้ี ข้าพเจ้ายนืยนัต่อท่านทัง้
หลายวา่ ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหติของทุกคน 27  เพราะ
วา่ ข้าพเจ้ามิ ได้ ยอ่ท้อในการกล่าวเรือ่งพระดํารขิองพระเจ้า
ทัง้สิน้  ให ้ท่านทัง้หลายฟัง 28 เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจง
ระวงัตัวให ้ดี และจงรกัษาฝูงแกะท่ีพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 
ได้ ทรงตัง้ท่านไว ้ให ้เป็นผู้ ดูแล และเพื่อจะได้บํารุงเล้ียงค
ริสตจักรของพระเจ้า  ท่ี  พระองค์ ทรงไถ่ด้วยพระโลหติของ
พระองค์ เอง 29 ข้าพเจ้าทราบอยู ่วา่ เม่ือข้าพเจ้าไปแล้ว จะ
มีสุนัขป่าอ ันร ้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเวน้
ฝูงแกะไว ้เลย 30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าว
บิดเบือนความจรงิ เพื่อจะชกัชวนพวกสาวกใหห้ลงตามเขา
ไป 31  เหตุ ฉะน้ันจงต่ืนตัวอยู่และจําไว ้วา่ ข้าพเจ้าได้สัง่สอน
เตือนสติ ท่านทุกคนด้วย น้ําตาไหล ทัง้กลางวนักลางคืน
ตลอดสามปี มิได้ หยุดหยอ่น 32  พี่ น้องทัง้หลาย  บัดน้ี ข้าพเจ้า
ฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระดํารสัแหง่พระคุณของ
พระองค์ ซ่ึ งม ี ฤทธิ ์ก่อสรา้งท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดก
ด้วยกั นก ับบรรดาผู้ ท่ี ทรงแยกตัง้ไว้ 33 ข้าพเจ้ามิ ได้ โลภเงนิ
หรอืทองหรอืเส้ือผ้าของผู้ ใด 34  แล ้ วท ่านทัง้หลายทราบวา่
มือของข้าพเจ้าเองน้ี  ได้ จัดหาสิง่ท่ีจําเป็นสําหรบัตัวข้าพเจ้า
กับคนท่ี อยู ่กับข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้าได้วางแบบอยา่งไว ้ให ้
ท่านทุกอยา่งแล้ว  ให ้ เห ็ นว ่าโดยทํางานเชน่น้ีควรจะชว่ย
คนท่ี มี กําลังน้อย และใหร้ะลึกถึงพระวจนะของพระเยซู เจ้า 
ซ่ึงพระองค์ตร ัสว ่า �การให ้เป็นเหตุให ้ มี ความสุขยิง่กวา่
การรบั� � 36 ครัน้เปาโลกล่าวอยา่งน้ันแล้วจึงคุกเข่าลง
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อธษิฐานกับคนเหล่าน้ัน 37 เขาทัง้หลายจึงรอ้งไห ้มากมาย 
และกอดคอของเปาโล  จุ  บท ่าน 38 เขาเป็นทุกข์มากท่ีสุด
เพราะเหตุถ้อยคําท่ีท่านกล่าววา่ เขาจะไม่ เห ็นหน้าท่านอกี
 แล ้วเขาก็ พาท ่านไปส่งท่ี เรอื 

21
พระ วญิญาณ บร ิสุทธ ิ ์ หา้ม เปาโล ไม่ ให ้ไป ยงั กรุง

เยรูซาเล็ม
1 ต่อมาเม่ือพวกเราลาเขาเหล่าน้ันแล้ วก ็ แล่ นเรอืตรงไป

ยงัเกาะโขส  อ ีกวนัหน่ึ งก ็มาถึงเกาะโรดส์ เม่ือออกจากท่ีน่ั 
นก ็ มาย ังเมืองปาทารา 2 เราพบเรอืลําหน่ึงท่ีไปเมืองฟินิ เซ 
ีย จึงลงเรอืลําน้ันแล่นต่อไป 3 ครัน้แลเหน็เกาะไซปรสัแล้ว
เราก็ผ่านเกาะน้ันไปข้างขวา  แล่ นไปยงัแควน้ซีเรยี จอดเรอื
ท่ีท่าเมืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าท่ี น่ัน 4 เม่ือ
ไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึงพักอยู ่ท่ี น่ันเจ็ดวนั สาวกได้
เตือนเปาโลโดยพระวญิญาณ  มิ  ให ้ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
5  แต่ เม่ือวนัเหล่าน้ันล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไป สาวกทัง้
หลายกั บท ้ังภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจากเมือง  แล 
้วเราทัง้หลายก็ ได้  คุ กเข่าลงอธษิฐานท่ี ชายหาด 6 และคํา
นับลาซ่ึ งก ันและกัน พวกเราก็ลงเรอืและเขาก็ กล ับไปบ้าน
ของเขา 7 ครัน้พวกเราแล่นเรอืมาจากเมืองไทระถึงเมือง
ทอเลเมอสิแล้ว  ก็  สิ ้นทางทะเล เราจึงคํานับพวกพี่น้องและ
พักอยู่กับเขาหน่ึงวนั 8 ครั ้นร ุ่งขึ้นพวกเราท่ีเป็นเพื่อนเดิน
ทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซาร ียา เราก็ เข ้าไป
ในบ้านของฟี ลิป  ผู้ ประกาศข่าวประเสรฐิ ซ่ึงเป็นคนหน่ึงใน
จําพวกเจ็ดคนน้ัน เราก็อาศัยอยู่กั บท ่าน 9  ฟี ลิ ปม ี บุ ตรสาว
พรหมจาร ีสี ่คนซ่ึงได้ พยากรณ์ 
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 ผู้  พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยนืยนัถึงคําตักเตือนของพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ

10 ครัน้เราอยู ่ท่ี น่ันหลายวนัแล้ว  มี  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึง
ลงมาจากแควน้ยูเดียชื่ออากาบัส 11 ครัน้มาถึงเราเขาก็
เอาเครือ่งคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าว
วา่ �พระ วญิญาณ บร ิสุทธ ์ิตร ัสด ัง น้ี วา่ �พวก ยวิ ใน กรุง
เยรูซาเล็มจะผูกมัดคนท่ีเป็นเจ้าของเครือ่งคาดเอวน้ี และ
จะมอบเขาไวใ้นมือของคนต่างชาติ� � 12 ครัน้เราได้ยนิดัง
น้ัน เรากับคนทัง้หลายท่ี อยู ่ ท่ีน่ัน จึ งอ ้อนวอนเปาโลมิ ให ้ขึ้น
ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 13 ฝ่ายเปาโลตอบวา่ � เหตุ ไฉนท่านทัง้
หลายจึงรอ้งไห้และทําให้ข้าพเจ้าชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้าเต็มใจ
พรอ้มท่ีจะไปให้เขาผูกมัดไว้อยา่งเดียวก็ หามิได้  แต่ เต็มใจ
พรอ้มจะตายท่ีในกรุงเยรูซาเล็ มด ้วยเพราะเหน็แก่พระนาม
ของพระเยซู เจ้า �

จากเมืองซีซารยีาไปท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม
14 เม่ือท่านไม่ยอมฟังตามคําชกัชวน เราก็หยุดพูดและ

กล่าววา่ � ขอให ้เป็นไปตามพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด�
15 ภายหลังวนัเหล่าน้ันเราก็จัดแจงข้าวของ และขึ้นไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม 16 สาวกบางคนท่ีมาจากเมืองซีซาร ียาก ็ ได้ 
ไปกับเราด้วย เขานําเราไปหาคนหน่ึงชื่อมนาสันชาวเกาะ
ไซปรสั เป็นสาวกเก่าแก่  ให ้เราอาศัยอยู่กับคนน้ัน 17 เม่ือ
เรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พวกพี่น้องก็รบัรองเราไว ้ด้วย
ความยนิดี 

เปาโลปฏิญาณตัวไว้
18 ครั ้นร ุ่ง ขึ้น เปาโล กับ เรา ทัง้ หลาย จึง เข้าไป หา ยาก

อบ และพวกผู้ปกครองก็ อยู ่ พร ้อมกั นที ่ น่ัน 19 เม่ือเปาโล
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คํานั บท ่านเหล่าน้ันแล้ว จึงได้ กล ่าวถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวง
ตามลําดับ ซ่ึงพระเจ้าทรงโปรดกระทําในหมู่ คนต่างชาติ 
โดยการปรนนิบั ติ ของ ท่าน 20 ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิ จึง
สรรเสรญิองค์ พระผู้เป็นเจ้า และกล่าวแก่เปาโลวา่ � พี่  เอย๋ 
ท่านเห ็นว ่ามีพวกยวิสั กก ่ีพันคนท่ี เชื่อถือ และทุกคนย ังม ี
ใจรอ้นรนในการถือพระราชบัญญั ติ 21 เขาทัง้หลายได้ยนิถึง
ท่านวา่ ท่านได้สัง่สอนพวกย ิวท ัง้ปวงท่ี อยู ่ในหมู่ชนต่างชาติ 
ให ้ละทิง้โมเสส และวา่ไม่ต้องให ้บุ ตรของตนเข้าสุ หน ัตหรอื
ประพฤติตามธรรมเนียมเก่าน้ัน 22 เรือ่งน้ันเป็นอยา่งไร คน
เป็ นอ ันมากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทัง้หลายจะได้ย ิ
นว ่าท่านมาแล้ว 23  เหตุ ฉะน้ันจงทําอยา่งน้ี ตามท่ี เราจะบอก
แก่ ท่าน คือวา่เรามีชายส่ี คนที ่ ได้ ปฏิญาณตัวไว้ 24 ท่านจง
พาคนเหล่าน้ันไปชาํระตัวด้วยกั นก ับเขาและเสียเงนิแทน
เขา เพื่อเขาจะได้โกนศีรษะ คนทัง้หลายจึงจะรู้วา่ความท่ี
เขาได้ยนิถึงท่านน้ันเป็นความเท็จ  แต่ ท่านเองดําเนินชวีติ
ให ้มี ระเบียบและรกัษาพระราชบัญญั ติ  อยู ่ ด้วย 25  แต่ ฝ่าย
คนต่างชาติ ท่ี เชื่อน้ัน เราได้ เข ียนจดหมายตัดสิ นม ิ ให ้เขาถือ
เชน่น้ัน  แต่  ให ้เขาทัง้หลายงดไม่รบัประทานของซ่ึ งบ ูชาแก่ รู 
ปเคารพ  ไม่ รบัประทานเลื อด  ไม่ รบัประทานเน้ือสัตว ์ท่ี รดัคอ
ตาย และไม่ ล่วงประเวณี � 26 เปาโลจึงพาส่ีคนน้ันไป และว ั
นร ุ่งขึ้นได้ชาํระตัวด้วยกั นก ับเขา  แล ้วจึงเข้าไปในพระวหิาร
ประกาศว ันที ่การชาํระน้ันจะสําเรจ็ จนถึงว ันที ่จะนําเครือ่ง
บูชามาถวายเพื่อคนเหล่าน้ันทุกคน

เปาโลถูกพวกย ิวท ่ีโกรธแค้นจั บก ุมในพระว ิหาร 
27 ครัน้เกือบจะสิน้เจ็ดวนัแล้ว พวกย ิวท ่ีมาจากแควน้

เอเชยี เม่ือเหน็เปาโลในพระวหิารจึงยุยงประชาชน  แล ้วจับ
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เปาโล 28 รอ้งวา่ � ชนชาติ อสิราเอลเอย๋ จงชว่ยกันเถิด คน
น้ีเป็นผู้ ท่ี  ได้ สอนคนทัง้ปวงทุกตําบลให้เป็นศั ตรู ต่อชนชาติ
ของเรา ต่อพระราชบัญญั ติ และต่อสถานท่ี น้ี และยิง่กวา่น้ั 
นอ ีก เขาได้พาคนชาวกรกีเข้ามาในพระวหิารด้วย จึงทําให ้
ท่ี  บรสุิทธิ ์ น้ี เป็นมลทิน� 29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่าน้ันเหน็
โตรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซั สอย ู่กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาด
วา่เปาโลได้พาคนน้ันเข้ามาในพระว ิหาร ) 30  แล ้วคนทัง้เมือ
งก็ฮ ือก ันขึ้น คนทัง้หลายก็วิง่เข้าไปรวมกัน และจับเปาโล
ลากออกจากพระว ิหาร  แล้วก็  ปิดประตู เสียทั นที 31 เม่ือเขา
กําลังหาชอ่งจะฆ่าเปาโล ข่าวน้ันลือไปยงันายพันกองทัพ
วา่  กรุ งเยรูซาเล็มเกิดการวุน่วายขึ้นทัง้เมือง 32 ในทันใดน้ัน
นายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายรอ้ยวิง่ลงไปยงัคนทัง้
ปวง เม่ือเขาทัง้หลายเหน็นายพั นก ับพวกทหารมาจึงหยุดตี
เปาโล

นายพันชนชาติโรมได้ ใช ้ โซ่ ล่ามเปาโลไว้
33นายพันจึงเข้าไปใกล้ แล ้วจับเปาโลสัง่ใหเ้อาโซ่สองเส้น

ล่ามไว้  แล ้วถามวา่ ท่านเป็นใครและได้ทําอะไรบ้าง 34 บาง
คนในหมู่คนเหล่าน้ั นร ้องวา่อยา่ง น้ี บางคนวา่อยา่ง น้ัน
เม่ือนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ ได้ เพราะวุน่วายมาก
จึงสัง่ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 35 ครัน้มาถึ งบ ันได
แล้ว พวกทหารจึงยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ปวงกําลังคอย
ทํารา้ย 36 ด้วยคนทัง้ปวงเหล่าน้ันตามไปรอ้งวา่ �จงเอา
เขาไปฆ่าเสีย� 37 เม่ือพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรม
ทหาร เปาโลจึงกล่าวแก่นายพั นว ่า �ข้าพเจ้าจะพู ดก ั บท ่าน
สักหน่อยได้ หรอื � นายพันจึงถามวา่ � เจ้ าพูดภาษากรกีเป็น
หรอื 38  เจ้ าเป็นชาวอยีปิต์ซ่ึงได้ก่อการกบฏแต่ ก่อน และพา
พวกฆาตกรส่ีพันคนเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารมิ ใช ่ หรอื � 39  
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แต่ เปาโลตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนยวิซ่ึงเกิดในเมืองทารซั์ส
แควน้ซีลี เซ ีย  ไม่ใช ่พลเมืองของเมืองยอ่มๆ ข้าพเจ้าขอท่าน
อนญุาตให ้พู  ดก ับคนทัง้ปวงสักหน่อย� 40 ครัน้นายพั นอน 
ุญาตแล้ว เปาโลจึงยนือยู ่ท่ี บันไดโบกมือให้คนทัง้ปวง เม่ือ
คนทัง้ปวงน่ิงเงยีบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษา
ฮบีรู วา่ 

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยวิฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของ

ตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)
1�ท่านทัง้หลาย  พี่ น้องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟังคํา

ใหก้ารซ่ึงข้าพเจ้าจะแก้ คดี  ให ้ท่านฟัง  ณ  บัดน้ี � 2 (ครัน้เขา
ทัง้หลายได้ยนิท่านพูดภาษาฮบีรู เขาก็ยิง่เงยีบลงกวา่ก่อน
เปาโลจึงกล่าววา่� 3 � ท่ี  จร ิงข้าพเจ้าเป็นยวิ  เก ิดในเมือง
ทารซั์สแควน้ซีลี เซ ีย  แต่  ได้ เติบโตขึ้นในเมืองน้ี และได้เล่า
เรยีนกั บท ่านอาจารย์กามาลิเอล ตามพระราชบัญญั ติ ของ
บรรพบุรุษของเราโดยถ่ีถ้วนทุกประการ จึ งม ีใจรอ้นรนใน
การปรนนิบั ติ  พระเจ้า เหมือนอยา่งท่านทัง้หลายในทุกวนั
น้ี 4 ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทัง้หลายท่ีถือในทางน้ีจนถึงตาย
และได้ผูกมัดเขาจําไว้ในคุกทัง้ชายและหญิง 5  ตามท่ี มหา
ปุโรห ิตก ับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้า
ได้ ถือหนังสือจากท่านผู้ น้ันไปยงัพวกพี่ น้อง และได้ เดิน
ทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับมัดคนทัง้หลายพามายงักรุง
เยรูซาเล็มให้ทําโทษเสีย 6 ต่อมาเม่ือข้าพเจ้ากําลังเดินทาง
ไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเท่ียง ในทันใดน้ั 
นม ีแสงสวา่งกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 7 ข้าพเจ้าจึงล้ม
ลงท่ี ดิ นและได้ยนิพระสุรเสียงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เซาโล
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เซาโลเอย๋  เจ้ าข่มเหงเราทําไม� 8 ข้าพเจ้าจึงทูลตอบวา่
� พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ใด �  พระองค์ จึงตรสั
กับข้าพเจ้าวา่ �เราคือเยซูชาวนาซาเรธ็ซ่ึงเจ้าข่มเหงน้ัน�
9 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ี อยู ่กับข้าพเจ้าได้ เห ็นแสงสวา่งน้ันและ
ตกใจกลัว  แต่ พระสุรเสียงท่ีตรสักับข้าพเจ้าน้ันเขาหาได้ยนิ
ไม่ 10ข้าพเจ้าจึงทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้อง
ทําประการใด�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ � 
เจ้ าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัส และท่ีน่ันเขาจะบอก
เจ้าให ้รู ้ถึงการทุกสิง่ซ่ึงได้กําหนดไว ้ให ้ เจ้ าทําน้ัน� 11 เม่ือ
ข้าพเจ้าเหน็อะไรไม่ ได้ เน่ืองจากพระรศัมีอนัแรงกล้าน้ัน  
คนที ่ มาด ้วยกั นก ับข้าพเจ้าก็จู งม ือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมือง
ดามัสกัส 12  มี คนหน่ึงชื่ออานาเนีย เป็นคนมี ศร ัทธามาก
ตามพระราชบัญญั ติ และมีชื่อเสียงดีท่ามกลางพวกย ิวท 
ัง้ปวงท่ี อยู ่ ท่ี น่ัน 13  ได้ มาหาข้าพเจ้าและยนือยู ่ใกล้  กล ่าว
แก่ข้าพเจ้าวา่ � พี่ เซาโลเอย๋ จงเหน็ได้ อ ีกเถิด� ข้าพเจ้า
จึง เหน็ ท่าน ได้ ใน เวลา น้ัน 14 ท่าน จึง กล่าว วา่ �พระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้  ประสงค์ จะให้
ท่านรูจั้กน้ําพระทัยของพระองค์  ให ้ท่านเหน็พระองค์ ผู้ ชอบ
ธรรมและให ้ได้ ยนิพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์
15 เพราะวา่ ท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ ให ้คนทัง้ปวง
ทราบถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงท่านเหน็และได้ยนิน้ัน 16  เดีย๋วน้ี ท่าน
จะรอชา้อยู ่ทําไม จงลุกขึ้ นร ับบัพติศมา ด้วยออกพระนาม
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย�

พระเจ้าทรงเตือนเปาโลใหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
17 ต่อมาเม่ือข้าพเจ้ากลับมายงักรุงเยรูซาเล็มและกําลัง

อธษิฐานอยูใ่นพระว ิหาร ข้าพเจ้าก็เคลิม้ไป 18 และได้ เห ็นพ
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ระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงรบีออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
โดยเรว็ ด้วยวา่เขาจะไม่รบัคําของเจ้าซ่ึ งอ ้างพยานถึงเรา�
19 ข้าพเจ้าจึงทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า คนเหล่าน้ันทราบอยู ่
วา่ ข้าพระองค์ ได้ จับคนทัง้หลายท่ีเชื่อในพระองค์ไปใส่ คุ 
กและเฆ่ียนตีตามธรรมศาลาทุกแหง่ 20 และเม่ือเขาทําให้
โลหติของสเทเฟนพยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ตกน้ัน ข้า
พระองค์ ได้ ยนือยู ่ใกล้ และเหน็ชอบในการประหารเขาเสีย
น้ันด้วย และข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเส้ือผ้าของคนท่ีฆ่าสเท
เฟนน้ัน� 21  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงไปเถิด เรา
จะใช ้ให ้ เจ้ าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� � 22 เขาทัง้หลายได้
ฟังเปาโลกล่าวแค่ น้ี  แล้วก็ รอ้งเสียงดังวา่ �เอาคนเชน่น้ี
ไปจากแผ่นดินโลก  ไม่ ควรจะให้เขามี ช ีวิตอยู�่ 23 เม่ือเขา
ทัง้หลายกําลังโห่รอ้งและถอดเส้ือเอาผงคลี ดิ นซัดขึ้นไปใน
อากาศ

เปาโลซ่ึงเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆ่ียน
24 นายพันจึงสัง่ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสัง่

ให ้ไต่ สวนโดยการเฆ่ียน เพื่อจะได้ รู ้วา่เขารอ้งปรกัปราํท่าน
ด้วยเหตุประการใด 25 ครัน้เอาเชอืกหนั งม ัดเปาโล ท่านจึง
ถามนายรอ้ยซ่ึงยนือยู ่ท่ี น่ั นว ่า �การท่ีจะเฆ่ียนคนสัญชาติ
โรมก่อนพิพากษาปรบัโทษน้ันถูกต้องตามกฎหมายหรอื�
26 เม่ือนายรอ้ยได้ยนิแล้ว จึงไปบอกนายพั นว ่า �ท่านจะ
ทําอะไรน่ัน คนน้ันเป็นคนสัญชาติ โรม � 27 ฝ่ายนายพันจึง
ไปหาเปาโลถามวา่ �ท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรอื จงบอก
เราเถิด� เปาโลจึงตอบวา่ � ใช ่ แล้ว � 28 นายพันจึงตอบ
วา่ �ซ่ึงเราเป็นคนสัญชาติโรมได้ น้ัน เราต้องเสียเงนิมาก�
เปาโลจึงตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิด�
29ขณะน้ันคนทัง้หลายท่ีจะไต่สวนเปาโลก็ ได้ ละท่านไปทั นที 
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และนายพันเม่ือทราบวา่ เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจ
กลัวเพราะได้มัดท่านไว้ 30 ครั ้นว ั นร ุ่งขึ้นนายพันอยากรู ้แน่ว 
่าพวกยวิได้ กล ่าวหาเปาโลด้วยเหตุ ใด จึงได้ถอดเครือ่งจํา
เปาโล สัง่ให้พวกปุโรหติใหญ่กับบรรดาสมาชกิสภาประชุม
กัน  แล ้วพาเปาโลลงไปใหย้นือยูต่่อหน้าเขาทัง้หลาย

23
เปาโลต่อหน้าสภา

1 ฝ่ายเปาโลจึงเพ่ งด พูวกสมาชกิสภาแล้วกล่าววา่ �ท่าน
พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าได้ ประพฤติ ต่อพระพักตร์พระเจ้า
ล้วนแต่ตามใจวนิิจฉัยผิดชอบอนัดีจนถึงทุกวนัน้ี� 2 อานา
เนียผู้เป็นมหาปุโรหติจึงสัง่คนท่ียนือยู ่ใกล้  ให ้ตบปากเปาโล
3 เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านวา่ �พระเจ้าจะทรงตบเจ้า  ผู้ เป็น
ผนัง ท่ีฉาบด้วยปูนขาว  เจ้ า น่ังพิพากษาข้าตามพระราช
บัญญั ติ และยงัสัง่ใหเ้ขาตบข้าซ่ึงเป็นการผิดพระราชบัญญั 
ติ  หรอื � 4คนทัง้หลายท่ียนือยู ่ท่ี น่ันจึงถามวา่ � เจ้ าพูดหยาบ
คายต่อมหาปุโรหติของพระเจ้าหรอื� 5 เปาโลจึงตอบวา่ � พี่ 
น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ท่านเป็นมหาปุโรหติ ด้วย
มีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �อยา่พูดหยาบชา้ต่อผู้ปกครองชนชาติ
ของเจ้าเลย� � 6 ครัน้เปาโลเห ็นว ่า  ผู้  ท่ีอยู ่ในประชุมสภา
น้ันเป็นพวกสะดู สี ส่วนหน่ึงและพวกฟาร ิสี  ส่วนหน่ึง ท่านจึง
รอ้งขึ้นต่อหน้าท่ีประชุมวา่ �ท่านพี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้า
เป็นพวกฟาร ิสี และเป็นบุตรชายของพวกฟาร ิสี  ท่ี ข้าพเจ้า
ถูกพิจารณาพิพากษาน้ี ก็ เพราะเรือ่งความหวงัวา่  มี การ
เป็นขึ้นมาจากความตาย� 7 เม่ือท่านกล่าวอยา่งน้ันแล้ว
พวกฟาร ิสี กับพวกสะดู สี  ก็  เก ิดเถียงกันขึ้น และท่ีประชุมก็
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แตกเป็นสองพวก 8 ด้วยพวกสะดู สี  ถือวา่ การท่ีเป็นขึ้นมา
จากความตายน้ันไม่ มี และทูตสวรรค์หรอืวญิญาณก็ ไม่มี  
แต่ พวกฟาร ิสี ถือวา่มี ทัง้น้ัน 

เปาโลก่อให ้เก ิดการแตกแยกในพวกฟาร ิสี และพวกสะ
ดู สี 

9  แล้วก็ อื้ ออ ึงเกิดโกลาหล และพวกธรรมาจารย์บางคน
ท่ี อยู ่ฝ่ายพวกฟาร ิสี  ก็  ลุ กขึ้นเถียงวา่ �เราไม่ เห ็ นว ่าคนน้ี มี 
ความผิดอะไร  แต่ ถ้าวญิญาณก็ ดี หรอืทูตสวรรค์ ก็ดี  ได้  พู  ดก 
ับเขา พวกเราอยา่ต่อสู้กับพระเจ้าเลย� 10 เม่ือการโต้เถียง
กั นร ุนแรงขึ้น นายพันกลั วว ่าเขาจะยื้อแยง่จับเปาโลฉีกเสีย
ท่านจึงสัง่พวกทหารให้ลงไปรบัเปาโลออกจากหมู่พวกน้ัน
พาเข้าไปไวใ้นกรมทหาร

 องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ให ้เปาโลเกิดความมัน่ใจวา่ท่านจะ
เป็นพยานในกรุงโรม

11 ในเวลากลางคื นว ันน้ันเอง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงยนื
อยู่กับเปาโลตร ัสว ่า �เปาโลเอย๋  เจ้ าจงมีใจกล้าเถิด เพราะ
วา่เจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉันใด  เจ้ าจะ
ต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉันน้ัน�

คนมากกวา่ส่ี สิ บคนสบถสาบานวา่จะฆ่าเปาโล
12 ครัน้เวลารุง่เชา้พวกยวิบางคนได้สมทบกันปฏิญาณ

ตั วว ่า เขา ทัง้ หลาย จะ ไม่ กิน จะ ไม่ ด่ืม อะไร กวา่ จะ ได้ ฆ่า
เปาโล เสีย 13  คนที ่รว่ม กัน ปอง รา้ย น้ั นม ีกวา่ ส่ี สิ บคน
14 คนเหล่าน้ันจึงไปหาพวกปุโรหติใหญ่กับพวกผู้ ใหญ่  กล่าว
วา่ �พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอยา่งแข็งแรงวา่จะไม่รบั
ประทานอาหารจนกวา่จะได้ฆ่าเปาโลเสีย 15  ฉะน้ัน  บัดน้ี 
ท่านทัง้หลายกับพวกสมาชกิสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจวา่
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พวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทัง้หลายพรุง่น้ี
เพื่อจะได้ซักถามความให ้ถ้วนถ่ี ยิง่กวา่แต่ ก่อน ฝ่ายพวก
ข้าพเจ้าจะได้เตรยีมตัวไว ้พร ้อมท่ีจะฆ่าเปาโลเสียเม่ือยงั
ไม่ทันจะมาถึง� 16  แต่  บุ ตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยนิ
เรือ่งซ่ึงเขาคอยทํารา้ยน้ัน จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่
เปาโล 17 เปาโลจึงเรยีกนายรอ้ยคนหน่ึงมากล่าววา่ �ขอพา
ชายหนุ่มคนน้ีไปหานายพันด้วย เพราะเขามีเรือ่งท่ีจะแจ้ง
ให ้ทราบ � 18  เหตุ ฉะน้ันนายรอ้ยจึงรบัตัวชายหนุ่มคนน้ัน
ไปหานายพันกล่าววา่ �เปาโลผู้ ถู กขังอยู่น้ันเรยีกข้าพเจ้า  
ขอให ้พาชายหนุ่มคนน้ีมาหาท่าน เพราะเขามีเรือ่งท่ีจะแจ้ง
ใหท่้านทราบ� 19 นายพันจึงจู งม ือชายน้ันไปแต่ ลําพัง  แล 
้วถามวา่ � เจ้ าจะแจ้งความอะไรแก่ เรา � 20 เขาจึงตอบวา่
�พวกยวิตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยงัสภาเวลา
พรุง่น้ี ทําเสมือนวา่จะไต่สวนเรือ่งเขาให ้ถ้วนถ่ี ยิง่กวา่แต่ 
ก่อน 21  แต่ ท่านอยา่ฟังเขา เพราะวา่ในพวกเขาน้ั นม ีกวา่
ส่ี สิ บคนคอยปองรา้ยต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตั วว ่าจะไม่
กินหร ือด ่ืมอะไรจนกวา่จะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดีย๋วน้ีเขา
พรอ้มแล้ว กําลังคอยรบัคําสัญญาจากท่าน� 22 นายพันจึง
ใหช้ายหนุ่ มน ัน้ไป กําชบัวา่ �อยา่บอกผูใ้ดให ้รู ้ วา่  เจ้ าได้ แจ ้ง
ความเรือ่งน้ี แก่  เรา �

เขาลอบนําเปาโลไปยงัเมืองซีซาร ียา 
23 ฝ่ายนายพันจึงเรยีกนายรอ้ยสองคนมาสัง่วา่ �จงจัด

พลทหารสองรอ้ยกับทหารม้าเจ็ดสิบคน และทหารหอก
สองรอ้ย  ให้พร ้อมในเวลาสามทุ่มคื นว ันน้ีจะไปยงัเมืองซี
ซาร ียา 24 และจงจัดสัตว ์ให ้เปาโลขี่ จะได้ป้องกันส่งไปยงั
เฟลิกส์ ผู้ วา่ราชการเมือง� 25  แล ว้นายพันจึงเขียนจดหมาย
มีใจความดังต่อไปน้ี 26 �คลาวดิอสัลี เซ ียสเรยีนเจ้าคุณเฟลิ
กส์ ท่านผูว้า่ราชการทราบ 27พวกยวิได้จับคนน้ี ไว ้และเกือบ
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จะฆ่าเขาเสียแล้ว  แต่ ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปชว่ยเขาไว ้ได้ 
ด้วยข้าพเจ้าได้ เข ้าใจวา่เขาเป็นคนสัญชาติ โรม 28 ข้าพเจ้า
อยากจะทราบเหตุ ท่ี พวกยวิฟ้องเขา ข้าพเจ้าจึงพาเขาไป
ยงัสภาของพวกยวิ 29 ข้าพเจ้าเห ็นว ่าเขาถูกฟ้องในเรือ่ง
อนัเก่ียวกับกฎหมายของพวกยวิ  แต่  ไม่มี ข้อหาท่ีเขาควรจะ
ตายหรอืควรจะต้องจําไว้ 30 เม่ื อม ีคนบอกข้าพเจ้าให้ทราบ
วา่พวกยวิมีการปองรา้ยคนน้ี ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่าน
ที เดียว  แล ้วได้สัง่ให้พวกโจทก์ไปวา่ความกับเขาต่อหน้า
ท่าน  สวสัดี � 31 ดัง น้ันในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพา
เปาโลไปถึงเมืองอนัทิปาตรส์ี ตามคําสัง่ 32 ครั ้นร ุ่งเชา้เขาให้
ทหารม้าไปส่งเปาโล  แล ้วเขาก็ กล ับไปยงักรมทหาร 33 ครัน้
ทหารม้าไปถึงเมืองซีซารยีาแล้ว จึงส่งจดหมายให ้แก่  ผู้ วา่
ราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว ้ให ้ท่านด้วย 34 เม่ือผู้วา่
ราชการเมืองได้อา่นจดหมายแล้ว จึงถามวา่เปาโลมาจาก
แควน้ไหน เม่ือท่านทราบวา่มาจากซีลี เซ ีย 35 ท่านจึงกล่าว
วา่ �เม่ือพวกโจทก์มาพรอ้มกันแล้ว เราจะฟังคําใหก้ารของ
เจ้า� ท่านจึงสัง่ให ้คุ มเปาโลไปไว ้ท่ี ศาลปร ีโทเร ียมของเฮ
โรด

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ ผู้ วา่ราชการเมือง

1 ครัน้ล่วงไปได้ หา้ว ัน อานาเนียมหาปุโรหติจึงลงไปกับ
พวกผู้ ใหญ่ และนักพูดคนหน่ึงชื่อเทอรทู์ลลัส เขาเหล่าน้ี ได้ 
ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ราชการเมือง

นักพูดเทอรทู์ลลัสได้ กล ่าวหาเปาโล
2 ครัน้เรยีกเปาโลเข้ามาแล้ว เทอร์ทูลลัสจึงเริม่ฟ้องวา่

�ท่านเจ้าคุณเฟลิกส์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายได้ มี ความสงบ
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สุขยิง่นัก เพราะท่านให ้มี การปรบัปรุ งอ ันเป็นคุณประโยชน์ 
แก่  ชาติ  น้ี โดยการ คุ้มครองของท่าน 3 ข้าพเจ้าทัง้หลายร ั
บอย ู่ ทุ กประการทุกแห ่งด ้วยจิตกตัญญูเป็ นที ่ ยิง่ 4  แต่ เพื่ 
อม ิ ให ้ท่านป่วยการมากไป ข้าพเจ้าขอความกรุณาโปรดฟัง
ข้าพเจ้าสักหน่อยหน่ึง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้หลายเห ็นว ่า ชาย
คนน้ีเป็นคนพาลยุยงพวกย ิวท ้ังหลายให ้เก ิดการวุน่วายทัว่
พิ ภพ และเป็นตัวการของพวกนาซาเรธ็น้ัน 6 กับอกีนัยหน่ึง
เขาหมายจะทําให้พระวหิารเป็นมลทิน ข้าพเจ้าทัง้หลายจึง
จับเขาไว้ และก็คงจะได้พิพากษาเขาตามกฎหมายของพวก
ข้าพเจ้า 7  แต่ นายพันลี เซ ียสได้มาใช้อาํนาจแยง่ตัวเขาไป
เสียจากมือของเรา 8 และสัง่ ให ้โจทก์ มาฟ้องเขาต่อหน้า
ท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ วา่ ข้อกล่าว
หาของพวกข้าพเจ้าจรงิหรอืไม่� 9 ฝ่ายพวกยวิจึงสนับสนนุ
คํากล่าวหาด้วยยนืย ันว ่าเป็นจรงิอยา่งน้ัน

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถู กค ุมตัวไว้
10 เม่ือ ผู้ วา่ ราชการ เมือง ทํา สําคัญ ให้ เปาโล พูด ท่าน

จึง เรยีน วา่ �เน่ืองจาก ท่ี ข้าพเจ้า ได้ ทราบ วา่ ท่าน เป็น ผู้
พิพากษา แก่ ชาติ  น้ี หลาย ปี แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ ขอ แก้ คดี 
ของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจ 11 ท่านสืบทราบได้ วา่  ตัง้แต่ 
ข้าพเจ้า ขึ้น ไป นมัสการ ใน กรุง เย รู ซา เล็ มน ้ัน ยงั ไม่ เก ิน
สิบ สอง วนั 12 เขา ไม่ ได้  เห ็นข้าพ เจ้า เถียง กั นก ับ ผู้ หน ่ึง
ผู้ ใด หรอื ยุยงประชาชนให ้วุน่วาย  ไม่ วา่ ในพระว ิหาร ใน
ธรรมศาลาหรอื ในเมือง 13  เหตุการณ์ ทัง้ปวง ท่ี เขา กําลัง
ฟ้อง ข้าพเจ้า น้ี เขา พิ สู จน ์ ไม่ ได้ 14  แต่ วา่ ข้าพเจ้า ขอรบั
ต่อ หน้า ท่าน อยา่ง หน่ึง คือ ตาม ทาง น้ั นที ่ เขา ถือวา่ เป็น
ลัทธ ินอกรตี ข้าพเจ้า นมัสการ พระเจ้า แหง่ บรรพบุรุษ ทัง้
หลาย ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ถือ คํา ซ่ึ งม ี เข ียน ไว้ ใน
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พระราชบัญญั ติ และในคัมภีรข์องศาสดาพยากรณ์ ทัง้หมด 
15 ข้าพเจ้ามีความหวงัใจในพระเจ้าตามซ่ึงเขาเองก็ มี ความ
หวงัใจด้วย คือหวงัใจวา่คนทัง้ปวงทัง้คนท่ีชอบธรรมและ
คนท่ี ไม่ ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตาย 16 ในข้อน้ี
ข้าพเจ้าอุตส่าห ์ประพฤติ ตามใจวนิิจฉัยผิดชอบท่ีปราศจาก
ผิดต่อพระเจ้าและต่ อมนษุย ์ 17 ครัน้ ล่วงมาหลายปี แล้ว 
ข้าพเจ้า นําทานและเครือ่ง บูชามายงัชนชาติของข้าพเจ้า
18 คราวน้ั นม ีพวกยวิบางคนท่ีมาจากแควน้เอเชยีได้พบ
ข้าพเจ้าในพระว ิหาร เม่ือข้าพเจ้าชาํระตัวแล้ว เขามิ ได้ พบ
ข้าพเจ้าอยูกั่บหมู่คนหรอืทําวุน่วาย 19 ถ้าคนเหล่าน้ั นม เีรือ่ง
อะไรท่ีจะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านท่ี น่ี  
แล้ว 20 หรอืขอให้คนเหล่าน้ีเองกล่าวเรือ่งความผิดท่ีเขา
เหน็ เม่ือข้าพเจ้ายนือยู่ ต่อหน้าสภา 21 เวน้ไว ้แต่ ข้อเดียว
ซ่ึงข้าพเจ้าได้รอ้งขึ้นในท่ามกลางเขาวา่ � วนัน้ี ข้าพเจ้าถูก
พิจารณา พิพากษา ต่อ หน้า ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ เหตุ เรือ่ง
การเป็นขึ้นมาจากความตาย� � 22 เม่ือเฟลิกส์ ได้ ยนิสิง่
เหล่า น้ี ท่านก็ เล่ือนการพิจารณาไว ้ก่อน เพราะท่านได้ รู ้
เรือ่งของทาง น้ัน ถ่ีถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าววา่ �เม่ือ ลี เซ ีย
สนายพันลงมา เราจะชาํระความของเจ้า� 23 เฟลิกส์สัง่
นายรอ้ยให ้คุ มตัวเปาโลไว้  แต่ ลดหยอ่นการกวดขันบ้าง  ไม่  
ให ้หา้มผู้ใดท่ีเป็นผู้ ท่ี  รู ้จั กก ั บท ่านท่ี จะเข้ ามาปรนนิบั ติ หรอื
เยีย่มเยยีน

เปาโลได้ กล ่าวอกีครัง้หน่ึง
24 เม่ือ ล่วงมาได้หลายวนัแล้วเฟลิกส์ มาก ับภรรยาชื่อ

ดรู สิ ลลาผู้ เป็นชาติ ยวิ ท่านให้เรยีกเปาโลมา  แล ้วได้ฟัง
เปาโลกล่าวเรือ่งความเชื่อในพระครสิต์ 25 ขณะเม่ือเปาโล
อา้งถึงความชอบธรรม ความอดกลัน้ใจทางกาม และการ
พิพากษาซ่ึงจะมาเบื้องหน้าน้ัน เฟลิกส์ ก็  กล ัวจนตัวสัน่ จึง
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พูดวา่ � คราวน้ี จงไปก่อนเถอะ เม่ือเรามี โอกาส เราจะเรยีก
ท่านมาอกี� 26  อ ีกนัยหน่ึงเฟลิกส์หวงัใจวา่ เปาโลจะให้เงนิ
สินบนแก่ ท่าน เพื่อท่านจะได้ปล่อยเปาโล  เหตุ ฉะน้ันท่านจึง
เรยีกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ 27  แต่ เม่ือสองปีล่วงไปแล้ว
ปอรสิอสัเฟสทัสมารบัราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะ
ได้ความชอบจากพวกยวิจึงทิง้เปาโลไวใ้นคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล

1 เม่ือเฟสทัสเข้ารบัตําแหน่งราชการได้สามวนัแล้ว จึง
ออก จาก เมือง ซี ซา รียา ขึ้น ไป ยงั กรุง เยรูซาเล็ม 2 มหา ปุ
โรห ิตก ับคนสําคัญๆในพวกยวิมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และ
ได้วงิวอนท่าน 3  ขอให ้ กรุ ณาเขาโดยสัง่ให้ส่งเปาโลมายงั
กรุงเยรูซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง
4 ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบวา่ เปาโลน้ันควรจะถู กค ุมไว้ในเมือง
ซีซาร ียา และอกีหน่อยหน่ึงท่านเองก็จะกลับไปยงัเมืองน้ัน
5 ท่านจึงวา่ �ถ้าเปาโลมีความผิ ดอย ่างหน่ึงอยา่งใด  ให ้ ผู้ ใด
ในพวกท่านท่ีสามารถลงไปด้วยกั นก ับเรายื่นฟ้องเอาเถิด�
6 เม่ือท่านพักอยู ่ท่ี น่ันเกินกวา่สิบวนัแล้ว  ก็ได้ ลงไปยงัเมือง
ซีซาร ียา ครั ้นร ุ่งขึ้นท่านจึงน่ั งบ ัลลั งก ์ พิพากษา และสัง่ให้
พาเปาโลเข้ามา 7ครัน้เปาโลเข้ามาแล้ว พวกย ิวท ีล่งมาจาก
กรุงเยรูซาเล็มก็ยนืล้อมไว ้รอบ และกล่าวความอุกฉกรรจ์ 
ใส่ เปาโลหลายข้อ  แต่  พิสูจน์  ไม่ได้ 8 เปาโลจึงแก้ คดี เองวา่
�ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทําอะไรผิดกฎหมายของพวกยวิ หรอืต่อ
พระว ิหาร หรอืต่อซี ซาร ์� 9 ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ความชอบ
จากพวกยวิจึงถามเปาโลวา่ � เจ้ าจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
ใหเ้ราชาํระความเรือ่งน้ี ท่ี น่ันหรอื�
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เปาโลอุทธรณ์ถึงซี ซาร ์
10 เปาโลตอบวา่ �ข้าพเจ้าก็กําลังยนือยู่ต่อหน้าบัลลั งก 

์พิพากษาของซี ซาร ์ อยู ่ แล้ว  ก็ สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้า
เสียท่ี น่ี  ตามท่ี ท่านทราบดี อยู ่ แล ้ วว ่า ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทํา
ผิดต่อพวกยวิ 11 เพราะถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําผิด หรอื
ได้กระทําอะไรท่ีควรจะมีโทษถึงตาย ข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ 
ขัดขืน  แต่ ถ้าเรือ่งท่ีเขาฟ้องข้าพเจ้าน้ันไม่ จร ิงแล้ว  ไม่มี  ผู้ 
ใดมีอาํนาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ถึง
ซี ซาร ์� 12 ฝ่ายเฟสทัสเม่ือพู ดก ั บท ่ีปรกึษาแล้วจึงตอบวา่ � 
เจ้ าได้ขออุทธรณ์ถึงซี ซาร ์ แล ้วหรอื  เจ้ าก็จะต้องไปเฝ้าซี ซาร ์
�

 อากร ิปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
13 ครัน้ ล่วง ไปหลายวนั  กษัตรยิ ์ อากร ิปปากับพระนาง

เบอรนิ์สก็เสด็จมาเยีย่มคํานับเฟสทัสยงัเมืองซีซาร ียา 14  
ขณะท่ี ท่านค้างอยู ่ท่ี น่ันหลายวนั เฟสทัสก็เล่าเรือ่งคดีของ
เปาโลให ้กษัตรยิ ์ฟังวา่ � มี ชายคนหน่ึงซ่ึงเฟลิกซ์ ได้ ขังทิง้ไว้
15 เม่ือข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหติใหญ่กับพวก
ผู้ ใหญ่ ของพวกยวิมาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขา
16ข้าพเจ้าจึงตอบพวกเขาวา่  ไม่ใช ่ธรรมเนียมของชาวโรมท่ี
จะมอบตัวจําเลยใหต้ายก่อนท่ี โจทก์ กับจําเลยมาพรอ้มหน้า
กัน และให้จําเลยมีโอกาสแก้ คดี ในข้อหาน้ัน 17 ครัน้พวก
เขามาถึงท่ี น่ี  แล้ว ข้าพเจ้าจึ งม ิ ได้ รอชา้ ในว ันร ุ่งขึ้นข้าพเจ้า
ได้ น่ั งบ ัลลั งก ์พิพากษาและสัง่ให้พาจําเลยเข้ามา 18 เม่ือ
พวกโจทก์ยนืขึ้น เขามิ ได้  กล ่าวหาจําเลยเหมือนท่ีข้าพเจ้า
คาดไว ้น้ัน 19 เป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรือ่ง ลัทธิ
ศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ่งคนหน่ึงท่ีชื่อเยซูซ่ึงตาย
แล้ว  แต่ เปาโลยนืย ันว ่ายงัเป็นอยู่ 20 เม่ือข้าพเจ้ายงังงงวย
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อยู่วา่จะพิจารณาปัญหาน้ันอยา่งไรดี จึงถามเปาโลวา่ จะ
ยอมขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มใหช้าํระความน้ั นที น่ั่นหรอืไม่ 21  
แต่ เม่ือเปาโลได้ อุทธรณ์  ขอให ้ขังไว ้เพื่อให ้ ออก ัสตัสตัดสิน
ข้าพเจ้าจึงสัง่ให ้คุ มขังเขาไว้จนกวา่จะส่งตัวไปถึงซี ซาร ์ ได้ 
� 22  อากร ิปปาจึงกล่าวแก่เฟสทั สว ่า �ข้าพเจ้าใคร่จะฟัง
คนน้ันด้วย� เฟสทัสจึงกล่าววา่ � พรุง่น้ี ท่านจะได้ฟังเขา�
23 ครั ้นว ั นร ุ่งขึ้นอากรปิปากับเบอร์นิสเสด็จมาพรอ้มด้วย
ราชบรพิารเป็ นที ่สงา่ผ่าเผยมาก จึงเข้าไปประทับในหอ้ง
พิจารณาพรอ้มกับนายพันและคนสําคัญๆทัง้หลายในนคร
น้ัน  แล ้วเฟสทัสจึงสัง่ใหพ้าเปาโลเข้ามา 24 เฟสทัสจึงกล่าว
วา่ �ท่านกษั ตร ิย ์อากร ิปปา และท่านทัง้หลายท่ี อยู ่ด้วยกั 
นที ่ น่ี ท่านทัง้หลายเหน็ชายคนน้ี ท่ี บรรดาพวกยวิได้วงิวอน
ข้าพเจ้าทัง้ในกรุงเยรูซาเล็มและท่ี น่ี ด้วยรอ้งวา่เขาไม่ควร
จะมี ช ีวิตอยู ่ต่อไป 25  แต่ ข้าพเจ้าเห ็นว ่าเขาไม่ ได้ ทําผิดสิง่
ไรท่ีควรจะต้องตาย และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึงออกั
สตัส ข้าพเจ้าตกลงใจวา่จะส่งเขาไป 26ข้าพเจ้าไม่ มี รายงาน
อะไรแน่ชดัเรือ่งคนน้ี ท่ี จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้า  เหตุ 
ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทัง้หลาย และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อพระพักตร์ของพระองค์  โอ  กษัตรยิ ์ 
อากร ิปปา หวงัวา่เม่ือไต่สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรือ่งพอท่ีจะ
ถวายรายงานไปได้ บ้าง 27 เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่า  ท่ี จะส่งแต่
จําเลยไป และมิ ได้ ส่งข้อหาไปด้วย  ก็ เป็นการเหลวไหลไม่ ได้
เรือ่ง �

26

เปาโลสู้ คดี และอุทธรณ์ไปยงัอากรปิปา
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1 ฝ่าย อา กรปิ ปา จึง ตรสั กับ เปาโล วา่ �เรา อนญุาต ให ้
เจ้ า ใหก้าร แก้ ข้อหา เอง ได้� เปาโล จึง ยื่ นม ืออ อก กล่าว
แก้ คดี  วา่ 2 �ท่า นกษั ตร ิย ์อากร ิป ปา เจ้าข้า ข้า พระองค์
ถือวา่ เป็น โอกาส ดี ท่ี  ได้  แก้ คดี ต่อ พระ พักตร ์พระองค์  วนั
น้ี ใน เรือ่ง ข้อ คดี ทัง้ ปวง ซ่ึง พวก ยวิ กล่าว หา ข้า พระองค์ 
น้ัน 3 โดย เฉพาะ เพราะ พระองค์ มี ความ รู ้ชาํนาญ ยิง่ ใน
บรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยวิแล้ว  
เหตุ ฉะน้ันขอพระองค์ ได้ โปรดทนฟังข้าพระองค์ 4 พวกย ิวท 
ัง้หลายก็ รู ้จักความเป็นอยู่ของข้าพระองค์ ตัง้แต่ เป็นเด็กมา
แล้ว คือตัง้แต่แรกข้าพระองค์ ได้  อยู ่ท่ามกลางชนชาติของ
ข้าพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม 5 เขารูจั้กข้าพระองค์ แต่ เดิม
มา ถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็ เป็นได้ วา่ข้าพระองค์ ดํารง
ชวีติ ตามพ วก ท่ี ถือ เครง่ครดั ท่ี สุด คือ เป็น พวก ฟา ร ิสี 6  
บัดน้ี ข้าพระองค์ ต้องมายนืให้พิจารณาพิพากษา  ก็ เน่ือง
ด้วยเรือ่ง มีความหวงั ใจ ในพระ สัญญา ซ่ึงพระเจ้า ได้ตรสั
แก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ น้ัน 7 พวกข้าพระองค์ สิ 
บสองตระกูลได้ อุตส่าห ์ ปรนนิบัติ พระเจ้าทัง้กลางวนักลาง
คืน ด้วยหวงัใจวา่จะบรรลุถึงความสําเรจ็ตามพระสัญญา
น้ัน ข้าแต่ กษัตรยิ ์ อากร ิปปา เพราะความหวงัใจอนัน้ีพวกยวิ
จึงฟ้องข้าพระองค์ 8  เหตุ ไฉนท่านทัง้หลายจึงพากันถือวา่
การท่ีพระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการท่ีเชื่อไม่ 
ได้ 9 ข้าพระองค์เคยได้คิดในใจของตนเองวา่ สมควรจะทํา
หลายสิง่ซ่ึงขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรธ็น้ัน
10  สิ ่งเหล่าน้ันข้าพระองค์ ได้ กระทําในกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือ
ข้าพระองค์รบัอาํนาจจากพวกปุโรหติใหญ่ แล้ว ข้าพระองค์ 
ได้ ขังว ิสุทธ ิชนหลายคนไว้ในคุก และครัน้เขาถูกลงโทษถึง
ตาย ข้าพระองค์ ก็  เหน็ดี  ด้วย 11 ข้าพระองค์ ได้ ทําโทษเขา
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บ่อยๆในธรรมศาลาทุกแหง่ และบังคับเขาให ้กล ่าวคําหมิน่
ประมาท และเพราะข้าพระองค์โกรธเขายิง่นัก ข้าพระองค์ 
ได้ ตามไปข่มเหงถึงเมืองในต่างประเทศ 12 ดัง น้ันเม่ือข้า
พระองค์กําลังไปยงัเมืองดามัสกัส  ได้ ถืออาํนาจและงานท่ี 
ได้ รบัมอบหมายจากพวกปุโรหติใหญ่ 13  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์
ในเวลาเท่ียงวนัเม่ือกําลังเดินทางไป ข้าพระองค์ ได้  เห ็นแสง
สวา่งกล้ายิง่กวา่แสงอาทิตย์ ส่องลงมาจากท้องฟ้า ล้อม
รอบข้าพระองค์กับคนทัง้หลายท่ีไปกับข้าพระองค์ 14 ครัน้
ข้าพระองค์กับคนทัง้หลายล้มคะมําลงท่ี ดิน ข้าพระองค์ ได้ 
ยนิพระสุรเสียงตรสัแก่ข้าพระองค์เป็นภาษาฮบีรู วา่ �เซา
โล เซาโลเอย๋  เจ้ าข่มเหงเราทําไม ซ่ึงเจ้าถีบประตั กก ็ยาก
นัก� 15 ข้าพระองค์ทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ 
ทรงเป็นผู้ ใด �  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เราคือเยซูซ่ึงเจ้าข่มเหง
16  แต่ วา่จงลุกขึ้นยนืเถิด ด้วยวา่เราได้ปรากฏแก่ เจ้ าเพื่อ
จะตัง้เจ้าไว ้ให ้เป็นผู้ รบัใช ้และเป็นพยานถึงเหตุ การณ์ ซ่ึง
เจ้าเหน็ และถึงเหตุ การณ์  ท่ี เราจะแสดงตัวเราเองแก่ เจ้ าใน
เวลาภายหน้า 17 เราจะชว่ยเจ้าใหพ้้นจากชนชาติ น้ี และจาก
คนต่างชาติ ท่ี เราจะใช ้เจ้ าไปหาน้ัน 18 เพื่อจะให ้เจ้ าเปิดตา
ของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวา่ง และ
จากอาํนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รบัการ
ยกโทษความผิดบาปของเขา และให ้ได้ รบัมรดกด้วยกั นก ับ
คนทัง้หลายซ่ึงถูกแยกตัง้ไว ้แล ้วโดยความเชื่อในเรา� 19  
โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ อากร ิปปา เม่ือเป็นเชน่น้ันแล้ว ข้าพระองค์
จึงเชื่อฟังนิ มิ ตซ่ึงมาจากสวรรค์ น้ัน 20  แต่ ข้าพระองค์ ได้  กล 
่าวสัง่สอนเขา ตัง้ต้ นที ่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แวน่แควน้ยูเดีย และแก่ ชาวต่างประเทศ  ให ้เขากลับใจ
ใหม่  ให ้หนัมาหาพระเจ้าและกระทําการซ่ึงสมกั บท ่ี กล ับ
ใจใหม่ แล้ว 21  เพราะเหตุน้ี พวกยวิจึงจับข้าพระองค์ ท่ี พระ
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ว ิหาร และพยายามหาชอ่งท่ีจะฆ่าข้าพระองค์ เสีย 22 เป็น
เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดชว่ยข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึ งม ี 
ช ีวติอยู่จนถึงทุกวนัน้ีและเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้ ใหญ่  ผู้น้อย 
ข้าพระองค์ ไม่  พู ดเรือ่งอื่นนอกจากเรือ่ง ซ่ึงบรรดาศาสดา
พยากรณ์กับโมเสสได้ กล ่าวไวว้า่จะมี ขึ้น 23 คือวา่พระครสิต์
จะ ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน และ พระองค์ จะ ทรง แสดง ความ
สวา่งแก่ชนอสิราเอลและแก่ คนต่างชาติ โดยท่ีทรงเป็นผู้
แรกซ่ึงคืนพระชนม์� 24 ครัน้เปาโลกําลังพูดแก้ คดี  อยา่ง
น้ัน เฟสทัสจึงรอ้งเสียงดังวา่ �เปาโลเอย๋  เจ้ าคลัง่ไปเสีย
แล้ว  เจ้ าเรยีนรูว้ชิามากจึงทําให ้เจ้ าคลัง่ไป� 25  แต่ เปาโล
กล่าววา่ �ท่านเฟสทัสเจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่ คลัง่เลย  แต่ วา่
ได้ พู ดคําแหง่ความจรงิและคําท่ี ปกติ ชนจะพูด 26 ด้วยวา่
ท่านกษั ตร ิย์ทรงทราบข้อความเหล่าน้ี ดี  แล้ว ข้าพระองค์
จึงกล้ากล่าวต่อพระพักตรข์องพระองค์ เพราะข้าพระองค์
เชื่อแน่ วา่  ไม่มี สักอยา่งหน่ึง ในบรรดาเหตุ การณ์  เหล่ าน้ั 
นที ่ ได้ พ้นพระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่าน้ั นม ิ ได้ 
กระทํากันในท่ีลับล้ี 27 ข้าแต่ กษัตรยิ ์ อากร ิปปา  พระองค์ เชื่อ
พวกศาสดาพยากรณ์ หรอืไม่ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบ
วา่พระองค์ เชื่อ � 28  อากร ิปปาจึงตรสั กับเปาโลวา่ �เรา
เกือบจะเป็ นคร ิสเตียนโดยคําชกัชวนของเจ้า� 29 เปาโล
จึงทูลวา่ �จําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า ข้าพระองค์ มี ความ
ปรารถนายิง่ นัก ท่ีจะให้ เป็นเหมือนอยา่งข้าพระองค์  มิใช ่ 
พระองค์  องค์  เดียว  แต่ คนทัง้ปวงท่ีฟังข้าพระองค์ วนัน้ี  ด้วย 
เวน้เสียแต่เครือ่งจองจําน้ี� 30 และเม่ือเปาโลกล่าวสิง่เหล่า
น้ี แล้ว  กษัตรยิ ์กับผู้วา่ราชการเมืองและพระนางเบอร์นิส
และคนทัง้ปวงท่ีน่ังอยู่ด้วยกันจึงลุกขึ้น 31 ครัน้ออกไปแล้ว
จึงพากันพูดวา่ �คนน้ี มิได้ ทําสิง่ใดท่ีสมควรจะถูกลงโทษ
ถึงตายหรอืจองจําไว�้ 32 ฝ่ายอากรปิปาจึงตรสักับเฟสทั สว 
่า �ถ้าคนน้ี มิได้  อุทธรณ์ ถึงซี ซาร ์ แล ้วจะปล่อยเขาก็ ได้ �
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27
เปาโลแล่นเรอืไปสู่ กรุ งโรม

1ครัน้ตัง้ใจวา่พวกเราจะต้องแล่นเรอืไปยงัประเทศอ ิตาล 
ี เขาจึงมอบเปาโลกั บน ักโทษอื่นบางคนไว้กับนายรอ้ยคน
หน่ึงชื่อยูเลียส เป็นนายทหารในกองของออกัสตัส 2 เรา
ทัง้หลายจึงลงเรอืลําหน่ึงมาจากเมืองอดัรามิททิ ยุ ม ซ่ึงจะ
ออกไปยงัตําบลท่ี อยู ่ตามฝ่ังแควน้เอเชยี  เรอืก ็ออกทะเล
 มี คนหน่ึงอยู่ กับ เราชื่ออาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนีย ซ่ึง
มาจากเมืองเธสะโลนิ กา 3 ว ันร ุ่งขึ้นเราได้แวะท่ีเมืองไซ
ดอน ฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปรานี แก่ เปาโล  ยอมให ้เปาโล
ไปหามิตรสหายทัง้หลายเพื่อจะได้บรรเทาใจ 4 ครัน้เรอืออก
จากท่ีน่ันแล้ว จึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรสั
เพราะทวนลม 5 เม่ือแล่นข้ามทะเลท่ี อยู ่ตรงแควน้ซีลี เซ ี ยก 
ับแควน้ปัมฟี เลีย  ก็ มาถึงเมืองมิราท่ี อยู ่ในแควน้ลี เซ ีย 6  ท่ี 
เมืองน้ันนายรอ้ยได้พบเรอืลําหน่ึงมาจากเมืองอเล็กซาน
เดรยีจะไปยงัประเทศอ ิตาล ี ท่านจึงให้พวกเราลงเรอืลํา
น้ัน 7 เราแล่นไปชา้ๆหลายวนัและได้มาถึงเมืองคนีดัสโดย
ยาก เม่ือแล่นทวนลมต่อไปไม่ ไหว เราจึงแล่นไปทางด้าน
ปลอดลมของเกาะครตีตรงเมืองสัลโมเน 8 เม่ือเรอืแล่น
เลียบฝ่ังเกาะน้ันอยา่งยากเยน็ เราจึงมายงัตําบลหน่ึงชื่อวา่
ท่างาม เมืองลาเซียอยู ่ใกล้  ท่ีน่ัน 9 ครัน้เสียเวลาไปมากแล้ว
และการท่ีจะเดินเร ือก ็ มี  อนัตราย เพราะเทศกาลอดอาหาร
ผ่านไปแล้ว เปาโลจึงเตือนสติ เขาทัง้หลาย 10  วา่ �ท่านทัง้
หลาย ข้าพเจ้าเห ็นว ่าซ่ึงเราจะแล่นไปคราวน้ีจะมีอนัตราย
และเสียหายมาก  มิใช ่ แต่ ของบรรทุ กก ับเรอืกําป่ันเท่าน้ัน
แต่ ช ีวติของเราทัง้หลายด้วย� 11  แต่ นายรอ้ยเชื่ อก ัปตัน
และเจ้าของกําป่ันมากกวา่เชื่อคําท่ีเปาโลกล่าวน้ัน 12 และ
เพราะวา่ท่างามน้ันไม่เหมาะพอท่ีจะจอดในฤดู หนาว คน
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ส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากท่ี น่ัน เพื่อถ้าเป็นได้
จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกส์  แล ้วจะจอดอยู ่ท่ี น่ันตลอดฤดู 
หนาว เมืองฟีนิกส์น้ันเป็นท่าเรอืแหง่เกาะครตี หนัหน้าไป
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนื อก ับเฉียงใต้ 13 เม่ือลมทิศใต้
พัดมาเบาๆ เขาก็คิดวา่สมความปรารถนาแล้ว จึงถอนสมอ
แล่นเลียบฝ่ังไปตามเกาะครตี

 พายุ  ใหญ่ อนัน่าสะพรงึกลัว
14  แต่  แล่ นไปไม่ชา้เรอืกําป่ั นก ็ ถู กลมพายุ กล ้าท่ีเขาเรยีก

วา่  ยุ ระกิ โล 15 ครัน้ เรอืกําป่ันถูกพายุและต้านลมไม่ ไหว 
เราจึงปล่อยไปตามลม 16 เม่ือแล่นไปทางด้านปลอดลม
ของเกาะเล็กๆแหง่หน่ึงชื่อวา่คลาวดา เราจึงยกเรอืเล็กขึ้น
ผูกไว ้ได้  แต่  มี ความลําบากมาก 17 เม่ือยกเรอืขึ้นแล้ว เรา
ก็เอาเชอืกผูกโอบรอบเรอืกําป่ันไว้ และเพราะกลั วว ่าจะ
เกยสันดอนทราย จึงลดใบลงแล้ วก ็ปล่อยให้ไปตามกระแส
ลม 18 ครั ้นร ุ่งขึ้นเราก็ขนของบรรทุกทิง้เสีย เพราะถูกพายุ 
ใหญ่ 19 พอถึงว ันที ่สามเราก็ทิง้เครือ่งใช้ในเรอืกําป่ันออก
เสียด้วยมือของเราเอง 20 และเม่ือไม่ เห ็นดวงอาทิตย์หรอื
ดวงดาวตัง้หลายวนัแล้ว และยงัถูกพายุ ใหญ่  อยู ่ความหวงั
ท่ีเราทัง้หลายจะรอดน้ั นก ็ล้มละลายไป

เปาโลได้รบัการหนนุใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุก
คน

21 ครัน้เขาได้อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึงยนือยูใ่นหมู่
เขากล่าววา่ �ท่านทัง้หลาย ท่านควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่
ควรออกจากเกาะครตีเลย จะได้พ้นจากอนัตรายน้ีและไม่
เสียสิง่ของ 22  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทัง้หลายให้ทําใจ
ดีๆไว้ ด้วยวา่ในพวกท่านจะไม่ มี  ผู้ ใดเสียชวีติ จะเสี ยก ็ แต่ 
เรอืเท่าน้ัน 23  เพราะวา่  เม่ือคืนน้ี เองทูตสวรรค์ของพระเจ้า



 หน ังสื อก ิจการ 27:24 xciv  หน ังสื อก ิจการ 27:37

ผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้า ได้ ปรนนิบัติ น้ัน ได้ มาย ื
นอยู ่ใกล้  ข้าพเจ้า 24 ทู ตน ้ันกล่าววา่ �เปาโลเอย๋ อยา่กลัว
เลย ท่านจะต้องเข้าเฝ้าซี ซาร ์ส่วนคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในเร ือก 
ั บท ่าน น้ัน  ดู  เถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะ
เหน็แก่ ท่าน � 25  เพราะฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงทําใจดีๆไว้
เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าวา่  การณ์ จะเป็นไปเหมือนอยา่ง
ท่ี พระองค์  ได้ ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้าน้ัน 26  แต่ วา่เราจะต้อง
เกยเกาะแหง่หน่ึง� 27 จนถึงคื นที ่ สิ บส่ี แล้ว เราก็ยงัถูกซัด
ไปซัดมาอยู่ในทะเลอาเดรยี ประมาณเท่ียงคืนพวกกะลาสี 
ก็ สําคัญวา่มาใกล้ แผ่ นดินแล้ว 28 ครัน้หยัง่น้ําดู ก็ วดัได้ลึก
ส่ี สิ บเมตร เม่ือไปอกีหน่อยหน่ึ งก ็หยัง่ น้ําวดัอกีได้สามสิบ
เมตร 29 เขาก็ กล ั วว ่าจะโดนฝ่ังท่ี มี  หนิ จึงทอดสมอท้ายส่ี 
ตัว  แล ้วตัง้หน้าคอยเวลารุง่เชา้ 30 เม่ือพวกกะลาสีหาชอ่ง
จะหนีจากกําป่ันและได้หยอ่นเรอืเล็กลงท่ีทะเลแล้วทําทีวา่
จะทอดสมอจากหวัเรอื 31 เปาโลจึงกล่าวแก่นายรอ้ยและ
พวกทหารวา่ �ถ้าคนเหล่า น้ันไม่ คงอยู ่ในกําป่ัน ท่านทัง้
หลายจะรอดตายไม่ ได้  เลย � 32 พวกทหารจึงตัดเชอืกท่ีผูก
เรอืเล็กให้เรอืตกลงไป 33 เม่ือจวนรุง่เชา้เปาโลจึงวงิวอน
คนทัง้ปวงให้รบัประทานอาหารและกล่าววา่ � วนัน้ี เป็ นว ั 
นที ่ สิ บส่ี ท่ี ท่านทัง้หลายต้องค้างอยู่ในเรอืและอดอาหารมิ 
ได้ รบัประทานอะไรเลย 34 ฉะน้ันข้าพเจ้าขอวงิวอนท่านทัง้
หลายให้รบัประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อจะดํารงชวีติอยู ่ได้ 
เพราะเส้นผมของผู้ หน ึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้น
เดียว� 35 ครัน้กล่าวอยา่งน้ันแล้ว ท่านจึงหยบิขนมปังขอบ
พระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทัง้ปวง เม่ือหกัแล้ วก ็
เริม่รบัประทาน 36 คนทัง้ปวงก็ มี กําลังใจขึ้นจึงรบัประทาน
อาหารด้วย 37 เราทัง้หลายท่ี อยู ่ในกําป่ันน้ันรวมสองรอ้ย
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เจ็ดสิบหกคน 38 เม่ือรบัประทานอาหารอิม่แล้ว จึงขนข้าว
สาลีในกําป่ันทิง้ เสียในทะเลเพื่อ ให้ กําป่ันเบาขึ้น 39 ครัน้
สวา่งแล้วเขา ก็ ไม่รู ้วา่ เป็นแผ่นดินอะไร  แต่ เขาเห ็นอ ่าว
แหง่หน่ึง ท่ี มี  หาด จึงตกลงกั นว ่า ถ้าเป็นได้จะให้ เรอื เข้า
เกยหาดน้ัน 40 เขาจึงตัดสายสมอทิง้เสียในทะเล  แล้วก็  แก้ 
เชอืกท่ีมัดหางเสือ และชกัใบหวัเรอืขึ้นให้กินลมแล่นตรง
เข้าไปหาฝ่ัง 41 ครัน้มาถึงตําบลหน่ึงท่ีทะเลสองข้างบรรจบ
กัน กําป่ั นก ็เกยดิน หวัเรอืติดแน่นออกไม่ ได้  แต่  ท้ายเรอืน 
ั ้นก ็แตกออกด้วยกําลังคล่ืน 42 พวกทหารคิดจะฆ่านักโทษ
ทัง้หลายเสีย  กล ั วว ่าจะมี ผู้ ใดวา่ยน้ําหนีไปได้ 43  แต่ นาย
รอ้ยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตาย จึงหา้มพวกทหารมิ ให ้
ทําตามความคิดน้ัน  แล ้วสัง่คนทัง้หลายท่ีวา่ยน้ําเป็นให้
กระโดดน้ําวา่ยไปหาฝ่ั งก ่อน 44 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเหลือน้ั 
นก เ็กาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้กําป่ั นที ห่กัไปบ้าง ดังน้ันเขา
ทัง้หลายก็ถึงฝ่ังรอดตายหมดทุกคน

28
 ทุ กคนขึ้นฝ่ังอยา่งปลอดภัยท่ีเกาะมอลตา

1 ครัน้รอดพ้นภัยแล้ว พวกเขาจึงรูว้า่เกาะน้ันชื่อมอลตา
2 ฝ่ายชาวป่าน้ั นม ีความกรุณาแก่พวกเราเป็ นอ ันมาก เขา
ก่อไฟรบัรองเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็ 
บก ่ิงไม้ แห ้ งม ัดหน่ึงมาใส่ ไฟ  มี  งู พิษตัวหน่ึงออกมาเพราะ
ถูกความรอ้นกั ดม ือของเปาโลติ ดอย ู่4 เม่ือพวกชาวป่าน้ัน
เหน็งู ติ ดหอ้ยอยู ่ท่ี มือของเปาโล จึงพู ดก ั นว ่า �คนน้ีคงเป็น
ฆาตกรแน่ นอน  ถึงแม้ วา่รอดพ้นจากทะเลแล้ว พระผู้ทรง
ธรรมก็ยงัไม่ ยอมให ้รอดตายไปได้� 5  แต่ เปาโลได้สะบั ดม ือ
ให ้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอ ันตรายประการใดไม่ 6 ฝ่าย
เขาทัง้หลายคอยดู อยู ่ คิดวา่ท่านจะบวมขึ้นหรอืจะล้มลง
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ตายทั นที  แต่ ครัน้เขาคอยดู อยู ่ชา้นานมิ ได้  เห ็นท่านเป็น
อะไร เขาจึงกลับถือวา่ท่านเป็นพระ

 บิ ดาของปูบลิอสัได้รบัการรกัษาให ้หาย 
7  เจ้ าแหง่เกาะน้ันชื่อปูบลิอสั  มี  ไร ่นาอยู ่ใกล้ ตําบลน้ัน ท่าน

ได้ต้อนรบัเล้ียงดูพวกเราไว ้อยา่งดี สามวนั 8 ต่อมาบิดาของ
ปูบลิอ ัสน ้ันนอนป่วยอยู่  เป็นไข้ และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไป
หาท่านอธษิฐานแล้ววางมือบนท่านรกัษาให ้หาย 9 ครัน้ทํา
อยา่งน้ันแล้ว คนอื่นๆท่ีเกาะน้ันซ่ึ งม ีโรคต่างๆก็ มาหา และ
เขาก็หายด้วย 10 เขาทัง้หลายจึงให ้เกียรติ พวกเราหลาย
ประการ เม่ือเราจะแล่นเรอืไปจากท่ี น่ัน เขาจึงนําสิง่ของ
ท่ีเราต้องการมาใส่ เรอื 11 ครัน้ล่วงไปสามเดือน พวกเรา
จึงลงในเรอืกําป่ันซ่ึงมาจากเมืองอเล็กซานเดรยีและค้าง
อยู ่ท่ี เกาะน้ันในฤดู หนาว กําป่ันลําน้ั นม ี รู ปลูกแฝดชื่อแคส
เตอรแ์ละพอลลักซ์เป็นเครือ่งหมาย 12 พวกเราแวะท่ีเมือง
ไซราคิว้ส์จอดอยู ่ท่ี น่ันสามวนั 13 เราออกจากท่ีน่ั นอ ้อมไป
ยงัเมืองเรย ีอูม ครั ้นร ุ่งขึ้นลมทิศใต้ ก็ พัดมา  วนัท่ี สองจึง
มาถึงเมืองโปทิโอลี 14 เราพบพวกพี่น้องท่ี น่ัน และเขาเชญิ
เราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวนั  แล ้วเราจึงไปถึงกรุง
โรม 15 ครัน้พวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยนิข่าวพวกเรา เขาจึง
ออกมาพบเราท่ีบ้านตลาดอปัปีอสัและท่ีบ้านสามรา้น เม่ือ
เปาโลเหน็เขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมี
กําลังใจดี ขึ้น 

เปาโลท่ี กรุ งโรม
16 ครัน้ พวก เรา มา ถึง กรุง โรม นาย รอ้ย ได้ มอบ พวก

นักโทษให้กับผู้บัญชาการของค่ายน้ัน  แต่ เขายอมให้เปาโล
อยู่คนเดียวต่างหาก  ให ้ทหารคนหน่ึงคุมไว้ 17 ต่อมาครัน้
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ล่วงไปสามวนัแล้ว เปาโลจึงเชญิพวกผู้ ใหญ่ ในพวกยวิมา
ประชุมกัน เม่ือมาพรอ้มหน้ากันแล้ วท ่านจึงกล่าวแก่เขา
วา่ �ท่านพี่น้องทัง้หลาย  ถึงแม้ วา่ข้าพเจ้ามิ ได้ กระทําผิด
สิง่หน่ึงสิง่ใดต่อชนชาติ หรอืผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษ
ข้าพเจ้ายงัต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็ม
เป็นนักโทษให ้อยู ่ในมือของพวกโรม 18 ครัน้พวกน้ันได้ ไต่ 
สวนข้าพเจ้าแล้ วก ็ ประสงค์ จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย เพราะไม่ 
มี  เหตุ อะไรท่ีข้าพเจ้าควรจะต้องตาย 19  แต่ วา่เม่ือพวกยวิ
พูดคัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ถึงซี ซาร ์  แต่  มิใช ่วา่
ข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนรว่มชาติของข้าพเจ้า 20  เหตุ ฉะน้ัน
เพราะเหตุ น้ี ข้าพเจ้าจึงเชญิท่านทัง้หลายมา เพื่อจะได้ เห 
็นหน้าและพู ดก ั บท ่าน เพราะท่ีข้าพเจ้าถู กล ่ามโซ่ น้ี  ก็ เน่ือง
ด้วยความหวงัของชนชาติ อสิราเอล � 21 เขา ทัง้หลายจึง
ตอบท่านวา่ �พวกเราหาได้รบัจดหมายจากแควน้ ยู เดีย
กล่าวถึงท่าน หรอืหามีพวกพี่ น้องผู้ หน ่ึงผู้ ใดมารายงาน
หรอืกล่าวรา้ยถึงท่านไม่ 22  แต่ ข้าพเจ้าทัง้หลายปรารถนา
จะฟังท่านกล่าววา่ท่านคิดเหน็อยา่งไร เพราะพวกข้าพเจ้า
ทราบวา่ พวกท่ีถือลัทธ ิน้ี  ก็  ถู กติเตียนทุกแหง่� 23 เม่ือเขา
นัดวนัพบกั บท ่าน คนเป็ นอ ันมากก็พากันมาหายงัท่ีอาศัย
ของท่าน ท่านจึงกล่าวแก่เขาตัง้แต่เชา้จนเยน็ เป็นพยาน
ถึงอาณาจักรของพระเจ้า และชกัชวนให้เขาเชื่อถือในพระ
เยซู โดยใช้ข้อความจากพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และ
จากคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ 24 คําท่ีท่านกล่าวน้ันบางคนก็ 
เชื่อ บางคนก็ ไม่เชื่อ 

เปาโลประกาศข่าวประเสรฐิแก่ คนต่างชาติ 
25 และเม่ือเขาไม่ เห ็นพ้องกันจึงลาไป เม่ือเปาโลได้ กล ่าว

ข้อความแถมวา่ �พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิตรสักับบรรพบุรุษ
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ของเราทัง้หลาย โดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ถู กต้องดี แล้ว 
26  วา่ �จงไปหาชนชาติ น้ี และกล่าววา่ พวกเจ้าจะได้ย ินก 
็ จรงิ  แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็  จรงิ  แต่ จะไม่ สังเกต 27 เพราะ
วา่จิตใจของชนชาติ น้ี  ก็  เฉ่ือยชา  หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด 
เกรงวา่เขาจะเหน็ด้วยตาของเขา และได้ยนิด้วยหูของเขา
และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหนักลับมา และเราจะ
รกัษาเขาให ้หาย � 28  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงรู ้วา่ ความ
รอดของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติ แล้ว และเขาจะฟั งด 
้วย� 29 เม่ือเปาโลได้ กล ่าวคําเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว พวกย ิวก ็ ได้  
จากไป และได้เถียงกันเป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึงได้อาศัยอยู่
ครบสองปีในบ้านท่ีท่านเชา่ และได้ต้อนรบัคนทัง้ปวงท่ีมา
หาท่าน 31 ทัง้ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่สอน
เรือ่งพระเยซู ครสิต์  เจ้ าโดยใจกล้า  ไม่มี  ผู้  หน ึ่งผู้ใดขัดขวาง
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