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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือกิจการ

คน ทัว่ ไป เชื่อกันว่า ผู้เขียน หนั ง สือกิ จกา รก็คือ “ลูกา
แพทย์ที่รก
ั ” (คส 4:14) จะ เห็น ได้ ชัด ว่า หนั ง สือกิ จกา รนี้
เป็น หนั งสือ เล่ม ต่อ จากข่าวประเสริฐ ของลูกา และมาจาก
ผู้เขียนคนเดียวกัน ลูก าเป็น เพื่อนเดิน ทางของเปาโล (กจ
16:12; 20:5) จาก หนั งสือ 2 ทิ โมธี 4:11 เรา ได้ พบ ว่า ท่าน
ได้อยูกั
่ บ เปาโลในกรุ ง โรม ในหนั งสือ ฟีเลโมน 1:24 ลูก าได้
ฝากคํานั บมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หนังสือกิ จการ ได้ รับ การ เขียน ขึ้น ใน ช่วง เวลา ที่ เปาโล
ได้ รับ การ ปล่อย ตัว จาก คุก ครัง้ แรก ที่กรุ งโรม (กจ 28:30)
(ปีค.ศ. 63) หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุม ระยะเวลาจากการฟื้ น
คืน พระชนม์ ของ พระ เยซู จนถึง ช่วง เวลา สอง ปี แรก ที่
เปาโล ถูกคุม ขัง อยู่ ใน คุก เป็นครงั ้ แรก ที่กรุ งโรม ดัง นั ้น จึง
ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33 ถึง 35 ปี
โดยทัว่ ไปแล้ว หนังสือเล่มนี้แบ่ง แยกออกเป็น สองส่วน
ใหญ่ๆ คือ ในบทที่ 1-12 กล่าวถึง เปโตรเป็น ส่วนใหญ่ มีกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เป็น ศูนย์กลาง และ ข่าว ประเสริฐ ได้ ประกาศ
แก่ชนชาติยิว เป็น หลัก ใน บท ที่ 13-28 กล่าว ถึง เปาโล เป็น
ส่วน ใหญ่ มีเมือ งอันทิโอก เป็น ศูนย์กลาง สําหรับ งาน เผย
แพร่ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ไป ยัง ต่าง ประเทศ และ ข่าว
ประเสริฐประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว
ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล่าวถึง การรับ ใช้ ของสเท
เฟนเพียงสัน
้ ๆแต่ได้รับ ใช้พระเจ้า อย่างน่า อัศจรรย์ใจ บทที่
8 เกี่ย วกับ การรับ ใช้ พระเจ้า ของฟีลิป และบทที่ 9 ได้บันทึก
การกลับ ใจเสีย ใหม่ ของเปาโลไว้ และได้ บรรยายถึง โครเน
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ลิ อส
ั คนต่างชาติที่เมืองซี ซารียาและอานาเนี ย ที่ดามัสกัส
อย่างไรก็ตาม ใน 12 บทแรก จุดสําคัญที่กล่าวถึงกค
็ ือเปโตร
และกรุ งเยรู ซาเล็มและชนชาติยิว
ในบทที่ 13-28 เมือ งอันทิ โอกเป็น เพียงแต่สถานที่ตัง้ ต้น
เท่านั ้น เรือ
่ งราวจะเริม
่ ต้นดําเนิ นจากเปาโลและบารนาบัส
แล้วก็เป็นเรือ
่ งของเปาโลกับสิลาส ไปที่เกาะครีต ไปที่เมือง
กาลาเทีย และแคว้น ซิ ลีเซีย เข้า ไปในแคว้น มาซิ โดเนี ย ไป
ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที่เมืองซีซารียา และในที่สุดได้ผจญกับ
เรืออับ ปาง และแล่น เรือ ไปจนถึง กรุ ง โรม ในเรือ
่ งจะกล่าว
ถึง เปาโล อยูตลอด
่
เวลา และ ท่าน จะ มุ่ง ไป หา ชาว ยิวก่อน
เสมอถ้าท่านสามารถจะทําได้ แต่การรับใช้พระเจ้านั ้นส่วน
ใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ
ใน หนั ง สือกิ จการ แห่งอัค รสา วก นี้ นาย แพทย์ลูกา
ได้แส ดง ประ วัติศาสตร์ของ คริสเตียน ชนชาติ ยิว ใน ค ริ สต
จักร หลาย แห่ง และ ประ วัติศาสตร์ของ คริสเตียน ชาว ต่าง
ชาติแก่เรา ในหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ของลูกา ท่านได้ เล่า ถึง
สิง่ ต่างๆของพระราชกิจ ตอนต้น ของพระเยซู และการทรง
สัง่ สอนจนกระทัง่ ถึง การเสด็จ ขึ้น สู่สวรรค์ของพระองค์ ใน
หนั ง สือกิ จการ ท่านเขียนเกี่ยวกับ สิง่ ที่พระเยซูทรงกระทํา
และทรงสัง่ สอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
และโดยผ่านทางเหล่าอัครสาวกและคริสตจักร
สาระ สําคัญ ของ เรือ
่ ง ก็ คือ การ เผย แพร่ ข่าว ประเสริฐ
ออก ไป ทัว่ โลก โดย ฤทธิ์ อาํ นาจ แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์
โดย ทาง ภูมิศาสตร์แล้ว ส่วน ที่ได้รับ ข่าว ประเสริฐ ตา
มลําดับก่อน หลัง จะ เป็น ดังนี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แคว้น ยู เดีย
แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
ลูกาได้เขียนข่าวประเสริฐของท่าน และหนั งสือกจ
ิ การใน
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ลักษณะที่วา่ เป็นผู้พูดแทนให้กับเปาโลหรือเปล่า ไม่ใช่อย่าง
แน่ นอน พระคัมภีรไม่
์ ได้มีข้อบ่งชีว่
้ าท่านได้ ทําเช่นนั ้น ท่าน
ลูก า ได้ รับ ความ เข้าใจ จาก เบื้อง บน อย่าง สมบูรณ์ ใน สิง่
ที่ ท่าน ได้เขียน นั ้น และ มี เพียง ทาง เดียว เท่า นั ้นที่ ท่าน
จะ ทําให้ พระ คัมภีร ์ สําเร็จ ลง ได้อย่าง บริบูรณ์ ก็โดย การ รับ
ถ้อยคํา มาจากพระเจ้า ด้วยการทรงดลใจของพระองค์เอง
สิ่ง ที่ ท่าน ลูก า เขียน ขึ้น นั ้น ท่าน ได้ รับ มา จาก พระเจ้า
โดยตรงไม่ใช่ได้มาจากเปาโล หรือมิใช่ได้มาจากการจดจํา
เหตุการณ์ โดย ตัว ของ ท่าน เอง และ ก็ไม่ใช่ได้มา จาก คํา
พยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆทัง้ สิน
้ (ลก 1:3-4)
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์
ในหนั งสือเรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้า
ได้กล่าวแล้ว ถึง บรรดาการซึ่ง พระเยซูได้ทรงตัง้ ต้น กระทํา
และสัง่ สอน 2 จนถึง วันที่พระองค์ทรงถูกรับ ขึ้น ไป ในเมื่อ
ได้ ตรัสสงั ่ โดย เดช พระ วิญญาณ บริสุทธิ์แก่อัคร สาวก ซึ่ง
พระองค์ ทรง เลือก ไว้แล้วนน
ั ้ 3 ครัน
้ พระองค์ ทรง ทน ทุกข์
ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั ้น ด้วยหลัก
ฐานหลายอย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุด ว่า พระองค์ ทรง
พระชนม์อยู่ และได้ ทรงปรากฏแก่ เขาทัง้ หลายถึง สี่สิบวัน
และได้ทรงกล่าวถึงเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า
1 โอ ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
4 เมื่อ พระองค์ได้ทรง ชุมนุมกันกับ อัคร สาวก จึง กําชับ
เขา มิให้ออก ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม แต่ให้คอย รับ ตามพ ระ
สัญญา ของ พระ บิดา คือ พระ องค์ ตรัสว่า “ตาม ที่ท่าน ทัง้
หลาย ได้ยน
ิ จาก เรา นั ่น แหละ 5 เพราะ ว่า ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ
ติศ มาด้วยนํ้า ก็จริง แต่ไม่ช้า ไม่ นานท่านทัง้ หลายจะรับ บัพ
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ติศ มา ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์” 6 เมื่อ เขา ทัง้ หลาย ได้
ประชุมพร้อมกัน เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
พระองค์จะทรงตัง้ ราชอาณาจักรขึ้น ใหม่ให้แก่อิสราเอลใน
ครัง้ นี้ หรือ ” 7 พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของท่าน
ที่ จะ รู ้ เวลา และ วาระ ซึ่ง พระ บิดา ได้ ทรง กําหนด ไว้ โดย
สิทธิ อํานาจ ของ พระองค์ 8 แต่ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ รับ
พระราชทานฤทธิเดช
เมื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเสด็จ มา
์
เหนื อท่าน และท่านทัง้ หลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทัง้ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้น ยู เดีย แคว้น สะมาเรีย และจนถึง ที่สุด
ปลายแผ่นดินโลก” 9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแล้ว ในขณะ
ที่เขาทัง้ หลายกําลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆ
คลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
การ เสด็จ ขึ้น สู่สวรรค์และ การ เสด็จ มา ครัง้ ที่ สอง ของ
พระคริสต์
10 เมื่อ เขากําลัง เขม้น ดู ฟ้า เวลาที่พระองค์เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น
ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้อ ขาวมายืน อยู่ ข้างๆเขา 11 สอง
คน นั ้น กล่าว ว่า “ชาว กา ลิ ลีเอ๋ย เหตุไฉน ท่าน จึง ยืน เขม้น
ดู ฟ้า สวรรค์ พระเยซูองค์นี้ ซึ่ง ทรงรับ ไปจากท่านขึ้น ไปยัง
สวรรค์นั ้น จะเสด็จ มาอีก เหมือนอย่างที่ ท่านทัง้ หลายได้เห็
นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั ้น”
การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อ ฤทธิ์ อาํ นาจที่ ทรงสัญญาไว้
(ลก 24:49)
12 แล้วอัค รสา วก จึง ลง จาก ภูเขา มะกอก เทศ ซึ่ง
อยูใกล้
่
กรุ งเยรู ซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คน
เดินในวันสะบาโต กลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เมื่อเข้ากรุ งแล้ว
เขาเหล่า นั ้น จึง ขึ้น ไปยัง ห้องชัน
้ บน ซึ่งมี ทัง้ เปโตร ยากอบ
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ยอห์นกับ อัน ดรู ว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับมัทธิว ยาก
อบบุตรชายอัลเฟอัส ซีโมนเศโลเท กับ ยู ดาสน้ องชายของ
ยากอบ พัก อยูนั
่ ้น 14 พวกเขาร่วมใจกัน อธิษฐานอ้อนวอน
ต่อเนื่ องพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารียม
์ ารดาของพระเยซู
และพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส

15

ครา วนั ้นเป โต ร จึง ได้ ยืน ขึ้น ท่ามกลาง เหล่า สาวก
(ที่ประชุมกันอยู่นั้นมีรวมทัง้ สิน
่ บชื่อ) และ
้ ประมาณร้อยยีสิ
16
กล่าวว่า “ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย จําเป็นจะต้องสําเร็จตามพ
ระ คัมภีร ์ ซึ่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ได้ตรัส ไว้ โดย โอษฐ์ ของ
ดาวิด ด้วยเรือ
่ งยู ดาส ซึ่ง เป็น ผู้นํา ทางคนที่ ไปจับ พระเยซู
17 เพราะยู ดาสนั ้น ได้ นับ เข้า ในพวกเรา และได้ รบ
ั ส่วนใน
18
ภา รกิจนี้ ฝ่าย ผู้นี้ ได้เอา บําเหน็ จ แห่ง การ ชัว่ ช้า ของ ตน
ไปซื้อที่ดิน แล้วก็ล้มคะมําลงแตกกลางตัวไส้พุงทะลักออก
มา หมด 19 เหตุการณ์ นี้ คน ทัง้ ปวง ที่อยูใน
่ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ก็รู ้ เขาจึง เรียกที่ดินแปลงนั ้น ตามภาษาของเขาว่า อาเค
ลดามา คือ ทุ่ง โลหิต 20 ด้วยมี คํา เขียนไว้ ในหนั งสือ สดุดีว่า
‘ขอให้ที่อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ผู้ใดอาศัย อยูที
่ ่ นั่น
’ และ ‘ขอให้อีกผู้หน่ึ งมายึด ตําแหน่ ง ของเขา’ 21 เหตุฉะนั ้น
ใน บรรดา ชาย เหล่า นี้ ที่เป็น พวก เดียว กับ เรา เสมอ ตลอด
เวลาที่พระเยซูเจ้าได้ เสด็จ เข้า ออกกับ เรา 22 คือ ตัง้ แต่ บัพ
ติศ มาของยอห์น จนถึง วันที่พระองค์ทรงถูกรับ ขึ้น ไปจาก
เรา คน หนึ่ ง ใน พวก นี้ จะ ต้อง ตัง้ ไว้ให้เป็น พยาน กับ เรา ถึง
การคืน พระชนม์ ของพระองค์” 23 เขาทัง้ หลายจึง เสนอชื่อ
คน สอง คน คือ โย เซฟ ที่ เรียก ว่า บาร ซับ บาส มีนามสกุล
ว่า ยุ สทัส และ มัทธี อัส 24 แล้ว พวก สาวก จึง อธิษฐาน ว่า
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“พระองค์เจ้าข้า ผู้ทรง ทราบ ใจ ของ มนุษย์ทัง้ ปวง ขอ ทรง
สําแดง ว่า ใน สอง คน นี้ พระองค์ทรง เลือก คน ไหน 25 ให้รับ
ส่วนในการปรนนิ บัตินี้ และรับตําแหน่ งเป็นอัครสาวกแทน
ยู ดาส ซึ่ง โดยการละเมิด นั ้น ได้ หลงจากหน้าที่ ไปยัง ที่ ของ
ตน” 26 เขาทัง้ หลายจึงจับสลากกัน และสลากนั ้นได้แก่มัทธี
อัสจึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น

2

1

การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อ วัน เทศ กาล เพ็น เทคศ เต มา ถึง จําพวก สาวก จึง
มา ร่วมใจ กัน อยู่ ใน ที่แห่ง เดียวกัน 2 ใน ทันใด นั ้น มีเสียง
ดัง มาจากฟ้า เหมือนเสียงพายุกล้าสันก
่ ้ องทัว่ บ้านที่ เขานั ่ง
อยูนั
่ ้น 3 มีเปลว ไฟ สัณฐาน เหมือน ลิน
้ ปรากฏ แก่เขา และ
4
กระจายอยู่ บนเขาสิน
้ ทุก คน เขาเหล่านั ้นก็ ประกอบด้วย
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ จึง ตัง้ ต้น พูด ภาษา ต่างๆ ตาม ที่ พระ
วิญญาณ ทรง โปรด ให้พูด 5 มีพวก ยิว จาก ทุก ประเทศ ทัว่
ใต้ฟ้า ซึ่ง เป็น ผู้ เกรง กลัว พระเจ้า มา อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
6 เมื่อมี เสียง อย่าง นั ้น เขา จึง พา กัน มา และ สับสน เพราะ
ต่าง คน ต่าง ได้ยน
ิ เขา พูด ภาษา ของ ตนเอง 7 คน ทัง้ ปวง
จึง ประหลาดและอัศจรรย์ ใจพูดกันว่า “ดูเถิด คนทัง้ หลาย
ที่พูดกันนั ้นเป็นชาวกาลิ ลีทุกคนไม่ใช่หรือ 8 เหตุไฉนเราทุก
คนได้ยน
ิ เขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา 9 เช่น
ชาวปารเธีย และมีเดีย ชาวเอลามและคนที่อยูในเขตแดน
่
เม โส โป เต เมีย และ แคว้น ยู เดีย และ แคว้น คัป ปา โด เซีย
ในแคว้น ปอนทัส และเอเชีย 10 ในแคว้นฟรีเจีย แคว้นปัมฟี
เลียและประเทศอียป
ิ ต์ ในแคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซ
รีน และคนมาจากกรุ ง โรม ทัง้ พวกยิวกับ คนเข้า จารีต ยิว
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ชาวเกาะครีต และชาวอาระเบีย เราทัง้ หลายต่างก็ได้ยิน
คน เหล่า นี้ กล่าว ถึง ม หกิจ ของ พระเจ้า ตาม ภาษา ของ เรา
เอง” 12 เขาทัง้ หลายจึงอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่หพู
์ ดกันว่า
“นี่ อะไรกัน” 13 แต่บางคนเยาะเย้ยว่า “คนเหล่านั ้นเมาเหล้า
องุน
่ ใหม่”
การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ฝ่าย เป โตร ได้ ยืน ขึ้นกับ อัคร สาวก สิบ เอ็ด คน และ
ได้กล่าวแก่ คนทัง้ ปวงด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ท่านชาวยู เดีย
และบรรดาคนที่อยูในกรุ
่
ง เยรู ซาเล็ม จงทราบเรือ
่ งนี้ และ
ฟัง ถ้อยคํา ของ ข้าพเจ้า เถิด 15 ด้วย ว่า คน เหล่า นี้ มิได้เมา
เหล้า องุน
่ เหมือน อย่าง ที่ ท่าน คิด นั ้น เพราะ ว่า เป็น เวลา
สาม โมง เช้า 16 แต่เหตุการณ์ นี้ เกิด ขึ้น ตาม คํา ซึ่ง โย เอล
ศาสดา พยากรณ์ ได้กล่าว ไว้ว่า 17 ‘พระ เจ้า ตรัสว่า ต่อ มา
ในวัน สุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ
หนั ง ทัง้ ปวง บุตร ชาย บุตร สาว ของ ท่าน จะ พยากรณ์ คน
หนุ่ม ของ ท่าน จะ เห็น นิ มิต และ คน แก่ จะ ฝัน เห็น 18 ใน
คราว นั ้น เรา จะ เทพ ระ วิญญาณ ของ เรา บน ทาส และ ทาสี
ของ เรา และ คน เหล่า นั ้น จะ พยากรณ์ 19 เรา จะ สําแดง
การ มหัศจรรย์ ใน อากาศ เบื้อง บน และ หมาย สําคัญ ที่แผ่น
ดิน เบื้อง ล่าง เป็น เลือด ไฟ และ ไอ ควัน 20 ดวง อาทิตย์จะ
มืด ไปและดวงจันทร์จะกลับ เป็น เลือด ก่อนถึง วัน ใหญ่นั ้น
คือ วัน ใหญ่ ยิง่ ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 21 และ จะ เป็น เช่น
นี้ คือ ผู้ ใด ที่ จะ ร้อง ออก พระนาม ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ก็ จะ รอด’ 22 ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ เป็น ชนชาติอิสราเอล ขอ ฟัง
คํา เหล่า นี้ เถิด คือ พระ เยซู ชาว นา ซา เร็ธ เป็น ผู้ที่พระเจ้า
ทรง โปรด ชีแ
้ จง ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ทราบ โดย การ อัศจรรย์
การ มหัศจรรย์ และ หมาย สําคัญ ต่างๆ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
14

หนังสือกิจการ 2:23

8

หนังสือกิจการ 2:32

กระทํา โดยพระองค์นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ท่าน
ทราบอยูแล้
่ ว 23 พระองค์นี้ ทรงถูก มอบไว้ตามที่พระเจ้า ได้
ทรง ดําริแน่ นอน ล่วง หน้า ไว้ก่อน ท่าน ทัง้ หลาย ได้ให้คน
ชัว่ จับ พระองค์ ไป ตรึง ที่ กางเขน และ ประหาร ชีวต
ิ เสีย
24 พระเจ้า ได้ ทรงบันดาลให้พระองค์คืน พระชนม์ ด้วยทรง
กําจัด ความ เจ็บ ปวด แห่ง ความ ตาย เสีย เพราะ ว่า ความ
ตาย จะ ครอบงํา พระองค์ไว้ไม่ ได้ 25 เพราะ ดา วิด ได้ ทรง
กล่าวถึง พระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้เห็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรง
หน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะว่า พระองค์ ประทับที่ มือขวาของ
ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะมิได้หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้น จิตใจ
ของข้าพเจ้า จึง ยินดี และลิน
้ ของข้าพเจ้า จึง เปรมปรีดิ์ ยิง่
กว่า นี้ เนื้ อ หนั ง ของ ข้าพเจ้า จะ พักพิง อยู่ ใน ความ หวัง ใจ
ด้วย 27 เพราะ พระองค์ จะ ไม่ ทรง ทิง้ จิต วิญญาณ ของ ข้า
พระองค์ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
์
เปื่ อย เน่า ไป 28 พระองค์ได้ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ ทราบ
ทาง แห่ง ชีวต
ิ แล้ว พระองค์จะ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์มี
ความ ยินดีเต็ม เปี่ ยม ด้วย สีพระ พักตร์อัน ชอบ พระทัย ของ
พระองค์’ 29 ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มี ใจ กล้า ที่ จะ
กล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายถึง ดาวิด บรรพบุรุษ ของเราว่า ท่าน
สิน
้ พระชนม์แล้ว ถูก ฝัง ไว้ และ อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ ท่าน ยัง
อยู่ กับ เราจนถึง ทุก วัน นี้ 30 ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ และ
ทราบ ว่า พระ เจ้า ตรัสสัญญา ไว้แก่ท่าน ด้วย พระ ปฏิญาณ
ว่า พระองค์จะทรงประทานผู้หน่งึ จากบัน
้ เอวของท่าน และ
ตาม เนื้ อ หนั ง นั ้น พระองค์จะ ทรง ยก พระ คริสต์ให้ประทับ
บนพระที่นั่ง ของท่าน 31 ดาวิดก็ ทรงล่วงรู เหตุ
้
การณ์ นี้ ก่อน
จึง ทรง กล่าว ถึง การ คืน พระชนม์ ของ พระ คริสต์ว่า จิต
วิญญาณ ของ พระองค์ไม่ต้อง ละไว้ ใน นรก ทัง้ พระ มังสะ
ของ พระองค์ก็ไม่เปื่ อย เน่า ไป 32 พระ เยซูนี้ พระเจ้า ได้ ทรง
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บันดาลให้ คืน พระชนม์แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานใน
ข้อนี้ 33 เหตุฉะนั ้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรง
ตัง้ พระองค์ขึ้น และ ครัน
้ พระองค์ได้ทรง รับ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ จาก พระ บิดา ตามพ ระ สัญญา พระองค์ได้ทรง เท
ฤทธิ์ เดช นี้ ลงมา ดัง ที่ท่าน ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ และ เห็น แล้ว
34 เหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์ แต่ท่านได้กล่าวว่า
‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา 35 จนกว่า เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของ
ท่าน เป็น แท่น รองเท้า ของ ท่าน’ 36 เหตุฉะนั ้น ให้วงศ์วาน
อิสราเอล ทัง้ ปวง ทราบ แน่ นอน ว่า พระเจ้า ได้ ทรง ยก พระ
เยซูนี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ ตรึงไว้ที่กางเขน ทรงตัง้ ขึ้นให้เป็น
ทัง้ องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์”
ผู้ได้ฟังได้รับ ความ รอด และ ของ ประทาน แห่ง พระ
วิญญาณ
37

เมื่อ คน ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ แล้วก็รู สึ
้ ก แปลบ ปลาบ ใจ จึง
กล่าว แก่ เป โตร และ อัคร สา วก อื่นๆ ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้
หลาย เรา จะ ทํา อย่างไร ดี” 38 ฝ่าย เป โต ร จึง กล่าว แก่ เขา
ว่า “จง กลับ ใจเสีย ใหม่ และ รับ บัพ ติศ มา ใน พระนาม แห่ง
พระ เยซูคริสต์สิ้ นทุก คน เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง ยก ความ
ผิด บาป ของ ท่าน เสีย และ ท่าน จะ ได้ รับ ของ ประทาน ของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 39 ด้วยว่า พระสัญญานั ้น ตกแก่ ท่าน
ทัง้ หลา ยกับลูก หลาน ของ ท่าน ด้วย และ แก่ คน ทัง้ หลาย
ที่อยูไกล
่
คือ ทุก คนที่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทรง
เรียก มา เฝ้า พระองค์” 40 เป โต ร จึง กล่าว อีก หลาย คําเป็น
พยาน และ ได้เตือน สติเขา ว่า “จง เอา ตัว รอด จาก ยุค ที่
คดโกงนี้ เถิด”
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ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข
41 คนทัง
้ หลายที่ รบ
ั คํา ของเปโตรด้วยความยินดีก็รับ บัพ
ติศมา ในวันนั ้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิมอ
่ ีกประมาณสามพัน
42
คน เขา ทัง้ หลาย ได้ ตังม
้ น
ั ่ คง อยู่ ใน คํา สอน ของ จําพวก
อัครสาวก และในการสามัคคีธรรม และร่วมใจกัน ในการ
หัก ขนมปัง และการอธิษฐาน 43 เขามี ความเกรงกลัว ด้วย
กัน ทุก คน และพวกอัครสาวกทําการมหัศจรรย์ และหมาย
สําคัญ หลายประการ 44 บรรดาผู้ที่เชื่อ ถือ นั ้นก็อยูพร้
่ อมกัน
ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่ง ของของเขาเหล่า นั ้น เขาเอา
มารวมกัน เป็น ของกลาง 45 เขาจึง ได้ ขายทรัพย์สมบัติและ
สิง่ ของมาแบ่งให้แก่คนทัง้ ปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ 46 เขา
ได้ ร่วมใจกัน ไปในพระวิหาร และหัก ขนมปัง ตามบ้านของ
เขา ร่วม รับ ประทาน อาหาร ด้วย ความ ชื่นชม ยินดี และ ด้วย
จริงใจ ทุกวัน เรือ
่ ยไป 47 ทัง้ ได้ สรรเสริญ พระเจ้า และคนทัง้
ปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กําลัง
จะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีข้น
ึ ทุกๆวัน

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร
ฝ่าย เป โต รกับ ยอห์ นกํา ลัง ขึ้น ไป จะ เข้า พระ วิหาร ใน
เวลาอธิษฐาน เป็น เวลาบ่ายสามโมง 2 มีชายคนหนึ่ ง เป็น
ง่อยตัง้ แต่ครรภ์มารดา ทุกวัน คนเคยหามเขามาวางไว้ รม
ิ
ประตู พระวิหาร ซึ่งมี ช่อ
ื ว่า ประตูงาม เพื่อ ให้ขอทานจากคน
ที่จะเข้า ไป ใน พระ วิหาร 3 คน นั ้น พอ เห็น เป โต รกับ ยอห์น
จะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์น เพ่งดู
เขาบอกว่า “จงดูพวกเราเถิด” 5 คนขอทานนั ้น ได้ เขม้น ดู
คาด ว่า จะ ได้ อะไร จาก ท่าน 6 เป โต รก ล่า ว ว่า “เงิน และ
ทอง ข้าพเจ้า ไม่มี แต่ที่ข้าพเจ้า มีอยูข้
่ าพเจ้า จะ ให้ท่าน คือ
1
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ในพระนามแห่ง พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน
ไป เถิด” 7 แล้วเป โต ร จับ มือขวา ของ เขา พยุง ขึ้น และ ใน
ทันใดนั ้น เท้า และข้อ เท้า ของเขาก็มีกําลัง 8 เขาจึง กระโดด
ขึ้น ยืน และ เดิน เข้าไป ใน พระ วิ หา รด้ว ยกันกับเป โตร และ
ยอห์น เดิน เต้น โลดสรรเสริญ พระเจ้า ไป 9 คนทัง้ ปวงเห็น
เขาเดิน และสรรเสริญ พระเจ้า 10 จึง รู ้ วา่ เป็น คนนั ้น ซึ่ง นั ่ง
ขอทานอยูที
่ ่ประตูงามแห่ง พระวิหาร เขาจึง พากันมี ความ
ประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ในเหตุการณ์ ที่เกิดแก่คน
นั ้น 11 เมื่อ คนง่อยที่ หายนั ้น ยัง ยึด เปโตรและยอห์ นอยู่ ฝูง
คนก็ วงิ่ ไปหาท่านที่ เฉลียงพระวิหารซึ่ง เรียกว่า เฉลียงของ
ซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
เปโตรเทศนาอีกครัง้ หนึ่ ง
พอ เป โตร แล เห็นก็กล่าว แก่ คน เห ล่านั ้นว่า “ท่าน
ชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หลาย ไฉนท่านพากันประหลาดใจด้วย
คน นี้ เขม้น ดู เรา ทําไม เล่า อย่าง กับ ว่า เรา ทําให้ คน นี้ เดิน
ได้ โดย ฤทธิ์ หรือ ความ บริสุทธิ์ ของ เรา เอง 13 พระเจ้า ของ
อับ รา ฮัม อิส อัค และ ยา โคบ คือ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของ เรา ได้ทรง โปรด ประทาน พระ เกียรติแด่พระ เยซูพระ
บุตร ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ มอบ ไว้แล้ว และ
ได้ ปฏิเสธ พระองค์ ต่อ หน้า ปี ลาต เมื่อ เขา ตัง้ ใจ จะ ปล่อย
พระองค์ไป 14 แต่ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ปฏิเสธ พระองค์ ซึ่ง เป็น
องค์บริสุทธิและ
ชอบ ธรรม และ ได้ขอ ให้เขา ปล่อย ฆาตกร
์
ให้ ท่าน ทัง้ หลาย 15 จึง ฆ่า พระองค์ผู้ทรง เป็น เจ้า ชีวต
ิ เสีย
ผู้ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง โปรด ให้ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย เรา
เป็น พยาน ใน เรือ
่ ง นี้ 16 โดย ความ เชื่อ ใน พระนาม ของ
พระองค์ พระนาม นั ้น จึง ได้ กระทํา ให้ คน นี้ ซึ่ง ท่าน ทัง้
12
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หลาย เห็น และ รู จ
้ ัก มี กําลัง ขึ้น คือ ความ เชื่อ ซึ่ง เป็น ไป
โดย พระองค์ได้กระทํา ให้ คน นี้ หาย ปกติ ต่อ หน้า ท่าน ทัง้
หลาย 17 พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ทราบ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา การนั ้น เพราะไม่รู เรื
้ อ
่ งราวอะไร ทัง้ คณะผู้ ครอบ
ครองของท่านก็ ทําเหมือนกันด้วย 18 แต่ว่าเหตุการณ์ เหล่า
นั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ประกาศ ไว้ ล่วง หน้า โดย ปาก ของ
ศาสดา พยากรณ์ ทัง้ หลาย ของ พระองค์ว่า พระ คริสต์ ต้อง
ทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่
เหตุฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง หัน กลับ และ ตัง้ ใจ ใหม่
เพื่อ จะ ทรง ลบล้าง ความ ผิด บาป ของ ท่าน เสีย เพื่อ เวลา
ชื่น ใจ ยินดี จะ ได้ มา จาก พระ พักตร์ ของ องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า 20 และ เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง ใช้พระ เยซูคริสต์ ผู้ซึ่ง
เมื่อก่อนนั ้น ได้แจ้ง ไว้แก่ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 พระองค์นั ้น
สวรรค์จะ ต้อง รับ ไว้ จนถึง วาระ เมื่อ สิง่ สารพัด จะ ตัง้ ขึ้น
ใหม่ ตาม ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้ โดย ปาก บรรดา ศาสดา
พยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
ตัง้ แต่เริม
์
่ สร้างโลก 22 ที่จริง
โมเสสได้กล่าวไว้แก่บรรพบุรุษว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ทรง โปรด ประทาน ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือน อย่าง เรา ให้แก่ท่าน จาก จําพวก พี่
น้ อง ของ ท่าน ท่าน ทัง้ หลาย จง เชื่อ ฟัง ผู้ นั ้น ใน สิง่ สารพัด
ซึ่ง พระองค์ จะ ได้ ตรัส แก่ท่าน 23 และ จะ เป็น เช่น นี้ คือ ถ้า
ผู้หน่งึ ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ศาสดาพยากรณ์ ผู้นั ้น เขาจะต้องถูก
ตัดขาดให้ พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน’ 24 และบรรดา
ศาสดาพยากรณ์ ตัง้ แต่ซามู เอลเป็น ลําดับ มาก็กล่าวเป็น
เสียงเดียวกัน พยากรณ์ ถึง กาลครัง้ นี้ 25 ท่านทัง้ หลายเป็น
ลูก หลาน ของ ศาสดา พยากรณ์ นั ้น และ ของ พันธ สัญญา
19
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ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ เรา คือ ได้
ตรัส แก่ อับ รา ฮัม ว่า ‘บร รดา ครอบ ครัวทัว่ แผ่น ดิน โลก จะ
ได้ รับ พระพร เพราะ เชื้อ สาย ของ เจ้า’ 26 ครัน
้ พระเจ้า ทรง
โปรดให้พระเยซูพระบุตรของพระองค์ เป็น ขึ้น แล้ว จึง ทรง
ใช้พระองค์มายังท่านทัง้ หลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่าน
ทัง้ หลาย โดยให้ ท่านทัง้ หลายทุก คนกลับ จากความชัว่ ช้า
ของตน”

4

พวกอัครสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา
1 ขณะที่เปโตรกับยอห์นยังกล่าวแก่คนทัง
้ ปวงอยู่ ปุโรหิต
ทัง้ หลายกับนายทหารรักษาพระวิหารและพวกสะดูสีมาหา
ท่านทัง้ สอง 2 ด้วยเขาเป็น ทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้ สอง
ได้สัง่ สอน และประกาศแก่ คนทัง้ หลายถึง เรือ
่ งการเป็น ขึ้น
3
มาจากความตาย โดยทางพระเยซู เขาจึง จับท่า นทัง้ สอง
จํา ไว้ ในคุก จนวันรุ่ง ขึ้น เพราะว่า เย็น แล้ว 4 แต่คนเป็นอัน
มากที่ได้ฟังคําสอนนั ้นก็เชื่อ ซึ่งนั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้า
พันคน
เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา
ต่อ มา ครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวก ครอบ ครอง กับ พวก ผู้ใหญ่และ
พวกธรรมาจารย์ 6 ทังอ
้ ัน นาสมหาปุโรหิต และคายาฟาส
ยอห์น อ เล็ก ซาน เด อร์ กับ คน อื่นๆ ที่ เป็น ญาติ ของ มหา ปุ
โรหิตนน
ั ้ ด้วย ได้ประชุม กัน ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 เมื่อ เขา ให้
เป โตร และ ยอห์น ยืน อยู่ ท่ามกลาง พวก เขา แล้ว จึง ถาม ว่า
“ท่าน ทัง้ สอง ได้ ทําการ นี้ โดย ฤทธิ์ หรือ ใน นาม ของ ผู้ใด ”
8 ขณะ นั ้น เป โตร ประกอบ ด้วย พระ วิญญาณ บริสุ ทธิ์กล่าว
แก่ เขา ว่า “ท่าน ผู้ ครอบ ครอง พลเมือง และ พวก ผู้ใหญ่ทัง้
5
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หลายของอิสราเอล 9 ถ้าท่านทัง้ หลายจะถามพวกเราในวัน
นี้ ถึง การดี ซึ่ง ได้ ทํา แก่ คนป่วยนี้ ว่า เขาหายเป็น ปกติ ด้วย
เหตุ อน
ั ใดแล้ว 10 ก็ให้ท่านทัง้ หลายกับ บรรดาชนอิสราเอล
ทราบเถิด ว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ
ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ที่กางเขน และซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
โปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ ได้หาย
โรคเป็นปกติแล้วจึงยืนอยูต
่ ่อหน้าท่าน 11 พระองค์เป็น ‘ศิลา
’ ที่ท่านทัง้ หลายผู้เป็น ‘ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้กลับ กลาย
เป็น ศิลามุม เอก แล้ว’ 12 ใน ผู้ อื่น ความ รอด ไม่มีเลย ด้วย
ว่า นาม อื่น ซึ่ง ให้ เรา ทัง้ หลาย รอด ได้ ไม่ทรง โปรด ให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้ฟ้า”
พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขู่แต่มิได้ถูกฆ่าเสีย

13

เมื่อ เขาเห็น ความกล้า หาญของเปโตรกับ ยอห์น และ
รู ้ วา่ ท่าน ทัง้ สอง ขาด การ ศึกษา และ เป็น คน มีความ รู น้
้ อย
ก็ประหลาดใจ แล้ว สํานึ ก ว่า คนทัง้ สองเคยอยู่ กับ พระเยซู
14 เมื่อ เขาเห็น คนนั ้นที่ หายโรคยืน อยู่ กับ เปโตรและยอห์น
เขา ก็ไม่มีข้อ คัดค้าน ที่ จะ พูด ขึ้น ได้ 15 แต่เมื่อ เขา สัง่ ให้ เป
โตรและยอห์นออกไปจากที่ ประชุม สภาแล้ว เขาจึง ปรึกษา
กัน 16 ว่า “เราจะทํา อย่างไรกับ คนทัง้ สองนี้ เพราะการที่
เขาได้กระทําการอัศจรรย์อน
ั เด่น ก็ได้ปรากฏแก่คนทัง้ ปวง
ที่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้ 17 แต่ให้เรา
ขู่ เขา อย่าง แข็ง แรง ห้าม ไม่ให้พูด อ้าง ชื่อ นั ้นกับ ผู้หน่งึ ผู้ ใด
เลย เพื่อ เรือ
่ งนี้ จะไม่ได้เลื่องลือ แพร่หลายไปในหมู่ คนทัง้
18
ปวง” เขา จึง เรียก เป โตร และ ยอห์ นมา แล้ว ห้าม ปราม
เด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลย
19 ฝ่าย เป โตร และ ยอห์น ตอบ เขา ว่า “การ ที่ จะ ฟัง ท่าน
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มากกว่า ฟัง พระเจ้า จะ เป็นการ ถูก ต้อง ใน สาย พระเนตร
ของ พระเจ้า หรือ ขอ ท่าน ทัง้ หลาย พิจารณา ดูเถิด 20 ซึ่ง
ข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยน
ิ นั ้นก็ไม่ได้” 21 เมื่อเขา
ขู่ สําทับท่า นทัง้ สองนั ้นอีก แล้วก็ปล่อยไป ไม่เห็นมีเหตุที่จะ
ทําโทษ ท่าน อย่างไร ได้ เพราะ กลัว คน เหล่า นั ้น เหตุว่า คน
ทัง้ หลายได้ สรรเสริญ พระเจ้า เนื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่เกิด ขึ้น
นั ้น 22 ด้วยว่า คนที่ หายโรคโดยการอัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่า
สี่สิบปีแล้ว
พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง
23

เมื่อ เขาปล่อยท่านทัง้ สองแล้ว ท่านจึง ไปหาพวกของ
ท่าน เล่าเรือ
่ งทัง้ สินที
้ ่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ว่า
24
แก่ท่าน เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ฟัง จึง พร้อมใจกัน เปล่ง เสียง
ทูล พระเจ้า ว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้เป็น พระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรง
สร้างฟ้า สวรรค์ แผ่นดิน โลก ทะเล และสรรพสิง่ ที่มีอยูใน
่
25
ที่เหล่า นั ้น
พระองค์ตรัส ไว้ ด้วย ปาก ของ ดา วิด ผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ว่า ‘เหตุใด ชน ต่าง ชาติ จึง กระทํา โกลาหล
ขึ้น และ ชนชาติ ทัง้ หลาย คิด อ่าน ใน การ ที่ไร้ ประโยชน์
26 บร รดากษั ตริย์แห่ง แผ่น ดิน โลก ตัง
้ ตนเอง ขึ้น และ นั ก
ปกครอง ชุมนุมกัน ต่อสู้องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า และ พระ คริสต์
ของ พระองค์’ 27 ความ จริง ทัง้ เฮ โรด และ ปอ นทิ อัส ปี ลาต
กับ พวก ต่าง ประเทศ และ ชนชาติ อิสราเอล ได้ ชุมนุมกัน
ต่อสู้พระ เยซูพระ บุตร ผู้บริสุทธิของ
พระองค์ ซึ่ง ทรง เจิม
์
ไว้แล้ว 28 ให้กระทํา สิง่ สารพัด ตาม ที่ พระหัตถ์ และ พระ
ดําริ ของ พระองค์ได้กําหนด ตัง้ แต่ ก่อน มา แล้ว ให้เกิด ขึ้น
29 บัดนี้ พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา
และโปรดประทานให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคํา ของ
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พระองค์ ด้วยใจกล้า 30 เมื่อ พระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์
ของ พระองค์ ออก รักษา โรค ให้หาย และ ได้ โปรด ให้ หมาย
สําคัญ กับ การมหัศจรรย์ บังเกิด ขึ้น โดยพระนามแห่ง พระ
เยซู พระ บุตร ผู้บริสุทธิของ
พระองค์” 31 เมื่อ เขา อธิษฐาน
์
แล้ว ที่ซึ่ง เขา ประชุม อยู่ นั ้น ได้หวัน
่ ไหว และ คน เหล่า นั ้น
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
ใจ เป็น หนึ่ ง เดียว ทุกสิ่ ง เป็น ของ กลาง และ อํานาจ ใน
ท่ามกลางพวกคริสเตียน
32 คนทัง
้ ปวงที่เชื่อนั ้นเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน และไม่มีใคร
อ้าง ว่า สิง่ ของ ที่ ตน มีอยูเป็
่ น ของ ตน แต่ทัง้ หมด เป็น ของ
กลาง 33 อัคร สาวก จึง เป็น พยาน ด้วย ฤทธิ์ เดช ใหญ่ ยิง่
ถึง การ คืน พระชนม์ ของ พระ เยซูเจ้า และ พระคุณ อัน ใหญ่
ยิง่ ได้อยูกั
่ บ เขา ทุก คน 34 และ ใน พวก ศิษย์ไม่มีผู้ใด ขัดสน
เพราะผู้ ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ ขายเสีย และได้ นํา เงินค่า ของ
ที่ ขายได้ นั้น มา 35 วางไว้ที่เท้า ของอัครสาวก อัครสาวกจึง
แจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่อัครสาวก
เรียกว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่งการหนุนนํ้าใจ) เป็นพวก
เลวี ชาวเกาะไซปรัส 37 มีที่ดินก็ขายเสียและนําเงินค่าที่ นั้น
มาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก

5

อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย
แต่มีชายคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ยกับ ภรรยาชื่อ สัปฟี ราได้
ขาย ที่ดินข อง ตน 2 และ เงิน ค่าที่ดิน ส่วน หนึ่ ง เขา ยัก เก็บ
ไว้ ภรรยา ของ เขา ก็รู ด้
้ วย และ อีก ส่วน หนึ่ ง เขา นํา มา วาง
ไว้ที่เท้า ของอัครสาวก 3 ฝ่ายเปโตรจึง ถามว่า “อานาเนี ย
เหตุไฉนซาตานจึง ทําให้ ใจของเจ้า เต็ม ไปด้วยการมุสาต่อ
1
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้เจ้าเก็บ ค่าที่ดินส่วนหนึ่ ง ไว้
4 เมื่อที่ดินยังอยูก็
่ เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินกย
็ งั
อยู่ในอํานาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดใน
ใจเช่น นั ้น เล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อ พระเจ้า”
5 เมื่อ อานาเนี ย ได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้นก็ ล้ม ลงตาย และเมื่อ คน
ทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งก็ พากัน สะดุ้ง ตกใจกลัว อย่างยิง่ 6 พวก
คน หนุ่ม ก็ลุก ขึ้น ห่อ ศพ เขา ไว้แล้ วหา ม เอา ไป ฝัง 7 หลัง
จาก นั ้น ประมาณ สาม ชัว่ โมง ภรรยา ของ เขา ยัง ไม่ ทราบ
เหตุการณ์ ที่เกิด ขึ้น จึง เข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางว่า “เจ้า
ขายที่ดินได้ ราคาเท่านั ้น หรือ จงบอกเราเถิด” หญิง นั ้น จึง
ตอบว่า “ได้เท่านั ้น เจ้าค่ะ” 9 เปโตรจึง ถามนางว่า “ไฉนเจ้า
ทัง้ สองได้พร้ อมใจกัน ทดลองพระวิญญาณขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า เล่า จงดูเถิด เท้า ของพวกคนที่ ฝัง ศพสามี ของเจ้า
ก็อยูที
่ ่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้า ออกไปด้วย” 10 ใน
ทันใดนั ้น นางก็ ล้ม ลงตายแทบเท้า ของเปโตร และพวกคน
หนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั ้นตายแล้ว จึงได้หามศพออกไป
ฝังไว้ข้างสามี ของนาง 11 ความเกรงกลัวอย่างยิง่ เกิดขึ้นใน
คริสตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น
คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ

12 มีหมายสําคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสา

วกได้ ทํา ด้วยมือ ของตนในหมู่ประชาชน (พวกสาวกอยูพร
่ ้
อมใจกัน ในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่ อาจเข้า
มาอยูด้
่ วย แต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก 14 มีชายหญิง
เป็นอันมากที่เชื่อถือ ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า มากกว่า ก่อน) 15 จนเขาหามคนเจ็บ ป่วยออกไปที่ ถนน
วาง บน ที่นอน และ แคร่ เพื่อ เมื่อ เป โต ร เดิน ผ่าน ไป อย่าง
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น้ อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคน 16 ประชาชนได้ออกมา
จากเมืองที่อยูล้
่ อมรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม พาคนป่วยและคน
ที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่

ฝ่ายมหาปุโรหิต และพรรคพวกของท่านก็ลุก ขึ้น (คือ
พวกสะดูสี) มีความโกรธอย่างยิง่ 18 จึงได้จับพวกอัครสาวก
จําไว้ในคุกหลวง 19 แต่ในเวลากลางคืน ทูตสวรรค์ขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ มาเปิดประตูคุก พาอัครสาวกออกไป บอก
ว่า 20 “จงไปยืน ในพระวิหาร ประกาศบรรดาข้อความแห่ง
ชี วตน
ิ ี้ให้ประชาชนฟัง” 21 เมื่ออัค รสาวกได้ยน
ิ อย่างนั ้น พอ
เวลารุ ง่ เช้าจึงเข้าไปสัง่ สอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุโรหิตกับ
พรรคพวกของท่านได้ เรียกประชุม สภา พร้ อมกับ บรรดาผู้
เฒ่า ทัง้ หมดของชนอิสราเอล แล้ว ใช้ คนไปที่คุกให้ พาอัคร
สาวกออกมา 22 แต่เมื่อ เจ้า พนั ก งานไปถึงก็ไม่พบพวกอัคร
สาวก ใน คุก จึง กลับ มา รายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
เห็น คุก ปิดอยู่ มัน
่ คง และ คน เฝ้า ก็ ยืน อยูหน
่ ้า ประตู ครัน
้
24
เปิด ประตูแล้ว ก็ไม่เห็น ผู้ ใด อยูข้
่ าง ใน ” เมื่อ มหา ปุโรหิต
และ นาย ทหาร รักษา พระ วิหาร กับ พวก ปุโรหิต ใหญ่ ได้ยิน
คํา เหล่า นี้ ก็ฉงน สนเท่หใน
์ เรือ
่ ง ของ อัคร สาวก ว่า จะ เป็น
อย่างไรต่อ ไป 25 มีคนหนึ่ ง มาบอกเขาว่า “ดูเถิด คนเหล่า
นั ้น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้จํา ไว้ในคุก กําลัง ยืน สัง่ สอนคนทัง้
ปวง อยู่ ใน พระ วิหาร ” 26 แล้ วนา ย ทหาร รักษา พระ วิหาร
กับ พวก เจ้า พนั กงาน จึง ได้ ไป พา พวก อัคร สาวก มา โดย ดี
เพ ราะ กลัวว่า คน ทัง้ ปวง จะ เอา หิน ขว้าง 27 เมื่อ เขา ได้ พา
พวกอัครสาวกมาแล้วก็ให้ยืน หน้า สภา มหาปุโรหิต จึง ถาม
28 ว่า “เราได้ กําชับ พวกเจ้า อย่างแข็ง แรงมิให้สอนออกชื่อ
17
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นี้ ก็ดูเถิด เจ้าได้ให้คําสอนของเจ้าแพร่ไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
และปรารถนาให้ ความผิด เนื่ องด้วยโลหิต ของผู้ นั้น ตกอยู่
กับเรา”
เปโตรได้ฟ้องสภา

“ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
จํา ต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า ยิง่ กว่า เชื่อ ฟัง มนุษย์ 30 พระเยซูซึ่ง
ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ฆ่า เสีย โดย แขวน ไว้ที่ต้นไม้นั ้น พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ทรง บันดาล ให้ เป็น ขึ้น มา ใหม่
31 พระเจ้า ได้ ทรงตัง
้ พระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวาของ
พระองค์ให้เป็น เจ้า ชาย และองค์ พระผู้ ชว
่ ยให้รอด เพื่อ จะ
ให้ ชนอิสราเอลกลับ ใจใหม่ แล้ วจะทรงโปรดยกความผิด
บาปของเขา 32 เราทัง้ หลายจึง เป็น พยานของพระองค์ ถึง
เรือ
่ ง เหล่า นี้ และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
ประทาน ให้ทุก คน ที่ เชื่อ ฟัง พระ องค์ นั ้นก็ เป็น พยาน ด้วย”
33 เมื่อ เขาทัง
้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็รู สึ
้ ก บาดใจ คิดกันว่า จะ
ฆ่าพวกอัครสาวกเสีย
29 ฝ่ายเปโตรกับอัครสาวกอื่นๆตอบว่า

กามา ลิ เอล เข้า ขัด ขวาง ทําให้ พวก อัคร สาวก ไม่ถูก ฆ่า
ตาย
34 แต่คนหนึ่ ง ชื่อ กามาลิ เอลเป็ น พวกฟาริสี และเป็ น ธร
รมาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญัติ เป็นที่ นับถือ ของประชาชน
ได้ยืน ขึ้น ใน สภา แล้ว สัง่ ให้ พา พวก อัคร สาวก ออก ไป
เสีย ภายนอก ครู หนึ
่ ่ ง 35 ท่าน จึง ได้กล่าว แก่ เขา ว่า “ท่าน
ชนชาติอิสราเอล ซึ่ง ท่านหวัง จะทํา แก่ คนเหล่า นี้ จงระวัง
ตัว ให้ดี 36 เมื่อ คราวก่อนมี คนหนึ่ ง ชื่อ ธุ ดาสอวดตัวว่า เป็น
ผู้วิเศษ มีผู้ชายติดตามประมาณสี่ รอ
้ ยคน แต่ธุ ดาสถูก ฆ่า
เสีย คนทัง้ หลายซึ่ง ได้ เชื่อ ฟัง เขาก็ กระจัดกระจายสาบสูญ
ไป 37 ภาย หลัง ผู้นี้ มีอีก คน หนึ่ ง ชื่อ ยู ดา ส เป็น ชาว กา ลิ ลี
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ได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสํามะโนครัว และได้เกลย
ี้ กล่อ
มผู้คนให้ติดตามตัว ไปเป็นอัน มาก ผู้นั ้นก็ พินาศด้วย และ
คนทัง้ หลายที่ได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายไป 38 ในกรณี นี้
ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทัง้ หลายว่า จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปตาม
เรือ
่ ง อย่า ทํา อะไร แก่ เขา เลย เพราะ ว่า ถ้า ความ คิด หรือกิ
จการนี้ มาจากมนุษย์ก็จะล้ม ละลายไปเอง 39 แต่ถ้า มาจาก
พระเจ้า ท่านทัง้ หลายจะทํา ลายเสียก็ไม่ ได้ เกลื อกว่า ท่าน
กลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า”
สาวก ที่ถูก ข่มเหง ยัง คง ยินดี และ เป็น พยาน ฝ่าย พระ
คริสต์
40 เขา ทัง
้ หลาย จึง ยอม เห็น ด้วย กับ กามา ลิ เอล และ
เมื่อ ได้ เรียกพวกอัครสาวกเข้า มาแล้ว จึง เฆี่ยนและกําชับ
ไม่ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้ว ก็ปล่อยไป 41 พวกอัคร
สาวกจึง ออกไปให้ พ้น หน้า สภาด้วยความยินดีที่เห็นว่า ตน
สม จะ ได้ รับ การ หลู่เกียรติเพราะ พระนาม ของ พระองค์นั ้น
42 ที่ใน พระ วิหาร และ ตาม บ้าน เรือน เขา ได้ สัง
่ สอน และ
ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด

6
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก
ใน คราว นั ้น เมื่อ ศิษย์ กําลัง ทวีมาก ขึ้น พวก กรีกบ่น ติ
เตียนพวกฮีบรู เพราะในการแจกทานทุกๆวัน นั ้น เขาเว้น
ไม่ได้แจก ให้ พวก แม่ ม่าย ชาว กรีก 2 ฝ่าย อัคร สาวก ทัง้ สิบ
สองคนจึง เรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาเขาแล้ว กล่าวว่า “ซึ่ง
เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัว ไปแจกอาหารก็ หา
ควรไม่ 3 เหตุฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงเลือกเจ็ด คนในพวก
ท่านที่มีชื่อ เสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
สติปัญญา เราจะตัง้ เขาไว้ดูแลการงานนี้ 4 ฝ่ายพวกเราจะ
1
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ขะมักเขม้น อธิษฐานและสัง่ สอนพระวจนะเสมอไป” 5 คน
ทัง้ หลายเห็น ชอบกับ คํา นี้ จึง เลือกสเทเฟน ผู้ประกอบด้วย
ความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิ คา
โนร์ ทิโมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ ชาวเมือ งอันทิโอก ซึ่ง
เป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิว 6 คนทัง้ เจ็ดนี้ เขาให้มาอยู่ต่อ
หน้าพวกอัครสาวก และเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้ว
จึง ได้ วางมือ บน เขา 7 การ ประกาศ พระ วจนะ ของ พระเจ้า
ได้ เจริญ ขึ้น และ จําพวก ศิษย์ก็ทวีขึ้น เป็นอัน มาก ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความ
เชื่อนั ้น
สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย
8 ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ ด้วย ความ เชื่อ และ ฤทธิเดช
์
จึง กระทํา การ มหัศจรรย์ และ การ อัศจรรย์ใหญ่ท่ามกลาง
ประชาชน 9 แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่า ธรรม
ศาลาของพวกลิ เบระติน มีทัง้ ชาวไซรีน ชาวอเล็ก ซานเด
อร์ กับ บาง คน จาก ซิ ลีเซีย และ เอเชีย ได้ลุก ขึ้น พา กัน มา
ไล่ เลีย งกับส เท เฟน 10 คน เหล่า นั ้น สู้สติปัญญา และ นํ้าใจ
ของ ท่าน เมื่อ ท่าน กล่าว แก่ เขา ไม่ได้ 11 เขา จึง ลอบ ปลุก
พยาน เท็จ ว่า “เรา ได้ยน
ิ คน นี้ พูด หมิน
่ ประมาท ต่อ โมเสส
และ ต่อ พระเจ้า” 12 เขา ยุยง คน ทัง้ ปวง และ พวก ผู้ใหญ่กับ
พวกธรรมาจารย์ แล้ว เข้า มาจับ สเทเฟนและนํา ไปยัง สภา
13 ให้พยาน เท็จ มา กล่าว ว่า “คน นี้ พูด หมิน
่ ประมาท สถาน
บริสุทธิ์นี้ และพระราชบัญญัติไม่หยุดเลย 14 เพราะเราได้ยน
ิ
เขา ว่า พระ เยซูชาว นา ซา เร็ ธนี้ จะ ทําลาย สถาน ที่นี้ และ
จะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่ง โมเสสให้ไว้แก่เรา ” 15 พวกสมาชิก
สภา ต่าง เพ่งดูส เท เฟน เห็น หน้า ของ ท่าน เหมือน หน้า ทูต
สวรรค์
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“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ”

ส เท เฟน ได้ เล่า ถึง การ ที่ พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา ไว้ กับ
ชนชาติอิสราเอล
2 ฝ่าย ส เท เฟน จึง ตอบ ว่า “ท่าน ทัง
้ หลาย พี่น้ อง
และ บรรดา ท่าน ผู้อาวุโส ขอ ฟัง เถิด พระเจ้า แห่ง สง่า
ราศีได้ปรากฏ แก่ อับ รา ฮัม บิดา ของ เรา เมื่อ ท่าน ยัง อยู่ ใน
ประ เทศ เม โส โป เต เมียก่อ นที่ ไป อาศัย อยู่ ใน เมือง ฮา ราน
3 และ ได้ ตรัส กับท่า นว่า ‘เจ้า จง ออก ไป จาก ประเทศ ของ
เจ้า จากญาติพีน้
่ องของเจ้า ไปยัง แผ่นดินที่ เราจะชีให้
้ เจ้า
4
เห็น’ อับ รา ฮัม จึง ออก จาก แผ่น ดิน ของ ชาว เคล เดีย ไป
อาศัย อยูที
่ ่เมืองฮาราน หลัง จากที่บิดาของท่านสิน
้ ชีพ แล้ว
พระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั ่น มาอยูใ่ นแผ่นดินนี้ ที่ท่าน
ทัง้ หลายอาศัย อยูทุ
่ ก วัน นี้ 5 แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้ อบ
ั
ราฮัม มี มรดกในแผ่น ดิน นี้ แม้เท่าฝ่าเท้า ก็ไม่ ได้ และขณะ
เมื่อท่านยังไม่มีบุตร พระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้แผ่นดิน
นี้ เป็น กรรมสิทธิ์ ของ ท่าน และ เชื้อ สาย ของ ท่าน ที่มา ภาย
หลังท่าน 6 พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เชื้อสายของท่านจะไปอาศัย
อยู่ ในต่างประเทศ และชาวประเทศนั ้น จะเอาเขาเป็น ทาส
และจะข่มเหงเขาเป็น เวลาสี่ รอ
้ ยปี 7 พระเจ้า ตรัสว่า ‘และ
เราจะพิพากษาประเทศที่เขาจะเป็นทาสนั ้น ภายหลังเขาจะ
ออกมาและปรนนิ บติ
ั เรา ณ สถานที่นี้ ’ 8 พระองค์ได้ทรงตัง้
พันธสัญญาพิธเข
ี ้าสุหนัต ไว้กับ อับ ราฮัม เหตุฉะนั ้น เมื่ออับ
รา ฮัม ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่ออิ สอัค จึง ให้เข้าสุหนัต ในวันที่แปด
อิส อัค ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาโคบ และยาโคบให้ กําเนิ ด บุตร
สิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่า
นั ้น คิด อิจฉาโยเซฟจึง ขายเขาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แต่พระ
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เจ้า ทรงสถิตกับ โยเซฟ 10 ทรงโปรดช่วยโยเซฟให้ พ้น จาก
ความทุกข์ ลําบากทัง้ สิน
้ และทรงให้ ท่านเป็นที่ โปรดปราน
และ มีสติปัญญา ใน สาย พระเนตร ของ ฟาโรห์ กษั ตริยของ
์
ประเทศ อียป
ิ ต์ ท่าน จึง ตัง้ โย เซฟ ให้ เป็น ผู้ ปกครอง ประ
เท ศอียป
ิ ต์กับทงั ้ พระ ราช สํานั ก ของ ท่าน 11 แล้ว บังเกิด
การกันดารอาหารทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน
และ มี ความ ลําบาก มาก บรรพบุรุษ ของ เรา จึง ไม่มีอาหาร
12 ฝ่ายยาโคบเมื่อ ได้ ยนว
ิ ่า มี ข้าวอยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ จึง ใช้
บรรพบุรุษ ของเราไปเป็นครัง้ แรก 13 พอคราวที่ สองโยเซฟ
ก็ สําแดง ตัว ให้พี่น้ อง รู จั
้ ก และ ให้ฟาโรห์รู จั
้ ก วงศ์ญาติของ
14
ตน ด้วย
ฝ่าย โย เซฟ จึง ได้ เชิญ ยา โคบ บิดากับ บรรดา
ญาติ ของ ตน เจ็ด สิบ ห้า คน ให้มาหา 15 ยา โคบ ได้ ลง ไป ยัง
ประเทศอียป
ิ ต์ แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้สิน
้ ชีพ
16 เขา จึง ได้ นํา ศพ ไป ฝัง ไว้ ใน เมือง เชเคม ใน อุโมงค์ที่อับ
ราฮัม เอาเงิน จํานวนหนึ่ ง ซื้อ จากบุตรชายของฮาโมร์บิดา
ของ เชเคม 17 เมื่อ ใกล้ เวลา ตามพ ระ สัญญา ซึ่ง พระเจ้า ได้
ปฏิญาณ ไว้ กับ อับ รา ฮัม ชนชาติอิสราเอล ได้ทวีมาก ขึ้น ใน
ประเทศ อียป
ิ ต์ 18 จน กระ ทัง่ กษั ตริย์องค์หน่งึ ซึ่ง ไม่รู จั
้ ก โย
เซฟ ได้ ขึ้น เสวย ราชย์ 19 กษั ตริยองค์
์
นั ้น ได้ ทรง ออก อุบาย
ทํา กับ ญาติ ของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษ ของเรา บังคับ ให้ ทิง้
ลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยูได้
่ 20 คราวนั ้นโมเสส
เกิด มา มีรู ปร่า งง ดงาม เขา จึง ได้ เลี้ยง ไว้ ใน บ้าน บิดา จน
ครบ สาม เดือน 21 และ เมื่อ ลูกอ่อน นั ้น ถูก ทิง้ ไว้ นอก บ้าน
แล้ว ราชธิดาของฟาโรห์ จึง รับ มาเลี้ยงไว้ต่างบุตรชายของ
ตน 22 ฝ่ายโมเสสจึง ได้เรียนรู ในวิ
้
ชาการทุก อย่างของชาว
อียป
ิ ต์ มีความเฉี ยบแหลมมากในการพูด และกิจการต่างๆ
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แต่ครัน
้ โมเสสมีอายุได้สี่สิบปี เต็ม แล้ว ก็นึ ก อยากจะไป
เยีย
่ ม ญาติพี่น้ อง ของ ตน คือ ชนชาติอิสราเอล 24 เมื่อ ท่าน
ได้เห็น คน หนึ่ ง ถูก ข่มเหง จึง เข้าไป ช่วย โดย ฆ่า ชาว อียป
ิ ต์
25
ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั ้นเป็นการแก้แค้น ด้วยคาดว่าญาติพี่น้ อง
คง เข้าใจ ว่า พระเจ้า จะ ทรง ช่วย เขา ให้ รอด ด้วย มือ ของ
ตน แต่เขา หา เข้าใจ ดัง นั ้น ไม่ 26 วันรุ่ง ขึ้น โมเสส ได้เข้า
มาพบเขาขณะวิวาทกัน ก็อยากจะให้ เขากลับดีกันอีก จึง
กล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านเป็น พี่ น้องกัน ไฉนจึง ทําร้ายกัน
เล่า’ 27 ฝ่าย คน ที่ ข่มเหง เพื่อน นั ้น จึง ผลัก โมเสส ออก ไป
และ กล่าว ว่า ‘ใคร แต่ง ตัง้ เจ้า ให้ เป็น ผู้ ครอบ ครอง และ ผู้
พิพากษาพวกเรา 28 เจ้าจะฆ่า เราเสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์
เมื่อ วาน นี้ หรือ ’ 29 เมื่อ โมเสส ได้ยน
ิ คํา นั ้น จึง หนี ไป อาศัย
อยูที
่ ่แผ่นดินมี เดีย น และ ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย สอง คน ที่นั ่น
30 ครัน
้ ล่วงไปได้สี่สิบปีแล้ว ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ขององค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า มา ปรากฏ แก่ โมเสส ใน เปลว ไฟ ที่พุ่ม ไม้ ใน ถิน
่
ทุรกัน ดาร แห่ง ภูเขา ซีนาย 31 เมื่อ โม เส ส เห็นก็ ประหลาด
ใจด้วยเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ ครัน
้ เข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงของ
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ เขา 32 ว่า ‘เรา เป็น พระเจ้า ของ
บรรพบุรุษ ของเจ้า เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า
ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ’ โมเสสจึง กลัว จน
ตัว สัน
่ ไม่ อาจม อง ดู 33 ฝ่าย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ
โมเสส ว่า ‘จง ถอด รองเท้า ของ เจ้า ออก เสีย เพราะ ว่าที่ ซึ่ง
เจ้ายืนอยูนี
่ ้ เป็นที่บริสุทธิ์ 34 ดูเถิด เราได้เห็นความทุกข์ของ
ชนชาติ ของ เรา ที่อยูใน
่ ประเทศ อียป
ิ ต์แล้ว และ เรา ได้ยน
ิ
เสียงครํา่ ครวญของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด
จงมาเถิด เราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียป
ิ ต์’ 35 โมเสสผู้นี้ ซึ่ง
ถูก เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่ง ตัง้ เจ้า ให้ เป็น ผู้ ครอบ
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ครองและผู้ พิพากษาพวกเรา’ โดยมือ ของทูต สวรรค์ ซ่ึง ได้
ปรากฏแก่ ท่านที่พุ่ม ไม้ พระเจ้า ทรงใช้ โมเสสคนนี้ แหละให้
เป็นทัง้ ผูค
้ รอบครองและผูช
้ ว
่ ยให้พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็นผู้นํา
เขา ทัง้ หลาย ออก มา โดยที่ได้ทําการ มหัศจรรย์ และ หมาย
สําคัญ ต่างๆในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ที่ทะเลแดงและในถิน
่ ทุรกัน
37
ดารสี่สิบปี โมเสสคนนี้ แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล
ว่า ‘องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
ทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเรา
ให้แก่ท่านจากจําพวกพี่ น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ
ฟัง ผู้นั ้น ’ 38 โมเสสนี้ แหละได้อยูกั
่ บ พลไพร่ในถิน
่ ทุรกัน ดา
รกับทูต สวรรค์ ซึ่ง ได้ ตรัส แก่ ท่าน ที่ภูเขา ซีนาย และ อยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของเรา ที่ได้รับ พระดํารัส อัน ทรงชีวต
ิ มาให้ เรา
39
ทัง้ หลาย
บรรพบุรุษ ของ เรา ไม่ ยอม เชื่อ ฟัง โมเสส ผู้นี้
แต่ได้ ผลัก ไสท่านให้ ไปจากเขา ด้วยมี ใจปรารถนาจะกลับ
ไปยัง แผ่นดินอียป
ิ ต์ 40 จึง กล่าวแก่ อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระ
ให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวกข้าพเจ้า ไป ด้วยว่า โมเสส
คนนี้ ที่ได้นํา ข้าพเจ้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็น อะไรไป
เสีย แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ทราบ ’ 41 ใน คราว นั ้น เขา ทัง้ หลาย ได้
ทํา รู ป โคหนุ่ม และได้ นํา เครือ
่ งสัตวบูชามาถวายแก่รู ปนัน
้
และมีใจยินดี ในสิง่ ซึ่งมือของตนเองได้ ทําขึ้น 42 แต่พระเจ้า
ทรง หัน พระ พักตร์ ไป เสีย และ ปล่อย ให้ เขา นมัสการ หมู่
ดาว ใน ท้องฟ้า ตาม ที่มีเขียน ไว้ ใน พระ คัมภีรแห่
์ ง ศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ ฆ่า สัตวบูชา
เรา และ ถวาย เครือ
่ ง บูชา ให้แก่เรา ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ถึง
43
สี่สิบปีหรือ แล้ว เจ้า ทัง้ หลายได้ หามพลับพลาของพระโม
เลค และได้ เอาดาวพระเรฟาน รู ปพระที่เจ้าได้ กระทํา ขึ้น
เพื่อ กราบ นมัสการ รู ปนน
ั ้ ต่าง หาก เรา จึง จะ กวาด เจ้า ทัง้
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หลายให้ ไปอยู่ พ้น เมืองบาบิ โลนอีก’ 44 บรรพบุรุษ ของเรา
เมื่อ อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ก็มีพลับ พลา แห่ง สักขีพยาน ตาม
ที่พระองค์ทรง สัง่ ไว้ เมื่อ ตรัส กับ โมเสส ว่า ให้ ทํา พลับพลา
ตาม แบบ ที่ได้เห็น 45 ฝ่าย บรรพบุรุษ ของ เรา ที่มา ภาย หลัง
เมื่อ ได้ รบ
ั พลับพลานั ้น จึง ขนตามเยซูไป เมื่อ ได้เข้า ยึด แผ่น
ดิน ของบรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงขับ ไล่ ไปให้ พ้น
หน้า บรรพบุรุษ ของ เรา พลับ พลานั ้นก็มีสืบ มา จนถึง สมัย
ดา วิด 46 ดาวิดนั ้นมี ความ ชอบ จําเพาะ พระ พักตร์พระเจ้า
และ มี ใจ ปรารถนา ที่ จะ หา พระ นิ เวศ สําหรับ พระเจ้า ของ
ยา โคบ 47 แต่ซา โลม อน เป็น ผู้ได้สร้าง พระ นิ เวศ สําหรับ
พระองค์ 48 ถึงกระนั ้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระวิ
หารซึ่งมือมนุษย์ได้ทําไว้ไม่ ตามที่ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าว
ไว้ว่า 49 ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า สวรรค์เป็น บัล ลังก์ ของ
เรา และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น รองเท้า ของเรา เจ้าจะสร้าง
นิ เวศ อะไร สําหรับ เรา หรือ ที่ พํานั ก ของ เรา อยูที
่ ่ไหน 50 สิ่ง
เหล่า นี้ มือ ของ เรา ได้ กระทํา ทัง้ สิน
้ มิใช่หรือ ’ 51 ท่าน คน
ชาติหัวแข็ง ใจดื้อ หูตึง ท่านทัง้ หลายขัดขวางพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อยูเสมอ
่
บรรพบุรุษ ของ ท่าน ทํา อย่างไร ท่าน ก็ ทํา
อย่าง นั ้น ด้วย 52 มีใคร บ้าง ใน พวก ศาสดา พยากรณ์ ซึ่ง
บรรพบุรุษ ของ ท่าน มิได้ข่มเหง และ เขา ได้ ฆ่า บรรดา คน
ที่พยากรณ์ ถึง การเสด็จ มาขององค์ผู้ชอบธรรม ซึ่ง ท่านทัง้
หลายเป็น ผู้ ทรยศและผู้ ฆาตกรรมพระองค์ นั ้น เสีย 53 คือ
ท่านทัง้ หลายผู้ที่ได้รับ พระราชบัญญัติจากเหล่า ทูต สวรรค์
แต่หาได้รก
ั ษาพระราชบัญญัตินั ้นไม่”

พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน
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เมื่อ เขา ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ ดัง นั ้น ก็รู สึ
้ ก บาดใจ และ ขบ
เขี้ยว เคี้ยว ฟัน เข้า ใส่ ส เท เฟน 55 ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ
ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ได้เขม้น ดูสวรรค์เห็น สง่า ราศี
ของพระเจ้า และพระเยซู ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของ
พระเจ้า 56 แล้วท่านได้กล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า เห็น ท้องฟ้า
แหวก เป็น ช่อง และ บุตร มนุษย์ ยืน อยู่ เบื้อง ขวา พระหัตถ์
ของพระเจ้า” 57 แต่เขาทัง้ ปวงร้องเสียงดัง และอุด หู วงิ่ กรู
กัน เข้า ไปยัง สเทเฟน 58 แล้ว ขับ ไล่ ท่านออกจากกรุ ง และ
เอาหิน ขว้าง ฝ่ายคนที่ เป็น พยานปรัก ปรํา สเทเฟนได้ ฝาก
เสื้อผ้า ของตนวางไว้ที่เท้า ของชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ชื่อ เซาโล
59 เขาจึง เอาหิน ขว้างสเทเฟนเมื่อ กําลังอ้อ นวอนพระเจ้า
อยูว่
่ า “ข้า แต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับ จิต วิญญาณของ
ข้า พระองค์ด้วย ” 60 ส เท เฟ นก็คุก เข่า ลง ร้อง เสียง ดัง ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอย่า ทรงถือ โทษเขาเพราะบาปนี้ ”
เมื่อกล่าวเช่นนี้ แล้วก็ล่วงหลับไป

8

เซาโลข่มเหงคริสตจักร

1 การที่เขาฆ่าสเทเฟนเสียนั ้นเซาโลก็เห็นชอบด้วย

คราว
นั ้น เกิด การ ข่ม เหง ค ริ สต จักร ครัง้ ใหญ่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และศิษย์ ทัง้ ปวงนอกจากพวกอัครสาวกได้ กระจัดกระจาย
ไปทัว่ แว่น แคว้น ยู เดียกับ สะมาเรีย 2 ผู้ที่เกรงกลัว พระเจ้า
ก็ ฝัง ศพสเทเฟนไว้ แล้ว ครํา่ ครวญอาลัย ถึง ท่านอย่างยิง่
3 ฝ่ายเซาโลพยายามทํา ลายคริสตจักร โดยเข้าไปฉุ ด ลาก
ชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
คริสเตียน ที่ กระจัดกระจาย ไป ได้ นํา จิต วิญญาณ ทัง้
หลายมาถึงพระคริสต์
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ฉะนั ้น ฝ่าย ศิษย์ ทัง้ หลาย ซึ่ง กระจัดกระจาย ไป ก็เที่ยว
ประกาศพระวจนะนั ้น 5 ส่วนฟีลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรีย
และประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั ้นฟัง 6 ประชาชน
ก็พร้ อมใจกัน ฟัง ถ้อยคํา ที่ฟีลิป ได้ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ
ท่านพูด และได้เหน
็ การอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทํานั ้น 7 ด้วย
ว่า ผี โสโครกที่สิงอยู่ ในคนหลายคนได้ พากันร้ องด้วยเสียง
ดัง แล้ วออกมาจากคนเหล่า นั ้น และคนที่ เป็น โรคอัมพาต
กับคนง่อยก็หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิง่ ใน
เมืองนั ้น
ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ
9

ยังมี ชาย คน หนึ่ ง ชื่อ ซี โม น เคย ทํา เวทมนตร์ ใน เมือง
นั ้น มา ก่อน และ ได้ทําให้ชาว สะ มา เรีย พิศวง หลงใหล เขา
ยกตัวว่า เป็น ผู้วิเศษ 10 ฝ่าย คน ทัง้ ปวง ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้ อย ก็
สนใจ ฟัง คน นั ้น แล้วว่า “ชาย คน นี้ เป็น มหิทธิฤทธิของ
์
11
พระเจ้า”
คน ทัง้ หลาย นั บถือ เขา เพราะ เขา ได้ ทํา
เวทมนตร์ให้คน ทัง้ หลาย พิศวง หลงใหล มา นาน แล้ว
12 แต่เมื่อ ฟี ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และ
พระนาม แห่ง พระ เยซูคริสต์แล้ว คน ทัง้ หลาย ก็เชื่อ และ
รับ บัพ ติศ มาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซี โมนเองจึง เชื่อด้วย
เมื่อ รับ บัพ ติศ มาแล้วก็อยูกั
่ บ ฟี ลิ ป ต่อ ไป และประหลาดใจ
ที่เห็ นการอัศ จรรย์ กับ หมายสําคัญ ต่างๆซึ่ง ฟี ลิป ได้กระทํา
14 เมื่อ พวกอัครสาวกซึ่ง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ ยนว
ิ ่า ชาว
สะมาเรีย ได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า แล้ว จึง ให้ เปโตรกับ
ยอห์น ไปหาเขา 15 ครัน
้ เปโตรกับ ยอห์น ลงไปถึงก็ อธิษฐาน
เผื่อ เขา เพื่อ ให้เขา ได้ รับ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ 16 (ด้วย ว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ยงั ไม่ได้เสด็จ ลงมาสถิตกับ ผู้ใด เป็น
แต่ เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระเยซูเจ้าเท่านั ้น)
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17 เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา

แล้วเขาทัง้ หลายก็ได้รับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
คนเหล่านั ้นได้รบ
ั
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยการวางมือ ของอัครสาวก จึง นํา
เงิน มา ให้อัคร สาวก 19 และ ว่า “ขอ ให้ข้าพเจ้า มีฤทธิอย่
์ าง
นี้ ด้วย เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า จะวางมือ บนผู้ใด ผู้นั ้น จะได้ รบ
ั
20
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์” ฝ่าย เป โต ร จึง กล่าว แก่ซีโม นว่า
“ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่า
จะซื้อ ของประทานแห่ง พระเจ้า ด้วยเงิน ได้ 21 เจ้าไม่มีส่วน
หรือส่วนแบ่งในการนี้ เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซ่ือตรงในสาย
พระเนตรของพระเจ้า 22 เหตุฉะนั ้น จงกลับ ใจใหม่ จากการ
ชัว่ ร้ายของเจ้า นี้ และอธิษฐานขอพระเจ้า ชะรอยพระองค์
จะ ทรง โปรด ยก ความ ผิด ซึ่ง เจ้า คิด ใน ใจ ของ เจ้า 23 ด้วย
เรา เห็นว่า เจ้า จะ ต้อง รับ ความ ขมขื่น และ ติด พันธ นะ แห่ง
ความชัว่ ช้า” 24 ฝ่ายซี โมนจึง ตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ เหตุการณ์ ที่ท่าน
ได้กล่าวแล้วนน
ั ้ จะไม่ได้อุบัติแก่ตัว ข้าพเจ้า สัก อย่างเดียว”
25 ครัน
้ พวก อัคร สาวก เป็น พยาน และ ประกาศ พระ วจนะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรีย
หลายแห่ง
18 เมื่อซีโมนเห็นว่า

ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รบ
ั ความรอด
แต่ทูตสวรรค์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ สัง่ ฟี ลิปว่า “จง
ลุก ขึ้น ไป ยัง ทิศ ใต้ ตาม ทาง ที่ ลง ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง
เมืองกาซา ซึ่งเป็นทางป่าทราย” 27 ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ้นไป และ
ดูเถิด มีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่ งเป็นขันที เป็นข้าราชการของ
พระนาง คาน ดา สี พระ ราชินีของ ชาว เอธิโอเปีย และ เป็น
นายคลัง ทรัพย์ ทัง้ หมดของพระราชินีนั ้น ได้มานมัสการใน
26
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กรุ งเยรู ซาเล็ม 28 ขณะนั ่งรถม้ากลับไป ท่านอ่านหนั งสืออิส
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ อยู่ 29 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสัง่ ฟี ลิ ป
ว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถม้า นั ้น เถิด” 30 ฟีลิป จึง วิง่ เข้าไปใกล้
และได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั งสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จึงถาม
ว่า “ซึ่ง ท่านอ่านนั ้น ท่านเข้าใจหรือ” 31 ขันทีจึง ตอบว่า “ถ้า
ไม่มีใคร อธิบาย ให้ ที่ไหน จะ เข้าใจ ได้” ท่าน จึง เชิญ ฟี ลิป
ขึ้น นั ่ง รถกับท่าน 32 พระ คัมภีรตอน
์
ที่ท่าน อ่าน อยู่ นั ้น คือ
ข้อ เหล่า นี้ ‘เขา ได้ นํา ท่าน เหมือน แกะ ที่ถูกนํา ไป ฆ่า และ
เหมือนลูก แกะที่ เป็น ใบ้อยูหน
่ ้า ผู้ ตัด ขนของมัน ฉั นใด ท่าน
ก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉั นนั ้น 33 ในคราวที่ ท่านถูกเหยียด
ลงนั ้น ท่านไม่ได้รับ ความยุติธรรมเสีย เลย และผู้ ใดเล่า จะ
ประกาศเกี่ยวกับ พงศ์พันธุของท่
์
าน เพราะว่า ชีวต
ิ ของท่าน
34
ต้องถูก ตัด เสีย จากแผ่น ดิน โลกแล้ว’ ขันทีจึง ถามฟี ลิ ป
ว่า “ศาสดา พยากรณ์ ได้กล่า วอ ย่าง นั ้น เล็ง ถึง ผู้ใด เล็ง ถึง
ตัวท่านเอง หรือ เล็ง ถึง ผู้อื่น บอกข้าพเจ้า เถิด” 35 ฝ่ายฟี ลิป
จึง เริม
์ อนน
ั ้ ชีแจงถึ
ง เรือ
่ ง
้
่ เล่า จับ ต้น กล่าวตามพระคัมภีรข้
พระ เยซู 36 ครัน
้ กําลัง เดิน ทาง ไป ก็ มา ถึงที่มีน้าํ แห่ง หนึ่ ง
ขันทีจึง บอกว่า “ดูเถิด มีน้าํ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้า รับ
บัพ ติศ มา” 37 และ ฟี ลิป จึง ตอบ ว่า “ถ้า ท่าน เต็มใจ เชื่อ
ท่าน ก็รับ ได้ ” และ ขันทีจึง ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า พระ
เยซูคริสต์เป็น พระ บุตร ของ พระเจ้า” 38 แล้วท่าน จึง สัง่ ให้
หยุด รถ ม้า และ คน ทัง้ สอง ลง ไป ใน นํ้า ทัง้ ฟี ลิปกับขันที
ฟีลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา 39 เมื่อท่านทัง้ สองขึ้นจากนํ้าแล้ว
พระวิญญาณขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และ
ขันทีนั ้น ไม่ได้เห็ นท่า นอีก จึง เดิน ทางต่อ ไปด้วยความยินดี
40 แต่มีผู้ได้พบฟี ลิ ปที่ เมืองอาโซทัส และเมื่อ เดิน ทางมา
ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมือง
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เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์
ฝ่าย เซา โล ยัง ขู่ คําราม กล่าว ว่า จะ ฆ่า ศิษย์ ของ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า เสีย จึง ไปหามหาปุโรหิต 2 ขอหนั งสือ ไปยัง
ธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อ ว่า ถ้า พบผู้ ใดถือ ทางนั ้น
ไม่ ว่า ชาย หรือ หญิง จะ ได้ จับ มัด พา มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
3 เมื่อ เซาโลเดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส ในทัน ใด
นั ้นมี แสง สว่าง ส่อง มา จาก ฟ้า ล้อม ตัว เขา ไว้รอบ 4 เซา โล
จึง ล้ม ลงถึงดิน และได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส แก่ เขาว่า “เซา
โล เซา โล เอ๋ย เจ้า ข่มเหง เรา ทําไม” 5 เซา โล จึง ทูล ถาม
ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็น ผู้ใด ” องค์พระผู้ เป็น
เจ้า ตรัสว่า “เรา คือ เยซู ที่เจ้า ข่มเหง ซึ่ง เจ้า ถีบ ประ ตักก็
ยากนั ก” 6 เซาโลก็ ตัว สัน
่ และรู ส
้ ึก ประหลาดใจจึง ถามว่า
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร”
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัส แก่ เขา ว่า “เจ้า จง ลุก ขึ้น เข้าไป ใน
เมือง และเจ้าจะต้องทําประการใด จะมีคนบอกให้รู ”้ 7 คน
ทัง้ หลายที่ เดิน ทางไปด้วยกันก็ ยน
ื นิ่ ง พูด ไม่ออก ได้ยิน พระ
8
สุรเสียง นั ้น แต่ไม่เห็น ใคร ฝ่าย เซา โล ได้ลุก ขึ้น จาก พื้น
ดิน เมื่อ ลืมตา แล้วก็ มอง อะไร ไม่เห็น เขา จึง จูงมือ ท่าน ไป
ยัง เมืองดามัสกัส 9 ตาท่า นก็มืดมัว ไปถึง สามวัน และท่าน
มิได้กิน หรือด่ื มอะไรเลย 10 ในเมือ งดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่ ง
ชื่ออานาเนี ย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัสกับผู้นั้นโดยนิ มิตว่า
“อานาเนี ย เอ๋ย” อานาเนี ย จึง ทูล ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ดูเถิด ข้า พระองค์อยูที
่ ่ นี่ ” 11 องค์พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ
เขา ว่า “จง ลุก ขึ้น ไป ที่ ถนน ที่ เรียก ว่า ถนน ตรง ถาม หา
1
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ชาย คน หนึ่ ง ชื่อ เซา โล ชาว เมือง ทาร์ ซัสอยู่ ใน บ้าน ของ ยู
ดาส เพราะดูเถิด เขากําลังอธิษฐานอยู่ 12 และในนิ มิตเขา
ได้เห็น คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เข้า มาวางมือ บนเขา เพื่อ เขา
จะเห็น ได้อีก ” 13 แต่อานาเนี ย ทูล ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ข้า พระองค์ได้ยิน หลาย คน พูด ถึง คน นั ้นว่า เขา ได้ ทําร้าย
วิสุทธิชน ของ พระองค์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม มาก 14 และ ใน
ที่นี่ เขา ได้ อํานาจ มา จาก พวก ปุโรหิต ใหญ่ ให้ผูกมัด คน ทัง้
ปวง ที่ ร้อง ออก พระนาม ของ พระองค์” 15 ฝ่าย องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า ได้ ตรัส กับท่า นว่า “จงไปเถิด เพราะว่า คนนั ้น เป็น
ภาชนะที่ เราได้ เลือกสรรไว้ สําหรับ จะนํา นามของเราไปยัง
ประชาชาติ กษั ตริยและชนชาติ
์
อิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะ
สําแดงให้ เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ ลําบากมากเท่าใด
เพราะนามของเรา”
เซา โล ได้ ประกอบ ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ และ เริม
่
เทศนาสัง่ สอน
17

แล้ วอา นา เนี ยก็ไป และ เข้าไป ใน บ้าน วางมือ บน เซา
โลก ล่า ว ว่า “พี่เซา โล เอ๋ย องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระ เยซู
ได้ทรง ปรากฏ แก่ ท่าน กลาง ทาง ที่ ท่าน มา นั ้น ได้ทรง ใช้
ข้าพเจ้า มาเพื่อ ท่านจะเห็น ได้อีก และเพื่อ ท่านจะประกอบ
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” 18 และในทันใดนั ้นมอ
ี ะไรเหมือน
เกล็ด ตก จาก ตา ของ เซา โล แล้ว ก็เห็น ได้อีก ท่าน จึง ลุก
ขึ้นรับ บัพ ติศ มา 19 พอ รับ ประทาน อาหาร แล้วก็มีกําลัง
ขึ้น เซา โล พัก อยู่ กับ พวก ศิษย์ ใน เมือง ดามัสกัส หลาย วัน
20 ท่าน ไม่ได้รีรอ ท่าน ประกาศ ตาม ธรรม ศาลา กล่าว เรือ
่ ง
พระคริสต์ว่า พระองค์ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า 21 คน
ทัง้ หลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่า “คนนี้ มิใช่หรือ
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ที่ได้ทําลายคนในกรุ ง เยรู ซาเล็มที่ รอ
้ งออกพระนามนี้ และ
เขามาที่นี่ หวังจะผูกมัดพวกนั ้นส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่”
เซา โล หลบ หนี รอด ได้ และ ได้ รับ การ ยอ มรับที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
22

แต่เซา โลยิงม
่ ี กําลัง ทวีขึ้น และ ทําให้ พวก ยิว ใน เมือ
งดามัสกัสนงอ
ิ่ ้ึ งอ ยู่ โดย พิ สูจน์ให้เขา เห็นว่า พระ เยซูทรง
เป็น พระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อ มาอีก หลายวัน พวกยิว ได้ ปรึกษา
กันจะฆ่าเซาโลเสีย 24 แต่เรือ
่ งการปองร้ายของเขารู ถ
้ ึงเซา
โล เขาทัง้ หลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทัง้ กลางวัน
กลางคืน 25 แต่เหล่าสาวกได้ให้เซาโลนั ่ งในเข่ง ใหญ่ แล้ว
หย่อนลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโล
ไป ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ท่าน ใคร่ จะ คบ ให้สนิ ทกับ พวก
สาวก แต่เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่เชื่อว่าเซาโลเป็นสาวก
27 แต่บารนาบัส ได้พาท่านไปหาพวกอัครสาวก แล้ว เล่า ให้
เขาฟัง ว่า เซาโลได้เห็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่กลางทาง และ
พระองค์ตรัสแก่ท่าน ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซู
โดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 28 แล้วเซาโลเข้านอกออก
ในอยู่ กับ พวกอัครสาวกในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ประกาศออก
พระนามของพระเยซูเจ้าด้วยใจกล้า หาญ ท่านพูด ไล่เลียง
กับ พวกกรีก แต่พวกนั ้น หาช่องที่ จะฆ่า ท่านเสีย 30 เมื่อ พี่
น้ อง รู ้ อย่าง นั ้น จึง พา ท่าน ไป ยัง เมือง ซี ซา รียา แล้ว ส่ง ไป
ยัง เมือง ทาร์ ซัส 31 เหตุฉะนั ้น ค ริ สต จักร ตลอด ทัว่ แคว้น
ยู เดีย กาลิลี และ สะ มา เรีย จึงมี ความ สงบ สุข และ เจริญ
ขึ้น ดําเนิ นชีวตด
ิ ้วยใจยําเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้ รบ
ั
ความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมา
ชิกก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น

หนังสือกิจการ 9:32

34

หนังสือกิจการ 9:41

ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย
32 ต่อมาเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้ว ก็ลงมาหา
พวกวิสุทธิชนซึ่ง อาศัย อยู่ ในเมืองลิด ดาด้วย 33 เปโตรพบ
ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ไอเนอั ส ที่นั ่น เขาเป็นอัม พาตอยู่ กับที่ นอน
แปด ปี มา แล้ว 34 เป โต ร จึง กล่าว แก่ เขา ว่า “ไอ เนอั ส เอ๋ย
พระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรค จงลุกขึ้นเก็บทน
ี่ อน
35
ของท่านเถิด” ในทันใดนั ้น ไอเนอั ส ได้ลุก ขึ้น ฝ่ายคนทัง้
ปวงที่อยูในเมื
่
องลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับ
ใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ใน เมือง ยัฟฟา มี หญิง คน หนึ่ ง เป็น ศิษย์ ชื่อ ทา บิธา
ซึ่ง แปล ว่า โดรคัส หญิง คน นี้ เคย กระทํา การ อัน เป็น คุณ
ประโยชน์ และให้ทานมากมาย 37 ต่อมาระหว่างนั ้นหญิงคน
นี้ ก็ป่วยลงจนถึง แก่ความตาย เขาจึง อาบนํ้า ศพวางไว้ ใน
ห้องชัน
่
กับ เมืองยัฟฟา พวกสาวก
้ บน 38 เมืองลิด ดาอยูใกล้
ได้ยนว
ิ ่าเปโตรอยูที
่ ่นั่น จึงใช้ชายสองคนไปหาท่าน เชิญท่าน
มาหาเขาโดยเร็ว 39 ฝ่ายเปโตรจึง ลุก ขึ้น ไปกับ เขา เมื่อ ถึง
แล้ว เขาพาท่านขึ้น ไปในห้องชัน
้ บน และบรรดาหญิงม่าย
ได้ ยืน อยู่ กับท่า นพากันร้ อง ไห้ และ ชีให้
้ ท่าน ดู เสื้อ คลุม กับ
เสื้อผ้า ต่างๆซึ่ง โดรคัส ทํา เมื่อยังมีชีวิ ตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้
คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก และได้คุกเข่า ลงอธิษฐาน แล้ว
หัน มายัง ศพ นั ้น กล่าว ว่า “ทาบิธา เอ๋ย จง ลุก ขึ้น” ทาบิธา
ก็ลืมตา เมื่อ เห็น เป โต ร จึง ลุก ขึ้น นั ่ง 41 ฝ่าย เป โต รยื่นมื
ออ อก พยุง เธอ ขึ้น จึง เรียก วิสุทธิชน ทัง้ หลาย กับ พวก แม่
ม่ายเข้า มา แล้ว มอบหญิง ที่ เป็น ขึ้น นั ้น ให้ กับ เขาทัง้ หลาย
36
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เหตุการณ์ นั ้นลือไปตลอดทัว่ เมืองยัฟฟา คนเป็นอันมาก
มาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยูใ่ น
เมืองยัฟฟาหลายวัน อยูกั
่ บ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็น ช่างฟอก
หนั ง

10

โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า
ยังมี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โครเนลิ อส
ั อาศัย อยู่ ในเมืองซี ซา
รียา เป็น นาย ร้อย อยู่ ใน กอง ทหาร ที่ เรียก ว่า กอ งอิ ตา เลีย
2 เป็ น คน มีศรัทธา มาก คือ ท่าน และ ทัง
้ ครอบครัว เป็น คน
ยําเกรง พระเจ้า ท่าน เคย ให้ ทาน มากมาย แก่ประชาชน
และ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า เสมอ 3 เวลา ประมาณ บ่าย
สาม โมง นาย ร้อย นั ้น เห็น นิ มิต แจ่ม กระจ่าง คือ เห็น ทูต
สวรรค์องค์หน่งึ ของ พระเจ้า เข้า มา หา ท่าน และ กล่าว แก่
ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั เอ๋ย” 4 และเมื่อ โครเนลิ อส
ั เขม้น ดูทูต
สวรรค์องค์นั ้น ด้วย ความ ตกใจ กลัว จึง ถาม ว่า “นี่ เป็น
ประการใด พระองค์เจ้าข้า ” ทูต สวรรค์จึง ตอบท่านว่า “คํา
อธิษฐาน และ ทาน ของ ท่าน นั ้น ได้ขึ้น ไป เป็นที่ ระลึก ถึง
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า แล้ว 5 บัดนี้ จงใช้ คนไปยัง เมือง
ยัฟฟาเชิญ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา 6 เปโตรอาศัย อยู่ กับ
คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็น ช่างฟอกหนั ง บ้านของเขาอยู่ รม
ิ ฝั่ ง
ทะเล เปโตรจะบอกท่านว่า ท่านควรจะทํา อะไร” 7 ครัน
้ ทูต
สวรรค์ที่ได้พูดกับโครเนลิ อส
ั ไปแล้ว ท่านได้เรียกคนใช้สอง
คน กับ ทหาร คน หนึ่ ง ซึ่ง เป็น คน มีศรัทธา มาก ที่เคย ปรน
นิ บัติท่าน เสมอ 8 และ เมื่อ โค รเน ลิ อัส ได้ เล่า เหตุการณ์ ทัง้
ปวงให้คนเหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟา
1

เปโตรได้เห็นนิ มิต
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วันรุ่ง ขึ้น คนเหล่า นั ้น กําลัง เดิน ทางไปใกล้ เมืองยัฟฟา
แล้ว ประมาณเวลาเที่ยงวัน เปโตรก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาบ้าน
เพื่อ จะอธิษฐาน 10 ก็หิว อยากจะรับ ประทานอาหาร แต่ใน
ระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิม
้ ไป 11 และได้เห็
นท้ องฟ้า แหวกออกเป็น ช่อง มีภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้า
ผืน ใหญ่ ผูก ติดกัน ทัง้ สี่มุม หย่อน ลง มายัง พื้น โลก 12 ใน
นั ้นมีสัตว์ทุกอ ย่าง ที่อยูบน
่ แผ่น ดิน คือ สัตว์สี่เท้า สัตว์ ป่า
สัตว์เลื้อยคลานและนกที่อยูในท้
่
องฟ้า 13 มีพระสุรเสียงมา
ว่าแก่ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากินเถิด” 14 ฝ่ายเปโต
รจึงทูลว่า “มิได้ พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ซึ่งเป็นของต้อง
ห้าม หรือ ของ มลทิน นั ้น ข้า พระองค์ไม่เคย ได้ รับ ประทาน
เลย” 15 แล้วจึงมี พระสุร เสีย งอีกเป็นครงั ้ ที่ สองว่า แก่ ท่าน
ว่า “ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงชําระแล้ว อย่า ว่า เป็น ของต้องห้าม”
16 เห็ นอย่างนั ้น ถึง สามครัง
้ แล้ว สิง่ นั ้นก็ถูกรับ ขึ้น ไปอีก ใน
ท้องฟ้า
เปโตรไปที่เมืองซีซารียา
เมื่อ เป โต ร ยัง คิด สงสัย เรือ
่ ง นิ มิตที่เห็นนั ้นว่า มี ความ
หมายอย่างไร ดูเถิด คนที่ โครเนลิ อส
ั ใช้ ไปนั ้น เมื่อ ถามหา
และพบบ้านของซี โมนแล้วก็มายื นอยูหน
่ ้า ประตูรัว้ 18 และ
ร้อง ถาม ว่า ซีโม นที่ เรียก ว่า เป โต รอ ยูที
่ ่นั ่น หรือ ไม่ 19 เมื่อ
เปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ พระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่า
“ดูเถิด ชายสามคนตามหาเจ้า 20 จงลุก ขึ้น ลงไปข้างล่าง
และ ไป กับ เขา เถิด อย่า ลังเล ใจ เลย เพราะ ว่า เรา ได้ใช้เขา
มา” 21 เปโตรจึง ลงไปหาคนเหล่า นั ้น ซึ่ง โครเนลิ อส
ั ได้ใช้มา
กล่าว ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า เป็น คน ที่ ท่าน มา หา นั ้น ท่าน มา
ธุระอะไร” 22 เขาจึง ตอบว่า “นายร้อยโครเนลิ อัส เป็น คน
17

หนังสือกิจการ 10:23

37

หนังสือกิจการ 10:31

ชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีช่อ
ื เสียงดี ใน
บรรดาชาวยิว โครเนลิอสผ
ั ู้ นั้น ได้ รบ
ั คํา เตือนจากพระเจ้า
โดยผ่านทูต สวรรค์บริสุทธิ์ ให้มาเชิญ ท่านไปที่ บ้านเพื่อ จะ
ฟังถ้อยคําของท่าน”
โครเนลิอส
ั และญาติพี่น้ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ

23

เปโตรจึง เชิญ เขาให้เข้า มาหยุด พัก อยูที
่ ่ นั่น วันรุ่ง ขึ้น
เป โต รก็ ไป กับ เขา และ พวก พี่ น้ อง บาง คน ที่ เมือง ยัฟ ฟาก็
ไป ด้วย 24 ล่วง มา อีก วัน หนึ่ ง เขา ก็ ไป ถึง เมือง ซี ซา รียา โค
รเนลิ อส
ั กําลังคอยรับรองอยู่ และเชิญญาติพี่น้ องกับเพื่อน
สนิ ท ให้ มาประชุม กัน อยูแล้
่ ว 25 ครัน
้ เปโตรเข้าไป โครเนลิ
อัส ก็ ต้อ นรับเปโตร และหมอบที่เท้า กราบไหว้ท่าน 26 ฝ่าย
เปโตรจึง จับ ตัว โครเนลิ อัส ให้ลุกขึ้น และกล่าวว่า “จงยืน
ขึ้น เถิด ข้าพเจ้า ก็ เป็น แต่มนุษย์เหมือน กัน ” 27 เมื่อ กําลัง
สนทนา กัน อยู่ เป โต ร จึง เข้าไป แล เห็น คน เป็นอัน มาก มา
พร้อม กัน 28 จึง กล่าว แก่ คน เห ล่านั ้นว่า “ท่าน ทัง้ หลาย
ทราบ แล้วว่า คน ชา ติยวน
ิ ัน
้ จะ คบ ให้สนิ ทกับ คน ต่าง ชาติ
หรือ เข้า เยียมก
่
็เป็นที่พระราชบัญญัติห้ามไว้ แต่พระเจ้า ได้
ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ไม่ควรเรียกคนหนึ่ งคนใดว่า
เป็นที่ หา้ มหรือ มลทิน 29 เหตุฉะนั ้น เมื่อ ท่านใช้ คนไปเรียก
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ มาโดยไม่ขัด ข้าพเจ้า จึง ขอถามว่า ท่าน
เรียกข้าพเจ้า มาด้วยประสงค์อะไร ” 30 โครเนลิ อัส จึง ตอบ
ว่า “สี่ วน
ั มาแล้ว ข้าพเจ้า กําลัง ถือ อดอาหารอยู่ จนถึง เวลา
นี้ และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้า ได้ อธิษฐานอยู่
ใน บ้าน ของ ข้าพเจ้า ดูเถิด มีชาย คน หนึ่ ง ยืน อยู่ ตรง หน้า
ข้าพเจ้า สวมเสื้อมัน ระยับ 31 ผู้นั ้น ได้กล่าวว่า ‘โครเนลิ อัส
เอ๋ย คําอธิษฐานของท่านนั ้นทรงสดับฟังแล้ว และทานของ
ท่านนั ้นก็เป็นที่ ระลึก ถึง ในสายพระเนตรของพระเจ้า แล้ว
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เหตุฉะนั ้น จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟา เชิญ ซี โมนที่ เรียก
ว่า เปโตรมา ผู้นั ้น อาศัย อยู่ ในบ้านของซี โมนช่างฟอกหนั ง
ที่ฝั่ งทะเล ผู้นั ้น เมื่อ มาถึง แล้ว จะกล่าวแก่ท่าน ’ 33 ข้าพเจ้า
จึง ใช้ คน ไป เชิญ ท่า นมาทันที ที่ท่าน มา ก็ดีแล้ว บัดนี้ พวก
ข้าพเจ้า จึง อยูพร
่ ้ อมกัน ต่อ พระพักตร์พระเจ้า เพื่อ จะฟัง สิง่
สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัสสัง่ ท่านไว้” 34 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้า เห็น จริง แล้วว่า พระเจ้า ไม่ ทรงเลือกหน้า ผู้ใด
35 แต่คน ใดๆ ใน ทุก ชาติที่เกรง กลัว พระองค์ และ ประพฤติ
ตาม ทาง ชอบ ธร รม ก็ เป็นที่ ชอบ พระทัย พระองค์ 36 พระ
ดํารัส ที่ พระเจ้า ได้ ทรง ฝาก ไว้ กับ ชนชาติอิสราเอล คือ การ
ประกาศ ข่าวดี เรือ
่ ง สันติสุข โดย พระ เยซูคริสต์ (ผู้เป็น องค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทัง้ ปวง)
กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
37

ข้าพเจ้า กล่าว ว่า พระ ดํารัสนั ้ นท่า นทัง้ หลาย ก็รู ้ คือ
เรือ
่ ง ที่ได้เล่า กัน ตัง้ แต่ ต้นที่แคว้ นกา ลิ ลี ไป จน ตลอด ทัว่
แคว้น ยู เดีย ภาย หลัง การ บัพ ติศ มา ที่ ยอห์น ได้ ประกาศ
นั ้น 38 คือ เรือ
่ ง พระ เยซู ชาว นา ซา เร็ธ ว่า พระเจ้า ได้ ทรง
เจิม พระองค์ ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ และ ด้วย ฤทธา นุ
ภาพอย่างไร และพระเยซู เสด็จไปกระทําคุณประโยชน์ และ
รักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้า
ได้ทรงสถิตกับพระองค์
คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์
เราทัง้ หลายเป็น พยานถึงกิ จการทัง้ ปวง ซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา ในแผ่น ดิน ของชนชาติ ยว
ิ และในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
พระองค์นั ้น เขา ได้ ฆ่า และ แขวน ไว้ที่ต้นไม้ 40 ในวันที่ สาม
39
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พระเจ้า ได้ ทรง ให้พระองค์คืน พระชนม์ และ ทรง ให้ปรากฏ
41 มิใช่ทรง ให้ ปรากฏ แก่ คน ทัว
่ ไป แต่ทรง ปรากฏ แก่เหล่า
พวก พยาน ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง เลือก ไว้แต่ ก่อน คือ ทรง
ปรากฏแก่ พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อ
พระองค์ ทรงคืน พระชนม์แล้ว 42 พระองค์ทรงสัง่ ให้ เราทัง้
หลายประกาศแก่ คนทัง้ ปวง และเป็น พยานว่า พระเจ้า ได้
ทรง ตัง้ พระองค์ไว้เป็น ผู้ พิพากษา ทัง้ คน เป็น และ คน ตาย
43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง
้ หลายย่อมเป็น พยานถึง พระองค์ว่า
ผู้ใดที่ เชื่อ ถือ ในพระองค์ นั ้น จะได้ รับ การทรงยกความผิด
บาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์”
คนที่เชื่อ ได้รับ ความ รอด และ ประกอบ ด้วย พระ
วิญญาณ
44

เมื่อ เป โต ร ยัง กล่าว คํา เหล่า นั ้น อยู่ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ก็เสด็จ ลงมาสถิตกับ คนทัง้ ปวงที่ ฟัง พระวจนะนั ้น
45 ฝ่าย พวก ที่ได้เข้าสุ หนัต ซึ่ง เชื่อ ถือ แล้ว คือ คน ที่มาด้ว
ยกันกับเป โต รก็ประหลาด ใจ เพราะ ว่า ของ ประทาน แห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย 46 เพราะ
เขาได้ยน
ิ คนเหล่า นั ้น พูด ภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญ
พระเจ้า เปโตรจึง ย้อนถามว่า 47 “ใครอาจจะห้ามคนเหล่า
นี้ ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิเ์ หมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพ
ติศ มา ด้วย นํ้า ได้” 48 เป โต ร จึง สัง่ ให้ เขา รับ บัพ ติศ มา ใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้ หลายได้ขอให้เป
โตรยับยัง้ อยูก
่ ับเขาอีกสองสามวัน

11
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
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ฝ่าย พวก อัคร สาวก กับ พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ที่อยูใน
่ แคว้น
ยู เดีย ได้ ยินว่า คน ต่าง ชาติได้รับ พระ วจนะ ของ พระเจ้า
เหมือนกัน 2 เมื่อ เปโตรขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พวก
ที่เข้าสุหนัต จึง ต่อว่า ท่าน 3 ว่า “ท่าน ไป หา คน ที่ไม่ ได้เข้า
สุหนั ต และรับประทานอาหารกับเขา” 4 แต่เปโตรได้อธิบาย
ให้ เขา ฟัง ตัง้ แต่ ต้น เป็น ลําดับ มา ว่า 5 “เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ใน
เมือง ยัฟฟา และ กําลัง อธิษฐาน ก็ เคลิม
้ ไป แล้วนิมิต เห็น
ภาชนะ อย่าง หนึ่ ง เหมือน ผ้า ผืน ใหญ่ หย่อน ลง มา ทัง้ สี่มุม
จากฟ้า มายังข้าพเจ้า 6 ครัน
้ ข้าพเจ้า เขม้น ดู ผ้า นั ้น ข้าพเจ้า
ได้ พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้าของแผ่นดิน กับสัตว์ป่า
สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่อยูในท้
่
องฟ้า 7 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ
พระ สุรเสียง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เป โต ร เอ๋ย จง ลุก ขึ้น ฆ่า
กินเถิด’ 8 แต่ข้าพเจ้าทูลว่า ‘หามิได้ พระองค์เจ้าข้า เพราะ
ว่า สิง่ ของซึ่ง ต้องห้ามหรือ ซึ่ง เป็น มลทิน ยัง ไม่ได้เข้า ปากข้า
พระองค์เลย ’ 9 แต่มีพระสุรเสียงตรัส จากฟ้า ครัง้ ที่ สองว่า
‘ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงชําระแล้ว เจ้าอย่า ว่า เป็น ของต้องห้าม’
10 เป็ น อย่าง นั ้น ถึง สาม ครัง
้ แล้ว สิง่ นั ้น ทัง้ สินก
้ ็ถูกรับ ขึ้น
11
ไปบนฟ้า อีก ดูเถิด ในทัน ใดนั ้นมี ชายสามคนมายืน อยู่
ตรงหน้า บ้านที่ ข้าพเจ้า อยู่ รับ ใช้มาจากเมืองซี ซารี ยามา
หาข้าพเจ้า 12 พระวิญญาณจึง สัง่ ให้ ข้าพเจ้า ไปกับ เขาโดย
ไม่ ลังเลใจเลย และพวกพี่ น้องทัง้ หกคนนี้ ได้ไปกับ ข้าพเจ้า
ด้วย เราทัง้ หลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้นั ้น 13 ผู้นั ้นจึงกล่าว
แก่ พวกเราว่า ตัวท่านได้เห็ นทูต สวรรค์องค์หน่งึ ยืน อยู่ ใน
บ้านของท่าน และบอกท่านว่า ‘จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟา
เชิญ ซี โม นที่ เรียก ว่า เป โต รมา 14 เป โต รนั ้น จะ กล่าว ให้
ท่านฟัง เป็น ถ้อยคํา ซึ่ง จะให้ ท่า นกับทง
ั ้ ครอบครัว ของท่าน
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รอด’ 15 เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ ต้น กล่าวข้อความนั ้น พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ก็เสด็จ มาส ถิตกับ เขา ทัง้ หลาย เหมือน ได้ เสด็จ ลง
มาบนพวกเราในตอนต้น นั ้น 16 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง คํา
ตรัส ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง พระองค์ ตรัส ไว้ว่า ‘ยอห์น ให้
รับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็จริง แต่ท่านทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ มา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ 17 เหตุฉะนั ้น ถ้า พระเจ้า ได้ ทรง
โปรด ประทาน ของ ประทาน แก่ เขา เหมือน แก่ เรา ทัง้ หลาย
ผู้ที่ได้เชื่อ ใน พระ เยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใด เล่า ที่ จะ
ขัดขืนพระเจ้าได้” 18 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นก็นิ่ง
อยู่ แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คน
ต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย”
เหล่า สาวก ได้ชื่อ ว่า คริสเตียน เป็นครงั ้ แรก ที่ เมือ
งอันทิโอก
19 ฝ่าย คน ทัง
้ หลาย ที่ กระจัดกระจาย ไป เพราะ การ
เคี่ยวเข็ญ เนื่ อง จาก ส เท เฟน ก็พา กัน ไป ยัง เมือง ฟี นิ เซีย
เกาะ ไซปรัส และ เมือ งอันทิโอก และ ไม่ได้กล่าว พระ วจนะ
แก่ผู้ใด นอกจาก แก่ ยิว พวก เดียว 20 และ มี บาง คนใน
พวก เขา เป็น ชาว เกาะ ไซปรัส กับ ชาว ไซ รีน เมื่อ มายัง เมือ
งอันทิโอก ก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรือ
่ งพระเยซูเจ้า
แก่พวกกรีกด้วย 21 และพระหัตถ์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
อยู่ กับ เขา คนเป็นอัน มากได้ เชื่อ และกลับ มาหาองค์พระผู้
เป็น เจ้า 22 ข่าวนี้ ก็เล่า ลือ ไปยัง คริสตจักรในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
เขาจึง ใช้ บารนาบัส ให้ ไปยัง เมือ งอันทิโอก 23 เมื่อ บารนาบัส
มา ถึง แล้ว และ ได้เห็ นพ ระ คุณ ของ พระเจ้า ก็ปีติยินดี จึง
ได้ เตือนคนเหล่า นั ้น ให้ ตังม
้ ัน
่ คงติด สนิ ทอยู่ กับ องค์พระผู้
เป็น เจ้า 24 บารนาบัส เป็น คนดี ประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และความเชื่อ จํา นวนคนเป็นอัน มากก็ เพิม
่ เข้า กับ
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องค์พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ไปที่เมืองทาร์ซัสเพื่อตาม
หาเซาโล 26 เมื่อ พบแล้ว จึง พาเขามายัง เมือ งอันทิโอก ต่อ
มาท่านทัง้ สองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่ ง ได้สัง่
สอนคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั ่นเอง พวกสาวก
ได้ช่อ
ื ว่าคริสเตียนเป็นครัง้ แรก
อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร
คราว นี้ มีพวก ศาสดา พยากรณ์ ลง มา จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก 28 ฝ่ายผู้หน่งึ ในจํานวนนั ้น
ชื่อ อากาบัส ได้ลุกขึ้น กล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิด
การ กันดาร อาหาร มาก ยิง่ ทัว่ แผ่น ดิน โลก การกัน ดาร
อาหารนั ้น ได้ บังเกิด ขึ้น ในรัช สมัย คลาวดิ อส
ั ซีซาร์ 29 พวก
สาวกทุกคนจึงตกลงใจกันว่า จะถวายตามกําลังฝากไปช่วย
บรรเทาทุกข์ พวกพี่ น้องที่อยูในแคว้
่
น ยู เดีย 30 เขาจึง ได้ ทํา
ดังนั ้น และฝากไปกับบารนาบัสและเซาโลเพื่อนําไปให้พวก
ผู้ปกครอง
27

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร
แล้ว ครา วนั ้ นกษั ตริย์ เฮ โรด ได้เหยียด พระหัตถ์ ออก
ทําร้ายบางคนในคริสตจักร 2 ท่านได้ ฆ่า ยากอบพี่ ชายของ
ยอห์น ด้วยดาบ 3 เมื่อ ท่านเห็นว่า การนั ้นเป็นที่ ชอบใจพวก
ยิว ท่าน ก็ จับ เป โต รด้วย (นี่ เป็น ระหว่าง เทศกาล ขนมปัง
ไร้เชื้อ ) 4 เมื่อ จับ เปโตรแล้ว จึง ให้จํา คุก ให้ทหารสี่หมู่ๆละสี่
คนคุมไว้ ตัง้ ใจว่าเมื่อสิน
้ เทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาออกมา
ให้แก่คนทัง้ หลาย
1

การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก
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เพราะฉะนั ้น เปโตรจึง ถูก จํา ไว้ ในคุก แต่ว่า คริสตจักร
ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุด 6 ในคืนวันนั ้น
เอง ครัน
้ เฮ โรด จะ พา เป โต รอ อก มา เป โต รน อน หลับอยู่
ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้น ล่ามไว้ และคนยามเฝ้า
อยูหน
่ ้าประตูคุก 7 ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มา ปรากฏ และ มี แสง สว่าง ส่อง เข้า มา ใน คุก ทูต องค์ นั ้น
จึง กระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ ต่ืน ขึ้น แล้วว่า “จงลุก ขึ้น เร็วๆ”
โซ่นั ้นก็ หลุด ตก จาก มือ ของ เป โตร 8 ทูต สวรรค์องค์นั ้น จึง
สัง่ เป โต ร ว่า “จง คาด เอว และ สวม รองเท้า” เป โต รก็ทํา
ตาม ทูต องค์ นั ้น จึง สัง่ เป โต ร ว่า “จง ห่ม ผ้า และ ตาม เรา
มา เถิด” 9 เป โต ร จึง ตาม ออก ไป และ ไม่รู ว่้ าการ ซึ่ง ทูต
สวรรค์ ทํา นั ้น เป็น ความ จริง แต่คิด ว่า ได้เห็นนิ มิต 10 เมื่อ
ออก ไป พ้น ทหาร ยาม ชันที
้ ่หน่งึ และ ที่ สอง แล้ว ก็มา ถึง
ประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง ประตูนั ้นก็เปิดเองให้ท่านทัง้
สอง ท่าน จึง ออก ไป เดิน ตาม ถนน แห่ง หนึ่ ง และ ใน ทันใด
นั ้น ทูต สวรรค์ก็ได้อันตรธาน ไป จาก เป โตร 11 ครัน
้ เป โตร
รู ส
้ ึก ตัว แล้ว จึง ว่า “เดีย
๋ ว นี้ ข้าพเจ้า รู แน่
้ ว่า องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า ได้ ทรงใช้ทูต สวรรค์ของพระองค์ มาช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น
จากพระหัตถ์ ของเฮโรด และพ้น จากการมุ่ง ร้ายของพวก
ยิว” 12 เมื่อ เป โตรคิดอย่าง นั ้น แล้ว ก็มาถึงบ้า นข อง มา รีย์
มารดาของยอห์น ผู้มีชื่ออีกว่า มาระโก ที่นั ่นมี หลายคนได้
ประชุม อธิษฐาน กัน อยู่ 13 พอ เป โต ร เคาะ ประตูรัว้ มีหญิง
สาว คน หนึ่ ง ชื่อ โร ดา มา ฟัง 14 เมื่อ จํา ได้ ว่า เป็น เสียง ของ
เปโตร เพราะความยินดีก็ยัง ไม่ เปิด ประตู แต่วิง่ เข้าไปบอก
ว่า เปโตรยืน อยูหน
่ ้า ประตู 15 คนทัง้ หลายจึง พูดกับ หญิง
นั ้นว่า “เจ้าเป็น บ้า” แต่หญิง คนนั ้น ยืน ยันว่า เป็น อย่างนั ้น
จริง เขาทัง้ หลายจึง ว่า “เป็น ทูต สวรรค์ ประจํา ตัว เปโตร”
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16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อเขาเปิ ดประตูเหน
็ ท่าน

ก็อัศจรรย์ใจ 17 แต่เปโตรโบกมือ ให้ เขานิ่ ง และเล่า ให้ เขา
ฟัง ถึง เรือ
่ งที่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงพาท่านออกจากคุก
อย่างไร แล้วท่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้ แก่ยากอบกับพวก
พี่น้องให้ทราบ” เปโตรจึงออกไปเสียที่อื่น 18 แล้วครันร
้ ุ่งเช้า
พวก ทหาร ก็ขวัญ หนี ดีฝ่อมิใช่น้ อย เป โต ร หาย ไป ไหน หนอ
19 เมื่อ เฮโรดหาตัว เปโตรไม่พบ จึง ไต่สวนพวกทหารยาม
และรับสัง่ ให้ ฆ่า เสีย ฝ่ายเฮโรดก็ ออกจากแคว้น ยู เดีย ลง
ไปพักอยูที
่ ่เมืองซีซารียา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์

20 ฝ่ายเฮโรดกริว
้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน

แต่ชาว
เมืองนั ้น ได้ พากัน มาหาท่าน เมื่อ ได้ เอาใจบลัสทัส กรมวัง
ขอ งกษั ตริย์แล้ว จึง ได้ ขอก ลับ เป็น ไมตรี กันอีก เพราะ ว่า
เมือง ของ เขา ต้อง อาศัย อาหาร เลี้ยง ชีพ จาก แผ่น ดิน ขอ
งกษั ตริย์นั ้น 21 เมื่อถึงวันนั ด เฮโรดทรงเครือ
่ งกษั ตริย์เสด็จ
ประทับ บน ราช บัล ลังก์ แล้ว มี พระ ราช ดํารัส แก่เขา 22 คน
ทัง้ หลายจึง ร้องขึ้นว่า “เป็น พระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียง
มนุษย์” 23 ในทันใดนั ้น ทูต สวรรค์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้
ท่านเกิดโรคร้าย เพราะท่านมิได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
แล้ว ก็มีตัว หนอ นกัดกินร่า งกาย ของ ท่าน จนถึง แก่พิราลัย
24 แต่พระวจนะของพระเจ้า ก็ ยัง แผ่ เจริญ มากขึ้น 25 ฝ่าย
บารนาบัสกับเซาโล เมื่อได้ ทําภารกิจที่ รบ
ั มอบหมายสําเร็จ
แล้ว จึง จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม กลับ ไป พา ยอห์น ผู้มีชื่ออี กว่า
มาระโกไปด้วย

13
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส
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1

คราวนั ้น ในคริสตจักรที่อยูในเมื
่
อ งอันทิโอก มีบางคน
ที่ เป็น ผู้พยากรณ์ และอาจารย์ มีบารนาบัส สิเมโอนที่ เรียก
ว่า นิ เกอร์ กับลูสิอัส ชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผู้ได้รับ การ
เลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมือง และเซาโล 2 เมื่อ
คนเหล่านั ้นกําลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหาร
อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสงั ่ ว่า “จงตัง้ บารนาบัส กับ
เซาโลไว้ สําหรับ การซึ่ง เราเรียกให้ เขาทํา นั ้น” 3 เมื่อ ถือ อด
อาหารและอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว
เขาก็ใช้ท่านไป 4 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ สองที่ได้รับ ใช้จากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลู เคีย และได้แล่นเรือจาก
ที่ นั่น ไปยัง เกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึง เมืองซาลามิส ท่านได้
ประกาศ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ใน ธรรม ศาลา ของ พวก ยิว
ยอห์นก็อยูช่
่ วยด้วย
ไป

เอลี มาสโต้ เถียงกับ เปาโลและได้ กลายเป็น คนตาบอด
6 เมื่อได้เดินตลอดเกาะนั ้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว ก็ได้พบ

คนหนึ่ งเป็นคนทําเวทมนตร์ เป็นผู้ทํานายเท็จ เป็นพวกยิว
ชื่อว่าบารเยซู 7 อยูกั
่ บผู้วา่ ราชการเมืองชื่อเสอร์จีอัสเปาโล
เป็น คนฉลาดรอบรู ้ ผู้ว่า ราชการเมืองจึง เชิญ บารนาบัส กับ
เซา โลมา ปรารถนา จะ ฟัง พระ วจนะ ของ พระเจ้า 8 แต่เอ
ลี มาส คน ทํา เวทมนตร์ (เพราะ ชื่อ ของ เขา มี ความ หมาย
อย่าง นั ้น) ได้คัดค้าน ขัด ขวาง บา รนา บัส กับ เซา โล หวัง จะ
ไม่ให้ผู้ว่า ราชการเมืองเชื่อ 9 แต่เซาโล (ที่มีชื่ออี กว่าเปาโล)
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขม้น ดู เอลี มาส 10 และ
พูดว่า “โอ เจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่าง
ลูก ของพญามาร เป็น ศัตรู ต่อ บรรดาความชอบธรรม เจ้า
จะ ไม่ หยุด พยายาม ทํา ทาง ตรง ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้
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เขว ไป หรือ 11 ดูเถิด บัดนี้ พระหัตถ์ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ก็อยูบนเจ้
่
า เจ้าจะเป็น คนตาบอดไม่เห็น ดวงอาทิตย์ จนถึง
เวลากําหนด” ทันใดนั ้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่เอลีมาส เอ
ลี มาส จึง คลํา หา คน ให้ จูงมือไป 12 ครัน
้ ผู้ ว่า ราชการ เมือง
ได้เห็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจด้วย
พระดํารัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า 13 แล้วเปาโลกับพวก
ของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กา
ในแคว้นปัมฟีเลีย ยอห์นได้ละพวกนั ้นไว้แลว
้ กลับมายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม
เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
14 แต่พวก นั ้น เดิน ทาง ต่อ ไป จาก เมือง เปอร์ กา ถึง เมือ
งอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย แล้วได้เข้าไปนั ่งลงในธรรมศาลา
ในวันสะบาโต 15 เมื่ออ่านพระราชบัญญัติกับคําของศาสดา
พยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรมศาลาจึงใช้คนไปบอกเปาโล
กับ บา รนาบัสว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ถ้า ท่าน มี คํา กล่าว
เตือนสติแก่คนทัง้ ปวงก็เชิญกล่าวเถิด” 16 ฝ่ายเปาโลจึงยืน
ขึ้น โบกมือ แล้ว กล่าวว่า “ท่านที่ เป็น ชนชาติ อิสราเอลและ
ท่านทัง้ หลายที่ เกรงกลัว พระเจ้า จงฟัง เถิด 17 พระเจ้า ของ
ชนชาติ อิสราเอล นี้ ได้ทรง เลือก บรรพบุรุษ ของ เรา ไว้ และ
ได้ให้เขา เจ ริญขึ้นครงั ้ เมื่อ ยัง เป็น คน ต่างด้าว ใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ และได้ ทรงนํา เขาออกจากประเทศนั ้น ด้วยพระกร
อันทรงฤทธิ์ 18 พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของ
เขาในถิน
่ ทุรกัน ดารประมาณสี่สิบปี 19 เมื่อ พระองค์ได้ทรง
ล้าง ผลาญ ชน เจ็ด ชาติ ออก เสีย จาก แผ่น ดิน คา นา อัน
แล้ว พระองค์ก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั ้นให้เขา
โดย การ จับ สลาก 20 ภาย หลัง พระองค์ ทรง ประทาน พวก
ผู้วินิจฉั ย แก่เขา เป็น เวลา ประมาณ สี่ ร้อย ห้า สิบ ปี จน ถึง
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ซา มู เอล ศาสดา พยากรณ์ 21 คราว นั ้น เขา ทัง้ หลาย ได้ขอ
ให้มีกษั ตริย์ พระเจ้า จึง ได้ ทรง ประทาน ซา อูลบุตร ชาย คีช
จาก ตระกูล เบน ยา มิน ให้เป็นก ษั ตริย์ ครบ สี่สิบปี 22 ครัน
้
ถอด ซา อูล แล้ว พระองค์ได้ทรง ตัง้ ดา วิด ขึ้น เป็นก ษั ตริย์
ของ เขา และ ทรง เป็น พยาน กล่าว ถึง ดา วิด ว่า ‘เรา ได้
พบ ดา วิด บุตร ชาย ของ เจส ซี เป็น คน ที่ เรา ชอบใจ เป็น
ผู้ที่จะทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทุกประการ’ 23 จาก
เชื้อ สาย ของ ดา วิด พระเจ้า ได้ ทรง โปรด ให้ผู้ช่วย ให้รอด
คือ พระ เยซูเกิด ขึ้น แก่ชาติอิสราเอล ตามพ ระ สัญญา ของ
พระองค์ 24 ก่อนที่พระองค์เสด็จมา ยอห์นได้ประกาศบัพติศ
มาอัน สําแดงการกลับ ใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอล
25 เวลา ที่ ยอห์ นทํา การ ตาม หน้าที่ ของ ตน เกือบ จะ สําเร็จ
ท่าน จึง ถาม ว่า ‘ท่าน ทัง้ หลาย คิด เห็นว่า ข้าพเจ้า คือ ผู้ใด
ข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหามิได้ แต่ดูเถิด จะมีพระองค์ผู้หน่ึ
งมา ภาย หลัง ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่คู่ควร จะ แก้ สาย รัด
ฉลอง พระบาท ของ พระองค์’ 26 ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ผู้สืบ
เชื้อ สาย ของ อับ รา ฮัม และ ผู้ ใด ใน พวก ท่าน ซึ่ง เกรง กลัว
พระเจ้า ข่าว เรือ
่ ง ความ รอด นี้ ได้ทรง ประทาน มา ถึง ท่าน
27
ทัง้ หลาย แล้ว
ฝ่าย ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ พวก ขุนนาง
มิได้รู จั
้ ก พระองค์ หรือ เข้าใจ คํา ของ ศาสดา พยากรณ์ ทัง้
หลาย ซึ่ง เคยอ่านกัน ทุก วัน สะบาโต จึง ทําให้สําเร็จ ตามคํา
เหล่า นั ้น โดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28 ถึง แม้ว่า มิได้พบ
ความ ผิด ประการ ใด ใน พระองค์ที่ควร จะ ให้ตาย พวก เขา
ยัง ขอ ปี ลาต ให้ปลง พระชนม์พระองค์เสีย 29 ครัน
้ ทํา จน
สําเร็จ ทุก อย่าง ตาม ซึ่งมีเขียน ไว้แล้วว่า ด้วย พระองค์ เขา
จึง เชิญ พระ ศพ ของ พระองค์ ลง จาก ต้นไม้ ไป ประดิษฐาน
ไว้ ใน อุโมงค์ 30 แต่พระเจ้า ได้ ทรง ให้พระองค์คืน พระชนม์
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พระองค์ทรงปรากฏแก่ คนทัง้ หลายที่ ตามพระองค์ จาก
แคว้น กา ลิ ลี ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น หลาย วัน บัดนี้ คน
เหล่า นั ้น เป็น พยาน ข้าง พระองค์แก่คน ทัง้ หลาย 32 เรา นํา
ข่าวประเสริฐ นี้ มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระสัญญาซึ่ง
ทรง ประทาน แก่ บรรพบุรุษ ของ เรา 33 พระเจ้า ได้ ทรง ให้
สําเร็จ ตามนั ้น แก่ เราผู้ เป็น ลูก หลานของคนเหล่า นั ้น คือ
ใน การ ที่พระองค์ทรง ให้พระ เยซูกลับ คืน พระชนม์ เหมือน
มี คํา เขียน ไว้ ใน หนั งสือ สดุดีบท ที่ สอง ว่า ‘ท่าน เป็น บุตร
ของ เรา วัน นี้ เรา ได้ให้กําเนิ ด แก่ ท่าน แล้ว’ 34 ส่วน ข้อ ที่
พระเจ้า ได้ ทรง ให้พระองค์คืน พระชนม์ มิให้กลับ เปื่ อย เน่า
อีก เลย พระองค์จึง ตรัสอย่าง นี้ ว่า ‘เรา จะ ให้ ความ เมตตา
อัน แน่ นอน ของ เรา ซึ่ง ได้ สัญญา ไว้ กับ ดา วิด ให้แก่ท่าน ’
35 เพราะ พระองค์ ตรัส ไว้ ใน สดุดีอื่นว่า ‘พระองค์จะ ไม่ ทรง
ให้องค์บริสุทธิของ
พระองค์ เปื่ อย เน่า ไป’ 36 ฝ่าย ดา วิด เมื่อ
์
ได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้า และ
ได้ ล่วง หลับ ไป แล้ว และ ต้อง ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ ท่าน
ก็เปื่ อย เน่า ไป 37 แต่พระองค์ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ให้ เป็น ขึ้น
มานั ้น มิได้ประสบความเปื่ อยเน่า เลย 38 เหตุฉะนั ้น ท่านพี่
น้ อง ทัง้ หลาย จง เข้าใจ เถิด ว่า โดย พระองค์ นั ้น แหละ จึง
ได้ ประกาศ การ ยก ความ ผิด แก่ ท่าน ทัง้ หลาย 39 และ โดย
พระองค์นั ้น ทุกคนที่ เชื่อ จะพ้น โทษได้ทุก อย่าง ซึ่ง จะพ้น
ไม่ได้โดยพระราชบัญญัติของโมเสส 40 เหตุฉะนั ้น จงระวัง
ให้ดี เกลื อก ว่า คํา ซึ่ง พวก ศาสดา พยากรณ์ ได้กล่าว ไว้ นั ้น
จะ ได้แก่ท่าน ทัง้ หลาย คือ ว่า 41 ‘ดูก่อน ให้เจ้า ทัง้ หลาย ผู้
ประมาทหมิน
่ ประหลาดใจและถึงพินาศ ด้วยว่าเรากระทํา
การ ใน กาล สมัย ของ เจ้า เป็นการ ที่แม้แต่มีผู้มาบ อก แล้ว
เจ้า ก็ จะ ไม่ เชื่อ เลย’ ” 42 เมื่อ พวก ยิว ได้ ออก ไป จาก ธรรม
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ศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติก็อ้อนวอนให้ ประกาศคํา เหล่า
นั ้น ให้ เขาฟัง ในวัน สะบาโตหน้า 43 ครัน
้ คนที่ ประชุม กัน นั ้น
ต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิว หลายคนกับ คน
เข้าจารีตที่ เกรงกลัวพระเจ้าได้ ตามเปาโลและบารนาบัสไป
ท่านทัง้ สองจึงพูดกับเขา ชวนให้เขาตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ในพระคุณ
ของพระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
คนเกือบสิน
้ ทัง้ เมืองได้ประชุม
45
กัน ฟัง พระ วจนะ ของ พระเจ้า
แต่เมื่อ พวก ยิว เห็น คน
มากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิง่ ได้พูดคัดค้านคําของเปาโลถึง
โต้แย้งกับพูดคําสบประมาท 46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมีใจ
กล้า ได้กล่าว ว่า “จํา เป็นที่ จะ ต้อง กล่าว พระ วจนะ ของ
พระเจ้า ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ฟังก่อน แต่เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย ปัด
เสีย และตัด สินว่า ตนไม่ สมควรที่ จะได้ชีวิตนิ รน
ั ดร์ ดูเถิด
พวก เรา จะ บ่าย หน้า ไป หา คน ต่าง ชาติ 47 ด้วย องค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าได้ตรัสสงั ่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ตัง้ เจ้าไว้ให้เป็นความ
สว่าง ของ คน ต่าง ชาติ เพื่อ เจ้า จะ เป็น เหตุให้คน ทัง้ หลาย
รอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก’ ” 48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้
ยิน อย่างนั ้นก็มี ความยินดี และได้ สรรเสริญ พระวจนะของ
องค์พระผู้ เป็น เจ้า และคนทัง้ หลายที่ ทรงหมายไว้แล้ว เพื่อ
ให้ได้ชีวิตนริ น
ั ดร์ก็ได้เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าจึงแพร่ไปตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44 ครัน
้ ถึงวันสะบาโตหน้า

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
แต่พวกยิว ได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิที
์ ่ถือ พระเจ้า กับทงั ้
ผู้ชายที่เป็น ใหญ่ในเมืองนั ้น ให้เคี่ยวเข็ญ และไล่ เปาโลกับ
บารนาบัสออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัส
จึง สะบัด ผงคลีดินจากเท้า ของท่านออกเพื่อ ต่อว่า พวกเขา
50
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แล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนียูม 52 แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วย
ความชื่นชมยินดี และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

14
1

เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี

ต่อ มา ที่ เมือ งอิโคนียูม เปาโล กับ บา รนา บัส ได้เข้า ไป
ใน ธรรม ศาลา ของ พวก ยิว กล่าว สัง่ สอน เป็นที่ จับใจ จน
พวก ยิว และ ชนชาติกรีกเป็นอัน มาก ได้เชื่อ ถือ 2 แต่พวก
ยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยง คน ต่าง ชาติให้มีใจ คิด ร้าย ต่อ พวก
พี่น้ อง 3 เหตุฉะนั ้น ฝ่าย ท่าน ทัง้ สอง คอย อยูที
่ ่นั ่น นาน
มีใจ กล้า กล่าว ใน พระนาม ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า และ
พระองค์ได้ทรงรับรองพระดํารัส แห่ง พระคุณ ของพระองค์
โดย ทรง โปรด ให้ ท่าน ทัง้ สอง ทํา หมาย สําคัญ และ การ
มหัศจรรย์ได้ 4 แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวก
หนึ่ ง อยู่ ฝ่าย พวก ยิว และ อีก พวก หนึ่ ง อยู่ ฝ่าย อัคร สาวก
5 เมื่อ ทัง
้ คนต่างชาติ และพวกยิว พร้อมกับ พวกผู้ปกครอง
ได้ร่วมคิดกัน จะทําการอัปยศ และเอาก้อนหิน ขว้างเปาโล
กับ บา รนา บัส 6 ท่าน ทัง้ สอง ทราบ แล้ว จึง หนี ไป ยัง เมือง
ที่อยูในแคว้
่
น ลิ คาโอเนี ย คือ เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี กับ
ชนบทที่อยูล้
่ อมรอบ 7 และได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั ่น
ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ที่เมือง ลิ ส ตรา มี ชาย คน หนึ่ ง นั ่ง อยูใช้
่ เท้า ไม่ได้ เขา
พิการตัง้ แต่ครรภ์มารดา ยัง ไม่ เคยเดิน เลย 9 คนนั ้น ได้ ฟัง
เปาโล พูดอยู่ เปาโล จึง เขม้น ดูเขา เห็นว่า มี ความ เชื่อ พอ
จะ หาย โรค ได้ 10 จึง ร้อง สังด
่ ้วย เสียง อัน ดัง ว่า “จง ลุก ขึ้น
ยืน ตรง” คนนั ้นก็ กระโดดขึ้น เดิน ไป 11 เมื่อ หมู่ ชนเห็น การ
8
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ซึ่ง เปาโลได้ กระทํา นั ้น จึง พากันร้ องเป็น ภาษาลิ คาโอเนี ย
ว่า “พวกพระแปลงเป็น มนุษย์ ลงมาหาเราแล้ว” 12 เขาจึง
เรียก บา รนาบัสว่า พระ ซุส และ เรียก เปาโล ว่า พระ เฮ อร์
เมส เพราะ เปาโล เป็น ผู้นํา ใน การ พูด 13 ปุโรหิต ประจํา รู ป
พระซุส ซึ่ง ตัง้ อยูหน
่ ้า เมืองได้ จูง วัว และถือ พวงมาลัย มายัง
ประตูเมือง หมายจะถวายเครือ
่ งบูชาด้ว ยกันกับ ประชาชน
14 แต่เมื่ออัค รสา วก บา รนา บัส กับ เปาโล ได้ยน
ิ ดัง นั ้น จึง
ฉี ก เสื้อผ้า ของตนเสีย วิง่ เข้าไปท่ามกลางคนทัง้ หลายร้อง
เสียงดัง 15 ว่า “ท่านทัง้ หลาย เหตุไฉนท่านจึง ทําการอย่าง
นี้ เรา เป็น คน ธรรมดา เช่น เดีย วกันกับท่า นทัง้ หลาย และ
มาประกาศให้ท่า นกลับ จากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่า นี้ ให้มาหา
พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ ผู้ได้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น
ดิน โลก ทะเล และ สิง่ สา รพัดซึ่งมีอยูใน
่ ที่เหล่า นั ้น 16 ใน
กาล ก่อน พระองค์ได้ทรง ยอม ให้ บรรดา ประชาชาติ ดําเนิ น
ชีวต
ิ ตาม ชอบใจ 17 แต่พระองค์มิได้ทรง ให้ ขาด พยาน คือ
พระองค์ได้ทรงกระทํา คุณ ให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิด
ผล เราทัง้ หลายจึงอม
ิ่ ใจด้วยอาหารและความยินดี” 18 ถึง
แม้ว่า ได้กล่าว สิง่ นี้ แล้ว ก็ดี อัคร สาวก ก็ ยัง ห้าม ประชาชน
มิให้เขากระทํา สักการบูชาถวายแก่ ท่านทัง้ สองนั ้น ได้ โดย
ยาก
เปาโล ถูก ขว้าง ด้วย หิน แต่ได้ฟื้ น ขึ้น และ ไป ที่ เมือง เด
อร์บี
19 แต่มีพวก ยิว บาง คน มา จาก เมือ งอันทิ โอก และ เมือ
งอิโคนียูม เมื่อ ได้ ชักชวน ประชาชน แล้ว เขา ก็ได้เอา หิน
ขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิด ว่า ท่านตาย
แล้ว 20 แต่พวกสาวกได้ ล้อมท่านไว้แล้วท่า นก็ลุกขึ้น เข้าไป
ในเมือง วันรุ่ง ขึ้น ท่านจึง เลยไปยัง เมืองเดอร์บี กับ บารนา
บัส 21 และเมื่อท่านทัง้ สองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมือง
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นั ้น และ ได้ สัง่ สอน คน เป็นอัน มาก จึง กลับ ไป ยัง เมือง ลิ ส
ตรา เมือ งอิโคนียูม และเมือ งอันทิ โอกอีก 22 กระทํา ให้ ใจ
ของสาวกทัง้ หลายถือมั ่นขึ้น เตือนเขาให้ดํารงอยูในความ
่
เชื่อ และสอนว่า เราทัง้ หลายจํา ต้องทนความยากลําบาก
มากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
เมื่อ ท่าน ทัง้ สอง ได้ เลือก ตัง้ ผู้ ปกครอง สาวก ไว้ทุกค ริ
สตจักร และได้ อธิษฐานและถือ อดอาหารฝากสาวกไว้ กับ
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ที่ เขา เชื่อ ถือ นั ้น 24 และ หลัง จาก ท่าน
ทัง้ สองได้ ข้ามแคว้น ปิสิเดียก็มายัง แคว้น ปัมฟีเลีย 25 เมื่อ
ได้กล่าว พระ วจนะ ใน เมือง เปอร์ กา แล้ว จึง ลง ไป ยัง เมือง
อัททา ลิยา 26 และ แล่น จาก ที่ นั ่น ไป ยัง เมือ งอันทิโอก คือ
เมืองที่ ท่านทัง้ สองได้ รบ
ั การฝากไว้ในพระคุณ ของพระเจ้า
ให้กระทํา การ ซึ่ง ท่าน ทัง้ สอง ได้ กระทํา สําเร็จ มา แล้วนัน
้
27 เมื่อ มา ถึง ท่าน ทัง
้ สอง ได้ เรียก ประ ชุม ค ริ สตจักร และ
ได้ เล่า ให้ เขา ฟัง ถึง พระ ราช กิจ ทัง้ ปวง ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
กระทํา ร่วม กับ เขา กับ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง เปิด ประตูให้คน
ต่างชาติเชื่อ 28 แล้วท่านทัง้ สองจึงอยู่กับพวกสาวกที่ นั่นช้า
นาน
23

15

การประชุม ปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เกี่ยวกับ การเข้า
สุหนัต
1 มีบางคนลงมาจากแคว้น ยู เดีย ได้ สัง
่ สอนพวกพี่ น้อง
ว่า “ถ้า ไม่เข้าสุหนัต ตามจารีต ของโมเสส ท่านจะรอดไม่ได้
” 2 เหตุฉะนั ้น เมื่อ เกิด การ โต้แย้ง และ ไล่เลียง กัน ระหว่าง
เปาโลและบารนาบัส กับ คนเหล่า นั ้น มากมายแล้ว เขาทัง้
หลายได้ตัง้ เปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั ้นให้ขึ้น
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ไป หารือกับ อัคร สาวก และ ผู้ ปกครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน
เรือ
่ งที่เถียงกันนั ้น 3 คริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่านั ้นไป และ
ขณะ เมื่อ ท่าน กําลัง ข้าม แคว้น ฟี นิ เซียกับ แคว้น สะ มา เรีย
ท่านได้กล่าวถึง เรือ
่ งที่คนต่างชาติได้กลับ ใจใหม่ ทําให้พวก
พี่ น้ อง มีความ ยินดีอย่าง ยิง่ 4 ครัน
้ มา ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ค ริ สต จักร และ อัคร สาวก และ ผู้ ปกครอง ทัง้ หลาย ได้ ต้อ
นรับท่าน แล้วท่านเหล่านั ้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ ทัง้
ปวง ที่ พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา ร่วม กับ เขา 5 แต่มีบาง คน ใน
พวกฟาริสีที่มีความเชื่อ ได้ ยืน ขึ้น กล่าวว่า คนต่างชาตินั ้น
ควร ต้อง ให้ เขา เข้า สุหนัต และ สัง่ ให้ เขา ถือ ตามพ ระ ราช
บัญญัติของโมเสส 6 ฝ่ายอัครสาวกกับ ผู้ ปกครองทัง้ หลาย
จึงได้ประชุมปรึกษากันในเรือ
่ งนั ้น
ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ
7

เมื่อ โต้แย้งกัน มากแล้ว เปโตรจึง ยืน ขึ้น กล่าวแก่ เขา
ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ท่าน ทัง้ หลาย ทราบ อยูว่
่ า คราว
ก่อน นั ้น พระเจ้า ได้ ทรง เลือก ข้าพเจ้า เอง จาก พวก ท่าน
ทัง้ หลาย ให้เป็น ผู้ ประกาศ พระ วจนะ แห่ง ข่าว ประเสริฐ
ให้คน ต่าง ชาติฟัง และ เชื่อ 8 พระเจ้า ผู้ทรง ทราบ จิตใจ
มนุษย์ได้ทรง รับรอง คน ต่าง ชาติ และ ทรง ประทาน พระ
วิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ ทรงประทานแก่พวกเรา
9 พระองค์ไม่ทรงถือว่าเรากับเขาต่างกัน แต่ทรงชําระใจเขา
ให้บริสุทธิโดย
ความ เชื่อ 10 ถ้า อย่าง นั ้น ทําไม บัดนี้ ท่าน ทัง้
์
หลายจึงทดลองพระเจ้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก
ซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหว 11 แต่เรา
เชื่อ ว่า เรา เอง ก็ รอด โดย พระคุณ ของ พระ เยซูคริสต์เจ้า
เหมือน อย่าง เขา” 12 ฝ่าย คน ทัง้ หลาย ก็ นิ่ ง ฟัง บา รนา บัส
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กับ เปาโลเล่า เรือ
่ งการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่ง
พระเจ้าได้ทรงกระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ
ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต

ครัน
้ จบ แล้ว และ นิ่ ง อยู่ ยาก อบ จึง กล่าว ว่า “ท่าน
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย จง ฟัง ข้าพเจ้า 14 ซีโมน ได้ บอก แล้วว่า
พระเจ้า ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติครัง้ แรก เพื่อ จะทรง
เลือก ชนก ลุ่ม หนึ่ ง ออก จาก เขา ทัง้ หลาย เพื่อ พระนาม ของ
พระองค์ 15 คํา ของศาสดาพยากรณ์ ก็สอดคล้องกับ เรือ
่ งนี้
16
ดัง ที่ได้เขียน ไว้แล้วว่า ‘ภาย หลัง เรา จะ กลับ มา และ จะ
สร้างพลับพลาของดาวิด ซึ่ง พัง ลงแล้ว ขึ้น ใหม่ ที่ร้างหัก พัง
นั ้น เราจะก่อ ขึ้นอีก และจะตัง้ ขึ้น ใหม่ 17 เพื่อ คนอื่นๆจะได้
แสวงหา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ บรรดา คน ต่าง ชาติ ซึ่ง เขา
เรียก ด้วย นาม ของ เรา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรง กระทํา สิง่
ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ได้ตรัส ไว้ 18 พระเจ้า ทรงทราบถึงกิ จการทัง้
ปวงของพระองค์ตัง้ แต่แรกสร้างโลกมาแล้ว’ 19 เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจ ว่า อย่า ให้ เรา วาง เครือ
่ ง ขัด ขวา งกีดกัน
คนต่างชาติ ซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20 แต่เราจงเขียนหนั งสือ
ฝาก ไป ถึง เขา ว่า ให้งด เว้น เสีย จาก สิง่ ที่ มลทิน เนื่ อง ด้วย
รู ป เคารพ จาก การ ล่วง ประเวณี จาก การ รับ ประทาน เนื้ อ
สัตว์ที่รัดคอตาย และจากการรับประทานเลือด 21 เพราะว่า
ตัง้ แต่ โบราณมาในทุก เมืองมี คนประกาศเรือ
่ งของโมเสส
เพราะคนได้ อา่ นพระราชบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุก
วัน สะบาโต” 22 ขณะนั ้น อัครสาวกและผู้ ปกครองทัง้ หลา
ยกับทุก คนในคริสตจักร เห็น ชอบที่ จะเลือกบางคนในพวก
เขาให้ ไปยัง เมือ งอันทิโอก ด้วยกันกับ เปาโลและบารนาบัส
คือ ยูดาส ผู้ที่มีชื่ออีกว่า บาร ซับ บาส และ สิ ลาส ทัง้ สอง
คน นี้ เป็น คน สําคัญ ใน พวก พี่น้ อง 23 เขา ได้เขียน จดหมาย
13
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มอบให้ ท่านถือ ไปว่า “อัครสาวกและผู้ ปกครองและพวกพี่
น้ องของท่าน คํานั บ มายัง ท่าน ผู้เป็น พวกพี่ น้องซึ่ง เป็น คน
ต่างชาติ ซึ่ง อยู่ ในเมือ งอันทิโอก แคว้น ซีเรีย และแคว้น ซิ
ลีเซีย ทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้า ได้ ยนว
ิ ่า มีบางคนในพวก
ข้าพเจ้า ได้พูด ให้ ท่าน ทัง้ หลาย เกิด ความ ไม่สบายใจ และ
ทําให้ใจของท่านปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า ‘ท่านต้องเข้าสุหนัต
และรักษาพระราชบัญญัติ ’ แม้ว่าเขามิได้รับคําสัง่ จากพวก
ข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้า จึง พร้อมใจกัน เห็น ชอบที่ จะเลือก
คน และใช้ เขามายัง ท่านทัง้ หลายพร้อมกับ บารนาบัส และ
เปาโล ผู้เป็นที่ รัก ของ เรา 26 และ เป็น ผู้อุทิศ ชีวต
ิ ของ ตน
เพื่อ พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
27 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายจึง ใช้ยูดาสกับ สิลาสมาเป็น
ผู้ซ่ึงจะเล่าข้อความนี้ แก่ท่านทัง้ หลายด้วยปากของเขาเอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ก็เห็นชอบที่ จะไม่วางภาระบนท่านทัง้ หลาย เว้นไว้แต่สิ่งเห
ล่านั ้นที่จําเป็น 29 คือ ว่า ให้ ท่านทัง้ หลายงดการรับ ประทาน
สิง่ ของซึ่งเขาได้บูชาแก่รู ปเคารพ และการรับประทานเลือด
และการรับ ประทานเนื้ อ สัตว์ซ่ึง ถูกรัด คอตาย และการล่วง
ประเวณี ถ้า ท่านทัง้ หลายงดการเหล่า นี้ ก็จะเป็นการดี ขอ
ให้อยูเป็
่ นสุข เถิด” 30 เมื่อ ลา จาก กัน แล้ว ท่าน เห ล่านั ้นก็
ไป ยัง เมือ งอันทิโอก และ เมื่อ ได้ เรียก คน ทัง้ ปวง ประชุม
กัน แล้ว จึง มอบจดหมายฉบับนัน
้ ให้ 31 ครันอ
้ ่านแล้ว ต่าง
ก็มีความชื่นชมยินดีในคํา หนุน ใจนั ้น 32 ฝ่ายยู ดาสกับ สิ ลา
สเป็น ผู้พยากรณ์ ด้วย จึง ได้กล่าวหนุน ใจพวกพี่ น้องหลาย
ประการ ให้มีกําลัง ขึ้น 33 ครัน
้ พัก อยูที
่ ่นั ่น หน่ อย หนึ่ ง แล้ว
28

หนังสือกิจการ 15:34

56

หนังสือกิจการ 16:4

ก็ลาจากพวกพี่ น้องไปถึงอัค รสาวกโดยสันติภาพ 34 ฝ่ายสิ
ลาสเห็น ชอบที่ จะอยู่ ต่อ ไปที่นั ่น 35 แต่เปาโลกับ บารนาบัส
ยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอก สัง่ สอนประกาศพระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
ครัน
้ ล่วงไปได้ หลายวัน เปาโลจึง พูดกับ บารนาบัสว่า
“ให้เรากลับไปเยีย
่ มพวกพี่น้องในทุกเมือง ที่เราได้ประกาศ
พระ วจนะ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ไว้ ดูว่า เขา เป็น อย่างไร
กัน บ้าง” 37 ฝ่ายบารนาบัส ได้ ตัง้ ใจว่า จะพายอห์น ผู้มีอีกชื่อ
หนึ่ ง ว่า มาระ โก ไป ด้วย 38 แต่เปาโล ไม่เห็น ควร ที่ จะ พา
ยอห์น ไปด้วย เพราะครังก
้ ่อนยอห์น ได้ ละท่านทัง้ สองเสีย
ที่แคว้นปัมฟีเลีย และ มิได้ไป ทําการ ด้วย กัน 39 แล้ว ได้เกิ
ดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกัน บารนาบัสจึงพามาระโกลง
เรือ ไปยัง เกาะไซปรัส 40 แต่เปาโลได้ เลือกสิ ลาส และเมื่อ
พวก พี่ น้ อง ได้ ฝาก ท่าน ทัง้ สอง ไว้ ใน พระคุณ ของ พระเจ้า
แล้วท่า นก็ไป 41 ท่าน จึง ไป ตลอด แคว้น ซีเรียกับ แคว้น ซิ
ลีเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น
36

16
เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน

1 แล้วเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา

และดูเถิด
ที่นั ่นมีสาวกคนหนึ่ งชื่อทิโมธี เป็นบุตรชายของหญิงชาติยว
ิ
คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ แล้ว แต่บิดาเป็น ชาติกรีก 2 ทิ โมธีมีชื่อ เสียง
ดี ในหมู่ พวกพี่ น้องที่อยูในเมื
่
องลิ ส ตรา และเมือ งอิโคนียูม
3 เปาโล ใคร่ จะ พาทิ โม ธี ไป ด้วย กัน จึง ให้เข้าสุ หนัต เพราะ
เห็น แก่ พวกยิวที่อยูในเมื
่
องนั ้นๆ เพราะคนเหล่า นั ้น ทุก คน
รู ว้ า่ บิดาของเขาเป็นชาติกรีก 4 เมื่อท่านเหล่านั ้นได้เที่ยวไป
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ตามเมืองต่างๆก็ได้ส่ง หนั งสือ ข้อ ตกลงของอัครสาวก และ
ผู้ ปกครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม มอบ ให้ คน ทัง้ หลาย ทุก เมือง
เพื่อ ให้รก
ั ษาไว้ 5 คริสตจักรทัง้ ปวงจึง เข้ม แข็ง ในความเชื่อ
และจํานวนคนได้ทวีขึ้นทุกๆวัน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ ท่าน เหล่า นั ้น ไป ทัว่ แว่น แคว้น ฟรีเจียกับ กา ลา
เทีย แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ หา้ มมิให้กล่าวพระวจนะใน
แคว้น เอเชีย 7 เมื่อ ไปยัง แคว้นมิเซีย แล้ว ก็พยายามจะไป
ยัง แว่น แคว้น บิ ธี เนี ย แต่พระ วิญญาณ ไม่ ทรง โปรด ให้ไป
8 แล้วท่าน เหล่า นั ้น ได้ เดิน ทาง ผ่าน แคว้นมิเซี ยล งมา ยัง
เมืองโตรอัส 9 ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นผู้ชายชาว
มาซิ โดเนี ย คนหนึ่ ง ยืนอ้อ นวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวก
ข้าพเจ้า ในแคว้น มาซิ โดเนี ย เถิด” 10 ครัน
้ ท่านเห็น นิ มิตนัน
้
แล้ว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ย ด้วย
เห็น แน่ ว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเรียกเราให้ ไปประกาศ
ข่าวประเสริฐ แก่ ชาวแคว้น นั ้น 11 เหตุฉะนั ้น เมื่อ ออกจาก
เมืองโตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสเซียและรุ ง่ ขึ้นก็
ถึงเมืองเนอาบุรี
6

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา
เมื่อ ออกจากที่ นั่น แล้ว ก็ได้ไปยัง เมืองฟี ลิ ป ปี ซึ่ง เป็น
เมือง เอก ใน เขต แคว้น มา ซิ โด เนี ย และ เป็น เมือง ขึ้น เรา
จึง พัก อยู่ ในเมืองนั ้น หลายวัน 13 ในวัน สะบาโตเราได้ ออก
จาก เมือง ไป ยัง ฝั่ ง แม่นํ้า เข้า ใจ ว่า มีที่สําหรับ อธิษฐาน จึง
ได้ นั่ง สนทนากับ พวกผู้ หญิง ที่ ประชุ มกันที่นั ่น 14 มีหญิง คน
หนึ่ ง ชื่อ ลิ เดีย มา จาก เมือง ธิ ยา ทิ รา เป็น คน ขาย ผ้า สีม่วง
เป็น ผู้นมัส การพระเจ้า หญิง นั ้น ได้ ฟัง เรา และองค์ พระผู้
เป็น เจ้า ได้ ทรง เปิด ใจ ของ เขา ให้ สนใจ ใน ถ้อยคํา ซึ่ง เปาโล
12
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ได้กล่าว 15 เมื่อหญิงคนนั ้นกับทัง้ ครอบครัวของเขาได้รบ
ั บัพ
ติศ มาแล้ว จึงอ้อ นวอนเราว่า “ถ้า ท่านเห็นว่า ข้าพเจ้า เป็น
คน สัตย์ ซ่ ือ ต่อ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า เชิญ เข้า มา พัก อาศัย ใน
บ้านของข้าพเจ้าเถิด” และเขาได้วงิ วอนจนเราขัดไม่ได้
หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก
16 ต่อมาเมื่อเรากําลังออกไปยังที่สําหรับอธิษฐาน มีหญิง
สาวคนหนึ่ ง ที่มีผีหมอดูเข้า ได้ มาพบกับ เรา เขาทําการทาย
ให้ พวกเจ้า นายของเขาได้ เงิน เป็นอัน มาก 17 หญิง นั ้น ตาม
เปาโล กับ พวก เรา ไป ร้อง ว่า “คน เหล่า นี้ เป็น ผู้รับ ใช้ของ
พระเจ้าผู้สูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ เราทัง้ หลาย”
18 เขาทําอย่างนั ้นหลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็ นทุกข์มาก หันหน้า
สัง่ ผีนั้นว่า “เราสัง่ เจ้าว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เจ้า
จงออกมาจากเขา” ผีนั ้นก็ออกมาในเวลานั ้น
เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
19 ส่วนพวกนายของเขาเมื่อ เห็นว่า หมดหวัง ที่ จะได้ เงิน
แล้ว เขา จึง จับ เปาโล และ สิลา สลาก มา ถึง พวก เจ้า หน้าที่
ยัง ที่ วา่ การเมือง 20 เมื่อ นํา มาถึง เจ้า เมืองแล้ว จึง กล่าวว่า
“คนเหล่า นี้ เป็น พวกยิว ก่อการวุน
่ วายมากในเมืองของเรา
21 และสัง
่ สอนธรรมเนี ยม ซึ่ง เราชาวโรมตามกฎหมายไม่
ควรจะรับหรือถือเลย” 22 ประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโล
และ สิ ลาส เจ้า เมือง ได้ กระชาก เสื้อ ของ ท่าน ทัง้ สอง ออก
แล้ว สัง่ ให้ โบยด้วยไม้เรียว 23 ครัน
้ โบยหลายทีแล้ว จึง ให้จํา
ไว้ใน คุก และ กําชับ นาย คุก ให้ รก
ั ษา ไว้ให้มัน
่ คง 24 นาย คุก
เมื่อ รับคํา สัง่ อย่างนั ้น แล้ว จึง พาเปาโลกับ สิ ลาสไปจํา ไว้ใน
ห้องชัน
ื ไว้แน่ นหนา
้ ใน เอาเท้าใส่ข่อ
นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา
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25

ประมาณเที่ยงคืน เปาโลกับ สิ ลาสก็ อธิษฐานและร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้า นั กโทษทัง้ หลายก็ฟังอยู่ 26 ในทันใด
นั ้น เกิด แผ่น ดิน ไหว ใหญ่ จน ราก คุก สะเทือน สะท้าน และ
ประตูคุกเปิด หมดทุก บาน เครือ
่ งจองจํา ก็ หลุด จากเขาสิน
้
ทุก คนทันที 27 ฝ่ายนายคุก ตื่น ขึ้น เห็น ประตูคุกเปิดอยู่ คาด
ว่านั กโทษทัง้ หลายหนี ไปหมดแล้ว จึงชักดาบออกมาหมาย
ว่า จะฆ่า ตัว เสีย 28 แต่เปาโลได้ รอ
้ งเสียงดัง ว่า “อย่า ทําร้าย
ตัว เอง เลย เรา ทัง้ หลาย อยูพร
่ ้ อม ด้วย กัน ทุก คน” 29 นาย
คุก จึง สัง่ ให้จุดไฟมา แล้ววงิ่ เข้าไปตัว สัน
่ กราบลงที่เท้า ของ
30
เปาโลกับสิ ลาส และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้วว่า “ท่าน
เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอดได้” 31 เปาโลกับ
สิ ลาสจึง กล่าวว่า “จงเชื่อ วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และ
ท่านจะรอดได้ ทัง้ ครอบครัว ของท่านด้วย” 32 ท่านทัง้ สอง
จึงกล่าวสัง่ สอนพระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุก
และคนทัง้ ปวงที่อยูในบ้
่
านของเขาฟัง 33 ในกลางคืนชัว่ โมง
เดียวกัน นั ้น เอง นายคุก จึง พาเปาโลกับ สิ ลาสไปล้างแผล
ที่ถูกเฆี่ยน และในขณะนั ้น นายคุกก็ได้รับ บัพ ติศ มาพร้อม
ทัง้ ครัวเรือนของเขา 34 แล้วได้พาท่านทัง้ สองเข้าไปในบ้าน
ของเขา จัด โต๊ะ เลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิง่ เพราะ
ได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อมกับทงั ้ ครอบครัวแล้ว
เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ
ครัน
้ เวลาเช้า เจ้า เมืองจึง ใช้ พวกนั กการไป สัง่ ว่า “จง
ปล่อยคนทัง้ สองนั ้น เสีย” 36 นายคุก จึง บอกเปาโลว่า “เจ้า
เมืองได้ใช้คนมาบอกให้ ปล่อยท่านทัง้ สอง ฉะนั ้น บัดนี้ เชิญ
ท่าน ออก ไป ตาม สบาย เถิด” 37 แต่เปาโล กล่าว แก่ เขา ทัง้
หลายว่า “เขาได้ เฆี่ยนเราผู้ เป็น คนสัญชาติ โรมต่อ หน้า คน
ทัง้ หลายก่อนได้ตัดสินความ และได้จําเราไว้ในคุก บัดนี้ เขา
35
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จะเสือกไสให้ เราออกไปเป็นการลับ หรือ ทํา อย่างนั ้น ไม่ได้
ให้เขาเองมาพาเราออกไปเถิด” 38 พวกนั กการจึง นํา ความ
ไปแจ้ง แก่เจ้า เมือง เมื่อ เจ้า เมืองได้ ยนว
ิ ่า ท่านทัง้ สองเป็น
39
คนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัว จึงมาวิงวอนท่านทัง้ สอง ครัน
้
40
พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมือง ท่านทัง้ สอง
จึง ออกจากคุก แล้ว ได้เข้า ไปในบ้านของนางลิ เดีย เมื่อ พบ
พวกพี่น้องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป

17

มีหลายคนได้รบ
ั ความรอดที่เมืองเธสะโลนิ กา ผู้คัดค้าน
ก่อการจลาจล
1 ครัน
้ เปาโลกับสิลาสข้ามเมืองอัมฟีบุรและเมื
ี
องอปอลโล
เนี ย แล้ว จึง มายัง เมืองเธสะโลนิ กา ที่นั ่นมี ธรรมศาลาของ
พวก ยิว 2 เปาโล จึง เข้าไป ร่วม กับ พวก เขา ตาม อย่าง เคย
และท่านได้อา้ งข้อความในพระคัมภีรโต้
์ ตอบกับเขาทัง้ สาม
3
วัน สะบาโต และไขข้อ ความชีแ
้ จงให้เห็นว่า จํา เป็นที่ พระ
คริสต์ ต้องทนทุกข์ทรมาน แล้ว ทรงคืน พระชนม์ และกล่าว
ต่อ ไปว่า “พระเยซูองค์นี้ ที่เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ
พระ คริสต์” 4 บาง คนใน พวก เขา ก็เชื่อ และ สมัคร เข้า เป็น
พรรคพวกกับ เปาโลและสิ ลาส รวมทัง้ ชาวกรีก เป็น จํานวน
มาก ที่ เกรง กลัว พระเจ้า และ สุภาพ สตรีที่เป็น คน สําคัญๆ
ก็ไม่ น้อย 5 แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็อิจฉา ไปคบคิดกับ คนพาล
ตามตลาดรวบรวมกันมาเป็นอันมาก ก่อการจลาจลในบ้าน
เมือง เข้าบุกบ้านของยาโสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สองออกมา
ให้ คนทัง้ ปวง 6 ครัน
้ ไม่ พบจึง ฉุ ด ลากยาโสนกับ พวกพี่ น้อง
บางคนไปหาเจ้า หน้าที่ผู้ครองเมืองร้องว่า “คนเหล่านั ้นที่
เป็น พวกควํา่ แผ่น ดิน ได้ มาที่นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรองเขาไว้
และบรรดาคนเหล่า นี้ ได้กระทํา ผิด คํา สัง่ ของซีซาร์ โดยเขา
สอนว่า มีกษั ตริยอี
์ กองค์หน่งึ คือ พระเยซู” 8 เมื่อ ประชาชน
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และเจ้า หน้าที่ผู้ครองเมืองได้ ยน
ิ ดัง นั ้นก็ร้อนใจ 9 จึง เรียก
ประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป
เปาโลที่เมืองเบโรอา
พอ คํ่า ลง พวก พี่ น้ อง จึง ส่ง เปาโล กับ สิ ลา ส ไป ยัง
เมือง เบ โร อา ครัน
้ ถึง แล้วท่าน จึง เข้าไป ใน ธรรม ศาลา
ของ พวก ยิว 11 ชาว เมือง นั ้น สุภาพ กว่า ชาว เมือง เธ สะ
โลนิ กา ด้วย เขา ได้ รับ พระ วจนะ ด้วย ความ เต็มใจ และ ค้น
ดู พระคัมภีรทุ
์ ก วัน หวัง จะรู ว่้ า ข้อความเหล่า นั ้น จะจริงดัง
กล่าวหรือ ไม่ 12 เหตุฉะนั ้น มีหลายคนในพวกเขาได้เชื่อ ถือ
กับ สตรีผู้มีศักดิชาติ
กรีก ทัง้ ผู้ชาย ไม่น้ อย 13 แต่เมื่อ พวก
์
ยิวที่อยูในเมื
่
องเธสะโลนิ กาทราบว่า เปาโลได้กล่าวสัง่ สอน
พระวจนะของพระเจ้า ในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็มายุ
ยงประชาชนที่ นั่น ด้วย 14 ขณะนั ้น พวกพี่ น้องจึง ส่ง เปาโล
ออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียงั อยูที
่ ่นั่น
10

เปาโลที่กรุ งเอเธนส์

15

คนที่ ไปส่ง เปาโลนั ้น ได้ ไปส่ง ท่านถึง กรุ ง เอเธนส์ และ
เมื่อ ได้ รบ
ั คํา สัง่ ของท่านให้ บอกสิ ลาสกับทิ โมธีให้รีบไปหา
ท่าน แล้ว เขา ก็จาก ไป 16 เมื่อ เปาโล กําลัง คอย สิ ลา สกับทิ
โมธีอยูในกรุ
่
ง เอเธนส์นั ้น ท่านมี ความเดือดร้อนวุน
่ วายใจ
เพราะ ได้เห็นรูป เคารพ เต็ม ไป ทัง้ เมือง 17 เหตุฉะนั ้น ท่าน
จึง โต้ตอบ ใน ธรรม ศาลา กับ พวก ยิว และ กับ คน ที่ เกรง
กลัว พระเจ้า และ กับ คน ทัง้ หลาย ซึ่ง มา พบ ท่าน ที่ ตลาด
ทุก วัน 18 นั ก ปรัชญาบางคนในพวกเอปีกูเรียวและในพวก
ส โต อิก ได้ มา พบ ท่าน บาง คน กล่าว ว่า “คน พูด เพ้อ เจ้
ออ ย่าง นี้ ใคร่จะ มา พูด อะไร ให้ เรา ฟังอีก เล่า” คน อื่น กล่าว
ว่า “ดูเหมือน เขา เป็น คน นํา พระ ต่าง ประเทศ เข้า มา เผย

หนังสือกิจการ 17:19

62

หนังสือกิจการ 17:27

แพร่” เพราะเปาโลได้ ประกาศเรือ
่ งพระเยซู และเรือ
่ งการ
เป็น ขึ้น มาจากความตาย 19 เขาจึง จับ เปาโลพาไปยัง สภา
อา เร โอ ปากั ส แล้ว ถาม ว่า “เรา ขอ รู ได้
้ หรือ ไม่ว่า คํา สอน
อย่าง ใหม่ที่ท่าน กล่าว นั ้น เป็น อย่างไร 20 เพราะ ว่า ท่าน นํา
เรือ
่ งแปลกประหลาดมาถึง หู ของเรา เหตุฉะนั ้น เราอยาก
ทราบว่าเรือ
่ งเหล่านี้ มีความหมายว่าอย่างไร” 21 (เพราะชาว
เอเธนส์ กับ ชาวต่างประเทศซึ่ง อาศัย อยูที
่ ่ นั่น ไม่ ได้ใช้เวลา
ว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่ๆ)
การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
ฝ่าย เปาโล จึง ยืน ขึ้น กลาง เนิ น เขา อา เร โอ แล้ว กล่าว
ว่า “ท่าน ชาว กรุ ง เอเธนส์ ข้าพเจ้า เห็นว่า ท่าน ทัง้ หลาย
เชื่อ ถือ โชคลางเกิน ไปในทุก เรือ
่ ง 23 เพราะว่า เมื่อ ข้าพเจ้า
เดิน ทาง มา สังเกต ดูสิ่ง ที่ ท่าน นมัสการ นั ้น ข้าพเจ้า ได้
พบ แท่น แท่น หนึ่ งมี คํา จารึก ไว้ว่า ‘แด่พระเจ้า ที่ไม่รูจั
้ ก
’ เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง มา ประกาศ และ แสดง ให้ ท่าน
ทัง้ หลาย ทราบ ถึง พระเจ้า ที่ ท่าน ไม่รู จั
้ ก แต่ ยัง นมัสการ
24
อยู่
พระเจ้า ผู้ทรง สร้าง โลก กับ สิง่ ทัง้ ปวง ที่มีอยูใน
่
นั ้น พระองค์ทรง เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก
มิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทําไว้ 25 การ
ที่ มือมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่า พระเจ้า
ต้องประสงค์สิ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดจากเขาก็หามิได้ เพราะพระองค์
ทรง เป็น ผู้ ประทาน ชีวต
ิ และ ลม หายใจ และ สิง่ สารพัด แก่
26
คน ทัง้ ปวง ต่าง หาก
พระองค์ได้ทรง สร้าง มนุษย์ทุกชา
ติ สืบ สาย โลหิตอัน เดียวกัน ให้อยูทั
่ ว่ พื้น พิภพ โลก และ ได้
ทรง กําหนด เวลา และ เขตแดน ให้ เขา อยู่ 27 เพื่อ เขา จะ ได้
แสวงหาองค์พระผู้ เป็น เจ้า และหากเขาจะคลํา หาก็ จะได้
22
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พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยู่ หา่ งไกลจากเราทุก คน
เลย 28 ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยูใ่ นพระองค์’
ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็น
เชื้อสายของพระองค์’ 29 เหตุฉะนั ้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของ
พระเจ้า แล้ว เราก็ไม่ควรถือว่า พระเจ้า ทรงเป็น เหมือนทอง
เงิน หรือ หิน ซึ่ง ได้ แกะ สลักด้ว ยศิล ปะ และ ความ คิด ของ
มนุษย์ 30 ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉดเขลาอยูพ
่ ระเจ้าทรงมอง
ข้าม ไป เสีย แต่เดีย
๋ ว นี้ พระองค์ได้ตรัสสัง่ แก่มนุษย์ทัง้ ปวง
ทัวท
่ ุก แห่ง ให้กลับ ใจ ใหม่ 31 เพราะ พระองค์ได้ทรง กําหนด
วันหนึ่ งไว้ ในวันนั ้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความ
ชอบ ธรรม โดย ให้ ท่าน องค์ นั ้น ซึ่ง พระองค์ได้ทรง เลือก ไว้
เป็น ผู้พิพากษา และ พระองค์ได้ให้พยาน หลัก ฐาน แก่ คน
ทัง้ ปวง แล้วว่า ได้ทรง โปรด ให้ ท่าน องค์ นั ้น คืน พระชนม์”
32 ครัน
้ คน ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ ง การ ซึ่ง เป็น ขึ้น มา จาก
ความตายแล้ว บางคนก็เยาะเย้ย แต่คนอื่นๆว่า “เราจะฟัง
ท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีก ต่อ ไป ” 33 แล้ว เปาโลจึง ออกไปจากเขา
34 แต่มีชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อ ถือ ในคนเห
ล่านั ้นมีดิโอนิสิอัสผู้ เป็น สมาชิก สภาอาเรโอปากั ส กับ หญิง
คนหนึ่ งชื่อดามาริส และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ เปาโล จึง ออก จาก กรุ ง
เอเธนส์ ไปยัง เมืองโคริน ธ์ 2 ท่านได้ พบยิว คนหนึ่ ง ชื่อ อาค
วิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลี
กับ ภรรยา ชื่อ ปริสสิลลา (เพ ราะ คลา วดิอสม
ั ี รับสัง่ ให้ พวก
ยิวทัง้ ปวง ออก ไป จาก กรุ ง โรม) เปาโล จึง ไป หา คน ทัง้ สอง
นั ้น 3 และเพราะเขามีอาชีพอย่างเดียวกันจึงได้อาศัยทําการ
1
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อยู่ กับ เขา เพราะ ว่า ทัง้ สอง ฝ่าย เป็น ช่าง ทํา เต็นท์ด้วย กัน
4 เปาโลได้โต้เถียงในธรรมศาลาทุก วัน สะบาโต ได้ชักชวน
ทัง้ พวกยิว และพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกับทิ โมธีม าจากแคว้น
มาซิ โดเนี ย เปาโลก็ได้รับ การดลใจ และเป็น พยานแก่ พวก
ยิวว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 6 แต่เมื่อพวกเหล่านั ้นขัดขวาง
ตัว เองและกล่าวคํา หมิน
่ ประมาท เปาโลจึง ได้ สะบัด เสื้อผ้า
กล่าวแก่เขาว่า “ให้เลือดของท่านทัง้ หลายตกบนศีรษะของ
ท่านเองเถิด ข้าพเจ้า ก็ ปราศจากเลือดนั ้น แล้ว ตัง้ แต่นี้ ไป
ข้าพเจ้า จะไปหาคนต่างชาติ” 7 ท่านจึง ออกจากที่นั ่น แล้ว
เข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ ง ชื่อ ยุ สทัส ซึ่ง เป็น ผู้นมัส การ
พระเจ้า บ้าน ของ เขา อยูติ
่ ดกับ ธรรม ศาลา 8 ฝ่าย ค ริ สปัส
นายธรรมศาลากับทัง้ ครัวเรือนของท่านได้เชื่อในองค์พระผู้
เป็น เจ้า และชาวโคริน ธ์หลายคนเมื่อ ได้ ฟัง แล้วก็ได้เชื่อ ถือ
และรับ บัพ ติศ มา 9 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส กับ เปาโล
ทางนิ มิตในคืนวัน หนึ่ ง ว่า “อย่า กลัว เลย แต่จงกล่าวต่อ ไป
อย่า นิ่ ง เสีย 10 เพราะว่า เราอยู่ กับ เจ้า และจะไม่มีผู้หน่งึ ผู้
ใด อาจ ต่อสู้ ทําร้าย เจ้า ด้วย ว่า คน ของ เรา ใน นคร นี้ มีมาก
” 11 เปาโลจึง ยับยัง้ อยู่ กับ เขาและสัง่ สอนพระวจนะของ
พระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
ผู้สําเร็จ ราชการ ของ โรม ปฏิเสธ ข้อ เรียก ร้อง ของ พวก
ยิวที่ต่อต้านเปาโล
12 แต่คราว เมื่อกัล ลิ โอ เป็ น ผู้ สําเร็จ ราชการ แคว้น อา
คา ยา พวก ยิว ได้ ฮือกัน ขึ้น ต่อสู้ เปาโล และ พา ท่าน ไป บัล
ลังก์พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้ ชักชวนคนทัง้ หลายให้นมัส
การ พระเจ้า ตาม ทาง ที่ผิด กฎหมาย ” 14 เมื่อ เปาโล จะ อ้า
ปาก พูด กัล ลิโอก็กล่าว แก่ พวก ยิวว่า “โอ พวก ยิว ถ้า
เป็น เรือ
่ ง ความ ชัว่ หรือ เป็น เรือ
่ ง อาชญากรรม สมควร เรา
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จะ ฟัง ท่าน ทัง้ หลาย 15 แต่ถ้า เป็นการ โต้แย้งกัน ถึง เรือ
่ ง
ถ้อยคํา กับ ชื่อ และพระราชบัญญัติของพวกท่านแล้ว ท่าน
ทัง้ หลาย จง วิ นิ จ ฉั ยกัน เอา เอง เถิด เรา ไม่ อยาก เป็น ผู้
พิพากษา ตัดสิน ข้อความ เหล่า นั ้น” 16 ท่าน จึง ไล่ พวก นั ้น
ไป จา กบัลลังก์พิพากษา 17 บรรดา ชาติกรีก จึง จับ โสสเธเน
สนายธรรมศาลามา เฆี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัล
ลิโอไม่เอาธุระเลย
เปาโล ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม โดย ผ่าน เมือง เอ เฟซัส และ
เมืองซีซารียา
18 ต่อ มาเปาโลได้ พัก อยูที
่ ่นั ่นอีก หลายวัน แล้วท่านจึง ลา
พวกพี่ น้องแล่น เรือ ไปยัง แคว้น ซีเรีย และปริสสิล ลากับ อา
ควิลลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะที่เมืองเคนเครีย เพราะ
ท่านได้ ปฏิญาณตัว ไว้ 19 ครัน
้ มายัง เมืองเอเฟซัส เปาโลได้
ละปริสสิล ลากับ อาควิลลาไว้ที่ นั่น แต่ท่านเองได้เข้า ไปโต้
เถียงกับ พวกยิว ในธรรมศาลา 20 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ขอให้ท่า
นอ ยู่ กับ เขา ต่อ ไป ท่าน ก็ไม่ ยอม 21 แต่ได้ลา เขา ไป กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้า จะพยายามรักษาเทศกาลเลี้ยงที่ จะถึง ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม โดยทุก วิถีทาง แต่ถ้า เป็นที่ ชอบพระทัย พระเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทัง้ หลายอีก” แล้วเปาโลได้ลงเรือ
แล่นออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้ มาถึงเมืองซีซารียา ท่าน
ได้ข้น
ึ ไปคํานั บคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอก 23 ครัน
้
ยับยัง้ อยูที
่ ่นั ่น หน่ อยหนึ่ ง ท่านจึง ไปตลอดแว่น แคว้น กาลา
เทีย และฟรีเจีย ตามลําดับกัน ไปเรือ
่ ยๆ เพื่อ จะช่วยชู กําลัง
พวกสาวก
อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
มียิว คนหนึ่ ง ชื่อ อปอลโล เกิด ในเมือ งอเล็ก ซานเดรีย
เป็น คนมี โวหารดี และชํานาญมากในทางพระคัมภีร ์ ท่าน
มายัง เมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนนี้ ได้รับ การอบรมในทาง
24
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ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า และ มี ใจร้อน รน กล่าว สัง่ สอน โดย
ละเอียดถึง เรือ
่ งองค์พระผู้ เป็น เจ้า ถึง แม้ว่า ท่านรู แต่
้ เพียง
26
บัพ ติศ มา ของ ยอห์น เท่านั ้น ท่าน ได้ ตัง้ ต้น สัง่ สอน โดย
ใจ กล้า ใน ธรรม ศาลา แต่เมื่อ อา ค วิลลา กับ ปริสสิล ลา ได้
ฟัง ท่านแล้ว เขาจึง รับท่า นมาสัง่ สอนให้รู ทางของพระเจ้
้
า
27
ให้ถูกต้องยิง่ ขึ้น ครัน
้ อปอลโลใคร่ จะไปยัง แคว้น อาคา
ยา พวกพี่ น้องก็เขียนจดหมายฝากไปถึง สาวกที่ นั่น ให้ เขา
รับรองท่านไว้ ครัน
้ ท่านไปถึง แล้ว ท่านได้ ชว
่ ยเหลือ คนทัง้
หลายที่ได้เชื่อ โดยพระคุณ นั ้น อย่างมากมาย 28 เพราะท่าน
โต้แย้งกับ พวก ยิว อย่าง แข็ง แรง ต่อ หน้า คน ทัง้ ปวง และ
ชีแ
้ จง ยก หลัก ใน พระ คัมภีร ์ อา้ ง ให้เห็นว่า พระ เยซูคือ พระ
คริสต์

19
เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส
1

ต่อ มาขณะที่ อ ปอลโลยัง อยู่ ในเมืองโคริน ธ์นั ้น เปาโล
ได้ ไป ตาม แว่น แคว้น ฝ่าย เหนื อ แล้ว มายัง เมือง เอ เฟซัส
และพบสาวกบางคน 2 จึง ถามเขาว่า “ตัง้ แต่ท่านทัง้ หลาย
เชื่อนั ้น ท่านได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า” เขาตอบ
เปาโล ว่า “เปล่า เรือ
่ งพระ วิญญาณบริสุทธิ์ นั้น เรา ก็ ยัง ไม่
3
เคยได้ยน
ิ เลย” เปาโลจึง ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั ้น ท่านได้
รับ บัพ ติศ มาอัน ใดเล่า” เขาตอบว่า “บัพ ติศ มาของยอห์น”
4 เปาโลจึง ว่า “ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มาสําแดงถึง การกลับ ใจ
ใหม่ก็จริง แล้ว บอกคนทัง้ ปวงให้ เชื่อ ในพระองค์ผู้จะเสด็จ
มาภายหลังคือพระเยซูคริสต์” 5 เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้น เขา
จึง รับ บัพ ติศ มา ใน พระนาม ของ พระ เยซูเจ้า 6 เมื่อ เปาโล
ได้ วางมือ บน เขา แล้ว พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ก็เสด็จ ลง มา
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บนเขา เขาจึง พูด ภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ ด้วย 7 คนเห
ล่านั ้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน
ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย
8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้า สิน
้
สาม เดือน ชักชวน ให้ เชื่อ ใน สิง่ ที่กล่าว ถึง อาณาจักร ของ
พระเจ้า 9 แต่บางคนมี ใจแข็ง กระด้างไม่ เชื่อ และพูด หยาบ
ช้า เรือ
่ งทางนั ้น ต่อ หน้า ชุมนุมชน เปาโลจึง แยกไปจากเขา
และ พา พวก สาวก ไป ด้วย แล้วท่าน ได้ ไป โต้แย้งกัน ทุก วัน
ในห้องประชุม ของท่านผู้หน่งึ ชื่อ ทีรัน นั ส 10 ท่านได้ กระทํา
อย่างนั ้น สิน
้ สองปี จนชาวแคว้น เอเชีย ทัง้ พวกยิว และพวก
กรีกได้ยน
ิ พระวจนะของพระเยซูเจ้า
เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ
พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา การอัศจรรย์ อน
ั พิสดารด้วยมือ
ของเปาโล 12 จนเขานํา เอาผ้าเช็ดหน้า กับ ผ้า กัน เปื้ อนจาก
ตัว เปาโลไปวางที่ ตัว คนป่วยไข้ โรคนั ้นก็ หายและวิญญาณ
ชัวก
่ ็ ออกจากคน 13 แต่พวกยิว บางคนที่เที่ยวไปเป็น หมอผี
พยายามใช้พระนามของพระเยซูเจ้าขับวิญญาณชัวว
่ ่า “เรา
สัง่ เจ้า โดย พระ เยซู ซึ่ง เปาโล ได้ ประกาศ นั ้น” 14 พวก ยิว
คน หนึ่ ง ชื่อ เส วา เป็น ปุโรหิต ใหญ่มีบุตร ชาย เจ็ด คน ซึ่ง ได้
กระทํา อย่าง นั ้น 15 ฝ่าย วิญญาณ ชัว่ จึง ตอบ เขา ว่า “พระ
เยซู ข้าก็รู จ
้ ัก และเปาโล ข้าก็รู จ
้ ัก แต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า”
16 คนที่มีวิญญาณชัว
่ สิง อยู่ จึง กระโดดใส่ คนเหล่า นั ้น และ
เอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่านั ้นต้องหนี ออก
ไปจากเรือนทัง้ เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้นได้ลือกัน
ไปถึง หู คนทัง้ ปวงที่อยูในเมื
่
องเอเฟซัส ทัง้ พวกยิวกับ พวก
กรีก และคนทัง้ ปวงก็ พากันมีความเกรงกลัว และพระนาม
11
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ของ พระ เยซูเจ้า ก็ เป็นที่ ยกย่อง สรรเสริญ 18 มีหลาย คน ที่
เชื่อ แล้ว ได้ มาสารภาพ และเล่า เรือ
่ งการซึ่ง เขาได้ กระทํา
ไปนั ้น 19 และหลายคนที่ใช้เวทมนตร์ได้เอาตําราของตนมา
เผาเสีย ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง ตําราเหล่า นั ้น คิด เป็น ราคาถึง
ห้า หมื่น เหรียญเงิน 20 พระวจนะของพระเจ้า ก็ บังเกิด ผลอ
ย่างมากและมีชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุการณ์ เหล่านี้ แล้วเปาโลได้
ตัง้ ใจว่า เมื่อ ไปทัว่ แคว้น มาซิ โดเนี ยกับ แคว้น อาคายาแล้ว
จะเลยไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพูดว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่น
แล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุ งโรมด้วย” 22 ท่านจึงใช้ผู้ช่วย
ของท่านสองคน คือ ทิ โมธี กับ เอรัส ทัส ไปยัง แคว้น มาซิ โด
เนี ย ฝ่ายท่านก็พักอยูหน
่ ่อยหนึ่ งในแคว้นเอเชีย
ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล

23 คราวนั ้นเกิดการวุน
่ วายมากเพราะเหตุทางนั ้น 24 ด้วย

มี ชาย คน หนึ่ ง ชื่อ เด เม ตริ อส
ั เป็น ช่าง เงิน ได้ เอา เงิน ทํา
เป็นรูปพระอารเทมิสทําให้พวกช่างเงินนั ้นได้กําไรมาก 25 เด
เม ตริ อส
ั จึง ประชุม ช่าง เห ล่านั ้นที่ ทําการ คล้าย กัน แล้วว่า
“ท่าน ทัง้ หลาย ท่าน ทราบ อยู่ ว่า พวก เรา ได้ทรัพย์สิน เงิน
ทองมาก็ เพราะทําการอัน นี้ 26 และท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และ
ได้เห็ นอยูว่
่ า ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัส เมืองเดียว แต่เกื
อบ ทัว่ แคว้น เอเชีย เปาโล คน นี้ ได้ชัก ชวน คน เป็นอัน มาก
ให้ เลิก ทาง เก่า เสีย โดย ได้กล่าว ว่า สิง่ ที่ มือมนุษย์ทํา นั ้น
ไม่ใช่พระ 27 น่า กลัวว่า ไม่ใช่แต่อาชีพ ของเราจะเสีย ไปอย่าง
เดียว แต่พระ วิหาร ของ พระ แม่เจ้า อา ร เท มิส ซึ่ง เป็น ใหญ่
จะ เป็นที่ หมิน
่ ประมาท ด้วย และ สง่า ราศีแห่ง รู ป ของ พระ
แม่เจ้านั ้นซึ่งเป็นทีน
่ ั บถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิน
้
ทัง้ โลก จะเสื่อมลงไป” 28 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น ต่าง
ก็โกรธแค้นและร้องว่า “พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็น
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ใหญ่” 29 แล้ว ก็เกิ ดการวุน
่ วายใหญ่ โตทัวท
่ งั ้ เมือง เขาจึง ได้
จับ กายอัส กับ อาริส ทารคัส ชาวมาซิ โดเนี ย ผู้ เป็น เพื่อนเดิน
ทาง ของ เปาโล ลาก วิง่ เข้าไป ใน โรง มหรสพ 30 ฝ่าย เปาโล
ใคร่จะเข้า ไป ใน หมู่ คน ด้วย แต่พวก สาวก ไม่ยอม ให้ท่าน
เข้าไป 31 มีบางคนในพวกเจ้า นายที่ ประจํา แคว้น เอเชีย ซึ่ง
เป็น สหายของเปาโล ได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้า ไป
ในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้ รอ
้ งว่าอย่างนี้ บางคนได้ รอ
้ ง
ว่าอย่างนั ้น เพราะว่าที่ ประชุมวุน
่ วายมาก และคนโดยมาก
ไม่รู ว่้ าเขาประชุมกันด้วยเรือ
่ งอะไร 33 พวกเหล่านั ้นบางคน
ได้ ดัน อเล็ก ซานเดอร์ ซึ่ง เป็น คนที่ พวกยิว ให้ ออกมาข้าง
หน้า อ เล็ก ซาน เด อร์จึง โบกมือ หมาย จะ กล่าว แก้ แทน ต่อ
หน้า คนทัง้ ปวง 34 แต่เมื่อ คนทัง้ หลายรู ้ วา่ ท่านเป็น คนยิว
เขาก็ยงิ่ ส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสักสองชัว่ โมงว่า
“พระอารเทมิส ของชาวเอเฟซัส เป็น ใหญ่” 35 เมื่อ เจ้า หน้าที่
ทะเบียนของเมืองนั ้น ยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลง
แล้วเขาก็กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัสทัง้ หลาย มีผู้ใดบ้างซึ่ง
ไม่ ทราบว่า เมืองเอเฟซัสนี้ เป็น เมืองที่นมัส การพระแม่เจ้า
อารเทมิสผู้ยิง่ ใหญ่ และนมัสการรู ปจําลองซึ่งตกลงมาจาก
ดาวพฤหัสบดี 36 เมื่อ ข้อ นั ้น กล่าวโต้แย้งไม่ได้แล้ว ท่านทัง้
หลายควรจะนิ่ งสงบสติอารมณ์ อย่าทําอะไรวูว่ ามไป 37 ท่าน
ทัง้ หลายได้ พาคนเหล่า นี้ มา ซึ่งมิใช่เป็น คนปล้น พระวิหาร
หรือพูดหมิน
่ ประมาทพระแม่เจ้าของพวกท่าน 38 เหตุฉะนั ้น
ถ้า แม้เดเมตริ อส
ั กับ พวกช่างที่มีอาชีพ อย่างเดียวกัน เป็น
ความ กับ ผู้ใด วัน กําหนด ที่ จะ ว่า ความ ก็มี ผู้พิพากษา ก็มี
ให้เขา มา ฟ้อง กัน เถิด 39 แต่ถ้า แม้ท่าน มี ข้อหา อะไร อีก
ก็ให้ชําระกันในที่ ประชุมตามกฎหมาย 40 ด้วยว่าน่ากลัวเรา
จะ ต้อง ถูก ฟ้อง ว่า เป็น ผู้ ก่อการ จลาจล วัน นี้ เพราะ เรา ทัง้

หนังสือกิจการ 19:41

70

หนังสือกิจการ 20:11

หลายไม่ อาจยกข้อ ใดขึ้นอ้างเป็นมูล เหตุ พอแก่ การจลาจล
คราวนี้ ได้” 41 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม

20

เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ การ วุน
่ วาย นั ้น สงบ แล้ว เปาโล จึง ให้ ไป ตามพ วก
สาวกมา กอดกันแล้วก็ลาเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย 2 เมื่อ
ได้ ข้ามที่ นั้น ไปแล้ว และได้ สัง่ เตือนสติ เขามาก ท่านก็มายัง
ประเทศกรีก 3 พักอยูที
่ ่นั ่นสามเดือน และเมื่อท่านจวนจะลง
เรือไปยังแคว้นซีเรีย พวกยิวก็คิดร้ายต่อท่าน ท่านจึงตัง้ ใจ
กลับ ไปทางแคว้น มาซิ โดเนี ย 4 คนที่ ไปยัง แคว้น เอเชียกับ
เปาโลคือ โสปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริส ทารคัส กับ เส
คุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิ กา กายอัสชาวเมืองเดอร์บี และทิ
โมธี ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้นเอเชีย 5 แต่คนเหล่านั ้นได้
เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยูที
่ ่เมืองโตรอัสก่อน
1

เปาโลที่เมืองโตรอัส
ครันว
้ ัน เทศกาลขนมปัง ไร้เชื้อ ล่วงไปแล้ว เราทัง้ หลาย
จึง ลง เรือ ออก จาก เมือง ฟี ลิ ป ปี และ ต่อ มา ห้าวันก็ มา ถึง
พวกนั ้นที่เมืองโตรอัส และยับยัง้ อยูที
่ ่นั ่นเจ็ดวัน 7 ในวันต้น
สัปดาห์ เมื่อ พวก สาวก ประชุม กัน ทํา พิธี หก
ั ขนมปัง เปาโล
ก็กล่าวสัง่ สอนเขา เพราะว่าวันรุ่ง ขึ้น จะลาไปจากเขาแล้ว
ท่าน ได้กล่าว ยืด ยาว ไป จน เที่ยง คืน 8 มีตะเกียง หลาย ดวง
ในห้องชัน
้ บนที่ เขาประชุม กัน นั ้น 9 ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ชื่อ ยุ
ทิกัสนัง่ อยูที
่ ่หน้าต่างง่วงนอนเต็มที และเมื่อเปาโลสัง่ สอน
ช้า นาน ไป อีก คน นั ้นก็ โงก พลัด ตก จาก หน้า ต่าง ชันที
้ ่สาม
10
เมื่อ ยกขึ้นก็เห็นว่า ตายเสีย แล้ว ฝ่ายเปาโลจึง ลงไป ก้ม
ตัว กอดผู้ นั้น ไว้ แล้วว่า “อย่า ตกใจเลย ด้วยว่า ชีวต
ิ ยัง อยู่
ในตัวเขา” 11 ครัน
้ เปาโลขึ้นไปห้องชัน
้ บนหักขนมปังและรับ
6
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ประทานแล้ว ก็สนทนาต่อ ไปอีก ช้า นานจนสว่าง ท่านก็ ลา
เขาไป 12 คนทัง้ หลายจึง พาคนหนุ่ม ผู้ ยงั เป็น อยูไป
่ และก็
ปลื้มใจยินดีไม่น้ อยเลย
การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส

13 ฝ่ายพวกเราก็ ลงเรือแล่นไปยังเมืองอัสโสสก่อน

ตัง้ ใจ
ว่า จะ รับ เปาโล ที่นั ่น ด้วย ท่าน สัง่ ไว้อย่าง นั ้น เพราะ ท่าน
หมายว่า จะไปทางบก 14 ครัน
้ ท่านพบกับ เราที่ เมือ งอัสโสส
เราก็รบท
ั ่าน แล้ว มายัง เมือ งมิทิเลนี 15 ครัน
้ แล่น เรือ ออก
จากที่ นั่น ได้ วน
ั หนึ่ งก็มายัง ที่ ตรงข้ามเกาะคิ โอส วัน ที่สอง
ก็ มาถึง เกาะสามอส และหยุด พัก ที่โตรกิเลียม และอีก วัน
หนึ่ งกม
็ าถึงเมืองมิเลทัส 16 ด้วยว่าเปาโลได้ตัง้ ใจว่า จะแล่น
เลย เมือง เอ เฟซัส ไป เพื่อ จะ ไม่ ต้อง ค้าง อยู่ นาน ใน แคว้น
เอเชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวัน
เทศกาลเพ็นเทคศเต
เปาโลกล่าวคํา ปราศรัย แก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่ เมือง
เอเฟซัส
17 เปาโล จึง ใช้ คน จาก เมือง มิ เลทั ส ไป ยัง เมือง เอ เฟซัส
ให้เชิญ พวก ผู้ ปก ครอง ใน ค ริ สตจักรนั ้ นมา 18 ครัน
้ เขา ทัง้
หลาย มา ถึง เปาโล แล้ว เปาโล จึง กล่าว แก่ เขา ว่า “ท่าน
ทัง้ หลาย ย่อม ทราบ อยู่ เอง ว่า ข้าพเจ้า ได้ประพฤติต่อ ท่าน
อย่างไร ทุก เวลา ตัง้ แต่วัน แรก ที่ ข้าพเจ้า เข้า มา ใน แคว้น
เอเชีย 19 ข้าพเจ้า ได้ปรนนิ บัติองค์พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความ
ถ่อมใจ ด้วยนํ้า ตาไหลเป็นอัน มาก และด้วยการถูก ทดลอง
ซึ่ง มาถึง ข้าพเจ้า เพราะพวกยิว คิด ร้ายต่อ ข้าพเจ้า 20 และ
สิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ แก่ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
มิได้ปิด ซ่อน ไว้ แต่ได้ชีแจง
ให้ ท่าน เห็นกับ ได้ สัง่ สอน ท่าน
้
ต่อ หน้า คน ทัง้ ปวง และ ตาม บ้าน เรือน 21 ทัง้ เป็น พยาน
แก่ พวก ยิว และ พวก กรีก ถึง เรือ
่ ง การก ลับ ใจ ใหม่ เฉพาะ
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พระเจ้า และ ความ เชื่อ ใน พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา 22 ดูเถิด บัดนี้ พระวิญญาณพัน ผูก ข้าพเจ้า จึง
จําเป็น จะ ต้อง ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไม่ทราบ ว่า จะ มี อะไร
เกิด ขึ้นกับ ข้าพเจ้า ที่ นั ่น บ้าง 23 เว้น ไว้แต่พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ ทรงเป็น พยานในทุกบ้า นทุก เมืองว่า เครือ
่ งจองจํา
24
และ ความ ยาก ลําบาก คอยท่า ข้าพเจ้า อยู่
แต่สิ่ง เหล่า
นี้ ไม่ ได้เปลี่ยน แปลง ข้าพเจ้า เลย ข้าพเจ้า มิได้ถือว่า ชีวต
ิ
ของ ข้าพเจ้า เป็น สิง่ ประเสริฐ แก่ข้าพเจ้า แต่ใน ชีวต
ิ ของ
ข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความปีติยินดี และทําการ
ปรน นิ บัติที่ได้รับ มอบ หมาย จาก พระ เยซูเจ้า คือ ที่ จะ เป็น
พยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั ้น 25 ดูเถิด
ข้าพเจ้า เที่ยว ป่าว ประกาศ อาณาจักร ของ พระเจ้า ใน หมู่
พวกท่าน บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ ท่านทัง้ หลายจะไม่เห็น
หน้าข้าพเจ้าอีก 26 เหตุฉะนั ้น วันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทัง้
หลายว่า ข้าพเจ้า หมดราคี จากโลหิต ของทุก คน 27 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรือ
่ งพระดําริของพระเจ้า
ทัง้ สิน
้ ให้ท่าน ทัง้ หลาย ฟัง 28 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย
จง ระวัง ตัว ให้ดี และ จง รักษา ฝูง แกะ ที่ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ได้ทรงตัง้ ท่านไว้ให้เป็น ผู้ดูแล และเพื่อ จะได้ บํารุ ง
เลี้ยง ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ที่พระองค์ทรง ไถ่ ด้วย พระ
โลหิตของพระองค์เอง 29 ข้าพเจ้าทราบอยูว่
่ า เมื่อข้าพเจ้าไป
แล้ว จะมี สุ นัข ป่า อันร้ายเข้า มาในหมู่ พวกท่าน และจะไม่
ละเว้น ฝูง แกะไว้เลย 30 จะมี บางคนในหมู่ พวกท่านเองขึ้น
กล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อ จะชักชวนพวกสาวกให้ หลง
ตามเขาไป 31 เหตุฉะนั ้น จงตื่น ตัว อยู่ และจํา ไว้ว่า ข้าพเจ้า
ได้ สัง่ สอน เตือน สติ ท่าน ทุก คน ด้วย นํ้าตา ไหล ทัง้ กลาง
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วัน กลางคืน ตลอดสามปีมิได้หยุด หย่อน 32 พีน้
่ องทัง้ หลาย
บัดนี้ ข้าพเจ้า ฝากท่านไว้ กับ พระเจ้า และกับ พระดํารัส แห่ง
พระคุณ ของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิก่
์ อสร้างท่านขึ้น ได้ และให้
ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ทรงแยกตัง้ ไว้ 33 ข้าพเจ้า
มิได้โลภ เงิน หรือ ทอง หรือ เสื้อผ้า ของ ผู้ใด 34 แล้วท่า นทัง้
หลายทราบว่า มือ ของข้าพเจ้า เองนี้ ได้จัดหา สิง่ ที่ จําเป็น
สําหรับ ตัว ข้าพเจ้า กับ คน ที่อยูกั
่ บ ข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้า ได้
วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุก อย่างแล้ว ให้เห็นว่า โดยทํางาน
เช่น นี้ ควร จะ ช่วย คน ที่มีกําลัง น้ อย และ ให้ ระลึก ถึง พระ
วจนะของพระเยซูเจ้า ซึ่ง พระองค์ ตรัสว่า ‘การให้เป็น เหตุ
ให้มีความสุข ยิง่ กว่า การรับ’ ” 36 ครัน
้ เปาโลกล่าวอย่างนั ้น
แล้ว จึง คุกเข่า ลงอธิษฐานกับ คนเหล่า นั ้น 37 เขาทัง้ หลาย
จึง ร้องไห้มากมาย และ กอด คอ ของ เปาโล จุบท่าน 38 เขา
เป็น ทุกข์ มากที่สุด เพราะเหตุ ถ้อยคํา ที่ ท่านกล่าวว่า เขาจะ
ไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

21
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ห้าม เปาโล ไม่ให้ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
1

ต่อ มา เมื่อ พวก เรา ลา เขา เหล่า นั ้น แล้วก็แล่น เรือ ตรง
ไปยัง เกาะโขส อีกวัน หนึ่ งก็ มาถึง เกาะโรดส์ เมื่อ ออกจาก
ที่ นั่นก็มายัง เมืองปาทารา 2 เราพบเรือ ลํา หนึ่ ง ที่ ไปเมืองฟิ
นิ เซีย จึง ลงเรือ ลํา นั ้น แล่น ต่อ ไป 3 ครัน
้ แลเห็น เกาะไซปรัส
แล้ว เราก็ ผ่านเกาะนั ้น ไปข้างขวา แล่นไปยัง แคว้น ซีเรีย
จอด เรือ ที่ ท่า เมือง ไท ระ เพราะ จะ เอา ของ บรรทุก ขึ้น ท่า
ที่นั ่น 4 เมื่อ ไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึง พัก อยูที
่ ่นั ่น เจ็ด
วัน สาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ มิให้ขึ้นไปยังกรุ ง
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เยรู ซาเล็ม 5 แต่เมื่อ วัน เหล่า นั ้น ล่วงไปแล้ว พวกเราก็ ลาไป
สาวกทัง้ หลายกับทัง้ ภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจาก
เมือง แล้ว เรา ทัง้ หลาย ก็ได้คุก เข่า ลง อธิษฐาน ที่ชายหาด
6 และคํานั บลาซึ่งกันและกัน พวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับ
ไปบ้านของเขา 7 ครัน
้ พวกเราแล่น เรือ มาจากเมือง ไทระ
ถึง เมืองทอเลเมอิส แล้ว ก็สิ้ นทางทะเล เราจึง คํานั บ พวก
พี่ น้องและพัก อยู่ กับ เขาหนึ่ ง วัน 8 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกเราที่ เป็น
เพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซารียา เรา
ก็เข้าไปในบ้านของฟีลิป ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นคน
หนึ่ งในจําพวกเจ็ดคนนั ้น เราก็อาศัยอยูก
่ ับท่าน 9 ฟีลิปมีบุต
รสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณ์
ผู้พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคําตักเตือนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
10

ครัน
้ เรา อยูที
่ ่นั ่น หลาย วัน แล้ว มีผู้พยากรณ์ คน หนึ่ ง
ลง มา จาก แคว้น ยู เดีย ชื่อ อา กา บัส 11 ครัน
้ มา ถึง เรา เขา
ก็ เอา เครือ
่ ง คาด เอว ของ เปาโล ผูก มือ และ เท้า ของ ตน
กล่าวว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘พวกยิว ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม จะผูกมัด คนที่ เป็น เจ้าของเครือ
่ งคาดเอวนี้ และ
12
จะมอบเขาไว้ ในมือ ของคนต่างชาติ’ ” ครัน
้ เราได้ยน
ิ ดัง
นั ้น เรากับ คนทัง้ หลายที่อยูที
่ ่ นั่น จึงอ้อ นวอนเปาโลมิให้ขึ้น
13
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ฝ่ายเปาโลตอบว่า “เหตุไฉนท่านทัง้
หลายจึง ร้องไห้ และทําให้ ข้าพเจ้า ชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้า เต็มใจ
พร้อมที่ จะไปให้ เขาผูกมัด ไว้อย่างเดียวก็หามิได้ แต่เต็มใจ
พร้อมจะตายที่ในกรุ งเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนาม
ของพระเยซูเจ้า”
จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

หนังสือกิจการ 21:14

75

หนังสือกิจการ 21:24

14

เมื่อ ท่านไม่ ยอมฟัง ตามคํา ชักชวน เราก็ หยุด พูด และ
กล่าวว่า “ขอให้เป็น ไปตามพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด”
15 ภายหลัง วัน เหล่า นั ้น เราก็ จัดแจงข้าวของ และขึ้น ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซารียาก็ได้ไป
กับ เรา ด้วย เขา นํา เรา ไป หา คน หนึ่ ง ชื่อ มนา สัน ชาว เกาะ
ไซปรัส เป็น สาวกเก่า แก่ ให้เราอาศัย อยู่ กับ คนนั ้น 17 เมื่อ
เรามาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพี่น้องก็ รบ
ั รองเราไว้ด้วย
ความยินดี
เปาโลปฏิญาณตัวไว้

18

ครันร
้ ุ่ง ขึ้น เปาโล กับ เรา ทัง้ หลาย จึง เข้าไป หา ยาก
อบ และ พวก ผู้ ปกครอง ก็อยูพร
่ ้ อมกันที่นั ่น 19 เมื่อ เปาโล
คํานั บท่าน เหล่า นั ้น แล้ว จึง ได้กล่าว ถึง เหตุการณ์ ทัง้ ปวง
ตาม ลําดับ ซึ่ง พระเจ้า ทรง โปรด กระทํา ใน หมู่คน ต่าง
ชาติโดยการปรนนิ บัติของท่าน 20 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ จึง
สรรเสริญ องค์พระผู้ เป็น เจ้า และกล่าวแก่ เปาโลว่า “พี่เอ๋ย
ท่านเห็นว่า มี พวกยิว สักกี่ พัน คนที่เชื่อ ถือ และทุก คนยังมี
ใจร้อนรนในการถือ พระราชบัญญัติ 21 เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ
ถึง ท่าน ว่า ท่าน ได้ สัง่ สอ นพ วกยิวทงั ้ ปวง ที่อยูใน
่ หมู่ ชน
ต่าง ชาติให้ละทิง้ โมเสส และ ว่า ไม่ ต้อง ให้บุตร ของ ตน เข้า
สุหนัต หรือ ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมเก่า นั ้น 22 เรือ
่ งนั ้น เป็น
อย่างไร คนเป็นอัน มากจะต้องมาประชุม กัน เพราะเขาทัง้
หลายจะได้ยนว
ิ ่าท่านมาแล้ว 23 เหตุฉะนั ้นจงทําอย่างนี้ ตาม
ที่เราจะบอกแก่ท่าน คือ ว่า เรามี ชายสี่คนที่ได้ปฏิญาณตัว
ไว้ 24 ท่านจงพาคนเหล่า นั ้น ไปชําระตัว ด้วยกันกับ เขาและ
เสียเงินแทนเขา เพื่อเขาจะได้ โกนศีรษะ คนทัง้ หลายจึงจะ
รู ว
้ า่ ความที่ เขาได้ยน
ิ ถึง ท่านนั ้น เป็น ความเท็จ แต่ท่านเอง
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ดําเนิ น ชีวต
ิ ให้มีระเบียบและรักษาพระราชบัญญัติอยูด้
่ วย
25 แต่ฝ่าย คน ต่าง ชาติที่เชื่อ นั ้น เรา ได้เขียน จดหมาย ตัด
สินมิให้เขาถือเช่นนั ้น แต่ให้เขาทัง้ หลายงดไม่รบ
ั ประทานข
องซึ่งบู ชาแก่รู ปเคารพ ไม่รับ ประทานเลือด ไม่รับ ประทาน
เนื้ อ สัตว์ที่รัด คอตาย และไม่ล่วงประเวณี ” 26 เปาโลจึง พา
สี่ คนนั ้น ไป และวันรุ่ง ขึ้น ได้ ชาํ ระตัว ด้วยกันกับ เขา แล้ว จึง
เข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่ การชําระนั ้น จะสําเร็จ จน
ถึงวันที่จะนําเครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั ้นทุกคน
เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร

27

ครัน
้ เกือบ จะ สิน
้ เจ็ด วัน แล้ว พวก ยิวที่ มา จาก แคว้น
เอเชีย เมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชน แล้วจับ
เปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกัน เถิด คน
นี้ เป็น ผู้ที่ได้สอนคนทัง้ ปวงทุก ตําบลให้ เป็น ศัตรู ต่อ ชนชาติ
ของ เรา ต่อ พระ ราช บัญญัติและ ต่อ สถาน ที่นี้ และ ยิง่ กว่า
นั ้นอีก เขา ได้ พา คน ชาว กรีก เข้า มา ใน พระ วิหาร ด้วย จึง
ทําให้ที่บริสุทธินี
์ ้ เป็น มลทิน” 29 (เพราะแต่ก่อน คนเหล่า นั ้น
เห็น โตรฟีมัส ชาวเมืองเอเฟซัสอยู่ กับ เปาโลในเมือง เขาจึง
คาดว่า เปาโลได้ พาคนนั ้น เข้า มาในพระวิหาร ) 30 แล้ว คน
ทัง้ เมือ งก็ฮอก
ื ัน ขึ้น คน ทัง้ หลาย ก็ วิง่ เข้าไป รวม กัน และ
จับ เปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้ว ก็ปิด ประตูเสีย ทันที
31 เมื่อเขากําลังหาช่องจะฆ่าเปาโล ข่าวนั ้นลือไปยังนายพัน
กองทัพ ว่า กรุ งเยรู ซาเล็ม เกิด การวุน
่ วายขึ้น ทัง้ เมือง 32 ใน
ทันใดนั ้น นายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิง่ ลงไป
ยังคนทัง้ ปวง เมื่อเขาทัง้ หลายเห็นนายพันกับพวกทหารมา
จึงหยุดตีเปาโล
นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
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นาย พัน จึง เข้าไป ใกล้แล้ว จับ เปาโล สัง่ ให้ เอา โซ่ สอง
เส้น ล่าม ไว้ แล้ว ถาม ว่า ท่าน เป็น ใคร และ ได้ ทํา อะไร บ้าง
34 บางคนในหมู่ คนเหล่านั ้นร้ องว่า อย่างนี้ บางคนว่า อย่าง
นั ้น เมื่อ นายพัน เอาความแน่ นอนอะไรไม่ได้เพราะวุน
่ วาย
มาก จึง สัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 35 ครัน
้ มาถึงบัน
ไดแล้ว พวกทหารจึง ยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ ปวงกําลัง
คอยทําร้าย 36 ด้วยคนทัง้ ปวงเหล่านั ้นตามไปร้องว่า “จงเอา
เขาไปฆ่า เสีย” 37 เมื่อ พวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรม
ทหาร เปาโลจึง กล่าวแก่ นายพันว่า “ข้าพเจ้า จะพูดกับท่าน
สัก หน่ อย ได้หรือ ” นาย พัน จึง ถาม ว่า “เจ้า พูด ภาษา กรีก
เป็น หรือ 38 เจ้า เป็น ชาว อียป
ิ ต์ ซึ่ง ได้ ก่อการ กบฏ แต่ก่อน
และพาพวกฆาตกรสี่ พันคนเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ
39
” แต่เปาโล ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า เป็น คน ยิว ซึ่ง เกิด ใน เมือง
ทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย ไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมๆ ข้าพเจ้า
ขอท่านอนุญาตให้พูดกับ คนทัง้ ปวงสัก หน่ อย” 40 ครัน
้ นาย
พันอนุญาต แล้ว เปาโล จึง ยืน อยูที
่ ่บันได โบกมือ ให้ คน ทัง้
ปวง เมื่อคนทัง้ ปวงนิ่ งเงียบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็น
ภาษาฮีบรู ว่า

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยว
ิ ฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของ
ตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)
1 “ท่าน ทัง
้ หลาย พี่น้ อง และ บรรดา ท่าน ผู้อาวุโส ขอ ฟัง
คํา ให้การซึ่ง ข้าพเจ้า จะแก้คดีให้ท่านฟัง ณ บัดนี้ ” 2 (ครัน
้
เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูด ภาษาฮีบรู เขาก็ ยงิ่ เงียบลงกว่า
ก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า) 3 “ที่จริงข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมือง
ทาร์ซัส แคว้น ซี ลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้น ในเมืองนี้ และได้ เล่า
เรียนกับท่า นอาจารย์ กามาลิ เอล ตามพระราชบัญญัติของ
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บรรพบุรุษ ของเราโดยถี่ถ้วนทุก ประการ จึงมี ใจร้อนรนใน
การปรนนิ บัติพระเจ้า เหมือนอย่างท่านทัง้ หลายในทุก วัน
นี้ 4 ข้าพเจ้า ได้ ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ ถือ ในทางนี้ จนถึง ตาย
และได้ ผูกมัด เขาจํา ไว้ในคุก ทัง้ ชายและหญิง 5 ตามที่มหา
ปุ โรหิตกับ สภาอาจเป็น พยานให้ ข้าพเจ้า ได้ เพราะข้าพเจ้า
ได้ ถือ หนั งสือ จาก ท่าน ผู้ นั ้น ไป ยัง พวก พี่น้ อง และ ได้ เดิน
ทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อ จับ มัด คนทัง้ หลายพามายัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มให้ทําโทษเสีย 6 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากําลังเดินทาง
ไป ใกล้ จะ ถึง เมือง ดามัสกัส ประมาณ เวลา เที่ยง ใน ทัน ใด
นั ้นมี แสง สว่าง กล้า มา จาก ฟ้า ล้อม ข้าพเจ้า ไว้ 7 ข้าพเจ้า
จึง ล้ม ลง ที่ดิน และ ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า
‘เซา โล เซา โล เอ๋ย เจ้า ข่มเหง เรา ทําไม’ 8 ข้าพเจ้า จึง ทูล
ตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็น ผู้ใด ’ พระองค์จึง
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เราคือ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง เจ้า ข่มเหง
นั ้น’ 9 ฝ่าย คน ทัง้ หลาย ที่อยูกั
่ บ ข้าพเจ้า ได้เห็น แสง สว่าง
นั ้น และ ตกใจ กลัว แต่พระ สุรเสียง ที่ ตรัส กับ ข้าพเจ้า นั ้น
เขา หา ได้ยน
ิ ไม่ 10 ข้าพเจ้า จึง ทูล ถาม ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า
ข้าพเจ้าจะต้องทําประการใด’ องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่
ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้าจงลุก ขึ้น เข้าไปในเมืองดามัสกัส และที่ นั่น
เขาจะบอกเจ้าให้รู ถึ
้ งการทุกสิง่ ซึ่งได้กําหนดไว้ให้เจ้าทํานั ้น’
11 เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่ องจากพระรัศมี อน
ั แรงกล้า
นั ้น คนที่มาด้ว ยกันกับ ข้าพเจ้า ก็ จูงมือ พาข้าพเจ้า เข้าไปใน
เมืองดามัสกัส 12 มีคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เป็น คนมีศรัทธา
มากตามพระราชบัญญัติ และมีช่อ
ื เสียงดี ท่า มกลางพวก
13
ยิวทัง้ ปวงที่อยูที
่ ่นั่น ได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยูใกล้
่
กล่าว
แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘พี่เซา โล เอ๋ย จง เห็น ได้อีก เถิด’ ข้าพเจ้า
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จึง เห็น ท่าน ได้ใน เวลา นั ้น 14 ท่าน จึง กล่าว ว่า ‘พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ทรง เลือก ท่าน ไว้ ประสงค์จะ ให้
ท่านรู จ
้ ักนํ้าพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบ
ธรรมและให้ได้ยิน พระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ ของพระองค์
15 เพราะ ว่า ท่าน จะ เป็ น พยาน ฝ่าย พระองค์ให้คน ทัง
้ ปวง
16
ทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งท่านเห็นและได้ยน
ิ นั ้น เดีย
๋ วนี้ ท่าน
จะรอช้า อยูทํ
่ าไม จงลุก ขึ้นรับ บัพ ติศ มา ด้วยออกพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย’
พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
17

ต่อ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกําลัง
อธิษฐานอยู่ในพระวิหาร ข้าพเจ้าก็เคลิม
้ ไป 18 และได้เห็นพ
ระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงรีบ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
โดยเร็ว ด้วยว่า เขาจะไม่ รบ
ั คํา ของเจ้า ซึ่งอ้างพยานถึง เรา’
19 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนเหล่านั ้นทราบอยูว่
่ า
ข้าพระองค์ได้จับคนทัง้ หลายที่ เชื่อในพระองค์ ไปใส่คุกและ
เฆี่ยนตี ตามธรรมศาลาทุก แห่ง 20 และเมื่อ เขาทําให้ โลหิต
ของ ส เท เฟ นพ ยาน ผู้ ยอม ตาย เพื่อ พระองค์ ตก นั ้น ข้า
พระองค์ได้ยืน อยูใกล้
่
และ เห็น ชอบ ใน การ ประหาร เขา เสีย
นั ้นด้วย และข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ ฆ่าสเท
เฟนนั ้น’ 21 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงไปเถิด เรา
จะใช้ให้เจ้าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ’ ” 22 เขาทัง้ หลายได้ฟัง
เปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่า “เอาคนเช่นนี้ ไปจาก
แผ่น ดิน โลก ไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู”่ 23 เมื่อ เขาทัง้ หลาย
กําลังโห่รอ
้ งและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน
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นายพัน จึง สัง่ ให้ พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสัง่
ให้ไต่สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อ จะได้รู ว่้ า เขาร้องปรักปรํา ท่าน
ด้วยเหตุ ประการใด 25 ครัน
้ เอาเชือกหนั งมัด เปาโล ท่านจึง
ถามนายร้อยซึ่ง ยืน อยูที
่ ่นั ่นว่า “การที่ จะเฆี่ยนคนสัญชาติ
โรมก่อนพิพากษาปรับ โทษนั ้น ถูก ต้องตามกฎหมายหรือ”
26 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ แล้ว จึง ไปบอกนายพันว่า “ท่านจะทํา
อะไรนั ่น คนนั ้น เป็น คนสัญชาติโรม ” 27 ฝ่ายนายพัน จึง ไป
หาเปาโลถามว่า “ท่านเป็น คนสัญชาติ โรมหรือ จงบอกเรา
เถิด” เปาโลจึง ตอบว่า “ใช่แล้ว ” 28 นายพัน จึง ตอบว่า “ซึ่ง
เราเป็น คนสัญชาติ โรมได้นั ้น เราต้องเสีย เงิน มาก” เปาโล
จึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิ ด” 29 ขณะ
นั ้น คนทัง้ หลายที่ จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันที และ
นายพัน เมื่อ ทราบว่า เปาโลเป็น คนสัญชาติ โรมก็ ตกใจกลัว
เพราะ ได้ มัด ท่าน ไว้ 30 ครันว
้ ันรุ่ง ขึ้น นาย พัน อยาก รู แน่
้ ว่า
พวก ยิว ได้กล่า วหา เปาโล ด้วย เหตุใด จึง ได้ ถอด เครือ
่ ง จํา
เปาโล สัง่ ให้พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาประชุม
กัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเขาทัง้ หลาย

23
เปาโลต่อหน้าสภา

“ท่าน
พี่ น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ได้ประพฤติต่อ พระพักตร์ พระเจ้า
ล้วน แต่ ตามใจ วินิจฉั ย ผิด ชอบ อัน ดี จนถึง ทุก วัน นี้ ” 2 อา
นา เนี ย ผู้ เป็น มหา ปุโรหิต จึง สัง่ คน ที่ ยืน อยูใกล้
่
ให้ตบ ปาก
3
เปาโล เปาโลจึง กล่าวแก่ ท่านว่า “พระเจ้า จะทรงตบเจ้า
ผู้เป็น ผนั ง ที่ ฉาบด้วยปูน ขาว เจ้านั ่ง พิพากษาข้า ตามพระ
ราชบัญญัติ และยัง สัง่ ให้ เขาตบข้า ซึ่ง เป็นการผิด พระราช
1 ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่า
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บัญญัติหรือ ” 4 คน ทัง้ หลาย ที่ ยืน อยูที
่ ่นั ่น จึง ถาม ว่า “เจ้า
พูด หยาบคายต่อมหาปุโรหิต ของพระเจ้า หรือ” 5 เปาโลจึง
ตอบว่า “พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า ท่านเป็น มหา
ปุโรหิต ด้วย มี คํา เขียน ไว้แล้วว่า ‘อย่า พูด หยาบ ช้า ต่อ ผู้
ปกครองชนชาติของเจ้าเลย’ ” 6 ครัน
้ เปาโลเห็นว่า ผู้ที่อยูใน
่
ประชุมสภานั ้นเป็นพวกสะดูสีส่วนหนึ่ งและพวกฟาริสีส่วน
หนึ่ ง ท่าน จึง ร้อง ขึ้น ต่อ หน้าที่ ประชุม ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้
หลาย ข้าพเจ้า เป็น พวก ฟา ริสีและ เป็น บุตร ชาย ของ พวก
ฟาริสี ที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ ก็เพราะเรือ
่ งความ
หวัง ว่า มีการ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย” 7 เมื่อ ท่าน กล่าว
อย่าง นั ้น แล้ว พวก ฟา ริสีกับ พวก สะ ดูสีก็เกิด เถียง กัน ขึ้น
และ ที่ ประชุม ก็ แตก เป็น สอง พวก 8 ด้วย พวก สะ ดูสีถือว่า
การที่ เป็น ขึ้น มาจากความตายนั ้น ไม่มีและทูต สวรรค์ หรือ
วิญญาณก็ไม่มี แต่พวกฟาริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
ดูสี

เปาโลก่อ ให้เกิ ดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะ

9

แล้ว ก็อื้ออึง เกิด โกลาหล และ พวก ธร รมา จาร
ย์ บาง คน ที่อยูฝ่
่ าย พวก ฟา ริสีก็ลุก ขึ้น เถียง ว่า “เรา
ไม่เห็นว่า คน นี้ มีความ ผิด อะไร แต่ถ้า วิญญาณ ก็ดีหรือ
ทูต สวรรค์ก็ดีได้พูดกับ เขา พวก เรา อย่า ต่อสู้ กับ พระเจ้า
เลย” 10 เมื่อ การโต้ เถียงกันรุน แรงขึ้น นายพัน กลัวว่า เขา
จะยื้อแย่งจับเปาโลฉี กเสีย ท่านจึงสัง่ พวกทหารให้ลงไปรับ
เปาโลออกจากหมู่พวกนั ้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหาร
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะ
เป็นพยานในกรุ งโรม
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ในเวลากลางคืนวัน นั ้น เอง องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรงยืน
อยู่ กับ เปาโลตรัสว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้าจงมี ใจกล้า เถิด เพราะ
ว่า เจ้า ได้ เป็น พยานฝ่ายเราในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฉั นใด เจ้าจะ
ต้องเป็นพยานในกรุ งโรมด้วยฉั นนั ้น”
คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล
ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า พวกยิว บางคนได้ สมทบกัน ปฏิ ญาณ
ตัวว่า เขาทัง้ หลายจะไม่กินจะไม่ด่ืมอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโล
เสีย 13 คนที่ รว่ มกัน ปองร้ายนั ้นมี กว่า สี่สิบคน 14 คนเหล่า
นั ้น จึง ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ใหญ่กล่าวว่า “พวก
ข้าพเจ้า ได้ ปฏิญาณ ตัวอย่าง แข็ง แรง ว่า จะ ไม่ รับ ประทาน
อาหาร จนกว่า จะ ได้ ฆ่า เปาโล เสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่าน ทัง้
หลายกับ พวกสมาชิก สภาจงพูด ให้ นายพัน เข้าใจว่า พวก
ท่าน ต้องการ ให้ พา เปาโล ลง มา หา ท่าน ทัง้ หลาย พรุ ง่ นี้
เพื่อ จะ ได้ ซัก ถาม ความ ให้ถ้วน ถี่ยิง่ กว่า แต่ก่อน ฝ่าย พวก
ข้าพเจ้า จะ ได้ เตรียมตัว ไว้พร้ อม ที่ จะ ฆ่า เปาโล เสีย เมื่อ ยัง
ไม่ทัน จะ มา ถึง” 16 แต่บุตร ชาย ของ น้ อง สาว เปาโล ได้ยน
ิ
เรือ
่ งซึ่ง เขาคอยทําร้ายนั ้น จึง เข้า มาในกรมทหารบอกแก่
เปาโล 17 เปาโล จึง เรียก นาย ร้อย คน หนึ่ ง มา กล่าว ว่า “ขอ
พา ชาย หนุ่ม คน นี้ ไป หา นาย พัน ด้วย เพราะ เขา มี เรือ
่ ง ที่
จะแจ้ง ให้ทราบ ” 18 เหตุฉะนั ้น นาย ร้อย จึง รับ ตัว ชาย หนุ่ม
คน นั ้น ไป หา นาย พัน กล่าว ว่า “เปาโล ผู้ถูก ขัง อยู่ นั ้น เรียก
ข้าพเจ้า ขอ ให้พา ชาย หนุ่ม คน นี้ มา หา ท่าน เพราะ เขา มี
เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ท่า นทราบ” 19 นายพัน จึง จูงมื อชายนั ้น ไป
แต่ลําพัง แล้วถามว่า “เจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เรา” 20 เขา
จึงตอบว่า “พวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยัง
สภาเวลาพรุ ง่ นี้ ทําเสมือนว่าจะไต่สวนเรือ
่ งเขาให้ถ้วนถี่ยิง่
กว่าแต่ก่อน 21 แต่ท่านอย่าฟังเขา เพราะว่าในพวกเขานั ้นมี
12

หนังสือกิจการ 23:22

83

หนังสือกิจการ 23:35

กว่าสี่สิบคนคอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตัวว่าจะ
ไม่กินหรือด่ม
ื อะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดีย
๋ วนี้ เขา
พร้อมแล้ว กําลัง คอยรับคํา สัญญาจากท่าน” 22 นายพัน จึง
ให้ชายหนุ่มนัน
้ ไป กําชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู ว่้ า เจ้าได้แจ้ง
ความเรือ
่ งนี้ แก่เรา”
เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา
ฝ่ายนายพัน จึง เรียกนายร้อยสองคนมาสัง่ ว่า “จงจัด
พล ทหาร สอง ร้อย กับ ทหาร ม้า เจ็ด สิบ คน และ ทหาร หอก
สองร้อย ให้ พร้ อมในเวลาสามทุ่ม คืนวัน นี้ จะไปยัง เมืองซี
ซารียา 24 และจงจัด สัตว์ให้เปาโลขี่ จะได้ ป้องกัน ส่ง ไปยัง
เฟลิ กส์ผู้ว่าราชการเมือง” 25 แล้วนายพันจึงเขียนจดหมาย
มีใจความดังต่อไปนี้ 26 “คลาวดิอส
ั ลีเซียสเรียนเจ้าคุณเฟลิ
27
กส์ ท่านผูว
้ า่ ราชการทราบ พวกยิวได้จับคนนี้ ไว้และเกือบ
จะฆ่าเขาเสียแล้ว แต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้
ด้วยข้าพเจ้า ได้เข้า ใจว่า เขาเป็น คนสัญชาติโรม 28 ข้าพเจ้า
อยากจะทราบเหตุที่พวกยิว ฟ้องเขา ข้าพเจ้า จึง พาเขาไป
ยัง สภา ของ พวก ยิว 29 ข้าพเจ้า เห็นว่า เขา ถูก ฟ้อง ใน เรือ
่ ง
อัน เกี่ยว กับ กฎหมาย ของ พวก ยิว แต่ไม่มีข้อหา ที่ เขา ควร
จะ ตาย หรือ ควร จะ ต้อง จํา ไว้ 30 เมื่อมี คน บอก ข้าพเจ้า ให้
ทราบว่า พวกยิว มี การปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขามา
หาท่านทีเดียว แล้วได้ สัง่ ให้พวกโจทก์ ไปว่าความกับเขาต่อ
หน้าท่าน สวัสดี” 31 ดังนั ้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพา
เปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคําสัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้
ทหารม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหาร 33 ครัน
้
ทหารม้า ไปถึง เมืองซี ซารียาแล้ว จึง ส่ง จดหมายให้แก่ผู้ว่า
ราชการเมืองและได้ มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วย 34 เมื่อ ผู้ วา่
ราชการเมืองได้ อา่ นจดหมายแล้ว จึง ถามว่า เปาโลมาจาก
แคว้นไหน เมื่อท่านทราบว่ามาจากซี ลีเซีย 35 ท่านจึงกล่าว
23
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ว่า “เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของ
เจ้า” ท่านจึงสัง่ ให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรย
ี มของเฮโรด

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง
1 ครัน
้ ล่วงไปได้ห้าวัน อานาเนี ยมหาปุโรหิต จึง ลงไปกับ
พวก ผู้ใหญ่ และ นั ก พูด คน หนึ่ ง ชื่อ เท อร์ ทูล ลัส เขา เหล่า
นี้ ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ ราชการเมือง
นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล
2 ครัน
้ เรียก เปาโล เข้า มา แล้ว เท อร์ ทูล ลัส จึง เริม
่ ฟ้อง
ว่า “ท่านเจ้า คุณ เฟลิ กส์เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้มีความ
สงบ สุข ยิง่ นั ก เพราะ ท่าน ให้มีการ ปรับ ปรุ งอัน เป็น คุณ
ประโยชน์ แก่ชาตินี้ โดย การ คุ้มครอง ของ ท่าน 3 ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายรับอยู่ทุกประการทุก แห่งด้วยจิ ตกตัญญูเป็นที่ยิง่
4 แต่เพื่อมิให้ท่านป่ วยการมากไป ข้าพเจ้า ขอความกรุ ณา
โปรด ฟัง ข้าพเจ้า สัก หน่ อย หนึ่ ง 5 ด้วย ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
เห็นว่า ชาย คน นี้ เป็น คน พาล ยุ ยง พวก ยิวทงั ้ หลาย ให้เกิ
ดการ วุน
่ วาย ทัว่ พิภพ และ เป็น ตัวการ ของ พวก นา ซา เร็
ธนั ้น 6 กับอีกนั ยหนึ่ งเขาหมายจะทําให้พระวิหารเป็นมลทิน
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจึง จับ เขาไว้ และก็ คงจะได้ พิพากษาเขา
ตามกฎหมายของพวกข้าพเจ้า 7 แต่นายพันลีเซียสได้มาใช้
อํานาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของเรา 8 และสัง่ ให้โจทก์มา
ฟ้องเขาต่อหน้าท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบ
ได้ว่า ข้อ กล่าวหาของพวกข้าพเจ้า จริง หรือ ไม่” 9 ฝ่ายพวก
ยิวจึงสนั บสนุนคํากล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริงอย่างนั ้น
เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้
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เมื่อ ผู้ ว่า ราชการ เมือง ทํา สําคัญ ให้ เปาโล พูด
ท่าน จึง เรียน ว่า “เนื่ องจาก ที่ ข้าพเจ้า ได้ ทราบ ว่า ท่าน
เป็น ผู้ พิพากษา แก่ชาตินี้ หลาย ปีแล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ ขอ
แก้คดีของ ข้าพเจ้า ด้วย ความ เบาใจ 11 ท่าน สืบ ทราบ ได้ว่า
ตัง้ แต่ข้าพเจ้า ขึ้น ไป นมัสการ ใน กรุ ง เย รู ซา เล็มนัน
้ ยัง
12
ไม่เกินสิบสองวัน เขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผู้หน่งึ
ผู้ใด หรือ ยุยง ประชาชน ให้วุน
่ วาย ไม่ว่า ใน พระ วิหาร ใน
ธรรม ศาลา หรือ ใน เมือง 13 เหตุการณ์ ทัง้ ปวง ที่ เขา กําลัง
ฟ้อง ข้าพเจ้า นี้ เขา พิ สูจน์ไม่ ได้ 14 แต่ว่า ข้าพเจ้า ขอรับ
ต่อ หน้า ท่าน อย่าง หนึ่ ง คือ ตาม ทาง นั ้นที่ เขา ถือว่า เป็น
ลัทธินอกรีต ข้าพเจ้า นมัสการ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ทัง้
หลาย ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ถือ คํา ซึ่งมีเขียน ไว้ ใน
พระราชบัญญัติและในคัมภีร ข
์ องศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หมด
15 ข้าพเจ้า มี ความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความ
หวัง ใจด้วย คือ หวัง ใจว่า คนทัง้ ปวงทัง้ คนที่ ชอบธรรมและ
คน ที่ไม่ชอบ ธรรม จะ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย 16 ใน ข้อ นี้
ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉั ยผิดชอบที่ ปราศจาก
ผิด ต่อ พระ เจ้า และ ต่อมนุษย์ 17 ครัน
้ ล่วง มา หลาย ปีแล้ว
ข้าพเจ้า นํา ทาน และ เครือ
่ ง บูชา มายัง ชนชาติ ของ ข้าพเจ้า
18 ครา วนั ้นมี พวก ยิว บาง คน ที่มา จาก แคว้น เอเชีย ได้ พบ
ข้าพเจ้า ในพระวิหาร เมื่อ ข้าพเจ้า ชําระตัว แล้ว เขามิได้พบ
ข้าพเจ้า อยู่ กับ หมู่ คน หรือ ทํา วุน
่ วาย 19 ถ้า คน เห ล่านั ้นมี
เรือ
่ งอะไรที่ จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้องต่อ หน้า ท่าน
ที่นี่ แล้ว 20 หรือขอให้คนเหล่านี้ เองกล่าวเรือ
่ งความผิดที่เขา
เห็น เมื่อ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ ต่อ หน้า สภา 21 เว้น ไว้แต่ข้อ เดียว
ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งขึ้น ในท่ามกลางเขาว่า ‘วัน นี้ ข้าพเจ้า ถูก
พิจารณา พิพากษา ต่อ หน้า ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ เหตุ เรือ
่ ง
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การเป็นขึ้นมาจากความตาย’ ” 22 เมื่อเฟลิกส์ได้ยินสิง่ เหล่า
นี้ ท่านก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อน เพราะท่านได้รู เรื
้ อ
่ งของ
ทางนั ้น ถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึง กล่าวว่า “เมื่อ ลีเซีย สนายพัน ลง
มา เราจะชําระความของเจ้า” 23 เฟลิ กส์ สัง่ นายร้อยให้คุม
ตัว เปาโลไว้ แต่ลดหย่อนการกวดขัน บ้าง ไม่ให้ห้ามผู้ ใดที่
เป็นผู้ที่รู จั
้ กกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิ บัติหรือเยีย
่ มเยียน
เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง
เมื่อ ล่วง มา ได้ หลาย วัน แล้ว เฟลิ กส์มากับ ภรรยา ชื่อ
ดรู สิล ลา ผู้ เป็น ชาติยิว ท่าน ให้ เรียก เปาโล มา แล้ว ได้ ฟัง
เปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อ ในพระคริสต์ 25 ขณะเมื่อ เปาโล
อ้างถึง ความชอบธรรม ความอดกลัน
้ ใจทางกาม และการ
พิพากษาซึ่ง จะมาเบื้องหน้า นั ้น เฟลิ กส์ก็กลัว จนตัว สัน
่ จึง
พูดว่า “คราวนี้ จงไปก่อนเถอะ เมื่อเรามีโอกาส เราจะเรียก
ท่านมาอีก” 26 อีกนั ย หนึ่ ง เฟลิ กส์ หวัง ใจว่า เปาโลจะให้ เงิน
สินบนแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ปล่อยเปาโล เหตุฉะนั ้นท่านจึง
เรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ 27 แต่เมื่อสองปี ล่วงไปแล้ว
ปอรสิอส
ั เฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะ
ได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโลไว้ในคุก
24

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เมื่อ เฟสทัส เข้า รับ ตําแหน่ ง ราชการได้ สามวัน แล้ว จึง
ออก จาก เมือง ซี ซา รี ยา ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 มหา ปุ
โรหิตกับ คนสําคัญๆในพวกยิว มาฟ้องเปาโลต่อ ท่าน และ
ได้ วิงวอน ท่าน 3 ขอ ให้กรุ ณา เขา โดย สัง่ ให้ ส่ง เปาโล มายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง
4 ฝ่ายเฟสทัส จึง ตอบว่า เปาโลนั ้น ควรจะถูกคุม ไว้ ในเมือง
1
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ซี ซา รียา และ อีก หน่ อย หนึ่ ง ท่าน เอง ก็ จะ กลับ ไป ยัง เมือง
นั ้น 5 ท่าน จึง ว่า “ถ้า เปาโล มี ความ ผิดอย่าง หนึ่ ง อย่าง ใด
ให้ผู้ใดในพวกท่านที่ สามารถลงไปด้วยกันกับ เรายื่น ฟ้อง
เอาเถิด” 6 เมื่อ ท่านพัก อยูที
่ ่นั ่น เกิน กว่า สิบ วัน แล้ว ก็ได้ลง
ไปยัง เมืองซี ซารียา ครันร
้ ุ่ง ขึ้น ท่านจึง นั ่งบัลลังก์พิพากษา
และ สัง่ ให้ พา เปาโล เข้า มา 7 ครัน
้ เปาโล เข้า มา แล้ว พวก
ยิวที่ ลง มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ยืน ล้อม ไว้รอบ และ กล่าว
ความอุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อ แต่พิสูจน์ ไม่ ได้ 8 เปาโล
จึงแก้คดีเองว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําอะไรผิดกฎหมายของ
พวกยิว หรือต่อพระวิหาร หรือต่อซีซาร์” 9 ฝ่ายเฟสทัสอยาก
ได้ ความชอบจากพวกยิว จึง ถามเปาโลว่า “เจ้าจะขึ้น ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็มให้เราชําระความเรือ
่ งนี้ ที่นั ่นหรือ”
เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
10 เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า ก็ กําลัง ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัล ลังก์
พิพากษา ของ ซีซาร์อยูแล้
่ ว ก็สมควร จะ พิพากษา ข้าพเจ้า
เสีย ที่นี่ ตาม ที่ท่าน ทราบ ดีอยูแล
่ ้วว่า ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทํา
11
ผิด ต่อ พวก ยิว เพราะ ถ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ กระทํา ผิด หรือ
ได้ กระทํา อะไร ที่ ควร จะ มี โทษ ถึง ตาย ข้าพเจ้า ก็ ยอม
ตายไม่ขัดขืน แต่ถ้า เรือ
่ งที่ เขาฟ้องข้าพเจ้า นั ้น ไม่จริง แล้ว
ไม่มีผู้ใด มี อํานาจ จะ มอบ ข้าพเจ้า ให้ เขา ได้ ข้าพเจ้า ขอ
อุทธรณ์ ถึงซีซาร์” 12 ฝ่ายเฟสทัสเมื่อพูดกับทป
ี่ รึกษาแล้วจึง
ตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็จะต้องไป
เฝ้าซีซาร์”
อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
ครัน
้ ล่วง ไป หลาย วัน กษั ตริยอากร
์
ิป ปา กับ พระนาง
เบอร์ นิ สก็ เสด็จ มา เยีย
่ ม คํา นั บ เฟส ทัส ยัง เมือง ซี ซา รียา
14 ขณะที่ท่าน ค้าง อยูที
่ ่นั ่น หลายวัน เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ งคดี
13
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ของเปาโลให้กษั ตริยฟั
์ ง ว่า “มีชายคนหนึ่ ง ซึ่ง เฟลิ กซ์ได้ขัง
15
ทิง้ ไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ
พวกผู้ใหญ่ของพวกยิว มาฟ้องขอให้ ข้าพเจ้า ตัดสิน ลงโทษ
เขา 16 ข้าพเจ้า จึง ตอบ พวก เขา ว่า ไม่ใช่ธรรมเนี ยม ของ
ชาว โรม ที่ จะ มอบตัว จําเลย ให้ ตาย ก่อน ที่โจทก์กับ จําเลย
มา พร้อม หน้า กัน และ ให้ จําเลย มี โอกาส แก้คดีใน ข้อหา
นั ้น 17 ครัน
้ พวก เขา มา ถึงที่นี่ แล้ว ข้าพเจ้า จึงมิได้รอ ช้า
ในวันรุ่ง ขึ้น ข้าพเจ้า ได้ นั ่งบัลลังก์ พิพากษา และ สัง่ ให้ พา
จําเลย เข้า มา 18 เมื่อ พวก โจทก์ ยืน ขึ้น เขา มิได้กล่า วหา
จําเลย เหมือน ที่ ข้าพเจ้า คาด ไว้นั ้น 19 เป็น แต่ เพียง ปัญหา
เถียง กัน ด้วย เรือ
่ ง ลัทธิ ศาสนา ของ เขา เอง และ ด้วย เรือ
่ ง
คน หนึ่ ง ที่ ชื่อ เยซู ซึ่ง ตาย แล้ว แต่เปาโล ยืน ยันว่า ยัง เป็น
อยู่ 20 เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง งงงวย อยู่ ว่า จะ พิจารณา ปัญหา นั ้น
อย่างไรดี จึง ถามเปาโลว่า จะยอมขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ให้ชาํ ระความนั ้นที่นั่นหรือไม่ 21 แต่เมื่อเปาโลได้อุทธรณ์ ขอ
ให้ขัง ไว้เพื่อ ให้ออกัสตัส ตัดสิน ข้าพเจ้า จึง สัง่ ให้คุม ขัง เขา
ไว้ จนกว่า จะ ส่งตัว ไป ถึง ซีซาร์ได้ ” 22 อากริป ปา จึง กล่าว
แก่ เฟส ทัสว่า “ข้าพเจ้า ใคร่ จะ ฟัง คน นั ้น ด้วย” เฟส ทัส
จึง กล่าว ว่า “พรุ ง่ นี้ ท่าน จะ ได้ ฟัง เขา” 23 ครันว
้ ันรุ่ง ขึ้น อา
กริป ปา กับ เบอร์ นิ ส เสด็จ มา พร้อม ด้วย ราช บริพาร เป็นที่
สง่า ผ่าเผย มาก จึง เข้าไป ประทับ ใน ห้อง พิจารณา พร้อม
กับ นาย พัน และ คน สําคัญๆ ทัง้ หลาย ใน นคร นั ้น แล้ว เฟส
ทัส จึง สัง่ ให้ พา เปาโล เข้า มา 24 เฟส ทัส จึง กล่าว ว่า “ท่า
นกษั ตริย์อากริปปา และท่านทัง้ หลายที่อยูด้
่ วยกันที่นี่ ท่าน
ทัง้ หลายเห็นชายคนนี้ ที่บรรดาพวกยิวได้วงิ วอนข้าพเจ้าทัง้
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และที่นี่ ด้วยร้องว่า เขาไม่ ควรจะมีชีวิ ตอ
ยูต่
่ อ ไป 25 แต่ข้าพเจ้า เห็นว่า เขาไม่ได้ทํา ผิด สิง่ ไรที่ ควรจะ
ต้องตาย และเพราะเขาเองได้อุทธรณ์ ถึงออกัสตัส ข้าพเจ้า
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ตกลงใจว่า จะส่ง เขาไป 26 ข้าพเจ้า ไม่มีรายงานอะไรแน่ ชด
ั
เรือ
่ งคนนี้ ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้า
จึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ โอ กษั ตริยอากร
์
ิปปา หวัง ว่า
เมื่อ ไต่สวนแล้ว ข้าพเจ้า จะมี เรือ
่ งพอที่ จะถวายรายงานไป
ได้บ้าง 27 เพราะ ข้าพเจ้า เห็นว่า ที่จะ ส่ง แต่ จําเลย ไป และ
มิได้ส่งข้อหาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง”

26

เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา

ฝ่ายอากริป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราอนุญาตให้เจ้า
ให้การแก้ ข้อหาเองได้” เปาโลจึง ยื่นมื อออกกล่าวแก้คดีว่า
2 “ท่านกษั ตริย์อากริปปาเจ้าข้า ข้าพระองค์ถือว่าเป็ นโอกาส
ดีที่ได้แก้ คดีต่อ พระ พักตร์พระองค์วัน นี้ ใน เรือ
่ ง ข้อ คดี ทัง้
ปวงซึ่ง พวกยิว กล่าวหาข้า พระองค์นั ้น 3 โดยเฉพาะเพราะ
พระองค์มี ความรู ชํ
้ านาญยิง่ ในบรรดาขนบธรรมเนี ยมและ
ปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้ว เหตุฉะนั ้นขอพระองค์ได้โปรด
ทน ฟัง ข้า พระองค์ 4 พวก ยิวทัง้ หลาย ก็รู จั
้ ก ความ เป็น อยู่
ของ ข้า พระองค์ตัง้ แต่เป็น เด็ก มา แล้ว คือ ตัง้ แต่ แรก ข้า
พระองค์ได้อยูท่
่ ามกลาง ชนชาติ ของ ข้า พระองค์ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ัก ข้า พระองค์แต่เดิม มา ถ้า เขาจะยอม
เป็น พยาน ก็เป็น ได้ว่า ข้า พระองค์ ดํารง ชีวต
ิ ตามพ วก ที่
ถือ เคร่งครัด ที่สุด คือ เป็น พวก ฟา ริสี 6 บัดนี้ ข้า พระองค์
ต้อง มา ยืน ให้ พิจารณา พิพากษา ก็เนื่ อง ด้วย เรือ
่ ง มี ความ
หวัง ใจ ใน พระ สัญญา ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส แก่ บรรพบุรุษ
ของ พวก ข้า พระองค์นั ้น 7 พวก ข้า พระองค์สิบ สอง ตระกูล
ได้อุตส่าห์ปรนนิ บัติพระเจ้า ทัง้ กลาง วัน กลาง คืน ด้วย
หวัง ใจ ว่า จะ บรรลุ ถึง ความ สําเร็จ ตามพ ระ สัญญา นั ้น
1
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ข้า แต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา เพราะ ความ หวัง ใจ อัน นี้ พวก
ยิว จึง ฟ้อง ข้า พระองค์ 8 เหตุไฉน ท่าน ทัง้ หลาย จึง พา กัน
ถือว่า การ ที่ พระเจ้า จะ ทรง ให้ คน ตาย เป็น ขึ้น มา เป็นการ
ที่ เชื่อ ไม่ได้ 9 ข้า พระองค์ เคย ได้ คิด ใน ใจ ของ ตนเอง ว่า
สมควร จะ ทํา หลาย สิง่ ซึ่ง ขัด ขวาง พระนาม ของ พระ เยซู
ชาว นา ซา เร็ ธนั ้น 10 สิ่ง เหล่า นั ้น ข้า พระองค์ได้กระทํา ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ ข้า พระองค์ รับ อํานาจ จาก พวก ปุโรหิต
ใหญ่แล้ว ข้า พระองค์ได้ขัง วิสุทธิชนหลายคนไว้ในคุก และ
ครัน
้ เขา ถูก ลงโทษ ถึง ตาย ข้า พระองค์ก็เห็นดีด้วย 11 ข้า
พระองค์ได้ทําโทษ เขา บ่อยๆ ใน ธรรม ศาลา ทุก แห่ง และ
บังคับ เขาให้กล่าวคํา หมิน
่ ประมาท และเพราะข้า พระองค์
โกรธเขายิง่ นั ก ข้า พระองค์ได้ตามไปข่มเหงถึง เมืองในต่าง
ประเทศ 12 ดัง นั ้น เมื่อ ข้าพระองค์ กําลังไปยังเมืองดามัสกัส
ได้ถือ อํานาจ และ งาน ที่ได้รับ มอบ หมาย จาก พวก ปุโรหิต
ใหญ่ 13 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ ใน เวลา เที่ยง วัน เมื่อ กําลัง เดิน
ทางไป ข้าพระองค์ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิง่ กว่าแสงอาทิตย์
ส่องลงมาจากท้องฟ้า ล้อมรอบข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลาย
ที่ ไปกับ ข้า พระองค์ 14 ครัน
้ ข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายล้ม
คะมํา ลง ที่ดิน ข้า พระองค์ได้ยิน พระ สุรเสียง ตรัส แก่ ข้า
พระองค์ เป็น ภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเรา
ทําไม ซึ่ง เจ้า ถีบ ประตักก็ ยากนั ก’ 15 ข้า พระองค์ ทูล ถามว่า
‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง เป็น ผู้ใด ’ พระองค์จึง ตรัสว่า
‘เราคือ เยซู ซ่ึง เจ้า ข่มเหง 16 แต่ว่า จงลุก ขึ้น ยืน เถิด ด้วยว่า
เราได้ ปรากฏแก่เจ้าเพื่อ จะตัง้ เจ้า ไว้ให้เป็น ผู้รับ ใช้และเป็น
พยาน ถึง เหตุการณ์ ซึ่ง เจ้า เห็น และ ถึง เหตุการณ์ ที่เรา จะ
แสดงตัว เราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้า
ให้ พ้น จาก ชนชาตินี้ และ จาก คน ต่าง ชาติที่เรา จะ ใช้เจ้า ไป
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หานั ้น 18 เพื่อ จะให้เจ้าเปิด ตาของเขา เพื่อ เขาจะกลับ จาก
ความมืด มาถึง ความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมา
ถึง พระเจ้า เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การยกโทษความผิด บาปของ
เขา และให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนทัง้ หลายซึ่งถูกแยกตัง้
ไว้แล้ว โดยความเชื่อ ในเรา’ 19 โอ ข้า แต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา
เมื่อ เป็น เช่น นั ้น แล้ว ข้า พระองค์ จึง เชื่อ ฟัง นิ มิตซึ่ง มาจาก
สวรรค์นั ้น 20 แต่ข้า พระองค์ได้กล่าว สัง่ สอน เขา ตัง้ ต้นที่
เมือง ดามัสกัส และ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่น แคว้น ยู เดีย
และ แก่ชาว ต่าง ประเทศ ให้เขา กลับ ใจ ใหม่ ให้หัน มา หา
พระเจ้าและกระทําการซึ่งสมกับที่กลับใจใหม่แล้ว 21 เพราะ
เหตุ นี้ พวก ยิว จึง จับ ข้า พระองค์ที่พระ วิหาร และ พยายาม
หาช่องที่ จะฆ่า ข้า พระองค์เสีย 22 เป็น เพราะพระเจ้า ได้ ทรง
โปรดช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้
และ เป็น พยาน ได้ ต่อ หน้า ผู้ใหญ่ผู้ น้ อย ข้า พระองค์ไม่พูด
เรือ
่ ง อื่น นอกจาก เรือ
่ ง ซึ่ง บรรดา ศาสดา พยากรณ์ กับ
โมเสส ได้กล่าว ไว้ ว่า จะ มีขึ้น 23 คือ ว่า พระ คริสต์ จะ ต้อง
ทน ทุกข์ทรมาน และ พระองค์ จะ ทรง แสดง ความ สว่าง แก่
ชนอิสราเอลและแก่คนต่างชาติ โดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืน
พระชนม์” 24 ครัน
้ เปาโล กําลัง พูด แก้คดีอย่าง นั ้น เฟส ทัส
จึงร้องเสียงดังว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้าคลัง่ ไปเสียแล้ว เจ้าเรียน
รู ้ วช
ิ ามากจึง ทําให้เจ้าคลัง่ ไป” 25 แต่เปาโลกล่าวว่า “ท่าน
เฟส ทัส เจ้าข้า ข้า พระองค์ไม่คลัง่ เลย แต่ว่า ได้พูด คํา แห่ง
ความ จริง และ คํา ที่ปกติชน จะ พูด 26 ด้วย ว่า ท่า นกษั ตริย์
ทรง ทราบ ข้อความ เหล่า นี้ ดีแล้ว ข้า พระองค์ จึง กล้า กล่าว
ต่อ พระ พักตร์ ของ พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ เชื่อ แน่ ว่า
ไม่มีสัก อย่าง หนึ่ ง ใน บรรดา เหตุการณ์ เหล่านั ้นที่ได้พ้น
พระเนตร ของ พระองค์ เพราะ การ เห ล่านั ้นมิได้กระทํา กัน
ใน ที่ ลับลี้ 27 ข้า แต่กษั ตริยอากร
์
ิปปา พระองค์เชื่อ พวก
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ศาสดา พยากรณ์ หรือ ไม่พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ทราบ ว่า
พระองค์เชื่อ ” 28 อากริป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราเกือบ
จะ เป็นคริส เตียน โดย คํา ชักชวน ของ เจ้า” 29 เปาโล จึง
ทูล ว่า “จําเพาะ พระ พักตร์พระเจ้า ข้า พระองค์มีความ
ปรารถนา ยิง่ นั ก ที่ จะ ให้ เป็น เหมือน อย่าง ข้า พระองค์
มิใช่พระองค์องค์เดียว แต่คน ทัง้ ปวง ที่ ฟัง ข้า พระองค์วัน
นี้ ด้วย เว้น เสีย แต่ เครือ
่ งจองจํา นี้ ” 30 และเมื่อ เปาโลกล่าว
สิง่ เหล่า นี้ แล้ว กษั ตริยกั
์ บ ผู้ ว่า ราชการ เมือง และ พระนาง
เบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่ นั่ง อยู่ ด้วยกัน จึง ลุก ขึ้น 31 ครัน
้
ออกไปแล้ว จึง พากัน พูด ว่า “คนนี้ มิได้ทํา สิง่ ใดที่ สมควรจะ
ถูก ลงโทษถึง ตายหรือ จองจํา ไว้” 32 ฝ่ายอากริป ปาจึง ตรัส
กับ เฟส ทัสว่า “ถ้า คน นี้ มิได้อุทธรณ์ ถึง ซีซาร์แล้ วจะ ปล่อย
เขาก็ได้”

27

เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม

1 ครัน
้ ตัง้ ใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลี

เขา จึง มอบ เปา โลกับนัก โทษ อื่น บาง คน ไว้ กับ นายร้อยคน
หนึ่ ง ชื่อ ยู เลีย ส เป็น นายทหาร ใน กอง ขอ งอ อกัสตัส 2 เรา
ทัง้ หลายจึง ลงเรือ ลํา หนึ่ ง มาจากเมืองอัด รามิททิยุม ซึ่ง จะ
ออก ไป ยัง ตําบล ที่อยูตาม
่
ฝั่ ง แคว้น เอเชีย เรือก็ ออก ทะเล
มีคน หนึ่ ง อยู่ กับ เรา ชื่อ อา ริ ส ทาร คัส ชาว มา ซิ โด เนี ย ซึ่ง
มา จาก เมือง เธ สะ โลนิ กา 3 วันรุ่ง ขึ้น เรา ได้ แวะ ที่ เมือง ไซ
ดอน ฝ่ายยู เลีย สมี ใจเมตตาปรานี แก่เปาโล ยอมให้เปาโล
ไป หา มิตร สหาย ทัง้ หลาย เพื่อ จะ ได้ บรรเทา ใจ 4 ครัน
้ เรือ
ออกจากที่ นั่น แล้ว จึง แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะ
ไซปรัส เพราะทวนลม 5 เมื่อ แล่น ข้ามทะเลที่อยูตรงแคว้
่
น
ซี ลีเซียกับ แคว้น ปัมฟีเลีย ก็มา ถึง เมือง มิ รา ที่อยูใน
่ แคว้น
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ลีเซีย 6 ที่เมืองนั ้น นายร้อยได้ พบเรือ ลํา หนึ่ ง มาจากเมือ งอ
เล็ก ซาน เด รีย จะ ไป ยัง ประ เท ศอิตาลี ท่าน จึง ให้ พวก เรา
ลงเรือ ลํา นั ้น 7 เราแล่น ไปช้าๆหลายวัน และได้ มาถึง เมือง
คนี ดัสโดยยาก เมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหว เราจึงแล่นไป
ทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน 8 เมื่อเรือ
แล่นเลียบฝั่ งเกาะนั ้นอย่างยากเย็น เราจึงมายังตําบลหนึ่ ง
ชื่อ ว่า ท่า งาม เมืองลาเซี ยอยูใกล้
่
ที่ นั่น 9 ครัน
้ เสีย เวลาไป
มากแล้ว และการที่ จะเดิน เรือก็มีอันตราย เพราะเทศกาล
อดอาหารผ่านไปแล้ว เปาโลจึง เตือนสติเขาทัง้ หลาย 10 ว่า
“ท่าน ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า เห็นว่า ซึ่ง เรา จะ แล่น ไป คราว นี้
จะมี อน
ั ตรายและเสีย หายมาก มิใช่แต่ของบรรทุกกับ เรือ
กําปั่ นเท่านั ้น แต่ชีวิต ของเราทัง้ หลายด้วย” 11 แต่นายร้อย
เชื่อกัป ตัน และเจ้าของกําปั่ นมากกว่า เชื่อ คํา ที่ เปาโลกล่าว
นั ้น 12 และ เพราะ ว่า ท่า งาม นั ้น ไม่ เหมาะ พอที่ จะ จอด ใน
ฤดูหนาว คนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั ่น เพื่อ
ถ้า เป็น ได้ จะ ได้ ไป ให้ ถึง เมือง ฟี นิ กส์ แล้ วจะ จอด อยูที
่ ่นั ่น
ตลอดฤดูหนาว เมืองฟีนิกส์นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีต หัน
หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อกับ เฉี ยงใต้ 13 เมื่อ ลม
ทิศ ใต้ พัด มาเบาๆ เขาก็ คิด ว่า สมความปรารถนาแล้ว จึง
ถอนสมอแล่นเลียบฝั่ งไปตามเกาะครีต
พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว
14

แต่แล่นไปไม่ ชา้ เรือ กํา ปั่ นก็ถูกลมพายุกล้า ที่ เขาเรียก
ว่า ยุระกิโล 15 ครัน
้ เรือกําปั่ นถูกพายุและต้านลมไม่ไหว เรา
จึง ปล่อยไปตามลม 16 เมื่อ แล่น ไปทางด้านปลอดลมของ
เกาะ เล็กๆ แห่ง หนึ่ ง ชื่อ ว่า คลา ว ดา เรา จึง ยก เรือ เล็ก ขึ้น
ผูก ไว้ได้แต่มีความลําบากมาก 17 เมื่อ ยกเรือ ขึ้น แล้ว เราก็
เอาเชือกผูก โอบรอบเรือ กําปั่ นไว้ และเพราะกลัวว่า จะเกย
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สันดอนทราย จึง ลดใบลงแล้วก็ ปล่อยให้ ไปตามกระแสลม
18 ครันร
้ ุ่งขึ้นเราก็ขนของบรรทุกทิง้ เสีย เพราะถูกพายุใหญ่
19 พอถึงวันทีส
่ ามเราก็ทิง้ เครือ
่ งใช้ในเรือกําปั่ นออกเสียด้วย
มือ ของเราเอง 20 และเมื่อ ไม่เห็น ดวงอาทิตย์ หรือ ดวงดาว
ตัง้ หลายวัน แล้ว และยังถูก พายุใหญ่อยู่ ความหวัง ที่ เราทัง้
หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
คน

เปาโลได้ รบ
ั การหนุน ใจจากทูต สวรรค์ จึง ปลอบใจทุก

21

ครัน
้ เขา ได้ อด อาหาร มา นาน แล้ว เปาโล จึง ยืน อยู่
ในหมู่ เขากล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านควรได้ ฟัง ข้าพเจ้า
และ ไม่ ควร ออก จาก เกาะ ครีต เลย จะ ได้ พ้น จาก อันตราย
นี้ และไม่ เสีย สิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอเตือนท่านทัง้ หลาย
ให้ ทําใจ ดีๆ ไว้ ด้วย ว่า ใน พวก ท่าน จะ ไม่มีผู้ใด เสีย ชีวต
ิ จะ
เสียก็แต่เรือเท่านั ้น 23 เพราะว่า เมื่อคืนนี้ เองทูตสวรรค์ของ
พระเจ้า ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ปรนนิ บัตินั ้น
ได้มายื นอยูใกล้
่
ข้าพเจ้า 24 ทูตนั ้นกล่า วว่า ‘เปาโลเอ๋ย อย่า
กลัว เลย ท่านจะต้องเข้า เฝ้า ซีซาร์ ส่วนคนทัง้ ปวงที่อยูใน
่
เรือกับท่านนั ้น ดูเถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะ
เห็น แก่ท่าน ’ 25 เพราะ ฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง ทําใจ ดีๆ ไว้
เพราะข้าพเจ้า เชื่อ พระเจ้า ว่า การณ์ จะเป็น ไปเหมือนอย่าง
ที่พระองค์ได้ทรง กล่าว แก่ ข้าพเจ้า นั ้น 26 แต่ว่า เรา จะ ต้อง
เกย เกาะ แห่ง หนึ่ ง” 27 จน ถึง คืนที่สิบสี่แล้ว เรา ก็ ยัง ถูก
ซัด ไป ซัด มา อยู่ ใน ทะ เลอ าเด รีย ประมาณ เที่ยง คืน พวก
กะลาสีก็สําคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้าดูก็วัด
ได้ ลึก สี่สิบ เมตร เมื่อ ไป อีก หน่ อย หนึ่ งก็ หยัง่ นํ้า วัด อีก ได้
สามสิบ เมตร 29 เขาก็กลัวว่า จะโดนฝั่ งที่มีหิน จึง ทอดสมอ
ท้ายสี่ตัว แล้วตัง้ หน้าคอยเวลารุ ง่ เช้า 30 เมื่อพวกกะลาสีหา
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ช่องจะหนี จากกําปั่ นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ ทะเลแล้วทํา
ที วา่ จะทอดสมอจากหัว เรือ 31 เปาโลจึง กล่าวแก่ นายร้อย
และพวกทหารว่า “ถ้า คนเหล่า นั ้น ไม่คงอยูในกํ
่
าปั่ น ท่าน
ทัง้ หลาย จะ รอด ตาย ไม่ได้เลย ” 32 พวก ทหาร จึง ตัด เชือก
ที่ ผูก เรือ เล็ก ให้ เรือ ตกลง ไป 33 เมื่อ จวน รุ ง่ เช้า เปาโล จึง
วิงวอน คน ทัง้ ปวง ให้ รับ ประทาน อาหาร และ กล่าว ว่า “วัน
นี้ เป็นวันที่สิบสี่ที่ท่าน ทัง้ หลาย ต้อง ค้าง อยู่ ใน เรือ และ อด
อาหารมิได้รับประทานอะไรเลย 34 ฉะนั ้นข้าพเจ้าขอวิงวอน
ท่าน ทัง้ หลาย ให้ รับ ประทาน อาหาร เสีย บ้าง เพื่อ จะ ดํารง
ชีวต
ิ อยูได้
่ เพราะเส้นผมของผู้หน่งึ ผู้ ใดในพวกท่านจะไม่
เสีย ไป สัก เส้น เดียว” 35 ครัน
้ กล่าว อย่าง นั ้น แล้ว ท่าน จึง
หยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทัง้ ปวง
เมื่อ หัก แล้วก็ เริม
่ รับ ประทาน 36 คนทัง้ ปวงก็มีกําลัง ใจขึ้น
จึง รับ ประทานอาหารด้วย 37 เราทัง้ หลายที่อยูในกํ
่
าปั่ นนั ้น
รวม สอง ร้อย เจ็ด สิบ หก คน 38 เมื่อ รับ ประทาน อาหาร อิม
่
แล้ว จึงขนข้าวสาลีในกําปั่ นทิง้ เสียในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบา
ขึ้น 39 ครัน
้ สว่างแล้ว เขาก็ไม่รูว่้ า เป็น แผ่น ดิน อะไร แต่เขา
เห็นอ่าว แห่ง หนึ่ ง ที่มีหาด จึง ตก ลงกันว่า ถ้า เป็น ได้ จะ ให้
เรือ เข้า เกย หาด นั ้น 40 เขา จึง ตัด สาย สมอ ทิง้ เสีย ใน ทะเล
แล้ว ก็แก้เชือกที่ มัด หางเสือ และชัก ใบหัว เรือ ขึ้น ให้ กิน ลม
แล่น ตรงเข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึง ตําบลหนึ่ ง ที่ ทะเลสอง
ข้าง บรรจบ กัน กํา ปั่ นก็ เกย ดิน หัว เรือ ติด แน่ น ออก ไม่ได้
แต่ท้ายเรือนนก
ั ้ ็ แตกออกด้วยกําลัง คลื่น 42 พวกทหารคิด
จะฆ่า นั กโทษทัง้ หลายเสีย กลัวว่า จะมีผู้ใดว่ายนํ้า หนี ไปได้
43 แต่นายร้อยปรารถนาจะให้ เปาโลรอดตาย จึง ห้ามพวก
ทหารมิให้ทําตามความคิดนั ้น แล้วสัง่ คนทัง้ หลายที่ วา่ ยนํ้า
เป็นให้กระโดดนํ้าว่ายไปหาฝั่ งก่อน 44 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เห
ลือ นั ้นก็ เกาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้ กํา ปั่ นที่ หก
ั ไปบ้าง ดัง
นั ้นเขาทัง้ หลายก็ถึงฝั่ งรอดตายหมดทุกคน
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ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
1 ครัน
้ รอดพ้นภัยแล้ว พวกเขาจึงรู ว้ า่ เกาะนั ้นชื่อมอลตา
2 ฝ่ายชาวป่ านั ้นมี ความกรุ ณาแก่ พวกเราเป็ นอัน มาก เขา
ก่อ ไฟ รับรอง เรา ทุก คน เพราะ ฝน ตก และ หนาว 3 เปาโล
เก็บกงิ่ ไม้แห้งมัด หนึ่ ง มาใส่ไฟ มีงูพิษ ตัว หนึ่ ง ออกมาเพราะ
ถูก ความร้อนกัดมือ ของเปาโลติดอยู่ 4 เมื่อ พวกชาวป่า นั ้น
เห็น งูติดห้อยอยูที
่ ่มือ ของเปาโล จึง พูดกันว่า “คนนี้ คงเป็น
ฆาตกรแน่ นอน ถึง แม้ว่า รอดพ้น จากทะเลแล้ว พระผู้ทรง
ธรรมก็ ยงั ไม่ยอมให้รอดตายไปได้” 5 แต่เปาโลได้ สะบัดมือ
ให้งูตกลงไปในไฟ และหาเป็นอันตรายประการใดไม่ 6 ฝ่าย
เขา ทัง้ หลาย คอย ดูอยู่ คิด ว่า ท่าน จะ บวม ขึ้น หรือ จะ ล้ม
ลงตายทันที แต่ครัน
้ เขาคอยดูอยูช้
่ า นานมิได้เห็ นท่านเป็น
อะไร เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย
7 เจ้าแห่งเกาะนั ้นชื่อปูบลิอส
ั มีไร่นาอยูใกล้
่
ตําบลนั ้น ท่าน
ได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดีสามวัน 8 ต่อมาบิดาของ
ปู บ ลิอสน
ั ัน
้ นอนป่วยอยู่ เป็น ไข้และเป็น บิด เปาโลจึง เข้าไป
หาท่านอธิษฐานแล้ว วางมือ บนท่านรักษาให้หาย 9 ครัน
้ ทํา
อย่างนั ้น แล้ว คนอื่นๆที่ เกาะนั ้น ซึ่งมี โรคต่างๆก็มาหา และ
เขา ก็ หาย ด้วย 10 เขา ทัง้ หลาย จึง ให้เกียรติพวก เรา หลาย
ประการ เมื่อ เราจะ แล่น เรือ ไปจาก ที่นั ่น เขา จึง นํา สิง่ ของ
ที่ เรา ต้องการ มา ใส่เรือ 11 ครัน
้ ล่วง ไป สาม เดือน พวก เรา
จึง ลงในเรือ กําปั่ นซึ่ง มาจากเมือ งอเล็ก ซานเดรีย และค้าง
อยูที
่ ่เกาะนั ้น ในฤดูหนาว กํา ปั่ นลํา นั ้นมีรู ปลูก แฝดชื่อ แคส
เตอร์และพอลลัก ซ์ เป็น เครือ
่ งหมาย 12 พวกเราแวะที่ เมือง
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ไซราคิว
่ ่นั ่น สามวัน 13 เราออกจากที่ นั่นอ้ อมไป
้ ส์ จอดอยูที
ยัง เมืองเรยีอูม ครันร
้ ุ่ง ขึ้น ลมทิศ ใต้ก็พัด มา วัน ที่สองจึง มา
14
ถึง เมืองโปทิ โอลี เราพบพวกพี่ น้องที่นั ่น และเขาเชิญ
เราให้ หยุด พัก อาศัย อยู่ กับ เขาเจ็ด วัน แล้ว เราจึง ไปถึง กรุ ง
โรม 15 ครัน
้ พวกพี่ น้องในกรุ ง โรมได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา เขาจึง
ออกมาพบเราที่ บ้านตลาดอัปปี อส
ั และที่ บ้านสามร้าน เมื่อ
เปาโลเห็น เขาแล้ว จึง ขอบพระเดชพระคุณ พระเจ้า และมี
กําลังใจดีขึ้น
เปาโลที่กรุ งโรม

16

ครัน
้ พวก เรา มา ถึง กรุ ง โรม นาย ร้อย ได้ มอบ พวก
นั กโทษ ให้ กับ ผู้ บัญชาการ ของ ค่าย นั ้น แต่เขา ยอม ให้
เปาโล อยู่ คน เดียว ต่าง หาก ให้ทหาร คน หนึ่ ง คุม ไว้ 17 ต่อ
มา ครัน
้ ล่วง ไป สาม วัน แล้ว เปาโล จึง เชิญ พวก ผู้ใหญ่ใน
พวก ยิว มา ประชุม กัน เมื่อ มา พร้อม หน้า กัน แล้วท่าน จึง
กล่าว แก่ เขา ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ถึง แม้ว่า ข้าพเจ้า
มิได้กระทํา ผิด สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดต่อ ชนชาติ หรือ ผิด ธรรมเนี ยม
ของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า ยัง ต้องถูก มอบเป็น นั กโทษมาจาก
กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นนั กโทษให้อยูในมื
่
อของพวกโรม 18 ครัน
้
พวก นั ้น ได้ไต่สวน ข้าพเจ้า แล้วก็ประสงค์จะ ปล่อย ข้าพเจ้า
เสีย เพราะไม่มีเหตุอะไรที่ ข้าพเจ้าควรจะต้องตาย 19 แต่ว่า
เมื่อ พวกยิว พูด คัดค้าน ข้าพเจ้า จึง จํา ต้องอุทธรณ์ ถึง ซีซาร์
แต่มิใช่ว่า ข้าพเจ้า มี อะไร จะ ฟ้อง ชน ร่วม ชาติ ของ ข้าพเจ้า
20 เหตุฉะนั ้น เพราะ เหตุนี้ ข้าพเจ้า จึง เชิญ ท่าน ทัง
้ หลาย มา
เพื่อ จะได้เห็น หน้า และพูดกับท่าน เพราะที่ ข้าพเจ้า ถูกล่าม
โซ่นี้ ก็เนื่ องด้วยความหวัง ของชนชาติอิสราเอล ” 21 เขาทัง้
หลายจึง ตอบท่านว่า “พวกเราหาได้ รบ
ั จดหมายจากแคว้น
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ยู เดีย กล่าว ถึง ท่าน หรือ หา มี พวก พี่ น้ อง ผู้หน่งึ ผู้ ใด มา
รายงาน หรือ กล่าว ร้าย ถึง ท่าน ไม่ 22 แต่ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ปรารถนา จะ ฟัง ท่าน กล่าว ว่า ท่าน คิด เห็น อย่างไร เพราะ
พวกข้าพเจ้าทราบว่า พวกที่ ถือลัทธินี้ ก็ถูกติ เตียนทุกแห่ง”
23 เมื่อเขานั ดวันพบกับท่าน คนเป็ นอันมากก็พากันมาหายัง
ที่อาศัยของท่าน ท่านจึงกล่าวแก่เขาตัง้ แต่เช้าจนเย็น เป็น
พยานถึง อาณาจักรของพระเจ้า และชักชวนให้ เขาเชื่อ ถือ
ในพระเยซู โดยใช้ ข้อความจากพระราชบัญญัติของโมเสส
24 คํา ที่ ท่านกล่าวนั ้น บาง
และจากคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
คนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ
25 และเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกัน จึงลาไป เมื่อ เปาโลได้กล่าว
ข้อความแถมว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรัส กับ บรรพบุรุษ
ของเราทัง้ หลาย โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ถูกต้องดีแล้ว
26 ว่า ‘จงไปหาชนชาตินี้ และกล่าวว่า พวกเจ้าจะได้ ยนก
ิ ็จริง
แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต 27 เพราะว่า จิตใจ
ของชนชาตินี้ ก็เฉื่ อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่า
เขา จะ เห็น ด้วย ตา ของ เขา และ ได้ยน
ิ ด้วย หู ของ เขา และ
เข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะรักษา
เขาให้หาย’ 28 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงรู ว่้ า ความรอดของ
พระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติแล้ว และเขาจะฟังด้วย” 29 เมื่อ
เปาโลได้กล่าวคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พวกยิวก็ได้จากไป และ
ได้ เถียงกัน เป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึง ได้ อาศัย อยู่ ครบสอง
ปี ในบ้านที่ ท่านเช่า และได้ ต้อนรับ คนทัง้ ปวงที่มาหาท่าน
31 ทัง
้ ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่ สอนเรือ
่ งพระ
เยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้า ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดขัดขวาง
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