
หน้า 2171กิจการของอัครสาวก
ภารกิจของพระคริสต์

ภายหลงัการฟื� นคืนพระชนม์

1
โอ ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ใน
หนังสือเรื องแรกนั!น ข้าพเจ้า

ได้กล่ าวแล้วถึ งบรรดาการซึ ง
พระเยซูได้ทรงตั! งต้นกระทาํและ
สั งสอน
2จนถึงวันที พระองค์ทรงถูกรับ
ขึ! นไป ในเมื อได้ตรัสสั งโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ4 แก่อัคร-
สาวก ซึ งพระองค์ทรงเลือกไว้
แล้วนั!น
3ครั! นพระองค์ทรงทนทุกข์ทร-
มานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์
แก่ คนพวกนั! นด้ วยหลั กฐาน
หลายอย่าง พิสูจน์อย่างแน่นอน
ที สุดว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
และได้ ทรงปรากฏแก่ เขาทั! ง
หลายถึงสี สิบวัน และได้ทรง
กล่าวถึงเรื องอาณาจักรของพระ
เจ้า

การรบับพัติศมา
ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิ$

4เมื อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกัน
กับอัครสาวก จึงกาํชับเขามิให้
ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่
ให้คอยรับตามพระสัญญาของ
พระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า
"ตามที ท่านทั! งหลายได้ยินจาก
เรานั นแหละ
5เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมา

ด้วยนํ!าก็จริง แต่ไม่ช้าไม่นาน
ท่ านทั! งหลายจะรั บบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4 "
6 เมื อเขาทั! งหลายได้ ประชุ ม
พร้อมกัน เขาจึงทูลถามพระ
องค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า พระ
องค์จะทรงตั! งราชอาณาจักรขึ! น
ใหม่ ให้ แก่ อิ สราเอลในครั! งนี!
หรือ"
7พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ไม่
ใช่ธุระของท่านที จะรู้ เวลาและ
วาระซึ งพระบิดาได้ทรงกาํหนด
ไว้โดยสิทธิอาํนาจของพระองค์
8แต่ท่านทั! งหลายจะได้รับพระ
ราชทานฤทธิ4 เดชเมื อพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ4 จะเสด็จมาเหนือ
ท่าน และท่านทั! งหลายจะเป็น
พยานฝ่ายเราทั! งในกรุงเยรูซา-
เล็ม ทั วแคว้นยูเดีย แคว้น
สะมาเรีย และจนถึงที สุดปลาย
แผ่นดินโลก"
9 เมื อพระองค์ตรัสเช่นนั! นแล้ว
ในขณะที เขาทั! งหลายกาํลังพินิจ
ดู พระองค์ก็ถูกรับขึ! นไป และ
มี เมฆคลุมพระองค์ให้ พ้นสาย
ตาของเขา

การเสด็จขึ� นสู่สวรรคแ์ละ
การเสด็จมาครั� งที,สอง

ของพระคริสต์
10 เมื อเขากาํลังเขม้นดูฟ้าเวลา
ที พระองค์เสดจ็ขึ! นไปนั!น ดูเถิด

(G) ลก G:J (K) มธ KL:GM; มก GO:GM (J) มก GO:GK, GQ
(Q) ลก KQ:QM; ยน GQ:GO-GR (S) ยอล K:KL; มธ J:GG (R) มธ KQ:JO; G ธส S:G
(L) ลก KQ:QL-QM; กจ K:G; คส G:KJ (M) ลก KQ:ST-SG; กจ G:K (GT) ยน KT:GK
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หน้า 2172

มีชายสองคนสวมเสื! อขาวมายืน
อยู่ข้างๆเขา
11 สองคนนั! นกล่าวว่า "ชาว
กาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืน
เขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์
นี! ซึ งทรงรับไปจากท่านขึ! นไปยัง
สวรรค์นั! น จะเสด็จมาอีก
เหมือนอย่างที ท่านทั! งหลายได้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์
นั!น"

การอธิษฐานออ้นวอน
เพื,อฤทธิ$ อํานาจที,ทรงสญัญาไว้
12 แล้วอัครสาวกจึงลงจากภูเขา
มะกอกเทศ ซึ งอยู่ใกล้กรุงเยรู-
ซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที 
อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโต
กลับไปกรุงเยรูซาเลม็
13 เมื อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั! น
จึงขึ! นไปยังห้องชั! นบน ซึ งมีทั! ง
เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรูว์
ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับ
มัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส
ซีโมนเศโลเท กับยูดาสน้องชาย
ของยากอบ พักอยู่นั!น
14 พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐาน
อ้อนวอนต่อเนื องพร้อมกับพวก
ผู้หญิง และมารีย์มารดาของ
พระเยซู และพวกน้องชายของ
พระองค์ด้วย

มทัธีอสัไดร้บัเลือก
ใหแ้ทนที,ยูดาส

15 คราวนั! นเปโตรจึงได้ยืนขึ! น

ท่ามกลางเหล่าสาวก (ที ประชุม
กันอยู่นั! นมีรวมทั! งสิ! นประมาณ
ร้อยยี สิบชื อ) และกล่าวว่า
16 "ท่านพี น้องทั!งหลาย จาํเป็น
จะต้องสาํเรจ็ตามพระคัมภีร์ ซึ ง
พระวิญญาณบริสุทธิ4 ได้ตรัสไว้
โดยโอษฐ์ของดาวิด ด้วยเรื อง
ยูดาสซึ งเป็นผู้ นาํทางคนที ไป
จับพระเยซู
17 เพราะยูดาสนั! นได้นับเข้าใน
พวกเรา และได้รับส่วนใน
ภารกิจนี!
18 ฝ่ายผู้นี! ได้ เอาบาํเหน็จแห่ง
การชั วช้าของตนไปซื! อที ดินแล้ว
ก็ล้มคะมาํลงแตกกลางตัวไส้พุง
ทะลักออกมาหมด
19 เหตุการณ์นี! คนทั! งปวงที อยู่
ในกรุงเยรูซาเลม็กรู้็ เขาจึงเรียก
ที ดินแปลงนั! นตามภาษาของเขา
ว่า อาเคลดามา คือทุ่งโลหิต
20 ด้วยมีคาํเขียนไว้ในหนังสือ
สดุดีว่า `ขอให้ที	อาศัย
ของเขารกรา้ง และอย่าให้
ผู ้ใดอาศัยอยู่ ที	นั	 น' และ `ขอ
ให้อีกผู ้หนึ	งมายึดตําแหน่งของ
เขา'
21 เหตุ ฉะนั! นในบรรดาชาย
เหล่านี! ที เป็นพวกเดียวกับเรา
เสมอตลอดเวลาที พระเยซู เจ้ า
ได้เสดจ็เข้าออกกับเรา
22 คื อตั! งแต่ บั พติ ศมาของ
ยอห์น จนถึงวันที พระองค์ทรง

กิจการ G

(GG) ดนล R:GJ (GK) ลก KQ:SK (GJ) มธ GT:K; ลก O:GS (GQ) มธ GJ:SS; ลก KJ:QM
(GS) วว J:Q (GO) สดด QG:M; ลก KK:QR (GR) มธ GT:Q; กจ G:KS
(GL) มธ KO:GQ-GS; KR:J-GT (KT) สดด OM:KS; GTM:L (KK) กจ G:L-M; K:JK
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หน้า 2173 กิจการ G, K

ถูกรับขึ! นไปจากเรา คนหนึ งใน
พวกนี! จะต้องตั! งไว้ให้เป็นพยาน
กับเราถึ งการคืนพระชนม์ของ
พระองค์"
23 เขาทั! งหลายจึงเสนอชื อคน
สองคน คือโยเซฟที เรียกว่า
บารซับบาส มีนามสกุลว่ายุสทัส
และมัทธีอัส
24 แล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่า
"พระองค์เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจ
ของมนุษย์ทั!งปวง ขอทรงสาํแดง
ว่า ในสองคนนี! พระองค์ทรง
เลือกคนไหน
25 ให้รับส่วนในการปรนนิบัตินี!
และรับตาํแหน่งเป็นอัครสาวก
แทนยูดาส ซึ งโดยการละเมิด
นั!นได้หลงจากหน้าที ไปยังที ของ
ตน"
26 เขาทั! งหลายจึงจับสลากกัน
และสลากนั! นได้แก่มัทธีอัสจึง
นับเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ด
คนนั!น
การประกอบดว้ยพระวิญญาณ

2
เมื อวั นเทศกาลเพ็นเท-
คอสต์มาถึง จาํพวกสาวกจึง

มาร่วมใจกันอยู่ ในที แห่งเดียว
กัน
2 ในทั นใดนั! นมี เสี ยงดั งมา
จากฟ้ าเหมื อนเสี ยงพายุ กล้ า
สั นก้องทั วบ้านที เขานั งอยู่นั!น
3มี เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ! น
ปรากฏแก่เขา และกระจายอยู่

บนเขาสิ! นทุกคน
4 เขาเหล่ านั! นก็ประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ4 จึ งตั! งต้น
พูดภาษาต่างๆตามที พระวิญ-
ญาณทรงโปรดให้พูด
5มีพวกยิวจากทุกประเทศทั วใต้
ฟ้า ซึ งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามา
อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็
6เมื อมีเสียงอย่างนั!น เขาจึงพา
กันมาและสับสนเพราะต่างคน
ต่างได้ ยินเขาพูดภาษาของตน
เอง
7 คนทั! งปวงจึ งประหลาดและ
อัศจรรย์ใจพูดกันว่า "ดูเถิด
คนทั! งหลายที พูดกันนั!นเป็นชาว
กาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ
8 เหตุ ไฉนเราทุกคนได้ ยินเขา
พูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอน
ของเรา
9เช่นชาวปารเธียและมีเดีย ชาว
เอลามและคนที อยู่ ในเขตแดน
เมโสโปเตเมีย และแคว้นยูเดีย
และแคว้นคัปปาโดเซีย ใน
แคว้นปอนทัสและเอเชีย
10 ในแคว้นฟรีเจีย แคว้น
ปัมฟีเลียและประเทศอียิปต์ ใน
แคว้นเมืองลิเบียซึ งขึ! นกับนคร
ไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ทั!ง
พวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว
11 ชาวเกาะครีตและชาวอาระ-
เบีย เราทั!งหลายต่างกไ็ด้ยินคน
เหล่านี! กล่าวถึงมหกิจของพระ

(KJ) กจ GS:KK (KQ) G ซมอ GO:R; ยรม GR:GT (KS) กจ G:GR (G) ลนต KJ:GS
(K) กจ Q:JG (Q) มธ GT:KT; มก GO:GR; กจ G:S; G คร GK:GT (S) ลก K:KS; กจ L:K
(O) กจ Q:JK (R) มธ KO:RJ; กจ G:GG (M) G ปต G:G
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หน้า 2174กิจการ K

เจ้าตามภาษาของเราเอง"
12 เขาทั! งหลายจึ งอัศจรรย์ ใจ
และฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า "นี 
อะไรกัน"
13 แต่บางคนเยาะเย้ยว่า "คน
เหล่านั!นเมาเหล้าองุ่นใหม่"

การเทศนาของเปโตร
ในเทศกาลเพ็นเทคอสต์

14 ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ! นกับอัคร-
สาวกสิบเอ็ดคน และได้กล่าว
แก่คนทั! งปวงด้วยเสียงอันดังว่า
"ท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที 
อยู่ ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบ
เรื องนี!  และฟังถ้อยคาํของข้าพ-
เจ้าเถิด
15 ด้วยว่า คนเหล่านี! มิได้เมา
เหล้าองุ่นเหมือนอย่างที ท่านคิด
นั! น เพราะว่าเป็นเวลาสามโมง
เช้า
16 แต่เหตุการณ์นี! เกิดขึ! นตาม
คาํซึ งโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้
กล่าวไว้ว่า
17 `พระเจา้ตรสัว่า ต่อมาในวนั
สุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณ
ของเรามาเหนือเนื) อหนังทั )งปวง
บุ ตรชายบุ ตรสาวของท่ านจะ
พยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะ
เห็นนิมิต และคนแก่จะฝันเห็น
18 ในคราวนั )นเราจะเทพระวิญ-
ญาณของเราบนทาสและทาสี
ของเรา และคนเหล่านั )นจะ
พยากรณ์

19 เราจะสาํแดงการมหัศจรรย์
ในอากาศเบื) องบนและหมาย
สาํคัญที	 แผ่นดินเบื) องล่ างเป็น
เลือด ไฟและไอควนั
20 ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวง
จนัทร์จะกลบัเป็นเลือด ก่อนถึง
วันใหญ่นั )น คือวนัใหญ่ยิ	 งของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้
21 และจะเป็ นเช่ นนี) คื อผู ้ ใด
ที	 จะร ้องออกพระนามขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ก็จะรอด'
22 ท่านทั! งหลายผู้ เป็นชนชาติ
อิสราเอล ขอฟังคาํเหล่านี! เถิด
คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผู้
ที พระเจ้าทรงโปรดชี! แจงให้ท่าน
ทั! งหลายทราบโดยการอัศจรรย์
การมหัศจรรย์และหมายสาํคัญ
ต่างๆ ซึ งพระเจ้าได้ทรงกระทาํ
โดยพระองค์นั!น ท่ามกลางท่าน
ทั!งหลาย ดังที ท่านทราบอยู่แล้ว
23 พระองค์ นี! ทรงถู กมอบไว้
ตามที พระเจ้ าได้ ทรงดาํ ริ แน่
นอนล่วงหน้าไว้ก่อน ท่านทั! ง
หลายได้ให้ คนชั วจับพระองค์
ไปตรึ งที กางเขนและประหาร
ชีวิตเสีย
24 พระเจ้ าได้ ทรงบั นดาลให้
พระองค์คืนพระชนม์ ด้วยทรง
กาํ จัดความเจ็บปวดแห่งความ
ตายเสีย เพราะว่าความตายจะ
ครอบงาํพระองค์ไว้ไม่ได้
25 เพราะดาวิดได้ทรงกล่าวถึง

(GS) G ธส S:R (GR) อสย QQ:J; อสค GG:GM (GL) กจ KG:Q (GM) ยอล K:JT
(KT) อสย GJ:GT; อสค JK:R; มธ KQ:KM (KG) รม GT:GJ (KK) ยน J:K; S:O; กจ GT:JL
(KJ) มธ KO:Q; ลก KK:KK (KQ) รม L:GG; G คร O:GQ; K คร Q:GQ (KS) สดด GO:L-GG
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หน้า 2175 กิจการ K

พระองค์ว่า `ขา้พเจา้ไดเ้ห็นองค์
พระผู ้ เป็นเจา้ตรงหน้าข ้าพเจา้
เสมอ เพราะว่าพระองค์ประทับ
ที	มือขวาของขา้พเจา้ เพื	อขา้พ-
เจา้จะมิไดห้วั	นไหว
26 เพราะฉะนั )นจิตใจของขา้พ-
เจา้จึงยินดี และลิ) นของขา้พเจา้
จึงเปรมปรีดิ6  ยิ	 งกว่านี) เนื) อ
หนังของขา้พเจา้จะพักพิงอยู่ใน
ความหวงัใจดว้ย
27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ) ง
จิตวิญญาณของขา้พระองค์ไวใ้น
นรก ทั )งจะไม่ทรงให้องค์บริ-
สุทธิ6 ของพระองค์เปื	 อยเน่าไป
28 พระองค์ได ้ทรงโปรดให้ข ้า
พระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแลว้
พระองค์จะทรงโปรดให้ขา้พระ
องค์มีความยินดีเต็มเปี	 ยมดว้ย
สีพระพักตร์อันชอบพระทัยของ
พระองค์'
29 ท่านพี น้องทั!งหลาย ข้าพเจ้า
มี ใจกล้าที จะกล่าวแก่ท่ านทั! ง
หลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเรา
ว่า ท่านสิ! นพระชนม์แล้วถูกฝัง
ไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่านยัง
อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี!
30 ท่ านเป็ นศาสดาพยากรณ์
และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญา
ไว้แก่ท่ านด้วยพระปฏิญาณว่า
พระองค์จะทรงประทานผู้หนึ ง
จากบั! นเอวของท่าน และตาม
เนื! อหนังนั!น พระองค์จะทรงยก

พระคริสต์ให้ประทับบนพระที 
นั งของท่าน
31 ดาวิดกท็รงล่วงรู้เหตุการณ์นี!
ก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระ
ชนม์ของพระคริสต์ว่า จิตวิญ-
ญาณของพระองค์ไม่ ต้องละไว้
ในนรก ทั! งพระมังสะของพระ
องค์กไ็ม่เปื อยเน่าไป
32 พระเยซูนี!  พระเจ้าได้ทรง
บั นดาลให้ คื นพระชนม์ แล้ ว
ข้าพเจ้าทั! งหลายเป็นพยานใน
ข้อนี!
33 เหตุฉะนั! น เมื อพระหัตถ์
เบื! องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั! ง
พระองค์ขึ! น และครั! นพระองค์
ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ4
จากพระบิ ดาตามพระสั ญญา
พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ4 เดชนี! ลง
มา ดังที ท่านทั!งหลายได้ยินและ
เห็นแล้ว
34 เหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ! นไป
ยังสวรรค์ แต่ท่านได้กล่าวว่า
`องค์พระผู ้เป็นเจา้ตรัสกับองค์
พระผู ้ เป็ นเจ ้าของข ้าพเจ ้าว่ า
จงนั	งที	ขวามือของเรา
35 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู
ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของ
ท่าน'
36 เหตุฉะนั!นให้วงศ์วานอิสรา-
เอลทั!งปวงทราบแน่นอนว่า พระ
เจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี!  ซึ งท่าน
ทั!งหลายได้ตรึงไว้ที กางเขน ทรง

(KR) กจ GJ:JT-JR (KM) กจ GJ:JO (JT) K ซมอ R:GK; สดด GJK:GG; ลก G:JK
(JG) สดด GO:GT (JK) กจ G:L; K:KQ; J:GS
(JJ) มก GO:GM; ลก KQ:QM; ยน GQ:KO (JQ) สดด GGT:G; มธ KK:QQ; G คร GS:KS
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หน้า 2176กิจการ K, J

ตั! งขึ! นให้เป็นทั! งองค์พระผู้เป็น
เจ้าและเป็นพระคริสต์"
ผูไ้ดฟั้งไดร้บัความรอดและ

ของประทานแห่งพระวิญญาณ
37 เมื อคนทั! งหลายได้ยินแล้วก็
รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าว
แก่เปโตรและอัครสาวกอื นๆว่า
"ท่านพี น้องทั! งหลาย เราจะทาํ
อย่างไรดี"
38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า
"จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพ-
ติศมาในพระนามแห่งพระเยซู
คริสต์สิ! นทุกคน เพราะว่าพระ
เจ้าทรงยกความผิดบาปของท่าน
เสีย และท่านจะได้รับของประ-
ทานของพระวิญญาณบริสุทธิ4
39 ด้วยว่าพระสัญญานั! นตกแก่
ท่ านทั! งหลายกับลูกหลานของ
ท่านด้วย และแก่คนทั! งหลายที 
อยู่ ไกล คือทุกคนที องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียก
มาเฝ้าพระองค์"
40 เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคาํ
เป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่า
"จงเอาตัวรอดจากยุคที คดโกงนี!
เถิด"
ผูเ้ชื,อไดร้วมใจเป็นหนึ,งเดียว

41 คนทั! งหลายที รับคาํของเป-
โตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศ-
มา ในวันนั! นมีคนเข้าเป็นสาวก
เพิ มอีกประมาณสามพันคน
42 เขาทั! งหลายได้ตั! งมั นคงอยู่

ในคาํสอนของจาํพวกอัครสาวก
และในการสามัคคีธรรม และ
ร่วมใจกันในการหักขนมปังและ
การอธิษฐาน
43 เขามีความเกรงกลัวด้วยกัน
ทุกคน และพวกอัครสาวกทาํ
การมหัศจรรย์และหมายสาํคัญ
หลายประการ
44 บรรดาผู้ ที เชื อถือนั! นก็อยู่
พร้อมกัน ณ ที แห่งเดียว และ
ทรัพย์สิ งของของเขาเหล่านั! น
เขาเอามารวมกันเป็นของกลาง
45 เขาจึ งได้ ขายทรัพย์สมบัติ
และสิ งของมาแบ่งให้แก่คนทั! ง
ปวงตามซึ งทุกคนต้องการ
46 เขาได้ ร่วมใจกันไปในพระ
วิหาร และหักขนมปังตามบ้าน
ของเขาร่วมรับประทานอาหาร
ด้วยความชื นชมยินดีและด้วย
จริงใจ ทุกวันเรื อยไป
47 ทั! งได้สรรเสริญพระเจ้าและ
คนทั! งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์
พระผู้ เป็นเจ้ าได้ทรงโปรดให้
ผู้ ที กาํลั งจะรอดเข้ าสมทบกับ
คริสตจักรทวีขึ! นทุกๆวัน

คนง่อยไดร้บัการรกัษา
จนหายที,พระวิหาร

3
ฝ่ ายเปโตรกั บยอห์นกาํลั ง
ขึ! นไปจะเข้าพระวิหารในเว-

ลาอธิษฐาน เป็นเวลาบ่ายสาม
โมง
2มีชายคนหนึ งเป็นง่อยตั! งแต่

(JR) ศคย GK:GT; ลก J:GT (JL) ลก KQ:QR (JM) ยอล K:KL; กจ GG:GS (QK) กจ G:GQ
(QJ) มก GO:GR; กจ K:KK (QQ) กจ Q:JK (QS) อสย SL:R (QO) ลก KQ:JT; กจ G:GQ
(QR) กจ S:GQ (G) สดด SS:GR; มธ KR:QS; กจ K:QO (K) ยน M:L; กจ J:GT; GQ:L
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หน้า 2177 กิจการ J

ครรภ์มารดา ทุกวันคนเคยหาม
เขามาวางไว้ริมประตูพระวิหาร
ซึ งมีชื อว่าประตูงาม เพื อให้ขอ
ทานจากคนที จะเข้าไปในพระ
วิหาร
3คนนั!นพอเห็นเปโตรกับยอห์น
จะเข้าไปในพระวิหารกข็อทาน
4ฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขา
บอกว่า "จงดูพวกเราเถิด"
5คนขอทานนั!นได้เขม้นดู คาด
ว่าจะได้อะไรจากท่าน
6เปโตรกล่าวว่า "เงินและทอง
ข้าพเจ้าไม่มี แต่ที ข้าพเจ้ามีอยู่
ข้าพเจ้าจะให้ท่าน คือในพระ
นามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนา-
ซาเรธ็ จงลุกขึ! นเดินไปเถิด"
7แล้วเปโตรจับมือขวาของเขา
พยุงขึ! น และในทันใดนั! นเท้า
และข้อเท้าของเขากม็ีกาํลัง
8 เขาจึงกระโดดขึ! นยืนและเดิน
เข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับ
เปโตรและยอห์น เดินเต้นโลด
สรรเสริญพระเจ้าไป
9 คนทั! งปวงเห็ นเขาเดิ นและ
สรรเสริญพระเจ้า
10 จึงรู้ ว่าเป็นคนนั! นซึ งนั งขอ
ทานอยู่ ที ประตู งามแห่ งพระ
วิหาร เขาจึงพากันมีความประ-
หลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ งใน
เหตุการณ์ที เกิดแก่คนนั!น
11 เมื อคนง่อยที หายนั! นยังยึด
เปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วิ ง

ไปหาท่านที เฉลียงพระวิหารซึ ง
เรียกว่า เฉลียงของซาโลมอน
ด้วยความอัศจรรย์ใจยิ งนัก

เปโตรเทศนาอีกครั� งหนึ,ง
12 พอเปโตรแลเห็นก็กล่าวแก่
คนเหล่านั! นว่า "ท่านชนชาติ
อิสราเอลทั! งหลาย ไฉนท่านพา
กันประหลาดใจด้วยคนนี!  เขม้น
ดูเราทาํไมเล่า อย่างกับว่าเรา
ทาํให้คนนี! เดินได้โดยฤทธิ4 หรือ
ความบริสุทธิ4ของเราเอง
13 พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ คือพระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเรา ได้ทรงโปรด
ประทานพระเกียรติแด่พระเยซู
พระบุตรของพระองค์ ผู้ซึ งท่าน
ทั! งหลายได้มอบไว้แล้ว และ
ได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปีลาต
เมื อเขาตั! งใจจะปล่อยพระองค์
ไป
14 แต่ท่านทั! งหลายได้ปฏิเสธ
พระองค์ ซึ งเป็นองค์ บริ สุ ทธิ4
และชอบธรรม และได้ขอให้เขา
ปล่อยฆาตกรให้ท่านทั!งหลาย
15 จึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้า
ชีวิตเสีย   ผู้ซึ งพระเจ้าได้ทรง
โปรดให้เป็นขึ! นมาจากความตาย
เราเป็นพยานในเรื องนี!
16 โดยความเชื อในพระนาม
ของพระองค์ พระนามนั!นจึงได้
กระทาํให้คนนี! ซึ งท่านทั! งหลาย
เห็นและรู้ จักมีกาํลังขึ! น คือ

(O) กจ Q:GT (L) อสย JS:O (M) กจ Q:GO, KG (GT) ยน M:L; กจ J:K
(GG) ยน GT:KJ; กจ S:GK (GJ) มธ KR:K; มก GS:GG; ลก KJ:GL; ยน R:JM; กจ S:JT
(GQ) สดด GO:GT; มก G:KQ; ลก G:JS; ยน GL:QT (GS) กจ K:KQ (GO) มธ M:KK
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หน้า 2178กิจการ J

ความเชื อซึ งเป็นไปโดยพระองค์
ได้กระทาํให้คนนี! หายปกติ ต่อ
หน้าท่านทั!งหลาย
17 พี น้องทั! งหลาย ข้าพเจ้า
ทราบว่าท่านทั! งหลายได้กระทาํ
การนั!นเพราะไม่รู้ เรื องราวอะไร
ทั! งคณะผู้ครอบครองของท่านก็
ทาํเหมือนกันด้วย
18 แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั!น ซึ ง
พระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ ล่วง
หน้าโดยปากของศาสดาพยา-
กรณ์ทั! งหลายของพระองค์ ว่ า
พระคริสต์ ต้องทนทุกข์ทรมาน
พระองค์จึงทรงให้สาํเรจ็ตามนั!น

อิสราเอลจงกลบัใจเสียใหม่
19 เหตุฉะนั! นท่ านทั! งหลายจง
หันกลับและตั! งใจใหม่ เพื อ
จะทรงลบล้างความผิดบาปของ
ท่านเสีย เพื อเวลาชื นใจยินดี
จะได้มาจากพระพักตร์ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า
20 และเพื อพระองค์จะได้ทรง
ใช้พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ งเมื อก่อน
นั! นได้แจ้งไว้แก่ท่ านทั! งหลาย
แล้ว
21 พระองค์นั! น สวรรค์จะต้อง
รับไว้จนถึงวาระเมื อสิ งสารพัด
จะตั! งขึ! นใหม่ ตามซึ งพระเจ้าได้
ตรัสไว้ โดยปากบรรดาศาสดา
พยากรณ์บริสุทธิ4 ของพระองค์
ตั! งแต่เริ มสร้างโลก
22 ที จริ งโมเสสได้กล่าวไว้แก่

บรรพบุรุษว่า `องค์พระผู ้เป็น
เจา้ ผู ้เป็นพระเจา้ของท่านทั )ง
หลายจะทรงโปรดประทานศาส-
ดาพยากรณ์ผูห้นึ	ง เหมือนอย่าง
เราให้แก่ท่านจากจาํพวกพี	นอ้ง
ของท่าน ท่านทั )งหลายจงเชื 	อฟัง
ผูน้ั )นในสิ	 งสารพัดซึ	งพระองค์จะ
ไดต้รสัแก่ท่าน
23 และจะเป็ นเช่ นนี) คื อถ ้าผู ้
หนึ	งผูใ้ดไม่เชื 	อฟังศาสดาพยา-
กรณ์ผูน้ั )น เขาจะตอ้งถูกตัดขาด
ให้พินาศไปจากท่ามกลางประ-
ชาชน'
24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์
ตั! งแต่ซามู เอลเป็นลาํดั บมาก็
กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์
ถึงกาลครั!งนี!
25 ท่านทั! งหลายเป็นลูกหลาน
ของศาสดาพยากรณ์นั! น และ
ของพันธสัญญาซึ งพระเจ้ าได้
ทรงกระทาํไว้กับบรรพบุรุษของ
เรา คือได้ตรัสแก่อับราฮัมว่า
`บรรดาครอบครัวทั	 วแผ่นดิ น
โลกจะได ้รับพระพรเพราะเชื) อ
สายของเจา้'
26 ครั! นพระเจ้ าทรงโปรดให้
พระเยซูพระบุตรของพระองค์
เป็นขึ! นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์
มายังท่านทั! งหลายก่อน เพื อ
อวยพระพรแก่ ท่ านทั! งหลาย
โดยให้ท่านทั! งหลายทุกคนกลับ
จากความชั วช้าของตน"

(GR) ลก KJ:JQ; ยน GO:J; กจ GJ:KR (GL) สดด KK; อสย ST:O; ดนล M:KO; ลก KQ:QQ
(GM) กจ K:JL (KG) มธ GR:GG; ลก G:RT; กจ G:GG; รม L:KG (KK) พบญ GL:GS
(KQ) ลก KQ:KS (KS) ปฐก GK:J; กจ K:JM; รม M:Q (KO) มธ GS:KQ; ยน Q:KK
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พวกอคัรสาวกถูกจําคุก
เพราะการเทศนา

4
ขณะที เปโตรกับยอห์นยัง
กล่าวแก่คนทั! งปวงอยู่ ปุ-

โรหิตทั! งหลายกับนายทหารรัก-
ษาพระวิหารและพวกสะดูสีมา
หาท่านทั!งสอง
2ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะ
ท่านทั! งสองได้สั งสอน และ
ประกาศแก่คนทั! งหลายถึงเรื อง
การเป็ นขึ! นมาจากความตาย
โดยทางพระเยซู
3 เขาจึงจับท่านทั! งสองจาํไว้ใน
คุกจนวันรุ่งขึ! น เพราะว่าเย็น
แล้ว
4แต่คนเป็นอันมากที ได้ฟังคาํ
สอนนั!นกเ็ชื อ ซึ งนับแต่ผู้ชายได้
ประมาณห้าพันคน

เปโตรไดก้ล่าวต่อหนา้สภา
5ต่อมาครั! นรุ่ งขึ! นพวกผู้ครอบ
ครองกั บพวกผู้ ใหญ่และพวก
ธรรมาจารย์
6ทั! งอันนาสมหาปุโรหิต และ
คายาฟาส ยอห์น อเล็กซาน-
เดอร์ กับคนอื นๆที เป็นญาติ
ของมหาปุโรหิตนั! นด้วย ได้
ประชุมกันในกรุงเยรูซาเลม็
7เมื อเขาให้เปโตรและยอห์นยืน
อยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถาม
ว่า "ท่านทั!งสองได้ทาํการนี! โดย
ฤทธิ4หรือในนามของผู้ใด"
8ขณะนั! นเปโตรประกอบด้วย

พระวิญญาณบริสุทธิ4กล่าวแก่เขา
ว่า "ท่านผู้ครอบครองพลเมือง
และพวกผู้ ใหญ่ ทั! งหลายของ
อิสราเอล
9 ถ้ าท่ านทั! งหลายจะถามพวก
เราในวันนี! ถึงการดีซึ งได้ทาํแก่
คนป่วยนี! ว่า เขาหายเป็นปกติ
ด้วยเหตุอันใดแล้ว
10 ก็ให้ท่านทั! งหลายกับบรรดา
ชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดย
พระนามของพระเยซูคริสต์ชาว
นาซาเรธ็   ซึ งท่านทั!งหลายได้
ตรึงไว้ที กางเขน และซึ งพระเจ้า
ได้ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดย
พระองค์นั! นแหละชายคนนี! ได้
หายโรคเป็นปกติแล้วจึงยืนอยู่
ต่อหน้าท่าน
11 พระองค์เป็น `ศิลา' ที ท่าน
ทั! งหลายผู้เป็น `ช่างก่อไดป้ฏิ-
เสธเสีย ไดก้ลับกลายเป็นศิลา
มุมเอกแลว้'
12 ในผู้ อื นความรอดไม่มี เลย
ด้วยว่านามอื นซึ งให้เราทั!งหลาย
รอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทั วใต้ฟ้า"

พวกสาวกไดร้บัการข่มขู่
แต่มิไดถู้กฆ่าเสีย

13 เมื อเขาเห็นความกล้าหาญ
ของเปโตรกับยอห์น และรู้ ว่า
ท่ านทั! งสองขาดการศึกษาและ
เป็ นคนมี ความรู้ น้ อยก็ประ-
หลาดใจ แล้วสาํนึกว่าคนทั! ง

(G) มธ KK:KJ (O) ลก J:K; ยน GG:QM; GL:GJ (R) อพย K:GQ; มธ KG:KJ; กจ R:KR
(L) ลก GK:GG-GK (GT) กจ K:KK, KQ (GG) สดด GGL:KK; อสย KL:GO; มธ KG:QK
(GK) มธ G:KG; ยน GQ:O; กจ GT:QJ; G ทธ K:S (GJ) มธ GG:KS; G คร G:KR
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หน้า 2180กิจการ Q

สองเคยอยู่กับพระเยซู
14 เมื อเขาเห็นคนนั!นที หายโรค
ยืนอยู่กับเปโตรและยอห์น เขา
กไ็ม่มีข้อคัดค้านที จะพูดขึ! นได้
15 แต่เมื อเขาสั งให้ เปโตรและ
ยอห์นออกไปจากที ประชุมสภา
แล้ว เขาจึงปรึกษากัน
16 ว่า "เราจะทาํอย่างไรกับคน
ทั! งสองนี!  เพราะการที เขาได้
กระทาํการอัศจรรย์อันเด่นก็ได้
ปรากฏแก่คนทั!งปวงที อยู่ในกรุง
เยรูซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธ
ไม่ได้
17 แต่ให้เราขู่ เขาอย่างแข็งแรง
ห้ ามไม่ ให้พูดอ้ างชื อนั! นกับผู้
หนึ งผู้ใดเลย เพื อเรื องนี! จะไม่
ได้เลื องลือแพร่หลายไปในหมู่
คนทั!งปวง"
18 เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์น
มา แล้วห้ามปรามเดด็ขาดไม่ให้
พูดหรือสอนออกพระนามของ
พระเยซูอีกเลย
19 ฝ่ ายเปโตรและยอห์นตอบ
เขาว่า "การที จะฟังท่านมากกว่า
ฟังพระเจ้าจะเป็นการถูกต้องใน
สายพระเนตรของพระเจ้าหรือ
ขอท่านทั!งหลายพิจารณาดูเถิด
20 ซึ งข้ าพเจ้าจะไม่ พูดตามที 
เห็นและได้ยินนั!นกไ็ม่ได้"
21 เมื อเขาขู่ สาํทับท่านทั! งสอง
นั!นอีกแล้วก็ปล่อยไป ไม่เห็นมี
เหตุที จะทาํโทษท่านอย่างไรได้

เพราะกลัวคนเหล่านั! น เหตุว่า
คนทั! งหลายได้สรรเสริญพระเจ้า
เนื องด้วยเหตุการณ์ที เกิดขึ! นนั!น
22 ด้วยว่าคนที หายโรคโดยการ
อัศจรรย์นั! น มีอายุกว่าสี สิบปี
แล้ว
พวกคริสเตียนประกอบดว้ย
พระวิญญาณอีกครั� งหนึ,ง

23 เมื อเขาปล่อยท่ านทั! งสอง
แล้ว ท่านจึงไปหาพวกของท่าน
เล่ าเรื องทั! งสิ! นที พวกปุ โรหิต
ใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ว่ าแก่
ท่าน
24 เมื อเขาทั! งหลายได้ ฟั งจึ ง
พร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระ
เจ้าว่า "พระองค์เจ้าข้า ผู้ เป็น
พระเจ้าซึ งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
แผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ ง
ที มีอยู่ในที เหล่านั!น
25 พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของ
ดาวิดผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า
`เหตุใดชนต่างชาติจึงกระทําโก-
ลาหลขึ) น และชนชาติทั )งหลาย
คิดอ่านในการที	ไรป้ระโยชน์
26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดิน
โลกตั )งตนเองขึ) น และนักปก
ครองชุมนุมกันต่อสู ้องค์พระผู ้
เป็นเจา้และพระคริสต์ของพระ
องค์'
27 ความจริ งทั! ง เฮ โรดและ
ปอนทิอัสปีลาต กับพวกต่าง
ประเทศและชนชาติอิสราเอลได้

(GQ) กจ J:GG (GO) ยน GG:QR; กจ J:R-GT (GL) กจ S:KL, QT (GM) กจ S:KM
(KT) กจ G:L; G ยน G:G, J (KG) มธ GS:JG; ลก KT:O; กจ J:R (KJ) กจ K:QQ-QO
(KQ) อพย KT:GG; K พกษ GM:GS; นหม M:O (KS) สดด K:G (KR) มธ KO:J; ลก G:JS
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ชุมนุมกันต่อสู้ พระเยซูพระบุตร
ผู้ บริสุทธิ4 ของพระองค์ซึ งทรง
เจิมไว้แล้ว
28 ให้กระทาํสิ งสารพัดตามที 
พระหัตถ์และพระดาํริของพระ
องค์ ได้ กาํหนดตั! งแต่ ก่ อนมา
แล้วให้เกิดขึ! น
29 บัดนี! พระองค์เจ้าข้า ขอ
โปรดทอดพระเนตรการขู่ ของ
เขา และโปรดประทานให้ผู้ รับ
ใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคาํของ
พระองค์ด้วยใจกล้า
30 เมื อพระองค์ได้ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษา
โรคให้หาย และได้โปรดให้
หมายสาํคัญกับการมหัศจรรย์
บั งเกิ ดขึ! นโดยพระนามแห่ ง
พระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ4 ของ
พระองค์"
31 เมื อเขาอธิษฐานแล้ว ที 
ซึ งเขาประชุมอยู่นั! นได้หวั นไหว
และ คน เห ล่ านั! นป ระ กอ บ
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4  ได้
กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วย
ใจกล้าหาญ

ใจเป็นหนึ,งเดียว
ทุกสิ,งเป็นของกลาง

และอํานาจในท่ามกลาง
พวกคริสเตียน

32 คนทั! งปวงที เชื อนั! นเป็นนํ!า
หนึ งใจเดียวกัน และไม่มีใคร
อ้างว่าสิ งของที ตนมีอยู่เป็นของ

ตน แต่ทั!งหมดเป็นของกลาง
33 อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วย
ฤทธิ4 เดชใหญ่ยิ งถึงการคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูเจ้า และพระ
คุณอันใหญ่ยิ งได้อยู่กับเขาทุก
คน
34 และในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัด
สน เพราะผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือน
ก็ขายเสีย และได้นาํเงินค่าของ
ที ขายได้นั!นมา
35 วางไว้ที เท้ าของอั ครสาวก
อัครสาวกจึงแจกจ่ายให้ทุกคน
ตามที ต้องการ
36 ฝ่ายโยเสส ที อัครสาวกเรียก
ว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่ง
การหนุนนํ!าใจ) เป็นพวกเลวี
ชาวเกาะไซปรัส
37 มีที ดินก็ขายเสียและนาํเงิน
ค่าที นั!นมาวางไว้ที เท้าของอัคร-
สาวก

อานาเนียและสปัฟีรา
ถึงแก่ความตาย

5
แต่มีชายคนหนึ งชื ออานา-
เนียกับภรรยาชื อสัปฟีราได้

ขายที ดินของตน
2และเงินค่าที ดินส่วนหนึ งเขา
ยักเกบ็ไว้ ภรรยาของเขากรู้็ด้วย
และอีกส่วนหนึ งเขานาํมาวางไว้
ที เท้าของอัครสาวก
3ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า "อานา-
เนีย เหตุไฉนซาตานจึงทาํให้ใจ
ของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อ

(KL) กจ K:KJ (KM) กจ Q:GJ; อฟ O:GM (JT) กจ K:QJ; S:GK (JG) กจ K:K, Q; Q:KM
(JK) กจ K:QQ; รม GS:S; K คร GJ:GG; ฟป G:KR (JJ) กจ G:L (JQ) มธ GM:KG
(JS) กจ K:QS (JR) กจ Q:JQ (J) กดว JT:K; พบญ KJ:KG; ปญจ S:Q; มธ Q:GT
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พระวิญญาณบริสุทธิ4  และทาํให้
เจ้าเกบ็ค่าที ดินส่วนหนึ งไว้
4เมื อที ดินยังอยู่กเ็ป็นของเจ้ามิ
ใช่หรือ เมื อขายแล้วเงินกยั็งอยู่
ในอาํนาจของเจ้ามิใช่หรือ มี
เหตุอะไรเกิดขึ! นให้เจ้าคิดในใจ
เช่นนั! นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อ
มนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า"
5 เมื ออานาเนียได้ ยินคาํเหล่า
นั! นก็ล้มลงตาย และเมื อคนทั! ง
ปวงได้ยินเรื องก็พากันสะดุ้ งตก
ใจกลัวอย่างยิ ง
6พวกคนหนุ่ มก็ลุกขึ! นห่อศพ
เขาไว้แล้วหามเอาไปฝัง
7หลั งจากนั! นประมาณสามชั ว
โมง ภรรยาของเขายังไม่ทราบ
เหตุการณ์ที เกิดขึ! นจึงเข้าไป
8ฝ่ายเปโตรถามนางว่า "เจ้าขาย
ที ดินได้ราคาเท่านั! นหรือ จง
บอกเราเถิด" หญิงนั!นจึงตอบว่า
"ได้เท่านั!นเจ้าค่ะ"
9เปโตรจึงถามนางว่า "ไฉนเจ้า
ทั! งสองได้พร้อมใจกั นทดลอง
พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวก
คนที ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ ที 
ประตู และเขาจะหามศพของ
เจ้าออกไปด้วย"
10 ในทันใดนั! นนางก็ล้มลงตาย
แทบเท้าของเปโตร และพวก
คนหนุ่ มได้ เข้ ามาเห็นว่าหญิง
นั! นตายแล้ว จึงได้หามศพออก

ไปฝังไว้ข้างสามีของนาง
11 ความเกรงกลัวอย่างยิ งเกิด
ขึ! นในคริสตจักร และในหมู่คน
ทั!งปวงที ได้ยินเหตุการณ์นั!น

คนจํานวนมาก
หายจากโรคต่างๆ

12 มีหมายสาํคัญและการมหัศ-
จรรย์หลายอย่างซึ งอัครสาวกได้
ทาํด้วยมือของตนในหมู่ประชา
ชน (พวกสาวกอยู่พร้อมใจกัน
ในเฉลียงของซาโลมอน
13 และคนอื นๆไม่อาจเข้ามาอยู่
ด้วย แต่ประชาชนเคารพพวก
เขามาก
14 มีชายหญิงเป็นอันมากที เชื อ
ถือ ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์
พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าก่อน)
15 จนเขาหามคนเจ็บป่วยออก
ไปที ถนนวางบนที นอนและแคร่
เพื อเมื อเปโตรเดินผ่านไป อย่าง
น้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบาง
คน
16 ประชาชนไ ด้ ออกมาจาก
เมืองที อยู่ ล้อมรอบกรุงเยรูซา-
เล็ม พาคนป่วยและคนที มีผี
โสโครกเบียดเบียนมาและทุก
คนกห็าย

คริสเตียนถูกข่มเหง
กกัขงั และการข่มขู่

17 ฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรค
พวกของท่านก็ลุกขึ! น (คือพวก
สะดูสี) มีความโกรธอย่างยิ ง

(S) อสค GG:GJ; กจ S:GT-GG (O) ยน GM:QT (M) มธ Q:R; กจ S:J-Q (GT) อสค GG:GJ
(GG) กจ K:QJ (GK) กจ K:QJ; รม GS:GM; K คร GK:GK; ฮบ K:Q (GJ) ยน M:KK
(GS) มธ M:KG; กจ GM:GK (GO) มก GO:GR-GL; ยน GQ:GK (GR) มธ J:R; กจ Q:G-K, O
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18 จึงได้จับพวกอัครสาวกจาํไว้
ในคุกหลวง
19 แต่ในเวลากลางคืน ทูต
สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้
มาเปิดประตูคุก พาอัครสาวก
ออกไป บอกว่า
20 "จงไปยืนในพระวิหาร ประ-
กาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตนี!
ให้ประชาชนฟัง"
21 เมื ออัครสาวกได้ยินอย่างนั!น
พอเวลารุ่ งเช้าจึงเข้าไปสั งสอน
ในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุโรหิต
กับพรรคพวกของท่านได้เรียก
ประชุมสภา พร้อมกับบรรดา
ผู้ เฒ่าทั! งหมดของชนอิสราเอล
แล้วใช้คนไปที คุกให้พาอัคร-
สาวกออกมา
22 แต่เมื อเจ้าพนักงานไปถึงก็
ไม่พบพวกอัครสาวกในคุก จึง
กลับมารายงาน
23 ว่า "ข้าพเจ้าทั!งหลายเห็นคุก
ปิดอยู่มั นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่
หน้าประตู ครั!นเปิดประตูแล้วก็
ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างใน"
24 เมื อมหาปุ โรหิ ตและนาย
ทหารรั กษาพระวิหารกั บพวก
ปุ โรหิ ตใหญ่ ได้ ยิ นคาํ เหล่ านี!
ก ็ฉงนสนเท่ห์ในเรื องของอัคร-
สาวกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
25 มีคนหนึ งมาบอกเขาว่า "ดู
เถิด คนเหล่านั! นซึ งท่านทั! ง
หลายได้จาํไว้ในคุกกาํลังยืนสั ง

สอนคนทั!งปวงอยู่ในพระวิหาร"
26 แล้ วนายทหารรั กษาพระ
วิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้
ไปพาพวกอั ครสาวกมาโดยดี
เพราะกลั วว่าคนทั! งปวงจะเอา
หินขว้าง
27 เมื อเขาได้พาพวกอัครสาวก
มาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภา มหา
ปุโรหิตจึงถาม
28 ว่า "เราได้กาํชับพวกเจ้า
อย่างแขง็แรงมิให้สอนออกชื อนี!
กด็ูเถิด เจ้าได้ให้คาํสอนของเจ้า
แพร่ไปทั วกรุงเยรูซาเล็ม และ
ปรารถนาให้ความผิดเนื องด้วย
โลหิตของผู้นั!นตกอยู่กับเรา"

เปโตรไดฟ้้องสภา
29 ฝ่ายเปโตรกับอัครสาวกอื นๆ
ตอบว่า "ข้าพเจ้าทั!งหลายจาํต้อง
เชื อฟั งพระเจ้ายิ งกว่าเชื อฟัง
มนุษย์
30 พระเยซูซึ งท่านทั! งหลายได้
ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที ต้นไม้นั! น
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา
ได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ! นมาใหม่
31 พระเจ้าได้ทรงตั! งพระองค์ไว้
ด้วยพระหัตถ์เบื! องขวาของพระ
องค์ ให้ เป็ นเจ้ าชายและองค์
พระผู้ช่วยให้รอด เพื อจะให้ชน
อิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะ
ทรงโปรดยกความผิดบาปของ
เขา
32 เราทั! งหลายจึ งเป็ นพยาน

(GL) ลก KG:GK; กจ Q:J (GM) มธ G:KT; ลก G:GG (KT) ยน O:OJ (KG) กจ Q:S-O
(KQ) ลก KK:Q; กจ Q:G (KO) มธ KG:KO (KL) มธ KJ:JS; กจ K:KJ (KM) กจ Q:GM
(JT) กจ J:GJ; กท J:GJ (JG) มธ G:KG; มก GO:GM (JK) ยน GS:KO-KR; กจ K:Q
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ของพระองค์ถึงเรื องเหล่านี! และ
พระวิญญาณบริสุทธิ4 ซึ งพระเจ้า
ได้ทรงประทานให้ทุกคนที เชื อ
ฟังพระองค์นั!นกเ็ป็นพยานด้วย"
33 เมื อเขาทั! งหลายได้ยินอย่าง
นี!  กรู้็สึกบาดใจ คิดกันว่าจะฆ่า
พวกอัครสาวกเสีย

กามาลิเอลเขา้ขดัขวาง
ทําใหพ้วกอคัรสาวก

  ไม่ถูกฆ่าตาย
34 แต่คนหนึ งชื อ  กามาลิเอล
เป็นพวกฟาริสี และเป็นธรรมา-
จารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ เป็น
ที นับถือของประชาชน ได้ยืนขึ! น
ในสภาแล้วสั งให้พาพวกอัคร-
สาวกออกไปเสี ยภายนอกครู่
หนึ ง
35 ท่ านจึ งได้ กล่ าวแก่ เขาว่ า
"ท่านชนชาติอิสราเอล ซึ งท่าน
หวังจะทาํแก่คนเหล่านี!  จงระวัง
ตัวให้ดี
36 เมื อคราวก่อนมีคนหนึ งชื อ
ธุดาสอวดตัวว่าเป็นผู้ วิเศษ มี
ผู้ชายติดตามประมาณสี ร้อยคน
แต่ธุดาสถูกฆ่าเสีย คนทั!งหลาย
ซึ งได้เชื อฟังเขาก็กระจัดกระ-
จายสาบสูญไป
37 ภายหลังผู้นี! มีอีกคนหนึ งชื อ
ยูดาสเป็นชาวกาลิลี ได้ปรา-
กฏขึ! นในคราวจดบัญชีสาํมะโน-
ครัวและได้เกลี! ยกล่อมผู้คนให้
ติดตามตัวไปเป็นอันมาก ผู้นั!น

กพิ็นาศด้วย และคนทั! งหลายที 
ได้เชื อฟังเขากก็ระจัดกระจายไป
38 ในกรณีนี!  ข้าพเจ้าจึงว่าแก่
ท่านทั! งหลายว่า จงปล่อยคน
เหล่านี! ไปตามเรื อง อย่าทาํอะไร
แก่เขาเลย เพราะว่าถ้าความคิด
หรือกิจการนี! มาจากมนุษย์ก็จะ
ล้มละลายไปเอง
39 แต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่าน
ทั! งหลายจะทาํลายเสี ยก็ไม่ ได้
เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้ รบ
กับพระเจ้า"

สาวกที,ถูกข่มเหงยงัคงยินดี
และเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์

40 เขาทั! งหลายจึงยอมเห็นด้วย
กับกามาลิเอล และเมื อได้เรียก
พวกอัครสาวกเข้ามาแล้ว จึง
เฆี ยนและกาํชับไม่ให้ออกพระ
นามของพระเยซู แล้วกป็ล่อยไป
41 พวกอัครสาวกจึงออกไปให้
พ้นหน้ าสภาด้ วยความยินดีที 
เห็นว่า ตนสมจะได้รับการหลู่
เกียรติ เพราะพระนามของพระ
องค์นั!น
42 ที ในพระวิหารและตามบ้าน
เรือน เขาได้สั งสอนและประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ทุกๆวันมิได้ขาด

ผูช่้วยศิษยาภิบาล
พวกแรก

6
ในคราวนั!น เมื อศิษย์กาํลัง
ทวีมากขึ! น พวกกรีกบ่น

(JJ) กจ K:JR; R:SQ (JQ) กจ KK:J (JM) กจ R:SG; M:S; G คร G:KS
(QT) มธ GT:GR; กจ Q:GL (QG) G ปต Q:GJ, GO
(QK) กจ K:QO; กจ Q:KT, KM (G) กจ K:QG; Q:Q, JS; M:KM; GG:KT, KM
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ติ เตียนพวกฮีบรู เพราะในการ
แจกทานทุกๆวันนั!น เขาเว้นไม่
ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก
2ฝ่ายอัครสาวกทั! งสิบสองคนจึง
เรี ยกบรรดาศิษย์ ให้มาหาเขา
แล้วกล่าวว่า "ซึ งเราจะละเลย
พระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจก
อาหารกห็าควรไม่
3เหตุฉะนั!นพี น้องทั! งหลาย จง
เลือกเจ็ดคนในพวกท่านที มีชื อ
เสียงดี ประกอบด้วยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ4และสติปัญญา เรา
จะตั! งเขาไว้ดูแลการงานนี!
4 ฝ่ ายพวกเราจะขะมั กเขม้ น
อธิษฐานและสั งสอนพระวจนะ
เสมอไป"
5คนทั! งหลายเห็นชอบกับคาํนี!
จึงเลือกสเทเฟน ผู้ประกอบด้วย
ความเชื อและพระวิญญาณบริ-
สุทธิ4  กับฟีลิป โปรโครัส นิคา-
โนร์ ทิโมน ปารเมนัส และนิโค-
เลาส์ชาวเมืองอันทิโอก ซึ งเป็น
ผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิว
6คนทั! งเจ็ดนี!  เขาให้มาอยู่ ต่อ
หน้าพวกอัครสาวก และเมื อ
พวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้ว
จึงได้วางมือบนเขา
7การประกาศพระวจนะของพระ
เจ้าได้เจริญขึ! น และจาํพวกศิษย์
ก็ทวีขึ! นเป็นอันมากในกรุงเยรู-
ซาเลม็ และพวกปุโรหิตเป็นอัน
มากกไ็ด้เชื อฟังในความเชื อนั!น

สเทเฟนถูกกล่าวหาและ
เผชิญหนา้กบัความตาย

8 ฝ่ ายสเทเฟนประกอบด้ วย
ความเชื อและฤทธิ4 เดช จึงกระ-
ทาํการมหัศจรรย์และการอัศ-
จรรย์ใหญ่ท่ามกลางประชาชน
9แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลา
ที เรียกว่า ธรรมศาลาของพวก
ลิเบระติน มีทั! งชาวไซรีน ชาว
อเล็กซานเดอร์ กับบางคนจาก
ซิลีเซียและเอเชีย ได้ลุกขึ! นพา
กันมาไล่เลียงกับสเทเฟน
10 คนเหล่านั! นสู้ สติปัญญาและ
นํ!า ใจของท่ านเมื อท่ านกล่ าว
แก่เขาไม่ได้
11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า
"เราได้ยินคนนี! พูดหมิ นประมาท
ต่อโมเสสและต่อพระเจ้า"
12 เขายุยงคนทั! งปวงและพวกผู้
ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ แล้ว
เข้ามาจับสเทเฟนและนาํไปยัง
สภา
13 ให้พยานเทจ็มากล่าวว่า "คน
นี! พูดหมิ นประมาทสถานบริ-
สุทธิ4 นี! และพระราชบัญญัติ ไม่
หยุดเลย
14 เพราะเราได้ยินเขาว่า พระ
เยซู ชาวนาซาเร็ ธนี! จะทาํ ลาย
สถานที นี!  และจะเปลี ยนธรรม
เนียมซึ งโมเสสให้ไว้แก่เรา"
15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดู
สเทเฟน เห็นหน้าของท่าน

(K) อพย GL:GR (J) G ทธ J:R-GJ (Q) กจ K:QK (S) กจ O:J; L:S, KO; วว K:O, GS
(O) กจ G:KQ; K ทธ G:O (R) ยน GK:QK; กจ GK:KQ (L) กจ K:QJ; S:GK; L:GS; GQ:J
(GT) ลก KG:GS (GG) G พกษ KG:GT, GJ (GQ) กจ GT:JL; KS:L
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เหมือนหน้าทูตสวรรค์

7
มหาปุโรหิตจึงถามว่า "เรื อง
นี! จริงหรือ"

สเทเฟนไดเ้ล่าถึง
การที,พระเจ้าไดท้รงกระทําไว้

กบัชนชาติอิสราเอล
2ฝ่ายสเทเฟนจึงตอบว่า "ท่าน
ทั!งหลาย พี น้องและบรรดาท่าน
ผู้อาวุโส ขอฟังเถิด พระเจ้าแห่ง
สง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัม
บิดาของเรา เมื อท่านยังอยู่ใน
ประเทศเมโสโปเตเมี ยก่ อนที 
ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน
3และได้ตรัสกับท่านว่า `เจา้จง
ออกไปจากประเทศของเจา้ จาก
ญาติพี	น ้องของเจา้ ไปยังแผ่น
ดินที	เราจะชี) ใหเ้จา้เห็น'
4อับราฮัมจึงออกจากแผ่นดิน
ของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ ที 
เมืองฮาราน หลังจากที บิดาของ
ท่านสิ! นชีพแล้ว พระองค์ทรงให้
ท่านออกจากที นั น มาอยู่ใน
แผ่นดินนี! ที ท่านทั! งหลายอาศัย
อยู่ทุกวันนี!
5 แต่พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้
อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี!
แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้ และขณะ
เมื อท่านยังไม่มีบุตร พระองค์
ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี!
เ ป็ นกรรมสิ ทธิ4 ของท่ านและ
เชื! อสายของท่านที มาภายหลัง
ท่าน

6พระเจ้าตรัสดังนี! ว่า เชื! อสาย
ของท่ านจะไปอาศัยอยู่ ในต่าง
ประเทศ และชาวประเทศนั!นจะ
เอาเขาเป็นทาส และจะข่มเหง
เขาเป็นเวลาสี ร้อยปี
7พระเจ้าตรัสว่า `และเราจะ
พิพากษาประเทศที	 เขาจะเป็น
ทาสนั )น ภายหลังเขาจะออกมา
และปรนนิบติัเรา ณ สถานที	นี) '
8พระองค์ได้ทรงตั! งพันธสัญญา
พิ ธี เข้ าสุ หนั ตไว้ กั บอั บราฮั ม
เหตุฉะนั!น เมื ออับราฮัมให้กาํ-
เนิดบุตรชื ออิสอัค จึงให้เข้า
สุหนัตในวันที แปด อิสอัคให้
กาํเนิดบุตรชื อยาโคบ และ
ยาโคบให้กาํเนิดบุตรสิบสองคน
ซึ งเป็นบรรพบุรุษของเรา
9 ฝ่ ายบรรพบุ รุษเหล่ านั! นคิด
อิ จฉาโยเซฟจึ งขายเขาไปยั ง
ประเทศอียิปต์ แต่พระเจ้าทรง
สถิตกับโยเซฟ
10 ทรงโปรดช่วยโยเซฟให้ พ้น
จากความทุกข์ลาํบากทั! งสิ! นและ
ทรงให้ท่ านเป็ นที โปรดปราน
และมีสติปัญญาในสายพระเนตร
ของฟาโรห์ กษัตริย์ของประเทศ
อียิปต์ ท่านจึงตั! งโยเซฟให้เป็น
ผู้ปกครองประเทศอียิปต์กับทั! ง
พระราชสาํนักของท่าน
11 แล้วบังเกิดการกันดารอา-
หารทั วแผ่นดินอียิปต์และแผ่น
ดินคานาอัน และมีความลาํบาก

(K) ปฐก GG:JG; สดด KM:J; กจ KK:G (J) ปฐก GK:G (Q) ปฐก GG:JG (S) ปฐก GK:R
(O) ปฐก GS:GJ; อพย G:L (R) อพย J:GK; GQ:GJ-JG (L) ปฐก GR:M-GQ; KG:G-S
(M) ปฐก JR:Q, GG, KL; JM:K, KG, KJ (GT) ปฐก QG:JL-QQ (GG) ปฐก QG:SQ; QK:S
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มาก บรรพบุรุษของเราจึงไม่มี
อาหาร
12 ฝ่ายยาโคบเมื อได้ยินว่า มี
ข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์ จึง
ใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั! ง
แรก
13 พอคราวที สองโยเซฟก็สาํ-
แดงตัวให้พี น้องรู้ จัก และให้
ฟาโรห์รู้จักวงศ์ญาติของตนด้วย
14 ฝ่ายโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบ
บิดากับบรรดาญาติของตนเจ็ด
สิบห้าคนให้มาหา
15 ยาโคบได้ลงไปยังประเทศ
อียิปต์ แล้วท่านกับพวกบรรพ-
บุรุษของเราได้สิ! นชีพ
16 เขาจึงได้นาํศพไปฝั งไว้ ใน
เมืองเชเคมในอุโมงค์ที อับราฮัม
เอาเงินจาํนวนหนึ งซื! อจากบุตร
ชายของฮาโมร์บิดาของเชเคม
17 เมื อใกล้เวลาตามพระสัญญา
ซึ งพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอับ-
ราฮัม ชนชาติอิสราเอลได้ทวี
มากขึ! นในประเทศอียิปต์
18 จนกระทั งกษัตริย์องค์หนึ ง
ซึ งไม่ รู้ จั กโยเซฟได้ ขึ! นเสวย
ราชย์
19 กษัตริย์องค์นั! นได้ทรงออก
อุบายทาํกับญาติของเรา ข่มเหง
บรรพบุรุษของเรา บังคับให้ทิ! ง
ลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชี วิต
รอดอยู่ได้
20 คราวนั! นโมเสสเกิดมามี รูป

ร่างงดงาม เขาจึงได้เลี! ยงไว้ใน
บ้านบิดาจนครบสามเดือน
21 และเมื อลูกอ่อนนั!นถูกทิ! งไว้
นอกบ้านแล้ว ราชธิดาของฟา-
โรห์จึงรับมาเลี! ยงไว้ต่างบุตรชาย
ของตน
22 ฝ่ ายโมเสสจึ งได้ เรี ยนรู้ ใน
วิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์
มีความเฉียบแหลมมากในการ
พูดและกิจการต่างๆ
23 แต่ครั! นโมเสสมีอายุได้สี สิบ
ปีเตม็แล้ว กน็ึกอยากจะไปเยี ยม
ญาติพี น้องของตน คือชนชาติ
อิสราเอล
24 เมื อท่านได้เห็นคนหนึ งถูก
ข่มเหงจึงเข้าไปช่วย โดยฆ่าชาว
อียิปต์ซึ งเป็นผู้กดขี นั! นเป็นการ
แก้แค้น
25 ด้วยคาดว่าญาติพี น้องคงเข้า
ใจว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้
รอดด้วยมือของตน แต่เขาหา
เข้าใจดังนั!นไม่
26 วันรุ่งขึ! นโมเสสได้เข้ามาพบ
เขาขณะวิวาทกัน ก็อยากจะให้
เขากลับดีกันอีก จึงกล่าวว่า
`เพื อนเอ๋ย ท่านเป็นพี น้องกัน
ไฉนจึงทาํร้ายกันเล่า'
27 ฝ่ายคนที ข่มเหงเพื อนนั! นจึง
ผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่า
`ใครแต่งตั )งเจา้ให้เป็นผู ้ครอบ
ครองและผูพิ้พากษาพวกเรา
28 เจ ้าจะฆ่ าเราเสียเหมือนฆ่ า

(GK) ปฐก QK:G-K (GJ) ปฐก QS:Q, GO (GQ) ปฐก QS:M, KR (GS) ปฐก QO:G-R; QM:JJ
(GO) ปฐก KJ:GO (GR) ปฐก GS:GJ; อพย G:R (GL) อพย G:L (GM) อพย G:KK
(KT) อพย K:G (KG) อพย K:J-GT (KK) ลก KQ:GM (KJ) อพย K:GG (KR) อพย K:GQ
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ชาวอียิปต์เมื	อวานนี) หรือ'
29 เมื อโมเสสได้ยินคาํนั!นจึงหนี
ไปอาศัยอยู่ ที	 แผ่นดินมี เดี ยน
และให้กาํเนิดบุตรชายสองคนที 
นั น
30 ครั! นล่ วงไปได้สี สิ บปีแล้ ว
ทูตสวรรค์องค์หนึ งขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสใน
เปลวไฟที พุ่มไม้ ในถิ นทุรกัน-
ดารแห่งภูเขาซีนาย
31 เมื อโมเสสเห็นก็ประหลาด
ใจด้วยเรื องนิมิตนั!น ครั!นเข้าไป
ดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขา
32 ว่า `เราเป็นพระเจ้าของ
บรรพบุรุษของเจ้า เป็นพระเจ้า
ของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของ
อิสอัค และเป็นพระเจ้าของยา-
โคบ' โมเสสจึงกลัวจนตัวสั นไม่
อาจมองดู
33 ฝ่ ายองค์พระผู้ เป็นเจ้ าจึ ง
ตรัสกับโมเสสว่า `จงถอดรอง
เทา้ของเจา้ออกเสีย เพราะว่าที	
ซึ	งเจา้ยืนอยู่นี) เป็นที	บริสุทธิ6
34 ดูเถิด เราไดเ้ห็นความทุกข์
ของชนชาติของเราที	อยู่ในประ-
เทศอียิปต์แลว้ และเราไดยิ้น
เสียงครํ	าครวญของเขา และเรา
ลงมาเพื	อจะช่วยเขาให้รอด จง
มาเถิด เราจะใชเ้จา้ไปยังประ-
เทศอียิปต์'
35 โมเสสผู้ นี! ซึ งถูกเขาปฏิ เสธ

โดยกล่าวว่า `ใครแต่งตั! งเจ้าให้
เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพาก-
ษาพวกเรา' โดยมือของทูต
สวรรค์ซึ งได้ปรากฏแก่ท่ านที 
พุ่มไม้ พระเจ้าทรงใช้โมเสส
คนนี! แหละให้ เป็นทั! งผู้ ครอบ
ครองและผู้ช่วยให้พ้น
36 คนนี! แหละ เป็นผู้นาํเขาทั! ง
หลายออกมา โดยที ได้ทาํ
การมหัศจรรย์และหมายสาํคัญ
ต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ ที ทะเล
แดงและในถิ นทุรกันดารสี สิบปี
37 โมเสสคนนี! แหละได้กล่าวแก่
ชนชาติอิสราเอลว่า `องค์พระผู้
เป็นเจ้าผู้ เป็นพระเจ้าของท่าน
ทั! งหลายจะทรงโปรดประทาน
ศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ งเหมือน
อย่างเราให้แก่ท่านจากจาํพวก
พี น้องของท่าน ท่านทั!งหลายจง
เชื อฟังผู้นั!น'
38 โมเสสนี! แหละได้อยู่ กับพล
ไพร่ในถิ นทุรกันดาร กับทูต
สวรรค์ซึ งได้ตรัสแก่ท่านที ภูเขา
ซีนาย และอยู่กับบรรพบุรุษของ
เราที ได้ รั บพระดาํ รั สอั นทรง
ชีวิตมาให้เราทั!งหลาย
39 บรรพบุ รุ ษของเราไม่ ยอม
เชื อฟังโมเสสผู้นี!  แต่ได้ผลักไส
ท่านให้ไปจากเขา ด้วยมีใจ
ปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดิน
อียิปต์
40 จึงกล่าวแก่อาโรนว่า `ขอ

(KM) อพย K:GS, KG-KK; ฮบ GG:KR (JT) อพย J:G-GT (JK) มธ KK:JK (JJ) อพย J:S
(JQ) อพย K:KQ; สดด GTS:KO (JS) อพย K:GQ (JO) อพย GK:QG (JR) พบญ GL:GS
(JL) อพย GM:J; พบญ S:KR; กท J:GM; ฮบ S:GK (JM) สดด MS:L-GG (QT) อพย JK:G
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สรา้งพระให้แก่พวกขา้พเจา้ซึ	 ง
จะนําพวกขา้พเจา้ไป ดว้ยว่า
โมเสสคนนี) ที	ไดน้ําขา้พเจา้ออก
มาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไร
ไปเสียแลว้ ขา้พเจา้ไม่ทราบ'
41 ในคราวนั! นเขาทั! งหลายได้
ทาํรูปโคหนุ่ม และได้นาํเครื อง
สัตวบูชามาถวายแก่รูปนั!น และ
มีใจยินดีในสิ งซึ งมือของตนเอง
ได้ทาํขึ! น
42 แต่ พระเ จ้ าทรง หั นพระ
พักตร์ไปเสียและปล่อยให้ เขา
นมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้า ตาม
ที มี เขียนไว้ในพระคัมภี ร์แห่ ง
ศาสดาพยากรณ์ว่า `โอ วงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย เจา้ไดฆ้่าสตัวบู์ชา
เราและถวายเครื	องบูชาให้แก่
เราในถิ	 นทุ รกันดารถึ งสี 	 สิ บปี
หรือ
43 แลว้เจา้ทั )งหลายไดห้ามพลบั
พลาของพระโมเลค และไดเ้อา
ดาวพระเรฟาน รูปพระที	เจา้ได ้
กระทําขึ) นเพื	อกราบนมัสการรูป
นั )นต่างหาก เราจึงจะกวาดเจา้
ทั )งหลายใหไ้ปอยู่พน้เมืองบาบิ-
โลนอีก'
44 บรรพบุรุษของเราเมื ออยู่ใน
ถิ นทุรกันดารก็มีพลับพลาแห่ง
สักขีพยาน ตามที พระองค์ทรง
สั งไว้เมื อตรัสกับโมเสสว่าให้ทาํ
พลับพลาตามแบบที ได้เห็น
45 ฝ่ายบรรพบุรุษของเราที มา

ภายหลัง เมื อได้รับพลับพลานั!น
จึงขนตามเยซูไป เมื อได้เข้า
ยึดแผ่นดินของบรรดาประชา
ชาติซึ งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไป
ให้ พ้นหน้ าบรรพบุ รุษของเรา
พลั บพลานั! นก็ มี สื บมาจนถึ ง
สมัยดาวิด
46 ดาวิดนั!นมีความชอบจาํเพาะ
พระพักตร์พระเจ้า และมีใจ
ปรารถนาที จะหาพระนิเวศสาํ-
หรับพระเจ้าของยาโคบ
47 แต่ซาโลมอนเป็นผู้ ได้สร้าง
พระนิเวศสาํหรับพระองค์
48 ถึงกระนั! นก็ดี องค์ผู้สูงสุด
ห า ไ ด้ ประทั บในพระ วิ หา ร
ซึ งมือมนุษย์ได้ทาํไว้ไม่ ตามที 
ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่า
49 `องค์พระผู ้ เป็นเจ ้าตรัสว่า
สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และ
แผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้า
ของเรา เจา้จะสรา้งนิเวศอะไร
สาํหรบัเรา หรือที	พํานักของเรา
อยู่ที	ไหน
50 สิ	 งเหล่านี) มือของเราไดก้ระ-
ทําทั )งสิ) น มิใช่หรือ'
51 ท่านคนชาติ หัวแข็งใจดื! อหู
ตึง ท่านทั! งหลายขัดขวางพระ
วิญญาณบริสุทธิ4อยู่เสมอ บรรพ
บุรุษของท่านทาํอย่างไร ท่านก็
ทาํอย่างนั!นด้วย
52 มี ใครบ้ างในพวกศาสดา
พยากรณ์ซึ งบรรพบุรุษของท่าน

(QG) อพย JK:O; พบญ M:GO (QK) K พกษ KG:J (QJ) ยรม KS:M-GK (QQ) ฮบ L:S
(QS) ยชว J:GQ; K ซมอ O:K (QO) K ซมอ R:G (QR) G พกษ O:G-JL (QL) G พกษ L:KR
(QM) อสย OO:G (ST) สดด GTK:KS (SG) อพย JK:M; ลนต KO:QG (SK) K พศด JO:GO
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มิได้ข่มเหง และเขาได้ฆ่าบรรดา
คนที พยากรณ์ถึ งการเสด็จมา
ขององค์ผู้ชอบธรรม ซึ งท่านทั!ง
หลายเป็นผู้ ทรยศและผู้ ฆาต-
กรรมพระองค์นั!นเสีย
53 คือท่านทั! งหลาย ผู้ที ได้รับ
พระราชบัญญัติ จากเหล่ าทู ต
สวรรค์ แต่หาได้รักษาพระราช
บัญญัตินั!นไม่"

พวกเขาไดเ้อาหิน
ขวา้งสเทเฟน

54 เมื อเขาทั! งหลายได้ยินดังนั! น
กรู้็สึกบาดใจ และขบเขี! ยวเคี! ยว
ฟันเข้าใส่สเทเฟน
55 ฝ่ ายสเทเฟนประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ4  ได้เขม้นดู
สวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้า
และพระเยซู ทรงยื นอยู่ เบื! อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
56 แล้วท่านได้กล่าวว่า "ดูเถิด
ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็น
ช่อง และบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื! อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า"
57 แต่ เขาทั! งปวงร้องเสี ยงดั ง
และอุดหูวิ งกรูกันเข้าไปยังสเท-
เฟน
58 แล้วขับไล่ท่านออกจากกรุง
และเอาหินขว้าง ฝ่ายคนที เป็น
พยานปรักปราํสเทเฟนได้ฝาก
เสื! อผ้าของตนวางไว้ที เท้าของ
ชายหนุ่มคนหนึ งชื อเซาโล
59 เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟน

เมื อกาํลังอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่า
"ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรด
รับจิตวิญญาณของข้าพระองค์
ด้วย"
60 สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียง
ดังว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอโปรด
อย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาป
นี! " เมื อกล่าวเช่นนี! แล้วก็ล่วง
หลับไป

เซาโลข่มเหงคริสตจักร

8
การที เขาฆ่าสเทเฟนเสียนั! น
เซาโลก็เห็นชอบด้วย คราว

นั! นเกิ ดการข่ มเหงคริ สตจักร
ครั! งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และ
ศิษย์ทั! งปวงนอกจากพวกอัคร-
สาวกได้กระจัดกระจายไปทั ว
แว่นแคว้นยูเดียกับสะมาเรีย
2 ผู้ ที เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพ
สเทเฟนไว้ แล้วครํ าครวญอาลัย
ถึงท่านอย่างยิ ง
3 ฝ่ ายเซาโลพยายามทาํ ลาย
คริ สตจั กรโดยเข้ าไปฉุ ดลาก
ชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือน
เอาไปจาํไว้ในคุก
คริสเตียนที,กระจัดกระจายไป

ไดน้าํจิตวิญญาณทั�งหลาย
มาถึงพระคริสต์

4ฉะนั! นฝ่ ายศิษย์ทั! งหลายซึ ง
กระจัดกระจายไปก็เที ยวประ-
กาศพระวจนะนั!น
5 ส่วนฟีลิปจึงลงไปยังเมืองสะ-
มาเรี ยและประกาศเรื องพระ

(SJ) อพย KT:G (SQ) กจ S:JJ (SS) อพย KQ:GR; กจ O:S (SO) ดนล R:GJ; มธ J:GO
(SL) กจ KK:KT (SM) สดด JG:S (OT) มธ S:QQ; ลก KJ:JQ (G) กจ L:Q; GG:GM
(K) ปฐก KJ:K (J) กจ R:SL; G คร GS:M; กท G:GJ (Q) มธ GT:KJ (S) กจ O:S; L:KO
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คริสต์ให้ชาวเมืองนั!นฟัง
6 ประชาชนก็พร้ อมใจกั นฟั ง
ถ้อยคาํที ฟีลิปได้ประกาศเพราะ
เขาได้ ยินท่ านพูดและได้ เห็น
การอัศจรรย์ซึ งท่ านได้กระทาํ
นั!น
7ด้วยว่าผีโสโครกที สิงอยู่ในคน
หลายคนได้พากันร้องด้วยเสียง
ดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั!น
และคนที เป็นโรคอัมพาตกับคน
ง่อยกห็ายเป็นปกติ
8 จึงเกิดความปลื! มปีติอย่างยิ ง
ในเมืองนั!น
ซีโมน ผูม้ีเวทมนตร ์มีใจเชื,อ

9ยังมีชายคนหนึ งชื อซีโมนเคย
ทาํเวทมนตร์ในเมืองนั!นมาก่อน
และได้ทาํให้ชาวสะมาเรียพิศวง
หลงใหล เขายกตัวว่าเป็นผู้
วิเศษ
10 ฝ่ายคนทั! งปวงทั! งผู้ ใหญ่ ผู้
น้อยก็สนใจฟังคนนั! น แล้วว่า
"ชายคนนี! เป็นมหิทธิฤทธิ4 ของ
พระเจ้า"
11 คนทั! งหลายนับถือเขาเพราะ
เขาได้ ทาํ เวทมนตร์ ให้ คนทั! ง
หลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ว
12 แต่เมื อฟีลิปได้ประกาศเรื อง
อาณาจักรของพระเจ้าและพระ
นามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คน
ทั! งหลายก็เชื อและรับบัพติศมา
ทั!งชายและหญิง
13 ฝ่ ายซี โมนเองจึ งเชื อด้ วย

เมื อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่ กับ
ฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที 
เห็นการอัศจรรย์กับหมายสาํคัญ
ต่างๆซึ งฟีลิปได้กระทาํ
14 เมื อพวกอัครสาวกซึ งอยู่ใน
กรุงเยรูซาเลม็ได้ยินว่า ชาวสะ-
มาเรียได้ รับพระวจนะของพระ
เจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์น
ไปหาเขา
15 ครั!นเปโตรกับยอห์นลงไปถึง
กอ็ธิษฐานเผื อเขา เพื อให้เขาได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ4
16 (ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ4
ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใด
เป็นแต่ เขาได้ รับบัพติ ศมาใน
พระนามแห่ งพระเยซู เจ้ าเท่ า
นั!น)
17 เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบน
เขา แล้วเขาทั!งหลายกไ็ด้รับพระ
วิญญาณบริสุทธิ4
18 เมื อซีโมนเห็นว่า คนเหล่า
นั! นได้ รับพระวิญญาณบริสุทธิ4
ด้ วยการวางมื อของอั ครสาวก
จึงนาํเงินมาให้อัครสาวก
19 และว่า "ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ4
อย่างนี! ด้วย เพื อว่าเมื อข้าพเจ้า
จะวางมือบนผู้ใด ผู้นั! นจะได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ4 "
20 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมน
ว่า "ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วย
กันกับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่า
จะซื! อของประทานแห่งพระเจ้า

(R) มก GO:GR (M) กจ S:JO; L:GG; GJ:O (GK) กจ G:J; L:Q (GQ) กจ S:GK, KM, QT
(GS) กจ K:JL; GM:K (GO) มธ KL:GM; กจ K:JL (GR) กจ O:O; GM:O; ฮบ O:K
(KT) K พกษ S:GO; อสย SS:G; ดนล S:GR; มธ GT:L; กจ K:JL; GT:QS; GG:GR

 44_act.pub 
 page 21

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2192กิจการ L

ด้วยเงินได้
21 เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งใน
การนี! เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซื อ
ตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า
22 เหตุฉะนั! น จงกลับใจใหม่
จากการชั วร้ายของเจ้านี!  และ
อธิษฐานขอพระเจ้าชะรอยพระ
องค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ ง
เจ้าคิดในใจของเจ้า
23 ด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับ
ความขมขื นและติดพันธนะแห่ง
ความชั วช้า"
24 ฝ่ายซีโมนจึงตอบว่า "ขอ
ท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้ เป็น
เจ้าเผื อข้าพเจ้าด้วย เพื อ
เหตุการณ์ที ท่านได้กล่าวแล้วนั!น
จะไม่ได้อุ บัติแก่ตัวข้าพเจ้าสัก
อย่างเดียว"
25 ครั! นพวกอั ครสาวกเ ป็ น
พยานและประกาศพระวจนะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็
กลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็ และได้
ประกาศข่าวประเสริฐตามทาง
ในหมู่ บ้านชาวสะมาเรี ยหลาย
แห่ง

ขนัทีชาวเอธิโอเปีย
ไดร้บัความรอด

26 แต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าได้สั งฟีลิปว่า "จงลุก
ขึ! นไปยังทิศใต้ตามทางที ลงไป
จากกรุงเยรูซาเลม็ถึงเมืองกาซา
ซึ งเป็นทางป่าทราย"

27 ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ! นไป และดู
เถิด มีชาวเอธิโอเปียคนหนึ ง
เป็นขันที เป็นข้าราชการของ
พระนางคานดาสี พระราชินีของ
ชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลัง
ทรัพย์ทั! งหมดของพระราชินีนั! น
ได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเลม็
28 ขณะนั งรถม้ากลับไป ท่าน
อ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดาพยา-
กรณ์อยู่
29 ฝ่ ายพระวิ ญญาณตรั สสั ง
ฟีลิปว่า "จงเข้าไปให้ชิดรถม้า
นั!นเถิด"
30 ฟีลิปจึงวิ งเข้าไปใกล้ และ
ได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่า "ซึ ง
ท่านอ่านนั!นท่านเข้าใจหรือ"
31 ขันทีจึงตอบว่า "ถ้าไม่มีใคร
อธิบายให้ ที ไหนจะเข้าใจได้"
ท่ านจึงเชิญฟีลิปขึ! นนั งรถกับ
ท่าน
32 พระคัมภี ร์ตอนที ท่ านอ่ าน
อยู่นั! นคือข้อเหล่านี!  `เขาไดน้ํา
ท่ านเหมือนแกะที	 ถูกนําไปฆ่ า
และเหมือนลูกแกะที	 เป็นใบอ้ยู่
หนา้ผูต้ัดขนของมันฉันใด ท่าน
ก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั )น
33 ในคราวที	 ท่านถูกเหยียดลง
นั )น ท่านไม่ไดร้บัความยุติธรรม
เสียเลย และผู ้ใดเล่าจะประ-
กาศเกี 	ยวกับพงศ์พันธุ์ของท่าน
เพราะว่าชี วิตของท่านต้องถูก

(KG) ยรม GR:M (KK) ดนล Q:KR; K ทธ K:KS (KJ) ฮบ GK:GS
(KQ) ปฐก KT:R, GR; อพย L:L; กดว KG:R; G พกษ GJ:O; โยบ QK:L (KO) กจ O:S
(KR) G พกษ L:QG-QK; สดด OL:JG (JK) อสย SJ:R-L; มธ KO:OK (JJ) ลก KJ:G-KS
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ตัดเสียจากแผ่นดินโลกแลว้'
34 ขันทีจึงถามฟีลิปว่า "ศาส-
ดาพยากรณ์ ได้ กล่ าวอย่างนั! น
เล็งถึงผู้ ใด เล็งถึงตัวท่านเอง
หรือเล็งถึงผู้อื น บอกข้าพเจ้า
เถิด"
35 ฝ่ายฟีลิปจึงเริ มเล่ าจับต้น
กล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั! น ชี!
แจงถึงเรื องพระเยซู
36 ครั! นกาํลังเดินทางไปก็มาถึง
ที มีนํ!าแห่งหนึ ง ขันทีจึงบอกว่า
"ดูเถิด มีนํ!า มีอะไรขัดข้องไม่
ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา"
37 และฟีลิปจึงตอบว่า "ถ้าท่าน
เต็มใจเชื อท่านก็รับได้" และ
ขันทีจึงตอบว่า "ข้าพเจ้าเชื อว่า
พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของ
พระเจ้า"
38 แล้วท่านจึงสั งให้หยุดรถม้า
และคนทั! งสองลงไปในนํ!า ทั! ง
ฟีลิปกับขันที ฟีลิปกใ็ห้ท่านรับ
บัพติศมา
39 เมื อท่านทั! งสองขึ! นจากนํ!า
แล้ว พระวิญญาณขององค์พระ
ผู้ เป็นเจ้ าทรงรั บฟีลิ ปไปเสี ย
และขันทีนั! นไม่ได้เห็นท่านอีก
จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี
40 แต่มี ผู้ ได้พบฟีลิ ปที เมื อง
อาโซทัส และเมื อเดินทางมา
ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐใน
ทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซี-
ซารียา

เซาโลกลบัใจใหม่
อย่างน่าอศัจรรย์

9
ฝ่ายเซาโลยังขู่คาํรามกล่าว
ว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้

เป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต
2ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาใน
เมืองดามัสกัส เพื อว่าถ้าพบผู้
ใดถือทางนั!นไม่ว่าชายหรือหญิง
จะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซา-
เลม็
3เมื อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึง
เมืองดามัสกัส ในทันใดนั! นมี
แสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัว
เขาไว้รอบ
4เซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยิน
พระสุรเสียงตรัสแก่เขาว่า "เซา-
โล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทาํ
ไม"
5เซาโลจึงทูลถามว่า "พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด"
องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า "เรา
คือเยซู  ที เจ้าข่มเหง ซึ งเจ้าถีบ
ประตักกย็ากนัก"
6 เซาโลก็ตั วสั นและรู้ สึกประ-
หลาดใจจึงถามว่า "พระองค์เจ้า
ข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้า
พระองค์ทาํอะไร" องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า "เจ้าจงลุก
ขึ! นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะ
ต้องทาํประการใดจะมีคนบอก
ให้รู้"
7คนทั! งหลายที เดินทางไปด้วย

(JS) ลก KQ:KR; กจ GR:K (JO) กจ GT:QR (JR) มธ GO:GO (JM) G พกษ GL:GK
(QT) กจ KG:L (G) กจ R:SR; กท G:GJ; G ทธ G:GJ (K) กจ KK:S (J) กจ KK:O; KO:GK
(Q) มธ KS:QT (O) ลก J:GT; กจ K:JR; GO:JT (R) ดนล GT:R; ยน GK:KM; กจ KK:M
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กันกยื็นนิ งพูดไม่ออก   ได้ยิน
พระสุรเสียงนั!นแต่ไม่เห็นใคร
8ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ! นจากพื! นดิน
เมื อลื มตาแล้ วก็มองอะไรไม่
เห็น เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมือง
ดามัสกัส
9ตาท่านก็มืดมั วไปถึ งสามวัน
และท่านมิ ได้กินหรือดื มอะไร
เลย
10 ในเมืองดามัสกัสมี ศิษย์คน
หนึ งชื ออานาเนีย องค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั!นโดยนิมิต
ว่า "อานาเนียเอ๋ย" อานาเนียจึง
ทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า ดู
เถิด ข้าพระองค์อยู่ที นี "
11 องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับ
เขาว่า "จงลุกขึ! น ไปที ถนนที 
เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคน
หนึ งชื อเซาโลชาวเมืองทาร์ซัส
อยู่ในบ้านของยูดาส เพราะดู
เถิด เขากาํลังอธิษฐานอยู่
12 และในนิมิ ตเขาได้ เห็นคน
หนึ งชื ออานาเนียเข้ามาวางมือ
บนเขา เพื อเขาจะเห็นได้อีก"
13 แต่ อานาเนี ยทู ลตอบว่ า
"พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์
ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั! นว่า
เขาได้ทาํร้ายวิสุทธิชนของพระ
องค์ในกรุงเยรูซาเลม็มาก
14 และในที นี เขาได้อาํนาจมา
จากพวกปุโรหิตใหญ่ ให้ผูกมัด
คนทั! งปวงที ร้องออกพระนาม

ของพระองค์"
15 ฝ่ ายองค์พระผู้ เป็นเจ้ าได้
ตรัสกับท่านว่า "จงไปเถิด
เพราะว่าคนนั!นเป็นภาชนะที เรา
ได้เลือกสรรไว้ สาํหรับจะ
นาํนามของเราไปยังประชาชาติ
กษัตริย์และชนชาติอิสราเอล
16 เพราะว่าเราจะสาํแดงให้เขา
เห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลาํ-
บากมากเท่ าใดเพราะนามของ
เรา"

เซาโลไดป้ระกอบดว้ย
พระวิญญาณบริสุทธิ$

และเริ,มเทศนาสั ,งสอน
17 แล้วอานาเนียก็ไป และเข้า
ไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าว
ว่า "พี เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้
เป็นเจ้าคือพระเยซู ได้ทรง
ปรากฏแก่ท่านกลางทางที ท่าน
มานั!น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื อ
ท่านจะเห็นได้อีก และเพื อท่าน
จะประกอบด้ วยพระวิ ญญาณ
บริสุทธิ4 "
18 และในทันใดนั! น มีอะไร
เหมือนเกลด็ตกจากตาของเซา-
โล แล้วกเ็ห็นได้อีก ท่านจึงลุก
ขึ! นรับบัพติศมา
19 พอรับประทานอาหารแล้วก็
มีกาํลังขึ! น เซาโลพักอยู่กับพวก
ศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวัน
20 ท่านไม่ได้รีรอ ท่านประกาศ
ตามธรรมศาลา กล่าวเรื องพระ

(GT) กจ KK:GK (GG) กจ KG:JM (GJ) กจ M:G (GQ) กจ R:SM; G คร G:K; K ทธ K:KK
(GS) กจ GJ:K; รม G:G; G คร GS:GT; กท G:GS; อฟ J:R-L; G ทธ K:R; K ทธ G:GG
(GO) กจ KT:KJ; K คร Q:GG; กท O:GR; ฟป G:KM-JT (GR) กจ K:Q (GM) กจ KO:KT
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คริสต์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า
21 คนทั! งหลายที ได้ยินก็พากัน
ประหลาดใจแล้วว่า "คนนี! มิใช่
หรือที ได้ทาํลายคนในกรุงเยรู-
ซาเล็มที ร้องออกพระนามนี! และ
เขามาที นี หวังจะผูกมัดพวกนั! น
ส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่"

เซาโลหลบหนีรอดได้
และไดร้บัการยอมรบั

ที,กรุงเยรูซาเล็ม
22 แต่ เซาโลยิ งมี กาํลั งทวี ขึ! น
และทาํให้พวกยิวในเมืองดา-
มัสกัสนิ งอึ! งอยู่ โดยพิสูจน์ให้
เขาเห็นว่า พระเยซูทรงเป็นพระ
คริสต์
23 ครั! นต่อมาอีกหลายวันพวก
ยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าเซาโลเสีย
24 แต่เรื องการปองร้ายของเขา
รู้ถึงเซาโล เขาทั! งหลายได้เฝ้า
ประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั! ง
กลางวันกลางคืน
25 แต่เหล่าสาวกได้ให้เซาโลนั ง
ในเข่งใหญ่ แล้วหย่อนลงจาก
กาํแพงเมืองในเวลากลางคืน
26 ครั! นเซาโลไปถึงกรุงเยรูซา-
เลม็แล้ว ท่านใคร่จะคบให้สนิท
กับพวกสาวก แต่เขาทั! งหลาย
กลัว เพราะไม่เชื อว่าเซาโลเป็น
สาวก
27 แต่บารนาบัสได้พาท่ านไป
หาพวกอัครสาวก แล้วเล่าให้เขา

ฟังว่าเซาโลได้ เห็นองค์พระผู้
เป็นเจ้าที กลางทางและพระองค์
ตรัสแก่ท่าน ท่านจึงประกาศ
ออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้า
หาญในเมืองดามัสกัส
28 แล้วเซาโลเข้านอกออกในอยู่
กับพวกอัครสาวกในกรุงเยรูซา-
เลม็
29 ประกาศออกพระนามของ
พระเยซู เ จ้ าด้ วยใจกล้ าหาญ
ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่
พวกนั!นหาช่องที จะฆ่าท่านเสีย
30 เมื อพี น้องรู้ อย่างนั! นจึงพา
ท่านไปยังเมืองซีซารียา แล้วส่ง
ไปยังเมืองทาร์ซัส
31 เหตุฉะนั! นคริสตจักรตลอด
ทั วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะ-
มาเรีย จึงมีความสงบสุขและ
เจริญขึ! น ดาํเนินชีวิตด้วยใจยาํ
เกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้
รับความปลอบประโลมใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ4  คริสต-
สมาชิกกยิ็ งทวีมากขึ! น
ไอเนอสัไดร้บัการรกัษาจนหาย
32 ต่อมา เมื อเปโตรเที ยวไป
ตลอดทุกแห่งแล้ว ก็ลงมา
หาพวกวิสุทธิชนซึ งอาศัยอยู่ใน
เมืองลิดดาด้วย
33 เปโตรพบชายคนหนึ ง ชื อ
ไอเนอัสที นั น เขาเป็นอัมพาต
อยู่กับที นอนแปดปีมาแล้ว
34 เปโตรจึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า

(KG) กจ L:J; กท G:GJ (KK) กจ GL:KL (KJ) กจ KJ:GK; K คร GG:KO (KQ) K คร GG:JK
(KS) ยชว K:GS; G ซมอ GM:GK (KO) กจ KK:GR (KR) กจ Q:JO (KL) กท G:GL
(KM) กจ O:G; K คร GG:KO (JG) สดด JQ:M (JK) กจ L:GQ (JQ) กจ J:O, GO; Q:GT
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"ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริสต์ทรง
โปรดท่านให้หายโรค จงลุกขึ! น
เกบ็ที นอนของท่านเถิด" ในทัน
ใดนั!นไอเนอัสได้ลุกขึ! น
35 ฝ่ายคนทั! งปวงที อยู่ ในเมือง
ลิดดาและที ราบชาโรนได้ เห็น
แล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้
เป็นเจ้า
โดรคสัฟื� นขึ� นมาจากความตาย
36 ในเมืองยัฟฟา มีหญิงคน
หนึ งเป็นศิษย์ชื อทาบิธา ซึ งแปล
ว่าโดรคัส หญิงคนนี! เคยกระทาํ
การอันเป็นคุณประโยชน์และให้
ทานมากมาย
37 ต่อมาระหว่างนั! นหญิงคนนี!
กป่็วยลงจนถึงแก่ความตาย เขา
จึงอาบนํ!า ศพวางไว้ในห้องชั! น
บน
38 เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมือง
ยัฟฟา พวกสาวกได้ยินว่าเปโตร
อยู่ที นั น จึงใช้ชายสองคนไปหา
ท่าน เชิญท่านมาหาเขาโดยเรว็
39 ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ! นไปกับเขา
เมื อถึงแล้วเขาพาท่านขึ! นไปใน
ห้องชั!นบน และบรรดาหญิงม่าย
ได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้
และชี! ให้ท่านดูเสื! อคลุมกับเสื! อ
ผ้าต่างๆซึ งโดรคัสทาํเมื อยังมี
ชีวิตอยู่
40 ฝ่ายเปโตรให้คนทั! งปวงออก
ไปข้างนอก และได้คุกเข่าลง
อธิษฐาน แล้วหันมายังศพนั! น

กล่าวว่า "ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ! น"
ทาบิธาก็ลืมตา เมื อเห็นเปโตร
จึงลุกขึ! นนั ง
41 ฝ่ายเปโตรยื นมือออกพยุง
เธอขึ! น จึงเรียกวิสุทธิชน
ทั! งหลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา
แล้วมอบหญิงที เป็นขึ! นนั! นให้
กับเขาทั!งหลาย
42 เหตุการณ์นั!นลือไปตลอดทั ว
เมืองยัฟฟา คนเป็นอันมากมา
เชื อถือองค์พระผู้เป็นเจ้า
43 ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ใน
เมืองยัฟฟาหลายวัน อยู่กับคน
หนึ งชื อซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง

โครเนลิอสัแสวงหาพระเจ้า

10
ยังมีชายคนหนึ ง ชื อ
โครเนลิอัส อาศัยอยู่ใน

เมืองซีซารียา เป็นนายร้อยอยู่
ในกองทหารที เรียกว่ากองอิตา-
เลีย
2เป็นคนมีศรัทธามาก คือท่าน
และทั! งครอบครัวเป็นคนยาํเกรง
พระเจ้า ท่านเคยให้ทานมาก
มายแก่ประชาชน และอธิษฐาน
ต่อพระเจ้าเสมอ
3เวลาประมาณบ่ายสามโมงนาย
ร้อยนั! นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่าง
คือเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ งของ
พระเจ้าเข้ามาหาท่านและกล่าว
แก่ท่านว่า "โครเนลิอัสเอ๋ย"
4และเมื อโครเนลิอัสเขม้นดูทูต
สวรรค์องค์นั! นด้วยความตกใจ

(JS) G พศด S:GO; อสย JJ:M; กจ GG:KG (JO) G ทธ K:GT; ทต J:L (JR) กจ G:GJ
(QT) มธ M:KS; มก S:QG-QK; ลก KK:QG; ยน GG:QJ (QK) ยน GG:QS (QJ) กจ GT:O
(G) กจ L:QT; KJ:KJ (K) กจ L:K; GT:KK, JS; GJ:GO, KO (J) กจ GT:JT; GG:GJ
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กลัว จึงถามว่า "นี เป็นประการ
ใด พระองค์เจ้าข้า" ทูตสวรรค์
จึงตอบท่านว่า "คาํอธิษฐานและ
ทานของท่านนั!น ได้ขึ! นไปเป็นที 
ระลึกถึงจาํเพาะพระพักตร์พระ
เจ้าแล้ว
5บัดนี! จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา
เชิญซีโมนที เรียกว่าเปโตรมา
6เปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ งชื อ
ซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง บ้าน
ของเขาอยู่ริมฝั งทะเล เปโตรจะ
บอกท่านว่าท่านควรจะทาํอะไร"
7 ครั! นทูตสวรรค์ ที ได้ พู ดกั บ
โครเนลิอัสไปแล้ว ท่านได้เรียก
คนใช้สองคนกับทหารคนหนึ ง
ซึ งเป็นคนมีศรัทธามาก ที เคย
ปรนนิบัติท่านเสมอ
8และเมื อโครเนลิอัสได้เล่าเหตุ
การณ์ทั! งปวงให้คนเหล่านั! นฟัง
แล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมือง
ยัฟฟา

เปโตรไดเ้ห็นนิมิต
9 วันรุ่งขึ! น คนเหล่านั! นกาํลัง
เดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้ว
ประมาณเวลาเที ยงวันเปโตรก็
ขึ! นไปบนหลั งคาบ้ านเพื อจะ
อธิษฐาน
10 ก็หิวอยากจะรับประทานอา-
หาร แต่ในระหว่างที เขายังจัด
อาหารอยู่ เปโตรได้เคลิ! มไป
11 และได้ เห็ นท้ องฟ้ าแหวก
ออกเป็นช่อง มีภาชนะอย่าง

หนึ งเหมือนผ้าผืนใหญ่ ผูกติด
กันทั! งสี มุมหย่อนลงมายังพื! น
โลก
12 ในนั! นมีสัตว์ ทุกอย่างที อยู่
บนแผ่นดิน คือสัตว์สี เท้า สัตว์
ป่า สัตว์เลื! อยคลานและนกที อยู่
ในท้องฟ้า
13 มีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่าน
ว่า "เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ! นฆ่ากิน
เถิด"
14 ฝ่ายเปโตรจึงทูลว่า "มิได้
พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิ งซึ ง
เป็นของต้องห้ ามหรือของมล
ทินนั! น ข้าพระองค์ไม่เคยได้
รับประทานเลย"
15 แล้วจึงมีพระสุรเสียงอีกเป็น
ครั!งที สองว่าแก่ท่านว่า "ซึ งพระ
เจ้าได้ทรงชาํระแล้ว อย่าว่าเป็น
ของต้องห้าม"
16 เห็ นอย่ างนั! นถึ งสามครั! ง
แล้วสิ งนั! นก็ถูกรับขึ! นไปอีกใน
ท้องฟ้า

เปโตรไปที,เมืองซีซารียา
17 เมื อเปโตรยังคิดสงสัยเรื อง
นิมิตที เห็นนั! นว่ามีความหมาย
อย่างไร ดูเถิด คนที โครเนลิอัส
ใช้ไปนั! น เมื อถามหาและพบ
บ้านของซี โมนแล้วก็มายืนอยู่
หน้าประตูรั!ว
18 และร้องถามว่า ซีโมนที เรียก
ว่าเปโตรอยู่ที นั นหรือไม่
19 เมื อเปโตรตริตรองเรื องนิ-

(S) กจ GG:GJ-GQ (O) กจ M:QJ; GG:GQ (M) กจ GT:M-JK; GG:S-GQ
(GG) อสค G:G; มธ J:GO; กจ R:SO; วว Q:G (GQ) ลนต GG:Q; พบญ GQ:J, R; อสค Q:GQ
(GS) มธ GS:GG; มก R:GM; กจ GT:KL; รม GQ:GQ; G คร GT:KS (GM) กจ GG:GK
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มิตนั! น พระวิญญาณก็ตรัสกับ
ท่านว่า "ดูเถิด ชายสามคนตาม
หาเจ้า
20 จงลุกขึ! นลงไปข้างล่างและไป
กับเขาเถิด อย่าลังเลใจเลย
เพราะว่าเราได้ใช้เขามา"
21 เปโตรจึ งลงไปหาคนเหล่ า
นั! นซึ งโครเนลิอัสได้ใช้มากล่าว
ว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นคนที ท่าน
มาหานั!น ท่านมาธุระอะไร"
22 เขาจึงตอบว่า "นายร้อยโคร-
เนลิอัส เป็นคนชอบธรรมและ
เกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมี
ชื อเสียงดีในบรรดาชาวยิว โคร-
เนลิอัสผู้นั! นได้รับคาํเตือนจาก
พระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริ-
สุทธิ4  ให้มาเชิญท่านไปที บ้าน
เพื อจะฟังถ้อยคาํของท่าน"

โครเนลิอสัและญาติพี,นอ้ง
ไดย้ินข่าวประเสริฐ

23 เปโตรจึงเชิญเขาให้ เข้ามา
หยุดพักอยู่ที นั น วันรุ่งขึ! นเปโตร
ก็ไปกับเขาและพวกพี น้องบาง
คนที เมืองยัฟฟากไ็ปด้วย
24 ล่วงมาอีกวันหนึ งเขาก็ไปถึง
เมืองซีซารียา โครเนลิอัสกาํลัง
คอยรับรองอยู่ และเชิญญาติ
พี น้องกับเพื อนสนิทให้มาประ-
ชุมกันอยู่แล้ว
25 ครั!นเปโตรเข้าไป โครเนลิอัส
ก็ต้อนรับเปโตร และหมอบที 
เท้ากราบไหว้ท่าน

26 ฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิ-
อัสให้ลุกขึ! นและกล่าวว่า "จงยืน
ขึ! นเถิด ข้าพเจ้ากเ็ป็นแต่มนุษย์
เหมือนกัน"
27 เมื อกาํลังสนทนากันอยู่ เป-
โตรจึงเข้าไปแลเห็นคนเป็นอัน
มากมาพร้อมกัน
28 จึ งกล่ าวแก่คนเหล่านั! นว่า
"ท่านทั! งหลายทราบแล้วว่า คน
ชาติ ยิวนั! นจะคบให้สนิทกับคน
ต่างชาติหรือเข้าเยี ยมก็เป็นที 
พระราชบัญญัติห้ามไว้ แต่พระ
เจ้าได้ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
ว่า ไม่ควรเรียกคนหนึ งคนใดว่า
เป็นที ห้ามหรือมลทิน
29 เหตุฉะนั!น เมื อท่านใช้คนไป
เรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็มาโดย
ไม่ขัด ข้าพเจ้าจึงขอถามว่าท่าน
เรี ยกข้ าพเจ้ ามาด้ วยประสงค์
อะไร"
30 โครเนลิอัสจึงตอบว่า "สี วัน
มาแล้ว ข้าพเจ้ากาํลังถืออดอา-
หารอยู่จนถึงเวลานี!  และประ-
มาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้
อธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า
ดูเถิด มีชายคนหนึ งยืนอยู่ตรง
หน้าข้าพเจ้าสวมเสื! อมันระยับ
31 ผู้นั!นได้กล่าวว่า `โครเนลิอัส
เอ๋ย คาํอธิษฐานของท่านนั!นทรง
สดับฟังแล้ว และทานของท่าน
นั! นก็เป็นที ระลึกถึงในสายพระ
เนตรของพระเจ้าแล้ว

(KT) กจ GS:R-M (KK) กจ KK:GK (KJ) กจ GT:QS; GG:GK
(KO) กจ GQ:GQ-GS; วว GM:GT (KL) ยน Q:M; GL:KL; กจ GT:GQ, JS; GG:J; กท K:GK
(JT) มธ KL:J; มก GO:S; กจ G:GT (JG) ดนล GT:GK; ฮบ O:GT
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32 เหตุฉะนั! น จงใช้คนไปยัง
เมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที เรียกว่า
เปโตรมา ผู้นั!นอาศัยอยู่ในบ้าน
ของซี โมนช่ างฟอกหนั งที ฝั ง
ทะเล ผู้นั! นเมื อมาถึงแล้วจะ
กล่าวแก่ท่าน'
33 ข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่าน
มาทันที ที ท่านมากด็ีแล้ว บัดนี!
พวกข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อ
พระพักตร์พระเจ้า เพื อจะฟังสิ ง
สารพัดซึ งพระเจ้าได้ตรัสสั งท่าน
ไว้"
34 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า "ข้าพ-
เจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่
ทรงเลือกหน้าผู้ใด
35 แต่คนใดๆในทุกชาติที เกรง
กลัวพระองค์และประพฤติตาม
ทางชอบธรรมก็เป็นที ชอบพระ
ทัยพระองค์
36 พระดาํรัสที พระเจ้าได้ทรง
ฝากไว้กับชนชาติอิสราเอล คือ
การประกาศข่าวดีเรื องสันติสุข
โดยพระเยซูคริสต์  (ผู้เป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทั!งปวง)

กิจการแห่งพระคริสต์
ผูไ้ดร้บัการเจิมโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ$

37 ข้าพเจ้ากล่าวว่า พระดาํรัส
นั! นท่านทั! งหลายก็รู้  คือเรื อง
ที ได้ เล่ ากันตั! งแต่ ต้นที แคว้น
กาลิลี ไปจนตลอดทั วแคว้น
ยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาที 

ยอห์นได้ประกาศนั!น
38 คือเรื องพระเยซูชาวนาซา-
เร็ธว่า พระเจ้าได้ทรงเจิมพระ
องค์ ด้วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ4
และด้ วยฤทธานุ ภาพอย่ างไร
และพระเยซูเสด็จไปกระทาํคุณ
ประโยชน์และรักษาบรรดาคน
ซึ งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วย
ว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกั บพระ
องค์

คําพยานเกี,ยวกบัพระคริสต์
39 เราทั! งหลายเป็ นพยานถึ ง
กิจการทั! งปวงซึ งพระองค์ทรง
กระทาํในแผ่นดินของชนชาติยิว
และในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์
นั! นเขาได้ฆ่าและแขวนไว้ที ต้น
ไม้
40 ในวันที สามพระเจ้าได้ทรง
ให้พระองค์คืนพระชนม์และทรง
ให้ปรากฏ
41 มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั ว
ไป แต่ทรงปรากฏแก่เหล่าพวก
พยานซึ งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้
แต่ก่อน คือทรงปรากฏแก่พวก
เราที ได้ รับประทานและดื มกับ
พระองค์ เมื อพระองค์ทรงคืน
พระชนม์แล้ว
42 พระองค์ ทรงสั งให้ เราทั! ง
หลายประกาศแก่คนทั! งปวงและ
เป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั! ง
พระองค์ไว้ เป็นผู้ พิพากษาทั! ง
คนเป็นและคนตาย

(JQ) พบญ GT:GR (JS) สดด GS:G-K; อฟ K:GJ (JO) อสย SR:GM; รม GT:GK
(JR) ลก Q:GQ (JL) มธ Q:KJ; ลก Q:GL; ยน J:K; L:KM (JM) กจ G:L; K:KJ
(QT) กจ K:KQ (QG) ลก KQ:JT, QG; ยน GQ:GR (QK) มธ KL:GM; ยน S:KK; G ปต Q:S
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43 ศาสดาพยากรณ์ ทั! งหลาย
ย่อมเป็นพยานถึ งพระองค์ ว่ า
ผู้ ใดที เชื อถือในพระองค์นั! นจะ
ได้ รับการทรงยกความผิดบาป
ของเขา เพราะพระนามของพระ
องค์"

คนที,เชื,อไดร้บัความรอด
และประกอบดว้ย

พระวิญญาณ
44 เมื อเปโตรยังกล่าวคาํเหล่า
นั! นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ4 ก ็
เสด็จลงมาสถิตกับคนทั! งปวงที 
ฟังพระวจนะนั!น
45 ฝ่ายพวกที ได้ เข้าสุหนัตซึ ง
เชื อถือแล้ว คือคนที มาด้วยกัน
กับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะ
ว่าของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ4 ได้ลงมาบนคนต่างชาติ
ด้วย
46 เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั! น
พูดภาษาต่างๆและยกย่องสรร-
เสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถาม
ว่า
47 "ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี!
ที ได้ รั บพระวิญญาณบริ สุ ทธิ4
เหมือนเรา โดยมิให้เขารับ
บัพติศมาด้วยนํ!าได้"
48 เปโตรจึงสั งให้ เขารับบัพ-
ติศมาในพระนามขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และเขาทั!งหลายได้ขอ
ให้เปโตรยับยั! งอยู่กับเขาอีกสอง
สามวัน

เปโตรใหเ้หตุผลถึง
การที,ท่านไปหาคนต่างชาติ

11
ฝ่ ายพวกอั ครสาวกกั บ
พี น้ องทั! งหลายที อยู่ ใน

แคว้นยูเดียได้ยินว่า คนต่าง
ชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้า
เหมือนกัน
2 เมื อเปโตรขึ! นไปยังกรุงเยรู-
ซาเล็มแล้ว พวกที เข้าสุหนัตจึง
ต่อว่าท่าน
3 ว่า "ท่านไปหาคนที ไม่ได้เข้า
สุหนัต และรับประทานอาหาร
กับเขา"
4แต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟัง
ตั! งแต่ต้นเป็นลาํดับมาว่า
5"เมื อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟา
และกาํ ลั งอธิ ษฐานก็ เคลิ! มไป
แล้วนิมิตเห็นภาชนะอย่างหนึ ง
เหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมา
ทั!งสี มุมจากฟ้ามายังข้าพเจ้า
6 ครั! นข้ าพเจ้ าเขม้ นดู ผ้ านั! น
ข้ าพเจ้ าได้ พินิ จพิจารณาก็ได้
เห็นสัตว์สี เท้าของแผ่นดิน กับ
สัตว์ป่า สัตว์เลื! อยคลาน และนก
ที อยู่ในท้องฟ้า
7แล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียง
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เปโตรเอ๋ย
จงลุกขึ! น ฆ่ากินเถิด'
8แต่ข้าพเจ้าทูลว่า `หามิได้
พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิ งของ
ซึ งต้องห้ามหรือซึ งเป็นมลทิน
ยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลย'

(QJ) ศคย GJ:G; กจ GJ:JL-JM; กท J:KK (QQ) กจ Q:JG (QS) กจ GT:KJ; GG:GL
(QR) กจ K:Q; GT:QQ; GG:GR; GS:L (QL) กจ K:JL; G คร G:GQ-GR (K) กจ GT:QS
(J) กจ GT:KL; กท K:GK (Q) ลก G:J (S) กจ GT:M
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9แต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้า
ครั!งที สองว่า `ซึ งพระเจ้าได้ทรง
ชาํระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นของ
ต้องห้าม'
10 เป็ นอย่ างนั! นถึ งสามครั! ง
แล้วสิ งนั! นทั! งสิ! นก็ถูกรับขึ! นไป
บนฟ้าอีก
11 ดูเถิด ในทันใดนั! นมีชาย
สามคนมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านที 
ข้าพเจ้าอยู่ รับใช้มาจากเมือง
ซีซารียามาหาข้าพเจ้า
12 พระวิญญาณจึงสั งให้ข้าพเจ้า
ไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลย และ
พวกพี น้องทั! งหกคนนี! ได้ไปกับ
ข้าพเจ้าด้วย เราทั! งหลายจึงเข้า
ไปในบ้านของผู้นั!น
13 ผู้ นั! นจึงกล่าวแก่พวกเราว่า
ตั วท่ านได้ เห็นทูตสวรรค์องค์
หนึ งยืนอยู่ในบ้านของท่าน และ
บอกท่านว่า `จงใช้คนไปยังเมือง
ยัฟฟา เชิญซีโมนที เรียกว่า
เปโตรมา
14 เปโตรนั!นจะกล่าวให้ท่านฟัง
เป็นถ้อยคาํซึ งจะให้ท่านกับทั! ง
ครอบครัวของท่านรอด'
15 เมื อข้าพเจ้าตั! งต้นกล่าวข้อ
ความนั! น พระวิญญาณบริสุทธิ4
ก ็เสด็จมาสถิตกับเขาทั! งหลาย
เหมือนได้เสดจ็ลงมาบนพวกเรา
ในตอนต้นนั!น
16 แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึ งคาํ
ตรัสขององค์พระผู้ เป็นเจ้าซึ ง

พระองค์ตรัสไว้ว่า `ยอห์นให้รับ
บัพติศมาด้วยนํ!าก็จริง แต่ท่าน
ทั! งหลายจะรั บบัพติ ศมาด้ วย
พระวิญญาณบริสุทธิ4 '
17 เหตุฉะนั!น ถ้าพระเจ้าได้ทรง
โปรดประทานของประทานแก่
เขาเหมือนแก่เราทั! งหลาย ผู้
ที ได้ เชื อในพระเยซู คริสต์ เจ้ า
ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที จะขัดขืน
พระเจ้าได้"
18 ครั! นคนทั! งหลายได้ ยิ นคาํ
เหล่านั! นก็นิ งอยู่ แล้วได้สรร-
เสริญพระเจ้าว่า "พระเจ้าได้ทรง
โปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจ
ใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย"
เหล่าสาวกไดชื้,อว่า คริสเตียน
เป็นครั� งแรกที,เมืองอนัทิโอก

19 ฝ่ ายคนทั! งหลายที กระจั ด
กระจายไปเพราะการเคี ยวเข็ญ
เนื องจากสเทเฟน กพ็ากันไปยัง
เมืองฟีนิเซีย เกาะไซปรัส และ
เมืองอันทิโอก และไม่ได้กล่าว
พระวจนะแก่ ผู้ ใดนอกจากแก่
ยิวพวกเดียว
20 และมีบางคนในพวกเขาเป็น
ชาวเกาะไซปรั สกั บชาวไซรี น
เมื อมายั งเมื องอั นทิ โอกก็ได้
กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื อง
พระเยซูเจ้าแก่พวกกรีกด้วย
21 และพระหัตถ์ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขา   คน
เป็นอันมากได้เชื อและกลับมา

(GK) ยน GO:GJ; กจ GT:GM, KJ; GS:R (GJ) กจ GT:JT (GS) กจ K:G-Q; GS:R-M
(GO) อสย QQ:J; มธ J:GG; มก G:L; ยน G:KO; กจ G:S (GR) กจ GT:QR (GL) รม GT:GK
(GM) กจ L:G, Q (KT) กจ O:G; M:KM (KG) ลก G:OO; กจ K:QR; M:JS; GQ:G
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หาองค์พระผู้เป็นเจ้า
22 ข่าวนี! ก ็เล่าลือไปยังคริสต-
จักรในกรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงใช้
บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิ-
โอก
23 เมื อบารนาบั สมาถึ งแล้ ว
และได้เห็นพระคุณของพระเจ้า
ก็ปีติยินดี จึงได้เตือนคนเหล่า
นั! นให้ตั! งมั นคงติดสนิทอยู่กับ
องค์พระผู้เป็นเจ้า
24 บารนาบัสเป็นคนดี ประ-
กอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4
และความเชื อ จาํนวนคนเป็น
อันมากก็เพิ มเข้ากับองค์พระผู้
เป็นเจ้า
25 บารนาบัสได้ไปที เมืองทาร์-
ซัสเพื อตามหาเซาโล
26 เมื อพบแล้วจึงพาเขามายัง
เมืองอันทิโอก ต่อมาท่านทั! ง
สองได้ประชุมกันกับคริสตจักร
ตลอดปีหนึ ง ได้สั งสอนคนเป็น
อันมากและในเมืองอันทิโอกนั น
เอง พวกสาวกได้ชื อว่า คริส-
เตียน เป็นครั!งแรก

อากาบสัพยากรณถ์ึง
การกนัดารอาหาร

27 คราวนี! มีพวกศาสดาพยา-
กรณ์ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะ
ไปยังเมืองอันทิโอก
28 ฝ่ายผู้หนึ งในจาํนวนนั! นชื อ
อากาบัส ได้ลุกขึ! นกล่าวโดยพระ
วิญญาณว่าจะบังเกิดการกันดาร

อาหารมากยิ งทั วแผ่นดิ นโลก
การกันดารอาหารนั! นได้บังเกิด
ขึ! นในรัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร์
29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจ
กันว่า จะถวายตามกาํลังฝากไป
ช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี น้องที 
อยู่ในแคว้นยูเดีย
30 เขาจึงได้ทาํดังนั! น และฝาก
ไปกับบารนาบัสและเซาโลเพื อ
นาํไปให้พวกผู้ปกครอง

กษตัริยเ์ฮโรดฆ่ายากอบ
และตั� งใจที,จะประหารเปโตร

12
แล้วคราวนั!นกษัตริย์เฮ-
โรดได้เหยียดพระหัตถ์

ออกทาํร้ายบางคนในคริสตจักร
2ท่ านได้ ฆ่ ายากอบพี ชายของ
ยอห์นด้วยดาบ
3เมื อท่านเห็นว่าการนั! นเป็นที 
ชอบใจพวกยิว ท่านก็จับเปโตร
ด้วย (นี เป็นระหว่างเทศกาล
ขนมปังไร้เชื! อ)
4 เมื อจับเปโตรแล้วจึงให้จาํคุก
ให้ทหารสี หมู่ ๆละสี คนคุมไว้
ตั! งใจว่า เมื อสิ! นเทศกาลอีส-
เตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คน
ทั!งหลาย

การประชุมอธิษฐาน
ทูตสวรรคไ์ดป้ล่อย

เปโตรจากคุก
5เพราะฉะนั! นเปโตรจึงถูกจาํไว้
ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษ-
ฐานต่อพระเจ้าเพื อเปโตรโดย

(KK) กจ Q:JO; M:KR (KJ) กจ GJ:QJ; GQ:KK (KQ) กจ S:GQ; O:S (KS) กจ M:GG, JT
(KR) กจ K:GR; G คร GK:KL; อฟ Q:GG (KL) กจ GL:K (KM) รม GS:KO; G คร GO:G
(JT) กจ GK:KS (K) มธ Q:KG; KT:KJ (J) อพย GK:GS; KJ:GS; กจ KT:O (Q) ยน KG:GL

 44_act.pub 
 page 32

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2203 กิจการ GK

ไม่หยุด
6ในคืนวันนั!นเอง ครั!นเฮโรดจะ
พาเปโตรออกมา เปโตรนอน
หลับอยู่ระหว่างทหารสองคน มี
โซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยาม
เฝ้าอยู่หน้าประตูคุก
7ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์
พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมี
แสงสว่างส่องเข้ามาในคุก ทูต
องค์นั! นจึงกระตุ้ นเปโตรที สีข้าง
ให้ตื นขึ! นแล้วว่า "จงลุกขึ! น
เร็วๆ" โซ่นั! นก็หลุดตกจากมือ
ของเปโตร
8ทูตสวรรค์องค์นั! นจึงสั งเปโตร
ว่า "จงคาดเอวและสวมรองเท้า"
เปโตรก็ทาํตาม ทูตองค์นั! นจึง
สั งเปโตรว่า "จงห่มผ้าและตาม
เรามาเถิด"
9เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู้
ว่า การซึ งทูตสวรรค์ทาํนั! นเป็น
ความจริง แต่คิดว่าได้เห็นนิมิต
10 เมื อออกไปพ้นทหารยามชั! น
ที หนึ งและที สองแล้ว ก็มาถึง
ประตู เหล็กที จะเข้าไปในเมือง
ประตู นั! นก็เปิดเองให้ท่ านทั! ง
สอง ท่านจึงออกไปเดินตาม
ถนนแห่งหนึ ง และในทันใดนั!น
ทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจาก
เปโตร
11 ครั! นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่า
"เดี^ยวนี! ข้าพเจ้ารู้แน่ว่า องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าได้ทรงใช้ ทูตสวรรค์

ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้
พ้นจากพระหัตถ์ของเฮโรด และ
พ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว"
12 เมื อเปโตรคิดอย่างนั! นแล้ว
กม็าถึงบ้านของมารีย์มารดาของ
ยอห์นผู้มีชื ออีกว่า มาระโก ที 
นั นมีหลายคนได้ประชุมอธิษ-
ฐานกันอยู่
13 พอเปโตรเคาะประตูรั! ว มี
หญิงสาวคนหนึ งชื อโรดามาฟัง
14 เมื อจาํ ได้ ว่ าเป็นเสี ยงของ
เปโตร เพราะความยินดีก็ยังไม่
เปิดประตู แต่วิ งเข้าไปบอกว่า
เปโตรยืนอยู่หน้าประตู
15 คนทั! งหลายจึงพูดกับหญิง
นั!นว่า "เจ้าเป็นบ้า" แต่หญิงคน
นั! นยืนยันว่าเป็นอย่างนั! นจริง
เขาทั! งหลายจึงว่า "เป็นทูต
สวรรค์ประจาํตัวเปโตร"
16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตู
อยู่ เมื อเขาเปิดประตูเห็นท่าน
กอ็ัศจรรย์ใจ
17 แต่ เปโตรโบกมือให้ เขานิ ง
และเล่าให้เขาฟังถึงเรื องที องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงพาท่ าน
ออกจากคุกอย่างไร แล้วท่านสั ง
ว่า "จงไปบอกเรื องนี! แก่ยากอบ
กับพวกพี น้องให้ทราบ" เปโตร
จึงออกไปเสียที อื น
18 แล้วครั!นรุ่งเช้า พวกทหารก็
ขวัญหนีดีฝ่อมิใช่น้อย เปโตร
หายไปไหนหนอ

(R) กจ S:GM (M) สดด GKO:G; กจ GT:J, GR; GG:S (GT) กจ S:GM; GO:KO
(GG) โยบ S:GM; สดด JJ:GL-GM; ดนล J:KL; O:KK; K คร G:GT; ฮบ G:GQ; K ปต K:M
(GK) กจ Q:KJ; K ทธ Q:GG (GS) ปฐก QL:GO; มธ GL:GT (GR) กจ GJ:GO; GM:JJ
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19 เมื อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบ
จึงไต่สวนพวกทหารยามและรับ
สั งให้ฆ่าเสีย ฝ่ายเฮโรดก็ออก
จากแคว้นยูเดีย ลงไปพักอยู่ที 
เมืองซีซารียา

กษตัริยเ์ฮโรดสิ� นพระชนม์
20 ฝ่ายเฮโรดกริ! วชาวเมืองไทระ
และเมืองไซดอน แต่ชาวเมือง
นั! นได้พากันมาหาท่าน เมื อ
ได้ เอาใจบลั สทั สกรมวั งของ
กษัตริย์แล้ว จึงได้ขอกลับเป็น
ไมตรีกันอีก เพราะว่าเมืองของ
เขาต้องอาศัยอาหารเลี! ยงชีพ
จากแผ่นดินของกษัตริย์นั!น
21 เมื อถึงวันนัด เฮโรดทรง
เครื องกษัตริย์เสด็จประทับบน
ราชบัลลังก์ แล้วมีพระราชดาํรัส
แก่เขา
22 คนทั! งหลายจึ ง ร้ องขึ! น ว่ า
"เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่
เสียงมนุษย์"
23 ในทันใดนั!น ทูตสวรรค์ของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าให้ท่านเกิด
โรคร้าย เพราะท่านมิได้ถวาย
เกียรติยศแด่พระเจ้า แล้วก็มี
ตัวหนอนกัดกินร่างกายของท่าน
จนถึงแก่พิราลัย
24 แต่พระวจนะของพระเจ้าก็
ยังแผ่เจริญมากขึ! น
25 ฝ่ายบารนาบัสกับเซาโล เมื อ
ได้ทาํภารกิจที รับมอบหมายสาํ-
เร็จแล้ว จึงจากกรุงเยรูซาเล็ม

กลับไป พายอห์นผู้มีชื ออีกว่า
มาระโกไปด้วย

พระวิญญาณบริสุทธิ$ ทรง
เรียกเซาโลกบับารนาบสั

13
คราวนั! นในคริสตจักรที 
อยู่ในเมืองอันทิโอก มี

บางคนที เป็ นผู้ พยากรณ์และ
อาจารย์ มีบารนาบัส สิเมโอนที 
เรียกว่านิเกอร์ กับลูสิอัสชาว
เมืองไซรีน มานาเอน ผู้ได้รับ
การเลี! ยงดูเติบโตขึ! นด้วยกันกับ
เฮโรดเจ้าเมือง และเซาโล
2 เมื อคนเหล่านั! นกาํลั งรับใช้
องค์พระผู้ เป็นเจ้ าและถื ออด
อาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ4
ได้ตรัสสั งว่า "จงตั! งบารนาบัส
กั บเซาโลไว้สาํหรับการซึ งเรา
เรียกให้เขาทาํนั!น"
3เมื อถืออดอาหารและอธิษฐาน
และวางมื อบนบารนาบั สกั บ
เซาโลแล้ว เขากใ็ช้ท่านไป
4เหตุฉะนั!น ท่านทั!งสองที ได้รับ
ใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ4 จึงลง
ไปเมืองเซลูเคีย และได้แล่นเรือ
จากที นั นไปยังเกาะไซปรัส
5ครั!นมาถึงเมืองซาลามิส ท่าน
ได้ประกาศพระวจนะของพระ
เจ้ าในธรรมศาลาของพวกยิ ว
ยอห์นกอ็ยู่ช่วยด้วย

เอลีมาสโตเ้ถียงกบัเปาโล
และไดก้ลายเป็นคนตาบอดไป
6 เมื อได้เดินตลอดเกาะนั! นไป

(KT) G พกษ S:GG; อสร J:R (KJ) G ซมอ KS:JL; K ซมอ KQ:GO (KQ) อสย SS:GG
(KS) กจ GG:JT (G) กจ GG:KK; รม GO:KG (K) กดว L:GQ; มธ M:JL; กจ M:GS; ฮบ S:Q
(J) กจ O:O (Q) กจ Q:JO (S) กจ GK:KS; GJ:QO; GS:JR (O) กจ L:M
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ถึงเมืองปาโฟสแล้ว กไ็ด้พบคน
หนึ งเป็นคนทาํเวทมนตร์ เป็นผู้
ทาํนายเท็จ เป็นพวกยิวชื อว่า
บารเยซู
7อยู่กับผู้ ว่าราชการเมือง ชื อ
เสอร์จีอัสเปาโล เป็นคนฉลาด
รอบรู้ ผู้ว่าราชการเมืองจึงเชิญ
บารนาบัสกับเซาโลมา ปรารถนา
จะฟังพระวจนะของพระเจ้า
8 แต่ เอลี มาสคนทาํ เวทมนตร์
(เพราะชื อของเขามีความหมาย
อย่างนั! น) ได้คัดค้านขัดขวาง
บารนาบัสกับเซาโล หวังจะไม่
ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื อ
9แต่เซาโล (ที มีชื ออีกว่าเปาโล)
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ-
สุทธิ4 เขม้นดูเอลีมาส
10 และพูดว่า "โอ เจ้าเป็นคน
เต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุก
อย่าง ลูกของพญามาร เป็นศัตรู
ต่อบรรดาความชอบธรรม เจ้า
จะไม่หยุดพยายามทาํทางตรง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขวไป
หรือ
11 ดูเถิด บัดนี! พระหัตถ์ของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าก็อยู่ บนเจ้า
เจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวง
อาทิตย์จนถึงเวลากาํหนด" ทัน
ใดนั! นความมืดมั วก็บังเกิดแก่
เอลีมาส เอลีมาสจึงคลาํหาคน
ให้จูงมือไป
12 ครั!นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็น

เหตุการณ์ที เกิดขึ! นนั!นจึงเชื อถือ
และอั ศจรรย์ใจด้วยพระดาํ รัส
สอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า
13 แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็
แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไป
ยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟี-
เลีย ยอห์นได้ละพวกนั!นไว้แล้ว
กลับมายังกรุงเยรูซาเลม็
เปาโลเทศนาที,เมืองอนัทิโอก

ในแควน้ปิสิเดีย
14 แต่ พวกนั! นเดิ นทางต่ อไป
จากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิ-
โอกในแคว้นปิสิเดีย แล้วได้เข้า
ไปนั งลงในธรรมศาลาในวันสะ-
บาโต
15 เมื ออ่านพระราชบัญญัติกับ
คาํ ของศาสดาพยากรณ์ แล้ ว
บรรดานายธรรมศาลาจึงใช้คน
ไปบอกเปาโลกั บบารนาบัสว่ า
"ท่านพี น้องทั! งหลาย ถ้าท่านมี
คาํกล่าวเตือนสติแก่คนทั! งปวงก็
เชิญกล่าวเถิด"
16 ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ! นโบกมือ
แล้วกล่าวว่า "ท่านที เป็นชนชาติ
อิ สราเอลและท่ านทั! งหลายที 
เกรงกลัวพระเจ้า จงฟังเถิด
17 พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล
นี! ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเรา
ไว้ และได้ให้เขาเจริญขึ! นครั! ง
เมื อยังเป็นคนต่างด้าวในประ-
เทศอียิปต์ และได้ทรงนาํเขา
ออกจากประเทศนั!นด้วยพระกร

(L) อพย R:GG; K ทธ J:L (M) กจ K:Q; Q:L (GT) มธ GJ:JL; ยน L:QQ; G ยน J:L
(GG) อพย M:J; G ซมอ S:O; โยบ GM:KG; สดด JK:Q (GJ) กจ GS:JL (GQ) กจ GO:GJ
(GS) ลก Q:GO; ฮบ GJ:KK (GO) กจ GT:JS (GR) อพย O:G; พบญ R:O-L; กจ R:GR
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อันทรงฤทธิ4
18 พระองค์ ได้ ทรงอดทนต่ อ
ความประพฤติ ของเขาในถิ น
ทุรกันดารประมาณสี สิบปี
19 เมื อพระอง ค์ ได้ ทรงล้ าง
ผลาญชนเจ็ดชาติออกเสียจาก
แผ่นดินคานาอันแล้ว พระองค์
ก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติ
เหล่านั!นให้เขาโดยการจับสลาก
20 ภายหลังพระองค์ทรงประ-
ทานพวกผู้ วินิจฉัยแก่เขา เป็น
เวลาประมาณสี ร้อยห้าสิบปี จน
ถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์
21 คราวนั! นเขาทั! งหลายได้ขอ
ให้มีกษัตริย์ พระเจ้าจึงได้
ทรงประทานซาอูลบุตรชายคีช
จากตระกู ลเบนยามิ นให้ เป็ น
กษัตริย์ครบสี สิบปี
22 ครั!นถอดซาอูลแล้ว พระองค์
ได้ทรงตั! งดาวิดขึ! นเป็นกษัตริย์
ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าว
ถึงดาวิดว่า `เราได้พบดาวิดบุตร
ชายของเจสซี เป็นคนที เราชอบ
ใจ เป็นผู้ที จะทาํให้ความประ-
สงค์ของเราสาํเรจ็ทุกประการ'
23 จากเชื! อสายของดาวิด พระ
เจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอด
คือพระเยซูเกิดขึ! นแก่ชาติอิส-
ราเอลตามพระสัญญาของพระ
องค์
24 ก่ อนที พระองค์ เสด็ จมา
ยอห์นได้ประกาศบัพติศมาอัน

สาํ แดงการกลั บใจใหม่ ให้ แก่
บรรดาชนชาติอิสราเอล
25 เวลาที ยอห์นทาํการตามหน้า
ที ของตนเกือบจะสาํเรจ็ ท่านจึง
ถามว่า `ท่านทั!งหลายคิดเห็นว่า
ข้าพเจ้าคือผู้ใด ข้าพเจ้าเป็น
พระองค์นั! นหามิได้ แต่ดูเถิด
จะมีพระองค์ผู้หนึ งมาภายหลัง
ข้าพเจ้า ซึ งข้าพเจ้าไม่คู่ควร
จะแก้สายรัดฉลองพระบาทของ
พระองค์'
26 ท่านพี น้องทั! งหลาย ผู้สืบ
เชื! อสายของอับราฮัม และ
ผู้ ใดในพวกท่ านซึ งเกรงกลั ว
พระเจ้า ข่าวเรื องความรอดนี! ได้
ทรงประทานมาถึงท่านทั! งหลาย
แล้ว
27 ฝ่ ายชาวกรุ งเยรูซาเล็มกั บ
พวกขุนนางมิ ได้ รู้ จักพระองค์
หรือเข้าใจคาํของศาสดาพยา-
กรณ์ทั!งหลาย ซึ งเคยอ่านกันทุก
วันสะบาโต จึงทาํให้สาํเร็จตาม
คาํเหล่านั! นโดยพิพากษาลงโทษ
พระองค์
28 ถึ งแม้ ว่ ามิ ได้พบความผิด
ประการใดในพระองค์ที ควรจะ
ให้ตาย พวกเขายังขอปีลาตให้
ปลงพระชนม์พระองค์เสีย
29 ครั! นทาํ จนสาํ เร็จทุ กอย่ าง
ตามซึ งมีเขียนไว้แล้วว่าด้วยพระ
องค์ เขาจึงเชิญพระศพของพระ
องค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐาน

(GL) อพย GO:JS; กดว GQ:JQ (GM) พบญ R:G (KT) วนฉ K:GO (KG) G ซมอ L:S
(KK) G ซมอ GS:KJ; สดด LM:KT (KJ) สดด GJK:GG (KQ) มธ J:G (KS) มธ J:GG
(KO) อสย SS:G; มธ GT:O (KR) ลก KJ:JQ (KL) มธ KR:KK (KM) มธ KR:SR-OG
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ไว้ในอุโมงค์
30 แต่ พระเจ้ าได้ ทรงให้ พระ
องค์คืนพระชนม์
31 พระองค์ทรงปรากฏแก่คน
ทั! งหลายที ตามพระองค์ จาก
แคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เป็นหลายวัน บัดนี! คนเหล่า
นั! นเป็นพยานข้ างพระองค์แก่
คนทั!งหลาย
32 เรานาํข่าวประเสริฐนี! มาแจ้ง
แก่ท่านทั! งหลายว่า พระสัญญา
ซึ งทรงประทานแก่บรรพบุ รุษ
ของเรา
33 พระเจ้าได้ทรงให้สาํเร็จตาม
นั!นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคน
เหล่านั! น คือในการที พระองค์
ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์
เหมือนมีคาํเขียนไว้ในหนังสือ
สดุดีบทที สองว่า `ท่านเป็นบุตร
ของเรา วนันี) เราไดใ้หก้าํเนิดแก่
ท่านแลว้'
34 ส่วนข้อที พระเจ้าได้ทรงให้
พระองค์คืนพระชนม์ มิให้กลับ
เปื อยเน่าอีกเลย พระองค์จึง
ตรัสอย่างนี! ว่า `เราจะให้ความ
เมตตาอันแน่นอนของเราซึ	งได ้
สญัญาไวก้บัดาวิดใหแ้ก่ท่าน'
35 เพราะพระองค์ ตรั สไ ว้ ใน
สดุดีอื นว่า `พระองค์จะไม่
ทรงให้องค์บริสุทธิ6 ของพระองค์
เปื	 อยเน่าไป'
36 ฝ่ายดาวิดเมื อได้ปฏิ บัติใน

คราวอายุของท่านตามพระทัย
ของพระเจ้า และได้ล่วงหลับไป
แล้ว และต้องฝังไว้กับบรรพ-
บุรุษของท่าน กเ็ปื อยเน่าไป
37 แต่ พระองค์ซึ งพระเจ้ าได้
ทรงให้เป็นขึ! นมานั!น มิได้ประ-
สบความเปื อยเน่าเลย
38 เหตุฉะนั! น ท่านพี น้องทั! ง
หลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระ
องค์นั! นแหละจึงได้ประกาศการ
ยกความผิดแก่ท่านทั!งหลาย
39 และโดยพระองค์นั!น ทุกคน
ที เชื อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ ง
จะพ้นไม่ได้โดยพระราชบัญญัติ
ของโมเสส
40 เหตุฉะนั! น จงระวังให้ดี
เกลือกว่า คาํซึ งพวกศาสดา
พยากรณ์ได้กล่าวไว้นั! นจะได้แก่
ท่านทั!งหลาย คือว่า
41 `ดูก่อน ให้เจา้ทั )งหลายผู ้
ประมาทหมิ	 น ประหลาดใจและ
ถึงพินาศ ดว้ยว่าเรากระทําการ
ในกาลสมัยของเจา้ เป็นการที	
แม ้แต่มีผู ้มาบอกแลว้ เจา้ก็จะ
ไม่เชื 	อเลย'"
42 เมื อพวกยิวได้ออกไปจาก
ธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติ
ก็อ้ อนวอนให้ประกาศคาํเหล่า
นั!นให้เขาฟังในวันสะบาโตหน้า
43 ครั! นคนที ประชุมกันนั! นต่าง
คนต่ างไปจากธรรมศาลาแล้ ว
พวกยิวหลายคนกับคนเข้าจารีต

(JT) มธ KL:O (JG) มธ KL:GO; กจ G:J, GG; G คร GS:S-L (JK) ปฐก J:GS
(JJ) สดด K:R; ฮบ G:S (JQ) อสย SS:J (JS) สดด GO:GT; กจ K:KR (JO) กจ K:KM
(JL) ยรม JG:JQ (JM) อสย SJ:GG; ยน J:GO (QT) ฮบก G:S (QJ) กจ GG:KJ; ทต K:GG
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ที เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโล
และบารนาบัสไป ท่านทั!งสองจึง
พูดกับเขา ชวนให้เขาตั! งมั นคง
อยู่ในพระคุณของพระเจ้า

พวกยิวไม่พอใจที,เปาโล
เทศนาแก่คนต่างชาติ

44 ครั! นถึงวันสะบาโตหน้า คน
เกือบสิ! นทั! งเมืองได้ประชุมกัน
ฟังพระวจนะของพระเจ้า
45 แต่ เมื อพวกยิวเห็นคนมาก
มายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ ง ได้พูด
คัดค้านคาํของเปาโลถึงโต้แย้ง
กับพูดคาํสบประมาท
46 แล้วเปาโลกับบารนาบัสมีใจ
กล้า ได้กล่าวว่า "จาํเป็นที จะ
ต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้า
ให้ท่านทั!งหลายฟังก่อน แต่เมื อ
ท่ านทั! งหลายปัดเสี ยและตั ด
สินว่าตนไม่สมควรที จะได้ชี วิต
นิรันดร์ ดูเถิด พวกเราจะบ่าย
หน้าไปหาคนต่างชาติ
47 ด้ วยองค์พระผู้ เป็นเจ้ าได้
ตรัสสั งเราอย่างนี! ว่า `เราไดต้ั )ง
เจา้ไวใ้ห้เป็นความสว่างของคน
ต่างชาติ เพื	อเจา้จะเป็นเหตุให้
คนทั )งหลายรอด ถึงที	สุดปลาย
แผ่นดินโลก'"
48 ฝ่ายคนต่างชาติ เมื อได้ ยิน
อย่างนั! นก็มีความยินดี และได้
สรรเสริญพระวจนะขององค์พระ
ผู้ เป็นเจ้า และคนทั! งหลายที 
ทรงหมายไว้แล้วเพื อให้ได้ชีวิต

นิรันดร์กไ็ด้เชื อถือ
49 พระวจนะขององค์พระผู้เป็น
เจ้าจึงแพร่ไปตลอดทั วเขตแดน
นั!น

ฝ่ายตรงขา้มไดข้บัไล่เปาโล
และบารนาบสัไปเสีย

50 แต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมี
ศักดิ4ที ถือพระเจ้า กับทั!งผู้ชายที 
เป็นใหญ่ในเมื องนั! นให้ เคี ยว
เขญ็ และไล่เปาโลกับบารนาบัส
ออกจากเมืองของเขา
51 ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสจึง
สะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่าน
ออกเพื อต่อว่าพวกเขา แล้วกไ็ป
ยังเขตเมืองอิโคนียูม
52 แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้ วย
ความชื นชมยินดีและด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ4

  เปาโลที,เมืองอิโคนียูม
เมืองลิสตรา และเมืองเดอรบ์ี

14
ต่อมา ที เมืองอิโคนียูม
เปาโลกับบารนาบัสได้

เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว
กล่าวสั งสอนเป็นที จับใจจนพวก
ยิวและชนชาติกรีกเป็นอันมาก
ได้เชื อถือ
2แต่พวกยิวที ไม่ เชื อก็ยุยงคน
ต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวก
พี น้อง
3 เหตุฉะนั! น ฝ่ายท่านทั! งสอง
คอยอยู่ที นั นนาน มีใจกล้ากล่าว
ในพระนามขององค์พระผู้ เป็น

(QS) กจ GL:O; G ปต Q:Q (QO) อพย JK:GT; พบญ JK:KG (QR) อสย QK:O; ลก K:JK
(QL) กจ K:QR (ST) กจ R:SK; K ทธ J:GG (SG) มธ GT:GQ; มก O:GG; ลก M:S
(SK) มธ S:GK; ยน GO:KK (G) ยน R:JS; กจ GL:Q (J) มก GO:KT; กจ Q:KM; ฮบ K:Q
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เจ้า และพระองค์ได้ทรงรับรอง
พระดาํรัสแห่งพระคุณของพระ
องค์ โดยทรงโปรดให้ท่านทั! ง
สองทาํ หมายสาํ คั ญและการ
มหัศจรรย์ได้
4แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็น
สองพวก พวกหนึ งอยู่ฝ่ายพวก
ยิว   และอีกพวกหนึ งอยู่ฝ่าย
อัครสาวก
5เมื อทั! งคนต่างชาติและพวกยิว
พร้อมกับพวกผู้ปกครอง ได้
ร่วมคิดกันจะทาํการอัปยศและ
เอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบาร-
นาบัส
6ท่านทั!งสองทราบแล้วจึงหนีไป
ยังเมืองที อยู่ในแคว้นลิคาโอเนีย
คือเมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี
กับชนบทที อยู่ล้อมรอบ
7และได้ประกาศข่าวประเสริฐที 
นั น

ชายพิการไดร้บั
การรกัษาจนหาย

8ที เมืองลิสตรามีชายคนหนึ ง
นั งอยู่ใช้เท้าไม่ได้ เขาพิการตั! ง
แต่ครรภ์มารดา ยังไม่เคยเดิน
เลย
9 คนนั! นได้ ฟั งเปาโลพู ดอยู่
เปาโลจึงเขม้นดูเขา เห็นว่ามี
ความเชื อพอจะหายโรคได้
10 จึงร้องสั งด้วยเสียงอันดังว่า
"จงลุกขึ! นยืนตรง" คนนั! นก็
กระโดดขึ! นเดินไป

11 เมื อหมู่ชนเห็นการซึ งเปาโล
ได้กระทาํนั! นจึงพากันร้องเป็น
ภาษาลิคาโอเนียว่า "พวก
พระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเรา
แล้ว"
12 เขาจึงเรียกบารนาบัสว่า พระ
ซุส และเรียกเปาโลว่า พระ
เฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็นผู้นาํ
ในการพูด
13 ปุโรหิตประจาํรูปพระซุสซึ ง
ตั! งอยู่ หน้ าเมื องได้ จู งวั วและ
ถือพวงมาลัยมายังประตู เมือง
หมายจะถวายเครื องบูชาด้วยกัน
กับประชาชน
14 แต่เมื ออัครสาวกบารนาบัส
กับเปาโลได้ยินดังนั! น จึงฉีก
เสื! อผ้าของตนเสีย วิ งเข้าไป
ท่ามกลางคนทั! งหลายร้องเสียง
ดัง
15 ว่า "ท่านทั!งหลาย เหตุไฉน
ท่านจึงทาํการอย่างนี!  เราเป็น
คนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่าน
ทั!งหลาย และมาประกาศให้ท่าน
กลับจากสิ งไร้ประโยชน์เหล่านี!
ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ผู้ ได้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และ
แผ่นดินโลก ทะเลและสิ งสาร-
พัดซึ งมีอยู่ในที เหล่านั!น
16 ในกาลก่อนพระองค์ได้ทรง
ยอมให้บรรดาประชาชาติดาํเนิน
ชีวิตตามชอบใจ
17 แต่พระองค์มิได้ทรงให้ขาด

(Q) ลก GK:SG; กจ GJ:K-J (S) K ทธ J:GG (O) มธ GT:KJ (L) กจ J:K
(GT) อสย JS:O (GG) กจ L:GT; KL:O (GJ) ดนล K:QO (GQ) กดว GQ:O; มธ KO:OS
(GS) ปฐก G:G; อพย KT:GG (GO) สดด LG:GK; มคา Q:S (GR) ลนต KO:Q; พบญ GG:GQ
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พยาน คือพระองค์ได้ทรงกระ-
ทาํคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มี
ฤดูเกิดผล เราทั!งหลายจึงอิ มใจ
ด้วยอาหารและความยินดี"
18 ถึงแม้ว่าได้กล่าวสิ งนี! แล้วกด็ี
อัครสาวกก็ยังห้ามประชาชนมิ
ให้ เขากระทาํสักการบูชาถวาย
แก่ท่านทั!งสองนั!นได้โดยยาก

เปาโลถูกขวา้งดว้ยหิน
แต่ไดฟื้� นขึ� นและ
ไปที,เมืองเดอรบ์ี

19 แต่มีพวกยิวบางคนมาจาก
เมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนี-
ยูม เมื อได้ชักชวนประชาชนแล้ว
เขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโลและ
ลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่า
ท่านตายแล้ว
20 แต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้
แล้วท่านก็ลุกขึ! นเข้าไปในเมือง
วันรุ่งขึ! นท่านจึงเลยไปยังเมือง
เดอร์บีกับบารนาบัส
21 และเมื อท่านทั!งสองได้ประ-
กาศข่ าวประเสริ ฐในเมื องนั! น
และได้สั งสอนคนเป็นอันมาก
จึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมือง
อิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก
22 กระทาํ ให้ ใจของสาวกทั! ง
หลายถือมั นขึ! น เตือนเขาให้
ดาํรงอยู่ในความเชื อ และสอน
ว่า เราทั! งหลายจาํต้องทนความ
ยากลาํบากมากจนกว่าจะได้เข้า
ในอาณาจักรของพระเจ้า

เปาโลกลบัไปเมืองอนัทิโอก
23 เมื อท่านทั!งสองได้เลือกตั! งผู้
ปกครองสาวกไว้ ทุกคริสตจักร
และได้อธิษฐานและถืออดอา-
หารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้
เป็นเจ้าที เขาเชื อถือนั!น
24 และหลังจากท่านทั! งสองได้
ข้ามแคว้นปิสิเดียก็มายังแคว้น
ปัมฟีเลีย
25 เมื อได้ กล่ าวพระวจนะใน
เมืองเปอร์กาแล้ว จึงลงไปยัง
เมืองอัททาลิยา
26 และแล่นจากที นั นไปยังเมือง
อันทิโอก คือเมืองที ท่านทั!งสอง
ได้รับการฝากไว้ในพระคุณของ
พระเจ้า ให้กระทาํการซึ งท่านทั!ง
สองได้กระทาํสาํเรจ็มาแล้วนั!น
27 เมื อมาถึง ท่านทั! งสองได้
เรียกประชุมคริสตจักร และได้
เล่าให้ เขาฟังถึงพระราชกิจทั! ง
ปวงซึ งพระเจ้ าได้ ทรงกระทาํ
ร่วมกับเขา กับซึ งพระองค์ได้
ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื อ
28 แล้ วท่ านทั! งสองจึ งอยู่ กั บ
พวกสาวกที นั นช้านาน

การประชุมปรึกษากนั
ที,กรุงเยรูซาเล็ม

เกี,ยวกบัการเขา้สุหนตั

15
มีบางคนลงมาจากแคว้น
ยู เดี ยไ ด้ สั งสอนพวก

พี น้องว่า "ถ้าไม่เข้าสุหนัตตาม
จารีตของโมเสส ท่านจะรอดไม่

(GM) กจ GJ:QS, ST; GQ:K; K คร GG:KS; GK:G; G ธส K:GQ; K ทธ J:GG (KG) มธ KL:GM
(KK) มธ GT:JL; ลก KK:KL; กจ GG:KJ; รม L:GR; K ทธ K:GK (KJ) K คร L:GM; ทต G:S
(KR) กจ GS:Q; G คร GO:M; K คร K:GK (G) ยน R:KK; กจ GS:S; กท K:GK; S:K; ฟป J:K
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ได้"
2 เหตุฉะนั! นเมื อเกิดการโต้แย้ง
และไล่ เลี ยงกันระหว่ างเปาโล
และบารนาบัสกับคนเหล่านั! น
มากมายแล้ว เขาทั!งหลายได้ตั! ง
เปาโลและบารนาบัสกับคนอื นๆ
ในพวกนั! นให้ ขึ! นไปหารือกั บ
อัครสาวกและผู้ปกครองในกรุง
เยรูซาเลม็ในเรื องที เถียงกันนั!น
3คริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่า
นั! นไป และขณะเมื อท่านกาํลัง
ข้ามแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสะ-
มาเรีย ท่านได้กล่าวถึงเรื องที 
คนต่างชาติได้กลับใจใหม่ ทาํให้
พวกพี น้องมีความยินดีอย่างยิ ง
4 ครั! นมาถึ งกรุ งเย รู ซาเล็ ม
คริสตจักรและอัครสาวกและผู้
ปกครองทั! งหลายได้ ต้ อนรั บ
ท่าน แล้วท่านเหล่านั!นจึงเล่าให้
เขาฟั งถึ งเหตุ การณ์ทั! งปวงที 
พระเจ้าได้ทรงกระทาํร่วมกับเขา
5แต่มีบางคนในพวกฟาริสีที มี
ความเชื อได้ยืนขึ! นกล่าวว่า คน
ต่างชาตินั! นควรต้องให้เขาเข้า
สุหนัต และสั งให้เขาถือตาม
พระราชบัญญัติของโมเสส
6 ฝ่ายอัครสาวกกับผู้ ปกครอง
ทั! งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากัน
ในเรื องนั!น

ผลประชุมเกี,ยวกบั
ความรอดของคนต่างชาติ

7เมื อโต้แย้งกันมากแล้ว เปโตร

จึงยืนขึ! นกล่าวแก่เขาว่า "ท่าน
พี น้องทั! งหลาย ท่านทั! งหลาย
ทราบอยู่ ว่า คราวก่อนนั! นพระ
เจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจาก
พวกท่านทั!งหลายให้เป็นผู้ประ-
กาศพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐ
ให้คนต่างชาติฟังและเชื อ
8 พระเ จ้ า ผู้ ทรงทราบจิ ตใจ
มนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติ
และทรงประทานพระวิญญาณ
บริสุ ทธิ4 แก่ เขาเหมื อนได้ทรง
ประทานแก่พวกเรา
9พระองค์ไม่ทรงถือว่าเรากับ
เขาต่างกัน แต่ทรงชาํระใจเขาให้
บริสุทธิ4 โดยความเชื อ
10 ถ้าอย่างนั!น ทาํไมบัดนี! ท่าน
ทั! งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดย
วางแอกบนคอของพวกสาวกซึ ง
บรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเอง
กด็ีแบกไม่ไหว
11 แต่เราเชื อว่า เราเองก็รอด
โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์
เจ้าเหมือนอย่างเขา"
12 ฝ่ ายคนทั! งหลายก็ นิ ง ฟั ง
บารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื องการ
อั ศจรรย์ และการมหั ศจรรย์
ต่างๆซึ งพระเจ้าได้ทรงกระทาํ
โดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ

ยากอบประกาศว่า
ไม่จําเป็นตอ้งเขา้สุหนตั

13 ครั! นจบแล้วและนิ งอยู่ ยา-
กอบจึงกล่าวว่า "ท่านพี น้องทั! ง

(K) กท K:G (J) กจ GQ:KR; รม GS:KQ; G คร GO:O; K คร G:GO; ทต J:GJ (R) กจ GT:KT
(L) G พศด KL:M; กจ G:KQ (M) กจ GT:GS, KL; รม GT:GK (GT) มธ KJ:Q; กท S:G
(GG) รม J:Q; K คร GJ:GQ; อฟ K:S-L; ทต K:GG (GK) กจ GQ:KR; GS:J (GJ) กจ GK:GR
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หลาย จงฟังข้าพเจ้า
14 ซีโมนได้บอกแล้วว่า พระเจ้า
ได้ทรงเยี ยมเยียนคนต่างชาติ
ครั! งแรก เพื อจะทรงเลือกชน
กลุ่ มหนึ งออกจากเขาทั! งหลาย
เพื อพระนามของพระองค์
15 คาํ ของศาสดาพยากรณ์ ก็
สอดคล้องกับเรื องนี!  ดังที ได้
เขียนไว้แล้วว่า
16 `ภายหลังเราจะกลับมาและ
จะสร ้างพลับพลาของดาวิดซึ	 ง
พังลงแลว้ขึ) นใหม่ ที	รา้งหักพัง
นั )นเราจะก่อขึ)นอีก และจะตั )งขึ)น
ใหม่
17 เพื	 อคนอื	 นๆจะได ้แสวงหา
องค์พระผู ้เป็นเจา้ คือบรรดา
คนต่างชาติซึ	งเขาเรียกดว้ยนาม
ของเรา องค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
กระทําสิ	 งทั )งปวงเหล่านี) ไดต้รัส
ไว ้
18 พระเจา้ทรงทราบถึงกิจการ
ทั )งปวงของพระองค์ตั )งแต่แรก
สรา้งโลกมาแลว้'
19 เหตุฉะนั!น ข้าพเจ้าตัดสินใจ
ว่า อย่าให้เราวางเครื องขัดขวาง
กีดกันคนต่างชาติซึ งกลับมาหา
พระเจ้า
20 แต่ เราจงเขียนหนั งสือฝาก
ไปถึงเขาว่า ให้งดเว้นเสียจาก
สิ งที มลทินเนื องด้วยรูปเคารพ
จากการล่วงประเวณี จากการ
รับประทานเนื! อสัตว์ที รัดคอตาย

และจากการรับประทานเลือด
21 เพราะว่าตั! งแต่โบราณมาใน
ทุกเมืองมีคนประกาศเรื องของ
โมเสส เพราะคนได้อ่านพระ
ราชบัญญัติของท่านในธรรมศา-
ลาทุกวันสะบาโต"
22 ขณะนั! น อัครสาวกและผู้
ปกครองทั! งหลายกับทุกคนใน
คริสตจักรเห็นชอบที จะเลื อก
บางคนในพวกเขาให้ไปยังเมือง
อันทิโอกด้วยกันกับเปาโลและ
บารนาบัส คือ ยูดาส ผู้ที มีชื อ
อีกว่า บารซับบาส และสิลาส ทั!ง
สองคนนี! เป็นคนสาํคัญในพวก
พี น้อง
23 เขาได้เขียนจดหมายมอบให้
ท่านถือไปว่า "อัครสาวกและผู้
ปกครองและพวกพี น้ องของ
ท่าน คาํนับมายังท่าน ผู้ เป็น
พวกพี น้องซึ งเป็นคนต่างชาติ
ซึ งอยู่ในเมืองอันทิโอก แคว้น
ซีเรีย และแคว้นซิลีเซียทราบ
24 ด้วยพวกข้าพเจ้าได้ยินว่า มี
บางคนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้
ท่านทั! งหลายเกิดความไม่สบาย
ใจและทาํให้ใจของท่านปั นป่วน
ไปด้วยสอนว่า `ท่านต้องเข้า
สุหนัตและรักษาพระราชบัญ-
ญัติ' แม้ว่าเขามิได้รับคาํสั งจาก
พวกข้าพเจ้า
25 พวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกัน
เห็นชอบที จะเลือกคน และใช้

(GQ) กจ GS:R; K ปต G:G (GO) อมส M:GG (GM) กจ GS:KL; KG:KS; G ธส G:M
(KT) ปฐก M:Q; อพย KT:J; ลนต J:GR; พบญ GK:GO; G ซมอ GQ:JJ; อสค KT:JT
(KG) กจ GJ:GS, KR; K คร J:GQ (KK) กจ G:KJ (KQ) กจ GS:G; กท G:R; ทต G:GT-GG

 44_act.pub 
 page 42

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2213 กิจการ GS

เขามายังท่านทั! งหลายพร้อมกับ
บารนาบัสและเปาโล ผู้เป็นที รัก
ของเรา
26 และเป็นผู้อุทิศชีวิตของตน
เพื อพระนามของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
27 เหตุฉะนั!น ข้าพเจ้าทั!งหลาย
จึงใช้ยูดาสกับสิลาสมาเป็นผู้ซึ ง
จะเล่ า ข้ อความนี! แก่ ท่ านทั! ง
หลายด้วยปากของเขาเอง
คําสั ,งพิเศษสําหรบัคนต่างชาติ

ที,เชื,อในพระเจ้า
28 เพราะว่าพระวิญญาณบริ-
สุทธิ4 และข้าพเจ้าทั! งหลายก็เห็น
ชอบที จะไม่วางภาระบนท่านทั! ง
หลาย เว้นไว้แต่สิ งเหล่านั! นที 
จาํเป็น
29 คือว่าให้ท่านทั! งหลายงดการ
รับประทานสิ งของซึ งเขาได้บูชา
แก่รูปเคารพ และการรับประ-
ทานเลือด และการรับประทาน
เนื! อสัตว์ซึ งถูกรัดคอตาย และ
การล่วงประเวณี ถ้าท่านทั! ง
หลายงดการเหล่านี! ก ็จะเป็นการ
ดี ขอให้อยู่เป็นสุขเถิด"
30 เมื อลาจากกันแล้ว ท่าน
เหล่านั! นก็ไปยังเมืองอันทิโอก
และเมื อได้เรียกคนทั!งปวงประ-
ชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมาย
ฉบับนั!นให้
31 ครั! นอ่านแล้ว ต่างก็มีความ
ชื นชมยินดีในคาํหนุนใจนั!น

32 ฝ่ ายยู ดาสกั บสิ ลาสเป็นผู้
พยากรณ์ด้วย จึงได้กล่าวหนุน
ใจพวกพี น้องหลายประการให้มี
กาํลังขึ! น
33 ครั! นพักอยู่ที นั นหน่อยหนึ ง
แล้ว ก็ลาจากพวกพี น้องไปถึง
อัครสาวกโดยสันติภาพ
34 ฝ่ายสิลาสเห็นชอบที จะอยู่
ต่อไปที นั น
35 แต่เปาโลกับบารนาบัสยังอยู่
ต่อไปในเมืองอันทิโอก สั งสอน
ประกาศพระวจนะขององค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื นอีก
หลายคน
บารนาบสัแยกทางกบัเปาโล

36 ครั!นล่วงไปได้หลายวัน เปา-
โลจึงพูดกับบารนาบัสว่า "ให้เรา
กลับไปเยี ยมพวกพี น้องในทุก
เมืองที เราได้ประกาศพระวจนะ
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไว้ ดูว่า
เขาเป็นอย่างไรกันบ้าง"
37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตั! งใจว่าจะ
พายอห์นผู้มีอีกชื อหนึ งว่ามา-
ระโกไปด้วย
38 แต่เปาโลไม่เห็นควรที จะพา
ยอห์นไปด้วย เพราะครั! งก่อน
ยอห์นได้ละท่ านทั! งสองเสียที 
แคว้นปัมฟีเลีย และมิได้ไปทาํ
การด้วยกัน
39 แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจน
ต้องแยกกัน บารนาบัสจึงพา
มาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส

(KO) กจ GJ:ST; G คร GS:JT; K คร GG:KJ (KM) ลนต GR:GQ; กจ GS:KT; G คร S:G
(JK) กจ GG:KR; G คร GK:KL; อฟ Q:GG (JJ) มก S:JQ; กจ GO:JO (JS) กจ GJ:G
(JR) กจ GK:GK, KS; คส Q:GT; K ทธ Q:GG; ฟม G:KQ (JL) กจ GJ:GJ (JM) กจ Q:JO
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หน้า 2214กิจการ GS, GO

40 แต่เปาโลได้เลือกสิลาส และ
เมื อพวกพี น้องได้ฝากท่านทั! ง
สองไว้ในพระคุณของพระเจ้ า
แล้วท่านกไ็ป
41 ท่านจึงไปตลอดแคว้นซี เรีย
กับแคว้นซิลีเซียหนุนใจคริสต-
จักรให้แขง็แรงขึ! น

เปาโลพบทิโมธี
ผูช่้วยตลอดชีวิตของท่าน

16
แล้ วเปาโลไปยั งเมื อง
เดอร์บีกับเมืองลิสตรา

และดูเถิด ที นั นมีสาวกคนหนึ ง
ชื อทิโมธี เป็นบุตรชายของหญิง
ชาติยิวคนหนึ งที เชื อแล้ว แต่
บิดาเป็นชาติกรีก
2ทิโมธีมี ชื อเสียงดีในหมู่ พวก
พี น้องที อยู่ ในเมืองลิสตราและ
เมืองอิโคนียูม
3 เปาโลใคร่จะพาทิโมธีไปด้วย
กัน จึงให้เข้าสุหนัตเพราะเห็น
แก่พวกยิวที อยู่ ในเมื องนั! นๆ
เพราะคนเหล่ านั! นทุ กคนรู้ ว่ า
บิดาของเขาเป็นชาติกรีก
4เมื อท่านเหล่านั! นได้เที ยวไป
ตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งหนังสือ
ข้อตกลงของอั ครสาวกและผู้
ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบ
ให้คนทั! งหลายทุกเมืองเพื อให้
รักษาไว้
5คริสตจักรทั!งปวงจึงเข้มแขง็ใน
ความเชื อ และจาํนวนคนได้ทวี
ขึ! นทุกๆวัน

พระเจ้าทรงเรียกเปาโล
ใหไ้ปที,แควน้มาซิโดเนีย

6ครั! นท่ านเหล่านั! นไปทั วแว่น
แคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียแล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิ4 ห้ ามมิให้
กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชีย
7 เมื อไปยังแคว้นมิเซียแล้ว ก็
พยายามจะไปยังแว่นแคว้นบิธี-
เนีย แต่พระวิญญาณไม่ทรง
โปรดให้ไป
8แล้วท่านเหล่านั! นได้เดินทาง
ผ่านแคว้นมิ เซียลงมายังเมือง
โตรอัส
9ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิต
เห็ นผู้ ชายชาวมาซิ โดเนี ยคน
หนึ งยืนอ้อนวอนว่า "ขอโปรด
มาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมา-
ซิโดเนียเถิด"
10 ครั! นท่ านเห็นนิมิตนั! นแล้ว
เราจึงหาโอกาสทันทีที จะไปยัง
แคว้นมาซิโดเนีย ด้วยเห็นแน่ว่า
องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงเรียก
เราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ชาวแคว้นนั!น
11 เหตุฉะนั! น เมื อออกจาก
เมืองโตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยัง
เกาะสาโมธรัสเซียและรุ่งขึ! นกถ็ึง
เมืองเนอาบุรี

นางลิเดียไดเ้ปิดใจ
และไดร้บับพัติศมา

12 เมื อออกจากที นั นแล้ว ก็ได้
ไปยังเมืองฟีลิปปีซึ งเป็นเมือง

(QT) กจ GG:KJ (QG) กจ GO:S (G) กจ GQ:O; รม GO:KG; G คร Q:GR; ฟป G:G; K:GM
(J) G คร M:KT; กท K:J (Q) กจ GS:GM (S) กจ K:QR; GS:QG (O) กจ GL:KJ; กท G:G-K
(L) กจ GO:GG; K คร K:GK (M) กจ GT:JT (GT) K คร K:GJ (GK) กจ KT:O; ฟป G:G
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เอกในเขตแคว้นมาซิโดเนียและ
เป็นเมืองขึ! น เราจึงพักอยู่ใน
เมืองนั!นหลายวัน
13 ในวันสะบาโตเราได้ออกจาก
เมืองไปยังฝั งแม่นํ!า เข้าใจว่า
มีที สาํหรับอธิษฐาน จึงได้นั ง
สนทนากับพวกผู้หญิงที ประชุม
กันที นั น
14 มีหญิงคนหนึ งชื อลิ เดียมา
จากเมืองธิยาทิราเป็นคนขายผ้า
สีม่วง เป็นผู้นมัสการพระเจ้า
หญิงนั! นได้ฟังเรา และองค์
พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจของ
เขาให้สนใจในถ้อยคาํซึ งเปาโล
ได้กล่าว
15 เมื อหญิ งคนนั! นกั บทั! ง
ครอบครัวของเขาได้รับบัพติศ-
มาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า "ถ้า
ท่านเห็นว่า ข้าพเจ้าเป็นคน
สัตย์ซื อต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า
เชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของ
ข้าพเจ้าเถิด" และเขาได้วิงวอน
จนเราขัดไม่ได้

หญิงสาวที,มีผีสิง
ไดร้บัการขบัผีออก

16 ต่อมาเมื อเรากาํลังออกไปยัง
ที สาํหรับอธิษฐาน มีหญิงสาว
คนหนึ งที มีผีหมอดูเข้าสิงได้มา
พบกับเรา เขาทาํการทายให้
พวกเจ้านายของเขาได้เงินเป็น
อันมาก
17 หญิงนั! นตามเปาโลกับพวก

เราไปร้องว่า "คนเหล่านี! เป็น
ผู้ รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุด มา
กล่าวประกาศทางรอดแก่เราทั! ง
หลาย"
18 เขาทาํอย่างนั!นหลายวัน ฝ่าย
เปาโลเป็นทุกข์มาก หันหน้าสั ง
ผีนั! นว่า "เราสั งเจ้าว่า ในพระ
นามของพระเยซูคริสต์ เจ้าจง
ออกมาจากเขา" ผีนั! นก็ออกมา
ในเวลานั!น

เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
19 ส่ วนพวกนายของเขาเมื อ
เห็นว่าหมดหวังที จะได้เงินแล้ว
เขาจึงจับเปาโลและสิลาสลากมา
ถึงพวกเจ้าหน้าที  ยังที ว่าการ
เมือง
20 เมื อนาํมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึง
กล่าวว่า "คนเหล่านี! เป็นพวกยิว
ก่อการวุ่ นวายมากในเมืองของ
เรา
21 และสั งสอนธรรมเนียมซึ ง
เราชาวโรมตามกฎหมายไม่ควร
จะรับหรือถือเลย"
22 ประชาชนก็ได้ฮือกันขึ! นต่อสู้
เปาโลและสิลาส เจ้าเมืองได้
กระชากเสื! อของท่ านทั! งสอง
ออก แล้วสั งให้โบยด้วยไม้เรียว
23 ครั!นโบยหลายทีแล้วจึงให้จาํ
ไว้ในคุก และกาํชับนายคุกให้
รักษาไว้ให้มั นคง
24 นายคุกเมื อรับคาํสั งอย่างนั!น
แล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจาํไว้

(GQ) ลก KQ:QS; วว G:GG (GS) ปฐก GM:J; JJ:GG; วนฉ GM:KG; ลก KQ:KM; ฮบ GJ:K
(GO) ลนต GM:JG; พบญ GL:GG; G ซมอ KL:J; K พกษ KG:O; G พศด GT:GJ; อสย L:GM
(GL) มก G:KS (GM) มธ GT:GL; กจ GO:GO (KT) G พกษ GL:GR (KK) K คร O:S; GG:KJ
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ในห้องชั! นใน เอาเท้าใส่ขื อไว้
แน่นหนา

นายคุกและครอบครวัได้
รบัความรอดและรบับพัติศมา
25 ประมาณเที ยงคืนเปาโลกับ
สิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า นักโทษทั! ง
หลายกฟั็งอยู่
26 ในทันใดนั!นเกิดแผ่นดินไหว
ใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน
และประตู คุกเปิดหมดทุกบาน
เครื องจองจาํก็หลุดจากเขาสิ! น
ทุกคนทันที
27 ฝ่ายนายคุกตื นขึ! นเห็นประตู
คุกเปิดอยู่ คาดว่านักโทษทั! ง
หลายหนีไปหมดแล้ว จึงชักดาบ
ออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวเสีย
28 แต่ เปาโลได้ร้องเสียงดังว่า
"อย่าทาํร้ายตัวเองเลย เราทั! ง
หลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคน"
29 นายคุ กจึ งสั งให้ จุ ดไฟมา
แล้ววิ งเข้ าไปตัวสั นกราบลงที 
เท้าของเปาโลกับสิลาส
30 และพาท่ านทั! งสองออกมา
แล้วว่า "ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะ
ต้องทาํอย่างไรจึงจะรอดได้"
31 เปาโลกั บสิ ลาสจึ งกล่ าวว่ า
"จงเชื อวางใจในพระเยซูคริสต์
เจ้าและท่านจะรอดได้ทั! งครอบ
ครัวของท่านด้วย"
32 ท่านทั! งสองจึงกล่าวสั งสอน
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้นายคุกและคนทั! งปวงที อยู่
ในบ้านของเขาฟัง
33 ในกลางคืนชั วโมงเดียวกัน
นั! นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับ
สิลาสไปล้างแผลที ถูกเฆี ยนและ
ในขณะนั! นนายคุกก็ได้ รับบัพ-
ติศมาพร้อมทั!งครัวเรือนของเขา
34 แล้วได้พาท่านทั! งสองเข้าไป
ในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี! ยงท่าน
แสดงความยินดีอย่างยิ ง เพราะ
ได้เชื อถือพระเจ้าพร้อมกับทั! ง
ครอบครัวแล้ว

เปาโลไดร้บัอิสรภาพ
35 ครั! นเวลาเช้าเจ้าเมืองจึงใช้
พวกนักการไป สั งว่า "จงปล่อย
คนทั!งสองนั!นเสีย"
36 นายคุกจึงบอกเปาโลว่า "เจ้า
เมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อย
ท่านทั! งสอง ฉะนั! นบัดนี! เชิญ
ท่านออกไปตามสบายเถิด"
37 แต่ เปาโลกล่ าวแก่ เขาทั! ง
หลายว่า "เขาได้เฆี ยนเราผู้เป็น
คนสัญชาติ โรมต่อหน้ าคนทั! ง
หลายก่อนได้ตัดสินความ และ
ได้จาํเราไว้ในคุก บัดนี! เขาจะ
เสือกไสให้ เราออกไปเป็นการ
ลับหรือ ทาํอย่างนั!นไม่ได้ ให้
เขาเองมาพาเราออกไปเถิด"
38 พวกนั กการจึ งนาํความไป
แจ้งแก่เจ้าเมือง เมื อเจ้าเมือง
ได้ยินว่า ท่านทั! งสองเป็นคน
สัญชาติโรมกต็กใจกลัว

(KO) กจ Q:JG; S:GM; GK:R, GT (JT) ลก J:GT; กจ K:JR; M:O; KK:GT
(JG) ยน J:GO, JO; O:QR; กจ GJ:JL-JM; รม GT:M-GG; G ยน S:GT
(JQ) ลก S:KM; GM:O (JR) กจ KK:KS-KM
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39 จึ งมาวิ งวอนท่ านทั! งสอง
ครั!นพาออกไปแล้วจึงขอให้ออก
ไปเสียจากเมือง
40 ท่ านทั! งสองจึงออกจากคุก
แล้วได้เข้าไปในบ้านของนางลิ-
เดีย เมื อพบพวกพี น้องกพู็ดจา
หนุนใจเขาแล้วกล็าไป

มีหลายคนไดร้บัความรอด
ที,เมืองเธสะโลนิกา

17
ครั! นเปาโลกับสิลาสข้าม
เมืองอัมฟีบุรีและเมือง

อปอลโลเนียแล้ว จึงมายังเมือง
เธสะโลนิกา ที นั นมีธรรมศาลา
ของพวกยิว
2เปาโลจึงเข้าไปร่วมกับพวกเขา
ตามอย่างเคย และท่านได้อ้าง
ข้อความในพระคัมภี ร์ โต้ตอบ
กับเขาทั!งสามวันสะบาโต
3และไขข้อความชี! แจงให้เห็นว่า
จาํเป็นที พระคริสต์ต้องทนทุกข์
ทรมาน แล้วทรงคืนพระชนม์
และกล่าวต่อไปว่า "พระเยซูองค์
นี! ที เราประกาศแก่ท่านทั! งหลาย
คือพระคริสต์"
4บางคนในพวกเขาก็ เชื อและ
สมั ครเข้ าเป็ นพรรคพวกกั บ
เปาโลและสิลาส รวมทั!งชาวกรีก
เป็นจาํนวนมากที เกรงกลัวพระ
เจ้ าและสุ ภาพสตรี ที เป็ นคน
สาํคัญๆกไ็ม่น้อย
5แต่พวกยิวที ไม่เชื อกอ็ิจฉา ไป
คบคิดกับคนพาลตามตลาดรวบ

รวมกันมาเป็นอันมาก ก่อการ
จลาจลในบ้านเมือง บุกเข้าบ้าน
ของยาโสน ตั! งใจจะพาท่านทั! ง
สองออกมาให้คนทั!งปวง
6ครั! นไม่พบจึงฉุดลากยาโสน
กับพวกพี น้องบางคนไปหาเจ้า
หน้าที ผู้ครองเมืองร้องว่า "คน
เหล่านั!นที เป็นพวกควํ าแผ่นดิน
ได้มาที นี ด้วย
7ยาโสนรับรองเขาไว้ และบรร-
ดาคนเหล่านี! ได้กระทาํผิดคาํสั ง
ของซีซาร์ โดยเขาสอนว่ามี
กษัตริย์อีกองค์หนึ งคือพระเยซู"
8 เมื อประชาชนและเจ้าหน้าที ผู้
ครองเมืองได้ยินดังนั!นกร้็อนใจ
9 จึงเรียกประกันตั วยาโสนกับ
คนอื นๆแล้วกป็ล่อยไป

เปาโลที,
เมืองเบโรอา

10 พอคํ าลง พวกพี น้องจึงส่ง
เปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโร-
อา ครั!นถึงแล้วท่านจึงเข้าไปใน
ธรรมศาลาของพวกยิว
11 ชาวเมืองนั! นสุภาพกว่าชาว
เมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขาได้รับ
พระวจนะด้วยความเตม็ใจ และ
ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้
ว่า ข้อความเหล่านั! นจะจริงดัง
กล่าวหรือไม่
12 เหตุฉะนั! น มีหลายคนใน
พวกเขาได้เชื อถือ กับสตรีผู้มี
ศักดิ4ชาติกรีก ทั!งผู้ชายไม่น้อย

(JM) มธ L:JQ (QT) กจ GO:GQ (G) กจ GR:GG; ฟป Q:GO; G ธส G:G; K ธส G:G
(K) ลก Q:GO; กจ M:KT; G ธส K:G-GO (J) ลก KQ:KO; กจ GL:S; กท J:G (Q) กจ GS:KK
(S) กจ GJ:QS (O) กจ GO:KT (R) ลก KJ:K (GT) กจ M:KS (GG) อสย JQ:GO; ลก GO:KM
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13 แต่เมื อพวกยิวที อยู่ในเมือง
เธสะโลนิกาทราบว่า เปาโลได้
กล่าวสั งสอนพระวจนะของพระ
เจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน
เขากม็ายุยงประชาชนที นั นด้วย
14 ขณะนั! น พวกพี น้องจึงส่ง
เปาโลออกไปตามทางที จะไป
ทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียังอยู่ที 
นั น

เปาโลที,กรุงเอเธนส์
15 คนที ไปส่งเปาโลนั!นได้ไปส่ง
ท่านถึงกรุงเอเธนส์ และเมื อได้
รับคาํสั งของท่านให้บอกสิลาส
กับทิโมธี ให้ รีบไปหาท่ านแล้ว
เขากจ็ากไป
16 เมื อเปาโลกาํลั งคอยสิ ลาส
กับทิโมธีอยู่ ในกรุงเอเธนส์นั! น
ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจ
เพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไป
ทั!งเมือง
17 เหตุฉะนั!น ท่านจึงโต้ตอบใน
ธรรมศาลากับพวกยิว และกับ
คนที เกรงกลัวพระเจ้า และ
กับคนทั! งหลายซึ งมาพบท่านที 
ตลาดทุกวัน
18 นั กปรั ชญาบางคนในพวก
เอปีกูเรียวและในพวกสโตอิกได้
มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า "คน
พู ดเ พ้ อ เ จ้ ออ ย่ างนี! ใค ร่ จะ
มาพูดอะไรให้เราฟังอีกเล่า" คน
อื นกล่าวว่า "ดูเหมือนเขาเป็น
คนนาํพระต่ างประเทศเข้ ามา

เผยแพร่" เพราะเปาโลได้ประ-
กาศเรื องพระเยซูและเรื องการ
เป็นขึ! นมาจากความตาย
19 เขาจึงจับเปาโลพาไปยังสภา
อาเรโอปากัสแล้วถามว่า "เราขอ
รู้ได้หรือไม่ว่าคาํสอนอย่างใหม่
ที ท่านกล่าวนั!นเป็นอย่างไร
20 เพราะว่าท่านนาํเรื องแปลก
ประหลาดมาถึงหูของเรา เหตุ
ฉะนั! น เราอยากทราบว่าเรื อง
เหล่านี! มีความหมายว่าอย่างไร"
21 (เพราะชาวเอเธนส์ กับชาว
ต่างประเทศ ซึ งอาศัยอยู่ที นั น
ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื นนอก
จากจะกล่าวหรือฟังสิ งใหม่ๆ)

การเทศนาของเปาโล
บนเขาอาเรโอ

22 ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ! นกลางเนิน
เขาอาเรโอแล้วกล่าวว่า "ท่าน
ชาวกรุงเอเธนส์ ข้าพเจ้าเห็น
ว่า ท่านทั!งหลายเชื อถือโชคลาง
เกินไปในทุกเรื อง
23 เพราะว่าเมื อข้าพเจ้าเดินทาง
มาสั งเกตดูสิ งที ท่ านนมั สการ
นั! น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่น
หนึ งมีคาํจารึกไว้ว่า `แด่พระเจ้า
ที ไม่รู้จัก' เหตุฉะนั!นข้าพเจ้าจึง
มาประกาศและแสดงให้ ท่ าน
ทั! งหลายทราบถึงพระเจ้าที ท่าน
ไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่
24 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ ง
ทั! งปวงที มีอยู่ในนั! น พระองค์

(GQ) มธ GT:KJ (GS) กจ GL:S
(GO) K ปต K:L (GL) G คร GS:GK
(KQ) พบญ GT:GQ; G พกษ L:KR; สดด GGS:GO; อสย QK:S; มธ GG:KS; กจ R:QL-ST
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ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิต
ในปูชนียสถานซึ งมือมนุษย์ได้
กระทาํไว้
25 การที มือมนุษย์ปฏิบัตินมัส-
การพระองค์นั!นจะหมายว่า พระ
เจ้าต้องประสงค์สิ งหนึ งสิ งใด
จากเขากห็ามิได้ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลม
หายใจและสิ งสารพัดแก่คนทั! ง
ปวงต่างหาก
26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์
ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกัน
ให้อยู่ทั วพื! นพิภพโลก และได้
ทรงกาํหนดเวลาและเขตแดน
ให้เขาอยู่
27 เพื อเขาจะได้แสวงหาองค์
พระผู้ เป็นเจ้า และหากเขาจะ
คลาํหากจ็ะได้พบพระองค์ ด้วย
พระองค์มิทรงอยู่ ห่างไกลจาก
เราทุกคนเลย
28 ด้วยว่า `เรามีชี วิตและไหว
ตัวและเป็นอยู่ในพระองค์' ตาม
ที กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าว
ว่า `เราทั!งหลายเป็นเชื! อสายของ
พระองค์'
29 เหตุฉะนั! นเมื อเราเป็นเชื! อ
สายของพระเจ้าแล้ว เรา
ก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็น
เหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ งได้
แกะสลักด้วยศิลปะและความคิด
ของมนุษย์

30 ในเวลาเมื อมนุ ษย์ ยั งโฉด
เขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไป
เสีย แต่เดี^ยวนี! พระองค์ได้ตรัส
สั งแก่มนุษย์ทั! งปวงทั วทุกแห่ง
ให้กลับใจใหม่
31 เพราะพระองค์ ได้ทรงกาํ-
หนดวันหนึ งไว้ ในวันนั! นพระ
องค์ จะทรงพิพากษาโลกตาม
ความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์
นั! นซึ งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้
เป็นผู้พิพากษา และพระองค์ได้
ให้พยานหลักฐานแก่คนทั! งปวง
แล้วว่า ได้ทรงโปรดให้ท่านองค์
นั!นคืนพระชนม์"
32 ครั! นคนทั! งหลายได้ ยินถึ ง
เรื องการซึ งเป็นขึ! นมาจากความ
ตายแล้ว บางคนกเ็ยาะเย้ย แต่
คนอื นๆว่า "เราจะฟังท่านกล่าว
เรื องนี! อีกต่อไป"
33 แล้วเปาโลจึงออกไปจากเขา
34 แต่มีชายบางคนติดตามเปา-
โลไปและได้เชื อถือ ในคนเหล่า
นั! นมีดิโอนิสิอัส ผู้ เป็นสมาชิก
สภาอาเรโอปากัส กับหญิงคน
หนึ งชื อดามาริส และคนอื นๆ
ด้วย

เปาโลกบัอาควิลลา
และปริสสิลลาที,เมืองโครินธ์

18
ภายหลังเหตุการณ์เหล่า
นี! เปาโลจึงออกจากกรุง

เอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์
2ท่านได้พบยิวคนหนึ ง ชื ออา-

(KS) ปฐก K:R; อสย QK:S; ดนล S:KJ (KO) พบญ JK:L; โยบ GK:KJ; ดนล Q:JS
(KR) พบญ Q:R; สดด GJM:R (KL) คส G:GR; ทต G:GK; ฮบ G:J (KM) สดด GGS:Q-R
(JT) ลก KQ:QR; กจ KO:KT (JG) สดด M:L; ยน S:KK (K) รม GO:J; G คร GO:GM
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ควิลลา ซึ งเกิดในแคว้นปอนทัส
แต่พึ งมาจากประเทศอิตาลีกับ
ภรรยาชื อปริสสิลลา (เพราะ
คลาวดิอัสมีรับสั งให้พวกยิวทั! ง
ปวงออกไปจากกรุงโรม) เปาโล
จึงไปหาคนทั!งสองนั!น
3 และเพราะเขามี อาชีพอย่ าง
เดียวกันจึงได้อาศัยทาํการอยู่
กับเขา เพราะว่าทั!งสองฝ่ายเป็น
ช่างทาํเตน็ท์ด้วยกัน
4เปาโลได้โต้เถียงในธรรมศาลา
ทุกวันสะบาโต ได้ชักชวนทั! ง
พวกยิวและพวกกรีก
5 พอสิ ลาสกั บทิ โมธี มาจาก
แคว้นมาซิโดเนีย เปาโลก็ได้
รับการดลใจและเป็นพยานแก่
พวกยิวว่า พระเยซูเป็นพระ
คริสต์
6แต่เมื อพวกเหล่านั! นขัดขวาง
ตั วเองและกล่าวคาํหมิ นประ-
มาท เปาโลจึงได้สะบัดเสื! อผ้า
กล่าวแก่เขาว่า "ให้เลือดของ
ท่ านทั! งหลายตกบนศีรษะของ
ท่านเองเถิด ข้าพเจ้ากป็ราศจาก
เลือดนั!นแล้ว ตั! งแต่นี! ไปข้าพ-
เจ้าจะไปหาคนต่างชาติ"
7ท่านจึงออกจากที นั น แล้วเข้า
ไปในบ้ านของชายคนหนึ งชื อ
ยุสทัส ซึ งเป็นผู้นมัสการพระเจ้า
บ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลา
8ฝ่ายคริสปัสนายธรรมศาลากับ
ทั! งครัวเรือนของท่านได้เชื อใน

องค์พระผู้ เป็นเจ้า และชาว
โครินธ์หลายคนเมื อได้ฟังแล้วก็
ได้เชื อถือและรับบัพติศมา
9และองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ตรัส
กับเปาโลทางนิมิตในคืนวันหนึ ง
ว่า "อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อ
ไป อย่านิ งเสีย
10 เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะ
ไม่มีผู้หนึ งผู้ ใดอาจต่อสู้ ทาํร้าย
เจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี! มี
มาก"
11 เปาโลจึงยับยั! งอยู่กับเขาและ
สั งสอนพระวจนะของพระเจ้ า
ตลอดหนึ งปีกับหกเดือน

ผูสํ้าเร็จราชการของโรม
ปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของ
พวกยิวที,ต่อตา้นเปาโล

12 แต่คราวเมื อกัลลิ โอเป็นผู้
สาํ เร็ จราชการแคว้ นอาคายา
พวกยิวได้ฮือกันขึ! นต่อสู้ เปาโล
และพาท่านไปบัลลังก์พิพากษา
13 ฟ้องว่า "คนนี! ชักชวนคนทั! ง
หลายให้นมัสการพระเจ้ าตาม
ทางที ผิดกฎหมาย"
14 เมื อเปาโลจะอ้าปากพูด กัล-
ลิโอก็กล่าวแก่พวกยิวว่า "โอ
พวกยิว ถ้าเป็นเรื องความชั ว
หรือเป็นเรื องอาชญากรรม สม
ควรเราจะฟังท่านทั!งหลาย
15 แต่ถ้าเป็นการโต้แย้งกันถึง
เรื องถ้อยคาํกับชื อและพระราช
บัญญัติของพวกท่านแล้ว ท่าน

(J) กจ KT:JQ; G คร Q:GK; K คร GG:R; G ธส K:M; Q:GG; K ธส J:L (Q) กจ GR:K
(S) กจ GR:GQ (O) ลนต KT:M; K ซมอ G:GO; G พกษ K:JJ; นหม S:GJ; อสค J:GL-GM
(L) G คร G:GQ (M) กจ KJ:GG (GT) ยรม G:GL-GM (GS) กจ KJ:KM; KS:GM
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ทั! งหลายจงวินิ จฉัยกั นเอาเอง
เถิด เราไม่อยากเป็นผู้พิพากษา
ตัดสินข้อความเหล่านั!น"
16 ท่ านจึ งไล่ พวกนั! นไปจาก
บัลลังก์พิพากษา
17 บรรดาชาติกรีกจึงจับโสสเธ-
เนสนายธรรมศาลา มาเฆี ยนข้าง
หน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลลิโอ
ไม่เอาธุระเลย

เปาโลไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
โดยผ่านเมืองเอเฟซสั

และเมืองซีซารียา
18 ต่อมา เปาโลได้พักอยู่ที นั น
อีกหลายวัน แล้วท่านจึงลาพวก
พี น้องแล่นเรือไปยังแคว้นซีเรีย
และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ไป
ด้วย เปาโลได้โกนศีรษะที เมือง
เคนเครีย เพราะท่านได้ปฏิญาณ
ตัวไว้
19 ครั! นมายั ง เมื องเอเฟซั ส
เปาโลได้ละปริสสิ ลลากั บอา-
ควิลลาไว้ที นั น แต่ท่านเอง
ได้เข้าไปโต้เถียงกับพวกยิวใน
ธรรมศาลา
20 เมื อคนเหล่านั! นขอให้ท่าน
อยู่กับเขาต่อไป ท่านกไ็ม่ยอม
21 แต่ ไ ด้ ลา เข าไปก ล่ า ว ว่ า
"ข้าพเจ้าจะพยายามรักษาเทศ-
กาลเลี! ยงที จะถึงในกรุงเยรูซา-
เล็มโดยทุกวิถีทาง แต่ถ้าเป็นที 
ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้า
จะกลับมาหาท่านทั! งหลายอีก"

แล้ วเปาโลได้ลงเรื อแล่นออก
จากเมืองเอเฟซัส
22 ครั!นมาถึงเมืองซีซารียา ท่าน
ได้ขึ! นไปคาํนับคริสตจักรแล้วลง
ไปยังเมืองอันทิโอก
23 ครั! นยับยั! งอยู่ ที นั นหน่อย
หนึ ง ท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้น
กาลาเทียและฟรีเจียตามลาํดับ
กันไปเรื อยๆ เพื อจะช่วยชูกาํลัง
พวกสาวก

อปอลโลที,เมืองเอเฟซสั
24 มียิวคนหนึ งชื อ อปอลโล
เกิดในเมืองอเลก็ซานเดรีย เป็น
คนมีโวหารดี และชาํนาญมากใน
ทางพระคัมภีร์ ท่านมายังเมือง
เอเฟซัส
25 อปอลโลคนนี! ได้ รับการอบ
รมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และมี ใจร้อนรนกล่ าวสั งสอน
โดยละเอียดถึงเรื ององค์พระผู้
เป็นเจ้า ถึงแม้ว่าท่านรู้แต่เพียง
บัพติศมาของยอห์นเท่านั!น
26 ท่านได้ตั! งต้นสั งสอนโดยใจ
กล้าในธรรมศาลา แต่เมื ออา-
ควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังท่าน
แล้ว เขาจึงรับท่านมาสั งสอน
ให้ รู้ ทางของพระเจ้ า ให้ ถู ก
ต้องยิ งขึ! น
27 ครั! นอปอลโลใคร่ จะไปยั ง
แคว้นอาคายา พวกพี น้องก็
เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที 
นั นให้เขารับรองท่านไว้ ครั! น

(GR) G คร G:G (GL) กดว O:K; กจ KG:KQ; รม GO:G (KG) กจ GM:KG; G คร Q:GM
(KK) กจ L:QT (KJ) กจ GQ:KK; กท G:K (KQ) กจ GM:G; G คร G:GK; GO:GK; ทต J:GJ
(KS) มธ J:G-GG; มก G:R-L; ลก J:GO; ยน G:KO; กจ GM:J; รม GK:GG (KR) G คร J:O
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ท่านไปถึงแล้ว ท่านได้ช่วยเหลือ
คนทั!งหลายที ได้เชื อโดยพระคุณ
นั!นอย่างมากมาย
28 เพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิว
อย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั! งปวง
และชี! แจงยกหลักในพระคัมภีร์
อ้างให้เห็นว่า พระเยซูคือพระ
คริสต์

เปาโลสอนผูที้,เชื,อ
ในเมืองเอเฟซสั

19
ต่อมาขณะที อปอลโลยัง
อยู่ ในเมื องโครินธ์ นั! น

เปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่าย
เหนือ แล้วมายังเมืองเอเฟซัส
และพบสาวกบางคน
2จึงถามเขาว่า "ตั! งแต่ท่านทั! ง
หลายเชื อนั! น ท่านได้รับพระ
วิญญาณบริสุทธิ4หรือเปล่า" เขา
ตอบเปาโลว่า "เปล่า เรื องพระ
วิญญาณบริสุทธิ4 นั! นเราก็ยังไม่
เคยได้ยินเลย"
3 เปาโลจึงถามเขาว่า "ถ้าอย่าง
นั! นท่ านได้ รับบัพติศมาอันใด
เล่า" เขาตอบว่า "บัพติศมาของ
ยอห์น"
4เปาโลจึงว่า "ยอห์นให้รับบัพ-
ติศมาสาํแดงถึงการกลับใจใหม่
กจ็ริง แล้วบอกคนทั!งปวงให้เชื อ
ในพระองค์ ผู้ จะเสด็จมาภาย
หลังคือพระเยซูคริสต์"
5 เมื อเขาได้ยินอย่างนั! น เขา
จึงรับบัพติศมาในพระนามของ

พระเยซูเจ้า
6 เมื อเปาโลได้ วางมื อบนเขา
แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ4 ก ็
เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูด
ภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ด้วย
7คนเหล่านั! นมี ผู้ ชายประมาณ
สิบสองคน

ข่าวประเสริฐ
จากเปาโล

ไดแ้พร่กระจายตลอดทั ,วเอเชีย
8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้แย้งใน
ธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิ! นสาม
เดือน ชักชวนให้เชื อในสิ งที 
กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า
9แต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่
เชื อและพูดหยาบช้ าเรื องทาง
นั! นต่อหน้าชุมนุมชน เปาโลจึง
แยกไปจากเขาและพาพวกสาวก
ไปด้วย แล้วท่านได้ไปโต้แย้งกัน
ทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้
หนึ งชื อ ทีรันนัส
10 ท่ านได้กระทาํอย่างนั! นสิ! น
สองปี จนชาวแคว้นเอเชียทั! ง
พวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระ
วจนะของพระเยซูเจ้า

เปาโลทําการอศัจรรย์
เหนือธรรมชาติ

11 พระเจ้ าได้ทรงกระทาํการ
อัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของ
เปาโล
12 จนเขานาํเอาผ้าเช็ดหน้ากับ
ผ้ากันเปื! อนจากตัวเปาโลไปวาง

(KL) กจ M:KK (G) กจ GL:KJ; G คร G:GK (K) G ซมอ J:R; กจ L:GO (J) ลก R:KM
(Q) มธ J:GG; มก G:Q (S) มธ KL:GM; กจ L:GK (O) มก GO:GR; กจ K:Q (L) กจ G:J
(M) กจ M:K; K ทธ G:GS (GT) กจ GM:L (GG) มก GO:KT; กจ GQ:J (GK) K พกษ Q:KM
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ที ตัวคนป่วยไข้ โรคนั! นก็หาย
และวิญญาณชั วกอ็อกจากคน
13 แต่พวกยิวบางคนที เที ยวไป
เป็นหมอผีพยายามใช้พระนาม
ของพระเยซูเจ้าขับวิญญาณชั วว่า
"เราสั งเจ้าโดยพระเยซูซึ งเปาโล
ได้ประกาศนั!น"
14 พวกยิวคนหนึ งชื อเสวาเป็น
ปุโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจด็คนซึ ง
ได้กระทาํอย่างนั!น
15 ฝ่ายวิญญาณชั วจึงตอบเขาว่า
"พระเยซู ข้าก็รู้ จัก และเปาโล
ข้าก็รู้ จัก แต่พวกเจ้าเป็นผู้ใด
เล่า"
16 คนที มี วิญญาณชั วสิงอยู่ จึง
กระโดดใส่คนเหล่านั! นและเอา
ชนะเขา และปราบเขาลงได้ จน
คนเหล่านั! นต้องหนีออกไปจาก
เรือนทั!งเปลือยกายและบาดเจบ็
17 เรื องนั!นได้ลือกันไปถึงหูคน
ทั! งปวงที อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั! ง
พวกยิวกับพวกกรีก และคน
ทั! งปวงก็พากันมีความเกรงกลัว
และพระนามของพระเยซู เจ้าก็
เป็นที ยกย่องสรรเสริญ
18 มีหลายคนที เชื อแล้วได้มา
สารภาพ และเล่าเรื องการซึ งเขา
ได้กระทาํไปนั!น
19 และหลายคนที ใช้เวทมนตร์
ได้เอาตาํราของตนมาเผาเสียต่อ
หน้าคนทั! งปวง ตาํราเหล่านั! น
คิดเป็นราคาถึงห้าหมื นเหรียญ

เงิน
20 พระวจนะของพระเจ้าก็บัง-
เกิดผลอย่างมากและมีชัย
21 ครั! นสิ! นเหตุ การณ์ เหล่ านี!
แล้วเปาโลได้ตั! งใจว่า เมื อไป
ทั วแคว้นมาซิ โดเนียกับแคว้น
อาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุงเย-
รูซาเลม็ และพูดว่า "เมื อข้าพ-
เจ้าไปที นั นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้อง
ไปเห็นกรุงโรมด้วย"
22 ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสอง
คน คือทิโมธีกับเอรัสทัสไปยัง
แคว้นมาซิโดเนีย ฝ่ายท่านกพั็ก
อยู่หน่อยหนึ งในแคว้นเอเชีย

ผูทํ้ารูปเคารพ
ก่อใหเ้กิดการจลาจล

23 คราวนั! นเกิดการวุ่นวายมาก
เพราะเหตุทางนั!น
24 ด้วยมีชายคนหนึ งชื อเดเม-
ตริอัส เป็นช่างเงินได้เอาเงิน
ทาํเป็นรูปพระอารเทมิสทาํให้
พวกช่างนั!นได้กาํไรมาก
25 เดเมตริ อั สจึ งประชุ มช่ าง
เหล่านั! นที ทาํการคล้ายกันแล้ว
ว่า "ท่านทั!งหลาย ท่านทราบอยู่
ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทอง
มากเ็พราะทาํการอันนี!
26 และท่านทั! งหลายได้ยินและ
ได้เห็นอยู่ ว่า ไม่ใช่เฉพาะใน
เมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่
เกือบทั วแคว้นเอเชีย เปาโล
คนนี! ได้ ชักชวนคนเป็นอันมาก

(GJ) มธ GK:KR; มก M:JL; ลก M:QM (GR) ลก G:OS; กจ K:QJ; S:S, GG (GL) มธ J:O
(KT) กจ O:R (KG) กจ GL:KG; รม G:GJ; G คร GO:S (KK) รม GO:KJ; G ทธ G:K
(KJ) กจ M:K; K คร G:L (KQ) กจ GO:GO (KO) พบญ Q:KL; สดด GGS:Q; อสย QQ:GT
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ให้เลิกทางเก่าเสีย โดยได้กล่าว
ว่า สิ งที มือมนุษย์ทาํนั! นไม่ใช่
พระ
27 น่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของ
เราจะเสียไปอย่างเดียว แต่พระ
วิหารของพระแม่เจ้าอารเทมิส
ซึ งเป็นใหญ่จะเป็นที หมิ นประ-
มาทด้วย และสง่าราศีแห่งรูป
ของพระแม่เจ้านั! นซึ งเป็นที นับ
ถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชีย
กับสิ! นทั!งโลกจะเสื อมลงไป"
28 ครั!นคนทั!งหลายได้ยินดังนั!น
ต่างกโ็กรธแค้นและร้องว่า "พระ
อารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็น
ใหญ่"
29 แล้วก็เกิดการวุ่นวายใหญ่โต
ทั วทั!งเมือง เขาจึงได้จับกายอัส
กับอาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนีย
ผู้ เป็นเพื อนเดินทางของเปาโล
ลากวิ งเข้าไปในโรงมหรสพ
30 ฝ่ ายเปาโลใคร่จะเข้ าไปใน
หมู่คนด้วย แต่พวกสาวกไม่
ยอมให้ท่านเข้าไป
31 มีบางคนในพวกเจ้ านายที 
ประจาํแคว้นเอเชียซึ งเป็นสหาย
ของเปาโล ได้ใช้คนไปวิงวอนขอ
เปาโลมิให้เข้าไปในโรงมหรสพ
32 บางคนจึงได้ ร้องว่าอย่างนี!
บางคนได้ร้องว่าอย่างนั!น เพราะ
ว่าที ประชุมวุ่นวายมาก และ
คนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกัน
ด้วยเรื องอะไร

33 พวกเหล่านั! นบางคนได้ดัน
อเล็กซานเดอร์ ซึ งเป็น
คนที พวกยิวให้ออกมาข้างหน้า
อเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมาย
จะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคนทั! ง
ปวง
34 แต่เมื อคนทั! งหลายรู้ ว่าท่าน
เป็นคนยิว เขาก็ยิ งส่งเสียง
ร้องพร้อมกันอยู่ ประมาณสั ก
สองชั วโมงว่า "พระอารเทมิส
ของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่"
35 เมื อเจ้าหน้าที ทะเบียนของ
เมื องนั! นยอมคล้ อยตามจน
ประชาชนสงบลงแล้วเขาก็กล่าว
ว่า "ท่านชาวเอเฟซัสทั!งหลาย มี
ผู้ ใดบ้างซึ งไม่ทราบว่า เมือง
เอเฟซัสนี! เป็นเมืองที นมัสการ
พระแม่เจ้าอารเทมิสผู้ ยิ งใหญ่
และนมัสการรูปจาํลองซึ งตกลง
มาจากดาวพฤหัสบดี
36 เมื อข้อนั!นกล่าวโต้แย้งไม่ได้
แล้ว ท่านทั!งหลายควรจะนิ งสงบ
สติอารมณ์ อย่าทาํอะไรวู่วามไป
37 ท่านทั! งหลายได้พาคนเหล่า
นี! มา ซึ งมิใช่เป็นคนปล้นพระ
วิหารหรือพูดหมิ นประมาทพระ
แม่เจ้าของพวกท่าน
38 เหตุฉะนั!น ถ้าแม้เดเมตริอัส
กับพวกช่างที มีอาชีพอย่างเดียว
กันเป็นความกับผู้ใด วันกาํหนด
ที จะว่าความก็มี ผู้พิพากษาก็มี
ให้เขามาฟ้องกันเถิด

(KM) กจ KT:Q; KR:K; รม GO:KJ; G คร G:GQ; คส Q:GT; ฟม G:KQ; J ยน G:G
(JJ) กจ GK:GR; G ทธ G:KT; K ทธ Q:GQ

 44_act.pub 
 page 54

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2225 กิจการ GM, KT

39 แต่ถ้ าแม้ท่ านมี ข้อหาอะไร
อีก ก็ให้ชาํระกันในที ประชุม
ตามกฎหมาย
40 ด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูก
ฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี!
เพราะเราทั! งหลายไม่อาจยกข้อ
ใดขึ! นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การ
จลาจลคราวนี! ได้"
41 ครั! นกล่าวอย่างนั! นแล้วท่าน
จึงให้เลิกชุมนุม

เปาโลกลบัไปที,
แควน้มาซิโดเนีย

20
ครั!นการวุ่นวายนั!นสงบ
แล้ว เปาโลจึงให้ไป

ตามพวกสาวกมา กอดกันแล้วก็
ลาเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนีย
2เมื อได้ข้ามที นั! นไปแล้วและได้
สั งเตือนสติเขามาก ท่านกม็ายัง
ประเทศกรีก
3พักอยู่ที นั นสามเดือน และ
เมื อท่ านจวนจะลงเ รื อไปยั ง
แคว้นซีเรีย พวกยิวกคิ็ดร้ายต่อ
ท่าน ท่านจึงตั! งใจกลับไปทาง
แคว้นมาซิโดเนีย
4 คนที ไปยั งแคว้ นเอเชี ยกั บ
เปาโลคือโสปาเทอร์ชาวเมื อง
เบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุน-
ดัสชาวเมืองเธสะโลนิกา กายอัส
ชาวเมืองเดอร์บี และทิโมธี
ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้นเอ-
เชีย
5แต่คนเหล่านั!นได้เดินทางล่วง

หน้าไปคอยพวกเราอยู่ ที เมือง
โตรอัสก่อน

เปาโลที,เมืองโตรอสั
6ครั! นวันเทศกาลขนมปังไร้เชื! อ
ล่วงไปแล้ว เราทั! งหลายจึงลง
เรือออกจากเมืองฟีลิปปี และ
ต่อมาห้าวันก็มาถึ งพวกนั! นที 
เมืองโตรอัสและยับยั! งอยู่ที นั น
เจด็วัน
7 ในวั นต้ นสั ปดาห์ เมื อพวก
สาวกประชุมกันทาํพิธี หักขนม
ปัง เปาโลก็กล่าวสั งสอนเขา
เพราะว่าวันรุ่ งขึ! นจะลาไปจาก
เขาแล้ว ท่านได้กล่าวยืดยาวไป
จนเที ยงคืน
8มีตะเกียงหลายดวงในห้องชั! น
บนที เขาประชุมกันนั!น
9ชายหนุ่มคนหนึ งชื อยุทิกัสนั ง
อยู่ที หน้าต่าง ง่วงนอนเต็มที
และเมื อเปาโลสั งสอนช้านานไป
อีก คนนั! นก็โงกพลัดตกจาก
หน้าต่างชั! นที สาม เมื อยกขึ! นก็
เห็นว่าตายเสียแล้ว
10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัว
กอดผู้นั!นไว้ แล้วว่า "อย่าตกใจ
เลย ด้วยว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขา"
11 ครั! นเปาโลขึ! นไปห้องชั! นบน
หักขนมปังและรับประทานแล้ว
ก็สนทนาต่ อไปอี กช้ านานจน
สว่าง ท่านกล็าเขาไป
12 คนทั! งหลายจึงพาคนหนุ่มผู้
ยังเป็นอยู่ไป และกป็ลื! มใจยินดี

(G) G คร GO:S; G ทธ G:J (K) กจ GR:GS; GL:G (J) กจ M:KJ; KJ:GK; K คร GG:KO
(Q) กจ GO:G; อฟ O:KG; คส Q:R (S) K คร K:GK; K ทธ Q:GJ (O) อพย GK:GQ; กจ GO:L
(R) กจ K:QK; G คร GT:GO; วว G:GT (L) กจ G:GJ (GT) G พกษ GR:KG; K พกษ Q:JQ
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ไม่น้อยเลย
การเดินทางโดยเรือ
ไปที,เมืองมิเลทสั

13 ฝ่ายพวกเราก็ลงเรือแล่นไป
ยังเมืองอัสโสสก่อน ตั! งใจว่าจะ
รับเปาโลที นั น ด้วยท่านสั งไว้
อย่างนั!น เพราะท่านหมายว่าจะ
ไปทางบก
14 ครั! นท่านพบกับเราที เมือง
อัสโสส เรากรั็บท่าน แล้วมายัง
เมืองมิทิเลนี
15 ครั! นแล่นเรือออกจากที นั น
ได้วันหนึ งกม็ายังที ตรงข้ามเกาะ
คิโอส วันที สองก็มาถึงเกาะ
สามอส และหยุดพักที โตรกิ-
เลียม และอีกวันหนึ งก็มาถึง
เมืองมิเลทัส
16 ด้วยว่าเปาโลได้ตั! งใจว่า จะ
แล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื อจะ
ไม่ต้องค้างอยู่นานในแคว้นเอ-
เชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุง
เยรูซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวัน
เทศกาลเพน็เทคอสต์

เปาโลกล่าวคําปราศรยั
แก่ผูป้กครองคริสตจักร

ที,เมืองเอเฟซสั
17 เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิ-
เลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้เชิญ
พวกผู้ปกครองในคริสตจักรนั! น
มา
18 ครั!นเขาทั! งหลายมาถึงเปาโล
แล้ว เปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่า

"ท่านทั! งหลายย่อมทราบอยู่ เอง
ว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่าน
อย่างไรทุกเวลา ตั! งแต่วันแรก
ที ข้าพเจ้าเข้ามาในแคว้นเอเชีย
19 ข้ าพเจ้ าได้ ปรนนิ บั ติ องค์
พระผู้ เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ
ด้ วยนํ!า ตาไหลเ ป็ นอั นมาก
และด้วยการถูกทดลอง ซึ งมาถึง
ข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อ
ข้าพเจ้า
20 และสิ งหนึ งสิ งใดซึ งเป็ น
คุณประโยชน์แก่ท่านทั! งหลาย
ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้
ชี! แจงให้ท่านเห็นกับได้สั งสอน
ท่านต่อหน้าคนทั! งปวงและตาม
บ้านเรือน
21 ทั! งเป็นพยานแก่พวกยิวและ
พวกกรี กถึ งเรื องการกลั บใจ
ใหม่เฉพาะพระเจ้า และความ
เชื อในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา
22 ดูเถิด บัดนี! พระวิญญาณพัน
ผูกข้าพเจ้า จึงจาํเป็นจะต้องไป
ยังกรุงเยรูซาเลม็ ไม่ทราบว่าจะ
มีอะไรเกิดขึ! นกับข้าพเจ้าที นั น
บ้าง
23 เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริ-
สุทธิ4 ทรงเป็นพยานในทุกบ้าน
ทุกเมืองว่า เครื องจองจาํและ
ความยากลาํบากคอยท่าข้าพเจ้า
อยู่
24 แต่สิ งเหล่านี! ไม่ ได้เปลี ยน

(GO) กจ K:G; GL:KG; GM:KG; KG:Q; KQ:GR; G คร GO:L (GL) กจ GL:GM; GM:G, GT
(GM) กจ KT:J (KT) กจ KT:KR (KG) มก G:GS; กจ GL:S; GM:GT (KK) กจ GM:KG
(KJ) กจ KG:Q, GG (KQ) กจ G:GR; GJ:KS; KG:GJ; กท G:G; K ทธ Q:R
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แปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามิ
ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ ง
ประเสริฐแก่ข้าพเจ้า แต่ในชีวิต
ของข้าพเจ้าขอทาํหน้าที ให้สาํ-
เร็จด้วยความปีติยินดี และทาํ
การปรนนิบัติที ได้รับมอบหมาย
จากพระเยซูเจ้า คือที จะเป็น
พยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระ
คุณของพระเจ้านั!น
25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที ยวป่าว
ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
ในหมู่พวกท่าน บัดนี!  ข้าพเจ้า
ทราบอยู่ว่า ท่านทั! งหลายจะไม่
เห็นหน้าข้าพเจ้าอีก
26 เหตุฉะนั!น วันนี! ข้าพเจ้ายืน
ยันต่อท่านทั! งหลายว่า ข้าพเจ้า
หมดราคีจากโลหิตของทุกคน
27 เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อ
ในการกล่าวเรื องพระดาํ ริของ
พระเจ้าทั! งสิ! นให้ท่านทั! งหลาย
ฟัง
28 เพราะฉะนั!นท่านทั! งหลายจง
ระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูง
แกะที พระวิญญาณบริสุทธิ4 ได้
ทรงตั! งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และ
เพื อจะได้บาํรุงเลี! ยงคริสตจักร
ของพระเจ้า ที พระองค์ทรงไถ่
ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง
29 ข้าพเจ้าทราบอยู่ ว่า เมื อ
ข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสุนัขป่าอัน
ร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และ
จะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย

30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่าน
เองขึ! นกล่าวบิดเบือนความจริง
เพื อจะชักชวนพวกสาวกให้หลง
ตามเขาไป
31 เหตุฉะนั!น จงตื นตัวอยู่และ
จาํไว้ว่า ข้าพเจ้าได้สั งสอนเตือน
สติท่านทุกคนด้วยนํ!าตาไหล ทั!ง
กลางวันกลางคืนตลอดสามปี
มิได้หยุดหย่อน
32 พี น้องทั! งหลาย บัดนี! ข้าพ-
เจ้าฝากท่ านไว้กับพระเจ้าและ
กับพระดาํ รัสแห่งพระคุณของ
พระองค์ ซึ งมีฤทธิ4 ก่อสร้างท่าน
ขึ! นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วย
กันกับบรรดาผู้ที ทรงแยกตั! งไว้
33 ข้ าพเจ้ ามิ ได้ โลภเงิ นหรื อ
ทองหรือเสื! อผ้าของผู้ใด
34 แล้วท่ านทั! งหลายทราบว่ า
มือของข้ าพเจ้าเองนี! ได้ จัดหา
สิ งที จาํเป็นสาํหรับตัวข้าพเจ้า
กับคนที อยู่กับข้าพเจ้า
35 ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้
ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่า
โดยทาํงานเช่นนี! ควรจะช่วยคนที 
มีกาํลังน้อย และให้ระลึกถึงพระ
วจนะของพระเยซูเจ้า ซึ งพระ
องค์ตรัสว่า `การให้เป็นเหตุให้
มีความสุขยิ งกว่าการรับ'"
36 ครั! นเปาโลกล่ าวอย่ างนั! น
แล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคน
เหล่านั!น
37 เขาทั! งหลายจึงร้องไห้มาก

(KO) กจ GL:O; K คร R:K (KR) ลก R:JT (KL) ลก GK:JK; ยน KG:GS (KM) อสค KK:KR
(JT) G ทธ G:KT; K ทธ G:GS (JG) กจ GM:L (JK) กจ M:JG; อฟ G:GQ; คส G:GK; J:KQ
(JQ) กจ GL:J; G คร Q:GK (JS) รม GS:G; G คร M:GK (JR) ปฐก QS:GQ; กจ KG:GJ
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มาย และกอดคอของเปาโล จุบ
ท่าน
38 เขาเป็นทุกข์มากที สุดเพราะ
เหตุถ้อยคาํที ท่านกล่าวว่า เขา
จะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็
พาท่านไปส่งที เรือ

พระวิญญาณบริสุทธิ$
หา้มเปาโล

ไม่ใหไ้ปยงักรุงเยรูซาเล็ม

21
ต่อมาเมื อพวกเราลาเขา
เหล่านั! นแล้วก็แล่นเรือ

ตรงไปยังเกาะโขส อีกวันหนึ งก็
มาถึงเกาะโรดส์ เมื อออกจากที 
นั นกม็ายังเมืองปาทารา
2 เราพบเรือลาํหนึ งที ไปเมือง
ฟินิเซีย จึงลงเรือลาํนั!นแล่นต่อ
ไป
3ครั! นแลเห็นเกาะไซปรัสแล้ว
เราก็ ผ่ านเกาะนั! นไปข้ างขวา
แล่นไปยังแคว้นซีเรีย จอดเรือที 
ท่าเมืองไทระ เพราะจะเอาของ
บรรทุกขึ! นท่าที นั น
4 เมื อไปหาพวกสาวกพบแล้ ว
เราจึงพักอยู่ที นั นเจ็ดวัน สาวก
ได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ
มิให้ขึ! นไปยังกรุงเยรูซาเลม็
5แต่เมื อวันเหล่านั!นล่วงไปแล้ว
พวกเราก็ลาไป สาวกทั! งหลาย
กับทั! งภรรยาและบุตรได้ส่งพวก
เราออกจากเมือง แล้วเราทั! ง
หลายก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานที 
ชายหาด

6 และคาํนั บลาซึ งกั นและกั น
พวกเรากล็งเรือและเขากก็ลับไป
บ้านของเขา
7ครั! นพวกเราแล่นเรือมาจาก
เมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิส
แล้ว กส็ิ! นทางทะเล เราจึงคาํนับ
พวกพี น้อง และพักอยู่กับเขา
หนึ งวัน
8ครั!นรุ่งขึ! นพวกเราที เป็นเพื อน
เดินทางกับเปาโลกล็าไป และมา
ถึงเมืองซีซารียา เราก็เข้าไปใน
บ้านของฟีลิป ผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐ ซึ งเป็นคนหนึ งในจาํ-
พวกเจ็ดคนนั! น เราก็อาศัยอยู่
กับท่าน
9ฟีลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี คน
ซึ งได้พยากรณ์

ผูพ้ยากรณอ์ากาบสั
กล่าวยืนยนัถึงคําตกัเตือน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ$

10 ครั! นเราอยู่ ที นั นหลายวัน
แล้ว มีผู้พยากรณ์คนหนึ งลงมา
จากแคว้นยูเดียชื ออากาบัส
11 ครั!นมาถึงเราเขากเ็อาเครื อง
คาดเอวของเปาโลผูกมื อและ
เท้าของตนกล่าวว่า "พระวิญ-
ญาณบริสุทธิ4 ตรัสดังนี! ว่า `พวก
ยิวในกรุงเยรูซาเลม็จะผูกมัดคน
ที เป็นเจ้าของเครื องคาดเอวนี!
และจะมอบเขาไว้ในมือของคน
ต่างชาติ'"
12 ครั!นเราได้ยินดังนั!น เรากับ

(Q) กจ KT:KJ; KG:GK (S) ลก KK:QG; กจ M:QT; KT:JO (O) ยน G:GG
(L) กจ O:S; L:S, KO, QT; KG:GO; อฟ Q:GG; K ทธ Q:S (M) ยอล K:KL; กจ K:GR
(GT) กจ GG:KL (GG) กจ KT:KJ; KG:JJ; KK:KS
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คนทั! งหลายที อยู่ที นั น จึงอ้อน
วอนเปาโลมิ ให้ ขึ! นไปยั งกรุ ง
เยรูซาเลม็
13 ฝ่ายเปาโลตอบว่า "เหตุไฉน
ท่านทั! งหลายจึงร้องไห้และทาํ
ให้ข้าพเจ้าชํ!าใจ ด้วยข้าพเจ้า
เต็มใจพร้อมที จะไปให้เขาผูก
มัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้ แต่
เต็มใจพร้อมจะตายที ในกรุงเย-
รูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระ
นามของพระเยซูเจ้า"

จากเมืองซีซารียา
ไปที,กรุงเยรูซาเล็ม

14 เมื อท่ านไม่ยอมฟังตามคาํ
ชักชวน เราก็หยุดพูดและกล่าว
ว่า "ขอให้เป็นไปตามพระทัย
องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด"
15 ภายหลังวันเหล่านั!นเราก็จัด
แจงข้าวของ และขึ! นไปยังกรุง
เยรูซาเลม็
16 สาวกบางคนที มาจากเมือง
ซีซารียาก็ได้ไปกับเราด้วย เขา
นาํเราไปหาคนหนึ งชื อมนาสัน
ชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกเก่า
แก่ ให้เราอาศัยอยู่กับคนนั!น
17 เมื อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว พวกพี น้องก็รับรองเราไว้
ด้วยความยินดี

เปาโลปฏิญาณตวัไว้
18 ครั! นรุ่งขึ! น เปาโลกับเราทั! ง
หลายจึงเข้าไปหายากอบ และ
พวกผู้ปกครองก็อยู่พร้อมกันที 

นั น
19 เมื อเปาโลคาํนับท่ านเหล่า
นั!นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์
ทั! งปวงตามลาํดับ ซึ งพระเจ้า
ทรงโปรดกระทาํในหมู่ คนต่าง
ชาติโดยการปรนนิบัติของท่าน
20 ครั! นคนทั! งหลายได้ ยินจึ ง
สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและ
กล่าวแก่เปาโลว่า "พี เอ๋ย ท่าน
เห็นว่ามีพวกยิวสักกี พันคนที 
เชื อถือ และทุกคนยังมีใจร้อน
รนในการถือพระราชบัญญัติ
21 เขาทั! งหลายได้ยินถึงท่านว่า
ท่านได้สั งสอนพวกยิวทั! งปวงที 
อยู่ ในหมู่ ชนต่างชาติ ให้ละทิ! ง
โมเสส และว่าไม่ต้องให้บุตร
ของตนเข้าสุหนัตหรือประพฤติ
ตามธรรมเนียมเก่านั!น
22 เรื องนั! นเป็นอย่างไร คน
เป็นอันมากจะต้องมาประชุมกัน
เพราะเขาทั! งหลายจะได้ ยินว่า
ท่านมาแล้ว
23 เหตุฉะนั! นจงทาํอย่างนี! ตาม
ที เราจะบอกแก่ท่าน คือว่าเรามี
ชายสี คนที ได้ปฏิญาณตัวไว้
24 ท่านจงพาคนเหล่านั!นไปชาํ-
ระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงิน
แทนเขา เพื อเขาจะได้โกนศีรษะ
คนทั! งหลายจึงจะรู้ว่าความที เขา
ได้ยินถึงท่านนั! นเป็นความเท็จ
แต่ ท่ านเองดาํ เนิ นชี วิ ตให้ มี
ระเบียบและรักษาพระราชบัญ-

(GJ) กจ KT:KQ, JR (GQ) มธ O:GT; KO:QK; ลก GG:K; KK:QK (GR) กจ GS:Q
(GL) กจ GS:GJ; กท G:GM; K:M (GM) กจ G:GR; GS:Q, GK; รม GS:GL-GM; G ทธ K:R
(KT) กจ GS:G; KK:J; รม GT:K; กท G:GQ (KQ) กดว O:K, GJ, GL; กจ GL:GL
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ญัติอยู่ด้วย
25 แต่ฝ่ายคนต่างชาติที เชื อนั! น
เราได้เขียนจดหมายตัดสินมิให้
เขาถือเช่นนั! น แต่ให้เขาทั! ง
หลายงดไม่ รับประทานของซึ ง
บูชาแก่รูปเคารพ ไม่รับประทาน
เลือด ไม่รับประทานเนื! อสัตว์ที 
รัดคอตาย และไม่ล่วงประเวณี"
26 เปาโลจึงพาสี คนนั!นไป และ
วันรุ่งขึ! นได้ชาํระตัวด้วยกันกับ
เขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหาร
ประกาศวันที การชาํระนั!นจะสาํ-
เรจ็ จนถึงวันที จะนาํเครื องบูชา
มาถวายเพื อคนเหล่านั!นทุกคน
เปาโลถูกพวกยิวที,โกรธแคน้

จับกุมในพระวิหาร
27 ครั! นเกือบจะสิ! นเจ็ดวันแล้ว
พวกยิ วที มาจากแคว้นเอเชี ย
เมื อเห็นเปาโลในพระวิหารจึง
ยุยงประชาชน แล้วจับเปาโล
28 ร้องว่า "ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย
จงช่วยกันเถิด คนนี! เป็นผู้ที ได้
สอนคนทั! งปวงทุกตาํบลให้เป็น
ศัตรูต่อชนชาติของเรา ต่อพระ
ราชบัญญัติ และต่ อสถานที นี!
และยิ งกว่านั! นอีก เขาได้พาคน
ชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย
จึงทาํให้ที บริสุทธิ4นี! เป็นมลทิน"
29 (เพราะแต่ก่อน คนเหล่านั!น
เห็นโตรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัส
อยู่กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาด
ว่าเปาโลได้พาคนนั! นเข้ามาใน

พระวิหาร)
30 แล้วคนทั! งเมืองก็ฮือกันขึ! น
คนทั! งหลายก็วิ งเข้าไปรวมกัน
และจับเปาโลลากออกจากพระ
วิหาร แล้วกปิ็ดประตูเสียทันที
31 เมื อเขากาํลั งหาช่ องจะฆ่ า
เปาโล ข่าวนั! นลือไปยังนายพัน
กองทัพว่า  กรุงเยรูซาเลม็เกิด
การวุ่นวายขึ! นทั!งเมือง
32 ในทันใดนั! น นายพันจึงคุม
พวกทหารกับพวกนายร้อยวิ งลง
ไปยังคนทั! งปวง เมื อเขาทั! ง
หลายเห็นนายพันกับพวกทหาร
มาจึงหยุดตีเปาโล

นายพนัชนชาติโรม
ไดใ้ชโ้ซ่ล่ามเปาโลไว้

33 นายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับ
เปาโลสั งให้เอาโซ่สองเส้นล่าม
ไว้ แล้วถามว่า ท่านเป็นใครและ
ได้ทาํอะไรบ้าง
34 บางคนในหมู่ คนเหล่ านั! น
ร้องว่าอย่างนี!  บางคนว่าอย่าง
นั! น เมื อนายพันเอาความแน่
นอนอะไรไม่ได้ เพราะวุ่นวาย
มาก จึงสั งให้พาเปาโลเข้าไปใน
กรมทหาร
35 ครั! นมาถึงบันไดแล้ว พวก
ทหารจึงยกเปาโลขึ! น เพราะคน
ทั!งปวงกาํลังคอยทาํร้าย
36 ด้วยคนทั! งปวงเหล่านั! นตาม
ไปร้องว่า "จงเอาเขาไปฆ่าเสีย"
37 เมื อพวกทหารจะพาเปาโล

(KS) กจ GS:GM (KO) กดว O:GJ; ยน GG:SS (KR) กจ KT:GM (KL) มธ KQ:GS; กจ O:GJ
(KM) กจ KT:Q (JT) K พกษ GG:GS; กจ GO:GM; KO:KG (JG) K คร GG:KJ
(JK) กจ KJ:KR (JJ) กจ KT:KJ; อฟ O:KT; K ทธ G:GO (JO) ลก KJ:GL; ยน GM:GS
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เข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึง
กล่าวแก่นายพันว่า "ข้าพเจ้า
จะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือ"
นายพันจึงถามว่า "เจ้าพูดภาษา
กรีกเป็นหรือ
38 เจ้าเป็นชาวอี ยิปต์ซึ งได้ก่อ
การกบฏแต่ก่อน และพาพวก
ฆาตกรสี พั นคนเข้ าไปในถิ น
ทุรกันดารมิใช่หรือ"
39 แต่เปาโลตอบว่า "ข้าพเจ้า
เป็นคนยิวซึ งเกิดในเมืองทาร์ซัส
แคว้นซีลีเซีย ไม่ใช่พลเมืองของ
เมืองย่อมๆ ข้าพเจ้าขอท่าน
อนุญาตให้พูดกับคนทั! งปวงสัก
หน่อย"
40 ครั! นนายพั นอนุ ญาตแล้ ว
เปาโลจึงยืนอยู่ที บันไดโบกมือ
ให้คนทั!งปวง เมื อคนทั!งปวงนิ ง
เงียบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขา
เป็นภาษาฮีบรูว่า
เปาโลเล่าใหฝู้งชนชาติยิวฟัง
ถึงการกลบัใจเสียใหม่ของตน

22
"ท่านทั! งหลาย พี น้อง
และบรรดาท่านผู้อาวุ-

โส ขอฟังคาํให้การซึ งข้าพเจ้าจะ
แก้คดีให้ท่านฟัง ณ บัดนี! "
2(ครั! นเขาทั! งหลายได้ยินท่าน
พูดภาษาฮีบรู เขาก็ยิ งเงียบลง
กว่าก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า)
3"ที จริงข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดใน
เมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้
เติบโตขึ! นในเมืองนี!  และได้เล่า

เรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอล
ตามพระราชบัญญัติของบรรพ-
บุ รุ ษของ เราโดยถี ถ้ วนทุ ก
ประการ จึงมีใจร้อนรนในการ
ปรนนิบัติพระเจ้า เหมือนอย่าง
ท่านทั!งหลายในทุกวันนี!
4 ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั! งหลาย
ที ถือในทางนี! จนถึงตาย และได้
ผูกมัดเขาจาํไว้ในคุกทั! งชายและ
หญิง
5ตามที มหาปุโรหิตกับสภาอาจ
เป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะ
ข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้
นั!นไปยังพวกพี น้อง และได้เดิน
ทางไปเมืองดามัสกัส เพื อจับ
มัดคนทั! งหลายพามายังกรุงเย-
รูซาเลม็ให้ทาํโทษเสีย
6 ต่อมาเมื อข้าพเจ้ากาํลั งเดิน
ทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส
ประมาณเวลาเที ยง ในทันใด
นั! น มีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้า
ล้อมข้าพเจ้าไว้
7 ข้าพเจ้าจึงล้มลงที ดินและได้
ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า `เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหง
เราทาํไม'
8 ข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า `พระ
องค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้
ใด' พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า `เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ ง
เจ้าข่มเหงนั!น'
9ฝ่ายคนทั!งหลายที อยู่กับข้าพ-

(JL) กจ S:JO (JM) กจ M:GG; K คร GG:KK (QT) ยน S:K; กจ GK:GR (G) กจ R:K
(K) กจ KG:QT (J) พบญ JJ:J; กจ S:JQ; รม GT:K; K คร GG:KK (Q) กจ L:J; ฟป J:O
(S) ลก KK:OO; กจ Q:S; G ทธ Q:Q (O) กจ M:J; KO:GK-GJ (M) ดนล GT:R; กจ M:R
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เจ้าได้เห็นแสงสว่างนั! นและตก
ใจกลัว แต่พระสุรเสียงที ตรัสกับ
ข้าพเจ้านั!นเขาหาได้ยินไม่
10 ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่า `พระ
องค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาํ
ประการใด' องค์พระผู้เป็นเจ้า
จึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า `เจ้าจงลุก
ขึ! นเข้าไปในเมืองดามัสกัส และ
ที นั นเขาจะบอกเจ้าให้ รู้ ถึงการ
ทุ กสิ งซึ งได้ กาํหนดไว้ ให้ เจ้ า
ทาํนั!น'
11 เมื อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้
เนื องจากพระรัศมีอันแรงกล้า
นั!น คนที มาด้วยกันกับข้าพเจ้าก็
จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมือง
ดามัสกัส
12 มีคนหนึ งชื ออานาเนีย เป็น
คนมีศรั ทธามากตามพระราช
บัญญัติ และมีชื อเสียงดีท่าม-
กลางพวกยิวทั!งปวงที อยู่ที นั น
13 ได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่
ใกล้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า `พี เซาโล
เอ๋ย จงเห็นได้อีกเถิด' ข้าพเจ้า
จึงเห็นท่านได้ในเวลานั!น
14 ท่านจึงกล่าวว่า `พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือก
ท่านไว้ ประสงค์จะให้ท่านรู้ จัก
นํ!าพระทัยของพระองค์ ให้ท่าน
เห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้
ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์
ของพระองค์
15 เพราะว่าท่ านจะเป็นพยาน

ฝ่ายพระองค์ให้คนทั! งปวงทราบ
ถึงเหตุการณ์ซึ งท่านเห็นและได้
ยินนั!น
16 เดี^ยวนี! ท่านจะรอช้าอยู่ทาํไม
จงลุกขึ! นรับบัพติศมา ด้วยออก
พระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
ลบล้ างความผิ ดบาปของท่ าน
เสีย'

พระเจ้าทรงเตือนเปาโล
ใหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

17 ต่อมาเมื อข้าพเจ้ากลับมายัง
กรุงเยรูซาเล็มและกาํลังอธิษ-
ฐานอยู่ในพระวิหาร ข้าพเจ้าก็
เคลิ! มไป
18 และได้เห็นพระองค์ตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า `จงรีบออกไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มโดยเร็ว ด้วย
ว่าเขาจะไม่รับคาํของเจ้าซึ งอ้าง
พยานถึงเรา'
19 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า `พระองค์
เจ้าข้า คนเหล่านั! นทราบอยู่ว่า
ข้าพระองค์ได้จับคนทั! งหลายที 
เ ชื อในพระองค์ ไปใส่ คุ กและ
เฆี ยนตีตามธรรมศาลาทุกแห่ง
20 และเมื อเขาทาํให้โลหิตของ
สเทเฟนพยานผู้ ยอมตายเพื อ
พระองค์ตกนั! น ข้าพระองค์ได้
ยืนอยู่ ใกล้และเห็นชอบในการ
ประหารเขาเสียนั! นด้วย และข้า
พระองค์เป็นคนเฝ้าเสื! อผ้าของ
คนที ฆ่าสเทเฟนนั!น'
21 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า

(GK) กจ M:GR; G ทธ J:R (GQ) กจ J:GJ-GQ; G คร M:G; กท G:GK (GS) กจ Q:KT
(GO) กจ K:JL; รม GT:GJ; G คร O:GG (GR) กจ M:KO; K คร GK:K (GL) มธ GT:GQ
(GM) มธ GT:GR; กจ L:J (KT) ลก GG:QL; กจ R:SQ (KG) กจ M:GS; รม G:S; กท K:R-L

 44_act.pub 
 page 62

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2233 กิจการ KK, KJ

ว่า `จงไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้าไป
ไกล ไปหาคนต่างชาติ'"
22 เขาทั! งหลายได้ ฟั งเปาโล
กล่าวแค่นี!  แล้วกร้็องเสียงดังว่า
"เอาคนเช่นนี! ไปจากแผ่นดินโลก
ไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่"
23 เมื อเขาทั!งหลายกาํลังโห่ร้อง
และถอดเสื! อเอาผงคลีดินซัดขึ! น
ไปในอากาศ

เปาโลซึ,งเป็นชาติโรม
ไดร้อดพน้การเฆี,ยน

24 นายพันจึงสั งให้พาเปาโลเข้า
ไปในกรมทหาร และสั งให้ไต่
สวนโดยการเฆี ยน เพื อจะได้รู้
ว่าเขาร้องปรักปราํท่านด้วยเหตุ
ประการใด
25 ครั! นเอาเชือกหนังมัดเปาโล
ท่านจึงถามนายร้อยซึ งยืนอยู่ที 
นั นว่า "การที จะเฆี ยนคนสัญ-
ชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษ
นั!นถูกต้องตามกฎหมายหรือ"
26 เมื อนายร้อยได้ยินแล้วจึงไป
บอกนายพันว่า "ท่านจะทาํอะไร
นั น คนนั!นเป็นคนสัญชาติโรม"
27 ฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโล
ถามว่า "ท่านเป็นคนสัญชาติโรม
หรือ จงบอกเราเถิด" เปาโลจึง
ตอบว่า "ใช่แล้ว"
28 นายพันจึงตอบว่า "ซึ งเรา
เป็นคนสัญชาติโรมได้นั! น เรา
ต้องเสียเงินมาก" เปาโลจึงตอบ
ว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรม

โดยกาํเนิด"
29 ขณะนั! นคนทั! งหลายที จะไต่
สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันที
และนายพันเมื อทราบว่า เปาโล
เป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัว
เพราะได้มัดท่านไว้
30 ครั!นวันรุ่งขึ! นนายพันอยากรู้
แน่ ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโล
ด้วยเหตุใด จึงได้ถอดเครื องจาํ
เปาโล สั งให้พวกปุโรหิตใหญ่
กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน
แล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่ต่อ
หน้าเขาทั!งหลาย

เปาโลต่อหนา้สภา

23
ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวก
สมาชิกสภาแล้ วกล่ าว

ว่า "ท่านพี น้องทั!งหลาย ข้าพ-
เจ้าได้ประพฤติ ต่ อพระพักตร์
พระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉัย
ผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี! "
2อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึง
สั งคนที ยื นอยู่ ใกล้ ให้ ตบปาก
เปาโล
3เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่า "พระ
เจ้าจะทรงตบเจ้า ผู้ เป็นผนังที 
ฉาบด้วยปูนขาว เจ้านั งพิพากษา
ข้าตามพระราชบัญญัติ   และ
ยั งสั งให้ เขาตบข้ าซึ งเป็นการ
ผิดพระราชบัญญัติหรือ"
4คนทั! งหลายที ยืนอยู่ ที นั นจึง
ถามว่า "เจ้าพูดหยาบคายต่อ
มหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ"

(KK) กจ KG:JO; KS:KQ; G ธส K:GO (KS) กจ GO:JR
(G) กจ KQ:GO; G คร Q:Q; K คร G:GK; Q:K; K ทธ G:J; ฮบ GJ:GL
(K) G พกษ KK:KQ; ยรม KT:K; ยน GL:KK (J) ลนต GM:JS; พบญ KS:G-K; ยน R:SG
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5เปาโลจึงตอบว่า "พี น้องทั! ง
หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่าน
เป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคาํเขียน
ไว้แล้วว่า `อย่าพูดหยาบชา้ต่อ
ผูป้กครองชนชาติของเจา้เลย'"
6ครั! นเปาโลเห็นว่า ผู้ที อยู่ ใน
ประชุมสภานั! นเป็นพวกสะดูสี
ส่ วนหนึ งและพวกฟาริสี ส่ วน
หนึ ง ท่านจึงร้องขึ! นต่อหน้าที 
ประชุมว่า "ท่านพี น้องทั! งหลาย
ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็น
บุตรชายของพวกฟาริสี ที 
ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี! ก ็
เพราะเรื องความหวังว่า  มีการ
เป็นขึ! นมาจากความตาย"
7 เมื อท่ านกล่าวอย่ างนั! นแล้ว
พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็เกิด
เถียงกันขึ! น และที ประชุมกแ็ตก
เป็นสองพวก
8ด้วยพวกสะดูสีถือว่า การที 
เป็นขึ! นมาจากความตายนั!นไม่มี
และทูตสวรรค์หรือวิญญาณกไ็ม่
มี แต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั!งนั!น
เปาโลก่อใหเ้กิดการแตกแยก
ในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

9แล้วกอ็ื! ออึงเกิดโกลาหล และ
พวกธรรมาจารย์บางคนที อยู่
ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ! นเถียงว่า
"เราไม่เห็นว่าคนนี! มีความผิด
อะไร แต่ถ้าวิญญาณกด็ีหรือทูต
สวรรค์กด็ีได้พูดกับเขา พวกเรา
อย่าต่อสู้ กับพระเจ้าเลย"

10 เมื อการโต้ เถียงกันรุนแรง
ขึ! น นายพันกลัวว่าเขาจะยื! อ
แย่งจับเปาโลฉีกเสีย ท่านจึงสั ง
พวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออก
จากหมู่ พวกนั! นพาเข้าไปไว้ใน
กรมทหาร

องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าไดใ้ห้
เปาโลเกิดความมั ,นใจว่า

ท่านจะเป็นพยานในกรุงโรม
11 ในเวลากลางคืนวันนั! นเอง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับ
เปาโลตรัสว่า "เปาโลเอ๋ย เจ้าจง
มีใจกล้าเถิด เพราะว่าเจ้าได้เป็น
พยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ฉันใด เจ้าจะต้องเป็นพยานใน
กรุงโรมด้วยฉันนั!น"

สี,สิบคนใหส้ตัยป์ฏิญาณว่า
จะฆ่าเปาโล

12 ครั! นเวลารุ่ งเช้าพวกยิวบาง
คนได้สมทบกันปฏิญาณตัวว่า
เขาทั! งหลายจะไม่กินจะไม่ดื ม
อะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย
13 คนที ร่ วมกันปองร้ายนั! นมี
กว่าสี สิบคน
14 คนเหล่ านั! นจึ งไปหาพวก
ปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่กล่าว
ว่า "พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัว
อย่างแข็งแรงว่า จะไม่รับประ-
ทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโล
เสีย
15 ฉะนั!น บัดนี! ท่านทั!งหลายกับ
พวกสมาชิกสภาจงพูดให้นาย

(S) อพย KK:KL; ปญจ GT:KT (O) กจ KQ:GS; ฟป J:S (L) มธ KK:KJ; มก GK:GL
(M) ยน GK:KM; กจ S:JM; KK:O-R, GR-GL (GG) กจ GL:M; KG:GL-GM; KK:G-KG
(GK) กจ M:KJ-KQ; KJ:KG, JT; G ธส K:GS (GQ) กจ Q:S, KJ; O:GK; KK:S; KQ:G
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พันเข้าใจว่า พวกท่านต้องการ
ให้ พาเปาโลลงมาหาท่ านทั! ง
หลายพรุ่ งนี! เพื อจะได้ซั กถาม
ความให้ ถ้ วนถี ยิ งกว่าแต่ก่อน
ฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัว
ไว้พร้อมที จะฆ่าเปาโลเสียเมื อ
ยังไม่ทันจะมาถึง"
16 แต่ บุ ตรชายของน้ องสาว
เปาโลได้ยินเรื องซึ งเขาคอยทาํ
ร้ายนั! น จึงเข้ามาในกรมทหาร
บอกแก่เปาโล
17 เปาโลจึ งเรี ยกนายร้อยคน
หนึ งมากล่าวว่า "ขอพาชายหนุ่ม
คนนี! ไปหานายพันด้วย เพราะ
เขามีเรื องที จะแจ้งให้ทราบ"
18 เหตุฉะนั! นนายร้อยจึงรับตัว
ชายหนุ่ มคนนั! นไปหานายพัน
กล่าวว่า "เปาโลผู้ ถูกขังอยู่นั! น
เรียกข้าพเจ้า ขอให้พาชายหนุ่ม
คนนี! มาหาท่าน เพราะเขามีเรื อง
ที จะแจ้งให้ท่านทราบ"
19 นายพันจึงจูงมือชายนั! นไป
แต่ลาํพัง แล้วถามว่า "เจ้าจะ
แจ้งความอะไรแก่เรา"
20 เขาจึงตอบว่า "พวกยิวตกลง
กันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไป
ยังสภาเวลาพรุ่งนี!  ทาํเสมือนว่า
จะไต่สวนเรื องเขาให้ ถ้วนถี ยิ ง
กว่าแต่ก่อน
21 แต่ท่านอย่าฟังเขา เพราะ
ว่าในพวกเขานั! นมีกว่าสี สิบคน
คอยปองร้ายต่อเปาโล และได้

ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือดื ม
อะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย
และเดี^ยวนี! เขาพร้อมแล้ว กาํลัง
คอยรับคาํสัญญาจากท่าน"
22 นายพันจึงให้ชายหนุ่มนั!นไป
กาํชับว่า "อย่าบอกผู้ใดให้รู้ ว่า
เจ้าได้แจ้งความเรื องนี! แก่เรา"

เขาลอบนาํเปาโลไปยงั
เมืองซีซารียา

23 ฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อย
สองคนมาสั งว่า "จงจัดพลทหาร
สองร้อยกับทหารม้าเจ็ดสิบคน
และทหารหอกสองร้อย ให้
พร้อมในเวลาสามทุ่มคืนวันนี! จะ
ไปยังเมืองซีซารียา
24 และจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี  จะ
ได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกส์ ผู้ ว่า
ราชการเมือง"
25 แล้ วนายพั นจึ งเ ขี ยนจด-
หมายมีใจความดังต่อไปนี!
26 "คลาวดิอัสลี เซียสเรียนเจ้า
คุณเฟลิกส์ ท่านผู้ ว่าราชการ
ทราบ
27 พวกยิ วได้ จับคนนี! ไ ว้ และ
เกือบจะฆ่าเขาเสียแล้ว แต่ข้าพ-
เจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้
ด้วยข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าเขาเป็น
คนสัญชาติโรม
28 ข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที 
พวกยิวฟ้องเขา ข้าพเจ้าจึงพา
เขาไปยังสภาของพวกยิว
29 ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องใน

(KT) กจ KJ:GK (KJ) กจ L:QT; KJ:JJ
(KR) กจ KG:JT, JJ; KQ:R (KL) กจ KJ:JT
(KM) กจ GL:GS; KS:GM, KS; KO:JG
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เรื องอันเกี ยวกับกฎหมายของ
พวกยิว แต่ไม่มีข้อหาที เขาควร
จะตายหรือควรจะต้องจาํไว้
30 เมื อมี คนบอกข้ าพเจ้ าให้
ทราบว่า พวกยิวมีการปองร้าย
คนนี!  ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหา
ท่านทีเดียว แล้วได้สั งให้พวก
โจทก์ไปว่าความกับเขาต่อหน้า
ท่าน สวัสดี"
31 ดังนั! นในเวลากลางคืนพวก
ทหารจึ งพาเปาโลไปถึ งเมื อง
อันทิปาตรีส์ตามคาํสั ง
32 ครั!นรุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไป
ส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยัง
กรมทหาร
33 ครั! นทหารม้าไปถึงเมืองซี-
ซารียาแล้ว จึงส่งจดหมายให้แก่
ผู้ ว่ าราชการเมื องและได้มอบ
เปาโลไว้ให้ท่านด้วย
34 เมื อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่าน
จดหมายแล้ว จึงถามว่าเปาโลมา
จากแคว้นไหน เมื อท่านทราบว่า
มาจากซีลีเซีย
35 ท่านจึงกล่าวว่า "เมื อพวก
โจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟัง
คาํให้การของเจ้า" ท่านจึงสั งให้
คุมเปาโลไปไว้ที ศาลปรีโทเรียม
ของเฮโรด

เปาโลขึ� นศาลต่อหนา้
 เฟลิกส ์ผูว่้าราชการเมือง

24
ครั! นล่ วงไปได้ ห้ าวั น
อานาเนียมหาปุโรหิต

จึ งลงไปกั บพวก ผู้ ใหญ่ และ
นักพูดคนหนึ งชื อเทอร์ ทูลลัส
เขาเหล่านี! ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้า
ผู้ว่าราชการเมือง

นกัพูดเทอรทู์ลลสั
ไดก้ล่าวหาเปาโล

2 ครั! นเรี ยกเปาโลเข้ ามาแล้ ว
เทอร์ทูลลัสจึงเริ มฟ้องว่า "ท่าน
เจ้าคุณเฟลิกส์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทั! งหลายได้มีความสงบสุขยิ งนัก
เพราะท่านให้มีการปรับปรุงอัน
เป็ นคุ ณประโยชน์ แก่ ชาติ นี!
โดยการคุ้มครองของท่าน
3 ข้ าพเจ้ าทั! งหลายรั บอยู่ ทุ ก
ประการทุกแห่งด้วยจิตกตัญaู
เป็นที ยิ ง
4แต่เพื อมิให้ท่านป่วยการมาก
ไป ข้าพเจ้าขอความกรุณาโปรด
ฟังข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ ง
5 ด้วยข้าพเจ้าทั! งหลายเห็นว่า
ชายคนนี! เป็นคนพาลยุยงพวกยิว
ทั! งหลายให้ เกิดการวุ่ นวายทั ว
พิภพ และเป็นตัวการของพวก
นาซาเรธ็นั!น
6กับอีกนัยหนึ งเขาหมายจะทาํ
ให้พระวิหารเป็นมลทิน ข้าพเจ้า
ทั! งหลายจึงจับเขาไว้ และก็คง
จะได้พิพากษาเขาตามกฎหมาย
ของพวกข้าพเจ้า
7แต่นายพันลีเซียสได้มาใช้อาํ-
นาจแย่ งตั วเขาไปเสี ยจากมื อ
ของเรา

(JT) กจ KJ:KT; KQ:L; KS:O (JJ) กจ L:QT; KJ:KO-JT (JQ) กจ O:M; KG:JM
(JS) มธ KR:KR; กจ KQ:G, GT; KS:GO (G) กจ KG:KR; KJ:K, JT, JS; KS:K
(S) ลก KJ:K; กจ O:GJ; G ปต K:GK, GS (O) ยน GL:JG; กจ KG:KL (R) กจ KG:JJ
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8และสั งให้โจทก์มาฟ้องเขาต่อ
หน้าท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถาม
เขา ท่านจะทราบได้ว่า ข้อกล่าว
หาของพวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่"
9 ฝ่ ายพวกยิ วจึ งสนั บสนุ นคาํ
กล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริง
อย่างนั!น

เปาโลแกข้อ้กล่าวหา
และถูกคุมตวัไว้

10 เมื อผู้ ว่าราชการเมืองทาํสาํ-
คัญให้เปาโลพูด ท่านจึงเรียนว่า
"เนื องจากที ข้ าพเจ้ าได้ทราบ
ว่าท่านเป็นผู้พิพากษาแก่ชาตินี!
หลายปีแล้ว ข้าพเจ้าก็จะขอแก้
คดีของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจ
11 ท่านสืบทราบได้ว่า ตั! งแต่
ข้าพเจ้ าขึ! นไปนมัสการในกรุง
เยรูซาเล็มนั! นยังไม่เกินสิบสอง
วัน
12 เขาไม่ ได้ เห็นข้าพเจ้าเถียง
กันกับผู้หนึ งผู้ ใด หรือยุยง
ประชาชนให้วุ่นวาย ไม่ว่าใน
พระวิหาร ในธรรมศาลาหรือใน
เมือง
13 เหตุการณ์ทั! งปวงที เขากาํลัง
ฟ้องข้าพเจ้านี!  เขาพิสูจน์ไม่ได้
14 แต่ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้า
ท่านอย่างหนึ ง คือตามทางนั!นที 
เขาถือว่าเป็นลัทธินอกรีต ข้าพ-
เจ้านมัสการพระเจ้าแห่งบรรพ-
บุรุษทั!งหลายของข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้าได้เชื อถือคาํซึ งมีเขียนไว้ใน

พระราชบัญญัติ และในคัมภี ร์
ของศาสดาพยากรณ์ทั!งหมด
15 ข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระ
เจ้าตามซึ งเขาเองก็มีความหวัง
ใจด้วย คือหวังใจว่าคนทั! งปวง
ทั! งคนที ชอบธรรมและคนที 
ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ! นมาจาก
ความตาย
16 ในข้อนี! ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประ-
พฤติตามใจวินิจฉัยผิดชอบที 
ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อ
มนุษย์
17 ครั! นล่ วงมาหลายปี แล้ ว
ข้าพเจ้านาํทานและเครื องบูชา
มายังชนชาติของข้าพเจ้า
18 คราวนั! นมีพวกยิวบางคนที 
มาจากแคว้นเอเชียได้พบข้าพ-
เจ้าในพระวิหาร เมื อข้าพเจ้า
ชาํระตัวแล้ว เขามิได้พบข้าพเจ้า
อยู่กับหมู่คนหรือทาํวุ่นวาย
19 ถ้าคนเหล่านั!นมีเรื องอะไรที 
จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมา
ฟ้องต่อหน้าท่านที นี แล้ว
20 หรื อขอให้ คนเหล่ านี! เอง
กล่ าวเรื องความผิดที เขาเห็น
เมื อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภา
21 เว้นไว้แต่ข้อเดียวซึ งข้าพเจ้า
ได้ ร้ องขึ! นในท่ ามกลางเขาว่ า
`วันนี! ข้ าพเจ้ าถู กพิจารณาพิ-
พากษาต่ อหน้ าท่ านทั! งหลาย
เพราะเหตุ เรื องการเป็นขึ! นมา
จากความตาย'"

(L) กจ KJ:JT (GG) กจ KG:GS (GK) กจ KS:L (GQ) อมส L:GQ; กจ M:K; K ทธ G:J
(GS) ดนล GK:K; ยน S:KL-KM; กจ KJ:O (GO) กจ KJ:G (GR) กจ GG:KM; รม GS:KS-KL
(GL) กจ KG:KO-KR; KO:KG (GM) กจ KJ:JT; KS:GO (KG) กจ KJ:O; KQ:GS; KL:KT
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22 เมื อเฟลิกส์ได้ยินสิ งเหล่านี!
ท่านก็เลื อนการพิจารณาไว้ก่อน
เพราะท่านได้รู้ เรื องของทางนั! น
ถี ถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า "เมื อ
ลีเซียสนายพันลงมา เราจะชาํระ
ความของเจ้า"
23 เฟลิกส์สั งนายร้อยให้คุมตัว
เปาโลไว้ แต่ลดหย่อนการกวด
ขันบ้าง ไม่ให้ห้ามผู้ใดที เป็นผู้ที 
รู้จักกับท่านที จะเข้ามาปรนนิบัติ
หรือเยี ยมเยียน

เปาโลไดก้ล่าวอีกครั� งหนึ,ง
24 เมื อล่วงมาได้หลายวันแล้ว
เฟลิกส์มากับภรรยาชื อดรูสิลลา
ผู้เป็นชาติยิว ท่านให้เรียกเปาโล
มา แล้วได้ฟังเปาโลกล่าวเรื อง
ความเชื อในพระคริสต์
25 ขณะเมื อเปาโลอ้างถึงความ
ชอบธรรม ความอดกลั!นใจทาง
กาม และการพิพากษาซึ งจะมา
เบื! องหน้านั!น เฟลิกส์ก็กลัวจน
ตัวสั น จึงพูดว่า "คราวนี! จงไป
ก่อนเถอะ เมื อเรามีโอกาส เรา
จะเรียกท่านมาอีก"
26 อีกนัยหนึ งเฟลิกส์หวังใจว่า
เปาโลจะให้ เงิ นสินบนแก่ท่ าน
เพื อท่านจะได้ปล่อยเปาโล เหตุ
ฉะนั!นท่านจึงเรียกเปาโลมาสน-
ทนากันบ่อยๆ
27 แต่ เมื อสองปี ล่ วงไปแล้ ว
ปอรสิอัสเฟสทัสมารับราชการ
แทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะ

ได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ! ง
เปาโลไว้ในคุก
เฟสทสัฟังพวกโจทกข์องเปาโล

25
เมื อเฟสทัสเข้ารับตาํ-
แหน่ งราชการได้ สาม

วันแล้ว จึงออกจากเมืองซีซา-
รียาขึ! นไปยังกรุงเยรูซาเลม็
2มหาปุโรหิตกับคนสาํคัญๆใน
พวกยิ วมาฟ้องเปาโลต่ อท่ าน
และได้วิงวอนท่าน
3ขอให้กรุณาเขาโดยสั งให้ ส่ ง
เปาโลมายังกรุงเยรูซาเลม็ ด้วย
เขาคิดจะซุ่ มคอยฆ่ าท่ านเสี ย
กลางทาง
4 ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่า เปาโล
นั! นควรจะถูกคุมไว้ในเมืองซี-
ซารียา และอีกหน่อยหนึ งท่าน
เองกจ็ะกลับไปยังเมืองนั!น
5ท่านจึงว่า "ถ้าเปาโลมีความ
ผิดอย่างหนึ งอย่างใด ให้ผู้ใดใน
พวกท่านที สามารถลงไปด้วยกัน
กับเรายื นฟ้องเอาเถิด"
6 เมื อท่านพักอยู่ที นั นเกินกว่า
สิบวันแล้ว ก็ได้ลงไปยังเมือง
ซีซารียา ครั! นรุ่ งขึ! นท่านจึงนั ง
บัลลังก์พิพากษา และสั งให้พา
เปาโลเข้ามา
7ครั!นเปาโลเข้ามาแล้ว พวกยิว
ที ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืน
ล้อมไว้รอบ และกล่าวความอุก-
ฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อ แต่
พิสูจน์ไม่ได้

(KK) กจ M:K (KJ) กจ KJ:GO (KQ) ยน J:GS; S:KQ; GG:KS; รม GT:M (KO) อพย KJ:L
(KR) อพย KJ:K; กจ GK:J; KJ:JS; KS:M, GQ (G) กจ L:QT; KS:Q, O, GJ (K) กจ KQ:G
(J) กจ KJ:GK, GS (S) กจ GL:GQ; KS:GL (R) มก GS:J; ลก KJ:K, GT; กจ KQ:S, GJ
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8เปาโลจึงแก้คดีเองว่า "ข้าพเจ้า
ไม่ ได้กระทาํอะไรผิดกฎหมาย
ของพวกยิว หรือต่อพระวิหาร
หรือต่อซีซาร์"
9ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ความชอบ
จากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า "เจ้า
จะขึ! นไปยังกรุงเยรูซาเลม็ ให้เรา
ชาํระความเรื องนี! ที นั นหรือ"

เปาโลอุทธรณถ์ึงซีซาร์
10 เปาโลตอบว่า "ข้าพเจ้ากก็าํ-
ลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพาก-
ษาของซีซาร์อยู่แล้ว กส็มควรจะ
พิพากษาข้าพเจ้าเสียที นี ตามที 
ท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ข้าพเจ้า
ไม่ได้กระทาํผิดต่อพวกยิว
11 เพราะถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระ-
ทาํผิด หรือได้กระทาํอะไรที ควร
จะมีโทษถึงตาย ข้าพเจ้าก็ยอม
ตายไม่ขัดขืน แต่ถ้าเรื องที เขา
ฟ้องข้าพเจ้านั!นไม่จริงแล้ว ไม่มี
ผู้ ใดมีอาํนาจจะมอบข้าพเจ้าให้
เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ถึง
ซีซาร์"
12 ฝ่ ายเฟสทั สเมื อพู ดกั บที 
ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า "เจ้าได้ขอ
อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็
จะต้องไปเฝ้าซีซาร์"
อากริปปาและเฟสทสัฟังเปาโล
13 ครั!นล่วงไปหลายวัน กษัตริย์
อากริปปากับพระนางเบอร์นิสก็
เสด็จมาเยี ยมคาํนับเฟสทัสยัง
เมืองซีซารียา

14 ขณะที ท่ านค้ างอยู่ ที นั น
หลายวัน เฟสทัสก็เล่าเรื องคดี
ของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่า "มี
ชายคนหนึ งซึ งเฟลิกซ์ได้ขังทิ! ง
ไว้
15 เมื อข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซา-
เล็ม พวกปุโรหิตใหญ่กับพวก
ผู้ใหญ่ของพวกยิวมาฟ้องขอให้
ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขา
16 ข้ าพเจ้ าจึงตอบพวกเขาว่ า
ไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมที 
จะมอบตัวจาํเลยให้ตายก่อนที 
โจทก์กับจาํเลยมาพร้อมหน้ากัน
และให้จาํเลยมีโอกาสแก้คดีใน
ข้อหานั!น
17 ครั! นพวกเขามาถึ งที นี แล้ว
ข้าพเจ้าจึงมิได้รอช้า ในวันรุ่ง
ขึ! นข้าพเจ้าได้นั งบัลลังก์พิพาก-
ษาและสั งให้พาจาํเลยเข้ามา
18 เมื อพวกโจทก์ยืนขึ! น เขามิ
ได้กล่าวหาจาํเลยเหมือนที ข้าพ-
เจ้าคาดไว้นั!น
19 เป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกัน
ด้วยเรื องลัทธิศาสนาของเขาเอง
และด้วยเรื องคนหนึ งที ชื อเยซู
ซึ งตายแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่า
ยังเป็นอยู่
20 เมื อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่ ว่า
จะพิจารณาปัญหานั! นอย่างไรดี
จึงถามเปาโลว่า จะยอมขึ! นไปยัง
กรุงเยรูซาเล็มให้ชาํระความนั! น
ที นั นหรือไม่

(L) กจ O:GJ; KQ:GK; KL:GR (M) กจ GK:K; KQ:KR; KS:KT (GG) กจ GL:GQ; KJ:KM
(GQ) กจ KQ:KR (GS) กจ KQ:G; KS:K-J (GO) กจ KS:Q-S
(GR) มธ KR:GM; กจ KS:O, GT (GM) กจ GL:GQ-GS; KJ:KM
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21 แต่เมื อเปาโลได้อุทธรณ์ขอ
ให้ขังไว้เพื อให้ออกัสตัสตัดสิน
ข้าพเจ้าจึงสั งให้คุมขังเขาไว้จน
กว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาร์ได้"
22 อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสทัส
ว่า "ข้าพเจ้าใคร่จะฟังคนนั! น
ด้วย" เฟสทัสจึงกล่าวว่า "พรุ่งนี!
ท่านจะได้ฟังเขา"
23 ครั! นวันรุ่ งขึ! นอากริปปากับ
เบอร์นิสเสด็จมา พร้อมด้วย
ราชบริพารเป็นที สง่าผ่าเผยมาก
จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณา
พร้อมกับนายพันและคนสาํ-
คัญๆทั! งหลายในนครนั! น แล้ว
เฟสทัสจึงสั งให้พาเปาโลเข้ามา
24 เฟสทัสจึงกล่าวว่า "ท่าน
กษัตริย์อากริปปา และท่านทั! ง
หลายที อยู่ด้วยกันที นี  ท่านทั! ง
หลายเห็นชายคนนี! ที บรรดาพวก
ยิวได้ วิงวอนข้าพเจ้าทั! งในกรุง
เยรูซาเลม็และที นี ด้วยร้องว่าเขา
ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
25 แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้
ทาํผิดสิ งไรที ควรจะต้องตายและ
เพราะเขาเองได้อุทธรณ์ถึงออ-
กัสตัส ข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่ง
เขาไป
26 ข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่
ชัดเรื องคนนี! ที จะถวายเจ้านาย
ของข้าพเจ้า เหตุฉะนั!นข้าพเจ้า
จึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทั! ง
หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ ง

ต่อพระพักตร์ของพระองค์ โอ
กษัตริย์อากริปปา หวังว่าเมื อไต่
สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรื องพอที 
จะถวายรายงานไปได้บ้าง
27 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ที จะ
ส่งแต่จาํเลยไป และมิได้ส่งข้อ
หาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหล
ไม่ได้เรื อง"

เปาโลสูค้ดีและ
อุทธรณไ์ปยงัอากริปปา

26
ฝ่ ายอากริปปาจึงตรัส
กับเปาโลว่า "เราอนุ-

ญาตให้เจ้าให้การแก้ ข้อหาเอง
ได้" เปาโลจึงยื นมือออกกล่าว
แก้คดีว่า
2 "ท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้า
ข้าพระองค์ถือว่าเป็นโอกาสดีที 
ได้แก้คดีต่อพระพักตร์พระองค์
วันนี!  ในเรื องข้อคดีทั! งปวงซึ ง
พวกยิวกล่าวหาข้าพระองค์นั!น
3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์มี
ความรู้ชาํนาญยิ งในบรรดาขนบ
ธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของ
พวกยิวแล้ว เหตุฉะนั! นขอพระ
องค์ได้โปรดทนฟังข้าพระองค์
4พวกยิวทั! งหลายก็ รู้ จักความ
เป็นอยู่ ของข้ าพระองค์ตั! งแต่
เป็นเด็กมาแล้ว คือตั! งแต่แรก
ข้าพระองค์ได้อยู่ท่ามกลางชน
ชาติของข้าพระองค์ในกรุงเยรู-
ซาเลม็
5 เขารู้ จักข้าพระองค์แต่เดิมมา

(KG) กจ KS:GG-GK (KK) กจ M:GS (KJ) กจ M:GS
(KQ) กจ KG:JO; KK:KK; KS:K-J, R (KS) กจ KJ:M, KM; KS:GG-GK; KO:JG
(K) กจ KG:KL; KQ:S-O; G ปต J:GQ-GO; Q:GQ (S) กจ KK:J; KJ:O; KQ:GS; ฟป J:S
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ถ้าเขาจะยอมเป็นพยานกเ็ป็นได้
ว่าข้าพระองค์ดาํรงชีวิตตามพวก
ที ถือเคร่งครัดที สุด คือเป็น
พวกฟาริสี
6 บัดนี! ข้าพระองค์ต้องมายืนให้
พิจารณาพิพากษา ก็เนื องด้วย
เรื องมีความหวังใจในพระสัญ-
ญาซึ งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพ-
บุรุษของพวกข้าพระองค์นั!น
7พวกข้าพระองค์สิบสองตระกูล
ได้ อุ ตส่ าห์ ปรนนิ บั ติ พระเจ้ า
ทั!งกลางวันกลางคืน ด้วยหวังใจ
ว่าจะบรรลุถึ งความสาํเร็จตาม
พระสัญญานั! น ข้าแต่กษัตริย์
อากริปปา เพราะความหวังใจ
อันนี! พวกยิวจึงฟ้องข้าพระองค์
8เหตุไฉนท่านทั! งหลายจึงพากัน
ถือว่า การที พระเจ้าจะทรงให้
คนตายเป็นขึ! นมาเป็นการที เชื อ
ไม่ได้
9ข้าพระองค์เคยได้คิดในใจของ
ตนเองว่า สมควรจะทาํหลายสิ ง
ซึ งขัดขวางพระนามของพระเยซู
ชาวนาซาเรธ็นั!น
10 สิ งเหล่ านั! นข้าพระองค์ ได้
กระทาํ ในกรุ งเยรู ซาเล็มเมื อ
ข้าพระองค์ รับอาํนาจจากพวก
ปุโรหิตใหญ่แล้ว ข้าพระองค์ได้
ขั งวิสุทธิชนหลายคนไว้ ในคุก
และครั! นเขาถูกลงโทษถึ งตาย
ข้าพระองค์กเ็ห็นดีด้วย
11 ข้ าพระองค์ ได้ ทาํ โทษเขา

บ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่งและ
บังคับเขาให้กล่าวคาํหมิ นประ-
มาท และเพราะข้าพระองค์โกรธ
เขายิ งนัก ข้าพระองค์ได้ตามไป
ข่มเหงถึงเมืองในต่างประเทศ
12 ดังนั! นเมื อข้าพระองค์กาํลัง
ไปยังเมืองดามัสกัส ได้ถืออาํ-
นาจและงานที ได้ รับมอบหมาย
จากพวกปุโรหิตใหญ่
13 โอ ข้าแต่กษัตริย์ ในเวลา
เที ยงวันเมื อกาํลังเดินทางไป ข้า
พระองค์ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ ง
กว่าแสงอาทิตย์ ส่องลงมาจาก
ท้องฟ้า ล้อมรอบข้าพระองค์กับ
คนทั!งหลายที ไปกับข้าพระองค์
14 ครั! นข้าพระองค์กั บคนทั! ง
หลายล้มคะมาํลงที ดิน ข้าพระ
องค์ได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่
ข้ าพระองค์ เป็นภาษาฮีบรู ว่ า
`เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเรา
ทาํไม ซึ งเจ้าถีบประตักก็ยาก
นัก'
15 ข้าพระองค์ทูลถามว่า `พระ
องค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็น
ผู้ใด' พระองค์จึงตรัสว่า `เราคือ
เยซูซึ งเจ้าข่มเหง
16 แต่ว่าจงลุกขึ! นยืนเถิด ด้วย
ว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื อจะตั! ง
เจ้ าไว้ ให้ เป็นผู้ รับใช้และเป็น
พยานถึ งเหตุการณ์ซึ งเจ้ าเห็น
และถึงเหตุการณ์ที เราจะแสดง
ตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า

(O) ปฐก J:GS; พบญ GL:GS; K ซมอ R:GK; สดด GJK:GG; อสย Q:K; ยรม KJ:S; JJ:GQ
(R) ลก K:JR; ฟป J:GG (M) ยน GO:K; กจ K:KK (GT) กจ L:G-J; M:GJ-GQ; กท G:GJ
(GG) มธ GT:GR; กจ KK:GM (GK) กจ M:J-L (GO) กจ KK:GS; อฟ J:O
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17 เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชน
ชาตินี! และจากคนต่างชาติที เรา
จะใช้เจ้าไปหานั!น
18 เพื อจะให้เจ้าเปิดตาของเขา
เพื อเขาจะกลับจากความมืดมา
ถึงความสว่าง และจากอาํนาจ
ของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื อ
เขาจะได้รับการยกโทษความผิด
บาปของเขา และให้ได้รับมรดก
ด้วยกั นกั บคนทั! งหลายซึ งถู ก
แยกตั! งไว้แล้วโดยความเชื อใน
เรา'
19 โอ ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา
เมื อเป็นเช่นนั!นแล้ว ข้าพระองค์
จึงเชื อฟังนิมิตซึ งมาจากสวรรค์
นั!น
20 แต่ ข้ าพระองค์ได้กล่าวสั ง
สอนเขาตั! งต้นที เมืองดามัสกัส
และในกรุงเยรูซาเล็ม ทั วแว่น
แคว้นยูเดีย และแก่ชาวต่าง
ประเทศ ให้เขากลับใจใหม่ ให้
หันมาหาพระเจ้าและกระทาํการ
ซึ งสมกับที กลับใจใหม่แล้ว
21 เพราะเหตุนี!  พวกยิวจึงจับ
ข้าพระองค์ที พระวิหาร และ
พยายามหาช่องที จะฆ่าข้าพระ
องค์เสีย
22 เป็ นเพราะพระเจ้ าได้ ทรง
โปรดช่วยข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จึงมี ชี วิตอยู่จนถึงทุกวันนี!
และเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้ใหญ่
ผู้ น้อย ข้าพระองค์ไม่พูดเรื อง

อื นนอกจากเรื องซึ งบรรดา
ศาสดาพยากรณ์ กั บโมเสสได้
กล่าวไว้ว่าจะมีขึ! น
23 คือว่าพระคริสต์จะต้องทน
ทุกข์ทรมาน และพระองค์จะ
ทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิส-
ราเอลและแก่คนต่างชาติ โดย
ที ทรงเป็นผู้แรกซึ งคืนพระชนม์"
24 ครั! นเปาโลกาํลั งพูดแก้คดี
อย่างนั!น เฟสทัสจึงร้องเสียงดัง
ว่า "เปาโลเอ๋ย เจ้าคลั งไปเสีย
แล้ว เจ้าเรียนรู้วิชามากจึงทาํให้
เจ้าคลั งไป"
25 แต่เปาโลกล่าวว่า "ท่าน
เฟสทัสเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่
คลั งเลย แต่ว่าได้พูดคาํแห่ง
ความจริงและคาํที ปกติชนจะพูด
26 ด้วยว่าท่านกษัตริย์ทรงทราบ
ข้อความเหล่านี! ดีแล้ว ข้าพระ
องค์จึงกล้ากล่าวต่อพระพักตร์
ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์
เชื อแน่ว่า ไม่มีสักอย่างหนึ ง
ในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั! นที 
ได้ พ้ นพระเนตรของพระองค์
เพราะการเหล่านั! นมิได้กระทาํ
กันในที ลับลี!
27 ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา พระ
องค์ เชื อพวกศาสดาพยากรณ์
หรือไม่พระเจ้าข้า ข้าพระองค์
ทราบว่าพระองค์เชื อ"
28 อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
"เราเกือบจะเป็นคริสเตียนโดย

(GL) อสย JS:S; ลก G:RR; ยน L:GK; กจ KT:JK; K คร Q:Q; อฟ G:GG; คส G:GK-GJ
(KT) มธ J:L; ลก J:L (KK) ลก KQ:KR; ยน S:QO (KJ) อสย QK:O; QM:O; ลก K:JK
(KQ) K พกษ M:GG; ยน GT:KT; G คร G:KJ; K:GJ-GQ (KO) กจ KO:J
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คาํชักชวนของเจ้า"
29 เปาโลจึงทูลว่า "จาํเพาะพระ
พักตร์พระเจ้า ข้าพระองค์มี
ความปรารถนายิ งนั กที จะให้
เป็นเหมือนอย่างข้าพระองค์ มิ
ใช่พระองค์องค์เดียว แต่คน
ทั!งปวงที ฟังข้าพระองค์วันนี! ด้วย
เว้นเสียแต่เครื องจองจาํนี! "
30 และเมื อเปาโลกล่าวสิ งเหล่า
นี! แล้ว กษัตริย์กับผู้ ว่าราชการ
เมืองและพระนางเบอร์นิสและ
คนทั! งปวงที นั งอยู่ด้วยกันจึงลุก
ขึ! น
31 ครั!นออกไปแล้วจึงพากันพูด
ว่า "คนนี! มิได้ทาํสิ งใดที สมควร
จะถูกลงโทษถึงตายหรือจองจาํ
ไว้"
32 ฝ่ ายอากริ ปปาจึ งตรั สกั บ
เฟสทัสว่า "ถ้าคนนี! มิได้อุทธรณ์
ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขากไ็ด้"

เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุงโรม

27
ครั! นตั! งใจว่า พวกเรา
จะต้องแล่นเรือไปยั ง

ประเทศอิตาลี เขาจึงมอบเปาโล
กับนักโทษอื นบางคนไว้กับนาย
ร้อยคนหนึ งชื อยูเลียส เป็น
นายทหารในกองของออกัสตัส
2 เราทั! งหลายจึงลงเรือลาํหนึ ง
มาจากเมื องอั ดรามิ ททิ ยุมซึ ง
จะออกไปยังตาํบลที อยู่ตามฝั ง
แคว้นเอเชีย เรือกอ็อกทะเล มี
คนหนึ งอยู่กับเราชื ออาริสทาร-

คัส ชาวมาซิโดเนียซึ งมาจาก
เมืองเธสะโลนิกา
3 วันรุ่งขึ! นเราได้แวะที เมืองไซ-
ดอน ฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตา
ปรานีแก่เปาโล ยอมให้เปาโลไป
หามิตรสหายทั! งหลายเพื อจะได้
บรรเทาใจ
4ครั!นเรือออกจากที นั นแล้ว จึง
แล่นไปทางด้ านปลอดลมของ
เกาะไซปรัสเพราะทวนลม
5 เมื อแล่นข้ ามทะเลที อยู่ ตรง
แคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟีเลีย
ก็มาถึงเมืองมิราที อยู่ ในแคว้น
ลีเซีย
6ที เมืองนั! นนายร้อยได้พบเรือ
ลาํหนึ งมาจากเมืองอเล็กซาน-
เดรี ยจะไปยั งประเทศอิ ตาลี
ท่านจึงให้พวกเราลงเรือลาํนั!น
7 เราแล่นไปช้าๆหลายวันและ
ได้ มาถึ งเมื องคนี ดั สโดยยาก
เมื อแล่นทวนลมต่อไปไม่ ไหว
เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลม
ของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน
8เมื อเรือแล่นเลียบฝั งเกาะนั! น
อย่างยากเยน็ เราจึงมายังตาํบล
หนึ งชื อว่า ท่างาม เมืองลาเซีย
อยู่ใกล้ที นั น
9ครั! นเสียเวลาไปมากแล้วและ
การที จะเดิ นเรื อก็มี อั นตราย
เพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไป
แล้ว เปาโลจึงเตือนสติเขาทั! ง
หลาย

(JG) กจ KJ:M, KM; KS:KS (JK) กจ KS:GG; KL:GL (G) กจ KS:GK, KS
(K) กจ GM:KM (J) กจ KQ:KJ; KL:GO (O) กจ KL:GG
(R) กจ K:GG; KR:GK, KG; ทต G:S, GK (M) ลนต GO:KM-JG; KJ:KR-KM; กดว KM:R
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10 ว่า "ท่านทั! งหลาย ข้าพเจ้า
เห็นว่าซึ งเราจะแล่นไปคราวนี! จะ
มีอันตรายและเสียหายมาก มิใช่
แต่ของบรรทุกกับเรือกาํปั นเท่า
นั!นแต่ชีวิตของเราทั!งหลายด้วย"
11 แต่นายร้อยเชื อกัปตันและ
เจ้าของกาํปั นมากกว่าเชื อคาํที 
เปาโลกล่าวนั!น
12 และเพราะว่าท่ างามนั! นไม่
เหมาะพอที จะจอดในฤดูหนาว
คนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะ-
เลไปจากที นั น เพื อถ้าเป็นได้จะ
ได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกส์ แล้ว
จะจอดอยู่ที นั นตลอดฤดูหนาว
เมืองฟีนิกส์นั! นเป็นท่าเรือแห่ง
เกาะครีต หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้
13 เมื อลมทิศใต้ พั ดมาเบาๆ
เขาก็คิดว่า สมความปรารถนา
แล้ว จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั ง
ไปตามเกาะครีต

พายุใหญ่อนัน่าสะพรึงกลวั
14 แต่แล่นไปไม่ช้าเรือกาํปั นก็
ถู กลมพายุ กล้ าที เขาเรี ยกว่ า
ยุระกิโล
15 ครั! นเรือกาํปั นถูกพายุและ
ต้านลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไป
ตามลม
16 เมื อแล่นไปทางด้านปลอด
ลมของเกาะเล็กๆแห่งหนึ งชื อ
ว่าคลาวดา เราจึงยกเรือเลก็ขึ! น
ผูกไว้ได้แต่มีความลาํบากมาก

17 เมื อยกเรือขึ! นแล้ว เรากเ็อา
เชือกผูกโอบรอบเรือกาํปั นไว้
และเพราะกลัวว่าจะเกยสันดอน
ทราย จึงลดใบลงแล้วกป็ล่อยให้
ไปตามกระแสลม
18 ครั! นรุ่งขึ! นเราก็ขนของบรร-
ทุกทิ! งเสีย เพราะถูกพายุใหญ่
19 พอถึงวันที สาม เราก็ทิ! ง
เครื องใช้ในเรือกาํปั นออกเสีย
ด้วยมือของเราเอง
20 และเมื อไม่เห็นดวงอาทิตย์
หรือดวงดาวตั! งหลายวันแล้ ว
และยังถูกพายุใหญ่อยู่ ความ
หวังที เราทั! งหลายจะรอดนั! นก็
ล้มละลายไป

เปาโลไดร้บัการหนุนใจ
จากทูตสวรรค์

21 ครั! นเขาได้อดอาหารมานาน
แล้ว เปาโลจึงยืนอยู่ในหมู่ เขา
กล่าวว่า "ท่านทั!งหลาย ท่านควร
ได้ ฟังข้ าพเจ้าและไม่ควรออก
จากเกาะครีตเลย จะได้พ้นจาก
อันตรายนี! และไม่เสียสิ งของ
22 บัดนี! ข้ าพเจ้าขอเตือนท่ าน
ทั! งหลายให้ทาํใจดีๆไว้ ด้วยว่า
ในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิต
จะเสียกแ็ต่เรือเท่านั!น
23 เพราะว่ าเมื อคืนนี! เองทูต
สวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า ซึ งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติ
นั!นได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้า
24 ทูตนั! นกล่าวว่า `เปาโลเอ๋ย

(GM) ยนา G:S
(KJ) ดนล O:GO; กจ GL:M; KJ:GG; รม G:M; K ทธ G:J; Q:GR
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อย่ากลัวเลย ท่านจะต้องเข้าเฝ้า
ซีซาร์ ส่วนคนทั! งปวงที อยู่ ใน
เรือกับท่านนั!น ดูเถิด พระเจ้า
จะทรงโปรดให้รอดตายเพราะ
เห็นแก่ท่าน'
25 เพราะฉะนั! น ท่านทั! งหลาย
จงทาํใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้า
เชื อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไป
เหมือนอย่างที พระองค์ได้ทรง
กล่าวแก่ข้าพเจ้านั!น
26 แต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่ง
หนึ ง"
27 จนถึงคืนที สิบสี แล้ว เรา
ก็ยังถูกซัดไปซัดมาอยู่ ในทะเล
อาเดรีย ประมาณเที ยงคืนพวก
กะลาสีกส็าํคัญว่ามาใกล้แผ่นดิน
แล้ว
28 ครั!นหยั งนํ!าดูกวั็ดได้ลึกสี สิบ
เมตร เมื อไปอีกหน่อยหนึ งก็
หยั งนํ!าวัดอีกได้สามสิบเมตร
29 เขาก็กลัวว่าจะโดนฝั งที มีหิน
จึงทอดสมอท้ายสี ตัว แล้วตั! ง
หน้าคอยเวลารุ่งเช้า
30 เมื อพวกกะลาสีหาช่องจะหนี
จากกาํปั นและได้หย่อนเรือเล็ก
ลงที ทะเลแล้ วทาํที ว่ าจะทอด
สมอจากหัวเรือ
31 เปาโลจึงกล่ าวแก่นายร้อย
และพวกทหารว่า "ถ้าคนเหล่า
นั! นไม่คงอยู่ในกาํปั น ท่านทั! ง
หลายจะรอดตายไม่ได้เลย"
32 พวกทหารจึงตัดเชือกที ผูก

เรือเลก็ให้เรือตกลงไป
33 เมื อจวนรุ่ งเช้ าเปาโลจึงวิง
วอนคนทั! งปวงให้ รับประทาน
อาหารและกล่าวว่า "วันนี! เป็น
วันที สิบสี ที ท่ านทั! งหลายต้อง
ค้างอยู่ในเรือและอดอาหารมิได้
รับประทานอะไรเลย
34 ฉะนั!นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน
ทั! งหลายให้ รับประทานอาหาร
เสียบ้าง เพื อจะดาํรงชีวิตอยู่ได้
เพราะเส้นผมของผู้หนึ งผู้ใดใน
พวกท่ านจะไม่ เสี ยไปสั กเส้ น
เดียว"
35 ครั!นกล่าวอย่างนั!นแล้ว ท่าน
จึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระ
คุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั! งปวง
เมื อหักแล้วกเ็ริ มรับประทาน
36 คนทั! งปวงก็มีกาํลังใจขึ! นจึง
รับประทานอาหารด้วย
37 เราทั! งหลายที อยู่ ในกาํปั น
นั!นรวมสองร้อยเจด็สิบหกคน
38 เมื อรับประทานอาหารอิ ม
แล้ว จึงขนข้าวสาลีในกาํปั นทิ! ง
เสียในทะเลเพื อให้กาํปั นเบาขึ! น
39 ครั! นสว่างแล้ว เขาก็ไม่ รู้ ว่า
เป็นแผ่นดินอะไร แต่เขาเห็น
อ่าวแห่งหนึ งที มีหาด จึงตกลง
กันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้า
เกยหาดนั!น
40 เขาจึงตัดสายสมอทิ! งเสียใน
ทะเล แล้วก็แก้เชือกที มัดหาง
เสือ และชักใบหัวเรือขึ! นให้กิน

(KS) ลก G:QS; รม Q:KT-KG; K ทธ G:GK (KO) กจ KL:G
(JQ) G พกษ G:SK; มธ GT:JT; ลก GK:R (JS) G ซมอ M:GJ; มธ GS:JO; มก L:O
(JR) กจ K:QG; R:GQ; รม GJ:G; G ปต J:KT
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ลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั ง
41 ครั! นมาถึงตาํบลหนึ งที ทะเล
สองข้างบรรจบกัน กาํปั นก็เกย
ดิน หัวเรือติดแน่นออกไม่ได้
แต่ท้ ายเรือนั! นก็แตกออกด้วย
กาํลังคลื น
42 พวกทหารคิดจะฆ่านักโทษ
ทั! งหลายเสีย กลัวว่าจะมีผู้ ใด
ว่ายนํ!าหนีไปได้
43 แต่นายร้อยปรารถนาจะให้
เปาโลรอดตายจึ ง ห้ ามพวก
ทหารมิ ให้ทาํตามความคิดนั! น
แล้วสั งคนทั! งหลายที ว่ายนํ!าเป็น
ให้กระโดดนํ!าว่ายไปหาฝั งก่อน
44 ฝ่ายคนทั!งหลายที เหลือนั!นก็
เกาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้
กาํปั นที หักไปบ้าง ดังนั!นเขาทั!ง
หลายก็ถึงฝั งรอดตายหมดทุก
คน

ทุกคนขึ� นฝั,งอย่างปลอดภยั
ที,เกาะมอลตา

28
ครั! นรอดพ้ นภั ยแล้ ว
พวกเขาจึงรู้ ว่าเกาะนั! น

ชื อมอลตา
2 ฝ่ายชาวป่านั! นมีความกรุณา
แก่พวกเราเป็นอันมาก เขาก่อ
ไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตก
และหนาว
3เปาโลเก็บกิ งไม้แห้งมัดหนึ ง
มาใส่ไฟ มีงูพิษตัวหนึ งออกมา
เพราะถูกความร้อนกัดมือของ
เปาโลติดอยู่

4 เมื อพวกชาวป่านั! นเห็นงูติด
ห้อยอยู่ ที มือของเปาโลจึงพูด
กันว่า "คนนี! คงเป็นฆาตกรแน่
นอน ถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเล
แล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ยังไม่
ยอมให้รอดตายไปได้"
5แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตก
ลงไปในไฟ และหาเป็นอันตราย
ประการใดไม่
6ฝ่ายเขาทั!งหลายคอยดูอยู่ คิด
ว่าท่านจะบวมขึ! นหรือจะล้มลง
ตายทันที แต่ครั! นเขาคอยดูอยู่
ช้ านานมิได้ เห็นท่ านเป็นอะไร
เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ

บิดาของปูบลิอสั
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

7เจ้าแห่งเกาะนั!นชื อปูบลิอัส มี
ไร่นาอยู่ใกล้ตาํบลนั! น ท่านได้
ต้อนรับเลี! ยงดูพวกเราไว้อย่างดี
สามวัน
8ต่อมา บิดาของปูบลิอัสนั! น
นอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด
เปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐาน
แล้ววางมือบนท่านรักษาให้หาย
9ครั!นทาํอย่างนั!นแล้ว คนอื นๆ
ที เกาะนั! นซึ งมีโรคต่างๆก็มาหา
และเขากห็ายด้วย
10 เขาทั! งหลายจึ งให้ เกี ยรติ
พวกเราหลายประการ เมื อเรา
จะแล่นเรือไปจากที นั น เขาจึง
นาํสิ งของที เราต้องการมาใส่เรือ
11 ครั! นล่วงไปสามเดือน พวก

(QG) K คร GG:KS (QQ) กจ KR:KK, JG (G) กจ KR:KO
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เราจึงลงในเรือกาํปั นซึ งมาจาก
เมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยู่
ที เกาะนั!นในฤดูหนาว กาํปั นลาํ
นั! นมีรูปลูกแฝด ชื อแคสเตอร์
และพอลลักซ์ เป็นเครื องหมาย
12 พวกเราแวะที เมืองไซราคิ! วส์
จอดอยู่ที นั นสามวัน
13 เราออกจากที นั นอ้อมไปยัง
เมืองเรยีอูม ครั! นรุ่ งขึ! นลมทิศ
ใต้ก็พัดมา วันที สองจึงมาถึง
เมืองโปทิโอลี
14 เราพบพวกพี น้องที นั น และ
เขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่
กับเขาเจ็ดวัน แล้วเราจึงไปถึง
กรุงโรม
15 ครั! นพวกพี น้องในกรุงโรม
ได้ยินข่าวพวกเรา เขาจึงออกมา
พบเราที บ้านตลาดอัปปีอัสและ
ที บ้านสามร้าน เมื อเปาโลเห็น
เขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณ
พระเจ้าและมีกาํลังใจดีขึ! น

เปาโลที,กรุงโรม
16 ครั! นพวกเรามาถึ งกรุ งโรม
นายร้อยได้มอบพวกนักโทษให้
กับผู้บัญชาการของค่ายนั!น แต่
เขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่าง
หาก ให้ทหารคนหนึ งคุมไว้
17 ต่อมาครั!นล่วงไปสามวันแล้ว
เปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวก
ยิวมาประชุมกัน เมื อมาพร้อม
หน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขา
ว่า "ท่านพี น้องทั!งหลาย ถึงแม้

ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทาํผิดสิ งหนึ ง
สิ งใดต่อชนชาติ หรือผิดธรรม
เนียมของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้ายัง
ต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจาก
กรุงเยรูซาเล็ม เป็นนักโทษให้
อยู่ในมือของพวกโรม
18 ครั!นพวกนั!นได้ไต่สวนข้าพ-
เจ้าแล้วกป็ระสงค์จะปล่อยข้าพ-
เจ้าเสีย เพราะไม่มีเหตุอะไรที 
ข้าพเจ้าควรจะต้องตาย
19 แต่ว่าเมื อพวกยิวพูดคัดค้าน
ข้าพเจ้าจึงจาํต้องอุทธรณ์ถึงซี-
ซาร์ แต่มิใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะ
ฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้า
20 เหตุฉะนั!นเพราะเหตุนี! ข้าพ-
เจ้าจึงเชิญท่านทั!งหลายมา เพื อ
จะได้เห็นหน้าและพูดกับท่ าน
เพราะที ข้ าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี! ก ็
เนื องด้วยความหวังของชนชาติ
อิสราเอล"
21 เขาทั! งหลายจึงตอบท่านว่า
"พวกเราหาได้รับจดหมายจาก
แคว้นยูเดียกล่าวถึงท่าน หรือ
หามีพวกพี น้องผู้ หนึ งผู้ ใดมา
รายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่
22 แต่ข้าพเจ้าทั! งหลายปรารถ-
นาจะฟังท่านกล่าวว่า ท่านคิด
เห็นอย่างไร เพราะพวกข้าพเจ้า
ทราบว่า พวกที ถือลัทธินี! ก ็ถูก
ติเตียนทุกแห่ง"
23 เมื อเขานั ดวั นพบกั บท่ าน
คนเป็นอันมากก็พากันมาหายัง
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ที อาศัยของท่าน ท่านจึงกล่าว
แก่เขาตั! งแต่เช้าจนเย็น เป็น
พยานถึงอาณาจักรของพระเจ้า
และชักชวนให้เขาเชื อถือในพระ
เยซู โดยใช้ข้อความจากพระ
ราชบัญญัติของโมเสสและจาก
คัมภีร์ศาสดาพยากรณ์
24 คาํที ท่านกล่าวนั!น บางคนก็
เชื อ บางคนกไ็ม่เชื อ
เปาโลประกาศข่าวประเสริฐ

แก่คนต่างชาติ
25 และเมื อเขาไม่เห็นพ้องกัน
จึงลาไป เมื อเปาโลได้กล่าวข้อ
ความแถมว่า "พระวิญญาณบริ-
สุทธิ4 ตรัสกับบรรพบุรุษของเรา
ทั! งหลาย โดยอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ถูกต้องดีแล้ว
26 ว่า `จงไปหาชนชาตินี) และ
กล่าวว่า พวกเจา้จะไดยิ้นก็จริง
แต่จะไม่เขา้ใจ จะดูก็จริง แต่จะ
ไม่สงัเกต

27 เพราะว่าจิตใจของชนชาตินี)
ก็เฉื	อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขา
ก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นดว้ยตา
ของเขา และไดยิ้นดว้ยหูของเขา
และเขา้ใจดว้ยจิตใจของเขา และ
จะหันกลับมา และเราจะรักษา
เขาใหห้าย'
28 เหตุฉะนั! นท่านทั! งหลายจงรู้
ว่า ความรอดของพระเจ้าได้ไป
ถึงคนต่างชาติแล้ว และเขาจะ
ฟังด้วย"
29 เมื อเปาโลได้กล่าวคาํเหล่านี!
เสร็จแล้ว พวกยิวก็ได้จากไป
และได้เถียงกันเป็นการใหญ่
30 เปาโลจึ งได้ อาศั ยอยู่ ครบ
สองปีในบ้านที ท่านเช่า และได้
ต้อนรับคนทั!งปวงที มาหาท่าน
31 ทั! งประกาศอาณาจักรของ
พระเจ้า และสั งสอนเรื องพระ
เยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้า ไม่มี
ผู้หนึ งผู้ใดขัดขวาง
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