
หน้า 2414กจิการของพวกอคัรทูต
บทที� �

ภารกิจของพระคริสต์
หลงัจากการคืนพระชนม์

� ข้าพเจ้าได้เขียนหนังสอืก่อนหน้านี แล้ว
โอ ท่านเธโอฟีลัส เกี&ยวกับบรรดาสิ&งซึ& ง
พระเยซูได้ทรงตั งต้นกระทาํและสั&งสอน
, จนถึงวันนั นที&พระองค์ทรงถูกรับขึ นไป
หลังจากที&พระองค์โดยเดชพระวิญญาณ
บริสทุธิ4 ได้ตรัสคาํบัญชาทั งหลายแก่พวก
อัครทูต ผู้ซึ&งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว
นั น
6 ผู้ซึ&งพระองค์ได้ทรงแสดงพระองค์เอง
ว่าทรงพระชนม์อยู่ หลังจากการทรงทน
ทุกข์ของพระองค์แล้ว ด้วยการพิสูจน์
อย่างแน่นอนหลายอย่าง และทรงถูกพบ
เห็นโดยพวกเขาเป็นเวลาสี&สิบวัน และ
ตรัสถึงสิ&งทั งหลายที& เกี& ยวข้องกับอาณา-
จักรของพระเจ้า

การรอคอยบพัติศมา
ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิ&

: และเมื& อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับ
พวกเขา จึงกาํชับพวกเขาว่า พวกเขาไม่
ควรออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ แต่ให้คอย
รับตามพระสัญญาของพระบิดา ซึ& งพระ
องค์ตรัสว่า “ตามที&ท่านทั งหลายได้ยิน
จากเรานั&นแหละ
= เพราะว่ายอห์นได้ให้รับบัพติศมาด้วย
นํ ากจ็ริง แต่ท่านทั งหลายจะรับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4 อีกไม่กี& วันนับ

จากนี ”
@ เหตุฉะนั นเมื&อพวกเขาได้ประชุมพร้อม
กัน พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ โดยทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ณ เวลานี พระองค์จะทรง
ตั งราชอาณาจักรขึ นใหม่ให้แก่อิสราเอล
หรือ”
B และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “ไม่ใช่
ธุระของพวกท่านที&จะทราบเวลาหรือวาระ
ทั งหลาย ซึ&งพระบิดาได้ทรงกาํหนดไว้ให้
อยู่ในสทิธิอาํนาจของพระองค์
C แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ4
เดช หลังจากพระวิญญาณบริสทุธิ4เสดจ็มา
บนพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยาน
ฝ่ายเราทั งในกรุงเยรูซาเลม็ และในแคว้น
ยูเดียทั งหมด และในแคว้นสะมาเรีย และ
จนถึงที&สดุปลายแห่งแผ่นดินโลก”
F และเมื&อพระองค์ได้ตรัสสิ&งเหล่านี แล้ว
ขณะที&พวกเขากาํลังพินิจดู พระองค์ทรง
ถูกรับขึ นไป และมีเมฆก้อนหนึ&งคลุมพระ
องค์ให้พ้นสายตาของพวกเขา

การเสด็จขึ* นสู่สวรรคแ์ละ
การเสด็จมาครั*งที�สองของพระคริสต์

�H และขณะที&พวกเขากาํลังเขม้นดูฟ้า
สวรรค์ ขณะที&พระองค์เสด็จขึ นไปนั น
ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยู่ข้าง ๆ พวกเขา
สวมเสื อสขีาว
�� ซึ&งกล่าวด้วยว่า “พวกท่าน ชาวกาลิลี
เอ๋ย เหตุไฉนพวกท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า
สวรรค์ พระเยซูองค์เดียวกันนี  ซึ&งทรงถูก
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รับไปจากพวกท่านขึ นไปยังสวรรค์นั น จะ
เสดจ็มาอีกในลักษณะเดียวกันตามที&พวก
ท่านได้ เห็นพระองค์ เสด็จไปยังสวรรค์
นั น”

การอธิษฐานออ้นวอน
เพื�อฤทธิ& อํานาจที�ทรงสญัญาไว้

(ลก ,:::F)
�, แล้วพวกเขาได้กลับไปยังกรุงเยรูซา-
เลม็จากภูเขาที&เรียกกันว่า มะกอกเทศ ซึ&ง
อยู่ ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเท่ากับระยะที&
อนุญาตให้เดินทางในวันสะบาโต
�6 และเมื& อพวกเขาได้เข้ามาแล้ว พวก
เขาได้ขึ นไปในห้องชั นบนห้องหนึ&ง ซึ& งมี
ทั งเปโตร และยากอบ และยอห์น และ
อันดรูว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับ
มัทธิว ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส และ
ซีโมนเศโลเท และยูดาสน้องชายของ
ยากอบ พักอยู่นั น
�: คนเหล่านี ทุกคนอยู่พร้อมใจกันต่อ
เนื& องในการอธิษฐานและการอ้อนวอน
กับพวกผู้หญิง และมารีย์มารดาของพระ
เยซู และกับพวกน้องชายของพระองค์

มทัธีอสัถูกเลือกใหแ้ทนที�ยูดาส
�= และในวันเหล่านั นเปโตรได้ยืนขึ น
ท่ามกลางพวกสาวก และกล่าวว่า (จาํนวน
ชื&อรวมกันมีประมาณหนึ&งร้อยยี&สบิชื&อ)
16 “พวกท่านและพี&น้องทั งหลาย ข้อพระ
คัมภีร์นี จาํเป็นจะต้องสาํเร็จจริงแล้ว ซึ& ง
พระวิญญาณบริสุทธิ4 ได้ตรัสไว้ก่อนโดย
โอษฐ์ของดาวิด เกี&ยวกับยูดาส ซึ&งเป็นผู้
นาํทางของคนเหล่านั นที&จับพระเยซู

�B เพราะยูดาสนั นได้ถูกนับเข้ากับพวก
เรา และได้รับส่วนของการรับใช้นี 
�C บัดนี ชายผู้นี ได้ซื อทุ่งนาแปลงหนึ& ง
ด้วยบาํเหนจ็แห่งความชั&วช้า และเมื&อล้ม
ลงหัวทิ&ม เขากแ็ตกออกกลางตัว และไส้
พุงทั งหมดของเขากท็ะลักออกมา
�F และเรื& องนี เป็นที&ทราบกันแก่บรรดา
คนที&อาศัยอยู่ที&กรุงเยรูซาเล็ม จนถึง
ขนาดที& ว่าทุ่งนานั นได้ถูกเรียกตามภาษา
ของพวกเขาว่า อาเคลดามา คือทุ่งนาแห่ง
โลหิต
,H เพราะมีเขียนไว้แล้วในหนังสอืสดุดีว่า
‘ขอใหที้	อยู่อาศัยของเขารกรา้ง และอย่า
ใหผู้ใ้ดอาศัยอยู่ที 	นั	น’ และ ‘ขอใหอี้กคน
หนึ	งมายึดตําแหน่งของเขา’
,� ดังนั นจากชายเหล่านี ซึ& งได้ร่วมคณะ
กับพวกเราตลอดเวลาที& พระเยซูเจ้าได้
เสดจ็เข้ามาและออกไปท่ามกลางพวกเรา
,, ตั งแต่บัพติศมาของยอห์น จนถึงวัน
เดียวกันนั นที& พระองค์ทรงถูกรับขึ นไป
จากพวกเรา คนหนึ& งในพวกนี จะต้องถูก
แต่งตั งไว้ให้เป็นพยานคนหนึ&งกับพวกเรา
ถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์”
,6 และพวกเขาได้แต่งตั งคนสองคน คือ
โยเซฟที& ถูกเรียกว่าบารซับบาส ผู้มีนาม
สกุลว่ายุสทสั และมัทธีอัส
,: และพวกเขาจึงอธิษฐาน และกล่าวว่า
“พระองค์เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจทั งหลาย
ของมนุษย์ทุกคน ขอทรงสาํแดงว่าในสอง
คนนี พระองค์ทรงเลือกคนไหน
,= เพื&อเขาจะรับส่วนในการรับใช้นี  และ
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ตาํแหน่งอัครทูต ซึ& งโดยการละเมิดนั น
ยูดาสได้หลงไปจากตาํแหน่งอัครทูต เพื&อ
เขาจะไปยังสถานที&ของเขาเอง”
,@ และพวกเขาจึงจับสลากกัน และสลาก
นั นได้ตกแก่มัทธีอัส และเขาจึงถูกนับเข้า
กับอัครทูตสบิเอด็คนนั น

บทที� 5
พวกสาวกเต็มเปี� ยมดว้ย

พระวิญญาณบริสุทธิ&
� และเมื&อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง
แล้ว พวกสาวกทุกคนได้มีนํ าหนึ&งใจเดียว
กันอยู่ในสถานที&แห่งเดียวกัน
, และในทนัใดนั น มีเสยีงหนึ&งมาจากฟ้า
สวรรค์เหมือนอย่างเสยีงลมแรงกล้า และ
เสียงนั นก้องสนั& นทั& วบ้านหลังที&พวกเขา
กาํลังนั&งอยู่นั น
6 และมีบรรดาลิ นหลายแฉกเหมือนอย่าง
เปลวไฟปรากฏแก่พวกเขา และเปลวไฟ
นั นมาอยู่บนพวกเขาแต่ละคน
: และพวกเขาทุกคนกเ็ตม็เปี& ยมด้วยพระ
วิญญาณบริสทุธิ4 และตั งต้นพูดด้วยภาษา
อื&น ๆ ตามที&พระวิญญาณโปรดให้พวก
เขาพูด
= และมีพวกยิวที&กาํลังพักอาศัยอยู่ที&กรุง
เยรูซาเล็ม เหล่าคนที& เกรงกลัวพระเจ้า
ออกมาจากทุกประชาชาติใต้ฟ้าสวรรค์
@ บัดนี เมื&อเสยีงนี ดังออกไปข้างนอก ฝูง
ชนกม็ารวมตัวกัน และรู้ สกึสบัสน เพราะ
ว่าทุกคนได้ยินคนเหล่านั นพูดเป็นภาษา
ของเขาเอง
B และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจและ

อัศจรรย์ใจ โดยพูดกันว่า “ดูเถิด คน
เหล่านี ทุกคนที&พูดนั นเป็นชาวกาลิลีไม่ใช่
หรือ
C และเหตุไฉนพวกเราได้ยินพวกเขาทุก
คนพูดในภาษาของพวกเราเอง จากที& ซึ& ง
พวกเราได้บังเกิดมา
F คือชาวปารเธีย และชาวมีเดีย และชาว
เอลาม และบรรดาคนที&อาศัยอยู่ในเขต
แดนเมโสโปเตเมีย และในแคว้นยูเดีย
และแคว้นคัปปาโดเซีย ในแคว้นปอนทัส
และเอเชีย
�H แคว้นฟรีเจีย และแคว้นปัมฟีเลีย ใน
ประเทศอียิปต์ และในแคว้นเมืองลิเบีย
ซึ& งขึ นกับนครไซรีน และคนแปลกหน้า
ของกรุงโรม พวกยิวกับคนเข้าจารีตยิวทั ง
หลาย
�� ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย พวก
เราได้ยินคนเหล่านี พูดในภาษาของพวก
เราถึงพระราชกิจต่าง ๆ อันมหัศจรรย์
ของพระเจ้า”
�, และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจ และ
กาํลังสงสัยอยู่ โดยพูดกันว่า “สิ&งนี มี
ความหมายอะไร”
�6 คนอื&น ๆ ที& เยาะเย้ยกพ็ูดว่า “คน
เหล่านี เตม็ไปด้วยเหล้าองุ่นใหม่”

การประกาศของเปโตร
ในเทศกาลเพ็นเทคอสต์

�: แต่เปโตรซึ& งยืนขึ นพร้อมกับอัครทูต
สิบเอ็ดคน ได้ตะเบ็งเสียงของตน และ
กล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกท่าน ชาวยูเดีย
และบรรดาคนที&อาศัยอยู่ที&กรุงเยรูซาเล็ม
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พวกท่านจงทราบสิ&งนี  และตั งใจฟังบรร-
ดาถ้อยคาํของข้าพเจ้าเถิด
�= ด้วยว่าคนเหล่านี มิได้เมาเหล้าองุ่น
ตามที&พวกท่านคิดนั น โดยเห็นว่าเป็นแต่
เวลาสามโมงเช้า
�@ แต่สิ&งนี เป็นสิ&งซึ&งถูกกล่าวไว้โดยศาส-
ดาพยากรณ์โยเอลว่า
17 ‘และต่อมาในวนัสุดทา้ย พระเจา้ตรสั
วา่ เราจะเทพระวิญญาณของเรามาบนเนื+อ
หนงัทั+งสิ+น และบุตรชายบุตรสาวของพวก
เจา้จะพยากรณ์ และพวกคนหนุ่มของ
พวกเจา้จะเห็นนิมิตทั+งหลาย และพวกคน
ชราของพวกเจา้จะฝันความฝันต่าง ๆ
18 และในวนัเหล่านั+นเราจะเทพระวิญ
ญาณของเราบนผู ้รับใชช้ายของเราและผู ้
รับใชห้ญิงของเรา และพวกเขาจะพยา-
กรณ์
19 และเราจะสาํแดงการมหัศจรรย์ทั +ง
หลายในฟ้าอากาศเบื+องบน และหมายสาํ
คัญต่าง ๆ ในแผ่นดินโลกเบื+องล่าง คือ
เลือด และไฟ และไอควนั
20 ดวงอาทิตยจ์ะถกูเปลี	ยนใหเ้ป็นความ
มืด และดวงจนัทร์ใหเ้ป็นเลือด ก่อนวนั
ใหญ่ยิ	 งและเกรียงไกรนั+นขององค์พระผู ้
เป็นเจา้มาถึง
21 และจะเป็นเช่นนี+ ว่า ผูใ้ดก็ตามที	จะ
รอ้งออกพระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็
จะรอด’
,, พวกท่าน คนอิสราเอลทั งหลาย จงฟัง
บรรดาถ้อยคาํเหล่านี เถิด พระเยซูแห่ง
นาซาเรธ็ ซึ&งเป็นผู้ที&ได้รับการรับรองจาก

พระเจ้าในท่ามกลางพวกท่านโดยบรรดา
การอัศจรรย์ และการมหัศจรรย์ และ
หมายสาํคัญต่าง ๆ ซึ&งพระเจ้าได้ทรงกระ
ทาํโดยพระองค์นั นในท่ามกลางพวกท่าน
ตามที&พวกท่านเองทราบอยู่แล้วด้วย
,6 พระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้โดยพระดาํริ
ที&กาํหนดไว้แล้ว และการทรงทราบล่วง
หน้าของพระเจ้า พวกท่านก็ได้จับ และ
โดยมืออันชั& วได้ตรึงที& กางเขนและประ-
หารชีวิตเสยี
,: ผู้ที&พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระ
ชนม์ โดยทรงกาํจัดบรรดาความเจบ็ปวด
แห่งความตายเสยี เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที&
พระองค์จะถูกครอบงาํด้วยความตายนั น
,= เพราะดาวิดได้ทรงกล่าวเกี&ยวกับพระ
องค์ว่า ‘ขา้พเจา้ไดเ้ห็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้
ล่วงหนา้อยู่ตรงหนา้ขา้พเจา้เสมอ เพราะ
พระองค์ประทับอยู่ ที 	มือขวาของขา้พเจา้
เพื	อขา้พเจา้จะไม่หวั	นไหวเลย
26 เพราะฉะนั+นใจของขา้พเจา้จึงปีติยินดี
และลิ+นของขา้พเจา้จึงชื 	นชมยินดี ยิ	 งกว่า
นั+นเนื+ อหนังของข ้าพเจา้จะพักพิงอยู่ ใน
ความหวงัดว้ย
27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงละทิ+ งจิตวิญ
ญาณของขา้พระองค์ไวใ้นนรก ทั+งพระ
องค์จะไม่ทรงยอมใหอ้งค์บริสุทธิ9 ของพระ
องค์เห็นความเปื	อยเน่า
28 พระองค์ไดโ้ปรดใหข้า้พระองค์ทราบ
ทางทั+งหลายแห่งชีวิตแลว้ พระองค์จะ
โปรดให้ข ้าพระองค์เปี	 ยมด้วยความปีติ
ยินดีดว้ยสีพระพักตร์ของพระองค์’

กิจการ ,
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,F พวกท่านและพี& น้องทั งหลาย ขอให้
ข้าพเจ้ากล่าวโดยไม่มีผู้ใดขัดขวางแก่พวก
ท่านเถิดเกี& ยวกับดาวิดผู้ เป็นบรรพบุรุษ
ว่าเขาทั งตายเสียแล้วและถูกฝังไว้ และ
อุโมงค์ฝังศพของเขายังอยู่กับพวกเราจน
ถึงทุกวันนี 
6H เหตุฉะนั นโดยเป็นผู้พยากรณ์ และ
ทราบว่า พระเจ้าได้ตรัสสัญญาไว้แก่เขา
ด้วยคาํปฏิญาณว่า จากบั นเอวของเขา
ตามเนื อหนังนั น พระองค์จะทรงยกพระ
คริสต์ให้ประทบับนพระที&นั&งของเขา
6� เพราะเห็นล่วงหน้าถึงสิ&งนี ก่อน เขาจึง
กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่า
จิตวิญญาณของพระองค์ไม่ได้ถูกละทิ งไว้
ในนรก และเนื อหนังของพระองค์ไม่ได้
เห็นความเปื& อยเน่า
6, พระเยซูนี พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้
คืนพระชนม์แล้ว พวกเราทุกคนเป็น
พยานถึงเรื&องนี 
66 เหตุฉะนั น เมื&อทรงถูกยกชูให้อยู่เบื อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงได้รับ
พระสัญญาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ4 จาก
พระบิดาแล้ว พระองค์จึงทรงเทฤทธิ4 เดช
นี ลงมา ซึ& งบัดนี พวกท่านเห็นและได้ยิน
แล้ว
6: ด้วยว่าดาวิดไม่ได้ขึ นไปยังสวรรค์ทั ง
หลาย แต่เขากล่าวเองว่า ‘องค์พระผูเ้ป็น
เจา้ไดต้รัสกับองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พ
เจา้วา่ ท่านจงนั	งที	ขวามือของเรา
35 จนกว่าเราจะกระทําให้บรรดาศัตรู
ของท่านเป็นแท่นรองเทา้ของท่าน’

6@ เหตุฉะนั น จงให้วงศ์วานแห่งอิสรา-
เอลทั งสิ นทราบอย่างแน่นอนเถิดว่า พระ
เจ้าได้ทรงยกพระเยซูองค์เดียวกันนี  ซึ& ง
พวกท่านได้ตรึงไว้ที&กางเขน ให้เป็นทั ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์”

ผูฟั้งไดร้บัความรอดและ
ของประทานของพระวิญญาณ

6B บัดนี  เมื&อคนทั งหลายได้ยินข้อความนี 
พวกเขากร็ู้ สกึเจบ็แปลบในใจของตน และ
กล่ าวแก่ เปโตรและแก่พวกอัครทูตที&
เหลือ ว่า “พวกท่านและพี& น้องทั งหลาย
พวกเราจะทาํอะไรดี”
6C แล้วเปโตรได้กล่าวแก่พวกเขาว่า
“พวกท่านทุกคนจงกลับใจเสียใหม่และ
รั บบั พติ ศมาในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เพราะโปรดยกบาปทั งหลายแล้ว
และพวกท่านจะได้ รับของประทานของ
พระวิญญาณบริสทุธิ4
6F ด้วยว่าพระสัญญานั นตกแก่พวกท่าน
และแก่ลูกหลานของพวกท่าน และแก่คน
ทั งหลายที&อยู่ห่างไกลออกไป คือทุกคนที&
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเราจะ
ทรงเรียกนั น”
:H และด้วยถ้อยคาํอื&น ๆ อีกมากมายเขา
ได้เป็นพยานรับรองและได้เตือนสติ โดย
กล่าวว่า “จงเอาตัวพวกท่านเองให้รอด
จากชั&วอายุที&คดโกงนี เถิด”

ผูเ้ชื�อไดร้วมใจเป็นหนึ�งเดียว
และไดร้บัความสุข

:� แล้วคนทั งหลายที& รับคาํของเปโตร
ด้วยความยินดีแล้วกรั็บบัพติศมา และใน
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วันเดียวกันนั นมีคนเพิ& มเข้ากับพวกเขา
ประมาณสามพันคน
:, และเขาทั งหลายได้ตั งมั&นคงอยู่ใน
หลักคาํสอนของพวกอัครทูต และในการ
สามัคคีธรรม และในการหักขนมปัง และ
ในการอธิษฐานต่าง ๆ
:6 และความเกรงกลัวได้มายังทุกคน
และการมหัศจรรย์และหมายสาํคัญหลาย
ประการได้ถูกกระทาํโดยพวกอัครทูต
:: และทุกคนที&เชื&อนั นกอ็ยู่ด้วยกัน และ
ให้ทรัพย์สิ& งของทั งหลายมารวมกันเป็น
ของกลาง
:= และได้ขายบรรดาทรัพย์สมบัติและสิ&ง
ของทั งหลาย และแบ่งสิ&งของเหล่านั นให้
แก่ทุกคน ตามซึ&งทุกคนต้องการ
:@ และพวกเขาซึ& งอยู่พร้อมใจกันต่อ
เนื& องทุกวันในพระวิหาร และหักขนมปัง
ตามบ้าน ได้รับประทานอาหารของตน
ด้วยความชื&นชมยินดีและความจริงใจ
:B โดยสรรเสริญพระเจ้า และได้รับความ
โปรดปรานจากประชาชนทุกคน และองค์
พระผู้ เป็นเจ้าทรงเพิ& มเข้ากับคริสตจักร
ทุกวัน ๆ คือผู้ซึ&งควรจะได้รับความรอด

บทที� :
คนง่อยไดร้บัการรกัษา

ใหห้ายที�พระวิหาร
� บัดนี เปโตรกับยอห์นขึ นไปพร้อมกันจะ
เข้าไปในพระวิหารในเวลาอธิษฐาน โดย
เป็นเวลาบ่ายสามโมง
, และมีชายคนหนึ&งเป็นง่อยตั งแต่ครรภ์
มารดา ผู้ซึ&งพวกคนวางไว้ที&ประตูของพระ

วิหารทุกวัน ๆ ซึ&งถูกเรียกว่า ประตูงาม
เพื&อขอทานจากคนทั งหลายที&กาํลังเข้าไป
ในพระวิหาร
6 ผู้ซึ& งเมื& อเห็นเปโตรกับยอห์นกาํลังจะ
เข้าไปในพระวิหารกข็อทาน
: และเปโตร ซึ&งเพ่งดูเขาพร้อมกับยอห์น
กล่าวว่า “จงดูที&พวกเราเถิด”
= และคนขอทานนั นให้ความสนใจแก่
พวกท่าน โดยคาดหวังว่าจะได้รับบางสิ&ง
จากพวกท่าน
@ แล้วเปโตรกล่าวว่า “เงินและทองคาํ
ข้าพเจ้าไม่มี แต่ที&ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะ
ให้ท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาว
นาซาเรธ็ จงลุกขึ นและเดินไปเถิด”
B และเปโตรจับมือขวาของเขา และพยุง
เขาขึ น และในทันใดนั นเท้าและข้อเท้า
ของเขากไ็ด้รับกาํลัง
C และเขากระโดดขึ นยืนและเดิน และเข้า
ไปในพระวิหารพร้อมกับท่านทั งสอง โดย
เดิน และเต้นโลด และสรรเสริญพระเจ้า
F และประชาชนทุกคนเห็นเขากาํลังเดิน
อยู่และสรรเสริญพระเจ้า
�H และเขาทั งหลายทราบว่าเป็นคนนั นซึ&ง
นั& งขอทานอยู่ที& ประตูงามของพระวิหาร
และเขาทั งหลายเต็มไปด้วยการอัศจรรย์
ใจและความประหลาดใจในสิ& งซึ& งได้เกิด
ขึ นแก่คนนั น
�� และขณะที&คนง่อยซึ&งได้รับการรักษา
ให้หายนั นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ประ
ชาชนทุกคนก็วิ& งพร้อมกันมายังพวกท่าน
ในเฉลียงพระวิหารที& เรียกว่า เฉลียงของ

กิจการ ,-6
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ซาโลมอน ต่างมีความอัศจรรย์ใจยิ&งนัก
เปโตรประกาศอีกครั*งหนึ�ง

�, และเมื& อเปโตรเห็นอย่างนั น ท่านก็
ตอบแก่ประชาชนว่า “พวกท่าน คนอิส-
ราเอลทั งหลาย ไฉนพวกท่านประหลาดใจ
ในสิ&งนี  หรือไฉนพวกท่านจึงมองพวกเรา
อย่างจริงจังเล่า เหมือนกับว่าโดยฤทธิ4
หรือความบริสทุธิ4ของพวกเราเอง พวกเรา
ได้ทาํให้คนนี เดินได้
�6 พระเจ้าของอับราฮัม และของอิสอัค
และของยาโคบ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของพวกเรา ได้โปรดประทานสง่าราศีแด่
พระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ซึ& งพวก
ท่านได้มอบไว้แล้ว และได้ปฏิเสธพระ
องค์ต่อหน้าปีลาต เมื&อเขาตั งใจจะปล่อย
พระองค์ไป
�: แต่พวกท่านได้ปฏิเสธองค์บริสุทธิ4
และชอบธรรม และปรารถนาให้ฆาตกร
คนหนึ&งถูกมอบไว้แก่พวกท่าน
�= และได้ฆ่าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งชีวิตเสีย
ผู้ซึ&งพระเจ้าได้โปรดให้เป็นขึ นมาจากตาย
แล้ว พวกเราเป็นพยานในเรื&องนี 
�@ และพระนามของพระองค์โดยทาง
ความเชื&อในพระนามของพระองค์นั น ได้
กระทาํให้ชายผู้นี มีกาํลังขึ น ผู้ซึ&งพวกท่าน
เห็นและรู้ จัก ใช่แล้ว ความเชื&อนั นซึ&งเป็น
ไปโดยพระองค์ได้ประทานให้คนนี หาย
ปกติอย่างสมบูรณ์แบบต่อหน้าพวกท่าน
ทุกคน
�B และบัดนี  พี& น้องทั งหลาย ข้าพเจ้า
ทราบว่าพวกท่านได้กระทาํสิ&งนั นโดยขาด

ความรู้  เหมือนอย่างคณะผู้ครอบครอง
ของพวกท่านด้วย
�C แต่สิ&งเหล่านั น ซึ&งพระเจ้าได้ทรงสาํ-
แดงล่วงหน้าโดยปากของศาสดาพยากรณ์
ทุกคนของพระองค์ว่า พระคริสต์จะทรง
ทนทุกข์ พระองค์ได้ทรงให้สาํเรจ็ตามนั น
แล้ว

อิสราเอลจงกลบัใจเสียใหม่
�F เหตุฉะนั นพวกท่านจงกลับใจเสยีใหม่
และตั งใจใหม่ เพื&อบาปทั งหลายของพวก
ท่านจะถูกลบล้างเสีย เมื& อเวลาทั งหลาย
แห่ งความสดชื& นจะมาจากเฉพาะพระ
พักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า
,H และพระองค์จะทรงส่งพระเยซูคริสต์
ผู้ซึ& งเมื&อก่อนนั นได้ถูกประกาศไว้แก่พวก
ท่านแล้ว
,� ผู้ซึ&งสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงเวลาทั ง
หลายแห่งการตั งขึ นใหม่ของสิ& งสารพัด
ซึ&งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากของศาสดา-
พยากรณ์ผู้บริสทุธิ4ของพระองค์ทุกคน ตั ง
แต่เริ&มสร้างโลก
,, ด้วยว่าแท้จริงแล้วโมเสสได้กล่าวไว้
แก่บรรพบุรุษว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ พระ
เจา้ของพวกท่าน จะโปรดตั+งผูพ้ยากรณ์
ผู ้หนึ	งขึ+ นมาแก่พวกท่านจากพวกพี	น ้อง
ของพวกท่าน เหมือนอย่างเรา พวกท่าน
จงฟังผูน้ั +นในสิ	 งสารพัด ไม่ว่าผูน้ั +นจะ
กล่าวสิ	 งใดแก่พวกท่านกต็าม
23 และจะเป็นเช่นนี+ คือทุกคนที	จะไม่ฟัง
ผูพ้ยากรณ์ผูน้ั +น จะถูกทําลายไปจากท่าม
กลางประชาชน’

กิจการ 6

(�6) มธ ,B:,; มก �=:��; ลก ,6:�C; ยน B:6F; กจ =:6H (�:) สดด �@:�H; มก �:,:; ลก �:6=; ยน �C::H
(�=) กจ ,:,: (�@) มธ F:,, (�B) ลก ,6:6:; ยน �@:6; กจ �6:,B (�C) สดด ,,; อสย =H:@; ดนล F:,@
(�F) กจ ,:6C (,�) มธ �B:��; ลก �:BH; กจ �:��; รม C:,� (,,) พบญ �C:�=
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,: ใช่แล้ว และบรรดาศาสดาพยากรณ์
ตั งแต่ซามูเอล และคนเหล่านั นที&ตามมา
ภายหลัง ทุกคนที&กล่าวแล้ว ได้กล่าวล่วง
หน้าถึงวันเหล่านี ในทาํนองเดียวกัน
,= พวกท่านเป็นลูกหลานของพวกศาสดา
พยากรณ์นั น และแห่งพันธสญัญาซึ&งพระ
เจ้ าได้ทรงกระทาํไว้กับบรรพบุรุษของ
พวกเรา โดยตรัสแก่อับราฮัมว่า ‘และใน
เชื+ อสายของเจา้ บรรดาครอบครัวทั+ง
หลายแห่งแผ่นดินโลกจะไดร้บัพระพร’
,@ มายังพวกท่านก่อน พระเจ้าซึ& งได้
โปรดให้พระเยซูพระบุตรของพระองค์
เป็นขึ นแล้ว ได้ทรงส่งพระองค์มาเพื&ออวย
พรพวกท่าน ในการให้ทุกคนในพวกท่าน
หันเสยีจากบรรดาความชั&วช้าของตน”

บทที� ;
พวกอคัรทูตถูกจําคุก

เพราะประกาศข่าวประเสริฐ
� และขณะที&เปโตรกับยอห์นกล่าวแก่ประ
ชาชน พวกปุโรหิต กับนายทหารรักษา
พระวิหาร และพวกสะดูส ีได้มาหาท่านทั ง
สอง
, โดยเป็นทุกข์ใจที&ท่านทั งสองได้สั&งสอน
ประชาชน และประกาศโดยทางพระเยซู
เรื&องการเป็นขึ นมาจากความตาย
6 และพวกเขาจึงลงมือจับท่านทั งสอง
และจาํท่านทั งสองไว้ในคุกจนวันต่อมา
เพราะว่าตอนนั นเป็นเวลาเยน็แล้ว
: แต่คนเป็นอันมากในพวกเขาซึ& งได้ฟัง
ถ้อยคาํนั นกเ็ชื& อ และจาํนวนผู้ชายมีประ
มาณห้าพันคน

เปโตรไดก้ล่าวต่อหนา้สภา
= และต่อมาในวันพรุ่ งนี  พวกผู้ครอบ
ครองของพวกเขา และพวกผู้อาวุโส และ
พวกธรรมาจารย์
@ และอันนาสมหาปุโรหิต และคายาฟาส
และยอห์น และอเล็กซานเดอร์ และทุก
คนที&เป็นญาติของมหาปุโรหิตนั น ได้ชุม
นุมกันที&กรุงเยรูซาเลม็
B และเมื&อพวกเขาได้ตั งเปโตรและยอห์น
ในท่ามกลางพวกเขาแล้ว พวกเขากถ็ามว่า
“ท่านทั งสองได้ทาํสิ&งนี โดยฤทธิ4อาํนาจอัน
ใดหรือโดยนามอะไร”
C แล้วเปโตร ซึ&งเตม็เปี& ยมด้วยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ4 กล่าวแก่พวกเขาว่า “พวก
ท่าน พวกผู้ครอบครองของประชาชน
และ พวกผู้อาวุโสของอิสราเอล
F ถ้าวันนี พวกเราถูกไต่สวนเรื&องการกระ
ทาํดีซึ&งได้ทาํแก่ชายป่วยผู้นี ว่าเขาหายเป็น
ปกติด้วยวิธีอันใด
�H ขอให้พวกท่านทุกคนกับบรรดาคน
อิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของ
พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธ็ ผู้ซึ&งพวกท่าน
ได้ตรึงไว้ ผู้ซึ&งพระเจ้าได้โปรดให้เป็นขึ น
มาจากความตาย คือโดยพระองค์นั น
แหละชายคนนี จึงยืนอยู่ที& นี& ต่อหน้าพวก
ท่านโดยหายเป็นปกติแล้ว
�� นี&คือ ‘ศิลา’ ซึ&งพวกท่าน ‘พวกช่างก่อ
ไดป้ฏิเสธเสีย ซึ	งไดก้ลายเป็นศิลามุมเอก
แลว้’
�, และไม่มีความรอดในผู้อื&นเลย ด้วยว่า
ไม่มีนามอื&นใดใต้ฟ้าสวรรค์ที&ประทานให้

กิจการ 6-:

(,:) ลก ,::,= (,=) ปฐก �,:6; กจ ,:6F; รม F:: (,@) มธ �=:,:; ยน ::,, (�) มธ ,,:,6
(@) ลก 6:,; ยน ��::F; �C:�6 (B) อพย ,:�:; มธ ,�:,6; กจ B:,B (C) ลก �,:��-�,
(�H) กจ ,:,,, ,: (��) สดด ��C:,,; อสย ,C:�@; มธ ,�::, (�,) มธ �:,�; ยน �::@; กจ �H::6; � ทธ ,:=
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ในท่ามกลางผู้คน ซึ&งโดยนามนั นพวกเรา
ต้องรับความรอด”

พวกสาวกไดร้บัการข่มขู่
แต่มิไดถู้กฆ่าเสีย

�6 บัดนี เมื&อพวกเขาเห็นความกล้าหาญ
ของเปโตรกับยอห์น และรับรู้ ว่าท่านทั ง
สองขาดการศึกษาและเป็นคนขาดความรู้
พวกเขากป็ระหลาดใจ และพวกเขาสาํนึก
เกี&ยวกับคนทั งสองนี ว่า คนทั งสองได้เคย
อยู่กับพระเยซู
�: และเมื&อมองดูชายคนนั นซึ&งได้รับการ
รักษาให้หายแล้ว กาํลังยืนอยู่กับท่านทั ง
สอง พวกเขากไ็ม่มีข้อคัดค้านที&จะพูดต่อ
ต้านสิ&งนี ได้
�= แต่เมื& อพวกเขาได้สั&งให้เปโตรและ
ยอห์นออกไปจากที&ประชุมสภาแล้ว พวก
เขากป็รึกษากันท่ามกลางพวกเขาเอง
�@ โดยกล่าวว่า “พวกเราจะทาํอย่างไรดี
กับคนทั งสองนี  เพราะว่าที&การอัศจรรย์
อันเด่นชัดได้ ถูกกระทาํโดยคนทั งสอง
อย่างแน่นอนนั น กไ็ด้ปรากฏชัดแก่คนทั ง
หลายที& อาศัยอยู่ ในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว
และพวกเราปฏิเสธการอัศจรรย์นั นไม่ได้
�B แต่เพื& อเรื& องนี จะไม่ได้เลื& องลือแพร่
หลายไปในท่ามกลางคนทั งหลายมากกว่า
นี  ให้พวกเราขู่คนทั งสองอย่างแข็งแรง
เถิด เพื&อที&นับแต่นี ไปพวกเขาจะไม่พูดแก่
ผู้ใดในชื&อนี เลย”
�C และพวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอห์น
มา และสั&งท่านทั งสองไม่ให้พูดหรือสอน
ในพระนามของพระเยซูอีกเลย

�F แต่เปโตรและยอห์นตอบและกล่าวแก่
พวกเขาว่า “จะเป็นสิ&งที& ถูกต้องในสาย
พระเนตรของพระเจ้าหรือไม่ ที&จะตั งใจ
ฟังพวกท่านมากกว่าพระเจ้า ขอพวกท่าน
จงพิจารณาดูเถิด
,H เพราะว่าพวกเราจะไม่พูดสิ&งเหล่านั น
ซึ& งพวกเราได้เห็นและได้ยินแล้วนั นก็ไม่
ได้”
,� ดังนั น เมื& อพวกเขาได้ขู่ท่านทั งสอง
นั นเพิ&มเติมอีก พวกเขาก็ปล่อยท่านทั ง
สองไป โดยไม่พบสิ&งใด ๆ ที&จะเป็นเหตุ
ให้พวกเขาทาํโทษท่านทั งสองได้ เพราะ
เหตุประชาชนนั น ด้วยว่าพวกเขาทุกคน
ได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าเนื&องด้วยสิ&งซึ&ง
ถูกกระทาํนั น
,, ด้วยว่าชายคนนี มีอายุกว่าสี&สิบปีแล้ว
ผู้ ซึ& งการอัศจรรย์นี แห่งการรักษาให้หาย
ได้ถูกสาํแดง

พวกสาวกเต็มเปี� ยมดว้ย
พระวิญญาณบริสุทธิ& อีกครั*งหนึ�ง

,6 และเมื&อถูกปล่อยตัวแล้ว ท่านทั งสอง
ได้ไปหาพวกของท่านทั งสองเอง และราย
งานทุกสิ& งที& พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้
อาวุโสได้พูดกับท่านทั งสอง
,: และเมื& อเขาทั งหลายได้ยินอย่างนั น
พวกเขาก็เปล่งเสียงของพวกเขาต่อพระ
เจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน และทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ซึ&งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
และทะเล และสรรพสิ&งที&มีอยู่ในที& เหล่า
นั น

กิจการ :

(�6) มธ ��:,=; � คร �:,B (�:) กจ 6:�� (�@) ยน ��::B; กจ 6:B-�H
(�C) กจ =:,C, :H (�F) กจ =:,F (,H) กจ �:C; � ยน �:�, 6 (,�) มธ �=:6�; ลก ,H:@; กจ 6:B
(,6) กจ ,:::-:@ (,:) อพย ,H:��; , พกษ �F:�=; นหม F:@
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,= ผู้ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดผู้รับใช้
ของพระองค์ว่า ‘เหตุใดพวกคนต่างชาติ
จึงเดือดดาล และประชาชนคิดอ่านในสิ	 ง
ที	ไรส้าระ
26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกไดต้ั +ง
ตนเองขึ+ น และนักปกครองทั+งหลายได้
ร่วมชุมนุมกนั ต่อสูอ้งค์พระผูเ้ป็นเจา้และ
ต่อสูพ้ระคริสต์ของพระองค์’
,B ด้วยว่าเป็นความจริงที&ทั งเฮโรด และ
ปอนทอิัสปีลาต กับพวกต่างประเทศ และ
คนอิสราเอลได้ ชุมนุมกันต่อสู้ พระเยซู
พระบุตรผู้บริสทุธิ4ของพระองค์ ผู้ซึ&งพระ
องค์ได้ทรงเจิมไว้แล้ว
,C เพื&อที&จะกระทาํสิ&งใดกต็ามที&พระหัตถ์
ของพระองค์ และพระดาํริของพระองค์ได้
กาํหนดไว้แต่ก่อนแล้วว่าจะให้กระทาํ
,F และบัดนี  พระองค์เจ้าข้า ขอโปรด
ทอดพระเนตรการขู่ทั งหลายของพวกเขา
และขอโปรดประทานแก่บรรดาผู้ รับใช้
ของพระองค์ เพื& อที&พวกเขาจะกล่าวพระ
วจนะของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญทั งสิ น
6H โดยทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์
ออกเพื& อรักษาให้หาย และเพื& อที&บรรดา
หมายสาํคัญกับการมหัศจรรย์ทั งหลายจะ
ถูกกระทาํโดยพระนามของพระเยซูพระ
บุตรผู้บริสทุธิ4ของพระองค์”
6� และเมื&อพวกเขาอธิษฐานแล้ว สถานที&
ซึ&งพวกเขาประชุมอยู่นั นได้หวั&นไหว และ
พวกเขาทุกคนเตม็เปี& ยมด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ4  และพวกเขากล่าวพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ

ใจเป็นหนึ�งเดียว ทุกสิ�งเป็นของกลาง
และอํานาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน

6, และคนจาํนวนมากในพวกเขาที& เชื& อ
นั นมีใจและจิตใจเป็นหนึ& งเดียวกัน และ
ไม่มีใครในพวกเขาอ้างว่าสิ&งของต่าง ๆ ที&
ตนมีอยู่เป็นของตน แต่พวกเขาให้สิ&งของ
ทั งสิ นเป็นของกลาง
66 และด้วยฤทธิ4เดชใหญ่ยิ&งพวกอัครทูต
ได้ให้คาํพยานเรื& องการคืนพระชนม์ของ
พระเยซูเจ้า และพระคุณอันใหญ่ยิ&งได้อยู่
บนพวกเขาทุกคน
6: และไม่มีผู้ใดในท่ามกลางพวกเขาที&
ขัดสนสิ&งใด ๆ เพราะทุกคนที& เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ4 ในที&ดินหรือบ้านเรือนทั งหลาย
กข็ายพวกมันเสีย และได้นาํราคาของสิ&ง
เหล่านั นที&ถูกขายมา
6= และวางเงินเหล่านั นไว้ที&เท้าของพวก
อัครทูต และมีการแจกจ่ายให้แก่ทุกคน
ตามที&เขามีความต้องการ
6@ และโยเสส ผู้ที&พวกอัครทูตได้ให้นาม
สกุลว่า บารนาบัส (ซึ& งแปลว่า ลูกแห่ง
การหนุนนํ าใจ) เป็นคนเลวี และเป็นชาว
เกาะไซปรัส
6B ซึ&งมีที&ดิน ได้ขายมันเสยี และนาํเงิน
นั นมา และวางมันไว้ที& เท้าของพวกอัคร
ทูต

บทที� =
อานาเนียและสปัฟีราถึงแก่ความตาย

� แต่มีชายคนหนึ&งชื&ออานาเนีย พร้อมกับ
ภรรยาของเขาชื&อสปัฟีรา ได้ขายทรัพย์สนิ
ที&ดินของตน

กิจการ :-=

(,=) สดด ,:� (,B) มธ ,@:6; ลก �:6= (,C) กจ ,:,6 (,F) กจ ::�6; อฟ @:�F
(6H) กจ ,::6; =:�, (6�) กจ ,:,, :; ::,F  (6,) กจ ,:::; รม �=:=; , คร �6:��; ฟป �:,B
(66) กจ �:C (6:) มธ �F:,� (6=) กจ ,::= (6B) กจ ::6:
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, และเก็บส่วนหนึ& งของราคานั นไว้
ภรรยาของเขากท็ราบเรื&องนี ด้วย และได้
นาํส่วนหนึ& งมา และวางมันไว้ที& เท้าของ
พวกอัครทูต
6 แต่เปโตรกล่าวว่า “อานาเนีย เหตุไฉน
ซาตานจึงทาํให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการ
มุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ4  และให้เกบ็
ส่วนหนึ&งของค่าที&ดินไว้
: ขณะที&ที&ดินยังอยู่ มันกเ็ป็นของเจ้าเอง
มิใช่หรือ และหลังจากขายที&ดินแล้ว เงินก็
ยังอยู่ในอาํนาจของเจ้าเองมิใช่หรือ เหตุ
ไฉนเจ้าจึงคิดสิ&งนี ไว้ในใจของเจ้าเล่า เจ้า
มิได้มุสาต่อมนุษย์ แต่ต่อพระเจ้า”
= และเมื&ออานาเนียได้ยินคาํเหล่านี กล้็ม
ลง และสิ นลมหายใจ และความเกรงกลัว
อย่างยิ& งมาสู่ พวกเขาทุกคนที& ได้ ยินสิ& ง
เหล่านี 
@ และพวกคนหนุ่มกลุ็กขึ น ห่อศพเขาไว้
และหามเขาออกไป และฝังเขาไว้
B และหลังจากนั นประมาณสามชั&วโมง
เมื& อภรรยาของเขาซึ& งยั งไม่ทราบเหตุ
การณ์ที&เกิดขึ นได้เข้ามา
C และเปโตรตอบแก่นางว่า “จงบอกเรา
เถิดว่า พวกเจ้าได้ขายที&ดินนั นเป็นราคา
เท่านี หรือ” และหญิงนั นกล่าวว่า “ใช่แล้ว
ได้เท่านี เจ้าค่ะ”
F และเปโตรกล่าวแก่นางว่า “ไฉนเจ้าทั ง
สองได้พร้อมใจกันที& จะทดลองพระวิญ-
ญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า จงดูเถิด
เท้าของพวกคนซึ&งได้ฝังสามีของเจ้ากอ็ยู่ที&
ประตู และจะหามเจ้าออกไป”

�H แล้วในทันใดนั นนางกล้็มลงแทบเท้า
ของเปโตร และสิ นลมหายใจ และพวกคน
หนุ่มได้เข้ามา และพบว่าหญิงนั นตายเสยี
แล้ว และเมื&อหามนางออกไปแล้ว ได้ฝัง
นางไว้ข้างสามีของนาง
�� และความเกรงกลัวอย่างยิ&งได้มาสู่
คริสตจักรทั งหมด และมาสู่ทุกคนที&ได้ยิน
สิ&งเหล่านี 

คนจํานวนมาก
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

�, และโดยมือของพวกอัครทูต บรรดา
หมายสาํคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่าง
ได้ถูกกระทาํในท่ามกลางประชาชน (และ
พวกสาวกทุกคนอยู่พร้อมใจกันในเฉลียง
ของซาโลมอน
�6 และในพวกคนที& เหลืออยู่นั น ไม่มี
ผู้ใดกล้ามาเข้าร่วมกับพวกเขา แต่ประ
ชาชนได้ยกย่องพวกเขามาก
�: และผู้เชื& อทั งหลายได้ถูกเพิ&มเข้ากับ
องค์พระผู้เป็นเจ้า คนเป็นอันมากทั งชาย
และหญิง)
�= จนถึงขนาดที&พวกเขาพาคนเจ็บป่วย
เข้ามาไว้ในถนนทั งหลาย และวางพวกเขา
ไว้บนบรรดาที&นอนและแคร่ เพื& ออย่าง
น้อยที&สุด เงาของเปโตรที& ผ่านไปจะได้
ทอดบนบางคนในพวกเขา
�@ คนเป็นอันมากได้ออกมาจากนคร
ต่าง ๆ ที&อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเลม็ด้วย
โดยพาพวกคนป่วยมา และคนทั งหลายซึ&ง
ถูกรบกวนด้วยเหล่าผีโสโครก และพวก
เขาทุกคนได้รับการรักษาให้หาย

กิจการ =

(6) กดว 6H:,; พบญ ,6:,�; ปญจ =::; มธ ::�H (=) อสค ��:�6; กจ =:�H-�� (@) ยน �F::H
(F) มธ ::B; กจ =:6-: (�H) อสค ��:�6 (��) กจ ,::6 (�,) กจ ,::6; รม �=:�F; , คร �,:�,; ฮบ ,::
(�6) ยน F:,, (�=) มธ F:,�; กจ �F:�, (�@) มก �@:�B-�C; ยน �::�,
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คริสเตียนถูกข่มเหง
กกัขงั และข่มขู่

�B แล้วมหาปุโรหิตได้ลุกขึ น และพวกเขา
ทุกคนที&อยู่กับท่าน (ซึ& งเป็นนิกายของ
พวกสะดูสี) และเต็มไปด้วยความเดือด
ดาล
�C และได้ลงมือจับพวกอัครทูต และเอา
พวกเขาไปไว้ในคุกหลวง
�F แต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในเวลากลางคืน ได้เปิดประตูทั งหลาย
ของคุก และพาพวกเขาออกไป และกล่าว
ว่า
20 “จงไป ยืนและกล่าวในพระวิหารแก่
ประชาชน คือบรรดาถ้อยคาํแห่งชีวิตนี ”
,� และเมื& อพวกอัครทูตได้ยินสิ&งนั น
พวกเขากเ็ข้าไปในพระวิหารแต่เช้าตรู่และ
สั&งสอน แต่มหาปุโรหิตมา และคนทั ง
หลายที&อยู่กับท่าน และได้เรียกประชุม
สภามาชุมนุมกัน และบรรดาผู้อาวุโสทั ง
หมดของลูกหลานของอิสราเอล และส่ง
คนไปที&คุกเพื&อให้นาํตัวพวกอัครทูตมา
,, แต่เมื&อพวกเจ้าพนักงานมาถึง และไม่
พบพวกอัครทูตในคุก พวกเขากก็ลับมา
และรายงาน
,6 โดยกล่าวว่า “แท้จริง พวกข้าพเจ้าพบ
ว่าคุกปิดอยู่ด้วยความปลอดภัยทุกอย่าง
และพวกยามยืนอยู่ ข้างนอกหน้าประตู
เหล่านั น แต่เมื& อพวกข้าพเจ้าเปิดแล้ว
พวกข้าพเจ้ากไ็ม่พบผู้ใดอยู่ข้างใน”
,: บัดนี เมื& อมหาปุโรหิตและนายทหาร
รักษาพระวิหารกับพวกปุโรหิตใหญ่ ได้

ยินสิ&งเหล่านี  พวกเขากฉ็งนสนเท่ห์ใน
เรื&องของพวกอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อ
ไป
,= แล้วคนหนึ&งมาและบอกพวกเขา โดย
กล่าวว่า “ดูเถิด คนเหล่านั น ซึ&งท่านทั ง
หลายได้จาํไว้ในคุก กาํลังยืนในพระวิหาร
และกาํลังสั&งสอนประชาชนอยู่”
,@ แล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวก
เจ้าพนักงานได้ไป และพาพวกอัครทูตมา
โดยไม่ใช้ความรุนแรง เพราะว่าพวกเขา
กลัวประชาชน เกรงว่าพวกเขาจะถูกเอา
หินขว้าง
,B และเมื&อพวกเขาได้พาพวกอัครทูตมา
แล้ว พวกเขาได้ตั งพวกอัครทูตไว้ต่อหน้า
สภา และมหาปุโรหิตถามพวกอัครทูต
,C โดยกล่าวว่า “พวกเราได้กาํชับพวก
เจ้าอย่างแข็งแรงแล้วมิใช่หรือว่าไม่ให้
พวกเจ้าสอนในชื&อนี  และดูเถิด พวกเจ้า
ได้ทาํให้กรุงเยรูซาเลม็เตม็ไปด้วยหลักคาํ
สอนของพวกเจ้า และตั งใจที&จะนาํโลหิต
ของชายผู้นี ให้ตกอยู่บนพวกเรา”

เปโตรฟ้องสภา
,F แล้วเปโตรกับอัครทูตคนอื&น ๆ ได้
ตอบและกล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าควรเชื& อ
ฟังพระเจ้ายิ&งกว่ามนุษย์
6H พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเราได้
ทรงบันดาลให้พระเยซูเป็นขึ นมาใหม่ ผู้
ซึ& งท่านทั งหลายได้ฆ่าเสียและแขวนไว้ที&
ต้นไม้นั น
6� ผู้ซึ&งพระเจ้าได้ทรงยกชูด้วยพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ ให้เป็นเจ้าชายและพระ

กิจการ =

(�B) มธ 6:B; กจ ::�-,, @ (�C) ลก ,�:�,; กจ ::6 (�F) มธ �:,H; ลก �:�� (,H) ยน @:@6
(,�) กจ ::=-@ (,:) ลก ,,::; กจ ::� (,@) มธ ,�:,@ (,C) มธ ,6:6=; กจ ,:,6
(,F) กจ ::�F (6H) กจ 6:�6; กท 6:�6 (6�) มธ �:,�; มก �@:�F

 44_act.pub 
 page 12

 Monday, April 17, 2023 16:02 



หน้า 2426

ผู้ช่วยให้รอด เพื& อที&จะประทานการกลับ
ใจเสยีใหม่แก่คนอิสราเอล และการโปรด
ยกบาปทั งหลาย
6, และพวกเราเป็นเหล่าพยานของพระ
องค์ถึงสิ&งเหล่านี  และพระวิญญาณบริ-
สุทธิ4ก็ทรงเป็นพยานถึงสิ&งเหล่านี เช่นกัน
ผู้ซึ& งพระเจ้าได้ประทานแก่คนทั งหลายที&
เชื&อฟังพระองค์”
66 เมื& อพวกเขาได้ยินเช่นนั นแล้ว พวก
เขาก็รู้ สึกแทงใจ และปรึกษากันว่าจะฆ่า
พวกอัครทูตเสยี

กามาลิเอลเขา้ขดัขวางทําให้
พวกอคัรทูตไม่ถูกฆ่าตาย

6: แล้วคนหนึ& งได้ยืนขึ นในสภา เป็น
ฟาริสีคนหนึ& ง ชื& อกามาลิเอล และเป็น
ธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ มีชื& อ
เสยีงท่ามกลางประชาชนทุกคน และสั&งให้
พาพวกอัครทูตออกไปเสียภายนอกครู่
หนึ&ง
6= และได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกท่าน
คนอิสราเอลทั งหลาย พวกท่านจงระวังตัว
ให้ดีว่า พวกท่านตั งใจว่าจะกระทาํอะไร
เรื&องคนเหล่านี 
6@ ด้วยว่าก่อนวันเหล่านี  ธุดาสได้ลุกขึ น
โดยอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษ ซึ& งมีคนกลุ่ม
หนึ& ง จาํนวนผู้ชายประมาณสี& ร้อยคนได้
รวมตัวกันกับเขา ผู้นี ได้ถูกฆ่าเสยีและคน
ทั งหมด คือทุกคนที&ได้เชื& อฟังเขากถู็ก
กระจัดกระจายไป และถูกนาํไปสู่ความล้ม
เหลว
6B หลังจากชายคนนี  ยูดาสแห่งแคว้น

กาลิลีได้ลุกขึ น ในสมัยแห่งการจดบัญชี
สาํมะโนครัว และชักนาํผู้คนจาํนวนมาก
ให้ติดตามเขาไป เขากพิ็นาศเช่นกัน และ
คนทั งหมด คือทุกคนที&ได้เชื&อฟังเขา กถู็ก
กระจายไปทั&ว
6C และบัดนี  ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั ง
หลายว่า จงเว้นเสียจากคนเหล่านี  และ
เลิกยุ่งกับพวกเขาเถิด เพราะว่าถ้าความ
คิดนี หรืองานนี เป็นของมนุษย์ มันก็จะ
สญูสิ นไป
6F แต่ถ้าเป็นของพระเจ้า ท่านทั งหลายก็
ไม่สามารถโค่นล้มมันได้ เกรงว่าพวกท่าน
จะถูกพบว่าต่อสู้กับพระเจ้า”

สาวกที�ถูกข่มเหงยงัมีความปีติยินดี
และเป็นพยานฝ่ายพระเยซู

:H และเขาทั งหลายกเ็ห็นพ้องกับกามา-
ลิเอล และเมื& อเขาทั งหลายได้เรียกพวก
อัครทูตเข้ามา และเฆี&ยนพวกเขาแล้ว เขา
ทั งหลายได้กาํชับว่าพวกเขาไม่ควรกล่าว
ในพระนามของพระเยซู และปล่อยพวก
เขาไป
:� และพวกอัครทูตได้ออกไปให้พ้นหน้า
สภา โดยมีความปีติยินดีที& เห็นว่า พวก
เขาถูกนับว่าคู่ควรที&จะได้รับความอับอาย
เพราะพระนามของพระองค์
:, และในพระวิหารและตามบ้านเรือน
ทุกแห่ง พวกเขาไม่งดเว้นที&จะสั&งสอนและ
ประกาศพระเยซูคริสต์ทุก ๆ วัน

บทที� @
ผูช่้วยศิษยาภิบาลพวกแรก

� และในวันเหล่านั น เมื&อจาํนวนของพวก

กิจการ =-@

(6,) ยน �=:,@-,B; กจ ,:: (66) กจ ,:6B; B:=: (6:) กจ ,,:6
(6F) กจ B:=�; F:=; � คร �:,= (:H) มธ �H:�B; กจ ::�C (:�) � ปต ::�6, �@
(:,) กจ ,::@; กจ ::,H, ,F (�) กจ ,::�; :::, 6=; F:,F; ��:,H, ,F
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สาวกถูกทวีมากขึ น มีการบ่นพึมพาํของ
พวกกรีกต่อพวกฮีบรู เพราะว่าพวกหญิง
ม่ายของชาวกรีกถูกละเลยในการปรนนิ-
บัติประจาํวัน
, และพวกสิบสองคนนั นได้เรียกคนจาํ
นวนมากในพวกสาวกให้มาหาพวกเขา
และกล่าวว่า “ไม่มีเหตุผลที&พวกเราควร
จะทิ งพระวจนะของพระเจ้าและรับใช้โต๊ะ
ทั งหลาย
6 เหตุฉะนั น พี&น้องทั งหลาย พวกท่านจง
เลือกเจ็ดคนในท่ามกลางพวกท่านที&มีชื& อ
เสียงดี เต็มเปี& ยมด้วยพระวิญญาณบริ-
สุทธิ4และสติปัญญา ผู้ซึ& งพวกเราจะตั งไว้
ให้ดูแลกิจธุระนี 
: แต่พวกเราจะอุทศิตัวอย่างขะมักเขม้น
ต่อการอธิษฐาน และต่อการปรนนิบัติ
แห่งพระวจนะ”
= และคาํกล่าวนี เป็นที& เห็นชอบของคน
เหล่านั นทั งหมด และพวกเขาได้เลือก
สเทเฟน ผู้เต็มเปี& ยมด้วยความเชื& อและ
เต็มเปี& ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4  และ
ฟีลิป และโปรโครัส และนิคาโนร์ และ
ทโิมน และปารเมนัส และนิโคเลาสซึ์&งเป็น
ผู้เข้าจารีตจากเมืองอันทโิอก
@ ผู้ซึ& งเขาทั งหลายตั งไว้ต่อหน้าพวก
อัครทูต และเมื&อพวกอัครทูตได้อธิษฐาน
แล้ว พวกเขาได้วางมือของตนบนคนทั ง
เจด็นั น
B และพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ น
และจาํนวนของพวกสาวกก็ทวีขึ นในกรุง
เยรูซาเล็มอย่างมาก และคนเป็นอันมาก

ในพวกปุโรหิตได้เชื&อฟังต่อความเชื&อนั น
สเทเฟนถูกกล่าวหาและ
เผชิญหนา้กบัความตาย

C และสเทเฟนประกอบด้วยความเชื&อและ
ฤทธิ4 เดช ได้กระทาํบรรดาการมหัศจรรย์
และการอัศจรรย์ใหญ่ยิ& งท่ ามกลางประ
ชาชน
F แล้วมีบางคนได้ลุกขึ น คือคนของธรรม
ศาลาที& ถูกเรียกว่า ธรรมศาลาของพวก
ลิเบระติน และชาวไซรีน และชาวอเลก็-
ซานเดรีย และบางคนจากซีลีเซียและ
เอเชีย โดยโต้แย้งกับสเทเฟน
�H และคนเหล่านั นไม่สามารถต่อต้านสติ
ปัญญาและจิตวิญญาณ ซึ&งโดยสิ&งเหล่านี 
ท่านได้กล่าวนั น
�� และพวกเขาได้ลอบเอาหลายคนเข้า
มา ซึ& งกล่าวว่า “พวกเราได้ยินคนนี พูด
ถ้อยคาํหมิ&นประมาทต่าง ๆ ต่อโมเสส
และต่อพระเจ้า”
�, และพวกเขายุยงประชาชนและพวกผู้
อาวุโสกับพวกธรรมาจารย์ และมาหา
สเทเฟน และจับเขา และนาํเขาไปยังสภา
�6 และได้ตั งพวกพยานเทจ็ขึ นมา ซึ& ง
กล่าวว่า “คนนี ไม่หยุดพูดถ้อยคาํหมิ&น
ประมาทต่าง ๆ ต่อสถานที&บริสทุธิ4นี และ
พระราชบัญญัติเลย
�: เพราะพวกเราเคยได้ยินเขากล่าวว่า
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธนี จะทาํลายสถานที&
แห่งนี  และจะเปลี&ยนธรรมเนียมทั งหลาย
ซึ&งโมเสสได้มอบไว้แก่พวกเรา”
�= และทุกคนที&นั&งในสภานั น ขณะเพ่งดู

กิจการ @

(,) อพย �C:�B (6) � ทธ 6:B-�6 (:) กจ ,::, (=) กจ @:6; C:=, ,@; วว ,:@, �=
(@) กจ �:,:; , ทธ �:@ (B) ยน �,::,; กจ �,:,: (C) กจ ,::6; =:�,; C:�=; �::6
(�H) ลก ,�:�= (��) � พกษ ,�:�H, �6 (�:) กจ �H:6C; ,=:C
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สเทเฟน กเ็ห็นใบหน้าของท่านราวกับเป็น
ใบหน้าของทูตสวรรค์องค์หนึ&ง

บทที� A
� แล้วมหาปุโรหิตกล่าวว่า “สิ&งเหล่านี 
เป็นดังนั นหรือ”

สเทเฟนไดเ้ล่าถึงการที�พระเจา้
ไดท้รงกระทําไวก้บัชนชาติอิสราเอล

, และสเทเฟนกล่าวว่า “ท่านทั งหลาย พี&
น้องและบรรดาท่านผู้อาวุโส ขอตั งใจฟัง
เถิด พระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ทรงปรากฏ
แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเรา เมื& อ
ท่านอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมีย ก่อนที&
ท่านอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน
6 และได้ตรัสกับท่านว่า ‘เจา้จงออกไป
จากประเทศของเจา้ และจากญาติพี	นอ้ง
ของเจา้ และมายงัแผ่นดินซึ	งเราจะสาํแดง
ใหเ้จา้เห็น’
: แล้วอับราฮัมได้ออกจากแผ่นดินของ
ชาวเคลเดีย และอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน
และจากที& นั&น เมื& อบิดาของท่านสิ นชีพ
แล้ว พระองค์ทรงย้ายท่านเข้ามาในแผ่น
ดินนี  ที&ซึ&งท่านทั งหลายอาศัยอยู่ตอนนี 
= และพระองค์ไม่โปรดให้ท่านมีมรดกใน
แผ่นดินนี  ไม่เลย แม้แต่ส่วนที&สามารถ
วางเท้าของท่านกไ็ม่ได้ แต่พระองค์ทรง
สัญญาว่าพระองค์จะประทานแผ่นดินนี 
แก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ4  และแก่เชื อสาย
ของท่านที&มาภายหลังท่าน ขณะเมื&อท่าน
ยังไม่มีบุตร
@ และพระเจ้าตรัสดังนี ว่า เชื อสายของ
ท่านจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และชาว

ประเทศนั นจะนาํพวกเขาเข้าไปสู่ ความ
เป็นทาส และจะปฏิบัติอย่างชั& วร้ายต่อ
พวกเขาเป็นเวลาสี&ร้อยปี
7 ‘และเราจะพิพากษาประเทศที	พวกเขา
จะเป็นทาสนั+น’ พระเจ้าตรัส ‘และหลัง
จากนั+นพวกเขาจะออกมาและปรนนิบัติ
เราในสถานที	แห่งนี+ ’
C และพระองค์ได้ทรงตั งพันธสญัญาแห่ง
การเข้าสุหนัตไว้กับอับราฮัม และอับรา-
ฮัมจึงให้กาํเนิดอิสอัค และให้อิสอัคเข้า
สุหนัตในวันที&แปด และอิสอัคให้กาํเนิด
ยาโคบ และยาโคบให้กาํเนิดบรรพบุรุษ
สบิสองคนนั น
F และบรรพบุรุษเหล่านั น เพราะความ
อิ จฉาได้ ขายโยเซฟเข้ าไปในประเทศ
อียิปต์ แต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ
�H และโปรดช่วยโยเซฟให้พ้นจากความ
ทุกข์ลาํบากทั งสิ นของท่าน และทรงให้
ท่านเป็นที& โปรดปรานและมีสติปัญญาใน
สายพระเนตรของฟาโรห์ กษัตริย์แห่งประ
เทศอียิปต์ และท่านได้ตั งโยเซฟให้เป็น
ผู้ปกครองประเทศอียิปต์กับทั งพระราช
สาํนักของท่าน
�� บัดนี ได้บังเกิดการกันดารอาหารทั&ว
แผ่นดินอียิปต์และคานาอัน และมีความ
ทุกข์ลาํบากมาก และบรรพบุรุษของพวก
เราหาอาหารไม่พบ
�, แต่เมื&อยาโคบได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประ
เทศอียิปต์ ท่านจึงส่งบรรพบุรุษของพวก
เราไปเป็นครั งแรก
�6 และในครั งที&สอง โยเซฟถูกเปิดเผย

กิจการ @-B

(,) ปฐก ��:6�; สดด ,F:6; กจ ,,:� (6) ปฐก �,:� (:) ปฐก ��:6� (=) ปฐก �,:B (@) ปฐก �=:�6; อพย �:C
(B) อพย 6:�,; �::�6-6� (C) ปฐก �B:F-�:; ,�:�-= (F) ปฐก 6B::, ��, ,C; 6F:,, ,�, ,6
(�H) ปฐก :�:6C-:: (��) ปฐก :�:=:; :,:= (�,) ปฐก :,:�-, (�6) ปฐก :=::, �@
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แก่พวกพี& น้องของท่าน และญาติพี& น้อง
ของท่านถูกเปิดเผยแก่ฟาโรห์
�: แล้วโยเซฟได้ส่งไป และเชิญยาโคบ
บิดาของท่านให้มาหาท่าน กับบรรดาญาติ
พี&น้องของท่านเจด็สบิห้าคน
�= ดังนั นยาโคบจึงได้ลงไปยังประเทศ
อียิปต์ และได้สิ นชีพ ทั งท่านกับบรรพ-
บุรุษของพวกเรา
�@ และถูกนาํเข้าไปในเมืองเชเคม และ
ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที&อับราฮัมซื อด้วยเงิน
จาํนวนหนึ& ง จากบุตรชายทั งหลายของ
ฮาโมร์บิดาของเชเคม
�B แต่เมื& อเวลาแห่งพระสัญญานั นใกล้
เข้ามาแล้ว ซึ& งพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณไว้
กับอับราฮัม ประชากรอิสราเอลได้เติบโต
ขึ นและทวีคูณในประเทศอียิปต์
�C จนกระทั&งกษัตริย์อีกองค์หนึ& งได้ขึ น
เสวยราชย์ ซึ&งไม่รู้ จักโยเซฟ
�F กษัตริย์องค์เดียวกันนั นได้ทรงออก
อุบายกับญาติพี& น้องของพวกเรา และ
ปฏิบัติอย่างชั&วร้ายต่อบรรพบุรุษของพวก
เรา เพื& อที&พวกเขาจะโยนทิ งบรรดาลูก
อ่อนของพวกเขาเสีย เพื& อไม่ให้ลูกอ่อน
เหล่านั นมีชีวิตรอดอยู่ได้
,H ในเวลานั นโมเสสได้ถือกาํเนิด และรูป
งามยิ&งนัก และได้รับการเลี ยงดูให้เติบโต
ในบ้านของบิดาจนครบสามเดือน
,� และเมื&อลูกอ่อนนั นถูกทิ งออกไปแล้ว
ราชธิดาของฟาโรห์กเ็อาลูกอ่อนนั นขึ นมา
และได้เลี ยงลูกอ่อนนั นไว้ ต่างบุตรชาย
ของตนเอง

,, และโมเสสได้เรียนรู้ ในปัญญาทั งสิ น
ของชาวอียิปต์ และมีความสามารถมากใน
การพูดและในกิจการต่าง ๆ
,6 และเมื& อโมเสสมีอายุได้สี&สิบปีเต็ม
แล้ว ในใจของท่านก็อยากที&จะไปเยี&ยม
ญาติพี& น้องของท่าน คือลูกหลานของ
อิสราเอล
,: และเมื&อเห็นคนหนึ&งในพวกเขาถูกทาํ
ร้าย ท่านจึงปกป้องเขา และแก้แค้นให้คน
ที&ถูกกดขี&นั น และได้ฆ่าชาวอียิปต์คนนั น
,= ด้วยว่าท่านคาดว่าญาติพี&น้องของท่าน
คงจะเข้าใจว่า ด้วยมือของท่านพระเจ้าจะ
ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้น แต่พวกเขาหา
เข้าใจไม่
,@ และวันต่อมา โมเสสได้สาํแดงตนเอง
แก่พวกเขาขณะที& พวกเขาวิวาทกันอยู่
และอยากจะให้พวกเขากลับคืนดีกันอีก
โดยกล่าวว่า ‘ท่านทั+งหลายเอ๋ย พวกท่าน
เป็นพี	นอ้งกัน ไฉนพวกท่านจึงทําผิดต่อ
กนัและกนัเล่า’
,B แต่คนที&ทาํผิดต่อเพื& อนบ้านของตน
นั นผลักโมเสสออกไป โดยกล่าวว่า ‘ใคร
แต่งตั+ งท่านให้เป็นผู ้ครอบครองและผู ้
พิพากษาเหนือพวกเรา
28 ท่านจะฆ่าขา้พเจา้เหมือนกบัที	ท่านได้
ฆ่าคนอียิปต์คนนั+นเมื	อวานนี+หรือ’
,F แล้วโมเสสจึงหนีไปเมื&อได้ยินถ้อยคาํ
นี  และเป็นคนแปลกหน้าในแผ่นดิน
มีเดียน ซึ& งที& นั&นท่านให้กาํเนิดบุตรชาย
สองคน
6H และเมื&อล่วงไปได้สี&สิบปีแล้ว ในถิ&น

กิจการ B

(�:) ปฐก :=:F, ,B (�=) ปฐก :@:�-B; :F:66 (�@) ปฐก ,6:�@ (�B) ปฐก �=:�6; อพย �:B
(�C) อพย �:C (�F) อพย �:,,  (,H) อพย ,:� (,�) อพย ,:6-�H (,,) ลก ,::�F (,6) อพย ,:��
(,B) อพย ,:�: (,F) อพย ,:�=, ,�-,,; ฮบ ��:,B (6H) อพย 6:�-�H
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ทุรกันดารแห่งภูเขาซีนาย มีทูตสวรรค์
องค์หนึ&งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ
แก่ท่านในเปลวไฟในพุ่มไม้
6� เมื&อโมเสสเห็นสิ&งนี  ท่านกป็ระหลาด
ใจในสิ&งที&ได้เห็นนั น และขณะที&ท่านกาํลัง
เข้ามาใกล้เพื& อจะมองดูสิ&งนั น พระสุร-
เสยีงขององค์พระผู้เป็นเจ้ากต็รัสกับท่าน
6, โดยตรัสว่า ‘เราเป็นพระเจา้แห่ง
บรรพบุรุษของเจา้ เป็นพระเจา้ของอับ-
ราฮัม เป็นพระเจา้ของอิสอัค และเป็น
พระเจา้ของยาโคบ’ แล้วโมเสสก็ตัวสั&น
และไม่กล้ามองดู
66 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่าน
ว่า ‘จงถอดรองเทา้ของเจา้ออกเสียจาก
เทา้ของเจา้ เพราะว่าสถานที	ซึ	งเจา้ยืนอยู่
นี+ เป็นพื+นที	บริสุทธิ9
34 เราไดเ้ห็น เราไดเ้ห็นความทุกข์เข็ญ
ของประชากรของเราซึ	 งอยู่ ในประเทศ
อียิปต์แลว้ และเราไดยิ้นเสียงครํ	าครวญ
ของพวกเขา และเราลงมาเพื	อจะช่วยพวก
เขาใหร้อดพน้ และบดันี+จงมาเถิด เราจะ
ส่งเจา้เขา้ไปในประเทศอียิปต์’
6= โมเสสผู้นี  ผู้ซึ& งพวกเขาปฏิเสธโดย
กล่าวว่า ‘ใครไดแ้ต่งตั+งท่านให้เป็น
ผูค้รอบครองและผูพิ้พากษา’ ผู้เดียวกัน
นี  พระเจ้าทรงส่งให้เป็นผู้ครอบครองและ
ผู้ช่วยให้พ้น โดยมือของทูตสวรรค์ซึ& งได้
ปรากฏแก่ท่านในพุ่มไม้
6@ ท่านนาํเขาทั งหลายออกมา หลังจากที&
ท่ านได้แสดงบรรดาการมหัศจรรย์และ
หมายสาํคัญต่าง ๆ ในแผ่นดินอียิปต์

และในทะเลแดง และในถิ&นทุรกันดารเป็น
เวลาสี&สบิปี
6B โมเสสคนนี แหละ ซึ&งได้กล่าวแก่ลูก
หลานของอิสราเอลว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้
พระเจา้ของพวกท่านจะโปรดตั+งผู ้พยา-
กรณ์ผู ้หนึ	งขึ+ นมาแก่พวกท่านจากพวกพี	
นอ้งของพวกท่าน เหมือนอย่างเรา พวก
ท่านจงฟังผูน้ั +น’
6C โมเสสคนนี แหละ ที&ได้อยู่ในที&ประชุม
ในถิ& นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซึ& งได้ตรัส
แก่ท่านในภูเขาซีนาย และอยู่กับบรรพ-
บุรุษของพวกเรา ผู้ซึ&งได้รับพระดาํรัสอัน
ทรงชีวิตมาเพื&อให้แก่พวกเรา
6F ผู้ซึ& งบรรพบุรุษของพวกเราไม่ยอม
เชื& อฟัง แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากพวก
เขา และในใจของพวกเขาได้หันกลับไปยัง
แผ่นดินอียิปต์อีก
:H โดยกล่าวแก่อาโรนว่า ‘ขอจงสรา้ง
บรรดาพระใหแ้ก่พวกเราเพื	อที	จะนําหนา้
พวกเราไป ดว้ยวา่สาํหรบัโมเสสคนนี+  ซึ	ง
ได ้นําพวกเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์
นั+น พวกเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ+ นกับ
ท่าน’
:� และพวกเขาได้ทาํรูปลูกวัวในวันเหล่า
นั น และได้ถวายเครื&องสตัวบูชาแก่รูปนั น
และมีใจปีติ ยินดี ในบรรดางานแห่งมือ
ของพวกเขาเอง
:, แต่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปเสีย
และปล่อยให้พวกเขานมัสการบริวารแห่ง
ฟ้าสวรรค์ ตามที&มีเขียนไว้ในหนังสอืของ
พวกศาสดาพยากรณ์ว่า ‘โอ วงศ์วานแห่ง

กิจการ B

(6,) มธ ,,:6, (66) อพย 6:= (6:) อพย ,:,:; สดด �H=:,@ (6=) อพย ,:�: (6@) อพย �,::�
(6B) พบญ �C:�= (6C) อพย �F:6; พบญ =:,B; กท 6:�F; ฮบ =:�, (6F) สดด F=:C-��
(:H) อพย 6,:� (:�) อพย 6,:@; พบญ F:�@ (:,) , พกษ ,�:6
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อิสราเอลเอ๋ย พวกเจา้ไดฆ้่าสัตว์บูชาเรา
และถวายเครื	องบูชาให้แก่เราในถิ	 นทุร-
กนัดารถึงสี 	สิบปีหรือ
43 ใชแ้ลว้ เจา้ทั+งหลายไดห้ามพลบัพลา
ของพระโมเลค และไดเ้อาดาวแห่งพระ
ของพวกเจา้ คือเรฟาน บรรดารูปเคารพ
ที	พวกเจา้ได้กระทําไวเ้พื	อนมัสการพวก
มัน และเราจะกวาดเจา้ทั+งหลายใหไ้ปอยู่
พน้กรุงบาบิโลน’
:: บรรพบุรุษของพวกเรามีพลับพลา
แห่งพระโอวาทในถิ&นทุรกันดาร ตามที&
พระองค์ได้ทรงกาํหนดไว้ โดยตรัสกับ
โมเสสว่า ท่านควรสร้างพลับพลานั นตาม
แบบอย่างที&ท่านได้เห็นแล้ว
:= ซึ& งบรรพบุรุษของพวกเราที&มาภาย
หลังเช่นกัน พร้อมกับโยชูวาได้นาํพลับ
พลานั นเข้ามาเพื& อถือกรรมสิทธิ4ของพวก
คนต่างชาติ ผู้ซึ& งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไป
ให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของพวกเรา พลับ
พลานั นกม็ีสบืมาจนถึงสมัยของดาวิด
:@ ผู้ซึ&งมีความชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า
และปรารถนาที& จะหาพระนิเวศน์สาํหรับ
พระเจ้าของยาโคบ
:B แต่ซาโลมอนได้สร้างพระนิเวศน์หลัง
หนึ&งสาํหรับพระองค์
:C ถึงกระนั นกด็ี องค์ผู้สงูสดุไม่ประทบั
ในวิหารทั งหลายที& ได้กระทาํไว้ด้วยมือ
มนุษย์ ตามที&ศาสดาพยากรณ์กล่าวไว้ว่า
49 ‘สวรรค์เป็นบลัลงักข์องเรา และแผ่น
ดินโลกเป็นแท่นรองเทา้ของเรา พวกเจา้
จะสรา้งนิเวศน์อะไรสาํหรบัเรา’ องค์พระ

ผู้เป็นเจ้าตรัส ‘หรือที	พํานักของเราอยู่ที 	
ไหน
50 มือของเราไดก้ระทําสิ	 งเหล่านี+ ทั +งสิ+ น
มิใช่หรือ’
=� ท่านทั งหลาย คนดื อรั นคอแขง็ และ
ไม่เข้าสหุนัตในใจและหูเอ๋ย ท่านทั งหลาย
ต่อต้ านพระวิญญาณบริสุทธิ4 อยู่ เสมอ
บรรพบุรุษของพวกท่านทาํอย่างไร พวก
ท่านกท็าํอย่างนั น
=, มีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ซึ& ง
บรรพบุรุษของพวกท่านมิได้ข่มเหง และ
พวกเขาได้ฆ่าบรรดาคนซึ& งได้สาํแดงล่วง
หน้าถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรม
ผู้ซึ&งท่านทั งหลายบัดนี ได้เป็นพวกผู้ทรยศ
และฆาตกร
=6 ผู้ซึ&งได้รับพระราชบัญญัติโดยการจัด
การของเหล่าทูตสวรรค์ และไม่ได้รักษา
พระราชบัญญัตินั นไว้”

พวกเขาไดเ้อาหิน
ขวา้งสเทเฟน

=: เมื&อเขาทั งหลายได้ยินสิ&งเหล่านี  พวก
เขากร็ู้ สึกแทงใจ และพวกเขาได้ขบเขี ยว
เคี ยวฟันของพวกเขาเข้าใส่สเทเฟน
== แต่ท่านซึ&งเตม็เปี& ยมด้วยพระวิญญาณ
บริสทุธิ4 ได้เขม้นดูสวรรค์ และเห็นสง่า-
ราศีของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่
เบื องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
=@ และกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้อง
ฟ้าทั งหลายแหวกออกเป็นช่อง และบุตร
มนุษย์ยืนอยู่เบื องขวาพระหัตถ์ของพระ
เจ้า”

กิจการ B

(:6) ยรม ,=:F-�, (::) ฮบ C:= (:=) ยชว 6:�:; , ซมอ @:, (:@) , ซมอ B:� (:B) � พกษ @:�-6C
(:C) � พกษ C:,B (:F) อสย @@:� (=H) สดด �H,:,= (=�) อพย 6,:F; ลนต ,@::� (=,) , พศด 6@:�@
(=6) อพย ,H:� (=:) กจ =:66 (==) อพย ,::�B; กจ @:= (=@) ดนล B:�6; มธ 6:�@
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=B แล้วพวกเขาร้องออกมาด้วยเสียงดัง
และอุดหูของตน และวิ&งเข้าใส่ท่านอย่าง
พร้อมเพรียง
=C และขับไล่ท่านออกจากกรุง และเอา
หินขว้างท่าน และพวกพยานได้วางเสื อผ้า
ของตนไว้ที& เท้าของชายหนุ่มคนหนึ&ง ซึ& ง
ชื&อของเขาคือเซาโล
=F และพวกเขาเอาหินขว้างสเทเฟนที&
ร้องทูลต่อพระเจ้า และกล่าวว่า “ข้าแต่
พระเยซูเจ้า ขอโปรดรับจิตวิญญาณของ
ข้าพระองค์ไว้”
@H และท่านกคุ็กเข่าลง และร้องด้วยเสยีง
อันดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรด
อย่าทรงถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี เลย”
และเมื&อท่านได้กล่าวเช่นนี แล้ว ท่านกล่็วง
หลับไป

บทที� B
เซาโลข่มเหงคริสตจักร

� และเซาโลเห็นชอบในการฆ่าสเทเฟน
เสยี และในเวลานั นมีการข่มเหงครั งใหญ่
ต่อคริสตจักรซึ&งอยู่ที&กรุงเยรูซาเล็ม และ
เขาทั งหลายถูกกระจัดกระจายไปทั&วแว่น
แคว้นยูเดียกับสะมาเรีย นอกจากพวก
อัครทูต
, และพวกคนที& เกรงกลัวพระเจ้ากห็าม
สเทเฟนไปยังการฝังศพของท่าน และทาํ
การครํ&าครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ&ง
6 สาํหรับเซาโลนั น เขากระทาํทารุณต่อ
คริสตจักร โดยเข้าไปในทุกบ้านทุกเรือน
และฉุดลากผู้ชายและผู้หญิงทั งหลายเอา
ไปจาํไว้ในคุก

คริสเตียนที�ถูกกระจัดกระจายไป
ไดช้นะจิตวิญญาณ

: เหตุฉะนั นพวกสาวกทั งหลายที&ถูกกระ
จัดกระจายไปนั น กไ็ปทุกแห่งหนโดยประ
กาศพระวจนะนั น
= แล้วฟีลิปได้ลงไปยังเมืองสะมาเรีย และ
ประกาศพระคริสต์ให้แก่พวกเขา
@ และประชาชนกพ็ร้อมใจกันตั งใจฟังสิ&ง
เหล่านั นที& ฟีลิปกล่าว โดยได้ยินและได้
เห็นการอัศจรรย์ทั งหลายซึ& งท่านได้กระ
ทาํ
B ด้วยว่าผีโสโครกทั งหลาย ซึ&งร้องด้วย
เสียงดัง ได้ออกมาจากหลายคนที& ถูกสิง
อยู่ด้วยผีเหล่านั น และหลายคนที& เป็น
อัมพาต และคนเหล่านั นที&เป็นง่อย กไ็ด้
รับการรักษาให้หาย
C และมีความปีติยินดีอย่างยิ&งในเมืองนั น

ซีโมน ผูมี้เวทมนตร์
มีใจเชื�อแต่ไดถู้กตําหนิ

F แต่มีชายคนหนึ&ง ที&ถูกเรียกว่า ซีโมน
ซึ& งแต่ ก่อนในเมืองเดี ยวกันนั นเคยใช้
เวทมนตร์ และได้ทาํให้ชาวสะมาเรีย
พิศวงหลงใหล โดยยกตัวเองว่าเป็นผู้
วิเศษ
�H ผู้ซึ& งคนทั งสิ นได้ตั งใจฟัง ตั งแต่ผู้
น้อยที&สุดถึงผู้ใหญ่ที&สุด โดยกล่าวว่า
“ชายคนนี เป็นมหิทธิฤทธิ4ของพระเจ้า”
�� และคนทั งหลายนับถือเขา เพราะว่า
นานมาแล้วเขาได้ทาํให้พวกเขาพิศวงหลง
ใหลด้วยการทาํเวทมนตร์ต่าง ๆ
�, แต่เมื&อพวกเขาเชื&อฟีลิปที&ประกาศสิ&ง

กิจการ B-C

(=C) กจ ,,:,H (=F) สดด 6�:= (@H) มธ =:::; ลก ,6:6: (�) กจ C::; ��:�F
(,) ปฐก ,6:, (6) กจ B:=C; � คร �=:F; กท �:�6 (:) มธ �H:,6 (=) กจ @:=; C:,@
(B) มก �@:�B (F) กจ =:6@; C:��; �6:@ (�,) กจ �:6; C::
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เหล่านั นเกี& ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า
และพระนามของพระเยซูคริสต์แล้ว พวก
เขากรั็บบัพติศมาทั งชายและหญิง
�6 แล้วซีโมนเองได้เชื&อด้วย และเมื&อเขา
รับบัพติศมาแล้ว เขากอ็ยู่กับฟีลิปต่อไป
และอัศจรรย์ใจ เมื&อเห็นบรรดาการอัศ-
จรรย์กับหมายสาํคัญต่าง ๆ ซึ&งได้ถูกกระ
ทาํ
�: บัดนี  เมื& อพวกอัครทูตซึ& งอยู่ที&กรุง
เยรูซาเล็มได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับ
พระวจนะของพระเจ้าแล้ว พวกท่านกส่็ง
เปโตรกับยอห์นไปหาพวกเขา
�= ผู้ซึ&ง เมื&อท่านทั งสองลงไปถึงแล้ว ก็
อธิษฐานเผื&อพวกเขา เพื&อที&พวกเขาจะได้
รับพระวิญญาณบริสทุธิ4
�@ (ด้วยว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จลงมา
สถิตอยู่บนผู้ใดในพวกเขา พวกเขาได้รับ
บัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเท่า
นั น)
�B แล้วท่านทั งสองได้วางมือของตนบน
พวกเขา และพวกเขาได้รับพระวิญญาณ
บริสทุธิ4
�C และเมื&อซีโมนเห็นว่า โดยการวางมือ
ของอัครทูตทั งสอง พระวิญญาณบริสุทธิ4
ทรงถูกมอบให้ เขากเ็สนอเงินให้ท่านทั ง
สอง
�F โดยกล่าวว่า “โปรดให้ฤทธิ4เดชนี แก่
ข้าพเจ้าด้วยเถิด เพื& อว่าบนผู้ใดกต็ามที&
ข้าพเจ้าจะวางมือ ผู้นั นจะได้รับพระวิญ-
ญาณบริสทุธิ4”
,H แต่เปโตรได้กล่าวแก่ซีโมนว่า “ให้เงิน

ของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับเจ้าเถิด เพราะ
เจ้ าคิดว่ าของประทานของพระเจ้ านั น
สามารถถูกซื อด้วยเงินได้
,� เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี เลย
เพราะใจของเจ้ าไม่ ถูกต้องในสายพระ
เนตรของพระเจ้า
,, เหตุฉะนั น จงกลับใจใหม่จากความชั&ว
ของเจ้านี  และอธิษฐานต่อพระเจ้า เผื&อว่า
บางทีจะโปรดยกโทษความคิดแห่งใจของ
เจ้าให้แก่เจ้า
,6 เพราะข้าดูออกว่าเจ้ากาํลังอยู่ในนํ าดี
แห่งความขมขื&น และในเครื&องจาํจองแห่ง
ความชั&วช้า”
,: แล้วซีโมนตอบและกล่าวว่า “ขอพวก
ท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าเผื& อ
ข้าพเจ้าเถิด เพื&อสิ&งเหล่านี ซึ&งพวกท่านได้
กล่าวแล้วนั นจะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้า
สกัอย่างเดียว”
,= และท่านทั งสอง เมื& อท่านทั งสองได้
เป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ได้กลับไปยังกรุงเยรู-
ซาเลม็ และได้ประกาศข่าวประเสริฐในหมู่
บ้านหลายแห่งของชาวสะมาเรีย

ขนัทีชาวเอธิโอเปีย
ไดร้บัความรอด

,@ และทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้พูดกับฟีลิป โดยตรัสว่า “จงลุกขึ น
และไปยังทิศใต้ตามทางที& ลงไปจากกรุง
เยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซึ& งเป็นทะเล
ทราย”
,B และท่านกลุ็กขึ นและไป และดูเถิด มี

กิจการ C

(�:) กจ =:�,, ,F, :H (�=) กจ ,:6C; �F:, (�@) มธ ,C:�F; กจ ,:6C (�B) กจ @:@; �F:@; ฮบ @:,
(,H) , พกษ =:�@; อสย ==:�; ดนล =:�B (,�) ยรม �B:F (,,) ดนล ::,B; , ทธ ,:,= (,6) ฮบ �,:�=
(,:) ปฐก ,H:B, �B; อพย C:C; กดว ,�:B; � พกษ �6:@ (,@) กจ @:= (,B) � พกษ C::�-:,; สดด @C:6�
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ชาวเอธิโอเปียคนหนึ&ง เป็นขันททีี&มีอาํนาจ
มากใต้อาํนาจของพระนางคานดาสี พระ
ราชินีของชาวเอธิโอเปีย ผู้เป็นนายคลัง
ทรัพย์ทั งหมดของพระราชินีนั น และได้
มายังกรุงเยรูซาเลม็เพื&อจะนมัสการ
,C กาํลังกลับไป และขณะนั&งอยู่ในรถม้า
ของท่าน ได้อ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดา-
พยากรณ์อยู่
,F แล้วพระวิญญาณตรัสกับฟีลิปว่า “จง
เข้าไปใกล้ และให้ตัวเจ้าเข้าไปชิดรถม้า
คันนี เถิด”
6H และฟีลิปได้วิ& งเข้าไปใกล้ท่าน และ
ได้ ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดา-
พยากรณ์ และกล่าวว่า “ท่านเข้าใจสิ&งซึ&ง
ท่านอ่านนั นไหม”
6� และขันทไีด้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าใจ
ได้อย่างไร นอกจากใครสักคนจะชี แนะ
ข้าพเจ้า” และท่านเชิญฟีลิปให้ขึ นมาและ
นั&งรถกับท่าน
6, พระคัมภีร์ตอนซึ&งท่านอ่านอยู่นั นคือ
ข้อความนี  ‘ท่านถกูนําไปเหมือนแกะเพื	อ
การฆ่า และเหมือนลูกแกะที	เป็นใบอ้ยู่
หนา้ผูต้ัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่อ้า
ปากของท่านเลยฉันนั+น
33 ในความอัปยศของท่านความยุติธรรม
ของท่านถูกนําไปเสีย และผูใ้ดเล่าจะประ
กาศเกี	ยวกบัพงศ์พันธุ์ของท่าน เพราะว่า
ชีวิตของท่านถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลก
แลว้’
6: และขันทีตอบฟีลิป และกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ศาสดาพยากรณ์ผู้นี 

ได้กล่าวข้อความนี เล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัว
ท่านเอง หรือเลง็ถึงผู้อื&น”
6= แล้วฟีลิปได้อ้าปากของท่าน และเริ&ม
ต้นที& ข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวกันนั น และ
ประกาศเรื&องพระเยซูแก่ท่าน
6@ และขณะที&ท่านทั งสองกาํลังไปตาม
ทางของท่านทั งสอง ท่านทั งสองกม็าถึงที&
มีนํ าแห่งหนึ&ง และขันทีกล่าวว่า “ดูเถิด
ที& นี&มีนํ า มีอะไรขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้ารับ
บัพติศมาเล่า”
6B และฟีลิปกล่าวว่า “ถ้าท่านเชื&อด้วยสดุ
ใจของท่าน ท่านกรั็บได้” และขันทตีอบ
และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื& อว่า พระเยซู
คริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า”
6C และท่านได้สั&งให้หยุดรถม้า และท่าน
ทั งสองลงไปในนํ า ทั งฟีลิปกับขันทีผู้นั น
และฟีลิปกใ็ห้ท่านรับบัพติศมา
6F และเมื& อท่านทั งสองขึ นจากนํ าแล้ว
พระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง
รับฟีลิปไปเสีย ขันทีนั นจึงไม่ได้เห็นท่าน
อีกเลย และท่านจึงไปตามทางของท่าน
ด้วยความปีติยินดี
:H แต่ฟีลิปถูกพบที&เมืองอาโซทัส และ
เมื&อเดินทางผ่านเข้าไป ท่านกป็ระกาศใน
ทุกนคร จนกระทั&งท่านได้มาถึงเมือง
ซีซารียา

บทที� C
เซาโลกลบัใจเสียใหม่

อย่างน่าอศัจรรย์
� และเซาโลซึ&งยังกล่าวการข่มขู่และการ
สังหารต่อต้านพวกสาวกขององค์พระผู้

กิจการ C-F

(6,) อสย =6:B-C; มธ ,@:@, (66) ลก ,6:�-,=
(6=) ลก ,::,B; กจ �B:, (6@) กจ �H::B (6B) มธ �@:�@
(6F) � พกษ �C:�, (:H) กจ ,�:C (�) กจ B:=B; กท �:�6; � ทธ �:�6
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เป็นเจ้าอยู่ ได้ไปหามหาปุโรหิต
, และขอจดหมายหลายฉบับจากท่าน
เพื& อไปยังบรรดาธรรมศาลาในเมืองดา-
มัสกัส เพื&อว่าถ้าเขาพบผู้ใดแห่งทางนี  ไม่
ว่าพวกเขาเป็นชายหรือหญิง เขาจะได้มัด
พวกเขาไว้พามายังกรุงเยรูซาเลม็
6 และขณะที&เขาเดินทางไป เขาเข้ามาใกล้
เมืองดามัสกัส และในทันใดนั นมีแสง
สว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ
: และเขาล้มลงถึงพื นดิน และได้ยินพระ
สุรเสียงตรัสแก่เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย
เจ้าข่มเหงเราทาํไม”
= และเขากล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ใด
พระองค์เจ้าข้า” และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสว่า “เราคือเยซู ผู้ซึ& งเจ้าข่มเหงนั น
เป็นการยากที&เจ้าจะถีบประตัก”
@ และเซาโลกต็ัวสั&นและประหลาดใจจึง
กล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประ
สงค์จะให้ข้าพระองค์ทาํอะไร” และองค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “จงลุกขึ น
และเข้าไปในเมือง และจะบอกให้ทราบว่า
เจ้าจะต้องทาํประการใด”
B และคนทั งหลายซึ& งเดินทางไปด้วยกัน
กับเขากยื็นนิ&งพูดไม่ออก โดยได้ยินพระ
สรุเสยีงนั น แต่ไม่เห็นผู้ใด
C และเซาโลได้ลุกขึ นจากพื นดิน และเมื&อ
ลืมตาของเขาแล้ว เขาก็ไม่เห็นผู้ใด แต่
คนเหล่านั นได้จูงมือของเขา และพาเขา
เข้ามาในเมืองดามัสกัส
F และเขามองอะไรไม่เห็นอยู่สามวัน และ
มิได้กินหรือดื&มอะไรเลย

�H และมีสาวกคนหนึ&งอยู่ที&เมืองดามัส-
กัส ชื& ออานาเนีย และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสกับเขาในนิมิตว่า “อานาเนียเอ๋ย”
และอานาเนียทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์
อยู่ที&นี& พระองค์เจ้าข้า”
�� และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
“จงลุกขึ น และไปที&ถนนซึ& งเรียกว่าถนน
ตรง และในบ้านของยูดาสให้ถามหาชาย
คนหนึ&งซึ&งเรียกว่า เซาโล ชาวเมืองทาร์ซัส
เพราะดูเถิด เขากาํลังอธิษฐานอยู่
�, และได้เห็นในนิมิตว่าชายคนหนึ&งชื&อ
อานาเนีย กาํลังเข้ามา และวางมือของเขา
บนเขา เพื& อเขาจะได้รับการมองเห็นของ
เขา”
�6 แล้วอานาเนียทูลตอบว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินจากหลายคนเรื&อง
ชายผู้นี ว่า เขาได้กระทาํความชั&วร้ายมาก
เพียงใดต่อพวกวิสุทธิชนของพระองค์ที&
กรุงเยรูซาเลม็
�: และที& นี& เขาได้อาํนาจมาจากพวก
ปุโรหิตใหญ่ ให้ผูกมัดบรรดาคนที& ร้อง
ออกพระนามของพระองค์”
�= แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
“จงไปตามทางของเจ้าเถิด เพราะว่าคน
นั นเป็นภาชนะที& ทรงเลือกสรรไว้แล้วสาํ
หรับเรา เพื&อจะนาํนามของเราไปต่อหน้า
พวกคนต่างชาติ และบรรดากษัตริย์ และ
ลูกหลานของอิสราเอล
�@ เพราะว่าเราจะสาํแดงให้เขาเห็นว่า
เขาจะต้ องทนทุ กข์ ลาํ บากมากเท่ าใด
เพราะเห็นแก่นามของเรา”

กิจการ F

(,) กจ ,,:= (6) กจ ,,:@; ,@:�, (:) มธ ,=::H (@) ลก 6:�H; กจ ,:6B; �@:6H (B) ดนล �H:B; ยน �,:,F
(�H) กจ ,,:�, (��) กจ ,�:6F (�6) กจ F:� (�:) กจ B:=F; � คร �:,; , ทธ ,:,,
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เซาโลเต็มเปี� ยมดว้ยพระวิญญาณ
บริสุทธิ& และประกาศข่าวประเสริฐ

�B และอานาเนียก็ไปตามทางของเขา
และเข้าไปในบ้านนั น และวางมือของเขา
บนเซาโลกล่าวว่า “พี&เซาโลเอ๋ย องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู ผู้ซึ& งได้ทรงปรากฏ
แก่ท่านในทางที&ท่านมานั น ได้ทรงส่งข้าพ
เจ้ามา เพื&อท่านจะได้รับการมองเห็นของ
ท่าน และเพื& อจะเต็มเปี& ยมด้วยพระวิญ-
ญาณบริสทุธิ4”
�C และในทันใดนั นมีอะไรเหมือนเกล็ด
ตกจากตาของเซาโล และท่านได้รับการ
มองเห็นในทันที และได้ลุกขึ น และรับ
บัพติศมา
�F และเมื& อท่านได้รับประทานอาหาร
แล้ว ท่านก็มีกาํลังขึ น แล้วเซาโลอยู่กับ
พวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวัน
,H และในทันทีท่านได้ประกาศพระ
คริสต์ในธรรมศาลาทั งหลายว่า พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
,� แต่บรรดาคนที&ได้ยินท่านกป็ระหลาด
ใจ และกล่าวว่า “คนนี มิใช่หรือที&ได้ทาํ
ลายคนเหล่านั นที& ร้องออกพระนามนี ใน
กรุงเยรูซาเลม็ และมาที&นี&เพื&อจุดประสงค์
นั น เพื&อเขาจะได้ผูกมัดคนเหล่านั นพาไป
ยังพวกปุโรหิตใหญ่”

เซาโลหลบหนีรอดไดแ้ละ
ไดร้บัการยอมรบัที�กรุงเยรูซาเล็ม

,, แต่เซาโลยิ&งมีกาํลังทวีขึ น และทาํให้
พวกยิวซึ&งอาศัยอยู่ที&เมืองดามัสกัสสับสน
โดยพิสูจน์ว่า พระองค์นี ทรงเป็นพระ

คริสต์อย่างแท้จริง
,6 และหลังจากหลายวันผ่านไปแล้ว
พวกยิวกป็รึกษากันว่าจะฆ่าท่านเสยี
,: แต่การปองร้ายของพวกเขาได้ถูกเปิด
เผยแก่เซาโล และเขาทั งหลายได้เฝ้า
ประตูเมือง ทั งกลางวันและกลางคืน เพื&อ
จะฆ่าท่าน
,= แล้วพวกสาวกได้พาท่านไปในเวลา
กลางคืน และหย่อนท่านลงข้างกาํแพงใน
กระบุงใหญ่
,@ และเมื& อเซาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว ท่านพยายามที&จะรวมตัวกับพวก
สาวก แต่พวกเขาทุกคนกลัวท่าน และไม่
เชื&อว่าท่านเป็นสาวก
,B แต่บารนาบัสได้รับท่านไว้ และพา
ท่านไปหาพวกอัครทูต และประกาศแก่
พวกเขาว่าท่านได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตามทางอย่างไร และที&พระองค์ได้ตรัสแก่
ท่าน และที&ท่านได้ประกาศด้วยใจกล้าที&
เมืองดามัสกัสในพระนามของพระเยซู
อย่างไร
,C และท่านกอ็ยู่กับพวกเขาในการเข้ามา
และการออกไปที&กรุงเยรูซาเลม็
,F และท่านประกาศด้วยใจกล้าในพระ
นามของพระเยซูเจ้า และได้โต้แย้งกับ
พวกกรีก แต่พวกนั นหาช่องที&จะฆ่าท่าน
เสยี
6H ซึ&งเมื&อพวกพี&น้องทราบแล้ว พวกเขา
กพ็าท่านให้ลงไปยังเมืองซีซารียา และส่ง
ท่านต่อไปยังเมืองทาร์ซัส
6� ดังนั น คริสตจักรทั งหลายตลอดทั&ว

กิจการ F
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แคว้นยูเดีย และแคว้นกาลิลี และแคว้น
สะมาเรีย จึงมีความสงบสขุ และได้รับการ
เสริมสร้างให้จาํเริญขึ น และขณะดาํเนิน
ชี วิตในความยาํเกรงองค์พระผู้ เป็นเจ้า
และในการปลอบประโลมใจของพระวิญ-
ญาณบริสทุธิ4 พวกเขากท็วีมากขึ น

ไอเนอสัไดร้บัการรกัษาใหห้าย
6, และต่อมา ขณะที&เปโตรเที&ยวไปตลอด
ทุกแห่งแล้ว ท่านกล็งมาหาพวกวิสุทธิชน
ซึ&งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย
66 และที& นั&นเปโตรพบชายคนหนึ& งชื& อ
ไอเนอัส ซึ& งได้นอนป่วยติดเตียงมาเป็น
เวลาแปดปีแล้ว และป่วยอยู่เป็นอัมพาต
6: และเปโตรกล่าวแก่เขาว่า “ไอเนอัส
เอ๋ย พระเยซูคริสต์โปรดให้ท่านหายสม
บูรณ์แล้ว จงลุกขึ น และเก็บที&นอนของ
ท่านเถิด” และไอเนอัสได้ลุกขึ นทนัที
6= และทุกคนที&อาศัยอยู่ที& เมืองลิดดา
และที&ราบชาโรนได้เห็นเขา และกลับใจมา
หาองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดรคสัฟื* นขึ* นมาจากความตาย
6@ บัดนี ที&เมืองยัฟฟา มีสาวกคนหนึ&งชื&อ
ทาบิธา ซึ&งแปลว่า โดรคัส หญิงคนนี บริ-
บูรณ์ด้วยการงานที&ดีหลายประการ และ
การให้ทานมากมาย ซึ&งนางได้กระทาํ
6B และต่อมาในวันเหล่านั น หญิงคนนี ก็
ป่วยลงและถึงแก่ความตาย ผู้ซึ&งเมื&อพวก
เขาได้อาบนํ าศพแล้ว พวกเขากว็างหญิง
คนนี ไว้ในห้องชั นบน
6C และเพราะว่าเมืองลิดดาอยู่ใกล้กับ
เมืองยัฟฟา และพวกสาวกได้ยินว่าเปโตร

อยู่ที& นั&น พวกเขาจึงส่งชายสองคนไปหา
ท่าน โดยขอร้องท่านไม่ให้รอช้าที&จะมาหา
พวกเขา
6F แล้วเปโตรจึงลุกขึ น และไปกับพวก
เขา เมื&อท่านมาถึงแล้ว พวกเขากพ็าท่าน
ขึ นไปในห้องชั นบน และหญิงม่ายทุกคน
เหล่านั นได้ยืนอยู่ข้างท่าน โดยร้องไห้และ
แสดงบรรดาเสื อคลุมกับเสื อผ้าต่าง ๆ ซึ&ง
โดรคัสทาํ ขณะที&นางอยู่กับพวกนาง
:H แต่เปโตรให้ทุกคนออกไปข้างนอก
และคุกเข่าลงและอธิษฐาน และหันตัวมา
ยังศพนั นกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ น”
และทาบิธากลื็มตาของนาง และเมื&อนาง
เห็นเปโตร นางกลุ็กขึ นนั&ง
:� และเปโตรยื&นมือของท่านออก และ
พยุงนางขึ น และเมื&อท่านได้เรียกวิสทุธิชน
ทั งหลายกับพวกหญิงม่ายแล้ว ท่านกม็อบ
เธอผู้มีชีวิตให้แก่พวกเขา
:, และเรื& องนี ถูกลือไปตลอดทั&วเมือง
ยัฟฟา และคนเป็นอันมากเชื&อในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
:6 และต่อมา เปโตรอาศัยอยู่หลายวันใน
เมืองยัฟฟา กับคนหนึ&งชื& อ ซีโมน เป็น
ช่างฟอกหนัง

บทที� �D
โครเนลิอสัแสวงหาพระเจา้

� ยังมีชายคนหนึ& งในเมืองซีซารียาที&มี
นามว่า โครเนลิอัส เป็นนายร้อยอยู่ใน
กองทหารที&เรียกว่ากองอิตาเลีย
, เป็นคนที&นมัสการพระเจ้า และเป็นคน
ที&ยาํเกรงพระเจ้าพร้อมด้วยทั งครัวเรือน

กิจการ F-�H
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ของท่าน ซึ&งได้ให้ทานมากมายแก่ประชา
ชน และอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ
6 ท่านได้เห็นในนิมิตอย่างชัดเจนประ-
มาณเวลาบ่ายสามโมง มีทูตสวรรค์องค์
หนึ&งของพระเจ้า กาํลังเข้ามาหาท่าน และ
กล่าวแก่ท่านว่า “โครเนลิอัสเอ๋ย”
: และเมื& อโครเนลิอัสเขม้นดูทูตสวรรค์
องค์นั น ท่านกต็กใจกลัว และกล่าวว่า
“สิ&งนี เป็นประการใด พระองค์เจ้าข้า”
และทูตสวรรค์ได้กล่าวกับท่านว่า “บรรดา
คาํอธิษฐานของท่านและทานทั งหลายของ
ท่าน ได้ขึ นไปเป็นที&ระลึกถึงต่อพระพักตร์
พระเจ้าแล้ว
= และบัดนี จงส่งพวกคนไปยังเมืองยัฟฟา
และเชิญคนหนึ&งมาชื&อ ซีโมน ผู้ซึ&งมีนาม
สกุลว่า เปโตร
@ เปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ& งชื& อ ซีโมน
เป็นช่างฟอกหนัง ผู้ซึ&งบ้านของเขาอยู่ริม
ฝั&งทะเล เปโตรจะบอกท่านว่าท่านควรจะ
ทาํอะไร”
B และเมื&อทูตสวรรค์ซึ&งพูดกับโครเนลิอัส
จากไปแล้ว ท่านได้เรียกคนใช้สองคนของ
ท่าน กับทหารคนหนึ&งที&นมัสการพระเจ้า
จากคนเหล่านั นที&ปรนนิบัติท่านเสมอ
C และเมื&อท่านได้สาํแดงบรรดาสิ&งเหล่านี 
ให้พวกเขาแล้ว ท่านจึงส่งพวกเขาไปยัง
เมืองยัฟฟา

เปโตรไดเ้ห็นนิมิต
F ในวันต่อมา ขณะที&คนเหล่านั นกาํลัง
เดินทางต่อไปอยู่นั น และเข้ามาใกล้เมือง
แล้ว เปโตรขึ นไปบนหลังคาบ้านเพื& อจะ

อธิษฐานประมาณเวลาเที&ยงวัน
�H และท่านเริ&มรู้ สึกหิวมาก และอยาก
จะรับประทาน แต่ขณะที&พวกเขายังจัด
เตรียมอยู่ เปโตรได้เข้าสู่ภวังค์
�� และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่อง
และมีภาชนะอย่างหนึ& งลอยลงมายังท่าน
ราวกับเป็นผ้าผืนใหญ่ผูกติดกันทั งสี& มุม
และถูกหย่อนลงมายังพื นโลก
�, ในภาชนะนั นมีสตัว์สี&เท้าทุกอย่างแห่ง
แผ่นดินโลก และบรรดาสตัว์ป่า และสตัว์
เลื อยคลานทั งหลาย และนกต่าง ๆ ใน
อากาศ
�6 และมีพระสุรเสียงมายังท่านว่า “จง
ลุกขึ น เปโตรเอ๋ย ฆ่าและกินเถิด”
�: แต่เปโตรทูลว่า “แบบนั นไม่ได้ พระ
องค์เจ้าข้า เพราะว่าข้าพระองค์ไม่เคยรับ
ประทานสิ&งใด ๆ ที&เป็นของต้องห้ามหรือ
ของเป็นมลทนิเลย”
�= และพระสุรเสียงตรัสกับท่านอีกเป็น
ครั งที&สองว่า “ซึ&งพระเจ้าได้ทรงชาํระแล้ว
เจ้าอย่าเรียกว่าเป็นของต้องห้าม”
�@ สิ&งนี ได้กระทาํถึงสามครั ง และภาชนะ
นั นกถู็กรับขึ นไปอีกในท้องฟ้า

เปโตรไปที�
เมืองซีซารียา

�B บัดนี  ขณะที&เปโตรยังสงสยัในตัวเอง
ว่า นิมิตที&ท่านเห็นนั นมีความหมายอะไร
ดูเถิด พวกคนซึ&งถูกส่งมาจากโครเนลิอัส
นั น ได้ถามหาถึงบ้านของซีโมนและยืนอยู่
หน้าประตูรั ว
�C และร้องเรียก และถามว่า ซีโมน ซึ&งมี

กิจการ �H
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นามสกุลว่า เปโตร พักอยู่ที&นั&นหรือไม่
�F ขณะที& เปโตรตรึกตรองอยู่เรื& องนิมิต
นั น พระวิญญาณกต็รัสกับท่านว่า “ดูเถิด
ชายสามคนตามหาเจ้า
,H เหตุฉะนั นจงลุกขึ น และเจ้าจงลงไป
ข้างล่าง และไปกับพวกเขาเถิด โดยไม่
สงสัยอะไรเลย เพราะว่าเราได้ส่งพวกเขา
มา”
,� แล้วเปโตรได้ลงไปหาคนเหล่านั นซึ&ง
ถูกส่งมายังท่านจากโครเนลิอัส และกล่าว
ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นคนที&พวกท่านตาม
หานั น อะไรเป็นสาเหตุที&พวกท่านมา”
,, และพวกเขาตอบว่า “นายร้อยโคร-
เนลิอัส เป็นคนชอบธรรมและเป็นคนที&
เกรงกลัวพระเจ้า และมีชื&อเสียงดีในท่าม
กลางบรรดาชนชาติยิว ได้รับคาํเตือนจาก
พระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ4องค์
หนึ&ง ให้มาเชิญท่านเข้าไปในบ้านของท่าน
เพื&อจะฟังถ้อยคาํทั งหลายของท่าน”

โครเนลิอสัและญาติพี�นอ้ง
ไดยิ้นข่าวประเสริฐ

,6 แล้วเปโตรจึงเชิญพวกเขาให้เข้ามา
และให้พวกเขาพักอยู่ที&นั&น และในวันต่อ
มา เปโตรกไ็ปกับพวกเขา และพวกพี&น้อง
บางคนจากเมืองยัฟฟากไ็ปกับท่าน
,: และในวันต่อมาพวกเขาก็เข้าไปใน
เมืองซีซารียา และโครเนลิอัสกาํลังคอย
รับรองพวกเขาอยู่ และได้เชิญญาติพี&น้อง
ของท่าน กับเพื&อนสนิททั งหลายให้มาประ
ชุมกันอยู่แล้ว
,= และขณะที&เปโตรกาํลังเข้ามา โครเน-

ลิอัสกต้็อนรับท่าน และหมอบลงที& เท้า
ของท่าน และนมัสการท่าน
,@ แต่เปโตรได้จับตัวโครเนลิอัสให้ลุก
ขึ น โดยกล่าวว่า “จงยืนขึ นเถิด ข้าพเจ้า
เองกเ็ป็นแต่มนุษย์เหมือนกัน”
,B และขณะที&โครเนลิอัสกาํลังสนทนากับ
ท่านอยู่ เปโตรได้เข้าไป และพบคนเป็น
อันมากที&มาประชุมกันอยู่
,C และเปโตรกล่าวแก่คนเหล่านั นว่า
“ท่านทั งหลายทราบแล้วว่า เป็นสิ&งที&ผิด
พระราชบัญญัติสาํหรับคนที& เป็นชนชาติ
ยิวที&จะคบให้สนิทหรือเข้าเยี&ยมกับคนต่าง
ชาติ แต่พระเจ้าได้ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้า
แล้วว่า ข้าพเจ้าไม่ควรเรียกคนหนึ&งคนใด
ว่าเป็นที&ห้ามหรือเป็นมลทนิ
,F เหตุฉะนั น ข้าพเจ้าจึงมายังพวกท่าน
โดยปราศจากการคัดค้าน ทันทีที&ข้าพเจ้า
ได้รับเชิญให้มา เหตุฉะนั นข้าพเจ้าจึงขอ
ถามว่า พวกท่านเชิญข้าพเจ้าให้มาด้วย
ประสงค์อะไร”
6H และโครเนลิอัสกล่าวว่า “สี&วันมาแล้ว
ข้าพเจ้ากาํ ลังอดอาหารอยู่ จนถึ งโมงนี 
และตอนบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธิษฐาน
อยู่ในบ้านของข้าพเจ้า และดูเถิด มีชาย
คนหนึ& งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื อ
มันระยับ
6� และกล่าวว่า ‘โครเนลิอัสเอ๋ย คาํอธิษ
ฐานของท่านนั นทรงสดับฟังแล้ว และทาน
ทั งหลายของท่านนั นก็เป็นที& ระลึกถึงใน
สายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
6, เหตุฉะนั น จงส่งไปยังเมืองยัฟฟา

กิจการ �H
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และเชิญซีโมนมาที& นี&  ผู้ซึ& งมีนามสกุลว่า
เปโตร ผู้นั นอาศัยอยู่ในบ้านของคนหนึ&ง
ชื& อ ซีโมนที& เป็นช่างฟอกหนัง อยู่ริมฝั&ง
ทะเล ผู้ซึ&ง เมื&อเขามาถึงแล้ว จะกล่าวแก่
ท่าน’
66 ในทนัใดนั น ข้าพเจ้าจึงส่งคนไปเชิญ
ท่าน และท่านกท็าํดีแล้วที&ท่านมา เหตุฉะ
นั นบัดนี  พวกเราทุกคนอยู่พร้อมกันต่อ
พระพักตร์พระเจ้า เพื&อจะฟังสิ&งสารพัดที&
พระเจ้าได้ทรงบัญชาท่านไว้”
6: แล้วเปโตรได้อ้าปากของท่าน และ
กล่าวว่า “แท้จริงแล้ว ข้าพเจ้ารับรู้ ว่า พระ
เจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด
6= แต่ในทุกประชาชาติ ผู้ใดที&เกรงกลัว
พระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรม
กไ็ด้รับการยอมรับกับพระองค์
6@ พระดาํรัสซึ& งพระเจ้าได้ส่งมายังลูก
หลานของอิสราเอล โดยประกาศเรื& อง
สันติสขุโดยทางพระเยซูคริสต์ (พระองค์
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ&งสารพัด)

การรบัใชข้องพระคริสตผู์ซึ้�ง
เต็มเปี� ยมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิ&

6B พระดาํรัสนั น ข้าพเจ้ากล่าวว่า ท่าน
ทั งหลายกท็ราบอยู่แล้ว ซึ&งได้ถูกประกาศ
ตลอดทั&วแคว้นยูเดีย และตั งต้นจาก
แคว้นกาลิลี หลังจากการให้รับบัพติศมา
ซึ&งยอห์นได้ประกาศนั น
6C ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระเยซูแห่ง
นาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4 และ
ด้วยฤทธานุภาพอย่างไร ผู้ซึ& งได้เสด็จไป
ทั&วกระทาํดี และรักษาบรรดาคนที&ถูกกดขี&

โดยพญามาร ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิต
อยู่กับพระองค์

คําพยานเกี�ยวกบั
พระคริสต์

6F และพวกเราเป็นพยานทั งหลายถึงสิ&ง
สารพัดซึ& งพระองค์ได้ทรงกระทาํ ทั งใน
แผ่นดินของชนชาติยิวและในกรุงเยรูซา-
เล็ม ผู้ซึ& งพวกเขาได้ฆ่าและแขวนไว้บน
ต้นไม้
:H ผู้ซึ&งพระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนม์ใน
วันที&สาม และทรงให้พระองค์ปรากฏ
อย่างเปิดเผย
:� มิใช่แก่ประชาชนทุกคน แต่แก่พวก
พยานซึ& งถูกเลือกไว้โดยพระเจ้าแต่ก่อน
คือแก่พวกเรา ผู้ซึ&งได้รับประทานและดื&ม
กับพระองค์หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ น
มาจากความตายแล้ว
:, และพระองค์ได้ทรงบัญชาพวกเราให้
ประกาศแก่คนทั งปวง และให้เป็นพยาน
ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ซึ& งพระเจ้าได้ทรง
ตั งไว้ให้เป็นผู้ พิพากษาของคนเป็นและ
คนตาย
:6 บรรดาศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึง
พระองค์ว่า โดยพระนามของพระองค์ ผู้
ใดกต็ามที&เชื&อในพระองค์นั นจะได้รับการ
ทรงยกบาปทั งหลาย”

คนที�เชื�อไดร้บัความรอดและ
เต็มเปี� ยมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิ&

:: ขณะที& เปโตรยังกล่าวคาํเหล่านี อยู่
พระวิญญาณบริสุทธิ4กเ็สด็จลงมาสถิตอยู่
บนคนทั งปวงซึ&งได้ยินพระวจนะนั น

กิจการ �H
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:= และพวกที&ได้เข้าสุหนัตซึ& งเชื& อแล้วก็
ประหลาดใจ คือทุกคนที&มาด้วยกันกับ
เปโตร เพราะว่าของประทานของพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ4ได้ถูกเทลงมาบนพวกคนต่าง
ชาติด้วย
:@ เพราะพวกเขาได้ยินคนเหล่านั นพูด
ด้วยภาษาต่าง ๆ และยกย่องพระเจ้า แล้ว
เปโตรตอบว่า
47 “มีผู้ใดสามารถห้ามใช้นํ า เพื&อที&จะไม่
ให้คนเหล่านี รับบัพติศมาหรือ ผู้ซึ&งได้รับ
พระวิญญาณบริสทุธิ4เหมือนกับพวกเรา”
:C และเปโตรได้สั&งพวกเขาให้รับบัพ-
ติศมาในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
แล้วเขาทั งหลายได้ขอให้เปโตรอยู่ต่ออีก
สองสามวัน

บทที� ��
เปโตรอธิบายถึงเหตุที�ท่าน

ไปหาคนต่างชาติ
� และพวกอัครทูตกับพี& น้องทั งหลายที&
อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยินว่า พวกคนต่าง
ชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าด้วย
, และเมื&อเปโตรได้ขึ นมายังกรุงเยรูซา-
เลม็แล้ว คนทั งหลายที&เป็นของพวกที&เข้า
สหุนัตได้โต้เถียงกับท่าน
6 โดยกล่าวว่า “ท่านได้เข้าไปหาคนทั ง
หลายที&ไม่ได้เข้าสุหนัต และได้รับประ
ทานอาหารกับพวกเขา”
: แต่เปโตรได้อธิบายเรื& องนั นตั งแต่ต้น
และอธิบายอย่างละเอียดเป็นลาํดับให้แก่
พวกเขา โดยกล่าวว่า
5 “ตอนนั นข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟา โดย

กาํลังอธิษฐานอยู่ และในภวังค์ข้าพเจ้าได้
เห็นนิมิต มีภาชนะอย่างหนึ& งลอยลงมา
ราวกับเป็นผ้าผืนใหญ่ ถูกหย่อนลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์โดยทั งสี& มุม และภาชนะนั นได้
มายังข้าพเจ้า
@ เมื& อข้าพเจ้าได้เขม้นตาดูภาชนะนั น
ข้าพเจ้ากพิ็นิจพิจารณา และได้เห็นสตัว์สี&
เท้าทุกอย่างแห่งแผ่นดินโลก และบรรดา
สตัว์ป่า และสตัว์เลื อยคลานทั งหลาย และ
นกต่าง ๆ ในอากาศ
B และข้าพเจ้าได้ยินพระสรุเสยีงหนึ&งตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ น เปโตรเอ๋ย ฆ่า
และกินเถิด’
C แต่ข้าพเจ้าได้ทูลว่า ‘แบบนั นไม่ได้
พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิ&งของซึ& งต้อง
ห้ามหรือซึ& งเป็นมลทินยังไม่ เคยเข้าใน
ปากของข้าพระองค์ในเวลาใดเลย’
F แต่พระสุรเสียงนั นตรัสตอบข้าพเจ้า
จากท้องฟ้าอีกว่า ‘ซึ&งพระเจ้าได้ทรงชาํระ
แล้ว เจ้าอย่าเรียกว่าเป็นของต้องห้าม’
�H และสิ&งนี ได้ถูกกระทาํถึงสามครั ง แล้ว
ทั งหมดเหล่านั นก็ถูกดึงขึ นไปอีกในท้อง
ฟ้า
�� และดูเถิด ในทนัใดนั น มีชายสามคน
ได้มาถึงบ้านที&ข้าพเจ้าอยู่แล้ว โดยถูกส่ง
มาจากเมืองซีซารียามาหาข้าพเจ้า
�, และพระวิญญาณได้ทรงสั&งข้าพเจ้าให้
ไปกับพวกเขา โดยไม่สงสัยอะไรเลย ยิ&ง
กว่านั นพวกพี& น้องทั งหกคนนี ได้ไปพร้อม
กับข้าพเจ้า และพวกเราได้เข้าไปในบ้าน
ของชายผู้นั น
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�6 และเขาได้แสดงแก่พวกเราว่า เขาได้
เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ&งในบ้านของเขา ซึ&ง
ยืนอยู่และกล่าวกับเขาว่า ‘จงส่งพวกคน
ไปยังเมืองยัฟฟา และเชิญซีโมนมา ผู้ซึ&งมี
นามสกุลว่า เปโตร
�: ผู้ซึ& งจะกล่าวถ้อยคาํทั งหลายแก่ท่าน
ซึ& งโดยถ้อยคาํเหล่านั นท่านกับทั งครอบ
ครัวของท่านจะได้รับความรอด’
�= และขณะที& ข้าพเจ้าตั งต้นกล่าวนั น
พระวิญญาณบริสุทธิ4กเ็สด็จลงมาสถิตอยู่
บนพวกเขา เหมือนได้เสดจ็ลงมาสถิตอยู่
บนพวกเราในตอนต้นนั น
�@ แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคาํตรัสของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ& งพระองค์ตรัสไว้ว่า
‘ยอห์นได้ให้ รับบัพติศมาด้วยนํ า ก็จริง
แต่ท่านทั งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริสทุธิ4’
�B เหตุฉะนั น เมื&อพระเจ้าได้โปรดประ
ทานของประทานแก่พวกเขาเหมือนแก่
พวกเรา ผู้ที& ได้เชื& อในพระเยซูคริสต์เจ้า
แล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที&ข้าพเจ้าจะขัด
ขวางพระเจ้าได้”
�C เมื&อคนทั งหลายได้ยินสิ&งเหล่านี  พวก
เขาก็นิ& งอยู่ และได้ถวายสง่าราศีแด่พระ
เจ้า โดยกล่าวว่า “ดังนั นพระเจ้าได้โปรด
แก่พวกคนต่างชาติให้กลับใจเสียใหม่เพื&อ
ได้ชีวิตรอดด้วย”

พวกสาวกไดชื้�อว่า คริสเตียน
เป็นครั*งแรกที�เมืองอนัทิโอก

�F บัดนี  คนทั งหลายที&ถูกกระจัดกระจาย
ไปเพราะการข่มเหงที&เกิดขึ นเรื&องสเทเฟน

กเ็ดินทางไปไกลถึงเมืองฟีนิเซีย และเกาะ
ไซปรัส และเมืองอันทโิอก โดยไม่ได้กล่าว
พระวจนะแก่ผู้ใดนอกจากแก่พวกยิวพวก
เดียว
,H และบางคนในพวกเขาเป็นชาวเกาะ
ไซปรัสกับชาวไซรีน ผู้ซึ& งเมื&อพวกเขามา
ยังเมืองอันทิโอก ได้กล่าวแก่พวกกรีก
โดยประกาศพระเยซูเจ้า
,� และพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้อยู่กับพวกเขา และคนเป็นอันมากได้
เชื&อ และหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
,, แล้วข่าวเรื& องสิ&งเหล่านี ได้เข้าหูของ
คริสตจักรซึ&งอยู่ที&กรุงเยรูซาเลม็ และพวก
เขาจึงส่งบารนาบัสให้ไป ว่าท่านควรจะไป
ไกลจนถึงเมืองอันทโิอก
,6 ผู้ซึ&ง เมื&อท่านมาถึงแล้ว และได้เห็น
พระคุณของพระเจ้า กชื็&นชมยินดี และได้
เตือนสติพวกเขาทุกคนว่า ให้พวกเขาตั ง
ใจว่าจะติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า
,: ด้วยว่าบารนาบัสเป็นคนดี และเต็ม
เปี& ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4  และเต็ม
เปี& ยมด้วยความเชื& อ และคนเป็นอันมาก
ได้ถูกเพิ&มเข้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า
,= แล้วบารนาบัสได้ออกเดินทางไปยัง
เมืองทาร์ซัส เพื&อตามหาเซาโล
,@ และเมื& อบารนาบัสได้พบท่านแล้ว
บารนาบัสก็พาท่านมายังเมืองอันทิโอก
และต่อมาท่านทั งสองได้ประชุมกันกับ
คริสตจักรตลอดหนึ& งปี และสั&งสอนคน
เป็นอันมาก และพวกสาวกได้ถูกเรียกว่า
พวกคริสเตียน เป็นครั งแรกในเมือง
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อันทโิอก
อากาบสัพยากรณถ์ึงการกนัดารอาหาร
,B และในวันเหล่านี  พวกผู้พยากรณ์ได้
มาจากกรุงเยรูซาเลม็มายังเมืองอันทโิอก
,C และผู้หนึ&งในพวกเขาชื&อ อากาบัส ได้
ลุกขึ น และบอกเป็นนัยโดยพระวิญญาณ
ว่ าจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ& ง
ตลอดทั&วแผ่นดินโลก ซึ&งได้บังเกิดขึ นใน
รัชสมัยของคลาวดิอัส ซีซาร์
,F แล้วพวกสาวกนั น ทุกคนตามความ
สามารถของตน ตั งใจว่าจะส่งของบรรเทา
ทุกข์ไปยังพวกพี& น้องที&อาศัยอยู่ในแคว้น
ยูเดีย
6H ซึ& งพวกเขาได้กระทาํด้วย และได้ส่ง
ของนั นไปยังพวกผู้ปกครองโดยมือของ
บารนาบัสและเซาโล

บทที� �5
กษตัริยเ์ฮโรดฆ่ายากอบและ

ตั*งใจที�จะประหารชีวิตของเปโตร
� บัดนี ประมาณเวลานั น กษัตริย์เฮโรดได้
เหยียดพระหัตถ์ของท่านออกเพื& อทาํร้าย
บางคนในคริสตจักร
, และท่านได้ฆ่ายากอบพี&ชายของยอห์น
ด้วยดาบ
6 และเพราะท่านเห็นว่าการนั นเป็นที&ชอบ
ใจพวกยิว ท่านกด็าํเนินการต่อไปเพื&อจับ
เปโตรด้วย (ขณะนั นเป็นวันทั งหลายแห่ง
เทศกาลขนมปังไร้เชื อ)
: และเมื&อท่านจับเปโตรแล้ว ท่านได้ให้
จาํเขาไว้ในคุก และมอบเขาไว้กับทหาร
สี&หมู่ ๆ ละสี&คนให้คุมเขาไว้ โดยตั งใจว่า

หลังจากเทศกาลอีสเตอร์แล้ว จะพาเขา
ออกมาให้แก่ประชาชน

การประชุมอธิษฐาน
ทูตสวรรคไ์ดป้ล่อยเปโตรจากคุก

= เพราะฉะนั นเปโตรจึงถูกจาํไว้ในคุก แต่
คริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเผื& อเขา
อย่างไม่หยุดหย่อน
@ และเมื&อเฮโรดตั งใจว่าจะพาเขาออกมา
ในคืนเดียวกันนั น เปโตรกาํลังนอนหลับ
อยู่ระหว่างทหารสองคน โดยถูกพันธนา-
การด้วยโซ่สองเส้น และพวกคนยามเฝ้า
อยู่หน้าประตูคุก
B และดูเถิด ทูตสวรรค์องค์นั นขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่เขา และมี
แสงสว่างส่องเข้ามาในคุก และทูตองค์นั น
สะกิดเปโตรที&สข้ีาง และพยุงเขาให้ลุกขึ น
โดยกล่าวว่า “จงลุกขึ นเร็ว ๆ” และโซ่
เหล่านั นของเขากห็ลุดออกจากมือของเขา
C และทูตสวรรค์องค์นั นกล่าวแก่เขาว่า
“จงคาดเอวของท่าน และสวมรองเท้าแตะ
ของท่าน” และเขากท็าํอย่างนั น และทูต
องค์นั นกล่าวแก่เขาว่า “จงห่มผ้าของท่าน
รอบตัวท่าน และตามเรามาเถิด”
F และเขากอ็อกไป และตามทูตองค์นั น
ไป และไม่ทราบว่าสิ&งซึ&งถูกกระทาํโดยทูต
สวรรค์องค์นั นเป็นความจริง แต่คิดว่าเขา
ได้เห็นนิมิต
�H เมื&อท่านทั งสองออกไปพ้นทหารยาม
ชั นที&หนึ&งและชั นที&สองแล้ว ท่านทั งสองก็
มาถึงประตูเหลก็ที&นาํไปสู่นคร ซึ&งได้เปิด
เองให้ท่านทั งสอง และท่านทั งสองได้ออก
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ไป และเดินทางผ่านถนนสายหนึ&ง และใน
ทันใดนั นทูตสวรรค์องค์นั นได้อันตรธาน
ไปจากเขา
�� และเมื&อเปโตรรู้ สกึตัวแล้ว ท่านกล่าว
ว่า “บัดนี ข้าพเจ้าทราบอย่างแน่นอนว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งทูตสวรรค์ของ
พระองค์มา และได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้น
จากพระหัตถ์ของเฮโรด และพ้นจากการ
มุ่งร้ายทั งหลายของประชาชนยิว”
�, และเมื& อเปโตรได้พิจารณาสิ&งนี แล้ว
ท่ านก็มาถึ งบ้ านของมารี ย์ มารดาของ
ยอห์น ผู้ซึ&งมีนามสกุลว่า มาระโก ที&นั&นมี
หลายคนได้ประชุมอยู่ด้วยกันโดยอธิษ-
ฐานอยู่
�6 และขณะที& เปโตรเคาะประตูรั วอยู่
หญิงสาวคนหนึ&งได้มาฟัง ชื&อโรดา
�: และเมื&อหญิงนั นจาํเสยีงของเปโตรได้
หญิงนั นก็ไม่เปิดประตูรั วด้วยความยินดี
แต่วิ&งเข้าไป และบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้า
ประตูรั ว
�= และพวกเขาได้พูดกับหญิงนั นว่า “เจ้า
เป็นบ้า” แต่หญิงคนนั นยืนยันอย่างต่อ
เนื& องว่าเป็นอย่างนั นจริง แล้วพวกเขา
กล่าวว่า “เป็นทูตสวรรค์ประจาํตัวของ
เปโตร”
�@ แต่เปโตรยังคงเคาะอยู่ต่อไป และเมื&อ
พวกเขาได้เปิดประตูแล้ว และเห็นท่าน
พวกเขากป็ระหลาดใจ
�B แต่เปโตร ซึ&งส่งสัญญาณแก่พวกเขา
ด้วยมือให้พวกเขานิ&งเสีย กป็ระกาศแก่
พวกเขาว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงพา

ท่านออกจากคุกอย่างไร และท่านกล่าวว่า
“จงไปสาํแดงสิ&งเหล่านี แก่ยากอบ และแก่
พวกพี&น้องทั งหลาย” และท่านได้ออกไป
และไปยังสถานที&อีกแห่งหนึ&ง
�C บัดนี  ทนัททีี&เป็นกลางวันแล้ว มีความ
วุ่นวายไม่น้อยในท่ามกลางพวกทหาร ว่า
เกิดอะไรขึ นกับเปโตร
�F และเมื&อเฮโรดได้ค้นหาเปโตรและหา
ท่านไม่พบ เฮโรดได้ไต่สวนพวกทหาร
ยาม และรับสั&งว่าพวกเขาควรถูกประหาร
ชีวิต และเฮโรดเสดจ็ลงไปจากแคว้นยูเดีย
มายังเมืองซีซารียา และพักอยู่ที&นั&น

กษตัริยเ์ฮโรด
สิ* นพระชนม์

,H และเฮโรดไม่พอใจกับชาวเมืองไทระ
และชาวเมืองไซดอนอย่างมาก แต่ชาว
เมืองเหล่านั นได้พร้อมใจกันมาหาท่าน
และหลั งจากทาํ ให้บลัสทัสกรมวังของ
กษัตริย์เป็นเพื&อนของพวกเขาแล้ว ได้ขอ
เป็นไมตรีกัน เพราะว่าแผ่นดินของ
พวกเขาได้รับการเลี ยงดูจากแผ่นดินของ
กษัตริย์นั น
,� และในวันที&กาํหนดไว้เฮโรด ซึ&งนุ่งห่ม
อาภรณ์แบบกษัตริย์ ได้ประทับบนราช
บัลลังก์ของท่าน และมีพระราชดาํรัสแก่
พวกเขา
,, และประชาชนตะโกนขึ น โดยกล่าวว่า
“เป็นพระสุรเสียงของพระ และมิใช่ของ
มนุษย์”
,6 และในทันใดนั น ทูตสวรรค์องค์นั น
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ตีท่านอย่างรุน

กิจการ �,

(��) โยบ =:�F; สดด 66:�C-�F; ดนล 6:,C; @:,,; , คร �:�H; ฮบ �:�:; , ปต ,:F
(�,) กจ ::,6; , ทธ ::�� (�=) ปฐก :C:�@; มธ �C:�H (�B) กจ �6:�@; �F:66
(,H) � พกษ =:��; อสร 6:B (,6) � ซมอ ,=:6C; , ซมอ ,::�@

 44_act.pub 
 page 31

 Monday, April 17, 2023 16:02 



หน้า 2445

แรง เพราะท่านมิได้ถวายสง่าราศีแด่พระ
เจ้า และท่านถูกกัดกินโดยตัวหนอนทั ง
หลาย และสิ นลม
,: แต่พระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ น
และทวีคูณ
,= และบารนาบัสกับเซาโลกลับมาจาก
กรุงเยรูซาเลม็ เมื&อท่านทั งสองได้กระทาํ
ให้การรับใช้ของพวกตนสาํเร็จแล้ว และ
พายอห์นไปกับพวกตนด้วย ผู้ซึ& งมีนาม
สกุลว่า มาระโก

บทที� �:
พระวิญญาณบริสุทธิ& ทรงเรียก

เปาโลกบับารนาบสั
� บัดนี มีบางคนในคริสตจักรที&อยู่ที&เมือง
อันทิโอก ที&เป็นพวกผู้พยากรณ์และพวก
อาจารย์ เช่นบารนาบัส และสิเมโอนที&
เรียกว่านิเกร์ และลูสิอัสชาวเมืองไซรีน
และมานาเอน ผู้ซึ& งได้รับการเลี ยงดู
เติบโตขึ นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมือง และ
เซาโล
, ขณะที&คนเหล่านั นกาํลังรับใช้องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และอดอาหารอยู่ พระวิญญาณ
บริสุทธิ4 ได้ตรัสว่า “จงแยกตั งบารนาบัส
กับเซาโลไว้ให้ เราสาํหรับงานซึ& งเราได้
เรียกพวกเขาให้กระทาํนั น”
6 และเมื& อเขาทั งหลายได้อดอาหารและ
อธิษฐาน และวางมือของพวกเขาไว้บน
บารนาบัสกับเซาโลแล้ว พวกเขากส่็งท่าน
ทั งสองไป
: ดังนั นท่านทั งสอง ซึ&งถูกส่งไปโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ4  ได้ออกเดินทางไปยัง

เมืองเซลูเคีย และจากที&นั&นท่านทั งสองได้
แล่นเรือไปยังเกาะไซปรัส
= และเมื&อท่านทั งสองอยู่ที&เมืองซาลามิส
แล้ว ท่านทั งสองได้ประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าในธรรมศาลาทั งหลายของพวกยิว
และท่านทั งสองมียอห์นเป็นผู้ ช่วยเหลือ
ของท่านทั งสองด้วย

เอลีมาสโตเ้ถียงกบัเปาโล
และถูกทําใหต้าบอด

@ และเมื&อพวกท่านได้ผ่านตลอดเกาะนั น
ไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว พวกท่านได้พบคน
หนึ& งเป็นคนทาํเวทมนตร์ เป็นผู้ทาํนาย
เทจ็ เป็นคนยิว ซึ&งชื&อของเขาคือ บารเยซู
B ผู้ซึ&งอยู่กับผู้ว่าราชการเมืองชื&อ เสอร์-
จีอัสเปาโล เป็นคนรอบคอบ ผู้ซึ&งได้เชิญ
บารนาบัสกับเซาโลมา และปรารถนาที&จะ
ฟังพระวจนะของพระเจ้า
C แต่เอลีมาสคนทาํเวทมนตร์ (เพราะชื&อ
ของเขาได้แปลอย่างนั น) ได้ต้านทานท่าน
ทั งสอง โดยพยายามที&จะหันผู้ว่าราชการ
เมืองไปเสยีจากความเชื&อนั น
F แล้วเซาโล (ผู้ซึ&งถูกเรียกว่า เปาโล เช่น
กัน) ที&เตม็เปี& ยมด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ4
เพ่งตาของท่านดูเอลีมาส
�H และกล่าวว่า “โอ คนเตม็ไปด้วยบรร-
ดาอุบายและการประทุษร้ายทุกอย่าง เจ้า
ลูกของพญามาร เจ้าเป็นศัตรูต่อบรรดา
ความชอบธรรม เจ้าจะไม่หยุดพยายามทาํ
บรรดาทางอันถูกต้องขององค์พระผู้เป็น
เจ้าให้เขวไปหรือ
�� และบัดนี  ดูเถิด พระหัตถ์ขององค์

กิจการ �,-�6

(,:) อสย ==:�� (,=) กจ ��:6H (�) กจ ��:,,; รม �@:,� (,) กดว C:�:; มธ F:6C; กจ F:�=; ฮบ =::
(6) กจ @:@ (:) กจ ::6@ (=) กจ �,:,=; �6::@; �=:6B (@) กจ C:F (C) อพย B:��; , ทธ 6:C
(F) กจ ,::; ::C (�H) มธ �6:6C; ยน C:::; � ยน 6:C (��) อพย F:6; � ซมอ =:@; โยบ �F:,�; สดด 6,::

 44_act.pub 
 page 32

 Monday, April 17, 2023 16:02 



หน้า 2446

พระผู้เป็นเจ้ากอ็ยู่บนเจ้า และเจ้าจะเป็น
คนตาบอด โดยไม่เห็นดวงอาทติย์ชั&วขณะ
หนึ&ง” และทันใดนั นหมอกและความมืด
ได้ตกอยู่บนเขา และเขาคลาํหาบางคนที&
จะจูงมือของเขาไป
�, แล้วผู้ว่าราชการเมือง เมื&อท่านได้เห็น
เหตุการณ์ที&เกิดขึ นนั นกเ็ชื&อ โดยรู้ สกึประ
หลาดใจกับหลักคาํสอนขององค์พระผู้
เป็นเจ้า
�6 บัดนี เมื&อเปาโลกับพวกของท่านกแ็ล่น
เรือออกจากเมืองปาโฟส พวกท่านมายัง
เมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย และ
ยอห์นซึ&งจากพวกท่านไปกก็ลับไปยังกรุง
เยรูซาเลม็

เปาโลประกาศที�เมืองอนัทิโอก
แห่งแควน้ปิสิเดีย

�: แต่เมื&อพวกท่านไปจากเมืองเปอร์กา
พวกท่านก็มายังเมืองอันทิโอกในแคว้น
ปิสิเดีย และได้เข้าไปในธรรมศาลาในวัน
สะบาโต และนั&งลง
�= และหลังจากการอ่านพระราชบัญญัติ
กับพวกศาสดาพยากรณ์แล้ว บรรดานาย
ธรรมศาลาจึงส่งคนไปยังเปาโลกับบาร-
นาบัส โดยกล่าวว่า “พวกท่านและพี&น้อง
ทั งหลาย ถ้าพวกท่านมีคาํแห่งการเตือน
สติใด ๆ สาํหรับประชาชน กเ็ชิญกล่าว
เถิด”
�@ แล้วเปาโลได้ยืนขึ น และโดยส่งสญั-
ญาณด้วยมือของท่านจึงกล่าวว่า “คน
อิสราเอลทั งหลาย และพวกท่านที& เกรง
กลัวพระเจ้า จงฟังเถิด

�B พระเจ้าของคนอิสราเอลนี ได้ทรง
เลือกบรรพบุรุษของพวกเราไว้ และได้
ทรงยกย่องประชาชนเมื&อพวกเขาอาศัยอยู่
เหมื อนเป็ นคนแปลกหน้ าในแผ่ นดิ น
อียิปต์ และด้วยพระกรอันทรงฤทธิ4ได้ทรง
พาพวกเขาออกจากประเทศนั น
�C และประมาณเวลาสี&สบิปี พระองค์ได้
ทรงอดทนต่อลักษณะการประพฤติของ
พวกเขาในถิ&นทุรกันดาร
�F และเมื&อพระองค์ได้ทรงทาํลายชนเจด็
ชาติออกเสยีในแผ่นดินคานาอันแล้ว พระ
องค์ก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่า
นั นให้พวกเขาโดยการจับสลาก
,H และหลังจากนั นพระองค์ได้ประทาน
พวกผู้วินิจฉัยแก่พวกเขา เป็นเวลาประ
มาณสี&ร้อยห้าสิบปี จนถึงซามูเอลศาสดา
พยากรณ์
,� และภายหลังเขาทั งหลายได้ขอให้มี
กษัตริย์ และพระเจ้าจึงได้ประทานซาอูล
บุตรชายของคีชจากเผ่าเบนยามินแก่พวก
เขา เป็นระยะเวลาสี&สบิปี
,, และเมื& อพระองค์ได้ทรงถอดซาอูล
แล้ว พระองค์ได้ทรงตั งดาวิดขึ นให้พวก
เขา เพื& อเป็นกษัตริย์ของพวกเขา ผู้ซึ& ง
พระองค์ได้ทรงเป็นพยานด้วย และตรัส
ว่า ‘เราไดพ้บดาวิดบุตรชายของเจสซี
เป็นคนตามชอบใจของเรา ผูซึ้	งจะทําให้
ความประสงค์ของเราสาํเร็จทุกประการ’
,6 จากเชื อสายของดาวิดผู้นี  พระเจ้า
ตามพระสัญญาของพระองค์ ได้โปรดให้
ผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซูเกิดขึ นแก่คน

กิจการ �6
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อิสราเอล
,: เมื&อยอห์นได้ประกาศครั งแรก ก่อน
การเสด็จมาของพระองค์ เรื& องบัพติศมา
แห่งการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาคนอิส-
ราเอล
,= และขณะที&ยอห์นกาํลังทาํหน้าที&ของ
ตนให้สาํเรจ็ ท่านกล่าวว่า ‘ท่านทั งหลาย
คิดว่า ข้าพเจ้าคือผู้ใด ข้าพเจ้าไม่ได้เป็น
พระองค์นั น แต่ดูเถิด มีพระองค์ผู้หนึ&ง
เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้า ผู้ซึ& งสายรัด
ฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้ากไ็ม่
บังควรที&จะแก้’
,@ พวกท่านและพี& น้องทั งหลาย ลูก
หลานแห่งเชื อสายของอับราฮัม และผู้ใด
ก็ตามในท่ามกลางพวกท่านซึ& งเกรงกลัว
พระเจ้า ถ้อยคาํแห่งความรอดนี ได้ถูกส่ง
มาถึงพวกท่านแล้ว
,B ด้วยว่าคนทั งหลายที&อาศัยอยู่ที&กรุง
เยรู ซาเล็มกับพวกขุนนางของพวกเขา
เพราะเหตุว่าพวกเขาไม่ได้รู้ จักพระองค์
และยังไม่รู้ จักบรรดาเสียงของพวกศาสดา
พยากรณ์ ซึ&งถูกอ่านทุกวันสะบาโต พวก
เขาจึงทาํให้คาํของพวกศาสดาพยากรณ์
สาํเรจ็แล้วโดยการกล่าวโทษพระองค์
,C และถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้พบสาเหตุ
แห่งความตายในพระองค์ พวกเขากยั็งขอ
ปีลาตให้พระองค์ถูกปลงพระชนม์เสยี
,F และเมื&อพวกเขาได้กระทาํทุกสิ&งที&ได้
ถูกเขียนไว้แล้วเรื& องพระองค์ให้สาํเร็จ
พวกเขาก็เอาพระองค์ลงจากต้นไม้นั น
และวางพระองค์ไว้ในอุโมงค์

6H แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ น
มาจากความตาย
6� และพระองค์ได้ทรงถูกพบเห็นเป็น
เวลาหลายวันโดยคนทั งหลายซึ&งได้ขึ นมา
พร้อมกับพระองค์จากแคว้นกาลิลีไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม ผู้ซึ& งเป็นพวกพยานฝ่าย
พระองค์แก่ประชาชน
6, และพวกเราประกาศข่าวประเสริฐนี 
แก่ท่านทั งหลายว่า พระสัญญาซึ& งได้ถูก
กระทาํแก่พวกบรรพบุรุษนั น
66 พระเจ้าได้ทรงทาํให้พระสญัญานั นสาํ
เรจ็แก่พวกเราแล้ว ผู้เป็นลูกหลานของคน
เหล่านั น ในการที&พระองค์ได้ทรงบันดาล
ให้พระเยซูเป็นขึ นมาใหม่ ตามที&มีเขียน
ไว้แล้วเช่นกันในหนังสือสดุดีบทที&สองว่า
‘ท่านเป็นบุตรของเรา วนันี+ เราไดใ้หก้าํ-
เนิดท่านแลว้’
6: และเกี&ยวกับการที&พระองค์ได้ทรงบัน
ดาลให้พระองค์เป็นขึ นมาจากความตาย
นั น บัดนี จะไม่กลับไปสู่ความเปื& อยเน่าอีก
เลย พระองค์ได้ตรัสอย่างนี ว่า ‘เราจะให้
บรรดาความเมตตาอันแน่นอนของดาวิด
แก่เจา้ทั+งหลาย’
6= ดังนั นพระองค์ตรัสเช่นกันในสดุดีอีก
บทว่า ‘พระองค์จะไม่ทรงยอมให้องค์
บริสุทธิ9 ของพระองค์เห็นความเปื	อยเน่า’
6@ ด้วยว่าดาวิด หลังจากท่านได้ปฏิบัติ
ชั&วอายุของท่านเองโดยนํ าพระทยัของพระ
เจ้าแล้ว ได้ล่วงหลับไป และถูกฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของท่าน และได้เห็นความ
เปื& อยเน่า

กิจการ �6
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6B แต่พระองค์ ผู้ซึ&งพระเจ้าได้ทรงบัน-
ดาลให้เป็นขึ นมาใหม่นั น มิได้เห็นความ
เปื& อยเน่าเลย
6C เหตุฉะนั นท่านทั งหลายจงทราบเถิด
ว่า พวกท่านและพี&น้องทั งหลาย โดยทาง
ชายผู้นี แหละจึงได้ประกาศการยกบาปทั ง
หลายแก่พวกท่าน
6F และโดยพระองค์นั น ทุกคนที&เชื&อกถู็ก
นับว่าชอบธรรมจากสิ&งสารพัด ซึ&งจากสิ&ง
เหล่านั นพวกท่ านไม่สามารถถูกนับว่า
ชอบธรรมได้ โดยพระราชบั ญญัติ ของ
โมเสส
:H เหตุฉะนั นจงระวังให้ดี เกรงว่าสิ&งนั น
จะมาถึงพวกท่าน ซึ& งถูกกล่าวถึงในพวก
ศาสดาพยากรณ์ว่า
41 ‘ดูเถิด เจา้ทั+งหลาย ผูเ้หยียดหยาม
และจงประหลาดใจและพินาศ ดว้ยวา่เรา
กระทํากิจการอันหนึ	งในวันทั+งหลายของ
พวกเจา้ เป็นกิจการซึ	งพวกเจา้จะไม่เชื 	อ
เลย ถึงแมว้า่ผูห้นึ	งประกาศกิจการนั+นแก่
พวกเจา้’”
:, และเมื&อพวกยิวได้ออกไปจากธรรม-
ศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติกอ้็อนวอนให้
ถ้อยคาํเหล่านี ถูกเทศนาแก่พวกเขาในวัน
สะบาโตหน้า
:6 บัดนี เมื&อพวกที&มาชุมนุมกันนั นแตก
กลุ่มแล้ว พวกยิวหลายคนกับบรรดาคน
เข้าจารีตที&เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโล
และบารนาบัสไป ผู้ซึ&ง เมื&อกล่าวกับพวก
เขา ได้ชักชวนพวกเขาให้ดาํเนินต่อไปใน
พระคุณของพระเจ้า

พวกยิวไม่พอใจที�เปาโล
ประกาศแก่คนต่างชาติ

:: และวันสะบาโตหน้า คนเกือบสิ นทั ง
เมืองได้มาชุมนุมกันเพื&อฟังพระวจนะของ
พระเจ้า
:= แต่เมื& อพวกยิวเห็นคนมากมายเหล่า
นั น พวกเขากเ็ตม็ไปด้วยความอิจฉา และ
พูดต่อต้านสิ& งเหล่านั นซึ& งถูกกล่าวโดย
เปาโล โดยโต้แย้งและพูดคาํสบประมาท
:@ แล้วเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้า และ
กล่าวว่า “แต่ก่อนเป็นสิ&งจาํเป็นที&พระ
วจนะของพระเจ้าควรถูกประกาศแก่พวก
ท่านก่อน แต่เมื& อเห็นว่าพวกท่านปัดทิ ง
พระวจนะของพระเจ้าเสียจากพวกท่าน
และตัดสินว่าพวกท่านเองไม่สมควรที&จะ
ได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด พวกเราจะหันไปหา
คนต่างชาติ
:B ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชา
พวกเราอย่างนี  โดยตรัสว่า ‘เราไดต้ั +งเจา้
ไวใ้หเ้ป็นความสว่างของคนต่างชาติ เพื	อ
เจา้จะไดเ้ป็นอยู่สาํหรับความรอดจนถึงที	
สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก’”
:C และเมื& อพวกคนต่างชาติได้ยินสิ&งนี 
พวกเขากด็ีใจ และได้สรรเสริญพระวจนะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และทุกคนที&ได้ถูก
ตั งไว้แล้วให้มาสู่ชีวิตนิรันดร์กไ็ด้เชื&อ
:F และพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ถูกประกาศไปตลอดทั&วเขตแดนนั น

ฝ่ายตรงขา้มไดข้บัไล่เปาโล
และบารนาบสัไปเสีย

=H แต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีที&นมัสการ

กิจการ �6

(6C) ยรม 6�:6: (6F) อสย =6:��; ยน 6:�@ (:H) ฮบก �:= (:6) กจ ��:,6; ทต ,:��
(:=) กจ �C:@; � ปต ::: (:@) อพย 6,:�H; พบญ 6,:,� (:B) อสย :,:@; ลก ,:6,
(:C) กจ ,::B (=H) กจ B:=,; , ทธ 6:��
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พระเจ้าและมีเกียรติ กับผู้ชายที&เป็นใหญ่
ในเมืองนั น และทาํให้เกิดการข่มเหงต่อ
เปาโลกับบารนาบัส และไล่ท่านทั งสอง
ออกจากเขตแดนทั งหลายของพวกเขา
=� แต่ท่านทั งสองสะบัดผงคลีดินจากเท้า
ของตนออกเพื&อต่อว่าพวกเขา และมายัง
เมืองอิโคนียูม
=, และพวกสาวกกเ็ต็มเปี& ยมด้วยความ
ปีติยินดี และด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ4

บทที� �;
เปาโลที�เมืองอิโคนียูม

เมืองลิสตรา และเมืองเดอรบี์
� และต่อมาในเมืองอิโคนียูม เปาโลกับ
บารนาบัสได้เข้าไปพร้อมกันในธรรมศา-
ลาของพวกยิว และกล่าวจนถึงขนาดที&คน
เป็นอันมากของทั งพวกยิวและชนชาติ
กรีกได้เชื&อ
, แต่พวกยิวที& ไม่เชื& อก็ยุยงพวกคนต่าง
ชาติ และทาํให้ใจของพวกเขาคิดร้ายต่อ
พวกพี&น้อง
6 เหตุฉะนั น ท่านทั งสองจึงอยู่ที& นั&นช้า
นาน โดยกล่าวด้วยใจกล้าในองค์พระผู้
เป็นเจ้า ผู้ซึ& งได้เป็นพยานถึงพระดาํรัส
แห่งพระคุณของพระองค์ และได้โปรดให้
บรรดาหมายสาํคัญและการมหัศจรรย์ทั ง
หลายถูกกระทาํโดยมือของท่านทั งสอง
: แต่คนเป็นอันมากของเมืองนั นแตก
เป็นสองพวก และพวกหนึ& งอยู่ฝ่ายพวก
ยิว และอีกพวกหนึ&งอยู่ฝ่ายพวกอัครทูต
= และเมื& อทั งคนต่างชาติและพวกยิว
พร้อมกับพวกผู้ปกครองของพวกเขา ได้

ร่วมคิดกันจะทาํการอัปยศ และเอาก้อน
หินขว้างท่านทั งสอง
@ ท่านทั งสองได้ทราบเรื&องนี  และหนีไป
ยังเมืองลิสตรากับเมืองเดอร์บี ซึ& งเป็น
เมืองแห่งแคว้นลิคาโอเนีย และไปยัง
ชนบทที&อยู่ล้อมรอบ
B และที& นั นท่านทั งสองได้ประกาศข่าว
ประเสริฐ

ชายพิการไดร้บัการรกัษาใหห้าย
C และมีชายคนหนึ&งนั&งอยู่ที&เมืองลิสตรา
ใช้เท้าของเขาไม่ได้ โดยเป็นคนพิการตั ง
แต่ครรภ์มารดาของเขา ผู้ซึ&งยังไม่เคยเดิน
เลย
F คนเดียวกันนั นได้ฟังเปาโลพูด ผู้ซึ& ง
เขม้นดูเขา และรับรู้ ว่าเขามีความเชื&อที&จะ
รับการรักษาให้หายได้
�H จึงกล่าวด้วยเสยีงอันดังว่า “จงลุกขึ น
ยืนตรงบนเท้าของท่าน” และคนนั นกก็ระ
โดดขึ นและเดินไป
�� และเมื& อประชาชนเห็นสิ&งที& เปาโลได้
กระทาํนั น พวกเขากร้็องด้วยเสียงอันดัง
ของพวกเขา โดยกล่าวในภาษาของคน
ลิคาโอเนียว่า “พวกพระลงมาหาพวกเรา
แล้วในลักษณะของมนุษย์”
�, และพวกเขาได้เรียกบารนาบัสว่า จูปิ-
เตอร์ และเรียกเปาโลว่า เมอร์คิวเรียส
เพราะเปาโลเป็นผู้นาํในการพูด
�6 แล้วปุโรหิตประจาํรูปพระจูปิเตอร์ ซึ&ง
ตั งอยู่หน้าเมืองของพวกเขา ได้จูงบรรดา
วัวตัวผู้และถือพวงมาลัยทั งหลายมายัง
ประตูเมือง และหมายจะถวายเครื&องบูชา

กิจการ �6-�:

(=�) มธ �H:�:; มก @:��; ลก F:= (=,) มธ =:�,; ยน �@:,, (�) ยน B:6=; กจ �C::
(6) มก �@:,H; กจ ::,F; ฮบ ,:: (:) ลก �,:=�; กจ �6:,-6 (=) , ทธ 6:�� (@) มธ �H:,6
(C) กจ 6:, (�H) อสย 6=:@ (��) กจ C:�H; ,C:@ (�6) ดนล ,::@
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ด้วยกันกับประชาชน
�: ซึ&งเมื&อพวกอัครทูต คือบารนาบัสกับ
เปาโล ได้ยินดังนั น ท่านทั งสองกฉี็กเสื อ
ผ้าของตนเสยี และวิ&งเข้าไปท่ามกลางประ
ชาชน โดยร้องเสยีงดัง
�= และกล่าวว่า “ท่านทั งหลาย เหตุไฉน
พวกท่านจึงกระทาํสิ&งเหล่านี  พวกเราเป็น
มนุษย์ที&มีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกท่าน
และประกาศแก่พวกท่านว่า พวกท่านควร
หันจากสิ&งไร้ประโยชน์เหล่านี  มาหาพระ
เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ซึ&งได้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ และแผ่นดินโลก และทะเล และ
สิ&งสารพัดซึ&งมีอยู่ในที&เหล่านั น
�@ ผู้ซึ&งในกาลก่อนได้ทรงยอมให้บรรดา
ประชาชาติดาํเนินชีวิตในทางทั งหลายของ
ตนเอง
�B แต่อย่างไรกต็าม พระองค์มิได้ทรงให้
ขาดพยานฝ่ายพระองค์เอง ในการที&พระ
องค์ได้ทรงกระทาํดี และประทานฝนจาก
ฟ้าสวรรค์แก่พวกเรา และให้มีฤดูกาล
ต่าง ๆ ที& เกิดผล โดยทาํให้ใจทั งหลาย
ของพวกเราเต็มอิ&มด้วยอาหารและความ
ยินดี”
�C และโดยบรรดาคาํกล่าวเหล่านี  ท่าน
ทั งสองห้ามประชาชนโดยยาก เพื& อพวก
เขาจะไม่ถวายเครื& องบูชาแก่ท่านทั งสอง
นั น

เปาโลถูกขวา้งดว้ยหิน
แต่ไดฟื้* นขึ* นและไปยงัเมืองเดอรบี์

�F และมีพวกยิวบางคนมายังที& นั&นจาก
เมืองอันทโิอกและเมืองอิโคนียูม ผู้ซึ&งชัก

ชวนประชาชน และเมื&อเอาหินขว้างเปาโล
แล้ว ได้ลากท่านออกไปจากเมือง โดยคิด
ว่าท่านตายแล้ว
,H อย่างไรกด็ี ขณะที&พวกสาวกได้ยืน
ล้อมรอบท่านแล้ว ท่านกลุ็กขึ น และเข้า
มาในเมือง และวันต่อมาท่านก็ออกเดิน
ทางกับบารนาบัส ไปยังเมืองเดอร์บี
,� และเมื& อท่านทั งสองได้ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่เมืองนั น และได้สั&งสอนคน
เป็นอันมากแล้ว ท่านทั งสองกก็ลับไปยัง
เมืองลิสตรา และเมืองอิโคนียูม และเมือง
อันทโิอกอีก
,, โดยกระทาํจิตใจทั งหลายของพวก
สาวกให้มั&นคง และเตือนสติพวกเขาให้
ดาํรงอยู่ในความเชื&อนั น และว่าพวกเราจะ
ต้องเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าโดยผ่าน
ความทุกข์ยากมากมาย

เปาโลกลบัไปเมืองอนัทิโอก
,6 และเมื&อท่านทั งสองได้ตั งบรรดาผู้ปก
ครองไว้ในทุกคริสตจักร และได้อธิษฐาน
ด้วยการอดอาหารแล้ว ท่านทั งสองกฝ็าก
พวกสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ& ง
พวกเขาได้เชื&อนั น
,: และหลังจากท่านทั งสองได้ข้ามแคว้น
ปิสิเดียแล้ว ท่านทั งสองก็มายังแคว้น
ปัมฟีเลีย
,= และเมื&อท่านทั งสองได้ประกาศพระ
วจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว ท่านทั งสองก็
ลงไปยังเมืองอัททาลิยา
,@ และจากที&นั&นได้แล่นไปยังเมืองอันท-ิ
โอก ซึ& งเป็นสถานที&ที&ท่านทั งสองได้รับ

กิจการ �:

(�:) กดว �::@; มธ ,@:@= (�=) ปฐก �:�; อพย ,H:�� (�@) สดด C�:�,; มคา ::=
(�B) ลนต ,@::; พบญ ��:�: (�F) กจ �6::=, =H; �::,; , คร ��:,=; �,:�; � ธส ,:�:; , ทธ 6:��
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การรับรองไว้ในพระคุณของพระเจ้า สาํ
หรับกิจการซึ&งท่านทั งสองได้กระทาํให้สาํ
เรจ็นั น
,B และเมื&อท่านทั งสองมาถึง และได้รวบ
รวมคริสตจักรให้ชุมนุมกันแล้ว ท่านทั ง
สองได้เล่าให้ฟังถึงสิ&งสารพัดที&พระเจ้าได้
ทรงกระทาํกับท่านทั งสอง และที&พระองค์
ได้ทรงเปิดประตูแห่งความเชื& อให้คนต่าง
ชาติ
,C และท่านทั งสองอยู่ที& นั&นช้านานกับ
พวกสาวก

บทที� �=
การประชุมที�กรุงเยรูซาเล็ม

เกี�ยวกบัการเขา้สุหนตั
� และบางคนซึ&งลงมาจากแคว้นยูเดียได้
สั&งสอนพวกพี&น้อง และกล่าวว่า “ถ้าพวก
ท่านไม่เข้าสุหนัตตามลักษณะของโมเสส
พวกท่านจะรอดไม่ได้”
, เหตุฉะนั นเมื& อเปาโลและบารนาบัสมี
ความไม่ลงรอยกันและการโต้เถียงกันไม่
น้อยกับพวกเขา คนเหล่านั นได้ตั งใจว่า
เปาโลและบารนาบัส กับคนอื&น ๆ ในพวก
เขานั น ควรขึ นไปยังกรุงเยรูซาเลม็ ไปหา
พวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองในเรื&องนี 
6 และเมื&อถูกส่งไปในทางของท่านทั งสอง
โดยคริสตจักร ท่านทั งสองได้ผ่านเข้าไป
ในแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสะมาเรีย โดย
บอกเล่าถึงการกลับใจเสยีใหม่ของคนต่าง
ชาติ และท่านทั งสองได้ทาํให้พี&น้องทุกคน
มีความปีติยินดีอย่างยิ&ง
: และเมื&อท่านทั งสองมาถึงกรุงเยรูซาเลม็

แล้ว คริสตจักร และพวกอัครทูต และ
ผู้ปกครองทั งหลายได้ต้อนรับท่านทั งสอง
และท่านทั งสองได้ประกาศสิ& งสารพัดที&
พระเจ้าได้ทรงกระทาํกับพวกท่าน
= แต่บางคนในนิกายของพวกฟาริสีซึ& ง
เชื& อแล้วได้ยืนขึ น โดยกล่าวว่า จาํเป็นที&
คนต่างชาตินั นต้องเข้าสหุนัต และต้องสั&ง
พวกเขาให้รักษาพระราชบัญญัติของโม-
เสส
@ และพวกอัครทูตกับผู้ปกครองทั งหลาย
ได้มาชุมนุมกันเพื&อจะพิจารณาเรื&องนี 

รายงานเกี�ยวกบัคนต่างชาติ
ที�ไดร้บัความรอดโดยความเชื�อ

B และเมื& อมีการโต้เถียงกันมากแล้ว
เปโตรได้ยืนขึ น และกล่าวแก่พวกเขาว่า
“พวกท่านและพี& น้องทั งหลาย ท่านทั ง
หลายทราบอยู่ว่า คราวก่อนนั นพระเจ้าได้
ทรงทาํการเลือกในท่ามกลางพวกเราว่า
พวกคนต่างชาติ โดยปากของข้าพเจ้า
ควรจะฟังพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐและ
เชื&อ
C และพระเจ้า ผู้ซึ&งทรงทราบใจเหล่านั น
ได้ทรงเป็นพยานรับรองพวกเขา โดย
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ4 แก่พวกเขา
เหมือนอย่างที& พระองค์ ได้ประทานแก่
พวกเรา
F และไม่ทรงถือว่ามีความแตกต่างกันระ
หว่างพวกเรากับพวกเขา โดยทรงชาํระใจ
ของพวกเขาให้บริสทุธิ4โดยความเชื&อ
�H ดังนั น เหตุไฉนบัดนี พวกท่านจึงทด
ลองพระเจ้า เพื&อวางแอกบนคอของพวก
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สาวก ซึ& งทั งบรรพบุรุษของพวกเราและ
พวกเราเองกแ็บกไม่ไหว
�� แต่พวกเราเชื& อว่า โดยทางพระคุณ
ของพระเยซูคริสต์เจ้า พวกเราจะรอด
เหมือนอย่างพวกเขา”
�, และฝูงชนทั งหมดนั นกนิ็&งอยู่ และฟัง
บารนาบัสกับเปาโลที&ประกาศว่ามีบรรดา
การอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ใดบ้างที&
พระเจ้าได้ทรงกระทาํในท่ามกลางพวกคน
ต่างชาติโดยท่านทั งสอง

ยากอบประกาศว่า
ไม่จําเป็นตอ้งเขา้สุหนตั

�6 และหลังจากพวกเขาได้นิ&งอยู่ ยากอบ
กต็อบ โดยกล่าวว่า “พวกท่านและพี&น้อง
ทั งหลาย จงตั งใจฟังข้าพเจ้า
�: ซีโมนได้ประกาศแล้วว่า ในตอนแรก
นั นพระเจ้าได้ทรงเยี&ยมเยียนพวกคนต่าง
ชาติ เพื& อจะทรงนาํประชาชนกลุ่มหนึ& ง
ออกจากพวกเขาเพื& อพระนามของพระ
องค์
�= และบรรดาคาํของพวกศาสดาพยา-
กรณ์ก็สอดคล้องกับสิ&งนี  ตามที&ได้เขียน
ไว้แล้วว่า
16 ‘หลงัจากนี+ เราจะกลบัมา และจะสรา้ง
พลับพลาของดาวิดซึ	งพังลงแลว้ขึ+ นใหม่
และเราจะสรา้งที	ปรักหักพังทั+งหลายของ
พลับพลานั+นขึ+ นอีก และเราจะตั+งพลับ
พลานั+นขึ+นใหม่
17 เพื	อผูค้นที	เหลืออยู่จะแสวงหาองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ทั+งพวกคนต่างชาติ ผูซึ้ 	งถกู
เรียกดว้ยนามของเรา องค์พระผูเ้ป็นเจา้

ตรสั ผูท้รงกระทําสิ	 งสารพัดเหล่านี+
18 พระเจา้ทรงทราบกิจการทั+งสิ+ นของ
พระองค์ตั+งแต่แรกสรา้งโลกมาแลว้’
�F เหตุฉะนั น การตัดสินของข้าพเจ้าก็
คือว่า อย่าให้พวกเรารบกวนพวกเขา ซึ&ง
จากท่ามกลางพวกคนต่างชาตินั นได้หัน
กลับมาหาพระเจ้า
,H แต่ให้พวกเราเขียนถึงพวกเขาว่า ให้
พวกเขางดเว้นเสียจากการรับประทาน
บรรดาสิ&งที&เป็นมลทินเนื&องด้วยรูปเคารพ
ทั งหลาย และจากการล่วงประเวณี และ
จากการรับประทานเนื อสัตว์ทั งหลายที&ถูก
รัดคอตาย และจากการรับประทานเลือด
,� ด้วยว่าโมเสส ในสมัยโบราณ ในทุก
นครมีคนเหล่านั นที&ประกาศพระราชบัญ
ญัติของท่าน ซึ& งถูกอ่านในธรรมศาลาทั ง
หลายทุกวันสะบาโต”
,, แล้วพวกอัครทูตและผู้ปกครองทั ง
หลายเห็นชอบในสิ&งนี  พร้อมกับคริสต-
จักรทั งหมด เพื&อที&จะส่งบางคนที&ถูกเลือก
ไว้แล้วจากกลุ่มคนของพวกเขาให้ไปยัง
เมืองอันทิโอก พร้อมกับเปาโลและ
บารนาบัสคือ ยูดาส ผู้มีนามสกุลว่า บาร-
ซับบาส และสลิาส ซึ&งทั งคู่เป็นคนสาํคัญ
ในท่ามกลางพวกพี&น้อง
,6 และเขาทั งหลายได้เขียนจดหมาย
หลายฉบับ ส่งไปโดยทางพวกเขา ตาม
ลักษณะนี ว่า “พวกอัครทูตและพวกผู้
ปกครองและพวกพี&น้อง ขอส่งคาํทกัทาย
มายังพวกพี& น้องซึ& งเป็นของพวกคนต่าง
ชาติ ในเมืองอันทิโอก และแคว้นซีเรีย
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และแคว้นซีลีเซีย
,: เพราะเหตุที&พวกเราได้ยินว่า มีบาง
คนซึ& งออกไปจากพวกเราได้รบกวนพวก
ท่านด้วยคาํพูดทั งหลาย โดยบ่อนทาํลาย
จิตใจทั งหลายของพวกท่าน โดยกล่าวว่า
‘พวกท่านต้องเข้าสุหนัต และรักษาพระ
ราชบัญญัติ’ ผู้ซึ& งพวกเราไม่ได้ให้คาํสั&ง
เช่นนี เลย
,= พวกเราเห็นว่าเป็นการดี โดยได้ร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมใจแล้ว ที&จะส่งบาง
คนที&ถูกเลือกไว้แล้วมายังพวกท่าน พร้อม
กับบารนาบัสและเปาโล ผู้เป็นที& รักของ
พวกเรา
,@ คือคนทั งหลายที&ได้เสี&ยงชีวิตของตน
เพื&อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเรา
,B เหตุฉะนั น พวกเราจึงได้ส่งยูดาสกับ
สิลาส ผู้ซึ& งจะบอกสิ&งเดียวกันเหล่านี แก่
พวกท่านด้วยปากของพวกเขาเอง

พวกคนต่างชาติที�เชื�อแลว้
ไม่ควรทําใหพ้วกยิวสะดุด

,C เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ4และ
พวกเราเห็นแล้วว่าเป็นการดีที& จะไม่วาง
ภาระบนพวกท่านมากไปกว่าสิ& งจาํเป็น
เหล่านี 
,F คือให้พวกท่านงดเว้นเสียจากการรับ
ประทานอาหารทั งหลายที& ถู กบู ชาแก่
บรรดารูปเคารพ และจากการรับประทาน
เลือด และจากการรับประทานเนื อสตัว์ทั ง
หลายที& ถูกรัดคอตาย และจากการล่วง
ประเวณี ซึ&งถ้าหากพวกท่านรักษาตัวของ

พวกท่านไว้จากสิ&งเหล่านี  พวกท่านก็จะ
ทาํดี ขอให้พวกท่านอยู่เป็นสขุเถิด”
6H ดังนั นเมื&อพวกท่านได้รับอนุญาตให้
ไปได้แล้ว พวกท่านกม็ายังเมืองอันทโิอก
และเมื& อพวกท่านได้รวบรวมคนทั งปวง
ให้มาพร้อมกันแล้ว พวกท่านกม็อบจด-
หมายฉบับนั นให้
6� ซึ&งเมื&อคนเหล่านั นได้อ่านแล้ว พวก
เขากม็ีความปีติยินดีเนื&องด้วยคาํปลอบใจ
นั น
6, และยูดาสกับสลิาส ซึ&งเป็นพวกผู้พยา
กรณ์เองเช่นกัน ได้เตือนสติพวกพี& น้อง
ด้วยถ้อยคาํหลายประการ และเสริมกาํลัง
ให้พวกเขา
66 และหลังจากพวกท่านได้พักอยู่ที& นั&น
หน่อยหนึ&งแล้ว พวกท่านกไ็ด้รับอนุญาต
ให้จากพวกพี& น้องไปถึงพวกอัครทูตโดย
สนัติภาพ
6: แต่อย่างไรกต็าม สลิาสเห็นชอบที&จะ
อยู่ที&นั&นต่อไป
6= เปาโลเช่นกันและบารนาบัสได้อยู่ต่อ
ไปในเมืองอันทิโอก โดยสั&งสอนและประ
กาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วย
กันกับคนอื&นอีกหลายคนเช่นกัน

บารนาบสัแยกทางกบัเปาโล
6@ และล่วงไปได้หลายวัน เปาโลได้กล่าว
กับบารนาบัสว่า “ให้พวกเราไปอีก และ
เยี& ยมพวกพี& น้องของพวกเราในทุกนคร
ซึ& งพวกเราได้ประกาศพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าไว้ และดูว่าพวกเขาเป็น
อย่างไรกันบ้าง”
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6B และบารนาบัสได้ตั งใจที&จะพายอห์น
ไปพร้อมกับท่านทั งสอง โดยนามสกุลของ
เขาคือ มาระโก
6C แต่เปาโลคิดว่าไม่สมควรที&จะพา
ยอห์นไปกับท่านทั งสอง ผู้ซึ&งได้ละท่านทั ง
สองเสียจากแคว้นปัมฟีเลีย และไม่ได้ไป
พร้อมกับท่านทั งสองในงานนั น
6F และการโต้แย้งกันระหว่างท่านทั งสอง
ก็รุนแรงมากเหลือเกินจนท่านทั งสองได้
แยกย้ายกันไป และบารนาบัสจึงพา
มาระโกไป และแล่นเรือไปยังเกาะไซปรัส
:H และเปาโลได้เลือกสลิาส และเดินทาง
ไป โดยถูกรับรองโดยพวกพี& น้องไว้กับ
พระคุณของพระเจ้า
:� และท่านผ่านไปตลอดแคว้นซีเรียกับ
แคว้นซีลีเซีย โดยเสริมกาํลังให้คริสตจักร
เหล่านั น

บทที� �@
เปาโลพบทิโมธี

ผูช่้วยตลอดชีวิตของท่าน
� แล้วเปาโลมายังเมืองเดอร์บีกับเมือง
ลิสตรา และดูเถิด มีสาวกคนหนึ&งอยู่ที&นั&น
ชื& อทิโมธี เป็นบุตรชายของหญิงคนหนึ& ง
ซึ&งเป็นชาติยิว และเชื&อแล้ว แต่บิดาของ
เขาเป็นชาติกรีก
, ซึ& งได้รับการรายงานอย่างดีจากพวก
พี&น้องที&อยู่ที&เมืองลิสตรา และเมืองอิโค-
นียูม
6 เปาโลอยากจะให้ทิโมธีไปพร้อมกับ
ท่าน และรับเขามาและให้เขาเข้าสุหนัต
เพราะเห็นแก่พวกยิวซึ& งอยู่ ในเขตแดน

เหล่านั น เพราะพวกเขาทุกคนทราบว่า
บิดาของเขาเป็นชาติกรีก
: และขณะที&ท่านเหล่านั นได้ผ่านไปตาม
นครต่าง ๆ พวกท่านได้มอบคาํสั&งทั ง
หลายแก่พวกเขาเพื&อจะให้ถือรักษาไว้ คือ
คาํสั&งต่าง ๆ ที&ถูกตั งไว้โดยพวกอัครทูต
และผู้ปกครองทั งหลายซึ& งอยู่ที&กรุงเยรู-
ซาเลม็
= และดังนั น คริสตจักรทั งหลายจึงมั&นคง
ในความเชื& อนั น และได้ทวีขึ นในจาํนวน
คนทุก ๆ วัน

พระเจา้ทรงเรียกเปาโล
ใหไ้ปยงัแควน้มาซิโดเนีย

@ บัดนี เมื& อท่านเหล่านั นได้ไปตลอดทั&ว
แคว้นฟรีเจียกับแคว้นกาลาเทยีแล้ว และ
ถูกห้ามโดยพระวิญญาณบริสทุธิ4ไม่ให้ประ
กาศพระวจนะในแคว้นเอเชีย
B หลังจากพวกท่านมายังแคว้นมิเซียแล้ว
พวกท่านก็พยายามที& จะเข้าไปในแคว้น
บิธีเนีย แต่พระวิญญาณไม่โปรดให้พวก
ท่านไป
C และท่านเหล่านั น เมื& อเดินทางผ่าน
แคว้นมิเซีย ได้ลงมายังเมืองโตรอัส
F และมีนิมิตหนึ&งปรากฏแก่เปาโลในเวลา
กลางคืน นั&นคือ มีผู้ชายคนหนึ& งแห่ง
แคว้นมาซิโดเนียยืนอยู่ และอ้อนวอนท่าน
โดยกล่าวว่า “ขอโปรดเข้ามาในแคว้น
มาซิโดเนีย และช่วยพวกเราเถิด”
�H และหลังจากท่านได้เห็นนิมิตนั นแล้ว
ในทันทีทันใดพวกเราจึงหาโอกาสที&จะเข้า
ไปในแคว้นมาซิโดเนีย ด้วยเห็นแน่ว่า
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องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกพวกเราให้
ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา
�� เหตุฉะนั น เมื& อออกเรือจากเมือง
โตรอัสแล้ว พวกเรากมุ่็งตรงสู่เกาะสาโม-
ธรัสเซีย และวันต่อมากถ็ึงเมืองเนอาบุรี
นางลิเดียไดเ้ปิดใจและไดร้บับพัติศมา
�, และจากที& นั&นมายังเมืองฟีลิปปี ซึ& ง
เป็นเมืองเอกแห่งส่วนนั นของแคว้นมาซิ-
โดเนีย และเป็นเมืองขึ น และพวกเราได้
พักอยู่ในเมืองนั นเป็นเวลาหลายวัน
�6 และในวันสะบาโต พวกเราได้ออก
จากเมืองไปยังฝั&งแม่นํ า ที&ซึ&งเข้าใจว่าเป็น
สถานที&สาํหรับการอธิษฐาน และพวกเรา
ได้นั&งลง และกล่าวกับพวกผู้หญิงซึ&งประ
ชุมกันอยู่ที&นั&น
�: และหญิงคนหนึ&งชื&อ ลิเดีย เป็นคน
ขายผ้าสีม่วง แห่งเมืองธิยาทิรา ผู้ซึ& ง
นมัสการพระเจ้า ได้ฟังพวกเรา ผู้ซึ& งใจ
ของนางองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิด จน
นางได้ตั งใจฟังสิ&งเหล่านั นซึ&งถูกกล่าวโดย
เปาโล
�= และเมื&อนางได้รับบัพติศมา พร้อมกับ
ทั งครัวเรือนของนางแล้ว นางจึงอ้อนวอน
พวกเรา โดยกล่าวว่า “ถ้าพวกท่านถือว่า
ข้าพเจ้าสัตย์ซื&อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
เชิญเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า และพัก
อาศัยอยู่ที& นั&นเถิด” และนางได้คะยั น
คะยอพวกเรา

หญิงสาวที�มีผีสิงไดร้บัการขบัผีออก
�@ และต่อมา ขณะที&พวกเรากาํลังไปเพื&อ
จะอธิษฐาน หญิงสาวคนหนึ&งที&ถูกสงิด้วย

วิญญาณแห่งโชคชะตาได้มาพบพวกเรา
ผู้ ซึ& งทาํให้พวกเจ้านายของเธอได้รับผล
ประโยชน์เป็นอันมากโดยการทาํนาย
�B หญิงคนเดียวกันนั นตามเปาโลกับ
พวกเรามา และร้องว่า “คนเหล่านี เป็น
พวกผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ซึ& ง
แสดงทางแห่งความรอดแก่พวกเรา”
�C และหญิงคนนั นได้ทาํอย่างนี เป็นเวลา
หลายวัน แต่เปาโล ซึ&งเป็นทุกข์ใจ ได้หัน
ไปและกล่าวกับวิญญาณนั นว่า “เราสั&งเจ้า
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ จงออกมา
จากเธอ” และวิญญาณนั นกอ็อกมาในชั&ว
โมงนั นเอง

เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
�F และเมื& อพวกเจ้านายของเธอเห็นว่า
ความหวังแห่งการได้ผลประโยชน์หมดสิ น
ไปแล้ว พวกเขาจึงจับเปาโลและสิลาส
และลากท่านทั งสองเข้าไปในตลาด ไปหา
พวกพนักงานปกครอง
,H และนาํท่านทั งสองมาถึงพวกผู้
พิพากษา โดยกล่าวว่า “คนเหล่านี ซึ&งเป็น
พวกยิวรบกวนเมืองของพวกเรามากยิ& ง
นัก
,� และสั&งสอนธรรมเนียมทั งหลาย ซึ& ง
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที&จะให้พวกเราที&
เป็นชาวโรมรับไว้หรือถือปฏิบัติเลย”
,, และคนเป็นอันมากได้ลุกขึ นพร้อมกัน
ต่อสู้ ท่านทั งสอง และพวกผู้พิพากษาได้
กระชากเสื อของท่านทั งสองออก และสั&ง
ให้โบยตีท่านทั งสอง
,6 และเมื&อพวกเขาได้โบยตีท่านทั งสอง
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หลายทแีล้ว พวกเขากโ็ยนท่านทั งสองเข้า
คุก โดยกาํชับนายคุกให้รักษาท่านทั งสอง
ไว้ให้มั&นคง
,: ผู้ซึ& งเมื& อได้รับคาํกาํชับเช่นนั นแล้ว
ได้ผลักดันท่านทั งสองเข้าไปในคุกชั นใน
และใส่เท้าของท่านทั งสองไว้แน่นในขื&อ

นายคุกและครวัเรือน
ไดร้บัความรอดและรบับพัติศมา

,= และตอนเที&ยงคืน เปาโลกับสิลาสก็
อธิษฐาน และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
และนักโทษทั งหลายกฟั็งท่านทั งสองอยู่
,@ และในทนัใดนั น มีแผ่นดินไหวใหญ่
จนรากทั งหลายของคุกสะเทือนสะท้าน
และในทันทีทันใดประตูทั งหลายของคุกก็
ถูกเปิดออก และบรรดาเครื& องพันธนา-
การของทุกคนกห็ลุดออก
,B และนายคุก เมื&อตื&นขึ นจากการนอน
หลับของเขา และเมื&อเห็นประตูทั งหลาย
ของคุกเปิดอยู่ เขาก็ชักดาบของตนออก
และหมายจะฆ่าตัวเองเสีย โดยคาดว่านัก
โทษทั งหลายหนีไปหมดแล้ว
,C แต่เปาโลได้ร้องออกด้วยเสียงอันดัง
โดยกล่าวว่า “อย่าทาํร้ายตัวเองเลย ด้วย
ว่าพวกเราทุกคนอยู่ที&นี&”
,F แล้วนายคุกจึงเรียกให้จุดไฟมา และ
กระโดดเข้ามา และมาโดยตัวสั&น และ
กราบลงต่อหน้าเปาโลกับสลิาส
6H และพาท่านทั งสองออกมา และกล่าว
ว่า “ท่านทั งหลายเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาํ
อะไรจึงจะรอดได้”
6� และท่านทั งสองกล่าวว่า “จงเชื& อใน

พระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ ทั ง
ครัวเรือนของท่าน”
6, และท่านทั งสองได้กล่าวพระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าแก่นายคุก และแก่ทุก
คนที&อยู่ในบ้านของเขา
66 และนายคุกจึงพาท่านทั งสองไปในชั&ว
โมงเดียวกันของกลางคืนนั น และล้างแผล
ของท่านทั งสอง และได้รับบัพติศมา ทั ง
เขาและครัวเรือนของเขาในทนัที
6: และเมื&อนายคุกได้พาท่านทั งสองเข้า
มาในบ้านของเขาแล้ว เขาก็จัดโต๊ะเลี ยง
ท่านทั งสอง และมีความปีติยินดี โดยเชื&อ
ในพระเจ้าพร้อมกับทั งครัวเรือนของเขา

เปาโลไดร้บัการปลดปล่อย
6= และเมื&อเป็นเวลาเช้า พวกผู้พิพากษา
ได้ส่งพวกเจ้าหน้าที&ตาํรวจไป โดยกล่าวว่า
“จงปล่อยคนทั งสองนั นไป”
6@ และนายคุกจึงบอกคาํกล่าวนี แก่เปาโล
ว่า “พวกผู้พิพากษาได้ส่งมาให้ปล่อยตัว
พวกท่านไป ฉะนั นบัดนี  เชิญออกไป และ
ไปอย่างสนัติเถิด”
6B แต่เปาโลกล่าวแก่พวกเขาว่า “เขาทั ง
หลายได้เฆี& ยนพวกเราที& เป็นคนสัญชาติ
โรมอย่างเปิดเผยโดยยังไม่ตัดสินความ
และได้โยนพวกเราไว้ในคุก และบัดนี เขา
ทั งหลายจะเสือกไสพวกเราให้ออกไปเป็น
การลับหรือ แท้จริงทาํอย่างนั นไม่ได้ แต่
จงให้เขาทั งหลายมาเอง และพาพวกเรา
ออกไปเถิด”
6C และพวกเจ้าหน้าที&ตาํรวจได้บอกคาํ
เหล่านี แก่พวกผู้พิพากษา และพวกผู้
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พิพากษากก็ลัว เมื&อพวกเขาได้ยินว่าท่าน
ทั งสองเป็นคนสญัชาติโรม
6F และพวกผู้พิพากษามาและวิงวอน
ท่านทั งสอง และพาท่านทั งสองออกไป
และขอให้ท่านทั งสองออกไปเสยีจากเมือง
:H และท่านทั งสองได้ออกมาจากคุก
และได้เข้ามาในบ้านของนางลิเดีย และ
เมื& อท่านทั งสองได้ เห็นพวกพี& น้องแล้ว
ท่านทั งสองกป็ลอบประโลมพวกเขา และ
ออกเดินทางไป

บทที� �A
มีหลายคนไดร้บัความรอดที�เมือง

เธสะโลนิกา ผูค้ดัคา้นก่อการจลาจล
� บัดนี เมื& อเปาโลกับสิลาสได้ผ่านเมือง
อัมฟีบุรีและเมืองอปอลโลเนียแล้ว ท่าน
ทั งสองจึงมายังเมืองเธสะโลนิกา ซึ&งที&นั&น
มีธรรมศาลาของพวกยิว
, และเปาโล ตามลักษณะของท่าน ได้เข้า
ไปยังพวกเขา และวันสะบาโตสามวันได้
ให้เหตุผลกับพวกเขาจากในพระคัมภีร์
6 โดยการไขข้อความและการชี แจงให้
เห็นว่า จาํเป็นที&พระคริสต์ต้องทนทุกข์
และทรงเป็นขึ นมาจากความตาย และว่า
“พระเยซูองค์นี  ผู้ที& เราประกาศแก่ท่าน
ทั งหลาย คือพระคริสต์”
: และบางคนในพวกเขากเ็ชื&อ และสมา-
คมกับเปาโลและสิลาส และในพวกชาว
กรีกที& เกรงกลัวพระเจ้าเป็นจาํนวนมาก
และในพวกสุภาพสตรีที&เป็นคนสาํคัญ ๆ
กไ็ม่น้อย
= แต่พวกยิวซึ& งไม่เชื& อ ด้วยความรู้ สึก

อิจฉา ได้เอาบางคนที&เป็นคนลามกที&ตํ&าช้า
มายังพวกเขา และรวบรวมพวกคนมา
และก่อการจลาจลทั&วทั งเมือง และบุกเข้า
บ้านของยาโสน และหาโอกาสที&จะพาท่าน
ทั งสองออกมาให้ประชาชน
@ และเมื& อพวกยิวหาท่านทั งสองไม่พบ
พวกเขาจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี& น้อง
บางคนไปหาพวกผู้ครอบครองเมือง โดย
ร้องว่า “คนเหล่านี ที&ได้ทาํให้โลกกลับหัว
กลับหางกม็าที&นี&ด้วย
B ผู้ซึ&งยาโสนต้อนรับแล้ว และบรรดาคน
เหล่านี ได้ขัดแย้งกับคาํสั& งทั งหลายของ
ซีซาร์ โดยกล่าวว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ& ง
ที&ชื&อ เยซู”
C และพวกเขารบกวนประชาชนและพวก
ผู้ครอบครองเมือง เมื&อคนเหล่านั นได้ยิน
สิ&งเหล่านี 
F และเมื& อพวกเขาได้เรียกประกันตัว
ยาโสนกับคนอื&น ๆ แล้ว พวกเขากป็ล่อย
ท่านทั งสองไป

เปาโลที�เมืองเบโรอา
�H และทนัททีนัใดพวกพี&น้องได้ส่งเปาโล
กับสิลาสไปยังเมืองเบโรอาในเวลากลาง
คืน ผู้ซึ& งเมื& อมาถึงที& นั&นแล้วได้เข้าไปใน
ธรรมศาลาของพวกยิว
�� พวกยิวเหล่านี สุภาพกว่าพวกยิวเหล่า
นั นที&อยู่ในเธสะโลนิกา ในการที&พวกเขา
ได้ รับพระวจนะด้วยความพร้อมใจทุก
อย่าง และได้ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน เพื&อ
ทราบว่าสิ&งเหล่านั นเป็นดังกล่าวหรือไม่
�, เหตุฉะนั น หลายคนในพวกเขาได้เชื&อ
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ในพวกสตรีผู้มีเกียรติซึ&งเป็นชาติกรีกด้วย
และในพวกผู้ชายกม็ีไม่น้อย
�6 แต่เมื&อพวกยิวแห่งเมืองเธสะโลนิกา
ทราบว่า พระวจนะของพระเจ้าได้ถูกประ
กาศโดยเปาโลที&เมืองเบโรอา พวกเขากม็า
ที&นั&นด้วย และยุยงประชาชน
�: และทนัททีนัใดพวกพี&น้องจึงส่งเปาโล
ออกไปตามทางที&จะไปทะเล แต่สลิาสกับ
ทโิมธียังอยู่ที&นั&น

เปาโลที�กรุงเอเธนส์
�= และคนเหล่านั นที&ส่งเปาโลไปนั น ได้
นาํท่านมาถึงกรุงเอเธนส์ และเมื& อได้รับ
คาํสั&งมายังสิลาสกับทิโมธีเพื&อให้รีบมาหา
ท่านด้วยความเร็วทั งสิ นแล้ว พวกเขาก็
จากไป
�@ บัดนี  ขณะที& เปาโลกาํลังคอยเขาทั ง
สองอยู่ที&กรุงเอเธนสนั์ น จิตวิญญาณของ
ท่านกถู็กรบกวนภายในตัวท่าน เมื&อท่าน
ได้เห็นว่าเมืองนั นถูกมอบไว้กับการนับถือ
รูปเคารพทั งสิ น
�B เหตุฉะนั น ท่านจึงโต้เถียงในธรรม
ศาลากับพวกยิว และกับบรรดาคนที&เกรง
กลัวพระเจ้า และในตลาดทุกวันกับคนทั ง
หลายที&พบกับท่าน
�C แล้วพวกนักปรัชญาบางคนของพวก
เอปีกูเรียว และของพวกสโตอิก ได้มาพบ
ท่าน และบางคนกล่าวว่า “คนพูดพล่าม
คนนี จะพูดอะไร” คนอื&นว่า “เขาดู
เหมือนว่าเป็นคนนาํพระแปลก ๆ เข้ามา
เผยแพร่” เพราะท่านได้ประกาศพระเยซู
แก่พวกเขา และการเป็นขึ นมาจากความ

ตาย
�F และพวกเขาจึงจับท่าน และพาท่านไป
ยังสภาอาเรโอปากัส โดยกล่าวว่า “ขอให้
พวกเราทราบว่า หลักคาํสอนใหม่นี ที&ท่าน
พูดนั นคืออะไร
,H เพราะว่าท่านนาํบรรดาสิ&งแปลกประ
หลาดมาถึงหูของพวกเรา เหตุฉะนั นพวก
เราจึงอยากจะทราบว่าสิ& งเหล่านี มีความ
หมายว่าอะไร”
,� (เพราะบรรดาชาวเอเธนสก์ับชาวต่าง
ประเทศทุกคนซึ&งอาศัยอยู่ที&นั&น ไม่ได้ใช้
เวลาของพวกเขาในการอื&น นอกจากจะ
กล่าวหรือจะฟังสิ&งใหม่ ๆ บ้าง)

การประกาศของเปาโล
บนเนินเขาอาเรโอ

,, แล้วเปาโลจึงยืนขึ นในท่ามกลางเนิน
เขาอาเรโอ และกล่าวว่า “ท่านทั งหลาย
ชาวกรุงเอเธนส์ ข้าพเจ้ารับรู้ ว่าในสิ&งทั ง
ปวงท่านทั งหลายนับถือพระมากมายเกิน
ไปจริง ๆ
,6 เพราะขณะที& ข้าพเจ้าได้ผ่านไป และ
ได้สังเกตดูสิ&งบูชาต่าง ๆ ของพวกท่าน
นั น ข้าพเจ้าได้พบแท่นบูชาหนึ&งพร้อมกับ
คาํจารึกนี ที& ว่า ‘แด่พระเจ้าที&ไม่รู้ จักองค์
นั น’ เหตุฉะนั นพระองค์ผู้ซึ& งพวกท่าน
นมัสการโดยขาดความรู้  ข้าพเจ้าจึงขอ
ประกาศพระเจ้าองค์นี แก่พวกท่าน
,: พระเจ้าผู้ได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกกับ
สิ&งทั งปวงที&มีอยู่ในนั น โดยเห็นว่าพระ
องค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลก มิได้ทรงสถิตอยู่ในวิหารทั งหลาย

กิจการ �B
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ที&ถูกสร้างไว้ด้วยมือมนุษย์
,= ทั งไม่ได้ถูกนมัสการด้วยมือมนุษย์
ราวกับว่าพระองค์ประสงค์สิ& งหนึ& งสิ& งใด
โดยเห็นว่าพระองค์ประทานชีวิต และลม
หายใจ และสิ&งสารพัดแก่คนทั งสิ น
,@ และได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชนชาติจาก
สายเลือดอันเดียวกันเพื& อให้อาศัยอยู่
ตลอดทั&วพื นแผ่นดินโลก และได้ทรงกาํ
หนดเวลาทั งหลายไว้ล่วงหน้า และบรรดา
เขตแดนแห่งที&อยู่อาศัยของพวกเขา
,B เพื&อพวกเขาจะแสวงหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า ถ้าบางทีพวกเขาจะคลาํหาพระองค์
และพบพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรง
อยู่ห่างไกลจากทุกคนในพวกเราเลย
,C ด้วยว่า ‘ในพระองค์ พวกเรามีชีวิต
และไหวตัว และเป็นอยู่’ ตามที&กวีบางคน
ในพวกท่านได้กล่าวเช่นกันว่า ‘ด้วยว่า
พวกเราเป็นเชื อสายของพระองค์เช่นกัน’
,F ดังนั น เนื& องด้วยที& เราทั งหลายเป็น
เชื อสายของพระเจ้ าแล้ว พวกเราจึ ง
ไม่ควรคิดว่าความเป็นพระเจ้านั นเป็น
เหมือนทองคาํ หรือเงิน หรือหิน ซึ&งได้
ถูกแกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของ
มนุษย์
6H และวันเวลาแห่งการขาดความรู้ นี 
พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย แต่บัดนี ทรง
บัญชามนุษย์ทุกคนทั&วทุกแห่งให้กลับใจ
เสยีใหม่
6� เพราะพระองค์ได้ทรงกาํหนดวันหนึ&ง
ไว้ ซึ& งในวันนั นพระองค์จะทรงพิพากษา
โลกในความชอบธรรม โดยท่านองค์นั น

ซึ& งพระองค์ได้ทรงตั งไว้ เกี&ยวกับเรื& องนี 
พระองค์ได้ให้ความมั&นใจกับทุกคนแล้ว
ในการที&พระองค์ได้โปรดให้ท่านองค์นั น
เป็นขึ นมาจากความตาย”
6, และเมื& อคนทั งหลายได้ยินเรื& องการ
เป็นขึ นมาจากความตายแล้ว บางคนก็
เยาะเย้ย และคนอื&น ๆ กล่าวว่า “พวกเรา
จะฟังท่านอีกในเรื&องนี ”
66 ดังนั นเปาโลจึงออกไปจากท่ามกลาง
พวกเขา
6: แต่ชายบางคนได้เกาะติดอยู่กับท่าน
และได้เชื& อ ซึ& งในท่ามกลางพวกเขามี
ดิโอนิสิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส
กับหญิงคนหนึ&งชื&อดามาริส และคนอื&น ๆ
กับพวกเขา

บทที� �B
เปาโลกบัอาควิลลาและ
ปริสสิลลาที�เมืองโครินธ์

� และหลังจากสิ&งเหล่านี  เปาโลได้ออก
จากกรุงเอเธนส ์และมายังเมืองโครินธ์
, และได้พบยิวคนหนึ&งชื&อ อาควิลลา ซึ&ง
เกิดในแคว้นปอนทสั เมื&อเรว็ ๆ นี ได้มา
จากประเทศอิตาลี พร้อมกับภรรยาของ
เขาชื&อ ปริสสลิลา (เพราะว่าคลาวดิอัสได้
มีรับสั& งให้พวกยิวทุกคนออกไปจากกรุง
โรม) และได้มาหาคนทั งสองนั น
6 และเพราะว่าท่านมีอาชีพอย่างเดียวกัน
กับเขาทั งสอง ท่านจึงได้อาศัยอยู่กับเขา
ทั งสอง และทาํงาน เพราะโดยอาชีพของ
พวกเขา พวกเขาเป็นช่างทาํเตน็ทด้์วยกัน
: และท่านได้ให้เหตุผลในธรรมศาลาทุก

กิจการ �B-�C
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วันสะบาโต และได้โน้มน้าวทั งพวกยิวและ
พวกกรีก
= และเมื& อสิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้น
มาซิโดเนียแล้ว เปาโลถูกบีบคั นในจิต
วิญญาณ และเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระ
เยซูทรงเป็นพระคริสต์
@ และเมื&อคนเหล่านั นต่อต้านตัวเอง และ
หมิ&นประมาท ท่านกส็ะบัดเสื อผ้าของตน
และกล่าวแก่พวกเขาว่า “เลือดของท่าน
ทั งหลายจงตกอยู่บนศีรษะของพวกท่าน
เองเถิด ข้าพเจ้ากส็ะอาดแล้ว ตั งแต่นี ไป
ข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ”
B และท่านจึงออกจากที&นั&น และเข้าไปใน
บ้านของชายคนหนึ&งชื&อ ยุสทัส ผู้หนึ&งที&
นมัสการพระเจ้า ผู้ซึ&งบ้านของเขาอยู่ติด
กับธรรมศาลา
C และคริสปัส ผู้เป็นหัวหน้านายธรรม-
ศาลาได้เชื& อในองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อม
กับทั งครัวเรือนของท่าน และชาวโครินธ์
หลายคนเมื& อได้ฟังแล้วก็ได้ เชื& อและรับ
บัพติศมา
F แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโล
ในเวลากลางคืนโดยทางนิมิตว่า “อย่า
กลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป และเจ้าอย่านิ&ง
เสยี
�H เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และจะไม่มี
ผู้ หนึ& งผู้ ใดต่อสู้ กับเจ้ าเพื& อทาํ ร้ ายเจ้ า
เพราะว่าเรามีคนจาํนวนมากในเมืองนี ”
�� และท่านอยู่ที&นั&นต่อไปเป็นเวลาหนึ&งปี
กับหกเดือน โดยสั&งสอนพระวจนะของ
พระเจ้าในท่ามกลางพวกเขา

ผูสํ้าเร็จราชการของโรมปฏิเสธ
ขอ้เรียกรอ้งของพวกยิวที�ต่อตา้นเปาโล
�, และเมื& อกัลลิโอเป็นผู้สาํเร็จราชการ
แห่งแคว้นอาคายา พวกยิวได้พร้อมใจกัน
ก่อการจลาจลต่อต้านเปาโล และพาท่าน
มายังบัลลังก์พิพากษา
�6 โดยกล่าวว่า “คนนี ชักชวนคนทั ง
หลายให้นมัสการพระเจ้าในทางที& ขัดต่อ
พระราชบัญญัติ”
�: และเมื& อเปาโลกาํลังจะอ้าปากพูด
กัลลิโอกก็ล่าวแก่พวกยิวว่า “ถ้าเป็นเรื&อง
ของการกระทาํผิดหรือความชั& วช้า โอ
ท่านทั งหลาย พวกยิว มีเหตุผลที&เราควร
จะอดทนกับพวกท่าน
�= แต่ถ้าเป็นเรื&องของบรรดาถ้อยคาํกับ
ชื& อต่าง ๆ และของพระราชบัญญัติของ
พวกท่านแล้ว ท่านทั งหลายจงวินิจฉัยกัน
เองเถิด เพราะเราจะไม่เป็นผู้พิพากษา
ของเรื&องเช่นนี ”
�@ และท่านจึงไล่พวกเขาไปจากบัลลังก์
พิพากษา
�B แล้วชาติกรีกทุกคนจึงจับโสสเธเนส ผู้
เป็นหัวหน้านายธรรมศาลา และทุบตีเขา
ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษา และกัลลิโอไม่
สนใจสิ&งเหล่านั นเลย

เปาโลไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
โดยผ่านเมืองเอเฟซสัและเมืองซีซารียา
�C และเปาโล หลังจากเหตุการณ์นี ได้รอ
อยู่ที&นั&นสกัพักใหญ่ ๆ และท่านจึงลาพวก
พี& น้อง และแล่นเรือจากที&นั&นไปยังแคว้น
ซีเรีย และพร้อมกับท่านมีปริสสิลลากับ

กิจการ �C
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อาควิลลา โดยได้โกนศีรษะของท่านใน
เมืองเคนเครีย เพราะท่านได้ปฏิญาณตัว
ไว้
�F และท่านมายังเมืองเอเฟซัส และได้ละ
ปริสสิลลากับอาควิลลาไว้ที& นั&น แต่ท่าน
เองได้เข้าไปในธรรมศาลา และให้เหตุผล
กับพวกยิว
,H เมื&อคนเหล่านั นขอให้ท่านอยู่กับพวก
เขาต่อไป ท่านกไ็ม่ยอม
,� แต่ได้ลาพวกเขาไป โดยกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าจะต้องรักษาเทศกาลเลี ยงนี ที&จะ
มาถึงในกรุงเยรูซาเลม็โดยทุกวิถีทาง แต่
ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทั งหลายอีก ถ้า
เป็นที&ชอบพระทัยพระเจ้า” และท่านได้
แล่นเรือจากเมืองเอเฟซัส
,, และเมื& อท่านได้มาถึงเมืองซีซารียา
และได้ขึ นไป และคาํนับคริสตจักรแล้ว
ท่านกล็งไปยังเมืองอันทโิอก
,6 และหลังจากท่านได้ใช้เวลาอยู่ที& นั&น
หน่อยหนึ&ง ท่านกจ็ากไป และไปตลอดทั&ว
แว่นแคว้นกาลาเทียและแคว้นฟรีเจียตาม
ลาํดับ โดยช่วยชูกาํลังพวกสาวกทุกคน

อปอลโล
ที�เมืองเอเฟซสั

,: และมียิวคนหนึ&งชื&อ อปอลโล ซึ&งเกิด
ที& เมืองอเล็กซานเดรีย เป็นคนมีโวหารดี
และชาํนาญมากในทางพระคัมภีร์ ได้มา
ยังเมืองเอเฟซัส
,= คนนี ได้รับการสั&งสอนในทางขององค์
พระผู้เป็นเจ้า และโดยมีความกระตือรือ
ร้นในจิตวิญญาณ ท่านกล่าวและสั&งสอน

อย่างขยันขันแขง็เรื&องสิ&งต่าง ๆ ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า โดยรู้ จักบัพติศมาของ
ยอห์นเท่านั น
,@ และท่านได้ตั งต้นกล่าวโดยใจกล้าใน
ธรรมศาลา ผู้ซึ& งเมื& ออาควิลลากับปริส-
สิลลาได้ฟังแล้ว เขาทั งสองจึงรับท่านมา
ยังพวกเขา และอธิบายอย่างละเอียดแก่
ท่านถึงทางของพระเจ้าให้สมบูรณ์ยิ&งขึ น
,B และเมื& อท่านใคร่จะผ่านไปยังแคว้น
อาคายา พวกพี&น้องกเ็ขียนจดหมาย โดย
เตือนสติพวกสาวกให้รับรองท่านไว้ ผู้ซึ&ง
เมื&อท่านมาถึงแล้ว ได้ช่วยคนทั งหลายซึ&ง
ได้เชื& อแล้วโดยทางพระคุณนั นอย่างมาก
มาย
,C เพราะท่านได้ชักจูงพวกยิวอย่างเปี& ยม
ด้วยฤทธิ4 และต่อหน้าคนทั งหลาย และสาํ
แดงโดยทางพระคัมภีร์ให้เห็นว่า พระเยซู
ทรงเป็นพระคริสต์

บทที� �C
เปาโลสอนผูที้�เชื�อที�เมืองเอเฟซสั

� และต่อมา ขณะที&อปอลโลอยู่ที& เมือง
โครินธ์นั น เมื&อเปาโลได้ผ่านไปตามแว่น
แคว้นฝ่ายเหนือแล้ว กม็ายังเมืองเอเฟซัส
และเมื&อพบสาวกบางคน
, ท่านกก็ล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ4แล้วตั งแต่ท่านทั ง
หลายได้เชื& อนั นใช่ไหม” และพวกเขา
กล่าวกับท่านว่า “พวกเรายังไม่เคยได้ยิน
ด้วยซํ า ว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ4 ใดบ้าง
หรือไม่”
6 และท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “ถ้าอย่าง

กิจการ �C-�F

(,�) กจ �F:,�; � คร ::�F (,,) กจ C::H (,6) กจ �::,,; กท �:, (,:) กจ �F:�; � คร �:�,; �@:�,
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นั นพวกท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่า”
และพวกเขากล่าวว่า “บัพติศมาของ
ยอห์น”
: แล้วเปาโลกล่าวว่า “แท้จริง ยอห์นให้
รับบัพติศมาด้วยบัพติศมาแห่งการกลับ
ใจใหม่ โดยกล่าวแก่ประชาชนว่า พวกเขา
ควรเชื& อในพระองค์ ผู้ ซึ& งจะเสด็จมาภาย
หลังท่าน นั&นคือบนพระเยซูคริสต์”
= เมื& อพวกเขาได้ยินสิ&งนี  พวกเขากรั็บ
บัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า
@ และเมื& อเปาโลได้วางมือของท่านบน
พวกเขาแล้ว พระวิญญาณบริสทุธิ4กเ็สดจ็
ลงมาบนพวกเขา และพวกเขาได้พูดด้วย
ภาษาต่าง ๆ และได้พยากรณ์
B และบรรดาผู้ชายเหล่านั นมีประมาณ
สบิสองคน

ข่าวประเสริฐของเปาโล
ไดแ้พร่กระจายตลอดทั �วแควน้เอเชีย

C และท่านได้เข้าไปในธรรมศาลา และ
กล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือน โดย
โต้เถียงและชักชวนในสิ&งต่าง ๆ เกี&ยวกับ
อาณาจักรของพระเจ้า
F แต่เมื&อหลายคนมีใจแขง็กระด้าง และ
ไม่เชื&อ แต่พูดอย่างชั&วร้ายเรื&องทางนั นต่อ
หน้าชุมนุมชน ท่านจึงออกไปจากพวกเขา
และแยกพวกสาวกไว้ โดยโต้เถียงกันทุก
วันในโรงเรียนของท่านผู้หนึ&งชื&อ ทรัีนนัส
�H และสิ&งนี ได้กระทาํต่อเนื& องเป็นเวลา
สองปี จนกระทั&งทุกคนซึ& งอาศัยอยู่ใน
แคว้นเอเชียได้ยินพระวจนะของพระเยซู
เจ้า ทั งพวกยิวและพวกกรีก

เปาโลกระทําการอศัจรรยพิ์เศษ
�� และพระเจ้าได้ทรงกระทาํบรรดาการ
อัศจรรย์พิเศษโดยมือของเปาโล
�, จนได้นาํเอาผ้าเช็ดหน้าหรือผ้ากัน
เปื อนจากร่างกายของท่านมายังคนป่วย
ทั งหลาย และโรคต่าง ๆ นั นได้ออกไป
จากพวกเขา และพวกวิญญาณชั&วร้ายก็
ออกจากคนเหล่านั น
�6 แล้วบางคนในพวกยิวที&พเนจรไป ผู้
เป็นพวกหมอผี ได้ตัดสินใจเองที&จะร้อง
ออกพระนามของพระเยซูเจ้าต่อคนเหล่า
นั นซึ&งมีพวกวิญญาณชั&วร้าย โดยกล่าวว่า
“พวกเราสั&งเจ้าทั งหลายโดยพระเยซูผู้ซึ& ง
เปาโลประกาศนั น”
�: และมีบุตรชายเจด็คนของคนหนึ&งชื&อ
เสวา เป็นคนยิว และเป็นปุโรหิตใหญ่ ซึ&ง
ได้กระทาํอย่างนั น
�= และวิญญาณชั&วร้ายนั นจึงตอบ และ
กล่าวว่า “พระเยซู ข้ารู้ จัก และเปาโล ข้าก็
รู้ จัก แต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า”
�@ และคนที&มีวิญญาณชั&วร้ายสงิอยู่นั นก็
กระโดดใส่คนเหล่านั น และเอาชนะพวก
เขา และมีชัยต่อพวกเขา จนคนเหล่านั น
ได้หนีออกไปจากบ้านหลังนั น ทั งเปลือย
กายและบาดเจบ็
�B และสิ&งนี ได้เป็นที&ทราบแก่พวกยิวและ
พวกกรีกทุกคนที&อาศัยอยู่ที&เมืองเอเฟซัส
ด้วย และความเกรงกลัวได้ตกอยู่บนพวก
เขาทุกคน และพระนามของพระเยซูเจ้า
ได้รับการยกย่อง
�C และหลายคนที&เชื&อได้มา และสารภาพ

กิจการ �F

(:) มธ 6:��; มก �:: (=) มธ ,C:�F; กจ C:�, (@) มก �@:�B; กจ ,:: (C) กจ �:6
(F) กจ F:,; , ทธ �:�= (�H) กจ �F:C (��) มก �@:,H; กจ �::6 (�,) , พกษ ::,F
(�6) มธ �,:,B; มก F:6C; ลก F::F (�B) ลก �:@=; กจ ,::6; =:=, �� (�C) มธ 6:@

 44_act.pub 
 page 49

 Monday, April 17, 2023 16:02 



หน้า 2463

และแสดงการกระทาํทั งหลายของพวกเขา
ให้เห็น
�F และหลายคนในพวกเขาซึ& งใช้ไสย-
ศาสตร์ได้เอาหนังสือทั งหลายของตนมา
รวบรวมกัน และเผาพวกมันเสียต่อหน้า
ทุกคน และพวกเขาได้นับราคาของหนัง
สือเหล่านั น และพบว่าเป็นราคาห้าหมื&น
เหรียญเงิน
,H ดังนั น พระวจนะของพระเจ้าจึงเจริญ
ขึ นอย่างมากมายและมีชัย
,� หลังจากสิ&งเหล่านี จบลงแล้ว เปาโลได้
ตั งใจในจิตวิญญาณว่า เมื&อท่านได้ผ่านไป
ทั&วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคายาแล้ว
จะไปยังกรุงเยรูซาเลม็ โดยกล่าวว่า “หลัง
จากข้าพเจ้าไปที& นั&นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้อง
ไปเห็นกรุงโรมด้วย”
,, ท่านจึงส่งสองคนของคนเหล่านั นที&
ปรนนิบัติท่าน คือทโิมธีกับเอรัสทสั ไปยัง
แคว้นมาซิโดเนีย แต่ท่านเองกพั็กอยู่ใน
แคว้นเอเชียหน่อยหนึ&ง

ผูทํ้ารูปเคารพ
ก่อใหเ้กิดการจลาจล

,6 และในเวลาเดียวกันนั นการวุ่นวายไม่
น้อยเกิดขึ นเกี&ยวกับทางนั น
,: ด้วยว่ามีชายคนหนึ&งชื& อ เดเมตริอัส
เป็นช่างเงิน ซึ&งได้ทาํศาลเจ้าทั งหลายด้วย
เงินสาํหรับพระไดอาน่า ซึ&งได้นาํกาํไรไม่
น้อยมายังพวกช่างนั น
,= ผู้ซึ&งเดเมตริอัสเรียกให้มาประชุมกัน
พร้อมกับพวกคนงานที&มีอาชีพคล้ายกัน
และกล่าวว่า “ท่านทั งหลาย พวกท่าน

ทราบอยู่ ว่ าด้ วยอาชีพนี พวกเราได้ รับ
ทรัพย์สนิของพวกเรา
,@ ยิ&งกว่านั นท่านทั งหลายกเ็ห็นและได้
ยินว่า ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมือง
เดียว แต่เกือบตลอดทั&วแคว้นเอเชีย
เปาโลคนนี ได้ชักชวนและหันคนเป็นอัน
มากไปเสีย โดยกล่าวว่าสิ&งเหล่านั นที&ทาํ
ด้วยมือมนุษย์นั นไม่ใช่พระ
,B ดังนั นไม่เพียงแต่อาชีพของพวกเรา
เท่านั นที&ตกอยู่ในอันตรายที&จะสูญสิ นไป
แต่พระวิหารของพระแม่ไดอาน่าผู้ ยิ& ง
ใหญ่จะเป็นที& เหยียดหยามด้วย และ
ความสง่างามแห่งพระนางนั นจะเสื&อมลง
ไป ผู้ซึ&งบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิ นทั ง
โลกนมัสการอยู่”
,C และเมื& อคนทั งหลายได้ยินถ้อยคาํ
เหล่านี  พวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธ
แค้น และร้องออก โดยกล่าวว่า “พระ
ไดอาน่าของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่”
,F และทั&วทั งเมืองกเ็ตม็ไปด้วยความสบั
สน และเมื&อได้จับกายอัสกับอาริสทารคัส
ชาวมาซิโดเนีย ผู้เป็นเพื& อนเดินทางของ
เปาโล พวกเขาพร้อมใจกันรุดเข้าไปใน
โรงมหรสพ
6H และเมื&อเปาโลใคร่จะเข้าไปยังประชา
ชน พวกสาวกกไ็ม่ยอมให้ท่านเข้าไป
6� และบางคนในพวกเจ้านายที&ประจาํ
แคว้นเอเชีย ผู้ซึ&งเป็นสหายของเปาโล ได้
ส่งคนไปถึงท่าน โดยวิงวอนท่านไม่ให้
เสี&ยงเอาตัวเข้าไปในโรงมหรสพ
6, เหตุฉะนั นบางคนจึงได้ร้องอย่างหนึ&ง

กิจการ �F
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และบางคนได้ร้องอีกอย่างหนึ&ง เพราะว่า
ที&ประชุมนั นสับสนมาก และคนโดยมาก
ไม่ทราบว่าพวกเขาประชุมกันด้วยเรื& อง
อะไร
66 และพวกเขาได้ลากอเล็กซานเดอร์
ออกมาจากหมู่ประชาชน โดยพวกยิวพา
เขาไปข้างหน้า และอเลก็ซานเดอร์ได้โบก
มือ และใคร่จะกล่าวคาํแก้ต่างของเขาแก่
ประชาชน
6: แต่เมื& อคนทั งหลายทราบว่าเขาเป็น
คนยิว พวกเขาทุกคนกส่็งเสียงพร้อมกัน
อยู่ประมาณสองชั&วโมง โดยร้องออกมาว่า
“พระไดอาน่าของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่”
6= และเมื& อเจ้าหน้าที&ทะเบียนของเมือง
นั นได้ทาํให้ประชาชนสงบลงแล้ว เขาก็
กล่าวว่า “ท่านทั งหลาย ชาวเอเฟซัส มีผู้
ใดบ้างที&ไม่ทราบว่า เมืองของชาวเอเฟซัส
นี เป็นผู้นมัสการพระแม่ไดอาน่าผู้ยิ&งใหญ่
และนมัสการรูปจาํลองซึ& งตกลงมาจาก
เทพจูปิเตอร์
6@ ดังนั นเมื& อเห็นว่าสิ&งเหล่านี ถูกกล่าว
หาไม่ได้แล้ว ท่านทั งหลายควรจะนิ&งสงบ
และไม่ทาํอะไรวู่วามไป
6B เพราะท่านทั งหลายได้พาคนเหล่านี มา
ที& นี&  ผู้ซึ& งไม่ได้เป็นคนปล้นพระวิหารทั ง
หลายหรือเป็นคนหมิ& นประมาทพระแม่
ของพวกท่าน
6C เหตุฉะนั น ถ้าเดเมตริอัสกับพวกช่าง
ซึ&งอยู่กับเขา เป็นความกับผู้ใด โอกาสที&
จะว่าความกม็ี และพวกผู้พิพากษากม็ี จง
ให้พวกเขามาฟ้องกันเถิด

6F แต่ถ้าท่านทั งหลายสอบถามสิ&งใดที&
เกี&ยวข้องกับเรื&องอื&น ๆ กจ็งให้ตัดสินชี 
ขาดกันในที&ประชุมตามกฎหมาย
:H ด้วยว่าพวกเราตกอยู่ในอันตรายที&จะ
ถูกฟ้องเรื& องการโกลาหลของวันนี  โดย
ไม่มีสาเหตุที& พวกเราจะให้การเรื& องการ
โกลาหลนี ได้”
:� และเมื&อเขากล่าวอย่างนั นแล้ว เขาจึง
ให้เลิกชุมนุม

บทที� 5D
เปาโลกลบัไปที�แควน้มาซิโดเนีย

� และหลังจากการโกลาหลนั นสงบแล้ว
เปาโลจึงเรียกพวกสาวกให้มาหาท่าน และ
กอดพวกเขา และจากไปเพื& อเข้าไปใน
แคว้นมาซิโดเนีย
, และเมื& อท่านได้ข้ามที& เหล่านั นไปแล้ว
และได้ให้การเตือนสติมากแก่พวกเขา
แล้ว ท่านกม็ายังประเทศกรีก
6 และพักอยู่ที& นั&นเป็นเวลาสามเดือน
และเมื& อพวกยิวได้คิดปองร้ายต่อท่ าน
ขณะที& ท่ านจวนจะแล่นเรือไปยังแคว้น
ซีเรีย ท่านจึงตั งใจที&จะกลับไปผ่านทาง
แคว้นมาซิโดเนีย
: และพวกคนที& เข้าไปในแคว้นเอเชีย
พร้อมกับท่าน คือโสปาเทอร์ชาวเมือง
เบโรอา และในพวกชาวเมืองเธสะโลนิกา
มี อาริสทารคัสกับเสคุนดัส และกายอัส
ชาวเมืองเดอร์บี และทิโมธี และของ
แคว้นเอเชียมี ทคีิกัสกับโตรฟีมัส
= คนเหล่านี ได้เดินทางล่วงหน้าไปคอย
พวกเราอยู่ที&เมืองโตรอัสก่อน

กิจการ �F-,H

(66) กจ �,:�B; � ทธ �:,H; , ทธ ::�: (�) � คร �@:=; � ทธ �:6
(,) กจ �B:�=; �C:� (6) กจ F:,6; ,6:�,; , คร ��:,@
(:) กจ �@:�; อฟ @:,�; คส ::B (=) , คร ,:�,; , ทธ ::�6
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เปาโลไปที�เมืองโตรอสั
@ และพวกเราได้แล่นเรือออกจากเมือง
ฟีลิปปี หลังจากวันเทศกาลขนมปังไร้เชื อ
ล่วงไปแล้ว และมายังพวกเขาที& เมือง
โตรอัสในห้าวัน ซึ&งพวกเรายับยั งอยู่ที&นั&น
เป็นเวลาเจด็วัน
B และในวันต้นสปัดาห์ เมื&อพวกสาวกมา
ร่วมประชุมกันเพื& อหักขนมปัง เปาโลก็
เทศนาแก่พวกเขา โดยพร้อมที&จะจากไป
ในวันรุ่งขึ น และทาํการกล่าวของท่านต่อ
ไปจนถึงเที&ยงคืน
C และมีตะเกียงหลายดวงในห้องชั นบน
ซึ&งเป็นที&ที&พวกเขาประชุมกันนั น
F และชายหนุ่มคนหนึ&งนั&งอยู่ในหน้าต่าง
ชื&อ ยุทกิัส ซึ&งหลับสนิท และขณะที&เปาโล
กาํลังเทศนาเป็นเวลานานอยู่ เขากผ็ลอ็ย
หลับ และร่วงลงมาจากชั นที&สาม และเมื&อ
ถูกนาํตัวขึ นกต็ายเสยีแล้ว
�H และเปาโลได้ลงไป และทรุดลงบนตัว
เขา และเมื&อกอดเขาแล้วกก็ล่าวว่า “พวก
ท่านอย่าตกใจเลย ด้วยว่าชีวิตของเขายัง
อยู่ในตัวเขา”
�� เหตุฉะนั นเมื&อท่านขึ นไปอีก และได้
หักขนมปังและรับประทานแล้ว และ
สนทนาอีกช้านานจนกระทั&งรุ่ งเช้า แล้ว
ท่านได้จากไป
�, และคนทั งหลายได้พาคนหนุ่มผู้ยัง
เป็นอยู่มา และได้รับการปลอบประโลมใจ
ไม่น้อย

การเดินทางโดยเรือไปที�เมืองมิเลทสั
�6 และพวกเราก็ลงเรือก่อน และแล่น

เรือไปยังเมืองอัสโสส โดยตั งใจว่าจะรับ
เปาโลขึ นเรือที& นั&น ด้วยว่าท่านได้นัดไว้
อย่างนั น โดยท่านหมายว่าจะเดินเท้าไป
�: และเมื& อท่านพบกับพวกเราที& เมือง
อัสโสส พวกเรากรั็บท่านขึ นเรือ และมายัง
เมืองมิทเิลนี
�= และพวกเราแล่นเรือจากที&นั&น และวัน
ต่อมากม็ายังที&ตรงข้ามเกาะคิโอส และวัน
ต่อมาพวกเรากม็าถึงเกาะสามอส และ
หยุดพักที& โตรกิเลียม และวันต่อมาพวก
เรากม็าถึงเมืองมิเลทสั
�@ ด้วยว่าเปาโลได้ตั งใจว่า จะแล่นเรือ
เลยเมืองเอเฟซัสไป เพราะท่านไม่อยาก
ค้างอยู่นานในแคว้นเอเชีย ด้วยว่าท่านรีบ
เร่ง ถ้าเป็นได้สาํหรับท่าน ที&จะอยู่ที&กรุง
เยรูซาเลม็ในวันเทศกาลเพน็เทคอสต์

พวกผูป้กครองคริสตจักรที�เมือง
เอเฟซสัมาพบกนัเพื�อที�จะฟังเปาโล

�B และจากเมืองมิเลทสั ท่านส่งคนไปยัง
เมืองเอเฟซัส และเชิญพวกผู้ปกครองของ
คริสตจักรนั นมา
�C และเมื& อเขาทั งหลายมาถึงท่านแล้ว
ท่านได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่านทั งหลาย
ทราบอยู่แล้วว่า ตั งแต่วันแรกที&ข้าพเจ้าได้
เข้ามาในแคว้นเอเชีย ข้าพเจ้าได้ประพฤติ
ตามลักษณะอะไรกับพวกท่านทุกเวลา
�F โดยรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความ
ถ่อมใจทุกอย่าง และด้วยนํ าตาไหลเป็น
อันมาก และด้วยการถูกทดลองต่าง ๆ ซึ&ง
ได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยการคิดปองร้าย
ของพวกยิว

กิจการ ,H

(@) อพย �,:�:; กจ �@:C (B) กจ ,::,; � คร �H:�@; วว �:�H
(C) กจ �:�6 (�H) � พกษ �B:,�; , พกษ ::6:
(�@) กจ ,:�; �C:,�; �F:,�; ,�::; ,::�B; � คร �@:C (�C) กจ �C:�F; �F:�, �H (�F) กจ ,H:6
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,H และว่าข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนสิ&งหนึ&งสิ&ง
ใดไว้ซึ&งเป็นคุณประโยชน์แก่พวกท่าน แต่
ได้แสดงให้พวกท่านเห็น และได้สั&งสอน
พวกท่านต่อหน้าคนทั งปวงและตามบ้าน
,� โดยเป็นพยานทั งแก่พวกยิวและแก่
พวกกรีกด้วย เรื&องการกลับใจเสยีใหม่มา
หาพระเจ้า และความเชื& อที&มีต่อพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
,, และบัดนี  ดูเถิด ข้าพเจ้าจะไปยังกรุง
เยรูซาเล็มโดยถูกผูกมัดในจิตวิญญาณ
โดยไม่ทราบสิ&งต่าง ๆ ที&จะบังเกิดแก่ข้าพ
เจ้าที&นั&น
,6 ยกเว้นที&พระวิญญาณบริสทุธิ4ทรงเป็น
พยานในทุกนคร โดยตรัสว่า บรรดา
เครื&องพันธนาการและความยากลาํบากทั ง
หลายรอคอยข้าพเจ้าอยู่
,: แต่สิ&งเหล่านี ไม่ทาํให้ข้าพเจ้าหวาด
หวั&นเลย และข้าพเจ้าไม่นับว่าชีวิตของ
ข้าพเจ้าเป็นสิ& งประเสริฐแก่ข้าพเจ้าด้วย
เพื& อข้าพเจ้าจะทาํการวิ& งแข่งของข้าพเจ้า
ให้สาํเร็จด้วยความปีติยินดี และทาํการ
รับใช้นั นให้สาํเร็จ ซึ& งข้าพเจ้าได้รับจาก
พระเยซูเจ้า เพื&อที&จะเป็นพยานถึงข่าวประ
เสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า
,= และบัดนี  ดูเถิด ข้าพเจ้าทราบว่าพวก
ท่านทุกคน ผู้ซึ& งในท่ามกลางพวกท่าน
ข้าพเจ้าได้เที& ยวป่าวประกาศอาณาจักร
ของพระเจ้านั น จะไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้า
อีกต่อไป
,@ เหตุฉะนั น ข้าพเจ้าจึงขอให้พวกท่าน
เป็นพยานวันนี ว่า ข้าพเจ้าบริสุทธิ4จาก

โลหิตของมนุษย์ทุกคน
,B เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้หลบเลี&ยงที&จะ
ประกาศพระดาํริทั งสิ นของพระเจ้าแก่
ท่านทั งหลาย
,C เพราะฉะนั นท่านทั งหลายจงระวังตัว
ให้ดี และจงรักษาฝูงแกะทั งหมดไว้ ผู้ซึ&ง
พระวิญญาณบริสุทธิ4ได้ทรงตั งพวกท่านไว้
ให้เป็นบรรดาผู้ดูแล เพื&อที&จะบาํรุงเลี ยง
คริสตจักรของพระเจ้า ซึ&งพระองค์ได้ทรง
ไถ่ไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง
,F ด้วยว่าข้าพเจ้าทราบสิ&งนี ว่า หลังจาก
การจากไปของข้าพเจ้านั น บรรดาสนัุขป่า
ที& ร้ายกาจจะเข้ามาในท่ามกลางพวกท่าน
โดยไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย
6H และจากพวกท่านเองด้วย จะมีบางคน
ขึ นมา โดยกล่าวสิ&งต่าง ๆ ที&ออกนอกลู่
นอกทาง เพื& อจะชักจูงพวกสาวกให้ตาม
พวกเขาไป
6� เหตุฉะนั นจงระวังระไวและจาํไว้ว่า
ตลอดเวลาสามปี ข้าพเจ้ามิได้หยุดหย่อน
ที&จะเตือนทุกคนทั งกลางคืนและกลางวัน
ด้วยนํ าตาไหล
6, และบัดนี  พี&น้องทั งหลาย ข้าพเจ้าขอ
ฝากพวกท่านไว้กับพระเจ้า และกับพระ
ดาํรัสแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ&งมีฤทธิ4
สามารถก่อสร้างพวกท่านขึ นได้ และที&จะ
ให้พวกท่านมีมรดกในท่ามกลางคนเหล่า
นั นทุกคนผู้ซึ&งถูกแยกตั งไว้
66 ข้าพเจ้ามิได้โลภเงิน หรือทองคาํ หรือ
เสื อผ้าของผู้ใด
6: ใช่แล้ว ท่านทั งหลายทราบว่า มือ

กิจการ ,H

(,H) กจ ,H:,B (,�) มก �:�=; กจ �C:=; �F:�H (,,) กจ �F:,� (,6) กจ ,�::, �� (,:) กจ �:�B; �6:,=
(,@) กจ �C:@; , คร B:, (,B) ลก B:6H (,C) ลก �,:6,; ยน ,�:�= (,F) อสค ,,:,B (6H) � ทธ �:,H
(6�) กจ �F:C (6,) กจ F:6�; อฟ �:�:; คส �:�,; 6:,: (6:) กจ �C:6; � คร ::�,
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เหล่านี ได้จัดหาสิ&งที&จาํเป็นสาํหรับตัวข้าพ
เจ้า และสาํหรับคนทั งหลายที&ได้อยู่กับ
ข้าพเจ้า
6= ข้าพเจ้าได้แสดงสิ&งสารพัดให้พวก
ท่านเห็นแล้วว่า โดยการทาํงานหนักเช่นนี 
พวกท่ านควรจะสนับสนุนคนที& มีกาํ ลั ง
น้อย และให้ระลึกถึงบรรดาพระวจนะของ
พระเยซูเจ้า ซึ&งพระองค์ได้ตรัสว่า ‘การให้
เป็นเหตุให้ได้รับพรยิ&งกว่าการรับ’”
6@ และเมื&อท่านกล่าวอย่างนั นแล้ว ท่านก็
คุกเข่าลง และอธิษฐานกับพวกเขาทุกคน
6B และพวกเขาทุกคนได้ร้องไห้ฟูมฟาย
และกอดคอของเปาโล และจุบท่าน
6C โดยมีความเสยีใจมากที&สดุเพราะเหตุ
บรรดาถ้อยคาํซึ&งท่านกล่าวไว้ว่า พวกเขา
จะไม่เห็นหน้าของท่านอีกต่อไป และพวก
เขากพ็าท่านไปส่งที&เรือ

บทที� 5�
พระวิญญาณบริสุทธิ& หา้มเปาโล

ไม่ใหไ้ปยงักรุงเยรูซาเล็ม
� และต่อมา หลังจากพวกเราไปจากพวก
เขา และได้แล่นเรือแล้ว พวกเรากมุ่็งตรง
สู่เกาะโขส และวันต่อมากม็าถึงเกาะโรดส์
และจากที&นั&นกม็ายังเมืองปาทารา
, และเมื& อพบเรือลาํหนึ&งที&จะแล่นไปยัง
เมืองฟินิเซีย พวกเราจึงลงเรือลาํนั น และ
แล่นไป
6 บัดนี เมื&อพวกเราได้แลเห็นเกาะไซปรัส
แล้ว พวกเรากผ่็านเกาะนั นไปข้างซ้ายมือ
และแล่นไปยังแคว้นซีเรีย และจอดเรือที&
เมืองไทระ เพราะที&นั&นเรือจะต้องเอาของ

บรรทุกของมันขึ นท่า
: และเมื&อพบพวกสาวกแล้ว พวกเราจึง
พักอยู่ที&นั&นเป็นเวลาเจด็วัน ผู้ซึ&งได้กล่าว
กับเปาโลโดยทางพระวิญญาณว่า ท่านไม่
ควรขึ นไปยังกรุงเยรูซาเลม็
= และเมื&อพวกเราอยู่ที& นั&นจนครบหลาย
วันแล้ว พวกเราก็จากไปและไปตามทาง
ของพวกเรา และพวกเขาทุกคนส่งพวก
เราไปตามทางของพวกเรา พร้อมกับ
ภรรยาและบุตรทั งหลาย จนกระทั&งพวก
เราออกจากเมือง และเราทั งหลายได้คุก
เข่าลงบนชายฝั&ง และอธิษฐาน
@ และเมื& อพวกเราลาซึ& งกันและกันแล้ว
พวกเรากล็งเรือ และเขาทั งหลายกก็ลับไป
บ้านอีก
B และเมื& อพวกเราเสร็จสิ นการเดินทาง
ของพวกเราจากเมืองไทระแล้ว พวกเราก็
มาถึงเมืองทอเลเมอิส และได้คาํนับพวก
พี& น้อง และพักอยู่กับพวกเขาเป็นเวลา
หนึ&งวัน
C และวันต่อไปพวกเราที&อยู่ในคณะเพื&อน
ร่วมเดินทางของเปาโลกจ็ากไป และมาถึง
เมืองซีซารียา และพวกเราได้เข้าไปใน
บ้านของฟีลิป ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ&ง
เป็นคนหนึ&งในจาํพวกเจด็คนนั น และได้
อาศัยอยู่กับท่าน
F และคนเดียวกันนี มีบุตรสาวสี&คน เป็น
สาวพรหมจารี ซึ&งได้พยากรณ์

ผูพ้ยากรณอ์ากาบสักล่าวยืนยนัถึง
คําตกัเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ&

�H และขณะที&พวกเราพักอยู่ที& นั&นหลาย
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วัน มีผู้พยากรณ์คนหนึ&งลงมาจากแคว้น
ยูเดียชื&อ อากาบัส
�� และเมื& อเขามาถึงพวกเราแล้ว เขาก็
เอาเครื& องคาดเอวของเปาโลไป และผูก
มัดมือและเท้าของตนเอง และกล่าวว่า
“พระวิญญาณบริสทุธิ4ตรัสดังนี ว่า ‘เช่นนี 
แหละ พวกยิวที&กรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัด
คนที&เป็นเจ้าของเครื&องคาดเอวนี  และจะ
มอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ’”
�, และเมื&อพวกเราได้ยินสิ&งเหล่านี  ทั ง
พวกเรากับคนทั งหลายที& เป็นของสถานที&
แห่งนั น จึงอ้อนวอนท่านไม่ให้ขึ นไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็
�6 แล้วเปาโลตอบว่า “ท่านทั งหลาย
หมายความว่าอะไรที& ร้องไห้และทาํให้ใจ
ของข้าพเจ้าชอกชํ า ด้วยว่าข้าพเจ้าพร้อม
แล้วไม่ใช่ที&จะถูกผูกมัดเท่านั น แต่ที&จะ
ตายที& กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่
พระนามของพระเยซูเจ้า”
จากเมืองซีซารียาไปยงักรุงเยรูซาเล็ม

�: และเมื&อท่านไม่ยอมถูกชักชวน พวก
เรากห็ยุด โดยกล่าวว่า “ขอให้เป็นไปตาม
นํ าพระทยัองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด”
�= และหลังจากวันเหล่านั น พวกเรากจ็ัด
แจงบรรดาข้าวของของพวกเรา และขึ นไป
ยังกรุงเยรูซาเลม็
�@ บางคนของพวกสาวกแห่งเมืองซีซา-
รียาก็ได้ไปพร้อมกับพวกเราด้วย และ
พร้อมกับพวกเขา ได้พาคนหนึ& งมาชื& อ
มนาสนั ชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกสงูอายุ
คนหนึ&ง ซึ&งพวกเราจะอาศัยอยู่กับเขา

�B และเมื& อพวกเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว พวกพี& น้องกต้็อนรับพวกเราไว้ด้วย
ความยินดี

เปาโลปฏิญาณตวัไว้
�C และวันต่อมา เปาโลได้เข้าไปหา
ยากอบ พร้อมกับพวกเรา และพวกผู้ปก
ครองทุกคนกอ็ยู่ด้วย
�F และเมื& อเปาโลได้คาํนับท่านเหล่า
นั นแล้ว ท่านได้ประกาศตามลาํดับถึงสิ&ง
ต่าง ๆ ที&พระเจ้าได้โปรดกระทาํในท่าม
กลางคนต่างชาติโดยการรับใช้ของท่าน
,H และเมื& อคนเหล่านั นได้ยินเรื& องนั น
แล้ว พวกเขาก็สรรเสริญองค์พระผู้เป็น
เจ้า และกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านกเ็ห็นอยู่
นะ พี&เอ๋ย ว่ามีพวกยิวหลายพันคนซึ&งเชื&อ
แล้ว และพวกเขาทุกคนมีความกระตือรือ
ร้นเรื&องพระราชบัญญัติ
,� และพวกเขาได้ยินถึงท่านว่า ท่านสั&ง
สอนพวกยิวทุกคนซึ& งอยู่ในท่ามกลางคน
ต่างชาติให้ละทิ งโมเสส โดยกล่าวว่า
พวกเขาไม่ควรให้บุตรทั งหลายของตนเข้า
สหุนัต หรือประพฤติตามธรรมเนียมเหล่า
นั น
,, ฉะนั นสิ&งนี เป็นอย่างไร คนเป็นอัน
มากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทั ง
หลายจะได้ยินว่าท่านมาแล้ว
,6 เหตุฉะนั นจงทาํสิ&งนี ที&พวกเราจะกล่าว
แก่ท่าน คือพวกเรามีชายสี&คนซึ&งได้ปฏิ-
ญาณตัวไว้
,: จงพาคนเหล่านั นไป และชาํระตัวท่าน
เองด้วยกันกับพวกเขา และเสยีเงินพร้อม
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กับพวกเขา เพื& อพวกเขาจะได้โกนศีรษะ
ของตน และทุกคนจะทราบว่าสิ&งเหล่านั น
ที&พวกเขาได้ยินถึงท่านนั น ไร้สาระทั งเพ
แต่ว่าท่านเองดาํเนินชีวิตอย่างมีระเบียบ
และรักษาพระราชบัญญัติอยู่ด้วย
,= เกี&ยวกับคนต่างชาติซึ&งเชื&อแล้ว พวก
เราได้เขียนและสรุปว่า พวกเขาไม่ควรถือ
สิ&งเช่นนั น คือให้พวกเขางดเว้นเสียจาก
การรับประทานสิ&งต่าง ๆ ที& ถูกบูชาแก่
บรรดารูปเคารพ และจากการรับประทาน
เลือด และจากการรับประทานสิ&งทั งหลาย
ที&ถูกรัดคอตาย และจากการล่วงประเวณี”
,@ แล้วเปาโลจึงพาสี&คนนั นไป และวัน
ต่อมา โดยการชาํระตัวเองพร้อมกับพวก
เขา ได้เข้าไปในพระวิหาร เพื& อแสดงถึง
การครบถ้ วนของวันเหล่ านั นแห่ งการ
ชาํระให้บริสุทธิ4  จนกว่าจะนาํเครื& องบูชา
มาถวายเพื&อคนเหล่านั นทุกคน

เปาโลถูกจับในพระวิหาร
โดยพวกยิวที�โกรธแคน้

,B และเมื& อเจ็ดวันนั นใกล้จะสิ นสุดแล้ว
พวกยิวซึ& งมาจากแคว้นเอเชีย เมื& อพวก
เขาเห็นท่านในพระวิหาร จึงยุยงบรรดา
ประชาชน และลงมือจับท่าน
,C โดยร้องออกมาว่า “คนอิสราเอลทั ง
หลายเอ๋ย จงช่วยกันเถิด คนนี เป็นผู้ที&สั&ง
สอนคนทั งปวงในทุกแห่งหนให้ต่อต้าน
ประชากร และพระราชบัญญัติ และสถาน
ที&แห่งนี  และยิ&งกว่านั นอีกได้พาพวกชาว
กรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย และได้ทาํให้
สถานที&บริสทุธิ4นี เป็นมลทนิ”

,F (เพราะก่อนหน้านั น พวกเขาได้เห็น
ท่านในกรุงนั น พร้อมกับโตรฟีมัสชาว
เมืองเอเฟซัส ผู้ซึ& งพวกเขาคิดเอาเองว่า
เปาโลได้พาเข้ามาในพระวิหาร)
6H และคนทั งกรุงนั นกลุ็กฮือ และประชา
ชนได้วิ&งเข้าไปรวมกัน และพวกเขาได้จับ
เปาโล และลากท่านออกจากพระวิหาร
และโดยทนัทีทนัใดประตูเหล่านั นกถู็กปิด
เสยี
6� และขณะที&พวกเขากาํลังจะฆ่าท่าน
ข่าวนั นกม็าถึงนายพันกองทัพว่า กรุง
เยรูซาเลม็ทั งหมดอยู่ในความโกลาหล
6, ผู้ซึ&ง ในทนัใดนั น ได้คุมพวกทหารกับ
พวกนายร้อย และวิ&งลงไปยังคนทั งปวง
และเมื& อเขาทั งหลายเห็นนายพันกับพวก
ทหารมา เขาทั งหลายจึงหยุดทุบตีเปาโล
นายพนัชนชาติโรมล่ามเปาโลไวด้ว้ยโซ่
66 แล้วนายพันได้เข้ามาใกล้ และจับท่าน
และสั&งให้ท่านถูกล่ามด้วยโซ่สองเส้น และ
ถามว่าท่านเป็นใคร และท่านได้ทาํอะไร
บ้าง
6: และบางคนร้องว่าอย่างนี  บางคนว่า
อย่างนั น ในท่ามกลางฝูงชนเหล่านั น และ
เมื& อนายพันไม่สามารถทราบถึงสาเหตุที&
แท้จริงของความวุ่นวายนั น นายพันจึงสั&ง
ให้ท่านถูกพาเข้าไปในกรมทหาร
6= และเมื&อท่านขึ นมาบนบันไดแล้ว ดัง
นั น ท่านกถู็กแบกโดยพวกทหาร เพราะ
เหตุความรุนแรงของประชาชน
6@ ด้วยว่าคนเป็นอันมากในพวกประชา
ชนได้ตามหลังมา โดยร้องว่า “จงเอาเขา
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ไปฆ่าเสยี”
6B และขณะที& เปาโลจะถูกพาเข้าไปใน
กรมทหาร ท่านจึงกล่าวแก่นายพันว่า
“ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านได้ไหม” ผู้ซึ& ง
กล่าวว่า “เจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือ
6C เจ้าเป็นชาวอียิปต์คนนั น ซึ&งก่อนหน้า
วันเหล่านี ได้สร้างความโกลาหล และได้
พาพวกคนสี&พันคนที&เป็นฆาตกรเข้าไปใน
ถิ&นทุรกันดารมิใช่หรือ”
6F แต่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นคน ๆ
หนึ& ง ซึ& งเป็นยิวคนหนึ& งแห่งเมืองทาร์ซัส
เมืองหนึ&งในแคว้นซีลีเซีย ไม่ใช่พลเมือง
ของเมืองย่อม ๆ และข้าพเจ้าขอร้องท่าน
ได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าพูดกับประชา
ชนเถิด”
:H และเมื&อนายพันได้อนุญาตให้ท่านพูด
แล้ว เปาโลจึงยืนอยู่บนบันได และโบกมือ
ให้ประชาชน และเมื&อเริ&มเกิดความเงียบ
มากแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาเป็น
ภาษาฮีบรู โดยกล่าวว่า

บทที� 55
เปาโลเล่าใหฝู้งชนชาติยิว

ฟังถึงการกลบัใจเสียใหม่ของตน
(กจ F:�-�C; ,@:F-�C)

1 “ท่านทั งหลาย พี& น้องและบรรดาท่าน
ผู้อาวุโส ขอท่านทั งหลายฟังคาํให้การของ
ข้าพเจ้า ซึ& งข้าพเจ้าจะแก้คดีให้พวกท่าน
ณ บัดนี ”
, (และเมื&อเขาทั งหลายได้ยินว่า ท่านพูด
เป็นภาษาฮีบรูแก่พวกเขา พวกเขาก็ยิ& ง
เงียบลง และท่านกล่าวว่า)

3 “แท้จริง ข้าพเจ้าเป็นคน ๆ หนึ&งซึ&งเป็น
ยิวคนหนึ&ง เกิดในเมืองทาร์ซัส เมืองหนึ&ง
ในแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ นในกรุงนี 
ที& เท้าของกามาลิเอล และได้รับการสั&ง
สอนตามลักษณะอันสมบูรณ์แบบแห่ง
พระราชบัญญัติของบรรพบุรุษ และได้มี
ความกระตือรือร้นต่อพระเจ้า เหมือน
อย่างพวกท่านทุกคนในวันนี 
: และข้าพเจ้าได้ข่มเหงทางนี จนถึงตาย
โดยผูกมัดและจาํไว้ในคุก ทั งชายและ
หญิง
= ตามที&มหาปุโรหิตเป็นพยานให้ข้าพเจ้า
ได้ด้วย และพร้อมกับสภาทั งหมด ข้าพ
เจ้าได้รับจดหมายหลายฉบับจากท่านผู้
นั นไปยังพวกพี& น้อง และได้ไปยังเมือง
ดามัสกัส เพื& อที&จะจับมัดคนทั งหลายซึ& ง
อยู่ที&นั นพามายังกรุงเยรูซาเลม็ เพื&อให้ได้
รับการลงโทษเสยี
@ และต่อมา ขณะที&ข้าพเจ้ากาํลังเดินทาง
ไป และเข้ามาใกล้เมืองดามัสกัส ประ
มาณเวลาเที&ยง ในทันใดนั นมีแสงสว่าง
กล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้รอบ
B และข้าพเจ้ากล้็มลงถึงพื นดิน และได้
ยินพระสรุเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล
เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทาํไม’
C และข้าพเจ้าได้ทูลตอบว่า ‘พระองค์
ทรงเป็นผู้ใด พระองค์เจ้าข้า’ และพระ
องค์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซูแห่ง
นาซาเรธ็ ผู้ซึ&งเจ้าข่มเหงนั น’
F และคนทั งหลายที&อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็น
แสงสว่างนั นอย่างแท้จริง และตกใจกลัว
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แต่พวกเขาไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระ
องค์ที&ตรัสกับข้าพเจ้านั น
�H และข้าพเจ้าทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะต้อง
ทาํประการใด พระองค์เจ้าข้า’ และองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ‘จงลุก
ขึ น และเข้าไปในเมืองดามัสกัส และที&นั&น
จะบอกเจ้าให้ทราบถึงสิ&งทั งหลายซึ&งได้ถูก
กาํหนดไว้เพื&อให้เจ้ากระทาํนั น’
�� และเมื&อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเนื&อง
จากสง่าราศีของแสงสว่างนั น โดยถูกจูง
มือไปโดยคนเหล่านั นที& อยู่ กับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้เข้ามาในเมืองดามัสกัส
�, และคนหนึ&งชื&อ อานาเนีย เป็นคนที&
นมัสการพระเจ้าตามพระราชบัญญัติ โดย
มีชื& อเสียงดีในหมู่พวกยิวทุกคนซึ& งอาศัย
อยู่ที&นั&น
�6 ได้เข้ามาหาข้าพเจ้า และยืนอยู่ และ
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘พี&เซาโลเอ๋ย จงได้รับ
การมองเห็นของท่านเถิด’ และในชั&วโมง
เดียวกันนั นข้าพเจ้ากเ็งยหน้าเห็นเขา
�: และเขาได้กล่าวว่า ‘พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของพวกเราได้ทรงเลือกท่านไว้
เพื&อที&ท่านจะได้รู้ จักพระประสงค์ของพระ
องค์ และจะได้เห็นพระองค์ผู้ชอบธรรม
นั น และจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระ
โอษฐ์ของพระองค์
�= เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระ
องค์ให้คนทั งปวงทราบถึงเหตุการณ์ซึ& ง
ท่านได้เห็นและได้ยินนั น
�@ และบัดนี ไฉนท่านรอช้าอยู่ จงลุกขึ น
และรับบัพติศมา และชาํระล้างบาปของ

ท่านออกไปเสยี โดยร้องออกพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า’

พระเจา้ทรงเตือนเปาโล
ใหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

�B และต่อมา เมื&อข้าพเจ้ากลับมายังกรุง
เยรูซาเล็มอีก คือขณะที&ข้าพเจ้าอธิษฐาน
อยู่ในพระวิหาร ข้าพเจ้ากเ็ข้าในภวังค์
�C และได้เห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
‘จงเร่งรีบ และเจ้าจงออกไปจากกรุงเยรู-
ซาเลม็โดยเร็ว ด้วยว่าพวกเขาจะไม่รับคาํ
พยานของเจ้าเกี&ยวกับเรา’
�F และข้าพเจ้าได้ทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า
คนเหล่านั นทราบอยู่ว่า ข้าพระองค์ได้จับ
ใส่คุกและเฆี& ยนตีในธรรมศาลาทุกแห่ง
คือคนทั งหลายที&ได้เชื&อในพระองค์
,H และเมื& อโลหิตของสเทเฟนพยานผู้
ยอมตายเพื& อพระองค์ ได้ ถูกทาํให้หลั& ง
ออกนั น ข้าพระองค์ได้ยืนอยู่ใกล้ด้วย
และได้เห็นชอบในความตายของเขา และ
เฝ้าเสื อผ้าของคนเหล่านั นที&ได้ฆ่าเขา’
,� และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงไป
เถิด เพราะเราจะส่งเจ้าไปไกลจากที&นี& ไป
ยังคนต่างชาติ’”
,, และเขาทั งหลายได้ฟังท่านกล่าวถึงคาํ
นี  และจากนั นก็ร้องด้วยเสียงอันดังของ
พวกเขา และกล่าวว่า “เอาคนเช่นนี ไป
จากแผ่นดินโลก เพราะไม่เหมาะที&เขาจะ
มีชีวิตอยู่”
,6 และขณะที&พวกเขากาํลังโห่ร้อง และ
ถอดเสื อของพวกเขาออก และเอาผงคลี
ดินซัดขึ นไปในอากาศ
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เปาโลซึ�งเป็นชาติโรม
ไดร้อดพน้การเฆี�ยน

,: นายพันจึงสั&งให้พาท่านเข้าไปในกรม
ทหาร และสั&งให้ท่านถูกไต่สวนโดยการ
เฆี&ยน เพื& อนายพันจะได้ทราบว่าพวกเขา
ร้องปรักปราํท่านด้วยเหตุประการใด
,= และขณะที&พวกทหารมัดท่านด้วยสาย
หนังหลายเส้น เปาโลได้กล่าวแก่นายร้อย
ที&ยืนอยู่ข้าง ๆ ว่า “เป็นสิ&งที&ถูกต้องตาม
กฎหมายที& จะเฆี& ยนคนที& เป็นสัญชาติโรม
และยังไม่ถูกตัดสนิความหรือ”
,@ เมื&อนายร้อยได้ยินอย่างนั นแล้ว เขาก็
ไปและบอกนายพัน โดยกล่าวว่า “ระวัง
นะว่าท่านกระทาํอะไร เพราะว่าคนนี เป็น
คนสญัชาติโรม”
,B แล้วนายพันจึงมา และกล่าวแก่ท่านว่า
“จงบอกเราเถิด เจ้าเป็นคนสัญชาติโรม
หรือ” ท่านกล่าวว่า “ใช่แล้ว”
,C และนายพันจึงตอบว่า “ด้วยการเสยี
เงินมาก ข้าจึงได้รับอิสรภาพนี ” และ
เปาโลกล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้าได้รับอิสรภาพ
นี โดยกาํเนิด”
,F แล้วในทันใดนั นพวกทหารก็ไปจาก
ท่าน คือผู้ซึ&งควรจะไต่สวนท่าน และนาย
พันกต็กใจกลัวด้วย หลังจากเขาทราบว่า
ท่านเป็นคนสัญชาติโรม และเพราะว่าเขา
ได้มัดท่านไว้
6H ในวันรุ่ งขึ น เพราะเหตุว่านายพัน
อยากจะทราบแน่ชัดว่า ทาํไมเปาโลถูก
กล่าวหาโดยพวกยิว นายพันจึงได้ปล่อย
ท่ านจากบรรดาเครื& องพันธนาการของ

ท่าน และสั&งพวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดา
สมาชิกสภาให้มาประชุมกัน และได้นาํตัว
เปาโลลงมา และตั งท่านไว้ต่อหน้าเขาทั ง
หลาย

บทที� 5:
เปาโลต่อหนา้สภา

� และเปาโล ซึ& งเพ่งมองพวกสมาชิก
สภา กล่าวว่า “พวกท่านและพี& น้องทั ง
หลาย ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักตร์
พระเจ้าล้วนแต่ตามจิตสาํนึกอันดีจนถึง
ทุกวันนี ”
, และอานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสั&ง
คนเหล่านั นที& ยืนอยู่ข้างท่านให้ตบท่านที&
ปาก
6 แล้วเปาโลได้กล่าวแก่ท่านว่า “พระเจ้า
จะทรงตบเจ้า เจ้าผู้เป็นผนังที&ฉาบด้วยปูน
ขาว เพราะเจ้านั&งเพื&อจะพิพากษาข้าพเจ้า
ตามพระราชบัญญัติ และสั&งให้ข้าพเจ้าถูก
ตบตีซึ&งขัดต่อพระราชบัญญัติหรือ”
: และคนทั งหลายที&ยืนอยู่ใกล้ได้กล่าวว่า
“เจ้าด่าว่ามหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ”
= แล้วเปาโลได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้มา
ก่อน พี& น้องทั งหลาย ว่าเขาเป็นมหา-
ปุโรหิต ด้วยมีเขียนไว้แล้วว่า ‘เจา้อย่า
กล่าวสิ	 งที	ชั	วร ้ายต่อผู ้ปกครองแห่งประ
ชากรของเจา้’”
@ แต่เมื&อเปาโลรับรู้ ว่า ส่วนหนึ&งเป็นพวก
สะดูส ี และอีกส่วนเป็นพวกฟาริส ี ท่านจึง
ร้องขึ นในสภานั นว่า “พวกท่านและพี&น้อง
ทั งหลาย ข้าพเจ้าเป็นฟาริสคีนหนึ&ง และ
เป็นบุตรชายของฟาริสคีนหนึ&ง เรื&องความ
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หวังและการเป็นขึ นมาจากความตาย ข้าพ
เจ้าจึงถูกไต่สวน”
B และเมื&อท่านกล่าวอย่างนั นแล้ว เกิดมี
ความขัดแย้งกันระหว่างพวกฟาริสีกับ
พวกสะดูส ีและฝูงชนกแ็ตกแยกกัน
C ด้วยพวกสะดูสกีล่าวว่า การเป็นขึ นมา
จากความตายนั นไม่มี และทูตสวรรค์กไ็ม่
มี หรือวิญญาณกไ็ม่มี แต่พวกฟาริสยีอม
รับว่ามีทั งนั น

เปาโลก่อใหเ้กิดการแตกแยกกนั
ในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

F และเกิดมีเสยีงร้องอันดังขึ น และพวก
ธรรมาจารย์ที& อยู่ ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ น
และเถียงกัน โดยกล่าวว่า “พวกเราไม่พบ
ความชั&วร้ายใด ๆ ในชายคนนี  แต่ถ้าวิญ
ญาณตนหนึ&ง หรือทูตสวรรค์องค์หนึ&ง ได้
พูดกับเขา ขออย่าให้พวกเราต่อสู้กับพระ
เจ้าเลย”
�H และเมื& อเกิดความขัดแย้งกันใหญ่โต
นายพันซึ&งกลัวเกรงว่าเปาโลจะถูกดึงออก
เป็นชิ น ๆ โดยพวกเขา จึงสั&งพวกทหาร
ให้ลงไป และให้ใช้กาํลังพาท่านไปเสีย
จากท่ามกลางพวกเขา และให้พาท่านเข้า
ไปไว้ในกรมทหาร

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้ห้
เปาโลเกิดความมั �นใจว่า

ท่านจะเป็นพยานในกรุงโรม
�� ในเวลากลางคืนวันนั นเอง องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ข้างท่าน และตรัสว่า
“จงมีกาํลังใจที&ดีเถิด เปาโลเอ๋ย เพราะว่า
เจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม

ฉันใด เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรม
ด้วยฉันนั น”

คนมากกว่าสี�สิบคน
สบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล

�, และเมื&อถึงเวลาเช้าแล้ว บางคนของ
พวกยิวได้สมทบกัน และผูกมัดตัวเอง
ภายใต้คาํสาปแช่ง โดยกล่าวว่า พวกเขา
จะไม่กินหรือดื& มจนกว่าพวกเขาได้ ฆ่ า
เปาโลแล้ว
�6 และคนเหล่านั นมีกว่าสี&สบิคนซึ&งได้ทาํ
การสมรู้ ร่วมคิดนี 
�: และคนเหล่านั นจึงมาหาพวกปุโรหิต
ใหญ่กับพวกผู้อาวุโส และกล่าวว่า “พวก
เราได้ผูกมัดตนเองภายใต้คาํสาปแช่งร้าย
แรงว่า พวกเราจะไม่รับประทานสิ&งใด ๆ
จนกว่าพวกเราได้ฆ่าเปาโลแล้ว
�= ฉะนั นบัดนี  ท่านทั งหลายพร้อมกับ
พวกสมาชิกสภาจงแจ้งให้นายพันทราบว่า
เขาต้องพาเปาโลลงมาหาท่านทั งหลาย
พรุ่ งนี  เหมือนกับว่าท่านทั งหลายจะไต่
สวนอะไรบางอย่างให้ครบถ้วนมากขึ น
เกี&ยวกับเปาโล และพวกเรา หรือก่อนที&
เปาโลเข้ามาใกล้ ก็พร้อมแล้วที&จะฆ่า
เปาโลเสยี”
�@ และเมื& อบุตรชายของน้องสาวเปาโล
ได้ยินเรื& องการคิดปองร้ายของพวกเขา
เขากไ็ปและเข้ามาในกรมทหาร และบอก
เปาโล
�B แล้วเปาโลได้เรียกนายร้อยคนหนึ&งมา
ยังท่าน และกล่าวว่า “ขอพาชายหนุ่มคน
นี ไปหานายพัน เพราะเขามีเรื& องหนึ& งที&

กิจการ ,6

(C) มธ ,,:,6; มก �,:�C (F) ยน �,:,F; กจ =:6F; ,,:@-B, �B-�C
(��) กจ �C:F; ,�:�C-�F; ,,:�-,� (�,) กจ F:,6-,:; ,6:,�, 6H; � ธส ,:�=
(�:) กจ ::=, ,6; @:�,; ,,:=; ,::�
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จะบอกนายพัน”
�C เหตุฉะนั นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่ม
คนนั น และพาเขาไปหานายพัน และกล่าว
ว่า “เปาโลผู้เป็นนักโทษนั นเรียกข้าพเจ้า
มายังเขา และขอให้ข้าพเจ้าพาชายหนุ่ม
คนนี มาหาท่าน ผู้ซึ&งมีเรื&องบางอย่างที&จะ
กล่าวแก่ท่าน”
�F แล้วนายพันจึงจูงมือชายหนุ่มคนนั น
และไปกับเขาแต่ลาํพัง และถามเขาว่า
“เจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เรา”
,H และเขากล่าวว่า “พวกยิวได้ตกลงกัน
ที&จะขอท่านว่า ให้ท่านพาเปาโลลงไปยัง
สภาเวลาพรุ่ งนี  เหมือนกับว่าพวกเขาจะ
ไต่สวนอะไรบางอย่างให้ครบถ้วนมากขึ น
เกี&ยวกับเปาโล
,� แต่ท่านอย่ายอมพวกเขา เพราะว่ามี
คนกาํลังคิดปองร้ายต่อเปาโลในพวกเขา
กว่าสี&สิบคน ซึ& งได้ผูกมัดตนเองด้วยคาํ
ปฏิญาณว่า พวกเขาจะไม่กินหรือดื&มอะไร
จนกว่าพวกเขาได้ฆ่าเปาโลเสีย และบัดนี 
พวกเขากพ็ร้อมแล้ว โดยคอยรับคาํสัญ-
ญาจากท่าน”
,, ดังนั นนายพันจึงให้ชายหนุ่มนั นไป
และกาํชับเขาว่า “ดูเถิด เจ้าอย่าบอกผู้ใด
ว่า เจ้าได้แจ้งสิ&งเหล่านี แก่เรา”

เขาลอบนาํเปาโลไปยงัเมืองซีซารียา
,6 และนายพันได้เรียกนายร้อยสองคน
มาหาท่าน โดยกล่าวว่า “จงจัดพลทหาร
สองร้อยคนให้พร้อมที&จะไปยังเมืองซีซา-
รียา กับทหารม้าเจ็ดสิบคน และทหาร
หอกสองร้อยคน ตอนสามทุ่มคืนนี 

,: และจงจัดพวกสัตว์ให้พวกเขา เพื& อ
พวกเขาจะให้เปาโลขี&  และพาเขาด้วย
ความปลอดภัยไปยังเฟลิกส์ผู้ ว่าราชการ
เมือง”
,= และนายพันได้เขียนจดหมายตาม
ลักษณะต่อไปนี 
26 “คลาวดิอัสลีเซียส ได้ส่งคาํทกัทายมา
ยัง เจ้าคุณเฟลิกส ์ ท่านผู้ว่าราชการ ผู้มี
อาํนาจสงูสดุว่า
,B ชายคนนี ได้ถูกจับโดยพวกยิว และ
เกือบจะถูกฆ่าเสียโดยพวกเขา แล้วข้าพ
เจ้าได้มาพร้อมกับพวกทหาร และช่วยเขา
ให้พ้น โดยเข้าใจว่าเขาเป็นคนสญัชาติโรม
,C และเมื&อข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที&
พวกยิวกล่าวหาเขา ข้าพเจ้าได้พาเขาไปยัง
สภาของพวกเขา
,F ผู้ซึ& งข้าพเจ้ารับรู้ ว่า ถูกกล่าวหาใน
เรื& องบรรดาคาํถามเกี& ยวกับพระราชบัญ
ญัติของพวกเขา แต่ไม่มีข้อกล่าวหาที&ทาํ
ให้ เขาสมควรแก่ความตายหรือเครื& อง
พันธนาการทั งหลาย
6H และเมื&อมีผู้ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า
พวกยิวมีการคิดปองร้ายชายคนนี  ในทัน
ใดนั นข้าพเจ้าจึงส่งมายังท่าน และได้ให้
คาํสั& งแก่พวกผู้กล่าวหาของเขาเช่นกันที&
จะพูดต่อหน้าท่านว่า พวกเขามีอะไรกับ
เขา สวัสดี”
6� แล้วพวกทหาร ตามที&ได้บัญชาพวก
เขาไว้แล้ว ได้นาํตัวเปาโลไป และพาท่าน
ในเวลากลางคืนไปยังเมืองอันทปิาตรีส์
6, และในวันพรุ่ งนี  พวกเขาให้เหล่า

กิจการ ,6

(,H) กจ ,6:�, (,6) กจ C::H; ,6:66
(,B) กจ ,�:6H, 66; ,::B (,C) กจ ,6:6H
(,F) กจ �C:�=; ,=:�F, ,=; ,@:6� (6H) กจ ,6:,H; ,::C; ,=:@
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ทหารม้าไปกับเปาโล และได้กลับไปยัง
กรมทหาร
66 ผู้ซึ& ง เมื& อพวกทหารม้ามายังเมือง
ซีซารียาแล้ว และได้มอบจดหมายฉบับ
นั นให้แก่ผู้ว่าราชการเมือง ได้มอบเปาโล
ไว้ต่อหน้าท่านด้วย
6: และเมื&อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่านจด-
หมายฉบับนั นแล้ว ท่านกถ็ามเปาโลว่ามา
จากแคว้นไหน และเมื& อท่านเข้าใจว่า
เปาโลมาจากแคว้นซีลีเซีย
35 “เราจะฟังคาํให้การของเจ้า” ท่าน
กล่าว “เมื& อพวกผู้กล่าวหาของเจ้ามา
ด้วย” และท่านได้สั&งให้คุมตัวเปาโลไว้ใน
ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด

บทที� 5;
เปาโลขึ* นศาลต่อหนา้

เฟลิกสผู์ว่้าราชการเมือง
� และหลังจากห้าวัน อานาเนียผู้เป็นมหา
ปุโรหิตได้ลงไปกับพวกผู้อาวุโส และกับ
นักพูดคนหนึ& งชื& อ เทอร์ทูลลัส ผู้ซึ& งได้
ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมือง

นกัพูดเทอรทู์ลลสัไดก้ล่าวหาเปาโล
, และเมื& อเปาโลถูกเรียกให้เข้ามาแล้ว
เทอร์ทูลลัสจึงเริ&มฟ้องท่าน โดยกล่าวว่า
“เมื&อเห็นว่า โดยท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้า
ได้มีความสงบสุขยิ&งนัก และบรรดากิจ-
การที& คู่ควรได้กระทาํต่อชนชาตินี โดยการ
คิดการณ์ไกลของท่าน
6 พวกข้าพเจ้ารับสิ&งนั นอยู่ทุกเวลา และ
ในทุกแห่งหนด้วยการสาํนึกในบุญคุณทั ง
สิ น ท่านเจ้าคุณเฟลิกสเ์จ้าข้า

: แต่อย่างไรกต็าม เพื&อข้าพเจ้าจะไม่เป็น
ที&น่าเบื&อหน่ายมากไปกว่านี ต่อท่าน ข้าพ
เจ้าขอร้องท่าน ที&ท่านจะกรุณาฟังพวก
ข้าพเจ้าสกัสองสามคาํ
= ด้วยพวกข้าพเจ้าได้พบว่า ชายคนนี เป็น
คนน่าราํคาญ และเป็นผู้มีอิทธิพลใน
การปลุกระดมในท่ามกลางพวกยิวทุกคน
ตลอดทั&วพิภพ และเป็นหัวโจกแห่งนิกาย
ของพวกนาซาเรธ็นั น
@ ผู้ซึ&งหมายจะลบหลู่พระวิหารด้วย ผู้ซึ&ง
พวกข้าพเจ้าได้จับไว้ และคงจะได้พิพาก-
ษาตามพระราชบัญญัติของพวกข้าพเจ้า
ไปแล้ว
B แต่นายพันลีเซียสได้มายังพวกข้าพเจ้า
และโดยใช้ความรุนแรงอย่างมาก ได้แย่ง
ตัวเขาไปเสยีจากมือของพวกข้าพเจ้า
C โดยสั&งให้พวกผู้กล่าวหาของเขามาฟ้อง
ต่อหน้าท่าน ซึ&งโดยการไต่สวน ท่านเอง
จะได้ทราบถึงสิ&งทั งหมดเหล่านี  ซึ&งเพราะ
เหตุสิ&งเหล่านี พวกข้าพเจ้าจึงกล่าวหาเขา”
F และพวกยิวกเ็ห็นด้วยเช่นกัน โดยกล่าว
ว่าสิ&งเหล่านี เป็นดังนั น

เปาโลแกข้อ้กล่าวหาและถูกคุมตวัไว้
�H แล้วเปาโล หลังจากผู้ว่าราชการเมือง
ทาํสญัญาณให้ท่านพูด ได้ตอบว่า “เนื&อง
จากที& ข้าพเจ้าได้ทราบว่า ท่านเป็นผู้
พิพากษาแก่ชนชาตินี เป็นเวลาหลายปีแล้ว
ข้ าพเจ้ าขอแก้คดี ของข้ าพเจ้ าเองด้ วย
ความยินดีอย่างยิ&ง
�� เพราะท่านจะได้เข้าใจว่า ยังมีแค่สบิ
สองวันตั งแต่ข้าพเจ้าขึ นไปยังกรุงเยรูซา-

กิจการ ,6-,:

(66) กจ C::H; ,6:,@-6H (6:) กจ @:F; ,�:6F (6=) มธ ,B:,B; กจ ,::�, �H; ,=:�@
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เลม็เพื&อจะนมัสการนั น
�, และพวกเขาไม่ได้พบข้าพเจ้าโต้เถียง
กับผู้หนึ&งผู้ใดในพระวิหาร หรือยุยงประ
ชาชนให้วุ่นวาย ไม่ว่าในบรรดาธรรมศาลา
หรือในกรุงนั น
�6 และพวกเขาพิสจูน์สิ&งทั งหลาย ซึ&งบัด
นี พวกเขากาํลังฟ้องข้าพเจ้าอยู่นั นกไ็ม่ได้
�: แต่สิ&งนี ข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่าน คือ
ตามทางนั นซึ& งพวกเขาเรียกว่าเป็นลัทธิ
นอกรีต ดังนั นแหละ ข้าพเจ้าจึงนมัสการ
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษทั งหลายของข้าพ
เจ้า โดยเชื&อทุกสิ&งซึ&งมีเขียนไว้ในพระราช
บัญญัติและในพวกศาสดาพยากรณ์นั น
�= และมีความหวังต่อพระเจ้า ซึ& งพวก
เขาเองกย็อมรับด้วยว่า จะมีการเป็นขึ นมา
จากความตาย ทั งของคนชอบธรรมและ
คนไม่ชอบธรรม
�@ และในเรื&องนี  ข้าพเจ้ากฝึ็กฝนตนเอง
จริง ๆ ที&จะมีจิตสาํนึกที&ปราศจากความ
ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เสมอ
�B บัดนี  หลังจากเวลาหลายปีแล้ว ข้าพ
เจ้าได้นาํทานทั งหลายมายังชนชาติของ
ข้าพเจ้า และบรรดาเครื&องบูชา
�C หลังจากที&พวกยิวบางคนที&มาจาก
แคว้นเอเชียได้พบข้าพเจ้าที& ถูกชาํระให้
บริสุทธิ4แล้วในพระวิหาร ซึ&งไม่ได้อยู่กับ
คนเป็นอันมากและไม่ได้ก่อความวุ่นวาย
ด้วย
�F ผู้ซึ&งควรจะมาอยู่ที&นี&ต่อหน้าท่านแล้ว
และคัดค้าน ถ้าพวกเขามีเรื& องอะไรกับ
ข้าพเจ้า

,H หรือมิฉะนั นขอให้คนเหล่านี เองกล่าว
เถิด ถ้าพวกเขาพบการกระทาํที& ชั& วร้าย
ใด ๆ ในข้าพเจ้า ขณะที&ข้าพเจ้าได้ยืนอยู่
ต่อหน้าสภา
,� นอกเสียจากเพราะเสียงหนึ& งเดียวนี 
ที& ข้าพเจ้าได้ร้องขึ นในท่ามกลางพวกเขา
ว่า ‘เรื&องการเป็นขึ นมาจากความตายนั น
ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาโดยท่านทั ง
หลายวันนี ’”
,, และเมื&อเฟลิกสไ์ด้ยินสิ&งเหล่านี  โดย
มีความรู้ ที& ครบถ้วนมากขึ นเรื& องทางนั น
ท่านกผ็ัดผ่อนพวกเขา และกล่าวว่า “เมื&อ
ลีเซียสนายพันจะลงมา เราจะทราบเรื& อง
ราวของพวกเจ้าอย่างเตม็ที&”
,6 และเฟลิกส์สั&งนายร้อยคนหนึ&งให้คุม
ตัวเปาโลไว้ และให้ท่านมีเสรีภาพ และ
นายร้อยไม่ควรห้ามผู้หนึ& งผู้ใดในบรรดา
คนรู้ จักของท่าน ที&จะปรนนิบัติหรือเข้ามา
ยังท่าน

เปาโลไดก้ล่าว
อีกครั*งหนึ�ง

,: และหลังจากเวลาหลายวันแล้ว เมื&อ
เฟลิกส์มาพร้อมกับภรรยาของท่านชื& อ
ดรูสิลลา ผู้ซึ&งเป็นหญิงชาวยิว ท่านกใ็ห้
ไปเรียกเปาโลมา และได้ฟังเปาโลเรื& อง
ความเชื&อนั นในพระคริสต์
,= และขณะที&เปาโลให้เหตุผลเรื&องความ
ชอบธรรม ความอดกลั นใจทางศีลธรรม
และการพิพากษาที&จะมาถึงนั น เฟลิกส์ก็
ตัวสั&น และตอบว่า “คราวนี จงไปตามทาง
ของท่านเถอะ เมื& อเรามีโอกาสเหมาะสม
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เราจะเรียกท่านมาอีก”
,@  เฟลิกสห์วังเช่นกันว่า ท่านจะได้รับ
เงินจากเปาโล เพื&อท่านจะได้ปล่อยเปาโล
เหตุฉะนั นท่านจึงเรียกเปาโลมาบ่อย ๆ
และสนทนากับเปาโล
,B แต่หลังจากสองปีแล้ว ปอรสอิัสเฟส-
ทัสได้มารับราชการแทนเฟลิกส์ และ
เฟลิกส์ ซึ& งประสงค์ที&จะแสดงความชอบ
ต่อพวกยิว จึงทิ งเปาโลให้ถูกจองจาํไว้ต่อ
ไป

บทที� 5=
เฟสทสัฟังพวกโจทกข์องเปาโล

� บัดนี เมื&อเฟสทัสได้เข้ามาในแคว้นนั น
แล้ว หลังจากสามวัน ท่านกขึ็ นมาจาก
เมืองซีซารียาไปยังกรุงเยรูซาเลม็
, แล้วมหาปุโรหิตกับคนสาํคัญ ๆ ใน
พวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และได้วิง
วอนท่าน
6 และขอความกรุณาโดยมีใจคิดร้ายต่อ
เปาโล เพื& อที& เฟสทัสจะส่งคนไปนาํตัว
เปาโลมายังกรุงเยรูซาเลม็ โดยซุ่มคอยอยู่
ตามทางเพื&อจะฆ่าเปาโลเสยี
: แต่เฟสทสัตอบว่า เปาโลควรจะถูกคุม
ตัวไว้ที&เมืองซีซารียา และท่านเองกจ็ะไป
ที&นั&นในไม่ช้า
= ท่านกล่าวว่า “เหตุฉะนั นจงให้คนเหล่า
นั นซึ&งในท่ามกลางพวกท่านที&สามารถ ลง
ไปกับข้าพเจ้า และกล่าวหาชายคนนี  ถ้ามี
ความชั&วใด ๆ ในตัวเขา”
@ และเมื&อท่านได้พักอยู่ที&นั&นในท่ามกลาง
พวกเขาเกินกว่าสบิวันแล้ว ท่านกล็งไปยัง

เมืองซีซารียา และวันต่อมา โดยนั&งบน
บัลลังก์พิพากษา ได้สั&งให้นาํตัวเปาโลเข้า
มา
B และเมื& อเปาโลเข้ามาแล้ว พวกยิวซึ& ง
ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้รอบ
และกล่าวหลายข้อหาอุกฉกรรจ์ใส่เปาโล
ซึ&งพวกเขาพิสจูน์ไม่ได้
C ขณะที&เปาโลได้แก้คดีเองว่า “ไม่ว่าต่อ
พระราชบัญญัติของพวกยิว หรือต่อพระ
วิหาร หรือต่อซีซาร์ ข้าพเจ้าไม่ได้กระทาํ
ผิดใด ๆ ทั งนั น”
F แต่เฟสทสั ซึ&งประสงค์ที&จะแสดงความ
ชอบต่อพวกยิว ได้ตอบเปาโล และกล่าว
ว่า “เจ้าจะขึ นไปยังกรุงเยรูซาเลม็ และถูก
พิพากษาเรื& องสิ& งเหล่านี ต่อหน้าข้าที& นั& น
หรือ”

เปาโลอุทธรณถ์ึงซีซาร์
�H แล้วเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็กาํลัง
ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของซีซาร์
อยู่แล้ว อันเป็นที& ซึ& งข้าพเจ้าควรจะถูก
พิพากษา ต่อพวกยิวข้าพเจ้าไม่ได้กระทาํ
ผิดใด ๆ ตามที&ท่านทราบดีอยู่แล้ว
�� เพราะถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาํผิด หรือ
ได้กระทาํสิ&งใด ๆ ที&สมควรจะมีโทษถึง
ตาย ข้าพเจ้ากย็อมตายไม่ขัดขืน แต่ถ้าสิ&ง
ทั งหลายซึ&งพวกเขาฟ้องข้าพเจ้านั นไม่จริง
แล้ว ไม่มีผู้ใดมีอาํนาจจะมอบข้าพเจ้าให้
พวกเขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ถึงซีซาร์”
�, แล้วเฟสทัส เมื& อท่านได้ปรึกษากับ
สภาแล้ว ได้ตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ถึง
ซีซาร์แล้วหรือ เจ้ากจ็ะต้องไปเฝ้าซีซาร์”
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อากริปปาและเฟสทสัฟังเปาโล
�6 และหลังจากหลายวัน กษัตริย์อา-
กริปปากับพระนางเบอร์นิสก็เสด็จมายัง
เมืองซีซารียาเพื&อคาํนับเฟสทสั
�: และเมื&อท่านทั งสองค้างอยู่ที&นั&นหลาย
วัน เฟสทัสกเ็ล่าเรื& องคดีของเปาโลให้
กษัตริย์ฟังว่า “มีชายคนหนึ&งซึ&งถูกปล่อย
ทิ งไว้ในเครื& องพันธนาการทั งหลายโดย
เฟลิกส์
�= เกี&ยวกับชายคนนี  เมื&อข้าพเจ้าอยู่ที&
กรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหิตใหญ่กับพวก
ผู้ อาวุ โสของพวกยิวได้แจ้งให้ ข้ าพเจ้ า
ทราบ โดยขอให้ตัดสนิลงโทษเขา
�@ ผู้ซึ&งข้าพเจ้าได้ตอบว่า ไม่เป็นธรรม-
เนียมของชาวโรมที&จะมอบคนใด ๆ ให้
ตาย ก่อนที&คนซึ& งถูกกล่าวหานั นได้พบ
พวกผู้กล่าวหาหน้าต่อหน้า และมีสิทธิ4ที&
จะแก้คดีเองเกี& ยวกับอาชญากรรมที& เขา
ถูกปรักปราํนั น
�B เหตุฉะนั นเมื& อพวกเขามาถึงที& นี& แล้ว
โดยไม่ล่าช้าในวันรุ่งขึ น ข้าพเจ้าได้นั&งบน
บัลลังก์พิพากษา และสั&งให้พาชายคนนั น
เข้ามา
�C ผู้ซึ&งเมื&อพวกผู้กล่าวหายืนขึ นปรักปราํ
เขา พวกเขากไ็ม่ได้เสนอข้อกล่าวหาเรื&อง
สิ&งทั งหลายอย่างที&ข้าพเจ้าได้คาดไว้นั น
�F แต่มีคาํถามบางข้อต่อเขาเรื& องลัทธิ
ศาสนาของพวกเขาเอง และเรื&องคนหนึ&ง
ที&ชื&อเยซู ซึ&งตายไปแล้ว ผู้ซึ&งเปาโลยืนยัน
ว่ายังมีชีวิตอยู่
,H และเพราะข้าพเจ้าสงสัยอยู่เรื& อง

บรรดาคาํถามเช่นนั น ข้าพเจ้าจึงได้ถาม
เปาโลว่า เขาจะยอมขึ นไปยังกรุงเยรูซา-
เลม็ และถูกพิพากษาในเรื&องเหล่านี ที&นั&น
หรือไม่
,� แต่เมื&อเปาโลได้อุทธรณ์ขอให้ถูกขังไว้
เพื& อให้ออกัสตัสตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสั&งให้
คุมขังเขาไว้จนกว่าข้าพเจ้าจะส่งเขาไปถึง
ซีซาร์ได้”
,, แล้วอากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสทัสว่า
“ข้าพเจ้าเองใคร่จะฟังชายคนนั นด้วย”
“พรุ่งนี ” เฟสทสักล่าว “ท่านจะฟังเขา”
,6 และในวันรุ่ งขึ น เมื& ออากริปปาได้
เสด็จมา และเบอร์นิส พร้อมด้วยความ
โอ่อ่าอย่างมาก และได้เข้ามาประทับใน
ห้องพิจารณา พร้อมกับพวกนายพันและ
คนสาํคัญ ๆ ทั งหลายแห่งนครนั น ตาม
คาํสั&งของเฟสทสั เปาโลกถู็กนาํตัวออกมา
,: และเฟสทสัได้กล่าวว่า “ท่านกษัตริย์
อากริปปา และพวกท่านทุกคนซึ&งอยู่ด้วย
กันกับพวกเราที& นี&  ท่านทั งหลายเห็นชาย
คนนี  ผู้ซึ& งบรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพ
เจ้า ทั งในกรุงเยรูซาเลม็และที&นี&ด้วย โดย
โห่ร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
,= แต่เมื& อข้าพเจ้าพบว่าเขาไม่ได้ทาํผิด
สิ&งใดที&สมควรจะต้องตาย และพบว่าเขา
เองได้อุทธรณ์ถึงออกัสตัส ข้าพเจ้ากต็ั งใจ
ที&จะส่งเขาไป
,@ ผู้ซึ&งข้าพเจ้าไม่มีสิ&งใดแน่ชัดที&จะเขียน
ถึงเจ้านายของข้าพเจ้า เหตุฉะนั นข้าพเจ้า
จึ งพาเขาออกมาต่อหน้ าท่ านทั งหลาย
และโดยเฉพาะอย่างยิ&งต่อพระพักตร์พระ
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องค์ โอ กษัตริย์อากริปปา เพื& อว่าหลัง
จากการไต่สวนแล้ว ข้าพเจ้าจะได้มีบางสิ&ง
ที&จะเขียนได้
,B เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะ
สมที&จะส่งนักโทษคนหนึ&งไป และไม่แจ้ง
อาชญากรรมเหล่านั นที&เขาถูกปรักปราํ”

บทที� 5@
เปาโลสูค้ดีและอุทธรณไ์ปยงัอากริปปา
� แล้วอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า “เจ้า
ได้ รับอนุญาตให้กล่าวเพื& อตั วเจ้ าเอง”
แล้วเปาโลได้ยื&นมือออก และตอบเพื&อตน
เองว่า
2 “ข้าพระองค์คิดว่าตัวเองมีความสุข
ท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้า เพราะ
ข้าพระองค์จะตอบเพื& อตนเองวันนี ต่อ
พระพักตร์พระองค์ เกี&ยวกับสิ&งสารพัดซึ&ง
ข้าพระองค์ถูกกล่าวหาโดยพวกยิวนั น
6 โดยเฉพาะเพราะข้าพระองค์ทราบอยู่ว่า
พระองค์ เป็นผู้ ชาํนาญในบรรดาธรรม-
เนียมและคาํถามต่าง ๆ ซึ&งมีอยู่ท่ามกลาง
พวกยิวแล้ว เหตุฉะนั นข้าพระองค์ขอร้อง
พระองค์ ขอโปรดฟังข้าพระองค์ด้วย
ความอดทน
: ลักษณะแห่งชีวิตของข้าพระองค์ตั งแต่
วัยหนุ่มของข้าพระองค์นั น ซึ&งตั งแต่แรก
ได้อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระองค์ที&
กรุงเยรูซาเล็มนั น พวกยิวทุกคนก็ทราบ
อยู่แล้ว
= ผู้ซึ& งได้รู้ จักข้าพระองค์ตั งแต่แรก ถ้า
พวกเขาจะยอมเป็นพยานให้การ ว่าตาม
นิกายที& เคร่งครัดที& สุดในศาสนาของข้า

พระองค์ทั งหลาย ข้าพระองค์เคยดาํเนิน
ชีวิตเป็นฟาริสคีนหนึ&ง
@ และบัดนี ข้าพระองค์ยืนอยู่และถูก
พิพากษาเนื&องด้วยความหวังแห่งพระสัญ
ญาซึ& งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของ
พวกข้าพระองค์นั น
B โดยสบิสองเผ่าของพวกข้าพระองค์ ซึ&ง
ปรนนิบัติพระเจ้าอย่างจริงจังทั งกลางวัน
และกลางคืนหวังว่าจะมาถึงพระสัญญา
นั น เพราะเห็นแก่ความหวังอันนี  ข้าแต่
กษัตริย์อากริปปา ข้าพระองค์จึงถูกกล่าว
หาโดยพวกยิว
C เหตุไฉนท่านทั งหลายจึงคิดว่าเป็นสิ&งที&
เหลือเชื&อว่า พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็น
ขึ นมา
F ข้าพระองค์เคยคิดในใจของตนเอง
อย่างแท้จริงว่า ข้าพระองค์ควรทาํหลาย
สิ& งซึ& งขัดขวางพระนามของพระเยซูแห่ง
นาซาเรธ็นั น
�H ซึ& งเป็นสิ&งที& ข้าพระองค์ได้กระทาํใน
กรุงเยรูซาเลม็ด้วย และวิสทุธิชนหลายคน
นั น ข้าพระองค์ได้ขังไว้ในคุก โดยได้รับ
อาํนาจจากพวกปุโรหิตใหญ่ และเมื&อพวก
เขาถูกประหารชีวิต ข้าพระองค์กอ็อก
เสยีงของข้าพระองค์ว่าเห็นดีด้วย
�� และข้าพระองค์ได้ทาํโทษพวกเขา
บ่อย ๆ ในธรรมศาลาทุกแห่ง และบังคับ
พวกเขาให้กล่าวคาํหมิ&นประมาท และโดย
มีความโกรธยิ&งนักต่อพวกเขา ข้าพระองค์
ได้ข่มเหงพวกเขาถึงนครทั งหลายในต่าง
ประเทศ
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�, ดังนั นขณะที& ข้าพระองค์กาํลังไปยัง
เมืองดามัสกัส พร้อมด้วยสทิธิอาํนาจและ
งานที& ได้ รับมอบหมายจากพวกปุโรหิต
ใหญ่
�6 ในเวลาเที&ยงวัน โอ ข้าแต่กษัตริย์
ขณะอยู่ระหว่างทางข้าพระองค์ได้เห็นแสง
สว่างส่องมาจากฟ้า เจิดจ้ายิ& งกว่าดวง
อาทติย์ ส่องลงมาล้อมรอบข้าพระองค์กับ
คนทั งหลายซึ& งเดินทางไปพร้อมกับข้า
พระองค์
�: และเมื&อข้าพระองค์ทุกคนได้ล้มลงถึง
พื นดินแล้ว ข้าพระองค์ได้ยินพระสรุเสยีง
หนึ& งตรัสแก่ข้าพระองค์ และตรัสเป็น
ภาษาฮีบรูว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่ม
เหงเราทาํไม เป็นการยากที&เจ้าจะถีบประ
ตัก’
�= และข้าพระองค์ได้ทูลว่า ‘พระองค์
ทรงเป็นผู้ใด พระองค์เจ้าข้า’ และพระ
องค์ตรัสว่า ‘เราคือเยซู ผู้ซึ&งเจ้าข่มเหงนั น
�@ แต่จงลุกขึ น และยืนบนเท้าของเจ้า
เถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื& อจุด
ประสงค์นี  เพื&อจะตั งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้
และเป็นพยานถึงทั งสิ& งเหล่านี ซึ& งเจ้าได้
เห็นแล้ว และถึงสิ&งเหล่านั นซึ&งในพวกมัน
เราจะปรากฏแก่เจ้า
�B โดยช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี และ
จากคนต่างชาติ ผู้ซึ&งบัดนี เราจะส่งเจ้าไป
หานั น
�C เพื&อจะเปิดตาของพวกเขา และเพื&อจะ
หันพวกเขาจากความมืดมาถึงความสว่าง
และจากอาํนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า

เพื& อพวกเขาจะได้รับการยกโทษบาปทั ง
หลาย และได้รับมรดกในท่ามกลางคนทั ง
หลายซึ&งถูกแยกตั งไว้แล้วโดยความเชื& อที&
อยู่ในเรา’
�F ดังนั น โอ ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา ข้า
พระองค์ ไม่ได้ดื อดึ งต่อนิมิตซึ& งมาจาก
สวรรค์นั น
,H แต่ได้สาํแดงในตอนแรกแก่คนเหล่า
นั นแห่งเมืองดามัสกัส และที&กรุงเยรูซา-
เล็ม และตลอดทั&วเขตแดนทั งหลายแห่ง
แคว้นยูเดีย และจากนั นแก่คนต่างชาติ
ว่าพวกเขาควรกลับใจเสียใหม่และหันมา
หาพระเจ้า และกระทาํกิจการทั งหลายซึ&ง
สมกับการกลับใจเสยีใหม่
,� เพราะเหตุเหล่านี พวกยิวจึงได้จับข้า
พระองค์ในพระวิหาร และได้พยายามที&
จะฆ่าข้าพระองค์เสยี
,, เหตุฉะนั นหลังจากได้รับความช่วย
เหลือจากพระเจ้าแล้ว ข้าพระองค์จึงมี
ชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี  โดยเป็นพยานทั ง
แก่ผู้น้อยและผู้ใหญ่ โดยไม่กล่าวสิ&งอื&น
ใดเลยนอกจากสิ&งเหล่านั นซึ&งพวกศาสดา
พยากรณ์กับโมเสสได้กล่าวไว้ว่าจะมาถึง
,6 ว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ และพระ
องค์จะทรงเป็นผู้แรกที& จะเป็นขึ นมาจาก
ความตาย และจะทรงแสดงความสว่างแก่
ชนชาตินี และแก่คนต่างชาติ”
,: และขณะที& เปาโลกาํลังกล่าวเพื& อตน
เองนั น เฟสทัสกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า
“เปาโลเอ๋ย เจ้าเสยีสติไปแล้ว การเรียนรู้
มากทาํให้เจ้าคลั&งไปจริง ๆ”
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,= แต่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่คลั&งเลย
ท่านเจ้าคุณเฟสทสัเจ้าข้า แต่กล่าวบรรดา
คาํแห่งความจริงและความมีสติ
,@ ด้วยว่าท่านกษัตริย์ทรงทราบเรื&องสิ&ง
เหล่านี แล้ว ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพ
เจ้าจึงกล้ากล่าว เพราะข้าพเจ้ามั&นใจว่า
ไม่มีสักสิ&งหนึ&งในสิ&งเหล่านี ที& ถูกปิดบังไว้
จากพระองค์ เพราะสิ&งนี มิได้ถูกกระทาํใน
ที&ลับลี 
,B ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา พระองค์เชื&อ
พวกศาสดาพยากรณ์หรือไม่พระเจ้าข้า
ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์เชื&อ”
,C แล้วอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
“เจ้าเกือบจะชักชวนเราให้เป็นคริสเตียน”
,F และเปาโลทูลว่า “ข้าพระองค์มีความ
ปรารถนายิ& งนักต่อพระพักตร์พระเจ้าว่า
ไม่ใช่พระองค์เท่านั น แต่ทุกคนที& ฟังข้า
พระองค์วันนี ด้วยจะทั งเกือบเป็นเหมือน
และเป็นเหมือนอย่างข้าพระองค์ในทุกสิ&ง
เว้นเสยีแต่เครื&องพันธนาการเหล่านี ”
6H และเมื& อเปาโลกล่าวดังนั นแล้ว
กษัตริย์กท็รงลุกขึ น กับผู้ว่าราชการเมือง
และพระนางเบอร์นิส และคนทั งหลายที&
นั&งอยู่ด้วยกันกับพวกเขา
6� และเมื&อพวกเขาได้ออกไปแล้ว พวก
เขาจึงพูดกันและกัน โดยกล่าวว่า “ชาย
คนนี มิได้ทาํสิ& งใดที& สมควรจะถูกลงโทษ
ถึงตายหรือถูกจองจาํ”
6, แล้วอากริปปาจึงตรัสกับเฟสทัสว่า
“ชายคนนี คงจะถูกปล่อยตั วให้ ได้ รับ
เสรีภาพไปแล้ว หากเขามิได้อุทธรณ์ถึง

ซีซาร์”
บทที� 5A

เปาโลลงเรือเพื�อแล่นไปสู่กรุงโรม
� และเมื&อได้ตัดสนิใจแล้วว่าพวกเราควร
จะแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลี พวกเขาจึง
มอบเปาโลกับนักโทษอื&น ๆ บางคนไว้กับ
คนหนึ& งชื& อ ยูเลียส นายร้อยคนหนึ& งใน
กองทหารของออกัสตัส
, และเมื& อลงเรือลาํหนึ& งที&มาจากเมือง
อัดรามิททยุิมแล้ว พวกเราจึงแล่นไป โดย
ตั งใจว่ าจะแล่นเลาะไปตามชายฝั& งทั ง
หลายของแคว้นเอเชีย โดยคนหนึ& งชื& อ
อาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนียซึ& งมาจาก
เมืองเธสะโลนิกาอยู่กับพวกเรา
6 และวันรุ่ งขึ น พวกเราได้แวะที& เมือง
ไซดอน และยูเลียสมีใจเมตตาปรานีแก่
เปาโล และให้ท่านมีเสรีภาพที&จะไปหา
มิตรสหายทั งหลายของท่าน เพื& อจะได้
บรรเทาใจของท่านเอง
: และเมื& อพวกเราได้แล่นออกจากที& นั&น
แล้ว พวกเราก็แล่นไปทางด้านปลอดลม
ของเกาะไซปรัส เพราะลมเหล่านั นพัด
ต้าน
= และเมื& อพวกเราได้แล่นข้ามทะเลของ
แคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟีเลียแล้ว พวก
เราได้มาถึงเมืองมิรา เมืองแห่งหนึ&งของ
แคว้นลีเซีย
@ และที&นั&นนายร้อยได้พบเรือลาํหนึ&งแห่ง
เมืองอเล็กซานเดรียที& จะแล่นไปยังประ
เทศอิตาลี และท่านให้พวกเราลงเรือลาํ
นั น
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B และเมื&อพวกเราได้แล่นไปช้า ๆ หลาย
วัน และได้มาถึงเมืองคนีดัสอย่างยากเยน็
ลมไม่เข้าข้างพวกเรา พวกเราจึงแล่นไป
ทางใต้ของเกาะครีตตรงกับเมืองสลัโมเน
C และเมื&อแล่นเลียบฝั&งเกาะนั นอย่างยาก
เยน็ ได้มาถึงสถานที&แห่งหนึ&งซึ&งถูกเรียก
ว่า ท่างาม ซึ&งอยู่ใกล้เมืองลาเซีย
F บัดนี เมื&อเสยีเวลาไปมากแล้ว และคราว
เมื& อการแล่นเรือก็อันตรายแล้วตอนนี 
เพราะตอนนี เทศกาลอดอาหารผ่านไป
แล้ว เปาโลจึงเตือนสติเขาทั งหลาย
�H และกล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่านทั ง
หลาย ข้าพเจ้ารับรู้ ว่า การเดินทางโดยทาง
เรือนี จะได้รับความเจบ็ปวดและความเสีย
หายมากมาย ไม่เพียงแต่ของบรรทุกและ
เรือเท่านั น แต่ยังรวมถึงชีวิตของพวกเรา
ด้วย”
�� ถึงกระนั น นายร้อยกเ็ชื&อกัปตันและ
เจ้าของเรือมากกว่าสิ&งเหล่านั นซึ&งถูกกล่าว
โดยเปาโล
�, และเพราะว่าท่าเรือนั นไม่เหมาะพอที&
จะจอดในฤดูหนาว คนส่วนมากจึงแนะนาํ
ให้ไปจากที& นั&นด้วย ถ้าโดยวิธีใดกต็าม
พวกเขาอาจจะไปถึงเมืองฟีนิกส ์และจอด
อยู่ที& นั&นตลอดฤดูหนาว ซึ& งเป็นท่าเรือ
แห่งเกาะครีต และหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ
�6 และเมื&อลมทิศใต้พัดมาเบา ๆ โดย
คาดว่าพวกเขาได้รับจุดประสงค์ของพวก
เขาแล้ว เมื&อถอนสมอจากที&นั&น พวกเขา

ได้แล่นเรือใกล้เกาะครีต
พายุใหญ่อนัตรายต่อทุกคนในเรือ

�: แต่หลังจากนั นไม่นาน มีลมพายุพัด
รุนแรงเกิดขึ นที&ถูกเรียกว่า ยูรอคลีดอน
�= และเมื&อเรือลาํนั นติดอยู่ในพายุ และ
ต้านลมไม่ไหว พวกเราจึงปล่อยเรือไป
ตามลม
�@ และเมื&อแล่นไปทางด้านปลอดลมของ
เกาะแห่งหนึ&งซึ&งถูกเรียกว่า คลาวดา พวก
เรามีงานหนักมากที&จะยกเรือเลก็ขึ นผูกไว้
�B ซึ& งเมื& อพวกเขาได้ยกเรือเล็กขึ นแล้ว
พวกเขาก็เอาเชือกผูก โอบรอบเรือไว้
และเพราะกลัวเกรงว่าพวกเขาจะเกยสัน-
ดอนทราย จึงลดใบเรือลง และถูกขับ
เคลื&อนไปดังนั น
�C และพวกเราก็ถูกซัดไปมายิ&งนักด้วย
พายุใหญ่ลูกหนึ&ง วันต่อมาพวกเขาทาํให้
เรือเบาลง
�F และในวันที&สาม พวกเรากท็ิ งเครื&อง
ใช้ในเรือนั นออกเสียด้วยมือของพวกเรา
เอง
,H และเมื&อทั งดวงอาทติย์และดวงดาวทั ง
หลายไม่ได้ปรากฏเป็นเวลาหลายวันแล้ว
และพายุไม่ใช่ลูกเลก็ ๆ กระหนํ&าพวกเรา
อยู่ ความหวังทั งสิ นที&พวกเราจะรอดนั น
กถู็กพรากไปเสยี
เปาโลไดร้บัการหนุนใจจากทูตสวรรค์

จึงปลอบใจทุกคน
,� แต่หลังจากการอดอาหารมานานแล้ว
เปาโลจึงยืนขึ นในท่ามกลางพวกเขา และ
กล่าวว่า “ท่านทั งหลาย พวกท่านน่าจะได้

กิจการ ,B

(B) กจ ,:��; ,B:�,, ,�; ทต �:=, �,
(F) ลนต �@:,F-6�; ,6:,B-,F; กดว ,F:B
(�F) ยนา �:=

 44_act.pub 
 page 69

 Monday, April 17, 2023 16:02 



หน้า 2483

ตั งใจฟังข้าพเจ้าแล้ว และไม่น่าแล่นไป
จากเกาะครีต และได้รับความเสียหาย
และการสญูเสยีนี เลย
,, และบัดนี  ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั ง
หลายให้มีกาํลังใจที&ดี ด้วยว่าจะไม่มีการ
เสียชีวิตของผู้หนึ& งผู้ใดในท่ามกลางพวก
ท่านเลย นอกจากเรือลาํนี เท่านั น
,6 เพราะว่าในคืนนี เอง ทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้า ผู้ทรง
เป็นเจ้าของของข้าพเจ้า และผู้ที& ข้าพเจ้า
ปรนนิบัตินั น
,: โดยกล่าวว่า ‘อย่ากลัวเลย เปาโลเอ๋ย
ท่ านจะต้องถูกนาํตัวไปเข้าเฝ้าต่อหน้า
ซีซาร์ และดูเถิด พระเจ้าได้ทรงมอบทุก
คนที& แล่นเรือพร้อมกับท่ านนั นให้แก่
ท่าน’
,= เพราะฉะนั น ท่านทั งหลายจงมีกาํลัง
ใจที&ดีเถิด เพราะข้าพเจ้าเชื& อพระเจ้าว่า
สิ&งนี จะเป็นไปเหมือนอย่างที&ได้ทรงกล่าว
แก่ข้าพเจ้านั น
,@ อย่างไรกต็าม พวกเราจะต้องถูกโยน
ลงบนเกาะแห่งหนึ&ง”
,B แต่เมื& อคืนที&สิบสี&มาถึงแล้ว ขณะที&
พวกเราก็ยังถูกซัดไปซัดมาอยู่ ในทะเล
อาเดรีย ประมาณเที&ยงคืนพวกกะลาสีก็
นึกเอาว่าพวกเขากาํลังเข้าไปใกล้แผ่นดิน
แห่งหนึ&งแล้ว
,C และหยั&งนํ าดู และพบว่าลึกสี&สบิเมตร
และเมื&อพวกเขาได้ไปอีกหน่อยหนึ&ง พวก
เขากห็ยั&งนํ าดูอีกและพบว่ามันลึกสามสิบ
เมตร

,F แล้วเมื&อเกรงกลัวว่าพวกเราจะโดนฝั&ง
ที&มีโขดหินทั งหลาย พวกเขาจึงทอดสมอ
สี&ตัวจากท้ายเรือ แล้วตั งหน้าคอยเวลา
รุ่งเช้า
6H และขณะที&พวกกะลาสจีวนจะหนีออก
จากเรือ เมื&อพวกเขาได้หย่อนเรือเล็กลง
ในทะเลแล้ว โดยทาํทีเหมือนกับว่าพวก
เขาจะทอดสมอจากหัวเรือ
6� เปาโลได้กล่าวแก่นายร้อยและพวก
ทหารว่า “ถ้าคนเหล่านี ไม่อยู่ในเรือ ท่าน
ทั งหลายจะรอดไม่ได้เลย”
6, แล้วพวกทหารจึงตัดทิ งบรรดาเชือก
ของเรือเลก็ และปล่อยเรือเลก็นั นให้หลุด
ลอยไป
66 และขณะจวนรุ่ งเช้า เปาโลกวิ็งวอน
พวกเขาทุกคนให้รับประทานอาหาร โดย
กล่าวว่า “วันนี เป็นวันที&สิบสี&ที&ท่านทั ง
หลายได้รอคอยและอดอาหารอย่างต่อ
เนื&อง โดยมิได้รับประทานอะไรเลย
6: เหตุฉะนั นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั ง
หลายให้รับประทานอาหารเสียบ้าง ด้วย
ว่านี&กเ็พื&อสุขภาพของพวกท่าน เพราะว่า
จะไม่มีเส้นผมสักเส้นเดียวตกจากศีรษะ
ของผู้หนึ&งผู้ใดในพวกท่าน”
6= และเมื&อเปาโลกล่าวอย่างนั นแล้ว ท่าน
จึงหยิบขนมปัง และขอบพระคุณพระเจ้า
ต่อหน้าพวกเขาทุกคน และเมื& อท่านหัก
ขนมปังนั นแล้ว ท่านกเ็ริ&มรับประทาน
6@ แล้วพวกเขาทุกคนก็มีกาํลังใจที&ดี
และพวกเขาได้รับประทานอาหารบ้างด้วย
6B และพวกเราทุกคนที&อยู่ในเรือนั นรวม

กิจการ ,B
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สองร้อยเจด็สบิหกคน
6C และเมื&อพวกเขาได้รับประทานอาหาร
อิ&มแล้ว พวกเขากท็าํให้เรือเบาขึ น และ
โยนข้าวสาลีทิ งเสยีในทะเล
6F และเมื&อถึงเวลาเช้าแล้ว พวกเขากไ็ม่
รู้ จักแผ่นดินนั น แต่พวกเขาได้ค้นพบอ่าว
แห่งหนึ& งที&มีชายฝั&ง ซึ& งพวกเขาตั งใจว่า
ถ้าเป็นได้ จะให้เรือเข้าเกยชายฝั&งนั น
:H และเมื&อพวกเขาเอาสมอเหล่านั นขึ น
มาแล้ว พวกเขากป็ล่อยให้ตัวเองถูกทะเล
พัดไป และแก้เชือกทั งหลายที&มัดหางเสอื
และชักใบหัวเรือขึ นให้กินลม และแล่น
ตรงเข้าไปหาชายฝั&ง
:� และเมื& อลงไปยังสถานที&แห่งหนึ& งซึ& ง
ทะเลสองแห่งมาบรรจบกัน พวกเขากท็าํ
ให้เรือนั นเกยดิน และหัวเรือติดแน่น และ
ขยับออกไม่ได้ แต่ท้ายเรือนั นกแ็ตกออก
ด้วยความรุนแรงของคลื&นทั งหลาย
:, และคาํแนะนาํของพวกทหารคือให้ฆ่า
นักโทษทั งหลายเสยี เกรงว่าคนหนึ&งคนใด
ในพวกเขาจะว่ายนํ าออกไปและหลบหนี
ไปได้
:6 แต่นายร้อย ซึ& งประสงค์ที&จะช่วย
เปาโลให้รอด ได้ห้ามพวกทหารจากจุด
ประสงค์ของพวกเขา และสั&งว่าคนเหล่า
นั นซึ& งว่ายนํ าเป็นควรทิ งตัวลงไปในทะเล
ก่อน และไปให้ถึงฝั&ง
:: และคนที&เหลือนั น บ้างกเ็กาะไม้กระ
ดานไป และบ้างกเ็กาะเศษชิ นส่วนที&แตก
ออกของเรือลาํนั นไป และต่อมาพวกเขา
ได้หนีไปถึงฝั&งอย่างปลอดภัยกันหมดทุก

คน
บทที� 5B

ทุกคนขึ* นฝั�งอย่างปลอดภยั
ที�เกาะเมลิตา

� และเมื&อพวกเขารอดพ้นแล้ว พวกเขา
จึงทราบว่าเกาะนั นถูกเรียกว่า เมลิตา
, และพวกชาวป่านั นแสดงความกรุณาแก่
พวกเราเป็นอันมาก เพราะพวกเขาก่อ
กองไฟ และต้อนรับพวกเราทุกคน เพราะ
เหตุฝนตกในขณะนั น และเพราะเหตุ
ความหนาว
6 และเมื&อเปาโลได้รวบรวมบรรดากิ&งไม้
และมัดไว้แล้ว และวางพวกมันบนกองไฟ
นั น มีงูพิษตัวหนึ&งออกมาจากความร้อน
นั น และกัดมือของท่านติดอยู่
: และเมื& อพวกชาวป่านั นเห็นงูพิษติด
ห้อยอยู่ที&มือของท่าน พวกเขากพ็ูดกันใน
ท่ามกลางพวกเขาว่า “คนนี เป็นฆาตกร
แน่นอน ผู้ซึ&ง ถึงแม้ว่าเขาได้รอดพ้นจาก
ทะเลแล้ว แต่พระผู้ทรงแก้แค้นไม่ยอมให้
มีชีวิตอยู่”
= และท่านได้สะบัดงูนั นเข้าไปในกองไฟ
นั น และไม่รู้ สกึถึงอันตรายใด ๆ เลย
@ อย่างไรกด็ีพวกเขาคอยดูว่าท่านควรจะ
บวมขึ น หรือล้มลงตายทนัทเีมื&อไหร่ แต่
หลั งจากพวกเขาคอยดูอยู่ ช้ านานแล้ว
และไม่เห็นอันตรายใด ๆ มายังท่าน พวก
เขาก็เปลี&ยนใจของตนเอง และกล่าวว่า
ท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอสัไดร้บัการรกัษาใหห้าย
B ในตาํบลเดียวกันนั นมีบรรดาทรัพย์

กิจการ ,B-,C
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สินของเจ้าแห่งเกาะนั นซึ& งชื& อของเขาคือ
ปูบลิอัส ผู้ซึ&งได้ต้อนรับพวกเรา และให้ที&
พักแก่พวกเราเป็นเวลาสามวันอย่างสภุาพ
C และต่อมาบิดาของปูบลิอัสนั นนอนป่วย
อยู่ เป็นไข้และเป็นบิด ผู้ซึ&งเปาโลได้เข้า
ไป และอธิษฐาน และวางมือของตนบน
ท่าน และรักษาท่านให้หาย
F ดังนั นเมื&อกระทาํเช่นนี แล้ว คนอื&น ๆ
ด้วย ซึ&งมีโรคต่าง ๆ ในเกาะนั น ได้มา
และได้รับการรักษาให้หาย
�H ผู้ซึ&งได้ให้เกียรติแก่พวกเราหลายประ
การด้วย และเมื&อพวกเราจากไป พวกเขา
ได้นาํบรรดาสิ& งของมาให้พวกเราตาม
ความจาํเป็น
�� และหลังจากสามเดือน พวกเรา
ก็ออกเดินทางในเรือลาํหนึ& งแห่งเมือง
อเลก็ซานเดรีย ซึ&งได้ค้างอยู่ที&เกาะนั นใน
ฤดูหนาว ซึ&งเครื&องหมายของเรือลาํนั นคือ
รูปแคสเตอร์และพอลลักซ์
�, และเมื& อจอดที& เมืองไซราคิ วส์แล้ว
พวกเราคอยอยู่ที&นั&นเป็นเวลาสามวัน
�6 และจากที&นั&น พวกเราอ้อมไป และมา
ยังเมืองเรยีอูม และหลังจากหนึ&งวัน ลม
ทศิใต้กพั็ดมา และวันต่อมาพวกเรามาถึง
เมืองปูทโีอลี
�: ที&ซึ&งพวกเราได้พบพวกพี&น้อง และถูก
เชิญให้หยุดพักอาศัยอยู่กับพวกเขาเป็น
เวลาเจด็วัน และพวกเราจึงมุ่งสู่กรุงโรม
�= และจากที& นั&น เมื&อพวกพี& น้องได้ยิน
เรื& องพวกเรา พวกเขาได้ออกมาพบพวก
เราจนถึงบ้านตลาดอัปปีอัส และที& บ้าน

ร้านสามแห่ง ผู้ซึ&งเมื&อเปาโลเห็นแล้ว ท่าน
กข็อบพระคุณพระเจ้า และมีกาํลังใจดีขึ น

เปาโลที�กรุงโรม
�@ และเมื& อพวกเรามาถึงกรุงโรม นาย
ร้อยได้มอบพวกนักโทษให้กับผู้ บัญชา
การทหารรักษาพระองค์ แต่เปาโลได้รับ
อนุญาตให้อาศัยอยู่คนเดียว พร้อมกับ
ทหารคนหนึ&งที&คุมท่านไว้
�B และต่อมา หลังจากเวลาสามวันแล้ว
เปาโลได้เชิญพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวให้มา
ประชุมกัน และเมื&อพวกเขามาพร้อมกัน
แล้ว ท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า “พวก
ท่านและพี& น้องทั งหลาย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้า
มิได้กระทาํผิดสิ& งหนึ& งสิ& งใดต่อชนชาตินี 
หรือบรรดาธรรมเนียมของบรรพบุรุษของ
พวกเรา ถึงอย่างนั นข้าพเจ้ากถู็กมอบไว้
เป็นนักโทษจากกรุงเยรูซาเลม็เข้ามาอยู่ใน
มือของพวกโรม
�C ผู้ซึ& ง เมื& อพวกเขาได้ไต่สวนข้าพเจ้า
แล้ว กป็ระสงค์ที&จะปล่อยข้าพเจ้าไปเสีย
เพราะไม่มีสาเหตุแห่งความตายในตัวข้าพ
เจ้า
�F แต่เมื& อพวกยิวพูดคัดค้านความประ
สงค์นั น ข้าพเจ้าจึงจาํต้องอุทธรณ์ถึงซีซาร์
ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนชาติของ
ข้าพเจ้า
,H เหตุฉะนั นเพราะเหตุนี ข้าพเจ้าจึงเชิญ
ท่านทั งหลายมา เพื& อจะได้เห็นพวกท่าน
และเพื& อจะพูดกับพวกท่าน เพราะเหตุ
ความหวังของอิสราเอลข้าพเจ้าจึงถูกจอง
จาํด้วยโซ่นี ”

กิจการ ,C
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,� และพวกเขากล่าวกับท่านว่า “พวก
ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดหมายใด ๆ จากแคว้น
ยูเดียเกี&ยวกับท่าน และไม่มีคนใดในพวก
พี& น้องที&มารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่าน
ด้วย
,, แต่พวกข้าพเจ้าปรารถนาที&จะฟังท่าน
กล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะเกี&ยว
กับนิกายนี  พวกข้าพเจ้าทราบว่า ทุกแห่ง
หนนิกายนี ถูกกล่าวร้าย”
,6 และเมื&อพวกเขาได้นัดวันพบกับท่าน
แล้ว คนเป็นอันมากก็มายังท่านในที&พาํ
นักของท่าน ผู้ซึ& งท่านได้อธิบายอย่างละ
เอียดและเป็นพยานถึงอาณาจักรของพระ
เจ้า โดยชักชวนพวกเขาเกี&ยวกับพระเยซู
ทั งจากพระราชบัญญัติของโมเสส และ
จากพวกศาสดาพยากรณ์ ตั งแต่เช้าจน
เยน็
,: และบางคนเชื&อสิ&งทั งหลายซึ&งถูกกล่าว
นั น และบางคนกไ็ม่เชื&อ

เปาโลประกาศข่าวประเสริฐ
แก่คนต่างชาติ

,= และเมื& อพวกเขาไม่เห็นพ้องกันใน
ท่ามกล่างพวกเขาเอง พวกเขาจึงลาไป
หลังจากเปาโลได้กล่าวถ้อยคาํเดียวว่า
“พระวิญญาณบริสุทธิ4 ได้ตรัสโดยอิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์กับบรรพบุรุษของเราทั ง

หลาย ถูกต้องดีแล้ว
,@ โดยตรัสว่า ‘จงไปหาชนชาตินี+  และ
กล่าววา่ พวกเจา้จะไดยิ้นกจ็ริง และจะไม่
เขา้ใจ และพวกเจา้จะดูก็จริง และจะไม่
รบัรู ้
27 เพราะว่าใจของชนชาตินี+ ก็เฉื	อยชา
และหูของพวกเขาก็ตึง และตาของพวก
เขา พวกเขากปิ็ดแลว้ เกรงวา่พวกเขาจะ
เห็นดว้ยตาของพวกเขา และไดยิ้นดว้ยหู
ของพวกเขา และเขา้ใจดว้ยใจของพวกเขา
และจะหันกลับมา และเราจะรักษาพวก
เขาใหห้าย’
,C เหตุฉะนั นท่านทั งหลายจงทราบเถิด
ว่า ความรอดของพระเจ้าได้ถูกส่งไปยัง
คนต่างชาติแล้ว และพวกเขาจะฟังเรื& อง
ความรอดนั น”
,F และเมื&อเปาโลได้กล่าวคาํเหล่านี เสรจ็
แล้ว พวกยิวกจ็ากไป และได้มีการให้เหตุ
ผลเป็นอันมากในท่ามกลางพวกเขาเอง
6H และเปาโลได้อาศัยอยู่เป็นเวลาสองปี
เต็มในบ้านที&ท่านเช่าเอง และได้ต้อนรับ
ทุกคนที&มาหาท่าน
6� โดยประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
และสั& งสอนสิ& งเหล่านั นซึ& งเกี& ยวข้องกับ
พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความไว้เนื อเชื& อใจ
ทั งสิ น ไม่มีผู้หนึ&งผู้ใดที&ขัดขวางท่านเลย
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