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กกจการของเหลลาออัครททูต

บทนนนำสสสู่หนนังสสือกกิจกนำร: กกิจการของเหลล่าออัครททูตเปป็นหนอังสสือเลล่มหนนนึ่งในพระคอัมภภีรร์ใหมล่
ซนนึ่งมภีเอกลอักษณร์ไมล่เหมสือนหนอังสสือเลล่มอสืนึ่นๆ หากหนอังสสือพระกกิตตกิคคุณถสือวล่าเปป็นชล่วงสล่งตล่อจากยคุค
พระบอัญญอัตกิไปสทูล่ยคุคครกิสตจอักร กกิจการของเหลล่าออัครททูตกป็เปป็นเนสืนื้อหาสล่วนสคุดทท้ายของการสล่งตล่อดอัง
กลล่าว หนอังสสือกกิจการจนงไมล่ใชล่การประกาศครอันื้งสคุดทท้ายของหลอักศาสนศาสตรร์พระคอัมภภีรร์ใหมล่ 
อยล่างไรกป็ตามหนอังสสือกกิจการของเหลล่าออัครททูตถสือวล่าเปป็นรทูปแบบทภีนึ่แนล่นอนสสาหรอับครกิสตจอักรใน
เรสืนึ่องของหลอักปฏกิบอัตกิ มอันเปป็นรทูปแบบทภีนึ่เปป็นระเบภียบของการทภีนึ่พระเจท้าทรงจอัดระเบภียบครกิสตจอักร
ทท้องถกินึ่น หนท้าทภีนึ่หลอัก และวกิธภีในการบรกิหารจอัดการครกิสตจอักร ดอังนอันื้นชสืนึ่อของหนอังสสือเลล่มนภีนื้จนงเปป็น
กกิจการของเหลล่าออัครททูต เราอาจเรภียกหนอังสสือเลล่มนภีนื้วล่ากกิจการของพระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธกป็ไดท้ 
พระองคร์ทรงเปป็นพลอังทภีนึ่ทสางานอยทูล่เบสืนื้องหลอัง

ผทูท้แตล่งหนอังสสือเลล่มนภีนื้คสือ ลทูกา และทล่านกป็สานตล่อเนสืนื้อหาทภีนึ่คท้างไวท้ในกกิตตกิคคุณของลทูกา เหป็น 
ไดท้ชอัดวล่า ถทูกเขภียนขนนื้นประมาณ ค.ศ. 65 ซนนึ่งเปป็นชล่วงเวลาทภีนึ่เปาโลถทูกจสาคคุกครอันื้งแรกทภีนึ่กรคุงโรม ออัคร
ททูตเปโตรมภีบทบาทเดล่นในสกิบสองบทแรก ตอันื้งแตล่บททภีนึ่ 13 เปป็นตท้นไป จคุดสนใจกป็เปลภีนึ่ยนไปอยทูล่ทภีนึ่
ออัครททูตเปาโล

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 1: บทแรกในหนอังสสือกกิจการใหท้รายละเอภียดเกภีนึ่ยวกอับชล่วงเวลาสกิบวอัน
ระหวล่างการเสดป็จขนนื้นสทูล่สวรรคร์ของพระเยซทูครกิสตร์กอับวอันเพป็นเทคอสตร์ สกินึ่งหนนนึ่งทภีนึ่ชอัดเจนกป็คสือการ
เปป็นนสนื้าหนนนึ่งใจเดภียวกอันในการอธกิษฐานและจกิตวกิญญาณของครกิสตจอักรทภีนึ่ยอังเปป็นตอัวอล่อนอยทูล่ ในแปด
ขท้อแรกพระเยซทูทรงใหท้คสาสอันึ่งเดกินหนท้าแกล่ครกิสตจอักร นอันึ่นคสือ พระมหาบอัญชา เนสืนื้อหาสล่วนหลอังของ
กกิจการ 1 นสาเสนอสามเหตคุการณร์ ไดท้แกล่ (1) การเสดป็จขนนื้นสทูล่สวรรคร์ของพระครกิสตร์ (2) การประชคุม
อธกิษฐานของครกิสตจอักรทภีนึ่ยอังเปป็นตอัวอล่อนอยทูล่ และ (3) การเลสือกมอัทธภีออัสเพสืนึ่อแทนทภีนึ่ยทูดาส อกิสคารกิ
โอท



กจ 1:1 โอ ขข้าแตต่ทต่านเธโอฟฟีลลัส ในหนลังสสือเรสืรื่องแรกนลันั้น ขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวแลข้วถถึง
บรรดาการซถึรื่งพระเยซซไดข้ทรงตลันั้งตข้นกระททาและสลัรื่งสอน หนอังสพอเรพที่องแรกทภีที่ถทูกพทูดถถึงนภีรคพอ 
กกตตกครุณของลทูกาซถึที่งใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกอับ “บรรดาการซถึที่งพระเยซทูไดข้ทรงตอัรงตข้นกระททาและสอัที่ง
สอน” เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกอับทล่านเธโอฟภีลอัสคนนภีร  อยลางไรกกตามทอัรงกกตตกครุณของลทูกาและ
หนอังสพอกกจการตลางกกถทูกเขภียนถถึงเขา เขาอาจเปกนผทูข้อรุปถอัมภรทภีที่รทที่ารวยซถึที่งชลวยสนอับสนรุนการรอับใชข้ของ
ลทูกากกไดข้ คทานภีรอาจเปกนตทาแหนลงไดข้พอๆกอับชพที่อ คทาวลาเธโอฟภีลอัสมภีความหมายตรงตอัววลา ‘เพพที่อนของ
พระเจข้า’ ไมลวลาจะในกรณภีใด ‘กกจการของเหลลาออัครททูต’ กกถทูกเขภียนถถึงเขาโดยตรง

กจ 1:2 จนถถึงวลันทฟีรื่พระองคค์ทรงถซกรลับขถึนั้นไป ในเมสืรื่อไดข้ตรลัสสลัรื่งโดยเดชพระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์แกต่อลัครทซต ซถึรื่งพระองคค์ทรงเลสือกไวข้แลข้วนลันั้น ลทูกา ในการพทูดถถึงงานเขภียนกกตตกครุณ
ของลทูกา กลลาววลามอันนทาเสนอการรอับใชข้ขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราจนถถึงเวลาทภีที่พระองครทรง
เสดกจขถึรนสทูลสวรรคร สกที่งทภีที่พระองคร “ไดข้ตรอัสสอัที่ง...แกลออัครททูตซถึที่งพระองครทรงเลพอกไวข้แลข้วนอัรน” ใน
บรกบทนภีรยลอมหมายถถึงพระมหาบอัญชาทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงบอัญชาในตอนทข้ายของ
กกตตกครุณของมอัทธกว มาระโก และลทูกา มอันจะถทูกกลลาวซทราอภีกครอัร งในอภีกรทูปแบบในกกจการ 1:8 เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วลาพระมหาบอัญชาขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราถทูกบรรยายวลาเปกนสกที่งทภีที่พระองคร
ไดท้ตรอัสสอันึ่ง นอกจากนภีรมอันยอังถทูกประทานใหข้ “โดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” ดข้วย เมพที่อนทาทอัรงหมดมา
รวมกอัน พระมหาบอัญชาของพระเยซทูครกสตรจถึงเปกนเรพที่องสทาคอัญในขอบเขตของพระคอัมภภีรรใหมลจรกงๆ

กจ 1:3 ครลันั้นพระองคค์ทรงทนทสกขค์ทรมานแลข้ว ไดข้ทรงแสดงพระองคค์แกต่คนพวก
นลันั้น ดข้วยหลลักฐานหลายอยต่าง พวิสซจนค์อยต่างแนต่นอนทฟีรื่สสดวต่าพระองคค์ทรงพระชนมค์อยซต่ และไดข้ทรง
ปรากฏแกต่เขาทลันั้งหลายถถึงสฟีรื่สวิบวลัน และไดข้ทรงกลต่าวถถึงเรสืรื่องอาณาจลักรของพระเจข้า แนวคกดสทาคอัญทภีที่
ถทูกพทูดถถึงตลอดหนอังสพอกกจการกกคพอ การฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูครกสตร มอันเปกนเรพที่องสทาคอัญ
ตรงทภีที่วลา หากปราศจากการฟพร นคพนพระชนมรของพระองครแลข้ว หลอักคทาสอนทอัรงหมดของครกสเตภียน
กกจะพอังทลายลง ใหข้เราสอังเกตวลาขณะทภีที่เราอลานหนอังสพอกกจการของเหลลาออัครททูต การฟพร นคพน
พระชนมรขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราถทูกพทูดถถึงบลอยครอัร งขนาดไหน ขข้อเทกจจรกงกกคพอ “ครอัรน
พระองครทรงทนทรุกขรทรมานแลข้ว ไดข้ทรงแสดงพระองครแกลคนพวกนอัรน ดข้วยหลอักฐานหลายอยลาง 
พกสทูจนรอยลางแนลนอนทภีที่สรุดวลาพระองครทรงพระชนมรอยทูล” การปรากฏตอัวหลายครอัร งของพระเยซทู
ครกสตรหลอังทรงฟพร นคพนพระชนมรกกเปกน “หลอักฐานทภีที่พกสทูจนรอยลางแนลนอนทภีที่สรุด” เกภีที่ยวกอับการฟพร นคพน
พระชนมรของพระองคร วลภีทภีที่วลา “หลอักฐานทภีที่พกสทูจนรอยลางแนลนอนทภีที่สรุด” แปลมาจากคทาทภีที่มภีความ



หมายวลา (เทป็คเมรกิออน) ‘หลอักฐานทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้’ หลอักฐานทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้ดอังกลลาวกกคพอ
วลา พระองครไมลเพภียงปรากฏใหข้คนทอัรงหลายเหป็นเปกนเวลาสภีที่สกบวอันเทลานอัรน แตลยอังตรอัสใหข้คนทอัรงหลาย
ไดท้ยกินดข้วย ดทู 1 โครกนธร 15:5-8

ในชลวงเวลาดอังกลลาวพระองครไดข้ทรงกลลาว “ถถึงเรพที่องอาณาจอักรของพระเจข้า” แนวคกดเรพที่อง
อาณาจอักรนอัรนถทูกกลลาวถถึงในกกตตกครุณทอัรงสภีที่เลลม โดยปรากฏมากกวลาหข้าสกบครอัร ง อยลางไรกกตามใน
หนอังสพอกกจการ การใหข้ความสทาคอัญกกเปลภีที่ยนไปอยทูลทภีที่ครกสตจอักรแทน ตอัรงแตลตรงนภีร ไปจนจบพระ
คอัมภภีรรใหมล แนวคกดเรพที่องอาณาจอักรนอัรนกกถทูกพทูดถถึงแคลเศษเสภีร ยวของจทานวนครอัร งทภีที่มอันปรากฏใน
หนอังสพอกกตตกครุณทอัรงสภีที่เลลม ถถึงแมข้วลาผทูข้เชพที่อทรุกคนจะไปอยทูลในอาณาจอักรนอัรนสอักวอันหนถึที่ง แตลโดย
ลอักษณะเฉพาะของมอันแลข้ว อาณาจอักรนอัรนกกมภีลอักษณะเปกนแบบยกว ครกสตจอักรโดยตอัวมอันเองแลข้วกก
จะประกอบดข้วยคนตลางชาตกเสภียเปกนสลวนใหญล อยลางไรกกตาม ในชลวงวอันทข้ายๆกลอนการเสดกจขถึรนสทูล
สวรรครพระเยซทูกกตรอัสตลอไปกอับพวกพภีที่นข้องชาวยกิวของพระองครถถึงสกที่งตลางๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับ
อาณาจอักรทภีที่จะมานอัรน

กจ 1:4 เมสืรื่อพระองคค์ไดข้ทรงชสมนสมกลันกลับอลัครทซต จถึงกทาชลับเขามวิใหข้ออกไปจากกรสง
เยรซซาเลล็ม แตต่ใหข้คอยรลับตามพระสลัญญาของพระบวิดา คสือพระองคค์ตรลัสวต่า "ตามทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลาย
ไดข้ยวินจากเรานลัรื่นแหละ ขณะทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราประชรุมรลวมกอับพวกออัครททูตในชลวงเวลาสภีที่
สกบวอันกลอนการเสดกจขถึรนสทูลสวรรครของพระองคร พระองครกก “กทาชอับเขามกใหข้ออกไปจากกรรุง
เยรทูซาเลกม แตลใหข้คอยรอับตามพระสอัญญาของพระบกดา” พระสอัญญาทภีที่ถทูกพทูดถถึงนภีร ยลอมหมายถถึงคทา
ตรอัสของพระเยซทูทภีที่ทรงใหข้ไวข้ในลทูกา 24:49 ทภีที่วลา “และดทูเถกด เราจะสลงซถึที่งพระบกดาของเราทรง
สอัญญานอัรนมาเหนพอทลานทอัรงหลาย แตลทลานทอัรงหลายจงคอยอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกม กวลาทลานจะไดข้
ประกอบดข้วยฤทธกธ เดชทภีที่มาจากเบพรองบน” พระสอัญญาของพระบกดากกคพอ การเทพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ ลงบนครกสตจอักร ฤทธกธ เดชของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ จะมาพรข้อมกอับการรอับใชข้ทภีที่เพกที่มมาก
ขถึรนของพระองคร องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงบอัญชาใหข้พวกออัครททูตรอคอยฤทธกธ เดชของ
พระเจข้าซถึที่งมาทางพระวกญญาณบรกสรุทธกธ กลอนทภีที่พวกเขาจะพยายามททาใหข้พระมหาบอัญชาสทาเรกจ ดทู
เหมพอนวลาคทาแนะนทานอัรนยอังมภีผลบอังคอับใชข้อยทูลจนถถึงทรุกวอันนภีร

กจ 1:5 เพราะวต่ายอหค์นใหข้รลับบลัพตวิศมาดข้วยนทนั้ากล็จรวิง แตต่ไมต่ชข้าไมต่นานทต่านทลันั้งหลาย
จะรลับบลัพตวิศมาดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์" คทาบรุพบท ดท้วย ซถึที่งใชข้กอับนทราและพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ตรงนภีร  แปลมาจากคทากรภีก เอป็น ซถึที่งบลอยครอัร งถทูกแปลเปกน ‘ใน’ และยอหรนไดข้ใหข้บอัพตกศมาในนทรา



จรกงๆ คทากรภีก บอัพตกิดโซ ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาวลา baptize (ใหข้บอัพตกศมา) กกถทูกนทามาใชข้แบบทอับศอัพทร
และมภีความหมายตรงตอัววลา จรุลมลง โดยในกรณภีนภีรคพอ จรุลมลงในนทรา ในแบบเดภียวกอันพระเยซทูไดข้ตรอัส
ลลวงหนข้าไวข้วลาในไมลชข้า (คพอ อภีกไมลกภีที่วอัน) พวกเขาจะไดข้รอับบอัพตกศมาในพระวกญญาณบรกสรุทธกธ

นภีที่อาจเปกนคทาอรุปมาอรุปไมยมากกวลาเปกนการประกาศหลอักคทาสอนใหมล ในวอันเพกนเทคอสตร 
ซถึที่งจะมาถถึงในไมลชข้า พวกออัครททูตไดข้ถทูกจรุลมลง ‘ใน’ พระวกญญาณบรกสรุทธกธ จรกงๆและโดยการททาเชลน
นอัรนพวกเขากกไดข้รอับฤทธกธ เดชจากพระองคร มอันอาจบอังเอกญตรงกอันพอดภีทภีที่วลาในวอันเพกนเทคอสตรนอัรนค
รกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนไดข้รอับบอัพตกศมาของหรพอโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เขข้าในพระกายของพระ
ครกสตรขณะทภีที่มอันถทูกใหข้ก ทาเนกดขถึรนมา นภีที่เปกนหลอักคทาสอนทภีที่ยกที่งใหญลกวลาและยอั ที่งยพนกวลาเรพที่องการรอับบอัพ
ตกศมาของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ดอังทภีที่ถทูกบรรยายเพกที่มเตกมใน 1 โครกนธร 12:12-13

กจ 1:6 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ประชสมพรข้อมกลัน เขาจถึงทซลถามพระองคค์วต่า "พระองคค์
เจข้าขข้า พระองคค์จะทรงตลันั้งราชอาณาจลักรขถึนั้นใหมต่ใหข้แกต่อวิสราเอลในครลันั้งนฟีนั้หรสือ" ครอัร งตลอมาทภีที่พวก
ออัครททูตไดข้ประชรุมกอันพรข้อมกอับพระเยซทู “เขาจถึงททูลถามพระองครวลา "พระองครเจข้าขข้า พระองครจะ
ทรงตอัรงราชอาณาจอักรขถึรนใหมลใหข้แกลอกสราเอลในครอัร งนภีรหรพอ” พวกออัครททูตซถึที่งทรุกคนเปกนยกวยอังคกดอยทู ล
วลาพระเยซทูจะทรงสถาปนาอาณาจอักรของพระองครในครานอัรน แนลนอนทภีที่ในการททาเชลนนอัรน
อาณาจอักรของพวกยกวทภีที่หายไปนานจะถทูกกอบกทู ข้กลอับคพนมาเชลนกอัน ความสนใจของพวกเขาใน
อาณาจอักรนอัรน ณ จรุดนภีรอาจเปกนเรพที่องความเปกนชาตกมากกวลาเรพที่องจกตวกญญาณ พวกเขาอยากเหกน
อกสราเอลถทูกฟพร นฟทูกลอับคพนสทูลการเปกนรอัฐอกสระทภีที่โดดเดลนทลามกลางบรรดาประชาชาตก แนลนอนทภีที่
พวกเขารทูข้วลาพระเยซทูจะทรงเปกนพระมหากษอัตรกยรของพวกเขา อยลางไรกกตาม จรุดสนใจของพวกเขา
กกยอังอยทูลทภีที่อาณาจอักรของพวกยกิวทภีที่ทรงสอัญญาไวข้มานานเหมพอนเดกม ซถึที่งไดข้ถทูกพยากรณรไวข้อยลาง
ชอัดเจนเหลพอเกกนในหนอังสพอศาสดาพยากรณรในพระคอัมภภีรรเดกมและถทูกขยายความโดยองครพระผทูข้
เปกนเจข้าของเรา

กจ 1:7 พระองคค์ตรลัสตอบเขาวต่า "ไมต่ใชต่ธสระของทต่านทฟีรื่จะรซข้เวลาและวาระซถึรื่งพระ
บวิดาไดข้ทรงกทาหนดไวข้โดยสวิทธวิอทานาจของพระองคค์ พระเยซทูทรงดรุพวกสาวกทภีที่ใจรข้อนเหลลานภีรแบบ
เบาะๆ โดยทรงชภีร ใหข้พวกเขาเหกนวลา ไมลใชลธรุระกงการอะไรของพวกเขาทภีที่จะรทูข้วอันและเวลาทภีที่สกที่ง
ตลางๆเหลลานภีร จะเกกดขถึรน นอัที่นเปกนสกที่งทภีที่ถทูกสงวนไวข้สทาหรอับพระบกดาเทลานอัรน ความจรกงขข้อนภีร ยอังเปกนจรกง
จนถถึงทรุกวอันนภีร  จงระวอังพวกคนทภีที่ชอบกทาหนดวอัน อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่สทาคอัญยกที่งกวลานอัรนเยอะกทาลอัง
จะถทูกกลลาวในขข้อตลอไป



กจ 1:8 แตต่ทต่านทลันั้งหลายจะไดข้รลับพระราชทานฤทธวิธิ์เดช เมสืรื่อพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
จะเสดล็จมาเหนสือทต่าน และทต่านทลันั้งหลายจะเปล็นพยานฝต่ายเราทลันั้งในกรสงเยรซซาเลล็ม ทลัรื่วแควข้นยซเดฟีย 
แควข้นสะมาเรฟีย และจนถถึงทฟีรื่สสดปลายแผต่นดวินโลก" พระเยซทูทรงอธกบายแกลพวกสาวกของ
พระองครวลา พวกเขาจะ “ไดข้รอับพระราชทานฤทธกธ เดช” เมพที่อพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เสดกจลงมาเหนพอ
พวกเขา วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ เสดกจมาเหนพอพวกเขาเปกนแนวคกดในพระคอัมภภีรร
เดกมซถึที่งจรกงๆแลข้วหมายถถึงการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ซถึที่งเปกนหลอักการของพระคอัมภภีรร
ใหมล ในหลายแหลงทอั ที่วพระคอัมภภีรรเดกม เมพที่อพระวกญญาณของพระเจข้าเสดกจลงมาบนผทูข้ใด เขากกไดข้รอับ
อทานาจพกเศษโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ อยลางหลภีกเลภีที่ยงไมลไดข้ พระเยซทูทรงใชข้วลภีหนถึที่งทภีที่พวกผทูข้ฟอัง
พระองครครุข้นเคย ความจรกงทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอวลา เมพที่อพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เสดกจลงมาบนพวกเขาๆกก
จะ “ไดข้รอับพระราชทานฤทธกธ เดช” ฝลายวกญญาณสทาหรอับภารกกจทภีที่รอคอยพวกเขาอยทูล คทาทภีที่แปลวลา 
ฤทธวิธิ์เดช (ดทูนามกิส) เปกนคทารากของคทาภาษาออังกฤษ dynamite หรพอ dynamo ในแตลละกรณภี เหกนไดข้
ชอัดถถึงความหมายทภีที่วลา พลอังออันยกที่งใหญลซถึที่งถทูกปลลอยออกมา

ดข้วยเหตรุนภีร  พวกสาวกจถึงจะเปกนพยานของพระครกสตร คทาทภีที่แปลวลา พยาน (มารทคุส) มาจาก
คทาตระกทูลเดภียวกอันหลายคทาซถึที่งมภีความหมายคลข้ายๆกอัน ทรุกคทาลข้วนมภีความหมายวลา บอกเลลาใหข้ผทูข้อพที่น
ฟอังเกภีที่ยวกอับสกที่งทภีที่ตนไดข้รทูข้เหกนมากอับตอัว คทานภีรบางครอัร งกกถทูกแปลเปกน ‘ผทูข้พลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อ’ (martyr) 
ดข้วย คนมากมายในครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้กลายเปกนผทูข้พลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อเพราะพวกเขาไดข้เปกน
พยานจรกงๆ ยกตอัวอยลาง สเทเฟน เปกนตข้น

กกจการ 1:8 เปกนบอันทถึกครอัร งสรุดทข้ายเกภีที่ยวกอับพระมหาบอัญชาซถึที่งองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไดข้
ทรงประทานใหข้ มอันถทูกเรภียกวลาเปกนคทาตรอัสสอัที่งในขข้อ 2 ของบทนภีร  ในบทนภีรพระเยซทูทรงเจาะจง
ลทาดอับทางภทูมกศาสตรรของพระมหาบอัญชา (ซถึที่งกกสมเหตรุสมผลมากทภีเดภียว)

พวกเขาตข้องเปกนพยานเกภีที่ยวกอับพระครกสตรผทูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรในกรรุงเยรทูซาเลกมกลอน
เปกนออันดอับแรก นอัที่นคพอสถานทภีที่ๆพวกเขาอยทูลในขณะนอัรน มอันเปกนสถานทภีที่สทาคอัญซถึที่งมภีการตรถึงกางเขน
การฟพร นคพนพระชนมร และการเสดกจขถึรนสทูลสวรรครขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา พวกเขากกเปกนพยาน
ในกรรุงเยรทูซาเลกมจรกงๆ

แตลหลอังจากนอัรนพวกเขาตข้องเปกนพยานเกภีที่ยวกอับพระองครทอั ที่วแควข้นยทูเดภียดข้วย ยทูเดภียเปกนแควข้น
ทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมตอัรงอยทูล คพอเขตแดนโดยรอบกรรุงนอัรนนอัที่นเอง ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้แผลขยายออกไป



อยลางรวดเรกวเขข้าในแควข้นยทูเดภีย อยลางไรกกตาม พระเยซทูทรงสอัที่งพวกเขาดข้วยใหข้เปกนพยานในแควข้น
สะมาเรภีย สะมาเรภียเปกนแควข้นทภีที่อยทู ลตกดกอันโดยตอัรงอยทูลทางทกศเหนพอ สกที่งทภีที่สทาคอัญดข้วยกกคพอ ความ
สอัมพอันธรทางสอังคมระหวลางพวกยกวและแควข้นสะมาเรภีย กลลาวสอัรนๆกกคพอ พวกยกวเกลภียดชอังพวก     
สะมาเรภีย พวกเขาไมลชอบมภีปฏกสอัมพอันธรกอับพวกสะมาเรภียและจะพยายามอยลางยกที่งเพพที่อหลภีกเลภีที่ยงการ
ตกดตลอกอับพวกสะมาเรภีย กระนอัรน พระเยซทูไดข้ทรงบอัญชาใหข้ขลาวประเสรกฐไปถถึงแควข้นสะมาเรภียดข้วย 
ในบททภีที่ 8 พระเยซทูครกสตรกกไดข้รอับการเปกนพยานถถึงในแควข้นสะมาเรภีย

สรุดทข้าย พวกเขาตข้องเปกนพยานเกภีที่ยวกอับพระองครจนถถึงทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก จรุดสนใจไดข้
เปลภีที่ยนจากจรุดศทูนยรกลางของศาสนายกวไปยอังเขตแดนรอบนอกของชาวโลกทภีที่เปกนคนตลางชาตก 
(เรพที่องนภีรถทูกททาใหข้สทาเรกจขอัรนตข้นในกกจการ 8 เมพที่อการขลมเหงไดข้ผลอักดอันพวกครกสเตภียนยรุคตข้นไปยอัง
สถานทภีที่ตลางๆ เชลน ออันทกโอกและไซปรอัส ตลอมาเปาโลกกททาใหข้พระมหาบอัญชานภีร เปกนจรกงทอัรงหมด)

พยานของพระเยซทูครกสตรจถึงตข้องกระจายตอัวจากศทูนยรกลาง คพอ เรกที่มตข้นทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมและ
ขยายออกไปจนสรุดปลายแผลนดกนโลก (นภีที่ยอังเปกนหลอักการหนถึที่งจนถถึงทรุกวอันนภีร ในการเรกที่มตข้น
ประกาศขลาวประเสรกฐทภีที่บข้านของตนและจากนอัรนกกขยายออกไป) นอัที่นยอังเปกนการเปกดเผยดข้วยวลาขลาว
ประเสรกฐจะตข้องมาถถึงพวกยกวกลอนจากนอัรนคลอยไปถถึงคนตลางชาตก

กจ 1:9 เมสืรื่อพระองคค์ตรลัสเชต่นนลันั้นแลข้ว ในขณะทฟีรื่เขาทลันั้งหลายกทาลลังพวินวิจดซ พระองคค์
กล็ถซกรลับขถึนั้นไป และมฟีเมฆคลสมพระองคค์ใหข้พข้นสายตาของเขา การเสดกจขถึรนสทูลสวรรครของพระครกสตร
ถทูกนทาเสนอตรงนภีรอยลางละเอภียดมากกวลาทภีที่ใดในพระคอัมภภีรร มภีการพทูดถถึงเรพที่องนภีรอยลางสอัรนๆในลทูกา 
24:51, มาระโก 16:19 และ 1 ทกโมธภี 3:16 วลภีทภีที่แปลวลา “ขณะทภีที่เขาทอัรงหลายกทาลอังพกนกจดทู” อาจแปล
แบบตรงตอัวไดข้ดข้วยวลา ‘ขณะทภีที่พวกเขากทาลอังมองขถึรนไป’ ในแบบเดภียวกอันวลภีทภีที่วลา “พระองครกกถทูกรอับ
ขถึรนไป” สามารถแปลแบบตรงตอัวไดข้ดข้วยวลา ‘พระองครทรงถทูกยกขถึรนไป’ วลภีสรุดทข้ายของขข้อนภีร  “และ
มภีเมฆคลรุมพระองครใหข้พข้นสายตาของเขา” บลงบอกชอัดเจนวลาเมฆกข้อนนอัรนไดข้หอบพระองครขถึรนไป
จรกงๆ มอันดทูเหมพอนราวกอับวลาเมฆกข้อนนอัรนเปกนลกฟตรโดยสารจากสวรรครทภีที่พาพระองครขถึรนไปสทูลสงลา
ราศภี

กจ 1:10 เมสืรื่อเขากทาลลังเขมข้นดซฟข้าเวลาทฟีรื่พระองคค์เสดล็จขถึนั้นไปนลันั้น ดซเถวิด มฟีชายสองคน
สวมเสสืนั้อขาวมายสืนอยซต่ขข้างๆเขา พวกสาวกยพนอข้าปากคข้างอยทูลขณะทภีที่พวกเขา “เขมข้นดทูฟข้า” ขณะทภีที่
พวกเขาททาเชลนนอัรนอยทูล “มภีชายสองคนสวมเสพรอขาวมายพนอยทูลขข้างๆเขา” แมข้วลาบรุคคลทอัรงสองนภีรถทูก



เรภียกวลาชาย แตลบรกบทกกบอกชอัดเจนวลาจรกงๆแลข้วพวกเขาเปกนททูตสวรรครทภีที่พระเจข้าทรงใชข้มาพรข้อม
กอับเรพที่องราวทภีที่พวกเขาประกาศในขข้อ 11

กจ 1:11 สองคนนลันั้นกลต่าววต่า "ชาวกาลวิลฟีเออ๋ย เหตสไฉนทต่านจถึงยสืนเขมข้นดซฟข้าสวรรคค์ 
พระเยซซองคค์นฟีนั้ซถึรื่งทรงรลับไปจากทต่านขถึนั้นไปยลังสวรรคค์นลันั้น จะเสดล็จมาอฟีกเหมสือนอยต่างทฟีรื่ทต่านทลันั้ง
หลายไดข้เหล็นพระองคค์เสดล็จไปยลังสวรรคค์นลันั้น" ใหข้เราสอังเกตวลาททูตสวรรครทอัรงสองพทูดถถึง “พระเยซทู
องครนภีร ” พระเยซทูองครเดภียวกอันนภีรทภีที่ทรงรอับใชข้บนโลกนภีรดข้วยพระกรรุณาและพระเมตตาทรงเปกนองคร
เดภียวกอันกอับพระองครผทูข้ทรงสถกตในสวรรครและจะเสดกจกลอับมาสอักวอันหนถึที่ง นอกจากนภีร  พระองคร 
“จะเสดกจมาอภีกเหมพอนอยลางทภีที่ทลานทอัรงหลายไดข้เหกนพระองครเสดกจไปยอังสวรรครนอัรน” พระองครไดข้
เสดกจกลอับขถึรนไปสวรรครบนเมฆกข้อนหนถึที่ง ในวกวรณร 1:7 มภีคทาเขภียนไวข้วลา “พระองครจะเสดกจมาใน
เมฆ และนอัยนรตาทรุกดวงและคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้แทงพระองครจะเหกนพระองคร” เหตรุการณรทภีที่จะเกกดใน
อวสานกาลซถึที่งถทูกพทูดถถึงตรงนภีรนลาจะเปกนการเสดกจกลอับมาของพระครกสตรในสงลาราศภีเมพที่อสกรนยรุคเจกด
ปภี ถถึงแมข้วลาการรอับขถึรนไดข้ถทูกบรรยายไวข้ใน 1 เธสะโลนกกา 4:17 วลาเปกนการ “ถทูกรอับขถึรนไปในเมฆ
พรข้อมกอับคนเหลลานอัรน” แตลคทากลลาวตรงนภีรกกอยทูลในบรกบทของอาณาจอักรนอัรนมากกวลา (1:6) ทภีที่จะเกภีที่ยว
ขข้องกอับครกสตจอักร นอกจากนภีร  การเสดกจมาครอัร งทภีที่สองกกถทูกพทูดถถึงอยลางเจาะจงวลาเปกน “ในเมฆ”
(วกวรณร 1:7) ขณะทภีที่การพทูดถถึงเมฆซถึที่งเกภีที่ยวขข้องกอับการรอับขถึรนนอัรนดทูเหมพอนเปกนเรพที่องบอังเอกญตรงกอัน

กจ 1:12 แลข้วอลัครทซตจถึงลงจากภซเขามะกอกเทศ ซถึรื่งอยซต่ใกลข้กรสงเยรซซาเลล็มระยะทาง
เทต่ากลับระยะทฟีรื่อนสญาตใหข้คนเดวินในวลันสะบาโต กลลับไปกรสงเยรซซาเลล็ม ภทูเขาทภีที่พระองครเสดกจขถึรนสทูล
สวรรครถทูกระบรุอยลางเจาะจงวลาเปกนภทูเขามะกอกเทศ การเสดกจขถึรนสทูลสงลาราศภีของพระองครเกกดขถึรนใน
วอันสะบาโต (วอันเสารร) ดอังทภีที่ถทูกระบรุไวข้โดยการพทูดถถึงระยะทางทภีที่อนรุญาตใหข้คนเดกนในวอันสะบาโต 
(ประมาณเกข้าในสกบของหนถึที่งไมลร) ระยะทางจรกงจากกรรุงเยรทูซาเลกมไปยอังยอดภทูเขามะกอกเทศอาจ
นข้อยกวลา แตลกกอยทูลในขอบเขตระยะทางทภีที่พวกรอับบภีก ทาหนดไวข้ เราทราบจากกกจการ 1:3 วลาองครพระ
ผทูข้เปกนเจข้าของเราทรงอยทูลบนโลกนภีร เปกนเวลาสภีที่สกบวอันหลอังจากทรงฟพร นคพนพระชนมร สภีที่สกบวอันนอับจาก
วอันอาทกตยรทภีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมรกกตรงกอับวอันเสารร (วอันสะบาโต) พวกสาวกจถึงเดกนทางกลอับไปยอัง
กรรุงเยรทูซาเลกมตามทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าไดข้ทรงบอัญชาไวข้ในลทูกา 24:49 และถทูกทวนซทราในกกจการ 
1:4)

กจ 1:13 เมสืรื่อเขข้ากรสงแลข้วเขาเหลต่านลันั้นจถึงขถึนั้นไปยลังหข้องชลันั้นบน ซถึรื่งมฟีทลันั้งเปโตร ยากอบ 
ยอหค์นกลับอลันดรซวค์ ฟฟีลวิปกลับโธมลัส บารโธโลมวิวกลับมลัทธวิว ยากอบบสตรชายอลัลเฟอลัส ซฟีโมนเศโลเท 



กลับยซดาสนข้องชายของยากอบ พลักอยซต่นลันั้น ทภีที่นอัที่นเอง ออัครททูตทอัรงสกบเอกดคน “จถึงขถึรนไปยอังหข้องชอัรนบน”
ตข้นฉบอับอลานตรงตอัววลา ‘ขถึรนไปยอังหข้องชอัรนบนนอันื้น’ นภีที่นลาจะเปกนหข้องชอัรนบนหข้องเดภียวกอับทภีที่พวก
สาวกไดข้รอับประทานอาหารมพรอสรุดทข้ายนอัรนตามทภีที่บอันทถึกไวข้ในลทูกา 22:12 และมาระโก 14:15 หข้อง
ชอัรนบนเชลนนอัรนไมลใชลสกที่งผกดปกตกในกรรุงเยรทูซาเลกมศตวรรษแรกเพราะมอันเปกนพพรนทภีที่ชอัรนสองหรพอชอัรน
สามของบข้านสลวนตอัวหลอังหนถึที่ง สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อกกคพอวลา ออัครททูตสกบเอกดคนนอัรนไดข้ททาใหข้ทภีที่นอั ที่นเปกนทภีที่อาศอัย
ของพวกเขานอับตอัรงแตลเหตรุการณรตรถึงกางเขน เราควรหมายเหตรุไวข้วลาทอัรงสกบเอกดคนมาจากแควข้นกาลก
ลภี กรรุงเยรทูซาเลกมไมลใชลบข้านเกกดของพวกเขา ดข้วยเหตรุนภีร  หข้องชอัรนบนขนาดใหญลหข้องนภีรจถึงอาจเปกนทภีที่
อาศอัยชอั ที่วคราวของพวกเขาขณะทภีที่พวกเขา ‘รออยทู ลทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม’

ในรายชพที่อออัครททูตนภีร  ซภีโมนคนคานาออัน (มอัทธกว 10:4) ถทูกเรภียกวลา “ซภีโมนเศโลเท” (หรพอ
ตรงตอัวคพอ ซภีโมนผทูข้รข้อนรน) เพพที่อแยกแยะเขาจากซภีโมนเปโตร (ลทูกากกเรภียกเขาวลา ซภีโมนเศโลเทใน
ลทูกา 6:15) เหกนไดข้ชอัดวลาครอัร งหนถึที่งเขาเคยเปกนสลวนหนถึที่งของพรรคคนรข้อนรนทภีที่รอักชาตก (เศโลเท) 
และชพที่อนภีรกกตกดตอัวเขามาตลอด นอกจากนภีร  ยทูดาส (ซถึที่งอาจเปกนนข้องชายหรพอบรุตรชายของยากอบ) กก
ถทูกเรภียกเชลนนอัรนเพพที่อแยกแยะเขาจากยทูดาส อกสคารกโอท

กจ 1:14 พวกเขารต่วมใจกลันอธวิษฐานอข้อนวอนตต่อเนสืรื่องพรข้อมกลับพวกผซข้หญวิง และมา
รฟียค์มารดาของพระเยซซและพวกนข้องชายของพระองคค์ดข้วย จรุดเดลนของการประชรุมของพวกเขาใน
ขณะนอัรนกกคพอ การรลวมใจกอันอธกษฐานอยลางตลอเนพที่อง มอันไมลใชลเหตรุบอังเอกญทภีที่การรลวมใจกอันอธกษฐาน
มภีขถึรนกลอนการเทพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ลงมาสกบวอันหลอังจากนอัรนในวอันเพกนเทคอสตร แนลนอนทภีที่
พระเจข้าไดข้ทรงดลใจใหข้พวกเขาใชข้เวลาชลวงดอังกลลาวในการอธกษฐานหลอังจากทภีที่พวกเขาไดข้เหกนและ
ไดข้ยกนสกที่งทอัรงปวงแลข้ว คทาทภีที่แปลวลา ตล่อเนสืนึ่อง สพที่อชอัดเจนถถึงการอธกษฐานอยลางตลอเนพที่องยาวนาน วลภีทภีที่
วลา “รลวมใจกอัน” สพที่อถถึงความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันของจกตวกญญาณของครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนนภีร  
อภีกครอัร งทภีที่วลามอันไมลใชลเรพที่องบอังเอกญทภีที่การอธกษฐานอยลางตลอเนพที่องและการเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันมภีขถึรน
กลอนการเทพระวกญญาณบรกสรุทธกธ หลอังจากนอัรนไมลนาน

นอกจากออัครททูตสกบเอกดคนนอัรนแลข้ว พวกผทูข้หญกงทภีที่เชพที่อ คพอ มารภียรมารดาของพระเยซทู และ
พวกนข้องชายของพระองครกกรลวมใจกอันอธกษฐานตลอเนพที่องกอับพวกเขาดข้วย สทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่
อยากเชพที่อตทานานเรพที่องความเปกนหญกงพรหมจารภีเสมอไปของนางมารภียร เราเหกนวลาพระคอัมภภีรรกลลาว
อภีกครอัร งถถึงพวกนข้องชายบนโลกนภีรของพระองคร นลาสนใจอภีกตรงทภีที่วลานภีที่เปกนครอัร งสรุดทข้ายทภีที่พระคอัมภภีรร
เอลยถถึงนางมารภียรมารดาของพระเยซทู ถถึงแมข้วลานางเปกนหญกงทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าอยลางไมล



ตข้องสงสอัย แตลไมลมภีการเอลยถถึงนางตรงไหนอภีกเลยในบรกบทของครกสตจอักรพระคอัมภภีรรใหมล นอัที่นนลา
จะบลงบอกอะไรบางอยลางเกภีที่ยวกอับบทบาทของนางในหลอักศาสนศาสตรรพระคอัมภภีรรใหมล นอกจาก
นภีร  เหกนไดข้ชอัดอภีกวลากลอนถถึงตอนนภีรนข้องชายบนโลกนภีรบางคนของพระเยซทูกกไดข้วางใจพระองครเปกน
พระผทูข้ชลวยใหข้รอดแลข้ว

กจ 1:15 คราวนลันั้นเปโตรจถึงไดข้ยสืนขถึนั้นทต่ามกลางเหลต่าสาวก (ทฟีรื่ประชสมกลันอยซต่นลันั้นมฟี
รวมทลันั้งสวินั้นประมาณรข้อยยฟีรื่สวิบชสืรื่อ) และกลต่าววต่า ยอดรวมของสาวกทภีที่มาประชรุมกอันในหข้องชอัรนบน
นอัรนเพพที่ออธกษฐานมภีประมาณหนถึที่งรข้อยยภีที่สกบคน เปโตรทภีที่หรุนหอันพลอันแลลนเหกนวลาสมควรทภีที่จะหาคน
มาแทนยทูดาสอกสคารกโอทเพพที่อททาใหข้จทานวนออัครททูตกลอับมาเปกนสกบสองคนเหมพอนเดกม ไมลมภีบอันทถึก
ไวข้วลาองครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงบอัญชาพวกเขาใหข้หาคนมาแทนยทูดาส ดทูเหมพอนวลาเปโตรเหกนวลาเปกนสกที่ง
ทภีที่เขาควรกระททา

กจ 1:16 "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย จทาเปล็นจะตข้องสทาเรล็จตามพระคลัมภฟีรค์ ซถึรื่งพระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ตรลัสไวข้โดยโอษฐค์ของดาววิด ดข้วยเรสืรื่องยซดาส ซถึรื่งเปล็นผซข้นทาทางคนทฟีรื่ไปจลับพระ
เยซซ เหกนไดข้ชอัดวลาเปโตรตภีความเพลงสดรุดภี 69:25 เปกนพพรนฐานในการหาคนมาแทนยทูดาส ขข้อนอัรนจะ
ยอังไมลถทูกยกจรกงๆจนกวลาจะถถึงกกจการ 1:20 แตลเปโตรกกเรกที่มพทูดถถึงมอันตรงนภีร  สกที่งทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอการ
ยอมรอับวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ตรอัสไวข้โดยปากของดาวกด นภีที่อข้างอกงถถึงการดลใจของพระคอัมภภีรร
โดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  และอข้างอกงถถึงการดลใจของหนอังสพอเพลงสดรุดภีโดยเฉพาะ เปโตรระบรุ
ชอัดเจนวลาเพลงสดรุดภีบททภีที่ 69 เปกนคทาพยากรณรเกภีที่ยวกอับพระเมสสกยาหร เขาประยรุกตรใชข้มอันกอับยทูดา
สอกสคารกโอทและการทรยศของเขาโดยเฉพาะ

กจ 1:17-19 เพราะยซดาสนลันั้นไดข้นลับเขข้าในพวกเรา และไดข้รลับสต่วนในภารกวิจนฟีนั้ 18 ฝต่ายผซข้
นฟีนั้ไดข้เอาบทาเหนล็จแหต่งการชลัรื่วชข้าของตนไปซสืนั้อทฟีรื่ดวิน แลข้วกล็ลข้มคะมทาลงแตกกลางตลัวไสข้พสงทะลลักออก
มาหมด 19 เหตสการณค์นฟีนั้คนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในกรสงเยรซซาเลล็มกล็รซข้ เขาจถึงเรฟียกทฟีรื่ดวินแปลงนลันั้นตามภาษา
ของเขาวต่า อาเคลดามา คสือทสต่งโลหวิต

เปโตรกลลาวตลอไปโดยขยายความเสรกมเกภีที่ยวกอับยทูดาส ยทูดาสไดข้ถทูกนอับเขข้าในสกบสองคน
นอัรนจรกงๆและไดข้มภีสลวนในการรอับใชข้ของพวกเขา รายละเอภียดเพกที่มเตกมเกภีที่ยวกอับการฆลาตอัวตายของ
เขาไดข้ถทูกใหข้ไวข้ตรงนภีร  มอัทธกว 27:5 อธกบายวลาเขาผทูกคอตาย กกจการ 1:18 ไมลไดข้ขอัดแยข้งกอับบอันทถึกตรง
นอัรนแตลอยลางใด แตลมอันใหข้รายละเอภียดเสรกมทภีที่เหกนภาพชอัดเจนยกที่งขถึรน เหกนไดข้ชอัดวลาขณะทภีที่ยทูดาสผทูกคอ



ตาย เชพอกนอัรนกลอับขาดและรลางของเขารลวงหอัวทกที่มลงสทูลพพรนเบพรองลลางทภีที่เปกนหกนแหลมขรรุขระ พอรลาง
กระแทกหกน รลางกายของเขากก “ลข้มคะมทาลงแตกกลางตอัวไสข้พรุงทะลอักออกมาหมด”

เรพที่องการฆลาตอัวตายของเขาและเหตรุการณรออันนลาสะอกดสะเอภียนทภีที่เกกดขถึรนตามมาไดข้เลพที่องลพอ
ไปถถึงคนทอัรงปวงทภีที่อาศอัยอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกม พวกเขาจถึงเรภียกสถานทภีที่นอัรนเปกนภาษาอาราเมควลา อา
เคลดามา หรพอ “ทรุลงโลหกต” ขลาวประเสรกฐของมอัทธกวบอันทถึกใน 27:3-8 วลาพวกปรุโรหกตใหญลไดข้นทา
เงกนเปพร อนเลพอดทภีที่ยทูดาสนทามาคพนไปซพรอทรุลงชลางหมข้อและเรภียกมอันวลา “ทรุลงโลหกต” ทภีที่ดกนแปลงนอัรนอาจ
เปกนสถานทภีที่เดภียวกอันกอับทภีที่ยทูดาสไดข้ฆลาตอัวตาย

กจ 1:20 ดข้วยมฟีคทาเขฟียนไวข้ในหนลังสสือสดสดฟีวต่า `ขอใหข้ทฟีรื่อาศลัยของเขารกรข้างและอยต่า
ใหข้ผซข้ใดอาศลัยอยซต่ทฟีรื่นลัรื่น' และ `ขอใหข้อฟีกผซข้หนถึรื่งมายถึดตทาแหนต่งของเขา' เปโตรจถึงยกขข้อความจากเพลง
สดรุดภี 69:25 และใชข้มอันกอับยทูดาส การตภีความของเขากกคพอวลา คนอพที่นควรมาแทนทภีที่ยทูดาสในตทาแหนลง
ออัครททูต

กจ 1:21-22 เหตสฉะนลันั้นในบรรดาชายเหลต่านฟีนั้ทฟีรื่เปล็นพวกเดฟียวกลับเราเสมอตลอดเวลาทฟีรื่
พระเยซซเจข้าไดข้เสดล็จเขข้าออกกลับเรา 22 คสือตลันั้งแตต่บลัพตวิศมาของยอหค์น จนถถึงวลันทฟีรื่พระองคค์ทรงถซก
รลับขถึนั้นไปจากเรา คนหนถึรื่งในพวกนฟีนั้จะตข้องตลันั้งไวข้ใหข้เปล็นพยานกลับเราถถึงการคสืนพระชนมค์ของ
พระองคค์"

เปโตรอธกบายจรุดประสงครของเขาตลอไป คทาพทูดทภีที่นลาสนใจอยทูลในขข้อ 22 หนถึที่งในจรุดเดลนทภีที่
ชอัดเจนของผทูข้เปกนออัครททูตไดข้ถทูกนกยามไวข้ นอั ที่นคพอ เขาเปกนประจอักษรพยานถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของ
พระครกสตร

กจ 1:23-26 เขาทลันั้งหลายจถึงเสนอชสืรื่อคนสองคน คสือโยเซฟทฟีรื่เรฟียกวต่าบารซลับบาส มฟี
นามสกสลวต่ายสสทลัส และมลัทธฟีอลัส 24 แลข้วพวกสาวกจถึงอธวิษฐานวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า ผซข้ทรงทราบใจ
ของมนสษยค์ทลันั้งปวง ขอทรงสทาแดงวต่าในสองคนนฟีนั้พระองคค์ทรงเลสือกคนไหน 25 ใหข้รลับสต่วนในการ
ปรนนวิบลัตวินฟีนั้ และรลับตทาแหนต่งเปล็นอลัครทซตแทนยซดาส ซถึรื่งโดยการละเมวิดนลันั้นไดข้หลงจากหนข้าทฟีรื่ไปยลัง
ทฟีรื่ของตน" 26 เขาทลันั้งหลายจถึงจลับสลากกลัน และสลากนลันั้นไดข้แกต่มลัทธฟีอลัสจถึงนลับเขาเขข้ากลับอลัครทซตสวิบ
เอล็ดคนนลันั้น



ในขข้อทข้ายๆของบทนภีร  มภีบอันทถึกไวข้วลามอัทธภีออัสไดข้รอับเลพอกใหข้เปกนผทูข้สพบทอดตทาแหนลงออัครททูต
ตลอจากยทูดาส เราควรหมายเหตรุไวข้วลามอัทธภีออัสไมลไดข้ถทูกกลลาวถถึงอภีกเลยในพระคอัมภภีรร เราจถึงอาจ
สอันนกษฐานไดข้วลาการแตลงตอัรงเขาใหข้รอับตทาแหนลงนภีร เปกนฝภีมพอของเปโตรมากกวลาพระเจข้า อาจเปกนไป
ไดข้วลาเปโตรททาโดยไมลปรถึกษาพระเจข้าในการคกดวลาตทาแหนลงของยทูดาสจทาเปกนตข้องมภีคนอพที่นมาแทน
โดยเรกว สกที่งทภีที่ดทูเหมพอนจะเปกนพระประสงครของพระเจข้าในเรพที่องนภีรมากกวลากกคพอวลาพระองครไดข้ทรง
เลพอกเซาโลแหลงทารซอัสในเวลาตลอมา ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาพระเจข้าไดข้ทรงแตลงตอัรงเขาใหข้เปกนออัครททูต
คนหนถึที่งจรกงๆ

หากจะยกความชอบใหข้เปโตรแลข้ว พวกเขากกอธกษฐานเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร จรกงๆ อยลางไรกกตาม 
พวกเขากกจทากอัดพระเจข้าใหข้ทรงเลพอกจากตอัวเลพอกทภีที่มภีแคลสองคนของพวกเขา มอันอาจไมลเปกนเรพที่อง
ฉลาดทภีที่จะเสนอทางเลพอกสองออันใหข้พระเจข้าและขอใหข้พระเจข้าทรงเลพอกวลาออันไหนเปกนพระ
ประสงครของพระองคร ขข้อเทกจจรกงกกคพอ มอันอาจไมลใชลพระประสงครของพระองครทอัรงคทูลเลยกกไดข้ อภีก
ครอัร งทภีที่มอัทธภีออัสไมลไดข้ถทูกพทูดถถึงอภีกเลยในประวอัตกศาสตรรพระคอัมภภีรรใหมล

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 2: บททภีนึ่สองของหนอังสสือกกิจการเปป็นชล่วงเวลาสสาคอัญในพระคอัมภภีรร์
ใหมล่ ในบทนภีนื้การเทพระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธลงมาไดท้เกกิดขนนื้นเปป็นหมายสสาคอัญยกินึ่งใหญล่แกล่ชนชาตกิ
อกิสราเอลทภีนึ่ไมล่เชสืนึ่อ คสาเทศนาแรกเกภีนึ่ยวกอับการฟสืนื้นคสืนพระชนมร์ไดท้มภีขนนื้นพรท้อมกอับการประกอบดท้วย
พระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธ  ในตอนตท้นของบทนภีนื้เหป็นไดท้ชอัดถนงการถสือกสาเนกิดของครกิสตจอักร ในสล่วนหลอัง
ของบทนภีนื้ รทูปแบบพสืนื้นฐานสสาหรอับโครงสรท้างของครกิสตจอักรไดท้ถทูกสถาปนาในรทูปแบบแรกๆของ
มอัน

สล่วนแรกของบทนภีนื้เปป็นเนสืนื้อหาทภีนึ่ถทูกเขท้าใจผกิดมากทภีนึ่สคุดสล่วนหนนนึ่งของพระคอัมภภีรร์ใหมล่ ตอน
กลางของกกิจการ 2 นสาเสนอคสาเทศนาทภีนึ่เปโตรเทศนาออกมาเองในวอันเพป็นเทคอสตร์นอันื้นโดยไมล่มภี
การเตรภียมการมากล่อน มอันเปป็นสล่วนผสมระหวล่างขท้อพระคอัมภภีรร์ทภีนึ่ถทูกยกมาและการเตสือนความจสา
แบบมภีพลอังใหท้บรรดาผทูท้ทภีนึ่ฟอังระลนกถนงการฟสืนื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครกิสตร์ มภีการเอล่ยถนงการฟสืนื้น
คสืนพระชนมร์ของพระครกิสตร์ในคสาเทศนาสอันื้นๆนภีนื้ไมล่นท้อยกวล่าสภีนึ่ครอันื้ง เขายอังเตสือนความจสาบรรดาผทูท้ฟอัง
ของเขาทภีนึ่เปป็นยกิววล่า พวกเขากป็มภีความผกิดในเรสืนึ่องการตรนงกางเขนพระเมสสกิยาหร์ของพวกเขาเชล่น
กอัน ในเนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของกกิจการ 2 มภีบอันทนกเกภีนึ่ยวกอับปฏกิกกิรกิยาของผทูท้คนตล่อคสาเทศนาของเปโตร 
นภีนึ่ตามมาดท้วยการกระทสาสกินึ่งตล่างๆในตอนแรกเรกินึ่มของครกิสตจอักรทารกนภีนื้



กจ 2:1 เมสืรื่อวลันเทศกาลเพล็นเทคอสตค์มาถถึง จทาพวกสาวกจถึงมารต่วมใจกลันอยซต่ในทฟีรื่
แหต่งเดฟียวกลัน บทนภีรทอัรงบทดทาเนกนตามรอยสองรอยทภีที่สทาคอัญ (1) สกที่งทภีที่ชอัดเจนทภีที่สรุดกกคพอ เหตรุการณร
ตลางๆทภีที่เกกดขถึรนกอับพวกออัครททูตและครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอน ใหข้เราสอังเกตวลาพวกเขายอัง “รลวมใจกอัน
อยทูลในทภีที่แหลงเดภียวกอัน” เหมพอนเดกม แนลนอนทภีที่พวกเขาททาเชลนนภีรตลอเนพที่องมาจากการรลวมใจกอัน
อธกษฐานดอังทภีที่ระบรุไวข้ในกกจการ 1:13-14 ผลานไปสกบวอันแลข้วนอับตอัรงแตลการเสดกจขถึรนสทูลสวรรครเมพที่อนอับ
จากวอันเพกนเทคอสตร (การคกดเลขงลายๆยพนยอันวลาวอันเพกนเทคอสตร ซถึที่งอยทูลหลอังวอันเทศกาลปอัสกา 50 
วอัน ตามมาหลอังการเสดกจขถึรนสทูลสวรรครสกบวอัน ดทู กกจการ 1:3)

ถถึงแมข้วลามกไดข้ระบรุไวข้ชอัดเจน แตลสกที่งทภีที่ดทูเหมพอนจะถทูกสพที่อกกคพอวลา ครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนนภีร
ไดข้ใชข้เวลาสลวนใหญลแมข้ไมลใชลทอัรงหมดในการรลวมใจกอันอธกษฐาน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขายอังรวมตอัว
กอันอยทูลในหข้องชอัรนบนนอัรนทภีที่ถทูกพทูดถถึงในกกจการ 1:13 เหมพอนเดกม

รลองรอยทภีที่สองซถึที่งสทาคอัญตลอความเขข้าใจเหตรุการณรทอัรงหมดของบทนภีรกกคพอ บรกบทของ
เหตรุการณรตลางๆซถึที่งมภีลอักษณะแบบยกว วอันเพกนเทคอสตรเปกนวอันเทศกาลทภีที่สทาคอัญเทศกาลหนถึที่งซถึที่งมภี
บอัญญอัตกไวข้ในพระราชบอัญญอัตกของพระคอัมภภีรรเดกม มอันถพอวลาเปกน 'ฤดทูกาลศอักดกธ สกทธกธ ' ในชลวงฤดทูใบไมข้
ผลกของบรรดาชาวยกวทอั ที่วโลกทภีที่สอัตยรซพที่อ

เพราะการกระจอัดกระจายไปทอั ที่วโลก พวกยกวจถึงไปอยทูลตามสลวนตลางๆของโลกทภีที่มภี
อารยธรรมเหมพอนกอับสอังคมในปอัจจรุบอัน พวกยกวทภีที่ถพอเครลงจากทอั ที่วโลกจถึงดอัรนดข้นทภีที่จะเดกนทางไปยอัง
กรรุงเยรทูซาเลกมอยลางนข้อยใหข้ไดข้ครอัร งหนถึที่งในชภีวกตและบลอยกวลานอัรนหากพวกเขามภีเวลาและเงกนทองทภีที่
จะททาไดข้ พวกเขามอักเดกนทางมาในชลวงหนถึที่งในสอง 'ฤดทูกาลศอักดกธ สกทธกธ ' ของปภีแบบยกว ฤดทูแรกจะ
ตรงกอับฤดทูใบไมข้ผลก (เทศกาลกกนขนมปอังไรข้เชพรอ เทศกาลปอัสกา และเทศกาลเพกนเทคอสตร) อภีกฤดทู
คพอ ฤดทูใบไมข้รลวง (เทศกาลเสภียงแตร เทศกาลอยทูลเพกง และวอันลบมลทกน) ดข้วยเหตรุนภีร จถึงมภี 'นอักเดกน
ทาง' ชาวยกวจทานวนมหาศาลทอัรงในและรอบๆกรรุงเยรทูซาเลกมในชลวงฤดทูกาลศอักดกธ สกทธกธ สองฤดทูนภีร ใน
แตลละปภี มภีคนประมาณการวลามภีผทูข้มาเยพอนจทานวนมากถถึงหนถึที่งลข้านคนเลยในฤดทูหนถึที่งๆ การเขข้าใจ
ลอักษณะเฉพาะของบรกบทแบบยกวนภีรจะชลวยใหข้เราเขข้าใจเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนในบทนภีร

กจ 2:2-3 ในทลันใดนลันั้น มฟีเสฟียงดลังมาจากฟข้าเหมสือนเสฟียงพายสกลข้าสลัรื่นกข้องทลัรื่วบข้านทฟีรื่เขา
นลัรื่งอยซต่นลันั้น 3 มฟีเปลวไฟสลัณฐานเหมสือนลวินั้นปรากฏแกต่เขา และกระจายอยซต่บนเขาสวินั้นทสกคน



ขณะทภีที่ครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนนภีร รวมตอัวกอันอยทูลใน “บข้านทภีที่พวกเขานอัที่งอยทูลนอัรน” เหตรุการณร
เหนพอธรรมชาตกเหตรุการณรหนถึที่งกกไดข้เกกดขถึรน พวกเขาไดข้ยกน “เสภียงดอังมาจากฟข้าเหมพอนเสภียงพายรุ
กลข้า”  ซถึที่งดอังไปทอั ที่วบข้านหลอังนอัรน จากนอัรน “มภีเปลวไฟสอัณฐานเหมพอนลกรนปรากฏแกลเขา และกระจาย
อยทูลบนเขาสกรนทรุกคน” เราควรหมายเหตรุไวข้วลาปรากฏการณรเหลลานภีร เปกนเหมสือนเสภียงพายรุกลข้าและ
เหมสือนเปลวไฟรทูปลกรน สกที่งทภีที่ปรากฏใหข้เหกนไดข้ชอัดวลาเปกนพระวกญญาณบรกสรุทธกธ นภีร ไดข้ททาใหข้สกที่งทภีที่เราไมล
อาจรอับรทูข้ไดข้ปรากฏชอัดออกมา นอั ที่นคพอ พระราชกกจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ

ปรากฏการณรทอัรงสองนภีร แสดงใหข้เหกนถถึง พระราชกกจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  คทาทภีที่ปกตก
แลข้วแปลวลา พระววิญญาณ (พนสือมา) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ลมหายใจ' หรพอ 'การเคลพที่อนไหวของ
อากาศ' คทาทภีที่แปลวลา ลม (พนอเอ) เปกนคทาทภีที่ 'สอัมพอันธร' กอับ พนสือมา โดยตรง ในพระคอัมภภีรรตลอดทอัรง
เลลม พระวกญญาณของพระเจข้าถทูกเปรภียบวลาเปกนเหมพอนกอับลมหายใจหรพอสายลม อภีกปรากฏการณร
ทภีที่เหลพอถทูกเปรภียบวลาเปกนเหมพอนไฟ อภีกครอัร งทภีที่การรอับใชข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ บางครอัร งกกถทูก
เปรภียบวลาเปกนเหมพอนไฟฝลายวกญญาณ ทอัรงสองอยลางเปกนภาพบรรยายถถึงการรอับใชข้สลวนใหญลของ
พระวกญญาณทภีที่ทรงมภีตลอประชากรของพระเจข้า

สกที่งทภีที่พระเยซทูไดข้ตรอัสไวข้เมพที่อสกบวอันกลอนหนข้านอัรน (การรอับบอัพตกศมาดข้วย หรพอตรงตอัวคพอ 'ใน' 
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ) ไดข้เกกดขถึรนตรงนภีรอยลางเหกนไดข้ชอัด อภีกครอัร งทภีที่บอัพตกศมาของพระวกญญาณเปกน
เหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนเมพที่อผทูข้เชพที่อคนหนถึที่งถทูกจรุลมลงเขข้าในพระกายของพระครกสตรโดยพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ ของพระเจข้า (ดทู 1 โครกนธร 12:12-13) เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่เปกน 'บอัพตกศมาของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ ' ในตอนแรก นอัที่นคพอ ผทูข้เชพที่อประมาณหนถึที่งรข้อยยภีที่สกบคนนภีรไดข้ถทูกจรุลมเขข้าในพระกายของพระ
ครกสตรทภีที่เพกที่งกลอตอัวขถึรนโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ

ดอังนอัรนเราจถึงไดข้อลานถถึงกทาเนกดของครกสตจอักร มอันเปกนเหมพอนเมลกดพอันธรุรในพระดทารกของ
พระเจข้าตอัรงแตลอดภีตกาลนกรอันดรร ในสมอัยทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราทรงรอับใชข้อยทู ลบนโลกนภีร  เมลกด
พอันธรุรนภีร ไดข้กลอตอัวขถึรนเปกนตอัวอลอนแลข้ว และบอัดนภีร ในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตร พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกทภีที่
จะใหข้มอันถพอกทาเนกดเสภียทภี วอันเกกดของครกสตจอักรพอันธสอัญญาใหมลตรงกอับวอันเทศกาลเพกนเทคอสตร
นอัรน คพอสกบวอันหลอังจากองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราเสดกจกลอับขถึรนไปสทูลสงลาราศภี ระบบการจอัดการแบบ
ใหมลและองครกรฝลายวกญญาณแบบใหมลไดข้ถพอกทาเนกดขถึรนแลข้ว

การกระททากกจของพระเจข้าในและผลานทางชนชาตกอกสราเอล ในฐานะพยานของพระองคร 
ก ทาลอังจะเลพอนหายไปอยลางรวดเรกวในชลวง 'ขอเวลานอก' ตามทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้ พยาน



ใหมลไดข้ถทูกแตลงตอัรงขถึรนแลข้ว จนถถึงทรุกวอันนภีรมอันกกคพอ ครกสตจอักรทข้องถกที่นแหลงพระคอัมภภีรรใหมล มอันจะคง
อยทูลบนโลกนภีรตลอไปจนกวลาจะมภีการรอับขถึรนเมพที่อมอันจะถทูกพาขถึรนไปยอังสวรรครโดยตรง จากนอัรนพระ
ราชกกจของพระเจข้าทภีที่ทรงกระททากอับและผลานทางชนชาตกอกสราเอลกกจะดทาเนกนตลอไปอยลางเตกมทภีที่ใน
ชลวงสอัปดาหรทภีที่เจกดสกบของดาเนภียล นอั ที่นคพอ ยรุคเจกดปภี

กจ 2:4 เขาเหลต่านลันั้นกล็ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์จถึงตลันั้งตข้นพซดภาษาตต่างๆ
ตามทฟีรื่พระววิญญาณทรงโปรดใหข้พซด เหตรุการณรสทาคอัญสองเหตรุการณรไดข้เรกที่มตข้นขถึรนในขข้อนภีร  (1) “เขา
เหลลานอัรนกกเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” มภีการสอันนกิษฐานโดยพวกกลรุลมเพกนเทคอสตรและพวก
คารกสมาตกกแหลงศตวรรษทภีที่ยภีที่สกบวลา การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทภีที่เอลยถถึงตรงนภีร  และบอัพตกศ
มาของพระวกญญาณทภีที่ถทูกเอลยถถึงในขข้อ 3 เปกนออันเดภียวกอัน แตลมอันไมลใชล ขข้อเทกจจรกงทภีที่วลาทอัรงสองอยลาง
ถทูกเอลยถถึงแบบใกลข้ชกดตกดกอันในทางบรกบทนภีร เปกนแคลเรพที่องบอังเอกญ การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ และบอัพตกศมาของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เปกนพระราชกกจทภีที่แยกจากกอันและแตกตลางกอัน
อยลางมากของพระวกญญาณของพระเจข้า

บอัพตกศมาของพระวกญญาณ ดอังทภีที่เราไดข้กลลาวไปแลข้วนอัรน คพอ การจรุลมผทูข้เชพที่อทคุกคน เขข้าในพระ
กายของพระครกสตรนอับตอัรงแตลวอันเพกนเทคอสตรนอัรนเปกนตข้นมา (1 โครกนธร 12:12-13) มอันเปกน
เหตรุการณรฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนครอัร งเดภียวสทาหรอับผทูข้เชพที่อแตลละคนเมพที่อเขา (หรพอเธอ) วางใจพระ
ครกสตรใหข้เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดของตน ปรากฏการณรทภีที่แสดงออกเปกนสายลมและไฟในวอันเพกนเท
คอสตรนอัรนอาจมภีขถึรนเพพที่อไมลใหข้คนตอัรงคทาถามเกภีที่ยวกอับเหตรุการณรนอัรน บอัพตกศมาของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ สทาหรอับผทูข้เชพที่อใหมลแตลละคนเปกนเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนเงภียบๆและไมลอาจรอับรทูข้ไดข้ทางกายภาพ 
เราจะทราบเกภีที่ยวกอับประสบการณรนภีร ไดข้กกโดยทางพระคอัมภภีรรเทลานอัรน

สลวนการเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เปกนการรอับใชข้แบบตล่อเนสืนึ่องของพระวกญญาณ
ของพระเจข้าทภีที่ทรงมภีตลอผทูข้เชพที่อทอัรงหลาย ในพระคอัมภภีรรใหมลตลอดทอัรงเลลม เมพที่อครกสเตภียนคนหนถึที่งเตกม
ลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พระเจข้ากกทรงประทานฤทธกธ เดชฝลายวกญญาณเปกนพกเศษและบางครอัร งกก
เหนพอธรรมชาตกใหข้แกลเขาสทาหรอับภารกกจฝลายวกญญาณทภีที่เขาจะกระททา ดอังทภีที่เราจะเหกนในไมลชข้า ใน
วอันเพกนเทคอสตรนอัรน ผลานทางการเปกนพยานและการประกาศของครกสตจอักร คนสามพอันคนไดข้รอับ
ความรอด นภีที่เปกนหลอักฐานทภีที่แสดงถถึงฤทธกธ เดชของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ซถึที่งแผลออกมาจากการเตกม
ลข้นดข้วยพระวกญญาณ ตลางจากบอัพตกศมาของพระวกญญาณซถึที่งเปกนเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนครอัร งเดภียว การ
เตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณเปกนการรอับใชข้อยลางหนถึที่งซถึที่งอาจเกกดขถึรนซทราแลข้วซทราอภีกไดข้ สลวนหนถึที่งแลข้วมอัน



กกเกภีที่ยวขข้องกอับการททางานของพระวกญญาณตามอทานาจเดกดขาดของพระองคร แตลในอภีกสลวนหนถึที่ง
มอันกกเชพที่อมโยงกอับการอธกษฐาน การยอมจทานน และการดทาเนกนชภีวกตทภีที่บรกสรุทธกธ ของผทูข้เชพที่อคนนอัรน
โดยตรง

(2) เหตรุการณรทภีที่สทาคอัญอภีกเหตรุการณรหนถึที่งในขข้อ 4 กกคพอ การพทูดภาษาตลางๆโดยครกสต
จอักรยรุคตข้นนอัรน การทภีที่ปรากฏการณรนภีร เกกดขถึรนในบรกบทเดภียวกอับการเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณและบอัพ
ตกศมาของพระวกญญาณเปกนเรพที่องบอังเอกญอภีกครอัร ง ทอัรงสามอยลางไมลไดข้เกภีที่ยวขข้องกอันโดยตรงเลย นอก
เสภียจากวลาทอัรงสามอยลางเปกนการรอับใชข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  เราควรหมายเหตรุไวข้วลา มภีตอัวอยลาง
หลายครอัร งในพระคอัมภภีรรทภีที่ผทูข้เชพที่อทอัรงหลายเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และไมลไดข้พทูดภาษาตลางๆ 
ออันทภีที่จรกงแลข้ว มภีเพภียงสามครอัร งทภีที่มภีบอันทถึกเกภีที่ยวกอับของประทานในการพทูดภาษาตลางๆในพระคอัมภภีรร
ใหมล นอัที่นคพอ ตรงนภีรและในกกจการ 10:46 และกกจการ 19:6 มภีกฎระเบภียบและขข้อหข้ามในการพทูด
ภาษาตลางๆใน 1 โครกนธร ในเลลมนอัรนมอันถทูกมองวลาเปกนปอัญหาหนถึที่งในครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นซถึที่งจทาเปกนตข้อง
ไดข้รอับการควบครุม

เราไมลสามารถวกเคราะหรแบบเจาะลถึกในเรพที่องปรากฏการณรภาษาตลางๆในพระคอัมภภีรรใหมลไดข้
อยลางไรกกตาม บรกบทตลอไปนภีรจะแสดงใหข้เหกนอยลางชอัดเจนวลามอันเปกนของประทานทภีที่เปกนหมาย
สทาคอัญแกลชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อ และมอันจถึงเปกนปรากฏการณรทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับพวกยกวเปกนหลอัก ดทู 
ความเหกนสทาหรอับกกจการ 2:6-11 และ 1 โครกนธร 12-14 เพพที่อความเขข้าใจเพกที่มเตกม

กจ 2:5 มฟีพวกยวิวจากทสกประเทศทลัรื่วใตข้ฟข้า ซถึรื่งเปล็นผซข้เกรงกลลัวพระเจข้ามาอยซต่ในกรสง
เยรซซาเลล็ม ดอังทภีที่ไดข้บรรยายไปแลข้วกลอนหนข้านภีร  ตรงนภีรมภีบอันทถึกไวข้วลาในชลวงเวลานภีรของปภีมภีพวกยกวทภีที่
เกรงกลอัวพระเจข้าเดกนทางมาจาก “ทรุกประเทศทอั ที่วใตข้ฟข้า” คนเหลลานภีร ยอังอยทูลในบรกเวณกรรุงเยรทูซาเลกม
เพพที่อรลวมการปกดทข้าย 'ฤดทูกาลศอักดกธ สกทธกธ ' ในฤดทูใบไมข้ผลกนภีรซถึที่งปกดทข้ายดข้วยเทศกาลเพกนเทคอสตร

กจ 2:6 เมสืรื่อมฟีเสฟียงอยต่างนลันั้น เขาจถึงพากลันมาและสลับสนเพราะตต่างคนตต่างไดข้ยวินเขา
พซดภาษาของตนเอง ขลาวเรพที่องเหตรุการณรแปลกๆทภีที่เกกดขถึรนกอับพวกสาวกของพระเยซทูไดข้แพรลสะพอัด
ไปทอั ที่วกรรุง สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อแมข้ไมลชอัดเจนกกคพอวลา ครกสตจอักรไดข้ไปยอังบรกเวณพระวกหาร ซถึที่งกกสมเหตรุสม
ผลเพราะวลาวอันนอัรนเปกนวอันศอักดกธ สกทธกธ ของพวกยกว (ดทู กกจการ 2:46) ทภีที่นอัที่นเองพวกเขาพทูดเปกนภาษา
ตลางๆแกลฝทูงชนจากทอั ที่วโลกทภีที่รวมตอัวกอันอยทูลทภีที่นอัที่น



เราควรหมายเหตรุไวข้วลา คทาทภีที่แปลวลา ภาษาตต่างๆ (กโลซซา) ทอั ที่วพระคอัมภภีรรใหมลเปกนคทาทภีที่
แปลวลา 'ภาษาทอัรงหลาย' ขข้อเทกจจรกงกกคพอวลา ในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้พทูดกอับฝทูง
ชนทภีที่มารวมตอัวกอันในบรกเวณพระวกหารเปกนภาษาตลางประเทศตลางๆทภีที่เฉพาะเจาะจง ไมลมภีทภีที่ใดเลย
ในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่เรพที่องการพทูดภาษาตลางๆจะเกภีที่ยวขข้องกอับ 'การพทูดเพข้อตามลม' เหกนไดข้ชอัดวลามอัน
เปกนภาษาตลางๆซถึที่งเปกนทภีที่รทูข้จอักกอันในโลกสมอัยนอัรน

เราควรหมายเหตรุไวข้วลาพวกยกวในศตวรรษแรก และโดยเฉพาะพวกยกวทภีที่กระจอัดกระจายไป
ทอั ที่วโลกพทูดไดข้หลายภาษา พวกเขานลาจะสนทนากอันโดยใชข้ภาษาฮภีบรทูซถึที่งเปกนภาษาแมลของพวกเขา 
ไมลวลาพวกเขาจะอยทูลในอกสราเอลหรพอทภีที่อพที่นกกตาม พวกยกวในดกนแดนปาเลสไตนรกกรทูข้ภาษาอาราเมค
ดข้วยซถึที่งจรกงๆแลข้วกกเปกนภาษาถกที่นภาษาหนถึที่งของภาษาฮภีบรทู ภาษาทภีที่ใชข้สนทนากอันในจอักรวรรดกโรม
คพอ ภาษากรภีก ซถึที่งยกวทภีที่มภีการศถึกษาคนไหนกกพทูดเปกน คนสลวนใหญลจทาเปกนตข้องรทูข้ภาษาละตกนดข้วยซถึที่ง
เปกนภาษาราชการของจอักรวรรดกโรม นอกจากนภีรพวกยกวทภีที่กระจอัดกระจายไปทอั ที่วโลก (ซถึที่งมาจาก
หลายประเทศในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตรนอัรน) ตลางกกรทูข้ภาษาของพพรนทภีทๆี่ พวกเขาตกไปเปกนเชลย

ใหข้เราสอังเกตในขข้อ 6 วลาพวกเขา “สอับสนเพราะตลางคนตลางไดข้ยกนเขาพทูดภาษาของตนเอง” 
มภีผทูข้เสนอวลาพระเจข้าทรงใชข้ของประทานเรพที่องภาษาตลางๆเพพที่อเปกนพยานในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตร
นอัรน อยลางไรกกตาม จรกงๆแลข้วมอันมกไดข้เปกนเชลนนอัรน พวกยกวทภีที่อยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกมตอนนอัรนรทูข้ภาษา
ฮภีบรทูอยทูลแลข้ว และอาจรทูข้ภาษาอาราเมค กรภีก และละตกนดข้วย นอกจากภาษาทข้องถกที่นของประเทศทภีที่
พวกเขาจากมาแลข้ว พวกเขาไดข้ยกนขลาวประเสรกฐในภาษานอันื้นๆ อยลางไรกกตาม พวกเขาอาจไดข้ยกน
ขลาวประเสรกฐในภาษาฮภีบรทูหรพอภาษากรภีกดข้วยซถึที่งพวกเขาตลางกกครุข้นเคยเปกนอยลางดภี

ออันทภีที่จรกงแลข้ว พระเจข้าทรงใชข้ของประทานทภีที่เหนพอธรรมชาตกอยลางหนถึที่งเพพที่อชลวยใหข้พวก
สาวกสามารถพทูดเปกนภาษาตลางๆทภีที่พวกเขาอาจไมลรทูข้ดข้วยซทราวลามภีอยทูลจรกง ในการททาเชลนนอัรนพระเจข้า
กทาลอังประทานคทาเตพอนทภีที่มภีพยากรณรไวข้มานานแลข้วเพพที่อใหข้พวกยกวกลอับใจใหมล นภีที่เปกนสกที่งทภีที่ 1 โครกน
ธร 14:21-22 ระบรุไวข้ชอัดเจนวลาเปกนจรุดประสงครของภาษาตลางๆ พวกมอันเปกนหมายสทาคอัญอยลางหนถึที่งทภีที่
แสดงถถึงการพกพากษาของพระเจข้าทภีที่จะตกลงบนชนชาตกหนถึที่งซถึที่งไดข้ปฏกเสธบรรดาศาสดาพยากรณร
และบอัดนภีรกกปฏกเสธพระเมสสกยาหรของพวกเขาดข้วย มอันมภีพยากรณรไวข้แลข้วในพระราชบอัญญอัตก 28:49 
และทภีที่อพที่นๆทภีที่คทาเตพอนสรุดทข้ายของพระเจข้าทภีที่มภีตลอชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อจะถทูกกลลาวเปกนภาษาตลาง
ประเทศหลายภาษา นอัที่นเปกนสกที่งทภีที่เกกดขถึรนจรกงๆในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน



พวกยกวจากทอั ที่วโลกไดข้ยกนขลาวประเสรกฐ แตลไดข้ยกนมอันในภาษาหนถึที่งทภีที่เหกนไดข้ชอัดวลาชนชาตก
อกสราเอลไมลครุข้นเคย นอกจากนภีรขข้อเทกจจรกงทภีที่วลาพวกสาวกสลวนใหญลเปกนชาวแควข้นกาลกลภี (ซถึที่งไมล
ถพอวลาเปกนชาวเมพองใหญลหรพอเปกนผทูข้มภีการศถึกษาสทูง) กกยกที่งแสดงใหข้เหกนเดลนชอัดมากขถึรนวลาเหตรุการณรทภีที่
ก ทาลอังเกกดขถึรนนภีร เปกนเรพที่องออัศจรรยร ในขณะนอัรนพระเจข้ากทาลอังประทานใหข้แกลพวกยกวทภีที่มาจากทอั ที่วโลก
ไมลเพภียงขลาวสารแหลงความรอดเทลานอัรน แตลยอังทรงประทานหมายสทาคอัญหนถึที่งทภีที่มภีพยากรณรไวข้แลข้วทภีที่
แสดงถถึงการพกพากษาทภีที่จะมาหากพวกเขาไมลยอมกลอับใจใหมล

การพกพากษานอัรนซถึที่งมภีพยากรณรไวข้นานมาแลข้วกกเกกดขถึรนจรกงในปภี ค.ศ. 70 โดยตกลงบน
ชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลยอมกลอับใจใหมลเมพที่อตกตอัสนายพลโรมเขข้ายถึดกรรุงเยรทูซาเลกมและททาลายมอันเสภีย
ไมลมภีหกนสอักกข้อนเดภียวทภีที่ซข้อนทอับกอันทภีที่พระวกหารเมพที่อพวกโรมททาลายมอันเสภียราบคาบ พวกยกวนอับ
แสนๆคนเสภียชภีวกต กรรุงถทูกททาลาย ประชากรถทูกจอับไปเปกนเชลย พระโลหกตของพระองครผทูข้ทรงถทูก
ตรถึงกางเขนไดข้ตกลงบนพวกเขาและลทูกหลานของพวกเขาจรกงๆ การออัศจรรยรทภีที่เปกนภาษาตลางๆใน
วอันเพกนเทคอสตรเปกนเครพที่องเตพอนใหข้ระวอังการพกพากษาทภีที่จะมา ภาษาตลางๆในพระคอัมภภีรรใหมลอยทูลใน
บรกบทของพวกยกวเสมอ พวกมอันเปกนภาษาตลางๆทภีที่เฉพาะเจาะจงเสมอ พวกมอันเตพอนถถึงการ
พกพากษาของพระเจข้าทภีที่จะเกกดขถึรนกอับชนชาตกหนถึที่งทภีที่ดพรอดข้านเสมอ หลอังจากการพกพากษาครอัร งนอัรนใน
ปภี ค.ศ. 70 ของประทานทภีที่เปกนภาษาตลางๆกกยรุตกลงตามทภีที่เปาโลไดข้คาดการณรไวข้ใน 1 โครกนธร 13:8-
10 จรุดประสงครของภาษาตลางๆไดข้ถทูกททาใหข้สทาเรกจแลข้ว ดทูความเหกนสทาหรอับ 1 โครกนธร 14:21-22 ไดข้

สกที่งทภีที่ก ทาลอังเกกดขถึรนนอับตอัรงแตลศตวรรษทภีที่ยภีที่สกบเปกนตข้นมากกคพอ การลอกเลภียนแบบของประทาน
ทภีที่เปกนหมายสทาคอัญของศตวรรษแรก ของประทานทภีที่เปกนภาษาตลางๆแบบแทข้จรกงไดข้สกรนสรุดลงแลข้ว
ประมาณปภี ค.ศ. 70 และไมลเคยถทูกนทากลอับมาใชข้อภีกเลย สกที่งทภีที่มอักปฏกบอัตกกอันในหมทูลชาวเพกนเทคอสตร
และพวกคารกสมาตกกไมลไดข้ใกลข้เคภียงกอับสกที่งทภีที่เกกดขถึรนในกกจการ 2 แมข้แตลนกดเดภียว มอันเปกนของปลอม 
ดทูความเหกนสทาหรอับ 1 โครกนธร 13:8-10 ไดข้

กจ 2:7-11 คนทลันั้งปวงจถึงประหลาดและอลัศจรรยค์ใจพซดกลันวต่า "ดซเถวิด คนทลันั้งหลายทฟีรื่พซด
กลันนลันั้นเปล็นชาวกาลวิลฟีทสกคนไมต่ใชต่หรสือ 8 เหตสไฉนเราทสกคนไดข้ยวินเขาพซดภาษาของบข้านเกวิดเมสือง
นอนของเรา 9 เชต่นชาวปารเธฟียและมฟีเดฟีย ชาวเอลามและคนทฟีรื่อยซต่ในเขตแดนเมโสโปเตเมฟีย และ
แควข้นยซเดฟียและแควข้นคลัปปาโดเซฟีย ในแควข้นปอนทลัสและเอเชฟีย 10 ในแควข้นฟรฟีเจฟีย แควข้นปลัมฟฟี
เลฟียและประเทศอฟียวิปตค์ ในแควข้นเมสืองลวิเบฟียซถึรื่งขถึนั้นกลับนครไซรฟีน และคนมาจากกรสงโรม ทลันั้งพวก



ยวิวกลับคนเขข้าจารฟีตยวิว 11 ชาวเกาะครฟีตและชาวอาระเบฟีย เราทลันั้งหลายตต่างกล็ไดข้ยวินคนเหลต่านฟีนั้กลต่าว
ถถึงมหกวิจของพระเจข้าตามภาษาของเราเอง"

ใหข้เราสอังเกตความประหลาดใจของพวกยกวจากทอั ที่วโลกทภีที่มาเยพอนกรรุงเยรทูซาเลกมในคราว
นอัรน พวกเขาดทูออกทอันทภีวลาพวกสาวกเปกนชาวแควข้นกาลกลภีซถึที่งเปกนคนบข้านนอก กระนอัรนพวกเขากก
ก ทาลอังไดข้ยกนขลาวประเสรกฐในภาษาของประเทศทภีที่พวกเขาอาศอัยอยทู ลในขณะนอัรน มภีการเอลยถถึงสกบหข้า
สอัญชาตก ไลลตอัรงแตลเปอรรเซภียในทกศตะวอันออกไปจนถถึงโรมในทกศตะวอันตก พวกเขาประหลาดใจทภีที่
ตนไดข้ยกนครกสเตภียนยรุคตข้นเหลลานภีร  “กลลาวถถึงมหกกจของพระเจข้าตามภาษาของเราเอง”

กจ 2:12-13 เขาทลันั้งหลายจถึงอลัศจรรยค์ใจและฉงนสนเทต่หค์พซดกลันวต่า "นฟีรื่อะไรกลัน" 13 แตต่
บางคนเยาะเยข้ยวต่า "คนเหลต่านลันั้นเมาเหลข้าองสต่นใหมต่"

เมพที่อพวกสาวกไดข้เปกนพยานและประกาศเปกนภาษาตลางๆซถึที่งเปกนภาษาพพรนเมพองของคนเหลลา
นอัรนทภีที่ฟอังพวกเขา พวกเขากกถทูกวกจารณรและถทูกเยข้ยหยอันในทอันทภี บางคนกลลาวหาวลาพวกเขาเมาเหลข้า

กจ 2:14-15 ฝต่ายเปโตรไดข้ยสืนขถึนั้นกลับอลัครทซตสวิบเอล็ดคน และไดข้กลต่าวแกต่คนทลันั้งปวงดข้วย
เสฟียงอลันดลังวต่า "ทต่านชาวยซเดฟียและบรรดาคนทฟีรื่อยซต่ในกรสงเยรซซาเลล็ม จงทราบเรสืรื่องนฟีนั้ และฟลังถข้อยคทา
ของขข้าพเจข้าเถวิด 15 ดข้วยวต่าคนเหลต่านฟีนั้มวิไดข้เมาเหลข้าองสต่นเหมสือนอยต่างทฟีรื่ทต่านควิดนลันั้น เพราะวต่าเปล็น
เวลาสามโมงเชข้า

เปโตรปราศรอัยแกลบรรดาชาวกรรุงและเหลลา ‘นอักทลองเทภีที่ยว’ ทภีที่มาอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกมคราว
นอัรน เขาออกตอัววลาพวกตนไมลไดข้เมาเหลข้า โดยชภีร ใหข้เหกนวลามอันเปกนเวลาสามโมงเชข้าเทลานอัรน (ใน
ระบบการนอับเวลาของยกว นอั ที่นคพอเวลาเกข้านาฬกกาในตอนเชข้า) คนทภีที่เมาเหลข้ากกคงนอนหลอับอยทูล ณ 
เวลานอัรนของวอัน

กจ 2:16 แตต่เหตสการณค์นฟีนั้เกวิดขถึนั้นตามคทาซถึรื่งโยเอลศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวไวข้วต่า        
เปโตรชภีร ใหข้เหกนวลาสกที่งทภีที่พวกเขากทาลอังเหกนและไดข้ยกนเปกนสกที่งทภีที่เกกดขถึรนจรกงตามคทาพยากรณรของ
ศาสดาพยากรณรโยเอลในโยเอล 2:28-32 (นลาสอังเกตดข้วยวลาเปโตรเขข้าใจและประยรุกตรใชข้ขข้อพระ
คอัมภภีรรเดกมกอับสกที่งทภีที่ก ทาลอังเกกดขถึรนอยทูลขณะทภีที่เขาพทูด ไมลตข้องงสงสอัยเลยวลานภีที่คงเปกนความเขข้าใจทภีที่ทรง
ประทานใหข้แกลเขาเมพที่อเขาเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณไมลเพภียง
ประทานฤทธกธ เดชในการเทศนาเทลานอัรนแตลยอังประทานความรทูข้และความเขข้าใจเกภีที่ยวกอับพระวจนะ
ของพระเจข้าอภีกดข้วย แมข้ขณะทภีที่คนๆนอัรนยพนอยทูลกกตาม นอัที่นไมลไดข้หมายความวลาการศถึกษาพระคอัมภภีรร



ไมลใชลสกที่งจทาเปกน อยลางไรกกตาม เมพที่อผทูข้ใดอธกษฐานขอใหข้ตนเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ พระเจข้ากกทรง
ประทานความเขข้าใจแบบพกเศษใหข้แกลเขาซถึที่งจทาเปกนสทาหรอับงานฝลายวกญญาณทภีที่เขาตข้องกระททา)

กจ 2:17-18 `พระเจข้าตรลัสวต่า ตต่อมาในวลันสสดทข้าย เราจะเทพระววิญญาณของเรามา
เหนสือเนสืนั้อหนลังทลันั้งปวง บสตรชายบสตรสาวของทต่านจะพยากรณค์ คนหนสต่มของทต่านจะเหล็นนวิมวิต และ
คนแกต่จะฝลันเหล็น 18 ในคราวนลันั้นเราจะเทพระววิญญาณของเราบนทาสและทาสฟีของเรา และคน
เหลต่านลันั้นจะพยากรณค์

ขข้อ 17 ถถึงขข้อ 21 เปกนขข้อความทภีที่ยกมาโดยตรงจากโยเอล 2:28-32 ใหข้เราสอังเกตวลภีทภีที่พทูดถถึง 
“วอันสรุดทข้าย” เมพที่อมองจากมรุมมองดข้านอวสานกาล วอันสรุดทข้ายนอัรนมภีความหมายหลายประการ (1) 
สทาหรอับชนชาตกอกสราเอล วอันสรุดทข้ายคพอ เหตรุการณรตลางๆและเวลาทภีที่พระเมสสกยาหรเสดกจมาเพพที่อ
สถาปนาอาณาจอักรของพระองคร เหกนไดข้ชอัดวลามอันอยทูลในบรกบทของโยเอล 2:28-32 (2) สทาหรอับค
รกสตจอักร วอันสรุดทข้ายเรกที่มตข้นแลข้วทภีที่กลโกธาและรวมถถึงยรุคครกสตจอักรดข้วย เราซถึที่งอยทู ลในยรุคครกสตจอักร
กทาลอังอยทูลในชลวง ‘ขอเวลานอก’ ทางคทาพยากรณรซถึที่งอยทู ลระหวลางสอัปดาหรทภีที่ 69 และ 70 ของดาเนภียล 
ชลวง ‘ขอเวลานอก’ นภีรสามารถสกรนสรุดลงเมพที่อใดกกไดข้พรข้อมกอับการรอับขถึรนไปของครกสตจอักร นาฬกกา
จอับเวลาทางคทาพยากรณรของพระเจข้าจะเรกที่มเดกนอภีกครอัร งเมพที่อชลวงวอันสรุดทข้ายซถึที่งเปกนของชนชาตก
อกสราเอลจะสทาเรกจครบทอัรงสกรน ในแงลบรกบท ขข้อพระคอัมภภีรรตอนนภีรหมายถถึงการตภีความแบบแรก นอั ที่น
คพอ ชลวงวอันสรุดทข้ายของชนชาตกอกสราเอล

เหกนไดข้ชอัดวลาเปโตรประยรุกตรใชข้เรพที่องการเทลงมาของพระวกญญาณของพระเจข้าซถึที่งมภี
พยากรณรไวข้แลข้วกอับเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนขณะทภีที่เขาพทูด จรกงๆแลข้วสกที่งทภีที่ก ทาลอังเกกดขถึรนอยทูลกกคพอ การ
สทาเรกจเพภียงบางสลวนของคทาพยากรณรนภีร  ดอังทภีที่สลวนทภีที่เหลพอของขข้อพระคอัมภภีรรทภีที่ยกมานภีรแสดงใหข้เหกน 
จะเหกนไดข้ชอัดวลาคทาพยากรณรนภีร ไมลไดข้สทาเรกจจรกงทอัรงหมดในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน พระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ ผทูข้ทรงเปกนสลวนหนถึที่งเทวสภาพของพระเจข้า ทรงอยทู ลทอั ที่วทรุกหนทรุกแหลงมาตลอด ในพระ
คอัมภภีรรเดกมตลอดทอัรงเลลม พระองครกกทรงมภีการรอับใชข้หลายอยลางทภีที่ชอัดเจน อยลางไรกกตาม ในวอันเพกนเท
คอสตรนอัรน การรอับใชข้ออันยกที่งใหญลของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ถทูก ‘เทออกมา’ นอั ที่นรวมถถึงแตลไมลไดข้
จทากอัดแคลการเตกมลข้นของพระวกญญาณ บอัพตกศมาของพระวกญญาณ การสถกตอยทู ลภายในตอัวผทูข้เชพที่อโดย
พระวกญญาณ การททาใหข้กระจลางแจข้งของพระวกญญาณ และการใหข้ก ทาลอังใจ (การปลอบประโลม) 
ของพระวกญญาณเทลานอัรน การรอับใชข้ ‘แบบขยายออก’ ทอัรงหมดนภีรของพระวกญญาณของพระเจข้าไดข้
ผลกดอกออกชลอจากการเทพระวกญญาณลงมาในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน



กจ 2:19-20 เราจะสทาแดงการมหลัศจรรยค์ในอากาศเบสืนั้องบนและหมายสทาคลัญทฟีรื่แผต่นดวิน
เบสืนั้องลต่างเปล็นเลสือด ไฟและไอควลัน 20 ดวงอาทวิตยค์จะมสืดไปและดวงจลันทรค์จะกลลับเปล็นเลสือด กต่อน
ถถึงวลันใหญต่นลันั้น คสือวลันใหญต่ยวิรื่งขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า

เหตรุการณรตลางๆทภีที่ถทูกเอลยถถึงตรงนภีร ไมลไดข้สทาเรกจในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน แตลมอันคพอเหตรุการณร
ตลางๆทภีที่จะเกกดขถึรนทอันทภีกลอนการเสดกจกลอับมาของพระเยซทูครกสตรในตอนกลางและตอนปลายของ
ยรุคเจกดปภี ดทู มอัทธกว 24:27-31, วกวรณร 6:12, 8:7-12, 16:10

กจ 2:21 และจะเปล็นเชต่นนฟีนั้คสือผซข้ใดทฟีรื่จะรข้องออกพระนามขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ากล็จะ
รอด' ขข้อพระคอัมภภีรรทภีที่ยกมานภีรปกดทข้ายดข้วยพระสอัญญาออันแสนวกเศษ เพราะวลา “ผทูข้ใดทภีที่จะรข้องออก
พระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้ากกจะรอด” กวลาแปดรข้อยปภีกลอนสมอัยพระครกสตร ความเรภียบงลายของ
ขลาวประเสรกฐกกเปกนทภีที่ชอัดเจนแลข้ว การรข้องออกพระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้าเปกนการกระททาหนถึที่ง
ทภีที่แสดงถถึงความเชพที่อ พระเจข้าทรงไดข้รอับเกภียรตกและทรงกระททากกจเมพที่อมนรุษยชาตกทภีที่หลงหายหอันมา
พถึที่งพระองครดข้วยความเชพที่อและรข้องขอความรอด มอันคพอความเชพที่อในรทูปแบบทภีที่เรภียบงลายของมอัน

กจ 2:22 ทต่านทลันั้งหลายผซข้เปล็นชนชาตวิอวิสราเอล ขอฟลังคทาเหลต่านฟีนั้เถวิด คสือพระเยซซชาว
นาซาเรล็ธ เปล็นผซข้ทฟีรื่พระเจข้าทรงโปรดชฟีนั้แจงใหข้ทต่านทลันั้งหลายทราบโดยการอลัศจรรยค์ การมหลัศจรรยค์
และหมายสทาคลัญตต่างๆ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยพระองคค์นลันั้น ทต่ามกลางทต่านทลันั้งหลาย ดลังทฟีรื่
ทต่านทราบอยซต่แลข้ว คราวนภีร เปโตรพรุลงตรงคทาเทศนาของเขาไปทภีที่พระเยซทูครกสตร เขาเตพอนความจทา
บรรดาผทูข้ฟอังชาวฮภีบรทูของเขาวลา พระเจข้าทรงโปรดเหกนชอบพระราชกกจและการรอับใชข้ของพระเยซทู 
“โดยการออัศจรรยร การมหอัศจรรยรและหมายสทาคอัญตลางๆ ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยพระองครนอัรน
ทลามกลางทลานทอัรงหลาย ดอังทภีที่ทลานทราบอยทูลแลข้ว” เราควรหมายเหตรุไวข้วลาการออัศจรรยรตลางๆออัน
มากมายขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ถทูกบอัญชาโดยพระเจข้าเพพที่อยพนยอันและรอับรองตอัวตนและ
พระราชกกจของพระเยซทู แนลนอนทภีที่พระเยซทูทรงกระททากกจเพราะพระทอัยออันเปภีที่ยมดข้วยความเมตตา
กรรุณาของพระองครเมพที่อพระองครทรงรอักษาคนเจกบปลวยและกระททาการออัศจรรยรหลายประการ 
อยลางไรกกตาม เปโตรกลลาวชอัดเจนวลา เหตรุการณรทภีที่สทาคอัญอภีกประการกกคพอ เพพที่อแสดงใหข้เหกนวลา
พระเจข้าทรงรอับรองการรอับใชข้ของพระเยซทู การออัศจรรยรตลางๆของพระองครจถึงมภีไวข้เพพที่อพกสทูจนรใหข้
ชาวโลกทภีที่ไมลเชพที่อเหกนวลาพระเยซทูทรงเปกนผทูข้ใดกอันแนล หลอังจากกลลาวเรพที่องนอัรนจนชอัดเจนแลข้ว เปโต
รกกวกจารณรบรรดาคนทภีที่ฟอังเขาอยทูลอยลางรรุนแรง



กจ 2:23 พระองคค์นฟีนั้ทรงถซกมอบไวข้ตามทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงดทารวิแนต่นอนลต่วงหนข้าไวข้
กต่อน ทต่านทลันั้งหลายไดข้ใหข้คนชลัรื่วจลับพระองคค์ ไปตรถึงทฟีรื่กางเขนและประหารชฟีววิตเสฟีย มอันเปกนเรพที่องนลา
อรุลนใจทภีที่ไดข้รทูข้วลาการมอบพระเยซทูไวข้แกลพวกศอัตรทูของพระองครนอัรนเปกนมาโดย “ตามทภีที่พระเจข้าไดข้ทรง
ดทารกแนลนอนลลวงหนข้าไวข้กลอน” การตรถึงกางเขนองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไมลเพภียงเปกนสกที่งทภีที่พระเจข้า
ทรงอนรุญาตเทลานอัรน แตลเปกนสกที่งทภีที่พระองครไดข้ทรงกทาหนดไวข้ลลวงหนข้าแลข้วดข้วยการทรงทราบลลวง
หนข้าของพระเจข้า มอันเปกนสลวนหนถึที่งของแผนการนกรอันดรรออันสมบทูรณรแบบของพระเจข้า

เปโตรยกปพนใหญลแหลงขลาวประเสรกฐขถึรนและระดมยกงใสลฝทูงชนทภีที่อยทูลตลอหนข้าเขาโดยตรง 
พระเยซทูผทูข้นภีรทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงรอับรองและยพนยอันอยลางชอัดเจนวลาทรงเปกนพระครกสตร “ทลานทอัรงหลาย
ไดข้ใหข้คนชอั ที่วจอับพระองคร ไปตรถึงทภีที่กางเขนและประหารชภีวกตเสภีย” การตรถึงกางเขนพระครกสตรไดข้
เกกดขถึรนไปกลอนหนข้านอัรนไมลเกกนสองเดพอน แนลนอนทภีที่เหตรุการณรโกลาหลตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตามมายอังตกด
ตรถึงอยทูลในความทรงจทาของผทูข้คน ทอัรงผทูข้ทภีที่อาศอัยอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกมและบรรดา ‘นอักทลองเทภีที่ยว’ ทภีที่อยทูล
ในกรรุงขณะนอัรน นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาวหาพวกเขาวลา ‘ทลานทอัรงหลายฆลาพระเมสสกยาหรของพระเจข้า’

กจ 2:24 พระเจข้าไดข้ทรงบลันดาลใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์ ดข้วยทรงกทาจลัดความเจล็บ
ปวดแหต่งความตายเสฟีย เพราะวต่าความตายจะครอบงทาพระองคค์ไวข้ไมต่ไดข้ แสงสวลางออันเจกดจข้าทภีที่สาด
สลองออกมาจากเหตรุการณรตลางๆออันมพดมกดแหลงการตรถึงกางเขนกกคพอ การฟพร นคพนพระชนมรจากความ
ตายของพระเยซทูครกสตร เปโตรกลลาวชอัดเจนวลาพระเจข้าเองทรงเปกนผทูข้ “ทรงบอันดาลใหข้” องครพระผทูข้
เปกนเจข้าของเราเปกนขถึรนจากตาย ใหข้เราสอังเกตการใชข้สทานวนโวหารของเปโตรในความเหกนของเขา
เกภีที่ยวกอับเรพที่องดอังกลลาว นอัที่นคพอ พระเจข้า “ทรงกทาจอัดความเจกบปวดแหลงความตายเสภีย เพราะวลาความ
ตายจะครอบงทาพระองครไวข้ไมลไดข้” ใหข้เราสอังเกตวลาพระเจข้าไมลเพภียงชรุบพระเยซทูใหข้เปกนขถึรนจากตาย
เทลานอัรน แตลมอันยอังเปกนไปไมลไดข้ดข้วยทภีที่พระองครจะทรงเปกนคนตายตลอไป นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงความเปกน
พระเจข้าขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา เพราะวลาพระองครทรงเปกนพระเจข้า พระองครจถึงทรงเปกนคน
ตายตลอไปไมลไดข้ นภีที่เปกนครอัร งแรกในสภีที่ครอัร งทภีที่เปโตรอข้างถถึงการฟพร นคพนพระชนมรในคทาเทศนานภีร

กจ 2:25-28 เพราะดาววิดไดข้ทรงกลต่าวถถึงพระองคค์วต่า `ขข้าพเจข้าไดข้เหล็นองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
ตรงหนข้าขข้าพเจข้าเสมอ เพราะวต่าพระองคค์ประทลับทฟีรื่มสือขวาของขข้าพเจข้า เพสืรื่อขข้าพเจข้าจะมวิไดข้หวลัรื่น
ไหว 26 เพราะฉะนลันั้นจวิตใจของขข้าพเจข้าจถึงยวินดฟี และลวินั้นของขข้าพเจข้าจถึงเปรมปรฟีดวิธิ์ ยวิรื่งกวต่านฟีนั้เนสืนั้อ
หนลังของขข้าพเจข้าจะพลักพวิงอยซต่ในความหวลังใจดข้วย 27 เพราะพระองคค์จะไมต่ทรงทวินั้งจวิตววิญญาณ
ของขข้าพระองคค์ไวข้ในนรก ทลันั้งจะไมต่ทรงใหข้องคค์บรวิสสทธวิธิ์ของพระองคค์เปสืรื่อยเนต่าไป 28 พระองคค์ไดข้



ทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคค์ทราบทางแหต่งชฟีววิตแลข้ว พระองคค์จะทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคค์มฟีความยวินดฟี
เตล็มเปฟีรื่ยมดข้วยสฟีพระพลักตรค์อลันชอบพระทลัยของพระองคค์'

เปโตรยกขข้อความจากเพลงสดรุดภี 16:8-11 แบบไมลไดข้เตรภียมมากลอนอภีกครอัร ง (เขาไมลเพภียง
จดจทาพระวจนะตอนนภีร ไวข้ขถึรนใจเทลานอัรน แตลพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ยอังทรงททาใหข้เขานถึกถถึงขข้อนภีรขณะทภีที่
เขาเทศนาดข้วย) ดาวกดเขภียนไวข้วลาองครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงอยทูลตลอหนข้าเขาเสมอ นภีที่เปกนบทเรภียนออันตรง
ประเดกนจนถถึงทรุกวอันนภีรทภีที่เราจะใหข้องครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงอยทูลตลอหนข้าเราเสมอ นอกจากนภีรดาวกดยอัง
ระลถึกดข้วยวลาองครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงประทอับอยทูลขข้างขวาเขาและเขาจะไมลหวอั ที่นไหวเลย ความหมาย
ของความคกดนภีรกกคพอ เพราะวลาองครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงอยทูลกอับขข้าพเจข้า (นอัที่นคพอทภีที่ขวามพอของขข้าพเจข้า) 
ขข้าพเจข้าจะไมลมภีวอันหวอั ที่นไหว วกตกทรุกขรรข้อน หรพอคลอนแคลนเลย

ดาวกดชพที่นชมยกนดภีตลอไปวลา “เพราะพระองครจะไมลทรงทกรงจกตวกญญาณของขข้าพระองครไวข้ใน
นรก ทอัรงจะไมลทรงใหข้องครบรกสรุทธกธ ของพระองครเปพที่อยเนลาไป” ดาวกดชพที่นชมยกนดภีในการนถึกถถึงการ
เปกนขถึรนจากตายของเขาเองสอักวอันหนถึที่ง แตลทภีที่สทาคอัญยกที่งไปกวลานอัรน เขารทูข้ดข้วยวลาองครบรกสรุทธกธ ของ
พระเจข้า (นอัที่นคพอ พระเมสสกยาหร) จะไมลทรงอยทูลในอรุโมงครฝอังศพหรพอเหกนความเปพที่อยเนลาตลอไป คทาวลา
นรก แปลจากคทากรภีก ฮาเดส คทาฮภีบรทูทภีที่ดาวกดใชข้ในเพลงสดรุดภี 16:10 คพอ เชโอล ทอัรงสองคทามภีความ
หมายสองแบบ มอันหมายถถึงสถานทภีที่แหลงการพกพากษาทภีที่เรภียกวลานรกกกไดข้ ทอัรงสองคทาสามารถหมาย
ถถึงอรุโมงครฝอังศพไดข้เชลนกอัน แนลนอนทภีที่นภีที่เปกนความหมายทภีที่ตข้องการสพที่อตรงนภีร  (พวกยกวทภีที่เชพที่อในสมอัย
พระคอัมภภีรรเดกมยถึดถพอทรรศนะทภีที่วลา เมพที่อคนตายถทูกฝอังในอรุโมงครฝอังศพ จกตวกญญาณของพวกเขากกไป
อยทูลทภีที่ใจกลางแผลนดกนโลก คทานภีร ในพระคอัมภภีรรเดกมคพอ เชโอล คทาในพระคอัมภภีรรใหมลคพอ ฮาเดส สถาน
ทภีที่แหลงนภีรถทูกแบลงยลอยออกเปกนพพรนทภีที่ขนาดกวข้างใหญลไพศาลสองสลวนทภีที่แยกจากกอัน พพรนทภีที่สลวนแรกมภี
ไวข้สทาหรอับคนตายทภีที่ชอบธรรม โดยมภีชพที่อวลาเมพองบรมสรุขเกษม (ลทูกา 23:43) พพรนทภีที่อภีกสลวนทภีที่เหลพอ
ถทูกเรภียกรวมๆวลานรกเชลนในลทูกา 16:23

ในความหมายทอัรงสองแบบ องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไมลทรงอยทูลตลอไปในอรุโมงครฝอังศพ
หรพอในสถานทภีที่ของคนชอบธรรมทภีที่ตายแลข้ว แตลพระองครทรงพาคนชอบธรรมเหลลานอัรนขถึรนไปยอัง
สวรรคร ซถึที่งเหกนไดข้ชอัดวลาทรงททาเชลนนอัรนในชลวงเวลาระหวลางการสกรนพระชนมรและการฟพร นคพน
พระชนมรของพระองคร (เอเฟซอัส 4:8-10) ประเดกนทภีที่เปโตรตข้องการจะสพที่อกกถทูกสรรุปในขข้อเทกจจรกงทภีที่
วลา พระเมสสกยาหรไมลอาจอยทูลในอรุโมงครฝอังศพตลอไปอภีกไดข้ เรพที่องนภีรมภีพยากรณรไวข้แลข้วในพระคอัมภภีรร
เดกม (เพลงสดรุดภี 16:10) ดข้วยเหตรุนภีร ดาวกดและเปโตรดข้วยจถึงเปรมปรภีดกธ  (ขข้อ 27)



กจ 2:29-31 ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้ามฟีใจกลข้าทฟีรื่จะกลต่าวแกต่ทต่านทลันั้งหลายถถึงดาววิด
บรรพบสรสษของเราวต่า ทต่านสวินั้นพระชนมค์แลข้วถซกฝลังไวข้ และอสโมงคค์ฝลังศพของทต่านยลังอยซต่กลับเรา
จนถถึงทสกวลันนฟีนั้ 30 ทต่านเปล็นศาสดาพยากรณค์และทราบวต่าพระเจข้าตรลัสสลัญญาไวข้แกต่ทต่านดข้วยพระ
ปฏวิญาณวต่า พระองคค์จะทรงประทานผซข้หนถึรื่งจากบลันั้นเอวของทต่าน และตามเนสืนั้อหนลังนลันั้น พระองคค์
จะทรงยกพระครวิสตค์ใหข้ประทลับบนพระทฟีรื่นลัรื่งของทต่าน 31 ดาววิดกล็ทรงลต่วงรซข้เหต สการณค์นฟีนั้กต่อน จถึง
ทรงกลต่าวถถึงการคสืนพระชนมค์ของพระครวิสตค์วต่า จวิตววิญญาณของพระองคค์ไมต่ตข้องละไวข้ในนรก ทลันั้ง
พระมลังสะของพระองคค์กล็ไมต่เปสืรื่อยเนต่าไป

เปโตรกลลาวตลอไปดข้วยหลอักเหตรุผลทภีที่มภีพลอังและเปภีที่ยมดข้วยพระวกญญาณ เขาเตพอนความจทา
บรรดาผทูข้ฟอังทภีที่เปกนคนฮภีบรทูวลา อรุโมงครฝอังศพของดาวกดกกตอัรงอยทูลบนภทูเขาศกโยนทภีที่ใครๆกกไปดทูไดข้ 
กระนอัรนดาวกดกกรทูข้วลาพระเมสสกยาหร (พระครกสตร) จะเสดกจมาจากเชพรอสายของเขาสอักวอันหนถึที่งและจะ
ทรงประทอับบนพระทภีที่นอั ที่งของพระองครดอังทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสอัญญาไวข้ใน 2 ซามทูเอล 7 ดาวกดจถึงก ทาลอัง
กลลาวชอัดเจนถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระเมสสกยาหร นอั ที่นคพอ องครบรกสรุทธกธ ของพระเจข้า ดาวกดยอัง
ถทูกฝอังไวข้อยทูล แตลพระเยซทูครกสตรไดข้ทรงเปกนขถึรนแลข้ว (ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาพระศพของพระครกสตรไมล
ประสบกอับความเปพที่อยเนลา เหตรุผลนอัรนงลายนกดเดภียว พระเยซทูไมลทรงมภีบาป ความเปพที่อยเนลาแหลงความ
ตายมภีตข้นเหตรุมาจากความบาป ดอังนอัรน พระกายของพระเยซทูจถึงไมลมภีทางประสบกอับความเปพที่อยเนลา
ไดข้เลย ขข้ออข้างอกงอภีกสองขข้อทภีที่พทูดถถึงการฟพร นคพนพระชนมรจถึงถทูกเอลยถถึงตรงนภีร

กจ 2:32 พระเยซซนฟีนั้พระเจข้าไดข้ทรงบลันดาลใหข้คสืนพระชนมค์แลข้ว ขข้าพเจข้าทลันั้งหลาย
เปล็นพยานในขข้อนฟีนั้ เราไดข้มาถถึงยอดบนสรุดของหลอักเหตรุผลออันเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณของเปโตร
แลข้ว “พระเยซทูนภีรพระเจข้าไดข้ทรงบอันดาลใหข้คพนพระชนมรแลข้ว ขข้าพเจข้าทอัรงหลายเปกนพยานในขข้อนภีร ” 
เปโตรแสดงใหข้เหกนขข้อสรรุปออันชอัดเจน พระเยซทูทรงเปกนพระเมสสกยาหร พระเจข้าทรงชรุบพระองคร
ใหข้เปกนขถึรนจากตายแลข้ว! คนเหลลานภีรทภีที่ทลานทอัรงหลายกทาลอังไดข้ยกนทคุกคนลข้วนเปกนพยานถถึงการฟพร นคพน
พระชนมรนอัรน ขข้ออข้างอกงทภีที่สภีที่ถถึงการฟพร นคพนพระชนมรจถึงถทูกทวนซทราในคทาเทศนาสอัรนๆนภีรของเขา

กจ 2:33 เหตสฉะนลันั้นเมสืรื่อพระหลัตถค์เบสืนั้องขวาของพระเจข้าไดข้ทรงตลันั้งพระองคค์ขถึนั้น และ
ครลันั้นพระองคค์ไดข้ทรงรลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์จากพระบวิดาตามพระสลัญญา พระองคค์ไดข้ทรงเท
ฤทธวิธิ์เดชนฟีนั้ลงมา ดลังทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายไดข้ยวินและเหล็นแลข้ว ดอังทภีที่เปาโลไดข้ขยายความในฟภีลกปปภี 2:9-11 
พระเจข้าไดข้ทรงยกชทูพระเยซทูครกสตรหลอังจากพระองครทรงถทูกเหยภียดใหข้ตทที่าลงในความเปกนมนรุษยรของ
พระองครและความตายทภีที่พระองครทรงทนทรุกขร (แนลนอนทภีที่มภีการพทูดถถึงพระหอัตถรเบพรองขวาของ



พระเจข้าอภีกครอัร งเหมพอนกอับทภีที่ถทูกเอลยถถึงในขข้อ 25 และเปกนขข้อความทภีที่ยกมาจากเพลงสดรุดภี 16:8) เป
โตรเรกที่มทภีที่จะไปสทูลตอนจบของคทาเทศนานภีร  สกที่งทภีที่ก ทาลอังถทูกเปกนพยานในวอันนอัรนคพอ การททาใหข้คทา
พยากรณรของโยเอลสทาเรกจ มอันเปกนพระสอัญญาของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทภีที่บอัดนภีรพวกเขาไดข้เหกน
และไดข้ยกนแลข้ว

กจ 2:34-36 เหตสวต่าทต่านดาววิดไมต่ไดข้ขถึนั้นไปยลังสวรรคค์ แตต่ทต่านไดข้กลต่าววต่า `องคค์พระผซข้เปล็น
เจข้าตรลัสกลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของขข้าพเจข้าวต่า จงนลัรื่งทฟีรื่ขวามสือของเรา 35 จนกวต่าเราจะกระททาใหข้
ศลัตรซของทต่านเปล็นแทต่นรองเทข้าของทต่าน' 36 เหตสฉะนลันั้นใหข้วงศค์วานอวิสราเอลทลันั้งปวงทราบแนต่นอน
วต่า พระเจข้าไดข้ทรงยกพระเยซซนฟีนั้ ซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายไดข้ตรถึงไวข้ทฟีรื่กางเขน ทรงตลันั้งขถึนั้นใหข้เปล็นทลันั้งองคค์
พระผซข้เปล็นเจข้าและเปล็นพระครวิสตค์"

คทาเทศนาของเปโตรไดข้มาถถึงบทสรรุปทภีที่สทาคอัญทภีที่สรุดแลข้ว ดาวกดไมลเคยไดข้ขถึรนไปยอังสวรรคร 
แตลดาวกดกลลาวลลวงหนข้าไวข้ในเพลงสดรุดภี 110:1 วลา “พระเยโฮวาหรตรอัสกอับองครพระผทูข้เปกนเจข้าของ
ขข้าพเจข้าวลา “จงนอัที่งทภีที่ขวามพอของเรา จนกวลาเราจะกระททาใหข้ศอัตรทูของเจข้าเปกนแทลนรองเทข้าของเจข้า” 
แมข้แตลพวกฟารกสภีทภีที่มภีใจไมลเชพที่อกกยอังยอมรอับวลาเพลงสดรุดภี 110:1 มภีเนพรอหาเกภีที่ยวกอับพระเมสสกยาหร บอัด
นภีร เปโตรประยรุกตรใชข้มอันกอับการฟพร นคพนพระชนมร การเสดกจขถึรนสทูลสวรรคร และการถทูกยกชทูของพระ
เยซทูครกสตร จากนอัรนเขากกปลลอยหมอัดเดกดสลงทข้าย “พระเจข้าไดข้ทรงยกพระเยซทูนภีร  ซถึที่งทลานทอัรงหลายไดข้
ตรถึงไวข้ทภีที่กางเขน ทรงตอัรงขถึรนใหข้เปกนทอัรงองครพระผทูข้เปกนเจข้าและเปกนพระครกสตร”

กจ 2:37 เมสืรื่อคนทลันั้งหลายไดข้ยวินแลข้วกล็รซข้สถึกแปลบปลาบใจ จถึงกลต่าวแกต่เปโตรและอลัคร
ทซตอสืรื่นๆวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย เราจะททาอยต่างไรดฟี" เมพที่อเปโตรกลลาวปกดทข้ายคทาเทศนาออันทรง
พลอังและประกอบดข้วยพระวกญญาณของเขาแลข้ว “คนทอัรงหลายไดข้ยกนแลข้วกกรทูข้สถึกแปลบปลาบใจ จถึง
กลลาว... วลา “ทลานพภีที่นข้องทอัรงหลาย เราจะททาอยลางไรดภี” การตอบสนองตลอคทาเทศนาทภีที่ไดข้รอับฤทธกธ เดช
จากการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ กกคพอ การฟข้องใจในสลวนของผทูข้ฟอัง ทภีที่ผทูข้ฟอังเหลลานอัรนเกกด
อาการแปลบปลาบใจกกเปกนหลอักฐานทภีที่แสดงถถึงฤทธกธ เดชในการฟข้องใจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  
พวกเขาจถึงเรกที่ม 'มภีใจทภีที่อลอนลง' และยอมททาสกที่งใดกกตามทภีที่พวกออัครททูตสอัที่งใหข้ททา เมพที่อการเทศนาไดข้รอับ
ฤทธกธ เดชจากพระวกญญาณบรกสรุทธกธ อยลางแทข้จรกง การฟข้องใจกกเกกดขถึรนตามมา เมพที่อเกกดอาการฟข้องใจ 
พวกเขากกยอมรอับฟอังคทาปรถึกษา พวกเขาเรกที่มยอมทภีที่จะกลอับใจใหมลและททาตามพระประสงครของ
พระเจข้าไมลวลามอันจะเปกนสกที่งใดกกตาม ในกรณภีนภีรมอันกกคพอ การหอันมาพถึที่งพระครกสตร



กจ 2:38 ฝต่ายเปโตรจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "จงกลลับใจเสฟียใหมต่และรลับบลัพตวิศมาใน
พระนามแหต่งพระเยซซครวิสตค์สวินั้นทสกคน เพสืรื่อวต่าพระเจข้าทรงยกความผวิดบาปของทต่านเสฟีย และทต่าน
จะไดข้รลับของประทานของพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ คทาตอบของเปโตรนอัรนชอัดเจน ถถึงแมข้มอันถทูกเขข้าใจ
ผกดอยทูลบลอยๆกกตาม ในการพทูดกอับพวกผทูข้ฟอังทภีที่เปกนยกว เปโตรไดข้กลลาวสทานวนทภีที่เขาเขข้าใจและพวกผทูข้
ฟอังของเขากกเขข้าใจเชลนกอัน เราซถึที่งเปกนคนตลางชาตกและอยทูลในชลวงเวลากวลาสองพอันปภีตลอมาอาจไมล
เขข้าใจสกที่งทภีที่เขากลลาวอยลางชอัดเจนเทลาพวกเขา

“จงกลอับใจเสภียใหมลและรอับบอัพตกศมาในพระนามแหลงพระเยซทูครกสตรสกรนทรุกคน เพราะวลา
ทรงยกความผกดบาปใหข้แลข้ว” มภีสองสกที่งทภีที่เราเหกนตรงนภีร  อยลางแรกกกคพอ ความหมายของการกลอับใจ
ใหมลเปกนอะไรทภีที่เปโตรเขข้าใจ มอันเปกนสลวนสทาคอัญของความเชพที่อทลภีที่ชลวยใหข้รอด หากเรามองความเชพที่อ
ทภีที่ชลวยใหข้รอดวลาเปกนเหมพอนเหรภียญๆหนถึที่ง การกลอับใจใหมลกกเปกนดข้านหนถึที่งและการวางใจพระ
ครกสตรกกเปกนอภีกดข้านของเหรภียญนอัรน เปโตรกลลาวถถึงภาพรวมของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดโดยใชข้คทาๆ
เดภียว นอัที่นคพอ จงกลอับใจเสภียใหมล่ การกลอับใจใหมลกกคพอ การหอันใจของตนเขข้าหาพระเจข้า มอันคพอการ
หอันเสภียจากความบาป ออัตตา และทกศทางทภีที่เราก ทาลอังมรุลงไปกลอนหนข้านอัรน จรกงๆแลข้วมอันกกคพอความ
เปลภีที่ยนแปลงทภีที่เกกดขถึรนกอับใจเรา ขณะทภีที่กลอนหนข้านอัรนเราทรุกคนไดข้หอันไปตามทางของตนเอง การก
ลอับใจใหมลกกคพอการหอันใจของตนเขข้าหาพระเจข้า ในภาพรวมทภีที่ใหญลกวลาของความรอด มอันกกเทลากอับ
เปกนการตข้อนรอับพระเยซทูครกสตรใหข้เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดดข้วยในตอนนอัรน สทาหรอับเปโตรและพวกผทูข้
ฟอังชาวยกวทภีที่อยทูลตลอหนข้าเขา สกที่งทภีที่เขากลลาวกกชอัดเจน นอัที่นคพอ จงหอันมาหาพระครกสตรและวางใจ
พระองคร

เรพที่องทภีที่สองกกคพอ เรพที่องบอัพตกศมา การอลานเผกนๆจะชวนใหข้คกดวลาบอัพตกศมาเปกนพพรนฐานของ
การยกโทษ (นอัที่นคพอ ความรอด) อยลางไรกกตาม จรกงๆแลข้วมอันไมลไดข้เปกนเชลนนอัรนเลย กรุญแจกกคพอ การ
ทภีที่เราเขข้าใจความหมายของคทาทภีที่แปลวลา เพราะ (เอะอกิส) คทางลายๆนภีรมภีความหมายสองประการ

ยกตอัวอยลางเชลน โปสเตอรรแผลนหนถึที่งอาจประกาศวลา 'เจสซภีที่ เจมสรเปกนทภีที่ตข้องการตอัวเพราะ
การปลข้น' โปสเตอรรอภีกใบทภีที่ปกดประกาศโดยกองทอัพเรพอสหรอัฐฯอาจกลลาววลา 'กองทอัพเรพอกทาลอัง
มองหาคนๆดภีเพสืนึ่อมารลวมงาน' ในความหมายแบบหลอัง กองทอัพเรพอก ทาลอังมองหาคนเพสืนึ่อมารลวมงาน
กอับพวกเขา ในความหมายแบบแรก เจสซภีที่ เจมสรก ทาลอังเปกนทภีที่ตข้องการตอัวเพราะวล่ากลอนหนข้านอัรนเขา
ไปปลข้นธนาคารมา นภีที่เปกนความหมายทภีที่ถทูกตข้องในกกจการ 2:38 นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลา 'และรอับ
บอัพตกศมาในพระนามแหลงพระเยซทูครกสตรสกรนทรุกคน เพราะวล่าทรงยกความผกดบาปใหข้แลข้ว'



สทาหรอับพวกยกวในครกสตศตวรรษแรก การรอับบอัพตกศมาในนทราถพอวลาเปกนปรากฏการณรทภีที่
ธรรมดาสามอัญอยลางหนถึที่ง (และบอังเอกญทภีที่มอันเปกนแบบจรุลมในนทราเสมอ) พวกยกวเขข้าใจวลามอันเปกนวกธภี
หนถึที่งในการระบรุวลาเปกนพวกเดภียวกอันกอับคนทภีที่ใหข้บอัพตกศมาพวกเขา ยกตอัวอยลางเชลน กลอนสมอัยพระ
ครกสตร ยกวนกกายหนถึที่งทภีที่มภีชพที่อวลา พวกเอสเซเนส (Essenes) กกปฏกบอัตกบอัพตกศมา (การจรุลมลงในนทรา) รทูป
แบบหนถึที่ง เมพที่อผทูข้ใดเขข้ารลวมนกกายของพวกเขา คนๆนอัรนกกตข้องรอับบอัพตกศมาตลอหนข้าผทูข้คน ในการททา
เชลนนอัรน คนๆนอัรนกกประกาศตอัววลาตนเปกนพวกเดภียวกอับพวกเอสเซเนส ยอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมากกใหข้
บอัพตกศมาทภีที่แสดงถถึงการกลอับใจใหมล ทอัรงพวกยกวทภีที่กลอับใจใหมลและทภีที่ไมลไดข้กลอับใจใหมลตลางเขข้าใจวลา
คนเหลลานอัรนทภีที่รอับบอัพตกศมาจากยอหรนกกก ทาลอังแสดงตอัววลายอมรอับขข้อความทภีที่เขาประกาศ (ในกรณภี
ของยอหรน มอันกกคพอการกลอับใจใหมลเพพที่อเตรภียมพรข้อมสทาหรอับอาณาจอักรของพระเจข้าทภีที่ก ทาลอังจะมา)

ดข้วยเหตรุนภีร  มอันจถึงเปกนเรพที่องทภีที่เขข้าใจชอัดเจนสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้ตข้อนรอับพระเยซทูเปกนพระ
เมสสกยาหรและองครพระผทูข้เปกนเจข้าแลข้วทภีที่พวกเขาจะแสดงตอัวตลอหนข้าผทูข้คนวลาเปกนพวกเดภียวกอับ
พระองครและเหลลาสาวกของพระองครโดยการรอับบอัพตกศมา (จรุลมลงในนทรา) การแสดงตอัววลาเปกนพวก
เดภียวกอับพระครกสตรตลอหนข้าผทูข้คนของพวกเขาเปกนเพราะวล่าพวกเขาไดข้รอับการยกโทษบาปแลข้ว คทาทภีที่
แปลวลา ยกความผวิดบาป (อาเฟะซกิส) กกมอักแปลดข้วยวลา 'การยกโทษ' มอันหมายถถึงการปลลอยวาง
ความเปกนปรปอักษรตลอกอันระหวลางคนสองคน ในกรณภีนภีร  การยกความผกดบาป (การยกโทษบาป) กก
คพอการนทาเอาความผกดบาปทภีที่ก อัรนกลางระหวลางพระเจข้าและมนรุษยรออกไป ดอังนอัรนบอัพตกศมาจถึงไมล
เพภียงเปกนการระบรุวลาตนเปกนพวกเดภียวกอับพระครกสตรเทลานอัรน แตลยอังเปกนภาพเหมพอนของการชทาระ
ความบาปของเราออกไปโดยพระโลหกตของพระครกสตรดข้วย ดอังนอัรน เราตข้องจทาคทาสทาคอัญสองคทาใน
เรพที่องบอัพตกศมาของครกสเตภียน นอั ที่นคพอ (1) การระบรุตอัวตน และ (2) ความเหมพอน ดทูโรม 6:3-5

ใหข้เราสอังเกตสลวนทข้ายของขข้อนภีร  “และทลานจะไดข้รอับของประทานของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ ” เมพที่อบรรดายกวทภีที่ฟอังเปโตรเตกมใจทภีที่จะหอันมาพถึที่งพระครกสตร พวกเขากกกลายเปกนผทูข้รอับของ
ประทานของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ โดยออัตโนมอัตก “ของประทานของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” ทภีที่วลานภีร
หมายถถึงการรอับใชข้ในดข้านตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ซถึที่งทรงประทานใหข้โดยเรกที่มตข้นในวอัน
เพกนเทคอสตรนอัรน การรอับใชข้เหลลานภีร รวมถถึงการทภีที่พระองครทรงสถกตในตอัวผทูข้เชพที่อทอัรงหลาย การทภีที่
พระองครทรงจรุลมผทูข้เชพที่อทอัรงหลายเขข้าในพระกายของพระครกสตร การรอับใชข้ตลางๆในดข้านการททาใหข้
กระจลางแจข้ง การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ การปลอบประโลมของพระวกญญาณ และความชลวย
เหลพอชอั ที่วคราวและของประทานทภีที่เปกนหมายสทาคอัญตลางๆทภีที่ใชข้งานในครกสเตภียนสมอัยพระคอัมภภีรรใหมล



รรุลนแรก นลาแปลกทภีที่คทาทภีที่แปลวลา ของประทาน ตรงนภีรคพอ โดเระอา บางคนสอันนกษฐานวลาคทาๆนภีรคพอ 
คารกิสมาทา ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาวลา คารกิสมาตกิก อยลางไรกกตาม เราเหกนแลข้ววลามอันไมลใชล

กจ 2:39 ดข้วยวต่าพระสลัญญานลันั้นตกแกต่ทต่านทลันั้งหลายกลับลซกหลานของทต่านดข้วย และ
แกต่คนทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่ไกล คสือทสกคนทฟีรื่องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าพระเจข้าของเราทรงเรฟียกมาเฝข้าพระองคค์" 
พระสอัญญาเรพที่องการรอับใชข้ตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ถทูกเอลยถถึงในโยเอล 2:32 เปโตรกลลาวตลอ
ไปเพพที่อแสดงใหข้เหกนชอัดเจนวลาพระสอัญญานภีรไมลไดข้มภีมาถถึงคนเหลลานอัรนทภีที่อยทูลตรงหนข้าเขาเทลานอัรน แตลมภี
มาถถึง “ทรุกคนทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าพระเจข้าของเราทรงเรภียกมาเฝข้าพระองคร” พระสอัญญาเรพที่องพระ
วกญญาณนอัรนยอังมภีมาถถึงคนทอัรงปวงทภีที่ยอมหอันมาหาพระครกสตรจนถถึงทรุกวอันนภีร  การทรงเรภียกของพระ
ครกสตรกกคพอ ผทูข้ใดใครลมากกเชกญมาไดข้

กจ 2:40 เปโตรจถึงกลต่าวอฟีกหลายคทาเปล็นพยานและไดข้เตสือนสตวิเขาวต่า "จงเอาตลัวรอด
จากยสคทฟีรื่คดโกงนฟีนั้เถวิด" เปโตรจถึงหนรุนใจผทูข้ฟอังของเขาใหข้ ‘เอาตอัวรอดจากยรุคทภีที่คดโกงนภีร ’ คทาทภีที่แปล
วลา เอาตลัวรอด (โซดโซ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวลา ‘ชลวยกทู ข้’ หรพอ ‘ชลวยชภีวกต’ ซถึที่งมภีความหมายตรงนภีร  
คทาทภีที่แปลวลา คดโกง (สคอลกิออส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘คดงอ’ เปโตรจถึงสอัที่งใหข้บรรดาผทูข้ทภีที่เพกที่ง
กลอับใจรอับเชพที่อพระเยซทูชลวยชภีวกตตอัวเองใหข้พข้นจากคนชอั ที่วอายรุทภีที่คดโกงนภีรทภีที่อยทูลในสมอัยของพวกเขา 
พวกเขาททาเชลนนอัรนไดข้โดยการตข้อนรอับพระครกสตร

กจ 2:41 คนทลันั้งหลายทฟีรื่รลับคทาของเปโตรดข้วยความยวินดฟีกล็รลับบลัพตวิศมา ในวลันนลันั้นมฟี
คนเขข้าเปล็นสาวกเพวิรื่มอฟีกประมาณสามพลันคน ใหข้เราสอังเกตลทาดอับเหตรุการณรทภีที่ถทูกบอันทถึกตรงนภีร  หลอัก
คทาสอนตามพระคอัมภภีรรใหมลไมลเพภียงปรากฏชอัดเจนเทลานอัรน แตลยอังมภีตข้นแบบของการปกครองครกสต
จอักรดข้วย (1) คนเหลลานอัรนยอมรอับคทาของเปโตรดข้วยความยกนดภี คทาเทศนาของเปโตรมภีบรกบทเกภีที่ยว
กอับการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูครกสตรในฐานะองครพระผทูข้เปกนเจข้าและพระเมสสกยาหรอยลาง
ชอัดเจน มอันปกดทข้ายดข้วยการเชกญชวนใหข้กลอับใจใหมลและรอับเชพที่อพระครกสตร พวกเขายอมรอับ ‘คทา’ นภีร
ดข้วยความยกนดภี (2) จากนอัรนพวกเขาถถึงรอับบอัพตกศมาไดข้ ในพระคอัมภภีรรใหมลตลอดทอัรงเลลม บอัพตกศมา
ของครกสเตภียนจะกระททาไดข้หลอังจากการรอับเชพที่อพระครกสตรเสมอ มอันไมลเคยมากลอน หรพอเปกนพกธภีทภีที่
ตข้องกระททากลอน หรพอเปกนสลวนหนถึที่งของความรอดของผทูข้ใดเลย (3) หลอังจากผทูข้ใดไดข้ตข้อนรอับพระ
ครกสตรและไดข้ประกาศตอัววลาตนเปกนพวกเดภียวกอับพระองครตลอหนข้าคนอพที่นโดยการรอับบอัพตกศมาใน
นทราแลข้ว เขากกถทูกเพกินึ่มเขข้าไป



นภีที่เปกนหนถึที่งในไมลกภีที่แหลงในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่มภีการสพที่อถถึงการเปกนสมาชกกครกสตจอักร ในวอัน
เพกนเทคอสตรนอัรน มอันอาจไมลมภีกระบวนการเขข้ารลวมกอับครกสตจอักรเหมพอนทภีที่กระททากอันในปอัจจรุบอัน 
อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อชอัดเจนกกคพอวลา ผทูข้เชพที่อสามพอันคนนอัรนทภีที่เพกที่งรอับบอัพตกศมากกถทูกรอับโดยสาวก
พวกแรก 120 คนของครกสตจอักรทภีที่ยอังเปกนทารกนอัรน มอันอาจไมลมภีการออกเสภียงอยลางเปกนทางการ แตล
เหกนไดข้ชอัดวลามภีการยกนยอมโดยกลรุลมคน 120 คนนอัรนทภีที่จะตข้อนรอับสามพอันคนนอัรนทภีที่กลอับใจรอับเชพที่อ
แลข้ว

รทูปแบบและแบบอยลางงลายๆของระเบภียบปกครองครกสตจอักรจถึงไดข้ถทูกสถาปนาแลข้วสทาหรอับ
ครกสตจอักรของพระคอัมภภีรรใหมล ประการแรก จะตข้องมภีผทูข้ทภีที่กลอับใจรอับเชพที่อ ประการทภีที่สอง คนๆนอัรน
จะตข้องแสดงตอัววลาเปกนพวกเดภียวกอับพระครกสตรโดยการรอับบอัพตกศมาของผทูข้เชพที่อตลอหนข้าคนอพที่นแลข้ว 
ประการทภีที่สาม สมาชกกครกสตจอักรทภีที่มภีอยทู ลแลข้วจะตข้องแสดงการยกนยอมทภีที่จะตข้อนรอับผทูข้ทภีที่ประสงครจะ
เปกนสมาชกกนอัรน ตอัรงแตลนอัรนเปกนตข้นมาจถึงมภีการคกดคข้นใหข้มภีการออกเสภียงตข้อนรอับผทูข้ทภีที่ประสงครจะเปกน
สมาชกกครกสตจอักร และนอัที่นกกสอดคลข้องกอับรทูปแบบทภีที่ถทูกนทาเสนอตรงนภีร

(เราควรหมายเหตรุไวข้วลา เมพที่อนอักเทศนรคนใดประกอบไปดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ อยลาง
แทข้จรกง มอันกกเกกดผลลอัพธรหลายประการทภีที่เปภีที่ยมดข้วยฤทธกธ เดช เมพที่อสามพอันคนนอัรนเกกดอาการฟข้องใจ 
พวกเขากกกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตร พระเจข้าอาจทรงใหข้มภีเหตรุการณรสทาคอัญหลายประการซถึที่งเปกน
ลอักษณะเฉพาะตอัวของวอันเพกนเทคอสตรนอัรนเทลานอัรน อยลางไรกกตาม หลอักการงลายๆเรพที่องฤทธกธ เดชของ
พระเจข้าทภีที่เกกดจากการเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณกกปรากฏชอัดเจน)

กจ 2:42 เขาทลันั้งหลายไดข้ตลันั้งมลัรื่นคงในคทาสอนและสามลัคคฟีธรรมของจทาพวกอลัครทซต 
และรต่วมใจกลันในการหลักขนมปลังและการอธวิษฐาน ใหข้เราสอังเกตความตลอเนพที่องทภีที่เกกดขถึรนทอันทภีของค
รกสตจอักรทภีที่ขยายออกอยลางมหาศาล พวกเขาตอัรงมอั ที่นคงอยทูลใน (1) คทาสอนของพวกออัครททูต คทาทภีที่แปล
วลา คทาสอน (ดกิดาเค) มภีความหมายวลา ‘การสอัที่งสอน’ ครกสตจอักรยรุคตข้นตอัรงมอั ที่นคงอยทูลในการเขข้าฟอังการ
สอัที่งสอนพระวจนะของพระเจข้า (2) มภีการตอัรงมอั ที่นคงอยทูลในการรลวมสามอัคคภีธรรมกอับพวกออัครททูต 
กลลาวสอัรนๆกกคพอ พวกเขามารวมตอัวกอันอยลางสอัตยรซพที่อ (3) พวกเขาตอัรงมอั ที่นคงอยทูลในการหอักขนมปอัง

มภีคนเสนอสองความเหกนเกภีที่ยวกอับความหมายของการหอักขนมปอังนภีร  (ก) หมายถถึงพกธภีศภีล
ระลถึก หรพอ (ข) หมายถถึงการรอับประทานอาหารรลวมกอัน ถถึงขนาดมภีผทูข้เสนอดข้วยวลาครกสตจอักรยรุคตข้น
ไมลเพภียงรอับประทานอาหารดข้วยกอันเทลานอัรน แตลพวกเขายอังปกดทข้ายอาหารแตลละมพรอดข้วยการประกอบ



พกธภีศภีลระลถึกดข้วย ขข้อเทกจจรกงทภีที่วลาครกสตจอักรทภีที่เกกดมาไดข้ไมลนานนภีรทดลองการอยทูลรลวมกอันเปกนชรุมชน
โดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลางดอังทภีที่ปรากฏในขข้อ 44-45 กกสนอับสนรุนความเชพที่อทภีที่วลาพวกเขารอับ
ประทานอาหารรลวมกอัน ไมลวลาจะในกรณภีใดพวกเขากกมภีสามอัคคภีธรรมรลวมกอันอยลางใกลข้ชกด สรุดทข้าย 
(4) พวกเขาตอัรงมอั ที่นคงอยทูลในการอธกษฐาน เคลกดลอับอยลางหนถึที่งทภีที่ชลวยใหข้ครกสตจอักรยรุคตข้นมภีฤทธกธ เดชกก
คพอ การทภีที่พวกเขาพถึที่งพาการอธกษฐาน

กจ 2:43 เขามฟีความเกรงกลลัวดข้วยกลันทสกคน และพวกอลัครทซตททาการมหลัศจรรยค์และ
หมายสทาคลัญหลายประการ ความเกรงกลอัวองครพระผทูข้เปกนเจข้าปรากฏชอัดเจน เมพที่อการฟพร นฟทูทภีที่พระ
วกญญาณทรงนทาเกกดขถึรน ความเกรงกลอัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ากกบอังเกกด นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงรอับรองค
รกสตจอักรยรุคตข้นดข้วย “การมหอัศจรรยรและหมายสทาคอัญหลายประการ” ทภีที่กระททาโดยเหลลาออัครททูต 
กลอนทภีที่จะมภีพระคอัมภภีรรใหมลเปกนลายลอักษณรออักษร พระเจข้าทรงใชข้ของประทานตลางๆทภีที่มภีอยทูลชอั ที่วคราว
ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เพพที่อชลวยเหลพอครกสตจอักรยรุคตข้นและใหข้การรอับรองมอันตลอพวกยกวทภีที่เปกน
ปฏกปอักษร ดทู ความเหกนสทาหรอับ 1 โครกนธร 12 ถถึง 14 เกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร  พอพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบทูรณร
ของประทานชอั ที่วคราวเหลลานภีรกกเสพที่อมสทูญไป

กจ 2:44-45 บรรดาผซข้ทฟีรื่เชสืรื่อถสือนลันั้นกล็อยซต่พรข้อมกลัน ณ ทฟีรื่แหต่งเดฟียว และทรลัพยค์สวิรื่งของของ
เขาเหลต่านลันั้นเขาเอามารวมกลันเปล็นของกลาง 45 เขาจถึงไดข้ขายทรลัพยค์สมบลัตวิและสวิรื่งของมาแบต่งใหข้แกต่
คนทลันั้งปวงตามซถึรื่งทสกคนตข้องการ

ครกสตจอักรยรุคตข้นพยายามทดลองการอยทู ลรลวมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลาง
เปกนสกที่งทภีที่พวกเขาคกดททาเอง ไมลมภีหลอักฐานใดทภีที่บลงบอกวลาพระเยซทูเจข้า พระวกญญาณบรกสรุทธกธ  หรพอ
พระคอัมภภีรรสอัที่งใหข้พวกเขาททาเชลนนอัรนเลย มอันสกรนสรุดลงในกกจการ 5 เมพที่ออานาเนภียและสอัปฟภีราถทูกฝอัง 
สทาหรอับบางคนในศตวรรษทภีที่ยภีที่สกบ ลอัทธกคอมมกวนกสตรดทูเหมพอนเปกนความคกดทภีที่ดภี อยลางไรกกตาม ทอัรง
สองอยลางกกไมลไดข้เปกนสกที่งทภีที่พระเจข้าทรงบอัญชาใหข้กระททาเลย

กจ 2:46-47 เขาไดข้รต่วมใจกลันไปในพระววิหาร และหลักขนมปลังตามบข้านของเขารต่วมรลับ
ประทานอาหารดข้วยความชสืรื่นชมยวินดฟีและดข้วยจรวิงใจ ทสกวลันเรสืรื่อยไป 47 ทลันั้งไดข้สรรเสรวิญพระเจข้า
และคนทลันั้งปวงกล็ชอบใจ ฝต่ายองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้ผซข้ทฟีรื่กทาลลังจะรอด เขข้าสมทบกลับค
รวิสตจลักรทวฟีขถึนั้นทสกๆวลัน



การมภีสามอัคคภีธรรมรลวมกอัน ความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอัน และการเปกนหนถึที่งเดภียวกอันของค
รกสตจอักรยรุคตข้นปรากฏใหข้เหกนชอัดเจน ใหข้เราสอังเกตวลานภีที่เปกนครอัร งทภีที่สามแลข้วทภีที่ครกสตจอักรถทูกเรภียกวลา 
“รลวมใจกอัน” อภีกหนถึที่งเคลกดลอับของครกสตจอักรยรุคตข้นกกคพอ การเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันของพวกเขา 
ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาในสมอัยแรกๆ พวกเขามาประชรุมกอันทคุกวอัน ในตอนแรก พวกเขามาประชรุมกอัน
ในบรกเวณพระวกหารทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม มอันเปกนสถานทภีทๆี่ มภีขนาดใหญลโตและลานชอัรนนอกกกสามารถ
รองรอับคนเปกนจทานวนมหาศาลไดข้ ดข้วยเหตรุนภีร  เหลลาสาวกทภีที่มภีใจเชพที่อและเกรงกลอัวพระเจข้าเหลลานภีร จถึง
มารวมตอัวกอันอาจตรงหอัวมรุมหนถึที่งของลานพระวกหาร ซถึที่งกกสมเหตรุสมผล สทาหรอับผทูข้เชพที่อยกวเหลลานภีร  
พระวกหารคพอ พระนกเวศของพระเจข้า ดอังนอัรนพวกเขาจถึงไปรวมตอัวกอันทภีที่นอัที่น นอกจากนภีร  การมภี
สามอัคคภีธรรมและการประชรุมกอันของพวกเขากกยข้ายไป “ตามบข้าน” ดข้วย เหกนไดข้ชอัดวลา พวกเขารอับ
ประทานอาหารกอันในบข้านของผทูข้เชพที่อทอัรงหลายทภีที่อาศอัยอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกม

พวกเขามภี “ความชพที่นชมยกนดภีและความจรกงใจ” พรข้อมก อับการสรรเสรกญและการเปกนทภีที่
ชอบใจของคนทอัรงปวง คทาทภีที่แปลวลา ชอบใจ (คารกิส) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลวลา ‘พระครุณ’ พระเจข้า
ทรงประทานพระครุณพกเศษใหข้แกลพวกเขา สรุดทข้ายเราควรหมายเหตรุไวข้วลา เมพที่อพวกเขามภีการ
อธกษฐานอยลางตลอเนพที่อง ความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอัน และพระครุณของพระเจข้า “องครพระผทูข้เปกนเจข้า
ไดข้ทรงโปรดใหข้ผทูข้ทภีที่ก ทาลอังจะรอด เขข้าสมทบกอับครกสตจอักรทวภีขถึรนทรุกๆวอัน” เมพที่อสลวนผสมฝลาย
วกญญาณทภีที่ถทูกเอลยถถึงดข้านบนมภีอยทูลในครกสตจอักรใด ผทูข้คนกกจะมาหาพระครกสตรเปกนประจทา

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 3: มภีเหตคุการณร์สองเหตคุการณร์เกกิดขนนื้นในกกิจการ 3 นอันึ่นคสือ (1) การ
รอักษาคนงล่อยคนนอันื้นโดยเปโตรและยอหร์น และ (2) คสาเทศนาของเปโตรทภีนึ่อธกิบายวล่าผทูท้ใดกอันแนล่ทภีนึ่
เปป็นผทูท้รอักษาเขาใหท้หายและเพราะเหตคุใด มภีกคุญแจสองดอกทภีนึ่ชล่วยใหท้เราเขท้าใจบทนภีนื้ (1) คสาเทศนา
ของเปโตรถทูกกลล่าวแกล่พวกผทูท้ฟอังทภีนึ่เปป็นยกิวโดยเฉพาะ (2) เหตคุการณร์เหลล่านอันื้นเกกิดขนนื้นหลอังจากวอัน
เทศกาลเพป็นเทคอสตร์เพภียงนกิดเดภียว ถนงแมท้วล่าเกกิดการเปลภีนึ่ยนแปลงขนนื้นในเรสืนึ่องยคุคแลท้ว แตล่ชล่วงเวลาทภีนึ่
เปป็นการสล่งตล่อกป็ยอังดสาเนกินอยทูล่ หลอักศาสนศาสตรร์ของพระคอัมภภีรร์ใหมล่ยอังอยทูล่ในขอันื้นแรกเรกินึ่ม ดอังนอันื้น คสา
เทศนาของเปโตรจนงถทูกนสาเสนอจากมคุมมองของอกิสราเอลในพระคอัมภภีรร์เดกิมและนสาเสนอแกล่คน
ฟอังทภีนึ่เปป็นยกิวเทล่านอันื้น

กจ 3:1 ฝต่ายเปโตรกลับยอหค์นกทาลลังขถึนั้นไปจะเขข้าพระววิหารในเวลาอธวิษฐาน เปล็น
เวลาบต่ายสามโมง พระคอัมภภีรรไมลไดข้กลลาวไวข้วลาเหตรุการณรเหลลานภีร เกกดขถึรนหลอังจากวอันเพกนเทคอสตร



นานเทลาไร อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลาเวลาไดข้ผลานไปเพภียงแคลชลวงสอัรนๆเทลานอัรน ในฐานะทภีที่เปกนยกว
ทภีที่ยทาเกรงพระเจข้า เปโตรและยอหรนจถึงยอังไปทภีที่พระวกหารตามเวลาทภีที่ก ทาหนดเพพที่อถพอตามเวลา
อธกษฐานของพวกยกว บลายสามโมงตรงนภีรคพอ ชอั ที่วโมงทภีที่เกข้าของพวกยกว (เวลาอธกษฐานทภีที่พระวกหาร
คพอ 9 โมงเชข้า เทภีที่ยงตรง และบลายสามโมง) เหตรุการณรและคทาเทศนาทภีที่จะเกกดขถึรนในบทนภีรจะเปกนทภีที่
เขข้าใจไดข้ดภีทภีที่สรุดเมพที่อเราพกจารณาวลานภีที่เปกนชลวงเวลาสลงตลอจากหลอักศาสนศาสตรรและหลอักปฏกบอัตกของ
พระคอัมภภีรรเดกมไปยอังหลอักปฏกบอัตกของพระคอัมภภีรรใหมล

กจ 3:2-8 มฟีชายคนหนถึรื่งเปล็นงต่อยตลันั้งแตต่ครรภค์มารดา ทสกวลันคนเคยหามเขามาวางไวข้
รวิมประตซพระววิหาร ซถึรื่งมฟีชสืรื่อวต่าประตซงาม เพสืรื่อใหข้ขอทานจากคนทฟีรื่จะเขข้าไปในพระววิหาร 3 คนนลันั้น
พอเหล็นเปโตรกลับยอหค์นจะเขข้าไปในพระววิหารกล็ขอทาน 4 ฝต่ายเปโตรกลับยอหค์นเพต่งดซเขาบอกวต่า 
"จงดซพวกเราเถวิด" 5 คนขอทานนลันั้นไดข้เขมข้นดซ คาดวต่าจะไดข้อะไรจากทต่าน 6 เปโตรกลต่าววต่า "เงวิน
และทองขข้าพเจข้าไมต่มฟี แตต่ทฟีรื่ขข้าพเจข้ามฟีอยซต่ขข้าพเจข้าจะใหข้ทต่าน คสือในพระนามแหต่งพระเยซซครวิสตค์ชาว
นาซาเรล็ธ จงลสกขถึนั้นเดวินไปเถวิด" 7 แลข้วเปโตรจลับมสือขวาของเขาพยสงขถึนั้น และในทลันใดนลันั้นเทข้าและ
ขข้อเทข้าของเขากล็มฟีกทาลลัง 8 เขาจถึงกระโดดขถึนั้นยสืนและเดวินเขข้าไปในพระววิหารดข้วยกลันกลับเปโตรและ
ยอหค์น เดวินเตข้นโลดสรรเสรวิญพระเจข้าไป

เรพที่องมภีอยทูลวลาทภีที่ประตทูงาม (นภีที่อาจเปกนประตทูดข้านตะวอันออกของพระวกหารและเปกนประตทูทภีที่
ถทูกประดอับประดาใหข้งดงามมากทภีที่สรุด) มภีคนงลอยคนหนถึที่งนอนขอทานอยทูล คทาทภีที่แปลวลา ทาน (เอะ
เละเอมอซทูเน) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ความเมตตา’ เมพที่อเปโตรและยอหรนเดกนเขข้าไปในพระวกหาร
คนงลอยคนนภีรกกขอทาน

เปโตร (และยอหรน) สอัที่งใหข้คนงลอยคนนภีรมองมาทภีที่พวกเขา ขอทานคนนภีรกกททาตามดข้วยความ
ยกนดภี โดยหวอังวลาจะไดข้รอับอะไรจากพวกเขา เปโตรบอกเขาอยลางมภีโวหารวลา “เงกนและทองขข้าพเจข้า
ไมลมภี แตลทภีที่ขข้าพเจข้ามภีอยทูลขข้าพเจข้าจะใหข้ทลาน” เปกนความจรกงทภีที่สกที่งซถึที่งมาจากพระเจข้ายลอมดภีกวลาสกที่งใด
กกตามทภีที่ใชข้เงกนซพรอไดข้ ใหข้เราสอังเกตวลาเปโตรรอักษาเขาใหข้หายโดยนามของใคร “ในพระนามแหลง
พระเยซทูครกสตรชาวนาซาเรกธ จงลรุกขถึรนเดกนไปเถกด” คทาทภีที่แปลวลา ในทลันใดนลันั้น (พาราคเรมา) ถทูกแปล
ในทภีที่อพที่นดข้วยวลา ‘ในทอันทภี’ ใหข้เราสอังเกตการรอักษาทภีที่หายขาดนภีร  ไมลมภีอาการเขยกหรพอลอังเลเลย เขา
เรกที่มกระโดดและเดกนในทอันทภี



การออัศจรรยรทภีที่เปกนการรอักษาโรคซถึที่งกระททาโดยเปโตรเปกนของประทานชอั ที่วคราวออันดอับทภีที่
สองของพระวกญญาณทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้น ของประทานเหลลานภีร ไดข้ถทูกใหข้ไวข้เพพที่อ
ชลวยเหลพอครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่พวกเขายอังไมลมภีพระคอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบทูรณร ของประทาน
เหลลานภีร ยอังถทูกใหข้ไวข้เพพที่อเปกนหมายสทาคอัญแกลชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อเพพที่อแสดงถถึงการทภีที่พระเจข้า
ทรงรอับรองและประทานฤทธกธ เดชแกลครกสตจอักรทภีที่เพกที่งเกกดไมลนานนภีร  (ดทู 1 โครกนธร 12:4-10)

กจ 3:9-11 คนทลันั้งปวงเหล็นเขาเดวินและสรรเสรวิญพระเจข้า 10 จถึงรซข้วต่าเปล็นคนนลันั้นซถึรื่งนลัรื่ง
ขอทานอยซต่ทฟีรื่ประตซงามแหต่งพระววิหาร เขาจถึงพากลันมฟีความประหลาดและอลัศจรรยค์ใจอยต่างยวิรื่งใน
เหตสการณค์ทฟีรื่เกวิดแกต่คนนลันั้น 11 เมสืรื่อคนงต่อยทฟีรื่หายนลันั้นยลังยถึดเปโตรและยอหค์นอยซต่ ฝซงคนกล็ววิรื่งไปหา
ทต่านทฟีรื่เฉลฟียงพระววิหารซถึรื่งเรฟียกวต่า เฉลฟียงของซาโลมอน ดข้วยความอลัศจรรยค์ใจยวิรื่งนลัก

การออัศจรรยรออันยกที่งใหญลนภีร ใชลวลาจะไมลเปกนทภีที่สอังเกต คนเหลลานอัรนทภีที่เดกนทางไปยอังพระวกหา
รบลอยๆยลอมครุข้นเคยกอับขอทานงลอยคนนภีร เปกนอยลางดภี บอัดนภีรพวกเขา “เหกนเขาเดกนและสรรเสรกญ
พระเจข้า จถึงรทูข้วลาเปกนคนนอัรนซถึที่งนอัที่งขอทานอยทูลทภีที่ประตทูงามแหลงพระวกหาร” พวกเขาจถึงประหลาดใจ
และออัศจรรยรใจยกที่งนอัก ฝทูงชนจถึงมารรุมลข้อมเปโตร ยอหรน คนงลอยนอัรน “เฉลภียงพระวกหารซถึที่งเรภียกวลา 
เฉลภียงของซาโลมอน” คพอเฉลภียงดข้านตะวอันออกของพระวกหาร มอันเปกนสลวนทภีที่เหลพอของพระวกหาร
หลอังเดกมของซาโลมอนซถึที่งถทูกผนวกเขข้ากอับการบทูรณะพระวกหารในสมอัยหลอังๆ

กจ 3:12 พอเปโตรแลเหล็นกล็กลต่าวแกต่คนเหลต่านลันั้นวต่า "ทต่านชนชาตวิอวิสราเอลทลันั้งหลาย
ไฉนทต่านพากลันประหลาดใจดข้วยคนนฟีนั้ เขมข้นดซเราททาไมเลต่า อยต่างกลับวต่าเราททาใหข้คนนฟีนั้เดวินไดข้โดย
ฤทธวิธิ์หรสือความบรวิสสทธวิธิ์ของเราเอง เราจะเขข้าใจคทาเทศนาของเปโตรไดข้กกโดยการทภีที่เรารทูข้วลาเปโตรกทา
ลอังกลลาวคทาเทศนานภีรแกลใคร ใหข้เราสอังเกตวลาเปโตรกลลาวคทาเทศนานภีรแกล “ทลานชนชาตกอกสราเอลทอัรง
หลาย” เปโตรเรกที่มกลลาววลาการออัศจรรยรนภีรทภีที่พวกเขาไดข้เหกนไมลไดข้เปกนมาโดยฤทธกธ เดชหรพอความ
บรกสรุทธกธ ของเขาเอง คทาทภีที่แปลวลา ความบรวิสสทธวิธิ์ (ยทูเสะเบะเอภีย) ตรงนภีรปกตกแลข้วในทภีที่อพที่นจะแปลเปกน
 ‘ทางของพระเจข้า’

กจ 3:13 พระเจข้าของอลับราฮลัม อวิสอลัค และยาโคบ คสือพระเจข้าแหต่งบรรพบสรสษของ
เรา ไดข้ทรงโปรดประทานพระเกฟียรตวิแดต่พระเยซซพระบสตรของพระองคค์ พระองครผทูข้ทภีที่ไดข้รอักษาชาย
คนนภีร ใหข้หายคพอ พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของพวกเขา ในการทรงททาเชลนนอัรน พระองครไดข้ทรง
ประทานพระเกภียรตกแดลพระเยซทูครกสตรพระบรุตรของพระองคร เปโตรไมลยอมพลาดโอกาสทภีที่จะ



เตพอนความจทาพวกเขาวลากลอนหนข้านอัรนไมลนานพวกเขาไดข้มอบไวข้แลข้ว และไดข้ปฏวิเสธพระองคค์ตต่อ
หนข้าปฟีลาต เมสืรื่อเขาตลันั้งใจจะปลต่อยพระองคค์ไป

กจ 3:14-15 แตต่ทต่านทลันั้งหลายไดข้ปฏวิเสธพระองคค์ซถึรื่งเปล็นองคค์บรวิสสทธวิธิ์และชอบธรรม 
และไดข้ขอใหข้เขาปลต่อยฆาตกรใหข้ทต่านทลันั้งหลาย 15 จถึงฆต่าพระองคค์ผซข้ทรงเปล็นเจข้าชฟีววิตเสฟีย ผซข้ซถึรื่ง
พระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้เปล็นขถึนั้นมาจากความตาย เราเปล็นพยานในเรสืรื่องนฟีนั้

ขณะทภีที่เปโตรเตพอนความจทาพวกเขาตลอไปถถึงความโหดเหภีร ยมของพวกเขาในการตรถึงพระ
เยซทูครกสตรทภีที่กางเขน ใหข้เราสอังเกตพระนามตลางๆทภีที่เขาใชข้เรภียกองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา พระองคร
ทรงไดข้รอับการขนานนามวลาเปกน “องครบรกสรุทธกธ และชอบธรรม” จากนอัรนพระองครทรงถทูกเรภียกวลา 
“พระองครผทูข้ทรงเปกนเจข้าชภีวกต” ความเสพที่อมทรามของพวกเขายก ที่งปรากฏชอัดเจนในการทภีที่พวกเขาไดข้
ขอใหข้ปลลอยตอัวฆาตกรคนหนถึที่งใหข้แกลพวกเขาแทน แนลนอนทภีที่นอัที่นยลอมหมายถถึงบารอับบอัส ใหข้เรา
สอังเกตวลาเปโตรกลลาวความจรกงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรอยลางชอัดเจนอภีกครอัร ง “ผทูข้ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรง
โปรดใหข้เปกนขถึรนมาจากความตาย เราเปกนพยานในเรพที่องนภีร ”

กจ 3:16 โดยความเชสืรื่อในพระนามของพระองคค์ พระนามนลันั้นจถึงไดข้กระททาใหข้คนนฟีนั้
ซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายเหล็นและรซข้จลักมฟีกทาลลังขถึนั้น คสือความเชสืรื่อซถึรื่งเปล็นไปโดยพระองคค์ไดข้กระททาใหข้คนนฟีนั้
หายปกตวิตต่อหนข้าทต่านทลันั้งหลาย สกที่งทภีที่ททาใหข้พระเจข้าทรงสทาแดงฤทธกธ เดชกกคพอ ความเชพที่อในพระนาม
ของพระเยซทู ในกรณภีนภีร เหกนไดข้ชอัดวลามอันเปกนความเชพที่อของเปโตร เขาเหกนวลาพระเจข้าไดข้ทรง
ประทานของประทานชอั ที่วคราวในการรอักษาโรคใหข้แกลเขาโดยทางพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  เปโตรจถึง
แสดงความเชพที่อออกมาผลานทางของประทานนอัรนในพระนามของพระเยซทู หลอักการในพระคอัมภภีรร
ใหมลเรพที่องความเชพที่อจถึงเรกที่มสทาแดงออกมาขณะทภีที่ครกสตจอักรทารกนภีร เตกบโตขถึรน เราควรหมายเหตรุไวข้วลา
ของประทานในการรอักษาโรคซถึที่งเปกนของประทานทภีที่อยทู ลเพภียงชอั ที่วคราวไดข้เสพที่อมสทูญไปเมพที่อสารบบ
พระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบทูรณร (ดทู 1 โครกนธร 13:8-10) อยลางไรกกตาม พระเจข้ากกยอังทรงมภีฤทธกธ เดชและ
มภีสกทธกทภีที่จะรอักษาโรคไดข้ตามพระประสงครของพระองครและเมพที่อประชากรของพระองครททูล
อข้อนวอนตลอพระองครในคทาอธกษฐาน

กจ 3:17 พฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าทราบวต่าทต่านทลันั้งหลายไดข้กระททาการนลันั้นเพราะไมต่รซข้
เรสืรื่องราวอะไร ทลันั้งคณะผซข้ครอบครองของทต่านกล็ททาเหมสือนกลันดข้วย คทาวลา ทราบ นภีร แปลมาจากคทา
ภาษาออังกฤษสมอัยเกลา ‘wot’ ถถึงแมข้วลาเปโตรไดข้เตพอนใหข้พวกเขาระลถึกถถึงความผกดของพวกเขาใน



การตรถึงพระครกสตรทภีที่กางเขนแลข้ว แตลคราวนภีร เขากกเพลาๆขข้อกลลาวหาของเขาลงโดยกลลาวยอมรอับวลา
พวกเขาททาเชลนนอัรนไปเพราะความไมลรทูข้ อาจเพราะความจรกงมอันเจกบปวด เปโตรจถึงใสลพระครุณ
เขข้าไปดข้วยเพพที่อททาใหข้คทาเทศนาของเขาเบาลง และเพพที่อทภีที่จะไมลททาใหข้ใจของพวกเขาแขกงกระดข้างยกที่ง
กวลาเดกม

กจ 3:18 แตต่วต่าเหตสการณค์เหลต่านลันั้น ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงประกาศไวข้ลต่วงหนข้าโดยปาก
ของศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหลายของพระองคค์วต่า พระครวิสตค์ตข้องทนทสกขค์ทรมาน พระองคค์จถึงทรงใหข้
สทาเรล็จตามนลันั้น เขายอังเชพที่อมโยงไปยอังศาสดาพยากรณรในพระคอัมภภีรรเดกมหลายคนดข้วยซถึที่งไดข้กลลาว
ลลวงหนข้าถถึงความทรุกขรทรมานของพระครกสตร (ดทู อกสยาหร 52:14-15, อกสยาหร 53, เศคารกยาหร 13:6 
ฯลฯ) การทภีที่พระเมสสกยาหรทรงทรุกขรทรมานเชลนนอัรนกกททาใหข้คทาพยากรณรเหลลานภีรสทาเรกจ

กจ 3:19 เหตสฉะนลันั้นทต่านทลันั้งหลายจงหลันกลลับและตลันั้งใจใหมต่ เพสืรื่อจะทรงลบลข้างความ
ผวิดบาปของทต่านเสฟีย เพสืรื่อเวลาชสืรื่นใจยวินดฟีจะไดข้มาจากพระพลักตรค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า

มภีสองสกที่งทภีที่สทาคอัญซถึที่งชลวยใหข้เราเขข้าใจขข้อทภีที่สทาคอัญนภีร  (1) ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในความเหกนเกภีที่ยวกอับ
กกจการ 2:28 การกลอับใจใหมลบางครอัร งกกถทูกมองวลาเปกนการหอันเสภียจากความบาป ออัตตา และทกศทาง
ทภีที่คนๆหนถึที่งดทาเนกนอยทูลมาตลอด จากนอัรนกกหอันมาหาพระเจข้าและวางใจพระองคร มอันเปกนคทาเหมพอน
ของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอด (ความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดรวมถถึงการหอันใจของตนเสภียจากหนทางทภีที่
บาปหนาและวางใจในพระผทูข้ชลวยใหข้รอดของพระเจข้า นอั ที่นคพอ พระเยซทูครกสตร) ดอังนอัรนเปโตรจถึงใชข้
คทาๆนภีร เพพที่อเปกนคทาเรภียกรวมๆทภีที่หมายถถึงการรอับเชพที่อพระครกสตร (2) บรรดาผทูข้ฟอังของเขาเปกนตอัวแทน
ของชนชาตกอกสราเอลโดยรวมทภีที่ไดข้ตรถึงพระเยซทูครกสตรทภีที่กางเขนไปเมพที่อไมลนานมานภีร  พวกเขาตลางพา
กอันปฏกเสธพระเมสสกยาหรของตน บอัดนภีร เปโตรเรภียกรข้องใหข้พวกเขากลอับใจใหมลเสภียจากการกระททา
ออันชอั ที่วชข้าของพวกเขา

ผลลอัพธรของการกลอับใจใหมลแบบรวมๆเชลนนอัรนกกจะเปกนการลบลข้างความผกดบาปของพวก
เขา คทาทภีที่แปลวลา ลบลข้าง (เอป็กซาเละอกิโฟ) มภีความหมายวลา ‘ลข้างออก’, ‘ลบออก’, ‘ขจอัดออก’ หรพอ 
‘ลบลข้าง’ การประยรุกตรใชข้ออันแสนวกเศษกกคพอวลา เมพที่อเรากลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตร โดยวางใจ
พระองครใหข้เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอด ความบาปของเรากกถทูกลข้างออก ลบออก ขจอัดทกรง และลบลข้าง

วลภีสรุดทข้ายของขข้อนภีรอาจแปลไดข้วลา ‘เพพที่อเวลาแหลงความชพที่นใจจะไดข้มาจากพระพอักตรรของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้า’ คทาทภีที่แปลวลา ชสืรื่นใจยวินดฟี (อานาพซทูซกิส) มภีความหมายวลา สายลมพอัดเยกนสบาย 



สกที่งทภีที่อาจถทูกสพที่อตรงนภีรกกคพอวลา ถข้าชนชาตกอกสราเอลกลอับใจเสภียใหมล พระเจข้ากกจะทรงชลวยกทู ข้ชนชาตกนภีร
ใหข้พข้นสอักวอันหนถึที่ง (แนลนอนทภีที่เมพที่อคนทอัรงหลายกลอับใจและรอับเชพที่อพระครกสตร พวกเขากกจะเกกดความ
ชพที่นใจในจกตวกญญาณของตนเหมพอนกอับสายลมฤดทูรข้อนทภีที่เยกนสบายในวอันทภีที่อากาศรข้อน)

กจ 3:20-24 และเพสืรื่อพระองคค์จะไดข้ทรงใชข้พระเยซซครวิสตค์ ผซข้ซถึรื่งเมสืรื่อกต่อนนลันั้นไดข้แจข้งไวข้
แกต่ทต่านทลันั้งหลายแลข้ว 21 พระองคค์นลันั้น สวรรคค์จะตข้องรลับไวข้จนถถึงวาระเมสืรื่อสวิรื่งสารพลัดจะตลันั้งขถึนั้นใหมต่
ตามซถึรื่งพระเจข้าไดข้ตรลัสไวข้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณค์บรวิสสทธวิธิ์ของพระองคค์ ตลันั้งแตต่เรวิรื่มสรข้าง
โลก 22 ทฟีรื่จรวิงโมเสสไดข้กลต่าวไวข้แกต่บรรพบสรสษวต่า `องคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ผซข้เปล็นพระเจข้าของทต่านทลันั้ง
หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณค์ผซข้หนถึรื่ง เหมสือนอยต่างเราใหข้แกต่ทต่านจากจทาพวกพฟีรื่นข้อง
ของทต่าน ทต่านทลันั้งหลายจงเชสืรื่อฟลังผซข้นลันั้นในสวิรื่งสารพลัดซถึรื่งพระองคค์จะไดข้ตรลัสแกต่ทต่าน 23 และจะเปล็น
เชต่นนฟีนั้คสือถข้าผซข้หนถึรื่งผซข้ใดไมต่เชสืรื่อฟลังศาสดาพยากรณค์ผซข้นลันั้น เขาจะตข้องถซกตลัดขาดใหข้พวินาศไปจาก
ทต่ามกลางประชาชน' 24 และบรรดาศาสดาพยากรณค์ ตลันั้งแตต่ซามซเอลเปล็นลทาดลับมากล็กลต่าวเปล็นเสฟียง
เดฟียวกลันพยากรณค์ถถึงกาลครลันั้งนฟีนั้

ลอักษณะเฉพาะตอัวทภีที่เปกนคทาพยากรณร มภีเนพรอหาเกภีที่ยวกอับอวสานกาล และเกภีที่ยวกอับการจอัดการ
ของพระเจข้าแบบยรุคสมอัยของคทาเทศนาของเปโตรทภีที่เขากลลาวแกลพวกยกวทภีที่มารวมตอัวกอันทภีที่พระวกหาร
เรกที่มปรากฏชอัดเจน แนลนอนทภีที่ขข้อ 20 พทูดถถึงการเสดกจกลอับมาของพระเยซทูครกสตรสอักวอันหนถึที่งในฐานะ
กษอัตรกยรแหลงอกสราเอล ตอนนภีรสวรรครรอับพระองครไวข้อยทู ล “จนถถึงวาระเมพที่อสกที่งสารพอัดจะตอัรงขถึรนใหมล 
ตามซถึที่งพระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณรบรกสรุทธกธ ของพระองคร ตอัรงแตลเรกที่มสรข้าง
โลก” คทาทภีที่แปลวลา ตลันั้งขถึนั้นใหมต่ (อาปอคาทาสทาซกิส) มภีความหมายวลา ‘การฟพร นฟทูใหข้กลอับสทูลสภาพ
เดกม’ มอันหมายถถึงอาณาจอักรของอกสราเอลทภีที่ถทูกกอบกทู ข้ขถึรนใหมลเมพที่อพระเยซทูครกสตรเสดกจมา ความ
สมบทูรณรของอาณาจอักรนอัรนไดข้ถทูกพยากรณรไวข้มาตอัรงแตลหลายยรุคหลายสมอัยแลข้วจรกงๆ วลภีทภีที่แปลวลา
 “ตอัรงแตลเรกที่มสรข้างโลก” (อาพอ ไอโอน) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ตอัรงแตลหลายยรุคสมอัย’

ในขข้อ 22-23 เปโตรยกขข้อความจากพระราชบอัญญอัตก 18:15,18-19 ซถึที่งเปกนคทาพยากรณร
แรกๆทภีที่พทูดถถึงการเสดกจมาของพระเมสสกยาหรสอักวอันหนถึที่ง ในขข้อนอัรนพระองครทรงถทูกกลลาวถถึงใน
ฐานะศาสดาพยากรณรคนหนถึที่ง มภีคทาเตพอนเสรกมดข้วยสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่ไมลยอมฟอังเสภียงของ
ศาสดาพยากรณรผทูข้นอัรน นอัที่นคพอ พวกเขาจะถทูกททาลาย คทาพยากรณรนอัรนอาจสทาเรกจจรกงๆในปภี ค.ศ. 70 
เมพที่อตกตอัสบรุกมาททาลายกรรุงเยรทูซาเลกม



นอกจากนภีร  ศาสดาพยากรณรทรุกคนตอัรงแตลสมอัยซามทูเอลเชลนกอันกกกลลาวลลวงหนข้าถถึงเหตรุการณร
สทาคอัญๆทภีที่พวกเขาไดข้เปกนประจอักษรพยานมาหมดแลข้ว นอั ที่นคพอ การเสดกจมาของพระเมสสกยาหรของ
พวกเขา การปฏกเสธพระองคร และการเสดกจกลอับมาในทภีที่สรุดของพระองคร มภีการกลลาวถถึงซามทูเอล
เพราะวลาเขาเปกนคนแรกในกลรุลม ‘ศาสดาพยากรณรทภีที่เขภียนพระคอัมภภีรร’

กจ 3:25 ทต่านทลันั้งหลายเปล็นลซกหลานของศาสดาพยากรณค์นลันั้น และของพลันธสลัญญา
ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาไวข้กลับบรรพบสรสษของเรา คสือไดข้ตรลัสแกต่อลับราฮลัมวต่า `บรรดาครอบครลัวทลัรื่ว
แผต่นดวินโลกจะไดข้รลับพระพรเพราะเชสืนั้อสายของเจข้า' สกที่งทภีที่ชลวยใหข้เราเขข้าใจคทาเทศนาของเปโตรถทูก
พบในขข้อนภีร  บรรดาผทูข้ฟอังของเขาคพอ “ลทูกหลานของศาสดาพยากรณรนอัรน และของพอันธสอัญญา” ถถึง
แมข้วลาสมอัยของพระคอัมภภีรรใหมลไดข้มาถถึงแลข้วและครกสตจอักรไดข้ถพอก ทาเนกดขถึรนแลข้ว แตลเปโตรกกก ทาลอัง
กลลาวแกลคนเหลลานอัรนทภีที่เขข้าใจแตลมรุมมองของพระคอัมภภีรรเดกม อภีกครอัร งทภีที่บทแรกๆของหนอังสพอกกจการ
มภีหลอักศาสนศาสตรรอยทูลในชลวงสลงตลอ ขลาวสารสทาหรอับพวกยกวเรพที่องการกลอับใจใหมลกทาลอังอยทูลในขอัรน
ตอนของการเปลภีที่ยนเปกนขลาวสารเรพที่องความเชพที่อและพระครุณ

กจ 3:26 ครลันั้นพระเจข้าทรงโปรดใหข้พระเยซซพระบสตรของพระองคค์เปล็นขถึนั้นแลข้ว จถึง
ทรงใชข้พระองคค์มายลังทต่านทลันั้งหลายกต่อน เพสืรื่ออวยพระพรแกต่ทต่านทลันั้งหลาย โดยใหข้ทต่านทลันั้งหลายทสก
คนกลลับจากความชลัรื่วชข้าของตน" พระเจข้าไดข้ทรงใชข้พระเยซทูพระบรุตรของพระองครมายอังพวกยกว
กลอนเพพที่ออวยพรพวกเขาในการททาใหข้พวกเขาหอันเสภียจากความชอั ที่วชข้าของตน การหอันเสภียจากความ
บาปกกเปกนพระพรใหญลยกที่งจรกงๆ พระพรนอัรนถทูกหยกบยพที่นใหข้แกลพวกยกวกลอนในฐานะทภีที่พวกเขาเปกน
ประชากรตามพอันธสอัญญาของพระเจข้า สรุดทข้ายใหข้เราสอังเกตวลาเปโตรเตพอนความจทาพวกเขาเกภีที่ยว
กอับการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรและเตพอนพวกเขาวลาพระเจข้าทรงเปกนผทูข้ชรุบพระเยซทูใหข้เปกน
ขถึรนจากตาย

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 4: บททภีนึ่สภีนึ่ของหนอังสสือกกิจการนสาเสนอเหตคุการณร์ทภีนึ่เกกิดขนนื้นตามมาหลอัง
จากการรอักษาชายงล่อยคนนอันื้นใหท้หายทภีนึ่พระวกิหาร การขล่มเหงครอันื้งแรกทภีนึ่เกกิดขนนื้นกอับครกิสตจอักรยคุคตท้น
ไดท้เรกินึ่มตท้นขนนื้นแลท้ว (4:1-22) กระนอันื้น คสาพยานออันทรงพลอังเกภีนึ่ยวกอับการฟสืนื้นคสืนพระชนมร์กป็ถทูกเทศนา
เพกินึ่มเตกิมเปป็นผลทภีนึ่ตามมา ครนนึ่งหลอังของกกิจการ 4 (4:23-33) บรรยายเกภีนึ่ยวกอับวกิธภีทภีนึ่ครกิสตจอักรตอบ
สนองตล่อการขล่มเหงและการตล่อตท้านทภีนึ่พวกเขาเผชกิญ พวกเขาพนนึ่งการอธกิษฐาน ผลลอัพธร์กป็คสือ การ



สสาแดงของฤทธกิธเดชของพระเจท้าเพกินึ่มเตกิมเหนสือพวกเขา ในยล่อหนท้าสคุดทท้ายของบทนภีนื้ (4:34-37) มภี
บอันทนกเกภีนึ่ยวกอับการทดลองอาศอัยอยทูล่เปป็นชคุมชนโดยใหท้ทคุกอยล่างเปป็นของกลางของครกิสตจอักรยคุคตท้น 
มอันลท้มเหลวอยล่างรวดเรป็วดอังทภีนึ่จะเหป็นในบททภีนึ่ 5

กจ 4:1-3 ขณะทฟีรื่เปโตรกลับยอหค์นยลังกลต่าวแกต่คนทลันั้งปวงอยซต่ ปสโรหวิตทลันั้งหลายกลับนาย
ทหารรลักษาพระววิหารและพวกสะดซสฟีมาหาทต่านทลันั้งสอง 2 ดข้วยเขาเปล็นทสกขค์รข้อนใจ เพราะทต่านทลันั้ง
สองไดข้สลัรื่งสอน และประกาศแกต่คนทลันั้งหลายถถึงเรสืรื่องการเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซซ
3 เขาจถึงจลับทต่านทลันั้งสองจทาไวข้ในคสกจนวลันรสต่งขถึนั้น เพราะวต่าเยล็นแลข้ว

บรกบทคพอ การตลอเนพที่องจากเหตรุการณรในบททภีที่ 3 การรอักษาชายงลอยคนนอัรนใหข้หายและคทา
เทศนาของเปโตรทภีที่ตามมาเกกดขถึรนภายในบรกเวณพระวกหาร พวกผทูข้มภีอทานาจของยกว (ปรุโรหกต นาย
ทหารรอักษาพระวกหาร และพวกสะดทูสภี) จถึงมาเผชกญหนข้าพวกเขา (นายทหารรอักษาพระวกหารเปกน
หอัวหนข้าของตทารวจประจทาพระวกหารซถึที่งเปกนพวกนายประตทูคนเลวภีของพระวกหาร) พวกเขาไมล
พอใจทภีที่พวกสาวกเหลลานภีรของพระเยซทูครกสตรยอังเปกนพยานอยทูล ใหข้เราสอังเกตคทาเทศนาหลอักของเปโต
รกกคพอ “การเปกนขถึรนมาจากความตาย” พวกสะดทูสภียก ที่งไมลพอใจเปกนพกเศษเพราะวลาพวกเขาสอนวลา
ไมลมภีการเปกนขถึรนจากตาย เปโตรและยอหรนจถึงถทูกจทาครุกเปกนเวลาหนถึที่งคพนในวอันนอัรน

กจ 4:4 แตต่คนเปล็นอลันมากทฟีรื่ไดข้ฟลังคทาสอนนลันั้นกล็เชสืรื่อ ซถึรื่งนลับแตต่ผซข้ชายไดข้ประมาณหข้า
พลันคน กระนอัรน ฤทธกธ เดชออันชอัดเจนของการฟพร นคพนพระชนมรกกมาถถึงแลข้ว เพราะเปโตรไดข้เทศนาไป
แลข้วในวอันนอัรน “คนเปกนออันมากทภีที่ไดข้ฟอังคทาสอนนอัรนกกเชพที่อ ซถึที่งนอับแตลผทูข้ชายไดข้ประมาณหข้าพอันคน” 
ฤทธกธ เดชของพระเจข้าสถกตอยทูลกอับครกสตจอักรทารกนภีรและผทูข้นทาของครกสตจอักรอยลางชอัดเจน ผทูท้ชายหข้า
พอันคนไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรและไดข้รอับความรอด นภีที่เปกนผลลอัพธรทภีที่ยก ที่งใหญลกวลาทภีที่เกกดขถึรนในวอันเทศ
กาลเพกนเทคอสตรเสภียอภีก นลาจะผลานไปแคลไมลกภีที่วอันหรพอไมลกภีที่สอัปดาหรนอับตอัรงแตลวอันเทศกาลเพกนเท
คอสตรนอัรนในกกจการ 2

กจ 4:5-7 ตต่อมาครลันั้นรสต่งขถึนั้นพวกครอบครองกลับพวกผ ซข้ใหญต่และพวกธรรมาจารยค์ 
6 ทลันั้งอลันนาสมหาปสโรหวิต และคายาฟาส ยอหค์น อเลล็กซานเดอรค์ กลับคนอสืรื่นๆทฟีรื่เปล็นญาตวิของมหา
ปสโรหวิตนลันั้นดข้วย ไดข้ประชสมกลันในกรสงเยรซซาเลล็ม 7 เมสืรื่อเขาใหข้เปโตรและยอหค์นยสืนอยซต่ทต่ามกลาง
พวกเขาแลข้วจถึงถามวต่า "ทต่านทลันั้งสองไดข้ททาการนฟีนั้โดยฤทธวิธิ์หรสือในนามของผซข้ใด"



เชข้าวอันตลอมา พวกคนใหญลคนโตของพวกยกวไดข้มารวมตอัวกอัน นลาสอังเกตวลาออันนาสถทูกเรภียก
วลาเปกนมหาปรุโรหกต เขาเปกนพลอตาของคายาฟาสซถึที่งจรกงๆแลข้วเปกนมหาปรุโรหกต ในความเหกนของ
พวกโรม คายาฟาสคพอมหาปรุโรหกต ในมรุมมองของพวกยกว ออันนาสกกยอังเปกนมหาปรุโรหกตอยทูล ไมลวลา
จะในกรณภีใด พวกเขาทอัรงคทูลเปกนผทูข้มภีอกทธกพลอยลางมาก นอกจากเขาทอัรงสองแลข้วยอังมภีคนสทาคอัญอภีก
สองคน นอัที่นคพอชายคนหนถึที่งทภีที่ชพที่อยอหรนและอภีกคนทภีที่ชพที่ออเลกกซานเดอรร เปโตรและออัครททูตยอหรน
ถทูกพาตอัวออกมาอยทูลทลามกลางทภีที่ประชรุมและถทูกไตลสวน

คทาถามพพรนๆทภีที่พวกคนไตลสวนชาวยกวถามพวกเขากกคพอ “ทลานทอัรงสองไดข้ททาการนภีร โดยฤทธกธ
หรพอในนามของผทูข้ใด” จรกงๆแลข้วพวกเขากกถามวลา ‘ใครใหข้อทานาจพวกทลานในการททาสกที่งเหลลานภีร ’

กจ 4:8-9 ขณะนลันั้นเปโตรประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านผซข้
ครอบครองพลเมสืองและพวกผซข้ใหญต่ทลันั้งหลายของอวิสราเอล 9 ถข้าทต่านทลันั้งหลายจะถามพวกเราใน
วลันนฟีนั้ถถึงการดฟีซถึรื่งไดข้ททาแกต่คนปต่วยนฟีนั้วต่า เขาหายเปล็นปกตวิดข้วยเหตสอลันใดแลข้ว

ทภีที่เปกนอภีกตอนหนถึที่งทภีที่เปโตรถทูกกลลาววลาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  มภีสองสกที่งทภีที่เรา
ควรหมายเหตรุไวข้เกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร  (1) เขาไมลไดข้พทูดเปกนภาษาตลางๆ ขข้อสมมตกฐานของพวกเพกนเท
คอสตรและพวกคารกสมาตกกทภีที่วลาการประกอบดข้วยพระวกญญาณจะตข้องมภีการพทูดภาษาแปลกๆตาม
มาดข้วยเสมอจถึงถทูกแสดงใหข้เหกนวลาเปกนเทกจ ตรงนภีรและอภีกหลายแหลงทอั ที่วพระคอัมภภีรรตลอดทอัรงเลลม
แสดงใหข้เหกนวลา คนๆหนถึที่งประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และไมลไดข้พทูดเปกนภาษาตลางๆ (2) 
ฤทธกธ เดชฝลายวกญญาณออันยกที่งใหญลปรากฏชอัดเจนในคทาพยานของเปโตร หลอักฐานทภีที่มภีอยทู ลทอั ที่วพระ
คอัมภภีรรกกคพอวลา เมพที่อผทูข้คนประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พวกเขากกไดข้รอับฤทธกธ เดชจากพระเจข้า
สทาหรอับงานฝลายวกญญาณทภีที่พวกเขาจะกระททา เปโตรกลลาวแกลพวกผทูข้มภีอทานาจของยกวทภีที่มารวมตอัวกอัน
เกภีที่ยวกอับวลาเขาและยอหรนสามารถรอักษาชายงลอยคนนอัรนใหข้หายไดข้อยลางไรและเพราะเหตรุใด

กจ 4:10 เขาเผชกญหนข้าคนเหลลานอัรนดข้วยเรพที่องพระเยซทูครกสตรอภีกครอัร ง กล็ใหข้ทต่านทลันั้ง
หลายกลับบรรดาชนอวิสราเอลทราบเถวิดวต่า โดยพระนามของพระเยซซครวิสตค์ชาวนาซาเรล็ธ ซถึรื่งทต่าน
ทลันั้งหลายไดข้ตรถึงไวข้ทฟีรื่กางเขน และซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้คสืนพระชนมค์ โดยพระองคค์นลันั้นแหละ
ชายคนนฟีนั้ไดข้หายโรคเปล็นปกตวิแลข้วจถึงยสืนอยซต่ตต่อหนข้าทต่าน

เปโตรไมลเพภียงเผชกญหนข้าพวกเขาดข้วยเรพที่องการตรถึงพระเยซทูทภีที่กางเขนเทลานอัรน แตลเขายอัง
เตพอนความจทาพวกเขาถถึงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระองครอภีกครอัร งดข้วย คทาพยานเรพที่องการฟพร น



คพนพระชนมรของพระครกสตรคพอขลาวสารสทาคอัญของครกสตจอักรยรุคตข้น นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลา โดย
สกทธกอทานาจของพระองคร์เราไดข้รอักษาชายคนนภีร ใหข้หาย!

กจ 4:11 พระองคค์เปล็น `ศวิลา' ทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายผซข้เปล็น `ชต่างกต่อไดข้ปฏวิเสธเสฟีย ไดข้กลลับ
กลายเปล็นศวิลามสมเอกแลข้ว' จากนอัรนเขากกใชข้ภาพประกอบของพระคอัมภภีรรเดกมจากการกลอสรข้างพระ
วกหารหลอังเดกม ในเพลงสดรุดภี 118:22 ซถึที่งในทภีที่นภีรถทูกอข้างอกงถถึง ผทูข้เขภียนเพลงสดรุดภีไดข้พยากรณรและ
อข้างอกงถถึงเหตรุการณรหนถึที่งทภีที่เกกดขถึรนจรกงในการกลอสรข้างพระวกหารหลอังนอัรนดข้วย ประเพณภีของพวกยกว
เชพที่อกอันวลาขณะทภีที่พระวกหารของซาโลมอนกทาลอังถทูกกลอสรข้างอยทูล หกนแตลละกข้อนทภีที่จะถทูกใชข้สรข้างพระ
วกหารจะถทูกสกอัดและตอัดใหข้พอดภีนอกสถานทภีที่ จากนอัรนพวกมอันกกถทูกขนสลงมาทภีที่พระวกหารและนทามา
ประกอบโดยชลางกลอดข้วยหกน เรพที่องมภีอยทูลวลาศกลามรุมเอกของพระวกหารไดข้ถทูกสลงมาลลวงหนข้า พวกชลาง
กลอปฏกเสธหกนกข้อนนอัรนเพราะไมลรทูข้วลามอันเปกนศกลามรุมเอก เชพที่อกอันวลาพวกเขาทกรงหกนกข้อนนอัรนไวข้ตลาง
หากและขณะทภีที่การกลอสรข้างดทาเนกนตลอไป วอัชพพชกกงอกขถึรนปกคลรุมหกนกข้อนนอัรน พอถถึงเวลาทภีที่จะ
ตข้องเอาศกลามรุมเอกไปประกอบแลข้ว กกมภีคนสลงขลาวไปยอังเหมพองหกนวลาพวกชลางกลอพรข้อมทภีที่จะเอา
ศกลามรุมเอกไปประกอบแลข้ว เหมพองหกนสลงขลาวกลอับมาวลาศกลามรุมเอกไดข้ถทูกสลงไปตอัรงนานแลข้ว ผทูข้
เขภียนเพลงสดรุดภีบทนภีรอข้างอกงถถึงเหตรุการณรนภีร และประยรุกตรมอันเปกนคทาพยากรณรถถึงพระเมสสกยาหร

เปโตรททาใหข้พวกยกวทภีที่ขลมเหงเขาทราบถถึงขข้อเทกจจรกงนภีร  เขากลลาวชอัดเจนวลาพระเยซทูครกสตร
ทรงเปกนศกลามรุมเอกทภีที่พวกเขาแสวงหามานาน พวกเขาไดข้ปฏกเสธศกลานอัรนอยลางโงลเขลา คทาพยากรณร
อพที่นๆในพระคอัมภภีรรเดกมกกกลลาวชอัดเจนถถึงพระเมสสกยาหรผทูข้จะเสดกจมาในฐานะเปกนศกลามรุมเอกซถึที่งมภีคลา
มาก ดทู อกสยาหร 28:16 และเศคารกยาหร 4:7

กจ 4:12 ความรอดซถึที่งทรงประทานใหข้ผลานทางพระครกสตรเพภียงผทูข้เดภียวถทูกกลลาว
ชอัดเจนตรงนภีร  ในผซข้อสืรื่นความรอดไมต่มฟีเลย ดข้วยวต่านามอสืรื่นซถึรื่งใหข้เราทลันั้งหลายรอดไดข้ ไมต่ทรงโปรดใหข้
มฟีในทต่ามกลางมนสษยค์ทลัรื่วใตข้ฟข้า" ประตทูทภีที่นทาไปสทูลความรอดนอัรนเปกนประตทูแคบ มอันเปกนทางทภีที่ผลาน
พระนามพระเยซทูครกสตรเพภียงผทูข้เดภียวเทลานอัรน ไมลมภีนามอพที่นทภีที่จะชลวยมนรุษยรใหข้รอดไดข้ คนทภีที่ฝากชภีวกต
ของตนไวข้กอับสกที่งใดกกตามนอกจากพระเยซทูครกสตรกกยถึดตกดกอับความรอดจอมปลอมซถึที่งไมลมภีความ
รอดเลย

กจ 4:13 เมสืรื่อเขาเหล็นความกลข้าหาญของเปโตรกลับยอหค์น และรซข้วต่าทต่านทลันั้งสองขาด
การศถึกษาและเปล็นคนมฟีความรซข้นข้อยกล็ประหลาดใจ แลข้วสทานถึกวต่าคนทลันั้งสองเคยอย ซต่กลับพระเยซซ 



หลอักฐานทภีที่ชอัดเจนซถึที่งแสดงวลาพวกเขาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ถทูกพบในความกลข้าหาญ
ของพวกเขา คทาทภีที่แปลวลา ความกลข้าหาญ (พารเรเซภีย) มภีความหมายวลา ‘ความมอั ที่นใจและเสรภีภาพใน
การพทูด’ ในความหมายทภีที่วลาการพทูดจาชอัดถข้อยชอัดคทา มอันสพที่อถถึงการปราศจากความกลอัวและเปภีที่ยม
ดข้วยพลอัง ความกลข้าหาญเชลนนอัรนดทูเหมพอนจะมาพรข้อมกอับการประกอบดข้วยพระวกญญาณเสมอ พวก
ผทูข้มภีอทานาจชาวยกวถถึงกอับผงะเมพที่อเจอกอับความกลข้าหาญเชลนนอัรน

นอกจากนภีร  พวกเขา “รทูข้วลาทลานทอัรงสองขาดการศถึกษาและเปกนคนมภีความรทูข้นข้อย” นภีที่ไมลไดข้
หมายถถึงความสามารถในทางสมองของพวกออัครททูต แตลหมายถถึงสถานะทางการศถึกษาแบบเปกน
ทางการของพวกเขา คทาทภีที่แปลวลา ขาดการศถึกษา (อากรามมาทอส) หมายถถึงการศถึกษาทภีที่ไดข้รอับการ
รอับรองอยลางเปกนทางการ คทาทภีที่แปลวลา มฟีความรซข้นข้อย (อกิดกิโอเทส) ในบรกบทนภีรมภีความหมายวลาไมลมภี
ยศถาบรรดาศอักดกธ  พวกเขาเปกนคนธรรมดาสามอัญ ไมลใชลคนชอัรนสทูงทภีที่มภีหนข้ามภีตาทางสอังคม เมพที่อเหกน
ระดอับการศถึกษาทภีที่ธรรมดาๆของออัครททูตเหลลานภีรของพระครกสตร พวกผทูข้ใหญลของยกวกกประหลาดใจ 
(หรพอ ออัศจรรยรใจ) กระนอัรนในความประหลาดใจของพวกเขา คทาพยานเรพที่องพระเยซทูครกสตรกก
ปรากฏอภีกครอัร ง “แลข้วสทานถึกวลาคนทอัรงสองเคยอยทูลกอับพระเยซทู” การอยทูลใกลข้ชกดกอับพระครกสตรยลอมนทา
ความเปลภีที่ยนแปลงทภีที่มองเหกนไดข้มาสทูลชภีวกตของคนๆนอัรน!

กจ 4:14-18 เมสืรื่อเขาเหล็นคนนลันั้นทฟีรื่หายโรคยสืนอยซต่กลับเปโตรและยอหค์น เขากล็ไมต่มฟีขข้อ
คลัดคข้านทฟีรื่จะพซดขถึนั้นไดข้ 15 แตต่เมสืรื่อเขาสลัรื่งใหข้เปโตรและยอหค์นออกไปจากทฟีรื่ประชสมสภาแลข้ว เขาจถึง
ปรถึกษากลัน 16 วต่า "เราจะททาอยต่างไรกลับคนทลันั้งสองนฟีนั้ เพราะการทฟีรื่เขาไดข้กระททาการอลัศจรรยค์อลัน
เดต่น กล็ไดข้ปรากฏแกต่คนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในกรสงเยรซซาเลล็มแลข้ว และเราปฏวิเสธไมต่ไดข้ 17 แตต่ใหข้เราขซต่เขา
อยต่างแขล็งแรงหข้ามไมต่ใหข้พซดอข้างชสืรื่อนลันั้นกลับผซข้หนถึรื่งผซข้ใดเลย เพสืรื่อเรสืรื่องนฟีนั้จะไมต่ไดข้เลสืรื่องลสือแพรต่หลายไป
ในหมซต่คนทลันั้งปวง" 18 เขาจถึงเรฟียกเปโตรและยอหค์นมา แลข้วหข้ามปรามเดล็ดขาดไมต่ใหข้พซดหรสือสอน
ออกพระนามของพระเยซซอฟีกเลย

เมพที่อพวกมภีอทานาจของยกวประชรุมกอัน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไมลสามารถแกข้ไขการออัศจรรยรทภีที่
เกกดขถึรนกอับชายงลอยคนนอัรนไดข้ คนทอั ที่วกรรุงเยรทูซาเลกมตลางรทูข้เกภีที่ยวกอับเรพที่องนอัรนแลข้ว ดข้วยเหตรุนภีร  เมพที่อใหข้
พวกสาวกไปอยทูลตลางหาก พวกเขากกตอัดสกนใจวลาจะ “ขทูลเขา” และสอัที่ง “หข้ามไมลใหข้พทูดอข้างชพที่อนอัรนกอับผทูข้
หนถึที่งผทูข้ใดเลย” พวกเขาจถึงสอัที่งเปโตรกอับยอหรนเชลนนอัรน



กจ 4:19 ฝต่ายเปโตรและยอหค์นตอบเขาวต่า "การทฟีรื่จะฟลังทต่านมากกวต่าฟลังพระเจข้าจะ
เปล็นการถซกตข้องในสายพระเนตรของพระเจข้าหรสือ ขอทต่านทลันั้งหลายพวิจารณาดซเถวิด หลอักการงลายๆ
ถทูกนกยามตรงนภีร  เมพที่อเกกดความขอัดแยข้งขถึรนระหวลางสกทธกอทานาจของมนรุษยรก อับพระเจข้า เราตข้องเชพที่อฟอัง
พระเจข้าเสมอ ถถึงแมข้วลาการปกครองโดยมนรุษยรเปกนสถาบอันหนถึที่งทภีที่พระเจข้าทรงแตลงตอัรงขถึรน แตลเมพที่อ
มอันขอัดแยข้งกอับพระบอัญชาของพระเจข้า เรากกไมลมภีทางเลพอกอพที่นนอกจากเชพที่อฟอังพระเจข้า

กจ 4:20 ซถึรื่งขข้าพเจข้าจะไมต่พซดตามทฟีรื่เหล็นและไดข้ยวินนลันั้นกล็ไมต่ไดข้" ตรงนภีร ไมลใชลแคลหลอัก
การของพระเจข้าเทลานอัรน แตลพวกออัครททูตกทาลอังกลลาวสกที่งทภีที่พวกเขารทูข้วลาเปกนความจรกงดข้วย พวกเขาไดข้
เหกนและไดข้ยกนมอันแลข้ว นอั ที่นเปกนคทาพยานทภีที่เปภีที่ยมดข้วยพลอังจรกงๆ!

กจ 4:21-22 เมสืรื่อเขาขซต่สทาทลับทต่านทลันั้งสองนลันั้นอฟีกแลข้วกล็ปลต่อยไป ไมต่เหล็นมฟีเหต สทฟีรื่จะททาโทษ
ทต่านอยต่างไรไดข้เพราะกลลัวคนเหลต่านลันั้น เหตสวต่าคนทลันั้งหลายไดข้สรรเสรวิญพระเจข้าเนสืรื่องดข้วย
เหตสการณค์ทฟีรื่เกวิดขถึนั้นนลันั้น 22 ดข้วยวต่าคนทฟีรื่หายโรคโดยการอลัศจรรยค์นลันั้น มฟีอายสกวต่าสฟีรื่สวิบปฟีแลข้ว

เปโตรกอับยอหรนจถึงถทูกปลลอยตอัวมาถถึงแมข้จะถทูกขลมขทูลกกตาม กระนอัรน บรรดาประชาชนใน
กรรุงเยรทูซาเลกม “ไดข้สรรเสรกญพระเจข้าเนพที่องดข้วยเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนนอัรน” ชายทภีที่ไดข้รอับการรอักษาใหข้
หายมภีอายรุสภีที่สกบกวลาปภีแลข้ว คนทอั ที่วทอัรงกรรุงเยรทูซาเลกมตลางรทูข้จอักเขาดภี

กจ 4:23 หลอังจากเปโตรและยอหรนถทูกขลมขทูลและถทูกปลลอยตอัวแลข้ว เมสืรื่อเขาปลต่อยทต่าน
ทลันั้งสองแลข้ว ทต่านจถึงไปหาพวกของทต่าน เลต่าเรสืรื่องทลันั้งสวินั้นทฟีรื่พวกปสโรหวิตใหญต่และพวกผซข้ใหญต่ไดข้วต่าแกต่
ทต่าน

กจ 4:24-30 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ฟลังจถึงพรข้อมใจกลันเปลต่งเสฟียงทซลพระเจข้าวต่า ครกสตจอักร
ยรุคตข้นไมลไดข้มภีกองทรุนเพพที่อแกข้ตลางทางกฎหมายหรพอมภีทนายทภีที่จะใหข้คทาปรถึกษาแกลพวกเขา สกที่งทภีที่พวก
เขาททาไดข้กกมภีแตลการอธกษฐาน ครกสตจอักรในปอัจจรุบอันกกควรเรภียนรทูข้จากพวกเขา เชลนเดภียวกอับเยโฮ
ชาฟอัทในสมอัยโบราณทภีที่รข้องททูลองครพระผทูข้เปกนเจข้าในยามวกกฤตกวลา “เราไมลรทูข้วลาจะททาเชลนไรดข้วย แตล
ตาของเราเฝข้ามองทภีที่พระองคร” ครกสตจอักรยรุคตข้นจถึงขอความชลวยเหลพอจากสวรรคร ใหข้เราสอังเกต
เคลกดลอับอภีกประการทภีที่เราสอังเกตเหกนในครกสตจอักรยรุคตข้น “(พวกเขา)พรข้อมใจกอันเปลลงเสภียงททูล
พระเจข้า” ความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันฝลายวกญญาณของครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้ททาใหข้พระเจข้าทรง
สามารถกระททากกจอยลางยกที่งใหญลผลานพวกเขาไดข้



24 "พระองคค์เจข้าขข้า ผซข้เปล็นพระเจข้าซถึรื่งไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคค์ แผต่นดวินโลก ทะเล และสรรพ
สวิรื่งทฟีรื่มฟีอยซต่ในทฟีรื่เหลต่านลันั้น 25 พระองคค์ตรลัสไวข้ดข้วยปากของดาววิดผซข้รลับใชข้ของพระองคค์วต่า `เหตสใดชน
ตต่างชาตวิจถึงกระททาโกลาหลขถึนั้น และชนชาตวิทลันั้งหลายควิดอต่านในการทฟีรื่ไรข้ประโยชนค์ 26 บรรดา
กษลัตรวิยค์แหต่งแผต่นดวินโลกตลันั้งตนเองขถึนั้น และนลักปกครองชสมนสมกลันตต่อสซข้องคค์พระผ ซข้เปล็นเจข้าและพระ
ครวิสตค์ของพระองคค์' 27 ความจรวิงทลันั้งเฮโรดและปอนทวิอลัสปฟีลาต กลับพวกตต่างประเทศ และชนชาตวิ
อวิสราเอลไดข้ชสมนสมกลันตต่อสซข้พระเยซซพระบสตรผซข้บรวิสสทธวิธิ์ของพระองคค์ ซถึรื่งทรงเจวิมไวข้แลข้ว 28 ใหข้
กระททาสวิรื่งสารพลัดตามทฟีรื่พระหลัตถค์ และพระดทารวิของพระองคค์ไดข้กทาหนดตลันั้งแตต่กต่อนมาแลข้วใหข้เกวิด
ขถึนั้น 29 บลัดนฟีนั้พระองคค์เจข้าขข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขซต่ของเขา และโปรดประทานใหข้ผ ซข้รลับใชข้
ของพระองคค์กลต่าวถข้อยคทาของพระองคค์ดข้วยใจกลข้า 30 เมสืรื่อพระองคค์ไดข้ทรงเหยฟียดพระหลัตถค์ของ
พระองคค์ออกรลักษาโรคใหข้หาย และไดข้โปรดใหข้หมายสทาคลัญกลับการมหลัศจรรยค์บลังเกวิดขถึนั้น โดย
พระนามแหต่งพระเยซซพระบสตรผซข้บรวิสสทธวิธิ์ของพระองคค์"

การรลวมใจกอันอธกษฐานของครกสตจอักรนภีรสอนอะไรเราหลายอยลาง ในคทาอธกษฐานของพวก
เขามภีการสรรเสรกญพระเจข้า มภีการยกขข้อพระคอัมภภีรร มภีการเตพอนความจทาพระเจข้าถถึงเหตรุการณรทภีที่เพก ที่ง
เกกด สรุดทข้ายมภีการททูลขอความชลวยเหลพอจากพระเจข้า ใหข้เรามาดทูใกลข้ๆกอัน

ในเนพรอหาสลวนหลอังของขข้อ 24 ครกสตจอักรเรกที่มคทาอธกษฐานออันไพเราะของพวกเขาโดยการ
สรรเสรกญพระเจข้า พวกเขาสรรเสรกญพระองครผทูข้ไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรครและแผลนดกนโลก พวกเขา
กลลาวตลอไปโดยยกขข้อความจากเพลงสดรุดภี 2 ในขข้อ 25 มาในคทาอธกษฐานของพวกเขา จากนอัรนพวก
เขากกกลลาวตลอไปโดยเตพอนความจทาพระเจข้าในขข้อ 26-27 วลาในชลวงหลอังๆการปกครองโดยมนรุษยร 
(ทอัรงพวกยกวและพวกโรม) ไดข้รวมตอัวกอันตลอสทูข้กอับพระเยซทูครกสตร โดยสรุดทข้ายกกตรถึงพระองครทภีที่
กางเขน 

นอกจากนภีร  ครกสตจอักรทภีที่ยอังแบเบาะ แมข้กระทอั ที่งในชลวงยรุคแรกๆ กกเขข้าใจวลาการสกรนพระชนมร
ของพระเยซทูครกสตรบนกางเขนไดข้เกกดขถึรนเพราะ “พระดทารกของพระองครไดข้ก ทาหนดตอัรงแตลกลอนมา
แลข้วใหข้เกกดขถึรน” คทาทภีที่แปลวลา ไดข้กทาหนดตลันั้งแตต่กต่อนมาแลข้วใหข้เกวิดขถึนั้น (พรอออรกิดโซ) ปกตกแลข้วมอัก
แปลเปกน ‘ลกขกตไวข้ลลวงหนข้าแลข้ว’ และไมลตข้องสงสอัยเลยวลา พระราชกกจของพระเยซทูครกสตรบน
กางเขนนอัรนไดข้ถทูกกทาหนดไวข้แลข้วในพระดทารกของพระเจข้ากลอนทภีที่โลกนภีรมภีขถึรน (ดทู 2 ทกโมธภี 1:9 และ
ทกตอัส 1:2) การทรงทราบลลวงหนข้ามาแลข้วชอั ที่วนกรอันดรรของพระเจข้าเกภีที่ยวกอับความจทาเปกนในเรพที่องความ



รอดของมนรุษยรไดข้กระตรุข้นใหข้พระองครทรงวางแผนเรพที่องพระราชกกจของพระครกสตรลลวงหนข้า 
พระองครจถึงไดข้ลกขกตลลวงหนข้าใหข้พระราชกกจของพระครกสตรเกกดขถึรนทภีที่กลโกธา

ในขข้อ 29-30 เราเหกนคทาททูลของลายๆในคทาอธกษฐานออันไพเราะของพวกเขา อภีกครอัร งทภีที่
พระเจข้าทรงถทูกเตพอนใหข้ระลถึกถถึงการขทูล่ทภีที่ครกสตจอักรยรุคตข้นเผชกญ อยลางไรกกตาม คทาททูลขอของพวก
เขากกเรภียบงลาย ทอัรงๆทภีที่เจอคทาขทูลของพวกผทูข้ใหญลแหลงอกสราเอลทภีที่หข้ามมกใหข้กลลาวหรพอเปกนพยานเรพที่อง
พระครกสตร แตลพวกเขากกททูลขอพระเจข้า “โปรดประทานใหข้ผทูข้รอับใชข้ของพระองครกลลาวถข้อยคทาของ
พระองครดข้วยใจกลข้า” ทอัรงๆทภีที่ถทูกสอัที่งหข้าม แตลพวกเขากกททูลขอพระเจข้าใหข้ทรงประทานความกลข้าหาญ
เพพที่อทภีที่จะกลลาวตลอไป มภีความเหกนหลายประการตามมาตรงนภีร  (1) ในฐานะเปกนหลอักการทอั ที่วไปแลข้ว 
ประชากรของพระเจข้าถทูกสอัที่งใหข้เชพที่อฟอังสถาบอันทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงแตลงตอัรงขถึรนซถึที่งเปกนการปกครองโดย
มนรุษยร อยลางไรกกตาม ดอังทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ในกกจการ 5:29 เมพที่อเกกดความขอัดแยข้งขถึรนระหวลางสกทธกอทานาจ
ของมนรุษยรและพระเจข้า “ขข้าพเจข้าทอัรงหลายจทาตข้องเชพที่อฟอังพระเจข้ายกที่งกวลาเชพที่อฟอังมนรุษยร” เราไดข้รอับ
บอัญชาใหข้ประกาศและเปกนพยานเรพที่องพระเยซทูครกสตร (2) การททูลขอ ความกลท้าหาญ ยอังสอนอะไร
เราเพกที่มเตกมอภีก คทาทภีที่แปลวลา ใจกลข้า (พารเรเซภีย) สพที่อความหมายถถึงเสรภีภาพในการพทูด ความมอั ที่นใจ 
ความกลข้าหาญ การพทูดจาชอัดถข้อยชอัดคทา และการไมลหวอั ที่นเกรง ดอังทภีที่เราจะเหกนในไมลชข้า ความกลข้า
หาญเชลนนอัรนเกกดขถึรนไดข้เพราะการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  นอกจากนภีร  เมพที่อพระเจข้าไดข้
ทรงประทานของประทานทภีที่เปกนหมายสทาคอัญพกเศษตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พวกเขากกขอ
ใหข้พระเจข้าทรงประทาน “หมายสทาคอัญกอับการมหอัศจรรยร” เพกที่มเตกมเพพที่อททาใหข้พวกเขามภีความกลข้า
มากยกที่งขถึรน

กจ 4:31 เมสืรื่อเขาอธวิษฐานแลข้ว ทฟีรื่ซถึรื่งเขาประชสมอยซต่นลันั้นไดข้หวลัรื่นไหว และคนเหลต่านลันั้น
ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ ไดข้กลต่าวพระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ

พระเจข้าทรงตอบคทาอธกษฐานของพวกเขาทอันทภี (1) “ทภีที่ซถึที่งเขาประชรุมอยทูลนอัรนไดข้หวอั ที่นไหว” นภีที่
อาจเปกนแผลนดกนไหวจรกงๆกกไดข้ อยลางไรกกตาม นภีที่อาจเปกนเรพที่องฝลายวกญญาณมากกวลากายภาพ คทาทภีที่
แปลวลา หวลัรื่นไหว (ซาเละอทูโอ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวลา ‘ถทูกขยอับ’ นภีที่อาจเปกนเพราะการอธกษฐาน
อยลางจรกงจอังของครกสตจอักร พวกเขาจถึงถทูกขอับเคลพที่อนฝลายวกญญาณอยลางมาก (2) “คนเหลลานอัรน
ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” เราเหกนถถึงความเกภีที่ยวขข้องกอันทภีที่สทาคอัญ การประกอบดข้วยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ เกพอบทรุกครอัร งจะมภีการอธกษฐานอยลางตลอเนพที่องเกกดขถึรนกลอนเสมอ เมพที่อเราสอังเกต
เหตรุการณรตอนอพที่นๆทภีที่คนประกอบดข้วยพระวกญญาณในหนอังสพอกกจการ แทบจะทรุกครอัร งมอันจะตข้อง



มภีการอธกษฐานอยลางจรกงจอังเกกดขถึรนกลอน (3) เมพที่อพวกเขาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พวก
เขากก “ไดข้กลลาวพระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ”

ตรงขข้ามกอับคทาสอนทภีที่ไมลตรงตามพระคอัมภภีรรของพวกเพกนเทคอสตรและพวกคารกสมาตกก 
ผลลอัพธรปกตกของการประกอบดข้วยพระวกญญาณไมลใชลการพทูดภาษาแปลกๆ แตลมอันคพอการกลลาว
พระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ เหมพอนกอับทภีที่กลลาวไวข้ขข้างบน ความกลข้าหาญทภีที่พระเจข้าทรง
ประทานใหข้นทามาซถึที่งเสรภีภาพในการพทูด ความกลข้าหาญ การไมลหวอั ที่นเกรง การพทูดจากชอัดถข้อยชอัดคทา
และสกทธกอทานาจ เพราะขข้อ 33 ตามตกดเรพที่องนภีร ในทางบรกบท เราจถึงจะพทูดถถึงมอันแบบขข้ามขอัรนตลอไป
เลย 

กจ 4:32-35 คนทลันั้งปวงทฟีรื่เชสืรื่อนลันั้นเปล็นนทนั้าหนถึรื่งใจเดฟียวกลัน และไมต่มฟีใครอข้างวต่าสวิรื่งของทฟีรื่
ตนมฟีอยซต่เปล็นของตน แตต่ทลันั้งหมดเปล็นของกลาง 33 อลัครทซตจถึงเปล็นพยานดข้วยฤทธวิธิ์เดชใหญต่ยวิรื่งถถึง
การคสืนพระชนมค์ของพระเยซซเจข้า และพระคสณอลันใหญต่ยวิรื่งไดข้อยซต่กลับเขาทสกคน 34 และในพวกศวิษยค์
ไมต่มฟีผซข้ใดขลัดสน เพราะผซข้ใดมฟีไรต่นาบข้านเรสือนกล็ขายเสฟีย และไดข้นทาเงวินคต่าของทฟีรื่ขายไดข้นลันั้นมา 35 วาง
ไวข้ทฟีรื่เทข้าของอลัครทซต อลัครทซตจถึงแจกจต่ายใหข้ทสกคนตามทฟีรื่ตข้องการ

ในสมอัยทภีที่ครกสตจอักรยอังอยทูลในสภาพทารกแบเบาะ พวกเขากกทดลองอาศอัยอยทูลกอันเปกนชรุมชน
โดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลาง พวกเขาทรุกคนขายทรอัพยรสกที่งของทภีที่มภีและใชข้ทรอัพยากรรลวมกอัน ดอังทภีที่
เราจะเหกนในความเหกนเกภีที่ยวกอับบททภีที่ 5 ความพยายามของพวกเขาในการอาศอัยอยทู ลรลวมกอันเปกน
ชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลางกกสกรนสรุดลงพรข้อมกอับการเสภียชภีวกตของอานาเนภียและสอัปฟภีรา 
ทฤษฎภีเรพที่องการอาศอัยอยทูลรลวมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลาง (ซถึที่งเปกนหลอักการตาม
แบบคอมมกวนกสตร) จะใชข้ไมลไดข้ผล ธรรมชาตกทภีที่เหกนแกลตอัวของมนรุษยรดอังทภีที่เหกนในอานาเนภียและ
สอัปฟภีราททาใหข้การดทาเนกนชภีวกตรลวมกอันแบบนอัรนใชข้ไมลไดข้ผล

33 อลัครทซตจถึงเปล็นพยานดข้วยฤทธวิธิ์เดชใหญต่ยวิรื่งถถึงการคสืนพระชนมค์ของพระเยซซเจข้า และ
พระคสณอลันใหญต่ยวิรื่งไดข้อยซต่กลับเขาทสกคน ผลลอัพธรออันทภีที่สภีที่ของการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
กกคพอ “ฤทธกธ เดชใหญลยกที่ง” ทภีที่พวกออัครททูตใชข้เปกนพยานในเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูเจข้า 
ฤทธกธ เดชทภีที่มาจากพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เกกดจากการประกอบดข้วยพระวกญญาณ อภีกครอัร งทภีที่การ
ประกอบดข้วยพระวกญญาณไมลเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการพทูดภาษาแปลกๆหรพอของประทานแบบ
คารกสมาตกกอพที่นๆ อภีกอยลางกกคพอขลาวสารหลอักของครกสตจอักรยรุคตข้นกกมรุลงเนข้นทภีที่การฟพร นคพนพระชนมร



ขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา นอกจากนภีร  “พระครุณใหญลยกที่งไดข้อยทูลกอับเขาทรุกคน” จากคทาทภีที่แปลวลา 
ใหญลยกที่ง (เมะกาส) คพอคทาวลา mega ในปอัจจรุบอัน พระคคุณ เปกนครุณสมบอัตกฝลายวกญญาณทภีที่กกนความ
หมายกวข้างซถึที่งไมลเพภียงสพที่อถถึงความประเสรกฐและความกรรุณาของพระเจข้าเทลานอัรน แตลสพที่อถถึงพละ
กทาลอังและความชลวยเหลพอของพระองครดข้วย ความหมายทภีที่สพที่อตรงนภีรนลาจะใชลแบบหลอังมากกวลา

กจ 4:36-37 ฝต่ายโยเสส ทฟีรื่อลัครทซตเรฟียกวต่า บารนาบลัส (แปลวต่าลซกแหต่งการหนสนนทนั้าใจ) 
เปล็นพวกเลวฟี ชาวเกาะไซปรลัส 37 มฟีทฟีรื่ดวินกล็ขายเสฟียและนทาเงวินคต่าทฟีรื่นลันั้นมาวางไวข้ทฟีรื่เทข้าของอลัครทซต

เราถทูกแนะนทาใหข้รทูข้จอักเปกนครอัร งแรกกอับชายทภีที่มภีชพที่อวลา บารนาบอัสซถึที่งตลอมาไดข้กลายเปกนเพพที่อน
รลวมเดกนทางในการรอับใชข้ของเปาโล ตรงนภีร เขาถทูกระบรุวลาเปกน (1) ยกว (2) คนเลวภี (3) เดกมทภีเปกนชาว
เกาะไซปรอัส และ (4) เปกนผทูข้มภีสลวนรลวมในการทดลองอาศอัยอยทูลรลวมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลาง
เปกนของกลาง และ (5) มภีชพที่อเรภียกอภีกวลา โยเสส

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 5: กกิจการ 5 นสาเสนอเกภีนึ่ยวกอับชภีวกิตของครกิสตจอักรยคุคตท้นมากกวล่า มภี
เรสืนึ่องของอานาเนภียและสอัปฟภีรา ฤทธกิธเดชของครกิสตจอักรยคุคตท้น และการขล่มเหงทภีนึ่เกกิดขนนื้นออันเปป็นผล
ทภีนึ่ตามมา จากนอันื้นกป็มภีคสาตอบของพวกออัครททูตตล่อหนท้าพวกผทูท้มภีอสานาจของยกิว เนสืนื้อหาตอนทท้ายของ
กกิจการ 5 นสาเสนอการใหท้การของพวกออัครททูตตล่อหนท้าสภาซานเฮดรกิน ขณะนอันื้นเองผทูท้มภีปอัญญาทล่าน
หนนนึ่งนามวล่า กามาลกิเอลไดท้แนะนสาใหท้ปลล่อยพวกเขาไวท้ตามลสาพอัง หากพวกเขาไมล่ไดท้มาจากพระเจท้า
พวกเขากป็จะลท้มเหลวไปเอง พวกเขากลอับไปยอังครกิสตจอักรและชสืนึ่นชมยกินดภีทภีนึ่พวกเขาสมควรทน
ทคุกขร์เพสืนึ่อเหป็นแกล่พระนามของพระองคร์

กจ 5:1-2 แตต่มฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่ออานาเนฟียกลับภรรยาชสืรื่อสลัปฟฟีราไดข้ขายทฟีรื่ดวินของตน 

2 และเงวินคต่าทฟีรื่ดวินสต่วนหนถึรื่งเขายลักเกล็บไวข้ ภรรยาของเขากล็รซข้ดข้วย และอฟีกสต่วนหนถึรื่งเขานทามาวางไวข้ทฟีรื่
เทข้าของอลัครทซต

สามภีภรรยาคทูลหนถึที่งในครกสตจอักรยรุคตข้นซถึที่งรลวมในการทดลองอยทูลรลวมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้
ทรุกอยลางเปกนของกลางดข้วย ไดข้ขายทภีที่ดกนของตนและนทาเงกนคลาทภีที่ดกนสล่วนหนนนึ่งมามอบใหข้แกลครกสต
จอักร (ผลานทางพวกออัครททูต) อยลางไรกกตาม พวกเขาบอกครกสตจอักรวลาพวกเขาไดข้ใหข้เงกนคลาทภีที่ดกน
ทอันื้งหมดแลข้ว



กจ 5:3 ฝต่ายเปโตรจถึงถามวต่า "อานาเนฟีย เหตสไฉนซาตานจถึงททาใหข้ใจของเจข้าเตล็มไป
ดข้วยการมสสาตต่อพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ และททาใหข้เจข้าเกล็บคต่าทฟีรื่ดวินสต่วนหนถึรื่งไวข้ เราไมลทราบวลาเปโตร
ทราบไดข้อยลางไรวลาพวกเขาโกหก บางทภีพระวกญญาณบรกสรุทธกธ อาจเปกดเผยมอันโดยตรงแกลเปโตร 
หลอังจากนอัรนเปโตรกกเผชกญหนข้าอานาเนภีย  ใหข้เราสอังเกตวลาเปโตร (1) เชพที่อมโยงซาตานเขข้ากอับการ
หลอกลวงของอานาเนภีย พระเยซทูตรอัสวลาพญามารเปกนพลอของการมรุสาทอัรงปวง (ยอหรน 8:44) (2) 
ใหข้เราสอังเกตอภีกวลาเปโตรกลลาววลาคทาโกหกของอานาเนภียจรกงๆแลข้วกกเปกนการโกหกตลอพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ  ความบาปทอัรงปวงสรุดทข้ายแลข้วกกเปกนการกระททาผกดตลอพระเจข้า เพราะสองคนนภีร ไดข้
ททาใหข้ความบรกสรุทธกธ ของครกสตจอักรยรุคตข้นเสภียไป ความบาปของพวกเขาจถึงเปกนการททาผกดตลอพระ
วกญญาณของพระเจข้า

กจ 5:4 เมสืรื่อทฟีรื่ดวินยลังอยซต่กล็เปล็นของเจข้ามวิใชต่หรสือ เมสืรื่อขายแลข้วเงวินกล็ยลังอยซต่ในอทานาจ
ของเจข้ามวิใชต่หรสือ มฟีเหตสอะไรเกวิดขถึนั้นใหข้เจข้าควิดในใจเชต่นนลันั้นเลต่า เจข้ามวิไดข้มสสาตต่อมนสษยค์แตต่ไดข้มสสาตต่อ
พระเจข้า"

เปโตรเตพอนความจทาอานาเนภียวลา เขาสามารถททาอะไรกกไดข้ตามใจเขากอับทภีที่ดกนและเงกนคลาทภีที่
ดกนของเขา กระนอัรนเขากอับภรรยากกกลอับอยากใหข้คนอพที่นๆในครกสตจอักรยกยลองพวกเขาโดยการททา
เหมพอนวลาเขาทอัรงสองไดข้ยกเงกนคลาทภีที่ดกนทอันื้งหมดใหข้แกลครกสตจอักรแลข้ว ใหข้เราสอังเกตตอนทข้ายขข้อทภีที่วลา
เปโตรเปลภีที่ยนคทากลลาวหาของเขาเลกกนข้อย “เจข้ามกไดข้มรุสาตลอมนรุษยรแตลไดข้มรุสาตลอพระเจข้า” ในขข้อ 3 
คทากลลาวหาบอกวลาพวกเขาไดข้มรุสาตลอพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  แตลคราวนภีรมอันคพอการมรุสาตลอพระเจข้า 
ทอัรงสองขข้อนภีร ไมลไดข้ขอัดแยข้งกอันแตลอยลางใด แตลพวกมอันตลางเสรกมกอันตลางหาก นภีที่เปกนการเทภียบเทลาอยลาง
ชอัดเจนของความเปกนพระเจข้าของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พระองครทรงเปกนสลวนหนถึที่งของเทวสภาพ

กจ 5:5-6 เมสืรื่ออานาเนฟียไดข้ยวินคทาเหลต่านลันั้นกล็ลข้มลงตาย และเมสืรื่อคนทลันั้งปวงไดข้ยวินเรสืรื่องกล็
พากลันสะดสข้งตกใจกลลัวอยต่างยวิรื่ง 6 พวกคนหนสต่มกล็ล สกขถึนั้นหต่อศพเขาไวข้แลข้วหามเอาไปฝลัง

พอถทูกเผชกญหนข้าเชลนนอัรนแลข้ว อานาเนภียกกลข้มลงเสภียชภีวกตทอันทภี วลภีทภีที่แปลวลา “ตาย” มภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘เขาสกรนใจ’ พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกถถึงสาเหตรุการตายทภีที่แทข้จรกง อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่
ถทูกสพที่อชอัดเจนกกคพอวลาพระเจข้าทรงจอัดการกอับเขาแลข้ว ไมลวลาพระเจข้าทรงใหข้เขาหอัวใจวายตายหรพอแคล
ใหข้เขาสกรนใจกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้าทรงใหข้เขาเสภียชภีวกต ในเวลาตลอมา “เมพที่อคนทอัรงปวงไดข้ยกน



เรพที่องกกพากอันสะดรุข้งตกใจกลอัวอยลางยกที่ง” ความเกรงกลอัวองครพระผทูข้เปกนเจข้าจถึงแผลขยายอภีกครอัร งใน        
ครกสตจอักรยรุคตข้น

การเอลยถถึงการทภีที่เขาถทูกหลอศพกกหมายถถึงวกธภีปฏกบอัตกในสมอัยนอัรนในการหลอศพดข้วยผข้าหลอทภีที่
เปกนรกรวยาวๆ จนถถึงทรุกวอันนภีร  มอันกกเปกนวกธภีปฏกบอัตกในอกสราเอลทภีที่จะฝอังศพคนตายภายในยภีที่สกบสภีที่ชอั ที่วโมง
หลอังจากเขาเสภียชภีวกต ตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขานทาศพไปฝอังทอันทภี

กจ 5:7-10 หลลังจากนลันั้นประมาณสามชลัรื่วโมง ภรรยาของเขายลังไมต่ทราบเหตสการณค์ทฟีรื่
เกวิดขถึนั้นจถึงเขข้าไป 8 ฝต่ายเปโตรถามนางวต่า "เจข้าขายทฟีรื่ดวินไดข้ราคาเทต่านลันั้นหรสือ จงบอกเราเถวิด" หญวิง
นลันั้นจถึงตอบวต่า "ไดข้เทต่านลันั้นเจข้าคต่ะ" 9 เปโตรจถึงถามนางวต่า "ไฉนเจข้าทลันั้งสองไดข้พรข้อมใจกลันทดลอง
พระววิญญาณขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าเลต่า จงดซเถวิด เทข้าของพวกคนทฟีรื่ฝลังศพสามฟีของเจข้ากล็อยซต่ทฟีรื่ประตซ
และเขาจะหามศพของเจข้าออกไปดข้วย" 10 ในทลันใดนลันั้นนางกล็ลข้มลงตายแทบเทข้าของเปโตร และ
พวกคนหนสต่มไดข้เขข้ามาเหล็นวต่าหญวิงนลันั้นตายแลข้ว จถึงไดข้หามศพออกไปฝลังไวข้ขข้างสามฟีของนาง

สามชอัที่วโมงตลอมาสอัปฟภีราภรรยาของเขากกมาถถึงและถทูกเปโตรเผชกญหนข้าในแบบเดภียวกอัน 
ตรงนภีร เปโตรกลลาวหานางวลาทดลองพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  เขาแจข้งใหข้นางทราบวลาคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้
ฝอังศพสามภีของนางกทาลอังรอฝอังนางอยทูลแลข้ว หลอังจากนอัรน นางกกลข้มลงตายและถทูกนทาไปฝอังขข้างๆสามภี
ของนางทอันทภี

บทเรภียนจากเรพที่องนภีรกกอาจเปกนการทภีที่พระเจข้าทรงมองความบาปทภีที่ไตรลตรองไวข้กลอนแลข้วทภีที่
กระททาภายในครกสตจอักรอยลางไร ตอนทภีที่ชนชาตกอกสราเอลเขข้าไปอยทู ลในแผลนดกนนอัรนใหมลๆในโยชทูวา 
6 พระเจข้าทรงจอัดการกอับอาคานอยลางรรุนแรง ตรงนภีร เมพที่อการจงใจหลอกลวงไดข้เกกดขถึรนในครกสตจอักร
ทภีที่เปกนทารกแบเบาะ พระเจข้ากกทรงจอัดการกอับมอันอยลางรรุนแรงเชลนกอัน เราไดข้เหกนถถึงความเขข้มขข้น
ของความบรกสรุทธกธ ของพระเจข้าและการพกพากษาทภีที่เกกดขถึรนตามมาของพระองครทภีที่ทรงมภีตลอความบาป
ทภีที่ททาใหข้ความบรกสรุทธกธ ในตอนแรกของครกสตจอักรเสภียไป ฮภีบรทู 10:31 กลลาววลา “การตกอยทูลในอรุข้ง
พระหอัตถรของพระเจข้าผทูข้ทรงพระชนมรนอัรนเปกนทภีที่นลาหวาดกลอัว” นอกจากนภีร  ในรายการหกสกที่งในเจกด
สกที่งทภีที่พระเจข้าทรงเกลภียดชอังในสรุภาษกต 6:16-19 ความไมลซพที่อสอัตยรกกถทูกพทูดถถึงสองครอัร ง ตรงนภีรความไมล
ซพที่อสอัตยรดอังกลลาวไดข้กลายเปกนความบาปทภีที่นทาไปสทูลความตายดอังทภีที่มภีเอลยถถึงใน 1 ยอหรน 5:17

กจ 5:11 ความเกรงกลลัวอยต่างยวิรื่งเกวิดขถึนั้นในครวิสตจลักร และในหมซต่คนทลันั้งปวงทฟีรื่ไดข้ยวิน
เหตสการณค์นลันั้น อภีกครอัร งทภีที่ความเกรงกลอัวองครพระผทูข้เปกนเจข้าไดข้แผลขยายออกไปในครกสตจอักรยรุคตข้น 



เมพที่อไดข้รทูข้วลาพระเจข้าทรงสามารถและจะทรงเอาชภีวกตครกสเตภียนทภีที่ททาลายครกสตจอักร มอันกกยกที่งททาใหข้เกกด
ความเกรงกลอัวองครพระผทูข้เปกนเจข้ามากยกที่งขถึรน เราจทาไดข้วลาใน 1 โครกนธร 3:17 ออัครททูตเปาโลเขภียนไวข้
วลา “ถข้าผทูข้ใดททาลายวกหารของพระเจข้า พระเจข้าจะทรงททาลายผทูข้นอัรน เพราะวกหารของพระเจข้าเปกนทภีที่
บรกสรุทธกธ และทลานทอัรงหลายเปกนวกหารนอัรน” บรกบทตรงนอัรนเกภีที่ยวขข้องกอับครกสตจอักรทข้องถกที่น กลรุลมผทูข้เชพที่อ
ไมลวลาจะทอัรงกลรุลมหรพอเปกนคนๆไปคพอ วกหารของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  เมพที่อบางคนจงใจททาใหข้มอัน
เสภีย เขากกเสภีที่ยงทภีที่จะเจอกอับพระพกโรธของพระเจข้า อยลาคกดวลาพระเจข้าไมลทรงสามารถหรพอจะไมลทรง
กระททาเชลนนอัรนแมข้กระทอั ที่งในยรุคสมอัยนภีร  ตอัวผทูข้เขภียนเองกกเคยเหกนพระเจข้าทรงจอัดการกอับครกสเตภียนทภีที่
จงใจสรข้างความเสภียหายภายในครกสตจอักรแบบนอัรนหลายตลอหลายครอัร ง

กจ 5:12 มฟีหมายสทาคลัญและการมหลัศจรรยค์หลายอยต่างซถึรื่งอลัครทซตไดข้ททาดข้วยมสือของ
ตนในหมซต่ประชาชน (พวกสาวกอยซต่พรข้อมใจกลันในเฉลฟียงของซาโลมอน เมพที่อครกสตจอักรแบเบาะนภีร
เรกที่มเตกบโตขถึรน พระเจข้ากกทรงใหข้พวกเขามภีความสามารถทภีที่จะกระททาการออัศจรรยรตลางๆไดข้ อภีกครอัร งทภีที่
นภีที่เปกนการสทาแดงของของประทานชอั ที่วคราวตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ซถึที่งทรงประทานใหข้ใน
ชลวงเวลาระหวลางการถพอกทาเนกดขถึรนของครกสตจอักรและการเสรกจสมบทูรณรของพระคอัมภภีรรใหมลในอภีก
เกพอบสองชอั ที่วอายรุคนตลอมา ของประทานเหลลานภีรมภีไวข้เพพที่อชลวยเหลพอและเสรกมกทาลอังครกสตจอักรอายรุ
นข้อยในยามทภีที่พระคอัมภภีรรใหมลทภีที่เปกนลายลอักษณรออักษรยอังไมลมภี พวกมอันยอังมภีไวข้เพพที่อรอับรองและยพนยอัน
ความจรกงแทข้ของครกสตจอักรทลามกลางการตลอตข้านดข้วยใจไมลเชพที่อของพวกยกวซถึที่งครกสตจอักรไดข้ถพอ
กทาเนกดขถึรนมาทลามกลางพวกเขา

ใหข้เราสอังเกตอภีกครอัร งวลาพวกเขา “พรข้อมใจกอัน” เหมพอนเดกมตลอไป นภีที่เปกนครอัร งทภีที่หข้าแลข้วทภีที่ค
รกสตจอักรยรุคตข้นถทูกบรรยายเชลนนอัรนในหนอังสพอกกจการ อภีกครอัร งทภีที่หนถึที่งในเคลกดลอับทภีที่แทข้จรกงของฤทธกธ
เดชของครกสตจอักรยรุคตข้นกกคพอ การเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันในจกตวกญญาณ ในฐานะทภีที่เปกนยกวทภีที่
ยทาเกรงพระเจข้าและตอนนภีร เชพที่อในพระครกสตรแลข้ว พวกเขาจถึงยอังประชรุมกอันภายในบรกเวณพระวกหาร
เหมพอนเดกม เฉลภียงของซาโลมอนคพอพพรนทภีที่ของพระวกหารทภีที่คงอยทูลมาตอัรงแตลสมอัยซาโลมอนทางพพรนทภีที่
ทางทกศตะวอันออกของยอดพระวกหาร

กจ 5:13 และคนอสืรื่นๆไมต่อาจเขข้ามาอยซต่ดข้วย แตต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก พระ
คอัมภภีรรไมลไดข้กลลาวชอัดเจน แตลดทูเหมพอนวลาพวกชนชอัรนสทูงยอังลอังเลทภีที่จะมาเปกนสลวนหนถึที่งของครกสตจอักร
ยรุคตข้น โดยอาจเปกนเพราะพวกเขาจทาไดข้วลาเกกดอะไรขถึรนกอับอานาเนภียและสอัปฟภีรา อยลางไรกกตาม 
พวกประชาชน (นอัที่นคพอ คนธรรมดาทอั ที่วไป) กกเคารพพวกออัครททูตมาก



กจ 5:14 ใหข้เราสอังเกตผลลอัพธรเมพที่อความบาปถทูกก ทาจอัดออกไปจากงานของพระเจข้า
และมภีความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันในจกตวกญญาณ มฟีชายหญวิงเปล็นอลันมากทฟีรื่เชสืรื่อถสือ ไดข้เขข้ามาเปล็น
สาวกขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ามากกวต่ากต่อน)

กจ 5:15-16 จนเขาหามคนเจล็บปต่วยออกไปทฟีรื่ถนนวางบนทฟีรื่นอนและแครต่ เพสืรื่อเมสืรื่อเป
โตรเดวินผต่านไป อยต่างนข้อยเงาของทต่านจะไดข้ถซกเขาบางคน 16 ประชาชนไดข้ออกมาจากเมสืองทฟีรื่อยซต่
ลข้อมรอบกรสงเยรซซาเลล็ม พาคนปต่วยและคนทฟีรื่มฟีผฟีโสโครกเบฟียดเบฟียนมาและทสกคนกล็หาย

เมพที่อกกตตกศอัพทรเรพที่องฤทธกธ เดชออันออัศจรรยรของครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้แพรลสะพอัดออกไปทอั ที่วกรรุง
เยรทูซาเลกมและเขตแดนโดยรอบ ฝทูงชนเปกนออันมากกกมารอับการรอักษา บางคนถถึงขนาดหวอังวลาเงา
ของเปโตรทภีที่พาดผลานอาจทอดเหนพอคนเหลลานอัรนทภีที่เจกบปลวย ใหข้เราสอังเกตวลา “ทรุกคนกกหาย”

กจ 5:17-18 ฝต่ายมหาปสโรหวิตและพรรคพวกของทต่านกล็ลสกขถึนั้น (คสือพวกสะดซสฟี) มฟีความ
โกรธอยต่างยวิรื่ง 18 จถึงไดข้จลับพวกอลัครทซตจทาไวข้ในคสกหลวง

เพราะเหตรุทภีที่การออัศจรรยรมากมายเหลลานภีรก ทาลอังเกกดขถึรนใกลข้และอาจในพระวกหาร พวกผทูข้มภี
อทานาจของยกวจถึงยลอมทราบเรพที่อง ทอัรงมหาปรุโรหกตและสมอัครพรรคพวกของเขาคพอ พวกสะดทูสภีจถึง “มภี
ความโกรธอยลางยกที่ง” (พวกสะดทูสภีซถึที่งเปกนคนละพวกกอับพวกฟารกสภีกกเปกน ‘พรรค’ หนถึที่งหรพอ ‘นกกาย’
หนถึที่งภายในศาสนายกวของศตวรรษแรก ตลางจากพวกฟารกสภีซถึที่งเปกนพวกอนรุรอักษรนกยมในสมอัยนอัรน 
พวกสะดทูสภีมภีหลอักคทาสอนแบบเปกดกวข้าง ถถึงแมข้มกไดข้ระบรุไวข้ แตลสกที่งทภีที่ถทูกสพที่อกกคพอวลา พวกเขาในฐานะ
ทภีที่เปกนพรรคๆหนถึที่งไดข้ถพอวลาพวกตนมภีบทบาททางการเมพองในฐานะผทูข้นทาในสกที่งทภีที่ดทูเหมพอนเปกน
รอัฐบาลยกวโดยอยทูลคนละฝลายกอับพวกฟารกสภี) ดข้วยเหตรุนภีร  พวกออัครททูตทคุกคนจถึงถทูกจทาครุก

กจ 5:19-20 กระนอัรนแตต่ในเวลากลางคสืน ทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้มาเปวิด
ประตซคสก พาอลัครทซตออกไป บอกวต่า 20 "จงไปยสืนในพระววิหาร ประกาศบรรดาขข้อความแหต่งชฟีววิต
นฟีนั้ใหข้ประชาชนฟลัง" 

พระเจข้าโดยทางททูตสวรรครของพระองครไดข้ทรงบอัญชาพวกเขา (ประโยคนภีรอยทูลในรทูปคทาสอัที่ง) 
ใหข้กลอับไปทภีที่พระวกหารและประกาศขข้อความแหลงชภีวกตนกรอันดรรอภีกครอัร ง

กจ 5:21-26 เมสืรื่ออลัครทซตไดข้ยวินอยต่างนลันั้น พอเวลารสต่งเชข้าจถึงเขข้าไปสลัรื่งสอนในพระววิหาร 
ฝต่ายมหาปสโรหวิตกลับพรรคพวกของทต่านไดข้เรฟียกประชสมสภา พรข้อมกลับบรรดาผซข้เฒต่าทลันั้งหมดของ



ชนอวิสราเอล แลข้วใชข้คนไปทฟีรื่คสกใหข้พาอลัครทซตออกมา 22 แตต่เมสืรื่อเจข้าพนลักงานไปถถึงกล็ไมต่พบพวก
อลัครทซตในคสก จถึงกลลับมารายงาน 23 วต่า "ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายเหล็นคสกปวิดอยซต่มลัรื่นคงและคนเฝข้ากล็ยสืนอยซต่
หนข้าประตซ ครลันั้นเปวิดประตซแลข้วกล็ไมต่เหล็นผซข้ใดอยซต่ขข้างใน" 24 เมสืรื่อมหาปสโรหวิตและนายทหารรลักษา
พระววิหารกลับพวกปสโรหวิตใหญต่ ไดข้ยวินคทาเหลต่านฟีนั้ กล็ฉงนสนเทต่หค์ในเรสืรื่องของอลัครทซตวต่าจะเปล็น
อยต่างไรตต่อไป 25 มฟีคนหนถึรื่งมาบอกเขาวต่า "ดซเถวิด คนเหลต่านลันั้น ซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายไดข้จทาไวข้ในคสก
กทาลลังยสืนสลัรื่งสอนคนทลันั้งปวงอยซต่ในพระววิหาร" 26 แลข้วนายทหารรลักษาพระววิหารกลับพวกเจข้า
พนลักงานจถึงไดข้ไปพาพวกอลัครทซตมาโดยดฟี เพราะกลลัววต่าคนทลันั้งปวงจะเอาหวินขวข้าง

เหตรุการณรตลอไปนภีร เปกนแบบอยลางของความเชพที่อฟอังโดยประชากรของพระเจข้าและความ
สอับสนงรุนงงของพวกศอัตรทูของพวกเขา เมพที่อประตทูพระวกหารถทูกเปกดในเชข้าวอันตลอมา พวกออัครททูตทภีที่
ไดข้รอับอกสระกกกลอับไปทภีที่พระวกหารและเรกที่มสอัที่งสอนทอันทภี ขณะเดภียวกอัน มหาปรุโรหกตกอับพรรคพวก
ของทลานซถึที่งไมลรทูข้เรพที่องรทูข้ราวเลยวลาเกกดอะไรขถึรนเมพที่อคพนกลอนและกทาลอังเกกดอะไรขถึรนในลานพระวกหาร 
“ไดข้เรภียกประชรุมสภา พรข้อมกอับบรรดาผทูข้เฒลาทอัรงหมดของชนอกสราเอล”

คทาทภีที่แปลวลา สภา (ซทูเนะดรกิออน) คพอสภาใหญลซานเฮดรกนหรพอคณะผทูข้ปกครองในดข้าน
นกตกบอัญญอัตกของอกสราเอล ซถึที่งประกอบดข้วยบรรดาผทูข้นทาทางศาสนาทภีที่มภีอทานาจของแผลนดกนนอัรน ตลอ
หนข้าคณะนภีร เองทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราทรงถทูกตอัดสกนใหข้รอับโทษประหารชภีวกต คทาทภีที่แปลวลา 
บรรดาผซข้เฒต่า (เกะรออทูเซภีย) เหกนไดข้ชอัดวลาเปกนคณะหนถึที่งตลางหาก คทานภีรมภีความหมายโดยทอั ที่วไปวลา 
‘เหลลาผทูข้อาวรุโส’ ไมลวลาจะในกรณภีใด พวกผทูข้นทาทางศาสนาและการเมพองของอกสราเอลกกไดข้มา
ประชรุมกอันเพพที่อตกลงกอันวลาจะททาอะไรดภีกอับครกสตจอักรทภีที่เพกที่งเกกดนภีรซถึที่งก ทาลอังกลอใหข้เกกดความปอัที่นปลวน
ขนาดนภีร

เมพที่อไดข้ทราบวลาคนเหลลานอัรนทภีที่พวกเขาไดข้ขอังไวข้ในครุกเมพที่อคพนไดข้หลบหนภีออกไปแลข้วอยลาง
นลาออัศจรรยรและกลอับไปเทศนาในลานพระวกหารอภีกแลข้ว พวกเขากกคงรทูข้สถึกสอับสนและงรุนงงมากๆ 
นอกจากนภีร  มภีบอันทถึกไวข้วลา พวกเขา “กกฉงนสนเทลหร...วลาจะเปกนอยลางไรตลอไป” นอัที่นคพอ พวกเขาไมลรทูข้
จรกงๆวลาเหตรุการณรนอับจากนภีร จะเปกนอยลางไรตลอไป

หลอังจากนอัรน นายทหารรอักษาพระวกหารกอับพวกเจข้าพนอักงานจถึงไดข้ไปพาพวกออัครททูตกลอับ
มาทภีที่สภาซานเฮดรกนแตลโดยดภี เราควรหมายเหตรุไวข้วลาถถึงแมข้พวกผทูข้นทาของพวกผทูข้มภีอทานาจแหลง



อกสราเอลจะเกลภียดชอังพวกออัครททูตและครกสตจอักรยรุคตข้น แตลพวกประชาชนกกคกดตลางไปจากพวก
เขา พวกผทูข้มภีอทานาจจถึงกระททาการอยลางนรุลมนวลเพราะเกรงวลาจะเกกดการจลาจล

กจ 5:27-28 เมสืรื่อเขาไดข้พาพวกอลัครทซตมาแลข้วกล็ใหข้ยสืนหนข้าสภา มหาปสโรหวิตจถึงถาม 

28 วต่า "เราไดข้กทาชลับพวกเจข้าอยต่างแขล็งแรงมวิใหข้สอนออกชสืรื่อนฟีนั้ กล็ดซเถวิด เจข้าไดข้ใหข้คทาสอนของเจข้าแพรต่
ไปทลัรื่วกรสงเยรซซาเลล็ม และปรารถนาใหข้ความผวิดเนสืรื่องดข้วยโลหวิตของผซข้นลันั้นตกอยซต่กลับเรา"

พอถทูกจอับกลอับมาโดยพวกเจข้าหนข้าทภีที่ พวกออัครททูตจถึงถทูกพาตอัวไปอยทู ลตลอหนข้าสภาซานเฮ
ดรกน คทาทภีที่แปลวลา สภา (ซทูเนะดรกิออน) หรพอ ‘ซานเฮดรกน’ คพอ คณะผทูข้ปกครองของชนชาตก
อกสราเอลทภีที่ถทูกครอบครองโดยโรม มอันมภีอทานาจในดข้านนกตกบอัญญอัตกและดข้านตรุลาการ มหาปรุโรหกต
ประจอันหนข้าพวกออัครททูตในเรพที่องคทาสอัที่งของพวกเขาทภีที่หข้ามมกใหข้พวกออัครททูตเปกนพยาน สอัที่งสอน 
หรพอประกาศพระครกสตร ดทู กกจการ 4:18

ทภีที่นลาสนใจคพอ วลภีทภีที่วลา “ชพที่อนภีร ” มภีความหมายตรงตอัววลา ‘นามนอัรน’ แนลนอนทภีที่นภีที่หมายถถึง
พระนามของพระเยซทู สทาหรอับพวกยกวแลข้ว ‘นามนอัรน’ กกหมายถถึงพระเยโฮวาหร ครกสตจอักรยรุคตข้น
ประยรุกตรใชข้กอับพระเยซทูโดยตรง พวกผทูข้มภีอทานาจของยกวยลอมเหกนอยลางชอัดเจนวลาพวกผทูข้นทาของ
ครกสเตภียนกทาลอังใหข้พระเยซทูเทภียบเทลากอับพระเยโฮวาหร พวกเขาไดข้สอัที่งหข้ามพวกออัครททูตไปแลข้ววลามก
ใหข้สอัที่งสอนในนามของทอัรงสองพระองคร

นอกจากนภีร  ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้ “ใหข้คทาสอน (ของพวกเขา) แพรลไปทอั ที่วกรรุงเยรทูซาเลกม” เรา
ควรยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาเพราะวลาพวกออัครททูตและครกสตจอักรไดข้ปฏกบอัตกตามคทาสอัที่งของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้าอยลางสอัตยรซพที่อในการเปกนพยานในกรรุงเยรทูซาเลกมกลอน คทาทภีที่แปลวลา คทาสอน (ดกิ
ดาเค) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘คทาสอน’ นภีที่ชลางเปกนแบบอยลางทภีที่เหมาะสมสทาหรอับครกสตจอักรทรุกวอัน
นภีร ! ครกสเตภียนยรุคตข้นเหลลานภีร ในยามทภีที่เผชกญกอับการตลอตข้านอยลางหนอักไดข้ททาใหข้ชรุมชนของพวกเขา
เตกมไปดข้วยคทาพยานเรพที่องพระเยซทูครกสตร

ความกลข้าหาญในการเปกนพยานของพวกเขายอังปรากฏชอัดยก ที่งขถึรนในการทภีที่สภาซานเฮดรกนม
องวลาครกสตจอักรไดข้โทษพวกเขาวลาเปกนตข้นเหตรุใหข้พระเยซทูครกสตรทรงสกรนพระชนมร นอัที่นคพอ พวกเจข้า 
“ปรารถนาใหข้ความผกดเนพที่องดข้วยโลหกตของผทูข้นอัรนตกอยทูลกอับเรา” เรพที่องตลกกกคพอวลา คนกลรุลมเดภียวกอันนภีร
กลอนหนข้านภีร ไดข้กลลาวเกภีที่ยวกอับพระเยซทูไวข้วลา “ใหข้โลหกตของเขาตกอยทูลแกลเราทอัรงบรุตรของเราเถกด”



(มอัทธกว 27:25) และมอันกกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ ความหมายงลายๆกกคพอวลา บอัดนภีรพวกเขาเสภียใจทภีที่ถทูกโทษ
วลามภีความผกดในเรพที่องการสกรนพระชนมรของพระเยซทูครกสตร

กจ 5:29 ฝต่ายเปโตรกลับอลัครทซตอสืรื่นๆตอบวต่า "ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายจทาตข้องเชสืรื่อฟลังพระเจข้า
ยวิรื่งกวต่าเชสืรื่อฟลังมนสษยค์ เปโตรผทูข้เปกนคนหรุนหอันพลอันแลลน กกตอบกลอับไปอยลางกลข้าหาญวลา “ขข้าพเจข้า
ทอัรงหลายจทาตข้องเชพที่อฟอังพระเจข้ายกที่งกวลาเชพที่อฟอังมนรุษยร” หลอักการตามพระคอัมภภีรรสองประการปรากฏ
ตรงนภีร  (1) โดยทอั ที่วไปแลข้ว เราในฐานะประชากรของพระเจข้าอยทู ลใตข้คทาสอัที่งตามพระคอัมภภีรรทภีที่จะเชพที่อฟอัง
สกทธกอทานาจทภีที่เปกนการปกครองของมนรุษยร ดข้วยความเตกมใจดข้วยซทรา ดทู โรม 13:1-7, ทกตอัส 3:1 และ 1
เปโตร 2:13-15 (2) อยลางไรกกตาม เมพที่อสกทธกอทานาจของมนรุษยรมภีคทาสอัที่งทภีที่ขอัดแยข้งกอับพระบอัญชาทภีที่
ชอัดเจนของพระเจข้า เรากกถทูกสอัที่งใหข้เชพที่อฟอังพระเจข้ามากกวลา เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนในชภีวกตของดา
เนภียลเปกนภาพประกอบในพระคอัมภภีรรเดกมทภีที่ชอัดเจนเกภีที่ยวกอับหลอักการนภีร

กจ 5:30 พระเยซซซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายไดข้ฆต่าเสฟียโดยแขวนไวข้ทฟีรื่ตข้นไมข้นลันั้น พระเจข้าแหต่ง
บรรพบสรสษของเราไดข้ทรงบลันดาลใหข้เปล็นขถึนั้นมาใหมต่ อภีกครอัร งทภีที่การฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูถทูก
ยกมากลลาวชอัดเจน วลภีทภีที่วลา “พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษ” เปกนคทาพทูดแบบยกวอยลางชอัดเจน นภีที่เทลากอับเปโต
รกลลาววลา พระเจข้าแหลงออับราฮอัม อกสออัค และยาโคบ นอั ที่นคพอ พระเจข้าแหลงบรรดาบรรพบรุรรุษของพวก
ยกว ไดข้ชรุบพระเยซทูใหข้เปกนขถึรนจากตายแลข้ว นอกจากนภีร  เปโตรยอังเตพอนความจทาพวกเขาแรงๆอภีกวลา 
พวกเขานอัที่นแหละทภีที่เปกนคนฆลาพระองครและแขวนไวข้ทภีที่ตข้นไมข้ตข้นหนถึที่ง คทาทภีที่แปลวลา ตข้นไมข้ (ซทูลอน) 
เปกนคทาเปรภียบทภีที่หมายถถึงกางเขนนอัรน มอันอาจหมายถถึง ‘ไมข้’ กกไดข้โดยเฉพาะในความหมายทภีที่เปกน
ทลอนไมข้ ขพที่อ หรพอกางเขน

กจ 5:31 พระเจข้าไดข้ทรงตลันั้งพระองคค์ไวข้ดข้วยพระหลัตถค์เบสืนั้องขวาของพระองคค์ใหข้เปล็น
เจข้าชาย และองคค์พระผซข้ชต่วยใหข้รอด เพสืรื่อจะใหข้ชนอวิสราเอลกลลับใจใหมต่ แลข้วจะทรงโปรดยกความ
ผวิดบาปของเขา เปโตรกลลาวตลอไปถถึงการยกชทูและการรอับสงลาราศภีของพระครกสตรหลอังจากการทน
ทรุกขรทรมานของพระองคร ดทู ฟภีลกปปภี 2:9-11 พระเจข้าจถึงไดข้ทรงททาใหข้พระเยซทูเปกน (1) เจท้าชาย และ 
(2) องคร์พระผทูท้ชล่วยใหท้รอด คทาทภีที่แปลวลา เจข้าชาย (อารเคกอส) มภีความหมายวลา ‘ผทูข้ปกครองทภีที่มภียศสทูง
ทภีที่สรุด’ หรพอกลลาวอภีกนอัยหนถึที่งกกคพอ พระองครทรงเปกนจอมกษอัตรกยรเหนพอกษอัตรกยรทอัรงหลายและทรงเปกน
พระผทูข้ชลวยใหข้รอดดข้วย เราไดข้เหกนถถึงยศศอักดกธ และสกทธกอทานาจของพระองคร รวมถถึงพระเมตตาและ
พระครุณของพระองครดข้วย



นอกจากนภีร  พระเจข้ายอังไดข้ทรงยกชทูพระองคร “เพพที่อจะใหข้ชนอกสราเอลกลอับใจใหมล แลข้วจะ
ทรงโปรดยกความผกดบาปของเขา” เชลนเดภียวกอับในกกจการ 2:38 แนวคกดเรพที่องการกลอับใจใหมล โดย
เฉพาะเมพที่อใชข้กอับชนชาตกอกสราเอล กกมภีความหมายเทภียบเทลากอับความรอด ตรงนภีร เนพที่องจากมอันพทูดถถึง
พวกผทูข้นทายกวทภีที่มภีใจแขกงกระดข้าง มอันจถึงสะทข้อนใหข้เหกนถถึงการหอันเสภียจากการปฏกเสธและความ
เกลภียดชอังทภีที่พวกเขามภีตลอพระครกสตรและหอันมารอับเชพที่อพระองคร ผลทภีที่ตามมากกคพอ การยกโทษความ
ผกดบาป การแสวงหาการยกโทษไมลเคยเปกนเหตรุทภีที่กลอใหข้เกกดความรอดเลย แทนทภีที่จะเปกนเชลนนอัรน 
มอันกลอับเปกนผลของความรอดเสมอ ผทูข้คนทภีที่ขอใหข้พระเจข้ายกโทษความบาปของพวกเขาไมลไดข้นทา
ไปสทูลความรอด อยลางไรกกตาม เมพที่อพวกเขาหอันมารอับเชพที่อพระเยซทูครกสตรใหข้เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอด
ของพวกเขา การยกโทษกกเกกดขถึรนเปกนผลตามมา

กจ 5:32 เราทลันั้งหลายจถึงเปล็นพยานของพระองคค์ถถึงเรสืรื่องเหลต่านฟีนั้ และพระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้ทสกคนทฟีรื่เชสืรื่อฟลังพระองคค์นลันั้นกล็เปล็นพยานดข้วย" พวกออัครททูต
เปกนพยานในเรพที่องการสกรนพระชนมรและการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตร ในแบบเดภียวกอัน เป
โตรเตพอนความจทาพวกเขาวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ของพระเจข้ากกทรงเปกนพยานถถึงการทภีที่พวกเขา
ปฏกเสธและตรถึงพระองครเสภียทภีที่กางเขน สรุดทข้ายพระเจข้าจะทรงประทานการประกอบดข้วยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ อยลางบรกบทูรณรแกลคนเหลลานอัรนทภีที่จะเชพที่อฟอังพระองครโดยการหอันมารอับเชพที่อพระเยซทู
ครกสตร คทาวลา เชสืนึ่อฟอัง เปกนคทาทภีที่เทภียบเทลากอับความเชพที่อในพระครกสตร ใหข้เราจทาไวข้วลา “โดยความเชพที่อ 
ออับราฮอัม...ไดข้เชพที่อฟอัง” (ฮภีบรทู 11:8)

กจ 5:33 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ยวินอยต่างนฟีนั้ กล็รซข้สถึกบาดใจ ควิดกลันวต่าจะฆต่าพวกอลัครท ซต
เสฟีย ใหข้เราสอังเกตการตอบสนองของพวกผทูข้มภีอทานาจของยกว พวกเขา “รทูข้สถึกบาดใจ” วลภีทภีที่แปลวลา 
รซข้สถึกบาดใจ (ดกิอาปรกิโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ตอัดทะลรุ’ หรพอ ‘ตอัดแบลงเปกนสองสลวน’ พระแสง
แหลงพระวกญญาณในลกรนของเปโตรไดข้ทกที่มแทงทะลรุผลานใจทภีที่แขกงกระดข้างของพวกเขา โดยแทง
ทะลรุกระทอั ที่งจกตและวกญญาณของพวกเขา ดทู ฮภีบรทู 4:12 ใหข้เราสอังเกตปฏกกกรกยาของพวกเขาตลอไป 
พวกเขา “คกดกอันวลาจะฆลาพวกออัครททูตเสภีย” เมพที่อขลาวประเสรกฐถทูกนทาเสนอพรข้อมกอับฤทธกธ เดชของ
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ  ปกตกแลข้วกกจะมภีปฏกกกรกยาหนถึที่งในสองอยลางเกกดขถึรน (1) บรรดาคนทภีที่ไดข้ฟอังเกกด
อาการฟข้องใจเชลนในกกจการ 2:37 และยอมกลอับใจใหมล หรพอ (2) พวกเขาโกรธเชลนในทภีที่นภีร  ความ
แตกตลางอาจอยทูลตรงทภีที่สภาพฝลายวกญญาณของจกตใจผทูข้ฟอัง เมพที่อคนฟอังมภีใจเปกดรอับ การฟข้องใจกกจะเกกด
ขถึรน แตลเมพที่อผทูข้ฟอังมภีใจแขกงกระดข้าง ความโกรธกกกลอตอัวขถึรน



กจ 5:34-39 แตต่คนหนถึรื่งชสืรื่อกามาลวิเอลเปล็นพวกฟารวิสฟี และเปล็นธรรมาจารยค์ฝต่ายพระราช
บลัญญลัตวิ เปล็นทฟีรื่นลับถสือของประชาชน ไดข้ยสืนขถึนั้นในสภาแลข้วสลัรื่งใหข้พาพวกอลัครทซตออกไปเสฟีย
ภายนอกครซต่หนถึรื่ง 35 ทต่านจถึงไดข้กลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านชนชาตวิอวิสราเอล ซถึรื่งทต่านหวลังจะททาแกต่คน
เหลต่านฟีนั้ จงระวลังตลัวใหข้ดฟี 36 เมสืรื่อคราวกต่อนมฟีคนหนถึรื่งชสืรื่อธสดาสอวดตลัววต่าเปล็นผซข้ววิเศษ มฟีผซข้ชายตวิดตาม
ประมาณสฟีรื่รข้อยคน แตต่ธสดาสถซกฆต่าเสฟีย คนทลันั้งหลายซถึรื่งไดข้เชสืรื่อฟลังเขากล็กระจลัดกระจายสาบสซญไป 

37 ภายหลลังผซข้นฟีนั้มฟีอฟีกคนหนถึรื่งชสืรื่อยซดาสเปล็นชาวกาลวิลฟี ไดข้ปรากฏขถึนั้นในคราวจดบลัญชฟีสทามะโนครลัว 
และไดข้เกลฟีนั้ยกลต่อมผซข้คนใหข้ตวิดตามตลัวไปเปล็นอลันมาก ผซข้นลันั้นกล็พวินาศดข้วย และคนทลันั้งหลายทฟีรื่ไดข้เชสืรื่อ
ฟลังเขากล็กระจลัดกระจายไป 38 ในกรณฟีนฟีนั้ ขข้าพเจข้าจถึงวต่าแกต่ทต่านทลันั้งหลายวต่า จงปลต่อยคนเหลต่านฟีนั้ไป
ตามเรสืรื่อง อยต่าททาอะไรแกต่เขาเลย เพราะวต่าถข้าความควิดหรสือกวิจการนฟีนั้มาจากมนสษยค์กล็จะลข้มละลายไป
เอง 39 แตต่ถข้ามาจากพระเจข้า ทต่านทลันั้งหลายจะททาลายเสฟียกล็ไมต่ไดข้ เกลสือกวต่าทต่านกลลับจะเปล็นผซข้สซข้รบ
กลับพระเจข้า"

ขณะทภีที่ความโกรธพลรุลงขถึรนภายในสภาซานเฮดรกน ผทูข้มภีปอัญญาทลานหนถึที่งนามวลา กามาลกเอล
ไดข้ลรุกขถึรนและแนะนทาใหข้พวกเขาใชข้ความระมอัดระวอัง กามาลกเอลเปกนหลานชายของฮกลเลล ผทูข้เปกน
รอับบภีผทูข้ยกที่งใหญล เขาเปกนอาจารยรของเปาโล (กกจการ 22:3) และตลอมาไดข้กลายเปกนประธานของสภา
ซานเฮดรกน เขาเปกนรอับบภีหนถึที่งในเจกดคนทภีที่มภีชพที่อวลา รอับบาน หรพอ รอับบภีผทูข้ยกที่งใหญล บางคนคาดการณรวลา
กามาลกเอลเปกนหนถึที่งในผทูข้เชภีที่ยวชาญดข้านบอัญญอัตก (ตรงตอัวคพอ ‘อาจารยรฝลายบอัญญอัตก’) ผทูข้ฟอังพระเยซทูวอัย
เยาวรตรอัส (ลทูกา 2:47)

กามาลกเอลแนะนทาสภาซานเฮดรกนใหข้ถอนตอัวเสภียจากการฆลาพวกเขา (ซถึที่งพวกเขาไมลมภี
อทานาจตามกฎหมายทภีที่จะททาไดข้ไมลวลาจะโดยกฎหมายของพวกเขาเองหรพอโดยพวกโรมกกตาม) เขา
เตพอนความจทาพวกเขาวลายกวหลายคนทภีที่ผลานมาไมลนานไดข้พยายามสรข้างกระแสซถึที่งสรุดทข้ายแลข้วกกลข้ม
เหลว เขาแนะนทาอยลางมภีปอัญญา (และอาจโดยการทรงนทาของพระเจข้าดข้วย) “วลาถข้าความคกดหรพอ
กกจการนภีรมาจากมนรุษยรกกจะลข้มละลายไปเอง แตลถข้ามาจากพระเจข้า ทลานทอัรงหลายจะททาลายเสภียกกไมล
ไดข้ เกลพอกวลาทลานกลอับจะเปกนผทูข้สทูข้รบกอับพระเจข้า”

สกที่งทภีที่อาจกทาลอังททางานอยทูลในตอนนอัรนกกคพอการชกงดภีชกงเดลนทางการเมพองระหวลางคณะของ
พวกสะดทูสภีและพวกฟารกสภีภายในสภาซานเฮดรกนนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกสะดทูสภีมภีคณะทภีที่ใหญลกวลาใน
ตอนนอัรน พวกเขาตลอตข้านการเทศนาเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรไมลเพภียงเพราะวลาพวก
เขาเกลภียดชอังพระครกสตรเทลานอัรน แตลเพราะพวกเขาไมลเชพที่อเรพที่องการเปกนขถึรนจากตายดข้วยไมลวลาจะใน



แบบใดกกตาม อยลางไรกกตาม พวกฟารกสภี ซถึที่งถถึงแมข้วลาไมลยกนดภีเชพที่อเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระ
ครกสตร แตลกกเชพที่อเรพที่องการเปกนขถึรนจากตายในฐานะเปกนหลอักการหนถึที่ง มอันเปกนหนถึที่งใจคทาสอนหลอัก
ของพวกเขา กามาลกเอลอาจใชข้คทาพยานของเปโตรเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรเปกน
เครพที่องมพอเพพที่อใหข้ไดข้มาซถึที่งชอัยชนะทางการเมพองภายในสภาซานเฮดรกนกกไดข้

กจ 5:40 เขาทลันั้งหลายจถึงยอมเหล็นดข้วยกลับกามาลวิเอล และเมสืรื่อไดข้เรฟียกพวกอลัครทซต
เขข้ามาแลข้ว จถึงเฆฟีรื่ยนและกทาชลับไมต่ใหข้ออกพระนามของพระเยซซ แลข้วกล็ปลต่อยไป ไมลวลาจะในกรณภีใด
สมาชกกสลวนใหญลของสภาซานเฮดรกนกกเหกนดข้วยกอับเขา พวกเขาจถึงสอัที่งเฆภีที่ยนออัครททูตแตลละคน และ
ยอังสอัที่งมกใหข้พวกเขากลลาวในพระนามพระเยซทูอภีก จากนอัรนพวกเขากกปลลอยพวกออัครททูตไป

กจ 5:41-42 พวกอลัครทซตจถึงออกไปใหข้พข้นหนข้าสภาดข้วยความยวินดฟีทฟีรื่เหล็นวต่า ตนสมจะ
ไดข้รลับการหลซต่เกฟียรตวิเพราะพระนามของพระองคค์นลันั้น 42 ทฟีรื่ในพระววิหารและตามบข้านเรสือน เขาไดข้
สลัรื่งสอนและประกาศขต่าวประเสรวิฐของพระเยซซครวิสตค์ ทสกๆวลันมวิไดข้ขาด

ใหข้เราสอังเกตวลาพวกออัครททูตมภีปฏกกกรกยาตอบสนองอยลางไร (1) พวกเขาชพที่นชมยกนดภีทภีที่ “ตน
สมจะไดข้รอับการหลทูลเกภียรตกเพราะพระนามของพระองครนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา ไดข้รลับการหลซต่เกฟียรตวิ (อา
ตกิมาดโซ) มภีความหมายอภีกประการวลา ‘โดนดทูถทูก’, ‘ถทูกททาใหข้เสภียเกภียรตก’ หรพอ ‘ถทูกปฏกบอัตกดข้วยการ
เหยภียดหยาม’ พวกเขาอาจนถึกไดข้ถถึงคทาตรอัสของพระเยซทูในมอัทธกว 5:10-12 ทภีที่พระเยซทูตรอัสวลา 
“บรุคคลผทูข้ใดตข้องถทูกขลมเหงเพราะเหตรุความชอบธรรม ผทูข้นอัรนเปกนสรุข เพราะวลาอาณาจอักรแหลงสวรรคร
เปกนของเขา เมพที่อเขาจะตกเตภียนขลมเหงและนกนทาวลารข้ายทลานทอัรงหลายเปกนความเทกจเพราะเรา ทลานกก
เปกนสรุข จงชพที่นชมยกนดภีอยลางเหลพอลข้น เพราะวลาบทาเหนกจของทลานมภีบรกบทูรณรในสวรรคร เพราะเขาไดข้
ขลมเหงศาสดาพยากรณรทอัรงหลายทภีที่อยทูลกลอนทลานเหมพอนกอัน”

ขข้อเทกจจรกงกกคพอ เมพที่อประชากรของพระเจข้าเผชกญกอับการขลมเหงเพราะเหตรุความชอบธรรม 
พวกเขากกมภีความชพที่นชมยกนดภีฝลายวกญญาณ พวกเขาไดข้ททาสกที่งทภีที่ถทูกตข้องตลอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า 
พวกเขากกรทูข้ดภี และกองกทาลอังแหลงนรกกกไมลอาจหยรุดยอัรงพวกเขาไดข้ พวกเขาจถึงชพที่นชมยกนดภีในการ
เผชกญกอับการตลอตข้านแบบเดภียวกอับทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าของพวกเขาไดข้เผชกญ และทภีที่หลายคนกลอน
หนข้าพวกเขาตลอดทรุกยรุคสมอัยไดข้เผชกญดข้วย ตลอมาเปาโลและบารนาบอัสกกททาแบบเดภียวกอันเมพที่อพวก
เขาเผชกญกอับการขลมเหงอยลางรรุนแรงในกกจการ 13:50-52



(2) พวกเขาเรกที่มเปกนพยานและประกาศพระครกสตรทอันทภี แมข้จะถทูกสอัที่งหข้ามโดยสภาซานเฮ
ดรกนกกตาม พวกเขาททาแบบนภีรทรุกวอันในพระวกหารใตข้จมทูกของพวกผทูข้มภีอทานาจของยกวเลย และพวก
เขาททาแบบนภีร ในบข้านเรพอนทรุกหลอังดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (เอวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัว
วลา ‘ประกาศขลาวประเสรกฐ’ บางคนสงสอัยวลาการสอนและการประกาศในบข้านเรพอนทรุกหลอังนอัรน
หมายถถึงการจอัดประชรุมและเรภียนพระคอัมภภีรรรลวมกอับผทูข้เชพที่อทอัรงหลายซถึที่งเปกนสลวนหนถึที่งของครกสตจอักร
อยทูลแลข้วหรพอไมล อยลางไรกกตาม คทาวลา เอวอังเกะลกิดโซ กกสพที่อชอัดเจนถถึงการประกาศขลาวประเสรกฐแกลผทูข้
หลงหาย นอกจากนภีร  หอัวขข้อของการประกาศขลาวประเสรกฐของพวกเขากกคพอ “พระเยซทูครกสตร” ดอัง
นอัรน ดทูเหมพอนจะชอัดเจนวลาครกสตจอักรยรุคตข้นมภีการออกไปนทาวกญญาณตามบข้าน

วกธภีการของพวกเขามภีทอัรงการสอัที่งสอนและการประกาศ ทอัรงสองอยลางยอังเปกนการรอับใชข้อยลาง
หนถึที่งของครกสตจอักรอยทูลจนถถึงทรุกวอันนภีร  การสอัที่งสอนเปกนการรอับใชข้หนถึที่งทภีที่มรุลงตรงทภีที่ความคกด ขณะทภีที่
การประกาศเปกนการรอับใชข้หนถึที่งซถึที่งมภีเปข้าหมายหลอักทภีที่จกตใจ ครกสตจอักรยรุคตข้นททาทอัรงสองอยลาง มอันยอัง
เปกนแบบอยลางและเปกนตข้นแบบสทาหรอับครกสตจอักรจวบจนทรุกวอันนภีร

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 6: เหตคุการณร์สองเหตคุการณร์ถทูกบรรยายในบทสอันื้นๆบทนภีนื้ (1) 
เหตคุการณร์ตล่างๆทภีนึ่นสาไปสทูล่การแตล่งตอันื้งผทูท้ชล่วยพวกแรกในขท้อ 1-7 และ (2) การรอับใชท้ของสเทเฟน
และปฏกิกกิรกิยาจากพวกผทูท้มภีอสานาจแหล่งอกิสราเอลในขท้อ 8-15

กจ 6:1 ในคราวนลันั้น เมสืรื่อศวิษยค์กทาลลังทวฟีมากขถึนั้น พวกกรฟีกบต่นตวิเตฟียนพวกฮฟีบรซเพราะ
ในการแจกทานทสกๆวลันนลันั้น เขาเวข้นไมต่ไดข้แจกใหข้พวกแมต่มต่ายชาวกรฟีก ครกสตจอักรยรุคตข้นเตกบโตขถึรน
เรพที่อยๆและความยรุลงยากกกมาพรข้อมกอับการเตกบโต มอันเปกนธรรมเนภียมของพระวกหารของพวกยกวทภีที่
จะชลวยเหลพอพวกแมลมลายทภีที่ขอัดสน เมพที่อครกสตจอักรเรกที่มกลายเปกนทภีที่เกลภียดชอังในสายตาพวกผทูข้มภีอทานาจ
แหลงอกสราเอล เหกนไดข้ชอัดวลาวกธภีปฏกบอัตกนภีรถทูกยกเลกกสทาหรอับพวกแมลมลายครกสเตภียน และครกสตจอักรกก
นทาวกธภีปฏกบอัตกนภีรมาใชข้

มภียกวสองพวกอาศอัยอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกม พวกยกวซถึที่งเปกนชาวแผลนดกนนอัรนโดยกทาเนกดถทูกเรภียก
วลา พวกฮภีบรทู คนกลรุลมนภีร รวมถถึงพวกยกวทภีที่ไดข้กลอับมาจากการกระจอัดกระจายไปในดกนแดนตะวอัน
ออกในกรรุงบาบกโลนและพพรนทภีที่ดอังกลลาวดข้วย ในทางกลอับกอันพวกกรภีก หรพอยกวทภีที่นกยมกรภีกคพอพวกทภีที่
เดกนทางกลอับมาจากการกระจอัดกระจายไปในดกนแดนตะวอันตก ยกวเหลลานภีรพทูดภาษากรภีกและมภี



วอัฒนธรรมแบบ 'ตะวอันตก' ซถึที่งแตกตลางจากพภีที่นข้องชาว 'ตะวอันออก' ของพวกเขา นอัที่นคพอ พวกยกว
ฮภีบรทู

เหกนไดข้ชอัดวลา เมพที่อครกสตจอักรพยายามทภีที่จะชลวยเหลพอบรรดาแมลมลายทภีที่ขอัดสนในครกสตจอักร 
พวกแมลมลายนกยมกรภีกกกถทูกละเลยโดยไมลไดข้ตอัรงใจ นภีที่กลอใหข้เกกดการบล่นตกิเตภียนในหมทูลครกสเตภียนทภีที่นกยม
กรภีก องครประกอบทภีที่กลอใหข้เกกดการแตกแยกกอันในครกสตจอักรเรกที่มมภีขถึรนแลข้ว การละเลยถทูกมองวลา
เปกนเรพที่องใหญล ผทูข้คนเรกที่มซรุบซกบนกนทาเกภีที่ยวกอับการททาผกดและการเลพอกทภีที่รอักมอักทภีที่ชอังของผทูข้นทาครกสต
จอักร พญามารคอยมองหาสถานการณรเชลนนอัรนเพพที่อทภีที่จะใชข้ประโยชนร โดยพบดกนอรุดมทภีที่จะหวลาน
เมลกดพอันธรุรแหลงความแตกแยกในหมทูลครกสเตภียนทภีที่ททาตามเนพรอหนอังและไมลรทูข้จอักโต

กจ 6:2 ฝต่ายอลัครทซตทลันั้งสวิบสองคนจถึงเรฟียกบรรดาศวิษยค์ใหข้มาหาเขาแลข้วกลต่าววต่า 
"ซถึรื่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจข้ามลัวไปแจกอาหารกล็หาควรไมต่ ขอบครุณพระเจข้าทภีที่พวกออัคร
ททูตรอับมพอกอับสถานการณรทภีที่อาจบานปลายนภีร ไดข้อยลางฉลาดและยรุตกธรรม พวกเขากลลาววลา ไมล
สมควรทภีที่พวกเขาจะทกรงการรอับใชข้ในดข้านพระวจนะของพระเจข้าและใชข้เวลาของพวกเขาไปกอับการ
แจกอาหาร

กจ 6:3 เหตสฉะนลันั้นพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย จงเลสือกเจล็ดคนในพวกทต่านทฟีรื่มฟีชสืรื่อเสฟียงดฟี 
ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และสตวิปลัญญา เราจะตลันั้งเขาไวข้ดซแลการงานนฟีนั้ ดข้วยเหตรุนภีรพวก
ออัครททูตจถึงแนะนทาครกสตจอักรวลาพวกเขาควรแตลงตอัรงคนอพที่นๆใหข้มาชลวยเหลพอ โดยเฉพาะในการรอับ
ใชข้ดข้านทภีที่เปกนฝลายเนพรอหนอังมากกวลาฝลายวกญญาณ ถถึงแมข้วลาชายเหลลานภีร ไมลไดข้ถทูกเรภียกอยลางเจาะจงวลา 
'ผทูข้ชลวยศกษยาภกบาล' ตรงนภีร  แตลทอัรงการรอับใชข้ของพวกเขาและถข้อยคทาทภีที่ใชข้บรรยายถถึงพวกเขากกกลลาว
อยลางชอัดเจนวลา คนเหลลานภีร เปกนผทูข้ชลวยศกษยาภกบาลพวกแรก

ในขข้อ 2 วลภีทภีที่วลา “แจกอาหาร” ใชข้คทาวลา ดกิอาคอเนะโอ ซถึที่งหมายถถึง การปรนนกบอัตก มอันเปกน
รากศอัพทรเดภียวกอับคทาวลา การแจกทาน ในขข้อ 1 (ดกิอาคอเนภีย) และ ผซข้ชต่วย (ดกิอาคอนอส) ในฟภีลกปปภี 
1:1 และ 1 ทกโมธภี 3:8-13 ผทูข้ชลวยศกษยาภกบาลในพระคอัมภภีรรใหมลไดข้ถทูกแตลงตอัรงโดยครกสตจอักรเพพที่อชลวย
เหลพอผทูข้นทาฝลายวกญญาณ พวกผทูข้ชลวยหาใชล 'คณะกรรมการ' ของครกสตจอักรไมล (ออันทภีที่จรกงแลข้ว คทาวลา 
คณะกรรมการ ในความหมายทภีที่เปกนคณะกรรมการก ทากอับดทูแลไมลปรากฏในพระคอัมภภีรรเลย)

นอกจากนภีร  พวกผทูข้ชลวยกกแตกตลางจากพวกผทูข้ปกครอง ในทกตอัส 1:5-7 พวกผทูข้ปกครองและ
พวกผทูข้ดทูแลถทูกมองวลาเทภียบเทลากอันและเปกนคนๆเดภียวกอัน ฟภีลกปปภี 1:1 ยอังกลลาวเพกที่มเตกมชอัดเจนดข้วยวลา



ผทูข้ชลวยและผทูข้ดทูแลไมลใชลคนเดภียวกอัน ผทูข้ชลวยไมลใชลผทูข้ปกครอง ตามพระคอัมภภีรรแลข้ว พวกผทูข้ชลวยไมล่เคย
เปกนคณะกรรมการทภีที่มภีสกทธกอทานาจหรพออทานาจเหนพอศกษยาภกบาลหรพอผทูข้ดทูแลเลย แตลการรอับใชข้ของ
พวกเขากกคพอ คอยชลวยเหลพอศกษยาภกบาลหรพอผทูข้ดทูแล

แมข้วลา 1 ทกโมธภี 3 กลลาวเกภีที่ยวกอับครุณสมบอัตกตลางๆเพกที่มเตกมสทาหรอับตทาแหนลงผทูข้ชลวย แตลใหข้เรา
สอังเกตขข้อกทาหนดตลางๆทภีที่ถทูกใหข้ไวข้ตรงนภีร  ผทูข้ชลวยตข้องเปกนคนทภีที่ (1) มฟีชสืรื่อเสฟียงดฟี ความหมายของคทาทภีที่
แปลเชลนนอัรน (มารททูเระโอ) กกคพอ 'ผทูข้ทภีที่มภีประจอักษรพยานแลข้ว' เขาไดข้ถทูกจอับตาดทูโดยผทูข้อพที่นแลข้ววลาเปกน
คนมภีชพที่อเสภียงดภี เขาไมลมภีขข้อกลลาวหาหรพอขข้อบกพรลองในดข้านอรุปนกสอัยทภีที่คนอพที่นพบเหกนและนทามาใชข้
ปรอักปรทาเขาไดข้ ครุณสมบอัตกประการแรก ณ จรุดนภีรคพอ ความซพที่อสอัตยรสรุจรกตในดข้านอรุปนกสอัย ครุณสมบอัตก
ประการทภีที่สองคพอ เขาตข้อง (2) “ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” นภีที่เปกนครุณสมบอัตกฝลายวกญญาณ
อยลางหนถึที่ง เขาตข้องเปกนคนทภีที่อยทูลฝลายวกญญาณ ครุณสมบอัตกประการทภีที่สามกกคพอ เขาตข้อง (3) “ประกอบ
ดข้วยสตกปอัญญา” เขาตข้องเปกนคนมภีปอัญญา เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีรตข้องถทูกแตลงตอัรงโดยครกสตจอักรเพพที่อ
ดทูแลการงานนภีร  คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (คเระเอภีย) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ความจทาเปกน', 'หนข้าทภีที่' หรพอ
'ความตข้องการ' มอันไมลจทาเปกนตข้องสพที่อวลาพวกผทูข้ชลวยจะตข้องดทูแล 'ธรุรกกจ' ของครกสตจอักร หากแตลพวก
เขาไดข้ถทูกแตลงตอัรงเพพที่อจอัดการกอับความตข้องการหรพอปอัญหาทภีที่จทาเปกนตลางๆ หนข้าทภีที่ของพวกเขากกคพอ 
การชลวยแบลงเบาภาระของบรรดาผทูข้นทาฝลายวกญญาณเพพที่อชลวยใหข้คนเหลลานอัรนมภีใจจดจลอตลอแงลมรุมฝลาย
วกญญาณของการรอับใชข้ตลอไปไดข้

จทานวนเจป็ดไมลไดข้ดทูเหมพอนวลาจะสพที่อความหมายสทาคอัญอะไร เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาคกดวลา
จทานวนเทลานภีรนลาจะเพภียงพอทภีที่จะรองรอับความจทาเปกนในขณะนอัรนไดข้ นอกจากนภีร  พวกออัครททูตยอังสอัที่ง
ใหข้ทอัรงครกสตจอักรมภีสลวนรลวมในการ 'เสนอชพที่อ' ผทูข้ชลวยเหลลานภีรดข้วย ถถึงแมข้วลาคทาๆนอัรนไมลมภีอยทูลในขข้อนภีร  
แตลมอันกกถทูกสพที่อกลายๆ

กจ 6:4 ฝต่ายพวกเราจะขะมลักเขมข้นอธวิษฐานและสลัรื่งสอนพระวจนะเสมอไป" จรุด
สนใจหลอักของบรรดาผทูข้นทาฝลายวกญญาณของครกสตจอักรควรจะเปกนการ “อธกษฐานและสอัที่งสอนพระ
วจนะเสมอไป” เราหวอังวลาพวกผทูข้ชลวยจะสามารถแบลงเบางานของครกสตจอักรในดข้าน 'เนพรอหนอัง' 
และ 'วอัตถรุ' ไดข้บข้าง เพพที่อใหข้พวกผทูข้นทาฝลายวกญญาณไดข้มภีใจจดจลออยลางมภีประสกทธกภาพมากขถึรนอยทูลกอับ
สกที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกใหข้พวกเขากระททา



กจ 6:5 คนทลันั้งหลายเหล็นชอบกลับคทานฟีนั้ จถึงเลสือกสเทเฟน ผซข้ประกอบดข้วยความเชสืรื่อ
และพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ กลับฟฟีลวิป โปรโครลัส นวิคาโนรค์ ทวิโมน ปารเมนลัส และนวิโคเลาสค์ชาวเมสือ
งอลันทวิโอก ซถึรื่งเปล็นผซข้เขข้าจารฟีตฝต่ายศาสนายวิว วกกฤตกทภีที่อาจเกกดขถึรนไดข้จถึงคลภีที่คลายลง ทภีที่ประชรุมกกเหป็น
ชอบ และพวกเขา “เลพอก” ชายเจกดคน คทาทภีที่แปลวลา เลสือก (เอป็คเละกอไม) มภีความเกภีที่ยวขข้องโดยตรง
กอับคทาวลา เอป็คเลป็คทอส ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ 'elect' หรพอ 'election' ดทูเหมพอนไมลมภีการวกที่ง
เตข้นขอคะแนนเสภียงในหมทูลผทูข้สมอัครเหมพอนกอับทภีที่พบเหกนเปกนปกตกในการเมพองแบบอเมรกก อัน แทนทภีที่
จะเปกนเชลนนอัรน เจกดคนทภีที่มภีครุณสมบอัตกไดข้ตามขข้อก ทาหนดกลอับไดข้รอับการรอับรองจากครกสตจอักร

จากเจกดคนทภีที่ถทูกเลพอกนภีร  แตลละคนมภีชพที่อกรภีกซถึที่งบลงบอกวลาพวกเขาทรุกคนเปกนยกวนกยมกรภีก 
เหกนไดข้ชอัดวลาจะไมลมภีขข้อกอังขาเลยถถึงความยรุตกธรรมของพวกเขาทภีที่แสดงตลอพวกแมลมลายนกยมกรภีก มภี
การแสดงออกถถึงสตกปอัญญาและครกสตจอักรแทนทภีที่จะแตกแยกกลอับเขข้มแขกงขถึรน ไมลมภีการกลลาวถถึง
คนเหลลานภีร อภีกนอกจากทภีที่วลาสเทเฟนเปภีที่ยมดข้วยความเชพที่อและพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  และทภีที่วลานกโคเลา
สรเปกนผทูข้เขข้าจารภีตฝลายศาสนายกวจากออันทกโอก (ผทูข้เขข้าจารภีตคพอ คนทภีที่กลอนหนข้านภีร ไดข้เปลภีที่ยนมานอับถพอ
ศาสนายกวและไมลไดข้เปกนยกวโดยกทาเนกด)

กจ 6:6 คนทลันั้งเจล็ดนฟีนั้เขาใหข้มาอยซต่ตต่อหนข้าพวกอลัครทซต และเมสืรื่อพวกอลัครทซตไดข้
อธวิษฐานแลข้ว จถึงไดข้วางมสือบนเขา ผทูข้สมอัครเปกนผทูข้ชลวยเหลลานภีรถทูกนทาตอัวไปอยทูลตลอหนข้าเหลลาผทูข้นทาฝลาย
วกญญาณของครกสตจอักรซถึที่งอธกษฐานใหข้พวกเขาและไดข้ททาพกธภีวางมพอบนพวกเขา มอันเปกนสอัญลอักษณร
ทภีที่แสดงถถึงการทภีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้พวกเขามภีความสามารถทภีที่จทาเปกนสทาหรอับการททาหนข้าทภีที่
ของพวกเขาใหข้สทาเรกจ

กจ 6:7 การประกาศพระวจนะของพระเจข้าไดข้เจรวิญขถึนั้น และจทาพวกศวิษยค์กล็ทวฟีขถึนั้น
เปล็นอลันมากในกรสงเยรซซาเลล็ม และพวกปสโรหวิตเปล็นอลันมากกล็ไดข้เชสืรื่อฟลังในความเชสืรื่อนลันั้น เพราะวลา 
(1) ความขอัดแยข้งทภีที่อาจเกกดขถึรนไดข้ในครกสตจอักรไดข้ถทูกคลภีที่คลายแลข้วและ (2) พวกออัครททูตมภีเวลาทภีที่จะ
มรุลงเนข้นไปทภีที่การรอับใชข้ไดข้อยลางมภีประสกทธกภาพมากขถึรน “การประกาศพระวจนะของพระเจข้าไดข้
เจรกญขถึรน และจทาพวกศกษยรกกทวภีขถึรนเปกนออันมากในกรรุงเยรทูซาเลกม” นอกจากนภีร  “พวกปรุโรหกตเปกนออัน
มากกกไดข้เชพที่อฟอังในความเชพที่อนอัรน” ฤทธกธ เดชแหลงขลาวประเสรกฐเรกที่มแผลขยายออกไมลเพภียงไปถถึง
ประชาชนธรรมดาเทลานอัรน แตลถถึงพวกปรุโรหกตของยกวดข้วย ใหข้เราสอังเกตวลาการรอับเชพที่อพระครกสตรถทูก
เรภียกวลาเปกนการ “เชพที่อฟอังในความเชพที่อนอัรน” พวกเขาเชพที่อฟอังคทาบอัญชาตามพระคอัมภภีรรทภีที่ใหข้กลอับใจใหมล
และรอับเชพที่อพระครกสตร ในการททาเชลนนอัรน พวกเขากกไดข้วางใจพระครกสตรแลข้ว แนลนอนทภีที่นภีที่ททาใหข้ออัน



นาสและคายาฟาสผทูข้เปกนมหาปรุโรหกตไมลพอใจอยลางมาก แถมททาใหข้พวกสะดทูสภีซถึที่งสลวนใหญลแลข้ว
เปกนพวกปรุโรหกตไมลพอใจดข้วย

กจ 6:8 ฝต่ายสเทเฟนประกอบดข้วยความเชสืรื่อและฤทธวิธิ์เดช จถึงกระททาการมหลัศจรรยค์
และการอลัศจรรยค์ใหญต่ทต่ามกลางประชาชน เพราะวลาสเทเฟนประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  
(ขข้อ 5) เขาจถึงเตกมลข้นดข้วยความเชพที่อและฤทธกธ เดช การประกอบดข้วยพระวกญญาณมอักสทาแดงตอัวมอัน
เองในรทูปฤทธกธ เดชฝลายวกญญาณเพพที่อทภีที่จะเปกนพยานหรพอเทศนา สเทเฟนไดข้สทาแดงฤทธกธ เดชฝลาย
วกญญาณนอัรนดอังทภีที่จะเหกนในเหตรุการณรตลอไปนภีร  เขายอังททาการมหอัศจรรยรและการออัศจรรยรตลางๆ
ทลามกลางประชาชนดข้วย อภีกครอัร งทภีที่นภีที่เปกนการสทาแดงตลางๆของของประทานชอั ที่วคราวของพระ
วกญญาณทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่พระคอัมภภีรรใหมลยอังไมลเสรกจสมบทูรณร

กจ 6:9 แตต่มฟีบางคนมาจากธรรมศาลาทฟีรื่เรฟียกวต่า ธรรมศาลาของพวกลวิเบระตวิน มฟี
ทลันั้งชาวไซรฟีน ชาวอเลล็กซานเดอรค์ กลับบางคนจากซวิลฟีเซฟียและเอเชฟีย ไดข้ลสกขถึนั้นพากลันมาไลต่เลฟียงกลับส
เทเฟน นอกจากพระวกหารในกรรุงเยรทูซาเลกมแลข้ว ยอังมภีธรรมศาลาอภีกหลายแหลงดข้วย ธรรมศาลา
เหลลานภีร ไดข้เรกที่มตข้นขถึรนในสมอัยทภีที่พวกยกวกระจอัดกระจายไปทอั ที่วโลก เมพที่อเวลาผลานไปพวกยกวกกกลอับไป
ยอังดกนแดนอกสราเอล พวกเขากกตอัรงธรรมศาลาขถึรนใหมลตามแบบชนชาตกตลางๆทภีที่พวกเขาไปอาศอัยอยทูล 
(นภีที่กกเทภียบไดข้กอับครกสตจอักรตลางๆในสหรอัฐอเมรกกาทภีที่ถทูกตอัรงขถึรนตามแบบชนชาตกตลางๆทภีที่ยข้ายถกที่นฐาน
เขข้ามาอยทูลในอเมรกกา) เหกนไดข้ชอัดวลา สเทเฟนไดข้เทภีที่ยวไปเทศนาในธรรมศาลาตลางๆของพวกนกยม
กรภีก สกที่งทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้กกคพอวลา เขตแดนซถึที่งเปกนบข้านเกกดของเซาโลแหลงเมพองทารรซอัสกกถทูก
รวมอยทูลดข้วย เทลาทภีที่เปกนไปไดข้ เซาโลนลาจะนอัที่งอยทูลในธรรมศาลาเชลนนอัรนดข้วยและไดข้ยกนสเทเฟนเทศนา
และเปกนพยานถถึงพระเยซทูครกสตร ใหข้เราสอังเกตวลาคนเหลลานอัรนในธรรมศาลาพากอันโตข้เถภียงกอับส
เทเฟน เราอาจสอันนกษฐานไดข้วลาเซาโลแหลงเมพองทารรซอัส ผทูข้เปกนศกษยรของกามาลกเอล ไดข้โตข้วาทะกอับ
สเทเฟนในธรรมศาลาดอังกลลาวดข้วย ดอังทภีที่เราจะเหกนในขข้อ 10 เขาไมลอาจหอักลข้างสกที่งทภีที่สเทเฟน
เทศนาไดข้เลย

กจ 6:10 คนเหลต่านลันั้นสซข้สตวิปลัญญาและนทนั้าใจของทต่านเมสืรื่อทต่านกลต่าวแกต่เขาไมต่ไดข้ 
กระนอัรนพวกยกวเหลลานภีรกก “สทูข้สตกปอัญญาและนทราใจของทลานเมพที่อทลานกลลาวแกลเขาไมลไดข้” นภีที่เปกนอภีกครอัร ง
ทภีที่เมพที่อสเทเฟนประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พระเจข้ากกทรงประทานสตกปอัญญาและฤทธกธ เดช
เหนพอธรรมชาตกใหข้แกลเขาเพพที่อททาใหข้พวกปฏกปอักษรของเขาไดข้อาย พวกเขาไมลอาจเอาชนะในการ



โตข้วาทภีนภีร ไดข้ คทาพยานทภีที่ประกอบดข้วยพระวกญญาณของสเทเฟนมภีชอัยตลอพวกเขา นภีที่เปกนแบบอยลางทภีที่
ชอัดเจนของผลกระทบของคทาพยานทภีที่ประกอบดข้วยพระวกญญาณ

กจ 6:11-14 เขาจถึงลอบปลสกพยานเทล็จวต่า "เราไดข้ยวินคนนฟีนั้พซดหมวิรื่นประมาทตต่อโมเสส
และตต่อพระเจข้า" 12 เขายสยงคนทลันั้งปวงและพวกผซข้ใหญต่กลับพวกธรรมาจารยค์ แลข้วเขข้ามาจลับสเทเฟน
และนทาไปยลังสภา 13 ใหข้พยานเทล็จมากลต่าววต่า "คนนฟีนั้พซดหมวิรื่นประมาทสถานบรวิสสทธวิธิ์นฟีนั้และพระ
ราชบลัญญลัตวิไมต่หยสดเลย 14 เพราะเราไดข้ยวินเขาวต่า พระเยซซชาวนาซาเรล็ธนฟีนั้จะททาลายสถานทฟีรื่นฟีนั้ และ
จะเปลฟีรื่ยนธรรมเนฟียมซถึรื่งโมเสสใหข้ไวข้แกต่เรา"

คนเหลลานอัรนทภีที่พลายแพข้ในการโตข้วาทภีก อับสเทเฟนจถึงใชข้วกธภีใสลรข้ายเขาวลากลลาวคทาพทูดหมกที่น
ประมาท (ซถึที่งเปกนการกระททาผกดทภีที่มภีโทษประหารชภีวกตในอกสราเอล) พวกเขาเรกที่มตอัรงศาลเตภีรยทภีที่มภี
ลอักษณะคลข้ายกอับแบบทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราทรงเจอ พยานเทกจไดข้นทาขข้อกลลาวหาเทภียมเทกจมา
ปรอักปรทาพระองคร

กจ 6:15 กระนอัรน เมพที่อสภาซานเฮดรกนทภีที่มารวมตอัวกอันเตรภียมตอัวทภีที่จะไตลสวนเขา พวก
สมาชวิกสภาตต่างเพต่งดซสเทเฟน เหล็นหนข้าของทต่านเหมสือนหนข้าทซตสวรรคค์ เราไมลทราบชอัดเจนวลานภีที่
หมายถถึงอะไร อาจเปกนไดข้วลา ภายใตข้ฤทธกธ เดชของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พวกเขาไมลอาจละสายตา
ไปจากเขาไดข้ ราวกอับวลาเขาเปกนททูตสวรรคร หรพอมอันอาจสพที่อวลาพระเจข้าทรงททาใหข้ใบหนข้าของเขา
ทอแสงเหมพอนกอับทภีที่พระองครทรงททากอับโมเสสตอนทภีที่เขาลงมาจากภทูเขาซภีนาย ไมลวลาจะในกรณภีใด 
พวกศอัตรทูของสเทเฟนกกเหมพอนตข้องมนตรสะกดขณะทภีที่เขายพนอยทู ลทลามกลางพวกเขา

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 7: บทนภีนื้นสาเสนอคสาปราศรอัยของสเทเฟนทภีนึ่กลล่าวแกล่สภาซานเฮดรกิน 
สล่วนใหญล่แลท้วมอันกป็เปป็นการเลล่าประวอัตกิศาสตรร์ของชนชาตกิอกิสราเอลตอันื้งแตล่สมอัยออับราฮอัมมาจนถนง
ซาโลมอน จากนอันื้นสเทเฟนกป็เปรภียบวล่าชนชาตกิอกิสราเอลในสมอัยของเขากป็เปป็นเหมสือนกอับพวก
บรรพบคุรคุษทภีนึ่ขล่มเหงบรรดาศาสดาพยากรณร์ หลอังจากนอันื้นสภาซานเฮดรกินกป็มภีปฏกิกกิรกิยาโตท้ตอบอยล่าง
รคุนแรงและเอาหกินขวท้างเขาตาย เราจะดทูเฉพาะตอนสสาคอัญๆและองคร์ประกอบทภีนึ่ควรหมายเหตคุไวท้
ในคสาเทศนาของเขา

กจ 7:1 มหาปสโรหวิตจถึงถามวต่า "เรสืรื่องนฟีนั้จรวิงหรสือ" เราแทบจะไดข้ยกนนทราเสภียงเยข้ยหยอัน
ของคายาฟาส มหาปรุโรหกตผทูข้นภีร ไดข้ขอใหข้สเทเฟนตอบขข้อกลลาวหาสองประการทภีที่เขาถทูกปรอักปรทา 



นอัที่นคพอ (1) การพทูดจาใหข้รข้ายตลอพระวกหาร และ (2) การเปลภีที่ยนแปลงธรรมเนภียมตลางๆทภีที่โมเสสไดข้
ใหข้ไวข้ เขาไมลสามารถใหข้คทาตอบวลาตนมภีความผกดหรพอไมลมภีความผกดในขข้อกลลาวหาเหลลานภีร ไดข้ มภี
ความจรกงอยทูลบข้างในขข้อกลลาวหาทอัรงสองนภีร  สกที่งทภีที่สเทเฟนกระททากกคพอ นทาเสนอเรพที่องราวใน
ประวอัตกศาสตรรของการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจโดยไมลพถึที่งพระวกหารในหลายยรุคสมอัยกลอนหนข้า
นอัรน สทาหรอับขข้อกลลาวหาทภีที่สอง เขาตอบวลาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจหลายประการกอับพวก
บรรพบรุรรุษกลอนสมอัยโมเสสและโมเสสไดข้พยากรณรลลวงหนข้าถถึงการเสดกจมาของพระเมสสกยาหร ซถึที่ง
กกคพอพระเยซทู

กจ 7:2-8 ฝต่ายสเทเฟนจถึงตอบวต่า "ทต่านทลันั้งหลาย พฟีรื่นข้องและบรรดาทต่านผซข้อาวสโส ขอ
ฟลังเถวิด พระเจข้าแหต่งสงต่าราศฟีไดข้ปรากฏแกต่อลับราฮลัมบวิดาของเรา เมสืรื่อทต่านยลังอยซต่ในประเทศเมโสโป
เตเมฟียกต่อนทฟีรื่ไปอาศลัยอยซต่ในเมสืองฮาราน 3 และไดข้ตรลัสกลับทต่านวต่า `เจข้าจงออกไปจากประเทศของ
เจข้า จากญาตวิพฟีรื่นข้องของเจข้า ไปยลังแผต่นดวินทฟีรื่เราจะชฟีนั้ใหข้เจข้าเหล็น' 4 อลับราฮลัมจถึงออกจากแผต่นดวินของ
ชาวเคลเดฟียไปอาศลัยอยซต่ทฟีรื่เมสืองฮาราน หลลังจากทฟีรื่บวิดาของทต่านสวินั้นชฟีพแลข้ว พระองคค์ทรงใหข้ทต่านอ
อกจากทฟีรื่นลัรื่น มาอยซต่ในแผต่นดวินนฟีนั้ทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายอาศลัยอยซต่ทสกวลันนฟีนั้ 5 แตต่พระองคค์ไมต่ทรงโปรดใหข้อลับ
ราฮลัมมฟีมรดกในแผต่นดวินนฟีนั้แมข้เทต่าฝต่าเทข้ากล็ไมต่ไดข้ และขณะเมสืรื่อทต่านยลังไมต่มฟีบสตร พระองคค์ทรงสลัญญา
ไวข้วต่าจะใหข้แผต่นดวินนฟีนั้เปล็นกรรมสวิทธวิธิ์ของทต่าน และเชสืนั้อสายของทต่านทฟีรื่มาภายหลลังทต่าน 6 พระเจข้า
ตรลัสดลังนฟีนั้วต่า เชสืนั้อสายของทต่านจะไปอาศลัยอยซต่ในตต่างประเทศ และชาวประเทศนลันั้นจะเอาเขาเปล็น
ทาส และจะขต่มเหงเขาเปล็นเวลาสฟีรื่รข้อยปฟี 7 พระเจข้าตรลัสวต่า `และเราจะพวิพากษาประเทศทฟีรื่เขาจะ
เปล็นทาสนลันั้น ภายหลลังเขาจะออกมาและปรนนวิบลัตวิเรา ณ สถานทฟีรื่นฟีนั้' 8 พระองคค์ไดข้ทรงตลันั้งพลันธ
สลัญญาพวิธฟีเขข้าสสหนลัตไวข้กลับอลับราฮลัม เหตสฉะนลันั้นเมสืรื่ออลับราฮลัมใหข้กทาเนวิดบสตรชสืรื่ออวิสอลัค จถึงใหข้เขข้า
สสหนลัตในวลันทฟีรื่แปด อวิสอลัคใหข้กทาเนวิดบสตรชสืรื่อยาโคบ และยาโคบใหข้กทาเนวิดบสตรสวิบสองคน ซถึรื่งเปล็น
บรรพบสรสษของเรา

สเทเฟนไดข้เลลาทบทวนวลาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจอยลางไรกอับออับราฮอัม ใหข้เราสอังเกตใน
ขข้อ 5 วลาพระเจข้าไดข้ทรงสอัญญาวลาจะทรงประทานแผลนดกนนอัรนแกลออับราฮอัมและลทูกหลานของเขา 
พระสอัญญานอัรนยอังมภีอยทูลจวบจนทรุกวอันนภีร  แมข้ประเทศอกสราเอลจะถทูกกดดอันใหข้ยอมเสภียสละบางสลวน
ของดกนแดนนอัรนแกลพวกศอัตรทูของพวกเขากกตาม ใหข้เราสอังเกตอภีกวลาพระเจข้าทรงสอัที่งใหข้อกสราเอลมา
ปรนนกบอัตกพระองครในแผลนดกนนภีร  (ขข้อ 7)



นลาสอังเกตในขข้อ 8 วลาพอันธสอัญญาทภีที่ถทูกพทูดถถึงนภีร เปกนพอันธสอัญญาทภีที่ทรงกระททากอับออับราฮอัม 
ตามทภีที่โรม 4:11 ไดข้กลลาวไวข้ การเขข้าสรุหนอัตของออับราฮอัมเปกนหมายสสาคอัญหรพอสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึง
พอันธสอัญญานอัรน การเขข้าสรุหนอัตไมลไดข้นทาไปสทูลพอันธสอัญญานอัรน มอันแคลกลายเปกนสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึง
มอันหลอังจากขข้อเทกจจรกงนอัรนแลข้ว บางคนพยายามทภีที่จะททาใหข้การใหข้บอัพตกศมาเดกกทารกเปกนวกธภีปฏกบอัตก
ในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่เทภียบเทลากอับการเขข้าสรุหนอัตในพระคอัมภภีรรเดกม อยลางไรกกตาม เชลนเดภียวกอับทภีที่การ
เขข้าสรุหนอัตในพระคอัมภภีรรเดกมเปกนสอัญลอักษณรอยลางหนถึที่งและตอัวมอันเองไมลไดข้ใหข้ฐานะออันใดตลอเบพรอง
พระพอักตรรพระเจข้าเลย บอัพตกศมากกเชลนเดภียวกอัน

กจ 7:9-16 ฝต่ายบรรพบสรสษเหลต่านลันั้นควิดอวิจฉาโยเซฟจถึงขายเขาไปยลังประเทศอฟียวิปตค์ แตต่
พระเจข้าทรงสถวิตกลับโยเซฟ 10 ทรงโปรดชต่วยโยเซฟใหข้พข้นจากความทสกขค์ลทาบากทลันั้งสวินั้น และทรง
ใหข้ทต่านเปล็นทฟีรื่โปรดปรานและมฟีสตวิปลัญญาในสายพระเนตรของฟาโรหค์ กษลัตรวิยค์ของประเทศอฟียวิปตค์
ทต่านจถึงตลันั้งโยเซฟใหข้เปล็นผซข้ปกครองประเทศอฟียวิปตค์กลับทลันั้งพระราชสทานลักของทต่าน 11 แลข้วบลังเกวิด
การกลันดารอาหารทลัรื่วแผต่นดวินอฟียวิปตค์และแผต่นดวินคานาอลัน และมฟีความลทาบากมาก บรรพบสรสษของ
เราจถึงไมต่มฟีอาหาร 12 ฝต่ายยาโคบเมสืรื่อไดข้ยวินวต่ามฟีขข้าวอยซต่ในประเทศอฟียวิปตค์ จถึงใชข้บรรพบสรสษของเรา
ไปเปล็นครลันั้งแรก 13 พอคราวทฟีรื่สองโยเซฟกล็สทาแดงตลัวใหข้พฟีรื่นข้องรซข้จลัก และใหข้ฟาโรหค์รซข้จลักวงศค์ญาตวิ
ของตนดข้วย 14 ฝต่ายโยเซฟจถึงไดข้เชวิญยาโคบบวิดากลับบรรดาญาตวิของตนเจล็ดสวิบหข้าคนใหข้มาหา 15 
ยาโคบไดข้ลงไปยลังประเทศอฟียวิปตค์ แลข้วทต่านกลับพวกบรรพบสรสษของเราไดข้สวินั้นชฟีพ 16 เขาจถึงไดข้นทา
ศพไปฝลังไวข้ในเมสืองเชเคมในอสโมงคค์ทฟีรื่อลับราฮลัมเอาเงวินจทานวนหนถึรื่งซสืนั้อจากบสตรชายของฮาโมรค์บวิดา
ของเชเคม

สเทเฟนเตพอนความจทาพวกคนทภีที่ขลมเหงเขาตลอไปถถึงการทภีที่พระเจข้าทรงกระททากกจผลานทางยา
โคบและโยเซฟตลอไป ใหข้เราสอังเกตวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงออกความเหกนวลาพระเจข้าทรงสถกต
อยทูลกอับโยเซฟตลอดชลวงเวลาทภีที่เขาประสบความทรุกขรยาก

กจ 7:17-29 เมสืรื่อใกลข้เวลาตามพระสลัญญาซถึรื่งพระเจข้าไดข้ปฏวิญาณไวข้กลับอลับราฮลัม ชนชาตวิ
อวิสราเอลไดข้ทวฟีมากขถึนั้นในประเทศอฟียวิปตค์ 18 จนกระทลัรื่งกษลัตรวิยค์องคค์หนถึรื่งซถึรื่งไมต่รซข้จลักโยเซฟไดข้ขถึนั้น
เสวยราชยค์ 19 กษลัตรวิยค์องคค์นลันั้นไดข้ทรงออกอสบายททากลับญาตวิของเรา ขต่มเหงบรรพบสรสษของเรา 
บลังคลับใหข้ทวินั้งลซกอต่อนของเขาเสฟียไมต่ใหข้มฟีชฟีววิตรอดอยซต่ไดข้ 20 คราวนลันั้นโมเสสเกวิดมามฟีรซปรต่างงดงาม 
เขาจถึงไดข้เลฟีนั้ยงไวข้ในบข้านบวิดาจนครบสามเดสือน 21 และเมสืรื่อลซกอต่อนนลันั้นถซกทวินั้งไวข้นอกบข้านแลข้ว ราช
ธวิดาของฟาโรหค์จถึงรลับมาเลฟีนั้ยงไวข้ตต่างบสตรชายของตน 22 ฝต่ายโมเสสจถึงไดข้เรฟียนรซข้ในววิชาการท สก



อยต่างของชาวอฟียวิปตค์ มฟีความเฉฟียบแหลมมากในการพซดและกวิจการตต่างๆ 23 แตต่ครลันั้นโมเสสมฟีอายส
ไดข้สฟีรื่สวิบปฟีเตล็มแลข้ว กล็นถึกอยากจะไปเยฟีรื่ยมญาตวิพฟีรื่นข้องของตน คสือชนชาตวิอวิสราเอล 24 เมสืรื่อทต่านไดข้
เหล็นคนหนถึรื่งถซกขต่มเหงจถึงเขข้าไปชต่วย โดยฆต่าชาวอฟียวิปตค์ซถึรื่งเปล็นผซข้กดขฟีรื่นลันั้นเปล็นการแกข้แคข้น 25 ดข้วย
คาดวต่าญาตวิพฟีรื่นข้องคงเขข้าใจวต่า พระเจข้าจะทรงชต่วยเขาใหข้รอดดข้วยมสือของตน แตต่เขาหาเขข้าใจดลังนลันั้น
ไมต่ 26 วลันรสต่งขถึนั้นโมเสสไดข้เขข้ามาพบเขาขณะววิวาทกลัน กล็อยากจะใหข้เขากลลับดฟีกลันอฟีก จถึงกลต่าววต่า 
‘เพสืรื่อนเออ๋ย ทต่านเปล็นพฟีรื่นข้องกลัน ไฉนจถึงททารข้ายกลันเลต่า’ 27 ฝต่ายคนทฟีรื่ขต่มเหงเพสืรื่อนนลันั้นจถึงผลลักโมเสส
ออกไปและกลต่าววต่า ‘ใครแตต่งตลันั้งเจข้าใหข้เปล็นผซข้ครอบครองและผซข้พวิพากษาพวกเรา 28 เจข้าจะฆต่าเรา
เสฟียเหมสือนฆต่าชาวอฟียวิปตค์เมสืรื่อวานนฟีนั้หรสือ’ 29 เมสืรื่อโมเสสไดข้ยวินคทานลันั้นจถึงหนฟีไปอาศลัยอยซต่ทฟีรื่แผต่นดวินมฟี
เดฟียน และใหข้กทาเนวิดบสตรชายสองคนทฟีรื่นลัรื่น

เนพรอหาบรรยายตลอไปถถึงชลวงปภีแรกๆของโมเสส ใหข้เราสอังเกตวลากทาเนกดของโมเสสถทูกเชพที่อม
โยงกอับชลวงเวลาทภีที่พระสอัญญาใกลข้มาถถึง (ขข้อ 17,20) เมพที่อพระเจข้าทรงเรกที่มกระททากกจเพพที่อททาใหข้พระ
สอัญญาของพระองครทภีที่ทรงกระททาไวข้ก อับออับราฮอัมและยาโคบสทาเรกจ พระองครกกทรงตอัรงผทูข้นทาคนหนถึที่ง
ขถึรนซถึที่งเหมาะสมกอับภารกกจนภีร

กจ 7:30-36 ครลันั้นลต่วงไปไดข้สฟีรื่สวิบปฟีแลข้ว ทซตสวรรคค์องคค์หนถึรื่งขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ามา
ปรากฏแกต่โมเสสในเปลวไฟทฟีรื่พสต่มไมข้ ในถวิรื่นทสรกลันดารแหต่งภซเขาซฟีนาย 31 เมสืรื่อโมเสสเหล็นกล็
ประหลาดใจดข้วยเรสืรื่องนวิมวิตนลันั้น ครลันั้นเขข้าไปดซใกลข้ๆกล็มฟีพระสสรเสฟียงขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าตรลัสกลับ
เขา 32 วต่า ‘เราเปล็นพระเจข้าของบรรพบสรสษของเจข้า เปล็นพระเจข้าของอลับราฮลัม เปล็นพระเจข้าของอวิ
สอลัค และเปล็นพระเจข้าของยาโคบ’ โมเสสจถึงกลลัวจนตลัวสลัรื่นไมต่อาจมองดซ 33 ฝต่ายองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
จถึงตรลัสกลับโมเสสวต่า ‘จงถอดรองเทข้าของเจข้าออกเสฟีย เพราะวต่าทฟีรื่ซถึรื่งเจข้ายสืนอยซต่นฟีนั้เปล็นทฟีรื่บรวิสสทธวิธิ์ 34 
ดซเถวิด เราไดข้เหล็นความทสกขค์ของชนชาตวิของเราทฟีรื่อยซต่ในประเทศอฟียวิปตค์แลข้ว และเราไดข้ยวินเสฟียง
ครทรื่าครวญของเขา และเราลงมาเพสืรื่อจะชต่วยเขาใหข้รอด จงมาเถวิด เราจะใชข้เจข้าไปยลังประเทศอฟียวิปตค์’
35 โมเสสผซข้นฟีนั้ซถึรื่งถซกเขาปฏวิเสธโดยกลต่าววต่า ‘ใครแตต่งตลันั้งเจข้าใหข้เปล็นผซข้ครอบครองและผซข้พวิพากษา
พวกเรา’ โดยมสือของทซตสวรรคค์ซถึรื่งไดข้ปรากฏแกต่ทต่านทฟีรื่พสต่มไมข้ พระเจข้าทรงใชข้โมเสสคนนฟีนั้แหละใหข้
เปล็นทลันั้งผซข้ครอบครองและผซข้ชต่วยใหข้พข้น 36 คนนฟีนั้แหละ เปล็นผซข้นทาเขาทลันั้งหลายออกมา โดยทฟีรื่ไดข้ททาการ
มหลัศจรรยค์และหมายสทาคลัญตต่างๆในแผต่นดวินอฟียวิปตค์ ทฟีรื่ทะเลแดงและในถวิรื่นทสรกลันดารสฟีรื่สวิบปฟี



สเทเฟนเลลาตลอไปถถึงการรอับใชข้ในชลวงแรกๆของโมเสสและความลอังเลของเขาทภีที่จะนทา
ชนชาตกอกสราเอล

กจ 7:37-38 โมเสสคนนฟีนั้แหละไดข้กลต่าวแกต่ชนชาตวิอวิสราเอลวต่า `องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าผซข้เปล็น
พระเจข้าของทต่านทลันั้งหลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณค์ผซข้หนถึรื่ง เหมสือนอยต่างเราใหข้แกต่ทต่าน
จากจทาพวกพฟีรื่นข้องของทต่าน ทต่านทลันั้งหลายจงเชสืรื่อฟลังผซข้นลันั้น' 38 โมเสสนฟีนั้แหละไดข้อยซต่กลับพลไพรต่ใน
ถวิรื่นทสรกลันดารกลับทซตสวรรคค์ซถึรื่งไดข้ตรลัสแกต่ทต่านทฟีรื่ภซเขาซฟีนาย และอยซต่กลับบรรพบสรสษของเรา ทฟีรื่ไดข้รลับ
พระดทารลัสอลันทรงชฟีววิตมาใหข้เราทลันั้งหลาย

บอัดนภีรสเทเฟนเรกที่มทภีที่จะพรุลงตรงคทาพทูดของเขาไปทภีที่สถานการณรทภีที่เกกดขถึรนอยทูลในขณะนอัรน เขายก
คทาพทูดจากพระราชบอัญญอัตก 18:15-19 ทภีที่พยากรณรถถึงพระเมสสกยาหรผทูข้จะเสดกจมา นภีที่เทลากอับสเทเฟน  
กลลาววลา โมเสสผทูข้นภีร แหละทภีที่ไดข้พยากรณรถถึงพระเมสสกยาหรผทูข้จะเสดกจมานอัรน

นอกจากนภีร  โมเสสผทูข้นภีร เองทภีที่ไดข้รอับพระบอัญชาตลางๆของพระเจข้าบนภทูเขาซภีนาย “พลไพรลใน
ถกที่นทรุรกอันดาร” นภีรแปลตรงตอัวไดข้วลา ‘ทภีที่ประชรุมในถกที่นทรุรกอันดาร’ ซถึที่งหมายถถึงชนชาตกอกสราเอล ไมล
ไดข้พทูดถถึงหรพอเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกอับครกสตจอักรพอันธสอัญญาใหมล ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาสเทเฟนออก
ความเหกนเกภีที่ยวกอับ “ททูตสวรรครซถึที่งไดข้ตรอัสแกลทลานทภีที่ภทูเขาซภีนาย” บอันทถึกในหนอังสพออพยพไมลไดข้
กลลาวถถึงททูตสวรรครเลย

สกที่งทภีที่เราเจอตรงนภีรอาจเปกนความคกดเสรกม (ไมลใชลความขอัดแยข้ง) การทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ทรงดลใจใหข้สเทเฟนกลลาวเชลนนอัรนและใหข้ลทูกาเขภียนเชลนนอัรนอาจเปกนการเปกดเผยรายละเอภียดทภีที่
เฉพาะเจาะจงซถึที่งไมลไดข้ถทูกเปกดเผยในหนอังสพออพยพ กลลาวโดยเจาะจงกกคพอ อาจเปกนไดข้วลาพระเจข้า
ไดข้ตรอัสผลานททูตสวรรครตนหนถึที่งบนภทูเขาซภีนายแทนทภีที่จะตรอัสโดยตรงเหมพอนอยลางทภีที่เหกนในหนอังสพอ
อพยพ (เรพที่องคลข้ายๆกอันกกอาจเปกนหนอังสพอปฐมกาลทภีที่กลลาวถถึงการทภีที่พระเจข้าทรงสรข้างฟข้าสวรรคร
และแผลนดกนโลก อยลางไรกกตาม พระคอัมภภีรรใหมลกลลาวชอัดเจนวลาพระเจข้าทรงสรข้างสรรพสกที่งผลานทาง
พระบรุตร)

วลภีทภีที่พทูดถถึง “พระดทารอัสออันทรงชภีวกต” ทภีที่โมเสสและพวกบรรพบรุรรุษรอับมานอัรนหมายถถึงพระ
ราชบอัญญอัตกทภีที่ทรงประทานใหข้บนภทูเขาซภีนาย คทาทภีที่แปลวลา อลันทรงชฟีววิต (ซาโอ) อาจแปลไดข้วลา ‘ทภีที่มภี
ชภีวกต’ คทาทภีที่แปลวลา พระดทารลัส (ลอกกิออน) มภีความหมายตรงตอัววลา คทาพทูดสอัรนๆหรพอ ‘คทา’ คทาหลอังนภีร



มาจากคทากรภีกทภีที่แปลวลา คสา (ลอกอส) ความหมายทภีที่ใหญลกวลา (นอัที่นคพอ คทาทภีที่มภีชภีวกต) ยลอมหมายถถึง
พระราชบอัญญอัตกแบบยลอๆซถึที่งพบในบอัญญอัตกสกบประการ

กจ 7:39-41 บรรพบสรสษของเราไมต่ยอมเชสืรื่อฟลังโมเสสผซข้นฟีนั้ แตต่ไดข้ผลลักไสทต่านใหข้ไปจาก
เขา ดข้วยมฟีใจปรารถนาจะกลลับไปยลังแผต่นดวินอฟียวิปตค์ 40 จถึงกลต่าวแกต่อาโรนวต่า `ขอสรข้างพระใหข้แกต่
พวกขข้าพเจข้า ซถึรื่งจะนทาพวกขข้าพเจข้าไป ดข้วยวต่าโมเสสคนนฟีนั้ทฟีรื่ไดข้นทาขข้าพเจข้าออกมาจากประเทศ
อฟียวิปตค์เปล็นอะไรไปเสฟียแลข้ว ขข้าพเจข้าไมต่ทราบ' 41 ในคราวนลันั้นเขาทลันั้งหลายไดข้ททารซปโคหนสต่ม และไดข้
นทาเครสืรื่องสลัตวบซชามาถวายแกต่รซปนลันั้น และมฟีใจยวินดฟีในสวิรื่งซถึรื่งมสือของตนเองไดข้ททาขถึนั้น

สเทเฟนเรกที่มกลลาวสรรุปประเดกนทภีที่เขาตข้องการจะสพที่อ พวกบรรพบรุรรุษแหลงชนชาตกอกสราเอล
ทภีที่พวกเขาเคารพรอักหนอักหนากกไมลเชพที่อฟอังพระราชบอัญญอัตกนอัรน ออันทภีที่จรกงแลข้วพวกเขาไมลเหกนแกลหนข้า
โมเสสเลยดข้วยซทรา

กจ 7:42 แตต่พระเจข้าทรงหลันพระพลักตรค์ไปเสฟียและปลต่อยใหข้เขานมลัสการหมซต่ดาวใน
ทข้องฟข้า ตามทฟีรื่มฟีเขฟียนไวข้ในพระคลัมภฟีรค์แหต่งศาสดาพยากรณค์วต่า `โอ วงศค์วานอวิสราเอลเออ๋ย เจข้าไดข้ฆต่า
สลัตวบซชาเราและถวายเครสืรื่องบซชาใหข้แกต่เราในถวิรื่นทสรกลันดารถถึงสฟีรื่สวิบปฟีหรสือ พระเจข้าจถึงทรง “ปลลอย
ใหข้เขานมอัสการหมทูลดาวในทข้องฟข้า” นภีที่เปกนรทูปแบบเดภียวกอับทภีที่เปาโลใชข้ในโรม 1:24, 26, 28 นภีที่ไมลไดข้
หมายความวลาพระเจข้าทรงหมดหวอังในตอัวพวกเขา แตลหมายถถึงพระองครทรงปลลอยใหข้พวกเขาททา
ตามใจชอบ นภีที่เทลากอับพระเจข้าตรอัสวลา ‘เชกญตามสบาย’ วลภี “หมทูลดาวในทข้องฟข้า” นภีรหมายถถึงดวงดาว
ตลางๆในทข้องฟข้า พวกคนอภียกปตรในสมอัยโบราณเปกนพวกบทูชาพระอาทกตยร พวกคนทภีที่ททาแบบนภีร ใน
ปอัจจรุบอันกกคพอ พวกทภีที่นกยมโหราศาสตรรและจอักรราศภี วลภีทภีที่พทูดถถึง “พระคอัมภภีรรแหลงศาสดาพยากรณร” 
กกหมายถถึงการทภีที่พวกยกวมองวลาหนอังสพอสกบสองเลลมในหมทูลผทูข้พยากรณรนข้อยเปกนเลลมเดภียวกอัน ตรงนภีรส
เทเฟนยกคทาพทูดมาจากอาโมส 5:25-27

กจ 7:43 แลข้วเจข้าทลันั้งหลายไดข้หามพลลับพลาของพระโมเลค และไดข้เอาดาวพระเร
ฟาน รซปพระทฟีรื่เจข้าไดข้กระททาขถึนั้นเพสืรื่อกราบนมลัสการรซปนลันั้นตต่างหาก เราจถึงจะกวาดเจข้าทลันั้งหลายใหข้
ไปอยซต่พข้นเมสืองบาบวิโลนอฟีก' สเทเฟนเตพอนความจทาพวกปฏกปอักษรของเขาอยลางเจกบแสบวลา พวก
บรรพบรุรรุษของพวกเขาเปกนคนไหวข้รทูปเคารพ ชนชาตกอกสราเอลสมอัยโบราณ แมข้จะอยทู ลใตข้การนทา
ของโมเสสกกตาม กกเกภีที่ยวขข้องกอับการสะอกดสะเอภียนของพระโมเลคดข้วย นภีที่คพอการถวายลทูกทารกใหข้
แกลรทูปโลหะกลวงๆทภีที่ถทูกหลลอใหข้มภีรทูปรลางคลข้ายกอับหอัววอัวหรพอหอัวหมทูทภีที่อข้าปากกวข้าง เดกกๆถทูกถวาย



บทูชาใหข้แกลสอัตวรประหลาดนภีรโดยการใหข้พวกเขาไถลลงไปตามแขนทอัรงสองทภีที่ยพที่นออกมาของรทูป
เคารพเขข้าไปในปากทภีที่อข้าอยทูลของมอันและตกลงไปในไฟทภีที่ลรุกไหมข้อยทู ลภายในตอัวรทูปเคารพ มอันเทภียบ
ไดข้กอับความสะอกดสะเอภียนในปอัจจรุบอันของการททาแทข้ง สเทเฟนยอังเตพอนความจทาพวกผทูข้ฟอังของเขา
ดข้วยวลาบรรพบรุรรุษของพวกเขายอังเกภีที่ยวขข้องในการไหวข้รทูปเคารพของเทพเจข้าองครหนถึที่งทภีที่มภีชพที่อวลา เรม
ฟาน นภีที่กกเกภีที่ยวขข้องกอับการกราบไหวข้ดวงดาวเชลนกอัน เขาอข้างอกงถถึงเยเรมภียร 25:9-12 ทภีที่พระเจข้าตรอัส
เตพอนชนชาตกอกสราเอลวลาพวกเขาจะถทูกกวาดตข้อนไปเปกนเชลยเพราะความบาปของตน

ดอังนอัรน สเทเฟนไดข้ตอบขข้อกลลาวหาทภีที่เขาถทูกปรอักปรทาวลาเขาไมลนอับถพอบอัญญอัตกของโมเสส เขา
เตพอนความจทาพวกยกวทภีที่มาพกจารณาคดภีเขาวลาพวกบรรพบรุรรุษของพวกเขาจรกงๆแลข้วกกททาชอั ที่วยกที่งกวลา
เขาเสภียอภีก

กจ 7:44-47 บรรพบสรสษของเราเมสืรื่ออยซต่ในถวิรื่นทสรกลันดารกล็มฟีพลลับพลาแหต่งสลักขฟีพยาน 
ตามทฟีรื่พระองคค์ทรงสลัรื่งไวข้เมสืรื่อตรลัสกลับโมเสสวต่าใหข้ททาพลลับพลาตามแบบทฟีรื่ไดข้เหล็น 45 ฝต่าย
บรรพบสรสษของเราทฟีรื่มาภายหลลัง เมสืรื่อไดข้รลับพลลับพลานลันั้นจถึงขนตามเยซซไป เมสืรื่อไดข้เขข้ายถึดแผต่นดวิน
ของบรรดาประชาชาตวิ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงขลับไลต่ไปใหข้พข้นหนข้าบรรพบสรสษของเรา พลลับพลานลันั้นกล็มฟี
สสืบมาจนถถึงสมลัยดาววิด 46 ดาววิดนลันั้นมฟีความชอบจทาเพาะพระพลักตรค์พระเจข้า และมฟีใจปรารถนาทฟีรื่
จะหาพระนวิเวศสทาหรลับพระเจข้าของยาโคบ 47 แตต่ซาโลมอนเปล็นผซข้ไดข้สรข้างพระนวิเวศสทาหรลับ
พระองคค์

สเทเฟนกลลาวทบทวนตลอไปถถึงประวอัตกของพลอับพลาและพระวกหารในสมอัยตลอมา (เยซทูทภีที่
ถทูกพทูดถถึงในขข้อ 45 นภีรหมายถถึง โยชทูวา)

กจ 7:48-50 ถถึงกระนลันั้นกล็ดฟี องคค์ผซข้สซงสสดหาไดข้ประทลับในพระววิหารซถึรื่งมสือมนสษยค์ไดข้ททาไวข้
ไมต่ ตามทฟีรื่ศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวไวข้วต่า 49 `องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าตรลัสวต่า สวรรคค์เปล็นบลัลลลังกค์ของเรา 
และแผต่นดวินโลกเปล็นแทต่นรองเทข้าของเรา เจข้าจะสรข้างนวิเวศอะไรสทาหรลับเรา หรสือทฟีรื่พทานลักของเรา
อยซต่ทฟีรื่ไหน 50 สวิรื่งเหลต่านฟีนั้มสือของเราไดข้กระททาทลันั้งสวินั้น มวิใชต่หรสือ'

ในการตอบขข้อกลลาวหาเรพที่องการลดทอนความสทาคอัญของพระวกหาร สเทเฟนชภีร ใหข้เหกนตลอ
ไปวลาพระเจข้าไมลไดข้ทรงถทูกจทากอัดดข้วยตถึกอาคาร เขายกคทาพทูดจาก 1 พงศรกษอัตรกยร 8:27 กลอนซถึที่งเปกน
ตอนทภีที่ซาโลมอนไดข้อรุทกศถวายพระวกหารหลอังแรก จากนอัรนเขากกยกขข้อความจากอกสยาหร 66:1,2 ส
เทเฟนระบรุถถึงการอยทูลไดข้ทรุกหนทรุกแหลงและการทรงสภาพเปกนวกญญาณของพระเจข้า ซถึที่งไมลถทูกจทากอัด



โดยเชพรอชาตกและชนชาตกของศาสนายกว อยลางไรกกตาม นภีที่มภีแตลททาใหข้สภาซานเฮดรกนเดพอดดาลมาก
ยกที่งขถึรนจนแสดงปฏกกกรกยาแบบหมาจนตรอก

กจ 7:51-53 ทต่านคนชาตวิหลัวแขล็งใจดสืนั้อหซตถึง ทต่านทลันั้งหลายขลัดขวางพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
อยซต่เสมอ บรรพบสรสษของทต่านททาอยต่างไร ทต่านกล็ททาอยต่างนลันั้นดข้วย 52 มฟีใครบข้างในพวกศาสดา
พยากรณค์ซถึรื่งบรรพบสรสษของทต่านมวิไดข้ขต่มเหง และเขาไดข้ฆต่าบรรดาคนทฟีรื่พยากรณค์ถถึงการเสดล็จมา
ขององคค์ผซข้ชอบธรรม ซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายเปล็นผซข้ทรยศและผซข้ฆาตกรรมพระองคค์นลันั้นเสฟีย 53 คสือทต่าน
ทลันั้งหลายผซข้ทฟีรื่ไดข้รลับพระราชบลัญญลัตวิจากเหลต่าทซตสวรรคค์ แตต่หาไดข้ประพฤตวิตามพระราชบลัญญลัตวินลันั้น
ไมต่"

บอัดนภีรสเทเฟนกกปลลอยหมอัดตาย ความกลข้าหาญทภีที่ประกอบดข้วยพระวกญญาณของเขาเรกที่ม
ปรากฏชอัดเจน เขาเตพอนความจทาพวกคนทภีที่ขลมเหงเขาวลา เชลนเดภียวกอับทภีที่พวกบรรพบรุรรุษของพวกเขา
ไดข้ขลมเหงพวกศาสดาพยากรณรในสมอัยโบราณ พวกเขากกททาแบบเดภียวกอันในตอนนอัรน เขาเรภียกพวก
เขาวลา “ทลานคนชาตกหอัวแขกงใจดพรอหทูตถึง” นภีที่เทลากอับเขาเรภียกพวกเขาวลาเปกนคนเยลอหยกที่งและใจแขกง
กระดข้าง

สเทเฟนซถึที่งเปกนฝลายถทูกกลลาวหาบอัดนภีร ไดข้กลายเปกนผทูข้กลลาวหาสภาซานเฮดรกนบข้าง เขารทูข้วลา
พวกผทูข้มภีอทานาจแหลงอกสราเอลไดข้ปฏกบอัตกตลอพระเมสสกยาหรเหมพอนกอับทภีที่พวกพลอหมทูลไดข้ปฏกบอัตกตลอโย
เซฟและทภีที่ชาวฮภีบรทูไดข้ปฏกบอัตกตลอโมเสส ดอังนอัรน ความเศรข้าทภีที่ระคนกอับความโกรธของเขาจถึงพลรุลงขถึรน
กลายเปกนความเดพอดดาลตลอคนเหลลานอัรนทภีที่อยทูลตรงหนข้าเขา เชลนเดภียวกอับทภีที่พวกบรรพบรุรรุษของพวก
เขาไดข้เขลนฆลาพวกศาสดาพยากรณรทภีที่ไดข้พยากรณรถถึงการเสดกจมาของ “องครผทูข้ชอบธรรม” พวกเขา
กกไดข้ทรยศและปลงพระชนมรพระองครเชลนกอัน ในการทภีที่สเทเฟนกลลาวหาพวกผทูข้มภีอทานาจแหลง
อกสราเอลเชลนนอัรนวลาประหารชภีวกตพระเมสสกยาหร เขากกใชข้คทาพทูดทภีที่รรุนแรงกวลาทภีที่เปโตรใชข้ในกกจการ 
3:13 พวกเขาทภีที่เคารพพระราชบอัญญอัตกซถึที่งทรงประทานใหข้ผลานทางเหลลาททูตสวรรครบนภทูเขาซภีนายกก
ฝลาฝพนมอันเสภีย (ใหข้เราสอังเกตวลาพระเยซทูครกสตรทรงถทูกเรภียกวลาเปกน “องครผทูข้ชอบธรรม” พระองครทรง
เปกนเชลนนอัรนจรกงๆ ดทู 1 ยอหรน 2:1

กจ 7:54 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ยวินดลังนลันั้น กล็รซข้สถึกบาดใจ และขบเขฟีนั้ยวเคฟีนั้ยวฟลันเขข้าใสต่ส
เทเฟน พวกคนใหญลคนโตของยกวซถึที่งชอบอวดเบลงกก “รทูข้สถึกบาดใจ” นภีที่เปกนคทาเดภียวกอัน (ดกิอาปรกิโอ) 
ทภีที่ถทูกใชข้ตอนทภีที่เปโตรเทศนาตลอหนข้าสภาซานเฮดรกนในกกจการ 5:33 มอันสพที่อถถึงการฟข้องใจ ซถึที่งกลอใหข้



เกกดความโกรธและความเดพอดดาล วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่พวกเขา “ขบเขภีรยวเคภีรยวฟอัน” กกมภีความหมาย
ตรงตอัววลาพวกเขาขบเขภีรยวเคภีรยวฟอันใสลสเทเฟน พวกคนหนข้าซพที่อใจคดทภีที่แสรข้งททาตอัวชอบธรรมเหลลา
นภีร ไมลอาจเกกบงทาความเดพอดดาลไดข้อภีกตลอไปหลอังจากถทูกเผชกญหนข้าดข้วยความจรกง เหมพอนกอับพวก
สรุนอัขปลาทภีที่เตรภียมพรข้อมทภีที่จะขยทรา โทโสของพวกเขากกปรากฏชอัดเจน

กจ 7:55-56 ฝต่ายสเทเฟนประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ ไดข้เขมข้นดซสวรรคค์เหล็นสงต่า
ราศฟีของพระเจข้า และพระเยซซทรงยสืนอยซต่เบสืนั้องขวาพระหลัตถค์ของพระเจข้า 56 แลข้วทต่านไดข้กลต่าววต่า 
"ดซเถวิด ขข้าพเจข้าเหล็นทข้องฟข้าแหวกเปล็นชต่อง และบสตรมนสษยค์ยสืนอยซต่เบสืนั้องขวาพระหลัตถค์ของพระเจข้า"

เคลกดลอับของคทาพยานออันเปภีที่ยมดข้วยฤทธกธ เดชของสเทเฟนปรากฏตรงนภีร  เขา “ประกอบดข้วย
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” ขณะทภีที่ความตายของเขานอัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระเจข้ากกทรงอนรุญาตใหข้เขาไดข้
เหกนสวรรครทภีที่รอคอยเขาอยทูล เขาเหกนพระเยซทูทรงยพนอยทูลเบพรองขวาพระหอัตถรของพระเจข้า ถถึงแมข้วลาใน
ทภีที่อพที่นมภีเขภียนไวข้วลาพระเยซทูทรงประทอับนอัที่งอยทูลเบพรองขวาพระหอัตถรของพระเจข้า (มอัทธกว 26:64, มาระ
โก 16:19, กกจการ 2:24, เอเฟซอัส 1:20, โคโลสภี 3:1, ฮภีบรทู 1:3) แตลตรงนภีรพระองครทรงยพนอยทูล มภีคน
เสนอไวข้วลาสเทเฟนไดข้เปกนพยานตลอหนข้าคนเหลลานอัรนทภีที่จะเปกนเพชฌฆาตประหารชภีวกตเขาไดข้อยลาง
มภีพลอังและชอัดเจน พระเยซทูจถึงทรงยพนขถึรนดข้วยความนอับถพอ และอาจเพพที่อตข้อนรอับเขากลอับบข้านดข้วย วก
สรุทธกชนทอัรงหลายทภีที่จะกลอับบข้านบางครอัร งกกไดข้เหกนสงลาราศภีของพระเจข้าและจรุดหมายปลายทางทภีที่รอ
คอยพวกเขาอยทูล

กจ 7:57-58 แตต่เขาทลันั้งปวงรข้องเสฟียงดลังและอสดหซววิรื่งกรซกลันเขข้าไปยลังสเทเฟน 58 แลข้วขลับ
ไลต่ทต่านออกจากกรสงและเอาหวินขวข้าง ฝต่ายคนทฟีรื่เปล็นพยานปรลักปรทาสเทเฟนไดข้ฝากเสสืนั้อผข้าของตน
วางไวข้ทฟีรื่เทข้าของชายหนสต่มคนหนถึรื่งชสืรื่อเซาโล

สภาซานเฮดรกนเกกบอารมณรไวข้ไมลอยทูลแลข้ว ดข้วยความคลอั ที่งแคข้นพวกเขาเอามพออรุดหทูซถึที่งเปกน
สอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงการทภีที่พวกเขาไมลยอมฟอังคทาพทูดหมกที่นประมาทอภีกตลอไปแบบคนหนข้าซพที่อใจคด 
ดข้วยความเดพอดดาลพวกเขาจถึงโยนเขาออกไปนอกเมพองและเอาหกนขวข้างเขาจนตาย ไมลมภีการลง
คะแนนเสภียงแตลอยลางใด มภีแตลการลงมพอของฝทูงชนทภีที่โกรธแคข้น พวกเขากลายเปกนคนครุข้มคลอั ที่งไป
แลข้วจรกงๆ โทษของการพทูดหมกที่นประมาทคพอ การถทูกหกนขวข้างจนตาย กระนอัรนไมลมภีการลงมพอแบบ
เปกนทางการเลย พวกเขาแสดงปฏกกกรกยาแบบฝทูงชนทภีที่โกรธแคข้น คนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้กลลาวหาเขาอยลาง



ผกดๆกกไดข้รอับโอกาสในการเอาหกนขวข้างเขากลอน พวกเขาวางเสพรอผข้าของตนไวข้ทภีที่เทข้าของชายหนรุลม
คนหนถึที่งนามวลาเซาโล ผทูข้เปกนฟารกสภีหนรุลมทภีที่เฝข้าดทูเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรน

กจ 7:59-60 เขาจถึงเอาหวินขวข้างสเทเฟนเมสืรื่อกทาลลังอข้อนวอนพระเจข้าอยซต่วต่า "ขข้าแตต่พระ
เยซซเจข้า ขอทรงโปรดรลับจวิตววิญญาณของขข้าพระองคค์ดข้วย" 60 สเทเฟนกล็คสกเขต่าลงรข้องเสฟียงดลังวต่า 
"พระองคค์เจข้าขข้า ขอโปรดอยต่าทรงถสือโทษเขาเพราะบาปนฟีนั้" เมสืรื่อกลต่าวเชต่นนฟีนั้แลข้วกล็ลต่วงหลลับไป

ขณะทภีที่สเทเฟนไดข้กลายเปกนผทูข้พลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อคนแรก เขากกเอลยคทาพทูดสองประการทภีที่
เราควรหมายเหตรุไวข้ (1) เชลนเดภียวกอับพระเยซทู เขาฝากจกตวกญญาณของตนไวข้ก อับพระเจข้า (ดทู ลทูกา 
23:46) (2) นอกจากนภีร  ขณะทภีที่เขากทาลอังตาย เขาไดข้แสดงใหข้เหกนถถึงนทราใจแบบเดภียวกอับพระเยซทูใน
การไมลถพอโทษคนเหลลานอัรนทภีที่ขลมเหงเขา (ดทู ลทูกา 23:34) ไมลมภีการขทูลเอาคพนพวกศอัตรทูของเขาหรพอผทูก
ใจเจกบตลอคนเหลลานอัรน แตลเขากลอับอธกษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงยกโทษพวกเขาแทน

ขณะทภีที่เขามองเหกนพระเยซทูทรงยพนอยทูลในสวรรครเพพที่อตข้อนรอับการมาถถึงของเขา เขากกครุกเขลา
ลงนมอัสการอธกษฐานททูลตลอพระองคร วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่เขาลลวงหลอับไปนอัรนกกหมายถถึงการสกรนใจของ
เขา ขณะทภีที่พวกศอัตรทูของเขาเดพอดดาลและแสดงความรรุนแรงตลอเขาๆกลอับมภีสอันตกสรุขของพระเจข้า
ขณะทภีที่เขาลลวงหลอับไปในพระเยซทู

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 8: บททภีนึ่แปดของกกิจการ (1) นสาเสนอสอันื้นๆเกภีนึ่ยวกอับการขล่มเหงทภีนึ่กล่อ
ตอัวขนนื้นซนนึ่งเกกิดกอับครกิสตจอักรและการกระจอัดกระจายไปของครกิสตจอักรออันเปป็นผลทภีนึ่ตามมา (2) 
เนสืนื้อหาสล่วนทภีนึ่เหลสือของบทนภีนื้พทูดถนงการรอับใชท้ในดท้านประกาศขล่าวประเสรกิฐของฟภีลกิป

กจ 8:1 การทฟีรื่เขาฆต่าสเทเฟนเสฟียนลันั้นเซาโลกล็เหล็นชอบดข้วย คราวนลันั้นเกวิดการขต่มเหง
ครวิสตจลักรครลันั้งใหญต่ในกรสงเยรซซาเลล็ม และศวิษยค์ทลันั้งปวงนอกจากพวกอลัครทซตไดข้กระจลัดกระจายไป
ทลัรื่วแวต่นแควข้นยซเดฟียกลับสะมาเรฟีย การมภีสลวนรทูข้เหกนของเซาโลในการตายของสเทเฟนถทูกใหข้ราย
ละเอภียดเพกที่มเตกมตรงนภีร  เขาไมลเพภียงเฝข้าดทูเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนและถพอเสพรอผข้าของฝทูงชนทภีที่เปกนฆาตกร
เทลานอัรน แตลเขายอัง “เหกนชอบดข้วย” กอับการฆลาสเทเฟน การขลมเหงสเทเฟนไดข้ไตลระดอับไปสทูลการขลม
เหงครกสตจอักรอยลางรวดเรกว การขลมเหงครอัร งใหญล (เมะกะ) ททาใหข้ครกสตจอักรตข้องกระจอัดกระจายไป
ทอั ที่วแควข้นยทูเดภียและแควข้นสะมาเรภีย แผนการของซาตานกลอับยข้อนมาททาลายมอันเอง ขณะทภีที่มอันขลม
เหงครกสตจอักร พวกเขากกแคลไปเปกนพยานทภีที่อพที่นตลอ ไมลมภีบอกเหตรุผลไวข้วลาเพราะเหตรุใดพวกออัครททูต



จถึงยอังอยทูลตลอในกรรุงเยรทูซาเลกม มภีผทูข้คาดเดาวลาอาจเปกนเพราะคทาปรถึกษาของกามาลกเอล มอันอาจเปกน
ความกลข้าหาญของพวกเขา หรพอมอันอาจเปกนการรวมกอันของทอัรงสองอยลางกกไดข้ นอกจากนภีรความ
เปกนทภีที่นกยมชมชอบของพวกเขาซถึที่งเกกดจากของประทานในการรอักษาโรคทภีที่พวกเขามภีอยทู ลอาจชลวย
ใหข้พวกเขาไมลตข้องเจอกอับการตลอตข้านทภีที่รรุนแรงกวลาเดกม

กจ 8:2 ผซข้ทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้ากล็ฝลังศพสเทเฟนไวข้ แลข้วครทรื่าครวญอาลลัยถถึงทต่านอยต่าง
ยวิรื่ง กระนอัรน บรรดาผทูข้ทภีที่เกรงกลอัวพระเจท้า (นอัที่นคพอ ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า) ไดข้ฝอังศพสเทเฟน
และครทที่าครวญอาลอัยทลานยกที่งนอัก พวกยกวมภีประเพณภีในการรข้องไหข้ครทที่าครวญยกใหญลและตภีอกตอัวเอง
ในขบวนแหลงานศพ เหกนไดข้วลาพวกเขาททาเชลนนภีร ใหข้แกลสเทเฟน

กจ 8:3 ฝต่ายเซาโลพยายามททาลายครวิสตจลักร โดยเขข้าไปฉสดลากชายหญวิงจากทสก
บข้านทสกเรสือนเอาไปจทาไวข้ในคสก ขณะเดภียวกอัน เซาโลหนรุลมไดข้กลายเปกนสายลอับทภีที่ททางานใหข้ก อับ
ทางการของยกว คทาทภีที่แปลวลา ททาลาย (ลทูไมนอไม) มภีความหมายวลา ‘การกวาดลข้าง’ หรพอ ‘การททาใหข้
พกนาศ’ (ในกรณภีนภีรคพอ ครกสตจอักร) คทาทภีที่แปลวลา ฉสดลาก (ซทูโร) หมายถถึง ‘การลากตอัว’ ไปอยทู ลตลอหนข้า
ผทูข้พกพากษาหรพอไปยอังเรพอนจทา เหกนไดข้ชอัดวลาเซาโลมภีหมายคข้นเพพที่อเขข้าไปยอังบข้านเรพอนตลางๆของ
ครกสเตภียนยรุคตข้น จอับกรุมพวกเขา และลากตอัวพวกเขาไปขอังครุกไดข้โดยตรงเลย

กจ 8:4 ฉะนลันั้นฝต่ายศวิษยค์ทลันั้งหลายซถึรื่งกระจลัดกระจายไปกล็เทฟีรื่ยวประกาศพระวจนะ
นลันั้น ครกสตจอักรยรุคตข้นในและรอบๆกรรุงเยรทูซาเลกมจถึงหลบหนภีและกระจอัดกระจายไปในแควข้นยทูเดภีย
และแควข้นสะมาเรภีย (ขข้อ 1) และกกไปไกลถถึงเมพองออันทกโอก เมพองฟภีนกเซภีย และเกาะไซปรอัสดข้วย 
(กกจการ 11:19) แตลขณะทภีที่เขาเดกนทางไปนอัรน พวกเขากกประกาศขลาวประเสรกฐของพระเยซทูครกสตร 
แทนทภีที่จะททาใหข้กองไฟของครกสตจอักรยรุคตข้นมอดดอับลง พญามารกลอับททาใหข้มอันลรุกลามไปไกลยก ที่ง
ขถึรน เหมพอนกอับการพยายามเหยภียบยทที่าถลานทภีที่ครุอยทูลใหข้มอดลง มอันกลอับกระจอัดกระจายไปยกที่งกวลาเดกม 
แผนการของซาตานยข้อนกลอับมาททาลายตอัวมอันเอง

กจ 8:5 สต่วนฟฟีลวิปจถึงลงไปยลังเมสืองสะมาเรฟียและประกาศเรสืรื่องพระครวิสตค์ใหข้ชาว
เมสืองนลันั้นฟลัง เนพรอหาสลวนทภีที่เหลพอของบทนภีรนทาเสนอการรอับใชข้ของฟภีลกป มภีฟภีลกปสองคนถทูกเอลยถถึงใน
หนอังสพอขลาวประเสรกฐเลลมตลางๆและหนอังสพอกกจการ คนแรกคพอ ออัครททูตฟภีลกป อภีกคนคพอผทูข้ชลวย 
(กกจการ 6:5) และผทูข้ประกาศขลาวประเสรกฐฟภีลกป เทลาทภีที่เปกนไปไดข้ คนหลอังก ทาลอังถทูกพทูดถถึงตรงนภีร  (ขข้อ
สรรุปนอัรนกกอกงจากการทภีที่พวกออัครททูตอยทูลตลอในกรรุงเยรทูซาเลกม ณ เวลานอัรนตามทภีที่ขข้อ 1 ไดข้บอกไวข้)



ไมลวลาจะในกรณภีใด ฟภีลกปกกไปยอังเมพองสะมาเรภียและประกาศพระครกสตรทภีที่นอั ที่น (พระเยซทูเองกก
ทรงมภีการรอับใชข้ทภีที่เกกดผลในแควข้นสะมาเรภียนอัรนเมพที่อไมลกภีที่ปภีกลอน ถถึงแมข้วลาในกรณภีของพระองคร มอัน
อยทูลในบรกเวณสกคารรกกตาม) ไมลวลาจะดข้วยจงใจหรพอไมลรทูข้ตอัวกกตาม ฟภีลกปกกเรกที่มททาเพกที่มตามลทาดอับทภีที่
ก ทาหนดไวข้ในพระมหาบอัญชาซถึที่งมภีอยทู ลในกกจการ 1:8 ขณะทภีที่การขลมเหงทวภีความรรุนแรงยกที่งขถึรน ขลาว
ประเสรกฐกกแพรลสะพอัดจากกรรุงเยรทูซาเลกมไปทอั ที่วแควข้นยทูเดภียและตอนนภีรกกเขข้าไปในแควข้นสะมาเรภีย 
ดข้วย

กจ 8:6-8 ประชาชนกล็พรข้อมใจกลันฟลังถข้อยคทาทฟีรื่ฟฟีลวิปไดข้ประกาศ เพราะเขาไดข้ยวินทต่าน
พซด และไดข้เหล็นการอลัศจรรยค์ซถึรื่งทต่านไดข้กระททานลันั้น 7 ดข้วยวต่าผฟีโสโครกทฟีรื่สวิงอยซต่ในคนหลายคนไดข้พา
กลันรข้องดข้วยเสฟียงดลัง แลข้วออกมาจากคนเหลต่านลันั้น และคนทฟีรื่เปล็นโรคอลัมพาตกลับคนงต่อยกล็หายเปล็น
ปกตวิ 8 จถึงเกวิดความปลสืนั้มปฟีตวิอยต่างยวิรื่งในเมสืองนลันั้น

แควข้นสะมาเรภียปรากฏวลาเปกนพพรนทภีที่ๆเปกดรอับตลอขลาวประเสรกฐทภีเดภียว พวกเขา “พรข้อมใจกอัน
ฟอังถข้อยคทาทภีที่ฟภีลกปไดข้ประกาศ” เขากระททาการออัศจรรยรอภีกหลายประการทลามกลางคนเหลลานอัรน นภีที่
เปกนอภีกครอัร งทภีที่ของประทานเหลลานภีร เปกนสลวนหนถึที่งของของประทานชอั ที่วคราวของพระวกญญาณทภีที่ทรง
ประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่ยอังไมลมภีพระคอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบทูรณร

กจ 8:9-11 ยลังมฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่อซฟีโมนเคยททาเวทมนตรค์ในเมสืองนลันั้นมากต่อน และไดข้
ททาใหข้ชาวสะมาเรฟียพวิศวงหลงใหล เขายกตลัววต่าเปล็นผซข้ววิเศษ 10 ฝต่ายคนทลันั้งปวงทลันั้งผซข้นข้อยผซข้ใหญต่กล็
สนใจฟลังคนนลันั้น แลข้ววต่า "ชายคนนฟีนั้เปล็นมหวิทธวิฤทธวิธิ์ของพระเจข้า" 11 คนทลันั้งหลายนลับถสือเขา เพราะ
เขาไดข้ททาเวทมนตรค์ใหข้คนทลันั้งหลายพวิศวงหลงใหลมานานแลข้ว

ทภีที่นอัที่นฟภีลกปไดข้พบกอับชายคนหนถึที่งนามวลาซภีโมนผทูข้เปกนคนมภีเวทมนตรร เราไมลทราบชอัดเจนวลา
ชายผทูข้นภีรกระททาครุณไสยและมภีอทานาจของซาตานจรกงๆหรพอเปกนแคลสกบแปดมงกรุฎทภีที่หลอกลวงผทูข้คน
โดยใชลเลลหรกลตลางๆ คทาทภีที่แปลวลา เวทมนตรค์ (มาเกะอทูโอ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ‘magic’ 
มอันสามารถใชข้บรรยายตอัวเลพอกทอัรงสองอยลางดข้านบนไดข้ ตามประวอัตกศาสตรรแลข้ว การปฏกบอัตกทอัรงสอง
แบบนอัรนมภีรากเหงข้ามาจากบาบกโลนสมอัยโบราณในลอัทธกเวทมนตรรของโซโรออัสเตอรร (Zoroaster)

ไมลวลาในกรณภีใด ชายผทูข้นภีร กก “ไดข้ททาใหข้ชาวสะมาเรภียพกศวงหลงใหล” คทาทภีที่แปลวลา ททาใหข้
พวิศวงหลงใหล (เอป็กซกิสเตมกิ) มภีความหมายพพรนๆวลา ‘ททาใหข้ทถึที่ง’ ไมลมภีความหมายแฝงในเชกง



เวทมนตรรคาถาแตลอยลางใด แตลเพราะความสามารถของเขาในการททาใหข้ประชาชนทถึที่ง พวกเขาจถึง
ใหข้ความนลาเชพที่อถพอแกลเขา

กจ 8:12 แตต่เมสืรื่อฟฟีลวิปไดข้ประกาศเรสืรื่องอาณาจลักรของพระเจข้า และพระนามแหต่งพระ
เยซซครวิสตค์แลข้ว คนทลันั้งหลายกล็เชสืรื่อ และรลับบลัพตวิศมาทลันั้งชายและหญวิง แมข้กระนอัรน ประชาชนชาวสะ
มาเรภียกก“เชพที่อฟภีลกปซถึที่งประกาศเรพที่องอาณาจอักรของพระเจข้า และพระนามแหลงพระเยซทูครกสตร” ขลาว
สารของฟภีลกปเกภีที่ยวขข้องกอับอาณาจอักรของพระเจข้าสทาหรอับชาวสะมาเรภียซถึที่งกกเหมพอนกอับพวกยกวทภีที่
ก ทาลอังรอคอยการเสดกจมาของพระเมสสกยาหรและการมาถถึงของอาณาจอักรทภีที่ทรงสอัญญาไวข้ของ
พระองคร ฟภีลกปจถึงเรกที่มจากจรุดนอัรน จากนอัรนกกประกาศขลาวประเสรกฐแหลงความรอดในพระเยซทูครกสตร
แกลพวกเขา

หลอังจากรอับเชพที่อแลข้ว ชาวสะมาเรภียกก “รอับบอัพตกศมาทอัรงชายและหญกง”  คทาทภีที่แปลวลา รลับบลัพ
ตวิศมา (บอัพตกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘จรุลมลง’ เชลนเดภียวกอับทภีที่เปกนในทคุกกรณภีทภีที่มภีการรอับบอัพตกศ
มาในหนอังสพอกกจการ มอันเกกดขถึรนตามหลอังการรอับเชพที่อพระครกสตรเสมอ ลทาดอับกลอนหลอังทภีที่ความเชพที่อ
มากลอน จากนอัรนกกตามมาดข้วยการรอับบอัพตกศมาเปกนรทูปแบบของพระคอัมภภีรรใหมล ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา
ผทูข้ทภีที่จะรอับบอัพตกศมาไดข้นอัรนคพอ ชายและหญกง (นอัที่นคพอ คนทภีที่โตเปกนผทูข้ใหญลแลข้ว) นอัที่นไมลไดข้หมายความ
วลาหข้ามเดกกๆรอับบอัพตกศมาเดกดขาด อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถทูกสพที่ออยลางชอัดเจนกกคพอ ระดอับความเปกน
ผทูข้ใหญลทภีที่เพภียงพอทภีที่จะตข้อนรอับพระครกสตรเปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดไดข้ นอั ที่นจถึงตอัดทกรงเรพที่องการใหข้บอัพตกศ
มาแกลเดกกทารกออกไปเลย

กจ 8:13 ฝต่ายซฟีโมนเองจถึงเชสืรื่อดข้วย เมสืรื่อรลับบลัพตวิศมาแลข้วกล็อยซต่กลับฟฟีลวิปตต่อไป และ
ประหลาดใจทฟีรื่เหล็นการอลัศจรรยค์กลับหมายสทาคลัญตต่างๆซถึรื่งฟฟีลวิปไดข้กระททา หนถึที่งในปรกศนาของ
หนอังสพอกกจการกกคพอวลา ซภีโมนไดข้กลอับใจรอับเชพที่อจรกงๆหรพอเขาแคลออกปากรอับเชพที่อเฉยๆ พระคอัมภภีรร
ไมลไดข้ระบรุชอัดเจนวลาเขาเชสืนึ่อในสกที่งใด ถถึงแมข้วลาเขาไดข้รอับบอัพตกศมาหลอังจากกลลาวรอับเชพที่อแลข้วกกตาม 
อยลางไรกกตาม บรกบททภีที่ตามมาในขข้อ 18-24 กกดทูเหมพอนจะบลงชภีรวลาเขาไมลไดข้รอดจรกงๆ กระนอัรน เขากก
คอยตกดตามฟภีลกป โดยไดข้เหกนการออัศจรรยรตลางๆทภีที่ฟภีลกปไดข้กระททา

กจ 8:14-17 เมสืรื่อพวกอลัครทซตซถึรื่งอยซต่ในกรสงเยรซซาเลล็มไดข้ยวินวต่า ชาวสะมาเรฟียไดข้รลับพระ
วจนะของพระเจข้าแลข้ว จถึงใหข้เปโตรกลับยอหค์นไปหาเขา 15 ครลันั้นเปโตรกลับยอหค์นลงไปถถึงกล็
อธวิษฐานเผสืรื่อเขา เพสืรื่อใหข้เขาไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ 16 (ดข้วยวต่าพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ยลังไมต่ไดข้



เสดล็จลงมาสถวิตกลับผซข้ใด เปล็นแตต่เขาไดข้รลับบลัพตวิศมาในพระนามแหต่งพระเยซซเจข้าเทต่านลันั้น) 17 เปโตร 
กลับยอหค์นจถึงวางมสือบนเขา แลข้วเขาทลันั้งหลายกล็ไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์

พอไดข้รทูข้วลาชาวสะมาเรภียไดข้ “รอับพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว” บรรดาผทูข้นทาครกสตจอักรทภีที่เหลพอ
อยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกมไดข้สลงเปโตรและยอหรนไปเพพที่อทภีที่จะไดข้ขข้อมทูลมากอับตอัว นลาแปลกตรงทภีที่วลาเมพที่อ
ชาวสะมาเรภียไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว ไมลมภีการสทาแดงทภีที่มองเหกนไดข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
เหมพอนอยลางทภีที่เกกดขถึรนในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้าทรงสงวนสลวนทภีที่เปกนออัตโนมอัตก
ของประสบการณรแหลงความรอดไวข้เพพที่อจรุดประสงครหนถึที่งทภีที่ชอัดเจน ครกสตจอักรยรุคตข้นซถึที่งจนถถึงบอัดนภีร
เปกนยกวทอัรงหมด อาจมภีอคตกและความลทาเอภียงตลอชาวสะมาเรภียอยทูลเหมพอนคนอพที่นๆทภีที่เหลพอในศาสนา
ยกว ดอังนอัรน พระเจข้าจถึงทรงสงวนการสทาแดงทภีที่มองเหกนไดข้ของการรอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เอาไวข้จน
กวลาเปโตรและยอหรนไปถถึงทภีที่นอั ที่น พวกเขาจถึงไดข้เหกนพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เสดกจลงมากระทอั ที่งบน
ชาวสะมาเรภียทภีที่เชพที่อแลข้วดข้วย เหตรุการณรคลข้ายๆกอันจะเกกดขถึรนเมพที่อขลาวประเสรกฐไปถถึงคนตลางชาตกใน
กกจการ 10 ภายใตข้สถานการณรปกตกมากกวลา คนกกรอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ หลอังจากรอับเชพที่อพระ
ครกสตรแลข้ว ตรงนภีรมอันเกกดขถึรนไดข้เพราะการวางมพอของพวกออัครททูต อยลางไรกกตาม นภีที่ถพอวลาเปกนขข้อ
ยกเวข้นและไมลใชลเรพที่องปกตก ไมลมภีการเอลยถถึงเลยวลาการรอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ถทูกสทาแดงใหข้ปรากฏ
อยลางไรในตอนนอัรน

กจ 8:18-24 เมสืรื่อซฟีโมนเหล็นวต่า คนเหลต่านลันั้นไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ดข้วยการวางมสือ
ของอลัครทซต จถึงนทาเงวินมาใหข้อลัครทซต 19 และวต่า "ขอใหข้ขข้าพเจข้ามฟีฤทธวิธิ์อยต่างนฟีนั้ดข้วย เพสืรื่อวต่าเมสืรื่อ
ขข้าพเจข้าจะวางมสือบนผซข้ใด ผซข้นลันั้นจะไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์" 20 ฝต่ายเปโตรจถึงกลต่าวแกต่ซฟีโมนวต่า
"ใหข้เงวินของเจข้าพวินาศไปดข้วยกลันกลับเจข้าเถวิด เพราะเจข้าควิดวต่าจะซสืนั้อของประทานแหต่งพระเจข้าดข้วย
เงวินไดข้ 21 เจข้าไมต่มฟีสต่วนหรสือสต่วนแบต่งในการนฟีนั้เลย เพราะใจของเจข้าไมต่ซสืรื่อตรงในสายพระเนตร
ของพระเจข้า 22 เหตสฉะนลันั้น จงกลลับใจใหมต่จากการชลัรื่วรข้ายของเจข้านฟีนั้ และอธวิษฐานขอพระเจข้า
ชะรอยพระองคค์จะทรงโปรดยกความผวิดซถึรื่งเจข้าควิดในใจของเจข้า 23 ดข้วยเราเหล็นวต่าเจข้าจะตข้องรลับ
ความขมขสืรื่นและตวิดพลันธนะแหต่งความชลัรื่วชข้า" 24 ฝต่ายซฟีโมนจถึงตอบวต่า "ขอทต่านอธวิษฐานตต่อองคค์
พระผซข้เปล็นเจข้าเผสืรื่อขข้าพเจข้าดข้วย เพสืรื่อเหตสการณค์ทฟีรื่ทต่านไดข้กลต่าวแลข้วนลันั้นจะไมต่ไดข้อสบลัตวิแกต่ตลัวขข้าพเจข้าสลัก
อยต่างเดฟียว"

พอซภีโมนชาวสะมาเรภียไดข้เหกนฤทธกธ เดชออันชอัดเจนของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ จถึงเสนอเงกนใหข้
แกลเปโตรเพพที่อทภีที่จะซพรอฤทธกธ เดชดอังกลลาวดข้วยไดข้หรพอไมล ตรงนภีร เราไดข้เหกนธาตรุแทข้ของซภีโมน อยลาง



นข้อยทภีที่สรุด (1) ใจของเขากกไมลถทูกตข้องตลอพระเจข้า (2) อยลางแยลทภีที่สรุด เขากกยอังอยทูลใน “ความขมขพที่นและ
ตกดพอันธนะแหลงความชอั ที่วชข้า” มภีหมายเหตรุหลายประการตามมา คทาทภีที่แปลวลา ซสืรื่อตรง (เอะอทูธคุส) 
ไมลใชลคทาทภีที่ปกตกคพอ ‘ถทูกตข้อง’ ตรงนภีรมอันกลอับสพที่อความหมายวลา ‘ตรงแนลว’ นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลาใจ
ของซภีโมนนอัรนคดโกง นอกจากนภีร  ซภีโมนยอังมภีความขมขพที่นและ “ตกดพอันธนะแหลงความชอั ที่วชข้า” ดข้วย 
คทาทภีที่แปลวลา ความชลัรื่วชข้า (อาดกิเคภีย) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน ‘ความอธรรม’ เขาเปกนคนคดโกง 
ขมขพที่น และถทูกผทูกมอัดดข้วยความอธรรม ทางออกงลายๆทภีที่เปโตรเสนอแกลเขากกคพอ “จงกลอับใจใหมล
จากการชอั ที่วรข้ายของเจข้านภีร  และอธกษฐานขอพระเจข้าชะรอยพระองครจะทรงโปรดยกความผกดซถึที่งเจข้า
คกดในใจของเจข้า” นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลา ‘จงกลอับใจใหมลและขอการยกโทษจากพระเจข้า’

กจ 8:25 ครลันั้นพวกอลัครทซตเปล็นพยานและประกาศพระวจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
แลข้ว กล็กลลับไปยลังกรสงเยรซซาเลล็ม และไดข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐตามทางในหมซต่บข้านชาวสะมาเรฟีย
หลายแหต่ง เปโตรและยอหรนจถึงเปกนพยานและประกาศขลาวประเสรกฐในหลายหมทูลบข้านของชาวสะ
มาเรภียกลอนทภีที่จะกลอับไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม

กจ 8:26-30 แตต่ทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้สลัรื่งฟฟีลวิปวต่า "จงลสกขถึนั้นไปยลังทวิศใตข้
ตามทางทฟีรื่ลงไปจากกรสงเยรซซาเลล็มถถึงเมสืองกาซา ซถึรื่งเปล็นทางปต่าทราย" 27 ฝต่ายฟฟีลวิปกล็ลสกขถึนั้นไป 
และดซเถวิด มฟีชาวเอธวิโอเปฟียคนหนถึรื่งเปล็นขลันทฟี เปล็นขข้าราชการของพระนางคานดาสฟี พระราชวินฟีของ
ชาวเอธวิโอเปฟีย และเปล็นนายคลลังทรลัพยค์ทลันั้งหมดของพระราชวินฟีนลันั้น ไดข้มานมลัสการในกรสงเยรซซาเลล็ม
28 ขณะนลัรื่งรถมข้ากลลับไป ทต่านอต่านหนลังสสืออวิสยาหค์ศาสดาพยากรณค์อยซต่ 29 ฝต่ายพระววิญญาณตรลัส
สลัรื่งฟฟีลวิปวต่า "จงเขข้าไปใหข้ชวิดรถมข้านลันั้นเถวิด" 30 ฟฟีลวิปจถึงววิรื่งเขข้าไปใกลข้ และไดข้ยวินทต่านอต่านหนลังสสืออวิส
ยาหค์ศาสดาพยากรณค์ จถึงถามวต่า "ซถึรื่งทต่านอต่านนลันั้นทต่านเขข้าใจหรสือ"

หลอังจากนอัรน พระเจข้ากกทรงสอัที่งฟภีลกปผลานทางททูตสวรรครตนหนถึที่งใหข้เขาไปยอังทกศใตข้ตามทางทภีที่
ลงไปจากกรรุงเยรทูซาเลกมถถึงเมพองกาซา ในปลาทรายนอัรนเอง เขาไดข้พบกอับชายคนหนถึที่งทภีที่มภีสกทธกอทานาจ
มาก คพอขอันทภีของพระนางคานดาสภี พระราชกนภีของชาวเอธกโอเปภีย ซถึที่งเดกนทางกลอับจากการไป
นมอัสการทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม (จากการตกดตลอสอัมพอันธรกอันระหวลางซาโลมอนและพระราชกนภีแหลงเชบา 
ชาวเอธกโอเปภียจทานวนมากไดข้หอันมานอับถพอศาสนายกวและเดกนทางมายอังกรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อ
นมอัสการ)



ขณะทภีที่เขากทาลอังเดกนทางกลอับ ขอันทภีคนนภีร ไดข้หยรุดรถมข้าเพพที่อแวะพอักและอลานหนอังสพออกสยาหร 
พระวกญญาณของพระเจข้าจถึงกระตรุข้นฟภีลกปใหข้ไปพทูดก อับเขา ขณะทภีที่ฟภีลกปเขข้าไปหาชายผทูข้นภีร  เขากกไดข้ยกน
ขอันทภีผทูข้นภีร อลานออกเสภียงจากหนอังสพออกสยาหร ‘คทาถามในการเขข้าหา’ ทภีที่ฟภีลกปใชข้เพพที่อเปกดการสนทนา
ระหวลางพวกเขากกคพอ “ซถึที่งทลานอลานนอัรนทลานเขข้าใจหรพอ”

กจ 8:31-34 ขลันทฟีจถึงตอบวต่า "ถข้าไมต่มฟีใครอธวิบายใหข้ ทฟีรื่ไหนจะเขข้าใจไดข้" ทต่านจถึงเชวิญฟฟี
ลวิปขถึนั้นนลัรื่งรถกลับทต่าน 32 พระคลัมภฟีรค์ตอนทฟีรื่ทต่านอต่านอยซต่นลันั้นคสือขข้อเหลต่านฟีนั้ `เขาไดข้นทาทต่านเหมสือน
แกะทฟีรื่ถซกนทาไปฆต่า และเหมสือนลซกแกะทฟีรื่เปล็นใบข้อยซต่หนข้าผซข้ตลัดขนของมลันฉลันใด ทต่านกล็ไมต่ปรวิปากของ
ทต่านเลยฉลันนลันั้น 33 ในคราวทฟีรื่ทต่านถซกเหยฟียดลงนลันั้น ทต่านไมต่ไดข้รลับความยสตวิธรรมเสฟียเลย และผซข้ใด
เลต่าจะประกาศเกฟีรื่ยวกลับพงศค์พลันธสค์ของทต่าน เพราะวต่าชฟีววิตของทต่านตข้องถซกตลัดเสฟียจากแผต่นดวินโลก
แลข้ว' 34 ขลันทฟีจถึงถามฟฟีลวิปวต่า "ศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวอยต่างนลันั้นเลล็งถถึงผซข้ใด เลล็งถถึงตลัวทต่านเอง 
หรสือเลล็งถถึงผซข้อสืรื่น บอกขข้าพเจข้าเถวิด"

ชาวเอธกโอเปภียผทูข้นภีร ตอบกลอับไปวลาเขาไมลอาจเขข้าใจไดข้นอกเสภียจากมภีคนชลวยเขา จากนอัรนเขา
กกชวนฟภีลกปใหข้มาชลวยเหลพอเขา แนลนอนทภีที่พระวกญญาณของพระเจข้าทรงดลใจเขาใหข้อลานอกสยาหร 
53 ตรงนภีรมภีบอันทถึกไวข้วลาเขาอลานออกเสภียงใหข้ฟภีลกปฟอังจากอกสยาหร 53:7-8 ขอันทภีผทูข้นภีร ถามฟภีลกปวลา
ศาสดาพยากรณรผทูข้นภีรก ทาลอังกลลาวถถึงตอัวเขาเองหรพอกลลาวถถึงผทูข้อพที่น

กจ 8:35 ฝต่ายฟฟีลวิปจถึงเรวิรื่มเลต่าจลับตข้นกลต่าวตามพระคลัมภฟีรค์ขข้อนลันั้น ชฟีนั้แจงถถึงเรสืรื่องพระ
เยซซ ชลางเปกนโอกาสทองสทาหรอับนอักเทศนรจรกงๆ ฟภีลกปจถึงเรกที่มอธกบายทภีที่พระคอัมภภีรรขข้อนอัรน “ชภีรแจงถถึง
เรพที่องพระเยซทู”

กจ 8:36 ครลันั้นกทาลลังเดวินทางไปกล็มาถถึงทฟีรื่มฟีนทนั้าแหต่งหนถึรื่ง ขลันทฟีจถึงบอกวต่า "ดซเถวิด มฟีนทนั้า 
มฟีอะไรขลัดขข้องไมต่ใหข้ขข้าพเจข้ารลับบลัพตวิศมา" บอัพตกศมาในสมอัยพระคอัมภภีรรใหมลเปกนทภีที่เขข้าใจกอันโดย
ทอั ที่วไปวลาเปกนวกธภีหนถึที่งในการแสดงตอัววลาเปกนพวกเดภียวกอับกระแสหนถึที่งหรพออาจารยรสอนศาสนาคน
หนถึที่ง ดอังนอัรน ขอันทภีคนนภีรจถึงถามวลาเขาจะขอรอับบอัพตกศมาและประกาศตอัววลาเปกนพวกเดภียวกอับพระ
ครกสตรไดข้หรพอไมล นลาสอังเกตวลาขอันทภีผทูข้นภีร เดกนทางตลอไปและรอจนกวลาพวกเขามาถถึงสถานทภีที่แหลงหนถึที่ง
ทภีที่มภีนทร ามาก เขาเขข้าใจวลาบอัพตกศมาตข้องใชข้วกธภีจรุลมลงในนทรา หากเขาคกดวลามอันตข้องใชข้วกธภีประพรม  เขากก
คงขอใหข้ฟภีลกปประพรมนทราบนตอัวเขาจากกระตกกนทราทภีที่เขาตข้องมภีอยทูลแลข้วในการเดกนทางขข้ามทะเล



ทราย อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลามอันมกไดข้เปกนเชลนนอัรน นภีที่เปกนเพภียงหลอักฐานจากสภาพการณร
แวดลข้อมทภีที่แสดงวลาบอัพตกศมาใชข้วกธภีจรุลมลงในนทรา แตลมอันกกเปกนหลอักฐานทภีที่มภีพลอังมากๆ

กจ 8:37 และฟฟีลวิปจถึงตอบวต่า "ถข้าทต่านเตล็มใจเชสืรื่อทต่านกล็รลับไดข้" และขลันทฟีจถึงตอบวต่า 
"ขข้าพเจข้าเชสืรื่อวต่า พระเยซซครวิสตค์เปล็นพระบสตรของพระเจข้า" ฟภีลกปจถึงถามวลาเขาวางใจพระครกสตรใหข้
เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดจรกงๆหรพอไมล ขอันทภีผทูข้นภีร จถึงกลลาวยอมรอับวลา “ขข้าพเจข้าเชพที่อวลา พระเยซทูครกสตรเปกน
พระบรุตรของพระเจข้า” คทากลลาวรอับเชพที่อของเขาไมลเพภียงเผยใหข้เหกนถถึงความเขข้าใจทภีที่ชอัดเจนของเขา
เทลานอัรน แตลแสดงถถึงความเตกมใจของเขาทภีที่จะรอับเชพที่อพระครกสตรดข้วย

กจ 8:38-39 แลข้วทต่านจถึงสลัรื่งใหข้หยสดรถมข้า และคนทลันั้งสองลงไปในนทนั้าทลันั้งฟฟีลวิปกลับขลันทฟี ฟฟี
ลวิปกล็ใหข้ทต่านรลับบลัพตวิศมา 39 เมสืรื่อทต่านทลันั้งสองขถึนั้นจากนทนั้าแลข้ว พระววิญญาณขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
ทรงรลับฟฟีลวิปไปเสฟีย และขลันทฟีนลันั้นไมต่ไดข้เหล็นทต่านอฟีก จถึงเดวินทางตต่อไปดข้วยความยวินดฟี

นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่บอัพตกศมาในพระคอัมภภีรรใหมลถทูกนทาเสนอชอัดเจนหลอังจากการรอับเชพที่อพระ
ครกสตรแลข้ว ไมลเคยเลยทภีที่ลทาดอับกลอนหลอังจะถทูกสลอับกอัน ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา “คนทอัรงสองลงไปใน
นทรา” จากนอัรนพวกเขากก “ขถึรนจากนทรา” อภีกครอัร งทภีที่ถถึงแมข้จะเปกนแคลสภาพการณรแวดลข้อม แตลขข้ออนรุมาน
กกชอัดเจนและทรงพลอังวลาบอัพตกศมานอัรนใชข้วกธภีจรุลมลงในนทรา

พระวกญญาณของพระเจข้าจถึง “รอับฟภีลกปไปเสภีย” ไมลวลานภีที่จะเปกนการหอบเขาขถึรนไปอยลางนลา
ออัศจรรยรเหมพอนกรณภีของเอลภียาหรหรพอพระวกญญาณแคลทรงนทาเขาจากไป เราไมลทราบชอัดเจน 
อยลางไรกกตาม ไมลวลาในกรณภีใด “ขอันทภีนอัรนไมลไดข้เหกนทลานอภีก” กระนอัรนขอันทภีผทูข้นภีร กก “เดกนทางตลอไป
ดข้วยความยกนดภี” แนลนอนทภีที่มภีความชพที่นชมยกนดภีเมพที่อคนๆหนถึที่งไดข้พบพระครกสตรและไดข้รอับบอัพตกศมา
ตามพระคอัมภภีรรแลข้ว

กจ 8:40 แตต่มฟีผซข้ไดข้พบฟฟีลวิปทฟีรื่เมสืองอาโซทลัส และเมสืรื่อเดวินทางมา ทต่านไดข้ประกาศขต่าว
ประเสรวิฐในทสกเมสืองจนทต่านมาถถึงเมสืองซฟีซารฟียา หลอังจากนอัรน ฟภีลกปกกถทูกพบทภีที่เมพองอาโซทอัสซถึที่ง
เปกนคทากรภีกของชพที่อ ออัชโดด ซถึที่งเปกนเมพองหนถึที่งในแถบชายทะเลของฟภีลกสเตภีย เขาประกาศขลาว
ประเสรกฐตลอไปในแตลละเมพองชายทะเลเหลลานอัรนจนกระทอั ที่งเขาไปถถึงเมพองซภีซารภียา นอั ที่นอาจเปกน
เมพองเกกดของเขา หรพอเขาอาจไปตอัรงรกรากทภีที่นอั ที่นในเวลาตลอมากกไดข้ หลายปภีตลอมาในกกจการ 21:8 
เมพองซภีซารภียากกถทูกกลลาวถถึงวลาเปกนบข้านของเขา

*****



ภนำพรวมของกกิจกนำร 9: รท้อยละเจป็ดสกิบหท้าแรกของกกิจการ 9 (ขท้อ 1-31) พทูดถนงการกลอับใจ
รอับเชสืนึ่อและการรอับใชท้ตอนแรกๆของเซาโลแหล่งเมสืองทารร์ซอัส มอันเปป็นจคุดเปลภีนึ่ยนทภีนึ่สสาคอัญของ
หนอังสสือกกิจการอยล่างแทท้จรกิง ตอนกลางของกกิจการ 9 (17-31) นสาเสนอเหตคุการณร์ตล่างๆทภีนึ่เกกิดขนนื้น
หลอังจากการรอับเชสืนึ่อแลท้วของเซาโลกล่อนทภีนึ่เขาเขท้าสทูล่การรอับใชท้อยล่างเปป็นทางการในกกิจการ 13 นภีนึ่เปป็น
ครอันื้งแรกตอันื้งแตล่กกิจการ 5 ทภีนึ่จคุดสนใจวกกลอับมาทภีนึ่เปโตร ตอันื้งแตล่ชล่วงเสภีนื้ยวสคุดทท้ายของบททภีนึ่เกท้า (32-
43) ไปจนถนงสล่วนแรกของบททภีนึ่สกิบ เปโตรมภีสล่วนเกภีนึ่ยวขท้องในเหตคุการณร์ตล่างๆทภีนึ่เกกิดขนนื้นในสาม
เมสืองซนนึ่งเปป็นเมสืองชายฝอันึ่งของชาโรน ไดท้แกล่ เมสืองลกิดดา เมสืองยอัฟฟา และเมสืองซภีซารภียา 

กจ 9:1 ฝต่ายเซาโลยลังขซต่คทารามกลต่าววต่าจะฆต่าศวิษยค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าเสฟีย จถึงไป
หามหาปสโรหวิต เรพที่องเลลาทภีที่บรรยายคข้างไวข้ทภีที่การเสภียชภีวกตของสเทเฟนดทาเนกนตลอไป คทาทภีที่แปลวลา ยลัง 
(เอะตกิ) สพที่อวลาชลวงระยะเวลาหนถึที่งไดข้ผลานไปแลข้ว พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเวลาผลานไปนาน
เทลาไรตอัรงแตลการพลภีชภีพของสเทเฟน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาเวลาผลานไปพอักใหญลๆแลข้วจรกงๆ เซาโลยอังคง
 “ขทูลคทารามกลลาววลาจะฆลาศกษยรขององครพระผทูข้เปกนเจข้าเสภีย” ความเกรภีร ยวกราดทภีที่เขามภีตลอครกสตจอักรยรุค
ตข้นในตอนนอัรนเทภียบไดข้กอับการสลงเสภียงขทูลของมข้าศถึกทภีที่ทนไมลไหวแลข้วทภีที่จะพรุลงตรงเขข้าสทูลสมรภทูมก ยา
โคบไดข้พยากรณรไวข้วลา “ฝลายเบนยามกนจะลลาเหยพที่อเหมพอนสรุนอัขปลา” (ปฐมกาล 49:27) เหลนผทูข้นภีรของ
เบนยามกนกทาลอังททาใหข้คทาพยากรณรนอัรนสทาเรกจขณะทภีที่เขาขทูลคทารามดข้วยความเกลภียดชอังตลอเหลลาสาวก
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้า ในกกจการ 26:11 ลทูกาบอันทถึกในภายหลอังวลาเปาโลไดข้กลลาววลา “ขข้าพระองคร
โกรธเขายกที่งนอัก”

กจ 9:2 ขอหนลังสสือไปยลังธรรมศาลาในเมสืองดามลัสกลัส เพสืรื่อวต่าถข้าพบผซข้ใดถสือทางนลันั้น
ไมต่วต่าชายหรสือหญวิง จะไดข้จลับมลัดพามายลังกรสงเยรซซาเลล็ม

เซาโลจถึงไดข้ขอหนอังสพอ (ตรงตอัวคพอ จดหมายฝาก) จากมหาปรุโรหกตทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อไป
ใชข้กอับธรรมศาลาตลางๆทภีที่เมพองดามอัสกอัส จทูเลภียส ซภีซารรไดข้มอบอทานาจปกครองใหข้แกลมหาปรุโรหกต
และสภาซานเฮดรกนทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อใชข้ปกครองยกวในเมพองตลางๆ เซาโลจถึงขอหนอังสพอแนะนทา
ตอัวเพพที่อไปแสดงตลอพวกผทูข้นทายกวในเมพองดามอัสกอัส ซถึที่งใหข้เขามภีอทานาจทภีที่จะจอับกรุมครกสเตภียนคนใด
กกตามทภีที่เขาอาจพบทภีที่นอั ที่น สกทธกอทานาจทภีที่จะกระททาเชลนนอัรนไดข้กกถทูกมอบใหข้โดยโรมแลข้ว เซาโลเพภียง
แคลขอหนอังสพอเอกสารทภีที่รอับรองสกทธกอทานาจสลวนตอัวของเขาในเรพที่องดอังกลลาว



เมพองดามอัสกอัสเปกนเมพองโบราณแมข้กระทอั ที่งในสมอัยพระคอัมภภีรรใหมลกกตาม เปกนเมพองหลวง
ของประเทศซภีเรภียโดยตอัรงอยทูลหลางออกไป 150 ไมลรทางทกศตะวอันออกเฉภียงเหนพอของกรรุงเยรทูซาเลกม 
มภีนกคมชาวยกวกลรุลมใหญลอาศอัยอยทูลทภีที่นอัที่น ตลอมาเนโรไดข้เขลนฆลายกว 10,000 คนทภีที่นอัที่น ไมลตข้องสงสอัยเลย
วลาพวกผทูข้เชพที่อชาวยกวไดข้หนภีไปทภีที่นอั ที่นเพราะการขลมเหงในกรรุงเยรทูซาเลกม ซาอทูลก ทาลอังตามลลาคนเหลลานภีร
นภีที่เอง

ใหข้เราสอังเกตวลาพวกผทูข้เชพที่อยรุคตข้นๆถทูกบรรยายวลาเปกนพวกถพอ “ทางนอัรน” ในสมอัยตข้นๆของค
รกสตจอักร พวกเขาไดข้เรภียกตอัวเองวลาเปกนผทูข้มภีทางแหลงชภีวกต หรพอทางแหลงความรอด หรพอทางขององคร
พระผทูข้เปกนเจข้า และเปกนความจรกงทภีที่พระเยซทูตรอัสวลา “เราเปกนทางนอัรน” ในยอหรน 14:6 เซาโลไมลเพภียง
พยายามทภีที่จะขลมเหงและขอังครุกพวกผทูข้ชายทภีที่ถพอ “ทางนอัรน” เทลานอัรนแตลรวมถถึงพวกผทูข้หญกงดข้วย 
แผนการของเขากกคพอ การนทาตอัวคนเหลลานภีรกลอับไปทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อรอับการพกพากษาเพกที่มเตกม

กจ 9:3-4 เมสืรื่อเซาโลเดวินทางไปใกลข้จะถถึงเมสืองดามลัสกลัส ในทลันใดนลันั้นมฟีแสงสวต่างสต่อง
มาจากฟข้าลข้อมตลัวเขาไวข้รอบ 4 เซาโลจถึงลข้มลงถถึงดวินและไดข้ยวินพระสสรเสฟียงตรลัสแกต่เขาวต่า "เซาโล 
เซาโลเออ๋ย เจข้าขต่มเหงเราททาไม"

ขณะทภีที่เซาโลใกลข้ไปถถึงเมพองดามอัสกอัสในการเดกนทางของเขา (เหกนไดข้ชอัดวลาเขาเดกนไป) 
แสงจข้าจากฟข้าสวรรครกกสาดสลองรอบตอัวเขา คทาทภีที่แปลวลา สต่อง (เพะรกิออัสทรอัพโต) มภีความหมายวลา
แสงจข้าแสบตาเหมพอนกอับแสงออันทรงพลอังของฟข้าผลา เซาโลลข้มลงถถึงดกนและไดข้ยกนเสภียงหนถึที่งกลลาว
แกลเขาวลา “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขลมเหงเราททาไม” ในการขลมเหงครกสตจอักรยรุคตข้น  เซาโลกกก ทาลอัง
ขลมเหงพระเยซทูครกสตรอยทูล เพราะวลาครกสตจอักรในฝลายวกญญาณแลข้วคพอพระกายของพระครกสตร

กจ 9:5 เซาโลจถึงทซลถามวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์ทรงเปล็นผซข้ใด" องคค์พระผซข้
เปล็นเจข้าตรลัสวต่า "เราคสือเยซซ ทฟีรื่เจข้าขต่มเหง ซถึรื่งเจข้าถฟีบประตลักกล็ยากนลัก"

คทาถามทภีที่แสดงความหวาดกลอัวของเซาโลกกคพอ “พระองครเจข้าขข้า พระองครทรงเปกนผทูข้ใด” ถถึง
แมข้วลาเซาโลอาจยอังไมลเขข้าใจอยลางถลองแทข้ถถึงความเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้าของพระครกสตร แตลตอนนอัรน
บนถนนทภีที่ไปยอังเมพองดามอัสกอัสเขากกมภีโอกาสไดข้เหกนพระครกสตรในสภาพทภีที่ไดข้รอับสงลาราศภีแลข้วใน
พระกายทภีที่เปกนขถึรนแลข้วของพระองคร 1 โครกนธร 15:8 บลงบอกวลาเซาโลไดข้เหกนมากกวลาแคลแสงจข้า
แสบตา เขาไดข้เหกนพระเยซทูครกสตรในความโอลอลาตระการตาและสงลาราศภีของพระองคร ถถึงแมข้วลาตอน
นอัรนเขายอังไมลเขข้าใจอยลางถลองแทข้ถถึงความหมายทอัรงหมดของพระองครผทูข้ทภีที่เขาก ทาลอังเหกน แตลเขากกเขข้าใจ



ทอันทภีวลาพระองครทรงเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้า เปกนความจรกงทภีที่เมพที่อวอันหนถึที่งมนรุษยรทภีที่เปกนคนบาปถทูกชรุบ
ใหข้เปกนขถึรนตลอเบพรองพระพอักตรรพระครกสตรผทูข้ทรงไดข้รอับสงลาราศภีแลข้วเพพที่อรอับการพกพากษา เขลาทรุกเขลา
จะครุกกราบลงและลกรนทรุกลกรนจะกลลาวยอมรอับวลาพระเยซทูครกสตรทรงเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้า (ฟภีลกปปภี 
2:10) เซาโลมองออกทอันทภีถถึงความเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้าของพระองคร

คทาตอบของพระเยซทูนอัรนทอัรงเรภียบงลายและทรงพลอัง “เราคพอเยซทู ทภีที่เจข้าขลมเหง ซถึที่งเจข้าถภีบ
ประตอักกกยากนอัก" อภีกครอัร งทภีที่พระเยซทูตรอัสวลาการขลมเหงครกสตจอักรของเซาโลนอัรนเทภียบไดข้กอับการ
ขลมเหงพระองครเอง พระองครตรอัสอภีกวลาซถึที่งเขา “ถภีบประตอัก” กกยากนอัก นภีที่หมายถถึงสอัตวรใชข้งานใน
สมอัยนอัรน เหมพอนกอับวอัวตอัวหนถึที่งทภีที่ไมลยอมเดกนและไมลยอมใหข้ความรลวมมพอกอับคนทภีที่ขภีที่มอัน คนขภีที่กกจะมภี
ไมข้ออันหนถึที่งซถึที่งมภีปลายเปกนเหลกกหรพอทองเหลพองเพพที่อใชข้กระตรุข้นสอัตวรนอัรนใหข้เดกน หากเจข้าสอัตวรตอัวนอัรน
ยอังถภีบกลอับเพพที่อทข้าทาย บางครอัร งกกจะมภีประตอักปลายเหลกกหลายออันตกดไวข้ในตทาแหนลงเหมาะๆตรง
สลวนทข้ายของสอัตวรบนแกนทภีที่เชพที่อมระหวลางลข้อทอัรงสองของรถลาก เมพที่อเจข้าวอัวตอัวนอัรนถภีบมาขข้างหลอัง 
มอันกกจะโดนประตอักทกที่มเปกนแผลตรงขาซถึที่งททาใหข้มอันตข้องยอมเดกน พระเยซทูทรงเปรภียบเทภียบการ
ขลมเหงออันดพรอรอัรนของเซาโลทภีที่กระททาตลอพระองครวลาเปกนเหมพอนการออกแรงออันเปลลาประโยชนร 
การตลอสทูข้กอับองครพระผทูข้เปกนเจข้ากกยากนอัก

กจ 9:6 เซาโลกล็ตลัวสลัรื่นและรซข้สถึกประหลาดใจจถึงถามวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์
ประสงคค์จะใหข้ขข้าพระองคค์ททาอะไร" องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าตรลัสแกต่เขาวต่า "เจข้าจงลสกขถึนั้นเขข้าไปในเมสือง 
และเจข้าจะตข้องททาประการใดจะมฟีคนบอกใหข้รซข้ "

เซาโลตกใจกลอัวจนตอัวสอัที่น ดข้วยความออัศจรรยรใจเขาจถึงรข้องออกมาวลา “พระองครเจข้าขข้า 
พระองครประสงครจะใหข้ขข้าพระองครททาอะไร” ในชอั ที่วขณะนอัรน เซาโลมอบถวายหมดทอัรงตอัวแดลพระ
ครกสตรผทูข้ทรงคพนพระชนมรและไดข้รอับสงลาราศภีแลข้ว นภีที่ไมลเพภียงสพที่อถถึงการไวข้วางใจในพระครกสตรของ
เซาโลเทลานอัรน แตลเขายอังยอมจทานนตลอความเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้าของพระเยซทูครกสตรดข้วย เขาไมล
เพภียงวางใจพระองครเทลานอัรน แตลเขายอังเตกมใจทภีที่จะททาสกที่งใดกกตามทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงประสงคร
ดข้วย เซาโลไดข้เรภียนรทูข้ถถึงความยทาเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้าในทอันทภี ในการททาเชลนนอัรน เขากกถวายหมด
ทอัรงตอัวแดลพระครกสตร และวางใจพระองครอยลางเตกมเปภีที่ยมดข้วย ในการกลอับใจรอับเชพที่อแบบปกตก
ธรรมดามากกวลา จะมภีชลวงเวลาคอั ที่นกลางระหวลางการรอับพระครกสตรเปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดกอับการ
ยอมจทานนตลอการเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้าของพระองครและการยอมเชพที่อฟอังอยลางสรุดจกตสรุดใจ ใน
กรณภีของเซาโล มอันเกกดขถึรนทอัรงหมดในทอันทภี เขาไดข้เหกนพระครกสตรผทูข้ทรงเปกนขถึรนจากตายแลข้วในสงลา



ราศภีของพระองคร นอั ที่นคพอทอัรงหมดทภีที่จทาเปกน เขายอมถวายหมดทอัรงตอัว และวางใจพระองครอยลางสรุดจกต
สรุดใจ พระเยซทูจถึงทรงบอัญชาใหข้เขาเดกนทางตลอไปเขข้าไปในเมพองดามอัสกอัสและรอคทาสอัที่งเพกที่มเตกม

กจ 9:7 คนทลันั้งหลายทฟีรื่เดวินทางไปดข้วยกลันกล็ยสืนนวิรื่งพซดไมต่ออก ไดข้ยวินพระสสรเสฟียงนลันั้น
แตต่ไมต่เหล็นใคร

เซาโลไมลไดข้เดกนทางโดยลทาพอัง เขามภีผทูข้ชลวยและเหลลาผทูข้ตกดตามเดกนทางไปกอับเขาดข้วย ซถึที่ง
แนลใจไดข้วลาเพพที่อใหข้ความชลวยเหลพอในการจอับกรุมเหลลาครกสเตภียนและนทาพวกเขากลอับมายอังกรรุง
เยรทูซาเลกม เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีร ไดข้ยกน “เสภียงๆหนถึที่ง” แตลไมลเหกนทอัรงแสงสวลางและพระเยซทูใน
สภาพทภีที่ไดข้รอับสงลาราศภีแลข้ว คทาทภีที่แปลเปกน ไมต่เหล็นใคร (เมเดะอกิส) แปลไดข้ดข้วยวลา ‘ไมลมภีสกที่งใด’ 
แนลนอนวลาผทูข้รลวมเดกนทางไปกอับเซาโลไมลเหกนใครเลยและอาจไมลเหกนอะไรเลยดข้วย ถถึงแมข้วลาเซาโล
ลข้มลงถถึงดกนดข้วยความกลอัวยกที่งนอัก แตลคนเหลลานอัรนกลอับไมลลข้มลงและเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไมลเหกน
อะไรเลยดข้วย แตลพวกเขากกพทูดไมลออก เพลงสดรุดภี 29 บรรยายถถึงพระสรุรเสภียงของพระเจข้าวลาเปกน
เหมพอนกอับฟข้ารข้อง ถถึงแมข้ไมลมภีการเอลยถถึงเรพที่องนภีร เลยในบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการกลอับใจเชพที่อของเซาโล แตล
อาจเปกนไดข้วลาพวกผทูข้ตกดตามของเขาไดข้ยกนพระสรุรเสภียงขององครพระผทูข้เปกนเจข้าเหมพอนเปกนเสภียง
ฟข้ารข้อง

กจ 9:8 ฝต่ายเซาโลไดข้ลสกขถึนั้นจากพสืนั้นดวิน เมสืรื่อลสืมตาแลข้วกล็มองอะไรไมต่เหล็น เขาจถึง
จซงมสือทต่านไปยลังเมสืองดามลัสกลัส

เมพที่อเซาโลลรุกขถึรนจากดกนและลพมตาขถึรน เขากกรทูข้ตอัววลาตอนนภีร เขาตาบอดแลข้ว การไดข้เหกนพระ
ครกสตรผทูข้ทรงรอับสงลาราศภีแลข้วซถึที่งเปกนผทูข้ทภีที่เขาขลมเหงกกททาใหข้เขาตาบอด เราไมลควรลพมวลาในชลวง
บอัรนปลายชภีวกตเปาโลประสบปอัญหาเกภีที่ยวกอับสายตาอยลางมาก ปอัญหาเกภีที่ยวกอับสายตาของเขานลาจะ
เรกที่มตข้นขถึรนพรข้อมกอับการทภีที่เขามองไมลเหกนระหวลางทางไปยอังเมพองดามอัสกอัสตอนนอัรน พระเจข้าอาจ
ทรงยอมใหข้ความเจกบปลวยนภีร เปกนเครพที่องเตพอนใจเขาตลอด (1) วลาเขาไดข้ขลมเหงครกสตจอักรของ
พระเจข้าและเขาจถึงเปกนคนบาปตอัวเอข้ และ (2) เขาไดข้เหกนพระครกสตรผทูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรในสงลา
ราศภีแลข้ว หากเปกนเชลนนอัรน แมข้แตลความอลอนแอของเขากกเปกนเครพที่องเตพอนใจเขาตลอดถถึงพระองครผทูข้
ทภีที่เขาปรนนกบอัตกและเขาเปกนของผทูข้ใด ความอลอนแอทภีที่ถทูกเอลยถถึงใน 2 โครกนธร 12 ทภีที่เขาททูลขอองคร
พระผทูข้เปกนเจข้าถถึงสามครอัร ง อาจมภีจรุดเรกที่มตข้นจากตรงนภีรกกไดข้



กจ 9:9 ตาทต่านกล็มสืดมลัวไปถถึงสามวลันและทต่านมวิไดข้กวินหรสือดสืรื่มอะไรเลย เซาโลจถึง
มองไมลเหกนและไมลไดข้รอับประทานอะไรถถึงสามวอัน พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเขาจงใจอดอาหาร
หรพอเขากลอัวจนกกนอะไรไมลลงกอันแนล อยลางไรกกตาม ไมลวลาในกรณภีใด พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เวลาเขา
คกดทบทวนและซถึมซอับสกที่งทภีที่ไดข้เกกดขถึรนกอับเขา แนลนอนทภีที่เขาไดข้มภีเวลาคกดทบทวนถถึงความชอั ที่วชข้าและ
ความเปลลาประโยชนรของการขลมเหงครกสตจอักรของพระเจข้า ทภีที่สทาคอัญยกที่งไปกวลานอัรนกกคพอ เซาโลเรกที่ม
ทภีที่จะคกดทบทวนถถึงพระครกสตรผทูข้ทรงพระชนมรแลข้วผทูข้ทภีที่เขาไดข้เหกน ยอมจทานนตลอ และวางใจแลข้ว 
แนลนอนทภีที่ชลวงเวลาสามวอันนภีรคงเปกนจรุดเปลภีที่ยนสทาคอัญในชภีวกตของเขา เขาผทูข้เปกนผทูข้ขลมเหงกทาลอังจะ
กลายเปกนผทูข้ถทูกขลมเหงแลข้ว ทอัรงหมดทภีที่เขาไดข้เกลภียดชอังและตลอสทูข้ดข้วยบอัดนภีร ไดข้กลายเปกนสกที่งทภีที่ถทูกสทาแดง
อยลางทรงพลอังตลอเขาแลข้ววลาเปกนความจรกง การกลลาววลาบอัดนภีร เขาเปกนผทูข้ถทูกสรข้างใหมลแลข้วในพระ
ครกสตรกกไมลใชลการกลลาวเกกนจรกงนอัก มอันคงเปกนชลวงเวลาแหลงการคข้นหาจกตวกญญาณในฝลายวกญญาณ
และความคกดจรกงๆ

กจ 9:10-12 ในเมสืองดามลัสกลัสมฟีศวิษยค์คนหนถึรื่งชสืรื่ออานาเนฟีย องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ตรลัสกลับ
ผซข้นลันั้นโดยนวิมวิตวต่า "อานาเนฟียเออ๋ย" อานาเนฟียจถึงทซลตอบวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า ดซเถวิด ขข้าพระองคค์อยซต่ทฟีรื่
นฟีรื่" 11 องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าจถึงตรลัสกลับเขาวต่า "จงลสกขถึนั้น ไปทฟีรื่ถนนทฟีรื่เรฟียกวต่าถนนตรง ถามหาชายคน
หนถึรื่งชสืรื่อเซาโลชาวเมสืองทารค์ซลัสอยซต่ในบข้านของยซดาส เพราะดซเถวิด เขากทาลลังอธวิษฐานอยซต่ 12 และใน
นวิมวิตเขาไดข้เหล็นคนหนถึรื่งชสืรื่ออานาเนฟียเขข้ามาวางมสือบนเขา เพสืรื่อเขาจะเหล็นไดข้อฟีก"

ครกสเตภียนยกวคนหนถึที่งนามวลาอานาเนภียอาศอัยอยทูลในเมพองดามอัสกอัส ในนกมกตหนถึที่ง องครพระผทูข้
เปกนเจข้าทรงบอัญชาเขาใหข้ลรุกขถึรน (ซถึที่งสพที่อวลามอันอาจเปกนเวลากลางคพน) องครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงใหข้คทา
สอัที่งทภีที่เฉพาะเจาะจงแกลเขาวลาตข้องไปทภีที่ไหน เขาตข้องไปยอังถนนทภีที่เรภียกวลาถนนตรง ระบบถนน
หนทางในเมพองของตะวอันออกกลางสมอัยโบราณมอักเปกนเสข้นทางทภีที่คดเคภีรยวเปกนใยแมงมรุม อยลางไร
กกตาม ในเมพองดามอัสกอัส ถนนกวข้างเสข้นหนถึที่งไดข้ถทูกสทารวจจากประตทูดข้านตะวอันตกไปยอังประตทูดข้าน
ตะวอันออกของเมพองนภีร  มอันตรงเหมพอนกอับลทูกธนทูเลย (ตอัวผทูข้เขภียนเคยพบกอับชาวซภีเรภียคนหนถึที่งจาก
เมพองดามอัสกอัสซถึที่งเคยใชข้ชภีวกตอยทูลบนถนนเสข้นเดภียวกอันนภีรซถึที่งยอังคงอยทูลจนถถึงทรุกวอันนภีร )

จากนอัรนอานาเนภียตข้องไปถามหาบข้านของยทูดาส เหกนไดข้ชอัดวลาเขาเปกนชายชาวยกวทภีที่เซาโลถทูก
พาไปยอังบข้านของเขาหรพอเซาโลไดข้วางแผนไวข้แลข้ววลาจะไปพอักบข้านของเขาเมพที่อไปถถึงยอังเมพอง
ดามอัสกอัส อานาเนภียถทูกแจข้งใหข้ทราบวลาเซาโลแหลงเมพองทารรซอัสกทาลอังอธกษฐานอยทูลทภีที่นอัที่น องครพระผทูข้



เปกนเจข้าทรงสอัที่งอานาเนภียเพกที่มอภีกวลา “ในนกมกตเขา (เซาโล)ไดข้เหกนคนหนถึที่งชพที่ออานาเนภียเขข้ามาวางมพอ
บนเขา เพพที่อเขาจะเหกนไดข้อภีก”

กจ 9:13-14 แตต่อานาเนฟียทซลตอบวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ไดข้ยวินหลายคนพซดถถึง
คนนลันั้นวต่า เขาไดข้ททารข้ายววิสสทธวิชนของพระองคค์ในกรสงเยรซซาเลล็มมาก 14 และในทฟีรื่นฟีรื่เขาไดข้อทานาจ
มาจากพวกปสโรหวิตใหญต่ ใหข้ผซกมลัดคนทลันั้งปวงทฟีรื่รข้องออกพระนามของพระองคค์"

อานาเนภียผทูข้นลาสงสารคอัดคข้านองครพระผทูข้เปกนเจข้าเกภีที่ยวกอับชพที่อเสภียงของเซาโลทภีที่เขาไดข้ยกนมา 
เขาทราบดภีถถึงจรุดประสงครในการเดกนทางครอัร งนภีร ของเซาโลมายอังเมพองดามอัสกอัสและเซาโลกกไดข้รอับ
สกทธกอทานาจในการจอับกรุมคนทอัรงปวงทภีที่ออกพระนามพระครกสตร ภาพเปรภียบในปอัจจรุบอันกกคงเหมพอน
กอับยกวคนหนถึที่งในนาซภีเยอรมอันทภีที่ถทูกสอัที่งใหข้ไปตามหาไฮนรรกช ฮกมมรเลอรร (Heinrich Himmler) และ
แสดงตอัววลาตนเปกนยกว เหกนไดข้ชอัดวลาอานาเนภียหวาดกลอัวจรกงๆ

กจ 9:15-16 ฝต่ายองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ตรลัสกลับทต่านวต่า "จงไปเถวิด เพราะวต่าคนนลันั้นเปล็น
ภาชนะทฟีรื่เราไดข้เลสือกสรรไวข้ สทาหรลับจะนทานามของเราไปยลังประชาชาตวิ กษลัตรวิยค์และชนชาตวิ
อวิสราเอล 16 เพราะวต่าเราจะสทาแดงใหข้เขาเหล็นวต่า เขาจะตข้องทนทสกขค์ลทาบากมากเทต่าใดเพราะนาม
ของเรา"

คทาตอบของพระเยซทูทภีที่ทรงมภีตลออานาเนภียนอัรนบอกอะไรเราหลายอยลาง พระองครตรอัสบอกอา
นาเนภียวลาเซาโลเปกน “ภาชนะทภีที่เราไดข้เลพอกสรรไวข้” ภาพประกอบหนถึที่งทภีที่แสดงถถึงหลอักการเรพที่อง
การทรงเลพอกไดข้ถทูกพบตรงนภีร  พระเยซทูไดข้ทรงเลพอกเซาโลแลข้วกลอนทภีที่เซาโลไดข้เลพอกพระเยซทูเสภียอภีก
คทาทภีที่แปลวลา ไดข้เลสือกสรรไวข้ (เอป็คลอเก) เปกนคทาครุณศอัพทรทภีที่เชพที่อมโยงกอับคทากรกยา เอป็คเละกอไม ซถึที่ง
แปลวลา ‘เลพอก’ หรพอ ‘เลพอกสรร’ อยลางไรกกตาม มภีเรพที่องทภีที่เราตข้องระวอังไวข้ดข้วยเชลนกอัน การทรงเลพอก
โดยหลอักแลข้วคพอการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกคนกลคุล่มหนนนึ่งไวข้เพพที่อพระองครเอง เชลน ชนชาตกอกสราเอล
ในออับราฮอัมหรพอครกสตจอักรในพระครกสตร พระคอัมภภีรรไมลไดข้ใหข้ความสทาคอัญกอับการทรงเลพอกบรุคคล
มากเทลากอับการทรงเลพอกคนเปป็นหมทูล่คณะ ถถึงแมข้วลาพระเจข้าทรงเลพอกเซาโลไวข้เพพที่อพระประสงคร
ของพระองครจรกงๆ แตลการทรงเลพอกโดยทอั ที่วไปกกหมายถถึงพระกายของพระครกสตรโดยรวมทอัรงหมด 
หากกลลาวในแงลบรุคคลแลข้ว ผทูข้ใดกกตามทภีที่ตข้องการมากกมาไดข้และกลายเปกนสลวนหนถึที่งของพระกายนอัรน
โดยทางความเชพที่อในพระครกสตร



พระเยซทูตรอัสถถึงเซาโลวลาเปกน “ภาชนะทภีที่เราไดข้เลพอกสรรไวข้” กษอัตรกยรกกมภีสกทธกธ เลพอกภาชนะ
ทภีที่ดภีทภีที่สรุดซถึที่งเปกนทองคทาหรพอเงกน ในเวลาตลอมาเปาโลจะเขภียนอยลางถลอมใจวลาพระเจข้าไดข้ทรง
ประทานทรอัพยรสมบอัตกแหลงความรอดและการรอับใชข้ของเขาใหข้แกลเขาใน “ภาชนะดกน” (2 โครกนธร 
4:7) แนลนอนทภีที่เปาโลกทาลอังพทูดถถึงรลางกายของตอัวเอง กระนอัรน พระเจข้ากกทรงเหกนเขาเปกนเหมพอน
ภาชนะทภีที่พระองครทรงเลพอกไวข้ เราไดข้เหกนถถึงพระครุณของพระเจข้าในการทภีที่พระองครทรงเลพอกคนทภีที่
ชอั ที่วชข้าอยลางเซาโลผทูข้ขลมเหง อยลางไรกกตาม จากอภีกมรุมมองหนถึที่ง พระเจข้ากกทรงเลพอกชายคนหนถึที่งทภีที่ไมล
เพภียงแสดงใหข้เหกนถถึงอรุปนกสอัยออันยกที่งใหญลทอัรงในดข้านศภีลธรรมและความจรกงจอังของเขาเทลานอัรน แตลยอัง
เปกนผทูข้ทภีที่ไดข้รอับการศถึกษาและฝถึกฝนดข้านศาสนศาสตรรมาเปกนอยลางดภีสทาหรอับการรอับใชข้ทภีที่รออยทูลเบพรอง
หนข้า (สถานการณรทภีที่คลข้ายๆกอันกกคงเปกนกรณภีของโมเสส) พระเจข้าไมลเพภียงทรงเลพอกเซาโลเทลานอัรน 
แตลยอังทรงฝถึกฝนเขามาตลอดเพพที่องานรอับใชข้ทภีที่เขาจะกระททาในไมลชข้า นภีที่เปกนบทเรภียนสทาหรอับเราทภีที่เรา
จะฝถึกฝนลทูกๆของเราเพพที่อทภีที่วลาพวกเขาจะไดข้เปกนภาชนะทภีที่เหมาะสมสทาหรอับการใชข้งานของพระเจข้า
ตามพระประสงครของพระองคร ถถึงแมข้เราแทบไมลทราบอะไรเลยเกภีที่ยวกอับบกดามารดาของเซาโล แตล
ในฐานะเปกนยกวทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า พวกเขากกททาหนข้าทภีที่ไดข้อยลางดภีเยภีที่ยมในการฝถึกฝนอรุปนกสอัยและ
การดทาเนกนตามทางของพระเจข้าใหข้แกลเซาโล

พระเจข้าทรงเปกดเผยแกลอานาเนภียวลา เซาโลผทูข้นภีร ในไมลชข้าจะนทาพระนามของพระองคร (1) ไป
ยอังพวกคนตลางชาตก (2) กษอัตรกยรทอัรงหลาย และ (3) ประชาชนชาวยกว การรอับใชข้ในเวลาตลอมาของ
เซาโลดทาเนกนตามแบบแผนนภีร เปบ๊ะๆซถึที่งรวมถถึงกษอัตรกยรยกวหลายองคร และพวกผทูข้นทาของโรมดข้วย หาก
ไมลนอับรวมซภีซารรดข้วย บางทภีเขาอาจเปกนมกชชอันนารภีและนอักนทาวกญญาณทภีที่ยก ที่งใหญลทภีที่สรุดตลอดกาล 
การรอับใชข้ของเขาไมลเพภียงไปถถึงพวกยกวกลอนเทลานอัรน แตลยอังมภีไปถถึงพวกคนตลางชาตกทภีที่เขาเดกนทางไป
ทอั ที่วดข้วย

พระเยซทูยอังตรอัสแกลอานาเนภียอภีกวลา พระองครจะทรงแสดงใหข้เซาโลเหกนวลาเขาจะตข้องทน
ทรุกขรลทาบากมากเทลาใดเพราะเหกนแกลพระนามของพระองคร เปกนความจรกงทภีที่การรอับใชข้ของเซาโล
เตกมไปดข้วยความทรุกขรยากลทาบากยกที่งนอัก การทนทรุกขรของเปาโลในอภีกหลายปภีนอับจากนภีร ไมลไดข้
เปกนการตภีสอนเพราะการทภีที่เขาขลมเหงครกสเตภียนมากลอน แตลเพพที่อทภีที่เขาจะไดข้เขข้าใจถถึงความทรุกขร
ลทาบากทภีที่เกกดขถึรนจากการไดข้อยทูลทอัรงสองฝอัที่งมาแลข้ว นอัที่นคพอ การเปกนผทูข้ขลมเหงและเปกนผทูข้ทภีที่ถทูกขลมเหง

กจ 9:17 แลข้วอานาเนฟียกล็ไป และเขข้าไปในบข้านวางมสือบนเซาโลกลต่าววต่า "พฟีรื่เซาโล
เออ๋ย องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าคสือพระเยซซ ไดข้ทรงปรากฏแกต่ทต่านกลางทางทฟีรื่ทต่านมานลันั้น ไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้า



มาเพสืรื่อทต่านจะเหล็นไดข้อฟีก และเพสืรื่อทต่านจะประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์" อานาเนภียผทูข้เปกน
สาวกทภีที่หวาดกลอัวรทูข้สถึกใจสงบอยลางเหกนไดข้ชอัดหลอังจากไดข้ฟอังคทาบรรยายขององครพระผทูข้เปกนเจข้าเกภีที่ยว
กอับการรอับใชข้ทภีที่จะเกกดขถึรนของเซาโล ใหข้เราสอังเกตวลาพอเขาไดข้พบกอับเซาโลแลข้ว เขากกเรภียกเซาโลวลา
“พภีที่เซาโลเออ๋ย” ศอัตรทูของเขาไดข้กลายมาเปกนพภีที่นข้องในพระครกสตรของเขาแลข้ว เหกนไดข้ชอัดว ลาองครพระ
ผทูข้เปกนเจข้าไดข้ทรงแจข้งใหข้อานาเนภียทราบถถึงรายละเอภียดเพก ที่มเตกมเกภีที่ยวกอับการทภีที่เซาโลไดข้พบกอับ
พระองครระหวลางทางมายอังเมพองดามอัสกอัสดข้วย เขาบอกเซาโลวลาพระเยซทูไดข้ทรงใชข้เขามา (1) เพพที่อทภีที่
เซาโลจะมองเหกนไดข้อภีกและ (2) เพพที่อทภีที่เขาจะประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ

เราควรหมายเหตรุไวข้วลาไมลมภีบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการทภีที่เซาโลพทูดภาษาแปลกๆเลยหลอังจาก
ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  ตรงขข้ามกอับขข้อสอันนกษฐานของพวกคารกสมาตกกและพวกเพกน
เทคอสตร ผทูข้เชพที่อทอัรงหลายไมลไดข้พทูดภาษาแปลกๆเปกนกกจวอัตรหลอังจากประกอบดข้วยพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ แลข้วในหนอังสพอกกจการ ในทางตรงกอันขข้าม ตอัวอยลางสลวนใหญลของการทภีที่ผทูข้เชพที่อทอัรงหลาย
ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ตามทภีที่มภีบอันทถึกไวข้ในพระคอัมภภีรรใหมลไมลมภีบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการ
สทาแดงเปกนการพทูดภาษาแปลกๆเลย ออันทภีที่จรกงแลข้ว มภีการพทูดภาษาแปลกๆเพภียงสามครอัร งตามทภีที่มภี
บอันทถึกไวข้ในพระคอัมภภีรรซถึที่งเชพที่อมโยงกอับการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  ผลลอัพธรของการทภีที่
เซาโลประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ถทูกพทูดถถึงในขข้อ 22 ทภีที่เขาไดข้รอับฤทธกธ เดชในการเทศนา
ครอัร งใหมลของตน

เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวลาเซาโลไดข้รอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ กลอนทภีที่เขารอับบอัพตกศมา นภีที่เปกน
ขข้อหอักลข้างทภีที่ไดข้ผลสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่สอนวลาบอัพตกศมาเปกนสลวนหนถึที่งของความรอดของคนๆ
หนถึที่ง การไดข้รอับพระวกญญาณซถึที่งเปกนสลวนสทาคอัญของการรอับเชพที่อเกกดขถึรนกลอนการรอับบอัพตกศมาของ
เซาโลตรงนภีร

กจ 9:18 และในทลันใดนลันั้นมฟีอะไรเหมสือนเกลล็ดตกจากตาของเซาโล แลข้วกล็เหล็นไดข้อฟีก 
ทต่านจถึงลสกขถึนั้นรลับบลัพตวิศมา มภีสามสกที่งเกกดขถึรนหลอังจากทภีที่อานาเนภียวางมพอลงบนเซาโล (1) “ในทอันใด
นอัรนมภีอะไรเหมพอนเกลกดตกจากตาของเซาโล” ใหข้เราสอังเกตวลาขข้อพระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกวลามภีเกลกด
ตกดอยทูลทภีที่ตาของเซาโล แตลความมพดบอดบางๆทภีที่ปกดตาของเซาโลอยทู ลไดข้หลรุดออก “เหมพอนเกลกด”   
ลทูกาผทูข้เปกนแพทยรไดข้บรรยายเหตรุการณรเชลนนอัรนตามทภีที่เขาเขข้าใจ



(2) เขาลรุกขถึรน (3) และ “รอับบอัพตกศมา” อภีกครอัร งทภีที่ขข้อนภีรนทาเสนอลทาดอับกลอนหลอังโดยทภีที่ความ
เชพที่อมากลอนจากนอัรนจถึงตามดข้วยบอัพตกศมา ไมลเคยเลยสอักครอัร งทภีที่ในพระคอัมภภีรรใหมลจะพบความเชพที่อกอับ
บอัพตกศมาเกกดขถึรนสลอับกอัน ไมลเคยเลยทภีที่ผทูข้คนรอับบอัพตกศมาเพพที่อทภีที่จะไดข้เขข้าสทูลความเชพที่อหรพอพอันธสอัญญา
หนถึที่ง แทนทภีที่จะเปกนเชลนนอัรน บอัพตกศมาของผทูข้เชพที่อจะเกกดขถึรนหลอังจากทภีที่เขาไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว
เสมอ ซถึที่งเปกนการแสดงออกภายนอกซถึที่งแสดงถถึงประสบการณรฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนภายใน มอัน
บลงบอกวลาคนๆนอัรนเปกนพวกเดภียวกอับพระครกสตรเพพที่อใหข้ทรุกคนไดข้เหกน เซาโลนอักขลมเหงผทูข้ยกที่งใหญลซถึที่ง
ขลมเหงพระครกสตรและเหลลาสาวกของพระองคร บอัดนภีร ไดข้ประกาศตอัวอยลางเปกนทางการแลข้ววลาเปกน
พวกเดภียวกอับพระองครในการรอับบอัพตกศมาของผทูข้เชพที่อ มอันเปกนขอัรนตอนแรกทภีที่แสดงถถึงความเชพที่อฟอังใน
ชภีวกตครกสเตภียนจวบจนทรุกวอันนภีร

กจ 9:19 พอรลับประทานอาหารแลข้วกล็มฟีกทาลลังขถึนั้น เซาโลพลักอยซต่กลับพวกศวิษยค์ในเมสือง
ดามลัสกลัสหลายวลัน หลอังจากรอับประทานอาหารแลข้ว เซาโลกกมภีก ทาลอังขถึรน คทาทภีที่แปลวลา มฟีกทาลลังขถึนั้น 
(เอะนกิสคทูโอ) จะสพที่อความหมายตรงขข้ามกอับกทาลอังฝล่ายวกิญญาณทภีที่เพกที่มขถึรนของเซาโลในขข้อ 22 ตรงนภีร
มอันแคลหมายถถึงการฟพร นฟทูเรภีที่ยวแรงฝลายรลางกาย ดอังนอัรนเขาจถึงอยทูลตลอสอักระยะในเมพองดามอัสกอัสพรข้อม
กอับพวกสาวกทภีที่นอั ที่น เขาผทูข้ทภีที่ตอัรงใจมาเพพที่อขลมเหงพวกเขาบอัดนภีร ไดข้กลายเปกนสลวนหนถึที่งของพวกเขาแลข้ว

กจ 9:20 ทต่านไมต่ไดข้รฟีรอ ทต่านประกาศตามธรรมศาลา กลต่าวเรสืรื่องพระครวิสตค์วต่า 
พระองคค์ทรงเปล็นพระบสตรของพระเจข้า

คทาทภีที่แปลวลา ไมต่ไดข้รฟีรอ (เอะอทูเธะโอส) เปกนคทาเดภียวกอับทภีที่แปลวลา ในทอันใดนอันื้น ในขข้อ 18 
เซาโลเรกที่มประกาศพระครกสตรทอันทภี การตข้อนรอับพระครกสตรไดข้เปลภีที่ยนแปลงชภีวกตเขาเสภียจนเขาอด
ไมลไดข้ทภีที่จะประกาศ ตอัวทภีที่บลงบอกถถึงการกลอับใจเชพที่อจรกงๆกกคพอ ความปรารถนาทภีที่จะเลลาใหข้ผทูข้อพที่นฟอัง
เกภีที่ยวกอับพระครกสตร เซาโลรภีบไปตามธรรมศาลาตลางๆทอันทภีเพพที่อประกาศใหข้พภีที่นข้องชาวยกวของเขา
ทราบถถึงการทภีที่เขาไดข้คข้นพบแลข้ววลาพระเยซทูไมลเพภียงทรงเปกนพระครกสตรเทลานอัรน แตลยอังเปกน “พระ
บรุตรของพระเจข้า” ดข้วย ความรอดของเขาไดข้ททาใหข้เขากระตพอรพอรข้นเสภียจนเขาอดไมลไดข้ทภีที่จะเลลาใหข้
เพพที่อนเกลาทภีที่รลวมเรภียนคอัมภภีรรโทราหรมาดข้วยก อันทราบถถึงความจรกงทภีที่เขาไดข้คข้นพบแลข้ว

กจ 9:21 คนทลันั้งหลายทฟีรื่ไดข้ยวินกล็พากลันประหลาดใจแลข้ววต่า "คนนฟีนั้มวิใชต่หรสือทฟีรื่ไดข้
ททาลายคนในกรสงเยรซซาเลล็มทฟีรื่รข้องออกพระนามนฟีนั้ และเขามาทฟีรื่นฟีรื่หวลังจะผซกมลัดพวกนลันั้นสต่งใหข้พวก
ปสโรหวิตใหญต่"



พวกยกวในธรรมศาลาทภีที่เมพองดามอัสกอัสทภีที่ไดข้ฟอังเขาตลางพากอันประหลาดใจ คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน 
(เอป็กซกิสเตมกิ) สพที่อความหมายวลา ‘ตกตะลถึง’ หรพอ ‘งรุนงง’ พวกเขาระลถึกไดข้ทอันทภีวลาเขาเคยเปกนผทูข้ “ทภีที่
ไดข้ททาลายคนในกรรุงเยรทูซาเลกมทภีที่รข้องออกพระนามนภีร ” บอัดนภีร เขากทาลอังประกาศพระครกสตรผทูข้ทภีที่เขาเคย
เกลภียดชอังมากลอน เปกนความจรกงทภีที่ผทูข้ใดทภีที่อยทู ลในพระครกสตร เขากกเปกนผทูข้ถทูกสรข้างใหมลแลข้ว สกที่งเกลาๆใน
ชภีวกตของเซาโลไดข้ลลวงไปแลข้ว บอัดนภีรสกที่งสารพอัดกลายเปกนสกที่งใหมลทอัรงนอัรน ผทูข้ทภีที่เพกที่งกลอับใจเชพที่อพระ
ครกสตรกกมภีความกลข้าหาญและความกระตพอรพอรข้น การเปกนพยานเชลนนอัรนเปกนหลอักฐานออันมภีพลอังซถึที่ง
แสดงใหข้เหกนวลาคนๆนอัรนไมลเพภียงออกปากรอับเชพที่อพระครกสตรแลข้วเทลานอัรน แตลยอังรอับพระองครไวข้ในใจ
แลข้วจรกงๆดข้วย

กจ 9:22 แตต่เซาโลยวิรื่งมฟีกทาลลังทวฟีขถึนั้น และททาใหข้พวกยวิวในเมสืองดามลัสกลัสนวิรื่งอถึนั้งอยซต่ โดย
พวิสซจนค์ใหข้เขาเหล็นวต่า พระเยซซทรงเปล็นพระครวิสตค์ วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่เซาโล “มภีก ทาลอังทวภีขถึรน” กกแสดง
ใหข้เหกนอะไรหลายอยลาง คทาทภีที่แปลวลา กทาลลัง ตรงนภีร  (เอป็นดทูนามอโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ไดข้รอับ
ฤทธกธ เดช’ มอันไมลไดข้หมายถถึงเรภีที่ยวแรงฝลายรลางกาย แตลหมายถถึงฤทธกธ เดชฝล่ายวกิญญาณ แนลนอนทภีที่นภีที่
เปกนผลมาจากการทภีที่เขาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 17 ดทู โรม 1:16, 
กกจการ 1:8, ฟภีลกปปภี 4:13, 1 ทกโมธภี 1:12, 2 ทกโมธภี 2:1, 4:17

ทภีที่นอัที่นเขาไดข้ “ททาใหข้พวกยกวในเมพองดามอัสกอัสนกที่งอถึรงอยทูล โดยพกสทูจนรใหข้เขาเหกนวลา พระเยซทู
ทรงเปกนพระครกสตร” วลภีนภีรอาจแปลแบบตรงตอัวไดข้วลาเขากทาลอังพกสทูจนรใหข้เหกนวลานภีที่แหละคพอพระเมส
สกยาหร (คทาวลา พระครกิสตร์ และ พระเมสสกิยาหร์ เปกนคทาเหมพอนทภีที่ใชข้แทนกอันไดข้) เซาโลททาใหข้พวก
ปฏกปอักษรชาวยกวของเขานกที่งออัรน โดยพกสทูจนรวลาพระเยซทูครกสตร ผทูข้ทภีที่พวกเขาไดข้ปฏกเสธ จรกงๆแลข้วกกทรง
เปกนพระเมสสกยาหรทภีที่พวกเขาเสาะแสวงหามานาน บรรดาคทูลอรกของเขาไมลรทูข้จะตอบอะไร

หลายคนเชพที่อกอันวลาระหวลางขข้อ 22 และ 23 คพอเหตรุการณรตลางๆทภีที่ถทูกบอันทถึกไวข้ในกาลาเทภีย 
1:17 ในขข้อนอัรนเปาโลบรรยายวลาเขาไปอยทูลในประเทศอาระเบภียเปกนเวลาสามปภี ทภีที่นอั ที่นในโรงเรภียน
พระครกสตธรรมแหลงทะเลทราย เซาโลแหลงเมพองทารรซอัสไดข้กลายรลางเปกนออัครททูตเปาโล ความ
รข้อนรนหลอังจากการรอับเชพที่อของเขาไดข้ผลอักดอันเขาใหข้กลายเปกนออัครททูตผทูข้รอบรทูข้แหลงขลาวประเสรกฐ 
อาจเปกนไดข้วลาในชลวงเวลาสามปภีนอัรนทภีที่เขาอยทูลตามลทาพอังกอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พระเจข้าไดข้ทรง
ประทานความเขข้าใจแบบเปกนระบบและครบถข้วนแกลเขาในเรพที่องศาสนศาสตรรพระคอัมภภีรรใหมลซถึที่ง
จะกลายเปกนหอัวใจหลอักของการรอับใชข้และงานเขภียนในเวลาตลอมาของเขา



ถถึงแมข้วลาพระคอัมภภีรรใหมลในขณะนอัรนยอังไมลมภีการเขภียนเปกนลายลอักษณรออักษร แตลพระเจข้าโดย
ทางพระวกญญาณกกไดข้ทรงประทานความเขข้าใจแกลเซาโลเกภีที่ยวกอับความจรกงตลางๆของความเชพที่อ
แบบครกสเตภียนซถึที่งจะสทาแดงตอัวออกมาในเวลาตลอมาในจดหมายฝากฉบอับตลางๆ เชลน โรม กาลาเทภีย
เอเฟซอัส ฯลฯ พระเจข้าทรงประทานความสามารถใหข้เขารทูข้จอักแยกแยะการเปลภีที่ยนถลายระหวลางพระ
บอัญญอัตกและพระครุณ พระวกหารและครกสตจอักร และพระคอัมภภีรรเดกมและพระคอัมภภีรรใหมล เขาถทูก
เปลภีที่ยนแปลงอยลางเปกนระบบจากเซาโลจนกลายเปกนเปาโล ถถึงแมข้วลาลทูกาไมลไดข้เอลยถถึงชลวงเวลาแหลง
การฝถึกฝนนภีร  แตลเขากกเปกดชลองใหข้แทรกมอันลงไปไดข้

กจ 9:23 ครลันั้นตต่อมาอฟีกหลายวลันพวกยวิวไดข้ปรถึกษากลันจะฆต่าเซาโลเสฟีย กาลาเทภีย 
1:18 บอันทถึกวลาหลอังจากเขาใชข้เวลาในประเทศอาระเบภียแลข้ว เซาโลกกกลอับไปทภีที่เมพองดามอัสกอัส เหกน
ไดข้ชอัดวลานภีที่คพอชลวงเวลาทภีที่ “ครอัรนตลอมาอภีกหลายวอัน” หมายถถึง จากนอัรนพวกปฏกปอักษรของเขาทภีที่เปกนยกว
กก “ปรถึกษากอันจะฆลาเซาโลเสภีย”

กจ 9:24-25 แตต่เรสืรื่องการปองรข้ายของเขารซข้ถถึงเซาโล เขาทลันั้งหลายไดข้เฝข้าประต ซเมสือง คอย
ฆต่าเซาโลทลันั้งกลางวลันกลางคสืน 25 แตต่เหลต่าสาวกไดข้ใหข้เซาโลนลัรื่งในเขต่งใหญต่ แลข้วหยต่อนลงจาก
กทาแพงเมสืองในเวลากลางคสืน

เพราะวลาพวกศอัตรทูชาวยกวของเขาหาโอกาสลอบฆลาเขาโดยเฝข้าอยทูลทภีที่ประตทูเมพองทอัรงกลางวอัน
และกลางคพน พวกสาวกทภีที่เมพองดามอัสกอัสจถึงหยลอนเขาลงมาทางกทาแพงเมพองในเขลงใหญลในเวลา
กลางคพน คทาทภีที่แปลวลา จาก (ดกิอา) ทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับกทาแพงเมพองมภีความหมายตรงตอัววลา ‘ทาง’ ใน 2 
โครกนธร 11:33 เปาโลเขภียนในเวลาตลอมาวลาในคพนนอัรนเขาถทูกหยลอนลง “ทางชลองทภีที่ก ทาแพงนคร”

กจ 9:26 ครลันั้นเซาโลไปถถึงกรสงเยรซซาเลล็มแลข้ว ทต่านใครต่จะคบใหข้สนวิทกลับพวกสาวก 
แตต่เขาทลันั้งหลายกลลัว เพราะไมต่เชสืรื่อวต่าเซาโลเปล็นสาวก จากนอัรนเขากกเดกนทางไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมและ
“ใครลจะคบใหข้สนกทกอับพวกสาวก” คทาทภีที่แปลวลา ใครต่ (เพะอกิราโอ) มภีความหมายวลา ‘เขาพยายามทภีที่
จะเขข้ารลวม’ เปกนทภีที่เขข้าใจไดข้วลาพวกสาวกคงไมลไวข้ใจเขาสอักเทลาไร พวกเขาอาจคกดวลาเขากลอับมาใน
ฐานะสายลอับของพวกยกวเพพที่อแทรกซถึมพวกเขาเพพที่อสรข้างความเสภียหายเพกที่มเตกม

กจ 9:27-28 แตต่บารนาบลัสไดข้พาทต่านไปหาพวกอลัครทซต แลข้วเลต่าใหข้เขาฟลังวต่าเซาโลไดข้
เหล็นองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทฟีรื่กลางทาง และพระองคค์ตรลัสแกต่ทต่าน ทต่านจถึงประกาศออกพระนามพระ



เยซซโดยใจกลข้าหาญในเมสืองดามลัสกลัส 28 แลข้วเซาโลเขข้านอกออกในอยซต่กลับพวกอลัครทซตในกรสง
เยรซซาเลล็ม

เราควรหมายเหตรุไวข้วลาบารบาบอัสยอมเปกนผทูข้รอับรองเปาโลเอง บางคนคกดวลาบารบาบอัสมา
จากเมพองทารรซอัสเหมพอนเปาโล เขาอาจไปเรภียนทภีที่มหาวกทยาลอัยแหลงเมพองทารรซอัสพรข้อมกอับเซาโลกก
ไดข้ เขาจถึงอาจรทูข้จอักเซาโลและเขข้าใจเขา อยลางไรกกตาม เขา “ไดข้พาทลานไปหาพวกออัครททูต แลข้วเลลา
ใหข้เขาฟอังวลาเซาโลไดข้เหกนองครพระผทูข้เปกนเจข้าทภีที่กลางทาง และพระองครตรอัสแกลทลาน ทลานจถึงประกาศ
ออกพระนามพระเยซทูโดยใจกลข้าหาญในเมพองดามอัสกอัส” พวกเขาจถึงยอมรอับเปาโลและเขาไดข้เขข้า
นอกออกในอยทูลกอับพวกเขาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม

กจ 9:29 ประกาศออกพระนามของพระเยซซเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ ทต่านพซดไลต่เลฟียงกลับ
พวกกรฟีก แตต่พวกนลันั้นหาชต่องทฟีรื่จะฆต่าทต่านเสฟีย อภีกครอัร งทภีที่ตามทภีที่ระบรุไวข้ในหมายเหตรุในกกจการ 6 พวก
กรภีกคพอ พวกยกวนกยมกรภีกทภีที่หลอังจากกลอับมาจากการกระจอัดกระจายไปในโลกตะวอันตกแลข้ว ไดข้มา
ตอัรงธรรมศาลาหลายแหลงทอั ที่วกรรุงเยรทูซาเลกมตามภทูมกหลอังชนชาตกทภีที่พวกเขาไดข้ไปอยทู ลมา มภีธรรมศาลา
แหลงหนถึที่งของซกลภีเซภียอยทูลทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม (กกจการ 6:9) ซถึที่งเปกนธรรมศาลาของพวกนกยมกรภีก เมพอง
ทารรซอัสซถึที่งเปกนเมพองทภีที่เซาโลเตกบโตขถึรนมากกอยทูลในแควข้นซกลภีเซภีย เปกนไปไดข้อยลางยกที่งทภีที่วลาเขาไปทภีที่นอั ที่น
และประกาศพระครกสตรในธรรมศาลาบข้านเกกดของเขา กกจการ 6 ยอังเอลยดข้วยวลาธรรมศาลาแหลงนภีร
กกไดข้ไลลเลภียงกอับสเทเฟนเชลนกอัน เปกนไปไดข้อยลางมากทภีที่เซาโลไดข้อยทูลในกลรุลมรอับบภีหนรุลมทภีที่ไดข้ซอักไซข้ไลล
เลภียงกอับสเทเฟนแตลกกสทูข้เขาไมลไดข้กลอนทภีที่สเทเฟนพลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อ เปกนไปไดข้ยก ที่งทภีที่วลาบอัดนภีร เขาไดข้
กลอับไปททาเหมพอนกอับทภีที่สเทเฟนไดข้กระททาเมพที่อหลายปภีกลอนหนข้า อยลางไรกกตาม นภีที่กกเปกนอภีกครอัร งทภีที่แมข้
ในชลวงแรกๆของการรอับใชข้ของเปาโล เขากกตกเปกนเปข้าหมายของการลอบฆลาโดยพวกยกวแลข้ว

กจ 9:30 เมสืรื่อพฟีรื่นข้องรซข้อยต่างนลันั้นจถึงพาทต่านไปยลังเมสืองซฟีซารฟียา แลข้วสต่งไปยลังเมสืองทารค์
ซลัส ดอังนอัรน พวกพภีที่นข้องทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมจถึงพาตอัวเขาไปยอังเมพองซภีซารภียา ซถึที่งเปกนเมพองทลาของโรม 
และสลงเขาไปยอังเมพองทารรซอัสบข้านเกกดของเขา เขาคงสรข้างความประหลาดใจใหข้ก อับบกดามารดา
และพวกเพพที่อนๆของเขาทภีที่นอั ที่นแนลๆ กลอนหนข้านภีร เขาไดข้ถทูกสลงตอัวไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อเลลาเรภียนกอับ
กามาลกเอล บอัดนภีร รอับบภีหนรุลมผทูข้เฉลภียวฉลาดคนนภีรไดข้กลอับมาในฐานะสาวกคนหนถึที่งของพระเยซทูแหลง
นาซาเรกธผทูข้ซถึที่งพวกเขาเคยไดข้ยกนมาแลข้วอยลางแนลนอน ไมลมภีบอันทถึกในพระคอัมภภีรรวลาเปาโลนทา
วกญญาณใครมาไดข้ในบข้านเกกดของเขาหรพอในครอบครอัวของเขา เขากกเหมพอนพระเยซทูทภีที่อาจไดข้
เรภียนรทูข้วลาศาสดาพยากรณรไมลไดข้รอับเกภียรตกในบข้านเมพองของตน



กจ 9:31 เหตสฉะนลันั้น ครวิสตจลักรตลอดทลัรื่วแควข้นยซเดฟีย กาลวิลฟี และสะมาเรฟีย จถึงมฟีความ
สงบสสขและเจรวิญขถึนั้น ประพฤตวิตนดข้วยใจยทาเกรงองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และไดข้รลับความปลอบ
ประโลมใจจากพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ ครวิสตสมาชวิกกล็ยวิรื่งทวฟีมากขถึนั้น มภีหลายความเหกนตามมา (1) 
ใหข้เราสอังเกตวลาคทาวลา ครกิสตจอักร อยทูลในรทูปพหทูพจนร ครกสตจอักรทภีที่ถทูกพทูดถถึงในพระคอัมภภีรรใหมลกกหมาย
ถถึง ครกสตจอักรทข้องถกที่นทอัรงหลาย ซถึที่งตลางจากครกสตจอักร ‘สากล’ แหลงเดภียวหรพอพระศาสนจอักรคาธอ
ลกก (2) คทาทภีที่แปลวลา ความสงบสสข (เอะอกิเรเน) เปกนคทาทภีที่มอักแปลเปกน ‘สอันตกสรุข’ เมพที่อการขลมเหงทภีที่มภี
เซาโลเปกนหอัวหอกไดข้จางลง ครกสตจอักรหลายแหลงในแควข้นนอัรนกกไดข้พบกอับสอันตกสรุข (3) พวกเขาจถึง
เจรวิญขถึนั้น คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (ออยคอดอเมะโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ถทูกกลอขถึรน’ นภีที่อาจเปกนการ
รวมกอันของทอัรงการเจรกญขถึรนฝลายวกญญาณและการเพกที่มจทานวนขถึรนดข้วย (4) พวกเขาจถึงดทาเนกนชภีวกต
ดข้วยใจยทาเกรงองครพระผทูข้เปกนเจข้า (5) ครกสตจอักรเหลลานอัรนยอัง “ไดข้รอับความปลอบประโลมใจจาก
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” ดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ความปลอบประโลม (พาราคเลซกิส) มภีความหมายโดย
ทอั ที่วไปวลา 'ก ทาลอังใจ' ในภาษาพทูดในปอัจจรุบอัน เปกนความจรกงทภีที่วลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงประทอับอยทูล
ดข้วยเพพที่อใหข้ก ทาลอังใจครกสตจอักรทอัรงหลาย (6) สรุดทข้าย ครกสตจอักรเหลลานอัรนทวภีมากขถึรน พวกเขาเพกที่ม
จทานวนขถึรน

ณ ชลวงเวลานภีร เอง (ค.ศ. 39) ทภีที่จอักรพรรดกโรม คาลกกทูลลา ไดข้ตอัรงรทูปจทาลองของเขาไวข้ในพระ
วกหารทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อใหข้พวกยกวกราบไหวข้ แนลนอนทภีที่การททาใหข้เชลนนภีรททาใหข้พวกเขาไมลพอใจ
อยลางมากและหอันเหความสนใจของพวกเขาไปจากการขลมเหงครกสตจอักร พวกเขามอัวแตลสาละวน
อยทูลกอับความเดพอดรข้อนของตอัวเอง พระเจข้าอาจทรงจอัดเตรภียมใหข้เหตรุการณรนภีร เกกดขถึรนเพพที่อใหข้เวลาค
รกสตจอักรยรุคตข้นทอัรงหลายไดข้หยอั ที่งรากและเจรกญเตกบโต

กจ 9:32 ตต่อมาเมสืรื่อเปโตรเทฟีรื่ยวไปตลอดทสกแหต่งแลข้ว กล็ลงมาหาพวกววิสสทธวิชนซถึรื่ง
อาศลัยอยซต่ในเมสืองลวิดดาดข้วย นภีที่สพที่อวลาเปโตรนทาวกธภีปฏกบอัตกนภีรมาใชข้ นอัที่นคพอ การออกเยภีที่ยมเปกนระบบตาม
ชรุมชนทภีที่ไดข้ชพที่อวลามภีกลรุลมผทูข้เชพที่ออาศอัยอยทูล ในการททาเชลนนอัรน เขากกไดข้ลงมาเยภีที่ยม “พวกวกสรุทธกชนซถึที่ง
อาศอัยอยทูลในเมพองลกดดาดข้วย” เมพองลกดดาเปกนเมพองเลกกๆแหลงหนถึที่งทภีที่ตอัรงอยทูลในทภีที่ราบตกดชายฝอัที่งชพที่อวลา 
ทภีที่ราบชาโรนซถึที่งอยทูลทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ของเมพองยอัฟฟา เหกนไดข้ชอัดวลามภีกลรุลมผทูข้เชพที่อ (พวกวกิ
สคุทธกิชน) อาศอัยอยทูลทภีที่นอัที่น



กจ 9:33-34 เปโตรพบชายคนหนถึรื่งชสืรื่อไอเนอลัสทฟีรื่นลัรื่น เขาเปล็นอลัมพาตอยซต่กลับทฟีรื่นอนแปด
ปฟีมาแลข้ว 34 เปโตรจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "ไอเนอลัสเออ๋ย พระเยซซครวิสตค์ทรงโปรดทต่านใหข้หายโรค จงลสก
ขถึนั้นเกล็บทฟีรื่นอนของทต่านเถวิด" ในทลันใดนลันั้นไอเนอลัสไดข้ลสกขถึนั้น

ถถึงแมข้มกไดข้ระบรุไวข้ชอัดเจน แตลมอันกกสพที่อวลาชายทภีที่ชพที่อวลาไอเนออัสคนนภีร เปกนหนถึที่งใน 'พวกวกสรุทธก
ชน' ดข้วย เขาตข้องนอนตกดเตภียงมาตลอดแปดปภีเพราะเปกนออัมพาต เขาอาจเปกนออัมพาตบางสลวนหรพอ
ทอัรงตอัว เปโตรจถึงกลลาวแกลเขาวลา “พระเยซทูครกสตรทรงโปรดใหข้ทลานหายโรค” คทาทภีที่แปลวลา หายโรค 
(อกิอาออไม) ปกตกแลข้วจะแปลเปกน 'ถทูกรอักษาใหข้หาย' กลลาวอภีกนอัยหนถึที่งกกคพอ เปโตรบอกไอเนออัสวลา 
พระเยซทูครกสตรจะทรงเปกนผทูข้รอักษาเขาใหข้หาย จากนอัรน เปโตรกกสอัที่งเขาวลา “จงลรุกขถึรนเกกบทภีที่นอนของ
ทลานเถกด” วลภีทภีที่แปลวลา เกล็บทฟีรื่นอน (สโตรนนทูมกิ) เปกนสทานวนทภีที่มภีความหมายตรงตอัววลาจอัดเตภียงใหข้
เรภียบรข้อย เปโตรไมลเพภียงสอัที่งเขาใหข้ลรุกขถึรนเทลานอัรน แตลยอังบอกใหข้เขาททาเรพที่องทอั ที่วๆไปอยลางเกกบทภีที่นอน
ดข้วย ตลอดแปดปภีคนอพที่นตข้องคอยดทูแลไอเนออัส บอัดนภีร เขาดทูแลตอัวเองไดข้แลข้ว เขาหายโรคแลข้วอยลาง
แทข้จรกง “ในทอันใดนอัรนไอเนออัสไดข้ลรุกขถึรน” อภีกครอัร งทภีที่เปโตรใชข้ประโยชนรจากของประทานชอั ที่วคราว
ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทภีที่ทรงประทานใหข้แกลเขาในชลวงเวลาระหวลางกลโกธาและการครบ
สมบทูรณรของสารบบพระคอัมภภีรรใหมล ดทูความเหกนเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร ไดข้ใน 1 โครกนธร 12 และ 13

กจ 9:35 ฝต่ายคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในเมสืองลวิดดา และทฟีรื่ราบชาโรนไดข้เหล็นแลข้วจถึงกลลับ
ใจมาหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ทภีที่ราบชาโรนเปกนเขตแดนตกดชายฝอัที่งทะเลและไมลใชลเมพองๆหนถึที่ง เมพอง
ลกดดามภีพรมแดนตกดกอับทภีที่ราบชาโรน ตรงนภีรสพที่อวลาประชากรทอัรงหมดของพพรนทภีที่บรกเวณนภีรไดข้กลอับ
ใจมาหาองครพระผทูข้เปกนเจข้าหลอังจากไดข้เหกนและไดข้ยกนการรอักษาโรคออันนลาออัศจรรยรนภีร  คน “ทอัรงปวง” 
ในทภีที่นภีร กกยลอมหมายถถึง 'หมดทรุกคน' จรกงๆ

กจ 9:36 ในเมสืองยลัฟฟามฟีหญวิงคนหนถึรื่งเปล็นศวิษยค์ชสืรื่อทาบวิธา ซถึรื่งแปลวต่าโดรคลัส หญวิง
คนนฟีนั้เคยกระททาการอลันเปล็นคสณประโยชนค์และใหข้ทานมากมาย ขณะเดภียวกอัน ในเมพองยอัฟฟาซถึที่งเปกน
เมพองทลา (ปอัจจรุบอันเมพองนภีรอยทูลตกดกอับเทลอาวภีฟ) มภีเหตรุการณรหนถึที่งเกกดขถึรนทลามกลางพวกสาวก (นภีที่สพที่อ
ชอัดเจนวลาขลาวประเสรกฐไดข้ไปถถึงเมพองยอัฟฟาดข้วยไมลวลาจะโดยวกธภีใดกกตาม พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเรา
วลาสาวกคนหนถึที่งไดข้ไปถถึงทภีที่นอั ที่น หรพอมภีบางคนทภีที่กระจอัดกระจายไปจากกรรุงเยรทูซาเลกมเพราะการ
ขลมเหงไดข้ยข้ายถกที่นฐานไปอยทูลทภีที่นอัที่น อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลา มภีผทูข้เชพที่อกลรุลมหนถึที่งอยทูลทภีที่นอัที่น)



สาวกคนหนถึที่งในกลรุลมเปกนผทูข้หญกงคนหนถึที่งนามวลา ทาบกิธา ชพที่อของเธอเปกนภาษาอาราเมค
และมภีความหมายตรงตอัววลา 'ละมอั ที่งตอัวเมภีย' ชพที่อกรภีกของเธอคพอ โดรคอัส ทอัรงสองคทานภีรสพที่อถถึงความงาม
ตามธรรมชาตก ไมลวลาในกรณภีใด เธอกกสทาแดงถถึงความงามฝลายวกญญาณออกมาผลานทาง “การออัน
เปกนครุณประโยชนรและใหข้ทานมากมาย” ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 39 เหกนไดข้ชอัดวลาเธอแสดงนทราใจและ
ความเอพรอเฟพร อออกมาโดยการททาเสพรอผข้าเพพที่อผทูข้อพที่นทภีที่ขอัดสน คทาทภีที่แปลวลา ใหข้ทานมากมาย (เอะเละเอ
มอซทูเน) สพที่อถถึงการใหข้เพพที่อชลวยเหลพอในความขอัดสนของผทูข้อพที่น เธอพรข้อมใจชลวยเหลพอคนเหลลานอัรน 
โดยเฉพาะคนเหลลานอัรนทภีที่อยทูลในครอบครอัวแหลงความเชพที่อซถึที่งก ทาลอังขอัดสน ลทูกาหมายเหตรุไวข้วลาเธ
อ “เคยกระททาการออันเปกนครุณประโยชนรและใหข้ทานมากมาย”

กจ 9:37 ตต่อมาระหวต่างนลันั้นหญวิงคนนฟีนั้กล็ปต่วยลงจนถถึงแกต่ความตาย เขาจถึงอาบนทนั้าศพ
วางไวข้ในหข้องชลันั้นบน นลาเศรข้าทภีที่เธอเกกดลข้มปลวยและเสภียชภีวกต ถถึงแมข้วลาตามธรรมเนภียมของพวกยกว
แลข้วโดยเฉพาะในกรรุงเยรทูซาเลกมทภีที่จรุกจกกเอามากๆ ศพตข้องถทูกฝอังในทอันทภี แตลเหกนไดข้ชอัดวลาใน
เขตแดนทภีที่อยทูลหลางจากกรรุงเยรทูซาเลกม ผทูข้คนกกไมลไดข้เครลงครอัดในเรพที่องนภีรมากขนาดนอัรน สตรภีครกสเตภียน
คนอพที่นๆไดข้อาบนทราศพของเธอและเตรภียมการสทาหรอับพกธภีฝอัง โดยวางศพเธอไวข้ “ในหข้องชอัรนบน”

กจ 9:38 เมสืองลวิดดาอยซต่ใกลข้กลับเมสืองยลัฟฟา พวกสาวกไดข้ยวินวต่าเปโตรอยซต่ทฟีรื่นลัรื่น จถึงใชข้
ชายสองคนไปหาทต่าน เชวิญทต่านมาหาเขาโดยเรล็ว เมพองยอัฟฟาไมลไดข้อยทูลหลางจากเมพองลกดดามากนอัก 
พวกสาวกในเมพองยอัฟฟาไดข้ยกนวลาเปโตรอยทูลทภีที่นอัที่น พวกเขาจถึง “ใชข้ชายสองคนไปหาทลาน เชกญทลาน
มาหาเขาโดยเรกว” อาจเปกนไดข้วลาพอพวกเขาไดข้ยกนถถึงเรพที่องการรอักษาไอเนออัสใหข้หายอยลางนลา
ออัศจรรยร พวกเขาจถึงใชข้คนไปตามเปโตรกลอนทภีที่โดรคอัสเสภียชภีวกต หรพออาจเปกนไปไดข้เชลนกอันวลา แมข้
กระทอั ที่งเธอเสภียชภีวกตแลข้วพวกเขากกใชข้คนไปตามเปโตรมาอยทูลดภีเพราะเชพที่อวลาพระเจข้าทรงสามารถ
กระททากกจผลานตอัวเขาและชรุบเธอใหข้เปกนขถึรนจากตายไดข้ ไมลวลาในกรณภีใด พวกสาวกทภีที่เมพองยอัฟฟากก
แสดงใหข้เหกนชอัดเจนถถึงความเชพที่อออันยกที่งใหญล แนลนอนทภีที่นภีที่เปกนเหตรุใหข้เธอไดข้รอับการรอักษาใหข้หาย

กจ 9:39 ฝต่ายเปโตรจถึงลสกขถึนั้นไปกลับเขา เมสืรื่อถถึงแลข้วเขาพาทต่านขถึนั้นไปในหข้องชลันั้นบน 
และบรรดาหญวิงมต่ายไดข้ยสืนอยซต่กลับทต่านพากลันรข้องไหข้และชฟีนั้ใหข้ทต่านดซเสสืนั้อคลสมกลับเสสืนั้อผข้าตต่างๆซถึรื่ง
โดรคลัสททาเมสืรื่อยลังมฟีชฟีววิตอยซต่ พอมาถถึงบข้านหลอังนอัรนในเมพองยอัฟฟา เปโตรกกถทูกพาไปยอังหข้องชอัรนบนทภีที่
โดรคอัสนอนรอการฝอังศพอยทูล ถถึงแมข้ไมลมภีการกลลาวถถึงสถานภาพสมรสของโดรคอัส แตลมอันกกสพที่อวลา
เธอเปกนหญกงมลายเพราะวลา “บรรดาหญกงมลายไดข้ยพนอยทูลกอับทลานพากอันรข้องไหข้” พวกนางชภีร ใหข้เปโตรดทู
“เสพรอคลรุมกอับเสพรอผข้าตลางๆซถึที่งโดรคอัสททาเมพที่อยอังมภีชภีวกตอยทูล” วลภีสรุดทข้าย “เมพที่อยอังมภีชภีวกตอยทู ล (อยทูลกอับพวก



นาง)” อาจสพที่อวลาเธอไมลไดข้เปกนชาวเมพองนอัรนโดยกทาเนกด อาจเปกนไดข้วลาการขลมเหงไดข้ผลอักไสเธอ
ออกมาจากกรรุงเยรทูซาเลกม แตลมอันกกอาจแคลหมายถถึงชลวงเวลาทภีที่เธอมภีชภีวกตอยทูลบนโลกนภีรกกเปกนไดข้

กจ 9:40-41 ฝต่ายเปโตรใหข้คนทลันั้งปวงออกไปขข้างนอก และไดข้คสกเขต่าลงอธวิษฐาน แลข้ว
หลันมายลังศพนลันั้นกลต่าววต่า "ทาบวิธาเออ๋ย จงลสกขถึนั้น" ทาบวิธากล็ลสืมตา เมสืรื่อเหล็นเปโตรจถึงลสกขถึนั้นนลัรื่ง 
41 ฝต่ายเปโตรยสืรื่นมสือออกพยสงเธอขถึนั้น จถึงเรฟียกววิสสทธวิชนทลันั้งหลายกลับพวกแมต่มต่ายเขข้ามา แลข้วมอบ
หญวิงทฟีรื่เปล็นขถึนั้นนลันั้นใหข้กลับเขาทลันั้งหลาย

ในรทูปแบบทภีที่คลข้ายคลถึงกอับเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนกอับเอลภียาหรและบรุตรของหญกงมลายใน 1 พงศร
กษอัตรกยร 17:19-24 และเอลภีชากอับบรุตรของหญกงชาวชทูเนมใน 2 พงศรกษอัตรกยร 4:33 เปโตรไดข้ครุกเขลา
ลงขข้างๆเธอและอธกษฐาน จากนอัรนเขากกหอันไปทภีที่ศพของเธอและสอัที่งวลา “ทาบกธาเออ๋ย จงลรุกขถึรน” (ทา
บกธาเปกนชพที่อภาษาอาราเมคของเธอ) ทอันใดนอัรนเธอกกลพมตา “เมพที่อเหกนเปโตรจถึงลรุกขถึรนนอัที่ง” เปโตรจถึง
เอพรอมมพอออกและชลวยเธอลรุกขถึรนยพน คทาวลา พยสงเธอขถึนั้น (อานกิสเตมกิ) โดยเฉพาะในบรกบททภีที่พทูดถถึง
การยพที่นมพอของเขาออกใหข้เธอ กกหมายความวลาชลวยเธอลรุกขถึรน ‘ยพน’

คทาทภีที่แปลวลา เรฟียก (โฟเนะโอ) ไมลใชลคทาทภีที่พบบลอย (คาเละโอ) ซถึที่งแปลวลาการทรงเรภียก แตล
มอันสพที่อถถึงการทภีที่เขารข้องเรภียกพวกวกสรุทธกชนและพวกหญกงมลายใหข้เขข้ามา จากนอัรนเขากกมอบหญกงทภีที่
เปกนขถึรนมาแลข้วนอัรนใหข้กอับเขาทอัรงหลาย

กจ 9:42 เหตสการณค์นลันั้นลสือไปตลอดทลัรื่วเมสืองยลัฟฟา คนเปล็นอลันมากมาเชสืรื่อถสือองคค์
พระผซข้เปล็นเจข้า ขลาวเรพที่องการเปกนขถึรนจากตายอยลางนลาออัศจรรยรของเธอแพรลสะพอัดไปอยลางรวดเรกวทอั ที่ว
เมพองยอัฟฟา ดอังนอัรน “คนเปกนออันมากมาเชพที่อถพอองครพระผทูข้เปกนเจข้า” อภีกครอัร งทภีที่จรุดประสงครหนนนึ่งของ
การออัศจรรยรตลางๆในครกสตจอักรยรุคตข้นกกคพอ เพพที่อรอับรองความแทข้จรกงและใหข้ความนลาเชพที่อถพอแกล
ขลาวสารทภีที่พวกเขาประกาศ ตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลามอันเปกนเชลนนอัรน

กจ 9:43 ตต่อมาฝต่ายเปโตรอาศลัยอยซต่ในเมสืองยลัฟฟาหลายวลัน อยซต่กลับคนหนถึรื่งชสืรื่อซฟีโมน
เปล็นชต่างฟอกหนลัง เปโตรจถึง “อาศอัยอยทูลในเมพองยอัฟฟาหลายวอัน อยทูลกอับคนหนถึที่งชพที่อซภีโมนเปกนชลาง
ฟอกหนอัง” นภีที่อาจเปกนเหตรุการณรทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ ชลางฟอกหนอังโดยอาชภีพของพวกเขาแลข้ว 
(คพอการฟอกหนอังสอัตวรเพพที่อเอาไปใชข้เปกนหนอังททาเครพที่องใชข้ตลางๆ) ถทูกมองวลาเปกนอาชภีพมลทกนใน
สายตาของพวกยกวทภีที่เครลงครอัด รอับบภีคนหนถึที่งไดข้เขภียนไวข้วลา “โลกไมลอาจขาดชลางฟอกหนอังไดข้ แตล
วกบอัตกจงมภีแกลผทูข้ทภีที่เปกนชลางฟอกหนอัง” เมพที่อพกจารณาถถึงเหตรุการณรทภีที่ก ทาลอังจะเกกดขถึรนในบททภีที่ 10 การทภีที่เป



โตรไดข้ไปอาศอัยอยทูลกอับซภีโมนชลางฟอกหนอังจถึงอาจเปกนขอัรนตอนทภีที่พระเจข้าทรงจอัดเตรภียมไวข้เพพที่อสอน
เปโตรเกภีที่ยวกอับการนทาขลาวประเสรกฐไปถถึงพวกคนตลางชาตกกกเปกนไดข้ ในสายตาของพวกยกวแลข้ว คน
ตลางชาตกถทูกมองวลาเปกนมลทกนเหมพอนกอับสอัตวรหลายชนกดทภีที่ถทูกบอัญญอัตกของเลวภีหข้ามไวข้มกใหข้รอับ
ประทานเพราะเปกนสอัตวรมลทกน

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 10: บทนภีนื้วกกลอับมาเลล่าเรสืนึ่องการรอับใชท้ของเปโตรอภีกครอันื้ง แปดขท้อ
แรกมภีเนสืนื้อหาเกภีนึ่ยวกอับนกิมกิตของพระเจท้าทภีนึ่ทรงประทานใหท้แกล่โครเนลกิออัส ในกกิจการ 10 ขล่าว
ประเสรกิฐไดท้ไปถนงคนตล่างชาตกิอยล่างเปป็นทางการ พระเจท้าโดยการสสาแดงของพระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธ
ทรงแสดงใหท้เหป็นชอัดเจนถนงพระพรของพรระองคร์ทภีนึ่ทรงมภีตล่อพวกคนตล่างชาตกิดท้วย โดยทรงใหท้
พวกเขาไดท้รอับความรอดและเขท้ารล่วมเปป็นสล่วนหนนนึ่งของพระกายของพระครกิสตร์

กจ 10:1 ยลังมฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่อโครเนลวิอลัส อาศลัยอยซต่ในเมสืองซฟีซารฟียา เปล็นนายรข้อยอยซต่
ในกองทหารทฟีรื่เรฟียกวต่ากองอวิตาเลฟีย เมพองทลาของโรมชพที่อวลา เมพองซภีซารภียาตอัรงอยทูลหลางจากชายฝอัที่งของ
เมพองยอัฟฟาไปยภีที่สกบแปดไมลร มอันเปกนเมพองของคนตลางชาตกซถึที่งมภีขข้าราชการของโรมอาศอัยอยทู ลเปกน
สลวนใหญลพรข้อมกอับกองทอัพทหารกองหนรุนของโรมดข้วย เมพองนภีรถทูกตอัรงชพที่อเชลนนอัรนโดยเฮโรดมหา
ราชเพพที่อเปกนเกภียรตกแกลซภีซารรแหลงโรม มอันเปกนเมพองทภีที่ผทูข้วลาราชการของโรมประจทาแควข้นนอัรนใชข้เปกนทภีที่
พทานอักและเปกนกองบอัญชาการ เมพองนภีร เปกนปฏกปอักษรกอับชรุมชนชาวยกว โดยเมพองซภีซารภียาเปกนตอัวแทน
ของการครอบครองของรอัฐบาลโรมและกองทอัพของมอันซถึที่งเปกนทภีที่เกลภียดชอัง นอกจากนภีร เพราะเหตรุทภีที่
วลาเมพองนภีรมภีประชากรสลวนใหญลเปกนพวกกรภีกและพวกโรม มอันจถึงเปกนเมพองของคนตลางชาตกและ
เปกนทภีที่เกลภียดชอังอยลางรรุนแรงโดยพวกยกวทภีที่เครลงครอัดในสมอัยนอัรน

ในเมพองซภีซารภียาขณะนอัรนมภีขข้าราชการของโรมคนหนถึที่งอาศอัยอยทู ล นามวลาโครเนลกออัส ผทูข้เปกน 
“นายรข้อยอยทูลในกองทหารทภีที่เรภียกวลากองอกตาเลภีย” พวกโรมนทาทหารอกตาเลภียทภีที่จงรอักภอักดภีไปประจทา
อยทูลตามแควข้นตลางๆทภีที่พวกเขาเชพที่อวลาไมลมภีเสถภียรภาพและอาจเกกดการกบฏไดข้ แควข้นยทูเดภียกกเขข้าขลาย
เชลนกอัน คทาวลากองทหาร (band) มภีความหมายตรงตอัววลา หนถึที่งในสกบของกอง (legion ซถึที่งมภี 6,826 
นาย) หรพอประมาณ 680 นาย โครเนลกออัสจถึงเปกนขข้าราชการทภีที่นลาจะมภีอทานาจดทูแลนายรข้อยอภีกหข้า
หรพอหกคน เขาอาจเปกนหนถึที่งในขข้าราชการทหารระดอับสทูงหลายคนทภีที่เมพองซภีซารภียา



กจ 10:2 เปล็นคนมฟีศรลัทธามาก คสือทต่านและทลันั้งครอบครลัวเปล็นคนยทาเกรงพระเจข้า 
ทต่านเคยใหข้ทานมากมายแกต่ประชาชน และอธวิษฐานตต่อพระเจข้าเสมอ โครเนลกออัสถทูกบรรยายใน
เรพที่องฝลายวกญญาณวลาเปกน (1) “คนมภีศรอัทธามาก” คทาทภีที่แปลวลา มฟีศรลัทธามาก (ยทูเสะเบส) มภีความ
หมายวลา ‘คนทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า’ เมพที่อใชข้เพพที่อพทูดถถึงคนตลางชาตก มอันกกสพที่อถถึงคนทภีที่หาก
ไมลใชลคนทภีที่เขข้าจารภีตนอับถพอศาสนายกวอยลางเปกนทางการแลข้ว กกหมายถถึงคนทภีที่เปกนเชลนนอัรนแบบไมล
เปกนทางการ คนพวกนภีรถทูกเรภียกวลา ‘พวกเขข้าจารภีตแหลงประตทู’ นอัที่นคพอ พวกคนตลางชาตกทภีที่ถถึงแมข้มกไดข้
เขข้าสรุหนอัตกกเชพที่อในพระเจข้าแหลงอกสราเอล ไมลวลาในกรณภีใด เหกนไดข้ชอัดวลาโครเนลกออัสเปกนชายคน
หนถึที่งทภีที่เชพที่อและนมอัสการพระเจข้าแหลงอกสราเอล (2)  เขา “และทอัรงครอบครอัวเปกนคนยทาเกรงพระเจข้า” 
เราควรหมายเหตรุไวข้วลาคนตลางชาตกคนนภีร ไมลเพภียงเปกนคนทภีที่นมอัสการพระเจข้าและยทาเกรงพระองคร
เทลานอัรน แตลยอังททาใหข้แนลใจดข้วยวลาคนในบข้านของเขากกททาเชลนนอัรนดข้วย นภีที่ไมลไดข้หมายถถึงครอบครอัว
ของเขาเทลานอัรน แตลรวมถถึงบรรดาคนรอับใชข้ในบข้านของเขาดข้วย (3) เขา “เคยใหข้ทานมากมายแกล
ประชาชน” สกที่งทภีที่สพที่อกกคพอวลา เขาไมลเพภียงเปกนคนทภีที่ชอบชลวยเหลพอคนอพที่นเทลานอัรน แตลเขายอังเปกนคน
ตลางชาตกทภีที่มรุลงชลวยเหลพอประชาชนชาวยกวดข้วย (4) เขาอธกษฐานตลอพระเจข้าเสมอ ความหมายกกคพอเขา
อธกษฐานตลอเนพที่อง เขาเปกนคนทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าจรกงๆ

กจ 10:3-4 เวลาประมาณบต่ายสามโมงนายรข้อยนลันั้นเหล็นนวิมวิตแจต่มกระจต่าง คสือเหล็นทซต
สวรรคค์องคค์หนถึรื่งของพระเจข้า เขข้ามาหาทต่านและกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "โครเนลวิอลัสเออ๋ย" 4 และเมสืรื่อ
โครเนลวิอลัสเขมข้นดซทซตสวรรคค์องคค์นลันั้นดข้วยความตกใจกลลัว จถึงถามวต่า "นฟีรื่เปล็นประการใด พระองคค์
เจข้าขข้า" ทซตสวรรคค์จถึงตอบทต่านวต่า "คทาอธวิษฐานและทานของทต่านนลันั้น ไดข้ขถึนั้นไปเปล็นทฟีรื่ระลถึกถถึง
จทาเพาะพระพลักตรค์พระเจข้าแลข้ว

เวลาบลายสามโมง (ชอั ที่วโมงทภีที่เกข้า) เปกนชลวงเวลาหนถึที่งทภีที่พวกยกวก ทาหนดใหข้เปกนเวลาสทาหรอับ
การอธกษฐาน เราอาจอนรุมานไดข้วลาโครเนลกออัสไดข้ปลภีกตอัวไปเพพที่ออธกษฐานในชลวงเวลาดอังกลลาว และ
ขณะทภีที่เขากทาลอังอธกษฐานอยทูล พระเจข้ากกทรงประทานนกมกตทภีที่บรรยายขข้างบนนภีร ใหข้แกลเขา ในนกมกตนอัรน 
ททูตสวรรครตนหนถึที่งของพระเจข้าไดข้มาหาเขาและเรภียกชพที่อเขา ดข้วยความกลอัว โครเนลกออัสจถึงถามวลา
ททูตสวรรครผทูข้นภีร ตข้องการอะไร ททูตสวรรครผทูข้นภีร จถึงแจข้งใหข้เขาทราบวลาคทาอธกษฐานและทานของเขาไดข้
ขถึรนไปเปกนทภีที่ระลถึกถถึงจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้าแลข้ว นภีที่อาจสพที่อวลาการอธกษฐานอยลางตลอเนพที่องของ
โครเนลกออัสและการรอับใชข้คนอพที่นไดข้ททาใหข้พระเจข้าทรงสนพระทอัยในตอัวเขา จากคนมากมายทภีที่
อธกษฐานถถึงพระองครทรุกวอัน พระเจข้าทรงสนพระทอัยในตอัวโครเนลกออัสมากเปกนพกเศษเพราะการทภีที่



เขาอธกษฐานอยลางสมทที่าเสมอและชภีวกตของเขาทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า เขามภีชภีวกตอยทู ลในการ
อธกษฐานจรกงๆ

เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตามมาอาจเกกดขถึรนจรกงตามทภีที่พระเยซทูไดข้ทรงสอนในยอหรน 7:17 
ทภีที่พระเยซทูตรอัสวลา “ถข้าผทูข้ใดตอัรงใจประพฤตกตามพระประสงครของพระองคร ผทูข้นอัรนกกจะรทูข้วลาคทาสอนนอัรน
มาจากพระเจข้า หรพอวลาเราพทูดตามใจชอบของเราเอง” ในขข้อนอัรนความหมายกกคพอวลา เมพที่อมนรุษยร
เตกมใจแสวงหาพระเจข้าและททาตามพระประสงครของพระองคร พระเจข้ากกจะทรงสลงความจรกงมาถถึง
พวกเขา ตรงนภีร โครเนลกออัสซถึที่งเปกนคนตลางชาตกทภีที่ยทาเกรงพระเจข้า ถถึงแมข้ไมลมภีพระครกสตร แตลกกแสวงหา
พระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครแนลนอน พระเจข้าจถึงทรงททาใหข้แนลใจวลาขลาวประเสรกฐแหลงความรอดถทูกนทามา
ถถึงเขา

กจ 10:5-6 บลัดนฟีนั้จงใชข้คนไปยลังเมสืองยลัฟฟาเชวิญซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรมา 6 เปโตร 
อาศลัยอยซต่กลับคนหนถึรื่งชสืรื่อซฟีโมนเปล็นชต่างฟอกหนลัง บข้านของเขาอยซต่รวิมฝลัรื่งทะเล เปโตรจะบอกทต่านวต่า
ทต่านควรจะททาอะไร" ททูตสวรรครผทูข้นภีร จถึงสอัที่งใหข้โครเนลกออัสใชข้คนไปหาเปโตรทภีที่เมพองยอัฟฟาเพพที่อทภีที่จะ
รอับคทาแนะนทาเพกที่มเตกม

กจ 10:7-8 ครลันั้นทซตสวรรคค์ทฟีรื่ไดข้พซดกลับโครเนลวิอลัสไปแลข้ว ทต่านไดข้เรฟียกคนใชข้สองคน
กลับทหารคนหนถึรื่งซถึรื่งเปล็นคนมฟีศรลัทธามาก ทฟีรื่เคยปรนนวิบลัตวิทต่านเสมอ 8 และเมสืรื่อโครเนลวิอลัสไดข้เลต่า
เหตสการณค์ทลันั้งปวงใหข้คนเหลต่านลันั้นฟลังแลข้ว ทต่านจถึงใชข้เขาไปยลังเมสืองยลัฟฟา ทอันทภีทภีที่ททูตสวรรครตนนอัรน
จากไป โครเนลกออัสกกเรภียกคนรอับใชข้ทภีที่สอัตยรซพที่อสองคนพรข้อมกอับทหารคนหนถึที่งทภีนึ่มภีศรอัทธามากเขข้ามา
และใชข้พวกเขาไปยอังเมพองยอัฟฟา

กจ 10:9-12 วลันรสต่งขถึนั้นคนเหลต่านลันั้นกทาลลังเดวินทางไปใกลข้เมสืองยลัฟฟาแลข้ว ประมาณเวลา
เทฟีรื่ยงวลันเปโตรกล็ขถึนั้นไปบนหลลังคาบข้านเพสืรื่อจะอธวิษฐาน 10 กล็หวิวอยากจะรลับประทานอาหาร แตต่ใน
ระหวต่างทฟีรื่เขายลังจลัดอาหารอยซต่ เปโตรไดข้เคลวินั้มไป 11 และไดข้เหล็นทข้องฟข้าแหวกออกเปล็นชต่อง มฟี
ภาชนะอยต่างหนถึรื่งเหมสือนผข้าผสืนใหญต่ ผซกตวิดกลันทลันั้งสฟีรื่มสมหยต่อนลงมายลังพสืนั้นโลก 12 ในนลันั้นมฟีสลัตวค์ทสก
อยต่างทฟีรื่อยซต่บนแผต่นดวิน คสือสลัตวค์สฟีรื่เทข้า สลัตวค์ปต่า สลัตวค์เลสืนั้อยคลานและนกทฟีรื่อย ซต่ในทข้องฟข้า

ขณะทภีที่คณะผทูข้แทนจากเมพองซภีซารภียาเดกนทางไปยอังเมพองยอัฟฟา เปโตรกกขถึรนไปบนหลอังคา
บข้านเพพที่อจะอธกษฐานตอนเวลาใกลข้เทภีที่ยงในวอันถอัดมา บข้านในดกนแดนปาเลสไตนรในสมอัยนอัรนมอักมภี



หลอังคาแบนราบหรพอเกพอบแบนราบพรข้อมกอับกทาแพงลข้อมเสรกมเพพที่อความเปกนสลวนตอัว ผทูข้คนมอักขถึรน
ไปบนนอัรนเพพที่อใครลครวญ นอนหลอับ และใชข้เวลาสลวนตอัว

ขณะทภีที่เปโตรอยทูลบนนอัรน เขากกเรกที่มหกวมากๆ อาจเพราะนอัที่นเปกนเวลาเทภีที่ยงแลข้วและกลกที่น
อาหารกกโชยมาเขข้าจมทูกเขาแลข้วกกเปกนไดข้ แตลแนลนอนทภีที่พระเจข้าทรงททาใหข้เขาเกกดความหกวมากยกที่งขถึรน
วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่เขาเคลกรมไปนอัรนอาจเปรภียบไดข้กอับการเปกนลมหรพอหมดสตกไป ในสภาวะดอังกลลาว 
เขาไดข้เหกนภาชนะอยลางหนถึที่งลอยลงมาหาเขาจากสวรรคร คทาวลาภาชนะและคทาบรรยายถถึงมอันวลาเปก
น “ผข้าผพนใหญล” กกบลงบอกวลาพระเจข้าทรงยอมใหข้เขาไดข้เหกนผข้าใบผพนใหญลทภีที่ทอัรงสภีที่มรุมผทูกตกดกอันไวข้ ใน
ภาชนะนภีร  “มภีสอัตวรทรุกอยลางทภีที่อยทูลบนแผลนดกน คพอสอัตวรสภีที่เทข้า สอัตวรปลา สอัตวรเลพรอยคลานและนกทภีที่อยทูลใน
ทข้องฟข้า”

สกที่งทภีที่ถทูกสพที่ออยลางชอัดเจนกกคพอวลาภาชนะออันนภีรบรรจรุสอัตวรตลางๆทภีที่ถทูกระบรุไวข้ในบอัญญอัตกของเลวภี
วลาเปกนสอัตวรมลทกน แนลนอนทภีที่เปโตรไดข้เหกนสอัตวรตลางๆทภีที่พวกยกวรอังเกภียจ เชลน สรุกร เปกนตข้น

กจ 10:13-16 มฟีพระสสรเสฟียงมาวต่าแกต่ทต่านวต่า "เปโตรเออ๋ย จงลสกขถึนั้นฆต่ากวินเถวิด" 14 ฝต่าย   
เปโตรจถึงทซลวต่า "มวิไดข้ พระองคค์เจข้าขข้า เพราะวต่าสวิรื่งซถึรื่งเปล็นของตข้องหข้ามหรสือของมลทวินนลันั้น ขข้า
พระองคค์ไมต่เคยไดข้รลับประทานเลย 15 แลข้วจถึงมฟีพระสสรเสฟียงอฟีกเปล็นครลันั้งทฟีรื่สองวต่าแกต่ทต่านวต่า "ซถึรื่ง
พระเจข้าไดข้ทรงชทาระแลข้ว อยต่าวต่าเปล็นของตข้องหข้าม" 16 เหล็นอยต่างนลันั้นถถึงสามครลันั้ง แลข้วสวิรื่งนลันั้นกล็ถซก
รลับขถึนั้นไปอฟีกในทข้องฟข้า

เปโตรไดข้ยกนเสภียงหนถึที่งมาจากสวรรครกลลาววลา “เปโตรเออ๋ย จงลรุกขถึรนฆลากกนเถกด” เปโตร
ปฏกเสธ โดยแยข้งวลาเขาไมล่เคยรอับประทานสอัตวรทภีที่เปกน “ของตข้องหข้ามหรพอของมลทกน” มากลอนเลย
ในชภีวกต คทาทภีที่แปลวลา ตข้องหข้าม (คอยนอส) และ มลทวิน (อาคาธารทอส) เปกนวกธภีทภีที่พวกยกวมองคน
ตลางชาตก พวกเขาเปกนชนชาตกทภีที่ธรรมดาสามอัญ (‘vulgar’ ในภาษาลาตกน) และเปกนมลทกนแหลงแผลน
ดกนโลก

คทาตอบจากสวรรครกกคพอ “ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงชทาระแลข้ว อยลาวลาเปกนของตข้องหข้าม” เพพที่อททาใหข้
เปโตรจทาไวข้ไมลรทูข้ลพม พระองครจถึงททาแบบเดกมอภีกสองครอัร งและภาชนะนภีร  “กกถซกรลับขถึนั้นไปอภีกใน
ทข้องฟข้า” (คทาเดภียวกอันนภีร  อานาเลป็มฟเธะ ถทูกใชข้เพพที่อพทูดถถึงการเสดกจขถึรนสทูลสวรรครในกกจการ 1:22)

เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้ามกไดข้ก ทาลอังบอกเปโตรวลาเดภีดี๋ยวนภีร เขารอับประทานเนพรอหมทูไดข้แลข้ว ถถึง
แมข้วลานอัที่นเปกนเรพที่องรองทภีที่สพที่อผลานนกมกตนภีรกกตาม แตลความจรกงออันยกที่งใหญลกวลากกคพอวลา เปโตรซถึที่งเปกนยกว



ทภีที่เชพที่อไมลควรมองคนตลางชาตกวลาเปกนของตข้องหข้ามหรพอของมลทกนโดยเฉพาะในเรพที่องฝลายวกญญาณ 
เปโตรกทาลอังจะไดข้เจอกอับสกที่งทภีที่พวกยกวสมอัยนอัรนมองวลาเปกนคนตลางชาตกซถึที่งเปกนทภีที่เกลภียดชอังและนลา
รอังเกภียจทภีที่สรุด นอัที่นคพอ พวกโรม

กจ 10:17-18 เมสืรื่อเปโตรยลังควิดสงสลัยเรสืรื่องนวิมวิตทฟีรื่เหล็นนลันั้นวต่ามฟีความหมายอยต่างไร ดซเถวิด 
คนทฟีรื่โครเนลวิอลัสใชข้ไปนลันั้น เมสืรื่อถามหาและพบบข้านของซฟีโมนแลข้วกล็มายสืนอยซต่หนข้าประตซรลันั้ว 18 และ
รข้องถามวต่า ซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหรสือไมต่

ขณะเดภียวกอัน เปโตรกกก ทาลอังพยายามททาความเขข้าใจวลา “สงสอัยเรพที่องนกมกตทภีที่เหกนนอัรนวลามภีความ
หมายอยลางไร” คทาทภีที่แปลวลา ควิดสงสลัย (ดกิอาพอเระโอ) มภีความหมายวลา ‘งรุนงงเหลพอทภีที่จะกลลาว’ 
ขณะทภีที่เขาใครลครวญอยทูลถถึงสกที่งทภีที่เขาเพกที่งไดข้เหกน พวกคนนทาสารจากโครเนลกออัสกกไดข้มาถถึงหนข้าบข้าน
เขาแลข้ว (ใหข้เราสอังเกตวลาพวกเขาถามหา “บข้านของซภีโมน” แนลนอนทภีที่พวกเขาตข้องเดกนถามไปทอั ที่ว
เมพองจนมาพบบข้านหลอังนอัรนในทภีที่สรุด) คทาทภีที่แปลวลา รข้องถาม (โฟเนะโอ) สพที่อวลาพวกเขาตะโกนถาม
ทภีที่หนข้าประตทูวลา “ซภีโมนทภีที่เรภียกวลาเปโตรอยทูลทภีที่นอัที่นหรพอไมล” เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาจะไมลยอมลข้มเลกก
ความตอัรงใจจนกวลาพวกเขาจะไดข้พบเปโตร

กจ 10:19-21 เมสืรื่อเปโตรตรวิตรองเรสืรื่องนวิมวิตนลันั้น พระววิญญาณกล็ตรลัสกลับทต่านวต่า "ดซเถวิด 
ชายสามคนตามหาเจข้า 20 จงลสกขถึนั้นลงไปขข้างลต่างและไปกลับเขาเถวิด อยต่าลลังเลใจเลย เพราะวต่าเรา
ไดข้ใชข้เขามา" 21 เปโตรจถึงลงไปหาคนเหลต่านลันั้นซถึรื่งโครเนลวิอลัสไดข้ใชข้มากลต่าววต่า "ดซเถวิด ขข้าพเจข้าเปล็น
คนทฟีรื่ทต่านมาหานลันั้น ทต่านมาธสระอะไร"

ขณะทภีที่เปโตรตรวิตรองอยทูลนอัรน คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เอป็นธทูเมะออไม) มภีความหมายวลาทบทวน
ในหอัว นอัที่นคพอ เขาคกดกลอับไปกลอับมาถถึงการเปกดเผยออันนลาฉงนทภีที่เขาเพกที่งไดข้รอับมา พระวกญญาณของ
พระเจข้าทรงเปกดเผยในเวลาเดภียวกอันนอัรนวลามภีชายสามคนกทาลอังตามหาเขาอยทูลและเขาควรไปกอับคน
เหลลานอัรน “อยลาลอังเลใจเลย เพราะวลาเราไดข้ใชข้เขามา” เปโตรจถึงเดกนไปทภีที่ประตทูหนข้าบข้านและถามวลา
พวกเขาตข้องการอะไร แนลนอนทภีที่พอเปโตรไดข้เหกนและไดข้ยกนสทาเนภียงของพวกเขา เขากกดทูออกใน
ทอันทภีวลาคนเหลลานอัรนเปกนพวกโรม

กจ 10:22 เขาจถึงตอบวต่า "นายรข้อยโครเนลวิอลัส เปล็นคนชอบธรรมและเกรงกลลัว
พระเจข้า และเปล็นคนมฟีชสืรื่อเสฟียงดฟีในบรรดาชาวยวิว โครเนลวิอลัสผซข้นลันั้นไดข้รลับคทาเตสือนจากพระเจข้าโดย
ผต่านทซตสวรรคค์บรวิสสทธวิธิ์ ใหข้มาเชวิญทต่านไปทฟีรื่บข้านเพสืรื่อจะฟลังถข้อยคทาของทต่าน" อยลางไรกกตาม พวก



เขาอธกบายใหข้เปโตรฟอังวลาผทูข้บอังคอับบอัญชาของพวกเขา คพอ โครเนลกออัส เปกน “คนชอบธรรมและ
เกรงกลอัวพระเจข้า และเปกนคนมภีชพที่อเสภียงดภีในบรรดาชาวยกว” พวกเขาเลลาใหข้เปโตรฟอังตลอไปวลา
พระเจข้าไดข้ทรงใชข้ททูตสวรรครตนหนถึที่งไปหาโครเนลกออัส โดยสอั ที่งใหข้เขาใชข้คนไปตามเปโตรมา “เพพที่อ
จะฟอังถข้อยคทาของทลาน” เราอาจสอันนกษฐานไดข้วลาเปโตรรทูข้วลาพระเจข้าทรงประสงครใหข้เขาพทูดอะไร 
พอไปถถึงทภีที่บข้านของโครเนลกออัส เขากกประกาศขลาวประเสรกฐเรพที่องพระครกสตรแกลเขาทอันทภี

กจ 10:23-24 เปโตรจถึงเชวิญเขาใหข้เขข้ามาหยสดพลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่น วลันรสต่งขถึนั้นเปโตรกล็ไปกลับเขาและ
พวกพฟีรื่นข้องบางคนทฟีรื่เมสืองยลัฟฟากล็ไปดข้วย 24 ลต่วงมาอฟีกวลันหนถึรื่งเขากล็ไปถถึงเมสืองซฟีซารฟียา โครเนลวิ
อลัสกทาลลังคอยรลับรองอยซต่ และเชวิญญาตวิพฟีรื่นข้องกลับเพสืรื่อนสนวิทใหข้มาประชสมกลันอยซต่แลข้ว

ขข้อเทกจจรกงทภีที่วลาเปโตรเชกญคนตลางชาตกทภีที่เปกนคนโรมเหลลานภีร เขข้าไปในบข้านและใหข้ทภีที่พอักแกล
พวกเขาเพพที่อคข้างคพนกกบลงบอกวลาเขาเรกที่มทภีที่จะเขข้าใจนกมกตทภีที่เขาไดข้เหกนกลอนหนข้านอัรนแลข้ว มอันเปกนเรพที่อง
ทภีที่ยากจะคกดทภีที่ยกวทภีที่เครลงครอัดในสมอัยนอัรนจะใหข้การตข้อนรอับแกลคนตลางชาตก โดยเฉพาะคนโรมดข้วย
แลข้ว (ดทู ขข้อ 28)

วอันตลอมาพวกเขากกเรกที่มเดกนทางไปยอังเมพองซภีซารภียา (ยภีที่สกบแปดไมลร) ขณะเดภียวกอัน โครเนลก
ออัสทภีที่รอการมาถถึงของพวกเขาอยทูลกกรวบรวมคนทอัรงครอบครอัวและแมข้แตลเพพที่อนๆของเขาใหข้มาฟอังสกที่ง
ทภีที่เปโตรจะกลลาวเมพที่อเขามาถถึง

กจ 10:25-27 ครลันั้นเปโตรเขข้าไป โครเนลวิอลัสกล็ตข้อนรลับเปโตร และหมอบทฟีรื่เทข้ากราบไหวข้
ทต่าน 26 ฝต่ายเปโตรจถึงจลับตลัวโครเนลวิอลัสใหข้ลสกขถึนั้นและกลต่าววต่า "จงยสืนขถึนั้นเถวิด ขข้าพเจข้ากล็เปล็นแตต่
มนสษยค์เหมสือนกลัน" 27 เมสืรื่อกทาลลังสนทนากลันอยซต่ เปโตรจถึงเขข้าไปแลเหล็นคนเปล็นอลันมากมาพรข้อมกลัน

พอเปโตรมาถถึงบข้านเขา โครเนลกออัสกกกข้มลงจะกราบไหวข้เขา เปโตรหข้ามปรามเขาโดย
กลลาววลา “ขข้าพเจข้ากกเปกนแตลมนรุษยรเหมพอนกอัน” โครเนลกออัสจถึงพาเปโตรเขข้าไปในบข้านของเขาและเป
โตรถถึงกอับประหลาดใจทภีที่ตน “แลเหกนคนเปกนออันมากมาพรข้อมกอัน”

กจ 10:28-29 จถึงกลต่าวแกต่คนเหลต่านลันั้นวต่า "ทต่านทลันั้งหลายทราบแลข้ววต่า คนชาตวิยวิวนลันั้นจะ
คบใหข้สนวิทกลับคนตต่างชาตวิหรสือเขข้าเยฟีรื่ยมกล็เปล็นทฟีรื่พระราชบลัญญลัตวิหข้ามไวข้ แตต่พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดง
แกต่ขข้าพเจข้าแลข้ววต่า ไมต่ควรเรฟียกคนหนถึรื่งคนใดวต่าเปล็นทฟีรื่หข้ามหรสือมลทวิน 29 เหตสฉะนลันั้น เมสืรื่อทต่านใชข้



คนไปเรฟียกขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้ากล็มาโดยไมต่ขลัด ขข้าพเจข้าจถึงขอถามวต่าทต่านเรฟียกขข้าพเจข้ามาดข้วยประสงคค์
อะไร"

เปโตรเกรกที่นนทาโดยเตพอนความจทาบรรดาผทูข้ฟอังของเขาโดยกลลาววลา “ทลานทอัรงหลายทราบแลข้ว
วลา คนชาตกยกวนอัรนจะคบใหข้สนกทกอับคนตลางชาตกหรพอเขข้าเยภีที่ยมกกเปกนทภีที่พระราชบอัญญอัตกหข้ามไวข้” (เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วลาไมลมภีทภีที่ใดเลยในพระคอัมภภีรรทภีที่มภีคทาสอัที่งเชลนนอัรน แตลพวกรอับบภีไดข้เพกที่มธรรมเนภียมนภีร
เขข้าไปเพพที่อเปกนหนถึที่งในประเพณภีของพวกเขา กระนอัรน พวกยกวถทูกสอนวลาประเพณภีตลางๆของพวกผทูข้
อาวรุโสกกมภีนทร าหนอักพอๆกอับพระราชบอัญญอัตกเองเลยทภีเดภียว) หลอังจากมภีเวลาหนถึที่งวอันเตกมๆเพพที่อคกด
ทบทวนถถึงนกมกตออันชวนฉงนทภีที่เขาไดข้เหกน เปโตรจถึงตระหนอักถถึงความหมายหลอักของนกมกตนอัรนกกคพอ
วลาเขา “ไมลควรเรภียกคนหนถึที่งคนใดวลาเปกนทภีที่หข้ามหรพอมลทกน” อภีกครอัร งทภีที่ถถึงแมข้วลานภีที่หมายถถึงเราไดข้รอับ
อนรุญาตใหข้รอับประทานสอัตวรทรุกชนกดไดข้ แตลการประยรุกตรใชข้ทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอ การมภีปฏกสอัมพอันธรกอับ
คนตลางชาตก โดยเฉพาะเพพที่อเหกนแกลขลาวประเสรกฐ เปโตรจถึงเลลาทบทวนวลาเขาไดข้มาทอันทภีและถามวลา
พวกเขาใชข้คนไปตามเขามาเพราะเหตรุใด

กจ 10:30-33 โครเนลวิอลัสจถึงตอบวต่า "สฟีรื่วลันมาแลข้ว ขข้าพเจข้ากทาลลังถสืออดอาหารอยซต่จนถถึง
เวลานฟีนั้ และประมาณเวลาบต่ายสามโมงขข้าพเจข้าไดข้อธวิษฐานอยซต่ในบข้านของขข้าพเจข้า ดซเถวิด มฟีชายคน
หนถึรื่งยสืนอยซต่ตรงหนข้าขข้าพเจข้าสวมเสสืนั้อมลันระยลับ 31 ผซข้นลันั้นไดข้กลต่าววต่า `โครเนลวิอลัสเออ๋ย คทาอธวิษฐาน
ของทต่านนลันั้นทรงสดลับฟลังแลข้ว และทานของทต่านนลันั้นกล็เปล็นทฟีรื่ระลถึกถถึงในสายพระเนตรของพระเจข้า
แลข้ว 32 เหตสฉะนลันั้น จงใชข้คนไปยลังเมสืองยลัฟฟา เชวิญซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรมา ผซข้นลันั้นอาศลัยอยซต่ในบข้าน
ของซฟีโมนชต่างฟอกหนลังทฟีรื่ฝลัรื่งทะเล ผซข้นลันั้นเมสืรื่อมาถถึงแลข้วจะกลต่าวแกต่ทต่าน' 33 ขข้าพเจข้าจถึงใชข้คนไป
เชวิญทต่านมาทลันทฟี ทฟีรื่ทต่านมากล็ดฟีแลข้ว บลัดนฟีนั้พวกขข้าพเจข้าจถึงอยซต่พรข้อมกลันตต่อพระพลักตรค์พระเจข้า เพสืรื่อ
จะฟลังสวิรื่งสารพลัดซถึรื่งพระเจข้าไดข้ตรลัสสลัรื่งทต่านไวข้"

หลอังจากนอัรนโครเนลกออัสจถึงเลลายข้อนใหข้ฟอังวลาเมพที่อสภีที่วอันกลอน ณ เวลาเดภียวกอันนภีร  (ชอั ที่วโมงทภีที่เกข้า
เทลากอับบลายสามโมง) ชายคนหนถึที่งในเครพที่องนรุลงหลมมอันระยอับไดข้ปรากฏใหข้เขาเหกนขณะทภีที่เขาก ทาลอัง
อดอาหารอธกษฐานอยทูล โครเนลกออัสกลลาวแตกตลางจากทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 4 เลกกนข้อย ตรงนภีร เขากลลาววลา
พระเจข้าทรงสดอับฟอังคทาอธกษฐานของเขาแลข้วและมอันเปกนทภีที่ระลถึกถถึงในสายพระเนตรพระเจข้าแลข้ว 
พระเจข้าทรงสดอับฟอังคทาอธกษฐานจรกงๆ!



โครเนลกออัสจถึงเลลาวลาเขาไดข้รอับคทาสอัที่งใหข้ใชข้คนไปตามเปโตรมาซถึที่งเขากกมาโดยเรกว โครเนลก
ออัสไมลรทูข้วลาขลาวสารของพระเจข้าทภีที่มาถถึงเขาจากเปโตรนอัรนจะเปกนเชลนไร อยลางไรกกตามเขาบอกเป
โตรวลาพวกเขาทรุกคน “จถึงอยทูลพรข้อมกอันตลอพระพอักตรรพระเจข้า เพพที่อจะฟอังสกที่งสารพอัดซถึที่งพระเจข้าไดข้
ตรอัสสอัที่งทลานไวข้” สทาหรอับเปโตรแลข้ว นอั ที่นคงเปกนสกที่งทภีที่เขาอยากไดข้ยกน

กจ 10:34-35 ฝต่ายเปโตรจถึงกลต่าววต่า "ขข้าพเจข้าเหล็นจรวิงแลข้ววต่า พระเจข้าไมต่ทรงเลสือกหนข้าผซข้
ใด 35 แตต่คนใดๆในทสกชาตวิทฟีรื่เกรงกลลัวพระองคค์และประพฤตวิตามทางชอบธรรมกล็เปล็นทฟีรื่ชอบ
พระทลัยพระองคค์

เมพที่อไดข้นถึกสะทข้อนถถึงเหตรุการณรตลางๆทภีที่ไดข้เกกดขถึรนไปในชลวงหลายวอันมานภีร  เปโตรจถึงไดข้ขข้อ
สรรุปวลา “พระเจข้าไมลทรงเลพอกหนข้าผทูข้ใด” สทาหรอับยกวทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า (ถถึงแมข้จะเปกนผทูข้เชพที่อคนหนถึที่ง
ในพระครกสตรแลข้วกกตาม) นภีที่กกเปกนคทากลลาวยอมรอับทภีที่ลถึกซถึร ง พวกยกวถทูกสอนมาตอัรงแตลสมอัยโบราณ
แลข้ววลาพระเจข้าทรงสนพระทอัยในชนชาตกยกวแตลเพภียงพวกเดภียวเทลานอัรน

ถถึงแมข้วลาพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกออับราฮอัมและอวยพรผลานทางเชพรอสายของเขาจรกงๆ แตลพวกยกว
กกไดข้บกดเบพอนขข้อเทกจจรกงนอัรนเพพที่อทภีที่จะคกดเหมาเอาเองวลาพระเจข้าไมลทรงสนพระทอัยในคนตลางชาตกทภีที่
ไมลเชพที่อและไมลมภีพระเจข้าเลยแมข้แตลนกดเดภียว เปโตรกทาลอังผลานกระบวนการเปลภีที่ยนแปลงความคกดเสภีย
ใหมล พระเจข้าตข้องถอนทกรงประเพณภียกวออันบกดเบพอนทอัรงหลายทภีที่เขาไดข้รอับการปลทูกฝอังมานาน

นอกจากนภีร  เปโตรเพกที่งเขข้าใจวลา “คนใดๆในทรุกชาตกทภีที่เกรงกลอัวพระองครและประพฤตกตาม
ทางชอบธรรมกกเปกนทภีที่ชอบพระทอัยพระองคร” มภีขข้อแตกตลางเลกกนข้อยทภีที่เราตข้องหมายเหตรุไวข้ คน
เหลลานอัรนทภีที่ยทาเกรงพระองครและกระททาการชอบธรรม ไมลวลาเขาจะเปกนชนชาตกใดกกตาม ไมลเคยดภี
พอทภีที่จะไดข้รอับความรอดเลย แตลเปโตรกทาลอังกลลาววลาพระเจข้าทรงชอบพระทอัยเมพที่อคนบาปไมลวลาจะ
เปกนชนชาตกใดกกตามเตกมใจทภีที่จะยทาเกรงพระองคร แสวงหาพระองคร และดทาเนกนชภีวกตอยลางชอบ
ธรรม ตามทภีที่ยอหรน 7:17 ไดข้กลลาวไวข้ พระเจข้าจะทรงสลงขลาวประเสรกฐไปยอังคนทภีที่มภีใจแสวงหาเชลน
นอัรน คทาทภีที่แปลวลา เปล็นทฟีรื่ชอบพระทลัย (เดป็คทอส) มภีความหมายไดข้ดข้วยวลา ‘เปกนทภีที่นลาพอใจ’ ดข้วยทรง
พอพระทอัยกอับคนทภีที่มภีใจเปกดรอับและแสวงหาความจรกงเชลนโครเนลกออัส พระเจข้าจถึงทรงใชข้เปโตรมา
หาเขาพรข้อมกอับขลาวประเสรกฐ

ดอังทภีที่เราจะเหกน นภีที่เปกนความเปลภีที่ยนแปลงครอัร งใหญลดข้วยเพราะวลาขลาวประเสรกฐไดข้ไปถถึงคน
ตลางชาตกอยล่างเปป็นทางการครอัร งแรก ถถึงแมข้วลาขลาวประเสรกฐไดข้ไปถถึงชาวสะมาเรภียแลข้ว ตามคทาสอั ที่ง



ของพระเยซทูในกกจการ 1:8 แตลพวกเขากกยอังไดข้ชพที่อวลาเปกนยกว ถถึงแมข้เปกนยกวพอันธรุรทางกกตาม การทภีที่ฟภีลก
ปนทาขอันทภีคนนอัรนมาถถึงพระครกสตรกกเปกนเรพที่องบอังเอกญเพราะวลาคนเอธกโอเปภียกกเปกนยกวโดยการเขข้า
จารภีต บอัดนภีร เพพที่อททาใหข้พระมหาบอัญชาของพระครกสตรสทาเรกจ ขลาวประเสรกฐของพระเยซทูครกสตรก ทาลอัง
จะถทูกเสนออยลางเปกนทางการ และเปกนครอัร งแรกแกลคนตลางชาตกทภีที่มารวมตอัวกอันดข้วย แถมเปกนพวก
โรมอภีกตลางหาก

กจ 10:36-37 พระคทาทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงฝากไวข้กลับชนชาตวิอวิสราเอล คสือการประกาศขต่าวดฟี
เรสืรื่องสลันตวิสสขโดยพระเยซซครวิสตค์ (ผซข้เปล็นองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของคนทลันั้งปวง) 37 ขข้าพเจข้ากลต่าววต่า 
พระคทานลันั้นทต่านทลันั้งหลายกล็รซข้ คสือพระคทาทฟีรื่ไดข้เลต่ากลันตลันั้งแตต่ตข้นทฟีรื่แควข้นกาลวิลฟี ไปจนตลอดทลัรื่วแควข้นย ซ
เดฟีย ภายหลลังการบลัพตวิศมาทฟีรื่ยอหค์นไดข้ประกาศนลันั้น

เปโตรเรกที่มคทาเทศนาของตนโดยกลลาวทบทวนสอัรนๆถถึงการรอับใชข้ขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของ
เรา คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ ตรงนภีร  (เอวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ประกาศขลาวดภี’ ใหข้เรา
สอังเกตขลาวดภีทภีที่ถทูกประกาศนอัรน นอัที่นคพอ “เรพที่องสอันตกสรุขโดยพระเยซทูครกสตร” เพราะวลาพระองครทรง
เปกนองครสอันตกราชจรกงๆและเปกนองครพระผทูข้เปกนเจข้าของคนทอัรงปวงดข้วย สอันตกสรุขทภีที่เปโตรพทูดถถึงนภีรนลา
จะหมายถถึงสกที่งทภีที่เปาโลไดข้เขภียนไวข้ในโรม 5:1 ทภีที่วลาเมพที่อเราเปกนคนชอบธรรมโดยความเชพที่อแลข้ว เรา
กกมภีสอันตกสรุขกอับพระเจข้าโดยทางพระเยซทูครกสตรองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา เมพที่อเราไดข้อยทู ลในตทาแหนลง
นอัรนในพระครกสตร เรากกมภีสอันตกสรุขของพระเจข้า

กจ 10:38 คสือเรสืรื่องพระเยซซชาวนาซาเรล็ธวต่า พระเจข้าไดข้ทรงเจวิมพระองคค์ดข้วยพระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และดข้วยฤทธานสภาพอยต่างไร และพระเยซซเสดล็จไปกระททาคสณประโยชนค์และ
รลักษาบรรดาคนซถึรื่งถซกพญามารเบฟียดเบฟียน ดข้วยวต่าพระเจข้าไดข้ทรงสถวิตกลับพระองคค์ กลลาวโดย
เฉพาะเจาะจงแลข้ว “พระดทารอัส” นอัรนกกคพอ “คพอเรพที่องพระเยซทูชาวนาซาเรกธวลา พระเจข้าไดข้ทรงเจกม
พระองครดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และดข้วยฤทธานรุภาพอยลางไร” การทรงเจกมของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ ทภีที่ถทูกพทูดถถึงตรงนภีร จรกงๆแลข้วกกมภีความหมายเหมพอนกอับการประกอบดข้วยพระวกญญาณซถึที่ง
ททาใหข้องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราทรงกระททาพอันธกกจของพระองครจนสทาเรกจไดข้ การเตกมลข้นดอังกลลาว
ททาใหข้พระองครทรงถทูกเจกม “ดข้วยฤทธานรุภาพ” การประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และฤทธานรุ
ภาพของพระเจข้าในฝลายวกญญาณกกมภีความสอัมพอันธรเกภีที่ยวขข้องกอันอยลางใกลข้ชกด นอกจากนภีร  เราไดข้
เขข้าใจดข้วยวลาการรอับใชข้ขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราไดข้เกกดขถึรนในและดข้วยฤทธานรุภาพของพระ



วกญญาณบรกสรุทธกธ ซถึที่งแตกตลางจากฤทธานรุภาพของพระองครเองซถึที่งพระองครไดข้ทรงวางไวข้ตลางหาก
ดข้วยความเตกมพระทอัย

นอกจากนภีร  เปโตรเลลาใหข้ผทูข้ฟอังทภีที่เปกนคนตลางชาตกฟอังอภีกวลาพระเยซทู “เสดกจไปกระททาครุณ
ประโยชนรและรอักษาบรรดาคนซถึที่งถทูกพญามารเบภียดเบภียน ดข้วยวลาพระเจข้าไดข้ทรงสถกตกอับพระองคร”
คทาทภีที่แปลวลา รลักษา (อกิอาออไม) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ททาใหข้สมบทูรณร’ และอาจไมลไดข้หมายถถึง
การรอักษาฝลายรลางกายมากเทลากอับการททาใหข้คนๆหนถึที่งสมบทูรณรฝลายวกญญาณ (นอัที่นคพอ ความรอด) คทา
ทภีที่แปลวลา ถซก...เบฟียดเบฟียน (คาทาดทูนาสเตะอทูโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ใชข้อทานาจบอังคอับขทูลเขกญ’ 
หรพอ ‘ใชข้ก ทาลอังของตนเอาเปรภียบ’ นภีที่ไมลนลาจะหมายถถึงการทภีที่พระเยซทูทรงขอับผภีทอัรงหลายออก มาก
เทลากอับการทภีที่พระองครทรงชลวยคนทอัรงหลายใหข้พข้นจากอทานาจของพญามารโดยการชลวยพวกเขาใหข้
รอด จะวลาไปแลข้วพวกเรากกเคยถทูกพญามารเบภียดเบภียนเชลนกอัน จงสรรเสรกญพระเจข้า เพราะ
พระองครไดข้ทรงททาใหข้เราสมบทูรณรแลข้วในพระเยซทู แนลนอนทภีที่การรอับใชข้ของพระเยซทูไดข้รอับฤทธกธ เดช
เพราะวลา “พระเจข้าไดข้ทรงสถกตกอับพระองคร”

กจ 10:39-41 เราทลันั้งหลายเปล็นพยานถถึงกวิจการทลันั้งปวง ซถึรื่งพระองคค์ทรงกระททาในแผต่น
ดวินของชนชาตวิยวิวและในกรสงเยรซซาเลล็ม พระองคค์นลันั้นเขาไดข้ฆต่าและแขวนไวข้ทฟีรื่ตข้นไมข้ 40 ในวลันทฟีรื่
สามพระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์และทรงใหข้ปรากฏ 41 มวิใชต่ทรงใหข้ปรากฏแกต่คน
ทลัรื่วไป แตต่ทรงปรากฏแกต่เหลต่าพวกพยานซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกไวข้แตต่กต่อน คสือทรงปรากฏแกต่พวก
เราทฟีรื่ไดข้รลับประทานและดสืรื่มกลับพระองคค์ เมสืรื่อพระองคค์ทรงคสืนพระชนมค์แลข้ว

เปโตรเลลาทบทวนถถึงการทภีที่เขาและสาวกคนอพที่นๆไดข้เปกนพยานถถึงการรอับใชข้ทอัรงหมดของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา วลภีทภีที่กลลาววลาพระองครทรงถทูกแขวนไวข้ทภีที่ตข้นไมข้กกหมายถถึงการตรถึง
พระองครทภีที่กางเขนซถึที่งผทูข้ฟอังของเขาทภีที่เปกนคนโรมตลางเขข้าใจดภี สทาหรอับคทาตอบทภีที่มภีใหข้แกลพวกพยาน
พระยะโฮวาทภีที่ชอบกอับขข้อนภีรทภีที่บอกวลาพระเยซทูทรงถทูกแขวนไวข้ทภีที่ตท้นไมท้ตข้นหนถึที่ง คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน 
(ซทูลอน) กกมภีความหมายตรงตอัวไดข้ดข้วยวลาทลอนไมข้ซถึที่งกางเขนกกถพอวลาเปกนทลอนไมข้เชลนกอัน

นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่เปโตรกลลาวเนข้นยทราเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมร เขายอังหมายเหตรุเพกที่มเตกมดข้วย
วลาการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูนอัรนปรากฏชอัดเจนแกลคนเหลลานอัรนทภีที่รทูข้จอักพระองครอยลางใกลข้ชกด
ทภีที่สรุด นอัที่นคพอ พวกสาวกทภีที่ไดข้รอับประทานและดพที่มก อับพระองคร ในหมทูลคนทอัรงปวงพวกเขานภีที่แหละทภีที่รทูข้



เปกนแนลวลาเปกนพระองครจรกงๆหรพอไมล เปโตรเอลยถถึงการฟพร นคพนพระชนมรอภีกครอัร งเพพที่อตอกยทราประเดกน
นภีร

กจ 10:42 พระองคค์ทรงสลัรื่งใหข้เราทลันั้งหลายประกาศแกต่คนทลันั้งปวง และเปล็นพยานวต่า
พระเจข้าไดข้ทรงตลันั้งพระองคค์ไวข้เปล็นผซข้พวิพากษาทลันั้งคนเปล็นและคนตาย มอันสทาคอัญตรงทภีที่วลาพวกออัคร
ททูตรทูข้ตอัววลาพวกเขาไดข้รอับพระบอัญชาจากพระเยซทูทภีที่ “ทรงสอั ที่งใหข้เราทอัรงหลายประกาศแกลคนทอัรงปวง 
และเปกนพยาน” เนพที่องจากมอันเปกนพระมหาบอัญชา คทาสอั ที่งนภีร จถึงประยรุกตรใชข้กอับเราแมข้ในปอัจจรุบอันนภีร
ดข้วย ไมลมภีครกสเตภียนคนใดไดข้รอับการยกเวข้น! และเปกนความจรกงทภีที่คทาสอัที่งทภีที่ใหข้เปกนพยานถทูกพบหลาย
ตลอหลายครอัร งในพระคอัมภภีรรใหมล

วลภี “คนเปกนและคนตาย” นภีรมภีความหมายตรงตอัวตามนอัรน แตลมอันกกอาจเปกนสทานวนทภีที่หมาย
ถถึงพวกยกวและพวกคนตลางชาตกดข้วย ไมลวลาในกรณภีใด พระเยซทูกกทรงไดข้รอับการแตลงตอัรงจากพระเจข้า
ใหข้เปกนผทูข้พกพากษามนรุษยรทอัรงปวง

กจ 10:43 ศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหลายยต่อมเปล็นพยานถถึงพระองคค์วต่า ผซข้ใดทฟีรื่เชสืรื่อถสือใน
พระองคค์นลันั้นจะไดข้รลับการทรงยกความผวิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองคค์" นอกจากนภีร  
บรรดาศาสดาพยากรณรแหลงพระคอัมภภีรรเดกมตลางกกเปกนพยานถถึงพระองครเชลนกอัน ดอังทภีที่มภีกลลาวลลวง
หนข้าไวข้ในโยเอล 2:32 “ผทูข้ใดทภีที่เชพที่อถพอในพระองครนอัรนจะไดข้รอับการทรงยกความผกดบาปของเขา 
เพราะพระนามของพระองคร” คทาทภีที่แปลวลา การทรงยกความผวิดบาป (อาเฟะซกิส) ปกตกแลข้วแปล
เปกน ‘การยกโทษ’ และมภีความหมายวลา ไดข้รอับการปลดปลลอยจากความรทูข้สถึกผกด การปรอับโทษ และ
พอันธนาการแหลงความบาป เปกนความจรกงทภีที่เมพที่อคนทอัรงหลายเชพที่อเชลนนอัรน พวกเขากกถทูกปลดปลลอย
จากภาระแหลงความบาปของตนพรข้อมกอับผลทภีที่ตามมาทอัรงหลาย นภีที่อาจเปกนเรพที่องนลาพอใจเปกนพกเศษ
สทาหรอับโครเนลกออัสและคนในบข้านของเขา พวกเขาสามารถพบความรอดไดข้โดยเพภียงเชพที่อวางใจ
พระเยซทูครกสตรแทนทภีที่จะตข้องเปกนยกวอยลางเปกนทางการเหมพอนทภีที่พวกเขาถทูกสอนใหข้เชพที่อเชลนนอัรนมา
โดยตลอด (และเปกนสกที่งทภีที่เขาผทูข้เปกนขข้าราชการโรมททาไมลไดข้ดข้วย) ถถึงแมข้วลามอันมกไดข้กลลาวเชลนนอัรน
อยลางชอัดเจน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไดข้กลอับใจรอับเชพที่อและตข้อนรอับพระเยซทูครกสตรใหข้เปกนพระผทูข้
ชลวยใหข้รอดของตนโดยความเชพที่อจรกงๆ

กจ 10:44-46 เมสืรื่อเปโตรยลังกลต่าวคทาเหลต่านลันั้นอยซต่ พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กล็เสดล็จลงมาสถวิต
กลับคนทลันั้งปวงทฟีรื่ฟลังพระวจนะนลันั้น 45 ฝต่ายพวกทฟีรื่ไดข้เขข้าสสหนลัตซถึรื่งเชสืรื่อถสือแลข้ว คสือคนทฟีรื่มาดข้วยกลัน



กลับเปโตรกล็ประหลาดใจ เพราะวต่าของประทานแหต่งพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ลงมาบนคนตต่างชาตวิ
ดข้วย 46 เพราะเขาไดข้ยวินคนเหลต่านลันั้นพซดภาษาตต่างๆและยกยต่องสรรเสรวิญพระเจข้า เปโตรจถึงยข้อน
ถามวต่า

เพราะวลา “เมพที่อเปโตรยอังกลลาวคทาเหลลานอัรนอยทูล พระวกญญาณบรกสรุทธกธ กกเสดกจลงมาสถกตกอับคน
ทอัรงปวงทภีที่ฟอังพระวจนะนอัรน” พวกเขายอังพทูดเปกนภาษาตลางๆดข้วย ซถึที่งยพนยอันถถึงการสถกตอยทูลของพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ในตอัวพวกเขา ความหมายของของการสทาแดงทภีที่ปรากฏใหข้เหกนไดข้ของพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ  ซถึที่งรวมถถึงการพทูดภาษาตลางๆดข้วย กกเรภียบงลายและลถึกซถึร ง ดอังทภีที่มภีบอันทถึกไวข้ พวก
ครกสเตภียนยกวทภีที่เดกนทางมาพรข้อมกอับเปโตร (“พวกทภีที่ไดข้เขข้าสรุหนอัต”) ตลางประหลาดใจเหลพอจะกลลาว
ทภีที่ “ของประทานแหลงพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ลงมาบนคนตลางชาตกดข้วย” มอันเปกนเรพที่องทภีที่เหลพอจะ
คกดไดข้สทาหรอับคนทภีที่มภีความคกดแบบยกวในสมอัยนอัรนทภีที่พระเจข้าจะทรงสถกตอยทูลภายในหรพอททาใหข้คนตลาง
ชาตกเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ กระนอัรนพวกเขากกไดข้เหกนปรากฏการณรนอัรนกอับตาตอัวเอง (กกจการ 
11:12 ชภีร ใหข้เหกนวลามภีพภีที่นข้องยกวหกคนอยทูลดข้วยกอับเปโตรในตอนนอัรน นอัที่นไมลใชลเรพที่องบอังเอกญ พระเจข้าไมล
ทรงตข้องการใหข้มภีขข้อสงสอัยเลยในสกที่งทภีที่พวกเขาไดข้เหกน)

ความหมายของการสทาแดงออันมองเหกนไดข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  รวมถถึงการพทูดภาษา
ตลางๆโดยผทูข้เชพที่อใหมลเหลลานภีรทภีที่เปกนคนตลางชาตก กกเปกนเครพที่องบลงชภีรทภีที่ชอัดเจนถถึงพระพรของพระเจข้าทภีที่
ทรงประทานขลาวประเสรกฐใหข้แกลบรรดาคนตลางชาตกดข้วย ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้มาถถึงจรุดสทาคอัญแหลง
ประวอัตกศาสตรรของตนแลข้ว จวบจนบอัดนภีรขลาวประเสรกฐไดข้มภีมาถถึงพวกยกวเทลานอัรนหรพอคนทอัรงหลายทภีที่
เกภีที่ยวขข้องกอับศาสนายกว (นอัที่นคพอ ชาวสะมาเรภียและชาวเอธกโอเปภีย) บอัดนภีร ไมลเพภียงขลาวประเสรกฐไปถถึง
พวกคนตลางชาตกแลข้วเทลานอัรน (แถมเปกนชาวโรมอภีกตลางหาก) แตลพระพรของพระเจข้ากกเปกนทภีที่
ประจอักษรชอัดทลามกลางพวกเขาดข้วยเหมพอนกอับทภีที่เกกดขถึรนกอับครกสตจอักรแรกเกกด (ทภีที่เปกนยกว) ในวอัน
เพกนเทคอสตรเลย

กจ 10:47-48 "ใครอาจจะหข้ามคนเหลต่านฟีนั้ทฟีรื่ไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์เหมสือนเรา โดยมวิ
ใหข้เขารลับบลัพตวิศมาดข้วยนทนั้าไดข้" 48 เปโตรจถึงสลัรื่งใหข้เขารลับบลัพตวิศมาในพระนามขององคค์พระผซข้เปล็น
เจข้า และเขาทลันั้งหลายไดข้ขอใหข้เปโตรยลับยลันั้งอยซต่กลับเขาอฟีกสองสามวลัน

นลาหมายเหตรุอภีกครอัร งวลา นภีที่สพที่อถถึงความรอดและพวกเขาไดข้รอับพระวกญญาณของพระเจข้ากลอน
รอับบอัพตกศมา คนทอัรงหลายทภีที่สนอับสนรุนแนวคกดทภีที่วลาบอัพตกศมาเปกนสลวนหนถึที่งของการไดข้รอับความรอด



ควรหมายเหตรุตรงนภีร ไวข้ดภๆี  อภีกครอัร งทภีที่บอัพตกศมามาทภีหลอังความเชพที่อในพระเยซทูครกสตร ใหข้เราสอังเกตอภี
กวลาเปโตรสอันึ่งใหข้พวกเขารอับบอัพตกศมา เพราะวลามอันเปกนคทาสอัที่งหนถึที่งสทาหรอับผทูข้เชพที่อใหมลจรกงๆ ดทู มอัทธกว 
28:19

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 11: บทนภีนื้นสาเสนอสามเหตคุการณร์: (1) เพสืนึ่อแกท้ตล่างการทภีนึ่เขาไปเยภีนึ่ยม
คนตล่างชาตกิ เปโตรเลล่าทบทวนเหตคุการณร์ตล่างๆทภีนึ่เกกิดขนนื้นในบททภีนึ่ 10 (2) การเกกิดผลของขล่าว
ประเสรกิฐในสถานทภีนึ่ตล่างๆ โดยเฉพาะทภีนึ่เมสืองออันทกิโอก (3) ครกิสตจอักรทภีนึ่เมสืองออันทกิโอกสล่งความ
ชล่วยเหลสือไปยอังครกิสตจอักรแมล่ในกรคุงเยรทูซาเลป็มสสาหรอับการกอันดารอาหารทภีนึ่จะเกกิดขนนื้นในไมล่ชท้า 

กจ 11:1-3 ฝต่ายพวกอลัครทซตกลับพฟีรื่นข้องทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่ในแควข้นยซเดฟียไดข้ยวินวต่า คนตต่าง
ชาตวิไดข้รลับพระวจนะของพระเจข้าเหมสือนกลัน 2 เมสืรื่อเปโตรขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซซาเลล็มแลข้ว พวกทฟีรื่เขข้า
สสหนลัตจถึงตต่อวต่าทต่าน 3 วต่า "ทต่านไปหาคนทฟีรื่ไมต่ไดข้เขข้าสสหนลัต และรลับประทานอาหารกลับเขา"

เหกนไดข้ชอัดวลาเปโตรเดกนทางกลอับไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมแลข้ว ทภีที่นอั ที่นพวกออัครททูตและพภีที่นข้องทอัรง
หลายไดข้ยกนถถึงเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรน โดยเฉพาะในเมพองซภีซารภียา และการทภีที่พวกคนตลางชาตกไดข้รอับ
พระวจนะของพระเจข้าแลข้ว พวกเขาจถึง “ตลอวลาทลาน” วลภีทภีที่วลา “พวกทภีที่เขข้าสรุหนอัต” เหกนไดข้ชอัดวลาเปกน 
‘คณะหนถึที่ง’ ภายในครกสตจอักรทภีที่โนข้มเอภียงไปทางการเปกนครกสเตภียนแบบศาสนายกว พวกเขาอาจ
เปกนรากเหงข้าของปอัญหาทอัรงหมดของพวกนอับถพอศาสนายกวทภีที่เปโตรพทูดถถึงในเวลาตลอมาในหนอังสพอ
โรม หนอังสพอกาลาเทภีย และหนอังสพออพที่นๆ จะวลาไปแลข้วพวกเขากกเปกนผทูข้เชพที่อในพระครกสตร แตลกกเชพที่อ
วลาผทูข้เชพที่อทอัรงหลายควรประพฤตกตามพระราชบอัญญอัตกและประเพณภีทอัรงหมดของยกว

พวกเขาถถึงกอับอข้าปากคข้างทภีที่เปโตรไดข้ไปนอั ที่งลงรอับประทานอาหารกอับ “คนทภีที่ไมลไดข้เขข้า
สรุหนอัต” ปอัญหาสทาหรอับพวกเขาไมลใชลการทภีที่เปโตรไดข้ประกาศพระวจนะของพระเจข้าแกลคนเหลลา
นอัรน แตลพวกเขาไมลพอใจทภีที่เปโตรละเมกดประเพณภีของยกวโดยการรอับประทานอาหารก อับคนเหลลา
นอัรน ความคกดแบบนภีรจะสลงผลเสภียตลอครกสตจอักรยรุคตข้นในอภีกหลายสกบปภีนอับจากนภีร  เหกนไดข้ชอัดดข้วยวลา
ถถึงแมข้เปโตรเปกนออัครททูตคนหนถึที่ง แตลเขากกไมลไดข้เปกนเจข้านายหรพอมภีสกทธกอทานาจแบบพระสอันตะปา
ปาเหนพอครกสตจอักรแมข้กระทอั ที่งทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม

กจ 11:4 แตต่เปโตรไดข้อธวิบายใหข้เขาฟลังตลันั้งแตต่ตข้นเปล็นลทาดลับมาวต่า เปโตรจถึง “อธกบาย
ใหข้เขาฟอังตอัรงแตลตข้นเปกนลทาดอับมา” โดยอธกบายทภีละประเดกนใหข้พวกเขาฟอัง เขาจะเรกที่มตข้นดข้วย



เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนทภีที่เมพองยอัฟฟา โดยสรรุปวลาพระเจข้าไดข้ทรงนทาเขาไปทภีที่เมพองซภีซารภียาและ
ลงเอยทภีที่นอัรน

กจ 11:5-11 “เมสืรื่อขข้าพเจข้าอยซต่ในเมสืองยลัฟฟาและกทาลลังอธวิษฐานกล็เคลวินั้มไป แลข้วนวิมวิตเหล็น
ภาชนะอยต่างหนถึรื่ง เหมสือนผข้าผสืนใหญต่หยต่อนลงมาทลันั้งสฟีรื่มสมจากฟข้ามายลังขข้าพเจข้า 6 ครลันั้นขข้าพเจข้า
เขมข้นดซผข้านลันั้น ขข้าพเจข้าไดข้พวินวิจพวิจารณากล็ไดข้เหล็นสลัตวค์สฟีรื่เทข้าของแผต่นดวิน กลับสลัตวค์ปต่า สลัตวค์เลสืนั้อย
คลาน และนกทฟีรื่อยซต่ในทข้องฟข้า 7 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสสรเสฟียงตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า ‘เปโตรเออ๋ย จง
ลสกขถึนั้น ฆต่ากวินเถวิด’ 8 แตต่ขข้าพเจข้าทซลวต่า ‘หามวิไดข้ พระองคค์เจข้าขข้า เพราะวต่าสวิรื่งของซถึรื่งตข้องหข้ามหรสือ
ซถึรื่งเปล็นมลทวินยลังไมต่ไดข้เขข้าปากขข้าพระองคค์เลย’ 9 แตต่มฟีพระสสรเสฟียงตรลัสจากฟข้าครลันั้งทฟีรื่สองวต่า ‘ซถึรื่ง
พระเจข้าไดข้ทรงชทาระแลข้ว เจข้าอยต่าวต่าเปล็นของตข้องหข้าม’ 10 เปล็นอยต่างนลันั้นถถึงสามครลันั้ง แลข้วสวิรื่งนลันั้นทลันั้ง
สวินั้นกล็ถซกรลับขถึนั้นไปบนฟข้าอฟีก 11 ดซเถวิด ในทลันใดนลันั้นมฟีชายสามคนมายสืนอยซต่ตรงหนข้าบข้านทฟีรื่ขข้าพเจข้า
อยซต่ รลับใชข้มาจากเมสืองซฟีซารฟียามาหาขข้าพเจข้า

หากตข้องการทราบรายละเอภียดของสรรุปยลอตลอไปนภีร  ดทูคทาอธกบายไดข้ในหมายเหตรุของบททภีที่ 
10

กจ 11:12 พระววิญญาณจถึงสลัรื่งใหข้ขข้าพเจข้าไปกลับเขาโดยไมต่ลลังเลใจเลย และพวกพฟีรื่นข้อง
ทลันั้งหกคนนฟีนั้ไดข้ไปกลับขข้าพเจข้าดข้วย เราทลันั้งหลายจถึงเขข้าไปในบข้านของผซข้นลันั้น ตรงนภีร เราไดข้ทราบราย
ละเอภียดทภีที่ไมลไดข้ถทูกเอลยถถึงในบททภีที่ 10 จรกงๆแลข้วมภีพภีที่นข้อง (ยกว) หกคนทภีที่เดกนทางรลวมไปกอับเปโตร 
พวกเขาทรุกคน “เขข้าไปในบข้านของผทูข้นอัรน”

กจ 11:13-14 ผซข้นลันั้นจถึงกลต่าวแกต่พวกเราวต่า ตลัวทต่านไดข้เหล็นทซตสวรรคค์องคค์หนถึรื่งยสืนอยซต่ใน
บข้านของทต่าน และบอกทต่านวต่า `จงใชข้คนไปยลังเมสืองยลัฟฟา เชวิญซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรมา 14         
เปโตรนลันั้นจะกลต่าวใหข้ทต่านฟลังเปล็นถข้อยคทาซถึรื่งจะใหข้ทต่านกลับทลันั้งครอบครลัวของทต่านรอด'

ในการสรรุปเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนในเมพองซภีซารภียาตลอไป เราควรหมายเหตรุไวข้วลาเปโตร
ไมลไดข้เอลยชพที่อโครเนลกออัสและไมลไดข้พทูดถถึงยศหรพอตทาแหนลงของเขาในฐานะเปกนขข้าราชการโรมเลย 
บางทภีเขาอาจกลอัววลานอัที่นจะยกที่งททาใหข้สถานการณรบานปลายมากขถึรนไปอภีก

รายละเอภียดเพกที่มเตกมถทูกเปกดเผยตรงนภีร เมพที่อเปโตรยกคทาพทูดของโครเนลกออัสทภีที่วลา “เปโตรนอัรน
จะกลลาวใหข้ทลานฟอังเปกนถข้อยคทาซถึที่งจะใหข้ทลานกอับทอัรงครอบครอัวของทลานรอด” กกจการ 10 นทาเสนอ



โครเนลกออัสในฐานะเปกนคนทภีที่มภีศรอัทธามากผทูข้เกรงกลอัวพระเจข้า แตลเรากกเหกนชอัดเจนตรงนภีรดข้วยวลา 
ตอนนอัรนเขายอังไมลไดข้รอับความรอด นอกจากนภีร  เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวลาการทภีที่คนทอัรงครอบครอัว
ของเขาไดข้รอับความรอดตรงนภีร เกกดขถึรนกลอนการรอับบอัพตกศมาของพวกเขาซถึที่งถทูกเอลยถถึงในตอนทข้าย
ของบททภีที่ 10 การรอับบอัพตกศมาของคนเปกนพลอแมลไมลเคยททาใหข้ลทูกไดข้เขข้ามามภีความสอัมพอันธรตาม
พอันธสอัญญากอับพระเจข้า พอันธสอัญญาเดภียวทภีที่เดกกคนหนถึที่งจะเขข้ามามภีก อับพระเจข้าไดข้กกตลอเมพที่อเขาโต
พอทภีที่จะรอับเชพที่อพระครกสตรไดข้ ซถึที่งเปกนการรอับความรอด เมพที่อถถึงตอนนอัรนแลข้วเทลานอัรน เขาจถึงควรรอับ
บอัพตกศมา

กจ 11:15 เมสืรื่อขข้าพเจข้าตลันั้งตข้นกลต่าวขข้อความนลันั้น พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กล็เสดล็จมาสถวิต
กลับเขาทลันั้งหลาย เหมสือนไดข้เสดล็จลงมาบนพวกเราในตอนตข้นนลันั้น จากนอัรน เปโตรกกเลลาตลอวลาพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ  “กกเสดกจมาสถกตกอับเขาทอัรงหลาย” เหมพอนทภีที่เกกดขถึรนในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน เชพที่อไดข้
เลยวลาเหตรุผลทภีที่มภีการสทาแดงของพระวกญญาณแบบทภีที่ปรากฏชอัดเจนเชลนนภีรทภีที่เมพองซภีซารภียากกคพอ เพพที่อ
ยพนยอันพระพรของพระเจข้าทภีที่ทรงประทานใหข้แกลคนตลางชาตกเหลลานอัรนทภีที่ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว

กจ 11:16 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ระลถึกถถึงคทาตรลัสขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ซถึรื่งพระองคค์ตรลัสไวข้
วต่า `ยอหค์นใหข้รลับบลัพตวิศมาดข้วยนทนั้ากล็จรวิง แตต่ทต่านทลันั้งหลายจะรลับบลัพตวิศมาดข้วยพระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์' ขณะเดภียวกอัน เปโตรกกเชพที่อมโยงเหตรุการณรเหลลานภีร กอับคทาตรอัสของพระเยซทูทภีที่วลา “ยอหรนใหข้
รอับบอัพตกศมาดข้วยนทรากกจรกง แตลทลานทอัรงหลายจะรอับบอัพตกศมาดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ” ดทู ยอหรน 
14:26 และกกจการ 1:5 ขข้อความตรงนภีรอาจแปลไดข้ดข้วยวลา ‘แตลทลานทอัรงหลายจะรอับบอัพตกศมาโดยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ' สลวนหนถึที่งแลข้ว การรอับบอัพตกศมาในนทรากกเปกนการแสดงออกถถึงการรอับบอัพตกศมาทภีที่
ปกตกแลข้วมองไมลเหกนโดยพระวกญญาณของพระเจข้าของผทูข้เชพที่อใหมลเขข้าในพระกายของพระครกสตร 
ในกรณภีนภีร  มอันมองเหกนไดข้เพราะเหตรุผลทภีที่กลลาวไปแลข้วขข้างบน

กจ 11:17 เหตสฉะนลันั้น ถข้าพระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานของประทานแกต่เขาเหมสือนแกต่
เราทลันั้งหลาย ผซข้ทฟีรื่ไดข้เชสืรื่อในพระเยซซครวิสตค์เจข้า ขข้าพเจข้าเปล็นผซข้ใดเลต่าทฟีรื่จะขลัดขสืนพระเจข้าไดข้" เปโตรจถึง
เลลาทบทวนวลาเนพที่องจากพระเจข้าไดข้ทรงประทานการสทาแดงออันปรากฏชอัดเจนของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ แกลพวกคนตลางชาตกเหลลานภีร แลข้วเหมพอนทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาก อับพวกเขา เขา (เปโตร) 
เปกนใครเลลาทภีที่จะ “ขอัดขพนพระเจข้า” ไดข้



กจ 11:18 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยวินคทาเหลต่านลันั้นกล็นวิรื่งอยซต่ แลข้วไดข้สรรเสรวิญพระเจข้าวต่า 
"พระเจข้าไดข้ทรงโปรดแกต่คนตต่างชาตวิใหข้กลลับใจใหมต่จนไดข้ชฟีววิตรอดดข้วย" พอไดข้ยกนเชลนนอัรน พวกผทูข้
นทาของครกสตจอักร พรข้อมกอับผทูข้เชพที่อทอัรงหลายทภีที่ยถึดมอั ที่นในศาสนายกว “กกนกที่งอยทูล แลข้วไดข้สรรเสรกญ
พระเจข้า” พวกเขาจะกลลาวอะไรไดข้ อยลางไรกกตาม จะเหกนไดข้ชอัดวลาในอนาคตออันใกลข้ พวกนกยม
ศาสนายกวกกยอังยถึดมอั ที่นในความคกดทภีที่วลา แมข้แตลผทูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกกกควรปฏกบอัตกตามประเพณภีของ
ยกวและรอักษาบอัญญอัตกของโมเสสเชลนกอัน

วลภีทภีที่วลาพระเจข้าทรงโปรดแกลคนตลางชาตก “ใหข้กลอับใจใหมลจนไดข้ชภีวกตรอดดข้วย” นอัรนยก
แนวคกดแรกเรกที่มในครกสตจอักรยรุคตข้น (ทภีที่เปกนยกว) ทภีที่วลาการกลอับใจใหมลเปกนสาระสทาคอัญของความ
รอด เราจทาไดข้วลาในวอันเพกนเทคอสตรนอัรนและหลายครอัร งตลอมา การกลอับใจใหมลถทูกเนข้นยทรา ดทู กกจการ 
2:38, 3:19, 5:31, 8:22 รวมถถึงการประกาศเรพที่องการกลอับใจใหมลของยอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาดข้วยทภีที่
เขาประกาศแกลพวกยกวทภีที่ใจแขกงกระดข้าง ในเวลาตลอมา เปาโลและยอหรนจะกลลาวชอัดเจนและ
อธกบายวลาความจรกงทภีที่ยกที่งใหญลกวลาจรกงๆแลข้วกกคพอ ความเชพที่อ อยลางไรกกตาม หากความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้
รอดเปรภียบไดข้กอับเหรภียญออันหนถึที่ง ดข้านหนถึที่งของเหรภียญนอัรนกกคพอ การกลอับใจใหมล อภีกดข้านของ
เหรภียญกกคพอการวางใจพระครกสตร ครกสตจอักรยรุคตข้นใชข้คทาวลา การกลอับใจใหมล่ เพพที่อสรรุปยลอความจรกง
ออันยกที่งใหญลกวลานอัที่นคพอ การมารอับเชพที่อพระครกสตร ในความคกดของพวกเขา การรอับเชพที่อพระครกสตรกก
ถทูกเหมารวมในคทาๆนภีร  คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เมะทานอเอภีย) มภีความหมายตรงตอัววลา การเปลภีที่ยนความ
คกดของคนๆหนถึที่งและสรุดทข้ายกกเปลภีที่ยนจกตใจของคนๆนอัรนดข้วย มอันเปกนการหอันใจของคนๆหนถึที่งไป
จากทกศทางทภีที่เขามรุลงไปและหอันมาหาพระครกสตร ดทู อกสยาหร 53:6 ในความหมายทภีที่กวข้างกวลา มอันกก
หมายถถึงการหอันมารอับเชพที่อพระครกสตร

กจ 11:19-20 ฝต่ายคนทลันั้งหลายทฟีรื่กระจลัดกระจายไปเพราะการเคฟีรื่ยวเขล็ญเนสืรื่องจากสเทเฟน
กล็พากลันไปยลังเมสืองฟฟีนวิเซฟีย เกาะไซปรลัส และเมสืองอลันทวิโอก และไมต่ไดข้กลต่าวพระวจนะแกต่ผซข้ใด
นอกจากแกต่ยวิวพวกเดฟียว 20 และมฟีบางคนในพวกเขาเปล็นชาวเกาะไซปรลัสกลับชาวไซรฟีน เมสืรื่อมายลัง
เมสืองอลันทวิโอก กล็ไดข้กลต่าวประกาศขต่าวประเสรวิฐเรสืรื่องพระเยซซเจข้าแกต่พวกกรฟีกดข้วย

ภาพเหตรุการณรเปลภีที่ยนไปแลข้ว เมพที่อเจอการเคฟีรื่ยวเขล็ญ (ธลกิพซกิส มภีความหมายตรงตอัววลา 
‘ความยากลทาบาก’) ซถึที่งเกกดขถึรนเมพที่อสเทเฟนเสภียชภีวกต สาวกจทานวนมากทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมกก
กระจอัดกระจายไป พวกเขาเดกนทางไปไกลถถึงเมพองฟภีนกิเซภีย นภีที่เทภียบไดข้กอับประเทศเลบานอนใน
ปอัจจรุบอัน คนอพที่นๆกกเดกนทางไปถถึงเกาะไซปรอัส บข้างกกไปไกลถถึงเมพองออันทกโอกบนแมลนทร าโอรอนเทส



(Orontes River) ใกลข้กอับทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนในประเทศซภีเรภียในปอัจจรุบอัน ถถึงแมข้วลามภีหลายเมพอง
ในจอักรวรรดกโรมทภีที่มภีชพที่อนอัรน แตลเมพองออันทกโอกนภีรกกเปกนพพรนทภีที่มหานครขนาดใหญล มอันอาจเปกนเมพอง
ใหญลทภีที่สรุดเปกนออันดอับสามในจอักรวรรดกโรมรองจากกรรุงโรมและเมพองอเลกกซานเดรภีย

ขณะทภีที่พวกผทูข้เชพที่อชาวยกวหลบหนภี พวกเขากก “ไมลไดข้กลลาวพระวจนะแกลผทูข้ใดนอกจากแกลยกว
พวกเดภียว” ผทูข้ทภีที่อาศอัยอยทูลในพพรนทภีที่เหลลานภีร เชลนกอัน ความพยายามของซาตานทภีที่จะก ทาจอัดครกสตจอักรยรุค
ตข้นกลอับมาเลลนงานมอันเอง ยกที่งมอันขลมเหงครกสตจอักรมากเทลาใด ครกสตจอักรกกยกที่งแพรลกระจายมากขถึรน
เทลานอัรน

เราควรหมายเหตรุไวข้วลาบางคนในกลรุลมผทูข้เชพที่อยรุคตข้นเปกน “ชาวเกาะไซปรอัสกอับชาวไซรภีน” 
ไซรภีนเปกนเมพองๆหนถึที่งทภีที่อยทู ลทางชายฝอัที่งตอนใตข้ของทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนในประเทศลกเบภียปอัจจรุบอัน 
อยลางไรกกตาม นภีที่สพที่อชอัดเจนวลาพวกเขาเปกนยกวทภีที่เชพที่อแลข้วเชลนกอัน พอไปถถึงทภีที่เมพองออันทกโอกแลข้ว พวก
เขากก “กลลาว...แกลพวกกรภีกดข้วย” คทาทภีที่แปลวลา พวกกรฟีก (เฮป็ลเลนกิสเตส) หมายถถึงพวกยกวทภีที่พทูดภาษา
กรภีกและมภีวอัฒนธรรมแบบชาวตะวอันตกซถึที่งตลางจากพวกยกวทภีที่พทูดภาษาอาราเมคและมภีวอัฒนธรรม
แบบชาวตะวอันออกกลางมากกวลา ความแตกตลางดอังกลลาวยอังคงมภีอยทูลจนถถึงทรุกวอันนภีร  ใหข้เราสอังเกตวลา
เหลลาผทูข้เชพที่อชาวยกวพลอัดถกที่นเหลลานภีรมา “ประกาศเรพที่องพระเยซทูเจข้า”

กจ 11:21 และพระหลัตถค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทรงอยซต่กลับเขา คนเปล็นอลันมากไดข้เชสืรื่อ
และกลลับมาหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า พระหอัตถรของพระเจข้าอยทูลบนพวกเขา “คนเปกนออันมากไดข้เชพที่อและ
กลอับมาหาองครพระผทูข้เปกนเจข้า” นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่การรวมกอันของการกลอับใจใหมล (กลอับมาหาองคร
พระผทูข้เปกนเจข้า) และการเชพที่อในฐานะเปกนสาระสทาคอัญของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดถทูกนทาเสนอ

กจ 11:22-24 ขต่าวนฟีนั้กล็เลต่าลสือไปยลังครวิสตจลักรในกรสงเยรซซาเลล็ม เขาจถึงใชข้บารนาบลัสใหข้ไป
ยลังเมสืองอลันทวิโอก 23 เมสืรื่อบารนาบลัสมาถถึงแลข้ว และไดข้เหล็นพระคสณของพระเจข้ากล็ปวิตวิยวินดฟี จถึงไดข้
เตสือนคนเหลต่านลันั้นใหข้ตลันั้งมลัรื่นคงตวิดสนวิทอยซต่กลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า 24 บารนาบลัสเปล็นคนดฟี ประกอบ
ดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และความเชสืรื่อ จทานวนคนเปล็นอลันมากกล็เพวิรื่มเขข้ากลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า

พอไดข้ขลาววลาขลาวประเสรกฐถทูกรอับเอาในหมทูลพวกยกวนกยมกรภีกในเมพองออันทกโอก บรรดาผทูข้นทา
แหลงครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไดข้ใชข้บารนาบอัสไปเพพที่อสพบสวนดข้วยตอัวเองถถึงกกจการของบรรดานอัก
เทศนรพลอัดถกที่นเหลลานภีรซถึที่งกระจอัดกระจายไปเพราะเหตรุการขลมเหง บารนาบอัสถทูกเอลยถถึงไปกลอนหนข้า
นภีร ในกกจการ 4:36-37 เขาเปกนยกวตระกทูลเลวภีผทูข้ซถึที่งเดกมทภีเปกนชาวเกาะไซปรอัส เขายอังเปกนผทูข้ถวายทรอัพยร



กข้อนโตแกลครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมดข้วย ดทูเหมพอนเหกนไดข้ชอัดวลาเขาเคยเปกนยกวนกยมกรภีกมากลอน 
และนอัที่นอาจเปกนเหตรุทภีที่ททาใหข้ครกสตจอักรใชข้เขาไปทภีที่นอั ที่น

พอเขามาถถึงทภีที่เมพองออันทกโอก “และไดข้เหกนพระครุณของพระเจข้ากกปภีตกยกนดภี จถึงไดข้เตพอนคน
เหลลานอัรนใหข้ตอัรงมอั ที่นคงตกดสนกทอยทูลกอับองครพระผทูข้เปกนเจข้า” วลภีสรุดทข้ายนภีรทภีที่พทูดถถึงการตกดสนกทอยทูลกอับองคร
พระผทูข้เปกนเจข้ามภีความหมายวลา ดทาเนกนตลอไปกอับองครพระผทูข้เปกนเจข้า พากเพภียรและสทูข้ตลอไป

นอกจากนภีร  เรายอังไดข้ทราบอภีกวลาบารนาบอัส “เปกนคนดภี ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
และความเชพที่อ” คทาครุณศอัพทร ดฟี (อากาธอส) ในสมอัยปอัจจรุบอันอาจเปกนคทาทภีที่ดทูธรรมดาไปแลข้ว แตลใน
พระคอัมภภีรร มอันเปกนหนถึที่งในคทาบรรยายออันสทูงสลงเกภีที่ยวกอับอรุปนกสอัยของครกสเตภียน ถถึงแมข้วลาคทาๆนภีร เมพที่อ
ใชข้กอับมนรุษยรอาจไมลไดข้สทูงสลงในระดอับเดภียวกอับพระเจข้า แตลเรากกจทาไดข้วลาองครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงถทูก
เรภียกวลา ‘ประเสรกฐ’ หลายตลอหลายครอัร ง เขายอังประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ดข้วย นภีที่กกเปกนคทา
ชมฝลายวกญญาณทภีที่มภีคลามากๆเชลนกอัน นข้อยคนนอักในพระคอัมภภีรรทภีที่ไดข้ชพที่อเชลนนอัรน เขายอังเปกนคนทภีที่มภี
ความเชพที่อมากเชลนกอัน ครุณสมบอัตกทอัรงสามประการนภีร ยอังมภีอยทูลในปอัจจรุบอันและเปกนสกที่งทภีที่เราควรเสาะ
แสวงหาดข้วย เพราะการรอับใชข้ของเขาในเมพองออันทกโอก คนเปกนออันมากจถึงถทูกเพก ที่มเขข้ากอับองครพระผทูข้
เปกนเจข้าทภีที่นอั ที่น

กจ 11:25 บารนาบลัสไดข้ไปทฟีรื่เมสืองทารค์ซลัสเพสืรื่อตามหาเซาโล ในขข้อออันเปกนปรกศนานภีร  มภี
บอันทถึกไวข้วลาบารนาบอัสไดข้เดกนทางไปยอังเมพองทารรซอัสซถึที่งอยทู ลไมลไกลมากนอักเพพที่อตามหาเซาโลทภีที่นอั ที่น 
เมพองทารรซอัสเปกนบข้านเกกดของเซาโล เราไมลทราบชอัดเจนวลาเขาอยทูลทภีที่นอัที่นนานเทลาใดนอับตอัรงแตลออกไป
จากกรรุงเยรทูซาเลกม ถถึงแมข้วลากาลาเทภีย 1 และ 2 บอกลทาดอับเหตรุการณรเกภีที่ยวกอับชลวงเวลาตรงนภีรบข้าง
กกตาม ดทูคทารายละเอภียดเพกที่มเตกมเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร ไดข้ในคทาอธกบายของสองบทดอังกลลาว บางคนเชพที่อวลา
ชลวงเวลาดอังกลลาวคพอประมาณ ค.ศ. 43 พระคอัมภภีรรไมลไดข้กลลาววลาเซาโลใชข้เวลานานเทลาใดในเมพอง
ทารรซอัส แตลเราอาจสอันนกษฐานไดข้วลาเขาไดข้ประกาศพระครกสตรทภีที่นอั ที่นเชลนกอัน

กจ 11:26 เมสืรื่อพบแลข้วจถึงพาเขามายลังเมสืองอลันทวิโอก ตต่อมาทต่านทลันั้งสองไดข้ประชสมกลัน
กลับครวิสตจลักรตลอดปฟีหนถึรื่ง ไดข้สลัรื่งสอนคนเปล็นอลันมากและในเมสืองอลันทวิโอกนลัรื่นเอง พวกสาวกไดข้
ชสืรื่อวต่าครวิสเตฟียนเปล็นครลันั้งแรก บารนาบอัสไปเจอเขาทภีที่นอั ที่น และชอักจทูงเขาใหข้เหกนความจทาเปกนในการ
รอับใชข้เตกมเวลา และพาเขาไปทภีที่เมพองออันทกโอก เขาทอัรงสองจถึงใชข้เวลาหนถึที่งปภีเตกมๆในเมพองออันทกโอก
และรลวมประชรุมกอันในครกสตจอักรจรกงๆและสอัที่งสอนพวกเขา ใหข้เราสอังเกตวลาในขณะนอัรน บรรดาผทูข้



เชพที่อในเมพองออันทกโอกไดข้จอัดระเบภียบตอัวเองจนกลายเปกนครกสตจอักรหนถึที่งแลข้ว ครกสตจอักรนภีร จะกลาย
เปกนหนถึที่งในครกสตจอักรทภีที่ยกที่งใหญลตลอไปในประวอัตกศาสตรรครกสตจอักรยรุคตข้น บรรดาคนทภีที่มภีความเชพที่อ
ยกที่งใหญลอยลางอกกนาตกอรุส (Ignatius)และครกสซอสทอม (Chrysostom) ตลางกกเปกนศกษยาภกบาลทภีที่ค
รกสตจอักรออันยกที่งใหญลแหลงนภีร ในเวลาตลอมา

ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา “พวกสาวกไดข้ชพที่อวลาครกสเตภียนเปกนครอัร งแรก” คทาทภีที่แปลวลา ครวิสเตฟียน 
(ครกิสตกิอานอส โดยคทาเตกมทข้าย ‘อกิอานอส’ บลงบอกถถึงนามเฉพาะคพอ พระครกสตร) เปกนวกธภีทภีที่แพรล
หลายในการสรข้างคทาครุณศอัพทรภาษากรภีก มอันมภีความหมายตรงตอัววลา ‘คนหนถึที่งทภีที่เปกนของ’ โดยใน
กรณภีนภีรคพอ ของพระครกสตร ในแบบเดภียวกอัน คทาครุณศอัพทรกรภีก ซภีซารกิอานอส กกหมายถถึง ผทูข้ทภีที่เปกนของ
ซภีซารร คทาวลา ครกิสเตภียน ถทูกใชข้เพภียงสามครอัร งในพระคอัมภภีรรใหมล จรกงๆแลข้วมอันหมายความวลา ‘คน
เหลลานอัรนทภีที่เปกนของพระครกสตร’

อาจเปกนไดข้วลาคทานภีร ถทูกคกดคข้นขถึรนมาและถทูกนทามาใชข้กอับพวกสาวกโดยบรรดาคนตลางชาตกทภีที่
ไมลเชพที่อ พวกสาวกเองกกชอบคทานภีรมากกวลาพรข้อมกอับคทาวลา ‘คนทภีที่ถพอทางนอัรน’, ผทูข้เชพที่อ, พภีที่นข้อง และวก
สรุทธกชน พวกยกวไมลมภีวอันใชข้คทานภีร เดกดขาดเพราะวลามอันจะสพที่อวลาพระเยซทูทรงเปกนพระครกสตร พระเมส
สกยาหรของพวกเขาจรกงๆ ซถึที่งเปกนเรพที่องทภีที่พวกเขาตลางพากอันปฏกเสธ เชลนเดภียวกอับในกรณภีของพวกอา
นาแบบ๊พตกส ชพที่อครกสเตภียนถทูกนทามาใชข้เรภียกผทูข้เชพที่อทอัรงหลายโดยเหลลาศอัตรทูทภีที่มภีใจไมลเชพที่อของพวกเขา 
สกที่งทภีที่สทาคอัญกกคพอวลา คทาพยานของพวกเขานอัรนมภีอกทธกพลมากเสภียจนบรรดาชาวโลกทภีที่รายลข้อมพวก
เขาตลางพากอันรทูข้เลยวลาพวกเขาเปกนใครและพวกเขาเชพที่อวางใจในผทูข้ใด

กจ 11:27-28 คราวนฟีนั้มฟีพวกศาสดาพยากรณค์ลงมาจากกรสงเยรซซาเลล็มจะไปยลังเมสืองอลันทวิ
โอก 28 ฝต่ายผซข้หนถึรื่งในจทานวนนลันั้นชสืรื่ออากาบลัส ไดข้ล สกขถึนั้นกลต่าวโดยพระววิญญาณวต่าจะบลังเกวิดการ
กลันดารอาหารมากยวิรื่งทลัรื่วแผต่นดวินโลก การกลันดารอาหารนลันั้นไดข้บลังเกวิดขถึนั้นในรลัชสมลัยคลาวดวิอลัส ซฟี
ซารค์

นอักประวอัตกศาสตรรของโลกอยลาง Seutonius, Tacitus และ Dio Cassius ตลางบอันทถึกไวข้วลา 
การกอันดารอาหารเกกดขถึรนทอั ที่วจอักรวรรดกโรมในชลวงปลายของรอัชสมอัยคลาวดกออัส ซภีซารร (ค.ศ. 41-44)
วลภีทภีที่พทูดถถึงทอั ที่วโลกตรงนภีรนลาจะเปกนคทาเกกนจรกงในสมอัยนอัรนทภีที่ใชข้เรภียกจอักรวรรดกโรมแหลงโลก
เมดกเตอรรเรเนภียน ไมลวลาในกรณภีใด ศาสดาพยากรณรหลายคนกกมาทภีที่เมพองออันทกโอกจากกรรุง



เยรทูซาเลกม โดยรวมถถึงคนหนถึที่งทภีที่ชพที่อวลาอากาบอัส (มภีพทูดถถึงเขาอภีกใน กกจการ 21:10) พวกเขาตลาง
พยากรณรถถึงการกอันดารอาหารทภีที่จะเกกดขถึรน

กจ 11:29-30 พวกสาวกทสกคนจถึงตกลงใจกลันวต่า จะถวายตามกทาลลังฝากไปชต่วยบรรเทา
ทสกขค์พวกพฟีรื่นข้องทฟีรื่อยซต่ในแควข้นยซเดฟีย 30 เขาจถึงไดข้ททาดลังนลันั้น และฝากไปกลับบารนาบลัสและเซาโลเพสืรื่อ
นทาไปใหข้พวกผซข้ปกครอง

หลอังจากนอัรน “พวกสาวก” ทภีที่เมพองออันทกโอกไดข้ตกลงใจกอันวลาจะถวายตามกทาลอังฝากไปชลวย
บรรเทาทคุกขร์ ตรงตอัวคพอ ‘การรอับใชข้หนถึที่ง’ ไปยอังพภีที่นข้องฝลายวกญญาณของพวกเขาในแควข้นยทูเดภีย สกที่งทภีที่
ถทูกสพที่อกกคพอวลา ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไดข้ประสบกอับความยากลทาบาก โดยอาจเปกนเพราะการ
ขลมเหงทภีที่เกกดขถึรนอยลางหนอักดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วลาในพระคอัมภภีรรใหมลตลอดทอัรงเลลม การใหข้
ความชลวยเหลพอดข้วยความรอักของครกสตจอักรกกมภีเปข้าหมายไปทภีที่บรรดาคนทภีที่เปกนของครกสตจอักรเสมอ
ครกสตจอักรไมลเคยเปกนตอัวกลางในการบรรเทาทรุกขรชาวโลกแตลอยลางใด ของทภีที่พวกเขาสลงไปนอัรนซถึที่ง
อาจเปกนเงกนกกถทูกสลงไปยอังพวกผทูข้ปกครองในกรรุงเยรทูซาเลกมโดยบารนาบอัสและเซาโล

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 12: ถนงแมท้วล่าไมล่มภีการเนท้นยสนื้าหลอักคสาสอนทภีนึ่สสาคอัญ และไมล่มภีเหตคุการณร์
สสาคอัญๆในประวอัตกิศาสตรร์ของครกิสตจอักรเกกิดขนนื้นในกกิจการ 12 แตล่กป็มภีรายละเอภียดทาง
ประวอัตกิศาสตรร์ทภีนึ่เราควรหมายเหตคุไวท้ ชภีวกิตทภีนึ่จดจล่ออยทูล่กอับการอธกิษฐานของครกิสตจอักรยคุคตท้นปรากฏ
ชอัดเมสืนึ่อเปโตรถทูกจอับกคุม ถทูกขอังคคุก และโดยการแทรกแซงแบบทรงจอัดเตรภียมไวท้ของพระเจท้า เขา
กป็ไดท้รอับการชล่วยใหท้พท้น

กจ 12:1 แลข้วคราวนลันั้นกษลัตรวิยค์เฮโรดไดข้เหยฟียดพระหลัตถค์ออกททารข้ายบางคนในครวิสต
จลักร เฮโรดทภีที่ถทูกพทูดถถึงตรงนภีรคพอ เฮโรด อากรกปปาทภีที่หนถึที่ง ผทูข้เปกนหลานชายของเฮโรดมหาราช เขา
เปกนกษอัตรกยรหรุลนเชกดไดข้เพราะการทภีที่เขาไดข้รอับความโปรดปรานทางการเมพองจากจอักรพรรดกโรม คาลก
กทูลลา (Caligula) เฮโรดเปกนกษอัตรกยรครองครองดกนแดนปาเลสไตนรในปภี ค.ศ. 42-44 ดอังนอัรนชลวงเวลา
ดอังกลลาวจถึงนลาจะประมาณ ค.ศ. 44 เฮโรดเปกนยกวแตลในนามผทูข้ซถึที่งแสวงหาการอรุปถอัมภรคทราจรุน
ทางการเมพองจากโรม โดยคอยเอาใจพวกโรม ดอังนอัรนเขาจถึงไมลเปกนทภีที่ชอบใจในหมทูลพวกยกวทภีที่เขา
ปกครองอยทูล ดอังนอัรน เพพที่อทภีที่จะคอยเอาใจโรมตลอไป เขาจถึงสรข้างโรงมหรสพหลายแหลงและจอัดการ
แขลงขอันกภีฬาตลางๆใหข้แกลพวกโรม เพพที่อทภีที่จะเอาใจพวกยกวและไดข้รอับการสนอับสนรุนทางการเมพองจาก



พวกเขา เขาจถึงพบวลาการขลมเหงครกสตจอักรจะสลงผลดภีตลอตอัวเขา คทาทภีที่แปลวลา ททารข้าย (คาคอโอ) มภี
ความหมายพพรนๆวลา ‘สรข้างความเดพอดรข้อน’ โดยในกรณภีนภีรคพอ ใหข้แกลครกสตจอักร

กจ 12:2-3 ทต่านไดข้ฆต่ายากอบพฟีรื่ชายของยอหค์นดข้วยดาบ 3 เมสืรื่อทต่านเหล็นวต่าการนลันั้นเปล็น
ทฟีรื่ชอบใจพวกยวิว ทต่านกล็จลับเปโตรดข้วย (นฟีรื่เปล็นระหวต่างเทศกาลขนมปลังไรข้เชสืนั้อ)

เฮโรดจถึงสอัที่งประหารชภีวกตยากอบพภีที่ชายของยอหรน (เราจทาไดข้วลาพระเยซทูทรงเรภียกบรุตรทอัรง
สองของเศเบดภีวลา ลทูกฟข้ารข้อง และไดข้ทรงพยากรณรวลาพวกเขาจะเสภียชภีวกตแบบนองเลพอด (มอัทธกว 
20:33, มาระโก 10:38) ยากอบจถึงกลายเปกนออัครททูตคนแรกทภีที่พลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อ ยอหรนจะเปกน
คนสรุดทข้าย

เมพที่อเหกนวลาการฆลายากอบททาใหข้เขาไดข้รอับความนกยมทางการเมพองเพกที่มมากขถึรนในหมทูลพวกยกว 
เฮโรดจถึง “จอับเปโตรดข้วย” มอันเปกนชลวงฤดทูใบไมข้ผลกของปภีและเปกน “เทศกาลขนมปอังไรข้เชพรอ” คพอ
เปกนเทศกาลกกนเวลาแปดวอันหลอังจากเทศกาลปอัสกา พวกยกวทภีที่เครลงครอัดเลพอกทภีที่จะไมลประหารชภีวกต
นอักโทษในชลวงวอันศอักดกธ สกทธกธ ของเทศกาลปอัสกา (ถถึงแมข้วลาพวกเขาไมลไดข้เครลงครอัดเชลนนภีร ในกรณภีของ
การประหารชภีวกตองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรากกตาม)

กจ 12:4 เมสืรื่อจลับเปโตรแลข้วจถึงใหข้จทาคสก ใหข้ทหารสฟีรื่หมซต่ๆละสฟีรื่คนคสมไวข้ ตลันั้งใจวต่าเมสืรื่อสวินั้น
เทศกาลปลัสกาแลข้วจะพาออกมาใหข้แกต่คนทลันั้งหลาย พอจอับเปโตรแลข้ว เขากกถทูกขอังครุกทภีที่ไหนสอักแหลง
ภายในกรรุงเยรทูซาเลกม เฮโรดอาจไดข้ยกนคนเลลามาวลาเปโตรเคยหลบหนภีไปไดข้กลอนหนข้านอัรน (กกจการ 
5:19) พวกโรมมภีธรรมเนภียมในการใหข้นอักโทษอรุกฉกรรจรอยทู ลภายใตข้การดทูแลของทหารสภีที่หมทูล ดอังนอัรน
เปโตรจถึงถทูกจทาจองแบบครุมเขข้มเชลนนภีร  ดอังทภีที่คทาๆนภีรสพที่อไวข้ ทหารหมทูลหนถึที่ง (a quarternion) ประกอบ
ดข้วยทหารสภีที่คน ทหารสองคนถทูกลลามโซลตกดกอับนอักโทษขณะทภีที่อภีกสองคนยพนเฝข้าอยทู ลดข้านนอกหข้อง
ขอังของเขาและหนข้าทางเขข้าหข้องขอังรวมตามลทาดอับ เพราะวลาตข้องมภียามสภีที่ผลอัดในตอนกลางคพนตาม
ธรรมเนภียมของโรม ทหารหมทูลหนถึที่งจถึงเขข้ากะสทาหรอับแตลละผลอัด นภีที่เปกนการขลมเหงครอัร งแรกนอับตอัรงแตล
การตรถึงพระเยซทูทภีที่กางเขนทภีที่ทางการโรมถทูกยรุใหข้ขลมเหงครกสตจอักร นภีที่จะไมลใชลครอัร งสรุดทข้าย

เพราะวลามอันเปกนชลวงเทศกาลปอัสกา เฮโรดจถึงตอัรงใจทภีที่จะนทาเขาออกมา (เพพที่อประหารชภีวกต) 
ตลอหนข้าพวกยกวทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมหลอังจากนอัรนในไมลชข้า คทาทภีที่แปลวลา อฟีสเตอรค์ (พาสคา) เปกนคทากรภีกทภีที่
หมายถถึงเทศกาลปอัสกาของพวกยกว ออันทภีที่จรกงแลข้วไดข้ถทูกแปลเปกน ปอัสกา 28 ครอัร งจากทอัรงหมด 29 
ครอัร ง นภีที่เปกนทภีที่เดภียวในพระคอัมภภีรรทภีที่ถทูกแปลเปกนอภีสเตอรร อยลางไรกกตาม เปกนการแปลทภีที่ถทูกตข้องแลข้ว 



เทศกาลปอัสกานอัรนผลานพข้นไปแลข้ว มอันเปกนสอัปดาหรของเทศกาลกกนขนมปอังไรข้เชพรอแลข้วซถึที่งเกกดขถึรน
หลอังเทศกาลปอัสกาเสมอ คทาภาษาออังกฤษ Easter มาจากคทาโรม Ishtar ซถึที่งจรกงๆแลข้วเปกนวอันหยรุด
ประจทาฤดทูใบไมข้ผลกของคนไมลนอับถพอพระเจข้าซถึที่งอยทูลในชลวงเวลาเดภียวกอับเทศกาลปอัสกา เหลลาผทูข้แปล
ของพระคอัมภภีรรฉบอับคกงเจมสรททาถทูกตข้องแลข้วทภีที่แปลคทาวลา ปาสคา เปกนอภีสเตอรร เทศกาลปอัสกาผลาน
พข้นไปแลข้วสทาหรอับปภีนอัรน เฮโรดรภีบรข้อนทภีที่จะประหารชภีวกตเปโตร อกชทารร (อภีสเตอรร) ซถึที่งเปกนวอันหยรุด
ของโรมกกกทาลอังใกลข้เขข้ามาแลข้ว นภีที่คพอความหมายทภีที่ขข้อความตรงนภีรตข้องการจะสพที่อ การแปลคทานภีร วลา
เปกนปอัสกากกจะเปกนการกระททาทภีที่ไมลสมเหตรุสมผล!

กจ 12:5 เพราะฉะนลันั้นเปโตรจถึงถซกจทาไวข้ในคสก แตต่วต่าครวิสตจลักรไดข้อธวิษฐานตต่อพระ
เจข้าเพสืรื่อเปโตรโดยไมต่หยสด ขณะทภีที่เปโตรถทูกครุมตอัวอยทูลในครุก “ครกสตจอักรไดข้อธกษฐานตลอพระเจข้าเพพที่อ
เปโตรโดยไมลหยรุด” คทาทภีที่แปลวลา โดยไมต่หยสด (เอป็คเทะเนส) ไมลเพภียงสพที่อถถึงการอธกษฐานอยลางตลอ
เนพที่องเทลานอัรน แตลรวมถถึงการอธกษฐานอยลางรข้อนรนดข้วย เมพที่อสถานการณรดทูสกรนหวอัง ครกสตจอักรกก
ครุกเขลาลงอธกษฐาน ดอังทภีที่เราจะเหกนเชลนนอัรน ตรงนภีรมอันเปกนการประชรุมอธกษฐานตลอดทอัรงคพน เชลน
เดภียวกอับใน 2 พงศาวดาร 20:12 ทภีที่เยโฮชาฟอัทอธกษฐานวลา “ขข้าพระองครทอัรงหลายไมลทราบวลาจะ
กระททาประการใด แตลดวงตาของขข้าพระองครทอัรงหลายเพลงทภีที่พระองคร” เหลลาผทูข้นทาฝลายวกญญาณของค
รกสตจอักรไดข้รวมตอัวกอันอธกษฐานอยลางรข้อนรน ถถึงแมข้วลาในไมลชข้าความเชพที่อของพวกเขาจะสอัมฤทธกธ
ผลจรกงๆเมพที่อเปโตรโผลลมาทภีที่ประตทู แตลพวกเขากกขอความชลวยเหลพอถทูกคนแลข้ว พวกเขาเงยหนข้า
มองฟข้าสวรรครและขอใหข้พระเจข้าทรงแทรกแซงและชลวยใหข้พข้น พระองครทรงททาตามนอัรนจรกงๆ!

กจ 12:6 ในคสืนวลันนลันั้นเอง ครลันั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลลับอยซต่
ระหวต่างทหารสองคน มฟีโซต่สองเสข้นลต่ามไวข้ และคนยามเฝข้าอยซต่หนข้าประตซคสก ขณะทภีที่เทศกาลกกน
ขนมปอังไรข้เชพรอซถึที่งกกนเวลาแปดวอันใกลข้จะสกรนสรุดลง เฮโรดกกมภีแผนทภีที่จะนทาตอัวเปโตรออกมาเพพที่อทภีที่จะ
ประหารชภีวกตเขา ใน “คพนวอันนอัรนเอง” เปโตรกทาลอังนอนหลอับอยทูลระหวลางทหารสองคนนอัรนของ
ทหารหมทูลนอัรนทภีที่บอังเอกญเขข้ากะตอนนอัรนพอดภี ทหารอภีกสองคนทภีที่เหลพอยพนอยทูลดข้านนอกหข้องขอังและทาง
เขข้าหข้องขอังรวมของครุกทภีที่เขาอยทูล

กจ 12:7-8 ดซเถวิด มฟีทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ามาปรากฏ และมฟีแสงสวต่างสต่อง
เขข้ามาในคสก ทซตองคค์นลันั้นจถึงกระตสข้นเปโตรทฟีรื่สฟีขข้างใหข้ตสืรื่นขถึนั้นแลข้ววต่า "จงลสกขถึนั้นเรล็วๆ" โซต่นลันั้นกล็หลสด
ตกจากมสือของเปโตร 8 ทซตสวรรคค์องคค์นลันั้นจถึงสลัรื่งเปโตรวต่า "จงคาดเอวและสวมรองเทข้า" เปโตรกล็
ททาตาม ทซตองคค์นลันั้นจถึงสลัรื่งเปโตรวต่า "จงหต่มผข้าและตามเรามาเถวิด"



พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาตอนนอัรนเปกนเวลากภีที่โมงแลข้ว อยลางไรกกตาม มอันอาจเปกนชลวง
กลางของยามหนถึที่งของโรม (สามทรุลมถถึงเทภีที่ยงคพน, เทภีที่ยงคพนถถึงตภีสาม หรพอตภีสามถถึงหกโมงเชข้า) ไมล
วลาในกรณภีใด ททูตสวรรครตนหนถึที่งขององครพระผทูข้เปกนเจข้าไดข้มาถถึง และแสงสวลางกกสลองไปทอั ที่วหข้องขอัง
จากนอัรนเขากก “กระตรุข้นเปโตรทภีที่สภีขข้างใหข้ตพที่นขถึรน” เราไมลทราบชอัดเจนวลาททูตสวรรครผทูข้นภีร กระตสข้นเปโตร
แรงขนาดไหน คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (ปาตาสโซ) มภีความหมายไดข้ตอัรงแตล ‘สะกกดเบาๆ’ ไปจนถถึง ‘ตภีใหข้
ตาย’ ไดข้เลย เหกนไดข้ชอัดวลามอันอยทูลในระดอับกลางๆ คพอ แรงพอทภีที่จะปลรุกเปโตรใหข้ตพที่นไดข้ ขณะ
เดภียวกอัน โซลทภีที่ลลามเขาไวข้กอับพวกทหารยามกกหลรุดออกจากมพอทอัรงสองของเขา ททูตสวรรครผทูข้นภีร จถึงสอัที่ง
ใหข้เขาแตลงตอัวและตามตนไป ซถึที่งเขากกททาตาม

กจ 12:9-10 เปโตรจถึงตามออกไป และไมต่รซข้วต่าการซถึรื่งท ซตสวรรคค์ททานลันั้นเปล็นความจรวิง 
แตต่ควิดวต่าไดข้เหล็นนวิมวิต 10 เมสืรื่อออกไปพข้นทหารยามชลันั้นทฟีรื่หนถึรื่งและทฟีรื่สองแลข้ว กล็มาถถึงประตซเหลล็กทฟีรื่
จะเขข้าไปในเมสือง ประตซนลันั้นกล็เปวิดเองใหข้ทต่านทลันั้งสอง ทต่านจถึงออกไปเดวินตามถนนแหต่งหนถึรื่ง และใน
ทลันใดนลันั้นทซตสวรรคค์กล็ไดข้อลันตรธานไปจากเปโตร

เปโตรททาตามทภีที่สอัที่งแตลคกดวลาเขากทาลอังฝอันไปอยทูล คทาทภีที่แปลวลา นวิมวิต (ฮอรามา) แตกตลางจากสกที่ง
ทภีที่เขาไดข้ประสบทภีที่เมพองยอัฟฟาในกกจการ 10 อยลางชอัดเจน ขณะทภีที่เขาทอัรงสองออกไปพข้นทหารยามไป
หลายชลันั้นแลข้ว (คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน ฟทูลาเค มภีความหมายไดข้ตอัรงแตลยามคนหนถึที่ง ไปจนถถึงพพรนทภีที่ตอน
หนถึที่งของครุก ไปจนถถึงทอัรงครุกเลย) ดทูเหมพอนวลานภีที่หมายถถึงพพรนทภีที่หลายสลวนของครุกในบรกบทนภีร  
สรุดทข้ายแลข้ว พวกเขากกมาถถึงประตทูใหญลซถึที่งเปกนเหลกกหนอักเปกดออกไปสทูลถนนซถึที่งประตทูนภีร กกเปกดเอง
อยลางนลาออัศจรรยร ททูตสวรรครผทูข้นภีร ไดข้นทาเปโตรไปตามถนนมพดๆของกรรุงเยรทูซาเลกม จากนอัรนกก
ออันตรธานไป

กจ 12:11 ครลันั้นเปโตรรซข้สถึกตลัวแลข้วจถึงวต่า "เดฟีดี๋ยวนฟีนั้ขข้าพเจข้ารซข้แนต่วต่า องคค์พระผ ซข้เปล็นเจข้าไดข้
ทรงใชข้ทซตสวรรคค์ของพระองคค์มาชต่วยขข้าพเจข้าใหข้พข้นจากพระหลัตถค์ของเฮโรด และพข้นจากการมสต่ง
รข้ายของพวกยวิว" ความหมายของวลภี “ครอัรนเปโตรรทูข้สถึกตอัวแลข้ว” จรกงๆแลข้วกกคพอเมพที่อเจอกอับลมเยกนๆ
ทภีที่พอัดตอนกลางดถึก เขากกตพที่นเตกมทภีที่ในทภีที่สรุด จากนอัรนเขากกรทูข้ตอัววลาเกกดอะไรขถึรน พระเจข้าทรงใชข้ททูต
สวรรครตนหนถึที่งมาชลวยเขาใหข้พข้นจากเฮโรดและเจตนามรุลงรข้ายของทางการทภีที่จะประหารชภีวกตเขา

กจ 12:12 เมสืรื่อเปโตรควิดอยต่างนลันั้นแลข้ว กล็มาถถึงบข้านของมารฟียค์มารดาของยอหค์นผซข้มฟีชสืรื่อ
อฟีกวต่า มาระโก ทฟีรื่นลัรื่นมฟีหลายคนไดข้ประชสมอธวิษฐานกลันอยซต่ เมพที่อคกดทบทวนถถึงเรพที่องทอัรงหมดทภีที่เกกดขถึรน



เปโตรกกไปยอังบข้านของมารภียรผทูข้เปกนมารดาของยอหรนมาระโก เราตข้องไมลสอับสนนางกอับมารภียรอพที่นๆทภีที่
เหลพอซถึที่งถทูกพทูดถถึงในพระคอัมภภีรรใหมล (มารดาของพระเยซทู, มารภียรแหลงบข้านเบธานภี, มารภียรชาวมอักดา
ลา หรพอมารภียรภรรยาของเคลโอปอัส) นางนลาจะเปกนหญกงมลายและเปกนยกวนกยมกรภีก (นามสกรุลของ
สามภีนางคพอ มาระโก ซถึที่งเปกนชพที่อภาษาลาตกน) เหกนไดข้ชอัดวลานางเปกนหญกงมภีฐานะเพราะวลาบข้านของ
นางใหญลพอทภีที่จะรอับรองพวกออัครททูตคนอพที่นๆไดข้ในยามทภีที่พวกเขาตข้องการ บข้านของนางนลาจะเปกน
สถานทภีที่เดภียวกอับทภีที่ครกสตจอักรตอัวอลอนมาประชรุมกอันในกกจการ 1 กลอนวอันเพกนเทคอสตรนอัรน นอกจาก
นภีร  นางกกมภีเงกนพอทภีที่จะจข้างสาวใชข้ดข้วย เปโตรรทูข้จอักสถานทภีที่นภีรดภีและคกดวลาเขาอาจพบเหลลาผทูข้นทาของค
รกสตจอักรไดข้ทภีที่นอั ที่น พวกเขากกอยทูลทภีที่นอัที่นจรกงๆ พวกเขากทาลอังครุกเขลาอธกษฐานเผพที่อเปโตรเพพที่อทภีที่เขาจะไดข้
ถทูกไวข้ชภีวกตหรพอไมลกกถทูกปลลอยตอัว

กจ 12:13-16 พอเปโตรเคาะประตซรลันั้ว มฟีหญวิงสาวคนหนถึรื่งชสืรื่อโรดามาฟลัง 14 เมสืรื่อจทาไดข้วต่า
เปล็นเสฟียงของเปโตร เพราะความยวินดฟีกล็ยลังไมต่เปวิดประตซ แตต่ววิรื่งเขข้าไปบอกวต่า เปโตรยสืนอยซต่หนข้า
ประตซ 15 คนทลันั้งหลายจถึงพซดกลับหญวิงนลันั้นวต่า "เจข้าเปล็นบข้า" แตต่หญวิงคนนลันั้นยสืนคทาวต่าเปล็นอยต่างนลันั้น
จรวิง เขาทลันั้งหลายจถึงวต่า "เปล็นทซตสวรรคค์ประจทาตลัวเปโตร" 16 ฝต่ายเปโตรยลังยสืนเคาะประตซอยซต่ เมสืรื่อ
เขาเปวิดประตซเหล็นทต่าน กล็อลัศจรรยค์ใจ

หลอังจากนอัรน เปโตรกกไปโผลลทภีที่นอัที่นและเคาะประตทูตอนกลางดถึก ดอังทภีที่ขข้อความตรงนภีรบลง
บอก ประตทูทภีที่วลานภีร  (ซถึที่งนลาจะหมายถถึงประตทูทภีที่เปกดออกสทูลลานบข้านซถึที่งอยทูลดข้านนอกของตอัวบข้าน) กกอยทูล
ตกดกอับถนน คทาวลา หญวิงสาว (ไพดกิสเค) หมายถถึง ผทูข้รอับใชข้ทภีที่เปกนหญกงสาว ตรงนภีรชพที่อของเธอคพอ โรดา
ซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา ‘ดอกกรุหลาบ’ พอมาทภีที่ประตทูและถามวลาใครอยทูลตรงนอัรน เธอกกรทูข้ทอันทภีจาก
เสภียงทภีที่ไดข้ยกนวลานอัที่นคพอเปโตร ดข้วยความตพที่นเตข้น เธอจถึงลพมเปกดประตทู แตลวกที่งกลอับเขข้าไปในบข้านและ
บอกทรุกคนวลา “เปโตรยพนอยทูลหนข้าประตทู”

มภีเรพที่องชวนขอันตรงนภีร  เหลลาผทูข้นทาของครกสตจอักรกทาลอังครุกเขลาอธกษฐานททูลขอใหข้พระเจข้าชลวย
เปโตรใหข้พข้นอยทูล เมพที่อโรดาวกที่งมาบอกวลาเปโตรอยทูลนภีที่แลข้ว ปฏกกกรกยาแรกของพวกเขากลอับเปกนการ
บอกเธอวลาเธอบข้าไปแลข้ว เมพที่อเธอยอังยพนกรานอยทู ลเหมพอนเดกม พวกเขากกตอัดสกนใจวลานอัที่นคพอททูต
สวรรครประจทาตอัวเปโตรทภีที่ยพนอยทู ลหนข้าประตทูนอัที่น

ขอบครุณกทาลอังใจของเปโตรทภีที่เขายอังอดทนยพนอยทู ลทภีที่นอัที่นและ “เคาะประตทูอยทูล” ตลอไป ในทภีที่สรุด
พวกเขากกมาเปกดประตทูทภีที่เปกดออกสทูลลานบข้าน พอไดข้เหกนเปโตรยพนอยทูลตรงนอัรน พวกเขากก “ออัศจรรยร



ใจ” คทาทภีที่แปลวลา อลัศจรรยค์ใจ (เอป็กซกิสเตมกิ)  มภีความหมายวลา ‘ประหลาดใจ’ ประชากรของพระเจข้า
มอักเปกนแบบนภีรประจทา ถถึงแมข้วลาพวกเขาคกดถทูกแลข้วทภีที่ขอใหข้พระเจข้าทรงแทรกแซง แตลพวกเขากก
ประหลาดใจทภีที่พระองครทรงเขข้ามาชลวยจรกงๆ

กจ 12:17 แตต่เปโตรโบกมสือใหข้เขานวิรื่ง และเลต่าใหข้เขาฟลังถถึงเรสืรื่องทฟีรื่องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้
ทรงพาทต่านออกจากคสกอยต่างไร แลข้วทต่านสลัรื่งวต่า "จงไปบอกเรสืรื่องนฟีนั้แกต่ยากอบกลับพวกพฟีรื่นข้องใหข้
ทราบ" เปโตรจถึงออกไปเสฟียทฟีรื่อสืรื่น เปโตรจถึงเลลาใหข้พวกเขาฟอังวลาพระเจข้าไดข้ทรงชลวยเขาใหข้พข้น
อยลางไร จากนอัรนเขากกสอัที่งคนเหลลานอัรนใหข้นทาขลาวดภีนภีร ไปบอกยากอบ คนๆนภีรคพอนข้องชายรลวมมารดา
ของพระเยซทูผทูข้ซถึที่งตอนนภีร เปกนผทูข้เชพที่อแลข้วและไดข้กลายเปกนหนถึที่งในผทูข้นทาคนสทาคอัญ (ศกษยาภกบาล) ของค
รกสตจอักรอายรุนข้อยทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม เปโตรจถึงจากไปยอังสถานทภีที่แหลงหนถึที่งทภีที่ไมลระบรุชพที่อเพพที่อความ
ปลอดภอัยของตอัวเอง

กจ 12:18-19 แลข้วครลันั้นรสต่งเชข้า พวกทหารกล็ขวลัญหนฟีดฟีฝต่อมวิใชต่นข้อย เปโตรหายไปไหนหนอ
19 เมสืรื่อเฮโรดหาตลัวเปโตรไมต่พบ จถึงไตต่สวนพวกทหารยามและรลับสลัรื่งใหข้ฆต่าเสฟีย ฝต่ายเฮโรดกล็ออก
จากแควข้นยซเดฟีย ลงไปพลักอยซต่ทฟีรื่เมสืองซฟีซารฟียา

เชข้าวอันตลอมา “พวกทหารกกขวอัญหนภีดภีฝลอมกใชลนข้อย” ความหมายกกคพอ พวกเขาแตกตพที่นกอัน
ใหญล กกสมแลข้วทภีที่พวกเขาจะแตกตพที่น เพราะวลาเมพที่อเฮโรดพบวลาเปโตรหายตอัวไปแลข้ว พวกทหารกก
ถทูกนทาตอัวออกไป คาดวลาเพพที่อทภีที่จะถทูกประหารชภีวกต ซถึที่งกกเปกนการตอบสนองตามปกตกสทาหรอับทหาร
ยามของโรมทภีที่ปลลอยใหข้นอักโทษในความดทูแลของตนหลบหนภีไปไดข้ (นลาหมายเหตรุไวข้วลาคทาทภีที่แปล
วลา สลัรื่งใหข้ฆต่าเสฟีย (อาปาโก) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ถทูกนทาตอัวไปทภีที่อพที่น’ อยลางไรกกตาม ความหมายทภีที่
สพที่อออกมากกคพอวลา ชะตากรรมของพวกเขากกคพอ ความตาย) ขณะเดภียวกอัน เฮโรดกกเดกนทางลงไปยอัง
เมพองซภีซารภียา โดยอาจไปททาธรุระทางราชการและอาจไปรลวมชมการแขลงขอันกภีฬาทภีที่เขาใหข้การ
สนอับสนรุนทภีที่นอั ที่นดข้วยเพพที่อททาใหข้ตอัวเขาเปกนทภีที่ชอบในสายตาพวกโรม

กจ 12:20 ฝต่ายเฮโรดกรวินั้วชาวเมสืองไทระและเมสืองไซดอน แตต่ชาวเมสืองนลันั้นไดข้พากลัน
มาหาทต่าน เมสืรื่อไดข้เอาใจบลลัสทลัสกรมวลังของกษลัตรวิยค์แลข้ว จถึงไดข้ขอกลลับเปล็นไมตรฟีกลันอฟีก เพราะวต่า
เมสืองของเขาตข้องอาศลัยอาหารเลฟีนั้ยงชฟีพจากแผต่นดวินของกษลัตรวิยค์นลันั้น ทภีที่นอัที่น เรพที่องบาดหมางกอับดกน
แดนเลบานอนกกยรุตกลงแลข้ว ถถึงแมข้วลาเลบานอน (ฟภีนกเซภีย) โดยเฉพาะผลานทางเมพองทลาไทระและไซ
ดอน เปกนพพรนทภีที่การพาณกชยรทภีที่สทาคอัญแหลงหนถึที่ง แตลเสบภียงอาหารของพวกเขากกมาจากดกนแดน



ปาเลสไตนร ในความบาดหมางกอันซถึที่งเกกดขถึรนไปกลอนหนข้านอัรน เฮโรดไดข้ตอัดเสบภียงอาหารของพวก
เขาเสภีย คณะผทูข้แทนจากเมพองไทระและเมพองไซดอนจถึงตข้องจทาใจบากหนข้ามาขอคพนดภีก อับเฮโรด

กจ 12:21-23 เมสืรื่อถถึงวลันนลัด เฮโรดทรงเครสืรื่องกษลัตรวิยค์เสดล็จประทลับบนราชบลัลลลังกค์ แลข้วมฟี
พระราชดทารลัสแกต่เขา 22 คนทลันั้งหลายจถึงรข้องขถึนั้นวต่า "เปล็นพระสสรเสฟียงของพระ มวิใชต่เสฟียงมนสษยค์" 

23 ในทลันใดนลันั้น ทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าใหข้ทต่านเกวิดโรครข้าย เพราะทต่านมวิไดข้ถวาย
เกฟียรตวิยศแดต่พระเจข้า แลข้วกล็มฟีตลัวหนอนกลัดกวินรต่างกายของทต่านจนถถึงแกต่พวิราลลัย

ในชลวงเวลานภีร เอง เฮโรดซถึที่งอาจอยทูลทภีที่การแขลงขอันกภีฬา ไดข้กลลาวสรุนทรพจนรทางการเมพองแกล
ฝทูงชนทภีที่มารวมตอัวกอัน โจเซฟอัสบอันทถึกวลา “ชรุดกษอัตรกยร” ทภีที่เฮโรดสวมอยทู ลมภีแผลนเงกนบางๆจทานวนมาก
ทอเขข้าไปในตอัวเสพรอซถึที่งททาใหข้มอันสลองแสงวกบวอับเมพที่อตข้องแสงแดด เมพที่อฝทูงชนไดข้เหกนเขาในชรุดนภีรจถึง
ยกใหข้เขาเปกนเทพเจข้า (พระ) ทอันใดนอัรนพระเจข้ากกทรง “ประหารเขา” ในฐานะทภีที่เฮโรดไดข้ชพที่อวลาเปกน
ยกวและเขข้าใจถถึงความบาปของการพทูดหมกที่นประมาทพระเจข้าวลารข้ายแรงขนาดไหน แตลเขากกยอมรอับ
คทาสรรเสรกญทภีที่วลาตนเปกนพระ พระเจข้าเทภีที่ยงแทข้แหลงฟข้าสวรรครผทูข้ทรงทราบวลายกวทภีที่กลอับสอัตยรคนนภีร
ยลอมรทูข้ดภีกวลาใคร จถึงทรงประหารชภีวกตเขาดข้วยโรครข้ายโดยใหข้หนอนฆลาเขา โจเซฟอัสบอันทถึกวลาพอเขา
ถทูกพระเจข้าลงโทษแลข้ว ถถึงแมข้วลาเขามภีชภีวกตตลอไดข้อภีกหข้าวอัน แตลรลางกายของเขากกเนลาและถทูกหนอน
กอัดกกน คทาทภีที่แปลวลา ตลัวหนอนกลัดกวิน (สโคเลคอบโรทอส) อาจหมายถถึงพยาธกในลทาไสข้หรพอหนอน
ทภีที่มากกนศพกกไดข้ ไมลวลาในกรณภีใด เฮโรดกกตายอยลางทรมาน

กจ 12:24-25 แตต่พระวจนะของพระเจข้ากล็ยลังแผต่เจรวิญมากขถึนั้น 25 ฝต่ายบารนาบลัสกลับเซา
โล เมสืรื่อไดข้ททาภารกวิจทฟีรื่รลับมอบหมายสทาเรล็จแลข้ว จถึงจากกรสงเยรซซาเลล็มกลลับไป พายอหค์นผซข้มฟีชสืรื่ออฟีกวต่า
มาระโกไปดข้วย

ขณะเดภียวกอัน หลอังจากการเสภียชภีวกตของเฮโรดและการขลมเหงของเซาโลไมลมภีอภีกตลอไปแลข้ว
“พระวจนะของพระเจข้ากกยอังแผลเจรกญมากขถึรน” รทูปกาลทภีที่ใชข้ก อับคทากรกยาทอัรงสองนภีร  (แผล่ และ เจรกิญ
มากขนนื้น) อยทูลในรทูปยอังไมลจบ ซถึที่งสพที่อถถึงการกระททาทภีที่เกกดขถึรนตลอเนพที่องหรพอเกกดขถึรนซทราๆ กลลาวอภีกนอัย
หนถึที่ง ผลกระทบของขลาวประเสรกฐกกเตกบโตและทวภีคทูณตลอไปเรพที่อยๆ

ขณะเดภียวกอัน เซาโลและบารนาบอัสกกกลอับจากการเดกนทางจากเมพองออันทกโอกไปยอังกรรุง
เยรทูซาเลกมพรข้อมกอับของทภีที่สลงไปชลวยครกสตจอักรหลายแหลงทภีที่นอัที่น ในการเดกนทางกลอับจากกรรุง



เยรทูซาเลกมไปยอังเมพองออันทกโอกของพวกเขา พวกเขากกพายอหรนมาระโกมาดข้วยซถึที่งในไมลชข้าเขาจะ
กลายเปกนประเดกนของความขอัดแยข้ง

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 13: การเปลภีนึ่ยนแปลงครอันื้งใหญล่ในการรอับใชท้ของครกิสตจอักรยคุคตท้นไดท้
มาถนงแลท้ว จคุดสนใจเปลภีนึ่ยนแบบกลอับตาลปอัตรจากเปโตรมาเปป็นเปาโลแลท้ว (ขท้อ 1-13) ในบทนภีนื้
เปาโลเรกินึ่มการเดกินทางในฐานะมกิชชอันนารภีครอันื้งแรกของเขา กลางบททภีนึ่ 13 (ขท้อ 14-43) นสาเสนอ
การเทศนาครอันื้งแรกทภีนึ่มภีบอันทนกไวท้ของเปาโลทภีนึ่เมสืองออันทกิโอก แควท้นปกิสกิเดภีย คสาเทศนานภีนื้เนท้นยสนื้า
ชอัดเจนเรสืนึ่องการฟสืนื้นคสืนพระชนมร์ของพระเยซทูครกิสตร์ และเนสืนื้อหาสล่วนสคุดทท้ายของบทนภีนื้ (ขท้อ 44-52)
กป็มภีเนสืนื้อหาเกภีนึ่ยวกอับการขล่มเหงทภีนึ่เปาโลและบารนาบอัสไดท้รอับทภีนึ่นอันึ่นเพราะการประกาศขล่าวประเสรกิฐ

กจ 13:1 คราวนลันั้นในครวิสตจลักรทฟีรื่อยซต่ในเมสืองอลันทวิโอก มฟีบางคนทฟีรื่เปล็นผซข้พยากรณค์
และอาจารยค์ มฟีบารนาบลัส สวิเมโอนทฟีรื่เรฟียกวต่านวิเกอรค์ กลับลซสวิอลัสชาวเมสืองไซรฟีน มานาเอน ผซข้ไดข้รลับการ
เลฟีนั้ยงดซเตวิบโตขถึนั้นดข้วยกลันกลับเฮโรดเจข้าเมสือง และเซาโล เมพที่อเวลาหลายปภีผลานไป จรุดสนใจในดข้านผทูข้
นทาในครกสตจอักรพระคอัมภภีรรใหมลไดข้เปลภีที่ยนจากกรรุงเยรทูซาเลกมมาอยทู ลทภีที่เมพองออันทกโอกแลข้ว เวลานลาจะ
เปกนประมาณ ค.ศ. 45 กรรุงเยรทูซาเลกมไมลเพภียงเปกนจรุดสนใจของการตลอตข้านและการขลมเหงของ
พวกยกวเทลานอัรน ซถึที่งขอัดขวางการรอับใชข้ของครกสตจอักรทภีที่นอั ที่น แตลมอันยอังถทูกผทูกมอัดดข้วยอกทธกพลของ
ศาสนายกวอภีกดข้วย มภีการสงสอัยเมพที่อเปโตรนทาขลาวประเสรกฐไปยอังเมพองหนถึที่งของคนตลางชาตกและ
โครเนลกออัส อยลางไรกกตาม ดอังทภีที่จะปรากฏชอัดในไมลชข้า ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกไมลสงวนทลาทภีแตล
อยลางใดในการประกาศขลาวประเสรกฐไปจนถถึงสรุดปลายแผลนดกนโลก นภีที่เปกนบทเรภียนสทาหรอับเรา
ตรงนภีร  เมพที่อครกสตจอักรทอัรงหลายหมดความรข้อนรนในการประกาศขลาวประเสรกฐ พระพรของพระเจข้า
กกมอักไปยอังทภีที่อพที่น

ในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกมภี “ผทูข้พยากรณรและอาจารยร” ตทาแหนลงผทูข้พยากรณรในพระ
คอัมภภีรรใหมลเปกนตทาแหนลงชอั ที่วคราวตทาแหนลงหนถึที่งในครกสตจอักรยรุคตข้น มอันถทูกใชข้เพราะวลาครกสตจอักร
กทาลอังเปลภีที่ยนจากตอัวอลอนของศาสนายกวเพพที่อกลายเปกนรลางโตเตกมวอัยซถึที่งประกอบดข้วยคนตลางชาตกเปกน
สลวนใหญล เชลนเดภียวกอับตทาแหนลงออัครททูต มอันสกรนสรุดลงในศตวรรษแรก ดทูความเหกนสทาหรอับ 1 โค
รกนธร 13:8 การพยากรณรตลางๆทภีที่ถทูกพทูดถถึงในขข้อนอัรนยลอมหมายถถึงตทาแหนลงผทูข้พยากรณรอยลางเหกนไดข้
ชอัด ตทาแหนลงนภีร จถึงททาหนข้าทภีที่เปกนของประทานชอั ที่วคราวอยลางหนถึที่งของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ในชลวง



เวลาระหวลางวอันเพกนเทคอสตรนอัรนและการเสรกจสมบทูรณรของสารบบพระคอัมภภีรรใหมลตอนใกลข้สกรน
ศตวรรษแรก เหลลาผทูข้พยากรณรทอัรงกลล่าวลล่วงหนท้าพระวจนะของพระเจข้าและกลล่าวมอันออกไป พวก
เขากกคงคลข้ายกอับคทาวลา ‘นอักเทศนร’ ทภีที่เราครุข้นเคยมากกวลา ถถึงแมข้วลามอันเปกนตทาแหนลงทภีที่เฉพาะเจาะจง
ซถึที่งทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรในศตวรรษแรกกกตาม ดทู เอเฟซอัส 4:11 ดข้วย คทาวลา อาจารยร์ กกมภี
ความหมายตามทภีที่ชพที่อของมอันสพที่อ โครงสรข้างทางไวยากรณรของขข้อนภีรบลงบอกวลาชพที่อของสองคน
สรุดทข้าย คพอ มานาเอน และเซาโล เปกนอาจารยร ซถึที่งแตกตลางจากผทูข้พยากรณรสามคนแรกทภีที่ถทูกเอลยชพที่อ
กลอน

อภีกครอัร งทภีที่บารนาบอัส ถทูกเอลยถถึงในฐานะเปกนผทูข้นทาคนหนถึที่งและเหกนไดข้ชอัดวลาเปกนผทูข้พยากรณร
คนหนถึที่งในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกดข้วย สกิเมโอนทภีที่เรภียกวลานกเกอรรอาจเปกนซภีโมนชาวไซรภีนทภีที่
แบกกางเขนของพระเยซทูกกเปกนไดข้ นกเกอรรเปกนชพที่อเรภียกโดยทอั ที่วไปสทาหรอับแควข้นออัฟรกกาเหนพอซถึที่งไซ
รภีนกกเปกนสลวนหนถึที่งของมอัน มอันมภีความหมายตรงตอัววลา ‘สภีดทา’ เราจถึงอาจอนรุมานไดข้วลาสกเมโอนคนนภีร
เปกนคนผกวดทา เพราะการมภีปฏกสอัมพอันธรก อันระหวลางศาสนายทูดายกอับออัฟรกกาเหนพอ โดยเฉพาะตอัรงแตล
สมอัยซาโลมอนและราชกนภีแหลงแควข้นเชบา จถึงมภียกวผกวดทาอยทู ลบข้างในสมอัยนอัรน (และมภีอยทูลมาจนถถึง
ปอัจจรุบอันดข้วย)

ใหข้เราหมายเหตรุ “ลทูสกออัสชาวเมพองไซรภีน” ดข้วย ชพที่อลทูสกิออัส เปกนรทูปแบบหนถึที่งของชพที่อ ‘ลทูกา’ 
ซถึที่งใชข้แพรลหลายมากกวลา ถถึงแมข้วลาคนนภีร ไมลใชลนายแพทยรลทูกาผทูข้เขภียนหนอังสพอกกจการเกพอบจะแนลนอน
กกตาม ถถึงแมข้วลาไซรภีนจะอยทูลในออัฟรกกาเหนพอ แตลในตอนแรกมอันกกเปกนอาณานกคมของกรภีกและของ
โรมในเวลาตลอมา ปโตเลมภีไดข้นทายกวจทานวนมากไปทภีที่นอั ที่นและไดข้ใหข้สอัญชาตกแกลพวกเขา วลภีทภีที่กลลาว
วลามานาเอนไดข้รอับการเลภีรยงดทูเตกบโตขถึรนดข้วยกอันกอับเฮโรดเจข้าเมพองกกสพที่อวลาเขาเปกนพภีที่นข้องรลวมบกดา
หรพอรลวมมารดาของเฮโรด ถถึงแมข้วลาเฮโรดคนนภีร ไมลไดข้มภีชพที่อเสภียงเหมพอนกอับเฮโรดคนอพที่นๆทภีที่ถทูกเอลย
ถถึงในพระคอัมภภีรรใหมล แตลมอันกกสพที่อวลาในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกมภีคนชนชอัรนสทูงอยทูลบข้างเหมพอนกอัน
สรุดทข้ายแตลไมลทข้ายสรุดอยลางแนลนอนกกคพอวลา เซาโล ถทูกเอลยถถึง เราจทาไดข้วลาในกกจการ 11:25-26 บา
รนาบอัสไดข้พาเซาโลไปยอังครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกและใหข้เขาไดข้มภีสลวนรลวมในการรอับใชข้ทภีที่นอั ที่น 
เหกนไดข้ชอัดวลามภีคนสทาคอัญๆอยทูลกลรุลมหนถึที่งแลข้วในครกสตจอักรอายรุนข้อยทภีที่เมพองออันทกโอก

กจ 13:2 เมสืรื่อคนเหลต่านลันั้นกทาลลังรลับใชข้องคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และถสืออดอาหารอยซต่ พระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ตรลัสสลัรื่งวต่า "จงตลันั้งบารนาบลัสกลับเซาโลไวข้สทาหรลับการซถึรื่งเราเรฟียกใหข้เขาททานลันั้น" 
คนเหลลานภีร  “รอับใชข้องครพระผทูข้เปกนเจข้าและถพออดอาหาร” ในครกสตจอักรนภีร  คทาทภีที่แปลวลา รลับใชข้ (เละอกิ



ตออทูรเกะโอ) มภีความหมายวลา ‘การรอับใชข้แบบเปกนทางการ’ เชลน พวกคนเลวภีและพวกปรุโรหกตทภีที่
พระวกหาร คทาภาษาลาตกน liturgy กกมภีทภีที่มาจากคทานภีร  สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อตรงนภีรกกคพอวลา ชายเหลลานภีรมภีสลวนใน
การรอับใชข้อยลางแขกงขอันและอยลางเปกนทางการในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก คทาวลา เละอกิตออทูรเกะ
โอ ยอังมภีความหมายดข้วยวลา รอับใชข้โดยคนนอัรนเปกนผทูข้ออกคลาใชข้จลายเอง นภีที่สพที่อวลาการรอับใชข้ทภีที่เมพองออันทก
โอกนอัรนเปกนแบบสมอัครใจลข้วนๆหรพอไมลนอัรน เราไมลทราบชอัดเจน อยลางไรกกตาม เนพที่องจากเปาโลจะ
ถทูกสลงตอัวออกไปในไมลชข้า ไมลมภีบอันทถึกเลยวลาครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นใหข้การสนอับสนรุนดข้านการเงกนแกลเขา 
พวกเขาอาจชลวยเปาโลกกไดข้ มอันแคลไมลมภีบอกไวข้และคทาวลา เละอกิตออทูรเกะโอ กกสพที่อความหมายเชลน
นอัรนดข้วย อยลางไรกกตาม ในเวลาตลอมาครกสตจอักรทอัรงหลายกกยลอมรอับภาระทางการเงกนเพพที่อใหข้การรอับ
ใชข้ดข้านนภีรถทูกเผยแพรลออกไป ดทู ฟภีลกปปภี 4:14 ฯลฯ

วลภีทภีที่พทูดถถึงการถพออดอาหารตรงนภีรอาจเกภีที่ยวขข้องกอับการถพออดอาหารแบบเปกนทางการของ
พวกยกวทภีที่ยอังถทูกถพอปฏกบอัตกตามความสมอัครใจอยทู ล มอันอาจหมายถถึงการอดอาหารของแตลละบรุคคลไดข้
เชลนกอันเพพที่อเปกนวกธภีหนถึที่งในการเพกที่มพทูนฤทธกธ เดชในการอธกษฐาน คทาทภีที่แปลวลา ถสืออดอาหาร (เนส
เตะอทูโอ) มภีความหมายวลา การละเวข้นเสภียจากอาหารหรพอเครพที่องดพที่มเพพที่อจรุดประสงครฝลายวกญญาณ
ตลางๆ โดยเฉพาะการอธกษฐาน วกธภีปฏกบอัตกนภีรขถึรนอยทูลกอับแตลละบรุคคลมากกวลาจะเปกนแบบตายตอัว หาก
การอดอาหารกกนเวลาแคลหนถึที่งวอัน มอันกกอาจหมายถถึงการไมลรอับประทานอะไรเลยกกไดข้ อยลางไร
กกตาม หากมอันกกนเวลายาวนานกวลานอัรน มอันกกอาจหมายถถึงการอดอาหารดภๆี  โดยอาจรอับประทาน
แคลขนมปอังและนทรากกไดข้ พระคอัมภภีรรไมลไดข้ระบรุรายละเอภียดเกภีที่ยวกอับการอดอาหารแบบเปกนจรกงเปกน
จอัง หากแตลมอันขถึรนอยทูลกอับแตลละบรุคคลตลอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า อยลางไรกกตาม มภีสองสกที่งทภีที่ชอัดเจน 
(1) มภีการถพออดอาหารในครกสตจอักรยรุคตข้น (2) มอันถทูกถพอปฏกบอัตกในบรกบทของการรอับใชข้แบบ
จรกงจอัง

ในบรกบทนอัรนเอง “พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ตรอัส” นภีที่ไมลไดข้สพที่อถถึงพระสรุรเสภียงทภีที่ยกนไดข้ของ
พระวกญญาณ แตลหมายถถึงการทภีที่พระองครทรงททางานในใจพวกผทูข้นทาของครกสตจอักร ซถึที่งย ลอมรวมถถึง
บารบาบอัสและเซาโลดข้วย วลาพระเจข้ากทาลอังเลพอกพวกเขาสทาหรอับการรอับใชข้ทภีที่พกเศษอยลางหนถึที่ง คทาทภีที่
แปลวลา ตลันั้ง (อาฟอรกิดโซ) มภีความหมายวลา ‘ตอัรงไวข้ตลางหาก’ หรพอ ‘เลพอกสรร’ พระเจข้าทรง ‘เรภียก’ 
คนใหข้มาททางานของพระองคร และแนลนอนทภีที่การรอับใชข้ของพระเยซทูครกสตรนอัรนไมลใชลแคลงาน แตลเปกน
“งาน (การ) นอัรน” หลายครอัร งในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่การรอับใชข้ของพระเยซทูครกสตรในการประกาศขลาว



ประเสรกฐและตอัรงครกสตจอักรทอัรงหลายถทูกเรภียกวลา “งานนอัรน” ตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ทรง “เรภียกพวกเขา” ใหข้ไปททางานนภีร

ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา ณ จรุดนภีรชพที่อแรกคพอ บารนาบอัส จากนอัรนคพอเปาโล ซถึที่งสพที่อวลาในตอน
แรกๆบารนาบอัสอาจเปกนผทูข้นทา คนเหลลานอัรนทภีที่จะเปกนผทูข้นทาไดข้จะตข้องรทูข้จอักเปกนผทูข้ตามเสภียกลอน อยลางไร
กกตาม ในไมลชข้า จะเหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลจะปรากฏในฐานะผทูข้นทา

กจ 13:3 เมสืรื่อถสืออดอาหารและอธวิษฐาน และวางมสือบนบารนาบลัสกลับเซาโลแลข้ว เขา
กล็ใชข้ทต่านไป การ ‘แตลงตอัรง’ บารนาบอัสและเซาโลนภีร เกภีที่ยวขข้องกอับ (1) การถพออดอาหาร (2) การ
อธกษฐาน และ (3) การวางมพอ ออันหลอังสรุดนภีรอาจเปกนในเชกงพกธภีการมากกวลาเปกนวกธภีปฏกบอัตกทภีที่มภีหนข้าทภีที่
อะไร อยลางไรกกตาม มอันเปกนสอัญลอักษณรอยลางหนถึที่งทภีที่แสดงใหข้เหกนวลาพระพรและการเหกนชอบของค
รกสตจอักรมภีอยทูลบนตอัวพวกเขา ดอังนอัรน จะวลาไปแลข้วกกคพอ พวกเขาถทูกสลงออกไปโดยครกสตจอักร อภีก
ครอัร งทภีที่ใหข้เราสอังเกตวลาการเอลยถถึงเรพที่องการถพออดอาหารและการอธกษฐานมากลอนเหตรุการณรสทาคอัญ
เหตรุการณรหนถึที่งในครกสตจอักร พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาพวกเขาถพออดอาหารหรพออธกษฐานอยลาง
หนอักขนาดไหนหรพอนานเทลาใด อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อกกคพอวลา มอันเปกนมากกวลาแคลการททาแบบ
ผลานๆไปหรพอแคลพอเปกนพกธภี เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาใชข้เวลาอยลางมากในการททาทอัรงสองสกที่งนภีร กลอน
สลงตอัวสองคนนภีรออกไป นภีที่เปกนบทเรภียนหนถึที่งสทาหรอับครกสตจอักรในปอัจจรุบอัน

กจ 13:4 เหตสฉะนลันั้น ทต่านทลันั้งสองทฟีรื่ไดข้รลับใชข้จากพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์จถึงลงไปเมสือง
เซลซเคฟีย และไดข้แลต่นเรสือจากทฟีรื่นลัรื่นไปยลังเกาะไซปรลัส อภีกครอัร งทภีที่ผทูข้ทภีที่ใชข้พวกเขาออกไปจรกงๆกกถทูกระบรุ
วลาเปกนพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  เมพองเซลทูเคภีย เปกนเมพองทลาบนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียน โดยอยทู ลหลางออก
ไปสกบหกไมลรทางดข้านลลางของแมลนทร าโอรอนเทสจากเมพองออันทกโอก จากทภีที่นอั ที่นพวกเขาไดข้แลลนเรพอ
ไปยอังเกาะไซปรอัส เราควรหมายเหตรุไวข้วลาเกาะไซปรอัสเปกนบข้านเกกดของบารนาบอัสและเขานทาขลาว
ประเสรกฐไปยอังทภีที่นอั ที่นกลอน

กจ 13:5 ครลันั้นมาถถึงเมสืองซาลามวิส ทต่านไดข้ประกาศพระวจนะของพระเจข้าในธรรม
ศาลาของพวกยวิว ยอหค์นกล็อยซต่ชต่วยดข้วย พอไปถถึงทภีที่เกาะนอัรน พวกเขากกประกาศกลอนเลยในเมพองซา
ลามกิส ซถึที่งอยทูลทางปลายแหลมดข้านทกศตะวอันออกของเกาะนภีร  ทภีที่นอัที่นเองในธรรมศาลาของพวกยกว 
พวกเขาไดข้เรกที่มการรอับใชข้ของตน เราควรหมายเหตรุไวข้วลามภีการเอลยถถึงยอหร์น นภีที่คพอยอหรนมาระโก 
บางคนเชพที่อวลาเขาเปกนลทูกพภีที่ลทูกนข้องหรพอหลานชายของบารนาบอัสผทูข้ซถึที่งเขาพามายอังเมพองออันทกโอก



จากกรรุงเยรทูซาเลกม (กกจการ 12:25) ตลอมาดข้วยเหตรุผลออันไมลเปกดเผย ยอหรนมาระโกจะไปจากทภีมมกช
ชอันนารภีนภีร  (13:13) การจากไปครอัร งนอัรนจะกลายเปกนประเดกนแหลงการทะเลาะเบาะแวข้งระหวลาง
เปาโลและบารนาบอัสเมพที่อบารนาบอัสอยากพาเขาไปดข้วยอภีก นภีที่คพอยอหรนมาระโกคนเดภียวก อับทภีที่เขภียน
หนอังสพอขลาวประเสรกฐของมาระโกในเวลาตลอมา คทาทภีที่แปลวลา ชต่วย (ฮทูเปะเระเทส) มภีความหมาย
ตรงตอัววลา ‘ฝภีพายลลาง’ เหมพอนในเรพอสทาเภาทภีที่ใชข้ทาสพาย อยลางไรกกตาม คทานภีรตลอมามภีความหมายวลา 
‘ผทูข้ชลวย’ พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเขาชลวยในการรอับใชข้มากขนาดไหน

กจ 13:6-8 เมสืรื่อไดข้เดวินตลอดเกาะนลันั้นไปถถึงเมสืองปาโฟสแลข้ว กล็ไดข้พบคนหนถึรื่งเปล็นคน
ททาเวทมนตรค์ เปล็นผซข้ททานายเทล็จ เปล็นพวกยวิวชสืรื่อวต่าบารเยซซ 7 อยซต่กลับผซข้วต่าราชการเมสืองชสืรื่อเสอรค์จฟีอลัส
เปาโล เปล็นคนฉลาดรอบรซข้ ผ ซข้วต่าราชการเมสืองจถึงเชวิญบารนาบลัสกลับเซาโลมา ปรารถนาจะฟลังพระ
วจนะของพระเจข้า 8 แตต่เอลฟีมาสคนททาเวทมนตรค์ (เพราะชสืรื่อของเขามฟีความหมายอยต่างนลันั้น) ไดข้
คลัดคข้านขลัดขวางบารนาบลัสกลับเซาโล หวลังจะไมต่ใหข้ผซข้วต่าราชการเมสืองเชสืรื่อ

พอเดกนทางขข้ามเกาะไซปรอัส พวกเขากกมาเจอกอับคนททาเวทมนตรค์คนหนถึที่ง คทาทภีที่แปลเชลน
นอัรน (มากอส) สามารถใชข้ในความหมายแงลดภีกกไดข้เหมพอนกอับพวกนอักปราชญรทภีที่เปกนนอักดาราศาสตรร
ซถึที่งเดกนทางมายอังเบธเลเฮม คทานภีรสามารถใชข้ในความหมายแงลชอั ที่วรข้ายกกไดข้หรพอแมข้แตลการททาครุณไสย 
ถถึงแมข้วลาไมลมภีหลอักฐานอพที่นทภีที่แสดงใหข้เหกนวลามภีการททาไสยศาสตรรตรงนภีร  แตลบรกบทจะแสดงใหข้เหกน
ในไมลชข้าวลาชายคนนภีร เปกนนอักตข้มตรุอ๋น ถถึงแมข้เขาเปกนยกว แตลเขากกเปกนทภีที่ปรถึกษาผทูข้ชอั ที่วรข้ายใหข้แกลนอักการ
เมพองทข้องถกที่นคนหนถึที่ง ชพที่อเขาบารเยซทูมภีความหมายวลา ‘บรุตรชายของโยชทูวา’ เขายอังถทูกบรรยายวลา
เปกน “ผทูข้ททานายเทกจ” ดข้วย

คทาทภีที่แปลวลา ผซข้วต่าราชการเมสือง (ออันธทูพาทอส) มภีความหมายตรงตอัววลาผทูข้วลาราชการประจทา
แควข้นทภีที่อยทูลในการปกครองของสภาโรม กลอนทภีที่บารนาบอัสจะไปเยพอนทภีที่นอั ที่น เกาะไซปรอัสกกกลาย
เปกนแควข้นหนถึที่งในการปกครองของโรมอยลางเปกนทางการแลข้ว ชพที่อของผทูข้วลาราชการเมพองคนนภีรคพอ 
เสอรรจภีออัสเปาโล เมพที่อไดข้ยกนถถึงการรอับใชข้ของมกชชอันนารภีสองคนนภีรบนเกาะของเขา เขาจถึงปรารถนา
ทภีที่จะไดข้ยกนพระวจนะของพระเจข้าเชลนกอัน บารเยซทูซถึที่งเปกนทภีที่รทูข้จอักในชพที่อภาษาอาราเมควลาเอลภีมาส ใน
ฐานะเปกนทภีที่ปรถึกษาของผทูข้วลาราชการเมพองจถึงพยายามทภีที่จะขอัดขวางมกใหข้เขาไดข้ฟอังพวกเขา

กจ 13:9-11 แตต่เซาโล (ทฟีรื่มฟีชสืรื่ออฟีกวต่าเปาโล) ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์เขมข้นดซ
เอลฟีมาส 10 และพซดวต่า "โอ เจข้าเปล็นคนเตล็มไปดข้วยอสบายและใจรข้ายทสกอยต่าง ลซกของพญามาร เปล็น



ศลัตรซตต่อบรรดาความชอบธรรม เจข้าจะไมต่หยสดพยายามททาทางตรงขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าใหข้เขวไป
หรสือ 11 ดซเถวิด บลัดนฟีนั้พระหลัตถค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ากล็อยซต่บนเจข้า เจข้าจะเปล็นคนตาบอดไมต่เหล็นดวง
อาทวิตยค์จนถถึงเวลากทาหนด" ทลันใดนลันั้นความมสืดมลัวกล็บลังเกวิดแกต่เอลฟีมาส เอลฟีมาสจถึงคลทาหาคนใหข้
จซงมสือไป

นภีที่เปกนครอัร งแรกทภีที่เซาโลถทูกเรภียกวลาเปาโล เซาโลเปกนชพที่อภาษาฮภีบรทูของเขา ซถึที่งททาใหข้เรา
นถึกถถึงชพที่อของกษอัตรกยรซาอทูล ผทูข้เปกนคนตระกทูลเบนยามกนซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่เปาโลภาคภทูมกใจ อยลางไรกกตาม 
เปาโลเปกนชพที่อโรมของเขา ไมลมภีอะไรบลงชภีรวลาเซาโลเปลภีที่ยนชพที่อของตนตรงนภีร  เหกนไดข้ชอัดวลาเขามภีทอัรง
สองชพที่อมาตลอดอยทูลแลข้ว ในฐานะเปกนประชากรโรม ชพที่อเขาคพอ เปาโล ในฐานะเปกนยกวคนหนถึที่งจาก
เมพองทารรซอัส อภีกชพที่อของเขาคพอเซาโล อยลางไรกกตาม เพราะวลาการรอับใชข้ของเขาตอนนภีร เปลภีที่ยนไปยอัง
โลกของคนตลางชาตกแลข้ว ตอนนภีร เขาจถึงจะใชข้ประโยชนรจากชพที่อโรมของเขา ตอัรงแตลนภีร เปกนตข้นไป ชพที่อ
เซาโลจะไมลถทูกใชข้อภีกในพระคอัมภภีรรใหมลยกเวข้นตอนทภีที่เปาโลเลลายข้อนใหข้ฟอังถถึงการกลอับใจรอับเชพที่อ
ของเขาตลอไปในหนอังสพอกกจการ

ตรงนภีร เปาโลตทาหนกทภีที่ปรถึกษาผทูข้ชอั ที่วรข้ายคนนภีรของเสอรรจภีออัสเปาโล โดยบรรยายถถึงเขาวลา “เจข้า
เปกนคนเตกมไปดข้วยอรุบายและใจรข้ายทรุกอยลาง ลทูกของพญามาร เปกนศอัตรทูตลอบรรดาความชอบ
ธรรม” กลลาวคพอ เปาโลกลลาวหาเขาวลาเปกนคนคดโกง ปลกรนปลข้อน เปกนลทูกของมาร และเปกนศอัตรทูตลอ
ความชอบธรรม ตลางจากยอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาทภีที่มาเพพที่อจะททาใหข้ทางขององครพระผทูข้เปกนเจข้าตรง
แนลว ชายผทูข้นภีร กลอับพยายามทภีที่จะบกดเบพอนวกถภีทางทอัรงหลายขององครพระผทูข้เปกนเจข้า (คทาทภีที่แปลวลา 
ททาใหข้...เขว (ดกิออัสตเระโฟ) มภีความหมายวลาททาใหข้คดงอ

เพพที่อแสดงออกถถึงสกทธกอทานาจฝลายวกญญาณของตนมากยกที่งขถึรน เปาโลจถึงททูลขอใหข้ความมพด
บอดเกกดแกลทภีที่ปรถึกษาทางการเมพองผทูข้ปราศจากพระเจข้าคนนภีร  เปาโลใชข้คทาทภีที่รรุนแรงมากๆในการ
กลลาวประณามชายผทูข้มภีอกทธกพลคนนภีร  เกรงวลาชายผทูข้นภีรหรพอผทูข้วลาราชการเมพองจะสงสอัยในสกทธกอทานาจ
ฝลายวกญญาณของเขา พระเจข้าจถึงทรงอนรุญาตใหข้เขาททาใหข้บารเยซทูตาบอดชอั ที่วคราวไดข้ ตอัรงแตลนอัรนมากก
ไมลมภีใครสงสอัยในสกทธกอทานาจฝลายวกญญาณของเปาโลอภีกเลย

กจ 13:12 ครลันั้นผซข้วต่าราชการเมสืองไดข้เหล็นเหตสการณค์ทฟีรื่เกวิดขถึนั้นนลันั้นจถึงเชสืรื่อถสือ และ
อลัศจรรยค์ใจดข้วยพระดทารลัสสอนขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ดข้วยเหตรุนภีรขข้าราชการโรมระดอับสทูงคนนภีร จถึง 
“เชพที่อถพอ และออัศจรรยรใจดข้วยพระดทารอัสสอนขององครพระผทูข้เปกนเจข้า” เราควรหมายเหตรุไวข้ว ลาการ



ออัศจรรยรใจของเขานอัรนเกภีที่ยวขข้องกอับพระดสารอัสสอนขององครพระผทูข้เปกนเจข้า (นอัที่นคพอ คทาสอัที่งสอนของ
องครพระผทูข้เปกนเจข้า) มากกวลาออัศจรรยรใจในการออัศจรรยรออันทรงฤทธกธ ทภีที่เขาไดข้เหกน เหกนไดข้ชอัดวลาเขา
ไดข้กลายเปกนผทูข้เชพที่อคนหนถึที่งจรกงๆ ในสรุสานของครกสเตภียนแหลงหนถึที่งในกรรุงโรม มภีประวอัตกเกภีที่ยวกอับ 
เซอรร์เกภีย เปาลกินล่า ซถึที่งบลงบอกวลาสมาชกกคนหนถึที่งของครอบครอัวเขาไดข้เปกนครกสเตภียนคนหนถึที่งใน
เวลาตลอมา

กจ 13:13 แลข้วเปาโลกลับพวกของทต่านกล็แลต่นเรสือออกจากเมสืองปาโฟสไปยลังเมสืองเปอรค์
กาในแควข้นปลัมฟฟีเลฟีย ยอหค์นไดข้ละพวกนลันั้นไวข้แลข้วกลลับมายลังกรสงเยรซซาเลล็ม หลอังจากเสรกจการรอับใชข้
ของพวกเขาทภีที่เมพองปาโฟส เกาะไซปรอัสแลข้ว “เปาโลกอับพวกของทลาน” จถึงมายอังเมพองเปอรรกาใน
แควข้นปอัมฟภีเลภีย เมพองเปอรรกาเปกนเมพองทลาของแควข้นปอัมฟภีเลภียซถึที่งเปกนแควข้นหนถึที่งของโรมในเอเชภีย
นข้อยโดยอยทูลตกดกอับแควข้นซภีลกเซภีย (ซถึที่งเปกนแควข้นบข้านเกกดของเปาโล) ดข้านเหนพอของแควข้นนภีรคพอ 
แควข้นกาลาเทภียและแควข้นคอัปปาโดเซภียซถึที่งเปกนทภีทๆี่ เปาโลจะไปเยพอนในไมลชข้า เราควรหมายเหตรุไวข้
วลาคณะมกชชอันนารภีนภีร ไมลไดข้ถทูกเรภียกวลาบารนาบอัสและเซาโลอภีกตลอไปแลข้ว แตลเรภียกวลาคณะของ
เปาโล นภีที่อาจสพที่อชอัดเจนวลาตอนนภีร เขาเปกนผทูข้นทาแลข้ว ซถึที่งจะเหกนไดข้อยลางชอัดเจนทอั ที่วหนอังสพอกกจการ บา
รนาบอัสไดข้พาพวกเขาไปยอังเกาะไซปรอัสบข้านเกกดของเขา ตอนนภีรพวกเขามรุลงหนข้าไปยอังแควข้นบข้าน
เกกดของเปาโลบข้าง

ทภีที่สทาคอัญอภีกเรพที่องกกคพอ การเดกนทางจากไปของยอหรนมาระโกกลอับไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม พระ
คอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเขาจากไปเพราะเหตรุใด คทาทภีที่แปลวลา กลลับมา (ฮทูปอสตเระโฟ) มภีความหมาย
วลา ‘หอันกลอับ’ ซถึที่งสพที่อวลาเขาททาเชลนนอัรนจรกงๆเพราะวลาการรอับใชข้เรกที่มยากลทาบาก บางคนคาดเดาวลา
ยอหรนมาระโกไมลพอใจทภีที่มภีการเปลภีที่ยนแปลงในเรพที่องผทูข้นทา คนอพที่นกกคกดวลาเขาอาจตกดโรคมาลาเรภีย
(ไขข้จอับสอัที่น) ซถึที่งไมลใชลเรพที่องแปลกในพพรนทภีที่เขตรข้อนเชลนนอัรน บางคนกกคาดเดาวลาเขารทูข้วลาการรอับใชข้ใน
แควข้นตอนในตลางๆของทวภีปเอเชภียนข้อยจะมภีความยากลทาบาก ทอัรงหมดนภีรตลางกกเปกนการคาดเดา
ลข้วนๆ ไมลวลาในกรณภีใด เขากกหอันกลอับไป ตลอมามอันจะกลายเปกนประเดกนทภีที่กลอใหข้เกกดความ
บาดหมางระหวลางเปาโลและบารนาบอัส (15:37-41)

กจ 13:14-15 แตต่พวกนลันั้นเดวินทางตต่อไปจากเมสืองเปอรค์กาถถึงเมสืองอลันทวิโอกในแควข้นปวิสวิ
เดฟีย แลข้วไดข้เขข้าไปนลัรื่งลงในธรรมศาลาในวลันสะบาโต 15 เมสืรื่ออต่านพระราชบลัญญลัตวิกลับคทาของ
ศาสดาพยากรณค์แลข้ว บรรดานายธรรมศาลาจถึงใชข้คนไปบอกเปาโลกลับบารนาบลัสวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้อง
ทลันั้งหลาย ถข้าทต่านมฟีคทากลต่าวเตสือนสตวิแกต่คนทลันั้งปวงกล็เชวิญกลต่าวเถวิด"



หลอังจากเรกที่มออกเรพอไป พวกเขากกมรุลงหนข้าไปยอังเมพองหนถึที่งตอนในชพที่อวลาเมพองออันทกโอกใน
แควข้นปกสกเดภีย ภายใตข้การปกครองของโรม เมพองนภีร ไดข้กลายเปกนเมพองขถึรนเมพองหนถึที่งและเปกนทภีที่รทูข้จอัก
ในชพที่อเมพองซภีซารภียาแหลงแควข้นปกสกเดภีย ทภีที่นภีที่เองมภีธรรมศาลาแหลงหนถึที่งทภีที่เปาโลกอับพวกของเขาเขข้าไป
ในวอันสะบาโต ธรรมศาลาของยกวในสมอัยนอัรนมภีธรรมเนภียมอยทูลวลาพวกรอับบภีทภีที่มาเยพอนหรพอแขกคน
สทาคอัญจะไดข้นอัที่งในทภีที่ของพวกรอับบภี ในฐานะเปกนยกวทภีที่เลลาเรภียนจากกามาลกเอล เปาโลจถึงไดข้รอับเกภียรตก
นอัรน แนลนอนทภีที่เขาหวอังอยทูลแลข้ววลาจะถทูกขอใหข้พทูด ซถึที่งกกไมลใชลเรพที่องแปลกสทาหรอับแขกคนสทาคอัญ

อาจมภีความเกภีที่ยวขข้องระหวลางตรงนภีรกอับกาลาเทภีย 4:13 ทภีที่ในเวลาตลอมาเปาโลเขภียนวลาเขาไดข้
เขภียนถถึงพวกเขาดข้วยความอลอนแอของเนพรอหนอัง เมพองออันทกโอกแหลงแควข้นปกสกเดภียอาจถพอไดข้วลาเปกน
สลวนหนถึที่งของแควข้นกาลาเทภียตอนใตข้ มอันจถึงอาจเปกนการตกดตลอสอัมพอันธรครอัร งแรกของเปาโลกอับ
แควข้นนอัรน หากเปกนเชลนนอัรนจรกง กกเหกนไดข้ชอัดวลาเขากทาลอังทนทรุกขรกอับอาการเจกบปลวยฝลายรลางกายทภีที่
นอัที่น อภีกครอัร งทภีที่พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาอะไร อยลางไรกกตาม เรากกทราบวลาเขามภีปอัญหากอับดวงตา
ของเขาตลอดการรอับใชข้ของเขา มอันอาจเปกนโรคมาลาเรภีย (ไขข้จอับสอัที่น)ไดข้เชลนกอันซถึที่งเปกนโรคทภีที่คน
เปกนกอันบลอยในชลวงเวลานอัรนของแควข้นนอัรน

ธรรมศาลาตลางๆในสมอัยนอัรนมภีธรรมเนภียมในการใหข้อลานหนอังสพอพระราชบอัญญอัตกและ
หนอังสพอของพวกศาสดาพยากรณรกลอนทภีที่จะมภีการเทศนา หากผทูข้มาเยพอนเปกนคนสทาคอัญๆ พวกเขากก
อาจไดข้รอับโอกาสทภีที่จะพทูด นอั ที่นเปกนสกที่งทภีที่เกกดขถึรนตรงนภีร เลย พวกนายธรรมศาลาเชกญเปาโลกอับบารนา
บอัสใหข้ “กลลาวเตพอนสตกแกลคนทอัรงปวง” มอันเปกนโอกาสทภีที่พวกเขารออยทู ลพอดภี

กจ 13:16 ฝต่ายเปาโลจถึงยสืนขถึนั้นโบกมสือแลข้วกลต่าววต่า "ทต่านทฟีรื่เปล็นชนชาตวิอวิสราเอลและ
ทต่านทลันั้งหลายทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า จงฟลังเถวิด เราควรหมายเหตรุไวข้วลาเปาโลไดข้รอับหนข้าทภีที่ผทูข้นทาของทภีม
นภีร แลข้ว จากนภีร เปกนตข้นไปเขาจะเปกนนอักเทศนรหลอักแลข้ว พวกยกวมภีธรรมเนภียมในสมอัยนอัรนดข้วยทภีที่จะใหข้
นอักเทศนรรอับเชกญ (ในธรรมศาลา) นอัที่งและพทูด พวกโรมและกรภีกมภีธรรมเนภียมในการลรุกขถึรนยพนพทูด 
เราไมลทราบชอัดเจนวลาเปาโลยพนเทศนาหรพอแคลขถึรนไปนอัที่งบนขอัรนบอันไดของยกพพรน อยลางไรกกตาม 
สอังเกตไดข้จากความรข้อนรนในการเทศนาของเขา เขาจถึงนลาจะยพน พวกผทูข้ฟอังของเขามภีสองกลรุลม (1) 
“ทลานทภีที่เปกนชนชาตกอกสราเอล” และ (2) “ทลานทอัรงหลายทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า” คนกลรุลมหลอังนภีรนลาจะ
หมายถถึงพวกคนตลางชาตกทภีที่ไดข้กลายเปกนคนเขข้าจารภีต ศาสนายกวในสมอัยนอัรนยอมรอับคนเขข้าจารภีตสอง
พวก (1) คนเหลลานอัรนทภีที่หอันมานอับถพอศาสนายกวและเขข้าสรุหนอัตแลข้วกกถทูกเรภียกวลา ‘คนเขข้าจารภีตแหลง
ความชอบธรรม’ (2) ‘พวกเขข้าจารภีตแหลงประตทู’ คพอพวกคนตลางชาตกทภีที่หอันมานอับถพอศาสนายกว โดย



ปฏกบอัตกตามบอัญญอัตกสทาคอัญๆหลายประการของศาสนายกว ถถึงแมข้ยอังไมลไดข้เขข้าสรุหนอัตกกตาม แนลนอนทภีที่
มภีคนทอัรงสองพวกนภีรอยทูลในกลรุลมผทูข้ฟอัง

กจ 13:17-22 พระเจข้าของชนชาตวิอวิสราเอลนฟีนั้ไดข้ทรงเลสือกบรรพบสรสษของเราไวข้ และไดข้
ใหข้เขาเจรวิญขถึนั้นครลันั้งเมสืรื่อยลังเปล็นคนตต่างดข้าวในประเทศอฟียวิปตค์ และไดข้ทรงนทาเขาออกจากประเทศ
นลันั้นดข้วยพระกรอลันทรงฤทธวิธิ์ 18 พระองคค์ไดข้ทรงอดทนตต่อความประพฤตวิของเขาในถวิรื่นทสรกลันดาร
ประมาณสฟีรื่สวิบปฟี 19 เมสืรื่อพระองคค์ไดข้ทรงลข้างผลาญชนเจล็ดชาตวิออกเสฟียจากแผต่นดวินคานาอลันแลข้ว 
พระองคค์กล็ทรงแบต่งแผต่นดวินของชนชาตวิเหลต่านลันั้นใหข้เขาโดยการจลับสลาก 20 ภายหลลังพระองคค์ทรง
ประทานพวกผซข้ววินวิจฉลัยแกต่เขา เปล็นเวลาประมาณสฟีรื่รข้อยหข้าสวิบปฟี จนถถึงซามซเอลศาสดาพยากรณค์ 21
คราวนลันั้นเขาทลันั้งหลายไดข้ขอใหข้มฟีกษลัตรวิยค์ พระเจข้าจถึงไดข้ทรงประทานซาอซลบสตรชายคฟีชจากตระกซล
เบนยามวิน ใหข้เปล็นกษลัตรวิยค์ครบสฟีรื่สวิบปฟี 22 ครลันั้นถอดซาอซลแลข้วพระองคค์ไดข้ทรงตลันั้งดาววิดขถึนั้นเปล็น
กษลัตรวิยค์ของเขา และทรงเปล็นพยานกลต่าวถถึงดาววิดวต่า `เราไดข้พบดาววิดบสตรชายของเจสซฟีเปล็นคนทฟีรื่
เราชอบใจ เปล็นผซข้ทฟีรื่จะททาใหข้ความประสงคค์ของเราสทาเรล็จทสกประการ'

ในการนทาเสนอ ‘การแถลงคดภี’ ของเขา เปาโลเรกที่มตข้นดข้วยการเลลายข้อนเกภีที่ยวกอับ
ประวอัตกศาสตรรของยกวใหข้แกลผทูข้ฟอังกลรุลมผสมนภีร  เขาเลลาวลาพระเจข้าไดข้ทรง “ใหข้เขา (ชนอกสราเอล) เจรกญ
ขถึรน” ขณะทภีที่พวกเขาอาศอัยอยทูลในประเทศอภียกปตร จากนอัรนกกทรงพาพวกเขาออกมาดข้วย “พระกรออัน
ทรงฤทธกธ ” วลภีหลอังนภีรสพที่อถถึงชอัยชนะ พวกนอักกภีฬาและทหารจนถถึงทรุกวอันนภีร ยกแขนขถึรนเมพที่อไดข้รอับ
ชอัยชนะ วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่ “พระองครไดข้ทรงอดทนตลอความประพฤตกของเขาในถกที่นทรุรกอันดาร
ประมาณสภีที่สกบปภี” กกสพที่อถถึงการทภีที่พระเจข้าทรงอดทนตลอพวกเขาตลอดระยะเวลาดอังกลลาว

ประเดกนทภีที่เปกนความยรุลงยากในเรพที่องลทาดอับเวลาของพระคอัมภภีรรเดกมในขข้อ 20 กกถทูกไขจน
กระจลางเมพที่อเราเขข้าใจวลา “เวลาประมาณสภีที่รข้อยหข้าสกบปภี” จรกงๆแลข้วกกมากลอนวลภี “ภายหลอัง” ทอัรงใน
ดข้านบรกบทและในดข้านลทาดอับเวลา มภีชลวงเวลา 450 ปภีนอับตอัรงแตลสมอัยของอกสออัคจนถถึงการพกชกตและ
แบลงดกนแดน ไมลใชลตอัรงแตลการพกชกตดกนแดนจนถถึงสมอัยซามทูเอล ดทู 1 พงศรกษอัตรกยร  6:1 และกกจการ 
7:6

แมข้วลาพระเจข้าทรงยอมใหข้ซาอทูลเปกนกษอัตรกยรของพวกเขา แตลพระองครกกทรงถอดเขาออก
และ “ไดข้ทรงตอัรงดาวกดขถึรนเปกนกษอัตรกยรของเขา” จากนอัรนเปาโลจถึงยกขข้อพระคอัมภภีรรเดกมสองตอนมา
พรข้อมกอันในการออกความเหกนวลาดาวกดเปกน “คนทภีที่เราชอบใจ” ดทู เพลงสดรุดภี 89:20-21 และ 1 ซามทู



เอล 13:14 คทาทภีที่แปลวลา ททาใหข้...สทาเรล็จ (พออกิเอะโอ) อาจแปลตรงตอัวไดข้ดข้วยวลา ‘ททา’ ดอังนอัรนวลภี
สรุดทข้ายในขข้อ 22 อาจแปลไดข้ดข้วยวลา พระเจข้าทรงทราบวลาดาวกดจะทสาตามพระประสงครทอัรงสกรนของ
พระองคร ถถึงแมข้เขามภีสอัมพอันธรสวาทกอับนางบอัทเชบา แตลดาวกดกกกลอับใจจรกงๆแลข้ว

กจ 13:23 จากเชสืนั้อสายของดาววิด พระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้ผซข้ชต่วยใหข้รอด คสือพระเยซซ
เกวิดขถึนั้นแกต่ชาตวิอวิสราเอลตามพระสลัญญาของพระองคค์ คราวนภีร เปาโลเชพที่อมโยงเชพรอสายของดาวกดกอับ
พระเยซทูครกสตร เราตข้องไมลลพมวลาพวกคนทภีที่ฟอังเปาโลอยทูลนอัรนเปกนยกวหรพอไมลกกเปกนพวกเขข้าจารภีต
ศาสนายกว เขาจถึงพทูดถถึงขลาวประเสรกฐในบรกบทของชนชาตกอกสราเอล แมข้วลาขลาวประเสรกฐนอัรนมภีไวข้
สทาหรอับคนตลางชาตกดข้วยเชลนกอัน ดอังทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสอัญญาไวข้ พระองครจะทรงตอัรงผทูข้ชลวยใหข้รอดคน
หนถึที่งจากเชพรอสายของดาวกดจรกงๆ ดทู 2 ซามทูเอล 7:2, เพลงสดรุดภี 132:11, อกสยาหร 11:1,10, เยเรมภียร 
25:8 และเศคารกยาหร 3:8 ฯลฯ ผทูข้ชลวยใหข้รอดคนนอัรนคพอ พระเยซทู!

กจ 13:24-25 กต่อนทฟีรื่พระองคค์เสดล็จมา ยอหค์นไดข้ประกาศบลัพตวิศมาอลันสทาแดงการกลลับใจ
ใหมต่ใหข้แกต่บรรดาชนชาตวิอวิสราเอล 25 เวลาทฟีรื่ยอหค์นททาการตามหนข้าทฟีรื่ของตนเกสือบจะสทาเรล็จ ทต่าน
จถึงถามวต่า `ทต่านทลันั้งหลายควิดเหล็นวต่า ขข้าพเจข้าคสือผซข้ใด ขข้าพเจข้าเปล็นพระองคค์นลันั้นหามวิไดข้ แตต่ด ซเถวิด จะมฟี
พระองคค์ผซข้หนถึรื่งมาภายหลลังขข้าพเจข้า ซถึรื่งขข้าพเจข้าไมต่คซต่ควรจะแกข้สายรลัดฉลองพระบาทของพระองคค์'

จากนอัรนเปาโลกกเลลายข้อนสอัรนๆถถึงการรอับใชข้ของยอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาซถึที่งแนลนอนวลาพวก
ยกว (แมข้กระทอั ที่งในเมพองออันทกโอกของแควข้นปกสกเดภีย) ยลอมเคยไดข้ยกน คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (พรอเค
รคุซโซ) มภีความหมายวลา ผทูข้นทาหนข้าทภีที่ประกาศลลวงหนข้ากลอนการเสดกจมาถถึงของกษอัตรกยรองครหนถึที่ง 
ยอหรนกกททาอยลางนอัรนจรกงๆ อภีกครอัร งทภีที่การรอับใชข้ของยอหรนเปกนการรอับใชข้เกภีที่ยวกอับการกลอับใจใหมลเมพที่อ
เหกนวลาพระมหากษอัตรกยรใกลข้จะเสดกจมาแลข้ว บอัพตกศมาของยอหรนเปกดโอกาสใหข้คนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้
กลอับใจใหมลแลข้วภายในไดข้แสดงมอันออกมาใหข้เหกนภายนอก บอัพตกศมาดข้วยนทราในพระคอัมภภีรร
เปกนการแสดงออกใหข้เหกนภายนอกของการตอัดสกนใจฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนภายใน ในกรณภีนภีร  มอัน
คพอ การกลอับใจใหมลของพวกยกวกลอนการเสดกจมาถถึงของพระเมสสกยาหรของพวกเขา เปาโลกลลาว
แบบถอดความตลอไปถถึงการทภีที่ยอหรนคกดวลาตนเองไมลสมควรทภีที่จะแกข้สายรอัดฉลองพระบาทของ
พระเยซทู (ดทู ยอหรน 1:27, มอัทธกว 3:11, มาระโก 1:7 และลทูกา 3:16) ประเดกนทภีที่เปาโลตข้องการจะสพที่อ
กกคพอวลา ยอหรนเปกนเพภียงผทูข้เบกกทางคนหนถึที่งเทลานอัรนและเปกนรองพระเยซทูอยลางเหกนไดข้ชอัด



กจ 13:26 ออัครททูตผทูข้นภีร เรกที่มทภีที่จะแสดงใหข้เหกนจรุดสนใจชอัดยกที่งขถึรน อภีกครอัร งทภีที่เขาเรภียกทอัรง
พวกยกวและพวกคนตลางชาตกทภีที่หอันมานอับถพอศาสนายกวซถึที่งอยทู ล ณ ทภีที่นอัรนวลา ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ผซข้สสืบ
เชสืนั้อสายของอลับราฮลัม และผซข้ใดในพวกทต่านซถึรื่งเกรงกลลัวพระเจข้า ขต่าวเรสืรื่องความรอดนฟีนั้ไดข้ทรง
ประทานมาถถึงทต่านทลันั้งหลายแลข้ว

กจ 13:27-29 ฝต่ายชาวกรสงเยรซซาเลล็มกลับพวกขสนนางมวิไดข้รซข้จลักพระองคค์ หรสือเขข้าใจคทาของ
ศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหลาย ซถึรื่งเคยอต่านกลันทสกวลันสะบาโต จถึงททาใหข้สทาเรล็จตามคทาเหลต่านลันั้นโดย
พวิพากษาลงโทษพระองคค์ 28 ถถึงแมข้วต่ามวิไดข้พบความผวิดประการใดในพระองคค์ทฟีรื่ควรจะใหข้ตาย 
พวกเขายลังขอปฟีลาตใหข้ปลงพระชนมค์พระองคค์เสฟีย 29 ครลันั้นททาจนสทาเรล็จทสกอยต่างตามซถึรื่งมฟีเขฟียนไวข้
แลข้ววต่าดข้วยพระองคค์ เขาจถึงเชวิญพระศพของพระองคค์ลงจากตข้นไมข้ไปประดวิษฐานไวข้ในอสโมงคค์

ในการอข้างอกงถถึงเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตอนทภีที่พระเยซทูทรงถทูกตรถึงกางเขน เปาโลกลลาว
วลาพวกผทูข้นทาฝลายวกญญาณทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม รวมถถึงพวกประชาชนทภีที่อาศอัยอยทู ลทภีที่นอัที่นดข้วย ไมลรทูข้จอัก
พระองครเพราะวลาพวกเขาไมลรทูข้จอักหนอังสพอของบรรดาศาสดาพยากรณรทภีที่ถทูกอลานทรุกวอันสะบาโต คทา
ทภีที่แปลวลา มวิไดข้รซข้จลัก (ออักนอเอะโอ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ignorant และ agnostic สกที่งทภีที่ถทูก
สพที่อตรงนภีรกกคพอวลาพวกยกวทภีที่ตรถึงพระเยซทูทภีที่กางเขนไมลเพภียงไมลรทูข้วลาพระองครทรงเปกนผทูข้ใดเทลานอัรน แตล
พวกเขายอังไมลรทูข้พระคอัมภภีรรของตอัวเองทภีที่พวกเขาอข้างวลายทาเกรงนอักหนาดข้วย พวกเขาจถึงปรอับโทษ
พระองครผทูข้บรกสรุทธกธ  เราควรหมายเหตรุเพกที่มดข้วยวลา “ทรุกอยลางตามซถึที่งมภีเขภียนไวข้แลข้ววลาดข้วยพระองคร” 
นอัรนกกถทูกททาใหข้สทาเรกจจรกงๆ วลภีทภีที่พทูดถถึง ตข้นไมข้ กกเปกนคทาทภีที่หมายถถึงกางเขนเหมพอนเดกม คทาทภีที่แปลเชลน
นอัรน (ซทูลอน) มภีความหมายตรงตอัววลาทลอนไมข้ และกกเปกนคทาเปรภียบถถึงทลอนไมข้ทภีที่ททาเปกนกางเขน 
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกกคพอ โยเซฟชาวบข้านอารกมาเธภียพรข้อมกอับนกโคเดมอัสเปกนผทูข้นทาศพพระเยซทูลง
จากกางเขนและนทาพระองครไปฝอัง เปาโลไมลไดข้ลงลถึกรายละเอภียดตรงนภีร  หากเพภียงกลลาวถถึงการฝอัง
พระศพของพระองครแบบผลานๆ

กจ 13:30-31 แตต่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์ 31 พระองคค์ทรงปรากฏแกต่คน
ทลันั้งหลายทฟีรื่ตามพระองคค์จากแควข้นกาลวิลฟีไปยลังกรสงเยรซซาเลล็มเปล็นหลายวลัน บลัดนฟีนั้คนเหลต่านลันั้นเปล็น
พยานขข้างพระองคค์แกต่คนทลันั้งหลาย

การออัศจรรยรออันยกที่งใหญลแหลงความเชพที่อของครกสเตภียน นอั ที่นคพอ การฟพร นคพนพระชนมรของพระ
ครกสตร ถทูกยกมากลลาวปกดทข้ายคทาเทศนาของเปาโลเพพที่อใหข้ทรุกคนทภีที่ฟอังอยทู ลไดข้ยกน ทอั ที่วหนอังสพอกกจการ 



การฟพร นคพนพระชนมรถทูกเนข้นยทราหลายตลอหลายครอัร ง มอันเปกนหลอักใหญลใจความสทาคอัญของหลอักคทา
สอนทอัรงสกรนของครกสเตภียน มอันเปกนขข้อพกสทูจนรหนถึที่งทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้ซถึที่งททาใหข้ความเชพที่อของ
ครกสเตภียนตามพระคอัมภภีรรใหมลเปกนสกที่งทภีที่ไมลอาจโตข้แยข้งไดข้ มอันตอัรงตระหงลานและสาดแสงเหมพอน
ประภาคารแหลงความจรกงทภีที่ไมลอาจถทูกมองขข้ามไดข้

นอกจากนภีร  คนเหลลานอัรนทภีที่รทูข้จอักพระองครอยลางใกลข้ชกดทภีที่สรุด คพอ พวกสาวก ซถึที่งใชข้เวลาสามปภี
อาศอัยอยทูลและรลวมเดกนทางกอับพระองคร ตลางกกเปกนประจอักษรพยานถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของ
พระองคร หากผทูข้ใดสามารถยพนยอันไดข้ถถึงความจรกงแทข้ของการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร คนๆ
นอัรนกกคพอพวกเขา พวกเขารทูข้จอักพระองครอยลางทภีที่ไมลมภีใครรทูข้จอัก จนถถึงทรุกวอันนภีรพวกเขากกยอังเปกน
ประจอักษรพยานสทาคอัญถถึงพระครกสตรผทูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรแลข้ว

กจ 13:32-33 เรานทาขต่าวประเสรวิฐนฟีนั้มาแจข้งแกต่ทต่านทลันั้งหลายวต่า พระสลัญญาซถึรื่งทรง
ประทานแกต่บรรพบสรสษของเรา 33 พระเจข้าไดข้ทรงใหข้สทาเรล็จตามนลันั้นแกต่เราผซข้เปล็นลซกหลานของคน
เหลต่านลันั้น คสือในการทฟีรื่พระองคค์ทรงใหข้พระเยซซกลลับคสืนพระชนมค์ เหมสือนมฟีคทาเขฟียนไวข้ในหนลังสสือ
สดสดฟีบททฟีรื่สองวต่า `ทต่านเปล็นบสตรของเรา วลันนฟีนั้เราไดข้ใหข้กทาเนวิดแกต่ทต่านแลข้ว'

ในการอธกบายตลอไปถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตร เปาโลกกเชพที่อมโยงเรพที่องนภีรกอับ
พระสอัญญาเหลลานอัรนของพระเจข้าซถึที่งเกภีที่ยวขข้องกอับมอันในพระคอัมภภีรรเดกม วลภีทภีที่วลา “เรานทาขลาว
ประเสรกฐนภีรมาแจข้งแกลทลานทอัรงหลาย” (เอะวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ประกาศขลาว
ประเสรกฐ’ หรพอ ‘ประกาศขลาวดภี’ ขลาวดภีทภีที่วลานภีรกกคพอวลา พระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้พระสอัญญาตลางๆของ
พระองครสทาเรกจแลข้วทภีที่วลาพระเมสสกยาหรจะทรงถทูกชรุบใหข้เปกนขถึรนจากตาย เขายกขข้อความจากเพลง
สดรุดภี 2:7 ตลอไปทภีที่วลา “ทลานเปกนบรุตรของเรา วอันนภีร เราไดข้ใหข้ก ทาเนกดทลานแลข้ว” คทาทภีที่แปลวลา ใหข้กทาเนวิด 
(เกป็นนาโอ) ปกตกแลข้วมภีความหมายวลา เปกนพลอพอันธรุรใหข้ก ทาเนกดลทูกๆ ตรงนภีร ในบรกบทของการฟพร นคพน
พระชนมร เหกนไดข้ชอัดวลามอันมภีความหมายวลา ‘ใหข้ชภีวกต’ กลลาวอภีกนอัยหนถึที่ง ในการยกขข้อความจาก
เพลงสดรุดภี 2:7 เปาโลกกประยรุกตรใชข้มอันกอับการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรตรงทภีที่วลา ในตอนนอัรน
พระเจข้าทรงประทานชภีวกตกลอับคพนใหข้แกลพระเยซทู

กจ 13:34 สต่วนขข้อทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์ มวิใหข้กลลับเปสืรื่อยเนต่าอฟีก
เลย พระองคค์จถึงตรลัสอยต่างนฟีนั้วต่า `เราจะใหข้ความเมตตาอลันแนต่นอนของเราซถึรื่งไดข้สลัญญาไวข้กลับดาววิด
ใหข้แกต่ทต่าน' เปาโลยกขข้อความตลอไปจากอกสยาหร 55:3 เพพที่อแสดงใหข้เหกนวลา ถถึงแมข้วลาทรง



สกรนพระชนมรแลข้ว แตลพระเยซทูกกไมลไดข้ทรงประสบกอับความเปพที่อยเนลา (นอัที่นคพอ การเปพที่อยเนลาของ
รลางกายหลอังการเสภียชภีวกต) นอกจากนภีร  ตลางจากลาซารอัส พระเยซทูจะไมลทรง “กลอับคพนสทูลความเปพที่อย
เนลาอภีก” การฟพร นคพนพระชนมรของพระองครนอัรนดทารงอยทูลถาวรและคงอยทูลชอั ที่วนกรอันดรร ตลอมาลาซารอัสกก
ตายอภีก แตลพระเยซทูไมลทรงสกรนพระชนมรอภีกเลย ขข้อความทภีที่ยกมาจากอกสยาหร 55:3 ทภีที่วลา “เราจะใหข้
ความเมตตาออันแนลนอนของเราซถึที่งไดข้สอัญญาไวข้ก อับดาวกดใหข้แกลทลาน” เปกนเรพที่องทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้ 
คทาทภีที่แปลวลา ความเมตตา (ฮอสกิออส) มภีความหมายวลา ‘ความบรกสรุทธกธ ฝลายรลางกาย’ หรพอ ‘การ
ปราศจากมลทกน’ โดยเฉพาะตามทภีที่พวกยกวเขข้าใจเกภีที่ยวกอับความสะอาดในทางพกธภีกรรม มอันตรง
ขข้ามกอับความเปกนมลทกนแหลงความตายตามทภีที่พวกยกวเขข้าใจ ในทางปฏกบอัตกแลข้ว สกที่งทภีที่ถทูกกลลาวถถึงกก
คพอวลา พระเยซทูมกไดข้ทรงประสบกอับความเปพที่อยเนลาทางรลางกายเนพที่องจากความตาย พอันธสอัญญานกรอัน
ดรรของพระเจข้าซถึที่งทรงกระททากอับดาวกด ณ จรุดนภีร  ถทูกททาใหข้สทาเรกจในพระเยซทูตามทภีที่ทรงสอัญญาไวข้ใน
อกสยาหร 55:3

กจ 13:35-37 เพราะพระองคค์ตรลัสไวข้ในสดสดฟีอสืรื่นวต่า `พระองคค์จะไมต่ทรงใหข้องคค์บรวิสสทธวิธิ์
ของพระองคค์เปสืรื่อยเนต่าไป' 36 ฝต่ายดาววิดเมสืรื่อไดข้ปฏวิบลัตวิในคราวอายสของทต่านตามพระทลัยของ
พระเจข้า และไดข้ลต่วงหลลับไปแลข้ว และตข้องฝลังไวข้กลับบรรพบสรสษของทต่าน กล็เปสืรื่อยเนต่าไป 37 แตต่
พระองคค์ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงใหข้เปล็นขถึนั้นมานลันั้น มวิไดข้ประสบความเปสืรื่อยเนต่าเลย

จากนอัรนเปาโลกกยกขข้อความตลอไปจากเพลงสดรุดภี 16:10 เพพที่อสนอับสนรุนพระสอัญญาเรพที่องการ
ฟพร นคพนพระชนมร ในขข้อนอัรนดาวกดเขภียนไวข้วลา “พระองครจะไมลทรงใหข้องครบรกสรุทธกธ ของพระองครเปพที่อย
เนลาไป” เหกนไดข้ชอัดวลาพระคอัมภภีรรเดกมกลลาวลลวงหนข้าและสอัญญาวลาองครบรกสรุทธกธ ของพระเจข้า คพอพระ
เมสสกยาหร จะไมลทรงประสบกอับความเปพที่อยเนลาแหลงความตาย จากนอัรนเขากกชภีร ใหข้เหกนตลอไปวลาดาวกด 
หลอังจากไดข้ปรนนกบอัตกในชอั ที่วอายรุของเขาแลข้ว กกเสภียชภีวกตและเจอกอับความเปพที่อยเนลาของรลางกาย
เนพที่องจากความตาย ประเดกนทภีที่เปาโลตข้องการจะสพที่อกกคพอวลา ไมลมภีทางทภีที่ดาวกดจะตอัรงใจใหข้พระสอัญญา
เรพที่องทภีที่จะไมลเจอกอับความเปพที่อยเนลานอัรนหมายถถึงตอัวเขาเอง เขาตายไปแลข้วและถทูกฝอังไวข้มาประมาณ
หนถึที่งพอันปภีแลข้ว เหกนไดข้ชอัดวลาเขาตข้องหมายถถึงบรุคคลอพที่น แนลนอนทภีที่บรุคคลนอัรนคพอ พระเมสสกยาหร 
เปาโลประยรุกตรใชข้เรพที่องนภีรกอับพระเยซทูอยลางมภีพลอังและมภีชอัรนเชกง อภีกครอัร งทภีที่เขาขยายความความจรกง
เรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรและทภีที่วลาพระเจข้าเปกนผทูข้ทรงกระททา เขาจถึงแสดงใหข้เหกนวลา พระเจข้าไดข้ทรง
สอัญญาไวข้ในขข้อพระคอัมภภีรรเดกมหลายตอนถถึงการทภีที่องครบรกสรุทธกธ ของพระองคร คพอ พระเมสสกยาหรจะ



ทรงถทูกชรุบใหข้เปกนขถึรนอภีก ประเดกนสทาคอัญของเขากกคพอวลา เรพที่องนภีร ไดข้ถทูกททาใหข้สทาเรกจแลข้วในพระเยซทู
ครกสตร

กจ 13:38-39 เหตสฉะนลันั้นทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย จงเขข้าใจเถวิดวต่า โดยพระองคค์นลันั้นแหละจถึง
ไดข้ประกาศการยกความผวิดแกต่ทต่านทลันั้งหลาย 39 และโดยพระองคค์นลันั้น ทสกคนทฟีรื่เชสืรื่อจะพข้นโทษไดข้
ทสกอยต่าง ซถึรื่งจะพข้นไมต่ไดข้โดยพระราชบลัญญลัตวิของโมเสส

คทาวลา เหตคุฉะนอันื้น บลงบอกถถึงจรุดไคลแมกกซรในทางเหตรุผลของขข้อนภีร  “เหตรุฉะนอัรน...โดย
พระองครนอัรนแหละจถึงไดข้ประกาศการยกความผกดแกลทลานทอัรงหลาย” เปาโลเอลยถถึงทอัรงแงลมรุมในดข้าน
บรุคคลเกภีที่ยวกอับความรอด นอัที่นคพอ การยกโทษบาป รวมถถึงแงลมรุมดข้านการพกพากษา คพอ การททาใหข้
เปกนผทูข้ชอบธรรมดข้วย กรุญแจทภีที่ไขสทูลเรพที่องราวทอัรงหมดนภีรกกคพอ การเชพที่อในพระองคร เมพที่อททาเชลนนอัรนแลข้ว 
เรากกไดข้รอับการยกโทษจากพระเจข้าในระดอับบรุคคลในเรพที่องความบาปของเรา นอกจากนภีร เรายอัง “พข้น
โทษไดข้ทรุกอยลาง” ในทางการพกพากษา คราวนภีร เปาโลเรกที่มทภีที่จะกลลาวชภีรชอัดถถึงความจรกงทภีที่จะททาใหข้
พวกผทูข้นทายกวแหลงธรรมศาลานอัรนโมโห พวกเขาไมลอาจเปกนผทูข้ชอบธรรมไดข้ “โดยพระราชบอัญญอัตก
ของโมเสส” ในการททาเชลนนอัรน เขากกฝลาฝพนหนถึที่งในคทาสอนสทาคอัญของศาสนายกวในศตวรรษแรก 
นอัที่นคพอ การรอักษาพระราชบอัญญอัตกเปกนพพรนฐานแหลงการเปกนคนชอบธรรมตลอเบพรองพระพอักตรร
พระเจข้า ในไมลชข้ามอันจะนทามาซถึที่งการตลอตข้านและการขลมเหงอยลางหนอัก แมข้กระนอัรน สกที่งทภีที่เขาไดข้
เทศนาไปแลข้วนอัรนกกเปกนความจรกง

กจ 13:40-41 เหตสฉะนลันั้นจงระวลังใหข้ดฟี เกลสือกวต่าคทาซถึรื่งพวกศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวไวข้
นลันั้นจะไดข้แกต่ทต่านทลันั้งหลาย คสือวต่า 41 `ดซกต่อนใหข้เจข้าทลันั้งหลายผซข้ประมาทหมวิรื่น ประหลาดใจและถถึง
พวินาศ ดข้วยวต่าเรากระททาการในกาลสมลัยของเจข้า เปล็นการทฟีรื่แมข้แตต่มฟีผซข้มาบอกแลข้ว เจข้ากล็จะไมต่เชสืรื่อ
เลย'"

ดข้วยทราบถถึงปฏกกกรกยาตอบสนองของพวกผทูข้นทายกว เปาโลจถึงปกดทข้ายคทาเทศนาของเขาโดย
ยกขข้อความจากฮาบากรุก 1:5 ทภีที่วลา “ดทูกลอนใหข้เจข้าทอัรงหลายผทูข้ประมาทหมกที่น ประหลาดใจและถถึง
พกนาศ ดข้วยวลาเรากระททาการในกาลสมอัยของเจข้า เปกนการทภีที่แมข้แตลมภีผทูข้มาบอกแลข้ว เจข้ากกจะไมลเชพที่อ
เลย” บรกบทของฮาบากรุก บททภีที่ 1 กกคพอ พวกยกวในสมอัยนอัรนไมลยอมเชพที่อวลาพระเจข้าจะทรงยอมใหข้
พวกบาบกโลนเขข้ามาททาการพกพากษาแผลนดกนของพวกเขา แตลมอันกกเกกดขถึรนตามนอัรนจรกงๆ เชลน



เดภียวกอันพวกเขากกไมลยอมเชพที่อขข้อความเกภีที่ยวกอับพระเมสสกยาหรทภีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมรแลข้วของพวก
เขา เปาโลประยรุกตรใชข้คทาเตพอนนภีรของฮาบากรุกกอับพวกเขา

กจ 13:42-43 เมสืรื่อพวกยวิวไดข้ออกไปจากธรรมศาลาแลข้ว พวกคนตต่างชาตวิกล็อข้อนวอนใหข้
ประกาศคทาเหลต่านลันั้นใหข้เขาฟลังในวลันสะบาโตหนข้า 43 ครลันั้นคนทฟีรื่ประชสมกลันนลันั้นตต่างคนตต่างไปจาก
ธรรมศาลาแลข้ว พวกยวิวหลายคนกลับคนเขข้าจารฟีตทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้าไดข้ตามเปาโลและบารนาบลัส
ไป ทต่านทลันั้งสองจถึงพซดกลับเขา ชวนใหข้เขาตลันั้งมลัรื่นคงอยซต่ในพระคสณของพระเจข้า

หลอังจากเลกกประชรุมทภีที่ธรรมศาลาแหลงนอัรน สกที่งทภีที่ปรากฏชอัดกกคพอวลา พวกคนตลางชาตกทภีที่เหกน
ชอบกอับศาสนายกวตลางพากอันตพที่นเตข้นเกภีที่ยวกอับขลาวประเสรกฐทภีที่พวกเขาเพกที่งไดข้ยกนไป นภีที่สพที่อดข้วยวลาพวก
ยกวหลายคนไมลคลอยชอบใจสอักเทลาใด พวกยกวทภีที่อยทูลทภีที่นอัที่นจถึงขอใหข้เปาโลเทศนาอภีกครอัร งในวอันสะบา
โตหนข้า นอกจากนภีร  หลอังจากการประชรุมเลกกแลข้ว พวกยกวคนอพที่นๆและ “คนเขข้าจารภีตทภีที่เกรงกลอัว
พระเจข้า” กกอยากฟอังมากยกที่งกวลาเสภียอภีก เปาโลและบารนาบอัสจถึง “พทูดกอับเขา ชวนใหข้เขาตอัรงมอั ที่นคงอยทูล
ในพระครุณของพระเจข้า” คทาวลา คนเขข้าจารฟีตทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า (เสะบอไม พรอเซลทูทอส) มภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘พวกคนเขข้าจารภีตทภีที่นมอัสการ’ อภีกครอัร งทภีที่คนเหลลานภีรคพอ คนตลางชาตกทภีที่แสวงหา
พระเจข้าแหลงอกสราเอล คทาหนรุนใจของเปาโลและบารนาบอัสทภีที่ใหข้พวกเขา “ตอัรงมอั ที่นคงอยทูลในพระครุณ
ของพระเจข้า” กกเหกนไดข้ชอัดวลาเปกนคทาสอัที่งใหข้พวกเขาวางใจในพระครกสตร (โดยพระครุณของพระเจข้า) 
แทนทภีที่จะแสวงหาการเปกนคนชอบธรรมโดยพระราชบอัญญอัตก

กจ 13:44-45 ครลันั้นถถึงวลันสะบาโตหนข้า คนเกสือบสวินั้นทลันั้งเมสืองไดข้ประชสมกลันฟลังพระวจนะ
ของพระเจข้า 45 แตต่เมสืรื่อพวกยวิวเหล็นคนมากมายกล็มฟีใจอวิจฉาอยต่างยวิรื่ง ไดข้พซดคลัดคข้านคทาของเปาโลถถึง
โตข้แยข้งกลับพซดคทาสบประมาท

ในวอันสะบาโตถอัดมา เมพที่อคนเกพอบทอัรงเมพองไดข้พากอันมาฟอังพระวจนะของพระเจข้า การตลอ
ตข้านกกเรกที่มเผยตอัวของมอันออกมา พวกคนตลางชาตกทภีที่รทูข้สถึกตพที่นเตข้นซถึที่งไดข้ฟอังเปาโลเมพที่อสอัปดาหรกลอนกก
นทาขลาวไปบอกทอั ที่วเมพองเหมพอนไฟลามทรุลง เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไปเลลาตลอๆกอันวลาพวกเขาสามารถ
เปกนคนชอบธรรมไดข้โดยไมลตข้องพถึที่งกฎขข้อหข้ามออันเปกนภาระของบอัญญอัตกของยกว เชลน การเขข้าสรุหนอัต
และการถพอตามบอัญญอัตกของเลวภี พวกเขาแหลกอันมาฟอังเปาโล อยลางไรกกตามพวกยกว และพวกรอับบภี
ของพวกเขาดข้วยเปกนแนลตลางพากอันอกจฉาความสทาเรกจของเปาโล พวกเขาจถึงเทภีที่ยวไปพทูดตลอตข้านทรุก
สกที่งทภีที่เปาโลกลลาว โดยพยายามทภีที่จะโตข้แยข้งและพทูดสบประมาทเขา คทาทภีที่แปลวลา พซดคทาสบประมาท 



(บลาสเฟเมะโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ดลาวลา’ หรพอ ‘พทูดจาดทูถทูกเหยภียดหยาม’ พวกเขาพยายาม
พทูดจาลดทอนความนลาเชพที่อถพอของสกที่งทภีที่เปาโลกลลาวทรุกวกถภีทางเทลาทภีที่ททาไดข้

กจ 13:46-47 แลข้วเปาโลกลับบารนาบลัสมฟีใจกลข้า ไดข้กลต่าววต่า "จทาเปล็นทฟีรื่จะตข้องกลต่าวพระ
วจนะของพระเจข้าใหข้ทต่านทลันั้งหลายฟลังกต่อน แตต่เมสืรื่อทต่านทลันั้งหลายปลัดเสฟีย และตลัดสวินวต่าตนไมต่
สมควรทฟีรื่จะไดข้ชฟีววิตนวิรลันดรค์ ดซเถวิด พวกเราจะบต่ายหนข้าไปหาคนตต่างชาตวิ 47 ดข้วยองคค์พระผซข้เปล็น
เจข้าไดข้ตรลัสสลัรื่งเราอยต่างนฟีนั้วต่า `เราไดข้ตลันั้งเจข้าไวข้ใหข้เปล็นความสวต่างของคนตต่างชาตวิ เพสืรื่อเจข้าจะเปล็นเหตส
ใหข้คนทลันั้งหลายรอด ถถึงทฟีรื่สสดปลายแผต่นดวินโลก'"

การตลอตข้านครอัร งแรกทภีที่มภีตลอการรอับใชข้อยลางเปกนทางการของเปาโลไดข้เรกที่มขถึรนแลข้ว พวกเขา
จถึงประกาศดข้วยใจกลข้าวลา จทาเปกนทภีที่ขลาวประเสรกฐจะตข้องไปถถึงพวกยกวกลอน แตลดข้วยเหตรุทภีที่คนเหลลานภีร
ตอัดสกนวลาตอัวเองไมลสมควรทภีที่จะไดข้รอับชภีวกตนกรอันดรร เปาโลจถึงประกาศวลาพวกเขาจะ “บลายหนข้าไปหา
คนตลางชาตก” ในการททาเชลนนอัรน เขากกยกขข้อความจากอกสยาหร 49:6 (โดยอข้างอกงถถึงอกสยาหร 42:6-7 
ดข้วย) ถถึงการทภีที่องครพระผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้าจะทรงเปกนความสวลางใหข้แกลคนตลางชาตกสทาหรอับความ
รอดจนถถึงทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก เราควรหมายเหตรุไวข้วลา แมข้กระทอั ที่งในพระคอัมภภีรรเดกม ขลาว
ประเสรกฐกกถทูกกลลาวลลวงหนข้าแลข้ววลาจะไปถถึงทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก เราจทาไดข้ถถึงกกจการ 1:8 และ 
“ทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก”

กจ 13:48-49 ฝต่ายคนตต่างชาตวิเมสืรื่อไดข้ยวินอยต่างนลันั้นกล็มฟีความยวินดฟี และไดข้สรรเสรวิญพระ
วจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และคนทลันั้งหลายทฟีรื่ทรงหมายไวข้แลข้วเพสืรื่อใหข้ไดข้ชฟีววิตนวิรลันดรค์กล็ไดข้เชสืรื่อถสือ
49 พระวจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าจถึงแพรต่ไปตลอดทลัรื่วเขตแดนนลันั้น

พวกคนตลางชาตกทภีที่ไดข้ยกนคทานภีรกกชพที่นชมยกนดภีและ “และไดข้สรรเสรกญพระวจนะขององครพระ
ผทูข้เปกนเจข้า” วลภีทภีที่ตามมา “และคนทอัรงหลายทภีที่ทรงหมายไวข้แลข้วเพพที่อใหข้ไดข้ชภีวกตนกรอันดรรกกไดข้เชพที่อถพอ” 
จทาเปกนตข้องออกความเหกน คทาทภีที่แปลวลา หมายไวข้ (ทอัสโซ) มภีความหมายวลา ‘ก ทาหนดไวข้’ หรพอ ‘เลพอก
ไวข้’ วลภีนภีรแปลไดข้แบบถทูกตข้องเชลนกอันวลา ‘และคนทอัรงหลายทภีที่ไดข้เลพอกชภีวกตนกรอันดรรไวข้แลข้วกกไดข้เชพที่อ’ นภีที่
ไมลไดข้สพที่อถถึงการลกขกตไวข้ลลวงหนข้าหรพอการเลพอกเพพที่อใหข้ไดข้รอับความรอดแตลอยลางใด แตลนภีที่หมายความ
วลา พอไดข้ยกนขลาวประเสรกฐแลข้ว คนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้เลพอกทภีที่จะรอับชภีวกตนกรอันดรรกกเชพที่อจรกงๆ ตรงนภีรมภีการ
สพที่อถถึงเรพที่อง ‘ผทูข้ใดใครล’ มากกวลาเรพที่องพระครุณตามอทานาจสทูงสรุดของพระเจข้า ดข้วยความตพที่นเตข้นพวก



เขาจถึงแพรล่ พระวจนะขององครพระผทูข้เปกนเจข้าไปตลอดทอั ที่วเขตแดนนอัรน คทาทภีที่แปลวลา แพรต่ (ดกิอาเฟะ
โร) มภีความหมายงลายๆวลา พวกเขาถพอมอันไปหรพอนทามอันไปดข้วย

กจ 13:50 แตต่พวกยวิวไดข้ยสยงพวกสตรฟีมฟีศลักดวิธิ์ทฟีรื่ถสือพระเจข้า กลับทลันั้งผซข้ชายทฟีรื่เปล็นใหญต่ใน
เมสืองนลันั้นใหข้เคฟีรื่ยวเขล็ญ และไลต่เปาโลกลับบารนาบลัสออกจากเมสืองของเขา แมข้กระนอัรน พวกยกวทภีที่นอั ที่นกก
ยรุยงไมลเพภียง “พวกสตรภีมภีศอักดกธ ทภีที่ถพอพระเจข้า” (นอัที่นคพอ พวกผทูข้หญกงทภีที่มภีอกทธกพล) แตลยอังยรุยงพวกผทูข้ชายทภีที่
เปกนใหญลในเมพองนอัรนดข้วย ผลลอัพธรกกคพอพวกเขาไลล่เปาโลและบารนาบอัสออกไปจากเขตแดนนอัรน นภีที่
นลาจะหมายถถึงสกที่งทภีที่เปาโลพทูดถถึงใน 2 ทกโมธภี 3:11 “การถทูกขลมเหง การทนทรุกขรยากลทาบากของ
ขข้าพเจข้า ซถึที่งไดข้เกกดขถึรนกอับขข้าพเจข้า ณ เมพองออันทกโอก” เมพที่อถทูกขอับไลลออกไปจากเมพองนอัรน พวกเขากก
อาจถทูกซข้อมโดยพวกมพอขวาของผทูข้พกพากษาประจทาเมพองนอัรน นภีที่อาจถทูกพทูดถถึงดข้วยใน 2 โครกนธร 
11:25-26 ทภีที่เขากลลาววลา “เขาตภีขข้าพเจข้าดข้วยไมข้เรภียวสามครอัร ง” และทภีที่วลาเขาเผชกญภอัยจากชนชาตกของ
เขาเอง

กจ 13:51 ฝต่ายเปาโลกลับบารนาบลัสจถึงสะบลัดผงคลฟีดวินจากเทข้าของทต่านออกเพสืรื่อตต่อวต่า
พวกเขา แลข้วกล็ไปยลังเขตเมสืองอวิโคนฟียซม การสะบอัดผงคลภีดกนของเมพองนภีรออกไปกกเปกนการททาตามพ
ระบอัญชาของพระครกสตรในมอัทธกว 10:14, มาระโก 10:11 และลทูกา 10:11 การถอดรองเทข้าออก
และสะบอัดผงคลภีออกจากมอันกกสพที่อวลาผงคลภีของเมพองนอัรนเปกนมลทกน พวกเขาจถึงมรุลงหนข้าไปยอังเมพองอก
โคนภียทูม ซถึที่งอยทูลหลางออกไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ 45 ไมลร

กจ 13:52 แตต่พวกสาวกกล็เตล็มไปดข้วยความชสืรื่นชมยวินดฟี และดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
แมข้เจอกอับการขลมเหง “แตลพวกสาวกกกเตกมไปดข้วยความชพที่นชมยกนดภี และดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ”
นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่โลหกตของบรรดาวกสรุทธกชนกลายเปกนเมลกดพอันธรุรของครกสตจอักร พวกเขาชพที่นชมยกนดภี
ในจกตวกญญาณของมอัทธกว 5:11-12

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 14: ตรงนภีนื้ลทูกานสาเสนอการสสาเรป็จของการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภี
รอบแรกของเปาโลไปยอังแควท้นกาลาเทภีย ในบทนภีนื้ทล่านเดกินทางไปยอังเมสืองอกิโคนภียทูม เมสืองลกิสตรา 
และเมสืองเดอรร์บภี และเจอกอับการตล่อตท้านอภีกครอันื้ง จากนอันื้นเขากป็เดกินทางยท้อนศรเพสืนึ่อ ‘ชทูกสาลอัง’ พวกผทูท้
เชสืนึ่อใหมล่และครกิสตจอักรทอันื้งหลายโดยเดกินทางกลอับไปยอังครกิสตจอักรทภีนึ่สล่งเขามาในเมสืองออันทกิโอก



กจ 14:1 ตต่อมาทฟีรื่เมสืองอวิโคนฟียซม เปาโลกลับบารนาบลัสไดข้เขข้าไปในธรรมศาลาของพวก
ยวิว กลต่าวสลัรื่งสอนเปล็นทฟีรื่จลับใจจนพวกยวิวและชนชาตวิกรฟีกเปล็นอลันมากไดข้เชสืรื่อถสือ พอเดกนทางออกจาก
เมพองออันทกโอกแหลงแควข้นปกสกเดภีย เปาโลและบารนาบอัสกกมรุลงหนข้าไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้เปกน
ระยะทางกวลา 40 ไมลรบนถนนหลวงของโรมไปยอังเมพองอกโคนภียทูมซถึที่งเปกนเมพองเอกของแควข้นลกคา
โอเนภีย ชพที่อเมพองอกิโคนภียทูม มภีความหมายตรงตอัววลา ‘รทูปจทาลองขนาดเลกก’ หรพอ ‘ไอคอนขนาดเลกก’ 
ตามทภีที่เขาปฏกบอัตกเปกนประจทา เปาโลจถึงไปหาพวกยกวกลอนโดยไปตามธรรมศาลาตลางๆทภีที่นอัที่น เขา 
“กลลาวสอัที่งสอนเปกนทภีที่จอับใจจนพวกยกวและชนชาตกกรภีกเปกนออันมากไดข้เชพที่อถพอ” คทาวลา (ฝซงชน) เปล็น
อลันมาก (พเลธอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘หมทูลชน’ หรพอ ‘กลรุลมคน’ ตรงนภีรคนจทานวนมากไดข้รอับ
ความรอดทอัรงพวกยกวและพวกคนตลางชาตก

กจ 14:2 แตต่พวกยวิวทฟีรื่ไมต่เชสืรื่อกล็ยสยงคนตต่างชาตวิใหข้มฟีใจควิดรข้ายตต่อพวกพฟีรื่นข้อง คทาทภีที่
แปลวลา ทฟีรื่ไมต่เชสืรื่อ (อาเพะอกิเธะโอ) สพที่อความหมายทภีที่มากกวลาการขาดความเชพที่อ แตลมอันหมายความวลา
‘การจงใจตลอตข้าน’ หรพอ ‘ความดพรอดข้าน’ บางครอัร งมอันกกถทูกแปลเปกน ‘ทภีที่ไมลเชพที่อฟอัง’ พวกยกวเหลลานภีร
จงใจปฏกเสธขข้อความเกภีที่ยวกอับพระครกสตรและเทภีที่ยวไปยรุยงพวกคนตลางชาตก คทาทภีที่แปลวลา ยสยง (เอะ
เพะเกะอกิโร) จรกงๆแลข้วกกมภีความหมายวลา ‘ปลรุกปอัที่น’ พวกเขายอัง “ยรุยงคนตลางชาตกใหข้มภีใจคกดรข้ายตลอ
พวกพภีที่นข้อง” ดข้วย คทาทภีที่แปลวลา มฟีใจควิดรข้าย (คาคอโอ) จรกงๆแลข้วกกมภีความหมายวลา ‘ททาใหข้เลวหรพอ
ชอั ที่วรข้าย’ พวกเขาททาใหข้ผทูข้อพที่นมภีใจคกดชอั ที่วโดยการใสลรข้ายและโกหกหนข้าดข้านๆเกภีที่ยวกอับเปาโลและบา
รนาบอัสรวมถถึงเกภีที่ยวกอับพวกพภีนึ่นท้องใหมลของพวกเขาดข้วย

กจ 14:3 เหตสฉะนลันั้นฝต่ายทต่านทลันั้งสองคอยอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นนาน มฟีใจกลข้ากลต่าวในพระนาม
ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และพระองคค์ไดข้ทรงรลับรองพระคทาแหต่งพระคสณของพระองคค์ โดยทรง
โปรดใหข้ทต่านทลันั้งสองททาหมายสทาคลัญและการมหลัศจรรยค์ไดข้ แมข้กระนอัรน “เหตรุฉะนอัรนฝลายทลานทอัรงสอง
คอยอยทูลทภีที่นอัที่นนาน มภีใจกลข้ากลลาวในพระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้า” มภีคนประมาณการวลาพวกเขา
ใชข้เวลามากถถึงหกเดพอนในการประกาศทภีที่เมพองอกโคนภียทูม โดย “พระองครไดข้ทรงรอับรองพระดทารอัส
แหลงพระครุณของพระองคร” นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาททาหมายสทาคอัญและการ
มหอัศจรรยรตลางๆไดข้ดข้วยมพอของพวกเขา นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่การมหอัศจรรยรเหลลานภีร เปกนสลวนหนถึที่งของ
ของประทานชอั ที่วคราวของพระวกญญาณทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่ยอังไมลมภีพระ
คอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบทูรณร ดทูคทาอธกบายใน 1 โครกนธร 12-14 เมพที่อสารบบพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบทูรณร



ของประทานเหลลานภีรบางอยลางกกสกรนสรุดลง จะวลาไปแลข้วของประทานเหลลานภีรกกสกรนสรุดลงพรข้อมกอับ
ชภีวกตของพวกออัครททูต

กจ 14:4 แตต่พลเมสืองสต่วนใหญต่แตกเปล็นสองพวก พวกหนถึรื่งอยซต่ฝต่ายพวกยวิว และอฟีก
พวกหนถึรื่งอยซต่ฝต่ายอลัครทซต คนในเมพองนภีร จถึงแตกออกเปกนสองพวก นลาสทาคอัญตรงทภีที่วลาการแตกออก
เปกนสองพวก (สคกิดโซ) ของคนในเมพองนภีร เปกนการแตกออกของพวกคนตลางชาตก บข้างกกอยทูลฝลายพวก
ยกวและบข้างกกอยทูลฝลายพวกออัครททูต ตรงนภีร เปกนครอัร งแรกทภีที่ทอันื้งเปาโลและบารนาบอัสถทูกเรภียกวลาออัครททูต 
การใชข้คทานภีร โดยลทูกาตรงนภีรอาจสพที่อความหมายในเชกงทอั ที่วไป (ผทูข้นทาสารทภีที่ถทูกใชข้ไป) มากกวลาจะเปกน
ความหมายในเชกงรอัดกรุมมากกวลา นอัที่นคพอ สกบสองคนนอัรนทภีที่ถทูกใชข้ไปโดยพระเยซทูครกสตร โดยเปกน
พยานถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร เราไมลทราบวลาบารนาบอัสไดข้เปกนประจอักษรพยานถถึงการ
ฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูหรพอไมล อยลางไรกกตาม แนลนอนวลาเปาโลไดข้เหกนแลข้ว คทาวลา อาพอส
ตอลอส ถทูกใชข้ทภีที่อพที่นในจดหมายฝากของเปาโลในความหมายเชกงทอั ที่วไปมากกวลาในการใชข้เรภียกยาก
อบ (กาลาเทภีย 1:19) เอปาโฟรดกตอัส (ฟภีลกปปภี 2:25) อปอลโล (1 โครกนธร 4:9) ฯลฯ

กจ 14:5-7 เมสืรื่อทลันั้งคนตต่างชาตวิและพวกยวิวพรข้อมกลับพวกผซข้ปกครอง ไดข้รต่วมควิดกลันจะ
ททาการอลัปยศ และเอากข้อนหวินขวข้างเปาโลกลับบารนาบลัส 6 ทต่านทลันั้งสองทราบแลข้วจถึงหนฟีไปยลังเมสือง
ทฟีรื่อยซต่ในแควข้นลวิคาโอเนฟีย คสือเมสืองลวิสตรา เมสืองเดอรค์บฟี กลับชนบททฟีรื่อย ซต่ลข้อมรอบ 7 และไดข้ประกาศ
ขต่าวประเสรวิฐทฟีรื่นลัรื่น

เมพที่อการตลอตข้านทวภีความรรุนแรงมากขถึรนทภีที่เมพองอกโคนภียทูม เปาโลและบารนาบอัสจถึงทราบถถึง
แผนการของพวกยกวและพวกผทูข้ปกครองประจทาเมพองทภีที่จะลอบททารข้ายและเอาหกนขวข้างพวกเขา 
พวกเขาจถึงจากไปอยลางฉลาดและเดกนทางเปกนระยะทางประมาณสกบแปดไมลรลงใตข้ไปตามถนน
หลวงสายใหมลของโรมไปยอังเมพองลกสตรา ทภีที่ราบแหลงแควข้นลกคาโอเนภีย ซถึที่งทอัรงเมพองลกสตราและ
เมพองเดอรรบภีเปกนสลวนหนถึที่งของมอัน กกเปกนสลวนหนถึที่งของแควข้นกาลาเทภียทภีที่ใหญลกวลา พอไปถถึงทภีที่นอั ที่น 
พวกเขากก “ไดข้ประกาศขลาวประเสรกฐทภีที่นอั ที่น” วลภีนภีรแปลมาจากคทาวลา เอะวอังเกะลกิดโซ ซถึที่งมภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘ประกาศขลาวประเสรกฐ’ ดอังนอัรน เมพที่อเปาโลและบารนาบอัสไดข้เดกนทางมาถถึงเมพองลก
สตราและเมพองเดอรรบภี พวกเขากกประกาศขล่าวประเสรกิฐทภีที่นอัที่น



กจ 14:8-10 ทฟีรื่เมสืองลวิสตรามฟีชายคนหนถึรื่งนลัรื่งอยซต่ใชข้เทข้าไมต่ไดข้ เขาพวิการตลันั้งแตต่ครรภค์
มารดา ยลังไมต่เคยเดวินเลย 9 คนนลันั้นไดข้ฟลังเปาโลพซดอยซต่ เปาโลจถึงเขมข้นดซเขา เหล็นวต่ามฟีความเชสืรื่อพอ
จะหายโรคไดข้ 10 จถึงรข้องสลัรื่งดข้วยเสฟียงอลันดลังวต่า "จงลสกขถึนั้นยสืนตรง" คนนลันั้นกล็กระโดดขถึนั้นเดวินไป

ในรทูปแบบทภีที่คลข้ายคลถึงกอับทภีที่เปโตรกระททาทภีที่พระวกหารในกกจการ 3 เปาโลเหกนชายคนหนถึที่ง
ทภีที่เมพองลกสตรา “นอัที่งอยทูลใชข้เทข้าไมลไดข้” ชายผทูข้นลาสงสารคนนภีรพกการตอัรงแตลเกกดและไมลเคยเดกนเลยในชภีวกต
ของเขา คทาทภีที่แปลวลา ใชข้...ไมต่ไดข้ (อาดทูนาทอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ไมลมภีพลอัง’ เขาไมลมภีพละ
กทาลอังออันใดเลยในเทข้าทอัรงสองของเขา การทภีที่ทอัรงชภีวกตของเขาไมลเคยมภีการใชข้งานเทข้าเลยจถึงททาใหข้
กลข้ามเนพรอสลวนนอัรนฝลอลภีบไปทอัรงหมด ชายพกการผทูข้นภีร ยลอมไดข้ยกนเปาโลกลลาวถถึงพระครุณของพระเจข้า
โดยทางพระเยซทูครกสตรอยลางแนลนอน

วลภีทภีที่แปลวลา เขมข้นดซ (อาเตะนกิโซ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ‘attention’ ชายผทูข้นภีรดถึงดทูด
ความสนใจของเปาโล นอกจากนภีร  อาจดข้วยเพราะเหกนสภีหนข้าทภีที่กระตพอรพอรข้นของเขา เปาโลจถึงเหกน
วลาเขามภีความเชพที่อทภีที่จะไดข้รอับการรอักษาใหข้หายไดข้ คทาทภีที่แปลวลา หายโรค (โซดโซ) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้ว
แปลเปกน ‘ถทูกชลวยใหข้รอด’ มอันมภีความหมายดข้วยวลา ‘ถทูกททาใหข้ครบสมบทูรณร’ ความหมายตรงนภีรนลา
จะเปกนแบบออันหลอัง แมข้กระนอัรน เมพที่อคนๆหนถึที่งไดข้รอับความรอด เขากกถทูกททาใหข้สมบทูรณรฝลายวกญญาณ
ในกรณภีนภีร  ชายผทูข้นภีร ไดข้รอับการรอักษาฝลายรลางกายและเราอาจสอันนกษฐานไดข้วลาเขาถทูกชลวยใหข้รอดฝลาย
วกญญาณดข้วยเชลนกอัน

เปาโลจถึงสอัที่งเขาวลา “จงลรุกขถึรนยพนตรง” วลภีนภีรมภีความหมายตรงตอัววลา ‘จงยพนตอัวตรงบนเทข้า
ของทลาน’ สทาหรอับชายคนหนถึที่งทภีที่กลข้ามเนพรอเทข้าของเขาลภีบฝลอไปเพราะการพกการมาชอั ที่วชภีวกตแลข้ว นภีที่กก
เปกนคทาสอัที่งทภีที่ยากจรกงๆ แมข้กระนอัรน ชายผทูข้นภีร กก “กระโดดขถึรนเดกนไป” เมพที่อพระเจข้าทรงรอักษาใหข้หาย 
มอันกกไมลมภีอาการเปอ๋หรพอกระโผลกกระเผลกใดเลยหลอังจากนอัรน

กจ 14:11-13 เมสืรื่อหมซต่ชนเหล็นการซถึรื่งเปาโลไดข้กระททานลันั้น จถึงพากลันรข้องเปล็นภาษาลวิคาโอ
เนฟียวต่า "พวกพระแปลงเปล็นมนสษยค์ลงมาหาเราแลข้ว" 12 เขาจถึงเรฟียกบารนาบลัสวต่า พระซสส และ
เรฟียกเปาโลวต่า พระเฮอรค์เมส เพราะเปาโลเปล็นผซข้นทาในการพซด 13 ปสโรหวิตประจทารซปพระซสส ซถึรื่งตลันั้ง
อยซต่หนข้าเมสืองไดข้จซงวลัวและถสือพวงมาลลัยมายลังประตซเมสือง หมายจะถวายเครสืรื่องบซชาดข้วยกลันกลับ
ประชาชน



พอไดข้เหกนการออัศจรรยรนภีร  พวกประชาชนในทข้องถกที่นกกรภีบดลวนสรรุปวลาเหลลาเทพเจข้าใน
ตทานานเทพของโรมไดข้ลงมาเยภีที่ยมเยภียนพวกเขาแลข้ว คทาทภีที่แปลเปกน จทูปกิเตอรร์ และ เมอรร์คกิวเรภียส คพอ
ชพที่อโรมของคทากรภีกทภีที่แปลตรงตอัววลา ซคุส และ เฮอรร์เมส ซรุสเปกนเทพเจข้าประจทาชาตกของพวกกรภีก
และคนเชพที่อกอันวลาเปกนผทูข้สลงฝนมา เฮอรรเมสถทูกถพอวลาเปกนโฆษกหรพอผทูข้นทาสารใหข้กอับพวกเทพเจข้าของ
กรภีกและเปกนโฆษกของซรุสโดยเฉพาะ ตทานานกรภีกเชพที่อก อันวลาเฮอรรเมสเปกนผทูข้คกดคข้นคทาพทูดขถึรนมา คทา
วลา hermeneutic ซถึที่งแปลวลา ‘การตภีความ’ กกมาจากชพที่อ Hermes นภีร  เพราะวลาเปาโลเปกนคนพทูดหลอัก
ในกลรุลมทภีที่มภีสองคนนภีร  พวกกรภีกจถึงทถึกทอักเอาวลาเขาคพอ พระเฮอรรเมส (พระเมอรรคกวเรภียส) คทาทภีที่แปล
วลา ผซข้นทา (เฮเกะออไม) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ผทูข้ปกครอง’ หรพอ ‘ผทูข้นทา’ สกที่งทภีที่ปรากฏชอัดเจนอภีกครอัร ง
กกคพอวลาเปาโลไดข้กลายเปกนผทูข้นทาของทภีมมกชชอันนารภีนภีรอยลางเหกนไดข้ชอัด

ปรุโรหกตประจทาพระจทูปกเตอรร (พระซรุส) จถึงเตรภียมทภีที่จะถวายวอัวเปกนเครพที่องบทูชาใหข้แกลคนทภีที่เขา
คกดวลาเปกนการปรากฏตอัวของเทพเจข้าของเขา พวกเขามภีธรรมเนภียมในการถวายวอัวเปกนเครพที่องบทูชา
โดยเอาพวงมาลอัยไปคลข้องคอวอัวขณะทภีที่พวกมอันถทูกนทาไปเปกนเครพที่องถวายบทูชา

กจ 14:14-18 แตต่เมสืรื่ออลัครทซตบารนาบลัสกลับเปาโลไดข้ยวินดลังนลันั้น จถึงฉฟีกเสสืนั้อผข้าของตนเสฟีย 
ววิรื่งเขข้าไปทต่ามกลางคนทลันั้งหลายรข้องเสฟียงดลัง 15 วต่า "ทต่านทลันั้งหลาย เหตสไฉนทต่านจถึงททาการอยต่างนฟีนั้ 
เราเปล็นคนธรรมดาเชต่นเดฟียวกลันกลับทต่านทลันั้งหลาย และมาประกาศใหข้ทต่านกลลับจากสวิรื่งไรข้ประโยชนค์
เหลต่านฟีนั้ ใหข้มาหาพระเจข้าผซข้ทรงพระชนมค์ ผซข้ไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคค์และแผต่นดวินโลก ทะเลและสวิรื่ง
สารพลัดซถึรื่งมฟีอยซต่ในทฟีรื่เหลต่านลันั้น 16 ในกาลกต่อนพระองคค์ไดข้ทรงยอมใหข้บรรดาประชาชาตวิประพฤตวิ
ตามชอบใจ 17 แตต่พระองคค์มวิไดข้ทรงใหข้ขาดพยาน คสือพระองคค์ไดข้ทรงกระททาคสณใหข้ฝนตกจากฟข้า
และใหข้มฟีฤดซเกวิดผล เราทลันั้งหลายจถึงอวิรื่มใจดข้วยอาหารและความยวินดฟี" 18 ถถึงแมข้วต่าไดข้กลต่าวสวิรื่งนฟีนั้แลข้ว
กล็ดฟี อลัครทซตกล็ยลังหข้ามประชาชนมวิใหข้เขากระททาสลักการบซชาถวายแกต่ทต่านทลันั้งสองนลันั้นไดข้โดยยาก

นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่วลาทอัรงเปาโลและบารนาบอัสถทูกเรภียกวลา ออัครททูต บารนาบอัสนลาจะถทูกเรภียกเชลน
นอัรนในความหมายเชกงทอั ที่วไปดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 4 พอดทูออกวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรน พวกเขาจถึง “ฉภีก
เสพรอผข้าของตนเสภีย” และวกที่งไปหยรุดคนเหลลานอัรนทภีที่กระททาการถวายบทูชาดอังกลลาว มอันเปกนสอัญลอักษณร
ทภีที่แสดงถถึงความไมลพอใจอยลางมาก โดยเฉพาะสทาหรอับยกวสอักคน ทภีที่การลบหลทูลพระเจข้าดอังกลลาวกทาลอัง
จะถทูกกระททา



พวกเขาคอัดคข้านวลา (1) พวกเขาเปกน “คนธรรมดาเชลนเดภียวกอับทลานทอัรงหลาย” และไมลใชล
เทพเจข้า (2) จรุดประสงครทอัรงหมดของพวกเขากกคพอ เพพที่อทภีที่จะ “มาประกาศใหข้ทลานกลอับจากสกที่งไรข้
ประโยชนรเหลลานภีร ” คทาทภีที่แปลวลา สวิรื่งไรข้ประโยชนค์ (มาไทออส) มภีความหมายวลา สกที่งทภีที่พวกเขากทาลอัง
กระททาอยทูลนอัรนขาดจากความจรกงหรพอฤทธกธ เดช (นอัที่นคพอ พวกเทพเจข้าในตทานานเทพกรภีก) (3) พวก
เขาจถึงควรหอันมา “หาพระเจข้าผทูข้ทรงพระชนมร ผทูข้ไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรครและแผลนดกนโลก ทะเลและ
สกที่งสารพอัดซถึที่งมภีอยทูลในทภีที่เหลลานอัรน” เปาโลเทศนาวลาพระเจข้าทภีที่แทข้จรกงกกทรงพระชนมรอยทูลจรกงๆ และ
พระองครทรงเปกนผทูข้สรข้างสกที่งทอัรงปวง ในการตอบพวกชอบตกทภีที่มองวลาบอันทถึกเรพที่องการทรงสรข้างนอัรน
เปกนเรพที่องนลาสงสอัย ออัครททูตเปาโลกกเชพที่อมอันอยลางเหกนไดข้ชอัด (4) พระเจข้าผทูข้ทรงพระชนมรอยทูลนอัรน “ใน
กาลกลอนพระองครไดข้ทรงยอมใหข้บรรดาประชาชาตกดทาเนกนชภีวกตตามชอบใจ” ความหมายตรงนภีรกก
คลข้ายคลถึงกอับโรม 1:24,26,28 ทภีที่เราไดข้อลานวลา “พระเจข้าจถึงทรงปลลอยเขา” ถถึงสามครอัร ง เพราะความ
บาปออันไมลเคารพยทาเกรงพระเจข้าของมนรุษยชาตก พระเจข้าจถึงทรงปลลอยใหข้ประชาชาตกทอัรงหลายทภีที่
เปกนคนตลางชาตกกระททาตามใจชอบชอั ที่วระยะเวลาหนถึที่ง อยลางไรกกตาม วอันของมนรุษยรก ทาลอังจะจบลง
ในไมลชข้าและในวอันขององครพระผทูข้เปกนเจข้า พระองครจะทรงก ทาราบและถอนรากถอนโคนความชอั ที่ว
ชข้าของมนรุษยร

(5) ขณะทภีที่เปาโลเลลายข้อนถถึงภาพรวมแหลงประวอัตกศาสตรรของมนรุษยรสอัรนๆตลอไป เขากกชภีร ใหข้
เหกนวลา “แตลพระองครมกไดข้ทรงใหข้ขาดพยาน” สกที่งทภีที่ถทูกสพที่ออยลางชอัดเจนกกคพอวลา แมข้แตลพระครุณตลางๆ
ของพระเจข้าทภีที่ธรรมดาๆและทภีที่เราไมลเหกนคลาอยลางฝน ฤดทูเกกบเกภีที่ยว และอาหารกกเปกนพยานถถึงพระ
กรรุณาครุณของพระเจข้า ทภีที่ราบสทูงอยลางแควข้นลกคาโอเนภียปกตกแลข้วกกเปกนพพรนทภีที่แหข้ง พวกกรภีกมองวลา
พระซรุส (จทูปกเตอรร) เปกนเทพเจข้าแหลงฝนและพระเฮอรรเมส (เมอรรคกวเรภียส) เปกนเทพเจข้าทภีที่ใหข้อาหาร 
เปาโลกลลาวชอัดเจนวลา พระเจข้าผทูข้ทรงพระชนมรอยทูลแหลงฟข้าสวรรคร ผทูข้ทรงสรข้างสกที่งสารพอัด ทรง
ประทานฝนและอาหารใหข้โดยพระกรรุณาครุณของพระองคร แมข้จะททาเชลนนอัรนแลข้วกกตาม “ออัครททูตกก
ยอังหข้ามประชาชนมกใหข้เขากระททาสอักการบทูชาถวายแกลทลานทอัรงสองนอัรนไดข้โดยยาก”

กจ 14:19 แตต่มฟีพวกยวิวบางคนมาจากเมสืองอลันทวิโอกและเมสืองอวิโคนฟียซม เมสืรื่อไดข้ชลักชวน
ประชาชนแลข้ว เขากล็ไดข้เอาหวินขวข้างเปาโลและลากทต่านออกไปจากเมสืองควิดวต่าทต่านตายแลข้ว ผทูข้คน
ชลางเปลภีที่ยนแปลงไดข้อยลางรวดเรกวเหลพอเกกน พวกยกวจากเมพองออันทกโอกและเมพองอกโคนภียทูมไดข้มา
ปรากฏตอัวทภีที่เมพองนภีร  พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลา คนพวกนภีร เปกนพวกนอักธรุรกกจชาวยกวทภีที่มภีเหตรุผล
ทางการพาณกชยรหรพอวลาพวกเขาตามเปาโลและบารนาบอัสมาเพพที่อรอังควานออัครททูตทอัรงสอง ไมลวลาใน



กรณภีใด พวกเขากกปลรุกปอัที่นคนทอัรงเมพองใหข้ตลอตข้านคนทอัรงสองและเรกที่มทภีที่จะเอาหกนขวข้างเปาโล คทาทภีที่
แปลวลา ลาก (ซทูโร) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ฉรุดลาก’ เปาโลถทูกลากตอัวออกไปนอกเมพองและถทูกคกด
วลาตายแลข้ว เปาโลกลลาวถถึงเรพที่องนภีร ใน 2 โครกนธร 11:25 วลาเขาเคยถทูกหกนขวข้างครอัร งหนถึที่ง อาจเปกนไดข้วลา
เปาโลเสภียชภีวกตแลข้วจรกงๆหรพออยลางนข้อยกกเกพอบตายอยทูลรอมรลอ อาจเปกนไปไดข้ดข้วยวลาในเหตรุการณร
ตอนนภีร เองทภีที่เปาโลถทูก “รอับขถึรนไปยอังสวรรครชอัรนทภีที่สาม” ตามทภีที่ไดข้บรรยายไวข้ใน 2 โครกนธร 12:1-5

ถถึงแมข้วลาไมลมภีการกลลาวถถึงเรพที่องทภีที่วลาเลยตรงนภีร  แตลขณะอยทูลทภีที่เมพองลกสตรานภีร เองทภีที่ชายหนรุลมคน
หนถึที่งนามวลาทกโมธภีไดข้รอับความรอด ตลอมาในกกจการ 16:1-2 พอเปาโลกลอับไปทภีที่เมพองลกสตรา เขากก
พาทกโมธภี (ซถึที่งเปกนสาวกคนหนถึที่งเรภียบรท้อยแลท้ว) เขข้ารลวมทภีมมกชชอันนารภีของตนดข้วย ถถึงแมข้มกไดข้ระบรุ
ไวข้อยลางชอัดเจน แตลสกที่งทภีที่ถทูกสพที่อกกคพอวลา ในการไปเยพอนเมพองลกสตราครอัร งแรกของเขา ทกโมธภีไดข้
ตข้อนรอับพระครกสตรและเรกที่มเตกบโตในองครพระผทูข้เปกนเจข้า เขาอาจไดข้เหกนเปาโลถทูกหกนขวข้างดข้วยกก
เปกนไดข้

กจ 14:20 แตต่พวกสาวกไดข้ลข้อมทต่านไวข้แลข้วทต่านกล็ลสกขถึนั้นเขข้าไปในเมสือง วลันรสต่งขถึนั้นทต่าน
จถึงเลยไปยลังเมสืองเดอรค์บฟีกลับบารนาบลัส ขณะทภีที่พวกสาวกคนอพที่นๆยพนลข้อมรอบรลางออันบอบชทราของ
เปาโลซถึที่งนอนอยทูลนอกเมพองลกสตรา “ทลานกกลรุกขถึรน” ไมลมภีขข้อสงสอัยเลยวลาเขาลรุกขถึรนจรกงๆในทาง
รลางกาย อยลางไรกกตาม นภีที่อาจสพที่อดข้วยวลาเขาถทูกชรุบใหข้เปกนขถึรนจากตาย คทาทภีที่แปลวลา ลสกขถึนั้น (อานกิสเต
มกิ) เปกนคทาหนถึที่งทภีที่มอักใชข้เพพที่อบรรยายถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรทอั ที่วพระคอัมภภีรรใหมล เรา
ไมลมภีทางทราบไดข้วลาเปาโลไดข้ตายไปแลข้วจรกงๆ ถทูกรอับขถึรนไปยอังสวรรครชอัรนทภีที่สาม และจากนอัรนกกถทูก
ชรุบใหข้เปกนขถึรนจรกงๆหรพอไมลจนกวลาเราจะไดข้รอับสงลาราศภี อยลางไรกกตาม หากเปกนเชลนนอัรนจรกง มอันกกยกที่ง
นลาเชพที่อถพอวลาเพราะเหตรุใดเขาจถึงเขภียนถถึงพภีที่นข้องทภีที่เมพองฟภีลกปปภีในอภีกหลายปภีตลอมาไดข้วลาเขา “ขข้าพเจข้า
มภีความปรารถนาทภีที่จะจากไปเพพที่ออยทู ลกอับพระครกสตร ซถึที่งประเสรกฐกวลามากนอัก” (ฟภีลกปปภี 1:23) 
อยลางไรกกดภี วอันตลอมาเขาและบารนาบอัสกกออกเดกนทางไปยอังเมพองเดอรรบภี

กจ 14:21 และเมสืรื่อทต่านทลันั้งสองไดข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐในเมสืองนลันั้น และไดข้สลัรื่งสอน
คนเปล็นอลันมาก จถึงกลลับไปยลังเมสืองลวิสตรา เมสืองอวิโคนฟียซม และเมสืองอลันทวิโอกอฟีก เมพองเดอรรบภีซถึที่งอยทูล
หลางออกไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ประมาณสภีที่สกบไมลร เปกนชายแดนของจอักรวรรดกโรมใน
แควข้นนอัรน จะวลาไปแลข้วมอันกกเปกนปลายทางของถนนในแงลของอารยธรรม ทภีที่นอั ที่นพวกเขากก 
“ประกาศขลาวประเสรกฐ” อภีกในเมพองนอัรน หากจะใชข้คทาพทูดทอันสมอัย พวกเขานทาวกญญาณหลายดวง
มาถถึงพระครกสตรทภีที่นอั ที่น



กจ 14:22 กระททาใหข้ใจของสาวกทลันั้งหลายถสือมลัรื่นขถึนั้น เตสือนเขาใหข้ดทารงอยซต่ในความเชสืรื่อ
และสอนวต่า เราทลันั้งหลายจทาตข้องทนความยากลทาบากมากจนกวต่าจะไดข้เขข้าในอาณาจลักรของพระเจข้า

ขณะทภีที่ก ทาลอังททาการรอับใชข้ของตนจนสทาเรกจทภีที่เมพองเดอรรบภี เปาโลและบารนาบอัสกกเรกที่มเดกน
ทางยข้อนศรกลอับไปยอังเมพองลกสตรา เมพองอกโคนภียทูม และเมพองออันทกโอก ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาพวกเขา
จทาเปกนตข้องมภีความกลข้ามากๆถถึงจะเดกนทางกลอับไปยอังสถานทภีที่เหลลานภีรทภีที่พวกเขาเจอการตลอตข้านอยลาง
หนอักหนลวงขนาดนอัรน อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อตรงนภีรกกคพอวลา ตอนนภีรการรอับใชข้ของพวกเขากกคพอ 
การชทูก ทาลอังครกสตจอักรทภีที่เพกที่งตอัรงใหมลๆมากกวลาทภีที่จะเปกนการประกาศและเปกนพยานตลอสาธารณชน 
คทาทภีที่แปลวลา กระททาใหข้...ถสือมลัรื่นขถึนั้น (เอะพกิสเตรกิดโซ) มภีความหมายวลา ‘ททาใหข้มอั ที่นคง’ หรพอ ‘ททาใหข้มภี
ก ทาลอังขถึรน’ มอันไมลไดข้สพที่อถถึง ‘การยพนยอัน’ ทภีที่แพรลหลายในครกสตจอักรบางแหลงในปอัจจรุบอัน แตลเปาโล
กลอับไปหาพวกผทูข้เชพที่อใหมลทภีที่ไดข้กลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตรและเผชกญกอับการไมลเหกนดข้วยของ
ครอบครอัวและอาจเจอกอับการตลอตข้านดข้วยซทรา

ครกสตจอักรใหมลเหลลานภีรตข้องการการใหข้ก ทาลอังใจซถึที่งเปกนความหมายทภีที่แทข้จรกงของคทาวลา เตสือน 
(พาราคาเละโอ) การใหข้ก ทาลอังใจของเขากกคพอวลา “เราทอัรงหลายจทาตข้องทนความยากลทาบากมาก
จนกวลาจะไดข้เขข้าในอาณาจอักรของพระเจข้า” นภีที่ยอังเปกนความจรกงจนถถึงทรุกวอันนภีร  ชภีวกตครกสเตภียนบาง
ครอัร งกกไมลใชลทางเดกนทภีที่โรยดข้วยกลภีบกรุหลาบทภีที่นทาพาเราไปสวรรคร มภีการทดลองและบลอยครอัร งกกมภีการ
ตลอตข้าน โดยเฉพาะเมพที่อเราเปกนฝลายเรกที่มกลอนและนทาขลาวประเสรกฐไปบอกผทูข้อพที่น แตลเปาโลไมลไดข้
ก ทาลอังบอกเราเลยสอักนกดวลาครกสเตภียนทอัรงหลายจะตข้องเขข้าในยรุคแหลงความทรุกขรลทาบาก (ยรุคเจกดปภี) 
ตามทภีที่บางคนทภีที่ถพอทรรศนะเรพที่องการรอับขถึรนกลางหรพอหลอังยรุคเจกดปภีกลลาวอข้าง

กจ 14:23 เมสืรื่อทต่านทลันั้งสองไดข้เลสือกตลันั้งผซข้ปกครองสาวกไวข้ทสกครวิสตจลักร และไดข้
อธวิษฐานและถสืออดอาหารฝากสาวกไวข้กลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทฟีรื่เขาเชสืรื่อถสือนลันั้น

การแตลงตอัรงผทูข้ปกครองในทรุกครกสตจอักรทภีที่วลานภีร ไมลนลาจะเหมพอนกอับการแตลงตอัรงในปอัจจรุบอัน มอัน
นลาจะเกภีที่ยวขข้องกอับวกธภีการเลพอกผทูข้นทาในครกสตจอักรเหลลานภีรมากกวลา คทาทภีที่แปลวลา เลสือกตลันั้ง (เคะอกิรอ
ทอเนะโอ) มภีความหมายวลา ‘เลพอกตอัรงโดยการลงคะแนนเสภียง’ ทล่านทอันื้งสองในบรกบทนภีร ยลอมหมาย
ถถึงเปาโลและบารนาบอัส อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลา ในการชลวยเหลพอครกสตจอักรแตลละแหลง พวก
เขาไดข้หนรุนใจพวกเขาใหข้เลพอกตอัรงผทูท้ปกครองซถึที่งเปกนผทูข้ทภีที่เปาโลและบารนาบอัส ‘แตลงตอัรง’ เปกนศกษยาภก
บาลของครกสตจอักรเหลลานอัรนในเวลาตลอมา



เราควรหมายเหตรุไวข้วลา คทาวลา ผทูท้ปกครอง, ผทูท้ดทูแล และ ศกิษยาภกิบาล ตลางเปกนคทาทภีที่ใชข้แทนกอัน
ไดข้ในพระคอัมภภีรรใหมล คทาวลา ผทูท้ปกครอง (เพรสบทูเตะรอส) เปกนคทายกวทภีที่มภีความหมายคลข้ายกอับนาย
ธรรมศาลาซถึที่งครกสตจอักรยรุคตข้นหลายแหลงกกททาตามรทูปแบบของมอัน คทากรภีกทภีที่ใชข้เรภียกผทูข้นทาคพอ ‘ผทูข้
ดทูแล’ (เอะพกิสคอพอส) เมพที่อครกสตจอักรทอัรงหลายมภีลอักษณะเปกนยกวนข้อยลงเรพที่อยๆ คทาทภีที่ใชข้เรภียกผทูข้นทากก
เปลภีที่ยนจาก ‘ผทูข้ปกครอง’ เปกน ‘ผทูข้ดทูแล’ เปาโลใชข้ทอัรงสองคทานภีร แบบแทนกอันไดข้ในทกตอัส 1:5-7 เพราะ
วลาในสมอัยนอัรนยอังไมลมภีผทูข้นทาแบบเตกมเวลาในครกสตจอักรยรุคตข้นทอัรงหลาย มอันจถึงเปกนเรพที่องปกตกทภีที่เปาโล
จะชลวยพวกเขาเลพอกตอัรง ‘ผทูข้ปกครอง’ หลายคน คทาๆนภีรกกเหมพอนกอับคทาทภีที่ใชข้เรภียกผทูข้นทาซถึที่งแพรลหลาย
มากกวลา นอัที่นคพอ ‘ศกษยาภกบาล’

หลอังจากการอธกษฐานและการถพออดอาหารชอั ที่วระยะเวลาหนถึที่ง พวกเขากก “ฝากสาวกไวข้กอับ
องครพระผทูข้เปกนเจข้าทภีที่เขาเชพที่อถพอนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา ฝาก (พาราทกิเธมกิ) มภีความหมายวลา ‘ฝากตอัวเอง’
(เหมพอนสทานวนไทย ฝากผภีฝากไขข้) เปาโลและบารนาบอัสจถึงฝากครกสตจอักรใหมลเหลลานภีร และพวก
ผทูข้นทาของพวกเขาไวข้กอับองครพระผทูข้เปกนเจข้าผทูข้ซถึที่งพวกเขาไดข้เชพที่อแลข้วตอัรงแตลแรก บอัดนภีรครกสตจอักรใหมล
เหลลานภีร ไดข้อยทูลในพระหอัตถรขององครพระผทูข้เปกนเจข้าแลข้ว

กจ 14:24-28 และหลลังจากทต่านทลันั้งสองไดข้ขข้ามแควข้นปวิสวิเดฟียกล็มายลังแควข้นปลัมฟฟีเลฟีย 

25 เมสืรื่อไดข้กลต่าวพระวจนะในเมสืองเปอรค์กาแลข้ว จถึงลงไปยลังเมสืองอลัททาลวิยา 26 และแลต่นจากทฟีรื่นลัรื่น
ไปยลังเมสืองอลันทวิโอก คสือเมสืองทฟีรื่ทต่านทลันั้งสองไดข้รลับการฝากไวข้ในพระคสณของพระเจข้า ใหข้กระททาการ
ซถึรื่งทต่านทลันั้งสองไดข้กระททาสทาเรล็จมาแลข้วนลันั้น 27 เมสืรื่อมาถถึง ทต่านทลันั้งสองไดข้เรฟียกประชสมครวิสตจลักร 
และไดข้เลต่าใหข้เขาฟลังถถึงพระราชกวิจทลันั้งปวงซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททารต่วมกลับเขา กลับซถึรื่งพระองคค์ไดข้
ทรงเปวิดประตซใหข้คนตต่างชาตวิเชสืรื่อ 28 แลข้วทต่านทลันั้งสองจถึงอยซต่กลับพวกสาวกทฟีรื่นลัรื่นชข้านาน

ทภีมมกชชอันนารภีนภีร จถึงเดกนทางยข้อนศรตลอไปผลานแควข้นปกสกเดภีย แควข้นปอัมฟภีเลภีย และไปยอังเมพอง
เปอรรกา เหกนไดข้ชอัดวลากลอนหนข้านอัรนพวกเขาไมลไดข้ประกาศในเมพองเปอรรกา พวกเขาจถึงประกาศใน
ตอนนภีร  จากนอัรนพวกเขากกเดกนทางระยะสอัรนตลอไปยอังเมพองออัททาลกยา (ซถึที่งตลอมาเรภียกวลา อานาโตเลภีย) 
ซถึที่งเปกนเมพองทลาทภีที่สทาคอัญของพพรนทภีที่นอัรน จากทภีที่นอั ที่นพวกเขากกลลองเรพอกลอับไปยอังเมพองออันทกโอก “คพอ
เมพองทภีที่ทลานทอัรงสองไดข้รอับการฝากไวข้ในพระครุณของพระเจข้า ใหข้กระททาการซถึที่งทลานทอัรงสองไดข้
กระททาสทาเรกจมาแลข้วนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา ฝาก (พาราดกิโดมกิ) มภีความหมายวลา ‘ถทูกสลงมอบ’ หรพอ ‘ถทูก
ยกใหข้แลข้ว’ แนลนอนทภีที่วลาเมพองออันทกโอกเปกนทภีที่ๆเปาโลและบารนาบอัสไดข้ถทูกสลงมอบหรพอฝากไวข้กอับ



พระครุณของพระเจข้าแลข้วสทาหรอับการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีของพวกเขา นอกจากนภีรมอันสทาคอัญยกที่ง
ทภีที่วลาพวกเขาไดข้กระททาการซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงมอบหมายใหข้พวกเขากระททาแลข้วนอัรนจนสทาเรกจ

พวกเขาจถึงใหข้ครกสตจอักรมารวมตอัวกอันและรายงานใหข้พวกเขาทราบถถึง “พระราชกกจทอัรง
ปวงซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททารลวมกอับเขา” มอันเปกนแบบแผนหนถึที่งจนถถึงทรุกวอันนภีรทภีที่บรรดามกชชอัน
นารภีจะตข้องรายงานใหข้ครกสตจอักรตลางๆทภีที่สนอับสนรุนพวกเขาทราบวลาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้พวกเขา
อยลางไรบข้าง นอกจากนภีร  พวกเขายอังกลลาวดข้วยวลาพระเจข้าไดข้ทรง “เปกดประตทูใหข้คนตลางชาตกเชพที่อ” 
บางคนทภีที่ยอังยถึดมอั ที่นในศาสนายกวอยทูลอาจจทาเปกนตข้องถทูกชอักจทูงใหข้เชพที่อวลาขลาวประเสรกฐกกมภีไวข้สทาหรอับคน
ตลางชาตกดข้วยเชลนกอัน พวกคนตลางชาตกสามารถเขข้าสทูลความรอดไดข้โดยทางประตทูแหลงความเชพที่อ
แทนทภีที่จะโดยการเขข้าสรุหนอัต การรอักษาพระราชบอัญญอัตก หรพอวกธภีอพที่นใด พวกเขาจถึงอยทู ลกอับพวกสาวก
ทภีที่นอัที่นชข้านาน

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 15: สล่วนแรกของกกิจการ 15 (ขท้อ 1-11) นสาเสนอวกิกฤตกิครอันื้งสสาคอัญซนนึ่ง
กลายเปป็นประเดป็นรท้อนในครกิสตจอักรยคุคตท้น คสาถามพสืนื้นฐานกป็คสือวล่า ศาสนายกิวรวมถนงพกิธภีกรรม
ตล่างๆควรมภีบทบาทขนาดไหนในครกิสตจอักรยคุคตท้น มภีการเรภียกประชคุมสภาครกิสตจอักรขนนื้นในกรคุง
เยรทูซาเลป็มเพสืนึ่อจอัดการกอับเรสืนึ่องดอังกลล่าว ในการประชคุมทภีนึ่เกกิดขนนื้นไมล่บล่อยนภีนื้ บรรดาผทูท้นสาคนสสาคอัญๆ
แหล่งความเชสืนึ่อของครกิสเตภียนตามพระคอัมภภีรร์ใหมล่ไดท้มาเจอกอันเพสืนึ่อหารสือในขท้อขอัดแยท้งนภีนื้ เนสืนื้อหา
สล่วนหลอังของบทนภีนื้ (ขท้อ 12-35) พทูดถนงการประชคุมสภาทภีนึ่กรคุงเยรทูซาเลป็ม มอันปกิดทท้ายดท้วยการทภีนึ่ค
รกิสตจอักรตกลงทภีนึ่จะสล่งคณะผทูท้แทนไปพรท้อมกอับจดหมายฉบอับหนนนึ่งทภีนึ่ใหท้ความกระจล่างแกล่ขท้อขอัดแยท้ง
นภีนื้ ตอนทท้ายบทนภีนื้ (ขท้อ 36-41) มภีการแยกทางกอันครอันื้งสสาคอัญระหวล่างเปาโลและบารนาบอัส เปาโล
กอับสกิลาสจนงเรกินึ่มการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภีรอบทภีนึ่สองของเขา

กจ 15:1 มฟีบางคนลงมาจากแควข้นยซเดฟียไดข้สลัรื่งสอนพวกพฟีรื่นข้องวต่า "ถข้าไมต่เขข้าสสหนลัต
ตามจารฟีตของโมเสส ทต่านจะรอดไมต่ไดข้" ขลาวลพอไปถถึงครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมวลาขลาวประเสรกฐ
ไมลเพภียงเกกดผลทลามกลางคนตลางชาตกทภีที่เมพองออันทกโอกเทลานอัรน แตลยอังเกกดผลผลานทางงานมกชชอันนารภี
ของเปาโลและบารนาบอัสดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วลาเปาโลและบารนาบอัสไมลไดข้รายงานตลอครกสต
จอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมหลอังจากพวกเขากลอับมาจากการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีของตน แมข้ครกสต
จอักรทภีที่เมพองออันทกโอกมกไดข้ตอัรงใจทภีที่จะวางตอัวเปกนผทูข้นทาของครกสตจอักรทอัรงหลายแตลอยลางใด แตลบางคน
ในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมกกคงหวอั ที่นๆอยทูลเหมพอนกอัน ดทูเหมพอนวลาคทาถามสทาคอัญกทาลอังจะเกกดขถึรนใน



ไมลชข้า (โดยเฉพาะสทาหรอับคนเหลลานอัรนในแควข้นยทูเดภีย) นอัที่นคพอ ความเชพที่อแบบครกสเตภียนจะกลาย
เปกนกระแสของคนตลางชาตกทภีที่มภีผทูข้เชพที่อยกวบางคนหรพอไมล หรพอมอันจะเปกนเหมพอนอยลางทภีที่เปกนมาตอัรงแตล
แรก นอัที่นคพอ เปกนกระแสของยกวโดยมภีผทูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกเพภียงเลกกนข้อยกอันแนล เหกนไดข้ชอัดวลามภี
คนกลรุลมหนถึที่งภายในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมทภีที่คกดแบบหลอัง

เราจทาไดข้ถถึงความสงสอัยและความลอังเลของหลายคนในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมทภีที่จะ
ยอมรอับการประกาศขลาวประเสรกฐแกลคนตลางชาตกทภีที่บข้านของโครเนลกออัสทภีที่เมพองซภีซารภียา ในกกจการ 
11:2 มภีการพทูดถถึงการทภีที่ “พวกทภีที่เขข้าสรุหนอัต” โตข้แยข้งก อับเปโตรดข้วยเรพที่องดอังกลลาว ในบททภีที่ 15 คน
กลรุลมเดภียวกอันนภีรถทูกเรภียกวลาเปกน “พวกฟารกสภีทภีที่มภีความเชพที่อ” (ขข้อ 5) เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีร ในครกสต
จอักรยรุคตข้นเคยเปกนฟารกสภีมากลอนทภีที่จะกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตร อยลางไรกกตาม พวกเขายอังเชพที่ออยทูลวลาผทูข้
เชพที่อทอัรงหลายควรปฏกบอัตกตามบอัญญอัตกตลางๆของยกวซถึที่งถทูกใหข้รายละเอภียดไวข้ในพระราชบอัญญอัตกของ
โมเสสอยทูลเหมพอนเดกม บอัญญอัตกหนถึที่งกกคพอ ชายยกวทรุกคนจะตข้องเขข้าสรุหนอัต ดอังนอัรน ผทูข้แทนบางคนจาก
คนกลรุลมนภีร ในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไดข้เดกนทางไปทภีที่ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกและสอนวลา
 “ถข้าไมลเขข้าสรุหนอัตตามจารภีตของโมเสส ทลานจะรอดไมลไดข้”

สกที่งทภีที่ก ทาลอังตกอยทูลในออันตรายอยทูลตอนนภีรกกคพอวลา ความเชพที่อของครกสเตภียนจะตข้องเปกนการปรอับ
เปลภีที่ยนภายในศาสนายกวโดยยอังรอักษาขข้อปฏกบอัตกปลภีกยลอยและพกธภีกรรมตลางๆของพระราชบอัญญอัตก
หรพอไมล จะวลาไปแลข้วหลอักการทภีที่สทาคอัญยกที่งกวลากทาลอังอยทูลในภาวะเสภีที่ยง นอัที่นคพอ ความเชพที่อแบบ
ครกสเตภียนตามพระคอัมภภีรรใหมลจะตข้องถทูกบรรยายโดยพกธภีกรรมตลางๆหรพอไมล ในสมอัยนอันื้นประเดกนทภีที่
เปกนทภีที่ถกเถภียงกอันกกคพอ เรพที่องการใหข้เดกกทารกชายเขข้าสรุหนอัต ตล่อมาในประวอัตกศาสตรรครกสตจอักรคทา
สอนผกดดอังกลลาวกกเปลภีที่ยนมาเปกนการใหข้บอัพตกศมาเดกกทารก เปกนเวลาหลายรข้อยปภีทภีที่ครกสตจอักรทภีที่กรรุง
โรมรวมถถึงนอักปฏกรทูปชาวโปรเตสแตนตรสลวนใหญลยพนกรานวลา ‘ถข้าทลานทอัรงหลายไมลรอับบอัพตกศมา
ตามรทูปแบบของครกสตจอักร ทลานทอัรงหลายจะรอดไมลไดข้’ ดอังนอัรนเหกนไดข้ชอัดวลา มภีอะไรทภีที่ตกอยทูลใน
ออันตรายมากกวลาแคลการเปลภีที่ยนถลายของครกสตจอักรจากศาสนายกว

กจ 15:2 เหตสฉะนลันั้นเมสืรื่อเกวิดการโตข้แยข้งและไลต่เลฟียงกลันระหวต่างเปาโลและบารนาบลัส
กลับคนเหลต่านลันั้นมากมายแลข้ว เขาทลันั้งหลายไดข้ตลันั้งเปาโลและบารนาบลัสกลับคนอสืรื่นๆในพวกนลันั้นใหข้ขถึนั้น
ไป หารสือกลับอลัครทซตและผซข้ปกครองในกรสงเยรซซาเลล็มในเรสืรื่องทฟีรื่เถฟียงกลันนลันั้น เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่กลอใหข้
เกกดการถกเถภียงมากมายในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก ดอังนอัรน “เกกดการโตข้แยข้งและไลลเลภียงกอัน
ระหวลางเปาโลและบารนาบอัสกอับคนเหลลานอัรน (พวกถพอศาสนายกว) มากมาย” คทาทภีที่แปลวลา การโตข้



แยข้ง (สตาซกิส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘การจลาจล’ หรพอ ‘การปลรุกปอัที่นใหข้เกกดความไมลสงบ’ ใน
ทางปฏกบอัตกแลข้ว คทาสอนเทกจนภีรซถึที่งถทูกนทาเขข้ามาในครกสตจอักรไดข้กลอใหข้เกกดความโกลาหลวรุลนวายขถึรน
ระหวลางพวกถพอศาสนายกว เปาโล และบารนาบอัส คทาทภีที่แปลวลา การไลต่เลฟียง (ซทูเซเตซกิส) มภีความ
หมายวลาการโตข้วาทภีกอัน เปาโลและบารนาบอัสทข้าทายคทาสอนผกดนภีร โดยตรงทอันทภี เนพที่องจากผทูข้กลอ
ความไมลสงบดข้วยคทาสอนผกดนภีรมาจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม (ถถึงแมข้ไมลมภีหลอักฐานเลยวลาพวก
เขาถทูกสลงมาแบบเปกนทางการ) ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกจถึงตกลงใจหรพอตอัดสกนใจก อันวลาเรพที่องนภีร จะ
ตข้องถทูกจอัดการเพกที่มเตกม ดข้วยเหตรุนภีรพวกเขาจถึงตอัดสกนใจทภีที่จะสลงเปาโล บารนาบอัส และบางคนใน
พวกเขาไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม (กาลาเทภีย 2:1 ระบรุวลาคนหนถึที่งในพวกนภีรคพอ ทกตอัส เปกนไปไดข้ยกที่งทภีที่วลาลทูก
าอาจอยทูลในคณะผทูข้แทนนภีรดข้วย)

กจ 15:3 ครวิสตจลักรไดข้จลัดสต่งทต่านเหลต่านลันั้นไป และขณะเมสืรื่อทต่านกทาลลังขข้ามแควข้นฟฟีนวิ
เซฟียกลับแควข้นสะมาเรฟีย ทต่านไดข้กลต่าวถถึงเรสืรื่องทฟีรื่คนตต่างชาตวิไดข้กลลับใจใหมต่ ททาใหข้พวกพฟีรื่นข้องมฟีความ
ยวินดฟีอยต่างยวิรื่ง วลภีทภีที่วลา ครวิสตจลักรไดข้จลัดสต่งทต่านเหลต่านลันั้นไป (พรอเพป็มโพ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ค
รกสตจอักรไดข้สลงพวกเขาไปตามทางทภีที่ตข้องไป’ พวกถพอศาสนายกวมาแบบไมลเปกนทางการ อยลางไร
กกตาม ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกไดข้สลงคณะผทูข้แทนแบบเปกนทางการไปยอังครกสตจอักรทภีที่กรรุง
เยรทูซาเลกมเพพที่อหารพอในประเดกนดอังกลลาว

เมพที่อพวกเขาเดกนทางผลานแควข้นฟภีนกเซภีย (เลบานอน) และจากนอัรนกกแควข้นสะมาเรภีย พวกเขา
กกหยรุดแวะทภีที่ครกสตจอักรหลายแหลงตลอดทางโดยประกาศถถึงการกลอับใจเชพที่อของคนตลางชาตก “ททาใหข้
พวกพภีที่นข้องมภีความยกนดภีอยลางยกที่ง” เหกนไดข้ชอัดวลาบางคนในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมกลอัววลาขลาว
ประเสรกฐจะถทูกเผยแพรลไปยอังพวกคนตลางชาตก ครกสตจอักรอพที่นๆตลอดแวลนแควข้นนอัรนกลอับชพที่นชม
ยกนดภีกอับขลาวนอัรน

กจ 15:4 ครลันั้นมาถถึงกรสงเยรซซาเลล็ม ครวิสตจลักรและอลัครทซตและผซข้ปกครองทลันั้งหลายไดข้
ตข้อนรลับทต่าน แลข้วทต่านเหลต่านลันั้นจถึงเลต่าใหข้เขาฟลังถถึงเหตสการณค์ทลันั้งปวงทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงกระททารต่วม
กลับเขา พอไปถถึงทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม คณะผทูข้แทนนภีรกกไดข้รอับการตข้อนรอับจากครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นและพวก
เขากกเรกที่มรายงานเกภีที่ยวกอับ “เหตรุการณรทอัรงปวงทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททารลวมกอับเขา” ใหข้เราสอังเกตวลา
พวกออัครททูตถทูกระบรุวลาอยทูลทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเหมพอนเดกม เหกนไดข้ชอัดวลาพอเฮโรดเสภียชภีวกต การขลมเหงค
รกสตจอักรกกเพลาๆลง (กกจการ 12:24)



กจ 15:5-6 แตต่มฟีบางคนในพวกฟารวิสฟีทฟีรื่มฟีความเชสืรื่อไดข้ยสืนขถึนั้นกลต่าววต่า คนตต่างชาตวินลันั้น
ควรตข้องใหข้เขาเขข้าสสหนลัต และสลัรื่งใหข้เขาถสือตามพระราชบลัญญลัตวิของโมเสส 6 ฝต่ายอลัครทซตกลับผซข้
ปกครองทลันั้งหลายจถึงไดข้ประชสมปรถึกษากลันในเรสืรื่องนลันั้น

ครกสตจอักรจถึงเรภียกประชรุมเพพที่อหารพอเกภีที่ยวกอับขข้อพกพาทนภีร  ดอังทภีที่ไดข้กลลาวไวข้ในคทาอธกบายเกภีที่ยว
กอับขข้อ 1 “บางคนในพวกฟารกสภีทภีที่เชพที่อ” คพอพวกถพอศาสนายกวทภีที่อยทู ลภายในครกสตจอักร พวกเขายถึดถพอ
ทรรศนะทภีที่วลาครกสตจอักรควรเปกนการสานตลอและการขยายออกของชนชาตกอกสราเอลตามพระ
คอัมภภีรรเดกม พวกเขาเชพที่อวลาครกสตจอักรแหลงพระคอัมภภีรรใหมลจะตข้องเปกนสลวนทภีที่เพกที่มออกมาจากศาสนา
ยกว โดยรอักษาพระราชบอัญญอัตกของโมเสสขณะทภีที่ยอังเชพที่อในพระครกสตรเหมพอนเดกม

(รทูปแบบทภีที่คลข้ายคลถึงกอันในปอัจจรุบอันกกคพอ คนเหลลานอัรนทภีที่ยถึดถพอหลอักศาสนศาสตรรแบบพอันธ
สอัญญา (covenant theology) ซถึที่งมองครกสตจอักรในปอัจจรุบอันวลาเปกนสลวนทภีที่ขยายออกของพอันธสอัญญา
ตลางๆทภีที่ทรงกระททากอับชนชาตกอกสราเอล พวกเขามองครกสตจอักรวลาไดข้เขข้ามาแทนทภีที่อกสราเอลแลข้วแตล
กกยอังอยทูลภายใตข้พอันธสอัญญาตลางๆทภีที่พระเจข้าทรงกระททากอับชนชาตกอกสราเอลเหมพอนเดกม ทภีที่โดดเดลน
เลยกกคพอวลา ครกสตจอักรทภีที่เปกนโปรเตสแตนตรและแบบปฏกรทูปแลข้วสลวนใหญลยถึดถพอวลาการใหข้บอัพตกศมา
เดกกทารกเปกนวกธภีปฏกบอัตกในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่เทภียบเทลากอับการเขข้าสรุหนอัตตามพระคอัมภภีรรเดกม พวกเขา
เชพที่อวลาเดกกๆถทูกรอับเขข้าในพอันธสอัญญาหนถึที่งก อับพระเจข้าโดยพลอแมลเมพที่อพวกเขา ‘รอับบอัพตกศมา’ ตอน
เปกนเดกกทารก จากนอัรน พออายรุมากขถึรนพวกเขากกถทูก ‘ยพนยอัน’ วลาเปกนครกสเตภียนเขข้าใน ‘พอันธสอัญญา
แหลงพระครุณ’ (นอัที่นคพอ ความรอด) ศาสนศาสตรรดอังกลลาวซถึที่งแพรลหลายจนถถึงทรุกวอันนภีรมภีรากเหงข้าอยทูล
ในคทาสอนผกดของพวกฟารกสภีกลรุลมนภีรทภีที่เชพที่อในตอนนอัรน)

กจ 15:7 เมสืรื่อโตข้แยข้งกลันมากแลข้ว เปโตรจถึงยสืนขถึนั้นกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้ง
หลาย ทต่านทลันั้งหลายทราบอยซต่วต่า คราวกต่อนนลันั้นพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกขข้าพเจข้าเองจากพวกทต่านทลันั้ง
หลาย ใหข้เปล็นผซข้ประกาศพระวจนะแหต่งขต่าวประเสรวิฐใหข้คนตต่างชาตวิฟลังและเชสืรื่อ (นภีที่เปกนครอัร งสรุดทข้าย
ทภีที่เปโตรปรากฏตอัวในหนอังสพอกกจการ) อภีกครอัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวลา โตข้แยข้ง (ซทูเซเตซกิส) มภีความหมายวลา
 ‘การตอัรงคทาถามหรพอโตข้แยข้งกอัน’ มอันคงเทภียบไดข้ก อับการโตข้วาทะทางการเมพองในปอัจจรุบอัน ถถึงแมข้เกกด
ความขอัดแยข้งในดข้านหลอักการครอัร งใหญล แตลกกไมลมภีการสพที่อถถึงการโตข้เถภียงแบบเอาเปกนเอาตายเหมพอน
อยลางทภีที่คทาวลา โตท้แยท้ง อาจจะสพที่อ



เปโตรเตพอนความจทาพวกเขาวลา กลอนหนข้านภีร ไมลนานนอัก (อาจจะประมาณหข้าปภีกลอนหนข้า
นอัรน) “คราวกลอนนอัรนพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกขข้าพเจข้าเองจากพวกทลานทอัรงหลาย ใหข้เปกนผทูข้ประกาศพระ
วจนะแหลงขลาวประเสรกฐใหข้คนตลางชาตกฟอังและเชพที่อ” ความหมายตรงตอัวกกคพอวลา พระเจข้าไดข้ทรง
เลพอก ใน (หรพอ ผล่านทาง) เปโตรทภีที่จะนทาขลาวประเสรกฐไปยอังพวกคนตลางชาตก (นอัที่นคพอ โครเนลกออัส
และผทูข้คนในบข้านของเขา) พวกถพอศาสนายกวกกจทาใจยอมรอับเรพที่องดอังกลลาว โดยอาจมองวลาเปกนขข้อ
ยกเวข้นของกฎ อยลางไรกกตาม ปอัญหาใหญลตรงนภีรกกคพอวลา การเผยแพรลขลาวประเสรกฐแกลบรรดาคน
ตลางชาตก โดยไมลรวมการประพฤตกตามพระราชบอัญญอัตกเขข้าไปดข้วยก ทาลอังจะกลายเปกนกฎมากกวลาทภีที่
จะเปกนขข้อยกเวข้นเสภียแลข้ว

กจ 15:8 พระเจข้าผซข้ทรงทราบจวิตใจมนสษยค์ไดข้ทรงรลับรองคนตต่างชาตวิ และทรง
ประทานพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์แกต่เขาเหมสือนไดข้ทรงประทานแกต่พวกเรา นอกจากนภีร  พระเจข้ากก
แสดงใหข้เหกนชอัดเจน (“ทรงรอับรองคนตลางชาตก”) วลาพระพรของพระองครมภีอยทูลบนการเผยแพรลขลาว
ประเสรกฐนภีร โดยทรงประทานการสทาแดงทภีที่ชอัดเจนและเปกนกลางของพระวกญญาณแกลพวกเขา
 “เหมพอนไดข้ทรงประทานแกลพวกเรา” เชลนเดภียวกอับทภีที่พวกผทูข้เชพที่อชาวยกวในวอันเพกนเทคอสตรนอัรนพทูด
ภาษาตลางๆ โดยแสดงหลอักฐานทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้ถถึงพระราชกกจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  
เหตรุการณรเดภียวกอันนภีรกกเกกดขถึรนทภีที่บข้านของโครเนลกออัสเมพที่อขลาวประเสรกฐเขข้าสทูลโลกของคนตลางชาตก
อยลางเปกนทางการ นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่ความหมายทภีที่สทาคอัญประการหนนนึ่งของการพทูดภาษาแปลกๆถทูกนทา
เสนอ มอันแสดงใหข้เหกนวลาพระพรของพระเจข้าขถึรนอยทูลกอับการทภีที่ขลาวประเสรกฐออกไปไมลเพภียงถถึงพวก
ยกวเทลานอัรน แตลไปถถึงพวกคนตลางชาตกดข้วย มอันเปกนของประทานทภีที่เปกนหมายสทาคอัญอยลางหนถึที่งซถึที่งมภีไวข้
สทาหรอับพวกยกวโดยตรง

(ทภีที่นลาสนใจและนอกบรกบทหลอักกกคพอวลา พระเจข้าทรงทราบวลาอะไรอยทูลในใจพวกเขา ดทู 2 
พงศาวดาร 6:30 ไมลมภีใครอพที่นอภีกรวมถถึงพญามารดข้วยทภีที่ทราบวลามภีอะไรอยทูลในใจเรา ตรงนภีร เปโตร
เสรกมความจรกงนภีร เขข้าไปกอับเหตรุผลสนอับสนรุนของเขา การทภีที่พระเจข้าทรงยอมรอับมนรุษยร ทอัรงทภีที่เปกนยกว
และเปกนคนตลางชาตก กกขถึรนอยทูลกอับวลามภีอะไรอยทูลในใจเขา และไมลใชลพกธภีกรรมหรพอพกธภีการตลางๆ พระ
ราชบอัญญอัตกใหข้ความสทาคอัญกอับอยลางหลอังมากๆ พระครุณดทูทภีที่ใจและความเชพที่อทภีที่ออกมาจากใจนอัรน
มากกวลา)

กจ 15:9 พระองคค์ไมต่ทรงถสือวต่าเรากลับเขาตต่างกลัน แตต่ทรงชทาระใจเขาใหข้บรวิสสทธวิธิ์โดย
ความเชสืรื่อ เพราะวลา ‘ในพระครกสตร’ ไมลมภี “ความตลางกอัน” เลย (ตรงตอัวคพอ ‘ไมลมภีการแบลงแยกเลย’) 



ระหวลางยกวและคนตลางชาตก คนทอัรงสองกลรุลมถทูกชทาระใจใหข้บรกสรุทธกธ  “โดยความเชพที่อ” คทาวลา 
ชทาระ...ใหข้บรวิสสทธวิธิ์ (คาธารกิดโซ) มภีความหมายวลา ‘ททาใหข้สะอาด’ ความหมายกกคพอวลา เมพที่อคนๆหนถึที่ง
กลอับใจเชพที่อพระครกสตรดข้วยความเชพที่อออันจรกงใจ ความบาปของเขากกถทูกชทาระจนสะอาด ดทู 1 ยอหรน 
1:17 ดทู เอเฟซอัส 2:14-18 ดข้วย

กจ 15:10-11 ถข้าอยต่างนลันั้นททาไมบลัดนฟีนั้ทต่านทลันั้งหลายจถึงทดลองพระเจข้า โดยวางแอกบนคอ
ของพวกสาวกซถึรื่งบรรพบสรสษของเราหรสือตลัวเราเองกล็ดฟีแบกไมต่ไหว 11 แตต่เราเชสืรื่อวต่า เราเองกล็รอด
โดยพระคสณของพระเยซซครวิสตค์เจข้าเหมสือนอยต่างเขา"

เปโตรตทาหนกแนวคกดทภีที่จะเพกที่มการประพฤตกตามพระราชบอัญญอัตกพรข้อมกอับพกธภีกรรมและ
พกธภีการตลางๆเขข้าไปกอับความเชพที่อออันเรภียบงลายในพระครกสตร พระศาสนจอักรโรมอันคาธอลกกรวมถถึงค
รกสตจอักรโปรเตสแตนตรสายหลอักอพที่นๆนลาจะตอัรงใจฟอังคทาตทาหนกนภีร เชลนกอัน) เขาเปรภียบวลามอันเปกน
เหมพอนกอับแอกบนคอ “ซถึที่งบรรพบรุรรุษของเราหรพอตอัวเราเองกกดภีแบกไมลไหว” เปาโลในหนอังสพอกา
ลาเทภียจะกลลาวขยายความแนวคกดนภีรอยลางครบถข้วนมากกวลา แตลเปโตรกกกลลาวตรงนภีรสอัรนๆวลาพระราช
บอัญญอัตกเปกนภาระหนอักสทาหรอับพวกยกวเชลนกอัน

กจ 15:12 ฝต่ายคนทลันั้งหลายกล็นวิรื่งฟลังบารนาบลัสกลับเปาโลเลต่าเรสืรื่องการอลัศจรรยค์และการ
มหลัศจรรยค์ตต่างๆ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยเขาในหมซต่พวกตต่างชาตวิ แตลละฝลายไดข้รอับโอกาส
ชภีรแจง พวกฟารกสภีทภีที่เชพที่อไดข้พทูดกลอน จากนอัรนเปโตรจถึงไดข้พทูด คราวนภีรบารนาบอัสและเปาโลกกลรุกขถึรน 
“เลลาเรพที่องการออัศจรรยรและการมหอัศจรรยรตลางๆ ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยเขาในหมทูลพวกตลาง
ชาตก” คนทภีที่มาประชรุมกอันกกนอัที่งเงภียบตอัรงใจฟอังสกที่งทภีที่พวกเขากลลาว การเอลยถถึง “การออัศจรรยรและการ
มหอัศจรรยรตลางๆ” ทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาผลานทางพวกเขากกยลอมมภีไวข้เพพที่อใหข้ความนลาเชพที่อถพอแกลคทา
พยานของพวกเขา เชลนเดภียวกอับทภีที่พระเจข้าทรงรอับรองพระพรของพระองครทภีที่บข้านของโครเนลกออัส
โดยการสทาแดงชอัดเจนของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พระองครกกทรงรอับรองพระพรของพระองครทภีที่ทรง
มภีตลอการรอับใชข้ของเปาโลทภีที่มภีแกลพวกคนตลางชาตกเชลนเดภียวกอันโดยการออัศจรรยรตลางๆทภีที่พระองครทรง
กระททาผลานตอัวเขา เหตรุผลอภีกประการทภีที่เปาโลกระททาการออัศจรรยรตลางๆไดข้ในการรอับใชข้ของเขาจถึง
ถทูกนทาเสนอ

กจ 15:13-18 ครลันั้นจบแลข้วและนวิรื่งอยซต่ ยากอบจถึงกลต่าววต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย จงฟลัง
ขข้าพเจข้า 14 ซฟีโมนไดข้บอกแลข้ววต่า พระเจข้าไดข้ทรงเยฟีรื่ยมเยฟียนคนตต่างชาตวิครลันั้งแรก เพสืรื่อจะทรงเลสือก



ชนกลสต่มหนถึรื่งออกจากเขาทลันั้งหลายเพสืรื่อพระนามของพระองคค์ 15 คทาของศาสดาพยากรณค์กล็
สอดคลข้องกลับเรสืรื่องนฟีนั้ ดลังทฟีรื่ไดข้เขฟียนไวข้แลข้ววต่า 16 `ภายหลลังเราจะกลลับมา และจะสรข้างพลลับพลาของ
ดาววิดซถึรื่งพลังลงแลข้วขถึนั้นใหมต่ ทฟีรื่รข้างหลักพลังนลันั้นเราจะกต่อขถึนั้นอฟีก และจะตลันั้งขถึนั้นใหมต่ 17 เพสืรื่อคนอสืรื่นๆจะ
ไดข้แสวงหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า คสือบรรดาคนตต่างชาตวิซถึรื่งเขาเรฟียกดข้วยนามของเรา องคค์พระผ ซข้เปล็น
เจข้าผซข้ทรงกระททาสวิรื่งทลันั้งปวงเหลต่านฟีนั้ไดข้ตรลัสไวข้ 18 พระเจข้าทรงทราบถถึงกวิจการทลันั้งปวงของพระองคค์
ตลันั้งแตต่แรกสรข้างโลกมาแลข้ว'

สรุดทข้าย ยากอบกกเปกนคนกลลาวตลอครกสตจอักร (เปาโลเรภียกเขาวลาเปกนออัครททูตในกาลาเทภีย 
2:19) นภีที่คพอยากอบผทูข้ชอบธรรมผทูข้เปกนนข้องชายรลวมมารดาของพระเยซทู (กาลาเทภีย 2:19) หลอังจาก
การเสภียชภีวกตของยากอบพภีที่ชายยอหรน เหกนไดข้ชอัดวลาเขาไดข้ยข้ายมาดทารงตทาแหนลงผทูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่
กรรุงเยรทูซาเลกม ในขข้อ 4 ตทาแหนลงผทูข้นทาดอังกลลาวถทูกเรภียกวลา “ออัครททูตและผทูข้ปกครองทอัรงหลาย” ถถึง
แมข้วลายากอบอาจไมลไดข้เปกนสลวนหนถึที่งของออัครททูตเดกมสกบสองคน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาเขาไดข้กลายเปกน
หนถึที่งในกลรุลมผทูข้ปกครองหรพอศกษยาภกบาลรลวมของครกสตจอักร ดอังนอัรน เขาจถึงไดข้รอับการนอับหนข้าถพอตา
โดยคนทอัรงปวงและโดยพวกถพอศาสนายกวดข้วย เขาอาจพยายามเปลภีที่ยนคทาทภีที่เขาจะกลลาวตทาหนกพวก
ฟารกสภีใหข้นรุลมนวลยกที่งขถึรนโดยการเรภียกเปโตรวลา สกิเมโอน ซถึที่งเปกนวกธภีออกเสภียงชพที่อของเขาในภาษา
ฮภีบรทูแทนทภีที่จะเรภียกเขาวลาซภีโมนซถึที่งเปกนวกธภีเรภียกแบบกรภีก

ยากอบเรกที่มโดยชภีร ใหข้เหกนวลาพระพรของพระเจข้าปรากฏชอัดจรกงๆเมพที่อเปโตรนทาขลาวประเสรกฐ
ไปยอังคนตลางชาตก ใหข้เราสอังเกตวลาในการททาเชลนนอัรน พระเจข้าไดข้ทรง “เลพอกชนกลรุลมหนถึที่งออกจาก
เขาทอัรงหลายเพพที่อพระนามของพระองคร” จากนอัรนเขากกยกขข้อความจากอาโมส 9:11-12 ในขข้อนอัรน
ศาสดาพยากรณรอาโมสกลลาวลลวงหนข้าวลา สอักวอันหนถึที่งพระเจข้าจะทรงสรข้าง “พลอับพลาของดาวกด” 
ขถึรนใหมล นภีที่นลาจะหมายถถึงการรพร อฟพร นราชวงศรกษอัตรกยรเชพรอสายของดาวกดขถึรนใหมลซถึที่งแนลนอนวลา
สรุดทข้ายแลข้วกกคพอ พระเมสสกยาหร จากนอัรน เขากกชภีร ใหข้เหกนจากอาโมส 9:11-12 วลา “เพพที่อคนอพที่นๆจะไดข้
แสวงหาองครพระผทูข้เปกนเจข้า คพอบรรดาคนตลางชาตกซถึที่งเขาเรภียกดข้วยนามของเรา” ในการททาเชลนนอัรน 
ยากอบกกชภีร ใหข้เหกนชอัดเจนวลามอันมภีพยากรณรไวข้แลข้วในพระคอัมภภีรรเดกมวลาพระเจข้าจะทรงกทาหนดใหข้คน
ตลางชาตกแสวงหาพระองคร

ความคกดสรรุปในขข้อ 18 กกคพอวลา ตอัรงแตลหลายยรุคสมอัยกลอนหนข้านภีรพระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้พระ
ประสงครตลางๆของพระองครปรากฏแลข้ว ประเดกนกกคพอวลา พระเจข้าไดข้ตรอัสลลวงหนข้าไวข้เมพที่อหลายรข้อย
ปภีกลอนวลาพระองครจะทรงตข้อนรอับคนตลางชาตกดอังทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ในอาโมส 9:11-12 ขข้อนภีร แปลตรงตอัว



ไดข้วลา ‘พระเจข้าทรงทราบถถึงกกจการทอัรงปวงของพระองครตอัรงแตลแรกสรข้างโลกมาแลข้ว' พระองครไดข้
ทรงททาใหข้เราทราบแผนการและพระประสงครของพระองครแลข้วผลานทางคทาพยากรณรแหลงพระ
วจนะของพระองคร พวกถพอศาสนายกวซถึที่งขอัดขพนการทภีที่ขลาวประเสรกฐไปถถึงพวกคนตลางชาตกนลาจะ
เขข้าใจเรพที่องนภีร แลข้ว แตลกกไมลเขข้าใจ

กจ 15:19-20 เหตสฉะนลันั้น ขข้าพเจข้าตลัดสวินใจวต่า อยต่าใหข้เราวางเครสืรื่องขลัดขวางกฟีดกลันคนตต่าง
ชาตวิซถึรื่งกลลับมาหาพระเจข้า 20 แตต่เราจงเขฟียนหนลังสสือฝากไปถถึงเขาวต่า ใหข้งดเวข้นเสฟียจากสวิรื่งทฟีรื่มลทวิน
เนสืรื่องดข้วยรซปเคารพ จากการลต่วงประเวณฟี จากการรลับประทานเนสืนั้อสลัตวค์ทฟีรื่รลัดคอตาย และจากการ
รลับประทานเลสือด

คสาตอัดสกินของยากอบ (นอัที่นคพอ ขข้อตอัดสกน หรพอความเหกน) กกคพอ “อยลาใหข้เราวางเครพที่องขอัด
ขวางกภีดกอันคนตลางชาตกซถึที่งกลอับมาหาพระเจข้า” เขาจถึงเสนอแนะใหข้พวกเขาเขภียนจดหมายฉบอับหนถึที่ง
ไปหาพวกพภีที่นข้องทภีที่เปกนคนตลางชาตกโดยบอกถถึงสภีที่สกที่งทภีที่พวกเขาควรหลภีกเลภีที่ยง (1) การเปกนมลทกน
เพราะรทูปเคารพดอังทภีที่จะขยายความในขข้อ 29 ไมลเพภียงเกภีที่ยวขข้องกอับการไหวข้รทูปเคารพเทลานอัรนแตลรวม
ถถึงการเกภีที่ยวขข้องกอับสกที่งใดกกตามทภีที่ถวายแกลรทูปเคารพดข้วย (2) การลล่วงประเวณภี แปลมาจากคทาวลา 
พอรเนะเอภีย ในความหมายทภีที่กวข้างกวลาของคทาๆนภีร  ซถึที่งดทูเหมพอนจะถทูกสพที่อตรงนภีร  มอันกกหมายถถึงการผกด
ศภีลธรรมทางเพศในทรุกรทูปแบบ

(3) “เนพรอสอัตวรทภีที่รอัดคอตาย” อาจหมายถถึงคทาสอัที่งในเลวภีนกตก 17:10-16 และ 22:8 ทภีที่หข้ามมกใหข้
รอับประทานสอัตวรตลางๆทภีที่ไมลไดข้ถทูกฆลาตาย นลาแปลกทภีที่วลานอกจากการเอลยถถึงเรพที่องนภีรซทร าอภีกทภีในขข้อ 29 
แลข้ว ไมลมภีการเอลยถถึงคทาสอัที่งนภีร อภีกเลยในพระคอัมภภีรรใหมล การบอันทถึกเรพที่องนภีร ไดข้รอับการดลใจจากพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ  ถถึงแมข้วลาสาระสทาคอัญของคทาสอัที่งนภีรอาจไมลไดข้รอับการดลใจจากพระองคร (4) การเอลย
ถถึงเรพที่อง เลสือด ถทูกเชพที่อกอันหลากหลายรทูปแบบ (a) บข้างกกวลามอันหมายถถึงคทาสอัที่งในพระคอัมภภีรรเดกมทภีที่
หข้ามมกใหข้รอับประทานเลพอดเปกนอาหาร (ดทู ปฐมกาล 9:4 และเลวภีนกตก 22:8) หรพอ (b) บข้างกกเชพที่อวลามอัน
หมายถถึงการททาใหข้โลหกตตกซถึที่งคทาวลา ไฮมา กกสพที่อความหมายนภีร ไดข้เชลนกอัน ในขข้อนภีรความหมายนลาจะ
เปกนแบบออันหลอัง ไมลมภีการเอลยถถึงในพระคอัมภภีรรใหมลอภีกเลยเกภีที่ยวกอับการรอับประทานเลพอด ถถึงแมข้วลา
มภีคทาสอัที่งมกใหข้ททาการรรุนแรงหรพอททาการฆาตกรรมอยลางชอัดเจนกกตาม กลลาวโดยสรรุปกกคพอ คทาสอัที่งทภีที่ถทูก
เสนอแนะตรงนภีรกกคพอ การหข้ามการนอับถพอรทูปเคารพ การททาผกดศภีลธรรม การททาใหข้โลหกตตก และ
อาจเปกนเรพที่องหนถึที่งในขข้อหข้ามดข้านการรอับประทานอาหารของพวกยกว



กจ 15:21 เพราะวต่าตลันั้งแตต่โบราณมาในทสกเมสืองมฟีคนประกาศเรสืรื่องของโมเสส เพราะ
คนไดข้อต่านพระราชบลัญญลัตวิของทต่านในธรรมศาลาทสกวลันสะบาโต" ความเหกนสรรุปของยากอบกกคพอ
วลา ในทรุกเมพองมภีพวกรอับบภีทภีที่สอนบอัญญอัตกของโมเสสจรกงๆ ดอังนอัรน ยกเวข้นเรพที่องตลางๆทภีที่ไดข้กลลาวไป
แลข้ว ครกสตจอักรกกไมลจทาเปกนตข้องกอังวลในเรพที่องบอัญญอัตกทอัรงหลายเลย

กจ 15:22 ขณะนลันั้น อลัครทซตและผซข้ปกครองทลันั้งหลายกลับทสกคนในครวิสตจลักร เหล็นชอบ
ทฟีรื่จะเลสือกบางคนในพวกเขาใหข้ไปยลังเมสืองอลันทวิโอก ดข้วยกลันกลับเปาโลและบารนาบลัส คสือ ยซดาส ผซข้ทฟีรื่
มฟีชสืรื่ออฟีกวต่า บารซลับบาส และสวิลาส ทลันั้งสองคนนฟีนั้เปล็นคนสทาคลัญในพวกพฟีรื่นข้อง

ใหข้เราสอังเกตวลามตกในเรพที่องนภีร ไมลเพภียงททาใหข้พวกออัครททูตและพวกผทูข้ปกครองพอใจเทลานอัรน 
แตลรวมถถึง “ทรุกคนในครกสตจอักร” ดข้วย เราอาจสอันนกษฐานไดข้วลา พวกถพอศาสนายกวอยลางนข้อยกกไมล
พทูดอะไร ดอังทภีที่เหตรุการณรตลางๆของครกสตจอักรจะเปกดเผยใหข้เหกน พวกถพอศาสนายกวเหลลานภีรถถึงแมข้จะ
สงบปากสงบคทาอยทูลในตอนนภีรแตลกกไมลปอักใจเชพที่อ อาจมภีการลงคะแนนเสภียงของครกสตจอักรโดยทภีที่พวก
ถพอศาสนายกวงดเวข้นไมลออกเสภียงหรพออาจมภีมตกเอกฉอันทรอยลางเปกดเผยซถึที่งไมลมภีการโตข้แยข้งจากพวกถพอ
ศาสนายกว

วลภีทภีที่พทูดถถึง ‘ออัครททูตและผทูข้ปกครองทอัรงหลาย’ เปกนคทาทภีที่ใชข้เรภียกพวกผทูข้นทาในครกสตจอักรทภีที่กรรุง
เยรทูซาเลกม พวกผทูท้ปกครอง (เพรสบทูเตะรอส) เปกนคทาฮภีบรทูทภีที่เทลากอับคทากรภีก ผทูท้ดทูแล (เอะพกิสคอพอส) 
เมพที่อจรุดสนใจของการรอับใชข้เปลภีที่ยนไปยอังพวกคนตลางชาตก คทาทภีที่ใชข้เรภียกกกคลอยๆเปลภีที่ยนจากผทูข้
ปกครองเปกนผทูข้ดทูแล ทอัรงสองคทานภีรหมายถถึงตทาแหนลงเดภียวกอัน ซถึที่งปอัจจรุบอันเรภียกกอันแพรลหลายวลา ‘ศกษ
ยาภกบาล’ การทภีที่มภีผทูข้ปกครองหลายคนกกสพที่อถถึงขข้อเทกจจรกงทภีที่วลา ครกสตจอักรหลายแหลงทภีที่มภีขนาดใหญล
กวลามภีมากกวลาแคลศกษยาภกบาลอาวรุโสคนเดภียว เหกนไดข้ชอัดวลาคนหนถึที่งเปกนผทูข้นทา (ในทภีที่นภีรคพอ ยากอบ) 
สลวนคนอพที่นๆทภีที่เหลพอเปกนผทูข้ชลวยของเขา

ครกสตจอักรรวมถถึงบรรดาผทูข้นทาของมอันจถึงเลพอกสลงคนไปสภีที่คนเพพที่อไปสพที่อสารถถึงคทาตอัดสกน
ของพวกเขาในเรพที่องดอังกลลาวแกลครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก นอั ที่นคพอ “เปาโลและบารนาบอัส” พรข้อม
กอับ “ยทูดาส ผทูข้ทภีที่มภีชพที่ออภีกวลา บารซอับบาส และสกลาส ทอัรงสองคนนภีร เปกนคนสทาคอัญในพวกพภีที่นข้อง” เรา
ทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกอับยทูดาสผทูข้นภีร  สกลาส (ซถึที่งเปกนรทูปยลอของชพที่อ สกลวานอัส) อาจเปกนสกลวานอัสทภีที่เป
โตรเอลยถถึงใน 1 เปโตร 5:12



กจ 15:23 เขาไดข้เขฟียนจดหมายมอบใหข้ทต่านถสือไปวต่า "อลัครทซตและผซข้ปกครองและ
พวกพฟีรื่นข้องของทต่าน คทานลับมายลังทต่าน ผซข้เปล็นพวกพฟีรื่นข้องซถึรื่งเปล็นคนตต่างชาตวิ ซถึรื่งอยซต่ในเมสืองอลันทวิโอก
แควข้นซฟีเรฟีย และแควข้นซวิลฟีเซฟียทราบ บรรดาผทูข้นทาของครกสตจอักรจถึงแตลงจดหมายฉบอับหนถึที่งขถึรนมา 
(อาจเขภียนโดยยากอบ ผทูข้เปกนศกษยาภกบาล) ใหข้เราสอังเกตวลามอันไมลเพภียงรวมถถึงพวกผทูข้นทาของครกสต
จอักรเทลานอัรนแตลรวมถถึงพวกพภีนึ่นท้องในครกสตจอักรดข้วย มอันถทูกเขภียนถถึงพวกพภีนึ่นท้องซถึที่งเปกนคนตลางชาตก
ในเมพองออันทกโอก แควข้นซภีเรภีย และแควข้นซกลภีเซภีย ซภีเรภียเปกนแควข้นทภีที่เมพองออันทกโอกตอัรงอยทูล และซกลภีเซภีย
เปกนแควข้นทภีที่อยทูลตกดกอันทางทกศตะวอันตก อยลางไรกกตาม เราอาจสอันนกษฐานไดข้วลาจดหมายฉบอับนภีรมรุลงทภีที่
จะใหข้ผทูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกทรุกคนไดข้อลานไมลวลาพวกเขาจะอยทูลทภีที่ไหนกกตาม

กจ 15:24 ดข้วยพวกขข้าพเจข้าไดข้ยวินวต่า มฟีบางคนในพวกขข้าพเจข้าไดข้พซดใหข้ทต่านทลันั้งหลาย
เกวิดความไมต่สบายใจ และททาใหข้ใจของทต่านปลัรื่นปต่วนไป ดข้วยสอนวต่า `ทต่านตข้องเขข้าสสหนลัตและ
ประพฤตวิตามพระราชบลัญญลัตวิ' แมข้วต่าเขามวิไดข้รลับคทาสลัรื่งจากพวกขข้าพเจข้า

มภีการกลลาวแสดงการรอับทราบวลาครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมตระหนอักวลาบางคนในหมทูลพวก
เขาไดข้ไป (โดยทภีที่ครกสตจอักรไมลไดข้เหกนชอบ) ยอังเมพองออันทกโอกและไดข้ททาใหข้ครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นไมล
สบายใจ คทาทภีที่แปลวลา ททาใหข้...ปลัรื่นปต่วนไป (อานาสเคะอทูอาดโซ) มภีความหมายวลา ปลข้นสะดมหรพอ
สรข้างความเสภียหาย มอันเปกนคทาทภีที่แรงและสพที่อใหข้เหกนวลาครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเขข้าใจแลข้ววลาบาง
คนในหมทูลพวกเขา (พวกถพอศาสนายกว) ไดข้สรข้างความปอัที่นปลวนมากขนาดไหนในครกสตจอักรลทูกทภีที่
เมพองออันทกโอก พวกถพอศาสนายกวทภีที่มายอังเมพองออันทกโอกไดข้สรข้างความวรุ ลนวายทอัรงทางความคกดและ
ทางจกตวกญญาณโดยการทภีที่พวกเขาเสนอคทาสอนเทภียมเทกจ

กจ 15:25-27 พวกขข้าพเจข้าจถึงพรข้อมใจกลันเหล็นชอบทฟีรื่จะเลสือกคน และใชข้เขามายลังทต่านทลันั้ง
หลายพรข้อมกลับบารนาบลัสและเปาโล ผซข้เปล็นทฟีรื่รลักของเรา 26 และเปล็นผซข้อสทวิศชฟีววิตของตน เพสืรื่อ
พระนามของพระเยซซครวิสตค์องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของเรา 27 เหตสฉะนลันั้น ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายจถึงใชข้ยซดา
สกลับสวิลาสมาเปล็นผซข้ซถึรื่งจะเลต่าขข้อความนฟีนั้แกต่ทต่านทลันั้งหลายดข้วยปากของเขาเอง

ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมจถึงสลงคณะผทูข้แทนไปเพพที่อททาใหข้ความวรุลนวายสงบลง ใหข้เราสอังเกต
วลาบารนาบอัสและเปาโลถทูกระบรุวลาเปกนทภีนึ่รอัก กลอนหนข้านภีร เขาทอัรงสองไดข้เดกนทางมายอังกรรุงเยรทูซาเลกม
เพพที่อเผชกญหนข้าในปอัญหาดอังกลลาว บอัดนภีร เขาทอัรงสองกทาลอังถทูกสลงกลอับมาพรข้อมกอับคทาตอบ นอกจากนภีร  
ใหข้เราสอังเกตวลาครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมยอมรอับวลาเขาทอัรงสองเปกนผทูข้ทภีที่ “อรุทกศชภีวกตของตน เพพที่อ



พระนามของพระเยซทูครกสตรองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา” คทาทภีที่แปลวลา อสทวิศ (พาราดกิโดมกิ) ปกตกแลข้ว
มอักแปลเปกน ‘สลงมอบ’ คทาทภีที่แปลวลา ชฟีววิต ตรงนภีร  (ซทูเค) ปกตกแลข้วกกแปลเปกน ‘ดวงวกญญาณ’ ถถึงแมข้วลา
แปลเปกน ‘ชภีวกต’ บลอยเชลนกอัน

ความหมายทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอวลา พวกเขาไดข้มอบชภีวกตทอัรงหมดของตนไวข้แลข้วเพพที่อพระนาม
ของพระเยซทูครกสตร การยอมจทานนและการอรุทกศตอัวของพวกเขานอัรนมากเสภียจนพวกเขาเตกมใจทภีที่จะ
เผชกญหนข้ากอับ (และจรกงๆกกไดข้เผชกญมาแลข้ว) การตลอตข้านขอัดขวางทภีที่เกพอบนทาไปสทูลความตายอยทูล
รอมรลอ (เราจทาไดข้เกภีที่ยวกอับเปาโลทภีที่เมพองลกสตราและการขอัดขวางเขาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมและเมพอง
ดามอัสกอัสเชลนกอัน) การทภีที่พวกเขามอบอรุทกศชภีวกตของตนนอัรนกกไมลไดข้เกกดจากความบข้าระหทที่าของตน 
แตลเพราะการอรุทกศตอัวเชลนนอัรนเองพวกเขาจถึงเตกมใจทภีที่จะประกาศพระนามของพระเยซทูครกสตรแมข้ใน
สถานการณรทภีที่ออันตรายทภีที่สรุดกกตาม มภีการออกความเหกนเพกที่มเตกมวลายทูดาสและสกลาสกกจะยพนยอันสกที่งทภีที่
ถทูกเขภียนมาแลข้วนภีรดข้วยปากพวกเขาเอง

กจ 15:28-29 เพราะวต่า พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และขข้าพเจข้าทลันั้งหลายกล็เหล็นชอบทฟีรื่จะไมต่วาง
ภาระบนทต่านทลันั้งหลาย เวข้นไวข้แตต่สวิรื่งเหลต่านลันั้นทฟีรื่จทาเปล็น 29 คสือวต่าใหข้ทต่านทลันั้งหลายงดการรลับ
ประทานสวิรื่งของซถึรื่งเขาไดข้บซชาแกต่รซปเคารพ และการรลับประทานเลสือด และการรลับประทานเนสืนั้อ
สลัตวค์ซถึรื่งถซกรลัดคอตาย และการลต่วงประเวณฟี ถข้าทต่านทลันั้งหลายงดการเหลต่านฟีนั้กล็จะเปล็นการดฟี ขอใหข้อยซต่
เปล็นสสขเถวิด"

หอัวใจของจดหมายฝากฉบอับนภีรกกคพอวลา พวกเขาเชพที่อวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ จะไมลทรงใหข้
พวกเขาวางภาระหนอักเกกนกวลาทภีที่ไดข้ระบรุไวข้แลข้ว เปโตรกลลาวใน 15:10 วลาพระราชบอัญญอัตกเปกนแอก
บนคอทภีที่ “บรรพบรุรรุษของเราหรพอตอัวเราเองกกดภีแบกไมลไหว” คทาสอัที่งสภีที่ประการทภีที่วลาไมลใชลคทาบอัญชา
หนถึที่งหรพอบอัญญอัตกจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม แตลเปกนคทาตอัดสกนหรพอคทาแนะนทาทภีที่ถทูกพกจารณาแลข้ว
ของพวกเขามากกวลา ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 20 พวกเขาจถึงขอใหข้พวกพภีที่นข้องทภีที่เปกนคนตลางชาตก งดจาก
สกที่งตลอไปนภีร  คทาทภีที่แปลวลา งด (อาเพะคอไม) ไมลใชลคทาสอัที่ง แตลเปกนคทาแนะนทาใหข้ละเวข้นเสภียจากสกที่งตลอ
ไปนภีร  มอันไมลไดข้ถทูกนทาเสนอในรทูปคทาสอัที่ง ดอังนอัรน จถึงไมลใชลคทาบอัญชา

มภีหลายเรพที่องทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ ไมลมภีครกสตจอักรใดในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่มภีสกทธกอทานาจ
เหนพอครกสตจอักรอภีกแหลง นอกจากนภีร  ในการถอยหลางจากความคกดเรพที่องการรอักษาพระราชบอัญญอัตก 



อารมณรทภีที่ใชข้ภายใตข้พระครุณจถึงเปกนคทาแนะนทาตามแบบของพระเจข้ามากกวลา ตรงนภีรมอันกกเปกนสตก
ปอัญญาตามแบบของพระเจข้าจรกงๆ

เราเหกนถถึงการททาใหข้กระจลางของขข้อ 20 ทภีที่บอกใหข้เวข้นเสภียจาก (1) “การรอับประทานสกที่งของ
ซถึที่งเขาไดข้บทูชาแกลรทูปเคารพ” เปาโลจะพทูดถถึงเรพที่องนภีรทภีหลอังใน 1 โครกนธร 8 ในบทนอัรนเขาพทูดถถึงมอัน
ไมลใชลในฐานะเปกนคทาสอัที่งเดกดขาด แตลเปกนเรพที่องของคทาพยานมากกวลา หากมภีการประกาศใหข้รทูข้วลาเนพรอ
นอัรนมาจากไหน (บลอยครอัร งเนพรอสอัตวรจะเปกนของเหลพอจากการถวายบทูชาแกลรทูปเคารพและถทูกนทาไป
ขายในตลาดโดยขายแบบลดราคา เรพที่องนอัรนไดข้กลายเปกนประเดกนถกเถภียงกอันและเปกนเรพที่องของคทา
พยานดข้วยในหมทูลครกสเตภียนตลางชาตกในศตวรรษแรก พวกเขาควรรอับประทานหรพอไมลควรรอับ
ประทานเนพรอสอัตวรดอังกลลาวดภี) (2) ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในความเหกนเกภีที่ยวกอับขข้อ 20 เลสือด ทภีที่วลานภีรอาจหมายถถึง
การททาใหข้โลหกตตกมากกวลาการรอับประทานเนพรอสอัตวรทภีที่มภีเลพอดหลงเหลพออยทูล (ซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่บอัญญอัตก
ของยกวหข้ามไวข้) (3) “เนพรอสอัตวรซถึที่งถทูกรอัดคอตาย” เหกนไดข้ชอัดวลาหมายถถึงเลวภีนกตก 17:10-16 และ 22:8 
อยลางไรกกตาม ดอังทภีที่ระบรุไวข้กลอนหนข้านภีร  คทาเตพอนสตกนภีร ไมลเคยถทูกพทูดถถึงอภีกเลยในพระคอัมภภีรรใหมล

(4) แนลนอนทภีที่เรพที่อง การลล่วงประเวณภี ถทูกพทูดถถึงหลายตลอหลายครอัร งในพระคอัมภภีรรใหมล มอัน
หมายถถึงการททาผกดศภีลธรรมในทางเพศในรทูปแบบใดๆกกตาม ขณะทภีที่ครกสตจอักรกทาลอังวกวอัฒนาการ
จากกลรุลมคนทภีที่สลวนใหญลเปกนยกวจนกลายเปกนกลรุลมคนทภีที่สลวนใหญลเปกนคนตลางชาตก เรพที่องเดภียวเทลานอัรน
ทภีที่ถทูกพทูดถถึงอยลางจรกงจอังในจดหมายฝากหลายฉบอับตลอมาของพระคอัมภภีรรใหมลกกคพอ เรพที่องการททาผกด
ศภีลธรรม เรพที่องอพที่นๆทภีที่เหลพอ ซถึที่งมภีลอักษณะเฉพาะเปกนแบบยกวมากกวลา ดทูเหมพอนจะคลอยๆหมดความ
สทาคอัญลงไป

ความเหกนสรุดทข้ายสอนอะไรเราหลายอยลาง “ถข้าทลานทอัรงหลายงดการเหลลานภีรกกจะเปกนการดภี 
ขอใหข้อยทูลเปกนสรุขเถกด” ดอังทภีที่ไดข้สาธยายไวข้ในหนอังสพอพระราชบอัญญอัตกหลายตลอหลายครอัร ง (4:40, 
5:29, 5:33, 6:18, 6:24) การปฏกบอัตกตามมาตรฐานตามแบบของพระเจข้าในเรพที่องความบรกสรุทธกธ  
ความชอบธรรมและการแยกออกจากโลก จรกงๆแลข้วกกเพพที่อประโยชนรของเราเอง คทาแนะนทาของค
รกสตจอักรแมลทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมทภีที่มภีไปถถึงพวกพภีที่นข้องทภีที่เมพองออันทกโอกกกเปกนไปเพพที่อประโยชนรของพวก
เขาเอง โดยเฉพาะในการเปลภีที่ยนถลายขณะนอัรนจากครกสตจอักรแบบยกวเปกนแบบคนตลางชาตก



กจ 15:30-31 เมสืรื่อลาจากกลันแลข้ว ทต่านเหลต่านลันั้นกล็ไปยลังเมสืองอลันทวิโอก และเมสืรื่อไดข้เรฟียกคน
ทลันั้งปวงประชสมกลันแลข้ว จถึงมอบจดหมายฉบลับนลันั้นใหข้ 31 ครลันั้นอต่านแลข้วตต่างกล็มฟีความชสืรื่นชมยวินดฟีใน
คทาหนสนใจนลันั้น

จดหมายฝากฉบอับนภีรจถึงถทูกนทาสลงถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกตามก ทาหนด ครกสตจอักรไดข้มา
รวมตอัวกอัน จดหมายฝากจากกรรุงเยรทูซาเลกมฉบอับนภีร จถึงถทูกอลานใหข้ฟอัง และ “ตลางกกมภีความชพที่นชมยกนดภี
ในคทาหนรุนใจนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา คทาหนสนใจ (พาราคเลซกิส) มภีความหมายวลา ‘การใหข้ก ทาลอังใจ’ อยลาง
นข้อยสทาหรอับพวกเขาวกกฤตกกกสกรนสรุดลงแลข้ว ขข้อพกพาทไดข้ถทูกคลภีที่คลายแลข้ว พวกเขาไมลตข้องกอังวลอภีก
แลข้ววลาจะตข้องพยายามรอักษาพระราชบอัญญอัตก พวกเขาอยทู ลใตข้รลมพระครุณแลข้ว พวกเขาจถึงชพที่นชมยกนดภี

กจ 15:32-34 ฝต่ายยซดาสกลับสวิลาสเปล็นผซข้พยากรณค์ดข้วย จถึงไดข้กลต่าวหนสนใจพวกพฟีรื่นข้อง
หลายประการใหข้มฟีกทาลลังขถึนั้น 33 ครลันั้นพลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหนต่อยหนถึรื่งแลข้ว กล็ลาจากพวกพฟีรื่นข้องไปถถึงอลัครทซต
โดยสลันตวิภาพ 34 ฝต่ายสวิลาสเหล็นชอบทฟีรื่จะอยซต่ตต่อไปทฟีรื่นลัรื่น

มภีระบรุไวข้วลาทอัรงยทูดาสและสกลาสเปกนผทูข้พยากรณร แนลนอนทภีที่วลานภีที่เปกนหนถึที่งในของประทาน
ชอัที่วคราวของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรในยามทภีที่ยอังไมลมภีพระคอัมภภีรรใหมล 
ในทางปฏกบอัตกกกคพอ พวกเขาเปกนนอักเทศนรทภีที่ไดข้รอับการเปกดเผยพกเศษจากพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  
ตทาแหนลงนภีรคลอยๆสทูญหายไปเหมพอนกอับตทาแหนลงออัครททูตเมพที่อสารบบพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบทูรณร 
ดทูความเหกนเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร ใน 1 โครกนธร 13:8-10 พวกเขาจถึง “กลลาวหนรุนใจพวกพภีที่นข้องหลาย
ประการใหข้มภีก ทาลอังขถึรน”

คทาทภีที่แปลวลา ใหข้มฟีกทาลลัง (เอะพกิสเตรกิดโซ) มภีความหมายวลา 'เสรกมกทาลอัง' หรพอ 'ททาใหข้มอั ที่นคง
ขถึรน' นอัที่นคพอ ททาใหข้ความเชพที่อของพวกเขามภีก ทาลอังขถึรน หลอังจากเวลาผลานไปแบบไมลระบรุไวข้ พวกเขากก
ลาจากครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก (วลภีทภีที่แปลวลา ลาจาก (อาพอลทูโอ) มภีความหมายวลา 'ถทูกสลงเพพที่อ
จากไป' แนลนอนทภีที่วลามภีการอทาลาจากแบบเปกนทางการ อยลางไรกกตาม สกลาสกกตอัดสกนใจทภีที่จะอยทูลตลอ
ไปทภีที่เมพองออันทกโอก

กจ 15:35 แตต่เปาโลกลับบารนาบลัสยลังอยซต่ตต่อไปในเมสืองอลันทวิโอก สลัรื่งสอนประกาศพระ
วจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าดข้วยกลันกลับคนอสืรื่นอฟีกหลายคน “เปาโลกอับบารนาบอัส” กกอยทูลตลอไปใน
เมพองออันทกโอกเชลนกอัน โดย “สอัที่งสอนประกาศ” ไปดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (เอะวอังเกะลกิดโซ) 
เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ 'evangelize' สกที่งทภีที่ปรากฏชอัดเจนกกคพอวลาเปาโลกอับบารนาบอัสมรุลงเนข้น



การประกาศทภีที่เมพองออันทกโอกในการประกาศขลาวประเสรกฐ (นอัที่นคพอ ในการประกาศความรอด) 
พวกเขาประกาศขลาวประเสรกฐและพวกเขาสอนพระวจนะของพระเจข้า นอั ที่นเปกนรทูปแบบสทาหรอับค
รกสตจอักรทอัรงหลายจนถถึงทรุกวอันนภีร  มภีระบรุไวข้ดข้วยวลา “คนอพที่นอภีกหลายคน” ทภีที่นอั ที่นกกททาเหมพอนกอัน

เปกนไปไดข้ยกที่งทภีที่วลา ณ ชลวงเวลานภีร  เหตรุการณรออันนลาเศรข้าใจทภีที่เปาโลบรรยายไวข้ในกาลาเทภีย 
2:11-21 ไดข้เกกดขถึรน ในขข้อพระคอัมภภีรรตอนนอัรนเขาเลลาวลาเปโตรไดข้มาทภีที่เมพองออันทกโอกเพพที่อมาดทูกกจการ
ตอนแรกทภีที่เขามาถถึง เปโตรกกปะปนกอับพวกครกสเตภียนทภีที่เปกนคนตลางชาตกอยลางสบายใจ อยลางไร
กกตาม เมพที่อคนอพที่นๆจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไดข้มาถถึง เปโตรกกหยรุดการมภีสามอัคคภีธรรมกอับ
พวกคนตลางชาตกทอันทภี และรลวมสมาคมกอับเฉพาะพวกผทูข้เชพที่อชาวยกวเทลานอัรน (อกทธกพลของพวกถพอ
ศาสนายกวยอังททางานอยทูลเหมพอนเดกม) แมข้แตลบารนาบอัสกกถทูกระบรุวลาหลงททาผกดในเรพที่องนภีร เชลนกอัน 
เปาโลจถึงเผชกญหนข้ากอับเปโตรและตทาหนกเขาดอังทภีที่มภีบอันทถึกไวข้ในกาลาเทภีย 2:14 ดข้วยเหตรุนภีร  ทอัรงเปโตร
และบารนาบอัสจถึงกลอับมามภีทลาทภีทภีที่เหมาะสมเพราะคทาเตพอนสตกของเปาโล

กจ 15:36 ครลันั้นลต่วงไปไดข้หลายวลัน เปาโลจถึงพซดกลับบารนาบลัสวต่า "ใหข้เรากลลับไปเยฟีรื่ยม
พวกพฟีรื่นข้องในทสกเมสือง ทฟีรื่เราไดข้ประกาศพระวจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไวข้ ดซวต่าเขาเปล็นอยต่างไร
กลันบข้าง" หลอังจากนอัรน เปาโลกกเอลยถถึงความปรารถนาของเขาใหข้บารนาบอัสฟอังวลาเขาอยากกลอับไป
เยภีที่ยมเมพองตลางๆทภีที่พวกเขาไดข้ “ประกาศพระวจนะขององครพระผทูข้เปกนเจข้าไวข้” ตรงนภีรมภีการใชข้คทาวลา 
ประกาศ (คาทาเกป็ลโล) ซถึที่งแตกตลางจาก เอะวอังเกะลกิดโซ ความหมายของคทาวลาประกาศตรงนภีรมภี
ลอักษณะเปกนแบบทอั ที่วไปมากกวลา โดยสรรุปยลอถถึงการรอับใชข้ทอัรงหมดในการเดกนทางแบบมกชชอันนารภี
รอบแรกของพวกเขา เปาโลมภีภาระใจทภีที่จะไปเหกนวลาผทูข้เชพที่อใหมลและครกสตจอักรใหมลเหลลานภีร เปกน
อยลางไรกอันบข้าง การททาใหข้พระมหาบอัญชาสทาเรกจเปกนมากกวลาแคลการนทาวกญญาณผทูข้คนมาถถึงพระ
ครกสตร เปาโลปรารถนาทภีที่จะกลอับไปและชทูก ทาลอังคนเหลลานอัรนทภีที่เขาไดข้นทาวกญญาณมาถถึงพระครกสตร
แลข้ว

กจ 15:37-38 ฝต่ายบารนาบลัสไดข้ตลันั้งใจวต่าจะพายอหค์นผซข้มฟีอฟีกชสืรื่อหนถึรื่งวต่ามาระโกไป
ดข้วย 38 แตต่เปาโลไมต่เหล็นควรทฟีรื่จะพายอหค์นไปดข้วย เพราะครลันั้งกต่อนยอหค์นไดข้ละทต่านทลันั้งสองเสฟียทฟีรื่
แควข้นปลัมฟฟีเลฟีย และมวิไดข้ไปททาการดข้วยกลัน

ในกาลาเทภีย 4:10 มภีระบรุไวข้วลายอหรนมาระโกเปกนญาตกของบารนาบอัสและอาจเปกนลทูกพภีที่ลทูก
นข้องหรพอหลานชายของเขา บารนาบอัสอยากพายอหรนมาระโกไปก อับพวกเขาดข้วยอภีกครอัร ง อยลางไร



กกตาม เปาโลจทาไดข้วลากลอนหนข้านภีร ยอหรนมาระโก “ไดข้ละทลานทอัรงสองเสภียทภีที่แควข้นปอัมฟภีเลภีย และมกไดข้
ไปททาการดข้วยกอัน” อยทูลดภๆี เขากกหอันหลอังกลอับไปเสภีย กลลาวโดยสรรุปกกคพอ เขาทข้อแทข้ในวอันแหลงความ
ชอัที่วรข้าย (สรุภาษกต 24:10) เขายอมแพข้เสภียเมพที่อเจอกอับความยากลทาบาก แตลบางทภีบารนาบอัสอาจททาตาม
ทภีที่ใจบอกและอยากใหข้โอกาสยอหรนอภีกหน เปาโลคกดวลาคงไมลเปกนการดภีทภีที่จะพาคนทภีที่ลข้มเลกกกลาง
คอันอยลางนภีร ไปรลวมภารกกจทภีที่สทาคอัญยกที่งอยลางการชทูก ทาลอังครกสตจอักรใหมลๆเหลลานภีร  ครอัร งแรกเขากกเจอ
ปอัญหามากพออยทูลแลข้วโดยไมลตข้องมาสทูข้รบปรบมพอกอับคนทภีที่เปกนตอัวถลวงและลข้มเลกกกลางคอันอยลางนภีร

กจ 15:39 แลข้วไดข้เกวิดการขลัดแยข้งกลันจนตข้องแยกกลัน บารนาบลัสจถึงพามาระโกลงเรสือ
ไปยลังเกาะไซปรลัส การขอัดแยข้งกอันครอัร งนภีรททาใหข้เกกดการแยกทางกอันระหวลางเปาโลกอับบารนาบอัส คทา
ทภีที่แปลวลา การขลัดแยข้งกลัน (พารอซทูสมอส) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ paraxysm ตรงนภีร เหกนไดข้ชอัด
วลาผทูข้นทาทภีที่เขข้มแขกงและดทาเนกนตามทางของพระเจข้าสองคนนภีรมภีการไมลลงรอยกอันอยลางแรง

พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไมลทรงอนรุญาตใหข้ลทูกาออกความเหกนวลาใครเปกนฝลายถทูก อยลางไร
กกตาม หลอังจากนภีรการรอับใชข้ของบารนาบอัสกกไมลถทูกเอลยถถึงอภีกเลยในพระคอัมภภีรรใหมล จรุดสนใจยอังอยทูลทภีที่
เปาโลเหมพอนเดกม อยลางไรกกตาม ในอภีกหลายปภีตลอมาเปาโลกกกลลาวในแงลดภีถถึงบารนาบอัสใน 1 โค
รกนธร 9:6 โดยบลงบอกวลาความสอัมพอันธรออันตถึงเครภียดของพวกเขาไดข้กลอับมาดภีดอังเดกมแลข้ว ในแบบ
เดภียวกอัน เปาโลกกจะเขภียนถถึงมาระโกในแงลดภีดข้วยในโคโลสภี 4:10 และ 2 ทกโมธภี 4:11

เราควรสรรุปไวข้วลาทอัรงๆทภีที่มภีการขอัดแยข้งกอันและการไมลลงรอยกอัน แตลกกไมลมภีการผทูกใจเจกบ 
ความขมขพที่น หรพอการอาฆาตแคข้นสลวนตอัวในสลวนของเปาโลทภีที่มภีตลอบารนาบอัสเลย หลอักฐานกลอับ
แสดงใหข้เหกนในทางตรงกอันขข้ามดข้วยซทรา พวกเขาททาใหข้การรอับใชข้ทวภีคทูณยกที่งขถึรนเพราะการแยกทาง
กอันนภีร  บารนาบอัสจถึง “พามาระโกลงเรพอไปยอังเกาะไซปรอัส” เราควรระบรุไวข้ว ลาเกาะไซปรอัสเปกนทอัรง
บข้านเกกดของบารนาบอัสและเปกนทภีทๆี่ เขาและเปาโลไดข้เรกที่มตข้นการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบแรก
ของพวกเขา เขากลอับไปทภีที่นอั ที่นเพพที่อเสรกมกทาลอังงานทภีที่ถทูกเรกที่มไวข้แลข้ว

กจ 15:40-41 แตต่เปาโลไดข้เลสือกสวิลาส และเมสืรื่อพวกพฟีรื่นข้องไดข้ฝากทต่านทลันั้งสองไวข้ใน
พระคสณของพระเจข้าแลข้วทต่านกล็ไป 41 ทต่านจถึงไปตลอดแควข้นซฟีเรฟียกลับแควข้นซวิลฟีเซฟียหนสนใจครวิสต
จลักรทลันั้งหลายใหข้แขล็งแรงขถึนั้น

ขณะเดภียวกอัน เปาโลกกเลพอกสกลาสและ “ไปตลอดแควข้นซภีเรภียกอับแควข้นซภีลภีเซภียหนรุนใจค
รกสตจอักรใหข้แขกงแรงขถึรน” ในสลวนของเขา เปาโลพรข้อมกอับสกลาสกกกลอับไปยอังพพรนทภีที่สลวนทภีที่เหลพอใน



การเดกนทางรอบแรกของเขา จรุดประสงครของเขากกคพอ เพพที่อหนรุนใจครกิสตจอักรทอันื้งหลายใหข้แขกงแรง
ขถึรน อภีกครอัร งทภีที่ความหมายของคทาทภีที่แปลวลา หนสนใจ...ใหข้แขล็งแรงขถึนั้น (เอะพกิสเตรกิดโซ) คพอ 'การเสรกม
กทาลอัง' ในกรณภีนภีร  ความปรารถนาของพวกเขากกคพอ เพพที่อเสรกมกทาลอังครกสตจอักรทอัรงหลาย ในการททา
เชลนนอัรน ผทูข้เชพที่อใหมลทอัรงหลายกกจะไดข้รอับการเสรกมก ทาลอังในระยะยาว ใหข้เราสอังเกตการเนข้นเรพที่องครกิสต
จอักรทอันื้งหลาย จรุดสนใจของพระคอัมภภีรรใหมลอยทูลทภีที่ครกสตจอักรทข้องถกที่นทอัรงหลายมากกวลาทภีที่จะเปกนครกสต
จอักรสากลซถึที่งลถึกลอับและมองไมลเหกน ความสทาคอัญของครกสตจอักรทข้องถกที่นจถึงถทูกททาใหข้ชอัดเจน

ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบทภีที่สองของเปาโลนอัรน “พวกพภีที่นข้องไดข้
ฝากทลานทอัรงสองไวข้ในพระครุณของพระเจข้าแลข้ว” คทาทภีที่แปลวลา ฝาก (พาราดกิโดมกิ) มภีความหมายวลา 
ถทูกมอบไวข้ และอยทูลในรทูปประธานถทูกกระททา (เราจทาไดข้วลามอันเปกนคทาเดภียวกอับทภีที่ถทูกใชข้ในขข้อ 26 ทภีที่
กลลาวถถึงการ 'อรุทกศ' ชภีวกตของพวกเขา) ตรงนภีรพวกเขาถทูกมอบไวข้กอับ “พระครุณของพระเจข้า” พวกพภีที่
นข้อง (นอัที่นคพอ ครกสตจอักร) ไดข้ฝากพวกเขาไวข้กอับการทรงดทูแลของพระเจข้าซถึที่งตรงนภีรถทูกเรภียกวลา 
พระครุณของพระองคร (ดทู ฮภีบรทู 4:16) ในฐานะเปกนหมายเหตรุปกดทข้าย เราควรหมายเหตรุไวข้วลาคทา
กลลาวนภีร ไมลไดข้ใชข้กอับบารนาบอัสดข้วย นภีที่อาจสพที่อวลาครกสตจอักรเชพที่อวลาเปาโลเปกนฝลายถทูกในการขอัดแยข้ง
กอันครอัร งนภีร เกภีที่ยวกอับยอหรนมาระโก สกที่งทภีที่ครกสตจอักรอาจทราบดข้วยและไมลไดข้ถทูกบอันทถึกไวข้กกคพอ 
ทอัศนคตกทภีที่ททาใหข้บารนาบอัสจากไป หากมอันเปกนทอัศนคตกทภีที่ไมลชอบธรรม มอันจถึงอาจเปกนเหตรุทภีที่วลา
ททาไมพวกเขาถถึงไมลไดข้อวยพรเขา

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 16: ในบทนภีนื้ มภีบอันทนกเกภีนึ่ยวกอับการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภีรอบทภีนึ่
สองของเปาโลอยล่างละเอภียด ถนงแมท้วล่าไดท้เรกินึ่มตท้นไปแลท้วในแควท้นซภีเรภียและซกิลภีเซภีย (15:41) แตล่จคุด
สนใจหลอักกป็จะอยทูล่ทภีนึ่แควท้นมาซกิโดเนภียและยคุโรป ในการเดกินทางชล่วงนภีนื้เองเปาโลไดท้เสรกิมทกิโมธภี
และลทูกาเขท้ากอับคณะของเขาดท้วย เนสืนื้อหาสล่วนหลอังของกกิจการ 16 กลล่าวถนงการรอับใชท้สล่วนใหญล่ของ
เปาโลทภีนึ่เมสืองฟภีลกิปปภี โดยเฉพาะเหตคุการณร์เกภีนึ่ยวกอับหญกิงสาวทภีนึ่มภีผภีหมอดทูเขท้าสกิง การจอับกคุมและจสา
คคุกเขา และทภีนึ่โดดเดล่นคสือ การกลอับใจเชสืนึ่อของนายคคุก

กจ 16:1 แลข้วเปาโลไปยลังเมสืองเดอรค์บฟีกลับเมสืองลวิสตรา และดซเถวิด ทฟีรื่นลัรื่นมฟีสาวกคน
หนถึรื่งชสืรื่อทวิโมธฟี เปล็นบสตรชายของหญวิงชาตวิยวิวคนหนถึรื่งทฟีรื่เชสืรื่อแลข้ว แตต่บวิดาเปล็นชาตวิกรฟีก



เมพที่อเปาโลไปจากแควข้นซกลภีเซภียแลข้ว เขากกกลอับไปยอังจรุดทภีที่การเดกนทางรอบแรกของเขาสกรน
สรุดลง นอัที่นคพอ เมพองเดอรรบภีและเมพองลกสตรา มภีการระบรุวลา “ทภีที่นอัที่นมภีสาวกคนหนถึที่งชพที่อทกโมธภี” แมข้มกไดข้
ระบรุชอัดเจน แตลทกโมธภีนลาจะกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตรตอนทภีที่เปาโลไดข้เดกนทางรอบแรกไปยอังพพรนทภีที่
นอัรนเมพที่อหลายปภีกลอนหนข้านอัรน มารดาของเขาแมข้มกไดข้ระบรุชพที่อตรงนภีรคพอ ยทูนภีส (2 ทกโมธภี 1:5) และยาย
ของเขาคพอ โลอกส ในการเขภียนหาทกโมธภีอภีกหลายปภีตลอมา เหกนไดข้ชอัดวลาทอัรงมารดาและยายของเขา
ตลางเปกนหญกงทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า ดทู 2 ทกโมธภี 1:5 และ 3:15 คทาทภีที่แปลวลา ทฟีรื่เชสืรื่อแลข้ว (พกิส
ตอส) ซถึที่งหมายถถึงมารดาของเขา กกมภีความหมายตามปกตกวลา 'ทภีที่สอัตยรซพที่อ'

มารดาของเขาไมลเพภียงเปกนหญกงทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าเทลานอัรน แตลนางยอังเปกนหญกงทภีที่
สอัตยรซพที่อดข้วย เชพที่อไดข้เลยวลาการดทาเนกนตามทางของพระเจข้าและความสอัตยรซพที่อนอัรนไดข้ปลทูกฝอัง
ครุณลอักษณะฝลายวกญญาณในตอัวทกโมธภีซถึที่งจอัดเตรภียมเขาสทาหรอับงานรอับใชข้ หญกงทภีที่สอัตยรซพที่อและอยทู ลฝลาย
วกญญาณจะสลงผลอยลางมากตลอลทูกๆของเธอ ออันทภีที่จรกงแลข้ว บรุรรุษทภีที่ยก ที่งใหญลของพระเจข้าสลวนใหญล
แลข้วกกมภีมารดาทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า (โมเสส, ดาเนภียล, ดาวกด, ซามทูเอล, เปาโล ฯลฯ) 

ความเหกนทภีที่วลามารดาของเขาเปกนหญกิงชาตกิยกิว เปกนเรพที่องสทาคอัญตรงทภีที่วลาพวกยกวจนกระทอั ที่ง
ทรุกวอันนภีรสพบยข้อนตามเชพรอสายของมารดาเพพที่อทภีที่จะระบรุวลาคนๆนอัรนเปกนยกวจรกงหรพอไมล เราทราบนข้อย
มากเกภีที่ยวกอับบกดาของทกโมธภีนอกจากวลาเขาเปกนชาตกกรภีก เขาอาจเสภียชภีวกตไปแลข้วกกไดข้ (ในขข้อ 3 มภี
การใชข้คทากรกยารทูปอดภีตกาลในการกลลาวถถึงบกดาของเขาซถึที่งบลงบอกวลาบกดาของเขาไมลไดข้มภีชภีวกตอยทูลอภีก
ตลอไปแลข้ว) เมพที่อเปาโลเขภียนหาทกโมธภีในอภีกประมาณสกบสองปภีตลอมาซถึที่งตอนนอัรนทกโมธภีเปกนศกษยาภก
บาลแลข้วในจดหมายฝากฉบอับแรกของเขา (1 ทกโมธภี 4:12) แมข้กระทอั ที่งในตอนนอัรน เปาโลกกพทูดถถึงทก
โมธภีวลาเปกนคนหนรุลม ดอังนอัรน เราจถึงอาจสอันนกษฐานไดข้วลา ณ เวลานภีรทกโมธภีอยทูลในชลวงวอัยรรุลนปลายๆ 
โดยอาจจะเขข้าสทูลวอัยผทูข้ใหญลแลข้วและอายรุสกบแปดปภี

กจ 16:2 ทวิโมธฟีมฟีชสืรื่อเสฟียงดฟีในหมซต่พวกพฟีรื่นข้องทฟีรื่อยซต่ในเมสืองลวิสตรา และเมสืองอวิโคนฟีย ซม 
วลภีทภีที่วลา มฟีชสืรื่อเสฟียงดฟี แปลมาจากคทาวลา มารททูเระโอ ซถึที่งปกตกแลข้วแปลวลา 'เปกนพยาน' มอันถทูกใชข้ในรทูป
อดภีตกาลและประธานถทูกกระททาซถึที่งสพที่อความหมายวลาทกโมธภีไดข้ถทูกเฝข้าดทูอยลางถภีที่ถข้วนแลข้วโดยคน
เหลลานอัรนในครกสตจอักร พวกเขาไดข้เปกนประจอักษรพยานถถึงอรุปนกสอัยตามแบบพระเจข้าของเขาและของ
ประทานทภีที่ชอัดเจนในการรอับใชข้พระเจข้าแบบเตกมเวลา มภีระบรุดข้วยวลาพวกพภีที่นข้องไกลถถึงเมพองอกโคนภียทู
มกกทราบดภีเกภีที่ยวกอับชายหนรุลมทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าคนนภีรและไดข้เปกนพยานถถึงอรุปนกสอัยแบบ
ครกสเตภียนของเขาแลข้ว



กจ 16:3 เปาโลจะใครต่พาทวิโมธฟีไปดข้วยกลัน จถึงใหข้เขข้าสสหนลัตเพราะเหล็นแกต่พวกยวิวทฟีรื่
อยซต่ในเมสืองนลันั้นๆ เพราะคนเหลต่านลันั้นทสกคนรซข้วต่าบวิดาของเขาเปล็นชาตวิกรฟีก ในการกลลาวตลอไปเกภีที่ยว
กอับชายหนรุลมทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าคนนภีรและทราบดภีถถึงชพที่อเสภียงของเขาในครกสตจอักรหลาย
แหลงของพพรนทภีที่นอัรน เปาโลจถึงปรารถนาทภีที่จะพาทกโมธภีไปกอับเขาดข้วย ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาเปาโลมอง
เหกนศอักยภาพใหญลยกที่งในตอัวทกโมธภีในฐานะผทูข้ชลวยคนหนถึที่ง แตลเขายอังปรารถนาทภีที่จะจอัดเตรภียมและ
อบรมเขาสทาหรอับงานรอับใชข้ทภีที่ยก ที่งใหญลกวลานภีร ในอนาคตดข้วย แนลนอนทภีที่วลา การฝถึกงานไปดข้วยพรข้อมๆ
กอับการรอับใชข้รลวมกอับเปาโลนภีที่เองทภีที่จอัดเตรภียมทกโมธภีสทาหรอับงานรอับใชข้ในอนาคตของเขาในตทาแหนล
งศกษยาภกบาล

อยลางไรกกตาม เปาโลกกมองเหกนถถึงปอัญหาหนถึที่ง เพราะวลาทกโมธภีมภีมารดาเปกนยกว เขาจถึงจะถทูก
มองวลาเปกนยกวในสายตาของพวกยกวทภีที่พวกเขาจะไปพบเจอ อยลางไรกกตาม เพราะวลาบกดาของเขา
เปกนคนชาตกกรภีก เขาจถึงไมลเคยเขข้าสรุหนอัต ยกวทภีที่ไมลเขข้าสรุหนอัตเปกนทภีที่รอังเกภียจในสายตาของพวกยกวทภีที่
รลวมประชรุมในธรรมศาลาสมอัยนอัรน ดข้วยรทูข้วลาเขาจะตข้องเขข้าไปในธรรมศาลาหลายแหลงเนพที่องจากมอัน
เปกนวกธภีทภีที่เขาชอบในการพบปะผทูข้คนในชรุมชนใหมลๆ เปาโลจถึงมองวลาเปกนการฉลาดทภีที่จะใหข้ทกโมธภี
เขข้าสรุหนอัต ในการททาเชลนนอัรน เขามกไดข้ก ทาลอังประนภีประนอมหรพอยอมททาตามพวกถพอศาสนายกวทภีที่อยทู ล
ภายในครกสตจอักรซถึที่งสอนวลาการเขข้าสรุหนอัตจทาเปกนสทาหรอับการรอับความรอดแตลอยลางใด แตลเปาโล
พยายามทภีที่จะกทาจอัดสกที่งทภีที่กภีดขวางการรอับใชข้มากกวลา การเปกนเหตรุใหข้สะดรุดของขลาวประเสรกฐกกททาใหข้
เขาตข้องเจอกอับการตลอตข้านมากพออยทูลแลข้ว เขาไมลตข้องการเจอกอับการโตข้แยข้งมากไปกวลานภีร เพภียง
เพราะผทูข้ชลวยหนรุลมของเขาซถึที่งเปกนยกวไมลเคยเขข้าสรุหนอัต เราควรหมายเหตรุไวข้วลาเปาโลปฏกเสธทภีที่จะใหข้
ทกตอัสซถึที่งเปกนคนชาตกกรภีกแบบเตกมตอัวเขข้าสรุหนอัตตามทภีที่บอันทถึกไวข้ในกาลาเทภีย 2:3-5

กจ 16:4-5 เมสืรื่อทต่านเหลต่านลันั้นไดข้เทฟีรื่ยวไปตามเมสืองตต่างๆกล็ไดข้สต่งหนลังสสือขข้อตกลงของ
อลัครทซต และผซข้ปกครองในกรสงเยรซซาเลล็มมอบใหข้คนทลันั้งหลายทสกเมสืองเพสืรื่อใหข้ประพฤตวิตาม 5       ค
รวิสตจลักรทลันั้งปวงจถึงเขข้มแขล็งในความเชสืรื่อ และครวิสตสมาชวิกไดข้ทวฟีขถึนั้นทสกๆวลัน

เปาโล สกลาส และบอัดนภีรทกโมธภีดข้วยจถึงเรกที่มเดกนทางไปยอังเมพองตลางๆตลอไปซถึที่งเปกนทภีทๆี่ ครกสต
จอักรหลายแหลงไดข้ถทูกตอัรงขถึรนแลข้ว และ “สลงหนอังสพอขข้อตกลง...มอบใหข้คนทอัรงหลายทรุกเมพองเพพที่อใหข้
รอักษาไวข้” แนลนอนทภีที่นภีที่หมายถถึงจดหมายฉบอับนอัรนทภีที่ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไดข้สลงไปทภีที่เมพองออันทก
โอกและครกสตจอักรอพที่นๆดอังทภีที่ระบรุไวข้ในบททภีที่ 15



ขณะทภีที่เปาโลและทภีมมกชชอันนารภีของเขาเดกนทางไปตามครกสตจอักรตลางๆ ครกสตจอักรเหลลา
นอัรนกก “เขข้มแขกงในความเชพที่อ และจทานวนคนไดข้ทวภีขถึรนทรุก ๆ วอัน” คทาทภีที่แปลวลา เขข้มแขล็ง (สเตะเระ
ออโอ) มภีความหมายวลา 'ถทูกเสรกมกทาลอัง' (คทาวลา สเตอรอยดร steroids ในปอัจจรุบอันกกมภีทภีที่มาจากคทานภีร ) 
ดอังนอัรนเมพที่อครกสตจอักรยรุคตข้นเหลลานภีร ไดข้รอับการเสรกมก ทาลอังในความเชพที่อนอัรน พวกเขาจถึงขยายความ
พยายามในการนทาวกญญาณมากยกที่งขถึรน ผลลอัพธรกกคพอ พวกเขาทวภีจทานวนเพกที่มขถึรนเปกนประจทาทรุกวอัน 
เมพที่อครกสตจอักรทอัรงหลายพรุลงความสนใจไปทภีที่การนทาวกญญาณผทูข้หลงหาย พวกเขาเองกกจะทวภีจทานวน
มากขถึรนถถึงขนาดเปกนรายวอันเลยทภีเดภียว

กจ 16:6 ครลันั้นทต่านเหลต่านลันั้นไปทลัรื่วแวต่นแควข้นฟรฟีเจฟียกลับกาลาเทฟียแลข้ว พระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์หข้ามมวิใหข้กลต่าวพระวจนะในแควข้นเอเชฟีย นอกจากแควข้นฟรภีเจภียแลข้ว “แควข้นกาลาเทภีย” กก
ถทูกเอลยถถึงอยลางเปกนทางการครอัร งแรก ถถึงแมข้วลาเปาโลเคยททางานรอับใชข้ของเขาในพพรนทภีที่สลวนใตข้ของ
แควข้นนภีรมากลอนหนข้านภีรแลข้ว แตลมอันกกถทูกพทูดถถึงอยลางเจาะจงตรงนภีร เปกนครอัร งแรก มอันถทูกบอันทถึกวลาเขา
ไปทอันึ่วแวลนแควข้นฟรภีเจภียกอับกาลาเทภีย พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราเกภีที่ยวกอับทรุกชรุมชนทภีที่เขาไดข้ไปมา แตล
เหกนไดข้ชอัดวลามอันเปกนมากกวลาแคลเมพองอกโคนภียทูม เมพองเดอรรบภี และเมพองลกสตรา (ทภีที่นลาสนใจกกคพอวลา 
แควข้นกาลาเทภียเปกนแควข้นทภีที่ชาวกอล (Gauls) ไดข้ยข้ายถกที่นฐานจากทภีที่นอั ที่นไปยอังยรุโรปและไดข้ไปตอัรง
แควข้นหนถึที่งซถึที่งตลอมาไดข้ชพที่อวลาแควข้นกอล (Gaul)

อยลางไรกกตาม ขณะทภีที่พวกเขากทาลอังครรุลนคกดอยทูลวลาจะไปยอังแควข้นเอเชภีย (แควข้นของเมพอง
เอเฟซอัส) ดภีหรพอไมล “พระวกญญาณบรกสรุทธกธ หข้าม” พวกเขามกใหข้ประกาศพระวจนะทภีที่นอั ที่น พระคอัมภภีรร
ไมลไดข้บอกวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงหข้ามพวกเขาอยลางไร อาจเปกนเพราะวลาประตทูบางบานปกด
อยทูล อาจเปกนเพราะวลาพวกเขาไมลมภีสอันตกสรุขในใจเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีรกกไดข้ ไมลวลาในกรณภีใด มอันกกไมลใชล
พระประสงครของพระเจข้าทภีที่พวกเขาจะไปทภีที่นอั ที่น ณ เวลานอันื้น อภีกครอัร งทภีที่พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลา
เพราะเหตรุใด อยลางไรกกตาม ตลอมาเปาโลกกมภีการรอับใชข้ทภีที่เกกดผลยกที่งในแควข้นเอเชภียซถึที่งอยทูลทางตอนใตข้
และตะวอันตกสรุดของประเทศทภีที่ไดข้ชพที่อวลาตรุรกภีในปอัจจรุบอัน แผนการและพระประสงครของพระเจข้า
บางครอัร งกกเปกนสกที่งทภีที่ไมลอาจหยอั ที่งรทูข้ไดข้ แตลพระองครทรงทราบจอังหวะเวลาออันสมบทูรณรแบบทภีที่จะเดกน
หนข้าตลอ

กจ 16:7-8 เมสืรื่อไปยลังแควข้นมวิเซฟียแลข้ว กล็พยายามจะไปยลังแวต่นแควข้นบวิธฟีเนฟีย แตต่พระ
ววิญญาณไมต่ทรงโปรดใหข้ไป 8 แลข้วทต่านเหลต่านลันั้นไดข้เดวินทางผต่านแควข้นมวิเซฟียลงมายลังเมสืองโตรอลัส



พอมาถถึงแควข้นมกเซภีย ซถึที่งอยทู ลทางตอนเหนพอของแควข้นเอเชภีย พวกเขากก “พยายามจะไปยอัง
แวลนแควข้นบกธภีเนภีย” คทาทภีที่แปลวลา พยายาม (เพะอกิรอัดโซ) มภีความหมายวลา 'พยายาม' บกธภีเนภียเปกน
แควข้นทภีที่อยทูลตามแนวชายฝอัที่งตอนใตข้ของทะเลดทา (ซถึที่งเปกนทภีที่รทูข้จอักในชพที่อ Euxine Sea ในขณะนอัรน) มอัน
เปกนพพรนทภีที่ตากอากาศในฤดทูรข้อนซถึที่งเปกนทภีที่ๆพวกคนมภีเงกนของแควข้นเดกนทางไปหลบรข้อนเพราะวลา
สายลมเยกนสบายพอัดมาจากทะเล Euxine พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกวลาเรพที่องนภีรมภีผลตลอความสนใจของ
เปาโลทภีที่จะไปทภีที่นอั ที่นหรพอไมล อยลางไรกกตาม ไมลวลาในกรณภีใด “พระวกญญาณไมลทรงโปรดใหข้ไป” อภีก
ครอัร งทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงดลใจพวกเขาในแบบทภีที่ไมลถทูกเปกดเผยวลาพวกเขาตข้องไมลไปยอัง
แควข้นบกธภีเนภีย พวกเขาจถึงผลานแควข้นมกเซภียและลงไปยอังเมพองทลาระดอับนทราทะเลคพอ เมพองโตรออัส (ทภีที่
อยทูลตกดกอับเมพองโตรออัสคพอ เมพองทรอยและมข้าโทรจอันซถึที่งเปกนสถานทภีที่ออันโดลงดอังยกที่งกวลา) โตรออัสเปกน
ชพที่อในสมอัยนอัรนของเมพองทภีที่โฮเมอรรกลอนหนข้านอัรนเรภียกวลาเมพองทรอย

กจ 16:9 ในเวลากลางคสืนเปาโลไดข้นวิมวิตเหล็นผซข้ชายชาวมาซวิโดเนฟียคนหนถึรื่งยสืน
อข้อนวอนวต่า "ขอโปรดมาชต่วยพวกขข้าพเจข้าในแควข้นมาซวิโดเนฟียเถวิด" ขณะอยทูลทภีที่เมพองโตรออัส 
พระเจข้ากกทรงประทานนกมกตหนถึที่งใหข้แกลเปาโลในคทที่าคพนหนถึที่ง ในนกมกตนอัรน เขาเหกนชายชาวแควข้นมา
ซกโดเนภียคนหนถึที่ง (มาซกโดเนภีย ทอัรงในสมอัยนอัรนและในปอัจจรุบอันเปกนแควข้นหนถึที่งของกรภีซตอนเหนพอ 
ซถึที่งเราตข้องไมลสอับสนกอับอภีกแควข้นหนถึที่งทภีที่อยทูลทางเหนพอขถึรนไปอภีกในคาบสมรุทรบอลขลานซถึที่งอยทูลตกดกอับ
ประเทศโครเอเชภียและบอสเนภียในปอัจจรุบอันซถึที่งกกเรภียกวลามาซกโดเนภียเชลนกอัน) พระคอัมภภีรรไมลไดข้ระบรุ
วลาเปาโลทราบไดข้อยลางไรวลาชายคนนภีร เปกนชาวแควข้นมาซกโดเนภียนอกจากคทาเชกญชวนของเขาแลข้ว 
มอันอาจเปกนเพราะชรุดทภีที่เขาใสลหรพอไมลกกสทาเนภียงทภีที่แตกตลางของเขา

ไมลวลาในกรณภีใด ชายคนนภีรกกอข้อนวอนเขา คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (พาราคาเละโอ ในรทูปปอัจจรุบอัน
กาล) มภีความหมายวลา 'วกงวอน' หรพอ 'ขอรข้อง' ในทางไวยากรณรแลข้วสลวนทภีที่เนข้นกกอยทูลตรงทข้าย
ประโยคนภีร  ความหมายตรงตอัวของประโยคนภีรกกคพอ 'ในการมาทภีที่แควข้นมาซกโดเนภีย ชลวยเราดข้วยเถกด! 
คทาทภีที่แปลวลา ชต่วย (บอเอเธะโอ) อยทูลในรทูปของคทาสอัที่ง ชายทภีที่เปาโลเหกนในนกมกตนภีรก ทาลอังวกงวอนขอ
ความชลวยเหลพออยลางจรกงจอัง เวลาของพระเจข้านอัรนเหมาะเหมกงยกที่งนอัก ดวงใจกกเปกดออกและพรข้อม
แลข้วในแควข้นมาซกโดเนภีย พระเจข้าตรอัสวลา 'จงไปทภีที่นอั ที่น!'

กจ 16:10 ครลันั้นทต่านเหล็นนวิมวิตนลันั้นแลข้ว เราจถึงหาโอกาสทลันทฟีทฟีรื่จะไปยลังแควข้นมาซวิโด
เนฟีย ดข้วยเหล็นแนต่วต่า องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ทรงเรฟียกเราใหข้ไปประกาศขต่าวประเสรวิฐแกต่ชาวแควข้นนลันั้น
หลอังจากแบลงปอันใหข้ทภีมของเขาฟอังวลาเขาไดข้เหกนอะไรในตอนกลางคพน พวกเขากกแนลใจแลข้ววลาองคร



พระผทูข้เปกนเจข้าทรงเรภียกพวกเขาไปประกาศขลาวประเสรกฐในแควข้นมาซกโดเนภีย คทาทภีที่แปลวลา 
ประกาศขต่าวประเสรวิฐ (เอะวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ประกาศขลาวประเสรกฐ' 
วอัตถรุประสงครหลอักและสทาคอัญทภีที่สรุดของงานมกชชอั ที่นกกคพอพอันธกกจในการประกาศขลาวประเสรกฐ นอัที่น
คพอ การนทาวกญญาณผทูข้หลงหาย พวกเขาจถึงพยายามทภีที่จะไปยอังแควข้นมาซกโดเนภีย

เราควรหมายเหตรุไวข้วลาคทาสรรพนามทภีที่ใชข้ ณ จรุดนภีร เปลภีที่ยนจากพวกเขาเปกนพวกเราแลข้ว เหกน
ไดข้ชอัดวลาลทูกาเขข้ามารลวมรอับใชข้กอับเปาโลแลข้วตอนนภีร  บอัดนภีรลทูกาเปกนประจอักษรพยานดข้วยตอัวเองและ
เปกนหรุข้นสลวนกอับเปาโลในการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีของเขา

กจ 16:11-12 เหตสฉะนลันั้น เมสืรื่อออกจากเมสืองโตรอลัสแลข้ว กล็ตรงไปยลังเกาะสาโมธรลัสเซฟีย
และรสต่งขถึนั้นกล็ถถึงเมสืองเนอาบ สรฟี 12 เมสืรื่อออกจากทฟีรื่นลัรื่นแลข้ว กล็ไดข้ไปยลังเมสืองฟฟีลวิปปฟีซถึรื่งเปล็นเมสืองเอกใน
เขตแควข้นมาซวิโดเนฟีย และเปล็นเมสืองขถึนั้น เราจถึงพลักอยซต่ในเมสืองนลันั้นหลายวลัน

ทอันทภีทภีที่จอัดเตรภียมสกที่งตลางๆเสรกจเรภียบรข้อย พวกเขากก ‘ออก’ จากเมพองโตรออัส คทาทภีที่แปลวลา 
ออก (อานาโก) เปกนคทาศอัพทรทางทะเลและมภีความหมายวลา ออกสทูลทะเลหรพอปลลอยเชพอกทภีที่ผทูกเรพอไวข้ 
พวกเขาจถึงแลลนเรพอ “ตรงไปยอังเกาะสาโมธรอัสเซภีย” เกาะสาโมธรอัสเซภียเปกนเกาะหนถึที่งในทะเล
อภีเจภียนและอยทูลกลางทางระหวลางเมพองโตรออัสและทลาเรพอของเมพองเนอาบรุรภีซถึที่งอยทูลในแควข้นมาซกโด
เนภีย เปาโลเดกนทางขข้ามทะเลอภีเจภียนโดยใชข้เวลาสองวอัน ตลอมาในกกจการ 20:6 ซถึที่งเปกนตอนขากลอับ
เขากกใชข้เวลาหข้าวอัน ตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาสายลมนอัรนเปกนใจ (ชพที่อของเมพองเนอาบรุรภีซถึที่งเปกนเมพองทลาใน
ภาษากรภีกมภีความหมายตรงตอัววลา ‘เมพองใหมล’ และอาจถทูกพวกโรมพอัฒนาใหข้มภีความเหนพอกวลา
เมพองทลาอพที่นๆในพพรนทภีที่นอัรน)

พอไดข้ขถึรนบกบนแผลนดกนใหญล ขลาวประเสรกฐกกถทูกนทาไปสทูลทวภีปยรุโรปและโลกตะวอันตกเปกน
ครอัร งแรกอยลางเปกนทางการ (ตามทภีที่มภีบอันทถึกไวข้) พวกเขาเดกนทางระยะสอัรนๆทอันทภีไปยอังเมพองฟภีลกปปภี 
แมข้วลาเมพองฟภีลกปปภีไมลใชลเมพองทภีที่มภีขนาดใหญลทภีที่สรุดของแควข้นนอัรน แตลตรงนภีรมอันถทูกระบรุวลาเปกน “เมพอง
เอกในเขตแควข้นมาซกโดเนภีย” มอันอาจเปกนศทูนยรกลางทางการเมพองและการปกครองของแควข้นนอัรน
กกไดข้ เมพองฟภีลกปปภีไดข้ถทูกกลอตอัรงขถึรนเมพที่อหลายรข้อยปภีกลอนหนข้านภีร โดยฟภีลกปแหลงมาซกดอน ผทูข้เปกนบกดาขอ
งอเลกกซานเดอรรมหาราช ตลอมาเมพที่อพวกโรมพกชกตแควข้นนภีร ไดข้ อกอคตาเวภียสกกตอัรงอาณานกคมของโรม
ขถึรนทภีที่นอัที่นไวข้สทาหรอับพวกทหารผลานศถึกของโรม ในการสถาปนาดลานหนข้าทางการทหาร เขากกไดข้
สรข้างสกที่งทภีที่ถพอไดข้วลาเปกนกรรุงโรมขนาดยลอมๆทภีที่นอัที่น เปาโลจถึงก ทาลอังเขข้าไปขข้างในไมลใชลแคลเมพองของ



คนตลางชาตกเทลานอัรน แตลยอังเปกนเมพองหนถึที่งของโรมแบบเตกมๆ ภาษาลาตกนจถึงอาจเปกนภาษาหลอักทภีที่นอั ที่น
ถถึงแมข้วลาแควข้นนอัรนเปกนประเทศกรภีซกกตาม เปาโลและคณะของเขาใชข้เวลาทภีที่นอั ที่นโดยไมลไดข้ระบรุไวข้
วลานานเทลาใด

กจ 16:13 ในวลันสะบาโตเราไดข้ออกจากเมสืองไปยลังฝลัรื่งแมต่นทนั้า เขข้าใจวต่ามฟีทฟีรื่สทาหรลับ
อธวิษฐาน จถึงไดข้นลัรื่งสนทนากลับพวกผซข้หญวิงทฟีรื่ประชสมกลันทฟีรื่นลัรื่น ในเมพองตลางๆของคนตลางชาตกทภีที่ไมลมภี
ยกวมากพอทภีที่จะสนอับสนรุนธรรมศาลาแหลงหนถึที่งไดข้ (พวกรอับบภีไดข้ก ทาหนดไวข้วลาจะตข้องมภีผทูข้ชายอยลาง
นข้อยสกบคน) พวกยกวทภีที่มภีใจศรอัทธาจถึงมอักมาเจอกอันในวอันสะบาโตเพพที่ออธกษฐาน บลอยครอัร งทภีที่พวกเขา
มาเจอกอันใกลข้แหลลงนทราเพพที่อการชทาระตอัวตามพกธภีกลอนการอธกษฐาน เปาโลและคณะของเขาหาทภีที่ดอัง
กลลาวเจอและไปทภีที่นอั ที่นในวอันสะบาโตถอัดมา เขาพบ “พวกผทูข้หญกงทภีที่ประชรุมก อันทภีที่นอัที่น”

กจ 16:14 มฟีหญวิงคนหนถึรื่งชสืรื่อลวิเดฟียมาจากเมสืองธวิยาทวิราเปล็นคนขายผข้าสฟีมต่วง เปล็นผซข้
นมลัสการพระเจข้า หญวิงนลันั้นไดข้ฟลังเรา และองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ทรงเปวิดใจของเขาใหข้สนใจใน
ถข้อยคทาซถึรื่งเปาโลไดข้กลต่าว ทภีที่สถานทภีที่อธกษฐานนภีรมภี “มภีหญกงคนหนถึที่งชพที่อลกเดภียมาจากเมพองธกยาทกราเปกน
คนขายผข้าสภีมลวง” หญกงคนนภีรนลาจะเปกนคนตลางชาตก ถถึงแมข้เหกนไดข้ชอัดวลานางเปกนคนเขข้าจารภีตประเภท
ทภีที่ประตทูกกตาม นอัที่นคพอ นางเปกนคนตลางชาตกทภีที่แสวงหาพระเจข้าแหลงอกสราเอล ถถึงแมข้นางอาจยอังไมลไดข้
เปลภีที่ยนมานอับถพอศาสนายกวอยลางเตกมตอัวกกตาม นางเปกนแมลคข้า (นภีที่สพที่อวลานางจถึงอาจเปกนหญกงมลาย) 
นางคข้าขายผข้าสภีมลวง (ผข้าสภีมลวงของโรมนอัรนใชข้สภีทภีที่สกอัดจากสอัตวรนทร ามภีเปลพอกของแควข้นนอัรน มอันเปกน
ธรุรกกจทภีที่มภีก ทาไรดภี) นภีที่อาจสพที่อเพกที่มเตกมอภีกวลานางเปกนหญกงมภีฐานะดภี

ไมลวลาในกรณภีใด นางกกไดข้ฟอังเปาโลและคณะของเขาในวอันสะบาโตนอัรน มภีระบรุไวข้วลาองคร
พระผทูข้เปกนเจข้าไดข้ทรงเปกดใจของนางจนนาง “สนใจในถข้อยคทาซถึที่งเปาโลไดข้กลลาว” มภีแตลพระเจข้า
เทลานอัรนทภีที่ทรงเปกดใจคนไดข้ ดทู ลทูกา 24:25-31 ถถึงการทภีที่พระเยซทูทรงเปกดตาฝลายวกญญาณของพวก
สาวกบนถนนไปบข้านเอมมาอทูส พระเจข้าทรงเหกนหญกงคนหนถึที่งทภีที่แสวงหาความจรกงและแสวงหา
พระองคร ในการททาใหข้ยอหรน 7:17 สทาเรกจ นางลกเดภียซถึที่งเตกมใจททาตามพระประสงครของพระองคร 
กกไดข้เปกดใจของนางยอมรอับความจรกงโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  พระครุณแบบทภีที่เปกนอทานาจเดกดขาด
สทูงสรุดหรพอพระครุณแบบทภีที่ไมลอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ไมลไดข้ถทูกสพที่อตรงนภีร เลย แตลตรงนภีรกลอับเปกนผทูข้หญกงทภีที่
ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าคนหนถึที่งทภีที่แสวงหาความจรกงแหลงความรอดอยทูลแลข้ว พระเจข้าจถึงทรงใชข้
เปาโลไปหาใจทภีที่เปกดแลข้วของนาง สกที่งทภีที่ถทูกสพที่อตรงนภีรอยลางชอัดเจนกกคพอวลา นางไดข้ตข้อนรอับพระเยซทู
ครกสตรเปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดและไดข้บอังเกกดใหมลแลข้ว



กจ 16:15 เมสืรื่อหญวิงคนนลันั้นกลับทลันั้งครอบครลัวของเขาไดข้รลับบลัพตวิศมาแลข้วจถึงอข้อนวอน
เราวต่า "ถข้าทต่านเหล็นวต่าขข้าพเจข้าเปล็นคนสลัตยค์ซสืรื่อตต่อองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า เชวิญเขข้ามาพลักอาศลัยในบข้าน
ของขข้าพเจข้าเถวิด" และเขาไดข้ววิงวอนจนเราขลัดไมต่ไดข้ หลอังจากตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว นางลกเดภียจถึง
รอับบอัพตกศมาตามพระคอัมภภีรรพรข้อมกอับคนในบข้านของนาง บางคนพยายามทภีที่จะยอัดเยภียดคทาสอนเทกจ
เรพที่องการใหข้บอัพตกศมาเดกกทารกเขข้าไปในคทาวลาครอบครอัว อยลางไรกกตาม คทานภีรหมายถถึงพวกคนรอับใชข้
หรพอพวกลทูกจข้างในบข้านของนาง พอพวกเขาไดข้ยกนขลาวประเสรกฐ พวกเขากกตข้อนรอับพระครกสตรเชลน
กอันและดทาเนกนตามองครพระผทูข้เปกนเจข้าในการรอับบอัพตกศมาในนทรา นางลกเดภียจถึงเชกญชวนเปาโลและ
คณะของเขา (ซถึที่งมภีทอัรงหมดสภีที่คน) เขข้าไปพอักในบข้านของนาง เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาลอังเลดอังทภีที่มภีระบรุ
ไวข้วลาในทภีที่สรุดนางกกวกิงวอนใหข้พวกเขามาพอักจนไดข้

วลภีทภีที่กลลาวถถึงนางวลาเปกนคนสอัตยรซพที่อกกอาจหมายถถึงอรุปนกสอัยฝลายศภีลธรรมของนาง พวกเขา
จถึงสามารถพอักอาศอัยในบข้านของนางไดข้โดยไมลตข้องกลอัววลาจะเสภียชพที่อเสภียง เนพที่องจากนางมภีทภีที่พอ
สทาหรอับคณะของพวกเขา มอันจถึงอาจสพที่อวลานางเปกนคนมภีฐานะดภี ถถึงแมข้ไมลมภีการกลลาวถถึงนางอภีก
นอกจากบทนภีร  แตลนางคงมภีสลวนในการกลอตอัรงครกสตจอักรทภีที่เมพองฟภีลกปปภีอยลางแนลนอน ในจดหมาย
ฝากของเปาโลทภีที่เขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองฟภีลกปปภีในเวลาตลอมา ไมลมภีการเอลยถถึงนางเลย นางอาจ
เดกนทางกลอับไปยอังชรุมชนบข้านเกกดของนางในเมพองธกยาทกราและมภีสลวนในการกลอตอัรงครกสตจอักรทภีที่นอั ที่น
กกไดข้

กจ 16:16 ตต่อมาเมสืรื่อเรากทาลลังออกไปยลังทฟีรื่สทาหรลับอธวิษฐาน มฟีหญวิงสาวคนหนถึรื่งทฟีรื่มฟีผฟี
หมอดซเขข้าไดข้มาพบกลับเรา เขาททาการทายใหข้พวกเจข้านายของเขาไดข้เงวินเปล็นอลันมาก เราไมลทราบ
ชอัดเจนวลาเหตรุการณรตลอไปนภีร เกกดขถึรนตลอจากการพบกอันของเปาโลและนางลกเดภียดอังทภีที่บอันทถึกไวข้ใน
สองขข้อกลอนหนข้าหรพอไมล มภีการระบรุวลาพวกเขาออกไปอธกษฐานจรกงๆซถึที่งกกเปกนจรุดประสงครของ
พวกเขาดอังทภีที่บลงบอกไวข้ในขข้อ 13 ตอัรงแตลแรก ทภีที่นลาเปกนไปไดข้มากกวลากกคพอ เหตรุการณรนภีร เกกดขถึรนหลอัง
จากการรอับเชพที่อของนางลกเดภียแลข้วสอักระยะหนถึที่ง มอันสพที่อเชลนนภีร จากการใชข้รทูปปอัจจรุบอันกาลของคทาวลา 
ไป (พอเระอทูออไม) (นอัที่นคพอ ‘ก ทาลอังไป’) ไมลวลาในกรณภีใด เปาโลกกเจอกอับ “หญกงสาวคนหนถึที่งทภีที่มภีผภี
หมอดทูเขข้า”

การแปลตรงตอัวของวลภีนภีร จะไดข้ความวลา ‘ทาสสาวคนหนถึที่งทภีที่มภีวกญญาณของไพธลอน’ คทาทภีที่
แปลวลา เขข้า (เอะโค) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน ‘มภี’ หรพอ ‘ก ทาลอังมภี’ ในกรณภีนภีร  (รทูปปอัจจรุบอันกาล 
ประธานกระททาแบบตลอเนพที่อง) คทาทภีที่แปลวลา หมอดซ (พทูโธน หรพอ ‘ไพธลอน’) เดกมทภีหมายถถึงงทู 



Python ในตทานานซถึที่งมภีหนข้าทภีที่ปกปข้องวกหารทภีที่เดลฟภี โดยมอันถทูกฆลาตายโดยเทพเจข้าอพอลโลลแหลง
ตทานานเทพเจข้ากรภีก ในการใชข้สมอัยหลอังๆ คทาวลา Python เรกที่มถทูกนทามาใชข้กอับพวกนอักพทูดดอัดเสภียงหรพอ
คนเหลลานอัรนทภีที่มภี ‘อภีกเสภียงหนถึที่ง’ มอันเปกนสทานวนสมอัยนอัรนทภีที่ใชข้เรภียกผภีทภีที่พทูดผลานคนๆหนถึที่ง

ดอังทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ หญกงสาวคนนภีร  “ททาการทายใหข้พวกเจข้านายของเขาไดข้เงกนเปกนออันมาก” คทาทภีที่
แปลวลา การทาย (มอันเทะอทูออไม) อาจแปลงลายๆไดข้วลา ‘หมอดทู’ ดอังนอัรน ทาสสาวคนนภีร จถึงถทูกใชข้งาน
โดยพวกเจข้านายของเธอเพพที่อการพาณกชยร เหกนไดข้ชอัดวลาเธอเปกนทภีที่รทูข้จอักไปทอั ที่วเมพองฟภีลกปปภี

กจ 16:17 หญวิงนลันั้นตามเปาโลกลับพวกเราไปรข้องวต่า "คนเหลต่านฟีนั้เปล็นผซข้รลับใชข้ของ
พระเจข้าผซข้สซงสสด มากลต่าวประกาศทางรอดแกต่เราทลันั้งหลาย" เธอตามเปาโลและสกลาสไป และ 
“รข้อง” ออกมา คทาทภีที่แปลวลา รข้อง (คราดโซ) มภีทภีที่มาจากเสภียงของนกกา เธอตามเปาโลและรข้อง
เหมพอนการข้องวลา “คนเหลลานภีร เปกนผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้าผทูข้สทูงสรุด มากลลาวประกาศทางรอดแกลเราทอัรง
หลาย”

ดทูเผกนๆ เราอาจคกดวลาเธอกทาลอังประกาศลลวงหนข้าถถึงการรอับใชข้ของเปาโล อยลางไรกกตาม (1) 
อากอัปกกรกยาทภีที่ออกนอกหนข้าของเธอมภีแตลจะททาใหข้เกกดความออับอายและเบภีที่ยงเบนความสนใจไปจาก
ขข้อความทภีที่เปาโลจะกลลาวมากกวลา นอกจากนภีร  ผทูข้คนยอังรทูข้จอักเธอในฐานะเปกนผทูข้ททานาย (หมอดทู) ทภีที่มภีผภี
สกงอภีกดข้วย การเขข้าไปยรุลงเกภีที่ยวกอับผภีไมลไดข้สลงผลดภีตลอการรอับใชข้ของเปาโลเลย (2) เมพที่อเราดทูใกลข้ๆถถึง
สกินึ่งทภีที่เธอรข้องประกาศ เรากกจะเหกนถถึงวกธภีการของซาตานในการลอกเลภียนแบบ ไมลมภีคทานทาหนข้านาม
เพพที่อชภีร เฉพาะ ‘the’ (ในตข้นฉบอับทภีที่ถทูกรอับมา) กลอนวลภี “ทางรอด” ตามทภีที่ลทูกาบอันทถึกไวข้ ดอังนอัรน หมอดทู
คนนภีรจถึงกทาลอังรข้องประกาศใหข้ทรุกคนไดข้ยกนวลาเปาโลกทาลอังเทศนาทางรอดทางหนนนึ่ง ซาตานมอักจะ
สรข้างของปลอมซถึที่งมภีลอักษณะคลข้ายกอับความจรกงเสมอ แตลยอังไงมอันกกเปกนของปลอม ขข้อความเกภีที่ยว
กอับพระครกสตรไมลใชลทางรอดทางหนนนึ่ง แตลมอันเปกนทางรอดทางนอันื้น

กจ 16:18 เขาททาอยต่างนลันั้นหลายวลัน ฝต่ายเปาโลเปล็นทสกขค์มาก หลันหนข้าสลัรื่งผฟีนลันั้นวต่า "เรา
สลัรื่งเจข้าวต่า ในพระนามของพระเยซซครวิสตค์ เจข้าจงออกมาจากเขา" ผฟีนลันั้นกล็ออกมาในเวลานลันั้น หลอัง
จากตข้องทนกอับการรบกวนของผภีนภีร  “หลายวอัน” เปาโลกกสอัที่งผภีตนนภีร วลา “ในพระนามของพระเยซทู
ครกสตร เจข้าจงออกมาจากเขา” วลภี “ในเวลานอัรน” เปกนสทานวนทภีที่มภีความหมายวลา ‘ในทอันทภี’ การขอับผภี
ตนนภีรออกไมลไดข้เปกนมาโดยสกทธกอทานาจหรพอฤทธกธ เดชของเปาโล แตลเขาสอัที่งผภีตนนภีร ใหข้ออกโดยใชข้



สกทธกอทานาจแหลงพระนามของพระเยซทูครกสตร ถถึงแมข้จะดพรอดข้าน แตลพวกสมรุนของซาตานกกกลอัวจน
ตอัวสอัที่นเมพที่อเจอกอับพระนามของพระเยซทู

กจ 16:19 สต่วนพวกนายของเขาเมสืรื่อเหล็นวต่าหมดหวลังทฟีรื่จะไดข้เงวินแลข้ว เขาจถึงจลับเปาโล
และสวิลาสลากมาถถึงพวกเจข้าหนข้าทฟีรื่ยลังทฟีรื่วต่าการเมสือง เมพที่อพวกเจข้านายของทาสสาวผทูข้เคราะหรรข้ายคน
นภีรดทูออกวลาเกกดอะไรขถึรนและรทูข้วลาเธอไมลมภีผภีหมอดทูสกงอภีกตลอไปแลข้ว พวกเขาจถึงไมลพอใจอยลางมาก 
พวกเขาจถึงจอับตอัวเปาโลและสกลาสลากมาถถึงทฟีรื่วต่าการเมสือง (อากอรา) เหกนไดข้ชอัดวลา เชลนเดภียวกอับจตรุ
รอัสไทมรสแควรรในอเมรกกา ทภีที่นอั ที่นพวกผทูข้มภีอทานาจประจทาทข้องถกที่นรอักษาตทาแหนลงของตน พวกเขาถทูก
ระบรุในตอนแรกวลาเปกนเพภียงพวกเจข้าหนข้าทฟีรื่ (อารโคน)

กจ 16:20-21 เมสืรื่อนทามาถถึงเจข้าเมสืองแลข้วจถึงกลต่าววต่า "คนเหลต่านฟีนั้เปล็นพวกยวิว กต่อการ
วสต่นวายมากในเมสืองของเรา 21 และสลัรื่งสอนธรรมเนฟียม ซถึรื่งเราชาวโรมตามกฎหมายไมต่ควรจะรลับ
หรสือถสือเลย"

กลลาวอยลางเฉพาะเจาะจงยกที่งขถึรน พวกผทูข้มภีอทานาจตรงนภีรถทูกเรภียกวลา เจข้าเมสือง (สตราเตกอส) 
หรพอ “พนอักงานปกครอง” ซถึที่งเปกนยศระดอับสทูงทภีที่สรุดของผทูข้มภีอทานาจประจทาเทศบาลในเมพองขถึรนของ
โรม พวกพลอคข้าทภีที่หมดโอกาสททาเงกนเหลลานภีรบอกวลาชายเหลลานภีร เปกนพวกยกว ถถึงแมข้วลาศาสนายกวเปกน
ศาสนาหนนนึ่งทภีนึ่ถทูกกฎหมายในจอักรวรรดกโรม แตลเหกนไดข้ชอัดวลามภีการเกลภียดชอังพวกยกวถทูกสพที่อตรงนภีร  
พวกยกวไดข้รอับอนรุญาตตามกฎหมายทภีที่จะนอับถพอศาสนายกวไดข้ แตลเหกนไดข้ชอัดวลามภีความเกลภียดชอังตลอ
มรดกประจทาชาตกของพวกเขา

พวกพลอคข้าทภีที่อวดเบลงกลลาวหาเปาโลและสกลาสอยลางไมลซพที่อตรงตลอไปอภีกวลากลอการวรุลนวาย
ในเมพองของพวกเขาและสอัที่งสอนธรรมเนภียมตลางๆ “ซถึที่งเราชาวโรมตามกฎหมายไมลควรจะรอับหรพอ
ถพอเลย” คนพวกนภีรซถึที่งโมโหทภีที่ทาสสาวของพวกเขาไมลสามารถเปกนหมอดทูไดข้อภีกตลอไปแลข้ว จถึงนทา
เสนอขข้อกลลาวหาเทภียมเทกจปรอักปรทาเปาโลและสกลาส ถถึงแมข้วลาศาสนายกวนอัรนถทูกกฎหมาย แตลมอันกก
ผกดกฎหมายทภีที่จะชวนพลเมพองโรมใหข้เขข้าจารภีต นอกจากนภีรพลเมพองโรมกกถทูกคาดหวอังใหข้บทูชา
จอักรพรรดกดข้วย อาจเพราะความไมลรทูข้พวกเขาจถึงไมลแยกแยะระหวลางศาสนายกวกอับความเชพที่อแบบ
ครกสเตภียน อยลางไรกกตาม เพพที่อแกข้เผกด พวกเขาจถึงคกดขข้อกลลาวหามาปรอักปรทาเปาโลและสกลาสวลาเขา
ทอัรงสองกทาลอังชอักชวนพวกโรมใหข้เขข้าจารภีตนอับถพอศาสนาหนถึที่งทภีที่พวกเขามองวลาเปกนสาขาทภีที่แตกออก
มาจากศาสนายกวอภีกทภี



กจ 16:22-24 ประชาชนกล็ไดข้ฮสือกลันขถึนั้นตต่อสซข้เปาโลและสวิลาส เจข้าเมสืองไดข้กระชากเสสืนั้อของ
ทต่านทลันั้งสองออก แลข้วสลัรื่งใหข้โบยดข้วยไมข้เรฟียว 23 ครลันั้นโบยหลายทฟีแลข้วจถึงใหข้จทาไวข้ในคสก และกทาชลับ
นายคสกใหข้รลักษาไวข้ใหข้มลัรื่นคง 24 นายคสกเมสืรื่อรลับคทาสลัรื่งอยต่างนลันั้นแลข้วจถึงพาเปาโลกลับสวิลาสไปจทาไวข้ใน
หข้องชลันั้นใน เอาเทข้าใสต่ขสืรื่อไวข้แนต่นหนา

เมพที่อไดข้ยกนขข้อกลลาวหาเหลลานภีรทภีที่ถทูกเสกสรรปอัร นแตลงขถึรนมาเจพอดข้วยการรอักชาตกของโรมแบบ
จอมปลอม ฝทูงชนทภีที่รายลข้อมอยทูลกกเดพอดดาล พวกเจข้าเมพอง (พวกพนอักงานปกครอง) จถึงสอัที่งใหข้
กระชากเสพรอของเปาโลและสกลาสออกและสอัที่งโบยตภีเขาทอัรงสอง (แนลนอนทภีที่นภีที่เปกนสกที่งทภีที่เปาโลกลลาว
ถถึงในเวลาตลอมาวลา “ไดข้รอับการออัปยศตลางๆมาแลข้วทภีที่เมพองฟภีลกปปภี” เมพที่อเขาเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพอง
เธสะโลนกกา (1 เธสะโลนกกา 2:2) ธรรมเนภียมของยกวจทากอัดการโบยในทภีที่สาธารณะไวข้ทภีที่ 39 ทภี พวก
โรมไมลมภีขข้อกทาจอัดดอังกลลาวแตลอยลางใด เจข้าเมพองเปกนผทูข้ตอัดสกนเองวลาควรโบยมากนข้อยเทลาใด พระ
คอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเปาโลถทูกโบยหนอักขนาดไหน ถถึงแมข้เหกนไดข้ชอัดวลาเขาถทูกโบยดข้วยไมข้เรภียว (2
โครกนธร 11:25) และเขากกถทูกโบยหนอักเสภียจนเกกดรอยเฆภีที่ยนเปกนทางยาวบนแผลนหลอังของเขา

พอถทูกโบยเสรกจ มกชชอันนารภีทอัรงสองทลานนภีรกกถทูก “จทาไวข้ในครุก” คทาทภีที่แปลวลา จทาไวข้ (บอัลโล) มภี
ความหมายตรงตอัววลาโยน ถถึงแมข้วลาเปกนแผลเตกมตอัว แตลเปาโลและสกลาสกกถทูกจอับโยนเขข้าไปในครุก
ซถึที่งมภีลอักษณะเปกนครุกใตข้ดกน ครุกของโรมมอักจะมภีหข้องชอัรนนอกซถึที่งเปกนทภีที่ครุมขอังพวกนอักโทษทภีที่มภีความ
ผกดนข้อยกวลา

อยลางไรกกตาม ครุกชอัรนใน ซถึที่งคลข้ายกอับหข้องขอังเดภีที่ยวในปอัจจรุบอัน (ซถึที่งศอัพทรสมอัยใหมลทภีที่ใชข้กอันใน
ครุกเรภียกวลา ‘the hole’) ซถึที่งเปกนทภีที่ๆมภีการรอักษาความปลอดภอัยเขข้มงวดทภีที่สรุดและมภีการจองจทาทภีที่โหด
ทภีที่สรุด ในครุกนอัรนเองเปาโลกอับสกลาสถทูกจอับเอาเทข้าใสลขพที่อไวข้ นภีที่ไมลเพภียงเพพที่อเสรกมความปลอดภอัย
เทลานอัรน แตลมอันยอังททาใหข้เขาทอัรงสองตข้องอยทูลในทลาเดภียวตลอดดข้วย นอกจากบาดแผลทภีที่พวกเขามภีอยทู ล
แลข้ว นภีที่ยกที่งเพกที่มความทรุกขรทรมานและความไมลสบายตอัวใหข้แกลพวกเขามากขถึรนไปอภีก

กจ 16:25 ประมาณเทฟีรื่ยงคสืนเปาโลกลับสวิลาสกล็อธวิษฐานและรข้องเพลงสรรเสรวิญ
พระเจข้า นลักโทษทลันั้งหลายกล็ฟลังอยซต่ พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาพวกเขาถทูกโยนเขข้าไปในครุกเวลาใด 
พวกเขาอาจมภีโอกาสไดข้งภีบหลอับบข้างกกไดข้ แตลพอถถึงเทภีที่ยงคพน พวกเขากกตาสวลางแลข้ว แทนทภีที่จะนอัที่ง
เวทนาถถึงความยากลทาบากของตอัวเอง พวกเขากลอับ “รข้องเพลงสรรเสรกญพระเจข้า” คทาทภีที่แปลวลา 
สรรเสรวิญ (ฮคุมเนะโอ) เปกนรทูปกรกยาของคทาวลา ฮคุมนอส ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ hymn 



กลลาวอภีกนอัยหนถึที่งเปาโลและสกลาสรข้องเพลงสรรเสรกญ เสภียงรข้องเพลงของพวกเขากกดอังพอทภีที่พวก
นอักโทษคนอพที่นๆในพพรนทภีที่สลวนทภีที่เหลพอของครุกไดข้ยกนพวกเขา

กจ 16:26-27 ในทลันใดนลันั้นเกวิดแผต่นดวินไหวใหญต่จนรากคสกสะเทสือนสะทข้าน และประตซคสก
เปวิดหมดทสกบาน เครสืรื่องจทาจองกล็หลสดจากเขาสวินั้นทสกคนทลันทฟี 27 ฝต่ายนายคสกตสืรื่นขถึนั้นเหล็นประตซคสก
เปวิดอยซต่ คาดวต่านลักโทษทลันั้งหลายหนฟีไปหมดแลข้ว จถึงชลักดาบออกมาหมายวต่าจะฆต่าตลัวเสฟีย

ทอันใดนอัรน และโดยไมลมภีคทาเตพอนลลวงหนข้า พระเจข้าทรงสลงแผลนดกนไหวรรุนแรงมากเสภียจน
รากครุกสะเทพอน บานพอับประตทูสมอัยโบราณมอักเปกนกลอนรทูปตอัว ‘L’ พรข้อมกอับเหลกกรทูปวงแหวน
ออันหนถึที่งลข้อมรอบมอัน แผลนดกนไหวครอัร งนอัรนแคลททาใหข้ประตทูหลรุดจากบานพอับแบบงลายๆของมอัน เรา
ไมลทราบวลาการหลรุดออกของเครพที่องจองจทา (อาจเปกนขพที่อทภีที่ใสลเทข้าพวกเขา) เปกนผลมาจากแผลนดกน
ไหวครอัร งนอัรนหรพอเกกดจากการแทรกแซงของพระเจข้าอยลางเฉพาะเจาะจง ไมลวลาในกรณภีใด เครพที่อง
จองจทาของพวกเขากกหลสด คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (อานกิเอมกิ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวลา ถทูกททาใหข้หลวม

“ฝลายนายครุกตพที่นขถึรนเหกนประตทูครุกเปกดอยทูล” จถึงนถึกไปเองวลานอักโทษทอัรงหลายหนภีไปหมดแลข้ว 
พวกโรมมภีนโยบายในการวลาจข้างบรกการดข้านครุกโดยถข้านอักโทษคนหนถึที่งหนภีไปไดข้ นายครุกจะถทูก
ประหารชภีวกต พวกนายครุกจถึงมภีผลประโยชนรแฝงในการททาใหข้ครุกของตนมอั ที่นคงแขกงแรง ดข้วยความ
ทรุกขรใจนายครุกผทูข้นภีร จถึงเตรภียมตอัวทภีที่จะฆลาตอัวตายและททาใหข้มอันจบๆไปโดยไมลตข้องนอับวอันรอทภีที่จะถทูก
ทางการประหารชภีวกต

กจ 16:28-29 แตต่เปาโลไดข้รข้องเสฟียงดลังวต่า "อยต่าททารข้ายตลัวเองเลย เราทลันั้งหลายอยซต่พรข้อม
ดข้วยกลันทสกคน" 29 นายคสกจถึงสลัรื่งใหข้จสดไฟมา แลข้วววิรื่งเขข้าไปตลัวสลัรื่นกราบลงทฟีรื่เทข้าของเปาโลกลับ         
สวิลาส

เมพที่อเหกนวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรนเปาโลจถึงประกาศวลาพวกเขายอังอยทูลทภีที่นอัที่นครบทรุกคน บางทภี
เครพที่องจองจทาของพวกเขาอาจถทูกททาใหข้หลวมดอังทภีที่กลลาวไวข้ขข้างตข้น แตลไมลไดข้หลรุดออกทอัรงหมด พวก
นายครุกจถึงสอัที่งใหข้จรุดไฟมาและรภีบเขข้าไปในหข้องขอังดข้วยความโลลงใจแตลกกยอังตอัวสอัที่นอยทูล (คทาทภีที่แปลวลา 
ววิรื่งเขข้าไป (เอะอกิสเพดาโอ) มภีความหมายวลาวกที่งหรพอรภีบไป) บางทภีเขาอาจไดข้ยกนเสภียงรข้องเพลง
สรรเสรกญของเปาโลและสกลาสขณะทภีที่เขาหลอับอยทู ลกกเปกนไดข้ เขารทูข้วลามอันไมลใชลเสภียงรข้องเพลงของคน
เมาเหลข้า เสภียงรข้องเพลงสรรเสรกญพระเจข้าของพวกเขาไดข้กลายเปกนคทาพยานทภีที่ทกที่มแทงจกตใจเขา 
แนลนอนทภีที่แผลนดกนไหวครอัร งนอัรนยกที่งฟข้องใจเขามากขถึรนไปอภีก สองคนนภีรไมลใชลนอักโทษธรรมดาๆ ดข้วย



การผสมกอันของความปภีตกยกนดภี การฟข้องใจ และความกลอัว เขาจถึง “วก ที่งเขข้าไปตอัวสอัที่นกราบลงทภีที่เทข้า
ของเปาโลกอับสกลาส”

กจ 16:30-31 และพาทต่านทลันั้งสองออกมาแลข้ววต่า "ทต่านเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาอยต่างไร
จถึงจะรอดไดข้" 31 เปาโลกลับสวิลาสจถึงกลต่าววต่า "จงเชสืรื่อวางใจในพระเยซซครวิสตค์เจข้า และทต่านจะรอด
ไดข้ทลันั้งครอบครลัวของทต่านดข้วย"

ดข้วยเจอการฟข้องใจอยลางสรุดซถึร ง เขาจถึงถามวลา “ทลานเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาอยลางไรจถึงจะ
รอดไดข้” พระเจข้าทรงททาใหข้ความทรุกขรยากของเปาโลกลอเกกดเปกนผลดภี ชายผทูข้นภีร ไมลเพภียงไดข้รอับความ
รอดเทลานอัรน แตลคนในบข้านของเขาทรุกคนกกพากอันรอับความรอดเชลนกอันดข้วย

เปาโลตอบกลอับดข้วยขลาวประเสรกฐในรทูปแบบงลายๆทภีที่กลอั ที่นกรองแลข้ว คทาทภีที่แปลวลา เชสืรื่อ (พกิส
เตะอทูโอ) อยทูลในรทูปคทาสอัที่ง มอันเปกนคทาสอัที่งทภีที่ทรงพลอัง แตลกกเรภียบงลาย คทาทภีที่แปลวลา รอด (โซดโซ) อยทูลใน
รทูปอนาคตกาลและประธานถทูกกระททาตามทภีที่แปล เมพที่อผทูข้ใดยอมกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตรใหข้เปกน
พระผทูข้ชลวยใหข้รอดของตน เขากกจะไดข้รอับความรอด ความเหกนเพกที่มเตกมเกภีที่ยวกอับ “ครอบครอัวของ
ทลาน” กกสพที่องลายๆวลาพวกเขาเองกกจะไดข้รอับความรอดดข้วยเมพที่อพวกเขาเชพที่อในพระเยซทูครกสตรเจข้า ดอังทภีที่
ระบรุไวข้ในขข้อ 34 กลอนสกรนคพนนภีร  คนทอัรงบข้านของเขากกเชพที่อกอันหมดแลข้ว

กจ 16:32-34 ทต่านทลันั้งสองจถึงกลต่าวสลัรื่งสอนพระวจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าใหข้นายคสก 
และคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในบข้านของเขาฟลัง 33 ในกลางคสืนชลัรื่วโมงเดฟียวกลันนลันั้นเอง นายคสกจถึงพาเปาโล
กลับสวิลาสไปลข้างแผลทฟีรื่ถซกเฆฟีรื่ยน และในขณะนลันั้นนายคสกกล็ไดข้รลับบลัพตวิศมาพรข้อมทลันั้งครลัวเรสือนของ
เขา 34 แลข้วไดข้พาทต่านทลันั้งสองเขข้าไปในบข้านของเขา จลัดโตต๊ะเลฟีนั้ยงทต่านแสดงความยวินดฟีอยต่างยวิรื่ง 
เพราะไดข้เชสืรื่อถสือพระเจข้าพรข้อมกลับทลันั้งครอบครลัวแลข้ว

ทอัรงเปาโลและสกลาสจถึง “กลลาวสอัที่งสอนพระวจนะขององครพระผทูข้เปกนเจข้าใหข้นายครุก และคน
ทอัรงปวงทภีที่อยทูลในบข้านของเขาฟอัง” เมพที่อเรกที่มเขข้ารรุลงเชข้าแลข้ว พวกเขาจถึงสามารถนทาเสนอขลาวประเสรกฐ
เรพที่องพระครุณทภีที่ชลวยใหข้รอดของพระเยซทูครกสตรแกลชายผทูข้นภีร และทอัรงครอบครอัวของเขา กลอนรรุลงสาง
พวกเขาทรุกคนกกไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว

เขาจถึงพาเปาโลและสกลาสไปลข้างแผล จากนอัรนเขากก “รอับบอัพตกศมาพรข้อมทอัรงครอัวเรพอนของ
เขา” นอกจากนภีร เขายอังพาทลานทอัรงสองเขข้าไปในบข้านของตน เลภีรยงอาหารพวกเขาและ “แสดงความ



ยกนดภีอยลางยกที่ง เพราะไดข้เชพที่อถพอพระเจข้าพรข้อมกอับทอัรงครอบครอัวแลข้ว” มภีหลายความเหกนทภีที่สมควร
กลลาว (1) การรอับบอัพตกศมาของคนในครอบครอัวของเขาไมลใชลสกที่งทภีที่นทามาซถึที่งความรอดเหมพอนทภีที่คน
เหลลานอัรนทภีที่สอนเรพที่องการรอับบอัพตกศมาคนในครอบครอัวกลลาวอข้าง ใหข้เราสอังเกตวลา “ทอัรงครอบครอัว” 
ไดข้เชพที่อแลข้ว

(2) มภีผทูข้เสนอความเหกนแบบบกดเบพอนวลาการรอับบอัพตกศมานภีร เหกนไดข้ชอัดวลาไมลไดข้เกภีที่ยวขข้องกอับค
รกสตจอักรทข้องถกที่นแหลงหนถึที่ง เปาโลจถึงใหข้บอัพตกศมานายครุกและครอบครอัวของเขาเขข้าสทูลครกสตจอักรทภีที่
เมพองออันทกโอก ซถึที่งเปกนครกสตจอักรทภีที่สลงเขามา แนลนอนทภีที่ความเหกนดอังกลลาวกกมภีความนลาเชพที่อถพออยทูล
บข้าง แนลนอนทภีที่วลาไมลมภีการกลลาวอะไรเพพที่อสพที่อถถึงเรพที่องนอัรนเลย ไมลมภีกลลาวไวข้ดข้วยวลาพวกผทูข้เชพที่อทภีที่เมพอง
ฟภีลกปปภีไดข้รวมตอัวกอันเปกนครกสตจอักรหนถึที่งแลข้วหรพอยอัง ถถึงแมข้วลาตามหลอักการแลข้ว บอัพตกศมาเปกนพกธภี
หนถึที่งของครกสตจอักรทข้องถกที่น แตลตรงนภีรดทูเหมพอนวลาไมลมภีการสพที่อถถึงครกสตจอักรเลย อยลางนข้อยกกยอังไมลมภี 
บอัพตกศมาของนายครุกผทูข้นภีร และครอบครอัวของเขาจถึงอาจถทูกกระททาเดภีดี๋ยวนอัรนเลยเพราะความไมล
แนลนอนวลาจะเกกดอะไรขถึรนกอับเปาโลและสกลาส เมพที่อมองยข้อนกลอับไป เรากกทราบวลาพวกเขาจะไดข้
รอับการปลลอยตอัว อยลางไรกกตามในชลวงกลางดถึกของคพนนอัรน พวกเขากกไมลรทูข้ ไมลวลาจะยอังไง มอันกกมภี
แบบอยลางของการทภีที่ผทูข้เชพที่อรอับบอัพตกศมาทอันทภีทภีที่พวกเขาไดข้รอับความรอด นภีที่เปกนรทูปแบบปกตกของพระ
คอัมภภีรรใหมล

กจ 16:35-36 ครลันั้นเวลาเชข้าเจข้าเมสืองจถึงใชข้พวกนลักการไป สลัรื่งวต่า "จงปลต่อยคนทลันั้งสองนลันั้น
เสฟีย" 36 นายคสกจถึงบอกเปาโลวต่า "เจข้าเมสืองไดข้ใชข้คนมาบอกใหข้ปลต่อยทต่านทลันั้งสอง ฉะนลันั้นบลัดนฟีนั้เชวิญ
ทต่านออกไปตามสบายเถวิด"

พอถถึงตอนเชข้า พวกเจข้าหนข้าทภีที่ซถึที่งไดข้ปฏกบอัตกอยลางรรุนแรงตลอมกชชอันนารภีทอัรงสองกกตอัดสกนใจทภีที่
จะปลลอยตอัวพวกเขา บางทภีพวกเขาอาจมภีโอกาสไดข้ใครลครวญเพราะเหตรุแผลนดกนไหวเมพที่อคพนกกไดข้ 
บางทภีมอันอาจเปกนความรทูข้สถึกทภีที่อยากแสดงความยรุตกธรรมแบบชข้าไปหนลอยกกไดข้ บางทภีนางลกเดภียซถึที่ง
เปกนพลเมพองทภีที่มภีชพที่ออาจใชข้อกทธกพลของนางเขข้ามาชลวยกกไดข้ เปกนไปไดข้ดข้วยวลามอันอาจจะเปกนการรวม
กอันของทอัรงสามอยลาง คทาทภีที่แปลวลา พวกนลักการ (รอับดออทูคอส) อาจตรงกอับคทาวลา 'เจข้าหนข้าทภีที่ตทารวจ' 
ในปอัจจรุบอัน นายครุกทภีที่เพกที่งกลอับใจรอับเชพที่อพอไดข้ยกนเชลนนภีรกกคงดภีใจมากและขอใหข้เปาโล “ออกไปตาม
สบาย”



กจ 16:37 แตต่เปาโลกลต่าวแกต่เขาทลันั้งหลายวต่า "เขาไดข้เฆฟีรื่ยนเราผซข้เปล็นคนสลัญชาตวิโรมตต่อ
หนข้าคนทลันั้งหลายกต่อนไดข้ตลัดสวินความ และไดข้จทาเราไวข้ในคสก บลัดนฟีนั้เขาจะเสสือกไสใหข้เราออกไป
เปล็นการลลับหรสือ ททาอยต่างนลันั้นไมต่ไดข้ ใหข้เขาเองมาพาเราออกไปเถวิด" ในการตอบกลอับตลอพวกเจข้า
หนข้าทภีที่ เปาโลจถึงขทูลพวกเขาดข้วยขข้อกลลาวหาทภีที่วลาพวกเจข้าทภีที่ประจทาทข้องถกที่นไดข้ปฏกบอัตกตลอพวกเขาอยลาง
รรุนแรงในฐานะคนโรม ทอัรงเปาโลและสกลาสเปกนพลเมพองโรม มอันเปกนการททาผกดกฎหมายของโรม
ซถึที่งมภีอายรุยข้อนไปถถึง 248 ปภีกลอน ค.ศ. ทภีที่จะเฆภีที่ยนตภีพลเมพองโรม นอกจากนภีรมอันยอังเปกนการททาผกด
กฎหมายโรมดข้วยทภีที่จะจทาครุกพลเมพองโรมโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายทภีที่เหมาะสม 
เมพองโรดสร (Rhodes) ไดข้สทูญเสภียสถานะเอกราชของตนไปเพราะวลาครอัร งหนถึที่งพวกเขาไดข้ตรถึง
กางเขนพลเมพองโรมคนหนถึที่ง (ในชลวงทภีที่มภีการวรุลนวายจนเกพอบเปกนการจลาจลในวอันกลอนหนข้า 
เปาโลไมลไดข้รอับโอกาสทภีที่จะแกข้ตลางใหข้ตอัวเอง ดอังนอัรนเขาจถึงไมลไดข้รอับกระบวนการตามกฎหมายออัน
เหมาะสม) พวกเจข้าหนข้าทภีที่ประจทาทข้องถกที่นอาจเจอกอับขข้อหาอาชญากรรมออันรข้ายแรงไดข้ พวกเขาอาจ
เจอกอับไมลใชลแคลการลงโทษจากรอัฐบาลโรมเทลานอัรน แตลรวมถถึงจากพลเมพองในทข้องถกที่นดข้วยโทษฐาน
ทภีที่ททาใหข้สถานะของพวกเขาตกอยทูลในออันตรายเชลนนอัรน

เปาโลยอังททาใหข้พวกเจข้าหนข้าทภีที่อถึรงตลอไปอภีกโดยการเตพอนความจทาพวกเขาวลาเปาโลกอับสกลาส
ไดข้ถทูกเฆภีที่ยนตลอหนข้าคนทอัรงหลาย เขาทอัรงสองจถึงไมลยอมทภีที่จะถทูกปลลอยตอัวออกไปแบบลอับๆ ดอังนอัรน 
พวกพนอักงานปกครองประจทาทข้องถกที่นจถึงตข้องมาและปลลอยตอัวเขาทอัรงสองดข้วยตอัวเอง

กจ 16:38-39 พวกนลักการจถึงนทาความไปแจข้งแกต่เจข้าเมสือง เมสืรื่อเจข้าเมสืองไดข้ยวินวต่าทต่านทลันั้ง
สองเปล็นคนสลัญชาตวิโรมกล็ตกใจกลลัว 39 จถึงมาววิงวอนทต่านทลันั้งสอง ครลันั้นพาออกไปแลข้วจถึงขอใหข้ออก
ไปเสฟียจากเมสือง

พอไดข้ทราบถถึงสอัญชาตกของเปาโลและสกลาส พวกเจข้าเมพอง (พวกพนอักงานปกครอง) จถึง
ตกใจยกที่งนอักและหวาดกลอัวเรพที่องความปลอดภอัยของตอัวเองดข้วย พวกเขาจถึงจทาใจมาขอรข้องทลานทอัรง
สองอยลางสรุภาพใหข้ออกไปเสภียจากเมพอง

กจ 16:40 ทต่านทลันั้งสองจถึงออกจากคสก แลข้วไดข้เขข้าไปในบข้านของนางลวิเดฟีย เมสืรื่อพบ
พวกพฟีรื่นข้องกล็พซดจาหนสนใจเขาแลข้วกล็ลาไป เปาโลและสกลาสจถึงกลอับไปทภีที่บข้านของนางลกเดภีย สลวน
หนถึที่งกกอาจเพพที่อไปเกกบขข้าวของสลวนตอัว แตลทภีที่สทาคอัญยกที่งไปกวลานอัรนกกคพอ เพพที่อหนรุนใจพวกพภีที่นข้องดข้วย 
เหกนไดข้ชอัดวลามภีคนจทานวนมากไดข้รอับความรอดนอกจากนายครุก ครอบครอัวของเขา และนางลกเดภีย



ในชลวงการรอับใชข้ทภีที่เมพองฟภีลกปปภี คนเหลลานภีร ไดข้กลายมาเปกนสมาชกกของครกสตจอักรทภีที่นลาจะมาประชรุม
กอันในบข้านของนางลกเดภีย เขาทอัรงสองจถึงเรกที่มเดกนทางลงใตข้ตลอไป

เราควรหมายเหตรุไวข้วลาตอัรงแตลเหตรุการณรเรพที่องทาสสาวทภีที่มภีผภีหมอดทูเขข้าสกงดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 
17 เปกนตข้นมา ลทูกาไมลไดข้ใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึที่งพหทูพจนร 'เรา' อภีกตลอไปแลข้ว ไมลมภีการเอลยถถึง
เลยวลาลทูกาหรพอทกโมธภีถทูกจอับกรุม เราไมลทราบวลาพวกเขาอยทูลทภีที่ไหนในตอนนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขา
ไมลไดข้อยทูลกอับเปาโลตอนทภีที่เขากอับสกลาสถทูกจอับตอัว ถทูกโบยตภี และถทูกจทาครุก ทกโมธภีถทูกเอลยถถึงอภีกครอัร งใน
กกจการ 17:14 อยลางไรกกตาม ลทูกาไมลไดข้ใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึที่ง 'เรา' อภีกจนกระทอั ที่งกกจการ 20:7 
อภีกครอัร งทภีที่ไมลมภีการเอลยถถึงวลาเปกนอะไรหรพอเพราะเหตรุใด

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 17: เนสืนื้อหาสล่วนแรกของกกิจการ 17 สรคุปบอันทนกการรอับใชท้ของเปาโล
ในแควท้นมาซกิโดเนภีย หลอังจากออกไปจากเมสืองฟภีลกิปปภีแลท้ว เปาโลและคณะของเขากป็เดกินทางลงใตท้
ไปอภีกในแควท้นมาซกิโดเนภีย ถนงแมท้จะผล่านเมสืองอสืนึ่นๆ แตล่การรอับใชท้สสาคอัญๆของพวกเขากป็อยทูล่ในเมสือง
เธสะโลนกิกาและเมสืองเบโรอา ในทอันื้งสองแหล่ง การตล่อตท้านทภีนึ่เกกิดขนนื้นจากพวกยกิวทภีนึ่คกิดรท้ายกป็ทสาใหท้
เปาโลจสาตท้องเดกินหนท้าตล่อไป อยล่างไรกป็ตาม ครกิสตจอักรพระคอัมภภีรร์ใหมล่ทภีนึ่สสาคอัญหลายแหล่งกป็ถทูกตอันื้ง
ขนนื้นในทอันื้งสองเมสืองนภีนื้ เราไดท้เหป็นถนงการรอับใชท้สสาคอัญๆของเปาโลทภีนึ่เมสืองเธสะโลนกิกา (ซนนึ่งไมล่ไดท้ถทูกลทู
กาพทูดถนงในหนอังสสือกกิจการ) ในจดหมายฝากสองฉบอับทภีนึ่เขาเขภียนถนงครกิสตจอักรทภีนึ่เมสืองเธสะโลนกิกา
พอหนภีไปจากเมสืองเบโรอา เปาโลกป็ไปถนงในกรคุงเอเธนสร์ ซนนึ่งเปป็นเมสืองเอกดท้านวอัฒนธรรมและ
ปรอัชญาของโลก ทภีนึ่นอันึ่นเขาไดท้โตท้วาทภีกอับพวกชนชอันื้นสทูงทภีนึ่มภีวอัฒนธรรมและในทภีนึ่สคุดกป็ไดท้มภีโอกาส
เทศนาทภีนึ่ใจกลางของศทูนยร์กลางทางวอัฒนธรรมของคนไมล่เชสืนึ่อพระเจท้าแหล่งนภีนื้

กจ 17:1 ครลันั้นเปาโลกลับสวิลาสขข้ามเมสืองอลัมฟฟีบสรฟีและเมสืองอปอลโลเนฟียแลข้ว จถึงมายลัง
เมสืองเธสะโลนวิกา ทฟีรื่นลัรื่นมฟีธรรมศาลาของพวกยวิว พอถทูกขอับออกไปจากเมพองฟภีลกปปภี เปาโล สกลาส 
และทกโมธภีกกเดกนทางลงใตข้ไปอภีกตามแนวคาบสมรุทรกรภีกในแควข้นมาซกโดเนภีย เทลาทภีที่เปกนไปไดข้พวก
เขานลาจะใชข้ Egnatian Way ซถึที่งเปกนถนนหลอักเสข้นสทาคอัญของโรมซถึที่งถทูกสรข้างขถึรนผลานตลอดแควข้นนภีร
โดยกกนระยะทาง 500 ไมลรจากไบแซนทกอรุมไปจนถถึงดกรราคกอรุมบนทะเลอาดรกอาตกก ออันทภีที่จรกงแลข้ว
มอันเปกนสลวนตลอขยายของ Appian Way พวกเขาจถึงเดกนทางสามสกบสองไมลรและ “ขข้ามเมพองออัมฟภี
บรุรภีและเมพองอปอลโลเนภีย” ออัมฟภีบรุรภีเปกนเมพองอกสระทภีที่สทาคอัญซถึที่งอยทู ลตกดกอับทะเลอภีเจภียน ขข้อเทกจจรกงทภีที่
วลาเปาโลแคล 'เดกนทางผลาน' กกบลงบอกวลาเขาอาจพอักแคลคพนเดภียวทภีที่นอั ที่น แตลกกนอัที่นอภีก เขาอาจอยทูลทภีที่นอัที่น



นานกวลานภีรกกไดข้ ความเหกนของลทูกาดทูเหมพอนจะบลงบอกวลาเปาโลไมลมภีการรอับใชข้ทภีที่เจาะจงในเมพองนภีร  
ในแบบเดภียวกอัน เขาเดกนทางผลานเมพองอปอลโลเนภีย ซถึที่งอยทูลลงไปตาม Egnatian Way อภีกสามสกบ
สองไมลร

ลทูกาไมลไดข้เอลยวลาเพราะเหตรุใดเปาโลถถึงไมลหยรุดแวะและพอัฒนาใหข้มภีการรอับใชข้ในเมพองใหญล
ตกดชายทะเลสองแหลงนภีร  อาจเปกนไดข้วลาไมลมภีธรรมศาลาของพวกยกวในทอัรงสองทภีที่ บางทภีเปาโลอาจ
พยายามทกรงระยะหลางระหวลางตอัวเขาเองกอับทางการโรมทภีที่เมพองฟภีลกปปภีกกเปกนไดข้ บางทภีพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ อาจทรงททาใหข้เขาเหกนวลามภีประตทูเปกดอยทูลในเมพองอพที่นๆทภีที่เขาจะไปเยพอน ไมลวลาจะยอังไงเปาโล
กกเดกนทางผลานทอัรงสองเมพองนภีร

พวกเขา“มายอังเมพองเธสะโลนกกา ทภีที่นอั ที่นมภีธรรมศาลาของพวกยกว” เธสะโลนกกาเปกนเมพอง
พาณกชยรขนาดใหญลแหลงหนถึที่งบนยอดของแหลมเธอรรเมอกคบนทะเลอภีเจภียน เปกนเมพองหลวงของสอง
ในสภีที่สลวนของแควข้นมาซกโดเนภียและเปกนเมพองหลวงของทอัรงแควข้นมาซกโดเนภีย เหมพอนกอับเมพอง      
โครกนธรและเมพองเอเฟซอัส และเปกนหนถึที่งในเมพองพาณกชยรทภีที่สทาคอัญบนทะเลอภีเจภียน ในฐานะเปกน
ศทูนยรกลางทางการเมพอง จถึงตกดออันดอับรลวมกอับเมพองออันทกโอกของประเทศซภีเรภียและเมพองซภีซารภียาใน
ดกนแดนปาเลสไตนร จถึงเปกนเมพองยรุทธศาสตรรเมพองหนถึที่งอยลางแทข้จรกงและจะกลายเปกนสถานทภีที่
สทาหรอับเผยแพรลขลาวประเสรกฐไปยอังทภีที่อพที่นๆ

ตลอมาเปาโลจะเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกาโดยกลลาววลา “พระวจนะขององคร
พระผทูข้เปกนเจข้าไดข้เลพที่องลพอออกไปจากพวกทลาน ไมลใชลแตลในแควข้นมาซกโดเนภียและแควข้นอาคายา
เทลานอัรน แตลความเชพที่อของทลานในพระเจข้าไดข้เลพที่องลพอไปทรุกแหลงหน” ในเมพองเธสะโลนกกามภีธรรม
ศาลาแหลงหนถึที่งของพวกยกว อยลางไรกกตาม เนพที่องจากมภีธรรมศาลาเพภียงแหลงเดภียวในเมพองใหญลนภีร  มอัน
จถึงอาจบลงบอกวลามภีประชากรยกวไมลเยอะทภีที่นอัที่น นอกจากนภีร  มอันจะเรกที่มปรากฏชอัดเจนวลาในครกสตจอักร
ทภีที่จะมภีขถึรนทภีที่นอัที่น ผทูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกจะมภีจทานวนเยอะกวลา ยกที่งขลาวประเสรกฐเดกนทางไปทางทกศ
ตะวอันตกมากเทลาไร ครกสตจอักรกกยกที่งมภีลอักษณะเปกนแบบคนตลางชาตกมากขถึรนเทลานอัรน

กจ 17:2 เปาโลจถึงเขข้าไปรต่วมกลับพวกเขาตามอยต่างเคย และทต่านไดข้อข้างขข้อความใน
พระคลัมภฟีรค์โตข้ตอบกลับเขาทลันั้งสามวลันสะบาโต ในฐานะเปกนยกวคนดอังทภีที่มาเยพอน เปาโลจถึงเขข้าไปใน
ธรรมศาลาเปกนเวลาสามวอันสะบาโต (นอัที่นคพอ สามสอัปดาหร) และ “ไดข้อข้างขข้อความในพระคอัมภภีรร
โตข้ตอบกอับเขา” ใหข้เราสอังเกตวลามอันเปกน “ตามอยลางเคย” (นอัที่นคพอ ธรรมเนภียมของเขา) ทภีที่จะเสาะหา
ธรรมศาลา ทภีที่นอั ที่นเขาไดข้พบกอับผทูข้คนทภีที่ครุข้นเคยกอับพระคอัมภภีรรเดกมรวมถถึงพวกคนตลางชาตกทภีที่เกรงกลอัว



พระเจข้า ในการททาเชลนนอัรน เขากกททาตามคทาสอัที่งของตนทภีที่วลาตข้องนทาขลาวประเสรกฐไปยอังพวกยกวกลอน 
(โรม 1:16) เขายอังไดข้พบกอับผทูข้คนทภีที่แสวงหาพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครอยทูลแลข้วดข้วย คทาทภีที่แปลวลา โตข้ตอบ
(ดกิอาเละกอไม) มภีความหมายวลา มรุลงไปทภีที่ความคกดของคนๆหนถึที่ง มอันสพที่อถถึงการสอนในความหมาย
ทภีที่เปกนการกระตรุข้นสมองใหข้คกด

กจ 17:3 และไขขข้อความชฟีนั้แจงใหข้เหล็นวต่าจทาเปล็นทฟีรื่พระครวิสตค์ตข้องทนทสกขค์ทรมาน 
แลข้วทรงคสืนพระชนมค์และกลต่าวตต่อไปวต่า "พระเยซซองคค์นฟีนั้ทฟีรื่เราประกาศแกต่ทต่านทลันั้งหลายคสือพระ
ครวิสตค์" วลภีทภีที่พทูดถถึง “ไขขข้อความชภีรแจง” อาจหมายถถึงพระคอัมภภีรรทภีที่ถทูกพทูดถถึงไปเมพที่อสอักครทูล  มอันอาจ
หมายถถึงการทภีที่เปาโลพยายามทภีที่จะเปกิดใจและความคกดของพวกเขาออกเพพที่อรอับความจรกงเรพที่องพระ
ครกสตร คทาเดภียวกอันนภีร  (ดกิอานอยโก) ถทูกใชข้โดยลทูกาในหนอังสพอขลาวประเสรกฐของเขาทภีที่ 24:45 เพพที่อสพที่อ
ถถึงการทภีที่พระเยซทูทรงเปกดความเขข้าใจของพวกสาวก คทาทภีที่แปลวลา ชฟีนั้แจง (พาราทกิเธมกิ) มภีความหมาย
วลา 'นทาเสนอ' หรพอ 'อธกบาย'

ประเดกนของเขากกคพอวลามอันจสาเปป็นทภีที่พระเมสสกยาหร “ตข้องทนทรุกขรทรมาน แลข้วทรงคพน
พระชนมร” ความคกดเรพที่องพระเมสสกยาหรผทูข้ทรงทนทรุกขรทรมานดอังทภีที่ถทูกเสนอในอกสยาหร 53 ททาใหข้
แมข้แตลพวกยกวทภีที่มภีใจศรอัทธาถถึงกอับสอับสนและงรุนงง พวกเขาเชพที่อเรพที่องพระเมสสกยาหรผทูข้ทรงฤทธกธ ทภีที่จะ
นทาอกสราเอลสทูลความเปกนใหญลระดอับโลก ออันทภีที่จรกงแลข้วพระเมสสกยาหรจะทรงททาอยลางนอัรนจรกงๆเมพที่อ
ถถึงทภีที่สรุดแลข้ว อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่พวกเขามองขข้ามไปและไมลเขข้าใจกกคพอวลาพระองครจะตข้องทนทรุกขร
ทรมาน สกรนพระชนมร และฟพร นคพนพระชนมรเสภียกลอน ขณะทภีที่เปาโลทรงใชข้เวลาในธรรมศาลานอัรนทภีที่
เมพองเธสะโลนกกา ใจความสทาคอัญของคทาเทศนาของเขากกคพอสกที่งนภีร  พระคอัมภภีรรไดข้กลลาวลลวงหนข้าไวข้
แลข้วจรกงๆวลาพระเมสสกยาหรจะทรงทนทรุกขรทรมาน สกรนพระชนมร และฟพร นคพนพระชนมร “พระเยซทู
องครนภีรทภีที่เราประกาศแกลทลานทอัรงหลายคพอพระครกสตร” คทากรภีกทภีที่ใชข้เรภียก พระครวิสตค์ (ครกิสตอส) คพอ
คทาทภีที่เทภียบเทลากอับคทาฮภีบรทู เมสสกิยาหร์ ประเดกนทอัรงหมดของการรอับใชข้ในตอนแรกของเปาโลในธรรม
ศาลาทภีที่เมพองเธสะโลนกกากกคพอวลา พระเยซทูชาวนาซาเรกธ “พระเยซทูองครนภีร ” ทรงเปกนพระเมสสกยาหร
หรพอพระครกสตรทภีที่มภีคทาพยากรณรลลวงหนข้าไวข้มานานแลข้วของพวกเขา

กจ 17:4 บางคนในพวกเขากล็เชสืรื่อ และสมลัครเขข้าเปล็นพรรคพวกกลับเปาโลและสวิลาส 
คทาทภีที่แปลวลา เชสืรื่อ ตรงนภีร  (เพะอกิโธ) ไมลใชลคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลวลา 'เชพที่อ' แตลมอันมภีความหมายวลา 'ถทูกโนข้ม
นข้าว' (ถทูกผอันในรทูปประธานถทูกกระททา) ยกวบางคน 'ถทูกโนข้มนข้าว'  อยลางไรกกตาม ในทางกลอับกอัน 
รวมทลันั้งชาวกรฟีกเปล็นจทานวนมากทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้าและสสภาพสตรฟีทฟีรื่เปล็นคนสทาคลัญๆกล็ไมต่นข้อย วลภีทภีที่



พทูดถถึง ชาวกรฟีก...ทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า (เสะบอเมะนอน เฮป็ลเลนอน) ซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา
'พวกกรภีกทภีที่นมอัสการ' กกหมายถถึงชนชาตกกรภีก (นภีที่เปกนแผลนดกนใหญลของประเทศกรภีซ) ผทูข้ซถึที่งก ทาลอัง
แสวงหาพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครอยทูลแลข้วผลานทางธรรมศาลาของพวกยกว มภีระบรุไวข้วลาทอัรงผทูข้ชายและ 
“สรุภาพสตรภีทภีที่เปกนคนสทาคอัญ” จทานวนไมลนข้อยกกถทูกโนข้มนข้าวเชลนกอัน การเอลยถถึง “สรุภาพสตรภีทภีที่เปกน
คนสทาคอัญ” (ตรงตอัวคพอ 'พวกผทูข้หญกงคนแรกๆ') นลาจะหมายถถึงพวกผทูข้หญกงทภีที่มภีอกทธกพลในชรุมชนนอัรน 
และในธรรมศาลานอัรนอยลางแนลนอน มภีความเหกนอภีกสองประการตามมา (1) เหกนไดข้ชอัดวลาแรง
กดดอันจากพวกรอับบภีทภีที่ไมลไดข้ถทูกโนข้มนข้าวกกคอยขอัดขวางมกใหข้ยกวหอันมารอับเชพที่อพระครกสตรเพกที่มมากขถึรน
(2) เหกนไดข้ชอัดวลานกวเคลภียสและตอัวอลอนของครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกาคพอคนตลางชาตก เปาโลบลง
บอกเรพที่องนภีร ไวข้ใน 1 เธสะโลนกกา 1:9 ตรงทภีที่วลาพวกเขาไดข้หอันจากรทูปเคารพมาหาพระเจข้าและใน 
2:14 เมพที่อเขาพทูดถถึงพวกสมาชกกของครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นซถึที่งเปกนคนละพวกกอับพวกยกว พวกเขาจถึงสมอัคร
เขข้าเปกนพรรคพวกกอับเปาโล

กจ 17:5 แตต่พวกยวิวทฟีรื่ไมต่เชสืรื่อกล็อวิจฉา ไปคบควิดกลับคนพาลตามตลาดรวบรวมกลันมา
เปล็นอลันมาก กต่อการจลาจลในบข้านเมสือง เขข้าบสกบข้านของยาโสน ตลันั้งใจจะพาทต่านทลันั้งสองออกมาใหข้
คนทลันั้งปวง

เราไมลทราบวลาเปาโลอยทูลในเมพองเธสะโลนกกานานเทลาไรกอันแนล การรอับใชข้ในตอนแรกของ
เขาในธรรมศาลาทภีที่นอั ที่นกกนเวลาประมาณสามสอัปดาหร อยลางไรกกตาม ดทูเหมพอนวลาจากความเหกนของ
เขาในจดหมายฝากสองฉบอับทภีที่เขาเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกา การรอับใชข้ของเขาทภีที่นอั ที่น
กกนเวลานานกวลานอัรน คนตลางชาตกทภีที่ตกดสนกทกอับธรรมศาลาไมลเพภียงกลอับใจเชพที่อพระครกสตรเทลานอัรน แตล
1 เธสะโลนกกา 1:9 ดทูเหมพอนจะบลงบอกวลาพวกกรภีกทภีที่ถพอผภีและไมลนอับถพอศาสนายกวอภีกหลายคนกก
กลอับใจรอับเชพที่อเชลนกอัน ไมลวลาในกรณภีใด ดทูเหมพอนเวลาจะผลานไปสอักระยะหนถึที่งระหวลางขข้อ 4 และ
ขข้อ 5

การรอับใชข้ของเปาโลจถึงนทาวกญญาณพวกยกวบางคนและคนตลางชาตกทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้าอภีก
หลายคน รวมถถึงพวกคนไหวข้รทูปเคารพในชรุมชนนอัรนดข้วย ดอังนอัรน พวกผทูข้นทายกวทภีที่ไมลเชพที่อ (พวกรอับบภี) 
จถึง “อกจฉา” คทาทภีที่แปลวลา อวิจฉา (เซลอโอ) กกมภีความหมายวลา 'หถึงหวง' ดข้วย ถถึงแมข้วลานภีที่ไมลใชลแรง
จทูงใจเดภียวทภีที่ททาใหข้พวกยกวตลอตข้านการรอับใชข้ของเปาโล แตลมอันกกเปกนปอัจจอัยหนถึที่งตรงนภีรอยลางแนลนอน 
พวกเขาไมลเพภียงไมลเหกนดข้วยกอับเปาโลในเรพที่องทางศาสนศาสตรรเทลานอัรน แตลเพราะใจทภีที่แขกงกระดข้าง
ของพวกเขาๆยอังอกจฉาดข้วยทภีที่เปาโลสามารถดถึงคนใหข้มาตกดตามไดข้มากขนาดนอัรน พวกนอักศาสนา



สายหลอักทอัรงในสมอัยนอัรนและจนถถึงทรุกวอันนภีรมอักมภีใจอกจฉาคนเหลลานอัรนทภีที่พยายามเกกนหนข้าพวกเขา
โดยแคลออกไปนทาวกญญาณผทูข้คนมาถถึงพระครกสตร

พวกเขาจถึง “ไปคบคกดกอับคนพาลตามตลาดรวบรวมกอันมาเปกนออันมาก” คทาทภีที่แปลวลา ตาม
ตลาด (อากอไรออส) เปกนคทาทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้ มอันมาจากคทาวลา อากอรา ซถึที่งเปกนคทากรภีกทภีที่มภีความ
หมายวลาตลาด ตลอมามอันเปลภีที่ยนมามภีความหมายวลา 'ใจกลางเมพอง' คนเหลลานอัรนทภีที่แกรลวอยทูลทภีที่นอัที่นโดย
ไมลมภีงานททาเหมพอนกอับพวกคนจรจอัดกกถทูกเรภียกวลา 'อากอไรออส' พวกเขากกเปรภียบไดข้กอับพวกคนไรข้
บข้านหรพอพวกคนจรจอัดตามทข้องถนนในปอัจจรุบอัน ความยากลทาบากของพวกเขาไมลไดข้เกกดจากภาวะ
เศรษฐกกจตกตทที่า แตลเกกดจากเหลข้า ยาเสพตกด และความเสพที่อมทรามในรทูปแบบอพที่นๆ

นอกจากนภีรพระคอัมภภีรรฉบอับคกงเจมสรยอังบรรยายถถึงคนพวกนภีรวลาเปกนคนพาลดข้วย คทาทภีที่แปล
เชลนนอัรน (พอเนรอส) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลวลา 'ชอั ที่ว' หรพอ 'ชอั ที่วรข้าย' วลภี “ไปคบคกดกอับ” กกสพที่อวลาพวก
รอับบภีอาจจลายเงกนใหข้กอับพวกขภีร เมาเหลลานภีร เพพที่อยรุยงใหข้เกกดการจลาจลมากขถึรนไปอภีก นอัที่นกกเปกนสกที่งทภีที่เกกด
ขถึรนจรกงๆ พวกเขายรุยงใหข้เกกดความวรุลนวายขถึรนในเมพอง จากนอัรนพวกเขากกเดกนไปตามทข้องถนน
เหมพอนเปกนฝทูงมกอบหรพออาจเปกน 'การเดกนขบวนประทข้วง' และไปทภีที่บข้านของยาโสนเพพที่อตามหา
เปาโลและสกลาสดข้วย เราไมลทราบอะไรมากนอักเกภีที่ยวกอับยาโสนนอกเสภียจากวลาเขาไดข้ใหข้ทภีที่พอักแกล
เปาโล เขาจถึงเปกนผทูข้เชพที่อคนหนถึที่งอยลางเหกนไดข้ชอัด ตลอมาเปาโลจะกลลาวถถึงยาโสนในโรม 16:21 ใน
ฐานะเปกนญาตกคนหนถึที่งของเขา เราไมลทราบวลานอัที่นเปกนยาโสนคนเดภียวกอันกอับตรงนภีรหรพอไมล

กจ 17:6-9 ครลันั้นไมต่พบจถึงฉสดลากยาโสนกลับพวกพฟีรื่นข้องบางคนไปหาเจข้าหนข้าทฟีรื่ผซข้ครอง
เมสืองรข้องวต่า "คนเหลต่านลันั้นทฟีรื่เปล็นพวกควทรื่าแผต่นดวินไดข้มาทฟีรื่นฟีรื่ดข้วย 7 ยาโสนรลับรองเขาไวข้ และบรรดา
คนเหลต่านฟีนั้ไดข้กระททาผวิดคทาสลัรื่งของซฟีซารค์ โดยเขาสอนวต่ามฟีกษลัตรวิยค์อฟีกองคค์หนถึรื่งคสือพระเยซซ" 8 เมสืรื่อ
ประชาชนและเจข้าหนข้าทฟีรื่ผซข้ครองเมสืองไดข้ยวินดลังนลันั้นกล็รข้อนใจ 9 จถึงเรฟียกประกลันตลัวยาโสนกลับคนอสืรื่นๆ
แลข้วกล็ปลต่อยไป

พอฝทูงมกอบซถึที่งถทูกยรุยงโดยพวกรอับบภีขภีรอกจฉาและทภีที่ไมลเชพที่อหาตอัวเปาโลไมลเจอ พวกเขาจถึงฉคุด
ลากยาโสนไปอยทูลตลอหนข้าพวกผทูข้มภีอทานาจทางการเมพอง (เจข้าหนข้าทฟีรื่ผซข้ครองเมสือง แปลจากคทาวลา พอลกิ
ทารเคส) คทาทภีที่แปลวลา รข้อง (บออาโอ) มภีความหมายวลา 'ตะโกน' เหมพอนทภีที่ฝทูงมกอบชอบททา คทากลลาว
หาของพวกเขาทภีที่ปรอักปรทาเปาโลและสกลาสขณะทภีที่ทลานทอัรงสองไมลอยทูลกกคพอวลา “คนเหลลานอัรนทภีที่เปกน
พวกควทที่าแผลนดกนไดข้มาทภีที่นภีที่ดข้วย” คทาทภีที่แปลวลา แผต่นดวิน ตรงนภีร  (ออยคอวเมะเน) มภีความหมายตรงตอัว



วลา 'แผลนดกนโลกทภีที่มภีคนอาศอัยอยทูล' แตลในทางปฏกบอัตกแลข้วมอันกกหมายถถึงจอักรวรรดกโรม มอันจถึงสพที่อความ
หมายทางการเมพองดข้วย

ขลาวเรพที่องพลอังแหลงความเชพที่อของครกสเตภียนไดข้แพรลสะพอัดไปทอั ที่วโลกของโรมสลวนหนถึที่งกก
เพราะพวกยกวทภีที่คกดไมลซพที่อ ณ ชลวงเวลานภีร เองจอักรพรรดกโรม คพอ คลาวดกออัส ไดข้ขอับไลลพวกยกวทอัรงหมด
ใหข้ออกไปจากโรม โดยกลลาวหาพวกเขาวลามภีแผนทภีที่จะลข้มลข้างรอัฐบาล นภีที่อาจสพที่อวลาพวกผทูข้นทาของ
มกอบกทาลอังบอกเปกนนอัยวลาเปาโลและสกลาสซถึที่งเปกนยกวอาจมภีสลวนในการกลอการกบฏดอังกลลาวดข้วย

พวกเขายอังกรุขข้อหาปลอมๆขถึรนมาดข้วยโดยพทูดบกดเบพอนสกที่งทภีที่เปาโลไดข้สอนไปแลข้ว แกลนแทข้
ของแนวคกดเรพที่องพระเมสสกยาหรของพวกยกวหรพอพระครกสตรกกคพอ กษอัตรกยรผทูข้ทรงเปกนพระเจข้า 
แนลนอนทภีที่วลาอาณาจอักรของพระเยซทูในยรุคสมอัยนภีร เปกนอาณาจอักรฝลายวกญญาณ อาณาจอักรทภีที่จะมาถถึง
ในทภีที่สรุดของพระองครจะเปกนอาณาจอักรจรกงๆและมภีลอักษณะทางการเมพองหลอังจากพระองครเสดกจ
กลอับมา เราไมลทราบวลาขข้อกลลาวหาเหลลานภีรถทูกตะโกนออกมาจากปากของพวกรอับบภีหรพอพวกผทูข้นทา
คนอพที่นๆในมกอบ อยลางไรกกตาม แนวคกดทภีที่วลาพระเยซทูทรงเปกนกษอัตรกยรกกสพที่อความหมายเชกงกบฏอยลาง
รข้ายแรงในความคกดของพวกเจข้าหนข้าทภีที่ทางการเมพอง ดอังนอัรนพวกเขาจถึงรท้อนใจ ถถึงแมข้วลามกอบนทา
เสนอหลอักฐานไดข้เพภียงเลกกนข้อย แตลพวกเจข้าหนข้าทภีที่กกไมลอาจถพอวลาคทากลลาวหานภีร เปกนเรพที่องเลกกๆไดข้เลย
เพราะพวกเขากลอัววลาจะถทูกกลลาวหาวลารลวมสมคบคกดดข้วย

พวกเขาจถึงเรภียกประกอันตอัว (อาจเปกนพอันธบอัตรแบบหนถึที่ง) จากยาโสนและพภีที่นข้องคนอพที่นๆ
เพพที่อรอับรองวลาเปาโลและสกลาสจะออกไปจากเมพองนภีร และททาใหข้พวกเขาไมลตข้องเจอกอับเหตรุจลาจล 
จากนอัรน คนเหลลานอัรนกกปลลอยตอัวพวกเขาไป

กจ 17:10 พอคทรื่าลงพวกพฟีรื่นข้องจถึงสต่งเปาโลกลับสวิลาสไปยลังเมสืองเบโรอา ครลันั้นถถึงแลข้ว
ทต่านจถึงเขข้าไปในธรรมศาลาของพวกยวิว ความรรุนแรงของสถานการณรนภีร ถทูกบลงบอกในการทภีที่ “พวก
พภีที่นข้องจถึงสลงเปาโลกอับสกลาสไปยอังเมพองเบโรอา” เหกนไดข้ชอัดวลากลอนหนข้านภีรพวกเขาไปซลอนตอัวอยทูล 
พวกพภีที่นข้องคกดวลาสถานการณรเรกที่มบานปลายจนพวกเขาหนรุนใจเปาโลและพวกของเขาใหข้ออกไป
จากเมพองในตอนกลางคพน โดยอาจออกไปสลงพวกเขาดข้วย การรอับใชข้ของเปาโลในเมพองเธสะโลนก
กาสกรนสรุดลงแลข้ว แตลมอันกกเกกดผลมาก ครกสตจอักรพระคอัมภภีรรใหมลไดข้ถทูกตอัรงขถึรนแลข้ว จดหมายฝากสอง
ฉบอับของเขาซถึที่งอาจถทูกเขภียนขถึรนในอภีกหข้าปภีตลอมากกเผยใหข้เหกนถถึงครกสตจอักรหนถึที่งทภีที่มภีระเบภียบดภีแลข้ว
ซถึที่งมภีความสอับสนในทางหลอักคทาสอนเพภียงเรพที่องเดภียวคพอ เรพที่องอวสานกาล จดหมายฝากฉบอับแรก
ของเปาโลทภีที่เขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกาดทูเหมพอนจะบลงบอกวลาพวกเขาเจอกอับการตลอ



ตข้านอยลางหนอักหลอังจากทภีที่เขาจากไป กระนอัรน ครกสตจอักรกกดทูเหมพอนจะเตกบโตและเจรกญขถึรน ตลอมา
เมพที่อเปาโลจะเดกนทางไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม อารกสทารคอัสและเสครุนดอัสซถึที่งเปกนคนจากครกสตจอักรทภีที่
เมพองเธสะโลนกกากกรลวมเดกนทางไปกอับเขาดข้วย (กกจการ 20:4)

เมพองเบโรอาเปกนเมพองทภีที่มภีขนาดเลกกกวลาโดยอยทูลลงไปตามชายฝอัที่งประมาณหข้าสกบไมลร 
เปาโลไมลเสภียเวลาเลยในการหาธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่นและเขข้าไปในนอัรน (อาจเปกนไดข้วลาเขากลอัว
วลาขลาวเรพที่องการรอับใชข้ของเขาจะแพรลสะพอัดไปและนทาการตลอตข้านจากพวกยกวทภีที่อยทูลในทภีที่อพที่นมาอภีก 
ซถึที่งกกเกกดขถึรนตามนอัรนจรกงๆ ดอังนอัรน เขาจถึงรภีบทภีที่จะเรกที่มการรอับใชข้ของตนในเมพองเบโรอา)

กจ 17:11 ชาวยกวในเมพองเบโรอา (และอาจเปกนพวกคนตลางชาตกทภีที่มภีใจแสวงหาดข้วย 
ถถึงแมข้ไมลมภีระบรุไวข้เจาะจงกกตาม) สสภาพกวต่าชาวเมสืองเธสะโลนวิกา ดข้วยเขาไดข้รลับพระวจนะดข้วย
ความเตล็มใจ และคข้นดซพระคลัมภฟีรค์ทสกวลัน หวลังจะรซข้วต่า ขข้อความเหลต่านลันั้นจะจรวิงดลังกลต่าวหรสือไมต่ ลทูกา
บอันทถึกเหตรุผลสองประการวลาเพราะเหตรุใดคนเหลลานอัรนในธรรมศาลาทภีที่เมพองเบโรอาจถึงสรุภาพกวลา 
(คทาวลา สสภาพ (เอะอทูเกะเนส) มภีความหมายวลา อยทูลในระดอับทางสอังคมทภีที่สทูงกวลาเหมพอนอยลางขรุนนาง 
ตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาการประยรุกตรใชข้เปกนแบบฝลายวกญญาณ พวกเขาอยทู ลในระดอับทภีที่สทูงกวลาในเรพที่องฝลาย
วกญญาณ เหตรุผลจะปรากฏชอัดเจนในไมลชข้า พวกเขาครุข้นเคยกอับการศถึกษาพระคอัมภภีรรดข้วยตอัวเอง นภีที่ไมล
เพภียงยกระดอับความเขข้าใจเทลานอัรน แตลรวมถถึงอรุปนกสอัยฝลายวกญญาณดข้วยเสมอ)

ประการแรก ชาวเมพองเบโรอายอมรอับพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปาโลประกาศ “ดข้วยความ
เตกมใจ” คทาทภีที่แปลวลา ดข้วยความเตล็มใจ (พรอธทูเมภีย) สพที่อถถึง ‘ความกระตพอรพอรข้น’ หรพอ ‘ความยกนยอม
พรข้อมใจ’ คนเหลลานภีร ยอมรอับพระวจนะของพระเจข้าอยลางเตกมใจและกระตพอรพอรข้น ใจทภีที่เปกดรอับตลอ
พระวจนะเชลนนอัรนกกเปกนดกนออันอรุดมสมบทูรณรทภีที่พรข้อมสทาหรอับการททางานของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
และการเตกบโตของเมลกดพอันธรุรแหลงขลาวประเสรกฐ มอันเปรภียบไดข้ก อับ “ดกนดภี” ทภีที่พระเยซทูตรอัสถถึงในคทา
อรุปมาเรพที่องผทูข้หวลานพพชในมอัทธกว 13:20, 23 การศถึกษาพระคอัมภภีรรกลอนหนข้านภีรของพวกเขาจถึงไดข้ตระ
เตรภียมใจของพวกเขาไวข้แลข้ว

ประการทภีนึ่สอง ชาวเมพองเบโรอา “คข้นดทูพระคอัมภภีรรทรุกวอัน หวอังจะรทูข้ว ลา ขข้อความเหลลานอัรนจะ
จรกงดอังกลลาวหรพอไมล” พวกเขาไมลเพภียงตอัรงใจฟอังขข้อความเกภีที่ยวกอับพระครกสตรทภีที่เปาโลกลลาวเทลานอัรน 
แตลพวกเขายอัง “คข้นดทูพระคอัมภภีรรทรุกวอัน” ดข้วย คทาทภีที่แปลวลา คข้นดซ (อานาครกิโน) มภีความหมายวลาตรวจ
สอบหรพอสพบสาวราวเรพที่อง รากฐานแหลงความเชพที่อของพวกเขาจะตข้องเปกนพระวจนะของพระเจข้า 



ถถึงแมข้พวกเขามภีใจเชพที่อสกที่งทภีที่เปาโลกลลาวแลข้ว แตลพวกเขากกตรวจสอบวลามอันจรกงหรพอไมลโดยใชข้พระ
วจนะของพระเจข้า พวกเขาสรุภาพฝลายวกญญาณจรกงๆ

กจ 17:12 เหตสฉะนลันั้น มฟีหลายคนในพวกเขาไดข้เชสืรื่อถสือ กลับสตรฟีผซข้มฟีศลักดวิธิ์ชาตวิกรฟีก ทลันั้ง
ผซข้ชายไมต่นข้อย ไมลนลาแปลกใจเลยวลา “หลายคนในพวกเขาไดข้เชพที่อถพอ” รวมถถึงสตรภีทภีที่ศอักดกธ ชาตกกรภีก
และผทูข้ชายหลายคนดข้วย ไมลเพภียงพวกยกวเทลานอัรนทภีที่ถทูกนทามาถถึงพระครกสตรในธรรมศาลาทภีที่เมพองเบโร
อา แตลชาวกรภีกทภีที่เปกนใหญลเปกนโตจากชรุมชนนอัรนกกรอับเชพที่อดข้วย

กจ 17:13-14 แตต่เมสืรื่อพวกยวิวทฟีรื่อยซต่ในเมสืองเธสะโลนวิกาทราบวต่า เปาโลไดข้กลต่าวสลัรื่งสอน
พระวจนะของพระเจข้าในเมสืองเบโรอาเหมสือนกลัน เขากล็มายสยงประชาชนทฟีรื่นลัรื่นดข้วย 14 ขณะนลันั้น
พวกพฟีรื่นข้องจถึงสต่งเปาโลออกไปตามทางทฟีรื่จะไปทะเล แตต่สวิลาสกลับทวิโมธฟียลังอยซต่ทฟีรื่นลัรื่น

นลาเสภียดายทภีที่วลาขลาวเรพที่องการรอับใชข้ของเปาโลไดข้ลพอไปถถึงทภีที่เมพองเธสะโลนกกาและชรุมชนยกว
และคนเหลลานอัรนกกมภีปฏกกกรกยาโตข้ตอบทอันทภี พวกสายลอับของยกวไดข้เดกนทางไปยอังเมพองเบโรอาและ
กลอความวรุลนวายเหมพอนทภีที่พวกเขาไดข้กระททาในเมพองเธสะโลนกกา พวกพภีที่นข้องทภีที่เมพองเบโรอาจถึงสลง
เปาโลออกไปทอันทภี มภีการสพที่อถถึงการทภีที่พวกเขาใชข้อรุบายในการททาเหมพอนวลาเปาโลเดกนทางจากไป
ทางทะเล ไมลมภีระบรุไวข้วลาเปาโลเดกนทางตลอไปยอังกรรุงเอเธนสรอยลางไร ไมลวลาในกรณภีใด เขากกแอบ
หนภีพวกศอัตรทูไปไดข้ และดข้วยการจอัดเตรภียมของพระเจข้าอยลางแนลนอน ขณะเดภียวกอันสกลาสและทกโมธภี
กกยอังอยทูลตลอในเมพองเบโรอา เหกนไดข้ชอัดวลาพวกปฏกปอักษรทภีที่เปกนยกวพอใจแลข้วกอับการทภีที่พวกเขาสามารถ
ขอับไลลเปาโลออกไปไดข้และไมลสนใจเพพที่อนรลวมงานของเขา พวกเขาคงอยทูลตลอเพพที่อชทูก ทาลอังครกสตจอักร
ใหมลทภีที่นอัที่น

ตลอมาในกกจการ 20:4 ลทูกาบอันทถึกวลาโสปาเทอรรชาวเมพองเบโรอากกจะเดกนทางรลวมกอับเปาโล
ไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมดข้วย อยลางไรกกตาม ไมลมภีบอันทถึกเกภีที่ยวกอับครกสตจอักรทภีที่เมพองเบโรอาอภีกเลยใน
พระคอัมภภีรรใหมล เพราะมภีพพรนฐานฝลายวกญญาณดอังทภีที่ไดข้กลลาวไปแลข้ว ครกสตจอักรนภีรจถึงดทารงอยทูลตลอไป
อยลางไมลตข้องสงสอัย ในจดหมายฝากหลายฉบอับของเปาโล เขามอักจะเขภียนเพพที่อจอัดการก อับปอัญหา
หนถึที่งๆในครกสตจอักรหนถึที่งๆ โดยเฉพาะปอัญหาในเรพที่องหลอักคทาสอน กลลาวไดข้วลาครกสตจอักรทภีที่เมพองเบ
โรอามภีพพรนฐานฝลายวกญญาณทภีที่ดภีมากๆเสภียจนเปาโลไมลจทาเปกนตข้องเขภียนหาพวกเขาเลย (อยลางนข้อยกก
ไมลใชลภายใตข้การดลใจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ในการจอัดการกอับปอัญหาตลางๆทภีที่นอัที่น)



กจ 17:15 คนทฟีรื่ไปสต่งเปาโลนลันั้นไดข้ไปสต่งทต่านถถึงกรสงเอเธนสค์ และเมสืรื่อไดข้รลับคทาสลัรื่งของ
ทต่านใหข้บอกสวิลาสกลับทวิโมธฟีใหข้รฟีบไปหาทต่านแลข้วเขากล็จากไป คนเหลลานอัรนจากเมพองเบโรอาทภีที่เดกน
ทางไปสลงเปาโลกกพาเขาไปถถึงกรรุงเอเธนสรซถึที่งอยทูลในแควข้นอาคายา ซถึที่งแตกตลางจากแควข้นมาซกโด
เนภียทภีที่เขาไดข้เจอการตลอตข้านมากเหลพอเกกน พวกเขาอาจพาเขาไปยอังอภีกแควข้นหนถึที่งเพพที่อทภีที่วลาพวกศอัตรทู
ของเขาจะไดข้ไมลตามไปรอังควานเขาอภีก

ถถึงแมข้วลากรรุงเอเธนสรไมลใชลศทูนยรกลางทางการเมพองของแควข้นนภีร  แตลมอันกกเปกนศทูนยรกลางทาง
วอัฒนธรรม การศถึกษา และทางปรอัชญา เปกนเมพองแหลงชนชอัรนสทูงทภีที่มภีแนวคกดเปกดกวข้างและนอับถพอ   
รทูปเคารพ และเปกนเมพองแหลงมหาวกทยาลอัย ศกลปะ ฝทูงชนทภีที่มาพบปะสอังสรรคร และเปกนฐานทาง
ประวอัตกศาสตรรของพวกนอักปรอัชญากรภีกทภีที่มภีชพที่อเสภียงในอดภีต กรรุงเอเธนสรเปกนเมพองแหลงโสเครตกส 
เพลโต อรกสโตเตกล ดภีมอสเธเนส ยทูรกพกเดส และนอักปรอัชญาชพที่อก ข้องอพที่นๆ มอันเปกนเมพองแหลงอะโคร
โปลกส วกหารพาธภีนอน และเนกนเขาอาเรโอ มอันเปกนเมพองทางวกชาการ วอัฒนธรรม และชนชอัรนสทูง
แหลงจอักรวรรดกโรม และมอันกกนอับถพอรทูปเคารพถถึงทภีที่สรุดดข้วย

พอไปถถึงทภีที่นอั ที่นเปาโลกกสลงคสาสอันึ่งไปพรข้อมกอับคนเหลลานอัรนทภีที่มาสลงเขาเมพที่อพวกเขากลอับไปทภีที่
เมพองเบโรอาโดยใหข้สกลาสกอับทกโมธภี “ใหข้รภีบไปหาทลาน” มภีความเหกนเพกที่มเตกมเกภีที่ยวกอับการมาถถึงของ
สกลาสและทกโมธภีใน 1 เธสะโลนกกา 3:1, 6; กกจการ 18:5 และ 2 โครกนธร 11:8

กจ 17:16 เมสืรื่อเปาโลกทาลลังคอยสวิลาสกลับทวิโมธฟีอยซต่ในกรสงเอเธนสค์นลันั้น ทต่านมฟีความเดสือด
รข้อนวสต่นวายใจเพราะไดข้เหล็นรซปเคารพเตล็มไปทลันั้งเมสือง ขณะทภีที่เปาโลรอพวกเขาอยทูล “ทลานมภีความ
เดพอดรข้อนวรุลนวายใจเพราะไดข้เหกนรทูปเคารพเตกมไปทอัรงเมพอง” ความหมายของคทาทภีที่แปลวลา เดสือดรข้อน
วสต่นวาย (พาโรซทูเนะโต) มภีความหมายวลาถทูกยอั ที่วเยข้า มภีคทากลลาวไวข้วลาจะหา ‘เทพเจข้า’ สอักองครในกรรุง
เอเธนสรกกงลายกวลาการหาคนๆหนถึที่ง ขณะทภีที่เปาโลเดกนไปตามนครใหญลแหลงนภีร  โดยเหกนสกที่งตลางๆ เขา
กกอดสอังเกตไมลไดข้ถถึงการนอับถพอรทูปเคารพแบบไมลรทูข้จอักจบสกรน มภีคนประมาณการไวข้วลามภีรทูปเคารพใน
ทภีที่สาธารณะมากกวลา 30,000 องครในกรรุงเอเธนสรและอภีกนอับไมลถข้วนตามบข้านคน

ชาวกรภีกเชพที่อวลา ‘พวกเทพเจข้า’ นอัรนมภีขภีดจทากอัดและอยทูลประจทาพพรนทภีที่ตลางๆ ดอังนอัรน จถึงมภีรทูปปอัร นน
เพพที่อบลงบอกถถึงลอักษณะของเทพเจข้าตลางๆ โดยผทูข้คนหวอังวลาจะไดข้รอับการอวยพรจากเทพเจข้าเหลลานภีร  
รทูปปอัร นเหลลานภีรมอักมภีลอักษณะสวยงามและเปกนผลงานศกลปะในตอัวมอันเอง เปกนเรพที่องนลาประหลาดทภีที่
สมอัยนภีรพวกชาวโลกทภีที่ชพที่นชอบ ‘ศกลปะ’ มอักเปกนพวกนอับถพอรทูปเคารพอยลางทภีที่สรุด นอกจากนภีร  ‘ศกลปะ’



ของรทูปปอัร นเหลลานภีรมอักมภีลอักษณะกระตรุข้นทางเพศดข้วย ขณะทภีที่เปาโลเดกนไปตามเมพองทภีที่มภีชพที่อเสภียงนภีร  
หรพอกรรุงปารภีสแหลงคนยรุคโบราณ ศทูนยรกลางทางวอัฒนธรรมของโลก ความโกรธออันชอบธรรม
ของเขากกพลรุลงขถึรนในจกตวกญญาณ

กจ 17:17 เหตสฉะนลันั้น ทต่านจถึงโตข้ตอบในธรรมศาลากลับพวกยวิว และกลับคนทฟีรื่เกรงกลลัว
พระเจข้า และกลับคนทลันั้งหลายซถึรื่งมาพบทต่านทฟีรื่ตลาดทสกวลัน เปาโลจถึงโตข้ตอบ (ดกิอาเละกอไม) หรพอ
ยกเหตรุผลครุยกอับพวกยกวกลอนในธรรมศาลาทภีที่กรรุงเอเธนสร (เหกนไดข้ชอัดวลามภีประชากรยกวไมลเยอะใน
เมพองใหญลนภีร เพราะวลามภีธรรมศาลาอยทูลเพภียงแหลงเดภียวทภีที่นอัที่น) เปาโลคงใชข้เวลาในธรรมศาลาในวอันสะ
บาโต แตลจากนอัรนเขากกโตข้วาทะในชลวงทภีที่เหลพอของสอัปดาหร “กอับคนทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า และกอับคน
ทอัรงหลายซถึที่งมาพบทลานทภีที่ตลาดทรุกวอัน” คทาทภีที่แปลวลา ทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า (เสะบอไม) หมายถถึงคน
เหลลานอัรนทภีที่เปาโลไปเจอโดยบอังเอกญขณะทภีที่พวกเขาบทูชารทูปเคารพทอัรงหลายอยทูลในทภีที่สาธารณะ 
นอกจากนภีร  เขายอังแวะและเปกนพยานแกลผทูข้คนในตลาด (อากอรา) ทภีที่ยอมฟอังเขาดข้วย เหกนไดข้ชอัดวลา
เวลาทภีที่เขาใชข้ไปในกรรุงเอเธนสรเรกที่มตข้นดข้วยการเปกนพยานในทภีที่สาธารณะแกลผทูข้ใดกกตามและทรุกคนทภีที่
ยอมฟอังเขา

กจ 17:18 นลักปรลัชญาบางคนในพวกเอปฟีกซเรฟียวและในพวกสโตอวิกไดข้มาพบทต่าน บาง
คนกลต่าววต่า "คนพซดเพข้อเจข้ออยต่างนฟีนั้จะใครต่มาพซดอะไรใหข้เราฟลังอฟีกเลต่า" คนอสืรื่นกลต่าววต่า "ดซเหมสือน
เขาเปล็นคนนทาพระตต่างประเทศเขข้ามาเผยแพรต่" เพราะเปาโลไดข้ประกาศเรสืรื่องพระเยซซและเรสืรื่อง
การเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย ขลาวเรพที่องนอักเทศนรยกวทภีที่ผกดธรรมดาผทูข้นภีร ไดข้ไปถถึงหทูของพวกชนชอัรนสทูง
ทางปรอัชญาของกรรุงนภีรซถึที่งพวกเขากกตกลงกอันวลาจะไปพบเปาโล ถถึงแมข้วลามภีนอักปรอัชญาและปรอัชญา
กรภีกทภีที่โดลงดอังมากมายอยทูลในกรรุงเอเธนสร แตลนอักปรอัชญาสองกลรุลมทภีที่มภีอกทธกพลในสมอัยของเปาโลคพอ 
พวกเอปภีกทูเรภียวและพวกสโตอกก

กลลาวสอัรนๆกกคพอ พวกเอปภีกทูเรภียวสนอับสนรุนหลอักปรอัชญาเรพที่อง ‘จงสนรุกสนาน’ พวกเขา
พยายามทภีที่จะนทาเสนอพพรนฐานทางปรอัชญาของแนวคกดสรุขนกยม นอั ที่นคพอ จงกกน ดพที่ม และรพที่นเรกงเถกด 
เพราะพรรุลงนภีร เรากกจะตาย พวกเขาพยายามทภีที่จะปกดบอังวกถภีชภีวกตทภีที่หลงระเรกงก อับราคะตอัณหาดข้วย
เปลพอกนอกแหลงการนลานอับถพอในทางปรอัชญา (จนถถึงทรุกวอันนภีร  พวกชนชอัรนสทูงในแวดวงวกชาการ
และวอัฒนธรรมสมอัยใหมลตามมหาวกทยาลอัยและตามแหลลงวอัฒนธรรมตลางๆกกพยายามทภีที่จะยก
เหตรุผลเขข้าขข้างการใชข้ชภีวกตทภีที่ผกดศภีลธรรมและสรุรรุลยสรุรลายของตนโดยใชข้พพรนฐานทางปรอัชญามาอข้าง)



ในทางกลอับกอัน พวกสโตอกกกกสนอับสนรุนหลอักปรอัชญาเรพที่องการ ‘ปฏกเสธตนเอง’ พวกเขา
พยายามทภีที่จะบรรลรุถถึงพพรนฐานของชภีวกตทภีที่สทูงกวลาโดยการฝถึกวกนอัยตนเอง มภีเปข้าหมายทภีที่ชอัดเจน และ
ใชข้ระเบภียบทภีที่เครลงครอัด บางครอัร งพวกเขากกเหมพอนกอับผทูข้ประกอบวกชาชภีพในหมทูลชาวโลกทภีที่
ทะเยอทะยาน เครลงครอัด และมรุลงบรรลรุเปข้าหมายโดยยอมขข้ามหอัวคนใดหรพอสกที่งใดกกตามเพพที่อทภีที่จะขถึรน
ไปถถึงจรุดสทูงสรุด ถถึงแมข้วลาพวกนอักปรอัชญาและหลอักปรอัชญาของพวกเอปภีกทูเรภียวและพวกสโตอกกไมล
เปกนทภีที่นกยมอภีกตลอไปแลข้ว แตลพวกมอันกกยอังกลายเปกนจรกงในโลกปอัจจรุบอันของคนทภีที่ไมลเอาพระเจข้า

ในการเผชกญหนข้ากอับเปาโล บางคนในพวกชนชอัรนสทูงทภีที่มภีวอัฒนธรรมนภีรกลลาวเยข้ยหยอันวลา 
“คนพทูดเพข้อเจข้ออยลางนภีร ใครลจะมาพทูดอะไรใหข้เราฟอังอภีกเลลา” คทาทภีที่แปลวลา คนพซดเพข้อเจข้อ (สเปะรมอ
ลอกอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘คนเกกบเมลกด” มอันอาจเปรภียบไดข้ก อับคทาวลา ‘คนบข้านนอก’ ใน
ปอัจจรุบอัน ไมลวลาในกรณภีใด มอันกกเปกนคทาเรภียกทภีที่ไมลใชลคทาชมและเตกมไปดข้วยนทราเสภียงเชกงเหยภียดหยอัน
และดทูถทูกของคนชอัรนสทูง ชาวโลกไมลเคยมภีคทาพทูดดภๆี ทภีที่จะกลลาวถถึง ‘คนทภีที่ถพอตามหลอักขข้อเชพที่อเดกม’ คน
อพที่นๆกกกลลาววลาดทูเหมพอนวลาเขาจะนทา “พระตลางประเทศ” เขข้ามาเผยแพรล วลภีนภีร แปลตรงตอัวไดข้วลา 
‘พวกปภีศาจตลางประเทศ’ คทาทภีที่แปลวลา พระ (ไดมอนกิออน) ปกตกแลข้วกกแปลเปกน ‘พวกผภี’ และเปกน
สทานวนทภีที่พวกกรภีกใชข้เรภียกเหลลาเทพเจข้าของพวกเขา เราควรหมายเหตรุไวข้วลาแมข้แตลพวกคนไหวข้รทูป
เคารพกกเหกนการเชพที่อมโยงกอันระหวลางรทูปเคารพของพวกเขากอับแนวคกดเรพที่องผภีปภีศาจ พวกเขาไมลรทูข้
ตอัวเลยวลาพวกเขาคกดถทูกขนาดไหน

สกที่งทภีที่ดถึงความสนใจของพวกเขากกคพอวลา เปาโล “ไดข้ประกาศเรพที่องพระเยซทูและเรพที่องการเปกน
ขถึรนมาจากความตาย” คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (เอะวอังเกะลกิดโซ) อภีกครอัร งทภีที่มภีความหมายตรงตอัววลา 
‘ประกาศขลาวประเสรกฐ’ ถถึงแมข้วลาแนวคกดทอัรงหมดเรพที่องพระเยซทูและการฟพร นคพนพระชนมรเปกนเรพที่อง
แปลกในสายตาของพวกชนชอัรนสทูงทภีที่มภีวอัฒนธรรมและมภีการศถึกษาเหลลานภีร  แตลมอันกกบลงบอกถถึงสกที่งทภีที่
เปาโลไดข้กระททา เขาไมลไดข้พยายามทภีที่จะเขข้าไปโตข้เถภียงเรพที่องทางปรอัชญาก อับคนเหลลานอัรน เขาพยายาม
ทภีที่จะประกาศขลาวประเสรกฐแกลพวกเขาตลางหาก หรพอกลลาวอภีกนอัยหนถึที่งกกคพอ เขาพยายามทภีที่จะนทา
วกญญาณคนเหลลานอัรนมาถถึงพระครกสตร ใหข้เราสอังเกตอภีกครอัร งถถึงการทภีที่เปาโลเนข้นเรพที่องการฟพร นคพน
พระชนมรของพระครกสตร

กจ 17:19-21 เขาจถึงจลับเปาโลพาไปยลังสภาอาเรโอปากลัสแลข้วถามวต่า "เราขอรซข้ไดข้หรสือไมต่
วต่าคทาสอนอยต่างใหมต่ทฟีรื่ทต่านกลต่าวนลันั้นเปล็นอยต่างไร 20 เพราะวต่าทต่านนทาเรสืรื่องแปลกประหลาดมาถถึงหซ
ของเรา เหตสฉะนลันั้นเราอยากทราบวต่าเรสืรื่องเหลต่านฟีนั้มฟีความหมายวต่าอยต่างไร" 21 (เพราะชาวเอเธนสค์



กลับชาวตต่างประเทศซถึรื่งอาศลัยอยซต่ทฟีรื่นลัรื่น ไมต่ไดข้ใชข้เวลาวต่างในการอสืรื่นนอกจากจะกลต่าวหรสือฟลังสวิรื่ง
ใหมต่ๆ)

พวกคนนอับถพอรทูปเคารพจถึงพาเปาโลไปยอังอาเรโอปาก อัส หรพอเปกนทภีที่รทูข้จอักในชพที่อเนกนเขาอาเร
โอ มอันเปกนสถานทภีที่ในกรรุงเอเธนสรทภีที่มภีการเทศนาสอัที่งสอนเรพที่องทางวอัฒนธรรม การเมพอง การตอัดสกน
คดภีความ และปรอัชญา กลลาวในคทาพทูดสมอัยใหมล มอันกกเปรภียบไดข้กอับศทูนยรกลางของพลเมพอง พวกนอัก
วกชาการเหลลานภีร ไมลไดข้สนใจความจรกง แตลพวกปอัญญาชนทภีที่คกดลบเหลลานภีรสนใจใครลรทูข้ใน “คทาสอน
อยลางใหมล” เหมพอน 'นอักสอังคมวกทยา' ในปอัจจรุบอัน พวกเขาสนใจในหลอักคทาสอนขอัรนพพรนฐานของ
เปาโลไมลใชลเพราะพวกเขากทาลอังแสวงหาความจรกง แตลพวกเขาแคลอยากรทูข้วลาเปาโลจะกลลาวอะไร
เพพที่อจรุดประสงครดข้านวกชาการของพวกเขาเอง พวกเขาไดข้มภีโอกาสฟอังผทูท้ถสือตามหลอักขท้อเชสืนึ่อเดกิมคน
หนถึที่ง มอันจะขยายประสบการณรดข้านการศถึกษาของพวกเขาใหข้กวข้างขถึรนจรกงๆ พวกเขาเคยไดข้ยกนนอัก
เทศนรแบบนภีรมากลอนแลข้ว คราวนภีรพวกเขามภีโอกาสทภีที่จะไดข้ลอับฝภีปากกอับคนหนถึที่งจรกงๆแลข้ว พวกเขามภี
ชภีวกตอยทูลเพพที่อทภีที่จะ “กลลาวหรพอฟอังสกที่งใหมลๆ” เหมพอนกอับพวกนอักวกชาการดข้านวอัฒนธรรมในปอัจจรุบอัน 
ถถึงแมข้วลาพวกเขาเกลภียดชอังขลาวประเสรกฐเขข้าไสข้ แตลบางครอัร งพวกเขากกจะฟอังสกที่งทภีที่พวกถสือตามหลอัก
ขท้อเชสืนึ่อเดกิมเหลลานภีร เชพที่อเพพที่อตอบสนองความอยากรทูข้อยากเหกนทางเชาวนรปอัญญาของตอัวเอง พวก
ศาสตราจารยรตามมหาวกทยาลอัยทภีที่มภีทอัศนคตกเชลนนภีรมภีอยทูลเตกมไปหมด

กจ 17:22 ฝต่ายเปาโลจถึงยสืนขถึนั้นกลางเนวินเขาอาเรโอแลข้วกลต่าววต่า "ทต่านชาวกรสง
เอเธนสค์ ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าทต่านทลันั้งหลายเชสืรื่อถสือโชคลางเกวินไปในทสกเรสืรื่อง เปาโลซถึที่งอยทูลบนเนกนเขาอาเร
โอ (คทาเดภียวกอับคทาวลา อาเรโอปากอัส) จถึงเรกที่มคทาเทศนาของตนโดยการประกาศวลาพวกชาวเอเธนสร 
“เชพที่อถพอโชคลางเกกนไปในทรุกเรพที่อง” คทาทภีที่แปลวลา เชสืรื่อถสือโชคลาง (เดะอกิสกิไดมอเนสเทรอส) มภีความ
หมายวลา 'เครลงศาสนา' ไดข้เหมพอนกอันในเชกงนอับถพอรทูปเคารพ คทานภีรมภีความหมายวลา 'เชพที่อถพอโชคลาง' 
ไดข้เชลนกอันดอังทภีที่แปลในฉบอับคกงเจมสร อยลางไรกกตาม ไมลนลาเปกนไปไดข้ทภีที่เปาโลจะเรกที่มกลลาวโดยใชข้คทา
พทูดดทูถทูก แตลเขานลาจะใชข้คทานภีร ในความหมายทภีที่ไมลหยาบคายนอัก ถถึงแมข้วลา 'ศาสนา' ของพวกเขาจะมภี
ลอักษณะเปกนการนอับถพอรทูปเคารพ แตลมอันกกเกกนพอดภีดอังทภีที่เหกนไดข้จากรทูปเคารพมากกวลา 30,000 องคร
ซถึที่งอยทูลบนถนนทรุกเสข้นและทรุกมรุมถนนของกรรุงนภีร

กจ 17:23 เพราะวต่าเมสืรื่อขข้าพเจข้าเดวินทางมาสลังเกตดซสวิรื่งทฟีรื่ทต่านนมลัสการนลันั้น ขข้าพเจข้าไดข้
พบแทต่นแทต่นหนถึรื่งมฟีคทาจารถึกไวข้วต่า `แดต่พระเจข้าทฟีรื่ไมต่รซข้จลัก' เหตสฉะนลันั้นขข้าพเจข้าจถึงมาประกาศ และ
แสดงใหข้ทต่านทลันั้งหลายทราบถถึงพระเจข้าทฟีรื่ทต่านไมต่รซข้จลักแตต่ยลังนมลัสการอย ซต่ เปาโลกลลาววลาขณะทภีที่เขา



เดกนในกรรุงนภีรและเหกนสกินึ่งทภีนึ่ทล่านนมอัสการ (ตรงตอัวคพอ วอัตถรุนมอัสการ นอั ที่นคพอ รทูปเคารพและศาลเจข้า
ตลางๆของพวกเขา) เขาไดข้สอังเกตเหกนแทลนหนถึที่งมภีคทาจารถึกไวข้วลา “แดลพระเจข้าทภีที่ไมลรทูข้จอัก” ชาวเอเธนสร
ซถึที่งกลอัววลาตนจะมองขข้ามเทพเจข้าองครใดไปและกลอัววลาจะโดนพระพกโรธของเทพเจข้าองครนอัรนจถึงททา
แทลนดอังกลลาวขถึรนเพพที่อถวายแดลเทพเจข้าองครนอัรนๆ เปาโลกลลาววลาพวกเขานมอัสการพระองครแบบไมล่รทูท้
จอัก คทาวลา ไมต่รซข้จลัก (ออักนอเอะโอ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ 'agnostic' เขาเหกนชลองทภีที่จะใชข้เรพที่องนภีร
เปกนโอกาสทภีที่จะประกาศแกลพวกเขาถถึงพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครผทูข้ซถึที่งพวกเขาไมลรทูข้จอักเลยจรกงๆ

กจ 17:24 พระเจข้าผซข้ทรงสรข้างโลกกลับสวิรื่งทลันั้งปวงทฟีรื่มฟีอยซต่ในนลันั้น พระองคค์ทรงเปล็นเจข้า
แหต่งฟข้าสวรรคค์และแผต่นดวินโลก มวิไดข้ทรงสถวิตในปซชนฟียสถานซถึรื่งมสือมนสษยค์ไดข้กระททาไวข้ เปาโลเรกที่ม
โดยกลลาววลาพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครทรงเปกนผทูข้ทภีที่ “สรข้างโลกกอับสกที่งทอัรงปวงทภีที่มภีอยทูลในนอัรน” สทาหรอับคน
ทภีที่สงสอัยเรพที่องการเนรมกตสรข้างในหนอังสพอปฐมกาล เหกนไดข้ชอัดวลาออัครททูตเปาโลเชพที่อเรพที่องนอัรนจรกงๆ 
สทาหรอับพวกคนฟอังทภีที่เปกนปอัญญาชนทอัรงหลาย เขาเรกที่มตข้นดข้วยรากฐานทภีที่วลาพระเจข้าไดข้ทรงสรข้างสกที่ง
ทอัรงปวงทภีที่เปกนอยทูล (พวกกรภีกเชพที่อวลาสสารเปกนอยทูลชอั ที่วนกรอันดรรและไมลมภีจรุดเรกที่มตข้น ในทางปรอัชญาพวก
เขากกเปรภียบไดข้กอับพวกทภีที่เชพที่อเรพที่องวกวอัฒนาการในปอัจจรุบอันและทฤษฎภีบกบกแบงของพวกเขา) หลอังจาก
ไดข้วางรากฐานแลข้ว เปาโลจถึงกลลาวตลอไปวลา “พระองครทรงเปกนเจข้าแหลงฟข้าสวรรครและแผลนดกน
โลก” ชาวกรภีกเชพที่อวลาพวกเทพเจข้านอัรนมภีขข้อจทากอัดซถึที่งอาศอัยหรพออยทูลใกลขๆ้ กอับศาลเจข้าทภีที่พวกเขาสรข้าง
ถวายใหข้ แนวคกดเรพที่องพระผทูข้สรข้างทภีที่ไมลทรงมภีขภีดจทากอัด ทรงอยทูลทรุกหนทรุกแหลง และทรงฤทธานรุภาพ
ทรุกประการจถึงเปกนอะไรทภีที่ซาตานปกดบอังไวข้จากจกตใจของพวกเขา นอกจากนภีร  เขายอังพทูดถถึงแนวคกด
ของคนทภีที่นอับถพอรทูปเคารพทภีที่เชพที่อวลา 'เทพเจข้า' สถกตอยทูลในวกหารทภีที่มพอมนรุษยรสรข้างขถึรนดข้วย ชาวกรภีกเชพที่อ
วลาปวงเทพของพวกเขาตข้องการใหข้พวกเขาชลวยโดยการใหข้พวกเขานทาอาหารมาถวาย โดยหวอัง
วลาการเปกนเทพของพระเหลลานอัรนจะชลวยพวกเขาเปกนการตอบแทนไดข้ เปาโลเผชกญหนข้าก อับความโงล
เขลานภีรตรงๆ

กจ 17:25 การทฟีรื่มสือมนสษยค์ปฏวิบลัตวินมลัสการพระองคค์นลันั้นจะหมายวต่า พระเจข้าตข้อง
ประสงคค์สวิรื่งหนถึรื่งสวิรื่งใดจากเขากล็หามวิไดข้ เพราะพระองคค์ทรงเปล็นผซข้ประทานชฟีววิตและลมหายใจและ
สวิรื่งสารพลัดแกต่คนทลันั้งปวงตต่างหาก พระเจข้าผทูข้ทรงฤทธานรุภาพทรุกประการไมลทรงตข้องการใหข้มพอ
มนรุษยรมาชลวย (ซถึที่งพวกผภีปภีศาจตข้องการ) แตลพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครทรงเปกนแหลลงแหลง “ชภีวกตและ
ลมหายใจและสกที่งสารพอัด” ตลางหาก พระองครไมลเพภียงทรงสรข้างจอักรวาลเทลานอัรน แตลทรงสรข้างเราทอัรง



หลายทภีที่อาศอัยและหายใจอยทูลในจอักรวาลนภีรดข้วย ดอังนอัรน เปาโลจถึงชภีรใหข้เหกนอยลางมภีชอัรนเชกงวลาพระเจข้าทภีที่
เขาประกาศอยทูลนภีรทรงเปกนพระผทูข้สรข้างของคนชอบตกเหลลานอัรนทภีที่ฟอังเขาพทูดอยทูล

กจ 17:26 พระองคค์ไดข้ทรงสรข้างมนสษยค์ทสกชาตวิสสืบสายโลหวิตอลันเดฟียวกลันใหข้อยซต่ทลัรื่วพสืนั้น
พวิภพโลก และไดข้ทรงกทาหนดเวลาและเขตแดนใหข้เขาอยซต่ ขณะทภีที่เปาโลกลลาวตลอไป เขากกชภีร ใหข้เหกน
วลาพระเจข้าไดข้ทรงจอัดระเบภียบอารยธรรมของมนรุษยร ประการแรก พระองคร “ไดข้ทรงสรข้างมนรุษยรทรุก
ชาตกสพบสายโลหกตออันเดภียวกอันใหข้อยทูลทอั ที่วพพรนพกภพโลก” มนรุษยรทรุกคนมาจากสายโลหกตออันเดภียวก อัน 
ถถึงแมข้วลามภีหลายเชพรอชาตกไดข้พอัฒนาขถึรนนอับตอัรงแตลสมอัยของโนอาหร แตลพวกเขาทรุกคนกกลข้วนมาจาก 
'สายโลหกต' เดภียวกอัน ความเทลาเทภียมกอันของคนทรุกชนชาตกจถึงถทูกสพที่ออยลางชอัดเจน คทาทภีที่แปลวลา ชาตวิ 
(เอป็ธนอส) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ethnic คนทรุกเชพรอชาตกทอั ที่วโลกมาจากสายโลหกตเดภียวกอัน
และบรรพบรุรรุษของคนเดภียวกอัน (นอัที่นคพอ อาดอัม) นอกจากนภีร  พระเจข้าไดข้ทรง “ก ทาหนดเวลาและ
เขตแดนใหข้เขาอยทูล” คทาทภีที่แปลวลา เวลา (ไครอส) มภีความหมายวลาชลวงระยะเวลากวข้างๆ บางครอัร งมอัน
กกแปลเปกน 'ฤดทูกาลตลางๆ' ตรงนภีรมอันมภีความหมายวลา 'ยรุคสมอัยตลางๆ' มอันไมลปรากฏชอัดเจนวลานภีที่หมาย
ถถึง 'การแบลงยรุคของพระเจข้า' (ซถึที่งชาวเอเธนสรทภีที่นอับถพอรทูปเคารพไมลรทูข้จอักเลย) หรพอหมายถถึงยรุคสมอัย
ตามประวอัตกศาสตรรของชนชาตกตลางๆทภีที่ผลานมาแลข้วกกผลานไป ความหมายแบบหลอังนลาจะใชลมากกวลา
ไมลวลาในกรณภีใด พระเจข้าไดข้ทรงควบครุมยรุคสมอัยตลางๆของประวอัตกศาสตรรมนรุษยรแมข้กระทอั ที่งกลอน
พวกมอันมภีขถึรนดข้วยซทรา สรุดทข้ายเปาโลกลลาวตรงนภีรวลาพระเจข้าไดข้ทรงกทาหนด “เขตแดนใหข้เขาอยทูล” 
เขตแดนทภีที่แบลงประเทศตลางๆของผทูข้คนบนแผลนดกนโลกไดข้ถทูกก ทาหนดและจทากอัดไวข้แลข้วตามพระ
ประสงครของพระเจข้า จรกงแทข้ทภีเดภียวทภีที่พระองครทรงควบครุมประชาชาตกตลางๆและชะตากรรมของ
พวกเขา

กจ 17:27-28 เพสืรื่อเขาจะไดข้แสวงหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และหากเขาจะคลทาหากล็จะไดข้
พบพระองคค์ ดข้วยพระองคค์มวิทรงอยซต่หต่างไกลจากเราทสกคนเลย 28 ดข้วยวต่า `เรามฟีชฟีววิตและไหวตลัว
และเปล็นอยซต่ในพระองคค์' ตามทฟีรื่กวฟีบางคนในพวกทต่านไดข้กลต่าววต่า `เราทลันั้งหลายเปล็นเชสืนั้อสายของ
พระองคค์'

เปาโลกลลาวตลอไปวลาชนชาตกทอัรงหลายของแผลนดกนโลกจถึงควรแสวงหาองครพระผทูข้เปกนเจข้า
เผพที่อวลาพวกเขาอาจ “คลทาหากกจะไดข้พบพระองคร ดข้วยพระองครมกทรงอยทู ลหลางไกลจากเราทรุกคนเลย” 
สกที่งทภีที่เปาโลสพที่อกกคพอวลาคนทภีที่ไมลเชพที่อคลทาหาพระเจข้าเหมพอนคนตาบอดทภีที่อยทู ลในความมพดถถึงแมข้วลาใน
การสถกตอยทูลทรุกหนทรุกแหลงของพระองครแลข้วพระองครกกทรงอยทูลใกลข้



เขากลลาววลา “เรามภีชภีวกตและไหวตอัวและเปกนอยทู ลในพระองคร” เปาโลสรรุปวลาพระเจข้าทรงเปกน
แหลลงแหลงชภีวกต การเคลพที่อนไหว และการมภีตอัวตน ตอัวตนของเรานอัรนมภีตข้นกทาเนกดมาจากพระองคร นภีที่
สพที่อชอัดเจนวลาหากปราศจากพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรคร เรากกจะไมลมภีตอัวตน และจะไมลมภีชภีวกตหรพอ
เสรภีภาพในการเคลพที่อนไหวซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่เราชอบ (ใหข้เราเปรภียบเทภียบความแตกตลางระหวลางความ
คกดออันสทูงสลงนภีรกอับบรรดารทูปเคารพทภีที่ไมลมภีชภีวกต เคลพที่อนไหวไมลไดข้ทภีที่ชาวกรรุงเอเธนสรกราบไหวข้อยทู ล 
การเปรภียบเทภียบความแตกตลางออันชอัดเจนทภีที่เปาโลยกขถึรนมานภีร ยลอมเปกนสกที่งทภีที่พวกเขาเขข้าใจอยลาง
แนลนอน) จากนอัรนเขากกยกคทาพทูดของกวภีชาวกรภีกคนหนถึที่ง (อาจเปกนอาราทอัส แหลงโซลก (Aratus of 
Soli)ในแควข้นซกลภีเซภีย ราวๆ 270 ปภีกลอน ค.ศ.) เพพที่อเสรกมประเดกนของเขา “เราทอัรงหลายเปกนเชพรอสาย
ของพระองคร” (พระคอัมภภีรรภาษาฮภีบรทูคงไมลมภีผลอะไรตลอพวกชนชอัรนสทูงทภีที่มภีวอัฒนธรรมเหลลานภีร  
เปาโลจถึงยกคทาพทูดจากแหลลงทภีที่พวกเขาครุข้นเคยเพพที่อเสรกมประเดกนของเขา)

กจ 17:29 เหตสฉะนลันั้นเมสืรื่อเราเปล็นเชสืนั้อสายของพระเจข้าแลข้ว เรากล็ไมต่ควรถสือวต่าพระเจข้า
ทรงเปล็นเหมสือนทอง เงวิน หรสือหวิน ซถึรื่งไดข้แกะสลลักดข้วยศวิลปะและความควิดของมนสษยค์ คทาทภีที่แปลวลา 
พระเจข้า (เธะอกิออส) เปกนคทาทภีที่พวกกรภีกครุข้นเคยในการบรรยายถถึงพระเจข้า เปาโลใชข้คทาทภีที่พวกเขานลา
จะเขข้าใจ ถถึงแมข้วลาบรรดารทูปปอัร นของพวกเขามอักเตกมไปดข้วยศกลปะ หลลอดข้วยทองคทา เงกน หรพอแกะ
สลอักในหกน แตลพวกมอันกกเกกดจากฝภีมพอและความคกดของมนรุษยร คทาทภีที่แปลวลา ความควิด (เอป็นธทูเมซกิส) 
มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ความคกด’ หรพอ ‘การออกแบบ’ ตลอดทรุกยรุคสมอัยซาตานไดข้เสนอความคกด
ทภีที่วลาเมพที่อแรกเรกที่มนอัรนมนรุษยรไดข้สรข้างพระเจข้าขถึรนมา เปาโลอข้างอกงถถึงเรพที่องนภีร เพพที่อตอกยทราประเดกนของ
เขาทภีที่วลาพระเจข้ามกไดข้ทรงถทูกสรข้างขถึรนโดยมนรุษยร ถถึงแมข้พวกเขาจะสรข้างรทูปเคารพตลางๆขถึรนมากกตาม 
พระเจข้าทรงเปกนผทูข้สรข้างมนรุษยรขถึรนมาตลางหาก

กจ 17:30 ในเวลาเมสืรื่อมนสษยค์ยลังโฉดเขลาอยซต่พระเจข้าทรงมองขข้ามไปเสฟีย แตต่เดฟีดี๋ยวนฟีนั้
พระองคค์ไดข้ตรลัสสลัรื่งแกต่มนสษยค์ทลันั้งปวงทลัรื่วทสกแหต่งใหข้กลลับใจใหมต่ นอกจากนภีร  ในกาลอดภีตพระเจข้าทรง
มองขท้ามความโฉดเขลาเชลนนภีร ไปเสภีย คทาทภีที่แปลวลา มองขข้าม (ฮทูเปะเระอกิโด) มภีความหมายวลา ‘มอง
ขข้าม’ อยลางไรกกตาม นอับตอัรงแตลการเสดกจมาของพระเยซทูครกสตร บอัดนภีรพระองครกกไดข้ “ตรอัสสอัที่งแกล
มนรุษยรทอัรงปวงทอั ที่วทรุกแหลงใหข้กลอับใจใหมล” คทาทภีที่แปลวลา กลลับใจใหมต่ (เมะตานอเอะโอ) มภีความ
หมายวลา ‘หอันเสภียจาก’ โดยในกรณภีนภีรคพอ จากความบาปและการไหวข้รทูปเคารพของพวกเขาและหอัน
มาหาพระเจข้า มอันมภีความหมายตรงตอัววลา เปลภีที่ยนความคกดหรพอเปลภีที่ยนใจของตน



กจ 17:31 เพราะพระองคค์ไดข้ทรงกทาหนดวลันหนถึรื่งไวข้ ในวลันนลันั้นพระองคค์จะทรง
พวิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหข้ทต่านองคค์นลันั้นซถึรื่งพระองคค์ไดข้ทรงเลสือกไวข้เปล็นผซข้พวิพากษา 
และพระองคค์ไดข้ใหข้พยานหลลักฐานแกต่คนทลันั้งปวงแลข้ววต่า ไดข้ทรงโปรดใหข้ทต่านองคค์นลันั้นคสืน
พระชนมค์" ทภีที่มนรุษยรตข้องรภีบกลอับใจใหมลกกคพอ เพราะวลาพระเจข้า “ไดข้ทรงกทาหนดวอันหนถึที่งไวข้ ในวอัน
นอัรนพระองครจะทรงพกพากษาโลกตามความชอบธรรม” หลอักเกณฑรและมาตรฐานแหลงการ
พกพากษาทภีที่จะมาถถึงของพระเจข้ากกคพอ ความชอบธรรม ไมลมภีอะไรมากกวลานอัรน และไมลมภีอะไรนข้อย
กวลานอัรน คทาทภีที่เปาโลใชข้ซถึที่งถทูกแปลเปกน โลก (ออยคอวเมะเน) มภีความหมายตรงตอัววลา แผลนดกนโลกทภีที่
มภีคนอาศอัยอยทูล อยลางไรกกตาม ในศตวรรษแรกนอัรน มอันเปกนสทานวนทภีที่หมายถถึงจอักรวรรดกโรม มอันกกคง
คลข้ายกอับการกลลาวในสมอัยนภีรวลาพระเจข้าจะทรงพกพากษาประเทศนภีร  ถถึงแมข้วลาพวกกรภีกทภีที่เปกนชาวกรรุง
เอเธนสรอาจไมลใชลชาวโรมทภีที่รอักชาตก แตลเปาโลกกสพที่อวลาโลกแหลงการนอับถพอรทูปเคารพและความสทูงสลง
ทางวอัฒนธรรมของพวกเขาจะถทูกพกพากษาโดยพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครผทูข้ซถึที่งเขาพทูดถถึง นอกจากนภีร  
ความแนลใจวลาการพกพากษาดอังกลลาวจะมาแนลๆกกคพอโดย ‘ทลานนอัรน’ ผทูข้ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงใหข้ “คพน
พระชนมร” เปาโลประกาศวลาการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูครกสตรเปกนความแนลใจเรพที่องการ
พกพากษาทภีที่จะมา

กจ 17:32-34 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยวินถถึงเรสืรื่องการซถึรื่งเปล็นขถึนั้นมาจากความตายแลข้ว บาง
คนกล็เยาะเยข้ย แตต่คนอสืรื่นๆวต่า "เราจะฟลังทต่านกลต่าวเรสืรื่องนฟีนั้อฟีกตต่อไป" 33 แลข้วเปาโลจถึงออกไปจากเขา
34 แตต่มฟีชายบางคนตวิดตามเปาโลไปและไดข้เชสืรื่อถสือ ในคนเหลต่านลันั้นมฟีดวิโอนวิสวิอลัสผซข้เปล็นสมาชวิกสภา
อาเรโอปากลัส กลับหญวิงคนหนถึรื่งชสืรื่อดามารวิส และคนอสืรื่นๆดข้วย

เมพที่อเหลลาศาสตราจารยรผทูข้นอับถพอรทูปเคารพและพวกชนชอัรนสทูงทภีที่มภีวอัฒนธรรมไดข้ยกนเขาพทูดถถึง
การฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซทูครกสตร พวกเขากกเลกกสนใจทรุกสกที่งทภีที่เขาไดข้กลลาวมาแลข้ว ความบาป
ไดข้ปกดบอังใจของพวกเขาจนพวกเขามองไมลเหกนความจรกงขข้อนภีร  (พวกกรภีกเชพที่อเรพที่องชภีวกตหลอังความ
ตายสทาหรอับดวงวกญญาณ แตลปฏกเสธแนวคกดเรพที่องการเปกนขถึรนจากตายของรลางกาย) บางคนจถึงเยาะ
เยข้ยเปาโล สลวนคนอพที่นๆกกอาจแสดงความสรุภาพมากกวลาโดยบอกใหข้เขาพอแคลนภีรกลอนและพวกเขา
อาจฟอังเขาพทูดอภีกในคราวหลอัง

เปาโลจถึงไปจากผทูข้ฟอังซถึที่งเปกนคนชอัรนสทูงทภีที่มภีวอัฒนธรรม อยลางไรกกตาม มภีหลายคนทภีที่มาเขข้ารลวม
กอับเขา (ตกิดตามเปาโลไป) และเชพที่อ พลเมพองทภีที่โดดเดลนสองคนนภีรคพอ “ดกโอนกสกออัสผทูข้เปกนสมาชกกสภา



อาเรโอปากอัส กอับหญกงคนหนถึที่งชพที่อดามารกส” ถถึงแมข้วลาเปาโลไมลไดข้เหกนคนกลอับใจเชพที่อหลายคนใน
กรรุงเอเธนสร แตลคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้รอับความรอดจรกงๆกกเปกนคนทภีที่มภียศถาบรรดาศอักดกธ อยทูลบข้าง

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 18: ในเนสืนื้อหาสล่วนแรกของกกิจการ 18 เปาโลเดกินทางไปทภีนึ่เมสืองโค
รกินธร์และเรกินึ่มการรอับใชท้ทภีนึ่เกกิดผลทภีนึ่นอันึ่น ถนงแมท้วล่ามภีการตล่อตท้านเหมสือนอยล่างทภีนึ่เขาเจอมาบล่อยๆ แตล่
พระเจท้ากป็ทรงอวยพรการรอับใชท้ของเขาทภีนึ่นอันึ่น หลอังจากนอันื้นเขากป็กลอับไปทภีนึ่เมสืองออันทกิโอกซนนึ่งเปป็นค
รกิสตจอักรแมล่ของเขา และจบการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภีรอบสองของเขา ในการเดกินทางแบบมกิช
ชอันนารภีรอบสามของเขา เปาโลกป็กลอับไปชทูกสาลอังพวกคนทภีนึ่กลอับใจรอับเชสืนึ่อกล่อนหนท้านอันื้น จากนอันื้นจคุด
สนใจของการรอับใชท้ของเขากป็หอันไปทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส ในอภีกหลายปภีนอับจากนภีนื้ การรอับใชท้ของเขาจะมภี
ศทูนยร์กลางอยทูล่ทภีนึ่นอันึ่น

กจ 18:1 ภายหลลังเหตสการณค์เหลต่านฟีนั้เปาโลจถึงออกจากกรสงเอเธนสค์ไปยลังเมสืองโครวินธค์ 
หลอังจากเทศนาทภีที่กรรุงเอเธนสร เปาโลกกเดกนทางประมาณหข้าสกบไมลรลงใตข้ไปอภีกสทูลเมพองโครกนธร เมพอง
นภีร เปกนเมพองหลวงแหลงการพาณกชยรของประเทศกรภีซ โดยตอัรงอยทูลบนแผลนดกนทภีที่เปกนคอคอดแคบๆ
ระหวลางทะเลอภีเจภียนทางทกศตะวอันออกและทะเลเอดรกอาตกกทางทกศตะวอันตก บนคอคอดนภีรมภีเสข้น
ทาง 'ขนยข้าย' สทาคอัญระหวลางทลาเรพอของเมพองเคนเครภียทางทกศตะวอันออกและเมพองลาเคอทูมทางทกศ
ตะวอันตก เรพอลทาเลกกๆกกถทูกยกขถึรนเพพที่อขข้ามเสข้นทางนภีร ไดข้ ทภีที่ตอัรงอยทูลในเมพองโครกนธรคพอ ภทูเขาอครอโครกน
ธอัส ซถึที่งมภีวกหารหลอังหนถึที่งถทูกสรข้างขถึรนถวายแดลเทพภีอะโฟรไดตร (ซถึที่งคพอเทพธกดาแหลงความรอัก) ทภีที่นภีที่มภี
หญกงโสเภณภีเพพที่อการศาสนาหนถึที่งพอันคนมภีสลวนในการบทูชารทูปเคารพ ในโลกของคนโรม คทาวลา 
Corinthianize (ททาแบบชาวเมพองโครกนธร) กกหมายถถึงการททาผกดศภีลธรรมในเรพที่องทางเพศ มอันเปกน
เมพองทภีที่ผทูข้คนมอักมากในกาม เพราะมภีการคข้าอยลางมากทภีที่เมพองโครกนธร จถึงมภีคนยกวจทานวนมากถทูกดถึงดทูด
ไปทภีที่นอั ที่นดข้วย

กจ 18:2 ทต่านไดข้พบยวิวคนหนถึรื่งชสืรื่ออาคววิลลา ซถึรื่งเกวิดในแควข้นปอนทลัส แตต่พถึรื่งมาจาก
ประเทศอวิตาลฟีกลับภรรยาชสืรื่อปรวิสสวิลลา (เพราะคลาวดวิอลัสมฟีรลับสลัรื่งใหข้พวกยวิวทลันั้งปวงออกไปจากกรสง
โรม) เปาโลจถึงไปหาคนทลันั้งสองนลันั้น

ในเมพองโครกนธร เปาโลไดข้พบกอับคทูลสามภีภรรยาชาวยกวคทูลหนถึที่งนามวลาอาควกลลาและปรกสสกล
ลา เราไดข้ทราบวลาอาควกลลาเดกมทภีมาจากแควข้นปอนทอัส (ซถึที่งเปกนแควข้นหนถึที่งในทกศตะวอันออกของ

http://translation.sensagent.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%8C/th-th/


ทวภีปเอเชภียนข้อยตามแนวชายฝอัที่งดข้านตะวอันออกเฉภียงใตข้ของทะเลดทา) พวกเขาเพกที่งมาจากกรรุงโรม
เพราะจอักรพรรดกโรมคลาวดกออัสในปภี ค.ศ. 49 ไดข้ขอับไลลยกวทอัรงหมดออกไปจากกรรุงโรม ปกตกพวก
ยกวกกไมลเปกนทภีที่นกยมในกรรุงโรมอยทู ลกลอนแลข้ว กลอนหนข้านอัรนทกเบเรภียสกกขนยข้ายพวกยกวจทานวน 4,000 
คนออกจากกรรุงโรมไปยอังซารรดกเนภีย เซอทูโทเนภียส (Seutonius) กลลาวไวข้วลาความโกรธเคพองของคลา
วดกออัสนอัรนเกกดจากความวรุลนวายทภีที่เกกดอยทูลเนพองๆโดยฝภีมพอของชายคนหนถึที่งชพที่อวลา 'เครสตอัส' 
(Chrestus) นภีที่อาจเปกนการทภีที่พวกยกวในกรรุงโรมรทูข้สถึกวรุ ลนวายใจเพราะคนอพที่นๆทภีที่ประกาศพระครกสตรทภีที่
นอัที่นอยทูลกลอนแลข้ว ชลวงเวลาทภีที่เปาโลไดข้พบกอับอาควกลลาและปรกสสกลลาในเมพองโครกนธรนลาจะเปกน
ตอนตข้นของ ค.ศ. 51 ตลอมาพวกเขาจะกลอับไปทภีที่กรรุงโรม (โรม 16:3)

กจ 18:3 และเพราะเขามฟีอาชฟีพอยต่างเดฟียวกลันจถึงไดข้อาศลัยททาการอยซต่กลับเขา เพราะวต่า
ทลันั้งสองฝต่ายเปล็นชต่างททาเตล็นทค์ดข้วยกลัน เปกนเรพที่องปกตกทภีที่คนยกวในสมอัยนอัรนจะคบหากอับคนทภีที่มภีอาชภีพเห
มพอนๆกอัน เหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลเคยไดข้รอับการฝถึกททาเตกนทรในชลวงหนถึที่งของชภีวกต เขาจถึงเขข้าไปรลวม
ททาการดข้วยกอันกอับอาควกลลาและปรกสสกลลาเพพที่อหาเลภีรยงชภีพในระหวลางนภีร  เราไมลทราบวลาสามภีภรรยา
คทูลนภีร เปกนครกสเตภียนแลข้วหรพอยอัง อยลางไรกกตาม หากยอังไมลเปกน พวกเขากกจะเปกนในไมลชข้า ในชลวงเวลา
นภีรของการรอับใชข้ของเปาโล เขาตข้องททางาน 'เสรกม' เพพที่อหาเลภีรยงปากทข้อง ในไมลชข้าทกโมธภีและสกลาส
จะมาถถึงพรข้อมกอับเงกนชลวยเหลพอจากครกสตจอักรตลางๆทภีที่อยทูลทางตอนเหนพอในแควข้นมาซกโดเนภีย

กจ 18:4 เปาโลไดข้โตข้เถฟียงในธรรมศาลาทสกวลันสะบาโต ไดข้ชลักชวนทลันั้งพวกยวิวและ
พวกกรฟีก ขณะเดภียวกอัน เปาโลกก “โตข้เถภียงในธรรมศาลาทรุกวอันสะบาโต ไดข้ชอักชวนทอัรงพวกยกวและ
พวกกรภีก” ตามธรรมเนภียมปกตกของเขา เปาโลเขข้าไปหาพวกยกวกลอนและโตข้เถภียงและชอักชวน
คนในธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่น เหกนไดข้ชอัดวลามภีคนตลางชาตกทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้าเขข้ารลวมประชรุมใน
ธรรมศาลาแหลงนภีร เชลนกอัน

กจ 18:5 พอสวิลาสกลับทวิโมธฟีมาจากแควข้นมาซวิโดเนฟีย เปาโลกล็ไดข้รลับการดลใจ และ
เปล็นพยานแกต่พวกยวิววต่าพระเยซซเปล็นพระครวิสตค์ ในทภีที่สรุด สกลาสและทกโมธภีกกมาถถึงจากแควข้นมาซก
โดเนภียซถึที่งอยทูลทางตอนเหนพอ แมข้ไมลมภีบอันทถึกไวข้ตรงนภีร  แตลเราควรหมายเหตรุไวข้วลาในเวลาตลอมาเปาโล
เขภียนวลาครกสตจอักรตลางๆในเมพองเธสะโลนกกาและเมพองฟภีลกปปภีไดข้สลงของมาชลวยเขา (ดทู 1 เธสะโลนก
กา 3:6, 2 โครกนธร 11:9 และฟภีลกปปภี 4:9) เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่ททาใหข้เปาโลสามารถกลอับไปรอับใชข้ 'เตกม
เวลา' ไดข้และไมลตข้อง 'เปกนภาระ' ตลองานทภีที่เมพองโครกนธร (2 โครกนธร 11:9) ในการททาเชลนนอัรน การรอับ
ใชข้ของเขากกขยายตอัวออกอยลางมาก ใหข้เราสอังเกตวลาจากนอัรนเขากก “ไดข้รอับการดลใจ” และเปกนพยาน



แกลพวกยกววลาพระเยซทูทรงเปกนพระครกสตร คทาทภีที่แปลวลา ดลใจ (ซทูเนะโค) ในคทาสมอัยปอัจจรุบอันกกคง
คลข้ายกอับการ 'ถทูกททาใหข้ประทอับใจ' ในจกตวกญญาณของเขา การมาของสกลาสและทกโมธภีไมลเพภียง
ททาใหข้เปาโลมภีอกสระทภีที่จะใชข้เวลามากขถึรนในการรอับใชข้เทลานอัรน แตลมอันยอังททาใหข้เขามภีก ทาลอังใจขถึรนดข้วย 
เมพที่อมภีก ทาลอังมากขถึรน เขากกยกที่งเทศนาแกลพวกยกววลาพระเยซทูทรงเปกนพระเมสสกยาหรทภีที่พวกเขารอคอยมา
นานจรกงๆ

กจ 18:6 แตต่เมสืรื่อพวกเหลต่านลันั้นขลัดขวางตลัวเองและกลต่าวคทาหมวิรื่นประมาท เปาโลจถึงไดข้
สะบลัดเสสืนั้อผข้ากลต่าวแกต่เขาวต่า "ใหข้เลสือดของทต่านทลันั้งหลายตกบนศฟีรษะของทต่านเองเถวิด ขข้าพเจข้ากล็
ปราศจากเลสือดนลันั้นแลข้ว ตลันั้งแตต่นฟีนั้ไปขข้าพเจข้าจะไปหาคนตต่างชาตวิ" นลาเศรข้าทภีที่พวกยกวหลายคน “ขอัด
ขวางตอัวเองและกลลาวคทาหมกที่นประมาท” ความหมายกกคพอวลา ในการขอัดขวางถข้อยคทาของเปาโลเกภีที่ยว
กอับพระครกสตร ในความเปกนจรกงแลข้วพวกเขากกก ทาลอังขอัดขวางตอัวเองอยทูล การตลอสทูข้กอับขลาวประเสรกฐกก
เทลากอับเปกนการตลอสทูข้กอับตอัวเอง มอันสพที่อใหข้เหกนถถึงความโงลเขลาจรกงๆ กระนอัรนผทูข้คนจนถถึงทรุกวอันนภีรกกตลอ
ตข้านขข้อเสนอแหลงพระครุณของพระเจข้า คทาทภีที่แปลวลา กลต่าวคทาหมวิรื่นประมาท (บลาสเฟเมะโอ) ใน
ความหมายทอั ที่วไปกกแปลวลา 'พทูดจาตลอตข้าน' เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีรพทูดจาตลอตข้านพระเยซทูครกสตร 
และในการททาเชลนนอัรนพวกเขากกเขข้าสทูลจรุดออันตรายของการกลลาวคทาหมกที่นประมาทพระนามของพระ
ครกสตรจรกงๆ

เปาโลจถึง “สะบอัดเสพรอผข้า กลลาวแกลเขาวลา “ใหข้เลพอดของทลานทอัรงหลายตกบนศภีรษะของทลาน
เองเถกด ขข้าพเจข้ากกปราศจากเลพอดนอัรนแลข้ว ตอัรงแตลนภีร ไปขข้าพเจข้าจะไปหาคนตลางชาตก” ออัครททูตทลานนภีร
ใชข้สอัญลอักษณรหนถึที่งทภีที่แสดงถถึงความไมลพอใจอยลางมากซถึที่งคลข้ายกอับการสะบอัดผงคลภีดกนทภีที่ตกดรองเทข้า
ออกไป เขาถพอวลาตอัวเองพข้นผกดแลข้วจากความรอับผกดชอบใดๆทภีที่มภีตลอพวกยกวทภีที่นอั ที่น เขาไดข้ททาทรุกอยลาง
ทภีที่ททาไดข้แลข้ว เลพอดของพวกเขาจะตกบนศภีรษะของพวกเขาเอง นลาตลกตรงทภีที่วลาพวกยกวทภีที่กรรุง
เยรทูซาเลกมกกใชข้คทาพทูดเดภียวกอันนภีร เพพที่อแสดงความรอับผกดชอบตลอพระโลหกตของพระเยซทู (มอัทธกว 
27:25) เลพอดของพวกเขาจะไมลตกดอยทูลบนมพอของเปาโลอภีกตลอไปแลข้ว บอัดนภีร เขาจะหอันไปหาพวกคน
ตลางชาตกแหลงเมพองโครกนธรแลข้ว

กจ 18:7 ทต่านจถึงออกจากทฟีรื่นลัรื่น แลข้วเขข้าไปในบข้านของชายคนหนถึรื่งชสืรื่อยสสทลัส ซถึรื่งเปล็น
ผซข้นมลัสการพระเจข้า บข้านของเขาอยซต่ตวิดกลับธรรมศาลา ทภีที่อยทูลตกดกอับธรรมศาลาและอาจอยทูลหลอังถอัดไป
เลยกกคพอ บข้านของชายคนหนถึที่งนามวลายรุสทอัส (ทกตอัส ยรุสทอัส) ในฐานะเปกนคนตลางชาตกทภีที่แสวงหา
พระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครผลานทางธรรมศาลาแหลงนอัรน ชพที่อเลลนของเขาจถึงเปกน 'ทกตอัส ผทูข้ชอบธรรม' ททาเล



ทภีที่ตอัรงของบข้านของยรุสทอัสไมลเพภียงเหมาะสมในทางยรุทธศาสตรรเทลานอัรน แตลเปาโลยอังไดข้พบกอับผทูข้เชพที่อ
ตลางชาตกคนหนถึที่งทภีที่ยอมใชข้บข้านของตนเพพที่อการเผยแพรลขลาวประเสรกฐอภีกดข้วย

กจ 18:8 ฝต่ายครวิสปลัสนายธรรมศาลากลับทลันั้งครลัวเรสือนของทต่านไดข้เชสืรื่อในองคค์พระผซข้
เปล็นเจข้า และชาวโครวินธค์หลายคนเมสืรื่อไดข้ฟลังแลข้วกล็ไดข้เชสืรื่อถสือและรลับบลัพตวิศมา ทางเขข้าสทูลธรรมศาลา
แหลงนภีร เปกดกวข้างมากยกที่งขถึรนเมพที่อหอัวหนข้านายธรรมศาลา คพอ ครกสปอัส “กอับทอัรงครอัวเรพอนของทลานไดข้
เชพที่อในองครพระผทูข้เปกนเจข้า” ถถึงแมข้วลาเปาโลไดข้หอันความสนใจของตนไปทภีที่พวกคนตลางชาตกแลข้ว
กกตาม แตลผทูข้นทาแหลงธรรมศาลานภีรกกไดข้รอับความรอด นอกจากนภีรทอัรงครอบครอัวของเขากกไดข้รอับความ
รอดดข้วย นภีที่เปกนตอัวเปกดทางใหข้ชาวเมพองโครกนธรอภีกมากมายไดข้มาถถึงพระครกสตร

ใหข้เราสอังเกตลทาดอับกลอนหลอังทภีที่ปรากฏชอัดเจนเหลพอเกกนในหนอังสพอกกจการ (1) พวกเขา
ไดข้ยกน (2) พวกเขาเชพที่อ และจากนอัรน (3) พวกเขากกรอับบอัพตกศมา นอัที่นเปกนลทาดอับกลอนหลอังตามพระ
คอัมภภีรรเสมอและไมลเคยสวนทางกอันเลย บอัพตกศมาตามพระคอัมภภีรรเปกนการแสดงออกใหข้เหกน
ภายนอกของประสบการณรฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนภายในจากการทภีที่ไดข้บอังเกกดใหมลแลข้วเสมอ

กจ 18:9-10 และองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ตรลัสกลับเปาโลทางนวิมวิตในคสืนวลันหนถึรื่งวต่า "อยต่า
กลลัวเลย แตต่จงกลต่าวตต่อไป อยต่านวิรื่งเสฟีย 10 เพราะวต่าเราอยซต่กลับเจข้าและจะไมต่มฟีผซข้หนถึรื่งผซข้ใดอาจตต่อสซข้
ททารข้ายเจข้า ดข้วยวต่าคนของเราในนครนฟีนั้มฟีมาก"

ถถึงแมข้วลามภีความคพบหนข้าและพระพรใหข้เหกนภายนอกอยลางชอัดเจนในการรอับใชข้นภีรกกตาม แตล
มอันกกเหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลรทูข้สถึกวข้าวรุลนอยทูลภายใน (นอักเทศนรสลวนใหญลจะเขข้าใจสภาวะนภีร ) อาจเปกนไดข้วลา
จากประสบการณรของตนเปาโลรทูข้สถึกไดข้ถถึงความยรุ ลงยากทภีที่ก ทาลอังกลอตอัวขถึรน ซถึที่งมอันกกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ 
เขาอาจรทูข้สถึกมภีภาระใจเพราะผทูข้เชพที่อใหมลเหลลานภีร  อาจเปกนไดข้เชลนกอันวลาเพราะความเหนพที่อยลข้าทาง
รลางกาย อารมณร และจกตวกญญาณในการตลอสทูข้ทภีที่เขาเจอมาตลอดไมลหยรุดหยลอน เขาจถึงรทูข้สถึกหมดแรง
อยทูลภายใน ไมลวลาปอัญหานอัรนคพออะไรกกตาม องครพระผทูข้เปกนเจข้ากกทรงทราบและเสดกจมาหาเปาโลใน
คทที่าคพนหนถึที่งผลานทางนกมกตและชทูก ทาลอังเขา พระเยซทูไดข้ตรอัสกอับเปาโลในชลวงเวลาวกกฤตกครอัร งอพที่นๆใน
การรอับใชข้ของเขามาแลข้วและตรงนภีรพระองครกกทรงททาเชลนนอัรนอภีกครอัร ง ถข้อยคทาของพระองครเปกน
ถข้อยคทาทภีที่ใหข้ก ทาลอังใจ “อยลากลอัวเลย แตลจงกลลาวตลอไป อยลานกที่งเสภีย เพราะวลาเราอยทูลกอับเจข้าและจะไมลมภี
ผทูข้หนถึที่งผทูข้ใดอาจตลอสทูข้ททารข้ายเจข้า ดข้วยวลาคนของเราในนครนภีรมภีมาก” ถถึงแมข้ความยรุลงยากไดข้เกกดขถึรน
จรกงๆ แตลพระเยซทูกกทรงรอักษาคทาตรอัสของพระองครและเปาโลกกไมลไดข้รอับออันตราย นอกจากนภีร  พระ



สอัญญาออันแสนวกเศษทภีที่วลามภีคนอภีกมากมายทภีที่ตข้องถทูกนทาวกญญาณในเมพองนภีรกกคงเปกนสกที่งทภีที่ใหข้ก ทาลอังใจ
เขาอยลางมากเปกนแนล

กจ 18:11 เปาโลจถึงยลับยลันั้งอยซต่กลับเขาและสลัรื่งสอนพระวจนะของพระเจข้าตลอดหนถึรื่งปฟี
กลับหกเดสือน เราไมลทราบวลาเวลาผลานไปเทลาไรแลข้วนอับตอัรงแตลเปาโลมาถถึงในเมพองโครกนธรจนถถึงจรุดนภีร
อยลางไรกกตาม เขากกอยทูลทภีที่นอัที่นตลอไปอภีกสกบแปดเดพอน หรพออาจมากกวลานอัรนตามทภีที่ขข้อ 18 ไดข้กลลาวไวข้ 
เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่หมายถถึงระยะเวลาทภีที่เปาโลใชข้ในการททางานรอับใชข้จากบข้านของยรุสทอัส

กจ 18:12-13 แตต่คราวเมสืรื่อกลัลลวิโอเปล็นผซข้สทาเรล็จราชการแควข้นอาคายา พวกยวิวไดข้ฮสือกลันขถึนั้น
ตต่อสซข้เปาโล และพาทต่านไปบลัลลลังกค์พวิพากษา 13 ฟข้องวต่า "คนนฟีนั้ชลักชวนคนทลันั้งหลายใหข้นมลัสการ
พระเจข้าตามทางทฟีรื่ผวิดกฎหมาย"

ความยรุลงยากกทาลอังกลอตอัวขถึรนจากพวกยกวทภีที่ไมลเชพที่อ กอัลลกโอกลายเปกนผทูข้สทาเรกจราชการของเมพอง
โครกนธรในปภี ค.ศ. 51 ประวอัตกศาสตรรโรมกลลาวไวข้วลาเขาเปกนคนทภีที่ดภีมากๆคนหนถึที่ง เหกนไดข้ชอัดวลาพวก
ยกวทภีที่คกดรข้ายตลอเปาโลคกดวลาพวกเขาอาจไดข้รอับประโยชนรจากผทูข้ปกครองของโรมทภีที่มภีชพที่อเสภียงขนาด
นอัรน พวกเขาจถึง “ไดข้ฮพอกอันขถึรนตลอสทูข้เปาโล และพาทลานไปบอัลลอังกรพกพากษา” คทาทภีที่แปลวลา ฮสือ (คา
เตะฟกิสเตมกิ) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ลรุกขถึรนตลอสทูข้' วลภีทภีที่พทูดถถึง บลัลลลังกค์พวิพากษา แปลมาจากคทาวลา เบ
มา มอันคพอแทลนยกพพรนทภีที่พวกขข้าราชการโรมนอัที่งในฐานะเปกนผทูข้พกพากษา คทาเดภียวกอันนภีรกกถทูกใชข้เรภียก
บอัลลอังกรพกพากษาของพระครกสตรใน 2 โครกนธร 5:10

ถถึงแมข้วลาขข้อกลลาวหาของพวกเขาจะดทูธรรมดาๆ แตลมอันกกคลรุมเครพอแบบจงใจ พวกเขากลลาว
หาเปาโลวลาชอักชวนคนทอัรงหลายใหข้ “นมอัสการพระเจข้าตามทางทภีที่ผกดกฎหมาย” พวกยกวทภีที่เหลภีที่ยมจอัด
เหลลานภีร ไมลไดข้ระบรุชอัดเจนวลาเปาโลมภีความผกดโทษฐานละเมกดกฎหมายออันไหนและพวกเขากกไมลมภี
หลอักฐานดข้วย ภายใตข้กฎหมายของโรม ศาสนายกวถพอวลาเปกนศาสนาทภีนึ่ถทูกกฎหมาย  นอัที่นคพอพวกโรม
อนรุญาตใหข้คนนอับถพอศาสนายกวไดข้ในฐานะทภีที่มอันเปกนหนถึที่งในศาสนาทภีที่ถทูกกฎหมายของจอักรวรรดก
โรม พวกยกวตรงนภีรก ทาลอังพยายามทภีที่จะกลลาวหาเปาโลวลาสนอับสนรุนศาสนาหนถึที่งทภีที่ไมลไดข้รอับการเหกน
ชอบ ดอังนอัรนมอันจถึงเปกนศาสนาหนถึที่งทภีที่ผกดกฎหมาย

กจ 18:14 เมสืรื่อเปาโลจะอข้าปากพซด กลัลลวิโอกล็กลต่าวแกต่พวกยวิววต่า "โอ พวกยวิว ถข้าเปล็น
เรสืรื่องความชลัรื่วหรสือเปล็นเรสืรื่องอาชญากรรม สมควรเราจะฟลังทต่านทลันั้งหลาย ขณะทภีที่เปาโลกทาลอังจะแกข้
ตลางใหข้ตอัวเอง ผทูข้สทาเรกจราชการกอัลลกโอกกขอัดจอังหวะและเทลากอับกลลาววลา 'หากพวกทลานทภีที่เปกนยกวมภีขข้อ



กลลาวหาทภีที่เปกนการททาผกดจรกงๆหรพอกกจกรรมทภีที่เปกนอาชญากรรม เรากกจะทนฟอังพวกทลาน' คทาทภีที่แปล
วลา เรสืรื่องอาชญากรรม (พอเนรอส ราดกิอออทูรเกมา) จรกงๆแลข้วกกมภีความหมายวลา 'อาชญากรรมทภีที่ชอั ที่ว
ชข้า' ขนาดขข้าราชการทภีที่เปกนคนดภีอยลางกอัลลกโอกกมองออกวลาพวกเขากทาลอังหลอกใชข้เขา

กจ 18:15-16 แตต่ถข้าเปล็นการโตข้แยข้งกลันถถึงเรสืรื่องถข้อยคทากลับชสืรื่อและพระราชบลัญญลัตวิของ
พวกทต่านแลข้ว ทต่านทลันั้งหลายจงววินวิจฉลัยกลันเอาเองเถวิด เราไมต่อยากเปล็นผซข้พวิพากษาตลัดสวินขข้อความ
เหลต่านลันั้น" 16 ทต่านจถึงไลต่พวกนลันั้นไปจากบลัลลลังกค์พวิพากษา

พวกยกวขถึรนชพที่อในเรพที่องการโตข้แยข้งกอันถถึงเรพที่อง “ถข้อยคทากอับชพที่อ” และพระราชบอัญญอัตกิของพวก
เขา นอกจากนภีร  กอัลลกโออาจดทูออกดข้วยวลาพวกยกวเหลลานภีรซถึที่งเปกนศอัตรทูกอับเปาโลกทาลอังพยายามหลอก
ใชข้เขาและใชข้เขาเพพที่อหาทางแกข้แคข้นแทนพวกเขา เขาจถึงมภีปฏกกกรกยาแบบโมโหๆ เขาไมลเพภียงปฏกเสธ
ทภีที่จะเปกนผทูข้ตอัดสกนเรพที่องพรรครนอัรนเทลานอัรน แตลเขายอังไลลคนพวกนอัรนไปจากบอัลลอังกรพกพากษาดข้วย มอัน
เปกนเรพที่องนลาสงสอัยวลาพวกโรมปฏกบอัตกตามขนบทางกฎหมายซถึที่งตลอมากลายเปกนแมลบทของอาชภีพนอัก
กฎหมายในปอัจจรุบอันหรพอไมล อยลางไรกกตาม เปาโลกกตภีความไดข้แตลเพภียงวลาการตอัดสกนใจครอัร งนภีรหาก
ไมลใชลเปกนคทาตอัดสกนของศาลแตลกกเปกนคทาตอัดสกนทภีนึ่เปป็นขท้อเทป็จจรกิงจากมรุมมองของโรมวลาความเชพที่อ
แบบครกสเตภียนนอัรนถทูกมองวลาเปกนศาสนาทภีนึ่ถทูกกฎหมาย มอันไมลเพภียงททาใหข้เขาเปกนอกสระจากความยรุลง
ยากทภีที่เกกดขถึรนจากทางการทภีที่นภีที่เทลานอัรน แตลรวมถถึงหลอังจากนอัรนสอักพอักใหญลๆดข้วย พระเจข้าไดข้ทรงเอา
สกที่งทภีที่ดทูเหมพอนเปกนปอัญหาใหญลอภีกออันและเปลภีที่ยนมอันเปกนชอัยชนะออันยก ที่งใหญลสทาหรอับเปาโลและขลาว
ประเสรกฐ

กจ 18:17 บรรดาชาตวิกรฟีกจถึงจลับโสสเธเนสนายธรรมศาลา มาเฆฟีรื่ยนขข้างหนข้าบลัลลลังกค์
พวิพากษา แตต่กลัลลวิโอไมต่เอาธสระเลย นอกจากนภีร  พวกกรภีกชาวเมพองโครกนธรจถึงหอันไปเลลนงาน
โสสเธเนสซถึที่งเปกนนายธรรมศาลา เหกนไดข้ชอัดวลาเขาเปกนผทูข้สพบทอดตทาแหนลงตลอจากครกสปอัสซถึที่งไดข้
กลายเปกนครกสเตภียนแลข้ว เขาอาจเปกนหอัวเรพอหลอักในการตอัรงขข้อกลลาวหาปรอักปรทาเปาโล ไมลวลาใน
กรณภีใด เขากกเปกนผทูข้นทาคนปอัจจรุบอันของชรุมชนชาวยกวในเมพองโครกนธร ดอังนอัรน กอัลลกโอจถึงหอันไปเสภีย
ทางอพที่นขณะทภีที่พวกกรภีกจอับตอัวเขาไปและซข้อมเขา นลาสนใจตรงทภีที่วลาเมพที่อเปาโลเขภียนจดหมายฝาก
ฉบอับแรกของเขาถถึงชาวเมพองโครกนธร เขากกเรภียกโสสเธเนสในตอนนอัรนวลาไมลไดข้เปกนเพภียงพภีที่นข้องคน
หนถึที่งเทลานอัรน แตลเปกนเพพที่อนรลวมงานคนหนถึที่งดข้วย เหกนไดข้ชอัดวลาเขาไดข้รอับความรอดแลข้วและไดข้มาเขข้า
รลวมกอับเปาโลในการรอับใชข้ของเขาในเวลาตลอมา



กจ 18:18 ตต่อมาเปาโลไดข้พลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นอฟีกหลายวลัน แลข้วทต่านจถึงลาพวกพฟีรื่นข้องแลต่นเรสือ
ไปยลังแควข้นซฟีเรฟีย และปรวิสสวิลลากลับอาคววิลลากล็ไปดข้วย เปาโลไดข้โกนศฟีรษะทฟีรื่เมสืองเคนเครฟีย เพราะ
ทต่านไดข้ปฏวิญาณตลัวไวข้ เราไมลทราบวลาคทาวลา “อภีกหลายวอัน” นภีร เปกนสลวนหนถึที่งในชลวงเวลาสกบแปด
เดพอนทภีที่ถทูกระบรุไวข้ในขข้อ 11 หรพอเปกนชลวงเวลาทภีที่เพกที่มเขข้าไปอภีก อยลางไรกกตาม เปาโลกกใชข้เวลาอยลาง
นข้อยสองปภีในเมพองโครกนธร อาจเปกนตอัรงแตลปภี ค.ศ. 51 จนถถึง ค.ศ. 52 ทภีที่เปกนไปไดข้ยกที่งกกคพอ มอันเปกนใน
ชลวงเวลานภีรนภีที่เองทภีที่การรอับใชข้ของเปาโลขยายขอบเขตออกไปจนถถึงพพรนทภีที่รอบนอกเมพองโครกนธรดข้วย
ตลอมาเขาฝากคทาทอักทายไปถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเคนเครภียดข้วยในโรม 16:1, 27 เมพองเคนเครภียเปกน
เมพองทลาซถึที่งอยทูลใกลข้กอับเมพองโครกนธรบนทะเลอภีเจภียน

เขาจถึง “ลาพวกพภีที่นข้อง” และเรกที่มเดกนทางกลอับบข้านไปยอังแควข้นซภีเรภียซถึที่งเปกนทภีทๆี่ ครกสตจอักรแมล
ของเขาทภีที่เมพองออันทกโอกตอัรงอยทูล อาควกลลาและปรกสสกลลาไดข้รลวมเดกนทางไปกอับเขาดข้วย การปฏกญาณ
ตอัวทภีที่วลานภีรซถึที่งเขาตข้องโกนศภีรษะยลอมหมายถถึงการปฏกญาณตอัวแบบหนถึที่งของพวกยกวทภีที่เขาไดข้กระททา
ไวข้ (อาจเปกนการปฏกญาณตอัวของคนนาศภีรร) ถถึงแมข้วลาเปาโลไมลยอมบอังคอับใหข้คนอพที่นตข้องถพอตาม
ประเพณภียกวดอังกลลาว แตลในฐานะทภีที่ตอัวเองเปกนยกว เขากกยอังรอักษามรดกทางวอัฒนธรรมและ
ธรรมเนภียมของตนไวข้อยทูล การโกนศภีรษะทภีที่วลานภีร อาจไมลไดข้หมายความวลาเขาโกนผมออกหมดเลย แตล
อาจหมายความวลาเขาตข้องตอัดผม พวกยกวทภีที่ปฏกญาณตอัวดอังกลลาว เชลน คนนาศภีรร กกททาเชลนนอัรนเปกนชลวง
ระยะเวลาจทากอัด ในชลวงเวลาดอังกลลาวพวกเขากกจะไมลตอัดผมเลย ดอังนอัรน พวกเขากกคงตอัดผมไปกลอน
หนข้านอัรนแลข้วเพพที่อทภีที่วลาจะไดข้ไมลเปกนทภีที่นลาละอายดอังทภีที่ระบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 11:14

กจ 18:19-21 ครลันั้นมายลังเมสืองเอเฟซลัส เปาโลไดข้ละปรวิสสวิลลากลับอาคววิลลาไวข้ทฟีรื่นลัรื่น แตต่
ทต่านเองไดข้เขข้าไปโตข้เถฟียงกลับพวกยวิวในธรรมศาลา 20 เมสืรื่อคนเหลต่านลันั้นขอใหข้ทต่านอยซต่กลับเขาตต่อไป 
ทต่านกล็ไมต่ยอม 21 แตต่ไดข้ลาเขาไปกลต่าววต่า "ขข้าพเจข้าจะพยายามรลักษาเทศกาลเลฟีนั้ยงทฟีรื่จะถถึงในกรสง
เยรซซาเลล็มโดยทสกววิถฟีทาง แตต่ถข้าเปล็นทฟีรื่ชอบพระทลัยพระเจข้า ขข้าพเจข้าจะกลลับมาหาทต่านทลันั้งหลายอฟีก"
แลข้วเปาโลไดข้ลงเรสือแลต่นออกจากเมสืองเอเฟซลัส

ถถึงแมข้วลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ทรงหข้ามมกใหข้เปาโลไปยอังแควข้นเอเชภียและรวมถถึงเมพอง
เอเฟซอัสดข้วยกลอนหนข้านอัรน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาตอนนภีร เขาสามารถไปทภีที่นอั ที่นไดข้แลข้ว เขาจถึงหยรุดแวะเปกน
เวลาสอัรนๆและ “เขข้าไปโตข้เถภียงกอับพวกยกว” ในธรรมศาลาทภีที่เมพองเอเฟซอัส ถถึงแมข้วลาพวกเขาชวนใหข้
เขาอยทูลตลอนานกวลานภีร  แตลเขากกปฏกเสธโดยบอกวลาเขาอยากไปถถึงกรรุงเยรทูซาเลกมใหข้ทอันเทศกาลเลภีรยงทภีที่
นอัที่น เราไมลทราบวลาเปกนเทศกาลเลภีรยงใด แตลหากมอันเปกนชลวงฤดทูใบไมข้ผลก มอันกกแปลวลาเทศกาลกกน



ขนมปอังไรข้เชพรอ เทศกาลปอัสกา และเทศกาลเพกนเทคอสตรเขข้ามาใกลข้แลข้ว อยลางไรกกตาม เปาโลกก
สอัญญาไวข้วลา หากพระเจข้าทรงโปรดเขากกจะกลอับมาหาพวกเขา จากนอัรนเขากกแลลนเรพอเดกนทางกลอับ
บข้านตลอไป

กจ 18:22 ครลันั้นมาถถึงเมสืองซฟีซารฟียา ทต่านไดข้ขถึนั้นไปคทานลับครวิสตจลักรแลข้วลงไปยลังเมสือ
งอลันทวิโอก เรพอของเขาไปขถึรนฝอัที่งทภีที่เมพองซภีซารภียา มภีระบรุไวข้วลาจากนอัรนเปาโลกกขถึรนไป นภีที่เปกนสทานวน
มาตรฐานทภีที่หมายถถึงการขถึรนไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมในแควข้นยทูเดภีย และมอันกกเปกนการเดกนทางขถึรนไป
จรกงๆตามหลอักเรพที่องความสทูงคพอ จากเมพองซภีซารภียาไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมซถึที่งตอัรงอยทูลในหมทูลเทพอกเขา 
เหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลไดข้เขข้ารลวมเทศกาลเลภีรยงดอังทภีที่เขาไดข้ตอัรงใจไวข้ ทภีที่นอั ที่นเขาไดข้ “คทานอับครกสตจอักร” ซถึที่ง
แนลนอนวลาหมายถถึงครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม จากนอัรนเขากกเดกนทางตลอไปยอังเมพองออันทกโอกและ
รายงานวลาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจอยลางไรผลานทางการรอับใชข้ของพวกเขา เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่เปกนการ
สกรนสรุดการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบสองของเปาโล

กจ 18:23 ครลันั้นยลับยลันั้งอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหนต่อยหนถึรื่ง ทต่านจถึงไปตลอดแวต่นแควข้นกาลาเทฟียและ
ฟรฟีเจฟียตามลทาดลับกลันไปเรสืรื่อยๆ เพสืรื่อจะชต่วยชซกทาลลังพวกสาวก ขณะทภีที่เปาโลเรกที่มการเดกนทางรอบตลอ
ไป มอันกกแตกตลางจากเดกมอยลางเหกนไดข้ชอัด ขณะทภีที่ในการเดกนทางรอบแรกและรอบสองของเขาๆไดข้
ผทูข้ชลวยคพอ บารนาบอัสและสกลาสรวมถถึงทกโมธภีและลทูกาดข้วย แตลคราวนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาเขาอยทูลคนเดภียว
อยลางนข้อยกกในตอนแรก ตลอมาในบททภีที่ 20 ลทูกากกเขข้ามารลวมรอับใชข้กอับเปาโลอภีกรอัร ง ดทู 20:6 นอกจาก
นภีรกายออัสและอารกสทารคอัสกกเขข้ามารลวมกอับเขาทภีที่เมพองเอเฟซอัสรวมถถึงทกโมธภีและเอรอัสทอัสดข้วย พระ
คอัมภภีรรไมลไดข้ระบรุไวข้วลาเขาใชข้เวลา ‘พอัก’ ในเมพองออันทกโอกนานเทลาใด อยลางไรกกตาม เราอาจสรรุปไดข้
วลาเขาไมลไดข้ใชข้เวลานานทภีที่นอั ที่น เราจถึงไดข้เหกนถถึงความยกที่งใหญลของเปาโลตรงนภีร  เขากลอับไปททางานตลอ
มอันเปกนความยากลทาบาก กอับการอยทูลดข้วยความเชพที่อ รอคอยองครพระผทูข้เปกนเจข้าสทาหรอับเงกนสนอับสนรุน 
และตข้องททางานเสรกมเทลาทภีที่จทาเปกนโดยการททาเตกนทร มอันออันตรายสรุดๆดข้วยพรข้อมก อับการขลมเหงอยลาง
หนอักทภีที่เกกดขถึรนในเกพอบทรุกทภีทๆี่ เขาไปมา บอัดนภีร เปาโลกกกลอับไปททางานตามลทาพอัง โดยเปกนมกชชอันนารภี
ผทูข้โดดเดภีที่ยวทภีที่ผลานศถึกมาอยลางหนอัก

ดอังทภีที่เขาปฏกบอัตกเปกนประจทา เขากลอับไปยอังสถานทภีที่เหลลานอัรนทภีที่เขาไดข้นทาผทูข้คนมาถถึงพระครกสตร
และไดข้กลอตอัรงครกสตจอักรขถึรนหลายแหลงแลข้ว การสรข้างสาวกตามทภีที่มภีบอัญชาไวข้ในพระมหาบอัญชานอัรน
จทาเปกนตข้องมภี ‘การตกดตามผล’ อยลางมาก ตรงนภีร เขา “ไปตลอดแวลนแควข้นกาลาเทภียและฟรภีเจภียตาม
ลทาดอับกอันไปเรพที่อยๆ เพพที่อจะชลวยชทูก ทาลอังพวกสาวก” นภีที่นลาจะรวมถถึงสถานทภีที่ตลางๆ อยลางเมพองเดอรรบภี 



เมพองอกโคนภียทูม และเมพองลกสตราดข้วย การทภีที่กลลาววลาเขา “ไปตลอด” แวลนแควข้นเหลลานภีร  “ตามลทาดอับ”
กกสะทข้อนใหข้เหกนถถึงถถึงการตกดตามผลอยลางเปกนระบบและมภีระเบภียบ กลอนทภีที่เขาจะไถทรุลงนาใหมลๆ 
เขากกกลอับไปชลวยชทูก ทาลอังคนเหลลานอัรนทภีที่เขาไดข้นทาวกญญาณมาแลข้ว

กจ 18:24 มฟียวิวคนหนถึรื่งชสืรื่ออปอลโล เกวิดในเมสืองอเลล็กซานเดรฟีย เปล็นคนมฟีโวหารดฟี 
และชทานาญมากในทางพระคลัมภฟีรค์ ทต่านมายลังเมสืองเอเฟซลัส ลทูกาออกนอกเรพที่องแปบ๊บหนถึที่งเพพที่อใสล 
‘ขลาวดลวน’ อภีกเรพที่องเขข้ามา นอั ที่นคพอการกลอับใจรอับเชพที่อและพอัฒนาการฝลายวกญญาณของอปอลโล ลทูกา
บอันทถึกวลาอปอลโลเปกนยกวคนหนถึที่งซถึที่งเดกมทภีมาจากเมพองอเลกกซานเดรภีย ออันเปกนเมพองใหญลของอภียกปตร
ทภีที่ถทูกกลอตอัรงโดยอเลกกซานเดอรรมหาราชในปภี 332 กลอน ค.ศ. อเลกกซานเดอรรไดข้ใหข้คนยกวกลรุลมใหญล
ไปอยทูลทภีที่นอัที่นและพวกยกวกกเคยมภีจทานวนมากถถึงหนถึที่งในสามของประชากรทภีที่นอั ที่น มอันเปกนเมพองของ
พวกคงแกลเรภียนพรข้อมกอับมหาวกทยาลอัยและหข้องสมรุดขนาดใหญล ถถึงแมข้วลาเดกมทภีมอันเปกนเมพองของ
คนตลางชาตก แตลมอันกกมภีฐานทางวอัฒนธรรมแบบยกวออันเขข้มแขกงอยทู ลทภีที่นอัที่น

ดข้วยเหตรุผลออันไมลปรากฏ ถถึงแมข้อาจเพราะจรุดประสงครทางอาชภีพหรพอทางการพาณกชยร อ
ปอลโลกกไดข้เดกนทางมายอังเมพองเอเฟซอัส ซถึที่งเปกนเมพองใหญลบนชายฝอัที่งตะวอันตกของพพรนทภีที่ๆใน
ปอัจจรุบอันถทูกเรภียกวลาเอเชภียนข้อย (ประเทศตรุรกภีในปอัจจรุบอัน) ลทูกาบอันทถึกวลาอปอลโล (1) “เปกนคนมภี
โวหารดภี” และ (2) “ชทานาญมากในทางพระคอัมภภีรร” คทาทภีที่แปลวลา มฟีโวหารดฟี (ลอกกิออส) เปกนคทาทภีที่
แตกออกมาจากคทาทภีที่พบบลอยกวลา ‘ลอกอส’ มอันมภีความหมายสองประการ นอั ที่นคพอ (a) คนทภีที่พทูดจา
แคลลวคลลองและมภีพลอัง และ (b) คนทภีที่มภีความคกดและความเหกนออันเฉภียบคม ความหมายทอัรงสอง
แบบนลาจะมภีอยทูลในตอัวอปอลโล สลวนวลภีทภีที่กลลาววลาเขา “ชทานาญมากในทางพระคอัมภภีรร” กกบลงบอกถถึง
คนๆหนถึที่งทภีที่มภีฤทธกธ เดชมากในความรทูข้ของตนเกภีที่ยวกอับพระคอัมภภีรรเดกม (พระคอัมภภีรรใหมลยอังไมลไดข้ถทูก
เขภียนขถึรนเลย)

กจ 18:25 อปอลโลคนนฟีนั้ไดข้รลับการอบรมในทางขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และมฟีใจรข้อน
รนกลต่าวสลัรื่งสอนโดยละเอฟียดถถึงเรสืรื่ององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ถถึงแมข้วต่าทต่านรซข้แตต่เพฟียงบลัพตวิศมาของ
ยอหค์นเทต่านลันั้น การทภีที่เขาไดข้รอับการอบรมใน “ทางขององครพระผทูข้เปกนเจข้า” กกอาจหมายถถึงความรทูข้ทภีที่
ยอังไมลสมบทูรณรแบบและมภีขภีดจทากอัดเกภีที่ยวกอับพระครกสตร มภีระบรุไวข้วลาเขารทูข้ “แตลเพภียงบอัพตกศมาของ
ยอหรนเทลานอัรน” แนลนอนวลายอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาเปกนผทูข้เบกกทางของพระครกสตร คงมภีสอักครอัร งทภีที่อ
ปอลโลไดข้รทูข้จอักกอับ (1) การรอับใชข้ของยอหรนเมพที่อหลายปภีกลอนหนข้านอัรนในแควข้นยทูเดภีย หรพอไมลกก (2) 
เขาไดข้รอับอกทธกพลจากใครสอักคนทภีที่ไดข้ยกนยอหรนเทศนา คทาเทศนาของยอหรนจรกงๆแลข้วกกคพอ การ  



กลอับใจใหมลเพราะวลาพระมหากษอัตรกยรและอาณาจอักรของพระองครนอัรนเขข้ามาใกลข้แลข้ว ไมลวลาในกรณภี
ใด ยกวทภีที่มภีโวหารดภีคนนภีร  “มภีใจรข้อนรนกลลาวสอัที่งสอนโดยละเอภียดถถึงเรพที่ององครพระผทูข้เปกนเจข้า” คทาวลา 
รข้อนรน (เสะโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘เดพอดปรุดๆ’ มอันเปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ‘zealous’ 
และ ‘zeal’ เขามภีใจรข้อนรนและกระตพอรพอรข้นในการเทศนาของตน นลาเสภียดายทภีที่วลาความรทูข้ของเขา
นอัรนยอังไมลสมบทูรณร เหกนไดข้ชอัดวลาเขาไมลรทูข้เกภีที่ยวกอับการเสดกจมาของพระครกสตร กลโกธา การฟพร นคพน
พระชนมร และขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณ

กจ 18:26 ทต่านไดข้ตลันั้งตข้นสลัรื่งสอนโดยใจกลข้าในธรรมศาลา แตต่เมสืรื่ออาคววิลลากลับปรวิสสวิล
ลาไดข้ฟลังทต่านแลข้ว เขาจถึงรลับทต่านมาสลัรื่งสอนใหข้รซข้ทางของพระเจข้าใหข้ถ ซกตข้องยวิรื่งขถึนั้น อปอลโลไดข้รอับ
อนรุญาตใหข้เทศนาขลาวเรพที่องการกลอับใหมลในธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่นไดข้ ขณะเดภียวกอัน อาควกลา
และปรกสสกลลากกไดข้มาถถึงในเมพองเอเฟซอัสและไดข้เขข้ารลวมประชรุมในธรรมศาลาแหลงนภีรตอนทภีที่อ
ปอลโลลรุกขถึรนกลลาว หลอังจากนอัรนพวกเขากกพาเขาออกไปตลางหาก โดยอาจพาไปเลภีรยงขข้าว และ 
“สอัที่งสอนใหข้รทูข้ทางของพระเจข้าใหข้ถทูกตข้องยกที่งขถึรน”

คทาทภีที่แปลวลา ถซกตข้องยวิรื่งขถึนั้น (อาครกิเบสเตะรอน) มภีความหมายวลาอยลางถทูกตข้องยกที่งขถึรนหรพอ
ชอัดเจนยกที่งขถึรน อปอลโลมภีความรข้อนรนทภีที่ปราศจากความรทูข้ทภีที่สมบทูรณรเกภีที่ยวกอับสกที่งทภีที่เขากลลาว เหกนไดข้
ชอัดวลาพวกเขานอัที่งลงกอับนอักเทศนรทภีที่ฉลาดปราดเปรพที่องและรข้อนรนคนนภีรและ อธกิบายใหข้เขาฟอังวลาพระ
เยซทูทรงเปกนพระมหากษอัตรกยรพระองครนอัรนทภีที่ยอหรนไดข้พยากรณรถถึง แนลนอนวลาจากนอัรนพวกเขากกแจข้ง
ใหข้เขาทราบตลอไปเกภีที่ยวกอับชภีวกตและการรอับใชข้ของพระครกสตร และทภีที่สทาคอัญทภีที่สรุดกกคพอ พระราชกกจ
ของพระองครบนกางเขนและการฟพร นคพนพระชนมร

กจ 18:27 ครลันั้นอปอลโลจะใครต่ไปยลังแควข้นอาคายา พวกพฟีรื่นข้องกล็เขฟียนจดหมายฝาก
ไปถถึงสาวกทฟีรื่นลัรื่นใหข้เขารลับรองทต่านไวข้ ครลันั้นทต่านไปถถึงแลข้ว ทต่านไดข้ชต่วยเหลสือคนทลันั้งหลายทฟีรื่ไดข้เชสืรื่อ
โดยพระคสณนลันั้นอยต่างมากมาย เราไมลทราบวลาอปอลโลอยทูลตลอในเมพองเอเฟซอัสนานเทลาใด อยลางไร
กกตาม เมพที่อเขามภีกกจธรุระอพที่นตข้องเดกนทางไป “ยอังแควข้นอาคายา พวกพภีที่นข้องกกเขภียนจดหมายฝากไปถถึง
สาวกทภีที่นอัที่นใหข้เขารอับรองทลานไวข้” แควข้นอาคายาเปกนแควข้นทภีที่อยทู ลทางตอนใตข้ของประเทศกรภีซโดย
อยทูลตรงขข้ามกอับเมพองเอเฟซอัสเมพที่อขข้ามทะเลอภีเจภียนไป มอันโอบลข้อมเมพองโครกนธรซถึที่งเปกนทภีทๆี่ เขาไป (ดทู 
19:1) พอไปถถึงในแควข้นอาคายา อปอลโลกก “ไดข้ชลวยเหลพอคนทอัรงหลายทภีที่ไดข้เชพที่อโดยพระครุณนอัรน
อยลางมากมาย” เชลนในเอเฟซอัส 2:8 พระครุณและความเชพที่อเชพที่อมโยงกอันอยลางใกลข้ชกด นอัที่นเปกนเพราะ
พระครุณของพระเจข้าทภีที่ททาใหข้เรามภีอภกสกทธกธ ทภีที่จะเชพที่อ การประพฤตกโดยตอัวมอันเองแลข้วกกไมลไดข้นทาไปสทูล



การเชพที่อ อยลางไรกกตาม พระครุณกกเปกนนทราคข้างทภีที่ททาใหข้เมลกดพอันธรุรแหลงขลาวประเสรกฐงอกเงยขถึรนในใจ
ของคนๆหนถึที่งโดยความเชพที่อ

กจ 18:28 เพราะทต่านโตข้แยข้งกลับพวกยวิวอยต่างแขล็งแรงตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง และชฟีนั้แจงยก
หลลักในพระคลัมภฟีรค์อข้างใหข้เหล็นวต่า พระเยซซคสือพระครวิสตค์ ในเมพองโครกนธร อปอลโล “โตข้แยข้งก อับ
พวกยกวอยลางแขกงแรง” คทาทภีที่แปลวลา อยต่างแขล็งแรง (เอะอทูทอโนส) มภีความหมายวลา ‘อยลางมภีพลอัง’ 
หรพอถถึงขนาด ‘อยลางรข้อนแรง’ เลยทภีเดภียว ขณะทภีที่อปอลโลไปยอังธรรมศาลาทภีที่เมพองโครกนธรซถึที่งไดข้ขอับ
ไลลเปาโลไปกลอนหนข้านอัรน เขากกเทศนาอยลางมภีพลอังและโตข้แยข้งกอับพวกยกวทภีที่นอั ที่น อาจเปกนไปไดข้วลา
ภายใตข้การเทศนาของเขาทภีที่ททาใหข้โสสเธเนสผทูข้เปกนนายธรรมศาลาคนใหมลกลอับใจรอับเชพที่อ (1 โครกน
ธร 1:1) เขาแสดงใหข้ผทูข้คนเหกนโดย “ชภีรแจงยกหลอักในพระคอัมภภีรรอข้างใหข้เหกนวลา พระเยซทูคพอพระ
ครกสตร” มอันเปกนเรพที่องปกตกทภีที่พวกยกวจะโตข้แยข้งโดยยกคอัมภภีรรทอัลมรุด (ประเพณภีตลางๆ) ขณะทภีที่เปาโลโตข้
แยข้งอยลางมภีพลอังโดยใชข้พระคอัมภภีรร พระวจนะของพระเจข้านอัรนมภีชภีวกตและทรงพลานรุภาพจรกงๆ

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 19: บททภีนึ่ 19 ของหนอังสสือกกิจการนสาเสนอการรอับใชท้เตป็มรทูปแบบของ
เปาโลทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส เนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของกกิจการ 19 (ขท้อ 23-41) พทูดถนงการจลาจลทภีนึ่ถทูกยคุใหท้เกกิด
ขนนื้นโดยพวกชล่างเงกินทภีนึ่ทสารทูปเคารพไดอานล่า

กจ 19:1 ตต่อมาขณะทฟีรื่อปอลโลยลังอยซต่ในเมสืองโครวินธค์นลันั้น เปาโลไดข้ไปตามแวต่นแควข้น
ฝต่ายเหนสือ แลข้วมายลังเมสืองเอเฟซลัส และพบสาวกบางคน ขณะทภีที่อปอลโลยอังอยทูลทภีที่เมพองโครกนธร 
เปาโลกกมาทภีที่เมพองเอเฟซอัส วลภีทภีที่พทูดถถึง “แวลนแควข้นฝลายเหนพอ” กกอข้างอกงถถึงพพรนทภีที่ราบสทูง เหกนไดข้ชอัด
วลาเขาไมลไดข้เดกนทางไปตามถนนของโรมผลานเมพองโคโลสภีและเมพองเลาดภีเซภีย แตลใชข้เสข้นทางตรง
จากแควข้นกาลาเทภียและแควข้นฟรภีเจภียซถึที่งนทาเขามาถถึงเมพองเอเฟซอัส

เมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองเอกของแควข้นเอเชภียของโรมและเปกนหนถึที่งในเมพองสทาคอัญๆของ
จอักรวรรดกโรม ในแควข้นเอเชภียซถึที่งเมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองสทาคอัญ มภีเมพองอพที่นๆดข้วยเชลน เมพองสเมอรรนา
เมพองธกยาทกรา เมพองเปอรรกามอัม เมพองซารรดกส เมพองฟภีลาเดลเฟภีย เมพองเลาดภีเซภีย ซถึที่งรวมถถึงเมพอง
เอเฟซอัสดข้วยกกมภีครกสตจอักรเจกดแหลงในวกวรณร 2 และ 3 เมพองอพที่นๆเชลน เมพองโคโลสภี และฮกเอราบรุรภี
ททาใหข้แควข้นเอเชภียเปกนแควข้นสทาคอัญของจอักรวรรดกโรม เมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองเอกของจอักรวรรดก



โรม ทภีที่นภีที่อทานาจของโรม วอัฒนธรรมของกรภีซ และความเรข้นลอับแหลงชาวตะวอันออกตลางหลอมรวม
กอัน วกหารแหลงอารเทมกส (ไดอานลา) อยทูลทภีที่นภีที่และเปกนหนถึที่งในเจกดสกที่งมหอัศจรรยรของโลกสมอัยโบราณ

กลอนหนข้านภีรพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ทรงหข้ามมกใหข้เปาโลประกาศในแควข้นเอเชภีย เหกนไดข้
ชอัดวลาการทรงหข้ามดอังกลลาวเปกนเรพที่องชอั ที่วคราว เกภีที่ยวขข้องกอับเวลา และไมลไดข้เกภีที่ยวขข้องกอับ
ตทาแหนลงทภีที่ตอัรง พระเจข้าทรงมภีทภีที่อพที่นๆอภีกใหข้เปาโลไปประกาศในตอนนอัรน อยลางไรกกตามบอัดนภีรถถึงเวลา
แลข้วทภีที่จะมาทภีที่เมพองเอเฟซอัส เปาโลไดข้หยรุดแวะทภีที่นภีที่เปกนชลวงเวลาสอัรนๆตอนทข้ายการเดกนทางรอบทภีที่
สองของเขาและไดข้สอัญญากอับพวกผทูข้ฟอังทภีที่สนใจในธรรมศาลาทภีที่นอั ที่นวลาเขาจะกลอับมาหากองครพระผทูข้
เปกนเจข้าทรงโปรด (18:21) บอัดนภีร เขากกกลอับมาแลข้ว พอไปถถึงทภีที่นอั ที่นเขากกพบกอับ “สาวกบางคน” ขข้อ 7
ระบรุวลามภีสาวกทอัรงหมดสกบสองคน

กจ 19:2 จถึงถามเขาวต่า "ตลันั้งแตต่ทต่านทลันั้งหลายเชสืรื่อนลันั้น ทต่านไดข้รลับพระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์หรสือเปลต่า" เขาตอบเปาโลวต่า "เปลต่า เรสืรื่องพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์นลันั้นเรากล็ยลังไมต่เคยไดข้ยวิน
เลย" ในการสนทนากอับ ‘สาวก’ เหลลานภีรทภีที่เมพองเอเฟซอัส เปาโลกกรทูข้สถึกไดข้อยลางชอัดเจนวลาพวกเขานอัรน
ยอังมภีความรทูข้ไมลครบสมบทูรณร พวกเขากกเหมพอนกอับอปอลโลกลอนหนข้านอัรนทภีที่รทูข้จอักแตลการรอับใชข้ของ
ยอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมา เราอาจสรรุปไดข้วลาพวกเขาไดข้รอับอกทธกพลจากอปอลโลในการมาถถึงความรทูข้
ออันไมลสมบทูรณรนภีรของพวกเขา (อปอลโลไดข้ใชข้เวลากลอนหนข้านอัรนอยทูลบข้างในเมพองเอเฟซอัสและ
ประกาศเรพที่องบอัพตกศมาของยอหรน)

เปาโลจถึงถาม ‘พวกสาวก’ ยกวเหลลานภีร วลาพวกเขาเคยไดข้รอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ แลข้วหรพอยอัง
ตอันื้งแตล่พวกเขาเชพที่อ (นภีที่ไมลไดข้หมายถถึงพระพรทภีที่สองหรพอการเปภีที่ยมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ หลอัง
จากไดข้รอับความรอดแลข้วเหมพอนอยลางทภีที่ถทูกเสนอโดยพวกเพกนเทคอสตรหรพอพวกคารกสมาตกก) แตล
เปาโลอยากรทูข้วลาพวกเขารอดแลข้วหรพอยอังตลางหาก การรอับใชข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ในการสถกต
อยทูลภายในหลอังจากไดข้รอับความรอดแลข้วกกเปกนขข้อพกสทูจนรทภีที่ชอัดเจนถถึงความรอด คทาตอบของพวกเขา
กกททาใหข้เหกนอะไรหลายอยลาง ถถึงแมข้พวกเขาอข้างชพที่อวลาเปกน ‘สาวก’ แตลพวกเขากกไมลรทูข้เลยดข้วยซทราวลามภี
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ หรสือไมล่ เปาโลคลอนขข้างไดข้คทาตอบทภีที่เขาตข้องการแลข้ว

กจ 19:3-4 เปาโลจถึงถามเขาวต่า "ถข้าอยต่างนลันั้นทต่านไดข้รลับบลัพตวิศมาอลันใดเลต่า" เขาตอบ
วต่า "บลัพตวิศมาของยอหค์น" 4 เปาโลจถึงวต่า "ยอหค์นใหข้รลับบลัพตวิศมาสทาแดงถถึงการกลลับใจใหมต่กล็จรวิง 
แลข้วบอกคนทลันั้งปวงใหข้เชสืรื่อในพระองคค์ผซข้จะเสดล็จมาภายหลลังคสือพระเยซซครวิสตค์"



อยลางไรกกตาม เขาถามพวกเขาอภีกคทาถามหนถึที่ง “ถข้าอยลางนอัรนทลานไดข้รอับบอัพตกศมาออันใดเลลา” 
คทาตอบของพวกเขาคพอ บอัพตกศมาของยอหรน จากนอัรนเปาโลกกอธกบายวลาบอัพตกศมาของยอหรนนอัรน
เปกนการแสดงออกวลาตนเหกนดข้วยกอับคทาเทศนาเรพที่องการกลอับใจใหมลเพพที่อเตรภียมพรข้อมสทาหรอับพระ
มหากษอัตรกยรทภีที่จะเสดกจมานอัรน สรุดทข้ายแลข้วมอันกกคพอสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงการเชพที่อในการเสดกจมาของ
พระครกสตร มอันจถึงเปกนสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงทอัรงการกลอับใจใหมลและความเชพที่อ พวกสาวกชาวยกวทภีที่มภี
ความรทูข้ไมลสมบทูรณรนภีร เหกนไดข้ชอัดวลามภีการกลอับใจใหมลจรกงๆ แตลกกยอังไมลไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรเปกนพระ
ผทูข้ชลวยใหข้รอด พวกเขากกเหมพอนอปอลโลทภีที่ไมลเคยไดข้ยกน ‘ตอนทภีที่เหลพอของเรพที่อง’ เกภีที่ยวกอับพระ
ราชกกจ การถทูกตรถึงกางเขน และการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตร ถถึงแมข้มกไดข้มภีบอกไวข้ชอัดเจน 
แตลเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาจถึงตข้อนรอับพระครกสตร

กจ 19:5 เมสืรื่อเขาไดข้ยวินอยต่างนลันั้น เขาจถึงรลับบลัพตวิศมาในพระนามของพระเยซซเจข้า นภีที่
เปกนแบบอยลางตามพระคอัมภภีรรทภีที่ชอัดเจนของการทภีที่ผทูข้เชพที่อ ‘รอับบอัพตกศมาใหมล’ ‘บอัพตกศมา’ กลอนหนข้า
นอัรนของพวกเขาไมลถทูกตข้องตามพระคอัมภภีรรตรงทภีที่วลาพวกเขายอังไมลไดข้ตข้อนรอับพระเยซทูครกสตร บอัดนภีร
พอไดข้รอับความรอดแลข้ว พวกเขากกปฏกบอัตกตามทภีที่องครพระผทูข้เปกนเจข้าสอัที่งในพระคอัมภภีรรโดยการรอับบอัพ
ตกศมาในนทรา

กจ 19:6 เมสืรื่อเปาโลไดข้วางมสือบนเขาแลข้ว พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กล็เสดล็จลงมาบนเขา 
เขาจถึงพซดภาษาตต่างๆและไดข้พยากรณค์ดข้วย ความหมายของการทภีที่พวกเขาพทูดภาษาตลางๆนอัรนกกมภี
หลายประการ (1) นภีที่เปกนครอัร งทภีที่สามเทลานอัรนและเปกนครอัร งสรุดทข้ายในพระคอัมภภีรรทอัรงเลลมทภีที่มภีบอันทถึก
เกภีที่ยวกอับคนพทูดภาษาตลางๆ (2) พวกเขาลข้วนเปกนผทูข้เชพที่อชาวยกว การพทูดภาษาตลางๆเปกนของประทาน
ทภีที่เปกนหมายสทาคอัญแกลชนชาตกอกสราเอลดอังทภีที่ระบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 14:21-22 (ถถึงแมข้มกไดข้ระบรุไวข้ แตลกก
อาจมภีพวกยกวคนอพที่นๆทภีที่มาจากธรรมศาลาแหลงนอัรนอยทูลในเหตรุการณรดข้วยและไดข้เหกนหมายสทาคอัญนภีรทภีที่
ทรงแสดงใหข้ชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อไดข้เหกน) (3) เชลนเดภียวกอับในกรณภีกลอนๆ การสทาแดงแบบทภีที่
ปรากฏเหกนไดข้ชอัดภายนอกและรอับรทูข้ไดข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ถทูกประทานใหข้เพราะวลาเปาโล
ไดข้ถามพวกเขาวลาพวกเขาไดข้รอับพระวกญญาณแลข้วหรพอยอัง

เชลนเดภียวกอับในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตรนอัรนและทภีที่บข้านของโครเนลกออัส การสทาแดงดอังกลลาว
แสดงใหข้เหกนชอัดเจนวลาพระหอัตถรของพระเจข้าอยทูลบนการประกาศเรพที่องพระครกสตร พวกสาวกยกวเหลลา
นภีร เรกที่มแนลใจแลข้วถถึงความถทูกตข้องของถข้อยคทาทภีที่เปาโลประกาศ เราควรหมายเหตรุไวข้วลาในแตล่ละกรณภี
ของการพทูดภาษาตลางๆทภีที่มภีระบรุไวข้ในพระคอัมภภีรรใหมล มภีผทูข้เขข้ารลวมทภีที่เปกนยกวหรพอประจอักษรพยานทภีที่เปกน



ยกวอยทูลในเหตรุการณรดข้วย ดอังทภีที่ระบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 14:21-22 การพทูดภาษาตลางๆเปกนของประทานทภีที่
เปกนหมายสทาคอัญเพพที่อเตพอนชนชาตกอกสราเอลใหข้กลอับใจมาหาพระครกสตร มกฉะนอัรนจะโดนดภี

กจ 19:7-8 คนเหลต่านลันั้นมฟีผซข้ชายประมาณสวิบสองคน 8 เปาโลเขข้าไปกลต่าวโตข้แยข้งใน
ธรรมศาลาดข้วยใจกลข้าสวินั้นสามเดสือน ชลักชวนใหข้เชสืรื่อในสวิรื่งทฟีรื่กลต่าวถถึงอาณาจลักรของพระเจข้า เปาโล
เรกที่มการรอับใชข้ทภีที่ยาวนานและเกกดผลทภีที่เมพองเอเฟซอัส ตอนแรกเขาใชข้เวลาสามเดพอนกลลาวดข้วยใจกลข้า
ในธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่น ลทูกาบอันทถึกวลาเขาโตข้แยข้งและชอักชวนใหข้เชพที่อ “สกที่งทภีที่กลลาวถถึงอาณาจอักร
ของพระเจข้า” ถถึงแมข้วลาวลภี ‘อาณาจอักรของพระเจข้า’ ในความหมายทภีที่เฉพาะเจาะจงทภีที่สรุดหมายถถึง
การเสดกจกลอับมาของพระครกสตรและการสถาปนาอาณาจอักรของพระองครอยลางเตกมรทูปแบบ แตลบาง
ครอัร งคทาๆนภีรกกมภีความหมายในเชกงทอั ที่วไปแบบกวข้างๆมากกวลา โดยหมายถถึงครกสตจอักรและพระราชกกจ
ของพระเจข้าในยรุคสมอัยนภีร โดยทอั ที่วๆไป ความหมายทอัรงสองแบบอาจถทูกสพที่อตรงนภีร  พวกทภีที่คกดแบบยกว
ในธรรมศาลานภีรนลาจะสนใจในอาณาจอักรทภีที่จะมานอัรนเมพที่อพระครกสตรเสดกจกลอับมา แนลนอนทภีที่นอัที่นจะ
เปกดโอกาสใหข้เปาโลไดข้นทาเสนอขลาวสารเรพที่องความรอดโดยพระครุณผลานทางความเชพที่อในพระ
ครกสตร ความหมายของการโตท้แยท้งนภีรกกหมายถถึงการโตข้วาทภีอยลางเปกดเผย ในการททาเชลนนอัรน เขากก
พยายามชอักชวนพวกผทูข้ฟอังชาวยกวของเขาใหข้เชพที่อ เมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองใหญลทภีที่มภีความเจรกญมากๆ
เมพองหนถึที่ง เนพที่องจากมภีการสพที่อถถึงธรรมศาลาเพภียงแหลงเดภียวเทลานอัรน มอันกกคงเปกนอาคารหลอังใหญลโตทภีที่
มภีสถาปอัตยกรรมทภีที่ยกที่งใหญลมากๆ เราคงไดข้แตลนถึกภาพเปาโลเทศนาจากธรรมาสนรในหอประชรุมทภีที่
ใหญลโตนอัรน

กจ 19:9 แตต่บางคนมฟีใจแขล็งกระดข้างไมต่เชสืรื่อและพซดหยาบชข้าเรสืรื่องทางนลันั้นตต่อหนข้า
ชสมนสมชน เปาโลจถึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดข้วย แลข้วทต่านไดข้ไปโตข้แยข้งกลันทสกวลันใน
หข้องประชสมของทต่านผซข้หนถึรื่งชสืรื่อ ทฟีรลันนลัส อยลางไรกกตาม เชลนเดภียวกอับในเมพองโครกนธร พวกยกวมภี
ใจแขกงกระดข้างและเปาโลตข้องหลบไปทภีที่อพที่นอภีก คทาทภีที่แปลวลา บางคน คพอ ทกิส เราไมลทราบวลาคน
กลรุลมนภีร เปกนคนสลวนนข้อยหรพอคนสลวนใหญล พวกเขานลาจะเปกนเสภียงสลวนนข้อย อยลางไรกกดภี พวกเขา
บางคนกกเรกที่มมภีใจแขกงกระดข้าง พวกเขาไมลเชพที่อ และพวกเขากกเรกที่มยรุยงใหข้เกกดความแตกแยกภายใน
ธรรมศาลาเกภีที่ยวกอับคทาเทศนาของเปาโลโดย “พทูดหยาบชข้าเรพที่องทางนอัรนตลอหนข้าชรุมนรุมชน” ถถึงแมข้
คทาวลา “ทางนอัรน” อาจสพที่อความหมายทอั ที่วๆไปถถึงพระครกสตรและขลาวประเสรกฐ แตลมอันกกถทูกใชข้โดยคน
มากมายในศตวรรษแรกเพพที่อหมายถถึง ‘ผทูข้คนทภีที่ถพอทางนอัรน’ เชลนกอัน เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่สอัมพอันธรกอันกอับ
ยอหรน 14:6 ทภีที่พระเยซทูตรอัสวลา “เราเปกนทางนอัรน”



เปาโลจถึงไปจากธรรมศาลานอัรน แยกพวกสาวกทภีที่เชพที่อไปกอับเขาดข้วย และประกาศ (โตข้แยข้ง)
ตลอไปทรุกวอันในหข้องประชรุมของทภีรอันนอัส มภีบอันทถึกหนถึที่งเกภีที่ยวกอับแพทยรทภีที่มภีชพที่อคนหนถึที่งในกรรุงโรม
นามวลาทภีรอันนอัส เปกนไปไดข้ทภีที่วลาหข้องประชรุมนอัรนซถึที่งอาจเปกนโรงเรภียนแพทยรทภีที่เกภีที่ยวโยงกอับทภีรอันนอัสผทูข้
นภีร ตอัรงอยทูลในเมพองเอเฟซอัส หากเปกนเชลนนอัรน ลทูกาในฐานะทภีที่เปกนแพทยรคนหนถึที่งกกอาจมภีเสข้นสายผลาน
ทางแวดวงแพทยรในสมอัยนอัรนและชลวยใหข้เปาโลสามารถมภีพพรนทภีที่ใน ‘โรงเรภียนแพทยร’ แหลงนภีร  ไมลวลา
จะยอังไง เปาโลกกเทศนาตลอไปทภีที่นอั ที่น เขาไปหาพวกยกวกลอน บอัดนภีรขข้อความทภีที่เขาประกาศจะไปถถึง
พวกคนตลางชาตกตลอไปในหข้องประชรุมของเหลลานอักวกชาการแหลงนภีรทภีที่เมพองเอเฟซอัส

กจ 19:10 ทต่านไดข้กระททาอยต่างนลันั้นสวินั้นสองปฟี จนชาวแควข้นเอเชฟียทลันั้งพวกยวิวและพวก
กรฟีกไดข้ยวินพระวจนะของพระเยซซเจข้า เขาใชข้เวลาสองปภีในการประกาศในแควข้นนภีร  เราคงไดข้แตลนถึก
ภาพหข้องประชรุมออันโอลโถงซถึที่งถทูกใชข้เพพที่อการเผยแพรลขลาวประเสรกฐ ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาหอประชรุม
ขนาดใหญลของมหาวกทยาลอัยแหลงหนถึที่งไดข้กลายเปกนสถานทภีที่สทาหรอับการเทศนาของเปาโลในชลวง
สองปภีตลอมา ดข้วยเหตรุนภีร  “ชาวแควข้นเอเชภียทอัรงพวกยกวและพวกกรภีกไดข้ยกนพระวจนะของพระเยซทู
เจข้า” อภีกครอัร งทภีที่เอเชภียทภีที่วลานภีรหมายถถึง แควข้นเอเชภียและไมลใชลทวภีปเอเชภียอยลางทภีที่คนคกดกอันในปอัจจรุบอัน 
แมข้กระนอัรน ในชลวงเวลาดอังกลลาว ประชากรทอัรงหมดของพพรนทภีที่นอัรนกกไดข้รอับอกทธกพลของขลาวประเสรกฐ
ขณะทภีที่เปาโลเทศนาจากธรรมาสนรออันโอลอลาของเขาในเมพองเอเฟซอัส

กจ 19:11-12 พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการอลัศจรรยค์อลันพวิสดารดข้วยมสือของเปาโล 12 จน
เขานทาเอาผข้าเชล็ดหนข้ากลับผข้ากลันเปสืนั้อนจากตลัวเปาโลไปวางทฟีรื่ตลัวคนปต่วยไขข้ โรคนลันั้นกล็หายและ
ววิญญาณชลัรื่วกล็ออกจากคน

ลทูกาจถึงไดข้บอันทถึกเวลาประมาณสองปภีก อับสามเดพอนของการรอับใชข้ของเปาโลทภีที่เมพองเอเฟซอัส
อยลางไรกกตาม ใน 20:31 เปาโลกกบลงบอกวลาเขาไดข้ตรากตรทาททางานในเมพองเอเฟซอัสเปกนเวลาสามปภี 
แนลนอนทภีที่วลาเหตรุการณรทภีที่จะเกกดขถึรนตลอไปนภีรกกนเวลาชลวงทภีที่เปกนสลวนตลางดอังกลลาว ตรงนภีรลทูกาบอันทถึกวลา
“พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการออัศจรรยรออันพกสดารดข้วยมพอของเปาโล” วลภีทภีที่ว ลา “การออัศจรรยรออัน
พกสดาร” แปลตรงตอัวไดข้วลา ‘ฤทธกธ เดชทภีที่ไมลไดข้มาดข้วยตนเอง’ ความหมายกกคพอวลา การออัศจรรยรเหลลา
นภีร ถทูกกระททาโดยพระเจข้าเองอยลางเหนพอธรรมชาตก

คทาทภีที่แปลวลา ตลัว ตรงนภีร  (คโรส) ไมลใชลคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน ‘รลางกาย’ (โซมา) แตลมอันมภี
ความหมายวลาผกวหนอังหรพอการสอัมผอัสรลางกาย เหกนไดข้ชอัดวลาผทูข้คนจากชรุมชนนอัรนเอาผข้าเชกดหนข้าหรพอ



ผข้ากอันเปพร อนมาถทูกตข้องตอัวเปาโล พอกลอับไป ความเจกบไขข้ของพวกเขากกถทูกรอักษาใหข้หาย มภีหลาย
ความเหกนตามมา (1) ในยามทภีที่ยอังไมลมภีพระคอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบทูรณร พระเจข้ากกทรงประทานของ
ประทานพกเศษตลางๆแกลบรรดาผทูข้นทาของครกสตจอักรยรุคตข้น สลวนหนถึที่งแลข้วของประทานเหลลานภีรกกมภีไวข้
เพพที่อรอับรองความจรกงของคทาเทศนาของพวกเขา นภีที่ถทูกระบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 12:9-10 ทภีที่ทอัรงการรอักษา
โรคและการออัศจรรยรตลางๆถทูกบอันทถึกวลาเปกนสลวนหนถึที่งของของประทานชอั ที่วคราวตลางๆของพระ
วกญญาณซถึที่งทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้น เมพที่อพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบทูรณร ของประทาน
เหลลานภีรกกเสพที่อมสทูญไป ดทู 1 โครกนธร 13:8-10 (2) ถถึงแมข้มกไดข้เปรภียบความเจกบปลวยของมนรุษยรวลาเทลากอับ
กกจกรรมของผภี แตลตรงนภีรทอัรงสองอยลางกกถทูกใหข้มาอยทูลในบรกบทเดภียวกอัน บางทภีความเจกบไขข้ทอัรงหลายกก
เกกดขถึรนโดยฝภีมพอของผภีมากกวลาทภีที่เราเขข้าใจกกเปกนไดข้

กจ 19:13-16 แตต่พวกยวิวบางคนทฟีรื่เทฟีรื่ยวไปเปล็นหมอผฟีพยายามใชข้พระนามของพระเยซซ
เจข้าขลับววิญญาณชลัรื่ววต่า "เราสลัรื่งเจข้าโดยพระเยซซซถึรื่งเปาโลไดข้ประกาศนลันั้น" 14 พวกยวิวคนหนถึรื่งชสืรื่อ      
เสวาเปล็นปสโรหวิตใหญต่มฟีบสตรชายเจล็ดคนซถึรื่งไดข้กระททาอยต่างนลันั้น 15 ฝต่ายววิญญาณชลัรื่วจถึงตอบเขาวต่า 
"พระเยซซ ขข้ากล็รซข้จลัก และเปาโล ขข้ากล็รซข้จลัก แตต่พวกเจข้าเปล็นผ ซข้ใดเลต่า" 16 คนทฟีรื่มฟีววิญญาณชลัรื่วสวิงอยซต่จถึง
กระโดดใสต่คนเหลต่านลันั้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงไดข้ จนคนเหลต่านลันั้นตข้องหนฟีออกไปจาก
เรสือนทลันั้งเปลสือยกายและบาดเจล็บ

วลภีทภีที่พทูดถถึง “ยกวบางคนทภีที่เทภีที่ยวไปเปกนหมอผภี” กกหมายถถึงพวกยกวทภีที่เปกนเหมพอนพวก ‘ยกปซภี’ 
เรลรลอนทภีที่ถพอวลาตอัวเองมภี ‘อาชภีพ’ เปกนคนไลลผภีโสโครกทอัรงหลาย พวกเขาไลลผภีโดยการทลองบทสวด
หรพอสทูตร ‘เวทมนตรร’ บางอยลาง พวกเขาจถึงหวอังวลาจะขอับพวกผภีโสโครกออกจากคนเหลลานอัรนทภีที่ถทูก
ผภีเขข้าไดข้ เราไมลทราบวลาพวกเขาขอับผภีไดข้ผลมากขนาดไหน อยลางไรกกตาม ในการททาเชลนนอัรน พวก
เขากกหาเลภีรยงชภีพตอัวเองไดข้ ไมลวลาจะเปกนการหลอกลวงหรพอขอับผภีออกไดข้จรกงกกตาม พอไดข้เหกนความ
สทาเรกจของเปาโลทภีที่เมพองเอเฟซอัสในการขอับพวกผภีออกโดยพระนามของพระเยซทูครกสตร พวกเขากก
พยายามใชข้วกธภีของเปาโลบข้าง พวกเขาจถึงพยายามขอับพวกผภีออกโดยพระนามของพระเยซทู เหกนไดข้
ชอัดวลายกวคนหนถึที่งนามวลาเสวาซถึที่งเปกนคนตระกทูลอาโรนไดข้ททาเชลนนอัรน

“วกญญาณชอั ที่ว” ตนหนถึที่งจถึงตอบวลา “พระเยซทู ขข้ากกรทูข้จอัก และเปาโล ขข้ากกรทูข้จอัก แตลพวกเจข้าเปกนผทูข้
ใดเลลา” ทอันใดนอัรนชายผทูข้มภีผภีตนนภีร เขข้าสกงจถึงกระโดดเขข้าใสลพวกหมอผภียกวแปดคนนอัรน “และเอาชนะ
เขา และปราบเขาลงไดข้” สรุดทข้ายพวกเขากกตข้องเผลนหนภีออกไปจากบข้านหลอังนอัรน “ทอัรงเปลพอยกาย
และบาดเจกบ” คทาทภีที่แปลวลา เปลสือยกาย (กคุมนอส) อาจสพที่อถถึงการเปลพอยกายลลอนจข้อนหรพอไมลกกถทูก



ถอดเสพรอจนเหลพอแตลชรุดชอัรนใน คทาทภีที่แปลวลา บาดเจล็บ (ทเรามาทกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ขวอัญ
หนภีดภีฝลอ’ บทเรภียนสทาคอัญตรงนภีรกกคพอ การจอัดการกอับพวกผภีนอัรนเปกนธรุรกกจหนถึที่งทภีที่เสภีที่ยง ตรงนภีรผภีตนหนถึที่ง
ทภีที่ททางานผลานชายคนหนถึที่งทภีที่ถทูกผภีสกงกกเลลนงานชายแปดคนทภีที่พยายามขอับมอันออกจนสะบอักสะบอม
และททาใหข้พวกเขาขวอัญกระเจกงไดข้จรกงๆ อทานาจของซาตานเปกนอะไรทภีที่ลข้อเลลนไมลไดข้เลย

กจ 19:17-20 เรสืรื่องนลันั้นไดข้ลสือกลันไปถถึงหซคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในเมสืองเอเฟซลัสทลันั้งพวกยวิวกลับ
พวกกรฟีก และคนทลันั้งปวงกล็พากลันมฟีความเกรงกลลัว และพระนามของพระเยซซเจข้ากล็เปล็นทฟีรื่ยกยต่อง
สรรเสรวิญ 18 มฟีหลายคนทฟีรื่เชสืรื่อแลข้วไดข้มาสารภาพ และเลต่าเรสืรื่องการซถึรื่งเขาไดข้กระททาไปนลันั้น 19 และ
หลายคนทฟีรื่ใชข้เวทมนตรค์ไดข้เอาตทาราของตนมาเผาเสฟียตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง ตทาราเหลต่านลันั้นควิดเปล็น
ราคาถถึงหข้าหมสืรื่นเหรฟียญเงวิน 20 พระวจนะของพระเจข้ากล็บลังเกวิดผลอยต่างมากและมฟีชลัย

เมพที่อขลาวเรพที่องเหตรุการณรนภีรแพรลสะพอัดไปทอั ที่วเมพอง ความเกรงกลอัวพระเจข้ากกเกกดกอับคนทอัรงปวง
“และพระนามของพระเยซทูเจข้ากกเปกนทภีที่ยกยลองสรรเสรกญ” ถถึงแมข้เสวาลข้มเหลวในการขอับผภีออกดข้วย
พระนามของพระเยซทู แตลมอันกกปรากฏชอัดเจนวลาโดยสกทธกอทานาจของพระเยซทูครกสตรเปาโลกก
สามารถทภีที่จะกทาราบอทานาจของพญามารลงไดข้ ผลลอัพธรกกคพอ “มภีหลายคนทภีที่เชพที่อแลข้วไดข้มาสารภาพ 
และเลลาเรพที่องการซถึที่งเขาไดข้กระททาไปนอัรน” เมพที่อฤทธกธ เดชของขลาวประเสรกฐเรกที่มหยอั ที่งรากในเมพอง
เอเฟซอัส ผทูข้เชพที่อใหมลกกรอับสารภาพเรพที่องความบาปในอดภีตของตน โดยทภีที่เหกนไดข้ชอัดคพอ ความบาปใน
เรพที่องเวทมนตรรไสยศาสตรร เวทมนตรรเปกนสกที่งทภีที่แพรลหลายในเมพองเอเฟซอัสมากเสภียจนตลอดทอั ที่ว
จอักรวรรดกโรมคทาวลา ‘คาถาของเอเฟซอัส’ หมายถถึงบทสวดของมนตรดทา บางสลวนของคาถานภีรกกถถึง
ขนาดถทูกสวมเปกนเครพที่องลางหข้อยคอหรพอหข้อยขข้อมพอเลยทภีเดภียว คาถาเหลลานภีร ไดข้ถทูกรวบรวมเปกน
หนอังสพอเวทมนตรรและไสยศาสตรรซถึที่งแพรลหลายไปทอั ที่ว พระวจนะของพระเจข้านอัรนมภีฤทธกธ มากใน
เมพองเอเฟซอัสเสภียจน “หลายคนทภีที่ใชข้เวทมนตรรไดข้เอาตทาราของตนมาเผาเสภียตลอหนข้าคนทอัรงปวง” 
พวกเขาตภีราคาหนอังสพอเหลลานภีร ไดข้ถถึงหข้าหมพที่นเหรภียญเงกน ทภีที่วลามอันจะเทลากอับมทูลคลาเทลาใดในปอัจจรุบอัน
นอัรนกกเปกนทภีที่ถกเถภียงกอัน อยลางไรกกตาม ไมลวลาในกรณภีใดมอันกกเปกนเงกนมทูลคลามหาศาล เปกนความจรกงทภีที่ 
“เหตรุฉะนอัรนถข้าผทูข้ใดอยทูลในพระครกสตร ผทูข้นอัรนกกเปกนคนทภีที่ถทูกสรข้างใหมลแลข้ว สกที่งเกลาๆกกลลวงไป ดทูเถกด สกที่ง
สารพอัดกลายเปกนสกที่งใหมลทอัรงนอัรน” (2 โครกนธร 5:17)

กจ 19:21-22 ครลันั้นสวินั้นเหตสการณค์เหลต่านฟีนั้แลข้วเปาโลไดข้ตลันั้งใจวต่า เมสืรื่อไปทลัรื่วแควข้นมาซวิโดเนฟีย
กลับแควข้นอาคายาแลข้วจะเลยไปยลังกรสงเยรซซาเลล็ม และพซดวต่า "เมสืรื่อขข้าพเจข้าไปทฟีรื่นลัรื่นแลข้ว ขข้าพเจข้าจะ



ตข้องไปเหล็นกรสงโรมดข้วย" 22 ทต่านจถึงใชข้ผซข้ชต่วยของทต่านสองคน คสือทวิโมธฟีกลับเอรลัสทลัสไปยลังแควข้น
มาซวิโดเนฟีย ฝต่ายทต่านกล็พลักอยซต่หนต่อยหนถึรื่งในแควข้นเอเชฟีย

หลอังจากนอัรน ลทูกากกบอันทถึกวลาเปาโลวางแผนทภีที่จะไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมในทภีที่สรุดหลอังจากทภีที่เขา
กลอับจากแควข้นมาซกโดเนภียและแควข้นอาคายาแลข้ว (ประเทศกรภีซ) และหลอังจากนอัรน เขากกปรารถนา
ทภีที่จะไปยอังกรรุงโรม กกจการ 20:16 บลงบอกวลาเขาอยากไปถถึงในกรรุงเยรทูซาเลกมกลอนถถึงเทศกาลเพกน
เทคอสตร ซถึที่งปกตกแลข้วคพอตข้นฤดทูรข้อน ดอังนอัรนเราอาจสรรุปไดข้วลาเวลาขณะนอัรนเปกนชลวงตข้นฤดทูใบไมข้ผลก

นภีที่เปกนครอัร งแรกในการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบทภีที่สามของเขา มภีการเอลยถถึงเพพที่อนรลวม
เดกนทาง (อภีกสองคนจะถทูกระบรุในขข้อ 29) ไมลมภีบอันทถึกไวข้วลาพวกเขาอยทูลกอับเปาโลมาตอัรงแตลตข้นหรพอ
ไดข้เขข้ามารลวมเดกนทางกอับเขาหลอังจากทภีที่เขาออกจากเมพองออันทกโอกมาแลข้ว ไมลวลาในกรณภีใด เปาโลกก
สลงทกโมธภีและเอรอัสทอัสไป (เราไมลทราบมากนอักเกภีที่ยวกอับเอรอัสทอัสถถึงแมข้วลาเขาถทูกพทูดถถึงใน 2 ทกโมธภี 
4:20 และเหกนไดข้ชอัดวลาเขามาจากเมพองโครกนธร (โรม 16:23)) สองคนนภีรถทูกเปาโลสลงลลวงหนข้าไปยอัง
แควข้นมาซกโดเนภียเพพที่อไปรอเขากลอน ถถึงแมข้วลาเขาอยทูลตลอไปสอักพอักในแควข้นเอเชภียกกตาม เหตรุผลทภีที่เขา
ไปชข้าอาจถทูกพบใน 1 โครกนธร 16:8-9 ประตทูใหญลแหลงโอกาสยอังเปกดอยทูลในเมพองเอเฟซอัส

กจ 19:23-28 คราวนลันั้นเกวิดการวสต่นวายมากเพราะเหตสทางนลันั้น 24 ดข้วยมฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่อ
เดเมตรวิอลัส เปล็นชต่างเงวินไดข้เอาเงวินททาเปล็นรซปพระอารเทมวิสททาใหข้พวกชต่างเงวินนลันั้นไดข้กทาไรมาก 25   
เดเมตรวิอลัสจถึงประชสมชต่างเหลต่านลันั้นทฟีรื่ททาการคลข้ายกลันแลข้ววต่า "ทต่านทลันั้งหลาย ทต่านทราบอยซต่วต่าพวก
เราไดข้ทรลัพยค์สวินเงวินทองมากล็เพราะททาการอลันนฟีนั้ 26 และทต่านทลันั้งหลายไดข้ยวินและไดข้เหล็นอยซต่วต่า ไมต่ใชต่
เฉพาะในเมสืองเอเฟซลัสเมสืองเดฟียว แตต่เกสือบทลัรื่วแควข้นเอเชฟีย เปาโลคนนฟีนั้ไดข้ชลักชวนคนเปล็นอลันมากใหข้
เลวิกทางเกต่าเสฟีย โดยไดข้กลต่าววต่าสวิรื่งทฟีรื่มสือมนสษยค์ททานลันั้นไมต่ใชต่พระ 27 นต่ากลลัววต่าไมต่ใชต่แตต่อาชฟีพของเรา
จะเสฟียไปอยต่างเดฟียว แตต่พระววิหารของพระแมต่เจข้าอารเทมวิสซถึรื่งเปล็นใหญต่จะเปล็นทฟีรื่หมวิรื่นประมาท
ดข้วย และสงต่าราศฟีแหต่งรซปของพระแมต่เจข้านลันั้นซถึรื่งเปล็นทฟีรื่นลับถสือของบรรดาชาวแควข้นเอเชฟียกลับสวินั้นทลันั้ง
โลก จะเสสืรื่อมลงไป" 28 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยวินดลังนลันั้น ตต่างกล็โกรธแคข้นและรข้องวต่า "พระอารเทมวิส
ของชาวเอเฟซลัสเปล็นใหญต่"

ขณะเดภียวกอัน เหตรุการณรวรุลนวายกกก ทาลอังกลอตอัวขถึรนในเมพองเอเฟซอัส การเอลยถถึง “ทางนอัรน” เปกน
คทาหนถึที่งทภีที่ใชข้เรภียกพวกครกสเตภียนยรุคตข้นอภีกครอัร ง พวกเขาประกาศวลาพระเยซทูทรงเปกน 'ทางนอัรน' ทภีที่ตอัรง
อยทูลในเมพองเอเฟซอัสคพอ วกหารสทาคอัญทภีที่สรข้างถวายแกลไดอานลา (ตรงตอัวคพอ อารเทมกส) ซถึที่งเปกนเทพเจข้า



แหลงความอรุดมสมบทูรณร ตทานานเลลาวลารทูปจทาลองของนางไดข้รลวงลงมาจากสวรรคร ชาวเมพองเอเฟซอัส
จถึงไดข้สรข้างวกหารหลอังหนถึที่งขถึรนถวายแดลรทูปเคารพนภีร  ธรุรกกจททาเงกนไดข้มภีขถึรนในเมพองเอเฟซอัสโดยการ
สรข้างรทูปจทาลองแบบของรทูปเคารพนภีรและศาลเจข้าตลางๆทภีที่เชพที่อมโยงกอับมอัน ถถึงแมข้มกใชลทอัรงหมดแตลกกมภี
รทูปเคารพจทานวนมากทภีที่ถทูกททาขถึรนโดยพวกชลางเงกนทภีที่กลายเปกนคนรทที่ารวยเพราะการนภีร  ขณะทภีที่เปาโล
เทศนาในเมพองเอเฟซอัสเปกนเวลาสามปภี พวกเขากกเรกที่มสอังเกตวลายอดขายของพวกเขาลดลงเมพที่อผทูข้คน
หอันจากการนอับถพอรทูปเคารพไปหาพระครกสตร ชลางเงกนเหลลานภีร จถึงเรกที่มตระหนกตกใจเมพที่อยอดขายของ
พวกเขาหดหาย ผทูข้นทาคนหนถึที่งในหมทูลพวกเขานามวลาเดเมตรกออัสจถึงยรุยงเพพที่อนรลวมอาชภีพของเขาและ
ปลรุกปอัที่นใหข้พวกเขาเลลนงานเปาโล

กจ 19:29-32 แลข้วกล็เกวิดการวสต่นวายใหญต่โตทลัรื่วทลันั้งเมสือง เขาจถึงไดข้จลับกายอลัสกลับอารวิสทาร
คลัสชาวมาซวิโดเนฟียผซข้เปล็นเพสืรื่อนเดวินทางของเปาโล ลากววิรื่งเขข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝต่ายเปาโลใครต่
จะเขข้าไปในหมซต่คนดข้วย แตต่พวกสาวกไมต่ยอมใหข้ทต่านเขข้าไป 31 มฟีบางคนในพวกเจข้านายทฟีรื่ประจทา
แควข้นเอเชฟียซถึรื่งเปล็นสหายของเปาโล ไดข้ใชข้คนไปววิงวอนขอเปาโลมวิใหข้เขข้าไปในโรงมหรสพ 32 บาง
คนจถึงไดข้รข้องวต่าอยต่างนฟีนั้ บางคนไดข้รข้องวต่าอยต่างนลันั้น เพราะวต่าทฟีรื่ประชสมวสต่นวายมาก และคนโดยมาก
ไมต่รซข้วต่าเขาประชสมกลันดข้วยเรสืรื่องอะไร

ในรทูปแบบทภีที่ชวนใหข้นถึกถถึงเหตรุการณรทภีที่เมพองฟภีลกปปภี คนเหลลานภีรปลรุกปอัที่นใหข้เกกดการจลาจล
ในเมพอง พวกเขาหาตอัวเปาโลไมลเจอ พวกเขาจถึง “จอับกายออัสกอับอารกสทารคอัสชาวมาซกโดเนภียผทูข้เปกน
เพพที่อนเดกนทางของเปาโล” (พภีที่นข้องอภีกสองคนจากแควข้นมาซกโดเนภียถทูกระบรุวลาเปกนเพพที่อนเดกนทาง
ของเปาโล แตลเรากกไมลทราบวลาพวกเขาเขข้ามารลวมดข้วยตอัรงแตลเมพที่อไรและทภีที่ไหน)

สองคนนภีรถทูกฝทูงชนจอับตอัวและลากเขข้าไปในโรงมหรสพประจทาเมพอง เมพองใหญลๆของกรภีก
มอักมภีโรงมหรสพขนาดใหญลไมลใชลเพพที่อการแสดงละครเพพที่อใหข้ความบอันเทกงเทลานอัรน แตลเพพที่อการ
ประชรุมกอันในทางการเมพองและกกจธรุระประจทาเมพองดข้วย พอเปาโลไดข้ยกนวลาเพพที่อนรลวมเดกนทางของ
เขาถทูกฝทูงชนจอับตอัวไปแลข้ว เขากกอยากไปอยทูลเคภียงขข้างเพพที่อนๆของเขาดข้วย กระนอัรน สาวกคนอพที่นๆ
และแมข้แตลพลเมพองทภีที่มภีอกทธกพลประจทาแควข้นนอัรนกกขอรข้องทลานวลาอยลาเขข้าไป พวกเขากลอัววลาจะเกกด
เหตรุรข้ายกอับเปาโล ขณะเดภียวกอัน ฝทูงชนในโรงมหรสพกกเกกดความสอับสนเพราะเหตรุวรุลนวายนอัรน และ
คนสลวนใหญลกกไมลรทูข้ดข้วยซทราวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรน



กจ 19:33-34 พวกเหลต่านลันั้นบางคนไดข้ดลันอเลล็กซานเดอรค์ ซถึรื่งเปล็นคนทฟีรื่พวกยวิวใหข้ออกมา
ขข้างหนข้า อเลล็กซานเดอรค์จถึงโบกมสือหมายจะกลต่าวแกข้แทนตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง 34 แตต่เมสืรื่อคนทลันั้ง
หลายรซข้วต่าทต่านเปล็นคนยวิว เขากล็ยวิรื่งสต่งเสฟียงรข้องพรข้อมกลันอย ซต่ประมาณสลักสองชลัรื่วโมงวต่า "พระอารเท
มวิสของชาวเอเฟซลัสเปล็นใหญต่"

เหกนไดข้ชอัดวลา ยกวบางคนกกตกดมากอับฝทูงชนและถทูกดอันตอัวเขข้าไปในโรงมหรสพดข้วยในฐานะ
ผทูข้ถทูกกลลาวหา ยกวพวกนภีร จถึงดอันชายคนหนถึที่งนามวลาอเลกกซานเดอรรออกมาขข้างหนข้า (อาจเปกนอเลกก
ซานเดอรรคนเดภียวกอับทภีที่เปาโลเอลยถถึงกอับทกโมธภีใน 2 ทกโมธภี 4:14) ขณะทภีที่เขาพยายามทภีที่จะกลลาวคทา
แกข้ตลาง ฝทูงชนกกดทูออกเลยวลาเขาเปกนยกว มภีการสพที่อถถึงความเกลภียดชอังพวกยกวแฝงอยทู ลเพราะวลาพวกยกวกก
ตลอตข้านการนอับถพอรทูปเคารพพอๆกอับทภีที่เปาโลตลอตข้าน อาจเปกนไปไดข้ดข้วยวลาพวกนอับถพอรทูปเคารพ
เหลลานภีร ไมลไดข้แยกแยะระหวลางพวกยกวและเปาโลซถึที่งกกเปกนยกวเชลนกอัน พอเหกนวลาอเลกกซานเดอรรเปกน
ยกว ฝทูงชนกกเรกที่มสลงเสภียงรข้องวลา “พระไดอานลาของชาวเอเฟซอัสเปกนใหญล” ซถึที่งกกนเวลาประมาณสอง
ชอัที่วโมง

กจ 19:35-37 เมสืรื่อเจข้าหนข้าทฟีรื่ทะเบฟียนของเมสืองนลันั้นยอมคลข้อยตามจนประชาชนสงบลง
แลข้วเขากล็กลต่าววต่า "ทต่านชาวเอเฟซลัสทลันั้งหลาย มฟีผซข้ใดบข้างซถึรื่งไมต่ทราบวต่า เมสืองเอเฟซลัสนฟีนั้เปล็นเมสืองทฟีรื่
นมลัสการพระแมต่เจข้าอารเทมวิสผซข้ยวิรื่งใหญต่ และนมลัสการรซปจทาลองซถึรื่งตกลงมาจากดาวพฤหลัสบดฟี 
36 เมสืรื่อขข้อนลันั้นกลต่าวโตข้แยข้งไมต่ไดข้แลข้ว ทต่านทลันั้งหลายควรจะนวิรื่งสงบสตวิอารมณค์ อยต่าททาอะไรวซต่วามไป
37 ทต่านทลันั้งหลายไดข้พาคนเหลต่านฟีนั้มา ซถึรื่งมวิใชต่เปล็นคนปลข้นพระววิหารหรสือพซดหมวิรื่นประมาทพระแมต่
เจข้าของพวกทต่าน

การชรุมนรุมกอันดอังกลลาวไมลไดข้มภีการนอัดหมายมากลอนและไมลไดข้รอับอนรุญาตจากพวกโรม 
(จากประสบการณรทภีที่ผลานมา รอัฐบาลโรมอลอนไหวมากๆตลอความโกรธแคข้นของฝทูงชนทภีที่ไมลพอใจ
เชลนนอัรน พวกเขารทูข้ดภีวลาการชรุมนรุมกอันแบบไรข้การควบครุมเชลนนอัรนอาจขยายตอัวจนเกกดเปกนการจลาจล
ไดข้ ดอังนอัรน การชรุมนรุมกอันดอังกลลาวจถึงไมลไดข้รอับอนรุญาต) เจข้าหนข้าทฟีรื่ทะเบฟียนของเมสือง (กรอัมมาเทะ
อคุส) อาจเทภียบไดข้กอับนายกเทศมนตรภีในปอัจจรุบอัน เขาเปกนขข้าราชการระดอับเทศบาลทภีที่มภียศสทูงทภีที่สรุดทภีที่
ไดข้รอับอนรุญาตจากพวกโรม เขาเปกนคนทภีที่มภีอทานาจตกดตลอกอับผทูข้สทาเรกจราชการของโรมโดยตรงและ
เขาเปกนคนทภีที่จะถทูกเรภียกตอัวไปใหข้การเกภีที่ยวกอับการชรุมนรุมกอันทภีที่วรุลนวายนภีร วลาเกกดขถึรนเพราะอะไร เขาจถึง
พยายามทภีที่จะสลายการชรุมนรุม เขากลลาววลาเทลาทภีที่เขารทูข้ ทรุกคนตลางรทูข้ดภีวลาพระไดอานลานอัรนยกที่งใหญล
ขนาดไหน เขาจถึงขอใหข้คนเหลลานอัรนสงบสตกอารมณร และกลลาวเสรกมดข้วยวลาคนพวกนอัรนทภีที่ถทูกผลอัก



ตอัวเขข้าไปในโรงมหรสพไมลไดข้ททาผกดอะไรเลย การกลลาวถถึงคนปลข้นพระววิหาร (ฮกิเอะรอซทูลอส) มภี
ความหมายตรงตอัววลา 'การททาใหข้เสภียความศอักดกธ สกทธกธ ' ถถึงแมข้วลาพวกครกสเตภียนทภีที่อยทูลในเหตรุการณร
ตอนนอัรนมกไดข้เชพที่อในพระไดอานลาอยลางแนลนอน แตลเจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองนอัรนกกกลลาววลา ไมลมภี
หลอักฐานวลาพวกเขาพทูดหมกที่นประมาทนางหรพอททาใหข้วกหารของนางเสภียความศอักดกธ สกทธกธ แตลอยลางใด

กจ 19:38-39 เหตสฉะนลันั้น ถข้าแมข้เดเมตรวิอลัสกลับพวกชต่างทฟีรื่มฟีอาชฟีพอยต่างเดฟียวกลันเปล็นความ
กลับผซข้ใด วลันกทาหนดทฟีรื่จะวต่าความกล็มฟี ผ ซข้พวิพากษากล็มฟี ใหข้เขามาฟข้องกลันเถวิด 39 แตต่ถข้าแมข้ทต่านมฟีขข้อหา
อะไรอฟีก กล็ใหข้ชทาระกลันในทฟีรื่ประชสมตามกฎหมาย

นอกจากนภีร  เจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองยอังก ทาชอับเดเมตรกออัสและเพพที่อนรลวมอาชภีพของเขาใหข้
พาคนเหลลานอัรนไปขถึรนศาลหากพวกเขาเปกนความกอับคนเหลลานอัรน จากนอัรนเขากกประกาศวลาขข้อหาอพที่น
ใดทภีที่มภีกกจะถทูกชทาระกอันในทภีที่ประชรุมตามกฎหมาย คทาทภีที่แปลวลา ทฟีรื่ประชสม (เอป็คคเลเซภีย) เปกนคทาเดภียว
กอับทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน 'ครกสตจอักร' การใชข้ดอัรงเดกมของคทานภีรมภีไวข้สทาหรอับการเรภียกประชรุมแบบ
ทางการของพลเมพองทภีที่มภีสกทธกออกเสภียงในเมพองรอัฐตลางๆของกรภีกในเรพที่องกกจธรุระประจทาเมพอง เมพอง
เหลลานอัรนมภีการปกครองแบบประชาธกปไตยเตกมรทูปแบบซถึที่งตลางจากรทูปแบบตอัวแทนของการ
ปกครองแบบรอัฐบาล ทภีที่ประชรุมทภีที่เจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองพทูดถถึงนภีรหมายถถึง การประชรุมแบบ
เปกนทางการครอัร งตลอไปทภีที่ถทูกเรภียกประชรุมโดยเมพองซถึที่งไดข้รอับอนรุญาตตามกฎหมายของโรม (คทา
เดภียวกอันนภีร เปกนคทาทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงเลพอกใชข้เพพที่อหมายถถึงครกสตจอักรทข้องถกที่นของพระ
คอัมภภีรรใหมล)

กจ 19:40-41 ดข้วยวต่านต่ากลลัวเราจะตข้องถซกฟข้องวต่าเปล็นผซข้กต่อการจลาจลวลันนฟีนั้ เพราะเราทลันั้ง
หลายไมต่อาจยกขข้อใดขถึนั้นอข้างเปล็นมซลเหตสพอแกต่การจลาจลคราวนฟีนั้ไดข้" 41 ครลันั้นกลต่าวอยต่างนลันั้นแลข้ว
ทต่านจถึงใหข้เลวิกชสมนสม

เจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองยอังเตพอนความจทาพวกคนกลอความวรุลนวายเหลลานภีรดข้วยวลาเมพองทอัรง
เมพองและอภกสกทธกธ ตลางๆของเมพองภายใตข้กฎหมายของโรมกกตกอยทูลในออันตรายของการทภีที่จะ “ถทูก
ฟข้องวลาเปกนผทูข้กลอการ” จลาจลในวอันนอัรน ไมลมภีเหตรุผลออันควรทภีที่เขาจะใหข้ไดข้ตลอทางการของโรม ดข้วย
เหตรุนภีร เขาจถึงเลกกชสมนสม (อภีกครอัร งทภีที่คทาทภีที่ใชข้คพอ เอป็คคเลเซภีย)

*****



ภนำพรวมของกกิจกนำร 20: บทนภีนื้เลล่าตล่อไปเกภีนึ่ยวกอับการรอับใชท้ของเปาโลตลอดหนนนึ่งปภีตล่อมา 
มอันรวมถนงการทภีนึ่เขาออกเดกินทางไปจากเมสืองเอเฟซอัส การทภีนึ่เขากลอับไปยอังแควท้นมาซกิโดเนภียและ
เมสืองโครกินธร์ และการทภีนึ่เขาเดกินทางกลอับไปยอังกรคุงเยรทูซาเลป็มและไดท้พบกอับพวกผทูท้นสาของครกิสต
จอักรทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัสอภีกครอันื้งในเมสืองมกิเลทอัสระหวล่างทาง ในชล่วงเวลานภีนื้เองเปาโลนล่าจะเขภียน
จดหมายฝากของเขาหลายฉบอับซนนึ่งรวมถนงหนอังสสือโรม กาลาเทภีย และอาจเขภียน 2 โครกินธร์ดท้วย ใน
เนสืนื้อหาตอนทท้ายของบทนภีนื้ เปาโลกลล่าวคสาอสาลาตล่อพวกผทูท้อาวคุโสแหล่งครกิสตจอักรทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส เรา
จนงไดท้เหป็นถนงหอัวใจของออัครททูตผทูท้ยกินึ่งใหญล่คนนภีนื้

กจ 20:1 ครลันั้นการวสต่นวายนลันั้นสงบแลข้ว เปาโลจถึงใหข้ไปตามพวกสาวกมากอดกลันแลข้ว
กล็ลาเขาไปยลังแควข้นมาซวิโดเนฟีย แนลนอนทภีที่การวรุลนวายทภีที่วลานภีรหมายถถึงการวรุลนวายทภีที่เกกดขถึรนจากฝภีมพอ
ของเดเมตรกออัสในบททภีที่ 19 ดข้วยเหกนวลาเปกนการฉลาดทภีที่จะไปเสภียจากทภีที่นอั ที่น เปาโลจถึงใหข้คนไป
ตามพวกสาวกทภีที่เมพองเอเฟซอัสมาหาเขา กอดพวกเขาและเดกนทางกลอับไปยอังแควข้นมาซกโดเนภีย 
(อาจเปกนเมพองฟภีลกปปภี) คทาทภีที่แปลวลา กอดกลัน (อาสพาซอไม) บลงบอกถถึงธรรมเนภียมของชาวตะวอัน
ออกในการสวมกอดสอัรนๆและบางครอัร งกกตามดข้วยการหอมแกข้มกอันทภีหนถึที่ง เปกนไปไดข้ยกที่งทภีที่วลา
เหตรุการณรตลางๆทภีที่ถทูกบรรยายไวข้ในหลายขข้อตลอไปนภีรกกนเวลาหนถึที่งปภีในชภีวกตของเปาโล ชลวงเวลานลา
จะเปกนตอนกลางจนถถึงปลายปภี ค.ศ. 50

กจ 20:2 เมสืรื่อไดข้ขข้ามทฟีรื่นลันั้นไปแลข้วและไดข้สลัรื่งเตสือนสตวิเขามาก ทต่านกล็มายลังประเทศ
กรฟีก คทาวลา “ทภีที่นอั ที่น” ยลอมหมายถถึงครกสตจอักรตลางๆของแควข้นมาซกโดเนภียทภีที่เปาโลไดข้กลอตอัรงขถึรนเมพที่อ
หลายปภีกลอนหนข้านอัรน เขากลอับไปชทูก ทาลอังบรรดาครกสเตภียนใหมลและครกสตจอักรใหมลๆอภีกครอัร ง อาจ
เปกนชลวงเวลานภีรดข้วยทภีที่เปาโลประกาศทภีที่เมพองโตรออัส (ดอังทภีที่ระบรุไวข้ใน 2 โครกนธร 2:12) นภีที่อาจเปกนชลวง
เวลาเดภียวกอับทภีที่เขาไปยอังเมพองอกลลภีรกครุมดข้วย (ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในโรม 15:19) นลาจะเปกนตอนทภีที่หลอังจาก
เขากลอับไปในเมพองฟภีลกปปภีแลข้วทภีที่เขาเขภียนจดหมายฝากฉบอับทภีที่สองถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองโครกนธร การ
รอับใชข้ของเขาคพอ “การสอัที่งเตพอนสตกเขามาก” ความหมายกกคพอ การใหข้ก ทาลอังใจมากๆ คทาทภีที่แปลวลา สลัรื่ง
เตสือนสตวิ (พาราคาเละโอ) มภีความหมายอยลางหนถึที่งวลา การใหข้ก ทาลอังใจ ครกสเตภียนใหมลๆตข้องการ
กทาลอังใจมากๆในความเชพที่อนอัรนและเปาโลกกใหข้ก ทาลอังใจพวกเขาจรกงๆ

จากนอัรนเขากกเดกนทางลงใตข้ไปยอังประเทศกรภีซซถึที่งในขณะนอัรนกกเปกนทภีที่รทูข้จอักในชพที่อแควข้นอาคา
ยา ถถึงแมข้วลากรรุงเอเธนสรเปกนสลวนหนถึที่งของประเทศกรภีซ แตลเทลาทภีที่เปกนไปไดข้ มอันกกหมายถถึงเมพองโค
รกนธรซถึที่งเปกนทภีทๆี่ เขาไดข้มภีการรอับใชข้ทภีที่เกกดผลเหลพอเกกนกลอนหนข้านอัรน เขาไดข้เขภียนจดหมายไปหาคน



เหลลานอัรนแลข้ว ทกตอัสกกเคยอยทูลทภีที่นอัที่นและกทาราบพวกทภีที่ถพอศาสนายกวแลข้ว บอัดนภีร เปาโลกกกลอับไปดข้วย
ตนเองเพพที่อไปรอับเงกนถวายสทาหรอับมกชชอันนารภีทภีที่เขาไดข้ขอใหข้พวกเขาถวายสทาหรอับพภีที่นข้องทภีที่ยากจน
ในแควข้นยทูเดภีย (2 โครกนธร 8-9)

กจ 20:3 พลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นสามเดสือน และเมสืรื่อทต่านจวนจะลงเรสือไปยลังแควข้นซฟีเรฟีย พวกยวิว
กล็ควิดรข้ายตต่อทต่าน ทต่านจถึงตลันั้งใจกลลับไปทางแควข้นมาซวิโดเนฟีย เขาอยทูลทภีที่นอัที่นเปกนเวลาสามเดพอน ขณะ
อยทูลทภีที่เมพองโครกนธร เปกนไปไดข้ยก ที่งทภีที่เขาเขภียนหนอังสพอกาลาเทภียและเขาอาจเขภียนหนอังสพอโรมดข้วย 
อยลางไรกกตาม นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่การตลอตข้านจากพวกยกวในแควข้นนอัรนบอังคอับใหข้เขาตข้องไปทภีที่อพที่นตลอ คทา
วลา ควิดรข้าย (เอะพกิบออทูเล) มภีความหมายวลา คกดแผนการรข้าย พอขลาวมาถถึงหทูเปาโล เขากกททาเหมพอน
กอับวลาจะแลลนเรพอไปยอังประเทศซภีเรภียและกลอับบข้าน อาจเปกนไปไดข้ทภีที่ว ลาพวกทภีที่คกดรข้ายวางแผนจะฆลา
เขาบนทลาเรพอทภีที่คนพลรุกพลลานในเมพองเคนเครภียหรพออาจผลอักเขาลงจากเรพอระหวลางทางกกไดข้ 
อยลางไรกกตาม เปาโลกก 'สอับขาหลอก' ในการเดกนทางขถึรนเหนพอและวกกลอับไปยอังแควข้นมาซกโดเนภีย
และเมพองฟภีลกปปภีอภีก

กจ 20:4-5 คนทฟีรื่ไปยลังแควข้นเอเชฟียกลับเปาโลคสือโสปาเทอรค์ชาวเมสืองเบโรอา อารวิสทาร
คลัสกลับเสคสนดลัสชาวเมสืองเธสะโลนวิกา กายอลัสชาวเมสืองเดอรค์บฟี และทวิโมธฟี ทฟีควิกลัสกลับโตรฟฟีมลัสชาว
แควข้นเอเชฟีย 5 แตต่คนเหลต่านลันั้นไดข้เดวินทางลต่วงหนข้าไปคอยพวกเราอยซต่ทฟีรื่เมสืองโตรอลัสกต่อน

ถถึงแมข้วลาเปาโลกลอับไปทภีที่เมพองฟภีลกปปภีแลข้ว แตลคณะตอัวแทนเจกดคนจากครกสตจอักรตลางๆใน
แควข้นนอัรนกกวางแผนทภีที่จะเดกนทางไปเปกนเพพที่อนเขาทอันทภีทภีที่เขาไปถถึงเมพองโตรออัส ครกสตจอักรอพที่นๆ
ของแควข้นนอัรนไดข้รอับเงกนถวายมาจากพภีที่นข้องในแควข้นยทูเดภียแลข้ว (2 โครกนธร 8:1) และไดข้สลงหลายคน
ไปกอับเปาโลเพพที่อสลงมอบเงกนถวายนภีรดข้วยตอัวเองดข้วย คนเหลลานภีร รวมถถึงโสปาเทอรรแหลงครกสตจอักรทภีที่
เมพองเบโรอา อารกสทารคอัสกอับเสครุนดอัสจากครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกา กายออัสชาวเมพองเดอรรบภี 
ทกโมธภีชาวเมพองลกสตรา และทภีคกก อัสกอับโตรฟภีมอัสจากครกสตจอักรตลางๆในแควข้นเอเชภีย พภีที่นข้องทภีที่รอับผกด
ชอบเจกดคนนภีร ไดข้คอยเปาโลอยทูลทภีที่เมพองโตรออัสขณะทภีที่เขาเดกนทางโดยเทข้าไปยอังเมพองฟภีลกปปภี จากนอัรน
กกตลอเรพอไปยอังเมพองโตรออัส

กจ 20:6 ครลันั้นวลันเทศกาลขนมปลังไรข้เชสืนั้อลต่วงไปแลข้ว เราทลันั้งหลายจถึงลงเรสือออกจาก
เมสืองฟฟีลวิปปฟี และตต่อมาหข้าวลันกล็มาถถึงพวกนลันั้นทฟีรื่เมสืองโตรอลัส และยลับยลันั้งอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นเจล็ดวลัน นภีที่เปกนอภีก
ครอัร งทภีที่ลทูกาใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึที่งพหทูพจนร เราทอันื้งหลาย (เชลนเดภียวกอับ 'พวกเรา' ในขข้อ 5) ครอัร ง



สรุดทข้ายทภีที่เขากลลาววลาตอัวเองอยทูลกอับเปาโลกกคพอ ในกกจการ 16 ซถึที่งเปกนตอนทภีที่เขาอยทูลในเมพองฟภีลกปปภีเปกน
ครอัร งแรก เราไมลทราบวลาเขาอยทูลตลอไปในเมพองฟภีลกปปภีตลอดระยะเวลานภีรหรพอไมลไดข้อยทูลตลอไป ไมลวลาใน
กรณภีใด เขากกเขข้ามารลวมรอับใชข้กอับเปาโลอภีกครอัร ง

มอันเปกนฤดทูใบไมข้ผลก และพวกเขากกถพอเทศกาลขนมปอังไรข้เชพรอในเมพองฟภีลกปปภี ถถึงแมข้วลา
เปาโลในฐานะทภีที่เปกนยกวพยายามอยลางมากทภีที่จะไมลบอังคอับใหข้พวกคนตลางชาตกถพอตามพกธภีและบอัญญอัตก
ของยกว แตลตอัวเขาเองในฐานะทภีที่เปกนยกวกกยอังถพอเทศกาลเลภีรยงทภีที่สทาคอัญๆของยกวอยทูลเหมพอนเดกม หลอัง
จากนอัรนเขาและลทูกากกแลลนเรพอจากเมพองฟภีลกปปภีซถึที่งอยทูลบนแผลนดกนใหญลของทวภีปยรุโรปขข้ามทะเล
อภีเจภียนไปยอังเมพองโตรออัส (เมพองทรอย) ซถึที่งอยทูลบนแผลนดกนใหญลของทวภีปเอเชภีย ถถึงแมข้วลามอันเปกนการ
เดกนทางทภีที่ถพอวลาสอัรน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาแรงลมทภีที่ไมลเปกนใจกกททาใหข้การเดกนทางตข้องยพดเวลาออกเปกนหข้า
วอัน ถถึงแมข้วลาเขาเคยอยทูลในเมพองโตรออัสมาแลข้วเปกนระยะเวลาสอัรนๆกลอนหนข้านภีร  (2 โครกนธร 2:12-13) 
แตลตอนนภีร เขากกใชข้เวลาหนถึที่งสอัปดาหรเตกมๆในการเทศนาใหข้พภีที่นข้องทภีที่นอั ที่นฟอัง

กจ 20:7 ในวลันตข้นสลัปดาหค์เมสืรื่อพวกสาวกประชสมกลันททาพวิธฟีหลักขนมปลัง เปาโลกล็กลต่าว
สลัรื่งสอนเขา เพราะวต่าวลันรสต่งขถึนั้นจะลาไปจากเขาแลข้ว ทต่านไดข้กลต่าวยสืดยาวไปจนเทฟีรื่ยงคสืน นภีที่เปกนหนถึที่ง
ตอัวอยลางทภีที่ชอัดเจนทภีที่พทูดถถึงการทภีที่ครกสตจอักรยรุคตข้นเรกที่มประชรุมกอันในวอันตข้นสอัปดาหร ในฐานะทภีที่เปกน
คนตลางชาตก พวกเขาจถึงไมลถทูกจทากอัดโดยวอันสะบาโตของยกว แตลเพราะพวกเขาถพอวอันฟพร นคพน
พระชนมร นอัที่นคพอ วอันตข้นสอัปดาหร ซถึที่งกกเปกน 'วอันอาทกตยร' ครกสตจอักรตลางๆจถึงเรกที่มประชรุมกอันในวอันตข้น
สอัปดาหรแทน วอันหนถึที่ง เปาโลไดข้ขอใหข้ครกสตจอักรทภีที่เมพองโครกนธรรอับเงกนถวายในวอันตข้นสอัปดาหร ซถึที่งก ก
สพที่อชอัดเจนวลาพวกเขามาประชรุมกอันในวอันนอัรน ในวกวรณร 1:10 ยอหรนกลลาวชอัดเจนถถึงวอันขององคร
พระผทูข้เปกนเจข้าซถึที่งดทูเหมพอนจะสพที่อชอัดเจนถถึงวอันทภีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมร คทากลลาวอข้างของพวกเซเวลนทร
เดยรแอดเวนทกสทภีที่วลาครกสตจอักรเปลภีที่ยนมาประชรุมวอันตข้นสอัปดาหรเพราะไดข้รอับอกทธกพลในสมอัยตลอมา
จากพระศาสนจอักรโรมอันคาธอลกกดทูเหมพอนถทูกตข้องแตลจรกงๆแลข้วผกด ขนาดในวอันเพกนเทคอสตรนอัรน 
ครกสตจอักรกกประชรุมกอันในวอันตข้นสอัปดาหรแลข้ว

วลภีทภีที่พทูดถถึงการทภีที่พวกสาวกประชรุมกอันททาพกธภี “หอักขนมปอัง” อาจหมายถถึงการถพอพกธภีศภีล
ระลถึกกกไดข้ เพพที่อเตรภียมททาพกธภีศภีลระลถึกดอังกลลาว “เปาโลกกกลลาวสอัที่งสอนเขา... ทลานไดข้กลลาวยพดยาวไป
จนเทภีที่ยงคพน” เขารทูข้วลาวอันถอัดไปเขาตข้องจากไปแลข้ว เพราะไมลรทูข้วลาเขาจะไดข้เจอหนข้าพวกเขาอภีกไหม 
เขาจถึงเทศนาไมลหยรุด ไมลจทาเปกนตข้องกลลาวเลยวลานภีที่ไมลใชลแบบอยลางสทาหรอับนอักเทศนรทภีที่จะปฏกบอัตกเปกน
กกจวอัตร



กจ 20:8-10 มฟีตะเกฟียงหลายดวงในหข้องชลันั้นบนทฟีรื่เขาประชสมกลันนลันั้น 9 ชายหนสต่มคนหนถึรื่ง
ชสืรื่อยสทวิกลัสนลัรื่งอยซต่ทฟีรื่หนข้าตต่างงต่วงนอนเตล็มทฟี และเมสืรื่อเปาโลสลัรื่งสอนชข้านานไปอฟีก คนนลันั้นกล็โงกพลลัดตก
จากหนข้าตต่างชลันั้นทฟีรื่สาม เมสืรื่อยกขถึนั้นกล็เหล็นวต่าตายเสฟียแลข้ว 10 ฝต่ายเปาโลจถึงลงไป กข้มตลัวกอดผซข้นลันั้นไวข้ 
แลข้ววต่า "อยต่าตกใจเลย ดข้วยวต่าชฟีววิตยลังอยซต่ในตลัวเขา"

ขณะเดภียวกอัน ชายหนรุลมคนหนถึที่งนามวลายรุทกกอัสกกพยายามถลางตาตพที่นขณะทภีที่เปาโลเทศนายพด
ยาวไมลหยรุด บข้านทภีที่พวกเขาใชข้ประชรุมกอันอยทูลนอัรนกกเหกนไดข้ชอัดวลาเปกนบข้านทภีที่มภีสามชอัรนและยรุทกกอัสกก
ก ทาลอังนอัที่งอยทูลทภีที่หนข้าตลางบนชอัรนบนสรุด เพราะเผลอหลอับไปอยลางรวดเรกว เขาจถึงรลวงลงไปจากหนข้าตลาง
“ชอัรนทภีที่สาม” และคนนถึกวลาเขาตายเสภียแลข้ว ครกสตจอักรใหมลนภีร คงสะเทพอนใจนลาดทู!

อยลางไรกกตาม เปาโลกก “กข้มตอัวกอดผทูข้นอัรนไวข้ แลข้ววลา “อยลาตกใจเลย ดข้วยวลาชภีวกตยอังอยทูลในตอัว
เขา”” เราไมลทราบชอัดเจนวลายรุทกกอัสตายไปแลข้วจรกงๆและเปาโลททาใหข้เขากลอับมามภีชภีวกตอภีกอยลางนลา
ออัศจรรยร หรพอแรงสะเทพอนจากการรลวงลงมาแคลททาใหข้เขาหมดสตกไปเทลานอัรน มอันสพที่อทอัรงสองอยลาง 
ตรงทข้ายขข้อ 9 สพที่อวลาเขาตายแลข้วจรกงๆ อยลางไรกกตาม คทาพทูดของเปาโลในขข้อ 10 กกสพที่อวลาเขาแคลหมด
สตกไปเทลานอัรน

กจ 20:11-12 ครลันั้นเปาโลขถึนั้นไปหข้องชลันั้นบนหลักขนมปลังและรลับประทานแลข้ว กล็สนทนาตต่อ
ไปอฟีกชข้านานจนสวต่าง ทต่านกล็ลาเขาไป 12 คนทลันั้งหลายจถึงพาคนหนสต่มผซข้ยลังเปล็นอยซต่ไป และกล็ปลสืนั้มใจ
ยวินดฟีไมต่นข้อยเลย

วลภีทภีที่บอกวลาเขาขถึรนไปกกหมายถถึงเปาโลและไมลใชลยรุทกกอัสดอังทภีที่กลลาวชอัดเจนในขข้อ 12 หลอัง
จากการเทศนาทภีที่ยาวนานและความกลอัวทภีที่เกกดขถึรนเพราะยรุทกกอัส ในทภีที่สรุดพวกเขากกททาพกธภีศภีลระลถึก 
จากนอัรนเปาโลกกใชข้เวลาทอัรงคพนทภีที่เหลพอจนสวลาง โดยพทูดและสามอัคคภีธรรมรลวมกอับพวกเขา เหกนไดข้
ชอัดวลา ณ เวลาประมาณนภีร เอง ยรุทกกอัสกกถทูกนทาตอัวกลอับมายอังครกสตจอักรในสภาพทภีที่มภีชภีวกตและพวกเขากก
“ปลพรมใจยกนดภีไมลนข้อยเลย” หลอังจากนอัรนเปาโลกกออกเดกนทาง

กจ 20:13 ฝต่ายพวกเรากล็ลงเรสือแลต่นไปยลังเมสืองอลัสโสสกต่อน ตลันั้งใจวต่าจะรลับเปาโลทฟีรื่นลัรื่น 
ดข้วยทต่านสลัรื่งไวข้อยต่างนลันั้น เพราะทต่านหมายวต่าจะไปทางบก คณะเดกนทางทภีที่มภีแปดคนนภีรซถึที่งตอนนภีร
รวมลทูกาดข้วย กกแลลนเรพอลงไปยอังเมพองออัสโสส อยลางไรกกตาม เปาโลกกตอัดสกนใจวลาจะเดกนไปบนบก
บนถนนทภีที่ราดยางแลข้วของโรมซถึที่งเปกนระยะทางสอัรนกวลา มอันเปกนฤดทูใบไมข้ผลก และเปาโลอาจอยาก
ใชข้เวลาตามลทาพอังกอับองครพระผทูข้เปกนเจข้าในการเดกนไปเปกนระยะทางประมาณหนถึที่งวอันกกไดข้



กจ 20:14-16 ครลันั้นทต่านพบกลับเราทฟีรื่เมสืองอลัสโสส เรากล็รลับทต่าน แลข้วมายลังเมสืองมวิทวิเลนฟี 
15 ครลันั้นแลต่นเรสือออกจากทฟีรื่นลัรื่นไดข้วลันหนถึรื่งกล็มายลังทฟีรื่ตรงขข้ามเกาะควิโอส วลันทฟีรื่สองกล็มาถถึงเกาะสา
มอส และหยสดพลักทฟีรื่โตรกวิเลฟียม และอฟีกวลันหนถึรื่งกล็มาถถึงเมสืองมวิเลทลัส 16 ดข้วยวต่าเปาโลไดข้ตลันั้งใจวต่า จะ
แลต่นเลยเมสืองเอเฟซลัสไป เพสืรื่อจะไมต่ตข้องคข้างอยซต่นานในแควข้นเอเชฟีย เพราะทต่านรฟีบใหข้ถถึงกรสง
เยรซซาเลล็ม ถข้าเปล็นไดข้ใหข้ทลันวลันเทศกาลเพล็นเทคอสตค์

พอไปรลวมวงกอับคณะของเขาทภีที่เมพองออัสโสส พวกเขากกเรกที่มแลลนเรพอไปตามชายฝอัที่งตะวอันตก
ของแควข้นเอเชภีย เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาอยทูลบนเรพอลทาหนถึที่งทภีที่แลลนเลภียบชายฝอัที่งซถึที่งจอดแวะหลายทลาเรพอ
ตามความตข้องการและตามทภีที่ผทูข้โดยสารวลาจข้าง ซถึที่งในกรณภีนภีร กกคพอเปาโล พวกเขาไปจากเมพอง       
ออัสโสสสทูลเมพองมกทกเลนภี สทูลเกาะคกโอส สทูลเกาะสามอส โดยพอักคข้างคพนทภีที่โตรกกเลภียม และสรุดทข้ายกกไป
ถถึงทภีที่เมพองมกเลทอัส เมพองมกเลทอัสอยทู ลทางใตข้ของเมพองเอเฟซอัสประมาณสามสกบไมลร แตลเปาโลไดข้ตอัรงใจ
ไวข้วลาจะไมลหยรุดแวะทภีที่นอั ที่นดข้วยเหตรุผลหลายประการ (1) เวลาผลานไปเพภียงแคลหนถึที่งปภีนอับตอัรงแตลเขา
ไปจากทภีที่นอั ที่นหลอังจากการวรุลนวายทภีที่เกกดขถึรนเพราะเดเมตรกออัส บางทภีเขาอาจคกดวลาเปกนการดภีทภีที่จะไมล
กลอับไปทภีที่นอั ที่นเรกวขนาดนอัรนหลอังจากนอัรน (2) เขาคลอนขข้างรภีบทภีที่จะไปถถึงกรรุงเยรทูซาเลกมพรข้อมกอับเงกน
ถวายทภีที่พวกเขาถพอไป เขาอยากไปถถึงกลอนเทศกาลเพกนเทคอสตรดข้วยซถึที่งอยทูลในชลวงปลายฤดทูใบไมข้
ผลกหรพอตข้นฤดทูรข้อนและนอัที่นกกอยทูลหลางออกไปประมาณแคลเดพอนเดภียวเทลานอัรน

กจ 20:17 เปาโลจถึงใชข้คนจากเมสืองมวิเลทลัสไปยลังเมสืองเอเฟซลัส ใหข้เชวิญพวกผซข้ปกครอง
ในครวิสตจลักรนลันั้นมา แทนทภีที่จะเดกนทางบนบกกลอับไปทภีที่เมพองเอเฟซอัส เขากลอับใชข้คนไปเชกญบรรดา
ผทูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นใหข้มาหาเขาแทน ตรงนภีรคนเหลลานภีรถทูกเรภียกวลา พวกผทูท้ปกครอง อยลางไร
กกตาม ในขข้อ 28 เขาเรภียกคนเหลลานภีร วลา ผซข้ดซแล (ตรงตอัวคพอ บกชอป (เอะพกิสคอพอส)) คนเหลลานภีร เปกน
ศกษยาภกบาลของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัส ทภีที่พวกเขามภีหลายคนกกเพราะวลา (1) ครกสตจอักรทภีที่เมพอง
เอเฟซอัสไดข้เตกบโตขถึรนอยลางมาก (2) ในชลวงยรุคตข้นๆของครกสตจอักร สมาชกกกกประชรุมกอันตามบข้าน
เรพอนทภีที่กระจายอยทูลทอั ที่วเมพอง ถถึงแมข้วลาครกสตจอักรของเมพองนภีรถทูกมองวลาเปกนครกสตจอักรเดภียว แตลทภีที่
ประชรุมแตลละแหลงกกมภีผทูข้ปกครอง/ผทูข้ดทูแลของตนเองซถึที่งเรภียกอภีกอยลางวลา ศกษยาภกบาล ไมลมภีระบรุไวข้วลา
พวกเขามภีกอันทอัรงหมดกภีที่คน อยลางไรกกตาม เหลลาผทูข้นทาฝลายวกญญาณกลรุลมนภีรกกเดกนทางไปยอังเมพองมกเลทอัส
โดยเรกวซถึที่งเปกนทภีทๆี่ เปาโลรอพบพวกเขาอยทู ล พวกเขาอาจมาถถึงในวอันทภีที่สาม

กจ 20:18 ครลันั้นเขาทลันั้งหลายมาถถึงเปาโลแลข้ว เปาโลจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านทลันั้งหลาย
ยต่อมทราบอยซต่เองวต่า ขข้าพเจข้าไดข้ประพฤตวิตต่อทต่านอยต่างไรทสกเวลา ตลันั้งแตต่วลันแรกทฟีรื่ขข้าพเจข้าเขข้ามาใน



แควข้นเอเชฟีย ในการเรกที่มกลลาวคทาปราศรอัยกอับพวกเขา เปาโลกกเผยใหข้เหกนความในใจซถึที่งเราไมลมภี
บอันทถึกใหข้เหกนบลอยนอัก เขาไมลไดข้กลลาวกอับธรรมศาลาทภีที่อยทูลไมลสรุขหรพอแมข้แตลพวกครกสเตภียนใหมล ตรง
นภีร เขากทาลอังกลลาวกอับบรุรรุษทอัรงหลายทภีที่เขาไดข้ชลวยฝถึกฝนสทาหรอับงานรอับใชข้ พวกเขาลข้วนเปกนนอักเทศนร 
นอกจากนภีร  ดอังทภีที่จะมภีระบรุไวข้ในคทาพทูดของเขา เขารทูข้สถึกไดข้วลาเขาจะไมลไดข้เหกนพวกเขาอภีก ไมลวลาพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ทรงเปกดเผยเชลนนอัรนแกลเขาหรพอวลาเขาแคลรอับรทูข้ไดข้เองลลวงหนข้า มอันกกเพกที่มความ
อาลอัยและความตพรนตอันเขข้าไปในคทาพทูดของเขา เขาเรกที่มตข้นโดยเตพอนความจทาพวกเขาวลาพวกเขาไดข้
รทูข้จอักทางประพฤตกของเขาวลาเปกนอยลางไรในหมทูลพวกเขาตอัรงแตลวอันแรกทภีที่เขาไดข้มารทูข้จอักกอับพวกเขา 
เขาใชข้เวลาทอัรงหมดเกพอบสามปภีทภีที่นอั ที่น พวกเขามภีโอกาสไดข้เหกนเขาจากทรุกมรุมมอง พวกเขารทูข้จอักเขาดภี

กจ 20:19 ขข้าพเจข้าไดข้ปรนนวิบลัตวิองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าดข้วยความถต่อมใจ ดข้วยนทนั้าตาไหล
เปล็นอลันมาก และดข้วยการถซกทดลอง ซถึรื่งมาถถึงขข้าพเจข้าเพราะพวกยวิวควิดรข้ายตต่อขข้าพเจข้า เปาโล
เตพอนความจทาพวกเขาถถึงลอักษณะอาการทภีที่เขาไดข้ปรนนกบอัตกพระเจข้าในเมพองเอเฟซอัส คทาทภีที่แปลวลา 
ปรนนวิบลัตวิ (ดออทูเละอทูโอ) มภีความหมายวลา การรอับใชข้ของทาสคนหนถึที่ง นอั ที่นเปกนสกที่งทภีที่ปรากฏชอัดเจน
ขณะทภีที่เปาโลบรรยายถถึงการรอับใชข้ของตน นอัรนเปกนมา (1) “ดข้วยความถลอมใจ” ไมลมภีความเยลอหยกที่ง
ในความสทาเรกจหรพอการดทูถทูกการรอับใชข้ของผทูข้อพที่นในตอัวเปาโลเลย (2) แนลนอนวลาเขารข้องไหข้ดข้วย
นทราตาไหลในคทาอธกษฐานทภีที่เขามภีเพพที่อครกสตจอักรอายรุนข้อยนภีร  มภีความอาลอัยอาวรณรและความตพรนตอันใน
การรอับใชข้ของเปาโลขณะทภีที่ภาระใจของเขาถทูกเผยใหข้เหกน (3) เขาเจอกอับการถทูกทดลองตลางๆซถึที่ง
เกกดจากการคกดรข้ายของพวกศอัตรทูทภีที่เปกนยกว นภีที่ยอังไมลเอลยถถึงการจลาจลทภีที่เกกดขถึรนโดยฝภีมพอของพวกชลาง
เงกนในเมพองเอเฟซอัส แบบอยลางของความถลอมใจฝลายวกญญาณ หอัวใจทภีที่มภีภาระหนอักจนถถึงขอัรนนทราตา
ไหล และการถทูกลองใจเปกนออันมากเปกนเอกลอักษณรเฉพาะของการรอับใชข้ของเขา

กจ 20:20 และสวิรื่งหนถึรื่งสวิรื่งใดซถึรื่งเปล็นคสณประโยชนค์แกต่ทต่านทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้ามวิไดข้ปวิด
ซต่อนไวข้ แตต่ไดข้ชฟีนั้แจงใหข้ทต่านเหล็นกลับไดข้สลัรื่งสอนทต่านตต่อหนข้าคนทลันั้งปวงและตามบข้านเรสือน เขากลลาว
ตลอไปอภีกวลา “สกที่งหนถึที่งสกที่งใดซถึที่งเปกนครุณประโยชนรแกลทลานทอัรงหลาย ขข้าพเจข้ามกไดข้ปกดซลอนไวข้” คทาทภีที่
แปลวลา ซถึรื่งเปล็นคสณประโยชนค์ (ซคุมเฟะโร) มภีความหมายวลา สกที่งทภีที่ ‘ดภี’, ‘มภีประโยชนร’ หรพอ ‘ทภีที่ททาครุณ
ใหข้’ เปาโลไดข้มอบทรุกสกที่งทภีที่จะเปกนประโยชนรฝลายวกญญาณแกลพวกเขาแลข้ว วกธภีการทภีที่เขาใชข้กกรวมถถึง
การแสดงใหข้พวกเขาเหกนและการสอัที่งสอนพวกเขา คทาทภีที่แปลวลา ชฟีนั้แจงใหข้เหล็น (อานอังเกป็ลโล) มภี
ความหมายวลา ‘ประกาศ’ หรพอ ‘แจข้งใหข้ทราบ’ ในบรกบทนภีรมอันสพที่อถถึงการเทศนา เขาไดข้สอัที่งสอนพวก
เขาดข้วย นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงการรอับใชข้ทอัรงการเทศนาและการสอัที่งสอน เขาททาอยลางนอัรนทอัรง “ตลอหนข้าคนทอัรง



ปวงและตามบข้านเรพอน” คทาทภีที่แปลวลา ตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง (เดมอสกิออส) มภีความหมายวลา ‘อยลางเปกด
เผย’ หรพอใน ‘ทภีที่สาธารณะ’ นภีที่อาจหมายถถึงการรอับใชข้เปกนเวลาสองปภีของเขาในหข้องประชรุมของทภี
รอันนอัส วลภีทภีที่วลา “ตามบข้านเรพอน” อาจแปลแบบตรงตอัวไดข้วลา ‘ตลอดทอั ที่วบข้านเรพอนทอัรงหลาย’ การรอับ
ใชข้ของเปาโลไมลไดข้มภีในทภีที่สาธารณะเทลานอัรน แตลมภีในบข้านเรพอนตลางๆโดยเปกนการนทาวกญญาณผทูข้คน
มาถถึงพระครกสตรและเทศนาและจากนอัรนกกสอัที่งสอนพวกเขา

กจ 20:21 ทลันั้งเปล็นพยานแกต่พวกยวิวและพวกกรฟีก ถถึงเรสืรื่องการกลลับใจใหมต่เฉพาะ
พระเจข้า และความเชสืรื่อในพระเยซซครวิสตค์องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของเรา ในขข้อ 20 เปาโลประกาศถถึงวกธภี
การตลางๆของเขา ตรงนภีร เขาสรรุปยลอถถึงสาระสทาคอัญทภีที่ถทูกกลอั ที่นกรองแลข้วของขข้อความทภีที่เขาประกาศ 
ไมลวลาจะเปกนยกวหรพอกรภีก เขากกประกาศ “ถถึงเรพที่องการกลอับใจใหมลเฉพาะพระเจข้า และความเชพที่อใน
พระเยซทูครกสตรองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา” สองดข้านของเหรภียญแหลงความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดจถึง
ปรากฏใหข้เหกนอยลางชอัดเจน การกลอับใจมาหาพระเจข้ากกคพอ การหอันใจของตนมาหาพระเจข้า มอัน
ไมลใชลการกระททาหรพอการประพฤตก แตลคพอการเปลภีที่ยนใจ การหอันมาหาพระเจข้าจากขข้างใน เปกนสกที่งทภีที่
ตรงขข้ามกอับอกสยาหร 53:6 ทภีที่บอกวลา “เราทรุกคนตลางไดข้หอันไปตามทางของตนเอง” ทภีที่รวมเขข้าก อับมอัน
ดข้วยกกคพอ การวางใจในพระเยซทูครกสตรใหข้เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอดอยลางสรุดจกตสรุดใจ วลภีสรุดทข้ายอลาน
แบบตรงตอัวไดข้วลา ‘และความเชพที่อในพระเยซทูครกสตรองครพระผทูข้เปกนเจข้าของเรา’ ทอัรงสององคร
ประกอบนภีร  นอัที่นคพอ การหอันมาหาพระเจข้า (การกลอับใจใหมลมาหาพระเจข้า) และการวางใจในพระ
ครกสตร รวมกอันเปกนแกลนแทข้ออันสมบทูรณรของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอด

กจ 20:22-23 ดซเถวิด บลัดนฟีนั้พระววิญญาณพลันผซกขข้าพเจข้า จถึงจทาเปล็นจะตข้องไปยลังกรสง
เยรซซาเลล็ม ไมต่ทราบวต่าจะมฟีอะไรเกวิดขถึนั้นกลับขข้าพเจข้าทฟีรื่นลัรื่นบข้าง 23 เวข้นไวข้แตต่พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
ทรงเปล็นพยานในทสกบข้านทสกเมสืองวต่า เครสืรื่องจทาจองและความยากลทาบากคอยทต่าขข้าพเจข้าอยซต่

ขณะทภีที่เปาโลกลลาวคทาอทาลาตลอไปแกลบรรดาเพพที่อนรลวมงานผทูข้เปกนทภีที่รอักของเขาในการรอับใชข้ 
เขากกบอกพวกเขาวลา “พระวกญญาณพอันผทูกขข้าพเจข้า จถึงจทาเปกนจะตข้องไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม” คทาวลา 
“พระวกญญาณพอันผทูกขข้าพเจข้า” แปลตรงตอัวไดข้วลา ‘ขข้าพเจข้าถทูกพอันผทูกในจกตวกญญาณของขท้าพเจท้า’ นภีที่
ไมลไดข้หมายถถึงพระวกญญาณบรกสรุทธกธ แตลหมายถถึงจกตวกญญาณของเขาเอง เขามภีการรอับใชข้หนถึที่งทภีที่ตข้อง
ททาใหข้สทาเรกจและโดยพระครุณของพระเจข้า เขากกมรุลงมอั ที่นทภีที่จะททามอันใหข้สทาเรกจ เราจทาไดข้วลาเขากทาลอังนทา
เงกนถวายจากครกสตจอักรตลางๆของพวกกรภีกไปสลงมอบใหข้แกลบรรดาพภีที่นข้องทภีที่ยากจนในแควข้นยทูเดภีย 
เขาทราบดภีถถึงการตอบรอับทภีที่เขาอาจไดข้รอับในกรรุงเยรทูซาเลกม



เขากลลาววลาเขาไมลแนลใจวลาจะเกกดอะไรขถึรนกอับเขา แตลเขาเสรกมวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้
ทรงเปกนพยานแกลเขาในทรุกเมพองแลข้ววลาเครพที่องจองจทาและความยากลทาบากคอยทลาเขาอยทูล คทาทภีที่แปล
วลา ความยากลทาบาก (ธลกิพซกิส) มภีความหมายวลา ‘ความเดพอดรข้อน’ เมพที่อมองยข้อนกลอับไป ในแทบ
ทรุกเมพองทภีที่เขาไดข้ประกาศขลาวประเสรกฐ แนลนอนวลาสกที่งนภีร ไดข้เกกดขถึรนแกลเขาจรกงๆ ไมลวลาจะเปกนทภีที่เมพอง
ลกสตรา หรพอเมพองฟภีลกปปภี เมพองเธสะโลนกกา เมพองเบโรอา หรพอเมพองโครกนธร นภีที่ยอังไมลเอลยถถึงการ
จลาจลทภีที่เมพองเอเฟซอัส ไมลวลาเขาไปทภีที่ใดเขากกเจอความยากลทาบากตลอด พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้
ทรงชภีรใหข้เขาเหกนอยลางชอัดเจนแลข้ววลานภีที่จะเปกนสกที่งทภีที่เขาตข้องเจอเสมอไป ในมากกวลาหนถึที่ง
สถานการณร เขาไดข้รอับการละเวข้นชภีวกตกกเพภียงเพราะพระหอัตถรออันทรงฤทธกธ ของพระเจข้าและมอักเปกน
วกนาทภีสรุดทข้ายอยทูลบลอยๆดข้วย เขารทูข้วลายอังมภีความยากลทาบากอภีกเยอะรอคอยเขาอยทู ลและเขากกไมลรทูข้วลา
พวกศอัตรทูของขลาวประเสรกฐจะมภีชอัยเหนพอเขาในทข้ายทภีที่สรุดหรพอไมล

กจ 20:24 แตต่สวิรื่งเหลต่านฟีนั้ไมต่ไดข้เปลฟีรื่ยนแปลงขข้าพเจข้าเลย ขข้าพเจข้ามวิไดข้ถสือวต่าชฟีววิตของ
ขข้าพเจข้าเปล็นสวิรื่งประเสรวิฐแกต่ขข้าพเจข้า แตต่ในชฟีววิตของขข้าพเจข้าขอททาหนข้าทฟีรื่ใหข้สทาเรล็จดข้วยความปวิตวิ
ยวินดฟี และททาการปรนนวิบลัตวิทฟีรื่ไดข้รลับมอบหมายจากพระเยซซเจข้า คสือทฟีรื่จะเปล็นพยานถถึงขต่าวประเสรวิฐ
แหต่งพระคสณของพระเจข้านลันั้น “แตลสกที่งเหลลานภีร ไมลไดข้เปลภีที่ยนแปลงขข้าพเจข้าเลย” ความหมายกกคพอวลา 
ไมลมภีสอักสกที่งในสกที่งเหลลานภีรทภีที่จะขอัดขวางเขาไดข้ ถถึงแมข้เขารทูข้จากประสบการณรออันโชกโชนแลข้วถถึงการ
ตลอตข้านทภีที่เขาไดข้รอับ และทภีที่เขาคาดวลาจะเจออภีก มอันกกไมลอาจขอัดขวางเขาไดข้ ออันทภีที่จรกงเขาไมลถพอวลา
ชภีวกตของตอัวเองเปกนสกที่งประเสรกฐสทาหรอับตอัวเขาเองดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ชฟีววิต (ซทูเค) แปลไดข้ดข้วยวลา 
'ดวงวกญญาณ' ไมลวลาในกรณภีใด เปาโลกกเตกมใจทภีที่จะสละชภีวกตและดวงวกญญาณของตน

วลภี “แตลในชภีวกตของขข้าพเจข้า” สพที่อความหมายวลา “เพสืนึ่อทภีนึ่วล่าในชภีวกตของขข้าพเจข้า” ซถึที่งแสดงถถึง
จรุดประสงคร เหตรุผลทภีที่เปาโลเตกมใจสละแมข้กระทอั ที่งชภีวกตของตนกกคพอ เพสืนึ่อทภีนึ่วล่า เขาจะไดข้ “ททาหนข้าทภีที่
ใหข้สทาเรกจดข้วยความปภีตกยกนดภี และททาการปรนนกบอัตกทภีที่ไดข้รอับมอบหมายจากพระเยซทูเจข้า คพอทภีที่จะเปกน
พยานถถึงขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณของพระเจข้านอัรน”

หลายตลอหลายครอัร งเปาโลใชข้ภาพเปรภียบของการททาหนข้าทภีที่ใหข้สทาเรกจ (ตรงตอัวคพอ “วกที่งจนจบ
การแขลงขอัน”) มอันนลาจะมาจากการแขลงกภีฬาของกรภีกและการวกที่งระยะไกลแบบมาราธอน ถถึงแมข้
เปกนไปไดข้ทภีที่นอักวกที่งสอักคนจะชนะการแขลงมาราธอน แตลเปข้าหมายทภีที่แทข้จรกงกกคพอ การวกที่งจนจบการ
แขลงขอัน ความโหด ความเจกบปวด และความเหนพที่อยลข้าเปกนสกที่งทภีที่เยอะเสภียจนนอักวกที่งทรุกคนอาจถอด
ใจยอมแพข้ไดข้ การวกที่งแขลงของเปาโลกกคพอ “การปรนนกบอัตก” ทภีที่เขาไดข้รอับจากพระเยซทูเจข้า กลลาวอยลาง



เจาะจงกกคพอ มอันเปกนการ “เปกนพยานถถึงขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณของพระเจข้านอัรน” สาระสทาคอัญ
ของการรอับใชข้ของเปาโลกกคพอ การเปกนพยานเรพที่องพระครกสตร

เปาโลอธกบายตลอไปโดยบรรยายวลาขข้อความทภีที่เขาประกาศเปกน “ขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณ
ของพระเจข้า” แกลนแทข้ของขลาวประเสรกฐกกคพอ พระครุณของพระเจข้า “เพราะวลาทลานทอัรงหลายรอด
โดยพระครุณเพราะความเชพที่อ” พระครุณของพระเจข้าคพอสายธารออันกวข้างใหญลทภีที่ไหลหลอั ที่งมาจาก
ความรอักของพระองครซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่ททาใหข้เราไดข้รอับพระกรรุณาครุณของพระองครผลานทางพระเยซทู
ครกสตร คพอเปกนตข้นนทราแหลงความรอด มอันเปกนแหลลงแหลงพระกรรุณาครุณและพละกทาลอังของพระเจข้าทภีที่
มภีใหข้แกลคนเหลลานอัรนทภีที่ยอมวางใจพระองคร การรอับใชข้ทภีที่เปาโลยอมสละชภีวกตของตนใหข้ไดข้นอัรนกกคพอ 
การเปกนพยานเรพที่องพระครุณของพระเจข้าผลานทางพระครกสตร แบบอยลางและรทูปแบบนอัรนยอังมภีไวข้ใหข้
เราจวบจนถถึงทรุกวอันนภีร

กจ 20:25 ดซเถวิด ขข้าพเจข้าเทฟีรื่ยวปต่าวประกาศอาณาจลักรของพระเจข้าในหมซต่พวกทต่าน 
บลัดนฟีนั้ ขข้าพเจข้าทราบอยซต่วต่าทต่านทลันั้งหลายจะไมต่เหล็นหนข้าขข้าพเจข้าอฟีก เพราะรทูข้วลามภีการตลอตข้านรอคอย
เขาอยทูล ออัครททูตทลานนภีรจถึงกลลาวอยลางเศรข้าๆวลาเขากลอัวแทนพวกเพพที่อนรลวมงานผทูข้เปกนทภีที่รอักของเขาใน
ความเชพที่อนอัรน นอัที่นคพอ บรรดาผทูข้ปกครองแหลงครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัส คนเหลลานภีร เปกนผทูข้ทภีที่เขาไดข้
เทภีที่ยวปลาวประกาศอาณาจอักรของพระเจข้า เขากลอัววลาพวกเขาจะไมลไดข้เหกนหนข้าเขาอภีก

เปาโลกลอัววลาจะเกกดเรพที่องรข้ายแกลตนเอง และสลวนใหญลแลข้วเขากกคาดการณรถทูกแลข้ว อยลางไร
กกตาม ในจดหมายฝากทภีที่เขาเขภียนหาทกโมธภีมอันกกบลงบอกวลา ในตอนใกลข้วาระสรุดทข้ายแหลงชภีวกตของ
เขาๆกกหวอังใจยกที่งทภีที่จะไดข้ไปเยพอนเมพองเอเฟซอัสหลอังจากทภีที่เขาไดข้รอับการปลลอยตอัวจากการถทูกจทาครุก
ครอัร งแรกของเขา (1 ทกโมธภี 3:14, 4:13) จากนอัรนในการเขภียนหาทกโมธภีอภีกครอัร งในการจทาครุกครอัร ง
สรุดทข้ายของเขา เขากกบลงบอกวลาเขาเพกที่งไดข้กลอับมาในแวลนแควข้นนอัรน ดทู 2 ทกโมธภี 4:13,20 เมพองโต
รออัสอยทูลใกลข้กอับเมพองเอเฟซอัสและใกลข้เมพองมกเลทอัสดข้วย เปกนไปไดข้ยก ที่งทภีที่วลาในการกลอับมายอังพพรนทภีที่นภีร
เปกนครอัร งสรุดทข้าย เขากกไดข้พบกอับพวกผทูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสอภีกครอัร ง

กจ 20:26-27 เหตสฉะนลันั้น วลันนฟีนั้ขข้าพเจข้ายสืนยลันตต่อทต่านทลันั้งหลายวต่า ขข้าพเจข้าหมดราคฟีจาก
โลหวิตของทสกคน 27 เพราะวต่า ขข้าพเจข้ามวิไดข้ยต่อทข้อในการกลต่าวเรสืรื่องพระดทารวิของพระเจข้าทลันั้งสวินั้น ใหข้
ทต่านทลันั้งหลายฟลัง



วลภี “วอันนภีรขข้าพเจข้ายพนยอันตลอทลานทอัรงหลาย” อาจแปลตรงตอัวไดข้วลา 'ขข้าพเจข้าขอใหข้ทลานทอัรง
หลายเปกนพยานในวอันนภีร ' วลาเขา “หมดราคภีจากโลหกตของทรุกคน” ถถึงแมข้วลาไมลไดข้ระบรุขอบเขต
สถานทภีที่ไวข้ แตลเหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลหมายความวลาเขาไดข้ใชข้ทรุกโอกาสทภีที่มภีแลข้วเพพที่อเลลาใหข้ผทูข้อพที่นฟอัง
เกภีที่ยวกอับพระครกสตร เขาคงนถึกถถึงคทาเตพอนสตกทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกลศาสดาพยากรณรเอเส
เคภียลในเอเสเคภียล 3:17-19 ในขข้อดอังกลลาวพระเจข้าไดข้ตรอัสแกลเอเสเคภียลวลาหากเขาไมลเตพอนคนชอั ที่ว 
โลหกตของพวกเขากกจะตกอยทูลบนมพอของเขา ชลางเปกนรทูปแบบและเปข้าหมายทภีที่เราควรปฏกบอัตกตามใน
ทรุกวอันนภีร  ขอใหข้มภีกลลาวถถึงเราไดข้วลาเราหมดราคภีจากโลหกตของทรุกคนทภีที่เราไดข้ตกดตลอสอัมพอันธรดข้วย

เกรงวลาจะมภีคนสงสอัยเกภีที่ยวกอับเจตนาของเขาๆจถึงประกาศวลาเขา “มกไดข้ยลอทข้อในการกลลาว
เรพที่องพระดทารกของพระเจข้าทอัรงสกรน ใหข้ทลานทอัรงหลายฟอัง” ในการมาถถึงเมพองเอเฟซอัสกลอนหนข้านอัรน 
เปาโลไมลเพภียงประกาศขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณของพระเจข้าเทลานอัรน แตลเขายอังแจข้งใหข้พวกเขา
ทราบถถึง “พระดทารกของพระเจข้า” ทอัรงสกรนดข้วย เขาไดข้สอนพวกเขาอยลางครบถข้วนแลข้ว

กจ 20:28 เพราะฉะนลันั้นทต่านทลันั้งหลายจงระวลังตลัวใหข้ดฟี และจงรลักษาฝซงแกะทฟีรื่พระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ทรงตลันั้งทต่านไวข้ใหข้เปล็นผซข้ดซแล และเพสืรื่อจะไดข้บทารสงเลฟีนั้ยงครวิสตจลักรของพระเจข้า ทฟีรื่
พระองคค์ทรงไถต่ดข้วยพระโลหวิตของพระองคค์เอง ออัครททูตทลานนภีรจถึงเตพอนเหลลาผทูข้นทาแหลงครกสตจอักรทภีที่
เมพองเอเฟซอัสใหข้ระวอังตอัวใหข้ดภี เราไมลควรลพมวลาผทูข้ฟอังของเขาคพอ พวกผทูท้ปกครอง ของครกสตจอักรทภีที่
เมพองเอเฟซอัส (ขข้อ 17) นภีที่จถึงเทลากอับวลาเขาขอใหข้พวกเขาตรวจสอบการรอับใชข้ของพวกเขาใหข้ดภี มอัน
คพอฝทูงแกะทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกลพวกเขาแลข้ว

ภาพเปรภียบทภีที่สทาคอัญทภีที่ถทูกใชข้ทอั ที่วพระคอัมภภีรรใหมลเพพที่อหมายถถึงครกสตจอักรทข้องถกที่นกกคพอ ภาพ
ของฝทูงแกะ มอันมาจากบทเรภียนของพระเยซทูเกภีที่ยวกอับเรพที่องผทูข้เลภีรยงแกะทภีที่ดภีในยอหรน 10 ไปจนถถึง 1 
เปโตร 5 ทภีที่เปโตรกลลาวถถึงพระผทูข้เลภีรยงใหญล ศกษยาภกบาลเหลลานภีรถทูกขอใหข้ระวอังครกสตจอักรของตนไวข้
ใหข้ดภี (การทภีที่ผทูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสมภีหลายคนกกเพราะวลาครกสตจอักรไดข้เตกบโตขถึรนมาก
จนทอั ที่วเมพองเอเฟซอัส การประชรุมตามบข้านจถึงมภีขถึรนตามบข้านเรพอนตลางๆทอั ที่วเมพองนภีร  ในแตลละทภีที่ประชรุม
ตามบข้านนภีร  'ผทูข้ปกครอง' คนหนถึที่งกกไดข้รอับมอบหมายใหข้ดทูแลฝทูงแกะทภีที่เปกนสาขายลอยนอัรนๆ แนวคกด
เรพที่องการมภีผทูข้ปกครองหลายคนนภีรกกไมลไดข้เปกนอะไรมากไปกวลาการปรอับตอัวใหข้เขข้ากอับความจทาเปกน
ของสถานการณรหนถึที่งๆ มอันไมลใชลวกธภีปฏกบอัตกทภีที่ทรุกครกสตจอักรตข้องรอับไปปฏกบอัตกแตลอยลางใด)



ใหข้เราสอังเกตวลาเปาโลบรรยายถถึงผทูข้ปกครองเหลลานภีร ในขข้อ 17 วลาเปกนผทูท้ดทูแลของครกสตจอักร 
คทาทภีที่แปลวลา ผซข้ดซแล คพอ เอะพกิสคอพอส ซถึที่งปกตกแลข้วกกแปลวลา 'บกชอป' เหกนไดข้ชอัดวลา พวกผทูท้ปกครอง
ของครกสตจอักรคพอ เหลล่าผทูท้ดทูแล (พวกบกิชอป) คทาวลา ผทูท้ปกครอง เปกนคทาทภีที่มภีลอักษณะแบบยกวมากกวลา
โดยมาจากการเกภีที่ยวขข้องกอับธรรมศาลากลอนหนข้านภีร  คทาวลา บกิชอป มภีลอักษณะเปกนแบบคนตลางชาตก
มากกวลา มอันถทูกแปลอยลางถทูกตข้องตรงนภีรแลข้ววลา ผทูท้ดทูแล นอัที่นแหละเปกนสกที่งทภีที่ผทูข้นทาของครกสตจอักรทข้อง
ถกที่นไดข้รอับการทรงเรภียกใหข้มาททา ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาการทรงเรภียกและการแตลงตอัรงศกษยาภกบาลเหลลา
นภีร เปกนมาโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ  คทาทภีที่แปลวลา ทรงตลันั้ง (ทกิเธมกิ) มอักถทูกแปลเปกน 'แตลงตอัรง' นภีที่ททาใหข้
เราเหกนวลาองครพระผทูข้เลภีรยงใหญลไดข้ทรงททางานรลวมกอันกอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ในการเรภียกคนทอัรง
หลายใหข้เขข้ามาสทูลการรอับใชข้และแตลงตอัรงพวกเขาใหข้แกลครกสตจอักรหนถึที่งๆ การเขข้าไปแทรกแซงกอับการ
ทรงเรภียกและการแตลงตอัรงดอังกลลาวกกเปกนการททาผกดอยลางรข้ายแรง

เปาโลเตพอนสตกพวกผทูข้ปกครอง/ผทูข้ดทูแลเหลลานภีรตลอไปใหข้ “บทารรุงเลภีรยงครกสตจอักรของพระเจข้า” 
คทาทภีที่แปลวลา บทารสงเลฟีนั้ยง (พอยไมโน) เปกนรทูปกรกยาของคทานาม พอยเมน 'พอยเมน' คพอ คนเลภีรยงแกะ
การ 'พอยไมโน' ฝทูงแกะจถึงมภีความหมายตรงตอัววลา 'เลภีรยงอยลางผทูข้เลภีรยงแกะ' แนวคกดเรพที่องการบทารรุง
เลภีรยงจถึงเปกนเรพที่องรองลงมา แนลนอนทภีที่คทาวลา พอยเมน เปกนคทาทภีที่แปลวลา 'ศกษยาภกบาล' ในเอเฟซอัส 
4:11 ดอังนอัรน ออัครททูตทลานนภีร จถึงกทาชอับเหลลาผทูข้ปกครองแหลงครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสใหข้ (1) ดทูแลค
รกสตจอักรทอัรงหมดและ (2) บทารรุงเลภีรยงสมาชกกแตลละคน คทาวลา บกิชอป (เอะพกิสคอพอส) ตรงนภีรซถึที่งถทูก
แปลเปกน 'ผทูข้ดทูแล' สพที่อถถึงการดทูแลฝลายจกตวกญญาณและการดทูแลกกจการงานตลางๆ คทาวลา ศกิษยาภกิบาล 
สพที่อถถึงความรอัก การใหข้ก ทาลอังใจ และความชลวยเหลพอสลวนบรุคคลทภีที่ศกษยาภกบาลคนหนถึที่งมภีใหข้แกลแกะ
เปกนคนๆตามทภีที่พวกเขามภีความจทาเปกน ทอัรงภาพใหญลและภาพเลกกของการรอับใชข้ในดข้านศกษยาภกบาล
ถทูกนทาเสนอตรงนภีร

สรุดทข้ายเปาโลกลลาววลาครกสตจอักรของพระเจข้าไดข้ถทูกไถลไวข้แลข้วโดยพระโลหกตของพระองคร
เอง (ความเปกนพระเจข้าของพระครกสตรถทูกพทูดถถึงอภีกครอัร งตรงนภีร ) การทรงไถลทอัรงทภีที่เปกนรายบรุคคลและ
ทภีที่เปกนครกสตจอักรโดยรวมลข้วนเปกนมาโดยพระโลหกตทภีที่หลอั ที่งออกของพระเยซทูครกสตรเทลานอัรน

กจ 20:29-30 ขข้าพเจข้าทราบอยซต่วต่า เมสืรื่อขข้าพเจข้าไปแลข้ว จะมฟีสสนลัขปต่าอลันรข้ายเขข้ามาในหมซต่
พวกทต่าน และจะไมต่ละเวข้นฝซงแกะไวข้เลย 30 จะมฟีบางคนในหมซต่พวกทต่านเองขถึนั้นกลต่าวบวิดเบสือน
ความจรวิง เพสืรื่อจะชลักชวนพวกสาวกใหข้หลงตามเขาไป



คราวนภีร เปาโลเตพอนถถึงการโจมตภีฝลายวกญญาณทภีที่จะเกกดขถึรนกอับพวกเขาแนลนอน เขาบอกถถึง
แหลลงทภีที่มาสองประการ (1) จากภายนอก นอัที่นคพอ “จะมภีสรุนอัขปลาออันรข้ายเขข้ามาในหมทูลพวกทลาน และ
จะไมลละเวข้นฝทูงแกะไวข้เลย” คทาทภีที่แปลวลา อลันรข้าย (บารคุส) มภีความหมายตรงตอัววลา มภีนทร าหนอักมาก ใน
ประเทศทางเหนพอ มภีสรุนอัขปลาอยทู ลสองชนกด ชนกดแรกคพอ สรุนอัขปลาขนาดเลกก (brush wolf) ซถึที่งตอัวใหญล
กวลาสรุนอัขปลาโคโยตภีร เพภียงเลกกนข้อย พวกมอันเปกนสอัตวรนอักลลาแตลปกตกแลข้วพวกมอันกกไมลสามารถลข้ม
กวางตอัวหนถึที่งลงไดข้ สรุนอัขปลาอภีกชนกดกกคพอ สรุนอัขปลาขนาดใหญล (timber wolf) มอันมภีขนาดใหญลกวลา
เยอะและมภีนทร าหนอักตอัวมาก พวกมอันไมลเพภียงสามารถลข้มกวางตอัวหนถึที่งไดข้เทลานอัรน แตลสามารถลข้มกวา
งมทูสซถึที่งตอัวใหญลมากๆลงไดข้ดข้วย มภีสอัตวรไมลกภีที่ชนกดทภีที่สามารถยพนหยอัดตลอสทูข้กอับการโจมตภีของพวกมอัน
ไดข้ นอัที่นคพอความหมายทภีที่เปาโลตข้องการสพที่อตรงนภีร  ไมลวลาเขากทาลอังหมายถถึงการโจมตภีอยลางไมลหยรุดยอัรง
ของพวกนอับถพอศาสนายกวหรพอการโจมตภีซถึที่งจะเกกดขถึรนโดยนทรามพอของรอัฐบาลกกตาม เขากกเตพอนค
รกสตจอักรใหข้ระวอังการโจมตภีตลางๆทภีที่เกกดจากภายนอก

แตลจากนอัรนเขากกเตพอนพวกเขาวลา (2) “จะมภีบางคนในหมทูลพวกทลานเองขถึรนกลลาวบกดเบพอน
ความจรกง เพพที่อจะชอักชวนพวกสาวกใหข้หลงตามเขาไป” คทาทภีที่แปลวลา บวิดเบสือน (ดกิอาสตเระโฟ) มภี
ความหมายอยลางหนถึที่งวลา 'ททาใหข้คดงอ' เหมพอนกอับสรุนอัขปลาทภีที่มาในคราบแกะ ซถึที่งพระเยซทูไดข้ทรง
เตพอนใหข้ระวอังในมอัทธกว 7:15 จะมภีคนทภีที่ทะเยอทะยานอยากเปกนผทูข้นทาในครกสตจอักรปรากฏตอัวขถึรน
และเสนอหลอักคทาสอนทภีที่บกดเบพอนของตน พวกเขามภีอยทู ลจรกงในตอนนอัรนและพวกเขากกยอังมภีอยทูลจรกง
ในทรุกวอันนภีร  จงระวอังตอัวใหข้ดภี !

กจ 20:31 เหตสฉะนลันั้นจงตสืรื่นตลัวอยซต่และจทาไวข้วต่า ขข้าพเจข้าไดข้สลัรื่งสอนเตสือนสตวิทต่านทสกคน
ดข้วยนทนั้าตาไหล ทลันั้งกลางคสืนกลางวลันตลอดสามปฟีมวิไดข้หยสดหยต่อน เปาโลเตพอนความจทาพวกเขา
วลาการรอับใชข้เบพรองตข้นของเขาทภีที่เมพองเอเฟซอัสกกนเวลามากกวลาสามปภี ในชลวงเวลานอัรนเขา “ไดข้สอัที่ง
สอนเตพอนสตกทลานทรุกคนดข้วยนทราตาไหล ทอัรงกลางคพนและกลางวอันตลอดสามปภีมกไดข้หยรุดหยลอน” 
เราไดข้เหกนถถึงความหนอักหนาสาหอัสของการรอับใชข้ของเปาโล เขาททางานทอัรงกลางวอันและกลางคพน 
การรอับใชข้ของเขาไมลใชลการททางานแคลสภีที่สกบชอั ที่วโมงตลอสอัปดาหร นอกจากนภีร เขายอังรข้องไหข้เพราะภาระ
ใจในการรอับใชข้และบรรดาครกสเตภียนใหมลทภีที่นอัที่นดข้วย บทเรภียนหนถึที่งสทาหรอับการรอับใชข้ในปอัจจรุบอัน
ปรากฏชอัดเจน

กจ 20:32 พฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย บลัดนฟีนั้ขข้าพเจข้าฝากทต่านไวข้กลับพระเจข้าและกลับพระคทาแหต่ง
พระคสณของพระองคค์ ซถึรื่งมฟีฤทธวิธิ์กต่อสรข้างทต่านขถึนั้นไดข้ และใหข้ทต่านมฟีมรดกดข้วยกลันกลับบรรดาผซข้ทฟีรื่ทรง



แยกตลันั้งไวข้ คราวนภีร เปาโลเรกที่มตข้นบทสรรุปคทาพทูดของเขา เขาฝากคนเหลลานอัรนไวข้กอับพระเจข้า คทาทภีที่แปล
วลา ฝาก (พาราทกิเธมกิ) มภีความหมายอยลางหนถึที่งวลา 'ฝากฝอัง' ขณะทภีที่เปาโลกทาลอังจะจากไปแลข้ว เขาจถึง
ททาไดข้แตลฝากพวกเขาไวข้กอับพระเจข้าและ “พระดทารอัสแหลงพระครุณของพระองคร” พวกเขาไดข้รอับการ
ชลวยใหข้รอดแลข้วโดยพระครุณและบอัดนภีร เปาโลกกฝากพวกเขาไวข้กอับพระครุณนอัรนเพพที่อพกทอักษรรอักษาพวก
เขาไวข้ในฝลายวกญญาณ

พระครุณของพระเจข้ามภีฤทธกธ ทภีที่จะกลอสรข้างเราขถึรนไดข้ คทาทภีที่แปลวลา มฟีฤทธวิธิ์...ไดข้ (ดทูนาไม) มภี
ความหมายตรงตอัววลา 'ใหข้พลอัง' คพอพระครุณของพระเจข้าทภีที่ชลวยใหข้เราสามารถถทูกกลอสรข้างขถึรนฝลาย
วกญญาณ คทาทภีที่แปลวลา กต่อสรข้างทต่านขถึนั้น (เอะพอยคอดอเมะโอ) เกภีที่ยวขข้องกอับความหมายของการ
สรข้างอาคาร ทอัรงสองคทามภีความหมายวลา 'สรข้างตถึกหลอังหนถึที่งใหข้เสรกจ' หรพอ 'ททาใหข้ตถึกๆหนถึที่งแขกงแรง' 
มอันคพอพระครุณของพระเจข้าทภีที่ใหข้ก ทาลอังทอัรงผทูข้เชพที่อเปกนคนๆและครกสตจอักรแบบรวมๆ ดทู 1 โครกนธร 3:9, 
2 โครกนธร 5:1 และเอเฟซอัส 2:21 นอกจากนภีร  พระครุณเดภียวกอันนภีร ยอังสามารถทภีที่จะ “ใหข้ทลานมภีมรดก
ดข้วยกอันกอับบรรดาผทูข้ทภีที่ทรงแยกตอัรงไวข้” ในฐานะเปกนบรุตรของพระเจข้าและเปกนทายาทรลวมกอันกอับ
พระครกสตร เราจถึงมภีมรดกออันยกที่งใหญลคอยอยทูลในสวรรคร อยลางไรกกตาม ระดอับของมรดกนอัรนกกเปกน
สอัดสลวนตามระดอับทภีที่พระครุณของพระเจข้าไดข้รอับอนรุญาตใหข้กระททากกจในชภีวกตของเราในการรอับใชข้
พระองคร

กจ 20:33-35 ขข้าพเจข้ามวิไดข้โลภเงวินหรสือทองหรสือเสสืนั้อผข้าของผซข้ใด 34 แลข้วทต่านทลันั้งหลาย
ทราบวต่า มสือของขข้าพเจข้าเองนฟีนั้ ไดข้จลัดหาสวิรื่งทฟีรื่จทาเปล็นสทาหรลับตลัวขข้าพเจข้ากลับคนทฟีรื่อยซต่กลับ
ขข้าพเจข้า 35 ขข้าพเจข้าไดข้วางแบบอยต่างไวข้ใหข้ทต่านทสกอยต่างแลข้ว ใหข้เหล็นวต่าโดยททางานเชต่นนฟีนั้ควรจะ
ชต่วยคนทฟีรื่มฟีกทาลลังนข้อย และใหข้ระลถึกถถึงพระวจนะของพระเยซซเจข้า ซถึรื่งพระองคค์ตรลัสวต่า `การใหข้เปล็น
เหตสใหข้มฟีความสสขยวิรื่งกวต่าการรลับ'"

เปาโลปกดทข้ายโดยการเตพอนความจทาพวกผทูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสวลา เขาไมลไดข้
โลภสกที่งใดของพวกเขาเลยซถึที่งพวกเขากกทราบดภี เขาไดข้ททางานเสรกมเปกนชลางททาเตกนทรเพพที่อหาเลภีรยงชภีพ
ตอัวเองและเพพที่อนรลวมงานในเวลาทภีที่จทาเปกน นอกจากนภีร  ในการททาเชลนนอัรน เขากกไดข้วางแบบอยลางทภีที่วลา
“โดยททางานเชลนนภีรควรจะชลวยคนทภีที่มภีก ทาลอังนข้อย และใหข้ระลถึกถถึงพระวจนะของพระเยซทูเจข้า ซถึที่ง
พระองครตรอัสวลา ‘การใหข้เปกนเหตรุใหข้มภีความสรุขยกที่งกวลาการรอับ’” เปาโลครุข้นเคยกอับการททางานดภี และ
เมพที่อมภีรายไดข้เขากกเตกมใจทภีที่จะชลวยเหลพอคนอพที่น ความเหกนเกภีที่ยวกอับคทาตรอัสขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของ



เราอาจหมายถถึงคทาอรุปมาทภีที่พระองครทรงสอนในลทูกา 14:12-14 แนลนอนทภีที่วลามภีพระพรออันยกที่งใหญล
ในการใหข้แกลผทูข้อพที่นมากกวลาในการรอับเพพที่อตอัวเอง

กจ 20:36-38 ครลันั้นเปาโลกลต่าวอยต่างนลันั้นแลข้วจถึงคสกเขต่าลงอธวิษฐานกลับคนเหลต่านลันั้น 37 เขา
ทลันั้งหลายจถึงรข้องไหข้มากมาย และกอดคอของเปาโล จสบทต่าน 38 เขาเปล็นทสกขค์มากทฟีรื่สสดเพราะเหตส
ถข้อยคทาทฟีรื่ทต่านกลต่าววต่า เขาจะไมต่เหล็นหนข้าทต่านอฟีก แลข้วเขากล็พาทต่านไปสต่งทฟีรื่เรสือ

เปาโลจถึงครุกเขลาลงเพพที่ออธกษฐานและ “อธกษฐานกอับคนเหลลานอัรน” มอันเปกนการอทาลาออันนลา
ตพรนตอันใจ พภีที่เลภีรยงของพวกเขาและอาจเปกนบกดาในความเชพที่อของพวกเขาดข้วยก ทาลอังจะจากไปโดย
พวกเขาทรุกคนคกดวลานภีที่จะเปกนครอัร งสรุดทข้ายของเขา พวกเขาจถึงเขข้าไปหาเขาทภีละคนและรข้องไหข้
พรข้อมกอับจทูบแบบพภีที่นข้องตามธรรมเนภียมของชาวตะวอันออก ถถึงแมข้วลาเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตลอ
มาจะเปกดโอกาสใหข้เปาโลไดข้กลอับมายอังเขตแดนนภีรอภีกกกตาม แตลพวกเขากกไมลรทูข้ในตอนนอัรน พวกเขา
จถึงโศกเศรข้าเพราะคทาททานายของเขาทภีที่วลาพวกเขา “จะไมลเหกนหนข้าทลานอภีก” พวกเขาจถึงไปสลงเขาขถึรน
เรพอลทาทภีที่รออยทูลซถึที่งจะพาเขาไปยอังพพรนทภีที่ใกลข้เคภียงกรรุงเยรทูซาเลกม

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 21: ในบทนภีนื้เปาโลเดกินทางตล่อไปยอังกรคุงเยรทูซาเลป็ม ถนงแมท้วล่าเขาไดท้
รอับคสาเตสือนแลท้ววล่าเขาจะเจอกอับความยคุล่งยากทภีนึ่คอยเขาอยทูล่ตลอดทาง แตล่เขากป็ยอังขสืนไปตล่ออยทูล่ดภี พอ
ไปถนงในกรคุงเยรทูซาเลป็มและเจอกอับพวกผทูท้นสาของครกิสตจอักรทภีนึ่นอันึ่น เขากป็ทราบวล่าพวกศอัตรทูไดท้ใสล่รท้าย
เขาอยล่างไร โดยกลล่าวหาวล่าเขาไดท้สอนพวกยกิวทภีนึ่กระจอัดกระจายไปใหท้ละทกินื้งมรดกแบบยกิวของตน
และหอันเหไปเสภียจากพระราชบอัญญอัตกิของโมเสส เปาโลจนงถทูกครกิสตจอักรแนะใหท้พกิสทูจนร์ความจงรอัก
ภอักดภีตล่อการเปป็นยกิวของเขาใหท้พวกปฏกิปอักษร์ไดท้เหป็นเพสืนึ่อขจอัดคสาใสล่รท้ายและหกินสะดคุดซนนึ่งทสาใหท้พวก
ยกิวจสานวนมากในพสืนื้นทภีนึ่นอันื้นไมล่พอใจ เนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของกกิจการ 21 นสาเสนอเปาโลซนนึ่งถทูก 'จอับกคุม' 
ทภีนึ่กรคุงเยรทูซาเลป็ม

กจ 21:1-3 ตต่อมาเมสืรื่อพวกเราลาเขาเหลต่านลันั้นแลข้วกล็แลต่นเรสือตรงไปยลังเกาะโขส อฟีกวลัน
หนถึรื่งกล็มาถถึงเกาะโรดสค์ เมสืรื่อออกจากทฟีรื่นลัรื่นกล็มายลังเมสืองปาทารา 2 เราพบเรสือลทาหนถึรื่งทฟีรื่ไปเมสืองฟวินวิ
เซฟีย จถึงลงเรสือลทานลันั้นแลต่นตต่อไป 3 ครลันั้นแลเหล็นเกาะไซปรลัสแลข้ว เรากล็ผต่านเกาะนลันั้นไปขข้างขวา แลต่น
ไปยลังแควข้นซฟีเรฟีย จอดเรสือทฟีรื่ทต่าเมสืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทสกขถึนั้นทต่าทฟีรื่นลัรื่น



พอไปจากเมพองมกเลทอัส เปาโลและคณะของเขากกแลลนเรพอลงใตข้ตลอไปตลอดแนวชายฝอัที่ง
ตะวอันตกของทวภีปเอเชภียนข้อย ดทูเหมพอนวลาเขาอยทูลบนเรพอเลภียบชายฝอัที่งขนาดเลกกลทาหนถึที่ง โดยอาจเปกน
เรพอลทาทภีที่เขาไดข้เชลาเพพที่อการนภีร โดยเฉพาะ เรพอแบบนอัรนจะแลลนเฉพาะตอนกลางวอันและจะจอดแวะ
พอักในแตลละคพน ดอังนอัรนพวกเขาจถึงแลลนเรพอไปยอังเกาะโขส ซถึที่งเปกนเกาะทภีที่อยทูลหลางจากฝอัที่งไมลไกลนอัก
ในวอันแรกและเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาทอดสมอทภีที่นอั ที่นสทาหรอับคพนนอัรน วอันตลอมาพวกเขากกแลลนเรพอตลอ
ไปยอังเกาะโรดสร์ ซถึที่งเปกนเกาะขถึรนชพที่ออภีกเกาะทภีที่อยทูลทางมรุมทกศตะวอันตกเฉภียงใตข้ของทวภีปเอเชภียนข้อย 
จากนอัรนพวกเขากกแลลนเรพอไปยอังเมสืองปาทารา ซถึที่งเปกนทลาเรพอหนถึที่งบนแผลนดกนใหญลซถึที่งอยทูลบนชายฝอัที่ง
ทกศตะวอันตกเฉภียงใตข้ของทวภีปเอเชภียนข้อย เหกนไดข้ชอัดวลาทภีที่นอัที่นพวกเขาไดข้พบกอับเรพอลทาหนถึที่งซถึที่งมภี
ขนาดใหญลกวลาและเปกนเรพอเดกนสมรุทรทภีที่มรุลงหนข้าไปยอังเมสืองไทระและพวกเขากกซพรอตอั ดี๋วเพพที่อโดยสาร
มอัน เรพอลทานอัรนแลลนตรงออกสทูลทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนโดยแลลนไปทางฝอัที่งทภีที่มภีทลาเรพอของเกาะไซปรอัส
ขณะทภีที่พวกเขาแลลนเรพอไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ตลอไปยอังไทระ

ไทระเปกนทลาเรพอขนาดใหญลของเมพองฟกนกเซภียซถึที่งจะเทลากอับประเทศเลบานอนในปอัจจรุบอัน ทภีที่
ไทระเหกนไดข้ชอัดวลาเรพอลทานภีร จะตข้องเอาของบรรทรุก (อาจเปกนเมลกดขข้าว) ขถึรนทลาทภีที่นอัรนและรอับสอัมภาระ
ใหมลขถึรนเรพอสทาหรอับการเดกนทางตลอไป จถึงททาใหข้มอันตข้องจอดเทภียบทลาเปกนเวลาเจกดวอัน

กจ 21:4 เมสืรื่อไปหาพวกสาวกพบแลข้ว เราจถึงพลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นเจล็ดวลัน สาวกไดข้เตสือนเปาโล
โดยพระววิญญาณ มวิใหข้ขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซซาเลล็ม ขณะรออยทูลทภีที่ไทระ เปาโลกกพบกอับสาวกกลรุลมหนถึที่ง 
โดยอาจเปกนครกสตจอักรหนถึที่งทภีที่ตอัรงมอั ที่นคงแลข้ว พวกเขา “เตพอนเปาโลโดยพระวกญญาณ มกใหข้ขถึรนไปยอัง
กรรุงเยรทูซาเลกม” ไมลมภีบอันทถึกไวข้ชอัดเจนวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงเปกดเผยเรพที่องนภีรอยลางไร อาจเปกน
ไปไดข้วลามภีหลายคนในครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นซถึที่งมภีของประทานชอั ที่วคราวในการพยากรณรไดข้เปกดเผยเรพที่องนภีร
แกลเปาโล

เรพที่องทภีที่สทาคอัญกวลาทภีที่มาใหข้เราพกจารณากกคพอ การเหกนตลางกอันซถึที่งมภีมานานทภีที่วลาเปาโลไดข้ออก
ไปจากนทราพระทอัยของพระเจข้าหรพอไมลในการทภีที่เขาเดกนทางตลอไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม ในความเหกน
ของขข้าพเจข้า เขาไมลไดข้ออกจากนทราพระทอัยพระเจข้าแตลอยลางใด การเปกดเผยโดยทางพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ เกภีที่ยวกอับความยากลทาบากทภีที่รอคอยเขาอยทู ลนลาจะเปกนคทาเตพอนมากกวลาคทาสอัที่งหข้าม เปาโล
ทราบเรพที่องนภีรอยทูลแลข้วดอังทภีที่ระบรุไวข้ใน 20:23 เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้าก ทาลอังเตรภียมใจเขาใหข้พรข้อมสทาหรอับ
ความยากลทาบากทภีที่รออยทูลเบพรองหนข้า ไมลวลาในกรณภีใด ในชลวงหลายปภีตลอมาทภีที่เขาถทูกจอับกรุมและถทูกขอัง
ครุก เปาโลกกเขภียนจดหมายฝากหลายฉบอับของเขา มอันคงไมลเหมาะสมทภีที่พระวจนะของพระเจข้าซถึที่ง



เปกนนกรอันดรรจะถทูกเขภียนโดยใครสอักคนทภีที่อยทู ลนอกนทราพระทอัยของพระเจข้า แตลเปกนไปไดข้มากกวลาทภีที่วลา
เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนลข้วนเปกนมาโดยพระประสงครของพระเจข้า

กจ 21:5-6 แตต่เมสืรื่อวลันเหลต่านลันั้นลต่วงไปแลข้วพวกเรากล็ลาไป สาวกทลันั้งหลายกลับทลันั้งภรรยา
และบสตรไดข้สต่งพวกเราออกจากเมสือง แลข้วเราทลันั้งหลายกล็ไดข้คสกเขต่าลงอธวิษฐานทฟีรื่ชายหาด 6 และ
คทานลับลาซถึรื่งกลันและกลัน พวกเรากล็ลงเรสือและเขากล็กลลับไปบข้านของเขา

เหกนไดข้ชอัดวลาหลอังจากเรพอลทานภีร เสรกจธรุระของมอันในการเอาของบรรทรุกขถึรนทลาและรอับ
สอัมภาระใหมลขถึรนเรพอแลข้ว มอันกกพรข้อมแลข้วทภีที่จะออกเดกนทาง เปาโลและคณะของเขาจถึง (เหมพอนทภีที่
ในเมพองโตรออัส) พบกอับพวกพภีที่นข้องและครอบครอัวของพวกเขาทภีที่ชายฝอัที่ง และ ครุกเขลาลงอธกษฐาน
ดข้วยกอัน จากนอัรนครกสตจอักรนอัรนกกกลอับบข้านและเปาโลกกไปขถึรนเรพอตลอซถึที่งจอดอยทูลเทภียบชายฝอัที่ง

กจ 21:7 ครลันั้นพวกเราแลต่นเรสือมาจากเมสืองไทระถถึงเมสืองทอเลเมอวิสแลข้ว กล็สวินั้นทาง
ทะเล เราจถึงคทานลับพวกพฟีรื่นข้องและพลักอยซต่กลับเขาหนถึรื่งวลัน เรพอลทานภีร แลลนไปเพภียงแคลหนถึที่งวอันเพพที่อลงใตข้
สทูลเมสืองทอเลเมอกิส และกกจอดพอักอาจเพพที่อเอาของบรรทรุกขถึรนทลาทภีที่นอัที่น เปาโลจถึงคสานอับ “พวกพภีที่นข้อง” 
ทภีที่นอัที่นและพอักอยทูลกอับพวกเขาเปกนเวลาหนถึที่งวอัน

กจ 21:8-9 ครลันั้นรสต่งขถึนั้นพวกเราทฟีรื่เปล็นเพสืรื่อนเดวินทางกลับเปาโลกล็ลาไป และมาถถึงเมสืองซฟี
ซารฟียา เรากล็เขข้าไปในบข้านของฟฟีลวิป ผซข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐ ซถึรื่งเปล็นคนหนถึรื่งในจทาพวกเจล็ดคนนลันั้น 
เรากล็อาศลัยอยซต่กลับทต่าน 9 ฟฟีลวิปมฟีบสตรสาวพรหมจารฟีสฟีรื่คนซถึรื่งไดข้พยากรณค์

วอันตลอมา เปาโลและคณะของเขากกเดกนทางลงใตข้ตลอไปอภีกสทูลเมพองซภีซารภียา โดยเราไมลทราบ
วลาโดยทางบกหรพอทางทะเล (เมพองทอเลเมอกสอยทูลไมลหลางนอักจากเมพองซภีซารภียา ฟภีลกปผทูข้ประกาศขลาว
ประเสรกฐกกอาศอัยอยทูลทภีที่นอัที่นตอนนภีร  เขาถทูกระบรุวลาเปกน “คนหนถึที่งในจทาพวกเจกดคนนอัรน” ซถึที่งนลาจะหมาย
ถถึงการทภีที่เขาเปกนหนถึที่งในผทูข้ชลวยเจกดคนทภีที่ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมซถึที่งไดข้รอับการแตลงตอัรงในกกจการ 
6:5 เราไมลทราบวลาเขายข้ายมาทภีที่เมพองซภีซารภียาททาไมหรพอเมพที่อไร มอันอาจเกภีที่ยวขข้องกอับการขลมเหงซถึที่ง
เกกดขถึรนเพราะเหตรุสเทเฟนในกกจการ 8:4 กกไดข้

เขาไดข้ชพที่อวลาเปกน ผทูท้ประกาศขล่าวประเสรกิฐ การเอลยถถึงเรพที่องนภีรนลาจะเปกนเรพที่องการทรงเรภียก
มากกวลาเปกนของประทาน เชลนเดภียวกอับตทาแหนลงศกษยาภกบาลและออัครททูตซถึที่งถทูกระบรุไวข้ในเอเฟซอัส 
4:11 หนถึที่งในตทาแหนลงตลางๆของผทูข้นทาทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรกกคพอ ตทาแหนลงผทูข้ประกาศขลาว
ประเสรกฐ ผทูข้เชพที่อทรุกคนไดข้รอับการทรงเรภียกใหข้เปกนพยานและสรข้างสาวก อยลางไรกกตาม พระเจข้าไดข้



ทรงเลพอกบางคนเปกนพกเศษใหข้เขข้าสทูลการรอับใชข้ในการประกาศขลาวประเสรกฐและประกาศขลาว
ประเสรกฐแกลผทูข้หลงหาย ฟภีลกปกกเปกนเชลนนอัรนและเปาโลใชข้เวลาพอักใหญลๆพอักอยทูลกอับเขา แนลนอนวลาฟภี
ลกปรายงานใหข้เปาโลและลทูกาทราบวลาเกกดอะไรขถึรนบข้างกอับครกสตจอักรตลางๆในแควข้นนอัรน เขาอาจ
บอกรายละเอภียดเพกที่มเตกมใหข้ทอัรงคทูลไดข้ทราบเกภีที่ยวกอับครกสตจอักรยรุคตข้นกลอนทภีที่เขาทอัรงสองไดข้รอับความ
รอดดข้วยซทรา

มภีบอันทถึกไวข้ดข้วยวลาฟภีลกปมภีบรุตรสาวทภีที่ยอังไมลแตลงงานสภีที่คน “ซถึที่งไดข้พยากรณร” อภีกครอัร งทภีที่นภีที่หมาย
ถถึงของประทานชอั ที่วคราวในการพยากรณรซถึที่งเสพที่อมสทูญไปเมพที่อพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบทูรณร เปาโล
ไดข้สอัที่งไวข้แลข้วใหข้พวกผทูข้หญกงนกที่งเสภียในครกสตจอักรตลางๆโดยไมลใหข้พวกนางเทศนาในทภีที่ประชรุมหรพอ
รอับใชข้ในดข้านการสอนเหนพอพวกผทูข้ชาย แมข้กระนอัรน นอัที่นกกไมลไดข้หมายความวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ทรงททางานผลานพวกนางไมลไดข้ โดยเฉพาะในการรอับใชข้ของกลรุลมสตรภีหรพอเดกกๆ

กจ 21:10 ครลันั้นเราอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหลายวลันแลข้ว มฟีผซข้พยากรณค์คนหนถึรื่งลงมาจากแควข้นยซเดฟีย
ชสืรื่ออากาบลัส ถถึงแมข้วลาเปาโลอยากไปถถึงกรรุงเยรทูซาเลกมกลอนเทศกาลเพกนเทคอสตร (และเหกนไดข้ชอัดวลา
เขาจะททาตามนอัรน) แตลพวกเขากก “อยทูลทภีที่นอัที่นหลายวอัน” คทาทภีที่แปลวลา หลาย (พเละอกิโอน) มภีความหมาย
ทอั ที่วๆไปวลา 'มากกวลา' นภีที่นลาจะหมายความวลาพวกเขาใชข้เวลาทภีที่เมพองซภีซารภียากอับฟภีลกปมากกวลาทภีที่คาด
หมายไวข้ ขณะเดภียวกอัน ผทูข้พยากรณรคนหนถึที่งจากแควข้นยทูเดภียนามวลาอากาบอัสกกมาถถึง (เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่
เปกนผทูข้พยากรณรคนเดภียวกอันกอับทภีที่ไดข้เดกนทางมาจากกรรุงเยรทูซาเลกมไปยอังครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก
ในกกจการ 11:28 และไดข้กลลาวคทาพยากรณรเรพที่องการกอันดารอาหารทภีที่จะเกกดขถึรนรอบกรรุงเยรทูซาเลกม)

กจ 21:11-12 ครลันั้นมาถถึงเราเขากล็เอาเครสืรื่องคาดเอวของเปาโลผซกมสือและเทข้าของตนกลต่าว
วต่า "พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ตรลัสดลังนฟีนั้วต่า `พวกยวิวในกรสงเยรซซาเลล็มจะผซกมลัดคนทฟีรื่เปล็นเจข้าของเครสืรื่อง
คาดเอวนฟีนั้ และจะมอบเขาไวข้ในมสือของคนตต่างชาตวิ'" 12 ครลันั้นเราไดข้ยวินดลังนลันั้น เรากลับคนทลันั้งหลายทฟีรื่
อยซต่ทฟีรื่นลัรื่น จถึงอข้อนวอนเปาโลมวิใหข้ขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซซาเลล็ม

นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงเปกดเผยผลานผทูข้พยากรณรคนนภีร ใหข้เปาโลทราบวลาเขา
จะถทูกจอับในกรรุงเยรทูซาเลกม เขาใชข้บทเรภียนทภีที่เปกนวอัตถรุงลายๆ เขาเอาเครพที่องคาดเอวของเปาโลไปซถึที่ง
เปกนผข้าทภีที่ใชข้คาดเอวเพพที่อรอัดเสพรอผข้าเหมพอนเขกมขอัด เขาเอามอันรอัดมพอและเทข้าของตอัวเองและเอลยคทา
เตพอนออันเปกนลางทภีที่วลา “พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ตรอัสดอังนภีร วลา 'พวกยกวในกรรุงเยรทูซาเลกมจะผทูกมอัดคนทภีที่
เปกนเจข้าของเครพที่องคาดเอวนภีร  และจะมอบเขาไวข้ในมพอของคนตลางชาตก'” อภีกครอัร งทภีที่นภีที่ไมลนลาใชลคทาสอัที่ง



หข้ามทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงมภีแกลเปาโล แตลดทูเหมพอนมอันจะเปกนคทาเตพอนอภีกประการเกภีที่ยวกอับสกที่ง
ทภีที่รอคอยเขาอยทูลทภีที่นอัที่นมากกวลา

เราควรจทาไวข้วลา จรุดประสงครของการเดกนทางของเปาโลไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมกกคพอ เพพที่อนทาสลง
เงกนถวายซถึที่งเปกนการชลวยเหลพอครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นในยามยากลทาบาก เขาพยายามอยลางมากทภีที่จะไปรอับ
ของถวายจากครกสตจอักรตลางๆในแควข้นมาซกโดเนภียและแควข้นอาคายา โดยจภีรครกสตจอักรทภีที่เมพองโค
รกนธรใหข้ททาตามทภีที่พวกเขาไดข้สอัญญาไวข้วลาจะชลวยดข้วย

นอกจากนภีร  ในการเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองโครกนธร เขากกบอกดข้วยวลาเขาไดข้พยายามอยลาง
หนอักทภีที่จะททาใหข้แนลใจวลาเงกนถวายทภีที่สลงไปชลวยนภีร จะถทูกนทาสลงอยลางเหมาะสมและอยลางสรุจรกต ความ
สรุจรกตและคทาพทูดของเปาโลเปกนสกที่งทภีที่ถทูกเดกมพอัน เขาตท้องททาภารกกจของตนใหข้สทาเรกจจนถถึงกรรุง
เยรทูซาเลกมตามทภีที่ไดข้สอัญญาไวข้ก อับครกสตจอักรตลางๆในประเทศกรภีซทภีที่สลงของถวายนภีรมา ดทู 2 โครกนธร 
8-9

ลทูกาและเพพที่อนรลวมงานคนอพที่นๆของเปาโลซถึที่งอาจไมลรทูข้สถึกถถึงภาระหนข้าทภีที่นภีรทภีที่เปาโลเหกนวลา
เปกนเรพที่องสทาคอัญยกที่งทภีที่เขาตข้องดทูแลภารกกจนภีรดข้วยตอัวเองกกใสลใจตลอคทาเตพอนนอัรนดข้วย กระนอัรน เปาโลกกยอัง
ใจแขกงตลอไป

กจ 21:13-14 ฝต่ายเปาโลตอบวต่า "เหตสไฉนทต่านทลันั้งหลายจถึงรข้องไหข้และททาใหข้ขข้าพเจข้าชทนั้าใจ
ดข้วยขข้าพเจข้าเตล็มใจพรข้อมทฟีรื่จะไปใหข้เขาผซกมลัดไวข้อยต่างเดฟียวกล็หามวิไดข้ แตต่เตล็มใจพรข้อมจะตายทฟีรื่ใน
กรสงเยรซซาเลล็มดข้วยเพราะเหล็นแกต่พระนามของพระเยซซเจข้า" 14 เมสืรื่อทต่านไมต่ยอมฟลังตามคทาชลักชวน
เรากล็หยสดพซดและกลต่าววต่า "ขอใหข้เปล็นไปตามพระทลัยองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าเถวิด"

เขาถามคนเหลลานอัรนวลาททาไมพวกเขาถถึงพยายามททาใหข้เขาชทราใจโดยการรข้องไหข้ของพวกเขา
อรุปนกสอัย ความสรุจรกต และภาระหนข้าทภีที่ของเปาโลยพนหยอัดมอั ที่นคงดรุจหกนผา เขากลลาววลา “เตกมใจ
พรข้อมทภีที่จะไปใหข้เขาผทูกมอัดไวข้อยลางเดภียวกกหามกไดข้ แตลเตกมใจพรข้อมจะตายทภีที่ในกรรุงเยรทูซาเลกมดข้วย
เพราะเหกนแกลพระนามของพระเยซทูเจข้า” เมพที่อคกดถถึงทรุกสกที่งทภีที่เขาไดข้เผชกญมาตลอดระยะเวลาหลายปภี
กลอนหนข้านภีร  คทาเตพอนเรพที่องความยากลทาบากมากกวลานภีรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมกกไมลใชลอะไรทภีที่แตกตลางกอัน
มากนอัก เขาเคยผลานมอันมากลอนแลข้ว เขาพรข้อมทภีที่จะเผชกญกอับมอันอภีก และเขาจะเผชกญกอับมอันจรกงๆ 
เมพที่อเหกนถถึงความตอัรงใจแนลวแนลของเขา พวกเพพที่อนๆของเขาจถึงเลกกพยายามพทูดใหข้เขาเปลภีที่ยนใจ พวก
เขาททาไดข้แตลฝากเขาและเรพที่องนภีร ไวข้กอับพระประสงครของพระเจข้า



กจ 21:15-16 ภายหลลังวลันเหลต่านลันั้นเรากล็จลัดแจงขข้าวของ และขถึนั้นไปยลังกรสง
เยรซซาเลล็ม 16 สาวกบางคนทฟีรื่มาจากเมสืองซฟีซารฟียากล็ไดข้ไปกลับเราดข้วย เขานทาเราไปหาคนหนถึรื่งชสืรื่อ
มนาสลันชาวเกาะไซปรลัส เปล็นสาวกเกต่าแกต่ ใหข้เราอาศลัยอยซต่กลับคนนลันั้น

เปาโลและคณะของเขาจถึงเกกบกระเปอ๋าของตน (คทาทภีที่แปลวลา ขข้าวของ (อาพอสเคะอทูอาด
โซ) จรกงๆแลข้วกกหมายถถึง กระเปอ๋าเดกนทาง มอันอาจแปลเปกนคทาวลา ขท้าวของ ไดข้เชลนกอัน) พวกเขารวม
ถถึงสาวกหลายคนจากเมพองซภีซารภียา ซถึที่งรวมถถึง “สาวกเกลาแกลคนหนถึที่ง” จากเกาะไซปรอัสชพที่อวลา มนา
สอัน จถึงเดกนทางตลอไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกม เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาจะพอักอยทูลในกรรุงเยรทูซาเลกมกอับมนาสอัน

กจ 21:17 เมสืรื่อเรามาถถึงกรสงเยรซซาเลล็มแลข้ว พวกพฟีรื่นข้องกล็รลับรองเราไวข้ดข้วยความยวินดฟี 
พอไปถถึงในกรรุงเยรทูซาเลกม พวกพภีที่นข้องของครกสตจอักรทภีที่นอั ที่นกกรอับรองพวกเขาไวข้ดท้วยความยกินดภี

กจ 21:18-19 ครลันั้นรสต่งขถึนั้น เปาโลกลับเราทลันั้งหลายจถึงเขข้าไปหายากอบ และพวกผ ซข้ปกครองกล็
อยซต่พรข้อมกลันทฟีรื่นลัรื่น 19 เมสืรื่อเปาโลคทานลับทต่านเหลต่านลันั้นแลข้ว จถึงไดข้กลต่าวถถึงเหตสการณค์ทลันั้งปวงตาม
ลทาดลับ ซถึรื่งพระเจข้าทรงโปรดกระททาในหมซต่คนตต่างชาตวิโดยการปรนนวิบลัตวิของทต่าน

วอันตลอมา เปาโลและลทูกา (และอาจมภีคนอพที่นๆดข้วย) กกไปพบกอับยากอบผทูข้เปกนศกษยาภกบาล
ของครกสตจอักรพรข้อมกอับผทูข้ปกครองคนอพที่นๆทภีที่เหลพอ คทาวลา พวกผทูท้ปกครอง ในบรกบทนภีรนลาจะหมาย
ถถึง 'ศกษยาภกบาลผทูข้ชลวย' ของครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม เมพที่อเปรภียบกอับทภีที่อพที่นๆแลข้ว ครกสตจอักรยรุคตข้น
ในกรรุงเยรทูซาเลกมไมลไดข้มภีอาคารทภีที่ประชรุมเปกนของตอัวเองและประชรุมก อันในบข้านเรพอนตลางๆทภีที่
กระจายอยทูลทอั ที่วกรรุง 'ครกสตจอักรตามบข้าน' ทภีที่กระจายอยทูลทอั ที่วเหลลานภีรแตลละแหลงมภีผทูข้นทาอยลางนข้อยหนถึที่งคน
ภายใตข้การกทากอับดทูแลของยากอบ พวกเขาเปกนผทูข้ปกครองของครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม

คทาทภีที่แปลวลา คทานลับ (อาซพาซอไม) มภีความหมายวลา 'ทอักทาย' เปาโลจถึงเรกที่มแจข้งใหข้พวกเขา
ทราบถถึงสกที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาผลานทางการรอับใชข้ของเขาทลามกลางพวกคนตลางชาตกนอับตอัรงแตล
ทภีที่เขาไดข้มาเยพอนกรรุงนภีรครอัร งลลาสรุดเมพที่อหลายปภีกลอน (กกจการ 18:22)

กจ 21:20-21 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยวินจถึงสรรเสรวิญองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และกลต่าวแกต่เปาโล
วต่า "พฟีรื่เออ๋ย ทต่านเหล็นวต่ามฟีพวกยวิวสลักกฟีรื่พลันคนทฟีรื่เชสืรื่อถสือ และทสกคนยลังมฟีใจรข้อนรนในการถสือพระราช
บลัญญลัตวิ 21 เขาทลันั้งหลายไดข้ยวินถถึงทต่านวต่า ทต่านไดข้สลัรื่งสอนพวกยวิวทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในหมซต่ชนตต่างชาตวิใหข้
ละทวินั้งโมเสส และวต่าไมต่ตข้องใหข้บสตรของตนเขข้าสสหนลัตหรสือประพฤตวิตามธรรมเนฟียมเกต่านลันั้น



บรรดาผทูข้นทาของครกสตจอักรแมลจถึงสรรเสรกญพระเจข้าสทาหรอับสกที่งทภีที่พวกเขาไดข้ยกน อยลางไร
กกตาม พวกเขากกเรกที่มแจข้งขลาวรข้ายใหข้เปาโลทราบ ถถึงแมข้วลามภีผทูข้เชพที่อยกวนอับพอันๆคนในกรรุงเยรทูซาเลกม
และบรกเวณโดยรอบ แตลพวกเขาสลวนใหญลกกยอัง “มภีใจรข้อนรนในการถพอพระราชบอัญญอัตก” นอกจาก
นภีรพวกศอัตรทูของเปาโล (อาจเปกนพวกศอัตรทูจากทภีที่ตลางๆทภีที่เขาไดข้ไปรอับใชข้มาหรพออาจเปกนพวกผทูข้เชพที่อ
ชาวยกวทภีที่รข้อนรนในพระราชบอัญญอัตกกกไดข้) ไดข้แพรลขลาวลพอใสลรข้ายวลาเขาไดข้เดกนทางไปทอั ที่วสถานทภีทๆี่ มภี
พวกยกวกระจอัดกระจายไปอยทูลและสอัที่งสอน “ใหข้ละทกรงโมเสส และวลาไมลตข้องใหข้บรุตรของตนเขข้า
สรุหนอัตหรพอประพฤตกตามธรรมเนภียมเกลานอัรน”

เชลนเดภียวกอับในขลาวลพอซรุบซกบสลวนใหญลทภีที่เปกนการใสลรข้าย มภีความจรกงอยทูลเพภียงหนลอยเดภียว
เทลานอัรน เปาโลไดข้สอนพวกคนตล่างชาตกิจรกงๆวลาพวกเขาไมลจทาเปกนตข้องรอักษาพระราชบอัญญอัตก ใหข้
บรุตรของตนเขข้าสรุหนอัต หรพอถพอรอักษาธรรมเนภียมทภีที่เปกนแบบยกวอยลางเหกนไดข้ชอัด อยลางไรกกตาม เขา
ไมลเคยสอัที่งสอนพวกยกว หรพอแมข้แตลพวกครกสเตภียนยกวใหข้ละทกรงมรดกทางวอัฒนธรรมของตนแตลอยลาง
ใด ในสายตาของยกวทภีที่รข้อนรนและเครลงครอัดในศตวรรษแรกผทูข้ซถึที่งอาศอัยอยทู ลใตข้รลมเงาของพระวกหารทภีที่
กรรุงเยรทูซาเลกมแลข้ว ขข้อหาดอังกลลาวหากพบวลาเปกนจรกงกกถพอไดข้วลาเปกนการกบฏอยลางชอัดเจน

แมข้แตลพวกผทูข้เชพที่อยกวทภีที่เปกนครกสเตภียนไดข้ไมลนานกกไมลสบายใจกอับขลาวนอัรนอยลางเหกนไดข้ชอัด 
(นอกจากนภีร  คนทภีที่คกดแบบยกวในสมอัยนอัรนกกเชพที่อวลาแมข้แตลคนตลางชาตกกกควรยอมปฏกบอัตกตามพระราช
บอัญญอัตกของโมเสสและกลายมาเปกนคนเขข้าจารภีตโดยการถพอรอักษาขข้อปลภีกย ลอยของพระราช
บอัญญอัตก) ดอังนอัรนเปาโลจถึงไดข้กลายเปกนคนทภีที่ถทูกแชลงสาปในสายตาของพวกยกวสลวนใหญล พวกศอัตรทู
ของเขาไดข้เอาสกที่งทภีที่เปกนเพภียงขข้อมทูลทภีที่ไมลครบถข้วนเกภีที่ยวกอับเขาและบกดเบพอนมอันจนกลายเปกนเรพที่องอพรอ
ฉาวเตกมๆ

กจ 21:22 เรสืรื่องนลันั้นเปล็นอยต่างไร คนเปล็นอลันมากจะตข้องมาประชสมกลัน เพราะเขาทลันั้ง
หลายจะไดข้ยวินวต่าทต่านมาแลข้ว บรรดาผทูข้นทาของครกสตจอักรจถึงขอใหข้เปาโลลงมพอททาบางสกที่งเพพที่อททาใหข้
ขข้อกลลาวหาเหลลานภีรตกไป พวกเขารทูข้วลาขลาวจะแพรลไปวลาเขาไดข้เขข้ามาในเมพองนภีรแลข้ว (บางคนเชพที่อวลา
คทาวลา คนเปล็นอลันมาก (พเลธอส) หมายถถึง พวกยกวจทานวนมากโดยทอั ที่วไป คนอพที่นๆกกเชพที่อวลามอัน
หมายถถึงพวกผทูข้เชพที่อชาวยกวของครกสตจอักรทภีที่นอั ที่น อยลางไรกกตาม “พวกพภีที่นข้อง” ของครกสตจอักรนอัรนกกไดข้
ตข้อนรอับเปาโลดข้วยความยกนดภีแลข้วดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 17 ดอังนอัรน คนเปกนออันมากในทภีที่นภีรนลาจะหมาย
ถถึง พวกคนเปกนออันมากทภีที่ไมลเชพที่อของกรรุงนอัรนมากกวลา)



กจ 21:23-24 เหตสฉะนลันั้นจงททาอยต่างนฟีนั้ตามทฟีรื่เราจะบอกแกต่ทต่าน คสือวต่าเรามฟีชายสฟีรื่คนทฟีรื่ไดข้
ปฏวิญาณตลัวไวข้ 24 ทต่านจงพาคนเหลต่านลันั้นไปชทาระตลัวดข้วยกลันกลับเขาและเสฟียเงวินแทนเขา เพสืรื่อเขาจะ
ไดข้โกนศฟีรษะ คนทลันั้งหลายจถึงจะรซข้วต่าความทฟีรื่เขาไดข้ยวินถถึงทต่านนลันั้นเปล็นความเทล็จ แตต่ทต่านเองเปล็นผ ซข้
ยถึดถสือและปฏวิบลัตวิตามพระราชบลัญญลัตวิอยซต่

พวกผทูข้นทาของครกสตจอักรยกวทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมจถึงขอใหข้เปาโลปฏกญาณตอัวแบบยกว (อาจ
เปกนการปฏกญาณตอัวแบบคนนาศภีรร ดทู ก อันดารวกถภี 6:13-15) มภีชายสภีที่คนในครกสตจอักรนอัรนกทาลอัง
ปฏกญาณตอัวเชลนนอัรนอยทูล ปกตกแลข้วผทูข้ชายจะททาการปฏกญาณตอัวเชลนนอัรนเปกนเวลาหลายวอันทภีที่เจาะจง 
โดยปกตกแลข้วคพอสามสกบวอัน โดยโกนศภีรษะตอัวเองกลอนเพพที่อทภีที่วลาจะไดข้ไมลตข้องตอัดผมในชลวงเวลาดอัง
กลลาว) พวกเขาจถึงขอใหข้เปาโลปฏกญาณตอัวแบบยกวเชลนนอัรน เราควรหมายเหตรุไวข้วลาเปาโลไดข้สอนไวข้
แลข้วอยลางชอัดเจนวลาพวกคนตลางชาตกไมลอยทูลใตข้พอันธะทภีที่ตข้องถพอธรรมเนภียมตลางๆของยกว แตลตอัวเขาเอง
ในฐานะทภีที่เปกนยกวกกยอังถพอธรรมเนภียมยกวหลายอยลางอยทูลเหมพอนเดกมดข้วยความสมอัครใจ แนลนอน
วลาการททาเชลนนภีรสลวนหนถึที่งแลข้วกกเพพที่อทภีที่จะไมลเปกนเหตรุใหข้พวกยกวสะดรุด อภีกอยลางกกคพอ มอันนลาจะ
เกภีที่ยวขข้องกอับความจงรอักภอักดภีตลอมรดกทางวอัฒนธรรมของเขา

พวกเขายอังขอใหข้เปาโลรอับผกดชอบในการออกคลาใชข้จลายตลางๆใหข้กอับผทูข้เชพที่อยกวเหลลานภีร ผทูข้ซถึที่ง
ก ทาลอังจะททาการปฏกญาณตอัวดอังกลลาวดข้วย แนลนอนวลานภีที่เปกนไปเพพที่อแสดงใหข้เหกนถถึงความจรกงใจของ
เขา (มภีบางคนเสนอวลาบกดาของเปาโลไดข้เสภียชภีวกตไปแลข้วและเขาไดข้มรดกเปกนทรอัพยรสกนของบกดา 
จถึงททาใหข้เขามภีฐานะรทที่ารวยแบบไมลตข้องพถึที่งพาใครในชลวงปภีหลอังๆ ไมลมภีขข้อพกสทูจนรจากพระคอัมภภีรร
เกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร  ถถึงแมข้วลาดทูเหมพอนจะสมเหตรุสมผลเมพที่อเหกนวลาครกสตจอักรขอใหข้เขาชลวยออกคลาใชข้
จลายใหข้กอับทอัรงสภีที่คนนอัรน ทอัรงหมดนภีรกกเพพที่อแสดงใหข้เหกนวลาตอัวเขา คพอ เปาโล ยอังรอักษาพระราชบอัญญอัตก
และดทาเนกนอยล่างมภีระเบภียบในฐานะเปกนยกวคนหนถึที่งอยทู ลเหมพอนเดกม ทอัรงหมดนภีรกกเพพที่อกทาจอัดขลาวลพอทภีที่ไดข้
กลายเปกนหกนสะดรุดสทาหรอับเปาโลทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมสทาหรอับพวกยกวทภีที่เชพที่อ พวกเขายอังหวอังทภีที่จะขจอัด
ความเปกนปฏกปอักษรทภีที่พวกยกวทภีที่ไมลเชพที่อมภีตลอเปาโลอภีกดข้วย

กจ 21:25 แตต่ฝต่ายคนตต่างชาตวิทฟีรื่เชสืรื่อนลันั้น เราไดข้เขฟียนจดหมายตลัดสวินมวิใหข้เขาถสือเชต่นนลันั้น
แตต่ใหข้เขาทลันั้งหลายงดไมต่รลับประทานของซถึรื่งบซชาแกต่รซปเคารพ ไมต่รลับประทานเลสือด ไมต่รลับประทาน
เนสืนั้อสลัตวค์ทฟีรื่รลัดคอตาย และไมต่ลต่วงประเวณฟี" บรรดาผทูข้นทาของครกสตจอักรกลลาวยทราแกลเปาโลวลาพวกเขา
ไมลบอังคอับพวกคนตลางชาตกใหข้ตข้องอยทูลใตข้พระราชบอัญญอัตก แตลพวกเขากลลาวซทราแกลเปาโลถถึงขข้อหข้ามสภีที่
ประการทภีที่พวกเขาไดข้กลอั ที่นกรองออกมาแลข้วจากการประชรุมทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมในกกจการ 15



กจ 21:26 เปาโลจถึงพาสฟีรื่คนนลันั้นไป และวลันรสต่งขถึนั้นไดข้ชทาระตลัวดข้วยกลันกลับเขา แลข้วจถึง
เขข้าไปในพระววิหารประกาศวลันทฟีรื่การชทาระนลันั้นจะสทาเรล็จ จนถถึงวลันทฟีรื่จะนทาเครสืรื่องบซชามาถวายเพสืรื่อ
คนเหลต่านลันั้นทสกคน วอันตลอมาเปาโลกอับอภีกสภีที่คนนอัรนกกเรกที่มกระบวนการในดข้านพกธภีการซถึที่งเปกนการ
ชทาระตอัวทภีที่พระวกหาร เมพที่อททาเชลนนอัรนเสรกจ พวกเขากกจะถวายเครพที่องบทูชาตลางๆทภีที่เหมาะสม โดย
เปาโลเปกนผทูข้ออกคลาใชข้จลาย

กจ 21:27-30 ครลันั้นเกสือบจะสวินั้นเจล็ดวลันแลข้ว พวกยวิวทฟีรื่มาจากแควข้นเอเชฟีย เมสืรื่อเหล็นเปาโลใน
พระววิหารจถึงยสยงประชาชน แลข้วจลับเปาโล 28 รข้องวต่า "ชนชาตวิอวิสราเอลเออ๋ย จงชต่วยกลันเถวิด คนนฟีนั้
เปล็นผซข้ทฟีรื่ไดข้สอนคนทลันั้งปวงทสกตทาบลใหข้เปล็นศลัตรซตต่อชนชาตวิของเรา ตต่อพระราชบลัญญลัตวิและตต่อ
สถานทฟีรื่นฟีนั้ และยวิรื่งกวต่านลันั้นอฟีก เขาไดข้พาคนชาวกรฟีกเขข้ามาในพระววิหารดข้วย จถึงททาใหข้ทฟีรื่บรวิสสทธวิธิ์นฟีนั้เปล็น
มลทวิน" 29 (เพราะแตต่กต่อน คนเหลต่านลันั้นเหล็นโตรฟฟีมลัสชาวเมสืองเอเฟซลัสอยซต่กลับเปาโลในเมสือง เขาจถึง
คาดวต่าเปาโลไดข้พาคนนลันั้นเขข้ามาในพระววิหาร) 30 แลข้วคนทลันั้งเมสืองกล็ฮสือกลันขถึนั้น คนทลันั้งหลายกล็ววิรื่ง
เขข้าไปรวมกลัน และจลับเปาโลลากออกจากพระววิหาร แลข้วกล็ปวิดประตซเสฟียทลันทฟี

ขณะทภีที่การปฏกญาณตอัวแบบคนนาศภีรรชลวงเจกดวอันแรกของเปาโลใกลข้จะเสรกจสกรน พวกยกว
จากแควข้นเอเชภีย (แควข้นของเมพองเอเฟซอัส) กกจทาเขาไดข้ในพระวกหาร เหกนไดข้ชอัดวลาเขากทาลอังถวาย
เครพที่องบทูชาชรุดสรุดทข้ายสทาหรอับตอัวเขาเองและพภีที่นข้องอภีกสภีที่คนตามพระราชบอัญญอัตก พวกยกวจากแควข้น
เอเชภียกกเหมพอนกอับเปาโลทภีที่มาทภีที่นอั ที่นเพพที่อรลวมเทศกาลเลภีรยงในชลวงฤดทูใบไมข้ผลกออันศอักดกธ สกทธกธ  ซถึที่งบอัดนภีร
ใกลข้จะถถึงเทศกาลเพกนเทคอสตรแลข้ว บางคนคาดเดาวลาคนทภีที่เปกนหอัวโจกในการโจมตภีเปาโลครอัร งนอัรน
อาจเปกนอเลกกซานเดอรรชาวเมพองเอเฟซอัส โดยอาจเปกนอเลกกซานเดอรรชลางทองแดงตามทภีที่ระบรุไวข้ใน
2 ทกโมธภี 4:14

ไมลวลาจะเปกนผทูข้ใด พวกเขากกเขข้าไปหาเปาโลและขอใหข้พวกยกวคนอพที่นๆทภีที่อยทู ลในพระวกหารมา
ชลวย พวกเขากลลาวหาเปาโลวลาเปกนคนทภีที่พทูดจาใหข้รข้ายศาสนายกวไปทอั ที่วโลกของพวกโรม ตอนนภีร
เปาโลมภีชพที่อเสภียงซถึที่งมากลอนเขาแลข้วทลามกลางพวกยกวทภีที่ถพอบอัญญอัตกทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม บอัดนภีรพวกเขา
ไดข้ยกนแลข้ววลาเขาไดข้มาอยทูลทลามกลางพวกเขาแลข้ว เขาไมลไดข้มาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมหลายปภีแลข้วและ
ประชาชนทอั ที่วไปทภีที่อยทูลในพพรนทภีที่นอัรนกกจทาหนข้าเขาไมลไดข้อภีกตลอไปแลข้ว นภีที่ยกที่งเปกนจรกงเมพที่อเขาอยทูลในสภาพ
ทภีที่โกนศภีรษะแลข้ว นอกจากนภีรพวกเขายอังกลลาวหาเขาวลานทาคนตลางชาตกเขข้ามาในพระวกหารดข้วย (มภี
ลานสทาหรอับคนตลางชาตกทภีที่อนรุญาตใหข้พวกคนตลางชาตกทภีที่แสวงหาพระเจข้าเขข้ามาไดข้ อยลางไรกกตาม 
พวกเขาไมลไดข้รอับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในตอัวพระวกหารเองจนกวลาพวกเขาจะไดข้เขข้าสรุหนอัตและกลาย



เปกนยกวอยลางเตกมตอัวเสภียกลอน) เพราะวลามภีคนเหกนเปาโลอยทูลกอับโตรฟภีมอัส คนจถึงคกิดไปเองวลาเขาไดข้พา
โตรฟภีมอัสเขข้าไปในพระวกหาร

ขข้อกลลาวหาเหลลานภีร ไดข้ททาใหข้ฝทูงชนลรุกฮพอขถึรน ในเวลาไมลนานอารมณรแบบมกอบกกเขข้าครอบงทา
สถานการณร พวกเขารภีบขอับไลลเปาโลออกไปจากพระวกหารเพพที่อทภีที่จะททาตามทภีที่พวกเขาไดข้ตอัรงใจไวข้ 
และพอพวกเขาพข้นประตทูใหญลออกมา พวกเลวภีทภีที่อยทูลขข้างในพระวกหารกกปกดประตทูเพราะไมลอยากใหข้
เลพอดทภีที่หลอั ที่งออกมาททาใหข้พระวกหารเปกนมลทกน

กจ 21:31-32 เมสืรื่อเขากทาลลังหาชต่องจะฆต่าเปาโล ขต่าวนลันั้นลสือไปยลังนายพลันกองทลัพวต่า กรสง
เยรซซาเลล็มเกวิดการวสต่นวายขถึนั้นทลันั้งเมสือง 32 ในทลันใดนลันั้น นายพลันจถึงคสมพวกทหารกลับพวกนายรข้อย
ววิรื่งลงไปยลังคนทลันั้งปวง เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายเหล็นนายพลันกลับพวกทหารมาจถึงหยสดตฟีเปาโล

เจตนาของพวกเขานอัรนชอัดเจน พวกเขาวางแผนทภีที่จะฆลาเปาโล พวกเขากทาลอังรรุมซข้อมเขา
แลข้วอยลางไรข้ความปรานภี ความโกลาหลของมกอบไดข้ดถึงดทูดความสนใจของบรรดาเจข้าหนข้าทภีที่ผทูข้มภี
อทานาจของโรมซถึที่งประจทาการอยทูลตกดกอับพระวกหารในปราสาทกถึที่งปข้อมทภีที่มภีชพที่อวลาออันโทเนภียแลข้ว นาย
พอันกองทอัพ (คกิลกิอารคอส ซถึที่งตลอมาถทูกระบรุวลาเปกนคลาวดกออัส ลภีเซภียสในกกจการ 23:26) จถึงสอัที่งการ 
“พวกทหารกอับพวกนายรข้อย” ใหข้เขข้าไปขอัดขวางฝทูงชนทภีที่คลรุข้มคลอั ที่งทอันทภี พอฝทูงมกอบยกวทภีที่รข้อนรน
เหกนกองทหารประจทาการของโรมหมทูลใหญลในชรุดเกราะทภีที่วาววอับและตกดอาวรุธรภีบวกที่งเขข้ามาหาพวก
เขาๆกกหยรุดทรุบตภีเปาโลทอันทภี ขข้อเทกจจรกงทภีที่วลามภีนายรข้อยหลายคนกกสพที่อวลามภีนายทหารหลายรข้อยคน
ถทูกเรภียกตอัวใหข้ไปยอังทภีที่เกกดเหตรุ

กจ 21:33-36 นายพลันจถึงเขข้าไปใกลข้แลข้วจลับเปาโลสลัรื่งใหข้เอาโซต่สองเสข้นลต่ามไวข้ แลข้วถามวต่า 
ทต่านเปล็นใครและไดข้ททาอะไรบข้าง 34 บางคนในหมซต่คนเหลต่านลันั้นรข้องวต่าอยต่างนฟีนั้ บางคนวต่าอยต่างนลันั้น 
เมสืรื่อนายพลันเอาความแนต่นอนอะไรไมต่ไดข้เพราะวสต่นวายมาก จถึงสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้าไปในกรม
ทหาร 35 ครลันั้นมาถถึงบลันไดแลข้ว พวกทหารจถึงยกเปาโลขถึนั้น เพราะคนทลันั้งปวงกทาลลังคอย
ททารข้าย 36 ดข้วยคนทลันั้งปวงเหลต่านลันั้นตามไปรข้องวต่า "จงเอาเขาไปฆต่าเสฟีย"

นายพอันของโรม (คกิลกิอารคอส) จอับกรุมเปาโลทอันทภี และสอัที่งลลามโซลเขา (เทลากอับการเอา
กรุญแจมพอใสลเขา) แลข้วถามวลาเกกดอะไรขถึรน บางคนในฝทูงชนกกตะโกนอยลางหนถึที่ง คนอพที่นๆกกตะโกน
อภีกอยลาง ในความวรุลนวายนอัรน หลายคนกกไมลรทูข้ดข้วยซทราวลาเกกดอะไรขถึรน นายพอันโรมผทูข้นภีร จถึงสอัที่งใหข้พาตอัว
เขาเขข้าไปในกรมทหาร ถถึงแมข้วลาตอนแรกเปาโลถทูกนทาตอัวไปโดยใหข้เขาเดกน แตลความคลรุข้มคลอั ที่งของ



ฝทูงมกอบกกมากเสภียจนพวกทหารตข้องยกตอัวเขาขถึรนและอรุข้มเขาขถึรนบอันไดไปสทูลกรมทหารของพวกเขา 
ขณะเดภียวกอันฝทูงมกอบกกตะโกนตามมาวลา “จงเอาเขาไปฆลาเสภีย”

กจ 21:37-39 เมสืรื่อพวกทหารจะพาเปาโลเขข้าไปในกรมทหาร เปาโลจถึงกลต่าวแกต่นายพลัน
วต่า "ขข้าพเจข้าจะพซดกลับทต่านสลักหนต่อยไดข้หรสือ" นายพลันจถึงถามวต่า "เจข้าพซดภาษากรฟีกเปล็น
หรสือ 38 เจข้าเปล็นชาวอฟียวิปตค์ซถึรื่งไดข้กต่อการกบฏแตต่กต่อน และพาพวกฆาตกรสฟีรื่พลันคนเขข้าไปในถวิรื่น
ทสรกลันดารมวิใชต่หรสือ" 39 แตต่เปาโลตอบวต่า "ขข้าพเจข้าเปล็นคนยวิวซถึรื่งเกวิดในเมสืองทารค์ซลัสแควข้นซฟีลฟีเซฟีย
ไมต่ใชต่พลเมสืองของเมสืองยต่อมๆ ขข้าพเจข้าขอทต่านอนสญาตใหข้พซดกลับคนทลันั้งปวงสลักหนต่อย"

เมพที่อพวกเขาไดข้เขข้าสทูลความสงบเงภียบและความปลอดภอัยของปข้อมประจทาการของโรม 
เปาโลกกกลลาวแกลนายพอันและขอพทูดกอับเขาโดยตรง ผทูข้บอัญชาการทหารของโรมผทูข้นภีร จถึงตกใจเมพที่อ
ไดข้ยกนเปาโลพทูดกอับเขาเปกนภาษากรภีก คทาตอบของเขาทภีที่วลา “เจข้าพทูดภาษากรภีกเปกนหรพอ” แปลตรงตอัว
ไดข้วลา 'เจข้ารทูข้ภาษากรภีกหรพอ'

ตอนแรกเจข้าหนข้าทภีที่ผทูข้นภีรคกดเอาเองวลาเปาโลเปกนคนอภียกปตรทภีที่ไดข้รอังควานกองทหารประจทาการ
ของโรมดข้วยกบฏนอับพอันๆคน นอกจากนภีร เขายอังเปกนทภีที่ตข้องการตอัวในขข้อหาฆาตกรรมดข้วย เปาโลจถึง
รภีบแจข้งใหข้เขาทราบถถึงวงศรตระกทูลของตน เขาเปกน (1) ยกวคนหนถึที่งทภีที่มาจาก (2) เมพองทารรซอัส ซถึที่ง
เปกนเมพองหนถึที่งในแควข้นซภีลภีเซภียทภีที่ขถึรนชพที่อในเรพที่องมหาวกทยาลอัยและวอัฒนธรรมของมอัน นอกจากนภีร  (3)
เขายอังเปกนพลเมพองคนหนถึที่งของเมพองสทาคอัญนอัรนดข้วย เขาจถึงขออนรุญาตนายพอันโรมผทูข้นภีรทภีที่จะพทูดกอับฝทูง
ชนทภีที่โกรธแคข้นเบพรองลลาง

กจ 21:40 ครลันั้นนายพลันอนสญาตแลข้ว เปาโลจถึงยสืนอยซต่ทฟีรื่บลันไดโบกมสือใหข้คนทลันั้งปวง เมสืรื่อ
คนทลันั้งปวงนวิรื่งเงฟียบลงแลข้ว ทต่านจถึงกลต่าวแกต่เขาเปล็นภาษาฮฟีบรซวต่า คทาทภีที่แปลวลา อนสญาต คพอ 
เอะพกิตเระโพ) ดอังนอัรน เปาโลซถึที่งยพนอยทูลบนทางบอันไดยกระดอับทภีที่นทาเขข้าไปสทูลขข้างในปข้อมปราการซถึที่ง
อยทูลตกดกอับพระวกหารจถึงยกมพอขถึรนเพพที่อใหข้พวกเขาเงภียบลง เพราะพวกโรมพรข้อมแลข้วทภีที่จะใชข้ก ทาลอังเพพที่อ
ใหข้เกกดความสงบ ฝทูงชนจถึงเงภียบลงทอันทภี เปาโลจถึงเรกที่มพทูดกอับฝทูงชน “เปกนภาษาฮภีบรทู” (วลภีทภีที่แปลวลา 
ภาษาฮฟีบรซ (เฮป็บรายดกิ ดกิอาเลป็คทอย) มภีความหมายตรงตอัววลา ภาษาอาราเมค ภาษาฮภีบรทูแบบพระ
คอัมภภีรรเดกมไดข้ถทูกแทนทภีที่ดข้วยภาษาอาราเมคแลข้ว ซถึที่งเปกนภาษาของคนเคลเดภียซถึที่งพวกยกวทภีที่กลอับมา
จากการถทูกกวาดตข้อนไปยอังกรรุงบาบกโลนไดข้นทาตกดตอัวมาดข้วย มอันคลข้ายก อับภาษาฮภีบรทูของพระคอัมภภีรร
เดกมและเปกนภาษาทอั ที่วไปของยกวในศตวรรษแรก)



*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 22: ตรงนภีนื้ลทูกาบอันทนกคสาแกท้ตล่างของเปาโลตล่อหนท้าฝทูงชนทภีนึ่กรคุง
เยรทูซาเลป็ม พวกเขาฟอังจนกระทอันึ่งเขาเอล่ยถนงการทภีนึ่เขาถทูกใชท้ไปหาพวกคนตล่างชาตกิพรท้อมกอับขล่าว
ประเสรกิฐ จากนอันื้นฝทูงชนกป็แสดงอาการไมล่พอใจอภีกครอันื้ง เปาโลถทูกพาตอัวเขท้าไปในกรมทหารและ
พวกเขาพบวล่าเขาเปป็นพลเมสืองโรม

กจ 22:1-2 "ทต่านทลันั้งหลาย พฟีรื่นข้องและบรรดาทต่านผซข้อาวสโส ขอฟลังคทาใหข้การซถึรื่งขข้าพเจข้า
จะแกข้คดฟีใหข้ทต่านฟลัง ณ บลัดนฟีนั้" 2 (ครลันั้นเขาทลันั้งหลายไดข้ยวินทต่านพซดภาษาฮฟีบรซ เขากล็ยวิรื่งเงฟียบลงกวต่า
กต่อน เปาโลจถึงกลต่าววต่า)

ดข้วยความทภีที่อยากผทูกมกตรกอับฝทูงชนทภีที่ไมลพอใจ เปาโลจถึงใชข้ถข้อยคทาทภีที่แสดงถถึงความสรุภาพ
และการใหข้เกภียรตก เขาเรภียกคนเหลลานอัรนวลา “ทลานทอัรงหลาย พภีที่นข้องและบรรดาทลานผทูข้อาวรุโส” เมพที่อ
พวกเขาไดข้ยกนเขาพทูดเปกนภาษาทข้องถกที่นของยกว พวกเขากกตอัรงใจฟอังมากกวลาเดกม คทาทภีที่แปลวลา แกข้คดฟี 
(อาพอลอเกภีย) เปกนรากคทาของคทาภาษาออังกฤษ apologetics มอันมภีความหมายวลา การกลลาวปข้องกอัน
จรุดยพนของตนอยลางเปกนทางการ ในการททาเชลนนอัรน เปาโลจถึงเรกที่มกลลาวถถึงภาพรวมของชภีวกต การ   
กลอับใจเชพที่อ และการรอับใชข้ของตน

กจ 22:3-5 "ทฟีรื่จรวิงขข้าพเจข้าเปล็นยวิว เกวิดในเมสืองทารค์ซลัสแควข้นซฟีลฟีเซฟีย แตต่ไดข้เตวิบโตขถึนั้น
ในเมสืองนฟีนั้ และไดข้เลต่าเรฟียนกลับทต่านอาจารยค์กามาลวิเอล ตามพระราชบลัญญลัตวิของบรรพบสรสษของเรา
โดยถฟีรื่ถข้วนทสกประการ จถึงมฟีใจรข้อนรนในการปรนนวิบลัตวิพระเจข้า เหมสือนอยต่างทต่านทลันั้งหลายในทสก
วลันนฟีนั้ 4 ขข้าพเจข้าไดข้ขต่มเหงคนทลันั้งหลายทฟีรื่ถสือในทางนฟีนั้จนถถึงตาย และไดข้ผซกมลัดเขาจทาไวข้ในคสกทลันั้งชาย
และหญวิง 5 ตามทฟีรื่มหาปสโรหวิตกลับสภาอาจเปล็นพยานใหข้ขข้าพเจข้าไดข้ เพราะขข้าพเจข้าไดข้ถสือหนลังสสือ
จากทต่านผซข้นลันั้นไปยลังพวกพฟีรื่นข้อง และไดข้เดวินทางไปเมสืองดามลัสกลัส เพสืรื่อจลับมลัดคนทลันั้งหลายพามายลัง
กรสงเยรซซาเลล็มใหข้ททาโทษเสฟีย

เปาโลกลลาวถถึงมรดกของเขาทภีที่เปกนศาสนายกวและการทภีที่เขาไดข้ “เลลาเรภียนกอับทลานอาจารยร
กามาลกเอล ตามพระราชบอัญญอัตกของบรรพบรุรรุษของเราโดยถภีที่ถข้วนทรุกประการ จถึงมภีใจรข้อนรนใน
การปรนนกบอัตกพระเจข้า เหมพอนอยลางทลานทอัรงหลายในทรุกวอันนภีร ” ในการบรรยายถถึงความรข้อนรนใน
ดข้านพระเจข้าของพวกเขา เปาโลชภีร ใหข้เหกนวลาเขาไดข้รอับการฝถึกหอัดภายใตข้ ดร. กามาลกเอล ผทูข้โดลงดอัง
และเปกนหลานชายของฮกลเลล หนถึที่งในปรมาจารยรแหลงศาสนายกวสาขาฟารกสภี กลลาวสอัรนๆกกคพอ 



เปาโลไดข้รอับการฝถึกสอนภายใตข้อาจารยรผทูข้ไดข้รอับการยอมรอับมากทภีที่สรุดคนหนถึที่งของศาสนายกว เขา
กลลาววลาตอัวเขาเองกกรข้อนรนในดข้านพระเจข้าเหมพอนกอับพวกศอัตรทูของเขาในสมอัยนอัรน

นอกจากนภีร  เขายอังชภีร ใหข้เหกนตลอไปวลาเขาไดข้ขลมเหง “ทางนภีร ” (คทาทอั ที่วๆไปทภีที่ใชข้เรภียกพวก
ครกสเตภียนซถึที่งถทูกใชข้โดยทอัรงพวกยกวและครกสเตภียนเหมพอนๆกอัน) เปาโลตอัรงใจหลภีกเลภีที่ยงการใชข้ชพที่อ
ครกสเตภียนหรพอคทาแบบครกสเตภียนอพที่นๆทภีที่อาจททาใหข้คนไมลพอใจ จากนอัรนเขากกเรกที่มเลลาเรพที่องราวเกภีที่ยว
กอับการกลอับใจเชพที่อของตนระหวลางทางไปเมพองดามอัสกอัส เราจะอข้างอกงความเหกนทภีที่เปกนรายละเอภียด
ไปยอังคทาอธกบายทภีที่ใหข้ไวข้ในกกจการ 9 รายละเอภียดอยลางหนถึที่งตรงนภีรทภีที่ไมลไดข้ใหข้ไวข้ในกกจการ 9 กกคพอวลา 
เหกนไดข้ชอัดวลามภีครกสเตภียนอยทูลกลรุลมหนถึที่งแลข้วทภีที่ไดข้ถทูกขอังและถทูกจองจทาทภีที่เมพองดามอัสก อัส เหกนไดข้ชอัดวลา
ตอนนอัรนเปาโลถทูกสลงตอัวไปพาคนเหลลานอัรนมาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อรอับการลงโทษ

กจ 22:6-9 ตต่อมาเมสืรื่อขข้าพเจข้ากทาลลังเดวินทางไปใกลข้จะถถึงเมสืองดามลัสกลัส ประมาณเวลา
เทฟีรื่ยง ในทลันใดนลันั้นมฟีแสงสวต่างกลข้ามาจากฟข้าลข้อมขข้าพเจข้าไวข้ 7 ขข้าพเจข้าจถึงลข้มลงทฟีรื่ดวินและไดข้ยวิน
พระสสรเสฟียงตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขต่มเหงเราททาไม' 8 ขข้าพเจข้าจถึงทซลตอบวต่า 
`พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์ทรงเปล็นผซข้ใด' พระองคค์จถึงตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `เราคสือเยซซชาวนาซาเรล็ธซถึรื่ง
เจข้าขต่มเหงนลันั้น' 9 ฝต่ายคนทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่กลับขข้าพเจข้าไดข้เหล็นแสงสวต่างนลันั้นและตกใจกลลัว แตต่พระ
สสรเสฟียงทฟีรื่ตรลัสกลับขข้าพเจข้านลันั้นเขาหาไดข้ยวินไมต่

เปาโลเลลาวลาตอนทภีที่เขาเกพอบถถึงเมพองดามอัสกอัสประมาณเวลาเทภีที่ยง เขากกเจอกอับ “แสงสวลาง
กลข้า” จากสวรรครและมภีเสภียงหนถึที่งถามเขาวลา “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขลมเหงเราททาไม” ในการทภีที่ลทูกา
เอลยถถึงรายละเอภียดทภีที่ไมลไดข้มภีอยทูลในกกจการ 9 เขากกดทูเหมพอนขอัดแยข้งตอัวเอง อยลางไรกกตาม เราตข้องรวม
เรพที่องทภีที่บอันทถึกตรงนภีร เขข้ากอับกกจการ 26 ในกกจการ 9:7 เหลลาเพพที่อนรลวมเดกนทางของเปาโลไดข้ยกน 
'เสภียง'ๆหนถึที่ง อยลางไรกกตาม ตรงนภีรมภีระบรุไวข้วลาพวกเขาไมลเขข้าใจเสภียงๆนอัรน ขข้อพระคอัมภภีรรทอัรงสอง
ตอนตลางเสรกมกอันและกอัน

กจ 22:10-13 ขข้าพเจข้าจถึงทซลถามวต่า `พระองคค์เจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาประการใด' องคค์
พระผซข้เปล็นเจข้าจถึงตรลัสแกต่ขข้าพเจข้าวต่า `เจข้าจงลสกขถึนั้นเขข้าไปในเมสืองดามลัสกลัส และทฟีรื่นลัรื่นเขาจะบอกเจข้า
ใหข้รซข้ถถึงการท สกสวิรื่งซถึรื่งไดข้กทาหนดไวข้ใหข้เจข้าททานลันั้น' 11 เมสืรื่อขข้าพเจข้าเหล็นอะไรไมต่ไดข้เนสืรื่องจากพระรลัศมฟี
อลันแรงกลข้านลันั้น คนทฟีรื่มาดข้วยกลันกลับขข้าพเจข้ากล็จซงมสือพาขข้าพเจข้าเขข้าไปในเมสืองดามลัสกลัส 12 มฟีคน
หนถึรื่งชสืรื่ออานาเนฟีย เปล็นคนมฟีศรลัทธามากตามพระราชบลัญญลัตวิ และมฟีชสืรื่อเสฟียงดฟีทต่ามกลางพวกยวิวทลันั้ง



ปวงทฟีรื่อยซต่ทฟีรื่นลัรื่น 13 ไดข้มาหาขข้าพเจข้าและยสืนอยซต่ใกลข้กลต่าวแกต่ขข้าพเจข้าวต่า `พฟีรื่เซาโลเออ๋ย จงเหล็นไดข้อฟีก
เถวิด' ขข้าพเจข้าจถึงเหล็นทต่านไดข้ในเวลานลันั้น

เปาโลเลลาตลอไปวลาเขาถทูกสอัที่งใหข้เขข้าไปในเมพองดามอัสกอัส ทภีที่นอัที่นจะมภีคนบอกเขาถถึง “การทรุก
สกที่งซถึที่งไดข้ก ทาหนดไวข้ใหข้เจข้าททานอัรน” ขณะอยทูลทภีที่นอัที่นพระเจข้ากกทรงใชข้อานาเนภียไปซถึที่งททาใหข้เขากลอับมา
มองเหกนเหมพอนเดกม

กจ 22:14-15 ทต่านจถึงกลต่าววต่า `พระเจข้าแหต่งบรรพบสรสษของเราไดข้ทรงเลสือกทต่านไวข้ 
ประสงคค์จะใหข้ทต่านรซข้จลักนทนั้าพระทลัยของพระองคค์ ใหข้ทต่านเหล็นพระองคค์ผ ซข้ชอบธรรมและใหข้ไดข้ยวิน
พระสสรเสฟียงจากพระโอษฐค์ของพระองคค์ 15 เพราะวต่าทต่านจะเปล็นพยานฝต่ายพระองคค์ใหข้คนทลันั้ง
ปวงทราบถถึงเหตสการณค์ซถึรื่งทต่านเหล็นและไดข้ยวินนลันั้น

เปาโลใสลรายละเอภียดเพกที่มเตกมทภีที่ไมลมภีอยทูลในกกจการ 9 เขข้าไป (แนลนอนวลาเปาโลไดข้เลลาเรพที่องนภีร
ใหข้ลทูกาฟอังเปกนการสลวนตอัวหรพอไมลเขากกเลลาถถึงรายละเอภียดเพกที่มเตกมเหลลานภีร ในคทาเทศนาของเขา) ทภีที่มภี
บอันทถึกไวข้ตรงนภีร เปกนครอัร งแรกกกคพอ สกที่งทภีที่อานาเนภียกลลาวเพกที่มเตกมแกลเปาโลในวอันนอัรน เขาเอลยถถึงหข้าสกที่ง
ทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ (1) พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ทรงเลพอกเขา (2) (ตรงตอัวคพอ) 
เพพที่อทภีที่จะใหข้ทราบนทราพระทอัยของพระเจข้า (3) เขาไดข้ถทูกเลพอกเพพที่อใหข้เหกน “พระองครผทูข้ชอบธรรม”
(เปาโลไดข้รอับอนรุญาตหลายตลอหลายครอัร งตลอดการรอับใชข้ของเขาทภีที่จะไดข้เหกนพระครกสตรผทูข้ทรงฟพร น
คพนพระชนมรแลข้ว นอั ที่นคพอ พระองครผทูข้ชอบธรรม ผลานทางนกมกตตลางๆ) (4) และ “ใหข้ไดข้ยกนพระ
สรุรเสภียงจากพระโอษฐรของพระองคร” สรุดทข้าย มภีระบรุไวข้วลา (5) เปาโลจะเปกน “พยานฝลายพระองคร
ใหข้คนทอัรงปวงทราบถถึงเหตรุการณรซถึที่งทลานเหกนและไดข้ยกนนอัรน” จรกงๆแลข้วการเปกนพยานกกคพอการททา
เชลนนอัรนเลย เขาเลลาถถึงสกที่งทภีที่เขาไดข้เหกนและไดข้ยกน ในแบบเดภียวกอัน เราไดข้รอับการทรงเรภียกใหข้เปกน
พยานเรพที่องพระครกสตรถถึงสกที่งทภีที่เราไดข้เหกนและไดข้ยกน

กจ 22:16 เดฟีดี๋ยวนฟีนั้ทต่านจะรอชข้าอยซต่ททาไม จงลสกขถึนั้นรลับบลัพตวิศมา ดข้วยออกพระนามของ
องคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ลบลข้างความผวิดบาปของทต่านเสฟีย' เปาโลปกดทข้ายดข้วยการเลลาวลาอานาเนภียสอัที่งเขา
ใหข้ “รอับบอัพตกศมา ดข้วยออกพระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้า ลบลข้างความผกดบาปของทลานเสภีย” คน
ทภีที่ไมลรทูข้เมพที่ออลานดทูกกจะดลวนสรรุปวลาการรอับบอัพตกศมาเปกนสพที่อกลางทภีที่ททาใหข้ความบาปไดข้รอับการลบลข้าง 
อยลางไรกกตาม นอัที่นไมล่ใชล่สกที่งทภีที่ขข้อความตรงนภีรกลลาว ประโยคนภีรอาจแปลไดข้วลา 'โดยลรุกขถึรน จงรอับบอัพ
ตกศมาและลบลข้างความผกดบาปของทลานเสภียดท้วยการออกพระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้า' มภีคทาสอัที่ง



สองประการทภีที่พทูดถถึงสองเรพที่องทภีที่แตกตลางกอัน ทอัรงสองคทาสอัที่งมภีวลภีขยายความ อยลางแรกอานาเนภียสอัที่ง
เปาโลใหข้ 'ลรุกขถึรนเพพที่อรอับบอัพตกศมา' คทาสอัที่งแรกคพอ “จงรอับบอัพตกศมา” จากนอัรนเขากกสอัที่งเปาโลใหข้
ลบลข้างความบาปของตนพรข้อมกอับวลภีขยายความ ดท้วย “ออกพระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้า” นภีที่
สอดคลข้องกอับสกที่งทภีที่เขาไดข้เขภียนไวข้แลข้วในโรม 10:13 เปาโลกลลาววลาการขจอัดความบาปออกไปเสภีย
นอัรนเปกนมาโดยการกระททาแหลงความเชพที่อซถึที่งแสดงออกในการททูลออกพระนามขององครพระผทูข้เปกน
เจข้า เมพที่อพกจารณาบรกบทใหญลของพระคอัมภภีรรใหมล การททูลออกพระนามขององครพระผทูข้เปกนเจข้ากกเปกน
วกธภีทภีที่ททาใหข้ความบาปถทูกลบลข้างออกไป ดทู กกจการ 2:21, โรม 10:13

กจ 22:17-20 ตต่อมาเมสืรื่อขข้าพเจข้ากลลับมายลังกรสงเยรซซาเลล็มและกทาลลังอธวิษฐานอยซต่ในพระ
ววิหาร ขข้าพเจข้ากล็เคลวินั้มไป 18 และไดข้เหล็นพระองคค์ตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `จงรฟีบออกไปจากกรสง
เยรซซาเลล็มโดยเรล็ว ดข้วยวต่าเขาจะไมต่รลับคทาของเจข้าซถึรื่งอข้างพยานถถึงเรา' 19 ขข้าพเจข้าจถึงทซลวต่า 
`พระองคค์เจข้าขข้า คนเหลต่านลันั้นทราบอยซต่วต่า ขข้าพระองคค์ไดข้จลับคนทลันั้งหลายทฟีรื่เชสืรื่อในพระองคค์ไปใสต่ค สก
และเฆฟีรื่ยนตฟีตามธรรมศาลาทสกแหต่ง 20 และเมสืรื่อเขาททาใหข้โลหวิตของสเทเฟนพยานผซข้ยอมตายเพสืรื่อ
พระองคค์ตกนลันั้น ขข้าพระองคค์ไดข้ยสืนอยซต่ใกลข้และเหล็นชอบในการประหารเขาเสฟียนลันั้นดข้วย และขข้า
พระองคค์เปล็นคนเฝข้าเสสืนั้อผข้าของคนทฟีรื่ฆต่าสเทเฟนนลันั้น'

ในการเลลาคทาพยานของเขาและชลวงแรกๆของการรอับใชข้ของเขา เปาโลกกบรรยายวลาพอเขา
กลอับมาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม เขากกเขข้าในภวลังคค์ (เอป็คสตาซกิส ซถึที่งมภีความหมายวลานกมกตจากพระเจข้า) ซถึที่งใน
ภวอังครนอัรนเขาไดข้รอับคทาเตพอนใหข้ออกไปจากกรรุงเยรทูซาเลกม อภีกครอัร งทภีที่รายละเอภียดทภีที่ไมลไดข้ถทูกบอันทถึกไวข้
ในกกจการ 9 ถทูกเอลยถถึงตรงนภีร  เหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลคอัดคข้านองครพระผทูข้เปกนเจข้าในตอนนอัรน โดยเตพอน
ความจทาพระองครวลาตอัวเขาไดข้มภีสลวนในการพลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อของสเทเฟนกลอนหนข้านภีร  นภีที่นลาจะ
สพที่อวลาเปาโลจถึงเตกมใจทภีที่จะเผชกญกอับสกที่งทภีที่เขาไดข้ชลวยใหข้สเทเฟนเจอโดยการพลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อเอง
บข้าง มอันเปกนการกระททาทภีที่สมเกภียรตกในสลวนของเปาโล เขาไดข้เหกนชอบกอับการสอังหารสเทเฟนและ
เปกนผทูข้สมรทูข้รลวมคกดในการกระททาดอังกลลาว เขาจถึงคกดวลาสมควรแลข้วทภีที่เขาจะทนทรุกขรในแบบเดภียวกอัน

กจ 22:21 แลข้วพระองคค์ตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `จงไปเถวิด เราจะใชข้ใหข้เจข้าไปไกล ไปหาคน
ตต่างชาตวิ'"กระนอัรน องครพระผทูข้เปกนเจข้ากกทรงบอัญชาเขาอภีกครอัร งใหข้ออกไปจากกรรุงเยรทูซาเลกม 
พระองครทรงมภีการรอับใชข้ทภีที่ยก ที่งใหญลกวลานภีร เยอะเตรภียมไวข้สทาหรอับเปาโล พระองครจะทรงใชข้เขา “ไป
ไกล ไปหาคนตลางชาตก”



กจ 22:22-23 เขาทลันั้งหลายไดข้ฟลังเปาโลกลต่าวแคต่นฟีนั้ แลข้วกล็รข้องเสฟียงดลังวต่า "เอาคนเชต่นนฟีนั้ไป
จากแผต่นดวินโลก ไมต่ควรจะใหข้เขามฟีชฟีววิตอยซต่" 23 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายกทาลลังโหต่รข้องและถอดเสสืนั้อเอา
ผงคลฟีดวินซลัดขถึนั้นไปในอากาศ

นอัที่นแหละคพอสกที่งทภีที่มกอบยกวทภีที่รข้อนรนอยากไดข้ยกน เหมพอนกอับประกายไฟในกระปอ๋องแกบ๊ส 
พวกเขาระเบกดโทสะเมพที่อไดข้ยกนเปาโลกลลาววลาจะไปหาคนตลางชาตก ความเกลภียดชอังและความเปกน
ปฏกปอักษรของพวกนอักเคลพที่อนไหวชาวยกวเหลลานภีรปรากฏชอัดเจน พวกเขาเดพอดดาลกอับความคกดทภีที่วลา
คนๆหนถึที่งทภีที่เลลาเรภียนจากกามาลกเอลจะยอมททาใหข้ตอัวเองเปกนมลทกนโดยการไปหาคนตลางชาตกพรข้อม
กอับการประกาศเรพที่องเยซทูชาวนาซาเรกธผทูข้เปกนทภีที่เกลภียดชอัง พวกเขากลอับมาเดพอดดาลอภีกครอัร งและเรภียก
รข้องใหข้ประหารชภีวกตเขาเสภีย เราไดข้เขข้าใจถถึงลอักษณะเฉพาะตอัวทภีที่คลรุข้มคลอั ที่งของคนตะวอันออกกลาง
เมพที่อพวกเขาถอดเสพรอชอัรนนอกของตนออกและซอัดฝรุลนขถึรนไปในอากาศ ในภาษาสมอัยใหมลกกคพอ พวก
เขาคลอั ที่งไปแลข้ว

กจ 22:24 นายพลันจถึงสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้าไปในกรมทหาร และสลัรื่งใหข้ไตต่สวนโดยการ
เฆฟีรื่ยน เพสืรื่อจะไดข้รซข้วต่าเขารข้องปรลักปรทาทต่านดข้วยเหต สประการใด เมพที่อเหกนวลาฝทูงชนคลรุข้มคลอั ที่งขถึรนอภีกครอัร ง
นายพอันโรมจถึงสอัที่งใหข้พาตอัวเปาโลเขข้าไปในกรมทหาร เขาสลงสอัญญาณเหลลาทหารใตข้บอังคอับบอัญชา
ของเขาใหข้เรกที่มการไตลสวนเปาโลโดยการเฆภีที่ยน เขาหวอังวลาจะเคข้นเอาเหตรุผลออกจากเปาโลใหข้ไดข้
วลาเพราะเหตรุใดพวกยกวถถึงโกรธแคข้นเพราะเขาขนาดนอัรน

กจ 22:25-29 ครลันั้นเอาเชสือกหนลังมลัดเปาโล ทต่านจถึงถามนายรข้อยซถึรื่งยสืนอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นวต่า "การทฟีรื่
จะเฆฟีรื่ยนคนสลัญชาตวิโรมกต่อนพวิพากษาปรลับโทษนลันั้นถซกตข้องตามกฎหมายหรสือ" 26 เมสืรื่อนายรข้อย
ไดข้ยวินแลข้วจถึงไปบอกนายพลันวต่า "ทต่านจะททาอะไรนลัรื่น คนนลันั้นเปล็นคนสลัญชาตวิโรม" 27 ฝต่ายนายพลัน
จถึงไปหาเปาโลถามวต่า "ทต่านเปล็นคนสลัญชาตวิโรมหรสือ จงบอกเราเถวิด" เปาโลจถึงตอบวต่า "ใชต่แลข้ว" 
28 นายพลันจถึงตอบวต่า "ซถึรื่งเราเปล็นคนสลัญชาตวิโรมไดข้นลันั้น เราตข้องเสฟียเงวินมาก" เปาโลจถึงตอบวต่า 
"ขข้าพเจข้าเปล็นคนสลัญชาตวิโรมโดยกทาเนวิด" 29 ขณะนลันั้นคนทลันั้งหลายทฟีรื่จะไตต่สวนเปาโลกล็ไดข้ละทต่าน
ไปทลันทฟี และนายพลันเมสืรื่อทราบวต่า เปาโลเปล็นคนสลัญชาตวิโรมกล็ตกใจกลลัวเพราะไดข้มลัดทต่านไวข้

ในการเตรภียมตอัวสทาหรอับการเฆภีที่ยน เปาโลกกถทูกมอัดไวข้ดข้วยเชพอกหนอัง อยลางไรกกตาม เขากก
ถามนายรข้อยคนทภีที่ยพนอยทู ลใกลขๆ้ วลา “การทภีที่จะเฆภีที่ยนคนสอัญชาตกโรมกลอนพกพากษาปรอับโทษนอัรนถทูก
ตข้องตามกฎหมายหรพอ” นอั ที่นเปกนคทาถามทภีที่ไมลตข้องการคทาตอบ เปาโลรทูข้คทาตอบดภีอยทู ลแลข้ว แตลเขาเตพอน



ใหข้พวกขข้าราชการโรมตระหนอักถถึงสอัญชาตกของเขาซถึที่งไมลใชลเรพที่องเลกกๆเลย นายรข้อยผทูข้นอัรนรภีบไป
เตพอนนายพอันทอันทภีถถึงสถานะของเปาโลในฐานะเปกนพลเมพองโรมคนหนถึที่ง มอันไมลเพภียงผกด
กฎหมายเทลานอัรนทภีที่จะเฆภีที่ยนพลเมพองโรมคนหนถึที่งโดยปราศจากกระบวนการตามกฎหมายออัน
เหมาะสม แตลมอันยอังผกดกฎหมายดข้วยทภีที่จะมอัดคนๆนอัรนโดยปราศจากเหตรุตามกฎหมาย

นายพอันคนนภีรรภีบซอักถามเขาทอันทภีเกภีที่ยวกอับสถานะของเขา เพพที่อยพนยอันถถึงสอัญชาตกของเปาโล 
นายพอันผทูข้นภีรกกกลลาววลาเขาตข้องเสภียเงกนมากกวลาจะไดข้สอัญชาตกของตนมา (โรมอนรุญาตใหข้คนชาตกอพที่น
ซพรอสอัญชาตกไดข้เพพที่อเปกนวกธภีในการเพกที่มพทูนคลอังของจอักรวรรดก) คทาทภีที่แปลวลา สลัญชาตวิโรม (พอลกิเตะ
เอภีย) มภีความหมายวลา สกทธกพกเศษตลางๆของสอัญชาตก อยลางไรกกตาม ในกรณภีของเปาโล เขากกเปกนคน
สอัญชาตกโรมโดยกทาเนกดซถึที่งถพอวลาเปกนตทาแหนลงทภีที่เหนพอกวลาเสภียอภีก เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกอับบกดา
มารดาของเปาโล อยลางไรกกตาม ตอนใดตอนหนถึที่งพวกเขากกไดข้สอัญชาตกโรมในเมพองทารรซอัส เราไมล
ทราบวลาพวกเขาไดข้ซพรอสกทธกพกเศษนอัรนมาเปกนของตนหรพอมอันถทูกมอบใหข้แกลพวกเขาเพราะการ
บทาเพกญครุณงามความดภีแกลจอักรวรรดก ไมลวลาในกรณภีใด บรุตรชายของพวกเขากกไดข้รอับพรจากสกทธก
พกเศษนภีร

คนเหลลานอัรนทภีที่ตอัรงใจจะเฆภีที่ยนเปาโลจถึง “ละทลานไป” ทอันทภี คทาทภีที่แปลวลา ไตต่สวน (อเนะตาด
โซ) ถถึงแมข้มภีความหมายวลาไตลสวนหรพอสอบสวนตามกฎหมาย แตลในทางปฏกบอัตกมอันกกสพที่อถถึงการ
ทรมาน ซถึที่งในกรณภีนภีรคพอโดยการเฆภีที่ยน พวกเขาทรุกคนไลลตอัรงแตลนายพอันลงไปจนถถึงนายทหารตลาง
เขข้าใจและกลอัวความหมายของสกที่งทภีที่พวกเขาเกพอบททาลงไป นอัที่นคพอ การเฆภีที่ยนพลเมพองโรมโดย
ปราศจากกระบวนการทางกฎหมายออันเหมาะสม

กจ 22:30 ครลันั้นวลันรสต่งขถึนั้นนายพลันอยากรซข้แนต่วต่าพวกยวิวไดข้กลต่าวหาเปาโลดข้วยเหต สใด จถึง
ไดข้ถอดเครสืรื่องจทาเปาโล สลัรื่งใหข้พวกปสโรหวิตใหญต่กลับบรรดาสมาชวิกสภาประชสมกลัน แลข้วพาเปาโลลง
ไปใหข้ยสืนอยซต่ตต่อหนข้าเขาทลันั้งหลาย หลอังจากกลอับไปนอนคกด นายพอันซถึที่งยอังสงสอัยเกภีที่ยวกอับนอักโทษ
แปลกคนของเขาอยทูล จถึงตอัรงใจทภีที่จะพาเขาไปอยทูลตลอหนข้าสภา (ซทูเนะดรกิออน) เพพที่อพยายามทภีที่จะคข้นหา
สาเหตรุของขข้อพกพาทครอัร งนภีร

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 23: ตอันื้งแตล่ทท้ายบททภีนึ่ 22 ไปจนจบบททภีนึ่ 23 เปาโลกป็อยทูล่ในความดทูแล
ของนายพอันโรมผทูท้นภีนื้ทภีนึ่กรคุงเยรทูซาเลป็ม วอันตล่อมาเปาโลกป็ไปปรากฏตอัวตล่อหนท้าสภาซานเฮดรกินซนนึ่งกล่อ



ใหท้เกกิดความวคุล่นวายขนนื้นอภีกครอันื้ง พวกโรมกป็ชล่วยชภีวกิตเขาไวท้อภีกครอันื้ง พอไดท้ยกินถนงแผนการทภีนึ่จะสอังหาร
เปาโล นายพอันโรมผทูท้นภีนื้จนงสล่งตอัวเปาโลภายใตท้การคคุท้มกอันแนล่นหนาไปยอังเมสืองซภีซารภียาเพสืนึ่อการ
พกิจารณาคดภีเพกินึ่มเตกิม

กจ 23:1 ฝต่ายเปาโลจถึงเพต่งดซพวกสมาชวิกสภาแลข้วกลต่าววต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย 
ขข้าพเจข้าไดข้ประพฤตวิตต่อพระพลักตรค์พระเจข้าลข้วนแตต่ตามใจววินวิจฉลัยผวิดชอบอลันดฟีจนถถึงทสกวลันนฟีนั้" ใน
การกลลาววลาเปาโล “เพลงดทูพวกสมาชกกสภา” ลทูกากกบรรยายวลาเปาโลกวาดตาดทูไปทอั ที่วสภาซานเฮดรก
นอาจเพพที่อมองหาใครสอักคนทภีที่เขายอังรทูข้จอักหรพอเคยมภีปฏกสอัมพอันธรดข้วยกลอนหนข้านภีร  เขาเรกที่มการแกข้ตลาง
ใหข้ตอัวเองโดยการเรภียกคนเหลลานอัรนวลา “ทลานพภีที่นข้องทอัรงหลาย” เขาพยายามทภีที่จะใหข้ตอัวเองอยทูลในฐานะ
เทลาเทภียมกอับพวกเขาทอัรงในฐานะทภีที่เปกนยกวคนหนถึที่งและในฐานะทภีที่เปกนชายคนหนถึที่งทภีที่ผ ลานรข้อนผลาน
หนาวมาหลายปภี เขากลลาวตลอไปวลาเขาไดข้ “ไดข้ประพฤตกตลอพระพอักตรรพระเจข้าลข้วนแตลตามใจ
วกนกจฉอัยผกดชอบออันดภีจนถถึงทรุกวอันนภีร ” คทาทภีที่แปลวลา ประพฤตวิ (พอลกิเตะอทูออไม) มภีความหมายวลา มภี
ชภีวกตในฐานะพลเมพองคนหนถึที่ง บางทภีในกรณภีนภีร  เขาหมายความวลาในฐานะพลเมพองคนหนถึที่งของ
อาณาจอักรของพระเจข้าหรพอแมข้แตลอาณาจอักรของอกสราเอลดข้วยซทรา มอันไมลนลาเปกนไปไดข้ทภีที่เปาโลจะ
เรกที่มการแกข้ตลางใหข้ตอัวเองโดยการยอมรอับเรพที่องสอัญชาตกโรมของตนตลอหนข้าสภาซานเฮดรกน วลภี “ใจ
วกนกจฉอัยผกดชอบออันดภี” มภีความหมายวลาใจวกนกจฉอัยผกดชอบออันโปรลงใสเกภีที่ยวกอับชภีวกตของเขา

กจ 23:2 อานาเนฟียผซข้เปล็นมหาปสโรหวิตจถึงสลัรื่งคนทฟีรื่ยสืนอยซต่ใกลข้ใหข้ตบปากเปาโล ทลาทภี
แบบทภีที่ไมลยอมกลอับใจเชลนนอัรนททาใหข้มหาปรุโรหกตโมโห แนลนอนวลาเขาทราบดภีถถึงการรอับใชข้ของ
เปาโลตลอดระยะเวลาหลายปภี (แมข้จะมภีการบกดเบพอนหลายอยลางในคทากลลาวหาเหลลานอัรนกกตาม) 
และเกลภียดชอังเขา เขาจถึงสอัที่งลทูกนข้องคนหนถึที่งใหข้ตบหนข้าเปาโล

กจ 23:3 เปาโลจถึงสวนกลอับไปดข้วยความโกรธแบบทภีที่ไมลใชลลอักษณะเฉพาะตอัวของ
เขาวลา "พระเจข้าจะทรงตบเจข้า ผซข้เปล็นผนลังทฟีรื่ฉาบดข้วยปซนขาว เจข้านลัรื่งพวิพากษาขข้าตามพระราช
บลัญญลัตวิ และยลังสลัรื่งใหข้เขาตบขข้าซถึรื่งเปล็นการผวิดพระราชบลัญญลัตวิหรสือ" การเรภียกเขาวลาเปกน “ผนอังทภีที่
ฉาบดข้วยปทูนขาว” สพที่อวลามหาปรุโรหกตผทูข้นภีร เปกนคนหนข้าซพที่อใจคด ซถึที่งเขากกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ เปาโล
พยายามทภีที่จะเลลนงานกลอับบข้างอยลางไมลเกรงกลอัวและกลลาวคทาพกพากษาแกลผทูข้ทภีที่พกพากษาเขาโดยกลลาว
หาเขาวลาฝลาฝพนบทบอัญญอัตกของยกวโดยการตบเขาโดยไมลมภีเหตรุ



กจ 23:4-5 คนทลันั้งหลายทฟีรื่ยสืนอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นจถึงถามวต่า "เจข้าพซดหยาบคายตต่อมหาปสโรหวิตของ
พระเจข้าหรสือ" 5 เปาโลจถึงตอบวต่า "พฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าไมต่ทราบวต่าทต่านเปล็นมหาปสโรหวิต ดข้วยมฟี
คทาเขฟียนไวข้แลข้ววต่า `อยต่าพซดหยาบชข้าตต่อผซข้ปกครองชนชาตวิของเจข้าเลย'" 

เราคงเกพอบจะไดข้ยกนเสภียงโพลลงออกมาดข้วยความตกตะลถึงของคนเหลลานอัรนทภีที่ยพนอยทูลเมพที่อพวก
เขากลลาววลา “เจข้าพทูดหยาบคายตลอมหาปรุโรหกตของพระเจข้าหรพอ” พอถถึงตรงนภีร เปาโลกกถอยทอันทภีและ
เรกที่มแกข้ตอัวมากทภีเดภียว เขากลลาววลา “พภีที่นข้องทอัรงหลาย ขข้าพเจข้าไมลทราบวลาทลานเปกนมหาปรุโรหกต” เขา
ถถึงกอับยกขข้อความจากอพยพ 22:28 ทภีที่วลา “อยลาพทูดหยาบชข้าตลอผทูข้ปกครองชนชาตกของเจข้าเลย” คทาทภีที่
แปลวลา ทราบ (เอะอกิโด) มภีความหมายวลา ‘รทูข้’ หรพอ ‘มองออก’ มอันมภีความหมายตรงตอัววลา ‘รทูข้โดย
การมองเหกน’ เหตรุผลหลายประการถทูกยกวลาเพราะเหตรุใดเปาโลถถึงอลานสถานการณรผกด บางคน
สอันนกษฐานวลาตอนนอัรนเขาสายตาเสภียแลข้วและมองไมลเหกนวลาเขากทาลอังพทูดกอับใครอยทูล (คทาวลา เอะอกิโด 
ยลอมสนอับสนรุนทอัศนะนภีรอยลางแนลนอน) คนอพที่นๆกกคาดเดาวลามหาปรุโรหกตซถึที่งถทูกเรภียกตอัวมายอังทภีที่
ประชรุมโดยพวกโรมอยลางกะทอันหอันไมลไดข้สวมชรุดแบบปรุโรหกตหรพออาจไมลไดข้นอัที่งในทภีที่นอั ที่งปกตกของ
เขา เปาโลไดข้ไปจากกรรุงเยรทูซาเลกมเปกนเวลาหลายปภีและอาจไมลรทูข้จอักหนข้าคลาตาของอานาเนภีย ไมลวลา
ในกรณภีใด เขากกถอยและเปลภีที่ยนทลาทภีออันดรุดอันของตนในทอันทภี

กจ 23:6-8 ครลันั้นเปาโลเหล็นวต่า ผซข้ทฟีรื่อยซต่ในประชสมสภานลันั้นเปล็นพวกสะดซสฟีสต่วนหนถึรื่งและ
พวกฟารวิสฟีสต่วนหนถึรื่ง ทต่านจถึงรข้องขถึนั้นตต่อหนข้าทฟีรื่ประชสมวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าเปล็นพวก
ฟารวิสฟีและเปล็นบสตรชายของพวกฟารวิสฟี ทฟีรื่ขข้าพเจข้าถซกพวิจารณาพวิพากษานฟีนั้กล็เพราะเรสืรื่องความหวลังวต่า
มฟีการเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย" 7 เมสืรื่อทต่านกลต่าวอยต่างนลันั้นแลข้ว พวกฟารวิสฟีกลับพวกสะดซสฟีกล็เกวิดเถฟียง
กลันขถึนั้น และทฟีรื่ประชสมกล็แตกเปล็นสองพวก 8 ดข้วยพวกสะดซสฟีถสือวต่า การทฟีรื่เปล็นขถึนั้นมาจากความตาย
นลันั้นไมต่มฟีและทซตสวรรคค์หรสือววิญญาณกล็ไมต่มฟี แตต่พวกฟารวิสฟีถสือวต่ามฟีทลันั้งนลันั้น 

ดข้วยวลาเปาโลเคยเปกนสลวนหนถึที่งของแวดวงการเมพองในกรรุงเยรทูซาเลกมเมพที่อหลายปภีกลอน เขา
จถึงทราบดภีถถึงการแบลงฝอักแบลงฝลายทภีที่เกกดขถึรนภายในสภาซานเฮดรกน เขาดทูออกทอันทภีวลายอังมภีการแบลง
แยกทภีที่มภีมานานระหวลางพรรคของพวกสะดทูสภีและพรรคของพวกฟารกสภีอยทู ลเหมพอนเดกม เราไมลทราบ
วลาการแบลงแยกดอังกลลาวคกดเปกนรข้อยละเทลาไร อยลางไรกกตาม พวกสะดทูสภีทภีที่มภีแนวคกดเปกดกวข้างกกมภี
จทานวนคกดเปกนสลวนใหญลอยลางชอัดเจน เขาจถึงใชข้โอกาสจากความจงรอักภอักดภีตลอพรรคทภีที่มภีมายาวนา
นของพวกฟารกสภีซถึที่งเขาเคยเปกนสมาชกกมากลอน เขากลลาววลาเขาเปกน “พวกฟารกสภีและเปกนบรุตรชาย
ของพวกฟารกสภี” จากนอัรนเขากกรภีบยกเรพที่องทภีที่เปกนขข้อพกพาทมานานระหวลางพวกฟารกสภีและพวกสะดทูสภี



นอัที่นคพอ หลอักคทาสอนเรพที่องการเปกนขถึรนจากตาย พวกฟารกสภีกกเหมพอนกอับพวกแนวคกดเปกดกวข้างใน
ปอัจจรุบอันทภีที่ปฏกเสธเรพที่องทภีที่เปกนการออัศจรรยร พวกเขาอข้างวลาการอข้างอกงถถึงการเปกนขถึรนจากตายแมข้แตล
สทาหรอับพวกยกวในพระคอัมภภีรรเดกมกกเปกนเชกงอรุปมาอรุปไมยและเปกนเชกงสอัญลอักษณรและตข้องไมลถทูก
เขข้าใจตามตอัวออักษร เชลนเดภียวกอับพวกแนวคกดเปกดกวข้างในปอัจจรุบอัน พวกเขาไมลยอมรอับคทาสอนอพที่นๆ
ทภีที่เหนพอธรรมชาตกในพระคอัมภภีรรเดกม เชลน เรพที่องททูตสวรรครหรพอแมข้แตลเรพที่องโลกวกญญาณ ทอัรงทภีที่เปกน
มนรุษยรหรพอไมลใชลมนรุษยร พวกฟารกสภีทภีที่มภีแนวคกดเชกงอนรุรอักษรนกยมเชพที่อในเรพที่องพวกนภีรทอัรงหมดและใหข้
พวกมอันเปกนหลอักขข้อเชพที่อของตน

ตามทภีที่เปาโลไดข้หวอังไวข้ สภาซานเฮดรกนเรกที่มโตข้เถภียงกอันใหญลและแตกออกเปกนสองฝลายตาม
พรรคของตนทอันทภี ถถึงแมข้วลาพวกสะดทูสภียอังโกรธแคข้นเปาโลอยทู ลเหมพอนเดกม แตลพวกฟารกสภีเรกที่ม
ปกปข้องพรรคพวกของตนทอันทภี

กจ 23:9-10 แลข้วกล็อสืนั้ออถึงเกวิดโกลาหล และพวกธรรมาจารยค์บางคนทฟีรื่อยซต่ฝต่ายพวกฟารวิสฟี
กล็ลสกขถึนั้นเถฟียงวต่า "เราไมต่เหล็นวต่าคนนฟีนั้มฟีความผวิดอะไร แตต่ถข้าววิญญาณกล็ดฟีหรสือทซตสวรรคค์กล็ดฟีไดข้พซดกลับ
เขา พวกเราอยต่าตต่อสซข้กลับพระเจข้าเลย " 10 เมสืรื่อการโตข้เถฟียงกลันรสนแรงขถึนั้น นายพลันกลลัววต่าเขาจะยสืนั้อ
แยต่งจลับเปาโลฉฟีกเสฟีย ทต่านจถึงสลัรื่งพวกทหารใหข้ลงไปรลับเปาโลออกจากหมซต่พวกนลันั้นพาเขข้าไปไวข้
ในกรมทหาร

พวกธรรมาจารยรซถึที่งอยทูลในคณะของพวกฟารกสภีลรุกขถึรนและกลลาวปกปข้องเปาโลโดยกลลาววลา 
พวกเขาไมลพบวลาเขาททาผกดตรงไหนเลย ออันทภีที่จรกงแลข้ว พวกเขาเสรกมวลาททูตสวรรครหรพอวกญญาณตน
หนถึที่งอาจพทูดกอับเขาเชลนนอัรนกกไดข้ พวกเขาจถึงแนะนทาวลาพวกเขาจถึงไมลควรตลอสทูข้กอับพระเจข้า การแบลง
แยกนภีร เรกที่มรรุนแรงขถึรนจนสภาพเสมพอนการจลาจลเกกดขถึรนอภีกครอัร ง พวกโรมซถึที่งกลอัวเรพที่องความ
ปลอดภอัยของนอักโทษสอัญชาตกโรมของตนจถึงใชข้ก ทาลอังเขข้าขอัดขวางและดถึงตอัวเปาโลออกไปจากสอง
คณะของพวกยกวทภีที่โตข้แยข้งกอันนภีร  เขาจถึงถทูกนทาตอัวกลอับไปสทูลความปลอดภอัยแหลงกรมทหารของโรม

กจ 23:11 ในเวลากลางคสืนวลันนลันั้นเอง องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทรงยสืนอยซต่กลับเปาโลตรลัสวต่า 
"เปาโลเออ๋ย เจข้าจงมฟีใจกลข้าเถวิด เพราะวต่าเจข้าไดข้เปล็นพยานฝต่ายเราในกรสงเยรซซาเลล็มฉลันใด เจข้าจะตข้อง
เปล็นพยานในกรสงโรมดข้วยฉลันนลันั้น" ถถึงแมข้วลาเปาโลเตกมใจทภีที่จะเผชกญกอับความยากลทาบาก แตลสกที่ง
ตลางๆกกดทูเหมพอนจะมาถถึงทางตอันแลข้ว คพนนอัรนทลามกลางวกกฤตก องครพระผทูข้เปกนเจข้าทรงปรากฏแกลเขา
อภีกครอัร งเหมพอนทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาทภีที่เมพองโครกนธร (กกจการ 18:9) คทาใหข้ก ทาลอังใจของพระองคร



นอัรนเรภียบงลาย พระองครทรงหนรุนใจเปาโลใหข้มภีใจกลข้า “เพราะวลาเจข้าไดข้เปกนพยานฝลายเราในกรรุง
เยรทูซาเลกมฉอันใด เจข้าจะตข้องเปกนพยานในกรรุงโรมดข้วยฉอันนอัรน” พระเยซทูจถึงทรงบอกเปาโลใหข้มภีใจ
กลข้า (นภีที่อาจสพที่อวลาเขาอาจเรกที่มทข้อใจแลข้วกกไดข้) เขาปรารถนาทภีที่จะมภีการรอับใชข้หนถึที่งในกรรุงโรมมานาน
แลข้ว องครพระผทูข้เปกนเจข้าจถึงทรงบอกเขาวลาพระองครจะทรงประทานใหข้ตามทภีที่ใจเขาปรารถนา 
นอกจากนภีร  เมพที่อไดข้ไปยอังกรรุงโรมในทข้ายทภีที่สรุด มอันกกชอัดเจนวลาองครพระผทูข้เปกนเจข้าจะทรงปกปข้องชภีวกต
ของเขาในระหวลางนอัรนดข้วย ความกลอัวความตายทภีที่จะเกกดขถึรนจถึงมลายหายไป เราควรหมายเหตรุไวข้วลา
พระเยซทูไมลไดข้ทรงสอัญญาอะไรแลข้วหลอังจากกรรุงโรม ถถึงแมข้วลาทข้ายทภีที่สรุดแลข้วเปาโลจะถทูกปลลอยตอัว
ทภีที่กรรุงโรม แตลเสรภีภาพของเขากกจะอยทูลเพภียงชอั ที่วสอัรนๆ หลอังจากนอัรนเขากกจะถทูกสลงตอัวกลอับไปทภีที่กรรุงโรม
ในไมลชข้าเพพที่อทภีที่จะจากโลกนภีร เขข้าสทูลสงลาราศภี

กจ 23:12-15 ครลันั้นเวลารสต่งเชข้าพวกยวิวบางคนไดข้สมทบกลันปฏวิญาณตลัวภายใตข้คทาแชต่งสาป
วต่า เขาทลันั้งหลายจะไมต่กวินจะไมต่ดสืรื่มอะไรกวต่าจะไดข้ฆต่าเปาโลเสฟีย 13 คนทฟีรื่รต่วมกลันปองรข้ายนลันั้นมฟีกวต่าสฟีรื่
สวิบคน 14 คนเหลต่านลันั้นจถึงไปหาพวกปสโรหวิตใหญต่กลับพวกผซข้ใหญต่กลต่าววต่า "พวกขข้าพเจข้าไดข้ปฏวิญาณ
ตลัวภายใตข้คทาแชต่งสาปอยต่างแขล็งแรงวต่าจะไมต่รลับประทานอาหารจนกวต่าจะไดข้ฆต่าเปาโล
เสฟีย 15 ฉะนลันั้น บลัดนฟีนั้ทต่านทลันั้งหลายกลับพวกสมาชวิกสภาจงพซดใหข้นายพลันเขข้าใจวต่า พวกทต่านตข้องการ
ใหข้พาเปาโลลงมาหาทต่านทลันั้งหลายพรสต่งนฟีนั้ เพสืรื่อจะไดข้ซลักถามความใหข้ถข้วนถฟีรื่ยวิรื่งกวต่าแตต่กต่อน ฝต่ายพวก
ขข้าพเจข้าจะไดข้เตรฟียมตลัวไวข้พรข้อมทฟีรื่จะฆต่าเปาโลเสฟียเมสืรื่อยลังไมต่ทลันจะมาถถึง"

พวกยกวบางคนหงรุดหงกดใจในความพยายามของตนทภีที่จะก ทาจอัดเปาโลเสภีย พวกเขาจถึงสมทบ
กอันปฏกญาณตอัววลาจะฆลาเปาโลเสภีย ตรงนภีรมอันบอกไวข้วลา ภายใตข้คทาแชต่งสาป (อานาเธะมาทกิดโซ ซถึที่ง
มาจากคทานาม อานาเธะมา) มอันมภีความหมายวลา การอรุทกศตอัวเพพที่อการททาลายอภีกคนโดยใชข้วกธภีการ
ปฏกญาณตอัว โดยในกรณภีนภีรคพอ ไมลกกนหรพอดพที่มจนกวลาพวกเขาจะกระททาการของตนจนสทาเรกจ ชาย
มากกวลาสภีที่สกบคนไดข้ปฏกญาณตอัวเชลนนอัรน พวกเขาจถึงไปหาปรุโรหกตใหญลและแจข้งใหข้เขาทราบเกภีที่ยว
กอับแผนการของตน พวกเขาจถึงยรุใหข้เขาขอใหข้มภีการฟอังความเพพที่อตลอสทูข้เปาโลอภีกครอัร งโดยแสรข้งททา
เปกนอยาก “ซอักถามความใหข้ถข้วนถภีที่ยก ที่งกวลาแตลกลอน” ขณะทภีที่เปาโลถทูกพาตอัวเพพที่อไปฟอังความ พวกเขา
กกจะดอักเลลนงานเขา รรุมพวกทหารโรม และฆลาเขาเสภีย

กจ 23:16-22 แตต่บสตรชายของนข้องสาวเปาโลไดข้ยวินเรสืรื่องซถึรื่งเขาคอยททารข้ายนลันั้น จถึงเขข้ามา
ในกรมทหารบอกแกต่เปาโล 17 เปาโลจถึงเรฟียกนายรข้อยคนหนถึรื่งมากลต่าววต่า "ขอพาชายหนสต่มคนนฟีนั้
ไปหานายพลันดข้วย เพราะเขามฟีเรสืรื่องทฟีรื่จะแจข้งใหข้ทราบ" 18 เหตสฉะนลันั้นนายรข้อยจถึงรลับตลัวชายหนสต่ม



คนนลันั้นไปหานายพลันกลต่าววต่า "เปาโลผซข้ถซกขลังอยซต่นลันั้นเรฟียกขข้าพเจข้า ขอใหข้พาชายหนสต่มคนนฟีนั้มาหา
ทต่าน เพราะเขามฟีเรสืรื่องทฟีรื่จะแจข้งใหข้ทต่านทราบ" 19 นายพลันจถึงจซงมสือชายนลันั้นไปแตต่ลทาพลัง แลข้วถามวต่า 
"เจข้าจะแจข้งความอะไรแกต่เรา" 20 เขาจถึงตอบวต่า "พวกยวิวตกลงกลันจะขอทต่านใหข้พาเปาโลลงไปยลัง
สภาเวลาพรสต่งนฟีนั้ ททาเสมสือนวต่าจะไตต่สวนเรสืรื่องเขาใหข้ถข้วนถฟีรื่ยวิรื่งกวต่าแตต่กต่อน 21 แตต่ทต่านอยต่าฟลังเขา 
เพราะวต่าในพวกเขานลันั้นมฟีกวต่าสฟีรื่สวิบคนคอยปองรข้ายตต่อเปาโล และไดข้ปฏวิญาณตลัววต่าจะไมต่กวินหรสือ
ดสืรื่มอะไรจนกวต่าจะไดข้ฆต่าเปาโลเสฟีย และเดฟีดี๋ยวนฟีนั้เขาพรข้อมแลข้ว กทาลลังคอยรลับคทาสลัญญาจากทต่าน" 

22 นายพลันจถึงใหข้ชายหนสต่มนลันั้นไป กทาชลับวต่า "อยต่าบอกผซข้ใดใหข้รซข้วต่า เจข้าไดข้แจข้งความเรสืรื่องนฟีนั้แกต่เรา"

แนลนอนวลาพระเจข้าทรงจอัดเตรภียมใหข้หลานชายของเปาโลซถึที่งอาศอัยอยทู ลในกรรุงเยรทูซาเลกมมา
ไดข้ยกนแผนการลอบททารข้ายเปาโลพอดภี เขาจถึงไปทภีที่กรมทหารของโรม ไดข้รอับอนรุญาตใหข้เขข้าไปไดข้
และเลลาใหข้เปาโลฟอังเกภีที่ยวกอับการสมคบคกดกอันนภีร  เปาโลรภีบขอใหข้ไปแจข้งใหข้นายพอันทราบเรพที่องนภีร
ทอันทภีซถึที่งเขากกไดข้รอับทราบ นายพอันโรมผทูข้นภีร จถึงอนรุญาตใหข้หลานชายของเปาโลไปไดข้ โดยก ทาชอับเขา
อยลางแขกงแรงวลาใหข้ปกดเรพที่องทอัรงหมดนภีร ไวข้เปกนความลอับ เราไมลทราบอะไรเกภีที่ยวกอับชายหนรุลมคนนภีร
มากไปกวลาการทภีที่เขาเปกนบรุตรชายนข้องสาวของเปาโล บางทภีเขาอาจถทูกสลงตอัวมาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม
เพพที่อรอับการฝถึกอบรมเพกที่มเตกมในเรพที่องละเอภียดยกที่งขถึรนของศาสนายกว กระนอัรน เลพอดยลอมขข้นกวลานทร า 
ชายหนรุลมผทูข้นภีร ถถึงแมข้ไมลนลาจะเหกนพข้องตรงกอับเปาโล แตลดข้วยความเปกนครอบครอัวเขากกไมลอยากใหข้
เปาโลตาย เขาจถึงททาเทลาทภีที่ททาไดข้เพพที่อขอัดขวางมกใหข้มอันเกกดขถึรน

กจ 23:23-24 ฝต่ายนายพลันจถึงเรฟียกนายรข้อยสองคนมาสลัรื่งวต่า "จงจลัดพลทหารสองรข้อยกลับ
ทหารมข้าเจล็ดสวิบคน และทหารหอกสองรข้อย ใหข้พรข้อมในเวลาสามทสต่มคสืนวลันนฟีนั้จะไปยลังเมสือง           
ซฟีซารฟียา 24 และจงจลัดสลัตวค์ใหข้เปาโลขฟีรื่ จะไดข้ปข้องกลันสต่งไปยลังเฟลวิกสค์ผซข้วต่าราชการเมสือง"

นายพอันผทูข้นภีร จถึงใชข้ขอัรนตอนเรลงดลวนเพพที่อปกปข้องพลเมพองสอัญชาตกโรมผทูข้นภีรซถึที่งอยทูลภายใตข้การ
ควบครุมตอัว เขาสอัที่งพลทหารสองรข้อยนาย ทหารมข้าเจกดสกบคน และทหารหอกสองรข้อย รวมทอัรงหมด
เปกนทหารตกดอาวรุธ 470 นาย เพพที่อไปสลงเปาโลทภีที่เมพองซภีซารภียา ซถึที่งเปกนเมพองสทาคอัญประจทาแควข้นของ
โรมบนชายฝอัที่ง พวกเขาจะออกเดกนทางตอน “สามทรุลมคพนวอันนภีร ” บางคนคกดวลานภีที่เปกนเวลาสามทรุลม 
คนอพที่นๆกกคกดวลามอันเปกนเวลาตภีสาม ไมลวลาในกรณภีใด การสลงตอัวเขาไปกกเกกดขถึรนภายใตข้การ
ครอบคลรุมของกลางคพน พวกโรมไมลอยากใหข้เกกดเรพที่อง มอันเปกนการเดกนทางไกลเจกดสกบไมลรไปยอัง
เมพองซภีซารภียา มอันจะเปกนการเดกนทางทภีที่ยากลทาบาก เปาโลไดข้รอับสอัตวร์ตอัวหนถึที่ง ซถึที่งอาจเปกนลาตอัวหนถึที่ง
เพพที่อมภีไวข้ขถึรนขภีที่



กจ 23:25-30 แลข้วนายพลันจถึงเขฟียนจดหมายมฟีใจความดลังตต่อไปนฟีนั้ 26 "คลาวดวิอลัสลฟีเซฟียส
เรฟียนเจข้าคสณเฟลวิกสค์ ทต่านผซข้วต่าราชการทราบ 27 พวกยวิวไดข้จลับคนนฟีนั้ไวข้และเกสือบจะฆต่าเขาเสฟียแลข้ว 
แตต่ขข้าพเจข้าพาพวกทหารไปชต่วยเขาไวข้ไดข้ ดข้วยขข้าพเจข้าไดข้เขข้าใจวต่าเขาเปล็นคนสลัญชาตวิโรม 

28 ขข้าพเจข้าอยากจะทราบเหตสทฟีรื่พวกยวิวฟข้องเขา ขข้าพเจข้าจถึงพาเขาไปยลังสภาของพวกยวิว 

29 ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าเขาถซกฟข้องในเรสืรื่องอลันเกฟีรื่ยวกลับกฎหมายของพวกยวิว แตต่ไมต่มฟีขข้อหาทฟีรื่เขาควรจะ
ตายหรสือควรจะตข้องจทาไวข้ 30 เมสืรื่อมฟีคนบอกขข้าพเจข้าใหข้ทราบวต่าพวกยวิวมฟีการปองรข้ายคนนฟีนั้ 
ขข้าพเจข้าจถึงสต่งเขามาหาทต่านทฟีเดฟียว แลข้วไดข้สลัรื่งใหข้พวกโจทกค์ไปวต่าความกลับเขาตต่อหนข้าทต่าน สวลัสดฟี"

นายพอันสอัญชาตกโรมทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม คลาวดกออัสลภีเซภียสจถึงสลงจดหมายอธกบายไปยอังผทูข้วลา
ราชการเมพอง คพอ เฟลกกสรทภีที่เมพองซภีซารภียา ในรทูปแบบทภีที่เปกนปกตกของขข้าราชการของรอัฐ เขาบกดเบพอน
ขข้อเทกจจรกงเพพที่อนทาเสนอตอัวเองใหข้ดทูดภีทภีที่สรุด เขาททาใหข้มอันฟอังดทูเหมพอนวลาเขารทูข้วลาเปาโลเปกนคน
สอัญชาตกโรมและไดข้เขข้าแทรกแซงเพพที่อชลวยชภีวกตเขาจากพวกปฏกปอักษรชาวยกว จากนอัรนเขากกสรรุปความ
ไดข้อยลางถทูกตข้องมากกวลาวลาเขาไดข้พาตอัวเปาโลไปอยทูลตลอหนข้าสภาซานเฮดรกนอยลางไร

อยลางไรกกตาม การประเมกนของเขาเกภีที่ยวกอับเรพที่องราวทอัรงหมดกกคพอวลา เปาโลถทูกกลลาวหาวลามภี
ความเหกนตลางในเรพที่องบทบอัญญอัตกของยกว เทลาทภีที่เขารทูข้เขาบลงบอกวลาเปาโลไมลมภีความผกดสถานใดเลยทภีที่
สมควรไดข้รอับโทษประหารชภีวกตหรพอถทูกจทาครุก อยลางไรกกตาม เมพที่อเหกนวลาพวกยกวสมคบคกดกอันทภีที่จะ
ฆลาเปาโล เขาจถึงไดข้สลงตอัวเปาโลไปเพพที่อใหข้ไดข้รอับความปลอดภอัยทภีที่เมพองซภีซารภียา เขากลลาวปกดทข้ายวลา
บรรดาคนทภีที่กลลาวหาเปาโลสามารถไปหาเฟลกกสรไดข้ทภีที่เมพองซภีซารภียาหากพวกเขาประสงคร ไมลมภีการ
กลลาวถถึงวลาเกกดอะไรขถึรนกอับสภีที่สกบคนนอัรนทภีที่ปฏกญาณตอัววลาจะฆลาเปาโล

กจ 23:31-33 ดลังนลันั้นในเวลากลางคสืนพวกทหารจถึงพาเปาโลไปถถึงเมสืองอลันทวิปาตรฟีสค์ตาม
คทาสลัรื่ง 32 ครลันั้นรสต่งเชข้าเขาใหข้ทหารมข้าไปสต่งเปาโล แลข้วเขากล็กลลับไปยลังกรมทหาร  33 ครลันั้นทหารมข้า
ไปถถึงเมสืองซฟีซารฟียาแลข้ว จถึงสต่งจดหมายใหข้แกต่ผซข้วต่าราชการเมสืองและไดข้มอบเปาโลไวข้ใหข้ทต่านดข้วย

ลทูกาจถึงบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการเดกนทางครอัร งนอัรน โดยเขาคงรลวมเดกนทางไปกอับเปาโลดข้วย คพนนอัรน
พวกเขาไปถถึงเมพองออันทกปาตรภีสรซถึที่งตอัรงอยทูลระหวลางเมพองยอัฟฟากอับเมพองซภีซารภียาประมาณสภีที่สกบไมลร
จากกรรุงเยรทูซาเลกม วอันตลอมาพวกทหารมข้ากกถทูกสลงตอัวกลอับไปยอังกรรุงเยรทูซาเลกมหลอังจากไดข้พอักแลข้ว 
พวกทหารทภีที่เหลพอทภีที่มาสลงกกสลงมอบตอัวเปาโลและจดหมายอธกบายฉบอับนอัรนใหข้แกลเฟลกกสรทภีที่เมพองซภี
ซารภียา



กจ 23:34-35 เมสืรื่อผซข้วต่าราชการเมสืองไดข้อต่านจดหมายแลข้ว จถึงถามวต่าเปาโลมาจากแควข้น
ไหน เมสืรื่อทต่านทราบวต่ามาจากซฟีลฟีเซฟีย 35 ทต่านจถึงกลต่าววต่า "เมสืรื่อพวกโจทกค์มาพรข้อมกลันแลข้ว เราจะ
ฟลังคทาใหข้การของเจข้า" ทต่านจถึงสลัรื่งใหข้คสมเปาโลไปไวข้ทฟีรื่ศาลปรฟีโทเรฟียมของเฮโรด

ผทูข้วลาราชการเมพองเฟลกกสรจถึงถามเปาโลวลามาจากแควข้นไหน  เฟลกกสรอยทูลใตข้ผทูข้ครองแควข้น
ซภีเรภียซถึที่งเปกนแควข้นหนถึที่งของจอักรวรรดก แควข้นซกลภีเซภียกกเหมพอนกอับแควข้นยทูเดภียตรงทภีที่มอันอยทูลใตข้อทานาจ
ควบครุมของผทูข้ครองแควข้นซภีเรภีย พอทราบวลาเปาโลเปกนคนแควข้นซกลภีเซภีย (แควข้นทภีที่มภีเมพองทารรซอัส
เปกนเมพองหลวง) เฟลกกสรจถึงเขข้าใจวลาเขามภีอทานาจในการตอัดสกนคดภีนภีร

เขาจถึงกลลาวแกลเปาโลวลา “เมพที่อพวกโจทกรมาพรข้อมกอันแลข้ว เราจะฟอังคทาใหข้การของเจข้า” เขา
จถึงสอัที่งใหข้ครุมตอัวเปาโลไวข้ในศาลปรภีโทเรภียมของเฮโรด นภีที่เปกนศาลปรภีโทเรภียมทภีที่เฮโรดไดข้สรข้างขถึรนไวข้
ทภีที่เมพองซภีซารภียาเหมพอนกอับออันทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมทภีที่พระเยซทูทรงถทูกพกจารณาคดภี สทาหรอับเปาโลมอันกก
เหมพอนกอับการจทากอัดบรกเวณใหข้อยทูลแตลในบข้าน เขาไมลไดข้ถทูกกอักตอัวไวข้ในครุกทอั ที่วไป แตลในฐานะ
พลเมพองของโรมเขาถทูกจทากอัดใหข้อยทูลแตลในบรกเวณศาลแหลงนภีรของโรม

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 24: ในบทนภีนื้ลทูกานสาเสนอการไตล่สวนคดภีของเปาโลตล่อหนท้าเฟลกิกสร์ 
พวกยกิวจากกรคุงเยรทูซาเลป็มกลล่าวหาเขาและเขากป็ตอบกลอับ แมท้วล่าเฟลกิกสร์จะไมล่ยอมตอัดสกินใจ แตล่เขา
กป็ยอมใหท้เปาโลไดท้เปป็นพยานตล่อเขาเพกินึ่มเตกิมในภายหลอัง

กจ 24:1 ครลันั้นลต่วงไปไดข้หข้าวลัน อานาเนฟียมหาปสโรหวิตจถึงลงไปกลับพวกผซข้ใหญต่ และ
ทนายคนหนถึรื่งชสืรื่อเทอรค์ทซลลลัส เขาเหลต่านฟีนั้ไดข้ฟข้องเปาโลตต่อหนข้าผซข้วต่าราชการเมสือง หข้าวอันหลอังจากมา
ถถึงในเมพองซภีซารภียา พวกผทูข้แทนจากสภาซานเฮดรกนกกมาถถึงทภีที่เมพองซภีซารภียา เหกนไดข้ชอัดวลาตอัวแทน
หลอักคพอพวกสะดทูสภี ซถึที่งรวมถถึงอานาเนภียมหาปรุโรหกตดข้วย ขณะเดภียวก อัน พวกเขาไดข้วลาจข้าง
ทนายความชาวโรมคนหนถึที่งนามวลา เทอรร์ททูลลอัส คทาทภีที่แปลวลา นลักพซด (เรโทร) เปกนทภีที่มาของคทา
ภาษาออังกฤษ rhetoric การทภีที่เขาเสนอความปรอักปรทาเปาโลใหข้เฟลกกสรทราบกกคงเหมพอนกอับการ
ฟข้องรข้องเปาโลในปอัจจรุบอัน มอันกกคงเปกนสาระสทาคอัญของการฟข้องรข้องอยลางหนถึที่ง เพราะวลาทภีที่พกจารณา
คดภีไดข้เปลภีที่ยนเปกนสถานทภีที่แหลงหนถึที่งของโรมแลข้ว พวกยกวจถึงคกดวลาเปกนการฉลาดทภีที่จะหาทนายสอัก
คนมาซถึที่งมภีความรทูข้ดภีในกฎหมายของโรม ขข้อกลลาวหาของพวกเขาตอนนภีรกกคพอ การกลลาวหาวลา
เปาโลไดข้ททาผกดกฎหมายของโรม เทอรรททูลลอัสจถึงกลายเปกนออัยการของพวกเขา



กจ 24:2-4 ครลันั้นเรฟียกเปาโลเขข้ามาแลข้ว เทอรค์ทซลลลัสจถึงเรวิรื่มฟข้องวต่า "ทต่านเจข้าคสณเฟลวิกสค์
เจข้าขข้า ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายไดข้มฟีความสงบสสขยวิรื่งนลัก เพราะทต่านใหข้มฟีการปรลับปรสงอลันเปล็นคสณ
ประโยชนค์แกต่ชาตวินฟีนั้โดยการคสข้มครองของทต่าน 3 ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายรลับอยซต่ทสกประการทสกแหต่งดข้วยจวิต
กตลัญญซเปล็นทฟีรื่ยวิรื่ง 4 แตต่เพสืรื่อมวิใหข้ทต่านปต่วยการมากไป ขข้าพเจข้าขอความกรสณาโปรดฟลังขข้าพเจข้าสลัก
หนต่อยหนถึรื่ง

เทอรรททูลลอัสเรกที่มเขข้าหาบอัลลอังกรศาลโดยการพทูดยกยอเฟลกกสรผทูข้ขถึรนนอัที่งเปกนตรุลาการ แมข้วลา     
เฟลกกสรถทูกมองวลาเปกนผทูข้ปกครองทภีที่ฉข้อฉลในสายตาของคนทอั ที่วไป แตลอยลางนข้อยเขากกเคยระงอับการ
จลาจลครอัร งหนถึที่งไดข้ เทอรรททูลลอัสจถึงถพอโอกาสนภีร เพพที่อขอความโปรดปรานจากเขา เขาประจบสอ
พลอเฟลกกสรตลอไปเหมพอนทภีที่พวกทนายพถึงกระททา จากนอัรนเขากกออกความเหกนวลาเขาไมลอยากใหข้เฟลก
กสร “ปลวยการมากไป” เขาจถึงขอความกรรุณาใหข้เฟลกกสรโปรดฟอังเขา “สอักหนลอยหนถึที่ง” คทาทภีที่แปลวลา 
ความกรสณา (เอะพกิเอะอกิเคะเอภีย) มภีความหมายวลา 'ความยรุตกธรรม' หรพอ 'ความดภีงาม' อภีกครอัร งทภีที่
ทนายผทูข้นภีร ยอังพทูดพรทที่าตลอไป

กจ 24:5-6 ดข้วยขข้าพเจข้าทลันั้งหลายเหล็นวต่า ชายคนนฟีนั้เปล็นคนพาลยสยงพวกยวิวทลันั้งหลายใหข้
เกวิดการวสต่นวายทลัรื่วพวิภพ และเปล็นตลัวการของพวกนาซาเรล็ธนลันั้น 6 กลับอฟีกนลัยหนถึรื่งเขาหมายจะททาใหข้
พระววิหารเปล็นมลทวิน ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายจถึงจลับเขาไวข้ และกล็คงจะไดข้พวิพากษาเขาตามกฎหมายของ
พวกขข้าพเจข้า

เทอรรททูลลอัสจถึงเรกที่มนทาเสนอขข้อกลลาวหาของพวกเขาทภีที่มภีตลอเปาโลตลอหนข้าเฟลกกสรในแบบทภีที่
ททาใหข้เปาโลดทูแยลทภีที่สรุดเทลาทภีที่จะททาไดข้ หลอักๆแลข้วมภีการนทาเสนอขข้อกลลาวหาสภีที่ประการ มภีเพภียงขข้อหา
เดภียวทภีที่ถพอไดข้วลาเปกนการททาผกดกฎหมายของโรม สลวนอภีกสามขข้อทภีที่เหลพอเปกนกลเมกดของพวกทนาย
ทภีที่จะนทาเสนอจทาเลยในลอักษณะทภีที่แยลทภีที่สรุดโดยหวอังวลาเมพที่อรวมขข้อกลลาวหาทอัรงหมดเขข้าดข้วยกอันกกจะ
ททาใหข้ขข้อกลลาวหาทภีที่แทข้จรกงนอัรนนลาเชพที่อถพอ (เหมพอนทภีที่ทนายบางคนในปอัจจรุบอันวลาไวข้ จงขวข้าง
สปาเกตตภีรใสลผนอังใหข้เยอะทภีที่สรุดเทลาทภีที่จะททาไดข้ โดยหวอังวลาตข้องมภีสอักเสข้นทภีที่เกาะตกดผนอัง)

ขข้อกลลาวหาทอัรงสภีที่ขข้อนภีรคพอ (1) เปาโลเปกน “คนพาล” (2) เขาเปกน “คนยรุยงพวกยกวทอัรงหลายใหข้
เกกดการวรุลนวายทอั ที่วพกภพ” (นภีที่เปกนขข้อกลลาวหาเดภียวทภีที่พวกโรมอาจวกตกกอังวล) (3) เขาเปกน “ตอัวการ
ของพวกนาซาเรกธนอัที่น” (4) และเขาเทภีที่ยวไปหมายจะ “ททาใหข้พระวกหารเปกนมลทกน”



สทาหรอับพวกผทูข้นทายกว เปาโลกกเปกนตอัวแสบจรกงๆ เขาปลวนอทานาจปกครองเบกดเสรกจของพวก
เขาทภีที่มภีอยทูลเหนพอประชาชนชาวยกว อยลางไรกกตาม แมข้เขาจะสรข้างความรทาคาญใจใหข้แกลพวกผทูข้นทายกว 
แตลนภีที่กกไมลผกดกฎหมายของโรมอยลางแนลนอน สกที่งเดภียวทภีที่พวกเขาใชข้กลลาวอข้างเพพที่อปรอักปรทาเปาโลไดข้ 
ซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่พวกโรมกอังวล กกคพอ ขข้อกลลาวหาทภีที่ไมลมภีมทูลทภีที่วลาเขากทาลอังซลองสรุมคนเพพที่อกลอการกบฏตลอ
รอัฐบาลโรม คทาทภีที่แปลวลา การวสต่นวาย (สตาซกิส) มภีความหมายวลา 'การจลาจล' พวกยกวมาถถึงขข้อสรรุป
ออันบกดเบพอนนภีรโดยการบกดเบพอนคทาเทศนาของเปาโลเกภีที่ยวกอับอาณาจอักรของพระเจข้า

การกลลาวหาเปาโลวลาเปกน “ตอัวการของพวกนาซาเรกธนอั ที่น” ไมลไดข้เปกนเรพที่องทภีที่พวกโรมกอังวล
สอักเทลาไร คทาทภีที่แปลวลา พวก (ฮาอกิเรซกิส) เปกนคทาทภีที่มอักแปลเปกน 'heresy' (ลอัทธกนอกรภีต) พวกโรมไมล
คลอยสนใจขข้อพกพาทในเรพที่องบทบอัญญอัตกทางศาสนาของพวกยกว

มอันนลาสนใจทภีที่จะระบรุวลาพวกยกวเรภียกบรรดาผทูข้ตกดตามพระครกสตรวลาเปกนพวกนาซาเรป็ธโดย
อกงจากการทภีที่พระเยซทูทรงมาจากเมพองนาซาเรกธ ขข้อกลลาวหาสรุดทข้ายนภีร เปกนเรพที่องโกหกหนข้าดข้านๆ
และพวกเขากกรทูข้ดภี เปาโลไมลไดข้ละเมกดบทบอัญญอัตกออันเขข้มงวดเกภีที่ยวกอับพระวกหารเลยแมข้แตลนกดเดภียว 
ในทางตรงกอันขข้าม เขาอรุตสลาหรถพอรอักษากฎระเบภียบเหลลานอัรนของยกวทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับมอันดข้วยซทรา

กจ 24:7-9 แตต่นายพลันลฟีเซฟียสไดข้มาใชข้อทานาจแยต่งตลัวเขาไปเสฟียจากมสือของเรา 8 และ
สลัรื่งใหข้โจทกค์มาฟข้องเขาตต่อหนข้าทต่าน ถข้าทต่านเองจะไตต่ถามเขา ทต่านจะทราบไดข้วต่า ขข้อกลต่าวหาของ
พวกขข้าพเจข้าจรวิงหรสือไมต่" 9 ฝต่ายพวกยวิวจถึงสนลับสนสนคทากลต่าวหาดข้วยยสืนยลันวต่าเปล็นจรวิงอยต่างนลันั้น

จากนอัรนเทอรรททูลลอัสจถึงถพอโอกาสบกดเบพอนรายละเอภียดและททาใหข้บลอนทราเปกนพกษโดยการ
ททาใหข้ลภีเซภียส (ผทูข้ไมลอยทูลทภีที่นอัที่นดข้วย) ดทูแยล เขาไมลอยทูลทภีที่นอัที่นเพพที่อตอบโตข้คทากลลาวหาของพวกเขา เขาจถึง
ฉวยโอกาสนภีร เพพที่อบกดเบพอนความจรกง ความจรกงกกคพอวลา พวกมกอบชาวยกวตลางหากทภีที่ถทูกยรุยงโดยพวก
ยกวจากแควข้นเอเชภียทภีที่กลอความรรุนแรงตลอเปาโล ลภีเซภียสผทูข้เปกนนายพอันของกองพอันทหารโรมทภีที่กรรุง
เยรทูซาเลกมจถึงเปกนผทูข้ทภีที่ลงมพอกระททาการเพพที่อหยรุดยอัรงเหตรุรรุนแรง เทอรรททูลลอัส (รวมถถึงพวกผทูข้นทายกวดข้วย)
ไมลเพภียงใสลรข้ายลภีเซภียสเทลานอัรน แตลพวกเขายอังหวอังวลาททาใหข้เฟลกกสรมภีอคตกไมลดภีตลอพภีที่นข้องชาวโรมของ
ตนดข้วย ในขข้อ 8 เทอรรททูลลอัสพยายามบรรยายการกระททาของลภีเซภียสวลาไรข้เหตรุผลและเปกนภาระ
หนอัก ขณะเดภียวกอัน พวกผทูข้นทายกวกกพากอันพยอักหนข้าเหกนดภีดข้วย เหมพอนกอับกลลาวแกลเฟลกกสรวลา ‘ถทูก
แลข้ว!’



กจ 24:10 เมสืรื่อผซข้วต่าราชการเมสืองททาสทาคลัญใหข้เปาโลพซด ทต่านจถึงเรฟียนวต่า "เนสืรื่องจากทฟีรื่
ขข้าพเจข้าไดข้ทราบวต่าทต่านเปล็นผซข้พวิพากษาแกต่ชาตวินฟีนั้หลายปฟีแลข้ว ขข้าพเจข้ากล็จะขอแกข้คดฟีของขข้าพเจข้า
ดข้วยความเบาใจ หลอังจากทภีที่ทนายขภีรอวดผทูข้นภีร กลลาวจบแลข้ว เปาโลกกลรุกขถึรนเพพที่อแกข้ตลางใหข้ตอัวเอง คทาทภีที่
แปลวลา ททาสทาคลัญ (เนะอทูโอ) มภีความหมายตรงตอัววลาเฟลกกสรพยอักหนข้าใหข้เปาโล ซถึที่งเทลากอับกลลาววลา 
‘เชกญเลย ถถึงตาทลานแลข้ว’ เปาโลกลลาวสอัรนๆวลาเฟลกกสรเปกนผทูข้พกพากษาใหข้แกลชนชาตกอกสราเอลมาเปกน
เวลาหลายปภีและเขาจถึงนลาจะเขข้าใจธรรมเนภียมตลางๆของยกวเปกนอยลางดภี เขาจถึงยกนดภีเปกนอยลางยกที่งทภีที่จะ
ใหข้การ

กจ 24:11 ทต่านสสืบทราบไดข้วต่า ตลันั้งแตต่ขข้าพเจข้าขถึนั้นไปนมลัสการในกรสงเยรซซาเลล็มนลันั้นยลัง
ไมต่เกวินสวิบสองวลัน เปาโลไมลสนใจคทาพทูดใสลรข้ายวลาเขาเปกน ‘คนพาล’ และเขข้าเรพที่องคทากลลาวหาทภีที่แทข้
จรกงทภีที่วลาเขากลอความวรุลนวายทอันทภี เขาเรกที่มโดยกลลาววลาจนถถึงทรุกวอันนภีร  เวลาผลานไปเพภียงสกบสองวอัน
นอับตอัรงแตลเขามาถถึงในกรรุงเยรทูซาเลกม มอันสพที่อความหมายชอัดเจน หข้าวอันในสกบสองวอันนอัรนกกถทูกใชข้ไป
กอับการอยทูลใตข้การควบครุมของโรม มอันคงยากทภีที่จะเชพที่อวลาในเวลาเจกดวอันในกรรุงเยรทูซาเลกม เขาจะ
สามารถยรุยงใหข้เกกดความวรุลนวายตลอโรมไดข้

กจ 24:12-13 เขาไมต่ไดข้เหล็นขข้าพเจข้าเถฟียงกลันกลับผซข้หนถึรื่งผซข้ใด หรสือยสยงประชาชนใหข้วสต่นวาย 
ไมต่วต่าในพระววิหาร ในธรรมศาลาหรสือในเมสือง 13 เหตสการณค์ทลันั้งปวงทฟีรื่เขากทาลลังฟข้องขข้าพเจข้านฟีนั้ เขา
พวิสซจนค์ไมต่ไดข้

นอกจากนภีร  ขข้อเทกจจรกงกกคพอวลา ไมลมภีเลยสอักครอัร งทภีที่คนจะเหกนเปาโลยรุยงหรพอแมข้แตลโตข้เถภียงกอับ
ผทูข้ใด ไมลวลาในพระวกหารหรพอธรรมศาลาหรพอสถานทภีที่อพที่นใดกกตาม ขข้อกลลาวหาเหลลานอัรนลข้วนเหลว
ไหลทอัรงเพ พวกเขาไมลมภีทอัรงขข้อพกสทูจนรหรพอหลอักฐานมานทาเสนอ มอันไมลมภีอยทูลจรกง

กจ 24:14-16 แตต่วต่าขข้าพเจข้าขอรลับตต่อหนข้าทต่านอยต่างหนถึรื่ง คสือตามทางนลันั้นทฟีรื่เขาถสือวต่าเปล็น
ลลัทธวินอกรฟีต ขข้าพเจข้าปฏวิบลัตวิพระเจข้าแหต่งบรรพบสรสษทลันั้งหลายของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าไดข้เชสืรื่อถสือคทาซถึรื่ง
มฟีเขฟียนไวข้ในพระราชบลัญญลัตวิและในคลัมภฟีรค์ของศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหมด 15 ขข้าพเจข้ามฟีความหวลังใจ
ในพระเจข้าตามซถึรื่งเขาเองกล็มฟีความหวลังใจดข้วย คสือหวลังใจวต่าคนทลันั้งปวงทลันั้งคนทฟีรื่ชอบธรรมและคนทฟีรื่
ไมต่ชอบธรรมจะเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย 16 ในขข้อนฟีนั้ ขข้าพเจข้าอสตสต่าหค์ประพฤตวิตามใจววินวิจฉลัยผวิด
ชอบทฟีรื่ปราศจากผวิดตต่อพระเจข้าและตต่อมนสษยค์



อยลางไรกกตาม บอัดนภีร เปาโลกกฉวยโอกาสนภีร เพพที่อเปกนพยาน เขายอมรอับสารภาพวลาตนมภีความ
ผกดจรกงตามขข้อกลลาวหาทภีที่วลาตนเปกนสลวนหนถึที่งของ ‘พวกนาซาเรกธ’ (ซถึที่งไมลผกดกฎหมายของโรม) 
เขาชภีร ใหข้เหกนวลาเขาถทูกกลลาวหาวลาถพอลอัทธกินอกรภีต อยลางไรกกตาม เขากลลาวเพพที่อเปกนหลอักฐานวลาการ
นมอัสการพระเจข้าของเขานอัรนมภีพพรนฐานอยทูลบนรากฐานของ “พระราชบอัญญอัตกและในคอัมภภีรรของ
ศาสดาพยากรณรทอัรงหมด” นอัที่นเทลากอับการกลลาวในปอัจจรุบอันวลาความเชพที่อมอั ที่นของขข้าพเจข้านอัรนตอัรงอยทูลบน
พระคอัมภภีรร

นอกจากนภีร  ขณะทภีที่เขากลลาวตลอไปนอัรน บางคนในสภาซานเฮดรกนกกเหกนดข้วยวลา “คนทอัรงปวง
ทอัรงคนทภีที่ชอบธรรมและคนทภีที่ไมลชอบธรรมจะเปกนขถึรนมาจากความตาย” นอกจากนภีร  เขายอังอคุตสล่าหร์
ประพฤตกตนเพพที่อทภีที่จะมภี “ใจวกนกจฉอัยผกดชอบทภีที่ปราศจากผกดตลอพระเจข้าและตลอมนรุษยร” คทาทภีที่แปลวลา 
อสตสต่าหค์ (อาสเคะโอ) มภีความหมายวลา ‘ยอมลทาบาก’ หรพอ ‘บากบอั ที่น’ ตลอดชภีวกตและการรอับใชข้ของ
เขาเปาโลยอมลทาบากทภีที่จะมภีใจวกนกจฉอัยผกดชอบออันโปรลงใสตลอทอัรงพระเจข้าและมนรุษยร เขาททาสกที่งใด
กกตามทภีที่จทาเปกนเพพที่อทภีที่จะไมลททาผกดตลอพระเจข้า (หรพอมนรุษยร)

กจ 24:17-19 ครลันั้นลต่วงมาหลายปฟีแลข้ว ขข้าพเจข้านทาทานและเครสืรื่องบซชามายลังชนชาตวิของ
ขข้าพเจข้า 18 คราวนลันั้นมฟีพวกยวิวบางคนทฟีรื่มาจากแควข้นเอเชฟียไดข้พบขข้าพเจข้าในพระววิหาร เมสืรื่อ
ขข้าพเจข้าชทาระตลัวแลข้ว เขามวิไดข้พบขข้าพเจข้าอยซต่กลับหมซต่คนหรสือททาวสต่นวาย 19 ถข้าคนเหลต่านลันั้นมฟีเรสืรื่อง
อะไรทฟีรื่จะฟข้องขข้าพเจข้า เขาควรจะมาฟข้องตต่อหนข้าทต่านทฟีรื่นฟีรื่แลข้ว

แมข้วลาเปาโลไดข้มาเยพอนกรรุงเยรทูซาเลกมครอัร งหนถึที่งในกกจการ 18:22 เมพที่อหข้าหรพอหกปภีกลอนหนข้า
นอัรน แตลมอันกกเปกนแคลการมาเยพอนชลวงสอัรนๆ จรุดประสงครของเขาในตอนนอัรนกกคพอ เพพที่อมาเจอกอับพวกผทูข้
นทาของครกสตจอักรเพภียงชลวงเวลาสอัรนๆ มอันผลานไปหลายปภีแลข้วจรกงๆนอับตอัรงแตลเขา ในฐานะทภีที่เปกนยกว
โดยกทาเนกด ไดข้มาถพอพกธภีทภีที่เปกนทางการใดๆทภีที่พระวกหาร ดอังนอัรนเขาประกาศตลอหนข้าเฟลกกสรวลา “ครอัรน
ลลวงมาหลายปภีแลข้ว” เขากกกลอับมาทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมเพพที่อนทาของถวายมาสลงมอบใหข้แกลพภีที่นข้องของตน 
คทาทภีที่แปลวลา ทาน (เอะเละเอมอซทูเน) มภีความหมายวลา ‘ของบรกจาค’ หรพอ ‘ของขวอัญ’ นอกจากนภีร
เขายอังตอัรงใจทภีที่จะถวายเครพที่องบทูชาตามกทาหนดทภีที่พระวกหารอภีกดข้วย (เราควรหมายเหตรุไวข้วลานภีที่ไมลใชล
จรุดประสงครหลอักของเขาในการมาเยพอนกรรุงเยรทูซาเลกม ตอนนอัรนเขามาเพพที่อนทาของถวายมาสลงมอบ
ใหข้แกลครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกม อยลางไรกกตาม พวกผทูข้นทาของครกสตจอักรไดข้ขอใหข้เขา ‘ลข้างคทา
ครหา’ เกภีที่ยวกอับตอัวเขาทลามกลางครกสเตภียนยกวทอัรงหลาย พวกเขาไดข้ขอใหข้เขาแสดงออกถถึงความ
จงรอักภอักดภีทภีที่เขามภีตลอการเปกนยกวโดยการปฏกญาณตอัวและถวายเครพที่องบทูชาตามก ทาหนดทภีที่พระวกหาร 



อยลางไรกกตาม ดข้วยความสรุจรกตใจเขากกตอัรงใจทภีที่จะมาถถึงทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมกลอนเทศกาลเพกนเทคอสตร
จรกงๆโดยอาจเพพที่อเปกนครอัร งสรุดทข้ายในชภีวกตของเขาทภีที่จะถพอเทศกาลนภีรกกไดข้ มอันมภีความหมายตลอทอัรง
มรดกแหลงความเปกนยกวของเขาและเปกนวอันเกกดของครกสตจอักรดข้วย)

เขากลลาวแกลเฟลกกสรวลาเมพที่อพวกยกวจากแควข้นเอเชภียเขข้ามาหาเขาในพระวกหาร เขากก (1) กทาลอัง
ททาพกธภีชทาระตอัวอยทูล (2) เขาไมลมภีคนตกดตามมา (คทาทภีที่แปลวลา หมซต่คน (ออคลอส) หมายถถึง ฝทูงชนทภีที่เปกน
คนธรรมดาทอั ที่วไป และ (3) กลอนเกกดความวรุลนวาย มอันกกไมลมภีการกลอกวนความสงบสรุขเลย นอกจาก
นภีร เขายอังชภีร ใหข้เหกนดข้วยวลาตามกฎหมายของโรมแลข้วบรรดาผทูข้ทภีที่กลลาวหาเขากกไมลไดข้มาใหข้การดข้วยซถึที่ง
เปกนเรพที่องผกดปกตกนลาสงสอัย พวกเขาไดข้ตอัรงขข้อกลลาวหาเขาแลข้ว แตลกกไมลมาปรากฏตอัวเมพที่อมภีการ
ไตลสวนคดภีอยลางเปกนทางการ

กจ 24:20-21 หรสือขอใหข้คนเหลต่านฟีนั้เองกลต่าวเรสืรื่องความผวิดทฟีรื่เขาเหล็น เมสืรื่อขข้าพเจข้ายสืนอยซต่
ตต่อหนข้าสภา 21 เวข้นไวข้แตต่ขข้อเดฟียวซถึรื่งขข้าพเจข้าไดข้รข้องขถึนั้นในทต่ามกลางเขาวต่า `วลันนฟีนั้ขข้าพเจข้าถซก
พวิจารณาพวิพากษาตต่อหนข้าทต่านทลันั้งหลาย เพราะเหตสเรสืรื่องการเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย'"

นอกจากนภีร  เปาโลยอังกลลาวดข้วยวลา สทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่อยทูลทภีที่นอัที่นดข้วย หากพวกเขาพบวลามภี
การททาผกดกฎหมายของโรมจรกงๆเมพที่อเขายพนอยทู ลตลอหนข้าพวกเขาแลข้ว คนเหลลานอัรนกกควรมาฟข้องเขา
ไดข้แลข้ว เขาบอกวลาเหตรุผลทภีที่แทข้จรกงทภีที่เขามาอยทูลทภีที่นอัที่นกกเพราะ “ขข้อเดภียวซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้รข้องขถึรน” คทาทภีที่
แปลวลา ขข้อ (โฟเน) มภีความหมายอยลางหนถึที่งวลา ‘คทาพทูด’ นภีที่เทลากอับเปาโลกลลาววลา ‘เหตรุผลประการ
เดภียวทภีที่ขข้าพเจข้าถทูกเรภียกตอัวมาในวอันนภีรกกคพอ คทาพทูดนภีร เกภีที่ยวกอับการเปกนขถึรนของคนตาย’

กจ 24:22 เมสืรื่อเฟลวิกสค์ไดข้ยวินสวิรื่งเหลต่านฟีนั้ ทต่านกล็เลสืรื่อนการพวิจารณาไวข้กต่อน เพราะทต่านไดข้
รซข้เรสืรื่องของทางนลันั้นถฟีรื่ถข้วนแลข้ว ทต่านจถึงกลต่าววต่า "เมสืรื่อลฟีเซฟียสนายพลันลงมา เราจะชทาระความของ
เจข้า" ความเหกนเกภีที่ยวกอับเฟลกกสรทภีที่ “ไดข้รทูข้เรพที่องของทางนอัรนถภีที่ถข้วนแลข้ว” เปกนเรพที่องนลาสนใจ การอข้างอกง
ถถึง “ทางนอัรน” เปกนหนถึที่งในคทาเหมพอนทภีที่ใชข้เรภียกความเชพที่อแบบครกสเตภียนในสมอัยนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลา
เฟลกกสรเขข้าใจวลาเปาโลมาจากไหนมากกวลาทภีที่พวกยกวรทูข้ อาจเปกนไดข้วลาเพราะวลาฟภีลกปผทูข้ประกาศขลาว
ประเสรกฐอาศอัยอยทูลในเมพองซภีซารภียาและครกสตจอักรหนถึที่งไดข้กลอตอัรงมอั ที่นคงขถึรนทภีที่นอัที่นแลข้ว มอันอาจเปกน
เพราะภทูมกหลอังของภรรยาชาวยกวของเขากกไดข้ มอันอาจเปกนไดข้วลาในฐานะเปกนขข้าราชการโรมคน
หนถึที่ง เขาทราบวลากอัลลกโอทภีที่เมพองโครกนธร ไดข้ตอัดสกนเมพที่อหลายปภีกลอนหนข้านอัรนวลาความเชพที่อแบบ
ครกสเตภียนถพอไดข้วลาเปกนศาสนาทภีนึ่ถทูกกฎหมาย ดอังนอัรนมอันจถึงเปกนรทูปแบบหนถึที่งทภีที่ถทูกกฎหมายของ



ศาสนายกวเทลาทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับโรมแลข้ว ในฐานะทภีที่เขาเปกนขข้าราชการของโรมคนหนถึที่งเขาจถึงทราบดภี
วลา แมข้เทอรรททูลลอัสจะมภีคารมคมคายสอักปานใด แตลทอัรงเขาและพวกยกวกกไมลไดข้ฟข้องรข้องเปาโลแตล
อยลางใด

เฟลกกสรจถึงเลพที่อน (คทาทภีที่แปลวลา เลสืรื่อน (อานาบอัลลอไม) มภีความหมายวลา ‘เลพที่อนออกไป’) การ
ตอัดสกนคดภีในตอนสรุดทข้ายออกไป เขาอข้างวลาตข้องการรอจนกวลานายพอันลภีเซภียสมาจากกรรุงเยรทูซาเลกม
และขถึรนใหข้การ นลาแปลกตรงทภีที่วลาลภีเซภียสไดข้สลงคทาใหข้การเปกนลายลอักษณรออักษรมาใหข้แกลเฟลกกสรแลข้ว
วลาไมลมภีขข้อกลลาวหาใดออันควรทภีที่โรมจะพกจารณาในกกจการ 23:29 ดอังทภีที่จะมภีบอันทถึกไวข้ในไมลชข้า เรพที่อง
การเมพองและการหวอังวลาจะไดข้รอับสกนบนคพอ แรงจทูงใจทภีที่แทข้จรกงของการก อักตอัวเปาโลไวข้อยทูล

กจ 24:23 เฟลวิกสค์สลัรื่งนายรข้อยใหข้คสมตลัวเปาโลไวข้ แตต่ลดหยต่อนการกวดขลันบข้าง ไมต่ใหข้
หข้ามผซข้ใดทฟีรื่เปล็นผซข้ทฟีรื่รซข้จลักกลับทต่านทฟีรื่จะเขข้ามาปรนนวิบลัตวิหรสือเยฟีรื่ยมเยฟียน เฟลกกสรจถึงสอัที่งใหข้ครุมตอัวเปาโล
ไวข้ภายใตข้การดทูแลของนายรข้อยคนหนถึที่ง นภีที่จถึงเทลากอับเปกนการกอักกอันผทูข้ตข้องหาใหข้อยทูลแตลในบข้าน เขาไดข้
รอับสกทธกพกเศษในการใหข้คนมาเยภีที่ยมเขาไดข้ไมลจทากอัดและรอับของกทานอัลหรพอความชลวยเหลพอใดๆทภีที่
พวกเขานทามา และไดข้รอับสกทธกพกเศษในการอยทู ลในทภีที่อาศอัยออันสรุขสบาย เขาไมลไดข้ถทูกพาไปอยทูลในครุก
ใตข้ดกนของนอักโทษทอั ที่วไป

กจ 24:24 เมสืรื่อลต่วงมาไดข้หลายวลันแลข้วเฟลวิกสค์มากลับภรรยาชสืรื่อดรซสวิลลาผซข้เปล็นชาตวิยวิว 
ทต่านใหข้เรฟียกเปาโลมา แลข้วไดข้ฟลังเปาโลกลต่าวเรสืรื่องความเชสืรื่อในพระครวิสตค์ เหกนไดข้ชอัดวลาดรทูสกลลา
ภรรยาของเฟลกกสรสนอกสนใจเกภีที่ยวกอับผทูข้ถทูกกอักตอัวไวข้ชาวยกวคนนภีร  กลอนหนข้านอัรนเฟลกกสรไดข้โนข้มนข้าว
นางใหข้ทกรงสามภีคนแรกของนางและมาเปกนภรรยาคนทภีที่สามของเขา สถานภาพสมรสของพวกเขา
จถึงไมลใชลแบบอยลางทภีที่ดภีสอักเทลาใด ดรทูสกลลามภีภทูมกหลอังทภีที่นลาสนใจ นางเปกนหนถึที่งในบรุตรสาวสามคน
ของเฮโรดอากรกปปาทภีที่หนถึที่งผทูข้ซถึที่งไดข้ประหารชภีวกตยากอบ ลรุงของนางคพอ เฮโรดออันทกพาส ไดข้ตอัด
ศภีรษะยอหรนผทูข้ใหข้รอับบอัพตกศมา สลวนทวดของนางคพอ เฮโรดมหาราช กกสอัที่งใหข้ประหารชภีวกตทารก
เพศชายผทูข้ไรข้เดภียงสาทอั ที่วเมพองเบธเลเฮมหลอังจากทภีที่พระเยซทูทรงประสทูตก เพราะวลาครอบครอัวของนาง
มภีสลวนเกภีที่ยวขข้องกอับบรรดาคนสทาคอัญของความเชพที่อแบบครกสเตภียน นางจถึงอาจสนใจใครลรทูข้เกภีที่ยวกอับ
เปาโลคนนภีรทภีที่ถทูกครุมตอัวไวข้อยทูล นางจถึงอาจคะยอัรนคะยอสามภีของนางใหข้ฟอัง “เปาโลกลลาวเรพที่องความ
เชพที่อในพระครกสตร” เพกที่มเตกม



กจ 24:25 ขณะเมสืรื่อเปาโลอข้างถถึงความชอบธรรม ความอดกลลันั้นใจทางกาม และการ
พวิพากษาซถึรื่งจะมาเบสืนั้องหนข้านลันั้น เฟลวิกสค์กล็กลลัวจนตลัวสลัรื่น จถึงพซดวต่า "คราวนฟีนั้จงไปกต่อนเถอะ เมสืรื่อเรา
มฟีโอกาส เราจะเรฟียกทต่านมาอฟีก" ในลอักษณะทภีที่คลข้ายคลถึงกอับรทูปแบบของการฟข้องใจโดยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ทภีที่พระเยซทูตรอัสถถึงในยอหรน 16:8-11 เปาโล “อข้างถถึงความชอบธรรม ความอด
กลอัรนใจทางกาม และการพกพากษาซถึที่งจะมาเบพรองหนข้านอัรน” เขาอาจนทาเสนอความชอบธรรมของ
พระเจข้าทภีที่ทอัรงเฟลกกสรและดรทูสกลลาไมลมภีเลย เขาพทูดถถึงความอดกลอัรนใจทางศภีลธรรมซถึที่งทอัรงคทูลไมลไดข้
แสดงออกมาเชลนกอัน และเขาพยากรณรถถึงการพกพากษาทภีที่จะมาซถึที่งรอคอยทอัรงสองคนอยทูล เหกนไดข้ชอัด
วลาเฟลกกสรเกกดอาการฟข้องใจจนถถึงขอัรนกลอัวจนตอัวสอัที่น คทาทภีที่แปลวลา ตลัวสลัรื่น แปลมาจากคทาสองคทา (เกะ
นอเมะนอส เอป็มฟอบอส) ซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา ‘เขารทูข้สถึกกลอัว’ เหกนไดข้ชอัดวลาไมลมภีการกลลาวถถึง
ภรรยาทภีที่ไรข้ศภีลธรรมของเขาวลารทูข้สถึกหวอั ที่นไหวอะไรเลย เฟลกกสรจถึงขอใหข้เปาโลหยรุดพทูดโดยกลลาวแกล
เขาวลา “คราวนภีรจงไปกลอนเถอะ เมพที่อเรามภีโอกาส เราจะเรภียกทลานมาอภีก” ในการทภีที่ขอใหข้เปาโลไป
เสภีย เขากกเทลากอับปฏกเสธพระครกสตร

กจ 24:26 อฟีกนลัยหนถึรื่งเฟลวิกสค์หวลังใจวต่า เปาโลจะใหข้เงวินสวินบนแกต่ทต่าน เพสืรื่อทต่านจะไดข้
ปลต่อยเปาโล เหตสฉะนลันั้นทต่านจถึงเรฟียกเปาโลมาสนทนากลันบต่อยๆ เฟลกกสรยอังเรภียกตอัวเปาโลมาครุยดข้วย
ตลอไป อยลางไรกกตาม แรงจทูงใจของเขากกไมลใชลเพราะวลาเขาสนใจในถข้อยคทาของเปาโล ในฐานะ
เปกนขข้าราชการทภีที่ฉข้อฉล เขากกหวอัง (และอาจสลงสอัญญาณเปกนนอัยๆดข้วย) วลาเปาโลจะตกดสกนบนเขา
เพพที่อเรลงใหข้เขาไดข้รอับการปลลอยตอัวไวๆ เปาโลไมลสนใจการฉข้อโกงดอังกลลาวเลย

กจ 24:27 แตต่เมสืรื่อสองปฟีลต่วงไปแลข้ว ปอรสวิอลัสเฟสทลัสมารลับราชการแทนเฟลวิกสค์ เฟลวิ
กสค์อยากจะไดข้ความชอบจากพวกยวิวจถึงทวินั้งเปาโลไวข้ในคสก เปาโลจถึงอยทูลตลอในเมพองซภีซารภียาอภีกสอง
ปภี ขณะเดภียวกอัน เฟลกกสรกกถทูกเรภียกตอัวกลอับไปทภีที่กรรุงโรม ประวอัตกศาสตรรของชาวโลกบอันทถึกวลาการ
ปกครองออันเดกดขาดและความฉข้อฉลของเขานอัรนเลลาลพอไปถถึงกรรุงโรมและเขากกถทูกแทนทภีที่โดยเฟส
ทอัส อยลางไรกกตามดข้วยหวอังวลาจะมกใหข้พวกยกวรข้องเรภียนไปถถึงโรมเกภีที่ยวกอับตอัวเขา เขาจถึงปลลอยเปาโล
ไวข้ในครุกตลอไป ออันททาใหข้เปาโลเปกนตอัวประกอันทางการเมพอง บางคนสอันนกษฐานวลาในชลวงเวลาสอง
ปภีนภีร  ลทูกาไดข้เขภียนหนอังสพอขลาวประเสรกฐของตน เขาอาจเขภียนหนอังสพอกกจการดข้วย เนพที่องจากในชลวง
เวลานภีร เขามภีเปาโลอยทูลใกลขๆ้ เพพที่อเตกมรายละเอภียดลงไป

*****



ภนำพรวมของกกิจกนำร 25: ในบทนภีนื้ ผทูท้วล่าราชการคนใหมล่ของโรมทภีนึ่เมสืองซภีซารภียาเลล่นเกม
การเมสืองเพกินึ่มเตกิมกอับเปาโล เขารทูท้วล่าไมล่มภีมทูลเหตคุตามกฎหมายทภีนึ่จะคคุมขอังเปาโลไวท้อภีกตล่อไป กระนอันื้น
ดท้วยเหตคุผลทางการเมสือง เขากป็อยากเอาใจพวกยกิวโดยขอังเปาโลไวท้ตล่อ สคุดทท้ายในฐานะพลเมสือง
สอัญชาตกิโรม เปาโลจนงอคุทธรณร์ตล่อซภีซารร์เพสืนึ่อเปป็นศาลฎภีกาสคุดทท้ายของเขา เขาไดท้รอับการอคุทธรณร์ 
(อาจเพสืนึ่อใหท้เปาโลเลกิกกวนใจพวกเขาเสภียทภี) นอกจากนภีนื้กษอัตรกิยร์อากรกิปปาทภีนึ่สองผทูท้เปป็นยกิวทภีนึ่ฉท้อฉล
และไรท้ศภีลธรรมกอับพระนางเบอรร์นกิสผทูท้ตกิดตามเขามาดท้วยกป็เขท้ามามภีสล่วนเกภีนึ่ยวขท้องในการผอันแปร
ความยคุตกิธรรมออันควรตกแกล่เปาโล

กจ 25:1-3 เมสืรื่อเฟสทลัสเขข้ารลับตทาแหนต่งราชการไดข้สามวลันแลข้ว จถึงออกจากเมสืองซฟีซารฟี
ยาขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซซาเลล็ม 2 มหาปสโรหวิตกลับคนสทาคลัญๆในพวกยวิวมาฟข้องเปาโลตต่อทต่าน และไดข้
ววิงวอนทต่าน 3 ขอใหข้กรสณาเขาโดยสลัรื่งใหข้สต่งเปาโลมายลังกรสงเยรซซาเลล็ม ดข้วยเขาควิดจะซสต่มคอยฆต่า
ทต่านเสฟียกลางทาง

เฟสทอัสผทูข้วลาราชการโรมคนใหมลมาถถึงในเมพองซภีซารภียา แนลนอนวลาเพราะเขาอยากผทูกมกตร
กอับคนเหลลานอัรนทภีที่เขาจะปกครอง สามวอันหลอังจากขถึรนรอับตทาแหนลงเขากกเดกนทางขถึรนไปยอังกรรุง
เยรทูซาเลกมเพพที่อพบกอับพวกผทูข้นทายกวทภีที่นอั ที่น มหาปรุโรหกตคนใหมลนามวลา อกชมาเอลพรข้อมกอับเหลลาลทูก
นข้องของเขาแจข้งใหข้เฟสทอัสทราบทอันทภีเกภีที่ยวกอับเปาโลและ “ไดข้วกงวอนทลาน” พวกเขาซถึที่งเปภีที่ยม
ประสบการณรในการยพที่นหมทูยพที่นแมวทางการเมพองก อับโรมจถึงรภีบแสวงหาความโปรดปรานจากเฟส
ทอัสทอันทภี แผนการของพวกเขานอัรนงลายนกดเดภียว ในการขอใหข้นทาตอัวเปาโลมายอังกรรุงเยรทูซาเลกม พวก
เขากกจะคอยดอักกลางทางเพพที่อทภีที่จะฆลาเขาเสภีย

กจ 25:4-5 ฝต่ายเฟสทลัสจถึงตอบวต่า เปาโลนลันั้นควรจะถซกคสมไวข้ในเมสืองซฟีซารฟียา และอฟีก
หนต่อยหนถึรื่งทต่านเองกล็จะกลลับไปยลังเมสืองนลันั้น 5 ทต่านจถึงวต่า "ถข้าเปาโลมฟีความผวิดอยต่างหนถึรื่งอยต่างใด 
ใหข้ผซข้ใดในพวกทต่านทฟีรื่สามารถลงไปดข้วยกลันกลับเรายสืรื่นฟข้องเอาเถวิด"

เฟสทอัสผทูข้เปกนนอักการเมพองโดยอาชภีพรทูข้สถึกสงสอัยในคทาขอของพวกเขา ถถึงแมข้วลาเขาไมลคลอย
สนใจเกภีที่ยวกอับพวกเขาหรพอเปาโล แตลในฐานะเปกนผทูข้วลาราชการของโรมประจทาแควข้นนอัรน เขากก
มภีหนข้าทภีที่รอับผกดชอบในการปกปข้องพลเมพองสอัญชาตกโรม เขาจถึงแจข้งใหข้พวกยกวทราบวลาเปาโลจะอยทูล
ทภีที่เมพองซภีซารภียาตลอไป หากพวกเขาอยากลงไปทภีที่นอั ที่นและไตลสวนเรพที่องราวมากกวลานภีร  เขากกจะไปฟอัง
ความทภีที่นอั ที่น



กจ 25:6-7 เมสืรื่อทต่านพลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นเกวินกวต่าสวิบวลันแลข้ว กล็ไดข้ลงไปยลังเมสืองซฟีซารฟียา ครลันั้นรสต่ง
ขถึนั้นทต่านจถึงนลัรื่งบลัลลลังกค์พวิพากษา และสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้ามา 7 ครลันั้นเปาโลเขข้ามาแลข้ว พวกยวิวทฟีรื่ลงมา
จากกรสงเยรซซาเลล็มกล็ยสืนลข้อมไวข้รอบ และกลต่าวความอสกฉกรรจค์ใสต่เปาโลหลายขข้อ แตต่พวิสซจนค์ไมต่ไดข้

หลอังจากผลานไปสกบวอัน เฟสทอัสกกกลอับไปยอังเมพองซภีซารภียาและพวกผทูข้มภีอทานาจของยกวกกมา
เชลนกอัน วอันตลอมาเขากกนอัที่งบนบลัลลลังกค์พวิพากษา (เบมา) เขาสอัที่งใหข้นทาตอัวเปาโลมาขข้างหนข้า คราวนภีร
พวกยกวไมลใชข้ทนาย แตลพวกเขา “ยพนลข้อมไวข้รอบ” เปาโลในฐานะเปกนผทูข้กลลาวหาทภีที่กลลาวความ
อรุกฉกรรจรใสลเปาโลหลายขข้อ เหกนไดข้ชอัดวลาลทูกาอยทูลทภีที่นอัที่นดข้วยและเขาบอันทถึกวลาคนเหลลานอัรนพกสทูจนรคทา
กลลาวหาของตนไมลไดข้เลยแมข้สอักขข้อเดภียว

กจ 25:8 เปาโลจถึงแกข้คดฟีเองวต่า "ขข้าพเจข้าไมต่ไดข้กระททาอะไรผวิดกฎหมายของพวกยวิว 
หรสือตต่อพระววิหาร หรสือตต่อซฟีซารค์' ดอังนอัรนเปาโลจถึง “แกข้คดภีเอง” อภีกครอัร ง คทาทภีที่แปลวลา แกข้คดฟี (อา
พอลอเกะออไม) มภีความหมายวลา ‘แกข้ตลางใหข้ตอัวเอง’ คทาภาษาออังกฤษ apologetic เปกนคทาทภีที่แตก
ออกจากคทานภีร

เปาโลสรรุปวลาขข้อกลลาวหาตลางๆทภีที่เขาโดนนอัรนคพอ (1) การกระททาผกดกฎหมายของพวกยกว 
(2) กระททาผกดตลอพระวกหารของยกว (3) และกระททาผกดกฎหมายของโรมในเรพที่องกลอการกบฏ เฟส
ทอัสคงจะสนใจแตลเรพที่องทภีที่สามนภีร เทลานอัรน พวกยกวไมลอาจเสนอหลอักฐานออันใดเพพที่อสนอับสนรุนขข้อกลลาว
หาเหลลานภีร ไดข้เลย โดยเฉพาะขข้อกลลาวหาทภีที่สาม เปาโลกลลาวถถึงเรพที่องนภีร โดยประกาศวลา “ขข้าพเจข้าไมล
ไดข้กระททาอะไรผกด...หรพอตลอซภีซารร”

กจ 25:9 ฝต่ายเฟสทลัสอยากไดข้ความชอบจากพวกยวิวจถึงถามเปาโลวต่า "เจข้าจะขถึนั้นไป
ยลังกรสงเยรซซาเลล็มใหข้เราชทาระความเรสืรื่องนฟีนั้ทฟีรื่นลัรื่นหรสือ" สทาหรอับเฟสทอัส เรพที่องราวทอัรงหมดนภีร เปกนเรพที่อง
ของเกมการเมพองอยลางหนถึที่ง เขาไมลสนใจเรพที่องความยรุตกธรรม ความจรกง หรพอการใหข้ความยรุตกธรรม
แกลเปาโลเลย แตลเขาเหกนโอกาสทภีที่จะสรข้างตข้นทรุนทางการเมพอง ถถึงแมข้วลาเขาไมลไดข้ถทูกพวกยกวเลพอก
ตอัรงใหข้มารอับตทาแหนลง แตลการเอาใจพวกเขากกจะเปกนประโยชนรตลอประวอัตกการททางานของเขาและ
ททาใหข้อาชภีพการงานของเขาเจรกญกข้าวหนข้าในฐานะนอักการเมพอง จากมรุมองทภีที่ฉข้อฉลของเขา เขาจะ
ไดข้ประโยชนรจากการเอาใจพวกยกวมากกวลาจากการสทาแดงความยรุตกธรรมและปลลอยตอัวเปาโล เขา
จถึงเสนอโอกาสใหข้เปาโลไปชภีรแจงทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมอภีกครอัร ง เปาโลมองออกทอันทภีวลากทาลอังเกกดอะไร
ขถึรนอยทูล เขาไมลไดข้รอับความยรุตกธรรมจากทอัรงเฟลกกสรหรพอเฟสทอัส เขาทราบดภีวลาตอัวเองกทาลอังถทูกททาใหข้



เปกนลทูกฟรุตบอลทางการเมพองอยทูล หากเฟสทอัสไมลยอมปฏกบอัตกตลอเขาอยลางยรุตกธรรมในเมพองซภีซารภียาทภีที่
เปกนกลางในทางทฤษฎภี เขากกทราบวลาเขาไมลมภีโอกาสเลยในบรรยากาศทภีที่เปกนอคตกอยลางมากของ
กรรุงเยรทูซาเลกม

ในชลวงสองปภีหลอังมานภีร  เปาโลยลอมมภีเวลาใครลครวญเกภีที่ยวกอับสถานะตามกฎหมายของตน
ในฐานะเปกนพลเมพองสอัญชาตกโรม บอัดนภีร เขาทราบแลข้ววลาเฟสทอัสไมลไดข้ดภีไปกวลาเฟลกกสรเลย และอาจ
แยลกวลาดข้วยซทรา เขาจถึงรทูข้วลาคทาตอบของตนตข้องเปกนแบบไหน

กจ 25:10 เปาโลตอบวต่า "ขข้าพเจข้ากล็กทาลลังยสืนอยซต่ตต่อหนข้าบลัลลลังกค์พวิพากษาของซฟีซารค์อยซต่
แลข้ว กล็สมควรจะพวิพากษาขข้าพเจข้าเสฟียทฟีรื่นฟีรื่ตามทฟีรื่ทต่านทราบดฟีอยซต่แลข้ววต่า ขข้าพเจข้าไมต่ไดข้กระททาผวิดตต่อ
พวกยวิว

เปาโลจถึงทวงสกทธกธ ของตนในฐานะเปกนพลเมพองสอัญชาตกโรม เขาตอบเฟสทอัสวลา “ขข้าพเจข้ากก
ก ทาลอังยพนอยทูลตลอหนข้าบอัลลอังกรพกพากษาของซภีซารรอยทูลแลข้ว กกสมควรจะพกพากษาขข้าพเจข้าเสภียทภีที่นภีที่” ใน
ฐานะเปกนผทูข้วลาราชการแควข้นยทูเดภีย เฟสทอัสจถึงเปกนผทูข้แทนของโรม ในฐานะเปกนพลเมพองสอัญชาตกโรม
เฟสทอัสไมลมภีสกทธกธ ทภีที่จะสลงตอัวเขาใหข้แกลศาลของพวกยกว เปาโลเตพอนความจทาเขาวลาตนไมลไดข้ททาอะไร
ผกดตลอพวกยกวหรพอตลอโรมเลย กระนอัรนดข้วยเหตรุผลทางการเมพอง เฟสทอัสกกยอังพยายามทภีที่จะสลงตอัวเขา
ใหข้แกลพวกยกวอยทูลรทที่าไป

กจ 25:11 เพราะถข้าขข้าพเจข้าเปล็นผซข้กระททาผวิด หรสือไดข้กระททาอะไรทฟีรื่ควรจะมฟีโทษถถึง
ตาย ขข้าพเจข้ากล็ยอมตายไมต่ขลัดขสืน แตต่ถข้าเรสืรื่องทฟีรื่เขาฟข้องขข้าพเจข้านลันั้นไมต่จรวิงแลข้ว ไมต่มฟีผซข้ใดมฟีอทานาจจะ
มอบขข้าพเจข้าใหข้เขาไดข้ ขข้าพเจข้าขออสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์"

เปาโลกลลาวตลอไปวลาหากเขาเปกนผทูข้กระททาผกด (นอัที่นคพอ เปกนอาชญากร) ทภีที่มภีโทษถถึงตาย เขากก
เตกมใจทภีที่จะเผชกญกอับขข้อกลลาวหาเหลลานอัรน แตลเนพที่องจากขข้อกลลาวหาเหลลานอัรนทภีที่ปรอักปรทาเขาไมลมภีมทูล
เหตรุเลย เขาจถึงเตพอนความจทาเฟสทอัสวลาภายใตข้กฎหมายของโรม แมข้แตลเขากกไมลสามารถมอบตอัว
เปาโลไวข้แกลพวกยกวไดข้ตามกฎหมาย

แนลนอนวลาเปาโลคกดมากลอนนานแลข้ววลาเขาจะพทูดอะไร เขาคงคกดมาแลข้วถถึงความ
ปรารถนาของตนทภีที่จะไปเหกนกรรุงโรมและการทภีที่พระเยซทูไดข้ทรงสอัญญาก อับเขาแลข้ววลาเขาจะไดข้ไป
เหกนมอันในกกจการ 23:11 เมพที่อกฎหมายของโรมไดข้พอัฒนาขถึรน พลเมพองสอัญชาตกโรมกกมภีสกทธกธ ทภีที่จะ
อรุทธรณรในเรพที่องทภีที่เขาคกดวลาเปกนสกที่งทภีที่อยรุตกธรรมตลอซภีซารรโดยตรงไดข้ เปาโลรทูข้วลาเขาจะไมลไดข้รอับความ



ยรุตกธรรมจากเหลลาผทูข้วลาราชการแควข้นทภีที่เตะถลวงและชอบรอับสกนบน ดอังนอัรนเขาจถึงขข้ามขอัรนตอนและ
เอาคดภีนภีร ออกไปจากมพอของเฟสทอัส เขาประกาศแกลเฟสทอัสและพวกยกวทภีที่อยทูลทภีที่นอัที่นวลา “ขข้าพเจข้าขอ
อรุทธรณรถถึงซภีซารร”

กจ 25:12 ฝต่ายเฟสทลัสเมสืรื่อพซดกลับทฟีรื่ปรถึกษาแลข้วจถึงตอบวต่า "เจข้าไดข้ขออสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์
แลข้วหรสือ เจข้ากล็จะตข้องไปเฝข้าซฟีซารค์" บอัดนภีร เฟสทอัสเผชกญหนข้ากอับวกกฤตกทางการเมพองและความ
ทข้าทายทางกฎหมาย ถถึงแมข้วลาโรมททาเปกนมองไมลเหกนการฉข้อฉลของเหลลาผทูข้ครองแควข้นของมอันอยทูล
บลอยๆ แตลการอรุทธรณรถถึงซภีซารรภายใตข้กฎหมายของโรมกกเปกนอะไรทภีที่เฟสทอัสไมลอาจมองขข้ามไดข้ 
เขาจถึงปรถึกษากอับสภาทภีที่ปรถึกษาของตน พวกเขาจทาใจเหกนพข้องวลาเฟสทอัสไมลมภีทางเลพอกอพที่นนอกจาก
ใหข้การอรุทธรณร อาจมภีการเยข้ยหยอันอยทู ลในนทราเสภียงของเขาเมพที่อเขาตอบวลา “เจข้าไดข้ขออรุทธรณรถถึงซภีซารร
แลข้วหรพอ เจข้ากกจะตข้องไปเฝข้าซภีซารร” ดทูเหมพอนเขาสพที่อวลา ‘เจข้าไมลรทูข้วลาตอัวเองกทาลอังจะเจอกอับอะไร แตล
ถข้าหากนภีที่เปกนสกที่งทภีที่เจข้าตข้องการ กกเชกญเลย’ อยลางไรกกตาม เฟสทอัสกกเผชกญกอับความขายหนข้าทางการ
เมพองกอับการตข้องหาขข้ออข้างตามกฎหมายทภีที่ไมลยอมปลลอยตอัวเปาโลตอัรงแตลแรก

กจ 25:13 ครลันั้นลต่วงไปหลายวลัน กษลัตรวิยค์อากรวิปปากลับพระนางเบอรค์นวิสกล็เสดล็จมา
เยฟีรื่ยมคทานลับเฟสทลัสยลังเมสืองซฟีซารฟียา ขณะเดภียวกอัน คนใหญลคนโตคนอพที่นๆกกมาถถึงในเมพองซภีซารภียา
เพพที่อททาความรทูข้จอักและเอาอกเอาใจผทูข้วลาราชการคนใหมล นภีที่รวมถถึงอากรกปปาทภีที่สองและพระนางเบอรร
นกสผทูข้ตกดตามเขามาดข้วย อากรกปปาทภีที่สองเปกนบรุตรของอากรกปปาทภีที่หนถึที่งผทูข้ไดข้เสภียชภีวกตทภีที่เมพองซภีซารภียา
ตามทภีที่บอันทถึกไวข้ในกกจการ 12:23 ตลอดระยะเวลาหลายปภีพวกโรมไดข้ใหข้เขาปกครองพพรนทภีที่หลาย
สลวนของแควข้นนภีร  เขาเปกนยกวคนหนถึที่ง แมข้วลาเขาไมลไดข้เปกนกษอัตรกยรครองแควข้นยทูเดภียอยลางเปกนทางการ
แตลเขากกมภีสกทธกอทานาจมากภายใตข้พวกโรมในแควข้นนอัรน การเอลยถถึงพระนางเบอรรนกสเผยใหข้เหกนถถึง
ความเสพที่อมทรามทางศภีลธรรมทภีที่เปกนเรพที่องปกตกธรรมดาในหมทูลชนชอัรนสทูงสมอัยนอัรน นางไดข้ทกรงสามภีคน
แรกของนางและแตลงงานกอับลรุงของนาง ขณะเดภียวกอัน นางกกทกรงเขาและเรกที่มใชข้ชภีวกตอยทูลกอับพภีที่ชาย
ของนาง นอัที่นคพอ เฮโรดอากรกปปาทภีที่สอง ซถึที่งเปกนความตทที่าทรามทภีที่สรุด ตลอมานางจะกลายเปกนภรรยา
ลอับของตกตอัสเมพที่อเขาเขข้ามาในแควข้นนภีรหลอังจากนอัรนไมลนาน

กจ 25:14-16 ขณะทฟีรื่ทต่านคข้างอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหลายวลัน เฟสทลัสกล็เลต่าเรสืรื่องคดฟีของเปาโลใหข้
กษลัตรวิยค์ฟลังวต่า "มฟีชายคนหนถึรื่งซถึรื่งเฟลวิกสค์ไดข้ขลังทวินั้งไวข้ 15 เมสืรื่อขข้าพเจข้าไปกรสงเยรซซาเลล็ม พวกปสโรหวิต
ใหญต่กลับพวกผซข้ใหญต่ของพวกยวิวมาฟข้องขอใหข้ขข้าพเจข้าตลัดสวินลงโทษเขา 16 ขข้าพเจข้าจถึงตอบพวก



เขาวต่า ไมต่ใชต่ธรรมเนฟียมของชาวโรมทฟีรื่จะมอบตลัวจทาเลยใหข้ตายกต่อนทฟีรื่โจทกค์กลับจทาเลยมาพรข้อมหนข้า
กลัน และใหข้จทาเลยมฟีโอกาสแกข้คดฟีในขข้อหานลันั้น

หลอังจากอากรกปปาและพระนางเบอรรนกสใชข้เวลาสอักพอักทภีที่เมพองซภีซารภียา เฟสทอัสกกเลลาใหข้คน
ทอัรงสองฟอังเกภีที่ยวกอับความลทาบากใจทภีที่เขามภีเกภีที่ยวกอับเปาโล เขากลลาววลามภี 'นอักโทษตกคข้าง' มาจาก
ตอนทภีที่เฟลกกสรปกครอง เขาเลลาวลาพวกผทูข้มภีอทานาจของยกวไดข้กลลาวหาเปาโลอยลางรรุนแรงและอยากใหข้
มภีการตอัดสกนลงโทษเขา เฟสทอัสกลลาวอยลางนลาเลพที่อมใสตลอไปวลาพวกโรมจะไมลยอมประหารชภีวกต
คนๆหนถึที่งโดยทภีที่เขายอังไมลไดข้เจอหนข้าบรรดาผทูข้ทภีที่กลลาวหาเขาและตอบขข้อกลลาวหาของคนเหลลานอัรน
เสภียกลอน

กจ 25:17-19 ครลันั้นพวกเขามาถถึงทฟีรื่นฟีรื่แลข้ว ขข้าพเจข้าจถึงมวิไดข้รอชข้า ในวลันรสต่งขถึนั้นขข้าพเจข้าไดข้นลัรื่ง
บลัลลลังกค์พวิพากษาและสลัรื่งใหข้พาจทาเลยเขข้ามา 18 เมสืรื่อพวกโจทกค์ยสืนขถึนั้น เขามวิไดข้กลต่าวหาจทาเลยเหมสือน
ทฟีรื่ขข้าพเจข้าคาดไวข้นลันั้น 19 เปล็นแตต่เพฟียงปลัญหาเถฟียงกลันดข้วยเรสืรื่องลลัทธวิศาสนาของเขาเอง และดข้วย
เรสืรื่องคนหนถึรื่งทฟีรื่ชสืรื่อเยซซซถึรื่งตายแลข้ว แตต่เปาโลยสืนยลันวต่ายลังเปล็นอยซต่

เฟสทอัสเลลาใหข้อากรกปปาฟอังตลอไปวลาเขาไดข้ยกนขข้อกลลาวหาเหลลานอัรนทภีที่พวกยกวกลลาวหาเปาโล
และเหกนวลาขข้อกลลาวหาของคนเหลลานอัรนไมลไดข้เรพที่องไดข้ราวอะไรเลยเทลาทภีที่เขารทูข้ แตลคทากลลาวหาของ
พวกเขามภีจรุดศทูนยรกลางอยทูลทภีที่ “คนหนถึที่งทภีที่ชพที่อเยซทูซถึที่งตายแลข้ว แตลเปาโลยพนยอันวลายอังเปกนอยทูล” เฟสทอัส
พทูดถถึง ลลัทธวิศาสนา ของพวกยกว คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เดะอกิสกิไดมอเนภีย) สามารถมภีความหมายทอัรงใน
แงลดภีและแงลลบไดข้ คทาในแงลลบกกสพที่อถถึง 'ความงมงาย' อยลางไรกกตาม คทาๆนภีรอาจสพที่อถถึง 'ศาสนา' โดย
ทอั ที่วไปไดข้เชลนกอัน เพราะวลาอากรกปปาไดข้ชพที่อวลาเปกนยกว เฟสทอัสจถึงนลาใชข้คทานภีร ในความหมายแบบหลอัง
และเปกนทภีที่เขข้าใจเชลนนอัรนโดยอากรกปปา อาจมภีนทร าเสภียงเยข้ยหยอันอยทูลบข้างตอนทภีที่เฟสทอัสพทูดถถึง “คน
หนถึที่งทภีที่ชพที่อเยซทู” ทภีที่เปาโลอข้างวลายอังเปกนอยทูล นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงการทภีที่เปาโลยทรานอักยทราหนาเรพที่องการฟพร นคพน
พระชนมร

กจ 25:20-22 เมสืรื่อขข้าพเจข้ายลังงงงวยอยซต่วต่าจะพวิจารณาปลัญหานลันั้นอยต่างไรดฟี จถึงถามเปาโล
วต่า จะยอมขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซซาเลล็มใหข้ชทาระความนลันั้นทฟีรื่นลัรื่นหรสือไมต่ 21 แตต่เมสืรื่อเปาโลไดข้อสทธรณค์ขอ
ใหข้ขลังไวข้เพสืรื่อใหข้ออกลัสตลัสตลัดสวิน ขข้าพเจข้าจถึงสลัรื่งใหข้คสมขลังเขาไวข้จนกวต่าจะสต่งตลัวไปถถึงซฟีซารค์ไดข้" 
22 อากรวิปปาจถึงกลต่าวแกต่เฟสทลัสวต่า "ขข้าพเจข้าจะใครต่ฟลังคนนลันั้นดข้วย" เฟสทลัสจถึงกลต่าววต่า "พรสต่งนฟีนั้
ทต่านจะไดข้ฟลังเขา"



เฟสทอัสเลลาตลอไป (แบบหลอกลวงหนลอยๆ) วลาเขาไมลอยากเปกนคนตอัดสกนสกที่งทภีที่เขาคกดวลา
เปกนการโตข้เถภียงกอันในเรพที่องศาสนา เขากลลาววลาเขาจถึงเสนอทภีที่จะใหข้เปาโลไดข้กลอับไปทภีที่กรรุง
เยรทูซาเลกมเพพที่อรอับการตอัดสกนในเรพที่องเหลลานภีร  (ความจรกงกกคพอวลา เฟสทอัสกทาลอังเลลนเกมกอับเปาโลดข้วย
เหตรุผลทางการเมพอง) แตลเปาโลกลอับอรุทธรณรถถึงออกอัสตอัส นภีที่เปกนชพที่อตทาแหนลงของซภีซารร คทาทภีที่แปล
วลา ออกลัสตลัส (เสะบาสทอส) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ผทูข้ไดข้รอับการเคารพบทูชา' คทาวลาซภีซารร์ ออกจะ
เปกนนามสกรุลมากกวลา โดยยข้อนไปถถึงจทูเลภียสซภีซารรซถึที่งจอักรพรรดกโรมสลวนใหญลนทามาใชข้กอับตอัวเอง
และกลายเปกนชพที่อเรภียกทอั ที่วไปอภีกชพที่อของพวกเขา 'ซภีซารร'ทภีที่ครองราชยรอยทูลในขณะนอัรนคพอ เนโร อา
กรกปปาจถึงบอกเฟสทอัสวลาเขาอยากฟอังเปาโล หลอังจากนอัรนการฟอังความจถึงถทูกจอัดใหข้มภีขถึรนในวอันตลอมา

กจ 25:23 ครลันั้นวลันรสต่งขถึนั้นอากรวิปปากลับเบอรค์นวิสเสดล็จมาพรข้อมดข้วยราชบรวิพารเปล็นทฟีรื่
สงต่าผต่าเผยมาก จถึงเขข้าไปประทลับในหข้องพวิจารณาพรข้อมกลับนายพลันและคนสทาคลัญๆทลันั้งหลายใน
นครนลันั้น แลข้วเฟสทลัสจถึงสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้ามา นภีที่กกเปกนศาลเตภีรยอภีกออัน ดอังทภีที่ระบรุไวข้ อากรกปปาและ
พระนางเบอรรนกสปรากฏตอัวอยลาง “เปกนทภีที่สงลาผลาเผยมาก” นอกจากนภีร  เหลลานายพอันของกองทอัพ
โรมทภีที่ประจทาการอยทูลทภีที่นอัที่นกกไดข้รอับเชกญเชลนกอัน คนพวกนภีร เปกน คกิลกิอารร์ค หรพอ ผทูข้บอัญชาการทหารหนถึที่ง
พอันคน (กองพอัน) มภีทหารอยทูลหข้ากองพอันประจทาการอยทูลทภีที่เมพองซภีซารภียา นอกจากนภีร  “คนสทาคอัญๆทอัรง
หลายในนครนอัรน” (เมพองซภีซารภียา) กกอยทูลทภีที่นอัที่นดข้วย เฟสทอัสวางแผนทภีที่จะจอัดแสดงอยลางเอาหนข้า อาจ
ดข้วยเหตรุผลทางการเมพองเขาจถึงหวอังวลาจะเอาใจอากรกปปาและตอบสนองความตข้องการของเขาทภีที่
จะฟอังความของนอักโทษคนหนถึที่ง เขาจถึงรวบรวมคนใหญลคนโตประจทาทข้องถกที่นใหข้มารลวมฟอังการ
แถลงคดภีกอับอากรกปปาดข้วย เขาคกดเอาเองวลาเปาโลจะเลลนไปตามนทราดข้วย

กจ 25:24-25 เฟสทลัสจถึงกลต่าววต่า "ทต่านกษลัตรวิยค์อากรวิปปา และทต่านทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่ดข้วยกลัน
ทฟีรื่นฟีรื่ ทต่านทลันั้งหลายเหล็นชายคนนฟีนั้ทฟีรื่บรรดาพวกยวิวไดข้ววิงวอนขข้าพเจข้าทลันั้งในกรสงเยรซซาเลล็มและทฟีรื่นฟีรื่
ดข้วยรข้องวต่าเขาไมต่ควรจะมฟีชฟีววิตอยซต่ตต่อไป 25 แตต่ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าเขาไมต่ไดข้ททาผวิดสวิรื่งไรทฟีรื่ควรจะตข้อง
ตาย และเพราะเขาเองไดข้อสทธรณค์ถถึงออกลัสตลัส ขข้าพเจข้าตกลงใจวต่าจะสต่งเขาไป

เฟสทอัสจถึงปราศรอัยกอับบรรดาผทูข้เขข้ารลวมประชรุมอยลางวางทลา เขาเลลาวลาบรรดาผทูข้นทาของพวก
ยกวทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไดข้ “รข้องวลาเขาไมลควรจะมภีชภีวกตอยทูลตลอไป” คทาทภีที่แปลวลา รข้อง (เอะพกิบออาโอ) มภี
ความหมายไดข้ดข้วยวลา ‘ตะโกน’ เฟสทอัสพยายามนทาเสนอความยรุ ลงยากใจของเขาตรงทภีที่วลาพวกยกว
ตะโกนขอใหข้ประหารเปาโลเสภีย แตลเขากกไมลเหกนเหตรุออันควรทภีที่จะประหารชภีวกตเปาโล จากนอัรน
เปาโลกกททาใหข้เรพที่องมอันยรุลงยากยกที่งขถึรนโดยการอรุทธรณรถถึงซภีซารร เฟสทอัสผทูข้นลาสงสาร หากเขามภีความ



สรุจรกตใจอยทูลบข้าง เขากกสามารถและควรปลลอยเปาโลไปเสภียแคลนอัรนกกหมดเรพที่อง นอัที่นกกคงเปกนสกที่งทภีที่นลา
ยรุตกธรรมทภีที่เขาควรกระททา

กจ 25:26-27 ขข้าพเจข้าไมต่มฟีรายงานอะไรแนต่ชลัดเรสืรื่องคนนฟีนั้ทฟีรื่จะถวายเจข้านายของขข้าพเจข้า 
เหตสฉะนลันั้นขข้าพเจข้าจถึงพาเขาออกมาตต่อหนข้าทต่านทลันั้งหลาย และโดยเฉพาะอยต่างยวิรื่งตต่อพระพลักตรค์
ของพระองคค์ โอ กษลัตรวิยค์อากรวิปปา หวลังวต่าเมสืรื่อไตต่สวนแลข้วขข้าพเจข้าจะมฟีเรสืรื่องพอทฟีรื่จะถวายรายงาน
ไปไดข้บข้าง 27 เพราะขข้าพเจข้าเหล็นวต่า ทฟีรื่จะสต่งแตต่จทาเลยไป และมวิไดข้สต่งขข้อหาไปดข้วย กล็เปล็นการเหลว
ไหลไมต่ไดข้เรสืรื่อง"

คราวนภีร เฟสทอัสบลนใหข้อากรกปปาฟอังวลาเขาไมลรทูข้วลาจะเขภียนอะไรถถึงซภีซารรเกภีที่ยวกอับขข้อกลลาวหา
ตลางๆทภีที่ปรอักปรทาเปาโล เพพที่อประจบอากรกปปา เขาจถึงขอคทาแนะนทาจากอากรกปปาในเรพที่องนภีร  นลา
แปลกตรงทภีที่วลา เฟสทอัสพทูดถทูกแลข้วจรกงๆเมพที่อเขากลลาววลามอันเปกนเรพที่องเหลวไหลไมลไดข้เรพที่องทภีที่จะ
สลงตอัวนอักโทษคนหนถึที่งไปและไมลสลงขข้อหาไปดข้วย มอันคงเทภียบไดข้ก อับการสลงคดภีไปยอังศาลฎภีกาและ
ไมลบอกขข้อหาทภีที่ใชข้ปรอักปรทาจทาเลย

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 26: ในบทนภีนื้ลทูกานสาเสนอการแกท้คดภีของเปาโลตล่อหนท้าอากรกิปปา มอัน
มภีลอักษณะคลท้ายกอับคสาใหท้การทภีนึ่เขากลล่าวบนขอันื้นบอันไดของกรมทหารโรมในกรคุงเยรทูซาเลป็มเมสืนึ่อสอง
ปภีกล่อนหนท้านอันื้น ในการทสาเชล่นนอันื้น เปาโลกป็ ‘กดดอัน’ อากรกิปปา โดยพยายามนสาเขาไปสทูล่การตอัดสกิน
ใจเกภีนึ่ยวกอับพระครกิสตร์ นล่าเสภียดายทภีนึ่อากรกิปปาหลภีกเลภีนึ่ยงคสาพยานของเปาโลและในการทสาเชล่นนอันื้น
เขากป็ปฏกิเสธโอกาสทภีนึ่จะตท้อนรอับพระครกิสตร์

กจ 26:1 ฝต่ายอากรวิปปาจถึงตรลัสกลับเปาโลวต่า "เราอนสญาตใหข้เจข้าใหข้การแกข้ขข้อหาเอง
ไดข้" เปาโลจถึงยสืรื่นมสือออกกลต่าวแกข้คดฟีวต่า แมข้วลาเฟสทอัสนอัที่งเปกนประธานในการฟอังการแกข้คดภีอยลาง
เหกนไดข้ชอัด แตลการฟอังความครอัร งนภีรกกถทูกจอัดใหข้มภีขถึรนเพพที่ออากรกปปา ดอังนอัรนอากรกปปาจถึงเปกนคนอนรุญาต
ใหข้เปาโลไดข้พทูด ‘การแถลงคดภี’ ของเปาโลกกนความตอัรงแตลขข้อ 1 ไปจนถถึงขข้อ 29

กจ 26:2-3 "ทต่านกษลัตรวิยค์อากรวิปปาเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ถสือวต่าเปล็นโอกาสดฟีทฟีรื่ไดข้แกข้คดฟีตต่อ
พระพลักตรค์พระองคค์วลันนฟีนั้ ในเรสืรื่องขข้อคดฟีทลันั้งปวงซถึรื่งพวกยวิวกลต่าวหาขข้าพระองคค์นลันั้น 3 โดยเฉพาะ
เพราะพระองคค์มฟีความรซข้ชทานาญยวิรื่งในบรรดาขนบธรรมเนฟียมและปลัญหาตต่างๆของพวกยวิวแลข้ว 
เหตสฉะนลันั้นขอพระองคค์ไดข้โปรดทนฟลังขข้าพระองคค์



แมข้วลาเปาโลเปกนลทูกฟรุตบอลทางการเมพอง แตลเขากกยกนดภีฉวยโอกาสนภีร ไมลเพภียงเพพที่อนทาเสนอ
คดภีของตนเทลานอัรน แตลเพพที่อเปกนพยานตลอหนข้ากษอัตรกยรคนหนถึที่งเหมพอนทภีที่พระเยซทูไดข้ทรงพยากรณรไวข้
ในกกจการ 9:15 ดข้วย เขาอาจแอบหวอังอยทูลลถึกๆดข้วยวลาอากรกปปาผทูข้ไดข้ชพที่อวลาเปกน ‘ยกวแบบเฮโรด’ จะ
เขข้ามาแทรกแซงเพพที่อเขาดข้วย ถถึงแมข้วลาเปาโลออกจะประจบเลกกนข้อยในการกลลาววลาอากรกปปา “มภี
ความรทูข้ชทานาญยกที่งในบรรดาขนบธรรมเนภียมและปอัญหาตลางๆของพวกยกว” แตลสกที่งทภีที่เขาพทูดนอัรนกกถทูก
ตข้องแลข้ว อากรกปปามภียศเปกน ‘กษอัตรกยร’ ผทูข้ครองแควข้นยทูเดภียภายใตข้พวกโรมและมภีหนข้าทภีที่ดทูแลพระ
วกหาร การแตลงตอัรงพวกมหาปรุโรหกต และการกทากอับดทูแลระบบของยกว เปาโลจถึงขอใหข้อากรกปปา
อดทนฟอังเขาหนลอย

กจ 26:4-5 พวกยวิวทลันั้งหลายกล็รซข้จลักความเปล็นอย ซต่ของขข้าพระองคค์ตลันั้งแตต่เปล็นเดล็กมาแลข้ว 
คสือตลันั้งแตต่แรกขข้าพระองคค์ไดข้อยซต่ทต่ามกลางชนชาตวิของขข้าพระองคค์ในกรสงเยรซซาเลล็ม 5 เขารซข้จลักขข้า
พระองคค์แตต่เดวิมมา ถข้าเขาจะยอมเปล็นพยานกล็เปล็นไดข้วต่าขข้าพระองคค์ดทารงชฟีววิตตามพวกทฟีรื่ถสือ
เครต่งครลัดทฟีรื่สสด คสือเปล็นพวกฟารวิสฟี

เปาโลจถึงเรกที่มตข้นแกข้คดภีโดยบรรยายวลาชภีวกตกลอนหนข้านภีรของเขาทภีที่เมพองทารรซอัสและจากนอัรนทภีที่
เมพองเยรทูซาเลกมเปกนหนอังสพอทภีที่เปกดออกใหข้ชนชาตกยกวไดข้อลาน เขามภีครุณสมบอัตกความเปกนยกวอยลางครบ
ถข้วนโดยแทข้ เขายอังเลลนงานพวกปฏกปอักษรของเขากลอับไปโดยบอกวลา “ถข้าเขาจะยอมเปกนพยานกก
เปกนไดข้” ถถึงสกที่งทภีที่เขากทาลอังจะกลลาวตลอไป เขาทข้าใหข้พวกปฏกปอักษรชาวยกวของเขาพกสทูจนรวลาเขาททา
อะไรผกดตรงไหน แตลจากนอัรนเปาโลกกออกความเหกนทภีที่นลาสนใจ เขากลลาววลา “ขข้าพระองครดทารงชภีวกต
ตามพวกทภีที่ถพอเครลงครอัดทภีที่สรุด คพอเปกนพวกฟารกสภี” ถถึงแมข้คทาวลา ฟารกิสภีในปอัจจรุบอันถทูกคนสลวนใหญล
มองในแงลลบ แตลเปาโลกกมภีความภาคภทูมกใจในการเปกนฟารกสภี กลลาวกวข้างๆกกคพอ พวกฟารกสภีเปกนสาย
อนรุรอักษรนกยมของศาสนายกวในสมอัยนอัรน คทาทภีที่แปลวลา ถสือเครต่งครลัดทฟีรื่สสด (อครกิเบสทาทอส) มภีความ
หมายวลา ‘เครลงครอัดทภีที่สรุด’ หรพอแมลนยทาทภีที่สรุดในการรอักษาบอัญญอัตกของโมเสส ดอังนอัรน ดข้วยความภาค
ภทูมกใจไมลใชลนข้อย เปาโลจถึงกลลาววลาเมพที่อกลอนเขาเปกน ‘ผทูข้เนข้นหลอักขข้อเชพที่อเดกม’ ของศาสนายกว

กจ 26:6-7 บลัดนฟีนั้ขข้าพระองคค์ตข้องมายสืนใหข้พวิจารณาพวิพากษา กล็เนสืรื่องดข้วยเรสืรื่องมฟีความ
หวลังใจในพระสลัญญาซถึรื่งพระเจข้าไดข้ตรลัสแกต่บรรพบสรสษของพวกขข้าพระองคค์นลันั้น 7 พวกขข้าพระองคค์
สวิบสองตระกซลไดข้อสตสต่าหค์ปรนนวิบลัตวิพระเจข้าทลันั้งกลางวลันกลางคสืน ดข้วยหวลังใจวต่าจะบรรลสถถึงความ
สทาเรล็จตามพระสลัญญานลันั้น ขข้าแตต่กษลัตรวิยค์อากรวิปปา เพราะความหวลังใจอลันนฟีนั้พวกยวิวจถึงฟข้องขข้า
พระองคค์



เขากลลาววลาความยากลทาบากทภีที่เขาเผชกญอยทูลนอัรนเปกนการถทูก “พกจารณาพกพากษา กกเนพที่องดข้วย
เรพที่องมภีความหวอังใจในพระสอัญญาซถึที่งพระเจข้าไดข้ตรอัสแกลบรรพบรุรรุษของพวกขข้าพระองครนอัรน” เขาจถึง
ถทูกพวกยกวกลลาวหา พระสอัญญานอัรนกกคพอวลา พระเมสสกยาหรจะเสดกจมา ทนทรุกขรทรมาน 
สกรนพระชนมร และฟพร นคพนพระชนมรจากความตาย

กจ 26:8 เขาจถึงถามคทาถามทภีที่ไมลตข้องการคทาตอบแกลอากรกปปา เหตสไฉนทต่านทลันั้งหลาย
จถึงพากลันถสือวต่า การทฟีรื่พระเจข้าจะทรงใหข้คนตายเปล็นขถึนั้นมาเปล็นการทฟีรื่เชสืรื่อไมต่ไดข้ คทาทภีที่แปลวลา เปล็นการ
ทฟีรื่เชสืรื่อไมต่ไดข้ (อาพกิสตอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘เหลพอเชพที่อ’ มอันเปกนจรกงทภีที่วลา มอันเหลพอเชพที่อตรง
ไหนกอับการทภีที่พระเจข้าทรงชรุบคนใหข้เปกนขถึรนจากตาย

กจ 26:9-11 ขข้าพระองคค์เคยไดข้ควิดในใจของตนเองวต่า สมควรจะททาหลายสวิรื่งซถึรื่งขลัด
ขวางพระนามของพระเยซซชาวนาซาเรล็ธนลันั้น 10 สวิรื่งเหลต่านลันั้นขข้าพระองคค์ไดข้กระททาในกรสง
เยรซซาเลล็ม เมสืรื่อขข้าพระองคค์รลับอทานาจจากพวกปสโรหวิตใหญต่แลข้ว ขข้าพระองคค์ไดข้ขลังววิสสทธวิชนหลาย
คนไวข้ในคสก และครลันั้นเขาถซกลงโทษถถึงตาย ขข้าพระองคค์กล็เหล็นดฟีดข้วย 11 ขข้าพระองคค์ไดข้ททาโทษเขา
บต่อยๆในธรรมศาลาทสกแหต่ง และบลังคลับเขาใหข้กลต่าวคทาหมวิรื่นประมาท และเพราะขข้าพระองคค์โกรธ
เขายวิรื่งนลัก ขข้าพระองคค์ไดข้ตามไปขต่มเหงถถึงเมสืองในตต่างประเทศ

เปาโลเรกที่มตข้นโดยการเลลายข้อนถถึงสมอัยกลอนทภีที่เขาขลมเหงครกสตจอักร ในฐานะทภีที่เปกนยกวทภีที่
รข้อนรน ในสมอัยนอัรนเขาถพอวลาตนมภีหนข้าทภีที่ๆจะขลมเหงคนเหลลานอัรนทภีที่เชพที่อในพระเยซทู ในการเลลาถถึง
การขลมเหงสมอัยแรกๆของเขา เขากลลาววลาเขาไดข้จทาครุกวกิสคุทธกิชนหลายคน (นอัที่นคพอ เหลลาผทูข้บรกสรุทธกธ ) 
ถถึงแมข้วลาพระคอัมภภีรรบอันทถึกอยลางเจาะจงเกภีที่ยวกอับการพลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อของสเทเฟนในกกจการ 7 
แตลสกที่งทภีที่สพที่อตรงนภีรอยลางชอัดเจนกกคพอวลา สเทเฟนเปกนเพภียงคนแรกเทลานอัรน นอกจากนภีร เปาโลยอังไดข้มภี
สลวนในการพลภีชภีพของคนอพที่นๆอภีก ในการกลลาววลา “ครอัรนเขาถทูกลงโทษถถึงตาย ขข้าพระองครกกเหกนดภี
ดข้วย” กกสพที่อใหข้เหกนถถึงสถานะกลอนหนข้านอัรนของเปาโล คทาทภีที่แปลวลา เหล็นดฟีดข้วย (พเซฟอส) มภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘กข้อนหกน’ มอันเปกนสทานวนทภีที่หมายถถึงวกธภีปฏกบอัตกของสภาซานเฮดรกนในการลง
คะแนนเสภียงโดยการเอากข้อนหกนสภีขาวกข้อนหนถึที่ง (ใชข้สทาหรอับตอัดสกนใหข้พข้นโทษ) หรพอกข้อนหกนสภีดทา
กข้อนหนถึที่ง (ใชข้สทาหรอับตอัดสกนลงโทษ) ใสลไวข้ในโถใบหนถึที่ง สกที่งทภีที่สพที่อตรงนภีรกกคพอวลา เปาโลเคยเปกน
สมาชกกทภีที่มภีสกทธกธ ออกเสภียงคนหนถึที่งของสภาซานเฮดรกน (นอัที่นจถึงสพที่อดข้วยวลาเขาเคยแตลงงานมากลอนซถึที่ง
เปกนขข้อกทาหนดของบรรดาสมาชกก หากเปกนเชลนนอัรนจรกง เปาโลกกกลายเปกนพลอมลายอยลางเหกนไดข้ชอัด) 
นลาสนใจตรงทภีที่วลาพวกยกวตข้องขออนรุญาตพวกโรมเพพที่อทภีที่จะประหารชภีวกตพระเยซทู ถถึงแมข้จะเพกกเฉย



ตลอขข้อกทาหนดดอังกลลาวในการประหารคนอพที่นๆนอับตอัรงแตลสเทเฟนเปกนตข้นมากกตาม บางทภีคทาตอบกก
คพอวลาพระเยซทูทรงเปกนคนของประชาชนซถึที่งผทูข้คนไมลอาจมองขข้ามไดข้ อยลางไรกกตาม สทาหรอับผทูข้เชพที่อ
ธรรมดาทอัรงหลาย พวกโรมกกอาจททาเปกนมองไปทางอพที่นเสภีย

ในการเอลยถถึง “เมพองในตลางประเทศ” เปาโลกกสพที่อวลาเขาไดข้ไปททาภารกกจขลมเหงผทูข้เชพที่ออพที่นๆ
กลอนหนข้าภารกกจนอัรนในเมพองดามอัสกอัส เขาสาธยายตลอไปอภีกวลาเขาทสาโทษผทูข้เชพที่อทอัรงหลายบลอยๆ “ใน
ธรรมศาลาทรุกแหลง” โดยบอังคอับครกสเตภียนเคราะหรรข้ายเหลลานอัรนใหข้กลลาวคทาพทูดหมกที่นประมาท ออันทภีที่
จรกงแลข้ว เปาโลกลลาววลาเขา “โกรธเขายกที่งนอัก” คทาทภีที่แปลวลา โกรธ (เอป็มไมนอไม) มภีความหมายวลา 
‘โกรธอยลางบข้าคลอั ที่ง’

กจ 26:12-15 ดลังนลันั้นเมสืรื่อขข้าพระองคค์กทาลลังไปยลังเมสืองดามลัสกลัส ไดข้ถสืออทานาจและงานทฟีรื่ไดข้
รลับมอบหมายจากพวกปสโรหวิตใหญต่ 13 โอ ขข้าแตต่กษลัตรวิยค์ ในเวลาเทฟีรื่ยงวลันเมสืรื่อกทาลลังเดวินทางไป ขข้า
พระองคค์ไดข้เหล็นแสงสวต่างกลข้ายวิรื่งกวต่าแสงอาทวิตยค์สต่องลงมาจากทข้องฟข้า ลข้อมรอบขข้าพระองคค์กลับ
คนทลันั้งหลายทฟีรื่ไปกลับขข้าพระองคค์ 14 ครลันั้นขข้าพระองคค์กลับคนทลันั้งหลายลข้มคะมทาลงทฟีรื่ดวิน ขข้าพระองคค์
ไดข้ยวินพระสสรเสฟียงตรลัสแกต่ขข้าพระองคค์เปล็นภาษาฮฟีบรซวต่า `เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขต่มเหงเราททาไม ซถึรื่ง
เจข้าถฟีบประตลักกล็ยากนลัก' 15 ขข้าพระองคค์ทซลถามวต่า `พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์ทรงเปล็นผซข้ใด' 
พระองคค์จถึงตรลัสวต่า `เราคสือเยซซซถึรื่งเจข้าขต่มเหง

หลอังจากไดข้ยกหลอักฐานแสดงความเปกนยกวของเขาแลข้ว เปาโลกกเรกที่มบรรยายถถึงการกลอับใจ
รอับเชพที่อของเขาบนถนนไปเมพองดามอัสกอัส (เราจะพทูดถถึงเฉพาะรายละเอภียดทภีที่ไมลไดข้ถทูกบรรยายไวข้ใน
กกจการ 9 หากตข้องการรายละเอภียดทภีที่สมบทูรณร ดทูความเหกนไดข้ในกกจการ 9) เขากลลาววลาเขาไมลเพภียง
ไดข้รอับสกทธกอทานาจเทลานอัรนแตลยอังไดข้รอับการอนรุญาต (งานทภีนึ่ไดท้รอับมอบหมาย) จากพวกปรุโรหกตใหญล
เพพที่อไปกระททาการดอังกลลาวดข้วย นลาสนใจตรงทภีที่วลาเปาโลบรรยายถถึงแสงสวลางทภีที่สลองมายอังเขาวลาเปกน
“แสงสวลางกลข้ายกที่งกวลาแสงอาทกตยรสลองลงมาจากทข้องฟข้า” เหกนไดข้ชอัดวลาแสงนอัรนคพอ สงลาราศภีของ
พระครกสตรผทูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรแลข้วทภีที่สาดสลองมายอังเขาในวอันนอัรน คทาบรรยายเกภีที่ยวกอับสงลาราศภี
ขององครพระผทูข้เปกนเจข้าของเราจถึงปรากฏชอัดเจน เขายอังกลลาวถถึงการทภีที่พระเยซทูตรอัสกอับเขาเปกนภาษา
ฮภีบรทูดข้วย



กจ 26:16-17 แตต่วต่าจงลสกขถึนั้นยสืนเถวิด ดข้วยวต่าเราไดข้ปรากฏแกต่เจข้าเพสืรื่อจะตลันั้งเจข้าไวข้ใหข้เปล็น
ผซข้รลับใชข้และเปล็นพยานถถึงเหตสการณค์ซถึรื่งเจข้าเหล็น และถถึงเหตสการณค์ทฟีรื่เราจะแสดงตลัวเราเองแกต่เจข้าใน
เวลาภายหนข้า 17 เราจะชต่วยเจข้าใหข้พข้นจากชนชาตวินฟีนั้และจากคนตต่างชาตวิทฟีรื่เราจะใชข้เจข้าไปหานลันั้น

เปาโลกลลาวตลอไปวลาพระเยซทูตรอัสวลา “ดข้วยวลาเราไดข้ปรากฏแกลเจข้าเพพที่อจะตอัรงเจข้าไวข้ใหข้เปกน
ผทูข้รอับใชข้และเปกนพยาน” คทาทภีที่แปลวลา ผซข้รลับใชข้ (ฮทูเปะเระเตส) จรกงๆแลข้วมภีความหมายวลา 'คนรอับ
ใชข้' (ตรงตอัวคพอ 'ฝภีพายลลาง' บนเรพอแจวโบราณ) การอยทูลใน 'การรอับใชข้' ไมลใชลเพภียงการเปกนพยาน
เรพที่องพระครกสตรเทลานอัรน แตลรวมถถึงการเปกนผทูข้รอับใชข้ดข้วย ในการยกคทาพทูดของพระเยซทู เปาโลกลลาววลา
เขาจะเปกนพยานไมลเพภียงถถึงสกที่งทภีที่เขาไดข้เหกนแลข้วเทลานอัรน แตลถถึงสกที่งทภีที่พระเยซทูจะทรงเปกดเผยแกลเขาใน
ภายหลอังดข้วย แทข้จรกงแลข้วเปาโลจะไดข้รอับการเปกดเผยหลายประการโดยตรงจากพระเยซทูใน
ระหวลางการรอับใชข้ของเขา

ในการพบพระองครครอัร งแรกบนถนนไปยอังเมพองดามอัสกอัส เปาโลเปกดเผยรายละเอภียดอพที่นๆทภีที่
ไมลไดข้มภีบอกไวข้ เขารทาลถึกวลาพระเยซทูถถึงขนาดสอัญญาวลาพระองครจะทรงชลวยเขาใหข้พข้นจาก (1) 
ชนชาตกนภีร  โดยในกรณภีนภีรคพอพวกยกว และจาก (2) พวกคนตลางชาตกทภีที่บอัดนภีรพระองครก ทาลอังใชข้เขาไปหา
หลายคทาทภีที่ถทูกใชข้ตรงนภีร เปภีที่ยมไปดข้วยความหมายโดยนอัย คทาวลา ใชข้ แปลมาจากคทาวลา อาพอสเทป็ลโล 
ซถึที่งเปกนรทูปกรกยาของ อาพอสทอลอส (นอัที่นคพอ ออัครททูต) แมข้แตลบนถนนไปยอังเมพองดามอัสกอัส พระ
เยซทูกกทรงประกาศแกลเปาโลวลาในตอนนอัรนเขากกไดข้ชพที่อวลาและถทูกใชข้ไปในฐานะออัครททูตคนหนถึที่งแลข้ว
คทาทภีที่แปลวลา ชต่วยใหข้พข้น (เอป็กไซเระโอ) มภีความหมายวลา 'กทู ข้ภอัย' หรพอ 'ททาใหข้หลรุด' นภีที่สพที่อวลาเปาโลจะ
พบวลาตอัวเองตกอยทูลในความยากลทาบากหลายครอัร งหลายคราตลอดการรอับใชข้ของเขาซถึที่งองครพระผทูข้
เปกนเจข้าจะทรงชลวยเขาใหข้พข้นตามความจทาเปกน นอั ที่นนลาจะถทูกสพที่อถถึงในคทาพทูดทภีที่พระเยซทูตรอัสแกลอานา
เนภียในกกจการ 9:16 ทภีที่วลาเปาโลจะทนทรุกขรหลายประการเพราะเหกนแกลพระนามของพระองคร 
แทข้จรกงแลข้ว องครพระผทูข้เปกนเจข้ากกทรงชลวยเปาโลใหข้พข้นตลอดการรอับใชข้ของเขาจรกงๆ

กจ 26:18 เพสืรื่อจะใหข้เจข้าเปวิดตาของเขา เพสืรื่อเขาจะกลลับจากความมสืดมาถถึงความสวต่าง 
และจากอทานาจของซาตานมาถถึงพระเจข้า เพสืรื่อเขาจะไดข้รลับการยกโทษความผวิดบาปของเขา และใหข้
ไดข้รลับมรดกดข้วยกลันกลับคนทลันั้งหลายซถึรื่งถซกแยกตลันั้งไวข้แลข้วโดยความเชสืรื่อในเรา' เปาโลเปกดเผยตลอไป
วลาพระเยซทูตรอัสอะไรแกลเขาบนถนนไปเมพองดามอัสกอัสซถึที่งเปกนเมพองทภีที่พระองครก ทาลอังทรงใชข้เขาไป 
(1) “เพพที่อจะใหข้เจข้าเปกดตาของเขา” แนลนอนวลานภีที่หมายถถึงการเปกดตาฝลายวกญญาณ (2) เขาจะตข้อง
ททาใหข้คนเหลลานอัรน “กลอับจากความมพดมาถถึงความสวลาง” แนลนอนทภีที่วลาการประกาศขลาวประเสรกฐ



คพอ การททาใหข้คนหอันจากความมพดแหลงความบาปและคทาสอนผกดมาถถึงความสวลางแหลงความรอด 
(3) เขาตข้องททาใหข้คนเหลลานอัรนหอัน “จากอทานาจของซาตานมาถถึงพระเจข้า” คนเหลลานอัรนทภีที่หลงหาย
มอักตกอยทูลใตข้อทานาจของพญามาร (4) เปข้าหมายสทูงสรุดกกคพอวลา ผทูข้คนจะไดข้ “รอับการยกโทษความผกด
บาป” (5) “และใหข้ไดข้รอับมรดกดข้วยกอันกอับคนทอัรงหลายซถึที่งถทูกแยกตอัรงไวข้แลข้วโดยความเชพที่อ” ในพระ
ครกสตร

เปาโลชภีร ใหข้เหกนวลาการยกโทษบาปและมรดกในสวรรครนอัรนเปกนมาโดยความเชพที่อในพระ
ครกสตร นอกจากนภีร  การถทูกแยกตอัรงไวข้กกเปกนมาโดยความเชพที่อในพระครกสตรเชลนกอัน คทาทภีที่แปลวลา ถซก
แยกตลันั้งไวข้ (ฮากกิอาดโซ) เปกนคทารทูปอดภีตและประธานถทูกกระททาซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา 'คนเหลลา
นอัรนทภีที่ถทูกททาใหข้บรกสรุทธกธ แลข้ว' การถทูกแยกตอัรงไวข้กกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ มอันหมายถถึงตทาแหนลงของเราใน
พระครกสตรเมพที่อเราไดข้วางใจพระองครใหข้เปกนพระผทูข้ชลวยใหข้รอด

กจ 26:19-20 โอ ขข้าแตต่กษลัตรวิยค์อากรวิปปา เมสืรื่อเปล็นเชต่นนลันั้นแลข้ว ขข้าพระองคค์จถึงเชสืรื่อฟลังนวิมวิต
ซถึรื่งมาจากสวรรคค์นลันั้น 20 แตต่ขข้าพระองคค์ไดข้กลต่าวสลัรื่งสอนเขา ตลันั้งตข้นทฟีรื่เมสืองดามลัสกลัสและในกรสง
เยรซซาเลล็ม ทลัรื่วแวต่นแควข้นยซเดฟีย และแกต่ชาวตต่างประเทศ ใหข้เขากลลับใจใหมต่ ใหข้หลันมาหาพระเจข้าและ
กระททาการซถึรื่งสมกลับทฟีรื่กลลับใจใหมต่แลข้ว

ในรทูปแบบทภีที่เปกนลอักษณะเฉพาะของการรอับใชข้ทอัรงหมดของเปาโล เขาประกาศวลาเขา “จถึง
เชพที่อฟอังนกมกตซถึที่งมาจากสวรรครนอัรน” ถถึงแมข้ทรุกวอันนภีร เราไมลไดข้เหกนพระเยซทูกอับตา แตลเรากกไดข้รอับบอัญชา
จากพระองครใหข้เชพที่อฟอังคทาบอัญชาของพระองคร เปาโลกลลาววลาเขาจถึงเชพที่อฟอังทอันทภีโดยการเปกนพยาน
ทภีที่เมพองดามอัสกอัสกลอน จากนอัรนกกกรรุงเยรทูซาเลกมและพพรนทภีที่โดยรอบ และสรุดทข้ายกกเปกนพยานแกลคน
ตลางชาตก (พอถถึงตรงนภีร ในคทาพยานแบบคลข้ายๆกอันในกกจการ 22 พวกผทูข้ฟอังทภีที่เปกนยกวกกโมโห)

เขาสรรุปยลอขข้อความตอนแรกๆของเขาทภีที่วลา “ใหข้เขากลอับใจใหมล ใหข้หอันมาหาพระเจข้าและ
กระททาการซถึที่งสมกอับทภีที่กลอับใจใหมลแลข้ว” การทภีที่เปาโลเนข้นเรพที่องการกลอับใจใหมลนภีร ไมลใชลขลาว
ประเสรกฐอภีกเรพที่อง แตลเปกนการใชข้คทาใหข้เหมาะกอับหทูพวกยกว (เราตข้องระลถึกวลาทอัรงยอหรนและพระเยซทู
กกเนข้นยทราเรพที่องการกลอับใจใหมล พวกยกวไดข้ชพที่อวลามภีความเชพที่อในพระเจข้า แตลจกตใจของพวกเขากกหลาง
ไกลจากพระองคร) ดอังทภีที่กลลาวไปแลข้วในเนพรอหาสลวนแรกๆของหนอังสพอกกจการ คทาเหมพอนทภีที่ใชข้เรภียก
ความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดกกแฝงอยทูลในการใชข้คทาวลาการกลอับใจใหมล โดยเฉพาะสทาหรอับพวกผทูข้ฟอังทภีที่เปกน



ยกว แนลนอนทภีที่ความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดคพอ การหอันมาหาพระเจข้า จากนอัรนกกวางใจเชพที่อพระครกสตร ดทู 
กกจการ 20:21 และความเหกนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับขข้อนอัรน

กจ 26:21 เพราะเหตสนฟีนั้พวกยวิวจถึงจลับขข้าพระองคค์ทฟีรื่พระววิหาร และพยายามหาชต่องทฟีรื่
จะฆต่าขข้าพระองคค์เสฟีย คราวนภีร เปาโลสรรุปยลอแบบสอัรนๆเกภีที่ยวกอับสาเหตรุทภีที่เขาตกดครุก เพราะเรพที่องนภีร
พวกยกวจถึงไดข้จอับตอัวเขาและหาทางฆลาเขา นอัที่นคพอ เพราะการเทศนาเรพที่องการกลอับใจใหมลมาหา
พระเจข้าและความเชพที่อในพระครกสตร

กจ 26:22-23 เปล็นเพราะพระเจข้าไดข้ทรงโปรดชต่วยขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จถึงมฟีชฟีววิตอยซต่
จนถถึงทสกวลันนฟีนั้และเปล็นพยานไดข้ตต่อหนข้าผซข้นข้อยผซข้ใหญต่ ขข้าพระองคค์ไมต่พซดเรสืรื่องอสืรื่นนอกจากเรสืรื่องซถึรื่ง
บรรดาศาสดาพยากรณค์กลับโมเสสไดข้กลต่าวไวข้วต่าจะมฟีขถึนั้น 23 คสือวต่าพระครวิสตค์จะตข้องทนทสกขค์
ทรมาน และพระองคค์จะทรงแสดงความสวต่างแกต่ชนอวิสราเอลและแกต่คนตต่างชาตวิ โดยทฟีรื่ทรงเปล็นผซข้
แรกซถึรื่งคสืนพระชนมค์"

เปาโลประกาศตลอไปวลาจนถถึงวอันนอัรนเขากกไดข้มภีชภีวกตอยทูลตลอไปเพราะความชลวยเหลพอของ
พระเจข้าเพพที่อทภีที่จะเปกนพยานแกลทอัรง “ผทูข้ใหญลผทูข้นข้อย” (นอัที่นคพอ คนสามอัญธรรมดาและคนเหลลานอัรนทภีที่มภี
ตทาแหนลงสทูงๆ นอัที่นคพอ บรรดาคนทภีที่ฟอังเขาในวอันนอัรน) เขากลลาวอภีกวลาขข้อความทภีที่เขาประกาศมภีพพรน
ฐานอยทูลบนพระคอัมภภีรร  (“บรรดาศาสดาพยากรณรและโมเสส”) วลา “พระครกสตรจะตข้องทนทรุกขร
ทรมาน และพระองครจะทรงแสดงความสวลางแกลชนอกสราเอลและแกลคนตลางชาตก โดยทภีที่ทรงเปกนผทูข้
แรกซถึที่งคพนพระชนมร” เปาโลกลลาวถถึงปรกศนาในสายตาของรอับบภีหลายคน คพอ เรพที่องพระเมสสกยาหร
ผทูข้ทรงทนทรุกขร (อกสยาหร 53) และทภีที่วลาพระองครจะทรงฟพร นคพนพระชนมร (แมข้วลามภีการเปกนขถึรนจากตาย
ของคนอพที่นๆ เชลน ลาซารอัส ในยอหรน 11 เปกนตข้น แตลเขาเหลลานอัรนสรุดทข้ายกกตายอภีก การเปกนขถึรนจาก
ตายของพระเยซทูนอัรนดทารงอยทูลถาวร เปาโลอาจคกดถถึง อกสยาหร 9:1-2 เมพที่อเขากลลาววลาพระครกสตรจะ
ทรงประทานความสวลางแกลไมลเพภียงชนชาตกยกวเทลานอัรน แตลรวมถถึงคนตลางชาตกดข้วย

กจ 26:24 ครลันั้นเปาโลกทาลลังพซดแกข้คดฟีอยต่างนลันั้น เฟสทลัสจถึงรข้องเสฟียงดลังวต่า "เปาโลเออ๋ย 
เจข้าคลลัรื่งไปเสฟียแลข้ว เจข้าเรฟียนรซข้ววิชามากจถึงททาใหข้เจข้าคลลัรื่งไป" เฟสทอัสฟอังมาพอแลข้ว เขาขอัดจอังหวะ
เปาโลและพทูดเสภียงดอังวลา “เปาโลเออ๋ย เจข้าคลอั ที่งไปเสภียแลข้ว เจข้าเรภียนรทูข้วกชามากจถึงททาใหข้เจข้าคลอั ที่งไป” นภีที่
เทลากอับเฟสทอัสบอกเปาโลวลา ‘เจข้าเพภีรยนไปแลข้ว’ วลภีทภีที่วลา คลลัรื่งไปเสฟียแลข้ว (ไมนอไม) มภีความหมาย



ตรงตอัววลา ‘มภีอาการวกกลจรกต’ คทาทภีที่แปลวลา คลลัรื่ง กกคพอ มาเนภีย จรกงๆ หากใชข้ภาษาพทูด เฟสทอัสกกกลลาว
แกลเปาโลวลา ‘เจข้าบข้าไปแลข้ว การศถึกษาของเจข้าไดข้ททาใหข้เจข้าเสภียสตกไปแลข้ว’

กจ 26:25-26 แตต่เปาโลกลต่าววต่า "ทต่านเฟสทลัสเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ไมต่คลลัรื่งเลย แตต่วต่าไดข้พซด
คทาแหต่งความจรวิงและคทาทฟีรื่ปกตวิชนจะพซด 26 ดข้วยวต่าทต่านกษลัตรวิยค์ทรงทราบขข้อความเหลต่านฟีนั้ดฟีแลข้ว 
ขข้าพระองคค์จถึงกลข้ากลต่าวตต่อพระพลักตรค์ของพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์เชสืรื่อแนต่วต่า ไมต่มฟีสลักอยต่าง
หนถึรื่งในบรรดาเหตสการณค์เหลต่านลันั้นทฟีรื่ไดข้พข้นพระเนตรของพระองคค์ เพราะการเหลต่านลันั้นมวิไดข้กระททา
กลันในทฟีรื่ลลับลฟีนั้

เปาโลตอบกลอับทอันทภีวลาเขาไมลไดข้คลอันึ่งเลย โดยพทูดกอับเฟสทอัสอยลางใหข้เกภียรตก ออันทภีที่จรกงแลข้ว
เขากกพทูดความจรกงและเปกนคทาทภีที่ปกตกชนจะพทูด คทาทภีที่แปลวลา ปกตวิ (โซฟรอซทูเน) มภีความหมายวลา 
‘การมภีใจทภีที่ปกตกและจดจลอ’ มอันเปกนสกที่งทภีที่ตรงขข้ามกอับ ‘ความบข้าคลอั ที่ง’

เปาโลหอันความสนใจกลอับมาทภีที่อากรกปปาโดยกลลาววลากษอัตรกยรทราบดภีทรุกอยลางเกภีที่ยวกอับสกที่งทภีที่
เขาไดข้พทูดเกภีที่ยวกอับพระครกสตร เขาปกดทข้ายโดยเตพอนความจทาผทูข้ฟอังวลาขข้อความทอัรงหมดเกภีที่ยวกอับพระ
ครกสตร นอัที่นคพอ พระชนมรชภีพ การสกรนพระชนมร และการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร “มกไดข้กระททา
กอันในทภีที่ลอับลภีร”

กจ 26:27 คราวนภีร เปาโลพยายามตข้อนอากรกปปาใหข้จนมรุม เขาพยายามวางรากฐาน
แหลงความเชพที่อโดยถามคทาถามทภีที่ไมลตข้องการคทาตอบ ขข้าแตต่กษลัตรวิยค์อากรวิปปา พระองคค์เชสืรื่อพวก
ศาสดาพยากรณค์หรสือไมต่พระเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ทราบวต่าพระองคค์เชสืรื่อ" ถถึงแมข้วลาอากรกปปาเปกนยกว
คนหนถึที่งทภีที่ไมลไดข้เครลงครอัด ใชข้ชภีวกตในความบาป แตลเปาโลกกมอั ที่นใจวลาอากรกปปาเชพที่อพระคอัมภภีรรเดกม
ตามทภีที่เขาบอก เทลาทภีที่เปกนไปไดข้ กลยรุทธรของเปาโลกกคพอ การโนข้มนข้าวใหข้อากรกปปายอมรอับความ
เชพที่อของตนในพระคอัมภภีรร และจากนอัรนกกตลอไปยอังความเชพที่อในพระครกสตร

กจ 26:28 แตลอากรกปปากกขอัดจอังหวะและพทูดวลา "เราเกสือบจะเปล็นครวิสเตฟียนโดยคทา
ชลักชวนของเจข้า" คทาแปลของคทาพทูดนภีร เปกนขข้อถกเถภียงกอันมานาน กลลาวใหข้เจาะจงกกคพอ คทาทภีที่แปลวลา 
เกสือบ คพอจรุดสนใจของการถกเถภียง คทาวลา เกสือบแปลมาจากสองคทา คพอ เอป็น (ซถึที่งมภีความหมายวลา 
‘ใน’) และ ออลกิกอส (ซถึที่งมภีความหมายวลา ‘ปรกมาณเลกกนข้อย’ หรพอ ‘นกดหนลอย’) อาจแปลแบบตรง
ตอัวไดข้วลา ‘เจข้าไดข้โนข้มนข้าวเราใหข้เปกนครกสเตภียนเลกกนข้อยแลข้ว’ หรพอ ‘เจข้าททาใหข้เราเชพที่อหนลอยๆแลข้ว’ 
เราไมลทราบนทราเสภียงของเขาตอนทภีที่เขาพทูด มอันอาจมภีความหมายวลา เกพอบททาใหข้เขาเชพที่อแลข้ว ในทาง



กลอับกอัน คทาพทูดนภีรอาจถทูกกลลาวในททานองเยข้ยหยอันกกไดข้วลา ‘เจข้าตข้องพยายามมากกวลานภีรถถึงจะททาใหข้เรา
เชพที่อ’ เพราะเราทราบถถึงวกถภีชภีวกตออันเสเพลของอากรกปปา ความหมายแบบหลอังจถึงนลาจะใชลมากกวลา 
คนเหลลานอัรนทภีที่ใชข้ชภีวกตในการททาผกดศภีลธรรมทางเพศอยลางเปกดเผยมอักมภีใจสทานถึกผกดชอบทภีที่ตายดข้าน
และมภีใจทภีที่แขกงกระดข้างตลอพระเจข้า

กจ 26:29 เปาโลจถึงทซลวต่า "จทาเพาะพระพลักตรค์พระเจข้า ขข้าพระองคค์มฟีความปรารถนา
ยวิรื่งนลักทฟีรื่จะใหข้เปล็นเหมสือนอยต่างขข้าพระองคค์ มวิใชต่พระองคค์องคค์เดฟียว แตต่คนทลันั้งปวงทฟีรื่ฟลังขข้าพระองคค์
วลันนฟีนั้ดข้วย เวข้นเสฟียแตต่เครสืรื่องจทาจองนฟีนั้" ในการตอบกลอับไปอาจพรข้อมดข้วยการผกดหวอัง เปาโลกก
กลลาววลาเขาปรารถนาใหข้ทรุกคนทภีที่ไดข้ฟอังเขาในวอันนอัรนเปกนเหมพอนกอับทภีที่เขาเปกน นอัที่นคพอ ไดข้รอับความ
รอดและรทูข้จอักองครพระผทูข้เปกนเจข้า ยกเวข้นการตข้องมาถทูกจองจทาแบบเขา หนอังสพอกกจการจนถถึงตอนนภีร
และหลอังจากนอัรนกกสพที่อวลาเครพที่องจองจทาของเปาโลนอัรนเปกนเชกงสอัญลอักษณรและไมลใชลเครพที่องจองจทา
จรกงๆ เขาถทูกกอักบรกเวณใหข้อยทูลแตลในบข้านและไมลมภีเสรภีภาพทภีที่จะไปไหนมาไหนไดข้ตามใจชอบ การ
ถทูกกอักบรกเวณของเขากกคพอ เครพที่องจองจทาของเขา

กจ 26:30-32 และเมสืรื่อเปาโลกลต่าวสวิรื่งเหลต่านฟีนั้แลข้ว กษลัตรวิยค์กลับผซข้วต่าราชการเมสืองและ
พระนางเบอรค์นวิส และคนทลันั้งปวงทฟีรื่นลัรื่งอยซต่ดข้วยกลันจถึงลสกขถึนั้น 31 ครลันั้นออกไปแลข้วจถึงพากลันพซดวต่า 
"คนนฟีนั้มวิไดข้ททาสวิรื่งใดทฟีรื่สมควรจะถซกลงโทษถถึงตายหรสือจทาจองไวข้" 32 ฝต่ายอากรวิปปาจถึงตรลัสกลับเฟส
ทลัสวต่า "ถข้าคนนฟีนั้มวิไดข้อสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์แลข้วจะปลต่อยเขากล็ไดข้"

นกทรรศการจบลงแลข้ว พวกคนใหญลคนโตไดข้ยกนนอักเทศนรครกสเตภียนยกวคนนภีรแลข้ว ความ
อยากรทูข้อยากเหกนของพวกเขาไดข้รอับการตอบสนองแลข้ว พวกเขาลรุกขถึรนและปรถึกษาหารพอกอันในหมทูล
พวกเขา พวกเขาออกความเหกนแบบเปกนคนดภีวลาเปาโลไมลไดข้ททาอะไรสมควรถถึงตาย และไมลควร
มาถทูกครุมตอัวไวข้ดข้วยซทรา ความหนข้าซพที่อใจคดของเรพที่องนภีรทอัรงหมดกกคพอวลาทอัรงเฟสทอัสและอากรกปปาตลาง
กกมภีสกทธกอทานาจหรพออกทธกพลทภีที่จะปลลอยเปาโลเปกนอกสระไดข้ แตลทอัรงคทูลไมลมภีความสรุจรกตใจพอทภีที่จะททา
เชลนนอัรน อากรกปปาปกดการประชรุมดข้วยความเหกนแบบแสรข้งททาเปกนดภีว ลาเปาโลคงไดข้รอับการปลลอยตอัว
ไปแลข้วหากเขามกไดข้อรุทธรณรถถึงซภีซารร เฟสทอัสหรพอไมลกกอากรกปปาสามารถททาใหข้ขข้อหาออันเหลว
ไหลไรข้สาระทภีที่คนเหลลานอัรนฟข้องเปาโลตกไปไดข้ แตลทอัรงคทูลกกไมลททา

*****



ภนำพรวมของกกิจกนำร 27: ตรงนภีนื้ลทูกานสาเสนอการเดกินทางโดยเรสือของเปาโลไปยอังกรคุงโรม 
ถนงแมท้วล่าเหตคุเรสือลล่มขอัดขวางมกิใหท้เขาไปถนงทภีนึ่นอันึ่นในบทนภีนื้กป็ตาม บอันทนกของลทูกาใหท้รายละเอภียดตาม
ประวอัตกิศาสตรร์ออันยอดเยภีนึ่ยมเกภีนึ่ยวกอับการเดกินทางทางทะเลในสมอัยนอันื้น ประสบการณร์ของคนทภีนึ่เดกิน
ทางโดยเรสือยอังคงเหมสือนเดกิมจนถนงทคุกวอันนภีนื้

กจ 27:1-3 ครลันั้นตลันั้งใจวต่าพวกเราจะตข้องแลต่นเรสือไปยลังประเทศอวิตาลฟี เขาจถึงมอบเปาโล
กลับนลักโทษอสืรื่นบางคนไวข้กลับนายรข้อยคนหนถึรื่งชสืรื่อยซเลฟียส เปล็นนายทหารในกองของออกลัสตลัส 2 เรา
ทลันั้งหลายจถึงลงเรสือลทาหนถึรื่งมาจากเมสืองอลัดรามวิททวิยสม ซถึรื่งจะออกไปยลังตทาบลทฟีรื่อยซต่ตามฝลัรื่งแควข้น
เอเชฟีย เรสือกล็ออกทะเล มฟีคนหนถึรื่งอยซต่กลับเราชสืรื่ออารวิสทารคลัส ชาวมาซวิโดเนฟียซถึรื่งมาจากเมสือง              
เธสะโลนวิกา 3 วลันรสต่งขถึนั้นเราไดข้แวะทฟีรื่เมสืองไซดอน ฝต่ายย ซเลฟียสมฟีใจเมตตาปรานฟีแกต่เปาโล ยอมใหข้
เปาโลไปหามวิตรสหายทลันั้งหลายเพสืรื่อจะไดข้บรรเทาใจ

ในทภีที่สรุดเปาโลกกถทูกสลงตอัวไปยอังกรรุงโรม เขากอับนอักโทษคนอพที่นๆถทูกมอบหมายใหข้อยทู ลภายใตข้
การดทูแลของนายรข้อยคนหนถึที่งนามวลายทูเลภียส ผทูข้เปกนนายทหารในกองของออกอัสตอัส การเดกนทาง
ตามปกตกไปยอังกรรุงโรมกกคพอ การแลลนเรพอไปยอังเมพองอเลกกซานเดรภีย จากนอัรนกกตลอไปยอังกรรุงโรมโดย
ใชข้เรพอเดกนสมรุทร อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลาตอนนอัรนไมลมภีเรพอแบบนอัรนวลางพรข้อมใชข้งาน นายรข้อยผทูข้
นภีร จถึงใหข้เปาโลโดยสารเรพอแลลนเลภียบชายฝอัที่งพรข้อมกอับเพพที่อนรลวมงานเกลาแกลของเขานามวลา อารกิส
ทารคอัสจากครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกา (ลทูกากกเดกนทางรลวมไปกอับคณะนภีรดข้วยดอังทภีที่ระบรุไวข้ในคทา
สรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึที่งพวกเรา) พวกเขาเรกที่มตข้นโดยการเดกนทางสอัรนๆเลาะไปตามชายฝอัที่งและไปขถึรน
ฝอัที่งทภีที่เมพองไซดอน ทภีที่นอั ที่นนายรข้อยผทูข้นภีรมภีใจเมตตาอนรุญาตใหข้เปาโลขถึรนฝอัที่งไปรอับการบรรเทาใจจาก
มกตรสหายหลายคนซถึที่งไมลระบรุชพที่อ

กจ 27:4-6 ครลันั้นเรสือออกจากทฟีรื่นลัรื่นแลข้ว จถึงแลต่นไปทางดข้านปลอดลมของเกาะไซปรลัส
เพราะทวนลม 5 เมสืรื่อแลต่นขข้ามทะเลทฟีรื่อยซต่ตรงแควข้นซฟีลฟีเซฟียกลับแควข้นปลัมฟฟีเลฟีย กล็มาถถึงเมสืองมวิราทฟีรื่
อยซต่ในแควข้นลฟีเซฟีย 6 ทฟีรื่เมสืองนลันั้นนายรข้อยไดข้พบเรสือลทาหนถึรื่งมาจากเมสืองอเลล็กซานเดรฟียจะไปยลัง
ประเทศอวิตาลฟี ทต่านจถึงใหข้พวกเราลงเรสือลทานลันั้น

มอันเปกนฤดทูใบไมข้รลวง ทกศทางลมนอัรนไดข้เปลภีที่ยนทกศไปยอังทกศตะวอันตกเฉภียงเหนพอแลข้วซถึที่ง
สวนทางกอับการเดกนเรพอทภีที่มภีประสกทธกภาพและทกศทางทภีที่พวกเขาก ทาลอังมรุลงไป กระนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลา
พวกเขาคลอยๆสวนทางลมไปเรพที่อยๆเลภียบชายฝอัที่งของทวภีปเอเชภียนข้อยในปอัจจรุบอัน (ประเทศตรุรกภี) ทภีที่



ไมรลา ซถึที่งเปกนเมพองหนถึที่งบนชายฝอัที่งของแควข้นลภีเซภีย (ประเทศตรุรกภีตอนใตข้ในปอัจจรุบอัน) พวกเขากกพบ
กอับเรพอเดกนสมรุทรขนขข้าวลทาใหญลทภีที่มภีจรุดหมายปลายทางคพอ ประเทศอกตาลภี นายรข้อยจถึงเปลภีที่ยนเรพอทภีที่
นอัที่นและใหข้เปาโลและคณะขถึรนเรพอพาณกชยรลทาใหญลกวลานอัรน

กจ 27:7-8 เราแลต่นไปชข้าๆหลายวลันและไดข้มาถถึงเมสืองคนฟีดลัสโดยยาก เมสืรื่อแลต่นทวนลม
ตต่อไปไมต่ไหว เราจถึงแลต่นไปทางดข้านปลอดลมของเกาะครฟีตตรงเมสืองสลัลโมเน 8 เมสืรื่อเรสือแลต่นเลฟียบ
ฝลัรื่งเกาะนลันั้นอยต่างยากเยล็น เราจถึงมายลังตทาบลหนถึรื่งชสืรื่อวต่า ทต่างาม เมสืองลาเซฟียอยซต่ใกลข้ทฟีรื่นลัรื่น

สายลมไมลเขข้าขข้างพวกเขาและเรพอลทานอัรนกกแลลนไปอยลางยากเยกน “หลายวอัน” เพพที่อคงเสข้นทาง
ไวข้ ในทภีที่สรุดมอันกกแลลน “ไปทางดข้านปลอดลมของเกาะครภีต” นอั ที่นคพอ แลลนไปทางใตข้ของเกาะครภีต
และทอดสมอทภีที่สถานทภีที่หนถึที่งซถึที่งเรภียกวลา “ทลางาม”

กจ 27:9-10 ครลันั้นเสฟียเวลาไปมากแลข้วและการทฟีรื่จะเดวินเรสือกล็มฟีอลันตราย เพราะเทศกาล
อดอาหารผต่านไปแลข้ว เปาโลจถึงเตสือนสตวิเขาทลันั้งหลาย 10 วต่า "ทต่านทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าซถึรื่งเรา
จะแลต่นไปคราวนฟีนั้จะมฟีอลันตรายและเสฟียหายมาก มวิใชต่แตต่ของบรรทสกกลับเรสือกทาปลัรื่นเทต่านลันั้นแตต่ชฟีววิต
ของเราทลันั้งหลายดข้วย"

พวกเขาใชข้เวลามากกวลาเดกมเพพที่อรอใหข้ทกศทางลมเปลภีที่ยน เทศกาลอดอาหารทภีที่วลานภีรนลาจะ
หมายถถึงวอันททาการลบมลทกนซถึที่งปกตกแลข้วตรงกอับชลวงตข้นเดพอนตรุลาคม สมอัยนอัรนถพอวลาเปกนเรพที่อง
ออันตรายทภีที่จะแลลนเรพอไปบนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนตอัรงแตลเดพอนตรุลาคมไปจนถถึงกลางเดพอนมภีนาคม 
ดข้วยความกลข้าหาญอยลางนลาทถึที่ง เปาโลไดข้แนะนทาพวกผทูข้นทาของเรพอใหข้แวะพอัก ณ ทภีทๆี่ พวกเขาอยทู ล
ขณะนอัรน โดยกลลาวลลวงหนข้าถถึงออันตรายและความเสภียหายทภีที่จะเกกดขถึรนหากพวกเขาฝพนไปตลอ

กจ 27:11-13 แตต่นายรข้อยเชสืรื่อกลัปตลันและเจข้าของกทาปลัรื่นมากกวต่าเชสืรื่อคทาทฟีรื่เปาโลกลต่าวนลันั้น 
12 และเพราะวต่าทต่างามนลันั้นไมต่เหมาะพอทฟีรื่จะจอดในฤดซหนาว คนสต่วนมากจถึงตกลงใหข้ออกทะเล
ไปจากทฟีรื่นลัรื่น เพสืรื่อถข้าเปล็นไดข้จะไดข้ไปใหข้ถถึงเมสืองฟฟีนวิกสค์ แลข้วจะจอดอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นตลอดฤดซหนาว เมสืองฟฟี
นวิกสค์นลันั้นเปล็นทต่าเรสือแหต่งเกาะครฟีต หลันหนข้าไปทางทวิศตะวลันออกเฉฟียงเหนสือกลับเฉฟียงใตข้ 13 เมสืรื่อลม
ทวิศใตข้พลัดมาเบาๆ เขากล็ควิดวต่าสมความปรารถนาแลข้ว จถึงถอนสมอแลต่นเลฟียบฝลัรื่งไปตามเกาะครฟีต

อยลางไรกกตาม กอัปตอันเรพอและเจข้าของเรพอ (ซถึที่งเหกนไดข้ชอัดวลาอยทูลบนเรพอดข้วย) ชอักจทูงใหข้นาย
รข้อยแลลนเรพอตลอโดยหวอังวลาจะไปถถึงเมพองฟภีนกกสร ซถึที่งเปกนทลาเรพอทภีที่ดภีกวลาโดยไปทางทกศตะวอันตกตลอ



ไปอภีกบนชายฝอัที่งดข้านใตข้ของเกาะครภีต ทกศทางลมทภีที่เขข้าขข้างพวกเขาพอัดมาจากทกศใตข้และพวกเขา “กก
คกดวลาสมความปรารถนาแลข้ว จถึงถอนสมอแลลนเลภียบฝอัที่งไปตามเกาะครภีต”

กจ 27:14-20 แตต่แลต่นไปไมต่ชข้าเรสือกทาปลัรื่นกล็ถซกลมพายสกลข้าทฟีรื่เขาเรฟียกวต่า ยสระกวิโล 15 ครลันั้น
เรสือกทาปลัรื่นถซกพายสและตข้านลมไมต่ไหว เราจถึงปลต่อยไปตามลม 16 เมสืรื่อแลต่นไปทางดข้านปลอดลมของ
เกาะเลล็กๆแหต่งหนถึรื่งชสืรื่อวต่าคลาวดา เราจถึงยกเรสือเลล็กขถึนั้นผซกไวข้ไดข้แตต่มฟีความลทาบากมาก 17 เมสืรื่อยกเรสือ
ขถึนั้นแลข้ว เรากล็เอาเชสือกผซกโอบรอบเรสือกทาปลัรื่นไวข้ และเพราะกลลัววต่าจะเกยสลันดอนทราย จถึงลดใบลง
แลข้วกล็ปลต่อยใหข้ไปตามกระแสลม 18 ครลันั้นรสต่งขถึนั้นเรากล็ขนของบรรท สกทวินั้งเสฟีย เพราะถซกพายสใหญต่ 19
พอถถึงวลันทฟีรื่สามเรากล็ทวินั้งเครสืรื่องใชข้ในเรสือกทาปลัรื่นออกเสฟียดข้วยมสือของเราเอง 20 และเมสืรื่อไมต่เหล็นดวง
อาทวิตยค์หรสือดวงดาวตลันั้งหลายวลันแลข้ว และยลังถซกพายสใหญต่อยซต่ ความหวลังทฟีรื่เราทลันั้งหลายจะรอดนลันั้นกล็
ลข้มละลายไป

อยลางไรกกตาม หลอังจากนอัรนไมลนาน “เรพอก ทาปอัที่นกกถทูกลมพายรุกลข้าทภีที่เขาเรภียกวลา ยรุระกกโล” ลมยรุ
ระกกโลนภีร เปกนลมตะวอันออกเฉภียงเหนพอทภีที่พอัดแรงมาก เรพอทภีที่แลลนอยทูลในตอนนอัรนจถึงถทูกลมพายรุกลข้านภีร
พอัดออกนอกเสข้นทางทอันทภี พวกเขาแลลนไปทางดข้านปลอดลมของเกาะเลกกๆแหลงหนถึที่งและเอา
เชพอกผทูกโอบรอบเรพอไวข้เพพที่อททาใหข้มอันแขกงแรง ดข้วยกลอัววลาเรพอจะถทูกลมพอัดไปเกยสอันดอนทราย 
พวกเขาจถึงปลลอยใหข้ลมพายรุนภีรพอัดพาพวกเขาตลอไป สถานการณรเรกที่มสกรนหวอังแลข้ว ในวอันทภีที่สามนอับ
ตอัรงแตลแลลนเรพอออกจาก “ทลางาม” เปกนตข้นมา พวกเขากกเรกที่มทกรงขข้าวของเครพที่องใชข้ทภีที่ไมลจทาเปกนออก
จากเรพอเพพที่อททาใหข้เรพอเบาขถึรน หลอังจากผลานไป “หลายวอัน” ทภีที่พวกเขามองไมลเหกนดวงอาทกตยรหรพอ
ดวงดาวทอัรงหลาย แถมยอังก ทาหนดไมลไดข้วลาจะแลลนเรพอตลอไดข้เมพที่อไร พายรุใหญลทภีที่ยอังถาโถมใสลพวกเขา
ตลอไปกกททาใหข้ความหวอังทภีที่พวกเขาจะรอดปลอดภอัยนอัรนมลายหายไป

กจ 27:21-26 ครลันั้นเขาไดข้อดอาหารมานานแลข้ว เปาโลจถึงยสืนอยซต่ในหมซต่เขากลต่าววต่า "ทต่าน
ทลันั้งหลาย ทต่านควรไดข้ฟลังขข้าพเจข้าและไมต่ควรออกจากเกาะครฟีตเลย จะไดข้พข้นจากอลันตรายนฟีนั้และไมต่
เสฟียสวิรื่งของ 22 บลัดนฟีนั้ขข้าพเจข้าขอเตสือนทต่านทลันั้งหลายใหข้ททาใจดฟีๆไวข้ ดข้วยวต่าในพวกทต่านจะไมต่มฟีผซข้ใด
เสฟียชฟีววิต จะเสฟียกล็แตต่เรสือเทต่านลันั้น 23 เพราะวต่า เมสืรื่อคสืนนฟีนั้เองทซตสวรรคค์ของพระเจข้าผซข้เปล็นเจข้าของ
ขข้าพเจข้า ซถึรื่งขข้าพเจข้าไดข้ปรนนวิบลัตวินลันั้นไดข้มายสืนอยซต่ใกลข้ขข้าพเจข้า 24 ทซตนลันั้นกลต่าววต่า `เปาโลเออ๋ย อยต่า
กลลัวเลย ทต่านจะตข้องเขข้าเฝข้าซฟีซารค์ สต่วนคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในเรสือกลับทต่านนลันั้น ดซเถวิด พระเจข้าจะทรง
โปรดใหข้รอดตายเพราะเหล็นแกต่ทต่าน' 25 เพราะฉะนลันั้น ทต่านทลันั้งหลายจงททาใจดฟีๆไวข้ เพราะขข้าพเจข้า



เชสืรื่อพระเจข้าวต่า การณค์จะเปล็นไปเหมสือนอยต่างทฟีรื่พระองคค์ไดข้ทรงกลต่าวแกต่ขข้าพเจข้านลันั้น 26 แตต่วต่าเราจะ
ตข้องเกยเกาะแหต่งหนถึรื่ง"

ดอังนอัรน เปาโลจถึงลรุกขถึรนยพนตลอหนข้าคนทอัรงหลายทภีที่อยทูลในเรพอและกลลาวขข้อความทภีที่ใหข้ความ
หวอังและกทาลอังใจแกลพวกเขา เขากลลาววลาททูตสวรรครตนหนถึที่งของพระเจข้าไดข้ปรากฏแกลเขาในคพนนอัรน
นลาสนใจตรงทภีที่วลาเปาโลพทูดถถึงตอัวเองในสลวนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับพระเจข้าวลาทรงเปกน “ผทูข้เปกนเจข้าของ
ขข้าพเจข้า ซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้ปรนนกบอัตกนอัรน” เหกนไดข้ชอัดวลาเขารอักษาคทาพยานของตนตลอหนข้าคนทอัรงหลายทภีที่
อลอนลข้าบนเรพอลทานอัรน เขาแจข้งใหข้คนเหลลานอัรนทราบวลาจะไมลมภีผทูข้ใดเสภียชภีวกต ถถึงแมข้วลาเรพอลทานภีร จะไมล
รอดกกตาม พระเจข้าทรงเปกดเผยแกลเขาวลาเขาจะไดข้ไปยพนอยทูลตลอหนข้าซภีซารรจรกงๆ และทรุกคนทภีที่
โดยสารเรพอลทานภีร จะไดข้รอับการไวข้ชภีวกต ในคทาพยานทภีที่เรภียบงลายแตลทรงพลอัง เปาโลประกาศวลาเขา
 “เชพที่อพระเจข้าวลา การณรจะเปกนไปเหมพอนอยลางทภีที่พระองครไดข้ทรงกลลาวแกลขข้าพเจข้านอัรน” พระสอัญญา
ขข้อนอัรนยอังมภีอยทูลเหมพอนเดกมจรกงๆ เราเชพที่อใจไดข้ในสกที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้แลข้ว มอันจะเปกนไปตามทภีที่
พระองครไดข้ตรอัสไวข้แลข้วเสมอ เปาโลปกดทข้ายคทากลลาวของตนโดยหมายเหตรุวลาพวกเขาจะไปเกย
เกาะแหลงหนถึที่ง ตลอมาพวกเขาจะไดข้รทูข้วลาเกาะนอัรนคพอ เกาะมอลตา

กจ 27:27-30 จนถถึงคสืนทฟีรื่สวิบสฟีรื่แลข้ว เรากล็ยลังถซกซลัดไปซลัดมาอยซต่ในทะเลอาเดรฟีย ประมาณ
เทฟีรื่ยงคสืนพวกกะลาสฟีกล็สทาคลัญวต่ามาใกลข้แผต่นดวินแลข้ว 28 ครลันั้นหยลัรื่งนทนั้าดซกล็วลัดไดข้ลถึกสฟีรื่สวิบเมตร เมสืรื่อไป
อฟีกหนต่อยหนถึรื่งกล็หยลัรื่งนทนั้าวลัดอฟีกไดข้สามสวิบเมตร 29 เขากล็กลลัววต่าจะโดนฝลัรื่งทฟีรื่มฟีหวิน จถึงทอดสมอทข้ายสฟีรื่
ตลัว แลข้วตลันั้งหนข้าคอยเวลารสต่งเชข้า 30 เมสืรื่อพวกกะลาสฟีหาชต่องจะหนฟีจากกทาปลัรื่นและไดข้หยต่อนเรสือเลล็ก
ลงทฟีรื่ทะเลแลข้วททาทฟีวต่าจะทอดสมอจากหลัวเรสือ

ในวอันทภีที่สกบสภีที่ของความยากลทาบากของพวกเขา ขณะทภีที่พวกเขาถทูกลมพอัดพาไปในทะเลเปกด
อาเดรภีย ซถึที่งเปกนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนใตข้ประเทศอกตาลภีและกรภีซ พวกกะลาสภีทภีที่อยทู ลบนเรพอกกรทูข้สถึกวลา
พวกเขากทาลอังเขข้าใกลข้แผลนดกนแลข้ว เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาอาจไดข้กลกที่นแผลนดกนใหญลหรพออาจไดข้ยกน
เสภียงคลพที่นกระทบฝอัที่งในตอนกลางคพนกกไดข้ พวกเขาหยอั ที่งนทร าดทูทอันทภีและพบวลาความลถึกนอัรนไดข้ลดจาก
สภีที่สกบเมตรลงเหลพอสามสกบเมตร พวกเขาก ทาลอังถทูกลมพอัดเขข้าหาฝอัที่งเพพที่อทภีที่จะเรพอถทูกคลพที่นซอัดจนแตก
บนโขดหกน พวกเขาจถึงทอดสมอทข้ายสภีที่ตอัว โดยหวอังวลาจะหยรุดการถทูกพอัดไปและรอจนรรุลงเชข้า ขณะ
เดภียวกอัน พวกกะลาสภีกกททาทภีเหมพอนจะทอดสมอจากหอัวเรพอ แผนการจรกงๆของพวกเขากกคพอ ทภีที่จะ
พายเรพอเลกกเขข้าหาฝอัที่งและทกรงเรพอกอับเหลลาผทูข้โดยสารของมอัน



กจ 27:31-32 เปาโลจถึงกลต่าวแกต่นายรข้อยและพวกทหารวต่า "ถข้าคนเหลต่านลันั้นไมต่คงอยซต่ใน
กทาปลัรื่น ทต่านทลันั้งหลายจะรอดตายไมต่ไดข้เลย" 32 พวกทหารจถึงตลัดเชสือกทฟีรื่ผซกเรสือเลล็กใหข้เรสือตกลงไป

เมพที่อดทูออกวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรน เปาโลจถึงเตพอนนายรข้อยผทูข้ซถึที่งสอัที่งพวกทหารใหข้ตอัดเชพอกเพพที่อ
ปลลอยเรพอเลกกใหข้ตกลงไปเพพที่อขอัดขวางมกใหข้พวกกะลาสภีสละเรพอ

กจ 27:33-34 เมสืรื่อจวนรสต่งเชข้าเปาโลจถึงววิงวอนคนทลันั้งปวงใหข้รลับประทานอาหารและกลต่าว
วต่า "วลันนฟีนั้เปล็นวลันทฟีรื่สวิบสฟีรื่ทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายตข้องคข้างอยซต่ในเรสือและอดอาหารมวิไดข้รลับประทานอะไรเลย 

34 ฉะนลันั้นขข้าพเจข้าขอววิงวอนทต่านทลันั้งหลายใหข้รลับประทานอาหารเสฟียบข้าง เพสืรื่อจะดทารงชฟีววิตอยซต่ไดข้ 
เพราะเสข้นผมของผซข้หนถึรื่งผซข้ใดในพวกทต่านจะไมต่เสฟียไปสลักเสข้นเดฟียว"

เปาโลจถึงหนรุนใจพวกลทูกเรพอและเหลลาผทูข้โดยสารใหข้รอับประทานอาหาร จรุดประสงครของ
การอดอาหารของพวกเขานอัรนไมลไดข้ระบรุไวข้ พวกเขาอาจหวอังทภีที่จะระงอับความกรกรวของเทพเจข้าบาง
ตนทภีที่พกโรธกกไดข้ พวกเขาอาจเมาคลพที่นเพราะพายรุจนไมลสนใจอาหารเลยกกไดข้ พวกเขาอาจคลอยๆรอับ
ประทานอาหารตลอดสกบสภีที่วอันกลอนหนข้านอัรน โดยรอับประทานเพภียงทภีละเลกกทภีละนข้อยขณะทภีที่พวก
เขาตลอสทูข้กอับการขถึงใบเรพอและพายรุ ไมลวลาในกรณภีใด เปาโลกกวกงวอนพวกเขาใหข้รอับประทานอาหาร
เพพที่อประโยชนรของตอัวเอง นภีที่เปกนอภีกครอัร งทภีที่เขาพยากรณรวลาจะไมลมภีใครเสภียแมข้แตลเสข้นผมสอักเสข้นหนถึที่ง
ของตอัวเอง

กจ 27:35-38 ครลันั้นกลต่าวอยต่างนลันั้นแลข้ว ทต่านจถึงหยวิบขนมปลังขอบพระเดชพระคสณพระเจข้า
ตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง เมสืรื่อหลักแลข้วกล็เรวิรื่มรลับประทาน 36 คนทลันั้งปวงกล็มฟีกทาลลังใจขถึนั้นจถึงรลับประทาน
อาหารดข้วย 37 เราทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่ในกทาปลัรื่นนลันั้นรวมสองรข้อยเจล็ดสวิบหกคน 38 เมสืรื่อรลับประทาน
อาหารอวิรื่มแลข้ว จถึงขนขข้าวสาลฟีในกทาปลัรื่นทวินั้งเสฟียในทะเลเพสืรื่อใหข้กทาปลัรื่นเบาขถึนั้น

เปาโลจถึงขอบพระครุณพระเจข้าและหอักขนมปอังเปกนเชกงสอัญลอักษณรตลอหนข้าคนทอัรงปวงทภีที่อยทูล
บนเรพอ ดข้วยเหตรุนภีร  พวกคนทภีที่อยทูลบนเรพอจถึงมภีก ทาลอังใจขถึรนและพวกเขาทรุกคนกกรอับประทานอาหารบข้าง
ลทูกาหมายเหตรุไวข้วลามภีคนอยทูลบนเรพอทอัรงหมด 276 คน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาอยทูลบนเรพอลทาหนถึที่งซถึที่งตข้อง
เจอกอับอะไรบางอยลาง พวกเขาจถึงเรกที่มทกรงสอัมภาระทภีที่เปกนขข้าวสาลภีลงในทะเลเพพที่อททาใหข้เรพอเบาขถึรน
และเตรภียมพรข้อมสทาหรอับการเกยฝอัที่ง ขข้าวสาลภีซถึที่งอยทูลใตข้ทข้องเรพอนลาจะถทูกบรรจรุในกระสอบซถึที่งถทูก
โยนลงทะเลทภีละกระสอบ



กจ 27:39-41 ครลันั้นสวต่างแลข้วเขากล็ไมต่รซข้วต่าเปล็นแผต่นดวินอะไร แตต่เขาเหล็นอต่าวแหต่งหนถึรื่งทฟีรื่มฟี
หาด จถึงตกลงกลันวต่า ถข้าเปล็นไดข้จะใหข้เรสือเขข้าเกยหาดนลันั้น 40 เขาจถึงตลัดสายสมอทวินั้งเสฟียในทะเล แลข้ว
กล็แกข้เชสือกทฟีรื่มลัดหางเสสือ และชลักใบหลัวเรสือขถึนั้นใหข้กวินลมแลต่นตรงเขข้าไปหาฝลัรื่ง 41 ครลันั้นมาถถึงตทาบล
หนถึรื่งทฟีรื่ทะเลสองขข้างบรรจบกลัน กทาปลัรื่นกล็เกยดวิน หลัวเรสือตวิดแนต่นออกไมต่ไดข้ แตต่ทข้ายเรสือนลันั้นกล็แตกออก
ดข้วยกทาลลังคลสืรื่น

เมพที่อแสงยามเชข้าเรกที่มปรากฏ พวกเขากกเหกนวลาตนกทาลอังตกอยทูลในสถานการณรอะไร แมข้วลา
พวกเขาไมลรทูข้วลาตอนนอัรนพวกเขาอยทูลทภีที่ไหน แตลพวกเขากกเหกน “อลาวแหลงหนถึที่งทภีที่มภีหาด” คทาทภีที่แปลวลา 
อต่าว (คอลพอส) มภีความหมายตรงตอัววลา อลาวๆหนถึที่งซถึที่งนลาจะมภีคลองเลกกๆไหลเขข้าไปในอลาวนอัรน 
ปอัจจรุบอัน อลาวนอัรนบนเกาะมอลตาถทูกเรภียกวลา St. Paul’s Bay (อลาวของเซนตรเปาโล) พวกเขาจถึง
เตรภียมการทภีที่จทาเปกนเพพที่อทภีที่จะใหข้เรพอเกยหาดในอลาวนอัรน อยลางไรกกตาม พายรุนอัรนกกททาใหข้พวกเขาเกย
หาดบนสอันทรายออันหนถึที่ง หอัวเรพอนอัรนปอักตกดแนลนออกไมลไดข้ อยลางไรกกตาม สลวนทข้ายของเรพอกกถทูก
คลพที่นซอัดเขข้าใสลจนททาใหข้เรพอเรกที่มแตกออก

กจ 27:42-44 พวกทหารควิดจะฆต่านลักโทษทลันั้งหลายเสฟีย กลลัววต่าจะมฟีผซข้ใดวต่ายนทนั้าหนฟีไปไดข้ 
43 แตต่นายรข้อยปรารถนาจะใหข้เปาโลรอดตาย จถึงหข้ามพวกทหารมวิใหข้ททาตามความควิดนลันั้น แลข้วสลัรื่ง
คนทลันั้งหลายทฟีรื่วต่ายนทนั้าเปล็นใหข้กระโดดนทนั้าวต่ายไปหาฝลัรื่งกต่อน 44 ฝต่ายคนทลันั้งหลายทฟีรื่เหลสือนลันั้นกล็เกาะ
กระดานไปบข้าง เกาะไมข้กทาปลัรื่นทฟีรื่หลักไปบข้าง ดลังนลันั้นเขาทลันั้งหลายกล็ถถึงฝลัรื่งรอดตายหมดทสกคน

พวกทหารซถึที่งหลวงชภีวกตตอัวเองจถึงคกดทภีที่จะฆลาพวกนอักโทษเสภีย (พวกทหารโรมอาจถทูก
ลงโทษถถึงขอัรนประหารชภีวกตหากนอักโทษทภีที่อยทู ลภายใตข้การดทูแลของพวกเขาหลบหนภีไปไดข้) กระนอัรน 
พระเจข้ากกทรงจอัดเตรภียมในการททาใหข้นายรข้อยมภีความกรรุณาตลอเปาโล และเพพที่อเหกนแกลเขา นายรข้อย
จถึงไมลยอมใหข้ประหารชภีวกตพวกนอักโทษ นายรข้อยจถึงสอัที่งใหข้คนทภีที่วลายนทราเปกนกระโดดลงจากเรพอและ
วลายนทราเขข้าหาหาดซถึที่งอยทูลไมลไกลออกไป พวกคนทภีที่เหลพอกกถทูกสอัที่งใหข้เกาะเศษซากเรพอทภีที่แตกออกและ
ลอยคอเขข้าหาฝอัที่ง “ดอังนอัรนเขาทอัรงหลายกกถถึงฝอัที่งรอดตายหมดทรุกคน”

*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 28: บทสคุดทท้ายของหนอังสสือกกิจการนสาเสนอการเดกินทางชล่วงสคุดทท้าย
ของเปาโลไปยอังกรคุงโรมพรท้อมกอับการผจญภอัยตล่างๆทภีนึ่ตามมา จากนอันื้น ลทูกากป็ทสาใหท้บอันทนกของเขา



สมบทูรณร์โดยบอันทนกสอันื้นๆเกภีนึ่ยวกอับการรอับใชท้ของเปาโลในกรคุงโรมขณะทภีนึ่เขารอคอยการไดท้แถลง
คดภีของตนตล่อหนท้าจอักรพรรดกิ

กจ 28:1-2 ครลันั้นรอดพข้นภลัยแลข้ว พวกเขาจถึงรซข้วต่าเกาะนลันั้นชสืรื่อมอลตา  2 ฝต่ายชาวปต่านลันั้นมฟี
ความกรสณาแกต่พวกเราเปล็นอลันมาก เขากต่อไฟรลับรองเราทสกคนเพราะฝนตกและหนาว

เกาะทภีที่เรพอทภีที่เปาโลโดยสารไปถทูกคลพที่นซอัดจนแตกนอัรนมภีชพที่อวลา มอลตา ปอัจจรุบอันมอันกกคพอเกาะ
เลกกๆเกาะหนถึที่งซถึที่งอยทูลระหวลางซกซกลภีและแอฟรกกาเหนพอ คทาทภีที่ลทูกาใชข้เรภียก “ชาวปลา” นอัรนเปกนสทานวน
หนถึที่งในสมอัยนอัรนทภีที่ใชข้เรภียกทรุกคนทภีที่ไมลไดข้พทูดภาษากรภีก แมข้วลาคทานภีร เคยมภีความหมายในเชกงลบ แตลมอัน
กกพอัฒนามาจนมภีความหมายแคลวลา คนตลางประเทศ เชพที่อกอันวลาชาวเกาะมอลตาแตลเดกมเปกนชาวฟภีนก
เซภียซถึที่งภาษาพพรนเมพองของพวกเขาคพอ ภาษาพกวนกค (แอฟรกกาเหนพอ) ไมลวลาในกรณภีใด พวกเขากกมภี
นทร าใจตลอคนเหลลานอัรนทภีที่ประสบภอัยเรพอแตกมาเกยหาดของพวกเขา เหกนไดข้ชอัดวลาตอนนอัรนเปกนชลวง
ฤดทูหนาว แมข้จะมภีความหลากหลายแบบเมดกเตอรรเรเนภียนกกตาม กระนอัรน ฝนทภีที่ยอังตกไมลหยรุดและลม
เหนพอกกททาใหข้คนทภีที่เปภียกปอนนอัรนหนาวจนแทบทนไมลไหว ดอังนอัรน ชาวเกาะมอลตาเหลลานภีร จถึงชลวย
เหลพอบรรดาผทูข้รอดชภีวกตโดยการกลอกองไฟเพพที่อใหข้พวกเขาไดข้ผกงตอัวใหข้อรุลน

กจ 28:3-6 เปาโลเกล็บกวิรื่งไมข้แหข้งมลัดหนถึรื่งมาใสต่ไฟ มฟีงซพวิษตลัวหนถึรื่งออกมาเพราะถซกความ
รข้อนกลัดมสือของเปาโลตวิดอยซต่ 4 เมสืรื่อพวกชาวปต่านลันั้นเหล็นงซตวิดหข้อยอยซต่ทฟีรื่มสือของเปาโล จถึงพซดกลันวต่า 
"คนนฟีนั้คงเปล็นฆาตกรแนต่นอน ถถึงแมข้วต่ารอดพข้นจากทะเลแลข้ว พระผซข้ทรงธรรมกล็ยลังไมต่ยอมใหข้รอด
ตายไปไดข้" 5 แตต่เปาโลไดข้สะบลัดมสือใหข้งซตกลงไปในไฟ และหาเปล็นอลันตรายประการใดไมต่ 6 ฝต่าย
เขาทลันั้งหลายคอยดซอยซต่ ควิดวต่าทต่านจะบวมขถึนั้นหรสือจะลข้มลงตายทลันทฟี แตต่ครลันั้นเขาคอยดซอยซต่ชข้านาน
มวิไดข้เหล็นทต่านเปล็นอะไร เขาจถึงกลลับถสือวต่าทต่านเปล็นพระ

ขณะทภีที่เปาโลชลวยเกกบกกที่งไมข้มาททาเปกนฟพน งทูพกิษตอัวหนถึที่งกกกอัดมพอของเขาตกดอยทูล พวกชาวเกาะ
นอัรนคกดทอันทภีวลาเปาโลจะตข้องเปกนอาชญากรคนหนถึที่งแนลๆ หรพอถถึงกอับเปกนฆาตกรเลยดข้วย และตอน
นภีรกรรมไดข้ตามทอันเขาแลข้ว เขารอดจากเหตรุเรพอลลมมาไดข้ แตลเขาไมลอาจหนภีพข้นการตอัดสกนของชะตา
กรรม อยลางไรกกตาม เปาโลแคลสะบอัดงทูใหข้ตกลงไปในกองไฟ กระนอัรนพวกชาวเกาะกกคาดวลาเขาจะ
บวมขถึรนเพราะพกษงทูและตาย อยลางไรกกตาม หลอังจากเฝข้าดทูเขามาสอักพอักและไมลเหกนวลามภีอะไรผกด
ปกตกเกกดขถึรน พวกเขากกเปลภีที่ยนความคกดทอันทภีและคกดวลาเขาเปกนเทพเจข้าองครหนถึที่ง (เราอาจหมายเหตรุ
ไวข้วลา ลทูกาไมลไดข้ระบรุวลางทูตอัวนอัรนมภีพกษ คทาวลา พกิษ ในขข้อ 4 ถทูกใสลเขข้ามาโดยพวกนอักแปล อยลางไร



กกตาม หลอักฐานแวดลข้อมกกสพที่อวลา งทูนอัรนมภีพกษจรกงๆ โดยสอังเกตจากปฏกกกรกยาของชาวเกาะ พวกเขาซถึที่ง
รทูข้จอักสอัตวรตลางๆบนเกาะของพวกเขาดภีจถึงเชพที่อวลา งทูนอัรนมภีพกษ)

กจ 28:7-9 เจข้าแหต่งเกาะนลันั้นชสืรื่อปซบลวิอลัส มฟีไรต่นาอยซต่ใกลข้ตทาบลนลันั้น ทต่านไดข้ตข้อนรลับเลฟีนั้ยงดซ
พวกเราไวข้อยต่างดฟีสามวลัน 8 ตต่อมาบวิดาของปซบลวิอลัสนลันั้นนอนปต่วยอยซต่ เปล็นไขข้และเปล็นบวิด เปาโลจถึง
เขข้าไปหาทต่านอธวิษฐานแลข้ววางมสือบนทต่านรลักษาใหข้หาย 9 ครลันั้นททาอยต่างนลันั้นแลข้ว คนอสืรื่นๆทฟีรื่เกาะนลันั้น
ซถึรื่งมฟีโรคตต่างๆกล็มาหา และเขากล็หายดข้วย

ลทูกาบอันทถึกวลาบนพพรนทภีที่สลวนนอัรนของเกาะมภี “เจข้า” คนหนถึที่งอาศอัยอยทู ลนามวลา ปทูบลกออัส ผทูข้ซถึที่งใหข้
ทภีที่พอักอาศอัยแกลเปาโลและลทูกาเปกนเวลาสามวอัน บกดาของเขาปลวยเปกนไขข้และเปกนบกด (วลภี “บกด” แปล
มาจากคทาวลา ดทูเซป็นเตะเรภีย  ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ dysentery ดอังทภีที่คทาๆนภีรสพที่อ (bloody flux)
มอันคพอ การทภีที่ของเหลวเปกนเลพอดไหลออกจากลทาไสข้และมอักเปกนออันตรายถถึงชภีวกต)

เปาโลจถึงใชข้ของประทานดข้านการรอักษาโรคซถึที่งพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงประทานใหข้โดย
วางมพอบนชายผทูข้นอัรนและรอักษาเขาใหข้หาย เชลนเดภียวกอับของประทานพกเศษอพที่นๆของพระวกญญาณ 
การรอักษาโรคเปกนหนถึที่งในของประทานชอั ที่วคราวตลางๆทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทรงประทานใหข้ใน
ขณะทภีที่พระคอัมภภีรรใหมลยอังไมลครบสมบทูรณรเพพที่อเปกนวกธภีในการรอับรองความเปกนของแทข้ของผทูข้นทาค
รกสตจอักรยรุคตข้น เมพที่อขลาวเรพที่องนภีรแพรลไปทอั ที่วเกาะ คนเจกบปลวยอพที่นๆกกถทูกพาตอัวมาหาเปาโลและเขากก
รอักษาคนเหลลานอัรนใหข้หายเชลนกอัน

กจ 28:10-12 เขาทลันั้งหลายจถึงใหข้เกฟียรตวิพวกเราหลายประการ เมสืรื่อเราจะแลต่นเรสือไปจากทฟีรื่
นลัรื่น เขาจถึงนทาสวิรื่งของทฟีรื่เราตข้องการมาใสต่เรสือ 11 ครลันั้นลต่วงไปสามเดสือน พวกเราจถึงลงในเรสือกทาปลัรื่น
ซถึรื่งมาจากเมสืองอเลล็กซานเดรฟียและคข้างอยซต่ทฟีรื่เกาะนลันั้นในฤดซหนาว กทาปลัรื่นลทานลันั้นมฟีรซปลซกแฝด ชสืรื่อแคส
เตอรค์และพอลลลักซค์ เปล็นเครสืรื่องหมาย 12 พวกเราแวะทฟีรื่เมสืองไซราควินั้วสค์จอดอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นสามวลัน

เหกนไดข้ชอัดวลาทภีที่อาศอัยอยทูลชอั ที่วคราวถทูกจอัดแจงไวข้สทาหรอับเปาโล ลทูกา และผทูข้โดยสารเรพอลทานอัรน
คนอพที่นๆบนเกาะนอัรนขณะทภีที่พวกเขารอใหข้สกรนฤดทูหนาว การเดกนเรพอบนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนปกตก
แลข้วกระททาตลอในกลางเดพอนกรุมภาพอันธรหรพออยลางชข้าสรุดกกตข้นเดพอนมภีนาคม ดอังนอัรน หลอังจากใชข้เวลา
สามเดพอนบนเกาะมอลตา พวกเขากกไดข้ขถึรนเรพออภีกลทาซถึที่งมาจากเมพองอเลกกซานเดรภียซถึที่งมรุลงหนข้าไปยอัง
ประเทศอกตาลภีซถึที่งกกแวะพอักชลวงฤดทูหนาวทภีที่เกาะมอลตาเชลนกอัน เรพอลทานภีรนลาจะเปกนเรพอขนขข้าวเหมพอน
เรพอลทาแรกทภีที่พวกเขาขถึรน ลทูกาหมายเหตรุวลาเครพที่องหมายของเรพอลทานภีรคพอ “แคสเตอรรและพอลลอักซร” 



คทาทภีที่ใชข้ในภาษากรภีก (ดกิออสคออทูรอย) หมายถถึงบรุตรชายฝาแฝดของจทูปกเตอรรและคนสมอัยนอัรนถพอวลา
เปกนเทพเจข้าแหลงพวกกะลาสภี (สองชพที่อนภีร ยอังเปกนชพที่อทภีที่ตอัรงใหข้กอับดวงดาวคทูลหนถึที่งดข้วย) ไมลวลาในกรณภีใด 
ชพที่อสองชพที่อนภีรนลาจะถทูกเขภียนบนตอัวเรพอ เชลนชพที่อของเรพอตลางๆในปอัจจรุบอัน) เหกนไดข้ชอัดวลาตอนนอัรนมภีลม
ใตข้พอัดมาซถึที่งเปกนใจตลอการเดกนเรพอ เพราะวลาพอออกจากเกาะมอลตา เรพอลทานอัรนกกไปถถึงเมพองไซรา
คกรวสร ประเทศซกซกลภีเลย พวกเขาพอักทภีที่นอั ที่นสามวอัน โดยอาจเพพที่อเอาของบรรทรุกขถึรนทภีที่ทลาเรพอนอัรนกกไดข้

กจ 28:13-15 เราออกจากทฟีรื่นลัรื่นอข้อมไปยลังเมสืองเรยฟีอซม ครลันั้นรสต่งขถึนั้นลมทวิศใตข้กล็พลัดมา วลันทฟีรื่
สองจถึงมาถถึงเมสืองโปทวิโอลฟี 14 เราพบพวกพฟีรื่นข้องทฟีรื่นลัรื่น และเขาเชวิญเราใหข้หยสดพลักอาศลัยอยซต่กลับเขา
เจล็ดวลัน แลข้วเราจถึงไปถถึงกรสงโรม 15 ครลันั้นพวกพฟีรื่นข้องในกรสงโรมไดข้ยวินขต่าวพวกเรา เขาจถึงออกมา
พบเราทฟีรื่บข้านตลาดอลัปปฟีอลัสและทฟีรื่บข้านสามรข้าน เมสืรื่อเปาโลเหล็นเขาแลข้ว จถึงขอบพระเดชพระคสณ
พระเจข้าและมฟีกทาลลังใจดฟีขถึนั้น

ลทูกานทาเสนอบอันทถึกทภีที่ถทูกตข้องเกภีที่ยวกอับการเดกนทางโดยทางทะเลในเรพอใบสมอัยนอัรน เขา
หมายเหตรุวลาหลอังจากออกจากเมพองไซราคกรวสรแลข้ว พวกเขากกอข้อมไป คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เปะรกิเอะร
คอไม) มภีความหมายตรงตอัววลาพวกโซเซไปมาในการมรุลงหนข้าสทูลเมพองเรยภีอทูม กลลาวอยลางเจาะจงกกคพอ
มอันหมายความวลาเรพอลทานอัรนจทาตข้องแลลนเดภีดี๋ยวกกขถึรนหนข้าเดภีดี๋ยวกกถอยหลอังเพราะสวนทางลม (ในกรณภี
นภีรคพอ ลมจากทกศเหนพอ เพราะวลาพวกเขากทาลอังมรุลงหนข้าไปยอังประเทศอกตาลภีซถึที่งอยทู ลทางทกศเหนพอ)

เมพองเรยภีอทูมเปกนเมพองทลาแหลงหนถึที่งบนปลายแหลมของแหลมอกตาลภีบนชลองแคบเมซซกนลา 
โดยแยกแผลนดกนใหญลของอกตาลภีและเกาะซกซกลภีออกจากกอัน หลอังจากใชข้เวลาทภีที่ทลาเรพอทภีที่นอั ที่นหนถึที่งวอัน 
(อาจเพพที่อเอาสอัมภาระลงอภีกหรพอเพพที่อรอใหข้ลมเปกนใจกกไดข้) ลมใตข้กกพอัดมา ซถึที่งเหมาะยกที่งสทาหรอับการ
เดกนทางขถึรนเหนพอของพวกเขา พวกเขาจถึงไปถถึงจรุดหมายปลายทางในทภีที่สรุด นอั ที่นคพอ เมพองทลาโปทกโอ
ลภีในวอันเดภียวซถึที่งททาเวลาไดข้ดภีเหลพอเชพที่อ เมพองโปทกโอลภีเปกนเมพองทลาสทาคอัญซถึที่งอยทูลหลางไปแปดไมลรจาก
เมพองเนอาบรุรภี (เนเปกร ลสร) และเปกนทลาเรพอนทราลถึกแหลงสทาคอัญสทาหรอับการขนสอัมภาระขถึรนเรพอเพพที่อมรุลง
หนข้าไปยอังกรรุงโรม (ขถึรนเหนพอไปอภีก 130 ไมลร)

ทภีที่เมพองโปทกโอลภี เปาโลและลทูกาไดข้พบพวกพภีที่นข้อง คนเหลลานภีรนลาจะเปกนยกวและเปาโลหา
พวกเขาเจอผลานทางธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่น ไมลวลาในกรณภีใด เมพที่อพวกพภีนึ่นท้องทราบวลาแขกคน
สทาคอัญในชรุมชนของพวกเขาเปกนใคร คนเหลลานอัรนกกขอใหข้พวกเขาหยรุดพอักเปกนเวลาเจกดวอัน เหกนไดข้
ชอัดวลานายรข้อยยทูเลภียสซถึที่งซาบซถึร งสทาหรอับสกที่งทภีที่เปาโลไดข้กระททาในการชลวยเขาใหข้รอดชภีวกตจากเหตรุ



เรพอแตกอนรุญาตใหข้เปาโลพอักทภีที่นอั ที่นหนถึที่งสอัปดาหร มอันคงเปกนชลวงเวลาแหลงสามอัคคภีธรรมออันยอดเยภีที่ยม
และเปกนการหยรุดพอักดข้วยหลอังจากการเดกนเรพอออันยากลทาบากในทะเล ถถึงแมข้ว ลาลทูกาไมลไดข้บอันทถึกไวข้ 
แตลเราอาจถามคทาถามไดข้วลา เปาโลไดข้นทาวกญญาณยทูเลภียสมาถถึงพระครกสตรหรพอไมลหลอังจากไดข้ใชข้เวลา
อยทูลกอับเขามานาน แนลนอนทภีที่นายรข้อยคนนภีรแสดงความสรุภาพและความกรรุณาแกลเปาโลตลอดการ
เดกนทางของพวกเขาดข้วยกอัน

ระหวลางเมพองโปทกโอลภีและกรรุงโรมนอัรนมภีเสข้นทางออัปปภีออัส (Appian Way) ซถึที่งเปกน
ทางหลวงลาดยางของโรมซถึที่งมภีการคข้า การตกดตลอสพที่อสาร และการสอัญจรทางทหารเกกดขถึรนทรุกวอัน 
มอันคงเปรภียบไดข้กอับทางหลวงขข้ามรอัฐในปอัจจรุบอัน บางสลวนของทางหลวงสายนภีร ยอังมภีอยทูลในประเทศ
อกตาลภี ขลาวไดข้ลพอไปถถึงกรรุงโรมวลาเปาโลไดข้มาถถึงบนแผลนดกนใหญลของอกตาลภีแลข้ว พวกคนนทาสาร
เดกนทางบนเสข้นทางทภีที่เปกนดรุจเสข้นเลพอดสายนภีรประจทา

ไมลวลายทูเลภียสสลงคนไปแจข้งใหข้ผทูข้บอังคอับบอัญชาของเขาทราบในกรรุงโรม หรพอมภีการสลงคนไป
แจข้งขลาวดข้วยตอัวเอง ครกสตจอักรทภีที่กรรุงโรมกกไดข้ทราบเรพที่องการมาถถึงของเปาโล กลอนหนข้านอัรนหลายปภี 
เปาโลไดข้เขภียนจดหมายฝากมาหาพวกเขาแลข้ว และพวกเขากกรทูข้จอักเขาเปกนอยลางดภี พวกพภีที่นข้องจากค
รกสตจอักรทภีที่กรรุงโรมพอไดข้ยกนขลาวเรพที่องการมาถถึงของเปาโลจถึงเดกนทางมาพบเขากลอนทภีที่เขาจะไปถถึง
กรรุงโรม พวกเขามาพบเขาทภีที่สถานทภีที่สองแหลงซถึที่งแตกตลางกอัน ซถึที่งสพที่อวลามภีคนสองกลรุลมเดกนทางมา
พบเขา กลรุลมแรกมาเจอเขาทภีที่ตลาดออัปปภีออัส ซถึที่งเปกนเมพองตลาดทภีที่อยทู ลตกดกอับถนนออัปปภีออัส โดยอยทูลทาง
ใตข้ของกรรุงโรมประมาณสภีที่สกบไมลร

เหกนไดข้ชอัดวลาคนอภีกกลรุลมมารลวมวงดข้วยกอับพวกเขาทภีที่บข้านสามรข้าน ซถึที่งเปกนพพรนทภีที่ขข้าง
ทางหลวงสายนอัรนโดยอยทูลหลางจากกรรุงโรมประมาณสามสกบไมลร แนลนอนวลานอัที่นเปกนชลวงเวลาทภีที่
เปภีที่ยมดข้วยความยกนดภีปรภีดา พวกพภีที่นข้องทภีที่รข้อนรนจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงโรมไดข้มาหาออัครททูตผทูข้ยก ที่งใหญล
และพวกพภีที่นข้องทภีที่รอัก ลทูกาเขภียนวลาเมพที่อเปาโลไดข้เหกนคนเหลลานอัรน เขากก “ขอบพระเดชพระครุณ
พระเจข้าและมภีก ทาลอังใจดภีขถึรน”

กจ 28:16 ครลันั้นพวกเรามาถถึงกรสงโรม นายรข้อยไดข้มอบพวกนลักโทษใหข้กลับผซข้บลัญชาการ
ของคต่ายนลันั้น แตต่เขายอมใหข้เปาโลอยซต่คนเดฟียวตต่างหาก ใหข้ทหารคนหนถึรื่งคสมไวข้

พอไปถถึงในกรรุงโรม เปาโลกกถทูกสลงตอัวใหข้กอับ “ผทูข้บอัญชาการของคลายนอัรน” ซถึที่งเปกนเจข้าหนข้าทภีที่
ผทูข้ดทูแลพวกนอักโทษทภีที่มภีก ทาหนดแถลงคดภีตลอจอักรพรรดก เหกนไดข้ชอัดวลาผทูข้ดทูแลเปาโลขณะเดกนทาง นอั ที่น



คพอ นายรข้อยยทูเลภียส กลลาวชพที่นชมเปาโลอยลางมาก เขาจถึงไดข้รอับอนรุญาตใหข้อาศอัยในบข้านเชลาหลอังหนถึที่ง
ซถึที่งเขาเปกนผทูข้เชลา ถถึงแมข้จะตข้องอยทูลกอับทหารนายหนถึที่งซถึที่งไดข้รอับมอบหมายใหข้คอยเฝข้าเขากกตาม

กจ 28:17-20 ตต่อมาครลันั้นลต่วงไปสามวลันแลข้ว เปาโลจถึงเชวิญพวกผซข้ใหญต่ในพวกยวิวมา
ประชสมกลัน เมสืรื่อมาพรข้อมหนข้ากลันแลข้วทต่านจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ถถึงแมข้วต่าขข้าพเจข้า
มวิไดข้กระททาผวิดสวิรื่งหนถึรื่งสวิรื่งใดตต่อชนชาตวิ หรสือผวิดธรรมเนฟียมของบรรพบสรสษ ขข้าพเจข้ายลังตข้องถซก
มอบเปล็นนลักโทษมาจากกรสงเยรซซาเลล็ม เปล็นนลักโทษใหข้อยซต่ในมสือของพวกโรม 18 ครลันั้นพวกนลันั้นไดข้
ไตต่สวนขข้าพเจข้าแลข้วกล็ประสงคค์จะปลต่อยขข้าพเจข้าเสฟีย เพราะไมต่มฟีเหตสอะไรทฟีรื่ขข้าพเจข้าควรจะตข้องตาย
19 แตต่วต่าเมสืรื่อพวกยวิวพซดคลัดคข้าน ขข้าพเจข้าจถึงจทาตข้องอสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์ แตต่มวิใชต่วต่าขข้าพเจข้ามฟีอะไรจะ
ฟข้องชนรต่วมชาตวิของขข้าพเจข้า 20 เหตสฉะนลันั้นเพราะเหตสนฟีนั้ขข้าพเจข้าจถึงเชวิญทต่านทลันั้งหลายมา เพสืรื่อจะ
ไดข้เหล็นหนข้าและพซดกลับทต่าน เพราะทฟีรื่ขข้าพเจข้าถซกลต่ามโซต่นฟีนั้กล็เนสืรื่องดข้วยความหวลังของชนชาตวิ
อวิสราเอล"

เปาโลไมลไดข้เสภียเวลาของเขาในกรรุงโรมเลย หลอังจากผลานไปแคลสามวอัน เขากกเชกญพวกผทูข้นทา
ของชรุมชนยกวใหข้มาเยภีที่ยมเขา (เหกนไดข้ชอัดวลาเขาไปหาคนเหลลานอัรนไมลไดข้ เขาจถึงเชกญใหข้พวกเขามาหา
เขา) เขาเลลายข้อนสอัรนๆถถึงเหตรุการณรตลางๆทภีที่ททาใหข้เขามายอังกรรุงโรมและการทภีที่เขาถทูกควบครุมตอัวทภีที่นอั ที่น 
เขาหมายเหตรุไวข้วลาเขาไมลไดข้มภีเหตรุอะไรจะฟข้องชนชาตกิของเขา (นอัที่นคพอ พภีที่นข้องรลวมชาตกของเขา 
หรพอพวกยกว)

เขาจถึงบอกคนเหลลานอัรนวลาดข้วยเหตรุนภีร เองเขาจถึงไดข้เชกญพวกเขามาโดยกลลาววลา “เพราะทภีที่
ขข้าพเจข้าถทูกลลามโซลนภีร กกเนพที่องดข้วยความหวอังของชนชาตกอกสราเอล” ความหวอังของชนชาตกอกสราเอล
คพอ พระเมสสกยาหรทภีที่พวกเขารอคอยมานานซถึที่งกกคพอ พระเยซทูครกสตร เปาโลตอัรงใจทภีที่จะเทศนาเรพที่อง
พระครกสตรแกลพวกเขาตลอไป เขาสอังเกตวลาเปกนเพราะเหตรุผลนภีร เองเขาจถึงเปกนนอักโทษทภีที่สวม
กรุญแจมพออยลางนภีร

กจ 28:21-24 เขาทลันั้งหลายจถึงตอบทต่านวต่า "พวกเราหาไดข้รลับจดหมายจากแควข้นยซเดฟีย
กลต่าวถถึงทต่าน หรสือหามฟีพวกพฟีรื่นข้องผซข้หนถึรื่งผซข้ใดมารายงานหรสือกลต่าวรข้ายถถึงทต่านไมต่ 22 แตต่ขข้าพเจข้า
ทลันั้งหลายปรารถนาจะฟลังทต่านกลต่าววต่าทต่านควิดเหล็นอยต่างไร เพราะพวกขข้าพเจข้าทราบวต่า พวกทฟีรื่ถสือ
ลลัทธวินฟีนั้กล็ถซกตวิเตฟียนทสกแหต่ง" 23 เมสืรื่อเขานลัดวลันพบกลับทต่าน คนเปล็นอลันมากกล็พากลันมาหายลังทฟีรื่อาศลัย
ของทต่าน ทต่านจถึงกลต่าวแกต่เขาตลันั้งแตต่เชข้าจนเยล็น เปล็นพยานถถึงอาณาจลักรของพระเจข้า และชลักชวนใหข้



เขาเชสืรื่อถสือในพระเยซซ โดยใชข้ขข้อความจากพระราชบลัญญลัตวิของโมเสส และจากคลัมภฟีรค์ศาสดา
พยากรณค์ 24 คทาทฟีรื่ทต่านกลต่าวนลันั้นบางคนกล็เชสืรื่อ บางคนกล็ไมต่เชสืรื่อ

พวกผทูข้นทายกวยลอมเคยไดข้ยกนเกภีที่ยวกอับความเชพที่อของครกสเตภียนมาแลข้ว นอั ที่นคพอ “ลอัทธกนภีร ” และ
มอันลข้วนแตลเปกนแงลลบ พวกเขาอาจเคยไดข้ยกนเกภีที่ยวกอับเปาโลและการรอับใชข้ของเขาดข้วยซทรา กระนอัรน 
ไมลมภีการสพที่อสารแบบเปกนทางการมาถถึงพวกเขาจากแควข้นยทูเดภียเกภีที่ยวกอับการทภีที่เขามาถถึงในกรรุงโรม 
อาจเปกนไดข้วลาพวกยกวทภีที่กรรุงเยรทูซาเลกมไมลรทูข้วลาเปาโลไดข้ออกมาจากเมพองซภีซารภียาแลข้ว พวกเขาอาจ
เลกกสนใจเขาแลข้วกกไดข้ หรพอขลาวอาจมาไมลถถึงพวกเขาเพราะคนสลงขลาวประสบปอัญหาระหวลางทาง 
เหมพอนกอับทภีที่เปาโลตข้องเจอกอับความยากลทาบากในการเดกนทางเชลนกอัน ไมลวลาในกรณภีใด พวกผทูข้นทา
ยกวทภีที่กรรุงโรมกกไมลไดข้ยกนขลาวอะไรอยลางเฉพาะเจาะจงจากกรรุงเยรทูซาเลกม พวกเขาจถึงอยากรทูข้เกภีที่ยวกอับ
สกที่งทภีที่เปาโลจะกลลาว

พวกเขาจถึงนอัดหมายเวลากอันโดยในวอันนอัรน “คนเปกนออันมากกกพากอันมาหายอังทภีที่อาศอัยของ
ทลาน ทลานจถึงกลลาวแกลเขาตอัรงแตลเชข้าจนเยกน เปกนพยานถถึงอาณาจอักรของพระเจข้า และชอักชวนใหข้เขา
เชพที่อถพอในพระเยซทู โดยใชข้ขข้อความจากพระราชบอัญญอัตกของโมเสส และจากคอัมภภีรรศาสดา
พยากรณร” เชลนเดภียวกอับทภีที่เขาททามาตลอดการรอับใชข้ของเขา เปาโลยกขข้อความจากพระคอัมภภีรรเดกม 
(พระราชบอัญญอัตกของโมเสสและคอัมภภีรรศาสดาพยากรณร) เพพที่อสนอับสนรุนขข้อเสนอของเขาเรพที่องพระ
เมสสกยาหรทภีที่ทรงทนทรุกขรซถึที่งฟพร นคพนพระชนมรแลข้ว ดข้วยเหตรุนภีร  “บางคนกกเชพที่อ บางคนกกไมลเชพที่อ”

กจ 28:25-27 และเมสืรื่อเขาไมต่เหล็นพข้องกลันจถึงลาไป เมสืรื่อเปาโลไดข้กลต่าวขข้อความแถมวต่า 
"พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ตรลัสกลับบรรพบสรสษของเราทลันั้งหลาย โดยอวิสยาหค์ศาสดาพยากรณค์ถซกตข้อง
ดฟีแลข้ว 26 วต่า `จงไปหาชนชาตวินฟีนั้และกลต่าววต่า พวกเจข้าจะไดข้ยวินกล็จรวิง แตต่จะไมต่เขข้าใจ จะดซกล็จรวิง แตต่
จะไมต่สลังเกต 27 เพราะวต่าจวิตใจของชนชาตวินฟีนั้กล็เฉสืรื่อยชา หซกล็ตถึง และตาเขาเขากล็ปวิด เกรงวต่าเขาจะ
เหล็นดข้วยตาของเขา และไดข้ยวินดข้วยหซของเขา และเขข้าใจดข้วยจวิตใจของเขา และจะหลันกลลับมา และ
เราจะรลักษาเขาใหข้หาย'

เชลนเดภียวกอับทภีที่เปกนมาบลอยๆตลอดการรอับใชข้ของเขาทลามกลางพวกยกว การโตข้เถภียงกอันอยลาง
รรุนแรงกกเกกดขถึรนตามมา เปาโลจถึงปกดการประชรุมโดยยกขข้อความจากอกสยาหร 6:9-10 และการแชลง
สาปฝลายวกญญาณซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงใหข้ตกบนชนชาตกอกสราเอลทภีที่ใจแขกงกระดข้างและไมลเชพที่อ พวก
เขาจะไดข้ยกนพระวจนะของพระเจข้าแตลไมลเขข้าใจมอัน ความแขกงกระดข้างแหลงจกตใจของคนเหลลานอัรน



ไดข้ททาใหข้พวกเขามองไมลเหกนความจรกง นลาเศรข้าทภีที่วลาการแชลงสาปนอัรน (ผข้าคลรุมทภีที่เปาโลเขภียนถถึงใน 2 
โครกนธร 3:14-16) ยอังคงอยทูลจนถถึงทรุกวอันนภีร

กจ 28:28-29 เหตสฉะนลันั้นทต่านทลันั้งหลายจงรซข้วต่า ความรอดของพระเจข้าไดข้ไปถถึงคนตต่างชาตวิ
แลข้ว และเขาจะฟลังดข้วย" 29 เมสืรื่อเปาโลไดข้กลต่าวคทาเหลต่านฟีนั้เสรล็จแลข้ว พวกยวิวกล็ไดข้จากไป และไดข้เถฟียง
กลันเปล็นการใหญต่

ดข้วยคทาอวยพรทภีที่ไมลถทูกกาลเทศะสอักเทลาใด เปาโลแจข้งใหข้พวกผทูข้นทายกวทภีที่ดพรอรอัรนทราบวลา 
“ความรอดของพระเจข้าไดข้ไปถถึงคนตลางชาตกแลข้ว และเขาจะฟอังดข้วย” พวกยกวเหลลานอัรนจถึงจากไป
พรข้อมกอับโตข้เถภียงกอันเปกนการใหญลในหมทูลพวกเขาเอง

กจ 28:30-31 เปาโลจถึงไดข้อาศลัยอยซต่ครบสองปฟีในบข้านทฟีรื่ทต่านเชต่า และไดข้ตข้อนรลับคนทลันั้งปวง
ทฟีรื่มาหาทต่าน 31 ทลันั้งประกาศอาณาจลักรของพระเจข้า และสลัรื่งสอนเรสืรื่องพระเยซซครวิสตค์เจข้าโดยใจกลข้า 
ไมต่มฟีผซข้หนถึรื่งผซข้ใดขลัดขวาง

เวลาผลานไปมากกวลาสองปภีกลอนทภีที่เปาโลจะไดข้แถลงคดภีของตนตลอหนข้าจอักรพรรดก ขณะ
เดภียวกอันเขากกไดข้รอับอนรุญาตใหข้อยทูลในบข้านเชลาในกรรุงโรม ใครกกตามทภีที่อยากมาเยภีที่ยมเขากกไดข้รอับ
อนรุญาตใหข้มาเยภีที่ยมไดข้ เขาจถึงใชข้เวลาของตน “ประกาศอาณาจอักรของพระเจข้า และสอั ที่งสอนเรพที่อง
พระเยซทูครกสตรเจข้าโดยใจกลข้า ไมลมภีผทูข้หนถึที่งผทูข้ใดขอัดขวาง”

นอกจากมภีโอกาสทภีที่จะเปกนพยานและเทศนาไดข้อยลางเสรภีในกรรุงโรมจาก “บข้านทภีที่ทลานเชลา” 
แลข้ว เปาโลยอังงลวนอยทูลกอับการเขภียนจดหมายฝากไปถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัส เมพองโคโลสภี เมพอง
ฟภีลกปปภี ถถึงฟภีเลโมน และอาจเขภียนถถึงครกสเตภียนชาวฮภีบรทูดข้วย พระเจข้าทรงมภีพระประสงครสทาหรอับ
การทภีที่เขาถทูกกอักบรกเวณ พระคอัมภภีรรใหมลตอนสทาคอัญๆจทาเปกนตข้องถทูกเขภียนขถึรน หากเปาโลไมลไดข้ถทูก
ครุมตอัวไวข้ เขากกคงไมลมภีเวลาหรพอโอกาสทภีที่จะททาเชลนนอัรนไดข้ แนลนอนทภีที่วลาทรุกสกที่งตลางรลวมมพอกอันเพพที่อใหข้
เกกดผลดภีสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่รอักพระเจข้าและถทูกเรภียกตามพระประสงครของพระองคร

นอกจากนภีร  ในการเขภียนจดหมายฝากของเขาถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองฟภีลกปปภี เปาโลกกออก
ความเหกนจากกรรุงโรมวลาเขาสามารถเปกนพยานแกลคนสทาคอัญๆแหลงทข้องพระโรงของซภีซารรไดข้ (ฟภี
ลกปปภี 1:13) พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดใหข้ขลาวประเสรกฐทะลรุทะลวงจกตใจของจอักรวรรดกโรมผลาน
ทางการอยทูลในกรรุงโรมของเปาโล ลทูกาเขภียนวลาในการททาเชลนนอัรน ไมลมภีใครขอัดขวางเขา



*****

บทสสู่งทท้นำย: พระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธทรงเลสือกทภีนึ่จะไมล่บอันทนกเนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของการรอับใชท้
ของเปาโลในรทูปแบบออัตชภีวประวอัตกิเหมสือนทภีนึ่ลทูกาไดท้กระทสา อยล่างไรกป็ตาม ระหวล่างจดหมายฝาก
ของเขาทภีนึ่เขภียนถนงศกิษยาภกิบาล คสือ ถนงทกิโมธภีและทกิตอัส และประวอัตกิศาสตรร์ครกิสตจอักรซนนึ่งไมล่ไดท้รอับ
การดลใจ เรากป็สามารถทราบเกภีนึ่ยวกอับการรอับใชท้ในตอนทท้ายๆของเปาโลไดท้อยล่างถทูกตท้องพอ
สมควร ดทูเหมสือนวล่าเขาไดท้ขนนื้นแถลงคดภีตล่อหนท้าเนโรหลอังจากตท้องรอเปป็นเวลาสองปภีทภีนึ่กรคุงโรม เขา
ไดท้รอับการปลล่อยตอัว ไมล่เคยมภีขท้อหาใดๆทภีนึ่สมควรสสาหรอับการพกิจารณาคดภีของโรมเลย เหป็นไดท้ชอัดวล่า
ในตอนนอันื้นหรสือหลอังจากนอันื้นไมล่นาน เปาโลไดท้เขภียนจดหมายฝากฉบอับแรกถนงทกิโมธภีและถนงทกิตอั
สดท้วย เปป็นไปไดท้ยกินึ่งทภีนึ่วล่าจดหมายฝากสองฉบอับนภีนื้อาจถทูกเขภียนขนนื้นกระทอันึ่งกล่อนการทภีนึ่เขาถทูกปลล่อยตอัว
เปป็นครอันื้งสคุดทท้ายจากกรคุงโรมดท้วย มภีเครสืนึ่องบล่งชภีนื้บางอยล่างวล่าจากนอันื้นเปาโลกป็เดกินทางไปยอังเมสือง
เอเฟซอัสซนนึ่งเปป็นทภีนๆึ่ ทกิโมธภีไดท้มาเปป็นศกิษยาภกิบาลของครกิสตจอักรทภีนึ่นอันึ่นอยล่างเหป็นไดท้ชอัด

แมท้วล่าสกินึ่งตล่อไปนภีนื้มภีพสืนื้นฐานอยทูล่บนการคาดเดาอยล่างมภีการศนกษาของพวกนอักประวอัตกิศาสตรร์
กป็ตาม ดทูเหมสือนวล่าในประมาณปภี ค.ศ. 66 เนโรไดท้สอันึ่งใหท้โรมมภีการขล่มเหงอยล่างรคุนแรงและเปป็นทาง
การตล่อครกิสตจอักรทอันื้งหลายทภีนึ่อยทูล่ทอันึ่วจอักรวรรดกิ เปาโลถทูกจอับกคุมตอัว (อาจทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส) ถทูกสล่งตอัว
กลอับไปทภีนึ่กรคุงโรมและถทูกจสาคคุกมามารร์ไทนร์ทภีนึ่นอันึ่น (Mamartine) ขณะรอการพกิพากษาครอันื้งสคุดทท้าย 
ทภีนึ่นอันึ่นเขากป็เขภียนจดหมายฝากฉบอับทภีนึ่สองถนงทกิโมธภี หลอังจากนอันื้นไมล่นาน เขากป็ถทูกพาไปตอัดศภีรษะ 
อาจในชล่วงปลายปภี ค.ศ. 66


