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กกจการของเหลลาออัครสาวก
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือกกิจกนำร: กกิจการของเหลล่าออัครสาวกเปป็นหนอังสสือเลล่มหนนงนึ่ ในพระคอัมภภีรร
ใหมล่ซนนึ่งมภีเอกลอักษณรไมล่เหมสือนหนอังสสือเลล่มอสืนึ่นๆ หากหนอังสสือพระกกิตตกิคคุณถสือวล่าเปป็นชล่วงสล่งตล่อจาก
ยคุคพระบอัญญอัตกิไปสสล่ยคคุ ครกิสตจอักร กกิจการของเหลล่าออัครสาวกกป็เปป็นเนสือนื้ หาสล่วนสคุดทท้ายของการสล่ง
ตล่อดอังกลล่าว หนอังสสือกกิจการจนงไมล่ใชล่การประกาศครอันื้งสคุดทท้ายของหลอักศาสนศาสตรรพระคอัมภภีรร
ใหมล่ อยล่างไรกป็ตามหนอังสสือกกิจการของเหลล่าออัครสาวกถสือวล่าเปป็นรสปแบบทภีแนึ่ นล่นอนสสาหรอับครกิสต
จอักรในเรสือนึ่ งของหลอักปฏกิบอัตกิ มอันเปป็นรสปแบบทภีนึ่เปป็นระเบภียบของการทภีนึ่พระเจท้าทรงจอัดระเบภียบค
รกิสตจอักรทท้องถกินึ่น หนท้าทภีนึ่หลอัก และวกิธภีในการบรกิหารจอัดการครกิสตจอักร ดอังนอันื้นชสือนึ่ ของหนอังสสือเลล่มนภีนื้
จนงเปป็นกกิจการของเหลล่าออัครสาวก เราอาจเรภียกหนอังสสือเลล่มนภีวนื้ ล่ากกิจการของพระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธ
กป็ไดท้ พระองครทรงเปป็นพลอังทภีนึ่ทสางานอยสล่เบสืนื้องหลอัง
ผสท้แตล่งหนอังสสือเลล่มนภีคนื้ สือ ลสกา และทล่านกป็สานตล่อเนสืนื้อหาทภีนึ่คาท้ งไวท้ในกกิตตกิคคุณของลสกา เหป็น
ไดท้ชอัดวล่า ถสกเขภียนขนนนื้ ประมาณ ค.ศ. 65 ซนนึ่งเปป็นชล่วงเวลาทภีนึ่เปาโลถสกจสาคคุกครอังนื้ แรกทภีนึ่กรคุงโรม ออัคร
สาวกเปโตรมภีบทบาทเดล่นในสกิบสองบทแรก ตอังนื้ แตล่บททภีนึ่ 13 เปป็นตท้นไป จคุดสนใจกป็เปลภีนึ่ยนไปอยสล่ทภีนึ่
ออัครสาวกเปาโล
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 1: บทแรกในหนอังสสือกกิจการใหท้รายละเอภียดเกภียนึ่ วกอับชล่วงเวลาสกิบวอัน
ระหวล่างการเสดป็จขนนนื้ สสล่สวรรครของพระเยซสครกิสตรกอับวอันเพป็นเทคอสตร สกิงนึ่ หนนงนึ่ ทภีนึ่ชดอั เจนกป็คสือการ
เปป็นนสนื้าหนนนึ่งใจเดภียวกอันในการอธกิษฐานและจกิตวกิญญาณของครกิสตจอักรทภียนึ่ อังเปป็นตอัวอล่อนอยสล่ ในแปด
ขท้อแรกพระเยซสทรงใหท้คสาสอันึ่งเดกินหนท้าแกล่ครกิสตจอักร นอันนึ่ คสือ พระมหาบอัญชา เนสือนื้ หาสล่วนหลอังของ
กกิจการ 1 นสาเสนอสามเหตคุการณร ไดท้แกล่ (1) การเสดป็จขนนื้นสสล่สวรรครของพระครกิสตร (2) การประชคุม
อธกิษฐานของครกิสตจอักรทภีนึ่ยงอั เปป็นตอัวอล่อนอยสล่ และ (3) การเลสือกมอัทธภีออัสเพสือนึ่ แทนทภีนึ่ยดส าส อกิสคารกิ
โอท

กจ 1:1
โอ ขข้าแตต่ทต่านเธโอฟฟีลลัส ในหนลังสสือเรสืรื่องแรกนลันนั้ ขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวแลข้วถถึง
บรรดาการซถึรื่งพระเยซซไดข้ทรงตลันั้งตข้นกระททาและสลังรื่ สอน หนอังสพอเรพอที่ งแรกทภีที่ถถูกพถูดถถึงนภีรคพอ
กกตตกครุณของลถูกาซถึที่งใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกอับ “บรรดาการซถึงที่ พระเยซถูไดข้ทรงตอัรงตข้นกระททาและสอังที่
สอน” เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกอับทล่านเธโอฟภีลอัสคนนภีร อยลางไรกกตามทอัรงกกตตกครุณของลถูกาและ
หนอังสพอกกจการตลางกกถถูกเขภียนถถึงเขา เขาอาจเปกนผถูข้อรุปถอัมภรทภีที่รทที่ารวยซถึที่งชลวยสนอับสนรุนการรอับใชข้ของ
ลถูกากกไดข้ คทานภีรอาจเปกนตทาแหนลงไดข้พอๆกอับชพที่อ คทาวลาเธโอฟภีลอัสมภีความหมายตรงตอัววลา ‘เพพอที่ นของ
พระเจข้า’ ไมลวาล จะในกรณภีใด ‘กกจการของเหลลาออัครสาวก’ กกถถูกเขภียนถถึงเขาโดยตรง
กจ 1:2
จนถถึงวลันทฟีรื่พระองคค์ทรงถซกรลับขถึนั้นไป ในเมสืรื่อไดข้ตรลัสสลัรื่งโดยเดชพระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์แกต่อลัครสาวก ซถึงรื่ พระองคค์ทรงเลสือกไวข้แลข้วนลันนั้ ลถูกา ในการพถูดถถึงงานเขภียน
กกตตกครุณของลถูกา กลลาววลามอันนทาเสนอการรอับใชข้ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราจนถถึงเวลาทภีที่
พระองครทรงเสดกจขถึรนสถูลสวรรคร สกที่งทภีพที่ ระองคร “ไดข้ตรอัสสอังที่ ...แกลอคอั รสาวกซถึที่งพระองครทรงเลพอกไวข้
แลข้วนอัรน” ในบรกบทนภีรยอล มหมายถถึงพระมหาบอัญชาทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงบอัญชาใน
ตอนทข้ายของกกตตกครุณของมอัทธกว มาระโก และลถูกา มอันจะถถูกกลลาวซทราอภีกครอัรงในอภีกรถูปแบบใน
กกจการ 1:8 เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พระมหาบอัญชาขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราถถูกบรรยายวลาเปกน
สกที่งทภีพที่ ระองครไดท้ตรอัสสอันึ่ง นอกจากนภีรมนอั ยอังถถูกประทานใหข้ “โดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ” ดข้วย เมพที่อนทา
ทอัรงหมดมารวมกอัน พระมหาบอัญชาของพระเยซถูครกสตรจถึงเปกนเรพอที่ งสทาคอัญในขอบเขตของพระ
คอัมภภีรรใหมลจรกงๆ
กจ 1:3
ครลันั้นพระองคค์ทรงทนทสกขค์ทรมานแลข้ว ไดข้ทรงแสดงพระองคค์แกต่คนพวก
นลันั้น ดข้วยหลลักฐานหลายอยต่าง พวิสซจนค์อยต่างแนต่นอนทฟีรื่สสดวต่าพระองคค์ทรงพระชนมค์อยซต่ และไดข้ทรง
ปรากฏแกต่เขาทลันั้งหลายถถึงสฟีสรื่ วิบวลัน และไดข้ทรงกลต่าวถถึงเรสืรื่องอาณาจลักรของพระเจข้า แนวคกดสทาคอัญทภีที่
ถถูกพถูดถถึงตลอดหนอังสพอกกจการกกคพอ การฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูครกสตร มอันเปกนเรพที่องสทาคอัญ
ตรงทภีวที่ าล หากปราศจากการฟพร นคพนพระชนมรของพระองครแลข้ว หลอักคทาสอนทอัรงหมดของครกสเตภียน
กกจะพอังทลายลง ใหข้เราสอังเกตวลาขณะทภีที่เราอลานหนอังสพอกกจการของเหลลาออัครสาวก การฟพร นคพน
พระชนมรขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราถถูกพถูดถถึงบลอยครอัรงขนาดไหน ขข้อเทกจจรกงกกคพอ “ครอัรน
พระองครทรงทนทรุกขรทรมานแลข้ว ไดข้ทรงแสดงพระองครแกลคนพวกนอัรน ดข้วยหลอักฐานหลายอยลาง
พกสถูจนรอยลางแนลนอนทภีที่สรุดวลาพระองครทรงพระชนมรอยถู”ล การปรากฏตอัวหลายครอัรงของพระเยซถู
ครกสตรหลอังทรงฟพร นคพนพระชนมรกเก ปกน “หลอักฐานทภีที่พสก ถูจนรอยลางแนลนอนทภีที่สรุด” เกภีที่ยวกอับการฟพร นคพน

พระชนมรของพระองคร วลภีทภีที่วาล “หลอักฐานทภีพที่ กสถูจนรอยลางแนลนอนทภีที่สรุด” แปลมาจากคทาทภีที่มคภี วาม
หมายวลา (เทป็คเมรกิออน) ‘หลอักฐานทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้’ หลอักฐานทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้ดงอั กลลาวกกคพอ
วลา พระองครไมลเพภียงปรากฏใหข้คนทอัรงหลายเหป็นเปกนเวลาสภีที่สกบวอันเทลานอัรน แตลยอังตรอัสใหข้คนทอัรงหลาย
ไดท้ยกินดข้วย ดถู 1 โครกนธร 15:5-8
ในชลวงเวลาดอังกลลาวพระองครไดข้ทรงกลลาว “ถถึงเรพอที่ งอาณาจอักรของพระเจข้า” แนวคกดเรพที่อง
อาณาจอักรนอัรนถถูกกลลาวถถึงในกกตตกครุณทอัรงสภีที่เลลม โดยปรากฏมากกวลาหข้าสกบครอัรง อยลางไรกกตามใน
หนอังสพอกกจการ การใหข้ความสทาคอัญกกเปลภีที่ยนไปอยถูทล คภีที่ รกสตจอักรแทน ตอัรงแตลตรงนภีรไปจนจบพระ
คอัมภภีรรใหมล แนวคกดเรพอที่ งอาณาจอักรนอัรนกกถถูกพถูดถถึงแคลเศษเสภีรยวของจทานวนครอัรงทภีที่มนอั ปรากฏใน
หนอังสพอกกตตกครุณทอัรงสภีที่เลลม ถถึงแมข้วาล ผถูข้เชพที่อทรุกคนจะไปอยถูใล นอาณาจอักรนอัรนสอักวอันหนถึงที่ แตลโดย
ลอักษณะเฉพาะของมอันแลข้ว อาณาจอักรนอัรนกกมภีลอักษณะเปกนแบบยกว ครกสตจอักรโดยตอัวมอันเองแลข้วกก
จะประกอบดข้วยคนตลางชาตกเสภียเปกนสลวนใหญล อยลางไรกกตาม ในชลวงวอันทข้ายๆกลอนการเสดกจขถึรนสถูล
สวรรครพระเยซถูกตก รอัสตลอไปกอับพวกพภีที่นอข้ งชาวยกิวของพระองครถงถึ สกที่งตลางๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับ
อาณาจอักรทภีที่จะมานอัรน
กจ 1:4
เมสืรื่อพระองคค์ไดข้ทรงชสมนสมกลันกลับอลัครสาวก จถึงกทาชลับเขามวิใหข้ออกไปจาก
กรสงเยรซ ซาเลล็ม แตต่ใหข้คอยรลับตามพระสลัญญาของพระบวิดา คสือพระองคค์ตรลัสวต่า "ตามทฟีรื่ทต่านทลันั้ง
หลายไดข้ยวินจากเรานลัรื่นแหละ ขณะทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราประชรุมรล วมกอับพวกออัครสาวกใน
ชลวงเวลาสภีที่สกบวอันกลอนการเสดกจขถึรนสถูลสวรรครของพระองคร พระองครกก “กทาชอับเขามกใหข้ออกไปจาก
กรรุงเยรถูซาเลกม แตลใหข้คอยรอับตามพระสอัญญาของพระบกดา” พระสอัญญาทภีที่ถถูกพถูดถถึงนภีรยอล มหมายถถึง
คทาตรอัสของพระเยซถูทภีที่ทรงใหข้ไวข้ในลถูกา 24:49 ทภีที่วาล “และดถูเถกด เราจะสลงซถึที่งพระบกดาของเราทรง
สอัญญานอัรนมาเหนพอทลานทอัรงหลาย แตลทลานทอัรงหลายจงคอยอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกม กวลาทลานจะไดข้
ประกอบดข้วยฤทธกธเดชทภีที่มาจากเบพรองบน” พระสอัญญาของพระบกดากกคอพ การเทพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธลงบนครกสตจอักร ฤทธกธเดชของพระวกญญาณบรกสรุทธกธจะมาพรข้อมกอับการรอับใชข้ทภีที่เพกมที่ มาก
ขถึรนของพระองคร องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงบอัญชาใหข้พวกออัครสาวกรอคอยฤทธกธ เดชของ
พระเจข้าซถึที่งมาทางพระวกญญาณบรกสรุทธกธกลอนทภีพที่ วกเขาจะพยายามททาใหข้พระมหาบอัญชาสทาเรกจ ดถู
เหมพอนวลาคทาแนะนทานอัรนยอังมภีผลบอังคอับใชข้อยถูจล นถถึงทรุกวอันนภีร
กจ 1:5
เพราะวต่ายอหค์นใหข้รลับบลัพตวิศมาดข้วยนทนั้ากล็จรวิง แตต่ไมต่ชข้าไมต่นานทต่านทลันั้งหลาย
จะรลับบลัพตวิศมาดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์" คทาบรุพบท ดท้วย ซถึที่งใชข้กบอั นทราและพระวกญญาณบรกสรุทธกธ

ตรงนภีร แปลมาจากคทากรภีก เอป็น ซถึที่งบลอยครอัรงถถูกแปลเปกน ‘ใน’ และยอหรนไดข้ใหข้บพอั ตกศมาในนทรา
จรกงๆ คทากรภีก บอัพตกิดโซ ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาวลา baptize (ใหข้บอัพตกศมา) กกถถูกนทามาใชข้แบบทอับศอัพทร
และมภีความหมายตรงตอัววลา จรุลมลง โดยในกรณภีนร ภีคพอ จรุลมลงในนทรา ในแบบเดภียวกอันพระเยซถูไดข้ตรอัส
ลลวงหนข้าไวข้วาล ในไมลชข้า (คพอ อภีกไมลกภีที่วอัน) พวกเขาจะไดข้รอับบอัพตกศมาในพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
นภีที่อาจเปกนคทาอรุปมาอรุปไมยมากกวลาเปกนการประกาศหลอักคทาสอนใหมล ในวอันเพกนเทคอสตร
ซถึที่งจะมาถถึงในไมลชข้า พวกออัครสาวกไดข้ถถูกจรุลมลง ‘ใน’ พระวกญญาณบรกสรุทธกธจรกงๆและโดยการททา
เชลนนอัรนพวกเขากกไดข้รอับฤทธกธเดชจากพระองคร มอันอาจบอังเอกญตรงกอันพอดภีทภีที่วาล ในวอันเพกนเทคอสตร
นอัรนครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนไดข้รอับบอัพตกศมาของหรพอโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธเขข้าในพระกายของ
พระครกสตรขณะทภีที่มนอั ถถูกใหข้กาท เนกดขถึรนมา นภีที่เปกนหลอักคทาสอนทภีที่ยกงที่ ใหญลกวลาและยอังที่ ยพนกวลาเรพที่องการ
รอับบอัพตกศมาของพระวกญญาณบรกสรุทธกธดอังทภีถที่ ถูกบรรยายเพกมที่ เตกมใน 1 โครกนธร 12:12-13
กจ 1:6
เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ประชสมพรข้อมกลัน เขาจถึงทซลถามพระองคค์วต่า "พระองคค์
เจข้าขข้า พระองคค์จะทรงตลันั้งราชอาณาจลักรขถึนนั้ ใหมต่ใหข้แกต่อสวิ ราเอลในครลันั้งนฟีหนั้ รสือ " ครอัรงตลอมาทภีพที่ วก
ออัครสาวกไดข้ประชรุมกอันพรข้อมกอับพระเยซถู “เขาจถึงทถูลถามพระองครวาล "พระองครเจข้าขข้า พระองครจะ
ทรงตอัรงราชอาณาจอักรขถึรนใหมลใหข้แกลอกสราเอลในครอัรงนภีรหรพอ” พวกออัครสาวกซถึที่งทรุกคนเปกนยกวยอังคกด
อยถูวล าล พระเยซถูจะทรงสถาปนาอาณาจอักรของพระองครในครานอัรน แนลนอนทภีที่ในการททาเชลนนอัรน
อาณาจอักรของพวกยกวทภีที่หายไปนานจะถถูกกอบกถูกข้ ลอับคพนมาเชลนกอัน ความสนใจของพวกเขาใน
อาณาจอักรนอัรน ณ จรุดนภีรอาจเปกนเรพอที่ งความเปกนชาตกมากกวลาเรพที่องจกตวกญญาณ พวกเขาอยากเหกน
อกสราเอลถถูกฟพร นฟถูกลอับคพนสถูลการเปกนรอัฐอกสระทภีที่โดดเดลนทลามกลางบรรดาประชาชาตก แนลนอนทภีที่
พวกเขารถูวข้ าล พระเยซถูจะทรงเปกนพระมหากษอัตรกยขร องพวกเขา อยลางไรกกตาม จรุดสนใจของพวกเขา
กกยอังอยถูทล ภีที่อาณาจอักรของพวกยกิวทภีที่ทรงสอัญญาไวข้มานานเหมพอนเดกม ซถึที่งไดข้ถถูกพยากรณรไวข้อยลาง
ชอัดเจนเหลพอเกกนในหนอังสพอศาสดาพยากรณรในพระคอัมภภีรรเดกมและถถูกขยายความโดยองครพระผถูข้
เปกนเจข้าของเรา
กจ 1:7
พระองคค์ตรลัสตอบเขาวต่า "ไมต่ใชต่ธสระของทต่านทฟีรื่จะรซข้เวลาและวาระซถึงรื่ พระ
บวิดาไดข้ทรงกทาหนดไวข้โดยสวิทธวิอทานาจของพระองคค์ พระเยซถูทรงดรุพวกสาวกทภีที่ใจรข้อนเหลลานภีรแบบ
เบาะๆ โดยทรงชภีรใหข้พวกเขาเหกนวลา ไมลใชลธรุระกงการอะไรของพวกเขาทภีที่จะรถูวข้ อันและเวลาทภีที่สที่กง
ตลางๆเหลลานภีรจะเกกดขถึรน นอันที่ เปกนสกที่งทภีที่ถถูกสงวนไวข้สทาหรอับพระบกดาเทลานอัรน ความจรกงขข้อนภีรยอังเปกนจรกง

จนถถึงทรุกวอันนภีร จงระวอังพวกคนทภีที่ชอบกทาหนดวอัน อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่สทาคอัญยกงที่ กวลานอัรนเยอะกทาลอัง
จะถถูกกลลาวในขข้อตลอไป
กจ 1:8
แตต่ทต่านทลันั้งหลายจะไดข้รบลั พระราชทานฤทธวิธิ์เดช เมสืรื่อพระววิญญาณบรวิสส ทธวิธิ์
จะเสดล็จมาเหนสือทต่าน และทต่านทลันั้งหลายจะเปล็นพยานฝต่ายเราทลันั้งในกรสงเยรซซาเลล็ม ทลัรื่วแควข้นยซเดฟีย
แควข้นสะมาเรฟีย และจนถถึงทฟีรื่สสดปลายแผต่นดวินโลก" พระเยซถูทรงอธกบายแกลพวกสาวกของ
พระองครวาล พวกเขาจะ “ไดข้รอับพระราชทานฤทธกธเดช” เมพที่อพระวกญญาณบรกสรุทธกธเสดกจลงมาเหนพอ
พวกเขา วลภีทภีที่พดถู ถถึงการทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธเสดกจมาเหนพอพวกเขาเปกนแนวคกดในพระคอัมภภีรร
เดกมซถึที่งจรกงๆแลข้วหมายถถึงการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธซถึที่งเปกนหลอักการของพระคอัมภภีรร
ใหมล ในหลายแหลงทอัวที่ พระคอัมภภีรรเดกม เมพอที่ พระวกญญาณของพระเจข้าเสดกจลงมาบนผถูข้ใด เขากกไดข้รอับ
อทานาจพกเศษโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธอยลางหลภีกเลภีที่ยงไมลไดข้ พระเยซถูทรงใชข้วลภีหนถึที่งทภีที่พวกผถูข้ฟงอั
พระองครคนรุข้ เคย ความจรกงทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอวลา เมพอที่ พระวกญญาณบรกสรุทธกธเสดกจลงมาบนพวกเขาๆกก
จะ “ไดข้รอับพระราชทานฤทธกธเดช” ฝลายวกญญาณสทาหรอับภารกกจทภีรที่ อคอยพวกเขาอยถูล คทาทภีที่แปลวลา
ฤทธวิธิ์เดช (ดสนามกิส) เปกนคทารากของคทาภาษาออังกฤษ dynamite หรพอ dynamo ในแตลละกรณภี เหกนไดข้
ชอัดถถึงความหมายทภีที่วาล พลอังออันยกงที่ ใหญลซถึที่งถถูกปลลอยออกมา
ดข้วยเหตรุนร ภี พวกสาวกจถึงจะเปกนพยานของพระครกสตร คทาทภีที่แปลวลา พยาน (มารทคุส) มาจาก
คทาตระกถูลเดภียวกอันหลายคทาซถึที่งมภีความหมายคลข้ายๆกอัน ทรุกคทาลข้วนมภีความหมายวลา บอกเลลาใหข้ผถูข้อนพที่
ฟอังเกภีที่ยวกอับสกที่งทภีที่ตนไดข้รเถูข้ หกนมากอับตอัว คทานภีรบางครอัรงกกถถูกแปลเปกน ‘ผถูพข้ ลภีชภีพเพพอที่ ความเชพที่อ’ (martyr)
ดข้วย คนมากมายในครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้กลายเปกนผถูข้พลภีชภีพเพพอที่ ความเชพที่อเพราะพวกเขาไดข้เปกน
พยานจรกงๆ ยกตอัวอยลาง สเทเฟน เปกนตข้น
กกจการ 1:8 เปกนบอันทถึกครอัรงสรุดทข้ายเกภีที่ยวกอับพระมหาบอัญชาซถึที่งองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไดข้
ทรงประทานใหข้ มอันถถูกเรภียกวลาเปกนคทาตรอัสสอังที่ ในขข้อ 2 ของบทนภีร ในบทนภีรพระเยซถูทรงเจาะจง
ลทาดอับทางภถูมกศาสตรรของพระมหาบอัญชา (ซถึที่งกกสมเหตรุสมผลมากทภีเดภียว)
พวกเขาตข้องเปกนพยานเกภีที่ยวกอับพระครกสตรผถูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรในกรรุงเยรถูซาเลกมกลอน
เปกนออันดอับแรก นอันที่ คพอสถานทภีที่ๆพวกเขาอยถูใล นขณะนอัรน มอันเปกนสถานทภีที่สทาคอัญซถึที่งมภีการตรถึงกางเขน
การฟพร นคพนพระชนมร และการเสดกจขถึรนสถูลสวรรครขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา พวกเขากกเปกนพยาน
ในกรรุงเยรถูซาเลกมจรกงๆ

แตลหลอังจากนอัรนพวกเขาตข้องเปกนพยานเกภีที่ยวกอับพระองครทวอั ที่ แควข้นยถูเดภียดข้วย ยถูเดภียเปกนแควข้น
ทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมตอัรงอยถูล คพอเขตแดนโดยรอบกรรุงนอัรนนอันที่ เอง ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้แผลขยายออกไป
อยลางรวดเรกวเขข้าในแควข้นยถูเดภีย อยลางไรกกตาม พระเยซถูทรงสอังที่ พวกเขาดข้วยใหข้เปกนพยานในแควข้น
สะมาเรภีย สะมาเรภียเปกนแควข้นทภีที่อยถูตล กดกอันโดยตอัรงอยถูทล างทกศเหนพอ สกที่งทภีที่สทาคอัญดข้วยกกคอพ ความ
สอัมพอันธรทางสอังคมระหวลางพวกยกวและแควข้นสะมาเรภีย กลลาวสอัรนๆกกคพอ พวกยกวเกลภียดชอังพวก
สะมาเรภีย พวกเขาไมลชอบมภีปฏกสมอั พอันธรกบอั พวกสะมาเรภียและจะพยายามอยลางยกงที่ เพพที่อหลภีกเลภีที่ยงการ
ตกดตลอกอับพวกสะมาเรภีย กระนอัรน พระเยซถูไดข้ทรงบอัญชาใหข้ขลาวประเสรกฐไปถถึงแควข้นสะมาเรภียดข้วย
ในบททภีที่ 8 พระเยซถูครกสตรกไก ดข้รบอั การเปกนพยานถถึงในแควข้นสะมาเรภีย
สรุดทข้าย พวกเขาตข้องเปกนพยานเกภีที่ยวกอับพระองครจนถถึงทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก จรุดสนใจไดข้
เปลภียที่ นจากจรุดศถูนยรกลางของศาสนายกวไปยอังเขตแดนรอบนอกของชาวโลกทภีที่เปกนคนตลางชาตก
(เรพอที่ งนภีรถถูกททาใหข้สทาเรกจขอัรนตข้นในกกจการ 8 เมพที่อการขลมเหงไดข้ผลอักดอันพวกครกสเตภียนยรุคตข้นไปยอัง
สถานทภีที่ตลางๆ เชลน ออันทกโอกและไซปรอัส ตลอมาเปาโลกกททาใหข้พระมหาบอัญชานภีรเปกนจรกงทอัรงหมด)
พยานของพระเยซถูครกสตรจงถึ ตข้องกระจายตอัวจากศถูนยรกลาง คพอ เรกที่มตข้นทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมและ
ขยายออกไปจนสรุดปลายแผลนดกนโลก (นภีที่ยงอั เปกนหลอักการหนถึงที่ จนถถึงทรุกวอันนภีรในการเรกที่มตข้น
ประกาศขลาวประเสรกฐทภีที่บข้านของตนและจากนอัรนกกขยายออกไป) นอันที่ ยอังเปกนการเปกดเผยดข้วยวลาขลาว
ประเสรกฐจะตข้องมาถถึงพวกยกวกลอนจากนอัรนคลอยไปถถึงคนตลางชาตก
กจ 1:9
เมสืรื่อพระองคค์ตรลัสเชต่นนลันนั้ แลข้ว ในขณะทฟีรื่เขาทลันั้งหลายกทาลลังพวินวิจดซ พระองคค์
กล็ถซกรลับขถึนนั้ ไป และมฟีเมฆคลสมพระองคค์ใหข้พข้นสายตาของเขา การเสดกจขถึรนสถูลสวรรครของพระครกสตร
ถถูกนทาเสนอตรงนภีรอยลางละเอภียดมากกวลาทภีที่ใดในพระคอัมภภีรร มภีการพถูดถถึงเรพอที่ งนภีรอยลางสอัรนๆในลถูกา
24:51, มาระโก 16:19 และ 1 ทกโมธภี 3:16 วลภีทภีที่แปลวลา “ขณะทภีที่เขาทอัรงหลายกทาลอังพกนกจดถู” อาจแปล
แบบตรงตอัวไดข้ดข้วยวลา ‘ขณะทภีที่พวกเขากทาลอังมองขถึรนไป’ ในแบบเดภียวกอันวลภีทภีที่วาล “พระองครกถก ถูกรอับ
ขถึรนไป” สามารถแปลแบบตรงตอัวไดข้ดข้วยวลา ‘พระองครทรงถถูกยกขถึรนไป’ วลภีสรุดทข้ายของขข้อนภีร “และ
มภีเมฆคลรุมพระองครใหข้พข้นสายตาของเขา” บลงบอกชอัดเจนวลาเมฆกข้อนนอัรนไดข้หอบพระองครขร ถึนไป
จรกงๆ มอันดถูเหมพอนราวกอับวลาเมฆกข้อนนอัรนเปกนลกฟตรโดยสารจากสวรรครทพภีที่ าพระองครขร ถึนไปสถูลสงลา
ราศภี

กจ 1:10
เมสืรื่อเขากทาลลังเขมข้นดซฟข้าเวลาทฟีรื่พระองคค์เสดล็จขถึนั้นไปนลันั้น ดซเถวิด มฟีชายสองคน
สวมเสสืนั้อขาวมายสืนอยซขต่ ข้างๆเขา พวกสาวกยพนอข้าปากคข้างอยถูขล ณะทภีที่พวกเขา “เขมข้นดถูฟาข้ ” ขณะทภีที่
พวกเขาททาเชลนนอัรนอยถูล “มภีชายสองคนสวมเสพรอขาวมายพนอยถูขล ข้างๆเขา” แมข้วาล บรุคคลทอัรงสองนภีรถถูก
เรภียกวลาชาย แตลบรกบทกกบอกชอัดเจนวลาจรกงๆแลข้วพวกเขาเปกนทถูตสวรรครทพภีที่ ระเจข้าทรงใชข้มาพรข้อม
กอับเรพอที่ งราวทภีที่พวกเขาประกาศในขข้อ 11
กจ 1:11
สองคนนลันนั้ กลต่าววต่า "ชาวกาลวิลฟีเออ๋ย เหตสไฉนทต่านจถึงยสืนเขมข้นดซฟข้าสวรรคค์
พระเยซซองคค์นซฟีนั้ ถึรื่งทรงรลับไปจากทต่านขถึนนั้ ไปยลังสวรรคค์นลันั้น จะเสดล็จมาอฟีกเหมสือนอยต่างทฟีรื่ทต่านทลันั้ง
หลายไดข้เหล็นพระองคค์เสดล็จไปยลังสวรรคค์นลันั้น" ใหข้เราสอังเกตวลาทถูตสวรรครทรอังสองพถูดถถึง “พระเยซถู
องครนร ภี” พระเยซถูองครเดภียวกอันนภีรทภีที่ทรงรอับใชข้บนโลกนภีรดข้วยพระกรรุณาและพระเมตตาทรงเปกนองคร
เดภียวกอันกอับพระองครผถูข้ทรงสถกตในสวรรครและจะเสดกจกลอับมาสอักวอันหนถึงที่ นอกจากนภีร พระองคร
“จะเสดกจมาอภีกเหมพอนอยลางทภีที่ทลานทอัรงหลายไดข้เหกนพระองครเสดกจไปยอังสวรรครนร อัน” พระองครไดข้
เสดกจกลอับขถึรนไปสวรรครบนเมฆกข้อนหนถึงที่ ในวกวรณร 1:7 มภีคทาเขภียนไวข้วาล “พระองครจะเสดกจมาใน
เมฆ และนอัยนรตาทรุกดวงและคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้แทงพระองครจะเหกนพระองคร” เหตรุการณรทภีที่จะเกกดใน
อวสานกาลซถึที่งถถูกพถูดถถึงตรงนภีรนลาจะเปกนการเสดกจกลอับมาของพระครกสตรในสงลาราศภีเมพที่อสกรนยรุคเจกด
ปภี ถถึงแมข้วาล การรอับขถึรนไดข้ถถูกบรรยายไวข้ใน 1 เธสะโลนกกา 4:17 วลาเปกนการ “ถถูกรอับขถึรนไปในเมฆ
พรข้อมกอับคนเหลลานอัรน” แตลคทากลลาวตรงนภีรกอก ยถูใล นบรกบทของอาณาจอักรนอัรนมากกวลา (1:6) ทภีที่จะเกภีที่ยว
ขข้องกอับครกสตจอักร นอกจากนภีร การเสดกจมาครอัรงทภีที่สองกกถถูกพถูดถถึงอยลางเจาะจงวลาเปกน “ในเมฆ”
(วกวรณร 1:7) ขณะทภีที่การพถูดถถึงเมฆซถึที่งเกภีที่ยวขข้องกอับการรอับขถึรนนอัรนดถูเหมพอนเปกนเรพอที่ งบอังเอกญตรงกอัน
กจ 1:12
แลข้วอลัครสาวกจถึงลงจากภซเขามะกอกเทศ ซถึงรื่ อยซต่ใกลข้กรสงเยรซ ซาเลล็มระยะ
ทางเทต่ากลับระยะทฟีรื่อนสญาตใหข้คนเดวินในวลันสะบาโต กลลับไปกรสงเยรซซาเลล็ม ภถูเขาทภีพที่ ระองครเสดกจ
ขถึรนสถูลสวรรครถถูกระบรุอยลางเจาะจงวลาเปกนภถูเขามะกอกเทศ การเสดกจขถึรนสถูลสงลาราศภีของพระองครเกกด
ขถึรนในวอันสะบาโต (วอันเสารร) ดอังทภีที่ถถูกระบรุไวข้โดยการพถูดถถึงระยะทางทภีที่อนรุญาตใหข้คนเดกนในวอันสะ
บาโต (ประมาณเกข้าในสกบของหนถึงที่ ไมลร) ระยะทางจรกงจากกรรุงเยรถูซาเลกมไปยอังยอดภถูเขามะกอก
เทศอาจนข้อยกวลา แตลกอก ยถูใล นขอบเขตระยะทางทภีที่พวกรอับบภีกาท หนดไวข้ เราทราบจากกกจการ 1:3 วลา
องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงอยถูบล นโลกนภีรเปกนเวลาสภีที่สกบวอันหลอังจากทรงฟพร นคพนพระชนมร สภีที่สกบวอัน
นอับจากวอันอาทกตยรททภีที่ รงฟพร นคพนพระชนมรกตก รงกอับวอันเสารร (วอันสะบาโต) พวกสาวกจถึงเดกนทาง

กลอับไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมตามทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าไดข้ทรงบอัญชาไวข้ในลถูกา 24:49 และถถูกทวนซทราใน
กกจการ 1:4)
กจ 1:13
เมสืรื่อเขข้ากรสงแลข้วเขาเหลต่านลันั้นจถึงขถึนั้นไปยลังหข้องชลันนั้ บน ซถึรื่งมฟีทลันั้งเปโตร ยากอบ
ยอหค์นกลับอลันดรซวค์ ฟฟีลวิปกลับโธมลัส บารโธโลมวิวกลับมลัทธวิว ยากอบบสตรชายอลัลเฟอลัส ซฟีโมนเศโลเท
กลับยซดาสนข้องชายของยากอบ พลักอยซต่นนลันั้ ทภีที่นอันที่ เอง ออัครสาวกทอัรงสกบเอกดคน “จถึงขถึรนไปยอังหข้องชอัรน
บน” ตข้นฉบอับอลานตรงตอัววลา ‘ขถึรนไปยอังหข้องชอัรนบนนอันื้น’ นภีที่นลาจะเปกนหข้องชอัรนบนหข้องเดภียวกอับทภีที่พวก
สาวกไดข้รอับประทานอาหารมพรอสรุดทข้ายนอัรนตามทภีที่บนอั ทถึกไวข้ในลถูกา 22:12 และมาระโก 14:15 หข้อง
ชอัรนบนเชลนนอัรนไมลใชลสที่ งก ผกดปกตกในกรรุงเยรถูซาเลกมศตวรรษแรกเพราะมอันเปกนพพรนทภีที่ชร อันสองหรพอชอัรน
สามของบข้านสล วนตอัวหลอังหนถึงที่ สกที่งทภีที่ถถูกสพที่อกกคอพ วลา ออัครสาวกสกบเอกดคนนอัรนไดข้ททาใหข้ทภีที่นอันที่ เปกนทภีที่
อาศอัยของพวกเขานอับตอัรงแตลเหตรุการณรตรถึงกางเขน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ทอัรงสกบเอกดคนมาจาก
แควข้นกาลกลภี กรรุงเยรถูซาเลกมไมลใชลบข้านเกกดของพวกเขา ดข้วยเหตรุนร ภี หข้องชอัรนบนขนาดใหญลหข้องนภีรจงถึ
อาจเปกนทภีที่อาศอัยชอัวที่ คราวของพวกเขาขณะทภีที่พวกเขา ‘รออยถูทล ภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม’
ในรายชพที่อออัครสาวกนภีร ซภีโมนคนคานาออัน (มอัทธกว 10:4) ถถูกเรภียกวลา “ซภีโมนเศโลเท” (หรพอ
ตรงตอัวคพอ ซภีโมนผถูข้รอข้ นรน) เพพที่อแยกแยะเขาจากซภีโมนเปโตร (ลถูกากกเรภียกเขาวลา ซภีโมนเศโลเทใน
ลถูกา 6:15) เหกนไดข้ชอัดวลาครอัรงหนถึงที่ เขาเคยเปกนสล วนหนถึงที่ ของพรรคคนรข้อนรนทภีรที่ อักชาตก (เศโลเท)
และชพที่อนภีรกตก กดตอัวเขามาตลอด นอกจากนภีร ยถูดาส (ซถึที่งอาจเปกนนข้องชายหรพอบรุตรชายของยากอบ) กก
ถถูกเรภียกเชลนนอัรนเพพอที่ แยกแยะเขาจากยถูดาส อกสคารกโอท
กจ 1:14
พวกเขารต่วมใจกลันอธวิษฐานอข้อนวอนตต่อเนสือรื่ งพรข้อมกลับพวกผซข้หญวิง และมา
รฟียค์มารดาของพระเยซซ และพวกนข้องชายของพระองคค์ดข้วย จรุดเดลนของการประชรุมของพวกเขาใน
ขณะนอัรนกกคพอ การรล วมใจกอันอธกษฐานอยลางตลอเนพอที่ ง มอันไมลใชลเหตรุบอังเอกญทภีที่การรล วมใจกอันอธกษฐาน
มภีขร นถึ กลอนการเทพระวกญญาณบรกสรุทธกธลงมาสกบวอันหลอังจากนอัรนในวอันเพกนเทคอสตร แนลนอนทภีที่
พระเจข้าไดข้ทรงดลใจใหข้พวกเขาใชข้เวลาชลวงดอังกลลาวในการอธกษฐานหลอังจากทภีที่พวกเขาไดข้เหกนและ
ไดข้ยกนสกที่งทอัรงปวงแลข้ว คทาทภีที่แปลวลา ตล่อเนสือนึ่ ง สพที่อชอัดเจนถถึงการอธกษฐานอยลางตลอเนพที่องยาวนาน วลภีทภีที่
วลา “รล วมใจกอัน” สพที่อถถึงความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันของจกตวกญญาณของครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนนภีร
อภีกครอัรงทภีที่วาล มอันไมลใชลเรพที่องบอังเอกญทภีที่การอธกษฐานอยลางตลอเนพอที่ งและการเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันมภีขร ถึน
กลอนการเทพระวกญญาณบรกสรุทธกธหลอังจากนอัรนไมลนาน

นอกจากออัครสาวกสกบเอกดคนนอัรนแลข้ว พวกผถูข้หญกงทภีที่เชพที่อ คพอ มารภียรมารดาของพระเยซถู และ
พวกนข้องชายของพระองครกรก ล วมใจกอันอธกษฐานตลอเนพอที่ งกอับพวกเขาดข้วย สทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่
อยากเชพที่อตทานานเรพอที่ งความเปกนหญกงพรหมจารภีเสมอไปของนางมารภียร เราเหกนวลาพระคอัมภภีรรกลลาว
อภีกครอัรงถถึงพวกนข้องชายบนโลกนภีรของพระองคร นลาสนใจอภีกตรงทภีวที่ าล นภีเที่ ปกนครอัรงสรุดทข้ายทภีพที่ ระคอัมภภีรร
เอลยถถึงนางมารภียมร ารดาของพระเยซถู ถถึงแมข้วาล นางเปกนหญกงทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าอยลางไมล
ตข้องสงสอัย แตลไมลมภีการเอลยถถึงนางตรงไหนอภีกเลยในบรกบทของครกสตจอักรพระคอัมภภีรรใหมล นอันที่ นลา
จะบลงบอกอะไรบางอยลางเกภีที่ยวกอับบทบาทของนางในหลอักศาสนศาสตรรพระคอัมภภีรใร หมล นอกจาก
นภีร เหกนไดข้ชดอั อภีกวลากลอนถถึงตอนนภีรนข้องชายบนโลกนภีรบางคนของพระเยซถูกไก ดข้วางใจพระองครเปกน
พระผถูข้ชลวยใหข้รอดแลข้ว
กจ 1:15
คราวนลันนั้ เปโตรจถึงไดข้ยสืนขถึนนั้ ทต่ามกลางเหลต่าสาวก (ทฟีรื่ประชสมกลันอยซต่นนลันั้ มฟี
รวมทลันั้งสวินั้นประมาณรข้อยยฟีสรื่ บวิ ชสืรื่อ) และกลต่าววต่า ยอดรวมของสาวกทภีที่มาประชรุมกอันในหข้องชอัรนบน
นอัรนเพพอที่ อธกษฐานมภีประมาณหนถึงที่ รข้อยยภีที่สกบคน เปโตรทภีที่หรุนหอันพลอันแลลนเหกนวลาสมควรทภีที่จะหาคน
มาแทนยถูดาสอกสคารกโอทเพพอที่ ททาใหข้จทานวนออัครสาวกกลอับมาเปกนสกบสองคนเหมพอนเดกม ไมลมภี
บอันทถึกไวข้วาล องครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงบอัญชาพวกเขาใหข้หาคนมาแทนยถูดาส ดถูเหมพอนวลาเปโตรเหกนวลา
เปกนสกที่งทภีที่เขาควรกระททา
กจ 1:16
"ทต่านพฟีนรื่ ข้องทลันั้งหลาย จทาเปล็นจะตข้องสทาเรล็จตามพระคลัมภฟีรค์ ซถึรื่งพระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ตรลัสไวข้โดยโอษฐค์ของดาววิด ดข้วยเรสืรื่องยซดาส ซถึรื่งเปล็นผซนข้ ทาทางคนทฟีรื่ไปจลับพระ
เยซซ เหกนไดข้ชอัดวลาเปโตรตภีความเพลงสดรุดภี 69:25 เปกนพพรนฐานในการหาคนมาแทนยถูดาส ขข้อนอัรนจะ
ยอังไมลถถูกยกจรกงๆจนกวลาจะถถึงกกจการ 1:20 แตลเปโตรกกเรกที่มพถูดถถึงมอันตรงนภีร สกที่งทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอการ
ยอมรอับวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ตรอัสไวข้โดยปากของดาวกด นภีอที่ ข้างอกงถถึงการดลใจของพระคอัมภภีรร
โดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และอข้างอกงถถึงการดลใจของหนอังสพอเพลงสดรุดภีโดยเฉพาะ เปโตรระบรุ
ชอัดเจนวลาเพลงสดรุดภีบททภีที่ 69 เปกนคทาพยากรณรเกภีที่ยวกอับพระเมสสกยาหร เขาประยรุกตรใชข้มนอั กอับยถูดา
สอกสคารกโอทและการทรยศของเขาโดยเฉพาะ
กจ 1:17-19 เพราะยซดาสนลันนั้ ไดข้นลับเขข้าในพวกเรา และไดข้รบลั สต่วนในภารกวิจนฟีนั้ 18 ฝต่ายผซข้
นฟีนั้ไดข้เอาบทาเหนล็จแหต่งการชลัวรื่ ชข้าของตนไปซสือนั้ ทฟีรื่ดนวิ แลข้วกล็ลข้มคะมทาลงแตกกลางตลัวไสข้พงส ทะลลักออก
มาหมด 19 เหตสการณค์นคฟีนั้ นทลันั้งปวงทฟีรื่อยซใต่ นกรสงเยรซซาเลล็มกล็รข้ซ เขาจถึงเรฟียกทฟีรื่ดวินแปลงนลันนั้ ตามภาษา
ของเขาวต่า อาเคลดามา คสือทสต่งโลหวิต

เปโตรกลลาวตลอไปโดยขยายความเสรกมเกภีที่ยวกอับยถูดาส ยถูดาสไดข้ถถูกนอับเขข้าในสกบสองคน
นอัรนจรกงๆและไดข้มภีสลวนในการรอับใชข้ของพวกเขา รายละเอภียดเพกมที่ เตกมเกภีที่ยวกอับการฆลาตอัวตายของ
เขาไดข้ถถูกใหข้ไวข้ตรงนภีร มอัทธกว 27:5 อธกบายวลาเขาผถูกคอตาย กกจการ 1:18 ไมลไดข้ขอัดแยข้งกอับบอันทถึกตรง
นอัรนแตลอยลางใด แตลมนอั ใหข้รายละเอภียดเสรกมทภีเที่ หกนภาพชอัดเจนยกงที่ ขถึรน เหกนไดข้ชอัดวลาขณะทภีที่ยถูดาสผถูกคอ
ตาย เชพอกนอัรนกลอับขาดและรล างของเขารล วงหอัวทกที่มลงสถูลพรนพ เบพรองลลางทภีที่เปกนหกนแหลมขรรุขระ พอรล าง
กระแทกหกน รล างกายของเขากก “ลข้มคะมทาลงแตกกลางตอัวไสข้พงรุ ทะลอักออกมาหมด”
เรพที่องการฆลาตอัวตายของเขาและเหตรุการณรอนอั นลาสะอกดสะเอภียนทภีที่เกกดขถึรนตามมาไดข้เลพที่องลพอ
ไปถถึงคนทอัรงปวงทภีที่อาศอัยอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกม พวกเขาจถึงเรภียกสถานทภีที่นร อันเปกนภาษาอาราเมควลา อา
เคลดามา หรพอ “ทรุลงโลหกต” ขลาวประเสรกฐของมอัทธกวบอันทถึกใน 27:3-8 วลาพวกปรุโรหกตใหญลไดข้นทา
เงกนเปพร อนเลพอดทภีที่ยถูดาสนทามาคพนไปซพรอทรุลงชลางหมข้อและเรภียกมอันวลา “ทรุลงโลหกต” ทภีที่ดกนแปลงนอัรนอาจ
เปกนสถานทภีที่เดภียวกอันกอับทภีที่ยถูดาสไดข้ฆลาตอัวตาย
กจ 1:20
ดข้วยมฟีคทาเขฟียนไวข้ในหนลังสสือสดสดฟีวต่า `ขอใหข้ทฟีรื่อาศลัยของเขารกรข้างและอยต่า
ใหข้ผใข้ซ ดอาศลัยอยซทต่ ฟีรื่นลัรื่น ' และ `ขอใหข้อกฟี ผซข้หนถึรื่งมายถึดตทาแหนต่งของเขา' เปโตรจถึงยกขข้อความจากเพลง
สดรุดภี 69:25 และใชข้มอันกอับยถูดาส การตภีความของเขากกคพอวลา คนอพนที่ ควรมาแทนทภีที่ยถูดาสในตทาแหนลง
ออัครสาวก
กจ 1:21-22 เหตสฉะนลันนั้ ในบรรดาชายเหลต่านฟีนั้ทฟีรื่เปล็นพวกเดฟียวกลับเราเสมอตลอดเวลาทฟีรื่
พระเยซซ เจข้าไดข้เสดล็จเขข้าออกกลับเรา 22 คสือตลันั้งแตต่บลัพตวิศมาของยอหค์น จนถถึงวลันทฟีรื่พระองคค์ทรงถซก
รลับขถึนั้นไปจากเรา คนหนถึรื่งในพวกนฟีนั้จะตข้องตลันั้งไวข้ใหข้เปล็นพยานกลับเราถถึงการคสืนพระชนมค์ของ
พระองคค์"
เปโตรอธกบายจรุดประสงครของเขาตลอไป คทาพถูดทภีที่นลาสนใจอยถูใล นขข้อ 22 หนถึที่งในจรุดเดลนทภีที่
ชอัดเจนของผถูข้เปกนออัครสาวกไดข้ถถูกนกยามไวข้ นอันที่ คพอ เขาเปกนประจอักษรพยานถถึงการฟพร นคพนพระชนมร
ของพระครกสตร
กจ 1:23-26 เขาทลันั้งหลายจถึงเสนอชสือรื่ คนสองคน คสือโยเซฟทฟีรื่เรฟียกวต่าบารซลับบาส มฟี
นามสกสลวต่ายสสทลัส และมลัทธฟีอลัส 24 แลข้วพวกสาวกจถึงอธวิษฐานวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า ผซทข้ รงทราบใจ
ของมนสษยค์ทลันั้งปวง ขอทรงสทาแดงวต่าในสองคนนฟีพนั้ ระองคค์ทรงเลสือกคนไหน 25 ใหข้รลับสต่วนในการ
ปรนนวิบลัตวินฟีนั้ และรลับตทาแหนต่งเปล็นอลัครสาวกแทนยซดาส ซถึงรื่ โดยการละเมวิดนลันนั้ ไดข้หลงจากหนข้าทฟีรื่ไป

ยลังทฟีรื่ของตน" 26 เขาทลันั้งหลายจถึงจลับสลากกลัน และสลากนลันนั้ ไดข้แกต่มลัทธฟีอสลั จถึงนลับเขาเขข้ากลับอลัคร
สาวกสวิบเอล็ดคนนลันนั้
ในขข้อทข้ายๆของบทนภีร มภีบอันทถึกไวข้วาล มอัทธภีออัสไดข้รอับเลพอกใหข้เปกนผถูข้สพบทอดตทาแหนลงออัคร
สาวกตลอจากยถูดาส เราควรหมายเหตรุไวข้วาล มอัทธภีออัสไมลไดข้ถถูกกลลาวถถึงอภีกเลยในพระคอัมภภีรร เราจถึง
อาจสอันนกษฐานไดข้วาล การแตลงตอัรงเขาใหข้รอับตทาแหนลงนภีรเปกนฝภีมพอของเปโตรมากกวลาพระเจข้า อาจเปกน
ไปไดข้วาล เปโตรททาโดยไมลปรถึกษาพระเจข้าในการคกดวลาตทาแหนลงของยถูดาสจทาเปกนตข้องมภีคนอพที่นมา
แทนโดยเรกว สกที่งทภีที่ดถูเหมพอนจะเปกนพระประสงครของพระเจข้าในเรพที่องนภีรมากกวลากกคพอวลาพระองครไดข้
ทรงเลพอกเซาโลแหลงทารซอัสในเวลาตลอมา ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาพระเจข้าไดข้ทรงแตลงตอัรงเขาใหข้เปกน
ออัครสาวกคนหนถึที่งจรกงๆ
หากจะยกความชอบใหข้เปโตรแลข้ว พวกเขากกอธกษฐานเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีรจรกงๆ อยลางไรกกตาม
พวกเขากกจทากอัดพระเจข้าใหข้ทรงเลพอกจากตอัวเลพอกทภีที่มภีแคลสองคนของพวกเขา มอันอาจไมลเปกนเรพที่อง
ฉลาดทภีที่จะเสนอทางเลพอกสองออันใหข้พระเจข้าและขอใหข้พระเจข้าทรงเลพอกวลาออันไหนเปกนพระ
ประสงครของพระองคร ขข้อเทกจจรกงกกคพอ มอันอาจไมลใชลพระประสงครของพระองครทรอังคถูลเลยกกไดข้ อภีก
ครอัรงทภีที่มทอั ธภีออัสไมลไดข้ถถูกพถูดถถึงอภีกเลยในประวอัตกศาสตรรพระคอัมภภีรรใหมล
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 2: บททภีนึ่สองของหนอังสสือกกิจการเปป็นชล่วงเวลาสสาคอัญในพระคอัมภภีรร
ใหมล่ ในบทนภีกนื้ ารเทพระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธลงมาไดท้เกกิดขนนื้นเปป็นหมายสสาคอัญยกิงนึ่ ใหญล่แกล่ชนชาตกิ
อกิสราเอลทภีนึ่ไมล่เชสืนึ่อ คสาเทศนาแรกเกภีนึ่ยวกอับการฟสืนนื้ คสืนพระชนมรไดท้มภีขนนนื้ พรท้อมกอับการประกอบดท้วย
พระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธ ในตอนตท้นของบทนภีนื้เหป็นไดท้ชอัดถนงการถสือกสาเนกิดของครกิสตจอักร ในสล่วนหลอัง
ของบทนภีนื้ รสปแบบพสืนื้นฐานสสาหรอับโครงสรท้างของครกิสตจอักรไดท้ถสกสถาปนาในรสปแบบแรกๆของ
มอัน
สล่วนแรกของบทนภีเนื้ ปป็นเนสือนื้ หาทภีนึ่ถสกเขท้าใจผกิดมากทภีนึ่สคุดสล่วนหนนงนึ่ ของพระคอัมภภีรใร หมล่ ตอน
กลางของกกิจการ 2 นสาเสนอคสาเทศนาทภีนึ่เปโตรเทศนาออกมาเองในวอันเพป็นเทคอสตรนนอันื้ โดยไมล่มภี
การเตรภียมการมากล่อน มอันเปป็นสล่วนผสมระหวล่างขท้อพระคอัมภภีรรทภีนึ่ถกส ยกมาและการเตสือนความจสา
แบบมภีพลอังใหท้บรรดาผสท้ทฟภีนึ่ อังระลนกถนงการฟสืนนื้ คสืนพระชนมรของพระเยซสครกิสตร มภีการเอล่ยถนงการฟสืนนื้
คสืนพระชนมรของพระครกิสตรในคสาเทศนาสอันื้นๆนภีนื้ไมล่นท้อยกวล่าสภีนึ่ครอังนื้ เขายอังเตสือนความจสาบรรดาผสท้ฟงอั

ของเขาทภีนึ่เปป็นยกิววล่า พวกเขากป็มคภี วามผกิดในเรสือนึ่ งการตรนงกางเขนพระเมสสกิยาหรของพวกเขาเชล่น
กอัน ในเนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของกกิจการ 2 มภีบอันทนกเกภีนึ่ยวกอับปฏกิกกิรกิยาของผสท้คนตล่อคสาเทศนาของเปโตร
นภีนึ่ตามมาดท้วยการกระทสาสกินึ่งตล่างๆในตอนแรกเรกิมนึ่ ของครกิสตจอักรทารกนภีนื้
กจ 2:1
เมสืรื่อวลันเทศกาลเพล็นเทคอสตค์มาถถึง จทาพวกสาวกจถึงมารต่วมใจกลันอยซใต่ นทฟีรื่
แหต่งเดฟียวกลัน บทนภีรทร อังบทดทาเนกนตามรอยสองรอยทภีที่สทาคอัญ (1) สกที่งทภีที่ชอัดเจนทภีที่สรุดกกคอพ เหตรุการณร
ตลางๆทภีที่เกกดขถึรนกอับพวกออัครสาวกและครกสตจอักรทภีเที่ ปกนตอัวอลอน ใหข้เราสอังเกตวลาพวกเขายอัง “รล วมใจ
กอันอยถูใล นทภีแที่ หลงเดภียวกอัน” เหมพอนเดกม แนลนอนทภีที่พวกเขาททาเชลนนภีรตลอเนพที่องมาจากการรล วมใจกอัน
อธกษฐานดอังทภีที่ระบรุไวข้ในกกจการ 1:13-14 ผลานไปสกบวอันแลข้วนอับตอัรงแตลการเสดกจขถึรนสถูลสวรรครเมพอที่ นอับ
จากวอันเพกนเทคอสตร (การคกดเลขงลายๆยพนยอันวลาวอันเพกนเทคอสตร ซถึที่งอยถูหล ลอังวอันเทศกาลปอัสกา 50
วอัน ตามมาหลอังการเสดกจขถึรนสถูลสวรรครสกบวอัน ดถู กกจการ 1:3)
ถถึงแมข้วาล มกไดข้ระบรุไวข้ชอัดเจน แตลสที่ งก ทภีที่ดถูเหมพอนจะถถูกสพที่อกกคอพ วลา ครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนนภีร
ไดข้ใชข้เวลาสล วนใหญลแมข้ไมลใชลทร อังหมดในการรล วมใจกอันอธกษฐาน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขายอังรวมตอัว
กอันอยถูใล นหข้องชอัรนบนนอัรนทภีที่ถถูกพถูดถถึงในกกจการ 1:13 เหมพอนเดกม
รล องรอยทภีที่สองซถึที่งสทาคอัญตลอความเขข้าใจเหตรุการณรทรอังหมดของบทนภีรกคก พอ บรกบทของ
เหตรุการณรตลางๆซถึที่งมภีลอักษณะแบบยกว วอันเพกนเทคอสตรเปกนวอันเทศกาลทภีที่สทาคอัญเทศกาลหนถึที่งซถึงที่ มภี
บอัญญอัตกไวข้ในพระราชบอัญญอัตขก องพระคอัมภภีรรเดกม มอันถพอวลาเปกน 'ฤดถูกาลศอักดกธสกทธกธ' ในชลวงฤดถูใบไมข้
ผลกของบรรดาชาวยกวทอัวที่ โลกทภีที่สอัตยรซพที่อ
เพราะการกระจอัดกระจายไปทอัวที่ โลก พวกยกวจถึงไปอยถูตล ามสล วนตลางๆของโลกทภีที่มภี
อารยธรรมเหมพอนกอับสอังคมในปอัจจรุบอัน พวกยกวทภีที่ถพอเครล งจากทอัวที่ โลกจถึงดอัรนดข้นทภีที่จะเดกนทางไปยอัง
กรรุงเยรถูซาเลกมอยลางนข้อยใหข้ไดข้ครอัรงหนถึที่งในชภีวกตและบลอยกวลานอัรนหากพวกเขามภีเวลาและเงกนทองทภีที่
จะททาไดข้ พวกเขามอักเดกนทางมาในชลวงหนถึที่งในสอง 'ฤดถูกาลศอักดกธสกทธกธ' ของปภีแบบยกว ฤดถูแรกจะ
ตรงกอับฤดถูใบไมข้ผลก (เทศกาลกกนขนมปอังไรข้เชพรอ เทศกาลปอัสกา และเทศกาลเพกนเทคอสตร) อภีกฤดถู
คพอ ฤดถูใบไมข้รลวง (เทศกาลเสภียงแตร เทศกาลอยถูเล พกง และวอันลบมลทกน) ดข้วยเหตรุนร จภี ถึงมภี 'นอักเดกน
ทาง' ชาวยกวจทานวนมหาศาลทอัรงในและรอบๆกรรุงเยรถูซาเลกมในชลวงฤดถูกาลศอักดกธสกทธกธสองฤดถูนร ภีใน
แตลละปภี มภีคนประมาณการวลามภีผมถูข้ าเยพอนจทานวนมากถถึงหนถึที่งลข้านคนเลยในฤดถูหนถึที่งๆ การเขข้าใจ
ลอักษณะเฉพาะของบรกบทแบบยกวนภีรจะชลวยใหข้เราเขข้าใจเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนในบทนภีร

กจ 2:2-3
ในทลันใดนลันนั้ มฟีเสฟียงดลังมาจากฟข้าเหมสือนเสฟียงพายสกลข้าสลันรื่ กข้องทลัรื่วบข้านทฟีรื่เขา
นลัรื่งอยซต่นนลันั้ 3 มฟีเปลวไฟสลัณฐานเหมสือนลวินั้นปรากฏแกต่เขา และกระจายอยซบต่ นเขาสวินั้นทสกคน
ขณะทภีที่ครกสตจอักรทภีที่เปกนตอัวอลอนนภีรรวมตอัวกอันอยถูใล น “บข้านทภีที่พวกเขานอังที่ อยถูนล ร นอั ” เหตรุการณร
เหนพอธรรมชาตกเหตรุการณรหนถึงที่ กกไดข้เกกดขถึรน พวกเขาไดข้ยนก “เสภียงดอังมาจากฟข้าเหมพอนเสภียงพายรุ
กลข้า” ซถึที่งดอังไปทอัวที่ บข้านหลอังนอัรน จากนอัรน “มภีเปลวไฟสอัณฐานเหมพอนลกรนปรากฏแกลเขา และกระจาย
อยถูบล นเขาสกรนทรุกคน” เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ปรากฏการณรเหลลานภีรเปกนเหมสือนเสภียงพายรุกลข้าและ
เหมสือนเปลวไฟรถูปลกนร สกที่งทภีที่ปรากฏใหข้เหกนไดข้ชอัดวลาเปกนพระวกญญาณบรกสรุทธกธนภีรไดข้ททาใหข้สที่ กงทภีที่เราไมล
อาจรอับรถูไข้ ดข้ปรากฏชอัดออกมา นอันที่ คพอ พระราชกกจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ปรากฏการณรทรอังสองนภีรแสดงใหข้เหกนถถึง พระราชกกจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ คทาทภีปที่ กตก
แลข้วแปลวลา พระววิญญาณ (พนสือมา) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ลมหายใจ' หรพอ 'การเคลพที่อนไหวของ
อากาศ' คทาทภีที่แปลวลา ลม (พนอเอ) เปกนคทาทภีที่ 'สอัมพอันธร' กอับ พนสือมา โดยตรง ในพระคอัมภภีรตร ลอดทอัรง
เลลม พระวกญญาณของพระเจข้าถถูกเปรภียบวลาเปกนเหมพอนกอับลมหายใจหรพอสายลม อภีกปรากฏการณร
ทภีที่เหลพอถถูกเปรภียบวลาเปกนเหมพอนไฟ อภีกครอัรงทภีที่การรอับใชข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธบางครอัรงกกถถูก
เปรภียบวลาเปกนเหมพอนไฟฝลายวกญญาณ ทอัรงสองอยลางเปกนภาพบรรยายถถึงการรอับใชข้สลวนใหญลของ
พระวกญญาณทภีที่ทรงมภีตลอประชากรของพระเจข้า
สกที่งทภีพที่ ระเยซถูไดข้ตรอัสไวข้เมพอที่ สกบวอันกลอนหนข้านอัรน (การรอับบอัพตกศมาดข้วย หรพอตรงตอัวคพอ 'ใน'
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ) ไดข้เกกดขถึรนตรงนภีรอยลางเหกนไดข้ชอัด อภีกครอัรงทภีที่บอัพตกศมาของพระวกญญาณเปกน
เหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนเมพที่อผถูข้เชพที่อคนหนถึที่งถถูกจรุลมลงเขข้าในพระกายของพระครกสตรโดยพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธของพระเจข้า (ดถู 1 โครกนธร 12:12-13) เหกนไดข้ชอัดวลานภีเที่ ปกน 'บอัพตกศมาของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ' ในตอนแรก นอันที่ คพอ ผถูข้เชพที่อประมาณหนถึที่งรข้อยยภีสที่ กบคนนภีรไดข้ถถูกจรุลมเขข้าในพระกายของพระ
ครกสตรทภีที่เพกงที่ กลอตอัวขถึรนโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ดอังนอัรนเราจถึงไดข้อลานถถึงกทาเนกดของครกสตจอักร มอันเปกนเหมพอนเมลกดพอันธรุรในพระดทารกของ
พระเจข้าตอัรงแตลอดภีตกาลนกรอันดรร ในสมอัยทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงรอับใชข้อยถู บล นโลกนภีร เมลกด
พอันธรุรนร ภีไดข้กลอตอัวขถึรนเปกนตอัวอลอนแลข้ว และบอัดนภีรในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตร พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกทภีที่
จะใหข้มอันถพอกทาเนกดเสภียทภี วอันเกกดของครกสตจอักรพอันธสอัญญาใหมลตรงกอับวอันเทศกาลเพกนเทคอสตร

นอัรน คพอสกบวอันหลอังจากองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราเสดกจกลอับขถึรนไปสถูลสงลาราศภี ระบบการจอัดการแบบ
ใหมลและองครกรฝลายวกญญาณแบบใหมลไดข้ถพอกทาเนกดขถึรนแลข้ว
การกระททากกจของพระเจข้าในและผลานทางชนชาตกอกสราเอล ในฐานะพยานของพระองคร
กทาลอังจะเลพอนหายไปอยลางรวดเรกวในชลวง 'ขอเวลานอก' ตามทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้ พยาน
ใหมลไดข้ถถูกแตลงตอัรงขถึรนแลข้ว จนถถึงทรุกวอันนภีรมอันกกคอพ ครกสตจอักรทข้องถกที่นแหลงพระคอัมภภีรรใหมล มอันจะคง
อยถูบล นโลกนภีรตลอไปจนกวลาจะมภีการรอับขถึรนเมพที่อมอันจะถถูกพาขถึรนไปยอังสวรรครโดยตรง จากนอัรนพระ
ราชกกจของพระเจข้าทภีที่ทรงกระททากอับและผลานทางชนชาตกอกสราเอลกกจะดทาเนกนตลอไปอยลางเตกมทภีที่ใน
ชลวงสอัปดาหรทภีที่เจกดสกบของดาเนภียล นอันที่ คพอ ยรุคเจกดปภี
กจ 2:4
เขาเหลต่านลันนั้ กล็ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์จถึงตลันั้งตข้นพซดภาษาตต่างๆ
ตามทฟีรื่พระววิญญาณทรงโปรดใหข้พซด เหตรุการณรสทาคอัญสองเหตรุการณรไดข้เรกที่มตข้นขถึรนในขข้อนภีร (1) “เขา
เหลลานอัรนกกเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ” มภีการสอันนกิษฐานโดยพวกกลรุลมเพกนเทคอสตรและพวก
คารกสมาตกกแหลงศตวรรษทภีที่ยสภีที่ กบวลา การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธทภีที่เอลยถถึงตรงนภีร และบอัพตกศ
มาของพระวกญญาณทภีที่ถถูกเอลยถถึงในขข้อ 3 เปกนออันเดภียวกอัน แตลมอันไมลใชล ขข้อเทกจจรกงทภีที่วาล ทอัรงสองอยลาง
ถถูกเอลยถถึงแบบใกลข้ชกดตกดกอันในทางบรกบทนภีรเปกนแคลเรพอที่ งบอังเอกญ การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธและบอัพตกศมาของพระวกญญาณบรกสรุทธกธเปกนพระราชกกจทภีที่แยกจากกอันและแตกตลางกอัน
อยลางมากของพระวกญญาณของพระเจข้า
บอัพตกศมาของพระวกญญาณ ดอังทภีที่เราไดข้กลลาวไปแลข้วนอัรน คพอ การจรุลมผถูข้เชพที่อทคุกคน เขข้าในพระ
กายของพระครกสตรนบอั ตอัรงแตลวนอั เพกนเทคอสตรนร อันเปกนตข้นมา (1 โครกนธร 12:12-13) มอันเปกน
เหตรุการณรฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนครอัรงเดภียวสทาหรอับผถูข้เชพที่อแตลละคนเมพที่อเขา (หรพอเธอ) วางใจพระ
ครกสตรใหข้เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดของตน ปรากฏการณรทแภีที่ สดงออกเปกนสายลมและไฟในวอันเพกนเท
คอสตรนร อันอาจมภีขร นถึ เพพที่อไมลใหข้คนตอัรงคทาถามเกภีที่ยวกอับเหตรุการณรนร นอั บอัพตกศมาของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธสทาหรอับผถูข้เชพที่อใหมลแตลละคนเปกนเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนเงภียบๆและไมลอาจรอับรถูไข้ ดข้ทางกายภาพ
เราจะทราบเกภีที่ยวกอับประสบการณรนร ภีไดข้กโก ดยทางพระคอัมภภีรเร ทลานอัรน
สล วนการเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธเปกนการรอับใชข้แบบตล่อเนสืนึ่องของพระวกญญาณ
ของพระเจข้าทภีที่ทรงมภีตลอผถูข้เชพที่อทอัรงหลาย ในพระคอัมภภีรรใหมลตลอดทอัรงเลลม เมพอที่ ครกสเตภียนคนหนถึงที่ เตกม
ลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พระเจข้ากกทรงประทานฤทธกธเดชฝลายวกญญาณเปกนพกเศษและบางครอัรงกก
เหนพอธรรมชาตกใหข้แกลเขาสทาหรอับภารกกจฝลายวกญญาณทภีที่เขาจะกระททา ดอังทภีที่เราจะเหกนในไมลชข้า ใน

วอันเพกนเทคอสตรนร อัน ผลานทางการเปกนพยานและการประกาศของครกสตจอักร คนสามพอันคนไดข้รอับ
ความรอด นภีที่เปกนหลอักฐานทภีที่แสดงถถึงฤทธกธเดชของพระวกญญาณบรกสรุทธกธซถึงที่ แผลออกมาจากการเตกม
ลข้นดข้วยพระวกญญาณ ตลางจากบอัพตกศมาของพระวกญญาณซถึที่งเปกนเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนครอัรงเดภียว การ
เตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณเปกนการรอับใชข้อยลางหนถึงที่ ซถึที่งอาจเกกดขถึรนซทราแลข้วซทราอภีกไดข้ สลวนหนถึที่งแลข้วมอัน
กกเกภีที่ยวขข้องกอับการททางานของพระวกญญาณตามอทานาจเดกดขาดของพระองคร แตลในอภีกสล วนหนถึงที่
มอันกกเชพที่อมโยงกอับการอธกษฐาน การยอมจทานน และการดทาเนกนชภีวกตทภีที่บรกสรุทธกธของผถูข้เชพที่อคนนอัรน
โดยตรง
(2) เหตรุการณรทภีที่สทาคอัญอภีกเหตรุการณรหนถึที่งในขข้อ 4 กกคพอ การพถูดภาษาตลางๆโดยครกสต
จอักรยรุคตข้นนอัรน การทภีที่ปรากฏการณรนร ภีเกกดขถึรนในบรกบทเดภียวกอับการเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณและบอัพ
ตกศมาของพระวกญญาณเปกนเรพอที่ งบอังเอกญอภีกครอัรง ทอัรงสามอยลางไมลไดข้เกภีที่ยวขข้องกอันโดยตรงเลย นอก
เสภียจากวลาทอัรงสามอยลางเปกนการรอับใชข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เราควรหมายเหตรุไวข้วาล มภีตวอั อยลาง
หลายครอัรงในพระคอัมภภีรรทภีที่ผถูข้เชพที่อทอัรงหลายเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธและไมลไดข้พถูดภาษาตลางๆ
ออันทภีที่จรกงแลข้ว มภีเพภียงสามครอัรงทภีที่มภีบนอั ทถึกเกภีที่ยวกอับของประทานในการพถูดภาษาตลางๆในพระคอัมภภีรร
ใหมล นอันที่ คพอ ตรงนภีรและในกกจการ 10:46 และกกจการ 19:6 มภีกฎระเบภียบและขข้อหข้ามในการพถูด
ภาษาตลางๆใน 1 โครกนธร ในเลลมนอัรนมอันถถูกมองวลาเปกนปอัญหาหนถึที่งในครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ซถึที่งจทาเปกนตข้อง
ไดข้รอับการควบครุม
เราไมลสามารถวกเคราะหรแบบเจาะลถึกในเรพอที่ งปรากฏการณรภาษาตลางๆในพระคอัมภภีรรใหมลไดข้
อยลางไรกกตาม บรกบทตลอไปนภีรจะแสดงใหข้เหกนอยลางชอัดเจนวลามอันเปกนของประทานทภีที่เปกนหมาย
สทาคอัญแกลชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อ และมอันจถึงเปกนปรากฏการณรทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับพวกยกวเปกนหลอัก ดถู
ความเหกนสทาหรอับกกจการ 2:6-11 และ 1 โครกนธร 12-14 เพพอที่ ความเขข้าใจเพกที่มเตกม
กจ 2:5
มฟีพวกยวิวจากทสกประเทศทลัรื่วใตข้ฟข้า ซถึรื่งเปล็นผซข้เกรงกลลัวพระเจข้ามาอยซต่ในกรสง
เยรซ ซาเลล็ม ดอังทภีที่ไดข้บรรยายไปแลข้วกลอนหนข้านภีร ตรงนภีรมบภี อันทถึกไวข้วาล ในชลวงเวลานภีรของปภีมพภี วกยกวทภีที่
เกรงกลอัวพระเจข้าเดกนทางมาจาก “ทรุกประเทศทอัวที่ ใตข้ฟข้า” คนเหลลานภีรยงอั อยถูใล นบรกเวณกรรุงเยรถูซาเลกม
เพพที่อรล วมการปกดทข้าย 'ฤดถูกาลศอักดกธสกทธกธ' ในฤดถูใบไมข้ผลกนร ภีซถึที่งปกดทข้ายดข้วยเทศกาลเพกนเทคอสตร
กจ 2:6
เมสืรื่อมฟีเสฟียงอยต่างนลันนั้ เขาจถึงพากลันมาและสลับสนเพราะตต่างคนตต่างไดข้ยนวิ เขา
พซดภาษาของตนเอง ขลาวเรพที่องเหตรุการณรแปลกๆทภีที่เกกดขถึรนกอับพวกสาวกของพระเยซถูไดข้แพรล สะพอัด

ไปทอัวที่ กรรุง สกที่งทภีถที่ ถูกสพที่อแมข้ไมลชดอั เจนกกคพอวลา ครกสตจอักรไดข้ไปยอังบรกเวณพระวกหาร ซถึงที่ กกสมเหตรุสม
ผลเพราะวลาวอันนอัรนเปกนวอันศอักดกธสกทธกธของพวกยกว (ดถู กกจการ 2:46) ทภีที่นนอัที่ เองพวกเขาพถูดเปกนภาษา
ตลางๆแกลฝถูงชนจากทอัวที่ โลกทภีที่รวมตอัวกอันอยถูทล ภีที่นนอัที่
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาทภีที่แปลวลา ภาษาตต่างๆ (กโลซซา) ทอัวที่ พระคอัมภภีรรใหมลเปกนคทาทภีที่
แปลวลา 'ภาษาทอัรงหลาย' ขข้อเทกจจรกงกกคพอวลา ในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้พถูดกอับฝถูง
ชนทภีมที่ ารวมตอัวกอันในบรกเวณพระวกหารเปกนภาษาตลางประเทศตลางๆทภีที่เฉพาะเจาะจง ไมลมภีทภีที่ใดเลย
ในพระคอัมภภีรรใหมลทเภีที่ รพอที่ งการพถูดภาษาตลางๆจะเกภีที่ยวขข้องกอับ 'การพถูดเพข้อตามลม' เหกนไดข้ชอัดวลามอัน
เปกนภาษาตลางๆซถึที่งเปกนทภีที่รจถูข้ อักกอันในโลกสมอัยนอัรน
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล พวกยกวในศตวรรษแรก และโดยเฉพาะพวกยกวทภีที่กระจอัดกระจายไป
ทอัวที่ โลกพถูดไดข้หลายภาษา พวกเขานลาจะสนทนากอันโดยใชข้ภาษาฮภีบรถูซถึที่งเปกนภาษาแมลของพวกเขา
ไมลวาล พวกเขาจะอยถูใล นอกสราเอลหรพอทภีที่อพที่นกกตาม พวกยกวในดกนแดนปาเลสไตนรกรก ภถูข้ าษาอาราเมค
ดข้วยซถึงที่ จรกงๆแลข้วกกเปกนภาษาถกที่นภาษาหนถึที่งของภาษาฮภีบรถู ภาษาทภีที่ใชข้สนทนากอันในจอักรวรรดกโรม
คพอ ภาษากรภีก ซถึงที่ ยกวทภีมที่ ภีการศถึกษาคนไหนกกพถูดเปกน คนสลวนใหญลจทาเปกนตข้องรถูภข้ าษาละตกนดข้วยซถึที่ง
เปกนภาษาราชการของจอักรวรรดกโรม นอกจากนภีรพวกยกวทภีที่กระจอัดกระจายไปทอัวที่ โลก (ซถึที่งมาจาก
หลายประเทศในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตรนร อัน) ตลางกกรภถูข้ าษาของพพรนทภีๆที่ พวกเขาตกไปเปกนเชลย
ใหข้เราสอังเกตในขข้อ 6 วลาพวกเขา “สอับสนเพราะตลางคนตลางไดข้ยกนเขาพถูดภาษาของตนเอง”
มภีผถูข้เสนอวลาพระเจข้าทรงใชข้ของประทานเรพอที่ งภาษาตลางๆเพพที่อเปกนพยานในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตร
นอัรน อยลางไรกกตาม จรกงๆแลข้วมอันมกไดข้เปกนเชลนนอัรน พวกยกวทภีที่อยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกมตอนนอัรนรถูภข้ าษา
ฮภีบรถูอยถูแล ลข้ว และอาจรถูภข้ าษาอาราเมค กรภีก และละตกนดข้วย นอกจากภาษาทข้องถกที่นของประเทศทภีที่
พวกเขาจากมาแลข้ว พวกเขาไดข้ยกนขลาวประเสรกฐในภาษานอันนื้ ๆ อยลางไรกกตาม พวกเขาอาจไดข้ยนก
ขลาวประเสรกฐในภาษาฮภีบรถูหรพอภาษากรภีกดข้วยซถึที่งพวกเขาตลางกกคนรุข้ เคยเปกนอยลางดภี
ออันทภีที่จรกงแลข้ว พระเจข้าทรงใชข้ของประทานทภีที่เหนพอธรรมชาตกอยลางหนถึงที่ เพพที่อชลวยใหข้พวก
สาวกสามารถพถูดเปกนภาษาตลางๆทภีพที่ วกเขาอาจไมลรถูข้ดวข้ ยซทราวลามภีอยถูจล รกง ในการททาเชลนนอัรนพระเจข้า
กทาลอังประทานคทาเตพอนทภีที่มพภี ยากรณรไวข้มานานแลข้วเพพอที่ ใหข้พวกยกวกลอับใจใหมล นภีที่เปกนสกที่งทภีที่ 1 โครกน
ธร 14:21-22 ระบรุไวข้ชอัดเจนวลาเปกนจรุดประสงครของภาษาตลางๆ พวกมอันเปกนหมายสทาคอัญอยลางหนถึงที่ ทภีที่
แสดงถถึงการพกพากษาของพระเจข้าทภีที่จะตกลงบนชนชาตกหนถึงที่ ซถึที่งไดข้ปฏกเสธบรรดาศาสดาพยากรณร
และบอัดนภีรกปก ฏกเสธพระเมสสกยาหรของพวกเขาดข้วย มอันมภีพยากรณรไวข้แลข้วในพระราชบอัญญอัตก 28:49

และทภีที่อนพที่ ๆทภีที่คทาเตพอนสรุดทข้ายของพระเจข้าทภีที่มตภี ลอชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อจะถถูกกลลาวเปกนภาษาตลาง
ประเทศหลายภาษา นอันที่ เปกนสกที่งทภีที่เกกดขถึรนจรกงๆในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน
พวกยกวจากทอัวที่ โลกไดข้ยนก ขลาวประเสรกฐ แตลไดข้ยกนมอันในภาษาหนถึที่งทภีที่เหกนไดข้ชอัดวลาชนชาตก
อกสราเอลไมลคนรุข้ เคย นอกจากนภีรขข้อเทกจจรกงทภีวที่ าล พวกสาวกสล วนใหญลเปกนชาวแควข้นกาลกลภี (ซถึที่งไมล
ถพอวลาเปกนชาวเมพองใหญลหรพอเปกนผถูข้มกภี ารศถึกษาสถูง) กกยงกที่ แสดงใหข้เหกนเดลนชอัดมากขถึรนวลาเหตรุการณรทภีที่
กทาลอังเกกดขถึรนนภีรเปกนเรพอที่ งออัศจรรยร ในขณะนอัรนพระเจข้ากทาลอังประทานใหข้แกลพวกยกวทภีที่มาจากทอัวที่ โลก
ไมลเพภียงขลาวสารแหลงความรอดเทลานอัรน แตลยงอั ทรงประทานหมายสทาคอัญหนถึที่งทภีมที่ ภีพยากรณรไวข้แลข้วทภีที่
แสดงถถึงการพกพากษาทภีที่จะมาหากพวกเขาไมลยอมกลอับใจใหมล
การพกพากษานอัรนซถึที่งมภีพยากรณรไวข้นานมาแลข้วกกเกกดขถึรนจรกงในปภี ค.ศ. 70 โดยตกลงบน
ชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลยอมกลอับใจใหมลเมพอที่ ตกตอัสนายพลโรมเขข้ายถึดกรรุงเยรถูซาเลกมและททาลายมอันเสภีย
ไมลมภีหกนสอักกข้อนเดภียวทภีที่ซข้อนทอับกอันทภีที่พระวกหารเมพที่อพวกโรมททาลายมอันเสภียราบคาบ พวกยกวนอับ
แสนๆคนเสภียชภีวกต กรรุงถถูกททาลาย ประชากรถถูกจอับไปเปกนเชลย พระโลหกตของพระองครผถูข้ทรงถถูก
ตรถึงกางเขนไดข้ตกลงบนพวกเขาและลถูกหลานของพวกเขาจรกงๆ การออัศจรรยรทภีที่เปกนภาษาตลางๆใน
วอันเพกนเทคอสตรเปกนเครพอที่ งเตพอนใหข้ระวอังการพกพากษาทภีที่จะมา ภาษาตลางๆในพระคอัมภภีรรใหมลอยถูใล น
บรกบทของพวกยกวเสมอ พวกมอันเปกนภาษาตลางๆทภีที่เฉพาะเจาะจงเสมอ พวกมอันเตพอนถถึงการ
พกพากษาของพระเจข้าทภีที่จะเกกดขถึรนกอับชนชาตกหนถึที่งทภีดที่ รพอดข้านเสมอ หลอังจากการพกพากษาครอัรงนอัรนใน
ปภี ค.ศ. 70 ของประทานทภีที่เปกนภาษาตลางๆกกยรุตกลงตามทภีที่เปาโลไดข้คาดการณรไวข้ใน 1 โครกนธร 13:810 จรุดประสงครของภาษาตลางๆไดข้ถถูกททาใหข้สทาเรกจแลข้ว ดถูความเหกนสทาหรอับ 1 โครกนธร 14:21-22 ไดข้
สกที่งทภีที่กาท ลอังเกกดขถึรนนอับตอัรงแตลศตวรรษทภีที่ยภีที่สกบเปกนตข้นมากกคพอ การลอกเลภียนแบบของประทาน
ทภีที่เปกนหมายสทาคอัญของศตวรรษแรก ของประทานทภีที่เปกนภาษาตลางๆแบบแทข้จรกงไดข้สรกนสรุดลงแลข้ว
ประมาณปภี ค.ศ. 70 และไมลเคยถถูกนทากลอับมาใชข้อภีกเลย สกที่งทภีที่มกอั ปฏกบอัตกกนอั ในหมถูลชาวเพกนเทคอสตร
และพวกคารกสมาตกกไมลไดข้ใกลข้เคภียงกอับสกที่งทภีที่เกกดขถึรนในกกจการ 2 แมข้แตลนกดเดภียว มอันเปกนของปลอม
ดถูความเหกนสทาหรอับ 1 โครกนธร 13:8-10 ไดข้
กจ 2:7-11 คนทลันั้งปวงจถึงประหลาดและอลัศจรรยค์ใจพซดกลันวต่า "ดซเถวิด คนทลันั้งหลายทฟีรื่พซด
กลันนลันนั้ เปล็นชาวกาลวิลฟีทสกคนไมต่ใชต่หรสือ 8 เหตสไฉนเราทสกคนไดข้ยวินเขาพซดภาษาของบข้านเกวิดเมสือง
นอนของเรา 9 เชต่นชาวปารเธฟียและมฟีเดฟีย ชาวเอลามและคนทฟีรื่อยซต่ในเขตแดนเมโสโปเตเมฟีย และ

แควข้นยซเดฟียและแควข้นคลัปปาโดเซฟีย ในแควข้นปอนทลัสและเอเชฟีย 10 ในแควข้นฟรฟีเจฟีย แควข้นปลัมฟฟี
เลฟียและประเทศอฟียปวิ ตค์ ในแควข้นเมสืองลวิเบฟียซถึงรื่ ขถึนั้นกลับนครไซรฟีน และคนมาจากกรสงโรม ทลันั้งพวก
ยวิวกลับคนเขข้าจารฟีตยวิว 11 ชาวเกาะครฟีตและชาวอาระเบฟีย เราทลันั้งหลายตต่างกล็ไดข้ยนวิ คนเหลต่านฟีนั้กลต่าว
ถถึงมหกวิจของพระเจข้าตามภาษาของเราเอง"
ใหข้เราสอังเกตความประหลาดใจของพวกยกวจากทอัวที่ โลกทภีมที่ าเยพอนกรรุงเยรถูซาเลกมในคราว
นอัรน พวกเขาดถูออกทอันทภีวาล พวกสาวกเปกนชาวแควข้นกาลกลภีซถึที่งเปกนคนบข้านนอก กระนอัรนพวกเขากก
กทาลอังไดข้ยกนขลาวประเสรกฐในภาษาของประเทศทภีพที่ วกเขาอาศอัยอยถูใล นขณะนอัรน มภีการเอลยถถึงสกบหข้า
สอัญชาตก ไลลตร งอั แตลเปอรรเซภียในทกศตะวอันออกไปจนถถึงโรมในทกศตะวอันตก พวกเขาประหลาดใจทภีที่
ตนไดข้ยนก ครกสเตภียนยรุคตข้นเหลลานภีร “กลลาวถถึงมหกกจของพระเจข้าตามภาษาของเราเอง”
กจ 2:12-13 เขาทลันั้งหลายจถึงอลัศจรรยค์ใจและฉงนสนเทต่หค์พซดกลันวต่า "นฟีรื่อะไรกลัน" 13 แตต่
บางคนเยาะเยข้ยวต่า "คนเหลต่านลันนั้ เมาเหลข้าองสต่นใหมต่ "
เมพที่อพวกสาวกไดข้เปกนพยานและประกาศเปกนภาษาตลางๆซถึที่งเปกนภาษาพพรนเมพองของคนเหลลา
นอัรนทภีฟที่ อังพวกเขา พวกเขากกถถูกวกจารณรและถถูกเยข้ยหยอันในทอันทภี บางคนกลลาวหาวลาพวกเขาเมาเหลข้า
กจ 2:14-15 ฝต่ายเปโตรไดข้ยนสื ขถึนั้นกลับอลัครสาวกสวิบเอล็ดคน และไดข้กลต่าวแกต่คนทลันั้งปวง
ดข้วยเสฟียงอลันดลังวต่า "ทต่านชาวยซเดฟียและบรรดาคนทฟีรื่อยซต่ในกรสงเยรซ ซาเลล็ม จงทราบเรสืรื่องนฟีนั้ และฟลัง
ถข้อยคทาของขข้าพเจข้าเถวิด 15 ดข้วยวต่าคนเหลต่านฟีมนั้ วิไดข้เมาเหลข้าองสต่นเหมสือนอยต่างทฟีรื่ทต่านควิดนลันนั้ เพราะ
วต่าเปล็นเวลาสามโมงเชข้า
เปโตรปราศรอัยแกลบรรดาชาวกรรุงและเหลลา ‘นอักทลองเทภีที่ยว’ ทภีมที่ าอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกมคราว
นอัรน เขาออกตอัววลาพวกตนไมลไดข้เมาเหลข้า โดยชภีรใหข้เหกนวลามอันเปกนเวลาสามโมงเชข้าเทลานอัรน (ใน
ระบบการนอับเวลาของยกว นอันที่ คพอเวลาเกข้านาฬกกาในตอนเชข้า) คนทภีเที่ มาเหลข้ากกคงนอนหลอับอยถูล ณ
เวลานอัรนของวอัน
กจ 2:16
แตต่เหตสการณค์นเฟีนั้ กวิดขถึนั้นตามคทาซถึรื่งโยเอลศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวไวข้วต่า
เปโตรชภีรใหข้เหกนวลาสกที่งทภีที่พวกเขากทาลอังเหกนและไดข้ยกนเปกนสกที่งทภีที่เกกดขถึรนจรกงตามคทาพยากรณรของ
ศาสดาพยากรณรโยเอลในโยเอล 2:28-32 (นลาสอังเกตดข้วยวลาเปโตรเขข้าใจและประยรุกตรใชข้ขข้อพระ
คอัมภภีรรเดกมกอับสกที่งทภีที่กาท ลอังเกกดขถึรนอยถูขล ณะทภีที่เขาพถูด ไมลตข้องงสงสอัยเลยวลานภีคที่ งเปกนความเขข้าใจทภีที่ทรง

ประทานใหข้แกลเขาเมพที่อเขาเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณไมลเพภียง
ประทานฤทธกธเดชในการเทศนาเทลานอัรนแตลยงอั ประทานความรถูข้และความเขข้าใจเกภีที่ยวกอับพระวจนะ
ของพระเจข้าอภีกดข้วย แมข้ขณะทภีที่คนๆนอัรนยพนอยถูกล ตก าม นอันที่ ไมลไดข้หมายความวลาการศถึกษาพระคอัมภภีรร
ไมลใชลสที่ งก จทาเปกน อยลางไรกกตาม เมพอที่ ผถูข้ใดอธกษฐานขอใหข้ตนเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ พระเจข้ากกทรง
ประทานความเขข้าใจแบบพกเศษใหข้แกลเขาซถึที่งจทาเปกนสทาหรอับงานฝลายวกญญาณทภีที่เขาตข้องกระททา )
กจ 2:17-18 `พระเจข้าตรลัสวต่า ตต่อมาในวลันสส ดทข้าย เราจะเทพระววิญญาณของเรามา
เหนสือเนสือนั้ หนลังทลันั้งปวง บสตรชายบสตรสาวของทต่านจะพยากรณค์ คนหนสต่มของทต่านจะเหล็นนวิมวิต และ
คนแกต่จะฝลันเหล็น 18 ในคราวนลันั้นเราจะเทพระววิญญาณของเราบนทาสและทาสฟีของเรา และคน
เหลต่านลันนั้ จะพยากรณค์
ขข้อ 17 ถถึงขข้อ 21 เปกนขข้อความทภียที่ กมาโดยตรงจากโยเอล 2:28-32 ใหข้เราสอังเกตวลภีทภีที่พถูดถถึง
“วอันสรุดทข้าย” เมพอที่ มองจากมรุมมองดข้านอวสานกาล วอันสรุดทข้ายนอัร นมภีความหมายหลายประการ (1)
สทาหรอับชนชาตกอกสราเอล วอันสรุดทข้ายคพอ เหตรุการณรตลางๆและเวลาทภีที่พระเมสสกยาหรเสดกจมาเพพที่อ
สถาปนาอาณาจอักรของพระองคร เหกนไดข้ชอัดวลามอันอยถูใล นบรกบทของโยเอล 2:28-32 (2) สทาหรอับค
รกสตจอักร วอันสรุดทข้ายเรกที่มตข้นแลข้วทภีที่กลโกธาและรวมถถึงยรุคครกสตจอักรดข้วย เราซถึที่งอยถูใล นยรุคครกสตจอักร
กทาลอังอยถูใล นชลวง ‘ขอเวลานอก’ ทางคทาพยากรณรซถึที่งอยถูรล ะหวลางสอัปดาหรทภีที่ 69 และ 70 ของดาเนภียล
ชลวง ‘ขอเวลานอก’ นภีรสามารถสกรนสรุดลงเมพอที่ ใดกกไดข้พรข้อมกอับการรอับขถึรนไปของครกสตจอักร นาฬกกา
จอับเวลาทางคทาพยากรณรของพระเจข้าจะเรกที่มเดกนอภีกครอัรงเมพที่อชลวงวอันสรุดทข้ายซถึที่งเปกนของชนชาตก
อกสราเอลจะสทาเรกจครบทอัรงสกรน ในแงลบรกบท ขข้อพระคอัมภภีรรตอนนภีรหมายถถึงการตภีความแบบแรก นอันที่
คพอ ชลวงวอันสรุดทข้ายของชนชาตกอกสราเอล
เหกนไดข้ชอัดวลาเปโตรประยรุกตรใชข้เรพที่องการเทลงมาของพระวกญญาณของพระเจข้าซถึที่งมภี
พยากรณรไวข้แลข้วกอับเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนขณะทภีที่เขาพถูด จรกงๆแลข้วสกที่งทภีที่กาท ลอังเกกดขถึรนอยถูกล คก พอ การ
สทาเรกจเพภียงบางสล วนของคทาพยากรณรนร ภี ดอังทภีที่สลวนทภีเที่ หลพอของขข้อพระคอัมภภีรรทภีที่ยกมานภีรแสดงใหข้เหกน
จะเหกนไดข้ชอัดวลาคทาพยากรณรนร ภีไมลไดข้สทาเรกจจรกงทอัรงหมดในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน พระวกญญาณ
บรกสรุทธกธผถูข้ทรงเปกนสลวนหนถึที่งเทวสภาพของพระเจข้า ทรงอยถูทล อัวที่ ทรุกหนทรุกแหลงมาตลอด ในพระ
คอัมภภีรรเดกมตลอดทอัรงเลลม พระองครกทก รงมภีการรอับใชข้หลายอยลางทภีที่ชอัดเจน อยลางไรกกตาม ในวอันเพกนเท
คอสตรนร อัน การรอับใชข้อนอั ยกงที่ ใหญลของพระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ถถูก ‘เทออกมา’ นอันที่ รวมถถึงแตลไมลไดข้
จทากอัดแคลการเตกมลข้นของพระวกญญาณ บอัพตกศมาของพระวกญญาณ การสถกตอยถูภล ายในตอัวผถูข้เชพที่อโดย

พระวกญญาณ การททาใหข้กระจลางแจข้งของพระวกญญาณ และการใหข้กาท ลอังใจ (การปลอบประโลม)
ของพระวกญญาณเทลานอัรน การรอับใชข้ ‘แบบขยายออก’ ทอัรงหมดนภีรของพระวกญญาณของพระเจข้าไดข้
ผลกดอกออกชลอจากการเทพระวกญญาณลงมาในวอันเพกนเทคอสตรนรอัน
กจ 2:19-20 เราจะสทาแดงการมหลัศจรรยค์ในอากาศเบสืนั้องบนและหมายสทาคลัญทฟีรื่แผต่นดวิน
เบสือนั้ งลต่างเปล็นเลสือด ไฟและไอควลัน 20 ดวงอาทวิตยค์จะมสืดไปและดวงจลันทรค์จะกลลับเปล็นเลสือด กต่อน
ถถึงวลันใหญต่นนลันั้ คสือวลันใหญต่ยงวิรื่ ขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า
เหตรุการณรตลางๆทภีที่ถถูกเอลยถถึงตรงนภีรไมลไดข้สทาเรกจในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน แตลมนอั คพอเหตรุการณร
ตลางๆทภีจที่ ะเกกดขถึรนทอันทภีกลอนการเสดกจกลอับมาของพระเยซถูครกสตรในตอนกลางและตอนปลายของ
ยรุคเจกดปภี ดถู มอัทธกว 24:27-31, วกวรณร 6:12, 8:7-12, 16:10
กจ 2:21
และจะเปล็นเชต่นนฟีนั้คอสื ผซใข้ ดทฟีรื่จะรข้องออกพระนามขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ากล็จะ
รอด' ขข้อพระคอัมภภีรรทยภีที่ กมานภีรปกดทข้ายดข้วยพระสอัญญาออันแสนวกเศษ เพราะวลา “ผถูข้ใดทภีจที่ ะรข้องออก
พระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้ากกจะรอด” กวลาแปดรข้อยปภีกลอนสมอัยพระครกสตร ความเรภียบงลายของ
ขลาวประเสรกฐกกเปกนทภีที่ชดอั เจนแลข้ว การรข้องออกพระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้าเปกนการกระททาหนถึงที่
ทภีที่แสดงถถึงความเชพที่อ พระเจข้าทรงไดข้รอับเกภียรตกและทรงกระททากกจเมพอที่ มนรุษยชาตกทภีที่หลงหายหอันมา
พถึงที่ พระองครดข้วยความเชพที่อและรข้องขอความรอด มอันคพอความเชพที่อในรถูปแบบทภีที่เรภียบงลายของมอัน
กจ 2:22
ทต่านทลันั้งหลายผซเข้ ปล็นชนชาตวิอวิสราเอล ขอฟลังคทาเหลต่านฟีเนั้ ถวิด คสือพระเยซซชาว
นาซาเรล็ธ เปล็นผซข้ทฟีรื่พระเจข้าทรงโปรดชฟีนั้แจงใหข้ทต่านทลันั้งหลายทราบโดยการอลัศจรรยค์ การมหลัศจรรยค์
และหมายสทาคลัญตต่างๆ ซถึงรื่ พระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยพระองคค์นนลันั้ ทต่ามกลางทต่านทลันั้งหลาย ดลังทฟีรื่
ทต่านทราบอยซต่แลข้ว คราวนภีรเปโตรพรุงล ตรงคทาเทศนาของเขาไปทภีที่พระเยซถูครกสตร เขาเตพอนความจทา
บรรดาผถูข้ฟงอั ชาวฮภีบรถูของเขาวลา พระเจข้าทรงโปรดเหกนชอบพระราชกกจและการรอับใชข้ของพระเยซถู
“โดยการออัศจรรยร การมหอัศจรรยรและหมายสทาคอัญตลางๆ ซถึงที่ พระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยพระองครนรอัน
ทลามกลางทลานทอัรงหลาย ดอังทภีที่ทลานทราบอยถูแล ลข้ว” เราควรหมายเหตรุไวข้วาล การออัศจรรยรตลางๆออัน
มากมายขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ถถูกบอัญชาโดยพระเจข้าเพพที่อยพนยอันและรอับรองตอัวตนและ
พระราชกกจของพระเยซถู แนลนอนทภีพที่ ระเยซถูทรงกระททากกจเพราะพระทอัยออันเปภีที่ยมดข้วยความเมตตา
กรรุณาของพระองครเมพที่อพระองครทรงรอักษาคนเจกบปลวยและกระททาการออัศจรรยรหลายประการ
อยลางไรกกตาม เปโตรกลลาวชอัดเจนวลา เหตรุการณรทภีที่สทาคอัญอภีกประการกกคพอ เพพอที่ แสดงใหข้เหกนวลา

พระเจข้าทรงรอับรองการรอับใชข้ของพระเยซถู การออัศจรรยรตลางๆของพระองครจถึงมภีไวข้เพพอที่ พกสถูจนรใหข้
ชาวโลกทภีที่ไมลเชพที่อเหกนวลาพระเยซถูทรงเปกนผถูข้ใดกอันแนล หลอังจากกลลาวเรพอที่ งนอัรนจนชอัดเจนแลข้ว เปโต
รกกวกจารณรบรรดาคนทภีที่ฟงอั เขาอยถูอล ยลางรรุนแรง
กจ 2:23
พระองคค์นฟีนั้ทรงถซกมอบไวข้ตามทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงดทารวิแนต่นอนลต่วงหนข้าไวข้
กต่อน ทต่านทลันั้งหลายไดข้ใหข้คนชลัวรื่ จลับพระองคค์ ไปตรถึงทฟีรื่กางเขนและประหารชฟีววิตเสฟีย มอันเปกนเรพอที่ งนลา
อรุลนใจทภีไที่ ดข้รถูข้วาล การมอบพระเยซถูไวข้แกลพวกศอัตรถูของพระองครนร อันเปกนมาโดย “ตามทภีที่พระเจข้าไดข้ทรง
ดทารกแนลนอนลลวงหนข้าไวข้กลอน” การตรถึงกางเขนองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไมลเพภียงเปกนสกที่งทภีพที่ ระเจข้า
ทรงอนรุญาตเทลานอัรน แตลเปกนสกที่งทภีที่พระองครไดข้ทรงกทาหนดไวข้ลลวงหนข้าแลข้วดข้วยการทรงทราบลลวง
หนข้าของพระเจข้า มอันเปกนสล วนหนถึงที่ ของแผนการนกรนอั ดรรอนอั สมบถูรณรแบบของพระเจข้า
เปโตรยกปพนใหญลแหลงขลาวประเสรกฐขถึรนและระดมยกงใสล ฝถูงชนทภีอที่ ยถูตล ลอหนข้าเขาโดยตรง
พระเยซถูผถูข้นร ภีทพภีที่ ระเจข้าไดข้ทรงรอับรองและยพนยอันอยลางชอัดเจนวลาทรงเปกนพระครกสตร “ทลานทอัรงหลาย
ไดข้ใหข้คนชอัวที่ จอับพระองคร ไปตรถึงทภีกที่ างเขนและประหารชภีวกตเสภีย” การตรถึงกางเขนพระครกสตรไดข้
เกกดขถึรนไปกลอนหนข้านอัรนไมลเกกนสองเดพอน แนลนอนทภีที่เหตรุการณรโกลาหลตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตามมายอังตกด
ตรถึงอยถูใล นความทรงจทาของผถูคข้ น ทอัรงผถูข้ทภีที่อาศอัยอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกมและบรรดา ‘นอักทลองเทภีที่ยว’ ทภีที่อยถูล
ในกรรุงขณะนอัรน นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาวหาพวกเขาวลา ‘ทลานทอัรงหลายฆลาพระเมสสกยาหรของพระเจข้า’
กจ 2:24
พระเจข้าไดข้ทรงบลันดาลใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์ ดข้วยทรงกทาจลัดความเจล็บ
ปวดแหต่งความตายเสฟีย เพราะวต่าความตายจะครอบงทาพระองคค์ไวข้ไมต่ไดข้ แสงสวลางออันเจกดจข้าทภีที่สาด
สล องออกมาจากเหตรุการณรตลางๆออันมพดมกดแหลงการตรถึงกางเขนกกคพอ การฟพร นคพนพระชนมรจากความ
ตายของพระเยซถูครกสตร เปโตรกลลาวชอัดเจนวลาพระเจข้าเองทรงเปกนผถูข้ “ทรงบอันดาลใหข้” องครพระผถูข้
เปกนเจข้าของเราเปกนขถึรนจากตาย ใหข้เราสอังเกตการใชข้สทานวนโวหารของเปโตรในความเหกนของเขา
เกภีที่ยวกอับเรพที่องดอังกลลาว นอันที่ คพอ พระเจข้า “ทรงกทาจอัดความเจกบปวดแหลงความตายเสภีย เพราะวลาความ
ตายจะครอบงทาพระองครไวข้ไมลไดข้” ใหข้เราสอังเกตวลาพระเจข้าไมลเพภียงชรุบพระเยซถูใหข้เปกนขถึรนจากตาย
เทลานอัรน แตลมนอั ยอังเปกนไปไมลไดข้ดข้วยทภีพที่ ระองครจะทรงเปกนคนตายตลอไป นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงความเปกน
พระเจข้าขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา เพราะวลาพระองครทรงเปกนพระเจข้า พระองครจงถึ ทรงเปกนคน
ตายตลอไปไมลไดข้ นภีที่เปกนครอัรงแรกในสภีที่ครอัรงทภีที่เปโตรอข้างถถึงการฟพร นคพนพระชนมรในคทาเทศนานภีร

กจ 2:25-28 เพราะดาววิดไดข้ทรงกลต่าวถถึงพระองคค์วต่า `ขข้าพเจข้าไดข้เหล็นองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
ตรงหนข้าขข้าพเจข้าเสมอ เพราะวต่าพระองคค์ประทลับทฟีรื่มสือขวาของขข้าพเจข้า เพสือรื่ ขข้าพเจข้าจะมวิไดข้หวลันรื่
ไหว 26 เพราะฉะนลันนั้ จวิตใจของขข้าพเจข้าจถึงยวินดฟี และลวินั้นของขข้าพเจข้าจถึงเปรมปรฟีดวิธิ์ ยวิงรื่ กวต่านฟีนั้เนสืนั้อ
หนลังของขข้าพเจข้าจะพลักพวิงอยซใต่ นความหวลังใจดข้วย 27 เพราะพระองคค์จะไมต่ทรงทวินั้งจวิตววิญญาณ
ของขข้าพระองคค์ไวข้ในนรก ทลันั้งจะไมต่ทรงใหข้องคค์บรวิสสทธวิธิ์ของพระองคค์เปสืรื่อยเนต่าไป 28 พระองคค์ไดข้
ทรงโปรดใหข้ขาข้ พระองคค์ทราบทางแหต่งชฟีวตวิ แลข้ว พระองคค์จะทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคค์มฟีความยวินดฟี
เตล็มเปฟีรื่ยมดข้วยสฟีพระพลักตรค์อลันชอบพระทลัยของพระองคค์'
เปโตรยกขข้อความจากเพลงสดรุดภี 16:8-11 แบบไมลไดข้เตรภียมมากลอนอภีกครอัรง (เขาไมลเพภียง
จดจทาพระวจนะตอนนภีรไวข้ขร ถึนใจเทลานอัรน แตลพระวกญญาณบรกสรุทธกธยอังทรงททาใหข้เขานถึกถถึงขข้อนภีรขณะทภีที่
เขาเทศนาดข้วย) ดาวกดเขภียนไวข้วาล องครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงอยถูตล ลอหนข้าเขาเสมอ นภีที่เปกนบทเรภียนออันตรง
ประเดกนจนถถึงทรุกวอันนภีรทภีที่เราจะใหข้องครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงอยถูตล ลอหนข้าเราเสมอ นอกจากนภีรดาวกดยอัง
ระลถึกดข้วยวลาองครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงประทอับอยถูขล ข้างขวาเขาและเขาจะไมลหวอันที่ ไหวเลย ความหมาย
ของความคกดนภีรกคก พอ เพราะวลาองครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงอยถูกล บอั ขข้าพเจข้า (นอันที่ คพอทภีที่ขวามพอของขข้าพเจข้า)
ขข้าพเจข้าจะไมลมภีวนอั หวอันที่ ไหว วกตกทรุกขรรอข้ น หรพอคลอนแคลนเลย
ดาวกดชพที่นชมยกนดภีตลอไปวลา “เพราะพระองครจะไมลทรงทกรงจกตวกญญาณของขข้าพระองครไวข้ใน
นรก ทอัรงจะไมลทรงใหข้องครบรกสรุทธกธของพระองครเปพที่อยเนลาไป” ดาวกดชพที่นชมยกนดภีในการนถึกถถึงการ
เปกนขถึรนจากตายของเขาเองสอักวอันหนถึงที่ แตลทภีที่สทาคอัญยกงที่ ไปกวลานอัรน เขารถูดข้ ข้วยวลาองครบรกสรุทธกธของ
พระเจข้า (นอันที่ คพอ พระเมสสกยาหร) จะไมลทรงอยถูใล นอรุโมงครฝอังศพหรพอเหกนความเปพที่อยเนลาตลอไป คทาวลา
นรก แปลจากคทากรภีก ฮาเดส คทาฮภีบรถูทดภีที่ าวกดใชข้ในเพลงสดรุดภี 16:10 คพอ เชโอล ทอัรงสองคทามภีความ
หมายสองแบบ มอันหมายถถึงสถานทภีที่แหลงการพกพากษาทภีที่เรภียกวลานรกกกไดข้ ทอัรงสองคทาสามารถหมาย
ถถึงอรุโมงครฝอังศพไดข้เชลนกอัน แนลนอนทภีที่นภีที่เปกนความหมายทภีที่ตข้องการสพที่อตรงนภีร (พวกยกวทภีที่เชพที่อในสมอัย
พระคอัมภภีรรเดกมยถึดถพอทรรศนะทภีที่วาล เมพที่อคนตายถถูกฝอังในอรุโมงครฝอังศพ จกตวกญญาณของพวกเขากกไป
อยถูทล ภีที่ใจกลางแผลนดกนโลก คทานภีรในพระคอัมภภีรรเดกมคพอ เชโอล คทาในพระคอัมภภีรใร หมลคพอ ฮาเดส สถาน
ทภีที่แหลงนภีรถถูกแบลงยลอยออกเปกนพพรนทภีขที่ นาดกวข้างใหญลไพศาลสองสล วนทภีที่แยกจากกอัน พพรนทภีที่สลวนแรกมภี
ไวข้สทาหรอับคนตายทภีที่ชอบธรรม โดยมภีชพที่อวลาเมพองบรมสรุขเกษม (ลถูกา 23:43) พพรนทภีที่อภีกสล วนทภีที่เหลพอ
ถถูกเรภียกรวมๆวลานรกเชลนในลถูกา 16:23

ในความหมายทอัรงสองแบบ องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไมลทรงอยถูตล ลอไปในอรุโมงครฝอังศพ
หรพอในสถานทภีขที่ องคนชอบธรรมทภีที่ตายแลข้ว แตลพระองครทรงพาคนชอบธรรมเหลลานอัรนขถึรนไปยอัง
สวรรคร ซถึงที่ เหกนไดข้ชอัดวลาทรงททาเชลนนอัรนในชลวงเวลาระหวลางการสกรนพระชนมรและการฟพร นคพน
พระชนมรของพระองคร (เอเฟซอัส 4:8-10) ประเดกนทภีที่เปโตรตข้องการจะสพที่อกกถถูกสรรุปในขข้อเทกจจรกงทภีที่
วลา พระเมสสกยาหรไมลอาจอยถูใล นอรุโมงครฝงอั ศพตลอไปอภีกไดข้ เรพอที่ งนภีรมภีพยากรณรไวข้แลข้วในพระคอัมภภีรร
เดกม (เพลงสดรุดภี 16:10) ดข้วยเหตรุนร ภีดาวกดและเปโตรดข้วยจถึงเปรมปรภีดธ ก (ขข้อ 27)
กจ 2:29-31 ทต่านพฟีนรื่ ข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้ามฟีใจกลข้าทฟีรื่จะกลต่าวแกต่ทต่านทลันั้งหลายถถึงดาววิด
บรรพบสรสษของเราวต่า ทต่านสวินนั้ พระชนมค์แลข้วถซกฝลังไวข้ และอสโมงคค์ฝงลั ศพของทต่านยลังอยซต่กบลั เรา
จนถถึงทสกวลันนฟีนั้ 30 ทต่านเปล็นศาสดาพยากรณค์และทราบวต่าพระเจข้าตรลัสสลัญญาไวข้แกต่ทต่านดข้วยพระ
ปฏวิญาณวต่า พระองคค์จะทรงประทานผซข้หนถึงรื่ จากบลันนั้ เอวของทต่าน และตามเนสืนั้อหนลังนลันนั้ พระองคค์
จะทรงยกพระครวิสตค์ใหข้ประทลับบนพระทฟีรื่นงลัรื่ ของทต่าน 31 ดาววิดกล็ทรงลต่วงรซข้เหตสการณค์นฟีนั้กอต่ น จถึง
ทรงกลต่าวถถึงการคสืนพระชนมค์ของพระครวิสตค์วต่า จวิตววิญญาณของพระองคค์ไมต่ตข้องละไวข้ในนรก ทลันั้ง
พระมลังสะของพระองคค์กล็ไมต่เปสือรื่ ยเนต่าไป
เปโตรกลลาวตลอไปดข้วยหลอักเหตรุผลทภีที่มพภี ลอังและเปภีที่ยมดข้วยพระวกญญาณ เขาเตพอนความจทา
บรรดาผถูข้ฟงอั ทภีที่เปกนคนฮภีบรถูวาล อรุโมงครฝอังศพของดาวกดกกตร งอั อยถูบล นภถูเขาศกโยนทภีที่ใครๆกกไปดถูไดข้
กระนอัรนดาวกดกกรวถูข้ าล พระเมสสกยาหร (พระครกสตร) จะเสดกจมาจากเชพรอสายของเขาสอักวอันหนถึที่งและจะ
ทรงประทอับบนพระทภีที่นอังที่ ของพระองครดอังทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสอัญญาไวข้ใน 2 ซามถูเอล 7 ดาวกดจถึงกทาลอัง
กลลาวชอัดเจนถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระเมสสกยาหร นอันที่ คพอ องครบรกสรุทธกธของพระเจข้า ดาวกดยอัง
ถถูกฝอังไวข้อยถูล แตลพระเยซถูครกสตรไดข้ทรงเปกนขถึรนแลข้ว (ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาพระศพของพระครกสตรไมล
ประสบกอับความเปพที่อยเนลา เหตรุผลนอัรนงลายนกดเดภียว พระเยซถูไมลทรงมภีบาป ความเปพอที่ ยเนลาแหลงความ
ตายมภีตข้นเหตรุมาจากความบาป ดอังนอัรน พระกายของพระเยซถูจถึงไมลมภีทางประสบกอับความเปพที่อยเนลา
ไดข้เลย ขข้ออข้างอกงอภีกสองขข้อทภีที่พดถู ถถึงการฟพร นคพนพระชนมรจถึงถถูกเอลยถถึงตรงนภีร
กจ 2:32
พระเยซซ นพฟีนั้ ระเจข้าไดข้ทรงบลันดาลใหข้คนสื พระชนมค์แลข้ว ขข้าพเจข้าทลันั้งหลาย
เปล็นพยานในขข้อนฟีนั้ เราไดข้มาถถึงยอดบนสรุดของหลอักเหตรุผลออันเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณของเปโตร
แลข้ว “พระเยซถูนร ภีพระเจข้าไดข้ทรงบอันดาลใหข้คพนพระชนมรแลข้ว ขข้าพเจข้าทอัรงหลายเปกนพยานในขข้อนภีร”
เปโตรแสดงใหข้เหกนขข้อสรรุปออันชอัดเจน พระเยซถูทรงเปกนพระเมสสกยาหร พระเจข้าทรงชรุบพระองคร

ใหข้เปกนขถึรนจากตายแลข้ว! คนเหลลานภีรทภีที่ทลานทอัรงหลายกทาลอังไดข้ยกนทคุกคนลข้วนเปกนพยานถถึงการฟพร นคพน
พระชนมรนร อัน ขข้ออข้างอกงทภีที่สภีที่ถถึงการฟพร นคพนพระชนมรจถึงถถูกทวนซทราในคทาเทศนาสอัรนๆนภีรของเขา
กจ 2:33
เหตสฉะนลันนั้ เมสืรื่อพระหลัตถค์เบสืนั้องขวาของพระเจข้าไดข้ทรงตลันั้งพระองคค์ขนถึนั้ และ
ครลันั้นพระองคค์ไดข้ทรงรลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์จากพระบวิดาตามพระสลัญญา พระองคค์ไดข้ทรงเท
ฤทธวิธิ์เดชนฟีนั้ลงมา ดลังทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายไดข้ยนวิ และเหล็นแลข้ว ดอังทภีที่เปาโลไดข้ขยายความในฟภีลกปปภี 2:9-11
พระเจข้าไดข้ทรงยกชถูพระเยซถูครกสตรหลอังจากพระองครทรงถถูกเหยภียดใหข้ตทที่าลงในความเปกนมนรุษยรของ
พระองครและความตายทภีที่พระองครทรงทนทรุกขร (แนลนอนทภีที่มภีการพถูดถถึงพระหอัตถรเบพรองขวาของ
พระเจข้าอภีกครอัรงเหมพอนกอับทภีที่ถถูกเอลยถถึงในขข้อ 25 และเปกนขข้อความทภีที่ยกมาจากเพลงสดรุดภี 16:8) เป
โตรเรกที่มทภีจที่ ะไปสถูลตอนจบของคทาเทศนานภีร สกที่งทภีที่กาท ลอังถถูกเปกนพยานในวอันนอัรนคพอ การททาใหข้คทา
พยากรณรของโยเอลสทาเรกจ มอันเปกนพระสอัญญาของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ทภีที่บอัดนภีรพวกเขาไดข้เหกน
และไดข้ยกนแลข้ว
กจ 2:34-36 เหตสวต่าทต่านดาววิดไมต่ไดข้ขถึนั้นไปยลังสวรรคค์ แตต่ทต่านไดข้กลต่าววต่า `องคค์พระผซข้เปล็น
เจข้าตรลัสกลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของขข้าพเจข้าวต่า จงนลัรื่งทฟีขรื่ วามสือของเรา 35 จนกวต่าเราจะกระททาใหข้
ศลัตรซ ของทต่านเปล็นแทต่นรองเทข้าของทต่าน' 36 เหตสฉะนลันั้นใหข้วงศค์วานอวิสราเอลทลันั้งปวงทราบแนต่นอน
วต่า พระเจข้าไดข้ทรงยกพระเยซซนฟีนั้ ซถึงรื่ ทต่านทลันั้งหลายไดข้ตรถึงไวข้ทฟีรื่กางเขน ทรงตลันั้งขถึนั้นใหข้เปล็นทลันั้งองคค์
พระผซเข้ ปล็นเจข้าและเปล็นพระครวิสตค์ "
คทาเทศนาของเปโตรไดข้มาถถึงบทสรรุปทภีที่สทาคอัญทภีที่สรุดแลข้ว ดาวกดไมลเคยไดข้ขร ถึนไปยอังสวรรคร
แตลดาวกดกลลาวลลวงหนข้าไวข้ในเพลงสดรุดภี 110:1 วลา “พระเยโฮวาหรตรอัสกอับองครพระผถูข้เปกนเจข้าของ
ขข้าพเจข้าวลา “จงนอังที่ ทภีขที่ วามพอของเรา จนกวลาเราจะกระททาใหข้ศอัตรถูของเจข้าเปกนแทลนรองเทข้าของเจข้า”
แมข้แตลพวกฟารกสภีทภีที่มภีใจไมลเชพที่อกกยอังยอมรอับวลาเพลงสดรุดภี 110:1 มภีเนพรอหาเกภีที่ยวกอับพระเมสสกยาหร บอัด
นภีรเปโตรประยรุกตรใชข้มอันกอับการฟพร นคพนพระชนมร การเสดกจขถึรนสถูลสวรรคร และการถถูกยกชถูของพระ
เยซถูครกสตร จากนอัรนเขากกปลลอยหมอัดเดกดสลงทข้าย “พระเจข้าไดข้ทรงยกพระเยซถูนร ภี ซถึงที่ ทลานทอัรงหลายไดข้
ตรถึงไวข้ทภีที่กางเขน ทรงตอัรงขถึรนใหข้เปกนทอัรงองครพระผถูข้เปกนเจข้าและเปกนพระครกสตร”
กจ 2:37
เมสืรื่อคนทลันั้งหลายไดข้ยนวิ แลข้วกล็รสข้ซ ถึกแปลบปลาบใจ จถึงกลต่าวแกต่เปโตรและอลัคร
สาวกอสืนรื่ ๆวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย เราจะททาอยต่างไรดฟี" เมพอที่ เปโตรกลลาวปกดทข้ายคทาเทศนาออันทรง
พลอังและประกอบดข้วยพระวกญญาณของเขาแลข้ว “คนทอัรงหลายไดข้ยกนแลข้วกกรถูข้สถึกแปลบปลาบใจ จถึง

กลลาว... วลา “ทลานพภีนที่ ข้องทอัรงหลาย เราจะททาอยลางไรดภี” การตอบสนองตลอคทาเทศนาทภีที่ไดข้รอับฤทธกธเดช
จากการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธกกคอพ การฟข้องใจในสล วนของผถูฟข้ อัง ทภีผที่ ถูข้ฟอังเหลลานอัรนเกกด
อาการแปลบปลาบใจกกเปกนหลอักฐานทภีที่แสดงถถึงฤทธกธเดชในการฟข้องใจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
พวกเขาจถึงเรกที่ม 'มภีใจทภีที่อลอนลง' และยอมททาสกที่งใดกกตามทภีพที่ วกออัครสาวกสอังที่ ใหข้ททา เมพที่อการเทศนาไดข้
รอับฤทธกธเดชจากพระวกญญาณบรกสรุทธกธอยลางแทข้จรกง การฟข้องใจกกเกกดขถึรนตามมา เมพที่อเกกดอาการฟข้อง
ใจ พวกเขากกยอมรอับฟอังคทาปรถึกษา พวกเขาเรกที่มยอมทภีที่จะกลอับใจใหมลและททาตามพระประสงครของ
พระเจข้าไมลวาล มอันจะเปกนสกที่งใดกกตาม ในกรณภีนร ภีมอันกกคพอ การหอันมาพถึงที่ พระครกสตร
กจ 2:38
ฝต่ายเปโตรจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "จงกลลับใจเสฟียใหมต่และรลับบลัพตวิศมาใน
พระนามแหต่งพระเยซซครวิสตค์สนวินั้ ทสกคน เพสืรื่อวต่าพระเจข้าทรงยกความผวิดบาปของทต่านเสฟีย และทต่าน
จะไดข้รบลั ของประทานของพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ คทาตอบของเปโตรนอัรนชอัดเจน ถถึงแมข้มนอั ถถูกเขข้าใจ
ผกดอยถูบล ลอยๆกกตาม ในการพถูดกอับพวกผถูข้ฟงอั ทภีที่เปกนยกว เปโตรไดข้กลลาวสทานวนทภีที่เขาเขข้าใจและพวกผถูข้
ฟอังของเขากกเขข้าใจเชลนกอัน เราซถึที่งเปกนคนตลางชาตกและอยถูใล นชลวงเวลากวลาสองพอันปภีตลอมาอาจไมล
เขข้าใจสกที่งทภีที่เขากลลาวอยลางชอัดเจนเทลาพวกเขา
“จงกลอับใจเสภียใหมลและรอับบอัพตกศมาในพระนามแหลงพระเยซถูครกสตรสรกนทรุกคน เพราะวลา
ทรงยกความผกดบาปใหข้แลข้ว” มภีสองสกที่งทภีที่เราเหกนตรงนภีร อยลางแรกกกคพอ ความหมายของการกลอับใจ
ใหมลเปกนอะไรทภีที่เปโตรเขข้าใจ มอันเปกนสลวนสทาคอัญของความเชพที่อทลภีที่ชลวยใหข้รอด หากเรามองความเชพที่อ
ทภีที่ชลวยใหข้รอดวลาเปกนเหมพอนเหรภียญๆหนถึที่ง การกลอับใจใหมลกเก ปกนดข้านหนถึงที่ และการวางใจพระ
ครกสตรกเก ปกนอภีกดข้านของเหรภียญนอัรน เปโตรกลลาวถถึงภาพรวมของความเชพที่อทภีชที่ ลวยใหข้รอดโดยใชข้คทาๆ
เดภียว นอันที่ คพอ จงกลอับใจเสภียใหมล่ การกลอับใจใหมลกคก พอ การหอันใจของตนเขข้าหาพระเจข้า มอันคพอการ
หอันเสภียจากความบาป ออัตตา และทกศทางทภีที่เรากทาลอังมรุลงไปกลอนหนข้านอัรน จรกงๆแลข้วมอันกกคอพ ความ
เปลภียที่ นแปลงทภีที่เกกดขถึรนกอับใจเรา ขณะทภีที่กลอนหนข้านอัรนเราทรุกคนไดข้หอันไปตามทางของตนเอง การก
ลอับใจใหมลกคก พอการหอันใจของตนเขข้าหาพระเจข้า ในภาพรวมทภีที่ใหญลกวลาของความรอด มอันกกเทลากอับ
เปกนการตข้อนรอับพระเยซถูครกสตรใหข้เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดดข้วยในตอนนอัรน สทาหรอับเปโตรและพวกผถูข้
ฟอังชาวยกวทภีอที่ ยถูตล ลอหนข้าเขา สกที่งทภีที่เขากลลาวกกชอัดเจน นอันที่ คพอ จงหอันมาหาพระครกสตรและวางใจ
พระองคร

เรพที่องทภีที่สองกกคพอ เรพอที่ งบอัพตกศมา การอลานเผกนๆจะชวนใหข้คกดวลาบอัพตกศมาเปกนพพรนฐานของ
การยกโทษ (นอันที่ คพอ ความรอด) อยลางไรกกตาม จรกงๆแลข้วมอันไมลไดข้เปกนเชลนนอัรนเลย กรุญแจกกคพอ การ
ทภีที่เราเขข้าใจความหมายของคทาทภีที่แปลวลา เพราะ (เอะอกิส) คทางลายๆนภีรมภีความหมายสองประการ
ยกตอัวอยลางเชลน โปสเตอรรแผลนหนถึงที่ อาจประกาศวลา 'เจสซภีที่ เจมสรเปกนทภีที่ตข้องการตอัวเพราะ
การปลข้น' โปสเตอรรอภีกใบทภีที่ปกดประกาศโดยกองทอัพเรพอสหรอัฐฯอาจกลลาววลา 'กองทอัพเรพอกทาลอัง
มองหาคนๆดภีเพสือนึ่ มารล วมงาน' ในความหมายแบบหลอัง กองทอัพเรพอกทาลอังมองหาคนเพสือนึ่ มารล วมงาน
กอับพวกเขา ในความหมายแบบแรก เจสซภีที่ เจมสรกาท ลอังเปกนทภีที่ตข้องการตอัวเพราะวล่ากลอนหนข้านอัรนเขา
ไปปลข้นธนาคารมา นภีที่เปกนความหมายทภีที่ถถูกตข้องในกกจการ 2:38 นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลา 'และรอับ
บอัพตกศมาในพระนามแหลงพระเยซถูครกสตรสรกนทรุกคน เพราะวล่าทรงยกความผกดบาปใหข้แลข้ว'
สทาหรอับพวกยกวในครกสตศตวรรษแรก การรอับบอัพตกศมาในนทราถพอวลาเปกนปรากฏการณรทภีที่
ธรรมดาสามอัญอยลางหนถึงที่ (และบอังเอกญทภีมที่ อันเปกนแบบจรุลมในนทราเสมอ) พวกยกวเขข้าใจวลามอันเปกนวกธภี
หนถึที่งในการระบรุวาล เปกนพวกเดภียวกอันกอับคนทภีที่ใหข้บอัพตกศมาพวกเขา ยกตอัวอยลางเชลน กลอนสมอัยพระ
ครกสตร ยกวนกกายหนถึงที่ ทภีที่มภีชอพที่ วลา พวกเอสเซเนส (Essenes) กกปฏกบอัตกบอัพตกศมา (การจรุลมลงในนทรา) รถูป
แบบหนถึที่ง เมพที่อผถูข้ใดเขข้ารล วมนกกายของพวกเขา คนๆนอัรนกกตข้องรอับบอัพตกศมาตลอหนข้าผถูคข้ น ในการททา
เชลนนอัรน คนๆนอัรนกกประกาศตอัววลาตนเปกนพวกเดภียวกอับพวกเอสเซเนส ยอหรนผถูข้ใหข้รบอั บอัพตกศมากกใหข้
บอัพตกศมาทภีที่แสดงถถึงการกลอับใจใหมล ทอัรงพวกยกวทภีที่กลอับใจใหมลและทภีที่ไมลไดข้กลอับใจใหมลตลางเขข้าใจวลา
คนเหลลานอัรนทภีรที่ อับบอัพตกศมาจากยอหรนกกกาท ลอังแสดงตอัววลายอมรอับขข้อความทภีที่เขาประกาศ (ในกรณภี
ของยอหรน มอันกกคพอการกลอับใจใหมลเพพอที่ เตรภียมพรข้อมสทาหรอับอาณาจอักรของพระเจข้าทภีที่กาท ลอังจะมา)
ดข้วยเหตรุนร ภี มอันจถึงเปกนเรพอที่ งทภีที่เขข้าใจชอัดเจนสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้ตข้อนรอับพระเยซถูเปกนพระ
เมสสกยาหรและองครพระผถูข้เปกนเจข้าแลข้วทภีที่พวกเขาจะแสดงตอัวตลอหนข้าผถูข้คนวลาเปกนพวกเดภียวกอับ
พระองครและเหลลาสาวกของพระองครโดยการรอับบอัพตกศมา (จรุลมลงในนทรา) การแสดงตอัววลาเปกนพวก
เดภียวกอับพระครกสตรตลอหนข้าผถูข้คนของพวกเขาเปกนเพราะวล่าพวกเขาไดข้รอับการยกโทษบาปแลข้ว คทาทภีที่
แปลวลา ยกความผวิดบาป (อาเฟะซกิส) กกมอักแปลดข้วยวลา 'การยกโทษ' มอันหมายถถึงการปลลอยวาง
ความเปกนปรปอักษรตลอกอันระหวลางคนสองคน ในกรณภีนร ภี การยกความผกดบาป (การยกโทษบาป) กก
คพอการนทาเอาความผกดบาปทภีที่กรนอั กลางระหวลางพระเจข้าและมนรุษยรออกไป ดอังนอัรนบอัพตกศมาจถึงไมล
เพภียงเปกนการระบรุวาล ตนเปกนพวกเดภียวกอับพระครกสตรเทลานอัรน แตลยงอั เปกนภาพเหมพอนของการชทาระ

ความบาปของเราออกไปโดยพระโลหกตของพระครกสตรดข้วย ดอังนอัร น เราตข้องจทาคทาสทาคอัญสองคทาใน
เรพที่องบอัพตกศมาของครกสเตภียน นอันที่ คพอ (1) การระบรุตอัวตน และ (2) ความเหมพอน ดถูโรม 6:3-5
ใหข้เราสอังเกตสลวนทข้ายของขข้อนภีร “และทลานจะไดข้รอับของประทานของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธ” เมพอที่ บรรดายกวทภีฟที่ อังเปโตรเตกมใจทภีที่จะหอันมาพถึงที่ พระครกสตร พวกเขากกกลายเปกนผถูข้รบอั ของ
ประทานของพระวกญญาณบรกสรุทธกธโดยออัตโนมอัตก “ของประทานของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ” ทภีที่วาล นภีร
หมายถถึงการรอับใชข้ในดข้านตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธซถึที่งทรงประทานใหข้โดยเรกที่มตข้นในวอัน
เพกนเทคอสตรนร นอั การรอับใชข้เหลลานภีรรวมถถึงการทภีที่พระองครทรงสถกตในตอัวผถูข้เชพที่อทอัรงหลาย การทภีที่
พระองครทรงจรุลมผถูข้เชพที่อทอัรงหลายเขข้าในพระกายของพระครกสตร การรอับใชข้ตลางๆในดข้านการททาใหข้
กระจลางแจข้ง การเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ การปลอบประโลมของพระวกญญาณ และความชลวย
เหลพอชอัวที่ คราวและของประทานทภีที่เปกนหมายสทาคอัญตลางๆทภีที่ใชข้งานในครกสเตภียนสมอัยพระคอัมภภีรรใหมล
รรุลนแรก นลาแปลกทภีที่คทาทภีแที่ ปลวลา ของประทาน ตรงนภีรคอพ โดเระอา บางคนสอันนกษฐานวลาคทาๆนภีรคพอ
คารกิสมาทา ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาวลา คารกิสมาตกิก อยลางไรกกตาม เราเหกนแลข้ววลามอันไมลใชล
กจ 2:39
ดข้วยวต่าพระสลัญญานลันั้นตกแกต่ทต่านทลันั้งหลายกลับลซกหลานของทต่านดข้วย และ
แกต่คนทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่ไกล คสือทสกคนทฟีรื่องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าพระเจข้าของเราทรงเรฟียกมาเฝข้าพระองคค์ "
พระสอัญญาเรพที่องการรอับใชข้ตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธถถูกเอลยถถึงในโยเอล 2:32 เปโตรกลลาวตลอ
ไปเพพที่อแสดงใหข้เหกนชอัดเจนวลาพระสอัญญานภีรไมลไดข้มภีมาถถึงคนเหลลานอัรนทภีที่อยถูตล รงหนข้าเขาเทลานอัรน แตลมภี
มาถถึง “ทรุกคนทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าพระเจข้าของเราทรงเรภียกมาเฝข้าพระองคร” พระสอัญญาเรพที่องพระ
วกญญาณนอัรนยอังมภีมาถถึงคนทอัรงปวงทภีที่ยอมหอันมาหาพระครกสตรจนถถึงทรุกวอันนภีร การทรงเรภียกของพระ
ครกสตรกคก อพ ผถูข้ใดใครล มากกเชกญมาไดข้
กจ 2:40
เปโตรจถึงกลต่าวอฟีกหลายคทาเปล็นพยานและไดข้เตสือนสตวิเขาวต่า "จงเอาตลัวรอด
จากยสคทฟีรื่คดโกงนฟีนั้เถวิด" เปโตรจถึงหนรุนใจผถูข้ฟงอั ของเขาใหข้ ‘เอาตอัวรอดจากยรุคทภีที่คดโกงนภีร’ คทาทภีแที่ ปล
วลา เอาตลัวรอด (โซดโซ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวลา ‘ชลวยกถู’ข้ หรพอ ‘ชลวยชภีวกต’ ซถึที่งมภีความหมายตรงนภีร
คทาทภีที่แปลวลา คดโกง (สคอลกิออส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘คดงอ’ เปโตรจถึงสอังที่ ใหข้บรรดาผถูข้ทภีที่เพกงที่
กลอับใจรอับเชพที่อพระเยซถูชลวยชภีวตก ตอัวเองใหข้พนข้ จากคนชอัวที่ อายรุทภีที่คดโกงนภีรทภีที่อยถูใล นสมอัยของพวกเขา
พวกเขาททาเชลนนอัรนไดข้โดยการตข้อนรอับพระครกสตร

กจ 2:41
คนทลันั้งหลายทฟีรื่รลับคทาของเปโตรดข้วยความยวินดฟีกล็รลับบลัพตวิศมา ในวลันนลันั้นมฟี
คนเขข้าเปล็นสาวกเพวิมรื่ อฟีกประมาณสามพลันคน ใหข้เราสอังเกตลทาดอับเหตรุการณรทภีที่ถถูกบอันทถึกตรงนภีร หลอัก
คทาสอนตามพระคอัมภภีรรใหมลไมลเพภียงปรากฏชอัดเจนเทลานอัรน แตลยอังมภีตข้นแบบของการปกครองครกสต
จอักรดข้วย (1) คนเหลลานอัรนยอมรอับคทาของเปโตรดข้วยความยกนดภี คทาเทศนาของเปโตรมภีบรกบทเกภีที่ยว
กอับการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูครกสตรในฐานะองครพระผถูข้เปกนเจข้าและพระเมสสกยาหรอยลาง
ชอัดเจน มอันปกดทข้ายดข้วยการเชกญชวนใหข้กลอับใจใหมลและรอับเชพที่อพระครกสตร พวกเขายอมรอับ ‘คทา’ นภีร
ดข้วยความยกนดภี (2) จากนอัรนพวกเขาถถึงรอับบอัพตกศมาไดข้ ในพระคอัมภภีรรใหมลตลอดทอัรงเลลม บอัพตกศมา
ของครกสเตภียนจะกระททาไดข้หลอังจากการรอับเชพที่อพระครกสตรเสมอ มอันไมลเคยมากลอน หรพอเปกนพกธภีทภีที่
ตข้องกระททากลอน หรพอเปกนสลวนหนถึที่งของความรอดของผถูข้ใดเลย (3) หลอังจากผถูข้ใดไดข้ตข้อนรอับพระ
ครกสตรและไดข้ประกาศตอัววลาตนเปกนพวกเดภียวกอับพระองครตลอหนข้าคนอพที่นโดยการรอับบอัพตกศมาใน
นทราแลข้ว เขากกถถูกเพกินึ่มเขข้าไป
นภีที่เปกนหนถึงที่ ในไมลกภีที่แหลงในพระคอัมภภีรรใหมลทมภีที่ ภีการสพที่อถถึงการเปกนสมาชกกครกสตจอักร ในวอัน
เพกนเทคอสตรนร นอั มอันอาจไมลมภีกระบวนการเขข้ารล วมกอับครกสตจอักรเหมพอนทภีที่กระททากอันในปอัจจรุบอัน
อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถถูกสพที่อชอัดเจนกกคอพ วลา ผถูข้เชพที่อสามพอันคนนอัรนทภีที่เพกงที่ รอับบอัพตกศมากกถถูกรอับโดยสาวก
พวกแรก 120 คนของครกสตจอักรทภียที่ อังเปกนทารกนอัรน มอันอาจไมลมกภี ารออกเสภียงอยลางเปกนทางการ แตล
เหกนไดข้ชอัดวลามภีการยกนยอมโดยกลรุมล คน 120 คนนอัรนทภีที่จะตข้อนรอับสามพอันคนนอัรนทภีกที่ ลอับใจรอับเชพที่อ
แลข้ว
รถูปแบบและแบบอยลางงลายๆของระเบภียบปกครองครกสตจอักรจถึงไดข้ถถูกสถาปนาแลข้วสทาหรอับ
ครกสตจอักรของพระคอัมภภีรรใหมล ประการแรก จะตข้องมภีผถูข้ทภีที่กลอับใจรอับเชพที่อ ประการทภีที่สอง คนๆนอัรน
จะตข้องแสดงตอัววลาเปกนพวกเดภียวกอับพระครกสตรโดยการรอับบอัพตกศมาของผถูข้เชพที่อตลอหนข้าคนอพนที่ แลข้ว
ประการทภีที่สาม สมาชกกครกสตจอักรทภีที่มอภี ยถูแล ลข้วจะตข้องแสดงการยกนยอมทภีจที่ ะตข้อนรอับผถูข้ทภีที่ประสงครจะ
เปกนสมาชกกนอัรน ตอัรงแตลนร นอั เปกนตข้นมาจถึงมภีการคกดคข้นใหข้มภีการออกเสภียงตข้อนรอับผถูข้ทภีที่ประสงครจะเปกน
สมาชกกครกสตจอักร และนอันที่ กกสอดคลข้องกอับรถูปแบบทภีที่ถถูกนทาเสนอตรงนภีร
(เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เมพอที่ นอักเทศนรคนใดประกอบไปดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธอยลาง
แทข้จรกง มอันกกเกกดผลลอัพธรหลายประการทภีที่เปภีที่ยมดข้วยฤทธกธเดช เมพอที่ สามพอันคนนอัรนเกกดอาการฟข้องใจ
พวกเขากกกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตร พระเจข้าอาจทรงใหข้มภีเหตรุการณรสทาคอัญหลายประการซถึที่งเปกน

ลอักษณะเฉพาะตอัวของวอันเพกนเทคอสตรนร อันเทลานอัรน อยลางไรกกตาม หลอักการงลายๆเรพที่องฤทธกธเดชของ
พระเจข้าทภีที่เกกดจากการเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณกกปรากฏชอัดเจน)
กจ 2:42
เขาทลันั้งหลายไดข้ตลันั้งมลัรื่นคงในคทาสอนและสามลัคคฟีธรรมของจทาพวกอลัครสาวก
และรต่วมใจกลันในการหลักขนมปลังและการอธวิษฐาน ใหข้เราสอังเกตความตลอเนพที่องทภีที่เกกดขถึรนทอันทภีของค
รกสตจอักรทภีขที่ ยายออกอยลางมหาศาล พวกเขาตอัรงมอันที่ คงอยถูใล น (1) คทาสอนของพวกออัครสาวก คทาทภีที่
แปลวลา คทาสอน (ดกิดาเค) มภีความหมายวลา ‘การสอังที่ สอน’ ครกสตจอักรยรุคตข้นตอัรงมอันที่ คงอยถูใล นการเขข้าฟอัง
การสอังที่ สอนพระวจนะของพระเจข้า (2) มภีการตอัรงมอันที่ คงอยถูใล นการรล วมสามอัคคภีธรรมกอับพวกออัคร
สาวก กลลาวสอัรนๆกกคพอ พวกเขามารวมตอัวกอันอยลางสอัตยรซพที่อ (3) พวกเขาตอัรงมอันที่ คงอยถูใล นการหอัก
ขนมปอัง
มภีคนเสนอสองความเหกนเกภีที่ยวกอับความหมายของการหอักขนมปอังนภีร (ก) หมายถถึงพกธภีศภีล
ระลถึก หรพอ (ข) หมายถถึงการรอับประทานอาหารรล วมกอัน ถถึงขนาดมภีผถูข้เสนอดข้วยวลาครกสตจอักรยรุคตข้น
ไมลเพภียงรอับประทานอาหารดข้วยกอันเทลานอัรน แตลพวกเขายอังปกดทข้ายอาหารแตลละมพรอดข้วยการประกอบ
พกธภีศภีลระลถึกดข้วย ขข้อเทกจจรกงทภีที่วาล ครกสตจอักรทภีที่เกกดมาไดข้ไมลนานนภีรทดลองการอยถูรล ล วมกอันเปกนชรุมชน
โดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลางดอังทภีที่ปรากฏในขข้อ 44-45 กกสนอับสนรุนความเชพที่อทภีที่วาล พวกเขารอับ
ประทานอาหารรล วมกอัน ไมลวาล จะในกรณภีใดพวกเขากกมสภี ามอัคคภีธรรมรล วมกอันอยลางใกลข้ชกด สรุดทข้าย
(4) พวกเขาตอัรงมอันที่ คงอยถูใล นการอธกษฐาน เคลกดลอับอยลางหนถึงที่ ทภีที่ชลวยใหข้ครกสตจอักรยรุคตข้นมภีฤทธกธเดชกก
คพอ การทภีที่พวกเขาพถึงที่ พาการอธกษฐาน
กจ 2:43
เขามฟีความเกรงกลลัวดข้วยกลันทสกคน และพวกอลัครสาวกททาการมหลัศจรรยค์
และหมายสทาคลัญหลายประการ ความเกรงกลอัวองครพระผถูข้เปกนเจข้าปรากฏชอัดเจน เมพที่อการฟพร นฟถูทภีที่
พระวกญญาณทรงนทาเกกดขถึรน ความเกรงกลอัวองครพระผถูข้เปกนเจข้ากกบอังเกกด นอกจากนภีร พระเจข้าทรงรอับ
รองครกสตจอักรยรุคตข้นดข้วย “การมหอัศจรรยรและหมายสทาคอัญหลายประการ” ทภีที่กระททาโดยเหลลาออัคร
สาวก กลอนทภีที่จะมภีพระคอัมภภีรรใหมลเปกนลายลอักษณรออักษร พระเจข้าทรงใชข้ของประทานตลางๆทภีที่มภีอยถูล
ชอัวที่ คราวของพระวกญญาณบรกสรุทธกธเพพที่อชลวยเหลพอครกสตจอักรยรุคตข้นและใหข้การรอับรองมอันตลอพวกยกว
ทภีที่เปกนปฏกปกอั ษร ดถู ความเหกนสทาหรอับ 1 โครกนธร 12 ถถึง 14 เกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร พอพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจ
สมบถูรณร ของประทานชอัวที่ คราวเหลลานภีรกเก สพที่อมสถูญไป

กจ 2:44-45 บรรดาผซข้ทฟีรื่เชสืรื่อถสือนลันนั้ กล็อยซพต่ รข้อมกลัน ณ ทฟีรื่แหต่งเดฟียว และทรลัพยค์สงวิรื่ ของของ
เขาเหลต่านลันนั้ เขาเอามารวมกลันเปล็นของกลาง 45 เขาจถึงไดข้ขายทรลัพยค์สมบลัตวิและสวิงรื่ ของมาแบต่งใหข้แกต่
คนทลันั้งปวงตามซถึรื่งทสกคนตข้องการ
ครกสตจอักรยรุคตข้นพยายามทดลองการอยถูรล ล วมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลาง
เปกนสกที่งทภีพที่ วกเขาคกดททาเอง ไมลมหภี ลอักฐานใดทภีที่บลงบอกวลาพระเยซถูเจข้า พระวกญญาณบรกสรุทธกธ หรพอ
พระคอัมภภีรรสอังที่ ใหข้พวกเขาททาเชลนนอัรนเลย มอันสกรนสรุดลงในกกจการ 5 เมพอที่ อานาเนภียและสอัปฟภีราถถูกฝอัง
สทาหรอับบางคนในศตวรรษทภีที่ยสภีที่ กบ ลอัทธกคอมมกวนกสตรดถูเหมพอนเปกนความคกดทภีที่ดภี อยลางไรกกตาม ทอัรง
สองอยลางกกไมลไดข้เปกนสกที่งทภีพที่ ระเจข้าทรงบอัญชาใหข้กระททาเลย
กจ 2:46-47 เขาไดข้รวต่ มใจกลันไปในพระววิหาร และหลักขนมปลังตามบข้านของเขารต่วมรลับ
ประทานอาหารดข้วยความชสืรื่นชมยวินดฟีและดข้วยจรวิงใจ ทสกวลันเรสืรื่อยไป 47 ทลันั้งไดข้สรรเสรวิญพระเจข้า
และคนทลันั้งปวงกล็ชอบใจ ฝต่ายองคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้ผข้ทซ ฟีรื่กทาลลังจะรอด เขข้าสมทบกลับค
รวิสตจลักรทวฟีขถึนั้นทสกๆวลัน
การมภีสามอัคคภีธรรมรล วมกอัน ความเปกนนทราหนถึงที่ ใจเดภียวกอัน และการเปกนหนถึงที่ เดภียวกอันของค
รกสตจอักรยรุคตข้นปรากฏใหข้เหกนชอัดเจน ใหข้เราสอังเกตวลานภีที่เปกนครอัรงทภีที่สามแลข้วทภีคที่ รกสตจอักรถถูกเรภียกวลา
“รล วมใจกอัน” อภีกหนถึที่งเคลกดลอับของครกสตจอักรยรุคตข้นกกคพอ การเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันของพวกเขา
ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาในสมอัยแรกๆ พวกเขามาประชรุมกอันทคุกวอัน ในตอนแรก พวกเขามาประชรุมกอัน
ในบรกเวณพระวกหารทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม มอันเปกนสถานทภีๆที่ มภีขนาดใหญลโตและลานชอัรนนอกกกสามารถ
รองรอับคนเปกนจทานวนมหาศาลไดข้ ดข้วยเหตรุนร ภี เหลลาสาวกทภีที่มภีใจเชพที่อและเกรงกลอัวพระเจข้าเหลลานภีรจงถึ
มารวมตอัวกอันอาจตรงหอัวมรุมหนถึงที่ ของลานพระวกหาร ซถึที่งกกสมเหตรุสมผล สทาหรอับผถูข้เชพที่อยกวเหลลานภีร
พระวกหารคพอ พระนกเวศของพระเจข้า ดอังนอัรนพวกเขาจถึงไปรวมตอัวกอันทภีที่นนอัที่ นอกจากนภีร การมภี
สามอัคคภีธรรมและการประชรุมกอันของพวกเขากกยข้ายไป “ตามบข้าน” ดข้วย เหกนไดข้ชอัดวลา พวกเขารอับ
ประทานอาหารกอันในบข้านของผถูข้เชพที่อทอัรงหลายทภีที่อาศอัยอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกม
พวกเขามภี “ความชพนที่ ชมยกนดภีและความจรกงใจ” พรข้อมกอับการสรรเสรกญและการเปกนทภีที่
ชอบใจของคนทอัรงปวง คทาทภีที่แปลวลา ชอบใจ (คารกิส) เปกนคทาทภีปที่ กตกแลข้วแปลวลา ‘พระครุณ’ พระเจข้า
ทรงประทานพระครุณพกเศษใหข้แกลพวกเขา สรุดทข้ายเราควรหมายเหตรุไวข้วาล เมพที่อพวกเขามภีการ
อธกษฐานอยลางตลอเนพอที่ ง ความเปกนนทราหนถึงที่ ใจเดภียวกอัน และพระครุณของพระเจข้า “องครพระผถูข้เปกนเจข้า

ไดข้ทรงโปรดใหข้ผถูข้ทภีที่กาท ลอังจะรอด เขข้าสมทบกอับครกสตจอักรทวภีขร ถึนทรุกๆวอัน” เมพอที่ สล วนผสมฝลาย
วกญญาณทภีที่ถถูกเอลยถถึงดข้านบนมภีอยถูใล นครกสตจอักรใด ผถูข้คนกกจะมาหาพระครกสตรเปกนประจทา
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 3: มภีเหตคุการณรสองเหตคุการณรเกกิดขนนื้นในกกิจการ 3 นอันนึ่ คสือ (1) การ
รอักษาคนงล่อยคนนอันนื้ โดยเปโตรและยอหรน และ (2) คสาเทศนาของเปโตรทภีนึ่อธกิบายวล่าผสท้ใดกอันแนล่ทภีนึ่
เปป็นผสท้รอักษาเขาใหท้หายและเพราะเหตคุใด มภีกคุญแจสองดอกทภีนึ่ชล่วยใหท้เราเขท้าใจบทนภีนื้ (1) คสาเทศนา
ของเปโตรถสกกลล่าวแกล่พวกผสท้ฟงอั ทภีนึ่เปป็นยกิวโดยเฉพาะ (2) เหตคุการณรเหลล่านอันื้นเกกิดขนนนื้ หลอังจากวอัน
เทศกาลเพป็นเทคอสตรเพภียงนกิดเดภียว ถนงแมท้วล่าเกกิดการเปลภียนึ่ นแปลงขนนื้นในเรสือนึ่ งยคุคแลท้ว แตล่ชล่วงเวลาทภีนึ่
เปป็นการสล่งตล่อกป็ยอังดสาเนกินอยสล่ หลอักศาสนศาสตรรของพระคอัมภภีรรใหมล่ยอังอยสใล่ นขอันนื้ แรกเรกิมนึ่ ดอังนอันื้น คสา
เทศนาของเปโตรจนงถสกนสาเสนอจากมคุมมองของอกิสราเอลในพระคอัมภภีรรเดกิมและนสาเสนอแกล่คน
ฟอังทภีนึ่เปป็นยกิวเทล่านอันื้น
กจ 3:1
ฝต่ายเปโตรกลับยอหค์นกทาลลังขถึนนั้ ไปจะเขข้าพระววิหารในเวลาอธวิษฐาน เปล็น
เวลาบต่ายสามโมง พระคอัมภภีรรไมลไดข้กลลาวไวข้วาล เหตรุการณรเหลลานภีรเกกดขถึรนหลอังจากวอันเพกนเทคอสตร
นานเทลาไร อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลาเวลาไดข้ผาล นไปเพภียงแคลชลวงสอัรนๆเทลานอัรน ในฐานะทภีที่เปกนยกว
ทภีที่ยทาเกรงพระเจข้า เปโตรและยอหรนจถึงยอังไปทภีที่พระวกหารตามเวลาทภีที่กาท หนดเพพที่อถพอตามเวลา
อธกษฐานของพวกยกว บลายสามโมงตรงนภีรคพอ ชอัวที่ โมงทภีที่เกข้าของพวกยกว (เวลาอธกษฐานทภีพที่ ระวกหาร
คพอ 9 โมงเชข้า เทภีที่ยงตรง และบลายสามโมง) เหตรุการณรและคทาเทศนาทภีที่จะเกกดขถึรนในบทนภีรจะเปกนทภีที่
เขข้าใจไดข้ดภีทภีที่สรุดเมพอที่ เราพกจารณาวลานภีเที่ ปกนชลวงเวลาสลงตลอจากหลอักศาสนศาสตรรและหลอักปฏกบอัตกของ
พระคอัมภภีรรเดกมไปยอังหลอักปฏกบอัตกของพระคอัมภภีรรใหมล
กจ 3:2-8
มฟีชายคนหนถึรื่งเปล็นงต่อยตลันั้งแตต่ครรภค์มารดา ทสกวลันคนเคยหามเขามาวางไวข้
รวิมประตซพระววิหาร ซถึรื่งมฟีชสืรื่อวต่าประตซงาม เพสือรื่ ใหข้ขอทานจากคนทฟีรื่จะเขข้าไปในพระววิหาร 3 คนนลันนั้
พอเหล็นเปโตรกลับยอหค์นจะเขข้าไปในพระววิหารกล็ขอทาน 4 ฝต่ายเปโตรกลับยอหค์นเพต่งดซเขาบอกวต่า
"จงดซพวกเราเถวิด" 5 คนขอทานนลันนั้ ไดข้เขมข้นดซ คาดวต่าจะไดข้อะไรจากทต่าน 6 เปโตรกลต่าววต่า "เงวิน
และทองขข้าพเจข้าไมต่มฟี แตต่ทฟีรื่ขข้าพเจข้ามฟีอยซขต่ ข้าพเจข้าจะใหข้ทต่าน คสือในพระนามแหต่งพระเยซซครวิสตค์ชาว
นาซาเรล็ธ จงลสกขถึนนั้ เดวินไปเถวิด" 7 แลข้วเปโตรจลับมสือขวาของเขาพยสงขถึนั้น และในทลันใดนลันั้นเทข้าและ

ขข้อเทข้าของเขากล็มฟีกทาลลัง 8 เขาจถึงกระโดดขถึนั้นยสืนและเดวินเขข้าไปในพระววิหารดข้วยกลันกลับเปโตรและ
ยอหค์น เดวินเตข้นโลดสรรเสรวิญพระเจข้าไป
เรพอที่ งมภีอยถูวล าล ทภีที่ประตถูงาม (นภีที่อาจเปกนประตถูดข้านตะวอันออกของพระวกหารและเปกนประตถูทภีที่
ถถูกประดอับประดาใหข้งดงามมากทภีที่สรุด) มภีคนงลอยคนหนถึที่งนอนขอทานอยถูล คทาทภีแที่ ปลวลา ทาน (เอะ
เละเอมอซสเน) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ความเมตตา’ เมพที่อเปโตรและยอหรนเดกนเขข้าไปในพระวกหาร
คนงลอยคนนภีรกขก อทาน
เปโตร (และยอหรน) สอังที่ ใหข้คนงลอยคนนภีรมองมาทภีที่พวกเขา ขอทานคนนภีรกทก ทาตามดข้วยความ
ยกนดภี โดยหวอังวลาจะไดข้รบอั อะไรจากพวกเขา เปโตรบอกเขาอยลางมภีโวหารวลา “เงกนและทองขข้าพเจข้า
ไมลมภี แตลทขภีที่ ข้าพเจข้ามภีอยถูขล ข้าพเจข้าจะใหข้ทลาน” เปกนความจรกงทภีสที่ ที่กงซถึที่งมาจากพระเจข้ายลอมดภีกวลาสกที่งใด
กกตามทภีที่ใชข้เงกนซพรอไดข้ ใหข้เราสอังเกตวลาเปโตรรอักษาเขาใหข้หายโดยนามของใคร “ในพระนามแหลง
พระเยซถูครกสตรชาวนาซาเรกธ จงลรุกขถึรนเดกนไปเถกด” คทาทภีที่แปลวลา ในทลันใดนลันั้น (พาราคเรมา) ถถูกแปล
ในทภีที่อนพที่ ดข้วยวลา ‘ในทอันทภี’ ใหข้เราสอังเกตการรอักษาทภีที่หายขาดนภีร ไมลมอภี าการเขยกหรพอลอังเลเลย เขา
เรกที่มกระโดดและเดกนในทอันทภี
การออัศจรรยรทภีที่เปกนการรอักษาโรคซถึงที่ กระททาโดยเปโตรเปกนของประทานชอั วที่ คราวออันดอับทภีที่
สองของพระวกญญาณทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้น ของประทานเหลลานภีรไดข้ถถูกใหข้ไวข้เพพที่อ
ชลวยเหลพอครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่พวกเขายอังไมลมภีพระคอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบถูรณร ของประทาน
เหลลานภีรยอังถถูกใหข้ไวข้เพพที่อเปกนหมายสทาคอัญแกลชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อเพพที่อแสดงถถึงการทภีที่พระเจข้า
ทรงรอับรองและประทานฤทธกธเดชแกลครกสตจอักรทภีที่เพกงที่ เกกดไมลนานนภีร (ดถู 1 โครกนธร 12:4-10)
กจ 3:9-11 คนทลันั้งปวงเหล็นเขาเดวินและสรรเสรวิญพระเจข้า 10 จถึงรซข้วต่าเปล็นคนนลันนั้ ซถึรื่งนลัรื่ง
ขอทานอยซต่ทฟีรื่ประตซงามแหต่งพระววิหาร เขาจถึงพากลันมฟีความประหลาดและอลัศจรรยค์ใจอยต่างยวิรื่งใน
เหตสการณค์ทฟีรื่เกวิดแกต่คนนลันั้น 11 เมสืรื่อคนงต่อยทฟีรื่หายนลันั้นยลังยถึดเปโตรและยอหค์นอยซต่ ฝซงคนกล็ววิรื่งไปหา
ทต่านทฟีรื่เฉลฟียงพระววิหารซถึรื่งเรฟียกวต่า เฉลฟียงของซาโลมอน ดข้วยความอลัศจรรยค์ใจยวิรื่งนลัก
การออัศจรรยรออันยกงที่ ใหญลนร ภีใชลวาล จะไมลเปกนทภีที่สอังเกต คนเหลลานอัรนทภีที่เดกนทางไปยอังพระวกหา
รบลอยๆยลอมครุนข้ เคยกอับขอทานงลอยคนนภีรเปกนอยลางดภี บอัดนภีรพวกเขา “เหกนเขาเดกนและสรรเสรกญ
พระเจข้า จถึงรถูวข้ าล เปกนคนนอัรนซถึที่งนอังที่ ขอทานอยถูทล ภีที่ประตถูงามแหลงพระวกหาร” พวกเขาจถึงประหลาดใจ
และออัศจรรยรใจยกงที่ นอัก ฝถูงชนจถึงมารรุมลข้อมเปโตร ยอหรน คนงลอยนอัรน “เฉลภียงพระวกหารซถึที่งเรภียกวลา

เฉลภียงของซาโลมอน” คพอเฉลภียงดข้านตะวอันออกของพระวกหาร มอันเปกนสล วนทภีที่เหลพอของพระวกหาร
หลอังเดกมของซาโลมอนซถึที่งถถูกผนวกเขข้ากอับการบถูรณะพระวกหารในสมอัยหลอังๆ
กจ 3:12
พอเปโตรแลเหล็นกล็กลต่าวแกต่คนเหลต่านลันั้นวต่า "ทต่านชนชาตวิอสวิ ราเอลทลันั้งหลาย
ไฉนทต่านพากลันประหลาดใจดข้วยคนนฟีนั้ เขมข้นดซเราททาไมเลต่า อยต่างกลับวต่าเราททาใหข้คนนฟีเนั้ ดวินไดข้โดย
ฤทธวิธิ์หรสือความบรวิสสทธวิธิ์ของเราเอง เราจะเขข้าใจคทาเทศนาของเปโตรไดข้กโก ดยการทภีที่เรารถูวข้ าล เปโตรกทา
ลอังกลลาวคทาเทศนานภีรแกลใคร ใหข้เราสอังเกตวลาเปโตรกลลาวคทาเทศนานภีรแกล “ทลานชนชาตกอกสราเอลทอัรง
หลาย” เปโตรเรกที่มกลลาววลาการออัศจรรยรนร ภีทภีที่พวกเขาไดข้เหกนไมลไดข้เปกนมาโดยฤทธกธเดชหรพอความ
บรกสรุทธกธของเขาเอง คทาทภีแที่ ปลวลา ความบรวิสสทธวิธิ์ (ยสเสะเบะเอภีย) ตรงนภีรปกตกแลข้วในทภีที่อนพที่ จะแปลเปกน
‘ทางของพระเจข้า’
กจ 3:13
พระเจข้าของอลับราฮลัม อวิสอลัค และยาโคบ คสือพระเจข้าแหต่งบรรพบสรสษของ
เรา ไดข้ทรงโปรดประทานพระเกฟียรตวิแดต่พระเยซซ พระบสตรของพระองคค์ พระองครผถูข้ทภีที่ไดข้รอักษาชาย
คนนภีรใหข้หายคพอ พระเจข้าแหลงบรรพบรุรษรุ ของพวกเขา ในการทรงททาเชลนนอัรน พระองครไดข้ทรง
ประทานพระเกภียรตกแดลพระเยซถูครกสตรพระบรุตรของพระองคร เปโตรไมลยอมพลาดโอกาสทภีที่จะ
เตพอนความจทาพวกเขาวลากลอนหนข้านอัรนไมลนานพวกเขาไดข้มอบไวข้แลข้ว และไดข้ปฏวิเสธพระองคค์ตต่อ
หนข้าปฟีลาต เมสืรื่อเขาตลันั้งใจจะปลต่อยพระองคค์ไป
กจ 3:14-15 แตต่ทต่านทลันั้งหลายไดข้ปฏวิเสธพระองคค์ซงถึรื่ เปล็นองคค์บรวิสสทธวิธิ์และชอบธรรม
และไดข้ขอใหข้เขาปลต่อยฆาตกรใหข้ทต่านทลันั้งหลาย 15 จถึงฆต่าพระองคค์ผทข้ซ รงเปล็นเจข้าชฟีววิตเสฟีย ผซข้ซงถึรื่
พระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้เปล็นขถึนั้นมาจากความตาย เราเปล็นพยานในเรสืรื่องนฟีนั้
ขณะทภีที่เปโตรเตพอนความจทาพวกเขาตลอไปถถึงความโหดเหภีรยมของพวกเขาในการตรถึงพระ
เยซถูครกสตรทภีที่กางเขน ใหข้เราสอังเกตพระนามตลางๆทภีที่เขาใชข้เรภียกองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา พระองคร
ทรงไดข้รอับการขนานนามวลาเปกน “องครบรกสรุทธกธและชอบธรรม” จากนอัรนพระองครทรงถถูกเรภียกวลา
“พระองครผถูข้ทรงเปกนเจข้าชภีวกต” ความเสพที่อมทรามของพวกเขายกงที่ ปรากฏชอัดเจนในการทภีที่พวกเขาไดข้
ขอใหข้ปลลอยตอัวฆาตกรคนหนถึที่งใหข้แกลพวกเขาแทน แนลนอนทภีที่นอันที่ ยลอมหมายถถึงบารอับบอัส ใหข้เรา
สอังเกตวลาเปโตรกลลาวความจรกงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรอยลางชอัดเจนอภีกครอัรง “ผถูข้ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรง
โปรดใหข้เปกนขถึรนมาจากความตาย เราเปกนพยานในเรพอที่ งนภีร”

กจ 3:16
โดยความเชสืรื่อในพระนามของพระองคค์ พระนามนลันั้นจถึงไดข้กระททาใหข้คนนฟีนั้
ซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายเหล็นและรซข้จลักมฟีกทาลลังขถึนั้น คสือความเชสืรื่อซถึงรื่ เปล็นไปโดยพระองคค์ไดข้กระททาใหข้คนนฟีนั้
หายปกตวิตต่อหนข้าทต่านทลันั้งหลาย สกที่งทภีที่ททาใหข้พระเจข้าทรงสทาแดงฤทธกธเดชกกคพอ ความเชพที่อในพระนาม
ของพระเยซถู ในกรณภีนร ภีเหกนไดข้ชอัดวลามอันเปกนความเชพที่อของเปโตร เขาเหกนวลาพระเจข้าไดข้ทรง
ประทานของประทานชอัวที่ คราวในการรอักษาโรคใหข้แกลเขาโดยทางพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เปโตรจถึง
แสดงความเชพที่อออกมาผลานทางของประทานนอัรนในพระนามของพระเยซถู หลอักการในพระคอัมภภีรร
ใหมลเรพอที่ งความเชพที่อจถึงเรกที่มสทาแดงออกมาขณะทภีที่ครกสตจอักรทารกนภีรเตกบโตขถึรน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล
ของประทานในการรอักษาโรคซถึงที่ เปกนของประทานทภีที่อยถูเล พภียงชอัวที่ คราวไดข้เสพที่อมสถูญไปเมพอที่ สารบบ
พระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบถูรณร (ดถู 1 โครกนธร 13:8-10) อยลางไรกกตาม พระเจข้ากกยอังทรงมภีฤทธกธเดชและ
มภีสกทธกทภีที่จะรอักษาโรคไดข้ตามพระประสงครของพระองครและเมพที่อประชากรของพระองครทถูล
อข้อนวอนตลอพระองครในคทาอธกษฐาน
กจ 3:17
พฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าทราบวต่าทต่านทลันั้งหลายไดข้กระททาการนลันั้นเพราะไมต่รข้ซ
เรสืรื่องราวอะไร ทลันั้งคณะผซคข้ รอบครองของทต่านกล็ททาเหมสือนกลันดข้วย คทาวลา ทราบ นภีรแปลมาจากคทา
ภาษาออังกฤษสมอัยเกลา ‘wot’ ถถึงแมข้วาล เปโตรไดข้เตพอนใหข้พวกเขาระลถึกถถึงความผกดของพวกเขาใน
การตรถึงพระครกสตรทภีที่กางเขนแลข้ว แตลคราวนภีรเขากกเพลาๆขข้อกลลาวหาของเขาลงโดยกลลาวยอมรอับวลา
พวกเขาททาเชลนนอัรนไปเพราะความไมลรถูข้ อาจเพราะความจรกงมอันเจกบปวด เปโตรจถึงใสล พระครุณ
เขข้าไปดข้วยเพพอที่ ททาใหข้คทาเทศนาของเขาเบาลง และเพพที่อทภีจที่ ะไมลททาใหข้ใจของพวกเขาแขกงกระดข้างยกงที่
กวลาเดกม
กจ 3:18
แตต่วต่าเหตสการณค์เหลต่านลันนั้ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงประกาศไวข้ลต่วงหนข้าโดยปาก
ของศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหลายของพระองคค์วต่า พระครวิสตค์ตข้องทนทสกขค์ทรมาน พระองคค์จถึงทรงใหข้
สทาเรล็จตามนลันนั้ เขายอังเชพที่อมโยงไปยอังศาสดาพยากรณรในพระคอัมภภีรเร ดกมหลายคนดข้วยซถึที่งไดข้กลลาว
ลลวงหนข้าถถึงความทรุกขรทรมานของพระครกสตร (ดถู อกสยาหร 52:14-15, อกสยาหร 53, เศคารกยาหร 13:6
ฯลฯ) การทภีพที่ ระเมสสกยาหรทรงทรุกขรทรมานเชลนนอัรนกกททาใหข้คทาพยากรณรเหลลานภีรสทาเรกจ
กจ 3:19
เหตสฉะนลันนั้ ทต่านทลันั้งหลายจงหลันกลลับและตลันั้งใจใหมต่ เพสืรื่อจะทรงลบลข้างความ
ผวิดบาปของทต่านเสฟีย เพสืรื่อเวลาชสืนรื่ ใจยวินดฟีจะไดข้มาจากพระพลักตรค์ขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า

มภีสองสกที่งทภีที่สทาคอัญซถึที่งชลวยใหข้เราเขข้าใจขข้อทภีสที่ ทาคอัญนภีร (1) ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในความเหกนเกภีที่ยวกอับ
กกจการ 2:28 การกลอับใจใหมลบางครอัรงกกถถูกมองวลาเปกนการหอันเสภียจากความบาป ออัตตา และทกศทาง
ทภีที่คนๆหนถึงที่ ดทาเนกนอยถูมล าตลอด จากนอัรนกกหอันมาหาพระเจข้าและวางใจพระองคร มอันเปกนคทาเหมพอน
ของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอด (ความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดรวมถถึงการหอันใจของตนเสภียจากหนทางทภีที่
บาปหนาและวางใจในพระผถูข้ชลวยใหข้รอดของพระเจข้า นอันที่ คพอ พระเยซถูครกสตร) ดอังนอัรนเปโตรจถึงใชข้
คทาๆนภีรเพพที่อเปกนคทาเรภียกรวมๆทภีที่หมายถถึงการรอับเชพที่อพระครกสตร (2) บรรดาผถูข้ฟอังของเขาเปกนตอัวแทน
ของชนชาตกอกสราเอลโดยรวมทภีที่ไดข้ตรถึงพระเยซถูครกสตรทภีที่กางเขนไปเมพอที่ ไมลนานมานภีร พวกเขาตลางพา
กอันปฏกเสธพระเมสสกยาหรของตน บอัดนภีรเปโตรเรภียกรข้องใหข้พวกเขากลอับใจใหมลเสภียจากการกระททา
ออันชอัวที่ ชข้าของพวกเขา
ผลลอัพธรของการกลอับใจใหมลแบบรวมๆเชลนนอัรนกกจะเปกนการลบลข้างความผกดบาปของพวก
เขา คทาทภีที่แปลวลา ลบลข้าง (เอป็กซาเละอกิโฟ) มภีความหมายวลา ‘ลข้างออก’, ‘ลบออก’, ‘ขจอัดออก’ หรพอ
‘ลบลข้าง’ การประยรุกตรใชข้ออันแสนวกเศษกกคพอวลา เมพที่อเรากลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตร โดยวางใจ
พระองครใหข้เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอด ความบาปของเรากกถถูกลข้างออก ลบออก ขจอัดทกรง และลบลข้าง
วลภีสรุดทข้ายของขข้อนภีรอาจแปลไดข้วาล ‘เพพที่อเวลาแหลงความชพนที่ ใจจะไดข้มาจากพระพอักตรรของ
องครพระผถูข้เปกนเจข้า’ คทาทภีที่แปลวลา ชสืนรื่ ใจยวินดฟี (อานาพซสซกิส) มภีความหมายวลา สายลมพอัดเยกนสบาย
สกที่งทภีที่อาจถถูกสพที่อตรงนภีรกคก พอวลา ถข้าชนชาตกอกสราเอลกลอับใจเสภียใหมล พระเจข้ากกจะทรงชลวยกถูชข้ นชาตกนร ภี
ใหข้พข้นสอักวอันหนถึงที่ (แนลนอนทภีที่เมพที่อคนทอัรงหลายกลอับใจและรอับเชพที่อพระครกสตร พวกเขากกจะเกกดความ
ชพที่นใจในจกตวกญญาณของตนเหมพอนกอับสายลมฤดถูรอข้ นทภีที่เยกนสบายในวอันทภีที่อากาศรข้อน)
กจ 3:20-24 และเพสือรื่ พระองคค์จะไดข้ทรงใชข้พระเยซซครวิสตค์ ผซซข้ ถึรื่งเมสืรื่อกต่อนนลันนั้ ไดข้แจข้งไวข้
แกต่ทต่านทลันั้งหลายแลข้ว 21 พระองคค์นนลันั้ สวรรคค์จะตข้องรลับไวข้จนถถึงวาระเมสืรื่อสวิรื่งสารพลัดจะตลันั้งขถึนั้นใหมต่
ตามซถึรื่งพระเจข้าไดข้ตรลัสไวข้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณค์บรวิสส ทธวิธิ์ของพระองคค์ ตลันั้งแตต่เรวิรื่มสรข้าง
โลก 22 ทฟีรื่จรวิงโมเสสไดข้กลต่าวไวข้แกต่บรรพบสรสษวต่า `องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า ผซเข้ ปล็นพระเจข้าของทต่านทลันั้ง
หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณค์ผข้หซ นถึรื่ง เหมสือนอยต่างเราใหข้แกต่ทต่านจากจทาพวกพฟีรื่นอข้ ง
ของทต่าน ทต่านทลันั้งหลายจงเชสือรื่ ฟลังผซข้นนลันั้ ในสวิงรื่ สารพลัดซถึงรื่ พระองคค์จะไดข้ตรลัสแกต่ทต่าน 23 และจะเปล็น
เชต่นนฟีนั้คอสื ถข้าผซหข้ นถึรื่งผซข้ใดไมต่เชสืรื่อฟลังศาสดาพยากรณค์ผนข้ซ ลันั้น เขาจะตข้องถซกตลัดขาดใหข้พวินาศไปจาก
ทต่ามกลางประชาชน' 24 และบรรดาศาสดาพยากรณค์ ตลันั้งแตต่ซามซเอลเปล็นลทาดลับมากล็กลต่าวเปล็นเสฟียง
เดฟียวกลันพยากรณค์ถถึงกาลครลันั้งนฟีนั้

ลอักษณะเฉพาะตอัวทภีที่เปกนคทาพยากรณร มภีเนพรอหาเกภีที่ยวกอับอวสานกาล และเกภีที่ยวกอับการจอัดการ
ของพระเจข้าแบบยรุคสมอัยของคทาเทศนาของเปโตรทภีที่เขากลลาวแกลพวกยกวทภีมที่ ารวมตอัวกอันทภีที่พระวกหาร
เรกที่มปรากฏชอัดเจน แนลนอนทภีที่ขอข้ 20 พถูดถถึงการเสดกจกลอับมาของพระเยซถูครกสตรสอักวอันหนถึงที่ ในฐานะ
กษอัตรกยรแหลงอกสราเอล ตอนนภีรสวรรครรอับพระองครไวข้อยถูล “จนถถึงวาระเมพที่อสกที่งสารพอัดจะตอัรงขถึรนใหมล
ตามซถึที่งพระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณรบรกสรุทธกธ ของพระองคร ตอัรงแตลเรกที่มสรข้าง
โลก” คทาทภีที่แปลวลา ตลันั้งขถึนั้นใหมต่ (อาปอคาทาสทาซกิส) มภีความหมายวลา ‘การฟพร นฟถูใหข้กลอับสถูลสภาพ
เดกม’ มอันหมายถถึงอาณาจอักรของอกสราเอลทภีที่ถถูกกอบกถูขข้ ร ถึนใหมลเมพที่อพระเยซถูครกสตรเสดกจมา ความ
สมบถูรณรของอาณาจอักรนอัรนไดข้ถถูกพยากรณรไวข้มาตอัรงแตลหลายยรุคหลายสมอัยแลข้วจรกงๆ วลภีทภีที่แปลวลา
“ตอัรงแตลเรกที่มสรข้างโลก” (อาพอ ไอโอน) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ตอัรงแตลหลายยรุคสมอัย’
ในขข้อ 22-23 เปโตรยกขข้อความจากพระราชบอัญญอัตก 18:15,18-19 ซถึที่งเปกนคทาพยากรณร
แรกๆทภีที่พถูดถถึงการเสดกจมาของพระเมสสกยาหรสอักวอันหนถึงที่ ในขข้อนอัรนพระองครทรงถถูกกลลาวถถึงใน
ฐานะศาสดาพยากรณรคนหนถึที่ง มภีคทาเตพอนเสรกมดข้วยสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่ไมลยอมฟอังเสภียงของ
ศาสดาพยากรณรผถูข้นร อัน นอันที่ คพอ พวกเขาจะถถูกททาลาย คทาพยากรณรนร อันอาจสทาเรกจจรกงๆในปภี ค.ศ. 70
เมพที่อตกตอัสบรุกมาททาลายกรรุงเยรถูซาเลกม
นอกจากนภีร ศาสดาพยากรณรทรุกคนตอัรงแตลสมอัยซามถูเอลเชลนกอันกกกลลาวลลวงหนข้าถถึงเหตรุการณร
สทาคอัญๆทภีพที่ วกเขาไดข้เปกนประจอักษรพยานมาหมดแลข้ว นอันที่ คพอ การเสดกจมาของพระเมสสกยาหรของ
พวกเขา การปฏกเสธพระองคร และการเสดกจกลอับมาในทภีที่สรุดของพระองคร มภีการกลลาวถถึงซามถูเอล
เพราะวลาเขาเปกนคนแรกในกลรุลม ‘ศาสดาพยากรณรทภีที่เขภียนพระคอัมภภีรร’
กจ 3:25
ทต่านทลันั้งหลายเปล็นลซกหลานของศาสดาพยากรณค์นลันั้น และของพลันธสลัญญา
ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาไวข้กบลั บรรพบสรสษของเรา คสือไดข้ตรลัสแกต่อลับราฮลัมวต่า `บรรดาครอบครลัวทลัรื่ว
แผต่นดวินโลกจะไดข้รบลั พระพรเพราะเชสืนั้อสายของเจข้า' สกที่งทภีที่ชลวยใหข้เราเขข้าใจคทาเทศนาของเปโตรถถูก
พบในขข้อนภีร บรรดาผถูข้ฟงอั ของเขาคพอ “ลถูกหลานของศาสดาพยากรณรนรอัน และของพอันธสอัญญา” ถถึง
แมข้วาล สมอัยของพระคอัมภภีรรใหมลไดข้มาถถึงแลข้วและครกสตจอักรไดข้ถพอกทาเนกดขถึรนแลข้ว แตลเปโตรกกกาท ลอัง
กลลาวแกลคนเหลลานอัรนทภีที่เขข้าใจแตลมรุมมองของพระคอัมภภีรรเดกม อภีกครอัรงทภีที่บทแรกๆของหนอังสพอกกจการ
มภีหลอักศาสนศาสตรรอยถูใล นชลวงสล งตลอ ขลาวสารสทาหรอับพวกยกวเรพที่องการกลอับใจใหมลกาท ลอังอยถูใล นขอัรน
ตอนของการเปลภียที่ นเปกนขลาวสารเรพที่องความเชพที่อและพระครุณ

กจ 3:26
ครลันั้นพระเจข้าทรงโปรดใหข้พระเยซซ พระบสตรของพระองคค์เปล็นขถึนั้นแลข้ว จถึง
ทรงใชข้พระองคค์มายลังทต่านทลันั้งหลายกต่อน เพสืรื่ออวยพระพรแกต่ทต่านทลันั้งหลาย โดยใหข้ทต่านทลันั้งหลายทสก
คนกลลับจากความชลัรื่วชข้าของตน" พระเจข้าไดข้ทรงใชข้พระเยซถูพระบรุตรของพระองครมายอังพวกยกว
กลอนเพพที่ออวยพรพวกเขาในการททาใหข้พวกเขาหอันเสภียจากความชอัวที่ ชข้าของตน การหอันเสภียจากความ
บาปกกเปกนพระพรใหญลยงกที่ จรกงๆ พระพรนอัรนถถูกหยกบยพที่นใหข้แกลพวกยกวกลอนในฐานะทภีที่พวกเขาเปกน
ประชากรตามพอันธสอัญญาของพระเจข้า สรุดทข้ายใหข้เราสอังเกตวลาเปโตรเตพอนความจทาพวกเขาเกภีที่ยว
กอับการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรและเตพอนพวกเขาวลาพระเจข้าทรงเปกนผถูข้ชรุบพระเยซถูใหข้เปกน
ขถึรนจากตาย
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 4: บททภีนึ่สภีนึ่ของหนอังสสือกกิจการนสาเสนอเหตคุการณรทภีนึ่เกกิดขนนื้นตามมาหลอัง
จากการรอักษาชายงล่อยคนนอันนื้ ใหท้หายทภีนึ่พระวกิหาร การขล่มเหงครอังนื้ แรกทภีนึ่เกกิดขนนื้นกอับครกิสตจอักรยคุคตท้น
ไดท้เรกิมนึ่ ตท้นขนนนื้ แลท้ว (4:1-22) กระนอันนื้ คสาพยานออันทรงพลอังเกภียนึ่ วกอับการฟสืนนื้ คสืนพระชนมรกป็ถสกเทศนา
เพกินึ่มเตกิมเปป็นผลทภีนึ่ตามมา ครนงนึ่ หลอังของกกิจการ 4 (4:23-33) บรรยายเกภีนึ่ยวกอับวกิธภีทภีนึ่ครกิสตจอักรตอบ
สนองตล่อการขล่มเหงและการตล่อตท้านทภีนึ่พวกเขาเผชกิญ พวกเขาพนงนึ่ การอธกิษฐาน ผลลอัพธรกป็คสือ การ
สสาแดงของฤทธกิธเดชของพระเจท้าเพกินึ่มเตกิมเหนสือพวกเขา ในยล่อหนท้าสคุดทท้ายของบทนภีนื้ (4:34-37) มภี
บอันทนกเกภียนึ่ วกอับการทดลองอาศอัยอยสเล่ ปป็นชคุมชนโดยใหท้ทคุกอยล่างเปป็นของกลางของครกิสตจอักรยคุคตท้น
มอันลท้มเหลวอยล่างรวดเรป็วดอังทภีนึ่จะเหป็นในบททภีนึ่ 5
กจ 4:1-3
ขณะทฟีรื่เปโตรกลับยอหค์นยลังกลต่าวแกต่คนทลันั้งปวงอยซต่ ปสโรหวิตทลันั้งหลายกลับนาย
ทหารรลักษาพระววิหารและพวกสะดซสมฟี าหาทต่านทลันั้งสอง 2 ดข้วยเขาเปล็นทสกขค์รอข้ นใจ เพราะทต่านทลันั้ง
สองไดข้สลัรื่งสอน และประกาศแกต่คนทลันั้งหลายถถึงเรสืรื่องการเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซซ
3 เขาจถึงจลับทต่านทลันั้งสองจทาไวข้ในคสกจนวลันรสต่งขถึนั้น เพราะวต่าเยล็นแลข้ว
บรกบทคพอ การตลอเนพที่องจากเหตรุการณรในบททภีที่ 3 การรอักษาชายงลอยคนนอัรนใหข้หายและคทา
เทศนาของเปโตรทภีที่ตามมาเกกดขถึรนภายในบรกเวณพระวกหาร พวกผถูข้มภีอทานาจของยกว (ปรุโรหกต นาย
ทหารรอักษาพระวกหาร และพวกสะดถูสภี) จถึงมาเผชกญหนข้าพวกเขา (นายทหารรอักษาพระวกหารเปกน
หอัวหนข้าของตทารวจประจทาพระวกหารซถึที่งเปกนพวกนายประตถูคนเลวภีของพระวกหาร) พวกเขาไมล
พอใจทภีพที่ วกสาวกเหลลานภีรของพระเยซถูครกสตรยงอั เปกนพยานอยถูล ใหข้เราสอังเกตคทาเทศนาหลอักของเปโต

รกกคพอ “การเปกนขถึรนมาจากความตาย” พวกสะดถูสภียกงที่ ไมลพอใจเปกนพกเศษเพราะวลาพวกเขาสอนวลา
ไมลมภีการเปกนขถึรนจากตาย เปโตรและยอหรนจถึงถถูกจทาครุกเปกนเวลาหนถึงที่ คพนในวอันนอัรน
กจ 4:4
แตต่คนเปล็นอลันมากทฟีรื่ไดข้ฟลังคทาสอนนลันนั้ กล็เชสืรื่อ ซถึงรื่ นลับแตต่ผชข้ซ ายไดข้ประมาณหข้า
พลันคน กระนอัรน ฤทธกธเดชออันชอัดเจนของการฟพร นคพนพระชนมรกมก าถถึงแลข้ว เพราะเปโตรไดข้เทศนาไป
แลข้วในวอันนอัรน “คนเปกนออันมากทภีที่ไดข้ฟอังคทาสอนนอัรนกกเชพที่อ ซถึที่งนอับแตลผถูข้ชายไดข้ประมาณหข้าพอันคน”
ฤทธกธเดชของพระเจข้าสถกตอยถูกล บอั ครกสตจอักรทารกนภีรและผถูข้นทาของครกสตจอักรอยลางชอัดเจน ผสท้ชายหข้า
พอันคนไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรและไดข้รอับความรอด นภีที่เปกนผลลอัพธรทภีที่ยกงที่ ใหญลกวลาทภีที่เกกดขถึรนในวอันเทศ
กาลเพกนเทคอสตรเสภียอภีก นลาจะผลานไปแคลไมลกภีที่วอันหรพอไมลกภีที่สอัปดาหรนอับตอัรงแตลวอันเทศกาลเพกนเท
คอสตรนร อันในกกจการ 2
กจ 4:5-7
ตต่อมาครลันั้นรสต่งขถึนั้นพวกครอบครองกลับพวกผซใข้ หญต่และพวกธรรมาจารยค์
6 ทลันั้งอลันนาสมหาปสโรหวิต และคายาฟาส ยอหค์น อเลล็กซานเดอรค์ กลับคนอสืรื่นๆทฟีรื่เปล็นญาตวิของมหา
ปสโรหวิตนลันั้นดข้วย ไดข้ประชสมกลันในกรสงเยรซซาเลล็ม 7 เมสืรื่อเขาใหข้เปโตรและยอหค์นยสืนอยซทต่ ต่ามกลาง
พวกเขาแลข้วจถึงถามวต่า "ทต่านทลันั้งสองไดข้ททาการนฟีนั้โดยฤทธวิธิ์หรสือในนามของผซใข้ ด"
เชข้าวอันตลอมา พวกคนใหญลคนโตของพวกยกวไดข้มารวมตอัวกอัน นลาสอังเกตวลาออันนาสถถูกเรภียก
วลาเปกนมหาปรุโรหกต เขาเปกนพลอตาของคายาฟาสซถึที่งจรกงๆแลข้วเปกนมหาปรุโรหกต ในความเหกนของ
พวกโรม คายาฟาสคพอมหาปรุโรหกต ในมรุมมองของพวกยกว ออันนาสกกยอังเปกนมหาปรุโรหกตอยถูล ไมลวาล
จะในกรณภีใด พวกเขาทอัรงคถูลเปกนผถูข้มภีอกทธกพลอยลางมาก นอกจากเขาทอัรงสองแลข้วยอังมภีคนสทาคอัญอภีก
สองคน นอันที่ คพอชายคนหนถึที่งทภีที่ชอพที่ ยอหรนและอภีกคนทภีที่ชอพที่ อเลกกซานเดอรร เปโตรและออัครสาวกยอหรน
ถถูกพาตอัวออกมาอยถูทล ลามกลางทภีที่ประชรุมและถถูกไตลสวน
คทาถามพพรนๆทภีพที่ วกคนไตลสวนชาวยกวถามพวกเขากกคพอ “ทลานทอัรงสองไดข้ททาการนภีรโดยฤทธกธ
หรพอในนามของผถูข้ใด” จรกงๆแลข้วพวกเขากกถามวลา ‘ใครใหข้อทานาจพวกทลานในการททาสกที่งเหลลานภีร’
กจ 4:8-9
ขณะนลันนั้ เปโตรประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านผซข้
ครอบครองพลเมสืองและพวกผซใข้ หญต่ทลันั้งหลายของอวิสราเอล 9 ถข้าทต่านทลันั้งหลายจะถามพวกเราใน
วลันนฟีถนั้ ถึงการดฟีซถึรื่งไดข้ททาแกต่คนปต่วยนฟีวนั้ ต่า เขาหายเปล็นปกตวิดข้วยเหตสอนลั ใดแลข้ว
ทภีที่เปกนอภีกตอนหนถึงที่ ทภีที่เปโตรถถูกกลลาววลาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ มภีสองสกที่งทภีเที่ รา
ควรหมายเหตรุไวข้เกภีที่ยวกอับเรพอที่ งนภีร (1) เขาไมลไดข้พดถู เปกนภาษาตลางๆ ขข้อสมมตกฐานของพวกเพกนเท

คอสตรและพวกคารกสมาตกกทภีที่วาล การประกอบดข้วยพระวกญญาณจะตข้องมภีการพถูดภาษาแปลกๆตาม
มาดข้วยเสมอจถึงถถูกแสดงใหข้เหกนวลาเปกนเทกจ ตรงนภีรและอภีกหลายแหลงทอัวที่ พระคอัมภภีรรตลอดทอัรงเลลม
แสดงใหข้เหกนวลา คนๆหนถึงที่ ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธและไมลไดข้พถูดเปกนภาษาตลางๆ (2)
ฤทธกธเดชฝลายวกญญาณออันยกงที่ ใหญลปรากฏชอัดเจนในคทาพยานของเปโตร หลอักฐานทภีที่มภีอยถูทล อัวที่ พระ
คอัมภภีรรกคก อพ วลา เมพอที่ ผถูข้คนประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พวกเขากกไดข้รอับฤทธกธเดชจากพระเจข้า
สทาหรอับงานฝลายวกญญาณทภีพที่ วกเขาจะกระททา เปโตรกลลาวแกลพวกผถูข้มภีอทานาจของยกวทภีที่มารวมตอัวกอัน
เกภีที่ยวกอับวลาเขาและยอหรนสามารถรอักษาชายงลอยคนนอัรนใหข้หายไดข้อยลางไรและเพราะเหตรุใด
กจ 4:10
เขาเผชกญหนข้าคนเหลลานอัรนดข้วยเรพที่องพระเยซถูครกสตรอภีกครอัรง กล็ใหข้ทต่านทลันั้ง
หลายกลับบรรดาชนอวิสราเอลทราบเถวิดวต่า โดยพระนามของพระเยซซครวิสตค์ชาวนาซาเรล็ธ ซถึงรื่ ทต่าน
ทลันั้งหลายไดข้ตรถึงไวข้ทฟีรื่กางเขน และซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้คสืนพระชนมค์ โดยพระองคค์นลันั้นแหละ
ชายคนนฟีนั้ไดข้หายโรคเปล็นปกตวิแลข้วจถึงยสืนอยซต่ตต่อหนข้าทต่าน
เปโตรไมลเพภียงเผชกญหนข้าพวกเขาดข้วยเรพที่องการตรถึงพระเยซถูทภีที่กางเขนเทลานอัรน แตลเขายอัง
เตพอนความจทาพวกเขาถถึงเรพอที่ งการฟพร นคพนพระชนมรของพระองครอภีกครอัรงดข้วย คทาพยานเรพที่องการฟพร น
คพนพระชนมรของพระครกสตรคพอขลาวสารสทาคอัญของครกสตจอักรยรุคตข้น นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลา โดย
สกทธกอทานาจของพระองครเราไดข้รอักษาชายคนนภีรใหข้หาย!
กจ 4:11
พระองคค์เปล็น `ศวิลา' ทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายผซข้เปล็น `ชต่างกต่อไดข้ปฏวิเสธเสฟีย ไดข้กลลับ
กลายเปล็นศวิลามสมเอกแลข้ว' จากนอัรนเขากกใชข้ภาพประกอบของพระคอัมภภีรรเดกมจากการกลอสรข้างพระ
วกหารหลอังเดกม ในเพลงสดรุดภี 118:22 ซถึที่งในทภีที่นร ถภี ถูกอข้างอกงถถึง ผถูข้เขภียนเพลงสดรุดภีไดข้พยากรณรและ
อข้างอกงถถึงเหตรุการณรหนถึงที่ ทภีที่เกกดขถึรนจรกงในการกลอสรข้างพระวกหารหลอังนอัรนดข้วย ประเพณภีของพวกยกว
เชพที่อกอันวลาขณะทภีที่พระวกหารของซาโลมอนกทาลอังถถูกกลอสรข้างอยถูล หกนแตลละกข้อนทภีที่จะถถูกใชข้สรข้างพระ
วกหารจะถถูกสกอัดและตอัดใหข้พอดภีนอกสถานทภีที่ จากนอัรนพวกมอันกกถถูกขนสล งมาทภีที่พระวกหารและนทามา
ประกอบโดยชลางกลอดข้วยหกน เรพอที่ งมภีอยถูวล าล ศกลามรุมเอกของพระวกหารไดข้ถถูกสลงมาลลวงหนข้า พวกชลาง
กลอปฏกเสธหกนกข้อนนอัรนเพราะไมลรวถูข้ าล มอันเปกนศกลามรุมเอก เชพที่อกอันวลาพวกเขาทกรงหกนกข้อนนอัรนไวข้ตลาง
หากและขณะทภีที่การกลอสรข้างดทาเนกนตลอไป วอัชพพชกกงอกขถึรนปกคลรุมหกนกข้อนนอัรน พอถถึงเวลาทภีที่จะ
ตข้องเอาศกลามรุมเอกไปประกอบแลข้ว กกมภีคนสลงขลาวไปยอังเหมพองหกนวลาพวกชลางกลอพรข้อมทภีที่จะเอา
ศกลามรุมเอกไปประกอบแลข้ว เหมพองหกนสลงขลาวกลอับมาวลาศกลามรุมเอกไดข้ถถูกสล งไปตอัรงนานแลข้ว ผถูข้
เขภียนเพลงสดรุดภีบทนภีรอข้างอกงถถึงเหตรุการณรนร ภีและประยรุกตรมอันเปกนคทาพยากรณรถถึงพระเมสสกยาหร

เปโตรททาใหข้พวกยกวทภีที่ขลมเหงเขาทราบถถึงขข้อเทกจจรกงนภีร เขากลลาวชอัดเจนวลาพระเยซถูครกสตร
ทรงเปกนศกลามรุมเอกทภีที่พวกเขาแสวงหามานาน พวกเขาไดข้ปฏกเสธศกลานอัรนอยลางโงลเขลา คทาพยากรณร
อพที่นๆในพระคอัมภภีรรเดกมกกกลลาวชอัดเจนถถึงพระเมสสกยาหรผถูข้จะเสดกจมาในฐานะเปกนศกลามรุมเอกซถึที่งมภีคลา
มาก ดถู อกสยาหร 28:16 และเศคารกยาหร 4:7
กจ 4:12
ความรอดซถึที่งทรงประทานใหข้ผาล นทางพระครกสตรเพภียงผถูข้เดภียวถถูกกลลาว
ชอัดเจนตรงนภีร ในผซข้อนสืรื่ ความรอดไมต่มฟีเลย ดข้วยวต่านามอสืรื่นซถึรื่งใหข้เราทลันั้งหลายรอดไดข้ ไมต่ทรงโปรดใหข้
มฟีในทต่ามกลางมนสษยค์ทลัรื่วใตข้ฟข้า" ประตถูทภีที่นทาไปสถูลความรอดนอัรนเปกนประตถูแคบ มอันเปกนทางทภีที่ผาล น
พระนามพระเยซถูครกสตรเพภียงผถูข้เดภียวเทลานอัรน ไมลมภีนามอพที่นทภีที่จะชลวยมนรุษยรใหข้รอดไดข้ คนทภีที่ฝากชภีวกต
ของตนไวข้กบอั สกที่งใดกกตามนอกจากพระเยซถูครกสตรกยก ถึดตกดกอับความรอดจอมปลอมซถึที่งไมลมคภี วาม
รอดเลย
กจ 4:13
เมสืรื่อเขาเหล็นความกลข้าหาญของเปโตรกลับยอหค์น และรซวข้ ต่าทต่านทลันั้งสองขาด
การศถึกษาและเปล็นคนมฟีความรซข้นข้อยกล็ประหลาดใจ แลข้วสทานถึกวต่าคนทลันั้งสองเคยอยซต่กบลั พระเยซซ
หลอักฐานทภีที่ชอัดเจนซถึที่งแสดงวลาพวกเขาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธถถูกพบในความกลข้าหาญ
ของพวกเขา คทาทภีที่แปลวลา ความกลข้าหาญ (พารเรเซภีย) มภีความหมายวลา ‘ความมอันที่ ใจและเสรภีภาพใน
การพถูด’ ในความหมายทภีที่วาล การพถูดจาชอัดถข้อยชอัดคทา มอันสพที่อถถึงการปราศจากความกลอัวและเปภีที่ยม
ดข้วยพลอัง ความกลข้าหาญเชลนนอัรนดถูเหมพอนจะมาพรข้อมกอับการประกอบดข้วยพระวกญญาณเสมอ พวก
ผถูข้มภีอทานาจชาวยกวถถึงกอับผงะเมพอที่ เจอกอับความกลข้าหาญเชลนนอัรน
นอกจากนภีร พวกเขา “รถูวข้ าล ทลานทอัรงสองขาดการศถึกษาและเปกนคนมภีความรถูข้นอข้ ย” นภีที่ไมลไดข้
หมายถถึงความสามารถในทางสมองของพวกออัครสาวก แตลหมายถถึงสถานะทางการศถึกษาแบบ
เปกนทางการของพวกเขา คทาทภีที่แปลวลา ขาดการศถึกษา (อากรามมาทอส) หมายถถึงการศถึกษาทภีที่ไดข้รบอั
การรอับรองอยลางเปกนทางการ คทาทภีที่แปลวลา มฟีความรซข้นอข้ ย (อกิดกิโอเทส) ในบรกบทนภีรมภีความหมายวลา
ไมลมภียศถาบรรดาศอักดกธ พวกเขาเปกนคนธรรมดาสามอัญ ไมลใชลคนชอัรนสถูงทภีที่มหภี นข้ามภีตาทางสอังคม เมพอที่
เหกนระดอับการศถึกษาทภีที่ธรรมดาๆของออัครสาวกเหลลานภีรของพระครกสตร พวกผถูข้ใหญลของยกวกก
ประหลาดใจ (หรพอ ออัศจรรยรใจ) กระนอัรนในความประหลาดใจของพวกเขา คทาพยานเรพอที่ งพระเยซถู
ครกสตรกปก รากฏอภีกครอัรง “แลข้วสทานถึกวลาคนทอัรงสองเคยอยถูกล บอั พระเยซถู” การอยถูใล กลข้ชกดกอับพระครกสตร
ยลอมนทาความเปลภียที่ นแปลงทภีมที่ องเหกนไดข้มาสถูลชวภี กตของคนๆนอัรน!

กจ 4:14-18 เมสืรื่อเขาเหล็นคนนลันนั้ ทฟีรื่หายโรคยสืนอยซกต่ ลับเปโตรและยอหค์น เขากล็ไมต่มฟีขอข้
คลัดคข้านทฟีรื่จะพซดขถึนนั้ ไดข้ 15 แตต่เมสืรื่อเขาสลังรื่ ใหข้เปโตรและยอหค์นออกไปจากทฟีรื่ประชสมสภาแลข้ว เขาจถึง
ปรถึกษากลัน 16 วต่า "เราจะททาอยต่างไรกลับคนทลันั้งสองนฟีนั้ เพราะการทฟีรื่เขาไดข้กระททาการอลัศจรรยค์อลัน
เดต่น กล็ไดข้ปรากฏแกต่คนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซใต่ นกรสงเยรซซาเลล็มแลข้ว และเราปฏวิเสธไมต่ไดข้ 17 แตต่ใหข้เราขซต่เขา
อยต่างแขล็งแรงหข้ามไมต่ใหข้พซดอข้างชสืรื่อนลันนั้ กลับผซข้หนถึรื่งผซใข้ ดเลย เพสืรื่อเรสืรื่องนฟีนั้จะไมต่ไดข้เลสืรื่องลสือแพรต่หลายไป
ในหมซต่คนทลันั้งปวง" 18 เขาจถึงเรฟียกเปโตรและยอหค์นมา แลข้วหข้ามปรามเดล็ดขาดไมต่ใหข้พซดหรสือสอน
ออกพระนามของพระเยซซ อฟีกเลย
เมพที่อพวกมภีอทานาจของยกวประชรุมกอัน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไมลสามารถแกข้ไขการออัศจรรยรทภีที่
เกกดขถึรนกอับชายงลอยคนนอัรนไดข้ คนทอัวที่ กรรุงเยรถูซาเลกมตลางรถูเข้ กภีที่ยวกอับเรพอที่ งนอัรนแลข้ว ดข้วยเหตรุนร ภี เมพอที่ ใหข้
พวกสาวกไปอยถูตล ลางหาก พวกเขากกตอัดสกนใจวลาจะ “ขถูลเขา” และสอังที่ “หข้ามไมลใหข้พถูดอข้างชพอที่ นอัรนกอับผถูข้
หนถึที่งผถูข้ใดเลย” พวกเขาจถึงสอังที่ เปโตรกอับยอหรนเชลนนอัรน
กจ 4:19
ฝต่ายเปโตรและยอหค์นตอบเขาวต่า "การทฟีรื่จะฟลังทต่านมากกวต่าฟลังพระเจข้าจะ
เปล็นการถซกตข้องในสายพระเนตรของพระเจข้าหรสือ ขอทต่านทลันั้งหลายพวิจารณาดซเถวิด หลอักการงลายๆ
ถถูกนกยามตรงนภีร เมพอที่ เกกดความขอัดแยข้งขถึรนระหวลางสกทธกอทานาจของมนรุษยรกบอั พระเจข้า เราตข้องเชพที่อฟอัง
พระเจข้าเสมอ ถถึงแมข้วาล การปกครองโดยมนรุษยรเปกนสถาบอันหนถึที่งทภีพที่ ระเจข้าทรงแตลงตอัรงขถึรน แตลเมพที่อ
มอันขอัดแยข้งกอับพระบอัญชาของพระเจข้า เรากกไมลมภีทางเลพอกอพที่นนอกจากเชพที่อฟอังพระเจข้า
กจ 4:20
ซถึรื่งขข้าพเจข้าจะไมต่พซดตามทฟีรื่เหล็นและไดข้ยวินนลันนั้ กล็ไมต่ไดข้" ตรงนภีรไมลใชลแคลหลอัก
การของพระเจข้าเทลานอัรน แตลพวกออัครสาวกกทาลอังกลลาวสกที่งทภีพที่ วกเขารถูข้วาล เปกนความจรกงดข้วย พวกเขา
ไดข้เหกนและไดข้ยกนมอันแลข้ว นอันที่ เปกนคทาพยานทภีที่เปภีที่ยมดข้วยพลอังจรกงๆ!
กจ 4:21-22 เมสืรื่อเขาขซสต่ ทาทลับทต่านทลันั้งสองนลันนั้ อฟีกแลข้วกล็ปลต่อยไป ไมต่เหล็นมฟีเหตสทฟีรื่จะททาโทษ
ทต่านอยต่างไรไดข้เพราะกลลัวคนเหลต่านลันนั้ เหตสวต่าคนทลันั้งหลายไดข้สรรเสรวิญพระเจข้าเนสืรื่องดข้วย
เหตสการณค์ทฟีรื่เกวิดขถึนนั้ นลันั้น 22 ดข้วยวต่าคนทฟีรื่หายโรคโดยการอลัศจรรยค์นนลันั้ มฟีอายสกวต่าสฟีสรื่ บวิ ปฟีแลข้ว
เปโตรกอับยอหรนจถึงถถูกปลลอยตอัวมาถถึงแมข้จะถถูกขลมขถูลกตก าม กระนอัรน บรรดาประชาชนใน
กรรุงเยรถูซาเลกม “ไดข้สรรเสรกญพระเจข้าเนพอที่ งดข้วยเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนนอัรน” ชายทภีที่ไดข้รอับการรอักษาใหข้
หายมภีอายรุสภีที่สกบกวลาปภีแลข้ว คนทอัวที่ ทอัรงกรรุงเยรถูซาเลกมตลางรถูจข้ อักเขาดภี

กจ 4:23
หลอังจากเปโตรและยอหรนถถูกขลมขถูแล ละถถูกปลลอยตอัวแลข้ว เมสืรื่อเขาปลต่อยทต่าน
ทลันั้งสองแลข้ว ทต่านจถึงไปหาพวกของทต่าน เลต่าเรสืรื่องทลันั้งสวินั้นทฟีรื่พวกปสโรหวิตใหญต่และพวกผซใข้ หญต่ไดข้วาต่ แกต่
ทต่าน
กจ 4:24-30 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ฟลังจถึงพรข้อมใจกลันเปลต่งเสฟียงทซลพระเจข้าวต่า ครกสตจอักร
ยรุคตข้นไมลไดข้มภีกองทรุนเพพอที่ แกข้ตลางทางกฎหมายหรพอมภีทนายทภีจที่ ะใหข้คทาปรถึกษาแกลพวกเขา สกที่งทภีที่พวก
เขาททาไดข้กมก ภีแตลการอธกษฐาน ครกสตจอักรในปอัจจรุบอันกกควรเรภียนรถูจข้ ากพวกเขา เชลนเดภียวกอับเยโฮ
ชาฟอัทในสมอัยโบราณทภีที่รข้องทถูลองครพระผถูข้เปกนเจข้าในยามวกกฤตกวาล “เราไมลรวถูข้ าล จะททาเชลนไรดข้วย แตล
ตาของเราเฝข้ามองทภีพที่ ระองคร” ครกสตจอักรยรุคตข้นจถึงขอความชลวยเหลพอจากสวรรคร ใหข้เราสอังเกต
เคลกดลอับอภีกประการทภีที่เราสอังเกตเหกนในครกสตจอักรยรุคตข้น “(พวกเขา)พรข้อมใจกอันเปลลงเสภียงทถูล
พระเจข้า” ความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันฝลายวกญญาณของครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้ททาใหข้พระเจข้าทรง
สามารถกระททากกจอยลางยกงที่ ใหญลผาล นพวกเขาไดข้
24 "พระองคค์เจข้าขข้า ผซเข้ ปล็นพระเจข้าซถึรื่งไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคค์ แผต่นดวินโลก ทะเล และสรรพ
สวิรื่งทฟีรื่มฟีอยซต่ในทฟีรื่เหลต่านลันั้น 25 พระองคค์ตรลัสไวข้ดวข้ ยปากของดาววิดผซรข้ บลั ใชข้ของพระองคค์วต่า `เหตสใดชน
ตต่างชาตวิจถึงกระททาโกลาหลขถึนั้น และชนชาตวิทลันั้งหลายควิดอต่านในการทฟีรื่ไรข้ประโยชนค์ 26 บรรดา
กษลัตรวิยแค์ หต่งแผต่นดวินโลกตลันั้งตนเองขถึนั้น และนลักปกครองชสมนสมกลันตต่อสซอข้ งคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าและพระ
ครวิสตค์ของพระองคค์' 27 ความจรวิงทลันั้งเฮโรดและปอนทวิอลัสปฟีลาต กลับพวกตต่างประเทศ และชนชาตวิ
อวิสราเอลไดข้ชสมนสมกลันตต่อสซพข้ ระเยซซพระบสตรผซบข้ รวิสส ทธวิธิ์ของพระองคค์ ซถึรื่งทรงเจวิมไวข้แลข้ว 28 ใหข้
กระททาสวิรื่งสารพลัดตามทฟีรื่พระหลัตถค์ และพระดทารวิของพระองคค์ไดข้กทาหนดตลันั้งแตต่กต่อนมาแลข้วใหข้เกวิด
ขถึนั้น 29 บลัดนฟีนั้พระองคค์เจข้าขข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขซต่ของเขา และโปรดประทานใหข้ผข้รซ บลั ใชข้
ของพระองคค์กลต่าวถข้อยคทาของพระองคค์ดข้วยใจกลข้า 30 เมสืรื่อพระองคค์ไดข้ทรงเหยฟียดพระหลัตถค์ของ
พระองคค์ออกรลักษาโรคใหข้หาย และไดข้โปรดใหข้หมายสทาคลัญกลับการมหลัศจรรยค์บงลั เกวิดขถึนนั้ โดย
พระนามแหต่งพระเยซซ พระบสตรผซบข้ รวิสส ทธวิธิ์ของพระองคค์"
การรล วมใจกอันอธกษฐานของครกสตจอักรนภีรสอนอะไรเราหลายอยลาง ในคทาอธกษฐานของพวก
เขามภีการสรรเสรกญพระเจข้า มภีการยกขข้อพระคอัมภภีรร มภีการเตพอนความจทาพระเจข้าถถึงเหตรุการณรทเภีที่ พก งที่
เกกด สรุดทข้ายมภีการทถูลขอความชลวยเหลพอจากพระเจข้า ใหข้เรามาดถูใกลข้ๆกอัน

ในเนพรอหาสล วนหลอังของขข้อ 24 ครกสตจอักรเรกที่มคทาอธกษฐานออันไพเราะของพวกเขาโดยการ
สรรเสรกญพระเจข้า พวกเขาสรรเสรกญพระองครผถูข้ไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรครและแผลนดกนโลก พวกเขา
กลลาวตลอไปโดยยกขข้อความจากเพลงสดรุดภี 2 ในขข้อ 25 มาในคทาอธกษฐานของพวกเขา จากนอัรนพวก
เขากกกลลาวตลอไปโดยเตพอนความจทาพระเจข้าในขข้อ 26-27 วลาในชลวงหลอังๆการปกครองโดยมนรุษยร
(ทอัรงพวกยกวและพวกโรม) ไดข้รวมตอัวกอันตลอสถูข้กบอั พระเยซถูครกสตร โดยสรุดทข้ายกกตรถึงพระองครทภีที่
กางเขน
นอกจากนภีร ครกสตจอักรทภีที่ยงอั แบเบาะ แมข้กระทอังที่ ในชลวงยรุคแรกๆ กกเขข้าใจวลาการสกรนพระชนมร
ของพระเยซถูครกสตรบนกางเขนไดข้เกกดขถึรนเพราะ “พระดทารกของพระองครไดข้กาท หนดตอัรงแตลกลอนมา
แลข้วใหข้เกกดขถึรน” คทาทภีแที่ ปลวลา ไดข้กทาหนดตลันั้งแตต่กอต่ นมาแลข้วใหข้เกวิดขถึนั้น (พรอออรกิดโซ) ปกตกแลข้วมอัก
แปลเปกน ‘ลกขกตไวข้ลวล งหนข้าแลข้ว’ และไมลตข้องสงสอัยเลยวลา พระราชกกจของพระเยซถูครกสตรบน
กางเขนนอัรนไดข้ถถูกกทาหนดไวข้แลข้วในพระดทารกของพระเจข้ากลอนทภีที่โลกนภีรมภีขร นถึ (ดถู 2 ทกโมธภี 1:9 และ
ทกตอัส 1:2) การทรงทราบลลวงหนข้ามาแลข้วชอัวที่ นกรอันดรรของพระเจข้าเกภีที่ยวกอับความจทาเปกนในเรพที่องความ
รอดของมนรุษยรไดข้กระตรุข้นใหข้พระองครทรงวางแผนเรพอที่ งพระราชกกจของพระครกสตรลลวงหนข้า
พระองครจงถึ ไดข้ลกขกตลลวงหนข้าใหข้พระราชกกจของพระครกสตรเกกดขถึรนทภีที่กลโกธา
ในขข้อ 29-30 เราเหกนคทาทถูลของลายๆในคทาอธกษฐานออันไพเราะของพวกเขา อภีกครอัรงทภีที่
พระเจข้าทรงถถูกเตพอนใหข้ระลถึกถถึงการขสทล่ ภีที่ครกสตจอักรยรุคตข้นเผชกญ อยลางไรกกตาม คทาทถูลขอของพวก
เขากกเรภียบงลาย ทอัรงๆทภีที่เจอคทาขถูลของพวกผถูข้ใหญลแหลงอกสราเอลทภีที่หข้ามมกใหข้กลลาวหรพอเปกนพยานเรพอที่ ง
พระครกสตร แตลพวกเขากกทถูลขอพระเจข้า “โปรดประทานใหข้ผถูข้รบอั ใชข้ของพระองครกลลาวถข้อยคทาของ
พระองครดข้วยใจกลข้า” ทอัรงๆทภีที่ถถูกสอังที่ หข้าม แตลพวกเขากกทถูลขอพระเจข้าใหข้ทรงประทานความกลข้าหาญ
เพพที่อทภีที่จะกลลาวตลอไป มภีความเหกนหลายประการตามมาตรงนภีร (1) ในฐานะเปกนหลอักการทอัวที่ ไปแลข้ว
ประชากรของพระเจข้าถถูกสอังที่ ใหข้เชพที่อฟอังสถาบอันทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงแตลงตอัรงขถึรนซถึที่งเปกนการปกครองโดย
มนรุษยร อยลางไรกกตาม ดอังทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ในกกจการ 5:29 เมพอที่ เกกดความขอัดแยข้งขถึรนระหวลางสกทธกอทานาจ
ของมนรุษยรและพระเจข้า “ขข้าพเจข้าทอัรงหลายจทาตข้องเชพที่อฟอังพระเจข้ายกงที่ กวลาเชพที่อฟอังมนรุษยร” เราไดข้รอับ
บอัญชาใหข้ประกาศและเปกนพยานเรพอที่ งพระเยซถูครกสตร (2) การทถูลขอ ความกลท้าหาญ ยอังสอนอะไร
เราเพกที่มเตกมอภีก คทาทภีที่แปลวลา ใจกลข้า (พารเรเซภีย) สพที่อความหมายถถึงเสรภีภาพในการพถูด ความมอันที่ ใจ
ความกลข้าหาญ การพถูดจาชอัดถข้อยชอัดคทา และการไมลหวอันที่ เกรง ดอังทภีที่เราจะเหกนในไมลชข้า ความกลข้า
หาญเชลนนอัรนเกกดขถึรนไดข้เพราะการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ นอกจากนภีร เมพที่อพระเจข้าไดข้

ทรงประทานของประทานทภีที่เปกนหมายสทาคอัญพกเศษตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พวกเขากกขอ
ใหข้พระเจข้าทรงประทาน “หมายสทาคอัญกอับการมหอัศจรรยร” เพกมที่ เตกมเพพอที่ ททาใหข้พวกเขามภีความกลข้า
มากยกงที่ ขถึรน
กจ 4:31
เมสืรื่อเขาอธวิษฐานแลข้ว ทฟีรื่ซถึรื่งเขาประชสมอยซต่นลันั้นไดข้หวลันรื่ ไหว และคนเหลต่านลันั้น
ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ ไดข้กลต่าวพระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ
พระเจข้าทรงตอบคทาอธกษฐานของพวกเขาทอันทภี (1) “ทภีที่ซงถึที่ เขาประชรุมอยถูนล ร อันไดข้หวอันที่ ไหว” นภีที่
อาจเปกนแผลนดกนไหวจรกงๆกกไดข้ อยลางไรกกตาม นภีอที่ าจเปกนเรพที่องฝลายวกญญาณมากกวลากายภาพ คทาทภีที่
แปลวลา หวลันรื่ ไหว (ซาเละอสโอ) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวลา ‘ถถูกขยอับ’ นภีที่อาจเปกนเพราะการอธกษฐาน
อยลางจรกงจอังของครกสตจอักร พวกเขาจถึงถถูกขอับเคลพที่อนฝลายวกญญาณอยลางมาก (2) “คนเหลลานอัรน
ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ” เราเหกนถถึงความเกภีที่ยวขข้องกอันทภีที่สทาคอัญ การประกอบดข้วยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธเกพอบทรุกครอัรงจะมภีการอธกษฐานอยลางตลอเนพอที่ งเกกดขถึรนกลอนเสมอ เมพอที่ เราสอังเกต
เหตรุการณรตอนอพนที่ ๆทภีที่คนประกอบดข้วยพระวกญญาณในหนอังสพอกกจการ แทบจะทรุกครอัรงมอันจะตข้อง
มภีการอธกษฐานอยลางจรกงจอังเกกดขถึรนกลอน (3) เมพอที่ พวกเขาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พวก
เขากก “ไดข้กลลาวพระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ”
ตรงขข้ามกอับคทาสอนทภีที่ไมลตรงตามพระคอัมภภีรขร องพวกเพกนเทคอสตรและพวกคารกสมาตกก
ผลลอัพธรปกตกของการประกอบดข้วยพระวกญญาณไมลใชลการพถูดภาษาแปลกๆ แตลมอันคพอการกลลาว
พระวจนะของพระเจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ เหมพอนกอับทภีที่กลลาวไวข้ขข้างบน ความกลข้าหาญทภีที่พระเจข้าทรง
ประทานใหข้นทามาซถึที่งเสรภีภาพในการพถูด ความกลข้าหาญ การไมลหวอันที่ เกรง การพถูดจากชอัดถข้อยชอัดคทา
และสกทธกอทานาจ เพราะขข้อ 33 ตามตกดเรพที่องนภีรในทางบรกบท เราจถึงจะพถูดถถึงมอันแบบขข้ามขอัรนตลอไป
เลย
กจ 4:32-35 คนทลันั้งปวงทฟีรื่เชสืรื่อนลันนั้ เปล็นนทนั้าหนถึรื่งใจเดฟียวกลัน และไมต่มฟีใครอข้างวต่าสวิรื่งของทฟีรื่
ตนมฟีอยซต่เปล็นของตน แตต่ทลันั้งหมดเปล็นของกลาง 33 อลัครสาวกจถึงเปล็นพยานดข้วยฤทธวิธิ์เดชใหญต่ยงวิรื่ ถถึง
การคสืนพระชนมค์ของพระเยซซ เจข้า และพระคสณอลันใหญต่ยงวิรื่ ไดข้อยซต่กลับเขาทสกคน 34 และในพวกศวิษยค์
ไมต่มฟีผใข้ซ ดขลัดสน เพราะผซใข้ ดมฟีไรต่นาบข้านเรสือนกล็ขายเสฟีย และไดข้นทาเงวินคต่าของทฟีรื่ขายไดข้นนลันั้ มา 35 วาง
ไวข้ทฟีรื่เทข้าของอลัครสาวก อลัครสาวกจถึงแจกจต่ายใหข้ทสกคนตามทฟีรื่ตข้องการ

ในสมอัยทภีที่ครกสตจอักรยอังอยถูใล นสภาพทารกแบเบาะ พวกเขากกทดลองอาศอัยอยถูกล นอั เปกนชรุมชน
โดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลาง พวกเขาทรุกคนขายทรอัพยรสที่กงของทภีที่มแภี ละใชข้ทรอัพยากรรล วมกอัน ดอังทภีที่
เราจะเหกนในความเหกนเกภีที่ยวกอับบททภีที่ 5 ความพยายามของพวกเขาในการอาศอัยอยถูรล ล วมกอันเปกน
ชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลางกกสร นก สรุดลงพรข้อมกอับการเสภียชภีวกตของอานาเนภียและสอัปฟภีรา
ทฤษฎภีเรพที่องการอาศอัยอยถูรล ล วมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลางเปกนของกลาง (ซถึที่งเปกนหลอักการตาม
แบบคอมมกวนกสตร) จะใชข้ไมลไดข้ผล ธรรมชาตกทภีที่เหกนแกลตอัวของมนรุษยรดงอั ทภีที่เหกนในอานาเนภียและ
สอัปฟภีราททาใหข้การดทาเนกนชภีวกตรล วมกอันแบบนอัรนใชข้ไมลไดข้ผล
33 อลัครสาวกจถึงเปล็นพยานดข้วยฤทธวิธิ์เดชใหญต่ยวิรื่งถถึงการคสืนพระชนมค์ของพระเยซซ เจข้า และ
พระคสณอลันใหญต่ยงวิรื่ ไดข้อยซต่กลับเขาทสกคน ผลลอัพธรออันทภีที่สขภีที่ องการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
กกคพอ “ฤทธกธเดชใหญลยงกที่ ” ทภีที่พวกออัครสาวกใชข้เปกนพยานในเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถู
เจข้า ฤทธกธเดชทภีที่มาจากพระวกญญาณบรกสรุทธกธเกกดจากการประกอบดข้วยพระวกญญาณ อภีกครอัรงทภีที่การ
ประกอบดข้วยพระวกญญาณไมลเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการพถูดภาษาแปลกๆหรพอของประทานแบบ
คารกสมาตกกอพที่นๆ อภีกอยลางกกคพอขลาวสารหลอักของครกสตจอักรยรุคตข้นกกมลงรุ เนข้นทภีที่การฟพร นคพนพระชนมร
ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา นอกจากนภีร “พระครุณใหญลยงกที่ ไดข้อยถูกล บอั เขาทรุกคน” จากคทาทภีที่แปลวลา
ใหญลยกงที่ (เมะกาส) คพอคทาวลา mega ในปอัจจรุบนอั พระคคุณ เปกนครุณสมบอัตกฝลายวกญญาณทภีที่กกนความ
หมายกวข้างซถึงที่ ไมลเพภียงสพที่อถถึงความประเสรกฐและความกรรุณาของพระเจข้าเทลานอัรน แตลสพที่อถถึงพละ
กทาลอังและความชลวยเหลพอของพระองครดข้วย ความหมายทภีที่สพที่อตรงนภีรนลาจะใชลแบบหลอังมากกวลา
กจ 4:36-37 ฝต่ายโยเสส ทฟีรื่อคลั รสาวกเรฟียกวต่า บารนาบลัส (แปลวต่าลซกแหต่งการหนสนนทนั้าใจ)
เปล็นพวกเลวฟี ชาวเกาะไซปรลัส 37 มฟีทฟีรื่ดวินกล็ขายเสฟียและนทาเงวินคต่าทฟีรื่นลันั้นมาวางไวข้ทฟีรื่เทข้าของอลัคร
สาวก
เราถถูกแนะนทาใหข้รจถูข้ อักเปกนครอัรงแรกกอับชายทภีมที่ ภีชพที่อวลา บารนาบอัสซถึที่งตลอมาไดข้กลายเปกนเพพที่อน
รล วมเดกนทางในการรอับใชข้ของเปาโล ตรงนภีรเขาถถูกระบรุวาล เปกน (1) ยกว (2) คนเลวภี (3) เดกมทภีเปกนชาว
เกาะไซปรอัส และ (4) เปกนผถูข้มสภี ล วนรล วมในการทดลองอาศอัยอยถูรล ล วมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้ทรุกอยลาง
เปกนของกลาง และ (5) มภีชพที่อเรภียกอภีกวลา โยเสส
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 5: กกิจการ 5 นสาเสนอเกภียนึ่ วกอับชภีวกิตของครกิสตจอักรยคุคตท้นมากกวล่า มภี
เรสืนึ่องของอานาเนภียและสอัปฟภีรา ฤทธกิธเดชของครกิสตจอักรยคุคตท้น และการขล่มเหงทภีนึ่เกกิดขนนนื้ ออันเปป็นผล
ทภีนึ่ตามมา จากนอันนื้ กป็มภีคสาตอบของพวกออัครสาวกตล่อหนท้าพวกผสท้มอภี สานาจของยกิว เนสืนื้อหาตอนทท้าย
ของกกิจการ 5 นสาเสนอการใหท้การของพวกออัครสาวกตล่อหนท้าสภาซานเฮดรกิน ขณะนอันนื้ เองผสท้มภี
ปอัญญาทล่านหนนงนึ่ นามวล่า กามาลกิเอลไดท้แนะนสาใหท้ปลล่อยพวกเขาไวท้ตามลสาพอัง หากพวกเขาไมล่ไดท้มา
จากพระเจท้า พวกเขากป็จะลท้มเหลวไปเอง พวกเขากลอับไปยอังครกิสตจอักรและชสืนึ่นชมยกินดภีทภีนึ่พวกเขา
สมควรทนทคุกขรเพสืนึ่อเหป็นแกล่พระนามของพระองคร
กจ 5:1-2
แตต่มฟีชายคนหนถึงรื่ ชสืรื่ออานาเนฟียกลับภรรยาชสืรื่อสลัปฟฟีราไดข้ขายทฟีรื่ดวินของตน
2 และเงวินคต่าทฟีรื่ดวินสต่วนหนถึรื่งเขายลักเกล็บไวข้ ภรรยาของเขากล็รข้ดซ ข้วย และอฟีกสต่วนหนถึรื่งเขานทามาวางไวข้ทฟีรื่
เทข้าของอลัครสาวก
สามภีภรรยาคถูลหนถึที่งในครกสตจอักรยรุคตข้นซถึที่งรล วมในการทดลองอยถูรล ล วมกอันเปกนชรุมชนโดยใหข้
ทรุกอยลางเปกนของกลางดข้วย ไดข้ขายทภีที่ดนก ของตนและนทาเงกนคลาทภีที่ดกนสล่วนหนนนึ่งมามอบใหข้แกลครกสต
จอักร (ผลานทางพวกออัครสาวก) อยลางไรกกตาม พวกเขาบอกครกสตจอักรวลาพวกเขาไดข้ใหข้เงกนคลาทภีที่ดกน
ทอันื้งหมดแลข้ว
กจ 5:3
ฝต่ายเปโตรจถึงถามวต่า "อานาเนฟีย เหตสไฉนซาตานจถึงททาใหข้ใจของเจข้าเตล็มไป
ดข้วยการมสสาตต่อพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ และททาใหข้เจข้าเกล็บคต่าทฟีรื่ดวินสต่วนหนถึงรื่ ไวข้ เราไมลทราบวลาเปโตร
ทราบไดข้อยลางไรวลาพวกเขาโกหก บางทภีพระวกญญาณบรกสรุทธกธอาจเปกดเผยมอันโดยตรงแกลเปโตร
หลอังจากนอัรนเปโตรกกเผชกญหนข้าอานาเนภีย ใหข้เราสอังเกตวลาเปโตร (1) เชพที่อมโยงซาตานเขข้ากอับการ
หลอกลวงของอานาเนภีย พระเยซถูตรอัสวลาพญามารเปกนพลอของการมรุสาทอัรงปวง (ยอหรน 8:44) (2)
ใหข้เราสอังเกตอภีกวลาเปโตรกลลาววลาคทาโกหกของอานาเนภียจรกงๆแลข้วกกเปกนการโกหกตลอพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ความบาปทอัรงปวงสรุดทข้ายแลข้วกกเปกนการกระททาผกดตลอพระเจข้า เพราะสองคนนภีรไดข้
ททาใหข้ความบรกสรุทธกธของครกสตจอักรยรุคตข้นเสภียไป ความบาปของพวกเขาจถึงเปกนการททาผกดตลอพระ
วกญญาณของพระเจข้า
กจ 5:4
เมสืรื่อทฟีรื่ดวินยลังอยซต่กล็เปล็นของเจข้ามวิใชต่หรสือ เมสืรื่อขายแลข้วเงวินกล็ยลังอยซใต่ นอทานาจ
ของเจข้ามวิใชต่หรสือ มฟีเหตสอะไรเกวิดขถึนนั้ ใหข้เจข้าควิดในใจเชต่นนลันั้นเลต่า เจข้ามวิไดข้มสสาตต่อมนสษยค์แตต่ไดข้มสสาตต่อ
พระเจข้า"

เปโตรเตพอนความจทาอานาเนภียวลา เขาสามารถททาอะไรกกไดข้ตามใจเขากอับทภีที่ดกนและเงกนคลาทภีที่
ดกนของเขา กระนอัรนเขากอับภรรยากกกลอับอยากใหข้คนอพนที่ ๆในครกสตจอักรยกยลองพวกเขาโดยการททา
เหมพอนวลาเขาทอัรงสองไดข้ยกเงกนคลาทภีที่ดนก ทอันื้งหมดใหข้แกลครกสตจอักรแลข้ว ใหข้เราสอังเกตตอนทข้ายขข้อทภีที่วาล
เปโตรเปลภีที่ยนคทากลลาวหาของเขาเลกกนข้อย “เจข้ามกไดข้มรุสาตลอมนรุษยรแตลไดข้มรุสาตลอพระเจข้า” ในขข้อ 3
คทากลลาวหาบอกวลาพวกเขาไดข้มรุสาตลอพระวกญญาณบรกสรุทธกธ แตลคราวนภีรมนอั คพอการมรุสาตลอพระเจข้า
ทอัรงสองขข้อนภีรไมลไดข้ขอัดแยข้งกอันแตลอยลางใด แตลพวกมอันตลางเสรกมกอันตลางหาก นภีที่เปกนการเทภียบเทลาอยลาง
ชอัดเจนของความเปกนพระเจข้าของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พระองครทรงเปกนสล วนหนถึที่งของเทวสภาพ
กจ 5:5-6
เมสืรื่ออานาเนฟียไดข้ยวินคทาเหลต่านลันั้นกล็ลข้มลงตาย และเมสืรื่อคนทลันั้งปวงไดข้ยวินเรสืรื่องกล็
พากลันสะดสงข้ ตกใจกลลัวอยต่างยวิรื่ง 6 พวกคนหนสต่มกล็ล สกขถึนนั้ หต่อศพเขาไวข้แลข้วหามเอาไปฝลัง
พอถถูกเผชกญหนข้าเชลนนอัรนแลข้ว อานาเนภียกกลข้มลงเสภียชภีวกตทอันทภี วลภีทภีที่แปลวลา “ตาย” มภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘เขาสกรนใจ’ พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกถถึงสาเหตรุการตายทภีที่แทข้จรกง อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่
ถถูกสพที่อชอัดเจนกกคพอวลาพระเจข้าทรงจอัดการกอับเขาแลข้ว ไมลวาล พระเจข้าทรงใหข้เขาหอัวใจวายตายหรพอแคล
ใหข้เขาสกรนใจกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้าทรงใหข้เขาเสภียชภีวกต ในเวลาตลอมา “เมพอที่ คนทอัรงปวงไดข้ยกน
เรพที่องกกพากอันสะดรุข้งตกใจกลอัวอยลางยกงที่ ” ความเกรงกลอัวองครพระผถูข้เปกนเจข้าจถึงแผลขยายอภีกครอัรงใน
ครกสตจอักรยรุคตข้น
การเอลยถถึงการทภีที่เขาถถูกหลอศพกกหมายถถึงวกธภีปฏกบอัตกในสมอัยนอัรนในการหลอศพดข้วยผข้าหลอทภีที่
เปกนรกรวยาวๆ จนถถึงทรุกวอันนภีร มอันกกเปกนวกธภีปฏกบอัตกในอกสราเอลทภีที่จะฝอังศพคนตายภายในยภีสที่ กบสภีที่ชอัวที่ โมง
หลอังจากเขาเสภียชภีวกต ตรงนภีรเหกนไดข้ชดอั วลาพวกเขานทาศพไปฝอังทอันทภี
กจ 5:7-10 หลลังจากนลันนั้ ประมาณสามชลัรื่วโมง ภรรยาของเขายลังไมต่ทราบเหตสการณค์ทฟีรื่
เกวิดขถึนั้นจถึงเขข้าไป 8 ฝต่ายเปโตรถามนางวต่า "เจข้าขายทฟีรื่ดวินไดข้ราคาเทต่านลันนั้ หรสือ จงบอกเราเถวิด" หญวิง
นลันั้นจถึงตอบวต่า "ไดข้เทต่านลันั้นเจข้าคต่ะ" 9 เปโตรจถึงถามนางวต่า "ไฉนเจข้าทลันั้งสองไดข้พรข้อมใจกลันทดลอง
พระววิญญาณขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าเลต่า จงดซเถวิด เทข้าของพวกคนทฟีรื่ฝลังศพสามฟีของเจข้ากล็อยซต่ทฟีรื่ประตซ
และเขาจะหามศพของเจข้าออกไปดข้วย" 10 ในทลันใดนลันนั้ นางกล็ลข้มลงตายแทบเทข้าของเปโตร และ
พวกคนหนสมต่ ไดข้เขข้ามาเหล็นวต่าหญวิงนลันนั้ ตายแลข้ว จถึงไดข้หามศพออกไปฝลังไวข้ขาข้ งสามฟีของนาง
สามชอัวที่ โมงตลอมาสอัปฟภีราภรรยาของเขากกมาถถึงและถถูกเปโตรเผชกญหนข้าในแบบเดภียวกอัน
ตรงนภีรเปโตรกลลาวหานางวลาทดลองพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เขาแจข้งใหข้นางทราบวลาคนเหลลานอัรนทภีไที่ ดข้

ฝอังศพสามภีของนางกทาลอังรอฝอังนางอยถูแล ลข้ว หลอังจากนอัรน นางกกลข้มลงตายและถถูกนทาไปฝอังขข้างๆสามภี
ของนางทอันทภี
บทเรภียนจากเรพอที่ งนภีรกอก าจเปกนการทภีพที่ ระเจข้าทรงมองความบาปทภีที่ไตรล ตรองไวข้กลอนแลข้วทภีที่
กระททาภายในครกสตจอักรอยลางไร ตอนทภีชที่ นชาตกอกสราเอลเขข้าไปอยถูใล นแผลนดกนนอัรนใหมลๆในโยชถูวา
6 พระเจข้าทรงจอัดการกอับอาคานอยลางรรุนแรง ตรงนภีรเมพอที่ การจงใจหลอกลวงไดข้เกกดขถึรนในครกสตจอักร
ทภีที่เปกนทารกแบเบาะ พระเจข้ากกทรงจอัดการกอับมอันอยลางรรุนแรงเชลนกอัน เราไดข้เหกนถถึงความเขข้มขข้น
ของความบรกสรุทธกธของพระเจข้าและการพกพากษาทภีที่เกกดขถึรนตามมาของพระองครทภีที่ทรงมภีตลอความบาป
ทภีที่ททาใหข้ความบรกสรุทธกธในตอนแรกของครกสตจอักรเสภียไป ฮภีบรถู 10:31 กลลาววลา “การตกอยถูใล นอรุงข้
พระหอัตถรของพระเจข้าผถูข้ทรงพระชนมรนร อันเปกนทภีที่นลาหวาดกลอัว” นอกจากนภีร ในรายการหกสกที่งในเจกด
สกที่งทภีพที่ ระเจข้าทรงเกลภียดชอังในสรุภาษกต 6:16-19 ความไมลซพที่อสอัตยรกถก ถูกพถูดถถึงสองครอัรง ตรงนภีรความไมล
ซพที่อสอัตยรดอังกลลาวไดข้กลายเปกนความบาปทภีที่นทาไปสถูลความตายดอังทภีที่มเภี อลยถถึงใน 1 ยอหรน 5:17
กจ 5:11
ความเกรงกลลัวอยต่างยวิรื่งเกวิดขถึนนั้ ในครวิสตจลักร และในหมซต่คนทลันั้งปวงทฟีรื่ไดข้ยวิน
เหตสการณค์นลันั้น อภีกครอัรงทภีคที่ วามเกรงกลอัวองครพระผถูข้เปกนเจข้าไดข้แผลขยายออกไปในครกสตจอักรยรุคตข้น
เมพที่อไดข้รวถูข้ าล พระเจข้าทรงสามารถและจะทรงเอาชภีวตก ครกสเตภียนทภีที่ททาลายครกสตจอักร มอันกกยงกที่ ททาใหข้เกกด
ความเกรงกลอัวองครพระผถูข้เปกนเจข้ามากยกงที่ ขถึรน เราจทาไดข้วาล ใน 1 โครกนธร 3:17 ออัครสาวกเปาโลเขภียน
ไวข้วาล “ถข้าผถูข้ใดททาลายวกหารของพระเจข้า พระเจข้าจะทรงททาลายผถูข้นรอัน เพราะวกหารของพระเจข้าเปกนทภีที่
บรกสรุทธกธและทลานทอัรงหลายเปกนวกหารนอัรน” บรกบทตรงนอัรนเกภีที่ยวขข้องกอับครกสตจอักรทข้องถกที่น กลรุลมผถูข้เชพที่อ
ไมลวาล จะทอัรงกลรุมล หรพอเปกนคนๆไปคพอ วกหารของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เมพที่อบางคนจงใจททาใหข้มอัน
เสภีย เขากกเสภีที่ยงทภีที่จะเจอกอับพระพกโรธของพระเจข้า อยลาคกดวลาพระเจข้าไมลทรงสามารถหรพอจะไมลทรง
กระททาเชลนนอัรนแมข้กระทอังที่ ในยรุคสมอัยนภีร ตอัวผถูข้เขภียนเองกกเคยเหกนพระเจข้าทรงจอัดการกอับครกสเตภียนทภีที่
จงใจสรข้างความเสภียหายภายในครกสตจอักรแบบนอัรนหลายตลอหลายครอัรง
กจ 5:12
มฟีหมายสทาคลัญและการมหลัศจรรยค์หลายอยต่างซถึงรื่ อลัครสาวกไดข้ททาดข้วยมสือ
ของตนในหมซต่ประชาชน (พวกสาวกอยซพต่ รข้อมใจกลันในเฉลฟียงของซาโลมอน เมพที่อครกสตจอักร
แบเบาะนภีรเรกที่มเตกบโตขถึรน พระเจข้ากกทรงใหข้พวกเขามภีความสามารถทภีที่จะกระททาการออัศจรรยรตลางๆไดข้
อภีกครอัรงทภีที่นภีที่เปกนการสทาแดงของของประทานชอัวที่ คราวตลางๆของพระวกญญาณบรกสรุทธกธซถึที่งทรง
ประทานใหข้ในชลวงเวลาระหวลางการถพอกทาเนกดขถึรนของครกสตจอักรและการเสรกจสมบถูรณรของพระ
คอัมภภีรรใหมลในอภีกเกพอบสองชอัวที่ อายรุคนตลอมา ของประทานเหลลานภีรมภีไวข้เพพที่อชลวยเหลพอและเสรกมกทาลอัง

ครกสตจอักรอายรุนข้อยในยามทภีพที่ ระคอัมภภีรรใหมลทภีที่เปกนลายลอักษณรออักษรยอังไมลมภี พวกมอันยอังมภีไวข้เพพที่อ
รอับรองและยพนยอันความจรกงแทข้ของครกสตจอักรทลามกลางการตลอตข้านดข้วยใจไมลเชพที่อของพวกยกวซถึงที่ ค
รกสตจอักรไดข้ถพอกทาเนกดขถึรนมาทลามกลางพวกเขา
ใหข้เราสอังเกตอภีกครอัรงวลาพวกเขา “พรข้อมใจกอัน” เหมพอนเดกมตลอไป นภีที่เปกนครอัรงทภีที่หข้าแลข้วทภีคที่
รกสตจอักรยรุคตข้นถถูกบรรยายเชลนนอัรนในหนอังสพอกกจการ อภีกครอัรงทภีที่หนถึที่งในเคลกดลอับทภีที่แทข้จรกงของฤทธกธ
เดชของครกสตจอักรยรุคตข้นกกคอพ การเปกนนทราหนถึงที่ ใจเดภียวกอันในจกตวกญญาณ ในฐานะทภีที่เปกนยกวทภีที่
ยทาเกรงพระเจข้าและตอนนภีรเชพที่อในพระครกสตรแลข้ว พวกเขาจถึงยอังประชรุมกอันภายในบรกเวณพระวกหาร
เหมพอนเดกม เฉลภียงของซาโลมอนคพอพพรนทภีขที่ องพระวกหารทภีคที่ งอยถูมล าตอัรงแตลสมอัยซาโลมอนทางพพรนทภีที่
ทางทกศตะวอันออกของยอดพระวกหาร
กจ 5:13
และคนอสืนรื่ ๆไมต่อาจเขข้ามาอยซต่ดข้วย แตต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก พระ
คอัมภภีรไร มลไดข้กลลาวชอัดเจน แตลดถูเหมพอนวลาพวกชนชอัรนสถูงยอังลอังเลทภีที่จะมาเปกนสล วนหนถึงที่ ของครกสตจอักร
ยรุคตข้น โดยอาจเปกนเพราะพวกเขาจทาไดข้วาล เกกดอะไรขถึรนกอับอานาเนภียและสอัปฟภีรา อยลางไรกกตาม
พวกประชาชน (นอันที่ คพอ คนธรรมดาทอัวที่ ไป) กกเคารพพวกออัครสาวกมาก
กจ 5:14
ใหข้เราสอังเกตผลลอัพธรเมพที่อความบาปถถูกกทาจอัดออกไปจากงานของพระเจข้า
และมภีความเปกนนทราหนถึที่งใจเดภียวกอันในจกตวกญญาณ มฟีชายหญวิงเปล็นอลันมากทฟีรื่เชสืรื่อถสือ ไดข้เขข้ามาเปล็น
สาวกขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ามากกวต่ากต่อน)
กจ 5:15-16 จนเขาหามคนเจล็บปต่วยออกไปทฟีรื่ถนนวางบนทฟีรื่นอนและแครต่ เพสืรื่อเมสืรื่อเป
โตรเดวินผต่านไป อยต่างนข้อยเงาของทต่านจะไดข้ถซกเขาบางคน 16 ประชาชนไดข้ออกมาจากเมสืองทฟีรื่อยซต่
ลข้อมรอบกรสงเยรซ ซาเลล็ม พาคนปต่วยและคนทฟีรื่มฟีผโฟี สโครกเบฟียดเบฟียนมาและทสกคนกล็หาย
เมพที่อกกตตกศอัพทรเรพอที่ งฤทธกธเดชออันออัศจรรยรของครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้แพรล สะพอัดออกไปทอัวที่ กรรุง
เยรถูซาเลกมและเขตแดนโดยรอบ ฝถูงชนเปกนออันมากกกมารอับการรอักษา บางคนถถึงขนาดหวอังวลาเงา
ของเปโตรทภีพที่ าดผลานอาจทอดเหนพอคนเหลลานอัรนทภีที่เจกบปลวย ใหข้เราสอังเกตวลา “ทรุกคนกกหาย”
กจ 5:17-18 ฝต่ายมหาปสโรหวิตและพรรคพวกของทต่านกล็ลสกขถึนนั้ (คสือพวกสะดซสฟี) มฟีความ
โกรธอยต่างยวิงรื่ 18 จถึงไดข้จลับพวกอลัครสาวกจทาไวข้ในคสกหลวง

เพราะเหตรุทภีที่การออัศจรรยรมากมายเหลลานภีรกาท ลอังเกกดขถึรนใกลข้และอาจในพระวกหาร พวกผถูข้มภี
อทานาจของยกวจถึงยลอมทราบเรพอที่ ง ทอัรงมหาปรุโรหกตและสมอัครพรรคพวกของเขาคพอ พวกสะดถูสภีจถึง “มภี
ความโกรธอยลางยกงที่ ” (พวกสะดถูสภีซถึที่งเปกนคนละพวกกอับพวกฟารกสภีกเก ปกน ‘พรรค’ หนถึงที่ หรพอ ‘นกกาย’
หนถึที่งภายในศาสนายกวของศตวรรษแรก ตลางจากพวกฟารกสภีซถึที่งเปกนพวกอนรุรอักษรนกยมในสมอัยนอัรน
พวกสะดถูสภีมภีหลอักคทาสอนแบบเปกดกวข้าง ถถึงแมข้มกไดข้ระบรุไวข้ แตลสที่ งก ทภีถที่ ถูกสพที่อกกคพอวลา พวกเขาในฐานะ
ทภีที่เปกนพรรคๆหนถึงที่ ไดข้ถพอวลาพวกตนมภีบทบาททางการเมพองในฐานะผถูข้นทาในสกที่งทภีที่ดถูเหมพอนเปกน
รอัฐบาลยกวโดยอยถูคล นละฝลายกอับพวกฟารกสภี) ดข้วยเหตรุนร ภี พวกออัครสาวกทคุกคนจถึงถถูกจทาครุก
กจ 5:19-20 กระนอัรนแตต่ในเวลากลางคสืน ทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้มาเปวิด
ประตซคสก พาอลัครสาวกออกไป บอกวต่า 20 "จงไปยสืนในพระววิหาร ประกาศบรรดาขข้อความแหต่ง
ชฟีววิตนฟีในั้ หข้ประชาชนฟลัง"
พระเจข้าโดยทางทถูตสวรรครของพระองครไดข้ทรงบอัญชาพวกเขา (ประโยคนภีรอยถูใล นรถูปคทาสอังที่ )
ใหข้กลอับไปทภีพที่ ระวกหารและประกาศขข้อความแหลงชภีวกตนกรนอั ดรรอภีกครอัรง
กจ 5:21-26 เมสืรื่ออลัครสาวกไดข้ยนวิ อยต่างนลันั้น พอเวลารสต่งเชข้าจถึงเขข้าไปสลัรื่งสอนในพระววิหาร
ฝต่ายมหาปสโรหวิตกลับพรรคพวกของทต่านไดข้เรฟียกประชสมสภา พรข้อมกลับบรรดาผซข้เฒต่าทลันั้งหมดของ
ชนอวิสราเอล แลข้วใชข้คนไปทฟีรื่คสกใหข้พาอลัครสาวกออกมา 22 แตต่เมสืรื่อเจข้าพนลักงานไปถถึงกล็ไมต่พบพวก
อลัครสาวกในคสก จถึงกลลับมารายงาน 23 วต่า "ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายเหล็นคสกปวิดอยซต่มลัรื่นคงและคนเฝข้ากล็ยนสื
อยซต่หนข้าประตซ ครลันนั้ เปวิดประตซแลข้วกล็ไมต่เหล็นผซใข้ ดอยซขต่ ข้างใน" 24 เมสืรื่อมหาปสโรหวิตและนายทหารรลักษา
พระววิหารกลับพวกปสโรหวิตใหญต่ ไดข้ยวินคทาเหลต่านฟีนั้ กล็ฉงนสนเทต่หค์ในเรสืรื่องของอลัครสาวกวต่าจะเปล็น
อยต่างไรตต่อไป 25 มฟีคนหนถึงรื่ มาบอกเขาวต่า "ดซเถวิด คนเหลต่านลันนั้ ซถึงรื่ ทต่านทลันั้งหลายไดข้จทาไวข้ในคสก
กทาลลังยสืนสลังรื่ สอนคนทลันั้งปวงอยซใต่ นพระววิหาร" 26 แลข้วนายทหารรลักษาพระววิหารกลับพวกเจข้า
พนลักงานจถึงไดข้ไปพาพวกอลัครสาวกมาโดยดฟี เพราะกลลัววต่าคนทลันั้งปวงจะเอาหวินขวข้าง
เหตรุการณรตลอไปนภีรเปกนแบบอยลางของความเชพที่อฟอังโดยประชากรของพระเจข้าและความ
สอับสนงรุนงงของพวกศอัตรถูของพวกเขา เมพอที่ ประตถูพระวกหารถถูกเปกดในเชข้าวอันตลอมา พวกออัครสาวก
ทภีที่ไดข้รอับอกสระกกกลอับไปทภีที่พระวกหารและเรกที่มสอังที่ สอนทอันทภี ขณะเดภียวกอัน มหาปรุโรหกตกอับพรรคพวก
ของทลานซถึที่งไมลรเถูข้ รพที่องรถูรข้ าวเลยวลาเกกดอะไรขถึรนเมพที่อคพนกลอนและกทาลอังเกกดอะไรขถึรนในลานพระวกหา
ร “ไดข้เรภียกประชรุมสภา พรข้อมกอับบรรดาผถูข้เฒลาทอัรงหมดของชนอกสราเอล”

คทาทภีที่แปลวลา สภา (ซสเนะดรกิออน) คพอสภาใหญลซานเฮดรกนหรพอคณะผถูข้ปกครองในดข้าน
นกตกบอัญญอัตกของอกสราเอล ซถึที่งประกอบดข้วยบรรดาผถูข้นทาทางศาสนาทภีที่มภีอทานาจของแผลนดกนนอัรน ตลอ
หนข้าคณะนภีรเองทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงถถูกตอัดสกนใหข้รอับโทษประหารชภีวตก คทาทภีที่แปลวลา
บรรดาผซข้เฒต่า (เกะรออสเซภีย) เหกนไดข้ชดอั วลาเปกนคณะหนถึที่งตลางหาก คทานภีรมภีความหมายโดยทอัวที่ ไปวลา
‘เหลลาผถูข้อาวรุโส’ ไมลวาล จะในกรณภีใด พวกผถูข้นทาทางศาสนาและการเมพองของอกสราเอลกกไดข้มา
ประชรุมกอันเพพอที่ ตกลงกอันวลาจะททาอะไรดภีกบอั ครกสตจอักรทภีที่เพกงที่ เกกดนภีรซถึที่งกทาลอังกลอใหข้เกกดความปอัที่นปลวน
ขนาดนภีร
เมพที่อไดข้ทราบวลาคนเหลลานอัรนทภีพที่ วกเขาไดข้ขงอั ไวข้ในครุกเมพที่อคพนไดข้หลบหนภีออกไปแลข้วอยลาง
นลาออัศจรรยรและกลอับไปเทศนาในลานพระวกหารอภีกแลข้ว พวกเขากกคงรถูข้สถึกสอับสนและงรุนงงมากๆ
นอกจากนภีร มภีบอันทถึกไวข้วาล พวกเขา “กกฉงนสนเทลหร...วลาจะเปกนอยลางไรตลอไป” นอันที่ คพอ พวกเขาไมลรถูข้
จรกงๆวลาเหตรุการณรนอับจากนภีรจะเปกนอยลางไรตลอไป
หลอังจากนอัรน นายทหารรอักษาพระวกหารกอับพวกเจข้าพนอักงานจถึงไดข้ไปพาพวกออัครสาวก
กลอับมาทภีที่สภาซานเฮดรกนแตลโดยดภี เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ถถึงแมข้พวกผถูข้นทาของพวกผถูข้มภีอทานาจแหลง
อกสราเอลจะเกลภียดชอังพวกออัครสาวกและครกสตจอักรยรุคตข้น แตลพวกประชาชนกกคดก ตลางไปจากพวก
เขา พวกผถูข้มภีอทานาจจถึงกระททาการอยลางนรุลมนวลเพราะเกรงวลาจะเกกดการจลาจล
กจ 5:27-28 เมสืรื่อเขาไดข้พาพวกอลัครสาวกมาแลข้วกล็ใหข้ยสืนหนข้าสภา มหาปสโรหวิตจถึงถาม
28 วต่า "เราไดข้กทาชลับพวกเจข้าอยต่างแขล็งแรงมวิใหข้สอนออกชสือรื่ นฟีนั้ กล็ดซเถวิด เจข้าไดข้ใหข้คทาสอนของเจข้าแพรต่
ไปทลัรื่วกรสงเยรซซาเลล็ม และปรารถนาใหข้ความผวิดเนสือรื่ งดข้วยโลหวิตของผซข้นนลันั้ ตกอยซต่กบลั เรา"
พอถถูกจอับกลอับมาโดยพวกเจข้าหนข้าทภีที่ พวกออัครสาวกจถึงถถูกพาตอัวไปอยถูตล ลอหนข้าสภาซานเฮ
ดรกน คทาทภีที่แปลวลา สภา (ซสเนะดรกิออน) หรพอ ‘ซานเฮดรกน’ คพอ คณะผถูข้ปกครองของชนชาตก
อกสราเอลทภีที่ถถูกครอบครองโดยโรม มอันมภีอทานาจในดข้านนกตกบอัญญอัตกและดข้านตรุลาการ มหาปรุโรหกต
ประจอันหนข้าพวกออัครสาวกในเรพอที่ งคทาสอังที่ ของพวกเขาทภีที่หข้ามมกใหข้พวกออัครสาวกเปกนพยาน สอังที่ สอน
หรพอประกาศพระครกสตร ดถู กกจการ 4:18
ทภีที่นลาสนใจคพอ วลภีทวภีที่ าล “ชพที่อนภีร” มภีความหมายตรงตอัววลา ‘นามนอัรน’ แนลนอนทภีที่นภีที่หมายถถึง
พระนามของพระเยซถู สทาหรอับพวกยกวแลข้ว ‘นามนอัรน’ กกหมายถถึงพระเยโฮวาหร ครกสตจอักรยรุคตข้น
ประยรุกตรใชข้กบอั พระเยซถูโดยตรง พวกผถูข้มภีอทานาจของยกวยลอมเหกนอยลางชอัดเจนวลาพวกผถูข้นทาของ

ครกสเตภียนกทาลอังใหข้พระเยซถูเทภียบเทลากอับพระเยโฮวาหร พวกเขาไดข้สอังที่ หข้ามพวกออัครสาวกไปแลข้ววลา
มกใหข้สอังที่ สอนในนามของทอัรงสองพระองคร
นอกจากนภีร ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้ “ใหข้คทาสอน (ของพวกเขา) แพรล ไปทอัวที่ กรรุงเยรถูซาเลกม” เรา
ควรยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาเพราะวลาพวกออัครสาวกและครกสตจอักรไดข้ปฏกบอัตกตามคทาสอังที่
ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าอยลางสอัตยรซพที่อในการเปกนพยานในกรรุงเยรถูซาเลกมกลอน คทาทภีแที่ ปลวลา คทาสอน
(ดกิดาเค) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘คทาสอน’ นภีชที่ ลางเปกนแบบอยลางทภีที่เหมาะสมสทาหรอับครกสตจอักรทรุก
วอันนภีร! ครกสเตภียนยรุคตข้นเหลลานภีรในยามทภีที่เผชกญกอับการตลอตข้านอยลางหนอักไดข้ททาใหข้ชรุมชนของพวกเขา
เตกมไปดข้วยคทาพยานเรพอที่ งพระเยซถูครกสตร
ความกลข้าหาญในการเปกนพยานของพวกเขายอังปรากฏชอัดยกงที่ ขถึรนในการทภีที่สภาซานเฮดรกนม
องวลาครกสตจอักรไดข้โทษพวกเขาวลาเปกนตข้นเหตรุใหข้พระเยซถูครกสตรทรงสกรนพระชนมร นอันที่ คพอ พวกเจข้า
“ปรารถนาใหข้ความผกดเนพที่องดข้วยโลหกตของผถูข้นร อันตกอยถูกล บอั เรา” เรพอที่ งตลกกกคพอวลา คนกลรุลมเดภียวกอันนภีร
กลอนหนข้านภีรไดข้กลลาวเกภีที่ยวกอับพระเยซถูไวข้วาล “ใหข้โลหกตของเขาตกอยถูแล กลเราทอัรงบรุตรของเราเถกด”
(มอัทธกว 27:25) และมอันกกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ ความหมายงลายๆกกคพอวลา บอัดนภีรพวกเขาเสภียใจทภีที่ถถูกโทษ
วลามภีความผกดในเรพอที่ งการสกรนพระชนมรของพระเยซถูครกสตร
กจ 5:29
ฝต่ายเปโตรกลับอลัครสาวกอสืรื่นๆตอบวต่า "ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายจทาตข้องเชสืรื่อฟลัง
พระเจข้ายวิรื่งกวต่าเชสืรื่อฟลังมนสษยค์ เปโตรผถูข้เปกนคนหรุนหอันพลอันแลลน กกตอบกลอับไปอยลางกลข้าหาญวลา
“ขข้าพเจข้าทอัรงหลายจทาตข้องเชพที่อฟอังพระเจข้ายกงที่ กวลาเชพที่อฟอังมนรุษยร” หลอักการตามพระคอัมภภีรรสองประการ
ปรากฏตรงนภีร (1) โดยทอัวที่ ไปแลข้ว เราในฐานะประชากรของพระเจข้าอยถูใล ตข้คทาสอังที่ ตามพระคอัมภภีรรทภีที่จะ
เชพที่อฟอังสกทธกอทานาจทภีที่เปกนการปกครองของมนรุษยร ดข้วยความเตกมใจดข้วยซทร า ดถู โรม 13:1-7, ทกตอัส 3:1
และ 1 เปโตร 2:13-15 (2) อยลางไรกกตาม เมพอที่ สกทธกอทานาจของมนรุษยรมภีคทาสอังที่ ทภีที่ขอัดแยข้งกอับพระ
บอัญชาทภีที่ชอัดเจนของพระเจข้า เรากกถถูกสอังที่ ใหข้เชพที่อฟอังพระเจข้ามากกวลา เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนในชภีวกต
ของดาเนภียลเปกนภาพประกอบในพระคอัมภภีรเร ดกมทภีที่ชอัดเจนเกภีที่ยวกอับหลอักการนภีร
กจ 5:30
พระเยซซ ซงถึรื่ ทต่านทลันั้งหลายไดข้ฆต่าเสฟียโดยแขวนไวข้ทฟีรื่ตข้นไมข้นนลันั้ พระเจข้าแหต่ง
บรรพบสรสษของเราไดข้ทรงบลันดาลใหข้เปล็นขถึนนั้ มาใหมต่ อภีกครอัรงทภีกที่ ารฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูถถูก
ยกมากลลาวชอัดเจน วลภีทภีที่วาล “พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษ” เปกนคทาพถูดแบบยกวอยลางชอัดเจน นภีที่เทลากอับเปโต
รกลลาววลา พระเจข้าแหลงออับราฮอัม อกสออัค และยาโคบ นอันที่ คพอ พระเจข้าแหลงบรรดาบรรพบรุรรุษของพวก

ยกว ไดข้ชรุบพระเยซถูใหข้เปกนขถึรนจากตายแลข้ว นอกจากนภีร เปโตรยอังเตพอนความจทาพวกเขาแรงๆอภีกวลา
พวกเขานอันที่ แหละทภีที่เปกนคนฆลาพระองครและแขวนไวข้ทภีที่ตข้นไมข้ตนข้ หนถึงที่ คทาทภีที่แปลวลา ตข้นไมข้ (ซสลอน)
เปกนคทาเปรภียบทภีหที่ มายถถึงกางเขนนอัรน มอันอาจหมายถถึง ‘ไมข้’ กกไดข้โดยเฉพาะในความหมายทภีที่เปกน
ทลอนไมข้ ขพอที่ หรพอกางเขน
กจ 5:31
พระเจข้าไดข้ทรงตลันั้งพระองคค์ไวข้ดข้วยพระหลัตถค์เบสืนั้องขวาของพระองคค์ใหข้เปล็น
เจข้าชาย และองคค์พระผซข้ชวต่ ยใหข้รอด เพสืรื่อจะใหข้ชนอวิสราเอลกลลับใจใหมต่ แลข้วจะทรงโปรดยกความ
ผวิดบาปของเขา เปโตรกลลาวตลอไปถถึงการยกชถูและการรอับสงลาราศภีของพระครกสตรหลอังจากการทน
ทรุกขรทรมานของพระองคร ดถู ฟภีลกปปภี 2:9-11 พระเจข้าจถึงไดข้ทรงททาใหข้พระเยซถูเปกน (1) เจท้าชาย และ
(2) องครพระผสท้ชล่วยใหท้รอด คทาทภีที่แปลวลา เจข้าชาย (อารเคกอส) มภีความหมายวลา ‘ผถูข้ปกครองทภีที่มยภี ศสถูง
ทภีที่สรุด’ หรพอกลลาวอภีกนอัยหนถึงที่ กกคพอ พระองครทรงเปกนจอมกษอัตรกยรเหนพอกษอัตรกยทร รอังหลายและทรงเปกน
พระผถูข้ชลวยใหข้รอดดข้วย เราไดข้เหกนถถึงยศศอักดกธและสกทธกอทานาจของพระองคร รวมถถึงพระเมตตาและ
พระครุณของพระองครดข้วย
นอกจากนภีร พระเจข้ายอังไดข้ทรงยกชถูพระองคร “เพพที่อจะใหข้ชนอกสราเอลกลอับใจใหมล แลข้วจะ
ทรงโปรดยกความผกดบาปของเขา” เชลนเดภียวกอับในกกจการ 2:38 แนวคกดเรพที่องการกลอับใจใหมล โดย
เฉพาะเมพที่อใชข้กบอั ชนชาตกอกสราเอล กกมคภี วามหมายเทภียบเทลากอับความรอด ตรงนภีรเนพอที่ งจากมอันพถูดถถึง
พวกผถูข้นทายกวทภีที่มภีใจแขกงกระดข้าง มอันจถึงสะทข้อนใหข้เหกนถถึงการหอันเสภียจากการปฏกเสธและความ
เกลภียดชอังทภีพที่ วกเขามภีตลอพระครกสตรและหอันมารอับเชพที่อพระองคร ผลทภีที่ตามมากกคพอ การยกโทษความ
ผกดบาป การแสวงหาการยกโทษไมลเคยเปกนเหตรุทภีที่กลอใหข้เกกดความรอดเลย แทนทภีที่จะเปกนเชลนนอัรน
มอันกลอับเปกนผลของความรอดเสมอ ผถูข้คนทภีขที่ อใหข้พระเจข้ายกโทษความบาปของพวกเขาไมลไดข้นทา
ไปสถูลความรอด อยลางไรกกตาม เมพที่อพวกเขาหอันมารอับเชพที่อพระเยซถูครกสตรใหข้เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอด
ของพวกเขา การยกโทษกกเกกดขถึรนเปกนผลตามมา
กจ 5:32
เราทลันั้งหลายจถึงเปล็นพยานของพระองคค์ถถึงเรสืรื่องเหลต่านฟีนั้ และพระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้ทสกคนทฟีรื่เชสืรื่อฟลังพระองคค์นลันั้นกล็เปล็นพยานดข้วย" พวกออัคร
สาวกเปกนพยานในเรพอที่ งการสกรนพระชนมรและการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตร ในแบบเดภียวกอัน
เปโตรเตพอนความจทาพวกเขาวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธของพระเจข้ากกทรงเปกนพยานถถึงการทภีพที่ วกเขา
ปฏกเสธและตรถึงพระองครเสภียทภีที่กางเขน สรุดทข้ายพระเจข้าจะทรงประทานการประกอบดข้วยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธอยลางบรกบถูรณรแกลคนเหลลานอัรนทภีที่จะเชพที่อฟอังพระองครโดยการหอันมารอับเชพที่อพระเยซถู

ครกสตร คทาวลา เชสืนึ่อฟอัง เปกนคทาทภีที่เทภียบเทลากอับความเชพที่อในพระครกสตร ใหข้เราจทาไวข้วาล “โดยความเชพที่อ
ออับราฮอัม...ไดข้เชพที่อฟอัง” (ฮภีบรถู 11:8)
กจ 5:33
เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ยวินอยต่างนฟีนั้ กล็รข้สซ กถึ บาดใจ ควิดกลันวต่าจะฆต่าพวกอลัครสาวก
เสฟีย ใหข้เราสอังเกตการตอบสนองของพวกผถูข้มภีอทานาจของยกว พวกเขา “รถูสข้ ถึกบาดใจ” วลภีทแภีที่ ปลวลา
รซข้สถึกบาดใจ (ดกิอาปรกิโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ตอัดทะลรุ’ หรพอ ‘ตอัดแบลงเปกนสองสลวน’ พระแสง
แหลงพระวกญญาณในลกรนของเปโตรไดข้ทที่กมแทงทะลรุผาล นใจทภีแที่ ขกงกระดข้างของพวกเขา โดยแทง
ทะลรุกระทอังที่ จกตและวกญญาณของพวกเขา ดถู ฮภีบรถู 4:12 ใหข้เราสอังเกตปฏกกกรยก าของพวกเขาตลอไป
พวกเขา “คกดกอันวลาจะฆลาพวกออัครสาวกเสภีย” เมพที่อขลาวประเสรกฐถถูกนทาเสนอพรข้อมกอับฤทธกธเดชของ
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ ปกตกแลข้วกกจะมภีปฏกกกรยก าหนถึงที่ ในสองอยลางเกกดขถึรน (1) บรรดาคนทภีที่ไดข้ฟงอั เกกด
อาการฟข้องใจเชลนในกกจการ 2:37 และยอมกลอับใจใหมล หรพอ (2) พวกเขาโกรธเชลนในทภีที่นร ภี ความ
แตกตลางอาจอยถูตล รงทภีที่สภาพฝลายวกญญาณของจกตใจผถูฟข้ อัง เมพอที่ คนฟอังมภีใจเปกดรอับ การฟข้องใจกกจะเกกด
ขถึรน แตลเมพที่อผถูฟข้ อังมภีใจแขกงกระดข้าง ความโกรธกกกลอตอัวขถึรน
กจ 5:34-39 แตต่คนหนถึรื่งชสืรื่อกามาลวิเอลเปล็นพวกฟารวิสฟี และเปล็นธรรมาจารยค์ฝต่ายพระราช
บลัญญลัตวิ เปล็นทฟีรื่นบลั ถสือของประชาชน ไดข้ยนสื ขถึนั้นในสภาแลข้วสลังรื่ ใหข้พาพวกอลัครสาวกออกไปเสฟีย
ภายนอกครซต่หนถึรื่ง 35 ทต่านจถึงไดข้กลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านชนชาตวิอวิสราเอล ซถึงรื่ ทต่านหวลังจะททาแกต่คน
เหลต่านฟีนั้ จงระวลังตลัวใหข้ดฟี 36 เมสืรื่อคราวกต่อนมฟีคนหนถึรื่งชสืรื่อธสดาสอวดตลัววต่าเปล็นผซวข้ วิเศษ มฟีผชข้ซ ายตวิดตาม
ประมาณสฟีรื่รอข้ ยคน แตต่ธสดาสถซกฆต่าเสฟีย คนทลันั้งหลายซถึงรื่ ไดข้เชสืรื่อฟลังเขากล็กระจลัดกระจายสาบสซ ญไป
37 ภายหลลังผซข้นมฟีนั้ ฟีอกฟี คนหนถึรื่งชสืรื่อยซดาสเปล็นชาวกาลวิลฟี ไดข้ปรากฏขถึนั้นในคราวจดบลัญชฟีสทามะโนครลัว
และไดข้เกลฟีนั้ยกลต่อมผซคข้ นใหข้ตวิดตามตลัวไปเปล็นอลันมาก ผซข้นนลันั้ กล็พวินาศดข้วย และคนทลันั้งหลายทฟีรื่ไดข้เชสืรื่อ
ฟลังเขากล็กระจลัดกระจายไป 38 ในกรณฟีนฟีนั้ ขข้าพเจข้าจถึงวต่าแกต่ทต่านทลันั้งหลายวต่า จงปลต่อยคนเหลต่านฟีนั้ไป
ตามเรสืรื่อง อยต่าททาอะไรแกต่เขาเลย เพราะวต่าถข้าความควิดหรสือกวิจการนฟีมนั้ าจากมนสษยค์กล็จะลข้มละลายไป
เอง 39 แตต่ถข้ามาจากพระเจข้า ทต่านทลันั้งหลายจะททาลายเสฟียกล็ไมต่ไดข้ เกลสือกวต่าทต่านกลลับจะเปล็นผซข้สรข้ซ บ
กลับพระเจข้า"
ขณะทภีที่ความโกรธพลรุงล ขถึรนภายในสภาซานเฮดรกน ผถูข้มปภี อัญญาทลานหนถึงที่ นามวลา กามาลกเอล
ไดข้ลรุกขถึรนและแนะนทาใหข้พวกเขาใชข้ความระมอัดระวอัง กามาลกเอลเปกนหลานชายของฮกลเลล ผถูข้เปกน
รอับบภีผถูข้ยงกที่ ใหญล เขาเปกนอาจารยรของเปาโล (กกจการ 22:3) และตลอมาไดข้กลายเปกนประธานของสภา
ซานเฮดรกน เขาเปกนรอับบภีหนถึงที่ ในเจกดคนทภีที่มภีชอพที่ วลา รอับบาน หรพอ รอับบภีผถูข้ยกงที่ ใหญล บางคนคาดการณรวาล

กามาลกเอลเปกนหนถึงที่ ในผถูข้เชภีที่ยวชาญดข้านบอัญญอัตก (ตรงตอัวคพอ ‘อาจารยรฝลายบอัญญอัตก’) ผถูข้ฟงอั พระเยซถูวยอั
เยาวรตรอัส (ลถูกา 2:47)
กามาลกเอลแนะนทาสภาซานเฮดรกนใหข้ถอนตอัวเสภียจากการฆลาพวกเขา (ซถึที่งพวกเขาไมลมภี
อทานาจตามกฎหมายทภีจที่ ะททาไดข้ไมลวาล จะโดยกฎหมายของพวกเขาเองหรพอโดยพวกโรมกกตาม) เขา
เตพอนความจทาพวกเขาวลายกวหลายคนทภีผที่ าล นมาไมลนานไดข้พยายามสรข้างกระแสซถึที่งสรุดทข้ายแลข้วกกลข้ม
เหลว เขาแนะนทาอยลางมภีปอัญญา (และอาจโดยการทรงนทาของพระเจข้าดข้วย) “วลาถข้าความคกดหรพอ
กกจการนภีรมาจากมนรุษยรกจก ะลข้มละลายไปเอง แตลถข้ามาจากพระเจข้า ทลานทอัรงหลายจะททาลายเสภียกกไมล
ไดข้ เกลพอกวลาทลานกลอับจะเปกนผถูข้สถูข้รบกอับพระเจข้า”
สกที่งทภีที่อาจกทาลอังททางานอยถูใล นตอนนอัรนกกคพอการชกงดภีชกงเดลนทางการเมพองระหวลางคณะของ
พวกสะดถูสภีและพวกฟารกสภภี ายในสภาซานเฮดรกนนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกสะดถูสภีมคภี ณะทภีที่ใหญลกวลาใน
ตอนนอัรน พวกเขาตลอตข้านการเทศนาเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรไมลเพภียงเพราะวลาพวก
เขาเกลภียดชอังพระครกสตรเทลานอัรน แตลเพราะพวกเขาไมลเชพที่อเรพที่องการเปกนขถึรนจากตายดข้วยไมลวาล จะใน
แบบใดกกตาม อยลางไรกกตาม พวกฟารกสภี ซถึงที่ ถถึงแมข้วาล ไมลยกนดภีเชพที่อเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรของพระ
ครกสตร แตลกเก ชพที่อเรพอที่ งการเปกนขถึรนจากตายในฐานะเปกนหลอักการหนถึงที่ มอันเปกนหนถึที่งใจคทาสอนหลอัก
ของพวกเขา กามาลกเอลอาจใชข้คทาพยานของเปโตรเรพอที่ งการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรเปกน
เครพอที่ งมพอเพพที่อใหข้ไดข้มาซถึที่งชอัยชนะทางการเมพองภายในสภาซานเฮดรกนกกไดข้
กจ 5:40
เขาทลันั้งหลายจถึงยอมเหล็นดข้วยกลับกามาลวิเอล และเมสืรื่อไดข้เรฟียกพวกอลัครสาวก
เขข้ามาแลข้ว จถึงเฆฟียรื่ นและกทาชลับไมต่ใหข้ออกพระนามของพระเยซซ แลข้วกล็ปลต่อยไป ไมลวาล จะในกรณภีใด
สมาชกกสล วนใหญลของสภาซานเฮดรกนกกเหกนดข้วยกอับเขา พวกเขาจถึงสอังที่ เฆภีที่ยนออัครสาวกแตลละคน
และยอังสอังที่ มกใหข้พวกเขากลลาวในพระนามพระเยซถูอภีก จากนอัรนพวกเขากกปลลอยพวกออัครสาวกไป
กจ 5:41-42 พวกอลัครสาวกจถึงออกไปใหข้พข้นหนข้าสภาดข้วยความยวินดฟีทฟีรื่เหล็นวต่า ตนสมจะ
ไดข้รลับการหลซต่เกฟียรตวิเพราะพระนามของพระองคค์นลันั้น 42 ทฟีรื่ในพระววิหารและตามบข้านเรสือน เขาไดข้
สลัรื่งสอนและประกาศขต่าวประเสรวิฐของพระเยซซครวิสตค์ ทสกๆวลันมวิไดข้ขาด
ใหข้เราสอังเกตวลาพวกออัครสาวกมภีปฏกกกรกยาตอบสนองอยลางไร (1) พวกเขาชพที่นชมยกนดภีทภีที่
“ตนสมจะไดข้รอับการหลถูลเกภียรตกเพราะพระนามของพระองครนร อัน” คทาทภีที่แปลวลา ไดข้รลับการหลซต่เกฟียรตวิ
(อาตกิมาดโซ) มภีความหมายอภีกประการวลา ‘โดนดถูถถูก’, ‘ถถูกททาใหข้เสภียเกภียรตก’ หรพอ ‘ถถูกปฏกบอัตกดข้วย

การเหยภียดหยาม’ พวกเขาอาจนถึกไดข้ถถึงคทาตรอัสของพระเยซถูในมอัทธกว 5:10-12 ทภีพที่ ระเยซถูตรอัสวลา
“บรุคคลผถูข้ใดตข้องถถูกขลมเหงเพราะเหตรุความชอบธรรม ผถูข้นร อันเปกนสรุข เพราะวลาอาณาจอักรแหลงสวรรคร
เปกนของเขา เมพที่อเขาจะตกเตภียนขลมเหงและนกนทาวลารข้ายทลานทอัรงหลายเปกนความเทกจเพราะเรา ทลานกก
เปกนสรุข จงชพที่นชมยกนดภีอยลางเหลพอลข้น เพราะวลาบทาเหนกจของทลานมภีบรกบถูรณรในสวรรคร เพราะเขาไดข้
ขลมเหงศาสดาพยากรณรทรอังหลายทภีที่อยถูกล ลอนทลานเหมพอนกอัน”
ขข้อเทกจจรกงกกคพอ เมพที่อประชากรของพระเจข้าเผชกญกอับการขลมเหงเพราะเหตรุความชอบธรรม
พวกเขากกมคภี วามชพนที่ ชมยกนดภีฝลายวกญญาณ พวกเขาไดข้ททาสกที่งทภีที่ถถูกตข้องตลอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า
พวกเขากกรดถูข้ ภี และกองกทาลอังแหลงนรกกกไมลอาจหยรุดยอัรงพวกเขาไดข้ พวกเขาจถึงชพที่นชมยกนดภีในการ
เผชกญกอับการตลอตข้านแบบเดภียวกอับทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าของพวกเขาไดข้เผชกญ และทภีที่หลายคนกลอน
หนข้าพวกเขาตลอดทรุกยรุคสมอัยไดข้เผชกญดข้วย ตลอมาเปาโลและบารนาบอัสกกททาแบบเดภียวกอันเมพที่อพวก
เขาเผชกญกอับการขลมเหงอยลางรรุนแรงในกกจการ 13:50-52
(2) พวกเขาเรกที่มเปกนพยานและประกาศพระครกสตรทอันทภี แมข้จะถถูกสอังที่ หข้ามโดยสภาซานเฮ
ดรกนกกตาม พวกเขาททาแบบนภีรทรุกวอันในพระวกหารใตข้จมถูกของพวกผถูข้มอภี ทานาจของยกวเลย และพวก
เขาททาแบบนภีรในบข้านเรพอนทรุกหลอังดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (เอวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัว
วลา ‘ประกาศขลาวประเสรกฐ’ บางคนสงสอัยวลาการสอนและการประกาศในบข้านเรพอนทรุกหลอังนอัรน
หมายถถึงการจอัดประชรุมและเรภียนพระคอัมภภีรรรลวมกอับผถูข้เชพที่อทอัรงหลายซถึที่งเปกนสล วนหนถึงที่ ของครกสตจอักร
อยถูแล ลข้วหรพอไมล อยลางไรกกตาม คทาวลา เอวอังเกะลกิดโซ กกสพที่อชอัดเจนถถึงการประกาศขลาวประเสรกฐแกลผถูข้
หลงหาย นอกจากนภีร หอัวขข้อของการประกาศขลาวประเสรกฐของพวกเขากกคพอ “พระเยซถูครกสตร” ดอัง
นอัรน ดถูเหมพอนจะชอัดเจนวลาครกสตจอักรยรุคตข้นมภีการออกไปนทาวกญญาณตามบข้าน
วกธภีการของพวกเขามภีทรอังการสอังที่ สอนและการประกาศ ทอัรงสองอยลางยอังเปกนการรอับใชข้อยลาง
หนถึที่งของครกสตจอักรอยถูจล นถถึงทรุกวอันนภีร การสอังที่ สอนเปกนการรอับใชข้หนถึงที่ ทภีที่มรุลงตรงทภีคที่ วามคกด ขณะทภีที่
การประกาศเปกนการรอับใชข้หนถึงที่ ซถึที่งมภีเปข้าหมายหลอักทภีที่จกตใจ ครกสตจอักรยรุคตข้นททาทอัร งสองอยลาง มอันยอัง
เปกนแบบอยลางและเปกนตข้นแบบสทาหรอับครกสตจอักรจวบจนทรุกวอันนภีร
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 6: เหตคุการณรสองเหตคุการณรถสกบรรยายในบทสอันื้นๆบทนภีนื้ (1)
เหตคุการณรตล่างๆทภีนึ่นสาไปสสล่การแตล่งตอังนื้ ผสท้ชวล่ ยพวกแรกในขท้อ 1-7 และ (2) การรอับใชท้ของสเทเฟน
และปฏกิกกิรกิยาจากพวกผสท้มอภี สานาจแหล่งอกิสราเอลในขท้อ 8-15
กจ 6:1
ในคราวนลันั้น เมสืรื่อศวิษยค์กทาลลังทวฟีมากขถึนนั้ พวกกรฟีกบต่นตวิเตฟียนพวกฮฟีบรซเพราะ
ในการแจกทานทสกๆวลันนลันนั้ เขาเวข้นไมต่ไดข้แจกใหข้พวกแมต่มต่ายชาวกรฟีก ครกสตจอักรยรุคตข้นเตกบโตขถึรน
เรพที่อยๆและความยรุงล ยากกกมาพรข้อมกอับการเตกบโต มอันเปกนธรรมเนภียมของพระวกหารของพวกยกวทภีที่
จะชลวยเหลพอพวกแมลมลายทภีที่ขอัดสน เมพที่อครกสตจอักรเรกที่มกลายเปกนทภีที่เกลภียดชอังในสายตาพวกผถูข้มอภี ทานาจ
แหลงอกสราเอล เหกนไดข้ชอัดวลาวกธภีปฏกบอัตกนร ภีถถูกยกเลกกสทาหรอับพวกแมลมลายครกสเตภียน และครกสตจอักรกก
นทาวกธภีปฏกบอัตกนร ภีมาใชข้
มภียวก สองพวกอาศอัยอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกม พวกยกวซถึงที่ เปกนชาวแผลนดกนนอัรนโดยกทาเนกดถถูกเรภียก
วลา พวกฮภีบรส คนกลรุมล นภีรรวมถถึงพวกยกวทภีไที่ ดข้กลอับมาจากการกระจอัดกระจายไปในดกนแดนตะวอัน
ออกในกรรุงบาบกโลนและพพรนทภีที่ดงอั กลลาวดข้วย ในทางกลอับกอันพวกกรภีก หรพอยกวทภีที่นยก มกรภีกคพอพวกทภีที่
เดกนทางกลอับมาจากการกระจอัดกระจายไปในดกนแดนตะวอันตก ยกวเหลลานภีรพถูดภาษากรภีกและมภี
วอัฒนธรรมแบบ 'ตะวอันตก' ซถึที่งแตกตลางจากพภีที่นข้องชาว 'ตะวอันออก' ของพวกเขา นอันที่ คพอ พวกยกว
ฮภีบรถู
เหกนไดข้ชอัดวลา เมพที่อครกสตจอักรพยายามทภีที่จะชลวยเหลพอบรรดาแมลมลายทภีขที่ อัดสนในครกสตจอักร
พวกแมลมลายนกยมกรภีกกกถถูกละเลยโดยไมลไดข้ตร อังใจ นภีที่กลอใหข้เกกดการบล่นตกิเตภียนในหมถูลครกสเตภียนทภีที่นยก ม
กรภีก องครประกอบทภีที่กลอใหข้เกกดการแตกแยกกอันในครกสตจอักรเรกที่มมภีขร ถึนแลข้ว การละเลยถถูกมองวลา
เปกนเรพที่องใหญล ผถูข้คนเรกที่มซรุบซกบนกนทาเกภีที่ยวกอับการททาผกดและการเลพอกทภีที่รกอั มอักทภีที่ชอังของผถูข้นทาครกสต
จอักร พญามารคอยมองหาสถานการณรเชลนนอัรนเพพที่อทภีจที่ ะใชข้ประโยชนร โดยพบดกนอรุดมทภีที่จะหวลาน
เมลกดพอันธรุแร หลงความแตกแยกในหมถูลครกสเตภียนทภีที่ททาตามเนพรอหนอังและไมลรจถูข้ อักโต
กจ 6:2
ฝต่ายอลัครสาวกทลันั้งสวิบสองคนจถึงเรฟียกบรรดาศวิษยค์ใหข้มาหาเขาแลข้วกลต่าววต่า
"ซถึรื่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจข้ามลัวไปแจกอาหารกล็หาควรไมต่ ขอบครุณพระเจข้าทภีที่พวกออัคร
สาวกรอับมพอกอับสถานการณรทภีที่อาจบานปลายนภีรไดข้อยลางฉลาดและยรุตกธรรม พวกเขากลลาววลา ไมล
สมควรทภีพที่ วกเขาจะทกรงการรอับใชข้ในดข้านพระวจนะของพระเจข้าและใชข้เวลาของพวกเขาไปกอับการ
แจกอาหาร

กจ 6:3
เหตสฉะนลันนั้ พฟีรื่นอข้ งทลันั้งหลาย จงเลสือกเจล็ดคนในพวกทต่านทฟีรื่มฟีชสืรื่อเสฟียงดฟี
ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และสตวิปลัญญา เราจะตลันั้งเขาไวข้ดซแลการงานนฟีนั้ ดข้วยเหตรุนร พภี วก
ออัครสาวกจถึงแนะนทาครกสตจอักรวลาพวกเขาควรแตลงตอัรงคนอพนที่ ๆใหข้มาชลวยเหลพอ โดยเฉพาะในการ
รอับใชข้ดข้านทภีที่เปกนฝลายเนพรอหนอังมากกวลาฝลายวกญญาณ ถถึงแมข้วาล ชายเหลลานภีรไมลไดข้ถถูกเรภียกอยลางเจาะจง
วลา 'ผถูข้ชลวยศกษยาภกบาล' ตรงนภีร แตลทรงอั การรอับใชข้ของพวกเขาและถข้อยคทาทภีที่ใชข้บรรยายถถึงพวกเขากก
กลลาวอยลางชอัดเจนวลา คนเหลลานภีรเปกนผถูข้ชลวยศกษยาภกบาลพวกแรก
ในขข้อ 2 วลภีทภีที่วาล “แจกอาหาร” ใชข้คทาวลา ดกิอาคอเนะโอ ซถึที่งหมายถถึง การปรนนกบอัตก มอันเปกน
รากศอัพทรเดภียวกอับคทาวลา การแจกทาน ในขข้อ 1 (ดกิอาคอเนภีย) และ ผซชข้ ต่วย (ดกิอาคอนอส) ในฟภีลกปปภี
1:1 และ 1 ทกโมธภี 3:8-13 ผถูข้ชลวยศกษยาภกบาลในพระคอัมภภีรรใหมลไดข้ถถูกแตลงตอัรงโดยครกสตจอักรเพพที่อชลวย
เหลพอผถูข้นทาฝลายวกญญาณ พวกผถูข้ชลวยหาใชล 'คณะกรรมการ' ของครกสตจอักรไมล (ออันทภีที่จรกงแลข้ว คทาวลา
คณะกรรมการ ในความหมายทภีที่เปกนคณะกรรมการกทากอับดถูแลไมลปรากฏในพระคอัมภภีรรเลย)
นอกจากนภีร พวกผถูข้ชลวยกกแตกตลางจากพวกผถูข้ปกครอง ในทกตอัส 1:5-7 พวกผถูข้ปกครองและ
พวกผถูข้ดถูแลถถูกมองวลาเทภียบเทลากอันและเปกนคนๆเดภียวกอัน ฟภีลกปปภี 1:1 ยอังกลลาวเพกที่มเตกมชอัดเจนดข้วยวลา
ผถูข้ชลวยและผถูข้ดถูแลไมลใชลคนเดภียวกอัน ผถูข้ชลวยไมลใชลผถูข้ปกครอง ตามพระคอัมภภีรแร ลข้ว พวกผถูข้ชลวยไมล่เคย
เปกนคณะกรรมการทภีที่มภีสกทธกอทานาจหรพออทานาจเหนพอศกษยาภกบาลหรพอผถูข้ดถูแลเลย แตลการรอับใชข้ของ
พวกเขากกคพอ คอยชลวยเหลพอศกษยาภกบาลหรพอผถูข้ดถูแล
แมข้วาล 1 ทกโมธภี 3 กลลาวเกภีที่ยวกอับครุณสมบอัตกตลางๆเพกที่มเตกมสทาหรอับตทาแหนลงผถูข้ชลวย แตลใหข้เรา
สอังเกตขข้อกทาหนดตลางๆทภีที่ถถูกใหข้ไวข้ตรงนภีร ผถูข้ชลวยตข้องเปกนคนทภีที่ (1) มฟีชสืรื่อเสฟียงดฟี ความหมายของคทาทภีที่
แปลเชลนนอัรน (มารทสเระโอ) กกคพอ 'ผถูข้ทภีที่มภีประจอักษรพยานแลข้ว' เขาไดข้ถถูกจอับตาดถูโดยผถูข้อนพที่ แลข้ววลาเปกน
คนมภีชพที่อเสภียงดภี เขาไมลมภีขข้อกลลาวหาหรพอขข้อบกพรล องในดข้านอรุปนกสยอั ทภีที่คนอพนที่ พบเหกนและนทามาใชข้
ปรอักปรทาเขาไดข้ ครุณสมบอัตกประการแรก ณ จรุดนภีรคพอ ความซพที่อสอัตยรสรุจรกตในดข้านอรุปนกสอัย ครุณสมบอัตก
ประการทภีที่สองคพอ เขาตข้อง (2) “ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ” นภีที่เปกนครุณสมบอัตกฝลายวกญญาณ
อยลางหนถึงที่ เขาตข้องเปกนคนทภีที่อยถูฝล ลายวกญญาณ ครุณสมบอัตกประการทภีที่สามกกคพอ เขาตข้อง (3) “ประกอบ
ดข้วยสตกปอัญญา” เขาตข้องเปกนคนมภีปอัญญา เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีรตข้องถถูกแตลงตอัรงโดยครกสตจอักรเพพที่อ
ดถูแลการงานนภีร คทาทภีแที่ ปลเชลนนอัรน (คเระเอภีย) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ความจทาเปกน', 'หนข้าทภีที่' หรพอ
'ความตข้องการ' มอันไมลจทาเปกนตข้องสพที่อวลาพวกผถูข้ชลวยจะตข้องดถูแล 'ธรุรกกจ' ของครกสตจอักร หากแตลพวก
เขาไดข้ถถูกแตลงตอัรงเพพอที่ จอัดการกอับความตข้องการหรพอปอัญหาทภีที่จทาเปกนตลางๆ หนข้าทภีขที่ องพวกเขากกคพอ

การชลวยแบลงเบาภาระของบรรดาผถูข้นทาฝลายวกญญาณเพพที่อชลวยใหข้คนเหลลานอัรนมภีใจจดจลอตลอแงลมรุมฝลาย
วกญญาณของการรอับใชข้ตลอไปไดข้
จทานวนเจป็ดไมลไดข้ดถูเหมพอนวลาจะสพที่อความหมายสทาคอัญอะไร เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาคกดวลา
จทานวนเทลานภีรนลาจะเพภียงพอทภีที่จะรองรอับความจทาเปกนในขณะนอัรนไดข้ นอกจากนภีร พวกออัครสาวกยอัง
สอังที่ ใหข้ทร อังครกสตจอักรมภีสลวนรล วมในการ 'เสนอชพที่อ' ผถูข้ชลวยเหลลานภีรดข้วย ถถึงแมข้วาล คทาๆนอัรนไมลมภีอยถูใล นขข้อนภีร
แตลมนอั กกถถูกสพที่อกลายๆ
กจ 6:4
ฝต่ายพวกเราจะขะมลักเขมข้นอธวิษฐานและสลัรื่งสอนพระวจนะเสมอไป" จรุด
สนใจหลอักของบรรดาผถูข้นทาฝลายวกญญาณของครกสตจอักรควรจะเปกนการ “อธกษฐานและสอังที่ สอนพระ
วจนะเสมอไป” เราหวอังวลาพวกผถูข้ชลวยจะสามารถแบลงเบางานของครกสตจอักรในดข้าน 'เนพรอหนอัง'
และ 'วอัตถรุ' ไดข้บข้าง เพพที่อใหข้พวกผถูข้นทาฝลายวกญญาณไดข้มภีใจจดจลออยลางมภีประสกทธกภาพมากขถึรนอยถูกล บอั
สกที่งทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงเรภียกใหข้พวกเขากระททา
กจ 6:5
คนทลันั้งหลายเหล็นชอบกลับคทานฟีนั้ จถึงเลสือกสเทเฟน ผซปข้ ระกอบดข้วยความเชสือรื่
และพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ กลับฟฟีลวิป โปรโครลัส นวิคาโนรค์ ทวิโมน ปารเมนลัส และนวิโคเลาสค์ชาวเมสือ
งอลันทวิโอก ซถึรื่งเปล็นผซข้เขข้าจารฟีตฝต่ายศาสนายวิว วกกฤตกทภีที่อาจเกกดขถึรนไดข้จถึงคลภีคที่ ลายลง ทภีที่ประชรุมกกเหป็น
ชอบ และพวกเขา “เลพอก” ชายเจกดคน คทาทภีที่แปลวลา เลสือก (เอป็คเละกอไม) มภีความเกภีที่ยวขข้องโดยตรง
กอับคทาวลา เอป็คเลป็คทอส ซถึที่งเปกนทภีมที่ าของคทาภาษาออังกฤษ 'elect' หรพอ 'election' ดถูเหมพอนไมลมภีการวกงที่
เตข้นขอคะแนนเสภียงในหมถูลผถูข้สมอัครเหมพอนกอับทภีพที่ บเหกนเปกนปกตกในการเมพองแบบอเมรกกนอั แทนทภีที่
จะเปกนเชลนนอัรน เจกดคนทภีที่มภีคณ
รุ สมบอัตกไดข้ตามขข้อกทาหนดกลอับไดข้รอับการรอับรองจากครกสตจอักร
จากเจกดคนทภีที่ถถูกเลพอกนภีร แตลละคนมภีชพที่อกรภีกซถึที่งบลงบอกวลาพวกเขาทรุกคนเปกนยกวนกยมกรภีก
เหกนไดข้ชอัดวลาจะไมลมภีขอข้ กอังขาเลยถถึงความยรุตกธรรมของพวกเขาทภีที่แสดงตลอพวกแมลมลายนกยมกรภีก มภี
การแสดงออกถถึงสตกปอัญญาและครกสตจอักรแทนทภีที่จะแตกแยกกลอับเขข้มแขกงขถึรน ไมลมภีการกลลาวถถึง
คนเหลลานภีรอภีกนอกจากทภีที่วาล สเทเฟนเปภีที่ยมดข้วยความเชพที่อและพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และทภีที่วาล นกโคเลา
สรเปกนผถูข้เขข้าจารภีตฝลายศาสนายกวจากออันทกโอก (ผถูข้เขข้าจารภีตคพอ คนทภีที่กลอนหนข้านภีรไดข้เปลภียที่ นมานอับถพอ
ศาสนายกวและไมลไดข้เปกนยกวโดยกทาเนกด)
กจ 6:6
คนทลันั้งเจล็ดนฟีนั้เขาใหข้มาอยซตต่ ต่อหนข้าพวกอลัครสาวก และเมสืรื่อพวกอลัครสาวกไดข้
อธวิษฐานแลข้ว จถึงไดข้วางมสือบนเขา ผถูข้สมอัครเปกนผถูข้ชลวยเหลลานภีรถถูกนทาตอัวไปอยถูตล ลอหนข้าเหลลาผถูข้นทาฝลาย

วกญญาณของครกสตจอักรซถึที่งอธกษฐานใหข้พวกเขาและไดข้ททาพกธภีวางมพอบนพวกเขา มอันเปกนสอัญลอักษณร
ทภีที่แสดงถถึงการทภีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้พวกเขามภีความสามารถทภีที่จทาเปกนสทาหรอับการททาหนข้าทภีที่
ของพวกเขาใหข้สทาเรกจ
กจ 6:7
การประกาศพระวจนะของพระเจข้าไดข้เจรวิญขถึนนั้ และจทาพวกศวิษยค์กล็ทวฟีขนถึนั้
เปล็นอลันมากในกรสงเยรซ ซาเลล็ม และพวกปสโรหวิตเปล็นอลันมากกล็ไดข้เชสืรื่อฟลังในความเชสืรื่อนลันนั้ เพราะวลา
(1) ความขอัดแยข้งทภีที่อาจเกกดขถึรนไดข้ในครกสตจอักรไดข้ถถูกคลภีคที่ ลายแลข้วและ (2) พวกออัครสาวกมภีเวลาทภีที่
จะมรุลงเนข้นไปทภีที่การรอับใชข้ไดข้อยลางมภีประสกทธกภาพมากขถึรน “การประกาศพระวจนะของพระเจข้าไดข้
เจรกญขถึรน และจทาพวกศกษยรกทก วภีขร ถึนเปกนออันมากในกรรุงเยรถูซาเลกม” นอกจากนภีร “พวกปรุโรหกตเปกนออัน
มากกกไดข้เชพที่อฟอังในความเชพที่อนอัรน” ฤทธกธเดชแหลงขลาวประเสรกฐเรกที่มแผลขยายออกไมลเพภียงไปถถึง
ประชาชนธรรมดาเทลานอัรน แตลถถึงพวกปรุโรหกตของยกวดข้วย ใหข้เราสอังเกตวลาการรอับเชพที่อพระครกสตรถถูก
เรภียกวลาเปกนการ “เชพที่อฟอังในความเชพที่อนอัรน” พวกเขาเชพที่อฟอังคทาบอัญชาตามพระคอัมภภีรทร ภีที่ใหข้กลอับใจใหมล
และรอับเชพที่อพระครกสตร ในการททาเชลนนอัรน พวกเขากกไดข้วางใจพระครกสตรแลข้ว แนลนอนทภีที่นภีที่ททาใหข้ออัน
นาสและคายาฟาสผถูข้เปกนมหาปรุโรหกตไมลพอใจอยลางมาก แถมททาใหข้พวกสะดถูสภีซถึที่งสล วนใหญลแลข้ว
เปกนพวกปรุโรหกตไมลพอใจดข้วย
กจ 6:8
ฝต่ายสเทเฟนประกอบดข้วยความเชสืรื่อและฤทธวิธิ์เดช จถึงกระททาการมหลัศจรรยค์
และการอลัศจรรยค์ใหญต่ทต่ามกลางประชาชน เพราะวลาสเทเฟนประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
(ขข้อ 5) เขาจถึงเตกมลข้นดข้วยความเชพที่อและฤทธกธเดช การประกอบดข้วยพระวกญญาณมอักสทาแดงตอัวมอัน
เองในรถูปฤทธกธเดชฝลายวกญญาณเพพอที่ ทภีที่จะเปกนพยานหรพอเทศนา สเทเฟนไดข้สทาแดงฤทธกธเดชฝลาย
วกญญาณนอัรนดอังทภีที่จะเหกนในเหตรุการณรตลอไปนภีร เขายอังททาการมหอัศจรรยรและการออัศจรรยรตลางๆ
ทลามกลางประชาชนดข้วย อภีกครอัรงทภีที่นภีที่เปกนการสทาแดงตลางๆของของประทานชอัวที่ คราวของพระ
วกญญาณทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีพที่ ระคอัมภภีรรใหมลยอังไมลเสรกจสมบถูรณร
กจ 6:9
แตต่มฟีบางคนมาจากธรรมศาลาทฟีรื่เรฟียกวต่า ธรรมศาลาของพวกลวิเบระตวิน มฟี
ทลันั้งชาวไซรฟีน ชาวอเลล็กซานเดอรค์ กลับบางคนจากซวิลฟีเซฟียและเอเชฟีย ไดข้ล สกขถึนนั้ พากลันมาไลต่เลฟียงกลับส
เทเฟน นอกจากพระวกหารในกรรุงเยรถูซาเลกมแลข้ว ยอังมภีธรรมศาลาอภีกหลายแหลงดข้วย ธรรมศาลา
เหลลานภีรไดข้เรกที่มตข้นขถึรนในสมอัยทภีพที่ วกยกวกระจอัดกระจายไปทอัวที่ โลก เมพอที่ เวลาผลานไปพวกยกวกกกลอับไป
ยอังดกนแดนอกสราเอล พวกเขากกตร งอั ธรรมศาลาขถึรนใหมลตามแบบชนชาตกตลางๆทภีพที่ วกเขาไปอาศอัยอยถูล
(นภีที่กเก ทภียบไดข้กบอั ครกสตจอักรตลางๆในสหรอัฐอเมรกกาทภีที่ถถูกตอัรงขถึรนตามแบบชนชาตกตลางๆทภียที่ ข้ายถกที่นฐาน

เขข้ามาอยถูใล นอเมรกกา) เหกนไดข้ชดอั วลา สเทเฟนไดข้เทภียที่ วไปเทศนาในธรรมศาลาตลางๆของพวกนกยม
กรภีก สกที่งทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้กคก พอวลา เขตแดนซถึงที่ เปกนบข้านเกกดของเซาโลแหลงเมพองทารรซอัสกกถถูก
รวมอยถูดล วข้ ย เทลาทภีที่เปกนไปไดข้ เซาโลนลาจะนอังที่ อยถูใล นธรรมศาลาเชลนนอัรนดข้วยและไดข้ยนก สเทเฟนเทศนา
และเปกนพยานถถึงพระเยซถูครกสตร ใหข้เราสอังเกตวลาคนเหลลานอัรนในธรรมศาลาพากอันโตข้เถภียงกอับส
เทเฟน เราอาจสอันนกษฐานไดข้วาล เซาโลแหลงเมพองทารรซอัส ผถูข้เปกนศกษยรของกามาลกเอล ไดข้โตข้วาทะกอับ
สเทเฟนในธรรมศาลาดอังกลลาวดข้วย ดอังทภีที่เราจะเหกนในขข้อ 10 เขาไมลอาจหอักลข้างสกที่งทภีที่สเทเฟน
เทศนาไดข้เลย
กจ 6:10
คนเหลต่านลันั้นสซสข้ ตวิปลัญญาและนทนั้าใจของทต่านเมสืรื่อทต่านกลต่าวแกต่เขาไมต่ไดข้
กระนอัรนพวกยกวเหลลานภีรกก “สถูข้สตกปอัญญาและนทราใจของทลานเมพอที่ ทลานกลลาวแกลเขาไมลไดข้” นภีที่เปกนอภีกครอัรง
ทภีที่เมพที่อสเทเฟนประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พระเจข้ากกทรงประทานสตกปอัญญาและฤทธกธเดช
เหนพอธรรมชาตกใหข้แกลเขาเพพที่อททาใหข้พวกปฏกปอักษรของเขาไดข้อาย พวกเขาไมลอาจเอาชนะในการ
โตข้วาทภีนร ภีไดข้ คทาพยานทภีที่ประกอบดข้วยพระวกญญาณของสเทเฟนมภีชยอั ตลอพวกเขา นภีที่เปกนแบบอยลางทภีที่
ชอัดเจนของผลกระทบของคทาพยานทภีที่ประกอบดข้วยพระวกญญาณ
กจ 6:11-14 เขาจถึงลอบปลสกพยานเทล็จวต่า "เราไดข้ยนวิ คนนฟีพนั้ ซดหมวิรื่นประมาทตต่อโมเสส
และตต่อพระเจข้า" 12 เขายสยงคนทลันั้งปวงและพวกผซใข้ หญต่กลับพวกธรรมาจารยค์ แลข้วเขข้ามาจลับสเทเฟน
และนทาไปยลังสภา 13 ใหข้พยานเทล็จมากลต่าววต่า "คนนฟีนั้พซดหมวิรื่นประมาทสถานบรวิสสทธวิธิ์นแฟีนั้ ละพระ
ราชบลัญญลัตวิไมต่หยสดเลย 14 เพราะเราไดข้ยวินเขาวต่า พระเยซซชาวนาซาเรล็ธนฟีจนั้ ะททาลายสถานทฟีรื่นฟีนั้ และ
จะเปลฟีรื่ยนธรรมเนฟียมซถึงรื่ โมเสสใหข้ไวข้แกต่เรา"
คนเหลลานอัรนทภีพที่ าล ยแพข้ในการโตข้วาทภีกบอั สเทเฟนจถึงใชข้วกธภีใสล รข้ายเขาวลากลลาวคทาพถูดหมกที่น
ประมาท (ซถึที่งเปกนการกระททาผกดทภีที่มภีโทษประหารชภีวตก ในอกสราเอล) พวกเขาเรกที่มตอัรงศาลเตภีรยทภีมที่ ภี
ลอักษณะคลข้ายกอับแบบทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงเจอ พยานเทกจไดข้นทาขข้อกลลาวหาเทภียมเทกจมา
ปรอักปรทาพระองคร
กจ 6:15
กระนอัรน เมพอที่ สภาซานเฮดรกนทภีที่มารวมตอัวกอันเตรภียมตอัวทภีจที่ ะไตลสวนเขา พวก
สมาชวิกสภาตต่างเพต่งดซสเทเฟน เหล็นหนข้าของทต่านเหมสือนหนข้าทซตสวรรคค์ เราไมลทราบชอัดเจนวลานภีที่
หมายถถึงอะไร อาจเปกนไดข้วาล ภายใตข้ฤทธกธเดชของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พวกเขาไมลอาจละสายตา
ไปจากเขาไดข้ ราวกอับวลาเขาเปกนทถูตสวรรคร หรพอมอันอาจสพที่อวลาพระเจข้าทรงททาใหข้ใบหนข้าของเขา

ทอแสงเหมพอนกอับทภีที่พระองครทรงททากอับโมเสสตอนทภีที่เขาลงมาจากภถูเขาซภีนาย ไมลวาล จะในกรณภีใด
พวกศอัตรถูของสเทเฟนกกเหมพอนตข้องมนตรสะกดขณะทภีที่เขายพนอยถูทล ลามกลางพวกเขา
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 7: บทนภีนื้นสาเสนอคสาปราศรอัยของสเทเฟนทภีนึ่กลล่าวแกล่สภาซานเฮดรกิน
สล่วนใหญล่แลท้วมอันกป็เปป็นการเลล่าประวอัตกิศาสตรรของชนชาตกิอกิสราเอลตอันื้งแตล่สมอัยออับราฮอัมมาจนถนง
ซาโลมอน จากนอันนื้ สเทเฟนกป็เปรภียบวล่าชนชาตกิอกิสราเอลในสมอัยของเขากป็เปป็นเหมสือนกอับพวก
บรรพบคุรคุษทภีนึ่ขมล่ เหงบรรดาศาสดาพยากรณร หลอังจากนอันื้นสภาซานเฮดรกินกป็มภีปฏกิกกิรกิยาโตท้ตอบอยล่าง
รคุนแรงและเอาหกินขวท้างเขาตาย เราจะดสเฉพาะตอนสสาคอัญๆและองครประกอบทภีนึ่ควรหมายเหตคุไวท้
ในคสาเทศนาของเขา
กจ 7:1
มหาปสโรหวิตจถึงถามวต่า "เรสืรื่องนฟีจนั้ รวิงหรสือ" เราแทบจะไดข้ยกนนทราเสภียงเยข้ยหยอัน
ของคายาฟาส มหาปรุโรหกตผถูข้นร ภีไดข้ขอใหข้สเทเฟนตอบขข้อกลลาวหาสองประการทภีที่เขาถถูกปรอักปรทา
นอันที่ คพอ (1) การพถูดจาใหข้รข้ายตลอพระวกหาร และ (2) การเปลภียที่ นแปลงธรรมเนภียมตลางๆทภีที่โมเสสไดข้
ใหข้ไวข้ เขาไมลสามารถใหข้คทาตอบวลาตนมภีความผกดหรพอไมลมภีความผกดในขข้อกลลาวหาเหลลานภีรไดข้ มภี
ความจรกงอยถูบล ข้างในขข้อกลลาวหาทอัรงสองนภีร สกที่งทภีที่สเทเฟนกระททากกคพอ นทาเสนอเรพอที่ งราวใน
ประวอัตกศาสตรรของการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจโดยไมลพถึที่งพระวกหารในหลายยรุคสมอัยกลอนหนข้า
นอัรน สทาหรอับขข้อกลลาวหาทภีที่สอง เขาตอบวลาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจหลายประการกอับพวก
บรรพบรุรรุษกลอนสมอัยโมเสสและโมเสสไดข้พยากรณรลลวงหนข้าถถึงการเสดกจมาของพระเมสสกยาหร ซถึที่ง
กกคพอพระเยซถู
กจ 7:2-8
ฝต่ายสเทเฟนจถึงตอบวต่า "ทต่านทลันั้งหลาย พฟีรื่นข้องและบรรดาทต่านผซข้อาวสโส ขอ
ฟลังเถวิด พระเจข้าแหต่งสงต่าราศฟีไดข้ปรากฏแกต่อบลั ราฮลัมบวิดาของเรา เมสืรื่อทต่านยลังอยซใต่ นประเทศเมโสโป
เตเมฟียกต่อนทฟีรื่ไปอาศลัยอยซใต่ นเมสืองฮาราน 3 และไดข้ตรลัสกลับทต่านวต่า `เจข้าจงออกไปจากประเทศของ
เจข้า จากญาตวิพฟีรื่นข้องของเจข้า ไปยลังแผต่นดวินทฟีรื่เราจะชฟีนั้ใหข้เจข้าเหล็น' 4 อลับราฮลัมจถึงออกจากแผต่นดวินของ
ชาวเคลเดฟียไปอาศลัยอยซต่ทฟีรื่เมสืองฮาราน หลลังจากทฟีรื่บวิดาของทต่านสวินั้นชฟีพแลข้ว พระองคค์ทรงใหข้ทต่านอ
อกจากทฟีรื่นนลัรื่ มาอยซใต่ นแผต่นดวินนฟีนั้ทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายอาศลัยอยซต่ท สกวลันนฟีนั้ 5 แตต่พระองคค์ไมต่ทรงโปรดใหข้อลับ
ราฮลัมมฟีมรดกในแผต่นดวินนฟีนั้แมข้เทต่าฝต่าเทข้ากล็ไมต่ไดข้ และขณะเมสืรื่อทต่านยลังไมต่มฟีบสตร พระองคค์ทรงสลัญญา
ไวข้วต่าจะใหข้แผต่นดวินนฟีนั้เปล็นกรรมสวิทธวิธิ์ของทต่าน และเชสือนั้ สายของทต่านทฟีรื่มาภายหลลังทต่าน 6 พระเจข้า

ตรลัสดลังนฟีนั้วต่า เชสืนั้อสายของทต่านจะไปอาศลัยอยซใต่ นตต่างประเทศ และชาวประเทศนลันนั้ จะเอาเขาเปล็น
ทาส และจะขต่มเหงเขาเปล็นเวลาสฟีรื่รอข้ ยปฟี 7 พระเจข้าตรลัสวต่า `และเราจะพวิพากษาประเทศทฟีรื่เขาจะ
เปล็นทาสนลันั้น ภายหลลังเขาจะออกมาและปรนนวิบลัตวิเรา ณ สถานทฟีรื่นฟีนั้' 8 พระองคค์ไดข้ทรงตลันั้งพลันธ
สลัญญาพวิธฟีเขข้าสส หนลัตไวข้กลับอลับราฮลัม เหตสฉะนลันนั้ เมสืรื่ออลับราฮลัมใหข้กทาเนวิดบสตรชสืรื่ออวิสอลัค จถึงใหข้เขข้า
สส หนลัตในวลันทฟีรื่แปด อวิสอลัคใหข้กทาเนวิดบสตรชสือรื่ ยาโคบ และยาโคบใหข้กทาเนวิดบสตรสวิบสองคน ซถึรื่งเปล็น
บรรพบสรสษของเรา
สเทเฟนไดข้เลลาทบทวนวลาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจอยลางไรกอับออับราฮอัม ใหข้เราสอังเกตใน
ขข้อ 5 วลาพระเจข้าไดข้ทรงสอัญญาวลาจะทรงประทานแผลนดกนนอัรนแกลออับราฮอัมและลถูกหลานของเขา
พระสอัญญานอัรนยอังมภีอยถูจล วบจนทรุกวอันนภีร แมข้ประเทศอกสราเอลจะถถูกกดดอันใหข้ยอมเสภียสละบางสล วน
ของดกนแดนนอัรนแกลพวกศอัตรถูของพวกเขากกตาม ใหข้เราสอังเกตอภีกวลาพระเจข้าทรงสอังที่ ใหข้อกสราเอลมา
ปรนนกบอัตกพระองครในแผลนดกนนภีร (ขข้อ 7)
นลาสอังเกตในขข้อ 8 วลาพอันธสอัญญาทภีที่ถถูกพถูดถถึงนภีรเปกนพอันธสอัญญาทภีที่ทรงกระททากอับออับราฮอัม
ตามทภีที่โรม 4:11 ไดข้กลลาวไวข้ การเขข้าสรุหนอัตของออับราฮอัมเปกนหมายสสาคอัญหรพอสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึง
พอันธสอัญญานอัรน การเขข้าสรุหนอัตไมลไดข้นทาไปสถูลพอันธสอัญญานอัรน มอันแคลกลายเปกนสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึง
มอันหลอังจากขข้อเทกจจรกงนอัรนแลข้ว บางคนพยายามทภีที่จะททาใหข้การใหข้บอัพตกศมาเดกกทารกเปกนวกธภีปฏกบอัตก
ในพระคอัมภภีรรใหมลทเภีที่ ทภียบเทลากอับการเขข้าสรุหนอัตในพระคอัมภภีรรเดกม อยลางไรกกตาม เชลนเดภียวกอับทภีที่การ
เขข้าสรุหนอัตในพระคอัมภภีรรเดกมเปกนสอัญลอักษณรอยลางหนถึงที่ และตอัวมอันเองไมลไดข้ใหข้ฐานะออันใดตลอเบพรอง
พระพอักตรรพระเจข้าเลย บอัพตกศมากกเชลนเดภียวกอัน
กจ 7:9-16 ฝต่ายบรรพบสรสษเหลต่านลันนั้ ควิดอวิจฉาโยเซฟจถึงขายเขาไปยลังประเทศอฟียปวิ ตค์ แตต่
พระเจข้าทรงสถวิตกลับโยเซฟ 10 ทรงโปรดชต่วยโยเซฟใหข้พข้นจากความทสกขค์ลทาบากทลันั้งสวินนั้ และทรง
ใหข้ทต่านเปล็นทฟีรื่โปรดปรานและมฟีสตวิปลัญญาในสายพระเนตรของฟาโรหค์ กษลัตรวิยค์ของประเทศอฟียวิปตค์
ทต่านจถึงตลันั้งโยเซฟใหข้เปล็นผซปข้ กครองประเทศอฟียวิปตค์กบลั ทลันั้งพระราชสทานลักของทต่าน 11 แลข้วบลังเกวิด
การกลันดารอาหารทลัรื่วแผต่นดวินอฟียปวิ ตค์และแผต่นดวินคานาอลัน และมฟีความลทาบากมาก บรรพบสรสษของ
เราจถึงไมต่มฟีอาหาร 12 ฝต่ายยาโคบเมสืรื่อไดข้ยนวิ วต่ามฟีขข้าวอยซใต่ นประเทศอฟียวิปตค์ จถึงใชข้บรรพบสรสษของเรา
ไปเปล็นครลันั้งแรก 13 พอคราวทฟีรื่สองโยเซฟกล็สทาแดงตลัวใหข้พนฟีรื่ ข้องรซข้จลัก และใหข้ฟาโรหค์รข้จซ ลักวงศค์ญาตวิ
ของตนดข้วย 14 ฝต่ายโยเซฟจถึงไดข้เชวิญยาโคบบวิดากลับบรรดาญาตวิของตนเจล็ดสวิบหข้าคนใหข้มาหา 15
ยาโคบไดข้ลงไปยลังประเทศอฟียปวิ ตค์ แลข้วทต่านกลับพวกบรรพบสรสษของเราไดข้สนวินั้ ชฟีพ 16 เขาจถึงไดข้นทา

ศพไปฝลังไวข้ในเมสืองเชเคมในอสโมงคค์ทฟีรื่อบลั ราฮลัมเอาเงวินจทานวนหนถึงรื่ ซสืนั้อจากบสตรชายของฮาโมรค์บวิดา
ของเชเคม
สเทเฟนเตพอนความจทาพวกคนทภีที่ขลมเหงเขาตลอไปถถึงการทภีพที่ ระเจข้าทรงกระททากกจผลานทางยา
โคบและโยเซฟตลอไป ใหข้เราสอังเกตวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงออกความเหกนวลาพระเจข้าทรงสถกต
อยถูกล บอั โยเซฟตลอดชลวงเวลาทภีที่เขาประสบความทรุกขรยาก
กจ 7:17-29 เมสืรื่อใกลข้เวลาตามพระสลัญญาซถึรื่งพระเจข้าไดข้ปฏวิญาณไวข้กบลั อลับราฮลัม ชนชาตวิ
อวิสราเอลไดข้ทวฟีมากขถึนนั้ ในประเทศอฟียปวิ ตค์ 18 จนกระทลัรื่งกษลัตรวิยอค์ งคค์หนถึรื่งซถึรื่งไมต่รข้จซ ลักโยเซฟไดข้ขถึนั้น
เสวยราชยค์ 19 กษลัตรวิยอค์ งคค์นนลันั้ ไดข้ทรงออกอสบายททากลับญาตวิของเรา ขต่มเหงบรรพบสรสษของเรา
บลังคลับใหข้ทวินั้งลซกอต่อนของเขาเสฟียไมต่ใหข้มฟีชวฟี วิตรอดอยซต่ไดข้ 20 คราวนลันั้นโมเสสเกวิดมามฟีรซปรต่างงดงาม
เขาจถึงไดข้เลฟีนั้ยงไวข้ในบข้านบวิดาจนครบสามเดสือน 21 และเมสืรื่อลซกอต่อนนลันั้นถซกทวินั้งไวข้นอกบข้านแลข้ว ราช
ธวิดาของฟาโรหค์จถึงรลับมาเลฟีนั้ยงไวข้ตต่างบสตรชายของตน 22 ฝต่ายโมเสสจถึงไดข้เรฟียนรซข้ในววิชาการทสก
อยต่างของชาวอฟียวิปตค์ มฟีความเฉฟียบแหลมมากในการพซดและกวิจการตต่างๆ 23 แตต่ครลันนั้ โมเสสมฟีอายส
ไดข้สฟีรื่สบวิ ปฟีเตล็มแลข้ว กล็นถึกอยากจะไปเยฟียรื่ มญาตวิพนฟีรื่ ข้องของตน คสือชนชาตวิอวิสราเอล 24 เมสืรื่อทต่านไดข้
เหล็นคนหนถึรื่งถซกขต่มเหงจถึงเขข้าไปชต่วย โดยฆต่าชาวอฟียปวิ ตค์ซถึรื่งเปล็นผซกข้ ดขฟีรื่นนลันั้ เปล็นการแกข้แคข้น 25 ดข้วย
คาดวต่าญาตวิพฟีรื่นข้องคงเขข้าใจวต่า พระเจข้าจะทรงชต่วยเขาใหข้รอดดข้วยมสือของตน แตต่เขาหาเขข้าใจดลังนลันนั้
ไมต่ 26 วลันรสต่งขถึนนั้ โมเสสไดข้เขข้ามาพบเขาขณะววิวาทกลัน กล็อยากจะใหข้เขากลลับดฟีกลันอฟีก จถึงกลต่าววต่า
‘เพสืรื่อนเออ๋ย ทต่านเปล็นพฟีรื่นข้องกลัน ไฉนจถึงททารข้ายกลันเลต่า’ 27 ฝต่ายคนทฟีรื่ขมต่ เหงเพสืรื่อนนลันั้นจถึงผลลักโมเสส
ออกไปและกลต่าววต่า ‘ใครแตต่งตลันั้งเจข้าใหข้เปล็นผซข้ครอบครองและผซข้พวิพากษาพวกเรา 28 เจข้าจะฆต่าเรา
เสฟียเหมสือนฆต่าชาวอฟียวิปตค์เมสืรื่อวานนฟีนั้หรสือ’ 29 เมสืรื่อโมเสสไดข้ยวินคทานลันนั้ จถึงหนฟีไปอาศลัยอยซต่ทฟีรื่แผต่นดวินมฟี
เดฟียน และใหข้กทาเนวิดบสตรชายสองคนทฟีรื่นนลัรื่
เนพรอหาบรรยายตลอไปถถึงชลวงปภีแรกๆของโมเสส ใหข้เราสอังเกตวลากทาเนกดของโมเสสถถูกเชพที่อม
โยงกอับชลวงเวลาทภีพที่ ระสอัญญาใกลข้มาถถึง (ขข้อ 17,20) เมพที่อพระเจข้าทรงเรกที่มกระททากกจเพพอที่ ททาใหข้พระ
สอัญญาของพระองครทภีที่ทรงกระททาไวข้กบอั ออับราฮอัมและยาโคบสทาเรกจ พระองครกทก รงตอัรงผถูข้นทาคนหนถึงที่
ขถึรนซถึที่งเหมาะสมกอับภารกกจนภีร
กจ 7:30-36 ครลันั้นลต่วงไปไดข้สสฟีรื่ วิบปฟีแลข้ว ทซตสวรรคค์องคค์หนถึรื่งขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้ามา
ปรากฏแกต่โมเสสในเปลวไฟทฟีรื่พต่มส ไมข้ ในถวิรื่นทสรกลันดารแหต่งภซเขาซฟีนาย 31 เมสืรื่อโมเสสเหล็นกล็

ประหลาดใจดข้วยเรสืรื่องนวิมวิตนลันั้น ครลันั้นเขข้าไปดซใกลข้ๆกล็มฟีพระสส รเสฟียงขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าตรลัสกลับ
เขา 32 วต่า ‘เราเปล็นพระเจข้าของบรรพบสรสษของเจข้า เปล็นพระเจข้าของอลับราฮลัม เปล็นพระเจข้าของอวิ
สอลัค และเปล็นพระเจข้าของยาโคบ’ โมเสสจถึงกลลัวจนตลัวสลันรื่ ไมต่อาจมองดซ 33 ฝต่ายองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
จถึงตรลัสกลับโมเสสวต่า ‘จงถอดรองเทข้าของเจข้าออกเสฟีย เพราะวต่าทฟีรื่ซงถึรื่ เจข้ายสืนอยซนต่ ฟีนั้เปล็นทฟีรื่บรวิสส ทธวิธิ์ 34
ดซเถวิด เราไดข้เหล็นความทสกขค์ของชนชาตวิของเราทฟีรื่อยซใต่ นประเทศอฟียวิปตค์แลข้ว และเราไดข้ยนวิ เสฟียง
ครทรื่าครวญของเขา และเราลงมาเพสืรื่อจะชต่วยเขาใหข้รอด จงมาเถวิด เราจะใชข้เจข้าไปยลังประเทศอฟียปวิ ตค์’
35 โมเสสผซข้นฟีนั้ซงถึรื่ ถซกเขาปฏวิเสธโดยกลต่าววต่า ‘ใครแตต่งตลันั้งเจข้าใหข้เปล็นผซคข้ รอบครองและผซข้พพวิ ากษา
พวกเรา’ โดยมสือของทซตสวรรคค์ซงถึรื่ ไดข้ปรากฏแกต่ทต่านทฟีรื่พต่มส ไมข้ พระเจข้าทรงใชข้โมเสสคนนฟีนั้แหละใหข้
เปล็นทลันั้งผซข้ครอบครองและผซชข้ ต่วยใหข้พข้น 36 คนนฟีนั้แหละ เปล็นผซข้นทาเขาทลันั้งหลายออกมา โดยทฟีรื่ไดข้ททาการ
มหลัศจรรยค์และหมายสทาคลัญตต่างๆในแผต่นดวินอฟียปวิ ตค์ ทฟีรื่ทะเลแดงและในถวินรื่ ทสรกลันดารสฟีสรื่ วิบปฟี
สเทเฟนเลลาตลอไปถถึงการรอับใชข้ในชลวงแรกๆของโมเสสและความลอังเลของเขาทภีที่จะนทา
ชนชาตกอกสราเอล
กจ 7:37-38 โมเสสคนนฟีแนั้ หละไดข้กลต่าวแกต่ชนชาตวิอสวิ ราเอลวต่า `องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าผซเข้ ปล็น
พระเจข้าของทต่านทลันั้งหลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณค์ผข้หซ นถึงรื่ เหมสือนอยต่างเราใหข้แกต่ทต่าน
จากจทาพวกพฟีรื่นอข้ งของทต่าน ทต่านทลันั้งหลายจงเชสืรื่อฟลังผซข้นลันั้น ' 38 โมเสสนฟีนั้แหละไดข้อยซต่กบลั พลไพรต่ใน
ถวินรื่ ทสรกลันดารกลับทซตสวรรคค์ซถึรื่งไดข้ตรลัสแกต่ทต่านทฟีรื่ภซเขาซฟีนาย และอยซกต่ ลับบรรพบสรสษของเรา ทฟีรื่ไดข้รบลั
พระดทารลัสอลันทรงชฟีววิตมาใหข้เราทลันั้งหลาย
บอัดนภีรสเทเฟนเรกที่มทภีที่จะพรุงล ตรงคทาพถูดของเขาไปทภีที่สถานการณรทภีที่เกกดขถึรนอยถูใล นขณะนอัรน เขายก
คทาพถูดจากพระราชบอัญญอัตก 18:15-19 ทภีพที่ ยากรณรถถึงพระเมสสกยาหรผถูข้จะเสดกจมา นภีเที่ ทลากอับสเทเฟน
กลลาววลา โมเสสผถูข้นร ภีแหละทภีที่ไดข้พยากรณรถถึงพระเมสสกยาหรผถูข้จะเสดกจมานอัรน
นอกจากนภีร โมเสสผถูข้นร ภีเองทภีที่ไดข้รอับพระบอัญชาตลางๆของพระเจข้าบนภถูเขาซภีนาย “พลไพรล ใน
ถกที่นทรุรกอันดาร” นภีรแปลตรงตอัวไดข้วาล ‘ทภีที่ประชรุมในถกที่นทรุรกอันดาร’ ซถึที่งหมายถถึงชนชาตกอกสราเอล ไมล
ไดข้พถูดถถึงหรพอเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกอับครกสตจอักรพอันธสอัญญาใหมล ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาสเทเฟนออก
ความเหกนเกภีที่ยวกอับ “ทถูตสวรรครซถึที่งไดข้ตรอัสแกลทลานทภีที่ภเถู ขาซภีนาย” บอันทถึกในหนอังสพออพยพไมลไดข้
กลลาวถถึงทถูตสวรรครเลย

สกที่งทภีที่เราเจอตรงนภีรอาจเปกนความคกดเสรกม (ไมลใชลความขอัดแยข้ง) การทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ทรงดลใจใหข้สเทเฟนกลลาวเชลนนอัรนและใหข้ลถูกาเขภียนเชลนนอัรนอาจเปกนการเปกดเผยรายละเอภียดทภีที่
เฉพาะเจาะจงซถึที่งไมลไดข้ถถูกเปกดเผยในหนอังสพออพยพ กลลาวโดยเจาะจงกกคพอ อาจเปกนไดข้วาล พระเจข้า
ไดข้ตรอัสผลานทถูตสวรรครตนหนถึงที่ บนภถูเขาซภีนายแทนทภีที่จะตรอัสโดยตรงเหมพอนอยลางทภีที่เหกนในหนอังสพอ
อพยพ (เรพที่องคลข้ายๆกอันกกอาจเปกนหนอังสพอปฐมกาลทภีที่กลลาวถถึงการทภีที่พระเจข้าทรงสรข้างฟข้าสวรรคร
และแผลนดกนโลก อยลางไรกกตาม พระคอัมภภีรใร หมลกลลาวชอัดเจนวลาพระเจข้าทรงสรข้างสรรพสกที่งผลานทาง
พระบรุตร)
วลภีทภีที่พดถู ถถึง “พระดทารอัสออันทรงชภีวกต” ทภีโที่ มเสสและพวกบรรพบรุรษรุ รอับมานอัร นหมายถถึงพระ
ราชบอัญญอัตกทภีที่ทรงประทานใหข้บนภถูเขาซภีนาย คทาทภีที่แปลวลา อลันทรงชฟีวตวิ (ซาโอ) อาจแปลไดข้วาล ‘ทภีที่มภี
ชภีวกต’ คทาทภีที่แปลวลา พระดทารลัส (ลอกกิออน) มภีความหมายตรงตอัววลา คทาพถูดสอัรนๆหรพอ ‘คทา’ คทาหลอังนภีร
มาจากคทากรภีกทภีที่แปลวลา คสา (ลอกอส) ความหมายทภีที่ใหญลกวลา (นอันที่ คพอ คทาทภีที่มภีชวภี กต) ยลอมหมายถถึง
พระราชบอัญญอัตกแบบยลอๆซถึงที่ พบในบอัญญอัตกสกบประการ
กจ 7:39-41 บรรพบสรสษของเราไมต่ยอมเชสือรื่ ฟลังโมเสสผซข้นฟีนั้ แตต่ไดข้ผลลักไสทต่านใหข้ไปจาก
เขา ดข้วยมฟีใจปรารถนาจะกลลับไปยลังแผต่นดวินอฟียวิปตค์ 40 จถึงกลต่าวแกต่อาโรนวต่า `ขอสรข้างพระใหข้แกต่
พวกขข้าพเจข้า ซถึรื่งจะนทาพวกขข้าพเจข้าไป ดข้วยวต่าโมเสสคนนฟีนั้ทฟีรื่ไดข้นทาขข้าพเจข้าออกมาจากประเทศ
อฟียวิปตค์เปล็นอะไรไปเสฟียแลข้ว ขข้าพเจข้าไมต่ทราบ' 41 ในคราวนลันั้นเขาทลันั้งหลายไดข้ททารซ ปโคหนสมต่ และไดข้
นทาเครสืรื่องสลัตวบซชามาถวายแกต่รซปนลันนั้ และมฟีใจยวินดฟีในสวิงรื่ ซถึรื่งมสือของตนเองไดข้ททาขถึนั้น
สเทเฟนเรกที่มกลลาวสรรุปประเดกนทภีที่เขาตข้องการจะสพที่อ พวกบรรพบรุรษรุ แหลงชนชาตกอกสราเอล
ทภีที่พวกเขาเคารพรอักหนอักหนากกไมลเชพที่อฟอังพระราชบอัญญอัตกนร อัน ออันทภีจที่ รกงแลข้วพวกเขาไมลเหกนแกลหนข้า
โมเสสเลยดข้วยซทรา
กจ 7:42
แตต่พระเจข้าทรงหลันพระพลักตรค์ไปเสฟียและปลต่อยใหข้เขานมลัสการหมซต่ดาวใน
ทข้องฟข้า ตามทฟีรื่มฟีเขฟียนไวข้ในพระคลัมภฟีรค์แหต่งศาสดาพยากรณค์วต่า `โอ วงศค์วานอวิสราเอลเออ๋ย เจข้าไดข้ฆต่า
สลัตวบซชาเราและถวายเครสืรื่องบซชาใหข้แกต่เราในถวิรื่นทสรกลันดารถถึงสฟีรื่สบวิ ปฟีหรสือ พระเจข้าจถึงทรง “ปลลอย
ใหข้เขานมอัสการหมถูลดาวในทข้องฟข้า” นภีที่เปกนรถูปแบบเดภียวกอับทภีที่เปาโลใชข้ในโรม 1:24, 26, 28 นภีไที่ มลไดข้
หมายความวลาพระเจข้าทรงหมดหวอังในตอัวพวกเขา แตลหมายถถึงพระองครทรงปลลอยใหข้พวกเขาททา
ตามใจชอบ นภีเที่ ทลากอับพระเจข้าตรอัสวลา ‘เชกญตามสบาย’ วลภี “หมถูลดาวในทข้องฟข้า” นภีรหมายถถึงดวงดาว

ตลางๆในทข้องฟข้า พวกคนอภียกปตรในสมอัยโบราณเปกนพวกบถูชาพระอาทกตยร พวกคนทภีทที่ ทาแบบนภีร ใน
ปอัจจรุบอันกกคอพ พวกทภีที่นกยมโหราศาสตรรและจอักรราศภี วลภีทภีที่พถูดถถึง “พระคอัมภภีรแร หลงศาสดาพยากรณร”
กกหมายถถึงการทภีพที่ วกยกวมองวลาหนอังสพอสกบสองเลลมในหมถูลผถูข้พยากรณรนอข้ ยเปกนเลลมเดภียวกอัน ตรงนภีรส
เทเฟนยกคทาพถูดมาจากอาโมส 5:25-27
กจ 7:43
แลข้วเจข้าทลันั้งหลายไดข้หามพลลับพลาของพระโมเลค และไดข้เอาดาวพระเร
ฟาน รซปพระทฟีรื่เจข้าไดข้กระททาขถึนนั้ เพสือรื่ กราบนมลัสการรซ ปนลันนั้ ตต่างหาก เราจถึงจะกวาดเจข้าทลันั้งหลายใหข้
ไปอยซต่พนข้ เมสืองบาบวิโลนอฟีก ' สเทเฟนเตพอนความจทาพวกปฏกปอักษรของเขาอยลางเจกบแสบวลา พวก
บรรพบรุรรุษของพวกเขาเปกนคนไหวข้รถูปเคารพ ชนชาตกอกสราเอลสมอัยโบราณ แมข้จะอยถู ใล ตข้การนทา
ของโมเสสกกตาม กกเกภีที่ยวขข้องกอับการสะอกดสะเอภียนของพระโมเลคดข้วย นภีคที่ พอการถวายลถูกทารกใหข้
แกลรถูปโลหะกลวงๆทภีที่ถถูกหลลอใหข้มภีรถูปรล างคลข้ายกอับหอัววอัวหรพอหอัวหมถูทภีที่อข้าปากกวข้าง เดกกๆถถูกถวาย
บถูชาใหข้แกลสอัตวรประหลาดนภีรโดยการใหข้พวกเขาไถลลงไปตามแขนทอัรงสองทภียที่ พที่นออกมาของรถูป
เคารพเขข้าไปในปากทภีที่อข้าอยถูขล องมอันและตกลงไปในไฟทภีที่ลรุกไหมข้อยถูภล ายในตอัวรถูปเคารพ มอันเทภียบ
ไดข้กบอั ความสะอกดสะเอภียนในปอัจจรุบอันของการททาแทข้ง สเทเฟนยอังเตพอนความจทาพวกผถูข้ฟงอั ของเขา
ดข้วยวลาบรรพบรุรรุษของพวกเขายอังเกภีที่ยวขข้องในการไหวข้รถูปเคารพของเทพเจข้าองครหนถึงที่ ทภีที่มชภี พที่อวลา เรม
ฟาน นภีที่กเก กภีที่ยวขข้องกอับการกราบไหวข้ดวงดาวเชลนกอัน เขาอข้างอกงถถึงเยเรมภียร 25:9-12 ทภีที่พระเจข้าตรอัส
เตพอนชนชาตกอกสราเอลวลาพวกเขาจะถถูกกวาดตข้อนไปเปกนเชลยเพราะความบาปของตน
ดอังนอัรน สเทเฟนไดข้ตอบขข้อกลลาวหาทภีที่เขาถถูกปรอักปรทาวลาเขาไมลนอับถพอบอัญญอัตกของโมเสส เขา
เตพอนความจทาพวกยกวทภีที่มาพกจารณาคดภีเขาวลาพวกบรรพบรุรรุษของพวกเขาจรกงๆแลข้วกกททาชอัวที่ ยกงที่ กวลา
เขาเสภียอภีก
กจ 7:44-47 บรรพบสรสษของเราเมสืรื่ออยซต่ในถวิรื่นทสรกลันดารกล็มฟีพลลับพลาแหต่งสลักขฟีพยาน
ตามทฟีรื่พระองคค์ทรงสลัรื่งไวข้เมสืรื่อตรลัสกลับโมเสสวต่าใหข้ททาพลลับพลาตามแบบทฟีรื่ไดข้เหล็น 45 ฝต่าย
บรรพบสรสษของเราทฟีรื่มาภายหลลัง เมสืรื่อไดข้รลับพลลับพลานลันนั้ จถึงขนตามเยซซไป เมสืรื่อไดข้เขข้ายถึดแผต่นดวิน
ของบรรดาประชาชาตวิ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงขลับไลต่ไปใหข้พข้นหนข้าบรรพบสรสษของเรา พลลับพลานลันั้นกล็มฟี
สสืบมาจนถถึงสมลัยดาววิด 46 ดาววิดนลันนั้ มฟีความชอบจทาเพาะพระพลักตรค์พระเจข้า และมฟีใจปรารถนาทฟีรื่
จะหาพระนวิเวศสทาหรลับพระเจข้าของยาโคบ 47 แตต่ซาโลมอนเปล็นผซข้ไดข้สรข้างพระนวิเวศสทาหรลับ
พระองคค์

สเทเฟนกลลาวทบทวนตลอไปถถึงประวอัตกของพลอับพลาและพระวกหารในสมอัยตลอมา (เยซสทภีที่
ถถูกพถูดถถึงในขข้อ 45 นภีรหมายถถึง โยชถูวา)
กจ 7:48-50 ถถึงกระนลันนั้ กล็ดฟี องคค์ผสข้ซ ซ งสส ดหาไดข้ประทลับในพระววิหารซถึงรื่ มสือมนสษยค์ไดข้ททาไวข้
ไมต่ ตามทฟีรื่ศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวไวข้วต่า 49 `องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าตรลัสวต่า สวรรคค์เปล็นบลัลลลังกค์ของเรา
และแผต่นดวินโลกเปล็นแทต่นรองเทข้าของเรา เจข้าจะสรข้างนวิเวศอะไรสทาหรลับเรา หรสือทฟีรื่พทานลักของเรา
อยซต่ทฟีรื่ไหน 50 สวิรื่งเหลต่านฟีมนั้ สือของเราไดข้กระททาทลันั้งสวินั้น มวิใชต่หรสือ'
ในการตอบขข้อกลลาวหาเรพที่องการลดทอนความสทาคอัญของพระวกหาร สเทเฟนชภีรใหข้เหกนตลอ
ไปวลาพระเจข้าไมลไดข้ทรงถถูกจทากอัดดข้วยตถึกอาคาร เขายกคทาพถูดจาก 1 พงศรกษอัตรกยร 8:27 กลอนซถึที่งเปกน
ตอนทภีที่ซาโลมอนไดข้อรุทกศถวายพระวกหารหลอังแรก จากนอัรนเขากกยกขข้อความจากอกสยาหร 66:1,2 ส
เทเฟนระบรุถถึงการอยถูไล ดข้ทรุกหนทรุกแหลงและการทรงสภาพเปกนวกญญาณของพระเจข้า ซถึที่งไมลถถูกจทากอัด
โดยเชพรอชาตกและชนชาตกของศาสนายกว อยลางไรกกตาม นภีมที่ ภีแตลททาใหข้สภาซานเฮดรกนเดพอดดาลมาก
ยกงที่ ขถึรนจนแสดงปฏกกกรกยาแบบหมาจนตรอก
กจ 7:51-53 ทต่านคนชาตวิหลัวแขล็งใจดสืนั้อหซตถึง ทต่านทลันั้งหลายขลัดขวางพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
อยซต่เสมอ บรรพบสรสษของทต่านททาอยต่างไร ทต่านกล็ททาอยต่างนลันั้นดข้วย 52 มฟีใครบข้างในพวกศาสดา
พยากรณค์ซถึรื่งบรรพบสรสษของทต่านมวิไดข้ขมต่ เหง และเขาไดข้ฆต่าบรรดาคนทฟีรื่พยากรณค์ถถึงการเสดล็จมา
ขององคค์ผชข้ซ อบธรรม ซถึรื่งทต่านทลันั้งหลายเปล็นผซข้ทรยศและผซข้ฆาตกรรมพระองคค์นนลันั้ เสฟีย 53 คสือทต่าน
ทลันั้งหลายผซข้ทฟีรื่ไดข้รบลั พระราชบลัญญลัตวิจากเหลต่าทซตสวรรคค์ แตต่หาไดข้ประพฤตวิตามพระราชบลัญญลัตวินลันั้น
ไมต่"
บอัดนภีรสเทเฟนกกปลลอยหมอัดตาย ความกลข้าหาญทภีที่ประกอบดข้วยพระวกญญาณของเขาเรกที่ม
ปรากฏชอัดเจน เขาเตพอนความจทาพวกคนทภีที่ขลมเหงเขาวลา เชลนเดภียวกอับทภีพที่ วกบรรพบรุรรุษของพวกเขา
ไดข้ขลมเหงพวกศาสดาพยากรณรในสมอัยโบราณ พวกเขากกททาแบบเดภียวกอันในตอนนอัรน เขาเรภียกพวก
เขาวลา “ทลานคนชาตกหอัวแขกงใจดพรอหถูตถึง” นภีเที่ ทลากอับเขาเรภียกพวกเขาวลาเปกนคนเยลอหยกงที่ และใจแขกง
กระดข้าง
สเทเฟนซถึที่งเปกนฝลายถถูกกลลาวหาบอัดนภีรไดข้กลายเปกนผถูข้กลลาวหาสภาซานเฮดรกนบข้าง เขารถูข้วาล
พวกผถูข้มภีอทานาจแหลงอกสราเอลไดข้ปฏกบอัตกตลอพระเมสสกยาหรเหมพอนกอับทภีพที่ วกพลอหมถูลไดข้ปฏกบตอั กตลอโย
เซฟและทภีที่ชาวฮภีบรถูไดข้ปฏกบอัตกตลอโมเสส ดอังนอัรน ความเศรข้าทภีที่ระคนกอับความโกรธของเขาจถึงพลรุงล ขถึรน

กลายเปกนความเดพอดดาลตลอคนเหลลานอัรนทภีที่อยถูตล รงหนข้าเขา เชลนเดภียวกอับทภีพที่ วกบรรพบรุรรุษของพวก
เขาไดข้เขลนฆลาพวกศาสดาพยากรณรทไภีที่ ดข้พยากรณรถงถึ การเสดกจมาของ “องครผถูข้ชอบธรรม” พวกเขา
กกไดข้ทรยศและปลงพระชนมรพระองครเชลนกอัน ในการทภีที่สเทเฟนกลลาวหาพวกผถูข้มอภี ทานาจแหลง
อกสราเอลเชลนนอัรนวลาประหารชภีวกตพระเมสสกยาหร เขากกใชข้คทาพถูดทภีรที่ รุนแรงกวลาทภีที่เปโตรใชข้ในกกจการ
3:13 พวกเขาทภีที่เคารพพระราชบอัญญอัตกซถึที่งทรงประทานใหข้ผาล นทางเหลลาทถูตสวรรครบนภถูเขาซภีนายกก
ฝลาฝพนมอันเสภีย (ใหข้เราสอังเกตวลาพระเยซถูครกสตรทรงถถูกเรภียกวลาเปกน “องครผถูข้ชอบธรรม” พระองครทรง
เปกนเชลนนอัรนจรกงๆ ดถู 1 ยอหรน 2:1
กจ 7:54
เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายไดข้ยวินดลังนลันั้น กล็รข้สซ กถึ บาดใจ และขบเขฟียนั้ วเคฟีนั้ยวฟลันเขข้าใสต่ส
เทเฟน พวกคนใหญลคนโตของยกวซถึที่งชอบอวดเบลงกก “รถูสข้ ถึกบาดใจ” นภีที่เปกนคทาเดภียวกอัน (ดกิอาปรกิโอ)
ทภีที่ถถูกใชข้ตอนทภีที่เปโตรเทศนาตลอหนข้าสภาซานเฮดรกนในกกจการ 5:33 มอันสพที่อถถึงการฟข้องใจ ซถึที่งกลอใหข้
เกกดความโกรธและความเดพอดดาล วลภีทภีที่พถูดถถึงการทภีที่พวกเขา “ขบเขภีรยวเคภีรยวฟอัน” กกมภีความหมาย
ตรงตอัววลาพวกเขาขบเขภีรยวเคภีรยวฟอันใสล สเทเฟน พวกคนหนข้าซพที่อใจคดทภีที่แสรข้งททาตอัวชอบธรรมเหลลา
นภีรไมลอาจเกกบงทาความเดพอดดาลไดข้อภีกตลอไปหลอังจากถถูกเผชกญหนข้าดข้วยความจรกง เหมพอนกอับพวก
สรุนอัขปลาทภีที่เตรภียมพรข้อมทภีที่จะขยทรา โทโสของพวกเขากกปรากฏชอัดเจน
กจ 7:55-56 ฝต่ายสเทเฟนประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ ไดข้เขมข้นดซสวรรคค์เหล็นสงต่า
ราศฟีของพระเจข้า และพระเยซซทรงยสืนอยซต่เบสือนั้ งขวาพระหลัตถค์ของพระเจข้า 56 แลข้วทต่านไดข้กลต่าววต่า
"ดซเถวิด ขข้าพเจข้าเหล็นทข้องฟข้าแหวกเปล็นชต่อง และบสตรมนสษยค์ยสืนอยซเต่ บสืนั้องขวาพระหลัตถค์ของพระเจข้า "
เคลกดลอับของคทาพยานออันเปภีที่ยมดข้วยฤทธกธเดชของสเทเฟนปรากฏตรงนภีร เขา “ประกอบดข้วย
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ” ขณะทภีคที่ วามตายของเขานอัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระเจข้ากกทรงอนรุญาตใหข้เขาไดข้
เหกนสวรรครทรภีที่ อคอยเขาอยถูล เขาเหกนพระเยซถูทรงยพนอยถูเล บพรองขวาพระหอัตถรของพระเจข้า ถถึงแมข้วาล ใน
ทภีที่อพที่นมภีเขภียนไวข้วาล พระเยซถูทรงประทอับนอังที่ อยถูเล บพรองขวาพระหอัตถรของพระเจข้า (มอัทธกว 26:64, มาระ
โก 16:19, กกจการ 2:24, เอเฟซอัส 1:20, โคโลสภี 3:1, ฮภีบรถู 1:3) แตลตรงนภีรพระองครทรงยพนอยถูล มภีคน
เสนอไวข้วาล สเทเฟนไดข้เปกนพยานตลอหนข้าคนเหลลานอัรนทภีที่จะเปกนเพชฌฆาตประหารชภีวตก เขาไดข้อยลาง
มภีพลอังและชอัดเจน พระเยซถูจถึงทรงยพนขถึรนดข้วยความนอับถพอ และอาจเพพที่อตข้อนรอับเขากลอับบข้านดข้วย วก
สรุทธกชนทอัรงหลายทภีที่จะกลอับบข้านบางครอัรงกกไดข้เหกนสงลาราศภีของพระเจข้าและจรุดหมายปลายทางทภีรที่ อ
คอยพวกเขาอยถูล

กจ 7:57-58 แตต่เขาทลันั้งปวงรข้องเสฟียงดลังและอสดหซววิรื่งกรซ กลันเขข้าไปยลังสเทเฟน 58 แลข้วขลับ
ไลต่ทต่านออกจากกรสงและเอาหวินขวข้าง ฝต่ายคนทฟีรื่เปล็นพยานปรลักปรทาสเทเฟนไดข้ฝากเสสืนั้อผข้าของตน
วางไวข้ทฟีรื่เทข้าของชายหนสต่มคนหนถึรื่งชสือรื่ เซาโล
สภาซานเฮดรกนเกกบอารมณรไวข้ไมลอยถูแล ลข้ว ดข้วยความคลอังที่ แคข้นพวกเขาเอามพออรุดหถูซถึที่งเปกน
สอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงการทภีที่พวกเขาไมลยอมฟอังคทาพถูดหมกที่นประมาทอภีกตลอไปแบบคนหนข้าซพที่อใจคด
ดข้วยความเดพอดดาลพวกเขาจถึงโยนเขาออกไปนอกเมพองและเอาหกนขวข้างเขาจนตาย ไมลมภีการลง
คะแนนเสภียงแตลอยลางใด มภีแตลการลงมพอของฝถูงชนทภีโที่ กรธแคข้น พวกเขากลายเปกนคนครุมข้ คลอังที่ ไป
แลข้วจรกงๆ โทษของการพถูดหมกที่นประมาทคพอ การถถูกหกนขวข้างจนตาย กระนอัรนไมลมกภี ารลงมพอแบบ
เปกนทางการเลย พวกเขาแสดงปฏกกกรกยาแบบฝถูงชนทภีโที่ กรธแคข้น คนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้กลลาวหาเขาอยลาง
ผกดๆกกไดข้รอับโอกาสในการเอาหกนขวข้างเขากลอน พวกเขาวางเสพรอผข้าของตนไวข้ทภีที่เทข้าของชายหนรุลม
คนหนถึงที่ นามวลาเซาโล ผถูข้เปกนฟารกสภีหนรุลมทภีที่เฝข้าดถูเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรน
กจ 7:59-60 เขาจถึงเอาหวินขวข้างสเทเฟนเมสืรื่อกทาลลังอข้อนวอนพระเจข้าอยซต่วต่า "ขข้าแตต่พระ
เยซซ เจข้า ขอทรงโปรดรลับจวิตววิญญาณของขข้าพระองคค์ดข้วย" 60 สเทเฟนกล็คสกเขต่าลงรข้องเสฟียงดลังวต่า
"พระองคค์เจข้าขข้า ขอโปรดอยต่าทรงถสือโทษเขาเพราะบาปนฟีนั้" เมสืรื่อกลต่าวเชต่นนฟีแนั้ ลข้วกล็ลต่วงหลลับไป
ขณะทภีที่สเทเฟนไดข้กลายเปกนผถูข้พลภีชพภี เพพที่อความเชพที่อคนแรก เขากกเอลยคทาพถูดสองประการทภีที่
เราควรหมายเหตรุไวข้ (1) เชลนเดภียวกอับพระเยซถู เขาฝากจกตวกญญาณของตนไวข้กบอั พระเจข้า (ดถู ลถูกา
23:46) (2) นอกจากนภีร ขณะทภีที่เขากทาลอังตาย เขาไดข้แสดงใหข้เหกนถถึงนทราใจแบบเดภียวกอับพระเยซถูใน
การไมลถพอโทษคนเหลลานอัรนทภีที่ขลมเหงเขา (ดถู ลถูกา 23:34) ไมลมภีการขถูลเอาคพนพวกศอัตรถูของเขาหรพอผถูก
ใจเจกบตลอคนเหลลานอัรน แตลเขากลอับอธกษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงยกโทษพวกเขาแทน
ขณะทภีที่เขามองเหกนพระเยซถูทรงยพนอยถูใล นสวรรครเพพอที่ ตข้อนรอับการมาถถึงของเขา เขากกครุกเขลา
ลงนมอัสการอธกษฐานทถูลตลอพระองคร วลภีทภีที่พถูดถถึงการทภีที่เขาลลวงหลอับไปนอัรนกกหมายถถึงการสกรนใจของ
เขา ขณะทภีพที่ วกศอัตรถูของเขาเดพอดดาลและแสดงความรรุนแรงตลอเขาๆกลอับมภีสอันตกสรุขของพระเจข้า
ขณะทภีที่เขาลลวงหลอับไปในพระเยซถู
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 8: บททภีนึ่แปดของกกิจการ (1) นสาเสนอสอันื้นๆเกภีนึ่ยวกอับการขล่มเหงทภีนึ่กล่อ
ตอัวขนนนื้ ซนนึ่งเกกิดกอับครกิสตจอักรและการกระจอัดกระจายไปของครกิสตจอักรออันเปป็นผลทภีนึ่ตามมา (2)
เนสือนื้ หาสล่วนทภีนึ่เหลสือของบทนภีนื้พดส ถนงการรอับใชท้ในดท้านประกาศขล่าวประเสรกิฐของฟภีลกิป
กจ 8:1
การทฟีรื่เขาฆต่าสเทเฟนเสฟียนลันั้นเซาโลกล็เหล็นชอบดข้วย คราวนลันั้นเกวิดการขต่มเหง
ครวิสตจลักรครลันั้งใหญต่ในกรสงเยรซซาเลล็ม และศวิษยค์ทลันั้งปวงนอกจากพวกอลัครสาวกไดข้กระจลัดกระจาย
ไปทลัรื่วแวต่นแควข้นยซเดฟียกลับสะมาเรฟีย การมภีสลวนรถูข้เหกนของเซาโลในการตายของสเทเฟนถถูกใหข้ราย
ละเอภียดเพกมที่ เตกมตรงนภีร เขาไมลเพภียงเฝข้าดถูเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนและถพอเสพรอผข้าของฝถูงชนทภีที่เปกนฆาตกร
เทลานอัรน แตลเขายอัง “เหกนชอบดข้วย” กอับการฆลาสเทเฟน การขลมเหงสเทเฟนไดข้ไตลระดอับไปสถูลการขลม
เหงครกสตจอักรอยลางรวดเรกว การขลมเหงครอัรงใหญล (เมะกะ) ททาใหข้ครกสตจอักรตข้องกระจอัดกระจายไป
ทอัวที่ แควข้นยถูเดภียและแควข้นสะมาเรภีย แผนการของซาตานกลอับยข้อนมาททาลายมอันเอง ขณะทภีที่มนอั ขลม
เหงครกสตจอักร พวกเขากกแคลไปเปกนพยานทภีที่อพที่นตลอ ไมลมภีบอกเหตรุผลไวข้วาล เพราะเหตรุใดพวกออัคร
สาวกจถึงยอังอยถูตล ลอในกรรุงเยรถูซาเลกม มภีผถูข้คาดเดาวลาอาจเปกนเพราะคทาปรถึกษาของกามาลกเอล มอันอาจ
เปกนความกลข้าหาญของพวกเขา หรพอมอันอาจเปกนการรวมกอันของทอัรงสองอยลางกกไดข้ นอกจากนภีร
ความเปกนทภีที่นกยมชมชอบของพวกเขาซถึที่งเกกดจากของประทานในการรอักษาโรคทภีพที่ วกเขามภีอยถูอล าจ
ชลวยใหข้พวกเขาไมลตข้องเจอกอับการตลอตข้านทภีที่รรุนแรงกวลาเดกม
กจ 8:2
ผซข้ทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้ากล็ฝงลั ศพสเทเฟนไวข้ แลข้วครทรื่าครวญอาลลัยถถึงทต่านอยต่าง
ยวิรื่ง กระนอัรน บรรดาผถูข้ทภีที่เกรงกลอัวพระเจท้า (นอันที่ คพอ ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า) ไดข้ฝอังศพสเทเฟน
และครทที่าครวญอาลอัยทลานยกงที่ นอัก พวกยกวมภีประเพณภีในการรข้องไหข้ครทที่าครวญยกใหญลและตภีอกตอัวเอง
ในขบวนแหลงานศพ เหกนไดข้วาล พวกเขาททาเชลนนภีรใหข้แกลสเทเฟน
กจ 8:3
ฝต่ายเซาโลพยายามททาลายครวิสตจลักร โดยเขข้าไปฉสดลากชายหญวิงจากทสก
บข้านทสกเรสือนเอาไปจทาไวข้ในคสก ขณะเดภียวกอัน เซาโลหนรุลมไดข้กลายเปกนสายลอับทภีที่ททางานใหข้กบอั
ทางการของยกว คทาทภีที่แปลวลา ททาลาย (ลสไมนอไม) มภีความหมายวลา ‘การกวาดลข้าง’ หรพอ ‘การททาใหข้
พกนาศ’ (ในกรณภีนร คภี พอ ครกสตจอักร) คทาทภีที่แปลวลา ฉสดลาก (ซสโร) หมายถถึง ‘การลากตอัว’ ไปอยถูตล ลอหนข้า
ผถูข้พกพากษาหรพอไปยอังเรพอนจทา เหกนไดข้ชดอั วลาเซาโลมภีหมายคข้นเพพที่อเขข้าไปยอังบข้านเรพอนตลางๆของ
ครกสเตภียนยรุคตข้น จอับกรุมพวกเขา และลากตอัวพวกเขาไปขอังครุกไดข้โดยตรงเลย

กจ 8:4
ฉะนลันนั้ ฝต่ายศวิษยค์ทลันั้งหลายซถึงรื่ กระจลัดกระจายไปกล็เทฟีรื่ยวประกาศพระวจนะ
นลันั้น ครกสตจอักรยรุคตข้นในและรอบๆกรรุงเยรถูซาเลกมจถึงหลบหนภีและกระจอัดกระจายไปในแควข้นยถูเดภีย
และแควข้นสะมาเรภีย (ขข้อ 1) และกกไปไกลถถึงเมพองออันทกโอก เมพองฟภีนกเซภีย และเกาะไซปรอัสดข้วย
(กกจการ 11:19) แตลขณะทภีที่เขาเดกนทางไปนอัรน พวกเขากกประกาศขลาวประเสรกฐของพระเยซถูครกสตร
แทนทภีที่จะททาใหข้กองไฟของครกสตจอักรยรุคตข้นมอดดอับลง พญามารกลอับททาใหข้มอันลรุกลามไปไกลยก งที่
ขถึรน เหมพอนกอับการพยายามเหยภียบยทที่าถลานทภีคที่ รุอยถูใล หข้มอดลง มอันกลอับกระจอัดกระจายไปยกงที่ กวลาเดกม
แผนการของซาตานยข้อนกลอับมาททาลายตอัวมอันเอง
กจ 8:5
สต่วนฟฟีลวิปจถึงลงไปยลังเมสืองสะมาเรฟียและประกาศเรสืรื่องพระครวิสตค์ใหข้ชาว
เมสืองนลันั้นฟลัง เนพรอหาสล วนทภีที่เหลพอของบทนภีรนทาเสนอการรอับใชข้ของฟภีลกป มภีฟลภี กปสองคนถถูกเอลยถถึงใน
หนอังสพอขลาวประเสรกฐเลลมตลางๆและหนอังสพอกกจการ คนแรกคพอ ออัครสาวกฟภีลกป อภีกคนคพอผถูข้ชลวย
(กกจการ 6:5) และผถูข้ประกาศขลาวประเสรกฐฟภีลกป เทลาทภีที่เปกนไปไดข้ คนหลอังกทาลอังถถูกพถูดถถึงตรงนภีร (ขข้อ
สรรุปนอัรนกกองก จากการทภีพที่ วกออัครสาวกอยถูตล ลอในกรรุงเยรถูซาเลกม ณ เวลานอัรนตามทภีที่ขอข้ 1 ไดข้บอกไวข้)
ไมลวาล จะในกรณภีใด ฟภีลกปกกไปยอังเมพองสะมาเรภียและประกาศพระครกสตรทภีที่นอันที่ (พระเยซถูเองกก
ทรงมภีการรอับใชข้ทเภีที่ กกดผลในแควข้นสะมาเรภียนอัรนเมพที่อไมลกภีที่ปภีกลอน ถถึงแมข้วาล ในกรณภีของพระองคร มอัน
อยถูใล นบรกเวณสกคารรกตก าม) ไมลวาล จะดข้วยจงใจหรพอไมลรตถูข้ อัวกกตาม ฟภีลกปกกเรกที่มททาเพกมที่ ตามลทาดอับทภีที่
กทาหนดไวข้ในพระมหาบอัญชาซถึที่งมภีอยถูใล นกกจการ 1:8 ขณะทภีที่การขลมเหงทวภีความรรุนแรงยกงที่ ขถึรน ขลาว
ประเสรกฐกกแพรล สะพอัดจากกรรุงเยรถูซาเลกมไปทอัวที่ แควข้นยถูเดภียและตอนนภีรกเก ขข้าไปในแควข้นสะมาเรภีย
ดข้วย
กจ 8:6-8
ประชาชนกล็พรข้อมใจกลันฟลังถข้อยคทาทฟีรื่ฟฟีลวิปไดข้ประกาศ เพราะเขาไดข้ยนวิ ทต่าน
พซด และไดข้เหล็นการอลัศจรรยค์ซถึรื่งทต่านไดข้กระททานลันั้น 7 ดข้วยวต่าผฟีโสโครกทฟีรื่สวิงอยซใต่ นคนหลายคนไดข้พา
กลันรข้องดข้วยเสฟียงดลัง แลข้วออกมาจากคนเหลต่านลันั้น และคนทฟีรื่เปล็นโรคอลัมพาตกลับคนงต่อยกล็หายเปล็น
ปกตวิ 8 จถึงเกวิดความปลสืนั้มปฟีตวิอยต่างยวิรื่งในเมสืองนลันนั้
แควข้นสะมาเรภียปรากฏวลาเปกนพพรนทภีที่ๆเปกดรอับตลอขลาวประเสรกฐทภีเดภียว พวกเขา “พรข้อมใจกอัน
ฟอังถข้อยคทาทภีที่ฟลภี กปไดข้ประกาศ” เขากระททาการออัศจรรยรอภีกหลายประการทลามกลางคนเหลลานอัรน นภีที่
เปกนอภีกครอัรงทภีขที่ องประทานเหลลานภีรเปกนสล วนหนถึงที่ ของของประทานชอัวที่ คราวของพระวกญญาณทภีที่ทรง
ประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่ยงอั ไมลมพภี ระคอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบถูรณร

กจ 8:9-11 ยลังมฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่อซฟีโมนเคยททาเวทมนตรค์ในเมสืองนลันนั้ มากต่อน และไดข้
ททาใหข้ชาวสะมาเรฟียพวิศวงหลงใหล เขายกตลัววต่าเปล็นผซข้ววิเศษ 10 ฝต่ายคนทลันั้งปวงทลันั้งผซข้นข้อยผซข้ใหญต่กล็
สนใจฟลังคนนลันั้น แลข้ววต่า "ชายคนนฟีเนั้ ปล็นมหวิทธวิฤทธวิธิ์ของพระเจข้า" 11 คนทลันั้งหลายนลับถสือเขา เพราะ
เขาไดข้ททาเวทมนตรค์ใหข้คนทลันั้งหลายพวิศวงหลงใหลมานานแลข้ว
ทภีที่นอันที่ ฟภีลกปไดข้พบกอับชายคนหนถึที่งนามวลาซภีโมนผถูข้เปกนคนมภีเวทมนตรร เราไมลทราบชอัดเจนวลา
ชายผถูข้นร กภี ระททาครุณไสยและมภีอทานาจของซาตานจรกงๆหรพอเปกนแคลสกบแปดมงกรุฎทภีที่หลอกลวงผถูข้คน
โดยใชลเลลหรกลตลางๆ คทาทภีที่แปลวลา เวทมนตรค์ (มาเกะอสโอ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ‘magic’
มอันสามารถใชข้บรรยายตอัวเลพอกทอัรงสองอยลางดข้านบนไดข้ ตามประวอัตกศาสตรรแลข้ว การปฏกบอัตกทรอังสอง
แบบนอัรนมภีรากเหงข้ามาจากบาบกโลนสมอัยโบราณในลอัทธกเวทมนตรรของโซโรออัสเตอรร (Zoroaster)
ไมลวาล ในกรณภีใด ชายผถูข้นร ภีกก “ไดข้ททาใหข้ชาวสะมาเรภียพกศวงหลงใหล” คทาทภีแที่ ปลวลา ททาใหข้
พวิศวงหลงใหล (เอป็กซกิสเตมกิ) มภีความหมายพพรนๆวลา ‘ททาใหข้ทถึที่ง’ ไมลมคภี วามหมายแฝงในเชกง
เวทมนตรรคาถาแตลอยลางใด แตลเพราะความสามารถของเขาในการททาใหข้ประชาชนทถึงที่ พวกเขาจถึง
ใหข้ความนลาเชพที่อถพอแกลเขา
กจ 8:12
แตต่เมสืรื่อฟฟีลวิปไดข้ประกาศเรสืรื่องอาณาจลักรของพระเจข้า และพระนามแหต่งพระ
เยซซ ครวิสตค์แลข้ว คนทลันั้งหลายกล็เชสืรื่อ และรลับบลัพตวิศมาทลันั้งชายและหญวิง แมข้กระนอัรน ประชาชนชาวสะ
มาเรภียกก“เชพที่อฟภีลกปซถึที่งประกาศเรพอที่ งอาณาจอักรของพระเจข้า และพระนามแหลงพระเยซถูครกสตร” ขลาว
สารของฟภีลกปเกภีที่ยวขข้องกอับอาณาจอักรของพระเจข้าสทาหรอับชาวสะมาเรภียซถึที่งกกเหมพอนกอับพวกยกวทภีที่
กทาลอังรอคอยการเสดกจมาของพระเมสสกยาหรและการมาถถึงของอาณาจอักรทภีที่ทรงสอัญญาไวข้ของ
พระองคร ฟภีลกปจถึงเรกที่มจากจรุดนอัรน จากนอัรนกกประกาศขลาวประเสรกฐแหลงความรอดในพระเยซถูครกสตร
แกลพวกเขา
หลอังจากรอับเชพที่อแลข้ว ชาวสะมาเรภียกก “รอับบอัพตกศมาทอัรงชายและหญกง” คทาทภีที่แปลวลา รลับบลัพ
ตวิศมา (บอัพตกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘จรุลมลง’ เชลนเดภียวกอับทภีที่เปกนในทคุกกรณภีทภีที่มกภี ารรอับบอัพตกศ
มาในหนอังสพอกกจการ มอันเกกดขถึรนตามหลอังการรอับเชพที่อพระครกสตรเสมอ ลทาดอับกลอนหลอังทภีที่ความเชพที่อ
มากลอน จากนอัรนกกตามมาดข้วยการรอับบอัพตกศมาเปกนรถูปแบบของพระคอัมภภีรรใหมล ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา
ผถูข้ทภีที่จะรอับบอัพตกศมาไดข้นร อันคพอ ชายและหญกง (นอันที่ คพอ คนทภีโที่ ตเปกนผถูข้ใหญลแลข้ว) นอันที่ ไมลไดข้หมายความ
วลาหข้ามเดกกๆรอับบอัพตกศมาเดกดขาด อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถถูกสพที่ออยลางชอัดเจนกกคพอ ระดอับความเปกน

ผถูข้ใหญลทเภีที่ พภียงพอทภีที่จะตข้อนรอับพระครกสตรเปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดไดข้ นอันที่ จถึงตอัดทกรงเรพอที่ งการใหข้บอัพตกศ
มาแกลเดกกทารกออกไปเลย
กจ 8:13
ฝต่ายซฟีโมนเองจถึงเชสืรื่อดข้วย เมสืรื่อรลับบลัพตวิศมาแลข้วกล็อยซกต่ บลั ฟฟีลวิปตต่อไป และ
ประหลาดใจทฟีรื่เหล็นการอลัศจรรยค์กบลั หมายสทาคลัญตต่างๆซถึงรื่ ฟฟีลปวิ ไดข้กระททา หนถึที่งในปรกศนาของ
หนอังสพอกกจการกกคพอวลา ซภีโมนไดข้กลอับใจรอับเชพที่อจรกงๆหรพอเขาแคลออกปากรอับเชพที่อเฉยๆ พระคอัมภภีรร
ไมลไดข้ระบรุชดอั เจนวลาเขาเชสืนึ่อในสกที่งใด ถถึงแมข้วาล เขาไดข้รอับบอัพตกศมาหลอังจากกลลาวรอับเชพที่อแลข้วกกตาม
อยลางไรกกตาม บรกบททภีที่ตามมาในขข้อ 18-24 กกดถูเหมพอนจะบลงชภีรวาล เขาไมลไดข้รอดจรกงๆ กระนอัรน เขากก
คอยตกดตามฟภีลกป โดยไดข้เหกนการออัศจรรยรตลางๆทภีที่ฟภีลกปไดข้กระททา
กจ 8:14-17 เมสืรื่อพวกอลัครสาวกซถึรื่งอยซใต่ นกรสงเยรซซาเลล็มไดข้ยนวิ วต่า ชาวสะมาเรฟียไดข้รลับ
พระวจนะของพระเจข้าแลข้ว จถึงใหข้เปโตรกลับยอหค์นไปหาเขา 15 ครลันั้นเปโตรกลับยอหค์นลงไปถถึงกล็
อธวิษฐานเผสืรื่อเขา เพสือรื่ ใหข้เขาไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ 16 (ดข้วยวต่าพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ยงลั ไมต่ไดข้
เสดล็จลงมาสถวิตกลับผซใข้ ด เปล็นแตต่เขาไดข้รบลั บลัพตวิศมาในพระนามแหต่งพระเยซซ เจข้าเทต่านลันนั้ ) 17 เปโตร
กลับยอหค์นจถึงวางมสือบนเขา แลข้วเขาทลันั้งหลายกล็ไดข้รลับพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
พอไดข้รวถูข้ าล ชาวสะมาเรภียไดข้ “รอับพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว” บรรดาผถูข้นทาครกสตจอักรทภีที่เหลพอ
อยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกมไดข้สลงเปโตรและยอหรนไปเพพอที่ ทภีที่จะไดข้ขข้อมถูลมากอับตอัว นลาแปลกตรงทภีที่วาล เมพอที่
ชาวสะมาเรภียไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว ไมลมกภี ารสทาแดงทภีที่มองเหกนไดข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
เหมพอนอยลางทภีที่เกกดขถึรนในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้าทรงสงวนสล วนทภีที่เปกนออัตโนมอัตก
ของประสบการณรแหลงความรอดไวข้เพพที่อจรุดประสงครหนถึงที่ ทภีที่ชอัดเจน ครกสตจอักรยรุคตข้นซถึงที่ จนถถึงบอัดนภีร
เปกนยกวทอัรงหมด อาจมภีอคตกและความลทาเอภียงตลอชาวสะมาเรภียอยถูเล หมพอนคนอพนที่ ๆทภีที่เหลพอในศาสนา
ยกว ดอังนอัรน พระเจข้าจถึงทรงสงวนการสทาแดงทภีมที่ องเหกนไดข้ของการรอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เอาไวข้จน
กวลาเปโตรและยอหรนไปถถึงทภีที่นอันที่ พวกเขาจถึงไดข้เหกนพระวกญญาณบรกสรุทธกธเสดกจลงมากระทอังที่ บน
ชาวสะมาเรภียทภีที่เชพที่อแลข้วดข้วย เหตรุการณรคลข้ายๆกอันจะเกกดขถึรนเมพอที่ ขลาวประเสรกฐไปถถึงคนตลางชาตกใน
กกจการ 10 ภายใตข้สถานการณรปกตกมากกวลา คนกกรอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธหลอังจากรอับเชพที่อพระ
ครกสตรแลข้ว ตรงนภีรมนอั เกกดขถึรนไดข้เพราะการวางมพอของพวกออัครสาวก อยลางไรกกตาม นภีที่ถพอวลาเปกนขข้อ
ยกเวข้นและไมลใชลเรพอที่ งปกตก ไมลมภีการเอลยถถึงเลยวลาการรอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธถถูกสทาแดงใหข้ปรากฏ
อยลางไรในตอนนอัรน

กจ 8:18-24 เมสืรื่อซฟีโมนเหล็นวต่า คนเหลต่านลันั้นไดข้รบลั พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ดข้วยการวางมสือ
ของอลัครสาวก จถึงนทาเงวินมาใหข้อคลั รสาวก 19 และวต่า "ขอใหข้ขาข้ พเจข้ามฟีฤทธวิธิ์อยต่างนฟีนั้ดข้วย เพสืรื่อวต่าเมสืรื่อ
ขข้าพเจข้าจะวางมสือบนผซข้ใด ผซข้นนลันั้ จะไดข้รบลั พระววิญญาณบรวิสส ทธวิธิ์" 20 ฝต่ายเปโตรจถึงกลต่าวแกต่ซฟีโมนวต่า
"ใหข้เงวินของเจข้าพวินาศไปดข้วยกลันกลับเจข้าเถวิด เพราะเจข้าควิดวต่าจะซสืนั้อของประทานแหต่งพระเจข้าดข้วย
เงวินไดข้ 21 เจข้าไมต่มฟีสต่วนหรสือสต่วนแบต่งในการนฟีนั้เลย เพราะใจของเจข้าไมต่ซสืรื่อตรงในสายพระเนตร
ของพระเจข้า 22 เหตสฉะนลันั้น จงกลลับใจใหมต่จากการชลัรื่วรข้ายของเจข้านฟีนั้ และอธวิษฐานขอพระเจข้า
ชะรอยพระองคค์จะทรงโปรดยกความผวิดซถึงรื่ เจข้าควิดในใจของเจข้า 23 ดข้วยเราเหล็นวต่าเจข้าจะตข้องรลับ
ความขมขสืนรื่ และตวิดพลันธนะแหต่งความชลัวรื่ ชข้า" 24 ฝต่ายซฟีโมนจถึงตอบวต่า "ขอทต่านอธวิษฐานตต่อองคค์
พระผซเข้ ปล็นเจข้าเผสืรื่อขข้าพเจข้าดข้วย เพสือรื่ เหตสการณค์ทฟีรื่ทต่านไดข้กลต่าวแลข้วนลันนั้ จะไมต่ไดข้อบส ลัตวิแกต่ตลัวขข้าพเจข้าสลัก
อยต่างเดฟียว"
พอซภีโมนชาวสะมาเรภียไดข้เหกนฤทธกธเดชออันชอัดเจนของพระวกญญาณบรกสรุทธกธจถึงเสนอเงกนใหข้
แกลเปโตรเพพอที่ ทภีที่จะซพรอฤทธกธเดชดอังกลลาวดข้วยไดข้หรพอไมล ตรงนภีรเราไดข้เหกนธาตรุแทข้ของซภีโมน อยลาง
นข้อยทภีสที่ รุด (1) ใจของเขากกไมลถถูกตข้องตลอพระเจข้า (2) อยลางแยลทภีที่สรุด เขากกยงอั อยถูใล น “ความขมขพนที่ และ
ตกดพอันธนะแหลงความชอัวที่ ชข้า” มภีหมายเหตรุหลายประการตามมา คทาทภีแที่ ปลวลา ซสืรื่อตรง (เอะอสธคุส)
ไมลใชลคทาทภีที่ปกตกคพอ ‘ถถูกตข้อง’ ตรงนภีรมอันกลอับสพที่อความหมายวลา ‘ตรงแนลว’ นภีเที่ ทลากอับเปโตรกลลาววลาใจ
ของซภีโมนนอัรนคดโกง นอกจากนภีร ซภีโมนยอังมภีความขมขพที่นและ “ตกดพอันธนะแหลงความชอัวที่ ชข้า” ดข้วย
คทาทภีที่แปลวลา ความชลัรื่วชข้า (อาดกิเคภีย) เปกนคทาทภีปที่ กตกแลข้วแปลเปกน ‘ความอธรรม’ เขาเปกนคนคดโกง
ขมขพที่น และถถูกผถูกมอัดดข้วยความอธรรม ทางออกงลายๆทภีที่เปโตรเสนอแกลเขากกคพอ “จงกลอับใจใหมล
จากการชอัวที่ รข้ายของเจข้านภีร และอธกษฐานขอพระเจข้าชะรอยพระองครจะทรงโปรดยกความผกดซถึที่งเจข้า
คกดในใจของเจข้า” นภีที่เทลากอับเปโตรกลลาววลา ‘จงกลอับใจใหมลและขอการยกโทษจากพระเจข้า’
กจ 8:25
ครลันั้นพวกอลัครสาวกเปล็นพยานและประกาศพระวจนะขององคค์พระผซข้เปล็น
เจข้าแลข้ว กล็กลลับไปยลังกรสงเยรซซาเลล็ม และไดข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐตามทางในหมซต่บาข้ นชาวสะมาเรฟีย
หลายแหต่ง เปโตรและยอหรนจถึงเปกนพยานและประกาศขลาวประเสรกฐในหลายหมถูลบข้านของชาวสะ
มาเรภียกลอนทภีที่จะกลอับไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม
กจ 8:26-30 แตต่ทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้สลัรื่งฟฟีลวิปวต่า "จงลสกขถึนนั้ ไปยลังทวิศใตข้
ตามทางทฟีรื่ลงไปจากกรสงเยรซซาเลล็มถถึงเมสืองกาซา ซถึงรื่ เปล็นทางปต่าทราย" 27 ฝต่ายฟฟีลวิปกล็ลกส ขถึนั้นไป
และดซเถวิด มฟีชาวเอธวิโอเปฟียคนหนถึรื่งเปล็นขลันทฟี เปล็นขข้าราชการของพระนางคานดาสฟี พระราชวินขฟี อง

ชาวเอธวิโอเปฟีย และเปล็นนายคลลังทรลัพยค์ทลันั้งหมดของพระราชวินฟีนลันั้น ไดข้มานมลัสการในกรสงเยรซซาเลล็ม
28 ขณะนลังรื่ รถมข้ากลลับไป ทต่านอต่านหนลังสสืออวิสยาหค์ศาสดาพยากรณค์อยซต่ 29 ฝต่ายพระววิญญาณตรลัส
สลัรื่งฟฟีลวิปวต่า "จงเขข้าไปใหข้ชวิดรถมข้านลันนั้ เถวิด" 30 ฟฟีลวิปจถึงววิงรื่ เขข้าไปใกลข้ และไดข้ยวินทต่านอต่านหนลังสสืออวิส
ยาหค์ศาสดาพยากรณค์ จถึงถามวต่า "ซถึงรื่ ทต่านอต่านนลันนั้ ทต่านเขข้าใจหรสือ"
หลอังจากนอัรน พระเจข้ากกทรงสอังที่ ฟภีลกปผลานทางทถูตสวรรครตนหนถึงที่ ใหข้เขาไปยอังทกศใตข้ตามทางทภีที่
ลงไปจากกรรุงเยรถูซาเลกมถถึงเมพองกาซา ในปลาทรายนอัรนเอง เขาไดข้พบกอับชายคนหนถึงที่ ทภีที่มสภี กทธกอทานาจ
มาก คพอขอันทภีของพระนางคานดาสภี พระราชกนขภี องชาวเอธกโอเปภีย ซถึที่งเดกนทางกลอับจากการไป
นมอัสการทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม (จากการตกดตลอสอัมพอันธรกนอั ระหวลางซาโลมอนและพระราชกนภีแหลงเชบา
ชาวเอธกโอเปภียจทานวนมากไดข้หอันมานอับถพอศาสนายกวและเดกนทางมายอังกรรุงเยรถูซาเลกมเพพที่อ
นมอัสการ)
ขณะทภีที่เขากทาลอังเดกนทางกลอับ ขอันทภีคนนภีรไดข้หยรุดรถมข้าเพพที่อแวะพอักและอลานหนอังสพออกสยาหร
พระวกญญาณของพระเจข้าจถึงกระตรุข้นฟภีลกปใหข้ไปพถูดกอับเขา ขณะทภีฟที่ ภีลกปเขข้าไปหาชายผถูข้นร ภี เขากกไดข้ยกน
ขอันทภีผถูข้นร ภีอลานออกเสภียงจากหนอังสพออกสยาหร ‘คทาถามในการเขข้าหา’ ทภีฟที่ ภีลกปใชข้เพพที่อเปกดการสนทนา
ระหวลางพวกเขากกคพอ “ซถึงที่ ทลานอลานนอัรนทลานเขข้าใจหรพอ”
กจ 8:31-34 ขลันทฟีจถึงตอบวต่า "ถข้าไมต่มฟีใครอธวิบายใหข้ ทฟีรื่ไหนจะเขข้าใจไดข้" ทต่านจถึงเชวิญฟฟี
ลวิปขถึนนั้ นลังรื่ รถกลับทต่าน 32 พระคลัมภฟีรค์ตอนทฟีรื่ทต่านอต่านอยซต่นนลันั้ คสือขข้อเหลต่านฟีนั้ `เขาไดข้นทาทต่านเหมสือน
แกะทฟีรื่ถซกนทาไปฆต่า และเหมสือนลซกแกะทฟีรื่เปล็นใบข้อยซหต่ นข้าผซข้ตลัดขนของมลันฉลันใด ทต่านกล็ไมต่ปรวิปากของ
ทต่านเลยฉลันนลันนั้ 33 ในคราวทฟีรื่ทต่านถซกเหยฟียดลงนลันั้น ทต่านไมต่ไดข้รลับความยสตวิธรรมเสฟียเลย และผซใข้ ด
เลต่าจะประกาศเกฟีรื่ยวกลับพงศค์พลันธสขค์ องทต่าน เพราะวต่าชฟีววิตของทต่านตข้องถซกตลัดเสฟียจากแผต่นดวินโลก
แลข้ว' 34 ขลันทฟีจถึงถามฟฟีลปวิ วต่า "ศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวอยต่างนลันนั้ เลล็งถถึงผซใข้ ด เลล็งถถึงตลัวทต่านเอง
หรสือเลล็งถถึงผซข้อสืรื่น บอกขข้าพเจข้าเถวิด "
ชาวเอธกโอเปภียผถูข้นร ภีตอบกลอับไปวลาเขาไมลอาจเขข้าใจไดข้นอกเสภียจากมภีคนชลวยเขา จากนอัรนเขา
กกชวนฟภีลกปใหข้มาชลวยเหลพอเขา แนลนอนทภีที่พระวกญญาณของพระเจข้าทรงดลใจเขาใหข้อลานอกสยาหร
53 ตรงนภีรมบภี อันทถึกไวข้วาล เขาอลานออกเสภียงใหข้ฟภีลกปฟอังจากอกสยาหร 53:7-8 ขอันทภีผถูข้นร ภีถามฟภีลกปวลา
ศาสดาพยากรณรผถูข้นร ภีกาท ลอังกลลาวถถึงตอัวเขาเองหรพอกลลาวถถึงผถูข้อพที่น

กจ 8:35
ฝต่ายฟฟีลวิปจถึงเรวิรื่มเลต่าจลับตข้นกลต่าวตามพระคลัมภฟีรค์ขอข้ นลันนั้ ชฟีแนั้ จงถถึงเรสืรื่องพระ
เยซซ ชลางเปกนโอกาสทองสทาหรอับนอักเทศนรจรกงๆ ฟภีลกปจถึงเรกที่มอธกบายทภีที่พระคอัมภภีรรขข้อนอัรน “ชภีรแจงถถึง
เรพที่องพระเยซถู”
กจ 8:36
ครลันั้นกทาลลังเดวินทางไปกล็มาถถึงทฟีรื่มฟีนทนั้าแหต่งหนถึรื่ง ขลันทฟีจถึงบอกวต่า "ดซเถวิด มฟีนทนั้า
มฟีอะไรขลัดขข้องไมต่ใหข้ขข้าพเจข้ารลับบลัพตวิศมา" บอัพตกศมาในสมอัยพระคอัมภภีรรใหมลเปกนทภีที่เขข้าใจกอันโดย
ทอัวที่ ไปวลาเปกนวกธภีหนถึงที่ ในการแสดงตอัววลาเปกนพวกเดภียวกอับกระแสหนถึที่งหรพออาจารยรสอนศาสนาคน
หนถึที่ง ดอังนอัรน ขอันทภีคนนภีรจถึงถามวลาเขาจะขอรอับบอัพตกศมาและประกาศตอัววลาเปกนพวกเดภียวกอับพระ
ครกสตรไดข้หรพอไมล นลาสอังเกตวลาขอันทภีผถูข้นร ภีเดกนทางตลอไปและรอจนกวลาพวกเขามาถถึงสถานทภีที่แหลงหนถึงที่
ทภีที่มภีนร ทามาก เขาเขข้าใจวลาบอัพตกศมาตข้องใชข้วกธภีจรุลมลงในนทรา หากเขาคกดวลามอันตข้องใชข้วกธภีประพรม เขากก
คงขอใหข้ฟภีลกปประพรมนทราบนตอัวเขาจากกระตกกนทราทภีที่เขาตข้องมภีอยถูแล ลข้วในการเดกนทางขข้ามทะเล
ทราย อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลามอันมกไดข้เปกนเชลนนอัรน นภีที่เปกนเพภียงหลอักฐานจากสภาพการณร
แวดลข้อมทภีที่แสดงวลาบอัพตกศมาใชข้วกธภีจรุลมลงในนทรา แตลมอันกกเปกนหลอักฐานทภีที่มพภี ลอังมากๆ
กจ 8:37
และฟฟีลวิปจถึงตอบวต่า "ถข้าทต่านเตล็มใจเชสือรื่ ทต่านกล็รบลั ไดข้" และขลันทฟีจถึงตอบวต่า
"ขข้าพเจข้าเชสืรื่อวต่า พระเยซซครวิสตค์เปล็นพระบสตรของพระเจข้า" ฟภีลกปจถึงถามวลาเขาวางใจพระครกสตรใหข้
เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดจรกงๆหรพอไมล ขอันทภีผถูข้นร ภีจถึงกลลาวยอมรอับวลา “ขข้าพเจข้าเชพที่อวลา พระเยซถูครกสตรเปกน
พระบรุตรของพระเจข้า” คทากลลาวรอับเชพที่อของเขาไมลเพภียงเผยใหข้เหกนถถึงความเขข้าใจทภีที่ชอัดเจนของเขา
เทลานอัรน แตลแสดงถถึงความเตกมใจของเขาทภีที่จะรอับเชพที่อพระครกสตรดวข้ ย
กจ 8:38-39 แลข้วทต่านจถึงสลังรื่ ใหข้หยสดรถมข้า และคนทลันั้งสองลงไปในนทนั้าทลันั้งฟฟีลปวิ กลับขลันทฟี ฟฟี
ลวิปกล็ใหข้ทต่านรลับบลัพตวิศมา 39 เมสืรื่อทต่านทลันั้งสองขถึนั้นจากนทนั้าแลข้ว พระววิญญาณขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
ทรงรลับฟฟีลวิปไปเสฟีย และขลันทฟีนลันั้นไมต่ไดข้เหล็นทต่านอฟีก จถึงเดวินทางตต่อไปดข้วยความยวินดฟี
นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีที่บพอั ตกศมาในพระคอัมภภีรรใหมลถถูกนทาเสนอชอัดเจนหลอังจากการรอับเชพที่อพระ
ครกสตรแลข้ว ไมลเคยเลยทภีที่ลทาดอับกลอนหลอังจะถถูกสลอับกอัน ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา “คนทอัรงสองลงไปใน
นทรา” จากนอัรนพวกเขากก “ขถึรนจากนทรา” อภีกครอัรงทภีที่ถถึงแมข้จะเปกนแคลสภาพการณรแวดลข้อม แตลขข้ออนรุมาน
กกชอัดเจนและทรงพลอังวลาบอัพตกศมานอัรนใชข้วธก ภีจลมรุ ลงในนทรา
พระวกญญาณของพระเจข้าจถึง “รอับฟภีลกปไปเสภีย” ไมลวาล นภีที่จะเปกนการหอบเขาขถึรนไปอยลางนลา
ออัศจรรยรเหมพอนกรณภีของเอลภียาหรหรพอพระวกญญาณแคลทรงนทาเขาจากไป เราไมลทราบชอัดเจน

อยลางไรกกตาม ไมลวาล ในกรณภีใด “ขอันทภีนร อันไมลไดข้เหกนทลานอภีก” กระนอัรนขอันทภีผถูข้นร ภีกก “เดกนทางตลอไป
ดข้วยความยกนดภี” แนลนอนทภีที่มคภี วามชพนที่ ชมยกนดภีเมพที่อคนๆหนถึงที่ ไดข้พบพระครกสตรและไดข้รอับบอัพตกศมา
ตามพระคอัมภภีรรแลข้ว
กจ 8:40
แตต่มฟีผข้ไซ ดข้พบฟฟีลวิปทฟีรื่เมสืองอาโซทลัส และเมสืรื่อเดวินทางมา ทต่านไดข้ประกาศขต่าว
ประเสรวิฐในทสกเมสืองจนทต่านมาถถึงเมสืองซฟีซารฟียา หลอังจากนอัรน ฟภีลกปกกถถูกพบทภีที่เมพองอาโซทอัสซถึที่ง
เปกนคทากรภีกของชพที่อ ออัชโดด ซถึที่งเปกนเมพองหนถึงที่ ในแถบชายทะเลของฟภีลกสเตภีย เขาประกาศขลาว
ประเสรกฐตลอไปในแตลละเมพองชายทะเลเหลลานอัรนจนกระทอังที่ เขาไปถถึงเมพองซภีซารภียา นอันที่ อาจเปกน
เมพองเกกดของเขา หรพอเขาอาจไปตอัรงรกรากทภีที่นอันที่ ในเวลาตลอมากกไดข้ หลายปภีตลอมาในกกจการ 21:8
เมพองซภีซารภียากกถถูกกลลาวถถึงวลาเปกนบข้านของเขา
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 9: รท้อยละเจป็ดสกิบหท้าแรกของกกิจการ 9 (ขท้อ 1-31) พสดถนงการกลอับใจ
รอับเชสืนึ่อและการรอับใชท้ตอนแรกๆของเซาโลแหล่งเมสืองทารรซอัส มอันเปป็นจคุดเปลภียนึ่ นทภีนึ่สสาคอัญของ
หนอังสสือกกิจการอยล่างแทท้จรกิง ตอนกลางของกกิจการ 9 (17-31) นสาเสนอเหตคุการณรตล่างๆทภีนึ่เกกิดขนนื้น
หลอังจากการรอับเชสืนึ่อแลท้วของเซาโลกล่อนทภีนึ่เขาเขท้าสสล่การรอับใชท้อยล่างเปป็นทางการในกกิจการ 13 นภีนึ่เปป็น
ครอังนื้ แรกตอันื้งแตล่กกิจการ 5 ทภีนึ่จคุดสนใจวกกลอับมาทภีนึ่เปโตร ตอังนื้ แตล่ชล่วงเสภีนื้ยวสคุดทท้ายของบททภีนึ่เกท้า (3243) ไปจนถนงสล่วนแรกของบททภีนึ่สกิบ เปโตรมภีสล่วนเกภีนึ่ยวขท้องในเหตคุการณรตล่างๆทภีนึ่เกกิดขนนื้นในสาม
เมสืองซนงนึ่ เปป็นเมสืองชายฝอันึ่งของชาโรน ไดท้แกล่ เมสืองลกิดดา เมสืองยอัฟฟา และเมสืองซภีซารภียา
กจ 9:1
ฝต่ายเซาโลยลังขซต่คทารามกลต่าววต่าจะฆต่าศวิษยค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าเสฟีย จถึงไป
หามหาปสโรหวิต เรพอที่ งเลลาทภีที่บรรยายคข้างไวข้ทภีที่การเสภียชภีวกตของสเทเฟนดทาเนกนตลอไป คทาทภีที่แปลวลา ยลัง
(เอะตกิ) สพที่อวลาชลวงระยะเวลาหนถึที่งไดข้ผาล นไปแลข้ว พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเวลาผลานไปนาน
เทลาไรตอัรงแตลการพลภีชภีพของสเทเฟน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาเวลาผลานไปพอักใหญลๆแลข้วจรกงๆ เซาโลยอังคง
“ขถูลคทารามกลลาววลาจะฆลาศกษยรขององครพระผถูข้เปกนเจข้าเสภีย” ความเกรภีรยวกราดทภีที่เขามภีตลอครกสตจอักรยรุค
ตข้นในตอนนอัรนเทภียบไดข้กบอั การสล งเสภียงขถูลของมข้าศถึกทภีที่ทนไมลไหวแลข้วทภีจที่ ะพรุงล ตรงเขข้าสถูลสมรภถูมก ยา
โคบไดข้พยากรณรไวข้วาล “ฝลายเบนยามกนจะลลาเหยพอที่ เหมพอนสรุนขอั ปลา” (ปฐมกาล 49:27) เหลนผถูข้นร ขภี อง
เบนยามกนกทาลอังททาใหข้คทาพยากรณรนร อันสทาเรกจขณะทภีที่เขาขถูลคทารามดข้วยความเกลภียดชอังตลอเหลลาสาวก

ขององครพระผถูข้เปกนเจข้า ในกกจการ 26:11 ลถูกาบอันทถึกในภายหลอังวลาเปาโลไดข้กลลาววลา “ขข้าพระองคร
โกรธเขายกงที่ นอัก”
กจ 9:2
ขอหนลังสสือไปยลังธรรมศาลาในเมสืองดามลัสกลัส เพสืรื่อวต่าถข้าพบผซใข้ ดถสือทางนลันั้น
ไมต่วต่าชายหรสือหญวิง จะไดข้จลับมลัดพามายลังกรสงเยรซซาเลล็ม
เซาโลจถึงไดข้ขอหนอังสพอ (ตรงตอัวคพอ จดหมายฝาก) จากมหาปรุโรหกตทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเพพที่อไป
ใชข้กบอั ธรรมศาลาตลางๆทภีที่เมพองดามอัสกอัส จถูเลภียส ซภีซารรไดข้มอบอทานาจปกครองใหข้แกลมหาปรุโรหกต
และสภาซานเฮดรกนทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเพพที่อใชข้ปกครองยกวในเมพองตลางๆ เซาโลจถึงขอหนอังสพอแนะนทา
ตอัวเพพที่อไปแสดงตลอพวกผถูข้นทายกวในเมพองดามอัสกอัส ซถึที่งใหข้เขามภีอทานาจทภีจที่ ะจอับกรุมครกสเตภียนคนใด
กกตามทภีที่เขาอาจพบทภีที่นอันที่ สกทธกอทานาจทภีที่จะกระททาเชลนนอัรนไดข้กถก ถูกมอบใหข้โดยโรมแลข้ว เซาโลเพภียง
แคลขอหนอังสพอเอกสารทภีที่รบอั รองสกทธกอทานาจสล วนตอัวของเขาในเรพที่องดอังกลลาว
เมพองดามอัสกอัสเปกนเมพองโบราณแมข้กระทอังที่ ในสมอัยพระคอัมภภีรรใหมลกตก าม เปกนเมพองหลวง
ของประเทศซภีเรภียโดยตอัรงอยถูหล ลางออกไป 150 ไมลรทางทกศตะวอันออกเฉภียงเหนพอของกรรุงเยรถูซาเลกม
มภีนคก มชาวยกวกลรุลมใหญลอาศอัยอยถูทล ภีที่นอันที่ ตลอมาเนโรไดข้เขลนฆลายกว 10,000 คนทภีที่นนอัที่ ไมลตข้องสงสอัยเลย
วลาพวกผถูข้เชพที่อชาวยกวไดข้หนภีไปทภีที่นอันที่ เพราะการขลมเหงในกรรุงเยรถูซาเลกม ซาอถูลกทาลอังตามลลาคนเหลลานภีร
นภีที่เอง
ใหข้เราสอังเกตวลาพวกผถูข้เชพที่อยรุคตข้นๆถถูกบรรยายวลาเปกนพวกถพอ “ทางนอัรน” ในสมอัยตข้นๆของค
รกสตจอักร พวกเขาไดข้เรภียกตอัวเองวลาเปกนผถูข้มทภี างแหลงชภีวตก หรพอทางแหลงความรอด หรพอทางขององคร
พระผถูข้เปกนเจข้า และเปกนความจรกงทภีที่พระเยซถูตรอัสวลา “เราเปกนทางนอัรน” ในยอหรน 14:6 เซาโลไมลเพภียง
พยายามทภีที่จะขลมเหงและขอังครุกพวกผถูข้ชายทภีที่ถพอ “ทางนอัรน” เทลานอัรนแตลรวมถถึงพวกผถูข้หญกงดข้วย
แผนการของเขากกคพอ การนทาตอัวคนเหลลานภีรกลอับไปทภีกที่ รรุงเยรถูซาเลกมเพพอที่ รอับการพกพากษาเพกมที่ เตกม
กจ 9:3-4
เมสืรื่อเซาโลเดวินทางไปใกลข้จะถถึงเมสืองดามลัสกลัส ในทลันใดนลันั้นมฟีแสงสวต่างสต่อง
มาจากฟข้าลข้อมตลัวเขาไวข้รอบ 4 เซาโลจถึงลข้มลงถถึงดวินและไดข้ยวินพระสส รเสฟียงตรลัสแกต่เขาวต่า "เซาโล
เซาโลเออ๋ย เจข้าขต่มเหงเราททาไม"
ขณะทภีที่เซาโลใกลข้ไปถถึงเมพองดามอัสกอัสในการเดกนทางของเขา (เหกนไดข้ชอัดวลาเขาเดกนไป)
แสงจข้าจากฟข้าสวรรครกสก าดสล องรอบตอัวเขา คทาทภีแที่ ปลวลา สต่อง (เพะรกิออัสทรอัพโต) มภีความหมายวลา
แสงจข้าแสบตาเหมพอนกอับแสงออันทรงพลอังของฟข้าผลา เซาโลลข้มลงถถึงดกนและไดข้ยกนเสภียงหนถึงที่ กลลาว

แกลเขาวลา “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขลมเหงเราททาไม” ในการขลมเหงครกสตจอักรยรุคตข้น เซาโลกกกาท ลอัง
ขลมเหงพระเยซถูครกสตรอยถูล เพราะวลาครกสตจอักรในฝลายวกญญาณแลข้วคพอพระกายของพระครกสตร
กจ 9:5
เซาโลจถึงทซลถามวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์ทรงเปล็นผซใข้ ด" องคค์พระผซข้
เปล็นเจข้าตรลัสวต่า "เราคสือเยซซ ทฟีรื่เจข้าขต่มเหง ซถึงรื่ เจข้าถฟีบประตลักกล็ยากนลัก"
คทาถามทภีที่แสดงความหวาดกลอัวของเซาโลกกคพอ “พระองครเจข้าขข้า พระองครทรงเปกนผถูข้ใด” ถถึง
แมข้วาล เซาโลอาจยอังไมลเขข้าใจอยลางถลองแทข้ถงถึ ความเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้าของพระครกสตร แตลตอนนอัรน
บนถนนทภีไที่ ปยอังเมพองดามอัสกอัสเขากกมภีโอกาสไดข้เหกนพระครกสตรในสภาพทภีที่ไดข้รอับสงลาราศภีแลข้วใน
พระกายทภีที่เปกนขถึรนแลข้วของพระองคร 1 โครกนธร 15:8 บลงบอกวลาเซาโลไดข้เหกนมากกวลาแคลแสงจข้า
แสบตา เขาไดข้เหกนพระเยซถูครกสตรในความโอลอาล ตระการตาและสงลาราศภีของพระองคร ถถึงแมข้วาล ตอน
นอัรนเขายอังไมลเขข้าใจอยลางถลองแทข้ถงถึ ความหมายทอัรงหมดของพระองครผถูข้ทภีที่เขากทาลอังเหกน แตลเขากกเขข้าใจ
ทอันทภีวาล พระองครทรงเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้า เปกนความจรกงทภีเที่ มพที่อวอันหนถึที่งมนรุษยรทภีที่เปกนคนบาปถถูกชรุบ
ใหข้เปกนขถึรนตลอเบพรองพระพอักตรรพระครกสตรผถูข้ทรงไดข้รอับสงลาราศภีแลข้วเพพอที่ รอับการพกพากษา เขลาทรุกเขลา
จะครุกกราบลงและลกนร ทรุกลกนร จะกลลาวยอมรอับวลาพระเยซถูครกสตรทรงเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้า (ฟภีลกปปภี
2:10) เซาโลมองออกทอันทภีถถึงความเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้าของพระองคร
คทาตอบของพระเยซถูนร อันทอัรงเรภียบงลายและทรงพลอัง “เราคพอเยซถู ทภีที่เจข้าขลมเหง ซถึที่งเจข้าถภีบ
ประตอักกกยากนอัก" อภีกครอัรงทภีที่พระเยซถูตรอัสวลาการขลมเหงครกสตจอักรของเซาโลนอัรนเทภียบไดข้กบอั การ
ขลมเหงพระองครเอง พระองครตรอัสอภีกวลาซถึที่งเขา “ถภีบประตอัก” กกยากนอัก นภีที่หมายถถึงสอัตวรใชข้งานใน
สมอัยนอัรน เหมพอนกอับวอัวตอัวหนถึงที่ ทภีที่ไมลยอมเดกนและไมลยอมใหข้ความรล วมมพอกอับคนทภีที่ขมภีที่ อัน คนขภีกที่ จก ะมภี
ไมข้อนอั หนถึงที่ ซถึที่งมภีปลายเปกนเหลกกหรพอทองเหลพองเพพอที่ ใชข้กระตรุข้นสอัตวรนรอันใหข้เดกน หากเจข้าสอัตวรตวอั นอัรน
ยอังถภีบกลอับเพพที่อทข้าทาย บางครอัรงกกจะมภีประตอักปลายเหลกกหลายออันตกดไวข้ในตทาแหนลงเหมาะๆตรง
สล วนทข้ายของสอัตวรบนแกนทภีที่เชพที่อมระหวลางลข้อทอัรงสองของรถลาก เมพอที่ เจข้าวอัวตอัวนอัรนถภีบมาขข้างหลอัง
มอันกกจะโดนประตอักทกที่มเปกนแผลตรงขาซถึที่งททาใหข้มอันตข้องยอมเดกน พระเยซถูทรงเปรภียบเทภียบการ
ขลมเหงออันดพรอรอัรนของเซาโลทภีที่กระททาตลอพระองครวาล เปกนเหมพอนการออกแรงออันเปลลาประโยชนร
การตลอสถูข้กบอั องครพระผถูข้เปกนเจข้ากกยากนอัก

กจ 9:6
เซาโลกล็ตลัวสลันรื่ และรซข้สถึกประหลาดใจจถึงถามวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์
ประสงคค์จะใหข้ขาข้ พระองคค์ททาอะไร" องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าตรลัสแกต่เขาวต่า "เจข้าจงลสกขถึนั้นเขข้าไปในเมสือง
และเจข้าจะตข้องททาประการใดจะมฟีคนบอกใหข้รข้ซ "
เซาโลตกใจกลอัวจนตอัวสอันที่ ดข้วยความออัศจรรยรใจเขาจถึงรข้องออกมาวลา “พระองครเจข้าขข้า
พระองครประสงครจะใหข้ขข้าพระองครททาอะไร” ในชอัวที่ ขณะนอัรน เซาโลมอบถวายหมดทอัรงตอัวแดลพระ
ครกสตรผถูข้ทรงคพนพระชนมรและไดข้รอับสงลาราศภีแลข้ว นภีที่ไมลเพภียงสพที่อถถึงการไวข้วางใจในพระครกสตรของ
เซาโลเทลานอัรน แตลเขายอังยอมจทานนตลอความเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้าของพระเยซถูครกสตรดข้วย เขาไมล
เพภียงวางใจพระองครเทลานอัรน แตลเขายอังเตกมใจทภีที่จะททาสกที่งใดกกตามทภีอที่ งครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงประสงคร
ดข้วย เซาโลไดข้เรภียนรถูถข้ ถึงความยทาเกรงองครพระผถูข้เปกนเจข้าในทอันทภี ในการททาเชลนนอัรน เขากกถวายหมด
ทอัรงตอัวแดลพระครกสตร และวางใจพระองครอยลางเตกมเปภีที่ยมดข้วย ในการกลอับใจรอับเชพที่อแบบปกตก
ธรรมดามากกวลา จะมภีชลวงเวลาคอันที่ กลางระหวลางการรอับพระครกสตรเปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดกอับการ
ยอมจทานนตลอการเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้าของพระองครและการยอมเชพที่อฟอังอยลางสรุดจกตสรุดใจ ใน
กรณภีของเซาโล มอันเกกดขถึรนทอัรงหมดในทอันทภี เขาไดข้เหกนพระครกสตรผถูข้ทรงเปกนขถึรนจากตายแลข้วในสงลา
ราศภีของพระองคร นอันที่ คพอทอัรงหมดทภีที่จทาเปกน เขายอมถวายหมดทอัรงตอัว และวางใจพระองครอยลางสรุดจกต
สรุดใจ พระเยซถูจถึงทรงบอัญชาใหข้เขาเดกนทางตลอไปเขข้าไปในเมพองดามอัสกอัสและรอคทาสอังที่ เพกมที่ เตกม
กจ 9:7
แตต่ไมต่เหล็นใคร

คนทลันั้งหลายทฟีรื่เดวินทางไปดข้วยกลันกล็ยนสื นวิรื่งพซดไมต่ออก ไดข้ยนวิ พระสส รเสฟียงนลันั้น

เซาโลไมลไดข้เดกนทางโดยลทาพอัง เขามภีผถูข้ชลวยและเหลลาผถูข้ตกดตามเดกนทางไปกอับเขาดข้วย ซถึที่ง
แนลใจไดข้วาล เพพที่อใหข้ความชลวยเหลพอในการจอับกรุมเหลลาครกสเตภียนและนทาพวกเขากลอับมายอังกรรุง
เยรถูซาเลกม เหกนไดข้ชดอั วลาคนเหลลานภีรไดข้ยกน “เสภียงๆหนถึงที่ ” แตลไมลเหกนทอัรงแสงสวลางและพระเยซถูใน
สภาพทภีที่ไดข้รอับสงลาราศภีแลข้ว คทาทภีที่แปลเปกน ไมต่เหล็นใคร (เมเดะอกิส) แปลไดข้ดข้วยวลา ‘ไมลมภีสที่ กงใด’
แนลนอนวลาผถูข้รลวมเดกนทางไปกอับเซาโลไมลเหกนใครเลยและอาจไมลเหกนอะไรเลยดข้วย ถถึงแมข้วาล เซาโล
ลข้มลงถถึงดกนดข้วยความกลอัวยกงที่ นอัก แตลคนเหลลานอัรนกลอับไมลลข้มลงและเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไมลเหกน
อะไรเลยดข้วย แตลพวกเขากกพถูดไมลออก เพลงสดรุดภี 29 บรรยายถถึงพระสรุรเสภียงของพระเจข้าวลาเปกน
เหมพอนกอับฟข้ารข้อง ถถึงแมข้ไมลมภีการเอลยถถึงเรพที่องนภีรเลยในบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการกลอับใจเชพที่อของเซาโล แตล
อาจเปกนไดข้วาล พวกผถูข้ตกดตามของเขาไดข้ยกนพระสรุรเสภียงขององครพระผถูข้เปกนเจข้าเหมพอนเปกนเสภียง
ฟข้ารข้อง

กจ 9:8
ฝต่ายเซาโลไดข้ลสกขถึนนั้ จากพสืนั้นดวิน เมสืรื่อลสืมตาแลข้วกล็มองอะไรไมต่เหล็น เขาจถึง
จซงมสือทต่านไปยลังเมสืองดามลัสกลัส
เมพที่อเซาโลลรุกขถึรนจากดกนและลพมตาขถึรน เขากกรตถูข้ อัววลาตอนนภีรเขาตาบอดแลข้ว การไดข้เหกนพระ
ครกสตรผถูข้ทรงรอับสงลาราศภีแลข้วซถึที่งเปกนผถูข้ทภีที่เขาขลมเหงกกททาใหข้เขาตาบอด เราไมลควรลพมวลาในชลวง
บอัรนปลายชภีวตก เปาโลประสบปอัญหาเกภีที่ยวกอับสายตาอยลางมาก ปอัญหาเกภีที่ยวกอับสายตาของเขานลาจะ
เรกที่มตข้นขถึรนพรข้อมกอับการทภีที่เขามองไมลเหกนระหวลางทางไปยอังเมพองดามอัสกอัสตอนนอัรน พระเจข้าอาจ
ทรงยอมใหข้ความเจกบปลวยนภีรเปกนเครพอที่ งเตพอนใจเขาตลอด (1) วลาเขาไดข้ขลมเหงครกสตจอักรของ
พระเจข้าและเขาจถึงเปกนคนบาปตอัวเอข้ และ (2) เขาไดข้เหกนพระครกสตรผถูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรในสงลา
ราศภีแลข้ว หากเปกนเชลนนอัรน แมข้แตลความอลอนแอของเขากกเปกนเครพอที่ งเตพอนใจเขาตลอดถถึงพระองครผถูข้
ทภีที่เขาปรนนกบอัตกและเขาเปกนของผถูข้ใด ความอลอนแอทภีที่ถถูกเอลยถถึงใน 2 โครกนธร 12 ทภีที่เขาทถูลขอองคร
พระผถูข้เปกนเจข้าถถึงสามครอัรง อาจมภีจดรุ เรกที่มตข้นจากตรงนภีรกไก ดข้
กจ 9:9
ตาทต่านกล็มสืดมลัวไปถถึงสามวลันและทต่านมวิไดข้กนวิ หรสือดสืรื่มอะไรเลย เซาโลจถึง
มองไมลเหกนและไมลไดข้รอับประทานอะไรถถึงสามวอัน พระคอัมภภีรไร มลไดข้บอกเราวลาเขาจงใจอดอาหาร
หรพอเขากลอัวจนกกนอะไรไมลลงกอันแนล อยลางไรกกตาม ไมลวาล ในกรณภีใด พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เวลาเขา
คกดทบทวนและซถึมซอับสกที่งทภีที่ไดข้เกกดขถึรนกอับเขา แนลนอนทภีที่เขาไดข้มภีเวลาคกดทบทวนถถึงความชอัวที่ ชข้าและ
ความเปลลาประโยชนรของการขลมเหงครกสตจอักรของพระเจข้า ทภีที่สทาคอัญยกงที่ ไปกวลานอัรนกกคพอ เซาโลเรกที่ม
ทภีที่จะคกดทบทวนถถึงพระครกสตรผถูข้ทรงพระชนมรแลข้วผถูข้ทภีที่เขาไดข้เหกน ยอมจทานนตลอ และวางใจแลข้ว
แนลนอนทภีที่ชลวงเวลาสามวอันนภีรคงเปกนจรุดเปลภียที่ นสทาคอัญในชภีวกตของเขา เขาผถูข้เปกนผถูข้ขลมเหงกทาลอังจะ
กลายเปกนผถูข้ถถูกขลมเหงแลข้ว ทอัรงหมดทภีที่เขาไดข้เกลภียดชอังและตลอสถูข้ดข้วยบอัดนภีรไดข้กลายเปกนสกที่งทภีที่ถถูกสทาแดง
อยลางทรงพลอังตลอเขาแลข้ววลาเปกนความจรกง การกลลาววลาบอัดนภีรเขาเปกนผถูข้ถถูกสรข้างใหมลแลข้วในพระ
ครกสตรกไก มลใชลการกลลาวเกกนจรกงนอัก มอันคงเปกนชลวงเวลาแหลงการคข้นหาจกตวกญญาณในฝลายวกญญาณ
และความคกดจรกงๆ
กจ 9:10-12 ในเมสืองดามลัสกลัสมฟีศวิษยค์คนหนถึรื่งชสือรื่ อานาเนฟีย องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ตรลัสกลับ
ผซข้นนลันั้ โดยนวิมวิตวต่า "อานาเนฟียเออ๋ย" อานาเนฟียจถึงทซลตอบวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า ดซเถวิด ขข้าพระองคค์อยซทต่ ฟีรื่
นฟีรื่" 11 องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าจถึงตรลัสกลับเขาวต่า "จงลสกขถึนั้น ไปทฟีถรื่ นนทฟีรื่เรฟียกวต่าถนนตรง ถามหาชายคน
หนถึรื่งชสืรื่อเซาโลชาวเมสืองทารค์ซสลั อยซใต่ นบข้านของยซดาส เพราะดซเถวิด เขากทาลลังอธวิษฐานอยซต่ 12 และใน
นวิมวิตเขาไดข้เหล็นคนหนถึงรื่ ชสืรื่ออานาเนฟียเขข้ามาวางมสือบนเขา เพสือรื่ เขาจะเหล็นไดข้อฟีก "

ครกสเตภียนยกวคนหนถึที่งนามวลาอานาเนภียอาศอัยอยถูใล นเมพองดามอัสกอัส ในนกมตก หนถึงที่ องครพระผถูข้
เปกนเจข้าทรงบอัญชาเขาใหข้ลรุกขถึรน (ซถึที่งสพที่อวลามอันอาจเปกนเวลากลางคพน) องครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงใหข้คทา
สอังที่ ทภีที่เฉพาะเจาะจงแกลเขาวลาตข้องไปทภีที่ไหน เขาตข้องไปยอังถนนทภีที่เรภียกวลาถนนตรง ระบบถนน
หนทางในเมพองของตะวอันออกกลางสมอัยโบราณมอักเปกนเสข้นทางทภีคที่ ดเคภีรยวเปกนใยแมงมรุม อยลางไร
กกตาม ในเมพองดามอัสกอัส ถนนกวข้างเสข้นหนถึงที่ ไดข้ถถูกสทารวจจากประตถูดข้านตะวอันตกไปยอังประตถูดข้าน
ตะวอันออกของเมพองนภีร มอันตรงเหมพอนกอับลถูกธนถูเลย (ตอัวผถูข้เขภียนเคยพบกอับชาวซภีเรภียคนหนถึงที่ จาก
เมพองดามอัสกอัสซถึที่งเคยใชข้ชภีวตก อยถูบล นถนนเสข้นเดภียวกอันนภีรซงถึที่ ยอังคงอยถูจล นถถึงทรุกวอันนภีร)
จากนอัรนอานาเนภียตข้องไปถามหาบข้านของยถูดาส เหกนไดข้ชอัดวลาเขาเปกนชายชาวยกวทภีที่เซาโลถถูก
พาไปยอังบข้านของเขาหรพอเซาโลไดข้วางแผนไวข้แลข้ววลาจะไปพอักบข้านของเขาเมพอที่ ไปถถึงยอังเมพอง
ดามอัสกอัส อานาเนภียถถูกแจข้งใหข้ทราบวลาเซาโลแหลงเมพองทารรซอัสกทาลอังอธกษฐานอยถูทล ภีที่นนอัที่ องครพระผถูข้
เปกนเจข้าทรงสอังที่ อานาเนภียเพกมที่ อภีกวลา “ในนกมกตเขา (เซาโล)ไดข้เหกนคนหนถึงที่ ชพที่ออานาเนภียเขข้ามาวางมพอ
บนเขา เพพอที่ เขาจะเหกนไดข้อภีก”
กจ 9:13-14 แตต่อานาเนฟียทซลตอบวต่า "พระองคค์เจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ไดข้ยวินหลายคนพซดถถึง
คนนลันนั้ วต่า เขาไดข้ททารข้ายววิสสทธวิชนของพระองคค์ในกรสงเยรซ ซาเลล็มมาก 14 และในทฟีรื่นเฟีรื่ ขาไดข้อทานาจ
มาจากพวกปสโรหวิตใหญต่ ใหข้ผซกมลัดคนทลันั้งปวงทฟีรื่รข้องออกพระนามของพระองคค์"
อานาเนภียผถูข้นลาสงสารคอัดคข้านองครพระผถูข้เปกนเจข้าเกภีที่ยวกอับชพที่อเสภียงของเซาโลทภีที่เขาไดข้ยนก มา
เขาทราบดภีถถึงจรุดประสงครในการเดกนทางครอัรงนภีรของเซาโลมายอังเมพองดามอัสกอัสและเซาโลกกไดข้รบอั
สกทธกอทานาจในการจอับกรุมคนทอัรงปวงทภีที่ออกพระนามพระครกสตร ภาพเปรภียบในปอัจจรุบอันกกคงเหมพอน
กอับยกวคนหนถึที่งในนาซภีเยอรมอันทภีที่ถถูกสอังที่ ใหข้ไปตามหาไฮนรรชก ฮกมมรเลอรร (Heinrich Himmler) และ
แสดงตอัววลาตนเปกนยกว เหกนไดข้ชอัดวลาอานาเนภียหวาดกลอัวจรกงๆ
กจ 9:15-16 ฝต่ายองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้ตรลัสกลับทต่านวต่า "จงไปเถวิด เพราะวต่าคนนลันนั้ เปล็น
ภาชนะทฟีรื่เราไดข้เลสือกสรรไวข้ สทาหรลับจะนทานามของเราไปยลังประชาชาตวิ กษลัตรวิยค์และชนชาตวิ
อวิสราเอล 16 เพราะวต่าเราจะสทาแดงใหข้เขาเหล็นวต่า เขาจะตข้องทนทสกขค์ลทาบากมากเทต่าใดเพราะนาม
ของเรา"
คทาตอบของพระเยซถูทภีที่ทรงมภีตลออานาเนภียนอัรนบอกอะไรเราหลายอยลาง พระองครตรอัสบอกอา
นาเนภียวลาเซาโลเปกน “ภาชนะทภีที่เราไดข้เลพอกสรรไวข้” ภาพประกอบหนถึงที่ ทภีที่แสดงถถึงหลอักการเรพอที่ ง

การทรงเลพอกไดข้ถถูกพบตรงนภีร พระเยซถูไดข้ทรงเลพอกเซาโลแลข้วกลอนทภีที่เซาโลไดข้เลพอกพระเยซถูเสภียอภีก
คทาทภีที่แปลวลา ไดข้เลสือกสรรไวข้ (เอป็คลอเก) เปกนคทาครุณศอัพทรทภีที่เชพที่อมโยงกอับคทากรกยา เอป็คเละกอไม ซถึที่ง
แปลวลา ‘เลพอก’ หรพอ ‘เลพอกสรร’ อยลางไรกกตาม มภีเรพอที่ งทภีที่เราตข้องระวอังไวข้ดข้วยเชลนกอัน การทรงเลพอก
โดยหลอักแลข้วคพอการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกคนกลคุล่มหนนงนึ่ ไวข้เพพอที่ พระองครเอง เชลน ชนชาตกอกสราเอล
ในออับราฮอัมหรพอครกสตจอักรในพระครกสตร พระคอัมภภีรรไมลไดข้ใหข้ความสทาคอัญกอับการทรงเลพอกบรุคคล
มากเทลากอับการทรงเลพอกคนเปป็นหมสคล่ ณะ ถถึงแมข้วาล พระเจข้าทรงเลพอกเซาโลไวข้เพพอที่ พระประสงคร
ของพระองครจรกงๆ แตลการทรงเลพอกโดยทอัวที่ ไปกกหมายถถึงพระกายของพระครกสตรโดยรวมทอัรงหมด
หากกลลาวในแงลบรุคคลแลข้ว ผถูข้ใดกกตามทภีที่ตข้องการมากกมาไดข้และกลายเปกนสล วนหนถึงที่ ของพระกายนอัรน
โดยทางความเชพที่อในพระครกสตร
พระเยซถูตรอัสถถึงเซาโลวลาเปกน “ภาชนะทภีที่เราไดข้เลพอกสรรไวข้” กษอัตรกยรกมก ภีสกทธกธเลพอกภาชนะ
ทภีที่ดภีทภีที่สรุดซถึที่งเปกนทองคทาหรพอเงกน ในเวลาตลอมาเปาโลจะเขภียนอยลางถลอมใจวลาพระเจข้าไดข้ทรง
ประทานทรอัพยรสมบอัตกแหลงความรอดและการรอับใชข้ของเขาใหข้แกลเขาใน “ภาชนะดกน” (2 โครกนธร
4:7) แนลนอนทภีที่เปาโลกทาลอังพถูดถถึงรล างกายของตอัวเอง กระนอัรน พระเจข้ากกทรงเหกนเขาเปกนเหมพอน
ภาชนะทภีที่พระองครทรงเลพอกไวข้ เราไดข้เหกนถถึงพระครุณของพระเจข้าในการทภีที่พระองครทรงเลพอกคนทภีที่
ชอัวที่ ชข้าอยลางเซาโลผถูข้ขลมเหง อยลางไรกกตาม จากอภีกมรุมมองหนถึงที่ พระเจข้ากกทรงเลพอกชายคนหนถึงที่ ทภีที่ไมล
เพภียงแสดงใหข้เหกนถถึงอรุปนกสอัยออันยกงที่ ใหญลทร อังในดข้านศภีลธรรมและความจรกงจอังของเขาเทลานอัรน แตลยอัง
เปกนผถูข้ทภีที่ไดข้รอับการศถึกษาและฝถึกฝนดข้านศาสนศาสตรรมาเปกนอยลางดภีสทาหรอับการรอับใชข้ทรภีที่ ออยถูเล บพรอง
หนข้า (สถานการณรทภีที่คลข้ายๆกอันกกคงเปกนกรณภีของโมเสส) พระเจข้าไมลเพภียงทรงเลพอกเซาโลเทลานอัรน
แตลยอังทรงฝถึกฝนเขามาตลอดเพพที่องานรอับใชข้ทภีที่เขาจะกระททาในไมลชข้า นภีเที่ ปกนบทเรภียนสทาหรอับเราทภีที่เรา
จะฝถึกฝนลถูกๆของเราเพพที่อทภีวที่ าล พวกเขาจะไดข้เปกนภาชนะทภีที่เหมาะสมสทาหรอับการใชข้งานของพระเจข้า
ตามพระประสงครของพระองคร ถถึงแมข้เราแทบไมลทราบอะไรเลยเกภีที่ยวกอับบกดามารดาของเซาโล แตล
ในฐานะเปกนยกวทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า พวกเขากกททาหนข้าทภีที่ไดข้อยลางดภีเยภีที่ยมในการฝถึกฝนอรุปนกสอัยและ
การดทาเนกนตามทางของพระเจข้าใหข้แกลเซาโล
พระเจข้าทรงเปกดเผยแกลอานาเนภียวลา เซาโลผถูข้นร ใภี นไมลชข้าจะนทาพระนามของพระองคร (1) ไป
ยอังพวกคนตลางชาตก (2) กษอัตรกยรทรอังหลาย และ (3) ประชาชนชาวยกว การรอับใชข้ในเวลาตลอมาของ
เซาโลดทาเนกนตามแบบแผนนภีรเปบ๊ะๆซถึที่งรวมถถึงกษอัตรกยรยกวหลายองคร และพวกผถูข้นทาของโรมดข้วย หาก
ไมลนบอั รวมซภีซารรดข้วย บางทภีเขาอาจเปกนมกชชอันนารภีและนอักนทาวกญญาณทภีที่ยกงที่ ใหญลทภีที่สรุดตลอดกาล

การรอับใชข้ของเขาไมลเพภียงไปถถึงพวกยกวกลอนเทลานอัรน แตลยอังมภีไปถถึงพวกคนตลางชาตกทภีที่เขาเดกนทางไป
ทอัวที่ ดข้วย
พระเยซถูยงอั ตรอัสแกลอานาเนภียอภีกวลา พระองครจะทรงแสดงใหข้เซาโลเหกนวลาเขาจะตข้องทน
ทรุกขรลทาบากมากเทลาใดเพราะเหกนแกลพระนามของพระองคร เปกนความจรกงทภีที่การรอับใชข้ของเซาโล
เตกมไปดข้วยความทรุกขรยากลทาบากยกงที่ นอัก การทนทรุกขรของเปาโลในอภีกหลายปภีนอับจากนภีรไมลไดข้
เปกนการตภีสอนเพราะการทภีที่เขาขลมเหงครกสเตภียนมากลอน แตลเพพอที่ ทภีที่เขาจะไดข้เขข้าใจถถึงความทรุกขร
ลทาบากทภีที่เกกดขถึรนจากการไดข้อยถูทล ร อังสองฝอัที่งมาแลข้ว นอันที่ คพอ การเปกนผถูข้ขลมเหงและเปกนผถูข้ทภีที่ถถูกขลมเหง
กจ 9:17
แลข้วอานาเนฟียกล็ไป และเขข้าไปในบข้านวางมสือบนเซาโลกลต่าววต่า "พฟีรื่เซาโล
เออ๋ย องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าคสือพระเยซซ ไดข้ทรงปรากฏแกต่ทต่านกลางทางทฟีรื่ทต่านมานลันั้น ไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้า
มาเพสืรื่อทต่านจะเหล็นไดข้อฟีก และเพสือรื่ ทต่านจะประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสส ทธวิธิ์" อานาเนภียผถูข้เปกน
สาวกทภีที่หวาดกลอัวรถูข้สถึกใจสงบอยลางเหกนไดข้ชอัดหลอังจากไดข้ฟงอั คทาบรรยายขององครพระผถูข้เปกนเจข้าเกภีที่ยว
กอับการรอับใชข้ทภีที่จะเกกดขถึรนของเซาโล ใหข้เราสอังเกตวลาพอเขาไดข้พบกอับเซาโลแลข้ว เขากกเรภียกเซาโลวลา
“พภีเที่ ซาโลเออ๋ย” ศอัตรถูของเขาไดข้กลายมาเปกนพภีนที่ ข้องในพระครกสตรของเขาแลข้ว เหกนไดข้ชดอั วลาองครพระ
ผถูข้เปกนเจข้าไดข้ทรงแจข้งใหข้อานาเนภียทราบถถึงรายละเอภียดเพกที่มเตกมเกภีที่ยวกอับการทภีที่เซาโลไดข้พบกอับ
พระองครระหวลางทางมายอังเมพองดามอัสกอัสดข้วย เขาบอกเซาโลวลาพระเยซถูไดข้ทรงใชข้เขามา (1) เพพที่อทภีที่
เซาโลจะมองเหกนไดข้อภีกและ (2) เพพอที่ ทภีที่เขาจะประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ไมลมบภี อันทถึกเกภีที่ยวกอับการทภีที่เซาโลพถูดภาษาแปลกๆเลยหลอังจาก
ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ตรงขข้ามกอับขข้อสอันนกษฐานของพวกคารกสมาตกกและพวกเพกน
เทคอสตร ผถูข้เชพที่อทอัรงหลายไมลไดข้พดถู ภาษาแปลกๆเปกนกกจวอัตรหลอังจากประกอบดข้วยพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธแลข้วในหนอังสพอกกจการ ในทางตรงกอันขข้าม ตอัวอยลางสล วนใหญลของการทภีที่ผถูข้เชพที่อทอัรงหลาย
ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธตามทภีที่มบภี อันทถึกไวข้ในพระคอัมภภีรรใหมลไมลมภีบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการ
สทาแดงเปกนการพถูดภาษาแปลกๆเลย ออันทภีที่จรกงแลข้ว มภีการพถูดภาษาแปลกๆเพภียงสามครอัร งตามทภีมที่ ภี
บอันทถึกไวข้ในพระคอัมภภีรซร ถึที่งเชพที่อมโยงกอับการประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ผลลอัพธรของการทภีที่
เซาโลประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธถถูกพถูดถถึงในขข้อ 22 ทภีที่เขาไดข้รอับฤทธกธเดชในการเทศนา
ครอัรงใหมลของตน

เราควรหมายเหตรุไวข้ดวข้ ยวลาเซาโลไดข้รบอั พระวกญญาณบรกสรุทธกธกลอนทภีที่เขารอับบอัพตกศมา นภีที่เปกน
ขข้อหอักลข้างทภีที่ไดข้ผลสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่สอนวลาบอัพตกศมาเปกนสล วนหนถึที่งของความรอดของคนๆ
หนถึที่ง การไดข้รอับพระวกญญาณซถึที่งเปกนสล วนสทาคอัญของการรอับเชพที่อเกกดขถึรนกลอนการรอับบอัพตกศมาของ
เซาโลตรงนภีร
กจ 9:18
และในทลันใดนลันนั้ มฟีอะไรเหมสือนเกลล็ดตกจากตาของเซาโล แลข้วกล็เหล็นไดข้อฟีก
ทต่านจถึงลสกขถึนนั้ รลับบลัพตวิศมา มภีสามสกที่งเกกดขถึรนหลอังจากทภีที่อานาเนภียวางมพอลงบนเซาโล (1) “ในทอันใด
นอัรนมภีอะไรเหมพอนเกลกดตกจากตาของเซาโล” ใหข้เราสอังเกตวลาขข้อพระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกวลามภีเกลกด
ตกดอยถูทล ภีที่ตาของเซาโล แตลความมพดบอดบางๆทภีที่ปดก ตาของเซาโลอยถูไล ดข้หลรุดออก “เหมพอนเกลกด”
ลถูกาผถูข้เปกนแพทยรไดข้บรรยายเหตรุการณรเชลนนอัรนตามทภีที่เขาเขข้าใจ
(2) เขาลรุกขถึรน (3) และ “รอับบอัพตกศมา” อภีกครอัรงทภีขที่ ข้อนภีรนทาเสนอลทาดอับกลอนหลอังโดยทภีที่ความ
เชพที่อมากลอนจากนอัรนจถึงตามดข้วยบอัพตกศมา ไมลเคยเลยสอักครอัรงทภีที่ในพระคอัมภภีรรใหมลจะพบความเชพที่อกอับ
บอัพตกศมาเกกดขถึรนสลอับกอัน ไมลเคยเลยทภีที่ผถูข้คนรอับบอัพตกศมาเพพที่อทภีที่จะไดข้เขข้าสถูลความเชพที่อหรพอพอันธสอัญญา
หนถึที่ง แทนทภีที่จะเปกนเชลนนอัรน บอัพตกศมาของผถูข้เชพที่อจะเกกดขถึรนหลอังจากทภีที่เขาไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว
เสมอ ซถึที่งเปกนการแสดงออกภายนอกซถึที่งแสดงถถึงประสบการณรฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนภายใน มอัน
บลงบอกวลาคนๆนอัรนเปกนพวกเดภียวกอับพระครกสตรเพพที่อใหข้ทรุกคนไดข้เหกน เซาโลนอักขลมเหงผถูข้ยงกที่ ใหญลซถึที่ง
ขลมเหงพระครกสตรและเหลลาสาวกของพระองคร บอัดนภีรไดข้ประกาศตอัวอยลางเปกนทางการแลข้ววลาเปกน
พวกเดภียวกอับพระองครในการรอับบอัพตกศมาของผถูข้เชพที่อ มอันเปกนขอัรนตอนแรกทภีที่แสดงถถึงความเชพที่อฟอังใน
ชภีวกตครกสเตภียนจวบจนทรุกวอันนภีร
กจ 9:19
พอรลับประทานอาหารแลข้วกล็มฟีกทาลลังขถึนั้น เซาโลพลักอยซต่กบลั พวกศวิษยค์ในเมสือง
ดามลัสกลัสหลายวลัน หลอังจากรอับประทานอาหารแลข้ว เซาโลกกมภีกาท ลอังขถึรน คทาทภีที่แปลวลา มฟีกทาลลังขถึนั้น
(เอะนกิสคสโอ) จะสพที่อความหมายตรงขข้ามกอับกทาลอังฝล่ายวกิญญาณทภีที่เพกมที่ ขถึรนของเซาโลในขข้อ 22 ตรงนภีร
มอันแคลหมายถถึงการฟพร นฟถูเรภีที่ยวแรงฝลายรล างกาย ดอังนอัรนเขาจถึงอยถูตล ลอสอักระยะในเมพองดามอัสกอัสพรข้อม
กอับพวกสาวกทภีที่นอันที่ เขาผถูข้ทตภีที่ รอังใจมาเพพอที่ ขลมเหงพวกเขาบอัดนภีรไดข้กลายเปกนสลวนหนถึที่งของพวกเขาแลข้ว
กจ 9:20
ทต่านไมต่ไดข้รฟีรอ ทต่านประกาศตามธรรมศาลา กลต่าวเรสืรื่องพระครวิสตค์วต่า
พระองคค์ทรงเปล็นพระบสตรของพระเจข้า

คทาทภีที่แปลวลา ไมต่ไดข้รรฟี อ (เอะอสเธะโอส) เปกนคทาเดภียวกอับทภีที่แปลวลา ในทอันใดนอันื้น ในขข้อ 18
เซาโลเรกที่มประกาศพระครกสตรทอันทภี การตข้อนรอับพระครกสตรไดข้เปลภียที่ นแปลงชภีวกตเขาเสภียจนเขาอด
ไมลไดข้ทภีที่จะประกาศ ตอัวทภีที่บลงบอกถถึงการกลอับใจเชพที่อจรกงๆกกคพอ ความปรารถนาทภีที่จะเลลาใหข้ผถูข้อพที่นฟอัง
เกภีที่ยวกอับพระครกสตร เซาโลรภีบไปตามธรรมศาลาตลางๆทอันทภีเพพอที่ ประกาศใหข้พภีที่นอข้ งชาวยกวของเขา
ทราบถถึงการทภีที่เขาไดข้คข้นพบแลข้ววลาพระเยซถูไมลเพภียงทรงเปกนพระครกสตรเทลานอัรน แตลยงอั เปกน “พระ
บรุตรของพระเจข้า” ดข้วย ความรอดของเขาไดข้ททาใหข้เขากระตพอรพอรข้นเสภียจนเขาอดไมลไดข้ทภีที่จะเลลาใหข้
เพพที่อนเกลาทภีที่รลวมเรภียนคอัมภภีรโร ทราหรมาดข้วยกอันทราบถถึงความจรกงทภีที่เขาไดข้คข้นพบแลข้ว
กจ 9:21
คนทลันั้งหลายทฟีรื่ไดข้ยนวิ กล็พากลันประหลาดใจแลข้ววต่า "คนนฟีนั้มใวิ ชต่หรสือทฟีรื่ไดข้
ททาลายคนในกรสงเยรซ ซาเลล็มทฟีรื่รข้องออกพระนามนฟีนั้ และเขามาทฟีรื่นฟีรื่หวลังจะผซกมลัดพวกนลันนั้ สต่งใหข้พวก
ปสโรหวิตใหญต่"
พวกยกวในธรรมศาลาทภีที่เมพองดามอัสกอัสทภีที่ไดข้ฟงอั เขาตลางพากอันประหลาดใจ คทาทภีแที่ ปลเชลนนอัรน
(เอป็กซกิสเตมกิ) สพที่อความหมายวลา ‘ตกตะลถึง’ หรพอ ‘งรุนงง’ พวกเขาระลถึกไดข้ทนอั ทภีวาล เขาเคยเปกนผถูข้ “ทภีที่
ไดข้ททาลายคนในกรรุงเยรถูซาเลกมทภีที่รอข้ งออกพระนามนภีร” บอัดนภีรเขากทาลอังประกาศพระครกสตรผถูข้ทภีที่เขาเคย
เกลภียดชอังมากลอน เปกนความจรกงทภีที่ผถูข้ใดทภีที่อยถูใล นพระครกสตร เขากกเปกนผถูข้ถถูกสรข้างใหมลแลข้ว สกที่งเกลาๆใน
ชภีวกตของเซาโลไดข้ลลวงไปแลข้ว บอัดนภีรสที่ งก สารพอัดกลายเปกนสกที่งใหมลทร อังนอัรน ผถูข้ทภีที่เพกงที่ กลอับใจเชพที่อพระ
ครกสตรกมก คภี วามกลข้าหาญและความกระตพอรพอรข้น การเปกนพยานเชลนนอัรนเปกนหลอักฐานออันมภีพลอังซถึที่ง
แสดงใหข้เหกนวลาคนๆนอัรนไมลเพภียงออกปากรอับเชพที่อพระครกสตรแลข้วเทลานอัรน แตลยงอั รอับพระองครไวข้ในใจ
แลข้วจรกงๆดข้วย
กจ 9:22
แตต่เซาโลยวิรื่งมฟีกทาลลังทวฟีขถึนั้น และททาใหข้พวกยวิวในเมสืองดามลัสกลัสนวิรื่งอถึนั้งอยซต่ โดย
พวิสซจนค์ใหข้เขาเหล็นวต่า พระเยซซทรงเปล็นพระครวิสตค์ วลภีทภีที่พดถู ถถึงการทภีที่เซาโล “มภีกาท ลอังทวภีขร นถึ ” กกแสดง
ใหข้เหกนอะไรหลายอยลาง คทาทภีแที่ ปลวลา กทาลลัง ตรงนภีร (เอป็นดสนามอโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ไดข้รอับ
ฤทธกธเดช’ มอันไมลไดข้หมายถถึงเรภียที่ วแรงฝลายรล างกาย แตลหมายถถึงฤทธกธเดชฝล่ายวกิญญาณ แนลนอนทภีที่นภีที่
เปกนผลมาจากการทภีที่เขาประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 17 ดถู โรม 1:16,
กกจการ 1:8, ฟภีลกปปภี 4:13, 1 ทกโมธภี 1:12, 2 ทกโมธภี 2:1, 4:17
ทภีที่นอันที่ เขาไดข้ “ททาใหข้พวกยกวในเมพองดามอัสกอัสนกที่งอถึรงอยถูล โดยพกสถูจนรใหข้เขาเหกนวลา พระเยซถู
ทรงเปกนพระครกสตร” วลภีนร ภีอาจแปลแบบตรงตอัวไดข้วาล เขากทาลอังพกสถูจนรใหข้เหกนวลานภีที่แหละคพอพระเมส

สกยาหร (คทาวลา พระครกิสตร และ พระเมสสกิยาหร เปกนคทาเหมพอนทภีที่ใชข้แทนกอันไดข้) เซาโลททาใหข้พวก
ปฏกปอักษรชาวยกวของเขานกที่งออัรน โดยพกสถูจนรวาล พระเยซถูครกสตร ผถูข้ทภีที่พวกเขาไดข้ปฏกเสธ จรกงๆแลข้วกกทรง
เปกนพระเมสสกยาหรทพภีที่ วกเขาเสาะแสวงหามานาน บรรดาคถูลอรกของเขาไมลรจถูข้ ะตอบอะไร
หลายคนเชพที่อกอันวลาระหวลางขข้อ 22 และ 23 คพอเหตรุการณรตลางๆทภีที่ถถูกบอันทถึกไวข้ในกาลาเทภีย
1:17 ในขข้อนอัรนเปาโลบรรยายวลาเขาไปอยถูใล นประเทศอาระเบภียเปกนเวลาสามปภี ทภีที่นอันที่ ในโรงเรภียน
พระครกสตธรรมแหลงทะเลทราย เซาโลแหลงเมพองทารรซอัสไดข้กลายรล างเปกนออัครสาวกเปาโล ความ
รข้อนรนหลอังจากการรอับเชพที่อของเขาไดข้ผลอักดอันเขาใหข้กลายเปกนออัครสาวกผถูข้รอบรถูแข้ หลงขลาวประเสรกฐ
อาจเปกนไดข้วาล ในชลวงเวลาสามปภีนร อันทภีที่เขาอยถูตล ามลทาพอังกอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พระเจข้าไดข้ทรง
ประทานความเขข้าใจแบบเปกนระบบและครบถข้วนแกลเขาในเรพอที่ งศาสนศาสตรรพระคอัมภภีรรใหมลซถึที่ง
จะกลายเปกนหอัวใจหลอักของการรอับใชข้และงานเขภียนในเวลาตลอมาของเขา
ถถึงแมข้วาล พระคอัมภภีรรใหมลในขณะนอัรนยอังไมลมกภี ารเขภียนเปกนลายลอักษณรออักษร แตลพระเจข้าโดย
ทางพระวกญญาณกกไดข้ทรงประทานความเขข้าใจแกลเซาโลเกภีที่ยวกอับความจรกงตลางๆของความเชพที่อ
แบบครกสเตภียนซถึที่งจะสทาแดงตอัวออกมาในเวลาตลอมาในจดหมายฝากฉบอับตลางๆ เชลน โรม กาลาเทภีย
เอเฟซอัส ฯลฯ พระเจข้าทรงประทานความสามารถใหข้เขารถูจข้ อักแยกแยะการเปลภีที่ยนถลายระหวลางพระ
บอัญญอัตกและพระครุณ พระวกหารและครกสตจอักร และพระคอัมภภีรรเดกมและพระคอัมภภีรรใหมล เขาถถูก
เปลภียที่ นแปลงอยลางเปกนระบบจากเซาโลจนกลายเปกนเปาโล ถถึงแมข้วาล ลถูกาไมลไดข้เอลยถถึงชลวงเวลาแหลง
การฝถึกฝนนภีร แตลเขากกเปกดชลองใหข้แทรกมอันลงไปไดข้
กจ 9:23
ครลันั้นตต่อมาอฟีกหลายวลันพวกยวิวไดข้ปรถึกษากลันจะฆต่าเซาโลเสฟีย กาลาเทภีย
1:18 บอันทถึกวลาหลอังจากเขาใชข้เวลาในประเทศอาระเบภียแลข้ว เซาโลกกกลอับไปทภีเที่ มพองดามอัสกอัส เหกน
ไดข้ชอัดวลานภีคที่ พอชลวงเวลาทภีที่ “ครอัรนตลอมาอภีกหลายวอัน” หมายถถึง จากนอัรนพวกปฏกปอักษรของเขาทภีที่เปกนยกว
กก “ปรถึกษากอันจะฆลาเซาโลเสภีย”
กจ 9:24-25 แตต่เรสืรื่องการปองรข้ายของเขารซข้ถถึงเซาโล เขาทลันั้งหลายไดข้เฝข้าประตซเมสือง คอย
ฆต่าเซาโลทลันั้งกลางวลันกลางคสืน 25 แตต่เหลต่าสาวกไดข้ใหข้เซาโลนลัรื่งในเขต่งใหญต่ แลข้วหยต่อนลงจาก
กทาแพงเมสืองในเวลากลางคสืน
เพราะวลาพวกศอัตรถูชาวยกวของเขาหาโอกาสลอบฆลาเขาโดยเฝข้าอยถูทล ภีที่ประตถูเมพองทอัรงกลางวอัน
และกลางคพน พวกสาวกทภีที่เมพองดามอัสกอัสจถึงหยลอนเขาลงมาทางกทาแพงเมพองในเขลงใหญลในเวลา

กลางคพน คทาทภีที่แปลวลา จาก (ดกิอา) ทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับกทาแพงเมพองมภีความหมายตรงตอัววลา ‘ทาง’ ใน 2
โครกนธร 11:33 เปาโลเขภียนในเวลาตลอมาวลาในคพนนอัรนเขาถถูกหยลอนลง “ทางชลองทภีที่กาท แพงนคร”
กจ 9:26
ครลันั้นเซาโลไปถถึงกรสงเยรซซาเลล็มแลข้ว ทต่านใครต่จะคบใหข้สนวิทกลับพวกสาวก
แตต่เขาทลันั้งหลายกลลัว เพราะไมต่เชสืรื่อวต่าเซาโลเปล็นสาวก จากนอัรนเขากกเดกนทางไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมและ
“ใครล จะคบใหข้สนกทกอับพวกสาวก” คทาทภีที่แปลวลา ใครต่ (เพะอกิราโอ) มภีความหมายวลา ‘เขาพยายามทภีที่
จะเขข้ารล วม’ เปกนทภีที่เขข้าใจไดข้วาล พวกสาวกคงไมลไวข้ใจเขาสอักเทลาไร พวกเขาอาจคกดวลาเขากลอับมาใน
ฐานะสายลอับของพวกยกวเพพที่อแทรกซถึมพวกเขาเพพที่อสรข้างความเสภียหายเพกมที่ เตกม
กจ 9:27-28 แตต่บารนาบลัสไดข้พาทต่านไปหาพวกอลัครสาวก แลข้วเลต่าใหข้เขาฟลังวต่าเซาโลไดข้
เหล็นองคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าทฟีรื่กลางทาง และพระองคค์ตรลัสแกต่ทต่าน ทต่านจถึงประกาศออกพระนามพระ
เยซซ โดยใจกลข้าหาญในเมสืองดามลัสกลัส 28 แลข้วเซาโลเขข้านอกออกในอยซกต่ ลับพวกอลัครสาวกในกรสง
เยรซ ซาเลล็ม
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล บารบาบอัสยอมเปกนผถูข้รอับรองเปาโลเอง บางคนคกดวลาบารบาบอัสมา
จากเมพองทารรซอัสเหมพอนเปาโล เขาอาจไปเรภียนทภีที่มหาวกทยาลอัยแหลงเมพองทารรซอัสพรข้อมกอับเซาโลกก
ไดข้ เขาจถึงอาจรถูจข้ อักเซาโลและเขข้าใจเขา อยลางไรกกตาม เขา “ไดข้พาทลานไปหาพวกออัครสาวก แลข้วเลลา
ใหข้เขาฟอังวลาเซาโลไดข้เหกนองครพระผถูข้เปกนเจข้าทภีที่กลางทาง และพระองครตรอัสแกลทลาน ทลานจถึงประกาศ
ออกพระนามพระเยซถูโดยใจกลข้าหาญในเมพองดามอัสกอัส” พวกเขาจถึงยอมรอับเปาโลและเขาไดข้เขข้า
นอกออกในอยถูกล บอั พวกเขาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม
กจ 9:29
ประกาศออกพระนามของพระเยซซ เจข้าดข้วยใจกลข้าหาญ ทต่านพซดไลต่เลฟียงกลับ
พวกกรฟีก แตต่พวกนลันั้นหาชต่องทฟีรื่จะฆต่าทต่านเสฟีย อภีกครอัรงทภีตที่ ามทภีที่ระบรุไวข้ในหมายเหตรุในกกจการ 6 พวก
กรภีกคพอ พวกยกวนกยมกรภีกทภีที่หลอังจากกลอับมาจากการกระจอัดกระจายไปในโลกตะวอันตกแลข้ว ไดข้มา
ตอัรงธรรมศาลาหลายแหลงทอัวที่ กรรุงเยรถูซาเลกมตามภถูมกหลอังชนชาตกทพภีที่ วกเขาไดข้ไปอยถูมล า มภีธรรมศาลา
แหลงหนถึงที่ ของซกลภีเซภียอยถูทล ภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม (กกจการ 6:9) ซถึที่งเปกนธรรมศาลาของพวกนกยมกรภีก เมพอง
ทารรซอัสซถึที่งเปกนเมพองทภีที่เซาโลเตกบโตขถึรนมากกอยถูใล นแควข้นซกลภีเซภีย เปกนไปไดข้อยลางยกงที่ ทภีที่วาล เขาไปทภีที่นอันที่
และประกาศพระครกสตรในธรรมศาลาบข้านเกกดของเขา กกจการ 6 ยอังเอลยดข้วยวลาธรรมศาลาแหลงนภีร
กกไดข้ไลลเลภียงกอับสเทเฟนเชลนกอัน เปกนไปไดข้อยลางมากทภีที่เซาโลไดข้อยถูใล นกลรุลมรอับบภีหนรุลมทภีที่ไดข้ซอักไซข้ไลล
เลภียงกอับสเทเฟนแตลกสก ถูข้เขาไมลไดข้กลอนทภีที่สเทเฟนพลภีชพภี เพพที่อความเชพที่อ เปกนไปไดข้ยกงที่ ทภีที่วาล บอัดนภีรเขาไดข้

กลอับไปททาเหมพอนกอับทภีที่สเทเฟนไดข้กระททาเมพที่อหลายปภีกลอนหนข้า อยลางไรกกตาม นภีที่กเก ปกนอภีกครอัรงทภีที่แมข้
ในชลวงแรกๆของการรอับใชข้ของเปาโล เขากกตกเปกนเปข้าหมายของการลอบฆลาโดยพวกยกวแลข้ว
กจ 9:30
เมสืรื่อพฟีรื่นอข้ งรซข้อยต่างนลันั้นจถึงพาทต่านไปยลังเมสืองซฟีซารฟียา แลข้วสต่งไปยลังเมสืองทารค์
ซลัส ดอังนอัรน พวกพภีที่นข้องทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมจถึงพาตอัวเขาไปยอังเมพองซภีซารภียา ซถึงที่ เปกนเมพองทลาของโรม
และสลงเขาไปยอังเมพองทารรซอัสบข้านเกกดของเขา เขาคงสรข้างความประหลาดใจใหข้กบอั บกดามารดา
และพวกเพพที่อนๆของเขาทภีที่นอันที่ แนลๆ กลอนหนข้านภีรเขาไดข้ถถูกสล งตอัวไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมเพพที่อเลลาเรภียนกอับ
กามาลกเอล บอัดนภีรรอับบภีหนรุลมผถูข้เฉลภียวฉลาดคนนภีรไดข้กลอับมาในฐานะสาวกคนหนถึงที่ ของพระเยซถูแหลง
นาซาเรกธผถูข้ซถึที่งพวกเขาเคยไดข้ยกนมาแลข้วอยลางแนลนอน ไมลมภีบนอั ทถึกในพระคอัมภภีรรวาล เปาโลนทา
วกญญาณใครมาไดข้ในบข้านเกกดของเขาหรพอในครอบครอัวของเขา เขากกเหมพอนพระเยซถูทอภีที่ าจไดข้
เรภียนรถูวข้ าล ศาสดาพยากรณรไมลไดข้รอับเกภียรตกในบข้านเมพองของตน
กจ 9:31
เหตสฉะนลันนั้ ครวิสตจลักรตลอดทลัรื่วแควข้นยซเดฟีย กาลวิลฟี และสะมาเรฟีย จถึงมฟีความ
สงบสส ขและเจรวิญขถึนั้น ประพฤตวิตนดข้วยใจยทาเกรงองคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า และไดข้รบลั ความปลอบ
ประโลมใจจากพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ ครวิสตสมาชวิกกล็ยงวิรื่ ทวฟีมากขถึนนั้ มภีหลายความเหกนตามมา (1)
ใหข้เราสอังเกตวลาคทาวลา ครกิสตจอักร อยถูใล นรถูปพหถูพจนร ครกสตจอักรทภีที่ถถูกพถูดถถึงในพระคอัมภภีรรใหมลกหก มาย
ถถึง ครกสตจอักรทข้องถกที่นทอัรงหลาย ซถึที่งตลางจากครกสตจอักร ‘สากล’ แหลงเดภียวหรพอพระศาสนจอักรคาธอ
ลกก (2) คทาทภีที่แปลวลา ความสงบสส ข (เอะอกิเรเน) เปกนคทาทภีที่มกอั แปลเปกน ‘สอันตกสขรุ ’ เมพที่อการขลมเหงทภีที่มภี
เซาโลเปกนหอัวหอกไดข้จางลง ครกสตจอักรหลายแหลงในแควข้นนอัรนกกไดข้พบกอับสอันตกสรุข (3) พวกเขาจถึง
เจรวิญขถึนนั้ คทาทภีแที่ ปลเชลนนอัรน (ออยคอดอเมะโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ถถูกกลอขถึรน’ นภีที่อาจเปกนการ
รวมกอันของทอัรงการเจรกญขถึรนฝลายวกญญาณและการเพกมที่ จทานวนขถึรนดข้วย (4) พวกเขาจถึงดทาเนกนชภีวตก
ดข้วยใจยทาเกรงองครพระผถูข้เปกนเจข้า (5) ครกสตจอักรเหลลานอัรนยอัง “ไดข้รอับความปลอบประโลมใจจาก
พระวกญญาณบรกสรุทธกธ” ดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ความปลอบประโลม (พาราคเลซกิส) มภีความหมายโดย
ทอัวที่ ไปวลา 'กทาลอังใจ' ในภาษาพถูดในปอัจจรุบอัน เปกนความจรกงทภีที่วาล พระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงประทอับอยถูล
ดข้วยเพพอที่ ใหข้กาท ลอังใจครกสตจอักรทอัรงหลาย (6) สรุดทข้าย ครกสตจอักรเหลลานอัรนทวภีมากขถึรน พวกเขาเพกมที่
จทานวนขถึรน
ณ ชลวงเวลานภีรเอง (ค.ศ. 39) ทภีจที่ อักรพรรดกโรม คาลกกถูลลา ไดข้ตรอังรถูปจทาลองของเขาไวข้ในพระ
วกหารทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเพพอที่ ใหข้พวกยกวกราบไหวข้ แนลนอนทภีที่การททาใหข้เชลนนภีรททาใหข้พวกเขาไมลพอใจ
อยลางมากและหอันเหความสนใจของพวกเขาไปจากการขลมเหงครกสตจอักร พวกเขามอัวแตลสาละวน

อยถูกล บอั ความเดพอดรข้อนของตอัวเอง พระเจข้าอาจทรงจอัดเตรภียมใหข้เหตรุการณรนร ภีเกกดขถึรนเพพที่อใหข้เวลาค
รกสตจอักรยรุคตข้นทอัรงหลายไดข้หยอังที่ รากและเจรกญเตกบโต
กจ 9:32
ตต่อมาเมสืรื่อเปโตรเทฟีรื่ยวไปตลอดทสกแหต่งแลข้ว กล็ลงมาหาพวกววิสสทธวิชนซถึงรื่
อาศลัยอยซใต่ นเมสืองลวิดดาดข้วย นภีที่สพที่อวลาเปโตรนทาวกธภีปฏกบอัตกนร ภีมาใชข้ นอันที่ คพอ การออกเยภีที่ยมเปกนระบบตาม
ชรุมชนทภีที่ไดข้ชพที่อวลามภีกลรุมล ผถูข้เชพที่ออาศอัยอยถูล ในการททาเชลนนอัรน เขากกไดข้ลงมาเยภีที่ยม “พวกวกสรุทธกชนซถึที่ง
อาศอัยอยถูใล นเมพองลกดดาดข้วย” เมพองลกดดาเปกนเมพองเลกกๆแหลงหนถึงที่ ทภีที่ตรอังอยถูใล นทภีที่ราบตกดชายฝอัที่งชพอที่ วลา
ทภีที่ราบชาโรนซถึที่งอยถูทล างทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ของเมพองยอัฟฟา เหกนไดข้ชอัดวลามภีกลรุมล ผถูข้เชพที่อ (พวกวกิ
สคุทธกิชน) อาศอัยอยถูทล ภีที่นอันที่
กจ 9:33-34 เปโตรพบชายคนหนถึรื่งชสืรื่อไอเนอลัสทฟีรื่นนลัรื่ เขาเปล็นอลัมพาตอยซต่กบลั ทฟีรื่นอนแปด
ปฟีมาแลข้ว 34 เปโตรจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "ไอเนอลัสเออ๋ย พระเยซซครวิสตค์ทรงโปรดทต่านใหข้หายโรค จงลสก
ขถึนั้นเกล็บทฟีนรื่ อนของทต่านเถวิด" ในทลันใดนลันนั้ ไอเนอลัสไดข้ลสกขถึนนั้
ถถึงแมข้มกไดข้ระบรุไวข้ชอัดเจน แตลมอันกกสพที่อวลาชายทภีที่ชพที่อวลาไอเนออัสคนนภีรเปกนหนถึงที่ ใน 'พวกวกสรุทธก
ชน' ดข้วย เขาตข้องนอนตกดเตภียงมาตลอดแปดปภีเพราะเปกนออัมพาต เขาอาจเปกนออัมพาตบางสล วนหรพอ
ทอัรงตอัว เปโตรจถึงกลลาวแกลเขาวลา “พระเยซถูครกสตรทรงโปรดใหข้ทลานหายโรค” คทาทภีที่แปลวลา หายโรค
(อกิอาออไม) ปกตกแลข้วจะแปลเปกน 'ถถูกรอักษาใหข้หาย' กลลาวอภีกนอัยหนถึงที่ กกคพอ เปโตรบอกไอเนออัสวลา
พระเยซถูครกสตรจะทรงเปกนผถูข้รอักษาเขาใหข้หาย จากนอัรน เปโตรกกสงอัที่ เขาวลา “จงลรุกขถึรนเกกบทภีนที่ อนของ
ทลานเถกด” วลภีทภีที่แปลวลา เกล็บทฟีรื่นอน (สโตรนนสมกิ) เปกนสทานวนทภีมที่ ภีความหมายตรงตอัววลาจอัดเตภียงใหข้
เรภียบรข้อย เปโตรไมลเพภียงสอังที่ เขาใหข้ลรุกขถึรนเทลานอัรน แตลยอังบอกใหข้เขาททาเรพอที่ งทอัวที่ ๆไปอยลางเกกบทภีนที่ อน
ดข้วย ตลอดแปดปภีคนอพที่นตข้องคอยดถูแลไอเนออัส บอัดนภีรเขาดถูแลตอัวเองไดข้แลข้ว เขาหายโรคแลข้วอยลาง
แทข้จรกง “ในทอันใดนอัรนไอเนออัสไดข้ลรุกขถึรน” อภีกครอัรงทภีที่เปโตรใชข้ประโยชนรจากของประทานชอัวที่ คราว
ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธทภีที่ทรงประทานใหข้แกลเขาในชลวงเวลาระหวลางกลโกธาและการครบ
สมบถูรณรของสารบบพระคอัมภภีรรใหมล ดถูความเหกนเกภีที่ยวกอับเรพอที่ งนภีรไดข้ใน 1 โครกนธร 12 และ 13
กจ 9:35
ฝต่ายคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซใต่ นเมสืองลวิดดา และทฟีรื่ราบชาโรนไดข้เหล็นแลข้วจถึงกลลับ
ใจมาหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ทภีที่ราบชาโรนเปกนเขตแดนตกดชายฝอัที่งทะเลและไมลใชลเมพองๆหนถึที่ง เมพอง
ลกดดามภีพรมแดนตกดกอับทภีที่ราบชาโรน ตรงนภีรสพที่อวลาประชากรทอัรงหมดของพพรนทภีที่บรกเวณนภีรไดข้กลอับ

ใจมาหาองครพระผถูข้เปกนเจข้าหลอังจากไดข้เหกนและไดข้ยกนการรอักษาโรคออันนลาออัศจรรยรนร ภี คน “ทอัรงปวง”
ในทภีที่นร ภีกยก อล มหมายถถึง 'หมดทรุกคน' จรกงๆ
กจ 9:36
ในเมสืองยลัฟฟามฟีหญวิงคนหนถึรื่งเปล็นศวิษยค์ชสืรื่อทาบวิธา ซถึรื่งแปลวต่าโดรคลัส หญวิง
คนนฟีนั้เคยกระททาการอลันเปล็นคสณประโยชนค์และใหข้ทานมากมาย ขณะเดภียวกอัน ในเมพองยอัฟฟาซถึที่งเปกน
เมพองทลา (ปอัจจรุบอันเมพองนภีรอยถูตล กดกอับเทลอาวภีฟ) มภีเหตรุการณรหนถึงที่ เกกดขถึรนทลามกลางพวกสาวก (นภีที่สพที่อ
ชอัดเจนวลาขลาวประเสรกฐไดข้ไปถถึงเมพองยอัฟฟาดข้วยไมลวาล จะโดยวกธภีใดกกตาม พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเรา
วลาสาวกคนหนถึงที่ ไดข้ไปถถึงทภีที่นอันที่ หรพอมภีบางคนทภีที่กระจอัดกระจายไปจากกรรุงเยรถูซาเลกมเพราะการ
ขลมเหงไดข้ยข้ายถกที่นฐานไปอยถูทล ภีที่นนอัที่ อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลา มภีผถูข้เชพที่อกลรุลมหนถึงที่ อยถูทล ภีที่นอันที่ )
สาวกคนหนถึงที่ ในกลรุมล เปกนผถูข้หญกงคนหนถึที่งนามวลา ทาบกิธา ชพที่อของเธอเปกนภาษาอาราเมค
และมภีความหมายตรงตอัววลา 'ละมอังที่ ตอัวเมภีย' ชพที่อกรภีกของเธอคพอ โดรคอัส ทอัรงสองคทานภีรสพที่อถถึงความงาม
ตามธรรมชาตก ไมลวาล ในกรณภีใด เธอกกสทาแดงถถึงความงามฝลายวกญญาณออกมาผลานทาง “การออัน
เปกนครุณประโยชนรและใหข้ทานมากมาย” ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 39 เหกนไดข้ชอัดวลาเธอแสดงนทราใจและ
ความเอพรอเฟพร อออกมาโดยการททาเสพรอผข้าเพพที่อผถูข้อนพที่ ทภีที่ขอัดสน คทาทภีที่แปลวลา ใหข้ทานมากมาย (เอะเละเอ
มอซสเน) สพที่อถถึงการใหข้เพพที่อชลวยเหลพอในความขอัดสนของผถูข้อพที่น เธอพรข้อมใจชลวยเหลพอคนเหลลานอัรน
โดยเฉพาะคนเหลลานอัรนทภีที่อยถูใล นครอบครอัวแหลงความเชพที่อซถึที่งกทาลอังขอัดสน ลถูกาหมายเหตรุไวข้วาล เธ
อ “เคยกระททาการออันเปกนครุณประโยชนรและใหข้ทานมากมาย”
กจ 9:37
ตต่อมาระหวต่างนลันนั้ หญวิงคนนฟีนั้กล็ปต่วยลงจนถถึงแกต่ความตาย เขาจถึงอาบนทนั้าศพ
วางไวข้ในหข้องชลันั้นบน นลาเศรข้าทภีที่เธอเกกดลข้มปลวยและเสภียชภีวกต ถถึงแมข้วาล ตามธรรมเนภียมของพวกยกว
แลข้วโดยเฉพาะในกรรุงเยรถูซาเลกมทภีจที่ รุกจกกเอามากๆ ศพตข้องถถูกฝอังในทอันทภี แตลเหกนไดข้ชดอั วลาใน
เขตแดนทภีอที่ ยถูหล ลางจากกรรุงเยรถูซาเลกม ผถูข้คนกกไมลไดข้เครล งครอัดในเรพที่องนภีรมากขนาดนอัรน สตรภีครกสเตภียน
คนอพนที่ ๆไดข้อาบนทราศพของเธอและเตรภียมการสทาหรอับพกธภีฝอัง โดยวางศพเธอไวข้ “ในหข้องชอัรนบน”
กจ 9:38
เมสืองลวิดดาอยซใต่ กลข้กบลั เมสืองยลัฟฟา พวกสาวกไดข้ยวินวต่าเปโตรอยซต่ทฟีรื่นนลัรื่ จถึงใชข้
ชายสองคนไปหาทต่าน เชวิญทต่านมาหาเขาโดยเรล็ว เมพองยอัฟฟาไมลไดข้อยถูหล ลางจากเมพองลกดดามากนอัก
พวกสาวกในเมพองยอัฟฟาไดข้ยกนวลาเปโตรอยถูทล ภีที่นอันที่ พวกเขาจถึง “ใชข้ชายสองคนไปหาทลาน เชกญทลาน
มาหาเขาโดยเรกว” อาจเปกนไดข้วาล พอพวกเขาไดข้ยนก ถถึงเรพที่องการรอักษาไอเนออัสใหข้หายอยลางนลา
ออัศจรรยร พวกเขาจถึงใชข้คนไปตามเปโตรกลอนทภีที่โดรคอัสเสภียชภีวกต หรพออาจเปกนไปไดข้เชลนกอันวลา แมข้

กระทอังที่ เธอเสภียชภีวกตแลข้วพวกเขากกใชข้คนไปตามเปโตรมาอยถูดล ภีเพราะเชพที่อวลาพระเจข้าทรงสามารถ
กระททากกจผลานตอัวเขาและชรุบเธอใหข้เปกนขถึรนจากตายไดข้ ไมลวาล ในกรณภีใด พวกสาวกทภีที่เมพองยอัฟฟากก
แสดงใหข้เหกนชอัดเจนถถึงความเชพที่อออันยกงที่ ใหญล แนลนอนทภีที่นภีที่เปกนเหตรุใหข้เธอไดข้รอับการรอักษาใหข้หาย
กจ 9:39
ฝต่ายเปโตรจถึงลสกขถึนั้นไปกลับเขา เมสืรื่อถถึงแลข้วเขาพาทต่านขถึนั้นไปในหข้องชลันนั้ บน
และบรรดาหญวิงมต่ายไดข้ยนสื อยซต่กบลั ทต่านพากลันรข้องไหข้และชฟีนั้ใหข้ทต่านดซเสสืนั้อคลสมกลับเสสืนั้อผข้าตต่างๆซถึรื่ง
โดรคลัสททาเมสืรื่อยลังมฟีชฟีววิตอยซต่ พอมาถถึงบข้านหลอังนอัรนในเมพองยอัฟฟา เปโตรกกถถูกพาไปยอังหข้องชอัรนบนทภีที่
โดรคอัสนอนรอการฝอังศพอยถูล ถถึงแมข้ไมลมภีการกลลาวถถึงสถานภาพสมรสของโดรคอัส แตลมอันกกสพที่อวลา
เธอเปกนหญกงมลายเพราะวลา “บรรดาหญกงมลายไดข้ยพนอยถูกล บอั ทลานพากอันรข้องไหข้” พวกนางชภีรใหข้เปโตรดถู
“เสพรอคลรุมกอับเสพรอผข้าตลางๆซถึที่งโดรคอัสททาเมพที่อยอังมภีชภีวกตอยถู”ล วลภีสรุดทข้าย “เมพอที่ ยอังมภีชภีวตก อยถูล (อยถูกล บอั พวก
นาง)” อาจสพที่อวลาเธอไมลไดข้เปกนชาวเมพองนอัรนโดยกทาเนกด อาจเปกนไดข้วาล การขลมเหงไดข้ผลอักไสเธอ
ออกมาจากกรรุงเยรถูซาเลกม แตลมอันกกอาจแคลหมายถถึงชลวงเวลาทภีที่เธอมภีชวภี กตอยถูบล นโลกนภีรกเก ปกนไดข้
กจ 9:40-41 ฝต่ายเปโตรใหข้คนทลันั้งปวงออกไปขข้างนอก และไดข้คสกเขต่าลงอธวิษฐาน แลข้ว
หลันมายลังศพนลันั้นกลต่าววต่า "ทาบวิธาเออ๋ย จงลสกขถึนั้น" ทาบวิธากล็ลสืมตา เมสืรื่อเหล็นเปโตรจถึงลสกขถึนนั้ นลัรื่ง
41 ฝต่ายเปโตรยสืนรื่ มสือออกพยสงเธอขถึนนั้ จถึงเรฟียกววิสสทธวิชนทลันั้งหลายกลับพวกแมต่มต่ายเขข้ามา แลข้วมอบ
หญวิงทฟีรื่เปล็นขถึนนั้ นลันั้นใหข้กลับเขาทลันั้งหลาย
ในรถูปแบบทภีที่คลข้ายคลถึงกอับเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรนกอับเอลภียาหรและบรุตรของหญกงมลายใน 1 พงศร
กษอัตรกยร 17:19-24 และเอลภีชากอับบรุตรของหญกงชาวชถูเนมใน 2 พงศรกษอัตรกยร 4:33 เปโตรไดข้ครุกเขลา
ลงขข้างๆเธอและอธกษฐาน จากนอัรนเขากกหอันไปทภีที่ศพของเธอและสอังที่ วลา “ทาบกธาเออ๋ย จงลรุกขถึรน” (ทา
บกธาเปกนชพที่อภาษาอาราเมคของเธอ) ทอันใดนอัรนเธอกกลพมตา “เมพอที่ เหกนเปโตรจถึงลรุกขถึรนนอังที่ ” เปโตรจถึง
เอพรอมมพอออกและชลวยเธอลรุกขถึรนยพน คทาวลา พยสงเธอขถึนั้น (อานกิสเตมกิ) โดยเฉพาะในบรกบททภีพที่ ถูดถถึง
การยพที่นมพอของเขาออกใหข้เธอ กกหมายความวลาชลวยเธอลรุกขถึรน ‘ยพน’
คทาทภีที่แปลวลา เรฟียก (โฟเนะโอ) ไมลใชลคทาทภีที่พบบลอย (คาเละโอ) ซถึที่งแปลวลาการทรงเรภียก แตล
มอันสพที่อถถึงการทภีที่เขารข้องเรภียกพวกวกสรุทธกชนและพวกหญกงมลายใหข้เขข้ามา จากนอัรนเขากกมอบหญกงทภีที่
เปกนขถึรนมาแลข้วนอัรนใหข้กบอั เขาทอัรงหลาย
กจ 9:42
เหตสการณค์นลันั้นลสือไปตลอดทลัรื่วเมสืองยลัฟฟา คนเปล็นอลันมากมาเชสืรื่อถสือองคค์
พระผซเข้ ปล็นเจข้า ขลาวเรพที่องการเปกนขถึรนจากตายอยลางนลาออัศจรรยรของเธอแพรล สะพอัดไปอยลางรวดเรกวทอัวที่

เมพองยอัฟฟา ดอังนอัรน “คนเปกนออันมากมาเชพที่อถพอองครพระผถูข้เปกนเจข้า” อภีกครอัรงทภีที่จดรุ ประสงครหนนนึ่งของ
การออัศจรรยรตลางๆในครกสตจอักรยรุคตข้นกกคอพ เพพที่อรอับรองความแทข้จรกงและใหข้ความนลาเชพที่อถพอแกล
ขลาวสารทภีพที่ วกเขาประกาศ ตรงนภีรเหกนไดข้ชอัดวลามอันเปกนเชลนนอัรน
กจ 9:43
ตต่อมาฝต่ายเปโตรอาศลัยอยซใต่ นเมสืองยลัฟฟาหลายวลัน อยซกต่ ลับคนหนถึรื่งชสืรื่อซฟีโมน
เปล็นชต่างฟอกหนลัง เปโตรจถึง “อาศอัยอยถูใล นเมพองยอัฟฟาหลายวอัน อยถูกล บอั คนหนถึงที่ ชพที่อซภีโมนเปกนชลาง
ฟอกหนอัง” นภีอที่ าจเปกนเหตรุการณรทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ ชลางฟอกหนอังโดยอาชภีพของพวกเขาแลข้ว
(คพอการฟอกหนอังสอัตวรเพพที่อเอาไปใชข้เปกนหนอังททาเครพที่องใชข้ตลางๆ) ถถูกมองวลาเปกนอาชภีพมลทกนใน
สายตาของพวกยกวทภีที่เครล งครอัด รอับบภีคนหนถึงที่ ไดข้เขภียนไวข้วาล “โลกไมลอาจขาดชลางฟอกหนอังไดข้ แตล
วกบอัตกจงมภีแกลผถูข้ทภีที่เปกนชลางฟอกหนอัง” เมพที่อพกจารณาถถึงเหตรุการณรทภีที่กาท ลอังจะเกกดขถึรนในบททภีที่ 10 การทภีที่เป
โตรไดข้ไปอาศอัยอยถูกล บอั ซภีโมนชลางฟอกหนอังจถึงอาจเปกนขอัรนตอนทภีที่พระเจข้าทรงจอัดเตรภียมไวข้เพพที่อสอน
เปโตรเกภีที่ยวกอับการนทาขลาวประเสรกฐไปถถึงพวกคนตลางชาตกกเก ปกนไดข้ ในสายตาของพวกยกวแลข้ว คน
ตลางชาตกถถูกมองวลาเปกนมลทกนเหมพอนกอับสอัตวรหลายชนกดทภีที่ถถูกบอัญญอัตกของเลวภีหข้ามไวข้มใก หข้รอับ
ประทานเพราะเปกนสอัตวรมลทกน
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 10: บทนภีวนื้ กกลอับมาเลล่าเรสืนึ่องการรอับใชท้ของเปโตรอภีกครอังนื้ แปดขท้อ
แรกมภีเนสือนื้ หาเกภีนึ่ยวกอับนกิมกิตของพระเจท้าทภีนึ่ทรงประทานใหท้แกล่โครเนลกิออัส ในกกิจการ 10 ขล่าว
ประเสรกิฐไดท้ไปถนงคนตล่างชาตกิอยล่างเปป็นทางการ พระเจท้าโดยการสสาแดงของพระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธ
ทรงแสดงใหท้เหป็นชอัดเจนถนงพระพรของพรระองครททภีนึ่ รงมภีตล่อพวกคนตล่างชาตกิดท้วย โดยทรงใหท้
พวกเขาไดท้รอับความรอดและเขท้ารล่วมเปป็นสล่วนหนนนึ่งของพระกายของพระครกิสตร
กจ 10:1
ยลังมฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่อโครเนลวิอสลั อาศลัยอยซใต่ นเมสืองซฟีซารฟียา เปล็นนายรข้อยอยซต่
ในกองทหารทฟีรื่เรฟียกวต่ากองอวิตาเลฟีย เมพองทลาของโรมชพที่อวลา เมพองซภีซารภียาตอัรงอยถูหล ลางจากชายฝอัที่งของ
เมพองยอัฟฟาไปยภีสที่ กบแปดไมลร มอันเปกนเมพองของคนตลางชาตกซถึที่งมภีขข้าราชการของโรมอาศอัยอยถูเล ปกน
สล วนใหญลพรข้อมกอับกองทอัพทหารกองหนรุนของโรมดข้วย เมพองนภีรถถูกตอัรงชพที่อเชลนนอัรนโดยเฮโรดมหา
ราชเพพที่อเปกนเกภียรตกแกลซภีซารรแหลงโรม มอันเปกนเมพองทภีที่ผถูข้วาล ราชการของโรมประจทาแควข้นนอัรนใชข้เปกนทภีที่
พทานอักและเปกนกองบอัญชาการ เมพองนภีรเปกนปฏกปอักษรกบอั ชรุมชนชาวยกว โดยเมพองซภีซารภียาเปกนตอัวแทน
ของการครอบครองของรอัฐบาลโรมและกองทอัพของมอันซถึที่งเปกนทภีที่เกลภียดชอัง นอกจากนภีร เพราะเหตรุทภีที่

วลาเมพองนภีรมภีประชากรสลวนใหญลเปกนพวกกรภีกและพวกโรม มอันจถึงเปกนเมพองของคนตลางชาตกและ
เปกนทภีที่เกลภียดชอังอยลางรรุนแรงโดยพวกยกวทภีที่เครล งครอัดในสมอัยนอัรน
ในเมพองซภีซารภียาขณะนอัรนมภีขข้าราชการของโรมคนหนถึงที่ อาศอัยอยถู ล นามวลาโครเนลกออัส ผถูข้เปกน
“นายรข้อยอยถูใล นกองทหารทภีที่เรภียกวลากองอกตาเลภีย” พวกโรมนทาทหารอกตาเลภียทภีที่จงรอักภอักดภีไปประจทา
อยถูตล ามแควข้นตลางๆทภีพที่ วกเขาเชพที่อวลาไมลมภีเสถภียรภาพและอาจเกกดการกบฏไดข้ แควข้นยถูเดภียกกเขข้าขลาย
เชลนกอัน คทาวลากองทหาร (band) มภีความหมายตรงตอัววลา หนถึงที่ ในสกบของกอง (legion ซถึที่งมภี 6,826
นาย) หรพอประมาณ 680 นาย โครเนลกออัสจถึงเปกนขข้าราชการทภีที่นลาจะมภีอทานาจดถูแลนายรข้อยอภีกหข้า
หรพอหกคน เขาอาจเปกนหนถึที่งในขข้าราชการทหารระดอับสถูงหลายคนทภีที่เมพองซภีซารภียา
กจ 10:2
เปล็นคนมฟีศรลัทธามาก คสือทต่านและทลันั้งครอบครลัวเปล็นคนยทาเกรงพระเจข้า
ทต่านเคยใหข้ทานมากมายแกต่ประชาชน และอธวิษฐานตต่อพระเจข้าเสมอ โครเนลกออัสถถูกบรรยายใน
เรพที่องฝลายวกญญาณวลาเปกน (1) “คนมภีศรอัทธามาก” คทาทภีแที่ ปลวลา มฟีศรลัทธามาก (ยสเสะเบส) มภีความ
หมายวลา ‘คนทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า’ เมพอที่ ใชข้เพพที่อพถูดถถึงคนตลางชาตก มอันกกสพที่อถถึงคนทภีที่หาก
ไมลใชลคนทภีที่เขข้าจารภีตนอับถพอศาสนายกวอยลางเปกนทางการแลข้ว กกหมายถถึงคนทภีที่เปกนเชลนนอัรนแบบไมล
เปกนทางการ คนพวกนภีรถถูกเรภียกวลา ‘พวกเขข้าจารภีตแหลงประตถู’ นอันที่ คพอ พวกคนตลางชาตกทภีที่ถถึงแมข้มกไดข้
เขข้าสรุหนอัตกกเชพที่อในพระเจข้าแหลงอกสราเอล ไมลวาล ในกรณภีใด เหกนไดข้ชอัดวลาโครเนลกออัสเปกนชายคน
หนถึที่งทภีที่เชพที่อและนมอัสการพระเจข้าแหลงอกสราเอล (2) เขา “และทอัรงครอบครอัวเปกนคนยทาเกรงพระเจข้า”
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คนตลางชาตกคนนภีรไมลเพภียงเปกนคนทภีนที่ มอัสการพระเจข้าและยทาเกรงพระองคร
เทลานอัรน แตลยงอั ททาใหข้แนลใจดข้วยวลาคนในบข้านของเขากกททาเชลนนอัรนดข้วย นภีที่ไมลไดข้หมายถถึงครอบครอัว
ของเขาเทลานอัรน แตลรวมถถึงบรรดาคนรอับใชข้ในบข้านของเขาดข้วย (3) เขา “เคยใหข้ทานมากมายแกล
ประชาชน” สกที่งทภีที่สพที่อกกคพอวลา เขาไมลเพภียงเปกนคนทภีที่ชอบชลวยเหลพอคนอพนที่ เทลานอัรน แตลเขายอังเปกนคน
ตลางชาตกทภีที่มลงรุ ชลวยเหลพอประชาชนชาวยกวดข้วย (4) เขาอธกษฐานตลอพระเจข้าเสมอ ความหมายกกคพอเขา
อธกษฐานตลอเนพที่อง เขาเปกนคนทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าจรกงๆ
กจ 10:3-4 เวลาประมาณบต่ายสามโมงนายรข้อยนลันนั้ เหล็นนวิมวิตแจต่มกระจต่าง คสือเหล็นทซต
สวรรคค์องคค์หนถึรื่งของพระเจข้า เขข้ามาหาทต่านและกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "โครเนลวิอสลั เออ๋ย" 4 และเมสืรื่อ
โครเนลวิอลัสเขมข้นดซทซตสวรรคค์องคค์นนลันั้ ดข้วยความตกใจกลลัว จถึงถามวต่า "นฟีรื่เปล็นประการใด พระองคค์
เจข้าขข้า" ทซตสวรรคค์จถึงตอบทต่านวต่า "คทาอธวิษฐานและทานของทต่านนลันนั้ ไดข้ขถึนั้นไปเปล็นทฟีรื่ระลถึกถถึง
จทาเพาะพระพลักตรค์พระเจข้าแลข้ว

เวลาบลายสามโมง (ชอัวที่ โมงทภีที่เกข้า) เปกนชลวงเวลาหนถึที่งทภีที่พวกยกวกทาหนดใหข้เปกนเวลาสทาหรอับ
การอธกษฐาน เราอาจอนรุมานไดข้วาล โครเนลกออัสไดข้ปลภีกตอัวไปเพพที่ออธกษฐานในชลวงเวลาดอังกลลาว และ
ขณะทภีที่เขากทาลอังอธกษฐานอยถูล พระเจข้ากกทรงประทานนกมกตทภีที่บรรยายขข้างบนนภีรใหข้แกลเขา ในนกมตก นอัรน
ทถูตสวรรครตนหนถึงที่ ของพระเจข้าไดข้มาหาเขาและเรภียกชพที่อเขา ดข้วยความกลอัว โครเนลกออัสจถึงถามวลา
ทถูตสวรรครผถูข้นร ภีตข้องการอะไร ทถูตสวรรครผถูข้นร ภีจงถึ แจข้งใหข้เขาทราบวลาคทาอธกษฐานและทานของเขาไดข้
ขถึรนไปเปกนทภีที่ระลถึกถถึงจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้าแลข้ว นภีอที่ าจสพที่อวลาการอธกษฐานอยลางตลอเนพอที่ งของ
โครเนลกออัสและการรอับใชข้คนอพที่นไดข้ททาใหข้พระเจข้าทรงสนพระทอัยในตอัวเขา จากคนมากมายทภีที่
อธกษฐานถถึงพระองครทรุกวอัน พระเจข้าทรงสนพระทอัยในตอัวโครเนลกออัสมากเปกนพกเศษเพราะการทภีที่
เขาอธกษฐานอยลางสมทที่าเสมอและชภีวกตของเขาทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า เขามภีชวภี กตอยถูใล นการ
อธกษฐานจรกงๆ
เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตามมาอาจเกกดขถึรนจรกงตามทภีพที่ ระเยซถูไดข้ทรงสอนในยอหรน 7:17
ทภีที่พระเยซถูตรอัสวลา “ถข้าผถูข้ใดตอัรงใจประพฤตกตามพระประสงครของพระองคร ผถูข้นร อันกกจะรถูข้วาล คทาสอนนอัรน
มาจากพระเจข้า หรพอวลาเราพถูดตามใจชอบของเราเอง” ในขข้อนอัรนความหมายกกคพอวลา เมพที่อมนรุษยร
เตกมใจแสวงหาพระเจข้าและททาตามพระประสงครของพระองคร พระเจข้ากกจะทรงสล งความจรกงมาถถึง
พวกเขา ตรงนภีรโครเนลกออัสซถึที่งเปกนคนตลางชาตกทภีที่ยทาเกรงพระเจข้า ถถึงแมข้ไมลมพภี ระครกสตร แตลกแก สวงหา
พระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครแนลนอน พระเจข้าจถึงทรงททาใหข้แนลใจวลาขลาวประเสรกฐแหลงความรอดถถูกนทามา
ถถึงเขา
กจ 10:5-6 บลัดนฟีจนั้ งใชข้คนไปยลังเมสืองยลัฟฟาเชวิญซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรมา 6 เปโตร
อาศลัยอยซกต่ ลับคนหนถึรื่งชสืรื่อซฟีโมนเปล็นชต่างฟอกหนลัง บข้านของเขาอยซรต่ วิมฝลัรื่งทะเล เปโตรจะบอกทต่านวต่า
ทต่านควรจะททาอะไร" ทถูตสวรรครผถูข้นร ภีจถึงสอังที่ ใหข้โครเนลกออัสใชข้คนไปหาเปโตรทภีที่เมพองยอัฟฟาเพพอที่ ทภีที่จะ
รอับคทาแนะนทาเพกที่มเตกม
กจ 10:7-8 ครลันั้นทซตสวรรคค์ทฟีรื่ไดข้พซดกลับโครเนลวิอสลั ไปแลข้ว ทต่านไดข้เรฟียกคนใชข้สองคน
กลับทหารคนหนถึรื่งซถึงรื่ เปล็นคนมฟีศรลัทธามาก ทฟีรื่เคยปรนนวิบลัตวิทต่านเสมอ 8 และเมสืรื่อโครเนลวิอสลั ไดข้เลต่า
เหตสการณค์ทลันั้งปวงใหข้คนเหลต่านลันนั้ ฟลังแลข้ว ทต่านจถึงใชข้เขาไปยลังเมสืองยลัฟฟา ทอันทภีทภีที่ทถูตสวรรครตนนอัรน
จากไป โครเนลกออัสกกเรภียกคนรอับใชข้ทภีที่สอัตยรซพที่อสองคนพรข้อมกอับทหารคนหนถึงที่ ทภีมนึ่ ภีศรอัทธามากเขข้ามา
และใชข้พวกเขาไปยอังเมพองยอัฟฟา

กจ 10:9-12 วลันรสต่งขถึนนั้ คนเหลต่านลันั้นกทาลลังเดวินทางไปใกลข้เมสืองยลัฟฟาแลข้ว ประมาณเวลา
เทฟีรื่ยงวลันเปโตรกล็ขนถึนั้ ไปบนหลลังคาบข้านเพสืรื่อจะอธวิษฐาน 10 กล็หวิวอยากจะรลับประทานอาหาร แตต่ใน
ระหวต่างทฟีรื่เขายลังจลัดอาหารอยซต่ เปโตรไดข้เคลวินั้มไป 11 และไดข้เหล็นทข้องฟข้าแหวกออกเปล็นชต่อง มฟี
ภาชนะอยต่างหนถึงรื่ เหมสือนผข้าผสืนใหญต่ ผซกตวิดกลันทลันั้งสฟีรื่มสมหยต่อนลงมายลังพสืนนั้ โลก 12 ในนลันนั้ มฟีสลัตวค์ทสก
อยต่างทฟีรื่อยซบต่ นแผต่นดวิน คสือสลัตวค์สเฟีรื่ ทข้า สลัตวค์ปต่า สลัตวค์เลสืนั้อยคลานและนกทฟีรื่อยซต่ในทข้องฟข้า
ขณะทภีที่คณะผถูข้แทนจากเมพองซภีซารภียาเดกนทางไปยอังเมพองยอัฟฟา เปโตรกกขร ถึนไปบนหลอังคา
บข้านเพพที่อจะอธกษฐานตอนเวลาใกลข้เทภีที่ยงในวอันถอัดมา บข้านในดกนแดนปาเลสไตนรในสมอัยนอัร นมอักมภี
หลอังคาแบนราบหรพอเกพอบแบนราบพรข้อมกอับกทาแพงลข้อมเสรกมเพพที่อความเปกนสล วนตอัว ผถูข้คนมอักขถึรน
ไปบนนอัรนเพพที่อใครล ครวญ นอนหลอับ และใชข้เวลาสล วนตอัว
ขณะทภีที่เปโตรอยถูบล นนอัรน เขากกเรกที่มหกวมากๆ อาจเพราะนอันที่ เปกนเวลาเทภีที่ยงแลข้วและกลกที่น
อาหารกกโชยมาเขข้าจมถูกเขาแลข้วกกเปกนไดข้ แตลแนลนอนทภีที่พระเจข้าทรงททาใหข้เขาเกกดความหกวมากยกงที่ ขถึรน
วลภีทภีที่พดถู ถถึงการทภีที่เขาเคลกมร ไปนอัรนอาจเปรภียบไดข้กบอั การเปกนลมหรพอหมดสตกไป ในสภาวะดอังกลลาว
เขาไดข้เหกนภาชนะอยลางหนถึงที่ ลอยลงมาหาเขาจากสวรรคร คทาวลาภาชนะและคทาบรรยายถถึงมอันวลาเปก
น “ผข้าผพนใหญล” กกบลงบอกวลาพระเจข้าทรงยอมใหข้เขาไดข้เหกนผข้าใบผพนใหญลทภีที่ทรงอั สภีที่มรุมผถูกตกดกอันไวข้ ใน
ภาชนะนภีร “มภีสอัตวรทรุกอยลางทภีที่อยถูบล นแผลนดกน คพอสอัตวรสภีที่เทข้า สอัตวรปลา สอัตวรเลพรอยคลานและนกทภีที่อยถูใล น
ทข้องฟข้า”
สกที่งทภีที่ถถูกสพที่ออยลางชอัดเจนกกคพอวลาภาชนะออันนภีรบรรจรุสอัตวรตลางๆทภีที่ถถูกระบรุไวข้ในบอัญญอัตขก องเลวภี
วลาเปกนสอัตวรมลทกน แนลนอนทภีที่เปโตรไดข้เหกนสอัตวรตลางๆทภีที่พวกยกวรอังเกภียจ เชลน สรุกร เปกนตข้น
กจ 10:13-16 มฟีพระสส รเสฟียงมาวต่าแกต่ทต่านวต่า "เปโตรเออ๋ย จงลสกขถึนั้นฆต่ากวินเถวิด" 14 ฝต่าย
เปโตรจถึงทซลวต่า "มวิไดข้ พระองคค์เจข้าขข้า เพราะวต่าสวิรื่งซถึรื่งเปล็นของตข้องหข้ามหรสือของมลทวินนลันนั้ ขข้า
พระองคค์ไมต่เคยไดข้รลับประทานเลย 15 แลข้วจถึงมฟีพระสส รเสฟียงอฟีกเปล็นครลันั้งทฟีรื่สองวต่าแกต่ทต่านวต่า "ซถึรื่ง
พระเจข้าไดข้ทรงชทาระแลข้ว อยต่าวต่าเปล็นของตข้องหข้าม" 16 เหล็นอยต่างนลันนั้ ถถึงสามครลันั้ง แลข้วสวิรื่งนลันั้นกล็ถซก
รลับขถึนั้นไปอฟีกในทข้องฟข้า
เปโตรไดข้ยกนเสภียงหนถึงที่ มาจากสวรรครกลลาววลา “เปโตรเออ๋ย จงลรุกขถึรนฆลากกนเถกด” เปโตร
ปฏกเสธ โดยแยข้งวลาเขาไมล่เคยรอับประทานสอัตวรทภีที่เปกน “ของตข้องหข้ามหรพอของมลทกน” มากลอนเลย
ในชภีวกต คทาทภีที่แปลวลา ตข้องหข้าม (คอยนอส) และ มลทวิน (อาคาธารทอส) เปกนวกธภีทภีที่พวกยกวมองคน

ตลางชาตก พวกเขาเปกนชนชาตกทภีที่ธรรมดาสามอัญ (‘vulgar’ ในภาษาลาตกน) และเปกนมลทกนแหลงแผลน
ดกนโลก
คทาตอบจากสวรรครกคก พอ “ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงชทาระแลข้ว อยลาวลาเปกนของตข้องหข้าม” เพพอที่ ททาใหข้
เปโตรจทาไวข้ไมลรลถูข้ พม พระองครจถึงททาแบบเดกมอภีกสองครอัรงและภาชนะนภีร “กกถซกรลับขถึนั้นไปอภีกใน
ทข้องฟข้า” (คทาเดภียวกอันนภีร อานาเลป็มฟเธะ ถถูกใชข้เพพที่อพถูดถถึงการเสดกจขถึรนสถูลสวรรครในกกจการ 1:22)
เหกนไดข้ชอัดวลาพระเจข้ามกไดข้กาท ลอังบอกเปโตรวลาเดภีดี๋ยวนภีรเขารอับประทานเนพรอหมถูไดข้แลข้ว ถถึง
แมข้วาล นอันที่ เปกนเรพอที่ งรองทภีที่สพที่อผลานนกมตก นภีรกตก าม แตลความจรกงออันยกงที่ ใหญลกวลากกคพอวลา เปโตรซถึที่งเปกนยกว
ทภีที่เชพที่อไมลควรมองคนตลางชาตกวาล เปกนของตข้องหข้ามหรพอของมลทกนโดยเฉพาะในเรพที่องฝลายวกญญาณ
เปโตรกทาลอังจะไดข้เจอกอับสกที่งทภีพที่ วกยกวสมอัยนอัรนมองวลาเปกนคนตลางชาตกซถึที่งเปกนทภีที่เกลภียดชอังและนลา
รอังเกภียจทภีที่สรุด นอันที่ คพอ พวกโรม
กจ 10:17-18 เมสืรื่อเปโตรยลังควิดสงสลัยเรสืรื่องนวิมวิตทฟีรื่เหล็นนลันนั้ วต่ามฟีความหมายอยต่างไร ดซเถวิด
คนทฟีรื่โครเนลวิอสลั ใชข้ไปนลันนั้ เมสืรื่อถามหาและพบบข้านของซฟีโมนแลข้วกล็มายสืนอยซหต่ นข้าประตซรลันั้ว 18 และ
รข้องถามวต่า ซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรอยซต่ทฟีรื่นนลัรื่ หรสือไมต่
ขณะเดภียวกอัน เปโตรกกกาท ลอังพยายามททาความเขข้าใจวลา “สงสอัยเรพอที่ งนกมกตทภีที่เหกนนอัรนวลามภีความ
หมายอยลางไร” คทาทภีที่แปลวลา ควิดสงสลัย (ดกิอาพอเระโอ) มภีความหมายวลา ‘งรุนงงเหลพอทภีที่จะกลลาว’
ขณะทภีที่เขาใครล ครวญอยถูถล งถึ สกที่งทภีที่เขาเพกงที่ ไดข้เหกน พวกคนนทาสารจากโครเนลกออัสกกไดข้มาถถึงหนข้าบข้าน
เขาแลข้ว (ใหข้เราสอังเกตวลาพวกเขาถามหา “บข้านของซภีโมน” แนลนอนทภีพที่ วกเขาตข้องเดกนถามไปทอัวที่
เมพองจนมาพบบข้านหลอังนอัรนในทภีที่สรุด) คทาทภีที่แปลวลา รข้องถาม (โฟเนะโอ) สพที่อวลาพวกเขาตะโกนถาม
ทภีที่หนข้าประตถูวาล “ซภีโมนทภีที่เรภียกวลาเปโตรอยถูทล ภีที่นนอัที่ หรพอไมล” เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาจะไมลยอมลข้มเลกก
ความตอัรงใจจนกวลาพวกเขาจะไดข้พบเปโตร
กจ 10:19-21 เมสืรื่อเปโตรตรวิตรองเรสืรื่องนวิมวิตนลันนั้ พระววิญญาณกล็ตรลัสกลับทต่านวต่า "ดซเถวิด
ชายสามคนตามหาเจข้า 20 จงลสกขถึนนั้ ลงไปขข้างลต่างและไปกลับเขาเถวิด อยต่าลลังเลใจเลย เพราะวต่าเรา
ไดข้ใชข้เขามา" 21 เปโตรจถึงลงไปหาคนเหลต่านลันนั้ ซถึรื่งโครเนลวิอลัสไดข้ใชข้มากลต่าววต่า "ดซเถวิด ขข้าพเจข้าเปล็น
คนทฟีรื่ทต่านมาหานลันนั้ ทต่านมาธสระอะไร"

ขณะทภีที่เปโตรตรวิตรองอยถูนล ร นอั คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เอป็นธสเมะออไม) มภีความหมายวลาทบทวน
ในหอัว นอันที่ คพอ เขาคกดกลอับไปกลอับมาถถึงการเปกดเผยออันนลาฉงนทภีที่เขาเพกงที่ ไดข้รอับมา พระวกญญาณของ
พระเจข้าทรงเปกดเผยในเวลาเดภียวกอันนอัรนวลามภีชายสามคนกทาลอังตามหาเขาอยถูแล ละเขาควรไปกอับคน
เหลลานอัรน “อยลาลอังเลใจเลย เพราะวลาเราไดข้ใชข้เขามา” เปโตรจถึงเดกนไปทภีที่ประตถูหนข้าบข้านและถามวลา
พวกเขาตข้องการอะไร แนลนอนทภีพที่ อเปโตรไดข้เหกนและไดข้ยกนสทาเนภียงของพวกเขา เขากกดถูออกใน
ทอันทภีวาล คนเหลลานอัรนเปกนพวกโรม
กจ 10:22
เขาจถึงตอบวต่า "นายรข้อยโครเนลวิอสลั เปล็นคนชอบธรรมและเกรงกลลัว
พระเจข้า และเปล็นคนมฟีชสืรื่อเสฟียงดฟีในบรรดาชาวยวิว โครเนลวิอลัสผซข้นลันั้นไดข้รบลั คทาเตสือนจากพระเจข้าโดย
ผต่านทซตสวรรคค์บรวิสสทธวิธิ์ ใหข้มาเชวิญทต่านไปทฟีรื่บข้านเพสืรื่อจะฟลังถข้อยคทาของทต่าน" อยลางไรกกตาม พวก
เขาอธกบายใหข้เปโตรฟอังวลาผถูข้บอังคอับบอัญชาของพวกเขา คพอ โครเนลกออัส เปกน “คนชอบธรรมและ
เกรงกลอัวพระเจข้า และเปกนคนมภีชพที่อเสภียงดภีในบรรดาชาวยกว” พวกเขาเลลาใหข้เปโตรฟอังตลอไปวลา
พระเจข้าไดข้ทรงใชข้ทถูตสวรรครตนหนถึงที่ ไปหาโครเนลกออัส โดยสอังที่ ใหข้เขาใชข้คนไปตามเปโตรมา “เพพอที่
จะฟอังถข้อยคทาของทลาน” เราอาจสอันนกษฐานไดข้วาล เปโตรรถูวข้ าล พระเจข้าทรงประสงครใหข้เขาพถูดอะไร
พอไปถถึงทภีที่บข้านของโครเนลกออัส เขากกประกาศขลาวประเสรกฐเรพที่องพระครกสตรแกลเขาทอันทภี
กจ 10:23-24 เปโตรจถึงเชวิญเขาใหข้เขข้ามาหยสดพลักอยซทต่ ฟีรื่นนลัรื่ วลันรสต่งขถึนั้นเปโตรกล็ไปกลับเขาและ
พวกพฟีรื่นอข้ งบางคนทฟีรื่เมสืองยลัฟฟากล็ไปดข้วย 24 ลต่วงมาอฟีกวลันหนถึงรื่ เขากล็ไปถถึงเมสืองซฟีซารฟียา โครเนลวิ
อลัสกทาลลังคอยรลับรองอยซต่ และเชวิญญาตวิพฟีรื่นอข้ งกลับเพสืรื่อนสนวิทใหข้มาประชสมกลันอยซแต่ ลข้ว
ขข้อเทกจจรกงทภีวที่ าล เปโตรเชกญคนตลางชาตกทภีที่เปกนคนโรมเหลลานภีรเขข้าไปในบข้านและใหข้ทภีที่พอักแกล
พวกเขาเพพอที่ คข้างคพนกกบลงบอกวลาเขาเรกที่มทภีที่จะเขข้าใจนกมตก ทภีที่เขาไดข้เหกนกลอนหนข้านอัรนแลข้ว มอันเปกนเรพที่อง
ทภีที่ยากจะคกดทภีที่ยวก ทภีที่เครล งครอัดในสมอัยนอัรนจะใหข้การตข้อนรอับแกลคนตลางชาตก โดยเฉพาะคนโรมดข้วย
แลข้ว (ดถู ขข้อ 28)
วอันตลอมาพวกเขากกเรกที่มเดกนทางไปยอังเมพองซภีซารภียา (ยภีที่สกบแปดไมลร) ขณะเดภียวกอัน โครเนลก
ออัสทภีที่รอการมาถถึงของพวกเขาอยถูกล รก วบรวมคนทอัรงครอบครอัวและแมข้แตลเพพที่อนๆของเขาใหข้มาฟอังสกที่ง
ทภีที่เปโตรจะกลลาวเมพที่อเขามาถถึง

กจ 10:25-27 ครลันั้นเปโตรเขข้าไป โครเนลวิอสลั กล็ตข้อนรลับเปโตร และหมอบทฟีรื่เทข้ากราบไหวข้
ทต่าน 26 ฝต่ายเปโตรจถึงจลับตลัวโครเนลวิอสลั ใหข้ลสกขถึนั้นและกลต่าววต่า "จงยสืนขถึนั้นเถวิด ขข้าพเจข้ากล็เปล็นแตต่
มนสษยค์เหมสือนกลัน" 27 เมสืรื่อกทาลลังสนทนากลันอยซต่ เปโตรจถึงเขข้าไปแลเหล็นคนเปล็นอลันมากมาพรข้อมกลัน
พอเปโตรมาถถึงบข้านเขา โครเนลกออัสกกกมข้ ลงจะกราบไหวข้เขา เปโตรหข้ามปรามเขาโดย
กลลาววลา “ขข้าพเจข้ากกเปกนแตลมนรุษยรเหมพอนกอัน” โครเนลกออัสจถึงพาเปโตรเขข้าไปในบข้านของเขาและเป
โตรถถึงกอับประหลาดใจทภีที่ตน “แลเหกนคนเปกนออันมากมาพรข้อมกอัน”
กจ 10:28-29 จถึงกลต่าวแกต่คนเหลต่านลันนั้ วต่า "ทต่านทลันั้งหลายทราบแลข้ววต่า คนชาตวิยววิ นลันั้นจะ
คบใหข้สนวิทกลับคนตต่างชาตวิหรสือเขข้าเยฟียรื่ มกล็เปล็นทฟีรื่พระราชบลัญญลัตวิหข้ามไวข้ แตต่พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดง
แกต่ขข้าพเจข้าแลข้ววต่า ไมต่ควรเรฟียกคนหนถึรื่งคนใดวต่าเปล็นทฟีรื่หข้ามหรสือมลทวิน 29 เหตสฉะนลันั้น เมสืรื่อทต่านใชข้
คนไปเรฟียกขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้ากล็มาโดยไมต่ขดลั ขข้าพเจข้าจถึงขอถามวต่าทต่านเรฟียกขข้าพเจข้ามาดข้วยประสงคค์
อะไร"
เปโตรเกรกที่นนทาโดยเตพอนความจทาบรรดาผถูข้ฟงอั ของเขาโดยกลลาววลา “ทลานทอัรงหลายทราบแลข้ว
วลา คนชาตกยกวนอัรนจะคบใหข้สนกทกอับคนตลางชาตกหรพอเขข้าเยภียที่ มกกเปกนทภีพที่ ระราชบอัญญอัตกหข้ามไวข้” (เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วาล ไมลมทภี ภีที่ใดเลยในพระคอัมภภีรรทมภีที่ ภีคทาสอังที่ เชลนนอัรน แตลพวกรอับบภีไดข้เพกมที่ ธรรมเนภียมนภีร
เขข้าไปเพพที่อเปกนหนถึงที่ ในประเพณภีของพวกเขา กระนอัรน พวกยกวถถูกสอนวลาประเพณภีตลางๆของพวกผถูข้
อาวรุโสกกมภีนร ทาหนอักพอๆกอับพระราชบอัญญอัตกเองเลยทภีเดภียว) หลอังจากมภีเวลาหนถึที่งวอันเตกมๆเพพที่อคกด
ทบทวนถถึงนกมกตออันชวนฉงนทภีที่เขาไดข้เหกน เปโตรจถึงตระหนอักถถึงความหมายหลอักของนกมกตนอัร นกกคพอ
วลาเขา “ไมลควรเรภียกคนหนถึงที่ คนใดวลาเปกนทภีที่หข้ามหรพอมลทกน” อภีกครอัรงทภีที่ถถึงแมข้วาล นภีที่หมายถถึงเราไดข้รอับ
อนรุญาตใหข้รอับประทานสอัตวรทรุกชนกดไดข้ แตลการประยรุกตรใชข้ทภีที่สทาคอัญกวลากกคอพ การมภีปฏกสอัมพอันธรกบอั
คนตลางชาตก โดยเฉพาะเพพที่อเหกนแกลขลาวประเสรกฐ เปโตรจถึงเลลาทบทวนวลาเขาไดข้มาทอันทภีและถามวลา
พวกเขาใชข้คนไปตามเขามาเพราะเหตรุใด
กจ 10:30-33 โครเนลวิอลัสจถึงตอบวต่า "สฟีรื่วนลั มาแลข้ว ขข้าพเจข้ากทาลลังถสืออดอาหารอยซต่จนถถึง
เวลานฟีนั้ และประมาณเวลาบต่ายสามโมงขข้าพเจข้าไดข้อธวิษฐานอยซใต่ นบข้านของขข้าพเจข้า ดซเถวิด มฟีชายคน
หนถึรื่งยสืนอยซตต่ รงหนข้าขข้าพเจข้าสวมเสสืนั้อมลันระยลับ 31 ผซข้นนลันั้ ไดข้กลต่าววต่า `โครเนลวิอลัสเออ๋ย คทาอธวิษฐาน
ของทต่านนลันนั้ ทรงสดลับฟลังแลข้ว และทานของทต่านนลันนั้ กล็เปล็นทฟีรื่ระลถึกถถึงในสายพระเนตรของพระเจข้า
แลข้ว 32 เหตสฉะนลันนั้ จงใชข้คนไปยลังเมสืองยลัฟฟา เชวิญซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรมา ผซนข้ ลันั้นอาศลัยอยซใต่ นบข้าน

ของซฟีโมนชต่างฟอกหนลังทฟีรื่ฝงลัรื่ ทะเล ผซข้นนลันั้ เมสืรื่อมาถถึงแลข้วจะกลต่าวแกต่ทต่าน' 33 ขข้าพเจข้าจถึงใชข้คนไป
เชวิญทต่านมาทลันทฟี ทฟีรื่ทต่านมากล็ดฟีแลข้ว บลัดนฟีนั้พวกขข้าพเจข้าจถึงอยซต่พรข้อมกลันตต่อพระพลักตรค์พระเจข้า เพสืรื่อ
จะฟลังสวิรื่งสารพลัดซถึงรื่ พระเจข้าไดข้ตรลัสสลัรื่งทต่านไวข้"
หลอังจากนอัรนโครเนลกออัสจถึงเลลายข้อนใหข้ฟงอั วลาเมพที่อสภีที่วนอั กลอน ณ เวลาเดภียวกอันนภีร (ชอัวที่ โมงทภีที่เกข้า
เทลากอับบลายสามโมง) ชายคนหนถึงที่ ในเครพอที่ งนรุลงหลมมอันระยอับไดข้ปรากฏใหข้เขาเหกนขณะทภีที่เขากทาลอัง
อดอาหารอธกษฐานอยถูล โครเนลกออัสกลลาวแตกตลางจากทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 4 เลกกนข้อย ตรงนภีรเขากลลาววลา
พระเจข้าทรงสดอับฟอังคทาอธกษฐานของเขาแลข้วและมอันเปกนทภีที่ระลถึกถถึงในสายพระเนตรพระเจข้าแลข้ว
พระเจข้าทรงสดอับฟอังคทาอธกษฐานจรกงๆ!
โครเนลกออัสจถึงเลลาวลาเขาไดข้รอับคทาสอังที่ ใหข้ใชข้คนไปตามเปโตรมาซถึที่งเขากกมาโดยเรกว โครเนลก
ออัสไมลรวถูข้ าล ขลาวสารของพระเจข้าทภีที่มาถถึงเขาจากเปโตรนอัรนจะเปกนเชลนไร อยลางไรกกตามเขาบอกเป
โตรวลาพวกเขาทรุกคน “จถึงอยถูพล รข้อมกอันตลอพระพอักตรรพระเจข้า เพพอที่ จะฟอังสกที่งสารพอัดซถึที่งพระเจข้าไดข้
ตรอัสสอังที่ ทลานไวข้” สทาหรอับเปโตรแลข้ว นอันที่ คงเปกนสกที่งทภีที่เขาอยากไดข้ยกน
กจ 10:34-35 ฝต่ายเปโตรจถึงกลต่าววต่า "ขข้าพเจข้าเหล็นจรวิงแลข้ววต่า พระเจข้าไมต่ทรงเลสือกหนข้าผซข้
ใด 35 แตต่คนใดๆในทสกชาตวิทฟีรื่เกรงกลลัวพระองคค์และประพฤตวิตามทางชอบธรรมกล็เปล็นทฟีรื่ชอบ
พระทลัยพระองคค์
เมพที่อไดข้นกถึ สะทข้อนถถึงเหตรุการณรตลางๆทภีที่ไดข้เกกดขถึรนไปในชลวงหลายวอันมานภีร เปโตรจถึงไดข้ขอข้
สรรุปวลา “พระเจข้าไมลทรงเลพอกหนข้าผถูข้ใด” สทาหรอับยกวทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า (ถถึงแมข้จะเปกนผถูข้เชพที่อคนหนถึที่ง
ในพระครกสตรแลข้วกกตาม) นภีที่กเก ปกนคทากลลาวยอมรอับทภีที่ลถึกซถึรง พวกยกวถถูกสอนมาตอัรงแตลสมอัยโบราณ
แลข้ววลาพระเจข้าทรงสนพระทอัยในชนชาตกยกวแตลเพภียงพวกเดภียวเทลานอัรน
ถถึงแมข้วาล พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกออับราฮอัมและอวยพรผลานทางเชพรอสายของเขาจรกงๆ แตลพวกยกว
กกไดข้บกดเบพอนขข้อเทกจจรกงนอัรนเพพที่อทภีจที่ ะคกดเหมาเอาเองวลาพระเจข้าไมลทรงสนพระทอัยในคนตลางชาตกทภีที่
ไมลเชพที่อและไมลมภีพระเจข้าเลยแมข้แตลนกดเดภียว เปโตรกทาลอังผลานกระบวนการเปลภียที่ นแปลงความคกดเสภีย
ใหมล พระเจข้าตข้องถอนทกรงประเพณภียวก ออันบกดเบพอนทอัรงหลายทภีที่เขาไดข้รอับการปลถูกฝอังมานาน
นอกจากนภีร เปโตรเพกงที่ เขข้าใจวลา “คนใดๆในทรุกชาตกทภีที่เกรงกลอัวพระองครและประพฤตกตาม
ทางชอบธรรมกกเปกนทภีที่ชอบพระทอัยพระองคร” มภีขอข้ แตกตลางเลกกนข้อยทภีที่เราตข้องหมายเหตรุไวข้ คน
เหลลานอัรนทภีที่ยทาเกรงพระองครและกระททาการชอบธรรม ไมลวาล เขาจะเปกนชนชาตกใดกกตาม ไมลเคยดภี

พอทภีจที่ ะไดข้รอับความรอดเลย แตลเปโตรกทาลอังกลลาววลาพระเจข้าทรงชอบพระทอัยเมพที่อคนบาปไมลวาล จะ
เปกนชนชาตกใดกกตามเตกมใจทภีที่จะยทาเกรงพระองคร แสวงหาพระองคร และดทาเนกนชภีวกตอยลางชอบ
ธรรม ตามทภีที่ยอหรน 7:17 ไดข้กลลาวไวข้ พระเจข้าจะทรงสล งขลาวประเสรกฐไปยอังคนทภีมที่ ภีใจแสวงหาเชลน
นอัรน คทาทภีที่แปลวลา เปล็นทฟีรื่ชอบพระทลัย (เดป็คทอส) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวลา ‘เปกนทภีที่นลาพอใจ’ ดข้วยทรง
พอพระทอัยกอับคนทภีมที่ ภีใจเปกดรอับและแสวงหาความจรกงเชลนโครเนลกออัส พระเจข้าจถึงทรงใชข้เปโตรมา
หาเขาพรข้อมกอับขลาวประเสรกฐ
ดอังทภีที่เราจะเหกน นภีเที่ ปกนความเปลภียที่ นแปลงครอัรงใหญลดข้วยเพราะวลาขลาวประเสรกฐไดข้ไปถถึงคน
ตลางชาตกอยล่างเปป็นทางการครอัรงแรก ถถึงแมข้วาล ขลาวประเสรกฐไดข้ไปถถึงชาวสะมาเรภียแลข้ว ตามคทาสอังที่
ของพระเยซถูในกกจการ 1:8 แตลพวกเขากกยงอั ไดข้ชพที่อวลาเปกนยกว ถถึงแมข้เปกนยกวพอันธรุรทางกกตาม การทภีฟที่ ภีลก
ปนทาขอันทภีคนนอัรนมาถถึงพระครกสตรกเก ปกนเรพที่องบอังเอกญเพราะวลาคนเอธกโอเปภียกกเปกนยกวโดยการเขข้า
จารภีต บอัดนภีรเพพที่อททาใหข้พระมหาบอัญชาของพระครกสตรสทาเรกจ ขลาวประเสรกฐของพระเยซถูครกสตรกาท ลอัง
จะถถูกเสนออยลางเปกนทางการ และเปกนครอัรงแรกแกลคนตลางชาตกทภีที่มารวมตอัวกอันดข้วย แถมเปกนพวก
โรมอภีกตลางหาก
กจ 10:36-37 พระคทาทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงฝากไวข้กลับชนชาตวิอสวิ ราเอล คสือการประกาศขต่าวดฟี
เรสืรื่องสลันตวิสสขโดยพระเยซซครวิสตค์ (ผซเข้ ปล็นองคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าของคนทลันั้งปวง) 37 ขข้าพเจข้ากลต่าววต่า
พระคทานลันนั้ ทต่านทลันั้งหลายกล็รข้ซ คสือพระคทาทฟีรื่ไดข้เลต่ากลันตลันั้งแตต่ตข้นทฟีรื่แควข้นกาลวิลฟี ไปจนตลอดทลัวรื่ แควข้นยซ
เดฟีย ภายหลลังการบลัพตวิศมาทฟียรื่ อหค์นไดข้ประกาศนลันั้น
เปโตรเรกที่มคทาเทศนาของตนโดยกลลาวทบทวนสอัรนๆถถึงการรอับใชข้ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของ
เรา คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ ตรงนภีร (เอวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ประกาศขลาวดภี’ ใหข้เรา
สอังเกตขลาวดภีทภีที่ถถูกประกาศนอัรน นอันที่ คพอ “เรพที่องสอันตกสรุขโดยพระเยซถูครกสตร” เพราะวลาพระองครทรง
เปกนองครสอันตกราชจรกงๆและเปกนองครพระผถูข้เปกนเจข้าของคนทอัรงปวงดข้วย สอันตกสรุขทภีที่เปโตรพถูดถถึงนภีรนลา
จะหมายถถึงสกที่งทภีที่เปาโลไดข้เขภียนไวข้ในโรม 5:1 ทภีที่วาล เมพอที่ เราเปกนคนชอบธรรมโดยความเชพที่อแลข้ว เรา
กกมภีสอันตกสรุขกอับพระเจข้าโดยทางพระเยซถูครกสตรองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา เมพอที่ เราไดข้อยถูใล นตทาแหนลง
นอัรนในพระครกสตร เรากกมภีสอันตกสรุขของพระเจข้า
กจ 10:38
คสือเรสืรื่องพระเยซซชาวนาซาเรล็ธวต่า พระเจข้าไดข้ทรงเจวิมพระองคค์ดข้วยพระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และดข้วยฤทธานสภาพอยต่างไร และพระเยซซเสดล็จไปกระททาคสณประโยชนค์และ

รลักษาบรรดาคนซถึรื่งถซกพญามารเบฟียดเบฟียน ดข้วยวต่าพระเจข้าไดข้ทรงสถวิตกลับพระองคค์ กลลาวโดย
เฉพาะเจาะจงแลข้ว “พระดทารอัส” นอัรนกกคพอ “คพอเรพอที่ งพระเยซถูชาวนาซาเรกธวลา พระเจข้าไดข้ทรงเจกม
พระองครดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธและดข้วยฤทธานรุภาพอยลางไร” การทรงเจกมของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธทภีที่ถถูกพถูดถถึงตรงนภีรจรกงๆแลข้วกกมคภี วามหมายเหมพอนกอับการประกอบดข้วยพระวกญญาณซถึที่ง
ททาใหข้องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงกระททาพอันธกกจของพระองครจนสทาเรกจไดข้ การเตกมลข้นดอังกลลาว
ททาใหข้พระองครทรงถถูกเจกม “ดข้วยฤทธานรุภาพ” การประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ และฤทธานรุ
ภาพของพระเจข้าในฝลายวกญญาณกกมภีความสอัมพอันธรเกภีที่ยวขข้องกอันอยลางใกลข้ชกด นอกจากนภีร เราไดข้
เขข้าใจดข้วยวลาการรอับใชข้ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราไดข้เกกดขถึรนในและดข้วยฤทธานรุภาพของพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธซถึที่งแตกตลางจากฤทธานรุภาพของพระองครเองซถึงที่ พระองครไดข้ทรงวางไวข้ตลางหาก
ดข้วยความเตกมพระทอัย
นอกจากนภีร เปโตรเลลาใหข้ผถูข้ฟงอั ทภีที่เปกนคนตลางชาตกฟอังอภีกวลาพระเยซถู “เสดกจไปกระททาครุณ
ประโยชนรและรอักษาบรรดาคนซถึงที่ ถถูกพญามารเบภียดเบภียน ดข้วยวลาพระเจข้าไดข้ทรงสถกตกอับพระองคร”
คทาทภีที่แปลวลา รลักษา (อกิอาออไม) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ททาใหข้สมบถูรณร’ และอาจไมลไดข้หมายถถึง
การรอักษาฝลายรล างกายมากเทลากอับการททาใหข้คนๆหนถึงที่ สมบถูรณรฝลายวกญญาณ (นอันที่ คพอ ความรอด) คทา
ทภีที่แปลวลา ถซก...เบฟียดเบฟียน (คาทาดสนาสเตะอสโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ใชข้อทานาจบอังคอับขถูลเขกญ’
หรพอ ‘ใชข้กาท ลอังของตนเอาเปรภียบ’ นภีที่ไมลนลาจะหมายถถึงการทภีที่พระเยซถูทรงขอับผภีทรอังหลายออก มาก
เทลากอับการทภีพที่ ระองครทรงชลวยคนทอัรงหลายใหข้พข้นจากอทานาจของพญามารโดยการชลวยพวกเขาใหข้
รอด จะวลาไปแลข้วพวกเรากกเคยถถูกพญามารเบภียดเบภียนเชลนกอัน จงสรรเสรกญพระเจข้า เพราะ
พระองครไดข้ทรงททาใหข้เราสมบถูรณรแลข้วในพระเยซถู แนลนอนทภีที่การรอับใชข้ของพระเยซถูไดข้รอับฤทธกธเดช
เพราะวลา “พระเจข้าไดข้ทรงสถกตกอับพระองคร”
กจ 10:39-41 เราทลันั้งหลายเปล็นพยานถถึงกวิจการทลันั้งปวง ซถึงรื่ พระองคค์ทรงกระททาในแผต่น
ดวินของชนชาตวิยววิ และในกรสงเยรซซาเลล็ม พระองคค์นนลันั้ เขาไดข้ฆต่าและแขวนไวข้ทฟีรื่ตข้นไมข้ 40 ในวลันทฟีรื่
สามพระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคค์คนสื พระชนมค์และทรงใหข้ปรากฏ 41 มวิใชต่ทรงใหข้ปรากฏแกต่คน
ทลัรื่วไป แตต่ทรงปรากฏแกต่เหลต่าพวกพยานซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกไวข้แตต่กต่อน คสือทรงปรากฏแกต่พวก
เราทฟีรื่ไดข้รบลั ประทานและดสืมรื่ กลับพระองคค์ เมสืรื่อพระองคค์ทรงคสืนพระชนมค์แลข้ว
เปโตรเลลาทบทวนถถึงการทภีที่เขาและสาวกคนอพที่นๆไดข้เปกนพยานถถึงการรอับใชข้ทรอังหมดของ
องครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา วลภีทภีที่กลลาววลาพระองครทรงถถูกแขวนไวข้ทภีที่ตข้นไมข้กหก มายถถึงการตรถึง

พระองครทภีที่กางเขนซถึงที่ ผถูข้ฟอังของเขาทภีที่เปกนคนโรมตลางเขข้าใจดภี สทาหรอับคทาตอบทภีที่มภีใหข้แกลพวกพยาน
พระยะโฮวาทภีที่ชอบกอับขข้อนภีรทภีที่บอกวลาพระเยซถูทรงถถูกแขวนไวข้ทภีที่ตท้นไมท้ตข้นหนถึงที่ คทาทภีแที่ ปลเชลนนอัรน
(ซสลอน) กกมภีความหมายตรงตอัวไดข้ดวข้ ยวลาทลอนไมข้ซถึที่งกางเขนกกถพอวลาเปกนทลอนไมข้เชลนกอัน
นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีที่เปโตรกลลาวเนข้นยทราเรพอที่ งการฟพร นคพนพระชนมร เขายอังหมายเหตรุเพกมที่ เตกมดข้วย
วลาการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูนร อันปรากฏชอัดเจนแกลคนเหลลานอัรนทภีที่รจถูข้ อักพระองครอยลางใกลข้ชกด
ทภีที่สรุด นอันที่ คพอ พวกสาวกทภีที่ไดข้รอับประทานและดพที่มกอับพระองคร ในหมถูลคนทอัรงปวงพวกเขานภีแที่ หละทภีที่รถูข้
เปกนแนลวาล เปกนพระองครจรกงๆหรพอไมล เปโตรเอลยถถึงการฟพร นคพนพระชนมรอภีกครอัรงเพพอที่ ตอกยทราประเดกน
นภีร
กจ 10:42
พระองคค์ทรงสลัรื่งใหข้เราทลันั้งหลายประกาศแกต่คนทลันั้งปวง และเปล็นพยานวต่า
พระเจข้าไดข้ทรงตลันั้งพระองคค์ไวข้เปล็นผซพข้ วิพากษาทลันั้งคนเปล็นและคนตาย มอันสทาคอัญตรงทภีวที่ าล พวกออัคร
สาวกรถูตข้ อัววลาพวกเขาไดข้รอับพระบอัญชาจากพระเยซถูทภีที่ “ทรงสอังที่ ใหข้เราทอัรงหลายประกาศแกลคนทอัรง
ปวง และเปกนพยาน” เนพที่องจากมอันเปกนพระมหาบอัญชา คทาสอังที่ นภีรจงถึ ประยรุกตรใชข้กบอั เราแมข้ในปอัจจรุบอัน
นภีรดข้วย ไมลมภีครกสเตภียนคนใดไดข้รอับการยกเวข้น! และเปกนความจรกงทภีที่คทาสอังที่ ทภีที่ใหข้เปกนพยานถถูกพบ
หลายตลอหลายครอัรงในพระคอัมภภีรรใหมล
วลภี “คนเปกนและคนตาย” นภีรมภีความหมายตรงตอัวตามนอัรน แตลมนอั กกอาจเปกนสทานวนทภีที่หมาย
ถถึงพวกยกวและพวกคนตลางชาตกดข้วย ไมลวาล ในกรณภีใด พระเยซถูกทก รงไดข้รบอั การแตลงตอัรงจากพระเจข้า
ใหข้เปกนผถูข้พกพากษามนรุษยรทรอังปวง
กจ 10:43
ศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหลายยต่อมเปล็นพยานถถึงพระองคค์วต่า ผซข้ใดทฟีรื่เชสืรื่อถสือใน
พระองคค์นนลันั้ จะไดข้รบลั การทรงยกความผวิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองคค์ " นอกจากนภีร
บรรดาศาสดาพยากรณรแหลงพระคอัมภภีรรเดกมตลางกกเปกนพยานถถึงพระองครเชลนกอัน ดอังทภีมที่ ภีกลลาวลลวง
หนข้าไวข้ในโยเอล 2:32 “ผถูข้ใดทภีที่เชพที่อถพอในพระองครนร อันจะไดข้รอับการทรงยกความผกดบาปของเขา
เพราะพระนามของพระองคร” คทาทภีแที่ ปลวลา การทรงยกความผวิดบาป (อาเฟะซกิส) ปกตกแลข้วแปล
เปกน ‘การยกโทษ’ และมภีความหมายวลา ไดข้รอับการปลดปลลอยจากความรถูข้สถึกผกด การปรอับโทษ และ
พอันธนาการแหลงความบาป เปกนความจรกงทภีเที่ มพที่อคนทอัรงหลายเชพที่อเชลนนอัรน พวกเขากกถถูกปลดปลลอย
จากภาระแหลงความบาปของตนพรข้อมกอับผลทภีที่ตามมาทอัรงหลาย นภีอที่ าจเปกนเรพที่องนลาพอใจเปกนพกเศษ
สทาหรอับโครเนลกออัสและคนในบข้านของเขา พวกเขาสามารถพบความรอดไดข้โดยเพภียงเชพที่อวางใจ

พระเยซถูครกสตรแทนทภีที่จะตข้องเปกนยกวอยลางเปกนทางการเหมพอนทภีพที่ วกเขาถถูกสอนใหข้เชพที่อเชลนนอัรนมา
โดยตลอด (และเปกนสกที่งทภีที่เขาผถูข้เปกนขข้าราชการโรมททาไมลไดข้ดวข้ ย) ถถึงแมข้วาล มอันมกไดข้กลลาวเชลนนอัรน
อยลางชอัดเจน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไดข้กลอับใจรอับเชพที่อและตข้อนรอับพระเยซถูครกสตรใหข้เปกนพระผถูข้
ชลวยใหข้รอดของตนโดยความเชพที่อจรกงๆ
กจ 10:44-46 เมสืรื่อเปโตรยลังกลต่าวคทาเหลต่านลันั้นอยซต่ พระววิญญาณบรวิสส ทธวิธิ์กล็เสดล็จลงมาสถวิต
กลับคนทลันั้งปวงทฟีรื่ฟลังพระวจนะนลันั้น 45 ฝต่ายพวกทฟีรื่ไดข้เขข้าสส หนลัตซถึรื่งเชสืรื่อถสือแลข้ว คสือคนทฟีรื่มาดข้วยกลัน
กลับเปโตรกล็ประหลาดใจ เพราะวต่าของประทานแหต่งพระววิญญาณบรวิสส ทธวิธิ์ไดข้ลงมาบนคนตต่างชาตวิ
ดข้วย 46 เพราะเขาไดข้ยวินคนเหลต่านลันนั้ พซดภาษาตต่างๆและยกยต่องสรรเสรวิญพระเจข้า เปโตรจถึงยข้อน
ถามวต่า
เพราะวลา “เมพอที่ เปโตรยอังกลลาวคทาเหลลานอัรนอยถูล พระวกญญาณบรกสรุทธกธกกเสดกจลงมาสถกตกอับคน
ทอัรงปวงทภีที่ฟงอั พระวจนะนอัรน” พวกเขายอังพถูดเปกนภาษาตลางๆดข้วย ซถึที่งยพนยอันถถึงการสถกตอยถูขล องพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธในตอัวพวกเขา ความหมายของของการสทาแดงทภีที่ปรากฏใหข้เหกนไดข้ของพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ซถึงที่ รวมถถึงการพถูดภาษาตลางๆดข้วย กกเรภียบงลายและลถึกซถึรง ดอังทภีที่มภีบนอั ทถึกไวข้ พวก
ครกสเตภียนยกวทภีที่เดกนทางมาพรข้อมกอับเปโตร (“พวกทภีที่ไดข้เขข้าสรุหนอัต”) ตลางประหลาดใจเหลพอจะกลลาว
ทภีที่ “ของประทานแหลงพระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ลงมาบนคนตลางชาตกดข้วย” มอันเปกนเรพที่องทภีที่เหลพอจะ
คกดไดข้สทาหรอับคนทภีที่มคภี วามคกดแบบยกวในสมอัยนอัรนทภีพที่ ระเจข้าจะทรงสถกตอยถูภล ายในหรพอททาใหข้คนตลาง
ชาตกเตกมลข้นดข้วยพระวกญญาณ กระนอัรนพวกเขากกไดข้เหกนปรากฏการณรนร อันกอับตาตอัวเอง (กกจการ
11:12 ชภีรใหข้เหกนวลามภีพภีที่นอข้ งยกวหกคนอยถูดล ข้วยกอับเปโตรในตอนนอัรน นอันที่ ไมลใชลเรพที่องบอังเอกญ พระเจข้าไมล
ทรงตข้องการใหข้มภีขอข้ สงสอัยเลยในสกที่งทภีพที่ วกเขาไดข้เหกน)
ความหมายของการสทาแดงออันมองเหกนไดข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ รวมถถึงการพถูดภาษา
ตลางๆโดยผถูข้เชพที่อใหมลเหลลานภีรทภีที่เปกนคนตลางชาตก กกเปกนเครพที่องบลงชภีรทภีที่ชดอั เจนถถึงพระพรของพระเจข้าทภีที่
ทรงประทานขลาวประเสรกฐใหข้แกลบรรดาคนตลางชาตกดข้วย ครกสตจอักรยรุคตข้นไดข้มาถถึงจรุดสทาคอัญแหลง
ประวอัตกศาสตรรของตนแลข้ว จวบจนบอัดนภีรขลาวประเสรกฐไดข้มภีมาถถึงพวกยกวเทลานอัรนหรพอคนทอัรงหลายทภีที่
เกภีที่ยวขข้องกอับศาสนายกว (นอันที่ คพอ ชาวสะมาเรภียและชาวเอธกโอเปภีย) บอัดนภีรไมลเพภียงขลาวประเสรกฐไปถถึง
พวกคนตลางชาตกแลข้วเทลานอัรน (แถมเปกนชาวโรมอภีกตลางหาก) แตลพระพรของพระเจข้ากกเปกนทภีที่
ประจอักษรชอัดทลามกลางพวกเขาดข้วยเหมพอนกอับทภีที่เกกดขถึรนกอับครกสตจอักรแรกเกกด (ทภีที่เปกนยกว) ในวอัน
เพกนเทคอสตรเลย

กจ 10:47-48 "ใครอาจจะหข้ามคนเหลต่านฟีทนั้ ฟีรื่ไดข้รบลั พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์เหมสือนเรา โดยมวิ
ใหข้เขารลับบลัพตวิศมาดข้วยนทนั้าไดข้" 48 เปโตรจถึงสลัรื่งใหข้เขารลับบลัพตวิศมาในพระนามขององคค์พระผซข้เปล็น
เจข้า และเขาทลันั้งหลายไดข้ขอใหข้เปโตรยลับยลันั้งอยซกต่ ลับเขาอฟีกสองสามวลัน
นลาหมายเหตรุอภีกครอัรงวลา นภีสที่ พที่อถถึงความรอดและพวกเขาไดข้รอับพระวกญญาณของพระเจข้ากลอน
รอับบอัพตกศมา คนทอัรงหลายทภีที่สนอับสนรุนแนวคกดทภีที่วาล บอัพตกศมาเปกนสล วนหนถึงที่ ของการไดข้รอับความรอด
ควรหมายเหตรุตรงนภีรไวข้ดๆภี อภีกครอัรงทภีบที่ อัพตกศมามาทภีหลอังความเชพที่อในพระเยซถูครกสตร ใหข้เราสอังเกตอภี
กวลาเปโตรสอันึ่งใหข้พวกเขารอับบอัพตกศมา เพราะวลามอันเปกนคทาสอังที่ หนถึที่งสทาหรอับผถูข้เชพที่อใหมลจรกงๆ ดถู มอัทธกว
28:19
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 11: บทนภีนื้นสาเสนอสามเหตคุการณร: (1) เพสือนึ่ แกท้ตล่างการทภีนึ่เขาไปเยภีนึ่ยม
คนตล่างชาตกิ เปโตรเลล่าทบทวนเหตคุการณรตล่างๆทภีนึ่เกกิดขนนนื้ ในบททภีนึ่ 10 (2) การเกกิดผลของขล่าว
ประเสรกิฐในสถานทภีนึ่ตล่างๆ โดยเฉพาะทภีนึ่เมสืองออันทกิโอก (3) ครกิสตจอักรทภีนึ่เมสืองออันทกิโอกสล่งความ
ชล่วยเหลสือไปยอังครกิสตจอักรแมล่ในกรคุงเยรสซาเลป็มสสาหรอับการกอันดารอาหารทภีนึ่จะเกกิดขนนนื้ ในไมล่ชท้า
กจ 11:1-3 ฝต่ายพวกอลัครสาวกกลับพฟีนรื่ ข้องทลันั้งหลายทฟีรื่อยซใต่ นแควข้นยซเดฟียไดข้ยวินวต่า คนตต่าง
ชาตวิไดข้รลับพระวจนะของพระเจข้าเหมสือนกลัน 2 เมสืรื่อเปโตรขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซ ซาเลล็มแลข้ว พวกทฟีรื่เขข้า
สส หนลัตจถึงตต่อวต่าทต่าน 3 วต่า "ทต่านไปหาคนทฟีรื่ไมต่ไดข้เขข้าสส หนลัต และรลับประทานอาหารกลับเขา"
เหกนไดข้ชอัดวลาเปโตรเดกนทางกลอับไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมแลข้ว ทภีที่นอันที่ พวกออัครสาวกและพภีที่นข้อง
ทอัรงหลายไดข้ยนก ถถึงเหตรุการณรทภีที่เกกดขถึรน โดยเฉพาะในเมพองซภีซารภียา และการทภีที่พวกคนตลางชาตกไดข้รอับ
พระวจนะของพระเจข้าแลข้ว พวกเขาจถึง “ตลอวลาทลาน” วลภีทวภีที่ าล “พวกทภีที่เขข้าสรุหนอัต” เหกนไดข้ชอัดวลาเปกน
‘คณะหนถึงที่ ’ ภายในครกสตจอักรทภีที่โนข้มเอภียงไปทางการเปกนครกสเตภียนแบบศาสนายกว พวกเขาอาจ
เปกนรากเหงข้าของปอัญหาทอัรงหมดของพวกนอับถพอศาสนายกวทภีที่เปโตรพถูดถถึงในเวลาตลอมาในหนอังสพอ
โรม หนอังสพอกาลาเทภีย และหนอังสพออพที่นๆ จะวลาไปแลข้วพวกเขากกเปกนผถูข้เชพที่อในพระครกสตร แตลกเก ชพที่อ
วลาผถูข้เชพที่อทอัรงหลายควรประพฤตกตามพระราชบอัญญอัตกและประเพณภีทรอังหมดของยกว
พวกเขาถถึงกอับอข้าปากคข้างทภีที่เปโตรไดข้ไปนอังที่ ลงรอับประทานอาหารกอับ “คนทภีไที่ มลไดข้เขข้า
สรุหนอัต” ปอัญหาสทาหรอับพวกเขาไมลใชลการทภีที่เปโตรไดข้ประกาศพระวจนะของพระเจข้าแกลคนเหลลา
นอัรน แตลพวกเขาไมลพอใจทภีที่เปโตรละเมกดประเพณภีของยกวโดยการรอับประทานอาหารกอับคนเหลลา

นอัรน ความคกดแบบนภีรจะสล งผลเสภียตลอครกสตจอักรยรุคตข้นในอภีกหลายสกบปภีนอับจากนภีร เหกนไดข้ชดอั ดข้วยวลา
ถถึงแมข้เปโตรเปกนออัครสาวกคนหนถึงที่ แตลเขากกไมลไดข้เปกนเจข้านายหรพอมภีสกทธกอทานาจแบบพระสอันตะ
ปาปาเหนพอครกสตจอักรแมข้กระทอังที่ ทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม
กจ 11:4
แตต่เปโตรไดข้อธวิบายใหข้เขาฟลังตลันั้งแตต่ตข้นเปล็นลทาดลับมาวต่า เปโตรจถึง “อธกบาย
ใหข้เขาฟอังตอัรงแตลตข้นเปกนลทาดอับมา” โดยอธกบายทภีละประเดกนใหข้พวกเขาฟอัง เขาจะเรกที่มตข้นดข้วย
เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนทภีที่เมพองยอัฟฟา โดยสรรุปวลาพระเจข้าไดข้ทรงนทาเขาไปทภีที่เมพองซภีซารภียาและ
ลงเอยทภีที่นร นอั
กจ 11:5-11 “เมสืรื่อขข้าพเจข้าอยซต่ในเมสืองยลัฟฟาและกทาลลังอธวิษฐานกล็เคลวินั้มไป แลข้วนวิมวิตเหล็น
ภาชนะอยต่างหนถึงรื่ เหมสือนผข้าผสืนใหญต่หยต่อนลงมาทลันั้งสฟีรื่มสมจากฟข้ามายลังขข้าพเจข้า 6 ครลันั้นขข้าพเจข้า
เขมข้นดซผข้านลันนั้ ขข้าพเจข้าไดข้พวินจวิ พวิจารณากล็ไดข้เหล็นสลัตวค์สฟีรื่เทข้าของแผต่นดวิน กลับสลัตวค์ปต่า สลัตวค์เลสืนั้อย
คลาน และนกทฟีรื่อยซใต่ นทข้องฟข้า 7 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ยนวิ พระสส รเสฟียงตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า ‘เปโตรเออ๋ย จง
ลสกขถึนนั้ ฆต่ากวินเถวิด’ 8 แตต่ขข้าพเจข้าทซลวต่า ‘หามวิไดข้ พระองคค์เจข้าขข้า เพราะวต่าสวิงรื่ ของซถึรื่งตข้องหข้ามหรสือ
ซถึรื่งเปล็นมลทวินยลังไมต่ไดข้เขข้าปากขข้าพระองคค์เลย’ 9 แตต่มฟีพระสส รเสฟียงตรลัสจากฟข้าครลันั้งทฟีรื่สองวต่า ‘ซถึงรื่
พระเจข้าไดข้ทรงชทาระแลข้ว เจข้าอยต่าวต่าเปล็นของตข้องหข้าม’ 10 เปล็นอยต่างนลันั้นถถึงสามครลันั้ง แลข้วสวิงรื่ นลันนั้ ทลันั้ง
สวินนั้ กล็ถซกรลับขถึนนั้ ไปบนฟข้าอฟีก 11 ดซเถวิด ในทลันใดนลันนั้ มฟีชายสามคนมายสืนอยซตต่ รงหนข้าบข้านทฟีรื่ขาข้ พเจข้า
อยซต่ รลับใชข้มาจากเมสืองซฟีซารฟียามาหาขข้าพเจข้า
10

หากตข้องการทราบรายละเอภียดของสรรุปยลอตลอไปนภีร ดถูคทาอธกบายไดข้ในหมายเหตรุของบททภีที่

กจ 11:12
พระววิญญาณจถึงสลัรื่งใหข้ขข้าพเจข้าไปกลับเขาโดยไมต่ลลังเลใจเลย และพวกพฟีรื่นอข้ ง
ทลันั้งหกคนนฟีไนั้ ดข้ไปกลับขข้าพเจข้าดข้วย เราทลันั้งหลายจถึงเขข้าไปในบข้านของผซนข้ ลันั้น ตรงนภีรเราไดข้ทราบราย
ละเอภียดทภีที่ไมลไดข้ถถูกเอลยถถึงในบททภีที่ 10 จรกงๆแลข้วมภีพภีที่นข้อง (ยกว) หกคนทภีที่เดกนทางรล วมไปกอับเปโตร
พวกเขาทรุกคน “เขข้าไปในบข้านของผถูข้นร อัน”
กจ 11:13-14 ผซข้นนลันั้ จถึงกลต่าวแกต่พวกเราวต่า ตลัวทต่านไดข้เหล็นทซตสวรรคค์องคค์หนถึรื่งยสืนอยซต่ใน
บข้านของทต่าน และบอกทต่านวต่า `จงใชข้คนไปยลังเมสืองยลัฟฟา เชวิญซฟีโมนทฟีรื่เรฟียกวต่าเปโตรมา 14
เปโตรนลันนั้ จะกลต่าวใหข้ทต่านฟลังเปล็นถข้อยคทาซถึรื่งจะใหข้ทต่านกลับทลันั้งครอบครลัวของทต่านรอด'

ในการสรรุปเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนในเมพองซภีซารภียาตลอไป เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เปโตร
ไมลไดข้เอลยชพที่อโครเนลกออัสและไมลไดข้พถูดถถึงยศหรพอตทาแหนลงของเขาในฐานะเปกนขข้าราชการโรมเลย
บางทภีเขาอาจกลอัววลานอันที่ จะยกงที่ ททาใหข้สถานการณรบานปลายมากขถึรนไปอภีก
รายละเอภียดเพกมที่ เตกมถถูกเปกดเผยตรงนภีรเมพอที่ เปโตรยกคทาพถูดของโครเนลกออัสทภีที่วาล “เปโตรนอัรน
จะกลลาวใหข้ทลานฟอังเปกนถข้อยคทาซถึงที่ จะใหข้ทลานกอับทอัรงครอบครอัวของทลานรอด” กกจการ 10 นทาเสนอ
โครเนลกออัสในฐานะเปกนคนทภีมที่ ภีศรอัทธามากผถูข้เกรงกลอัวพระเจข้า แตลเรากกเหกนชอัดเจนตรงนภีรดข้วยวลา
ตอนนอัรนเขายอังไมลไดข้รอับความรอด นอกจากนภีร เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวลาการทภีที่คนทอัรงครอบครอัว
ของเขาไดข้รอับความรอดตรงนภีรเกกดขถึรนกลอนการรอับบอัพตกศมาของพวกเขาซถึที่งถถูกเอลยถถึงในตอนทข้าย
ของบททภีที่ 10 การรอับบอัพตกศมาของคนเปกนพลอแมลไมลเคยททาใหข้ลถูกไดข้เขข้ามามภีความสอัมพอันธรตาม
พอันธสอัญญากอับพระเจข้า พอันธสอัญญาเดภียวทภีที่เดกกคนหนถึงที่ จะเขข้ามามภีกบอั พระเจข้าไดข้กตก ลอเมพที่อเขาโต
พอทภีจที่ ะรอับเชพที่อพระครกสตรไดข้ ซถึที่งเปกนการรอับความรอด เมพที่อถถึงตอนนอัรนแลข้วเทลานอัรน เขาจถึงควรรอับ
บอัพตกศมา
กจ 11:15
เมสืรื่อขข้าพเจข้าตลันั้งตข้นกลต่าวขข้อความนลันนั้ พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กล็เสดล็จมาสถวิต
กลับเขาทลันั้งหลาย เหมสือนไดข้เสดล็จลงมาบนพวกเราในตอนตข้นนลันนั้ จากนอัรน เปโตรกกเลลาตลอวลาพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ “กกเสดกจมาสถกตกอับเขาทอัรงหลาย” เหมพอนทภีที่เกกดขถึรนในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน เชพที่อไดข้
เลยวลาเหตรุผลทภีที่มภีการสทาแดงของพระวกญญาณแบบทภีที่ปรากฏชอัดเจนเชลนนภีรทภีที่เมพองซภีซารภียากกคพอ เพพที่อ
ยพนยอันพระพรของพระเจข้าทภีที่ทรงประทานใหข้แกลคนตลางชาตกเหลลานอัรนทภีที่ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว
กจ 11:16
แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ระลถึกถถึงคทาตรลัสขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ซถึรื่งพระองคค์ตรลัสไวข้
วต่า `ยอหค์นใหข้รบลั บลัพตวิศมาดข้วยนทนั้ากล็จรวิง แตต่ทต่านทลันั้งหลายจะรลับบลัพตวิศมาดข้วยพระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์' ขณะเดภียวกอัน เปโตรกกเชพที่อมโยงเหตรุการณรเหลลานภีรกบอั คทาตรอัสของพระเยซถูทวภีที่ าล “ยอหรนใหข้
รอับบอัพตกศมาดข้วยนทรากกจรกง แตลทลานทอัรงหลายจะรอับบอัพตกศมาดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ” ดถู ยอหรน
14:26 และกกจการ 1:5 ขข้อความตรงนภีรอาจแปลไดข้ดวข้ ยวลา ‘แตลทลานทอัรงหลายจะรอับบอัพตกศมาโดยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ' สล วนหนถึงที่ แลข้ว การรอับบอัพตกศมาในนทรากกเปกนการแสดงออกถถึงการรอับบอัพตกศมาทภีที่
ปกตกแลข้วมองไมลเหกนโดยพระวกญญาณของพระเจข้าของผถูข้เชพที่อใหมลเขข้าในพระกายของพระครกสตร
ในกรณภีนร ภี มอันมองเหกนไดข้เพราะเหตรุผลทภีที่กลลาวไปแลข้วขข้างบน

กจ 11:17
เหตสฉะนลันนั้ ถข้าพระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานของประทานแกต่เขาเหมสือนแกต่
เราทลันั้งหลาย ผซทข้ ฟีรื่ไดข้เชสือรื่ ในพระเยซซครวิสตค์เจข้า ขข้าพเจข้าเปล็นผซใข้ ดเลต่าทฟีรื่จะขลัดขสืนพระเจข้าไดข้ " เปโตรจถึง
เลลาทบทวนวลาเนพที่องจากพระเจข้าไดข้ทรงประทานการสทาแดงออันปรากฏชอัดเจนของพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธแกลพวกคนตลางชาตกเหลลานภีรแลข้วเหมพอนทภีพที่ ระองครไดข้ทรงกระททากอับพวกเขา เขา (เปโตร)
เปกนใครเลลาทภีที่จะ “ขอัดขพนพระเจข้า” ไดข้
กจ 11:18
ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยนวิ คทาเหลต่านลันั้นกล็นงวิรื่ อยซต่ แลข้วไดข้สรรเสรวิญพระเจข้าวต่า
"พระเจข้าไดข้ทรงโปรดแกต่คนตต่างชาตวิใหข้กลลับใจใหมต่จนไดข้ชวฟี วิตรอดดข้วย" พอไดข้ยกนเชลนนอัรน พวกผถูข้
นทาของครกสตจอักร พรข้อมกอับผถูข้เชพที่อทอัรงหลายทภีที่ยดถึ มอันที่ ในศาสนายกว “กกนที่งก อยถูล แลข้วไดข้สรรเสรกญ
พระเจข้า” พวกเขาจะกลลาวอะไรไดข้ อยลางไรกกตาม จะเหกนไดข้ชดอั วลาในอนาคตออันใกลข้ พวกนกยม
ศาสนายกวกกยอังยถึดมอันที่ ในความคกดทภีที่วาล แมข้แตลผถูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกกคก วรปฏกบอัตกตามประเพณภีของ
ยกวและรอักษาบอัญญอัตกของโมเสสเชลนกอัน
วลภีทภีที่วาล พระเจข้าทรงโปรดแกลคนตลางชาตก “ใหข้กลอับใจใหมลจนไดข้ชภีวกตรอดดข้วย” นอัรนยก
แนวคกดแรกเรกที่มในครกสตจอักรยรุคตข้น (ทภีที่เปกนยกว) ทภีที่วาล การกลอับใจใหมลเปกนสาระสทาคอัญของความ
รอด เราจทาไดข้วาล ในวอันเพกนเทคอสตรนร อันและหลายครอัรงตลอมา การกลอับใจใหมลถถูกเนข้นยทรา ดถู กกจการ
2:38, 3:19, 5:31, 8:22 รวมถถึงการประกาศเรพอที่ งการกลอับใจใหมลของยอหรนผถูข้ใหข้รบอั บอัพตกศมาดข้วยทภีที่
เขาประกาศแกลพวกยกวทภีที่ใจแขกงกระดข้าง ในเวลาตลอมา เปาโลและยอหรนจะกลลาวชอัดเจนและ
อธกบายวลาความจรกงทภีที่ยกงที่ ใหญลกวลาจรกงๆแลข้วกกคพอ ความเชพที่อ อยลางไรกกตาม หากความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้
รอดเปรภียบไดข้กบอั เหรภียญออันหนถึงที่ ดข้านหนถึงที่ ของเหรภียญนอัรนกกคพอ การกลอับใจใหมล อภีกดข้านของ
เหรภียญกกคพอการวางใจพระครกสตร ครกสตจอักรยรุคตข้นใชข้คทาวลา การกลอับใจใหมล่ เพพที่อสรรุปยลอความจรกง
ออันยกงที่ ใหญลกวลานอันที่ คพอ การมารอับเชพที่อพระครกสตร ในความคกดของพวกเขา การรอับเชพที่อพระครกสตรก ก
ถถูกเหมารวมในคทาๆนภีร คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เมะทานอเอภีย) มภีความหมายตรงตอัววลา การเปลภีที่ยนความ
คกดของคนๆหนถึงที่ และสรุดทข้ายกกเปลภีที่ยนจกตใจของคนๆนอัรนดข้วย มอันเปกนการหอันใจของคนๆหนถึงที่ ไป
จากทกศทางทภีที่เขามรุลงไปและหอันมาหาพระครกสตร ดถู อกสยาหร 53:6 ในความหมายทภีที่กวข้างกวลา มอันกก
หมายถถึงการหอันมารอับเชพที่อพระครกสตร
กจ 11:19-20 ฝต่ายคนทลันั้งหลายทฟีรื่กระจลัดกระจายไปเพราะการเคฟียรื่ วเขล็ญเนสือรื่ งจากสเทเฟน
กล็พากลันไปยลังเมสืองฟฟีนเวิ ซฟีย เกาะไซปรลัส และเมสืองอลันทวิโอก และไมต่ไดข้กลต่าวพระวจนะแกต่ผใข้ซ ด

นอกจากแกต่ยววิ พวกเดฟียว 20 และมฟีบางคนในพวกเขาเปล็นชาวเกาะไซปรลัสกลับชาวไซรฟีน เมสืรื่อมายลัง
เมสืองอลันทวิโอก กล็ไดข้กลต่าวประกาศขต่าวประเสรวิฐเรสืรื่องพระเยซซ เจข้าแกต่พวกกรฟีกดข้วย
ภาพเหตรุการณรเปลภีที่ยนไปแลข้ว เมพอที่ เจอการเคฟียรื่ วเขล็ญ (ธลกิพซกิส มภีความหมายตรงตอัววลา
‘ความยากลทาบาก’) ซถึที่งเกกดขถึรนเมพที่อสเทเฟนเสภียชภีวกต สาวกจทานวนมากทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมกก
กระจอัดกระจายไป พวกเขาเดกนทางไปไกลถถึงเมพองฟภีนเกิ ซภีย นภีที่เทภียบไดข้กบอั ประเทศเลบานอนใน
ปอัจจรุบอัน คนอพนที่ ๆกกเดกนทางไปถถึงเกาะไซปรอัส บข้างกกไปไกลถถึงเมพองออันทกโอกบนแมลนร ทาโอรอนเทส
(Orontes River) ใกลข้กบอั ทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนในประเทศซภีเรภียในปอัจจรุบอัน ถถึงแมข้ว าล มภีหลายเมพอง
ในจอักรวรรดกโรมทภีที่มภีชอพที่ นอัรน แตลเมพองออันทกโอกนภีรกเก ปกนพพรนทภีที่มหานครขนาดใหญล มอันอาจเปกนเมพอง
ใหญลทภีที่สรุดเปกนออันดอับสามในจอักรวรรดกโรมรองจากกรรุงโรมและเมพองอเลกกซานเดรภีย
ขณะทภีที่พวกผถูข้เชพที่อชาวยกวหลบหนภี พวกเขากก “ไมลไดข้กลลาวพระวจนะแกลผถูข้ใดนอกจากแกลยกว
พวกเดภียว” ผถูข้ทภีที่อาศอัยอยถูใล นพพรนทภีที่เหลลานภีรเชลนกอัน ความพยายามของซาตานทภีจที่ ะกทาจอัดครกสตจอักรยรุค
ตข้นกลอับมาเลลนงานมอันเอง ยกงที่ มอันขลมเหงครกสตจอักรมากเทลาใด ครกสตจอักรกกยงกที่ แพรล กระจายมากขถึรน
เทลานอัรน
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล บางคนในกลรุมล ผถูข้เชพที่อยรุคตข้นเปกน “ชาวเกาะไซปรอัสกอับชาวไซรภีน”
ไซรภีนเปกนเมพองๆหนถึงที่ ทภีที่อยถูทล างชายฝอัที่งตอนใตข้ของทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนในประเทศลกเบภียปอัจจรุบอัน
อยลางไรกกตาม นภีที่สพที่อชอัดเจนวลาพวกเขาเปกนยกวทภีที่เชพที่อแลข้วเชลนกอัน พอไปถถึงทภีที่เมพองออันทกโอกแลข้ว พวก
เขากก “กลลาว...แกลพวกกรภีกดข้วย” คทาทภีที่แปลวลา พวกกรฟีก (เฮป็ลเลนกิสเตส) หมายถถึงพวกยกวทภีที่พดถู ภาษา
กรภีกและมภีวอัฒนธรรมแบบชาวตะวอันตกซถึที่งตลางจากพวกยกวทภีที่พดถู ภาษาอาราเมคและมภีวฒ
อั นธรรม
แบบชาวตะวอันออกกลางมากกวลา ความแตกตลางดอังกลลาวยอังคงมภีอยถูจล นถถึงทรุกวอันนภีร ใหข้เราสอังเกตวลา
เหลลาผถูข้เชพที่อชาวยกวพลอัดถกที่นเหลลานภีรมา “ประกาศเรพอที่ งพระเยซถูเจข้า”
กจ 11:21
และพระหลัตถค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทรงอยซกต่ ลับเขา คนเปล็นอลันมากไดข้เชสืรื่อ
และกลลับมาหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า พระหอัตถรของพระเจข้าอยถูบล นพวกเขา “คนเปกนออันมากไดข้เชพที่อและ
กลอับมาหาองครพระผถูข้เปกนเจข้า” นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีที่การรวมกอันของการกลอับใจใหมล (กลอับมาหาองคร
พระผถูข้เปกนเจข้า) และการเชพที่อในฐานะเปกนสาระสทาคอัญของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดถถูกนทาเสนอ
กจ 11:22-24 ขต่าวนฟีนั้กล็เลต่าลสือไปยลังครวิสตจลักรในกรสงเยรซ ซาเลล็ม เขาจถึงใชข้บารนาบลัสใหข้ไป
ยลังเมสืองอลันทวิโอก 23 เมสืรื่อบารนาบลัสมาถถึงแลข้ว และไดข้เหล็นพระคสณของพระเจข้ากล็ปวิตวิยวินดฟี จถึงไดข้

เตสือนคนเหลต่านลันั้นใหข้ตลันั้งมลัรื่นคงตวิดสนวิทอยซต่กลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า 24 บารนาบลัสเปล็นคนดฟี ประกอบ
ดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และความเชสืรื่อ จทานวนคนเปล็นอลันมากกล็เพวิรื่มเขข้ากลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า
พอไดข้ขลาววลาขลาวประเสรกฐถถูกรอับเอาในหมถูลพวกยกวนกยมกรภีกในเมพองออันทกโอก บรรดาผถูข้นทา
แหลงครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไดข้ใชข้บารนาบอัสไปเพพอที่ สพบสวนดข้วยตอัวเองถถึงกกจการของบรรดานอัก
เทศนรพลอัดถกที่นเหลลานภีรซถึที่งกระจอัดกระจายไปเพราะเหตรุการขลมเหง บารนาบอัสถถูกเอลยถถึงไปกลอนหนข้า
นภีรในกกจการ 4:36-37 เขาเปกนยกวตระกถูลเลวภีผถูข้ซถึที่งเดกมทภีเปกนชาวเกาะไซปรอัส เขายอังเปกนผถูข้ถวายทรอัพยร
กข้อนโตแกลครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมดข้วย ดถูเหมพอนเหกนไดข้ชอัดวลาเขาเคยเปกนยกวนกยมกรภีกมากลอน
และนอันที่ อาจเปกนเหตรุทภีที่ททาใหข้ครกสตจอักรใชข้เขาไปทภีที่นอันที่
พอเขามาถถึงทภีที่เมพองออันทกโอก “และไดข้เหกนพระครุณของพระเจข้ากกปภีตกยนก ดภี จถึงไดข้เตพอนคน
เหลลานอัรนใหข้ตร อังมอันที่ คงตกดสนกทอยถูกล บอั องครพระผถูข้เปกนเจข้า” วลภีสรุดทข้ายนภีรทภีที่พดถู ถถึงการตกดสนกทอยถูกล บอั องคร
พระผถูข้เปกนเจข้ามภีความหมายวลา ดทาเนกนตลอไปกอับองครพระผถูข้เปกนเจข้า พากเพภียรและสถูข้ตลอไป
นอกจากนภีร เรายอังไดข้ทราบอภีกวลาบารนาบอัส “เปกนคนดภี ประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
และความเชพที่อ” คทาครุณศอัพทร ดฟี (อากาธอส) ในสมอัยปอัจจรุบนอั อาจเปกนคทาทภีที่ดถูธรรมดาไปแลข้ว แตลใน
พระคอัมภภีรร มอันเปกนหนถึงที่ ในคทาบรรยายออันสถูงสลงเกภีที่ยวกอับอรุปนกสอัยของครกสเตภียน ถถึงแมข้วาล คทาๆนภีรเมพอที่
ใชข้กบอั มนรุษยรอาจไมลไดข้สถูงสล งในระดอับเดภียวกอับพระเจข้า แตลเรากกจทาไดข้วาล องครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงถถูก
เรภียกวลา ‘ประเสรกฐ’ หลายตลอหลายครอัรง เขายอังประกอบดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธดข้วย นภีที่กเก ปกนคทา
ชมฝลายวกญญาณทภีที่มภีคลามากๆเชลนกอัน นข้อยคนนอักในพระคอัมภภีรรทภีที่ไดข้ชพที่อเชลนนอัรน เขายอังเปกนคนทภีที่มภี
ความเชพที่อมากเชลนกอัน ครุณสมบอัตกทรอังสามประการนภีรยงอั มภีอยถูใล นปอัจจรุบนอั และเปกนสกที่งทภีที่เราควรเสาะ
แสวงหาดข้วย เพราะการรอับใชข้ของเขาในเมพองออันทกโอก คนเปกนออันมากจถึงถถูกเพก ที่มเขข้ากอับองครพระผถูข้
เปกนเจข้าทภีที่นอันที่
กจ 11:25
บารนาบลัสไดข้ไปทฟีรื่เมสืองทารค์ซสลั เพสืรื่อตามหาเซาโล ในขข้อออันเปกนปรกศนานภีร มภี
บอันทถึกไวข้วาล บารนาบอัสไดข้เดกนทางไปยอังเมพองทารรซอัสซถึที่งอยถูไล มลไกลมากนอักเพพอที่ ตามหาเซาโลทภีที่นอันที่
เมพองทารรซอัสเปกนบข้านเกกดของเซาโล เราไมลทราบชอัดเจนวลาเขาอยถูทล ภีที่นนอัที่ นานเทลาใดนอับตอัรงแตลออกไป
จากกรรุงเยรถูซาเลกม ถถึงแมข้วาล กาลาเทภีย 1 และ 2 บอกลทาดอับเหตรุการณรเกภีที่ยวกอับชลวงเวลาตรงนภีรบข้าง
กกตาม ดถูคทารายละเอภียดเพกมที่ เตกมเกภีที่ยวกอับเรพอที่ งนภีรไดข้ในคทาอธกบายของสองบทดอังกลลาว บางคนเชพที่อวลา

ชลวงเวลาดอังกลลาวคพอประมาณ ค.ศ. 43 พระคอัมภภีรรไมลไดข้กลลาววลาเซาโลใชข้เวลานานเทลาใดในเมพอง
ทารรซอัส แตลเราอาจสอันนกษฐานไดข้วาล เขาไดข้ประกาศพระครกสตรทภีที่นอันที่ เชลนกอัน
กจ 11:26
เมสืรื่อพบแลข้วจถึงพาเขามายลังเมสืองอลันทวิโอก ตต่อมาทต่านทลันั้งสองไดข้ประชสมกลัน
กลับครวิสตจลักรตลอดปฟีหนถึรื่ง ไดข้สงลัรื่ สอนคนเปล็นอลันมากและในเมสืองอลันทวิโอกนลันรื่ เอง พวกสาวกไดข้
ชสืรื่อวต่าครวิสเตฟียนเปล็นครลันั้งแรก บารนาบอัสไปเจอเขาทภีที่นอันที่ และชอักจถูงเขาใหข้เหกนความจทาเปกนในการ
รอับใชข้เตกมเวลา และพาเขาไปทภีที่เมพองออันทกโอก เขาทอัรงสองจถึงใชข้เวลาหนถึงที่ ปภีเตกมๆในเมพองออันทกโอก
และรล วมประชรุมกอันในครกสตจอักรจรกงๆและสอังที่ สอนพวกเขา ใหข้เราสอังเกตวลาในขณะนอัรน บรรดาผถูข้
เชพที่อในเมพองออันทกโอกไดข้จอัดระเบภียบตอัวเองจนกลายเปกนครกสตจอักรหนถึงที่ แลข้ว ครกสตจอักรนภีร จะกลาย
เปกนหนถึที่งในครกสตจอักรทภีที่ยกงที่ ใหญลตลอไปในประวอัตกศาสตรรครกสตจอักรยรุคตข้น บรรดาคนทภีมที่ ภีความเชพที่อ
ยกงที่ ใหญลอยลางอกกนาตกอรุส (Ignatius)และครกสซอสทอม (Chrysostom) ตลางกกเปกนศกษยาภกบาลทภีที่ค
รกสตจอักรออันยกงที่ ใหญลแหลงนภีรในเวลาตลอมา
ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา “พวกสาวกไดข้ชพที่อวลาครกสเตภียนเปกนครอัรงแรก” คทาทภีที่แปลวลา ครวิสเตฟียน
(ครกิสตกิอานอส โดยคทาเตกมทข้าย ‘อกิอานอส’ บลงบอกถถึงนามเฉพาะคพอ พระครกสตร) เปกนวกธภีทภีที่แพรล
หลายในการสรข้างคทาครุณศอัพทรภาษากรภีก มอันมภีความหมายตรงตอัววลา ‘คนหนถึที่งทภีที่เปกนของ’ โดยใน
กรณภีนร ภีคอพ ของพระครกสตร ในแบบเดภียวกอัน คทาครุณศอัพทรกรภีก ซภีซารกิอานอส กกหมายถถึง ผถูข้ทภีที่เปกนของ
ซภีซารร คทาวลา ครกิสเตภียน ถถูกใชข้เพภียงสามครอัรงในพระคอัมภภีรรใหมล จรกงๆแลข้วมอันหมายความวลา ‘คน
เหลลานอัรนทภีที่เปกนของพระครกสตร’
อาจเปกนไดข้วาล คทานภีรถถูกคกดคข้นขถึรนมาและถถูกนทามาใชข้กบอั พวกสาวกโดยบรรดาคนตลางชาตกทภีที่
ไมลเชพที่อ พวกสาวกเองกกชอบคทานภีรมากกวลาพรข้อมกอับคทาวลา ‘คนทภีที่ถพอทางนอัรน’, ผถูข้เชพที่อ, พภีที่นอข้ ง และวก
สรุทธกชน พวกยกวไมลมภีวนอั ใชข้คทานภีรเดกดขาดเพราะวลามอันจะสพที่อวลาพระเยซถูทรงเปกนพระครกสตร พระเมส
สกยาหรของพวกเขาจรกงๆ ซถึที่งเปกนเรพที่องทภีที่พวกเขาตลางพากอันปฏกเสธ เชลนเดภียวกอับในกรณภีของพวกอา
นาแบบ๊พตกส ชพอที่ ครกสเตภียนถถูกนทามาใชข้เรภียกผถูข้เชพที่อทอัรงหลายโดยเหลลาศอัตรถูทมภีที่ ภีใจไมลเชพที่อของพวกเขา
สกที่งทภีที่สทาคอัญกกคพอวลา คทาพยานของพวกเขานอัรนมภีอกทธกพลมากเสภียจนบรรดาชาวโลกทภีที่รายลข้อมพวก
เขาตลางพากอันรถูข้เลยวลาพวกเขาเปกนใครและพวกเขาเชพที่อวางใจในผถูข้ใด
กจ 11:27-28 คราวนฟีนั้มฟีพวกศาสดาพยากรณค์ลงมาจากกรสงเยรซซาเลล็มจะไปยลังเมสืองอลันทวิ
โอก 28 ฝต่ายผซข้หนถึรื่งในจทานวนนลันั้นชสือรื่ อากาบลัส ไดข้ล สกขถึนนั้ กลต่าวโดยพระววิญญาณวต่าจะบลังเกวิดการ

กลันดารอาหารมากยวิรื่งทลัรื่วแผต่นดวินโลก การกลันดารอาหารนลันั้นไดข้บงลั เกวิดขถึนนั้ ในรลัชสมลัยคลาวดวิอลัส ซฟี
ซารค์
นอักประวอัตกศาสตรรของโลกอยลาง Seutonius, Tacitus และ Dio Cassius ตลางบอันทถึกไวข้วาล
การกอันดารอาหารเกกดขถึรนทอัวที่ จอักรวรรดกโรมในชลวงปลายของรอัชสมอัยคลาวดกออัส ซภีซารร (ค.ศ. 41-44)
วลภีทภีที่พดถู ถถึงทอัวที่ โลกตรงนภีรนลาจะเปกนคทาเกกนจรกงในสมอัยนอัรนทภีที่ใชข้เรภียกจอักรวรรดกโรมแหลงโลก
เมดกเตอรรเรเนภียน ไมลวาล ในกรณภีใด ศาสดาพยากรณรหลายคนกกมาทภีที่เมพองออันทกโอกจากกรรุง
เยรถูซาเลกม โดยรวมถถึงคนหนถึงที่ ทภีที่ชพที่อวลาอากาบอัส (มภีพถูดถถึงเขาอภีกใน กกจการ 21:10) พวกเขาตลาง
พยากรณรถงถึ การกอันดารอาหารทภีที่จะเกกดขถึรน
กจ 11:29-30 พวกสาวกทสกคนจถึงตกลงใจกลันวต่า จะถวายตามกทาลลังฝากไปชต่วยบรรเทา
ทสกขค์พวกพฟีรื่นอข้ งทฟีรื่อยซใต่ นแควข้นยซเดฟีย 30 เขาจถึงไดข้ททาดลังนลันั้น และฝากไปกลับบารนาบลัสและเซาโลเพสืรื่อ
นทาไปใหข้พวกผซข้ปกครอง
หลอังจากนอัรน “พวกสาวก” ทภีที่เมพองออันทกโอกไดข้ตกลงใจกอันวลาจะถวายตามกทาลอังฝากไปชลวย
บรรเทาทคุกขร ตรงตอัวคพอ ‘การรอับใชข้หนถึงที่ ’ ไปยอังพภีนที่ ข้องฝลายวกญญาณของพวกเขาในแควข้นยถูเดภีย สกที่ งทภีที่
ถถูกสพที่อกกคอพ วลา ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไดข้ประสบกอับความยากลทาบาก โดยอาจเปกนเพราะการ
ขลมเหงทภีที่เกกดขถึรนอยลางหนอักดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ในพระคอัมภภีรรใหมลตลอดทอัรงเลลม การใหข้
ความชลวยเหลพอดข้วยความรอักของครกสตจอักรกกมภีเปข้าหมายไปทภีที่บรรดาคนทภีที่เปกนของครกสตจอักรเสมอ
ครกสตจอักรไมลเคยเปกนตอัวกลางในการบรรเทาทรุกขรชาวโลกแตลอยลางใด ของทภีที่พวกเขาสล งไปนอัรนซถึที่ง
อาจเปกนเงกนกกถถูกสล งไปยอังพวกผถูข้ปกครองในกรรุงเยรถูซาเลกมโดยบารนาบอัสและเซาโล
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 12: ถนงแมท้วล่าไมล่มกภี ารเนท้นยสนื้าหลอักคสาสอนทภีนึ่สสาคอัญ และไมล่มภีเหตคุการณร
สสาคอัญๆในประวอัตกิศาสตรรของครกิสตจอักรเกกิดขนนนื้ ในกกิจการ 12 แตล่กป็มรภี ายละเอภียดทาง
ประวอัตกิศาสตรรทภีนึ่เราควรหมายเหตคุไวท้ ชภีวตกิ ทภีนึ่จดจล่ออยสกล่ อับการอธกิษฐานของครกิสตจอักรยคุคตท้นปรากฏ
ชอัดเมสืนึ่อเปโตรถสกจอับกคุม ถสกขอังคคุก และโดยการแทรกแซงแบบทรงจอัดเตรภียมไวท้ของพระเจท้า เขา
กป็ไดท้รอับการชล่วยใหท้พท้น
กจ 12:1
แลข้วคราวนลันนั้ กษลัตรวิยค์เฮโรดไดข้เหยฟียดพระหลัตถค์ออกททารข้ายบางคนในครวิสต
จลักร เฮโรดทภีที่ถถูกพถูดถถึงตรงนภีรคพอ เฮโรด อากรกปปาทภีที่หนถึงที่ ผถูข้เปกนหลานชายของเฮโรดมหาราช เขา

เปกนกษอัตรกยรหลรุนเชกดไดข้เพราะการทภีที่เขาไดข้รอับความโปรดปรานทางการเมพองจากจอักรพรรดกโรม คาลก
กถูลลา (Caligula) เฮโรดเปกนกษอัตรกยรครองครองดกนแดนปาเลสไตนรในปภี ค.ศ. 42-44 ดอังนอัรนชลวงเวลา
ดอังกลลาวจถึงนลาจะประมาณ ค.ศ. 44 เฮโรดเปกนยกวแตลในนามผถูข้ซงถึที่ แสวงหาการอรุปถอัมภรครทาจรุน
ทางการเมพองจากโรม โดยคอยเอาใจพวกโรม ดอังนอัรนเขาจถึงไมลเปกนทภีที่ชอบใจในหมถูลพวกยกวทภีเที่ ขา
ปกครองอยถูล ดอังนอัรน เพพที่อทภีจที่ ะคอยเอาใจโรมตลอไป เขาจถึงสรข้างโรงมหรสพหลายแหลงและจอัดการ
แขลงขอันกภีฬาตลางๆใหข้แกลพวกโรม เพพอที่ ทภีที่จะเอาใจพวกยกวและไดข้รอับการสนอับสนรุนทางการเมพองจาก
พวกเขา เขาจถึงพบวลาการขลมเหงครกสตจอักรจะสลงผลดภีตลอตอัวเขา คทาทภีที่แปลวลา ททารข้าย (คาคอโอ) มภี
ความหมายพพรนๆวลา ‘สรข้างความเดพอดรข้อน’ โดยในกรณภีนร ภีคพอ ใหข้แกลครกสตจอักร
กจ 12:2-3 ทต่านไดข้ฆต่ายากอบพฟีชรื่ ายของยอหค์นดข้วยดาบ 3 เมสืรื่อทต่านเหล็นวต่าการนลันนั้ เปล็น
ทฟีรื่ชอบใจพวกยวิว ทต่านกล็จบลั เปโตรดข้วย (นฟีรื่เปล็นระหวต่างเทศกาลขนมปลังไรข้เชสืนั้อ)
เฮโรดจถึงสอังที่ ประหารชภีวกตยากอบพภีชที่ ายของยอหรน (เราจทาไดข้วาล พระเยซถูทรงเรภียกบรุตรทอัรง
สองของเศเบดภีวาล ลถูกฟข้ารข้อง และไดข้ทรงพยากรณรวาล พวกเขาจะเสภียชภีวกตแบบนองเลพอด (มอัทธกว
20:33, มาระโก 10:38) ยากอบจถึงกลายเปกนออัครสาวกคนแรกทภีพที่ ลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อ ยอหรนจะเปกน
คนสรุดทข้าย
เมพที่อเหกนวลาการฆลายากอบททาใหข้เขาไดข้รอับความนกยมทางการเมพองเพกที่มมากขถึรนในหมถูลพวกยกว
เฮโรดจถึง “จอับเปโตรดข้วย” มอันเปกนชลวงฤดถูใบไมข้ผลกของปภีและเปกน “เทศกาลขนมปอังไรข้เชพรอ” คพอ
เปกนเทศกาลกกนเวลาแปดวอันหลอังจากเทศกาลปอัสกา พวกยกวทภีที่เครล งครอัดเลพอกทภีจที่ ะไมลประหารชภีวกต
นอักโทษในชลวงวอันศอักดกธสกทธกธของเทศกาลปอัสกา (ถถึงแมข้วาล พวกเขาไมลไดข้เครล งครอัดเชลนนภีรในกรณภีของ
การประหารชภีวกตองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรากกตาม)
กจ 12:4
เมสืรื่อจลับเปโตรแลข้วจถึงใหข้จทาคสก ใหข้ทหารสฟีหรื่ มซต่ๆละสฟีรื่คนคสมไวข้ ตลันั้งใจวต่าเมสืรื่อสวินนั้
เทศกาลปลัสกาแลข้วจะพาออกมาใหข้แกต่คนทลันั้งหลาย พอจอับเปโตรแลข้ว เขากกถถูกขอังครุกทภีที่ไหนสอักแหลง
ภายในกรรุงเยรถูซาเลกม เฮโรดอาจไดข้ยกนคนเลลามาวลาเปโตรเคยหลบหนภีไปไดข้กลอนหนข้านอัรน (กกจการ
5:19) พวกโรมมภีธรรมเนภียมในการใหข้นอักโทษอรุกฉกรรจรอยถูภล ายใตข้การดถูแลของทหารสภีที่หมถูล ดอังนอัรน
เปโตรจถึงถถูกจทาจองแบบครุมเขข้มเชลนนภีร ดอังทภีที่คทาๆนภีรสพที่อไวข้ ทหารหมถูลหนถึงที่ (a quarternion) ประกอบ
ดข้วยทหารสภีคที่ น ทหารสองคนถถูกลลามโซลตกดกอับนอักโทษขณะทภีที่อภีกสองคนยพนเฝข้าอยถูดล ข้านนอกหข้อง
ขอังของเขาและหนข้าทางเขข้าหข้องขอังรวมตามลทาดอับ เพราะวลาตข้องมภียามสภีที่ผลอัดในตอนกลางคพนตาม

ธรรมเนภียมของโรม ทหารหมถูลหนถึงที่ จถึงเขข้ากะสทาหรอับแตลละผลอัด นภีเที่ ปกนการขลมเหงครอัรงแรกนอับตอัรงแตล
การตรถึงพระเยซถูทภีที่กางเขนทภีที่ทางการโรมถถูกยรุใหข้ขลมเหงครกสตจอักร นภีที่จะไมลใชลครอัรงสรุดทข้าย
เพราะวลามอันเปกนชลวงเทศกาลปอัสกา เฮโรดจถึงตอัรงใจทภีจที่ ะนทาเขาออกมา (เพพที่อประหารชภีวกต)
ตลอหนข้าพวกยกวทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมหลอังจากนอัรนในไมลชข้า คทาทภีที่แปลวลา อฟีสเตอรค์ (พาสคา) เปกนคทากรภีกทภีที่
หมายถถึงเทศกาลปอัสกาของพวกยกว ออันทภีจที่ รกงแลข้วไดข้ถถูกแปลเปกน ปอัสกา 28 ครอัรงจากทอัรงหมด 29
ครอัรง นภีเที่ ปกนทภีที่เดภียวในพระคอัมภภีรรทภีที่ถถูกแปลเปกนอภีสเตอรร อยลางไรกกตาม เปกนการแปลทภีถที่ ถูกตข้องแลข้ว
เทศกาลปอัสกานอัรนผลานพข้นไปแลข้ว มอันเปกนสอัปดาหรของเทศกาลกกนขนมปอังไรข้เชพรอแลข้วซถึที่งเกกดขถึรน
หลอังเทศกาลปอัสกาเสมอ คทาภาษาออังกฤษ Easter มาจากคทาโรม Ishtar ซถึที่งจรกงๆแลข้วเปกนวอันหยรุด
ประจทาฤดถูใบไมข้ผลกของคนไมลนอับถพอพระเจข้าซถึที่งอยถูใล นชลวงเวลาเดภียวกอับเทศกาลปอัสกา เหลลาผถูข้แปล
ของพระคอัมภภีรรฉบอับคกงเจมสรททาถถูกตข้องแลข้วทภีที่แปลคทาวลา ปาสคา เปกนอภีสเตอรร เทศกาลปอัสกาผลาน
พข้นไปแลข้วสทาหรอับปภีนร อัน เฮโรดรภีบรข้อนทภีที่จะประหารชภีวกตเปโตร อกชทารร (อภีสเตอรร) ซถึที่งเปกนวอันหยรุด
ของโรมกกกาท ลอังใกลข้เขข้ามาแลข้ว นภีที่คพอความหมายทภีที่ขข้อความตรงนภีรตข้องการจะสพที่อ การแปลคทานภีรวาล
เปกนปอัสกากกจะเปกนการกระททาทภีที่ไมลสมเหตรุสมผล!
กจ 12:5
เพราะฉะนลันั้นเปโตรจถึงถซกจทาไวข้ในคสก แตต่วต่าครวิสตจลักรไดข้อธวิษฐานตต่อพระ
เจข้าเพสืรื่อเปโตรโดยไมต่หยสด ขณะทภีที่เปโตรถถูกครุมตอัวอยถูใล นครุก “ครกสตจอักรไดข้อธกษฐานตลอพระเจข้าเพพที่อ
เปโตรโดยไมลหยรุด” คทาทภีที่แปลวลา โดยไมต่หยสด (เอป็คเทะเนส) ไมลเพภียงสพที่อถถึงการอธกษฐานอยลางตลอ
เนพอที่ งเทลานอัรน แตลรวมถถึงการอธกษฐานอยลางรข้อนรนดข้วย เมพอที่ สถานการณรดถูสรกนหวอัง ครกสตจอักรกก
ครุกเขลาลงอธกษฐาน ดอังทภีที่เราจะเหกนเชลนนอัรน ตรงนภีรมนอั เปกนการประชรุมอธกษฐานตลอดทอัรงคพน เชลน
เดภียวกอับใน 2 พงศาวดาร 20:12 ทภีที่เยโฮชาฟอัทอธกษฐานวลา “ขข้าพระองครทรอังหลายไมลทราบวลาจะ
กระททาประการใด แตลดวงตาของขข้าพระองครทรอังหลายเพลงทภีพที่ ระองคร” เหลลาผถูข้นทาฝลายวกญญาณของค
รกสตจอักรไดข้รวมตอัวกอันอธกษฐานอยลางรข้อนรน ถถึงแมข้วาล ในไมลชข้าความเชพที่อของพวกเขาจะสอัมฤทธกธ
ผลจรกงๆเมพที่อเปโตรโผลลมาทภีที่ประตถู แตลพวกเขากกขอความชลวยเหลพอถถูกคนแลข้ว พวกเขาเงยหนข้า
มองฟข้าสวรรครและขอใหข้พระเจข้าทรงแทรกแซงและชลวยใหข้พนข้ พระองครทรงททาตามนอัรนจรกงๆ!
กจ 12:6
ในคสืนวลันนลันนั้ เอง ครลันั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลลับอยซต่
ระหวต่างทหารสองคน มฟีโซต่สองเสข้นลต่ามไวข้ และคนยามเฝข้าอยซหต่ นข้าประตซคสก ขณะทภีที่เทศกาลกกน
ขนมปอังไรข้เชพรอซถึที่งกกนเวลาแปดวอันใกลข้จะสกรนสรุดลง เฮโรดกกมภีแผนทภีที่จะนทาตอัวเปโตรออกมาเพพที่อทภีจที่ ะ
ประหารชภีวกตเขา ใน “คพนวอันนอัรนเอง” เปโตรกทาลอังนอนหลอับอยถูรล ะหวลางทหารสองคนนอัรนของ

ทหารหมถูลนร นอั ทภีที่บอังเอกญเขข้ากะตอนนอัรนพอดภี ทหารอภีกสองคนทภีที่เหลพอยพนอยถูดล ข้านนอกหข้องขอังและทาง
เขข้าหข้องขอังรวมของครุกทภีที่เขาอยถูล
กจ 12:7-8 ดซเถวิด มฟีทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ามาปรากฏ และมฟีแสงสวต่างสต่อง
เขข้ามาในคสก ทซตองคค์นนลันั้ จถึงกระตสข้นเปโตรทฟีรื่สฟีขข้างใหข้ตสืรื่นขถึนั้นแลข้ววต่า "จงลสกขถึนั้นเรล็วๆ" โซต่นนลันั้ กล็หลสด
ตกจากมสือของเปโตร 8 ทซตสวรรคค์องคค์นลันั้นจถึงสลัรื่งเปโตรวต่า "จงคาดเอวและสวมรองเทข้า" เปโตรกล็
ททาตาม ทซตองคค์นนลันั้ จถึงสลัรื่งเปโตรวต่า "จงหต่มผข้าและตามเรามาเถวิด"
พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาตอนนอัรนเปกนเวลากภีที่โมงแลข้ว อยลางไรกกตาม มอันอาจเปกนชลวง
กลางของยามหนถึที่งของโรม (สามทรุลมถถึงเทภีที่ยงคพน, เทภีที่ยงคพนถถึงตภีสาม หรพอตภีสามถถึงหกโมงเชข้า) ไมล
วลาในกรณภีใด ทถูตสวรรครตนหนถึงที่ ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าไดข้มาถถึง และแสงสวลางกกสลองไปทอัวที่ หข้องขอัง
จากนอัรนเขากก “กระตรุข้นเปโตรทภีที่สภีขข้างใหข้ตพที่นขถึรน” เราไมลทราบชอัดเจนวลาทถูตสวรรครผถูข้นร ภีกระตสนข้ เปโตร
แรงขนาดไหน คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (ปาตาสโซ) มภีความหมายไดข้ตรอังแตล ‘สะกกดเบาๆ’ ไปจนถถึง ‘ตภีใหข้
ตาย’ ไดข้เลย เหกนไดข้ชอัดวลามอันอยถูใล นระดอับกลางๆ คพอ แรงพอทภีที่จะปลรุกเปโตรใหข้ตพที่นไดข้ ขณะ
เดภียวกอัน โซลทภีที่ลลามเขาไวข้กบอั พวกทหารยามกกหลรุดออกจากมพอทอัรงสองของเขา ทถูตสวรรครผถูข้นร ภีจถึงสอังที่
ใหข้เขาแตลงตอัวและตามตนไป ซถึที่งเขากกททาตาม
กจ 12:9-10 เปโตรจถึงตามออกไป และไมต่รข้วซ ต่าการซถึงรื่ ทซตสวรรคค์ททานลันั้นเปล็นความจรวิง
แตต่ควิดวต่าไดข้เหล็นนวิมวิต 10 เมสืรื่อออกไปพข้นทหารยามชลันั้นทฟีรื่หนถึรื่งและทฟีรื่สองแลข้ว กล็มาถถึงประตซเหลล็กทฟีรื่
จะเขข้าไปในเมสือง ประตซนนลันั้ กล็เปวิดเองใหข้ทต่านทลันั้งสอง ทต่านจถึงออกไปเดวินตามถนนแหต่งหนถึรื่ง และใน
ทลันใดนลันั้นทซตสวรรคค์กล็ไดข้อลันตรธานไปจากเปโตร
เปโตรททาตามทภีที่สอังที่ แตลคกดวลาเขากทาลอังฝอันไปอยถูล คทาทภีที่แปลวลา นวิมวิต (ฮอรามา) แตกตลางจากสกที่ง
ทภีที่เขาไดข้ประสบทภีที่เมพองยอัฟฟาในกกจการ 10 อยลางชอัดเจน ขณะทภีที่เขาทอัรงสองออกไปพข้นทหารยามไป
หลายชลันั้นแลข้ว (คทาทภีแที่ ปลเชลนนอัรน ฟสลาเค มภีความหมายไดข้ตรอังแตลยามคนหนถึงที่ ไปจนถถึงพพรนทภีที่ตอน
หนถึที่งของครุก ไปจนถถึงทอัรงครุกเลย) ดถูเหมพอนวลานภีที่หมายถถึงพพรนทภีที่หลายสล วนของครุกในบรกบทนภีร
สรุดทข้ายแลข้ว พวกเขากกมาถถึงประตถูใหญลซถึที่งเปกนเหลกกหนอักเปกดออกไปสถูลถนนซถึที่งประตถูนร ภีกเก ปกดเอง
อยลางนลาออัศจรรยร ทถูตสวรรครผถูข้นร ภีไดข้นทาเปโตรไปตามถนนมพดๆของกรรุงเยรถูซาเลกม จากนอัรนกก
ออันตรธานไป

กจ 12:11
ครลันั้นเปโตรรซข้สกถึ ตลัวแลข้วจถึงวต่า "เดฟียดี๋ วนฟีนั้ขาข้ พเจข้ารซข้แนต่วาต่ องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าไดข้
ทรงใชข้ทซตสวรรคค์ของพระองคค์มาชต่วยขข้าพเจข้าใหข้พข้นจากพระหลัตถค์ของเฮโรด และพข้นจากการมสต่ง
รข้ายของพวกยวิว" ความหมายของวลภี “ครอัรนเปโตรรถูข้สถึกตอัวแลข้ว” จรกงๆแลข้วกกคพอเมพอที่ เจอกอับลมเยกนๆ
ทภีที่พอัดตอนกลางดถึก เขากกตพที่นเตกมทภีที่ในทภีที่สรุด จากนอัรนเขากกรถูข้ตอัววลาเกกดอะไรขถึรน พระเจข้าทรงใชข้ทถูต
สวรรครตนหนถึงที่ มาชลวยเขาใหข้พข้นจากเฮโรดและเจตนามรุลงรข้ายของทางการทภีที่จะประหารชภีวกตเขา
กจ 12:12
เมสืรื่อเปโตรควิดอยต่างนลันนั้ แลข้ว กล็มาถถึงบข้านของมารฟียค์มารดาของยอหค์นผซมข้ ฟีชสืรื่อ
อฟีกวต่า มาระโก ทฟีรื่นนลัรื่ มฟีหลายคนไดข้ประชสมอธวิษฐานกลันอยซต่ เมพที่อคกดทบทวนถถึงเรพอที่ งทอัรงหมดทภีที่เกกดขถึรน
เปโตรกกไปยอังบข้านของมารภียรผถูข้เปกนมารดาของยอหรนมาระโก เราตข้องไมลสอับสนนางกอับมารภียรอนพที่ ๆทภีที่
เหลพอซถึงที่ ถถูกพถูดถถึงในพระคอัมภภีรใร หมล (มารดาของพระเยซถู, มารภียรแหลงบข้านเบธานภี, มารภียรชาวมอักดา
ลา หรพอมารภียรภรรยาของเคลโอปอัส) นางนลาจะเปกนหญกงมลายและเปกนยกวนกยมกรภีก (นามสกรุลของ
สามภีนางคพอ มาระโก ซถึที่งเปกนชพที่อภาษาลาตกน) เหกนไดข้ชอัดวลานางเปกนหญกงมภีฐานะเพราะวลาบข้านของ
นางใหญลพอทภีที่จะรอับรองพวกออัครสาวกคนอพนที่ ๆไดข้ในยามทภีพที่ วกเขาตข้องการ บข้านของนางนลาจะ
เปกนสถานทภีที่เดภียวกอับทภีคที่ รกสตจอักรตอัวอลอนมาประชรุมกอันในกกจการ 1 กลอนวอันเพกนเทคอสตรนร อัน
นอกจากนภีร นางกกมเภี งกนพอทภีที่จะจข้างสาวใชข้ดข้วย เปโตรรถูจข้ อักสถานทภีที่นร ภีดภีและคกดวลาเขาอาจพบเหลลาผถูข้
นทาของครกสตจอักรไดข้ทภีที่นอันที่ พวกเขากกอยถูทล ภีที่นอันที่ จรกงๆ พวกเขากทาลอังครุกเขลาอธกษฐานเผพที่อเปโตรเพพที่อทภีที่
เขาจะไดข้ถถูกไวข้ชภีวกตหรพอไมลกถก ถูกปลลอยตอัว
กจ 12:13-16 พอเปโตรเคาะประตซรวลันั้ มฟีหญวิงสาวคนหนถึงรื่ ชสืรื่อโรดามาฟลัง 14 เมสืรื่อจทาไดข้วาต่
เปล็นเสฟียงของเปโตร เพราะความยวินดฟีกล็ยลังไมต่เปวิดประตซ แตต่วงวิรื่ เขข้าไปบอกวต่า เปโตรยสืนอยซต่หนข้า
ประตซ 15 คนทลันั้งหลายจถึงพซดกลับหญวิงนลันนั้ วต่า "เจข้าเปล็นบข้า" แตต่หญวิงคนนลันั้นยสืนคทาวต่าเปล็นอยต่างนลันนั้
จรวิง เขาทลันั้งหลายจถึงวต่า "เปล็นทซตสวรรคค์ประจทาตลัวเปโตร" 16 ฝต่ายเปโตรยลังยสืนเคาะประตซอยซต่ เมสืรื่อ
เขาเปวิดประตซเหล็นทต่าน กล็อลัศจรรยค์ใจ
หลอังจากนอัรน เปโตรกกไปโผลลทภีที่นอันที่ และเคาะประตถูตอนกลางดถึก ดอังทภีขที่ ข้อความตรงนภีรบลง
บอก ประตถูทภีที่วาล นภีร (ซถึที่งนลาจะหมายถถึงประตถูทภีที่เปกดออกสถูลลานบข้านซถึที่งอยถูดล ข้านนอกของตอัวบข้าน) กกอยถูล
ตกดกอับถนน คทาวลา หญวิงสาว (ไพดกิสเค) หมายถถึง ผถูข้รอับใชข้ทภีที่เปกนหญกงสาว ตรงนภีรชพที่อของเธอคพอ โรดา
ซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา ‘ดอกกรุหลาบ’ พอมาทภีที่ประตถูและถามวลาใครอยถูตล รงนอัรน เธอกกรถูข้ทอันทภีจาก
เสภียงทภีที่ไดข้ยกนวลานอันที่ คพอเปโตร ดข้วยความตพที่นเตข้น เธอจถึงลพมเปกดประตถู แตลวงกที่ กลอับเขข้าไปในบข้านและ
บอกทรุกคนวลา “เปโตรยพนอยถูหล นข้าประตถู”

มภีเรพอที่ งชวนขอันตรงนภีร เหลลาผถูข้นทาของครกสตจอักรกทาลอังครุกเขลาอธกษฐานทถูลขอใหข้พระเจข้าชลวย
เปโตรใหข้พนข้ อยถูล เมพที่อโรดาวกงที่ มาบอกวลาเปโตรอยถูนล ภีที่แลข้ว ปฏกกกรยก าแรกของพวกเขากลอับเปกนการ
บอกเธอวลาเธอบข้าไปแลข้ว เมพอที่ เธอยอังยพนกรานอยถูเล หมพอนเดกม พวกเขากกตอัดสกนใจวลานอันที่ คพอทถูต
สวรรครประจทาตอัวเปโตรทภีที่ยนพ อยถูหล นข้าประตถูนอันที่
ขอบครุณกทาลอังใจของเปโตรทภีที่เขายอังอดทนยพนอยถูทล ภีที่นนอัที่ และ “เคาะประตถูอยถู”ล ตลอไป ในทภีที่สรุด
พวกเขากกมาเปกดประตถูทภีที่เปกดออกสถูลลานบข้าน พอไดข้เหกนเปโตรยพนอยถูตล รงนอัรน พวกเขากก “ออัศจรรยร
ใจ” คทาทภีที่แปลวลา อลัศจรรยค์ใจ (เอป็กซกิสเตมกิ) มภีความหมายวลา ‘ประหลาดใจ’ ประชากรของพระเจข้า
มอักเปกนแบบนภีรประจทา ถถึงแมข้วาล พวกเขาคกดถถูกแลข้วทภีที่ขอใหข้พระเจข้าทรงแทรกแซง แตลพวกเขากก
ประหลาดใจทภีที่พระองครทรงเขข้ามาชลวยจรกงๆ
กจ 12:17
แตต่เปโตรโบกมสือใหข้เขานวิรื่ง และเลต่าใหข้เขาฟลังถถึงเรสืรื่องทฟีรื่องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าไดข้
ทรงพาทต่านออกจากคสกอยต่างไร แลข้วทต่านสลัรื่งวต่า "จงไปบอกเรสืรื่องนฟีนั้แกต่ยากอบกลับพวกพฟีรื่นอข้ งใหข้
ทราบ" เปโตรจถึงออกไปเสฟียทฟีรื่อนสืรื่ เปโตรจถึงเลลาใหข้พวกเขาฟอังวลาพระเจข้าไดข้ทรงชลวยเขาใหข้พข้น
อยลางไร จากนอัรนเขากกสงอัที่ คนเหลลานอัรนใหข้นทาขลาวดภีนร ภีไปบอกยากอบ คนๆนภีรคพอนข้องชายรล วมมารดา
ของพระเยซถูผถูข้ซถึที่งตอนนภีรเปกนผถูข้เชพที่อแลข้วและไดข้กลายเปกนหนถึงที่ ในผถูข้นทาคนสทาคอัญ (ศกษยาภกบาล) ของค
รกสตจอักรอายรุนอข้ ยทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม เปโตรจถึงจากไปยอังสถานทภีที่แหลงหนถึงที่ ทภีที่ไมลระบรุชอพที่ เพพที่อความ
ปลอดภอัยของตอัวเอง
กจ 12:18-19 แลข้วครลันนั้ รสต่งเชข้า พวกทหารกล็ขวลัญหนฟีดฟีฝอต่ มวิใชต่นข้อย เปโตรหายไปไหนหนอ
19 เมสืรื่อเฮโรดหาตลัวเปโตรไมต่พบ จถึงไตต่สวนพวกทหารยามและรลับสลัรื่งใหข้ฆต่าเสฟีย ฝต่ายเฮโรดกล็ออก
จากแควข้นยซเดฟีย ลงไปพลักอยซต่ทฟีรื่เมสืองซฟีซารฟียา
เชข้าวอันตลอมา “พวกทหารกกขวอัญหนภีดภีฝลอมกใชลนข้อย” ความหมายกกคพอ พวกเขาแตกตพที่นกอัน
ใหญล กกสมแลข้วทภีพที่ วกเขาจะแตกตพที่น เพราะวลาเมพที่อเฮโรดพบวลาเปโตรหายตอัวไปแลข้ว พวกทหารกก
ถถูกนทาตอัวออกไป คาดวลาเพพที่อทภีที่จะถถูกประหารชภีวกต ซถึงที่ กกเปกนการตอบสนองตามปกตกสทาหรอับทหาร
ยามของโรมทภีที่ปลลอยใหข้นอักโทษในความดถูแลของตนหลบหนภีไปไดข้ (นลาหมายเหตรุไวข้วาล คทาทภีที่แปล
วลา สลังรื่ ใหข้ฆต่าเสฟีย (อาปาโก) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ถถูกนทาตอัวไปทภีที่อนพที่ ’ อยลางไรกกตาม ความหมายทภีที่
สพที่อออกมากกคพอวลา ชะตากรรมของพวกเขากกคพอ ความตาย) ขณะเดภียวกอัน เฮโรดกกเดกนทางลงไปยอัง

เมพองซภีซารภียา โดยอาจไปททาธรุระทางราชการและอาจไปรล วมชมการแขลงขอันกภีฬาทภีที่เขาใหข้การ
สนอับสนรุนทภีที่นอันที่ ดข้วยเพพที่อททาใหข้ตอัวเขาเปกนทภีที่ชอบในสายตาพวกโรม
กจ 12:20
ฝต่ายเฮโรดกรวินั้วชาวเมสืองไทระและเมสืองไซดอน แตต่ชาวเมสืองนลันั้นไดข้พากลัน
มาหาทต่าน เมสืรื่อไดข้เอาใจบลลัสทลัสกรมวลังของกษลัตรวิยค์แลข้ว จถึงไดข้ขอกลลับเปล็นไมตรฟีกนลั อฟีก เพราะวต่า
เมสืองของเขาตข้องอาศลัยอาหารเลฟีนั้ยงชฟีพจากแผต่นดวินของกษลัตรวิยค์นนลันั้ ทภีที่นอันที่ เรพที่องบาดหมางกอับดกน
แดนเลบานอนกกยรุตกลงแลข้ว ถถึงแมข้วาล เลบานอน (ฟภีนกเซภีย) โดยเฉพาะผลานทางเมพองทลาไทระและไซ
ดอน เปกนพพรนทภีที่การพาณกชยรทภีที่สทาคอัญแหลงหนถึงที่ แตลเสบภียงอาหารของพวกเขากกมาจากดกนแดน
ปาเลสไตนร ในความบาดหมางกอันซถึที่งเกกดขถึรนไปกลอนหนข้านอัรน เฮโรดไดข้ตอัดเสบภียงอาหารของพวก
เขาเสภีย คณะผถูข้แทนจากเมพองไทระและเมพองไซดอนจถึงตข้องจทาใจบากหนข้ามาขอคพนดภีกบอั เฮโรด
กจ 12:21-23 เมสืรื่อถถึงวลันนลัด เฮโรดทรงเครสืรื่องกษลัตรวิยค์เสดล็จประทลับบนราชบลัลลลังกค์ แลข้วมฟี
พระราชดทารลัสแกต่เขา 22 คนทลันั้งหลายจถึงรข้องขถึนั้นวต่า "เปล็นพระสส รเสฟียงของพระ มวิใชต่เสฟียงมนสษยค์"
23 ในทลันใดนลันนั้ ทซตสวรรคค์ขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าใหข้ทต่านเกวิดโรครข้าย เพราะทต่านมวิไดข้ถวาย
เกฟียรตวิยศแดต่พระเจข้า แลข้วกล็มฟีตลัวหนอนกลัดกวินรต่างกายของทต่านจนถถึงแกต่พรวิ าลลัย
ในชลวงเวลานภีรเอง เฮโรดซถึงที่ อาจอยถูทล ภีที่การแขลงขอันกภีฬา ไดข้กลลาวสรุนทรพจนรทางการเมพองแกล
ฝถูงชนทภีมที่ ารวมตอัวกอัน โจเซฟอัสบอันทถึกวลา “ชรุดกษอัตรกยร” ทภีที่เฮโรดสวมอยถูมล แภี ผลนเงกนบางๆจทานวนมาก
ทอเขข้าไปในตอัวเสพรอซถึที่งททาใหข้มนอั สล องแสงวกบวอับเมพอที่ ตข้องแสงแดด เมพที่อฝถูงชนไดข้เหกนเขาในชรุดนภีรจถึง
ยกใหข้เขาเปกนเทพเจข้า (พระ) ทอันใดนอัรนพระเจข้ากกทรง “ประหารเขา” ในฐานะทภีที่เฮโรดไดข้ชพที่อวลาเปกน
ยกวและเขข้าใจถถึงความบาปของการพถูดหมกที่นประมาทพระเจข้าวลารข้ายแรงขนาดไหน แตลเขากกยอมรอับ
คทาสรรเสรกญทภีที่วาล ตนเปกนพระ พระเจข้าเทภีที่ยงแทข้แหลงฟข้าสวรรครผถูข้ทรงทราบวลายกวทภีที่กลอับสอัตยรคนนภีร
ยลอมรถูดข้ ภีกวลาใคร จถึงทรงประหารชภีวกตเขาดข้วยโรครข้ายโดยใหข้หนอนฆลาเขา โจเซฟอัสบอันทถึกวลาพอเขา
ถถูกพระเจข้าลงโทษแลข้ว ถถึงแมข้วาล เขามภีชวภี กตตลอไดข้อภีกหข้าวอัน แตลรลางกายของเขากกเนลาและถถูกหนอน
กอัดกกน คทาทภีที่แปลวลา ตลัวหนอนกลัดกวิน (สโคเลคอบโรทอส) อาจหมายถถึงพยาธกในลทาไสข้หรพอหนอน
ทภีที่มากกนศพกกไดข้ ไมลวาล ในกรณภีใด เฮโรดกกตายอยลางทรมาน
กจ 12:24-25 แตต่พระวจนะของพระเจข้ากล็ยลังแผต่เจรวิญมากขถึนั้น 25 ฝต่ายบารนาบลัสกลับเซา
โล เมสืรื่อไดข้ททาภารกวิจทฟีรื่รบลั มอบหมายสทาเรล็จแลข้ว จถึงจากกรสงเยรซซาเลล็มกลลับไป พายอหค์นผซข้มฟีชสืรื่ออฟีกวต่า
มาระโกไปดข้วย

ขณะเดภียวกอัน หลอังจากการเสภียชภีวกตของเฮโรดและการขลมเหงของเซาโลไมลมอภี ภีกตลอไปแลข้ว
“พระวจนะของพระเจข้ากกยอังแผลเจรกญมากขถึรน” รถูปกาลทภีที่ใชข้กบอั คทากรกยาทอัรงสองนภีร (แผล่ และ เจรกิญ
มากขนนื้น) อยถูใล นรถูปยอังไมลจบ ซถึงที่ สพที่อถถึงการกระททาทภีที่เกกดขถึรนตลอเนพที่องหรพอเกกดขถึรนซทราๆ กลลาวอภีกนอัย
หนถึที่ง ผลกระทบของขลาวประเสรกฐกกเตกบโตและทวภีคณ
ถู ตลอไปเรพที่อยๆ
ขณะเดภียวกอัน เซาโลและบารนาบอัสกกกลอับจากการเดกนทางจากเมพองออันทกโอกไปยอังกรรุง
เยรถูซาเลกมพรข้อมกอับของทภีที่สลงไปชลวยครกสตจอักรหลายแหลงทภีที่นนอัที่ ในการเดกนทางกลอับจากกรรุง
เยรถูซาเลกมไปยอังเมพองออันทกโอกของพวกเขา พวกเขากกพายอหรนมาระโกมาดข้วยซถึที่งในไมลชข้าเขาจะ
กลายเปกนประเดกนของความขอัดแยข้ง
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 13: การเปลภีนึ่ยนแปลงครอังนื้ ใหญล่ในการรอับใชท้ของครกิสตจอักรยคุคตท้นไดท้
มาถนงแลท้ว จคุดสนใจเปลภียนึ่ นแบบกลอับตาลปอัตรจากเปโตรมาเปป็นเปาโลแลท้ว (ขท้อ 1-13) ในบทนภีนื้
เปาโลเรกินึ่มการเดกินทางในฐานะมกิชชอันนารภีครอังนื้ แรกของเขา กลางบททภีนึ่ 13 (ขท้อ 14-43) นสาเสนอ
การเทศนาครอังนื้ แรกทภีนึ่มบภี อันทนกไวท้ของเปาโลทภีนึ่เมสืองออันทกิโอก แควท้นปกิสกิเดภีย คสาเทศนานภีนื้เนท้นยสนื้า
ชอัดเจนเรสือนึ่ งการฟสืนนื้ คสืนพระชนมรของพระเยซสครกิสตร และเนสือนื้ หาสล่วนสคุดทท้ายของบทนภีนื้ (ขท้อ 44-52)
กป็มภีเนสืนื้อหาเกภีนึ่ยวกอับการขล่มเหงทภีนึ่เปาโลและบารนาบอัสไดท้รอับทภีนึ่นนอันึ่ เพราะการประกาศขล่าวประเสรกิฐ
กจ 13:1
คราวนลันนั้ ในครวิสตจลักรทฟีรื่อยซใต่ นเมสืองอลันทวิโอก มฟีบางคนทฟีรื่เปล็นผซข้พยากรณค์
และอาจารยค์ มฟีบารนาบลัส สวิเมโอนทฟีรื่เรฟียกวต่านวิเกอรค์ กลับลซสวิอสลั ชาวเมสืองไซรฟีน มานาเอน ผซข้ไดข้รบลั การ
เลฟีนั้ยงดซเตวิบโตขถึนั้นดข้วยกลันกลับเฮโรดเจข้าเมสือง และเซาโล เมพที่อเวลาหลายปภีผาล นไป จรุดสนใจในดข้านผถูข้
นทาในครกสตจอักรพระคอัมภภีรรใหมลไดข้เปลภียที่ นจากกรรุงเยรถูซาเลกมมาอยถูทล ภีที่เมพองออันทกโอกแลข้ว เวลานลาจะ
เปกนประมาณ ค.ศ. 45 กรรุงเยรถูซาเลกมไมลเพภียงเปกนจรุดสนใจของการตลอตข้านและการขลมเหงของ
พวกยกวเทลานอัรน ซถึที่งขอัดขวางการรอับใชข้ของครกสตจอักรทภีที่นอันที่ แตลมนอั ยอังถถูกผถูกมอัดดข้วยอกทธกพลของ
ศาสนายกวอภีกดข้วย มภีการสงสอัยเมพอที่ เปโตรนทาขลาวประเสรกฐไปยอังเมพองหนถึงที่ ของคนตลางชาตกและ
โครเนลกออัส อยลางไรกกตาม ดอังทภีที่จะปรากฏชอัดในไมลชข้า ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกไมลสงวนทลาทภีแตล
อยลางใดในการประกาศขลาวประเสรกฐไปจนถถึงสรุดปลายแผลนดกนโลก นภีที่เปกนบทเรภียนสทาหรอับเรา
ตรงนภีร เมพที่อครกสตจอักรทอัรงหลายหมดความรข้อนรนในการประกาศขลาวประเสรกฐ พระพรของพระเจข้า
กกมอักไปยอังทภีที่อนพที่

ในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกมภี “ผถูพข้ ยากรณรและอาจารยร” ตทาแหนลงผถูข้พยากรณรในพระ
คอัมภภีรรใหมลเปกนตทาแหนลงชอัวที่ คราวตทาแหนลงหนถึที่งในครกสตจอักรยรุคตข้น มอันถถูกใชข้เพราะวลาครกสตจอักร
กทาลอังเปลภียที่ นจากตอัวอลอนของศาสนายกวเพพที่อกลายเปกนรล างโตเตกมวอัยซถึที่งประกอบดข้วยคนตลางชาตกเปกน
สล วนใหญล เชลนเดภียวกอับตทาแหนลงออัครสาวก มอันสกรนสรุดลงในศตวรรษแรก ดถูความเหกนสทาหรอับ 1 โค
รกนธร 13:8 การพยากรณรตลางๆทภีที่ถถูกพถูดถถึงในขข้อนอัรนยลอมหมายถถึงตทาแหนลงผถูข้พยากรณรอยลางเหกนไดข้
ชอัด ตทาแหนลงนภีรจถึงททาหนข้าทภีที่เปกนของประทานชอัวที่ คราวอยลางหนถึที่งของพระวกญญาณบรกสรุทธกธในชลวง
เวลาระหวลางวอันเพกนเทคอสตรนร อันและการเสรกจสมบถูรณรของสารบบพระคอัมภภีรรใหมลตอนใกลข้สร กน
ศตวรรษแรก เหลลาผถูพข้ ยากรณรทรอังกลล่าวลล่วงหนท้าพระวจนะของพระเจข้าและกลล่าวมอันออกไป พวก
เขากกคงคลข้ายกอับคทาวลา ‘นอักเทศนร’ ทภีที่เราครุข้นเคยมากกวลา ถถึงแมข้วาล มอันเปกนตทาแหนลงทภีที่เฉพาะเจาะจง
ซถึที่งทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรในศตวรรษแรกกกตาม ดถู เอเฟซอัส 4:11 ดข้วย คทาวลา อาจารยร กกมภี
ความหมายตามทภีที่ชพที่อของมอันสพที่อ โครงสรข้างทางไวยากรณรของขข้อนภีรบลงบอกวลาชพที่อของสองคน
สรุดทข้าย คพอ มานาเอน และเซาโล เปกนอาจารยร ซถึที่งแตกตลางจากผถูข้พยากรณรสามคนแรกทภีที่ถถูกเอลยชพที่อ
กลอน
อภีกครอัรงทภีที่บารนาบอัส ถถูกเอลยถถึงในฐานะเปกนผถูข้นทาคนหนถึงที่ และเหกนไดข้ชอัดวลาเปกนผถูข้พยากรณร
คนหนถึงที่ ในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกดข้วย สกิเมโอนทภีที่เรภียกวลานกเกอรรอาจเปกนซภีโมนชาวไซรภีนทภีที่
แบกกางเขนของพระเยซถูกเก ปกนไดข้ นกเกอรรเปกนชพที่อเรภียกโดยทอัวที่ ไปสทาหรอับแควข้นออัฟรกกาเหนพอซถึที่งไซ
รภีนกกเปกนสล วนหนถึที่งของมอัน มอันมภีความหมายตรงตอัววลา ‘สภีดทา’ เราจถึงอาจอนรุมานไดข้วาล สกเมโอนคนนภีร
เปกนคนผกวดทา เพราะการมภีปฏกสอัมพอันธรกนอั ระหวลางศาสนายถูดายกอับออัฟรกกาเหนพอ โดยเฉพาะตอัรงแตล
สมอัยซาโลมอนและราชกนภีแหลงแควข้นเชบา จถึงมภียวก ผกวดทาอยถูบล ข้างในสมอัยนอัรน (และมภีอยถูมล าจนถถึง
ปอัจจรุบอันดข้วย)
ใหข้เราหมายเหตรุ “ลถูสกออัสชาวเมพองไซรภีน” ดข้วย ชพที่อลสสกิออัส เปกนรถูปแบบหนถึงที่ ของชพที่อ ‘ลถูกา’
ซถึที่งใชข้แพรล หลายมากกวลา ถถึงแมข้วาล คนนภีรไมลใชลนายแพทยรลถูกาผถูข้เขภียนหนอังสพอกกจการเกพอบจะแนลนอน
กกตาม ถถึงแมข้วาล ไซรภีนจะอยถูใล นออัฟรกกาเหนพอ แตลในตอนแรกมอันกกเปกนอาณานกคมของกรภีกและของ
โรมในเวลาตลอมา ปโตเลมภีไดข้นทายกวจทานวนมากไปทภีที่นอันที่ และไดข้ใหข้สอัญชาตกแกลพวกเขา วลภีทภีที่กลลาว
วลามานาเอนไดข้รอับการเลภีรยงดถูเตกบโตขถึรนดข้วยกอันกอับเฮโรดเจข้าเมพองกกสพที่อวลาเขาเปกนพภีนที่ ข้องรล วมบกดา
หรพอรล วมมารดาของเฮโรด ถถึงแมข้วาล เฮโรดคนนภีรไมลไดข้มภีชพที่อเสภียงเหมพอนกอับเฮโรดคนอพที่นๆทภีที่ถถูกเอลย
ถถึงในพระคอัมภภีรรใหมล แตลมนอั กกสพที่อวลาในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกมภีคนชนชอัรนสถูงอยถูบล ข้างเหมพอนกอัน

สรุดทข้ายแตลไมลทข้ายสรุดอยลางแนลนอนกกคพอวลา เซาโล ถถูกเอลยถถึง เราจทาไดข้วาล ในกกจการ 11:25-26 บา
รนาบอัสไดข้พาเซาโลไปยอังครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกและใหข้เขาไดข้มภีสลวนรล วมในการรอับใชข้ทภีที่นอันที่
เหกนไดข้ชอัดวลามภีคนสทาคอัญๆอยถูกล ลรุมล หนถึที่งแลข้วในครกสตจอักรอายรุนข้อยทภีที่เมพองออันทกโอก
กจ 13:2
เมสืรื่อคนเหลต่านลันนั้ กทาลลังรลับใชข้องคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และถสืออดอาหารอยซต่ พระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ตรลัสสลัรื่งวต่า "จงตลันั้งบารนาบลัสกลับเซาโลไวข้สทาหรลับการซถึงรื่ เราเรฟียกใหข้เขาททานลันนั้ "
คนเหลลานภีร “รอับใชข้องครพระผถูข้เปกนเจข้าและถพออดอาหาร” ในครกสตจอักรนภีร คทาทภีแที่ ปลวลา รลับใชข้ (เละอกิ
ตออสรเกะโอ) มภีความหมายวลา ‘การรอับใชข้แบบเปกนทางการ’ เชลน พวกคนเลวภีและพวกปรุโรหกตทภีที่
พระวกหาร คทาภาษาลาตกน liturgy กกมภีทมภีที่ าจากคทานภีร สกที่งทภีที่ถถูกสพที่อตรงนภีรกคก พอวลา ชายเหลลานภีรมสภี ล วนใน
การรอับใชข้อยลางแขกงขอันและอยลางเปกนทางการในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก คทาวลา เละอกิตออสรเกะ
โอ ยอังมภีความหมายดข้วยวลา รอับใชข้โดยคนนอัรนเปกนผถูข้ออกคลาใชข้จลายเอง นภีสที่ พที่อวลาการรอับใชข้ทภีที่เมพองออันทก
โอกนอัรนเปกนแบบสมอัครใจลข้วนๆหรพอไมลนร อัน เราไมลทราบชอัดเจน อยลางไรกกตาม เนพอที่ งจากเปาโลจะ
ถถูกสลงตอัวออกไปในไมลชข้า ไมลมภีบอันทถึกเลยวลาครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ใหข้การสนอับสนรุนดข้านการเงกนแกลเขา
พวกเขาอาจชลวยเปาโลกกไดข้ มอันแคลไมลมบภี อกไวข้และคทาวลา เละอกิตออสรเกะโอ กกสพที่อความหมายเชลน
นอัรนดข้วย อยลางไรกกตาม ในเวลาตลอมาครกสตจอักรทอัรงหลายกกยอล มรอับภาระทางการเงกนเพพอที่ ใหข้การรอับ
ใชข้ดข้านนภีรถถูกเผยแพรล ออกไป ดถู ฟภีลกปปภี 4:14 ฯลฯ
วลภีทภีที่พดถู ถถึงการถพออดอาหารตรงนภีรอาจเกภีที่ยวขข้องกอับการถพออดอาหารแบบเปกนทางการของ
พวกยกวทภีที่ยงอั ถถูกถพอปฏกบอัตกตามความสมอัครใจอยถู ล มอันอาจหมายถถึงการอดอาหารของแตลละบรุคคลไดข้
เชลนกอันเพพที่อเปกนวกธภีหนถึงที่ ในการเพกมที่ พถูนฤทธกธเดชในการอธกษฐาน คทาทภีที่แปลวลา ถสืออดอาหาร (เนส
เตะอสโอ) มภีความหมายวลา การละเวข้นเสภียจากอาหารหรพอเครพที่องดพที่มเพพอที่ จรุดประสงครฝลายวกญญาณ
ตลางๆ โดยเฉพาะการอธกษฐาน วกธภีปฏกบอัตกนร ภีขร ถึนอยถูกล บอั แตลละบรุคคลมากกวลาจะเปกนแบบตายตอัว หาก
การอดอาหารกกนเวลาแคลหนถึงที่ วอัน มอันกกอาจหมายถถึงการไมลรบอั ประทานอะไรเลยกกไดข้ อยลางไร
กกตาม หากมอันกกนเวลายาวนานกวลานอัรน มอันกกอาจหมายถถึงการอดอาหารดภีๆ โดยอาจรอับประทาน
แคลขนมปอังและนทรากกไดข้ พระคอัมภภีรรไมลไดข้ระบรุรายละเอภียดเกภีที่ยวกอับการอดอาหารแบบเปกนจรกงเปกน
จอัง หากแตลมอันขถึรนอยถูกล บอั แตลละบรุคคลตลอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า อยลางไรกกตาม มภีสองสกที่งทภีชที่ อัดเจน
(1) มภีการถพออดอาหารในครกสตจอักรยรุคตข้น (2) มอันถถูกถพอปฏกบอัตกในบรกบทของการรอับใชข้แบบ
จรกงจอัง

ในบรกบทนอัรนเอง “พระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ตรอัส” นภีไที่ มลไดข้สพที่อถถึงพระสรุรเสภียงทภีที่ยกนไดข้ของ
พระวกญญาณ แตลหมายถถึงการทภีพที่ ระองครทรงททางานในใจพวกผถูข้นทาของครกสตจอักร ซถึที่งยลอมรวมถถึง
บารบาบอัสและเซาโลดข้วย วลาพระเจข้ากทาลอังเลพอกพวกเขาสทาหรอับการรอับใชข้ทพภีที่ กเศษอยลางหนถึที่ง คทาทภีที่
แปลวลา ตลันั้ง (อาฟอรกิดโซ) มภีความหมายวลา ‘ตอัรงไวข้ตลางหาก’ หรพอ ‘เลพอกสรร’ พระเจข้าทรง ‘เรภียก’
คนใหข้มาททางานของพระองคร และแนลนอนทภีที่การรอับใชข้ของพระเยซถูครกสตรนร อันไมลใชลแคลงาน แตลเปกน
“งาน (การ) นอัรน” หลายครอัรงในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่การรอับใชข้ของพระเยซถูครกสตรในการประกาศขลาว
ประเสรกฐและตอัรงครกสตจอักรทอัรงหลายถถูกเรภียกวลา “งานนอัรน” ตรงนภีรเหกนไดข้ชอัดวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ทรง “เรภียกพวกเขา” ใหข้ไปททางานนภีร
ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลา ณ จรุดนภีรชพที่อแรกคพอ บารนาบอัส จากนอัรนคพอเปาโล ซถึที่งสพที่อวลาในตอน
แรกๆบารนาบอัสอาจเปกนผถูข้นทา คนเหลลานอัรนทภีจที่ ะเปกนผถูข้นทาไดข้จะตข้องรถูจข้ อักเปกนผถูข้ตามเสภียกลอน อยลางไร
กกตาม ในไมลชข้า จะเหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลจะปรากฏในฐานะผถูข้นทา
กจ 13:3
เมสืรื่อถสืออดอาหารและอธวิษฐาน และวางมสือบนบารนาบลัสกลับเซาโลแลข้ว เขา
กล็ใชข้ทต่านไป การ ‘แตลงตอัรง’ บารนาบอัสและเซาโลนภีรเกภีที่ยวขข้องกอับ (1) การถพออดอาหาร (2) การ
อธกษฐาน และ (3) การวางมพอ ออันหลอังสรุดนภีรอาจเปกนในเชกงพกธภีการมากกวลาเปกนวกธภีปฏกบอัตกทมภีที่ ภีหนข้าทภีที่
อะไร อยลางไรกกตาม มอันเปกนสอัญลอักษณรอยลางหนถึที่งทภีแที่ สดงใหข้เหกนวลาพระพรและการเหกนชอบของค
รกสตจอักรมภีอยถูบล นตอัวพวกเขา ดอังนอัรน จะวลาไปแลข้วกกคอพ พวกเขาถถูกสล งออกไปโดยครกสตจอักร อภีก
ครอัรงทภีที่ใหข้เราสอังเกตวลาการเอลยถถึงเรพอที่ งการถพออดอาหารและการอธกษฐานมากลอนเหตรุการณรสทาคอัญ
เหตรุการณรหนถึงที่ ในครกสตจอักร พระคอัมภภีรไร มลไดข้บอกเราวลาพวกเขาถพออดอาหารหรพออธกษฐานอยลาง
หนอักขนาดไหนหรพอนานเทลาใด อยลางไรกกตาม สกที่งทภีถที่ ถูกสพที่อกกคพอวลา มอันเปกนมากกวลาแคลการททาแบบ
ผลานๆไปหรพอแคลพอเปกนพกธภี เหกนไดข้ชดอั วลาพวกเขาใชข้เวลาอยลางมากในการททาทอัรงสองสกที่งนภีรกลอน
สล งตอัวสองคนนภีรออกไป นภีที่เปกนบทเรภียนหนถึที่งสทาหรอับครกสตจอักรในปอัจจรุบอัน
กจ 13:4
เหตสฉะนลันนั้ ทต่านทลันั้งสองทฟีรื่ไดข้รบลั ใชข้จากพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์จถึงลงไปเมสือง
เซลซเคฟีย และไดข้แลต่นเรสือจากทฟีรื่นนลัรื่ ไปยลังเกาะไซปรลัส อภีกครอัรงทภีที่ผถูข้ทภีที่ใชข้พวกเขาออกไปจรกงๆกกถถูกระบรุ
วลาเปกนพระวกญญาณบรกสรุทธกธ เมพองเซลสเคภีย เปกนเมพองทลาบนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียน โดยอยถูหล ลางออก
ไปสกบหกไมลรทางดข้านลลางของแมลนร ทาโอรอนเทสจากเมพองออันทกโอก จากทภีที่นอันที่ พวกเขาไดข้แลลนเรพอ
ไปยอังเกาะไซปรอัส เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เกาะไซปรอัสเปกนบข้านเกกดของบารนาบอัสและเขานทาขลาว
ประเสรกฐไปยอังทภีที่นอันที่ กลอน

กจ 13:5
ครลันั้นมาถถึงเมสืองซาลามวิส ทต่านไดข้ประกาศพระวจนะของพระเจข้าในธรรม
ศาลาของพวกยวิว ยอหค์นกล็อยซต่ชวต่ ยดข้วย พอไปถถึงทภีที่เกาะนอัรน พวกเขากกประกาศกลอนเลยในเมพองซา
ลามกิส ซถึที่งอยถูทล างปลายแหลมดข้านทกศตะวอันออกของเกาะนภีร ทภีที่นอันที่ เองในธรรมศาลาของพวกยกว
พวกเขาไดข้เรกที่มการรอับใชข้ของตน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล มภีการเอลยถถึงยอหรน นภีคที่ พอยอหรนมาระโก
บางคนเชพที่อวลาเขาเปกนลถูกพภีที่ลถูกนข้องหรพอหลานชายของบารนาบอัสผถูข้ซถึที่งเขาพามายอังเมพองออันทกโอก
จากกรรุงเยรถูซาเลกม (กกจการ 12:25) ตลอมาดข้วยเหตรุผลออันไมลเปกดเผย ยอหรนมาระโกจะไปจากทภีมมกช
ชอันนารภีนร ภี (13:13) การจากไปครอัรงนอัรนจะกลายเปกนประเดกนแหลงการทะเลาะเบาะแวข้งระหวลาง
เปาโลและบารนาบอัสเมพอที่ บารนาบอัสอยากพาเขาไปดข้วยอภีก นภีที่คพอยอหรนมาระโกคนเดภียวกอับทภีที่เขภียน
หนอังสพอขลาวประเสรกฐของมาระโกในเวลาตลอมา คทาทภีที่แปลวลา ชต่วย (ฮสเปะเระเทส) มภีความหมาย
ตรงตอัววลา ‘ฝภีพายลลาง’ เหมพอนในเรพอสทาเภาทภีที่ใชข้ทาสพาย อยลางไรกกตาม คทานภีรตลอมามภีความหมายวลา
‘ผถูข้ชลวย’ พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาเขาชลวยในการรอับใชข้มากขนาดไหน
กจ 13:6-8 เมสืรื่อไดข้เดวินตลอดเกาะนลันนั้ ไปถถึงเมสืองปาโฟสแลข้ว กล็ไดข้พบคนหนถึรื่งเปล็นคน
ททาเวทมนตรค์ เปล็นผซข้ททานายเทล็จ เปล็นพวกยวิวชสืรื่อวต่าบารเยซซ 7 อยซต่กบลั ผซวข้ ต่าราชการเมสืองชสืรื่อเสอรค์จฟีอสลั
เปาโล เปล็นคนฉลาดรอบรซข้ ผซข้วาต่ ราชการเมสืองจถึงเชวิญบารนาบลัสกลับเซาโลมา ปรารถนาจะฟลังพระ
วจนะของพระเจข้า 8 แตต่เอลฟีมาสคนททาเวทมนตรค์ (เพราะชสืรื่อของเขามฟีความหมายอยต่างนลันนั้ ) ไดข้
คลัดคข้านขลัดขวางบารนาบลัสกลับเซาโล หวลังจะไมต่ใหข้ผข้วซ ต่าราชการเมสืองเชสืรื่อ
พอเดกนทางขข้ามเกาะไซปรอัส พวกเขากกมาเจอกอับคนททาเวทมนตรค์คนหนถึงที่ คทาทภีแที่ ปลเชลน
นอัรน (มากอส) สามารถใชข้ในความหมายแงลดภีกไก ดข้เหมพอนกอับพวกนอักปราชญรทภีที่เปกนนอักดาราศาสตรร
ซถึที่งเดกนทางมายอังเบธเลเฮม คทานภีรสามารถใชข้ในความหมายแงลชอัวที่ รข้ายกกไดข้หรพอแมข้แตลการททาครุณไสย
ถถึงแมข้วาล ไมลมภีหลอักฐานอพนที่ ทภีที่แสดงใหข้เหกนวลามภีการททาไสยศาสตรรตรงนภีร แตลบรกบทจะแสดงใหข้เหกน
ในไมลชาข้ วลาชายคนนภีรเปกนนอักตข้มตรุอ๋น ถถึงแมข้เขาเปกนยกว แตลเขากกเปกนทภีที่ปรถึกษาผถูข้ชอัวที่ รข้ายใหข้แกลนอักการ
เมพองทข้องถกที่นคนหนถึที่ง ชพที่อเขาบารเยซสมคภี วามหมายวลา ‘บรุตรชายของโยชถูวา’ เขายอังถถูกบรรยายวลา
เปกน “ผถูข้ททานายเทกจ” ดข้วย
คทาทภีที่แปลวลา ผซวข้ ต่าราชการเมสือง (ออันธสพาทอส) มภีความหมายตรงตอัววลาผถูข้วาล ราชการประจทา
แควข้นทภีที่อยถูใล นการปกครองของสภาโรม กลอนทภีที่บารนาบอัสจะไปเยพอนทภีที่นอันที่ เกาะไซปรอัสกกกลาย
เปกนแควข้นหนถึงที่ ในการปกครองของโรมอยลางเปกนทางการแลข้ว ชพที่อของผถูข้วาล ราชการเมพองคนนภีรคพอ
เสอรรจภีออัสเปาโล เมพอที่ ไดข้ยกนถถึงการรอับใชข้ของมกชชอันนารภีสองคนนภีรบนเกาะของเขา เขาจถึงปรารถนา

ทภีที่จะไดข้ยกนพระวจนะของพระเจข้าเชลนกอัน บารเยซถูซถึที่งเปกนทภีที่รจถูข้ อักในชพที่อภาษาอาราเมควลาเอลภีมาส ใน
ฐานะเปกนทภีปที่ รถึกษาของผถูข้วาล ราชการเมพองจถึงพยายามทภีจที่ ะขอัดขวางมกใหข้เขาไดข้ฟงอั พวกเขา
กจ 13:9-11 แตต่เซาโล (ทฟีรื่มฟีชสืรื่ออฟีกวต่าเปาโล) ประกอบดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์เขมข้นดซ
เอลฟีมาส 10 และพซดวต่า "โอ เจข้าเปล็นคนเตล็มไปดข้วยอสบายและใจรข้ายทสกอยต่าง ลซกของพญามาร เปล็น
ศลัตรซ ตต่อบรรดาความชอบธรรม เจข้าจะไมต่หยสดพยายามททาทางตรงขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าใหข้เขวไป
หรสือ 11 ดซเถวิด บลัดนฟีนั้พระหลัตถค์ขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้ากล็อยซบต่ นเจข้า เจข้าจะเปล็นคนตาบอดไมต่เหล็นดวง
อาทวิตยค์จนถถึงเวลากทาหนด" ทลันใดนลันั้นความมสืดมลัวกล็บงลั เกวิดแกต่เอลฟีมาส เอลฟีมาสจถึงคลทาหาคนใหข้
จซงมสือไป
นภีที่เปกนครอัรงแรกทภีที่เซาโลถถูกเรภียกวลาเปาโล เซาโลเปกนชพที่อภาษาฮภีบรถูของเขา ซถึที่งททาใหข้เรา
นถึกถถึงชพที่อของกษอัตรกยรซาอถูล ผถูข้เปกนคนตระกถูลเบนยามกนซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่เปาโลภาคภถูมกใจ อยลางไรกกตาม
เปาโลเปกนชพที่อโรมของเขา ไมลมภีอะไรบลงชภีรวาล เซาโลเปลภีที่ยนชพที่อของตนตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาเขามภีทรอัง
สองชพที่อมาตลอดอยถูแล ลข้ว ในฐานะเปกนประชากรโรม ชพที่อเขาคพอ เปาโล ในฐานะเปกนยกวคนหนถึงที่ จาก
เมพองทารรซอัส อภีกชพที่อของเขาคพอเซาโล อยลางไรกกตาม เพราะวลาการรอับใชข้ของเขาตอนนภีรเปลภีที่ยนไปยอัง
โลกของคนตลางชาตกแลข้ว ตอนนภีรเขาจถึงจะใชข้ประโยชนรจากชพที่อโรมของเขา ตอัรงแตลนร เภี ปกนตข้นไป ชพอที่
เซาโลจะไมลถถูกใชข้อภีกในพระคอัมภภีรรใหมลยกเวข้นตอนทภีที่เปาโลเลลายข้อนใหข้ฟงอั ถถึงการกลอับใจรอับเชพที่อ
ของเขาตลอไปในหนอังสพอกกจการ
ตรงนภีรเปาโลตทาหนกทปภีที่ รถึกษาผถูข้ชอัวที่ รข้ายคนนภีรของเสอรรจภีออัสเปาโล โดยบรรยายถถึงเขาวลา “เจข้า
เปกนคนเตกมไปดข้วยอรุบายและใจรข้ายทรุกอยลาง ลถูกของพญามาร เปกนศอัตรถูตลอบรรดาความชอบ
ธรรม” กลลาวคพอ เปาโลกลลาวหาเขาวลาเปกนคนคดโกง ปลกนร ปลข้อน เปกนลถูกของมาร และเปกนศอัตรถูตลอ
ความชอบธรรม ตลางจากยอหรนผถูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาทภีที่มาเพพที่อจะททาใหข้ทางขององครพระผถูข้เปกนเจข้าตรง
แนลว ชายผถูข้นร ภีกลอับพยายามทภีที่จะบกดเบพอนวกถภีทางทอัรงหลายขององครพระผถูข้เปกนเจข้า (คทาทภีแที่ ปลวลา
ททาใหข้...เขว (ดกิออัสตเระโฟ) มภีความหมายวลาททาใหข้คดงอ
เพพที่อแสดงออกถถึงสกทธกอทานาจฝลายวกญญาณของตนมากยกงที่ ขถึรน เปาโลจถึงทถูลขอใหข้ความมพด
บอดเกกดแกลทภีที่ปรถึกษาทางการเมพองผถูข้ปราศจากพระเจข้าคนนภีร เปาโลใชข้คทาทภีที่รนรุ แรงมากๆในการ
กลลาวประณามชายผถูข้มภีอกทธกพลคนนภีร เกรงวลาชายผถูข้นร หภี รพอผถูข้วาล ราชการเมพองจะสงสอัยในสกทธกอทานาจ

ฝลายวกญญาณของเขา พระเจข้าจถึงทรงอนรุญาตใหข้เขาททาใหข้บารเยซถูตาบอดชอัวที่ คราวไดข้ ตอัรงแตลนร นอั มากก
ไมลมภีใครสงสอัยในสกทธกอทานาจฝลายวกญญาณของเปาโลอภีกเลย
กจ 13:12
ครลันั้นผซข้วต่าราชการเมสืองไดข้เหล็นเหตสการณค์ทฟีรื่เกวิดขถึนั้นนลันนั้ จถึงเชสืรื่อถสือ และ
อลัศจรรยค์ใจดข้วยพระดทารลัสสอนขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า ดข้วยเหตรุนร ขภี ข้าราชการโรมระดอับสถูงคนนภีรจงถึ
“เชพที่อถพอ และออัศจรรยรใจดข้วยพระดทารอัสสอนขององครพระผถูข้เปกนเจข้า” เราควรหมายเหตรุไวข้ว าล การ
ออัศจรรยรใจของเขานอัรนเกภีที่ยวขข้องกอับพระดสารอัสสอนขององครพระผถูข้เปกนเจข้า (นอันที่ คพอ คทาสอังที่ สอนของ
องครพระผถูข้เปกนเจข้า) มากกวลาออัศจรรยรใจในการออัศจรรยรออันทรงฤทธกธทภีที่เขาไดข้เหกน เหกนไดข้ชอัดวลาเขา
ไดข้กลายเปกนผถูข้เชพที่อคนหนถึงที่ จรกงๆ ในสรุสานของครกสเตภียนแหลงหนถึงที่ ในกรรุงโรม มภีประวอัตกเกภีที่ยวกอับ
เซอรรเกภีย เปาลกินล่า ซถึที่งบลงบอกวลาสมาชกกคนหนถึงที่ ของครอบครอัวเขาไดข้เปกนครกสเตภียนคนหนถึงที่ ใน
เวลาตลอมา
กจ 13:13
แลข้วเปาโลกลับพวกของทต่านกล็แลต่นเรสือออกจากเมสืองปาโฟสไปยลังเมสืองเปอรค์
กาในแควข้นปลัมฟฟีเลฟีย ยอหค์นไดข้ละพวกนลันนั้ ไวข้แลข้วกลลับมายลังกรสงเยรซ ซาเลล็ม หลอังจากเสรกจการรอับใชข้
ของพวกเขาทภีที่เมพองปาโฟส เกาะไซปรอัสแลข้ว “เปาโลกอับพวกของทลาน” จถึงมายอังเมพองเปอรรกาใน
แควข้นปอัมฟภีเลภีย เมพองเปอรรกาเปกนเมพองทลาของแควข้นปอัมฟภีเลภียซถึงที่ เปกนแควข้นหนถึที่งของโรมในเอเชภีย
นข้อยโดยอยถูตล กดกอับแควข้นซภีลกเซภีย (ซถึที่งเปกนแควข้นบข้านเกกดของเปาโล) ดข้านเหนพอของแควข้นนภีรคพอ
แควข้นกาลาเทภียและแควข้นคอัปปาโดเซภียซถึที่งเปกนทภีๆที่ เปาโลจะไปเยพอนในไมลชข้า เราควรหมายเหตรุไวข้
วลาคณะมกชชอันนารภีนร ภีไมลไดข้ถถูกเรภียกวลาบารนาบอัสและเซาโลอภีกตลอไปแลข้ว แตลเรภียกวลาคณะของ
เปาโล นภีที่อาจสพที่อชอัดเจนวลาตอนนภีรเขาเปกนผถูข้นทาแลข้ว ซถึที่งจะเหกนไดข้อยลางชอัดเจนทอัวที่ หนอังสพอกกจการ บา
รนาบอัสไดข้พาพวกเขาไปยอังเกาะไซปรอัสบข้านเกกดของเขา ตอนนภีรพวกเขามรุลงหนข้าไปยอังแควข้นบข้าน
เกกดของเปาโลบข้าง
ทภีที่สทาคอัญอภีกเรพที่องกกคพอ การเดกนทางจากไปของยอหรนมาระโกกลอับไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม พระ
คอัมภภีรไร มลไดข้บอกเราวลาเขาจากไปเพราะเหตรุใด คทาทภีที่แปลวลา กลลับมา (ฮสปอสตเระโฟ) มภีความหมาย
วลา ‘หอันกลอับ’ ซถึงที่ สพที่อวลาเขาททาเชลนนอัรนจรกงๆเพราะวลาการรอับใชข้เรกที่มยากลทาบาก บางคนคาดเดาวลา
ยอหรนมาระโกไมลพอใจทภีที่มภีการเปลภีที่ยนแปลงในเรพอที่ งผถูข้นทา คนอพที่นกกคดก วลาเขาอาจตกดโรคมาลาเรภีย
(ไขข้จอับสอันที่ ) ซถึที่งไมลใชลเรพอที่ งแปลกในพพรนทภีที่เขตรข้อนเชลนนอัรน บางคนกกคาดเดาวลาเขารถูข้วาล การรอับใชข้ใน
แควข้นตอนในตลางๆของทวภีปเอเชภียนข้อยจะมภีความยากลทาบาก ทอัรงหมดนภีรตลางกกเปกนการคาดเดา

ลข้วนๆ ไมลวาล ในกรณภีใด เขากกหอันกลอับไป ตลอมามอันจะกลายเปกนประเดกนทภีที่กลอใหข้เกกดความ
บาดหมางระหวลางเปาโลและบารนาบอัส (15:37-41)
กจ 13:14-15 แตต่พวกนลันั้นเดวินทางตต่อไปจากเมสืองเปอรค์กาถถึงเมสืองอลันทวิโอกในแควข้นปวิสวิ
เดฟีย แลข้วไดข้เขข้าไปนลัรื่งลงในธรรมศาลาในวลันสะบาโต 15 เมสืรื่ออต่านพระราชบลัญญลัตวิกลับคทาของ
ศาสดาพยากรณค์แลข้ว บรรดานายธรรมศาลาจถึงใชข้คนไปบอกเปาโลกลับบารนาบลัสวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้อง
ทลันั้งหลาย ถข้าทต่านมฟีคทากลต่าวเตสือนสตวิแกต่คนทลันั้งปวงกล็เชวิญกลต่าวเถวิด"
หลอังจากเรกที่มออกเรพอไป พวกเขากกมลงรุ หนข้าไปยอังเมพองหนถึงที่ ตอนในชพที่อวลาเมพองออันทกโอกใน
แควข้นปกสกเดภีย ภายใตข้การปกครองของโรม เมพองนภีรไดข้กลายเปกนเมพองขถึรนเมพองหนถึงที่ และเปกนทภีที่รถูข้จกอั
ในชพที่อเมพองซภีซารภียาแหลงแควข้นปกสกเดภีย ทภีที่นภีที่เองมภีธรรมศาลาแหลงหนถึงที่ ทภีที่เปาโลกอับพวกของเขาเขข้าไป
ในวอันสะบาโต ธรรมศาลาของยกวในสมอัยนอัรนมภีธรรมเนภียมอยถูวล าล พวกรอับบภีทมภีที่ าเยพอนหรพอแขกคน
สทาคอัญจะไดข้นอังที่ ในทภีที่ของพวกรอับบภี ในฐานะเปกนยกวทภีที่เลลาเรภียนจากกามาลกเอล เปาโลจถึงไดข้รอับเกภียรตก
นอัรน แนลนอนทภีที่เขาหวอังอยถูแล ลข้ววลาจะถถูกขอใหข้พถูด ซถึที่งกกไมลใชลเรพที่องแปลกสทาหรอับแขกคนสทาคอัญ
อาจมภีความเกภีที่ยวขข้องระหวลางตรงนภีรกบอั กาลาเทภีย 4:13 ทภีที่ในเวลาตลอมาเปาโลเขภียนวลาเขาไดข้
เขภียนถถึงพวกเขาดข้วยความอลอนแอของเนพรอหนอัง เมพองออันทกโอกแหลงแควข้นปกสกเดภียอาจถพอไดข้วาล เปกน
สล วนหนถึงที่ ของแควข้นกาลาเทภียตอนใตข้ มอันจถึงอาจเปกนการตกดตลอสอัมพอันธรครอัรงแรกของเปาโลกอับ
แควข้นนอัรน หากเปกนเชลนนอัรนจรกง กกเหกนไดข้ชอัดวลาเขากทาลอังทนทรุกขรกบอั อาการเจกบปลวยฝลายรล างกายทภีที่
นอันที่ อภีกครอัรงทภีที่พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาอะไร อยลางไรกกตาม เรากกทราบวลาเขามภีปอัญหากอับดวงตา
ของเขาตลอดการรอับใชข้ของเขา มอันอาจเปกนโรคมาลาเรภีย (ไขข้จอับสอันที่ )ไดข้เชลนกอันซถึที่งเปกนโรคทภีคที่ น
เปกนกอันบลอยในชลวงเวลานอัรนของแควข้นนอัรน
ธรรมศาลาตลางๆในสมอัยนอัรนมภีธรรมเนภียมในการใหข้อลานหนอังสพอพระราชบอัญญอัตกและ
หนอังสพอของพวกศาสดาพยากรณรกลอนทภีที่จะมภีการเทศนา หากผถูข้มาเยพอนเปกนคนสทาคอัญๆ พวกเขากก
อาจไดข้รอับโอกาสทภีที่จะพถูด นอันที่ เปกนสกที่งทภีที่เกกดขถึรนตรงนภีรเลย พวกนายธรรมศาลาเชกญเปาโลกอับบารนา
บอัสใหข้ “กลลาวเตพอนสตกแกลคนทอัรงปวง” มอันเปกนโอกาสทภีที่พวกเขารออยถูพล อดภี
กจ 13:16
ฝต่ายเปาโลจถึงยสืนขถึนนั้ โบกมสือแลข้วกลต่าววต่า "ทต่านทฟีรื่เปล็นชนชาตวิอวิสราเอลและ
ทต่านทลันั้งหลายทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า จงฟลังเถวิด เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เปาโลไดข้รอับหนข้าทภีที่ผถูข้นทาของทภีม
นภีรแลข้ว จากนภีรเปกนตข้นไปเขาจะเปกนนอักเทศนรหลอักแลข้ว พวกยกวมภีธรรมเนภียมในสมอัยนอัรนดข้วยทภีที่จะใหข้

นอักเทศนรรอับเชกญ (ในธรรมศาลา) นอังที่ และพถูด พวกโรมและกรภีกมภีธรรมเนภียมในการลรุกขถึรนยพนพถูด
เราไมลทราบชอัดเจนวลาเปาโลยพนเทศนาหรพอแคลขร นถึ ไปนอังที่ บนขอัรนบอันไดของยกพพรน อยลางไรกกตาม
สอังเกตไดข้จากความรข้อนรนในการเทศนาของเขา เขาจถึงนลาจะยพน พวกผถูข้ฟงอั ของเขามภีสองกลรุมล (1)
“ทลานทภีที่เปกนชนชาตกอกสราเอล” และ (2) “ทลานทอัรงหลายทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า” คนกลรุมล หลอังนภีรนลาจะ
หมายถถึงพวกคนตลางชาตกทภีที่ไดข้กลายเปกนคนเขข้าจารภีต ศาสนายกวในสมอัยนอัรนยอมรอับคนเขข้าจารภีตสอง
พวก (1) คนเหลลานอัรนทภีที่หนอั มานอับถพอศาสนายกวและเขข้าสรุหนอัตแลข้วกกถถูกเรภียกวลา ‘คนเขข้าจารภีตแหลง
ความชอบธรรม’ (2) ‘พวกเขข้าจารภีตแหลงประตถู’ คพอพวกคนตลางชาตกทภีที่หอันมานอับถพอศาสนายกว โดย
ปฏกบอัตกตามบอัญญอัตกสทาคอัญๆหลายประการของศาสนายกว ถถึงแมข้ยอังไมลไดข้เขข้าสรุหนอัตกกตาม แนลนอนทภีที่
มภีคนทอัรงสองพวกนภีรอยถูใล นกลรุลมผถูข้ฟงอั
กจ 13:17-22 พระเจข้าของชนชาตวิอสวิ ราเอลนฟีไนั้ ดข้ทรงเลสือกบรรพบสรสษของเราไวข้ และไดข้
ใหข้เขาเจรวิญขถึนั้นครลังนั้ เมสืรื่อยลังเปล็นคนตต่างดข้าวในประเทศอฟียปวิ ตค์ และไดข้ทรงนทาเขาออกจากประเทศ
นลันั้นดข้วยพระกรอลันทรงฤทธวิธิ์ 18 พระองคค์ไดข้ทรงอดทนตต่อความประพฤตวิของเขาในถวินรื่ ทสรกลันดาร
ประมาณสฟีสรื่ บวิ ปฟี 19 เมสืรื่อพระองคค์ไดข้ทรงลข้างผลาญชนเจล็ดชาตวิออกเสฟียจากแผต่นดวินคานาอลันแลข้ว
พระองคค์กล็ทรงแบต่งแผต่นดวินของชนชาตวิเหลต่านลันนั้ ใหข้เขาโดยการจลับสลาก 20 ภายหลลังพระองคค์ทรง
ประทานพวกผซวข้ วินวิจฉลัยแกต่เขา เปล็นเวลาประมาณสฟีรรื่ ข้อยหข้าสวิบปฟี จนถถึงซามซเอลศาสดาพยากรณค์ 21
คราวนลันนั้ เขาทลันั้งหลายไดข้ขอใหข้มฟีกษลัตรวิยค์ พระเจข้าจถึงไดข้ทรงประทานซาอซลบสตรชายคฟีชจากตระกซล
เบนยามวิน ใหข้เปล็นกษลัตรวิยคค์ รบสฟีสรื่ บวิ ปฟี 22 ครลันั้นถอดซาอซลแลข้วพระองคค์ไดข้ทรงตลันั้งดาววิดขถึนั้นเปล็น
กษลัตรวิยขค์ องเขา และทรงเปล็นพยานกลต่าวถถึงดาววิดวต่า `เราไดข้พบดาววิดบสตรชายของเจสซฟีเปล็นคนทฟีรื่
เราชอบใจ เปล็นผซข้ทฟีรื่จะททาใหข้ความประสงคค์ของเราสทาเรล็จทสกประการ'
ในการนทาเสนอ ‘การแถลงคดภี’ ของเขา เปาโลเรกที่มตข้นดข้วยการเลลายข้อนเกภีที่ยวกอับ
ประวอัตกศาสตรรของยกวใหข้แกลผถูข้ฟงอั กลรุมล ผสมนภีร เขาเลลาวลาพระเจข้าไดข้ทรง “ใหข้เขา (ชนอกสราเอล) เจรกญ
ขถึรน” ขณะทภีที่พวกเขาอาศอัยอยถูใล นประเทศอภียกปตร จากนอัรนกกทรงพาพวกเขาออกมาดข้วย “พระกรออัน
ทรงฤทธกธ” วลภีหลอังนภีรสพที่อถถึงชอัยชนะ พวกนอักกภีฬาและทหารจนถถึงทรุกวอันนภีรยกแขนขถึรนเมพอที่ ไดข้รอับ
ชอัยชนะ วลภีทภีที่พถูดถถึงการทภีที่ “พระองครไดข้ทรงอดทนตลอความประพฤตกของเขาในถกที่นทรุรกอันดาร
ประมาณสภีที่สกบปภี” กกสพที่อถถึงการทภีพที่ ระเจข้าทรงอดทนตลอพวกเขาตลอดระยะเวลาดอังกลลาว
ประเดกนทภีที่เปกนความยรุงล ยากในเรพที่องลทาดอับเวลาของพระคอัมภภีรรเดกมในขข้อ 20 กกถถูกไขจน
กระจลางเมพที่อเราเขข้าใจวลา “เวลาประมาณสภีที่รอข้ ยหข้าสกบปภี” จรกงๆแลข้วกกมากลอนวลภี “ภายหลอัง” ทอัรงใน

ดข้านบรกบทและในดข้านลทาดอับเวลา มภีชลวงเวลา 450 ปภีนบอั ตอัรงแตลสมอัยของอกสออัคจนถถึงการพกชกตและ
แบลงดกนแดน ไมลใชลตร งอั แตลการพกชกตดกนแดนจนถถึงสมอัยซามถูเอล ดถู 1 พงศรกษอัตรกยร 6:1 และกกจการ
7:6
แมข้วาล พระเจข้าทรงยอมใหข้ซาอถูลเปกนกษอัตรกยรของพวกเขา แตลพระองครกทก รงถอดเขาออก
และ “ไดข้ทรงตอัรงดาวกดขถึรนเปกนกษอัตรกยรของเขา” จากนอัรนเปาโลจถึงยกขข้อพระคอัมภภีรเร ดกมสองตอนมา
พรข้อมกอันในการออกความเหกนวลาดาวกดเปกน “คนทภีที่เราชอบใจ” ดถู เพลงสดรุดภี 89:20-21 และ 1 ซามถู
เอล 13:14 คทาทภีแที่ ปลวลา ททาใหข้...สทาเรล็จ (พออกิเอะโอ) อาจแปลตรงตอัวไดข้ดข้วยวลา ‘ททา’ ดอังนอัรนวลภี
สรุดทข้ายในขข้อ 22 อาจแปลไดข้ดข้วยวลา พระเจข้าทรงทราบวลาดาวกดจะทสาตามพระประสงครทรอังสกรนของ
พระองคร ถถึงแมข้เขามภีสอัมพอันธรสวาทกอับนางบอัทเชบา แตลดาวกดกกกลอับใจจรกงๆแลข้ว
กจ 13:23
จากเชสือนั้ สายของดาววิด พระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้ผข้ชซ วต่ ยใหข้รอด คสือพระเยซซ
เกวิดขถึนั้นแกต่ชาตวิอสวิ ราเอลตามพระสลัญญาของพระองคค์ คราวนภีรเปาโลเชพที่อมโยงเชพรอสายของดาวกดกอับ
พระเยซถูครกสตร เราตข้องไมลลพมวลาพวกคนทภีที่ฟงอั เปาโลอยถูนล ร นอั เปกนยกวหรพอไมลกเก ปกนพวกเขข้าจารภีต
ศาสนายกว เขาจถึงพถูดถถึงขลาวประเสรกฐในบรกบทของชนชาตกอกสราเอล แมข้วาล ขลาวประเสรกฐนอัรนมภีไวข้
สทาหรอับคนตลางชาตกดข้วยเชลนกอัน ดอังทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสอัญญาไวข้ พระองครจะทรงตอัรงผถูข้ชลวยใหข้รอดคน
หนถึที่งจากเชพรอสายของดาวกดจรกงๆ ดถู 2 ซามถูเอล 7:2, เพลงสดรุดภี 132:11, อกสยาหร 11:1,10, เยเรมภียร
25:8 และเศคารกยาหร 3:8 ฯลฯ ผถูข้ชลวยใหข้รอดคนนอัรนคพอ พระเยซถู!
กจ 13:24-25 กต่อนทฟีรื่พระองคค์เสดล็จมา ยอหค์นไดข้ประกาศบลัพตวิศมาอลันสทาแดงการกลลับใจ
ใหมต่ใหข้แกต่บรรดาชนชาตวิอวิสราเอล 25 เวลาทฟีรื่ยอหค์นททาการตามหนข้าทฟีรื่ของตนเกสือบจะสทาเรล็จ ทต่าน
จถึงถามวต่า `ทต่านทลันั้งหลายควิดเหล็นวต่า ขข้าพเจข้าคสือผซใข้ ด ขข้าพเจข้าเปล็นพระองคค์นนลันั้ หามวิไดข้ แตต่ด ซเถวิด จะมฟี
พระองคค์ผหข้ซ นถึงรื่ มาภายหลลังขข้าพเจข้า ซถึงรื่ ขข้าพเจข้าไมต่คต่คซ วรจะแกข้สายรลัดฉลองพระบาทของพระองคค์ '
จากนอัรนเปาโลกกเลลายข้อนสอัรนๆถถึงการรอับใชข้ของยอหรนผถูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาซถึที่งแนลนอนวลาพวก
ยกว (แมข้กระทอังที่ ในเมพองออันทกโอกของแควข้นปกสกเดภีย) ยลอมเคยไดข้ยนก คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (พรอเค
รคุซโซ) มภีความหมายวลา ผถูข้นทาหนข้าทภีที่ประกาศลลวงหนข้ากลอนการเสดกจมาถถึงของกษอัตรกยรองครหนถึที่ง
ยอหรนกกททาอยลางนอัรนจรกงๆ อภีกครอัรงทภีที่การรอับใชข้ของยอหรนเปกนการรอับใชข้เกภีที่ยวกอับการกลอับใจใหมลเมพที่อ
เหกนวลาพระมหากษอัตรกยรใกลข้จะเสดกจมาแลข้ว บอัพตกศมาของยอหรนเปกดโอกาสใหข้คนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้
กลอับใจใหมลแลข้วภายในไดข้แสดงมอันออกมาใหข้เหกนภายนอก บอัพตกศมาดข้วยนทราในพระคอัมภภีรร

เปกนการแสดงออกใหข้เหกนภายนอกของการตอัดสกนใจฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนภายใน ในกรณภีนร ภี มอัน
คพอ การกลอับใจใหมลของพวกยกวกลอนการเสดกจมาถถึงของพระเมสสกยาหรของพวกเขา เปาโลกลลาว
แบบถอดความตลอไปถถึงการทภียที่ อหรนคกดวลาตนเองไมลสมควรทภีที่จะแกข้สายรอัดฉลองพระบาทของ
พระเยซถู (ดถู ยอหรน 1:27, มอัทธกว 3:11, มาระโก 1:7 และลถูกา 3:16) ประเดกนทภีที่เปาโลตข้องการจะสพที่อ
กกคพอวลา ยอหรนเปกนเพภียงผถูข้เบกกทางคนหนถึงที่ เทลานอัรนและเปกนรองพระเยซถูอยลางเหกนไดข้ชอัด
กจ 13:26
ออัครสาวกผถูข้นร ภีเรกที่มทภีที่จะแสดงใหข้เหกนจรุดสนใจชอัดยกงที่ ขถึรน อภีกครอัรงทภีที่เขาเรภียกทอัรง
พวกยกวและพวกคนตลางชาตกทภีที่หอันมานอับถพอศาสนายกวซถึที่งอยถูล ณ ทภีที่นร อันวลา ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ผซสข้ บสื
เชสืนั้อสายของอลับราฮลัม และผซข้ใดในพวกทต่านซถึรื่งเกรงกลลัวพระเจข้า ขต่าวเรสืรื่องความรอดนฟีนั้ไดข้ทรง
ประทานมาถถึงทต่านทลันั้งหลายแลข้ว
กจ 13:27-29 ฝต่ายชาวกรสงเยรซซาเลล็มกลับพวกขสนนางมวิไดข้รข้จซ ลักพระองคค์ หรสือเขข้าใจคทาของ
ศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหลาย ซถึรื่งเคยอต่านกลันทสกวลันสะบาโต จถึงททาใหข้สทาเรล็จตามคทาเหลต่านลันนั้ โดย
พวิพากษาลงโทษพระองคค์ 28 ถถึงแมข้วต่ามวิไดข้พบความผวิดประการใดในพระองคค์ทฟีรื่ควรจะใหข้ตาย
พวกเขายลังขอปฟีลาตใหข้ปลงพระชนมค์พระองคค์เสฟีย 29 ครลันั้นททาจนสทาเรล็จทสกอยต่างตามซถึรื่งมฟีเขฟียนไวข้
แลข้ววต่าดข้วยพระองคค์ เขาจถึงเชวิญพระศพของพระองคค์ลงจากตข้นไมข้ไปประดวิษฐานไวข้ในอสโมงคค์
ในการอข้างอกงถถึงเหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตอนทภีที่พระเยซถูทรงถถูกตรถึงกางเขน เปาโลกลลาว
วลาพวกผถูข้นทาฝลายวกญญาณทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม รวมถถึงพวกประชาชนทภีที่อาศอัยอยถู ทล ภีที่นนอัที่ ดข้วย ไมลรจถูข้ อัก
พระองครเพราะวลาพวกเขาไมลรจถูข้ อักหนอังสพอของบรรดาศาสดาพยากรณรทภีที่ถถูกอลานทรุกวอันสะบาโต คทา
ทภีที่แปลวลา มวิไดข้รข้จซ ลัก (ออักนอเอะโอ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ignorant และ agnostic สกที่งทภีที่ถถูก
สพที่อตรงนภีรกคก พอวลาพวกยกวทภีที่ตรถึงพระเยซถูทกภีที่ างเขนไมลเพภียงไมลรวถูข้ าล พระองครทรงเปกนผถูข้ใดเทลานอัรน แตล
พวกเขายอังไมลรพถูข้ ระคอัมภภีรขร องตอัวเองทภีที่พวกเขาอข้างวลายทาเกรงนอักหนาดข้วย พวกเขาจถึงปรอับโทษ
พระองครผถูข้บรกสรุทธกธ เราควรหมายเหตรุเพกมที่ ดข้วยวลา “ทรุกอยลางตามซถึที่งมภีเขภียนไวข้แลข้ววลาดข้วยพระองคร”
นอัรนกกถถูกททาใหข้สทาเรกจจรกงๆ วลภีทพภีที่ ถูดถถึง ตข้นไมข้ กกเปกนคทาทภีที่หมายถถึงกางเขนเหมพอนเดกม คทาทภีที่แปลเชลน
นอัรน (ซสลอน) มภีความหมายตรงตอัววลาทลอนไมข้ และกกเปกนคทาเปรภียบถถึงทลอนไมข้ทภีที่ททาเปกนกางเขน
กลลาวโดยเฉพาะเจาะจงกกคพอ โยเซฟชาวบข้านอารกมาเธภียพรข้อมกอับนกโคเดมอัสเปกนผถูข้นทาศพพระเยซถูลง
จากกางเขนและนทาพระองครไปฝอัง เปาโลไมลไดข้ลงลถึกรายละเอภียดตรงนภีร หากเพภียงกลลาวถถึงการฝอัง
พระศพของพระองครแบบผลานๆ

กจ 13:30-31 แตต่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์ 31 พระองคค์ทรงปรากฏแกต่คน
ทลันั้งหลายทฟีรื่ตามพระองคค์จากแควข้นกาลวิลฟีไปยลังกรสงเยรซซาเลล็มเปล็นหลายวลัน บลัดนฟีคนั้ นเหลต่านลันนั้ เปล็น
พยานขข้างพระองคค์แกต่คนทลันั้งหลาย
การออัศจรรยรออันยกงที่ ใหญลแหลงความเชพที่อของครกสเตภียน นอันที่ คพอ การฟพร นคพนพระชนมรของพระ
ครกสตร ถถูกยกมากลลาวปกดทข้ายคทาเทศนาของเปาโลเพพที่อใหข้ทรุกคนทภีที่ฟอังอยถูไล ดข้ยนก ทอัวที่ หนอังสพอกกจการ
การฟพร นคพนพระชนมรถถูกเนข้นยทราหลายตลอหลายครอัรง มอันเปกนหลอักใหญลใจความสทาคอัญของหลอักคทา
สอนทอัรงสกรนของครกสเตภียน มอันเปกนขข้อพกสจถู นรหนถึที่งทภีไที่ มลอาจหอักลข้างไดข้ซถึที่งททาใหข้ความเชพที่อของ
ครกสเตภียนตามพระคอัมภภีรรใหมลเปกนสกที่งทภีที่ไมลอาจโตข้แยข้งไดข้ มอันตอัรงตระหงลานและสาดแสงเหมพอน
ประภาคารแหลงความจรกงทภีที่ไมลอาจถถูกมองขข้ามไดข้
นอกจากนภีร คนเหลลานอัรนทภีที่รจถูข้ อักพระองครอยลางใกลข้ชกดทภีที่สรุด คพอ พวกสาวก ซถึที่งใชข้เวลาสามปภี
อาศอัยอยถูแล ละรล วมเดกนทางกอับพระองคร ตลางกกเปกนประจอักษรพยานถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของ
พระองคร หากผถูข้ใดสามารถยพนยอันไดข้ถถึงความจรกงแทข้ของการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร คนๆ
นอัรนกกคพอพวกเขา พวกเขารถูจข้ อักพระองครอยลางทภีที่ไมลมภีใครรถูจข้ อัก จนถถึงทรุกวอันนภีรพวกเขากกยอังเปกน
ประจอักษรพยานสทาคอัญถถึงพระครกสตรผถูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรแลข้ว
กจ 13:32-33 เรานทาขต่าวประเสรวิฐนฟีนั้มาแจข้งแกต่ทต่านทลันั้งหลายวต่า พระสลัญญาซถึรื่งทรง
ประทานแกต่บรรพบสรสษของเรา 33 พระเจข้าไดข้ทรงใหข้สทาเรล็จตามนลันั้นแกต่เราผซข้เปล็นลซกหลานของคน
เหลต่านลันนั้ คสือในการทฟีรื่พระองคค์ทรงใหข้พระเยซซกลลับคสืนพระชนมค์ เหมสือนมฟีคทาเขฟียนไวข้ในหนลังสสือ
สดสดบฟี ททฟีรื่สองวต่า `ทต่านเปล็นบสตรของเรา วลันนฟีนั้เราไดข้ใหข้กทาเนวิดแกต่ทต่านแลข้ว'
ในการอธกบายตลอไปถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตร เปาโลกกเชพที่อมโยงเรพที่องนภีรกบอั
พระสอัญญาเหลลานอัรนของพระเจข้าซถึที่งเกภีที่ยวขข้องกอับมอันในพระคอัมภภีรรเดกม วลภีทวภีที่ าล “เรานทาขลาว
ประเสรกฐนภีรมาแจข้งแกลทลานทอัรงหลาย” (เอะวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ประกาศขลาว
ประเสรกฐ’ หรพอ ‘ประกาศขลาวดภี’ ขลาวดภีทวภีที่ าล นภีรกคก พอวลา พระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้พระสอัญญาตลางๆของ
พระองครสทาเรกจแลข้วทภีวที่ าล พระเมสสกยาหรจะทรงถถูกชรุบใหข้เปกนขถึรนจากตาย เขายกขข้อความจากเพลง
สดรุดภี 2:7 ตลอไปทภีที่วาล “ทลานเปกนบรุตรของเรา วอันนภีรเราไดข้ใหข้กาท เนกดทลานแลข้ว” คทาทภีที่แปลวลา ใหข้กทาเนวิด
(เกป็นนาโอ) ปกตกแลข้วมภีความหมายวลา เปกนพลอพอันธรุรใหข้กาท เนกดลถูกๆ ตรงนภีรในบรกบทของการฟพร นคพน
พระชนมร เหกนไดข้ชดอั วลามอันมภีความหมายวลา ‘ใหข้ชวภี กต’ กลลาวอภีกนอัยหนถึที่ง ในการยกขข้อความจาก

เพลงสดรุดภี 2:7 เปาโลกกประยรุกตรใชข้มนอั กอับการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรตรงทภีที่วาล ในตอนนอัรน
พระเจข้าทรงประทานชภีวกตกลอับคพนใหข้แกลพระเยซถู
กจ 13:34
สต่วนขข้อทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้พระองคค์คสืนพระชนมค์ มวิใหข้กลลับเปสืรื่อยเนต่าอฟีก
เลย พระองคค์จถึงตรลัสอยต่างนฟีวนั้ ต่า `เราจะใหข้ความเมตตาอลันแนต่นอนของเราซถึงรื่ ไดข้สลัญญาไวข้กบลั ดาววิด
ใหข้แกต่ทต่าน' เปาโลยกขข้อความตลอไปจากอกสยาหร 55:3 เพพที่อแสดงใหข้เหกนวลา ถถึงแมข้วาล ทรง
สกรนพระชนมรแลข้ว แตลพระเยซถูกไก มลไดข้ทรงประสบกอับความเปพที่อยเนลา (นอันที่ คพอ การเปพที่อยเนลาของ
รล างกายหลอังการเสภียชภีวตก ) นอกจากนภีร ตลางจากลาซารอัส พระเยซถูจะไมลทรง “กลอับคพนสถูลความเปพที่อย
เนลาอภีก” การฟพร นคพนพระชนมรของพระองครนร อันดทารงอยถูถล าวรและคงอยถูชล อัวที่ นกรอันดรร ตลอมาลาซารอัสกก
ตายอภีก แตลพระเยซถูไมลทรงสกรนพระชนมรอภีกเลย ขข้อความทภีที่ยกมาจากอกสยาหร 55:3 ทภีวที่ าล “เราจะใหข้
ความเมตตาออันแนลนอนของเราซถึที่งไดข้สอัญญาไวข้กบอั ดาวกดใหข้แกลทลาน” เปกนเรพอที่ งทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้
คทาทภีที่แปลวลา ความเมตตา (ฮอสกิออส) มภีความหมายวลา ‘ความบรกสรุทธกธฝลายรล างกาย’ หรพอ ‘การ
ปราศจากมลทกน’ โดยเฉพาะตามทภีพที่ วกยกวเขข้าใจเกภีที่ยวกอับความสะอาดในทางพกธภีกรรม มอันตรง
ขข้ามกอับความเปกนมลทกนแหลงความตายตามทภีพที่ วกยกวเขข้าใจ ในทางปฏกบอัตแก ลข้ว สกที่งทภีถที่ ถูกกลลาวถถึงกก
คพอวลา พระเยซถูมไก ดข้ทรงประสบกอับความเปพที่อยเนลาทางรล างกายเนพอที่ งจากความตาย พอันธสอัญญานกรอัน
ดรรของพระเจข้าซถึงที่ ทรงกระททากอับดาวกด ณ จรุดนภีร ถถูกททาใหข้สทาเรกจในพระเยซถูตามทภีที่ทรงสอัญญาไวข้ใน
อกสยาหร 55:3
กจ 13:35-37 เพราะพระองคค์ตรลัสไวข้ในสดสดฟีอนสืรื่ วต่า `พระองคค์จะไมต่ทรงใหข้องคค์บรวิสสทธวิธิ์
ของพระองคค์เปสืรื่อยเนต่าไป' 36 ฝต่ายดาววิดเมสืรื่อไดข้ปฏวิบตลั วิในคราวอายสของทต่านตามพระทลัยของ
พระเจข้า และไดข้ลวต่ งหลลับไปแลข้ว และตข้องฝลังไวข้กลับบรรพบสรสษของทต่าน กล็เปสือรื่ ยเนต่าไป 37 แตต่
พระองคค์ซงถึรื่ พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เปล็นขถึนนั้ มานลันนั้ มวิไดข้ประสบความเปสืรื่อยเนต่าเลย
จากนอัรนเปาโลกกยกขข้อความตลอไปจากเพลงสดรุดภี 16:10 เพพอที่ สนอับสนรุนพระสอัญญาเรพอที่ งการ
ฟพร นคพนพระชนมร ในขข้อนอัรนดาวกดเขภียนไวข้วาล “พระองครจะไมลทรงใหข้องครบรกสรุทธกธของพระองครเปพที่อย
เนลาไป” เหกนไดข้ชอัดวลาพระคอัมภภีรรเดกมกลลาวลลวงหนข้าและสอัญญาวลาองครบรกสรุทธกธของพระเจข้า คพอพระ
เมสสกยาหร จะไมลทรงประสบกอับความเปพที่อยเนลาแหลงความตาย จากนอัรนเขากกชร ภีใหข้เหกนตลอไปวลาดาวกด
หลอังจากไดข้ปรนนกบอัตกในชอัวที่ อายรุของเขาแลข้ว กกเสภียชภีวกตและเจอกอับความเปพที่อยเนลาของรล างกาย
เนพอที่ งจากความตาย ประเดกนทภีที่เปาโลตข้องการจะสพที่อกกคอพ วลา ไมลมภีทางทภีที่ดาวกดจะตอัรงใจใหข้พระสอัญญา
เรพที่องทภีที่จะไมลเจอกอับความเปพที่อยเนลานอัรนหมายถถึงตอัวเขาเอง เขาตายไปแลข้วและถถูกฝอังไวข้มาประมาณ

หนถึที่งพอันปภีแลข้ว เหกนไดข้ชอัดวลาเขาตข้องหมายถถึงบรุคคลอพที่น แนลนอนทภีที่บรุคคลนอัรนคพอ พระเมสสกยาหร
เปาโลประยรุกตรใชข้เรพที่องนภีรกบอั พระเยซถูอยลางมภีพลอังและมภีชร อันเชกง อภีกครอัรงทภีที่เขาขยายความความจรกง
เรพที่องการฟพร นคพนพระชนมรและทภีที่วาล พระเจข้าเปกนผถูข้ทรงกระททา เขาจถึงแสดงใหข้เหกนวลา พระเจข้าไดข้ทรง
สอัญญาไวข้ในขข้อพระคอัมภภีรรเดกมหลายตอนถถึงการทภีที่องครบรกสรุทธกธของพระองคร คพอ พระเมสสกยาหรจะ
ทรงถถูกชรุบใหข้เปกนขถึรนอภีก ประเดกนสทาคอัญของเขากกคอพ วลา เรพอที่ งนภีรไดข้ถถูกททาใหข้สทาเรกจแลข้วในพระเยซถู
ครกสตร
กจ 13:38-39 เหตสฉะนลันนั้ ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย จงเขข้าใจเถวิดวต่า โดยพระองคค์นนลันั้ แหละจถึง
ไดข้ประกาศการยกความผวิดแกต่ทต่านทลันั้งหลาย 39 และโดยพระองคค์นลันั้น ทสกคนทฟีรื่เชสือรื่ จะพข้นโทษไดข้
ทสกอยต่าง ซถึรื่งจะพข้นไมต่ไดข้โดยพระราชบลัญญลัตวิของโมเสส
คทาวลา เหตคุฉะนอันนื้ บลงบอกถถึงจรุดไคลแมกกซรในทางเหตรุผลของขข้อนภีร “เหตรุฉะนอัรน...โดย
พระองครนร อันแหละจถึงไดข้ประกาศการยกความผกดแกลทลานทอัรงหลาย” เปาโลเอลยถถึงทอัรงแงลมมรุ ในดข้าน
บรุคคลเกภีที่ยวกอับความรอด นอันที่ คพอ การยกโทษบาป รวมถถึงแงลมมรุ ดข้านการพกพากษา คพอ การททาใหข้
เปกนผถูข้ชอบธรรมดข้วย กรุญแจทภีที่ไขสถูลเรพอที่ งราวทอัรงหมดนภีรกคก พอ การเชพที่อในพระองคร เมพอที่ ททาเชลนนอัรนแลข้ว
เรากกไดข้รอับการยกโทษจากพระเจข้าในระดอับบรุคคลในเรพอที่ งความบาปของเรา นอกจากนภีร เรายอัง “พข้น
โทษไดข้ทรุกอยลาง” ในทางการพกพากษา คราวนภีรเปาโลเรกที่มทภีที่จะกลลาวชภีรชอัดถถึงความจรกงทภีที่จะททาใหข้
พวกผถูข้นทายกวแหลงธรรมศาลานอัรนโมโห พวกเขาไมลอาจเปกนผถูข้ชอบธรรมไดข้ “โดยพระราชบอัญญอัตก
ของโมเสส” ในการททาเชลนนอัรน เขากกฝลาฝพนหนถึงที่ ในคทาสอนสทาคอัญของศาสนายกวในศตวรรษแรก
นอันที่ คพอ การรอักษาพระราชบอัญญอัตกเปกนพพรนฐานแหลงการเปกนคนชอบธรรมตลอเบพรองพระพอักตรร
พระเจข้า ในไมลชข้ามอันจะนทามาซถึที่งการตลอตข้านและการขลมเหงอยลางหนอัก แมข้กระนอัรน สกที่งทภีที่เขาไดข้
เทศนาไปแลข้วนอัรนกกเปกนความจรกง
กจ 13:40-41 เหตสฉะนลันนั้ จงระวลังใหข้ดฟี เกลสือกวต่าคทาซถึงรื่ พวกศาสดาพยากรณค์ไดข้กลต่าวไวข้
นลันั้นจะไดข้แกต่ทต่านทลันั้งหลาย คสือวต่า 41 `ดซกต่อนใหข้เจข้าทลันั้งหลายผซข้ประมาทหมวิรื่น ประหลาดใจและถถึง
พวินาศ ดข้วยวต่าเรากระททาการในกาลสมลัยของเจข้า เปล็นการทฟีรื่แมข้แตต่มฟีผข้มซ าบอกแลข้ว เจข้ากล็จะไมต่เชสืรื่อ
เลย'"
ดข้วยทราบถถึงปฏกกกรยก าตอบสนองของพวกผถูข้นทายกว เปาโลจถึงปกดทข้ายคทาเทศนาของเขาโดย
ยกขข้อความจากฮาบากรุก 1:5 ทภีที่วาล “ดถูกลอนใหข้เจข้าทอัรงหลายผถูข้ประมาทหมกที่น ประหลาดใจและถถึง

พกนาศ ดข้วยวลาเรากระททาการในกาลสมอัยของเจข้า เปกนการทภีที่แมข้แตลมภีผถูข้มาบอกแลข้ว เจข้ากกจะไมลเชพที่อ
เลย” บรกบทของฮาบากรุก บททภีที่ 1 กกคพอ พวกยกวในสมอัยนอัรนไมลยอมเชพที่อวลาพระเจข้าจะทรงยอมใหข้
พวกบาบกโลนเขข้ามาททาการพกพากษาแผลนดกนของพวกเขา แตลมอันกกเกกดขถึรนตามนอัรนจรกงๆ เชลน
เดภียวกอันพวกเขากกไมลยอมเชพที่อขข้อความเกภีที่ยวกอับพระเมสสกยาหรทภีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมรแลข้วของพวก
เขา เปาโลประยรุกตรใชข้คทาเตพอนนภีรของฮาบากรุกกอับพวกเขา
กจ 13:42-43 เมสืรื่อพวกยวิวไดข้ออกไปจากธรรมศาลาแลข้ว พวกคนตต่างชาตวิกล็อข้อนวอนใหข้
ประกาศคทาเหลต่านลันั้นใหข้เขาฟลังในวลันสะบาโตหนข้า 43 ครลันั้นคนทฟีรื่ประชสมกลันนลันนั้ ตต่างคนตต่างไปจาก
ธรรมศาลาแลข้ว พวกยวิวหลายคนกลับคนเขข้าจารฟีตทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้าไดข้ตามเปาโลและบารนาบลัส
ไป ทต่านทลันั้งสองจถึงพซดกลับเขา ชวนใหข้เขาตลันั้งมลัรื่นคงอยซใต่ นพระคสณของพระเจข้า
หลอังจากเลกกประชรุมทภีที่ธรรมศาลาแหลงนอัรน สกที่งทภีที่ปรากฏชอัดกกคอพ วลา พวกคนตลางชาตกทภีที่เหกน
ชอบกอับศาสนายกวตลางพากอันตพที่นเตข้นเกภีที่ยวกอับขลาวประเสรกฐทภีที่พวกเขาเพกที่งไดข้ยนก ไป นภีที่สพที่อดข้วยวลาพวก
ยกวหลายคนไมลคลอยชอบใจสอักเทลาใด พวกยกวทภีที่อยถูทล ภีที่นอันที่ จถึงขอใหข้เปาโลเทศนาอภีกครอัรงในวอันสะบา
โตหนข้า นอกจากนภีร หลอังจากการประชรุมเลกกแลข้ว พวกยกวคนอพนที่ ๆและ “คนเขข้าจารภีตทภีที่เกรงกลอัว
พระเจข้า” กกอยากฟอังมากยกงที่ กวลาเสภียอภีก เปาโลและบารนาบอัสจถึง “พถูดกอับเขา ชวนใหข้เขาตอัรงมอันที่ คงอยถูล
ในพระครุณของพระเจข้า” คทาวลา คนเขข้าจารฟีตทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า (เสะบอไม พรอเซลสทอส) มภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘พวกคนเขข้าจารภีตทภีนที่ มอัสการ’ อภีกครอัรงทภีคที่ นเหลลานภีรคพอ คนตลางชาตกทภีที่แสวงหา
พระเจข้าแหลงอกสราเอล คทาหนรุนใจของเปาโลและบารนาบอัสทภีที่ใหข้พวกเขา “ตอัรงมอันที่ คงอยถูใล นพระครุณ
ของพระเจข้า” กกเหกนไดข้ชดอั วลาเปกนคทาสอังที่ ใหข้พวกเขาวางใจในพระครกสตร (โดยพระครุณของพระเจข้า)
แทนทภีที่จะแสวงหาการเปกนคนชอบธรรมโดยพระราชบอัญญอัตก
กจ 13:44-45 ครลันั้นถถึงวลันสะบาโตหนข้า คนเกสือบสวินนั้ ทลันั้งเมสืองไดข้ประชสมกลันฟลังพระวจนะ
ของพระเจข้า 45 แตต่เมสืรื่อพวกยวิวเหล็นคนมากมายกล็มฟีใจอวิจฉาอยต่างยวิรื่ง ไดข้พซดคลัดคข้านคทาของเปาโลถถึง
โตข้แยข้งกลับพซดคทาสบประมาท
ในวอันสะบาโตถอัดมา เมพที่อคนเกพอบทอัรงเมพองไดข้พากอันมาฟอังพระวจนะของพระเจข้า การตลอ
ตข้านกกเรกที่มเผยตอัวของมอันออกมา พวกคนตลางชาตกทภีที่รสถูข้ ถึกตพที่นเตข้นซถึที่งไดข้ฟอังเปาโลเมพอที่ สอัปดาหรกลอนกก
นทาขลาวไปบอกทอัวที่ เมพองเหมพอนไฟลามทรุลง เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาไปเลลาตลอๆกอันวลาพวกเขาสามารถ
เปกนคนชอบธรรมไดข้โดยไมลตข้องพถึที่งกฎขข้อหข้ามออันเปกนภาระของบอัญญอัตกของยกว เชลน การเขข้าสรุหนอัต

และการถพอตามบอัญญอัตกของเลวภี พวกเขาแหล กนอั มาฟอังเปาโล อยลางไรกกตามพวกยกว และพวกรอับบภี
ของพวกเขาดข้วยเปกนแนลตลางพากอันอกจฉาความสทาเรกจของเปาโล พวกเขาจถึงเทภีที่ยวไปพถูดตลอตข้านทรุก
สกที่งทภีที่เปาโลกลลาว โดยพยายามทภีที่จะโตข้แยข้งและพถูดสบประมาทเขา คทาทภีแที่ ปลวลา พซดคทาสบประมาท
(บลาสเฟเมะโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ดลาวลา’ หรพอ ‘พถูดจาดถูถถูกเหยภียดหยาม’ พวกเขาพยายาม
พถูดจาลดทอนความนลาเชพที่อถพอของสกที่งทภีที่เปาโลกลลาวทรุกวกถภีทางเทลาทภีที่ททาไดข้
กจ 13:46-47 แลข้วเปาโลกลับบารนาบลัสมฟีใจกลข้า ไดข้กลต่าววต่า "จทาเปล็นทฟีรื่จะตข้องกลต่าวพระ
วจนะของพระเจข้าใหข้ทต่านทลันั้งหลายฟลังกต่อน แตต่เมสืรื่อทต่านทลันั้งหลายปลัดเสฟีย และตลัดสวินวต่าตนไมต่
สมควรทฟีรื่จะไดข้ชฟีววิตนวิรนลั ดรค์ ดซเถวิด พวกเราจะบต่ายหนข้าไปหาคนตต่างชาตวิ 47 ดข้วยองคค์พระผซข้เปล็น
เจข้าไดข้ตรลัสสลังรื่ เราอยต่างนฟีวนั้ ต่า `เราไดข้ตลันั้งเจข้าไวข้ใหข้เปล็นความสวต่างของคนตต่างชาตวิ เพสืรื่อเจข้าจะเปล็นเหตส
ใหข้คนทลันั้งหลายรอด ถถึงทฟีรื่สสดปลายแผต่นดวินโลก'"
การตลอตข้านครอัรงแรกทภีมที่ ภีตลอการรอับใชข้อยลางเปกนทางการของเปาโลไดข้เรกที่มขถึรนแลข้ว พวกเขา
จถึงประกาศดข้วยใจกลข้าวลา จทาเปกนทภีขที่ ลาวประเสรกฐจะตข้องไปถถึงพวกยกวกลอน แตลดข้วยเหตรุทภีที่คนเหลลานภีร
ตอัดสกนวลาตอัวเองไมลสมควรทภีที่จะไดข้รอับชภีวตก นกรนอั ดรร เปาโลจถึงประกาศวลาพวกเขาจะ “บลายหนข้าไปหา
คนตลางชาตก” ในการททาเชลนนอัรน เขากกยกขข้อความจากอกสยาหร 49:6 (โดยอข้างอกงถถึงอกสยาหร 42:6-7
ดข้วย) ถถึงการทภีที่องครพระผถูข้รอับใชข้ของพระเจข้าจะทรงเปกนความสวลางใหข้แกลคนตลางชาตกสทาหรอับความ
รอดจนถถึงทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก เราควรหมายเหตรุไวข้วาล แมข้กระทอังที่ ในพระคอัมภภีรรเดกม ขลาว
ประเสรกฐกกถถูกกลลาวลลวงหนข้าแลข้ววลาจะไปถถึงทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก เราจทาไดข้ถงถึ กกจการ 1:8 และ
“ทภีที่สรุดปลายแผลนดกนโลก”
กจ 13:48-49 ฝต่ายคนตต่างชาตวิเมสืรื่อไดข้ยนวิ อยต่างนลันั้นกล็มฟีความยวินดฟี และไดข้สรรเสรวิญพระ
วจนะขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า และคนทลันั้งหลายทฟีรื่ทรงหมายไวข้แลข้วเพสือรื่ ใหข้ไดข้ชฟีววิตนวิรลันดรค์กล็ไดข้เชสืรื่อถสือ
49 พระวจนะขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้าจถึงแพรต่ไปตลอดทลัรื่วเขตแดนนลันั้น
พวกคนตลางชาตกทภีที่ไดข้ยกนคทานภีรกชก พที่นชมยกนดภีและ “และไดข้สรรเสรกญพระวจนะขององครพระ
ผถูข้เปกนเจข้า” วลภีทภีที่ตามมา “และคนทอัรงหลายทภีที่ทรงหมายไวข้แลข้วเพพอที่ ใหข้ไดข้ชภีวกตนกรอันดรรกไก ดข้เชพที่อถพอ”
จทาเปกนตข้องออกความเหกน คทาทภีแที่ ปลวลา หมายไวข้ (ทอัสโซ) มภีความหมายวลา ‘กทาหนดไวข้’ หรพอ ‘เลพอก
ไวข้’ วลภีนร ภีแปลไดข้แบบถถูกตข้องเชลนกอันวลา ‘และคนทอัรงหลายทภีที่ไดข้เลพอกชภีวกตนกรอันดรรไวข้แลข้วกกไดข้เชพที่อ’ นภีที่
ไมลไดข้สพที่อถถึงการลกขกตไวข้ลวล งหนข้าหรพอการเลพอกเพพที่อใหข้ไดข้รอับความรอดแตลอยลางใด แตลนภีที่หมายความ

วลา พอไดข้ยกนขลาวประเสรกฐแลข้ว คนเหลลานอัรนทภีไที่ ดข้เลพอกทภีจที่ ะรอับชภีวกตนกรอันดรรกเก ชพที่อจรกงๆ ตรงนภีรมภีการ
สพที่อถถึงเรพที่อง ‘ผถูข้ใดใครล ’ มากกวลาเรพที่องพระครุณตามอทานาจสถูงสรุดของพระเจข้า ดข้วยความตพที่นเตข้นพวก
เขาจถึงแพรล่ พระวจนะขององครพระผถูข้เปกนเจข้าไปตลอดทอัวที่ เขตแดนนอัรน คทาทภีแที่ ปลวลา แพรต่ (ดกิอาเฟะ
โร) มภีความหมายงลายๆวลา พวกเขาถพอมอันไปหรพอนทามอันไปดข้วย
กจ 13:50
แตต่พวกยวิวไดข้ยยส งพวกสตรฟีมฟีศลักดวิธิ์ทฟีรื่ถอสื พระเจข้า กลับทลันั้งผซข้ชายทฟีรื่เปล็นใหญต่ใน
เมสืองนลันั้นใหข้เคฟีรื่ยวเขล็ญ และไลต่เปาโลกลับบารนาบลัสออกจากเมสืองของเขา แมข้กระนอัรน พวกยกวทภีที่นอันที่ กก
ยรุยงไมลเพภียง “พวกสตรภีมภีศอักดกธทภีที่ถพอพระเจข้า” (นอันที่ คพอ พวกผถูข้หญกงทภีที่มภีอกทธกพล) แตลยอังยรุยงพวกผถูข้ชายทภีที่
เปกนใหญลในเมพองนอัรนดข้วย ผลลอัพธรกคก พอพวกเขาไลล่เปาโลและบารนาบอัสออกไปจากเขตแดนนอัรน นภีที่
นลาจะหมายถถึงสกที่งทภีเที่ ปาโลพถูดถถึงใน 2 ทกโมธภี 3:11 “การถถูกขลมเหง การทนทรุกขรยากลทาบากของ
ขข้าพเจข้า ซถึงที่ ไดข้เกกดขถึรนกอับขข้าพเจข้า ณ เมพองออันทกโอก” เมพอที่ ถถูกขอับไลลออกไปจากเมพองนอัรน พวกเขากก
อาจถถูกซข้อมโดยพวกมพอขวาของผถูข้พพก ากษาประจทาเมพองนอัรน นภีที่อาจถถูกพถูดถถึงดข้วยใน 2 โครกนธร
11:25-26 ทภีที่เขากลลาววลา “เขาตภีขข้าพเจข้าดข้วยไมข้เรภียวสามครอัรง” และทภีที่วาล เขาเผชกญภอัยจากชนชาตกของ
เขาเอง
กจ 13:51
ฝต่ายเปาโลกลับบารนาบลัสจถึงสะบลัดผงคลฟีดนวิ จากเทข้าของทต่านออกเพสืรื่อตต่อวต่า
พวกเขา แลข้วกล็ไปยลังเขตเมสืองอวิโคนฟียซม การสะบอัดผงคลภีดกนของเมพองนภีรออกไปกกเปกนการททาตามพ
ระบอัญชาของพระครกสตรในมอัทธกว 10:14, มาระโก 10:11 และลถูกา 10:11 การถอดรองเทข้าออก
และสะบอัดผงคลภีออกจากมอันกกสพที่อวลาผงคลภีของเมพองนอัรนเปกนมลทกน พวกเขาจถึงมรุลงหนข้าไปยอังเมพองอก
โคนภียมถู ซถึที่งอยถูหล ลางออกไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ 45 ไมลร
กจ 13:52
แตต่พวกสาวกกล็เตล็มไปดข้วยความชสืรื่นชมยวินดฟี และดข้วยพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
แมข้เจอกอับการขลมเหง “แตลพวกสาวกกกเตกมไปดข้วยความชพที่นชมยกนดภี และดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ”
นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีโที่ ลหกตของบรรดาวกสรุทธกชนกลายเปกนเมลกดพอันธรุรของครกสตจอักร พวกเขาชพที่นชมยกนดภี
ในจกตวกญญาณของมอัทธกว 5:11-12
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 14: ตรงนภีลนื้ สกานสาเสนอการสสาเรป็จของการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภี
รอบแรกของเปาโลไปยอังแควท้นกาลาเทภีย ในบทนภีนื้ทล่านเดกินทางไปยอังเมสืองอกิโคนภียมส เมสืองลกิสตรา

และเมสืองเดอรรบภี และเจอกอับการตล่อตท้านอภีกครอังนื้ จากนอันนื้ เขากป็เดกินทางยท้อนศรเพสืนึ่อ ‘ชสกสาลอัง’ พวกผสท้
เชสืนึ่อใหมล่และครกิสตจอักรทอันื้งหลายโดยเดกินทางกลอับไปยอังครกิสตจอักรทภีสนึ่ ล่งเขามาในเมสืองออันทกิโอก
กจ 14:1
ตต่อมาทฟีรื่เมสืองอวิโคนฟียซม เปาโลกลับบารนาบลัสไดข้เขข้าไปในธรรมศาลาของพวก
ยวิว กลต่าวสลัรื่งสอนเปล็นทฟีรื่จลับใจจนพวกยวิวและชนชาตวิกรฟีกเปล็นอลันมากไดข้เชสืรื่อถสือ พอเดกนทางออกจาก
เมพองออันทกโอกแหลงแควข้นปกสกเดภีย เปาโลและบารนาบอัสกกมลรุงหนข้าไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้เปกน
ระยะทางกวลา 40 ไมลรบนถนนหลวงของโรมไปยอังเมพองอกโคนภียถูมซถึที่งเปกนเมพองเอกของแควข้นลกคา
โอเนภีย ชพที่อเมพองอกิโคนภียมส มภีความหมายตรงตอัววลา ‘รถูปจทาลองขนาดเลกก’ หรพอ ‘ไอคอนขนาดเลกก’
ตามทภีที่เขาปฏกบอัตกเปกนประจทา เปาโลจถึงไปหาพวกยกวกลอนโดยไปตามธรรมศาลาตลางๆทภีที่นอันที่ เขา
“กลลาวสอังที่ สอนเปกนทภีจที่ อับใจจนพวกยกวและชนชาตกกรภีกเปกนออันมากไดข้เชพที่อถพอ” คทาวลา (ฝซงชน) เปล็น
อลันมาก (พเลธอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘หมถูลชน’ หรพอ ‘กลรุมล คน’ ตรงนภีรคนจทานวนมากไดข้รอับ
ความรอดทอัรงพวกยกวและพวกคนตลางชาตก
กจ 14:2
แตต่พวกยวิวทฟีรื่ไมต่เชสืรื่อกล็ยยส งคนตต่างชาตวิใหข้มฟีใจควิดรข้ายตต่อพวกพฟีรื่นข้อง คทาทภีที่
แปลวลา ทฟีรื่ไมต่เชสืรื่อ (อาเพะอกิเธะโอ) สพที่อความหมายทภีที่มากกวลาการขาดความเชพที่อ แตลมนอั หมายความวลา
‘การจงใจตลอตข้าน’ หรพอ ‘ความดพรอดข้าน’ บางครอัรงมอันกกถถูกแปลเปกน ‘ทภีไที่ มลเชพที่อฟอัง’ พวกยกวเหลลานภีร
จงใจปฏกเสธขข้อความเกภีที่ยวกอับพระครกสตรและเทภีที่ยวไปยรุยงพวกคนตลางชาตก คทาทภีแที่ ปลวลา ยสยง (เอะ
เพะเกะอกิโร) จรกงๆแลข้วกกมคภี วามหมายวลา ‘ปลรุกปอัที่น’ พวกเขายอัง “ยรุยงคนตลางชาตกใหข้มภีใจคกดรข้ายตลอ
พวกพภีนที่ ข้อง” ดข้วย คทาทภีแที่ ปลวลา มฟีใจควิดรข้าย (คาคอโอ) จรกงๆแลข้วกกมคภี วามหมายวลา ‘ททาใหข้เลวหรพอ
ชอัวที่ รข้าย’ พวกเขาททาใหข้ผถูข้อนพที่ มภีใจคกดชอัวที่ โดยการใสล รข้ายและโกหกหนข้าดข้านๆเกภีที่ยวกอับเปาโลและบา
รนาบอัสรวมถถึงเกภีที่ยวกอับพวกพภีนึ่นอท้ งใหมลของพวกเขาดข้วย
กจ 14:3
เหตสฉะนลันนั้ ฝต่ายทต่านทลันั้งสองคอยอยซต่ทฟีรื่นนลัรื่ นาน มฟีใจกลข้ากลต่าวในพระนาม
ขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า และพระองคค์ไดข้ทรงรลับรองพระคทาแหต่งพระคสณของพระองคค์ โดยทรง
โปรดใหข้ทต่านทลันั้งสองททาหมายสทาคลัญและการมหลัศจรรยค์ไดข้ แมข้กระนอัรน “เหตรุฉะนอัรนฝลายทลานทอัรงสอง
คอยอยถูทล ภีที่นนอัที่ นาน มภีใจกลข้ากลลาวในพระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้า” มภีคนประมาณการวลาพวกเขา
ใชข้เวลามากถถึงหกเดพอนในการประกาศทภีที่เมพองอกโคนภียมถู โดย “พระองครไดข้ทรงรอับรองพระดทารอัส
แหลงพระครุณของพระองคร” นอกจากนภีร พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาททาหมายสทาคอัญและการ
มหอัศจรรยรตลางๆไดข้ดข้วยมพอของพวกเขา นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีที่การมหอัศจรรยรเหลลานภีรเปกนสลวนหนถึที่งของ
ของประทานชอัวที่ คราวของพระวกญญาณทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้นในยามทภีที่ยอังไมลมพภี ระ

คอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบถูรณร ดถูคทาอธกบายใน 1 โครกนธร 12-14 เมพที่อสารบบพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบถูรณร
ของประทานเหลลานภีรบางอยลางกกสร นก สรุดลง จะวลาไปแลข้วของประทานเหลลานภีรกสก ร นก สรุดลงพรข้อมกอับ
ชภีวกตของพวกออัครสาวก
กจ 14:4
แตต่พลเมสืองสต่วนใหญต่แตกเปล็นสองพวก พวกหนถึรื่งอยซฝต่ ต่ายพวกยวิว และอฟีก
พวกหนถึรื่งอยซฝต่ ต่ายอลัครสาวก คนในเมพองนภีรจถึงแตกออกเปกนสองพวก นลาสทาคอัญตรงทภีที่วาล การแตกออก
เปกนสองพวก (สคกิดโซ) ของคนในเมพองนภีรเปกนการแตกออกของพวกคนตลางชาตก บข้างกกอยถูฝล ลายพวก
ยกวและบข้างกกอยถูฝล ลายพวกออัครสาวก ตรงนภีรเปกนครอัรงแรกทภีที่ทอันื้งเปาโลและบารนาบอัสถถูกเรภียกวลาออัคร
สาวก การใชข้คทานภีรโดยลถูกาตรงนภีรอาจสพที่อความหมายในเชกงทอัวที่ ไป (ผถูข้นทาสารทภีที่ถถูกใชข้ไป) มากกวลาจะ
เปกนความหมายในเชกงรอัดกรุมมากกวลา นอันที่ คพอ สกบสองคนนอัรนทภีที่ถถูกใชข้ไปโดยพระเยซถูครกสตร โดย
เปกนพยานถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร เราไมลทราบวลาบารนาบอัสไดข้เปกนประจอักษรพยานถถึง
การฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูหรพอไมล อยลางไรกกตาม แนลนอนวลาเปาโลไดข้เหกนแลข้ว คทาวลา อาพอ
สตอลอส ถถูกใชข้ทภีที่อนพที่ ในจดหมายฝากของเปาโลในความหมายเชกงทอัวที่ ไปมากกวลาในการใชข้เรภียก
ยากอบ (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 กลับชนบททฟีรื่อยซต่ลข้อมรอบ 7 และไดข้ประกาศ
ขต่าวประเสรวิฐทฟีรื่นลัรื่น
เมพที่อการตลอตข้านทวภีความรรุนแรงมากขถึรนทภีที่เมพองอกโคนภียมถู เปาโลและบารนาบอัสจถึงทราบถถึง
แผนการของพวกยกวและพวกผถูข้ปกครองประจทาเมพองทภีจที่ ะลอบททารข้ายและเอาหกนขวข้างพวกเขา
พวกเขาจถึงจากไปอยลางฉลาดและเดกนทางเปกนระยะทางประมาณสกบแปดไมลรลงใตข้ไปตามถนน
หลวงสายใหมลของโรมไปยอังเมพองลกสตรา ทภีรที่ าบแหลงแควข้นลกคาโอเนภีย ซถึงที่ ทอัรงเมพองลกสตราและ
เมพองเดอรรบภีเปกนสล วนหนถึงที่ ของมอัน กกเปกนสล วนหนถึงที่ ของแควข้นกาลาเทภียทภีที่ใหญลกวลา พอไปถถึงทภีที่นอันที่
พวกเขากก “ไดข้ประกาศขลาวประเสรกฐทภีที่นอันที่ ” วลภีนร แภี ปลมาจากคทาวลา เอะวอังเกะลกิดโซ ซถึที่งมภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘ประกาศขลาวประเสรกฐ’ ดอังนอัรน เมพที่อเปาโลและบารนาบอัสไดข้เดกนทางมาถถึงเมพองลก
สตราและเมพองเดอรรบภี พวกเขากกประกาศขล่าวประเสรกิฐทภีที่นอันที่

กจ 14:8-10 ทฟีรื่เมสืองลวิสตรามฟีชายคนหนถึรื่งนลัรื่งอยซใต่ ชข้เทข้าไมต่ไดข้ เขาพวิการตลันั้งแตต่ครรภค์
มารดา ยลังไมต่เคยเดวินเลย 9 คนนลันั้นไดข้ฟลังเปาโลพซดอยซต่ เปาโลจถึงเขมข้นดซเขา เหล็นวต่ามฟีความเชสือรื่ พอ
จะหายโรคไดข้ 10 จถึงรข้องสลังรื่ ดข้วยเสฟียงอลันดลังวต่า "จงลสกขถึนั้นยสืนตรง" คนนลันั้นกล็กระโดดขถึนั้นเดวินไป
ในรถูปแบบทภีที่คลข้ายคลถึงกอับทภีที่เปโตรกระททาทภีที่พระวกหารในกกจการ 3 เปาโลเหกนชายคนหนถึที่ง
ทภีที่เมพองลกสตรา “นอังที่ อยถูใล ชข้เทข้าไมลไดข้” ชายผถูข้นลาสงสารคนนภีรพกการตอัรงแตลเกกดและไมลเคยเดกนเลยในชภีวตก
ของเขา คทาทภีที่แปลวลา ใชข้...ไมต่ไดข้ (อาดสนาทอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ไมลมพภี ลอัง’ เขาไมลมภีพละ
กทาลอังออันใดเลยในเทข้าทอัรงสองของเขา การทภีทที่ รอังชภีวตก ของเขาไมลเคยมภีการใชข้งานเทข้าเลยจถึงททาใหข้
กลข้ามเนพรอสล วนนอัรนฝลอลภีบไปทอัรงหมด ชายพกการผถูข้นร ภียอล มไดข้ยนก เปาโลกลลาวถถึงพระครุณของพระเจข้า
โดยทางพระเยซถูครกสตรอยลางแนลนอน
วลภีทภีที่แปลวลา เขมข้นดซ (อาเตะนกิโซ) เปกนทภีมที่ าของคทาภาษาออังกฤษ ‘attention’ ชายผถูข้นร ดภี ถึงดถูด
ความสนใจของเปาโล นอกจากนภีร อาจดข้วยเพราะเหกนสภีหนข้าทภีที่กระตพอรพอรข้นของเขา เปาโลจถึงเหกน
วลาเขามภีความเชพที่อทภีจที่ ะไดข้รอับการรอักษาใหข้หายไดข้ คทาทภีที่แปลวลา หายโรค (โซดโซ) เปกนคทาทภีปที่ กตกแลข้ว
แปลเปกน ‘ถถูกชลวยใหข้รอด’ มอันมภีความหมายดข้วยวลา ‘ถถูกททาใหข้ครบสมบถูรณร’ ความหมายตรงนภีรนลา
จะเปกนแบบออันหลอัง แมข้กระนอัรน เมพที่อคนๆหนถึงที่ ไดข้รบอั ความรอด เขากกถถูกททาใหข้สมบถูรณรฝลายวกญญาณ
ในกรณภีนร ภี ชายผถูข้นร ไภี ดข้รอับการรอักษาฝลายรล างกายและเราอาจสอันนกษฐานไดข้วาล เขาถถูกชลวยใหข้รอดฝลาย
วกญญาณดข้วยเชลนกอัน
เปาโลจถึงสอังที่ เขาวลา “จงลรุกขถึรนยพนตรง” วลภีนร ภีมคภี วามหมายตรงตอัววลา ‘จงยพนตอัวตรงบนเทข้า
ของทลาน’ สทาหรอับชายคนหนถึงที่ ทภีที่กลข้ามเนพรอเทข้าของเขาลภีบฝลอไปเพราะการพกการมาชอัวที่ ชภีวกตแลข้ว นภีที่กก
เปกนคทาสอังที่ ทภียที่ ากจรกงๆ แมข้กระนอัรน ชายผถูข้นร ภีกก “กระโดดขถึรนเดกนไป” เมพที่อพระเจข้าทรงรอักษาใหข้หาย
มอันกกไมลมภีอาการเปอ๋หรพอกระโผลกกระเผลกใดเลยหลอังจากนอัรน
กจ 14:11-13 เมสืรื่อหมซต่ชนเหล็นการซถึรื่งเปาโลไดข้กระททานลันั้น จถึงพากลันรข้องเปล็นภาษาลวิคาโอ
เนฟียวต่า "พวกพระแปลงเปล็นมนสษยค์ลงมาหาเราแลข้ว" 12 เขาจถึงเรฟียกบารนาบลัสวต่า พระซสส และ
เรฟียกเปาโลวต่า พระเฮอรค์เมส เพราะเปาโลเปล็นผซข้นทาในการพซด 13 ปสโรหวิตประจทารซ ปพระซสส ซถึรื่งตลันั้ง
อยซต่หนข้าเมสืองไดข้จ ซงวลัวและถสือพวงมาลลัยมายลังประตซเมสือง หมายจะถวายเครสืรื่องบซชาดข้วยกลันกลับ
ประชาชน

พอไดข้เหกนการออัศจรรยรนร ภี พวกประชาชนในทข้องถกที่นกกรภีบดลวนสรรุปวลาเหลลาเทพเจข้าใน
ตทานานเทพของโรมไดข้ลงมาเยภียที่ มเยภียนพวกเขาแลข้ว คทาทภีแที่ ปลเปกน จสปกิเตอรร และ เมอรรควกิ เรภียส คพอ
ชพที่อโรมของคทากรภีกทภีที่แปลตรงตอัววลา ซคุส และ เฮอรรเมส ซรุสเปกนเทพเจข้าประจทาชาตกของพวกกรภีก
และคนเชพที่อกอันวลาเปกนผถูข้สลงฝนมา เฮอรรเมสถถูกถพอวลาเปกนโฆษกหรพอผถูข้นทาสารใหข้กบอั พวกเทพเจข้าของ
กรภีกและเปกนโฆษกของซรุสโดยเฉพาะ ตทานานกรภีกเชพที่อกอันวลาเฮอรรเมสเปกนผถูข้คกดคข้นคทาพถูดขถึรนมา คทา
วลา hermeneutic ซถึที่งแปลวลา ‘การตภีความ’ กกมาจากชพที่อ Hermes นภีร เพราะวลาเปาโลเปกนคนพถูดหลอัก
ในกลรุลมทภีมที่ ภีสองคนนภีร พวกกรภีกจถึงทถึกทอักเอาวลาเขาคพอ พระเฮอรรเมส (พระเมอรรควก เรภียส) คทาทภีแที่ ปล
วลา ผซนข้ ทา (เฮเกะออไม) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ผถูปข้ กครอง’ หรพอ ‘ผถูข้นทา’ สกที่งทภีที่ปรากฏชอัดเจนอภีกครอัรง
กกคพอวลาเปาโลไดข้กลายเปกนผถูข้นทาของทภีมมกชชอันนารภีนร ภีอยลางเหกนไดข้ชอัด
ปรุโรหกตประจทาพระจถูปกเตอรร (พระซรุส) จถึงเตรภียมทภีที่จะถวายวอัวเปกนเครพอที่ งบถูชาใหข้แกลคนทภีที่เขา
คกดวลาเปกนการปรากฏตอัวของเทพเจข้าของเขา พวกเขามภีธรรมเนภียมในการถวายวอัวเปกนเครพอที่ งบถูชา
โดยเอาพวงมาลอัยไปคลข้องคอวอัวขณะทภีที่พวกมอันถถูกนทาไปเปกนเครพอที่ งถวายบถูชา
กจ 14:14-18 แตต่เมสืรื่ออลัครสาวกบารนาบลัสกลับเปาโลไดข้ยวินดลังนลันนั้ จถึงฉฟีกเสสืนั้อผข้าของตนเสฟีย
ววิรื่งเขข้าไปทต่ามกลางคนทลันั้งหลายรข้องเสฟียงดลัง 15 วต่า "ทต่านทลันั้งหลาย เหตสไฉนทต่านจถึงททาการอยต่างนฟีนั้
เราเปล็นคนธรรมดาเชต่นเดฟียวกลันกลับทต่านทลันั้งหลาย และมาประกาศใหข้ทต่านกลลับจากสวิรื่งไรข้ประโยชนค์
เหลต่านฟีนั้ ใหข้มาหาพระเจข้าผซข้ทรงพระชนมค์ ผซไข้ ดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคค์และแผต่นดวินโลก ทะเลและสวิงรื่
สารพลัดซถึงรื่ มฟีอยซต่ในทฟีรื่เหลต่านลันั้น 16 ในกาลกต่อนพระองคค์ไดข้ทรงยอมใหข้บรรดาประชาชาตวิประพฤตวิ
ตามชอบใจ 17 แตต่พระองคค์มวิไดข้ทรงใหข้ขาดพยาน คสือพระองคค์ไดข้ทรงกระททาคสณใหข้ฝนตกจากฟข้า
และใหข้มฟีฤดซเกวิดผล เราทลันั้งหลายจถึงอวิรื่มใจดข้วยอาหารและความยวินดฟี" 18 ถถึงแมข้วต่าไดข้กลต่าวสวิงรื่ นฟีแนั้ ลข้ว
กล็ดฟี อลัครสาวกกล็ยงลั หข้ามประชาชนมวิใหข้เขากระททาสลักการบซชาถวายแกต่ทต่านทลันั้งสองนลันั้นไดข้โดยยาก
นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีวที่ าล ทอัรงเปาโลและบารนาบอัสถถูกเรภียกวลา ออัครสาวก บารนาบอัสนลาจะถถูกเรภียก
เชลนนอัรนในความหมายเชกงทอัวที่ ไปดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 4 พอดถูออกวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรน พวกเขาจถึง
“ฉภีกเสพรอผข้าของตนเสภีย” และวกงที่ ไปหยรุดคนเหลลานอัรนทภีที่กระททาการถวายบถูชาดอังกลลาว มอันเปกน
สอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงความไมลพอใจอยลางมาก โดยเฉพาะสทาหรอับยกวสอักคน ทภีที่การลบหลถูพล ระเจข้าดอัง
กลลาวกทาลอังจะถถูกกระททา

พวกเขาคอัดคข้านวลา (1) พวกเขาเปกน “คนธรรมดาเชลนเดภียวกอับทลานทอัรงหลาย” และไมลใชล
เทพเจข้า (2) จรุดประสงครทรอังหมดของพวกเขากกคอพ เพพที่อทภีจที่ ะ “มาประกาศใหข้ทลานกลอับจากสกที่งไรข้
ประโยชนรเหลลานภีร” คทาทภีแที่ ปลวลา สวิงรื่ ไรข้ประโยชนค์ (มาไทออส) มภีความหมายวลา สกที่งทภีพที่ วกเขากทาลอัง
กระททาอยถูนล ร อันขาดจากความจรกงหรพอฤทธกธเดช (นอันที่ คพอ พวกเทพเจข้าในตทานานเทพกรภีก) (3) พวก
เขาจถึงควรหอันมา “หาพระเจข้าผถูข้ทรงพระชนมร ผถูข้ไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรครและแผลนดกนโลก ทะเลและ
สกที่งสารพอัดซถึที่งมภีอยถูใล นทภีที่เหลลานอัรน” เปาโลเทศนาวลาพระเจข้าทภีที่แทข้จรกงกกทรงพระชนมรอยถูจล รกงๆ และ
พระองครทรงเปกนผถูข้สรข้างสกที่งทอัรงปวง ในการตอบพวกชอบตกทมภีที่ องวลาบอันทถึกเรพอที่ งการทรงสรข้างนอัรน
เปกนเรพที่องนลาสงสอัย ออัครสาวกเปาโลกกเชพที่อมอันอยลางเหกนไดข้ชอัด (4) พระเจข้าผถูข้ทรงพระชนมรอยถูนล ร อัน
“ในกาลกลอนพระองครไดข้ทรงยอมใหข้บรรดาประชาชาตกดทาเนกนชภีวกตตามชอบใจ” ความหมายตรง
นภีรกคก ลข้ายคลถึงกอับโรม 1:24,26,28 ทภีที่เราไดข้อลานวลา “พระเจข้าจถึงทรงปลลอยเขา” ถถึงสามครอัรง เพราะ
ความบาปออันไมลเคารพยทาเกรงพระเจข้าของมนรุษยชาตก พระเจข้าจถึงทรงปลลอยใหข้ประชาชาตกทรอังหลาย
ทภีที่เปกนคนตลางชาตกกระททาตามใจชอบชอัวที่ ระยะเวลาหนถึงที่ อยลางไรกกตาม วอันของมนรุษยรกาท ลอังจะจบลง
ในไมลชาข้ และในวอันขององครพระผถูข้เปกนเจข้า พระองครจะทรงกทาราบและถอนรากถอนโคนความชอัวที่
ชข้าของมนรุษยร
(5) ขณะทภีที่เปาโลเลลายข้อนถถึงภาพรวมแหลงประวอัตกศาสตรรของมนรุษยรสร อันๆตลอไป เขากกชร ภีใหข้
เหกนวลา “แตลพระองครมกไดข้ทรงใหข้ขาดพยาน” สกที่งทภีที่ถถูกสพที่ออยลางชอัดเจนกกคพอวลา แมข้แตลพระครุณตลางๆ
ของพระเจข้าทภีที่ธรรมดาๆและทภีที่เราไมลเหกนคลาอยลางฝน ฤดถูเกกบเกภีที่ยว และอาหารกกเปกนพยานถถึงพระ
กรรุณาครุณของพระเจข้า ทภีรที่ าบสถูงอยลางแควข้นลกคาโอเนภียปกตกแลข้วกกเปกนพพรนทภีแที่ หข้ง พวกกรภีกมองวลา
พระซรุส (จถูปกเตอรร) เปกนเทพเจข้าแหลงฝนและพระเฮอรรเมส (เมอรรคกวเรภียส) เปกนเทพเจข้าทภีที่ใหข้อาหาร
เปาโลกลลาวชอัดเจนวลา พระเจข้าผถูข้ทรงพระชนมรอยถูแล หลงฟข้าสวรรคร ผถูข้ทรงสรข้างสกที่งสารพอัด ทรง
ประทานฝนและอาหารใหข้โดยพระกรรุณาครุณของพระองคร แมข้จะททาเชลนนอัรนแลข้วกกตาม “ออัครสาวก
กกยอังหข้ามประชาชนมกใหข้เขากระททาสอักการบถูชาถวายแกลทลานทอัรงสองนอัรนไดข้โดยยาก”
กจ 14:19
แตต่มฟีพวกยวิวบางคนมาจากเมสืองอลันทวิโอกและเมสืองอวิโคนฟียซม เมสืรื่อไดข้ชลักชวน
ประชาชนแลข้ว เขากล็ไดข้เอาหวินขวข้างเปาโลและลากทต่านออกไปจากเมสืองควิดวต่าทต่านตายแลข้ว ผถูข้คน
ชลางเปลภีที่ยนแปลงไดข้อยลางรวดเรกวเหลพอเกกน พวกยกวจากเมพองออันทกโอกและเมพองอกโคนภียถูมไดข้มา
ปรากฏตอัวทภีเที่ มพองนภีร พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลา คนพวกนภีรเปกนพวกนอักธรุรกกจชาวยกวทภีที่มเภี หตรุผล
ทางการพาณกชยรหรพอวลาพวกเขาตามเปาโลและบารนาบอัสมาเพพอที่ รอังควานออัครสาวกทอัรงสอง ไมลวาล

ในกรณภีใด พวกเขากกปลรุกปอัที่นคนทอัรงเมพองใหข้ตลอตข้านคนทอัรงสองและเรกที่มทภีจที่ ะเอาหกนขวข้างเปาโล คทา
ทภีที่แปลวลา ลาก (ซสโร) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ฉรุดลาก’ เปาโลถถูกลากตอัวออกไปนอกเมพองและถถูก
คกดวลาตายแลข้ว เปาโลกลลาวถถึงเรพที่องนภีรใน 2 โครกนธร 11:25 วลาเขาเคยถถูกหกนขวข้างครอัรงหนถึที่ง อาจเปกน
ไดข้วาล เปาโลเสภียชภีวตก แลข้วจรกงๆหรพออยลางนข้อยกกเกพอบตายอยถูรล อมรล อ อาจเปกนไปไดข้ดข้วยวลาใน
เหตรุการณรตอนนภีรเองทภีที่เปาโลถถูก “รอับขถึรนไปยอังสวรรครชรอันทภีที่สาม” ตามทภีที่ไดข้บรรยายไวข้ใน 2 โครกนธร
12:1-5
ถถึงแมข้วาล ไมลมภีการกลลาวถถึงเรพที่องทภีที่วาล เลยตรงนภีร แตลขณะอยถูทล ภีที่เมพองลกสตรานภีรเองทภีที่ชายหนรุลมคน
หนถึที่งนามวลาทกโมธภีไดข้รอับความรอด ตลอมาในกกจการ 16:1-2 พอเปาโลกลอับไปทภีเที่ มพองลกสตรา เขากก
พาทกโมธภี (ซถึที่งเปกนสาวกคนหนถึที่งเรภียบรท้อยแลท้ว) เขข้ารล วมทภีมมกชชอันนารภีของตนดข้วย ถถึงแมข้มไก ดข้ระบรุ
ไวข้อยลางชอัดเจน แตลสที่ งก ทภีที่ถถูกสพที่อกกคพอวลา ในการไปเยพอนเมพองลกสตราครอัรงแรกของเขา ทกโมธภีไดข้
ตข้อนรอับพระครกสตรและเรกที่มเตกบโตในองครพระผถูข้เปกนเจข้า เขาอาจไดข้เหกนเปาโลถถูกหกนขวข้างดข้วยกก
เปกนไดข้
กจ 14:20
แตต่พวกสาวกไดข้ลข้อมทต่านไวข้แลข้วทต่านกล็ลสกขถึนั้นเขข้าไปในเมสือง วลันรสต่งขถึนั้นทต่าน
จถึงเลยไปยลังเมสืองเดอรค์บฟีกลับบารนาบลัส ขณะทภีที่พวกสาวกคนอพนที่ ๆยพนลข้อมรอบรล างออันบอบชทราของ
เปาโลซถึที่งนอนอยถูนล อกเมพองลกสตรา “ทลานกกลรุกขถึรน” ไมลมขภี ข้อสงสอัยเลยวลาเขาลรุกขถึรนจรกงๆในทาง
รล างกาย อยลางไรกกตาม นภีอที่ าจสพที่อดข้วยวลาเขาถถูกชรุบใหข้เปกนขถึรนจากตาย คทาทภีที่แปลวลา ลสกขถึนั้น (อานกิสเต
มกิ) เปกนคทาหนถึที่งทภีมที่ อักใชข้เพพที่อบรรยายถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตรทอัวที่ พระคอัมภภีรรใหมล เรา
ไมลมภีทางทราบไดข้วาล เปาโลไดข้ตายไปแลข้วจรกงๆ ถถูกรอับขถึรนไปยอังสวรรครชรอันทภีที่สาม และจากนอัรนกกถถูก
ชรุบใหข้เปกนขถึรนจรกงๆหรพอไมลจนกวลาเราจะไดข้รอับสงลาราศภี อยลางไรกกตาม หากเปกนเชลนนอัรนจรกง มอันกกยงกที่
นลาเชพที่อถพอวลาเพราะเหตรุใดเขาจถึงเขภียนถถึงพภีนที่ ข้องทภีที่เมพองฟภีลกปปภีในอภีกหลายปภีตลอมาไดข้วาล เขา “ขข้าพเจข้า
มภีความปรารถนาทภีที่จะจากไปเพพที่ออยถูกล บอั พระครกสตร ซถึงที่ ประเสรกฐกวลามากนอัก” (ฟภีลกปปภี 1:23)
อยลางไรกกดภี วอันตลอมาเขาและบารนาบอัสกกออกเดกนทางไปยอังเมพองเดอรรบภี
กจ 14:21
และเมสืรื่อทต่านทลันั้งสองไดข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐในเมสืองนลันั้น และไดข้สลัรื่งสอน
คนเปล็นอลันมาก จถึงกลลับไปยลังเมสืองลวิสตรา เมสืองอวิโคนฟียซม และเมสืองอลันทวิโอกอฟีก เมพองเดอรรบภีซงถึที่ อยถูล
หลางออกไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ประมาณสภีที่สกบไมลร เปกนชายแดนของจอักรวรรดกโรมใน
แควข้นนอัรน จะวลาไปแลข้วมอันกกเปกนปลายทางของถนนในแงลของอารยธรรม ทภีที่นอันที่ พวกเขากก

“ประกาศขลาวประเสรกฐ” อภีกในเมพองนอัรน หากจะใชข้คทาพถูดทอันสมอัย พวกเขานทาวกญญาณหลายดวง
มาถถึงพระครกสตรทภีที่นอันที่
กจ 14:22
กระททาใหข้ใจของสาวกทลันั้งหลายถสือมลัรื่นขถึนั้น เตสือนเขาใหข้ดทารงอยซใต่ นความเชสืรื่อ
และสอนวต่า เราทลันั้งหลายจทาตข้องทนความยากลทาบากมากจนกวต่าจะไดข้เขข้าในอาณาจลักรของพระเจข้า
ขณะทภีที่กาท ลอังททาการรอับใชข้ของตนจนสทาเรกจทภีที่เมพองเดอรรบภี เปาโลและบารนาบอัสกกเรกที่มเดกน
ทางยข้อนศรกลอับไปยอังเมพองลกสตรา เมพองอกโคนภียมถู และเมพองออันทกโอก ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาพวกเขา
จทาเปกนตข้องมภีความกลข้ามากๆถถึงจะเดกนทางกลอับไปยอังสถานทภีที่เหลลานภีรทภีที่พวกเขาเจอการตลอตข้านอยลาง
หนอักหนลวงขนาดนอัรน อยลางไรกกตาม สกที่งทภีที่ถถูกสพที่อตรงนภีรกคก พอวลา ตอนนภีรการรอับใชข้ของพวกเขากกคพอ
การชถูกาท ลอังครกสตจอักรทภีที่เพกที่งตอัรงใหมลๆมากกวลาทภีที่จะเปกนการประกาศและเปกนพยานตลอสาธารณชน
คทาทภีที่แปลวลา กระททาใหข้...ถสือมลัรื่นขถึนั้น (เอะพกิสเตรกิดโซ) มภีความหมายวลา ‘ททาใหข้มนอั ที่ คง’ หรพอ ‘ททาใหข้มภี
กทาลอังขถึรน’ มอันไมลไดข้สพที่อถถึง ‘การยพนยอัน’ ทภีแที่ พรล หลายในครกสตจอักรบางแหลงในปอัจจรุบอัน แตลเปาโล
กลอับไปหาพวกผถูข้เชพที่อใหมลทภีที่ไดข้กลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตรและเผชกญกอับการไมลเหกนดข้วยของ
ครอบครอัวและอาจเจอกอับการตลอตข้านดข้วยซทรา
ครกสตจอักรใหมลเหลลานภีรตข้องการการใหข้กาท ลอังใจซถึงที่ เปกนความหมายทภีที่แทข้จรกงของคทาวลา เตสือน
(พาราคาเละโอ) การใหข้กาท ลอังใจของเขากกคพอวลา “เราทอัรงหลายจทาตข้องทนความยากลทาบากมาก
จนกวลาจะไดข้เขข้าในอาณาจอักรของพระเจข้า” นภีที่ยงอั เปกนความจรกงจนถถึงทรุกวอันนภีร ชภีวกตครกสเตภียนบาง
ครอัรงกกไมลใชลทางเดกนทภีที่โรยดข้วยกลภีบกรุหลาบทภีที่นทาพาเราไปสวรรคร มภีการทดลองและบลอยครอัรงกกมภีการ
ตลอตข้าน โดยเฉพาะเมพที่อเราเปกนฝลายเรกที่มกลอนและนทาขลาวประเสรกฐไปบอกผถูข้อนพที่ แตลเปาโลไมลไดข้
กทาลอังบอกเราเลยสอักนกดวลาครกสเตภียนทอัรงหลายจะตข้องเขข้าในยรุคแหลงความทรุกขรลทาบาก (ยรุคเจกดปภี)
ตามทภีที่บางคนทภีที่ถพอทรรศนะเรพอที่ งการรอับขถึรนกลางหรพอหลอังยรุคเจกดปภีกลลาวอข้าง
กจ 14:23
เมสืรื่อทต่านทลันั้งสองไดข้เลสือกตลันั้งผซข้ปกครองสาวกไวข้ท สกครวิสตจลักร และไดข้
อธวิษฐานและถสืออดอาหารฝากสาวกไวข้กลับองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทฟีรื่เขาเชสืรื่อถสือนลันั้น
การแตลงตอัรงผถูข้ปกครองในทรุกครกสตจอักรทภีวที่ าล นภีรไมลนลาจะเหมพอนกอับการแตลงตอัรงในปอัจจรุบอัน มอัน
นลาจะเกภีที่ยวขข้องกอับวกธภีการเลพอกผถูข้นทาในครกสตจอักรเหลลานภีรมากกวลา คทาทภีที่แปลวลา เลสือกตลันั้ง (เคะอกิรอ
ทอเนะโอ) มภีความหมายวลา ‘เลพอกตอัรงโดยการลงคะแนนเสภียง’ ทล่านทอันื้งสองในบรกบทนภีรยอล มหมาย
ถถึงเปาโลและบารนาบอัส อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลา ในการชลวยเหลพอครกสตจอักรแตลละแหลง พวก

เขาไดข้หนรุนใจพวกเขาใหข้เลพอกตอัรงผสท้ปกครองซถึที่งเปกนผถูข้ทภีที่เปาโลและบารนาบอัส ‘แตลงตอัรง’ เปกนศกษยาภก
บาลของครกสตจอักรเหลลานอัรนในเวลาตลอมา
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาวลา ผสท้ปกครอง, ผสท้ดสแล และ ศกิษยาภกิบาล ตลางเปกนคทาทภีที่ใชข้แทนกอัน
ไดข้ในพระคอัมภภีรรใหมล คทาวลา ผสท้ปกครอง (เพรสบสเตะรอส) เปกนคทายกวทภีที่มคภี วามหมายคลข้ายกอับนาย
ธรรมศาลาซถึที่งครกสตจอักรยรุคตข้นหลายแหลงกกททาตามรถูปแบบของมอัน คทากรภีกทภีที่ใชข้เรภียกผถูข้นทาคพอ ‘ผถูข้
ดถูแล’ (เอะพกิสคอพอส) เมพอที่ ครกสตจอักรทอัรงหลายมภีลอักษณะเปกนยกวนข้อยลงเรพที่อยๆ คทาทภีที่ใชข้เรภียกผถูข้นทากก
เปลภียที่ นจาก ‘ผถูข้ปกครอง’ เปกน ‘ผถูข้ดถูแล’ เปาโลใชข้ทรอังสองคทานภีรแบบแทนกอันไดข้ในทกตอัส 1:5-7 เพราะ
วลาในสมอัยนอัรนยอังไมลมภีผถูข้นทาแบบเตกมเวลาในครกสตจอักรยรุคตข้นทอัรงหลาย มอันจถึงเปกนเรพที่องปกตกทภีที่เปาโล
จะชลวยพวกเขาเลพอกตอัรง ‘ผถูข้ปกครอง’ หลายคน คทาๆนภีรกเก หมพอนกอับคทาทภีที่ใชข้เรภียกผถูข้นทาซถึที่งแพรล หลาย
มากกวลา นอันที่ คพอ ‘ศกษยาภกบาล’
หลอังจากการอธกษฐานและการถพออดอาหารชอัวที่ ระยะเวลาหนถึที่ง พวกเขากก “ฝากสาวกไวข้กบอั
องครพระผถูข้เปกนเจข้าทภีที่เขาเชพที่อถพอนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา ฝาก (พาราทกิเธมกิ) มภีความหมายวลา ‘ฝากตอัวเอง’
(เหมพอนสทานวนไทย ฝากผภีฝากไขข้) เปาโลและบารนาบอัสจถึงฝากครกสตจอักรใหมลเหลลานภีรและพวก
ผถูข้นทาของพวกเขาไวข้กบอั องครพระผถูข้เปกนเจข้าผถูข้ซถึที่งพวกเขาไดข้เชพที่อแลข้วตอัรงแตลแรก บอัดนภีรครกสตจอักรใหมล
เหลลานภีรไดข้อยถูใล นพระหอัตถรขององครพระผถูข้เปกนเจข้าแลข้ว
กจ 14:24-28 และหลลังจากทต่านทลันั้งสองไดข้ขข้ามแควข้นปวิสวิเดฟียกล็มายลังแควข้นปลัมฟฟีเลฟีย
25 เมสืรื่อไดข้กลต่าวพระวจนะในเมสืองเปอรค์กาแลข้ว จถึงลงไปยลังเมสืองอลัททาลวิยา 26 และแลต่นจากทฟีรื่นลัรื่น
ไปยลังเมสืองอลันทวิโอก คสือเมสืองทฟีรื่ทต่านทลันั้งสองไดข้รบลั การฝากไวข้ในพระคสณของพระเจข้า ใหข้กระททาการ
ซถึรื่งทต่านทลันั้งสองไดข้กระททาสทาเรล็จมาแลข้วนลันนั้ 27 เมสืรื่อมาถถึง ทต่านทลันั้งสองไดข้เรฟียกประชสมครวิสตจลักร
และไดข้เลต่าใหข้เขาฟลังถถึงพระราชกวิจทลันั้งปวงซถึงรื่ พระเจข้าไดข้ทรงกระททารต่วมกลับเขา กลับซถึงรื่ พระองคค์ไดข้
ทรงเปวิดประตซใหข้คนตต่างชาตวิเชสือรื่ 28 แลข้วทต่านทลันั้งสองจถึงอยซกต่ ลับพวกสาวกทฟีรื่นลัรื่นชข้านาน
ทภีมมกชชอันนารภีนร ภีจถึงเดกนทางยข้อนศรตลอไปผลานแควข้นปกสกเดภีย แควข้นปอัมฟภีเลภีย และไปยอังเมพอง
เปอรรกา เหกนไดข้ชอัดวลากลอนหนข้านอัรนพวกเขาไมลไดข้ประกาศในเมพองเปอรรกา พวกเขาจถึงประกาศใน
ตอนนภีร จากนอัรนพวกเขากกเดกนทางระยะสอัรนตลอไปยอังเมพองออัททาลกยา (ซถึที่งตลอมาเรภียกวลา อานาโตเลภีย)
ซถึที่งเปกนเมพองทลาทภีที่สทาคอัญของพพรนทภีที่นร นอั จากทภีที่นนอัที่ พวกเขากกลลองเรพอกลอับไปยอังเมพองออันทกโอก “คพอ
เมพองทภีที่ทลานทอัรงสองไดข้รอับการฝากไวข้ในพระครุณของพระเจข้า ใหข้กระททาการซถึที่งทลานทอัรงสองไดข้

กระททาสทาเรกจมาแลข้วนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา ฝาก (พาราดกิโดมกิ) มภีความหมายวลา ‘ถถูกสล งมอบ’ หรพอ ‘ถถูก
ยกใหข้แลข้ว’ แนลนอนทภีที่วาล เมพองออันทกโอกเปกนทภีที่ๆเปาโลและบารนาบอัสไดข้ถถูกสล งมอบหรพอฝากไวข้กบอั
พระครุณของพระเจข้าแลข้วสทาหรอับการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีของพวกเขา นอกจากนภีร มอันสทาคอัญยกงที่
ทภีที่วาล พวกเขาไดข้กระททาการซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงมอบหมายใหข้พวกเขากระททาแลข้วนอัรนจนสทาเรกจ
พวกเขาจถึงใหข้ครกสตจอักรมารวมตอัวกอันและรายงานใหข้พวกเขาทราบถถึง “พระราชกกจทอัรง
ปวงซถึงที่ พระเจข้าไดข้ทรงกระททารล วมกอับเขา” มอันเปกนแบบแผนหนถึที่งจนถถึงทรุกวอันนภีรทภีที่บรรดามกชชอัน
นารภีจะตข้องรายงานใหข้ครกสตจอักรตลางๆทภีที่สนอับสนรุนพวกเขาทราบวลาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้พวกเขา
อยลางไรบข้าง นอกจากนภีร พวกเขายอังกลลาวดข้วยวลาพระเจข้าไดข้ทรง “เปกดประตถูใหข้คนตลางชาตกเชพที่อ”
บางคนทภีที่ยอังยถึดมอันที่ ในศาสนายกวอยถูอล าจจทาเปกนตข้องถถูกชอักจถูงใหข้เชพที่อวลาขลาวประเสรกฐกกมภีไวข้สทาหรอับคน
ตลางชาตกดข้วยเชลนกอัน พวกคนตลางชาตกสามารถเขข้าสถูลความรอดไดข้โดยทางประตถูแหลงความเชพที่อ
แทนทภีที่จะโดยการเขข้าสรุหนอัต การรอักษาพระราชบอัญญอัตก หรพอวกธภีอนพที่ ใด พวกเขาจถึงอยถูกล บอั พวกสาวก
ทภีที่นอันที่ ชข้านาน
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 15: สล่วนแรกของกกิจการ 15 (ขท้อ 1-11) นสาเสนอวกิกฤตกิครอังนื้ สสาคอัญซนนึ่ง
กลายเปป็นประเดป็นรท้อนในครกิสตจอักรยคุคตท้น คสาถามพสืนนื้ ฐานกป็คสือวล่า ศาสนายกิวรวมถนงพกิธภีกรรม
ตล่างๆควรมภีบทบาทขนาดไหนในครกิสตจอักรยคุคตท้น มภีการเรภียกประชคุมสภาครกิสตจอักรขนนนื้ ในกรคุง
เยรสซาเลป็มเพสืนึ่อจอัดการกอับเรสือนึ่ งดอังกลล่าว ในการประชคุมทภีเนึ่ กกิดขนนนื้ ไมล่บล่อยนภีนื้ บรรดาผสท้นสาคนสสาคอัญๆ
แหล่งความเชสืนึ่อของครกิสเตภียนตามพระคอัมภภีรรใหมล่ไดท้มาเจอกอันเพสืนึ่อหารสือในขท้อขอัดแยท้งนภีนื้ เนสืนื้อหา
สล่วนหลอังของบทนภีนื้ (ขท้อ 12-35) พสดถนงการประชคุมสภาทภีนึ่กรคุงเยรสซาเลป็ม มอันปกิดทท้ายดท้วยการทภีคนึ่
รกิสตจอักรตกลงทภีจนึ่ ะสล่งคณะผสท้แทนไปพรท้อมกอับจดหมายฉบอับหนนงนึ่ ทภีนึ่ใหท้ความกระจล่างแกล่ขท้อขอัดแยท้ง
นภีนื้ ตอนทท้ายบทนภีนื้ (ขท้อ 36-41) มภีการแยกทางกอันครอังนื้ สสาคอัญระหวล่างเปาโลและบารนาบอัส เปาโล
กอับสกิลาสจนงเรกิมนึ่ การเดกินทางแบบมกิชชอันนารภีรอบทภีนึ่สองของเขา
กจ 15:1
มฟีบางคนลงมาจากแควข้นยซเดฟียไดข้สงลัรื่ สอนพวกพฟีนรื่ ข้องวต่า "ถข้าไมต่เขข้าสส หนลัต
ตามจารฟีตของโมเสส ทต่านจะรอดไมต่ไดข้" ขลาวลพอไปถถึงครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมวลาขลาวประเสรกฐ
ไมลเพภียงเกกดผลทลามกลางคนตลางชาตกทภีที่เมพองออันทกโอกเทลานอัรน แตลยอังเกกดผลผลานทางงานมกชชอันนารภี
ของเปาโลและบารนาบอัสดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เปาโลและบารนาบอัสไมลไดข้รายงานตลอครกสต
จอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมหลอังจากพวกเขากลอับมาจากการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีของตน แมข้ครกสต

จอักรทภีที่เมพองออันทกโอกมกไดข้ตรอังใจทภีที่จะวางตอัวเปกนผถูข้นทาของครกสตจอักรทอัรงหลายแตลอยลางใด แตลบางคน
ในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมกกคงหวอันที่ ๆอยถูเล หมพอนกอัน ดถูเหมพอนวลาคทาถามสทาคอัญกทาลอังจะเกกดขถึรนใน
ไมลชข้า (โดยเฉพาะสทาหรอับคนเหลลานอัรนในแควข้นยถูเดภีย) นอันที่ คพอ ความเชพที่อแบบครกสเตภียนจะกลาย
เปกนกระแสของคนตลางชาตกทภีที่มภีผถูข้เชพที่อยกวบางคนหรพอไมล หรพอมอันจะเปกนเหมพอนอยลางทภีที่เปกนมาตอัรงแตล
แรก นอันที่ คพอ เปกนกระแสของยกวโดยมภีผถูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกเพภียงเลกกนข้อยกอันแนล เหกนไดข้ชอัดวลามภี
คนกลรุมล หนถึงที่ ภายในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมทภีที่คกดแบบหลอัง
เราจทาไดข้ถถึงความสงสอัยและความลอังเลของหลายคนในครกสตจอักรทภีกที่ รรุงเยรถูซาเลกมทภีจที่ ะ
ยอมรอับการประกาศขลาวประเสรกฐแกลคนตลางชาตกทภีที่บข้านของโครเนลกออัสทภีที่เมพองซภีซารภียา ในกกจการ
11:2 มภีการพถูดถถึงการทภีที่ “พวกทภีที่เขข้าสรุหนอัต” โตข้แยข้งกอับเปโตรดข้วยเรพอที่ งดอังกลลาว ในบททภีที่ 15 คน
กลรุมล เดภียวกอันนภีรถถูกเรภียกวลาเปกน “พวกฟารกสภีทภีที่มคภี วามเชพที่อ” (ขข้อ 5) เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีรในครกสต
จอักรยรุคตข้นเคยเปกนฟารกสภีมากลอนทภีจที่ ะกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตร อยลางไรกกตาม พวกเขายอังเชพที่ออยถูวล าล ผถูข้
เชพที่อทอัรงหลายควรปฏกบอัตกตามบอัญญอัตกตลางๆของยกวซถึที่งถถูกใหข้รายละเอภียดไวข้ในพระราชบอัญญอัตขก อง
โมเสสอยถูเล หมพอนเดกม บอัญญอัตกหนถึที่งกกคอพ ชายยกวทรุกคนจะตข้องเขข้าสรุหนอัต ดอังนอัรน ผถูข้แทนบางคนจาก
คนกลรุมล นภีรในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไดข้เดกนทางไปทภีที่ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกและสอนวลา
“ถข้าไมลเขข้าสรุหนอัตตามจารภีตของโมเสส ทลานจะรอดไมลไดข้”
สกที่งทภีที่กาท ลอังตกอยถูใล นออันตรายอยถูตล อนนภีรกคก พอวลา ความเชพที่อของครกสเตภียนจะตข้องเปกนการปรอับ
เปลภียที่ นภายในศาสนายกวโดยยอังรอักษาขข้อปฏกบอัตกปลภีกยลอยและพกธภีกรรมตลางๆของพระราชบอัญญอัตก
หรพอไมล จะวลาไปแลข้วหลอักการทภีที่สทาคอัญยกงที่ กวลากทาลอังอยถูใล นภาวะเสภีที่ยง นอันที่ คพอ ความเชพที่อแบบ
ครกสเตภียนตามพระคอัมภภีรรใหมลจะตข้องถถูกบรรยายโดยพกธภีกรรมตลางๆหรพอไมล ในสมอัยนอันนื้ ประเดกนทภีที่
เปกนทภีที่ถกเถภียงกอันกกคพอ เรพอที่ งการใหข้เดกกทารกชายเขข้าสรุหนอัต ตล่อมาในประวอัตกศาสตรรครกสตจอักรคทา
สอนผกดดอังกลลาวกกเปลภียที่ นมาเปกนการใหข้บอัพตกศมาเดกกทารก เปกนเวลาหลายรข้อยปภีทภีที่ครกสตจอักรทภีที่กรรุง
โรมรวมถถึงนอักปฏกรถูปชาวโปรเตสแตนตรสลวนใหญลยพนกรานวลา ‘ถข้าทลานทอัรงหลายไมลรอับบอัพตกศมา
ตามรถูปแบบของครกสตจอักร ทลานทอัรงหลายจะรอดไมลไดข้’ ดอังนอัรนเหกนไดข้ชอัดวลา มภีอะไรทภีที่ตกอยถูใล น
ออันตรายมากกวลาแคลการเปลภียที่ นถลายของครกสตจอักรจากศาสนายกว
กจ 15:2
เหตสฉะนลันนั้ เมสืรื่อเกวิดการโตข้แยข้งและไลต่เลฟียงกลันระหวต่างเปาโลและบารนาบลัส
กลับคนเหลต่านลันนั้ มากมายแลข้ว เขาทลันั้งหลายไดข้ตลันั้งเปาโลและบารนาบลัสกลับคนอสืรื่นๆในพวกนลันนั้ ใหข้ขนถึนั้
ไป หารสือกลับอลัครสาวกและผซข้ปกครองในกรสงเยรซซาเลล็มในเรสืรื่องทฟีรื่เถฟียงกลันนลันั้น เหกนไดข้ชดอั วลานภีที่กลอใหข้

เกกดการถกเถภียงมากมายในครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก ดอังนอัรน “เกกดการโตข้แยข้งและไลลเลภียงกอัน
ระหวลางเปาโลและบารนาบอัสกอับคนเหลลานอัรน (พวกถพอศาสนายกว) มากมาย” คทาทภีที่แปลวลา การโตข้
แยข้ง (สตาซกิส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘การจลาจล’ หรพอ ‘การปลรุกปอัที่นใหข้เกกดความไมลสงบ’ ใน
ทางปฏกบอัตกแลข้ว คทาสอนเทกจนภีรซถึที่งถถูกนทาเขข้ามาในครกสตจอักรไดข้กลอใหข้เกกดความโกลาหลวรุนล วายขถึรน
ระหวลางพวกถพอศาสนายกว เปาโล และบารนาบอัส คทาทภีแที่ ปลวลา การไลต่เลฟียง (ซสเซเตซกิส) มภีความ
หมายวลาการโตข้วาทภีกนอั เปาโลและบารนาบอัสทข้าทายคทาสอนผกดนภีรโดยตรงทอันทภี เนพอที่ งจากผถูข้กลอ
ความไมลสงบดข้วยคทาสอนผกดนภีรมาจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม (ถถึงแมข้ไมลมหภี ลอักฐานเลยวลาพวก
เขาถถูกสลงมาแบบเปกนทางการ) ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกจถึงตกลงใจหรพอตอัดสกนใจกอันวลาเรพอที่ งนภีรจะ
ตข้องถถูกจอัดการเพกมที่ เตกม ดข้วยเหตรุนร ภีพวกเขาจถึงตอัดสกนใจทภีที่จะสล งเปาโล บารนาบอัส และบางคนใน
พวกเขาไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม (กาลาเทภีย 2:1 ระบรุวาล คนหนถึงที่ ในพวกนภีรคพอ ทกตอัส เปกนไปไดข้ยกงที่ ทภีที่วาล ลถูก
าอาจอยถูใล นคณะผถูข้แทนนภีรดข้วย)
กจ 15:3
ครวิสตจลักรไดข้จลัดสต่งทต่านเหลต่านลันนั้ ไป และขณะเมสืรื่อทต่านกทาลลังขข้ามแควข้นฟฟีนวิ
เซฟียกลับแควข้นสะมาเรฟีย ทต่านไดข้กลต่าวถถึงเรสืรื่องทฟีรื่คนตต่างชาตวิไดข้กลลับใจใหมต่ ททาใหข้พวกพฟีรื่นอข้ งมฟีความ
ยวินดฟีอยต่างยวิรื่ง วลภีทภีที่วาล ครวิสตจลักรไดข้จลัดสต่งทต่านเหลต่านลันั้นไป (พรอเพป็มโพ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ค
รกสตจอักรไดข้สลงพวกเขาไปตามทางทภีที่ตข้องไป’ พวกถพอศาสนายกวมาแบบไมลเปกนทางการ อยลางไร
กกตาม ครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกไดข้สลงคณะผถูข้แทนแบบเปกนทางการไปยอังครกสตจอักรทภีที่กรรุง
เยรถูซาเลกมเพพที่อหารพอในประเดกนดอังกลลาว
เมพที่อพวกเขาเดกนทางผลานแควข้นฟภีนเก ซภีย (เลบานอน) และจากนอัรนกกแควข้นสะมาเรภีย พวกเขา
กกหยรุดแวะทภีที่ครกสตจอักรหลายแหลงตลอดทางโดยประกาศถถึงการกลอับใจเชพที่อของคนตลางชาตก “ททาใหข้
พวกพภีนที่ ข้องมภีความยกนดภีอยลางยกงที่ ” เหกนไดข้ชดอั วลาบางคนในครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมกลอัววลาขลาว
ประเสรกฐจะถถูกเผยแพรล ไปยอังพวกคนตลางชาตก ครกสตจอักรอพที่นๆตลอดแวลนแควข้นนอัรนกลอับชพที่นชม
ยกนดภีกบอั ขลาวนอัรน
กจ 15:4
ครลันั้นมาถถึงกรสงเยรซซาเลล็ม ครวิสตจลักรและอลัครสาวกและผซข้ปกครองทลันั้งหลาย
ไดข้ตข้อนรลับทต่าน แลข้วทต่านเหลต่านลันั้นจถึงเลต่าใหข้เขาฟลังถถึงเหตสการณค์ทลันั้งปวงทฟีรื่พระเจข้าไดข้ทรงกระททารต่วม
กลับเขา พอไปถถึงทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม คณะผถูข้แทนนภีรกไก ดข้รอับการตข้อนรอับจากครกสตจอักรทภีที่นอันที่ และพวก
เขากกเรกที่มรายงานเกภีที่ยวกอับ “เหตรุการณรทรงอั ปวงทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททารล วมกอับเขา” ใหข้เราสอังเกตวลา

พวกออัครสาวกถถูกระบรุวาล อยถูทล ภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเหมพอนเดกม เหกนไดข้ชดอั วลาพอเฮโรดเสภียชภีวกต การขลม
เหงครกสตจอักรกกเพลาๆลง (กกจการ 12:24)
กจ 15:5-6 แตต่มฟีบางคนในพวกฟารวิสฟีทฟีรื่มฟีความเชสืรื่อไดข้ยนสื ขถึนั้นกลต่าววต่า คนตต่างชาตวินนลันั้
ควรตข้องใหข้เขาเขข้าสส หนลัต และสลังรื่ ใหข้เขาถสือตามพระราชบลัญญลัตวิของโมเสส 6 ฝต่ายอลัครสาวกกลับผซข้
ปกครองทลันั้งหลายจถึงไดข้ประชสมปรถึกษากลันในเรสืรื่องนลันนั้
ครกสตจอักรจถึงเรภียกประชรุมเพพอที่ หารพอเกภีที่ยวกอับขข้อพกพาทนภีร ดอังทภีที่ไดข้กลลาวไวข้ในคทาอธกบายเกภีที่ยว
กอับขข้อ 1 “บางคนในพวกฟารกสภีทภีที่เชพที่อ” คพอพวกถพอศาสนายกวทภีที่อยถูภล ายในครกสตจอักร พวกเขายถึดถพอ
ทรรศนะทภีที่วาล ครกสตจอักรควรเปกนการสานตลอและการขยายออกของชนชาตกอกสราเอลตามพระ
คอัมภภีรรเดกม พวกเขาเชพที่อวลาครกสตจอักรแหลงพระคอัมภภีรรใหมลจะตข้องเปกนสล วนทภีเที่ พกที่มออกมาจากศาสนา
ยกว โดยรอักษาพระราชบอัญญอัตกของโมเสสขณะทภีที่ยงอั เชพที่อในพระครกสตรเหมพอนเดกม
(รถูปแบบทภีที่คลข้ายคลถึงกอันในปอัจจรุบอันกกคพอ คนเหลลานอัรนทภีที่ยถึดถพอหลอักศาสนศาสตรรแบบพอันธ
สอัญญา (covenant theology) ซถึที่งมองครกสตจอักรในปอัจจรุบอันวลาเปกนสลวนทภีที่ขยายออกของพอันธสอัญญา
ตลางๆทภีที่ทรงกระททากอับชนชาตกอกสราเอล พวกเขามองครกสตจอักรวลาไดข้เขข้ามาแทนทภีที่อกสราเอลแลข้วแตล
กกยอังอยถูภล ายใตข้พนอั ธสอัญญาตลางๆทภีที่พระเจข้าทรงกระททากอับชนชาตกอกสราเอลเหมพอนเดกม ทภีโที่ ดดเดลน
เลยกกคพอวลา ครกสตจอักรทภีที่เปกนโปรเตสแตนตรและแบบปฏกรถูปแลข้วสล วนใหญลยถึดถพอวลาการใหข้บพอั ตกศมา
เดกกทารกเปกนวกธภีปฏกบอัตกในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่เทภียบเทลากอับการเขข้าสรุหนอัตตามพระคอัมภภีรรเดกม พวกเขา
เชพที่อวลาเดกกๆถถูกรอับเขข้าในพอันธสอัญญาหนถึงที่ กอับพระเจข้าโดยพลอแมลเมพอที่ พวกเขา ‘รอับบอัพตกศมา’ ตอน
เปกนเดกกทารก จากนอัรน พออายรุมากขถึรนพวกเขากกถถูก ‘ยพนยอัน’ วลาเปกนครกสเตภียนเขข้าใน ‘พอันธสอัญญา
แหลงพระครุณ’ (นอันที่ คพอ ความรอด) ศาสนศาสตรรดงอั กลลาวซถึงที่ แพรล หลายจนถถึงทรุกวอันนภีรมรภี ากเหงข้าอยถูล
ในคทาสอนผกดของพวกฟารกสภีกลรุมล นภีรทภีที่เชพที่อในตอนนอัรน)
กจ 15:7
เมสืรื่อโตข้แยข้งกลันมากแลข้ว เปโตรจถึงยสืนขถึนั้นกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้ง
หลาย ทต่านทลันั้งหลายทราบอยซต่วาต่ คราวกต่อนนลันั้นพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกขข้าพเจข้าเองจากพวกทต่านทลันั้ง
หลาย ใหข้เปล็นผซข้ประกาศพระวจนะแหต่งขต่าวประเสรวิฐใหข้คนตต่างชาตวิฟลังและเชสือรื่ (นภีที่เปกนครอัรงสรุดทข้าย
ทภีที่เปโตรปรากฏตอัวในหนอังสพอกกจการ) อภีกครอัรงทภีที่คทาทภีที่แปลวลา โตข้แยข้ง (ซสเซเตซกิส) มภีความหมายวลา
‘การตอัรงคทาถามหรพอโตข้แยข้งกอัน’ มอันคงเทภียบไดข้กบอั การโตข้วาทะทางการเมพองในปอัจจรุบอัน ถถึงแมข้เกกด

ความขอัดแยข้งในดข้านหลอักการครอัรงใหญล แตลกไก มลมภีการสพที่อถถึงการโตข้เถภียงแบบเอาเปกนเอาตายเหมพอน
อยลางทภีที่คทาวลา โตท้แยท้ง อาจจะสพที่อ
เปโตรเตพอนความจทาพวกเขาวลา กลอนหนข้านภีรไมลนานนอัก (อาจจะประมาณหข้าปภีกลอนหนข้า
นอัรน) “คราวกลอนนอัรนพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกขข้าพเจข้าเองจากพวกทลานทอัรงหลาย ใหข้เปกนผถูข้ประกาศพระ
วจนะแหลงขลาวประเสรกฐใหข้คนตลางชาตกฟอังและเชพที่อ” ความหมายตรงตอัวกกคพอวลา พระเจข้าไดข้ทรง
เลพอก ใน (หรพอ ผล่านทาง) เปโตรทภีจที่ ะนทาขลาวประเสรกฐไปยอังพวกคนตลางชาตก (นอันที่ คพอ โครเนลกออัส
และผถูคข้ นในบข้านของเขา) พวกถพอศาสนายกวกกจทาใจยอมรอับเรพที่องดอังกลลาว โดยอาจมองวลาเปกนขข้อ
ยกเวข้นของกฎ อยลางไรกกตาม ปอัญหาใหญลตรงนภีรกคก พอวลา การเผยแพรล ขลาวประเสรกฐแกลบรรดาคน
ตลางชาตก โดยไมลรวมการประพฤตกตามพระราชบอัญญอัตกเขข้าไปดข้วยกทาลอังจะกลายเปกนกฎมากกวลาทภีที่
จะเปกนขข้อยกเวข้นเสภียแลข้ว
กจ 15:8
พระเจข้าผซข้ทรงทราบจวิตใจมนสษยค์ไดข้ทรงรลับรองคนตต่างชาตวิ และทรง
ประทานพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์แกต่เขาเหมสือนไดข้ทรงประทานแกต่พวกเรา นอกจากนภีร พระเจข้ากก
แสดงใหข้เหกนชอัดเจน (“ทรงรอับรองคนตลางชาตก”) วลาพระพรของพระองครมอภี ยถูบล นการเผยแพรล ขลาว
ประเสรกฐนภีรโดยทรงประทานการสทาแดงทภีที่ชอัดเจนและเปกนกลางของพระวกญญาณแกลพวกเขา
“เหมพอนไดข้ทรงประทานแกลพวกเรา” เชลนเดภียวกอับทภีที่พวกผถูข้เชพที่อชาวยกวในวอันเพกนเทคอสตรนร อันพถูด
ภาษาตลางๆ โดยแสดงหลอักฐานทภีที่ไมลอาจหอักลข้างไดข้ถถึงพระราชกกจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
เหตรุการณรเดภียวกอันนภีรกเก กกดขถึรนทภีที่บข้านของโครเนลกออัสเมพที่อขลาวประเสรกฐเขข้าสถูลโลกของคนตลางชาตก
อยลางเปกนทางการ นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีคที่ วามหมายทภีที่สทาคอัญประการหนนงนึ่ ของการพถูดภาษาแปลกๆถถูกนทา
เสนอ มอันแสดงใหข้เหกนวลาพระพรของพระเจข้าขถึรนอยถูกล บอั การทภีที่ขลาวประเสรกฐออกไปไมลเพภียงถถึงพวก
ยกวเทลานอัรน แตลไปถถึงพวกคนตลางชาตกดข้วย มอันเปกนของประทานทภีที่เปกนหมายสทาคอัญอยลางหนถึที่งซถึงที่ มภีไวข้
สทาหรอับพวกยกวโดยตรง
(ทภีที่นลาสนใจและนอกบรกบทหลอักกกคอพ วลา พระเจข้าทรงทราบวลาอะไรอยถูใล นใจพวกเขา ดถู 2
พงศาวดาร 6:30 ไมลมภีใครอพนที่ อภีกรวมถถึงพญามารดข้วยทภีที่ทราบวลามภีอะไรอยถูใล นใจเรา ตรงนภีรเปโตร
เสรกมความจรกงนภีรเขข้าไปกอับเหตรุผลสนอับสนรุนของเขา การทภีพที่ ระเจข้าทรงยอมรอับมนรุษยร ทอัรงทภีที่เปกนยกว
และเปกนคนตลางชาตก กกขร นถึ อยถูกล บอั วลามภีอะไรอยถูใล นใจเขา และไมลใชลพกธภีกรรมหรพอพกธภีการตลางๆ พระ
ราชบอัญญอัตกใหข้ความสทาคอัญกอับอยลางหลอังมากๆ พระครุณดถูทภีที่ใจและความเชพที่อทภีที่ออกมาจากใจนอัรน
มากกวลา)

กจ 15:9
พระองคค์ไมต่ทรงถสือวต่าเรากลับเขาตต่างกลัน แตต่ทรงชทาระใจเขาใหข้บรวิสสทธวิธิ์โดย
ความเชสืรื่อ เพราะวลา ‘ในพระครกสตร’ ไมลมภี “ความตลางกอัน” เลย (ตรงตอัวคพอ ‘ไมลมภีการแบลงแยกเลย’)
ระหวลางยกวและคนตลางชาตก คนทอัรงสองกลรุมล ถถูกชทาระใจใหข้บรกสรุทธกธ “โดยความเชพที่อ” คทาวลา
ชทาระ...ใหข้บรวิสสทธวิธิ์ (คาธารกิดโซ) มภีความหมายวลา ‘ททาใหข้สะอาด’ ความหมายกกคอพ วลา เมพอที่ คนๆหนถึที่ง
กลอับใจเชพที่อพระครกสตรดข้วยความเชพที่อออันจรกงใจ ความบาปของเขากกถถูกชทาระจนสะอาด ดถู 1 ยอหรน
1:17 ดถู เอเฟซอัส 2:14-18 ดข้วย
กจ 15:10-11 ถข้าอยต่างนลันนั้ ททาไมบลัดนฟีนั้ทต่านทลันั้งหลายจถึงทดลองพระเจข้า โดยวางแอกบนคอ
ของพวกสาวกซถึรื่งบรรพบสรสษของเราหรสือตลัวเราเองกล็ดฟีแบกไมต่ไหว 11 แตต่เราเชสืรื่อวต่า เราเองกล็รอด
โดยพระคสณของพระเยซซครวิสตค์เจข้าเหมสือนอยต่างเขา"
เปโตรตทาหนกแนวคกดทภีจที่ ะเพกที่มการประพฤตกตามพระราชบอัญญอัตกพรข้อมกอับพกธภีกรรมและ
พกธภีการตลางๆเขข้าไปกอับความเชพที่อออันเรภียบงลายในพระครกสตร พระศาสนจอักรโรมอันคาธอลกกรวมถถึงค
รกสตจอักรโปรเตสแตนตรสายหลอักอพนที่ ๆนลาจะตอัรงใจฟอังคทาตทาหนกนร ภีเชลนกอัน) เขาเปรภียบวลามอันเปกน
เหมพอนกอับแอกบนคอ “ซถึงที่ บรรพบรุรรุษของเราหรพอตอัวเราเองกกดภีแบกไมลไหว” เปาโลในหนอังสพอกา
ลาเทภียจะกลลาวขยายความแนวคกดนภีรอยลางครบถข้วนมากกวลา แตลเปโตรกกกลลาวตรงนภีรสร นอั ๆวลาพระราช
บอัญญอัตกเปกนภาระหนอักสทาหรอับพวกยกวเชลนกอัน
กจ 15:12
ฝต่ายคนทลันั้งหลายกล็นวิรื่งฟลังบารนาบลัสกลับเปาโลเลต่าเรสืรื่องการอลัศจรรยค์และการ
มหลัศจรรยค์ตต่างๆ ซถึรื่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยเขาในหมซต่พวกตต่างชาตวิ แตลละฝลายไดข้รบอั โอกาส
ชภีรแจง พวกฟารกสภีทภีที่เชพที่อไดข้พดถู กลอน จากนอัรนเปโตรจถึงไดข้พถูด คราวนภีรบารนาบอัสและเปาโลกกลรุกขถึรน
“เลลาเรพอที่ งการออัศจรรยรและการมหอัศจรรยรตลางๆ ซถึงที่ พระเจข้าไดข้ทรงกระททาโดยเขาในหมถูลพวกตลาง
ชาตก” คนทภีที่มาประชรุมกอันกกนงอัที่ เงภียบตอัรงใจฟอังสกที่งทภีพที่ วกเขากลลาว การเอลยถถึง “การออัศจรรยรและการ
มหอัศจรรยรตลางๆ” ทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททาผลานทางพวกเขากกยอล มมภีไวข้เพพที่อใหข้ความนลาเชพที่อถพอแกลคทา
พยานของพวกเขา เชลนเดภียวกอับทภีที่พระเจข้าทรงรอับรองพระพรของพระองครทภีที่บข้านของโครเนลกออัส
โดยการสทาแดงชอัดเจนของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พระองครกทก รงรอับรองพระพรของพระองครทภีที่ทรง
มภีตลอการรอับใชข้ของเปาโลทภีมที่ ภีแกลพวกคนตลางชาตกเชลนเดภียวกอันโดยการออัศจรรยรตลางๆทภีพที่ ระองครทรง
กระททาผลานตอัวเขา เหตรุผลอภีกประการทภีที่เปาโลกระททาการออัศจรรยรตลางๆไดข้ในการรอับใชข้ของเขาจถึง
ถถูกนทาเสนอ

กจ 15:13-18 ครลันั้นจบแลข้วและนวิรื่งอยซต่ ยากอบจถึงกลต่าววต่า "ทต่านพฟีนรื่ ข้องทลันั้งหลาย จงฟลัง
ขข้าพเจข้า 14 ซฟีโมนไดข้บอกแลข้ววต่า พระเจข้าไดข้ทรงเยฟียรื่ มเยฟียนคนตต่างชาตวิครลันั้งแรก เพสืรื่อจะทรงเลสือก
ชนกลสต่มหนถึรื่งออกจากเขาทลันั้งหลายเพสือรื่ พระนามของพระองคค์ 15 คทาของศาสดาพยากรณค์กล็
สอดคลข้องกลับเรสืรื่องนฟีนั้ ดลังทฟีรื่ไดข้เขฟียนไวข้แลข้ววต่า 16 `ภายหลลังเราจะกลลับมา และจะสรข้างพลลับพลาของ
ดาววิดซถึรื่งพลังลงแลข้วขถึนั้นใหมต่ ทฟีรื่รข้างหลักพลังนลันนั้ เราจะกต่อขถึนนั้ อฟีก และจะตลันั้งขถึนั้นใหมต่ 17 เพสือรื่ คนอสืรื่นๆจะ
ไดข้แสวงหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า คสือบรรดาคนตต่างชาตวิซงถึรื่ เขาเรฟียกดข้วยนามของเรา องคค์พระผซข้เปล็น
เจข้าผซทข้ รงกระททาสวิรื่งทลันั้งปวงเหลต่านฟีนั้ไดข้ตรลัสไวข้ 18 พระเจข้าทรงทราบถถึงกวิจการทลันั้งปวงของพระองคค์
ตลันั้งแตต่แรกสรข้างโลกมาแลข้ว'
สรุดทข้าย ยากอบกกเปกนคนกลลาวตลอครกสตจอักร (เปาโลเรภียกเขาวลาเปกนออัครสาวกในกาลาเทภีย
2:19) นภีคที่ พอยากอบผถูข้ชอบธรรมผถูข้เปกนนข้องชายรล วมมารดาของพระเยซถู (กาลาเทภีย 2:19) หลอังจาก
การเสภียชภีวกตของยากอบพภีที่ชายยอหรน เหกนไดข้ชดอั วลาเขาไดข้ยข้ายมาดทารงตทาแหนลงผถูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่
กรรุงเยรถูซาเลกม ในขข้อ 4 ตทาแหนลงผถูข้นทาดอังกลลาวถถูกเรภียกวลา “ออัครสาวกและผถูข้ปกครองทอัรงหลาย” ถถึง
แมข้วาล ยากอบอาจไมลไดข้เปกนสล วนหนถึที่งของออัครสาวกเดกมสกบสองคน แตลเหกนไดข้ชดอั วลาเขาไดข้กลาย
เปกนหนถึที่งในกลรุมล ผถูข้ปกครองหรพอศกษยาภกบาลรล วมของครกสตจอักร ดอังนอัรน เขาจถึงไดข้รอับการนอับหนข้าถพอ
ตาโดยคนทอัรงปวงและโดยพวกถพอศาสนายกวดข้วย เขาอาจพยายามเปลภียที่ นคทาทภีที่เขาจะกลลาวตทาหนก
พวกฟารกสภีใหข้นลมรุ นวลยกงที่ ขถึรนโดยการเรภียกเปโตรวลา สกิเมโอน ซถึที่งเปกนวกธภีออกเสภียงชพที่อของเขาใน
ภาษาฮภีบรถูแทนทภีที่จะเรภียกเขาวลาซภีโมนซถึที่งเปกนวกธภีเรภียกแบบกรภีก
ยากอบเรกที่มโดยชภีรใหข้เหกนวลาพระพรของพระเจข้าปรากฏชอัดจรกงๆเมพที่อเปโตรนทาขลาวประเสรกฐ
ไปยอังคนตลางชาตก ใหข้เราสอังเกตวลาในการททาเชลนนอัรน พระเจข้าไดข้ทรง “เลพอกชนกลรุมล หนถึที่งออกจาก
เขาทอัรงหลายเพพที่อพระนามของพระองคร” จากนอัรนเขากกยกขข้อความจากอาโมส 9:11-12 ในขข้อนอัรน
ศาสดาพยากรณรอาโมสกลลาวลลวงหนข้าวลา สอักวอันหนถึงที่ พระเจข้าจะทรงสรข้าง “พลอับพลาของดาวกด”
ขถึรนใหมล นภีที่นลาจะหมายถถึงการรพรอฟพร นราชวงศรกษอัตรกยรเชพรอสายของดาวกดขถึรนใหมลซงถึที่ แนลนอนวลา
สรุดทข้ายแลข้วกกคพอ พระเมสสกยาหร จากนอัรน เขากกชร ภีใหข้เหกนจากอาโมส 9:11-12 วลา “เพพที่อคนอพนที่ ๆจะไดข้
แสวงหาองครพระผถูข้เปกนเจข้า คพอบรรดาคนตลางชาตกซถึที่งเขาเรภียกดข้วยนามของเรา” ในการททาเชลนนอัรน
ยากอบกกชร ภีใหข้เหกนชอัดเจนวลามอันมภีพยากรณรไวข้แลข้วในพระคอัมภภีรรเดกมวลาพระเจข้าจะทรงกทาหนดใหข้คน
ตลางชาตกแสวงหาพระองคร

ความคกดสรรุปในขข้อ 18 กกคพอวลา ตอัรงแตลหลายยรุคสมอัยกลอนหนข้านภีรพระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้พระ
ประสงครตลางๆของพระองครปรากฏแลข้ว ประเดกนกกคพอวลา พระเจข้าไดข้ตรอัสลลวงหนข้าไวข้เมพที่อหลายรข้อย
ปภีกลอนวลาพระองครจะทรงตข้อนรอับคนตลางชาตกดอังทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ในอาโมส 9:11-12 ขข้อนภีรแปลตรงตอัว
ไดข้วาล ‘พระเจข้าทรงทราบถถึงกกจการทอัรงปวงของพระองครตรอังแตลแรกสรข้างโลกมาแลข้ว' พระองครไดข้
ทรงททาใหข้เราทราบแผนการและพระประสงครของพระองครแลข้วผลานทางคทาพยากรณรแหลงพระ
วจนะของพระองคร พวกถพอศาสนายกวซถึที่งขอัดขพนการทภีขที่ ลาวประเสรกฐไปถถึงพวกคนตลางชาตกนลาจะ
เขข้าใจเรพที่องนภีรแลข้ว แตลกไก มลเขข้าใจ
กจ 15:19-20 เหตสฉะนลันนั้ ขข้าพเจข้าตลัดสวินใจวต่า อยต่าใหข้เราวางเครสืรื่องขลัดขวางกฟีดกลันคนตต่าง
ชาตวิซถึรื่งกลลับมาหาพระเจข้า 20 แตต่เราจงเขฟียนหนลังสสือฝากไปถถึงเขาวต่า ใหข้งดเวข้นเสฟียจากสวิรื่งทฟีรื่มลทวิน
เนสือรื่ งดข้วยรซ ปเคารพ จากการลต่วงประเวณฟี จากการรลับประทานเนสือนั้ สลัตวค์ทฟีรื่รลัดคอตาย และจากการ
รลับประทานเลสือด
คสาตอัดสกินของยากอบ (นอันที่ คพอ ขข้อตอัดสกน หรพอความเหกน) กกคพอ “อยลาใหข้เราวางเครพที่องขอัด
ขวางกภีดกอันคนตลางชาตกซถึที่งกลอับมาหาพระเจข้า” เขาจถึงเสนอแนะใหข้พวกเขาเขภียนจดหมายฉบอับหนถึที่ง
ไปหาพวกพภีที่นอข้ งทภีที่เปกนคนตลางชาตกโดยบอกถถึงสภีที่สที่กงทภีที่พวกเขาควรหลภีกเลภีที่ยง (1) การเปกนมลทกน
เพราะรถูปเคารพดอังทภีจที่ ะขยายความในขข้อ 29 ไมลเพภียงเกภีที่ยวขข้องกอับการไหวข้รถูปเคารพเทลานอัรนแตลรวม
ถถึงการเกภีที่ยวขข้องกอับสกที่งใดกกตามทภีที่ถวายแกลรปถู เคารพดข้วย (2) การลล่วงประเวณภี แปลมาจากคทาวลา
พอรเนะเอภีย ในความหมายทภีที่กวข้างกวลาของคทาๆนภีร ซถึงที่ ดถูเหมพอนจะถถูกสพที่อตรงนภีร มอันกกหมายถถึงการผกด
ศภีลธรรมทางเพศในทรุกรถูปแบบ
(3) “เนพรอสอัตวรทรภีที่ อัดคอตาย” อาจหมายถถึงคทาสอังที่ ในเลวภีนกตก 17:10-16 และ 22:8 ทภีที่หข้ามมกใหข้
รอับประทานสอัตวรตลางๆทภีที่ไมลไดข้ถถูกฆลาตาย นลาแปลกทภีที่วาล นอกจากการเอลยถถึงเรพที่องนภีรซร าท อภีกทภีในขข้อ 29
แลข้ว ไมลมกภี ารเอลยถถึงคทาสอังที่ นภีรอกภี เลยในพระคอัมภภีรใร หมล การบอันทถึกเรพอที่ งนภีรไดข้รอับการดลใจจากพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธ ถถึงแมข้วาล สาระสทาคอัญของคทาสอังที่ นภีรอาจไมลไดข้รบอั การดลใจจากพระองคร (4) การเอลย
ถถึงเรพที่อง เลสือด ถถูกเชพที่อกอันหลากหลายรถูปแบบ (a) บข้างกกวาล มอันหมายถถึงคทาสอังที่ ในพระคอัมภภีรรเดกมทภีที่
หข้ามมกใหข้รบอั ประทานเลพอดเปกนอาหาร (ดถู ปฐมกาล 9:4 และเลวภีนกตก 22:8) หรพอ (b) บข้างกกเชพที่อวลามอัน
หมายถถึงการททาใหข้โลหกตตกซถึที่งคทาวลา ไฮมา กกสพที่อความหมายนภีรไดข้เชลนกอัน ในขข้อนภีรความหมายนลาจะ
เปกนแบบออันหลอัง ไมลมภีการเอลยถถึงในพระคอัมภภีรใร หมลอภีกเลยเกภีที่ยวกอับการรอับประทานเลพอด ถถึงแมข้วาล
มภีคทาสอังที่ มกใหข้ททาการรรุนแรงหรพอททาการฆาตกรรมอยลางชอัดเจนกกตาม กลลาวโดยสรรุปกกคอพ คทาสอังที่ ทภีถที่ ถูก

เสนอแนะตรงนภีรกคก พอ การหข้ามการนอับถพอรถูปเคารพ การททาผกดศภีลธรรม การททาใหข้โลหกตตก และ
อาจเปกนเรพที่องหนถึงที่ ในขข้อหข้ามดข้านการรอับประทานอาหารของพวกยกว
กจ 15:21
เพราะวต่าตลันั้งแตต่โบราณมาในทสกเมสืองมฟีคนประกาศเรสืรื่องของโมเสส เพราะ
คนไดข้อต่านพระราชบลัญญลัตขวิ องทต่านในธรรมศาลาทสกวลันสะบาโต" ความเหกนสรรุปของยากอบกกคพอ
วลา ในทรุกเมพองมภีพวกรอับบภีทภีที่สอนบอัญญอัตกของโมเสสจรกงๆ ดอังนอัรน ยกเวข้นเรพอที่ งตลางๆทภีที่ไดข้กลลาวไป
แลข้ว ครกสตจอักรกกไมลจทาเปกนตข้องกอังวลในเรพที่องบอัญญอัตกทรอังหลายเลย
กจ 15:22
ขณะนลันนั้ อลัครสาวกและผซข้ปกครองทลันั้งหลายกลับทสกคนในครวิสตจลักร เหล็น
ชอบทฟีรื่จะเลสือกบางคนในพวกเขาใหข้ไปยลังเมสืองอลันทวิโอก ดข้วยกลันกลับเปาโลและบารนาบลัส คสือ ยซดาส
ผซข้ทฟีรื่มฟีชสืรื่ออฟีกวต่า บารซลับบาส และสวิลาส ทลันั้งสองคนนฟีนั้เปล็นคนสทาคลัญในพวกพฟีรื่นอข้ ง
ใหข้เราสอังเกตวลามตกในเรพที่องนภีรไมลเพภียงททาใหข้พวกออัครสาวกและพวกผถูข้ปกครองพอใจเทลานอัรน
แตลรวมถถึง “ทรุกคนในครกสตจอักร” ดข้วย เราอาจสอันนกษฐานไดข้ว าล พวกถพอศาสนายกวอยลางนข้อยกกไมล
พถูดอะไร ดอังทภีที่เหตรุการณรตลางๆของครกสตจอักรจะเปกดเผยใหข้เหกน พวกถพอศาสนายกวเหลลานภีรถถึงแมข้จะ
สงบปากสงบคทาอยถูใล นตอนนภีรแตลกไก มลปอักใจเชพที่อ อาจมภีการลงคะแนนเสภียงของครกสตจอักรโดยทภีที่พวก
ถพอศาสนายกวงดเวข้นไมลออกเสภียงหรพออาจมภีมตกเอกฉอันทรอยลางเปกดเผยซถึที่งไมลมภีการโตข้แยข้งจากพวกถพอ
ศาสนายกว
วลภีทภีที่พดถู ถถึง ‘ออัครสาวกและผถูข้ปกครองทอัรงหลาย’ เปกนคทาทภีที่ใชข้เรภียกพวกผถูข้นทาในครกสตจอักรทภีที่
กรรุงเยรถูซาเลกม พวกผสท้ปกครอง (เพรสบสเตะรอส) เปกนคทาฮภีบรถูทภีที่เทลากอับคทากรภีก ผสท้ดสแล (เอะพกิสคอ
พอส) เมพที่อจรุดสนใจของการรอับใชข้เปลภีที่ยนไปยอังพวกคนตลางชาตก คทาทภีใที่ ชข้เรภียกกกคลอยๆเปลภีที่ยนจากผถูข้
ปกครองเปกนผถูข้ดถูแล ทอัรงสองคทานภีรหมายถถึงตทาแหนลงเดภียวกอัน ซถึที่งปอัจจรุบอันเรภียกกอันแพรล หลายวลา ‘ศกษ
ยาภกบาล’ การทภีที่มภีผถูข้ปกครองหลายคนกกสพที่อถถึงขข้อเทกจจรกงทภีที่วาล ครกสตจอักรหลายแหลงทภีที่มขภี นาดใหญล
กวลามภีมากกวลาแคลศกษยาภกบาลอาวรุโสคนเดภียว เหกนไดข้ชดอั วลาคนหนถึงที่ เปกนผถูข้นทา (ในทภีที่นร คภี พอ ยากอบ)
สล วนคนอพที่นๆทภีที่เหลพอเปกนผถูข้ชลวยของเขา
ครกสตจอักรรวมถถึงบรรดาผถูข้นทาของมอันจถึงเลพอกสลงคนไปสภีคที่ นเพพที่อไปสพที่อสารถถึงคทาตอัดสกน
ของพวกเขาในเรพอที่ งดอังกลลาวแกลครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก นอันที่ คพอ “เปาโลและบารนาบอัส” พรข้อม
กอับ “ยถูดาส ผถูข้ทมภีที่ ภีชพที่ออภีกวลา บารซอับบาส และสกลาส ทอัรงสองคนนภีรเปกนคนสทาคอัญในพวกพภีที่นอข้ ง” เรา

ทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกอับยถูดาสผถูข้นร ภี สกลาส (ซถึที่งเปกนรถูปยลอของชพที่อ สกลวานอัส) อาจเปกนสกลวานอัสทภีที่เป
โตรเอลยถถึงใน 1 เปโตร 5:12
กจ 15:23
เขาไดข้เขฟียนจดหมายมอบใหข้ทต่านถสือไปวต่า "อลัครสาวกและผซปข้ กครองและ
พวกพฟีรื่นอข้ งของทต่าน คทานลับมายลังทต่าน ผซเข้ ปล็นพวกพฟีรื่นอข้ งซถึรื่งเปล็นคนตต่างชาตวิ ซถึงรื่ อยซต่ในเมสืองอลันทวิโอก
แควข้นซฟีเรฟีย และแควข้นซวิลฟีเซฟียทราบ บรรดาผถูข้นทาของครกสตจอักรจถึงแตลงจดหมายฉบอับหนถึงที่ ขถึรนมา
(อาจเขภียนโดยยากอบ ผถูข้เปกนศกษยาภกบาล) ใหข้เราสอังเกตวลามอันไมลเพภียงรวมถถึงพวกผถูข้นทาของครกสต
จอักรเทลานอัรนแตลรวมถถึงพวกพภีนนึ่ ท้องในครกสตจอักรดข้วย มอันถถูกเขภียนถถึงพวกพภีนนึ่ ท้องซถึที่งเปกนคนตลางชาตก
ในเมพองออันทกโอก แควข้นซภีเรภีย และแควข้นซกลภีเซภีย ซภีเรภียเปกนแควข้นทภีเที่ มพองออันทกโอกตอัร งอยถูล และซกลภีเซภีย
เปกนแควข้นทภีที่อยถูตล กดกอันทางทกศตะวอันตก อยลางไรกกตาม เราอาจสอันนกษฐานไดข้วาล จดหมายฉบอับนภีรมลงรุ ทภีที่
จะใหข้ผถูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกทรุกคนไดข้อลานไมลวาล พวกเขาจะอยถูทล ภีที่ไหนกกตาม
กจ 15:24
ดข้วยพวกขข้าพเจข้าไดข้ยนวิ วต่า มฟีบางคนในพวกขข้าพเจข้าไดข้พซดใหข้ทต่านทลันั้งหลาย
เกวิดความไมต่สบายใจ และททาใหข้ใจของทต่านปลันรื่ ปต่วนไป ดข้วยสอนวต่า `ทต่านตข้องเขข้าสส หนลัตและ
ประพฤตวิตามพระราชบลัญญลัตวิ' แมข้วต่าเขามวิไดข้รบลั คทาสลัรื่งจากพวกขข้าพเจข้า
มภีการกลลาวแสดงการรอับทราบวลาครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมตระหนอักวลาบางคนในหมถูลพวก
เขาไดข้ไป (โดยทภีที่ครกสตจอักรไมลไดข้เหกนชอบ) ยอังเมพองออันทกโอกและไดข้ททาใหข้ครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ไมล
สบายใจ คทาทภีที่แปลวลา ททาใหข้...ปลันรื่ ปต่วนไป (อานาสเคะอสอาดโซ) มภีความหมายวลา ปลข้นสะดมหรพอ
สรข้างความเสภียหาย มอันเปกนคทาทภีที่แรงและสพที่อใหข้เหกนวลาครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเขข้าใจแลข้ววลาบาง
คนในหมถูลพวกเขา (พวกถพอศาสนายกว) ไดข้สรข้างความปอัที่นปลวนมากขนาดไหนในครกสตจอักรลถูกทภีที่
เมพองออันทกโอก พวกถพอศาสนายกวทภีที่มายอังเมพองออันทกโอกไดข้สรข้างความวรุ นล วายทอัรงทางความคกดและ
ทางจกตวกญญาณโดยการทภีที่พวกเขาเสนอคทาสอนเทภียมเทกจ
กจ 15:25-27 พวกขข้าพเจข้าจถึงพรข้อมใจกลันเหล็นชอบทฟีรื่จะเลสือกคน และใชข้เขามายลังทต่านทลันั้ง
หลายพรข้อมกลับบารนาบลัสและเปาโล ผซข้เปล็นทฟีรื่รลักของเรา 26 และเปล็นผซข้อ สทวิศชฟีววิตของตน เพสืรื่อ
พระนามของพระเยซซครวิสตค์องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของเรา 27 เหตสฉะนลันั้น ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายจถึงใชข้ยซดา
สกลับสวิลาสมาเปล็นผซข้ซถึรื่งจะเลต่าขข้อความนฟีนั้แกต่ทต่านทลันั้งหลายดข้วยปากของเขาเอง
ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมจถึงสล งคณะผถูข้แทนไปเพพที่อททาใหข้ความวรุนล วายสงบลง ใหข้เราสอังเกต
วลาบารนาบอัสและเปาโลถถูกระบรุวาล เปกนทภีรนึ่ อัก กลอนหนข้านภีรเขาทอัรงสองไดข้เดกนทางมายอังกรรุงเยรถูซาเลกม

เพพที่อเผชกญหนข้าในปอัญหาดอังกลลาว บอัดนภีรเขาทอัรงสองกทาลอังถถูกสล งกลอับมาพรข้อมกอับคทาตอบ นอกจากนภีร
ใหข้เราสอังเกตวลาครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมยอมรอับวลาเขาทอัรงสองเปกนผถูข้ทภีที่ “อรุทกศชภีวตก ของตน เพพที่อ
พระนามของพระเยซถูครกสตรองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา” คทาทภีที่แปลวลา อสทวิศ (พาราดกิโดมกิ) ปกตกแลข้ว
มอักแปลเปกน ‘สลงมอบ’ คทาทภีที่แปลวลา ชฟีววิต ตรงนภีร (ซสเค) ปกตกแลข้วกกแปลเปกน ‘ดวงวกญญาณ’ ถถึงแมข้วาล
แปลเปกน ‘ชภีวกต’ บลอยเชลนกอัน
ความหมายทภีที่สทาคอัญกวลากกคพอวลา พวกเขาไดข้มอบชภีวตก ทอัรงหมดของตนไวข้แลข้วเพพอที่ พระนาม
ของพระเยซถูครกสตร การยอมจทานนและการอรุทกศตอัวของพวกเขานอัรนมากเสภียจนพวกเขาเตกมใจทภีที่จะ
เผชกญหนข้ากอับ (และจรกงๆกกไดข้เผชกญมาแลข้ว) การตลอตข้านขอัดขวางทภีเที่ กพอบนทาไปสถูลความตายอยถูล
รอมรล อ (เราจทาไดข้เกภีที่ยวกอับเปาโลทภีที่เมพองลกสตราและการขอัดขวางเขาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมและเมพอง
ดามอัสกอัสเชลนกอัน) การทภีพที่ วกเขามอบอรุทกศชภีวกตของตนนอัรนกกไมลไดข้เกกดจากความบข้าระหทที่าของตน
แตลเพราะการอรุทกศตอัวเชลนนอัรนเองพวกเขาจถึงเตกมใจทภีจที่ ะประกาศพระนามของพระเยซถูครกสตรแมข้ใน
สถานการณรทอภีที่ อันตรายทภีที่สรุดกกตาม มภีการออกความเหกนเพกมที่ เตกมวลายถูดาสและสกลาสกกจะยพนยอันสกที่งทภีที่
ถถูกเขภียนมาแลข้วนภีรดข้วยปากพวกเขาเอง
กจ 15:28-29 เพราะวต่า พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์และขข้าพเจข้าทลันั้งหลายกล็เหล็นชอบทฟีรื่จะไมต่วาง
ภาระบนทต่านทลันั้งหลาย เวข้นไวข้แตต่สงวิรื่ เหลต่านลันั้นทฟีรื่จทาเปล็น 29 คสือวต่าใหข้ทต่านทลันั้งหลายงดการรลับ
ประทานสวิรื่งของซถึรื่งเขาไดข้บซชาแกต่รซปเคารพ และการรลับประทานเลสือด และการรลับประทานเนสืนั้อ
สลัตวค์ซงถึรื่ ถซกรลัดคอตาย และการลต่วงประเวณฟี ถข้าทต่านทลันั้งหลายงดการเหลต่านฟีนั้กล็จะเปล็นการดฟี ขอใหข้อยซต่
เปล็นสส ขเถวิด"
หอัวใจของจดหมายฝากฉบอับนภีรกคก พอวลา พวกเขาเชพที่อวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธจะไมลทรงใหข้
พวกเขาวางภาระหนอักเกกนกวลาทภีที่ไดข้ระบรุไวข้แลข้ว เปโตรกลลาวใน 15:10 วลาพระราชบอัญญอัตกเปกนแอก
บนคอทภีที่ “บรรพบรุรรุษของเราหรพอตอัวเราเองกกดภีแบกไมลไหว” คทาสอังที่ สภีที่ประการทภีที่วาล ไมลใชลคทาบอัญชา
หนถึที่งหรพอบอัญญอัตกจากครกสตจอักรทภีกที่ รรุงเยรถูซาเลกม แตลเปกนคทาตอัดสกนหรพอคทาแนะนทาทภีที่ถถูกพกจารณาแลข้ว
ของพวกเขามากกวลา ดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 20 พวกเขาจถึงขอใหข้พวกพภีนที่ ข้องทภีเที่ ปกนคนตลางชาตก งดจาก
สกที่งตลอไปนภีร คทาทภีที่แปลวลา งด (อาเพะคอไม) ไมลใชลคทาสอังที่ แตลเปกนคทาแนะนทาใหข้ละเวข้นเสภียจากสกที่งตลอ
ไปนภีร มอันไมลไดข้ถถูกนทาเสนอในรถูปคทาสอังที่ ดอังนอัรน จถึงไมลใชลคทาบอัญชา

มภีหลายเรพอที่ งทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ ไมลมคภี รกสตจอักรใดในพระคอัมภภีรรใหมลทภีที่มภีสกทธกอทานาจ
เหนพอครกสตจอักรอภีกแหลง นอกจากนภีร ในการถอยหลางจากความคกดเรพอที่ งการรอักษาพระราชบอัญญอัตก
อารมณรทใภีที่ ชข้ภายใตข้พระครุณจถึงเปกนคทาแนะนทาตามแบบของพระเจข้ามากกวลา ตรงนภีรมนอั กกเปกนสตก
ปอัญญาตามแบบของพระเจข้าจรกงๆ
เราเหกนถถึงการททาใหข้กระจลางของขข้อ 20 ทภีที่บอกใหข้เวข้นเสภียจาก (1) “การรอับประทานสกที่งของ
ซถึที่งเขาไดข้บถูชาแกลรถูปเคารพ” เปาโลจะพถูดถถึงเรพอที่ งนภีรทภีหลอังใน 1 โครกนธร 8 ในบทนอัรนเขาพถูดถถึงมอัน
ไมลใชลในฐานะเปกนคทาสอังที่ เดกดขาด แตลเปกนเรพอที่ งของคทาพยานมากกวลา หากมภีการประกาศใหข้รวถูข้ าล เนพรอ
นอัรนมาจากไหน (บลอยครอัรงเนพรอสอัตวรจะเปกนของเหลพอจากการถวายบถูชาแกลรถูปเคารพและถถูกนทาไป
ขายในตลาดโดยขายแบบลดราคา เรพที่องนอัรนไดข้กลายเปกนประเดกนถกเถภียงกอันและเปกนเรพอที่ งของคทา
พยานดข้วยในหมถูลครกสเตภียนตลางชาตกในศตวรรษแรก พวกเขาควรรอับประทานหรพอไมลควรรอับ
ประทานเนพรอสอัตวรดงอั กลลาวดภี) (2) ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในความเหกนเกภีที่ยวกอับขข้อ 20 เลสือด ทภีที่วาล นภีรอาจหมายถถึง
การททาใหข้โลหกตตกมากกวลาการรอับประทานเนพรอสอัตวรทภีที่มภีเลพอดหลงเหลพออยถูล (ซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่บญ
อั ญอัตก
ของยกวหข้ามไวข้) (3) “เนพรอสอัตวรซถึที่งถถูกรอัดคอตาย” เหกนไดข้ชอัดวลาหมายถถึงเลวภีนกตก 17:10-16 และ 22:8
อยลางไรกกตาม ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้กลอนหนข้านภีร คทาเตพอนสตกนร ไภี มลเคยถถูกพถูดถถึงอภีกเลยในพระคอัมภภีรรใหมล
(4) แนลนอนทภีที่เรพที่อง การลล่วงประเวณภี ถถูกพถูดถถึงหลายตลอหลายครอัรงในพระคอัมภภีรรใหมล มอัน
หมายถถึงการททาผกดศภีลธรรมในทางเพศในรถูปแบบใดๆกกตาม ขณะทภีที่ครกสตจอักรกทาลอังวกวอัฒนาการ
จากกลรุมล คนทภีที่สลวนใหญลเปกนยกวจนกลายเปกนกลรุมล คนทภีที่สลวนใหญลเปกนคนตลางชาตก เรพอที่ งเดภียวเทลานอัรน
ทภีที่ถถูกพถูดถถึงอยลางจรกงจอังในจดหมายฝากหลายฉบอับตลอมาของพระคอัมภภีรรใหมลกคก พอ เรพอที่ งการททาผกด
ศภีลธรรม เรพที่องอพที่นๆทภีที่เหลพอ ซถึที่งมภีลอักษณะเฉพาะเปกนแบบยกวมากกวลา ดถูเหมพอนจะคลอยๆหมดความ
สทาคอัญลงไป
ความเหกนสรุดทข้ายสอนอะไรเราหลายอยลาง “ถข้าทลานทอัรงหลายงดการเหลลานภีรกจก ะเปกนการดภี
ขอใหข้อยถูเล ปกนสรุขเถกด” ดอังทภีที่ไดข้สาธยายไวข้ในหนอังสพอพระราชบอัญญอัตกหลายตลอหลายครอัรง (4:40,
5:29, 5:33, 6:18, 6:24) การปฏกบอัตกตามมาตรฐานตามแบบของพระเจข้าในเรพที่องความบรกสรุทธกธ
ความชอบธรรมและการแยกออกจากโลก จรกงๆแลข้วกกเพพที่อประโยชนรของเราเอง คทาแนะนทาของค
รกสตจอักรแมลทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมทภีที่มไภี ปถถึงพวกพภีที่นข้องทภีที่เมพองออันทกโอกกกเปกนไปเพพที่อประโยชนรของพวก
เขาเอง โดยเฉพาะในการเปลภียที่ นถลายขณะนอัรนจากครกสตจอักรแบบยกวเปกนแบบคนตลางชาตก

กจ 15:30-31 เมสืรื่อลาจากกลันแลข้ว ทต่านเหลต่านลันนั้ กล็ไปยลังเมสืองอลันทวิโอก และเมสืรื่อไดข้เรฟียกคน
ทลันั้งปวงประชสมกลันแลข้ว จถึงมอบจดหมายฉบลับนลันนั้ ใหข้ 31 ครลันั้นอต่านแลข้วตต่างกล็มฟีความชสืรื่นชมยวินดฟีใน
คทาหนสนใจนลันนั้
จดหมายฝากฉบอับนภีรจถึงถถูกนทาสล งถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอกตามกทาหนด ครกสตจอักรไดข้มา
รวมตอัวกอัน จดหมายฝากจากกรรุงเยรถูซาเลกมฉบอับนภีรจถึงถถูกอลานใหข้ฟงอั และ “ตลางกกมภีความชพที่นชมยกนดภี
ในคทาหนรุนใจนอัรน” คทาทภีที่แปลวลา คทาหนสนใจ (พาราคเลซกิส) มภีความหมายวลา ‘การใหข้กาท ลอังใจ’ อยลาง
นข้อยสทาหรอับพวกเขาวกกฤตกกสก ร นก สรุดลงแลข้ว ขข้อพกพาทไดข้ถถูกคลภีคที่ ลายแลข้ว พวกเขาไมลตข้องกอังวลอภีก
แลข้ววลาจะตข้องพยายามรอักษาพระราชบอัญญอัตก พวกเขาอยถูใล ตข้รลมพระครุณแลข้ว พวกเขาจถึงชพที่นชมยกนดภี
กจ 15:32-34 ฝต่ายยซดาสกลับสวิลาสเปล็นผซพข้ ยากรณค์ดข้วย จถึงไดข้กลต่าวหนสนใจพวกพฟีนรื่ ข้อง
หลายประการใหข้มฟีกทาลลังขถึนั้น 33 ครลันั้นพลักอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหนต่อยหนถึรื่งแลข้ว กล็ลาจากพวกพฟีรื่นข้องไปถถึงอลัคร
สาวกโดยสลันตวิภาพ 34 ฝต่ายสวิลาสเหล็นชอบทฟีรื่จะอยซต่ตต่อไปทฟีรื่นนลัรื่
มภีระบรุไวข้วาล ทอัรงยถูดาสและสกลาสเปกนผถูพข้ ยากรณร แนลนอนทภีวที่ าล นภีเที่ ปกนหนถึที่งในของประทาน
ชอัวที่ คราวของพระวกญญาณบรกสรุทธกธทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรในยามทภีที่ยงอั ไมลมพภี ระคอัมภภีรรใหมล
ในทางปฏกบตอั กกคก อพ พวกเขาเปกนนอักเทศนรทภีที่ไดข้รอับการเปกดเผยพกเศษจากพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ตทาแหนลงนภีรคลอยๆสถูญหายไปเหมพอนกอับตทาแหนลงออัครสาวกเมพที่อสารบบพระคอัมภภีรรใหมลเสรกจ
สมบถูรณร ดถูความเหกนเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีรใน 1 โครกนธร 13:8-10 พวกเขาจถึง “กลลาวหนรุนใจพวกพภีนที่ ข้อง
หลายประการใหข้มภีกาท ลอังขถึรน”
คทาทภีที่แปลวลา ใหข้มฟีกทาลลัง (เอะพกิสเตรกิดโซ) มภีความหมายวลา 'เสรกมกทาลอัง' หรพอ 'ททาใหข้มอันที่ คง
ขถึรน' นอันที่ คพอ ททาใหข้ความเชพที่อของพวกเขามภีกาท ลอังขถึรน หลอังจากเวลาผลานไปแบบไมลระบรุไวข้ พวกเขากก
ลาจากครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก (วลภีทภีที่แปลวลา ลาจาก (อาพอลสโอ) มภีความหมายวลา 'ถถูกสลงเพพที่อ
จากไป' แนลนอนทภีวที่ าล มภีการอทาลาจากแบบเปกนทางการ อยลางไรกกตาม สกลาสกกตอัดสกนใจทภีจที่ ะอยถูตล ลอ
ไปทภีที่เมพองออันทกโอก
กจ 15:35
แตต่เปาโลกลับบารนาบลัสยลังอยซต่ตต่อไปในเมสืองอลันทวิโอก สลัรื่งสอนประกาศพระ
วจนะขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าดข้วยกลันกลับคนอสืรื่นอฟีกหลายคน “เปาโลกอับบารนาบอัส” กกอยถูตล ลอไปใน
เมพองออันทกโอกเชลนกอัน โดย “สอังที่ สอนประกาศ” ไปดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (เอะวอังเกะลกิดโซ)
เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ 'evangelize' สกที่งทภีที่ปรากฏชอัดเจนกกคพอวลาเปาโลกอับบารนาบอัสมรุลงเนข้น

การประกาศทภีที่เมพองออันทกโอกในการประกาศขลาวประเสรกฐ (นอันที่ คพอ ในการประกาศความรอด)
พวกเขาประกาศขลาวประเสรกฐและพวกเขาสอนพระวจนะของพระเจข้า นอันที่ เปกนรถูปแบบสทาหรอับค
รกสตจอักรทอัรงหลายจนถถึงทรุกวอันนภีร มภีระบรุไวข้ดวข้ ยวลา “คนอพนที่ อภีกหลายคน” ทภีที่นอันที่ กกททาเหมพอนกอัน
เปกนไปไดข้ยกงที่ ทภีที่วาล ณ ชลวงเวลานภีร เหตรุการณรออันนลาเศรข้าใจทภีที่เปาโลบรรยายไวข้ในกาลาเทภีย
2:11-21 ไดข้เกกดขถึรน ในขข้อพระคอัมภภีรรตอนนอัรนเขาเลลาวลาเปโตรไดข้มาทภีที่เมพองออันทกโอกเพพที่อมาดถูกกจการ
ตอนแรกทภีที่เขามาถถึง เปโตรกกปะปนกอับพวกครกสเตภียนทภีที่เปกนคนตลางชาตกอยลางสบายใจ อยลางไร
กกตาม เมพที่อคนอพนที่ ๆจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไดข้มาถถึง เปโตรกกหยรุดการมภีสามอัคคภีธรรมกอับ
พวกคนตลางชาตกทอันทภี และรล วมสมาคมกอับเฉพาะพวกผถูข้เชพที่อชาวยกวเทลานอัรน (อกทธกพลของพวกถพอ
ศาสนายกวยอังททางานอยถูเล หมพอนเดกม) แมข้แตลบารนาบอัสกกถถูกระบรุวาล หลงททาผกดในเรพอที่ งนภีรเชลนกอัน
เปาโลจถึงเผชกญหนข้ากอับเปโตรและตทาหนกเขาดอังทภีมที่ ภีบอันทถึกไวข้ในกาลาเทภีย 2:14 ดข้วยเหตรุนร ภี ทอัรงเปโตร
และบารนาบอัสจถึงกลอับมามภีทลาทภีทภีที่เหมาะสมเพราะคทาเตพอนสตกของเปาโล
กจ 15:36
ครลันั้นลต่วงไปไดข้หลายวลัน เปาโลจถึงพซดกลับบารนาบลัสวต่า "ใหข้เรากลลับไปเยฟีรื่ยม
พวกพฟีรื่นอข้ งในทสกเมสือง ทฟีรื่เราไดข้ประกาศพระวจนะขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าไวข้ ดซวต่าเขาเปล็นอยต่างไร
กลันบข้าง" หลอังจากนอัรน เปาโลกกเอลยถถึงความปรารถนาของเขาใหข้บารนาบอัสฟอังวลาเขาอยากกลอับไป
เยภีที่ยมเมพองตลางๆทภีที่พวกเขาไดข้ “ประกาศพระวจนะขององครพระผถูข้เปกนเจข้าไวข้” ตรงนภีรมภีการใชข้คทาวลา
ประกาศ (คาทาเกป็ลโล) ซถึที่งแตกตลางจาก เอะวอังเกะลกิดโซ ความหมายของคทาวลาประกาศตรงนภีรมภี
ลอักษณะเปกนแบบทอัวที่ ไปมากกวลา โดยสรรุปยลอถถึงการรอับใชข้ทรอังหมดในการเดกนทางแบบมกชชอันนารภี
รอบแรกของพวกเขา เปาโลมภีภาระใจทภีที่จะไปเหกนวลาผถูข้เชพที่อใหมลและครกสตจอักรใหมลเหลลานภีรเปกน
อยลางไรกอันบข้าง การททาใหข้พระมหาบอัญชาสทาเรกจเปกนมากกวลาแคลการนทาวกญญาณผถูข้คนมาถถึงพระ
ครกสตร เปาโลปรารถนาทภีที่จะกลอับไปและชถูกาท ลอังคนเหลลานอัรนทภีที่เขาไดข้นทาวกญญาณมาถถึงพระครกสตร
แลข้ว
กจ 15:37-38 ฝต่ายบารนาบลัสไดข้ตลันั้งใจวต่าจะพายอหค์นผซมข้ ฟีอกฟี ชสืรื่อหนถึรื่งวต่ามาระโกไป
ดข้วย 38 แตต่เปาโลไมต่เหล็นควรทฟีรื่จะพายอหค์นไปดข้วย เพราะครลังนั้ กต่อนยอหค์นไดข้ละทต่านทลันั้งสองเสฟียทฟีรื่
แควข้นปลัมฟฟีเลฟีย และมวิไดข้ไปททาการดข้วยกลัน
ในกาลาเทภีย 4:10 มภีระบรุไวข้วาล ยอหรนมาระโกเปกนญาตกของบารนาบอัสและอาจเปกนลถูกพภีที่ลถูก
นข้องหรพอหลานชายของเขา บารนาบอัสอยากพายอหรนมาระโกไปกอับพวกเขาดข้วยอภีกครอัรง อยลางไร

กกตาม เปาโลจทาไดข้วาล กลอนหนข้านภีรยอหรนมาระโก “ไดข้ละทลานทอัรงสองเสภียทภีที่แควข้นปอัมฟภีเลภีย และมกไดข้
ไปททาการดข้วยกอัน” อยถูดล ๆภี เขากกหอันหลอังกลอับไปเสภีย กลลาวโดยสรรุปกกคพอ เขาทข้อแทข้ในวอันแหลงความ
ชอัวที่ รข้าย (สรุภาษกต 24:10) เขายอมแพข้เสภียเมพที่อเจอกอับความยากลทาบาก แตลบางทภีบารนาบอัสอาจททาตาม
ทภีที่ใจบอกและอยากใหข้โอกาสยอหรนอภีกหน เปาโลคกดวลาคงไมลเปกนการดภีทภีที่จะพาคนทภีที่ลข้มเลกกกลาง
คอันอยลางนภีรไปรล วมภารกกจทภีที่สทาคอัญยกงที่ อยลางการชถูกาท ลอังครกสตจอักรใหมลๆเหลลานภีร ครอัรงแรกเขากกเจอ
ปอัญหามากพออยถูแล ลข้วโดยไมลตข้องมาสถูข้รบปรบมพอกอับคนทภีเที่ ปกนตอัวถลวงและลข้มเลกกกลางคอันอยลางนภีร
กจ 15:39
แลข้วไดข้เกวิดการขลัดแยข้งกลันจนตข้องแยกกลัน บารนาบลัสจถึงพามาระโกลงเรสือ
ไปยลังเกาะไซปรลัส การขอัดแยข้งกอันครอัรงนภีรททาใหข้เกกดการแยกทางกอันระหวลางเปาโลกอับบารนาบอัส คทา
ทภีที่แปลวลา การขลัดแยข้งกลัน (พารอซสสมอส) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ paraxysm ตรงนภีรเหกนไดข้ชดอั
วลาผถูข้นทาทภีที่เขข้มแขกงและดทาเนกนตามทางของพระเจข้าสองคนนภีรมภีการไมลลงรอยกอันอยลางแรง
พระวกญญาณบรกสรุทธกธไมลทรงอนรุญาตใหข้ลถูกาออกความเหกนวลาใครเปกนฝลายถถูก อยลางไร
กกตาม หลอังจากนภีรการรอับใชข้ของบารนาบอัสกกไมลถถูกเอลยถถึงอภีกเลยในพระคอัมภภีรรใหมล จรุดสนใจยอังอยถูทล ภีที่
เปาโลเหมพอนเดกม อยลางไรกกตาม ในอภีกหลายปภีตลอมาเปาโลกกกลลาวในแงลดภีถถึงบารนาบอัสใน 1 โค
รกนธร 9:6 โดยบลงบอกวลาความสอัมพอันธรออันตถึงเครภียดของพวกเขาไดข้กลอับมาดภีดอังเดกมแลข้ว ในแบบ
เดภียวกอัน เปาโลกกจะเขภียนถถึงมาระโกในแงลดภีดวข้ ยในโคโลสภี 4:10 และ 2 ทกโมธภี 4:11
เราควรสรรุปไวข้วาล ทอัรงๆทภีที่มภีการขอัดแยข้งกอันและการไมลลงรอยกอัน แตลกไก มลมภีการผถูกใจเจกบ
ความขมขพที่น หรพอการอาฆาตแคข้นสล วนตอัวในสล วนของเปาโลทภีมที่ ภีตลอบารนาบอัสเลย หลอักฐานกลอับ
แสดงใหข้เหกนในทางตรงกอันขข้ามดข้วยซทรา พวกเขาททาใหข้การรอับใชข้ทวภีคถูณยกงที่ ขถึรนเพราะการแยกทาง
กอันนภีร บารนาบอัสจถึง “พามาระโกลงเรพอไปยอังเกาะไซปรอัส” เราควรระบรุไวข้ว าล เกาะไซปรอัสเปกนทอัรง
บข้านเกกดของบารนาบอัสและเปกนทภีๆที่ เขาและเปาโลไดข้เรกที่มตข้นการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบแรก
ของพวกเขา เขากลอับไปทภีที่นอันที่ เพพที่อเสรกมกทาลอังงานทภีที่ถถูกเรกที่มไวข้แลข้ว
กจ 15:40-41 แตต่เปาโลไดข้เลสือกสวิลาส และเมสืรื่อพวกพฟีรื่นข้องไดข้ฝากทต่านทลันั้งสองไวข้ใน
พระคสณของพระเจข้าแลข้วทต่านกล็ไป 41 ทต่านจถึงไปตลอดแควข้นซฟีเรฟียกลับแควข้นซวิลฟีเซฟียหนสนใจครวิสต
จลักรทลันั้งหลายใหข้แขล็งแรงขถึนั้น
ขณะเดภียวกอัน เปาโลกกเลพอกสกลาสและ “ไปตลอดแควข้นซภีเรภียกอับแควข้นซภีลภีเซภียหนรุนใจค
รกสตจอักรใหข้แขกงแรงขถึรน” ในสล วนของเขา เปาโลพรข้อมกอับสกลาสกกกลอับไปยอังพพรนทภีที่สลวนทภีที่เหลพอใน

การเดกนทางรอบแรกของเขา จรุดประสงครของเขากกคพอ เพพอที่ หนรุนใจครกิสตจอักรทอันื้งหลายใหข้แขกงแรง
ขถึรน อภีกครอัรงทภีคที่ วามหมายของคทาทภีแที่ ปลวลา หนสนใจ...ใหข้แขล็งแรงขถึนนั้ (เอะพกิสเตรกิดโซ) คพอ 'การเสรกม
กทาลอัง' ในกรณภีนร ภี ความปรารถนาของพวกเขากกคพอ เพพอที่ เสรกมกทาลอังครกสตจอักรทอัรงหลาย ในการททา
เชลนนอัรน ผถูข้เชพที่อใหมลทร อังหลายกกจะไดข้รอับการเสรกมกทาลอังในระยะยาว ใหข้เราสอังเกตการเนข้นเรพที่องครกิสต
จอักรทอังนื้ หลาย จรุดสนใจของพระคอัมภภีรรใหมลอยถูทล ภีที่ครกสตจอักรทข้องถกที่นทอัรงหลายมากกวลาทภีที่จะเปกนครกสต
จอักรสากลซถึที่งลถึกลอับและมองไมลเหกน ความสทาคอัญของครกสตจอักรทข้องถกที่นจถึงถถูกททาใหข้ชอัดเจน
ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบทภีสที่ องของเปาโลนอัรน “พวกพภีนที่ ข้องไดข้
ฝากทลานทอัรงสองไวข้ในพระครุณของพระเจข้าแลข้ว” คทาทภีแที่ ปลวลา ฝาก (พาราดกิโดมกิ) มภีความหมายวลา
ถถูกมอบไวข้ และอยถูใล นรถูปประธานถถูกกระททา (เราจทาไดข้วาล มอันเปกนคทาเดภียวกอับทภีที่ถถูกใชข้ในขข้อ 26 ทภีที่
กลลาวถถึงการ 'อรุทกศ' ชภีวกตของพวกเขา) ตรงนภีรพวกเขาถถูกมอบไวข้กบอั “พระครุณของพระเจข้า” พวกพภีที่
นข้อง (นอันที่ คพอ ครกสตจอักร) ไดข้ฝากพวกเขาไวข้กบอั การทรงดถูแลของพระเจข้าซถึที่งตรงนภีรถถูกเรภียกวลา
พระครุณของพระองคร (ดถู ฮภีบรถู 4:16) ในฐานะเปกนหมายเหตรุปกดทข้าย เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทา
กลลาวนภีรไมลไดข้ใชข้กบอั บารนาบอัสดข้วย นภีอที่ าจสพที่อวลาครกสตจอักรเชพที่อวลาเปาโลเปกนฝลายถถูกในการขอัดแยข้ง
กอันครอัรงนภีรเกภีที่ยวกอับยอหรนมาระโก สกที่งทภีที่ครกสตจอักรอาจทราบดข้วยและไมลไดข้ถถูกบอันทถึกไวข้กคก อพ
ทอัศนคตกทภีที่ททาใหข้บารนาบอัสจากไป หากมอันเปกนทอัศนคตกทภีที่ไมลชอบธรรม มอันจถึงอาจเปกนเหตรุทภีที่วาล
ททาไมพวกเขาถถึงไมลไดข้อวยพรเขา
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 16: ในบทนภีนื้ มภีบนอั ทนกเกภีนึ่ยวกอับการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภีรอบทภีนึ่
สองของเปาโลอยล่างละเอภียด ถนงแมท้วล่าไดท้เรกินึ่มตท้นไปแลท้วในแควท้นซภีเรภียและซกิลภีเซภีย (15:41) แตล่จดคุ
สนใจหลอักกป็จะอยสทล่ ภีนึ่แควท้นมาซกิโดเนภียและยคุโรป ในการเดกินทางชล่วงนภีนื้เองเปาโลไดท้เสรกิมทกิโมธภี
และลสกาเขท้ากอับคณะของเขาดท้วย เนสืนื้อหาสล่วนหลอังของกกิจการ 16 กลล่าวถนงการรอับใชท้สล่วนใหญล่ของ
เปาโลทภีนึ่เมสืองฟภีลกิปปภี โดยเฉพาะเหตคุการณรเกภีนึ่ยวกอับหญกิงสาวทภีนึ่มภีผภีหมอดสเขท้าสกิง การจอับกคุมและจสา
คคุกเขา และทภีนึ่โดดเดล่นคสือ การกลอับใจเชสืนึ่อของนายคคุก
กจ 16:1
แลข้วเปาโลไปยลังเมสืองเดอรค์บฟีกบลั เมสืองลวิสตรา และดซเถวิด ทฟีรื่นลัรื่นมฟีสาวกคน
หนถึรื่งชสืรื่อทวิโมธฟี เปล็นบสตรชายของหญวิงชาตวิยวิวคนหนถึรื่งทฟีรื่เชสือรื่ แลข้ว แตต่บดวิ าเปล็นชาตวิกรฟีก

เมพที่อเปาโลไปจากแควข้นซกลภีเซภียแลข้ว เขากกกลอับไปยอังจรุดทภีที่การเดกนทางรอบแรกของเขาสกรน
สรุดลง นอันที่ คพอ เมพองเดอรรบภีและเมพองลกสตรา มภีการระบรุวาล “ทภีที่นอันที่ มภีสาวกคนหนถึงที่ ชพที่อทกโมธภี” แมข้มกไดข้
ระบรุชอัดเจน แตลทกโมธภีนลาจะกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตรตอนทภีเที่ ปาโลไดข้เดกนทางรอบแรกไปยอังพพรนทภีที่
นอัรนเมพอที่ หลายปภีกลอนหนข้านอัรน มารดาของเขาแมข้มกไดข้ระบรุชพที่อตรงนภีรคอพ ยถูนสภี (2 ทกโมธภี 1:5) และยาย
ของเขาคพอ โลอกส ในการเขภียนหาทกโมธภีอภีกหลายปภีตลอมา เหกนไดข้ชดอั วลาทอัรงมารดาและยายของเขา
ตลางเปกนหญกงทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า ดถู 2 ทกโมธภี 1:5 และ 3:15 คทาทภีที่แปลวลา ทฟีรื่เชสืรื่อแลข้ว (พกิส
ตอส) ซถึที่งหมายถถึงมารดาของเขา กกมภีความหมายตามปกตกวาล 'ทภีที่สอัตยรซพที่อ'
มารดาของเขาไมลเพภียงเปกนหญกงทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าเทลานอัรน แตลนางยอังเปกนหญกงทภีที่
สอัตยรซพที่อดข้วย เชพที่อไดข้เลยวลาการดทาเนกนตามทางของพระเจข้าและความสอัตยรซพที่อนอัรนไดข้ปลถูกฝอัง
ครุณลอักษณะฝลายวกญญาณในตอัวทกโมธภีซถึที่งจอัดเตรภียมเขาสทาหรอับงานรอับใชข้ หญกงทภีที่สอัตยรซพที่อและอยถู ฝล ลาย
วกญญาณจะสล งผลอยลางมากตลอลถูกๆของเธอ ออันทภีที่จรกงแลข้ว บรุรรุษทภีที่ยกงที่ ใหญลของพระเจข้าสล วนใหญล
แลข้วกกมมภี ารดาทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้า (โมเสส, ดาเนภียล, ดาวกด, ซามถูเอล, เปาโล ฯลฯ)
ความเหกนทภีที่วาล มารดาของเขาเปกนหญกิงชาตกิยกิว เปกนเรพอที่ งสทาคอัญตรงทภีที่วาล พวกยกวจนกระทอังที่
ทรุกวอันนภีรสพบยข้อนตามเชพรอสายของมารดาเพพที่อทภีที่จะระบรุวาล คนๆนอัรนเปกนยกวจรกงหรพอไมล เราทราบนข้อย
มากเกภีที่ยวกอับบกดาของทกโมธภีนอกจากวลาเขาเปกนชาตกกรภีก เขาอาจเสภียชภีวกตไปแลข้วกกไดข้ (ในขข้อ 3 มภี
การใชข้คทากรกยารถูปอดภีตกาลในการกลลาวถถึงบกดาของเขาซถึที่งบลงบอกวลาบกดาของเขาไมลไดข้มภีชวภี กตอยถูอล ภีก
ตลอไปแลข้ว) เมพที่อเปาโลเขภียนหาทกโมธภีในอภีกประมาณสกบสองปภีตลอมาซถึที่งตอนนอัรนทกโมธภีเปกนศกษยาภก
บาลแลข้วในจดหมายฝากฉบอับแรกของเขา (1 ทกโมธภี 4:12) แมข้กระทอังที่ ในตอนนอัรน เปาโลกกพดถู ถถึงทก
โมธภีวาล เปกนคนหนรุลม ดอังนอัรน เราจถึงอาจสอันนกษฐานไดข้วาล ณ เวลานภีรทกโมธภีอยถูใล นชลวงวอัยรรุลนปลายๆ
โดยอาจจะเขข้าสถูลวยอั ผถูข้ใหญลแลข้วและอายรุสกบแปดปภี
กจ 16:2
ทวิโมธฟีมฟีชสืรื่อเสฟียงดฟีในหมซต่พวกพฟีรื่นอข้ งทฟีรื่อยซใต่ นเมสืองลวิสตรา และเมสืองอวิโคนฟีย ซม
วลภีทภีที่วาล มฟีชสืรื่อเสฟียงดฟี แปลมาจากคทาวลา มารทสเระโอ ซถึที่งปกตกแลข้วแปลวลา 'เปกนพยาน' มอันถถูกใชข้ในรถูป
อดภีตกาลและประธานถถูกกระททาซถึที่งสพที่อความหมายวลาทกโมธภีไดข้ถถูกเฝข้าดถูอยลางถภีถที่ ข้วนแลข้วโดยคน
เหลลานอัรนในครกสตจอักร พวกเขาไดข้เปกนประจอักษรพยานถถึงอรุปนกสอัยตามแบบพระเจข้าของเขาและของ
ประทานทภีที่ชอัดเจนในการรอับใชข้พระเจข้าแบบเตกมเวลา มภีระบรุดวข้ ยวลาพวกพภีที่นข้องไกลถถึงเมพองอกโคนภียถู
มกกทราบดภีเกภีที่ยวกอับชายหนรุลมทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าคนนภีรและไดข้เปกนพยานถถึงอรุปนกสอัยแบบ
ครกสเตภียนของเขาแลข้ว

กจ 16:3
เปาโลจะใครต่พาทวิโมธฟีไปดข้วยกลัน จถึงใหข้เขข้าสส หนลัตเพราะเหล็นแกต่พวกยวิวทฟีรื่
อยซใต่ นเมสืองนลันนั้ ๆ เพราะคนเหลต่านลันนั้ ทสกคนรซข้วต่าบวิดาของเขาเปล็นชาตวิกรฟีก ในการกลลาวตลอไปเกภีที่ยว
กอับชายหนรุลมทภีที่ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าคนนภีรและทราบดภีถถึงชพที่อเสภียงของเขาในครกสตจอักรหลาย
แหลงของพพรนทภีที่นร อัน เปาโลจถึงปรารถนาทภีที่จะพาทกโมธภีไปกอับเขาดข้วย ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาเปาโลมอง
เหกนศอักยภาพใหญลยงกที่ ในตอัวทกโมธภีในฐานะผถูข้ชลวยคนหนถึที่ง แตลเขายอังปรารถนาทภีที่จะจอัดเตรภียมและ
อบรมเขาสทาหรอับงานรอับใชข้ทยภีที่ กงที่ ใหญลกวลานภีรในอนาคตดข้วย แนลนอนทภีที่วาล การฝถึกงานไปดข้วยพรข้อมๆ
กอับการรอับใชข้รลวมกอับเปาโลนภีที่เองทภีจที่ อัดเตรภียมทกโมธภีสทาหรอับงานรอับใชข้ในอนาคตของเขาในตทาแหนล
งศกษยาภกบาล
อยลางไรกกตาม เปาโลกกมองเหกนถถึงปอัญหาหนถึงที่ เพราะวลาทกโมธภีมมภี ารดาเปกนยกว เขาจถึงจะถถูก
มองวลาเปกนยกวในสายตาของพวกยกวทภีพที่ วกเขาจะไปพบเจอ อยลางไรกกตาม เพราะวลาบกดาของเขา
เปกนคนชาตกกรภีก เขาจถึงไมลเคยเขข้าสรุหนอัต ยกวทภีที่ไมลเขข้าสรุหนอัตเปกนทภีที่รงอั เกภียจในสายตาของพวกยกวทภีที่
รล วมประชรุมในธรรมศาลาสมอัยนอัรน ดข้วยรถูวข้ าล เขาจะตข้องเขข้าไปในธรรมศาลาหลายแหลงเนพอที่ งจากมอัน
เปกนวกธภีทภีที่เขาชอบในการพบปะผถูข้คนในชรุมชนใหมลๆ เปาโลจถึงมองวลาเปกนการฉลาดทภีที่จะใหข้ทกโมธภี
เขข้าสรุหนอัต ในการททาเชลนนอัรน เขามกไดข้กาท ลอังประนภีประนอมหรพอยอมททาตามพวกถพอศาสนายกวทภีที่อยถู ล
ภายในครกสตจอักรซถึงที่ สอนวลาการเขข้าสรุหนอัตจทาเปกนสทาหรอับการรอับความรอดแตลอยลางใด แตลเปาโล
พยายามทภีที่จะกทาจอัดสกที่งทภีที่กภีดขวางการรอับใชข้มากกวลา การเปกนเหตรุใหข้สะดรุดของขลาวประเสรกฐกกททาใหข้
เขาตข้องเจอกอับการตลอตข้านมากพออยถูแล ลข้ว เขาไมลตข้องการเจอกอับการโตข้แยข้งมากไปกวลานภีรเพภียง
เพราะผถูข้ชลวยหนรุลมของเขาซถึที่งเปกนยกวไมลเคยเขข้าสรุหนอัต เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เปาโลปฏกเสธทภีที่จะใหข้
ทกตอัสซถึที่งเปกนคนชาตกกรภีกแบบเตกมตอัวเขข้าสรุหนอัตตามทภีที่บอันทถึกไวข้ในกาลาเทภีย 2:3-5
กจ 16:4-5 เมสืรื่อทต่านเหลต่านลันนั้ ไดข้เทฟีรื่ยวไปตามเมสืองตต่างๆกล็ไดข้สต่งหนลังสสือขข้อตกลงของ
อลัครสาวก และผซปข้ กครองในกรสงเยรซ ซาเลล็มมอบใหข้คนทลันั้งหลายทสกเมสืองเพสืรื่อใหข้ประพฤตวิตาม 5
ครวิสตจลักรทลันั้งปวงจถึงเขข้มแขล็งในความเชสือรื่ และครวิสตสมาชวิกไดข้ทวฟีขถึนั้นทสกๆวลัน
เปาโล สกลาส และบอัดนภีรทกโมธภีดข้วยจถึงเรกที่มเดกนทางไปยอังเมพองตลางๆตลอไปซถึที่งเปกนทภีๆที่ ครกสต
จอักรหลายแหลงไดข้ถถูกตอัรงขถึรนแลข้ว และ “สลงหนอังสพอขข้อตกลง...มอบใหข้คนทอัรงหลายทรุกเมพองเพพที่อใหข้
รอักษาไวข้” แนลนอนทภีที่นภีที่หมายถถึงจดหมายฉบอับนอัรนทภีที่ครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไดข้สลงไปทภีที่เมพองออันทก
โอกและครกสตจอักรอพที่นๆดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในบททภีที่ 15

ขณะทภีที่เปาโลและทภีมมกชชอันนารภีของเขาเดกนทางไปตามครกสตจอักรตลางๆ ครกสตจอักรเหลลา
นอัรนกก “เขข้มแขกงในความเชพที่อ และจทานวนคนไดข้ทวภีขร ถึนทรุก ๆ วอัน” คทาทภีแที่ ปลวลา เขข้มแขล็ง (สเตะเระ
ออโอ) มภีความหมายวลา 'ถถูกเสรกมกทาลอัง' (คทาวลา สเตอรอยดร steroids ในปอัจจรุบอันกกมภีทมภีที่ าจากคทานภีร)
ดอังนอัรนเมพที่อครกสตจอักรยรุคตข้นเหลลานภีรไดข้รอับการเสรกมกทาลอังในความเชพที่อนอัรน พวกเขาจถึงขยายความ
พยายามในการนทาวกญญาณมากยกงที่ ขถึรน ผลลอัพธรกคก อพ พวกเขาทวภีจทานวนเพกที่มขถึรนเปกนประจทาทรุกวอัน
เมพที่อครกสตจอักรทอัรงหลายพรุงล ความสนใจไปทภีที่การนทาวกญญาณผถูข้หลงหาย พวกเขาเองกกจะทวภีจทานวน
มากขถึรนถถึงขนาดเปกนรายวอันเลยทภีเดภียว
กจ 16:6
ครลันั้นทต่านเหลต่านลันั้นไปทลัรื่วแวต่นแควข้นฟรฟีเจฟียกลับกาลาเทฟียแลข้ว พระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์หข้ามมวิใหข้กลต่าวพระวจนะในแควข้นเอเชฟีย นอกจากแควข้นฟรภีเจภียแลข้ว “แควข้นกาลาเทภีย” กก
ถถูกเอลยถถึงอยลางเปกนทางการครอัรงแรก ถถึงแมข้วาล เปาโลเคยททางานรอับใชข้ของเขาในพพรนทภีที่สลวนใตข้ของ
แควข้นนภีรมากลอนหนข้านภีรแลข้ว แตลมอันกกถถูกพถูดถถึงอยลางเจาะจงตรงนภีรเปกนครอัรงแรก มอันถถูกบอันทถึกวลาเขา
ไปทอันึ่วแวลนแควข้นฟรภีเจภียกอับกาลาเทภีย พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราเกภีที่ยวกอับทรุกชรุมชนทภีที่เขาไดข้ไปมา แตล
เหกนไดข้ชอัดวลามอันเปกนมากกวลาแคลเมพองอกโคนภียถูม เมพองเดอรรบภี และเมพองลกสตรา (ทภีที่นลาสนใจกกคพอวลา
แควข้นกาลาเทภียเปกนแควข้นทภีที่ชาวกอล (Gauls) ไดข้ยข้ายถกที่นฐานจากทภีที่นอันที่ ไปยอังยรุโรปและไดข้ไปตอัรง
แควข้นหนถึที่งซถึงที่ ตลอมาไดข้ชพที่อวลาแควข้นกอล (Gaul)
อยลางไรกกตาม ขณะทภีที่พวกเขากทาลอังครรุลนคกดอยถูวล าล จะไปยอังแควข้นเอเชภีย (แควข้นของเมพอง
เอเฟซอัส) ดภีหรพอไมล “พระวกญญาณบรกสรุทธกธหข้าม” พวกเขามกใหข้ประกาศพระวจนะทภีที่นอันที่ พระคอัมภภีรร
ไมลไดข้บอกวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงหข้ามพวกเขาอยลางไร อาจเปกนเพราะวลาประตถูบางบานปกด
อยถูล อาจเปกนเพราะวลาพวกเขาไมลมภีสนอั ตกสขรุ ในใจเกภีที่ยวกอับเรพอที่ งนภีรกไก ดข้ ไมลวาล ในกรณภีใด มอันกกไมลใชล
พระประสงครของพระเจข้าทภีที่พวกเขาจะไปทภีที่นอันที่ ณ เวลานอันื้น อภีกครอัรงทภีที่พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลา
เพราะเหตรุใด อยลางไรกกตาม ตลอมาเปาโลกกมภีการรอับใชข้ทภีที่เกกดผลยกงที่ ในแควข้นเอเชภียซถึงที่ อยถูทล างตอนใตข้
และตะวอันตกสรุดของประเทศทภีที่ไดข้ชพที่อวลาตรุรกภีในปอัจจรุบอัน แผนการและพระประสงครของพระเจข้า
บางครอัรงกกเปกนสกที่งทภีที่ไมลอาจหยอังที่ รถูข้ไดข้ แตลพระองครทรงทราบจอังหวะเวลาออันสมบถูรณรแบบทภีจที่ ะเดกน
หนข้าตลอ
กจ 16:7-8 เมสืรื่อไปยลังแควข้นมวิเซฟียแลข้ว กล็พยายามจะไปยลังแวต่นแควข้นบวิธเฟี นฟีย แตต่พระ
ววิญญาณไมต่ทรงโปรดใหข้ไป 8 แลข้วทต่านเหลต่านลันั้นไดข้เดวินทางผต่านแควข้นมวิเซฟียลงมายลังเมสืองโตรอลัส

พอมาถถึงแควข้นมกเซภีย ซถึที่งอยถูทล างตอนเหนพอของแควข้นเอเชภีย พวกเขากก “พยายามจะไปยอัง
แวลนแควข้นบกธภีเนภีย” คทาทภีที่แปลวลา พยายาม (เพะอกิรอัดโซ) มภีความหมายวลา 'พยายาม' บกธภีเนภียเปกน
แควข้นทภีที่อยถูตล ามแนวชายฝอัที่งตอนใตข้ของทะเลดทา (ซถึที่งเปกนทภีที่รถูข้จกอั ในชพที่อ Euxine Sea ในขณะนอัรน) มอัน
เปกนพพรนทภีที่ตากอากาศในฤดถูรข้อนซถึที่งเปกนทภีที่ๆพวกคนมภีเงกนของแควข้นเดกนทางไปหลบรข้อนเพราะวลา
สายลมเยกนสบายพอัดมาจากทะเล Euxine พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกวลาเรพที่องนภีรมภีผลตลอความสนใจของ
เปาโลทภีที่จะไปทภีที่นอันที่ หรพอไมล อยลางไรกกตาม ไมลวาล ในกรณภีใด “พระวกญญาณไมลทรงโปรดใหข้ไป” อภีก
ครอัรงทภีพที่ ระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงดลใจพวกเขาในแบบทภีที่ไมลถถูกเปกดเผยวลาพวกเขาตข้องไมลไปยอัง
แควข้นบกธภีเนภีย พวกเขาจถึงผลานแควข้นมกเซภียและลงไปยอังเมพองทลาระดอับนทราทะเลคพอ เมพองโตรออัส (ทภีที่
อยถูตล กดกอับเมพองโตรออัสคพอ เมพองทรอยและมข้าโทรจอันซถึที่งเปกนสถานทภีที่อนอั โดลงดอังยกงที่ กวลา) โตรออัสเปกน
ชพที่อในสมอัยนอัรนของเมพองทภีที่โฮเมอรรกลอนหนข้านอัรนเรภียกวลาเมพองทรอย
กจ 16:9
ในเวลากลางคสืนเปาโลไดข้นวิมวิตเหล็นผซชข้ ายชาวมาซวิโดเนฟียคนหนถึรื่งยสืน
อข้อนวอนวต่า "ขอโปรดมาชต่วยพวกขข้าพเจข้าในแควข้นมาซวิโดเนฟียเถวิด" ขณะอยถูทล ภีที่เมพองโตรออัส
พระเจข้ากกทรงประทานนกมกตหนถึงที่ ใหข้แกลเปาโลในคทที่าคพนหนถึงที่ ในนกมกตนอัรน เขาเหกนชายชาวแควข้นมา
ซกโดเนภียคนหนถึงที่ (มาซกโดเนภีย ทอัรงในสมอัยนอัรนและในปอัจจรุบอันเปกนแควข้นหนถึงที่ ของกรภีซตอนเหนพอ
ซถึที่งเราตข้องไมลสอับสนกอับอภีกแควข้นหนถึที่งทภีที่อยถูทล างเหนพอขถึรนไปอภีกในคาบสมรุทรบอลขลานซถึงที่ อยถูตล กดกอับ
ประเทศโครเอเชภียและบอสเนภียในปอัจจรุบนอั ซถึที่งกกเรภียกวลามาซกโดเนภียเชลนกอัน) พระคอัมภภีรรไมลไดข้ระบรุ
วลาเปาโลทราบไดข้อยลางไรวลาชายคนนภีรเปกนชาวแควข้นมาซกโดเนภียนอกจากคทาเชกญชวนของเขาแลข้ว
มอันอาจเปกนเพราะชรุดทภีที่เขาใสล หรพอไมลกสก ทาเนภียงทภีที่แตกตลางของเขา
ไมลวาล ในกรณภีใด ชายคนนภีรกอก ข้อนวอนเขา คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (พาราคาเละโอ ในรถูปปอัจจรุบอัน
กาล) มภีความหมายวลา 'วกงวอน' หรพอ 'ขอรข้อง' ในทางไวยากรณรแลข้วสลวนทภีที่เนข้นกกอยถูตล รงทข้าย
ประโยคนภีร ความหมายตรงตอัวของประโยคนภีรกคก พอ 'ในการมาทภีที่แควข้นมาซกโดเนภีย ชลวยเราดข้วยเถกด!
คทาทภีที่แปลวลา ชต่วย (บอเอเธะโอ) อยถูใล นรถูปของคทาสอังที่ ชายทภีที่เปาโลเหกนในนกมกตนภีรกาท ลอังวกงวอนขอ
ความชลวยเหลพออยลางจรกงจอัง เวลาของพระเจข้านอัรนเหมาะเหมกงยกงที่ นอัก ดวงใจกกเปกดออกและพรข้อม
แลข้วในแควข้นมาซกโดเนภีย พระเจข้าตรอัสวลา 'จงไปทภีที่นอันที่ !'
กจ 16:10
ครลันั้นทต่านเหล็นนวิมวิตนลันั้นแลข้ว เราจถึงหาโอกาสทลันทฟีทฟีรื่จะไปยลังแควข้นมาซวิโด
เนฟีย ดข้วยเหล็นแนต่วต่า องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าไดข้ทรงเรฟียกเราใหข้ไปประกาศขต่าวประเสรวิฐแกต่ชาวแควข้นนลันนั้
หลอังจากแบลงปอันใหข้ทมภี ของเขาฟอังวลาเขาไดข้เหกนอะไรในตอนกลางคพน พวกเขากกแนลใจแลข้ววลาองคร

พระผถูข้เปกนเจข้าทรงเรภียกพวกเขาไปประกาศขลาวประเสรกฐในแควข้นมาซกโดเนภีย คทาทภีที่แปลวลา
ประกาศขต่าวประเสรวิฐ (เอะวอังเกะลกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ประกาศขลาวประเสรกฐ'
วอัตถรุประสงครหลอักและสทาคอัญทภีที่สรุดของงานมกชชอันที่ กกคพอพอันธกกจในการประกาศขลาวประเสรกฐ นอันที่
คพอ การนทาวกญญาณผถูข้หลงหาย พวกเขาจถึงพยายามทภีที่จะไปยอังแควข้นมาซกโดเนภีย
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล คทาสรรพนามทภีที่ใชข้ ณ จรุดนภีรเปลภียที่ นจากพวกเขาเปกนพวกเราแลข้ว เหกน
ไดข้ชอัดวลาลถูกาเขข้ามารล วมรอับใชข้กบอั เปาโลแลข้วตอนนภีร บอัดนภีรลถูกาเปกนประจอักษรพยานดข้วยตอัวเองและ
เปกนหรุข้นสล วนกอับเปาโลในการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีของเขา
กจ 16:11-12 เหตสฉะนลันนั้ เมสืรื่อออกจากเมสืองโตรอลัสแลข้ว กล็ตรงไปยลังเกาะสาโมธรลัสเซฟีย
และรสต่งขถึนั้นกล็ถถึงเมสืองเนอาบสรฟี 12 เมสืรื่อออกจากทฟีรื่นนลัรื่ แลข้ว กล็ไดข้ไปยลังเมสืองฟฟีลปวิ ปฟีซถึรื่งเปล็นเมสืองเอกใน
เขตแควข้นมาซวิโดเนฟีย และเปล็นเมสืองขถึนั้น เราจถึงพลักอยซใต่ นเมสืองนลันั้นหลายวลัน
ทอันทภีทภีที่จอัดเตรภียมสกที่งตลางๆเสรกจเรภียบรข้อย พวกเขากก ‘ออก’ จากเมพองโตรออัส คทาทภีแที่ ปลวลา
ออก (อานาโก) เปกนคทาศอัพทรทางทะเลและมภีความหมายวลา ออกสถูลทะเลหรพอปลลอยเชพอกทภีที่ผถูกเรพอไวข้
พวกเขาจถึงแลลนเรพอ “ตรงไปยอังเกาะสาโมธรอัสเซภีย” เกาะสาโมธรอัสเซภียเปกนเกาะหนถึที่งในทะเล
อภีเจภียนและอยถูกล ลางทางระหวลางเมพองโตรออัสและทลาเรพอของเมพองเนอาบรุรภีซถึที่งอยถูใล นแควข้นมาซกโด
เนภีย เปาโลเดกนทางขข้ามทะเลอภีเจภียนโดยใชข้เวลาสองวอัน ตลอมาในกกจการ 20:6 ซถึที่งเปกนตอนขากลอับ
เขากกใชข้เวลาหข้าวอัน ตรงนภีรเหกนไดข้ชอัดวลาสายลมนอัรนเปกนใจ (ชพที่อของเมพองเนอาบรุรภีซถึที่งเปกนเมพองทลาใน
ภาษากรภีกมภีความหมายตรงตอัววลา ‘เมพองใหมล’ และอาจถถูกพวกโรมพอัฒนาใหข้มภีความเหนพอกวลา
เมพองทลาอพนที่ ๆในพพรนทภีที่นร นอั )
พอไดข้ขร ถึนบกบนแผลนดกนใหญล ขลาวประเสรกฐกกถถูกนทาไปสถูลทวภีปยรุโรปและโลกตะวอันตกเปกน
ครอัรงแรกอยลางเปกนทางการ (ตามทภีที่มภีบนอั ทถึกไวข้) พวกเขาเดกนทางระยะสอัรนๆทอันทภีไปยอังเมพองฟภีลกปปภี
แมข้วาล เมพองฟภีลกปปภีไมลใชลเมพองทภีมที่ ภีขนาดใหญลทภีที่สรุดของแควข้นนอัรน แตลตรงนภีรมอันถถูกระบรุวาล เปกน “เมพอง
เอกในเขตแควข้นมาซกโดเนภีย” มอันอาจเปกนศถูนยรกลางทางการเมพองและการปกครองของแควข้นนอัร น
กกไดข้ เมพองฟภีลกปปภีไดข้ถถูกกลอตอัรงขถึรนเมพอที่ หลายรข้อยปภีกลอนหนข้านภีรโดยฟภีลกปแหลงมาซกดอน ผถูข้เปกนบกดาขอ
งอเลกกซานเดอรรมหาราช ตลอมาเมพที่อพวกโรมพกชตก แควข้นนภีรไดข้ อกอคตาเวภียสกกตร งอั อาณานกคมของโรม
ขถึรนทภีที่นอันที่ ไวข้สทาหรอับพวกทหารผลานศถึกของโรม ในการสถาปนาดลานหนข้าทางการทหาร เขากกไดข้
สรข้างสกที่งทภีที่ถพอไดข้วาล เปกนกรรุงโรมขนาดยลอมๆทภีที่นนอัที่ เปาโลจถึงกทาลอังเขข้าไปขข้างในไมลใชลแคลเมพองของ

คนตลางชาตกเทลานอัรน แตลยอังเปกนเมพองหนถึงที่ ของโรมแบบเตกมๆ ภาษาลาตกนจถึงอาจเปกนภาษาหลอักทภีที่นอันที่
ถถึงแมข้วาล แควข้นนอัรนเปกนประเทศกรภีซกกตาม เปาโลและคณะของเขาใชข้เวลาทภีที่นอันที่ โดยไมลไดข้ระบรุไวข้
วลานานเทลาใด
กจ 16:13
ในวลันสะบาโตเราไดข้ออกจากเมสืองไปยลังฝลัรื่งแมต่นทนั้า เขข้าใจวต่ามฟีทฟีรื่สทาหรลับ
อธวิษฐาน จถึงไดข้นงลัรื่ สนทนากลับพวกผซข้หญวิงทฟีรื่ประชสมกลันทฟีรื่นลัรื่น ในเมพองตลางๆของคนตลางชาตกทภีที่ไมลมภี
ยกวมากพอทภีที่จะสนอับสนรุนธรรมศาลาแหลงหนถึที่งไดข้ (พวกรอับบภีไดข้กาท หนดไวข้วาล จะตข้องมภีผถูข้ชายอยลาง
นข้อยสกบคน) พวกยกวทภีมที่ ภีใจศรอัทธาจถึงมอักมาเจอกอันในวอันสะบาโตเพพอที่ อธกษฐาน บลอยครอัรงทภีพที่ วกเขา
มาเจอกอันใกลข้แหลลงนทราเพพที่อการชทาระตอัวตามพกธภีกลอนการอธกษฐาน เปาโลและคณะของเขาหาทภีที่ดอัง
กลลาวเจอและไปทภีที่นอันที่ ในวอันสะบาโตถอัดมา เขาพบ “พวกผถูข้หญกงทภีที่ประชรุมกอันทภีที่นนอัที่ ”
กจ 16:14
มฟีหญวิงคนหนถึงรื่ ชสืรื่อลวิเดฟียมาจากเมสืองธวิยาทวิราเปล็นคนขายผข้าสฟีมต่วง เปล็นผซข้
นมลัสการพระเจข้า หญวิงนลันั้นไดข้ฟลังเรา และองคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าไดข้ทรงเปวิดใจของเขาใหข้สนใจใน
ถข้อยคทาซถึรื่งเปาโลไดข้กลต่าว ทภีที่สถานทภีที่อธกษฐานนภีรมภี “มภีหญกงคนหนถึงที่ ชพที่อลกเดภียมาจากเมพองธกยาทกราเปกน
คนขายผข้าสภีมลวง” หญกงคนนภีรนลาจะเปกนคนตลางชาตก ถถึงแมข้เหกนไดข้ชอัดวลานางเปกนคนเขข้าจารภีตประเภท
ทภีที่ประตถูกตก าม นอันที่ คพอ นางเปกนคนตลางชาตกทภีที่แสวงหาพระเจข้าแหลงอกสราเอล ถถึงแมข้นางอาจยอังไมลไดข้
เปลภียที่ นมานอับถพอศาสนายกวอยลางเตกมตอัวกกตาม นางเปกนแมลคข้า (นภีที่สพที่อวลานางจถึงอาจเปกนหญกงมลาย)
นางคข้าขายผข้าสภีมลวง (ผข้าสภีมลวงของโรมนอัรนใชข้สภีทภีที่สกอัดจากสอัตวรนร ทามภีเปลพอกของแควข้นนอัรน มอันเปกน
ธรุรกกจทภีที่มภีกาท ไรดภี) นภีที่อาจสพที่อเพกมที่ เตกมอภีกวลานางเปกนหญกงมภีฐานะดภี
ไมลวาล ในกรณภีใด นางกกไดข้ฟอังเปาโลและคณะของเขาในวอันสะบาโตนอัรน มภีระบรุไวข้วาล องคร
พระผถูข้เปกนเจข้าไดข้ทรงเปกดใจของนางจนนาง “สนใจในถข้อยคทาซถึที่งเปาโลไดข้กลลาว” มภีแตลพระเจข้า
เทลานอัรนทภีที่ทรงเปกดใจคนไดข้ ดถู ลถูกา 24:25-31 ถถึงการทภีที่พระเยซถูทรงเปกดตาฝลายวกญญาณของพวก
สาวกบนถนนไปบข้านเอมมาอถูส พระเจข้าทรงเหกนหญกงคนหนถึที่งทภีแที่ สวงหาความจรกงและแสวงหา
พระองคร ในการททาใหข้ยอหรน 7:17 สทาเรกจ นางลกเดภียซถึงที่ เตกมใจททาตามพระประสงครของพระองคร
กกไดข้เปกดใจของนางยอมรอับความจรกงโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ พระครุณแบบทภีที่เปกนอทานาจเดกดขาด
สถูงสรุดหรพอพระครุณแบบทภีไที่ มลอาจหลภีกเลภียที่ งไดข้ไมลไดข้ถถูกสพที่อตรงนภีรเลย แตลตรงนภีรกลอับเปกนผถูข้หญกงทภีที่
ดทาเนกนตามทางของพระเจข้าคนหนถึที่งทภีแที่ สวงหาความจรกงแหลงความรอดอยถูแล ลข้ว พระเจข้าจถึงทรงใชข้
เปาโลไปหาใจทภีที่เปกดแลข้วของนาง สกที่งทภีที่ถถูกสพที่อตรงนภีรอยลางชอัดเจนกกคอพ วลา นางไดข้ตข้อนรอับพระเยซถู
ครกสตรเปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดและไดข้บอังเกกดใหมลแลข้ว

กจ 16:15
เมสืรื่อหญวิงคนนลันนั้ กลับทลันั้งครอบครลัวของเขาไดข้รบลั บลัพตวิศมาแลข้วจถึงอข้อนวอน
เราวต่า "ถข้าทต่านเหล็นวต่าขข้าพเจข้าเปล็นคนสลัตยค์ซสืรื่อตต่อองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า เชวิญเขข้ามาพลักอาศลัยในบข้าน
ของขข้าพเจข้าเถวิด" และเขาไดข้วงวิ วอนจนเราขลัดไมต่ไดข้ หลอังจากตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว นางลกเดภียจถึง
รอับบอัพตกศมาตามพระคอัมภภีรรพรข้อมกอับคนในบข้านของนาง บางคนพยายามทภีที่จะยอัดเยภียดคทาสอนเทกจ
เรพที่องการใหข้บพอั ตกศมาเดกกทารกเขข้าไปในคทาวลาครอบครอัว อยลางไรกกตาม คทานภีรหมายถถึงพวกคนรอับใชข้
หรพอพวกลถูกจข้างในบข้านของนาง พอพวกเขาไดข้ยกนขลาวประเสรกฐ พวกเขากกตข้อนรอับพระครกสตรเชลน
กอันและดทาเนกนตามองครพระผถูข้เปกนเจข้าในการรอับบอัพตกศมาในนทรา นางลกเดภียจถึงเชกญชวนเปาโลและ
คณะของเขา (ซถึที่งมภีทร อังหมดสภีที่คน) เขข้าไปพอักในบข้านของนาง เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาลอังเลดอังทภีมที่ ภีระบรุ
ไวข้วาล ในทภีที่สรุดนางกกวงกิ วอนใหข้พวกเขามาพอักจนไดข้
วลภีทภีที่กลลาวถถึงนางวลาเปกนคนสอัตยรซพที่อกกอาจหมายถถึงอรุปนกสอัยฝลายศภีลธรรมของนาง พวกเขา
จถึงสามารถพอักอาศอัยในบข้านของนางไดข้โดยไมลตข้องกลอัววลาจะเสภียชพที่อเสภียง เนพอที่ งจากนางมภีทภีที่พอ
สทาหรอับคณะของพวกเขา มอันจถึงอาจสพที่อวลานางเปกนคนมภีฐานะดภี ถถึงแมข้ไมลมภีการกลลาวถถึงนางอภีก
นอกจากบทนภีร แตลนางคงมภีสลวนในการกลอตอัรงครกสตจอักรทภีที่เมพองฟภีลกปปภีอยลางแนลนอน ในจดหมาย
ฝากของเปาโลทภีที่เขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองฟภีลกปปภีในเวลาตลอมา ไมลมกภี ารเอลยถถึงนางเลย นางอาจ
เดกนทางกลอับไปยอังชรุมชนบข้านเกกดของนางในเมพองธกยาทกราและมภีสลวนในการกลอตอัรงครกสตจอักรทภีที่นอันที่
กกไดข้
กจ 16:16
ตต่อมาเมสืรื่อเรากทาลลังออกไปยลังทฟีรื่สทาหรลับอธวิษฐาน มฟีหญวิงสาวคนหนถึรื่งทฟีรื่มฟีผฟี
หมอดซเขข้าไดข้มาพบกลับเรา เขาททาการทายใหข้พวกเจข้านายของเขาไดข้เงวินเปล็นอลันมาก เราไมลทราบ
ชอัดเจนวลาเหตรุการณรตลอไปนภีรเกกดขถึรนตลอจากการพบกอันของเปาโลและนางลกเดภียดอังทภีที่บอันทถึกไวข้ใน
สองขข้อกลอนหนข้าหรพอไมล มภีการระบรุวาล พวกเขาออกไปอธกษฐานจรกงๆซถึที่งกกเปกนจรุดประสงครของ
พวกเขาดอังทภีที่บลงบอกไวข้ในขข้อ 13 ตอัรงแตลแรก ทภีที่นลาเปกนไปไดข้มากกวลากกคอพ เหตรุการณรนร ภีเกกดขถึรนหลอัง
จากการรอับเชพที่อของนางลกเดภียแลข้วสอักระยะหนถึที่ง มอันสพที่อเชลนนภีรจากการใชข้รถูปปอัจจรุบนอั กาลของคทาวลา
ไป (พอเระอสออไม) (นอันที่ คพอ ‘กทาลอังไป’) ไมลวาล ในกรณภีใด เปาโลกกเจอกอับ “หญกงสาวคนหนถึที่งทภีมที่ ภีผภี
หมอดถูเขข้า”
การแปลตรงตอัวของวลภีนร ภีจะไดข้ความวลา ‘ทาสสาวคนหนถึที่งทภีที่มภีวญ
ก ญาณของไพธลอน’ คทาทภีที่
แปลวลา เขข้า (เอะโค) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน ‘มภี’ หรพอ ‘กทาลอังมภี’ ในกรณภีนร ภี (รถูปปอัจจรุบอันกาล
ประธานกระททาแบบตลอเนพที่อง) คทาทภีแที่ ปลวลา หมอดซ (พสโธน หรพอ ‘ไพธลอน’) เดกมทภีหมายถถึงงถู

Python ในตทานานซถึที่งมภีหนข้าทภีที่ปกปข้องวกหารทภีที่เดลฟภี โดยมอันถถูกฆลาตายโดยเทพเจข้าอพอลโลลแหลง
ตทานานเทพเจข้ากรภีก ในการใชข้สมอัยหลอังๆ คทาวลา Python เรกที่มถถูกนทามาใชข้กบอั พวกนอักพถูดดอัดเสภียงหรพอ
คนเหลลานอัรนทภีมที่ ภี ‘อภีกเสภียงหนถึที่ง’ มอันเปกนสทานวนสมอัยนอัรนทภีที่ใชข้เรภียกผภีทภีที่พดถู ผลานคนๆหนถึงที่
ดอังทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ หญกงสาวคนนภีร “ททาการทายใหข้พวกเจข้านายของเขาไดข้เงกนเปกนออันมาก” คทาทภีที่
แปลวลา การทาย (มอันเทะอสออไม) อาจแปลงลายๆไดข้วาล ‘หมอดถู’ ดอังนอัรน ทาสสาวคนนภีรจถึงถถูกใชข้งาน
โดยพวกเจข้านายของเธอเพพที่อการพาณกชยร เหกนไดข้ชอัดวลาเธอเปกนทภีที่รจถูข้ อักไปทอัวที่ เมพองฟภีลกปปภี
กจ 16:17
หญวิงนลันนั้ ตามเปาโลกลับพวกเราไปรข้องวต่า "คนเหลต่านฟีนั้เปล็นผซรข้ ลับใชข้ของ
พระเจข้าผซข้สซ งสส ด มากลต่าวประกาศทางรอดแกต่เราทลันั้งหลาย" เธอตามเปาโลและสกลาสไป และ
“รข้อง” ออกมา คทาทภีที่แปลวลา รข้อง (คราดโซ) มภีทภีที่มาจากเสภียงของนกกา เธอตามเปาโลและรข้อง
เหมพอนการข้องวลา “คนเหลลานภีรเปกนผถูข้รอับใชข้ของพระเจข้าผถูข้สถูงสรุด มากลลาวประกาศทางรอดแกลเราทอัรง
หลาย”
ดถูเผกนๆ เราอาจคกดวลาเธอกทาลอังประกาศลลวงหนข้าถถึงการรอับใชข้ของเปาโล อยลางไรกกตาม (1)
อากอัปกกรยก าทภีที่ออกนอกหนข้าของเธอมภีแตลจะททาใหข้เกกดความออับอายและเบภีที่ยงเบนความสนใจไปจาก
ขข้อความทภีที่เปาโลจะกลลาวมากกวลา นอกจากนภีร ผถูข้คนยอังรถูจข้ อักเธอในฐานะเปกนผถูข้ททานาย (หมอดถู) ทภีมที่ ภีผภี
สกงอภีกดข้วย การเขข้าไปยรุงล เกภีที่ยวกอับผภีไมลไดข้สลงผลดภีตลอการรอับใชข้ของเปาโลเลย (2) เมพที่อเราดถูใกลข้ๆถถึง
สกินึ่งทภีที่เธอรข้องประกาศ เรากกจะเหกนถถึงวกธภีการของซาตานในการลอกเลภียนแบบ ไมลมคภี ทานทาหนข้านาม
เพพที่อชภีรเฉพาะ ‘the’ (ในตข้นฉบอับทภีที่ถถูกรอับมา) กลอนวลภี “ทางรอด” ตามทภีที่ลถูกาบอันทถึกไวข้ ดอังนอัรน หมอดถู
คนนภีรจถึงกทาลอังรข้องประกาศใหข้ทรุกคนไดข้ยกนวลาเปาโลกทาลอังเทศนาทางรอดทางหนนงนึ่ ซาตานมอักจะ
สรข้างของปลอมซถึงที่ มภีลอักษณะคลข้ายกอับความจรกงเสมอ แตลยอังไงมอันกกเปกนของปลอม ขข้อความเกภีที่ยว
กอับพระครกสตรไมลใชลทางรอดทางหนนนึ่ง แตลมอันเปกนทางรอดทางนอันนื้
กจ 16:18
เขาททาอยต่างนลันนั้ หลายวลัน ฝต่ายเปาโลเปล็นทสกขค์มาก หลันหนข้าสลัรื่งผฟีนนลันั้ วต่า "เรา
สลัรื่งเจข้าวต่า ในพระนามของพระเยซซ ครวิสตค์ เจข้าจงออกมาจากเขา" ผฟีนนลันั้ กล็ออกมาในเวลานลันนั้ หลอัง
จากตข้องทนกอับการรบกวนของผภีนร ภี “หลายวอัน” เปาโลกกสงอัที่ ผภีตนนภีรวาล “ในพระนามของพระเยซถู
ครกสตร เจข้าจงออกมาจากเขา” วลภี “ในเวลานอัรน” เปกนสทานวนทภีที่มคภี วามหมายวลา ‘ในทอันทภี’ การขอับผภี
ตนนภีรออกไมลไดข้เปกนมาโดยสกทธกอทานาจหรพอฤทธกธเดชของเปาโล แตลเขาสอังที่ ผภีตนนภีรใหข้ออกโดยใชข้

สกทธกอทานาจแหลงพระนามของพระเยซถูครกสตร ถถึงแมข้จะดพรอดข้าน แตลพวกสมรุนของซาตานกกกลอัวจน
ตอัวสอันที่ เมพอที่ เจอกอับพระนามของพระเยซถู
กจ 16:19
สต่วนพวกนายของเขาเมสืรื่อเหล็นวต่าหมดหวลังทฟีรื่จะไดข้เงวินแลข้ว เขาจถึงจลับเปาโล
และสวิลาสลากมาถถึงพวกเจข้าหนข้าทฟีรื่ยลังทฟีรื่วต่าการเมสือง เมพที่อพวกเจข้านายของทาสสาวผถูข้เคราะหรรข้ายคน
นภีรดถูออกวลาเกกดอะไรขถึรนและรถูข้วาล เธอไมลมภีผภีหมอดถูสกงอภีกตลอไปแลข้ว พวกเขาจถึงไมลพอใจอยลางมาก
พวกเขาจถึงจอับตอัวเปาโลและสกลาสลากมาถถึงทฟีรื่วาต่ การเมสือง (อากอรา) เหกนไดข้ชอัดวลา เชลนเดภียวกอับจตรุ
รอัสไทมรสแควรรในอเมรกกา ทภีนที่ อันที่ พวกผถูข้มภีอทานาจประจทาทข้องถกที่นรอักษาตทาแหนลงของตน พวกเขาถถูก
ระบรุในตอนแรกวลาเปกนเพภียงพวกเจข้าหนข้าทฟีรื่ (อารโคน)
กจ 16:20-21 เมสืรื่อนทามาถถึงเจข้าเมสืองแลข้วจถึงกลต่าววต่า "คนเหลต่านฟีนั้เปล็นพวกยวิว กต่อการ
วสต่นวายมากในเมสืองของเรา 21 และสลัรื่งสอนธรรมเนฟียม ซถึงรื่ เราชาวโรมตามกฎหมายไมต่ควรจะรลับ
หรสือถสือเลย"
กลลาวอยลางเฉพาะเจาะจงยกงที่ ขถึรน พวกผถูข้มภีอทานาจตรงนภีรถถูกเรภียกวลา เจข้าเมสือง (สตราเตกอส)
หรพอ “พนอักงานปกครอง” ซถึงที่ เปกนยศระดอับสถูงทภีที่สรุดของผถูข้มภีอทานาจประจทาเทศบาลในเมพองขถึร นของ
โรม พวกพลอคข้าทภีที่หมดโอกาสททาเงกนเหลลานภีรบอกวลาชายเหลลานภีรเปกนพวกยกว ถถึงแมข้วาล ศาสนายกวเปกน
ศาสนาหนนงนึ่ ทภีนึ่ถสกกฎหมายในจอักรวรรดกโรม แตลเหกนไดข้ชดอั วลามภีการเกลภียดชอังพวกยกวถถูกสพที่อตรงนภีร
พวกยกวไดข้รอับอนรุญาตตามกฎหมายทภีที่จะนอับถพอศาสนายกวไดข้ แตลเหกนไดข้ชอัดวลามภีความเกลภียดชอังตลอ
มรดกประจทาชาตกของพวกเขา
พวกพลอคข้าทภีที่อวดเบลงกลลาวหาเปาโลและสกลาสอยลางไมลซพที่อตรงตลอไปอภีกวลากลอการวรุนล วาย
ในเมพองของพวกเขาและสอังที่ สอนธรรมเนภียมตลางๆ “ซถึที่งเราชาวโรมตามกฎหมายไมลควรจะรอับหรพอ
ถพอเลย” คนพวกนภีรซถึที่งโมโหทภีที่ทาสสาวของพวกเขาไมลสามารถเปกนหมอดถูไดข้อภีกตลอไปแลข้ว จถึงนทา
เสนอขข้อกลลาวหาเทภียมเทกจปรอักปรทาเปาโลและสกลาส ถถึงแมข้วาล ศาสนายกวนอัรนถถูกกฎหมาย แตลมนอั กก
ผกดกฎหมายทภีที่จะชวนพลเมพองโรมใหข้เขข้าจารภีต นอกจากนภีรพลเมพองโรมกกถถูกคาดหวอังใหข้บถูชา
จอักรพรรดกดข้วย อาจเพราะความไมลรพถูข้ วกเขาจถึงไมลแยกแยะระหวลางศาสนายกวกอับความเชพที่อแบบ
ครกสเตภียน อยลางไรกกตาม เพพที่อแกข้เผกด พวกเขาจถึงคกดขข้อกลลาวหามาปรอักปรทาเปาโลและสกลาสวลาเขา
ทอัรงสองกทาลอังชอักชวนพวกโรมใหข้เขข้าจารภีตนอับถพอศาสนาหนถึงที่ ทภีที่พวกเขามองวลาเปกนสาขาทภีที่แตกออก
มาจากศาสนายกวอภีกทภี

กจ 16:22-24 ประชาชนกล็ไดข้ฮสือกลันขถึนนั้ ตต่อสซข้เปาโลและสวิลาส เจข้าเมสืองไดข้กระชากเสสืนั้อของ
ทต่านทลันั้งสองออก แลข้วสลัรื่งใหข้โบยดข้วยไมข้เรฟียว 23 ครลันั้นโบยหลายทฟีแลข้วจถึงใหข้จทาไวข้ในคสก และกทาชลับ
นายคสกใหข้รลักษาไวข้ใหข้มลัรื่นคง 24 นายคสกเมสืรื่อรลับคทาสลังรื่ อยต่างนลันนั้ แลข้วจถึงพาเปาโลกลับสวิลาสไปจทาไวข้ใน
หข้องชลันั้นใน เอาเทข้าใสต่ขสืรื่อไวข้แนต่นหนา
เมพที่อไดข้ยกนขข้อกลลาวหาเหลลานภีรทภีที่ถถูกเสกสรรปอัรนแตลงขถึรนมาเจพอดข้วยการรอักชาตกของโรมแบบ
จอมปลอม ฝถูงชนทภีที่รายลข้อมอยถูกล เก ดพอดดาล พวกเจข้าเมพอง (พวกพนอักงานปกครอง) จถึงสอังที่ ใหข้
กระชากเสพรอของเปาโลและสกลาสออกและสอังที่ โบยตภีเขาทอัรงสอง (แนลนอนทภีที่นเภีที่ ปกนสกที่งทภีที่เปาโลกลลาว
ถถึงในเวลาตลอมาวลา “ไดข้รบอั การออัปยศตลางๆมาแลข้วทภีที่เมพองฟภีลกปปภี” เมพที่อเขาเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพอง
เธสะโลนกกา (1 เธสะโลนกกา 2:2) ธรรมเนภียมของยกวจทากอัดการโบยในทภีที่สาธารณะไวข้ทภีที่ 39 ทภี พวก
โรมไมลมภีขอข้ กทาจอัดดอังกลลาวแตลอยลางใด เจข้าเมพองเปกนผถูข้ตอัดสกนเองวลาควรโบยมากนข้อยเทลาใด พระ
คอัมภภีรไร มลไดข้บอกเราวลาเปาโลถถูกโบยหนอักขนาดไหน ถถึงแมข้เหกนไดข้ชอัดวลาเขาถถูกโบยดข้วยไมข้เรภียว (2
โครกนธร 11:25) และเขากกถถูกโบยหนอักเสภียจนเกกดรอยเฆภีที่ยนเปกนทางยาวบนแผลนหลอังของเขา
พอถถูกโบยเสรกจ มกชชอันนารภีทรอังสองทลานนภีรกถก ถูก “จทาไวข้ในครุก” คทาทภีที่แปลวลา จทาไวข้ (บอัลโล) มภี
ความหมายตรงตอัววลาโยน ถถึงแมข้วาล เปกนแผลเตกมตอัว แตลเปาโลและสกลาสกกถถูกจอับโยนเขข้าไปในครุก
ซถึที่งมภีลอักษณะเปกนครุกใตข้ดกน ครุกของโรมมอักจะมภีหข้องชอัรนนอกซถึที่งเปกนทภีที่คมรุ ขอังพวกนอักโทษทภีที่มภีความ
ผกดนข้อยกวลา
อยลางไรกกตาม ครุกชอัรนใน ซถึที่งคลข้ายกอับหข้องขอังเดภียที่ วในปอัจจรุบนอั (ซถึที่งศอัพทรสมอัยใหมลทภีที่ใชข้กนอั ใน
ครุกเรภียกวลา ‘the hole’) ซถึที่งเปกนทภีที่ๆมภีการรอักษาความปลอดภอัยเขข้มงวดทภีสที่ รุดและมภีการจองจทาทภีโที่ หด
ทภีที่สรุด ในครุกนอัรนเองเปาโลกอับสกลาสถถูกจอับเอาเทข้าใสลขพที่อไวข้ นภีที่ไมลเพภียงเพพที่อเสรกมความปลอดภอัย
เทลานอัรน แตลมนอั ยอังททาใหข้เขาทอัรงสองตข้องอยถูใล นทลาเดภียวตลอดดข้วย นอกจากบาดแผลทภีที่พวกเขามภีอยถู ล
แลข้ว นภียที่ กงที่ เพกมที่ ความทรุกขรทรมานและความไมลสบายตอัวใหข้แกลพวกเขามากขถึรนไปอภีก
กจ 16:25
ประมาณเทฟียรื่ งคสืนเปาโลกลับสวิลาสกล็อธวิษฐานและรข้องเพลงสรรเสรวิญ
พระเจข้า นลักโทษทลันั้งหลายกล็ฟลังอยซต่ พระคอัมภภีรรไมลไดข้บอกเราวลาพวกเขาถถูกโยนเขข้าไปในครุกเวลาใด
พวกเขาอาจมภีโอกาสไดข้งภีบหลอับบข้างกกไดข้ แตลพอถถึงเทภีที่ยงคพน พวกเขากกตาสวลางแลข้ว แทนทภีที่จะนอังที่
เวทนาถถึงความยากลทาบากของตอัวเอง พวกเขากลอับ “รข้องเพลงสรรเสรกญพระเจข้า” คทาทภีที่แปลวลา
สรรเสรวิญ (ฮคุมเนะโอ) เปกนรถูปกรกยาของคทาวลา ฮคุมนอส ซถึที่งเปกนทภีมที่ าของคทาภาษาออังกฤษ hymn

กลลาวอภีกนอัยหนถึที่งเปาโลและสกลาสรข้องเพลงสรรเสรกญ เสภียงรข้องเพลงของพวกเขากกดอังพอทภีที่พวก
นอักโทษคนอพนที่ ๆในพพรนทภีที่สลวนทภีที่เหลพอของครุกไดข้ยนก พวกเขา
กจ 16:26-27 ในทลันใดนลันนั้ เกวิดแผต่นดวินไหวใหญต่จนรากคสกสะเทสือนสะทข้าน และประตซคสก
เปวิดหมดทสกบาน เครสืรื่องจทาจองกล็หลสดจากเขาสวินนั้ ทสกคนทลันทฟี 27 ฝต่ายนายคสกตสืรื่นขถึนนั้ เหล็นประตซคสก
เปวิดอยซต่ คาดวต่านลักโทษทลันั้งหลายหนฟีไปหมดแลข้ว จถึงชลักดาบออกมาหมายวต่าจะฆต่าตลัวเสฟีย
ทอันใดนอัรน และโดยไมลมภีคทาเตพอนลลวงหนข้า พระเจข้าทรงสลงแผลนดกนไหวรรุนแรงมากเสภียจน
รากครุกสะเทพอน บานพอับประตถูสมอัยโบราณมอักเปกนกลอนรถูปตอัว ‘L’ พรข้อมกอับเหลกกรถูปวงแหวน
ออันหนถึงที่ ลข้อมรอบมอัน แผลนดกนไหวครอัรงนอัรนแคลททาใหข้ประตถูหลรุดจากบานพอับแบบงลายๆของมอัน เรา
ไมลทราบวลาการหลรุดออกของเครพอที่ งจองจทา (อาจเปกนขพที่อทภีที่ใสล เทข้าพวกเขา) เปกนผลมาจากแผลนดกน
ไหวครอัรงนอัรนหรพอเกกดจากการแทรกแซงของพระเจข้าอยลางเฉพาะเจาะจง ไมลวาล ในกรณภีใด เครพอที่ ง
จองจทาของพวกเขากกหลสด คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (อานกิเอมกิ) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวลา ถถูกททาใหข้หลวม
“ฝลายนายครุกตพที่นขถึรนเหกนประตถูครุกเปกดอยถู”ล จถึงนถึกไปเองวลานอักโทษทอัรงหลายหนภีไปหมดแลข้ว
พวกโรมมภีนโยบายในการวลาจข้างบรกการดข้านครุกโดยถข้านอักโทษคนหนถึงที่ หนภีไปไดข้ นายครุกจะถถูก
ประหารชภีวกต พวกนายครุกจถึงมภีผลประโยชนรแฝงในการททาใหข้ครุกของตนมอันที่ คงแขกงแรง ดข้วยความ
ทรุกขรใจนายครุกผถูข้นร ภีจถึงเตรภียมตอัวทภีที่จะฆลาตอัวตายและททาใหข้มนอั จบๆไปโดยไมลตข้องนอับวอันรอทภีที่จะถถูก
ทางการประหารชภีวกต
กจ 16:28-29 แตต่เปาโลไดข้รข้องเสฟียงดลังวต่า "อยต่าททารข้ายตลัวเองเลย เราทลันั้งหลายอยซต่พรข้อม
ดข้วยกลันทสกคน" 29 นายคสกจถึงสลังรื่ ใหข้จสดไฟมา แลข้วววิงรื่ เขข้าไปตลัวสลันรื่ กราบลงทฟีรื่เทข้าของเปาโลกลับ
สวิลาส
เมพที่อเหกนวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรนเปาโลจถึงประกาศวลาพวกเขายอังอยถูทล ภีที่นนอัที่ ครบทรุกคน บางทภี
เครพอที่ งจองจทาของพวกเขาอาจถถูกททาใหข้หลวมดอังทภีที่กลลาวไวข้ขข้างตข้น แตลไมลไดข้หลรุดออกทอัรงหมด พวก
นายครุกจถึงสอังที่ ใหข้จรุดไฟมาและรภีบเขข้าไปในหข้องขอังดข้วยความโลลงใจแตลกยก อังตอัวสอันที่ อยถูล (คทาทภีแที่ ปลวลา
ววิรื่งเขข้าไป (เอะอกิสเพดาโอ) มภีความหมายวลาวกที่งหรพอรภีบไป) บางทภีเขาอาจไดข้ยกนเสภียงรข้องเพลง
สรรเสรกญของเปาโลและสกลาสขณะทภีที่เขาหลอับอยถูกล เก ปกนไดข้ เขารถูวข้ าล มอันไมลใชลเสภียงรข้องเพลงของคน
เมาเหลข้า เสภียงรข้องเพลงสรรเสรกญพระเจข้าของพวกเขาไดข้กลายเปกนคทาพยานทภีที่ทกที่มแทงจกตใจเขา
แนลนอนทภีที่แผลนดกนไหวครอัรงนอัรนยกงที่ ฟข้องใจเขามากขถึรนไปอภีก สองคนนภีรไมลใชลนกอั โทษธรรมดาๆ ดข้วย

การผสมกอันของความปภีตกยนก ดภี การฟข้องใจ และความกลอัว เขาจถึง “วกงที่ เขข้าไปตอัวสอันที่ กราบลงทภีที่เทข้า
ของเปาโลกอับสกลาส”
กจ 16:30-31 และพาทต่านทลันั้งสองออกมาแลข้ววต่า "ทต่านเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาอยต่างไร
จถึงจะรอดไดข้" 31 เปาโลกลับสวิลาสจถึงกลต่าววต่า "จงเชสืรื่อวางใจในพระเยซซครวิสตค์เจข้า และทต่านจะรอด
ไดข้ทลันั้งครอบครลัวของทต่านดข้วย"
ดข้วยเจอการฟข้องใจอยลางสรุดซถึรง เขาจถึงถามวลา “ทลานเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาอยลางไรจถึงจะ
รอดไดข้” พระเจข้าทรงททาใหข้ความทรุกขรยากของเปาโลกลอเกกดเปกนผลดภี ชายผถูข้นร ภีไมลเพภียงไดข้รอับความ
รอดเทลานอัรน แตลคนในบข้านของเขาทรุกคนกกพากอันรอับความรอดเชลนกอันดข้วย
เปาโลตอบกลอับดข้วยขลาวประเสรกฐในรถูปแบบงลายๆทภีที่กลอันที่ กรองแลข้ว คทาทภีที่แปลวลา เชสืรื่อ (พกิส
เตะอสโอ) อยถูใล นรถูปคทาสอังที่ มอันเปกนคทาสอังที่ ทภีที่ทรงพลอัง แตลกเก รภียบงลาย คทาทภีแที่ ปลวลา รอด (โซดโซ) อยถูใล น
รถูปอนาคตกาลและประธานถถูกกระททาตามทภีที่แปล เมพอที่ ผถูข้ใดยอมกลอับใจรอับเชพที่อพระครกสตรใหข้เปกน
พระผถูข้ชลวยใหข้รอดของตน เขากกจะไดข้รอับความรอด ความเหกนเพกที่มเตกมเกภีที่ยวกอับ “ครอบครอัวของ
ทลาน” กกสพที่องลายๆวลาพวกเขาเองกกจะไดข้รอับความรอดดข้วยเมพอที่ พวกเขาเชพที่อในพระเยซถูครกสตรเจข้า ดอังทภีที่
ระบรุไวข้ในขข้อ 34 กลอนสกรนคพนนภีร คนทอัรงบข้านของเขากกเชพที่อกอันหมดแลข้ว
กจ 16:32-34 ทต่านทลันั้งสองจถึงกลต่าวสลังรื่ สอนพระวจนะขององคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าใหข้นายคสก
และคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในบข้านของเขาฟลัง 33 ในกลางคสืนชลัวรื่ โมงเดฟียวกลันนลันนั้ เอง นายคสกจถึงพาเปาโล
กลับสวิลาสไปลข้างแผลทฟีรื่ถซกเฆฟียรื่ น และในขณะนลันั้นนายคสกกล็ไดข้รบลั บลัพตวิศมาพรข้อมทลันั้งครลัวเรสือนของ
เขา 34 แลข้วไดข้พาทต่านทลันั้งสองเขข้าไปในบข้านของเขา จลัดโตต๊ะเลฟีนั้ยงทต่านแสดงความยวินดฟีอยต่างยวิงรื่
เพราะไดข้เชสืรื่อถสือพระเจข้าพรข้อมกลับทลันั้งครอบครลัวแลข้ว
ทอัรงเปาโลและสกลาสจถึง “กลลาวสอังที่ สอนพระวจนะขององครพระผถูข้เปกนเจข้าใหข้นายครุก และคน
ทอัรงปวงทภีที่อยถูใล นบข้านของเขาฟอัง” เมพอที่ เรกที่มเขข้ารรุลงเชข้าแลข้ว พวกเขาจถึงสามารถนทาเสนอขลาวประเสรกฐ
เรพที่องพระครุณทภีที่ชลวยใหข้รอดของพระเยซถูครกสตรแกลชายผถูข้นร แภี ละทอัรงครอบครอัวของเขา กลอนรรุลงสาง
พวกเขาทรุกคนกกไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรแลข้ว
เขาจถึงพาเปาโลและสกลาสไปลข้างแผล จากนอัรนเขากก “รอับบอัพตกศมาพรข้อมทอัรงครอัวเรพอนของ
เขา” นอกจากนภีรเขายอังพาทลานทอัรงสองเขข้าไปในบข้านของตน เลภีรยงอาหารพวกเขาและ “แสดงความ

ยกนดภีอยลางยกงที่ เพราะไดข้เชพที่อถพอพระเจข้าพรข้อมกอับทอัรงครอบครอัวแลข้ว” มภีหลายความเหกนทภีที่สมควร
กลลาว (1) การรอับบอัพตกศมาของคนในครอบครอัวของเขาไมลใชลสที่ งก ทภีที่นทามาซถึที่งความรอดเหมพอนทภีที่คน
เหลลานอัรนทภีที่สอนเรพที่องการรอับบอัพตกศมาคนในครอบครอัวกลลาวอข้าง ใหข้เราสอังเกตวลา “ทอัรงครอบครอัว”
ไดข้เชพที่อแลข้ว
(2) มภีผถูข้เสนอความเหกนแบบบกดเบพอนวลาการรอับบอัพตกศมานภีรเหกนไดข้ชอัดวลาไมลไดข้เกภีที่ยวขข้องกอับค
รกสตจอักรทข้องถกที่นแหลงหนถึงที่ เปาโลจถึงใหข้บอัพตกศมานายครุกและครอบครอัวของเขาเขข้าสถูลครกสตจอักรทภีที่
เมพองออันทกโอก ซถึงที่ เปกนครกสตจอักรทภีที่สลงเขามา แนลนอนทภีที่ความเหกนดอังกลลาวกกมคภี วามนลาเชพที่อถพออยถูล
บข้าง แนลนอนทภีวที่ าล ไมลมกภี ารกลลาวอะไรเพพอที่ สพที่อถถึงเรพอที่ งนอัรนเลย ไมลมภีกลลาวไวข้ดวข้ ยวลาพวกผถูข้เชพที่อทภีที่เมพอง
ฟภีลกปปภีไดข้รวมตอัวกอันเปกนครกสตจอักรหนถึที่งแลข้วหรพอยอัง ถถึงแมข้วาล ตามหลอักการแลข้ว บอัพตกศมาเปกนพกธภี
หนถึที่งของครกสตจอักรทข้องถกที่น แตลตรงนภีรดถูเหมพอนวลาไมลมภีการสพที่อถถึงครกสตจอักรเลย อยลางนข้อยกกยอังไมลมภี
บอัพตกศมาของนายครุกผถูข้นร ภีและครอบครอัวของเขาจถึงอาจถถูกกระททาเดภีดี๋ยวนอัรนเลยเพราะความไมล
แนลนอนวลาจะเกกดอะไรขถึรนกอับเปาโลและสกลาส เมพอที่ มองยข้อนกลอับไป เรากกทราบวลาพวกเขาจะไดข้
รอับการปลลอยตอัว อยลางไรกกตามในชลวงกลางดถึกของคพนนอัรน พวกเขากกไมลรถูข้ ไมลวาล จะยอังไง มอันกกมภี
แบบอยลางของการทภีที่ผถูข้เชพที่อรอับบอัพตกศมาทอันทภีทพภีที่ วกเขาไดข้รอับความรอด นภีที่เปกนรถูปแบบปกตกของพระ
คอัมภภีรรใหมล
กจ 16:35-36 ครลันั้นเวลาเชข้าเจข้าเมสืองจถึงใชข้พวกนลักการไป สลัรื่งวต่า "จงปลต่อยคนทลันั้งสองนลันนั้
เสฟีย" 36 นายคสกจถึงบอกเปาโลวต่า "เจข้าเมสืองไดข้ใชข้คนมาบอกใหข้ปลต่อยทต่านทลันั้งสอง ฉะนลันนั้ บลัดนฟีเนั้ ชวิญ
ทต่านออกไปตามสบายเถวิด"
พอถถึงตอนเชข้า พวกเจข้าหนข้าทภีที่ซงถึที่ ไดข้ปฏกบอัตกอยลางรรุนแรงตลอมกชชอันนารภีทรอังสองกกตอัดสกนใจทภีที่
จะปลลอยตอัวพวกเขา บางทภีพวกเขาอาจมภีโอกาสไดข้ใครล ครวญเพราะเหตรุแผลนดกนไหวเมพอที่ คพนกกไดข้
บางทภีมนอั อาจเปกนความรถูข้สถึกทภีที่อยากแสดงความยรุตกธรรมแบบชข้าไปหนลอยกกไดข้ บางทภีนางลกเดภียซถึที่ง
เปกนพลเมพองทภีที่มชภี พที่ออาจใชข้อกทธกพลของนางเขข้ามาชลวยกกไดข้ เปกนไปไดข้ดข้วยวลามอันอาจจะเปกนการรวม
กอันของทอัรงสามอยลาง คทาทภีที่แปลวลา พวกนลักการ (รอับดออสคอส) อาจตรงกอับคทาวลา 'เจข้าหนข้าทภีที่ตทารวจ'
ในปอัจจรุบนอั นายครุกทภีที่เพกที่งกลอับใจรอับเชพที่อพอไดข้ยกนเชลนนภีรกคก งดภีใจมากและขอใหข้เปาโล “ออกไปตาม
สบาย”

กจ 16:37
แตต่เปาโลกลต่าวแกต่เขาทลันั้งหลายวต่า "เขาไดข้เฆฟีรื่ยนเราผซเข้ ปล็นคนสลัญชาตวิโรมตต่อ
หนข้าคนทลันั้งหลายกต่อนไดข้ตลัดสวินความ และไดข้จทาเราไวข้ในคสก บลัดนฟีนั้เขาจะเสสือกไสใหข้เราออกไป
เปล็นการลลับหรสือ ททาอยต่างนลันั้นไมต่ไดข้ ใหข้เขาเองมาพาเราออกไปเถวิด " ในการตอบกลอับตลอพวกเจข้า
หนข้าทภีที่ เปาโลจถึงขถูลพวกเขาดข้วยขข้อกลลาวหาทภีที่วาล พวกเจข้าทภีที่ประจทาทข้องถกนที่ ไดข้ปฏกบอัตกตลอพวกเขาอยลาง
รรุนแรงในฐานะคนโรม ทอัรงเปาโลและสกลาสเปกนพลเมพองโรม มอันเปกนการททาผกดกฎหมายของโรม
ซถึที่งมภีอายรุยข้อนไปถถึง 248 ปภีกลอน ค.ศ. ทภีที่จะเฆภีที่ยนตภีพลเมพองโรม นอกจากนภีรมอันยอังเปกนการททาผกด
กฎหมายโรมดข้วยทภีที่จะจทาครุกพลเมพองโรมโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายทภีที่เหมาะสม
เมพองโรดสร (Rhodes) ไดข้สถูญเสภียสถานะเอกราชของตนไปเพราะวลาครอัรงหนถึที่งพวกเขาไดข้ตรถึง
กางเขนพลเมพองโรมคนหนถึงที่ (ในชลวงทภีมที่ ภีการวรุนล วายจนเกพอบเปกนการจลาจลในวอันกลอนหนข้า
เปาโลไมลไดข้รอับโอกาสทภีที่จะแกข้ตลางใหข้ตอัวเอง ดอังนอัรนเขาจถึงไมลไดข้รอับกระบวนการตามกฎหมายออัน
เหมาะสม) พวกเจข้าหนข้าทภีที่ประจทาทข้องถกที่นอาจเจอกอับขข้อหาอาชญากรรมออันรข้ายแรงไดข้ พวกเขาอาจ
เจอกอับไมลใชลแคลการลงโทษจากรอัฐบาลโรมเทลานอัรน แตลรวมถถึงจากพลเมพองในทข้องถกที่นดข้วยโทษฐาน
ทภีที่ททาใหข้สถานะของพวกเขาตกอยถูใล นออันตรายเชลนนอัรน
เปาโลยอังททาใหข้พวกเจข้าหนข้าทภีที่อร ถึงตลอไปอภีกโดยการเตพอนความจทาพวกเขาวลาเปาโลกอับสกลาส
ไดข้ถถูกเฆภีที่ยนตลอหนข้าคนทอัรงหลาย เขาทอัรงสองจถึงไมลยอมทภีที่จะถถูกปลลอยตอัวออกไปแบบลอับๆ ดอังนอัรน
พวกพนอักงานปกครองประจทาทข้องถกที่นจถึงตข้องมาและปลลอยตอัวเขาทอัรงสองดข้วยตอัวเอง
กจ 16:38-39 พวกนลักการจถึงนทาความไปแจข้งแกต่เจข้าเมสือง เมสืรื่อเจข้าเมสืองไดข้ยวินวต่าทต่านทลันั้ง
สองเปล็นคนสลัญชาตวิโรมกล็ตกใจกลลัว 39 จถึงมาววิงวอนทต่านทลันั้งสอง ครลันนั้ พาออกไปแลข้วจถึงขอใหข้ออก
ไปเสฟียจากเมสือง
พอไดข้ทราบถถึงสอัญชาตกของเปาโลและสกลาส พวกเจข้าเมพอง (พวกพนอักงานปกครอง) จถึง
ตกใจยกงที่ นอักและหวาดกลอัวเรพอที่ งความปลอดภอัยของตอัวเองดข้วย พวกเขาจถึงจทาใจมาขอรข้องทลานทอัรง
สองอยลางสรุภาพใหข้ออกไปเสภียจากเมพอง
กจ 16:40
ทต่านทลันั้งสองจถึงออกจากคสก แลข้วไดข้เขข้าไปในบข้านของนางลวิเดฟีย เมสืรื่อพบ
พวกพฟีรื่นอข้ งกล็พซดจาหนสนใจเขาแลข้วกล็ลาไป เปาโลและสกลาสจถึงกลอับไปทภีที่บข้านของนางลกเดภีย สล วน
หนถึที่งกกอาจเพพที่อไปเกกบขข้าวของสลวนตอัว แตลทภีที่สทาคอัญยกงที่ ไปกวลานอัรนกกคพอ เพพที่อหนรุนใจพวกพภีนที่ ข้องดข้วย
เหกนไดข้ชอัดวลามภีคนจทานวนมากไดข้รอับความรอดนอกจากนายครุก ครอบครอัวของเขา และนางลกเดภีย

ในชลวงการรอับใชข้ทภีที่เมพองฟภีลกปปภี คนเหลลานภีรไดข้กลายมาเปกนสมาชกกของครกสตจอักรทภีที่นลาจะมาประชรุม
กอันในบข้านของนางลกเดภีย เขาทอัรงสองจถึงเรกที่มเดกนทางลงใตข้ตลอไป
เราควรหมายเหตรุไวข้วาล ตอัรงแตลเหตรุการณรเรพที่องทาสสาวทภีที่มผภี ภีหมอดถูเขข้าสกงดอังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อ
17 เปกนตข้นมา ลถูกาไมลไดข้ใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึงที่ พหถูพจนร 'เรา' อภีกตลอไปแลข้ว ไมลมภีการเอลยถถึง
เลยวลาลถูกาหรพอทกโมธภีถถูกจอับกรุม เราไมลทราบวลาพวกเขาอยถูทล ภีที่ไหนในตอนนอัรน เหกนไดข้ชดอั วลาพวกเขา
ไมลไดข้อยถูกล บอั เปาโลตอนทภีที่เขากอับสกลาสถถูกจอับตอัว ถถูกโบยตภี และถถูกจทาครุก ทกโมธภีถถูกเอลยถถึงอภีกครอัรงใน
กกจการ 17:14 อยลางไรกกตาม ลถูกาไมลไดข้ใชข้คทาสรรพนามบรุรษรุ ทภีที่หนถึงที่ 'เรา' อภีกจนกระทอังที่ กกจการ 20:7
อภีกครอัรงทภีที่ไมลมภีการเอลยถถึงวลาเปกนอะไรหรพอเพราะเหตรุใด
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 17: เนสืนื้อหาสล่วนแรกของกกิจการ 17 สรคุปบอันทนกการรอับใชท้ของเปาโล
ในแควท้นมาซกิโดเนภีย หลอังจากออกไปจากเมสืองฟภีลกิปปภีแลท้ว เปาโลและคณะของเขากป็เดกินทางลงใตท้
ไปอภีกในแควท้นมาซกิโดเนภีย ถนงแมท้จะผล่านเมสืองอสืนึ่นๆ แตล่การรอับใชท้สสาคอัญๆของพวกเขากป็อยสใล่ นเมสือง
เธสะโลนกิกาและเมสืองเบโรอา ในทอังนื้ สองแหล่ง การตล่อตท้านทภีนึ่เกกิดขนนื้นจากพวกยกิวทภีนึ่คดกิ รท้ายกป็ทสาใหท้
เปาโลจสาตท้องเดกินหนท้าตล่อไป อยล่างไรกป็ตาม ครกิสตจอักรพระคอัมภภีรรใหมล่ทภีนึ่สสาคอัญหลายแหล่งกป็ถสกตอังนื้
ขนนนื้ ในทอันื้งสองเมสืองนภีนื้ เราไดท้เหป็นถนงการรอับใชท้สสาคอัญๆของเปาโลทภีนึ่เมสืองเธสะโลนกิกา (ซนนึ่งไมล่ไดท้ถสกลส
กาพสดถนงในหนอังสสือกกิจการ) ในจดหมายฝากสองฉบอับทภีนึ่เขาเขภียนถนงครกิสตจอักรทภีนึ่เมสืองเธสะโลนกิกา
พอหนภีไปจากเมสืองเบโรอา เปาโลกป็ไปถนงในกรคุงเอเธนสร ซนนึ่งเปป็นเมสืองเอกดท้านวอัฒนธรรมและ
ปรอัชญาของโลก ทภีนึ่นนอันึ่ เขาไดท้โตท้วาทภีกอับพวกชนชอันื้นสสงทภีนึ่มวภี อัฒนธรรมและในทภีนึ่สคุดกป็ไดท้มโภี อกาส
เทศนาทภีนึ่ใจกลางของศสนยรกลางทางวอัฒนธรรมของคนไมล่เชสืนึ่อพระเจท้าแหล่งนภีนื้
กจ 17:1
ครลันั้นเปาโลกลับสวิลาสขข้ามเมสืองอลัมฟฟีบสรฟีและเมสืองอปอลโลเนฟียแลข้ว จถึงมายลัง
เมสืองเธสะโลนวิกา ทฟีรื่นนลัรื่ มฟีธรรมศาลาของพวกยวิว พอถถูกขอับออกไปจากเมพองฟภีลกปปภี เปาโล สกลาส
และทกโมธภีกเก ดกนทางลงใตข้ไปอภีกตามแนวคาบสมรุทรกรภีกในแควข้นมาซกโดเนภีย เทลาทภีที่เปกนไปไดข้พวก
เขานลาจะใชข้ Egnatian Way ซถึที่งเปกนถนนหลอักเสข้นสทาคอัญของโรมซถึที่งถถูกสรข้างขถึรนผลานตลอดแควข้นนภีร
โดยกกนระยะทาง 500 ไมลรจากไบแซนทกอมรุ ไปจนถถึงดกรราคกอมรุ บนทะเลอาดรกอาตกก ออันทภีที่จรกงแลข้ว
มอันเปกนสล วนตลอขยายของ Appian Way พวกเขาจถึงเดกนทางสามสกบสองไมลรและ “ขข้ามเมพองออัมฟภี
บรุรภีและเมพองอปอลโลเนภีย” ออัมฟภีบรุรภีเปกนเมพองอกสระทภีที่สทาคอัญซถึงที่ อยถู ตล กดกอับทะเลอภีเจภียน ขข้อเทกจจรกงทภีที่
วลาเปาโลแคล 'เดกนทางผลาน' กกบลงบอกวลาเขาอาจพอักแคลคนพ เดภียวทภีที่นอันที่ แตลกนก นอัที่ อภีก เขาอาจอยถูทล ภีที่นนอัที่

นานกวลานภีรกไก ดข้ ความเหกนของลถูกาดถูเหมพอนจะบลงบอกวลาเปาโลไมลมภีการรอับใชข้ทภีที่เจาะจงในเมพองนภีร
ในแบบเดภียวกอัน เขาเดกนทางผลานเมพองอปอลโลเนภีย ซถึที่งอยถูลล งไปตาม Egnatian Way อภีกสามสกบ
สองไมลร
ลถูกาไมลไดข้เอลยวลาเพราะเหตรุใดเปาโลถถึงไมลหยรุดแวะและพอัฒนาใหข้มภีการรอับใชข้ในเมพองใหญล
ตกดชายทะเลสองแหลงนภีร อาจเปกนไดข้วาล ไมลมภีธรรมศาลาของพวกยกวในทอัรงสองทภีที่ บางทภีเปาโลอาจ
พยายามทกรงระยะหลางระหวลางตอัวเขาเองกอับทางการโรมทภีที่เมพองฟภีลกปปภีกเก ปกนไดข้ บางทภีพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธอาจทรงททาใหข้เขาเหกนวลามภีประตถูเปกดอยถูใล นเมพองอพที่นๆทภีที่เขาจะไปเยพอน ไมลวาล จะยอังไงเปาโล
กกเดกนทางผลานทอัรงสองเมพองนภีร
พวกเขา“มายอังเมพองเธสะโลนกกา ทภีนที่ อันที่ มภีธรรมศาลาของพวกยกว” เธสะโลนกกาเปกนเมพอง
พาณกชยรขนาดใหญลแหลงหนถึงที่ บนยอดของแหลมเธอรรเมอกคบนทะเลอภีเจภียน เปกนเมพองหลวงของสอง
ในสภีที่สลวนของแควข้นมาซกโดเนภียและเปกนเมพองหลวงของทอัรงแควข้นมาซกโดเนภีย เหมพอนกอับเมพอง
โครกนธรและเมพองเอเฟซอัส และเปกนหนถึงที่ ในเมพองพาณกชยรทภีที่สทาคอัญบนทะเลอภีเจภียน ในฐานะเปกน
ศถูนยรกลางทางการเมพอง จถึงตกดออันดอับรล วมกอับเมพองออันทกโอกของประเทศซภีเรภียและเมพองซภีซารภียาใน
ดกนแดนปาเลสไตนร จถึงเปกนเมพองยรุทธศาสตรรเมพองหนถึงที่ อยลางแทข้จรกงและจะกลายเปกนสถานทภีที่
สทาหรอับเผยแพรล ขลาวประเสรกฐไปยอังทภีที่อพที่นๆ
ตลอมาเปาโลจะเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกาโดยกลลาววลา “พระวจนะขององคร
พระผถูข้เปกนเจข้าไดข้เลพที่องลพอออกไปจากพวกทลาน ไมลใชลแตลในแควข้นมาซกโดเนภียและแควข้นอาคายา
เทลานอัรน แตลความเชพที่อของทลานในพระเจข้าไดข้เลพอที่ งลพอไปทรุกแหลงหน” ในเมพองเธสะโลนกกามภีธรรม
ศาลาแหลงหนถึงที่ ของพวกยกว อยลางไรกกตาม เนพที่องจากมภีธรรมศาลาเพภียงแหลงเดภียวในเมพองใหญลนร ภี มอัน
จถึงอาจบลงบอกวลามภีประชากรยกวไมลเยอะทภีที่นนอัที่ นอกจากนภีร มอันจะเรกที่มปรากฏชอัดเจนวลาในครกสตจอักร
ทภีที่จะมภีขร นถึ ทภีที่นนอัที่ ผถูข้เชพที่อทภีที่เปกนคนตลางชาตกจะมภีจทานวนเยอะกวลา ยกงที่ ขลาวประเสรกฐเดกนทางไปทางทกศ
ตะวอันตกมากเทลาไร ครกสตจอักรกกยกงที่ มภีลอักษณะเปกนแบบคนตลางชาตกมากขถึรนเทลานอัรน
กจ 17:2
เปาโลจถึงเขข้าไปรต่วมกลับพวกเขาตามอยต่างเคย และทต่านไดข้อข้างขข้อความใน
พระคลัมภฟีรค์โตข้ตอบกลับเขาทลันั้งสามวลันสะบาโต ในฐานะเปกนยกวคนดอังทภีที่มาเยพอน เปาโลจถึงเขข้าไปใน
ธรรมศาลาเปกนเวลาสามวอันสะบาโต (นอันที่ คพอ สามสอัปดาหร) และ “ไดข้อข้างขข้อความในพระคอัมภภีรร
โตข้ตอบกอับเขา” ใหข้เราสอังเกตวลามอันเปกน “ตามอยลางเคย” (นอันที่ คพอ ธรรมเนภียมของเขา) ทภีจที่ ะเสาะหา
ธรรมศาลา ทภีที่นอันที่ เขาไดข้พบกอับผถูข้คนทภีที่คนรุข้ เคยกอับพระคอัมภภีรรเดกมรวมถถึงพวกคนตลางชาตกทภีที่เกรงกลอัว

พระเจข้า ในการททาเชลนนอัรน เขากกททาตามคทาสอังที่ ของตนทภีที่วาล ตข้องนทาขลาวประเสรกฐไปยอังพวกยกวกลอน
(โรม 1:16) เขายอังไดข้พบกอับผถูข้คนทภีที่แสวงหาพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครอยถูแล ลข้วดข้วย คทาทภีแที่ ปลวลา โตข้ตอบ
(ดกิอาเละกอไม) มภีความหมายวลา มรุลงไปทภีที่ความคกดของคนๆหนถึงที่ มอันสพที่อถถึงการสอนในความหมาย
ทภีที่เปกนการกระตรุข้นสมองใหข้คกด
กจ 17:3
และไขขข้อความชฟีนั้แจงใหข้เหล็นวต่าจทาเปล็นทฟีรื่พระครวิสตค์ตข้องทนทสกขค์ทรมาน
แลข้วทรงคสืนพระชนมค์และกลต่าวตต่อไปวต่า "พระเยซซองคค์นทฟีนั้ ฟีรื่เราประกาศแกต่ทต่านทลันั้งหลายคสือพระ
ครวิสตค์" วลภีทภีที่พดถู ถถึง “ไขขข้อความชภีรแจง” อาจหมายถถึงพระคอัมภภีรรทภีที่ถถูกพถูดถถึงไปเมพอที่ สอักครถูล มอันอาจ
หมายถถึงการทภีที่เปาโลพยายามทภีที่จะเปกิดใจและความคกดของพวกเขาออกเพพอที่ รอับความจรกงเรพที่องพระ
ครกสตร คทาเดภียวกอันนภีร (ดกิอานอยโก) ถถูกใชข้โดยลถูกาในหนอังสพอขลาวประเสรกฐของเขาทภีที่ 24:45 เพพที่อสพที่อ
ถถึงการทภีที่พระเยซถูทรงเปกดความเขข้าใจของพวกสาวก คทาทภีที่แปลวลา ชฟีนั้แจง (พาราทกิเธมกิ) มภีความหมาย
วลา 'นทาเสนอ' หรพอ 'อธกบาย'
ประเดกนของเขากกคพอวลามอันจสาเปป็นทภีที่พระเมสสกยาหร “ตข้องทนทรุกขรทรมาน แลข้วทรงคพน
พระชนมร” ความคกดเรพอที่ งพระเมสสกยาหรผถูข้ทรงทนทรุกขรทรมานดอังทภีถที่ ถูกเสนอในอกสยาหร 53 ททาใหข้
แมข้แตลพวกยกวทภีที่มภีใจศรอัทธาถถึงกอับสอับสนและงรุนงง พวกเขาเชพที่อเรพที่องพระเมสสกยาหรผถูข้ทรงฤทธกธทภีที่จะ
นทาอกสราเอลสถูลความเปกนใหญลระดอับโลก ออันทภีจที่ รกงแลข้วพระเมสสกยาหรจะทรงททาอยลางนอัรนจรกงๆเมพที่อ
ถถึงทภีที่สรุดแลข้ว อยลางไรกกตาม สกที่งทภีพที่ วกเขามองขข้ามไปและไมลเขข้าใจกกคพอวลาพระองครจะตข้องทนทรุกขร
ทรมาน สกรนพระชนมร และฟพร นคพนพระชนมรเสภียกลอน ขณะทภีที่เปาโลทรงใชข้เวลาในธรรมศาลานอัรนทภีที่
เมพองเธสะโลนกกา ใจความสทาคอัญของคทาเทศนาของเขากกคอพ สกที่งนภีร พระคอัมภภีรไร ดข้กลลาวลลวงหนข้าไวข้
แลข้วจรกงๆวลาพระเมสสกยาหรจะทรงทนทรุกขรทรมาน สกรนพระชนมร และฟพร นคพนพระชนมร “พระเยซถู
องครนร ทภี ภีที่เราประกาศแกลทลานทอัรงหลายคพอพระครกสตร” คทากรภีกทภีที่ใชข้เรภียก พระครวิสตค์ (ครกิสตอส) คพอ
คทาทภีที่เทภียบเทลากอับคทาฮภีบรถู เมสสกิยาหร ประเดกนทอัรงหมดของการรอับใชข้ในตอนแรกของเปาโลในธรรม
ศาลาทภีที่เมพองเธสะโลนกกากกคพอวลา พระเยซถูชาวนาซาเรกธ “พระเยซถูองครนร ภี” ทรงเปกนพระเมสสกยาหร
หรพอพระครกสตรทมภีที่ ภีคทาพยากรณรลวล งหนข้าไวข้มานานแลข้วของพวกเขา
กจ 17:4
บางคนในพวกเขากล็เชสืรื่อ และสมลัครเขข้าเปล็นพรรคพวกกลับเปาโลและสวิลาส
คทาทภีที่แปลวลา เชสืรื่อ ตรงนภีร (เพะอกิโธ) ไมลใชลคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลวลา 'เชพที่อ' แตลมอันมภีความหมายวลา 'ถถูกโนข้ม
นข้าว' (ถถูกผอันในรถูปประธานถถูกกระททา) ยกวบางคน 'ถถูกโนข้มนข้าว' อยลางไรกกตาม ในทางกลอับกอัน
รวมทลันั้งชาวกรฟีกเปล็นจทานวนมากทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้าและสส ภาพสตรฟีทฟีรื่เปล็นคนสทาคลัญๆกล็ไมต่นข้อย วลภีทภีที่

พถูดถถึง ชาวกรฟีก...ทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า (เสะบอเมะนอน เฮป็ลเลนอน) ซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา
'พวกกรภีกทภีที่นมอัสการ' กกหมายถถึงชนชาตกกรภีก (นภีที่เปกนแผลนดกนใหญลของประเทศกรภีซ) ผถูข้ซงถึที่ กทาลอัง
แสวงหาพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครอยถูแล ลข้วผลานทางธรรมศาลาของพวกยกว มภีระบรุไวข้วาล ทอัรงผถูข้ชายและ
“สรุภาพสตรภีทภีที่เปกนคนสทาคอัญ” จทานวนไมลนข้อยกกถถูกโนข้มนข้าวเชลนกอัน การเอลยถถึง “สรุภาพสตรภีทภีที่เปกน
คนสทาคอัญ” (ตรงตอัวคพอ 'พวกผถูข้หญกงคนแรกๆ') นลาจะหมายถถึงพวกผถูข้หญกงทภีที่มภีอกทธกพลในชรุมชนนอัรน
และในธรรมศาลานอัรนอยลางแนลนอน มภีความเหกนอภีกสองประการตามมา (1) เหกนไดข้ชอัดวลาแรง
กดดอันจากพวกรอับบภีทภีที่ไมลไดข้ถถูกโนข้มนข้าวกกคอยขอัดขวางมกใหข้ยกวหอันมารอับเชพที่อพระครกสตรเพกมที่ มากขถึรน
(2) เหกนไดข้ชอัดวลานกวเคลภียสและตอัวอลอนของครกสตจอักรทภีเที่ มพองเธสะโลนกกาคพอคนตลางชาตก เปาโลบลง
บอกเรพอที่ งนภีรไวข้ใน 1 เธสะโลนกกา 1:9 ตรงทภีที่วาล พวกเขาไดข้หอันจากรถูปเคารพมาหาพระเจข้าและใน
2:14 เมพที่อเขาพถูดถถึงพวกสมาชกกของครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ซถึที่งเปกนคนละพวกกอับพวกยกว พวกเขาจถึงสมอัคร
เขข้าเปกนพรรคพวกกอับเปาโล
กจ 17:5
แตต่พวกยวิวทฟีรื่ไมต่เชสืรื่อกล็อวิจฉา ไปคบควิดกลับคนพาลตามตลาดรวบรวมกลันมา
เปล็นอลันมาก กต่อการจลาจลในบข้านเมสือง เขข้าบสกบข้านของยาโสน ตลันั้งใจจะพาทต่านทลันั้งสองออกมาใหข้
คนทลันั้งปวง
เราไมลทราบวลาเปาโลอยถูใล นเมพองเธสะโลนกกานานเทลาไรกอันแนล การรอับใชข้ในตอนแรกของ
เขาในธรรมศาลาทภีที่นอันที่ กกนเวลาประมาณสามสอัปดาหร อยลางไรกกตาม ดถูเหมพอนวลาจากความเหกนของ
เขาในจดหมายฝากสองฉบอับทภีที่เขาเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกา การรอับใชข้ของเขาทภีที่นอั นที่
กกนเวลานานกวลานอัรน คนตลางชาตกทภีที่ตกดสนกทกอับธรรมศาลาไมลเพภียงกลอับใจเชพที่อพระครกสตรเทลานอัรน แตล
1 เธสะโลนกกา 1:9 ดถูเหมพอนจะบลงบอกวลาพวกกรภีกทภีที่ถพอผภีและไมลนอับถพอศาสนายกวอภีกหลายคนกก
กลอับใจรอับเชพที่อเชลนกอัน ไมลวาล ในกรณภีใด ดถูเหมพอนเวลาจะผลานไปสอักระยะหนถึงที่ ระหวลางขข้อ 4 และ
ขข้อ 5
การรอับใชข้ของเปาโลจถึงนทาวกญญาณพวกยกวบางคนและคนตลางชาตกทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้าอภีก
หลายคน รวมถถึงพวกคนไหวข้รถูปเคารพในชรุมชนนอัรนดข้วย ดอังนอัรน พวกผถูข้นทายกวทภีที่ไมลเชพที่อ (พวกรอับบภี)
จถึง “อกจฉา” คทาทภีที่แปลวลา อวิจฉา (เซลอโอ) กกมคภี วามหมายวลา 'หถึงหวง' ดข้วย ถถึงแมข้วาล นภีที่ไมลใชลแรง
จถูงใจเดภียวทภีที่ททาใหข้พวกยกวตลอตข้านการรอับใชข้ของเปาโล แตลมนอั กกเปกนปอัจจอัยหนถึงที่ ตรงนภีรอยลางแนลนอน
พวกเขาไมลเพภียงไมลเหกนดข้วยกอับเปาโลในเรพที่องทางศาสนศาสตรรเทลานอัรน แตลเพราะใจทภีที่แขกงกระดข้าง
ของพวกเขาๆยอังอกจฉาดข้วยทภีที่เปาโลสามารถดถึงคนใหข้มาตกดตามไดข้มากขนาดนอัร น พวกนอักศาสนา

สายหลอักทอัรงในสมอัยนอัรนและจนถถึงทรุกวอันนภีรมอักมภีใจอกจฉาคนเหลลานอัรนทภีพที่ ยายามเกกนหนข้าพวกเขา
โดยแคลออกไปนทาวกญญาณผถูข้คนมาถถึงพระครกสตร
พวกเขาจถึง “ไปคบคกดกอับคนพาลตามตลาดรวบรวมกอันมาเปกนออันมาก” คทาทภีที่แปลวลา ตาม
ตลาด (อากอไรออส) เปกนคทาทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้ มอันมาจากคทาวลา อากอรา ซถึที่งเปกนคทากรภีกทภีที่มภีความ
หมายวลาตลาด ตลอมามอันเปลภีที่ยนมามภีความหมายวลา 'ใจกลางเมพอง' คนเหลลานอัรนทภีที่แกรล วอยถูทล ภีที่นนอัที่ โดย
ไมลมภีงานททาเหมพอนกอับพวกคนจรจอัดกกถถูกเรภียกวลา 'อากอไรออส' พวกเขากกเปรภียบไดข้กบอั พวกคนไรข้
บข้านหรพอพวกคนจรจอัดตามทข้องถนนในปอัจจรุบอัน ความยากลทาบากของพวกเขาไมลไดข้เกกดจากภาวะ
เศรษฐกกจตกตทที่า แตลเกกดจากเหลข้า ยาเสพตกด และความเสพที่อมทรามในรถูปแบบอพที่นๆ
นอกจากนภีรพระคอัมภภีรรฉบอับคกงเจมสรยงอั บรรยายถถึงคนพวกนภีรวาล เปกนคนพาลดข้วย คทาทภีที่แปล
เชลนนอัรน (พอเนรอส) เปกนคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลวลา 'ชอัวที่ ' หรพอ 'ชอัวที่ รข้าย' วลภี “ไปคบคกดกอับ” กกสพที่อวลาพวก
รอับบภีอาจจลายเงกนใหข้กบอั พวกขภีรเมาเหลลานภีรเพพอที่ ยรุยงใหข้เกกดการจลาจลมากขถึรนไปอภีก นอันที่ กกเปกนสกที่งทภีเที่ กกด
ขถึรนจรกงๆ พวกเขายรุยงใหข้เกกดความวรุนล วายขถึรนในเมพอง จากนอัรนพวกเขากกเดกนไปตามทข้องถนน
เหมพอนเปกนฝถูงมกอบหรพออาจเปกน 'การเดกนขบวนประทข้วง' และไปทภีที่บข้านของยาโสนเพพที่อตามหา
เปาโลและสกลาสดข้วย เราไมลทราบอะไรมากนอักเกภีที่ยวกอับยาโสนนอกเสภียจากวลาเขาไดข้ใหข้ทพภีที่ อักแกล
เปาโล เขาจถึงเปกนผถูข้เชพที่อคนหนถึงที่ อยลางเหกนไดข้ชอัด ตลอมาเปาโลจะกลลาวถถึงยาโสนในโรม 16:21 ใน
ฐานะเปกนญาตกคนหนถึที่งของเขา เราไมลทราบวลานอันที่ เปกนยาโสนคนเดภียวกอันกอับตรงนภีรหรพอไมล
กจ 17:6-9 ครลันั้นไมต่พบจถึงฉสดลากยาโสนกลับพวกพฟีรื่นอข้ งบางคนไปหาเจข้าหนข้าทฟีรื่ผข้คซ รอง
เมสืองรข้องวต่า "คนเหลต่านลันนั้ ทฟีรื่เปล็นพวกควทรื่าแผต่นดวินไดข้มาทฟีรื่นฟีรื่ดวข้ ย 7 ยาโสนรลับรองเขาไวข้ และบรรดา
คนเหลต่านฟีนั้ไดข้กระททาผวิดคทาสลังรื่ ของซฟีซารค์ โดยเขาสอนวต่ามฟีกษลัตรวิยอค์ ฟีกองคค์หนถึรื่งคสือพระเยซซ " 8 เมสืรื่อ
ประชาชนและเจข้าหนข้าทฟีรื่ผคข้ซ รองเมสืองไดข้ยวินดลังนลันนั้ กล็รข้อนใจ 9 จถึงเรฟียกประกลันตลัวยาโสนกลับคนอสืรื่นๆ
แลข้วกล็ปลต่อยไป
พอฝถูงมกอบซถึที่งถถูกยรุยงโดยพวกรอับบภีขร ภีอกจฉาและทภีที่ไมลเชพที่อหาตอัวเปาโลไมลเจอ พวกเขาจถึงฉคุด
ลากยาโสนไปอยถูตล ลอหนข้าพวกผถูข้มภีอทานาจทางการเมพอง (เจข้าหนข้าทฟีผรื่ ข้คซ รองเมสือง แปลจากคทาวลา พอลกิ
ทารเคส) คทาทภีแที่ ปลวลา รข้อง (บออาโอ) มภีความหมายวลา 'ตะโกน' เหมพอนทภีที่ฝงถู มกอบชอบททา คทากลลาว
หาของพวกเขาทภีที่ปรอักปรทาเปาโลและสกลาสขณะทภีที่ทลานทอัรงสองไมลอยถูกล คก พอวลา “คนเหลลานอัรนทภีที่เปกน
พวกควทที่าแผลนดกนไดข้มาทภีที่นภีที่ดข้วย” คทาทภีที่แปลวลา แผต่นดวิน ตรงนภีร (ออยคอวเมะเน) มภีความหมายตรงตอัว

วลา 'แผลนดกนโลกทภีที่มภีคนอาศอัยอยถู'ล แตลในทางปฏกบอัตกแลข้วมอันกกหมายถถึงจอักรวรรดกโรม มอันจถึงสพที่อความ
หมายทางการเมพองดข้วย
ขลาวเรพอที่ งพลอังแหลงความเชพที่อของครกสเตภียนไดข้แพรล สะพอัดไปทอัวที่ โลกของโรมสล วนหนถึงที่ กก
เพราะพวกยกวทภีที่คกดไมลซพที่อ ณ ชลวงเวลานภีรเองจอักรพรรดกโรม คพอ คลาวดกอสอั ไดข้ขอับไลลพวกยกวทอัรงหมด
ใหข้ออกไปจากโรม โดยกลลาวหาพวกเขาวลามภีแผนทภีจที่ ะลข้มลข้างรอัฐบาล นภีที่อาจสพที่อวลาพวกผถูข้นทาของ
มกอบกทาลอังบอกเปกนนอัยวลาเปาโลและสกลาสซถึที่งเปกนยกวอาจมภีสลวนในการกลอการกบฏดอังกลลาวดข้วย
พวกเขายอังกรุขข้อหาปลอมๆขถึรนมาดข้วยโดยพถูดบกดเบพอนสกที่งทภีที่เปาโลไดข้สอนไปแลข้ว แกลนแทข้
ของแนวคกดเรพที่องพระเมสสกยาหรของพวกยกวหรพอพระครกสตรกคก อพ กษอัตรกยรผถูข้ทรงเปกนพระเจข้า
แนลนอนทภีที่วาล อาณาจอักรของพระเยซถูในยรุคสมอัยนภีรเปกนอาณาจอักรฝลายวกญญาณ อาณาจอักรทภีจที่ ะมาถถึง
ในทภีที่สรุดของพระองครจะเปกนอาณาจอักรจรกงๆและมภีลอักษณะทางการเมพองหลอังจากพระองครเสดกจ
กลอับมา เราไมลทราบวลาขข้อกลลาวหาเหลลานภีรถถูกตะโกนออกมาจากปากของพวกรอับบภีหรพอพวกผถูข้นทา
คนอพนที่ ๆในมกอบ อยลางไรกกตาม แนวคกดทภีที่วาล พระเยซถูทรงเปกนกษอัตรกยรกสก พที่อความหมายเชกงกบฏอยลาง
รข้ายแรงในความคกดของพวกเจข้าหนข้าทภีที่ทางการเมพอง ดอังนอัรนพวกเขาจถึงรท้อนใจ ถถึงแมข้วาล มกอบนทา
เสนอหลอักฐานไดข้เพภียงเลกกนข้อย แตลพวกเจข้าหนข้าทภีที่กไก มลอาจถพอวลาคทากลลาวหานภีรเปกนเรพที่องเลกกๆไดข้เลย
เพราะพวกเขากลอัววลาจะถถูกกลลาวหาวลารล วมสมคบคกดดข้วย
พวกเขาจถึงเรภียกประกอันตอัว (อาจเปกนพอันธบอัตรแบบหนถึงที่ ) จากยาโสนและพภีที่นข้องคนอพที่นๆ
เพพที่อรอับรองวลาเปาโลและสกลาสจะออกไปจากเมพองนภีรและททาใหข้พวกเขาไมลตข้องเจอกอับเหตรุจลาจล
จากนอัรน คนเหลลานอัรนกกปลลอยตอัวพวกเขาไป
กจ 17:10
พอคทรื่าลงพวกพฟีรื่นอข้ งจถึงสต่งเปาโลกลับสวิลาสไปยลังเมสืองเบโรอา ครลันั้นถถึงแลข้ว
ทต่านจถึงเขข้าไปในธรรมศาลาของพวกยวิว ความรรุนแรงของสถานการณรนร ภีถถูกบลงบอกในการทภีที่ “พวก
พภีที่นอข้ งจถึงสล งเปาโลกอับสกลาสไปยอังเมพองเบโรอา” เหกนไดข้ชอัดวลากลอนหนข้านภีรพวกเขาไปซลอนตอัวอยถูล
พวกพภีนที่ ข้องคกดวลาสถานการณรเรกที่มบานปลายจนพวกเขาหนรุนใจเปาโลและพวกของเขาใหข้ออกไป
จากเมพองในตอนกลางคพน โดยอาจออกไปสล งพวกเขาดข้วย การรอับใชข้ของเปาโลในเมพองเธสะโลนก
กาสกรนสรุดลงแลข้ว แตลมอันกกเกกดผลมาก ครกสตจอักรพระคอัมภภีรใร หมลไดข้ถถูกตอัรงขถึรนแลข้ว จดหมายฝากสอง
ฉบอับของเขาซถึที่งอาจถถูกเขภียนขถึรนในอภีกหข้าปภีตลอมากกเผยใหข้เหกนถถึงครกสตจอักรหนถึงที่ ทภีที่มรภี ะเบภียบดภีแลข้ว
ซถึที่งมภีความสอับสนในทางหลอักคทาสอนเพภียงเรพอที่ งเดภียวคพอ เรพอที่ งอวสานกาล จดหมายฝากฉบอับแรก
ของเปาโลทภีที่เขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกาดถูเหมพอนจะบลงบอกวลาพวกเขาเจอกอับการตลอ

ตข้านอยลางหนอักหลอังจากทภีที่เขาจากไป กระนอัรน ครกสตจอักรกกดถูเหมพอนจะเตกบโตและเจรกญขถึรน ตลอมา
เมพที่อเปาโลจะเดกนทางไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม อารกสทารคอัสและเสครุนดอัสซถึงที่ เปกนคนจากครกสตจอักรทภีที่
เมพองเธสะโลนกกากกรลวมเดกนทางไปกอับเขาดข้วย (กกจการ 20:4)
เมพองเบโรอาเปกนเมพองทภีที่มขภี นาดเลกกกวลาโดยอยถูลล งไปตามชายฝอัที่งประมาณหข้าสกบไมลร
เปาโลไมลเสภียเวลาเลยในการหาธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่นและเขข้าไปในนอัรน (อาจเปกนไดข้วาล เขากลอัว
วลาขลาวเรพอที่ งการรอับใชข้ของเขาจะแพรล สะพอัดไปและนทาการตลอตข้านจากพวกยกวทภีที่อยถูใล นทภีที่อนพที่ มาอภีก
ซถึที่งกกเกกดขถึรนตามนอัรนจรกงๆ ดอังนอัรน เขาจถึงรภีบทภีที่จะเรกที่มการรอับใชข้ของตนในเมพองเบโรอา)
กจ 17:11
ชาวยกวในเมพองเบโรอา (และอาจเปกนพวกคนตลางชาตกทภีที่มภีใจแสวงหาดข้วย
ถถึงแมข้ไมลมรภี ะบรุไวข้เจาะจงกกตาม) สส ภาพกวต่าชาวเมสืองเธสะโลนวิกา ดข้วยเขาไดข้รลับพระวจนะดข้วย
ความเตล็มใจ และคข้นดซพระคลัมภฟีรค์ทสกวลัน หวลังจะรซข้วต่า ขข้อความเหลต่านลันนั้ จะจรวิงดลังกลต่าวหรสือไมต่ ลถูกา
บอันทถึกเหตรุผลสองประการวลาเพราะเหตรุใดคนเหลลานอัรนในธรรมศาลาทภีที่เมพองเบโรอาจถึงสรุภาพกวลา
(คทาวลา สส ภาพ (เอะอสเกะเนส) มภีความหมายวลา อยถูใล นระดอับทางสอังคมทภีสที่ ถูงกวลาเหมพอนอยลางขรุนนาง
ตรงนภีรเหกนไดข้ชอัดวลาการประยรุกตรใชข้เปกนแบบฝลายวกญญาณ พวกเขาอยถูใล นระดอับทภีที่สถูงกวลาในเรพอที่ งฝลาย
วกญญาณ เหตรุผลจะปรากฏชอัดเจนในไมลชข้า พวกเขาครุนข้ เคยกอับการศถึกษาพระคอัมภภีรรดข้วยตอัวเอง นภีไที่ มล
เพภียงยกระดอับความเขข้าใจเทลานอัรน แตลรวมถถึงอรุปนกสอัยฝลายวกญญาณดข้วยเสมอ)
ประการแรก ชาวเมพองเบโรอายอมรอับพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปาโลประกาศ “ดข้วยความ
เตกมใจ” คทาทภีที่แปลวลา ดข้วยความเตล็มใจ (พรอธสเมภีย) สพที่อถถึง ‘ความกระตพอรพอรข้น’ หรพอ ‘ความยกนยอม
พรข้อมใจ’ คนเหลลานภีรยอมรอับพระวจนะของพระเจข้าอยลางเตกมใจและกระตพอรพอรข้น ใจทภีที่เปกดรอับตลอ
พระวจนะเชลนนอัรนกกเปกนดกนออันอรุดมสมบถูรณรทพภีที่ รข้อมสทาหรอับการททางานของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
และการเตกบโตของเมลกดพอันธรุรแหลงขลาวประเสรกฐ มอันเปรภียบไดข้กบอั “ดกนดภี” ทภีพที่ ระเยซถูตรอัสถถึงในคทา
อรุปมาเรพที่องผถูข้หวลานพพชในมอัทธกว 13:20, 23 การศถึกษาพระคอัมภภีรรกลอนหนข้านภีรของพวกเขาจถึงไดข้ตระ
เตรภียมใจของพวกเขาไวข้แลข้ว
ประการทภีนึ่สอง ชาวเมพองเบโรอา “คข้นดถูพระคอัมภภีรรทรุกวอัน หวอังจะรถูวข้ าล ขข้อความเหลลานอัรนจะ
จรกงดอังกลลาวหรพอไมล” พวกเขาไมลเพภียงตอัรงใจฟอังขข้อความเกภีที่ยวกอับพระครกสตรทภีที่เปาโลกลลาวเทลานอัรน
แตลพวกเขายอัง “คข้นดถูพระคอัมภภีรรทรุกวอัน” ดข้วย คทาทภีที่แปลวลา คข้นดซ (อานาครกิโน) มภีความหมายวลาตรวจ
สอบหรพอสพบสาวราวเรพอที่ ง รากฐานแหลงความเชพที่อของพวกเขาจะตข้องเปกนพระวจนะของพระเจข้า

ถถึงแมข้พวกเขามภีใจเชพที่อสกที่งทภีที่เปาโลกลลาวแลข้ว แตลพวกเขากกตรวจสอบวลามอันจรกงหรพอไมลโดยใชข้พระ
วจนะของพระเจข้า พวกเขาสรุภาพฝลายวกญญาณจรกงๆ
กจ 17:12
เหตสฉะนลันนั้ มฟีหลายคนในพวกเขาไดข้เชสือรื่ ถสือ กลับสตรฟีผข้มซ ฟีศลักดวิธิ์ชาตวิกรฟีก ทลันั้ง
ผซชข้ ายไมต่นข้อย ไมลนลาแปลกใจเลยวลา “หลายคนในพวกเขาไดข้เชพที่อถพอ” รวมถถึงสตรภีทภีที่ศอักดกธชาตกกรภีก
และผถูข้ชายหลายคนดข้วย ไมลเพภียงพวกยกวเทลานอัรนทภีถที่ ถูกนทามาถถึงพระครกสตรในธรรมศาลาทภีที่เมพองเบโร
อา แตลชาวกรภีกทภีที่เปกนใหญลเปกนโตจากชรุมชนนอัรนกกรอับเชพที่อดข้วย
กจ 17:13-14 แตต่เมสืรื่อพวกยวิวทฟีรื่อยซใต่ นเมสืองเธสะโลนวิกาทราบวต่า เปาโลไดข้กลต่าวสลัรื่งสอน
พระวจนะของพระเจข้าในเมสืองเบโรอาเหมสือนกลัน เขากล็มายสยงประชาชนทฟีรื่นนลัรื่ ดข้วย 14 ขณะนลันนั้
พวกพฟีรื่นอข้ งจถึงสต่งเปาโลออกไปตามทางทฟีรื่จะไปทะเล แตต่สวิลาสกลับทวิโมธฟียงลั อยซต่ทฟีรื่นลัรื่น
นลาเสภียดายทภีที่วาล ขลาวเรพที่องการรอับใชข้ของเปาโลไดข้ลพอไปถถึงทภีที่เมพองเธสะโลนกกาและชรุมชนยกว
และคนเหลลานอัรนกกมภีปฏกกกรกยาโตข้ตอบทอันทภี พวกสายลอับของยกวไดข้เดกนทางไปยอังเมพองเบโรอาและ
กลอความวรุนล วายเหมพอนทภีพที่ วกเขาไดข้กระททาในเมพองเธสะโลนกกา พวกพภีนที่ ข้องทภีที่เมพองเบโรอาจถึงสลง
เปาโลออกไปทอันทภี มภีการสพที่อถถึงการทภีที่พวกเขาใชข้อรุบายในการททาเหมพอนวลาเปาโลเดกนทางจากไป
ทางทะเล ไมลมรภี ะบรุไวข้วาล เปาโลเดกนทางตลอไปยอังกรรุงเอเธนสรอยลางไร ไมลวาล ในกรณภีใด เขากกแอบ
หนภีพวกศอัตรถูไปไดข้ และดข้วยการจอัดเตรภียมของพระเจข้าอยลางแนลนอน ขณะเดภียวกอันสกลาสและทกโมธภี
กกยอังอยถูตล ลอในเมพองเบโรอา เหกนไดข้ชดอั วลาพวกปฏกปอักษรทภีที่เปกนยกวพอใจแลข้วกอับการทภีพที่ วกเขาสามารถ
ขอับไลลเปาโลออกไปไดข้และไมลสนใจเพพที่อนรล วมงานของเขา พวกเขาคงอยถูตล ลอเพพที่อชถูกาท ลอังครกสตจอักร
ใหมลทภีที่นนอัที่
ตลอมาในกกจการ 20:4 ลถูกาบอันทถึกวลาโสปาเทอรรชาวเมพองเบโรอากกจะเดกนทางรล วมกอับเปาโล
ไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมดข้วย อยลางไรกกตาม ไมลมภีบนอั ทถึกเกภีที่ยวกอับครกสตจอักรทภีเที่ มพองเบโรอาอภีกเลยใน
พระคอัมภภีรรใหมล เพราะมภีพรนพ ฐานฝลายวกญญาณดอังทภีที่ไดข้กลลาวไปแลข้ว ครกสตจอักรนภีรจถึงดทารงอยถูตล ลอไป
อยลางไมลตข้องสงสอัย ในจดหมายฝากหลายฉบอับของเปาโล เขามอักจะเขภียนเพพอที่ จอัดการกอับปอัญหา
หนถึที่งๆในครกสตจอักรหนถึที่งๆ โดยเฉพาะปอัญหาในเรพอที่ งหลอักคทาสอน กลลาวไดข้วาล ครกสตจอักรทภีที่เมพองเบ
โรอามภีพรนพ ฐานฝลายวกญญาณทภีที่ดภีมากๆเสภียจนเปาโลไมลจทาเปกนตข้องเขภียนหาพวกเขาเลย (อยลางนข้อยกก
ไมลใชลภายใตข้การดลใจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธในการจอัดการกอับปอัญหาตลางๆทภีที่นอันที่ )

กจ 17:15
คนทฟีรื่ไปสต่งเปาโลนลันนั้ ไดข้ไปสต่งทต่านถถึงกรสงเอเธนสค์ และเมสืรื่อไดข้รบลั คทาสลัรื่งของ
ทต่านใหข้บอกสวิลาสกลับทวิโมธฟีใหข้รบฟี ไปหาทต่านแลข้วเขากล็จากไป คนเหลลานอัรนจากเมพองเบโรอาทภีที่เดกน
ทางไปสล งเปาโลกกพาเขาไปถถึงกรรุงเอเธนสรซงถึที่ อยถูใล นแควข้นอาคายา ซถึที่งแตกตลางจากแควข้นมาซกโด
เนภียทภีที่เขาไดข้เจอการตลอตข้านมากเหลพอเกกน พวกเขาอาจพาเขาไปยอังอภีกแควข้นหนถึงที่ เพพอที่ ทภีที่วาล พวกศอัตรถู
ของเขาจะไดข้ไมลตามไปรอังควานเขาอภีก
ถถึงแมข้วาล กรรุงเอเธนสรไมลใชลศถูนยรกลางทางการเมพองของแควข้นนภีร แตลมนอั กกเปกนศถูนยรกลางทาง
วอัฒนธรรม การศถึกษา และทางปรอัชญา เปกนเมพองแหลงชนชอัรนสถูงทภีที่มแภี นวคกดเปกดกวข้างและนอับถพอ
รถูปเคารพ และเปกนเมพองแหลงมหาวกทยาลอัย ศกลปะ ฝถูงชนทภีมที่ าพบปะสอังสรรคร และเปกนฐานทาง
ประวอัตกศาสตรรของพวกนอักปรอัชญากรภีกทภีที่มภีชพที่อเสภียงในอดภีต กรรุงเอเธนสรเปกนเมพองแหลงโสเครตกส
เพลโต อรกสโตเตกล ดภีมอสเธเนส ยถูรกพเก ดส และนอักปรอัชญาชพที่อกข้องอพนที่ ๆ มอันเปกนเมพองแหลงอะโคร
โปลกส วกหารพาธภีนอน และเนกนเขาอาเรโอ มอันเปกนเมพองทางวกชาการ วอัฒนธรรม และชนชอัร นสถูง
แหลงจอักรวรรดกโรม และมอันกกนอับถพอรถูปเคารพถถึงทภีสที่ รุดดข้วย
พอไปถถึงทภีที่นอันที่ เปาโลกกสลงคสาสอันึ่งไปพรข้อมกอับคนเหลลานอัรนทภีมที่ าสลงเขาเมพที่อพวกเขากลอับไปทภีที่
เมพองเบโรอาโดยใหข้สกลาสกอับทกโมธภี “ใหข้รภีบไปหาทลาน” มภีความเหกนเพกมที่ เตกมเกภีที่ยวกอับการมาถถึงของ
สกลาสและทกโมธภีใน 1 เธสะโลนกกา 3:1, 6; กกจการ 18:5 และ 2 โครกนธร 11:8
กจ 17:16
เมสืรื่อเปาโลกทาลลังคอยสวิลาสกลับทวิโมธฟีอยซใต่ นกรสงเอเธนสค์นนลันั้ ทต่านมฟีความเดสือด
รข้อนวสนต่ วายใจเพราะไดข้เหล็นรซ ปเคารพเตล็มไปทลันั้งเมสือง ขณะทภีที่เปาโลรอพวกเขาอยถูล “ทลานมภีความ
เดพอดรข้อนวรุนล วายใจเพราะไดข้เหกนรถูปเคารพเตกมไปทอัรงเมพอง” ความหมายของคทาทภีแที่ ปลวลา เดสือดรข้อน
วสต่นวาย (พาโรซสเนะโต) มภีความหมายวลาถถูกยอัวที่ เยข้า มภีคทากลลาวไวข้วาล จะหา ‘เทพเจข้า’ สอักองครในกรรุง
เอเธนสรกงก ลายกวลาการหาคนๆหนถึงที่ ขณะทภีที่เปาโลเดกนไปตามนครใหญลแหลงนภีร โดยเหกนสกที่งตลางๆ เขา
กกอดสอังเกตไมลไดข้ถถึงการนอับถพอรถูปเคารพแบบไมลรถูข้จอักจบสกรน มภีคนประมาณการไวข้วาล มภีรปถู เคารพใน
ทภีที่สาธารณะมากกวลา 30,000 องครในกรรุงเอเธนสรและอภีกนอับไมลถข้วนตามบข้านคน
ชาวกรภีกเชพที่อวลา ‘พวกเทพเจข้า’ นอัรนมภีขดภี จทากอัดและอยถูปล ระจทาพพรนทภีที่ตลางๆ ดอังนอัรน จถึงมภีรถูปปอัรนน
เพพที่อบลงบอกถถึงลอักษณะของเทพเจข้าตลางๆ โดยผถูข้คนหวอังวลาจะไดข้รอับการอวยพรจากเทพเจข้าเหลลานภีร
รถูปปอัรนเหลลานภีรมกอั มภีลอักษณะสวยงามและเปกนผลงานศกลปะในตอัวมอันเอง เปกนเรพที่องนลาประหลาดทภีที่
สมอัยนภีรพวกชาวโลกทภีที่ชพที่นชอบ ‘ศกลปะ’ มอักเปกนพวกนอับถพอรถูปเคารพอยลางทภีที่สรุด นอกจากนภีร ‘ศกลปะ’

ของรถูปปอัรนเหลลานภีรมกอั มภีลอักษณะกระตรุข้นทางเพศดข้วย ขณะทภีที่เปาโลเดกนไปตามเมพองทภีที่มชภี พที่อเสภียงนภีร
หรพอกรรุงปารภีสแหลงคนยรุคโบราณ ศถูนยรกลางทางวอัฒนธรรมของโลก ความโกรธออันชอบธรรม
ของเขากกพลรุลงขถึรนในจกตวกญญาณ
กจ 17:17
เหตสฉะนลันนั้ ทต่านจถึงโตข้ตอบในธรรมศาลากลับพวกยวิว และกลับคนทฟีรื่เกรงกลลัว
พระเจข้า และกลับคนทลันั้งหลายซถึงรื่ มาพบทต่านทฟีรื่ตลาดทสกวลัน เปาโลจถึงโตข้ตอบ (ดกิอาเละกอไม) หรพอ
ยกเหตรุผลครุยกอับพวกยกวกลอนในธรรมศาลาทภีที่กรรุงเอเธนสร (เหกนไดข้ชอัดวลามภีประชากรยกวไมลเยอะใน
เมพองใหญลนร เภี พราะวลามภีธรรมศาลาอยถูเล พภียงแหลงเดภียวทภีที่นอันที่ ) เปาโลคงใชข้เวลาในธรรมศาลาในวอันสะ
บาโต แตลจากนอัรนเขากกโตข้วาทะในชลวงทภีที่เหลพอของสอัปดาหร “กอับคนทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้า และกอับคน
ทอัรงหลายซถึที่งมาพบทลานทภีที่ตลาดทรุกวอัน” คทาทภีที่แปลวลา ทฟีรื่เกรงกลลัวพระเจข้า (เสะบอไม) หมายถถึงคน
เหลลานอัรนทภีที่เปาโลไปเจอโดยบอังเอกญขณะทภีที่พวกเขาบถูชารถูปเคารพทอัรงหลายอยถูใล นทภีที่สาธารณะ
นอกจากนภีร เขายอังแวะและเปกนพยานแกลผถูข้คนในตลาด (อากอรา) ทภีที่ยอมฟอังเขาดข้วย เหกนไดข้ชอัดวลา
เวลาทภีที่เขาใชข้ไปในกรรุงเอเธนสรเรกที่มตข้นดข้วยการเปกนพยานในทภีที่สาธารณะแกลผถูข้ใดกกตามและทรุกคนทภีที่
ยอมฟอังเขา
กจ 17:18
นลักปรลัชญาบางคนในพวกเอปฟีกซเรฟียวและในพวกสโตอวิกไดข้มาพบทต่าน บาง
คนกลต่าววต่า "คนพซดเพข้อเจข้ออยต่างนฟีนั้จะใครต่มาพซดอะไรใหข้เราฟลังอฟีกเลต่า" คนอสืรื่นกลต่าววต่า "ดซเหมสือน
เขาเปล็นคนนทาพระตต่างประเทศเขข้ามาเผยแพรต่" เพราะเปาโลไดข้ประกาศเรสืรื่องพระเยซซ และเรสืรื่อง
การเปล็นขถึนนั้ มาจากความตาย ขลาวเรพที่องนอักเทศนรยกวทภีที่ผกดธรรมดาผถูข้นร ภีไดข้ไปถถึงหถูของพวกชนชอัรนสถูง
ทางปรอัชญาของกรรุงนภีรซถึที่งพวกเขากกตกลงกอันวลาจะไปพบเปาโล ถถึงแมข้วาล มภีนกอั ปรอัชญาและปรอัชญา
กรภีกทภีที่โดลงดอังมากมายอยถูใล นกรรุงเอเธนสร แตลนอักปรอัชญาสองกลรุลมทภีที่มภีอกทธกพลในสมอัยของเปาโลคพอ
พวกเอปภีกถูเรภียวและพวกสโตอกก
กลลาวสอัรนๆกกคพอ พวกเอปภีกถูเรภียวสนอับสนรุนหลอักปรอัชญาเรพอที่ ง ‘จงสนรุกสนาน’ พวกเขา
พยายามทภีที่จะนทาเสนอพพรนฐานทางปรอัชญาของแนวคกดสรุขนกยม นอันที่ คพอ จงกกน ดพที่ม และรพนที่ เรกงเถกด
เพราะพรรุลงนภีรเรากกจะตาย พวกเขาพยายามทภีจที่ ะปกดบอังวกถภีชภีวตก ทภีที่หลงระเรกงกอับราคะตอัณหาดข้วย
เปลพอกนอกแหลงการนลานอับถพอในทางปรอัชญา (จนถถึงทรุกวอันนภีร พวกชนชอัรนสถูงในแวดวงวกชาการ
และวอัฒนธรรมสมอัยใหมลตามมหาวกทยาลอัยและตามแหลลงวอัฒนธรรมตลางๆกกพยายามทภีที่จะยก
เหตรุผลเขข้าขข้างการใชข้ชวภี กตทภีที่ผกดศภีลธรรมและสรุรล รุยสรุรลายของตนโดยใชข้พรพนฐานทางปรอัชญามาอข้าง)

ในทางกลอับกอัน พวกสโตอกกกกสนอับสนรุนหลอักปรอัชญาเรพที่องการ ‘ปฏกเสธตนเอง’ พวกเขา
พยายามทภีที่จะบรรลรุถถึงพพรนฐานของชภีวตก ทภีที่สถูงกวลาโดยการฝถึกวกนอัยตนเอง มภีเปข้าหมายทภีที่ชดอั เจน และ
ใชข้ระเบภียบทภีที่เครล งครอัด บางครอัรงพวกเขากกเหมพอนกอับผถูข้ประกอบวกชาชภีพในหมถูลชาวโลกทภีที่
ทะเยอทะยาน เครล งครอัด และมรุลงบรรลรุเปข้าหมายโดยยอมขข้ามหอัวคนใดหรพอสกที่งใดกกตามเพพที่อทภีที่จะขถึรน
ไปถถึงจรุดสถูงสรุด ถถึงแมข้วาล พวกนอักปรอัชญาและหลอักปรอัชญาของพวกเอปภีกถูเรภียวและพวกสโตอกกไมล
เปกนทภีที่นยก มอภีกตลอไปแลข้ว แตลพวกมอันกกยอังกลายเปกนจรกงในโลกปอัจจรุบอันของคนทภีไที่ มลเอาพระเจข้า
ในการเผชกญหนข้ากอับเปาโล บางคนในพวกชนชอัรนสถูงทภีที่มวภี อัฒนธรรมนภีรกลลาวเยข้ยหยอันวลา
“คนพถูดเพข้อเจข้ออยลางนภีรใครล จะมาพถูดอะไรใหข้เราฟอังอภีกเลลา” คทาทภีที่แปลวลา คนพซดเพข้อเจข้อ (สเปะรมอ
ลอกอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘คนเกกบเมลกด” มอันอาจเปรภียบไดข้กบอั คทาวลา ‘คนบข้านนอก’ ใน
ปอัจจรุบอัน ไมลวาล ในกรณภีใด มอันกกเปกนคทาเรภียกทภีที่ไมลใชลคทาชมและเตกมไปดข้วยนทราเสภียงเชกงเหยภียดหยอัน
และดถูถถูกของคนชอัรนสถูง ชาวโลกไมลเคยมภีคทาพถูดดภีๆทภีที่จะกลลาวถถึง ‘คนทภีที่ถพอตามหลอักขข้อเชพที่อเดกม’ คน
อพที่นๆกกกลลาววลาดถูเหมพอนวลาเขาจะนทา “พระตลางประเทศ” เขข้ามาเผยแพรล วลภีนร ภีแปลตรงตอัวไดข้วาล
‘พวกปภีศาจตลางประเทศ’ คทาทภีที่แปลวลา พระ (ไดมอนกิออน) ปกตกแลข้วกกแปลเปกน ‘พวกผภี’ และเปกน
สทานวนทภีพที่ วกกรภีกใชข้เรภียกเหลลาเทพเจข้าของพวกเขา เราควรหมายเหตรุไวข้วาล แมข้แตลพวกคนไหวข้รถูป
เคารพกกเหกนการเชพที่อมโยงกอันระหวลางรถูปเคารพของพวกเขากอับแนวคกดเรพที่องผภีปภีศาจ พวกเขาไมลรถูข้
ตอัวเลยวลาพวกเขาคกดถถูกขนาดไหน
สกที่งทภีที่ดงถึ ความสนใจของพวกเขากกคพอวลา เปาโล “ไดข้ประกาศเรพที่องพระเยซถูและเรพที่องการเปกน
ขถึรนมาจากความตาย” คทาทภีที่แปลวลา ประกาศ (เอะวอังเกะลกิดโซ) อภีกครอัรงทภีที่มคภี วามหมายตรงตอัววลา
‘ประกาศขลาวประเสรกฐ’ ถถึงแมข้วาล แนวคกดทอัรงหมดเรพอที่ งพระเยซถูและการฟพร นคพนพระชนมรเปกนเรพที่อง
แปลกในสายตาของพวกชนชอัรนสถูงทภีที่มภีวฒ
อั นธรรมและมภีการศถึกษาเหลลานภีร แตลมนอั กกบลงบอกถถึงสกที่งทภีที่
เปาโลไดข้กระททา เขาไมลไดข้พยายามทภีที่จะเขข้าไปโตข้เถภียงเรพที่องทางปรอัชญากอับคนเหลลานอัรน เขาพยายาม
ทภีที่จะประกาศขลาวประเสรกฐแกลพวกเขาตลางหาก หรพอกลลาวอภีกนอัยหนถึงที่ กกคพอ เขาพยายามทภีจที่ ะนทา
วกญญาณคนเหลลานอัรนมาถถึงพระครกสตร ใหข้เราสอังเกตอภีกครอัรงถถึงการทภีที่เปาโลเนข้นเรพที่องการฟพร นคพน
พระชนมรของพระครกสตร
กจ 17:19-21 เขาจถึงจลับเปาโลพาไปยลังสภาอาเรโอปากลัสแลข้วถามวต่า "เราขอรซข้ไดข้หรสือไมต่
วต่าคทาสอนอยต่างใหมต่ทฟีรื่ทต่านกลต่าวนลันนั้ เปล็นอยต่างไร 20 เพราะวต่าทต่านนทาเรสืรื่องแปลกประหลาดมาถถึงหซ
ของเรา เหตสฉะนลันั้นเราอยากทราบวต่าเรสืรื่องเหลต่านฟีนั้มฟีความหมายวต่าอยต่างไร" 21 (เพราะชาวเอเธนสค์

กลับชาวตต่างประเทศซถึรื่งอาศลัยอยซทต่ ฟีรื่นนลัรื่ ไมต่ไดข้ใชข้เวลาวต่างในการอสืรื่นนอกจากจะกลต่าวหรสือฟลังสวิงรื่
ใหมต่ๆ)
พวกคนนอับถพอรถูปเคารพจถึงพาเปาโลไปยอังอาเรโอปากอัส หรพอเปกนทภีที่รถูข้จกอั ในชพที่อเนกนเขาอาเร
โอ มอันเปกนสถานทภีที่ในกรรุงเอเธนสรทภีที่มภีการเทศนาสอังที่ สอนเรพอที่ งทางวอัฒนธรรม การเมพอง การตอัดสกน
คดภีความ และปรอัชญา กลลาวในคทาพถูดสมอัยใหมล มอันกกเปรภียบไดข้กบอั ศถูนยรกลางของพลเมพอง พวกนอัก
วกชาการเหลลานภีรไมลไดข้สนใจความจรกง แตลพวกปอัญญาชนทภีที่คกดลบเหลลานภีรสนใจใครล รถูข้ใน “คทาสอน
อยลางใหมล” เหมพอน 'นอักสอังคมวกทยา' ในปอัจจรุบนอั พวกเขาสนใจในหลอักคทาสอนขอัรนพพรนฐานของ
เปาโลไมลใชลเพราะพวกเขากทาลอังแสวงหาความจรกง แตลพวกเขาแคลอยากรถูวข้ าล เปาโลจะกลลาวอะไร
เพพที่อจรุดประสงครดข้านวกชาการของพวกเขาเอง พวกเขาไดข้มโภี อกาสฟอังผสท้ถอสื ตามหลอักขท้อเชสืนึ่อเดกิมคน
หนถึที่ง มอันจะขยายประสบการณรดข้านการศถึกษาของพวกเขาใหข้กวข้างขถึรนจรกงๆ พวกเขาเคยไดข้ยกนนอัก
เทศนรแบบนภีรมากลอนแลข้ว คราวนภีรพวกเขามภีโอกาสทภีที่จะไดข้ลอับฝภีปากกอับคนหนถึที่งจรกงๆแลข้ว พวกเขามภี
ชภีวกตอยถูเล พพที่อทภีที่จะ “กลลาวหรพอฟอังสกที่งใหมลๆ” เหมพอนกอับพวกนอักวกชาการดข้านวอัฒนธรรมในปอัจจรุบอัน
ถถึงแมข้วาล พวกเขาเกลภียดชอังขลาวประเสรกฐเขข้าไสข้ แตลบางครอัรงพวกเขากกจะฟอังสกที่งทภีที่พวกถสือตามหลอัก
ขท้อเชสืนึ่อเดกิมเหลลานภีรเชพที่อเพพอที่ ตอบสนองความอยากรถูอข้ ยากเหกนทางเชาวนรปอัญญาของตอัวเอง พวก
ศาสตราจารยรตามมหาวกทยาลอัยทภีที่มภีทอัศนคตกเชลนนภีรมอภี ยถูเล ตกมไปหมด
กจ 17:22
ฝต่ายเปาโลจถึงยสืนขถึนนั้ กลางเนวินเขาอาเรโอแลข้วกลต่าววต่า "ทต่านชาวกรสง
เอเธนสค์ ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าทต่านทลันั้งหลายเชสืรื่อถสือโชคลางเกวินไปในทสกเรสืรื่อง เปาโลซถึที่งอยถูบล นเนกนเขาอาเร
โอ (คทาเดภียวกอับคทาวลา อาเรโอปากอัส) จถึงเรกที่มคทาเทศนาของตนโดยการประกาศวลาพวกชาวเอเธนสร
“เชพที่อถพอโชคลางเกกนไปในทรุกเรพที่อง” คทาทภีแที่ ปลวลา เชสืรื่อถสือโชคลาง (เดะอกิสกิไดมอเนสเทรอส) มภีความ
หมายวลา 'เครล งศาสนา' ไดข้เหมพอนกอันในเชกงนอับถพอรถูปเคารพ คทานภีรมคภี วามหมายวลา 'เชพที่อถพอโชคลาง'
ไดข้เชลนกอันดอังทภีที่แปลในฉบอับคกงเจมสร อยลางไรกกตาม ไมลนลาเปกนไปไดข้ทภีที่เปาโลจะเรกที่มกลลาวโดยใชข้คทา
พถูดดถูถถูก แตลเขานลาจะใชข้คทานภีรในความหมายทภีที่ไมลหยาบคายนอัก ถถึงแมข้วาล 'ศาสนา' ของพวกเขาจะมภี
ลอักษณะเปกนการนอับถพอรถูปเคารพ แตลมอันกกเกกนพอดภีดอังทภีที่เหกนไดข้จากรถูปเคารพมากกวลา 30,000 องคร
ซถึที่งอยถูบล นถนนทรุกเสข้นและทรุกมรุมถนนของกรรุงนภีร
กจ 17:23
เพราะวต่าเมสืรื่อขข้าพเจข้าเดวินทางมาสลังเกตดซสวิรื่งทฟีรื่ทต่านนมลัสการนลันนั้ ขข้าพเจข้าไดข้
พบแทต่นแทต่นหนถึรื่งมฟีคทาจารถึกไวข้วต่า `แดต่พระเจข้าทฟีรื่ไมต่รข้จซ ลัก ' เหตสฉะนลันนั้ ขข้าพเจข้าจถึงมาประกาศ และ
แสดงใหข้ทต่านทลันั้งหลายทราบถถึงพระเจข้าทฟีรื่ทต่านไมต่รข้จซ ลักแตต่ยลังนมลัสการอยซต่ เปาโลกลลาววลาขณะทภีที่เขา

เดกนในกรรุงนภีรและเหกนสกินึ่งทภีนึ่ทล่านนมอัสการ (ตรงตอัวคพอ วอัตถรุนมอัสการ นอันที่ คพอ รถูปเคารพและศาลเจข้า
ตลางๆของพวกเขา) เขาไดข้สงอั เกตเหกนแทลนหนถึงที่ มภีคทาจารถึกไวข้วาล “แดลพระเจข้าทภีที่ไมลรจถูข้ อัก” ชาวเอเธนสร
ซถึที่งกลอัววลาตนจะมองขข้ามเทพเจข้าองครใดไปและกลอัววลาจะโดนพระพกโรธของเทพเจข้าองครนร อันจถึงททา
แทลนดอังกลลาวขถึรนเพพอที่ ถวายแดลเทพเจข้าองครนร อันๆ เปาโลกลลาววลาพวกเขานมอัสการพระองครแบบไมล่รสท้
จอัก คทาวลา ไมต่รข้จซ ลัก (ออักนอเอะโอ) เปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ 'agnostic' เขาเหกนชลองทภีที่จะใชข้เรพที่องนภีร
เปกนโอกาสทภีที่จะประกาศแกลพวกเขาถถึงพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครผถูข้ซถึที่งพวกเขาไมลรจถูข้ อักเลยจรกงๆ
กจ 17:24
พระเจข้าผซข้ทรงสรข้างโลกกลับสวิรื่งทลันั้งปวงทฟีรื่มฟีอยซใต่ นนลันนั้ พระองคค์ทรงเปล็นเจข้า
แหต่งฟข้าสวรรคค์และแผต่นดวินโลก มวิไดข้ทรงสถวิตในปซชนฟียสถานซถึงรื่ มสือมนสษยค์ไดข้กระททาไวข้ เปาโลเรกที่ม
โดยกลลาววลาพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครทรงเปกนผถูข้ทภีที่ “สรข้างโลกกอับสกที่งทอัรงปวงทภีที่มอภี ยถูใล นนอัรน” สทาหรอับคน
ทภีที่สงสอัยเรพอที่ งการเนรมกตสรข้างในหนอังสพอปฐมกาล เหกนไดข้ชดอั วลาออัครสาวกเปาโลเชพที่อเรพอที่ งนอัรนจรกงๆ
สทาหรอับพวกคนฟอังทภีที่เปกนปอัญญาชนทอัรงหลาย เขาเรกที่มตข้นดข้วยรากฐานทภีที่วาล พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างสกที่ง
ทอัรงปวงทภีที่เปกนอยถูล (พวกกรภีกเชพที่อวลาสสารเปกนอยถูชล อัวที่ นกรอันดรรและไมลมจภี รุดเรกที่มตข้น ในทางปรอัชญาพวก
เขากกเปรภียบไดข้กบอั พวกทภีที่เชพที่อเรพอที่ งวกวอัฒนาการในปอัจจรุบอันและทฤษฎภีบกบกแบงของพวกเขา) หลอังจาก
ไดข้วางรากฐานแลข้ว เปาโลจถึงกลลาวตลอไปวลา “พระองครทรงเปกนเจข้าแหลงฟข้าสวรรครและแผลนดกน
โลก” ชาวกรภีกเชพที่อวลาพวกเทพเจข้านอัรนมภีขข้อจทากอัดซถึที่งอาศอัยหรพออยถูใล กลข้ๆกอับศาลเจข้าทภีที่พวกเขาสรข้าง
ถวายใหข้ แนวคกดเรพอที่ งพระผถูข้สรข้างทภีที่ไมลทรงมภีขภีดจทากอัด ทรงอยถูทล รุกหนทรุกแหลง และทรงฤทธานรุภาพ
ทรุกประการจถึงเปกนอะไรทภีที่ซาตานปกดบอังไวข้จากจกตใจของพวกเขา นอกจากนภีร เขายอังพถูดถถึงแนวคกด
ของคนทภีที่นบอั ถพอรถูปเคารพทภีที่เชพที่อวลา 'เทพเจข้า' สถกตอยถูใล นวกหารทภีที่มพอมนรุษยรสรข้างขถึรนดข้วย ชาวกรภีกเชพที่อ
วลาปวงเทพของพวกเขาตข้องการใหข้พวกเขาชลวยโดยการใหข้พวกเขานทาอาหารมาถวาย โดยหวอัง
วลาการเปกนเทพของพระเหลลานอัรนจะชลวยพวกเขาเปกนการตอบแทนไดข้ เปาโลเผชกญหนข้ากอับความโงล
เขลานภีรตรงๆ
กจ 17:25
การทฟีรื่มสือมนสษยค์ปฏวิบลัตวินมลัสการพระองคค์นนลันั้ จะหมายวต่า พระเจข้าตข้อง
ประสงคค์สงวิรื่ หนถึงรื่ สวิรื่งใดจากเขากล็หามวิไดข้ เพราะพระองคค์ทรงเปล็นผซปข้ ระทานชฟีววิตและลมหายใจและ
สวิรื่งสารพลัดแกต่คนทลันั้งปวงตต่างหาก พระเจข้าผถูข้ทรงฤทธานรุภาพทรุกประการไมลทรงตข้องการใหข้มพอ
มนรุษยรมาชลวย (ซถึที่งพวกผภีปภีศาจตข้องการ) แตลพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครทรงเปกนแหลลงแหลง “ชภีวกตและ
ลมหายใจและสกที่งสารพอัด” ตลางหาก พระองครไมลเพภียงทรงสรข้างจอักรวาลเทลานอัรน แตลทรงสรข้างเราทอัรง

หลายทภีที่อาศอัยและหายใจอยถูใล นจอักรวาลนภีรดข้วย ดอังนอัรน เปาโลจถึงชภีรใหข้เหกนอยลางมภีชร นอั เชกงวลาพระเจข้าทภีที่
เขาประกาศอยถูนล ร ทภี รงเปกนพระผถูข้สรข้างของคนชอบตกเหลลานอัรนทภีที่ฟงอั เขาพถูดอยถูล
กจ 17:26
พระองคค์ไดข้ทรงสรข้างมนสษยค์ทสกชาตวิสบสื สายโลหวิตอลันเดฟียวกลันใหข้อยซต่ทลัรื่วพสืนนั้
พวิภพโลก และไดข้ทรงกทาหนดเวลาและเขตแดนใหข้เขาอยซต่ ขณะทภีที่เปาโลกลลาวตลอไป เขากกชร ภีใหข้เหกน
วลาพระเจข้าไดข้ทรงจอัดระเบภียบอารยธรรมของมนรุษยร ประการแรก พระองคร “ไดข้ทรงสรข้างมนรุษยรทรุก
ชาตกสพบสายโลหกตออันเดภียวกอันใหข้อยถูทล อัวที่ พพรนพกภพโลก” มนรุษยรทรุกคนมาจากสายโลหกตออันเดภียวกอัน
ถถึงแมข้วาล มภีหลายเชพรอชาตกไดข้พฒ
อั นาขถึรนนอับตอัรงแตลสมอัยของโนอาหร แตลพวกเขาทรุกคนกกลวข้ นมาจาก
'สายโลหกต' เดภียวกอัน ความเทลาเทภียมกอันของคนทรุกชนชาตกจถึงถถูกสพที่ออยลางชอัดเจน คทาทภีที่แปลวลา ชาตวิ
(เอป็ธนอส) เปกนทภีมที่ าของคทาภาษาออังกฤษ ethnic คนทรุกเชพรอชาตกทอัวที่ โลกมาจากสายโลหกตเดภียวกอัน
และบรรพบรุรรุษของคนเดภียวกอัน (นอันที่ คพอ อาดอัม) นอกจากนภีร พระเจข้าไดข้ทรง “กทาหนดเวลาและ
เขตแดนใหข้เขาอยถู”ล คทาทภีที่แปลวลา เวลา (ไครอส) มภีความหมายวลาชลวงระยะเวลากวข้างๆ บางครอัรงมอัน
กกแปลเปกน 'ฤดถูกาลตลางๆ' ตรงนภีรมนอั มภีความหมายวลา 'ยรุคสมอัยตลางๆ' มอันไมลปรากฏชอัดเจนวลานภีที่หมาย
ถถึง 'การแบลงยรุคของพระเจข้า' (ซถึที่งชาวเอเธนสรทภีที่นบอั ถพอรถูปเคารพไมลรถูข้จอักเลย) หรพอหมายถถึงยรุคสมอัย
ตามประวอัตกศาสตรรของชนชาตกตลางๆทภีที่ผาล นมาแลข้วกกผาล นไป ความหมายแบบหลอังนลาจะใชลมากกวลา
ไมลวาล ในกรณภีใด พระเจข้าไดข้ทรงควบครุมยรุคสมอัยตลางๆของประวอัตกศาสตรรมนรุษยรแมข้กระทอังที่ กลอน
พวกมอันมภีขร ถึนดข้วยซทรา สรุดทข้ายเปาโลกลลาวตรงนภีรวาล พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนด “เขตแดนใหข้เขาอยถู”ล
เขตแดนทภีแที่ บลงประเทศตลางๆของผถูข้คนบนแผลนดกนโลกไดข้ถถูกกทาหนดและจทากอัดไวข้แลข้วตามพระ
ประสงครของพระเจข้า จรกงแทข้ทภีเดภียวทภีพที่ ระองครทรงควบครุมประชาชาตกตลางๆและชะตากรรมของ
กจ 17:27-28 เพสือรื่ เขาจะไดข้แสวงหาองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และหากเขาจะคลทาหากล็จะไดข้
พบพระองคค์ ดข้วยพระองคค์มวิทรงอยซหต่ ต่างไกลจากเราทสกคนเลย 28 ดข้วยวต่า `เรามฟีชวฟี วิตและไหวตลัว
และเปล็นอยซใต่ นพระองคค์ ' ตามทฟีรื่กวฟีบางคนในพวกทต่านไดข้กลต่าววต่า `เราทลันั้งหลายเปล็นเชสืนั้อสายของ
พระองคค์'
เปาโลกลลาวตลอไปวลาชนชาตกทรอังหลายของแผลนดกนโลกจถึงควรแสวงหาองครพระผถูข้เปกนเจข้า
เผพที่อวลาพวกเขาอาจ “คลทาหากกจะไดข้พบพระองคร ดข้วยพระองครมกทรงอยถูหล ลางไกลจากเราทรุกคนเลย”
สกที่งทภีที่เปาโลสพที่อกกคพอวลาคนทภีที่ไมลเชพที่อคลทาหาพระเจข้าเหมพอนคนตาบอดทภีที่อยถูใล นความมพดถถึงแมข้วาล ใน
การสถกตอยถูทล รุกหนทรุกแหลงของพระองครแลข้วพระองครกทก รงอยถูใล กลข้

เขากลลาววลา “เรามภีชภีวกตและไหวตอัวและเปกนอยถูใล นพระองคร” เปาโลสรรุปวลาพระเจข้าทรงเปกน
แหลลงแหลงชภีวกต การเคลพอที่ นไหว และการมภีตอัวตน ตอัวตนของเรานอัรนมภีตข้นกทาเนกดมาจากพระองคร นภีที่
สพที่อชอัดเจนวลาหากปราศจากพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรคร เรากกจะไมลมตภี อัวตน และจะไมลมภีชภีวตก หรพอ
เสรภีภาพในการเคลพที่อนไหวซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่เราชอบ (ใหข้เราเปรภียบเทภียบความแตกตลางระหวลางความ
คกดออันสถูงสล งนภีรกบอั บรรดารถูปเคารพทภีที่ไมลมภีชวภี กต เคลพที่อนไหวไมลไดข้ทภีที่ชาวกรรุงเอเธนสรกราบไหวข้อยถูล
การเปรภียบเทภียบความแตกตลางออันชอัดเจนทภีที่เปาโลยกขถึรนมานภีรยอล มเปกนสกที่งทภีพที่ วกเขาเขข้าใจอยลาง
แนลนอน) จากนอัรนเขากกยกคทาพถูดของกวภีชาวกรภีกคนหนถึงที่ (อาจเปกนอาราทอัส แหลงโซลก (Aratus of
Soli)ในแควข้นซกลภีเซภีย ราวๆ 270 ปภีกลอน ค.ศ.) เพพที่อเสรกมประเดกนของเขา “เราทอัรงหลายเปกนเชพรอสาย
ของพระองคร” (พระคอัมภภีรรภาษาฮภีบรถูคงไมลมภีผลอะไรตลอพวกชนชอัรนสถูงทภีมที่ ภีวฒ
อั นธรรมเหลลานภีร
เปาโลจถึงยกคทาพถูดจากแหลลงทภีที่พวกเขาครุข้นเคยเพพที่อเสรกมประเดกนของเขา)
กจ 17:29
เหตสฉะนลันนั้ เมสืรื่อเราเปล็นเชสืนั้อสายของพระเจข้าแลข้ว เรากล็ไมต่ควรถสือวต่าพระเจข้า
ทรงเปล็นเหมสือนทอง เงวิน หรสือหวิน ซถึงรื่ ไดข้แกะสลลักดข้วยศวิลปะและความควิดของมนสษยค์ คทาทภีที่แปลวลา
พระเจข้า (เธะอกิออส) เปกนคทาทภีที่พวกกรภีกครุข้นเคยในการบรรยายถถึงพระเจข้า เปาโลใชข้คทาทภีที่พวกเขานลา
จะเขข้าใจ ถถึงแมข้วาล บรรดารถูปปอัรนของพวกเขามอักเตกมไปดข้วยศกลปะ หลลอดข้วยทองคทา เงกน หรพอแกะ
สลอักในหกน แตลพวกมอันกกเกกดจากฝภีมพอและความคกดของมนรุษยร คทาทภีที่แปลวลา ความควิด (เอป็นธสเมซกิส)
มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ความคกด’ หรพอ ‘การออกแบบ’ ตลอดทรุกยรุคสมอัยซาตานไดข้เสนอความคกด
ทภีที่วาล เมพอที่ แรกเรกที่มนอัรนมนรุษยรไดข้สรข้างพระเจข้าขถึรนมา เปาโลอข้างอกงถถึงเรพที่องนภีรเพพที่อตอกยทราประเดกนของ
เขาทภีที่วาล พระเจข้ามกไดข้ทรงถถูกสรข้างขถึรนโดยมนรุษยร ถถึงแมข้พวกเขาจะสรข้างรถูปเคารพตลางๆขถึรนมากกตาม
พระเจข้าทรงเปกนผถูข้สรข้างมนรุษยรขร ถึนมาตลางหาก
กจ 17:30
ในเวลาเมสืรื่อมนสษยค์ยลังโฉดเขลาอยซพต่ ระเจข้าทรงมองขข้ามไปเสฟีย แตต่เดฟียดี๋ วนฟีนั้
พระองคค์ไดข้ตรลัสสลังรื่ แกต่มนสษยค์ทลันั้งปวงทลัรื่วทสกแหต่งใหข้กลลับใจใหมต่ นอกจากนภีร ในกาลอดภีตพระเจข้าทรง
มองขท้ามความโฉดเขลาเชลนนภีรไปเสภีย คทาทภีที่แปลวลา มองขข้าม (ฮสเปะเระอกิโด) มภีความหมายวลา ‘มอง
ขข้าม’ อยลางไรกกตาม นอับตอัรงแตลการเสดกจมาของพระเยซถูครกสตร บอัดนภีรพระองครกไก ดข้ “ตรอัสสอังที่ แกล
มนรุษยรทรงอั ปวงทอัวที่ ทรุกแหลงใหข้กลอับใจใหมล” คทาทภีที่แปลวลา กลลับใจใหมต่ (เมะตานอเอะโอ) มภีความ
หมายวลา ‘หอันเสภียจาก’ โดยในกรณภีนร ภีคอพ จากความบาปและการไหวข้รปถู เคารพของพวกเขาและหอัน
มาหาพระเจข้า มอันมภีความหมายตรงตอัววลา เปลภีที่ยนความคกดหรพอเปลภีที่ยนใจของตน

กจ 17:31
เพราะพระองคค์ไดข้ทรงกทาหนดวลันหนถึงรื่ ไวข้ ในวลันนลันนั้ พระองคค์จะทรง
พวิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหข้ทต่านองคค์นลันั้นซถึงรื่ พระองคค์ไดข้ทรงเลสือกไวข้เปล็นผซข้พวิพากษา
และพระองคค์ไดข้ใหข้พยานหลลักฐานแกต่คนทลันั้งปวงแลข้ววต่า ไดข้ทรงโปรดใหข้ทต่านองคค์นนลันั้ คสืน
พระชนมค์" ทภีที่มนรุษยรตข้องรภีบกลอับใจใหมลกคก อพ เพราะวลาพระเจข้า “ไดข้ทรงกทาหนดวอันหนถึงที่ ไวข้ ในวอัน
นอัรนพระองครจะทรงพกพากษาโลกตามความชอบธรรม” หลอักเกณฑรและมาตรฐานแหลงการ
พกพากษาทภีที่จะมาถถึงของพระเจข้ากกคพอ ความชอบธรรม ไมลมอภี ะไรมากกวลานอัรน และไมลมภีอะไรนข้อย
กวลานอัรน คทาทภีที่เปาโลใชข้ซถึที่งถถูกแปลเปกน โลก (ออยคอวเมะเน) มภีความหมายตรงตอัววลา แผลนดกนโลกทภีที่
มภีคนอาศอัยอยถูล อยลางไรกกตาม ในศตวรรษแรกนอัรน มอันเปกนสทานวนทภีที่หมายถถึงจอักรวรรดกโรม มอันกกคง
คลข้ายกอับการกลลาวในสมอัยนภีรวาล พระเจข้าจะทรงพกพากษาประเทศนภีร ถถึงแมข้วาล พวกกรภีกทภีที่เปกนชาวกรรุง
เอเธนสรอาจไมลใชลชาวโรมทภีรที่ อักชาตก แตลเปาโลกกสพที่อวลาโลกแหลงการนอับถพอรถูปเคารพและความสถูงสล ง
ทางวอัฒนธรรมของพวกเขาจะถถูกพกพากษาโดยพระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครผถูข้ซถึที่งเขาพถูดถถึง นอกจากนภีร
ความแนลใจวลาการพกพากษาดอังกลลาวจะมาแนลๆกกคพอโดย ‘ทลานนอัรน’ ผถูข้ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงใหข้ “คพน
พระชนมร” เปาโลประกาศวลาการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูครกสตรเปกนความแนลใจเรพอที่ งการ
พกพากษาทภีที่จะมา
กจ 17:32-34 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยนวิ ถถึงเรสืรื่องการซถึรื่งเปล็นขถึนนั้ มาจากความตายแลข้ว บาง
คนกล็เยาะเยข้ย แตต่คนอสืรื่นๆวต่า "เราจะฟลังทต่านกลต่าวเรสืรื่องนฟีนั้อฟีกตต่อไป" 33 แลข้วเปาโลจถึงออกไปจากเขา
34 แตต่มฟีชายบางคนตวิดตามเปาโลไปและไดข้เชสืรื่อถสือ ในคนเหลต่านลันั้นมฟีดวิโอนวิสอวิ ลัสผซเข้ ปล็นสมาชวิกสภา
อาเรโอปากลัส กลับหญวิงคนหนถึรื่งชสืรื่อดามารวิส และคนอสืรื่นๆดข้วย
เมพที่อเหลลาศาสตราจารยรผถูข้นบอั ถพอรถูปเคารพและพวกชนชอัรนสถูงทภีมที่ ภีวอัฒนธรรมไดข้ยกนเขาพถูดถถึง
การฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซถูครกสตร พวกเขากกเลกกสนใจทรุกสกที่งทภีเที่ ขาไดข้กลลาวมาแลข้ว ความบาป
ไดข้ปกดบอังใจของพวกเขาจนพวกเขามองไมลเหกนความจรกงขข้อนภีร (พวกกรภีกเชพที่อเรพที่องชภีวกตหลอังความ
ตายสทาหรอับดวงวกญญาณ แตลปฏกเสธแนวคกดเรพอที่ งการเปกนขถึรนจากตายของรล างกาย) บางคนจถึงเยาะ
เยข้ยเปาโล สลวนคนอพนที่ ๆกกอาจแสดงความสรุภาพมากกวลาโดยบอกใหข้เขาพอแคลนร กภี ลอนและพวกเขา
อาจฟอังเขาพถูดอภีกในคราวหลอัง
เปาโลจถึงไปจากผถูข้ฟงอั ซถึที่งเปกนคนชอัรนสถูงทภีมที่ ภีวอัฒนธรรม อยลางไรกกตาม มภีหลายคนทภีมที่ าเขข้ารล วม
กอับเขา (ตกิดตามเปาโลไป) และเชพที่อ พลเมพองทภีที่โดดเดลนสองคนนภีรคพอ “ดกโอนกสกออัสผถูข้เปกนสมาชกกสภา

อาเรโอปากอัส กอับหญกงคนหนถึที่งชพที่อดามารกส” ถถึงแมข้วาล เปาโลไมลไดข้เหกนคนกลอับใจเชพที่อหลายคนใน
กรรุงเอเธนสร แตลคนเหลลานอัรนทภีที่ไดข้รบอั ความรอดจรกงๆกกเปกนคนทภีที่มยภี ศถาบรรดาศอักดกธอยถูบล ข้าง
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 18: ในเนสือนื้ หาสล่วนแรกของกกิจการ 18 เปาโลเดกินทางไปทภีนึ่เมสืองโค
รกินธรและเรกิมนึ่ การรอับใชท้ทภีนึ่เกกิดผลทภีนึ่นนอันึ่ ถนงแมท้วล่ามภีการตล่อตท้านเหมสือนอยล่างทภีนึ่เขาเจอมาบล่อยๆ แตล่
พระเจท้ากป็ทรงอวยพรการรอับใชท้ของเขาทภีนึ่นนอันึ่ หลอังจากนอันนื้ เขากป็กลอับไปทภีนึ่เมสืองออันทกิโอกซนนึ่งเปป็นค
รกิสตจอักรแมล่ของเขา และจบการเดกินทางแบบมกิชชอันนารภีรอบสองของเขา ในการเดกินทางแบบมกิช
ชอันนารภีรอบสามของเขา เปาโลกป็กลอับไปชสกสาลอังพวกคนทภีนึ่กลอับใจรอับเชสืนึ่อกล่อนหนท้านอันนื้ จากนอันนื้ จคุด
สนใจของการรอับใชท้ของเขากป็หอันไปทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส ในอภีกหลายปภีนอับจากนภีนื้ การรอับใชท้ของเขาจะมภี
ศสนยรกลางอยสล่ทภีนึ่นนอันึ่
กจ 18:1
ภายหลลังเหตสการณค์เหลต่านฟีเนั้ ปาโลจถึงออกจากกรสงเอเธนสค์ไปยลังเมสืองโครวินธค์
หลอังจากเทศนาทภีที่กรรุงเอเธนสร เปาโลกกเดกนทางประมาณหข้าสกบไมลรลงใตข้ไปอภีกสถูลเมพองโครกนธร เมพอง
นภีรเปกนเมพองหลวงแหลงการพาณกชยรของประเทศกรภีซ โดยตอัรงอยถูบล นแผลนดกนทภีเที่ ปกนคอคอดแคบๆ
ระหวลางทะเลอภีเจภียนทางทกศตะวอันออกและทะเลเอดรกอาตกกทางทกศตะวอันตก บนคอคอดนภีรมภีเสข้น
ทาง 'ขนยข้าย' สทาคอัญระหวลางทลาเรพอของเมพองเคนเครภียทางทกศตะวอันออกและเมพองลาเคอถูมทางทกศ
ตะวอันตก เรพอลทาเลกกๆกกถถูกยกขถึรนเพพที่อขข้ามเสข้นทางนภีรไดข้ ทภีที่ตร อังอยถูใล นเมพองโครกนธรคอพ ภถูเขาอครอโครกน
ธอัส ซถึที่งมภีวกหารหลอังหนถึที่งถถูกสรข้างขถึรนถวายแดลเทพภีอะโฟรไดตร (ซถึที่งคพอเทพธกดาแหลงความรอัก) ทภีที่นมภีที่ ภี
หญกงโสเภณภีเพพที่อการศาสนาหนถึงที่ พอันคนมภีสลวนในการบถูชารถูปเคารพ ในโลกของคนโรม คทาวลา
Corinthianize (ททาแบบชาวเมพองโครกนธร) กกหมายถถึงการททาผกดศภีลธรรมในเรพที่องทางเพศ มอันเปกน
เมพองทภีที่ผถูข้คนมอักมากในกาม เพราะมภีการคข้าอยลางมากทภีที่เมพองโครกนธร จถึงมภีคนยกวจทานวนมากถถูกดถึงดถูด
ไปทภีที่นอันที่ ดข้วย
กจ 18:2
ทต่านไดข้พบยวิวคนหนถึรื่งชสืรื่ออาคววิลลา ซถึรื่งเกวิดในแควข้นปอนทลัส แตต่พถึรื่งมาจาก
ประเทศอวิตาลฟีกบลั ภรรยาชสือรื่ ปรวิสสวิลลา (เพราะคลาวดวิอลัสมฟีรบลั สลัรื่งใหข้พวกยวิวทลันั้งปวงออกไปจากกรสง
โรม) เปาโลจถึงไปหาคนทลันั้งสองนลันนั้
ในเมพองโครกนธร เปาโลไดข้พบกอับคถูลสามภีภรรยาชาวยกวคถูลหนถึที่งนามวลาอาควกลลาและปรกสสกล
ลา เราไดข้ทราบวลาอาควกลลาเดกมทภีมาจากแควข้นปอนทอัส (ซถึที่งเปกนแควข้นหนถึงที่ ในทกศตะวอันออกของ

ทวภีปเอเชภียนข้อยตามแนวชายฝอัที่งดข้านตะวอันออกเฉภียงใตข้ของทะเลดทา) พวกเขาเพกที่งมาจากกรรุงโรม
เพราะจอักรพรรดกโรมคลาวดกออัสในปภี ค.ศ. 49 ไดข้ขอับไลลยกวทอัรงหมดออกไปจากกรรุงโรม ปกตกพวก
ยกวกกไมลเปกนทภีที่นกยมในกรรุงโรมอยถูกล ลอนแลข้ว กลอนหนข้านอัรนทกเบเรภียสกกขนยข้ายพวกยกวจทานวน 4,000
คนออกจากกรรุงโรมไปยอังซารรดกเนภีย เซอถูโทเนภียส (Seutonius) กลลาวไวข้วาล ความโกรธเคพองของคลา
วดกออัสนอัรนเกกดจากความวรุนล วายทภีที่เกกดอยถูเล นพองๆโดยฝภีมพอของชายคนหนถึที่งชพที่อวลา 'เครสตอัส'
(Chrestus) นภีอที่ าจเปกนการทภีที่พวกยกวในกรรุงโรมรถูข้สถึกวรุนล วายใจเพราะคนอพนที่ ๆทภีที่ประกาศพระครกสตรทภีที่
นอันที่ อยถูกล ลอนแลข้ว ชลวงเวลาทภีที่เปาโลไดข้พบกอับอาควกลลาและปรกสสกลลาในเมพองโครกนธรนลาจะเปกน
ตอนตข้นของ ค.ศ. 51 ตลอมาพวกเขาจะกลอับไปทภีกที่ รรุงโรม (โรม 16:3)
กจ 18:3
และเพราะเขามฟีอาชฟีพอยต่างเดฟียวกลันจถึงไดข้อาศลัยททาการอยซต่กบลั เขา เพราะวต่า
ทลันั้งสองฝต่ายเปล็นชต่างททาเตล็นทค์ดข้วยกลัน เปกนเรพที่องปกตกทภีที่คนยกวในสมอัยนอัรนจะคบหากอับคนทภีมที่ ภีอาชภีพเห
มพอนๆกอัน เหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลเคยไดข้รอับการฝถึกททาเตกนทรในชลวงหนถึงที่ ของชภีวกต เขาจถึงเขข้าไปรล วม
ททาการดข้วยกอันกอับอาควกลลาและปรกสสกลลาเพพที่อหาเลภีรยงชภีพในระหวลางนภีร เราไมลทราบวลาสามภีภรรยา
คถูลนร เภี ปกนครกสเตภียนแลข้วหรพอยอัง อยลางไรกกตาม หากยอังไมลเปกน พวกเขากกจะเปกนในไมลชข้า ในชลวงเวลา
นภีรของการรอับใชข้ของเปาโล เขาตข้องททางาน 'เสรกม' เพพที่อหาเลภีรยงปากทข้อง ในไมลชข้าทกโมธภีและสกลาส
จะมาถถึงพรข้อมกอับเงกนชลวยเหลพอจากครกสตจอักรตลางๆทภีที่อยถูทล างตอนเหนพอในแควข้นมาซกโดเนภีย
กจ 18:4
เปาโลไดข้โตข้เถฟียงในธรรมศาลาทสกวลันสะบาโต ไดข้ชกลั ชวนทลันั้งพวกยวิวและ
พวกกรฟีก ขณะเดภียวกอัน เปาโลกก “โตข้เถภียงในธรรมศาลาทรุกวอันสะบาโต ไดข้ชอักชวนทอัรงพวกยกวและ
พวกกรภีก” ตามธรรมเนภียมปกตกของเขา เปาโลเขข้าไปหาพวกยกวกลอนและโตข้เถภียงและชอักชวน
คนในธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่น เหกนไดข้ชอัดวลามภีคนตลางชาตกทภีที่เกรงกลอัวพระเจข้าเขข้ารล วมประชรุมใน
ธรรมศาลาแหลงนภีรเชลนกอัน
กจ 18:5
พอสวิลาสกลับทวิโมธฟีมาจากแควข้นมาซวิโดเนฟีย เปาโลกล็ไดข้รลับการดลใจ และ
เปล็นพยานแกต่พวกยวิววต่าพระเยซซ เปล็นพระครวิสตค์ ในทภีสที่ รุด สกลาสและทกโมธภีกมก าถถึงจากแควข้นมาซก
โดเนภียซถึที่งอยถูทล างตอนเหนพอ แมข้ไมลมภีบอันทถึกไวข้ตรงนภีร แตลเราควรหมายเหตรุไวข้วาล ในเวลาตลอมาเปาโล
เขภียนวลาครกสตจอักรตลางๆในเมพองเธสะโลนกกาและเมพองฟภีลกปปภีไดข้สลงของมาชลวยเขา (ดถู 1 เธสะโลนก
กา 3:6, 2 โครกนธร 11:9 และฟภีลกปปภี 4:9) เหกนไดข้ชดอั วลานภีที่ททาใหข้เปาโลสามารถกลอับไปรอับใชข้ 'เตกม
เวลา' ไดข้และไมลตข้อง 'เปกนภาระ' ตลองานทภีที่เมพองโครกนธร (2 โครกนธร 11:9) ในการททาเชลนนอัรน การรอับ
ใชข้ของเขากกขยายตอัวออกอยลางมาก ใหข้เราสอังเกตวลาจากนอัรนเขากก “ไดข้รอับการดลใจ” และเปกนพยาน

แกลพวกยกววลาพระเยซถูทรงเปกนพระครกสตร คทาทภีที่แปลวลา ดลใจ (ซสเนะโค) ในคทาสมอัยปอัจจรุบอันกกคง
คลข้ายกอับการ 'ถถูกททาใหข้ประทอับใจ' ในจกตวกญญาณของเขา การมาของสกลาสและทกโมธภีไมลเพภียง
ททาใหข้เปาโลมภีอกสระทภีที่จะใชข้เวลามากขถึรนในการรอับใชข้เทลานอัรน แตลมนอั ยอังททาใหข้เขามภีกาท ลอังใจขถึรนดข้วย
เมพที่อมภีกาท ลอังมากขถึรน เขากกยงกที่ เทศนาแกลพวกยกววลาพระเยซถูทรงเปกนพระเมสสกยาหรทภีที่พวกเขารอคอยมา
นานจรกงๆ
กจ 18:6
แตต่เมสืรื่อพวกเหลต่านลันั้นขลัดขวางตลัวเองและกลต่าวคทาหมวิรื่นประมาท เปาโลจถึงไดข้
สะบลัดเสสืนั้อผข้ากลต่าวแกต่เขาวต่า "ใหข้เลสือดของทต่านทลันั้งหลายตกบนศฟีรษะของทต่านเองเถวิด ขข้าพเจข้ากล็
ปราศจากเลสือดนลันนั้ แลข้ว ตลันั้งแตต่นฟีนั้ไปขข้าพเจข้าจะไปหาคนตต่างชาตวิ" นลาเศรข้าทภีพที่ วกยกวหลายคน “ขอัด
ขวางตอัวเองและกลลาวคทาหมกที่นประมาท” ความหมายกกคอพ วลา ในการขอัดขวางถข้อยคทาของเปาโลเกภีที่ยว
กอับพระครกสตร ในความเปกนจรกงแลข้วพวกเขากกกาท ลอังขอัดขวางตอัวเองอยถูล การตลอสถูข้กบอั ขลาวประเสรกฐกก
เทลากอับเปกนการตลอสถูข้กบอั ตอัวเอง มอันสพที่อใหข้เหกนถถึงความโงลเขลาจรกงๆ กระนอัรนผถูข้คนจนถถึงทรุกวอันนภีรกตก ลอ
ตข้านขข้อเสนอแหลงพระครุณของพระเจข้า คทาทภีที่แปลวลา กลต่าวคทาหมวิรื่นประมาท (บลาสเฟเมะโอ) ใน
ความหมายทอัวที่ ไปกกแปลวลา 'พถูดจาตลอตข้าน' เหกนไดข้ชอัดวลาคนเหลลานภีรพถูดจาตลอตข้านพระเยซถูครกสตร
และในการททาเชลนนอัรนพวกเขากกเขข้าสถูลจรุดออันตรายของการกลลาวคทาหมกที่นประมาทพระนามของพระ
ครกสตรจรกงๆ
เปาโลจถึง “สะบอัดเสพรอผข้า กลลาวแกลเขาวลา “ใหข้เลพอดของทลานทอัรงหลายตกบนศภีรษะของทลาน
เองเถกด ขข้าพเจข้ากกปราศจากเลพอดนอัรนแลข้ว ตอัรงแตลนร ภีไปขข้าพเจข้าจะไปหาคนตลางชาตก” ออัครสาวกทลานนภีร
ใชข้สอัญลอักษณรหนถึงที่ ทภีที่แสดงถถึงความไมลพอใจอยลางมากซถึที่งคลข้ายกอับการสะบอัดผงคลภีดกนทภีที่ตกดรองเทข้า
ออกไป เขาถพอวลาตอัวเองพข้นผกดแลข้วจากความรอับผกดชอบใดๆทภีมที่ ภีตลอพวกยกวทภีที่นอันที่ เขาไดข้ททาทรุกอยลาง
ทภีที่ททาไดข้แลข้ว เลพอดของพวกเขาจะตกบนศภีรษะของพวกเขาเอง นลาตลกตรงทภีวที่ าล พวกยกวทภีที่กรรุง
เยรถูซาเลกมกกใชข้คทาพถูดเดภียวกอันนภีรเพพอที่ แสดงความรอับผกดชอบตลอพระโลหกตของพระเยซถู (มอัทธกว
27:25) เลพอดของพวกเขาจะไมลตกดอยถูบล นมพอของเปาโลอภีกตลอไปแลข้ว บอัดนภีรเขาจะหอันไปหาพวกคน
ตลางชาตกแหลงเมพองโครกนธรแลข้ว
กจ 18:7
ทต่านจถึงออกจากทฟีรื่นนลัรื่ แลข้วเขข้าไปในบข้านของชายคนหนถึรื่งชสืรื่อยสสทลัส ซถึงรื่ เปล็น
ผซนข้ มลัสการพระเจข้า บข้านของเขาอยซต่ตวิดกลับธรรมศาลา ทภีที่อยถูตล กดกอับธรรมศาลาและอาจอยถูหล ลอังถอัดไป
เลยกกคพอ บข้านของชายคนหนถึที่งนามวลายรุสทอัส (ทกตอัส ยรุสทอัส) ในฐานะเปกนคนตลางชาตกทภีที่แสวงหา
พระเจข้าแหลงฟข้าสวรรครผาล นทางธรรมศาลาแหลงนอัรน ชพที่อเลลนของเขาจถึงเปกน 'ทกตอัส ผถูข้ชอบธรรม' ททาเล

ทภีที่ตร อังของบข้านของยรุสทอัสไมลเพภียงเหมาะสมในทางยรุทธศาสตรรเทลานอัรน แตลเปาโลยอังไดข้พบกอับผถูข้เชพที่อ
ตลางชาตกคนหนถึงที่ ทภีที่ยอมใชข้บข้านของตนเพพที่อการเผยแพรล ขลาวประเสรกฐอภีกดข้วย
กจ 18:8
ฝต่ายครวิสปลัสนายธรรมศาลากลับทลันั้งครลัวเรสือนของทต่านไดข้เชสืรื่อในองคค์พระผซข้
เปล็นเจข้า และชาวโครวินธค์หลายคนเมสืรื่อไดข้ฟลังแลข้วกล็ไดข้เชสือรื่ ถสือและรลับบลัพตวิศมา ทางเขข้าสถูลธรรมศาลา
แหลงนภีรเปกดกวข้างมากยกงที่ ขถึรนเมพอที่ หอัวหนข้านายธรรมศาลา คพอ ครกสปอัส “กอับทอัรงครอัวเรพอนของทลานไดข้
เชพที่อในองครพระผถูข้เปกนเจข้า” ถถึงแมข้วาล เปาโลไดข้หอันความสนใจของตนไปทภีพที่ วกคนตลางชาตกแลข้ว
กกตาม แตลผถูข้นทาแหลงธรรมศาลานภีรกไก ดข้รอับความรอด นอกจากนภีรทร อังครอบครอัวของเขากกไดข้รอับความ
รอดดข้วย นภีเที่ ปกนตอัวเปกดทางใหข้ชาวเมพองโครกนธรอภีกมากมายไดข้มาถถึงพระครกสตร
ใหข้เราสอังเกตลทาดอับกลอนหลอังทภีที่ปรากฏชอัดเจนเหลพอเกกนในหนอังสพอกกจการ (1) พวกเขา
ไดข้ยกน (2) พวกเขาเชพที่อ และจากนอัรน (3) พวกเขากกรอับบอัพตกศมา นอันที่ เปกนลทาดอับกลอนหลอังตามพระ
คอัมภภีรรเสมอและไมลเคยสวนทางกอันเลย บอัพตกศมาตามพระคอัมภภีรรเปกนการแสดงออกใหข้เหกน
ภายนอกของประสบการณรฝลายวกญญาณทภีที่เกกดขถึรนภายในจากการทภีที่ไดข้บอังเกกดใหมลแลข้วเสมอ
กจ 18:9-10 และองคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้าไดข้ตรลัสกลับเปาโลทางนวิมวิตในคสืนวลันหนถึรื่งวต่า "อยต่า
กลลัวเลย แตต่จงกลต่าวตต่อไป อยต่านวิงรื่ เสฟีย 10 เพราะวต่าเราอยซกต่ ลับเจข้าและจะไมต่มฟีผข้หซ นถึรื่งผซใข้ ดอาจตต่อสซข้
ททารข้ายเจข้า ดข้วยวต่าคนของเราในนครนฟีนั้มฟีมาก"
ถถึงแมข้วาล มภีความคพบหนข้าและพระพรใหข้เหกนภายนอกอยลางชอัดเจนในการรอับใชข้นร ภีกตก าม แตล
มอันกกเหกนไดข้ชดอั วลาเปาโลรถูข้สถึกวข้าวรุนล อยถูภล ายใน (นอักเทศนรสลวนใหญลจะเขข้าใจสภาวะนภีร) อาจเปกนไดข้วาล
จากประสบการณรของตนเปาโลรถูสข้ ถึกไดข้ถงถึ ความยรุงล ยากทภีที่กาท ลอังกลอตอัวขถึรน ซถึที่งมอันกกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ
เขาอาจรถูข้สถึกมภีภาระใจเพราะผถูข้เชพที่อใหมลเหลลานภีร อาจเปกนไดข้เชลนกอันวลาเพราะความเหนพอที่ ยลข้าทาง
รล างกาย อารมณร และจกตวกญญาณในการตลอสถูข้ทเภีที่ ขาเจอมาตลอดไมลหยรุดหยลอน เขาจถึงรถูสข้ ถึกหมดแรง
อยถูภล ายใน ไมลวาล ปอัญหานอัรนคพออะไรกกตาม องครพระผถูข้เปกนเจข้ากกทรงทราบและเสดกจมาหาเปาโลใน
คทที่าคพนหนถึงที่ ผลานทางนกมตก และชถูกาท ลอังเขา พระเยซถูไดข้ตรอัสกอับเปาโลในชลวงเวลาวกกฤตกครอัรงอพนที่ ๆใน
การรอับใชข้ของเขามาแลข้วและตรงนภีรพระองครกทก รงททาเชลนนอัรนอภีกครอัรง ถข้อยคทาของพระองครเปกน
ถข้อยคทาทภีที่ใหข้กาท ลอังใจ “อยลากลอัวเลย แตลจงกลลาวตลอไป อยลานกที่งเสภีย เพราะวลาเราอยถูกล บอั เจข้าและจะไมลมภี
ผถูข้หนถึงที่ ผถูข้ใดอาจตลอสถูข้ททารข้ายเจข้า ดข้วยวลาคนของเราในนครนภีรมมภี าก” ถถึงแมข้ความยรุงล ยากไดข้เกกดขถึรน
จรกงๆ แตลพระเยซถูกทก รงรอักษาคทาตรอัสของพระองครและเปาโลกกไมลไดข้รอับออันตราย นอกจากนภีร พระ

สอัญญาออันแสนวกเศษทภีที่วาล มภีคนอภีกมากมายทภีที่ตข้องถถูกนทาวกญญาณในเมพองนภีรกคก งเปกนสกที่งทภีที่ใหข้กาท ลอังใจ
เขาอยลางมากเปกนแนล
กจ 18:11
เปาโลจถึงยลับยลันั้งอยซกต่ ลับเขาและสลังรื่ สอนพระวจนะของพระเจข้าตลอดหนถึรื่งปฟี
กลับหกเดสือน เราไมลทราบวลาเวลาผลานไปเทลาไรแลข้วนอับตอัรงแตลเปาโลมาถถึงในเมพองโครกนธรจนถถึงจรุดนภีร
อยลางไรกกตาม เขากกอยถูทล ภีที่นนอัที่ ตลอไปอภีกสกบแปดเดพอน หรพออาจมากกวลานอัรนตามทภีขที่ ข้อ 18 ไดข้กลลาวไวข้
เหกนไดข้ชอัดวลานภีหที่ มายถถึงระยะเวลาทภีที่เปาโลใชข้ในการททางานรอับใชข้จากบข้านของยรุสทอัส
กจ 18:12-13 แตต่คราวเมสืรื่อกลัลลวิโอเปล็นผซข้สทาเรล็จราชการแควข้นอาคายา พวกยวิวไดข้ฮสือกลันขถึนั้น
ตต่อสซข้เปาโล และพาทต่านไปบลัลลลังกค์พวิพากษา 13 ฟข้องวต่า "คนนฟีนั้ชกลั ชวนคนทลันั้งหลายใหข้นมลัสการ
พระเจข้าตามทางทฟีรื่ผวิดกฎหมาย"
ความยรุงล ยากกทาลอังกลอตอัวขถึรนจากพวกยกวทภีที่ไมลเชพที่อ กอัลลกโอกลายเปกนผถูข้สทาเรกจราชการของเมพอง
โครกนธรในปภี ค.ศ. 51 ประวอัตกศาสตรรโรมกลลาวไวข้วาล เขาเปกนคนทภีที่ดภีมากๆคนหนถึงที่ เหกนไดข้ชอัดวลาพวก
ยกวทภีคที่ กดรข้ายตลอเปาโลคกดวลาพวกเขาอาจไดข้รอับประโยชนรจากผถูข้ปกครองของโรมทภีที่มภีชพที่อเสภียงขนาด
นอัรน พวกเขาจถึง “ไดข้ฮพอกอันขถึรนตลอสถูข้เปาโล และพาทลานไปบอัลลอังกรพพก ากษา” คทาทภีที่แปลวลา ฮสือ (คา
เตะฟกิสเตมกิ) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ลรุกขถึรนตลอสถูข้' วลภีทภีที่พถูดถถึง บลัลลลังกค์พวิพากษา แปลมาจากคทาวลา เบ
มา มอันคพอแทลนยกพพรนทภีที่พวกขข้าราชการโรมนอังที่ ในฐานะเปกนผถูข้พพก ากษา คทาเดภียวกอันนภีรกถก ถูกใชข้เรภียก
บอัลลอังกรพพก ากษาของพระครกสตรใน 2 โครกนธร 5:10
ถถึงแมข้วาล ขข้อกลลาวหาของพวกเขาจะดถูธรรมดาๆ แตลมอันกกคลรุมเครพอแบบจงใจ พวกเขากลลาว
หาเปาโลวลาชอักชวนคนทอัรงหลายใหข้ “นมอัสการพระเจข้าตามทางทภีที่ผกดกฎหมาย” พวกยกวทภีที่เหลภีที่ยมจอัด
เหลลานภีรไมลไดข้ระบรุชอัดเจนวลาเปาโลมภีความผกดโทษฐานละเมกดกฎหมายออันไหนและพวกเขากกไมลมภี
หลอักฐานดข้วย ภายใตข้กฎหมายของโรม ศาสนายกวถพอวลาเปกนศาสนาทภีนึ่ถสกกฎหมาย นอันที่ คพอพวกโรม
อนรุญาตใหข้คนนอับถพอศาสนายกวไดข้ในฐานะทภีที่มนอั เปกนหนถึงที่ ในศาสนาทภีที่ถถูกกฎหมายของจอักรวรรดก
โรม พวกยกวตรงนภีรกาท ลอังพยายามทภีที่จะกลลาวหาเปาโลวลาสนอับสนรุนศาสนาหนถึงที่ ทภีที่ไมลไดข้รอับการเหกน
ชอบ ดอังนอัรนมอันจถึงเปกนศาสนาหนถึที่งทภีที่ผกดกฎหมาย
กจ 18:14
เมสืรื่อเปาโลจะอข้าปากพซด กลัลลวิโอกล็กลต่าวแกต่พวกยวิววต่า "โอ พวกยวิว ถข้าเปล็น
เรสืรื่องความชลัรื่วหรสือเปล็นเรสืรื่องอาชญากรรม สมควรเราจะฟลังทต่านทลันั้งหลาย ขณะทภีที่เปาโลกทาลอังจะแกข้
ตลางใหข้ตอัวเอง ผถูข้สทาเรกจราชการกอัลลกโอกกขดอั จอังหวะและเทลากอับกลลาววลา 'หากพวกทลานทภีที่เปกนยกวมภีขข้อ

กลลาวหาทภีที่เปกนการททาผกดจรกงๆหรพอกกจกรรมทภีที่เปกนอาชญากรรม เรากกจะทนฟอังพวกทลาน' คทาทภีแที่ ปล
วลา เรสืรื่องอาชญากรรม (พอเนรอส ราดกิอออสรเกมา) จรกงๆแลข้วกกมภีความหมายวลา 'อาชญากรรมทภีที่ชอัวที่
ชข้า' ขนาดขข้าราชการทภีที่เปกนคนดภีอยลางกอัลลกโอกกมองออกวลาพวกเขากทาลอังหลอกใชข้เขา
กจ 18:15-16 แตต่ถข้าเปล็นการโตข้แยข้งกลันถถึงเรสืรื่องถข้อยคทากลับชสืรื่อและพระราชบลัญญลัตขวิ อง
พวกทต่านแลข้ว ทต่านทลันั้งหลายจงววินวิจฉลัยกลันเอาเองเถวิด เราไมต่อยากเปล็นผซข้พวิพากษาตลัดสวินขข้อความ
เหลต่านลันนั้ " 16 ทต่านจถึงไลต่พวกนลันนั้ ไปจากบลัลลลังกค์พวิพากษา
พวกยกวขถึรนชพที่อในเรพที่องการโตข้แยข้งกอันถถึงเรพอที่ ง “ถข้อยคทากอับชพที่อ” และพระราชบอัญญอัตกิของพวก
เขา นอกจากนภีร กอัลลกโออาจดถูออกดข้วยวลาพวกยกวเหลลานภีรซถึที่งเปกนศอัตรถูกบอั เปาโลกทาลอังพยายามหลอก
ใชข้เขาและใชข้เขาเพพที่อหาทางแกข้แคข้นแทนพวกเขา เขาจถึงมภีปฏกกกรยก าแบบโมโหๆ เขาไมลเพภียงปฏกเสธ
ทภีที่จะเปกนผถูข้ตอัดสกนเรพที่องพรรครนร อันเทลานอัรน แตลเขายอังไลลคนพวกนอัรนไปจากบอัลลอังกรพพก ากษาดข้วย มอัน
เปกนเรพที่องนลาสงสอัยวลาพวกโรมปฏกบตอั กตามขนบทางกฎหมายซถึที่งตลอมากลายเปกนแมลบทของอาชภีพนอัก
กฎหมายในปอัจจรุบอันหรพอไมล อยลางไรกกตาม เปาโลกกตภีความไดข้แตลเพภียงวลาการตอัดสกนใจครอัรงนภีรหาก
ไมลใชลเปกนคทาตอัดสกนของศาลแตลกเก ปกนคทาตอัดสกนทภีนึ่เปป็นขท้อเทป็จจรกิงจากมรุมมองของโรมวลาความเชพที่อ
แบบครกสเตภียนนอัรนถถูกมองวลาเปกนศาสนาทภีนึ่ถสกกฎหมาย มอันไมลเพภียงททาใหข้เขาเปกนอกสระจากความยรุงล
ยากทภีที่เกกดขถึรนจากทางการทภีที่นภีที่เทลานอัรน แตลรวมถถึงหลอังจากนอัรนสอักพอักใหญลๆดข้วย พระเจข้าไดข้ทรงเอา
สกที่งทภีที่ดถูเหมพอนเปกนปอัญหาใหญลอภีกออันและเปลภียที่ นมอันเปกนชอัยชนะออันยกงที่ ใหญลสทาหรอับเปาโลและขลาว
ประเสรกฐ
กจ 18:17
บรรดาชาตวิกรฟีกจถึงจลับโสสเธเนสนายธรรมศาลา มาเฆฟีรื่ยนขข้างหนข้าบลัลลลังกค์
พวิพากษา แตต่กลัลลวิโอไมต่เอาธสระเลย นอกจากนภีร พวกกรภีกชาวเมพองโครกนธรจงถึ หอันไปเลลนงาน
โสสเธเนสซถึที่งเปกนนายธรรมศาลา เหกนไดข้ชดอั วลาเขาเปกนผถูข้สพบทอดตทาแหนลงตลอจากครกสปอัสซถึงที่ ไดข้
กลายเปกนครกสเตภียนแลข้ว เขาอาจเปกนหอัวเรพอหลอักในการตอัรงขข้อกลลาวหาปรอักปรทาเปาโล ไมลวาล ใน
กรณภีใด เขากกเปกนผถูข้นทาคนปอัจจรุบอันของชรุมชนชาวยกวในเมพองโครกนธร ดอังนอัรน กอัลลกโอจถึงหอันไปเสภีย
ทางอพที่นขณะทภีที่พวกกรภีกจอับตอัวเขาไปและซข้อมเขา นลาสนใจตรงทภีที่วาล เมพอที่ เปาโลเขภียนจดหมายฝาก
ฉบอับแรกของเขาถถึงชาวเมพองโครกนธร เขากกเรภียกโสสเธเนสในตอนนอัรนวลาไมลไดข้เปกนเพภียงพภีที่นอข้ งคน
หนถึที่งเทลานอัรน แตลเปกนเพพที่อนรล วมงานคนหนถึงที่ ดข้วย เหกนไดข้ชดอั วลาเขาไดข้รอับความรอดแลข้วและไดข้มาเขข้า
รล วมกอับเปาโลในการรอับใชข้ของเขาในเวลาตลอมา

กจ 18:18
ตต่อมาเปาโลไดข้พลักอยซต่ทฟีรื่นนลัรื่ อฟีกหลายวลัน แลข้วทต่านจถึงลาพวกพฟีนรื่ ข้องแลต่นเรสือ
ไปยลังแควข้นซฟีเรฟีย และปรวิสสวิลลากลับอาคววิลลากล็ไปดข้วย เปาโลไดข้โกนศฟีรษะทฟีรื่เมสืองเคนเครฟีย เพราะ
ทต่านไดข้ปฏวิญาณตลัวไวข้ เราไมลทราบวลาคทาวลา “อภีกหลายวอัน” นภีรเปกนสล วนหนถึงที่ ในชลวงเวลาสกบแปด
เดพอนทภีที่ถถูกระบรุไวข้ในขข้อ 11 หรพอเปกนชลวงเวลาทภีที่เพกมที่ เขข้าไปอภีก อยลางไรกกตาม เปาโลกกใชข้เวลาอยลาง
นข้อยสองปภีในเมพองโครกนธร อาจเปกนตอัรงแตลปภี ค.ศ. 51 จนถถึง ค.ศ. 52 ทภีที่เปกนไปไดข้ยกงที่ กกคพอ มอันเปกนใน
ชลวงเวลานภีรนภีที่เองทภีที่การรอับใชข้ของเปาโลขยายขอบเขตออกไปจนถถึงพพรนทภีรที่ อบนอกเมพองโครกนธรดข้วย
ตลอมาเขาฝากคทาทอักทายไปถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเคนเครภียดข้วยในโรม 16:1, 27 เมพองเคนเครภียเปกน
เมพองทลาซถึที่งอยถูใล กลข้กบอั เมพองโครกนธรบนทะเลอภีเจภียน
เขาจถึง “ลาพวกพภีนที่ ข้อง” และเรกที่มเดกนทางกลอับบข้านไปยอังแควข้นซภีเรภียซถึที่งเปกนทภีๆที่ ครกสตจอักรแมล
ของเขาทภีที่เมพองออันทกโอกตอัรงอยถูล อาควกลลาและปรกสสกลลาไดข้รลวมเดกนทางไปกอับเขาดข้วย การปฏกญาณ
ตอัวทภีที่วาล นภีรซถึที่งเขาตข้องโกนศภีรษะยลอมหมายถถึงการปฏกญาณตอัวแบบหนถึงที่ ของพวกยกวทภีที่เขาไดข้กระททา
ไวข้ (อาจเปกนการปฏกญาณตอัวของคนนาศภีรร) ถถึงแมข้วาล เปาโลไมลยอมบอังคอับใหข้คนอพที่นตข้องถพอตาม
ประเพณภียวก ดอังกลลาว แตลในฐานะทภีที่ตอัวเองเปกนยกว เขากกยงอั รอักษามรดกทางวอัฒนธรรมและ
ธรรมเนภียมของตนไวข้อยถูล การโกนศภีรษะทภีที่วาล นภีรอาจไมลไดข้หมายความวลาเขาโกนผมออกหมดเลย แตล
อาจหมายความวลาเขาตข้องตอัดผม พวกยกวทภีที่ปฏกญาณตอัวดอังกลลาว เชลน คนนาศภีรร กกททาเชลนนอัรนเปกนชลวง
ระยะเวลาจทากอัด ในชลวงเวลาดอังกลลาวพวกเขากกจะไมลตอัดผมเลย ดอังนอัรน พวกเขากกคงตอัดผมไปกลอน
หนข้านอัรนแลข้วเพพที่อทภีที่วาล จะไดข้ไมลเปกนทภีที่นลาละอายดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 11:14
กจ 18:19-21 ครลันั้นมายลังเมสืองเอเฟซลัส เปาโลไดข้ละปรวิสสวิลลากลับอาคววิลลาไวข้ทฟีรื่นนลัรื่ แตต่
ทต่านเองไดข้เขข้าไปโตข้เถฟียงกลับพวกยวิวในธรรมศาลา 20 เมสืรื่อคนเหลต่านลันั้นขอใหข้ทต่านอยซต่กบลั เขาตต่อไป
ทต่านกล็ไมต่ยอม 21 แตต่ไดข้ลาเขาไปกลต่าววต่า "ขข้าพเจข้าจะพยายามรลักษาเทศกาลเลฟีนั้ยงทฟีรื่จะถถึงในกรสง
เยรซ ซาเลล็มโดยทสกววิถฟีทาง แตต่ถข้าเปล็นทฟีรื่ชอบพระทลัยพระเจข้า ขข้าพเจข้าจะกลลับมาหาทต่านทลันั้งหลายอฟีก "
แลข้วเปาโลไดข้ลงเรสือแลต่นออกจากเมสืองเอเฟซลัส
ถถึงแมข้วาล พระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ทรงหข้ามมกใหข้เปาโลไปยอังแควข้นเอเชภียและรวมถถึงเมพอง
เอเฟซอัสดข้วยกลอนหนข้านอัรน แตลเหกนไดข้ชดอั วลาตอนนภีรเขาสามารถไปทภีที่นอันที่ ไดข้แลข้ว เขาจถึงหยรุดแวะเปกน
เวลาสอัรนๆและ “เขข้าไปโตข้เถภียงกอับพวกยกว” ในธรรมศาลาทภีที่เมพองเอเฟซอัส ถถึงแมข้วาล พวกเขาชวนใหข้
เขาอยถูตล ลอนานกวลานภีร แตลเขากกปฏกเสธโดยบอกวลาเขาอยากไปถถึงกรรุงเยรถูซาเลกมใหข้ทอันเทศกาลเลภีรยงทภีที่
นอันที่ เราไมลทราบวลาเปกนเทศกาลเลภีรยงใด แตลหากมอันเปกนชลวงฤดถูใบไมข้ผลก มอันกกแปลวลาเทศกาลกกน

ขนมปอังไรข้เชพรอ เทศกาลปอัสกา และเทศกาลเพกนเทคอสตรเขข้ามาใกลข้แลข้ว อยลางไรกกตาม เปาโลกก
สอัญญาไวข้วาล หากพระเจข้าทรงโปรดเขากกจะกลอับมาหาพวกเขา จากนอัรนเขากกแลลนเรพอเดกนทางกลอับ
บข้านตลอไป
กจ 18:22
ครลันั้นมาถถึงเมสืองซฟีซารฟียา ทต่านไดข้ขถึนั้นไปคทานลับครวิสตจลักรแลข้วลงไปยลังเมสือ
งอลันทวิโอก เรพอของเขาไปขถึรนฝอัที่งทภีที่เมพองซภีซารภียา มภีระบรุไวข้วาล จากนอัรนเปาโลกกขร นถึ ไป นภีเที่ ปกนสทานวน
มาตรฐานทภีที่หมายถถึงการขถึรนไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมในแควข้นยถูเดภีย และมอันกกเปกนการเดกนทางขถึรนไป
จรกงๆตามหลอักเรพที่องความสถูงคพอ จากเมพองซภีซารภียาไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมซถึงที่ ตอัร งอยถูใล นหมถูลเทพอกเขา
เหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลไดข้เขข้ารล วมเทศกาลเลภีรยงดอังทภีที่เขาไดข้ตรอังใจไวข้ ทภีที่นนอัที่ เขาไดข้ “คทานอับครกสตจอักร” ซถึที่ง
แนลนอนวลาหมายถถึงครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม จากนอัรนเขากกเดกนทางตลอไปยอังเมพองออันทกโอกและ
รายงานวลาพระเจข้าไดข้ทรงกระททากกจอยลางไรผลานทางการรอับใชข้ของพวกเขา เหกนไดข้ชอัดวลานภีเที่ ปกนการ
สกรนสรุดการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบสองของเปาโล
กจ 18:23
ครลันั้นยลับยลังนั้ อยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหนต่อยหนถึรื่ง ทต่านจถึงไปตลอดแวต่นแควข้นกาลาเทฟียและ
ฟรฟีเจฟียตามลทาดลับกลันไปเรสืรื่อยๆ เพสือรื่ จะชต่วยชซกทาลลังพวกสาวก ขณะทภีที่เปาโลเรกที่มการเดกนทางรอบตลอ
ไป มอันกกแตกตลางจากเดกมอยลางเหกนไดข้ชอัด ขณะทภีที่ในการเดกนทางรอบแรกและรอบสองของเขาๆไดข้
ผถูข้ชลวยคพอ บารนาบอัสและสกลาสรวมถถึงทกโมธภีและลถูกาดข้วย แตลคราวนภีรเหกนไดข้ชอัดวลาเขาอยถูคล นเดภียว
อยลางนข้อยกกในตอนแรก ตลอมาในบททภีที่ 20 ลถูกากกเขข้ามารล วมรอับใชข้กบอั เปาโลอภีกรอัรง ดถู 20:6 นอกจาก
นภีรกายออัสและอารกสทารคอัสกกเขข้ามารล วมกอับเขาทภีที่เมพองเอเฟซอัสรวมถถึงทกโมธภีและเอรอัสทอัสดข้วย พระ
คอัมภภีรไร มลไดข้ระบรุไวข้วาล เขาใชข้เวลา ‘พอัก’ ในเมพองออันทกโอกนานเทลาใด อยลางไรกกตาม เราอาจสรรุปไดข้
วลาเขาไมลไดข้ใชข้เวลานานทภีที่นอันที่ เราจถึงไดข้เหกนถถึงความยกงที่ ใหญลของเปาโลตรงนภีร เขากลอับไปททางานตลอ
มอันเปกนความยากลทาบาก กอับการอยถูดล ข้วยความเชพที่อ รอคอยองครพระผถูข้เปกนเจข้าสทาหรอับเงกนสนอับสนรุน
และตข้องททางานเสรกมเทลาทภีที่จทาเปกนโดยการททาเตกนทร มอันออันตรายสรุดๆดข้วยพรข้อมกอับการขลมเหงอยลาง
หนอักทภีที่เกกดขถึรนในเกพอบทรุกทภีๆที่ เขาไปมา บอัดนภีรเปาโลกกกลอับไปททางานตามลทาพอัง โดยเปกนมกชชอันนารภี
ผถูข้โดดเดภีที่ยวทภีที่ผาล นศถึกมาอยลางหนอัก
ดอังทภีที่เขาปฏกบอัตกเปกนประจทา เขากลอับไปยอังสถานทภีที่เหลลานอัรนทภีที่เขาไดข้นทาผถูข้คนมาถถึงพระครกสตร
และไดข้กลอตอัรงครกสตจอักรขถึรนหลายแหลงแลข้ว การสรข้างสาวกตามทภีที่มภีบอัญชาไวข้ในพระมหาบอัญชานอัรน
จทาเปกนตข้องมภี ‘การตกดตามผล’ อยลางมาก ตรงนภีรเขา “ไปตลอดแวลนแควข้นกาลาเทภียและฟรภีเจภียตาม
ลทาดอับกอันไปเรพอที่ ยๆ เพพที่อจะชลวยชถูกาท ลอังพวกสาวก” นภีที่นลาจะรวมถถึงสถานทภีที่ตลางๆ อยลางเมพองเดอรรบภี

เมพองอกโคนภียถูม และเมพองลกสตราดข้วย การทภีที่กลลาววลาเขา “ไปตลอด” แวลนแควข้นเหลลานภีร “ตามลทาดอับ”
กกสะทข้อนใหข้เหกนถถึงถถึงการตกดตามผลอยลางเปกนระบบและมภีระเบภียบ กลอนทภีที่เขาจะไถทรุลงนาใหมลๆ
เขากกกลอับไปชลวยชถูกาท ลอังคนเหลลานอัรนทภีเที่ ขาไดข้นทาวกญญาณมาแลข้ว
กจ 18:24
มฟียวิวคนหนถึงรื่ ชสืรื่ออปอลโล เกวิดในเมสืองอเลล็กซานเดรฟีย เปล็นคนมฟีโวหารดฟี
และชทานาญมากในทางพระคลัมภฟีรค์ ทต่านมายลังเมสืองเอเฟซลัส ลถูกาออกนอกเรพอที่ งแปบ๊บหนถึงที่ เพพที่อใสล
‘ขลาวดลวน’ อภีกเรพอที่ งเขข้ามา นอันที่ คพอการกลอับใจรอับเชพที่อและพอัฒนาการฝลายวกญญาณของอปอลโล ลถูกา
บอันทถึกวลาอปอลโลเปกนยกวคนหนถึงที่ ซถึที่งเดกมทภีมาจากเมพองอเลกกซานเดรภีย ออันเปกนเมพองใหญลของอภียกปตร
ทภีที่ถถูกกลอตอัรงโดยอเลกกซานเดอรรมหาราชในปภี 332 กลอน ค.ศ. อเลกกซานเดอรรไดข้ใหข้คนยกวกลรุมล ใหญล
ไปอยถูทล ภีที่นนอัที่ และพวกยกวกกเคยมภีจทานวนมากถถึงหนถึงที่ ในสามของประชากรทภีที่นอันที่ มอันเปกนเมพองของ
พวกคงแกลเรภียนพรข้อมกอับมหาวกทยาลอัยและหข้องสมรุดขนาดใหญล ถถึงแมข้วาล เดกมทภีมนอั เปกนเมพองของ
คนตลางชาตก แตลมอันกกมฐภี านทางวอัฒนธรรมแบบยกวออันเขข้มแขกงอยถูทล ภีที่นอันที่
ดข้วยเหตรุผลออันไมลปรากฏ ถถึงแมข้อาจเพราะจรุดประสงครทางอาชภีพหรพอทางการพาณกชยร อ
ปอลโลกกไดข้เดกนทางมายอังเมพองเอเฟซอัส ซถึที่งเปกนเมพองใหญลบนชายฝอัที่งตะวอันตกของพพรนทภีที่ๆใน
ปอัจจรุบอันถถูกเรภียกวลาเอเชภียนข้อย (ประเทศตรุรกภีในปอัจจรุบอัน) ลถูกาบอันทถึกวลาอปอลโล (1) “เปกนคนมภี
โวหารดภี” และ (2) “ชทานาญมากในทางพระคอัมภภีรร” คทาทภีที่แปลวลา มฟีโวหารดฟี (ลอกกิออส) เปกนคทาทภีที่
แตกออกมาจากคทาทภีพที่ บบลอยกวลา ‘ลอกอส’ มอันมภีความหมายสองประการ นอันที่ คพอ (a) คนทภีพที่ ถูดจา
แคลลวคลลองและมภีพลอัง และ (b) คนทภีที่มคภี วามคกดและความเหกนออันเฉภียบคม ความหมายทอัรงสอง
แบบนลาจะมภีอยถูใล นตอัวอปอลโล สล วนวลภีทภีที่กลลาววลาเขา “ชทานาญมากในทางพระคอัมภภีรร” กกบลงบอกถถึง
คนๆหนถึที่งทภีมที่ ภีฤทธกธเดชมากในความรถูขข้ องตนเกภีที่ยวกอับพระคอัมภภีรรเดกม (พระคอัมภภีรรใหมลยอังไมลไดข้ถถูก
เขภียนขถึรนเลย)
กจ 18:25
อปอลโลคนนฟีไนั้ ดข้รลับการอบรมในทางขององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และมฟีใจรข้อน
รนกลต่าวสลังรื่ สอนโดยละเอฟียดถถึงเรสืรื่ององคค์พระผซข้เปล็นเจข้า ถถึงแมข้วต่าทต่านรซข้แตต่เพฟียงบลัพตวิศมาของ
ยอหค์นเทต่านลันั้น การทภีที่เขาไดข้รอับการอบรมใน “ทางขององครพระผถูข้เปกนเจข้า” กกอาจหมายถถึงความรถูทข้ ภีที่
ยอังไมลสมบถูรณรแบบและมภีขภีดจทากอัดเกภีที่ยวกอับพระครกสตร มภีระบรุไวข้วาล เขารถูข้ “แตลเพภียงบอัพตกศมาของ
ยอหรนเทลานอัรน” แนลนอนวลายอหรนผถูข้ใหข้รอับบอัพตกศมาเปกนผถูข้เบกกทางของพระครกสตร คงมภีสอักครอัรงทภีที่อ
ปอลโลไดข้รจถูข้ อักกอับ (1) การรอับใชข้ของยอหรนเมพอที่ หลายปภีกลอนหนข้านอัรนในแควข้นยถูเดภีย หรพอไมลกก (2)
เขาไดข้รอับอกทธกพลจากใครสอักคนทภีที่ไดข้ยกนยอหรนเทศนา คทาเทศนาของยอหรนจรกงๆแลข้วกกคอพ การ

กลอับใจใหมลเพราะวลาพระมหากษอัตรกยแร ละอาณาจอักรของพระองครนร อันเขข้ามาใกลข้แลข้ว ไมลวาล ในกรณภี
ใด ยกวทภีที่มโภี วหารดภีคนนภีร “มภีใจรข้อนรนกลลาวสอังที่ สอนโดยละเอภียดถถึงเรพที่ององครพระผถูข้เปกนเจข้า” คทาวลา
รข้อนรน (เสะโอ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘เดพอดปรุดๆ’ มอันเปกนทภีมที่ าของคทาภาษาออังกฤษ ‘zealous’
และ ‘zeal’ เขามภีใจรข้อนรนและกระตพอรพอรข้นในการเทศนาของตน นลาเสภียดายทภีที่วาล ความรถูขข้ องเขา
นอัรนยอังไมลสมบถูรณร เหกนไดข้ชอัดวลาเขาไมลรถูข้เกภีที่ยวกอับการเสดกจมาของพระครกสตร กลโกธา การฟพร นคพน
พระชนมร และขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณ
กจ 18:26
ทต่านไดข้ตลันั้งตข้นสลัรื่งสอนโดยใจกลข้าในธรรมศาลา แตต่เมสืรื่ออาคววิลลากลับปรวิสสวิล
ลาไดข้ฟงลั ทต่านแลข้ว เขาจถึงรลับทต่านมาสลัรื่งสอนใหข้รข้ทซ างของพระเจข้าใหข้ถ ซกตข้องยวิรื่งขถึนั้น อปอลโลไดข้รอับ
อนรุญาตใหข้เทศนาขลาวเรพที่องการกลอับใหมลในธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่นไดข้ ขณะเดภียวกอัน อาควกลา
และปรกสสกลลากกไดข้มาถถึงในเมพองเอเฟซอัสและไดข้เขข้ารล วมประชรุมในธรรมศาลาแหลงนภีรตอนทภีที่อ
ปอลโลลรุกขถึรนกลลาว หลอังจากนอัรนพวกเขากกพาเขาออกไปตลางหาก โดยอาจพาไปเลภีรยงขข้าว และ
“สอังที่ สอนใหข้รทถูข้ างของพระเจข้าใหข้ถถูกตข้องยกงที่ ขถึรน”
คทาทภีที่แปลวลา ถซกตข้องยวิรื่งขถึนั้น (อาครกิเบสเตะรอน) มภีความหมายวลาอยลางถถูกตข้องยกงที่ ขถึรนหรพอ
ชอัดเจนยกงที่ ขถึรน อปอลโลมภีความรข้อนรนทภีปที่ ราศจากความรถูทข้ ภีที่สมบถูรณรเกภีที่ยวกอับสกที่งทภีที่เขากลลาว เหกนไดข้
ชอัดวลาพวกเขานอังที่ ลงกอับนอักเทศนรทภีที่ฉลาดปราดเปรพอที่ งและรข้อนรนคนนภีรและ อธกิบายใหข้เขาฟอังวลาพระ
เยซถูทรงเปกนพระมหากษอัตรกยพร ระองครนร อันทภีที่ยอหรนไดข้พยากรณรถงถึ แนลนอนวลาจากนอัรนพวกเขากกแจข้ง
ใหข้เขาทราบตลอไปเกภีที่ยวกอับชภีวกตและการรอับใชข้ของพระครกสตร และทภีที่สทาคอัญทภีที่สรุดกกคพอ พระราชกกจ
ของพระองครบนกางเขนและการฟพร นคพนพระชนมร
กจ 18:27
ครลันั้นอปอลโลจะใครต่ไปยลังแควข้นอาคายา พวกพฟีรื่นข้องกล็เขฟียนจดหมายฝาก
ไปถถึงสาวกทฟีรื่นลัรื่นใหข้เขารลับรองทต่านไวข้ ครลันนั้ ทต่านไปถถึงแลข้ว ทต่านไดข้ชวต่ ยเหลสือคนทลันั้งหลายทฟีรื่ไดข้เชสือรื่
โดยพระคสณนลันั้นอยต่างมากมาย เราไมลทราบวลาอปอลโลอยถูตล ลอในเมพองเอเฟซอัสนานเทลาใด อยลางไร
กกตาม เมพที่อเขามภีกกจธรุระอพนที่ ตข้องเดกนทางไป “ยอังแควข้นอาคายา พวกพภีที่นอข้ งกกเขภียนจดหมายฝากไปถถึง
สาวกทภีที่นนอัที่ ใหข้เขารอับรองทลานไวข้” แควข้นอาคายาเปกนแควข้นทภีที่อยถูทล างตอนใตข้ของประเทศกรภีซโดย
อยถูตล รงขข้ามกอับเมพองเอเฟซอัสเมพที่อขข้ามทะเลอภีเจภียนไป มอันโอบลข้อมเมพองโครกนธรซถึที่งเปกนทภีๆที่ เขาไป (ดถู
19:1) พอไปถถึงในแควข้นอาคายา อปอลโลกก “ไดข้ชลวยเหลพอคนทอัรงหลายทภีไที่ ดข้เชพที่อโดยพระครุณนอัรน
อยลางมากมาย” เชลนในเอเฟซอัส 2:8 พระครุณและความเชพที่อเชพที่อมโยงกอันอยลางใกลข้ชกด นอันที่ เปกนเพราะ
พระครุณของพระเจข้าทภีที่ททาใหข้เรามภีอภกสกทธกธทภีที่จะเชพที่อ การประพฤตกโดยตอัวมอันเองแลข้วกกไมลไดข้นทาไปสถูล

การเชพที่อ อยลางไรกกตาม พระครุณกกเปกนนทราคข้างทภีที่ททาใหข้เมลกดพอันธรุรแหลงขลาวประเสรกฐงอกเงยขถึรนในใจ
ของคนๆหนถึที่งโดยความเชพที่อ
กจ 18:28
เพราะทต่านโตข้แยข้งกลับพวกยวิวอยต่างแขล็งแรงตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง และชฟีนั้แจงยก
หลลักในพระคลัมภฟีรค์อข้างใหข้เหล็นวต่า พระเยซซ คอสื พระครวิสตค์ ในเมพองโครกนธร อปอลโล “โตข้แยข้งกอับ
พวกยกวอยลางแขกงแรง” คทาทภีที่แปลวลา อยต่างแขล็งแรง (เอะอสทอโนส) มภีความหมายวลา ‘อยลางมภีพลอัง’
หรพอถถึงขนาด ‘อยลางรข้อนแรง’ เลยทภีเดภียว ขณะทภีที่อปอลโลไปยอังธรรมศาลาทภีที่เมพองโครกนธรซถึที่งไดข้ขอับ
ไลลเปาโลไปกลอนหนข้านอัรน เขากกเทศนาอยลางมภีพลอังและโตข้แยข้งกอับพวกยกวทภีที่นอันที่ อาจเปกนไปไดข้วาล
ภายใตข้การเทศนาของเขาทภีที่ททาใหข้โสสเธเนสผถูข้เปกนนายธรรมศาลาคนใหมลกลอับใจรอับเชพที่อ (1 โครกน
ธร 1:1) เขาแสดงใหข้ผถูข้คนเหกนโดย “ชภีรแจงยกหลอักในพระคอัมภภีรรอาข้ งใหข้เหกนวลา พระเยซถูคพอพระ
ครกสตร” มอันเปกนเรพที่องปกตกทภีที่พวกยกวจะโตข้แยข้งโดยยกคอัมภภีรรทอัลมรุด (ประเพณภีตลางๆ) ขณะทภีที่เปาโลโตข้
แยข้งอยลางมภีพลอังโดยใชข้พระคอัมภภีรร พระวจนะของพระเจข้านอัรนมภีชวภี กตและทรงพลานรุภาพจรกงๆ
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 19: บททภีนึ่ 19 ของหนอังสสือกกิจการนสาเสนอการรอับใชท้เตป็มรสปแบบของ
เปาโลทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส เนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของกกิจการ 19 (ขท้อ 23-41) พสดถนงการจลาจลทภีนึ่ถสกยคุใหท้เกกิด
ขนนนื้ โดยพวกชล่างเงกินทภีนึ่ทสารสปเคารพไดอานล่า
กจ 19:1
ตต่อมาขณะทฟีรื่อปอลโลยลังอยซใต่ นเมสืองโครวินธค์นนลันั้ เปาโลไดข้ไปตามแวต่นแควข้น
ฝต่ายเหนสือ แลข้วมายลังเมสืองเอเฟซลัส และพบสาวกบางคน ขณะทภีที่อปอลโลยอังอยถูทล ภีที่เมพองโครกนธร
เปาโลกกมาทภีที่เมพองเอเฟซอัส วลภีทภีที่พดถู ถถึง “แวลนแควข้นฝลายเหนพอ” กกอข้างอกงถถึงพพรนทภีที่ราบสถูง เหกนไดข้ชอัด
วลาเขาไมลไดข้เดกนทางไปตามถนนของโรมผลานเมพองโคโลสภีและเมพองเลาดภีเซภีย แตลใชข้เสข้นทางตรง
จากแควข้นกาลาเทภียและแควข้นฟรภีเจภียซถึที่งนทาเขามาถถึงเมพองเอเฟซอัส
เมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองเอกของแควข้นเอเชภียของโรมและเปกนหนถึที่งในเมพองสทาคอัญๆของ
จอักรวรรดกโรม ในแควข้นเอเชภียซถึที่งเมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองสทาคอัญ มภีเมพองอพที่นๆดข้วยเชลน เมพองสเมอรรนา
เมพองธกยาทกรา เมพองเปอรรกามอัม เมพองซารรดกส เมพองฟภีลาเดลเฟภีย เมพองเลาดภีเซภีย ซถึที่งรวมถถึงเมพอง
เอเฟซอัสดข้วยกกมคภี รกสตจอักรเจกดแหลงในวกวรณร 2 และ 3 เมพองอพที่นๆเชลน เมพองโคโลสภี และฮกเอราบรุรภี
ททาใหข้แควข้นเอเชภียเปกนแควข้นสทาคอัญของจอักรวรรดกโรม เมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองเอกของจอักรวรรดก

โรม ทภีที่นอภีที่ ทานาจของโรม วอัฒนธรรมของกรภีซ และความเรข้นลอับแหลงชาวตะวอันออกตลางหลอมรวม
กอัน วกหารแหลงอารเทมกส (ไดอานลา) อยถูทล ภีที่นแภีที่ ละเปกนหนถึงที่ ในเจกดสกที่งมหอัศจรรยรของโลกสมอัยโบราณ
กลอนหนข้านภีรพระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ทรงหข้ามมกใหข้เปาโลประกาศในแควข้นเอเชภีย เหกนไดข้
ชอัดวลาการทรงหข้ามดอังกลลาวเปกนเรพอที่ งชอัวที่ คราว เกภีที่ยวขข้องกอับเวลา และไมลไดข้เกภีที่ยวขข้องกอับ
ตทาแหนลงทภีที่ตรงอั พระเจข้าทรงมภีทภีที่อพที่นๆอภีกใหข้เปาโลไปประกาศในตอนนอัรน อยลางไรกกตามบอัดนภีรถถึงเวลา
แลข้วทภีที่จะมาทภีที่เมพองเอเฟซอัส เปาโลไดข้หยรุดแวะทภีที่นภีที่เปกนชลวงเวลาสอัรนๆตอนทข้ายการเดกนทางรอบทภีที่
สองของเขาและไดข้สอัญญากอับพวกผถูข้ฟอังทภีที่สนใจในธรรมศาลาทภีที่นอันที่ วลาเขาจะกลอับมาหากองครพระผถูข้
เปกนเจข้าทรงโปรด (18:21) บอัดนภีรเขากกกลอับมาแลข้ว พอไปถถึงทภีที่นอันที่ เขากกพบกอับ “สาวกบางคน” ขข้อ 7
ระบรุวาล มภีสาวกทอัรงหมดสกบสองคน
กจ 19:2
จถึงถามเขาวต่า "ตลันั้งแตต่ทต่านทลันั้งหลายเชสืรื่อนลันนั้ ทต่านไดข้รบลั พระววิญญาณ
บรวิสสทธวิธิ์หรสือเปลต่า" เขาตอบเปาโลวต่า "เปลต่า เรสืรื่องพระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์นนลันั้ เรากล็ยลังไมต่เคยไดข้ยนวิ
เลย" ในการสนทนากอับ ‘สาวก’ เหลลานภีรทภีที่เมพองเอเฟซอัส เปาโลกกรสถูข้ ถึกไดข้อยลางชอัดเจนวลาพวกเขานอัรน
ยอังมภีความรถูข้ไมลครบสมบถูรณร พวกเขากกเหมพอนกอับอปอลโลกลอนหนข้านอัรนทภีที่รจถูข้ อักแตลการรอับใชข้ของ
ยอหรนผถูข้ใหข้รอับบอัพตกศมา เราอาจสรรุปไดข้วาล พวกเขาไดข้รบอั อกทธกพลจากอปอลโลในการมาถถึงความรถูข้
ออันไมลสมบถูรณรนร ขภี องพวกเขา (อปอลโลไดข้ใชข้เวลากลอนหนข้านอัรนอยถูบล ข้างในเมพองเอเฟซอัสและ
ประกาศเรพอที่ งบอัพตกศมาของยอหรน)
เปาโลจถึงถาม ‘พวกสาวก’ ยกวเหลลานภีรวาล พวกเขาเคยไดข้รอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธแลข้วหรพอยอัง
ตอันื้งแตล่พวกเขาเชพที่อ (นภีที่ไมลไดข้หมายถถึงพระพรทภีที่สองหรพอการเปภียที่ มลข้นดข้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ หลอัง
จากไดข้รอับความรอดแลข้วเหมพอนอยลางทภีที่ถถูกเสนอโดยพวกเพกนเทคอสตรหรพอพวกคารกสมาตกก) แตล
เปาโลอยากรถูข้วาล พวกเขารอดแลข้วหรพอยอังตลางหาก การรอับใชข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธในการสถกต
อยถูภล ายในหลอังจากไดข้รอับความรอดแลข้วกกเปกนขข้อพกสถูจนรทภีที่ชอัดเจนถถึงความรอด คทาตอบของพวกเขา
กกททาใหข้เหกนอะไรหลายอยลาง ถถึงแมข้พวกเขาอข้างชพที่อวลาเปกน ‘สาวก’ แตลพวกเขากกไมลรเถูข้ ลยดข้วยซทราวลามภี
พระวกญญาณบรกสรุทธกธหรสือไมล่ เปาโลคลอนขข้างไดข้คทาตอบทภีที่เขาตข้องการแลข้ว
กจ 19:3-4 เปาโลจถึงถามเขาวต่า "ถข้าอยต่างนลันั้นทต่านไดข้รลับบลัพตวิศมาอลันใดเลต่า" เขาตอบ
วต่า "บลัพตวิศมาของยอหค์น" 4 เปาโลจถึงวต่า "ยอหค์นใหข้รบลั บลัพตวิศมาสทาแดงถถึงการกลลับใจใหมต่กล็จรวิง
แลข้วบอกคนทลันั้งปวงใหข้เชสืรื่อในพระองคค์ผข้จซ ะเสดล็จมาภายหลลังคสือพระเยซซครวิสตค์"

อยลางไรกกตาม เขาถามพวกเขาอภีกคทาถามหนถึงที่ “ถข้าอยลางนอัรนทลานไดข้รอับบอัพตกศมาออันใดเลลา”
คทาตอบของพวกเขาคพอ บอัพตกศมาของยอหรน จากนอัรนเปาโลกกอธกบายวลาบอัพตกศมาของยอหรนนอัรน
เปกนการแสดงออกวลาตนเหกนดข้วยกอับคทาเทศนาเรพอที่ งการกลอับใจใหมลเพพอที่ เตรภียมพรข้อมสทาหรอับพระ
มหากษอัตรกยรทภีที่จะเสดกจมานอัรน สรุดทข้ายแลข้วมอันกกคพอสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงการเชพที่อในการเสดกจมาของ
พระครกสตร มอันจถึงเปกนสอัญลอักษณรทภีที่แสดงถถึงทอัรงการกลอับใจใหมลและความเชพที่อ พวกสาวกชาวยกวทภีที่มภี
ความรถูข้ไมลสมบถูรณรนร เภี หกนไดข้ชอัดวลามภีการกลอับใจใหมลจรกงๆ แตลกยก อังไมลไดข้ตข้อนรอับพระครกสตรเปกนพระ
ผถูข้ชลวยใหข้รอด พวกเขากกเหมพอนอปอลโลทภีที่ไมลเคยไดข้ยกน ‘ตอนทภีที่เหลพอของเรพที่อง’ เกภีที่ยวกอับพระ
ราชกกจ การถถูกตรถึงกางเขน และการฟพร นคพนพระชนมรของพระครกสตร ถถึงแมข้มกไดข้มบภี อกไวข้ชอัดเจน
แตลเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาจถึงตข้อนรอับพระครกสตร
กจ 19:5
เมสืรื่อเขาไดข้ยนวิ อยต่างนลันั้น เขาจถึงรลับบลัพตวิศมาในพระนามของพระเยซซ เจข้า นภีที่
เปกนแบบอยลางตามพระคอัมภภีรทร ภีที่ชอัดเจนของการทภีที่ผถูข้เชพที่อ ‘รอับบอัพตกศมาใหมล’ ‘บอัพตกศมา’ กลอนหนข้า
นอัรนของพวกเขาไมลถถูกตข้องตามพระคอัมภภีรรตรงทภีที่วาล พวกเขายอังไมลไดข้ตข้อนรอับพระเยซถูครกสตร บอัดนภีร
พอไดข้รอับความรอดแลข้ว พวกเขากกปฏกบอัตกตามทภีที่องครพระผถูข้เปกนเจข้าสอังที่ ในพระคอัมภภีรโร ดยการรอับบอัพ
ตกศมาในนทรา
กจ 19:6
เมสืรื่อเปาโลไดข้วางมสือบนเขาแลข้ว พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์กล็เสดล็จลงมาบนเขา
เขาจถึงพซดภาษาตต่างๆและไดข้พยากรณค์ดข้วย ความหมายของการทภีที่พวกเขาพถูดภาษาตลางๆนอัรนกกมภี
หลายประการ (1) นภีที่เปกนครอัรงทภีสที่ ามเทลานอัรนและเปกนครอัรงสรุดทข้ายในพระคอัมภภีรรทรอังเลลมทภีที่มภีบนอั ทถึก
เกภีที่ยวกอับคนพถูดภาษาตลางๆ (2) พวกเขาลข้วนเปกนผถูข้เชพที่อชาวยกว การพถูดภาษาตลางๆเปกนของประทาน
ทภีที่เปกนหมายสทาคอัญแกลชนชาตกอกสราเอลดอังทภีที่ระบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 14:21-22 (ถถึงแมข้มไก ดข้ระบรุไวข้ แตลกก
อาจมภีพวกยกวคนอพที่นๆทภีมที่ าจากธรรมศาลาแหลงนอัรนอยถูใล นเหตรุการณรดวข้ ยและไดข้เหกนหมายสทาคอัญนภีรทภีที่
ทรงแสดงใหข้ชนชาตกอกสราเอลทภีที่ไมลเชพที่อไดข้เหกน) (3) เชลนเดภียวกอับในกรณภีกลอนๆ การสทาแดงแบบทภีที่
ปรากฏเหกนไดข้ชดอั ภายนอกและรอับรถูไข้ ดข้ของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ ไดข้ถถูกประทานใหข้เพราะวลาเปาโล
ไดข้ถามพวกเขาวลาพวกเขาไดข้รอับพระวกญญาณแลข้วหรพอยอัง
เชลนเดภียวกอับในวอันเทศกาลเพกนเทคอสตรนร อันและทภีที่บข้านของโครเนลกออัส การสทาแดงดอังกลลาว
แสดงใหข้เหกนชอัดเจนวลาพระหอัตถรของพระเจข้าอยถูบล นการประกาศเรพที่องพระครกสตร พวกสาวกยกวเหลลา
นภีรเรกที่มแนลใจแลข้วถถึงความถถูกตข้องของถข้อยคทาทภีที่เปาโลประกาศ เราควรหมายเหตรุไวข้ว าล ในแตล่ละกรณภี
ของการพถูดภาษาตลางๆทภีมที่ ภีระบรุไวข้ในพระคอัมภภีรรใหมล มภีผถูข้เขข้ารล วมทภีที่เปกนยกวหรพอประจอักษรพยานทภีที่เปกน

ยกวอยถูใล นเหตรุการณรดข้วย ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 14:21-22 การพถูดภาษาตลางๆเปกนของประทานทภีที่
เปกนหมายสทาคอัญเพพอที่ เตพอนชนชาตกอกสราเอลใหข้กลอับใจมาหาพระครกสตร มกฉะนอัรนจะโดนดภี
กจ 19:7-8 คนเหลต่านลันั้นมฟีผชข้ซ ายประมาณสวิบสองคน 8 เปาโลเขข้าไปกลต่าวโตข้แยข้งใน
ธรรมศาลาดข้วยใจกลข้าสวินั้นสามเดสือน ชลักชวนใหข้เชสือรื่ ในสวิงรื่ ทฟีรื่กลต่าวถถึงอาณาจลักรของพระเจข้า เปาโล
เรกที่มการรอับใชข้ทภีที่ยาวนานและเกกดผลทภีที่เมพองเอเฟซอัส ตอนแรกเขาใชข้เวลาสามเดพอนกลลาวดข้วยใจกลข้า
ในธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่น ลถูกาบอันทถึกวลาเขาโตข้แยข้งและชอักชวนใหข้เชพที่อ “สกที่งทภีที่กลลาวถถึงอาณาจอักร
ของพระเจข้า” ถถึงแมข้วาล วลภี ‘อาณาจอักรของพระเจข้า’ ในความหมายทภีที่เฉพาะเจาะจงทภีที่สรุดหมายถถึง
การเสดกจกลอับมาของพระครกสตรและการสถาปนาอาณาจอักรของพระองครอยลางเตกมรถูปแบบ แตลบาง
ครอัรงคทาๆนภีรกมก คภี วามหมายในเชกงทอัวที่ ไปแบบกวข้างๆมากกวลา โดยหมายถถึงครกสตจอักรและพระราชกกจ
ของพระเจข้าในยรุคสมอัยนภีรโดยทอัวที่ ๆไป ความหมายทอัรงสองแบบอาจถถูกสพที่อตรงนภีร พวกทภีคที่ กดแบบยกว
ในธรรมศาลานภีรนลาจะสนใจในอาณาจอักรทภีจที่ ะมานอัรนเมพที่อพระครกสตรเสดกจกลอับมา แนลนอนทภีที่นอันที่ จะ
เปกดโอกาสใหข้เปาโลไดข้นทาเสนอขลาวสารเรพที่องความรอดโดยพระครุณผลานทางความเชพที่อในพระ
ครกสตร ความหมายของการโตท้แยท้งนภีรกหก มายถถึงการโตข้วาทภีอยลางเปกดเผย ในการททาเชลนนอัรน เขากก
พยายามชอักชวนพวกผถูข้ฟอังชาวยกวของเขาใหข้เชพที่อ เมพองเอเฟซอัสเปกนเมพองใหญลทมภีที่ ภีความเจรกญมากๆ
เมพองหนถึงที่ เนพที่องจากมภีการสพที่อถถึงธรรมศาลาเพภียงแหลงเดภียวเทลานอัรน มอันกกคงเปกนอาคารหลอังใหญลโตทภีที่
มภีสถาปอัตยกรรมทภีที่ยกงที่ ใหญลมากๆ เราคงไดข้แตลนถึกภาพเปาโลเทศนาจากธรรมาสนรในหอประชรุมทภีที่
ใหญลโตนอัรน
กจ 19:9
แตต่บางคนมฟีใจแขล็งกระดข้างไมต่เชสืรื่อและพซดหยาบชข้าเรสืรื่องทางนลันนั้ ตต่อหนข้า
ชสมนสมชน เปาโลจถึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดข้วย แลข้วทต่านไดข้ไปโตข้แยข้งกลันทสกวลันใน
หข้องประชสมของทต่านผซข้หนถึรื่งชสือรื่ ทฟีรลันนลัส อยลางไรกกตาม เชลนเดภียวกอับในเมพองโครกนธร พวกยกวมภี
ใจแขกงกระดข้างและเปาโลตข้องหลบไปทภีที่อพที่นอภีก คทาทภีแที่ ปลวลา บางคน คพอ ทกิส เราไมลทราบวลาคน
กลรุมล นภีรเปกนคนสล วนนข้อยหรพอคนสล วนใหญล พวกเขานลาจะเปกนเสภียงสล วนนข้อย อยลางไรกกดภี พวกเขา
บางคนกกเรกที่มมภีใจแขกงกระดข้าง พวกเขาไมลเชพที่อ และพวกเขากกเรกที่มยรุยงใหข้เกกดความแตกแยกภายใน
ธรรมศาลาเกภีที่ยวกอับคทาเทศนาของเปาโลโดย “พถูดหยาบชข้าเรพอที่ งทางนอัรนตลอหนข้าชรุมนรุมชน” ถถึงแมข้
คทาวลา “ทางนอัรน” อาจสพที่อความหมายทอัวที่ ๆไปถถึงพระครกสตรและขลาวประเสรกฐ แตลมนอั กกถถูกใชข้โดยคน
มากมายในศตวรรษแรกเพพอที่ หมายถถึง ‘ผถูข้คนทภีถที่ พอทางนอัรน’ เชลนกอัน เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่สมอั พอันธรกนอั กอับ
ยอหรน 14:6 ทภีที่พระเยซถูตรอัสวลา “เราเปกนทางนอัรน”

เปาโลจถึงไปจากธรรมศาลานอัรน แยกพวกสาวกทภีที่เชพที่อไปกอับเขาดข้วย และประกาศ (โตข้แยข้ง)
ตลอไปทรุกวอันในหข้องประชรุมของทภีรอันนอัส มภีบอันทถึกหนถึงที่ เกภีที่ยวกอับแพทยรทภีที่มภีชพที่อคนหนถึที่งในกรรุงโรม
นามวลาทภีรอันนอัส เปกนไปไดข้ทภีที่วาล หข้องประชรุมนอัรนซถึที่งอาจเปกนโรงเรภียนแพทยรทภีที่เกภีที่ยวโยงกอับทภีรนอั นอัสผถูข้
นภีรตร งอั อยถูใล นเมพองเอเฟซอัส หากเปกนเชลนนอัรน ลถูกาในฐานะทภีที่เปกนแพทยรคนหนถึงที่ กกอาจมภีเสข้นสายผลาน
ทางแวดวงแพทยรในสมอัยนอัรนและชลวยใหข้เปาโลสามารถมภีพรพนทภีที่ใน ‘โรงเรภียนแพทยร’ แหลงนภีร ไมลวาล
จะยอังไง เปาโลกกเทศนาตลอไปทภีที่นนอัที่ เขาไปหาพวกยกวกลอน บอัดนภีรขข้อความทภีที่เขาประกาศจะไปถถึง
พวกคนตลางชาตกตลอไปในหข้องประชรุมของเหลลานอักวกชาการแหลงนภีรทภีที่เมพองเอเฟซอัส
กจ 19:10
ทต่านไดข้กระททาอยต่างนลันั้นสวินนั้ สองปฟี จนชาวแควข้นเอเชฟียทลันั้งพวกยวิวและพวก
กรฟีกไดข้ยนวิ พระวจนะของพระเยซซเจข้า เขาใชข้เวลาสองปภีในการประกาศในแควข้นนภีร เราคงไดข้แตลนถึก
ภาพหข้องประชรุมออันโอลโถงซถึที่งถถูกใชข้เพพที่อการเผยแพรล ขลาวประเสรกฐ ไมลตข้องสงสอัยเลยวลาหอประชรุม
ขนาดใหญลของมหาวกทยาลอัยแหลงหนถึงที่ ไดข้กลายเปกนสถานทภีที่สทาหรอับการเทศนาของเปาโลในชลวง
สองปภีตลอมา ดข้วยเหตรุนร ภี “ชาวแควข้นเอเชภียทอัรงพวกยกวและพวกกรภีกไดข้ยนก พระวจนะของพระเยซถู
เจข้า” อภีกครอัรงทภีเที่ อเชภียทภีที่วาล นภีรหมายถถึง แควข้นเอเชภียและไมลใชลทวภีปเอเชภียอยลางทภีคที่ นคกดกอันในปอัจจรุบอัน
แมข้กระนอัรน ในชลวงเวลาดอังกลลาว ประชากรทอัรงหมดของพพรนทภีที่นร อันกกไดข้รอับอกทธกพลของขลาวประเสรกฐ
ขณะทภีที่เปาโลเทศนาจากธรรมาสนรออันโอลอลาของเขาในเมพองเอเฟซอัส
กจ 19:11-12 พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการอลัศจรรยค์อลันพวิสดารดข้วยมสือของเปาโล 12 จน
เขานทาเอาผข้าเชล็ดหนข้ากลับผข้ากลันเปสืนั้อนจากตลัวเปาโลไปวางทฟีรื่ตลัวคนปต่วยไขข้ โรคนลันั้นกล็หายและ
ววิญญาณชลัวรื่ กล็ออกจากคน
ลถูกาจถึงไดข้บอันทถึกเวลาประมาณสองปภีกบอั สามเดพอนของการรอับใชข้ของเปาโลทภีที่เมพองเอเฟซอัส
อยลางไรกกตาม ใน 20:31 เปาโลกกบลงบอกวลาเขาไดข้ตรากตรทาททางานในเมพองเอเฟซอัสเปกนเวลาสามปภี
แนลนอนทภีที่วาล เหตรุการณรทภีที่จะเกกดขถึรนตลอไปนภีรกกนเวลาชลวงทภีที่เปกนสลวนตลางดอังกลลาว ตรงนภีรลถูกาบอันทถึกวลา
“พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการออัศจรรยรออันพกสดารดข้วยมพอของเปาโล” วลภีทภีที่ว าล “การออัศจรรยรออัน
พกสดาร” แปลตรงตอัวไดข้วาล ‘ฤทธกธเดชทภีที่ไมลไดข้มาดข้วยตนเอง’ ความหมายกกคพอวลา การออัศจรรยรเหลลา
นภีรถถูกกระททาโดยพระเจข้าเองอยลางเหนพอธรรมชาตก
คทาทภีที่แปลวลา ตลัว ตรงนภีร (คโรส) ไมลใชลคทาทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน ‘รล างกาย’ (โซมา) แตลมอันมภี
ความหมายวลาผกวหนอังหรพอการสอัมผอัสรล างกาย เหกนไดข้ชอัดวลาผถูข้คนจากชรุมชนนอัรนเอาผข้าเชกดหนข้าหรพอ

ผข้ากอันเปพร อนมาถถูกตข้องตอัวเปาโล พอกลอับไป ความเจกบไขข้ของพวกเขากกถถูกรอักษาใหข้หาย มภีหลาย
ความเหกนตามมา (1) ในยามทภีที่ยงอั ไมลมพภี ระคอัมภภีรรใหมลฉบอับสมบถูรณร พระเจข้ากกทรงประทานของ
ประทานพกเศษตลางๆแกลบรรดาผถูข้นทาของครกสตจอักรยรุคตข้น สลวนหนถึที่งแลข้วของประทานเหลลานภีรกมก ไภี วข้
เพพที่อรอับรองความจรกงของคทาเทศนาของพวกเขา นภีถที่ ถูกระบรุไวข้ใน 1 โครกนธร 12:9-10 ทภีที่ทรงอั การรอักษา
โรคและการออัศจรรยรตลางๆถถูกบอันทถึกวลาเปกนสล วนหนถึงที่ ของของประทานชอัวที่ คราวตลางๆของพระ
วกญญาณซถึที่งทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรยรุคตข้น เมพที่อพระคอัมภภีรใร หมลเสรกจสมบถูรณร ของประทาน
เหลลานภีรกเก สพที่อมสถูญไป ดถู 1 โครกนธร 13:8-10 (2) ถถึงแมข้มไก ดข้เปรภียบความเจกบปลวยของมนรุษยรวาล เทลากอับ
กกจกรรมของผภี แตลตรงนภีรทร อังสองอยลางกกถถูกใหข้มาอยถูใล นบรกบทเดภียวกอัน บางทภีความเจกบไขข้ทรอังหลายกก
เกกดขถึรนโดยฝภีมพอของผภีมากกวลาทภีที่เราเขข้าใจกกเปกนไดข้
กจ 19:13-16 แตต่พวกยวิวบางคนทฟีรื่เทฟียรื่ วไปเปล็นหมอผฟีพยายามใชข้พระนามของพระเยซซ
เจข้าขลับววิญญาณชลัวรื่ วต่า "เราสลังรื่ เจข้าโดยพระเยซซ ซงถึรื่ เปาโลไดข้ประกาศนลันนั้ " 14 พวกยวิวคนหนถึรื่งชสืรื่อ
เสวาเปล็นปสโรหวิตใหญต่มฟีบสตรชายเจล็ดคนซถึงรื่ ไดข้กระททาอยต่างนลันั้น 15 ฝต่ายววิญญาณชลัรื่วจถึงตอบเขาวต่า
"พระเยซซ ขข้ากล็รข้จซ ลัก และเปาโล ขข้ากล็รข้จซ ลัก แตต่พวกเจข้าเปล็นผซข้ใดเลต่า " 16 คนทฟีรื่มฟีววิญญาณชลัรื่วสวิงอยซต่จถึง
กระโดดใสต่คนเหลต่านลันั้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงไดข้ จนคนเหลต่านลันนั้ ตข้องหนฟีออกไปจาก
เรสือนทลันั้งเปลสือยกายและบาดเจล็บ
วลภีทภีที่พดถู ถถึง “ยกวบางคนทภีที่เทภีที่ยวไปเปกนหมอผภี” กกหมายถถึงพวกยกวทภีที่เปกนเหมพอนพวก ‘ยกปซภี’
เรล รลอนทภีที่ถพอวลาตอัวเองมภี ‘อาชภีพ’ เปกนคนไลลผภีโสโครกทอัรงหลาย พวกเขาไลลผภีโดยการทลองบทสวด
หรพอสถูตร ‘เวทมนตรร’ บางอยลาง พวกเขาจถึงหวอังวลาจะขอับพวกผภีโสโครกออกจากคนเหลลานอัรนทภีที่ถถูก
ผภีเขข้าไดข้ เราไมลทราบวลาพวกเขาขอับผภีไดข้ผลมากขนาดไหน อยลางไรกกตาม ในการททาเชลนนอัรน พวก
เขากกหาเลภีรยงชภีพตอัวเองไดข้ ไมลวาล จะเปกนการหลอกลวงหรพอขอับผภีออกไดข้จรกงกกตาม พอไดข้เหกนความ
สทาเรกจของเปาโลทภีที่เมพองเอเฟซอัสในการขอับพวกผภีออกโดยพระนามของพระเยซถูครกสตร พวกเขากก
พยายามใชข้วกธภีของเปาโลบข้าง พวกเขาจถึงพยายามขอับพวกผภีออกโดยพระนามของพระเยซถู เหกนไดข้
ชอัดวลายกวคนหนถึงที่ นามวลาเสวาซถึที่งเปกนคนตระกถูลอาโรนไดข้ททาเชลนนอัรน
“วกญญาณชอัวที่ ” ตนหนถึที่งจถึงตอบวลา “พระเยซถู ขข้ากกรจถูข้ อัก และเปาโล ขข้ากกรจถูข้ อัก แตลพวกเจข้าเปกนผถูข้
ใดเลลา” ทอันใดนอัรนชายผถูข้มภีผภีตนนภีรเขข้าสกงจถึงกระโดดเขข้าใสลพวกหมอผภียกวแปดคนนอัรน “และเอาชนะ
เขา และปราบเขาลงไดข้” สรุดทข้ายพวกเขากกตข้องเผลนหนภีออกไปจากบข้านหลอังนอัรน “ทอัรงเปลพอยกาย
และบาดเจกบ” คทาทภีที่แปลวลา เปลสือยกาย (กคุมนอส) อาจสพที่อถถึงการเปลพอยกายลลอนจข้อนหรพอไมลกถก ถูก

ถอดเสพรอจนเหลพอแตลชรุดชอัรนใน คทาทภีที่แปลวลา บาดเจล็บ (ทเรามาทกิดโซ) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘ขวอัญ
หนภีดภีฝลอ’ บทเรภียนสทาคอัญตรงนภีรกคก อพ การจอัดการกอับพวกผภีนร นอั เปกนธรุรกกจหนถึที่งทภีที่เสภีที่ยง ตรงนภีรผภีตนหนถึที่ง
ทภีที่ททางานผลานชายคนหนถึงที่ ทภีที่ถถูกผภีสงก กกเลลนงานชายแปดคนทภีที่พยายามขอับมอันออกจนสะบอักสะบอม
และททาใหข้พวกเขาขวอัญกระเจกงไดข้จรกงๆ อทานาจของซาตานเปกนอะไรทภีที่ลข้อเลลนไมลไดข้เลย
กจ 19:17-20 เรสืรื่องนลันนั้ ไดข้ลสือกลันไปถถึงหซคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซต่ในเมสืองเอเฟซลัสทลันั้งพวกยวิวกลับ
พวกกรฟีก และคนทลันั้งปวงกล็พากลันมฟีความเกรงกลลัว และพระนามของพระเยซซ เจข้ากล็เปล็นทฟียรื่ กยต่อง
สรรเสรวิญ 18 มฟีหลายคนทฟีรื่เชสืรื่อแลข้วไดข้มาสารภาพ และเลต่าเรสืรื่องการซถึงรื่ เขาไดข้กระททาไปนลันนั้ 19 และ
หลายคนทฟีใรื่ ชข้เวทมนตรค์ไดข้เอาตทาราของตนมาเผาเสฟียตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง ตทาราเหลต่านลันนั้ ควิดเปล็น
ราคาถถึงหข้าหมสืรื่นเหรฟียญเงวิน 20 พระวจนะของพระเจข้ากล็บลังเกวิดผลอยต่างมากและมฟีชลัย
เมพที่อขลาวเรพที่องเหตรุการณรนร ภีแพรล สะพอัดไปทอัวที่ เมพอง ความเกรงกลอัวพระเจข้ากกเกกดกอับคนทอัรงปวง
“และพระนามของพระเยซถูเจข้ากกเปกนทภีที่ยกยลองสรรเสรกญ” ถถึงแมข้เสวาลข้มเหลวในการขอับผภีออกดข้วย
พระนามของพระเยซถู แตลมนอั กกปรากฏชอัดเจนวลาโดยสกทธกอทานาจของพระเยซถูครกสตรเปาโลกก
สามารถทภีที่จะกทาราบอทานาจของพญามารลงไดข้ ผลลอัพธรกคก พอ “มภีหลายคนทภีที่เชพที่อแลข้วไดข้มาสารภาพ
และเลลาเรพที่องการซถึที่งเขาไดข้กระททาไปนอัรน” เมพที่อฤทธกธเดชของขลาวประเสรกฐเรกที่มหยอังที่ รากในเมพอง
เอเฟซอัส ผถูข้เชพที่อใหมลกรก อับสารภาพเรพที่องความบาปในอดภีตของตน โดยทภีที่เหกนไดข้ชอัดคพอ ความบาปใน
เรพที่องเวทมนตรรไสยศาสตรร เวทมนตรรเปกนสกที่งทภีที่แพรล หลายในเมพองเอเฟซอัสมากเสภียจนตลอดทอัวที่
จอักรวรรดกโรมคทาวลา ‘คาถาของเอเฟซอัส’ หมายถถึงบทสวดของมนตรดทา บางสล วนของคาถานภีรกถก ถึง
ขนาดถถูกสวมเปกนเครพที่องลางหข้อยคอหรพอหข้อยขข้อมพอเลยทภีเดภียว คาถาเหลลานภีรไดข้ถถูกรวบรวมเปกน
หนอังสพอเวทมนตรรและไสยศาสตรรซถึที่งแพรล หลายไปทอัวที่ พระวจนะของพระเจข้านอัรนมภีฤทธกธมากใน
เมพองเอเฟซอัสเสภียจน “หลายคนทภีที่ใชข้เวทมนตรรไดข้เอาตทาราของตนมาเผาเสภียตลอหนข้าคนทอัรงปวง”
พวกเขาตภีราคาหนอังสพอเหลลานภีรไดข้ถถึงหข้าหมพนที่ เหรภียญเงกน ทภีที่วาล มอันจะเทลากอับมถูลคลาเทลาใดในปอัจจรุบอัน
นอัรนกกเปกนทภีที่ถกเถภียงกอัน อยลางไรกกตาม ไมลวาล ในกรณภีใดมอันกกเปกนเงกนมถูลคลามหาศาล เปกนความจรกงทภีที่
“เหตรุฉะนอัรนถข้าผถูข้ใดอยถูใล นพระครกสตร ผถูข้นร อันกกเปกนคนทภีที่ถถูกสรข้างใหมลแลข้ว สกที่งเกลาๆกกลลวงไป ดถูเถกด สกที่ง
สารพอัดกลายเปกนสกที่งใหมลทร อังนอัรน” (2 โครกนธร 5:17)
กจ 19:21-22 ครลันั้นสวินนั้ เหตสการณค์เหลต่านฟีนั้แลข้วเปาโลไดข้ตลันั้งใจวต่า เมสืรื่อไปทลัรื่วแควข้นมาซวิโดเนฟีย
กลับแควข้นอาคายาแลข้วจะเลยไปยลังกรสงเยรซ ซาเลล็ม และพซดวต่า "เมสืรื่อขข้าพเจข้าไปทฟีรื่นลัรื่นแลข้ว ขข้าพเจข้าจะ

ตข้องไปเหล็นกรสงโรมดข้วย" 22 ทต่านจถึงใชข้ผข้ชซ วต่ ยของทต่านสองคน คสือทวิโมธฟีกลับเอรลัสทลัสไปยลังแควข้น
มาซวิโดเนฟีย ฝต่ายทต่านกล็พลักอยซหต่ นต่อยหนถึงรื่ ในแควข้นเอเชฟีย
หลอังจากนอัรน ลถูกากกบอันทถึกวลาเปาโลวางแผนทภีที่จะไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมในทภีที่สรุดหลอังจากทภีที่เขา
กลอับจากแควข้นมาซกโดเนภียและแควข้นอาคายาแลข้ว (ประเทศกรภีซ) และหลอังจากนอัรน เขากกปรารถนา
ทภีที่จะไปยอังกรรุงโรม กกจการ 20:16 บลงบอกวลาเขาอยากไปถถึงในกรรุงเยรถูซาเลกมกลอนถถึงเทศกาลเพกน
เทคอสตร ซถึที่งปกตกแลข้วคพอตข้นฤดถูรอข้ น ดอังนอัรนเราอาจสรรุปไดข้วาล เวลาขณะนอัรนเปกนชลวงตข้นฤดถูใบไมข้ผลก
นภีที่เปกนครอัรงแรกในการเดกนทางแบบมกชชอันนารภีรอบทภีที่สามของเขา มภีการเอลยถถึงเพพอที่ นรล วม
เดกนทาง (อภีกสองคนจะถถูกระบรุในขข้อ 29) ไมลมภีบอันทถึกไวข้วาล พวกเขาอยถูกล บอั เปาโลมาตอัรงแตลตข้นหรพอ
ไดข้เขข้ามารล วมเดกนทางกอับเขาหลอังจากทภีที่เขาออกจากเมพองออันทกโอกมาแลข้ว ไมลวาล ในกรณภีใด เปาโลกก
สล งทกโมธภีและเอรอัสทอัสไป (เราไมลทราบมากนอักเกภีที่ยวกอับเอรอัสทอัสถถึงแมข้วาล เขาถถูกพถูดถถึงใน 2 ทกโมธภี
4:20 และเหกนไดข้ชอัดวลาเขามาจากเมพองโครกนธร (โรม 16:23)) สองคนนภีรถถูกเปาโลสล งลลวงหนข้าไปยอัง
แควข้นมาซกโดเนภียเพพที่อไปรอเขากลอน ถถึงแมข้วาล เขาอยถูตล ลอไปสอักพอักในแควข้นเอเชภียกกตาม เหตรุผลทภีที่เขา
ไปชข้าอาจถถูกพบใน 1 โครกนธร 16:8-9 ประตถูใหญลแหลงโอกาสยอังเปกดอยถูใล นเมพองเอเฟซอัส
กจ 19:23-28 คราวนลันนั้ เกวิดการวสต่นวายมากเพราะเหตสทางนลันั้น 24 ดข้วยมฟีชายคนหนถึรื่งชสืรื่อ
เดเมตรวิอลัส เปล็นชต่างเงวินไดข้เอาเงวินททาเปล็นรซ ปพระอารเทมวิสททาใหข้พวกชต่างเงวินนลันั้นไดข้กทาไรมาก 25
เดเมตรวิอลัสจถึงประชสมชต่างเหลต่านลันั้นทฟีรื่ททาการคลข้ายกลันแลข้ววต่า "ทต่านทลันั้งหลาย ทต่านทราบอยซวต่ ต่าพวก
เราไดข้ทรลัพยค์สวินเงวินทองมากล็เพราะททาการอลันนฟีนั้ 26 และทต่านทลันั้งหลายไดข้ยนวิ และไดข้เหล็นอยซวต่ ต่า ไมต่ใชต่
เฉพาะในเมสืองเอเฟซลัสเมสืองเดฟียว แตต่เกสือบทลัวรื่ แควข้นเอเชฟีย เปาโลคนนฟีนั้ไดข้ชลักชวนคนเปล็นอลันมากใหข้
เลวิกทางเกต่าเสฟีย โดยไดข้กลต่าววต่าสวิรื่งทฟีรื่มสือมนสษยค์ททานลันั้นไมต่ใชต่พระ 27 นต่ากลลัววต่าไมต่ใชต่แตต่อาชฟีพของเรา
จะเสฟียไปอยต่างเดฟียว แตต่พระววิหารของพระแมต่เจข้าอารเทมวิสซถึรื่งเปล็นใหญต่จะเปล็นทฟีรื่หมวิรื่นประมาท
ดข้วย และสงต่าราศฟีแหต่งรซ ปของพระแมต่เจข้านลันนั้ ซถึรื่งเปล็นทฟีรื่นลับถสือของบรรดาชาวแควข้นเอเชฟียกลับสวินนั้ ทลันั้ง
โลก จะเสสืรื่อมลงไป" 28 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยนวิ ดลังนลันั้น ตต่างกล็โกรธแคข้นและรข้องวต่า "พระอารเทมวิส
ของชาวเอเฟซลัสเปล็นใหญต่"
ขณะเดภียวกอัน เหตรุการณรวนรุล วายกกกาท ลอังกลอตอัวขถึรนในเมพองเอเฟซอัส การเอลยถถึง “ทางนอัรน” เปกน
คทาหนถึที่งทภีที่ใชข้เรภียกพวกครกสเตภียนยรุคตข้นอภีกครอัรง พวกเขาประกาศวลาพระเยซถูทรงเปกน 'ทางนอัรน' ทภีที่ตร อัง
อยถูใล นเมพองเอเฟซอัสคพอ วกหารสทาคอัญทภีที่สรข้างถวายแกลไดอานลา (ตรงตอัวคพอ อารเทมกส) ซถึที่งเปกนเทพเจข้า

แหลงความอรุดมสมบถูรณร ตทานานเลลาวลารถูปจทาลองของนางไดข้รลวงลงมาจากสวรรคร ชาวเมพองเอเฟซอัส
จถึงไดข้สรข้างวกหารหลอังหนถึงที่ ขถึรนถวายแดลรถูปเคารพนภีร ธรุรกกจททาเงกนไดข้มภีขร ถึนในเมพองเอเฟซอัสโดยการ
สรข้างรถูปจทาลองแบบของรถูปเคารพนภีรและศาลเจข้าตลางๆทภีที่เชพที่อมโยงกอับมอัน ถถึงแมข้มใก ชลทร อังหมดแตลกมก ภี
รถูปเคารพจทานวนมากทภีที่ถถูกททาขถึรนโดยพวกชลางเงกนทภีที่กลายเปกนคนรทที่ารวยเพราะการนภีร ขณะทภีที่เปาโล
เทศนาในเมพองเอเฟซอัสเปกนเวลาสามปภี พวกเขากกเรกที่มสอังเกตวลายอดขายของพวกเขาลดลงเมพที่อผถูคข้ น
หอันจากการนอับถพอรถูปเคารพไปหาพระครกสตร ชลางเงกนเหลลานภีรจถึงเรกที่มตระหนกตกใจเมพที่อยอดขายของ
พวกเขาหดหาย ผถูข้นทาคนหนถึที่งในหมถูลพวกเขานามวลาเดเมตรกออัสจถึงยรุยงเพพที่อนรล วมอาชภีพของเขาและ
ปลรุกปอัที่นใหข้พวกเขาเลลนงานเปาโล
กจ 19:29-32 แลข้วกล็เกวิดการวสต่นวายใหญต่โตทลัรื่วทลันั้งเมสือง เขาจถึงไดข้จลับกายอลัสกลับอารวิสทาร
คลัสชาวมาซวิโดเนฟียผซข้เปล็นเพสืรื่อนเดวินทางของเปาโล ลากววิรื่งเขข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝต่ายเปาโลใครต่
จะเขข้าไปในหมซต่คนดข้วย แตต่พวกสาวกไมต่ยอมใหข้ทต่านเขข้าไป 31 มฟีบางคนในพวกเจข้านายทฟีรื่ประจทา
แควข้นเอเชฟียซถึรื่งเปล็นสหายของเปาโล ไดข้ใชข้คนไปววิงวอนขอเปาโลมวิใหข้เขข้าไปในโรงมหรสพ 32 บาง
คนจถึงไดข้รอข้ งวต่าอยต่างนฟีนั้ บางคนไดข้รอข้ งวต่าอยต่างนลันนั้ เพราะวต่าทฟีรื่ประชสมวสนต่ วายมาก และคนโดยมาก
ไมต่รข้วซ ต่าเขาประชสมกลันดข้วยเรสืรื่องอะไร
ในรถูปแบบทภีที่ชวนใหข้นถึกถถึงเหตรุการณรทภีที่เมพองฟภีลกปปภี คนเหลลานภีรปลรุกปอัที่นใหข้เกกดการจลาจล
ในเมพอง พวกเขาหาตอัวเปาโลไมลเจอ พวกเขาจถึง “จอับกายออัสกอับอารกสทารคอัสชาวมาซกโดเนภียผถูข้เปกน
เพพที่อนเดกนทางของเปาโล” (พภีนที่ ข้องอภีกสองคนจากแควข้นมาซกโดเนภียถถูกระบรุวาล เปกนเพพที่อนเดกนทาง
ของเปาโล แตลเรากกไมลทราบวลาพวกเขาเขข้ามารล วมดข้วยตอัรงแตลเมพที่อไรและทภีที่ไหน)
สองคนนภีรถถูกฝถูงชนจอับตอัวและลากเขข้าไปในโรงมหรสพประจทาเมพอง เมพองใหญลๆของกรภีก
มอักมภีโรงมหรสพขนาดใหญลไมลใชลเพพที่อการแสดงละครเพพที่อใหข้ความบอันเทกงเทลานอัรน แตลเพพที่อการ
ประชรุมกอันในทางการเมพองและกกจธรุระประจทาเมพองดข้วย พอเปาโลไดข้ยกนวลาเพพที่อนรล วมเดกนทางของ
เขาถถูกฝถูงชนจอับตอัวไปแลข้ว เขากกอยากไปอยถูเล คภียงขข้างเพพที่อนๆของเขาดข้วย กระนอัรน สาวกคนอพนที่ ๆ
และแมข้แตลพลเมพองทภีมที่ ภีอกทธกพลประจทาแควข้นนอัรนกกขอรข้องทลานวลาอยลาเขข้าไป พวกเขากลอัววลาจะเกกด
เหตรุรข้ายกอับเปาโล ขณะเดภียวกอัน ฝถูงชนในโรงมหรสพกกเกกดความสอับสนเพราะเหตรุวรุนล วายนอัรน และ
คนสลวนใหญลกไก มลรดถูข้ ข้วยซทราวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรน

กจ 19:33-34 พวกเหลต่านลันั้นบางคนไดข้ดลันอเลล็กซานเดอรค์ ซถึงรื่ เปล็นคนทฟีรื่พวกยวิวใหข้ออกมา
ขข้างหนข้า อเลล็กซานเดอรค์จถึงโบกมสือหมายจะกลต่าวแกข้แทนตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง 34 แตต่เมสืรื่อคนทลันั้ง
หลายรซข้วต่าทต่านเปล็นคนยวิว เขากล็ยวิรื่งสต่งเสฟียงรข้องพรข้อมกลันอยซต่ประมาณสลักสองชลัรื่วโมงวต่า "พระอารเท
มวิสของชาวเอเฟซลัสเปล็นใหญต่"
เหกนไดข้ชอัดวลา ยกวบางคนกกตกดมากอับฝถูงชนและถถูกดอันตอัวเขข้าไปในโรงมหรสพดข้วยในฐานะ
ผถูข้ถถูกกลลาวหา ยกวพวกนภีรจงถึ ดอันชายคนหนถึที่งนามวลาอเลกกซานเดอรรออกมาขข้างหนข้า (อาจเปกนอเลกก
ซานเดอรรคนเดภียวกอับทภีที่เปาโลเอลยถถึงกอับทกโมธภีใน 2 ทกโมธภี 4:14) ขณะทภีที่เขาพยายามทภีที่จะกลลาวคทา
แกข้ตลาง ฝถูงชนกกดถูออกเลยวลาเขาเปกนยกว มภีการสพที่อถถึงความเกลภียดชอังพวกยกวแฝงอยถูเล พราะวลาพวกยกวกก
ตลอตข้านการนอับถพอรถูปเคารพพอๆกอับทภีที่เปาโลตลอตข้าน อาจเปกนไปไดข้ดข้วยวลาพวกนอับถพอรถูปเคารพ
เหลลานภีรไมลไดข้แยกแยะระหวลางพวกยกวและเปาโลซถึที่งกกเปกนยกวเชลนกอัน พอเหกนวลาอเลกกซานเดอรรเปกน
ยกว ฝถูงชนกกเรกที่มสล งเสภียงรข้องวลา “พระไดอานลาของชาวเอเฟซอัสเปกนใหญล” ซถึงที่ กกนเวลาประมาณสอง
ชอัวที่ โมง
กจ 19:35-37 เมสืรื่อเจข้าหนข้าทฟีรื่ทะเบฟียนของเมสืองนลันั้นยอมคลข้อยตามจนประชาชนสงบลง
แลข้วเขากล็กลต่าววต่า "ทต่านชาวเอเฟซลัสทลันั้งหลาย มฟีผใข้ซ ดบข้างซถึงรื่ ไมต่ทราบวต่า เมสืองเอเฟซลัสนฟีนั้เปล็นเมสืองทฟีรื่
นมลัสการพระแมต่เจข้าอารเทมวิสผซยข้ วิรื่งใหญต่ และนมลัสการรซ ปจทาลองซถึรื่งตกลงมาจากดาวพฤหลัสบดฟี
36 เมสืรื่อขข้อนลันั้นกลต่าวโตข้แยข้งไมต่ไดข้แลข้ว ทต่านทลันั้งหลายควรจะนวิงรื่ สงบสตวิอารมณค์ อยต่าททาอะไรวซต่วามไป
37 ทต่านทลันั้งหลายไดข้พาคนเหลต่านฟีนั้มา ซถึงรื่ มวิใชต่เปล็นคนปลข้นพระววิหารหรสือพซดหมวิรื่นประมาทพระแมต่
เจข้าของพวกทต่าน
การชรุมนรุมกอันดอังกลลาวไมลไดข้มภีการนอัดหมายมากลอนและไมลไดข้รอับอนรุญาตจากพวกโรม
(จากประสบการณรทภีที่ผาล นมา รอัฐบาลโรมอลอนไหวมากๆตลอความโกรธแคข้นของฝถูงชนทภีที่ไมลพอใจ
เชลนนอัรน พวกเขารถูดข้ ภีวาล การชรุมนรุมกอันแบบไรข้การควบครุมเชลนนอัรนอาจขยายตอัวจนเกกดเปกนการจลาจล
ไดข้ ดอังนอัรน การชรุมนรุมกอันดอังกลลาวจถึงไมลไดข้รบอั อนรุญาต) เจข้าหนข้าทฟีรื่ทะเบฟียนของเมสือง (กรอัมมาเทะ
อคุส) อาจเทภียบไดข้กบอั นายกเทศมนตรภีในปอัจจรุบนอั เขาเปกนขข้าราชการระดอับเทศบาลทภีที่มยภี ศสถูงทภีที่สรุดทภีที่
ไดข้รอับอนรุญาตจากพวกโรม เขาเปกนคนทภีที่มอภี ทานาจตกดตลอกอับผถูข้สทาเรกจราชการของโรมโดยตรงและ
เขาเปกนคนทภีที่จะถถูกเรภียกตอัวไปใหข้การเกภีที่ยวกอับการชรุมนรุมกอันทภีที่วรุนล วายนภีรวาล เกกดขถึรนเพราะอะไร เขาจถึง
พยายามทภีที่จะสลายการชรุมนรุม เขากลลาววลาเทลาทภีที่เขารถูข้ ทรุกคนตลางรถูข้ดวภี าล พระไดอานลานอัรนยกงที่ ใหญล
ขนาดไหน เขาจถึงขอใหข้คนเหลลานอัรนสงบสตกอารมณร และกลลาวเสรกมดข้วยวลาคนพวกนอัรนทภีที่ถถูกผลอัก

ตอัวเขข้าไปในโรงมหรสพไมลไดข้ททาผกดอะไรเลย การกลลาวถถึงคนปลข้นพระววิหาร (ฮกิเอะรอซสลอส) มภี
ความหมายตรงตอัววลา 'การททาใหข้เสภียความศอักดกธสกทธกธ' ถถึงแมข้วาล พวกครกสเตภียนทภีที่อยถูใล นเหตรุการณร
ตอนนอัรนมกไดข้เชพที่อในพระไดอานลาอยลางแนลนอน แตลเจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองนอัรนกกกลลาววลา ไมลมภี
หลอักฐานวลาพวกเขาพถูดหมกที่นประมาทนางหรพอททาใหข้วกหารของนางเสภียความศอักดกธสกทธกธแตลอยลางใด
กจ 19:38-39 เหตสฉะนลันนั้ ถข้าแมข้เดเมตรวิอลัสกลับพวกชต่างทฟีรื่มฟีอาชฟีพอยต่างเดฟียวกลันเปล็นความ
กลับผซข้ใด วลันกทาหนดทฟีรื่จะวต่าความกล็มฟี ผซข้พพวิ ากษากล็มฟี ใหข้เขามาฟข้องกลันเถวิด 39 แตต่ถข้าแมข้ทต่านมฟีขข้อหา
อะไรอฟีก กล็ใหข้ชทาระกลันในทฟีรื่ประชสมตามกฎหมาย
นอกจากนภีร เจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองยอังกทาชอับเดเมตรกออัสและเพพที่อนรล วมอาชภีพของเขาใหข้
พาคนเหลลานอัรนไปขถึรนศาลหากพวกเขาเปกนความกอับคนเหลลานอัรน จากนอัรนเขากกประกาศวลาขข้อหาอพนที่
ใดทภีที่มภีกจก ะถถูกชทาระกอันในทภีที่ประชรุมตามกฎหมาย คทาทภีแที่ ปลวลา ทฟีรื่ประชสม (เอป็คคเลเซภีย) เปกนคทาเดภียว
กอับทภีที่ปกตกแลข้วแปลเปกน 'ครกสตจอักร' การใชข้ดรอังเดกมของคทานภีรมภีไวข้สทาหรอับการเรภียกประชรุมแบบ
ทางการของพลเมพองทภีที่มภีสกทธกออกเสภียงในเมพองรอัฐตลางๆของกรภีกในเรพที่องกกจธรุระประจทาเมพอง เมพอง
เหลลานอัรนมภีการปกครองแบบประชาธกปไตยเตกมรถูปแบบซถึที่งตลางจากรถูปแบบตอัวแทนของการ
ปกครองแบบรอัฐบาล ทภีที่ประชรุมทภีที่เจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองพถูดถถึงนภีรหมายถถึง การประชรุมแบบ
เปกนทางการครอัรงตลอไปทภีที่ถถูกเรภียกประชรุมโดยเมพองซถึงที่ ไดข้รอับอนรุญาตตามกฎหมายของโรม (คทา
เดภียวกอันนภีรเปกนคทาทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงเลพอกใชข้เพพที่อหมายถถึงครกสตจอักรทข้องถกที่นของพระ
คอัมภภีรรใหมล)
กจ 19:40-41 ดข้วยวต่านต่ากลลัวเราจะตข้องถซกฟข้องวต่าเปล็นผซข้กต่อการจลาจลวลันนฟีนั้ เพราะเราทลันั้ง
หลายไมต่อาจยกขข้อใดขถึนั้นอข้างเปล็นมซลเหตสพอแกต่การจลาจลคราวนฟีไนั้ ดข้" 41 ครลันั้นกลต่าวอยต่างนลันั้นแลข้ว
ทต่านจถึงใหข้เลวิกชสมนสม
เจข้าหนข้าทภีที่ทะเบภียนของเมพองยอังเตพอนความจทาพวกคนกลอความวรุนล วายเหลลานภีรดวข้ ยวลาเมพองทอัรง
เมพองและอภกสกทธกธตลางๆของเมพองภายใตข้กฎหมายของโรมกกตกอยถูใล นออันตรายของการทภีที่จะ “ถถูก
ฟข้องวลาเปกนผถูข้กลอการ” จลาจลในวอันนอัรน ไมลมเภี หตรุผลออันควรทภีที่เขาจะใหข้ไดข้ตลอทางการของโรม ดข้วย
เหตรุนร เภี ขาจถึงเลกกชสมนสม (อภีกครอัรงทภีที่คทาทภีที่ใชข้คพอ เอป็คคเลเซภีย)
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 20: บทนภีนื้เลล่าตล่อไปเกภีนึ่ยวกอับการรอับใชท้ของเปาโลตลอดหนนงนึ่ ปภีตล่อมา
มอันรวมถนงการทภีนึ่เขาออกเดกินทางไปจากเมสืองเอเฟซอัส การทภีนึ่เขากลอับไปยอังแควท้นมาซกิโดเนภียและ
เมสืองโครกินธร และการทภีนึ่เขาเดกินทางกลอับไปยอังกรคุงเยรสซาเลป็มและไดท้พบกอับพวกผสท้นสาของครกิสต
จอักรทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัสอภีกครอังนื้ ในเมสืองมกิเลทอัสระหวล่างทาง ในชล่วงเวลานภีนื้เองเปาโลนล่าจะเขภียน
จดหมายฝากของเขาหลายฉบอับซนงนึ่ รวมถนงหนอังสสือโรม กาลาเทภีย และอาจเขภียน 2 โครกินธรดท้วย ใน
เนสือนื้ หาตอนทท้ายของบทนภีนื้ เปาโลกลล่าวคสาอสาลาตล่อพวกผสท้อาวคุโสแหล่งครกิสตจอักรทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส เรา
จนงไดท้เหป็นถนงหอัวใจของออัครสาวกผสท้ยงกินึ่ ใหญล่คนนภีนื้
กจ 20:1
ครลันั้นการวสนต่ วายนลันนั้ สงบแลข้ว เปาโลจถึงใหข้ไปตามพวกสาวกมากอดกลันแลข้ว
กล็ลาเขาไปยลังแควข้นมาซวิโดเนฟีย แนลนอนทภีที่การวรุนล วายทภีที่วาล นภีรหมายถถึงการวรุนล วายทภีที่เกกดขถึรนจากฝภีมพอ
ของเดเมตรกออัสในบททภีที่ 19 ดข้วยเหกนวลาเปกนการฉลาดทภีที่จะไปเสภียจากทภีที่นอันที่ เปาโลจถึงใหข้คนไป
ตามพวกสาวกทภีที่เมพองเอเฟซอัสมาหาเขา กอดพวกเขาและเดกนทางกลอับไปยอังแควข้นมาซกโดเนภีย
(อาจเปกนเมพองฟภีลกปปภี) คทาทภีที่แปลวลา กอดกลัน (อาสพาซอไม) บลงบอกถถึงธรรมเนภียมของชาวตะวอัน
ออกในการสวมกอดสอัรนๆและบางครอัรงกกตามดข้วยการหอมแกข้มกอันทภีหนถึงที่ เปกนไปไดข้ยกงที่ ทภีที่วาล
เหตรุการณรตลางๆทภีที่ถถูกบรรยายไวข้ในหลายขข้อตลอไปนภีรกกนเวลาหนถึที่งปภีในชภีวกตของเปาโล ชลวงเวลานลา
จะเปกนตอนกลางจนถถึงปลายปภี ค.ศ. 50
กจ 20:2
เมสืรื่อไดข้ขข้ามทฟีรื่นนลันั้ ไปแลข้วและไดข้สลัรื่งเตสือนสตวิเขามาก ทต่านกล็มายลังประเทศ
กรฟีก คทาวลา “ทภีที่นนอัที่ ” ยลอมหมายถถึงครกสตจอักรตลางๆของแควข้นมาซกโดเนภียทภีเที่ ปาโลไดข้กลอตอัรงขถึรนเมพที่อ
หลายปภีกลอนหนข้านอัรน เขากลอับไปชถูกาท ลอังบรรดาครกสเตภียนใหมลและครกสตจอักรใหมลๆอภีกครอัรง อาจ
เปกนชลวงเวลานภีรดข้วยทภีเที่ ปาโลประกาศทภีที่เมพองโตรออัส (ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ใน 2 โครกนธร 2:12) นภีอที่ าจเปกนชลวง
เวลาเดภียวกอับทภีที่เขาไปยอังเมพองอกลลภีรกคมรุ ดข้วย (ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในโรม 15:19) นลาจะเปกนตอนทภีหที่ ลอังจาก
เขากลอับไปในเมพองฟภีลกปปภีแลข้วทภีที่เขาเขภียนจดหมายฝากฉบอับทภีที่สองถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองโครกนธร การ
รอับใชข้ของเขาคพอ “การสอังที่ เตพอนสตกเขามาก” ความหมายกกคพอ การใหข้กาท ลอังใจมากๆ คทาทภีที่แปลวลา สลังรื่
เตสือนสตวิ (พาราคาเละโอ) มภีความหมายอยลางหนถึที่งวลา การใหข้กาท ลอังใจ ครกสเตภียนใหมลๆตข้องการ
กทาลอังใจมากๆในความเชพที่อนอัรนและเปาโลกกใหข้กาท ลอังใจพวกเขาจรกงๆ
จากนอัรนเขากกเดกนทางลงใตข้ไปยอังประเทศกรภีซซถึที่งในขณะนอัรนกกเปกนทภีที่รจถูข้ อักในชพที่อแควข้นอาคา
ยา ถถึงแมข้วาล กรรุงเอเธนสรเปกนสลวนหนถึที่งของประเทศกรภีซ แตลเทลาทภีที่เปกนไปไดข้ มอันกกหมายถถึงเมพองโค
รกนธรซถึที่งเปกนทภีๆที่ เขาไดข้มกภี ารรอับใชข้ทภีที่เกกดผลเหลพอเกกนกลอนหนข้านอัรน เขาไดข้เขภียนจดหมายไปหาคน

เหลลานอัรนแลข้ว ทกตอัสกกเคยอยถูทล ภีที่นนอัที่ และกทาราบพวกทภีที่ถพอศาสนายกวแลข้ว บอัดนภีรเปาโลกกกลอับไปดข้วย
ตนเองเพพอที่ ไปรอับเงกนถวายสทาหรอับมกชชอันนารภีทภีที่เขาไดข้ขอใหข้พวกเขาถวายสทาหรอับพภีที่นข้องทภีที่ยากจน
ในแควข้นยถูเดภีย (2 โครกนธร 8-9)
กจ 20:3
พลักอยซต่ทฟีรื่นนลัรื่ สามเดสือน และเมสืรื่อทต่านจวนจะลงเรสือไปยลังแควข้นซฟีเรฟีย พวกยวิว
กล็ควิดรข้ายตต่อทต่าน ทต่านจถึงตลันั้งใจกลลับไปทางแควข้นมาซวิโดเนฟีย เขาอยถูทล ภีที่นนอัที่ เปกนเวลาสามเดพอน ขณะ
อยถูทล ภีที่เมพองโครกนธร เปกนไปไดข้ยกงที่ ทภีที่เขาเขภียนหนอังสพอกาลาเทภียและเขาอาจเขภียนหนอังสพอโรมดข้วย
อยลางไรกกตาม นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีที่การตลอตข้านจากพวกยกวในแควข้นนอัรนบอังคอับใหข้เขาตข้องไปทภีที่อนพที่ ตลอ คทา
วลา ควิดรข้าย (เอะพกิบออสเล) มภีความหมายวลา คกดแผนการรข้าย พอขลาวมาถถึงหถูเปาโล เขากกททาเหมพอน
กอับวลาจะแลลนเรพอไปยอังประเทศซภีเรภียและกลอับบข้าน อาจเปกนไปไดข้ทภีที่ว าล พวกทภีที่คกดรข้ายวางแผนจะฆลา
เขาบนทลาเรพอทภีคที่ นพลรุกพลลานในเมพองเคนเครภียหรพออาจผลอักเขาลงจากเรพอระหวลางทางกกไดข้
อยลางไรกกตาม เปาโลกก 'สอับขาหลอก' ในการเดกนทางขถึรนเหนพอและวกกลอับไปยอังแควข้นมาซกโดเนภีย
และเมพองฟภีลกปปภีอภีก
กจ 20:4-5 คนทฟีรื่ไปยลังแควข้นเอเชฟียกลับเปาโลคสือโสปาเทอรค์ชาวเมสืองเบโรอา อารวิสทาร
คลัสกลับเสคสนดลัสชาวเมสืองเธสะโลนวิกา กายอลัสชาวเมสืองเดอรค์บฟี และทวิโมธฟี ทฟีควิกสลั กลับโตรฟฟีมลัสชาว
แควข้นเอเชฟีย 5 แตต่คนเหลต่านลันนั้ ไดข้เดวินทางลต่วงหนข้าไปคอยพวกเราอยซต่ทฟีรื่เมสืองโตรอลัสกต่อน
ถถึงแมข้วาล เปาโลกลอับไปทภีที่เมพองฟภีลกปปภีแลข้ว แตลคณะตอัวแทนเจกดคนจากครกสตจอักรตลางๆใน
แควข้นนอัรนกกวางแผนทภีที่จะเดกนทางไปเปกนเพพที่อนเขาทอันทภีทภีที่เขาไปถถึงเมพองโตรออัส ครกสตจอักรอพนที่ ๆ
ของแควข้นนอัรนไดข้รอับเงกนถวายมาจากพภีที่นข้องในแควข้นยถูเดภียแลข้ว (2 โครกนธร 8:1) และไดข้สลงหลายคน
ไปกอับเปาโลเพพที่อสล งมอบเงกนถวายนภีรดข้วยตอัวเองดข้วย คนเหลลานภีรรวมถถึงโสปาเทอรรแหลงครกสตจอักรทภีที่
เมพองเบโรอา อารกสทารคอัสกอับเสครุนดอัสจากครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกา กายออัสชาวเมพองเดอรรบภี
ทกโมธภีชาวเมพองลกสตรา และทภีคกกสอั กอับโตรฟภีมอัสจากครกสตจอักรตลางๆในแควข้นเอเชภีย พภีนที่ ข้องทภีที่รอับผกด
ชอบเจกดคนนภีรไดข้คอยเปาโลอยถูทล ภีที่เมพองโตรออัสขณะทภีที่เขาเดกนทางโดยเทข้าไปยอังเมพองฟภีลกปปภี จากนอัรน
กกตลอเรพอไปยอังเมพองโตรออัส
กจ 20:6
ครลันั้นวลันเทศกาลขนมปลังไรข้เชสืนั้อลต่วงไปแลข้ว เราทลันั้งหลายจถึงลงเรสือออกจาก
เมสืองฟฟีลวิปปฟี และตต่อมาหข้าวลันกล็มาถถึงพวกนลันั้นทฟีรื่เมสืองโตรอลัส และยลับยลันั้งอยซทต่ ฟีรื่นนลัรื่ เจล็ดวลัน นภีที่เปกนอภีก
ครอัรงทภีที่ลถูกาใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึงที่ พหถูพจนร เราทอังนื้ หลาย (เชลนเดภียวกอับ 'พวกเรา' ในขข้อ 5) ครอัรง

สรุดทข้ายทภีที่เขากลลาววลาตอัวเองอยถูกล บอั เปาโลกกคอพ ในกกจการ 16 ซถึที่งเปกนตอนทภีที่เขาอยถูใล นเมพองฟภีลกปปภีเปกน
ครอัรงแรก เราไมลทราบวลาเขาอยถูตล ลอไปในเมพองฟภีลกปปภีตลอดระยะเวลานภีรหรพอไมลไดข้อยถูตล ลอไป ไมลวาล ใน
กรณภีใด เขากกเขข้ามารล วมรอับใชข้กบอั เปาโลอภีกครอัรง
มอันเปกนฤดถูใบไมข้ผลก และพวกเขากกถพอเทศกาลขนมปอังไรข้เชพรอในเมพองฟภีลกปปภี ถถึงแมข้วาล
เปาโลในฐานะทภีที่เปกนยกวพยายามอยลางมากทภีที่จะไมลบอังคอับใหข้พวกคนตลางชาตกถพอตามพกธภีและบอัญญอัตก
ของยกว แตลตอัวเขาเองในฐานะทภีที่เปกนยกวกกยอังถพอเทศกาลเลภีรยงทภีที่สทาคอัญๆของยกวอยถูเล หมพอนเดกม หลอัง
จากนอัรนเขาและลถูกากกแลลนเรพอจากเมพองฟภีลกปปภีซถึที่งอยถูบล นแผลนดกนใหญลของทวภีปยรุโรปขข้ามทะเล
อภีเจภียนไปยอังเมพองโตรออัส (เมพองทรอย) ซถึที่งอยถูบล นแผลนดกนใหญลของทวภีปเอเชภีย ถถึงแมข้วาล มอันเปกนการ
เดกนทางทภีที่ถพอวลาสอัรน แตลเหกนไดข้ชอัดวลาแรงลมทภีที่ไมลเปกนใจกกททาใหข้การเดกนทางตข้องยพดเวลาออกเปกนหข้า
วอัน ถถึงแมข้วาล เขาเคยอยถูใล นเมพองโตรออัสมาแลข้วเปกนระยะเวลาสอัรนๆกลอนหนข้านภีร (2 โครกนธร 2:12-13)
แตลตอนนภีรเขากกใชข้เวลาหนถึที่งสอัปดาหรเตกมๆในการเทศนาใหข้พภีที่นข้องทภีที่นอันที่ ฟอัง
กจ 20:7
ในวลันตข้นสลัปดาหค์เมสืรื่อพวกสาวกประชสมกลันททาพวิธฟีหลักขนมปลัง เปาโลกล็กลต่าว
สลัรื่งสอนเขา เพราะวต่าวลันรสต่งขถึนนั้ จะลาไปจากเขาแลข้ว ทต่านไดข้กลต่าวยสืดยาวไปจนเทฟีรื่ยงคสืน นภีที่เปกนหนถึงที่
ตอัวอยลางทภีชที่ อัดเจนทภีพที่ ถูดถถึงการทภีคที่ รกสตจอักรยรุคตข้นเรกที่มประชรุมกอันในวอันตข้นสอัปดาหร ในฐานะทภีที่เปกน
คนตลางชาตก พวกเขาจถึงไมลถถูกจทากอัดโดยวอันสะบาโตของยกว แตลเพราะพวกเขาถพอวอันฟพร นคพน
พระชนมร นอันที่ คพอ วอันตข้นสอัปดาหร ซถึงที่ กกเปกน 'วอันอาทกตยร' ครกสตจอักรตลางๆจถึงเรกที่มประชรุมกอันในวอันตข้น
สอัปดาหรแทน วอันหนถึที่ง เปาโลไดข้ขอใหข้ครกสตจอักรทภีที่เมพองโครกนธรรบอั เงกนถวายในวอันตข้นสอัปดาหร ซถึงที่ กก
สพที่อชอัดเจนวลาพวกเขามาประชรุมกอันในวอันนอัรน ในวกวรณร 1:10 ยอหรนกลลาวชอัดเจนถถึงวอันขององคร
พระผถูข้เปกนเจข้าซถึที่งดถูเหมพอนจะสพที่อชอัดเจนถถึงวอันทภีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมร คทากลลาวอข้างของพวกเซเวลนทร
เดยรแอดเวนทกสทภีที่วาล ครกสตจอักรเปลภีที่ยนมาประชรุมวอันตข้นสอัปดาหรเพราะไดข้รอับอกทธกพลในสมอัยตลอมา
จากพระศาสนจอักรโรมอันคาธอลกกดถูเหมพอนถถูกตข้องแตลจรกงๆแลข้วผกด ขนาดในวอันเพกนเทคอสตรนร อัน
ครกสตจอักรกกประชรุมกอันในวอันตข้นสอัปดาหรแลข้ว
วลภีทภีที่พดถู ถถึงการทภีที่พวกสาวกประชรุมกอันททาพกธภี “หอักขนมปอัง” อาจหมายถถึงการถพอพกธภีศภีล
ระลถึกกกไดข้ เพพที่อเตรภียมททาพกธภีศภีลระลถึกดอังกลลาว “เปาโลกกกลลาวสอังที่ สอนเขา... ทลานไดข้กลลาวยพดยาวไป
จนเทภีที่ยงคพน” เขารถูวข้ าล วอันถอัดไปเขาตข้องจากไปแลข้ว เพราะไมลรวถูข้ าล เขาจะไดข้เจอหนข้าพวกเขาอภีกไหม
เขาจถึงเทศนาไมลหยรุด ไมลจทาเปกนตข้องกลลาวเลยวลานภีที่ไมลใชลแบบอยลางสทาหรอับนอักเทศนรทภีที่จะปฏกบอัตกเปกน
กกจวอัตร

กจ 20:8-10 มฟีตะเกฟียงหลายดวงในหข้องชลันั้นบนทฟีรื่เขาประชสมกลันนลันนั้ 9 ชายหนสต่มคนหนถึงรื่
ชสืรื่อยสทวิกสลั นลัรื่งอยซต่ทฟีรื่หนข้าตต่างงต่วงนอนเตล็มทฟี และเมสืรื่อเปาโลสลัรื่งสอนชข้านานไปอฟีก คนนลันนั้ กล็โงกพลลัดตก
จากหนข้าตต่างชลันนั้ ทฟีสรื่ าม เมสืรื่อยกขถึนั้นกล็เหล็นวต่าตายเสฟียแลข้ว 10 ฝต่ายเปาโลจถึงลงไป กข้มตลัวกอดผซข้นนลันั้ ไวข้
แลข้ววต่า "อยต่าตกใจเลย ดข้วยวต่าชฟีววิตยลังอยซต่ในตลัวเขา"
ขณะเดภียวกอัน ชายหนรุลมคนหนถึที่งนามวลายรุทกกสอั กกพยายามถลางตาตพที่นขณะทภีที่เปาโลเทศนายพด
ยาวไมลหยรุด บข้านทภีพที่ วกเขาใชข้ประชรุมกอันอยถูนล ร นอั กกเหกนไดข้ชดอั วลาเปกนบข้านทภีที่มสภี ามชอัรนและยรุทกกสอั กก
กทาลอังนอังที่ อยถูทล ภีที่หนข้าตลางบนชอัรนบนสรุด เพราะเผลอหลอับไปอยลางรวดเรกว เขาจถึงรล วงลงไปจากหนข้าตลาง
“ชอัรนทภีสที่ าม” และคนนถึกวลาเขาตายเสภียแลข้ว ครกสตจอักรใหมลนร ภีคงสะเทพอนใจนลาดถู!
อยลางไรกกตาม เปาโลกก “กข้มตอัวกอดผถูข้นร นอั ไวข้ แลข้ววลา “อยลาตกใจเลย ดข้วยวลาชภีวกตยอังอยถูใล นตอัว
เขา”” เราไมลทราบชอัดเจนวลายรุทกกสอั ตายไปแลข้วจรกงๆและเปาโลททาใหข้เขากลอับมามภีชภีวตก อภีกอยลางนลา
ออัศจรรยร หรพอแรงสะเทพอนจากการรล วงลงมาแคลททาใหข้เขาหมดสตกไปเทลานอัรน มอันสพที่อทอัรงสองอยลาง
ตรงทข้ายขข้อ 9 สพที่อวลาเขาตายแลข้วจรกงๆ อยลางไรกกตาม คทาพถูดของเปาโลในขข้อ 10 กกสพที่อวลาเขาแคลหมด
สตกไปเทลานอัรน
กจ 20:11-12 ครลันั้นเปาโลขถึนนั้ ไปหข้องชลันนั้ บนหลักขนมปลังและรลับประทานแลข้ว กล็สนทนาตต่อ
ไปอฟีกชข้านานจนสวต่าง ทต่านกล็ลาเขาไป 12 คนทลันั้งหลายจถึงพาคนหนสต่มผซยข้ ลังเปล็นอยซไต่ ป และกล็ปลสืนั้มใจ
ยวินดฟีไมต่นข้อยเลย
วลภีทภีที่บอกวลาเขาขถึรนไปกกหมายถถึงเปาโลและไมลใชลยรุทกกสอั ดอังทภีที่กลลาวชอัดเจนในขข้อ 12 หลอัง
จากการเทศนาทภีที่ยาวนานและความกลอัวทภีที่เกกดขถึรนเพราะยรุทกกสอั ในทภีที่สรุดพวกเขากกททาพกธภีศภีลระลถึก
จากนอัรนเปาโลกกใชข้เวลาทอัรงคพนทภีที่เหลพอจนสวลาง โดยพถูดและสามอัคคภีธรรมรล วมกอับพวกเขา เหกนไดข้
ชอัดวลา ณ เวลาประมาณนภีรเอง ยรุทกกสอั กกถถูกนทาตอัวกลอับมายอังครกสตจอักรในสภาพทภีที่มชภี ภีวกตและพวกเขากก
“ปลพรมใจยกนดภีไมลนข้อยเลย” หลอังจากนอัรนเปาโลกกออกเดกนทาง
กจ 20:13
ฝต่ายพวกเรากล็ลงเรสือแลต่นไปยลังเมสืองอลัสโสสกต่อน ตลันั้งใจวต่าจะรลับเปาโลทฟีรื่นนลัรื่
ดข้วยทต่านสลังรื่ ไวข้อยต่างนลันนั้ เพราะทต่านหมายวต่าจะไปทางบก คณะเดกนทางทภีที่มแภี ปดคนนภีรซถึที่งตอนนภีร
รวมลถูกาดข้วย กกแลลนเรพอลงไปยอังเมพองออัสโสส อยลางไรกกตาม เปาโลกกตอัดสกนใจวลาจะเดกนไปบนบก
บนถนนทภีรที่ าดยางแลข้วของโรมซถึที่งเปกนระยะทางสอัรนกวลา มอันเปกนฤดถูใบไมข้ผลก และเปาโลอาจอยาก
ใชข้เวลาตามลทาพอังกอับองครพระผถูข้เปกนเจข้าในการเดกนไปเปกนระยะทางประมาณหนถึงที่ วอันกกไดข้

กจ 20:14-16 ครลันั้นทต่านพบกลับเราทฟีรื่เมสืองอลัสโสส เรากล็รบลั ทต่าน แลข้วมายลังเมสืองมวิทวิเลนฟี
15 ครลันั้นแลต่นเรสือออกจากทฟีรื่นนลัรื่ ไดข้วลันหนถึรื่งกล็มายลังทฟีรื่ตรงขข้ามเกาะควิโอส วลันทฟีรื่สองกล็มาถถึงเกาะสา
มอส และหยสดพลักทฟีรื่โตรกวิเลฟียม และอฟีกวลันหนถึงรื่ กล็มาถถึงเมสืองมวิเลทลัส 16 ดข้วยวต่าเปาโลไดข้ตลันั้งใจวต่า จะ
แลต่นเลยเมสืองเอเฟซลัสไป เพสือรื่ จะไมต่ตข้องคข้างอยซต่นานในแควข้นเอเชฟีย เพราะทต่านรฟีบใหข้ถถึงกรสง
เยรซ ซาเลล็ม ถข้าเปล็นไดข้ใหข้ทลันวลันเทศกาลเพล็นเทคอสตค์
พอไปรล วมวงกอับคณะของเขาทภีที่เมพองออัสโสส พวกเขากกเรกที่มแลลนเรพอไปตามชายฝอัที่งตะวอันตก
ของแควข้นเอเชภีย เหกนไดข้ชดอั วลาพวกเขาอยถูบล นเรพอลทาหนถึงที่ ทภีที่แลลนเลภียบชายฝอัที่งซถึที่งจอดแวะหลายทลาเรพอ
ตามความตข้องการและตามทภีที่ผถูข้โดยสารวลาจข้าง ซถึที่งในกรณภีนร ภีกคก พอเปาโล พวกเขาไปจากเมพอง
ออัสโสสสถูลเมพองมกทกเลนภี สถูลเกาะคกโอส สถูลเกาะสามอส โดยพอักคข้างคพนทภีที่โตรกกเลภียม และสรุดทข้ายกกไป
ถถึงทภีที่เมพองมกเลทอัส เมพองมกเลทอัสอยถูทล างใตข้ของเมพองเอเฟซอัสประมาณสามสกบไมลร แตลเปาโลไดข้ตรอังใจ
ไวข้วาล จะไมลหยรุดแวะทภีที่นนอัที่ ดข้วยเหตรุผลหลายประการ (1) เวลาผลานไปเพภียงแคลหนถึงที่ ปภีนอับตอัรงแตลเขา
ไปจากทภีที่นอันที่ หลอังจากการวรุนล วายทภีที่เกกดขถึรนเพราะเดเมตรกออัส บางทภีเขาอาจคกดวลาเปกนการดภีทภีที่จะไมล
กลอับไปทภีที่นอันที่ เรกวขนาดนอัรนหลอังจากนอัรน (2) เขาคลอนขข้างรภีบทภีที่จะไปถถึงกรรุงเยรถูซาเลกมพรข้อมกอับเงกน
ถวายทภีพที่ วกเขาถพอไป เขาอยากไปถถึงกลอนเทศกาลเพกนเทคอสตรดข้วยซถึที่งอยถูใล นชลวงปลายฤดถูใบไมข้
ผลกหรพอตข้นฤดถูรข้อนและนอันที่ กกอยถูหล ลางออกไปประมาณแคลเดพอนเดภียวเทลานอัรน
กจ 20:17
เปาโลจถึงใชข้คนจากเมสืองมวิเลทลัสไปยลังเมสืองเอเฟซลัส ใหข้เชวิญพวกผซข้ปกครอง
ในครวิสตจลักรนลันั้นมา แทนทภีที่จะเดกนทางบนบกกลอับไปทภีที่เมพองเอเฟซอัส เขากลอับใชข้คนไปเชกญบรรดา
ผถูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ใหข้มาหาเขาแทน ตรงนภีรคนเหลลานภีรถถูกเรภียกวลา พวกผสท้ปกครอง อยลางไร
กกตาม ในขข้อ 28 เขาเรภียกคนเหลลานภีรวาล ผซดข้ ซแล (ตรงตอัวคพอ บกชอป (เอะพกิสคอพอส)) คนเหลลานภีรเปกน
ศกษยาภกบาลของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัส ทภีพที่ วกเขามภีหลายคนกกเพราะวลา (1) ครกสตจอักรทภีที่เมพอง
เอเฟซอัสไดข้เตกบโตขถึรนอยลางมาก (2) ในชลวงยรุคตข้นๆของครกสตจอักร สมาชกกกกประชรุมกอันตามบข้าน
เรพอนทภีที่กระจายอยถูทล อัวที่ เมพอง ถถึงแมข้วาล ครกสตจอักรของเมพองนภีรถถูกมองวลาเปกนครกสตจอักรเดภียว แตลทภีที่
ประชรุมแตลละแหลงกกมผภี ถูข้ปกครอง/ผถูข้ดถูแลของตนเองซถึงที่ เรภียกอภีกอยลางวลา ศกษยาภกบาล ไมลมภีระบรุไวข้วาล
พวกเขามภีกนอั ทอัรงหมดกภีที่คน อยลางไรกกตาม เหลลาผถูข้นทาฝลายวกญญาณกลรุลมนภีรกเก ดกนทางไปยอังเมพองมกเลทอัส
โดยเรกวซถึที่งเปกนทภีๆที่ เปาโลรอพบพวกเขาอยถู ล พวกเขาอาจมาถถึงในวอันทภีที่สาม
กจ 20:18
ครลันั้นเขาทลันั้งหลายมาถถึงเปาโลแลข้ว เปาโลจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านทลันั้งหลาย
ยต่อมทราบอยซเต่ องวต่า ขข้าพเจข้าไดข้ประพฤตวิตต่อทต่านอยต่างไรทสกเวลา ตลันั้งแตต่วนลั แรกทฟีรื่ขข้าพเจข้าเขข้ามาใน

แควข้นเอเชฟีย ในการเรกที่มกลลาวคทาปราศรอัยกอับพวกเขา เปาโลกกเผยใหข้เหกนความในใจซถึที่งเราไมลมภี
บอันทถึกใหข้เหกนบลอยนอัก เขาไมลไดข้กลลาวกอับธรรมศาลาทภีที่อยถูไล มลสรุขหรพอแมข้แตลพวกครกสเตภียนใหมล ตรง
นภีรเขากทาลอังกลลาวกอับบรุรษรุ ทอัรงหลายทภีที่เขาไดข้ชลวยฝถึกฝนสทาหรอับงานรอับใชข้ พวกเขาลข้วนเปกนนอักเทศนร
นอกจากนภีร ดอังทภีที่จะมภีระบรุไวข้ในคทาพถูดของเขา เขารถูสข้ ถึกไดข้วาล เขาจะไมลไดข้เหกนพวกเขาอภีก ไมลวาล พระ
วกญญาณบรกสรุทธกธไดข้ทรงเปกดเผยเชลนนอัรนแกลเขาหรพอวลาเขาแคลรอับรถูข้ไดข้เองลลวงหนข้า มอันกกเพกมที่ ความ
อาลอัยและความตพรนตอันเขข้าไปในคทาพถูดของเขา เขาเรกที่มตข้นโดยเตพอนความจทาพวกเขาวลาพวกเขาไดข้
รถูข้จกอั ทางประพฤตกของเขาวลาเปกนอยลางไรในหมถูลพวกเขาตอัรงแตลวอันแรกทภีที่เขาไดข้มารถูจข้ อักกอับพวกเขา
เขาใชข้เวลาทอัรงหมดเกพอบสามปภีทภีที่นอันที่ พวกเขามภีโอกาสไดข้เหกนเขาจากทรุกมรุมมอง พวกเขารถูจข้ อักเขาดภี
กจ 20:19
ขข้าพเจข้าไดข้ปรนนวิบลัตวิองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าดข้วยความถต่อมใจ ดข้วยนทนั้าตาไหล
เปล็นอลันมาก และดข้วยการถซกทดลอง ซถึงรื่ มาถถึงขข้าพเจข้าเพราะพวกยวิวควิดรข้ายตต่อขข้าพเจข้า เปาโล
เตพอนความจทาพวกเขาถถึงลอักษณะอาการทภีที่เขาไดข้ปรนนกบอัตพก ระเจข้าในเมพองเอเฟซอัส คทาทภีที่แปลวลา
ปรนนวิบลัตวิ (ดออสเละอสโอ) มภีความหมายวลา การรอับใชข้ของทาสคนหนถึที่ง นอันที่ เปกนสกที่งทภีที่ปรากฏชอัดเจน
ขณะทภีที่เปาโลบรรยายถถึงการรอับใชข้ของตน นอัรนเปกนมา (1) “ดข้วยความถลอมใจ” ไมลมคภี วามเยลอหยกงที่
ในความสทาเรกจหรพอการดถูถถูกการรอับใชข้ของผถูข้อพที่นในตอัวเปาโลเลย (2) แนลนอนวลาเขารข้องไหข้ดข้วย
นทราตาไหลในคทาอธกษฐานทภีที่เขามภีเพพที่อครกสตจอักรอายรุนอข้ ยนภีร มภีความอาลอัยอาวรณรและความตพรนตอันใน
การรอับใชข้ของเปาโลขณะทภีที่ภาระใจของเขาถถูกเผยใหข้เหกน (3) เขาเจอกอับการถถูกทดลองตลางๆซถึที่ง
เกกดจากการคกดรข้ายของพวกศอัตรถูทภีที่เปกนยกว นภีที่ยอังไมลเอลยถถึงการจลาจลทภีที่เกกดขถึรนโดยฝภีมพอของพวกชลาง
เงกนในเมพองเอเฟซอัส แบบอยลางของความถลอมใจฝลายวกญญาณ หอัวใจทภีที่มภภี าระหนอักจนถถึงขอัรนนทราตา
ไหล และการถถูกลองใจเปกนออันมากเปกนเอกลอักษณรเฉพาะของการรอับใชข้ของเขา
กจ 20:20
และสวิรื่งหนถึรื่งสวิรื่งใดซถึงรื่ เปล็นคสณประโยชนค์แกต่ทต่านทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้ามวิไดข้ปวิด
ซต่อนไวข้ แตต่ไดข้ชแฟีนั้ จงใหข้ทต่านเหล็นกลับไดข้สงลัรื่ สอนทต่านตต่อหนข้าคนทลันั้งปวงและตามบข้านเรสือน เขากลลาว
ตลอไปอภีกวลา “สกที่งหนถึที่งสกที่งใดซถึงที่ เปกนครุณประโยชนรแกลทลานทอัรงหลาย ขข้าพเจข้ามกไดข้ปกดซลอนไวข้” คทาทภีที่
แปลวลา ซถึงรื่ เปล็นคสณประโยชนค์ (ซคุมเฟะโร) มภีความหมายวลา สกที่งทภีที่ ‘ดภี’, ‘มภีประโยชนร’ หรพอ ‘ทภีที่ททาครุณ
ใหข้’ เปาโลไดข้มอบทรุกสกที่งทภีที่จะเปกนประโยชนรฝลายวกญญาณแกลพวกเขาแลข้ว วกธภีการทภีที่เขาใชข้กรก วมถถึง
การแสดงใหข้พวกเขาเหกนและการสอังที่ สอนพวกเขา คทาทภีแที่ ปลวลา ชฟีนั้แจงใหข้เหล็น (อานอังเกป็ลโล) มภี
ความหมายวลา ‘ประกาศ’ หรพอ ‘แจข้งใหข้ทราบ’ ในบรกบทนภีรมนอั สพที่อถถึงการเทศนา เขาไดข้สอังที่ สอนพวก
เขาดข้วย นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงการรอับใชข้ทรอังการเทศนาและการสอังที่ สอน เขาททาอยลางนอัรนทอัรง “ตลอหนข้าคนทอัรง

ปวงและตามบข้านเรพอน” คทาทภีที่แปลวลา ตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง (เดมอสกิออส) มภีความหมายวลา ‘อยลางเปกด
เผย’ หรพอใน ‘ทภีที่สาธารณะ’ นภีที่อาจหมายถถึงการรอับใชข้เปกนเวลาสองปภีของเขาในหข้องประชรุมของทภี
รอันนอัส วลภีทวภีที่ าล “ตามบข้านเรพอน” อาจแปลแบบตรงตอัวไดข้วาล ‘ตลอดทอัวที่ บข้านเรพอนทอัรงหลาย’ การรอับ
ใชข้ของเปาโลไมลไดข้มภีในทภีที่สาธารณะเทลานอัรน แตลมภีในบข้านเรพอนตลางๆโดยเปกนการนทาวกญญาณผถูข้คน
มาถถึงพระครกสตรและเทศนาและจากนอัรนกกสงอัที่ สอนพวกเขา
กจ 20:21
ทลันั้งเปล็นพยานแกต่พวกยวิวและพวกกรฟีก ถถึงเรสืรื่องการกลลับใจใหมต่เฉพาะ
พระเจข้า และความเชสืรื่อในพระเยซซ ครวิสตค์องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าของเรา ในขข้อ 20 เปาโลประกาศถถึงวกธภี
การตลางๆของเขา ตรงนภีรเขาสรรุปยลอถถึงสาระสทาคอัญทภีที่ถถูกกลอันที่ กรองแลข้วของขข้อความทภีที่เขาประกาศ
ไมลวาล จะเปกนยกวหรพอกรภีก เขากกประกาศ “ถถึงเรพอที่ งการกลอับใจใหมลเฉพาะพระเจข้า และความเชพที่อใน
พระเยซถูครกสตรองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา” สองดข้านของเหรภียญแหลงความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดจถึง
ปรากฏใหข้เหกนอยลางชอัดเจน การกลอับใจมาหาพระเจข้ากกคพอ การหอันใจของตนมาหาพระเจข้า มอัน
ไมลใชลการกระททาหรพอการประพฤตก แตลคพอการเปลภีที่ยนใจ การหอันมาหาพระเจข้าจากขข้างใน เปกนสกที่งทภีที่
ตรงขข้ามกอับอกสยาหร 53:6 ทภีที่บอกวลา “เราทรุกคนตลางไดข้หอันไปตามทางของตนเอง” ทภีรที่ วมเขข้ากอับมอัน
ดข้วยกกคอพ การวางใจในพระเยซถูครกสตรใหข้เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอดอยลางสรุดจกตสรุดใจ วลภีสรุดทข้ายอลาน
แบบตรงตอัวไดข้วาล ‘และความเชพที่อในพระเยซถูครกสตรองครพระผถูข้เปกนเจข้าของเรา’ ทอัรงสององคร
ประกอบนภีร นอันที่ คพอ การหอันมาหาพระเจข้า (การกลอับใจใหมลมาหาพระเจข้า) และการวางใจในพระ
ครกสตร รวมกอันเปกนแกลนแทข้อนอั สมบถูรณรของความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอด
กจ 20:22-23 ดซเถวิด บลัดนฟีนั้พระววิญญาณพลันผซกขข้าพเจข้า จถึงจทาเปล็นจะตข้องไปยลังกรสง
เยรซ ซาเลล็ม ไมต่ทราบวต่าจะมฟีอะไรเกวิดขถึนนั้ กลับขข้าพเจข้าทฟีรื่นนลัรื่ บข้าง 23 เวข้นไวข้แตต่พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์
ทรงเปล็นพยานในทสกบข้านทสกเมสืองวต่า เครสืรื่องจทาจองและความยากลทาบากคอยทต่าขข้าพเจข้าอยซต่
ขณะทภีที่เปาโลกลลาวคทาอทาลาตลอไปแกลบรรดาเพพที่อนรล วมงานผถูข้เปกนทภีที่รอักของเขาในการรอับใชข้
เขากกบอกพวกเขาวลา “พระวกญญาณพอันผถูกขข้าพเจข้า จถึงจทาเปกนจะตข้องไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม” คทาวลา
“พระวกญญาณพอันผถูกขข้าพเจข้า” แปลตรงตอัวไดข้วาล ‘ขข้าพเจข้าถถูกพอันผถูกในจกตวกญญาณของขท้าพเจท้า’ นภีที่
ไมลไดข้หมายถถึงพระวกญญาณบรกสรุทธกธแตลหมายถถึงจกตวกญญาณของเขาเอง เขามภีการรอับใชข้หนถึงที่ ทภีที่ตข้อง
ททาใหข้สทาเรกจและโดยพระครุณของพระเจข้า เขากกมลรุงมอันที่ ทภีจที่ ะททามอันใหข้สทาเรกจ เราจทาไดข้วาล เขากทาลอังนทา
เงกนถวายจากครกสตจอักรตลางๆของพวกกรภีกไปสล งมอบใหข้แกลบรรดาพภีนที่ ข้องทภียที่ ากจนในแควข้นยถูเดภีย
เขาทราบดภีถถึงการตอบรอับทภีที่เขาอาจไดข้รอับในกรรุงเยรถูซาเลกม

เขากลลาววลาเขาไมลแนลใจวลาจะเกกดอะไรขถึรนกอับเขา แตลเขาเสรกมวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้
ทรงเปกนพยานแกลเขาในทรุกเมพองแลข้ววลาเครพที่องจองจทาและความยากลทาบากคอยทลาเขาอยถูล คทาทภีที่แปล
วลา ความยากลทาบาก (ธลกิพซกิส) มภีความหมายวลา ‘ความเดพอดรข้อน’ เมพที่อมองยข้อนกลอับไป ในแทบ
ทรุกเมพองทภีที่เขาไดข้ประกาศขลาวประเสรกฐ แนลนอนวลาสกที่งนภีรไดข้เกกดขถึรนแกลเขาจรกงๆ ไมลวาล จะเปกนทภีที่เมพอง
ลกสตรา หรพอเมพองฟภีลกปปภี เมพองเธสะโลนกกา เมพองเบโรอา หรพอเมพองโครกนธร นภียที่ อังไมลเอลยถถึงการ
จลาจลทภีที่เมพองเอเฟซอัส ไมลวาล เขาไปทภีที่ใดเขากกเจอความยากลทาบากตลอด พระวกญญาณบรกสรุทธกธไดข้
ทรงชภีรใหข้เขาเหกนอยลางชอัดเจนแลข้ววลานภีที่จะเปกนสกที่งทภีที่เขาตข้องเจอเสมอไป ในมากกวลาหนถึงที่
สถานการณร เขาไดข้รอับการละเวข้นชภีวกตกกเพภียงเพราะพระหอัตถรออันทรงฤทธกธของพระเจข้าและมอักเปกน
วกนาทภีสรุดทข้ายอยถูบล ลอยๆดข้วย เขารถูข้วาล ยอังมภีความยากลทาบากอภีกเยอะรอคอยเขาอยถูแล ละเขากกไมลรวถูข้ าล
พวกศอัตรถูของขลาวประเสรกฐจะมภีชยอั เหนพอเขาในทข้ายทภีที่สรุดหรพอไมล
กจ 20:24
แตต่สวิรื่งเหลต่านฟีไนั้ มต่ไดข้เปลฟีรื่ยนแปลงขข้าพเจข้าเลย ขข้าพเจข้ามวิไดข้ถสือวต่าชฟีววิตของ
ขข้าพเจข้าเปล็นสวิงรื่ ประเสรวิฐแกต่ขข้าพเจข้า แตต่ในชฟีววิตของขข้าพเจข้าขอททาหนข้าทฟีรื่ใหข้สทาเรล็จดข้วยความปวิตวิ
ยวินดฟี และททาการปรนนวิบลัตวิทฟีรื่ไดข้รบลั มอบหมายจากพระเยซซเจข้า คสือทฟีรื่จะเปล็นพยานถถึงขต่าวประเสรวิฐ
แหต่งพระคสณของพระเจข้านลันั้น “แตลสที่ งก เหลลานภีรไมลไดข้เปลภีที่ยนแปลงขข้าพเจข้าเลย” ความหมายกกคพอวลา
ไมลมภีสอักสกที่งในสกที่งเหลลานภีรทภีที่จะขอัดขวางเขาไดข้ ถถึงแมข้เขารถูข้จากประสบการณรออันโชกโชนแลข้วถถึงการ
ตลอตข้านทภีที่เขาไดข้รอับ และทภีที่เขาคาดวลาจะเจออภีก มอันกกไมลอาจขอัดขวางเขาไดข้ ออันทภีจที่ รกงเขาไมลถพอวลา
ชภีวกตของตอัวเองเปกนสกที่งประเสรกฐสทาหรอับตอัวเขาเองดข้วย คทาทภีที่แปลวลา ชฟีววิต (ซสเค) แปลไดข้ดข้วยวลา
'ดวงวกญญาณ' ไมลวาล ในกรณภีใด เปาโลกกเตกมใจทภีที่จะสละชภีวกตและดวงวกญญาณของตน
วลภี “แตลในชภีวกตของขข้าพเจข้า” สพที่อความหมายวลา “เพสือนึ่ ทภีนึ่วล่าในชภีวกตของขข้าพเจข้า” ซถึงที่ แสดงถถึง
จรุดประสงคร เหตรุผลทภีที่เปาโลเตกมใจสละแมข้กระทอังที่ ชภีวกตของตนกกคอพ เพสือนึ่ ทภีนึ่วล่า เขาจะไดข้ “ททาหนข้าทภีที่
ใหข้สทาเรกจดข้วยความปภีตกยนก ดภี และททาการปรนนกบอัตกทภีที่ไดข้รอับมอบหมายจากพระเยซถูเจข้า คพอทภีที่จะเปกน
พยานถถึงขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณของพระเจข้านอัรน”
หลายตลอหลายครอัรงเปาโลใชข้ภาพเปรภียบของการททาหนข้าทภีที่ใหข้สทาเรกจ (ตรงตอัวคพอ “วกที่งจนจบ
การแขลงขอัน”) มอันนลาจะมาจากการแขลงกภีฬาของกรภีกและการวกงที่ ระยะไกลแบบมาราธอน ถถึงแมข้
เปกนไปไดข้ทภีที่นกอั วกที่งสอักคนจะชนะการแขลงมาราธอน แตลเปข้าหมายทภีที่แทข้จรกงกกคพอ การวกงที่ จนจบการ
แขลงขอัน ความโหด ความเจกบปวด และความเหนพอที่ ยลข้าเปกนสกที่งทภีที่เยอะเสภียจนนอักวกที่งทรุกคนอาจถอด
ใจยอมแพข้ไดข้ การวกที่งแขลงของเปาโลกกคพอ “การปรนนกบอัตก” ทภีเที่ ขาไดข้รอับจากพระเยซถูเจข้า กลลาวอยลาง

เจาะจงกกคพอ มอันเปกนการ “เปกนพยานถถึงขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณของพระเจข้านอัรน” สาระสทาคอัญ
ของการรอับใชข้ของเปาโลกกคพอ การเปกนพยานเรพที่องพระครกสตร
เปาโลอธกบายตลอไปโดยบรรยายวลาขข้อความทภีที่เขาประกาศเปกน “ขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณ
ของพระเจข้า” แกลนแทข้ของขลาวประเสรกฐกกคพอ พระครุณของพระเจข้า “เพราะวลาทลานทอัรงหลายรอด
โดยพระครุณเพราะความเชพที่อ” พระครุณของพระเจข้าคพอสายธารออันกวข้างใหญลทไภีที่ หลหลอังที่ มาจาก
ความรอักของพระองครซถึที่งเปกนสกที่งทภีที่ททาใหข้เราไดข้รอับพระกรรุณาครุณของพระองครผาล นทางพระเยซถู
ครกสตร คพอเปกนตข้นนทราแหลงความรอด มอันเปกนแหลลงแหลงพระกรรุณาครุณและพละกทาลอังของพระเจข้าทภีที่
มภีใหข้แกลคนเหลลานอัรนทภีที่ยอมวางใจพระองคร การรอับใชข้ทภีที่เปาโลยอมสละชภีวกตของตนใหข้ไดข้นรอั นกกคพอ
การเปกนพยานเรพอที่ งพระครุณของพระเจข้าผลานทางพระครกสตร แบบอยลางและรถูปแบบนอัรนยอังมภีไวข้ใหข้
เราจวบจนถถึงทรุกวอันนภีร
กจ 20:25
ดซเถวิด ขข้าพเจข้าเทฟีรื่ยวปต่าวประกาศอาณาจลักรของพระเจข้าในหมซต่พวกทต่าน
บลัดนฟีนั้ ขข้าพเจข้าทราบอยซต่วต่าทต่านทลันั้งหลายจะไมต่เหล็นหนข้าขข้าพเจข้าอฟีก เพราะรถูวข้ าล มภีการตลอตข้านรอคอย
เขาอยถูล ออัครสาวกทลานนภีรจถึงกลลาวอยลางเศรข้าๆวลาเขากลอัวแทนพวกเพพที่อนรล วมงานผถูข้เปกนทภีที่รอักของเขา
ในความเชพที่อนอัรน นอันที่ คพอ บรรดาผถูข้ปกครองแหลงครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัส คนเหลลานภีรเปกนผถูข้ทภีที่เขาไดข้
เทภีที่ยวปลาวประกาศอาณาจอักรของพระเจข้า เขากลอัววลาพวกเขาจะไมลไดข้เหกนหนข้าเขาอภีก
เปาโลกลอัววลาจะเกกดเรพอที่ งรข้ายแกลตนเอง และสล วนใหญลแลข้วเขากกคาดการณรถถูกแลข้ว อยลางไร
กกตาม ในจดหมายฝากทภีที่เขาเขภียนหาทกโมธภีมนอั กกบลงบอกวลา ในตอนใกลข้วาระสรุดทข้ายแหลงชภีวกตของ
เขาๆกกหวอังใจยกงที่ ทภีที่จะไดข้ไปเยพอนเมพองเอเฟซอัสหลอังจากทภีที่เขาไดข้รอับการปลลอยตอัวจากการถถูกจทาครุก
ครอัรงแรกของเขา (1 ทกโมธภี 3:14, 4:13) จากนอัรนในการเขภียนหาทกโมธภีอภีกครอัรงในการจทาครุกครอัรง
สรุดทข้ายของเขา เขากกบลงบอกวลาเขาเพกงที่ ไดข้กลอับมาในแวลนแควข้นนอัรน ดถู 2 ทกโมธภี 4:13,20 เมพองโต
รออัสอยถูใล กลข้กบอั เมพองเอเฟซอัสและใกลข้เมพองมกเลทอัสดข้วย เปกนไปไดข้ยกงที่ ทภีที่วาล ในการกลอับมายอังพพรนทภีที่นร ภี
เปกนครอัรงสรุดทข้าย เขากกไดข้พบกอับพวกผถูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสอภีกครอัรง
กจ 20:26-27 เหตสฉะนลันนั้ วลันนฟีนั้ขข้าพเจข้ายสืนยลันตต่อทต่านทลันั้งหลายวต่า ขข้าพเจข้าหมดราคฟีจาก
โลหวิตของทสกคน 27 เพราะวต่า ขข้าพเจข้ามวิไดข้ยอต่ ทข้อในการกลต่าวเรสืรื่องพระดทารวิของพระเจข้าทลันั้งสวินั้น ใหข้
ทต่านทลันั้งหลายฟลัง

วลภี “วอันนภีรขข้าพเจข้ายพนยอันตลอทลานทอัรงหลาย” อาจแปลตรงตอัวไดข้วาล 'ขข้าพเจข้าขอใหข้ทลานทอัรง
หลายเปกนพยานในวอันนภีร' วลาเขา “หมดราคภีจากโลหกตของทรุกคน” ถถึงแมข้วาล ไมลไดข้ระบรุขอบเขต
สถานทภีที่ไวข้ แตลเหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลหมายความวลาเขาไดข้ใชข้ทรุกโอกาสทภีที่มภีแลข้วเพพอที่ เลลาใหข้ผถูข้อพที่นฟอัง
เกภีที่ยวกอับพระครกสตร เขาคงนถึกถถึงคทาเตพอนสตกทพภีที่ ระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกลศาสดาพยากรณรเอเส
เคภียลในเอเสเคภียล 3:17-19 ในขข้อดอังกลลาวพระเจข้าไดข้ตรอัสแกลเอเสเคภียลวลาหากเขาไมลเตพอนคนชอัวที่
โลหกตของพวกเขากกจะตกอยถูบล นมพอของเขา ชลางเปกนรถูปแบบและเปข้าหมายทภีเที่ ราควรปฏกบอัตกตามใน
ทรุกวอันนภีร ขอใหข้มกภี ลลาวถถึงเราไดข้วาล เราหมดราคภีจากโลหกตของทรุกคนทภีที่เราไดข้ตกดตลอสอัมพอันธรดข้วย
เกรงวลาจะมภีคนสงสอัยเกภีที่ยวกอับเจตนาของเขาๆจถึงประกาศวลาเขา “มกไดข้ยอล ทข้อในการกลลาว
เรพที่องพระดทารกของพระเจข้าทอัรงสกรน ใหข้ทลานทอัรงหลายฟอัง” ในการมาถถึงเมพองเอเฟซอัสกลอนหนข้านอัรน
เปาโลไมลเพภียงประกาศขลาวประเสรกฐแหลงพระครุณของพระเจข้าเทลานอัรน แตลเขายอังแจข้งใหข้พวกเขา
ทราบถถึง “พระดทารกของพระเจข้า” ทอัรงสกรนดข้วย เขาไดข้สอนพวกเขาอยลางครบถข้วนแลข้ว
กจ 20:28
เพราะฉะนลันั้นทต่านทลันั้งหลายจงระวลังตลัวใหข้ดฟี และจงรลักษาฝซงแกะทฟีรื่พระ
ววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ไดข้ทรงตลันั้งทต่านไวข้ใหข้เปล็นผซข้ดซแล และเพสืรื่อจะไดข้บทารสงเลฟีนั้ยงครวิสตจลักรของพระเจข้า ทฟีรื่
พระองคค์ทรงไถต่ดข้วยพระโลหวิตของพระองคค์เอง ออัครสาวกทลานนภีรจถึงเตพอนเหลลาผถูข้นทาแหลงครกสตจอักร
ทภีที่เมพองเอเฟซอัสใหข้ระวอังตอัวใหข้ดภี เราไมลควรลพมวลาผถูข้ฟอังของเขาคพอ พวกผสท้ปกครอง ของครกสตจอักรทภีที่
เมพองเอเฟซอัส (ขข้อ 17) นภีจที่ ถึงเทลากอับวลาเขาขอใหข้พวกเขาตรวจสอบการรอับใชข้ของพวกเขาใหข้ดภี มอัน
คพอฝถูงแกะทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกลพวกเขาแลข้ว
ภาพเปรภียบทภีที่สทาคอัญทภีที่ถถูกใชข้ทอัวที่ พระคอัมภภีรรใหมลเพพที่อหมายถถึงครกสตจอักรทข้องถกที่นกกคพอ ภาพ
ของฝถูงแกะ มอันมาจากบทเรภียนของพระเยซถูเกภีที่ยวกอับเรพอที่ งผถูข้เลภีรยงแกะทภีที่ดภีในยอหรน 10 ไปจนถถึง 1
เปโตร 5 ทภีที่เปโตรกลลาวถถึงพระผถูข้เลภีรยงใหญล ศกษยาภกบาลเหลลานภีรถถูกขอใหข้ระวอังครกสตจอักรของตนไวข้
ใหข้ดภี (การทภีที่ผถูข้นทาของครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสมภีหลายคนกกเพราะวลาครกสตจอักรไดข้เตกบโตขถึรนมาก
จนทอัวที่ เมพองเอเฟซอัส การประชรุมตามบข้านจถึงมภีขร ถึนตามบข้านเรพอนตลางๆทอัวที่ เมพองนภีร ในแตลละทภีที่ประชรุม
ตามบข้านนภีร 'ผถูข้ปกครอง' คนหนถึที่งกกไดข้รอับมอบหมายใหข้ดถูแลฝถูงแกะทภีที่เปกนสาขายลอยนอัรนๆ แนวคกด
เรพที่องการมภีผถูข้ปกครองหลายคนนภีรกไก มลไดข้เปกนอะไรมากไปกวลาการปรอับตอัวใหข้เขข้ากอับความจทาเปกน
ของสถานการณรหนถึงที่ ๆ มอันไมลใชลวกธภีปฏกบอัตกทภีที่ทรุกครกสตจอักรตข้องรอับไปปฏกบอัตกแตลอยลางใด)

ใหข้เราสอังเกตวลาเปาโลบรรยายถถึงผถูข้ปกครองเหลลานภีรในขข้อ 17 วลาเปกนผสท้ดสแลของครกสตจอักร
คทาทภีที่แปลวลา ผซดข้ ซแล คพอ เอะพกิสคอพอส ซถึที่งปกตกแลข้วกกแปลวลา 'บกชอป' เหกนไดข้ชดอั วลา พวกผสท้ปกครอง
ของครกสตจอักรคพอ เหลล่าผสท้ดแส ล (พวกบกิชอป) คทาวลา ผสท้ปกครอง เปกนคทาทภีที่มภีลอักษณะแบบยกวมากกวลา
โดยมาจากการเกภีที่ยวขข้องกอับธรรมศาลากลอนหนข้านภีร คทาวลา บกิชอป มภีลอักษณะเปกนแบบคนตลางชาตก
มากกวลา มอันถถูกแปลอยลางถถูกตข้องตรงนภีรแลข้ววลา ผสท้ดสแล นอันที่ แหละเปกนสกที่งทภีที่ผถูข้นทาของครกสตจอักรทข้อง
ถกที่นไดข้รบอั การทรงเรภียกใหข้มาททา ใหข้เราสอังเกตดข้วยวลาการทรงเรภียกและการแตลงตอัรงศกษยาภกบาลเหลลา
นภีรเปกนมาโดยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ คทาทภีที่แปลวลา ทรงตลันั้ง (ทกิเธมกิ) มอักถถูกแปลเปกน 'แตลงตอัรง' นภีที่ททาใหข้
เราเหกนวลาองครพระผถูข้เลภีรยงใหญลไดข้ทรงททางานรล วมกอันกอับพระวกญญาณบรกสรุทธกธในการเรภียกคนทอัรง
หลายใหข้เขข้ามาสถูลการรอับใชข้และแตลงตอัรงพวกเขาใหข้แกลครกสตจอักรหนถึงที่ ๆ การเขข้าไปแทรกแซงกอับการ
ทรงเรภียกและการแตลงตอัรงดอังกลลาวกกเปกนการททาผกดอยลางรข้ายแรง
เปาโลเตพอนสตกพวกผถูข้ปกครอง/ผถูข้ดถูแลเหลลานภีรตลอไปใหข้ “บทารรุงเลภีรยงครกสตจอักรของพระเจข้า”
คทาทภีที่แปลวลา บทารสงเลฟีนั้ยง (พอยไมโน) เปกนรถูปกรกยาของคทานาม พอยเมน 'พอยเมน' คพอ คนเลภีรยงแกะ
การ 'พอยไมโน' ฝถูงแกะจถึงมภีความหมายตรงตอัววลา 'เลภีรยงอยลางผถูข้เลภีรยงแกะ' แนวคกดเรพที่องการบทารรุง
เลภีรยงจถึงเปกนเรพที่องรองลงมา แนลนอนทภีคที่ ทาวลา พอยเมน เปกนคทาทภีที่แปลวลา 'ศกษยาภกบาล' ในเอเฟซอัส
4:11 ดอังนอัรน ออัครสาวกทลานนภีรจถึงกทาชอับเหลลาผถูข้ปกครองแหลงครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัสใหข้ (1) ดถูแลค
รกสตจอักรทอัรงหมดและ (2) บทารรุงเลภีรยงสมาชกกแตลละคน คทาวลา บกิชอป (เอะพกิสคอพอส) ตรงนภีรซถึที่งถถูก
แปลเปกน 'ผถูข้ดถูแล' สพที่อถถึงการดถูแลฝลายจกตวกญญาณและการดถูแลกกจการงานตลางๆ คทาวลา ศกิษยาภกิบาล
สพที่อถถึงความรอัก การใหข้กาท ลอังใจ และความชลวยเหลพอสลวนบรุคคลทภีที่ศกษยาภกบาลคนหนถึงที่ มภีใหข้แกลแกะ
เปกนคนๆตามทภีพที่ วกเขามภีความจทาเปกน ทอัรงภาพใหญลและภาพเลกกของการรอับใชข้ในดข้านศกษยาภกบาล
ถถูกนทาเสนอตรงนภีร
สรุดทข้ายเปาโลกลลาววลาครกสตจอักรของพระเจข้าไดข้ถถูกไถลไวข้แลข้วโดยพระโลหกตของพระองคร
เอง (ความเปกนพระเจข้าของพระครกสตรถถูกพถูดถถึงอภีกครอัรงตรงนภีร) การทรงไถลทรงอั ทภีที่เปกนรายบรุคคลและ
ทภีที่เปกนครกสตจอักรโดยรวมลข้วนเปกนมาโดยพระโลหกตทภีที่หลอังที่ ออกของพระเยซถูครกสตรเทลานอัรน
กจ 20:29-30 ขข้าพเจข้าทราบอยซวต่ ต่า เมสืรื่อขข้าพเจข้าไปแลข้ว จะมฟีสส นลัขปต่าอลันรข้ายเขข้ามาในหมซต่
พวกทต่าน และจะไมต่ละเวข้นฝซงแกะไวข้เลย 30 จะมฟีบางคนในหมซต่พวกทต่านเองขถึนั้นกลต่าวบวิดเบสือน
ความจรวิง เพสือรื่ จะชลักชวนพวกสาวกใหข้หลงตามเขาไป

คราวนภีรเปาโลเตพอนถถึงการโจมตภีฝลายวกญญาณทภีที่จะเกกดขถึรนกอับพวกเขาแนลนอน เขาบอกถถึง
แหลลงทภีมที่ าสองประการ (1) จากภายนอก นอันที่ คพอ “จะมภีสรุนขอั ปลาออันรข้ายเขข้ามาในหมถูลพวกทลาน และ
จะไมลละเวข้นฝถูงแกะไวข้เลย” คทาทภีที่แปลวลา อลันรข้าย (บารคุส) มภีความหมายตรงตอัววลา มภีนร ทาหนอักมาก ใน
ประเทศทางเหนพอ มภีสรุนขอั ปลาอยถูสล องชนกด ชนกดแรกคพอ สรุนขอั ปลาขนาดเลกก (brush wolf) ซถึที่งตอัวใหญล
กวลาสรุนอัขปลาโคโยตภีรเพภียงเลกกนข้อย พวกมอันเปกนสอัตวรนอักลลาแตลปกตกแลข้วพวกมอันกกไมลสามารถลข้ม
กวางตอัวหนถึงที่ ลงไดข้ สรุนขอั ปลาอภีกชนกดกกคพอ สรุนอัขปลาขนาดใหญล (timber wolf) มอันมภีขนาดใหญลกวลา
เยอะและมภีนร ทาหนอักตอัวมาก พวกมอันไมลเพภียงสามารถลข้มกวางตอัวหนถึที่งไดข้เทลานอัรน แตลสามารถลข้มกวา
งมถูสซถึที่งตอัวใหญลมากๆลงไดข้ดข้วย มภีสอัตวรไมลกภีที่ชนกดทภีสที่ ามารถยพนหยอัดตลอสถูข้กบอั การโจมตภีของพวกมอัน
ไดข้ นอันที่ คพอความหมายทภีที่เปาโลตข้องการสพที่อตรงนภีร ไมลวาล เขากทาลอังหมายถถึงการโจมตภีอยลางไมลหยรุดยอัรง
ของพวกนอับถพอศาสนายกวหรพอการโจมตภีซถึที่งจะเกกดขถึรนโดยนทรามพอของรอัฐบาลกกตาม เขากกเตพอนค
รกสตจอักรใหข้ระวอังการโจมตภีตลางๆทภีที่เกกดจากภายนอก
แตลจากนอัรนเขากกเตพอนพวกเขาวลา (2) “จะมภีบางคนในหมถูลพวกทลานเองขถึรนกลลาวบกดเบพอน
ความจรกง เพพที่อจะชอักชวนพวกสาวกใหข้หลงตามเขาไป” คทาทภีที่แปลวลา บวิดเบสือน (ดกิอาสตเระโฟ) มภี
ความหมายอยลางหนถึงที่ วลา 'ททาใหข้คดงอ' เหมพอนกอับสรุนอัขปลาทภีมที่ าในคราบแกะ ซถึที่งพระเยซถูไดข้ทรง
เตพอนใหข้ระวอังในมอัทธกว 7:15 จะมภีคนทภีที่ทะเยอทะยานอยากเปกนผถูข้นทาในครกสตจอักรปรากฏตอัวขถึรน
และเสนอหลอักคทาสอนทภีที่บกดเบพอนของตน พวกเขามภีอยถูจล รกงในตอนนอัรนและพวกเขากกยงอั มภีอยถูจล รกง
ในทรุกวอันนภีร จงระวอังตอัวใหข้ดภี !
กจ 20:31
เหตสฉะนลันนั้ จงตสืรื่นตลัวอยซต่และจทาไวข้วต่า ขข้าพเจข้าไดข้สลัรื่งสอนเตสือนสตวิทต่านทสกคน
ดข้วยนทนั้าตาไหล ทลันั้งกลางคสืนกลางวลันตลอดสามปฟีมวิไดข้หยสดหยต่อน เปาโลเตพอนความจทาพวกเขา
วลาการรอับใชข้เบพรองตข้นของเขาทภีที่เมพองเอเฟซอัสกกนเวลามากกวลาสามปภี ในชลวงเวลานอัรนเขา “ไดข้สงอัที่
สอนเตพอนสตกทลานทรุกคนดข้วยนทราตาไหล ทอัรงกลางคพนและกลางวอันตลอดสามปภีมกไดข้หยรุดหยลอน”
เราไดข้เหกนถถึงความหนอักหนาสาหอัสของการรอับใชข้ของเปาโล เขาททางานทอัรงกลางวอันและกลางคพน
การรอับใชข้ของเขาไมลใชลการททางานแคลสภีที่สกบชอัวที่ โมงตลอสอัปดาหร นอกจากนภีรเขายอังรข้องไหข้เพราะภาระ
ใจในการรอับใชข้และบรรดาครกสเตภียนใหมลทภีที่นนอัที่ ดข้วย บทเรภียนหนถึงที่ สทาหรอับการรอับใชข้ในปอัจจรุบอัน
ปรากฏชอัดเจน
กจ 20:32
พฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย บลัดนฟีขนั้ ข้าพเจข้าฝากทต่านไวข้กบลั พระเจข้าและกลับพระคทาแหต่ง
พระคสณของพระองคค์ ซถึงรื่ มฟีฤทธวิธิ์กต่อสรข้างทต่านขถึนั้นไดข้ และใหข้ทต่านมฟีมรดกดข้วยกลันกลับบรรดาผซข้ทฟีรื่ทรง

แยกตลันั้งไวข้ คราวนภีรเปาโลเรกที่มตข้นบทสรรุปคทาพถูดของเขา เขาฝากคนเหลลานอัรนไวข้กบอั พระเจข้า คทาทภีที่แปล
วลา ฝาก (พาราทกิเธมกิ) มภีความหมายอยลางหนถึงที่ วลา 'ฝากฝอัง' ขณะทภีที่เปาโลกทาลอังจะจากไปแลข้ว เขาจถึง
ททาไดข้แตลฝากพวกเขาไวข้กบอั พระเจข้าและ “พระดทารอัสแหลงพระครุณของพระองคร” พวกเขาไดข้รบอั การ
ชลวยใหข้รอดแลข้วโดยพระครุณและบอัดนภีรเปาโลกกฝากพวกเขาไวข้กบอั พระครุณนอัรนเพพที่อพกทอักษรรอักษาพวก
เขาไวข้ในฝลายวกญญาณ
พระครุณของพระเจข้ามภีฤทธกธทภีที่จะกลอสรข้างเราขถึรนไดข้ คทาทภีที่แปลวลา มฟีฤทธวิธิ์...ไดข้ (ดสนาไม) มภี
ความหมายตรงตอัววลา 'ใหข้พลอัง' คพอพระครุณของพระเจข้าทภีที่ชลวยใหข้เราสามารถถถูกกลอสรข้างขถึรนฝลาย
วกญญาณ คทาทภีแที่ ปลวลา กต่อสรข้างทต่านขถึนั้น (เอะพอยคอดอเมะโอ) เกภีที่ยวขข้องกอับความหมายของการ
สรข้างอาคาร ทอัรงสองคทามภีความหมายวลา 'สรข้างตถึกหลอังหนถึงที่ ใหข้เสรกจ' หรพอ 'ททาใหข้ตถึกๆหนถึงที่ แขกงแรง'
มอันคพอพระครุณของพระเจข้าทภีที่ใหข้กาท ลอังทอัรงผถูข้เชพที่อเปกนคนๆและครกสตจอักรแบบรวมๆ ดถู 1 โครกนธร 3:9,
2 โครกนธร 5:1 และเอเฟซอัส 2:21 นอกจากนภีร พระครุณเดภียวกอันนภีรยอังสามารถทภีจที่ ะ “ใหข้ทลานมภีมรดก
ดข้วยกอันกอับบรรดาผถูข้ทภีที่ทรงแยกตอัรงไวข้” ในฐานะเปกนบรุตรของพระเจข้าและเปกนทายาทรล วมกอันกอับ
พระครกสตร เราจถึงมภีมรดกออันยกงที่ ใหญลคอยอยถูใล นสวรรคร อยลางไรกกตาม ระดอับของมรดกนอัรนกกเปกน
สอัดสล วนตามระดอับทภีที่พระครุณของพระเจข้าไดข้รอับอนรุญาตใหข้กระททากกจในชภีวกตของเราในการรอับใชข้
พระองคร
กจ 20:33-35 ขข้าพเจข้ามวิไดข้โลภเงวินหรสือทองหรสือเสสืนั้อผข้าของผซใข้ ด 34 แลข้วทต่านทลันั้งหลาย
ทราบวต่า มสือของขข้าพเจข้าเองนฟีนั้ ไดข้จลัดหาสวิรื่งทฟีรื่จทาเปล็นสทาหรลับตลัวขข้าพเจข้ากลับคนทฟีรื่อยซต่กบลั
ขข้าพเจข้า 35 ขข้าพเจข้าไดข้วางแบบอยต่างไวข้ใหข้ทต่านทสกอยต่างแลข้ว ใหข้เหล็นวต่าโดยททางานเชต่นนฟีนั้ควรจะ
ชต่วยคนทฟีรื่มฟีกทาลลังนข้อย และใหข้ระลถึกถถึงพระวจนะของพระเยซซเจข้า ซถึงรื่ พระองคค์ตรลัสวต่า `การใหข้เปล็น
เหตสใหข้มฟีความสส ขยวิงรื่ กวต่าการรลับ'"
เปาโลปกดทข้ายโดยการเตพอนความจทาพวกผถูข้นทาของครกสตจอักรทภีเที่ มพองเอเฟซอัสวลา เขาไมลไดข้
โลภสกที่งใดของพวกเขาเลยซถึที่งพวกเขากกทราบดภี เขาไดข้ททางานเสรกมเปกนชลางททาเตกนทรเพพที่อหาเลภีรยงชภีพ
ตอัวเองและเพพที่อนรล วมงานในเวลาทภีที่จทาเปกน นอกจากนภีร ในการททาเชลนนอัรน เขากกไดข้วางแบบอยลางทภีที่วาล
“โดยททางานเชลนนภีรควรจะชลวยคนทภีที่มภีกาท ลอังนข้อย และใหข้ระลถึกถถึงพระวจนะของพระเยซถูเจข้า ซถึที่ง
พระองครตรอัสวลา ‘การใหข้เปกนเหตรุใหข้มภีความสรุขยกงที่ กวลาการรอับ’” เปาโลครุข้นเคยกอับการททางานดภี และ
เมพที่อมภีรายไดข้เขากกเตกมใจทภีจที่ ะชลวยเหลพอคนอพนที่ ความเหกนเกภีที่ยวกอับคทาตรอัสขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของ

เราอาจหมายถถึงคทาอรุปมาทภีที่พระองครทรงสอนในลถูกา 14:12-14 แนลนอนทภีที่วาล มภีพระพรออันยกงที่ ใหญล
ในการใหข้แกลผถูข้อนพที่ มากกวลาในการรอับเพพอที่ ตอัวเอง
กจ 20:36-38 ครลันั้นเปาโลกลต่าวอยต่างนลันนั้ แลข้วจถึงคสกเขต่าลงอธวิษฐานกลับคนเหลต่านลันนั้ 37 เขา
ทลันั้งหลายจถึงรข้องไหข้มากมาย และกอดคอของเปาโล จสบทต่าน 38 เขาเปล็นทสกขค์มากทฟีรื่สสดเพราะเหตส
ถข้อยคทาทฟีรื่ทต่านกลต่าววต่า เขาจะไมต่เหล็นหนข้าทต่านอฟีก แลข้วเขากล็พาทต่านไปสต่งทฟีรื่เรสือ
เปาโลจถึงครุกเขลาลงเพพที่ออธกษฐานและ “อธกษฐานกอับคนเหลลานอัรน” มอันเปกนการอทาลาออันนลา
ตพรนตอันใจ พภีที่เลภีรยงของพวกเขาและอาจเปกนบกดาในความเชพที่อของพวกเขาดข้วยกทาลอังจะจากไปโดย
พวกเขาทรุกคนคกดวลานภีจที่ ะเปกนครอัรงสรุดทข้ายของเขา พวกเขาจถึงเขข้าไปหาเขาทภีละคนและรข้องไหข้
พรข้อมกอับจถูบแบบพภีนที่ ข้องตามธรรมเนภียมของชาวตะวอันออก ถถึงแมข้วาล เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนตลอ
มาจะเปกดโอกาสใหข้เปาโลไดข้กลอับมายอังเขตแดนนภีรอภีกกกตาม แตลพวกเขากกไมลรถูข้ในตอนนอัรน พวกเขา
จถึงโศกเศรข้าเพราะคทาททานายของเขาทภีที่วาล พวกเขา “จะไมลเหกนหนข้าทลานอภีก” พวกเขาจถึงไปสลงเขาขถึรน
เรพอลทาทภีที่รออยถูซล ถึที่งจะพาเขาไปยอังพพรนทภีใที่ กลข้เคภียงกรรุงเยรถูซาเลกม
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 21: ในบทนภีเนื้ ปาโลเดกินทางตล่อไปยอังกรคุงเยรสซาเลป็ม ถนงแมท้วล่าเขาไดท้
รอับคสาเตสือนแลท้ววล่าเขาจะเจอกอับความยคุงล่ ยากทภีนึ่คอยเขาอยสล่ตลอดทาง แตล่เขากป็ยอังขสืนไปตล่ออยสล่ดภี พอ
ไปถนงในกรคุงเยรสซาเลป็มและเจอกอับพวกผสท้นสาของครกิสตจอักรทภีนึ่นอันึ่น เขากป็ทราบวล่าพวกศอัตรสไดท้ใสล่รท้าย
เขาอยล่างไร โดยกลล่าวหาวล่าเขาไดท้สอนพวกยกิวทภีนึ่กระจอัดกระจายไปใหท้ละทกินื้งมรดกแบบยกิวของตน
และหอันเหไปเสภียจากพระราชบอัญญอัตกิของโมเสส เปาโลจนงถสกครกิสตจอักรแนะใหท้พกิสสจนรความจงรอัก
ภอักดภีตล่อการเปป็นยกิวของเขาใหท้พวกปฏกิปอักษรไดท้เหป็นเพสืนึ่อขจอัดคสาใสล่ราท้ ยและหกินสะดคุดซนนึ่งทสาใหท้พวก
ยกิวจสานวนมากในพสืนนื้ ทภีนึ่นนอันื้ ไมล่พอใจ เนสืนื้อหาสล่วนทท้ายของกกิจการ 21 นสาเสนอเปาโลซนนึ่งถสก 'จอับกคุม'
ทภีนึ่กรคุงเยรสซาเลป็ม
กจ 21:1-3 ตต่อมาเมสืรื่อพวกเราลาเขาเหลต่านลันนั้ แลข้วกล็แลต่นเรสือตรงไปยลังเกาะโขส อฟีกวลัน
หนถึรื่งกล็มาถถึงเกาะโรดสค์ เมสืรื่อออกจากทฟีรื่นลัรื่นกล็มายลังเมสืองปาทารา 2 เราพบเรสือลทาหนถึงรื่ ทฟีรื่ไปเมสืองฟวินวิ
เซฟีย จถึงลงเรสือลทานลันนั้ แลต่นตต่อไป 3 ครลันั้นแลเหล็นเกาะไซปรลัสแลข้ว เรากล็ผาต่ นเกาะนลันั้นไปขข้างขวา แลต่น
ไปยลังแควข้นซฟีเรฟีย จอดเรสือทฟีรื่ทต่าเมสืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทสกขถึนั้นทต่าทฟีรื่นนลัรื่

พอไปจากเมพองมกเลทอัส เปาโลและคณะของเขากกแลลนเรพอลงใตข้ตลอไปตลอดแนวชายฝอัที่ง
ตะวอันตกของทวภีปเอเชภียนข้อย ดถูเหมพอนวลาเขาอยถูบล นเรพอเลภียบชายฝอัที่งขนาดเลกกลทาหนถึที่ง โดยอาจเปกน
เรพอลทาทภีที่เขาไดข้เชลาเพพอที่ การนภีรโดยเฉพาะ เรพอแบบนอัรนจะแลลนเฉพาะตอนกลางวอันและจะจอดแวะ
พอักในแตลละคพน ดอังนอัรนพวกเขาจถึงแลลนเรพอไปยอังเกาะโขส ซถึที่งเปกนเกาะทภีที่อยถูหล ลางจากฝอัที่งไมลไกลนอัก
ในวอันแรกและเหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาทอดสมอทภีที่นอันที่ สทาหรอับคพนนอัรน วอันตลอมาพวกเขากกแลลนเรพอตลอ
ไปยอังเกาะโรดสร ซถึที่งเปกนเกาะขถึรนชพที่ออภีกเกาะทภีที่อยถูทล างมรุมทกศตะวอันตกเฉภียงใตข้ของทวภีปเอเชภียนข้อย
จากนอัรนพวกเขากกแลลนเรพอไปยอังเมสืองปาทารา ซถึที่งเปกนทลาเรพอหนถึงที่ บนแผลนดกนใหญลซถึที่งอยถูบล นชายฝอัที่ง
ทกศตะวอันตกเฉภียงใตข้ของทวภีปเอเชภียนข้อย เหกนไดข้ชอัดวลาทภีที่นอันที่ พวกเขาไดข้พบกอับเรพอลทาหนถึงที่ ซถึที่งมภี
ขนาดใหญลกวลาและเปกนเรพอเดกนสมรุทรทภีที่มรุลงหนข้าไปยอังเมสืองไทระและพวกเขากกซร อพ ตอัวดี๋ เพพที่อโดยสาร
มอัน เรพอลทานอัรนแลลนตรงออกสถูลทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนโดยแลลนไปทางฝอัที่งทภีมที่ ภีทลาเรพอของเกาะไซปรอัส
ขณะทภีที่พวกเขาแลลนเรพอไปทางทกศตะวอันออกเฉภียงใตข้ตลอไปยอังไทระ
ไทระเปกนทลาเรพอขนาดใหญลของเมพองฟกนเก ซภียซถึที่งจะเทลากอับประเทศเลบานอนในปอัจจรุบนอั ทภีที่
ไทระเหกนไดข้ชอัดวลาเรพอลทานภีรจะตข้องเอาของบรรทรุก (อาจเปกนเมลกดขข้าว) ขถึรนทลาทภีที่นร นอั และรอับสอัมภาระ
ใหมลขร นถึ เรพอสทาหรอับการเดกนทางตลอไป จถึงททาใหข้มนอั ตข้องจอดเทภียบทลาเปกนเวลาเจกดวอัน
กจ 21:4
เมสืรื่อไปหาพวกสาวกพบแลข้ว เราจถึงพลักอยซทต่ ฟีรื่นนลัรื่ เจล็ดวลัน สาวกไดข้เตสือนเปาโล
โดยพระววิญญาณ มวิใหข้ขนถึนั้ ไปยลังกรสงเยรซ ซาเลล็ม ขณะรออยถูทล ภีที่ไทระ เปาโลกกพบกอับสาวกกลรุมล หนถึที่ง
โดยอาจเปกนครกสตจอักรหนถึงที่ ทภีที่ตรอังมอันที่ คงแลข้ว พวกเขา “เตพอนเปาโลโดยพระวกญญาณ มกใหข้ขร ถึนไปยอัง
กรรุงเยรถูซาเลกม” ไมลมภีบอันทถึกไวข้ชอัดเจนวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงเปกดเผยเรพอที่ งนภีรอยลางไร อาจเปกน
ไปไดข้วาล มภีหลายคนในครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ซถึที่งมภีของประทานชอัวที่ คราวในการพยากรณรไดข้เปกดเผยเรพอที่ งนภีร
แกลเปาโล
เรพที่องทภีที่สทาคอัญกวลาทภีที่มาใหข้เราพกจารณากกคอพ การเหกนตลางกอันซถึที่งมภีมานานทภีที่วาล เปาโลไดข้ออก
ไปจากนทราพระทอัยของพระเจข้าหรพอไมลในการทภีเที่ ขาเดกนทางตลอไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม ในความเหกน
ของขข้าพเจข้า เขาไมลไดข้ออกจากนทราพระทอัยพระเจข้าแตลอยลางใด การเปกดเผยโดยทางพระวกญญาณ
บรกสรุทธกธเกภีที่ยวกอับความยากลทาบากทภีที่รอคอยเขาอยถูนล ลาจะเปกนคทาเตพอนมากกวลาคทาสอังที่ หข้าม เปาโล
ทราบเรพที่องนภีรอยถูแล ลข้วดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ใน 20:23 เหกนไดข้ชดอั วลาพระเจข้ากทาลอังเตรภียมใจเขาใหข้พรข้อมสทาหรอับ
ความยากลทาบากทภีที่รออยถูเล บพรองหนข้า ไมลวาล ในกรณภีใด ในชลวงหลายปภีตลอมาทภีที่เขาถถูกจอับกรุมและถถูกขอัง
ครุก เปาโลกกเขภียนจดหมายฝากหลายฉบอับของเขา มอันคงไมลเหมาะสมทภีพที่ ระวจนะของพระเจข้าซถึที่ง

เปกนนกรนอั ดรรจะถถูกเขภียนโดยใครสอักคนทภีอที่ ยถูนล อกนทราพระทอัยของพระเจข้า แตลเปกนไปไดข้มากกวลาทภีที่วาล
เหตรุการณรตลางๆทภีที่เกกดขถึรนลข้วนเปกนมาโดยพระประสงครของพระเจข้า
กจ 21:5-6 แตต่เมสืรื่อวลันเหลต่านลันนั้ ลต่วงไปแลข้วพวกเรากล็ลาไป สาวกทลันั้งหลายกลับทลันั้งภรรยา
และบสตรไดข้สงต่ พวกเราออกจากเมสือง แลข้วเราทลันั้งหลายกล็ไดข้คสกเขต่าลงอธวิษฐานทฟีชรื่ ายหาด 6 และ
คทานลับลาซถึรื่งกลันและกลัน พวกเรากล็ลงเรสือและเขากล็กลลับไปบข้านของเขา
เหกนไดข้ชอัดวลาหลอังจากเรพอลทานภีรเสรกจธรุระของมอันในการเอาของบรรทรุกขถึรนทลาและรอับ
สอัมภาระใหมลขร ถึนเรพอแลข้ว มอันกกพรข้อมแลข้วทภีที่จะออกเดกนทาง เปาโลและคณะของเขาจถึง (เหมพอนทภีที่
ในเมพองโตรออัส) พบกอับพวกพภีที่นข้องและครอบครอัวของพวกเขาทภีที่ชายฝอัที่ง และ ครุกเขลาลงอธกษฐาน
ดข้วยกอัน จากนอัรนครกสตจอักรนอัรนกกกลอับบข้านและเปาโลกกไปขถึรนเรพอตลอซถึงที่ จอดอยถูเล ทภียบชายฝอัที่ง
กจ 21:7
ครลันั้นพวกเราแลต่นเรสือมาจากเมสืองไทระถถึงเมสืองทอเลเมอวิสแลข้ว กล็สนวินั้ ทาง
ทะเล เราจถึงคทานลับพวกพฟีรื่นข้องและพลักอยซกต่ บลั เขาหนถึงรื่ วลัน เรพอลทานภีรแลลนไปเพภียงแคลหนถึที่งวอันเพพที่อลงใตข้
สถูลเมสืองทอเลเมอกิส และกกจอดพอักอาจเพพที่อเอาของบรรทรุกขถึรนทลาทภีที่นอันที่ เปาโลจถึงคสานอับ “พวกพภีที่นข้อง”
ทภีที่นอันที่ และพอักอยถูกล บอั พวกเขาเปกนเวลาหนถึที่งวอัน
กจ 21:8-9 ครลันั้นรสงต่ ขถึนั้นพวกเราทฟีรื่เปล็นเพสือรื่ นเดวินทางกลับเปาโลกล็ลาไป และมาถถึงเมสืองซฟี
ซารฟียา เรากล็เขข้าไปในบข้านของฟฟีลวิป ผซข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐ ซถึงรื่ เปล็นคนหนถึรื่งในจทาพวกเจล็ดคนนลันนั้
เรากล็อาศลัยอยซกต่ ลับทต่าน 9 ฟฟีลปวิ มฟีบสตรสาวพรหมจารฟีสคฟีรื่ นซถึงรื่ ไดข้พยากรณค์
วอันตลอมา เปาโลและคณะของเขากกเดกนทางลงใตข้ตลอไปอภีกสถูลเมพองซภีซารภียา โดยเราไมลทราบ
วลาโดยทางบกหรพอทางทะเล (เมพองทอเลเมอกสอยถูไล มลหลางนอักจากเมพองซภีซารภียา ฟภีลกปผถูข้ประกาศขลาว
ประเสรกฐกกอาศอัยอยถูทล ภีที่นนอัที่ ตอนนภีร เขาถถูกระบรุวาล เปกน “คนหนถึที่งในจทาพวกเจกดคนนอัรน” ซถึที่งนลาจะหมาย
ถถึงการทภีที่เขาเปกนหนถึงที่ ในผถูข้ชลวยเจกดคนทภีคที่ รกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมซถึที่งไดข้รอับการแตลงตอัรงในกกจการ
6:5 เราไมลทราบวลาเขายข้ายมาทภีที่เมพองซภีซารภียาททาไมหรพอเมพที่อไร มอันอาจเกภีที่ยวขข้องกอับการขลมเหงซถึที่ง
เกกดขถึรนเพราะเหตรุสเทเฟนในกกจการ 8:4 กกไดข้
เขาไดข้ชพที่อวลาเปกน ผสท้ประกาศขล่าวประเสรกิฐ การเอลยถถึงเรพที่องนภีรนลาจะเปกนเรพที่องการทรงเรภียก
มากกวลาเปกนของประทาน เชลนเดภียวกอับตทาแหนลงศกษยาภกบาลและออัครสาวกซถึที่งถถูกระบรุไวข้ใน
เอเฟซอัส 4:11 หนถึที่งในตทาแหนลงตลางๆของผถูข้นทาทภีที่ทรงประทานใหข้แกลครกสตจอักรกกคอพ ตทาแหนลงผถูข้
ประกาศขลาวประเสรกฐ ผถูข้เชพที่อทรุกคนไดข้รอับการทรงเรภียกใหข้เปกนพยานและสรข้างสาวก อยลางไรกกตาม

พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกบางคนเปกนพกเศษใหข้เขข้าสถูลการรอับใชข้ในการประกาศขลาวประเสรกฐและ
ประกาศขลาวประเสรกฐแกลผถูข้หลงหาย ฟภีลกปกกเปกนเชลนนอัรนและเปาโลใชข้เวลาพอักใหญลๆพอักอยถูกล บอั เขา
แนลนอนวลาฟภีลกปรายงานใหข้เปาโลและลถูกาทราบวลาเกกดอะไรขถึรนบข้างกอับครกสตจอักรตลางๆในแควข้น
นอัรน เขาอาจบอกรายละเอภียดเพกที่มเตกมใหข้ทรงอั คถูลไดข้ทราบเกภีที่ยวกอับครกสตจอักรยรุคตข้นกลอนทภีที่เขาทอัรงสองไดข้
รอับความรอดดข้วยซทรา
มภีบอันทถึกไวข้ดข้วยวลาฟภีลกปมภีบรุตรสาวทภีที่ยอังไมลแตลงงานสภีที่คน “ซถึที่งไดข้พยากรณร” อภีกครอัรงทภีที่นภีที่หมาย
ถถึงของประทานชอัวที่ คราวในการพยากรณรซถึที่งเสพที่อมสถูญไปเมพอที่ พระคอัมภภีรรใหมลเสรกจสมบถูรณร เปาโล
ไดข้สอังที่ ไวข้แลข้วใหข้พวกผถูข้หญกงนกที่งเสภียในครกสตจอักรตลางๆโดยไมลใหข้พวกนางเทศนาในทภีที่ประชรุมหรพอ
รอับใชข้ในดข้านการสอนเหนพอพวกผถูข้ชาย แมข้กระนอัรน นอันที่ กกไมลไดข้หมายความวลาพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ทรงททางานผลานพวกนางไมลไดข้ โดยเฉพาะในการรอับใชข้ของกลรุลมสตรภีหรพอเดกกๆ
กจ 21:10
ครลันั้นเราอยซทต่ ฟีรื่นนลัรื่ หลายวลันแลข้ว มฟีผพข้ซ ยากรณค์คนหนถึรื่งลงมาจากแควข้นยซเดฟีย
ชสืรื่ออากาบลัส ถถึงแมข้วาล เปาโลอยากไปถถึงกรรุงเยรถูซาเลกมกลอนเทศกาลเพกนเทคอสตร (และเหกนไดข้ชอัดวลา
เขาจะททาตามนอัรน) แตลพวกเขากก “อยถูทล ภีที่นอันที่ หลายวอัน” คทาทภีที่แปลวลา หลาย (พเละอกิโอน) มภีความหมาย
ทอัวที่ ๆไปวลา 'มากกวลา' นภีที่นลาจะหมายความวลาพวกเขาใชข้เวลาทภีที่เมพองซภีซารภียากอับฟภีลกปมากกวลาทภีคที่ าด
หมายไวข้ ขณะเดภียวกอัน ผถูข้พยากรณรคนหนถึงที่ จากแควข้นยถูเดภียนามวลาอากาบอัสกกมาถถึง (เหกนไดข้ชอัดวลานภีที่
เปกนผถูข้พยากรณรคนเดภียวกอันกอับทภีที่ไดข้เดกนทางมาจากกรรุงเยรถูซาเลกมไปยอังครกสตจอักรทภีที่เมพองออันทกโอก
ในกกจการ 11:28 และไดข้กลลาวคทาพยากรณรเรพที่องการกอันดารอาหารทภีที่จะเกกดขถึรนรอบกรรุงเยรถูซาเลกม)
กจ 21:11-12 ครลันั้นมาถถึงเราเขากล็เอาเครสืรื่องคาดเอวของเปาโลผซกมสือและเทข้าของตนกลต่าว
วต่า "พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ตรลัสดลังนฟีนั้วต่า `พวกยวิวในกรสงเยรซซาเลล็มจะผซกมลัดคนทฟีรื่เปล็นเจข้าของเครสืรื่อง
คาดเอวนฟีนั้ และจะมอบเขาไวข้ในมสือของคนตต่างชาตวิ'" 12 ครลันั้นเราไดข้ยวินดลังนลันั้น เรากลับคนทลันั้งหลายทฟีรื่
อยซต่ทฟีรื่นนลัรื่ จถึงอข้อนวอนเปาโลมวิใหข้ขถึนั้นไปยลังกรสงเยรซ ซาเลล็ม
นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีพที่ ระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงเปกดเผยผลานผถูข้พยากรณรคนนภีรใหข้เปาโลทราบวลาเขา
จะถถูกจอับในกรรุงเยรถูซาเลกม เขาใชข้บทเรภียนทภีที่เปกนวอัตถรุงลายๆ เขาเอาเครพอที่ งคาดเอวของเปาโลไปซถึงที่
เปกนผข้าทภีที่ใชข้คาดเอวเพพที่อรอัดเสพรอผข้าเหมพอนเขกมขอัด เขาเอามอันรอัดมพอและเทข้าของตอัวเองและเอลยคทา
เตพอนออันเปกนลางทภีวที่ าล “พระวกญญาณบรกสรุทธกธตรอัสดอังนภีรวาล 'พวกยกวในกรรุงเยรถูซาเลกมจะผถูกมอัดคนทภีที่
เปกนเจข้าของเครพที่องคาดเอวนภีร และจะมอบเขาไวข้ในมพอของคนตลางชาตก'” อภีกครอัรงทภีที่นภีที่ไมลนลาใชลคทาสอังที่

หข้ามทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงมภีแกลเปาโล แตลดถูเหมพอนมอันจะเปกนคทาเตพอนอภีกประการเกภีที่ยวกอับสกที่ง
ทภีที่รอคอยเขาอยถูทล ภีที่นอันที่ มากกวลา
เราควรจทาไวข้วาล จรุดประสงครของการเดกนทางของเปาโลไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมกกคพอ เพพอที่ นทาสล ง
เงกนถวายซถึงที่ เปกนการชลวยเหลพอครกสตจอักรทภีที่นอันที่ ในยามยากลทาบาก เขาพยายามอยลางมากทภีที่จะไปรอับ
ของถวายจากครกสตจอักรตลางๆในแควข้นมาซกโดเนภียและแควข้นอาคายา โดยจภีรครกสตจอักรทภีที่เมพองโค
รกนธรใหข้ททาตามทภีที่พวกเขาไดข้สอัญญาไวข้วาล จะชลวยดข้วย
นอกจากนภีร ในการเขภียนถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองโครกนธร เขากกบอกดข้วยวลาเขาไดข้พยายามอยลาง
หนอักทภีที่จะททาใหข้แนลใจวลาเงกนถวายทภีที่สลงไปชลวยนภีรจะถถูกนทาสล งอยลางเหมาะสมและอยลางสรุจรกต ความ
สรุจรกตและคทาพถูดของเปาโลเปกนสกที่งทภีที่ถถูกเดกมพอัน เขาตท้องททาภารกกจของตนใหข้สทาเรกจจนถถึงกรรุง
เยรถูซาเลกมตามทภีที่ไดข้สอัญญาไวข้กบอั ครกสตจอักรตลางๆในประเทศกรภีซทภีที่สลงของถวายนภีรมา ดถู 2 โครกนธร
8-9
ลถูกาและเพพที่อนรล วมงานคนอพที่นๆของเปาโลซถึงที่ อาจไมลรสถูข้ ถึกถถึงภาระหนข้าทภีที่นร ภีทเภีที่ ปาโลเหกนวลา
เปกนเรพที่องสทาคอัญยกงที่ ทภีที่เขาตข้องดถูแลภารกกจนภีรดข้วยตอัวเองกกใสล ใจตลอคทาเตพอนนอัรนดข้วย กระนอัรน เปาโลกกยอัง
ใจแขกงตลอไป
กจ 21:13-14 ฝต่ายเปาโลตอบวต่า "เหตสไฉนทต่านทลันั้งหลายจถึงรข้องไหข้และททาใหข้ขข้าพเจข้าชทนั้าใจ
ดข้วยขข้าพเจข้าเตล็มใจพรข้อมทฟีรื่จะไปใหข้เขาผซกมลัดไวข้อยต่างเดฟียวกล็หามวิไดข้ แตต่เตล็มใจพรข้อมจะตายทฟีรื่ใน
กรสงเยรซ ซาเลล็มดข้วยเพราะเหล็นแกต่พระนามของพระเยซซ เจข้า" 14 เมสืรื่อทต่านไมต่ยอมฟลังตามคทาชลักชวน
เรากล็หยสดพซดและกลต่าววต่า "ขอใหข้เปล็นไปตามพระทลัยองคค์พระผซข้เปล็นเจข้าเถวิด "
เขาถามคนเหลลานอัรนวลาททาไมพวกเขาถถึงพยายามททาใหข้เขาชทราใจโดยการรข้องไหข้ของพวกเขา
อรุปนกสอัย ความสรุจรกต และภาระหนข้าทภีขที่ องเปาโลยพนหยอัดมอันที่ คงดรุจหกนผา เขากลลาววลา “เตกมใจ
พรข้อมทภีที่จะไปใหข้เขาผถูกมอัดไวข้อยลางเดภียวกกหามกไดข้ แตลเตกมใจพรข้อมจะตายทภีที่ในกรรุงเยรถูซาเลกมดข้วย
เพราะเหกนแกลพระนามของพระเยซถูเจข้า” เมพอที่ คกดถถึงทรุกสกที่งทภีที่เขาไดข้เผชกญมาตลอดระยะเวลาหลายปภี
กลอนหนข้านภีร คทาเตพอนเรพอที่ งความยากลทาบากมากกวลานภีรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมกกไมลใชลอะไรทภีที่แตกตลางกอัน
มากนอัก เขาเคยผลานมอันมากลอนแลข้ว เขาพรข้อมทภีจที่ ะเผชกญกอับมอันอภีก และเขาจะเผชกญกอับมอันจรกงๆ
เมพที่อเหกนถถึงความตอัรงใจแนลวแนลของเขา พวกเพพที่อนๆของเขาจถึงเลกกพยายามพถูดใหข้เขาเปลภีที่ยนใจ พวก
เขาททาไดข้แตลฝากเขาและเรพอที่ งนภีรไวข้กบอั พระประสงครของพระเจข้า

กจ 21:15-16 ภายหลลังวลันเหลต่านลันั้นเรากล็จลัดแจงขข้าวของ และขถึนนั้ ไปยลังกรสง
เยรซ ซาเลล็ม 16 สาวกบางคนทฟีรื่มาจากเมสืองซฟีซารฟียากล็ไดข้ไปกลับเราดข้วย เขานทาเราไปหาคนหนถึรื่งชสืรื่อ
มนาสลันชาวเกาะไซปรลัส เปล็นสาวกเกต่าแกต่ ใหข้เราอาศลัยอยซกต่ ลับคนนลันั้น
เปาโลและคณะของเขาจถึงเกกบกระเปอ๋าของตน (คทาทภีแที่ ปลวลา ขข้าวของ (อาพอสเคะอสอาด
โซ) จรกงๆแลข้วกกหมายถถึง กระเปอ๋าเดกนทาง มอันอาจแปลเปกนคทาวลา ขท้าวของ ไดข้เชลนกอัน) พวกเขารวม
ถถึงสาวกหลายคนจากเมพองซภีซารภียา ซถึที่งรวมถถึง “สาวกเกลาแกลคนหนถึที่ง” จากเกาะไซปรอัสชพที่อวลา มนา
สอัน จถึงเดกนทางตลอไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกม เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาจะพอักอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกมกอับมนาสอัน
กจ 21:17
เมสืรื่อเรามาถถึงกรสงเยรซ ซาเลล็มแลข้ว พวกพฟีรื่นข้องกล็รบลั รองเราไวข้ดวข้ ยความยวินดฟี
พอไปถถึงในกรรุงเยรถูซาเลกม พวกพภีนที่ ข้องของครกสตจอักรทภีที่นอันที่ กกรอับรองพวกเขาไวข้ดท้วยความยกินดภี
กจ 21:18-19 ครลันั้นรสงต่ ขถึนั้น เปาโลกลับเราทลันั้งหลายจถึงเขข้าไปหายากอบ และพวกผซข้ปกครองกล็
อยซต่พรข้อมกลันทฟีรื่นนลัรื่ 19 เมสืรื่อเปาโลคทานลับทต่านเหลต่านลันนั้ แลข้ว จถึงไดข้กลต่าวถถึงเหตสการณค์ทลันั้งปวงตาม
ลทาดลับ ซถึงรื่ พระเจข้าทรงโปรดกระททาในหมซต่คนตต่างชาตวิโดยการปรนนวิบลัตขวิ องทต่าน
วอันตลอมา เปาโลและลถูกา (และอาจมภีคนอพนที่ ๆดข้วย) กกไปพบกอับยากอบผถูข้เปกนศกษยาภกบาล
ของครกสตจอักรพรข้อมกอับผถูข้ปกครองคนอพนที่ ๆทภีที่เหลพอ คทาวลา พวกผสท้ปกครอง ในบรกบทนภีรนลาจะหมาย
ถถึง 'ศกษยาภกบาลผถูข้ชลวย' ของครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม เมพที่อเปรภียบกอับทภีที่อพที่นๆแลข้ว ครกสตจอักรยรุคตข้น
ในกรรุงเยรถูซาเลกมไมลไดข้มภีอาคารทภีที่ประชรุมเปกนของตอัวเองและประชรุมกอันในบข้านเรพอนตลางๆทภีที่
กระจายอยถูทล วอั ที่ กรรุง 'ครกสตจอักรตามบข้าน' ทภีที่กระจายอยถูทล วอั ที่ เหลลานภีรแตลละแหลงมภีผถูข้นทาอยลางนข้อยหนถึที่งคน
ภายใตข้การกทากอับดถูแลของยากอบ พวกเขาเปกนผถูข้ปกครองของครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม
คทาทภีที่แปลวลา คทานลับ (อาซพาซอไม) มภีความหมายวลา 'ทอักทาย' เปาโลจถึงเรกที่มแจข้งใหข้พวกเขา
ทราบถถึงสกที่งทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททาผลานทางการรอับใชข้ของเขาทลามกลางพวกคนตลางชาตกนอับตอัรงแตล
ทภีที่เขาไดข้มาเยพอนกรรุงนภีรครอัรงลลาสรุดเมพอที่ หลายปภีกลอน (กกจการ 18:22)
กจ 21:20-21 ครลันั้นคนทลันั้งหลายไดข้ยนวิ จถึงสรรเสรวิญองคค์พระผซข้เปล็นเจข้า และกลต่าวแกต่เปาโล
วต่า "พฟีรื่เออ๋ย ทต่านเหล็นวต่ามฟีพวกยวิวสลักกฟีรื่พลันคนทฟีรื่เชสืรื่อถสือ และทสกคนยลังมฟีใจรข้อนรนในการถสือพระราช
บลัญญลัตวิ 21 เขาทลันั้งหลายไดข้ยวินถถึงทต่านวต่า ทต่านไดข้สลัรื่งสอนพวกยวิวทลันั้งปวงทฟีรื่อยซใต่ นหมซต่ชนตต่างชาตวิใหข้
ละทวินั้งโมเสส และวต่าไมต่ตข้องใหข้บสตรของตนเขข้าสส หนลัตหรสือประพฤตวิตามธรรมเนฟียมเกต่านลันนั้

บรรดาผถูข้นทาของครกสตจอักรแมลจถึงสรรเสรกญพระเจข้าสทาหรอับสกที่งทภีที่พวกเขาไดข้ยนก อยลางไร
กกตาม พวกเขากกเรกที่มแจข้งขลาวรข้ายใหข้เปาโลทราบ ถถึงแมข้วาล มภีผถูข้เชพที่อยกวนอับพอันๆคนในกรรุงเยรถูซาเลกม
และบรกเวณโดยรอบ แตลพวกเขาสล วนใหญลกยก งอั “มภีใจรข้อนรนในการถพอพระราชบอัญญอัตก” นอกจาก
นภีรพวกศอัตรถูของเปาโล (อาจเปกนพวกศอัตรถูจากทภีที่ตลางๆทภีเที่ ขาไดข้ไปรอับใชข้มาหรพออาจเปกนพวกผถูข้เชพที่อ
ชาวยกวทภีที่รข้อนรนในพระราชบอัญญอัตกกไก ดข้) ไดข้แพรล ขลาวลพอใสล รข้ายวลาเขาไดข้เดกนทางไปทอัวที่ สถานทภีๆที่ มภี
พวกยกวกระจอัดกระจายไปอยถูแล ละสอังที่ สอน “ใหข้ละทกรงโมเสส และวลาไมลตข้องใหข้บรุตรของตนเขข้า
สรุหนอัตหรพอประพฤตกตามธรรมเนภียมเกลานอัรน”
เชลนเดภียวกอับในขลาวลพอซรุบซกบสล วนใหญลทภีที่เปกนการใสล ราข้ ย มภีความจรกงอยถูเล พภียงหนลอยเดภียว
เทลานอัรน เปาโลไดข้สอนพวกคนตล่างชาตกิจรกงๆวลาพวกเขาไมลจทาเปกนตข้องรอักษาพระราชบอัญญอัตก ใหข้
บรุตรของตนเขข้าสรุหนอัต หรพอถพอรอักษาธรรมเนภียมทภีที่เปกนแบบยกวอยลางเหกนไดข้ชอัด อยลางไรกกตาม เขา
ไมลเคยสอังที่ สอนพวกยกว หรพอแมข้แตลพวกครกสเตภียนยกวใหข้ละทกรงมรดกทางวอัฒนธรรมของตนแตลอยลาง
ใด ในสายตาของยกวทภีรที่ ข้อนรนและเครล งครอัดในศตวรรษแรกผถูข้ซถึที่งอาศอัยอยถูใล ตข้รลมเงาของพระวกหารทภีที่
กรรุงเยรถูซาเลกมแลข้ว ขข้อหาดอังกลลาวหากพบวลาเปกนจรกงกกถพอไดข้วาล เปกนการกบฏอยลางชอัดเจน
แมข้แตลพวกผถูข้เชพที่อยกวทภีที่เปกนครกสเตภียนไดข้ไมลนานกกไมลสบายใจกอับขลาวนอัรนอยลางเหกนไดข้ชอัด
(นอกจากนภีร คนทภีคที่ กดแบบยกวในสมอัยนอัรนกกเชพที่อวลาแมข้แตลคนตลางชาตกกคก วรยอมปฏกบอัตกตามพระราช
บอัญญอัตกของโมเสสและกลายมาเปกนคนเขข้าจารภีตโดยการถพอรอักษาขข้อปลภีกยลอยของพระราช
บอัญญอัตก) ดอังนอัรนเปาโลจถึงไดข้กลายเปกนคนทภีที่ถถูกแชลงสาปในสายตาของพวกยกวสล วนใหญล พวกศอัตรถู
ของเขาไดข้เอาสกที่งทภีที่เปกนเพภียงขข้อมถูลทภีที่ไมลครบถข้วนเกภีที่ยวกอับเขาและบกดเบพอนมอันจนกลายเปกนเรพที่องอพรอ
ฉาวเตกมๆ
กจ 21:22
เรสืรื่องนลันนั้ เปล็นอยต่างไร คนเปล็นอลันมากจะตข้องมาประชสมกลัน เพราะเขาทลันั้ง
หลายจะไดข้ยวินวต่าทต่านมาแลข้ว บรรดาผถูข้นทาของครกสตจอักรจถึงขอใหข้เปาโลลงมพอททาบางสกที่งเพพอที่ ททาใหข้
ขข้อกลลาวหาเหลลานภีรตกไป พวกเขารถูวข้ าล ขลาวจะแพรล ไปวลาเขาไดข้เขข้ามาในเมพองนภีรแลข้ว (บางคนเชพที่อวลา
คทาวลา คนเปล็นอลันมาก (พเลธอส) หมายถถึง พวกยกวจทานวนมากโดยทอัวที่ ไป คนอพที่นๆกกเชพที่อวลามอัน
หมายถถึงพวกผถูข้เชพที่อชาวยกวของครกสตจอักรทภีที่นอันที่ อยลางไรกกตาม “พวกพภีนที่ ข้อง” ของครกสตจอักรนอัรนกกไดข้
ตข้อนรอับเปาโลดข้วยความยกนดภีแลข้วดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 17 ดอังนอัรน คนเปกนออันมากในทภีที่นร ภีนลาจะหมาย
ถถึง พวกคนเปกนออันมากทภีที่ไมลเชพที่อของกรรุงนอัรนมากกวลา)

กจ 21:23-24 เหตสฉะนลันนั้ จงททาอยต่างนฟีนั้ตามทฟีรื่เราจะบอกแกต่ทต่าน คสือวต่าเรามฟีชายสฟีครื่ นทฟีรื่ไดข้
ปฏวิญาณตลัวไวข้ 24 ทต่านจงพาคนเหลต่านลันนั้ ไปชทาระตลัวดข้วยกลันกลับเขาและเสฟียเงวินแทนเขา เพสือรื่ เขาจะ
ไดข้โกนศฟีรษะ คนทลันั้งหลายจถึงจะรซข้วต่าความทฟีรื่เขาไดข้ยวินถถึงทต่านนลันั้นเปล็นความเทล็จ แตต่ทต่านเองเปล็นผซข้
ยถึดถสือและปฏวิบตลั วิตามพระราชบลัญญลัตวิอยซต่
พวกผถูข้นทาของครกสตจอักรยกวทภีกที่ รรุงเยรถูซาเลกมจถึงขอใหข้เปาโลปฏกญาณตอัวแบบยกว (อาจ
เปกนการปฏกญาณตอัวแบบคนนาศภีรร ดถู กอันดารวกถภี 6:13-15) มภีชายสภีคที่ นในครกสตจอักรนอัรนกทาลอัง
ปฏกญาณตอัวเชลนนอัรนอยถูล ปกตกแลข้วผถูข้ชายจะททาการปฏกญาณตอัวเชลนนอัรนเปกนเวลาหลายวอันทภีที่เจาะจง
โดยปกตกแลข้วคพอสามสกบวอัน โดยโกนศภีรษะตอัวเองกลอนเพพอที่ ทภีที่วาล จะไดข้ไมลตข้องตอัดผมในชลวงเวลาดอัง
กลลาว) พวกเขาจถึงขอใหข้เปาโลปฏกญาณตอัวแบบยกวเชลนนอัรน เราควรหมายเหตรุไวข้วาล เปาโลไดข้สอนไวข้
แลข้วอยลางชอัดเจนวลาพวกคนตลางชาตกไมลอยถูใล ตข้พนอั ธะทภีที่ตข้องถพอธรรมเนภียมตลางๆของยกว แตลตอัวเขาเอง
ในฐานะทภีที่เปกนยกวกกยงอั ถพอธรรมเนภียมยกวหลายอยลางอยถูเล หมพอนเดกมดข้วยความสมอัครใจ แนลนอน
วลาการททาเชลนนภีรสลวนหนถึงที่ แลข้วกกเพพอที่ ทภีที่จะไมลเปกนเหตรุใหข้พวกยกวสะดรุด อภีกอยลางกกคพอ มอันนลาจะ
เกภีที่ยวขข้องกอับความจงรอักภอักดภีตลอมรดกทางวอัฒนธรรมของเขา
พวกเขายอังขอใหข้เปาโลรอับผกดชอบในการออกคลาใชข้จลายตลางๆใหข้กบอั ผถูข้เชพที่อยกวเหลลานภีรผถูข้ซถึที่ง
กทาลอังจะททาการปฏกญาณตอัวดอังกลลาวดข้วย แนลนอนวลานภีที่เปกนไปเพพอที่ แสดงใหข้เหกนถถึงความจรกงใจของ
เขา (มภีบางคนเสนอวลาบกดาของเปาโลไดข้เสภียชภีวกตไปแลข้วและเขาไดข้มรดกเปกนทรอัพยรสกนของบกดา
จถึงททาใหข้เขามภีฐานะรทที่ารวยแบบไมลตข้องพถึงที่ พาใครในชลวงปภีหลอังๆ ไมลมภีขข้อพกสถูจนรจากพระคอัมภภีรร
เกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร ถถึงแมข้วาล ดถูเหมพอนจะสมเหตรุสมผลเมพที่อเหกนวลาครกสตจอักรขอใหข้เขาชลวยออกคลาใชข้
จลายใหข้กบอั ทอัรงสภีที่คนนอัรน ทอัรงหมดนภีรกเก พพที่อแสดงใหข้เหกนวลาตอัวเขา คพอ เปาโล ยอังรอักษาพระราชบอัญญอัตก
และดทาเนกนอยล่างมภีระเบภียบในฐานะเปกนยกวคนหนถึที่งอยถูเล หมพอนเดกม ทอัรงหมดนภีรกเก พพที่อกทาจอัดขลาวลพอทภีที่ไดข้
กลายเปกนหกนสะดรุดสทาหรอับเปาโลทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมสทาหรอับพวกยกวทภีที่เชพที่อ พวกเขายอังหวอังทภีจที่ ะขจอัด
ความเปกนปฏกปอักษรทภีที่พวกยกวทภีที่ไมลเชพที่อมภีตลอเปาโลอภีกดข้วย
กจ 21:25
แตต่ฝต่ายคนตต่างชาตวิทฟีรื่เชสืรื่อนลันนั้ เราไดข้เขฟียนจดหมายตลัดสวินมวิใหข้เขาถสือเชต่นนลันนั้
แตต่ใหข้เขาทลันั้งหลายงดไมต่รลับประทานของซถึรื่งบซชาแกต่รซปเคารพ ไมต่รลับประทานเลสือด ไมต่รบลั ประทาน
เนสือนั้ สลัตวค์ทฟีรื่รลัดคอตาย และไมต่ลต่วงประเวณฟี" บรรดาผถูข้นทาของครกสตจอักรกลลาวยทราแกลเปาโลวลาพวกเขา
ไมลบงอั คอับพวกคนตลางชาตกใหข้ตข้องอยถูใล ตข้พระราชบอัญญอัตก แตลพวกเขากลลาวซทราแกลเปาโลถถึงขข้อหข้ามสภีที่
ประการทภีที่พวกเขาไดข้กลอันที่ กรองออกมาแลข้วจากการประชรุมทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมในกกจการ 15

กจ 21:26
เปาโลจถึงพาสฟีรื่คนนลันั้นไป และวลันรสต่งขถึนั้นไดข้ชทาระตลัวดข้วยกลันกลับเขา แลข้วจถึง
เขข้าไปในพระววิหารประกาศวลันทฟีรื่การชทาระนลันนั้ จะสทาเรล็จ จนถถึงวลันทฟีรื่จะนทาเครสืรื่องบซชามาถวายเพสืรื่อ
คนเหลต่านลันั้นทสกคน วอันตลอมาเปาโลกอับอภีกสภีที่คนนอัรนกกเรกที่มกระบวนการในดข้านพกธภีการซถึงที่ เปกนการ
ชทาระตอัวทภีที่พระวกหาร เมพอที่ ททาเชลนนอัรนเสรกจ พวกเขากกจะถวายเครพอที่ งบถูชาตลางๆทภีที่เหมาะสม โดย
เปาโลเปกนผถูข้ออกคลาใชข้จลาย
กจ 21:27-30 ครลันั้นเกสือบจะสวินั้นเจล็ดวลันแลข้ว พวกยวิวทฟีรื่มาจากแควข้นเอเชฟีย เมสืรื่อเหล็นเปาโลใน
พระววิหารจถึงยสยงประชาชน แลข้วจลับเปาโล 28 รข้องวต่า "ชนชาตวิอสวิ ราเอลเออ๋ย จงชต่วยกลันเถวิด คนนฟีนั้
เปล็นผซข้ทฟีรื่ไดข้สอนคนทลันั้งปวงทสกตทาบลใหข้เปล็นศลัตรซ ตต่อชนชาตวิของเรา ตต่อพระราชบลัญญลัตวิและตต่อ
สถานทฟีรื่นฟีนั้ และยวิงรื่ กวต่านลันนั้ อฟีก เขาไดข้พาคนชาวกรฟีกเขข้ามาในพระววิหารดข้วย จถึงททาใหข้ทฟีรื่บรวิสส ทธวิธิ์นฟีนั้เปล็น
มลทวิน" 29 (เพราะแตต่กต่อน คนเหลต่านลันั้นเหล็นโตรฟฟีมลัสชาวเมสืองเอเฟซลัสอยซกต่ บลั เปาโลในเมสือง เขาจถึง
คาดวต่าเปาโลไดข้พาคนนลันั้นเขข้ามาในพระววิหาร) 30 แลข้วคนทลันั้งเมสืองกล็ฮสือกลันขถึนนั้ คนทลันั้งหลายกล็วงวิรื่
เขข้าไปรวมกลัน และจลับเปาโลลากออกจากพระววิหาร แลข้วกล็ปวิดประตซเสฟียทลันทฟี
ขณะทภีที่การปฏกญาณตอัวแบบคนนาศภีรรชลวงเจกดวอันแรกของเปาโลใกลข้จะเสรกจสกรน พวกยกว
จากแควข้นเอเชภีย (แควข้นของเมพองเอเฟซอัส) กกจทาเขาไดข้ในพระวกหาร เหกนไดข้ชอัดวลาเขากทาลอังถวาย
เครพอที่ งบถูชาชรุดสรุดทข้ายสทาหรอับตอัวเขาเองและพภีที่นข้องอภีกสภีคที่ นตามพระราชบอัญญอัตก พวกยกวจากแควข้น
เอเชภียกกเหมพอนกอับเปาโลทภีที่มาทภีที่นอันที่ เพพที่อรล วมเทศกาลเลภีรยงในชลวงฤดถูใบไมข้ผลกออันศอักดกธสกทธกธ ซถึงที่ บอัดนภีร
ใกลข้จะถถึงเทศกาลเพกนเทคอสตรแลข้ว บางคนคาดเดาวลาคนทภีที่เปกนหอัวโจกในการโจมตภีเปาโลครอัรงนอัรน
อาจเปกนอเลกกซานเดอรรชาวเมพองเอเฟซอัส โดยอาจเปกนอเลกกซานเดอรรชลางทองแดงตามทภีที่ระบรุไวข้ใน
2 ทกโมธภี 4:14
ไมลวาล จะเปกนผถูข้ใด พวกเขากกเขข้าไปหาเปาโลและขอใหข้พวกยกวคนอพนที่ ๆทภีที่อยถูใล นพระวกหารมา
ชลวย พวกเขากลลาวหาเปาโลวลาเปกนคนทภีที่พถูดจาใหข้รข้ายศาสนายกวไปทอัวที่ โลกของพวกโรม ตอนนภีร
เปาโลมภีชพที่อเสภียงซถึที่งมากลอนเขาแลข้วทลามกลางพวกยกวทภีที่ถพอบอัญญอัตกทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม บอัดนภีรพวกเขา
ไดข้ยกนแลข้ววลาเขาไดข้มาอยถูทล ลามกลางพวกเขาแลข้ว เขาไมลไดข้มาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมหลายปภีแลข้วและ
ประชาชนทอัวที่ ไปทภีที่อยถูใล นพพรนทภีที่นร นอั กกจทาหนข้าเขาไมลไดข้อภีกตลอไปแลข้ว นภีที่ยกงที่ เปกนจรกงเมพที่อเขาอยถูใล นสภาพ
ทภีที่โกนศภีรษะแลข้ว นอกจากนภีรพวกเขายอังกลลาวหาเขาวลานทาคนตลางชาตกเขข้ามาในพระวกหารดข้วย (มภี
ลานสทาหรอับคนตลางชาตกทภีที่อนรุญาตใหข้พวกคนตลางชาตกทภีที่แสวงหาพระเจข้าเขข้ามาไดข้ อยลางไรกกตาม
พวกเขาไมลไดข้รอับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในตอัวพระวกหารเองจนกวลาพวกเขาจะไดข้เขข้าสรุหนอัตและกลาย

เปกนยกวอยลางเตกมตอัวเสภียกลอน) เพราะวลามภีคนเหกนเปาโลอยถูกล บอั โตรฟภีมอัส คนจถึงคกิดไปเองวลาเขาไดข้พา
โตรฟภีมอัสเขข้าไปในพระวกหาร
ขข้อกลลาวหาเหลลานภีรไดข้ททาใหข้ฝถูงชนลรุกฮพอขถึรน ในเวลาไมลนานอารมณรแบบมกอบกกเขข้าครอบงทา
สถานการณร พวกเขารภีบขอับไลลเปาโลออกไปจากพระวกหารเพพที่อทภีที่จะททาตามทภีที่พวกเขาไดข้ตรอังใจไวข้
และพอพวกเขาพข้นประตถูใหญลออกมา พวกเลวภีทภีที่อยถูขล ข้างในพระวกหารกกปกดประตถูเพราะไมลอยากใหข้
เลพอดทภีที่หลอังที่ ออกมาททาใหข้พระวกหารเปกนมลทกน
กจ 21:31-32 เมสืรื่อเขากทาลลังหาชต่องจะฆต่าเปาโล ขต่าวนลันนั้ ลสือไปยลังนายพลันกองทลัพวต่า กรสง
เยรซ ซาเลล็มเกวิดการวสต่นวายขถึนั้นทลันั้งเมสือง 32 ในทลันใดนลันนั้ นายพลันจถึงคสมพวกทหารกลับพวกนายรข้อย
ววิรื่งลงไปยลังคนทลันั้งปวง เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายเหล็นนายพลันกลับพวกทหารมาจถึงหยสดตฟีเปาโล
เจตนาของพวกเขานอัรนชอัดเจน พวกเขาวางแผนทภีจที่ ะฆลาเปาโล พวกเขากทาลอังรรุมซข้อมเขา
แลข้วอยลางไรข้ความปรานภี ความโกลาหลของมกอบไดข้ดถึงดถูดความสนใจของบรรดาเจข้าหนข้าทภีที่ผถูข้มภี
อทานาจของโรมซถึที่งประจทาการอยถูตล กดกอับพระวกหารในปราสาทกถึที่งปข้อมทภีที่มภีชพที่อวลาออันโทเนภียแลข้ว นาย
พอันกองทอัพ (คกิลกิอารคอส ซถึที่งตลอมาถถูกระบรุวาล เปกนคลาวดกออัส ลภีเซภียสในกกจการ 23:26) จถึงสอังที่ การ
“พวกทหารกอับพวกนายรข้อย” ใหข้เขข้าไปขอัดขวางฝถูงชนทภีคที่ ลรุข้มคลอังที่ ทอันทภี พอฝถูงมกอบยกวทภีที่รข้อนรน
เหกนกองทหารประจทาการของโรมหมถูลใหญลในชรุดเกราะทภีที่วาววอับและตกดอาวรุธรภีบวกงที่ เขข้ามาหาพวก
เขาๆกกหยรุดทรุบตภีเปาโลทอันทภี ขข้อเทกจจรกงทภีที่วาล มภีนายรข้อยหลายคนกกสพที่อวลามภีนายทหารหลายรข้อยคน
ถถูกเรภียกตอัวใหข้ไปยอังทภีเที่ กกดเหตรุ
กจ 21:33-36 นายพลันจถึงเขข้าไปใกลข้แลข้วจลับเปาโลสลัรื่งใหข้เอาโซต่สองเสข้นลต่ามไวข้ แลข้วถามวต่า
ทต่านเปล็นใครและไดข้ททาอะไรบข้าง 34 บางคนในหมซต่คนเหลต่านลันนั้ รข้องวต่าอยต่างนฟีนั้ บางคนวต่าอยต่างนลันนั้
เมสืรื่อนายพลันเอาความแนต่นอนอะไรไมต่ไดข้เพราะวสต่นวายมาก จถึงสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้าไปในกรม
ทหาร 35 ครลันั้นมาถถึงบลันไดแลข้ว พวกทหารจถึงยกเปาโลขถึนนั้ เพราะคนทลันั้งปวงกทาลลังคอย
ททารข้าย 36 ดข้วยคนทลันั้งปวงเหลต่านลันั้นตามไปรข้องวต่า "จงเอาเขาไปฆต่าเสฟีย"
นายพอันของโรม (คกิลกิอารคอส) จอับกรุมเปาโลทอันทภี และสอังที่ ลลามโซลเขา (เทลากอับการเอา
กรุญแจมพอใสล เขา) แลข้วถามวลาเกกดอะไรขถึรน บางคนในฝถูงชนกกตะโกนอยลางหนถึที่ง คนอพนที่ ๆกกตะโกน
อภีกอยลาง ในความวรุนล วายนอัรน หลายคนกกไมลรดถูข้ ข้วยซทราวลาเกกดอะไรขถึรน นายพอันโรมผถูข้นร ภีจงถึ สอังที่ ใหข้พาตอัว
เขาเขข้าไปในกรมทหาร ถถึงแมข้วาล ตอนแรกเปาโลถถูกนทาตอัวไปโดยใหข้เขาเดกน แตลความคลรุมข้ คลอังที่ ของ

ฝถูงมกอบกกมากเสภียจนพวกทหารตข้องยกตอัวเขาขถึรนและอรุมข้ เขาขถึรนบอันไดไปสถูลกรมทหารของพวกเขา
ขณะเดภียวกอันฝถูงมกอบกกตะโกนตามมาวลา “จงเอาเขาไปฆลาเสภีย”
กจ 21:37-39 เมสืรื่อพวกทหารจะพาเปาโลเขข้าไปในกรมทหาร เปาโลจถึงกลต่าวแกต่นายพลัน
วต่า "ขข้าพเจข้าจะพซดกลับทต่านสลักหนต่อยไดข้หรสือ" นายพลันจถึงถามวต่า "เจข้าพซดภาษากรฟีกเปล็น
หรสือ 38 เจข้าเปล็นชาวอฟียวิปตค์ซงถึรื่ ไดข้กต่อการกบฏแตต่กต่อน และพาพวกฆาตกรสฟีพรื่ ลันคนเขข้าไปในถวินรื่
ทสรกลันดารมวิใชต่หรสือ" 39 แตต่เปาโลตอบวต่า "ขข้าพเจข้าเปล็นคนยวิวซถึรื่งเกวิดในเมสืองทารค์ซสลั แควข้นซฟีลฟีเซฟีย
ไมต่ใชต่พลเมสืองของเมสืองยต่อมๆ ขข้าพเจข้าขอทต่านอนสญาตใหข้พซดกลับคนทลันั้งปวงสลักหนต่อย"
เมพที่อพวกเขาไดข้เขข้าสถูลความสงบเงภียบและความปลอดภอัยของปข้อมประจทาการของโรม
เปาโลกกกลลาวแกลนายพอันและขอพถูดกอับเขาโดยตรง ผถูข้บอัญชาการทหารของโรมผถูข้นร ภีจงถึ ตกใจเมพที่อ
ไดข้ยกนเปาโลพถูดกอับเขาเปกนภาษากรภีก คทาตอบของเขาทภีที่วาล “เจข้าพถูดภาษากรภีกเปกนหรพอ” แปลตรงตอัว
ไดข้วาล 'เจข้ารถูภข้ าษากรภีกหรพอ'
ตอนแรกเจข้าหนข้าทภีที่ผถูข้นร ภีคกดเอาเองวลาเปาโลเปกนคนอภียกปตรทภีที่ไดข้รงอั ควานกองทหารประจทาการ
ของโรมดข้วยกบฏนอับพอันๆคน นอกจากนภีรเขายอังเปกนทภีที่ตข้องการตอัวในขข้อหาฆาตกรรมดข้วย เปาโลจถึง
รภีบแจข้งใหข้เขาทราบถถึงวงศรตระกถูลของตน เขาเปกน (1) ยกวคนหนถึที่งทภีที่มาจาก (2) เมพองทารรซอัส ซถึที่ง
เปกนเมพองหนถึงที่ ในแควข้นซภีลภีเซภียทภีขที่ ร ถึนชพที่อในเรพที่องมหาวกทยาลอัยและวอัฒนธรรมของมอัน นอกจากนภีร (3)
เขายอังเปกนพลเมพองคนหนถึงที่ ของเมพองสทาคอัญนอัรนดข้วย เขาจถึงขออนรุญาตนายพอันโรมผถูข้นร ภีทจภีที่ ะพถูดกอับฝถูง
ชนทภีโที่ กรธแคข้นเบพรองลลาง
กจ 21:40
ครลันั้นนายพลันอนสญาตแลข้ว เปาโลจถึงยสืนอยซต่ทฟีรื่บนลั ไดโบกมสือใหข้คนทลันั้งปวง เมสืรื่อ
คนทลันั้งปวงนวิงรื่ เงฟียบลงแลข้ว ทต่านจถึงกลต่าวแกต่เขาเปล็นภาษาฮฟีบรซ วต่า คทาทภีแที่ ปลวลา อนสญาต คพอ
เอะพกิตเระโพ) ดอังนอัรน เปาโลซถึที่งยพนอยถูบล นทางบอันไดยกระดอับทภีที่นทาเขข้าไปสถูลขาข้ งในปข้อมปราการซถึงที่
อยถูตล กดกอับพระวกหารจถึงยกมพอขถึรนเพพที่อใหข้พวกเขาเงภียบลง เพราะพวกโรมพรข้อมแลข้วทภีจที่ ะใชข้กาท ลอังเพพที่อ
ใหข้เกกดความสงบ ฝถูงชนจถึงเงภียบลงทอันทภี เปาโลจถึงเรกที่มพถูดกอับฝถูงชน “เปกนภาษาฮภีบรถู” (วลภีทภีที่แปลวลา
ภาษาฮฟีบรซ (เฮป็บรายดกิ ดกิอาเลป็คทอย) มภีความหมายตรงตอัววลา ภาษาอาราเมค ภาษาฮภีบรถูแบบพระ
คอัมภภีรรเดกมไดข้ถถูกแทนทภีที่ดวข้ ยภาษาอาราเมคแลข้ว ซถึที่งเปกนภาษาของคนเคลเดภียซถึที่งพวกยกวทภีที่กลอับมา
จากการถถูกกวาดตข้อนไปยอังกรรุงบาบกโลนไดข้นทาตกดตอัวมาดข้วย มอันคลข้ายกอับภาษาฮภีบรถูของพระคอัมภภีรร
เดกมและเปกนภาษาทอัวที่ ไปของยกวในศตวรรษแรก)

*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 22: ตรงนภีนื้ลสกาบอันทนกคสาแกท้ตล่างของเปาโลตล่อหนท้าฝสงชนทภีนึ่กรคุง
เยรสซาเลป็ม พวกเขาฟอังจนกระทอันึ่งเขาเอล่ยถนงการทภีนึ่เขาถสกใชท้ไปหาพวกคนตล่างชาตกิพรท้อมกอับขล่าว
ประเสรกิฐ จากนอันื้นฝสงชนกป็แสดงอาการไมล่พอใจอภีกครอังนื้ เปาโลถสกพาตอัวเขท้าไปในกรมทหารและ
พวกเขาพบวล่าเขาเปป็นพลเมสืองโรม
กจ 22:1-2 "ทต่านทลันั้งหลาย พฟีนรื่ ข้องและบรรดาทต่านผซอข้ าวสโส ขอฟลังคทาใหข้การซถึงรื่ ขข้าพเจข้า
จะแกข้คดฟีใหข้ทต่านฟลัง ณ บลัดนฟีนั้" 2 (ครลันั้นเขาทลันั้งหลายไดข้ยวินทต่านพซดภาษาฮฟีบรซ เขากล็ยวิรื่งเงฟียบลงกวต่า
กต่อน เปาโลจถึงกลต่าววต่า)
ดข้วยความทภีอที่ ยากผถูกมกตรกอับฝถูงชนทภีที่ไมลพอใจ เปาโลจถึงใชข้ถข้อยคทาทภีแที่ สดงถถึงความสรุภาพ
และการใหข้เกภียรตก เขาเรภียกคนเหลลานอัรนวลา “ทลานทอัรงหลาย พภีนที่ ข้องและบรรดาทลานผถูข้อาวรุโส” เมพที่อ
พวกเขาไดข้ยกนเขาพถูดเปกนภาษาทข้องถกที่นของยกว พวกเขากกตร อังใจฟอังมากกวลาเดกม คทาทภีที่แปลวลา แกข้คดฟี
(อาพอลอเกภีย) เปกนรากคทาของคทาภาษาออังกฤษ apologetics มอันมภีความหมายวลา การกลลาวปข้องกอัน
จรุดยพนของตนอยลางเปกนทางการ ในการททาเชลนนอัรน เปาโลจถึงเรกที่มกลลาวถถึงภาพรวมของชภีวกต การ
กลอับใจเชพที่อ และการรอับใชข้ของตน
กจ 22:3-5 "ทฟีรื่จรวิงขข้าพเจข้าเปล็นยวิว เกวิดในเมสืองทารค์ซสลั แควข้นซฟีลฟีเซฟีย แตต่ไดข้เตวิบโตขถึนั้น
ในเมสืองนฟีนั้ และไดข้เลต่าเรฟียนกลับทต่านอาจารยค์กามาลวิเอล ตามพระราชบลัญญลัตวิของบรรพบสรสษของเรา
โดยถฟีถรื่ ข้วนทสกประการ จถึงมฟีใจรข้อนรนในการปรนนวิบลัตวิพระเจข้า เหมสือนอยต่างทต่านทลันั้งหลายในทสก
วลันนฟีนั้ 4 ขข้าพเจข้าไดข้ขต่มเหงคนทลันั้งหลายทฟีรื่ถสือในทางนฟีนั้จนถถึงตาย และไดข้ผซกมลัดเขาจทาไวข้ในคสกทลันั้งชาย
และหญวิง 5 ตามทฟีรื่มหาปสโรหวิตกลับสภาอาจเปล็นพยานใหข้ขาข้ พเจข้าไดข้ เพราะขข้าพเจข้าไดข้ถสือหนลังสสือ
จากทต่านผซนข้ ลันั้นไปยลังพวกพฟีนรื่ ข้อง และไดข้เดวินทางไปเมสืองดามลัสกลัส เพสืรื่อจลับมลัดคนทลันั้งหลายพามายลัง
กรสงเยรซ ซาเลล็มใหข้ททาโทษเสฟีย
เปาโลกลลาวถถึงมรดกของเขาทภีที่เปกนศาสนายกวและการทภีที่เขาไดข้ “เลลาเรภียนกอับทลานอาจารยร
กามาลกเอล ตามพระราชบอัญญอัตกของบรรพบรุรษรุ ของเราโดยถภีที่ถข้วนทรุกประการ จถึงมภีใจรข้อนรนใน
การปรนนกบอัตกพระเจข้า เหมพอนอยลางทลานทอัรงหลายในทรุกวอันนภีร” ในการบรรยายถถึงความรข้อนรนใน
ดข้านพระเจข้าของพวกเขา เปาโลชภีรใหข้เหกนวลาเขาไดข้รอับการฝถึกหอัดภายใตข้ ดร. กามาลกเอล ผถูข้โดลงดอัง
และเปกนหลานชายของฮกลเลล หนถึงที่ ในปรมาจารยรแหลงศาสนายกวสาขาฟารกสภี กลลาวสอัรนๆกกคพอ

เปาโลไดข้รอับการฝถึกสอนภายใตข้อาจารยรผถูข้ไดข้รอับการยอมรอับมากทภีที่สรุดคนหนถึที่งของศาสนายกว เขา
กลลาววลาตอัวเขาเองกกรข้อนรนในดข้านพระเจข้าเหมพอนกอับพวกศอัตรถูของเขาในสมอัยนอัรน
นอกจากนภีร เขายอังชภีรใหข้เหกนตลอไปวลาเขาไดข้ขลมเหง “ทางนภีร” (คทาทอัวที่ ๆไปทภีใที่ ชข้เรภียกพวก
ครกสเตภียนซถึที่งถถูกใชข้โดยทอัรงพวกยกวและครกสเตภียนเหมพอนๆกอัน) เปาโลตอัรงใจหลภีกเลภีที่ยงการใชข้ชพที่อ
ครกสเตภียนหรพอคทาแบบครกสเตภียนอพนที่ ๆทภีที่อาจททาใหข้คนไมลพอใจ จากนอัรนเขากกเรกที่มเลลาเรพอที่ งราวเกภีที่ยว
กอับการกลอับใจเชพที่อของตนระหวลางทางไปเมพองดามอัสกอัส เราจะอข้างอกงความเหกนทภีที่เปกนรายละเอภียด
ไปยอังคทาอธกบายทภีที่ใหข้ไวข้ในกกจการ 9 รายละเอภียดอยลางหนถึงที่ ตรงนภีรทภีที่ไมลไดข้ใหข้ไวข้ในกกจการ 9 กกคพอวลา
เหกนไดข้ชอัดวลามภีครกสเตภียนอยถูกล ลรุลมหนถึงที่ แลข้วทภีไที่ ดข้ถถูกขอังและถถูกจองจทาทภีที่เมพองดามอัสกอัส เหกนไดข้ชอัดวลา
ตอนนอัรนเปาโลถถูกสล งตอัวไปพาคนเหลลานอัรนมาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเพพอที่ รอับการลงโทษ
กจ 22:6-9 ตต่อมาเมสืรื่อขข้าพเจข้ากทาลลังเดวินทางไปใกลข้จะถถึงเมสืองดามลัสกลัส ประมาณเวลา
เทฟีรื่ยง ในทลันใดนลันนั้ มฟีแสงสวต่างกลข้ามาจากฟข้าลข้อมขข้าพเจข้าไวข้ 7 ขข้าพเจข้าจถึงลข้มลงทฟีรื่ดวินและไดข้ยวิน
พระสส รเสฟียงตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขต่มเหงเราททาไม' 8 ขข้าพเจข้าจถึงทซลตอบวต่า
`พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์ทรงเปล็นผซใข้ ด' พระองคค์จถึงตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `เราคสือเยซซชาวนาซาเรล็ธซถึงรื่
เจข้าขต่มเหงนลันนั้ ' 9 ฝต่ายคนทลันั้งหลายทฟีรื่อยซกต่ บลั ขข้าพเจข้าไดข้เหล็นแสงสวต่างนลันนั้ และตกใจกลลัว แตต่พระ
สส รเสฟียงทฟีรื่ตรลัสกลับขข้าพเจข้านลันั้นเขาหาไดข้ยนวิ ไมต่
เปาโลเลลาวลาตอนทภีที่เขาเกพอบถถึงเมพองดามอัสกอัสประมาณเวลาเทภีที่ยง เขากกเจอกอับ “แสงสวลาง
กลข้า” จากสวรรครและมภีเสภียงหนถึงที่ ถามเขาวลา “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขลมเหงเราททาไม” ในการทภีที่ลถูกา
เอลยถถึงรายละเอภียดทภีไที่ มลไดข้มอภี ยถูใล นกกจการ 9 เขากกดถูเหมพอนขอัดแยข้งตอัวเอง อยลางไรกกตาม เราตข้องรวม
เรพที่องทภีที่บอันทถึกตรงนภีรเขข้ากอับกกจการ 26 ในกกจการ 9:7 เหลลาเพพอที่ นรล วมเดกนทางของเปาโลไดข้ยนก
'เสภียง'ๆหนถึงที่ อยลางไรกกตาม ตรงนภีรมรภี ะบรุไวข้วาล พวกเขาไมลเขข้าใจเสภียงๆนอัรน ขข้อพระคอัมภภีรรทรอังสอง
ตอนตลางเสรกมกอันและกอัน
กจ 22:10-13 ขข้าพเจข้าจถึงทซลถามวต่า `พระองคค์เจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาประการใด' องคค์
พระผซเข้ ปล็นเจข้าจถึงตรลัสแกต่ขข้าพเจข้าวต่า `เจข้าจงลสกขถึนนั้ เขข้าไปในเมสืองดามลัสกลัส และทฟีรื่นลัรื่นเขาจะบอกเจข้า
ใหข้รข้ถซ งถึ การทสกสวิงรื่ ซถึรื่งไดข้กทาหนดไวข้ใหข้เจข้าททานลันนั้ ' 11 เมสืรื่อขข้าพเจข้าเหล็นอะไรไมต่ไดข้เนสือรื่ งจากพระรลัศมฟี
อลันแรงกลข้านลันั้น คนทฟีรื่มาดข้วยกลันกลับขข้าพเจข้ากล็จซงมสือพาขข้าพเจข้าเขข้าไปในเมสืองดามลัสกลัส 12 มฟีคน
หนถึรื่งชสืรื่ออานาเนฟีย เปล็นคนมฟีศรลัทธามากตามพระราชบลัญญลัตวิ และมฟีชสืรื่อเสฟียงดฟีทต่ามกลางพวกยวิวทลันั้ง

ปวงทฟีรื่อยซทต่ ฟีรื่นลัรื่น 13 ไดข้มาหาขข้าพเจข้าและยสืนอยซใต่ กลข้กลต่าวแกต่ขข้าพเจข้าวต่า `พฟีรื่เซาโลเออ๋ย จงเหล็นไดข้อฟีก
เถวิด' ขข้าพเจข้าจถึงเหล็นทต่านไดข้ในเวลานลันนั้
เปาโลเลลาตลอไปวลาเขาถถูกสอังที่ ใหข้เขข้าไปในเมพองดามอัสกอัส ทภีที่นนอัที่ จะมภีคนบอกเขาถถึง “การทรุก
สกที่งซถึที่งไดข้กาท หนดไวข้ใหข้เจข้าททานอัรน” ขณะอยถูทล ภีที่นอันที่ พระเจข้ากกทรงใชข้อานาเนภียไปซถึงที่ ททาใหข้เขากลอับมา
มองเหกนเหมพอนเดกม
กจ 22:14-15 ทต่านจถึงกลต่าววต่า `พระเจข้าแหต่งบรรพบสรสษของเราไดข้ทรงเลสือกทต่านไวข้
ประสงคค์จะใหข้ทต่านรซข้จลักนทนั้าพระทลัยของพระองคค์ ใหข้ทต่านเหล็นพระองคค์ผ ข้ชซ อบธรรมและใหข้ไดข้ยนวิ
พระสส รเสฟียงจากพระโอษฐค์ของพระองคค์ 15 เพราะวต่าทต่านจะเปล็นพยานฝต่ายพระองคค์ใหข้คนทลันั้ง
ปวงทราบถถึงเหตสการณค์ซถึรื่งทต่านเหล็นและไดข้ยนวิ นลันั้น
เปาโลใสล รายละเอภียดเพกที่มเตกมทภีที่ไมลมภีอยถูใล นกกจการ 9 เขข้าไป (แนลนอนวลาเปาโลไดข้เลลาเรพอที่ งนภีร
ใหข้ลถูกาฟอังเปกนการสล วนตอัวหรพอไมลเขากกเลลาถถึงรายละเอภียดเพกมที่ เตกมเหลลานภีรในคทาเทศนาของเขา) ทภีที่มภี
บอันทถึกไวข้ตรงนภีรเปกนครอัรงแรกกกคพอ สกที่งทภีที่อานาเนภียกลลาวเพกมที่ เตกมแกลเปาโลในวอันนอัรน เขาเอลยถถึงหข้าสกที่ง
ทภีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ (1) พระเจข้าแหลงบรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ทรงเลพอกเขา (2) (ตรงตอัวคพอ)
เพพที่อทภีที่จะใหข้ทราบนทราพระทอัยของพระเจข้า (3) เขาไดข้ถถูกเลพอกเพพอที่ ใหข้เหกน “พระองครผถูข้ชอบธรรม”
(เปาโลไดข้รอับอนรุญาตหลายตลอหลายครอัรงตลอดการรอับใชข้ของเขาทภีที่จะไดข้เหกนพระครกสตรผถูข้ทรงฟพร น
คพนพระชนมรแลข้ว นอันที่ คพอ พระองครผถูข้ชอบธรรม ผลานทางนกมกตตลางๆ) (4) และ “ใหข้ไดข้ยกนพระ
สรุรเสภียงจากพระโอษฐรของพระองคร” สรุดทข้าย มภีระบรุไวข้วาล (5) เปาโลจะเปกน “พยานฝลายพระองคร
ใหข้คนทอัรงปวงทราบถถึงเหตรุการณรซงถึที่ ทลานเหกนและไดข้ยกนนอัรน” จรกงๆแลข้วการเปกนพยานกกคพอการททา
เชลนนอัรนเลย เขาเลลาถถึงสกที่งทภีที่เขาไดข้เหกนและไดข้ยกน ในแบบเดภียวกอัน เราไดข้รบอั การทรงเรภียกใหข้เปกน
พยานเรพอที่ งพระครกสตรถถึงสกที่งทภีที่เราไดข้เหกนและไดข้ยกน
กจ 22:16
เดฟียดี๋ วนฟีนั้ทต่านจะรอชข้าอยซทต่ ทาไม จงลสกขถึนั้นรลับบลัพตวิศมา ดข้วยออกพระนามของ
องคค์พระผซเข้ ปล็นเจข้า ลบลข้างความผวิดบาปของทต่านเสฟีย ' เปาโลปกดทข้ายดข้วยการเลลาวลาอานาเนภียสอังที่ เขา
ใหข้ “รอับบอัพตกศมา ดข้วยออกพระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้า ลบลข้างความผกดบาปของทลานเสภีย” คน
ทภีที่ไมลรเถูข้ มพอที่ อลานดถูกจก ะดลวนสรรุปวลาการรอับบอัพตกศมาเปกนสพที่อกลางทภีที่ททาใหข้ความบาปไดข้รอับการลบลข้าง
อยลางไรกกตาม นอันที่ ไมล่ใชล่สที่ งก ทภีที่ขอข้ ความตรงนภีรกลลาว ประโยคนภีรอาจแปลไดข้วาล 'โดยลรุกขถึรน จงรอับบอัพ
ตกศมาและลบลข้างความผกดบาปของทลานเสภียดท้วยการออกพระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้า' มภีคทาสอังที่

สองประการทภีที่พดถู ถถึงสองเรพอที่ งทภีที่แตกตลางกอัน ทอัรงสองคทาสอังที่ มภีวลภีขยายความ อยลางแรกอานาเนภียสอังที่
เปาโลใหข้ 'ลรุกขถึรนเพพที่อรอับบอัพตกศมา' คทาสอังที่ แรกคพอ “จงรอับบอัพตกศมา” จากนอัรนเขากกสงอัที่ เปาโลใหข้
ลบลข้างความบาปของตนพรข้อมกอับวลภีขยายความ ดท้วย “ออกพระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้า” นภีที่
สอดคลข้องกอับสกที่งทภีที่เขาไดข้เขภียนไวข้แลข้วในโรม 10:13 เปาโลกลลาววลาการขจอัดความบาปออกไปเสภีย
นอัรนเปกนมาโดยการกระททาแหลงความเชพที่อซถึที่งแสดงออกในการทถูลออกพระนามขององครพระผถูข้เปกน
เจข้า เมพที่อพกจารณาบรกบทใหญลของพระคอัมภภีรรใหมล การทถูลออกพระนามขององครพระผถูข้เปกนเจข้ากกเปกน
วกธภีทภีที่ททาใหข้ความบาปถถูกลบลข้างออกไป ดถู กกจการ 2:21, โรม 10:13
กจ 22:17-20 ตต่อมาเมสืรื่อขข้าพเจข้ากลลับมายลังกรสงเยรซซาเลล็มและกทาลลังอธวิษฐานอยซใต่ นพระ
ววิหาร ขข้าพเจข้ากล็เคลวินั้มไป 18 และไดข้เหล็นพระองคค์ตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `จงรฟีบออกไปจากกรสง
เยรซ ซาเลล็มโดยเรล็ว ดข้วยวต่าเขาจะไมต่รบลั คทาของเจข้าซถึรื่งอข้างพยานถถึงเรา' 19 ขข้าพเจข้าจถึงทซลวต่า
`พระองคค์เจข้าขข้า คนเหลต่านลันนั้ ทราบอยซวต่ ต่า ขข้าพระองคค์ไดข้จลับคนทลันั้งหลายทฟีรื่เชสือรื่ ในพระองคค์ไปใสต่ค สก
และเฆฟีรื่ยนตฟีตามธรรมศาลาทสกแหต่ง 20 และเมสืรื่อเขาททาใหข้โลหวิตของสเทเฟนพยานผซยข้ อมตายเพสืรื่อ
พระองคค์ตกนลันั้น ขข้าพระองคค์ไดข้ยนสื อยซใต่ กลข้และเหล็นชอบในการประหารเขาเสฟียนลันนั้ ดข้วย และขข้า
พระองคค์เปล็นคนเฝข้าเสสืนั้อผข้าของคนทฟีรื่ฆต่าสเทเฟนนลันนั้ '
ในการเลลาคทาพยานของเขาและชลวงแรกๆของการรอับใชข้ของเขา เปาโลกกบรรยายวลาพอเขา
กลอับมาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม เขากกเขข้าในภวลังคค์ (เอป็คสตาซกิส ซถึที่งมภีความหมายวลานกมตก จากพระเจข้า) ซถึที่งใน
ภวอังครนร นอั เขาไดข้รอับคทาเตพอนใหข้ออกไปจากกรรุงเยรถูซาเลกม อภีกครอัรงทภีรที่ ายละเอภียดทภีที่ไมลไดข้ถถูกบอันทถึกไวข้
ในกกจการ 9 ถถูกเอลยถถึงตรงนภีร เหกนไดข้ชอัดวลาเปาโลคอัดคข้านองครพระผถูข้เปกนเจข้าในตอนนอัรน โดยเตพอน
ความจทาพระองครวาล ตอัวเขาไดข้มภีสลวนในการพลภีชภีพเพพอที่ ความเชพที่อของสเทเฟนกลอนหนข้านภีร นภีนที่ ลาจะ
สพที่อวลาเปาโลจถึงเตกมใจทภีที่จะเผชกญกอับสกที่งทภีที่เขาไดข้ชลวยใหข้สเทเฟนเจอโดยการพลภีชภีพเพพที่อความเชพที่อเอง
บข้าง มอันเปกนการกระททาทภีที่สมเกภียรตกในสล วนของเปาโล เขาไดข้เหกนชอบกอับการสอังหารสเทเฟนและ
เปกนผถูข้สมรถูรข้ ล วมคกดในการกระททาดอังกลลาว เขาจถึงคกดวลาสมควรแลข้วทภีที่เขาจะทนทรุกขรในแบบเดภียวกอัน
กจ 22:21
แลข้วพระองคค์ตรลัสกลับขข้าพเจข้าวต่า `จงไปเถวิด เราจะใชข้ใหข้เจข้าไปไกล ไปหาคน
ตต่างชาตวิ'"กระนอัรน องครพระผถูข้เปกนเจข้ากกทรงบอัญชาเขาอภีกครอัรงใหข้ออกไปจากกรรุงเยรถูซาเลกม
พระองครทรงมภีการรอับใชข้ทภีที่ยกงที่ ใหญลกวลานภีรเยอะเตรภียมไวข้สทาหรอับเปาโล พระองครจะทรงใชข้เขา “ไป
ไกล ไปหาคนตลางชาตก”

กจ 22:22-23 เขาทลันั้งหลายไดข้ฟลังเปาโลกลต่าวแคต่นฟีนั้ แลข้วกล็รข้องเสฟียงดลังวต่า "เอาคนเชต่นนฟีไนั้ ป
จากแผต่นดวินโลก ไมต่ควรจะใหข้เขามฟีชฟีววิตอยซต่" 23 เมสืรื่อเขาทลันั้งหลายกทาลลังโหต่รอข้ งและถอดเสสืนั้อเอา
ผงคลฟีดวินซลัดขถึนนั้ ไปในอากาศ
นอันที่ แหละคพอสกที่งทภีที่มกอบยกวทภีที่รอข้ นรนอยากไดข้ยกน เหมพอนกอับประกายไฟในกระปอ๋องแกบ๊ส
พวกเขาระเบกดโทสะเมพที่อไดข้ยกนเปาโลกลลาววลาจะไปหาคนตลางชาตก ความเกลภียดชอังและความเปกน
ปฏกปอักษรของพวกนอักเคลพอที่ นไหวชาวยกวเหลลานภีรปรากฏชอัดเจน พวกเขาเดพอดดาลกอับความคกดทภีวที่ าล
คนๆหนถึที่งทภีเที่ ลลาเรภียนจากกามาลกเอลจะยอมททาใหข้ตอัวเองเปกนมลทกนโดยการไปหาคนตลางชาตกพรข้อม
กอับการประกาศเรพที่องเยซถูชาวนาซาเรกธผถูข้เปกนทภีที่เกลภียดชอัง พวกเขากลอับมาเดพอดดาลอภีกครอัร งและเรภียก
รข้องใหข้ประหารชภีวกตเขาเสภีย เราไดข้เขข้าใจถถึงลอักษณะเฉพาะตอัวทภีที่คลรุมข้ คลอังที่ ของคนตะวอันออกกลาง
เมพที่อพวกเขาถอดเสพรอชอัรนนอกของตนออกและซอัดฝรุลนขถึรนไปในอากาศ ในภาษาสมอัยใหมลกคก พอ พวก
เขาคลอังที่ ไปแลข้ว
กจ 22:24
นายพลันจถึงสลังรื่ ใหข้พาเปาโลเขข้าไปในกรมทหาร และสลังรื่ ใหข้ไตต่สวนโดยการ
เฆฟีรื่ยน เพสือรื่ จะไดข้รข้วซ ต่าเขารข้องปรลักปรทาทต่านดข้วยเหตสประการใด เมพอที่ เหกนวลาฝถูงชนคลรุข้มคลอังที่ ขถึรนอภีกครอัรง
นายพอันโรมจถึงสอังที่ ใหข้พาตอัวเปาโลเขข้าไปในกรมทหาร เขาสล งสอัญญาณเหลลาทหารใตข้บอังคอับบอัญชา
ของเขาใหข้เรกที่มการไตลสวนเปาโลโดยการเฆภีที่ยน เขาหวอังวลาจะเคข้นเอาเหตรุผลออกจากเปาโลใหข้ไดข้
วลาเพราะเหตรุใดพวกยกวถถึงโกรธแคข้นเพราะเขาขนาดนอัรน
กจ 22:25-29 ครลันั้นเอาเชสือกหนลังมลัดเปาโล ทต่านจถึงถามนายรข้อยซถึงรื่ ยสืนอยซทต่ ฟีรื่นลัรื่นวต่า "การทฟีรื่
จะเฆฟีรื่ยนคนสลัญชาตวิโรมกต่อนพวิพากษาปรลับโทษนลันั้นถซกตข้องตามกฎหมายหรสือ" 26 เมสืรื่อนายรข้อย
ไดข้ยวินแลข้วจถึงไปบอกนายพลันวต่า "ทต่านจะททาอะไรนลัรื่น คนนลันนั้ เปล็นคนสลัญชาตวิโรม" 27 ฝต่ายนายพลัน
จถึงไปหาเปาโลถามวต่า "ทต่านเปล็นคนสลัญชาตวิโรมหรสือ จงบอกเราเถวิด" เปาโลจถึงตอบวต่า "ใชต่แลข้ว"
28 นายพลันจถึงตอบวต่า "ซถึรื่งเราเปล็นคนสลัญชาตวิโรมไดข้นนลันั้ เราตข้องเสฟียเงวินมาก" เปาโลจถึงตอบวต่า
"ขข้าพเจข้าเปล็นคนสลัญชาตวิโรมโดยกทาเนวิด" 29 ขณะนลันนั้ คนทลันั้งหลายทฟีรื่จะไตต่สวนเปาโลกล็ไดข้ละทต่าน
ไปทลันทฟี และนายพลันเมสืรื่อทราบวต่า เปาโลเปล็นคนสลัญชาตวิโรมกล็ตกใจกลลัวเพราะไดข้มลัดทต่านไวข้
ในการเตรภียมตอัวสทาหรอับการเฆภีที่ยน เปาโลกกถถูกมอัดไวข้ดข้วยเชพอกหนอัง อยลางไรกกตาม เขากก
ถามนายรข้อยคนทภีที่ยพนอยถูใล กลข้ๆวลา “การทภีที่จะเฆภีที่ยนคนสอัญชาตกโรมกลอนพกพากษาปรอับโทษนอัรนถถูก
ตข้องตามกฎหมายหรพอ” นอันที่ เปกนคทาถามทภีที่ไมลตข้องการคทาตอบ เปาโลรถูข้คทาตอบดภีอยถูแล ลข้ว แตลเขาเตพอน

ใหข้พวกขข้าราชการโรมตระหนอักถถึงสอัญชาตกของเขาซถึที่งไมลใชลเรพอที่ งเลกกๆเลย นายรข้อยผถูข้นร อันรภีบไป
เตพอนนายพอันทอันทภีถถึงสถานะของเปาโลในฐานะเปกนพลเมพองโรมคนหนถึงที่ มอันไมลเพภียงผกด
กฎหมายเทลานอัรนทภีจที่ ะเฆภีที่ยนพลเมพองโรมคนหนถึงที่ โดยปราศจากกระบวนการตามกฎหมายออัน
เหมาะสม แตลมนอั ยอังผกดกฎหมายดข้วยทภีจที่ ะมอัดคนๆนอัรนโดยปราศจากเหตรุตามกฎหมาย
นายพอันคนนภีรรภีบซอักถามเขาทอันทภีเกภีที่ยวกอับสถานะของเขา เพพที่อยพนยอันถถึงสอัญชาตกของเปาโล
นายพอันผถูข้นร ภีกกก ลลาววลาเขาตข้องเสภียเงกนมากกวลาจะไดข้สอัญชาตกของตนมา (โรมอนรุญาตใหข้คนชาตกอพที่น
ซพรอสอัญชาตกไดข้เพพที่อเปกนวกธภีในการเพกมที่ พถูนคลอังของจอักรวรรดก) คทาทภีที่แปลวลา สลัญชาตวิโรม (พอลกิเตะ
เอภีย) มภีความหมายวลา สกทธกพเก ศษตลางๆของสอัญชาตก อยลางไรกกตาม ในกรณภีของเปาโล เขากกเปกนคน
สอัญชาตกโรมโดยกทาเนกดซถึที่งถพอวลาเปกนตทาแหนลงทภีที่เหนพอกวลาเสภียอภีก เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกอับบกดา
มารดาของเปาโล อยลางไรกกตาม ตอนใดตอนหนถึที่งพวกเขากกไดข้สอัญชาตกโรมในเมพองทารรซอัส เราไมล
ทราบวลาพวกเขาไดข้ซร พอสกทธกพกเศษนอัรนมาเปกนของตนหรพอมอันถถูกมอบใหข้แกลพวกเขาเพราะการ
บทาเพกญครุณงามความดภีแกลจอักรวรรดก ไมลวาล ในกรณภีใด บรุตรชายของพวกเขากกไดข้รอับพรจากสกทธก
พกเศษนภีร
คนเหลลานอัรนทภีตที่ ร อังใจจะเฆภีที่ยนเปาโลจถึง “ละทลานไป” ทอันทภี คทาทภีที่แปลวลา ไตต่สวน (อเนะตาด
โซ) ถถึงแมข้มคภี วามหมายวลาไตลสวนหรพอสอบสวนตามกฎหมาย แตลในทางปฏกบอัตกมนอั กกสพที่อถถึงการ
ทรมาน ซถึที่งในกรณภีนร ภีคพอโดยการเฆภีที่ยน พวกเขาทรุกคนไลลตรงอั แตลนายพอันลงไปจนถถึงนายทหารตลาง
เขข้าใจและกลอัวความหมายของสกที่งทภีที่พวกเขาเกพอบททาลงไป นอันที่ คพอ การเฆภีที่ยนพลเมพองโรมโดย
ปราศจากกระบวนการทางกฎหมายออันเหมาะสม
กจ 22:30
ครลันั้นวลันรสต่งขถึนั้นนายพลันอยากรซข้แนต่วต่าพวกยวิวไดข้กลต่าวหาเปาโลดข้วยเหตสใด จถึง
ไดข้ถอดเครสืรื่องจทาเปาโล สลังรื่ ใหข้พวกปสโรหวิตใหญต่กบลั บรรดาสมาชวิกสภาประชสมกลัน แลข้วพาเปาโลลง
ไปใหข้ยนสื อยซต่ตต่อหนข้าเขาทลันั้งหลาย หลอังจากกลอับไปนอนคกด นายพอันซถึที่งยอังสงสอัยเกภีที่ยวกอับนอักโทษ
แปลกคนของเขาอยถูล จถึงตอัรงใจทภีที่จะพาเขาไปอยถูตล ลอหนข้าสภา (ซสเนะดรกิออน) เพพที่อพยายามทภีที่จะคข้นหา
สาเหตรุของขข้อพกพาทครอัรงนภีร
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 23: ตอังนื้ แตล่ทท้ายบททภีนึ่ 22 ไปจนจบบททภีนึ่ 23 เปาโลกป็อยสใล่ นความดสแล
ของนายพอันโรมผสท้นทภีนื้ ภีนึ่กรคุงเยรสซาเลป็ม วอันตล่อมาเปาโลกป็ไปปรากฏตอัวตล่อหนท้าสภาซานเฮดรกินซนนึ่งกล่อ

ใหท้เกกิดความวคุนล่ วายขนนนื้ อภีกครอังนื้ พวกโรมกป็ชล่วยชภีวกิตเขาไวท้อภีกครอังนื้ พอไดท้ยกินถนงแผนการทภีนึ่จะสอังหาร
เปาโล นายพอันโรมผสท้นภีนื้จงน สล่งตอัวเปาโลภายใตท้การคคุท้มกอันแนล่นหนาไปยอังเมสืองซภีซารภียาเพสืนึ่อการ
พกิจารณาคดภีเพกินึ่มเตกิม
กจ 23:1
ฝต่ายเปาโลจถึงเพต่งดซพวกสมาชวิกสภาแลข้วกลต่าววต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย
ขข้าพเจข้าไดข้ประพฤตวิตต่อพระพลักตรค์พระเจข้าลข้วนแตต่ตามใจววินจวิ ฉลัยผวิดชอบอลันดฟีจนถถึงทสกวลันนฟีนั้" ใน
การกลลาววลาเปาโล “เพลงดถูพวกสมาชกกสภา” ลถูกากกบรรยายวลาเปาโลกวาดตาดถูไปทอัวที่ สภาซานเฮดรก
นอาจเพพที่อมองหาใครสอักคนทภีที่เขายอังรถูข้จกอั หรพอเคยมภีปฏกสมอั พอันธรดข้วยกลอนหนข้านภีร เขาเรกที่มการแกข้ตลาง
ใหข้ตอัวเองโดยการเรภียกคนเหลลานอัรนวลา “ทลานพภีที่นข้องทอัรงหลาย” เขาพยายามทภีที่จะใหข้ตอัวเองอยถูใล นฐานะ
เทลาเทภียมกอับพวกเขาทอัรงในฐานะทภีที่เปกนยกวคนหนถึที่งและในฐานะทภีที่เปกนชายคนหนถึที่งทภีที่ผาล นรข้อนผลาน
หนาวมาหลายปภี เขากลลาวตลอไปวลาเขาไดข้ “ไดข้ประพฤตกตลอพระพอักตรรพระเจข้าลข้วนแตลตามใจ
วกนจก ฉอัยผกดชอบออันดภีจนถถึงทรุกวอันนภีร” คทาทภีแที่ ปลวลา ประพฤตวิ (พอลกิเตะอสออไม) มภีความหมายวลา มภี
ชภีวกตในฐานะพลเมพองคนหนถึที่ง บางทภีในกรณภีนร ภี เขาหมายความวลาในฐานะพลเมพองคนหนถึงที่ ของ
อาณาจอักรของพระเจข้าหรพอแมข้แตลอาณาจอักรของอกสราเอลดข้วยซทรา มอันไมลนลาเปกนไปไดข้ทภีที่เปาโลจะ
เรกที่มการแกข้ตลางใหข้ตอัวเองโดยการยอมรอับเรพอที่ งสอัญชาตกโรมของตนตลอหนข้าสภาซานเฮดรกน วลภี “ใจ
วกนจก ฉอัยผกดชอบออันดภี” มภีความหมายวลาใจวกนจก ฉอัยผกดชอบออันโปรล งใสเกภีที่ยวกอับชภีวกตของเขา
กจ 23:2
อานาเนฟียผซข้เปล็นมหาปสโรหวิตจถึงสลัรื่งคนทฟีรื่ยนสื อยซใต่ กลข้ใหข้ตบปากเปาโล ทลาทภี
แบบทภีที่ไมลยอมกลอับใจเชลนนอัรนททาใหข้มหาปรุโรหกตโมโห แนลนอนวลาเขาทราบดภีถถึงการรอับใชข้ของ
เปาโลตลอดระยะเวลาหลายปภี (แมข้จะมภีการบกดเบพอนหลายอยลางในคทากลลาวหาเหลลานอัรนกกตาม)
และเกลภียดชอังเขา เขาจถึงสอังที่ ลถูกนข้องคนหนถึที่งใหข้ตบหนข้าเปาโล
กจ 23:3
เปาโลจถึงสวนกลอับไปดข้วยความโกรธแบบทภีที่ไมลใชลลอักษณะเฉพาะตอัวของ
เขาวลา "พระเจข้าจะทรงตบเจข้า ผซข้เปล็นผนลังทฟีรื่ฉาบดข้วยปซนขาว เจข้านลัรื่งพวิพากษาขข้าตามพระราช
บลัญญลัตวิ และยลังสลัรื่งใหข้เขาตบขข้าซถึรื่งเปล็นการผวิดพระราชบลัญญลัตวิหรสือ " การเรภียกเขาวลาเปกน “ผนอังทภีที่
ฉาบดข้วยปถูนขาว” สพที่อวลามหาปรุโรหกตผถูข้นร ภีเปกนคนหนข้าซพที่อใจคด ซถึที่งเขากกเปกนเชลนนอัรนจรกงๆ เปาโล
พยายามทภีที่จะเลลนงานกลอับบข้างอยลางไมลเกรงกลอัวและกลลาวคทาพกพากษาแกลผถูข้ทภีที่พพก ากษาเขาโดยกลลาว
หาเขาวลาฝลาฝพนบทบอัญญอัตขก องยกวโดยการตบเขาโดยไมลมภีเหตรุ

กจ 23:4-5 คนทลันั้งหลายทฟีรื่ยสืนอยซทต่ ฟีรื่นลัรื่นจถึงถามวต่า "เจข้าพซดหยาบคายตต่อมหาปสโรหวิตของ
พระเจข้าหรสือ" 5 เปาโลจถึงตอบวต่า "พฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าไมต่ทราบวต่าทต่านเปล็นมหาปสโรหวิต ดข้วยมฟี
คทาเขฟียนไวข้แลข้ววต่า `อยต่าพซดหยาบชข้าตต่อผซข้ปกครองชนชาตวิของเจข้าเลย'"
เราคงเกพอบจะไดข้ยนก เสภียงโพลลงออกมาดข้วยความตกตะลถึงของคนเหลลานอัรนทภีที่ยพนอยถูเล มพที่อพวก
เขากลลาววลา “เจข้าพถูดหยาบคายตลอมหาปรุโรหกตของพระเจข้าหรพอ” พอถถึงตรงนภีรเปาโลกกถอยทอันทภีและ
เรกที่มแกข้ตอัวมากทภีเดภียว เขากลลาววลา “พภีนที่ ข้องทอัรงหลาย ขข้าพเจข้าไมลทราบวลาทลานเปกนมหาปรุโรหกต” เขา
ถถึงกอับยกขข้อความจากอพยพ 22:28 ทภีที่วาล “อยลาพถูดหยาบชข้าตลอผถูข้ปกครองชนชาตกของเจข้าเลย” คทาทภีที่
แปลวลา ทราบ (เอะอกิโด) มภีความหมายวลา ‘รถูข้’ หรพอ ‘มองออก’ มอันมภีความหมายตรงตอัววลา ‘รถูโข้ ดย
การมองเหกน’ เหตรุผลหลายประการถถูกยกวลาเพราะเหตรุใดเปาโลถถึงอลานสถานการณรผกด บางคน
สอันนกษฐานวลาตอนนอัรนเขาสายตาเสภียแลข้วและมองไมลเหกนวลาเขากทาลอังพถูดกอับใครอยถูล (คทาวลา เอะอกิโด
ยลอมสนอับสนรุนทอัศนะนภีรอยลางแนลนอน) คนอพนที่ ๆกกคาดเดาวลามหาปรุโรหกตซถึที่งถถูกเรภียกตอัวมายอังทภีที่
ประชรุมโดยพวกโรมอยลางกะทอันหอันไมลไดข้สวมชรุดแบบปรุโรหกตหรพออาจไมลไดข้นงอัที่ ในทภีที่นงอัที่ ปกตกของ
เขา เปาโลไดข้ไปจากกรรุงเยรถูซาเลกมเปกนเวลาหลายปภีและอาจไมลรถูข้จอักหนข้าคลาตาของอานาเนภีย ไมลวาล
ในกรณภีใด เขากกถอยและเปลภีที่ยนทลาทภีอนอั ดรุดอันของตนในทอันทภี
กจ 23:6-8 ครลันั้นเปาโลเหล็นวต่า ผซทข้ ฟีรื่อยซใต่ นประชสมสภานลันั้นเปล็นพวกสะดซสสฟี ต่วนหนถึงรื่ และ
พวกฟารวิสฟีสต่วนหนถึรื่ง ทต่านจถึงรข้องขถึนนั้ ตต่อหนข้าทฟีรื่ประชสมวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าเปล็นพวก
ฟารวิสฟีและเปล็นบสตรชายของพวกฟารวิสฟี ทฟีรื่ขข้าพเจข้าถซกพวิจารณาพวิพากษานฟีนั้กล็เพราะเรสืรื่องความหวลังวต่า
มฟีการเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย" 7 เมสืรื่อทต่านกลต่าวอยต่างนลันนั้ แลข้ว พวกฟารวิสฟีกบลั พวกสะดซสฟีกล็เกวิดเถฟียง
กลันขถึนนั้ และทฟีรื่ประชสมกล็แตกเปล็นสองพวก 8 ดข้วยพวกสะดซสฟีถอสื วต่า การทฟีรื่เปล็นขถึนนั้ มาจากความตาย
นลันั้นไมต่มฟีและทซตสวรรคค์หรสือววิญญาณกล็ไมต่มฟี แตต่พวกฟารวิสฟีถอสื วต่ามฟีทลันั้งนลันั้น
ดข้วยวลาเปาโลเคยเปกนสล วนหนถึงที่ ของแวดวงการเมพองในกรรุงเยรถูซาเลกมเมพที่อหลายปภีกลอน เขา
จถึงทราบดภีถถึงการแบลงฝอักแบลงฝลายทภีที่เกกดขถึรนภายในสภาซานเฮดรกน เขาดถูออกทอันทภีวาล ยอังมภีการแบลง
แยกทภีที่มมภี านานระหวลางพรรคของพวกสะดถูสภีและพรรคของพวกฟารกสภีอยถูเล หมพอนเดกม เราไมลทราบ
วลาการแบลงแยกดอังกลลาวคกดเปกนรข้อยละเทลาไร อยลางไรกกตาม พวกสะดถูสภีทภีที่มแภี นวคกดเปกดกวข้างกกมภี
จทานวนคกดเปกนสล วนใหญลอยลางชอัดเจน เขาจถึงใชข้โอกาสจากความจงรอักภอักดภีตลอพรรคทภีที่มมภี ายาวนา
นของพวกฟารกสภีซถึที่งเขาเคยเปกนสมาชกกมากลอน เขากลลาววลาเขาเปกน “พวกฟารกสภีและเปกนบรุตรชาย
ของพวกฟารกสภี” จากนอัรนเขากกรบภี ยกเรพอที่ งทภีเที่ ปกนขข้อพกพาทมานานระหวลางพวกฟารกสภีและพวกสะดถูสภี

นอันที่ คพอ หลอักคทาสอนเรพที่องการเปกนขถึรนจากตาย พวกฟารกสภีกเก หมพอนกอับพวกแนวคกดเปกดกวข้างใน
ปอัจจรุบอันทภีปที่ ฏกเสธเรพอที่ งทภีที่เปกนการออัศจรรยร พวกเขาอข้างวลาการอข้างอกงถถึงการเปกนขถึรนจากตายแมข้แตล
สทาหรอับพวกยกวในพระคอัมภภีรรเดกมกกเปกนเชกงอรุปมาอรุปไมยและเปกนเชกงสอัญลอักษณรและตข้องไมลถถูก
เขข้าใจตามตอัวออักษร เชลนเดภียวกอับพวกแนวคกดเปกดกวข้างในปอัจจรุบนอั พวกเขาไมลยอมรอับคทาสอนอพนที่ ๆ
ทภีที่เหนพอธรรมชาตกในพระคอัมภภีรรเดกม เชลน เรพอที่ งทถูตสวรรครหรพอแมข้แตลเรพที่องโลกวกญญาณ ทอัรงทภีที่เปกน
มนรุษยรหรพอไมลใชลมนรุษยร พวกฟารกสภีทภีที่มภีแนวคกดเชกงอนรุรกอั ษรนยก มเชพที่อในเรพอที่ งพวกนภีรทร อังหมดและใหข้
พวกมอันเปกนหลอักขข้อเชพที่อของตน
ตามทภีที่เปาโลไดข้หวอังไวข้ สภาซานเฮดรกนเรกที่มโตข้เถภียงกอันใหญลและแตกออกเปกนสองฝลายตาม
พรรคของตนทอันทภี ถถึงแมข้วาล พวกสะดถูสภียงอั โกรธแคข้นเปาโลอยถูเล หมพอนเดกม แตลพวกฟารกสภีเรกที่ม
ปกปข้องพรรคพวกของตนทอันทภี
กจ 23:9-10 แลข้วกล็อสืนั้ออถึงเกวิดโกลาหล และพวกธรรมาจารยค์บางคนทฟีรื่อยซฝต่ ต่ายพวกฟารวิสฟี
กล็ลสกขถึนนั้ เถฟียงวต่า "เราไมต่เหล็นวต่าคนนฟีนั้มฟีความผวิดอะไร แตต่ถข้าววิญญาณกล็ดฟีหรสือทซตสวรรคค์กล็ดฟีไดข้พซดกลับ
เขา พวกเราอยต่าตต่อสซกข้ บลั พระเจข้าเลย" 10 เมสืรื่อการโตข้เถฟียงกลันรสนแรงขถึนนั้ นายพลันกลลัววต่าเขาจะยสือนั้
แยต่งจลับเปาโลฉฟีกเสฟีย ทต่านจถึงสลังรื่ พวกทหารใหข้ลงไปรลับเปาโลออกจากหมซต่พวกนลันนั้ พาเขข้าไปไวข้
ในกรมทหาร
พวกธรรมาจารยรซงถึที่ อยถูใล นคณะของพวกฟารกสภีลรุกขถึรนและกลลาวปกปข้องเปาโลโดยกลลาววลา
พวกเขาไมลพบวลาเขาททาผกดตรงไหนเลย ออันทภีที่จรกงแลข้ว พวกเขาเสรกมวลาทถูตสวรรครหรพอวกญญาณตน
หนถึที่งอาจพถูดกอับเขาเชลนนอัรนกกไดข้ พวกเขาจถึงแนะนทาวลาพวกเขาจถึงไมลควรตลอสถูข้กบอั พระเจข้า การแบลง
แยกนภีรเรกที่มรรุนแรงขถึรนจนสภาพเสมพอนการจลาจลเกกดขถึรนอภีกครอัรง พวกโรมซถึงที่ กลอัวเรพที่องความ
ปลอดภอัยของนอักโทษสอัญชาตกโรมของตนจถึงใชข้กาท ลอังเขข้าขอัดขวางและดถึงตอัวเปาโลออกไปจากสอง
คณะของพวกยกวทภีที่โตข้แยข้งกอันนภีร เขาจถึงถถูกนทาตอัวกลอับไปสถูลความปลอดภอัยแหลงกรมทหารของโรม
กจ 23:11
ในเวลากลางคสืนวลันนลันั้นเอง องคค์พระผซข้เปล็นเจข้าทรงยสืนอยซต่กบลั เปาโลตรลัสวต่า
"เปาโลเออ๋ย เจข้าจงมฟีใจกลข้าเถวิด เพราะวต่าเจข้าไดข้เปล็นพยานฝต่ายเราในกรสงเยรซ ซาเลล็มฉลันใด เจข้าจะตข้อง
เปล็นพยานในกรสงโรมดข้วยฉลันนลันนั้ " ถถึงแมข้วาล เปาโลเตกมใจทภีที่จะเผชกญกอับความยากลทาบาก แตลสที่ งก
ตลางๆกกดถูเหมพอนจะมาถถึงทางตอันแลข้ว คพนนอัรนทลามกลางวกกฤตก องครพระผถูข้เปกนเจข้าทรงปรากฏแกลเขา
อภีกครอัรงเหมพอนทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาทภีที่เมพองโครกนธร (กกจการ 18:9) คทาใหข้กาท ลอังใจของพระองคร

นอัรนเรภียบงลาย พระองครทรงหนรุนใจเปาโลใหข้มภีใจกลข้า “เพราะวลาเจข้าไดข้เปกนพยานฝลายเราในกรรุง
เยรถูซาเลกมฉอันใด เจข้าจะตข้องเปกนพยานในกรรุงโรมดข้วยฉอันนอัรน” พระเยซถูจถึงทรงบอกเปาโลใหข้มภีใจ
กลข้า (นภีที่อาจสพที่อวลาเขาอาจเรกที่มทข้อใจแลข้วกกไดข้) เขาปรารถนาทภีจที่ ะมภีการรอับใชข้หนถึงที่ ในกรรุงโรมมานาน
แลข้ว องครพระผถูข้เปกนเจข้าจถึงทรงบอกเขาวลาพระองครจะทรงประทานใหข้ตามทภีใที่ จเขาปรารถนา
นอกจากนภีร เมพอที่ ไดข้ไปยอังกรรุงโรมในทข้ายทภีที่สรุด มอันกกชดอั เจนวลาองครพระผถูข้เปกนเจข้าจะทรงปกปข้องชภีวกต
ของเขาในระหวลางนอัรนดข้วย ความกลอัวความตายทภีจที่ ะเกกดขถึรนจถึงมลายหายไป เราควรหมายเหตรุไวข้วาล
พระเยซถูไมลไดข้ทรงสอัญญาอะไรแลข้วหลอังจากกรรุงโรม ถถึงแมข้วาล ทข้ายทภีที่สรุดแลข้วเปาโลจะถถูกปลลอยตอัว
ทภีที่กรรุงโรม แตลเสรภีภาพของเขากกจะอยถูเล พภียงชอัวที่ สอัรนๆ หลอังจากนอัรนเขากกจะถถูกสลงตอัวกลอับไปทภีที่กรรุงโรม
ในไมลชาข้ เพพที่อทภีที่จะจากโลกนภีรเขข้าสถูลสงลาราศภี
กจ 23:12-15 ครลันั้นเวลารสต่งเชข้าพวกยวิวบางคนไดข้สมทบกลันปฏวิญาณตลัวภายใตข้คทาแชต่งสาป
วต่า เขาทลันั้งหลายจะไมต่กวินจะไมต่ดสืรื่มอะไรกวต่าจะไดข้ฆต่าเปาโลเสฟีย 13 คนทฟีรื่รวต่ มกลันปองรข้ายนลันนั้ มฟีกวต่าสฟีรื่
สวิบคน 14 คนเหลต่านลันนั้ จถึงไปหาพวกปสโรหวิตใหญต่กบลั พวกผซใข้ หญต่กลต่าววต่า "พวกขข้าพเจข้าไดข้ปฏวิญาณ
ตลัวภายใตข้คทาแชต่งสาปอยต่างแขล็งแรงวต่าจะไมต่รบลั ประทานอาหารจนกวต่าจะไดข้ฆต่าเปาโล
เสฟีย 15 ฉะนลันนั้ บลัดนฟีนั้ทต่านทลันั้งหลายกลับพวกสมาชวิกสภาจงพซดใหข้นายพลันเขข้าใจวต่า พวกทต่านตข้องการ
ใหข้พาเปาโลลงมาหาทต่านทลันั้งหลายพรสต่งนฟีนั้ เพสือรื่ จะไดข้ซลักถามความใหข้ถวข้ นถฟีรื่ยงวิรื่ กวต่าแตต่กต่อน ฝต่ายพวก
ขข้าพเจข้าจะไดข้เตรฟียมตลัวไวข้พรข้อมทฟีรื่จะฆต่าเปาโลเสฟียเมสืรื่อยลังไมต่ทลันจะมาถถึง "
พวกยกวบางคนหงรุดหงกดใจในความพยายามของตนทภีจที่ ะกทาจอัดเปาโลเสภีย พวกเขาจถึงสมทบ
กอันปฏกญาณตอัววลาจะฆลาเปาโลเสภีย ตรงนภีรมนอั บอกไวข้วาล ภายใตข้คทาแชต่งสาป (อานาเธะมาทกิดโซ ซถึที่ง
มาจากคทานาม อานาเธะมา) มอันมภีความหมายวลา การอรุทกศตอัวเพพที่อการททาลายอภีกคนโดยใชข้วกธภีการ
ปฏกญาณตอัว โดยในกรณภีนร ภีคพอ ไมลกกนหรพอดพที่มจนกวลาพวกเขาจะกระททาการของตนจนสทาเรกจ ชาย
มากกวลาสภีที่สกบคนไดข้ปฏกญาณตอัวเชลนนอัรน พวกเขาจถึงไปหาปรุโรหกตใหญลและแจข้งใหข้เขาทราบเกภีที่ยว
กอับแผนการของตน พวกเขาจถึงยรุใหข้เขาขอใหข้มภีการฟอังความเพพอที่ ตลอสถูข้เปาโลอภีกครอัรงโดยแสรข้งททา
เปกนอยาก “ซอักถามความใหข้ถข้วนถภีที่ยกงที่ กวลาแตลกลอน” ขณะทภีที่เปาโลถถูกพาตอัวเพพที่อไปฟอังความ พวกเขา
กกจะดอักเลลนงานเขา รรุมพวกทหารโรม และฆลาเขาเสภีย
กจ 23:16-22 แตต่บสตรชายของนข้องสาวเปาโลไดข้ยนวิ เรสืรื่องซถึงรื่ เขาคอยททารข้ายนลันนั้ จถึงเขข้ามา
ในกรมทหารบอกแกต่เปาโล 17 เปาโลจถึงเรฟียกนายรข้อยคนหนถึงรื่ มากลต่าววต่า "ขอพาชายหนสมต่ คนนฟีนั้
ไปหานายพลันดข้วย เพราะเขามฟีเรสืรื่องทฟีรื่จะแจข้งใหข้ทราบ" 18 เหตสฉะนลันนั้ นายรข้อยจถึงรลับตลัวชายหนสต่ม

คนนลันนั้ ไปหานายพลันกลต่าววต่า "เปาโลผซข้ถซกขลังอยซต่นนลันั้ เรฟียกขข้าพเจข้า ขอใหข้พาชายหนสมต่ คนนฟีนั้มาหา
ทต่าน เพราะเขามฟีเรสืรื่องทฟีรื่จะแจข้งใหข้ทต่านทราบ" 19 นายพลันจถึงจซงมสือชายนลันั้นไปแตต่ลทาพลัง แลข้วถามวต่า
"เจข้าจะแจข้งความอะไรแกต่เรา" 20 เขาจถึงตอบวต่า "พวกยวิวตกลงกลันจะขอทต่านใหข้พาเปาโลลงไปยลัง
สภาเวลาพรสต่งนฟีนั้ ททาเสมสือนวต่าจะไตต่สวนเรสืรื่องเขาใหข้ถวข้ นถฟีรื่ยงวิรื่ กวต่าแตต่กต่อน 21 แตต่ทต่านอยต่าฟลังเขา
เพราะวต่าในพวกเขานลันนั้ มฟีกวต่าสฟีสรื่ วิบคนคอยปองรข้ายตต่อเปาโล และไดข้ปฏวิญาณตลัววต่าจะไมต่กนวิ หรสือ
ดสืรื่มอะไรจนกวต่าจะไดข้ฆต่าเปาโลเสฟีย และเดฟียดี๋ วนฟีนั้เขาพรข้อมแลข้ว กทาลลังคอยรลับคทาสลัญญาจากทต่าน"
22 นายพลันจถึงใหข้ชายหนสต่มนลันนั้ ไป กทาชลับวต่า "อยต่าบอกผซใข้ ดใหข้รข้วซ ต่า เจข้าไดข้แจข้งความเรสืรื่องนฟีนั้แกต่เรา"
แนลนอนวลาพระเจข้าทรงจอัดเตรภียมใหข้หลานชายของเปาโลซถึที่งอาศอัยอยถูใล นกรรุงเยรถูซาเลกมมา
ไดข้ยกนแผนการลอบททารข้ายเปาโลพอดภี เขาจถึงไปทภีที่กรมทหารของโรม ไดข้รอับอนรุญาตใหข้เขข้าไปไดข้
และเลลาใหข้เปาโลฟอังเกภีที่ยวกอับการสมคบคกดกอันนภีร เปาโลรภีบขอใหข้ไปแจข้งใหข้นายพอันทราบเรพที่องนภีร
ทอันทภีซถึที่งเขากกไดข้รบอั ทราบ นายพอันโรมผถูข้นร ภีจงถึ อนรุญาตใหข้หลานชายของเปาโลไปไดข้ โดยกทาชอับเขา
อยลางแขกงแรงวลาใหข้ปกดเรพอที่ งทอัรงหมดนภีรไวข้เปกนความลอับ เราไมลทราบอะไรเกภีที่ยวกอับชายหนรุลมคนนภีร
มากไปกวลาการทภีที่เขาเปกนบรุตรชายนข้องสาวของเปาโล บางทภีเขาอาจถถูกสล งตอัวมาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม
เพพที่อรอับการฝถึกอบรมเพกมที่ เตกมในเรพที่องละเอภียดยกงที่ ขถึรนของศาสนายกว กระนอัรน เลพอดยลอมขข้นกวลานทรา
ชายหนรุลมผถูข้นร ภีถงถึ แมข้ไมลนลาจะเหกนพข้องตรงกอับเปาโล แตลดวข้ ยความเปกนครอบครอัวเขากกไมลอยากใหข้
เปาโลตาย เขาจถึงททาเทลาทภีที่ททาไดข้เพพที่อขอัดขวางมกใหข้มนอั เกกดขถึรน
กจ 23:23-24 ฝต่ายนายพลันจถึงเรฟียกนายรข้อยสองคนมาสลังรื่ วต่า "จงจลัดพลทหารสองรข้อยกลับ
ทหารมข้าเจล็ดสวิบคน และทหารหอกสองรข้อย ใหข้พรข้อมในเวลาสามทสต่มคสืนวลันนฟีจนั้ ะไปยลังเมสือง
ซฟีซารฟียา 24 และจงจลัดสลัตวค์ใหข้เปาโลขฟีรื่ จะไดข้ปข้องกลันสต่งไปยลังเฟลวิกสค์ผข้วซ ต่าราชการเมสือง"
นายพอันผถูข้นร ภีจถึงใชข้ขรอันตอนเรล งดลวนเพพที่อปกปข้องพลเมพองสอัญชาตกโรมผถูข้นร ภีซงถึที่ อยถูภล ายใตข้การ
ควบครุมตอัว เขาสอังที่ พลทหารสองรข้อยนาย ทหารมข้าเจกดสกบคน และทหารหอกสองรข้อย รวมทอัร งหมด
เปกนทหารตกดอาวรุธ 470 นาย เพพที่อไปสลงเปาโลทภีที่เมพองซภีซารภียา ซถึที่งเปกนเมพองสทาคอัญประจทาแควข้นของ
โรมบนชายฝอัที่ง พวกเขาจะออกเดกนทางตอน “สามทรุลมคพนวอันนภีร” บางคนคกดวลานภีเที่ ปกนเวลาสามทรุลม
คนอพนที่ ๆกกคดก วลามอันเปกนเวลาตภีสาม ไมลวาล ในกรณภีใด การสล งตอัวเขาไปกกเกกดขถึรนภายใตข้การ
ครอบคลรุมของกลางคพน พวกโรมไมลอยากใหข้เกกดเรพที่อง มอันเปกนการเดกนทางไกลเจกดสกบไมลรไปยอัง
เมพองซภีซารภียา มอันจะเปกนการเดกนทางทภีที่ยากลทาบาก เปาโลไดข้รอับ สอัตวรตอัวหนถึที่ง ซถึที่งอาจเปกนลาตอัวหนถึงที่
เพพที่อมภีไวข้ขร นถึ ขภีที่

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 "
นายพอันสอัญชาตกโรมทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม คลาวดกอสอั ลภีเซภียสจถึงสล งจดหมายอธกบายไปยอังผถูข้วาล
ราชการเมพอง คพอ เฟลกกสรทภีที่เมพองซภีซารภียา ในรถูปแบบทภีที่เปกนปกตกของขข้าราชการของรอัฐ เขาบกดเบพอน
ขข้อเทกจจรกงเพพอที่ นทาเสนอตอัวเองใหข้ดถูดภีทภีที่สรุด เขาททาใหข้มอันฟอังดถูเหมพอนวลาเขารถูข้วาล เปาโลเปกนคน
สอัญชาตกโรมและไดข้เขข้าแทรกแซงเพพอที่ ชลวยชภีวกตเขาจากพวกปฏกปอักษรชาวยกว จากนอัรนเขากกสรรุปความ
ไดข้อยลางถถูกตข้องมากกวลาวลาเขาไดข้พาตอัวเปาโลไปอยถูตล ลอหนข้าสภาซานเฮดรกนอยลางไร
อยลางไรกกตาม การประเมกนของเขาเกภีที่ยวกอับเรพอที่ งราวทอัรงหมดกกคอพ วลา เปาโลถถูกกลลาวหาวลามภี
ความเหกนตลางในเรพที่องบทบอัญญอัตกของยกว เทลาทภีที่เขารถูเข้ ขาบลงบอกวลาเปาโลไมลมคภี วามผกดสถานใดเลยทภีที่
สมควรไดข้รอับโทษประหารชภีวกตหรพอถถูกจทาครุก อยลางไรกกตาม เมพที่อเหกนวลาพวกยกวสมคบคกดกอันทภีที่จะ
ฆลาเปาโล เขาจถึงไดข้สลงตอัวเปาโลไปเพพที่อใหข้ไดข้รอับความปลอดภอัยทภีที่เมพองซภีซารภียา เขากลลาวปกดทข้ายวลา
บรรดาคนทภีที่กลลาวหาเปาโลสามารถไปหาเฟลกกสรไดข้ทเภีที่ มพองซภีซารภียาหากพวกเขาประสงคร ไมลมภีการ
กลลาวถถึงวลาเกกดอะไรขถึรนกอับสภีที่สกบคนนอัรนทภีที่ปฏกญาณตอัววลาจะฆลาเปาโล
กจ 23:31-33 ดลังนลันนั้ ในเวลากลางคสืนพวกทหารจถึงพาเปาโลไปถถึงเมสืองอลันทวิปาตรฟีสค์ตาม
คทาสลัรื่ง 32 ครลันั้นรสงต่ เชข้าเขาใหข้ทหารมข้าไปสต่งเปาโล แลข้วเขากล็กลลับไปยลังกรมทหาร 33 ครลันั้นทหารมข้า
ไปถถึงเมสืองซฟีซารฟียาแลข้ว จถึงสต่งจดหมายใหข้แกต่ผวข้ซ ต่าราชการเมสืองและไดข้มอบเปาโลไวข้ใหข้ทต่านดข้วย
ลถูกาจถึงบอันทถึกเกภีที่ยวกอับการเดกนทางครอัรงนอัรน โดยเขาคงรล วมเดกนทางไปกอับเปาโลดข้วย คพนนอัรน
พวกเขาไปถถึงเมพองออันทกปาตรภีสรซถึที่งตอัรงอยถูรล ะหวลางเมพองยอัฟฟากอับเมพองซภีซารภียาประมาณสภีที่สกบไมลร
จากกรรุงเยรถูซาเลกม วอันตลอมาพวกทหารมข้ากกถถูกสล งตอัวกลอับไปยอังกรรุงเยรถูซาเลกมหลอังจากไดข้พกอั แลข้ว
พวกทหารทภีที่เหลพอทภีมที่ าสล งกกสลงมอบตอัวเปาโลและจดหมายอธกบายฉบอับนอัรนใหข้แกลเฟลกกสรทภีที่เมพองซภี
ซารภียา

กจ 23:34-35 เมสืรื่อผซข้วต่าราชการเมสืองไดข้อต่านจดหมายแลข้ว จถึงถามวต่าเปาโลมาจากแควข้น
ไหน เมสืรื่อทต่านทราบวต่ามาจากซฟีลฟีเซฟีย 35 ทต่านจถึงกลต่าววต่า "เมสืรื่อพวกโจทกค์มาพรข้อมกลันแลข้ว เราจะ
ฟลังคทาใหข้การของเจข้า" ทต่านจถึงสลัรื่งใหข้คสมเปาโลไปไวข้ทฟีรื่ศาลปรฟีโทเรฟียมของเฮโรด
ผถูข้วาล ราชการเมพองเฟลกกสรจถึงถามเปาโลวลามาจากแควข้นไหน เฟลกกสรอยถูใล ตข้ผถูข้ครองแควข้น
ซภีเรภียซถึที่งเปกนแควข้นหนถึที่งของจอักรวรรดก แควข้นซกลภีเซภียกกเหมพอนกอับแควข้นยถูเดภียตรงทภีที่มอันอยถูใล ตข้อทานาจ
ควบครุมของผถูข้ครองแควข้นซภีเรภีย พอทราบวลาเปาโลเปกนคนแควข้นซกลภีเซภีย (แควข้นทภีที่มเภี มพองทารรซอัส
เปกนเมพองหลวง) เฟลกกสรจงถึ เขข้าใจวลาเขามภีอทานาจในการตอัดสกนคดภีนร ภี
เขาจถึงกลลาวแกลเปาโลวลา “เมพที่อพวกโจทกรมาพรข้อมกอันแลข้ว เราจะฟอังคทาใหข้การของเจข้า” เขา
จถึงสอังที่ ใหข้ครุมตอัวเปาโลไวข้ในศาลปรภีโทเรภียมของเฮโรด นภีเที่ ปกนศาลปรภีโทเรภียมทภีที่เฮโรดไดข้สรข้างขถึร นไวข้
ทภีที่เมพองซภีซารภียาเหมพอนกอับออันทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมทภีพที่ ระเยซถูทรงถถูกพกจารณาคดภี สทาหรอับเปาโลมอันกก
เหมพอนกอับการจทากอัดบรกเวณใหข้อยถูแล ตลในบข้าน เขาไมลไดข้ถถูกกอักตอัวไวข้ในครุกทอัวที่ ไป แตลในฐานะ
พลเมพองของโรมเขาถถูกจทากอัดใหข้อยถูแล ตลในบรกเวณศาลแหลงนภีรของโรม
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 24: ในบทนภีลนื้ สกานสาเสนอการไตล่สวนคดภีของเปาโลตล่อหนท้าเฟลกิกสร
พวกยกิวจากกรคุงเยรสซาเลป็มกลล่าวหาเขาและเขากป็ตอบกลอับ แมท้วล่าเฟลกิกสรจะไมล่ยอมตอัดสกินใจ แตล่เขา
กป็ยอมใหท้เปาโลไดท้เปป็นพยานตล่อเขาเพกิมนึ่ เตกิมในภายหลอัง
กจ 24:1
ครลันั้นลต่วงไปไดข้หข้าวลัน อานาเนฟียมหาปสโรหวิตจถึงลงไปกลับพวกผซข้ใหญต่ และ
ทนายคนหนถึรื่งชสือรื่ เทอรค์ทซลลลัส เขาเหลต่านฟีนั้ไดข้ฟข้องเปาโลตต่อหนข้าผซข้วต่าราชการเมสือง หข้าวอันหลอังจากมา
ถถึงในเมพองซภีซารภียา พวกผถูข้แทนจากสภาซานเฮดรกนกกมาถถึงทภีเที่ มพองซภีซารภียา เหกนไดข้ชอัดวลาตอัวแทน
หลอักคพอพวกสะดถูสภี ซถึที่งรวมถถึงอานาเนภียมหาปรุโรหกตดข้วย ขณะเดภียวกอัน พวกเขาไดข้วาล จข้าง
ทนายความชาวโรมคนหนถึที่งนามวลา เทอรรทสลลอัส คทาทภีที่แปลวลา นลักพซด (เรโทร) เปกนทภีที่มาของคทา
ภาษาออังกฤษ rhetoric การทภีที่เขาเสนอความปรอักปรทาเปาโลใหข้เฟลกกสรทราบกกคงเหมพอนกอับการ
ฟข้องรข้องเปาโลในปอัจจรุบอัน มอันกกคงเปกนสาระสทาคอัญของการฟข้องรข้องอยลางหนถึงที่ เพราะวลาทภีที่พกจารณา
คดภีไดข้เปลภียที่ นเปกนสถานทภีที่แหลงหนถึงที่ ของโรมแลข้ว พวกยกวจถึงคกดวลาเปกนการฉลาดทภีที่จะหาทนายสอัก
คนมาซถึที่งมภีความรถูดข้ ภีในกฎหมายของโรม ขข้อกลลาวหาของพวกเขาตอนนภีรกคก พอ การกลลาวหาวลา
เปาโลไดข้ททาผกดกฎหมายของโรม เทอรรทถูลลอัสจถึงกลายเปกนออัยการของพวกเขา

กจ 24:2-4 ครลันั้นเรฟียกเปาโลเขข้ามาแลข้ว เทอรค์ทซลลลัสจถึงเรวิรื่มฟข้องวต่า "ทต่านเจข้าคสณเฟลวิกสค์
เจข้าขข้า ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายไดข้มฟีความสงบสส ขยวิรื่งนลัก เพราะทต่านใหข้มฟีการปรลับปรสงอลันเปล็นคสณ
ประโยชนค์แกต่ชาตวินฟีนั้โดยการคสข้มครองของทต่าน 3 ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายรลับอยซทต่ สกประการทสกแหต่งดข้วยจวิต
กตลัญญซเปล็นทฟีรื่ยงวิรื่ 4 แตต่เพสืรื่อมวิใหข้ทต่านปต่วยการมากไป ขข้าพเจข้าขอความกรสณาโปรดฟลังขข้าพเจข้าสลัก
หนต่อยหนถึงรื่
เทอรรทถูลลอัสเรกที่มเขข้าหาบอัลลอังกรศาลโดยการพถูดยกยอเฟลกกสรผถูข้ขร ถึนนอังที่ เปกนตรุลาการ แมข้วาล
เฟลกกสรถถูกมองวลาเปกนผถูข้ปกครองทภีที่ฉข้อฉลในสายตาของคนทอัวที่ ไป แตลอยลางนข้อยเขากกเคยระงอับการ
จลาจลครอัรงหนถึที่งไดข้ เทอรรทถูลลอัสจถึงถพอโอกาสนภีรเพพที่อขอความโปรดปรานจากเขา เขาประจบสอ
พลอเฟลกกสรตลอไปเหมพอนทภีที่พวกทนายพถึงกระททา จากนอัรนเขากกออกความเหกนวลาเขาไมลอยากใหข้เฟลก
กสร “ปลวยการมากไป” เขาจถึงขอความกรรุณาใหข้เฟลกกสรโปรดฟอังเขา “สอักหนลอยหนถึงที่ ” คทาทภีที่แปลวลา
ความกรสณา (เอะพกิเอะอกิเคะเอภีย) มภีความหมายวลา 'ความยรุตกธรรม' หรพอ 'ความดภีงาม' อภีกครอัรงทภีที่
ทนายผถูข้นร ภียงอั พถูดพรทที่าตลอไป
กจ 24:5-6 ดข้วยขข้าพเจข้าทลันั้งหลายเหล็นวต่า ชายคนนฟีนั้เปล็นคนพาลยสยงพวกยวิวทลันั้งหลายใหข้
เกวิดการวสต่นวายทลัรื่วพวิภพ และเปล็นตลัวการของพวกนาซาเรล็ธนลันนั้ 6 กลับอฟีกนลัยหนถึรื่งเขาหมายจะททาใหข้
พระววิหารเปล็นมลทวิน ขข้าพเจข้าทลันั้งหลายจถึงจลับเขาไวข้ และกล็คงจะไดข้พพวิ ากษาเขาตามกฎหมายของ
พวกขข้าพเจข้า
เทอรรทถูลลอัสจถึงเรกที่มนทาเสนอขข้อกลลาวหาของพวกเขาทภีที่มภีตลอเปาโลตลอหนข้าเฟลกกสรในแบบทภีที่
ททาใหข้เปาโลดถูแยลทภีที่สรุดเทลาทภีที่จะททาไดข้ หลอักๆแลข้วมภีการนทาเสนอขข้อกลลาวหาสภีที่ประการ มภีเพภียงขข้อหา
เดภียวทภีที่ถพอไดข้วาล เปกนการททาผกดกฎหมายของโรม สล วนอภีกสามขข้อทภีที่เหลพอเปกนกลเมกดของพวกทนาย
ทภีที่จะนทาเสนอจทาเลยในลอักษณะทภีที่แยลทภีที่สรุดโดยหวอังวลาเมพที่อรวมขข้อกลลาวหาทอัรงหมดเขข้าดข้วยกอันกกจะ
ททาใหข้ขข้อกลลาวหาทภีที่แทข้จรกงนอัรนนลาเชพที่อถพอ (เหมพอนทภีที่ทนายบางคนในปอัจจรุบอันวลาไวข้ จงขวข้าง
สปาเกตตภีรใสล ผนอังใหข้เยอะทภีที่สรุดเทลาทภีที่จะททาไดข้ โดยหวอังวลาตข้องมภีสอักเสข้นทภีที่เกาะตกดผนอัง)
ขข้อกลลาวหาทอัรงสภีที่ขอข้ นภีรคพอ (1) เปาโลเปกน “คนพาล” (2) เขาเปกน “คนยรุยงพวกยกวทอัรงหลายใหข้
เกกดการวรุนล วายทอัวที่ พกภพ” (นภีที่เปกนขข้อกลลาวหาเดภียวทภีพที่ วกโรมอาจวกตกกอังวล) (3) เขาเปกน “ตอัวการ
ของพวกนาซาเรกธนอันที่ ” (4) และเขาเทภีที่ยวไปหมายจะ “ททาใหข้พระวกหารเปกนมลทกน”

สทาหรอับพวกผถูข้นทายกว เปาโลกกเปกนตอัวแสบจรกงๆ เขาปลวนอทานาจปกครองเบกดเสรกจของพวก
เขาทภีที่มภีอยถูเล หนพอประชาชนชาวยกว อยลางไรกกตาม แมข้เขาจะสรข้างความรทาคาญใจใหข้แกลพวกผถูข้นทายกว
แตลนภีที่กไก มลผกดกฎหมายของโรมอยลางแนลนอน สกที่งเดภียวทภีพที่ วกเขาใชข้กลลาวอข้างเพพที่อปรอักปรทาเปาโลไดข้
ซถึที่งเปกนสกที่งทภีพที่ วกโรมกอังวล กกคพอ ขข้อกลลาวหาทภีที่ไมลมมภี ถูลทภีที่วาล เขากทาลอังซลองสรุมคนเพพอที่ กลอการกบฏตลอ
รอัฐบาลโรม คทาทภีที่แปลวลา การวสนต่ วาย (สตาซกิส) มภีความหมายวลา 'การจลาจล' พวกยกวมาถถึงขข้อสรรุป
ออันบกดเบพอนนภีรโดยการบกดเบพอนคทาเทศนาของเปาโลเกภีที่ยวกอับอาณาจอักรของพระเจข้า
การกลลาวหาเปาโลวลาเปกน “ตอัวการของพวกนาซาเรกธนอันที่ ” ไมลไดข้เปกนเรพที่องทภีที่พวกโรมกอังวล
สอักเทลาไร คทาทภีที่แปลวลา พวก (ฮาอกิเรซกิส) เปกนคทาทภีที่มกอั แปลเปกน 'heresy' (ลอัทธกนอกรภีต) พวกโรมไมล
คลอยสนใจขข้อพกพาทในเรพที่องบทบอัญญอัตกทางศาสนาของพวกยกว
มอันนลาสนใจทภีที่จะระบรุวาล พวกยกวเรภียกบรรดาผถูข้ตกดตามพระครกสตรวาล เปกนพวกนาซาเรป็ธโดย
อกงจากการทภีที่พระเยซถูทรงมาจากเมพองนาซาเรกธ ขข้อกลลาวหาสรุดทข้ายนภีรเปกนเรพที่องโกหกหนข้าดข้านๆ
และพวกเขากกรถูข้ดภี เปาโลไมลไดข้ละเมกดบทบอัญญอัตกอนอั เขข้มงวดเกภีที่ยวกอับพระวกหารเลยแมข้แตลนกดเดภียว
ในทางตรงกอันขข้าม เขาอรุตสล าหรถพอรอักษากฎระเบภียบเหลลานอัรนของยกวทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับมอันดข้วยซทรา
กจ 24:7-9 แตต่นายพลันลฟีเซฟียสไดข้มาใชข้อทานาจแยต่งตลัวเขาไปเสฟียจากมสือของเรา 8 และ
สลัรื่งใหข้โจทกค์มาฟข้องเขาตต่อหนข้าทต่าน ถข้าทต่านเองจะไตต่ถามเขา ทต่านจะทราบไดข้วต่า ขข้อกลต่าวหาของ
พวกขข้าพเจข้าจรวิงหรสือไมต่" 9 ฝต่ายพวกยวิวจถึงสนลับสนสนคทากลต่าวหาดข้วยยสืนยลันวต่าเปล็นจรวิงอยต่างนลันนั้
จากนอัรนเทอรรทถูลลอัสจถึงถพอโอกาสบกดเบพอนรายละเอภียดและททาใหข้บลอนทราเปกนพกษโดยการ
ททาใหข้ลภีเซภียส (ผถูข้ไมลอยถูทล ภีที่นอันที่ ดข้วย) ดถูแยล เขาไมลอยถูทล ภีที่นอันที่ เพพอที่ ตอบโตข้คทากลลาวหาของพวกเขา เขาจถึง
ฉวยโอกาสนภีรเพพอที่ บกดเบพอนความจรกง ความจรกงกกคพอวลา พวกมกอบชาวยกวตลางหากทภีที่ถถูกยรุยงโดยพวก
ยกวจากแควข้นเอเชภียทภีที่กลอความรรุนแรงตลอเปาโล ลภีเซภียสผถูข้เปกนนายพอันของกองพอันทหารโรมทภีที่กรรุง
เยรถูซาเลกมจถึงเปกนผถูข้ทลภีที่ งมพอกระททาการเพพที่อหยรุดยอัรงเหตรุรรุนแรง เทอรรทถูลลอัส (รวมถถึงพวกผถูข้นทายกวดข้วย)
ไมลเพภียงใสล รข้ายลภีเซภียสเทลานอัรน แตลพวกเขายอังหวอังวลาททาใหข้เฟลกกสรมอภี คตกไมลดภีตลอพภีที่นข้องชาวโรมของ
ตนดข้วย ในขข้อ 8 เทอรรทถูลลอัสพยายามบรรยายการกระททาของลภีเซภียสวลาไรข้เหตรุผลและเปกนภาระ
หนอัก ขณะเดภียวกอัน พวกผถูข้นทายกวกกพากอันพยอักหนข้าเหกนดภีดข้วย เหมพอนกอับกลลาวแกลเฟลกกสรวาล ‘ถถูก
แลข้ว!’

กจ 24:10
เมสืรื่อผซข้วต่าราชการเมสืองททาสทาคลัญใหข้เปาโลพซด ทต่านจถึงเรฟียนวต่า "เนสือรื่ งจากทฟีรื่
ขข้าพเจข้าไดข้ทราบวต่าทต่านเปล็นผซข้พพวิ ากษาแกต่ชาตวินหฟีนั้ ลายปฟีแลข้ว ขข้าพเจข้ากล็จะขอแกข้คดฟีของขข้าพเจข้า
ดข้วยความเบาใจ หลอังจากทภีที่ทนายขภีรอวดผถูข้นร ภีกลลาวจบแลข้ว เปาโลกกลรุกขถึรนเพพที่อแกข้ตลางใหข้ตอัวเอง คทาทภีที่
แปลวลา ททาสทาคลัญ (เนะอสโอ) มภีความหมายตรงตอัววลาเฟลกกสรพยอักหนข้าใหข้เปาโล ซถึงที่ เทลากอับกลลาววลา
‘เชกญเลย ถถึงตาทลานแลข้ว’ เปาโลกลลาวสอัรนๆวลาเฟลกกสรเปกนผถูข้พพก ากษาใหข้แกลชนชาตกอกสราเอลมาเปกน
เวลาหลายปภีและเขาจถึงนลาจะเขข้าใจธรรมเนภียมตลางๆของยกวเปกนอยลางดภี เขาจถึงยกนดภีเปกนอยลางยกงที่ ทภีที่จะ
ใหข้การ
กจ 24:11
ทต่านสสืบทราบไดข้วต่า ตลันั้งแตต่ขข้าพเจข้าขถึนั้นไปนมลัสการในกรสงเยรซซาเลล็มนลันนั้ ยลัง
ไมต่เกวินสวิบสองวลัน เปาโลไมลสนใจคทาพถูดใสล รข้ายวลาเขาเปกน ‘คนพาล’ และเขข้าเรพที่องคทากลลาวหาทภีที่แทข้
จรกงทภีที่วาล เขากลอความวรุนล วายทอันทภี เขาเรกที่มโดยกลลาววลาจนถถึงทรุกวอันนภีร เวลาผลานไปเพภียงสกบสองวอัน
นอับตอัรงแตลเขามาถถึงในกรรุงเยรถูซาเลกม มอันสพที่อความหมายชอัดเจน หข้าวอันในสกบสองวอันนอัรนกกถถูกใชข้ไป
กอับการอยถูใล ตข้การควบครุมของโรม มอันคงยากทภีที่จะเชพที่อวลาในเวลาเจกดวอันในกรรุงเยรถูซาเลกม เขาจะ
สามารถยรุยงใหข้เกกดความวรุนล วายตลอโรมไดข้
กจ 24:12-13 เขาไมต่ไดข้เหล็นขข้าพเจข้าเถฟียงกลันกลับผซข้หนถึรื่งผซใข้ ด หรสือยสยงประชาชนใหข้วนต่ ส วาย
ไมต่วต่าในพระววิหาร ในธรรมศาลาหรสือในเมสือง 13 เหตสการณค์ทลันั้งปวงทฟีรื่เขากทาลลังฟข้องขข้าพเจข้านฟีนั้ เขา
พวิสซจนค์ไมต่ไดข้
นอกจากนภีร ขข้อเทกจจรกงกกคอพ วลา ไมลมภีเลยสอักครอัรงทภีคที่ นจะเหกนเปาโลยรุยงหรพอแมข้แตลโตข้เถภียงกอับ
ผถูข้ใด ไมลวาล ในพระวกหารหรพอธรรมศาลาหรพอสถานทภีที่อนพที่ ใดกกตาม ขข้อกลลาวหาเหลลานอัรนลข้วนเหลว
ไหลทอัรงเพ พวกเขาไมลมภีทรงอั ขข้อพกสถูจนรหรพอหลอักฐานมานทาเสนอ มอันไมลมอภี ยถูจล รกง
กจ 24:14-16 แตต่วต่าขข้าพเจข้าขอรลับตต่อหนข้าทต่านอยต่างหนถึรื่ง คสือตามทางนลันนั้ ทฟีรื่เขาถสือวต่าเปล็น
ลลัทธวินอกรฟีต ขข้าพเจข้าปฏวิบตลั วิพระเจข้าแหต่งบรรพบสรสษทลันั้งหลายของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าไดข้เชสืรื่อถสือคทาซถึรื่ง
มฟีเขฟียนไวข้ในพระราชบลัญญลัตวิและในคลัมภฟีรค์ของศาสดาพยากรณค์ทลันั้งหมด 15 ขข้าพเจข้ามฟีความหวลังใจ
ในพระเจข้าตามซถึรื่งเขาเองกล็มฟีความหวลังใจดข้วย คสือหวลังใจวต่าคนทลันั้งปวงทลันั้งคนทฟีรื่ชอบธรรมและคนทฟีรื่
ไมต่ชอบธรรมจะเปล็นขถึนนั้ มาจากความตาย 16 ในขข้อนฟีนั้ ขข้าพเจข้าอสตสต่าหค์ประพฤตวิตามใจววินวิจฉลัยผวิด
ชอบทฟีรื่ปราศจากผวิดตต่อพระเจข้าและตต่อมนสษยค์

อยลางไรกกตาม บอัดนภีรเปาโลกกฉวยโอกาสนภีรเพพอที่ เปกนพยาน เขายอมรอับสารภาพวลาตนมภีความ
ผกดจรกงตามขข้อกลลาวหาทภีที่วาล ตนเปกนสล วนหนถึงที่ ของ ‘พวกนาซาเรกธ’ (ซถึที่งไมลผกดกฎหมายของโรม)
เขาชภีรใหข้เหกนวลาเขาถถูกกลลาวหาวลาถพอลอัทธกินอกรภีต อยลางไรกกตาม เขากลลาวเพพที่อเปกนหลอักฐานวลาการ
นมอัสการพระเจข้าของเขานอัรนมภีพรนพ ฐานอยถูบล นรากฐานของ “พระราชบอัญญอัตกและในคอัมภภีรขร อง
ศาสดาพยากรณรทรอังหมด” นอันที่ เทลากอับการกลลาวในปอัจจรุบอันวลาความเชพที่อมอันที่ ของขข้าพเจข้านอัรนตอัรงอยถูบล น
พระคอัมภภีรร
นอกจากนภีร ขณะทภีที่เขากลลาวตลอไปนอัรน บางคนในสภาซานเฮดรกนกกเหกนดข้วยวลา “คนทอัรงปวง
ทอัรงคนทภีที่ชอบธรรมและคนทภีที่ไมลชอบธรรมจะเปกนขถึรนมาจากความตาย” นอกจากนภีร เขายอังอคุตสล่าหร
ประพฤตกตนเพพอที่ ทภีที่จะมภี “ใจวกนจก ฉอัยผกดชอบทภีที่ปราศจากผกดตลอพระเจข้าและตลอมนรุษยร” คทาทภีที่แปลวลา
อสตสต่าหค์ (อาสเคะโอ) มภีความหมายวลา ‘ยอมลทาบาก’ หรพอ ‘บากบอันที่ ’ ตลอดชภีวกตและการรอับใชข้ของ
เขาเปาโลยอมลทาบากทภีที่จะมภีใจวกนจก ฉอัยผกดชอบออันโปรล งใสตลอทอัรงพระเจข้าและมนรุษยร เขาททาสกที่งใด
กกตามทภีที่จทาเปกนเพพที่อทภีที่จะไมลททาผกดตลอพระเจข้า (หรพอมนรุษยร)
กจ 24:17-19 ครลันั้นลต่วงมาหลายปฟีแลข้ว ขข้าพเจข้านทาทานและเครสืรื่องบซชามายลังชนชาตวิของ
ขข้าพเจข้า 18 คราวนลันนั้ มฟีพวกยวิวบางคนทฟีรื่มาจากแควข้นเอเชฟียไดข้พบขข้าพเจข้าในพระววิหาร เมสืรื่อ
ขข้าพเจข้าชทาระตลัวแลข้ว เขามวิไดข้พบขข้าพเจข้าอยซกต่ ลับหมซต่คนหรสือททาวสนต่ วาย 19 ถข้าคนเหลต่านลันนั้ มฟีเรสืรื่อง
อะไรทฟีรื่จะฟข้องขข้าพเจข้า เขาควรจะมาฟข้องตต่อหนข้าทต่านทฟีรื่นฟีรื่แลข้ว
แมข้วาล เปาโลไดข้มาเยพอนกรรุงเยรถูซาเลกมครอัรงหนถึงที่ ในกกจการ 18:22 เมพอที่ หข้าหรพอหกปภีกลอนหนข้า
นอัรน แตลมอันกกเปกนแคลการมาเยพอนชลวงสอัรนๆ จรุดประสงครของเขาในตอนนอัรนกกคพอ เพพอที่ มาเจอกอับพวกผถูข้
นทาของครกสตจอักรเพภียงชลวงเวลาสอัรนๆ มอันผลานไปหลายปภีแลข้วจรกงๆนอับตอัรงแตลเขา ในฐานะทภีที่เปกนยกว
โดยกทาเนกด ไดข้มาถพอพกธภีทภีที่เปกนทางการใดๆทภีที่พระวกหาร ดอังนอัรนเขาประกาศตลอหนข้าเฟลกกสรวาล “ครอัรน
ลลวงมาหลายปภีแลข้ว” เขากกกลอับมาทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมเพพที่อนทาของถวายมาสล งมอบใหข้แกลพนภีที่ ข้องของตน
คทาทภีที่แปลวลา ทาน (เอะเละเอมอซสเน) มภีความหมายวลา ‘ของบรกจาค’ หรพอ ‘ของขวอัญ’ นอกจากนภีร
เขายอังตอัรงใจทภีที่จะถวายเครพอที่ งบถูชาตามกทาหนดทภีที่พระวกหารอภีกดข้วย (เราควรหมายเหตรุไวข้วาล นภีไที่ มลใชล
จรุดประสงครหลอักของเขาในการมาเยพอนกรรุงเยรถูซาเลกม ตอนนอัรนเขามาเพพที่อนทาของถวายมาสลงมอบ
ใหข้แกลครกสตจอักรทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม อยลางไรกกตาม พวกผถูข้นทาของครกสตจอักรไดข้ขอใหข้เขา ‘ลข้างคทา
ครหา’ เกภีที่ยวกอับตอัวเขาทลามกลางครกสเตภียนยกวทอัรงหลาย พวกเขาไดข้ขอใหข้เขาแสดงออกถถึงความ
จงรอักภอักดภีทภีที่เขามภีตลอการเปกนยกวโดยการปฏกญาณตอัวและถวายเครพอที่ งบถูชาตามกทาหนดทภีพที่ ระวกหาร

อยลางไรกกตาม ดข้วยความสรุจรกตใจเขากกตร งอั ใจทภีที่จะมาถถึงทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมกลอนเทศกาลเพกนเทคอสตร
จรกงๆโดยอาจเพพที่อเปกนครอัรงสรุดทข้ายในชภีวกตของเขาทภีจที่ ะถพอเทศกาลนภีรกไก ดข้ มอันมภีความหมายตลอทอัรง
มรดกแหลงความเปกนยกวของเขาและเปกนวอันเกกดของครกสตจอักรดข้วย)
เขากลลาวแกลเฟลกกสรวาล เมพที่อพวกยกวจากแควข้นเอเชภียเขข้ามาหาเขาในพระวกหาร เขากก (1) กทาลอัง
ททาพกธภีชทาระตอัวอยถูล (2) เขาไมลมคภี นตกดตามมา (คทาทภีที่แปลวลา หมซต่คน (ออคลอส) หมายถถึง ฝถูงชนทภีที่เปกน
คนธรรมดาทอัวที่ ไป และ (3) กลอนเกกดความวรุนล วาย มอันกกไมลมภีการกลอกวนความสงบสรุขเลย นอกจาก
นภีรเขายอังชภีรใหข้เหกนดข้วยวลาตามกฎหมายของโรมแลข้วบรรดาผถูข้ทภีที่กลลาวหาเขากกไมลไดข้มาใหข้การดข้วยซถึงที่
เปกนเรพที่องผกดปกตกนลาสงสอัย พวกเขาไดข้ตรอังขข้อกลลาวหาเขาแลข้ว แตลกไก มลมาปรากฏตอัวเมพที่อมภีการ
ไตลสวนคดภีอยลางเปกนทางการ
กจ 24:20-21 หรสือขอใหข้คนเหลต่านฟีนั้เองกลต่าวเรสืรื่องความผวิดทฟีรื่เขาเหล็น เมสืรื่อขข้าพเจข้ายสืนอยซต่
ตต่อหนข้าสภา 21 เวข้นไวข้แตต่ขข้อเดฟียวซถึรื่งขข้าพเจข้าไดข้รข้องขถึนนั้ ในทต่ามกลางเขาวต่า `วลันนฟีนั้ขาข้ พเจข้าถซก
พวิจารณาพวิพากษาตต่อหนข้าทต่านทลันั้งหลาย เพราะเหตสเรสืรื่องการเปล็นขถึนั้นมาจากความตาย'"
นอกจากนภีร เปาโลยอังกลลาวดข้วยวลา สทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่อยถูทล ภีที่นอันที่ ดข้วย หากพวกเขาพบวลามภี
การททาผกดกฎหมายของโรมจรกงๆเมพอที่ เขายพนอยถูตล ลอหนข้าพวกเขาแลข้ว คนเหลลานอัรนกกควรมาฟข้องเขา
ไดข้แลข้ว เขาบอกวลาเหตรุผลทภีที่แทข้จรกงทภีที่เขามาอยถูทล ภีที่นนอัที่ กกเพราะ “ขข้อเดภียวซถึที่งขข้าพเจข้าไดข้รข้องขถึรน” คทาทภีที่
แปลวลา ขข้อ (โฟเน) มภีความหมายอยลางหนถึที่งวลา ‘คทาพถูด’ นภีที่เทลากอับเปาโลกลลาววลา ‘เหตรุผลประการ
เดภียวทภีขที่ ข้าพเจข้าถถูกเรภียกตอัวมาในวอันนภีรกคก พอ คทาพถูดนภีรเกภีที่ยวกอับการเปกนขถึรนของคนตาย’
กจ 24:22
เมสืรื่อเฟลวิกสค์ไดข้ยวินสวิงรื่ เหลต่านฟีนั้ ทต่านกล็เลสืรื่อนการพวิจารณาไวข้กอต่ น เพราะทต่านไดข้
รซข้เรสืรื่องของทางนลันั้นถฟีถรื่ ข้วนแลข้ว ทต่านจถึงกลต่าววต่า "เมสืรื่อลฟีเซฟียสนายพลันลงมา เราจะชทาระความของ
เจข้า" ความเหกนเกภีที่ยวกอับเฟลกกสรทภีที่ “ไดข้รเถูข้ รพที่องของทางนอัรนถภีที่ถข้วนแลข้ว” เปกนเรพที่องนลาสนใจ การอข้างอกง
ถถึง “ทางนอัรน” เปกนหนถึที่งในคทาเหมพอนทภีที่ใชข้เรภียกความเชพที่อแบบครกสเตภียนในสมอัยนอัรน เหกนไดข้ชอัดวลา
เฟลกกสรเขข้าใจวลาเปาโลมาจากไหนมากกวลาทภีที่พวกยกวรถูข้ อาจเปกนไดข้วาล เพราะวลาฟภีลกปผถูข้ประกาศขลาว
ประเสรกฐอาศอัยอยถูใล นเมพองซภีซารภียาและครกสตจอักรหนถึที่งไดข้กลอตอัรงมอันที่ คงขถึรนทภีที่นนอัที่ แลข้ว มอันอาจเปกน
เพราะภถูมหก ลอังของภรรยาชาวยกวของเขากกไดข้ มอันอาจเปกนไดข้วาล ในฐานะเปกนขข้าราชการโรมคน
หนถึที่ง เขาทราบวลากอัลลกโอทภีที่เมพองโครกนธร ไดข้ตอัดสกนเมพที่อหลายปภีกลอนหนข้านอัรนวลาความเชพที่อแบบ
ครกสเตภียนถพอไดข้วาล เปกนศาสนาทภีนึ่ถสกกฎหมาย ดอังนอัรนมอันจถึงเปกนรถูปแบบหนถึงที่ ทภีที่ถถูกกฎหมายของ

ศาสนายกวเทลาทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับโรมแลข้ว ในฐานะทภีที่เขาเปกนขข้าราชการของโรมคนหนถึงที่ เขาจถึงทราบดภี
วลา แมข้เทอรรทถูลลอัสจะมภีคารมคมคายสอักปานใด แตลทร อังเขาและพวกยกวกกไมลไดข้ฟข้องรข้องเปาโลแตล
อยลางใด
เฟลกกสรจถึงเลพที่อน (คทาทภีที่แปลวลา เลสืรื่อน (อานาบอัลลอไม) มภีความหมายวลา ‘เลพที่อนออกไป’) การ
ตอัดสกนคดภีในตอนสรุดทข้ายออกไป เขาอข้างวลาตข้องการรอจนกวลานายพอันลภีเซภียสมาจากกรรุงเยรถูซาเลกม
และขถึรนใหข้การ นลาแปลกตรงทภีที่วาล ลภีเซภียสไดข้สลงคทาใหข้การเปกนลายลอักษณรออักษรมาใหข้แกลเฟลกกสรแลข้ว
วลาไมลมภีขข้อกลลาวหาใดออันควรทภีโที่ รมจะพกจารณาในกกจการ 23:29 ดอังทภีที่จะมภีบอันทถึกไวข้ในไมลชข้า เรพอที่ ง
การเมพองและการหวอังวลาจะไดข้รอับสกนบนคพอ แรงจถูงใจทภีที่แทข้จรกงของการกอักตอัวเปาโลไวข้อยถูล
กจ 24:23
เฟลวิกสค์สงลัรื่ นายรข้อยใหข้คสมตลัวเปาโลไวข้ แตต่ลดหยต่อนการกวดขลันบข้าง ไมต่ใหข้
หข้ามผซข้ใดทฟีรื่เปล็นผซข้ทฟีรื่รข้จซ ลักกลับทต่านทฟีรื่จะเขข้ามาปรนนวิบลัตวิหรสือเยฟียรื่ มเยฟียน เฟลกกสรจงถึ สอังที่ ใหข้คมรุ ตอัวเปาโล
ไวข้ภายใตข้การดถูแลของนายรข้อยคนหนถึงที่ นภีที่จงถึ เทลากอับเปกนการกอักกอันผถูข้ตข้องหาใหข้อยถูแล ตลในบข้าน เขาไดข้
รอับสกทธกพกเศษในการใหข้คนมาเยภียที่ มเขาไดข้ไมลจทากอัดและรอับของกทานอัลหรพอความชลวยเหลพอใดๆทภีที่
พวกเขานทามา และไดข้รอับสกทธกพกเศษในการอยถูใล นทภีที่อาศอัยออันสรุขสบาย เขาไมลไดข้ถถูกพาไปอยถูใล นครุก
ใตข้ดกนของนอักโทษทอัวที่ ไป
กจ 24:24
เมสืรื่อลต่วงมาไดข้หลายวลันแลข้วเฟลวิกสค์มากลับภรรยาชสืรื่อดรซสวิลลาผซเข้ ปล็นชาตวิยววิ
ทต่านใหข้เรฟียกเปาโลมา แลข้วไดข้ฟลังเปาโลกลต่าวเรสืรื่องความเชสืรื่อในพระครวิสตค์ เหกนไดข้ชอัดวลาดรถูสกลลา
ภรรยาของเฟลกกสรสนอกสนใจเกภีที่ยวกอับผถูข้ถถูกกอักตอัวไวข้ชาวยกวคนนภีร กลอนหนข้านอัรนเฟลกกสรไดข้โนข้มนข้าว
นางใหข้ทรกงสามภีคนแรกของนางและมาเปกนภรรยาคนทภีที่สามของเขา สถานภาพสมรสของพวกเขา
จถึงไมลใชลแบบอยลางทภีที่ดภีสอักเทลาใด ดรถูสกลลามภีภมถู กหลอังทภีที่นลาสนใจ นางเปกนหนถึงที่ ในบรุตรสาวสามคน
ของเฮโรดอากรกปปาทภีที่หนถึงที่ ผถูข้ซถึที่งไดข้ประหารชภีวกตยากอบ ลรุงของนางคพอ เฮโรดออันทกพาส ไดข้ตอัด
ศภีรษะยอหรนผถูข้ใหข้รอับบอัพตกศมา สลวนทวดของนางคพอ เฮโรดมหาราช กกสงอัที่ ใหข้ประหารชภีวตก ทารก
เพศชายผถูข้ไรข้เดภียงสาทอัวที่ เมพองเบธเลเฮมหลอังจากทภีที่พระเยซถูทรงประสถูตก เพราะวลาครอบครอัวของนาง
มภีสลวนเกภีที่ยวขข้องกอับบรรดาคนสทาคอัญของความเชพที่อแบบครกสเตภียน นางจถึงอาจสนใจใครล รเถูข้ กภีที่ยวกอับ
เปาโลคนนภีรทภีที่ถถูกครุมตอัวไวข้อยถูล นางจถึงอาจคะยอัรนคะยอสามภีของนางใหข้ฟงอั “เปาโลกลลาวเรพที่องความ
เชพที่อในพระครกสตร” เพกที่มเตกม

กจ 24:25
ขณะเมสืรื่อเปาโลอข้างถถึงความชอบธรรม ความอดกลลันั้นใจทางกาม และการ
พวิพากษาซถึงรื่ จะมาเบสืนั้องหนข้านลันนั้ เฟลวิกสค์กล็กลลัวจนตลัวสลัรื่น จถึงพซดวต่า "คราวนฟีนั้จงไปกต่อนเถอะ เมสืรื่อเรา
มฟีโอกาส เราจะเรฟียกทต่านมาอฟีก" ในลอักษณะทภีที่คลข้ายคลถึงกอับรถูปแบบของการฟข้องใจโดยพระ
วกญญาณบรกสรุทธกธทพภีที่ ระเยซถูตรอัสถถึงในยอหรน 16:8-11 เปาโล “อข้างถถึงความชอบธรรม ความอด
กลอัรนใจทางกาม และการพกพากษาซถึที่งจะมาเบพรองหนข้านอัรน” เขาอาจนทาเสนอความชอบธรรมของ
พระเจข้าทภีที่ทรงอั เฟลกกสรและดรถูสกลลาไมลมภีเลย เขาพถูดถถึงความอดกลอัรนใจทางศภีลธรรมซถึงที่ ทอัรงคถูลไมลไดข้
แสดงออกมาเชลนกอัน และเขาพยากรณรถถึงการพกพากษาทภีที่จะมาซถึที่งรอคอยทอัรงสองคนอยถูล เหกนไดข้ชอัด
วลาเฟลกกสรเกกดอาการฟข้องใจจนถถึงขอัรนกลอัวจนตอัวสอันที่ คทาทภีที่แปลวลา ตลัวสลันรื่ แปลมาจากคทาสองคทา (เกะ
นอเมะนอส เอป็มฟอบอส) ซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา ‘เขารถูข้สถึกกลอัว’ เหกนไดข้ชอัดวลาไมลมภีการกลลาวถถึง
ภรรยาทภีที่ไรข้ศภีลธรรมของเขาวลารถูข้สถึกหวอันที่ ไหวอะไรเลย เฟลกกสรจถึงขอใหข้เปาโลหยรุดพถูดโดยกลลาวแกล
เขาวลา “คราวนภีรจงไปกลอนเถอะ เมพอที่ เรามภีโอกาส เราจะเรภียกทลานมาอภีก” ในการทภีขที่ อใหข้เปาโลไป
เสภีย เขากกเทลากอับปฏกเสธพระครกสตร
กจ 24:26
อฟีกนลัยหนถึงรื่ เฟลวิกสค์หวลังใจวต่า เปาโลจะใหข้เงวินสวินบนแกต่ทต่าน เพสือรื่ ทต่านจะไดข้
ปลต่อยเปาโล เหตสฉะนลันนั้ ทต่านจถึงเรฟียกเปาโลมาสนทนากลันบต่อยๆ เฟลกกสรยงอั เรภียกตอัวเปาโลมาครุยดข้วย
ตลอไป อยลางไรกกตาม แรงจถูงใจของเขากกไมลใชลเพราะวลาเขาสนใจในถข้อยคทาของเปาโล ในฐานะ
เปกนขข้าราชการทภีที่ฉข้อฉล เขากกหวอัง (และอาจสลงสอัญญาณเปกนนอัยๆดข้วย) วลาเปาโลจะตกดสกนบนเขา
เพพที่อเรล งใหข้เขาไดข้รอับการปลลอยตอัวไวๆ เปาโลไมลสนใจการฉข้อโกงดอังกลลาวเลย
กจ 24:27
แตต่เมสืรื่อสองปฟีลวต่ งไปแลข้ว ปอรสวิอสลั เฟสทลัสมารลับราชการแทนเฟลวิกสค์ เฟลวิ
กสค์อยากจะไดข้ความชอบจากพวกยวิวจถึงทวินั้งเปาโลไวข้ในคสก เปาโลจถึงอยถูตล ลอในเมพองซภีซารภียาอภีกสอง
ปภี ขณะเดภียวกอัน เฟลกกสรกกถถูกเรภียกตอัวกลอับไปทภีที่กรรุงโรม ประวอัตกศาสตรรของชาวโลกบอันทถึกวลาการ
ปกครองออันเดกดขาดและความฉข้อฉลของเขานอัรนเลลาลพอไปถถึงกรรุงโรมและเขากกถถูกแทนทภีโที่ ดยเฟส
ทอัส อยลางไรกกตามดข้วยหวอังวลาจะมกใหข้พวกยกวรข้องเรภียนไปถถึงโรมเกภีที่ยวกอับตอัวเขา เขาจถึงปลลอยเปาโล
ไวข้ในครุกตลอไป ออันททาใหข้เปาโลเปกนตอัวประกอันทางการเมพอง บางคนสอันนกษฐานวลาในชลวงเวลาสอง
ปภีนร ภี ลถูกาไดข้เขภียนหนอังสพอขลาวประเสรกฐของตน เขาอาจเขภียนหนอังสพอกกจการดข้วย เนพที่องจากในชลวง
เวลานภีรเขามภีเปาโลอยถูใล กลข้ๆเพพที่อเตกมรายละเอภียดลงไป
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 25: ในบทนภีนื้ ผสท้วล่าราชการคนใหมล่ของโรมทภีนึ่เมสืองซภีซารภียาเลล่นเกม
การเมสืองเพกิมนึ่ เตกิมกอับเปาโล เขารสวท้ ล่าไมล่มภีมลส เหตคุตามกฎหมายทภีนึ่จะคคุมขอังเปาโลไวท้อภีกตล่อไป กระนอันื้น
ดท้วยเหตคุผลทางการเมสือง เขากป็อยากเอาใจพวกยกิวโดยขอังเปาโลไวท้ตล่อ สคุดทท้ายในฐานะพลเมสือง
สอัญชาตกิโรม เปาโลจนงอคุทธรณรตล่อซภีซารรเพสืนึ่อเปป็นศาลฎภีกาสคุดทท้ายของเขา เขาไดท้รอับการอคุทธรณร
(อาจเพสือนึ่ ใหท้เปาโลเลกิกกวนใจพวกเขาเสภียทภี) นอกจากนภีนื้กษอัตรกิยรอากรกิปปาทภีนึ่สองผสท้เปป็นยกิวทภีนึ่ฉท้อฉล
และไรท้ศภีลธรรมกอับพระนางเบอรรนสกิ ผสท้ตกิดตามเขามาดท้วยกป็เขท้ามามภีสล่วนเกภีนึ่ยวขท้องในการผอันแปร
ความยคุตกิธรรมออันควรตกแกล่เปาโล
กจ 25:1-3 เมสืรื่อเฟสทลัสเขข้ารลับตทาแหนต่งราชการไดข้สามวลันแลข้ว จถึงออกจากเมสืองซฟีซารฟี
ยาขถึนนั้ ไปยลังกรสงเยรซ ซาเลล็ม 2 มหาปสโรหวิตกลับคนสทาคลัญๆในพวกยวิวมาฟข้องเปาโลตต่อทต่าน และไดข้
ววิงวอนทต่าน 3 ขอใหข้กรสณาเขาโดยสลังรื่ ใหข้สต่งเปาโลมายลังกรสงเยรซ ซาเลล็ม ดข้วยเขาควิดจะซสต่มคอยฆต่า
ทต่านเสฟียกลางทาง
เฟสทอัสผถูข้วาล ราชการโรมคนใหมลมาถถึงในเมพองซภีซารภียา แนลนอนวลาเพราะเขาอยากผถูกมกตร
กอับคนเหลลานอัรนทภีที่เขาจะปกครอง สามวอันหลอังจากขถึรนรอับตทาแหนลงเขากกเดกนทางขถึรนไปยอังกรรุง
เยรถูซาเลกมเพพที่อพบกอับพวกผถูข้นทายกวทภีที่นอันที่ มหาปรุโรหกตคนใหมลนามวลา อกชมาเอลพรข้อมกอับเหลลาลถูก
นข้องของเขาแจข้งใหข้เฟสทอัสทราบทอันทภีเกภีที่ยวกอับเปาโลและ “ไดข้วกงวอนทลาน” พวกเขาซถึงที่ เปภีที่ยม
ประสบการณรในการยพที่นหมถูยพที่นแมวทางการเมพองกอับโรมจถึงรภีบแสวงหาความโปรดปรานจากเฟส
ทอัสทอันทภี แผนการของพวกเขานอัรนงลายนกดเดภียว ในการขอใหข้นทาตอัวเปาโลมายอังกรรุงเยรถูซาเลกม พวก
เขากกจะคอยดอักกลางทางเพพที่อทภีที่จะฆลาเขาเสภีย
กจ 25:4-5 ฝต่ายเฟสทลัสจถึงตอบวต่า เปาโลนลันนั้ ควรจะถซกคสมไวข้ในเมสืองซฟีซารฟียา และอฟีก
หนต่อยหนถึงรื่ ทต่านเองกล็จะกลลับไปยลังเมสืองนลันั้น 5 ทต่านจถึงวต่า "ถข้าเปาโลมฟีความผวิดอยต่างหนถึรื่งอยต่างใด
ใหข้ผใข้ซ ดในพวกทต่านทฟีสรื่ ามารถลงไปดข้วยกลันกลับเรายสืรื่นฟข้องเอาเถวิด "
เฟสทอัสผถูข้เปกนนอักการเมพองโดยอาชภีพรถูสข้ ถึกสงสอัยในคทาขอของพวกเขา ถถึงแมข้ว าล เขาไมลคลอย
สนใจเกภีที่ยวกอับพวกเขาหรพอเปาโล แตลในฐานะเปกนผถูข้วาล ราชการของโรมประจทาแควข้นนอัรน เขากก
มภีหนข้าทภีรที่ อับผกดชอบในการปกปข้องพลเมพองสอัญชาตกโรม เขาจถึงแจข้งใหข้พวกยกวทราบวลาเปาโลจะอยถูล
ทภีที่เมพองซภีซารภียาตลอไป หากพวกเขาอยากลงไปทภีที่นอันที่ และไตลสวนเรพที่องราวมากกวลานภีร เขากกจะไปฟอัง
ความทภีที่นอันที่

กจ 25:6-7 เมสืรื่อทต่านพลักอยซทต่ ฟีรื่นนลัรื่ เกวินกวต่าสวิบวลันแลข้ว กล็ไดข้ลงไปยลังเมสืองซฟีซารฟียา ครลันั้นรสต่ง
ขถึนั้นทต่านจถึงนลังรื่ บลัลลลังกค์พวิพากษา และสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้ามา 7 ครลันั้นเปาโลเขข้ามาแลข้ว พวกยวิวทฟีรื่ลงมา
จากกรสงเยรซ ซาเลล็มกล็ยสืนลข้อมไวข้รอบ และกลต่าวความอสกฉกรรจค์ใสต่เปาโลหลายขข้อ แตต่พวิสซจนค์ไมต่ไดข้
หลอังจากผลานไปสกบวอัน เฟสทอัสกกกลอับไปยอังเมพองซภีซารภียาและพวกผถูข้มภีอทานาจของยกวกกมา
เชลนกอัน วอันตลอมาเขากกนอังที่ บนบลัลลลังกค์พวิพากษา (เบมา) เขาสอังที่ ใหข้นทาตอัวเปาโลมาขข้างหนข้า คราวนภีร
พวกยกวไมลใชข้ทนาย แตลพวกเขา “ยพนลข้อมไวข้รอบ” เปาโลในฐานะเปกนผถูข้กลลาวหาทภีที่กลลาวความ
อรุกฉกรรจรใสล เปาโลหลายขข้อ เหกนไดข้ชอัดวลาลถูกาอยถูทล ภีที่นนอัที่ ดข้วยและเขาบอันทถึกวลาคนเหลลานอัรนพกสถูจนรคทา
กลลาวหาของตนไมลไดข้เลยแมข้สอักขข้อเดภียว
กจ 25:8
เปาโลจถึงแกข้คดฟีเองวต่า "ขข้าพเจข้าไมต่ไดข้กระททาอะไรผวิดกฎหมายของพวกยวิว
หรสือตต่อพระววิหาร หรสือตต่อซฟีซารค์' ดอังนอัรนเปาโลจถึง “แกข้คดภีเอง” อภีกครอัรง คทาทภีแที่ ปลวลา แกข้คดฟี (อา
พอลอเกะออไม) มภีความหมายวลา ‘แกข้ตลางใหข้ตอัวเอง’ คทาภาษาออังกฤษ apologetic เปกนคทาทภีที่แตก
ออกจากคทานภีร
เปาโลสรรุปวลาขข้อกลลาวหาตลางๆทภีที่เขาโดนนอัรนคพอ (1) การกระททาผกดกฎหมายของพวกยกว
(2) กระททาผกดตลอพระวกหารของยกว (3) และกระททาผกดกฎหมายของโรมในเรพอที่ งกลอการกบฏ เฟส
ทอัสคงจะสนใจแตลเรพอที่ งทภีที่สามนภีรเทลานอัรน พวกยกวไมลอาจเสนอหลอักฐานออันใดเพพที่อสนอับสนรุนขข้อกลลาว
หาเหลลานภีรไดข้เลย โดยเฉพาะขข้อกลลาวหาทภีที่สาม เปาโลกลลาวถถึงเรพอที่ งนภีรโดยประกาศวลา “ขข้าพเจข้าไมล
ไดข้กระททาอะไรผกด...หรพอตลอซภีซารร”
กจ 25:9
ฝต่ายเฟสทลัสอยากไดข้ความชอบจากพวกยวิวจถึงถามเปาโลวต่า "เจข้าจะขถึนั้นไป
ยลังกรสงเยรซซาเลล็มใหข้เราชทาระความเรสืรื่องนฟีนั้ทฟีรื่นนลัรื่ หรสือ" สทาหรอับเฟสทอัส เรพที่องราวทอัรงหมดนภีรเปกนเรพอที่ ง
ของเกมการเมพองอยลางหนถึงที่ เขาไมลสนใจเรพอที่ งความยรุตกธรรม ความจรกง หรพอการใหข้ความยรุตกธรรม
แกลเปาโลเลย แตลเขาเหกนโอกาสทภีที่จะสรข้างตข้นทรุนทางการเมพอง ถถึงแมข้วาล เขาไมลไดข้ถถูกพวกยกวเลพอก
ตอัรงใหข้มารอับตทาแหนลง แตลการเอาใจพวกเขากกจะเปกนประโยชนรตลอประวอัตกการททางานของเขาและ
ททาใหข้อาชภีพการงานของเขาเจรกญกข้าวหนข้าในฐานะนอักการเมพอง จากมรุมองทภีที่ฉข้อฉลของเขา เขาจะ
ไดข้ประโยชนรจากการเอาใจพวกยกวมากกวลาจากการสทาแดงความยรุตกธรรมและปลลอยตอัวเปาโล เขา
จถึงเสนอโอกาสใหข้เปาโลไปชภีรแจงทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมอภีกครอัรง เปาโลมองออกทอันทภีวาล กทาลอังเกกดอะไร
ขถึรนอยถูล เขาไมลไดข้รบอั ความยรุตกธรรมจากทอัรงเฟลกกสรหรพอเฟสทอัส เขาทราบดภีวาล ตอัวเองกทาลอังถถูกททาใหข้

เปกนลถูกฟรุตบอลทางการเมพองอยถูล หากเฟสทอัสไมลยอมปฏกบอัตกตลอเขาอยลางยรุตกธรรมในเมพองซภีซารภียาทภีที่
เปกนกลางในทางทฤษฎภี เขากกทราบวลาเขาไมลมโภี อกาสเลยในบรรยากาศทภีที่เปกนอคตกอยลางมากของ
กรรุงเยรถูซาเลกม
ในชลวงสองปภีหลอังมานภีร เปาโลยลอมมภีเวลาใครล ครวญเกภีที่ยวกอับสถานะตามกฎหมายของตน
ในฐานะเปกนพลเมพองสอัญชาตกโรม บอัดนภีรเขาทราบแลข้ววลาเฟสทอัสไมลไดข้ดภีไปกวลาเฟลกกสรเลย และอาจ
แยลกวลาดข้วยซทรา เขาจถึงรถูวข้ าล คทาตอบของตนตข้องเปกนแบบไหน
กจ 25:10
เปาโลตอบวต่า "ขข้าพเจข้ากล็กทาลลังยสืนอยซตต่ ต่อหนข้าบลัลลลังกค์พวิพากษาของซฟีซารค์อยซต่
แลข้ว กล็สมควรจะพวิพากษาขข้าพเจข้าเสฟียทฟีรื่นตฟีรื่ ามทฟีรื่ทต่านทราบดฟีอยซต่แลข้ววต่า ขข้าพเจข้าไมต่ไดข้กระททาผวิดตต่อ
พวกยวิว
เปาโลจถึงทวงสกทธกธของตนในฐานะเปกนพลเมพองสอัญชาตกโรม เขาตอบเฟสทอัสวลา “ขข้าพเจข้ากก
กทาลอังยพนอยถูตล ลอหนข้าบอัลลอังกรพกพากษาของซภีซารรอยถูแล ลข้ว กกสมควรจะพกพากษาขข้าพเจข้าเสภียทภีที่นภีที่” ใน
ฐานะเปกนผถูข้วาล ราชการแควข้นยถูเดภีย เฟสทอัสจถึงเปกนผถูข้แทนของโรม ในฐานะเปกนพลเมพองสอัญชาตกโรม
เฟสทอัสไมลมสภี กทธกธทจภีที่ ะสล งตอัวเขาใหข้แกลศาลของพวกยกว เปาโลเตพอนความจทาเขาวลาตนไมลไดข้ททาอะไร
ผกดตลอพวกยกวหรพอตลอโรมเลย กระนอัรนดข้วยเหตรุผลทางการเมพอง เฟสทอัสกกยอังพยายามทภีที่จะสล งตอัวเขา
ใหข้แกลพวกยกวอยถูรล ทที่าไป
กจ 25:11
เพราะถข้าขข้าพเจข้าเปล็นผซข้กระททาผวิด หรสือไดข้กระททาอะไรทฟีรื่ควรจะมฟีโทษถถึง
ตาย ขข้าพเจข้ากล็ยอมตายไมต่ขลัดขสืน แตต่ถข้าเรสืรื่องทฟีรื่เขาฟข้องขข้าพเจข้านลันั้นไมต่จรวิงแลข้ว ไมต่มฟีผข้ใซ ดมฟีอทานาจจะ
มอบขข้าพเจข้าใหข้เขาไดข้ ขข้าพเจข้าขออสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์"
เปาโลกลลาวตลอไปวลาหากเขาเปกนผถูข้กระททาผกด (นอันที่ คพอ เปกนอาชญากร) ทภีที่มโภี ทษถถึงตาย เขากก
เตกมใจทภีที่จะเผชกญกอับขข้อกลลาวหาเหลลานอัรน แตลเนพอที่ งจากขข้อกลลาวหาเหลลานอัรนทภีที่ปรอักปรทาเขาไมลมภีมลถู
เหตรุเลย เขาจถึงเตพอนความจทาเฟสทอัสวลาภายใตข้กฎหมายของโรม แมข้แตลเขากกไมลสามารถมอบตอัว
เปาโลไวข้แกลพวกยกวไดข้ตามกฎหมาย
แนลนอนวลาเปาโลคกดมากลอนนานแลข้ววลาเขาจะพถูดอะไร เขาคงคกดมาแลข้วถถึงความ
ปรารถนาของตนทภีจที่ ะไปเหกนกรรุงโรมและการทภีที่พระเยซถูไดข้ทรงสอัญญากอับเขาแลข้ววลาเขาจะไดข้ไป
เหกนมอันในกกจการ 23:11 เมพอที่ กฎหมายของโรมไดข้พอัฒนาขถึรน พลเมพองสอัญชาตกโรมกกมสภี กทธกธทภีจที่ ะ
อรุทธรณรในเรพอที่ งทภีที่เขาคกดวลาเปกนสกที่งทภีที่อยรุตกธรรมตลอซภีซารรโดยตรงไดข้ เปาโลรถูวข้ าล เขาจะไมลไดข้รอับความ

ยรุตกธรรมจากเหลลาผถูข้วาล ราชการแควข้นทภีที่เตะถลวงและชอบรอับสกนบน ดอังนอัรนเขาจถึงขข้ามขอัรนตอนและ
เอาคดภีนร ภีออกไปจากมพอของเฟสทอัส เขาประกาศแกลเฟสทอัสและพวกยกวทภีอที่ ยถูทล ภีที่นนอัที่ วลา “ขข้าพเจข้าขอ
อรุทธรณรถถึงซภีซารร”
กจ 25:12
ฝต่ายเฟสทลัสเมสืรื่อพซดกลับทฟีรื่ปรถึกษาแลข้วจถึงตอบวต่า "เจข้าไดข้ขออสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์
แลข้วหรสือ เจข้ากล็จะตข้องไปเฝข้าซฟีซารค์" บอัดนภีรเฟสทอัสเผชกญหนข้ากอับวกกฤตกทางการเมพองและความ
ทข้าทายทางกฎหมาย ถถึงแมข้วาล โรมททาเปกนมองไมลเหกนการฉข้อฉลของเหลลาผถูข้ครองแควข้นของมอันอยถูล
บลอยๆ แตลการอรุทธรณรถถึงซภีซารรภายใตข้กฎหมายของโรมกกเปกนอะไรทภีที่เฟสทอัสไมลอาจมองขข้ามไดข้
เขาจถึงปรถึกษากอับสภาทภีที่ปรถึกษาของตน พวกเขาจทาใจเหกนพข้องวลาเฟสทอัสไมลมภีทางเลพอกอพนที่ นอกจาก
ใหข้การอรุทธรณร อาจมภีการเยข้ยหยอันอยถูใล นนทราเสภียงของเขาเมพอที่ เขาตอบวลา “เจข้าไดข้ขออรุทธรณรถถึงซภีซารร
แลข้วหรพอ เจข้ากกจะตข้องไปเฝข้าซภีซารร” ดถูเหมพอนเขาสพที่อวลา ‘เจข้าไมลรถูข้วาล ตอัวเองกทาลอังจะเจอกอับอะไร แตล
ถข้าหากนภีที่เปกนสกที่งทภีเที่ จข้าตข้องการ กกเชกญเลย’ อยลางไรกกตาม เฟสทอัสกกเผชกญกอับความขายหนข้าทางการ
เมพองกอับการตข้องหาขข้ออข้างตามกฎหมายทภีไที่ มลยอมปลลอยตอัวเปาโลตอัรงแตลแรก
กจ 25:13
ครลันั้นลต่วงไปหลายวลัน กษลัตรวิยค์อากรวิปปากลับพระนางเบอรค์นสวิ กล็เสดล็จมา
เยฟีรื่ยมคทานลับเฟสทลัสยลังเมสืองซฟีซารฟียา ขณะเดภียวกอัน คนใหญลคนโตคนอพที่นๆกกมาถถึงในเมพองซภีซารภียา
เพพที่อททาความรถูข้จกอั และเอาอกเอาใจผถูข้วาล ราชการคนใหมล นภีที่รวมถถึงอากรกปปาทภีที่สองและพระนางเบอรร
นกสผถูข้ตกดตามเขามาดข้วย อากรกปปาทภีที่สองเปกนบรุตรของอากรกปปาทภีที่หนถึงที่ ผถูข้ไดข้เสภียชภีวกตทภีที่เมพองซภีซารภียา
ตามทภีที่บอันทถึกไวข้ในกกจการ 12:23 ตลอดระยะเวลาหลายปภีพวกโรมไดข้ใหข้เขาปกครองพพรนทภีที่หลาย
สล วนของแควข้นนภีร เขาเปกนยกวคนหนถึงที่ แมข้วาล เขาไมลไดข้เปกนกษอัตรกยรครองแควข้นยถูเดภียอยลางเปกนทางการ
แตลเขากกมภีสกทธกอทานาจมากภายใตข้พวกโรมในแควข้นนอัรน การเอลยถถึงพระนางเบอรรนสก เผยใหข้เหกนถถึง
ความเสพที่อมทรามทางศภีลธรรมทภีที่เปกนเรพอที่ งปกตกธรรมดาในหมถูลชนชอัรนสถูงสมอัยนอัรน นางไดข้ทกรงสามภีคน
แรกของนางและแตลงงานกอับลรุงของนาง ขณะเดภียวกอัน นางกกทรกงเขาและเรกที่มใชข้ชภีวตก อยถูกล บอั พภีที่ชาย
ของนาง นอันที่ คพอ เฮโรดอากรกปปาทภีที่สอง ซถึที่งเปกนความตทที่าทรามทภีที่สรุด ตลอมานางจะกลายเปกนภรรยา
ลอับของตกตอัสเมพอที่ เขาเขข้ามาในแควข้นนภีรหลอังจากนอัรนไมลนาน
กจ 25:14-16 ขณะทฟีรื่ทต่านคข้างอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นหลายวลัน เฟสทลัสกล็เลต่าเรสืรื่องคดฟีของเปาโลใหข้
กษลัตรวิยฟค์ ลังวต่า "มฟีชายคนหนถึรื่งซถึรื่งเฟลวิกสค์ไดข้ขลังทวินั้งไวข้ 15 เมสืรื่อขข้าพเจข้าไปกรสงเยรซ ซาเลล็ม พวกปสโรหวิต
ใหญต่กบลั พวกผซใข้ หญต่ของพวกยวิวมาฟข้องขอใหข้ขข้าพเจข้าตลัดสวินลงโทษเขา 16 ขข้าพเจข้าจถึงตอบพวก

เขาวต่า ไมต่ใชต่ธรรมเนฟียมของชาวโรมทฟีรื่จะมอบตลัวจทาเลยใหข้ตายกต่อนทฟีรื่โจทกค์กบลั จทาเลยมาพรข้อมหนข้า
กลัน และใหข้จทาเลยมฟีโอกาสแกข้คดฟีในขข้อหานลันั้น
หลอังจากอากรกปปาและพระนางเบอรรนกสใชข้เวลาสอักพอักทภีที่เมพองซภีซารภียา เฟสทอัสกกเลลาใหข้คน
ทอัรงสองฟอังเกภีที่ยวกอับความลทาบากใจทภีที่เขามภีเกภีที่ยวกอับเปาโล เขากลลาววลามภี 'นอักโทษตกคข้าง' มาจาก
ตอนทภีที่เฟลกกสรปกครอง เขาเลลาวลาพวกผถูข้มอภี ทานาจของยกวไดข้กลลาวหาเปาโลอยลางรรุนแรงและอยากใหข้
มภีการตอัดสกนลงโทษเขา เฟสทอัสกลลาวอยลางนลาเลพที่อมใสตลอไปวลาพวกโรมจะไมลยอมประหารชภีวกต
คนๆหนถึที่งโดยทภีที่เขายอังไมลไดข้เจอหนข้าบรรดาผถูข้ทภีที่กลลาวหาเขาและตอบขข้อกลลาวหาของคนเหลลานอัรน
เสภียกลอน
กจ 25:17-19 ครลันั้นพวกเขามาถถึงทฟีรื่นฟีรื่แลข้ว ขข้าพเจข้าจถึงมวิไดข้รอชข้า ในวลันรสต่งขถึนนั้ ขข้าพเจข้าไดข้นลัรื่ง
บลัลลลังกค์พวิพากษาและสลัรื่งใหข้พาจทาเลยเขข้ามา 18 เมสืรื่อพวกโจทกค์ยนสื ขถึนนั้ เขามวิไดข้กลต่าวหาจทาเลยเหมสือน
ทฟีรื่ขข้าพเจข้าคาดไวข้นลันั้น 19 เปล็นแตต่เพฟียงปลัญหาเถฟียงกลันดข้วยเรสืรื่องลลัทธวิศาสนาของเขาเอง และดข้วย
เรสืรื่องคนหนถึรื่งทฟีรื่ชอสืรื่ เยซซ ซงถึรื่ ตายแลข้ว แตต่เปาโลยสืนยลันวต่ายลังเปล็นอยซต่
เฟสทอัสเลลาใหข้อากรกปปาฟอังตลอไปวลาเขาไดข้ยกนขข้อกลลาวหาเหลลานอัรนทภีพที่ วกยกวกลลาวหาเปาโล
และเหกนวลาขข้อกลลาวหาของคนเหลลานอัรนไมลไดข้เรพที่องไดข้ราวอะไรเลยเทลาทภีที่เขารถูข้ แตลคทากลลาวหาของ
พวกเขามภีจรุดศถูนยรกลางอยถูทล ภีที่ “คนหนถึที่งทภีชที่ พที่อเยซถูซถึที่งตายแลข้ว แตลเปาโลยพนยอันวลายอังเปกนอยถู”ล เฟสทอัส
พถูดถถึง ลลัทธวิศาสนา ของพวกยกว คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เดะอกิสกิไดมอเนภีย) สามารถมภีความหมายทอัรงใน
แงลดแภี ละแงลลบไดข้ คทาในแงลลบกกสพที่อถถึง 'ความงมงาย' อยลางไรกกตาม คทาๆนภีรอาจสพที่อถถึง 'ศาสนา' โดย
ทอัวที่ ไปไดข้เชลนกอัน เพราะวลาอากรกปปาไดข้ชพที่อวลาเปกนยกว เฟสทอัสจถึงนลาใชข้คทานภีรในความหมายแบบหลอัง
และเปกนทภีที่เขข้าใจเชลนนอัรนโดยอากรกปปา อาจมภีนร ทาเสภียงเยข้ยหยอันอยถูบล ข้างตอนทภีที่เฟสทอัสพถูดถถึง “คน
หนถึที่งทภีที่ชอพที่ เยซถู” ทภีที่เปาโลอข้างวลายอังเปกนอยถูล นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงการทภีที่เปาโลยทรานอักยทราหนาเรพอที่ งการฟพร นคพน
พระชนมร
กจ 25:20-22 เมสืรื่อขข้าพเจข้ายลังงงงวยอยซต่วต่าจะพวิจารณาปลัญหานลันนั้ อยต่างไรดฟี จถึงถามเปาโล
วต่า จะยอมขถึนนั้ ไปยลังกรสงเยรซ ซาเลล็มใหข้ชทาระความนลันั้นทฟีรื่นลัรื่นหรสือไมต่ 21 แตต่เมสืรื่อเปาโลไดข้อสทธรณค์ขอ
ใหข้ขลังไวข้เพสือรื่ ใหข้ออกลัสตลัสตลัดสวิน ขข้าพเจข้าจถึงสลัรื่งใหข้คสมขลังเขาไวข้จนกวต่าจะสต่งตลัวไปถถึงซฟีซารค์ไดข้"
22 อากรวิปปาจถึงกลต่าวแกต่เฟสทลัสวต่า "ขข้าพเจข้าจะใครต่ฟลังคนนลันั้นดข้วย" เฟสทลัสจถึงกลต่าววต่า "พรสต่งนฟีนั้
ทต่านจะไดข้ฟลังเขา"

เฟสทอัสเลลาตลอไป (แบบหลอกลวงหนลอยๆ) วลาเขาไมลอยากเปกนคนตอัดสกนสกที่งทภีที่เขาคกดวลา
เปกนการโตข้เถภียงกอันในเรพอที่ งศาสนา เขากลลาววลาเขาจถึงเสนอทภีที่จะใหข้เปาโลไดข้กลอับไปทภีที่กรรุง
เยรถูซาเลกมเพพที่อรอับการตอัดสกนในเรพอที่ งเหลลานภีร (ความจรกงกกคพอวลา เฟสทอัสกทาลอังเลลนเกมกอับเปาโลดข้วย
เหตรุผลทางการเมพอง) แตลเปาโลกลอับอรุทธรณรถถึงออกอัสตอัส นภีที่เปกนชพที่อตทาแหนลงของซภีซารร คทาทภีแที่ ปล
วลา ออกลัสตลัส (เสะบาสทอส) มภีความหมายตรงตอัววลา 'ผถูข้ไดข้รบอั การเคารพบถูชา' คทาวลาซภีซารร ออกจะ
เปกนนามสกรุลมากกวลา โดยยข้อนไปถถึงจถูเลภียสซภีซารรซถึที่งจอักรพรรดกโรมสล วนใหญลนทามาใชข้กบอั ตอัวเอง
และกลายเปกนชพที่อเรภียกทอัวที่ ไปอภีกชพที่อของพวกเขา 'ซภีซารร'ทภีที่ครองราชยรอยถูใล นขณะนอัรนคพอ เนโร อา
กรกปปาจถึงบอกเฟสทอัสวลาเขาอยากฟอังเปาโล หลอังจากนอัรนการฟอังความจถึงถถูกจอัดใหข้มภีขร ถึนในวอันตลอมา
กจ 25:23
ครลันั้นวลันรสต่งขถึนั้นอากรวิปปากลับเบอรค์นสวิ เสดล็จมาพรข้อมดข้วยราชบรวิพารเปล็นทฟีรื่
สงต่าผต่าเผยมาก จถึงเขข้าไปประทลับในหข้องพวิจารณาพรข้อมกลับนายพลันและคนสทาคลัญๆทลันั้งหลายใน
นครนลันนั้ แลข้วเฟสทลัสจถึงสลัรื่งใหข้พาเปาโลเขข้ามา นภีที่กเก ปกนศาลเตภีรยอภีกออัน ดอังทภีรที่ ะบรุไวข้ อากรกปปาและ
พระนางเบอรรนกสปรากฏตอัวอยลาง “เปกนทภีที่สงลาผลาเผยมาก” นอกจากนภีร เหลลานายพอันของกองทอัพ
โรมทภีที่ประจทาการอยถูทล ภีที่นอันที่ กกไดข้รอับเชกญเชลนกอัน คนพวกนภีรเปกน คกิลกิอารรค หรพอ ผถูข้บอัญชาการทหารหนถึที่ง
พอันคน (กองพอัน) มภีทหารอยถูหล ข้ากองพอันประจทาการอยถูทล ภีที่เมพองซภีซารภียา นอกจากนภีร “คนสทาคอัญๆทอัรง
หลายในนครนอัรน” (เมพองซภีซารภียา) กกอยถูทล ภีที่นอันที่ ดข้วย เฟสทอัสวางแผนทภีที่จะจอัดแสดงอยลางเอาหนข้า อาจ
ดข้วยเหตรุผลทางการเมพองเขาจถึงหวอังวลาจะเอาใจอากรกปปาและตอบสนองความตข้องการของเขาทภีที่
จะฟอังความของนอักโทษคนหนถึที่ง เขาจถึงรวบรวมคนใหญลคนโตประจทาทข้องถกที่นใหข้มารล วมฟอังการ
แถลงคดภีกบอั อากรกปปาดข้วย เขาคกดเอาเองวลาเปาโลจะเลลนไปตามนทราดข้วย
กจ 25:24-25 เฟสทลัสจถึงกลต่าววต่า "ทต่านกษลัตรวิยอค์ ากรวิปปา และทต่านทลันั้งหลายทฟีรื่อยซต่ดข้วยกลัน
ทฟีรื่นฟีรื่ ทต่านทลันั้งหลายเหล็นชายคนนฟีนั้ทบฟีรื่ รรดาพวกยวิวไดข้ววิงวอนขข้าพเจข้าทลันั้งในกรสงเยรซ ซาเลล็มและทฟีรื่นฟีรื่
ดข้วยรข้องวต่าเขาไมต่ควรจะมฟีชฟีววิตอยซตต่ ต่อไป 25 แตต่ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าเขาไมต่ไดข้ททาผวิดสวิงรื่ ไรทฟีรื่ควรจะตข้อง
ตาย และเพราะเขาเองไดข้อสทธรณค์ถถึงออกลัสตลัส ขข้าพเจข้าตกลงใจวต่าจะสต่งเขาไป
เฟสทอัสจถึงปราศรอัยกอับบรรดาผถูข้เขข้ารล วมประชรุมอยลางวางทลา เขาเลลาวลาบรรดาผถูข้นทาของพวก
ยกวทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไดข้ “รข้องวลาเขาไมลควรจะมภีชภีวตก อยถูตล ลอไป” คทาทภีที่แปลวลา รข้อง (เอะพกิบออาโอ) มภี
ความหมายไดข้ดวข้ ยวลา ‘ตะโกน’ เฟสทอัสพยายามนทาเสนอความยรุงล ยากใจของเขาตรงทภีวที่ าล พวกยกว
ตะโกนขอใหข้ประหารเปาโลเสภีย แตลเขากกไมลเหกนเหตรุอนอั ควรทภีที่จะประหารชภีวกตเปาโล จากนอัรน
เปาโลกกททาใหข้เรพที่องมอันยรุงล ยากยกงที่ ขถึรนโดยการอรุทธรณรถงถึ ซภีซารร เฟสทอัสผถูข้นลาสงสาร หากเขามภีความ

สรุจรกตใจอยถูบล ข้าง เขากกสามารถและควรปลลอยเปาโลไปเสภียแคลนร อันกกหมดเรพอที่ ง นอันที่ กกคงเปกนสกที่งทภีที่นลา
ยรุตกธรรมทภีที่เขาควรกระททา
กจ 25:26-27 ขข้าพเจข้าไมต่มฟีรายงานอะไรแนต่ชดลั เรสืรื่องคนนฟีนั้ทฟีรื่จะถวายเจข้านายของขข้าพเจข้า
เหตสฉะนลันนั้ ขข้าพเจข้าจถึงพาเขาออกมาตต่อหนข้าทต่านทลันั้งหลาย และโดยเฉพาะอยต่างยวิงรื่ ตต่อพระพลักตรค์
ของพระองคค์ โอ กษลัตรวิยอค์ ากรวิปปา หวลังวต่าเมสืรื่อไตต่สวนแลข้วขข้าพเจข้าจะมฟีเรสืรื่องพอทฟีรื่จะถวายรายงาน
ไปไดข้บข้าง 27 เพราะขข้าพเจข้าเหล็นวต่า ทฟีรื่จะสต่งแตต่จทาเลยไป และมวิไดข้สต่งขข้อหาไปดข้วย กล็เปล็นการเหลว
ไหลไมต่ไดข้เรสืรื่อง"
คราวนภีรเฟสทอัสบลนใหข้อากรกปปาฟอังวลาเขาไมลรวถูข้ าล จะเขภียนอะไรถถึงซภีซารรเกภีที่ยวกอับขข้อกลลาวหา
ตลางๆทภีที่ปรอักปรทาเปาโล เพพที่อประจบอากรกปปา เขาจถึงขอคทาแนะนทาจากอากรกปปาในเรพอที่ งนภีร นลา
แปลกตรงทภีวที่ าล เฟสทอัสพถูดถถูกแลข้วจรกงๆเมพที่อเขากลลาววลามอันเปกนเรพอที่ งเหลวไหลไมลไดข้เรพที่องทภีที่จะ
สล งตอัวนอักโทษคนหนถึงที่ ไปและไมลสลงขข้อหาไปดข้วย มอันคงเทภียบไดข้กบอั การสล งคดภีไปยอังศาลฎภีกาและ
ไมลบอกขข้อหาทภีที่ใชข้ปรอักปรทาจทาเลย
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 26: ในบทนภีลนื้ สกานสาเสนอการแกท้คดภีของเปาโลตล่อหนท้าอากรกิปปา มอัน
มภีลอักษณะคลท้ายกอับคสาใหท้การทภีนึ่เขากลล่าวบนขอันนื้ บอันไดของกรมทหารโรมในกรคุงเยรสซาเลป็มเมสือนึ่ สอง
ปภีกล่อนหนท้านอันื้น ในการทสาเชล่นนอันื้น เปาโลกป็ ‘กดดอัน’ อากรกิปปา โดยพยายามนสาเขาไปสสล่การตอัดสกิน
ใจเกภียนึ่ วกอับพระครกิสตร นล่าเสภียดายทภีอนึ่ ากรกิปปาหลภีกเลภีนึ่ยงคสาพยานของเปาโลและในการทสาเชล่นนอันนื้
เขากป็ปฏกิเสธโอกาสทภีนึ่จะตท้อนรอับพระครกิสตร
กจ 26:1
ฝต่ายอากรวิปปาจถึงตรลัสกลับเปาโลวต่า "เราอนสญาตใหข้เจข้าใหข้การแกข้ขอข้ หาเอง
ไดข้" เปาโลจถึงยสืรื่นมสือออกกลต่าวแกข้คดฟีวต่า แมข้วาล เฟสทอัสนอังที่ เปกนประธานในการฟอังการแกข้คดภีอยลาง
เหกนไดข้ชอัด แตลการฟอังความครอัรงนภีรกถก ถูกจอัดใหข้มภีขร นถึ เพพที่ออากรกปปา ดอังนอัรนอากรกปปาจถึงเปกนคนอนรุญาต
ใหข้เปาโลไดข้พถูด ‘การแถลงคดภี’ ของเปาโลกกนความตอัรงแตลขข้อ 1 ไปจนถถึงขข้อ 29
กจ 26:2-3 "ทต่านกษลัตรวิยอค์ ากรวิปปาเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ถสือวต่าเปล็นโอกาสดฟีทฟีรื่ไดข้แกข้คดฟีตต่อ
พระพลักตรค์พระองคค์วลันนฟีนั้ ในเรสืรื่องขข้อคดฟีทลันั้งปวงซถึรื่งพวกยวิวกลต่าวหาขข้าพระองคค์นนลันั้ 3 โดยเฉพาะ
เพราะพระองคค์มฟีความรซข้ชทานาญยวิงรื่ ในบรรดาขนบธรรมเนฟียมและปลัญหาตต่างๆของพวกยวิวแลข้ว
เหตสฉะนลันนั้ ขอพระองคค์ไดข้โปรดทนฟลังขข้าพระองคค์

แมข้วาล เปาโลเปกนลถูกฟรุตบอลทางการเมพอง แตลเขากกยกนดภีฉวยโอกาสนภีรไมลเพภียงเพพอที่ นทาเสนอ
คดภีของตนเทลานอัรน แตลเพพที่อเปกนพยานตลอหนข้ากษอัตรกยรคนหนถึงที่ เหมพอนทภีที่พระเยซถูไดข้ทรงพยากรณรไวข้
ในกกจการ 9:15 ดข้วย เขาอาจแอบหวอังอยถูลล ถึกๆดข้วยวลาอากรกปปาผถูข้ไดข้ชพที่อวลาเปกน ‘ยกวแบบเฮโรด’ จะ
เขข้ามาแทรกแซงเพพที่อเขาดข้วย ถถึงแมข้วาล เปาโลออกจะประจบเลกกนข้อยในการกลลาววลาอากรกปปา “มภี
ความรถูข้ชทานาญยกงที่ ในบรรดาขนบธรรมเนภียมและปอัญหาตลางๆของพวกยกว” แตลสที่ งก ทภีที่เขาพถูดนอัรนกกถถูก
ตข้องแลข้ว อากรกปปามภียศเปกน ‘กษอัตรกยร’ ผถูข้ครองแควข้นยถูเดภียภายใตข้พวกโรมและมภีหนข้าทภีที่ดถูแลพระ
วกหาร การแตลงตอัรงพวกมหาปรุโรหกต และการกทากอับดถูแลระบบของยกว เปาโลจถึงขอใหข้อากรกปปา
อดทนฟอังเขาหนลอย
กจ 26:4-5 พวกยวิวทลันั้งหลายกล็รข้จซ ลักความเปล็นอยซขต่ องขข้าพระองคค์ตลันั้งแตต่เปล็นเดล็กมาแลข้ว
คสือตลันั้งแตต่แรกขข้าพระองคค์ไดข้อยซทต่ ต่ามกลางชนชาตวิของขข้าพระองคค์ในกรสงเยรซ ซาเลล็ม 5 เขารซข้จลักขข้า
พระองคค์แตต่เดวิมมา ถข้าเขาจะยอมเปล็นพยานกล็เปล็นไดข้วต่าขข้าพระองคค์ดทารงชฟีววิตตามพวกทฟีรื่ถสือ
เครต่งครลัดทฟีรื่สสด คสือเปล็นพวกฟารวิสฟี
เปาโลจถึงเรกที่มตข้นแกข้คดภีโดยบรรยายวลาชภีวกตกลอนหนข้านภีรของเขาทภีที่เมพองทารรซอัสและจากนอัรนทภีที่
เมพองเยรถูซาเลกมเปกนหนอังสพอทภีเที่ ปกดออกใหข้ชนชาตกยกวไดข้อลาน เขามภีครุณสมบอัตกความเปกนยกวอยลางครบ
ถข้วนโดยแทข้ เขายอังเลลนงานพวกปฏกปอักษรของเขากลอับไปโดยบอกวลา “ถข้าเขาจะยอมเปกนพยานกก
เปกนไดข้” ถถึงสกที่งทภีที่เขากทาลอังจะกลลาวตลอไป เขาทข้าใหข้พวกปฏกปอักษรชาวยกวของเขาพกสถูจนรวาล เขาททา
อะไรผกดตรงไหน แตลจากนอัรนเปาโลกกออกความเหกนทภีที่นลาสนใจ เขากลลาววลา “ขข้าพระองครดทารงชภีวตก
ตามพวกทภีที่ถพอเครล งครอัดทภีสที่ รุด คพอเปกนพวกฟารกสภี” ถถึงแมข้คทาวลา ฟารกิสภีในปอัจจรุบอันถถูกคนสลวนใหญล
มองในแงลลบ แตลเปาโลกกมภีความภาคภถูมกใจในการเปกนฟารกสภี กลลาวกวข้างๆกกคพอ พวกฟารกสภีเปกนสาย
อนรุรกอั ษรนยก มของศาสนายกวในสมอัยนอัรน คทาทภีที่แปลวลา ถสือเครต่งครลัดทฟีรื่สสด (อครกิเบสทาทอส) มภีความ
หมายวลา ‘เครล งครอัดทภีที่สรุด’ หรพอแมลนยทาทภีที่สรุดในการรอักษาบอัญญอัตขก องโมเสส ดอังนอัรน ดข้วยความภาค
ภถูมใก จไมลใชลนอข้ ย เปาโลจถึงกลลาววลาเมพที่อกลอนเขาเปกน ‘ผถูข้เนข้นหลอักขข้อเชพที่อเดกม’ ของศาสนายกว
กจ 26:6-7 บลัดนฟีขนั้ ข้าพระองคค์ตข้องมายสืนใหข้พจวิ ารณาพวิพากษา กล็เนสือรื่ งดข้วยเรสืรื่องมฟีความ
หวลังใจในพระสลัญญาซถึรื่งพระเจข้าไดข้ตรลัสแกต่บรรพบสรสษของพวกขข้าพระองคค์นลันั้น 7 พวกขข้าพระองคค์
สวิบสองตระกซลไดข้อสตสต่าหค์ปรนนวิบลัตวิพระเจข้าทลันั้งกลางวลันกลางคสืน ดข้วยหวลังใจวต่าจะบรรลสถถึงความ
สทาเรล็จตามพระสลัญญานลันั้น ขข้าแตต่กษลัตรวิยอค์ ากรวิปปา เพราะความหวลังใจอลันนฟีพนั้ วกยวิวจถึงฟข้องขข้า
พระองคค์

เขากลลาววลาความยากลทาบากทภีที่เขาเผชกญอยถูนล ร อันเปกนการถถูก “พกจารณาพกพากษา กกเนพที่องดข้วย
เรพที่องมภีความหวอังใจในพระสอัญญาซถึที่งพระเจข้าไดข้ตรอัสแกลบรรพบรุรษรุ ของพวกขข้าพระองครนร อัน” เขาจถึง
ถถูกพวกยกวกลลาวหา พระสอัญญานอัรนกกคพอวลา พระเมสสกยาหรจะเสดกจมา ทนทรุกขรทรมาน
สกรนพระชนมร และฟพร นคพนพระชนมรจากความตาย
กจ 26:8
เขาจถึงถามคทาถามทภีที่ไมลตข้องการคทาตอบแกลอากรกปปา เหตสไฉนทต่านทลันั้งหลาย
จถึงพากลันถสือวต่า การทฟีรื่พระเจข้าจะทรงใหข้คนตายเปล็นขถึนั้นมาเปล็นการทฟีรื่เชสืรื่อไมต่ไดข้ คทาทภีที่แปลวลา เปล็นการ
ทฟีรื่เชสือรื่ ไมต่ไดข้ (อาพกิสตอส) มภีความหมายตรงตอัววลา ‘เหลพอเชพที่อ’ มอันเปกนจรกงทภีที่วาล มอันเหลพอเชพที่อตรง
ไหนกอับการทภีที่พระเจข้าทรงชรุบคนใหข้เปกนขถึรนจากตาย
กจ 26:9-11 ขข้าพระองคค์เคยไดข้คดวิ ในใจของตนเองวต่า สมควรจะททาหลายสวิงรื่ ซถึรื่งขลัด
ขวางพระนามของพระเยซซชาวนาซาเรล็ธนลันั้น 10 สวิงรื่ เหลต่านลันนั้ ขข้าพระองคค์ไดข้กระททาในกรสง
เยรซ ซาเลล็ม เมสืรื่อขข้าพระองคค์รบลั อทานาจจากพวกปสโรหวิตใหญต่แลข้ว ขข้าพระองคค์ไดข้ขลังววิสสทธวิชนหลาย
คนไวข้ในคสก และครลันั้นเขาถซกลงโทษถถึงตาย ขข้าพระองคค์กล็เหล็นดฟีดข้วย 11 ขข้าพระองคค์ไดข้ททาโทษเขา
บต่อยๆในธรรมศาลาทสกแหต่ง และบลังคลับเขาใหข้กลต่าวคทาหมวิรื่นประมาท และเพราะขข้าพระองคค์โกรธ
เขายวิรื่งนลัก ขข้าพระองคค์ไดข้ตามไปขต่มเหงถถึงเมสืองในตต่างประเทศ
เปาโลเรกที่มตข้นโดยการเลลายข้อนถถึงสมอัยกลอนทภีที่เขาขลมเหงครกสตจอักร ในฐานะทภีที่เปกนยกวทภีที่
รข้อนรน ในสมอัยนอัรนเขาถพอวลาตนมภีหนข้าทภีที่ๆจะขลมเหงคนเหลลานอัรนทภีที่เชพที่อในพระเยซถู ในการเลลาถถึง
การขลมเหงสมอัยแรกๆของเขา เขากลลาววลาเขาไดข้จทาครุกวกิสคุทธกิชนหลายคน (นอันที่ คพอ เหลลาผถูข้บรกสรุทธกธ)
ถถึงแมข้วาล พระคอัมภภีรรบอันทถึกอยลางเจาะจงเกภีที่ยวกอับการพลภีชภีพเพพอที่ ความเชพที่อของสเทเฟนในกกจการ 7
แตลสที่ งก ทภีที่สพที่อตรงนภีรอยลางชอัดเจนกกคพอวลา สเทเฟนเปกนเพภียงคนแรกเทลานอัรน นอกจากนภีรเปาโลยอังไดข้มภี
สล วนในการพลภีชภีพของคนอพที่นๆอภีก ในการกลลาววลา “ครอัรนเขาถถูกลงโทษถถึงตาย ขข้าพระองครกเก หกนดภี
ดข้วย” กกสพที่อใหข้เหกนถถึงสถานะกลอนหนข้านอัรนของเปาโล คทาทภีที่แปลวลา เหล็นดฟีดข้วย (พเซฟอส) มภีความ
หมายตรงตอัววลา ‘กข้อนหกน’ มอันเปกนสทานวนทภีที่หมายถถึงวกธภีปฏกบอัตกของสภาซานเฮดรกนในการลง
คะแนนเสภียงโดยการเอากข้อนหกนสภีขาวกข้อนหนถึที่ง (ใชข้สทาหรอับตอัดสกนใหข้พข้นโทษ) หรพอกข้อนหกนสภีดทา
กข้อนหนถึที่ง (ใชข้สทาหรอับตอัดสกนลงโทษ) ใสล ไวข้ในโถใบหนถึที่ง สกที่งทภีที่สพที่อตรงนภีรกคก พอวลา เปาโลเคยเปกน
สมาชกกทภีที่มภีสกทธกธออกเสภียงคนหนถึที่งของสภาซานเฮดรกน (นอันที่ จถึงสพที่อดข้วยวลาเขาเคยแตลงงานมากลอนซถึที่ง
เปกนขข้อกทาหนดของบรรดาสมาชกก หากเปกนเชลนนอัรนจรกง เปาโลกกกลายเปกนพลอมลายอยลางเหกนไดข้ชดอั )
นลาสนใจตรงทภีที่วาล พวกยกวตข้องขออนรุญาตพวกโรมเพพที่อทภีจที่ ะประหารชภีวกตพระเยซถู ถถึงแมข้จะเพกกเฉย

ตลอขข้อกทาหนดดอังกลลาวในการประหารคนอพที่นๆนอับตอัรงแตลสเทเฟนเปกนตข้นมากกตาม บางทภีคทาตอบกก
คพอวลาพระเยซถูทรงเปกนคนของประชาชนซถึงที่ ผถูข้คนไมลอาจมองขข้ามไดข้ อยลางไรกกตาม สทาหรอับผถูข้เชพที่อ
ธรรมดาทอัรงหลาย พวกโรมกกอาจททาเปกนมองไปทางอพนที่ เสภีย
ในการเอลยถถึง “เมพองในตลางประเทศ” เปาโลกกสพที่อวลาเขาไดข้ไปททาภารกกจขลมเหงผถูข้เชพที่ออพนที่ ๆ
กลอนหนข้าภารกกจนอัรนในเมพองดามอัสกอัส เขาสาธยายตลอไปอภีกวลาเขาทสาโทษผถูข้เชพที่อทอัรงหลายบลอยๆ “ใน
ธรรมศาลาทรุกแหลง” โดยบอังคอับครกสเตภียนเคราะหรรข้ายเหลลานอัรนใหข้กลลาวคทาพถูดหมกที่นประมาท ออันทภีที่
จรกงแลข้ว เปาโลกลลาววลาเขา “โกรธเขายกงที่ นอัก” คทาทภีที่แปลวลา โกรธ (เอป็มไมนอไม) มภีความหมายวลา
‘โกรธอยลางบข้าคลอังที่ ’
กจ 26:12-15 ดลังนลันนั้ เมสืรื่อขข้าพระองคค์กทาลลังไปยลังเมสืองดามลัสกลัส ไดข้ถสืออทานาจและงานทฟีรื่ไดข้
รลับมอบหมายจากพวกปสโรหวิตใหญต่ 13 โอ ขข้าแตต่กษลัตรวิยค์ ในเวลาเทฟีรื่ยงวลันเมสืรื่อกทาลลังเดวินทางไป ขข้า
พระองคค์ไดข้เหล็นแสงสวต่างกลข้ายวิงรื่ กวต่าแสงอาทวิตยค์สต่องลงมาจากทข้องฟข้า ลข้อมรอบขข้าพระองคค์กลับ
คนทลันั้งหลายทฟีรื่ไปกลับขข้าพระองคค์ 14 ครลันั้นขข้าพระองคค์กบลั คนทลันั้งหลายลข้มคะมทาลงทฟีรื่ดวิน ขข้าพระองคค์
ไดข้ยวินพระสส รเสฟียงตรลัสแกต่ขข้าพระองคค์เปล็นภาษาฮฟีบรซวต่า `เซาโล เซาโลเออ๋ย เจข้าขต่มเหงเราททาไม ซถึรื่ง
เจข้าถฟีบประตลักกล็ยากนลัก' 15 ขข้าพระองคค์ทซลถามวต่า `พระองคค์เจข้าขข้า พระองคค์ทรงเปล็นผซใข้ ด'
พระองคค์จถึงตรลัสวต่า `เราคสือเยซซ ซงถึรื่ เจข้าขต่มเหง
หลอังจากไดข้ยกหลอักฐานแสดงความเปกนยกวของเขาแลข้ว เปาโลกกเรกที่มบรรยายถถึงการกลอับใจ
รอับเชพที่อของเขาบนถนนไปเมพองดามอัสกอัส (เราจะพถูดถถึงเฉพาะรายละเอภียดทภีที่ไมลไดข้ถถูกบรรยายไวข้ใน
กกจการ 9 หากตข้องการรายละเอภียดทภีที่สมบถูรณร ดถูความเหกนไดข้ในกกจการ 9) เขากลลาววลาเขาไมลเพภียง
ไดข้รอับสกทธกอทานาจเทลานอัรนแตลยงอั ไดข้รอับการอนรุญาต (งานทภีนึ่ไดท้รอับมอบหมาย) จากพวกปรุโรหกตใหญล
เพพที่อไปกระททาการดอังกลลาวดข้วย นลาสนใจตรงทภีที่วาล เปาโลบรรยายถถึงแสงสวลางทภีที่สลองมายอังเขาวลาเปกน
“แสงสวลางกลข้ายกงที่ กวลาแสงอาทกตยรสลองลงมาจากทข้องฟข้า” เหกนไดข้ชอัดวลาแสงนอัรนคพอ สงลาราศภีของ
พระครกสตรผถูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมรแลข้วทภีที่สาดสล องมายอังเขาในวอันนอัรน คทาบรรยายเกภีที่ยวกอับสงลาราศภี
ขององครพระผถูข้เปกนเจข้าของเราจถึงปรากฏชอัดเจน เขายอังกลลาวถถึงการทภีที่พระเยซถูตรอัสกอับเขาเปกนภาษา
ฮภีบรถูดข้วย

กจ 26:16-17 แตต่วต่าจงลสกขถึนนั้ ยสืนเถวิด ดข้วยวต่าเราไดข้ปรากฏแกต่เจข้าเพสือรื่ จะตลันั้งเจข้าไวข้ใหข้เปล็น
ผซข้รบลั ใชข้และเปล็นพยานถถึงเหตสการณค์ซถึรื่งเจข้าเหล็น และถถึงเหตสการณค์ทฟีรื่เราจะแสดงตลัวเราเองแกต่เจข้าใน
เวลาภายหนข้า 17 เราจะชต่วยเจข้าใหข้พนข้ จากชนชาตวินฟีนั้และจากคนตต่างชาตวิทฟีรื่เราจะใชข้เจข้าไปหานลันนั้
เปาโลกลลาวตลอไปวลาพระเยซถูตรอัสวลา “ดข้วยวลาเราไดข้ปรากฏแกลเจข้าเพพที่อจะตอัรงเจข้าไวข้ใหข้เปกน
ผถูข้รอับใชข้และเปกนพยาน” คทาทภีที่แปลวลา ผซข้รบลั ใชข้ (ฮสเปะเระเตส) จรกงๆแลข้วมภีความหมายวลา 'คนรอับ
ใชข้' (ตรงตอัวคพอ 'ฝภีพายลลาง' บนเรพอแจวโบราณ) การอยถูใล น 'การรอับใชข้' ไมลใชลเพภียงการเปกนพยาน
เรพที่องพระครกสตรเทลานอัรน แตลรวมถถึงการเปกนผถูข้รบอั ใชข้ดข้วย ในการยกคทาพถูดของพระเยซถู เปาโลกลลาววลา
เขาจะเปกนพยานไมลเพภียงถถึงสกที่งทภีที่เขาไดข้เหกนแลข้วเทลานอัรน แตลถงถึ สกที่งทภีพที่ ระเยซถูจะทรงเปกดเผยแกลเขาใน
ภายหลอังดข้วย แทข้จรกงแลข้วเปาโลจะไดข้รอับการเปกดเผยหลายประการโดยตรงจากพระเยซถูใน
ระหวลางการรอับใชข้ของเขา
ในการพบพระองครครอัรงแรกบนถนนไปยอังเมพองดามอัสกอัส เปาโลเปกดเผยรายละเอภียดอพนที่ ๆทภีที่
ไมลไดข้มภีบอกไวข้ เขารทาลถึกวลาพระเยซถูถถึงขนาดสอัญญาวลาพระองครจะทรงชลวยเขาใหข้พนข้ จาก (1)
ชนชาตกนร ภี โดยในกรณภีนร ภีคพอพวกยกว และจาก (2) พวกคนตลางชาตกทภีที่บอัดนภีรพระองครกาท ลอังใชข้เขาไปหา
หลายคทาทภีที่ถถูกใชข้ตรงนภีรเปภียที่ มไปดข้วยความหมายโดยนอัย คทาวลา ใชข้ แปลมาจากคทาวลา อาพอสเทป็ลโล
ซถึที่งเปกนรถูปกรกยาของ อาพอสทอลอส (นอันที่ คพอ ออัครสาวก) แมข้แตลบนถนนไปยอังเมพองดามอัสกอัส พระ
เยซถูกทก รงประกาศแกลเปาโลวลาในตอนนอัรนเขากกไดข้ชอพที่ วลาและถถูกใชข้ไปในฐานะออัครสาวกคนหนถึงที่
แลข้ว คทาทภีที่แปลวลา ชต่วยใหข้พข้น (เอป็กไซเระโอ) มภีความหมายวลา 'กถูภข้ อัย' หรพอ 'ททาใหข้หลรุด' นภีที่สพที่อวลา
เปาโลจะพบวลาตอัวเองตกอยถูใล นความยากลทาบากหลายครอัรงหลายคราตลอดการรอับใชข้ของเขาซถึที่ง
องครพระผถูข้เปกนเจข้าจะทรงชลวยเขาใหข้พข้นตามความจทาเปกน นอันที่ นลาจะถถูกสพที่อถถึงในคทาพถูดทภีที่พระเยซถู
ตรอัสแกลอานาเนภียในกกจการ 9:16 ทภีวที่ าล เปาโลจะทนทรุกขรหลายประการเพราะเหกนแกลพระนามของ
พระองคร แทข้จรกงแลข้ว องครพระผถูข้เปกนเจข้ากกทรงชลวยเปาโลใหข้พนข้ ตลอดการรอับใชข้ของเขาจรกงๆ
กจ 26:18
เพสือรื่ จะใหข้เจข้าเปวิดตาของเขา เพสือรื่ เขาจะกลลับจากความมสืดมาถถึงความสวต่าง
และจากอทานาจของซาตานมาถถึงพระเจข้า เพสืรื่อเขาจะไดข้รลับการยกโทษความผวิดบาปของเขา และใหข้
ไดข้รลับมรดกดข้วยกลันกลับคนทลันั้งหลายซถึรื่งถซกแยกตลันั้งไวข้แลข้วโดยความเชสืรื่อในเรา' เปาโลเปกดเผยตลอไป
วลาพระเยซถูตรอัสอะไรแกลเขาบนถนนไปเมพองดามอัสกอัสซถึที่งเปกนเมพองทภีที่พระองครกาท ลอังทรงใชข้เขาไป
(1) “เพพที่อจะใหข้เจข้าเปกดตาของเขา” แนลนอนวลานภีที่หมายถถึงการเปกดตาฝลายวกญญาณ (2) เขาจะตข้อง
ททาใหข้คนเหลลานอัรน “กลอับจากความมพดมาถถึงความสวลาง” แนลนอนทภีที่วาล การประกาศขลาวประเสรกฐ

คพอ การททาใหข้คนหอันจากความมพดแหลงความบาปและคทาสอนผกดมาถถึงความสวลางแหลงความรอด
(3) เขาตข้องททาใหข้คนเหลลานอัรนหอัน “จากอทานาจของซาตานมาถถึงพระเจข้า” คนเหลลานอัรนทภีที่หลงหาย
มอักตกอยถูใล ตข้อทานาจของพญามาร (4) เปข้าหมายสถูงสรุดกกคพอวลา ผถูข้คนจะไดข้ “รอับการยกโทษความผกด
บาป” (5) “และใหข้ไดข้รอับมรดกดข้วยกอันกอับคนทอัรงหลายซถึที่งถถูกแยกตอัรงไวข้แลข้วโดยความเชพที่อ” ในพระ
ครกสตร
เปาโลชภีรใหข้เหกนวลาการยกโทษบาปและมรดกในสวรรครนรอันเปกนมาโดยความเชพที่อในพระ
ครกสตร นอกจากนภีร การถถูกแยกตอัรงไวข้กเก ปกนมาโดยความเชพที่อในพระครกสตรเชลนกอัน คทาทภีที่แปลวลา ถซก
แยกตลันั้งไวข้ (ฮากกิอาดโซ) เปกนคทารถูปอดภีตและประธานถถูกกระททาซถึที่งมภีความหมายตรงตอัววลา 'คนเหลลา
นอัรนทภีที่ถถูกททาใหข้บรกสรุทธกธแลข้ว' การถถูกแยกตอัรงไวข้กเก ปกนเชลนนอัรนจรกงๆ มอันหมายถถึงตทาแหนลงของเราใน
พระครกสตรเมพที่อเราไดข้วางใจพระองครใหข้เปกนพระผถูข้ชลวยใหข้รอด
กจ 26:19-20 โอ ขข้าแตต่กษลัตรวิยค์อากรวิปปา เมสืรื่อเปล็นเชต่นนลันนั้ แลข้ว ขข้าพระองคค์จถึงเชสืรื่อฟลังนวิมวิต
ซถึรื่งมาจากสวรรคค์นนลันั้ 20 แตต่ขข้าพระองคค์ไดข้กลต่าวสลังรื่ สอนเขา ตลันั้งตข้นทฟีรื่เมสืองดามลัสกลัสและในกรสง
เยรซ ซาเลล็ม ทลัรื่วแวต่นแควข้นยซเดฟีย และแกต่ชาวตต่างประเทศ ใหข้เขากลลับใจใหมต่ ใหข้หนลั มาหาพระเจข้าและ
กระททาการซถึรื่งสมกลับทฟีรื่กลลับใจใหมต่แลข้ว
ในรถูปแบบทภีที่เปกนลอักษณะเฉพาะของการรอับใชข้ทรอังหมดของเปาโล เขาประกาศวลาเขา “จถึง
เชพที่อฟอังนกมกตซถึงที่ มาจากสวรรครนร อัน” ถถึงแมข้ทรุกวอันนภีรเราไมลไดข้เหกนพระเยซถูกบอั ตา แตลเรากกไดข้รอับบอัญชา
จากพระองครใหข้เชพที่อฟอังคทาบอัญชาของพระองคร เปาโลกลลาววลาเขาจถึงเชพที่อฟอังทอันทภีโดยการเปกนพยาน
ทภีที่เมพองดามอัสกอัสกลอน จากนอัรนกกกรรุงเยรถูซาเลกมและพพรนทภีที่โดยรอบ และสรุดทข้ายกกเปกนพยานแกลคน
ตลางชาตก (พอถถึงตรงนภีรในคทาพยานแบบคลข้ายๆกอันในกกจการ 22 พวกผถูข้ฟงอั ทภีที่เปกนยกวกกโมโห)
เขาสรรุปยลอขข้อความตอนแรกๆของเขาทภีที่วาล “ใหข้เขากลอับใจใหมล ใหข้หอันมาหาพระเจข้าและ
กระททาการซถึที่งสมกอับทภีที่กลอับใจใหมลแลข้ว” การทภีที่เปาโลเนข้นเรพอที่ งการกลอับใจใหมลนร ภีไมลใชลขลาว
ประเสรกฐอภีกเรพที่อง แตลเปกนการใชข้คทาใหข้เหมาะกอับหถูพวกยกว (เราตข้องระลถึกวลาทอัรงยอหรนและพระเยซถู
กกเนข้นยทราเรพที่องการกลอับใจใหมล พวกยกวไดข้ชพที่อวลามภีความเชพที่อในพระเจข้า แตลจกตใจของพวกเขากกหลาง
ไกลจากพระองคร) ดอังทภีที่กลลาวไปแลข้วในเนพรอหาสล วนแรกๆของหนอังสพอกกจการ คทาเหมพอนทภีที่ใชข้เรภียก
ความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดกกแฝงอยถูใล นการใชข้คทาวลาการกลอับใจใหมล โดยเฉพาะสทาหรอับพวกผถูข้ฟอังทภีที่เปกน

ยกว แนลนอนทภีที่ความเชพที่อทภีที่ชลวยใหข้รอดคพอ การหอันมาหาพระเจข้า จากนอัรนกกวางใจเชพที่อพระครกสตร ดถู
กกจการ 20:21 และความเหกนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับขข้อนอัรน
กจ 26:21
เพราะเหตสนฟีนั้พวกยวิวจถึงจลับขข้าพระองคค์ทฟีรื่พระววิหาร และพยายามหาชต่องทฟีรื่
จะฆต่าขข้าพระองคค์เสฟีย คราวนภีรเปาโลสรรุปยลอแบบสอัรนๆเกภีที่ยวกอับสาเหตรุทภีที่เขาตกดครุก เพราะเรพอที่ งนภีร
พวกยกวจถึงไดข้จอับตอัวเขาและหาทางฆลาเขา นอันที่ คพอ เพราะการเทศนาเรพอที่ งการกลอับใจใหมลมาหา
พระเจข้าและความเชพที่อในพระครกสตร
กจ 26:22-23 เปล็นเพราะพระเจข้าไดข้ทรงโปรดชต่วยขข้าพระองคค์ ขข้าพระองคค์จถึงมฟีชฟีวตวิ อยซต่
จนถถึงทสกวลันนฟีนั้และเปล็นพยานไดข้ตต่อหนข้าผซข้นอข้ ยผซใข้ หญต่ ขข้าพระองคค์ไมต่พ ซดเรสืรื่องอสืรื่นนอกจากเรสืรื่องซถึรื่ง
บรรดาศาสดาพยากรณค์กลับโมเสสไดข้กลต่าวไวข้วต่าจะมฟีขถึนั้น 23 คสือวต่าพระครวิสตค์จะตข้องทนทสกขค์
ทรมาน และพระองคค์จะทรงแสดงความสวต่างแกต่ชนอวิสราเอลและแกต่คนตต่างชาตวิ โดยทฟีรื่ทรงเปล็นผซข้
แรกซถึรื่งคสืนพระชนมค์"
เปาโลประกาศตลอไปวลาจนถถึงวอันนอัรนเขากกไดข้มภีชวภี กตอยถูตล ลอไปเพราะความชลวยเหลพอของ
พระเจข้าเพพที่อทภีจที่ ะเปกนพยานแกลทร อัง “ผถูข้ใหญลผถูข้นข้อย” (นอันที่ คพอ คนสามอัญธรรมดาและคนเหลลานอัรนทภีมที่ ภี
ตทาแหนลงสถูงๆ นอันที่ คพอ บรรดาคนทภีที่ฟงอั เขาในวอันนอัรน) เขากลลาวอภีกวลาขข้อความทภีเที่ ขาประกาศมภีพรพน
ฐานอยถูบล นพระคอัมภภีรร (“บรรดาศาสดาพยากรณรและโมเสส”) วลา “พระครกสตรจะตข้องทนทรุกขร
ทรมาน และพระองครจะทรงแสดงความสวลางแกลชนอกสราเอลและแกลคนตลางชาตก โดยทภีที่ทรงเปกนผถูข้
แรกซถึที่งคพนพระชนมร” เปาโลกลลาวถถึงปรกศนาในสายตาของรอับบภีหลายคน คพอ เรพที่องพระเมสสกยาหร
ผถูข้ทรงทนทรุกขร (อกสยาหร 53) และทภีที่วาล พระองครจะทรงฟพร นคพนพระชนมร (แมข้วาล มภีการเปกนขถึรนจากตาย
ของคนอพนที่ ๆ เชลน ลาซารอัส ในยอหรน 11 เปกนตข้น แตลเขาเหลลานอัรนสรุดทข้ายกกตายอภีก การเปกนขถึรนจาก
ตายของพระเยซถูนร อันดทารงอยถูถล าวร เปาโลอาจคกดถถึง อกสยาหร 9:1-2 เมพที่อเขากลลาววลาพระครกสตรจะ
ทรงประทานความสวลางแกลไมลเพภียงชนชาตกยกวเทลานอัรน แตลรวมถถึงคนตลางชาตกดวข้ ย
กจ 26:24
ครลันั้นเปาโลกทาลลังพซดแกข้คดฟีอยต่างนลันนั้ เฟสทลัสจถึงรข้องเสฟียงดลังวต่า "เปาโลเออ๋ย
เจข้าคลลัรื่งไปเสฟียแลข้ว เจข้าเรฟียนรซข้ววิชามากจถึงททาใหข้เจข้าคลลัรื่งไป" เฟสทอัสฟอังมาพอแลข้ว เขาขอัดจอังหวะ
เปาโลและพถูดเสภียงดอังวลา “เปาโลเออ๋ย เจข้าคลอังที่ ไปเสภียแลข้ว เจข้าเรภียนรถูวข้ กชามากจถึงททาใหข้เจข้าคลอังที่ ไป” นภีที่
เทลากอับเฟสทอัสบอกเปาโลวลา ‘เจข้าเพภีรยนไปแลข้ว’ วลภีทภีที่วาล คลลัรื่งไปเสฟียแลข้ว (ไมนอไม) มภีความหมาย

ตรงตอัววลา ‘มภีอาการวกกลจรกต’ คทาทภีแที่ ปลวลา คลลัรื่ง กกคพอ มาเนภีย จรกงๆ หากใชข้ภาษาพถูด เฟสทอัสกกกลลาว
แกลเปาโลวลา ‘เจข้าบข้าไปแลข้ว การศถึกษาของเจข้าไดข้ททาใหข้เจข้าเสภียสตกไปแลข้ว’
กจ 26:25-26 แตต่เปาโลกลต่าววต่า "ทต่านเฟสทลัสเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ไมต่คลลัรื่งเลย แตต่วต่าไดข้พซด
คทาแหต่งความจรวิงและคทาทฟีรื่ปกตวิชนจะพซด 26 ดข้วยวต่าทต่านกษลัตรวิยทค์ รงทราบขข้อความเหลต่านฟีดนั้ ฟีแลข้ว
ขข้าพระองคค์จถึงกลข้ากลต่าวตต่อพระพลักตรค์ของพระองคค์ เพราะขข้าพระองคค์เชสืรื่อแนต่วต่า ไมต่มฟีสลักอยต่าง
หนถึรื่งในบรรดาเหตสการณค์เหลต่านลันนั้ ทฟีรื่ไดข้พนข้ พระเนตรของพระองคค์ เพราะการเหลต่านลันนั้ มวิไดข้กระททา
กลันในทฟีรื่ลบลั ลฟีนั้
เปาโลตอบกลอับทอันทภีวาล เขาไมลไดข้คลอังนึ่ เลย โดยพถูดกอับเฟสทอัสอยลางใหข้เกภียรตก ออันทภีที่จรกงแลข้ว
เขากกพถูดความจรกงและเปกนคทาทภีที่ปกตกชนจะพถูด คทาทภีที่แปลวลา ปกตวิ (โซฟรอซสเน) มภีความหมายวลา
‘การมภีใจทภีที่ปกตกและจดจลอ’ มอันเปกนสกที่งทภีที่ตรงขข้ามกอับ ‘ความบข้าคลอังที่ ’
เปาโลหอันความสนใจกลอับมาทภีที่อากรกปปาโดยกลลาววลากษอัตรกยรทราบดภีทรุกอยลางเกภีที่ยวกอับสกที่งทภีที่
เขาไดข้พถูดเกภีที่ยวกอับพระครกสตร เขาปกดทข้ายโดยเตพอนความจทาผถูข้ฟอังวลาขข้อความทอัรงหมดเกภีที่ยวกอับพระ
ครกสตร นอันที่ คพอ พระชนมรชพภี การสกรนพระชนมร และการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร “มกไดข้กระททา
กอันในทภีที่ลอับลภีร”
กจ 26:27
คราวนภีรเปาโลพยายามตข้อนอากรกปปาใหข้จนมรุม เขาพยายามวางรากฐาน
แหลงความเชพที่อโดยถามคทาถามทภีที่ไมลตข้องการคทาตอบ ขข้าแตต่กษลัตรวิยอค์ ากรวิปปา พระองคค์เชสืรื่อพวก
ศาสดาพยากรณค์หรสือไมต่พระเจข้าขข้า ขข้าพระองคค์ทราบวต่าพระองคค์เชสืรื่อ" ถถึงแมข้วาล อากรกปปาเปกนยกว
คนหนถึงที่ ทภีที่ไมลไดข้เครล งครอัด ใชข้ชวภี กตในความบาป แตลเปาโลกกมอันที่ ใจวลาอากรกปปาเชพที่อพระคอัมภภีรเร ดกม
ตามทภีที่เขาบอก เทลาทภีที่เปกนไปไดข้ กลยรุทธรของเปาโลกกคพอ การโนข้มนข้าวใหข้อากรกปปายอมรอับความ
เชพที่อของตนในพระคอัมภภีรร และจากนอัรนกกตลอไปยอังความเชพที่อในพระครกสตร
กจ 26:28
แตลอากรกปปากกขอัดจอังหวะและพถูดวลา "เราเกสือบจะเปล็นครวิสเตฟียนโดยคทา
ชลักชวนของเจข้า" คทาแปลของคทาพถูดนภีรเปกนขข้อถกเถภียงกอันมานาน กลลาวใหข้เจาะจงกกคอพ คทาทภีที่แปลวลา
เกสือบ คพอจรุดสนใจของการถกเถภียง คทาวลา เกสือบแปลมาจากสองคทา คพอ เอป็น (ซถึที่งมภีความหมายวลา
‘ใน’) และ ออลกิกอส (ซถึที่งมภีความหมายวลา ‘ปรกมาณเลกกนข้อย’ หรพอ ‘นกดหนลอย’) อาจแปลแบบตรง
ตอัวไดข้วาล ‘เจข้าไดข้โนข้มนข้าวเราใหข้เปกนครกสเตภียนเลกกนข้อยแลข้ว’ หรพอ ‘เจข้าททาใหข้เราเชพที่อหนลอยๆแลข้ว’
เราไมลทราบนทราเสภียงของเขาตอนทภีที่เขาพถูด มอันอาจมภีความหมายวลา เกพอบททาใหข้เขาเชพที่อแลข้ว ในทาง

กลอับกอัน คทาพถูดนภีรอาจถถูกกลลาวในททานองเยข้ยหยอันกกไดข้วาล ‘เจข้าตข้องพยายามมากกวลานภีรถงถึ จะททาใหข้เรา
เชพที่อ’ เพราะเราทราบถถึงวกถภีชวภี กตออันเสเพลของอากรกปปา ความหมายแบบหลอังจถึงนลาจะใชลมากกวลา
คนเหลลานอัรนทภีที่ใชข้ชภีวกตในการททาผกดศภีลธรรมทางเพศอยลางเปกดเผยมอักมภีใจสทานถึกผกดชอบทภีที่ตายดข้าน
และมภีใจทภีที่แขกงกระดข้างตลอพระเจข้า
กจ 26:29
เปาโลจถึงทซลวต่า "จทาเพาะพระพลักตรค์พระเจข้า ขข้าพระองคค์มฟีความปรารถนา
ยวิรื่งนลักทฟีรื่จะใหข้เปล็นเหมสือนอยต่างขข้าพระองคค์ มวิใชต่พระองคค์องคค์เดฟียว แตต่คนทลันั้งปวงทฟีรื่ฟลังขข้าพระองคค์
วลันนฟีนั้ดวข้ ย เวข้นเสฟียแตต่เครสืรื่องจทาจองนฟีนั้" ในการตอบกลอับไปอาจพรข้อมดข้วยการผกดหวอัง เปาโลกก
กลลาววลาเขาปรารถนาใหข้ทรุกคนทภีไที่ ดข้ฟงอั เขาในวอันนอัรนเปกนเหมพอนกอับทภีที่เขาเปกน นอันที่ คพอ ไดข้รอับความ
รอดและรถูจข้ อักองครพระผถูข้เปกนเจข้า ยกเวข้นการตข้องมาถถูกจองจทาแบบเขา หนอังสพอกกจการจนถถึงตอนนภีร
และหลอังจากนอัรนกกสพที่อวลาเครพอที่ งจองจทาของเปาโลนอัรนเปกนเชกงสอัญลอักษณรและไมลใชลเครพอที่ งจองจทา
จรกงๆ เขาถถูกกอักบรกเวณใหข้อยถูแล ตลในบข้านและไมลมภีเสรภีภาพทภีจที่ ะไปไหนมาไหนไดข้ตามใจชอบ การ
ถถูกกอักบรกเวณของเขากกคพอ เครพอที่ งจองจทาของเขา
กจ 26:30-32 และเมสืรื่อเปาโลกลต่าวสวิงรื่ เหลต่านฟีนั้แลข้ว กษลัตรวิยค์กบลั ผซข้วต่าราชการเมสืองและ
พระนางเบอรค์นสวิ และคนทลันั้งปวงทฟีรื่นลัรื่งอยซต่ดวข้ ยกลันจถึงลสกขถึนนั้ 31 ครลันั้นออกไปแลข้วจถึงพากลันพซดวต่า
"คนนฟีนั้มวิไดข้ททาสวิรื่งใดทฟีรื่สมควรจะถซกลงโทษถถึงตายหรสือจทาจองไวข้" 32 ฝต่ายอากรวิปปาจถึงตรลัสกลับเฟส
ทลัสวต่า "ถข้าคนนฟีนั้มวิไดข้อสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์แลข้วจะปลต่อยเขากล็ไดข้"
นกทรรศการจบลงแลข้ว พวกคนใหญลคนโตไดข้ยนก นอักเทศนรครกสเตภียนยกวคนนภีรแลข้ว ความ
อยากรถูข้อยากเหกนของพวกเขาไดข้รอับการตอบสนองแลข้ว พวกเขาลรุกขถึรนและปรถึกษาหารพอกอันในหมถูล
พวกเขา พวกเขาออกความเหกนแบบเปกนคนดภีวาล เปาโลไมลไดข้ททาอะไรสมควรถถึงตาย และไมลควร
มาถถูกครุมตอัวไวข้ดวข้ ยซทรา ความหนข้าซพที่อใจคดของเรพที่องนภีรทรงอั หมดกกคพอวลาทอัรงเฟสทอัสและอากรกปปาตลาง
กกมภีสกทธกอทานาจหรพออกทธกพลทภีที่จะปลลอยเปาโลเปกนอกสระไดข้ แตลทร อังคถูลไมลมภีความสรุจรกตใจพอทภีที่จะททา
เชลนนอัรน อากรกปปาปกดการประชรุมดข้วยความเหกนแบบแสรข้งททาเปกนดภีว าล เปาโลคงไดข้รอับการปลลอยตอัว
ไปแลข้วหากเขามกไดข้อรุทธรณรถงถึ ซภีซารร เฟสทอัสหรพอไมลกอก ากรกปปาสามารถททาใหข้ขข้อหาออันเหลว
ไหลไรข้สาระทภีที่คนเหลลานอัรนฟข้องเปาโลตกไปไดข้ แตลทร อังคถูลกไก มลททา
*****

ภนำพรวมของกกิจกนำร 27: ตรงนภีนื้ลสกานสาเสนอการเดกินทางโดยเรสือของเปาโลไปยอังกรคุงโรม
ถนงแมท้วล่าเหตคุเรสือลล่มขอัดขวางมกิใหท้เขาไปถนงทภีนึ่นอันึ่นในบทนภีนื้กป็ตาม บอันทนกของลสกาใหท้รายละเอภียดตาม
ประวอัตกิศาสตรรออันยอดเยภียนึ่ มเกภีนึ่ยวกอับการเดกินทางทางทะเลในสมอัยนอันื้น ประสบการณรของคนทภีนึ่เดกิน
ทางโดยเรสือยอังคงเหมสือนเดกิมจนถนงทคุกวอันนภีนื้
กจ 27:1-3 ครลันั้นตลันั้งใจวต่าพวกเราจะตข้องแลต่นเรสือไปยลังประเทศอวิตาลฟี เขาจถึงมอบเปาโล
กลับนลักโทษอสืรื่นบางคนไวข้กบลั นายรข้อยคนหนถึรื่งชสืรื่อยซเลฟียส เปล็นนายทหารในกองของออกลัสตลัส 2 เรา
ทลันั้งหลายจถึงลงเรสือลทาหนถึงรื่ มาจากเมสืองอลัดรามวิททวิยสม ซถึงรื่ จะออกไปยลังตทาบลทฟีรื่อยซตต่ ามฝลัรื่งแควข้น
เอเชฟีย เรสือกล็ออกทะเล มฟีคนหนถึงรื่ อยซต่กบลั เราชสืรื่ออารวิสทารคลัส ชาวมาซวิโดเนฟียซถึงรื่ มาจากเมสือง
เธสะโลนวิกา 3 วลันรสต่งขถึนนั้ เราไดข้แวะทฟีรื่เมสืองไซดอน ฝต่ายยซเลฟียสมฟีใจเมตตาปรานฟีแกต่เปาโล ยอมใหข้
เปาโลไปหามวิตรสหายทลันั้งหลายเพสืรื่อจะไดข้บรรเทาใจ
ในทภีสที่ รุดเปาโลกกถถูกสล งตอัวไปยอังกรรุงโรม เขากอับนอักโทษคนอพที่นๆถถูกมอบหมายใหข้อยถูภล ายใตข้
การดถูแลของนายรข้อยคนหนถึงที่ นามวลายถูเลภียส ผถูข้เปกนนายทหารในกองของออกอัสตอัส การเดกนทาง
ตามปกตกไปยอังกรรุงโรมกกคพอ การแลลนเรพอไปยอังเมพองอเลกกซานเดรภีย จากนอัรนกกตลอไปยอังกรรุงโรมโดย
ใชข้เรพอเดกนสมรุทร อยลางไรกกตาม เหกนไดข้ชอัดวลาตอนนอัรนไมลมภีเรพอแบบนอัรนวลางพรข้อมใชข้งาน นายรข้อยผถูข้
นภีรจงถึ ใหข้เปาโลโดยสารเรพอแลลนเลภียบชายฝอัที่งพรข้อมกอับเพพที่อนรล วมงานเกลาแกลของเขานามวลา อารกิส
ทารคอัสจากครกสตจอักรทภีที่เมพองเธสะโลนกกา (ลถูกากกเดกนทางรล วมไปกอับคณะนภีรดข้วยดอังทภีที่ระบรุไวข้ในคทา
สรรพนามบรุรษรุ ทภีที่หนถึงที่ พวกเรา) พวกเขาเรกที่มตข้นโดยการเดกนทางสอัรนๆเลาะไปตามชายฝอัที่งและไปขถึรน
ฝอัที่งทภีที่เมพองไซดอน ทภีที่นอันที่ นายรข้อยผถูข้นร ภีมใภี จเมตตาอนรุญาตใหข้เปาโลขถึรนฝอัที่งไปรอับการบรรเทาใจจาก
มกตรสหายหลายคนซถึที่งไมลระบรุชพที่อ
กจ 27:4-6 ครลันั้นเรสือออกจากทฟีรื่นลัรื่นแลข้ว จถึงแลต่นไปทางดข้านปลอดลมของเกาะไซปรลัส
เพราะทวนลม 5 เมสืรื่อแลต่นขข้ามทะเลทฟีรื่อยซต่ตรงแควข้นซฟีลฟีเซฟียกลับแควข้นปลัมฟฟีเลฟีย กล็มาถถึงเมสืองมวิราทฟีรื่
อยซใต่ นแควข้นลฟีเซฟีย 6 ทฟีรื่เมสืองนลันั้นนายรข้อยไดข้พบเรสือลทาหนถึงรื่ มาจากเมสืองอเลล็กซานเดรฟียจะไปยลัง
ประเทศอวิตาลฟี ทต่านจถึงใหข้พวกเราลงเรสือลทานลันนั้
มอันเปกนฤดถูใบไมข้รลวง ทกศทางลมนอัรนไดข้เปลภียที่ นทกศไปยอังทกศตะวอันตกเฉภียงเหนพอแลข้วซถึที่ง
สวนทางกอับการเดกนเรพอทภีมที่ ภีประสกทธกภาพและทกศทางทภีที่พวกเขากทาลอังมรุลงไป กระนอัรน เหกนไดข้ชดอั วลา
พวกเขาคลอยๆสวนทางลมไปเรพอที่ ยๆเลภียบชายฝอัที่งของทวภีปเอเชภียนข้อยในปอัจจรุบนอั (ประเทศตรุรกภี) ทภีที่

ไมรล า ซถึที่งเปกนเมพองหนถึที่งบนชายฝอัที่งของแควข้นลภีเซภีย (ประเทศตรุรกภีตอนใตข้ในปอัจจรุบอัน) พวกเขากกพบ
กอับเรพอเดกนสมรุทรขนขข้าวลทาใหญลทภีที่มภีจรุดหมายปลายทางคพอ ประเทศอกตาลภี นายรข้อยจถึงเปลภีที่ยนเรพอทภีที่
นอันที่ และใหข้เปาโลและคณะขถึรนเรพอพาณกชยรลทาใหญลกวลานอัรน
กจ 27:7-8 เราแลต่นไปชข้าๆหลายวลันและไดข้มาถถึงเมสืองคนฟีดสลั โดยยาก เมสืรื่อแลต่นทวนลม
ตต่อไปไมต่ไหว เราจถึงแลต่นไปทางดข้านปลอดลมของเกาะครฟีตตรงเมสืองสลัลโมเน 8 เมสืรื่อเรสือแลต่นเลฟียบ
ฝลัรื่งเกาะนลันั้นอยต่างยากเยล็น เราจถึงมายลังตทาบลหนถึงรื่ ชสืรื่อวต่า ทต่างาม เมสืองลาเซฟียอยซใต่ กลข้ทฟีรื่นลัรื่น
สายลมไมลเขข้าขข้างพวกเขาและเรพอลทานอัรนกกแลลนไปอยลางยากเยกน “หลายวอัน” เพพที่อคงเสข้นทาง
ไวข้ ในทภีที่สรุดมอันกกแลลน “ไปทางดข้านปลอดลมของเกาะครภีต” นอันที่ คพอ แลลนไปทางใตข้ของเกาะครภีต
และทอดสมอทภีที่สถานทภีที่หนถึที่งซถึงที่ เรภียกวลา “ทลางาม”
กจ 27:9-10 ครลันั้นเสฟียเวลาไปมากแลข้วและการทฟีรื่จะเดวินเรสือกล็มฟีอลันตราย เพราะเทศกาล
อดอาหารผต่านไปแลข้ว เปาโลจถึงเตสือนสตวิเขาทลันั้งหลาย 10 วต่า "ทต่านทลันั้งหลาย ขข้าพเจข้าเหล็นวต่าซถึรื่งเรา
จะแลต่นไปคราวนฟีนั้จะมฟีอลันตรายและเสฟียหายมาก มวิใชต่แตต่ของบรรทสกกลับเรสือกทาปลัรื่นเทต่านลันนั้ แตต่ชฟีววิต
ของเราทลันั้งหลายดข้วย"
พวกเขาใชข้เวลามากกวลาเดกมเพพอที่ รอใหข้ทกศทางลมเปลภีที่ยน เทศกาลอดอาหารทภีวที่ าล นภีรนลาจะ
หมายถถึงวอันททาการลบมลทกนซถึที่งปกตกแลข้วตรงกอับชลวงตข้นเดพอนตรุลาคม สมอัยนอัรนถพอวลาเปกนเรพอที่ ง
ออันตรายทภีจที่ ะแลลนเรพอไปบนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนตอัรงแตลเดพอนตรุลาคมไปจนถถึงกลางเดพอนมภีนาคม
ดข้วยความกลข้าหาญอยลางนลาทถึที่ง เปาโลไดข้แนะนทาพวกผถูข้นทาของเรพอใหข้แวะพอัก ณ ทภีๆที่ พวกเขาอยถู ล
ขณะนอัรน โดยกลลาวลลวงหนข้าถถึงออันตรายและความเสภียหายทภีที่จะเกกดขถึรนหากพวกเขาฝพนไปตลอ
กจ 27:11-13 แตต่นายรข้อยเชสืรื่อกลัปตลันและเจข้าของกทาปลัรื่นมากกวต่าเชสืรื่อคทาทฟีรื่เปาโลกลต่าวนลันั้น
12 และเพราะวต่าทต่างามนลันนั้ ไมต่เหมาะพอทฟีรื่จะจอดในฤดซหนาว คนสต่วนมากจถึงตกลงใหข้ออกทะเล
ไปจากทฟีรื่นลัรื่น เพสือรื่ ถข้าเปล็นไดข้จะไดข้ไปใหข้ถถึงเมสืองฟฟีนกวิ สค์ แลข้วจะจอดอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นตลอดฤดซหนาว เมสืองฟฟี
นวิกสค์นลันั้นเปล็นทต่าเรสือแหต่งเกาะครฟีต หลันหนข้าไปทางทวิศตะวลันออกเฉฟียงเหนสือกลับเฉฟียงใตข้ 13 เมสืรื่อลม
ทวิศใตข้พดลั มาเบาๆ เขากล็ควิดวต่าสมความปรารถนาแลข้ว จถึงถอนสมอแลต่นเลฟียบฝลัรื่งไปตามเกาะครฟีต
อยลางไรกกตาม กอัปตอันเรพอและเจข้าของเรพอ (ซถึที่งเหกนไดข้ชอัดวลาอยถูบล นเรพอดข้วย) ชอักจถูงใหข้นาย
รข้อยแลลนเรพอตลอโดยหวอังวลาจะไปถถึงเมพองฟภีนกกสร ซถึงที่ เปกนทลาเรพอทภีที่ดภีกวลาโดยไปทางทกศตะวอันตกตลอ

ไปอภีกบนชายฝอัที่งดข้านใตข้ของเกาะครภีต ทกศทางลมทภีที่เขข้าขข้างพวกเขาพอัดมาจากทกศใตข้และพวกเขา “กก
คกดวลาสมความปรารถนาแลข้ว จถึงถอนสมอแลลนเลภียบฝอัที่งไปตามเกาะครภีต”
กจ 27:14-20 แตต่แลต่นไปไมต่ชาข้ เรสือกทาปลันรื่ กล็ถซกลมพายสกลข้าทฟีรื่เขาเรฟียกวต่า ยสระกวิโล 15 ครลันั้น
เรสือกทาปลัรื่นถซกพายสและตข้านลมไมต่ไหว เราจถึงปลต่อยไปตามลม 16 เมสืรื่อแลต่นไปทางดข้านปลอดลมของ
เกาะเลล็กๆแหต่งหนถึรื่งชสืรื่อวต่าคลาวดา เราจถึงยกเรสือเลล็กขถึนั้นผซกไวข้ไดข้แตต่มฟีความลทาบากมาก 17 เมสืรื่อยกเรสือ
ขถึนั้นแลข้ว เรากล็เอาเชสือกผซกโอบรอบเรสือกทาปลันรื่ ไวข้ และเพราะกลลัววต่าจะเกยสลันดอนทราย จถึงลดใบลง
แลข้วกล็ปลต่อยใหข้ไปตามกระแสลม 18 ครลันั้นรสงต่ ขถึนั้นเรากล็ขนของบรรทสกทวินั้งเสฟีย เพราะถซกพายสใหญต่ 19
พอถถึงวลันทฟีรื่สามเรากล็ทวินั้งเครสืรื่องใชข้ในเรสือกทาปลันรื่ ออกเสฟียดข้วยมสือของเราเอง 20 และเมสืรื่อไมต่เหล็นดวง
อาทวิตยค์หรสือดวงดาวตลันั้งหลายวลันแลข้ว และยลังถซกพายสใหญต่อยซต่ ความหวลังทฟีรื่เราทลันั้งหลายจะรอดนลันั้นกล็
ลข้มละลายไป
อยลางไรกกตาม หลอังจากนอัรนไมลนาน “เรพอกทาปอัที่นกกถถูกลมพายรุกลข้าทภีที่เขาเรภียกวลา ยรุระกกโล” ลมยรุ
ระกกโลนภีรเปกนลมตะวอันออกเฉภียงเหนพอทภีพที่ อัดแรงมาก เรพอทภีแที่ ลลนอยถูใล นตอนนอัรนจถึงถถูกลมพายรุกลข้านภีร
พอัดออกนอกเสข้นทางทอันทภี พวกเขาแลลนไปทางดข้านปลอดลมของเกาะเลกกๆแหลงหนถึงที่ และเอา
เชพอกผถูกโอบรอบเรพอไวข้เพพที่อททาใหข้มนอั แขกงแรง ดข้วยกลอัววลาเรพอจะถถูกลมพอัดไปเกยสอันดอนทราย
พวกเขาจถึงปลลอยใหข้ลมพายรุนร ภีพอัดพาพวกเขาตลอไป สถานการณรเรกที่มสกรนหวอังแลข้ว ในวอันทภีที่สามนอับ
ตอัรงแตลแลลนเรพอออกจาก “ทลางาม” เปกนตข้นมา พวกเขากกเรกที่มทกรงขข้าวของเครพอที่ งใชข้ทภีที่ไมลจทาเปกนออก
จากเรพอเพพที่อททาใหข้เรพอเบาขถึรน หลอังจากผลานไป “หลายวอัน” ทภีพที่ วกเขามองไมลเหกนดวงอาทกตยรหรพอ
ดวงดาวทอัรงหลาย แถมยอังกทาหนดไมลไดข้วาล จะแลลนเรพอตลอไดข้เมพที่อไร พายรุใหญลทยภีที่ อังถาโถมใสลพวกเขา
ตลอไปกกททาใหข้ความหวอังทภีที่พวกเขาจะรอดปลอดภอัยนอัรนมลายหายไป
กจ 27:21-26 ครลันั้นเขาไดข้อดอาหารมานานแลข้ว เปาโลจถึงยสืนอยซใต่ นหมซต่เขากลต่าววต่า "ทต่าน
ทลันั้งหลาย ทต่านควรไดข้ฟลังขข้าพเจข้าและไมต่ควรออกจากเกาะครฟีตเลย จะไดข้พข้นจากอลันตรายนฟีนั้และไมต่
เสฟียสวิงรื่ ของ 22 บลัดนฟีขนั้ ข้าพเจข้าขอเตสือนทต่านทลันั้งหลายใหข้ททาใจดฟีๆไวข้ ดข้วยวต่าในพวกทต่านจะไมต่มฟีผข้ใซ ด
เสฟียชฟีววิต จะเสฟียกล็แตต่เรสือเทต่านลันนั้ 23 เพราะวต่า เมสืรื่อคสืนนฟีนั้เองทซตสวรรคค์ของพระเจข้าผซข้เปล็นเจข้าของ
ขข้าพเจข้า ซถึรื่งขข้าพเจข้าไดข้ปรนนวิบลัตวินนลันั้ ไดข้มายสืนอยซใต่ กลข้ขข้าพเจข้า 24 ทซตนลันั้นกลต่าววต่า `เปาโลเออ๋ย อยต่า
กลลัวเลย ทต่านจะตข้องเขข้าเฝข้าซฟีซารค์ สต่วนคนทลันั้งปวงทฟีรื่อยซใต่ นเรสือกลับทต่านนลันั้น ดซเถวิด พระเจข้าจะทรง
โปรดใหข้รอดตายเพราะเหล็นแกต่ทต่าน' 25 เพราะฉะนลันั้น ทต่านทลันั้งหลายจงททาใจดฟีๆไวข้ เพราะขข้าพเจข้า

เชสืรื่อพระเจข้าวต่า การณค์จะเปล็นไปเหมสือนอยต่างทฟีรื่พระองคค์ไดข้ทรงกลต่าวแกต่ขข้าพเจข้านลันั้น 26 แตต่วต่าเราจะ
ตข้องเกยเกาะแหต่งหนถึรื่ง"
ดอังนอัรน เปาโลจถึงลรุกขถึรนยพนตลอหนข้าคนทอัรงหลายทภีที่อยถูใล นเรพอและกลลาวขข้อความทภีที่ใหข้ความ
หวอังและกทาลอังใจแกลพวกเขา เขากลลาววลาทถูตสวรรครตนหนถึที่งของพระเจข้าไดข้ปรากฏแกลเขาในคพนนอัรน
นลาสนใจตรงทภีที่วาล เปาโลพถูดถถึงตอัวเองในสลวนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกอับพระเจข้าวลาทรงเปกน “ผถูข้เปกนเจข้าของ
ขข้าพเจข้า ซถึงที่ ขข้าพเจข้าไดข้ปรนนกบอัตกนร อัน” เหกนไดข้ชอัดวลาเขารอักษาคทาพยานของตนตลอหนข้าคนทอัรงหลายทภีที่
อลอนลข้าบนเรพอลทานอัรน เขาแจข้งใหข้คนเหลลานอัรนทราบวลาจะไมลมภีผถูข้ใดเสภียชภีวกต ถถึงแมข้วาล เรพอลทานภีรจะไมล
รอดกกตาม พระเจข้าทรงเปกดเผยแกลเขาวลาเขาจะไดข้ไปยพนอยถูตล ลอหนข้าซภีซารรจรกงๆ และทรุกคนทภีที่
โดยสารเรพอลทานภีรจะไดข้รอับการไวข้ชวภี กต ในคทาพยานทภีที่เรภียบงลายแตลทรงพลอัง เปาโลประกาศวลาเขา
“เชพที่อพระเจข้าวลา การณรจะเปกนไปเหมพอนอยลางทภีพที่ ระองครไดข้ทรงกลลาวแกลขข้าพเจข้านอัรน” พระสอัญญา
ขข้อนอัรนยอังมภีอยถูเล หมพอนเดกมจรกงๆ เราเชพที่อใจไดข้ในสกที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้แลข้ว มอันจะเปกนไปตามทภีที่
พระองครไดข้ตรอัสไวข้แลข้วเสมอ เปาโลปกดทข้ายคทากลลาวของตนโดยหมายเหตรุวาล พวกเขาจะไปเกย
เกาะแหลงหนถึงที่ ตลอมาพวกเขาจะไดข้รถูข้วาล เกาะนอัรนคพอ เกาะมอลตา
กจ 27:27-30 จนถถึงคสืนทฟีรื่สบวิ สฟีแรื่ ลข้ว เรากล็ยลังถซกซลัดไปซลัดมาอยซใต่ นทะเลอาเดรฟีย ประมาณ
เทฟีรื่ยงคสืนพวกกะลาสฟีกล็สทาคลัญวต่ามาใกลข้แผต่นดวินแลข้ว 28 ครลันั้นหยลัรื่งนทนั้าดซกล็วดลั ไดข้ลถึกสฟีสรื่ บวิ เมตร เมสืรื่อไป
อฟีกหนต่อยหนถึงรื่ กล็หยลัรื่งนทนั้าวลัดอฟีกไดข้สามสวิบเมตร 29 เขากล็กลลัววต่าจะโดนฝลัรื่งทฟีรื่มฟีหวิน จถึงทอดสมอทข้ายสฟีรื่
ตลัว แลข้วตลันั้งหนข้าคอยเวลารสต่งเชข้า 30 เมสืรื่อพวกกะลาสฟีหาชต่องจะหนฟีจากกทาปลันรื่ และไดข้หยต่อนเรสือเลล็ก
ลงทฟีรื่ทะเลแลข้วททาทฟีวต่าจะทอดสมอจากหลัวเรสือ
ในวอันทภีที่สกบสภีที่ของความยากลทาบากของพวกเขา ขณะทภีที่พวกเขาถถูกลมพอัดพาไปในทะเลเปกด
อาเดรภีย ซถึที่งเปกนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนใตข้ประเทศอกตาลภีและกรภีซ พวกกะลาสภีทอภีที่ ยถูบล นเรพอกกรสถูข้ ถึกวลา
พวกเขากทาลอังเขข้าใกลข้แผลนดกนแลข้ว เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาอาจไดข้กลกที่นแผลนดกนใหญลหรพออาจไดข้ยนก
เสภียงคลพนที่ กระทบฝอัที่งในตอนกลางคพนกกไดข้ พวกเขาหยอังที่ นทราดถูทอันทภีและพบวลาความลถึกนอัรนไดข้ลดจาก
สภีที่สกบเมตรลงเหลพอสามสกบเมตร พวกเขากทาลอังถถูกลมพอัดเขข้าหาฝอัที่งเพพอที่ ทภีที่จะเรพอถถูกคลพนที่ ซอัดจนแตก
บนโขดหกน พวกเขาจถึงทอดสมอทข้ายสภีที่ตอัว โดยหวอังวลาจะหยรุดการถถูกพอัดไปและรอจนรรุลงเชข้า ขณะ
เดภียวกอัน พวกกะลาสภีกทก ทาทภีเหมพอนจะทอดสมอจากหอัวเรพอ แผนการจรกงๆของพวกเขากกคพอ ทภีที่จะ
พายเรพอเลกกเขข้าหาฝอัที่งและทกรงเรพอกอับเหลลาผถูโข้ ดยสารของมอัน

กจ 27:31-32 เปาโลจถึงกลต่าวแกต่นายรข้อยและพวกทหารวต่า "ถข้าคนเหลต่านลันนั้ ไมต่คงอยซใต่ น
กทาปลัรื่น ทต่านทลันั้งหลายจะรอดตายไมต่ไดข้เลย" 32 พวกทหารจถึงตลัดเชสือกทฟีรื่ผซกเรสือเลล็กใหข้เรสือตกลงไป
เมพที่อดถูออกวลากทาลอังเกกดอะไรขถึรน เปาโลจถึงเตพอนนายรข้อยผถูข้ซงถึที่ สอังที่ พวกทหารใหข้ตอัดเชพอกเพพอที่
ปลลอยเรพอเลกกใหข้ตกลงไปเพพที่อขอัดขวางมกใหข้พวกกะลาสภีสละเรพอ
กจ 27:33-34 เมสืรื่อจวนรสต่งเชข้าเปาโลจถึงววิงวอนคนทลันั้งปวงใหข้รลับประทานอาหารและกลต่าว
วต่า "วลันนฟีนั้เปล็นวลันทฟีรื่สบวิ สฟีรื่ทฟีรื่ทต่านทลันั้งหลายตข้องคข้างอยซต่ในเรสือและอดอาหารมวิไดข้รบลั ประทานอะไรเลย
34 ฉะนลันนั้ ขข้าพเจข้าขอววิงวอนทต่านทลันั้งหลายใหข้รลับประทานอาหารเสฟียบข้าง เพสืรื่อจะดทารงชฟีววิตอยซไต่ ดข้
เพราะเสข้นผมของผซข้หนถึรื่งผซใข้ ดในพวกทต่านจะไมต่เสฟียไปสลักเสข้นเดฟียว"
เปาโลจถึงหนรุนใจพวกลถูกเรพอและเหลลาผถูโข้ ดยสารใหข้รอับประทานอาหาร จรุดประสงครของ
การอดอาหารของพวกเขานอัรนไมลไดข้ระบรุไวข้ พวกเขาอาจหวอังทภีจที่ ะระงอับความกรกรวของเทพเจข้าบาง
ตนทภีที่พโก รธกกไดข้ พวกเขาอาจเมาคลพนที่ เพราะพายรุจนไมลสนใจอาหารเลยกกไดข้ พวกเขาอาจคลอยๆรอับ
ประทานอาหารตลอดสกบสภีที่วอันกลอนหนข้านอัรน โดยรอับประทานเพภียงทภีละเลกกทภีละนข้อยขณะทภีที่พวก
เขาตลอสถูข้กบอั การขถึงใบเรพอและพายรุ ไมลวาล ในกรณภีใด เปาโลกกวงก วอนพวกเขาใหข้รอับประทานอาหาร
เพพที่อประโยชนรของตอัวเอง นภีที่เปกนอภีกครอัรงทภีเที่ ขาพยากรณรวาล จะไมลมภีใครเสภียแมข้แตลเสข้นผมสอักเสข้นหนถึงที่
ของตอัวเอง
กจ 27:35-38 ครลันั้นกลต่าวอยต่างนลันั้นแลข้ว ทต่านจถึงหยวิบขนมปลังขอบพระเดชพระคสณพระเจข้า
ตต่อหนข้าคนทลันั้งปวง เมสืรื่อหลักแลข้วกล็เรวิรื่มรลับประทาน 36 คนทลันั้งปวงกล็มฟีกทาลลังใจขถึนนั้ จถึงรลับประทาน
อาหารดข้วย 37 เราทลันั้งหลายทฟีรื่อยซใต่ นกทาปลันรื่ นลันั้นรวมสองรข้อยเจล็ดสวิบหกคน 38 เมสืรื่อรลับประทาน
อาหารอวิรื่มแลข้ว จถึงขนขข้าวสาลฟีในกทาปลันรื่ ทวินั้งเสฟียในทะเลเพสืรื่อใหข้กทาปลัรื่นเบาขถึนนั้
เปาโลจถึงขอบพระครุณพระเจข้าและหอักขนมปอังเปกนเชกงสอัญลอักษณรตลอหนข้าคนทอัรงปวงทภีที่อยถูล
บนเรพอ ดข้วยเหตรุนร ภี พวกคนทภีที่อยถูบล นเรพอจถึงมภีกาท ลอังใจขถึรนและพวกเขาทรุกคนกกรอับประทานอาหารบข้าง
ลถูกาหมายเหตรุไวข้วาล มภีคนอยถูบล นเรพอทอัรงหมด 276 คน เหกนไดข้ชอัดวลาพวกเขาอยถูบล นเรพอลทาหนถึงที่ ซถึที่งตข้อง
เจอกอับอะไรบางอยลาง พวกเขาจถึงเรกที่มทกรงสอัมภาระทภีที่เปกนขข้าวสาลภีลงในทะเลเพพที่อททาใหข้เรพอเบาขถึรน
และเตรภียมพรข้อมสทาหรอับการเกยฝอัที่ง ขข้าวสาลภีซถึที่งอยถูใล ตข้ทข้องเรพอนลาจะถถูกบรรจรุในกระสอบซถึที่งถถูก
โยนลงทะเลทภีละกระสอบ

กจ 27:39-41 ครลันั้นสวต่างแลข้วเขากล็ไมต่รข้วซ าต่ เปล็นแผต่นดวินอะไร แตต่เขาเหล็นอต่าวแหต่งหนถึรื่งทฟีรื่มฟี
หาด จถึงตกลงกลันวต่า ถข้าเปล็นไดข้จะใหข้เรสือเขข้าเกยหาดนลันั้น 40 เขาจถึงตลัดสายสมอทวินั้งเสฟียในทะเล แลข้ว
กล็แกข้เชสือกทฟีรื่มลัดหางเสสือ และชลักใบหลัวเรสือขถึนั้นใหข้กนวิ ลมแลต่นตรงเขข้าไปหาฝลัรื่ง 41 ครลันั้นมาถถึงตทาบล
หนถึรื่งทฟีรื่ทะเลสองขข้างบรรจบกลัน กทาปลันรื่ กล็เกยดวิน หลัวเรสือตวิดแนต่นออกไมต่ไดข้ แตต่ทข้ายเรสือนลันนั้ กล็แตกออก
ดข้วยกทาลลังคลสืนรื่
เมพที่อแสงยามเชข้าเรกที่มปรากฏ พวกเขากกเหกนวลาตนกทาลอังตกอยถูใล นสถานการณรอะไร แมข้วาล
พวกเขาไมลรวถูข้ าล ตอนนอัรนพวกเขาอยถูทล ไภีที่ หน แตลพวกเขากกเหกน “อลาวแหลงหนถึงที่ ทภีมที่ ภีหาด” คทาทภีแที่ ปลวลา
อต่าว (คอลพอส) มภีความหมายตรงตอัววลา อลาวๆหนถึงที่ ซถึที่งนลาจะมภีคลองเลกกๆไหลเขข้าไปในอลาวนอัรน
ปอัจจรุบอัน อลาวนอัรนบนเกาะมอลตาถถูกเรภียกวลา St. Paul’s Bay (อลาวของเซนตรเปาโล) พวกเขาจถึง
เตรภียมการทภีที่จทาเปกนเพพที่อทภีที่จะใหข้เรพอเกยหาดในอลาวนอัรน อยลางไรกกตาม พายรุนร อันกกททาใหข้พวกเขาเกย
หาดบนสอันทรายออันหนถึงที่ หอัวเรพอนอัรนปอักตกดแนลนออกไมลไดข้ อยลางไรกกตาม สล วนทข้ายของเรพอกกถถูก
คลพที่นซอัดเขข้าใสล จนททาใหข้เรพอเรกที่มแตกออก
กจ 27:42-44 พวกทหารควิดจะฆต่านลักโทษทลันั้งหลายเสฟีย กลลัววต่าจะมฟีผข้ใซ ดวต่ายนทนั้าหนฟีไปไดข้
43 แตต่นายรข้อยปรารถนาจะใหข้เปาโลรอดตาย จถึงหข้ามพวกทหารมวิใหข้ททาตามความควิดนลันนั้ แลข้วสลัรื่ง
คนทลันั้งหลายทฟีรื่วต่ายนทนั้าเปล็นใหข้กระโดดนทนั้าวต่ายไปหาฝลัรื่งกต่อน 44 ฝต่ายคนทลันั้งหลายทฟีรื่เหลสือนลันั้นกล็เกาะ
กระดานไปบข้าง เกาะไมข้กทาปลันรื่ ทฟีรื่หกลั ไปบข้าง ดลังนลันนั้ เขาทลันั้งหลายกล็ถถึงฝลัรื่งรอดตายหมดทสกคน
พวกทหารซถึงที่ หลวงชภีวกตตอัวเองจถึงคกดทภีจที่ ะฆลาพวกนอักโทษเสภีย (พวกทหารโรมอาจถถูก
ลงโทษถถึงขอัรนประหารชภีวกตหากนอักโทษทภีที่อยถูภล ายใตข้การดถูแลของพวกเขาหลบหนภีไปไดข้) กระนอัรน
พระเจข้ากกทรงจอัดเตรภียมในการททาใหข้นายรข้อยมภีความกรรุณาตลอเปาโล และเพพที่อเหกนแกลเขา นายรข้อย
จถึงไมลยอมใหข้ประหารชภีวกตพวกนอักโทษ นายรข้อยจถึงสอังที่ ใหข้คนทภีวที่ าล ยนทราเปกนกระโดดลงจากเรพอและ
วลายนทราเขข้าหาหาดซถึที่งอยถูไล มลไกลออกไป พวกคนทภีที่เหลพอกกถถูกสอังที่ ใหข้เกาะเศษซากเรพอทภีที่แตกออกและ
ลอยคอเขข้าหาฝอัที่ง “ดอังนอัรนเขาทอัรงหลายกกถถึงฝอัที่งรอดตายหมดทรุกคน”
*****
ภนำพรวมของกกิจกนำร 28: บทสคุดทท้ายของหนอังสสือกกิจการนสาเสนอการเดกินทางชล่วงสคุดทท้าย
ของเปาโลไปยอังกรคุงโรมพรท้อมกอับการผจญภอัยตล่างๆทภีนึ่ตามมา จากนอันนื้ ลสกากป็ทสาใหท้บอันทนกของเขา

สมบสรณรโดยบอันทนกสอันื้นๆเกภียนึ่ วกอับการรอับใชท้ของเปาโลในกรคุงโรมขณะทภีนึ่เขารอคอยการไดท้แถลง
คดภีของตนตล่อหนท้าจอักรพรรดกิ
กจ 28:1-2 ครลันั้นรอดพข้นภลัยแลข้ว พวกเขาจถึงรซข้วต่าเกาะนลันั้นชสือรื่ มอลตา 2 ฝต่ายชาวปต่านลันนั้ มฟี
ความกรสณาแกต่พวกเราเปล็นอลันมาก เขากต่อไฟรลับรองเราทสกคนเพราะฝนตกและหนาว
เกาะทภีที่เรพอทภีที่เปาโลโดยสารไปถถูกคลพที่นซอัดจนแตกนอัรนมภีชพที่อวลา มอลตา ปอัจจรุบอันมอันกกคพอเกาะ
เลกกๆเกาะหนถึที่งซถึที่งอยถูรล ะหวลางซกซกลภีและแอฟรกกาเหนพอ คทาทภีที่ลถูกาใชข้เรภียก “ชาวปลา” นอัรนเปกนสทานวน
หนถึที่งในสมอัยนอัรนทภีที่ใชข้เรภียกทรุกคนทภีไที่ มลไดข้พถูดภาษากรภีก แมข้วาล คทานภีรเคยมภีความหมายในเชกงลบ แตลมนอั
กกพอัฒนามาจนมภีความหมายแคลวาล คนตลางประเทศ เชพที่อกอันวลาชาวเกาะมอลตาแตลเดกมเปกนชาวฟภีนก
เซภียซถึที่งภาษาพพรนเมพองของพวกเขาคพอ ภาษาพกวนกค (แอฟรกกาเหนพอ) ไมลวาล ในกรณภีใด พวกเขากกมภี
นทราใจตลอคนเหลลานอัรนทภีที่ประสบภอัยเรพอแตกมาเกยหาดของพวกเขา เหกนไดข้ชอัดวลาตอนนอัรนเปกนชลวง
ฤดถูหนาว แมข้จะมภีความหลากหลายแบบเมดกเตอรรเรเนภียนกกตาม กระนอัรน ฝนทภีที่ยอังตกไมลหยรุดและลม
เหนพอกกททาใหข้คนทภีที่เปภียกปอนนอัรนหนาวจนแทบทนไมลไหว ดอังนอัรน ชาวเกาะมอลตาเหลลานภีรจงถึ ชลวย
เหลพอบรรดาผถูข้รอดชภีวกตโดยการกลอกองไฟเพพอที่ ใหข้พวกเขาไดข้ผกงตอัวใหข้อรุนล
กจ 28:3-6 เปาโลเกล็บกวิรื่งไมข้แหข้งมลัดหนถึรื่งมาใสต่ไฟ มฟีงซพษวิ ตลัวหนถึงรื่ ออกมาเพราะถซกความ
รข้อนกลัดมสือของเปาโลตวิดอยซต่ 4 เมสืรื่อพวกชาวปต่านลันนั้ เหล็นงซตวิดหข้อยอยซต่ทฟีรื่มสือของเปาโล จถึงพซดกลันวต่า
"คนนฟีคนั้ งเปล็นฆาตกรแนต่นอน ถถึงแมข้วต่ารอดพข้นจากทะเลแลข้ว พระผซข้ทรงธรรมกล็ยงลั ไมต่ยอมใหข้รอด
ตายไปไดข้" 5 แตต่เปาโลไดข้สะบลัดมสือใหข้งซตกลงไปในไฟ และหาเปล็นอลันตรายประการใดไมต่ 6 ฝต่าย
เขาทลันั้งหลายคอยดซอยซต่ ควิดวต่าทต่านจะบวมขถึนนั้ หรสือจะลข้มลงตายทลันทฟี แตต่ครลันนั้ เขาคอยดซอยซชต่ ข้านาน
มวิไดข้เหล็นทต่านเปล็นอะไร เขาจถึงกลลับถสือวต่าทต่านเปล็นพระ
ขณะทภีที่เปาโลชลวยเกกบกกที่งไมข้มาททาเปกนฟพน งสพกิษตอัวหนถึที่งกกกดอั มพอของเขาตกดอยถูล พวกชาวเกาะ
นอัรนคกดทอันทภีวาล เปาโลจะตข้องเปกนอาชญากรคนหนถึที่งแนลๆ หรพอถถึงกอับเปกนฆาตกรเลยดข้วย และตอน
นภีรกรรมไดข้ตามทอันเขาแลข้ว เขารอดจากเหตรุเรพอลลมมาไดข้ แตลเขาไมลอาจหนภีพข้นการตอัดสกนของชะตา
กรรม อยลางไรกกตาม เปาโลแคลสะบอัดงถูใหข้ตกลงไปในกองไฟ กระนอัรนพวกชาวเกาะกกคาดวลาเขาจะ
บวมขถึรนเพราะพกษงถูและตาย อยลางไรกกตาม หลอังจากเฝข้าดถูเขามาสอักพอักและไมลเหกนวลามภีอะไรผกด
ปกตกเกกดขถึรน พวกเขากกเปลภียที่ นความคกดทอันทภีและคกดวลาเขาเปกนเทพเจข้าองครหนถึที่ง (เราอาจหมายเหตรุ
ไวข้วาล ลถูกาไมลไดข้ระบรุวาล งถูตวอั นอัรนมภีพกษ คทาวลา พกิษ ในขข้อ 4 ถถูกใสล เขข้ามาโดยพวกนอักแปล อยลางไร

กกตาม หลอักฐานแวดลข้อมกกสพที่อวลา งถูนร นอั มภีพษก จรกงๆ โดยสอังเกตจากปฏกกกรกยาของชาวเกาะ พวกเขาซถึที่ง
รถูข้จกอั สอัตวรตลางๆบนเกาะของพวกเขาดภีจถึงเชพที่อวลา งถูนร นอั มภีพษก )
กจ 28:7-9 เจข้าแหต่งเกาะนลันนั้ ชสืรื่อปซบลวิอสลั มฟีไรต่นาอยซใต่ กลข้ตทาบลนลันนั้ ทต่านไดข้ตข้อนรลับเลฟีนั้ยงดซ
พวกเราไวข้อยต่างดฟีสามวลัน 8 ตต่อมาบวิดาของปซบลวิอลัสนลันนั้ นอนปต่วยอยซต่ เปล็นไขข้และเปล็นบวิด เปาโลจถึง
เขข้าไปหาทต่านอธวิษฐานแลข้ววางมสือบนทต่านรลักษาใหข้หาย 9 ครลันั้นททาอยต่างนลันนั้ แลข้ว คนอสืรื่นๆทฟีรื่เกาะนลันนั้
ซถึรื่งมฟีโรคตต่างๆกล็มาหา และเขากล็หายดข้วย
ลถูกาบอันทถึกวลาบนพพรนทภีที่สลวนนอัรนของเกาะมภี “เจข้า” คนหนถึงที่ อาศอัยอยถูนล ามวลา ปถูบลกออัส ผถูข้ซงถึที่ ใหข้
ทภีที่พอักอาศอัยแกลเปาโลและลถูกาเปกนเวลาสามวอัน บกดาของเขาปลวยเปกนไขข้และเปกนบกด (วลภี “บกด” แปล
มาจากคทาวลา ดสเซป็นเตะเรภีย ซถึที่งเปกนทภีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ dysentery ดอังทภีที่คทาๆนภีรสพที่อ (bloody flux)
มอันคพอ การทภีขที่ องเหลวเปกนเลพอดไหลออกจากลทาไสข้และมอักเปกนออันตรายถถึงชภีวกต )
เปาโลจถึงใชข้ของประทานดข้านการรอักษาโรคซถึที่งพระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงประทานใหข้โดย
วางมพอบนชายผถูข้นร อันและรอักษาเขาใหข้หาย เชลนเดภียวกอับของประทานพกเศษอพที่นๆของพระวกญญาณ
การรอักษาโรคเปกนหนถึงที่ ในของประทานชอัวที่ คราวตลางๆทภีที่พระวกญญาณบรกสรุทธกธทรงประทานใหข้ใน
ขณะทภีที่พระคอัมภภีรรใหมลยงอั ไมลครบสมบถูรณรเพพที่อเปกนวกธภีในการรอับรองความเปกนของแทข้ของผถูข้นทาค
รกสตจอักรยรุคตข้น เมพอที่ ขลาวเรพอที่ งนภีรแพรล ไปทอัวที่ เกาะ คนเจกบปลวยอพที่นๆกกถถูกพาตอัวมาหาเปาโลและเขากก
รอักษาคนเหลลานอัรนใหข้หายเชลนกอัน
กจ 28:10-12 เขาทลันั้งหลายจถึงใหข้เกฟียรตวิพวกเราหลายประการ เมสืรื่อเราจะแลต่นเรสือไปจากทฟีรื่
นลัรื่น เขาจถึงนทาสวิงรื่ ของทฟีรื่เราตข้องการมาใสต่เรสือ 11 ครลันั้นลต่วงไปสามเดสือน พวกเราจถึงลงในเรสือกทาปลัรื่น
ซถึรื่งมาจากเมสืองอเลล็กซานเดรฟียและคข้างอยซต่ทฟีรื่เกาะนลันนั้ ในฤดซหนาว กทาปลันรื่ ลทานลันนั้ มฟีรซปลซกแฝด ชสือรื่ แคส
เตอรค์และพอลลลักซค์ เปล็นเครสืรื่องหมาย 12 พวกเราแวะทฟีรื่เมสืองไซราควินั้วสค์จอดอยซต่ทฟีรื่นลัรื่นสามวลัน
เหกนไดข้ชอัดวลาทภีที่อาศอัยอยถูชล อัวที่ คราวถถูกจอัดแจงไวข้สทาหรอับเปาโล ลถูกา และผถูข้โดยสารเรพอลทานอัรน
คนอพนที่ ๆบนเกาะนอัรนขณะทภีพที่ วกเขารอใหข้สรกนฤดถูหนาว การเดกนเรพอบนทะเลเมดกเตอรรเรเนภียนปกตก
แลข้วกระททาตลอในกลางเดพอนกรุมภาพอันธรหรพออยลางชข้าสรุดกกตข้นเดพอนมภีนาคม ดอังนอัรน หลอังจากใชข้เวลา
สามเดพอนบนเกาะมอลตา พวกเขากกไดข้ขร นถึ เรพออภีกลทาซถึที่งมาจากเมพองอเลกกซานเดรภียซถึงที่ มรุลงหนข้าไปยอัง
ประเทศอกตาลภีซถึที่งกกแวะพอักชลวงฤดถูหนาวทภีที่เกาะมอลตาเชลนกอัน เรพอลทานภีรนลาจะเปกนเรพอขนขข้าวเหมพอน
เรพอลทาแรกทภีพที่ วกเขาขถึรน ลถูกาหมายเหตรุวาล เครพที่องหมายของเรพอลทานภีรคพอ “แคสเตอรรและพอลลอักซร”

คทาทภีที่ใชข้ในภาษากรภีก (ดกิออสคออสรอย) หมายถถึงบรุตรชายฝาแฝดของจถูปกเตอรรและคนสมอัยนอัรนถพอวลา
เปกนเทพเจข้าแหลงพวกกะลาสภี (สองชพอที่ นภีรยอังเปกนชพที่อทภีที่ตรอังใหข้กบอั ดวงดาวคถูลหนถึงที่ ดข้วย) ไมลวาล ในกรณภีใด
ชพที่อสองชพที่อนภีรนลาจะถถูกเขภียนบนตอัวเรพอ เชลนชพที่อของเรพอตลางๆในปอัจจรุบอัน) เหกนไดข้ชดอั วลาตอนนอัรนมภีลม
ใตข้พอัดมาซถึงที่ เปกนใจตลอการเดกนเรพอ เพราะวลาพอออกจากเกาะมอลตา เรพอลทานอัรนกกไปถถึงเมพองไซรา
คกรวสร ประเทศซกซกลภีเลย พวกเขาพอักทภีที่นอันที่ สามวอัน โดยอาจเพพที่อเอาของบรรทรุกขถึรนทภีที่ทลาเรพอนอัรนกกไดข้
กจ 28:13-15 เราออกจากทฟีรื่นนลัรื่ อข้อมไปยลังเมสืองเรยฟีอซม ครลันนั้ รสต่งขถึนั้นลมทวิศใตข้กล็พลัดมา วลันทฟีรื่
สองจถึงมาถถึงเมสืองโปทวิโอลฟี 14 เราพบพวกพฟีนรื่ ข้องทฟีรื่นนลัรื่ และเขาเชวิญเราใหข้หยสดพลักอาศลัยอยซกต่ บลั เขา
เจล็ดวลัน แลข้วเราจถึงไปถถึงกรสงโรม 15 ครลันั้นพวกพฟีรื่นข้องในกรสงโรมไดข้ยนวิ ขต่าวพวกเรา เขาจถึงออกมา
พบเราทฟีรื่บข้านตลาดอลัปปฟีอลัสและทฟีรื่บข้านสามรข้าน เมสืรื่อเปาโลเหล็นเขาแลข้ว จถึงขอบพระเดชพระคสณ
พระเจข้าและมฟีกทาลลังใจดฟีขถึนั้น
ลถูกานทาเสนอบอันทถึกทภีที่ถถูกตข้องเกภีที่ยวกอับการเดกนทางโดยทางทะเลในเรพอใบสมอัยนอัรน เขา
หมายเหตรุวาล หลอังจากออกจากเมพองไซราคกวร สรแลข้ว พวกเขากกอข้อมไป คทาทภีที่แปลเชลนนอัรน (เปะรกิเอะร
คอไม) มภีความหมายตรงตอัววลาพวกโซเซไปมาในการมรุลงหนข้าสถูลเมพองเรยภีอถูม กลลาวอยลางเจาะจงกกคพอ
มอันหมายความวลาเรพอลทานอัรนจทาตข้องแลลนเดภีดี๋ยวกกขร ถึนหนข้าเดภีดี๋ยวกกถอยหลอังเพราะสวนทางลม (ในกรณภี
นภีรคพอ ลมจากทกศเหนพอ เพราะวลาพวกเขากทาลอังมรุลงหนข้าไปยอังประเทศอกตาลภีซงถึที่ อยถูทล างทกศเหนพอ)
เมพองเรยภีอถูมเปกนเมพองทลาแหลงหนถึงที่ บนปลายแหลมของแหลมอกตาลภีบนชลองแคบเมซซกนลา
โดยแยกแผลนดกนใหญลของอกตาลภีและเกาะซกซกลภีออกจากกอัน หลอังจากใชข้เวลาทภีที่ทลาเรพอทภีที่นอันที่ หนถึงที่ วอัน
(อาจเพพอที่ เอาสอัมภาระลงอภีกหรพอเพพอที่ รอใหข้ลมเปกนใจกกไดข้) ลมใตข้กพก อัดมา ซถึที่งเหมาะยกงที่ สทาหรอับการ
เดกนทางขถึรนเหนพอของพวกเขา พวกเขาจถึงไปถถึงจรุดหมายปลายทางในทภีที่สรุด นอันที่ คพอ เมพองทลาโปทกโอ
ลภีในวอันเดภียวซถึที่งททาเวลาไดข้ดภีเหลพอเชพที่อ เมพองโปทกโอลภีเปกนเมพองทลาสทาคอัญซถึงที่ อยถูหล ลางไปแปดไมลรจาก
เมพองเนอาบรุรภี (เนเปกรลสร) และเปกนทลาเรพอนทราลถึกแหลงสทาคอัญสทาหรอับการขนสอัมภาระขถึรนเรพอเพพที่อมรุลง
หนข้าไปยอังกรรุงโรม (ขถึรนเหนพอไปอภีก 130 ไมลร)
ทภีที่เมพองโปทกโอลภี เปาโลและลถูกาไดข้พบพวกพภีที่นอข้ ง คนเหลลานภีรนลาจะเปกนยกวและเปาโลหา
พวกเขาเจอผลานทางธรรมศาลาประจทาทข้องถกที่น ไมลวาล ในกรณภีใด เมพที่อพวกพภีนนึ่ ท้องทราบวลาแขกคน
สทาคอัญในชรุมชนของพวกเขาเปกนใคร คนเหลลานอัรนกกขอใหข้พวกเขาหยรุดพอักเปกนเวลาเจกดวอัน เหกนไดข้
ชอัดวลานายรข้อยยถูเลภียสซถึที่งซาบซถึรงสทาหรอับสกที่งทภีที่เปาโลไดข้กระททาในการชลวยเขาใหข้รอดชภีวกตจากเหตรุ

เรพอแตกอนรุญาตใหข้เปาโลพอักทภีที่นอันที่ หนถึที่งสอัปดาหร มอันคงเปกนชลวงเวลาแหลงสามอัคคภีธรรมออันยอดเยภียที่ ม
และเปกนการหยรุดพอักดข้วยหลอังจากการเดกนเรพอออันยากลทาบากในทะเล ถถึงแมข้ว าล ลถูกาไมลไดข้บอันทถึกไวข้
แตลเราอาจถามคทาถามไดข้วาล เปาโลไดข้นทาวกญญาณยถูเลภียสมาถถึงพระครกสตรหรพอไมลหลอังจากไดข้ใชข้เวลา
อยถูกล บอั เขามานาน แนลนอนทภีที่นายรข้อยคนนภีรแสดงความสรุภาพและความกรรุณาแกลเปาโลตลอดการ
เดกนทางของพวกเขาดข้วยกอัน
ระหวลางเมพองโปทกโอลภีและกรรุงโรมนอัรนมภีเสข้นทางออัปปภีออัส (Appian Way) ซถึที่งเปกน
ทางหลวงลาดยางของโรมซถึงที่ มภีการคข้า การตกดตลอสพที่อสาร และการสอัญจรทางทหารเกกดขถึรนทรุกวอัน
มอันคงเปรภียบไดข้กบอั ทางหลวงขข้ามรอัฐในปอัจจรุบอัน บางสลวนของทางหลวงสายนภีรยอังมภีอยถูใล นประเทศ
อกตาลภี ขลาวไดข้ลพอไปถถึงกรรุงโรมวลาเปาโลไดข้มาถถึงบนแผลนดกนใหญลของอกตาลภีแลข้ว พวกคนนทาสาร
เดกนทางบนเสข้นทางทภีที่เปกนดรุจเสข้นเลพอดสายนภีรประจทา
ไมลวาล ยถูเลภียสสล งคนไปแจข้งใหข้ผถูข้บอังคอับบอัญชาของเขาทราบในกรรุงโรม หรพอมภีการสล งคนไป
แจข้งขลาวดข้วยตอัวเอง ครกสตจอักรทภีที่กรรุงโรมกกไดข้ทราบเรพอที่ งการมาถถึงของเปาโล กลอนหนข้านอัรนหลายปภี
เปาโลไดข้เขภียนจดหมายฝากมาหาพวกเขาแลข้ว และพวกเขากกรจถูข้ อักเขาเปกนอยลางดภี พวกพภีนที่ ข้องจากค
รกสตจอักรทภีที่กรรุงโรมพอไดข้ยกนขลาวเรพที่องการมาถถึงของเปาโลจถึงเดกนทางมาพบเขากลอนทภีที่เขาจะไปถถึง
กรรุงโรม พวกเขามาพบเขาทภีที่สถานทภีที่สองแหลงซถึที่งแตกตลางกอัน ซถึที่งสพที่อวลามภีคนสองกลรุลมเดกนทางมา
พบเขา กลรุมล แรกมาเจอเขาทภีที่ตลาดออัปปภีออัส ซถึงที่ เปกนเมพองตลาดทภีที่อยถูตล กดกอับถนนออัปปภีออัส โดยอยถูทล าง
ใตข้ของกรรุงโรมประมาณสภีที่สกบไมลร
เหกนไดข้ชอัดวลาคนอภีกกลรุลมมารล วมวงดข้วยกอับพวกเขาทภีที่บข้านสามรข้าน ซถึที่งเปกนพพรนทภีที่ขาข้ ง
ทางหลวงสายนอัรนโดยอยถูหล ลางจากกรรุงโรมประมาณสามสกบไมลร แนลนอนวลานอันที่ เปกนชลวงเวลาทภีที่
เปภีที่ยมดข้วยความยกนดภีปรภีดา พวกพภีที่นอข้ งทภีที่รอข้ นรนจากครกสตจอักรทภีที่กรรุงโรมไดข้มาหาออัครสาวกผถูข้ยก งที่
ใหญลและพวกพภีที่นอข้ งทภีที่รกอั ลถูกาเขภียนวลาเมพอที่ เปาโลไดข้เหกนคนเหลลานอัรน เขากก “ขอบพระเดชพระครุณ
พระเจข้าและมภีกาท ลอังใจดภีขร นถึ ”
กจ 28:16
ครลันั้นพวกเรามาถถึงกรสงโรม นายรข้อยไดข้มอบพวกนลักโทษใหข้กลับผซบข้ ลัญชาการ
ของคต่ายนลันนั้ แตต่เขายอมใหข้เปาโลอยซต่คนเดฟียวตต่างหาก ใหข้ทหารคนหนถึงรื่ คสมไวข้
พอไปถถึงในกรรุงโรม เปาโลกกถถูกสล งตอัวใหข้กบอั “ผถูข้บอัญชาการของคลายนอัรน” ซถึที่งเปกนเจข้าหนข้าทภีที่
ผถูข้ดถูแลพวกนอักโทษทภีที่มภีกาท หนดแถลงคดภีตลอจอักรพรรดก เหกนไดข้ชอัดวลาผถูข้ดถูแลเปาโลขณะเดกนทาง นอันที่

คพอ นายรข้อยยถูเลภียส กลลาวชพที่นชมเปาโลอยลางมาก เขาจถึงไดข้รอับอนรุญาตใหข้อาศอัยในบข้านเชลาหลอังหนถึงที่
ซถึที่งเขาเปกนผถูข้เชลา ถถึงแมข้จะตข้องอยถูกล บอั ทหารนายหนถึงที่ ซถึที่งไดข้รอับมอบหมายใหข้คอยเฝข้าเขากกตาม
กจ 28:17-20 ตต่อมาครลันั้นลต่วงไปสามวลันแลข้ว เปาโลจถึงเชวิญพวกผซใข้ หญต่ในพวกยวิวมา
ประชสมกลัน เมสืรื่อมาพรข้อมหนข้ากลันแลข้วทต่านจถึงกลต่าวแกต่เขาวต่า "ทต่านพฟีรื่นข้องทลันั้งหลาย ถถึงแมข้วต่าขข้าพเจข้า
มวิไดข้กระททาผวิดสวิงรื่ หนถึงรื่ สวิรื่งใดตต่อชนชาตวิ หรสือผวิดธรรมเนฟียมของบรรพบสรสษ ขข้าพเจข้ายลังตข้องถซก
มอบเปล็นนลักโทษมาจากกรสงเยรซ ซาเลล็ม เปล็นนลักโทษใหข้อยซใต่ นมสือของพวกโรม 18 ครลันั้นพวกนลันนั้ ไดข้
ไตต่สวนขข้าพเจข้าแลข้วกล็ประสงคค์จะปลต่อยขข้าพเจข้าเสฟีย เพราะไมต่มฟีเหตสอะไรทฟีรื่ขข้าพเจข้าควรจะตข้องตาย
19 แตต่วต่าเมสืรื่อพวกยวิวพซดคลัดคข้าน ขข้าพเจข้าจถึงจทาตข้องอสทธรณค์ถถึงซฟีซารค์ แตต่มวิใชต่วาต่ ขข้าพเจข้ามฟีอะไรจะ
ฟข้องชนรต่วมชาตวิของขข้าพเจข้า 20 เหตสฉะนลันั้นเพราะเหตสนฟีนั้ขข้าพเจข้าจถึงเชวิญทต่านทลันั้งหลายมา เพสืรื่อจะ
ไดข้เหล็นหนข้าและพซดกลับทต่าน เพราะทฟีรื่ขข้าพเจข้าถซกลต่ามโซต่นฟีนั้กล็เนสืรื่องดข้วยความหวลังของชนชาตวิ
อวิสราเอล"
เปาโลไมลไดข้เสภียเวลาของเขาในกรรุงโรมเลย หลอังจากผลานไปแคลสามวอัน เขากกเชกญพวกผถูข้นทา
ของชรุมชนยกวใหข้มาเยภียที่ มเขา (เหกนไดข้ชอัดวลาเขาไปหาคนเหลลานอัรนไมลไดข้ เขาจถึงเชกญใหข้พวกเขามาหา
เขา) เขาเลลายข้อนสอัรนๆถถึงเหตรุการณรตลางๆทภีที่ททาใหข้เขามายอังกรรุงโรมและการทภีที่เขาถถูกควบครุมตอัวทภีที่นอันที่
เขาหมายเหตรุไวข้วาล เขาไมลไดข้มเภี หตรุอะไรจะฟข้องชนชาตกิของเขา (นอันที่ คพอ พภีที่นข้องรล วมชาตกของเขา
หรพอพวกยกว)
เขาจถึงบอกคนเหลลานอัรนวลาดข้วยเหตรุนร ภีเองเขาจถึงไดข้เชกญพวกเขามาโดยกลลาววลา “เพราะทภีที่
ขข้าพเจข้าถถูกลลามโซลนร ภีกเก นพที่องดข้วยความหวอังของชนชาตกอกสราเอล” ความหวอังของชนชาตกอกสราเอล
คพอ พระเมสสกยาหรทภีที่พวกเขารอคอยมานานซถึที่งกกคอพ พระเยซถูครกสตร เปาโลตอัรงใจทภีที่จะเทศนาเรพอที่ ง
พระครกสตรแกลพวกเขาตลอไป เขาสอังเกตวลาเปกนเพราะเหตรุผลนภีรเองเขาจถึงเปกนนอักโทษทภีที่สวม
กรุญแจมพออยลางนภีร
กจ 28:21-24 เขาทลันั้งหลายจถึงตอบทต่านวต่า "พวกเราหาไดข้รบลั จดหมายจากแควข้นยซเดฟีย
กลต่าวถถึงทต่าน หรสือหามฟีพวกพฟีรื่นอข้ งผซข้หนถึรื่งผซใข้ ดมารายงานหรสือกลต่าวรข้ายถถึงทต่านไมต่ 22 แตต่ขข้าพเจข้า
ทลันั้งหลายปรารถนาจะฟลังทต่านกลต่าววต่าทต่านควิดเหล็นอยต่างไร เพราะพวกขข้าพเจข้าทราบวต่า พวกทฟีถรื่ สือ
ลลัทธวินกฟีนั้ ล็ถซกตวิเตฟียนทสกแหต่ง" 23 เมสืรื่อเขานลัดวลันพบกลับทต่าน คนเปล็นอลันมากกล็พากลันมาหายลังทฟีรื่อาศลัย
ของทต่าน ทต่านจถึงกลต่าวแกต่เขาตลันั้งแตต่เชข้าจนเยล็น เปล็นพยานถถึงอาณาจลักรของพระเจข้า และชลักชวนใหข้

เขาเชสืรื่อถสือในพระเยซซ โดยใชข้ขข้อความจากพระราชบลัญญลัตขวิ องโมเสส และจากคลัมภฟีรค์ศาสดา
พยากรณค์ 24 คทาทฟีรื่ทต่านกลต่าวนลันนั้ บางคนกล็เชสืรื่อ บางคนกล็ไมต่เชสืรื่อ
พวกผถูข้นทายกวยลอมเคยไดข้ยกนเกภีที่ยวกอับความเชพที่อของครกสเตภียนมาแลข้ว นอันที่ คพอ “ลอัทธกนร ภี” และ
มอันลข้วนแตลเปกนแงลลบ พวกเขาอาจเคยไดข้ยนก เกภีที่ยวกอับเปาโลและการรอับใชข้ของเขาดข้วยซทรา กระนอัรน
ไมลมภีการสพที่อสารแบบเปกนทางการมาถถึงพวกเขาจากแควข้นยถูเดภียเกภีที่ยวกอับการทภีที่เขามาถถึงในกรรุงโรม
อาจเปกนไดข้วาล พวกยกวทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมไมลรวถูข้ าล เปาโลไดข้ออกมาจากเมพองซภีซารภียาแลข้ว พวกเขาอาจ
เลกกสนใจเขาแลข้วกกไดข้ หรพอขลาวอาจมาไมลถถึงพวกเขาเพราะคนสล งขลาวประสบปอัญหาระหวลางทาง
เหมพอนกอับทภีที่เปาโลตข้องเจอกอับความยากลทาบากในการเดกนทางเชลนกอัน ไมลวาล ในกรณภีใด พวกผถูข้นทา
ยกวทภีที่กรรุงโรมกกไมลไดข้ยกนขลาวอะไรอยลางเฉพาะเจาะจงจากกรรุงเยรถูซาเลกม พวกเขาจถึงอยากรถูเข้ กภีที่ยวกอับ
สกที่งทภีที่เปาโลจะกลลาว
พวกเขาจถึงนอัดหมายเวลากอันโดยในวอันนอัรน “คนเปกนออันมากกกพากอันมาหายอังทภีที่อาศอัยของ
ทลาน ทลานจถึงกลลาวแกลเขาตอัรงแตลเชข้าจนเยกน เปกนพยานถถึงอาณาจอักรของพระเจข้า และชอักชวนใหข้เขา
เชพที่อถพอในพระเยซถู โดยใชข้ขข้อความจากพระราชบอัญญอัตขก องโมเสส และจากคอัมภภีรรศาสดา
พยากรณร” เชลนเดภียวกอับทภีที่เขาททามาตลอดการรอับใชข้ของเขา เปาโลยกขข้อความจากพระคอัมภภีรรเดกม
(พระราชบอัญญอัตกของโมเสสและคอัมภภีรศร าสดาพยากรณร) เพพที่อสนอับสนรุนขข้อเสนอของเขาเรพอที่ งพระ
เมสสกยาหรทภีที่ทรงทนทรุกขรซถึที่งฟพร นคพนพระชนมรแลข้ว ดข้วยเหตรุนร ภี “บางคนกกเชพที่อ บางคนกกไมลเชพที่อ”
กจ 28:25-27 และเมสืรื่อเขาไมต่เหล็นพข้องกลันจถึงลาไป เมสืรื่อเปาโลไดข้กลต่าวขข้อความแถมวต่า
"พระววิญญาณบรวิสสทธวิธิ์ตรลัสกลับบรรพบสรสษของเราทลันั้งหลาย โดยอวิสยาหค์ศาสดาพยากรณค์ถซกตข้อง
ดฟีแลข้ว 26 วต่า `จงไปหาชนชาตวินแฟีนั้ ละกลต่าววต่า พวกเจข้าจะไดข้ยวินกล็จรวิง แตต่จะไมต่เขข้าใจ จะดซกล็จรวิง แตต่
จะไมต่สลังเกต 27 เพราะวต่าจวิตใจของชนชาตวินกฟีนั้ ล็เฉสืรื่อยชา หซกล็ตถึง และตาเขาเขากล็ปวิด เกรงวต่าเขาจะ
เหล็นดข้วยตาของเขา และไดข้ยนวิ ดข้วยหซของเขา และเขข้าใจดข้วยจวิตใจของเขา และจะหลันกลลับมา และ
เราจะรลักษาเขาใหข้หาย'
เชลนเดภียวกอับทภีที่เปกนมาบลอยๆตลอดการรอับใชข้ของเขาทลามกลางพวกยกว การโตข้เถภียงกอันอยลาง
รรุนแรงกกเกกดขถึรนตามมา เปาโลจถึงปกดการประชรุมโดยยกขข้อความจากอกสยาหร 6:9-10 และการแชลง
สาปฝลายวกญญาณซถึงที่ พระเจข้าไดข้ทรงใหข้ตกบนชนชาตกอกสราเอลทภีที่ใจแขกงกระดข้างและไมลเชพที่อ พวก
เขาจะไดข้ยกนพระวจนะของพระเจข้าแตลไมลเขข้าใจมอัน ความแขกงกระดข้างแหลงจกตใจของคนเหลลานอัรน

ไดข้ททาใหข้พวกเขามองไมลเหกนความจรกง นลาเศรข้าทภีที่วาล การแชลงสาปนอัรน (ผข้าคลรุมทภีที่เปาโลเขภียนถถึงใน 2
โครกนธร 3:14-16) ยอังคงอยถูจล นถถึงทรุกวอันนภีร
กจ 28:28-29 เหตสฉะนลันนั้ ทต่านทลันั้งหลายจงรซข้วต่า ความรอดของพระเจข้าไดข้ไปถถึงคนตต่างชาตวิ
แลข้ว และเขาจะฟลังดข้วย" 29 เมสืรื่อเปาโลไดข้กลต่าวคทาเหลต่านฟีนั้เสรล็จแลข้ว พวกยวิวกล็ไดข้จากไป และไดข้เถฟียง
กลันเปล็นการใหญต่
ดข้วยคทาอวยพรทภีที่ไมลถถูกกาลเทศะสอักเทลาใด เปาโลแจข้งใหข้พวกผถูข้นทายกวทภีที่ดรพอรอัรนทราบวลา
“ความรอดของพระเจข้าไดข้ไปถถึงคนตลางชาตกแลข้ว และเขาจะฟอังดข้วย” พวกยกวเหลลานอัรนจถึงจากไป
พรข้อมกอับโตข้เถภียงกอันเปกนการใหญลในหมถูลพวกเขาเอง
กจ 28:30-31 เปาโลจถึงไดข้อาศลัยอยซคต่ รบสองปฟีในบข้านทฟีรื่ทต่านเชต่า และไดข้ตข้อนรลับคนทลันั้งปวง
ทฟีรื่มาหาทต่าน 31 ทลันั้งประกาศอาณาจลักรของพระเจข้า และสลัรื่งสอนเรสืรื่องพระเยซซครวิสตค์เจข้าโดยใจกลข้า
ไมต่มฟีผข้หซ นถึงรื่ ผซข้ใดขลัดขวาง
เวลาผลานไปมากกวลาสองปภีกลอนทภีที่เปาโลจะไดข้แถลงคดภีของตนตลอหนข้าจอักรพรรดก ขณะ
เดภียวกอันเขากกไดข้รบอั อนรุญาตใหข้อยถูใล นบข้านเชลาในกรรุงโรม ใครกกตามทภีที่อยากมาเยภีที่ยมเขากกไดข้รอับ
อนรุญาตใหข้มาเยภีที่ยมไดข้ เขาจถึงใชข้เวลาของตน “ประกาศอาณาจอักรของพระเจข้า และสอั งที่ สอนเรพอที่ ง
พระเยซถูครกสตรเจข้าโดยใจกลข้า ไมลมภีผถูข้หนถึที่งผถูข้ใดขอัดขวาง”
นอกจากมภีโอกาสทภีที่จะเปกนพยานและเทศนาไดข้อยลางเสรภีในกรรุงโรมจาก “บข้านทภีที่ทลานเชลา”
แลข้ว เปาโลยอังงลวนอยถูกล บอั การเขภียนจดหมายฝากไปถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองเอเฟซอัส เมพองโคโลสภี เมพอง
ฟภีลกปปภี ถถึงฟภีเลโมน และอาจเขภียนถถึงครกสเตภียนชาวฮภีบรถูดข้วย พระเจข้าทรงมภีพระประสงครสทาหรอับ
การทภีที่เขาถถูกกอักบรกเวณ พระคอัมภภีรรใหมลตอนสทาคอัญๆจทาเปกนตข้องถถูกเขภียนขถึรน หากเปาโลไมลไดข้ถถูก
ครุมตอัวไวข้ เขากกคงไมลมภีเวลาหรพอโอกาสทภีที่จะททาเชลนนอัรนไดข้ แนลนอนทภีวที่ าล ทรุกสกที่งตลางรล วมมพอกอันเพพอที่ ใหข้
เกกดผลดภีสทาหรอับคนเหลลานอัรนทภีที่รอักพระเจข้าและถถูกเรภียกตามพระประสงครของพระองคร
นอกจากนภีร ในการเขภียนจดหมายฝากของเขาถถึงครกสตจอักรทภีที่เมพองฟภีลกปปภี เปาโลกกออก
ความเหกนจากกรรุงโรมวลาเขาสามารถเปกนพยานแกลคนสทาคอัญๆแหลงทข้องพระโรงของซภีซารรไดข้ (ฟภี
ลกปปภี 1:13) พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดใหข้ขลาวประเสรกฐทะลรุทะลวงจกตใจของจอักรวรรดกโรมผลาน
ทางการอยถูใล นกรรุงโรมของเปาโล ลถูกาเขภียนวลาในการททาเชลนนอัรน ไมลมภีใครขอัดขวางเขา

*****
บทสสู่งทท้นำย: พระวกิญญาณบรกิสคุทธกิธทรงเลสือกทภีจนึ่ ะไมล่บอันทนกเนสือนื้ หาสล่วนทท้ายของการรอับใชท้
ของเปาโลในรสปแบบออัตชภีวประวอัตกิเหมสือนทภีนึ่ลสกาไดท้กระทสา อยล่างไรกป็ตาม ระหวล่างจดหมายฝาก
ของเขาทภีนึ่เขภียนถนงศกิษยาภกิบาล คสือ ถนงทกิโมธภีและทกิตอัส และประวอัตกิศาสตรรครกิสตจอักรซนนึ่งไมล่ไดท้รบอั
การดลใจ เรากป็สามารถทราบเกภีนึ่ยวกอับการรอับใชท้ในตอนทท้ายๆของเปาโลไดท้อยล่างถสกตท้องพอ
สมควร ดสเหมสือนวล่าเขาไดท้ขนนื้นแถลงคดภีตล่อหนท้าเนโรหลอังจากตท้องรอเปป็นเวลาสองปภีทภีนึ่กรคุงโรม เขา
ไดท้รอับการปลล่อยตอัว ไมล่เคยมภีขท้อหาใดๆทภีนึ่สมควรสสาหรอับการพกิจารณาคดภีของโรมเลย เหป็นไดท้ชดอั วล่า
ในตอนนอันนื้ หรสือหลอังจากนอันื้นไมล่นาน เปาโลไดท้เขภียนจดหมายฝากฉบอับแรกถนงทกิโมธภีและถนงทกิตอั
สดท้วย เปป็นไปไดท้ยงกินึ่ ทภีนึ่วล่าจดหมายฝากสองฉบอับนภีนื้อาจถสกเขภียนขนนนื้ กระทอันึ่งกล่อนการทภีนึ่เขาถสกปลล่อยตอัว
เปป็นครอังนื้ สคุดทท้ายจากกรคุงโรมดท้วย มภีเครสือนึ่ งบล่งชภีนื้บางอยล่างวล่าจากนอันนื้ เปาโลกป็เดกินทางไปยอังเมสือง
เอเฟซอัสซนนึ่งเปป็นทภีๆนึ่ ทกิโมธภีไดท้มาเปป็นศกิษยาภกิบาลของครกิสตจอักรทภีนึ่นนอันึ่ อยล่างเหป็นไดท้ชดอั
แมท้วล่าสกินึ่งตล่อไปนภีนื้มพภี สืนื้นฐานอยสบล่ นการคาดเดาอยล่างมภีการศนกษาของพวกนอักประวอัตกิศาสตรร
กป็ตาม ดสเหมสือนวล่าในประมาณปภี ค.ศ. 66 เนโรไดท้สงอันึ่ ใหท้โรมมภีการขล่มเหงอยล่างรคุนแรงและเปป็นทาง
การตล่อครกิสตจอักรทอันื้งหลายทภีนึ่อยสทล่ อันึ่วจอักรวรรดกิ เปาโลถสกจอับกคุมตอัว (อาจทภีนึ่เมสืองเอเฟซอัส) ถสกสล่งตอัว
กลอับไปทภีนึ่กรคุงโรมและถสกจสาคคุกมามารรไทนรทภีนึ่นนอันึ่ (Mamartine) ขณะรอการพกิพากษาครอังนื้ สคุดทท้าย
ทภีนึ่นอันึ่นเขากป็เขภียนจดหมายฝากฉบอับทภีนึ่สองถนงทกิโมธภี หลอังจากนอันนื้ ไมล่นาน เขากป็ถสกพาไปตอัดศภีรษะ
อาจในชล่วงปลายปภี ค.ศ. 66

