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1 กิจการ ๑:๑๔

กิจการ
คํานํา

ผูเขียนหนังสือกิจการ คือคุณหมอ
ลูกา เป็นคนเดียวกันกับที่เขียนหนังสือ
ลูกา
หนังสือกิจการเลมน้ี เป็นเรื่องที่เขียน

ตอจากตอนจบของหนังสือลูกา คือ
ตอนที่พระ เยซูสัง่พวกศิษย เอกของ
พระองคใหไปประกาศขาวดีใหคนทัง้
โลกไดรู พระ เยซูตองการใหพวกเขา
ไดไปบอกทุกคน ใหรูถึงแผนการของ
พระองคที่จะชวยใหมนุษยในโลก น้ี
ไมตองได รับโทษจากบาปของตนเอง
ลูกาไดบันทึกถึงการ ประกาศขาวดีของ
ศิษยเอกสองคน คือเปโตรและเปาโลซึ่ง
ประสบผลสําเร็จมาก ลูกาไดรายงานให
รูวาอาณาจักรของพระ คริสตไดเติบโต
อยางรวดเร็วขนาดไหน จากจุดเล็กๆใน
เมืองเยรูซาเล็ม ขยายไปถึงแควนยูเดีย
และแควนสะมา เรีย และในที่สุดก็แพร
ไปทัว่อาณาจักรโรมัน

ลูกาเขียนหนังสืออีกเลม

๑ ๑ทานเธ โอ ฟีลัสที่รัก ในหนังสือเลม
แรกที่ผมเขียนใหนัน้ เป็นเรื่อง ราว

เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางที่พระ เยซูทําและสัง่
สอนตัง้แตเริ่มตน ๒ จนถึงวันที่พระองคถูก
รับขึ้นสวรรค แตกอนที่พระองคจะถูก รับ
ขึ้นสวรรคนัน้ พระองคสัง่พวกศิษยเอกที่
พระองคไดเลือกไว พระองคไดสัง่พวก เขา
ผานทางพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ วาจะตองทํา
อะไรบาง ๓หลัง จากที่พระ เยซูตายแลว ใน
ชวงเวลาสี่ สิบวันพระองคมาปรากฏตัวให
พวกเขาเห็นหลายครัง้หลายหน พระองคทํา
หลาย สิ่งหลายอยางเพื่อพิสูจนใหพวก น้ีเห็น
วา พระองคฟ้ืน ขึ้นจากความ ตายแลวจริงๆ
และพูดกับพวก เขาถึงเรื่องอาณาจักรของ
พระเจา ๔ เมื่อพระองคกําลังกินอาหารกับ
พวกศิษย เอก พระองคสัง่พวกเขาวา “หาม
ไปไหน ใหคอยอยูที่เมืองเยรูซาเล็มกอน

จนกวาจะไดรับสิ่งที่พระบิดาสัญญาไว ตามที่
เราเคยบอกพวก คุณแลว ๕ยอหนทําพิธี จุม
ใหคนดวยน้ํา แตอีกไมกี่วันพวก คุณก็จะได
รับการจุมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ”์

พระเยซูกลับสูสวรรค
๖ เมื่อพระ เยซูกับพวก ศิษย เอกมาอยูกัน

พรอมหน า พวก ศิษย เอกถามพระองควา
“พระองคเจาขา ตอน น้ีพระองคกําลังจะคืน
แผน ดินใหกับอิสราเอลแลวใชไหมครับ”
๗พระองคตอบวา “มันไมใชเรื่องของคุณ
พระ บิดาเองไดตัดสินวันเวลานัน้ไวกอนแลว
๘ เมื่อพระ วิญญาณบริสุทธิม์าอยูกับพวก
คุณ พวกคุณก็จะได รับฤทธิ ์ เดช และจะเป็น
พยานเลาเรื่องของเราใหคนฟัง ทัว่เมือง
เยรูซาเล็ม ในแควนยูเดีย ในแควนสะมาเรีย
และทุกหนแหงในโลกน้ี”

๙ เมื่อพระ เยซูพูดเสร็จ พระเจาก็ได รับ
พระองคขึ้นไปสวรรคตอ หน าตอตาพวก เขา
แลวกอนเมฆก็บังพระองคจากสายตาของ
พวกเขา ๑๐ ในขณะที่พวกเขากําลังเพงดู
พระองคจากไปในทองฟ านัน้ จูๆก็มีชายชุด
ขาวสองคนมายืนอยูขางๆพวกเขา ๑๑แลว
พูดวา “ชาวกา ลิ ลี พวกคุณยังยืนเพงดู
ทองฟ าอยูทําไม พระเจารับพระ เยซูขึ้นไป
บนสวรรคแลว และพระองคจะเสด็จกลับมา
อีกครัง้เหมือนอยางที่คุณเห็นพระองคถูกรับ
ขึ้นไปน่ีแหละ”

เลือกศิษยคนใหมแทนยูดาส
๑๒ จากนัน้พวกเขาก็ลงจากภูเขามะกอก

เทศ กลับไปที่เมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งอยูหาง
ออกไปประมาณหน่ึงกิโลเมตร *๑๓ เมื่อมาถึง
เมืองเยรูซาเล็ม พวกศิษยซึ่งมีเปโตร ยอหน
ยากอบกับอันดรูว ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิ
วกับมัทธิว ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซี
โมนผูมีใจจดจอกับพระเจา กับยู ดาสลูกชาย
ยาก อบ ก็ไดขึ้นไปหองชัน้บนที่พวกเขาเคย
อยู ๑๔พวกเขาทัง้สิบ เอ็ดคน รวมทัง้ผู หญิง
บางคนและมารียแมของพระ เยซู ตลอดจน
นองๆของพระองค ก็มาพบกันเพื่ออธิษฐาน
อยูเสมอ

*๑:๑๒ หน่ึงกิโลเมตร เป็นระยะทางที่ชาวยิวไดรับอนุญาตใหสามารถเดินไดในวันหยุดทาง
ศาสนา ซึ่งถือเป็นวันหยุดพักผอนของพวกเขา
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๑๕มีอยูวันหน่ึง เป โตรยืนขึ้นในกลุม
ศิษยที่มาพบกัน ซึ่งมีอยูประมาณหน่ึง รอย
ยี่สิบคน แลวเขาพูดวา ๑๖ “พี่ น องทัง้ หลาย
ขอความในพระ คัมภีรจะตองเป็นจริงตามที่
พระ วิญญาณบริสุทธิไ์ดพูดผานทางปากของ
กษตัริยดาวิด เมื่อนานมาแลวเกี่ยวกับยูดาส
ที่นําคนพวกนัน้ไปจับพระ เยซู ๑๗ยู ดาสเป็น
คนหน่ึงในกลุมของพวกเราและมีสวน รวม
ในการงานน้ีดวย” ๑๘ (ยดูาส เอาเงินที่ไดจาก
การ ทําชัว่ครัง้ น้ีไปซื้อที่ดินไว แตเขาหกลม
หัวฟาดพื้น พุงแตกไสทะลักตายบนที่ดินนัน้
๑๙ เรื่องน้ีรูกันทัว่เมืองเยรูซาเล็ม พวกเขาจึง
เรียกที่ดินตรงนัน้ตามภาษาทองถิ่นวา อาเค
ลดามา ซึ่งหมายถึง “ที่ดินเลือด”) ๒๐ เปโตร
พูดตอวา “เรื่อง น้ีมีเขียนไวแลวในหนังสือ
สดุดีวา
‘ขอใหที่อยูของเขารกรางวางเปลา
อยามีใครเขาไปอยูเลย’ *
‘ใหมีคนอื่นมารับตําแหนงผูนําแทนเขาดวย’

†
๒๑ดัง นัน้เราจําเป็นจะตองเลือกชายคน

หน่ึงขึ้นมาแทนยูดาส และเขาจะตองเป็นคน
ที่อยูกับเราตลอดเวลาในชวงที่พวกเราติด
สอยหอย ตามพระ เยซูดวย ๒๒ เริ่มตัง้แต
ยอหนทําพิธีจุมน้ํา จนถึงวันที่พระเจารับพระ
เยซูขึ้นไปสวรรค คนคน น้ีจะตองเป็นพยาน
รวมกับพวกเราที่จะบอกใหคนอื่นๆรูวา พระ
เยซูฟ้ืนจากความตายแลว” ๒๓พวกเขาจึงได
เสนอชื่อชายสองคนคือ โยเซฟ บารซับบาส
(หรือที่รูจักกันวายุ สทัส) และอีกคนคือมัทธี
อัส ๒๔แลวพวกเขาก็อธิษฐานวา “พระองค
เจาขา พระองครูจักจิตใจของมนุษยทุกคน
ดี ชวยแสดงใหพวกเราเห็นวา ในสองคน น้ี
พระองคไดเลือกใคร ๒๕ ใหมาทําหน าที่รับ ใช
เป็นศิษยเอกแทนยู ดาสคนที่ละทิง้หน าที่
และไดไปอยูในที่ที่เขาสมควรไปอยูแลว”
๒๖แลวพวกเขาก็จับสลากกัน และไดชื่อมัทธี
อัส เขาจึงถูกนับรวมเขากับศิษยเอกทัง้สิบ
เอ็ดคนนัน้ดวย

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาดวยฤทธิ์เดช

๒ ๑ เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต พวกศิษยของ
พระ เยซูก็มารวมตัวกันในที่แหงหน่ึง

๒ จูๆก็มีเสียงจากทองฟ าคลายกับเสียงพายุ
พัดอยางแรง ดังสนัน่หวัน่ ไหวไปทัว่บานที่
พวกเขากําลังนัง่กันอยู ๓ จากนัน้พวกเขาก็
เห็นบางอยางคลายเปลวไฟที่มีรูปรางเหมือน
ลิน้ไดกระจายออกไปอยูเหนือพวกเขาแตละ
คน ๔แลวพระ วิญญาณบริสุทธิก์็ไดเขาไป
อยูในตัวพวกเขาอยางบริบูรณ แลวพวก
เขาทุกคนก็เริ่มพูดภาษาตางๆตามแตที่พระ
วิญญาณบริสุทธิจ์ะใหเขาพูดได

๕ชาวยิวที่นับถือพระเจาจากชาติตางๆทัว่
โลก มาอยูในเมืองเยรูซาเล็มเวลานัน้ ๖ เมื่อ
ไดยินเสียงอื้ออึง ก็มามุงดูกัน และตางก็รูสึก
งุนงงสงสัยที่พวกเขาตางก็ไดยินศิษยของ
พระเยซูพวก น้ีพูดภาษาของพวกเขา ๗พวก
เขาทึ่งมากถึงกับพูดวา “คนพวก น้ีเป็นชาว
กา ลิ ลีทัง้นัน้เลยไมใชหรือ ๘แลวทําไมพวก
เราถึงไดยินเขาพูดภาษาบาน เกิดเมือง นอน
ของพวกเราละ ๙ซึ่งมีทัง้มาจาก ปาร เธีย
มีเดีย เอลาม เมโสโปเตเมีย ยูเดีย คัปปาโด
เซีย ปอนทัส เอเชีย ๑๐ฟรีเจียและปัมฟีเลีย
อียิปตและบางสวนของลิเบียใกลกับเมืองไซ
รีน แขกที่มาเยือนจากกรุงโรม ๑๑ (มีทัง้ยิว
โดยกําเนิด กับคนที่เปลี่ยนมาถือแบบยิว)
เกาะครีต และอาระเบีย แลวเราทัง้หมดตาง
ก็ไดยินคนพวก น้ีพูดถึงสิ่งยอด เยี่ยมตางๆที่
พระเจาไดทําเป็นภาษาบาน เกิดเมือง นอน
ของพวกเราเอง” ๑๒ผูคนทัง้หมดรูสึกสับสน
อลหมาน ถามไถกันวา “น่ีมันอะไรกัน”
๑๓บางคนหัวเราะเยาะศิษยของพระเยซู โดย
พูดวา “พวกน้ีเมาเหลาองุน”

เปโตรอธิบายใหคนฟัง
๑๔แลวเป โตรก็ยืนขึ้นพรอมกับศิษยเอก

อีกสิบ เอ็ดคน เขาตะเบ็งเสียงดังตอ หน าคน
พวกนัน้วา “เพื่อนๆชาวยิวและทุกคนที่
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ตัง้ใจฟังใหดีใน
เรื่องที่ผมจะเลา น้ี ๑๕คนพวก น้ีไมไดเมา
อยางที่พวกคุณคิดหรอกนะ ตอนน้ีเพิ่งจะเกา
โมงเชาเอง ๑๖แตสิ่งที่คุณเห็นน้ี เป็นสิ่งที่โย
เอลผูพูดแทนพระเจา ไดพูดไววา
๑๗ ‘พระเจาพูดวา ในชวงสุดทายนัน้
เราจะเทพระ วิญญาณของเราลงบนมนุษย

ทุกคน

*๑:๒๐ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๖๙:๒๕ และ
†๑:๒๐ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๐๙:๘
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ทัง้บุตรชายและบุตรสาวของพวกเจาจะพูด
แทนเรา

คนหนุมจะเห็นภาพนิมิต
คนแกจะมีความฝันพิเศษ
๑๘ ในชวงนัน้ เราจะเทพระ วิญญาณของเรา

ลงบนทาสของเราทัง้ชายและหญิง
และเขาเหลานัน้จะพูดแทนเรา
๑๙ เราจะแสดงสิ่งมหัศจรรยในทองฟ าเบื้อง

บนและสิ่งอัศจรรยในโลกเบื้องลาง
ไดแกเลือด ไฟและหมอกควันหนาทึบ
๒๐ดวงอาทิตยจะมืด มิด สวนดวงจันทรจะ

เป็นสีเลือด
กอนจะถึงวันอันยิ่งใหญและรุงโรจนขององค

เจาชีวิต
๒๑แลวทุกคนที่รองขอความชวย เหลือจาก

องคเจาชีวิต ก็จะไดรับความรอด’” *
๒๒ “ฟังใหดีชาวอิสราเอลทัง้หลาย พระเจา

ไดแสดงใหพวกคุณเห็นชัดวา พระ เยซู
ชาวนา ซา เร็ธเป็นคนพิเศษ เพราะพระเจา
ไดใหอํานาจกับพระองคที่จะทําอิทธิฤทธิ ์
ปาฏิหาริย และการอัศจรรยมากมาย
ทามกลางพวกคุณ อยางที่พวกคุณรูกันอยู
แลว ๒๓พระเจาไดวางแผนไวกอนลวง หน า
แลว ที่จะมอบพระ เยซูใหกับพวกคุณ พวก
คุณไดฆาพระองคดวยความชวย เหลือของ
พวกคนชัว่นอกกฎหมาย คือไดตรึงพระองค
ไวที่กางเขน ๒๔แตพระเจาไดทําใหพระ เยซู
ฟ้ืนขึ้นมาใหม และทําใหพระองคเป็นอิสระ
จากความตาย เพราะความตายไมสามารถที่
จะยึดพระเยซูไวได

๒๕กษตัริยดาวิดไดพูดถึงพระองควา
‘เราเห็นองคเจาชีวิตอยูตอหน าเราเสมอ
เราจะไมหวัน่กลัวเพราะพระองคอยูที่ขวามือ

ของเรา
๒๖ เพราะอยาง น้ีน่ีเอง หัวใจของเราถึงเบิก

บาน
และคําพูดของเราก็ชื่นชมยินดี
แมแตรางกายของเราก็เต็มไปดวยความหวัง

๒๗ เพราะพระองคจะไมทิง้เราไวในแดนคน
ตาย

พระองคจะไมยอมใหองคผูศักดิส์ิทธิข์อง
พระองคนัน้เนาเป่ือย

๒๘พระองคทําใหเรารูจักทางที่นําไปสูชีวิต
และจะทําใหเรามีความสุขอยางเต็มที่เมื่ออยู

ตอหน าพระองค’ †
๒๙พี่น องทัง้หลาย ผมมัน่ใจวาดาวิดผูเป็น

บรรพบุรุษของเรา ไมไดพูดถึงตัว เองเพราะ
เขาไดตายไปแลว และหลุมฝัง ศพของเขาก็
อยูในเมืองน้ีจนถึงทุกวันน้ี ๓๐แตดาวิดเป็นผู
พูดแทนพระเจา และเขาก็รูวาพระเจาไดให
คํามัน่สัญญาวาลูกหลานของดา วิดคนหน่ึง
จะไดขึ้นเป็นกษตัริยเหมือนเขา ๓๑ดา วิดก็รู
เหตุการณ น้ีลวง หน า เขาพูดถึงการฟ้ืนคืน
ชีพของกษตัริยผูยิ่งใหญองคนัน้วา
‘เขาไมไดถูกทิง้อยูในแดนคนตาย
และรางกายของเขาก็ไมเนาเป่ือย’ ‡
๓๒พระเจาทําใหพระ เยซูฟ้ืนขึ้นจากความ
ตาย พวกเราทัง้หมดตางก็เห็นเป็นพยานใน
เรื่องน้ี ๓๓พระเยซูถูกรับขึ้นไปนัง่อยูทางขวา
มือของพระเจา พระเจาก็มอบพระ วิญญาณ
บริสุทธิใ์หกับพระ เยซูตามที่สัญญาไว และ
พระ เยซูก็เทพระ วิญญาณน้ีลงบนพวกเรา
อยางที่พวกคุณไดเห็นและไดยินอยูตอน
น้ี ๓๔ดัง นัน้ดา วิดเองไมไดถูกรับ ขึ้นไปบน
สวรรค แตตัวดาวิดเองไดพูดวา
‘พระเจา องคเจาชีวิต ไดพูดกับพระ คริสต

องคเจาชีวิตของเราวา
นัง่ลงทางขวามือของเรา
๓๕ จนกวาเราจะปราบศัตรูของทานใหสยบลง

เป็นที่วางเทาของทาน’ ¶§
๓๖ดัง นัน้ขอใหชาวอิสราเอลทัง้ หลายรู

แนนอนวา พระเจาไดตัง้พระ เยซูคนที่พวก
คุณตรึงไวที่กางเขน ใหเป็นทัง้องคเจาชีวิต
และพระคริสต”

๓๗ เมื่อคนพวกนัน้ไดยินอยาง น้ี ก็รูสึก
เหมือนถูกแทงทะลุใจ พวกเขาจึงพูดกับเป

*๒:๒๑ อางมาจากหนังสือ โยเอล ๒:๒๘-๓๒
†๒:๒๘ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๖:๘-๑๑
‡๒:๓๑ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๖:๑๐
¶๒:๓๕ จนกวาเรา … ที่วางเทาของทาน มีความหมายอีกอยางวา “จนกวาเราจะทําใหศัตรู
ของทานอยูใตอํานาจทาน”
§๒:๓๕ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๐:๑
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โตรและศิษยเอกคนอื่นๆวา “พี่ๆน องๆ พวก
เราจะทําอยางไรดี”

๓๘ เป โตรพูดกับพวกเขาวา “กลับตัวกลับ
ใจเสียใหม และเขาพิธีจุมน้ําในนามของพระ
เยซูผูเป็นพระ คริสต เพื่อพระเจาจะไดยก
โทษความผิดบาปของคุณ แลวคุณก็จะไดรับ
พระวิญญาณบริสุทธิเ์ป็นของขวัญ ๓๙ เพราะ
น่ีเป็นสิ่งที่พระเจาสัญญาไวกับพวกคุณ ลูก
หลานของคุณ และทุกคนที่อยูหางไกล คํา
สัญญา น้ีมีไวสําหรับทุกคนที่องคเจาชีวิต
พระเจาของเราจะเรียกมา” ๔๐แลวเปโตรได
เตือนพวกเขาอีกหลายเรื่องดวยกัน และได
ขอรองเขาวา “ใหเอาตัวรอดจากโทษที่จะ
เกิดขึ้นกับสังคมที่ชัว่ รายของยุค น้ี” ๔๑คน
ทัง้ หลายที่ยอมรับสิ่งที่เป โตรพูดไดเขาพิธี
จุม น้ํา และในวันนัน้จํานวนศิษยของพระ
เยซู จึงไดเพิ่มขึ้นอีกราวสามพันคน ๔๒พวก
เขาไดทุมเทเวลาในการฟังคําสัง่ สอนของ
พวกศิษยเอก ในการมารวมประชุมกัน ใน
การหักขนมปังกัน *และในการอธิษฐานกัน

การแบงปันในหมูผูศรัทธา
๔๓ทุกคนเกิดความเกรงกลัว เพราะพวก

ศิษยเอกทําสิ่งมหัศจรรยและการอัศจรรย
หลายอยาง ๔๔พวกศิษยของพระ เยซูไดพบ
กันอยางสมํ่าเสมอ และเอาขาว ของทัง้หมด
ที่ตนเองมีอยูออกมาแบง ปันกัน ๔๕พวกเขา
เอาที่ดินและขาว ของตางๆไปขาย แลวนํา
เงินมาแบงใหกับคนที่มีความจําเป็นตองใช
๔๖พวกศิษยเหลา น้ีจะไปประชุมรวมกันใน
วิหารทุกๆวัน พวกเขาจะหักขนมปังกันตาม
บานของตน และแบงปันอาหารกันกินดวย
ความยินดีและเต็มใจ ๔๗พวกเขาสรรเสริญ
พระเจา และทุกคนก็ชื่น ชอบพวกเขา แลว
องคเจาชีวิตก็เพิ่มจํานวนคนที่พระองคได
ชวยใหรอดเขามาในกลุมของศิษยพวก น้ี
ทุกๆวัน

เปโตรรักษาคนงอย

๓ ๑ วันหน่ึงตอนบายสามโมง ซึ่งเป็นเวลา
สําหรับการอธิษฐาน เป โตรและยอหน

เดินไปที่วิหาร ๒มีชายคนหน่ึงเป็นงอยมา

ตัง้แตเกิด ทุกวันจะมีคนอุมมาวางไวที่ประตู
วิหาร ซึ่งประตูนัน้เรียก วาประตูงาม เพื่อ
ขอทานกับคนที่เดินเขามาในวิหาร น้ี ๓พอ
ชายคน น้ีเห็นเปโตร และยอหนกําลังเดินมา
เขาก็รองขอเงิน ๔ เป โตรกับยอหนจองไปที่
ชายคนน้ีแลวพูดวา “มองดูพวกเราสิ” ๕ชาย
ขอทานก็มองไปที่คนทัง้สอง เพราะคิดวาจะ
ไดเงินจากพวกเขา ๖แตเป โตรพูดวา “ผม
ไมมีเงินทองหรอก แตผมมีอยางอื่นจะให
ดวยอํานาจของพระ เยซู คริสตชาวนา ซา เร็ธ
ลุกขึ้นเดินเดี๋ยวน้ี” ๗แลวเปโตรก็จับมือขวา
ของชายคนนัน้พยุงใหลุกขึ้นมา เทาและขอ
เทาของเขาก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันที ๘ เขา
เดินกระโดดโลด เตนรองสรรเสริญพระเจา
และเขาเขาไปในวิหารพรอมกับเป โตรและ
ยอหน ๙คนทัง้หมดมองเห็นเขาเดินรอง
สรรเสริญพระเจา ๑๐ทุกคนจําไดวาเขาคือ
ชายที่นัง่ขอทานอยูที่ประตูงามนัน้ พวกเขา
จึงแปลก ใจมากและพากันสงสัยวาเกิดอะไร
ขึ้นกับชายคนน้ี

เปโตรพูดกับผูคน
๑๑ชายคน น้ีไมยอมหางเป โตรและยอหน

ไปไหนเลย คนทัง้หมดตางก็แปลก ใจ และ
วิ่งตามกันมาดูพวกเขาที่ระเบียงของซา โลม
อน ๑๒ เมื่อเปโตรเห็นอยางนัน้ ก็พูดกับพวก
เขาวา “ชาวอิสราเอล พวกคุณแปลก ใจกับ
เรื่องน้ีทําไม แลวจองมองเราทําไม ทําอยาง
กับวาเราทําใหชายคน น้ีเดินไดดวยอํานาจ
หรือความเครงศาสนาของเราเองอยางนัน้
แหละ ๑๓พระเจาของอับราฮัม อิสอัคและยา
โคบ ซึ่งเป็นพระเจาของบรรพบุรุษของพวก
เรา ไดทําใหคนเห็นถึงความยิ่ง ใหญของ
พระ เยซูผูรับ ใชของพระองค พระ เยซูก็คือ
คนที่พวกคุณไดสงไปใหเขาฆา และพวก
คุณไมยอมรับพระองคตอ หน าปี ลาต ทัง้ๆที่
ปี ลาตตัดสิน ใจปลอยพระองคใหเป็นอิสระ
๑๔คุณไมยอมรับองคพระผูศักดิส์ิทธิท์ี่ทํา
ตามใจพระเจา แตกลับขอใหปี ลาตปลอย
ตัวฆาตกรแทน ๑๕พวกคุณไดฆาผู ที่ให
ชีวิต แตพระเจาไดทําใหพระองคฟ้ืนขึ้นมา
ใหม เราเป็นพยานไดในเรื่อง น้ี ๑๖ชายงอย

*๒:๔๒ หักขนมปังกัน อาจหมายถึงอาหารมื้อหน่ึงหรืออาหารมื้อคํ่าขององคเจาชีวิต ซึ่งเป็น
อาหารมื้อพิเศษ ที่พระ เยซูบอกใหศิษยของพระองคกินเพื่อระลึกถึงพระองค (ลูกา ๒๒:๑๔-
๒๐)
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คน น้ีหายได เพราะความเชื่อในฤทธิ์ เดช
ของพระ เยซู คุณก็เห็นและรูจักเขาดีน่ี แต
ความเชื่อของเราในฤทธิ์ เดชของพระ เยซูทํา
ใหเขาหายเป็นปกติอยางที่พวกคุณเห็นอยู
๑๗พี่ น องครับ ผมรูนะวาที่พวกคุณและพวก
ผูนําของคุณไดทําอยางนัน้กับพระ เยซู พวก
คุณเองก็ไมรูหรอกวาไดทําอะไรลงไป ๑๘แต
พระเจาไดพูดถึงเรื่อง น้ีไวกอนลวง หน าแลว
ผานทางปากของพวกผูพูดแทนพระเจาวา
กษตัริยผูยิ่ง ใหญของพระองคจะตองทน
ทุกข ทรมาน แลวตอน น้ีพระเจาก็ทําใหมัน
เกิดขึ้นจริง ๑๙ดังนัน้กลับตัวกลับใจเสียใหม
หันกลับมาหาพระเจา แลวพระเจาจะลบลาง
ความบาปใหกับคุณ ๒๐แลวองคเจาชีวิตก็จะ
ใหความสดชื่นกับคุณอีกครัง้ และพระองค
จะสงพระเยซู ผูที่พระองคไดเลือกไวใหเป็น
กษตัริยผูยิ่งใหญ มาใหกับคุณอีกดวย ๒๑แต
พระ เยซูจะตองอยูในสวรรคกอน จนกวา
พระเจาจะทําทุก สิ่งทุก อยางใหใหมเสียกอน
เหมือนกับที่พระเจาไดสัญญาไวในสมัยกอน
ผานทางคนเหลานัน้ที่ถูกอุทิศไวใหเป็นให
พูดแทนพระองค ๒๒ โมเสสพูดวา ‘องคเจา
ชีวิต พระเจาของคุณจะแตง ตัง้ผูพูดแทน
พระเจาคนหน่ึงที่เหมือนกับผมน้ีใหกับคุณ
โดยที่เขาจะเป็นคนหน่ึงในพวกคุณ คุณจะ
ตองฟังทุกอยางที่เขาบอก ๒๓ ใครไมเชื่อฟังผู
พูดแทนพระเจาคน น้ีก็จะตองตาย และถูก
ตัดออกจากการเป็นคนของพระเจา’ *๒๔ซามู
เอลและผูพูดแทนพระเจาคนอื่นๆที่มาทีหลัง
ตางก็พูดถึงเวลา น้ีกันทัง้นัน้ ๒๕คุณเป็นลูก
หลานของผูพูดแทนพระเจาเหลานัน้ และ
มีสวนรวมในคําสัญญาที่พระเจาไดทําไวกับ
บรรพบุรุษของคุณดวย พระองคพูดกับอับรา
ฮัมวา ‘ทุกชนชาติในโลกจะไดรับพระพรผาน
ทางลูก หลานของเจา’ †๒๖ เมื่อพระเจาได
เลือกพระเยซูผูรับใชของพระองค พระองคก็
ไดสงพระ เยซูมาใหกับพวกคุณชาวอิสราเอล

กอน เพื่ออวยพรพวกคุณ ใหแตละคนหัน
หลังใหกับความชัว่รายของตัวเอง”

เปโตรและยอหนอยูตอหนาสภายิว

๔ ๑ขณะที่เป โตรและยอหนกําลังพูด
กับคนทัง้ หลายอยูนัน้ พวกนักบวช

หัวหน าผูดูแลความปลอดภัยของวิหาร และ
พวกสะ ดู สี ก็เดินเขามาหา ๒พวกเขาโกรธ
มากที่เปโตรและยอหนกําลังประกาศสัง่สอน
วา ผูคนจะฟ้ืนขึ้นจากความตายเหมือนกับ
พระเยซู ๓พวกเขาจึงจับทัง้สองคนไปขังคุก
ไวจนถึงวันรุง ขึ้น เพราะตอนนัน้เป็นเวลา
เย็นแลว ๔แตมีคนเป็นจํานวนมากที่ไดยิน
พระ คําของพระเจาแลวเชื่อ ถึงตอน น้ี รวม
ศิษยที่เป็นผูชายไดประมาณหา พันคนแลว
๕ วัน รุง ขึ้นพวกผูนําชาวยิว พวกผูอาวุโส
และพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ ไดมาประชุม
กันที่เมืองเยรูซาเล็ม ๖นอกจากน้ียังมี อัน
นาส ‡ซึ่งเป็นหัวหน านักบวชสูงสุด คายาฟาส
¶ยอหน อ เล็กซาน เดอร และคนอื่นๆที่เป็น
ญาติของหัวหน านักบวชสูงสุดดวย ๗พวก
เขาจับเป โตรและยอหนมายืนอยูตรงหน า
แลวถามวา “พวกแกทําสิ่ง น้ีดวยฤทธิ ์ เดช
อะไร พวกแกใชอํานาจของใคร” ๘แลวพระ
วิญญาณบริสุทธิด์ลใจเป โตรใหพูดกับพวก
เขาวา “ทานผูนําประชาชนและทานผูอาวุโส
๙ถาทานจะมาไตสวนเราวัน น้ีในเรื่องความดี
ที่ไดทํากับคน งอยคน น้ีวาเขาหายไดอยางไร
๑๐ก็ใหพวกทานทัง้หมดและประชาชนชาว
อิสราเอลทุกคนรูเอาไวเถอะวา สิ่งนัน้เกิด
จากฤทธิอ์ํานาจของพระ เยซู คริสตชาวนาซา
เร็ธ คนที่พวกทานไดตรึงที่กางเขน คนที่
พระเจาทําใหฟ้ืนขึ้นจากความตาย พระ เยซู
คน น้ีแหละที่ทําใหชายคน น้ีที่ยืนอยูตอ หน า
พวกทาน หายเป็นปกติ ๑๑พระเยซูเป็น
‘หิน §ที่พวกคุณคนกอสรางเห็นวาไรคา
แตกลับกลายมาเป็นหินกอนที่สําคัญที่สุด’ **

*๓:๒๓ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๘:๑๕, ๑๙
†๓:๒๕ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒๒:๑๘; ๒๖:๒๔
‡๔:๖ อันนาส เป็นนักบวชสูงสุดในปี ค.ศ. ๖-๑๕ (พ.ศ. ๕๔๙-๕๕๘)
¶๔:๖ คายาฟาส เป็นนักบวชสูงสุดในปี ค.ศ. ๑๘-๓๖ (พ.ศ. ๕๖๑-๕๗๙) เขาเป็นลูกเขยของ
อันนาส
§๔:๑๑ หิน หมายถึงพระเยซู
**๔:๑๑ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๘:๒๒
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๑๒นอกจากพระ เยซูแลว ไมมีใครที่จะให
ความรอดกับเราได ไมมีชื่ออื่นภายใตฟ าน้ี ที่
จะทําใหมนุษยรอดได”

๑๓ เมื่อพวกผูนําชาวยิวเห็นถึงความกลา
หาญของเปโตรกับยอหน และเห็นวาทัง้สอง
เป็นแคคนธร รม ดาๆที่ไมได รับการศึกษา
หรือฝึกฝนอะไรมาเป็นพิเศษ พวกเขาก็ยิ่ง
แปลก ใจ พวกเขาตางก็นึกขึ้นมาไดวา เป
โตรและยอหนเคยอยูกับพระ เยซูมากอน
๑๔ยิ่งพวกเขาไดเห็นชายงอยซึ่งได รับการ
รักษาจนหายดีแลวยืนอยูขางๆเป โตรและ
ยอหน พวกเขาก็ยิ่งพูดอะไรไมออก ๑๕ผูนํา
ชาวยิวก็สัง่ใหเป โตรและยอหนออกไปจากที่
ประชุม แลวก็ปรึกษากันวา ๑๖ “พวกเราจะ
เอาอยางไรดีกับสองคน น้ี เพราะทุกคนที่อยู
ในเมืองเยรูซาเล็มก็รูวา สองคนน้ีไดทําเรื่อง
ปาฏิหาริยที่ยิ่งใหญ เป็นสิ่งที่เห็นชัดแจงและ
พวกเราก็ปฏิเสธไมได ๑๗แตเพื่อไมใหเรื่อง
น้ีแพรกระจายตอไปในหมูคนทัง้ หลาย เรา
ตองขูพวกเขาไมใหพูดถึงชื่อเยซูกับใครอีก”

๑๘ จากนัน้เขาก็เรียกเปโตร และยอหนเขา
มาเพื่อสัง่หามคนทัง้สอง ไมใหพูดหรือสัง่
สอนอะไรเกี่ยวกับพระเยซู หรือแมแตจะอาง
ชื่อของพระองคอีก ๑๙แตเป โตรและยอหน
ตอบวา “ทานคิดดูเอาเองวา มันถูกหรือ
เปลา ที่จะใหเราเชื่อฟังทาน แทนที่จะเชื่อฟัง
พระเจา ๒๐ เป็นไปไมไดที่จะใหเราเลิกพูดใน
สิ่งที่เราไดเห็นและไดยิน” ๒๑หลังจากที่ไดขู
เปโตรและยอหนแลว พวกเขาก็ปลอยตัวทัง้
สองคนไป เพราะไมรูวาจะลงโทษอยางไร
เพราะทุกคนตางพากันสรรเสริญพระเจาใน
เรื่องอัศจรรยที่เกิดขึ้น ๒๒อีกทัง้ชายที่ได รับ
การรักษา ดวยการอัศจรรยจนหายเป็นปกติ
น้ี มีอายุมากกวาสี่สิบปีแลว

เปโตรและยอหนกลับไปหาเหลาผูเชื่อ
๒๓ เมื่อเขาปลอยเปโตรและยอหนแลว ทัง้

สองก็กลับไปหาพรรค พวก และเลาเรื่อง
ทัง้หมดที่หัวหน านักบวชสูงสุดและพวกผู
อาวุโสพูดกับพวกเขาไว ๒๔ เมื่อเหลาผู เชื่อ
ไดยินอยางนัน้ ทุกคนก็เปลงเสียงอธิษฐาน

ตอพระเจาพรอมกันวา “องคเจาชีวิต
พระองคเป็นผู สรางทองฟ า สรางโลก สราง
ทะเลและทุกสิ่งที่มีในที่เหลานัน้ ๒๕พระองค
พูดไวดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ผานปากผูรับ
ใชพระองค คือดาวิดบรรพบุรุษของเราวา
‘ทําไมชนชาติตางๆถึงไดโกรธแคน
ทําไมผูคนถึงไดวางแผนที่ไรประโยชน
๒๖พวกกษตัริยในโลก ตางเตรียมพรอมที่จะ

สูรบ
และพวกผู ปกครองรวมตัวกันตอ ตานองค

เจาชีวิต
และตอตานกษตัริยผูยิ่งใหญของพระเจา’ *
๒๗แลวเหตุการณตามที่ไดเขียนอยูในพระ
คัมภีรก็เกิดขึ้น เมื่อเฮโรด †และปอนทัส ปี
ลาต ‡รวม ทัง้พวกตาง ชาติ และประชาชน
ชาวอิสราเอล ไดรวม ตัวกันในเมืองเพื่อตอ
ตานพระ เยซูผูรับ ใชที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองค
ผู ที่พระองคไดเจิมใหเป็นพระ คริสต ๒๘แต
ความ จริงแลว พวก น้ีก็ไดทําทุกสิ่งทุก
อยาง ตามแผนที่พระองคไดวางไวกอน
ลวง หน าแลวที่จะใหเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ฤทธิอ์ํานาจ และตามความตองการของ
พระองค ๒๙ตอน น้ีองคเจาชีวิต ขอโปรด
ฟังคําขูของพวกเขา และชวยพวกเราผูรับ
ใชของพระองคใหกลาที่จะประกาศพระ คํา
ของพระองคดวยเถิด ๓๐ขอโปรดยื่นมือ
ของพระองคออกมารักษาโรค และทําเรื่อง
อัศจรรยและปาฏิหาริย ผานทางชื่อของพระ
เยซู ผูรับใชที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองค”

๓๑ เมื่อพวกผู เชื่ออธิษฐานเสร็จ ที่ที่พวก
เขามารวมตัวกันก็สัน่สะเทือน จากนัน้พวก
เขาทุกคนก็เต็มไปดวยพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
และเริ่มประกาศพระ คําของพระเจาอยาง
กลาหาญ

ผูเชื่อแบงปันสิ่งที่เขามีกัน
๓๒กลุมของผูเชื่อทัง้หมดตางก็เป็นน้ําหน่ึง

ใจ เดียวกัน และสิ่งของที่เขามีอยูนัน้ ไมมี
ใครอางวาเป็นของตัวเองเลย แตพวกเขาเอา
ทุกอยางที่มีมาแบง ปันกัน ๓๓พวกศิษยเอก
เป็นพยานใหกับผูคนดวยฤทธิอ์ํานาจที่ยิ่ง

*๔:๒๖ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒:๑-๒
†๔:๒๗ เฮโรด คือเฮโรด แอนตปิาส ปกครองกาลลิีและเปเรียในชวง ๔ ปีกอนพระเยซูเกิดจน
ค.ศ ๓๙ เป็นลูกของกษตัริยเฮโรดมหาราช
‡๔:๒๗ ปอนทัส ปีลาต เป็นผูวาแควนยูเดีย ในปี ค.ศ. ๒๖-๓๖ (พ.ศ. ๕๖๙-๕๗๙)
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ใหญ ถึงการฟ้ืนขึ้นจากความ ตายของพระ
เยซู เจา และพระเจาก็ไดอวยพรคนที่เชื่อทุก
คนอยางมากมาย ๓๔ ในกลุมคนที่เชื่อ ไมมี
ใครขาดแคลนเลย คนที่มีที่ดินหรือบาน ก็
เอาของเหลานัน้ไปขาย และนําเอาเงินนัน้
๓๕มาใหกับพวกศิษยเอก เพื่อเอาไปแจกจาย
ใหแตละคนตามความจําเป็น

๓๖ โย เซฟ คนที่พวกศิษย เอกเรียกวา บา
รนาบัส (หมายถึง “คนที่ใหกําลังใจ”) เป็น
ชาวเลวีเกิดที่เกาะไซปรัส ๓๗ โยเซฟไดขายที่
นาของเขา และนําเงินที่ไดนัน้มาใหกับพวก
ศิษยเอก

อานาเนียกับสัปฟีรา

๕ ๑มีชายคนหน่ึงชื่ออา นา เนียกับภรรยา
ชื่อสัปฟี รา ไดขายที่ดินของตนผืนหน่ึง

๒แตเขาแอบเก็บเงินเอาไวบางสวน และ
ภรรยาของเขาก็เห็นดวย จากนัน้เขาจึงนํา
เงินสวนที่เหลือมาใหกับพวกศิษย เอก ๓ เป
โตรตอวาอา นา เนียวา “ทําไมคุณถึงยอมให
ซาตานครอบงําจิตใจคุณจนโกหกตอพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ และเก็บเงินสวนหน่ึงที่ได
จากการขายที่ดินเอาไวเอง ๔ที่ดินผืนนัน้ก็
เป็นของคุณอยูแลวกอนที่คุณจะขายไมใช
หรือ และหลังจากที่ขายแลว เงินนัน้ก็ยังอยู
ในอํานาจของคุณไมใชหรือ แลวทําไมคุณถึง
คิดทําอยาง น้ี คุณกําลังโกหกพระเจา ไมได
โกหกพวกเราหรอก” ๕ เมื่ออา นา เนียไดยิน
อยาง น้ีก็ลมลงขาดใจตาย คนที่ไดยินเรื่อง น้ี
ตางก็ตกใจกลัวยิ่งนัก ๖ชายหนุมหลายคน
มาหอศพของอา นา เนียแลวหามออกไปฝัง
๗หลังจากนัน้อีกประมาณสามชัว่โมง ภรรยา
ของอานาเนียซึ่งยังไมรูวาเกิดอะไรขึ้นก็เดิน
เขามา ๘ เป โตรถามเธอวา “บอกหนอยวา
คุณขายที่ดินไดเงินเทา น้ีหรือ” สัปฟี ราตอบ
วา “ใชแลวคะ”

๙แลวเป โตรก็ตอวาเธอวา “ทําไมคุณสอง
คนถึงไดสมคบกันลองดีกับพระวิญญาณของ
องคเจาชีวิต ดูนัน่สิ คนพวกนัน้ที่ไปฝังศพ
สามีคุณ ไดมาอยูที่หน าประตูแลว และพวก
เขาจะหามศพของคุณออกไปดวยเหมือน
กัน” ๑๐สัปฟี ราก็ลมลงตรงเทาของเป โตร
แลวขาดใจตายทันที เมื่อชายหนุมพวกนัน้
เดินเขามา ก็เห็นวาเธอตายแลว พวกเขาจึง
หามศพของเธอออกไปฝังไวขางๆสามีของ
เธอ ๑๑ทัง้หมูประชุมของพระเจา และทุกคน

ที่ไดยินเรื่อง น้ี ตางก็เกิดความเกรงกลัวยิ่ง
นัก

ศิษยเอกทําการอัศจรรย
๑๒พวกศิษยเอกไดทําการอัศจรรย และ

ปาฏิหาริยหลายอยางในหมูประชาชน และ
พวกคนที่เชื่อก็มาประชุมกันที่ระเบียงซา
โลม อนอยูเรื่อยๆ ๑๓คนอื่นๆไมกลาที่จะไป
รวมกลุมกับพวกเขา แตก็เคารพนับถือพวก
เขามาก ๑๔พระเจาไดเพิ่มจํานวนคนที่เชื่อ
มากขึ้นเรื่อยๆทัง้ชายและหญิง ใหมาเป็นคน
ขององคเจาชีวิต ๑๕ดังนัน้ประชาชนตางก็นํา
คนเจ็บ ปวยมาวางบนแครหรือเสื่อแลวนําไป
ไวขางถนน เพื่อวาเวลาที่เป โตรเดินผานไป
อยางน อยเงาของทานอาจจะไดทอดลงมา
บนตัวของพวกเขาบาง ๑๖มีฝูง ชนที่มาจาก
ชานเมืองรอบๆเมืองเยรูซาเล็มดวย พวกเขา
ตางก็พาคนปวยและคนที่ได รับความทุกข
ทรมานจากผีรายเขาสิงมา ซึ่งพวกน้ีก็ไดรับ
การรักษาใหหายทุกคน

ผูนําชาวยิวขัดขวางพวกศิษยเอก
๑๗หัวหน านักบวชสูงสุดและพรรค พวก

ของเขาทุกคน ซึ่งเป็นกลุมสะ ดู สี ก็โกรธ
แคน และอิจฉา ๑๘พวกเขาจึงจับกุมพวก
ศิษยเอกไปขังไวในคุก ๑๙แตในคืนนัน้
เอง ทูต สวรรคขององคเจาชีวิตไดมาเปิด
ประตูคุก แลวพาพวกศิษย เอกออกไป ทูต
สวรรคสัง่วา ๒๐ “ใหไปยืนอยูในวิหาร พูดกับ
ประชาชนถึงเรื่องทัง้หมดที่เกี่ยวกับชีวิตใหม
น้ี” ๒๑ เมื่อพวกศิษย เอกไดยินอยางนัน้ พอ
รุง เชาพวกเขาก็เขาไปในวิหาร และเริ่มสัง่
สอนประชาชน เมื่อหัวหน านักบวชสูงสุดและ
พรรคพวกของเขามาถึงวิหาร ก็เรียกประชุม
สมาชิกสภา รวมทัง้สมาชิกผูนําอาวุโสของ
อิสราเอลทัง้หมด และใชเจา หน าที่ไปคุมตัว
พวกศิษยเอกออกมาจากคุก ๒๒แตเมื่อเจา
หน าที่ไปถึงคุก กลับไมพบพวกศิษยเอกอยู
ในนัน้ พวกเขากลับมารายงานวา ๒๓ “พวก
เราเห็นคุกปิดใสกุญแจแนนหนา และยามก็
ยังเฝ าอยูที่ประตู แตเมื่อเปิดประตูเขาไปก็
ไมเห็นมีใครอยูในนัน้เลย” ๒๔ เมื่อหัวหน า
ยามที่เฝ าวิหาร และพวกหัวหน านักบวช
ไดยิน ก็งุนงงและสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น
๒๕ จากนัน้มีคนเขามารายงานวา “พวกคน
ที่ทานจับไปขังไวในคุกนัน้ ตอน น้ีกําลังยืน
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สัง่ สอนประชาชนอยูในวิหาร” ๒๖ จากนัน้
หัวหน ายามกับเจา หน าที่ก็ออกไปนําตัวพวก
ศิษย เอกกลับมา แตไมไดใชกําลังบังคับ
เพราะกลัวประชาชนจะเอาหินขวางพวกเขา

๒๗พวกเขานําตัวพวกศิษย เอกเขามายืน
อยูตอ หน าสภา แลวหัวหน านักบวชสูงสุดก็
ถามพวกเขาวา ๒๘ “พวกเราสัง่หามอยางเด็ด
ขาดแลวไมใหพูดถึงเยซูเวลาที่สัง่ สอน แต
พวกแกก็ยังเผย แพรคําสอน น้ีไปทัว่เมือง
เยรูซาเล็ม แลวยังโทษพวกเราวาทําใหมัน
ตองตายอีกดวย”

๒๙ เป โตรและพวกศิษย เอกคนอื่นๆก็ตอบ
วา “พวกเราตองเชื่อ ฟังพระเจามากกวาเชื่อ
ฟังมนุษย ๓๐พระเจาของบรรพบุรุษเราทําให
พระ เยซู คนที่ทานไดตรึงที่ไมกางเขนนัน้
ฟ้ืนขึ้นมาอีก ๓๑พระเจาไดยกพระ เยซูไวให
อยูที่ดานขวาของพระองค ในฐานะเจา ฟ า
ชายและผูชวยใหรอด เพื่อที่ชนชาติอิสราเอล
จะไดกลับตัวกลับใจเสีย ใหม และได รับการ
ยก โทษจากความผิดบาปของเขาผานทาง
พระเยซู ๓๒พวกเราเป็นพยานในเรื่องน้ี และ
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ที่พระเจามอบใหกับทุก
คนที่เชื่อ ฟังพระองคก็เป็นพยานดวยเหมือน
กัน”

๓๓ เมื่อพวกสมาชิกในสภาไดยินอยาง
นัน้ ก็โกรธแคนมาก และตองการฆาศิษย
เอกพวก น้ี ๓๔แตมีสมาชิกสภาคนหน่ึง เป็น
ฟา ริ สี ชื่อกามา ลิ เอล และเป็นครูสอนกฎ
ปฏิบัติ เป็นคนที่ประชาชนทุก คนใหความ
เคารพนับถือ ไดลุกขึ้นยืนและสัง่ใหพาพวก
ศิษย เอกออกไปขางนอกสัก ครูหน่ึง ๓๕แลว
เขาก็พูดวา “ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย ระวัง
ใหดีในสิ่งที่คุณจะทํากับชายพวก น้ี ๓๖ จํา
ไดไหม ตอนที่มีคนชื่อธุ ดาสโผลมา แลว
อางวาตนเองเป็นผูยิ่ง ใหญ มีคนติดตามเขา
ประมาณสี่ รอยคน เมื่อเขาถูกฆา พวกศิษย
ของเขาก็กระจัดกระจายไปโดยไมมีอะไร
เกิดขึ้น ๓๗หลัง จากธุ ดาสแลวก็มียู ดาสชาว
กา ลิ ลีโผลมาอีก ในชวงเวลาที่ทําสํามะโน
ครัว *เขาไดชักจูงผูคนใหติดตามเขาไป แต
เขาก็ถูกฆาตายดวย แลวพวกศิษยของเขาก็
กระจัดกระจายกันไป ๓๘ ในครัง้ น้ีก็เหมือน
กัน ผมขอบอกใหพวกคุณอยูหางจากคน

พวก น้ี อยาไปยุงกับพวกเขาเลย เพราะ
ถาแผนการหรืองาน น้ีของพวกเขามาจาก
มนุษย มันก็จะลม เหลวไปเอง ๓๙แตถา
แผนการ น้ีมาจากพระเจาแลวละก็ คุณไมมี
ทางหยุด ยัง้ไดหรอก และคุณก็จะพบวาตัว
เองกําลังตอสูอยูกับพระเจา” พวกเขาก็ยอม
ฟังคําแนะนําของกามาลิเอล

๔๐พวกเขาจึงเรียกพวกศิษย เอกเขามา
แลวเฆี่ยนตี สัง่ไมใหพูดเรื่องของพระ เยซู
อีก แลวจึงปลอยตัวไป ๔๑พวกศิษยเอกออก
จากสภามาดวยความชื่นชมยินดี เพราะถือ
วาการที่พวกเขาได รับความอับอายจากการ
พูดเรื่องของพระ เยซูนัน้ เป็นเรื่องที่พระเจา
ใหเกียรติ ๔๒และพวกศิษย เอกก็ไมเคยหยุด
สัง่ สอนและประกาศขาวดีวาพระ เยซูคือ
กษตัริยผูยิ่งใหญ ในวิหารและตามบานเรือน
ของผูคนทุกๆวัน

การเลือกชายเจ็ดคนสําหรับงานพิเศษ

๖ ๑ ในชวงเวลานัน้เมื่อศิษยของพระ เยซู
เพิ่มมากขึ้นก็มีเสียงบนจากคนยิวที่พูด

ภาษากรีก ที่ตอวาคนยิวที่พูดภาษาอา ร เมค
เพราะพวกแม มายที่พูดภาษากรีกถูกมอง
ขามไปในเรื่องการแจกอาหารที่มีอยูทุกๆวัน
๒ศิษยเอกทัง้สิบ สองคนจึงเรียกศิษยทัง้หมด
มารวมกันและพูดวา “ไมถูกตองแน ถาพวก
เราจะมัวแตไปแจกอาหารกันอยู จนละเลย
งานการสัง่ สอนพระ คําของพระเจาไป ๓ดัง
นัน้พี่น องทัง้หลาย ชวยเลือกคนในกลุมพวก
คุณมาสักเจ็ดคน ที่มีชื่อเสียงดี เต็มไปดวย
พระวิญญาณ และเฉลียวฉลาด แลวเราจะได
ตัง้ใหพวกเขาดูแลงานดาน น้ี ๔สวนเราก็จะ
ไดทุมเทตัว เองใหกับการอธิษฐาน และการ
สัง่สอนพระคําของพระเจา”

๕ทุกคนพอใจกับขอเสนอ น้ี จึงเลือกส เท
เฟน (ชายที่เต็มไปดวยความ เชื่อ และพระ
วิญญาณบริสุทธิ)์ กับฟีลิป †โปรโครัส นิคา
โนร ทิโมน ปารเมนัสและนิโคเลาสชาวเมือง
อัน ทิ โอก ซึ่งกอนหน าน้ีเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนายิว ๖พวกเขาเสนอคนทัง้เจ็ดตอพวก
ศิษยเอก แลวพวกศิษยเอกก็ไดอธิษฐานและ
วางมือบนคนทัง้เจ็ด ๗พระ คําของพระเจา
ก็แพรกระจายไป และในเมืองเยรูซาเล็มมี

*๕:๓๗ สํามะโนครัว การนับจํานวนประชากรและสิ่งของทัง้หมด ที่พวกเขาเป็นเจาของ
†๖:๕ ฟีลิป ในที่น้ีเป็นคนละคนกับฟีลิปที่เป็นศิษยเอกของพระเยซู
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ศิษยของพระ เยซูเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก
นอกจาก น้ีก็ยังมีนักบวชหลายคนที่มาไว
วางใจและเชื่อฟังคําสอนน้ีดวย

ชาวยิวบางคนตอตานสเทเฟน
๘ส เท เฟน คนที่เต็มไปดวยความเมตตา

และฤทธิอ์ํานาจของพระเจา ทําสิ่งมหัศจรรย
และปาฏิหาริยมากมายตอ หน าประชาชน
๙แตมีบางคนที่มาจากที่ประชุมชาวยิวที่เป็น
อิสระจากการเป็นทาสแลว (เป็นชื่อที่เขา
เรียกกัน) พวกเขาเป็นพวกยิวที่มาจากเมือง
ไซรีน เมืองอ เล็กซาน เดรีย แควนซิ ลี เซีย
และเอเชียไดมาโต เถียงกับส เท เฟน ๑๐แต
พวกเขาเถียงสูส เท เฟนไมได เพราะส เท
เฟนพูดดวยสติ ปัญญาที่มาจากพระ วิญญาณ
๑๑ดัง นัน้พวก เขาจึงติดสินบนชายบางคนให
พูดวา “เราไดยินชายคน น้ีพูดดู หมิ่นโมเสส
และพระเจา” ๑๒พวก น้ียุยงใหประชาชน
ผูนําอาวุโสและครูสอนกฎปฏิบัติ จับสเทเฟน
และเอาตัวไปที่สภา ๑๓พวกเขานําพยานเท็จ
มาปรักปรําวา “ชายคน น้ีพูดตอตานสถานที่
ศักดิส์ิทธิแ์หง น้ี และตอตานกฎปฏิบัติตลอด
เวลาไมเคยหยุดเลย ๑๔ เพราะพวกเราไดยิน
เขาพูดวา เยซูชาวนาซาเร็ธจะทําลายสถานที่
แหง น้ีและจะเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่โมเสสใหกับเราไว” ๑๕ทุกคนที่นัง่อยูใน
สภาตางจองไปที่สเทเฟน และเห็นวาใบหน า
ของเขาดูเหมือนใบหน าของทูตสวรรค

สเทเฟนพูดตอหนาสภา

๗ ๑หัวหน านักบวชสูงสุดถามส เท เฟน
วา “เป็นจริงอยางที่เขาพูดหรือเปลา”

๒ เขาก็ตอบวา “ทานผูอาวุโสทัง้ หลาย และ
พวกพี่น อง ฟังผมกอน พระเจาผูยิ่ง ใหญได
ปรากฏตัวตออับราฮัมบรรพบุรุษของเราตอน
ที่ทานยังอยูที่เม โส โป เต เมีย กอนที่จะยาย
ไปอยูที่ฮา ราน ๓พระองคไดพูดกับอับ รา ฮัม
วา ‘ออกจากประเทศและพา ญาติพี่น องของ
เจาไปยังดิน แดนที่เราจะแสดงใหเจาไดเห็น’
*๔ดังนัน้อับราฮัมจึงออกจากดินแดนของชาว
เคล เดียและมาตัง้ถิ่นฐานอยูในเมืองฮา ราน
หลังจากที่พอของอับ รา ฮัมตาย พระเจาก็ให

เขาออกจากที่นัน่ มายังดิน แดนที่พวกทาน
อาศัยอยูเดี๋ยวน้ี ๕ ในตอนนัน้พระเจาไมไดให
อับ รา ฮัมครอบครองที่ดินตรง น้ีแมแตฝาเทา
เดียว แตพระองคสัญญาที่จะใหแผน ดิน
ทัง้หมดน้ีกับเขาและลูกหลานของเขา ทัง้ๆที่
ตอนนัน้อับราฮัมยังไมมีลูกเลย ๖พระเจาพูด
กับเขาวา ‘ลูกหลานของเจาจะเป็นคนแปลก
หน าในดิน แดนตางดาว ผูคนที่นัน่จะบังคับ
พวกเขาใหเป็นทาส และจะทําตอลูกหลาน
ของเจาอยางเลวรายเป็นเวลาสี่ รอยปี ๗แต
เราจะลงโทษชนชาตินัน้ ที่ทําใหลูกหลาน
ของเจาตองตกเป็นทาส’ †พระเจายังบอกอีก
วา ‘หลัง จากนัน้พวกเขาจะออกจากดินแดน
แหงนัน้ และมากราบไหวบูชาเราในสถาน
ที่แหง น้ี’ ‡๘พระเจาไดทําขอ ตกลงกับอับ รา
ฮัม การขลิบเป็นเครื่องหมายของขอตกลง
น้ี แลวอับราฮัมมีลูกชื่ออิสอัค พออิสอัคเกิด
ไดแปดวัน อับ รา ฮัมก็ขลิบใหกับเขา ตอมา
อิสอัค มีลูกคือยาโคบ และยาโคบก็มีลูกสิบ
สองคน ที่เป็นตนตระกูลตางๆของเรานัน่เอง
๙ตนตระกูลพวก น้ี ตางก็อิจฉาโย เซฟนอง
ชายของตน จึงขายโย เซฟใหไปเป็นทาสใน
อียิปต แตพระเจาอยูกับโย เซฟ ๑๐พระองค
ชวยใหโย เซฟพนจากความทุกข ยากทุก
อยาง พระเจาทําใหโยเซฟเฉลียวฉลาด และ
ทําใหฟาโรหกษตัริยของอียิปตชอบโย เซฟ
ถึงกับแตง ตัง้ใหเขาเป็นผู ปกครองดูแลทัว่
ทัง้อียิปต รวมทัง้ทุกอยางในวังของพระองค
ดวย ๑๑ตอ มาทัว่อียิปตและคา นา อันเกิด
ความอดอยาก ทําใหเดือดรอนอยางหนัก
บรรพบุรุษของเราไมมีอาหารกิน ๑๒ เมื่อยา
โคบไดยินวามีขาวในอียิปต ก็สงบรรพบุรุษ
ของเราไปที่นัน่ น่ีเป็นเที่ยวแรก ๑๓ ในเที่ยว
ที่สอง โย เซฟเปิด เผยตัว เองใหพี่ น องของ
เขารู และฟาโรหก็ไดรูจักครอบครัวของโย
เซฟดวย ๑๔ โย เซฟสงคนไปเชิญยา โคบพอ
ของเขา และญาติพี่น องของเขารวมทัง้หมด
เจ็ดสิบหาคนมาดวย ๑๕ จากนัน้ยาโคบก็ยาย
ไปอยูที่อียิปต และที่นัน่เอง ยา โคบและ
บรรพบุรุษของเราตายลง ๑๖ศพของพวกเขา
ถูกนํากลับไปที่เมืองเชเคม และถูกฝังไว
ในอุโมงคฝังศพที่อับ รา ฮัมใชเงินกอนหน่ึง

*๗:๓ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๒:๑
†๗:๗ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๑๓-๑๔
‡๗:๗ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๑๔ และอพยพ ๓:๑๒
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ซื้อมาจากพวกลูกชายของฮา โมรในเชเคม
๑๗ เมื่อใกลถึงเวลาที่สัญญาที่พระเจาใหไวกับ
อับ รา ฮัมจะเป็นจริง จํานวนคนของเราก็ได
เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลในอียิปต ๑๘ ในตอน
นัน้มีกษตัริยองคอื่นที่ไมเคยรูเรื่องเกี่ยว กับ
โยเซฟขึ้นปกครองแผนดินอียิปต ๑๙ เขาเจา
เลหหลอกลวงคนของเรา และทารุณโหดราย
ตอบรรพบุรุษของเรา ดวยการบังคับใหเอา
ทารกนอยของพวกเขาไปทิง้ขางนอกใหตาย
๒๐ โมเสสเกิดมาในชวงนัน้ เขาเป็นเด็กที่
พิเศษมาก เขาไดรับการเลีย้งดูอยูในบานพอ
ของเขาจนอายุครบสามเดือน ๒๑แลวก็ถูก
นําไปทิง้ขางนอก ลูกสาวของฟาโรหเก็บเขา
ได และเอาไปเลีย้งเป็นลูก ๒๒ โมเสสจึงไดรับ
การสัง่สอนวิชาความรูทัง้หมดของชาวอียิปต
และเขาก็เป็นคนที่เกงกาจมากทัง้ในดานคํา
พูดและการกระทําตางๆ

๒๓ เมื่อโมเสสมีอายุไดสี่ สิบปี เขาตัดสินใจ
ไปเยี่ยมเยียนพี่ น องชาวอิสราเอลของเขา
๒๔ เมื่อเขาเห็นชาวอิสราเอลคนหน่ึงถูกชาว
อียิปตคนหน่ึงรังแก เขาก็เขาไปชวยและได
ฆาชายชาวอียิปตคนนัน้เป็นการแก แคน
๒๕ โมเสสคิดวาพี่ น องชาวอิสราเอลคงรูแลว
วาพระเจาจะใชเขามาปลด ปลอยใหพวกเขา
เป็นอิสระ แตกลายเป็นวาชาวอิสราเอลไมรู
เรื่องเลย ๒๖พอวัน รุง ขึ้นโมเสสผานมาเห็น
ชาวอิสราเอลสองคนกําลังทะเลาะกัน เขา
พยายามเขาไปไกล เกลี่ยใหคืนดีกัน โดยพูด
วา ‘น่ี คุณเป็นพี่น องกัน ทําไมถึงทํารายกัน
ละ’ ๒๗แตชายคนที่ทํารายเพื่อนบานของตน
ไดผลักโมเสสออกไป แลวพูดวา ‘ใครตัง้ให
แกเป็นผู ปกครองและผู ตัดสินเรา ๒๘แกจะ
ฆาเราเหมือนที่ฆาคนอียิปตเมื่อ วาน น้ีหรือ’
*๒๙ เมื่อโมเสสไดยินอยางนัน้ ก็หนีไปอาศัย
อยูในดิน แดนมี เดีย นในฐานะคนตางชาติ
และเขาก็มีลูกชายสองคนที่นัน่

๓๐สี่ สิบปีผานไป ทูต สวรรคมาปรากฏให
โมเสสเห็นในเปลวไฟที่ลุกอยูในพุม ไมในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง ใกลภูเขาซีนาย ๓๑ เมื่อ

โมเสสเห็นก็แทบไมเชื่อสายตาตัว เอง เมื่อ
เขาเดินเขาไปใกลๆเพื่อจะไดเห็นชัดๆก็
ไดยินเสียงขององคเจาชีวิตพูดวา ๓๒ ‘เราคือ
พระเจาของบรรพบุรุษของเจา พระเจาของ
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ’ †โมเสสกลัวจน
ตัวสัน่ไมกลามองที่พุม ไม ๓๓แลวองคเจา
ชีวิต พูดกับโมเสสอีกวา ‘ถอดรองเทา เพราะ
ที่ที่เจายืนอยู น้ีเป็นพื้นที่ศักดิส์ิทธิ ์ ๓๔ เราได
เห็นชาวอียิปตขมเหงประชาชนของเรา และ
ไดยินเสียงรองครํ่าครวญของพวกเขา เราจึง
ลงมาเพื่อปลดปลอยใหพวกเขาเป็นอิสระ มา
สิ เราจะสงเจาไปอียิปต’ ‡

๓๕ โมเสสคน น้ีแหละที่ถูกชาวอิสราเอลพูด
ตอกหน ามาวา ‘ใครตัง้แกใหเป็นผู ปกครอง
และผู ตัดสินเรา’ ¶เขาเป็นคนที่พระเจา
สงมาใหเป็นผู ปกครองและผู ชวยชีวิตชาว
อิสราเอล โดยพระเจาไดพูดผานทางทูต
สวรรคที่ไดมาปรากฏใหเขาเห็นในพุม ไมไฟ
๓๖ โมเสสคือคนที่นําชาวอิสราเอลออกมา
เขาทําสิ่งอัศจรรยและปาฏิหาริยตางๆในดิน
แดนอียิปตที่ทะเลแดง และในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลงเป็นเวลาถึงสี่ สิบปี ๓๗ เขาคือโมเสส
คนนัน้ที่พูดกับประชาชนชาวอิสราเอลวา
‘พระเจาจะสงผูพูดแทนพระเจาเหมือนอยาง
ผมใหกับทานทัง้ หลาย ผูพูดแทนพระเจา
คน น้ีจะมาจากทามกลางพี่น องของทาน’
§๓๘ เขาคือโมเสสคนนัน้ที่อยูกับหมูชนชาว
อิสราเอลในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง เขาอยู
กับบรรพบุรุษของเราและอยูกับทูต สวรรค
ที่พูดกับเขาบนภูเขาซี นาย เขาเป็นคนรับ
ถอยคําแหงชีวิตของพระเจามาใหเรา ๓๙แต
บรรพบุรุษของเราไมยอมเชื่อ ฟังเขา และไม
ยอมรับเขา ในจิตใจบรรพบุรุษเราคิดแตจะ
กลับไปอียิปต ๔๐พวกเขาพูดกับอา โรนวา
‘ชวยสรางพวกเทพเจาใหมานําทางเราดวย
เพราะไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสคนที่นํา
เราออกมาจากอียิปต’ **๔๑ ในเวลานัน้พวก
เขาป้ันรูปลูกวัวขึ้นมา และเซนไหวรูปป้ันนัน้
พวกเขาเฉลิมฉลองสิ่งที่พวกเขาป้ันขึ้นมา

*๗:๒๘ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒:๑๔
†๗:๓๒ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓:๖
‡๗:๓๔ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓:๕-๑๐
¶๗:๓๕ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒:๑๔
§๗:๓๗ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๘:๑๕
**๗:๔๐ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓๒:๑
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กับมือ ๔๒แตพระเจาหันหน าหนีพวกเขา
และพระองคปลอยใหพวกเขากราบไหวหมู
ดาวในทองฟ าตามที่มีเขียนไวแลวในหนังสือ
ของผูพูดแทนพระเจาวา
‘ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้หลาย
สัตวที่พวกเจาฆาแลวเอามาบูชายัญในที่

เปลาเปลี่ยวแหง แลงเป็นเวลาถึงสี่ สิบปี
นัน้

พวกเจาไมไดบูชาใหกับเราหรอก
๔๓พวกเจาแบกเต็นทของพระโมเลค
และเอาดวงดาวของเทพเจาเร ฟานของพวก

เจามาดวย
ของพวก น้ีเป็นรูปบูชาที่พวกเจาทําขึ้นมา

กราบไหว
ดัง นัน้เราจะสงพวกเจาใหไปเป็นเชลยไกล

พนเมืองบาบิโลนไปอีก’ *
๔๔บรรพบุรุษของพวกเราในที่เปลาเปลี่ยว

แหง แลงมีเต็นทศักดิส์ิทธิอ์ยูดวย ซึ่งเป็น
เต็นทที่พระเจาบอกใหโมเสสทําขึ้นตามแบบ
ที่พระองคแสดงใหเขาเห็น ๔๕ เมื่อบรรพบุรุษ
ของเราไดเต็นทมา ก็นํา เขาไปไวในดิน
แดนที่บรรพบุรุษของเราไดยึด ครองมาจาก
ชนชาติตางๆที่พระเจาไดขับ ไลออกไปตอ
หน าบรรพบุรุษของเราโดยการนําของโย ชู
วา และเต็นท น้ีก็ไดอยูที่นัน่เรื่อยมาจนถึง
สมัยของกษตัริยดา วิด ๔๖พระเจาชอบใจดา
วิดมาก ดาวิดขอสรางบานใหกับพระเจาของ
ยา โคบ ๔๗แตกลับกลายเป็นซา โลม อนที่
สรางบานใหพระองค ๔๘อยางไรก็ตาม องค
ผู สูงสุดไมไดอยูในบานที่สรางดวยมือของ
มนุษยหรอก เหมือนกับที่ผูพูดแทนพระเจา
†พูดไววา
๔๙ ‘สวรรคเป็นบัลลังกของเรา
และโลกคือแทนรองเทาของเรา
องคเจาชีวิตถามวา แลวพวกเจาจะสรางบาน

แบบไหนใหกับเราละ
หรือจะใหเราพักผอนที่ไหนละ
๕๐ ไมใชมือเราหรอกหรือที่สรางสรรพสิ่ง

เหลาน้ีขึ้นมา’ ‡
๕๑พวกคุณหัว แข็ง ใจแข็งกระดางและ

ดื้อ ดึง พวกคุณไดแตตอ ตานพระ วิญญาณ

บริสุทธิเ์หมือนกับบรรพบุรุษของคุณ ๕๒มี
ผูพูดแทนพระเจาคนไหนบาง ที่บรรพบุรุษ
ของคุณไมไดขมเหง พวกเขาฆาแมกระทัง่
คนพวกนัน้ที่นานมาแลวไดประกาศถึงการ
มาขององคผูศักดิส์ิทธิ ์ และตอน น้ีพวกคุณก็
ไดทรยศและฆาพระองคแลว ๕๓พวกคุณนัน่
แหละ เป็นพวกที่ได รับกฎ ปฏิบัติที่พวกทูต
สวรรคนํามา แตพวกคุณก็ไมยอมเชื่อ ฟังกฎ
นัน้”

สเทเฟนถูกฆา
๕๔ เมื่อผูนําชาวยิวไดยินอยางนัน้ ตางก็

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ พวกเขาแยกเขีย้วยิง
ฟันเขาใสสเทเฟน ๕๕แตสเทเฟนเต็มไปดวย
พระ วิญญาณบริสุทธิ ์ เขามองขึ้นบนทองฟ า
และไดเห็นความยิ่ง ใหญของพระเจา และ
เห็นพระ เยซูยืนอยูดานขวาของพระองค
๕๖ เขาจึงพูดขึ้นวา “ดูนัน่สิ ผมเห็นสวรรค
เปิด และบุตรมนุษยยืนอยูดานขวาของ
พระเจา” ๕๗ขณะเดียวกัน พวกนัน้ก็แหก
ปากรองตะโกน เอามืออุดหู และตางวิ่งกรู
กันเขาใสส เท เฟน ๕๘พวกเขาลากส เท เฟน
ออกนอกเมืองและเอาหินขวางเขา พวก
ที่พูดปรักปรําใส รายเขาตางก็ทิง้เสื้อ คลุม
ของตนไวที่เทาของชายหนุมที่ชื่อเซา โล
๕๙ จากนัน้พวกเขาไดเอากอนหินขวางส เท
เฟน ที่กําลังอธิษฐานวา “พระ เยซู เจา รับ
จิตวิญญาณของขาพเจาดวย” ๖๐แลวเขาก็
คุกเขา รองเสียงดังวา “องคเจาชีวิต อยา
ถือโทษที่พวกเขาทําบาปครัง้ น้ีเลย” พอ
อธิษฐานจบ สเทเฟนก็ตาย

๘ ๑ เซาโลก็เห็นดวยกับการฆาสเทเฟน
ความยุงยากในหมูผูเชื่อ
ในชวงเวลานัน้การขมเหงหมูประชุม

ของพระเจาครัง้ยิ่ง ใหญเริ่ม ตนในเมือง
เยรูซาเล็ม เหลาผู เชื่อทัง้หมด ยกเวนพวก
ศิษยเอก ตางกระจัดกระจายไปทัว่แควนยู
เดีย และแควนสะ มา เรีย ๒มีชายบาง คนที่
ยําเกรงพระเจาจัดการฝัง ศพของส เท เฟน
และรองไหครํ่าครวญถึงเขาอยางนาเวทนา

*๗:๔๓ อางมาจากหนังสือ อาโมส ๕:๒๕-๒๗
†๗:๔๘ ผูพูดแทนพระเจา อิสยาหเป็นผูพูดแทนพระเจา อยูในราวปี ๗๔๐-๗๐๐ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๗:๕๐ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖๖:๑-๒
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๓สวนเซา โลก็เริ่มทําลายลางหมูประชุมของ
พระเจา ดวยการฉุดกระชากลากถูทัง้หญิง
และชายจากบานนัน้บานน้ีเอาไปขังไวในคุก

ฟีลิปประกาศขาวดีในสะมาเรีย
๔สวนผู เชื่อที่กระจัดกระจายไป ก็ไดไป

ประกาศพระ คําที่เป็นขาวดีในที่ทุกหนทุก
แหง ๕ ฟี ลิป *ไปที่เมืองหน่ึงในแควนสะ มา
เรีย และประกาศเรื่องกษตัริยผูยิ่ง ใหญให
ผูคนที่นัน่ ฟัง ๖ เมื่อฝูง ชนไดยินเขาพูดและ
เห็นปาฏิหาริยที่เขาทํา ก็ตัง้ใจฟังในสิ่งที่เขา
พูด ๗พวกผีรายที่สิงคนตางกรีดรองเสียงดัง
และออกจากรางของคนเหลานัน้ไป พวก
คนเป็นอัมพาตและคนงอยได รับการรักษา
จนหาย ๘แลวเมืองนัน้ก็เต็มไปดวยความ
ชื่นชมยินดี

๙มีชายคนหน่ึงชื่อซี โมน เขาอยูเมืองนัน้
มานานแลว และใชเวทมนตรคาถาจนทําให
ชาวสะมาเรียทึ่งในตัวเขามาก เขาอางตัวเอง
วาเป็นผูยิ่ง ใหญ ๑๐ประชาชนทุกคนตัง้แต
คนชัน้ตํ่าจนถึงคนชัน้สูง ตางก็ใหความสนใจ
ในตัวเขามาก และพูดกันวา “ชายคน น้ีมี
ฤทธิอ์ํานาจของพระเจาที่เรียก วา ‘อํานาจ
มหาศาล’” ๑๑ผูคนสนใจซีโมน เพราะเขาทํา
ใหคนทึ่งในเวทมนตรคาถาของเขามานาน
แลว ๑๒แตเมื่อคนพวกน้ีมาเชื่อฟีลิปในเรื่อง
ขาวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจา และชื่อ
ของพระ เยซูกษตัริยผูยิ่ง ใหญ พวกเขาทัง้
ชายและหญิงก็เขาพิธีจุม น้ํา ๑๓แมแตซี โมน
ก็เชื่อดวย และหลัง จากเขาพิธีจุม น้ําแลว
เขาก็ตามฟี ลิปไปทุก แหง เขาก็ทึ่งเมื่อเห็น
ปาฏิหาริยและการอัศจรรยที่ฟีลิปทํา

๑๔ เมื่อพวกศิษย เอกที่เมืองเยรูซาเล็ม
ไดยินขาววา ชาวสะ มา เรียยอมรับพระ คํา
ของพระเจาแลว พวกเขาก็สงเป โตรและ
ยอหนมา ๑๕ เมื่อเป โตรและยอหนมาถึงก็
อธิษฐานใหกับผู เชื่อชาวสะมา เรีย เพื่อพวก
เขาจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ๑๖ เพราะวา
ยังไมมีใครได รับพระ วิญญาณ ไดแตเขาพิธี
จุมน้ําในนามของพระเยซูเจาเทานัน้ ๑๗ เมื่อ
เป โตรและยอหนวางมือลงบน †ชาวสะ มา
เรีย แลวคนทัง้หมดก็ได รับพระ วิญญาณ
บริสุทธิ ์

๑๘ เมื่อซี โมนเห็นพวกศิษยเอกวางมือลง
บนคนพวกนัน้แลว พวกเขาก็ได รับพระ
วิญญาณ ซี โมนก็เอาเงินมาเสนอใหกับพวก
ศิษยเอก ๑๙บอกวา “ขอใหผมมีอํานาจอยาง
น้ีดวย เพื่อวาทุกคนที่ผมวางมือจะไดรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ”์

๒๐ เป โตรตวาดซี โมนวา “ขอใหคุณและ
เงินของคุณพินาศตลอดไป เพราะคุณคิดวา
เงินสามารถซื้อของประทานของพระเจา
ได ๒๑คุณจะไมมีวันไดมีสวน รวมในเรื่อง น้ี
อยางเด็ด ขาด เพราะใจของคุณไมซื่อกับ
พระเจา ๒๒กลับตัวกลับใจจากความชัว่ ราย
แบบ น้ีซะ แลวอธิษฐานถึงองคเจาชีวิต หวัง
วาพระองคอาจจะอภัยใหกับความ คิดที่อยู
ในใจคุณ ๒๓ เพราะผมเห็นวาคุณเต็มไปดวย
พิษของความบาป และมันครอบงําคุณไปทัง้
ตัว” ๒๔แลวซี โมนก็ตอบวา “พวกทานชวย
อธิษฐานตอองคเจาชีวิตใหผมดวย เพื่อผม
จะไดไมเป็นไปอยางที่ทานพูด”

๒๕ เมื่อเป โตรและยอหนไดเป็นพยานและ
ประกาศพระ คําขององคเจาชีวิตแลว พวก
เขาก็กลับไปเมืองเยรูซาเล็ม ในระหวางทาง
นัน้ พวกเขาบอกขาวดี ในหมูบานของชาว
สะมาเรียหลายแหง

ฟีลิปสอนชาวเอธิโอเปีย
๒๖ทูต สวรรคขององคเจาชีวิตองคหน่ึง

พูดกับฟี ลิปวา “เตรียมตัวเดินทางไปทาง
ทิศใตตามเสน ทางจากเมืองเยรูซาเล็มถึง
เมืองกาซา” (เป็นเสนทางรกราง) ๒๗ ฟีลิปจึง
เตรียมพรอมและออกเดิน ทาง ที่นัน่มีชาย
ชาวเอธิโอเปียคนหน่ึงซึ่งเป็นขันที เขาเป็น
เจา หน าที่ของพระนางคาน ดา สี ราชินีของ
เอธิโอเปีย เขามีหน าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย
สมบัติทัง้หมดของนาง เขาไปกราบไหวบูชา
พระเจาที่เมืองเยรูซาเล็มมา ๒๘ ระหวางที่นัง่
รถมากลับนัน้ เขากําลังอานหนังสืออิส ยาห
ผูพูดแทนพระเจาอยู ๒๙แลวพระ วิญญาณ
พูดกับฟี ลิปวา “เขาไปใกลๆรถมาคันนัน้”
๓๐ เมื่อฟี ลิปวิ่งเขาไปที่รถมา ก็ไดยินเขา
กําลังอานหนังสืออิส ยาหผูพูดแทนพระเจา
ฟี ลิปจึงถามวา “ทานเขาใจในสิ่งที่ทานอาน
หรือเปลา” ๓๑ เขาตอบวา “จะเขาใจได

*๘:๕ ฟีลิป ในที่น้ีเป็นคนละคนกับฟีลิปที่เป็นศิษยเอก
†๘:๑๗ วางมือลงบน เป็นทาทางที่ใชประกอบเวลาที่อธิษฐานขอพรพิเศษจากพระเจา
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อยางไร ไมมีใครอธิบายใหฟัง” แลวเขาก็
เชิญฟี ลิปขึ้นไปนัง่บนรถมากับเขา ๓๒ น่ีคือ
ขอความในพระคัมภีรที่เขากําลังอานอยู
“เขาถูกนําไปเหมือนกับแกะที่ถูกเอาไปฆา
และเหมือนกับลูก แกะที่สงบน่ิงอยูตอ หน า

คนตัดขน
เขาไมไดเปิดปากพูดสักคําเดียว
๓๓ เขาถูกทําใหอับอายขายหน า และไมไดรับ

ความยุติธรรม
ใครจะเลาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อสายของเขาได
เพราะชีวิตของเขาถูกพรากไปจากโลก น้ี

แลว” *†
๓๔ขันทีพูดกับฟี ลิปวา “ชวยบอกหนอย

วา ผูพูดแทนพระเจากําลังพูดถึงตัวเอง หรือ
พูดถึงคนอื่น” ๓๕แลวฟีลิปก็เริ่มพูด โดยเริ่ม
จากพระ คัมภีรขอ น้ี และอธิบายเรื่องขาวดี
ของพระ เยซูใหขันทีฟัง ๓๖ ในระหวางที่นัง่
รถมาไปตามทางนัน้ ก็ผานที่ที่มีน้ําแหงหน่ึง
ขันทีจึงพูดขึ้นวา “นัน่ไงน้ํา มีอะไรขัดของ
ไหม ถาผมจะเขาพิธีจุม น้ํา” ๓๗ ‡๓๘แลว
เขาก็สัง่ใหหยุดรถมา จากนัน้คนทัง้สองคือ
ขันทีกับฟี ลิปก็เดินลงไปในน้ํา แลวฟี ลิปก็
ทําพิธีจุม น้ําใหขันที ๓๙ เมื่อพวกเขาขึ้นมา
จากน้ํา พระ วิญญาณขององคเจาชีวิตก็พาฟี
ลิปไป แลวขันทีก็ไมไดเห็นหน าฟี ลิปอีกเลย
จากนัน้ขันทีก็เดิน ทางตอไปดวยความดีใจ
๔๐สวนฟีลิปก็มาถึงที่เมืองอาโซทัส และเขา
ก็ไดเดินทางไปทัว่ทุกเมือง ประกาศขาวดี
จนกระทัง่มาถึงเมืองซีซารียา

เซาโลมาเป็นลูกศิษยพระเยซู

๙ ๑ ในระหวางนัน้เซา โลยังคงขูฆาพวก
ศิษยขององคเจาชีวิต เขาไปหาหัวหน า

นักบวชสูงสุด ๒ เพื่อขอจดหมายแนะนําตัว
ตอผูนําในที่ ประชุมตางๆของชาวยิวในเมือง
ดามัสกัส เพื่อวาถาเขาพบคนที่ติดตามแนว

ทางขององคเจาชีวิต ไม วาจะเป็นชายหรือ
หญิง เขาก็จะไดจับกุมตัวกลับมาที่เมือง
เยรูซาเล็ม ๓ทันทีที่เซา โลเดินทางใกลถึง
เมืองดามัสกัส ก็มีแสง สวางจาจากทองฟ า
สองลงมารอบตัวเขา ๔ เขาลมลงกับพื้น และ
ไดยินเสียงพูดวา “เซาโล เซาโล เจาขมเหง
เราทําไม”

๕ เซาโลพูดวา “ทานเป็นใครกัน” พระองค
ตอบวา “เราคือเยซู คนที่เจาขมเหงไง ๖ลุก
ขึ้นแลวเขาไปในเมือง จะมีคนมาบอกเจาเอง
วาจะตองทําอะไรตอไป”

๗พวกคนที่เดินทางมากับเซา โลยืนงงพูด
อะไรไมออกเพราะไดยินเสียง แตไมเห็นตัว
คนพูด ๘ เซาโลลุกขึ้น แตเมื่อลืมตาเขากลับ
มองอะไรไมเห็นเลย พวกนัน้จึงจูงมือเซาโล
พาไปที่เมืองดามัสกัส ๙ เซา โลมองอะไรไม
เห็นและไมไดกินหรือดื่มอะไรเป็นเวลาสาม
วัน

๑๐ ในเมืองดามัสกัส มีศิษยคนหน่ึงของ
พระเยซู ชื่ออานาเนีย องคเจาชีวิตไดพูดกับ
เขาทางนิมิตวา “อานาเนีย” แลวเขาก็ตอบ
วา “ผมอยูน่ีครับ องคเจาชีวิต”

๑๑พระองคสัง่วา “ลุกขึ้น ไปที่บานของ
ยู ดาส ¶ที่อยูบนถนนตรง ถามหาชายที่ชื่อ
เซา โลที่มาจากทาร ซัส ซึ่งตอน น้ีเขากําลัง
อธิษฐานอยู ๑๒ เซา โลก็เห็นนิมิตเหมือนกัน
เขาเห็นชายชื่ออานาเนีย กําลังเขามาในบาน
และวางมือบนตัวเขา เพื่อเขาจะกลับมามอง
เห็นไดอีก”

๑๓อา นา เนียตอบวา “องคเจาชีวิต ผม
ไดยินเกี่ยว กับเรื่องชัว่ๆที่ชายคน น้ีทํากับคน
ที่เป็นของพระองคในเมืองเยรูซาเล็มจาก
ปากของหลายคนแลว ๑๔ เขาได รับอํานาจ
จากพวกผูนํานักบวชใหมาจับกุมทุกคนที่ไว
วางใจในพระองค §ที่น่ี”

*๘:๓๓ ชีวิต … จากโลกนีแ้ลว หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ชีวิตของเขาถูกยกขึ้น”
†๘:๓๓ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๓:๗-๘
‡๘:๓๗ ขอน้ี สําเนากรีกลาสุดบางฉบับไดเพิ่มขอ ๓๗ วา “ฟีลิปตอบวา ‘ถาทานเชื่อสุดหัวใจ
ของทาน ทานก็สามารถทําได’ เจาหน าที่กลาววา ‘ผมเชื่อวาพระเยซูเป็นพระคริสต พระบุตร
ของพระเจา’”
¶๙:๑๑ ยูดาส เป็นคนละคนกับศิษยเอกที่ชื่อยูดาส
§๙:๑๔ คนที่ไววางใจในพระองค หรือแปลอีกอยางหน่ึงวา “คนที่เรียกชื่อของพระองค” คือ
การแสดงความเชื่อในพระเยซู โดยการกราบไหวบูชาหรืออธิษฐานตอพระองค



กิจการ ๙:๑๕ 14 กิจการ ๙:๓๘

๑๕แตองคเจาชีวิตบอกกับอา นา เนียวา
“ไปเถอะ เพราะเราไดเลือกชายคน น้ีมาเป็น
เครื่อง มือที่จะไปสง ขาวเรื่องของเราใหกับ
คนที่ไมใชยิว พวกกษตัริย และประชาชน
ชาวอิสราเอล ๑๖ เราเองจะทําใหเซา โลรูวา
เขาจะตองทนทุกข ทรมานเพราะเราขนาด
ไหน”

๑๗แลวอานาเนียก็ไป เขาไดเขาไปในบาน
วางมือลงบนเซา โลแลวพูดวา “น องเซา โล
พระ เยซู เจาผู ที่ไดปรากฏตัวใหน องเห็นใน
ระหวางทางที่มานัน้ ไดสงผมมาเพื่อทําให
น องกลับมองเห็นไดอีก และทําใหน องเต็ม
ไปดวยพระ วิญญาณบริสุทธิ”์ ๑๘มีบางสิ่งดู
เหมือนกับเกล็ดตกลงมาจากตาของเซา โล
ทันที และเขาก็มองเห็นไดอีกครัง้ จากนัน้
เขาก็ลุกขึ้นมาเขาพิธีจุม น้ํา ๑๙หลัง จากกิน
อาหารแลว เขาก็รูสึกดีขึ้น

เซาโลสั่งสอนในเมืองดามัสกัส
เซา โลพักอยูกับพวกศิษยของพระ เยซูใน

เมืองดามัสกัสหลายวัน ๒๐แลวเขาก็ตรงรี่ไป
ที่ประชุมชาวยิว เริ่มประกาศเรื่องของพระ
เยซู เขาบอกวา “พระเยซูเป็นพระบุตรของ
พระเจา”

๒๑ทุกคนที่ไดยินเซา โลพูดอยางนัน้ ก็
แปลก ใจและพูดกันวา “ไอหมอน่ีไมใชหรือ
ที่พยายามจะทําลายคนที่เชื่อเยซูที่เมือง
เยรูซาเล็ม แลวที่เขามาที่น่ี ก็เพราะตัง้ใจ
จะมาจับคนพวกนัน้กลับไปใหกับพวกผูนํา
นักบวชไมใชหรือ”

๒๒ เซา โลเทศนาอยางมีพลังมากยิ่งขึ้นวา
พระเยซูคือกษตัริยผูยิ่งใหญ จนทําใหคนยิว
ในเมืองดามัสกัสถึงกับเถียงไมออก

๒๓ตอมาหลายวัน พวกยิววางแผนที่จะฆา
เซา โล ๒๔แตเซา โลรูแผนนัน้เสียกอน พวก
นัน้คอยเฝ าอยูที่ประตูเมืองทัง้กลางวันกลาง
คืนเพื่อจะฆาเซาโล ๒๕แตพวกศิษยบางคนที่
เซา โลเคยสอนไดพาเขาหนีไปตอนกลางคืน
โดยใหเขานัง่ในเขง แลวคอยๆหยอนเขงนัน้
ผานชองกําแพงเมืองลงไปขางลาง

เซาโลอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
๒๖ เมื่อเซา โลกลับมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม

เขาพยายามจะเขารวมกับพวกศิษยของพระ

เยซู แตพวกนัน้ตางหวาดกลัว เพราะไมเชื่อ
วาเซา โลเป็นศิษยของพระ เยซูจริง ๒๗แต
บา รนา บัสพาเขาไปพบพวกศิษยเอก และ
อธิบายใหฟังวา ในระหวางทางเซา โลเจอ
องคเจาชีวิตไดอยางไร แลวพระองคพูดอะไร
กับเซา โลบาง บา รนา บัสยังเลาอีกวา ตอน
อยูที่เมืองดามัสกัสนัน้ เซา โลสอนเรื่องของ
พระ เยซูดวยความกลาขนาดไหน ๒๘พวก
ศิษยก็เลยยอมรับเซา โลมาอยูดวย เขาไป
ไหนมาไหนอยางอิสระในเมืองเยรูซาเล็ม
และสอนเรื่องขององคเจาชีวิตอยางกลาหาญ
๒๙ เขาพูดโต แยงกับพวกยิวที่พูดภาษากรีก
แตพวกนัน้กลับพยายามที่จะฆาเขา ๓๐ เมื่อ
พวกพี่ น องรูเรื่อง น้ีเขาก็พาเซา โลลงไปที่
เมืองซี ซา รี ยา และสงเขาตอไปที่เมืองทาร
ซัส

๓๑ จากนัน้หมูประชุมของพระเจาทัว่ทัง้
แควนยู เดีย กา ลิ ลีและสะ มา เรีย ก็อยูใน
ชวงเวลาที่สงบ สุข และมีกําลังเขม แข็งขึ้น
เพราะหมูประชุมของพระเจามีความเคารพ
ยําเกรงองคเจาชีวิต และได รับกําลังใจจาก
พระ วิญญาณบริสุทธิ ์ จึงทําใหมีคนที่เชื่อใน
พระเยซูเพิ่มมากขึ้น

เปโตรเยี่ยมเมืองลิดดาและยัฟฟา
๓๒ เมื่อเป โตรเดินทางไปทัว่ทุกหนทุกแหง

แลว เขาไดไปเยี่ยมคนที่เป็นของพระเจาที่
อยูในเมืองลิดดา ๓๓ที่นัน่เขาพบชายคนหน่ึง
ชื่อไอเนอัส ซึ่งเป็นอัมพาตนอนอยูบนที่นอน
มาแปดปีแลว ๓๔ เปโตรพูดกับเขาวา “ไอเนอั
ส พระ เยซูผูเป็นพระ คริสตไดรักษาคุณแลว
ลุกขึ้นมาเก็บที่นอนเถอะ” แลวไอเนอัสก็ลุก
ขึ้นมาทันที ๓๕ เมื่อทุกคนที่อาศัยอยูในเมือง
ลิดดาและเมืองชาโรนเห็นไอเนอสั พวกเขาก็
หันมาติดตามองคเจาชีวิต

๓๖ที่เมืองยัฟฟา มีศิษยคนหน่ึงชื่อทา บิธา
ตามภาษากรีกเรียก วา “โดรคัส” *เธอหมัน่
ทําความดีอยูเสมอและใหทานกับคนยากจน
๓๗ ในชวงนัน้ เธอไมสบายและตายไป พวก
เขาจึงอาบ น้ําศพ และวางรางเธอไวในหอง
ชัน้บนเพื่อรอจะเอาไปฝัง ๓๘ เมืองลิด ดาอยู
ใกลกับเมืองยัฟฟา เมื่อพวกศิษยของพระ
เยซูไดยินวาเปโตรอยูในเมืองลิดดา พวกเขา
ก็สงชายสองคนไปออนวอนเขาวา “ชวยมา

*๙:๓๖ โดรคัส เป็นภาษากรีกและทาบิธาเป็นภาษาอารเมค ทัง้สองคําน้ีแปลวา กวาง
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กับเราเร็วๆดวยเถิด” ๓๙ เป โตรจึงจัดของ
และเดิน ทางไปกับพวกเขา เมื่อไปถึง พวก
เขาก็พาเปโตรขึ้นไปที่หองชัน้บน มีพวกแม
มายยืนรองไหรอบๆเป โตรอยู และชีใ้หเป
โตรดูเสื้อ คลุมและเสื้อผาตางๆที่โดรคัสทํา
ไวตอนที่ยังมีชีวิตอยู ๔๐ เป โตรจึงใหทุกคน
ออกไปนอกหอง แลวเขาก็คุกเขาลงอธิษฐาน
โดยหันหน าไปที่ศพแลวพูดวา “ทา บิธา ลุก
ขึ้น” เธอก็ลืมตาขึ้นมาทันที และเมื่อเห็นเป
โตรเธอก็ลุกขึ้นนัง่ ๔๑ เป โตรจึงยื่นมือชวย
พยุงเธอลุกขึ้นยืน จากนัน้ก็เรียกพวกคนที่
เป็นของพระเจาและพวกแมมายเขามา และ
ใหพวกเขาเห็นวาโดรคัสฟ้ืนจากความ ตาย
แลว ๔๒ เรื่อง น้ีรูกันไปทัว่เมืองยัฟฟาทําให
มีคนมาไว วางใจในองคเจาชีวิตเป็นจํานวน
มาก ๔๓ เป โตรอยูบานของซี โมนชางฟอก
หนังในเมืองยัฟฟาตอไปอีกหลายวัน

เปโตรและโครเนลิอัส

๑๐ ๑ที่เมืองซีซารียามีนายรอยคนหน่ึง
ชื่อโครเนลิอัส เป็นผูคุมกองรอยที่มี

ชื่อเรียกวา “กองทหารชาวอิตาลี” ๒ เขาเป็น
คนที่เครงศาสนามาก ทัง้เขาและครอบครัว
ตางก็เคารพยําเกรงพระเจา เขาบริจาคชวย
เหลือคนจน และอธิษฐานตอพระเจาอยูเสมอ
๓ตอน นัน้เวลาบายสามโมง โค รเน ลิ อัสได
เห็นนิมิตอยางชัดเจน คือเขาเห็นทูต สวรรค
องคหน่ึงของพระเจาเขามาพูดกับเขาวา “โค
รเนลิอัส”

๔ โครเนลิอัสมองทูตสวรรคดวยความเกรง
กลัว และถามวา “อะไรหรือครับทาน” ทูต
สวรรคจึงพูดกับเขาวา “พระเจาไดยินคํา
อธิษฐานของคุณแลว และชอบใจที่คุณได
บริจาคชวย เหลือคนจน ๕ตอน น้ีใหสงคนไป
ที่เมืองยัฟฟา ไปพาชายชื่อซี โมนที่คนเรียก
วาเป โตรมาหาคุณ ๖ เขาพักอยูกับชางฟอก
หนังชื่อซี โมน บานอยูริมทะเล” ๗ เมื่อทูต
สวรรคพูดกับโครเนลิอัสแลวก็จากไป โครเน
ลิ อัสจึงเรียกคนใชในบานมาสองคน พรอม
กับทหารคนสนิทที่เครงศาสนามาคนหน่ึง
๘และเขาก็ไดเลาเรื่องที่เกิดขึ้นทัง้หมดให
พวกเขาฟัง จากนัน้ก็สงพวกเขาไปเมือง
ยัฟฟา

๙ วันตอ มาขณะที่คนพวก น้ีกําลังเดินทาง
ใกลถึงเมืองยัฟฟา เป็นเวลาเดียวกับที่เป
โตรไดขึ้นไปอธิษฐานบนดาดฟ า ตอนใกล

เที่ยงวัน ๑๐ เขาเริ่มหิวและอยากกินอาหาร
ขณะที่คนในบานกําลังเตรียมอาหารอยูนัน้
เป โตรก็เคลิม้หลับไป ๑๑ เขาเห็นทองฟ าเปิด
และเห็นสิ่งที่ดูเหมือนกับผาผืนใหญลอยลง
มา ผาผืนนัน้ถูกยึดไวทัง้สี่มุมและหยอนลง
มาที่พื้นโลก ๑๒ ในนัน้มีสัตวทุกชนิด ทัง้สัตว
เลื้อยคลานและนก ๑๓และมีเสียงพูดวา “เป
โตร ลุกขึ้นมาฆาสัตวพวกน้ีกินสิ” ๑๔ เปโตร
ตอบวา “ไมไดหรอกครับองคเจาชีวิต เพราะ
ผมไมเคยกินสิ่งพวก น้ีที่เป็นของตองหาม
หรือแปดเป้ือนตามกฎของโมเสส”

๑๕ เสียงนัน้ก็พูดอีกครัง้วา “ของอะไรที่
พระเจาทําใหสะอาดแลว เจาไมควรถือวามัน
ไมสะอาด” ๑๖ เหตุการณ น้ีเกิดขึ้นถึงสาม
ครัง้ แลวของทัง้หมดก็ถูกนํากลับขึ้นไปบน
ทองฟ าทันที

๑๗ เปโตรกําลังงงงวยวานิมิตที่เห็นน้ีหมาย
ถึงอะไร พอดีคนที่โครเนลอิัสสงมาก็กําลังยืน
อยูที่หน าประตู และถามหาบานของซี โมน
๑๘ชายกลุมนัน้รองถามวา “ซีโมนที่คนเรียก
วาเปโตรพักอยูที่น่ีหรือเปลาครับ”

๑๙พระ วิญญาณพูดกับเป โตรที่ยังคิดถึง
เรื่องนิมิตอยูวา “ฟังสิ มีชายสามคนมาถาม
หาเจาอยู ๒๐ลุกขึ้น ลงไปขางลางเถอะ และ
ใหไปกับพวกเขาโดยไมตองลังเลอะไรเลย
เพราะเราเป็นคนเรียกใหพวกเขามาเอง”
๒๑แลวเป โตรก็ลงไปพูดกับพวกเขาวา “ผม
เองที่พวกคุณตามหา มีธุระอะไรหรือ”

๒๒พวกเขาตอบวา “นายรอยโค รเน ลิ อัส
เป็นคนสงพวกเรามา เขาเป็นคนดี แลวเขา
เคารพยําเกรงพระเจา ชาวยิวยกยองนับถือ
เขาทุกคน ทูต สวรรคที่ศักดิส์ิทธิบ์อกใหเขา
มาเชิญทานไปที่บาน เพื่อจะไดฟังเรื่องที่
ทานจะเลา” ๒๓ เป โตรก็เลยชวนชายทัง้สาม
พักที่บาน วันรุงขึ้น เปโตรไดจัดของและไป
กับพวกเขา มีพี่ น องบาง คนจากเมืองยัฟฟา
ตามไปดวย ๒๔ถัดมาอีกวันหน่ึงพวกเขาก็มา
ถึงเมืองซี ซา รี ยา ขณะนัน้โครเนลิ อัสกําลัง
คอยพวกเขาอยู เขาเชิญญาติพี่ น องและ
เพื่อนสนิทมาดวย ๒๕ เมื่อโค รเนลิ อัสเห็นเป
โตรเดินเขามาในบาน เขาก็กมลงกราบที่เทา
ของเป โตร ๒๖แตเป โตรพยุงเขาขึ้นและพูด
วา “ลุก ขึ้นเถิด ผมก็เป็นแคคนธรรมดาคน
หน่ึงเทานัน้” ๒๗ตอนที่เปโตรพูดกับโครเนลิ
อัส เขาก็เดินเขาไปขางใน และพบกับกลุม
คนที่มารวมกันอยูที่นัน่มากมาย ๒๘ เป โตร



กิจการ ๑๐:๒๙ 16 กิจการ ๑๑:๓

พูดกับพวกเขาวา “คุณก็รูวา มันผิดกฎนะ ที่
คนยิวจะไปคบคาสมาคมหรือมาเยี่ยมเยียน
คนที่ไมใชยิว แตพระเจาไดแสดงใหผมเห็น
วา ไมควรจะเรียกใครวาคนตองหาม หรือไม
สะอาด ๒๙ดังนัน้พอมีคนไปเชิญผมมา ผมก็
ไมไดคัดคานอะไร แตผมขอถามหนอยวา
คุณเชิญผมมาทําไม”

๓๐ โค รเน ลิ อัสจึงตอบวา “เมื่อสี่วันกอน
เวลา น้ีตอนบายสามโมง ผมกําลังอธิษฐาน
อยูในบาน จูๆก็มีชายคนหน่ึงสวมเสื้อผา
แพรวพราวมายืนอยูตรงหน า ๓๑ เขาพูดวา
‘โค รเน ลิ อัส พระเจาไดยินคําอธิษฐานของ
เจาแลว และสิ่งของที่เจาบริจาคชวย เหลือ
คนจนนัน้ ก็ทําใหพระเจานึกถึงเจา ๓๒ ใหเจา
สงคนไปเมืองยัฟฟา เพื่อเชิญซี โมนที่คน
เรียก วาเป โตรมาที่น่ี เขาพักอยูที่บานของซี
โมนชางฟอกหนัง ที่ติดทะเลนัน้’ ๓๓ผมจึง
สงคนไปเชิญทานมาทันที และทานก็กรุณา
มากที่มา ตอน น้ีพวกเราก็ไดอยูกันพรอม
แลวที่น่ีตอ หน าพระเจา เพื่อฟังทุกสิ่งที่องค
เจาชีวิตสัง่ใหทานพูด”

เปโตรประกาศขาวดีที่
บานของโครเนลิอัส

๓๔ เป โตรจึงเริ่มพูดวา “ตอน น้ีผมเขาใจ
อยางลึก ซึ้งแลววาพระเจาไมไดลําเอียง
๓๕พระองคยอมรับคนทุกชาติที่เคารพ
ยําเกรงพระองค และทําตามความตองการ
ของพระองค ๓๖คุณรูถึงพระ คําที่พระเจา
ไดมอบใหกับชาวอิสราเอล ที่พูดถึงขาวดี
แหงสันติภาพที่ผานมาทางพระ เยซูผูเป็น
พระ คริสต ผูเป็นองคเจาชีวิตของมนุษยทุก
คน ๓๗คุณรูถึงเหตุการณยิ่ง ใหญที่เกิดขึ้น
ทัว่แควนยู เดีย เริ่มตัง้แตแควนกา ลิ ลีหลัง
จากที่ยอหนไดประกาศเรื่องการทําพิธีจุม น้ํา
๓๘คุณรูเรื่องเกี่ยว กับพระ เยซูชาวนา ซา เร็ธ
วาพระเจาเจิมพระองคดวยพระ วิญญาณ
บริสุทธิแ์ละดวยฤทธิอ์ํานาจอยางไร และ
พระเยซูไดทําสิ่งดีๆไปทัว่ และรักษาทุกคนที่
ตกอยูภายใตอํานาจของมาร ราย ที่พระองค
ทําไดก็เพราะพระองคมีพระเจาอยูดวย
๓๙ เราก็ไดเห็นและเป็นพยานถึงทุกสิ่งทุก
อยางที่พระองคทําในดินแดนของชาวยิวและ

ในเมืองเยรูซาเล็ม พวกเขาฆาพระองคโดย
จับไปตรึงบนไมกางเขน ๔๐แตพระเจาทําให
พระองคฟ้ืนจากความ ตายในวันที่สาม และ
ใหพระองคมาปรากฏตัวใหเห็น ๔๑แตไมใช
กับคนยิวทุกคน พระองคปรากฏตัวเฉพาะ
กับคนที่พระเจาไดเลือกไวกอนหน า น้ีที่จะให
มาเป็นพยานเทานัน้ พยานพวก น้ีก็คือพวก
เราที่ไดกินและดื่มกับพระองคหลัง จากที่
พระองคฟ้ืนขึ้นจากความตายแลว ๔๒พระ
เยซูสัง่ใหพวกเราออกไปประกาศกับคนทัว่
ไป และเป็นพยานวา พระองคเป็นคนนัน้ที่
พระเจาไดแตง ตัง้ไวใหเป็นผูตัดสินทัง้คน
เป็นและคนตาย ๔๓พวกผูพูดแทนพระเจา
ทุกคนตางเป็นพยานใหพระองควา พระ เยซู
จะยก โทษบาปใหกับทุกคนที่ไว วางใจใน
พระองค”

คนที่ไมใชยิวไดรับพระวิญญาณ
๔๔ขณะที่เป โตรกําลังพูดอยูนัน้ พระ

วิญญาณบริสุทธิก์็ลงมาอยูกับทุกคนที่ได
ฟังพระ คําของพระเจา ๔๕พวกยิวที่เชื่อใน
พระ เยซูที่มากับเป โตรตางพากันประหลาด
ใจ เพราะพระเจาไดเทของ ขวัญแหงพระ
วิญญาณบริสุทธิใ์หกับคนที่ไมใชยิวดวย
๔๖ เพราะพวกเขาไดยินคนที่ไมใชยิวพวก น้ี
พูดภาษาที่ไมรูจัก *และยกยองสรรเสริญ
พระเจา เป โตรพูดขึ้นวา ๔๗ “ใครจะหามคน
พวก น้ี ไมใหเขาพิธีจุม น้ําไดละ ในเมื่อพวก
เขาก็ได รับพระ วิญญาณบริสุทธิเ์หมือนกับ
พวกเรา” ๔๘ เป โตรจึงสัง่ใหพวกเขาเขาพิธี
จุม น้ําในนามของพระ เยซูผูเป็นพระ คริสต
จากนัน้พวกเขาก็ไดชวนใหเป โตรพักอยูกับ
พวกเขาอีกสองสามวัน

เปโตรกลับเมืองเยรูซาเล็ม

๑๑ ๑พวกศิษยเอกและพวกพี่ น องที่อยู
ทัว่แควนยู เดียไดยินวา คนที่ไมใช

ยิวยอมรับพระคําของพระเจาดวยเหมือนกัน
๒ดัง นัน้เมื่อเป โตรกลับมาที่เมืองเยรูซาเล็ม
ชาวยิวก็พากันตอวาเขา ๓ วา “คุณเขาไปใน
บานของพวกที่ไมไดเขาพิธีขลิบ และยังกิน
อาหารรวมกับพวกเขาดวย”

*๑๐:๔๖ ภาษาที่ไมรูจัก คือภาษาที่คนพูดขึ้นมาไดเอง ทัง้ๆที่ไมเคยเรียนรูหรือพูดมากอนใน
ชีวิต



กิจการ ๑๑:๔ 17 กิจการ ๑๑:๒๘

๔ เป โตรจึงเริ่มอธิบายทุก สิ่งทุก อยางที่
เกิดขึ้นใหพวกเขาฟังวา ๕ “ตอนที่ผมกําลัง
อธิษฐานอยูที่เมืองยัฟฟานัน้ ผมเคลิม้ไป
และไดเห็นนิมิต มีสิ่งที่ดูเหมือนกับผาผืน
ใหญลอยลงมา ผาผืนนัน้ถูกยึดไวทัง้สี่มุม
หยอนลงมาหาผมจากฟ า ๖ผมจองเขาไปใน
ผาผืนนัน้อยางจดจอ ก็เห็นสัตว บกสี่เทา
สัตวปา สัตวเลื้อยคลานและพวกนกตางๆ
๗แลวผมก็ไดยินเสียงพูดวา ‘ลุกขึ้นเป โตร
ฆาสัตวพวก น้ีกินสิ’ ๘แตผมตอบวา ‘ไมได
หรอกองคเจาชีวิต ผมไมเคยกินของตอง
หามหรือแปด เป้ือนตามกฎของโมเสส อยาง
สัตวพวก น้ีเลย’ ๙มีเสียงพูดจากทองฟ าเป็น
ครัง้ที่สองวา ‘สิ่งที่พระเจาทําใหสะอาดแลว
เจาไมควรถือวาไมสะอาด’ ๑๐ เหตุการณ น้ี
เกิดขึ้นแบบเดียวกันถึงสามครัง้ แลวทุก
อยางก็ถูกดึงกลับขึ้นไปบนทองฟ า ๑๑ทันใด
นัน้ก็มีคนสามคนมาถึงบานที่ผมอยู พวก
เขาถูกสงมาจากเมืองซี ซา รี ยาเพื่อมาหาผม
๑๒พระวิญญาณบอกใหผมไปกับพวกเขาโดย
ไมตองลังเล พี่น องทัง้หกคน น้ีจึงไปกับผม
ดวย และพวกเราเขาไปในบานของโค รเน
ลิ อัส ๑๓ โค รเน ลิ อัสบอกพวกเราวา เขาได
เห็นทูต สวรรคยืนอยูในบานของเขาและพูด
วา ‘ใหสงคนไปที่เมืองยัฟฟา ไปพาซี โมนที่
คนเรียก วาเป โตรมา ๑๔ เขาจะบอกขาวสาร
ที่จะทําใหทานและสมาชิกในครอบครัวของ
ทานไดรับความรอด’ ๑๕ เมื่อผมเริ่มพูด พระ
วิญญาณบริสุทธิก์็ลงมาบนพวกเขา เหมือน
กับที่มาหาพวกเราในตอนเริ่ม ตน *๑๖ทําให
ผมคิดไดถึงสิ่งที่องคเจาชีวิตพูดไววา ‘ยอหน
ไดทําพิธีจุมดวยน้ํา แตพวกเจาจะไดเขา
พิธีจุมดวยพระ วิญญาณบริสุทธิ’์ ๑๗ดัง นัน้
ถาพระเจาใหของ ขวัญกับพวกเขาแบบเดียว
กับที่พระองคใหกับพวกเราตอนที่พวกเราไว
วางใจในพระ เยซูผูเป็นพระ คริสตและ องค
เจาชีวิตแลวละก็ ผมเป็นใครละ ที่จะไปขัด
ขวางพระเจา”

๑๘ เมื่อพวกชาวยิวที่ไว วางใจในพระ เยซู
ไดยินอยางนัน้ พวกเขาก็เลิกตอวาเป โตร
แลวตางสรรเสริญพระเจาวา “ถาอยางนัน้
พระเจาก็ไดใหโอกาส แมแตคนที่ไมใชยิว

ที่จะกลับตัวกลับใจเสีย ใหมเพื่อจะไดมีชีวิต
รอดดวย”

ขาวดีมาถึงเมืองอันทิโอก
๑๙พวกที่ไว วางใจในพระ เยซูที่ไดกระจัด

กระจายไปในชวงที่มีการขมเหงเกิดขึ้นหลัง
จากที่สเทเฟนตาย ตางก็พากันไปไกลถึงดิน
แดนฟีนีเซีย เกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอก
พวก น้ีไดไปประกาศพระ คําของพระเจาให
แตเฉพาะคนยิวเทานัน้ ๒๐บาง คนในพวกที่
เชื่อ น้ี ก็มาจากเกาะไซปรัสและไซ รีน และ
เมื่อพวกเขามาถึงเมืองอัน ทิ โอก พวกเขาก็
เริ่มประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซู เจาใหกับ
คนกรีกดวย ๒๑พวกเขาเต็มไปดวยฤทธิ์
อํานาจขององคเจาชีวิต ทําใหมีคนมาเชื่อ
และหันกลับมาหาองคเจาชีวิตเป็นจํานวน
มาก ๒๒ เมื่อหมูประชุมของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็มรูขาวเกี่ยว กับเรื่อง น้ี ก็ไดสงบา
รนาบัสมาที่เมืองอันทิโอก ๒๓ เมื่อบารนาบัส
มาถึง และเห็นวาพระเจาไดอวยพรคนที่นัน่
ขนาดไหน เขาก็ดีใจและใหกําลัง ใจกับคนที่
เชื่อในพระเยซูทุกๆคนที่เมืองอันทิโอก และ
บอกใหรักษาความ เชื่อที่มีตอองคเจาชีวิต
อยางสุดหัวใจ ๒๔บารนาบัสเป็นคนดี เต็มไป
ดวยพระ วิญญาณบริสุทธิแ์ละมีความ เชื่อที่
เขม แข็ง แลวมีคนมากมายไดมาเชื่อในองค
เจาชีวิต

๒๕ จากนัน้บา รนา บัสไปหาเซา โลที่เมือง
ทารซัส ๒๖ เมื่อพบเซาโลแลว เขาพาเซาโลไป
ที่เมืองอัน ทิ โอก และทัง้สองคนรวมประชุม
อยูกับหมูประชุมของพระเจาในเมืองอัน ทิ
โอกเป็นเวลาหน่ึงปีเต็ม พวกเขาสัง่ สอนคน
เป็นจํานวนมาก และที่เมืองอันทิ โอกน่ีเองที่
พวกศิษยของพระเยซูไดชื่อวาเป็นคริสเตียน
ครัง้แรก

๒๗ ในชวงน้ี มีผูพูดแทนพระเจาบางคนเดิน
ทางจากเมืองเยรูซาเล็มมาที่เมืองอัน ทิ โอก
๒๘คนหน่ึงในนัน้ชื่อวาอากาบัส ไดยืนทํานาย
ผานทางพระ วิญญาณวา จะเกิดการกันดาร
อาหารอยางรุนแรงทัว่ โลก (ซึ่งเหตุการณ น้ี
ไดเกิด ขึ้นในสมัยของจักรพรรดิคลา วดิ อัส

*๑๑:๑๕ ตอนเริ่มตน หมายถึง ตอนเริ่มตนหมูประชุมของพระเจาเป็นครัง้แรกในวันเพ็นเท
คอสต (อานกิจการบทที่ ๒)
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*) ๒๙ดังนัน้ศิษยแตละคนจึงไดตกลงกันที่จะ
สงความชวย เหลือไปใหกับพี่ น องที่อาศัยใน
แควนยู เดียมากที่สุดเทา ที่จะทําได ๓๐พวก
เขาไดทําตามที่ตกลงกัน และฝากของเหลา
นัน้ไปกับบารนาบัสและเซาโล เพื่อเอาไปให
ผูนําอาวุโสของหมูประชุมของพระเจาที่นัน่

กษัตริยเฮโรดขมเหงศิษยพระคริสต

๑๒ ๑ ในชวงเวลานัน้กษตัริยเฮ โรด †
ไดขมเหงทํารายหมูประชุมของ

พระเจา ๒พระองคสัง่ใหตัดหัวยากอบพี่ ชาย
ของยอหน ๓ เมื่อเฮ โรดเห็นวาชาวยิวชอบใจ
การกระทําครัง้ น้ี พระองคจึงใหจับเปโตรไป
ดวย (ซึ่งตรงกับชวงเทศกาลขนมปัง ไรเชื้อ)
๔หลัง จากเฮ โรดจับเป โตรแลว ก็เอาไปขัง
ไวในคุก เฮโรดใหทหารสี่หมู หมูละสี่คนเฝ า
เป โตรไว เฮ โรดตัง้ใจวาจะนําตัวเป โตรออก
ไปตัดสินตอ หน าประชาชนหลัง จากพิธีฉลอง
เทศกาลวันปลดปลอยเสร็จสิน้ลง ๕ เปโตรจึง
ถูกขังไวในคุก และหมูประชุมของพระเจา
ตางพากันอธิษฐานตอพระเจาอยางจริงจัง
เพื่อเปโตร

เปโตรออกจากคุก
๖คืนกอนที่เฮ โรดจะนําเป โตรออกมาจาก

คุกเพื่อตัดสินลงโทษ เป โตรกําลังนอนหลับ
อยูโดยมีทหารสองคนขนาบขาง มีโซสอง
เสนลามเขาไว และมีทหารยามเฝ าอยูหน า
ประตูคุก ๗ทันใดนัน้ทูตสวรรคองคหน่ึงของ
องคเจาชีวิตก็มายืนอยูตรงนัน้ และมีแสง
สวางสองเขามาในหองขัง ทูตสวรรคกระทุง
สีขางของเป โตรใหตื่นและพูดวา “ลุกขึ้น
เร็ว” ทันใดนัน้โซก็หลุดออกจากมือของเป
โตร ๘ทูตสวรรคพูดกับเขาวา “แตงตัวและ
สวมรองเทาสิ” เป โตรทําตาม จากนัน้ทูต
สวรรคพูดอีกวา “สวมเสื้อคลุม แลวตามเรา
มา” ๙ เป โตรจึงตามทูต สวรรคออกไป โดย
ไมรูวา ที่ทูต สวรรคกําลังทํานัน้เป็นความ
จริง เพราะเขาคิดวาเห็นนิมิตอยู ๑๐ทัง้สอง
เดินผานยามชัน้ที่หน่ึงและยามชัน้ที่สอง จน

มาถึงประตูเหล็กที่นํา เขาไปในเมือง ประตู
นัน้ก็เปิดออกเองใหทัง้สองออกไป ทัง้สอง
เดินไปตามถนนสายหน่ึง แลวทูต สวรรคก็
หายไปทันที

๑๑ เป โตรรูสึกตัวและพูดวา “ตอน น้ีผมรู
แลววามันเป็นความ จริง องคเจาชีวิตไดสง
ทูต สวรรคของพระองคมาชวยชีวิตผมให
รอดพนจากอํานาจของเฮโรด และจากทุกสิ่ง
ทุกอยางที่ชาวยิวกําลังคาดหวังจะใหเกิดขึ้น
กับผม”

๑๒ เมื่อเป โตรคิดไดแลว เขาก็ไปที่บาน
ของมา รียแมของยอหน หรือที่คนเรียก วา
มาระ โก ที่นัน่มีคนจํานวนมากชุมนุมและ
อธิษฐานกันอยู ๑๓ เป โตรมาเคาะประตู มี
หญิงคนใชชื่อวา โรดา เดินมาถามวาใครมา
๑๔ เมื่อเธอจําไดวาเป็นเสียงของเป โตร ก็วิ่ง
เขาไปในบานดวยความดีใจโดยไมไดเปิด
ประตูใหเขากอน เธอไปบอกกับทุกๆคนวา
เป โตรกําลังยืนอยูที่ประตู ๑๕คนเหลานัน้
ยอนเธอวา “จะบาหรือ” แตเธอยืนยันวา
เป็นความจริง พวกเขาจึงวา “นาจะเป็นทูต
สวรรคของเปโตร”

๑๖สวนเป โตรยังคงเคาะประตูอยู เมื่อ
พวกเขาเปิดประตูและเห็นเป โตรก็พากัน
ประหลาด ใจมาก ๑๗ เป โตรโบกมือใหเงียบ
แลวก็เลาใหพวกเขาฟังวา องคเจาชีวิตชวย
เขาออกมาจากคุกไดอยางไร แลวเป โตรพูด
อีกวา “ไปเลาเรื่องน้ีใหยากอบกับพวกพี่น อง
รูดวย” จากนัน้เปโตรก็จากไปที่อื่น

๑๘พอรุง เชาพวกทหารตางสับสนอลหมาน
ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับเป โตร ๑๙หลัง จากเฮ
โรดคนหาเป โตร แตหาไมพบ พระองคจึง
ไตสวนพวกทหารยามและสัง่ใหนําทหารยาม
ไปฆา

กษัตริยเฮโรดตาย
หลัง จากนัน้เฮ โรดไดเดินทางจากแควน

ยู เดียไปพักอยูที่เมืองซี ซา รี ยาชัว่คราว
๒๐กษตัริยเฮ โรดโกรธประชาชนชาวไทระ
และชาวเมืองไซ ดอนมาก พวกชาวเมืองจึง

*๑๑:๒๘ จักรพรรดิคลาวดิอัส ครอบครองอาณาจักรโรมันในปี ค.ศ. ๔๑-๕๔ (พ.ศ. ๕๘๔-
๕๙๗) เกิดกันดารอาหารหลายครัง้ แตครัง้ที่รายแรงที่สุด เกิดที่แควนยูเดีย ราวๆปี ค.ศ. ๔๖
(พ.ศ. ๕๘๙)
†๑๒:๑ กษัตริยเฮโรด คือเฮโรด อากริปปา ที่ ๑ เป็นหลานของกษตัริยเฮโรดมหาราช เขา
ปกครองปาเลสไตนในชวง ค.ศ. ๓๗ จน ค.ศ. ๔๔
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ไดไปเกลีย้กลอมบลัสตัสคนใชสวน ตัวของ
กษตัริยเฮ โรดใหเขา ขางพวกเขา หลังจาก
นัน้พวกเขาจึงสงกลุมตัวแทนมาขอคืนดีกับ
เฮ โรด เพราะวาตองพึ่งอาหารจากดิน แดน
ของเฮโรด

๒๑ เมื่อถึงวันนัดหมาย เฮ โรดแตง ตัวชุด
กษตัริยเต็มยศ นัง่อยูบนบัลลังก และพูดกับ
ประชาชน ๒๒ผูคนตางพากันตะโกนเสียง
ดังวา “น่ีคือเสียงของพระเจา ไมใชเสียง
ของมนุษย” ๒๓แตเฮ โรดไมไดใหเกียรติกับ
พระเจา ทูต สวรรคขององคเจาชีวิตก็เลยทํา
ใหเฮโรดลมปวยทันที แลวสุดทายรางของเฮ
โรดก็ถูกพยาธิกัดกินจนตาย

๒๔แตพระ คําขององคเจาชีวิตไดแพร
กระจายไปมากขึ้นๆ

๒๕ เมื่อบารนาบัสและเซาโลทํางานในเมือง
เยรูซาเล็มเสร็จแลว ก็เดินทางกลับไปเมือง
อันทิโอก แลวพายอหน ซึ่งคนเรียกวามาระ
โกไปดวย

บารนาบัสและเซาโลไดรับมอบ
หมายใหทํางานพิเศษ

๑๓ ๑มีพวกผูพูดแทนพระเจา และพวก
ครูในหมูประชุมของพระเจาที่เมือง

อันทิ โอก คือ บารนาบัส สิ เมโอนหรือที่คน
เรียกวาดํา *ลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอน
(เพื่อนสนิทของกษตัริยเฮโรดตัง้แตเป็นเด็ก)
และเซาโล ๒ขณะที่พวกเขานมัสการองคเจา
ชีวิตและถือศีลอดอาหารอยูนัน้ พระวิญญาณ
บริสุทธิก์็พูดวา “ใหแยกบารนาบัสและเซาโล
ออกมาสําหรับงานที่เราจะเรียกใหพวกเขา
ทํา” ๓หลัง จากที่พวกผูพูดแทนพระเจาและ
พวกครูถือศีลอดอาหารและอธิษฐานเสร็จ
แลว พวกเขาวางมือบนบารนาบัสและเซาโล
จากนัน้ก็สงพวกเขาไป
บารนาบัสและเซาโลไปอยูที่เกาะไซปรัส
๔ เมื่อพระ วิญญาณบริสุทธิไ์ดสงพวกเขา

ออกไปแลว บา รนา บัสและเซา โลก็เดินทาง
ลงไปที่เมืองเซลู เคีย และพวกเขานัง่เรือ
จากที่นัน่ตอไปที่เกาะไซปรัส ๕ เมื่อมาถึง
เมืองซา ลา มิส พวกเขาไดประกาศพระ คํา
ของพระเจาในที่ประชุมชาวยิว ยอหนไปกับ

พวกเขาดวยในฐานะผู ชวย ๖พวกเขาเดิน
ทางรอบเกาะไปจนถึงเมืองปา โฟส ที่น่ีเขา
ไดพบคนยิวชื่อวาบา ร เยซูที่ใชเวทมนตร
คาถาและอางวาตัว เองเป็นผูพูดแทนพระเจา
๗ เขาเป็นที่ปรึกษาของทานผูวาชื่อ เสอรจีอัส
เปาโล ซึ่งเป็นคนฉลาดหลักแหลม เสอรจีอัส
เปาโลเรียกบา รนา บัสและเซา โลมา เพราะ
อยากฟังพระ คําของพระเจา ๘แตเอ ลี มาส
นักเวทมนตรขัด ขวางเซา โลและบา รนา บัส
(เอ ลี มาสเป็นชื่อกรีกที่แปลมาจากบา ร เยซู)
เขาพยายามที่จะยับยัง้ทานผู วาไมใหเชื่อใน
องคเจาชีวิต ๙ จากนัน้เซา โลที่คนเรียก วา
เปาโล ก็เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เขา
ไดจองไปที่เอ ลี มาส ๑๐แลวพูดวา “ตัวแก
เต็มไปดวยการหลอกลวงและเลหกลชัว่ ราย
ตางๆนานา แกเป็นลูกของมาร เป็นศัตรูของ
ความถูกตองทุกอยาง แกจะไมเลิกบิดเบือน
หนทางแหงความถูก ตองขององคเจาชีวิตใช
ไหม ๑๑ดูสิ มือขององคเจาชีวิตอยูบนตัวแก
แลว แกจะตาบอดมองไมเห็นแสงอาทิตยไป
สักพัก” ทันใดนัน้ความมืดมิดก็เกิดขึ้นกับ
เอ ลี มาสทันที เขาเดินคลําไปรอบๆพยายาม
หาคนมาชวยจูงมือให ๑๒ เมื่อทานผู วาเห็น
เหตุการณที่เกิดขึ้น ทานจึงเกิดความเชื่อ
เพราะรูสึกอัศจรรยใจในคําสอนเกี่ยวกับองค
เจาชีวิต

เปาโลและบารนาบัสไปเมืองอัน
ทิโอกในแควนปิสิเดีย

๑๓ เปาโลและเพื่อนๆของเขา นัง่เรือจาก
เมืองปา โฟสไปที่เมืองเปอร กาในแควนปัมฟี
เลีย แตยอหนไดจากพวกเขากลับไปเมือง
เยรูซาเล็ม ๑๔ จากเมืองเปอร กาพวกเขายัง
คงเดินทางตอไปจนถึงเมืองอัน ทิ โอกใน
แควนปิ สิ เดีย และในวันหยุดทางศาสนา
เปาโลและบา รนา บัส ไดเขาไปนัง่อยูในที่
ประชุมชาวยิว ๑๕หลัง จากที่มีการอานกฎ
ปฏิบัติของโมเสส และขอเขียนของพวกผู
พูดแทนพระเจาแลว พวกเจา หน าที่ของที่
ประชุมชาวยิวไดสงบางคนมาบอกกับพวก
เขาวา “พี่น องครับ ถาทานมีคําพูดที่ใหกําลัง
ใจผูคน ขอใหพูดออกมาดวย” ๑๖ เปาโล
ยืนขึ้นโบกมือ †และพูดวา “ฟังใหดีชาว

*๑๓:๑ ดํา คําน้ีในภาษากรีกคือ นิเกอร
†๑๓:๑๖ โบกมือ เป็นสัญญาณบอกใหทุกคนเงียบหรือสงบลง
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อิสราเอลและชาวตาง ชาติที่เคารพยําเกรง
พระเจา ๑๗พระเจาของเราชาวอิสราเอล
เลือกบรรพบุรุษของเรา และทําใหคนของ
เรายิ่ง ใหญตอนที่พวกเขาอาศัยอยูในแผน
ดินอียิปต และพระองคก็นําพวกเขาออกจาก
แผน ดินนัน้ดวยฤทธิอ์ํานาจอันยิ่ง ใหญของ
พระองค ๑๘พระองคอดทนกับพวกเขาในที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลงเป็นเวลาประมาณสี่ สิบ
ปี ๑๙พระองคทําลายเจ็ดชนชาติในแผน ดิน
คานาอัน และมอบแผนดินของชนชาติเหลา
นัน้ใหกับชาวอิสราเอลไวครอบครองเป็น
เวลาสี่ รอยหาสิบปี ๒๐หลังจากนัน้ พระองค
ไดใหพวกผู วินิจฉัยมาปกครองดูแลพวกเขา
จนกระทัง่ถึงชวงสมัยของซา มู เอลผูพูด
แทนพระเจา ๒๑พวกอิสราเอลก็รองขอใหมี
กษตัริย พระเจาจึงมอบซา อูลบุตรชายของ
คีชที่มาจากเผาเบน ยา มิน ใหเป็นกษตัริย
ปกครองดูแลพวกเขาอยูประมาณสี่ สิบปี
๒๒หลัง จากที่พระเจาปลดซา อูลออกจาก
ตําแหนงแลว ก็ไดตัง้ดา วิดขึ้นเป็นกษตัริย
ของชาวอิสราเอล พระองคพูดเกี่ยวกับดาวิด
วา ‘เราพบวาดา วิดบุตรของเจส ซีคน น้ีเป็น
คนที่เราชอบมาก เพราะเขาจะทําทุกอยาง
ที่เราตองการใหเขาทํา’ ๒๓ จากเชื้อ สายของ
ดา วิดน่ีแหละ พระเจาไดสัญญาไววา จะให
พระ เยซูพระ ผู ชวยใหรอดมาเกิดเพื่อคน
อิสราเอล ๒๔กอนที่พระ เยซูจะมา ยอหนได
ประกาศกับคนอิสราเอลทุกคนเรื่องการเขา
พิธีจุม น้ําเพื่อแสดงถึงการกลับ ตัวกลับ ใจ
๒๕ เมื่อยอหนทํางานของเขาเสร็จแลว เขา
พูดวา ‘พวกคุณคิดวาผมเป็นใครกัน ผมไม
ใชคนนัน้ที่พระเจาสัญญาไว แตจะมีอีกคน
หน่ึงที่มาภาย หลังผม ซึ่งตัวผมเองยังไมมี
คาพอที่จะถอดรองเทาใหเขาเลย’ ๒๖พี่น อง
ทัง้ หลายผูเป็นลูกหลานของอับ รา ฮัม และ
พวกทานคนตางชาติที่เคารพยําเกรงพระเจา
พระเจาไดสงพระ คําแหงความ รอด น้ีมาให
กับพวกเราน่ีแหละ ๒๗สวนพวกที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็ม ตลอดจนพวกผูนําของ
เขาก็ไมรูวาพระ เยซูเป็นพระ ผู ชวยใหรอด
ที่พวกเขาไดประณามพระองคนัน้ ก็ไดเป็น
จริงตามคําพูดของพวกผูพูดแทนพระเจาที่

อานกันทุกครัง้ในวันหยุดทางศาสนา ๒๘ถึง
แมพวกเขาจะไมมีเหตุผลอะไรที่จะประหาร
ชีวิตพระองค แตพวกเขาก็ยังรองขอใหปี
ลาตฆาพระองคอยูดี ๒๙ เมื่อพวกเขาทํา
ทุกอยางสําเร็จตามที่พระ คัมภีรเขียนไว
เกี่ยวกับพระ เยซูแลว พวกเขาเอารางของ
พระองคลงมาจากไมกางเขน และเอาไปวาง
ไวในอุโมงคฝังศพ ๓๐แตพระเจาทําใหพระ
เยซูฟ้ืนขึ้นจากความตาย ๓๑พระเยซูปรากฏ
ตัวใหกับคนที่ติดตามพระองคที่มาจากเมือง
เยรูซาเล็มและจากแควนกา ลิ ลี ไดเห็นเป็น
เวลาหลายวัน และตอนน้ีพวกเขาไดเลาเรื่อง
ของพระองคใหคนอิสราเอลไดรู ๓๒พวกเรา
ไดบอกพวกคุณเกี่ยวกับขาวดีที่พระเจาได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของเรา ๓๓พระเจาได
ทําใหคําสัญญาน้ีเป็นจริงกับพวกเราผูเป็นลูก
หลานของพวกเขาโดยใหพระเยซูฟ้ืนขึ้นจาก
ความตาย เหมือนกับที่ไดเขียนไวในหนังสือ
สดุดีบทที่สองวา
‘ทานเป็นลูกของเรา
วันน้ีเราเป็นผูใหกําเนิดทาน’ *
๓๔พระเจาไดทําใหพระ เยซูฟ้ืนขึ้นจากความ
ตาย และจะไมมีวันเนาเป่ือยอีกเลย พระเจา
ประกาศอยางน้ีวา
‘เราจะใหพรอันศักดิส์ิทธิท์ัง้หลายกับพวกเจา

อยางแนนอนตามที่เราไดสัญญาไวกับ
ดาวิด’ †

๓๕ยังมีอีกที่หน่ึงในพระ คัมภีรที่พูดถึงสิ่ง น้ี
ดวยวา
‘พระองคจะไมยอมใหรางของผูรับ ใชอัน

ศักดิส์ิทธิข์องพระองคตองเนาเป่ือย’ ‡
๓๖ ในชวงที่ดา วิดมีชีวิตอยู เขาไดทําตาม
ความตองการของพระเจา ตอมาเมื่อเขาตาย
และถูกฝังไวกับบรรพบุรุษ รางของเขาก็เนา
เป่ือยไป ๓๗แตพระ เยซูที่พระเจาทําใหฟ้ืน
ขึ้นจากความ ตายนัน้ไมเนา เป่ือย ๓๘ดัง นัน้
พี่ น องครับ ผมอยากจะบอกใหรูวา ก็เพราะ
พระ เยซูน่ีแหละ บาปของพวกคุณถึงได รับ
การยกโทษ กฎของโมเสสไมสามารถชวย
ใหใครหลุด พนจากบาปไดหรอก ๓๙แตพระ
เยซูทําใหทุกคนที่ไววางใจในพระองค ไดรับ
การปลดปลอยใหเป็นอิสระจากบาปเหลานัน้

*๑๓:๓๓ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒:๗
†๑๓:๓๔ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๕:๓
‡๑๓:๓๕ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๖:๑๐
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ได ๔๐ ระวังใหดี อยาใหสิ่งที่พวกผูพูดแทน
พระเจาพูดไวเกิดขึ้นกับคุณ นัน่คือ
๔๑ ‘ดูกอน พวกที่ชอบเยาะเยยถากถาง
เจาจะตองประหลาดใจและจากนัน้ก็ตายไป
เพราะเรากําลังทําสิ่งหน่ึงในชวงชีวิตของเจา
เป็นสิ่งที่เจาจะไมยอมเชื่อ ถึงแมมีคนมา

บอกก็ตาม’” *
๔๒ เมื่อเปาโลกับบา รนา บัสกําลังจะไปจาก

ที่ประชุมชาวยิว ผูคนไดมาขอใหพวกเขา
พูดเรื่องพวก น้ีอีกในวันหยุดทางศาสนาครัง้
หน า ๔๓ เมื่อการประชุมเลิกแลว มีชาวยิว
และพวกที่เปลี่ยนมานับถือศาสนา ยิวหลาย
คนติดตามเปาโลและบา รนา บัสไป ทัง้สอง
พูดคุยและกระตุนใหพวกเขายึดมัน่อยูใน
ความเมตตากรุณาของพระเจาตอไป ๔๔ เมื่อ
วันหยุดทางศาสนามาถึงอีกครัง้หน่ึง คน
เกือบทัง้เมืองไดมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระ
คําของพระเจา ๔๕ เมื่อชาวยิวเห็นฝูง ชนมา
กันแนนขนัด ก็เกิดความอิจฉา จึงพูดดูถูก
ดูแคลนและคัดคานคํา พูดของเปาโล ๔๖แต
เปาโลและบา รนา บัสก็พูดอยางกลา หาญวา
“เราจําเป็นที่จะตองประกาศพระ คําของ
พระเจาใหพวกคุณฟังกอน แตเมื่อคุณไม
ยอมเชื่อและตัดสินวาตนเองไมสมควรที่จะมี
ชีวิตอยูกับพระเจาตลอดไป ตอน น้ีเราก็จะ
หันไปหาคนที่ไมใชยิว ๔๗ เพราะองคเจาชีวิต
ไดสัง่พวกเราวา
‘เราทําใหเจาเป็นแสงสวางกับคนที่ไมใชยิว
เพื่อเจาจะไดนําความรอดไปทุกหนทุกแหง

ในโลก’” †
๔๘ เมื่อคนที่ไมใชยิวไดยินอยาง น้ีก็ดีใจ

และยกยองพระคําขององคเจาชีวิต สวนคน
ที่พระเจาไดเลือกไวใหมีชีวิตกับพระองค
ตลอดไปนัน้ พวกเขาก็ไดมาไววางใจ

๔๙พระ คําขององคเจาชีวิต ก็ไดแพร
กระจายไปทัว่แควนนัน้ ๕๐พวกยิวไดไปยุยง
พวกผู หญิงที่เครงศาสนาและมีอิทธิพลกับ
พวกผูชายที่เป็นผูนําในเมืองนัน้ ใหมากดขี่
ขมเหงเปาโลและบา รนา บัส และไลทัง้สอง
คนออกไปจากดิน แดนของเขา ๕๑ เปาโล
และบา รนา บัสสะบัดฝ ุนออกจากเทา เป็น

การประทวงตอคนเหลานัน้ แลวทัง้สองก็
ไปเมืองอี โค นี ยูม ๕๒แตพวกศิษยของพระ
เยซูในเมืองอันทิ โอก ตางก็มีความสุขอยาง
ลนพน และเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ ์

เปาโลและบารนาบัสอยูในเมืองอีโคนียูม

๑๔ ๑ ในเมืองอี โค นี ยูมก็เหมือนกัน
เปาโลและบา รนา บัสไดเขาไปในที่

ประชุมชาวยิว และ พูดปาวประกาศ จน
คนยิวและคนกรีกจํานวนมากเกิดความ
เชื่อ ๒แตพวกยิวที่ไมเชื่อไดยุยงคนกรีกให
โกรธเคืองพวกพี่ น องของเราที่เชื่อ ๓ เปาโล
และบา รนา บัสอยูที่นัน่เป็นเวลานาน และ
ประกาศเรื่องขององคเจาชีวิตอยางกลา หาญ
และพระองคก็ใหเปาโลกับบา รนา บัสทําสิ่ง
อัศจรรยและปาฏิหาริยตางๆได เพื่อยืนยัน
ใหคนรูวาพระคําเรื่องความเมตตากรุณาของ
พระองคที่ทัง้สองคนพูดนัน้เป็นเรื่องจริง
๔คนในเมืองก็แตกออกเป็นสองฝาย ฝาย
หน่ึงเขา ขางพวกยิว อีกฝายหน่ึงเขา ขาง
พวกศิษยเอกของพระเยซู

๕คนกรีก คนยิว และพวกผูนําของพวก
เขา คบคิดกันที่จะเอาหินขวางทํารายเปาโล
กับบารนาบัส ๖แตทัง้สองคนลวงรูแผนการ
น้ีเสียกอน จึงหนีไปที่เมืองลิ สตราและเมือง
เดอรบีในแควนลิคาโอเนียและดินแดนแถวๆ
นัน้ ๗พวกเขาก็ยังคงประกาศขาวดีที่นัน่ตอ
ไป
เปาโลอยูในเมืองลิสตราและเดอรบี
๘ที่เมืองลิ ส ตรา มีชายขาพิการคนหน่ึง

นัง่อยู เขาเป็นงอยเดินไมไดมาตัง้แตเกิด
๙ชายคน น้ีฟังเปาโลพูด เปาโลจองมาที่ชาย
คน น้ี และเห็นวาเขามีความเชื่อที่จะทําให
เขาไดรับการรักษาใหหายได ๑๐ เปาโลจึงพูด
เสียงดังวา “ลุกขึ้นยืน” แลวชายเป็นงอยก็
กระโดดขึ้นและเริ่มเดิน ๑๑ เมื่อฝูง ชนเห็น
สิ่งที่เปาโลทํา พวกเขาก็สง เสียงรองเป็น
ภาษาลิ คา โอ เนียวา “พวกพระไดแปลงราง
เป็นมนุษยลงมาหาพวกเรา” ๑๒พวกเขา
เรียกบารนาบัสวา พระซุส และเรียกเปาโล

*๑๓:๔๑ อางมาจากหนังสือ ฮาบากุก ๑:๕
†๑๓:๔๗ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๙:๖
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วา พระ เฮ อร เมส *เพราะเปาโลเป็นคนพูด
กอน ๑๓ นักบวชของวัดพระซุส ที่ตัง้อยูหน า
เมืองไดนําพวกวัวตัวผูที่สวมพวง มาลัยไป
ที่ประตูเมือง นักบวชและฝูง ชนอยากที่จะ
ถวายเครื่องบูชาใหกับเปาโลและบา รนา บัส
๑๔แตเมื่อบา รนา บัสและเปาโลศิษย เอกของ
พระ เยซูไดยินเรื่อง น้ี ก็ฉีกเสื้อผาของตน
แลววิ่งเขาไปในฝูง ชนพรอมกับรองตะโกน
วา ๑๕ “พวกคุณทําอยาง น้ีทําไม เราก็เป็น
แคมนุษยธร รม ดาๆเหมือนกับพวกคุณ เรา
มาที่น่ีเพื่อประกาศขาวดีกับพวกคุณ เพื่อ
พวกคุณจะไดหันจากสิ่งที่ไมมีคาพวก น้ี
ไปหาพระเจาผูมีชีวิตอยู พระองคเป็นผูสราง
ทองฟ า พื้น ดิน ทะเลและทุกสิ่งทุกอยางที่
อยูในนัน้ ๑๖ ในอดีตพระองคไดปลอยใหคน
แตละชาติทําตามใจชอบ ๑๗ถึงแมพระองค
จะปลอยพวกคุณไว แตพระองคก็ทําใหคุณ
รูวาพระองคมีอยูจริง โดยดูไดจากสิ่งดีๆที่
พระองคไดทําใหกับพวกคุณ เชน ใหฝน
ตกจากทองฟ า และใหมีพืช ผลตามฤดูกาล
พระองคใหพวกคุณมีอาหารกินและทําให
ใจของคุณเต็มไปดวยความชื่นบานยินดี”
๑๘ถึงแมจะพูดใหฟังอยางน้ีแลว เปาโลกับบา
รนาบัส ก็ยังเกือบจะหามพวกเขาไมอยู ที่จะ
ไมใหพวกเขาเอาเครื่องบูชามาถวายใหกับ
พวกเขาทัง้สองคน ๑๙แตมีชาวยิวบางคนที่
มาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอี โคนียูม ได
ชักชวนฝูง ชนใหมาอยูฝ ายพวกเขา และได
เอาหินขวางเปาโล แลวลากเปาโลออกไป
นอกเมือง เพราะคิดวาตายแลว ๒๐ เมื่อพวก
ศิษยของพระ เยซูมายืนลอมเปาโล เปาโลก็
ลุกขึ้นมาและเดินเขาไปในเมือง พอวัน รุง
ขึ้นเปาโลกับบารนาบัสก็เดินทางไปที่เมืองเด
อรบี

เดินทางกลับเมืองอันทิ
โอกในแควนซีเรีย

๒๑ เปาโลกับบา รนา บัสไดไปประกาศขาวดี
ในเมืองเด อรบี และมีคนเป็นจํานวนมากได
มาเป็นศิษยขององคเจาชีวิต จากนัน้เขาทัง้
สองไดเดินทางกลับไปเมืองลิ ส ตรา เมืองอี
โค นี ยูม และเมืองอัน ทิ โอก ๒๒ ไปใหกําลัง
ใจกับพวกศิษยของพระ เยซู และกระตุนให

ยืน หยัดในความเชื่อตอไป เขาพูดวา “เรา
จะตองผานความทุกข ยากมากมาย กอนที่
จะเขาอาณาจักรของพระเจา” ๒๓ เปาโลและ
บา รนา บัสแตง ตัง้ผูนําอาวุโสขึ้นในแตละหมู
ประชุมของพระเจา เขาทัง้สองอธิษฐานและ
ถือศีลอดอาหาร และมอบผูนําพวก น้ีพรอม
กับหมูประชุมตางๆไวกับองคเจาชีวิตที่พวก
เขาไววางใจ

๒๔แลวเปาโลและบา รนา บัสไดเดินทาง
ผานแควนปิ สิ เดียไปที่แควนปัมฟี เลีย
๒๕หลังจากที่ไดประกาศพระคําในเมืองเปอร
กาแลว ก็เดินทางลงไปที่เมืองอัททา ลิ ยา
๒๖ จากที่น่ี พวกเขาไดนัง่เรือกลับไปที่เมือง
อันทิโอก ซึ่งหมูประชุมของพระเจาที่นัน่เคย
ฝากพวกเขาไวใหพระเจาดูแลงานที่เพิ่งทํา
เสร็จไปน้ี

๒๗ เมื่อเปาโลและบารนาบัสมาถึง ไดเรียก
หมูประชุมของพระเจามาประชุมกัน และเลา
ทุกอยางที่พระเจาทํารวมกับพวกเขาใหฟัง
และที่พระเจาเปิดโอกาสใหกับคนที่ไมใชยิว
ได รับความ เชื่อดวย ๒๘แลวเขาทัง้สองคน
ก็พักอยูที่นัน่กับพวกศิษยของพระ เยซูเป็น
เวลานาน

การประชุมในเมืองเยรูซาเล็ม

๑๕ ๑มีบาง คนเดินทางมาจากแควนยู
เดีย และไดมาสัง่ สอนพวกพี่ น อง

วา “ถาพวกคุณไมไดเขาพิธีขลิบตามกฎของ
โมเสส พวกคุณก็จะไมรอด” ๒ เปาโลและบา
รนาบัสไมเห็นดวยกับพวกเขา จึงเกิดการโต
เถียงกันอยางรุนแรงเกี่ยวกับเรื่อง น้ี พี่ น อง
จึงแตงตัง้เปาโล บารนาบัสกับบางคนในพวก
เขาใหไปหารือกับพวกศิษยเอกของพระ เยซู
และพวกผูนําอาวุโส ที่เมืองเยรูซาเล็มเกี่ยว
กับปัญหาน้ี

๓หมูประชุมของพระเจาไดสงพวก น้ีออก
เดินทางไป เมื่อผานแควนฟีนีเซียและแควน
สะ มา เรีย พวกเขาก็ไดเลาเรื่องที่คนที่ไม
ใชยิวหันไปหาพระเจา ทําใหพี่ น องทุกคน
ดีใจมาก ๔ เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม ก็ไดรับการตอนรับจากหมูประชุม
ของพระเจา จากพวกศิษยเอกของพระ เยซู
และจากพวกผูนําอาวุโส พวกเขาเลาทุกสิ่ง

*๑๔:๑๒ พระซุส กับพระเฮอรเมส พระซุสเป็นเทพเจาองคสําคัญที่สุดของชาวกรีก พระเฮ
อรเมสเป็นเทพเจาที่เป็นผูสงขาวสารของเทพเจาองคอื่นๆ
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ที่พระเจาไดทํารวมกับพวกเขา ๕ศิษยของ
พระ เยซูบางคน ที่เป็นพวกฟารี สียืนขึ้นพูด
วา “พวกคนที่ไมใชยิวจะตองเขาพิธีขลิบ
และตองทําตามกฎของโมเสสดวย” ๖พวก
ศิษยเอกของพระเยซูและพวกผูนําอาวุโส จึง
ไดประชุมหารือกันเกี่ยว กับปัญหา น้ี ๗หลัง
จากโต เถียงกันอยูนาน เป โตรก็ยืนขึ้นพูด
วา “พี่ น องครับ คุณก็รูอยูวากอนหน าน้ี
พระเจาไดเลือกผมจากทามกลางพวกคุณให
ไปประกาศพระ คําแหงขาวดีใหกับพวกคนที่
ไมใชยิวฟัง เพื่อพวกเขาจะไดเชื่อ ๘พระเจา
ผูรูจิตใจของมนุษยดี ไดแสดงใหเห็นวา
พระองคยอมรับคนที่ไมใชยิว พระองคให
พระ วิญญาณบริสุทธิก์ับพวกเขาเหมือนที่ให
กับพวกเรา ๙สําหรับพระเจาแลว เรากับพวก
นัน้ ไมไดแตก ตางกันเลย พระองคชําระ
จิตใจของพวกเขาดวยความ เชื่อเหมือนกัน
๑๐ถาอยางนัน้ พวกคุณลองดีกับพระเจา
ทําไม คือเอาแอก *ที่พวกเราหรือบรรพบุรุษ
ของเราเอง ก็ยังแบกไมไหวไปสวมคอของ
พวกศิษยที่ไมใชยิว ๑๑แตเราเชื่อวา เรารอด
โดยความเมตตากรุณาของพระ เยซูผูเป็น
องคเจาชีวิต และเราก็เชื่อวาพวกคนที่ไมใช
ยิวก็รอดโดยวิธี น้ีเหมือนกัน” ๑๒คนทัง้หมด
จึงเริ่มเงียบ และตัง้ใจฟังบา รนา บัสและ
เปาโลเลาเกี่ยว กับปาฏิหาริยและสิ่งอัศจรรย
ทุกอยางที่พระเจาไดทําผานพวกเขาในหมู
คนที่ไมใชยิว ๑๓ เมื่อพวกเขาพูดจบ ยากอบ
ก็พูดขึ้นวา “พี่ น องทัง้ หลาย ฟังผมหนอย
๑๔ซีโมน †ไดเลาใหพวกเราฟังวา พระเจาได
แสดงความหวงใยตอคนที่ไมใชยิวอยางไร
ในครัง้แรก ก็ดวยการเลือกเอาคนไมใชยิว
บางคนมาเป็นชนชาติของพระองค ๑๕ซึ่ง
ตรงกับที่พวกผูพูดแทนพระเจาไดเขียนไว
๑๖ ‘หลังจากน้ีเราจะกลับมา
และเราจะสรางบานของดา วิดที่พัง ทลายลง

ขึ้นมาใหม

เราจะซอมแซมสวนที่ปรักหักพัง
เราจะตัง้มันขึ้นมาใหม
๑๗ดังนัน้มนุษยที่เหลือทุกคน
รวมถึงคนที่ไมใชยิวทุกคนที่เราไดเรียกให

มาเป็นของเรา
ก็จะแสวงหาเรา องคเจาชีวิต
น่ีเป็นคําพูดขององคเจาชีวิตผูทําสิ่งเหลาน้ี ‡
๑๘ซึ่งเป็นที่รูกันมาตัง้นานแลว’ ¶

๑๙ดัง นัน้ผมขอตัดสินวา เราควรเลิกสราง
ปัญหาใหกับคนที่ไมใชยิวเหลานัน้ ที่กําลัง
หันมาหาพระเจา ๒๐แตเราควรจะเขียน
จดหมายไปบอกพวกเขาวา
อยากินอาหารที่สกปรกในสายตาพระเจา
เพราะเคยเอาไปเซนไหวรูปเคารพ

อยาทําผิดบาปทางเพศ §
อยากินเน้ือสัตวที่ถูกรัดคอ
และอยากินเลือด
๒๑ เพราะกฎพวก น้ีของโมเสส ก็ไดสัง่ สอน
กันอยูแลวในทุกๆเมือง ตัง้แตสมัยโบราณ
และยังคงอานกันอยูในที่ประชุมชาว ยิวทุกๆ
วันหยุดทางศาสนา”

จดหมายถึงผูเชื่อที่ไมใชยิว
๒๒แลวพวกศิษยเอกของพระ เยซู พวก

ผูนําอาวุโส และหมูประชุมของพระเจา
ทัง้หมด ตัดสินใจเลือกผูชายบาง คนในกลุม
พวกเขาใหเดินทางไปที่เมืองอัน ทิ โอกกับ
เปาโลและบา รนา บัส พวกเขาเลือกยู ดาสที่
คนเรียก วาบาร ซับ บาสและสิ ลาส ผูนําสอง
คนในหมูพี่ น อง ๒๓พวกเขาฝากจดหมายไป
กับสองคนน้ีดวย ในจดหมายเขียนวา
จากพวกศิษยเอกของพระเยซู และพวก
ผูนําอาวุโส ผูเป็นพี่น องของคุณ
สวัสดีพี่ น องที่ไมใชยิวในเมืองอันทิ โอก
ซีเรียและซิลีเซีย

๒๔ เน่ืองจากเราไดยินวา มีบางคนจาก
ที่น่ีไดมาหาพวกคุณ และพูดบางอยางที่

*๑๕:๑๐ แอก หมายถึงกฎของยิว ชาวยิวบางคนพยายามจะทําใหผเูชื่อที่ไมใชยิวตองปฏิบัติ
ตามกฎน้ี
†๑๕:๑๔ ซีโมน เป็นอีกชื่อหน่ึงของเปโตร
‡๑๕:๑๗ อางมาจากหนังสือ อาโมส ๙:๑๑-๑๒
¶๑๕:๑๘ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๕:๒๑
§๑๕:๒๐ อยาทําผิดบาปทางเพศ ประโยค น้ีอาจ จะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ใหงด เวน
การแตงงานที่ไมถูก ตองตามกฎโมเสส” คนที่ไมใชยิวบางครัง้อนุญาตใหญาติพี่ น องที่สนิท
แตงงานกันประเภทที่ผิดกฎโมเสส ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๘:๖-๑๘
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สรางปัญหาใหกับคุณ ทําใหคุณวุนวาย
ใจ แตเราไมไดสงพวกเขามา ๒๕พวก
เราทัง้หมดจึงไดตกลงใจที่จะเลือก
ผูชายบางคน เพื่อสงมาหาคุณ พรอมกับ
บา รนา บัสและเปาโลคนที่เรารัก ๒๖ที่
เสี่ยง ชีวิตเพื่อพระ เยซูผูเป็นพระ คริสต
และองคเจาชีวิตของเรา ๒๗ดัง นัน้เรา
จึงสงยู ดาสและสิ ลาสมา พวกเขาจะมา
เลาเองยืนยันถึงสิ่งตางๆที่เราไดเขียน
มา ๒๘ทัง้พระ วิญญาณบริสุทธิแ์ละพวก
เราเห็นดีดวยกันวาจะไมวางภาระอะไร
ใหกับพวกคุณเลย นอกจากสิ่งที่จําเป็น
พวกน้ี คือ

๒๙คุณควรหลีกเลี่ยงจากการกินเครื่องเซน
ไหวรูปเคารพ

อยากินเลือด อยากินเน้ือสัตวที่ถูกรัดคอตาย
อยาทําบาปทางเพศ
ถาพวกคุณอยูหางเสียจากสิ่งพวก น้ี
พวกคุณก็ทําดีแลว ขอใหอยูเย็นเป็นสุข
๓๐แลวหมูประชุมของพระเจาก็สงบา รนา

บัส เปาโล ยู ดาส และสิ ลาส ไปเมืองอันทิ
โอก พวกเขาไดเรียกหมูประชุมของพระเจา
มาประชุมกัน และใหจดหมายนัน้กับพวก
เขา ๓๑ เมื่อไดอานจดหมายแลว ทุกคนตาง
รูสึกพอใจและมีกําลัง ใจ ๓๒ยู ดาสและสิ ลาส
ที่เป็นผูพูดแทนพระเจาดวย ก็พูดกับพวก
พี่ น องเป็นเวลานาน ใหกําลัง ใจและชวยให
พวกเขามีความ เชื่อมากขึ้น ๓๓หลัง จากที่ยู
ดาสและสิ ลาสอยูที่นัน่สักพักหน่ึง ก็ถึงเวลา
ที่จะกลับไปหาพี่ น องที่สงพวกเขามา พี่น อง
ที่เมืองอัน ทิ โอกก็ไดอวยพรใหเขาเดินทาง
กลับไปดวยความปลอดภัย ๓๔ *

๓๕แตเปาโลและบา รนา บัสยังอยูในเมือง
อันทิโอก ไดสัง่สอนและประกาศพระคําของ
องคเจาชีวิตเป็นขาวดีรวมกับคนอื่นๆอีก
หลายคน

เปาโลและบารนาบัสแยกกันทํางาน
๓๖ เวลาผานไปชวงหน่ึง เปาโลพูดกับบา

รนาบัสวา “ใหเรากลับไปเยี่ยมพี่น องในเมือง
ตางๆที่เราเคยไปประกาศพระคําขององคเจา
ชีวิตไวกันเถอะ ไปดูสิวาพวกเขาเป็นอยางไร
กันบาง” ๓๗บา รนา บัสอยากจะพายอหนที่
คนเรียก วามาระ โกไปดวย ๓๘แตเปาโลคิด

วาทางที่ดีไมควรพายอหนไป เพราะยอหน
เคยทิง้พวกเขาไปตอนที่อยูเมืองปัมฟี เลีย
และไมยอมชวยงานตอ ๓๙ทําใหเปาโลกับ
บารนาบัส ขัดแยงกันอยางรุนแรงจนถึงขัน้
ตองแยกทางกัน บารนาบัสจึงพามาระโก นัง่
เรือไปเกาะไซปรัส ๔๐สวนเปาโลเลือกสิ ลาส
แลวก็ไปจากเมือง น้ีหลัง จากที่พี่ น องฝาก
เปาโลไวใหองคเจาชีวิตดูแลแลว ๔๑ เปาโล
เดินทางไปทัว่แควนซีเรียและแควนซิ ลี เซีย
เพื่อชวยหมูประชุมตางๆของพระเจาใหเขม
แข็งขึ้นในความเชื่อ

ทิโมธีทํางานรวมกับเปาโลและสิลาส

๑๖ ๑ เปาโลไปเมืองเด อรบีและเมืองลิ
ส ตราดวย ที่นัน่มีศิษยคนหน่ึงของ

พระเยซู ชื่อทิโมธี เป็นลูกชายของหญิงชาว
ยิวที่เชื่อถือในพระ เยซู แตพอของเขาเป็น
ชาวกรีก ๒ทิ โมธีเป็นที่ยกยองของพี่ น อง
ในเมืองลิ ส ตราและเมืองอี โค นี ยูม ๓ เปาโล
อยากไดทิโมธีเดินทางไปดวย จึงไดพาทิโมธี
ไปทําพิธีขลิบ เพราะเห็นแกคนยิวที่อยูที่นัน่
เพราะพวกเขาทุกคนรูวาพอของทิ โมธีเป็น
คนกรีก ๔ เมื่อพวกเขาผานไปตามเมืองตางๆ
ก็ไดบอกใหพวกที่นับถือพระ เยซู รูถึงกฎ
ตางๆที่พวกศิษยเอกของพระ เยซูและพวก
ผูนําอาวุโสในเมืองเยรูซาเล็มไดตกลงกันไว
๕ จึงทําใหหมูประชุมของพระเจาทัง้ หลายมี
ความ เชื่อมากยิ่งขึ้น และมีคนมาเชื่อพระ
เยซูเพิ่มขึ้นทุกๆวัน

พระเจาเรียกเปาโลไปมาซิโดเนีย
๖ เปาโลและคนอื่นๆที่ไปดวย เดินทางผาน

แควนฟรี เจียและกา ลา เทีย พระ วิญญาณ
บริสุทธิ ์ หามพวกเขาไมใหเขาไปประกาศ
พระ คําขององคเจาชีวิตในแควนเอเชีย
๗ เมื่อพวกเขามาถึงชายแดนของแควนมิเซีย
แลว พวกเขาพยายามจะเขาไปในแควนบิ ธี
เนีย แตพระ วิญญาณของพระ เยซูก็หามไว
อีก ๘ดัง นัน้พวกเขาจึงเดินทางผานแควนมิ
เซีย ไปที่เมืองโต รอัส ๙ ในตอนกลางคืน
เปาโลเห็นนิมิตวา มีชายคนหน่ึงจากมาซิ โด
เนียไดมายืนออนวอนเปาโลวา “มาชวยพวก
เราที่แควนมาซิโดเนียดวยเถิด” ๑๐หลังจาก

*๑๕:๓๔ ขอน้ี สําเนากรีกบางฉบับ ก็เพิ่มขอ ๓๔ ลงไป วา “แตสิลาสตัดสินใจอยูที่นัน่”
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ที่เปาโลเห็นนิมิตแลว พวกเรา *ก็ตัดสินใจไป
ที่แควนมาซิโดเนียทันที โดยสรุปวา พระเจา
เรียกพวกเราใหไปประกาศขาวดีกับชาวมา ซิ
โดเนีย

ลิเดียมาเป็นลูกศิษยขององคเจาชีวิต
๑๑ จากเมืองโต รอัส พวกเรานัง่เรือตรงไป

ที่เกาะสาโมธรัส พอวันถัดมาพวกเราก็นัง่เรือ
ตอไปที่เมืองเนอาโปลิส ๑๒ จากที่นัน่พวกเรา
เดินทางไปที่เมืองฟีลิปปี ซึ่งเป็นเมืองสําคัญ
อันดับหน่ึงในแถบนัน้ของแควนมา ซิ โด เนีย
และเป็นเมืองขึ้นของโรม พวกเราใชเวลาอยู
ในเมืองน้ีหลายวัน

๑๓ เมื่อถึงวันหยุดทางศาสนา พวกเราออก
นอกประตูเมืองไปที่แมน้ํา เราคิดวาที่นัน่คง
มีที่สําหรับอธิษฐาน พวกเรานัง่ลงพูดคุยกับ
พวกผู หญิงที่มาชุมนุมกันอยูที่นัน่ ๑๔มีผู
หญิงคนหน่ึงที่นัน่ ชื่อลิเดีย เป็นคนขายผาสี
มวง เธอมาจากเมืองธิยาทิ รา เธอเป็นคนที่
นับถือพระเจา เมื่อเธอกําลังฟังพวกเราอยู
นัน้ องคเจาชีวิตก็ไดเปิดใจของเธอใหตัง้ใจ
ฟังในสิ่งที่เปาโลกําลังพูด ๑๕หลัง จากที่เธอ
และคนในบานทัง้หมดเขาพิธีจุม น้ําแลว เธอ
ขอรองพวกเราวา “ถาพวกทานถือวา ดิฉันมี
ความเชื่อในองคเจาชีวิตจริง ก็ขอใหมาพักที่
บานของดิฉันดวยเถิด” แลวเธอคะยัน้คะยอ
ใหพวกเราไป

เปาโลและสิลาสอยูในคุก
๑๖ วันหน่ึงเมื่อพวกเรากําลังจะไปสถาน ที่

อธิษฐาน ทาสสาวคนหน่ึงพบกับพวกเรา เธอ
มีผีหมอดูสิงอยู ทําใหเธอสามารถทํานาย
อนาคตได เธอหาเงินใหกับพวกเจานายของ
เธอเป็นจํานวนมากดวยการทํานายโชคชะตา
๑๗ เธอเดินตามเปาโลกับพวกเรา และรอง
ตะโกนวา “คนพวก น้ีเป็นทาสของพระเจา
สูงสุด พวกเขามาประกาศหนทางที่จะหลุด
พนจากบาปใหกับพวกคุณรู” ๑๘ เธอทําอยาง
น้ีอยูหลายวัน จนเปาโลทนไมไหว จึงหันไป
พูดกับวิญญาณที่สิงเธออยูวา “ในนามของ
พระเยซูผูเป็นพระคริสต เราขอสัง่ใหเจาออก

มาจากรางของเธอเดี๋ยว น้ี” แลววิญญาณตน
นัน้ก็ออกจากรางของเธอทันที

๑๙ เมื่อพวกเจา นายของเธอเห็นวาโอกาส
ที่จะหาเงินนัน้หลุดลอยไปแลว พวกเขาจึง
ควาตัวเปาโลและสิลาส แลวลากตัวไปหาเจา
หน าที่ที่ตลาด ๒๐ เมื่อพวกเขานําเปาโลและสิ
ลาสไปหาคณะผูพิพากษาแลว พวกเขาก็พูด
วา “ไอพวก น้ีเป็นชาวยิวที่เขามากอกวนใน
บานเมืองของเรา ๒๑พวกมันมาโฆษณาชวน
เชื่อถึงประเพณีตางๆที่ผิดกฎหมายบานเมือง
ที่พวกเราชาวโรมันไมสามารถจะรับหรือทํา
ตามได”

๒๒แลวฝูง ชนก็เขามารุมทํารายเปาโล
กับสิ ลาส คณะผูพิพากษาเขามาฉีกเสื้อผา
ของเปาโลและสิ ลาสออก แลวสัง่ใหเฆี่ยน
ตี ๒๓หลัง จากเฆี่ยนตีไปหลายครัง้แลว ได
เอาตัวไปขังไวในคุก แลวสัง่ใหนายคุกเฝ า
ควบคุมไวอยางแนน หนา ๒๔ เมื่อนายคุกได
รับคําสัง่แลว เขาก็ไดคุมตัวคนทัง้สองไปขัง
ไวที่หองขังชัน้ใน และใสขื่อที่เทาของพวก
เขาอยางแนนหนา

๒๕ประมาณเที่ยง คืน ในขณะที่เปาโลและ
สิ ลาสกําลังอธิษฐานและรอง เพลงสรรเสริญ
พระเจา โดยมีนักโทษคนอื่นๆกําลังฟังอยู
นัน้ ๒๖ ไดเกิดแผน ดินไหวอยางรุนแรง จน
รากฐานของคุกสัน่สะเทือน แลวประตูคุกทุก
บานก็เปิดออกทันที โซที่ลามนักโทษทุกคน
หลุด ๒๗นายคุกก็ตื่น และเมื่อเขาเห็นประตู
คุกเปิดก็คิดวานักโทษหนีออกไปหมดแลว
เขาจึงชักดาบออกมาเพื่อจะฆาตัวตาย ๒๘แต
เปาโลตะโกนเสียงดังวา “อยาทํารายตัว เอง
เลย พวกเรายังอยูที่น่ีครบทุกคน”

๒๙ผูคุมจึงรองขอคบไฟ แลวเขาก็วิ่งเขา
ไปขางในตัวสัน่เทิม้ดวยความกลัว เขา
หมอบลงตอหน าเปาโลและสิ ลาส ๓๐แลวนํา
คนทัง้สองออกมาจากคุกและถามวา “ทาน
ครับ ผมตองทําอยางไร ถึงจะรอดได”

๓๑พวกเขาตอบวา “ใหไว วางใจในพระ
เยซูผูเป็นองคเจาชีวิต แลวทานจะไดหลุด
พนจากบาป รวมทัง้คนในครัวเรือนของทาน
ดวย” ๓๒แลวพวกเขาประกาศพระ คําของ
พระเจา ใหนายคุกรวมทัง้ทุกคนที่อยูในครัว

*๑๖:๑๐ พวกเรา ที่ลูกาผูเขียนหนังสือเลมน้ี เปลี่ยนมาใชคําวาพวกเรา แสดงวาทานไดรวม
เดินทางไปกับเปาโล สิลาส และทิโมธีดวย ลูกาจะรวมเดินทางกับพวกเขาอีกทีใน ๒๐:๕-๒๑
และ ๒๗:๑-๒๘
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เรือนของเขาฟัง ๓๓ ในคืนนัน้เอง นายคุกพา
เปาโลและสิ ลาสไปลางแผล แลวเขาและทุก
คนในครัว เรือนของเขาก็เขาพิธีจุม น้ําใน
ทันที ๓๔หลัง จากนัน้นาย คุกก็พาคนทัง้สอง
ไปที่บาน และหาอาหารมาใหกิน เขาและทุก
คนในครัว เรือนตางก็พากันดีใจ เพราะไดไว
วางใจในพระเจาแลว

๓๕พอถึงวัน รุง ขึ้น คณะผูพิพากษาสงเจา
หน าที่มาบอกวา “ปลอยตัวสองคนนัน้ไปได
แลว”

๓๖นายคุกจึงไปบอกกับเปาโลวา “ผู
พิพากษาสงคนมาบอกใหปลอยตัวพวกทาน
แลว ออกมาเถอะ ขอใหไปเป็นสุขนะ”

๓๗แตเปาโลพูดกับพวกเจาหน าที่วา “พวก
เขาเฆี่ยนตีเราในที่สาธารณะ ทัง้ๆที่ไมมี
ความผิด มิหนําซํ้าเราก็เป็นคนสัญชาติโรมัน
ดวย แลวยังโยนเราเขาคุกอีกดวย และตอน
น้ีจะมาแอบปลอยเราไปอยางลับๆไดอยางไร
ยอมไมไดเด็ดขาด พวกเขาเองควรจะมาพา
พวกเราออกไป”

๓๘พวกเจา หน าที่ จึงไดไปรายงานเรื่อง
น้ีตอคณะผูพิพากษา เมื่อคณะผูพิพากษา
ไดยินวาเปาโลและสิ ลาสเป็นคนสัญชาติ
โรมัน พวกเขาตางก็พากันตกใจ ๓๙ จึงมา
ขอโทษคนทัง้สอง แลวพาพวกเขาออกมา
จากคุก และขอรองใหพวกเขาออกไปจาก
เมือง ๔๐ เมื่อเปาโลและสิลาสออกจากคุกแลว
ก็ตรงไปที่บานของลิ เดียเพื่อพบกับพวกพี่
น องที่นัน่ เปาโลและสิ ลาสใหกําลัง ใจพวก
เขาแลวก็จากไป

เปาโลและสิลาสในเธสะโลนิกา

๑๗ ๑หลังจากเดินทางผานเมืองอัมฟีบุรี
และเมืองอ ปอลโล เนียแลว พวก

เขาก็มาถึงเมืองเธ สะ โลนิ กา ซึ่งมีที่ ประชุม
ของชาวยิวอยูดวย ๒ เปาโลไปประชุมอยาง
เคย และยังไดพูดโตตอบเรื่องพระคัมภีรกับ
พวก เขาในวันหยุดทางศาสนาทุกอาทิตยติด
ตอกันถึงสามวันหยุด ๓ เปาโลอธิบาย และใช
พระคัมภีรพิสูจนใหพวกเขาเห็นวา กษตัริยผู
ยิ่ง ใหญจําเป็นตองทนทุกข ทรมานและฟ้ืน
ขึ้นจากความตาย เปาโลพูดตอวา “พระเยซู
ที่ผมไดประกาศใหกับพวกคุณองค น้ีแหละ
คือกษตัริยผูยิ่ง ใหญ” ๔บาง คนในกลุมนัน้
ก็เชื่อเปาโล จึงเขารวมกับเปาโลและสิ ลาส
นอกจาก น้ียังมีชาวกรีกที่นับถือพระเจาเป็น

จํานวนมากเขารวมกับพวกเขา และยังมีผู
หญิงคนสําคัญอีกจํานวนไมน อยดวย

๕แตพวกยิวกลับอิจฉา เขาไดรวบรวม
พวกอันธพาลตามทอง ถนน กอการจลาจล
ทัว่เมือง พวกเขาบุกเขาไปในบานของยา
โสน และพยายามที่จะหาตัวเปาโลและสิลาส
เพื่อจะลากพวกเขาออกไปที่ฝูง ชน ๖แตพอ
หาไมเจอ พวกเขาก็ลากยาโสนกับพี่น องบาง
คนออกไปหาเจา หน าที่บานเมือง พรอมกับ
ตะโกนวา “ไอพวกนัน้ที่กอความวุนวายไป
ทัว่โลก ตอนน้ีไดมาอยูที่น่ีแลว ๗ยาโสนก็ได
ตอนรับไอพวกนัน้ไวในบาน และพวกมันทุก
คนไดทําผิดกฎของซี ซารเพราะพวกมันบอก
วามีกษตัริยอีกองคชื่อเยซู”

๘ เมื่อฝูง ชนและเจา หน าที่บานเมืองไดยิน
อยางนัน้ ก็ไมพอใจ ๙ จึงสัง่ใหยา โสนและ
พวกที่เหลือจายคาประกันตัว แลวจึงปลอย
ตัวไป

เปาโลและสิลาสไปที่เมืองเบโรอา
๑๐ ในคืนนัน้เอง พวกพี่ น องรีบสงเปาโล

และสิ ลาสไปเมืองเบ โร อา เมื่อสองคนไปถึง
ที่นัน่ก็เขาไปในที่ ประชุม ๑๑คนยิวที่น่ีมีใจ
กวางกวาคนยิวในเมืองเธสะโลนิกา พวกเขา
รับพระคําอยางเต็มใจ และศึกษาพระคัมภีร
อยางละเอียดทุกวัน เพื่อจะไดรูวาสิ่งที่เปาโล
สอนนัน้จริงหรือไม ๑๒ดวยเหตุ น้ี จึงมีชาว
ยิวหลายคนมาเชื่อ รวมถึงผู หญิงคนสําคัญ
ที่เป็นชาวกรีก และผูชายกรีกอีกหลายคน
๑๓ เมื่อชาวยิวในเมืองเธ สะ โลนิ การูวาเปาโล
ไดมาประกาศพระ คําของพระเจาที่เมืองเบ
โรอาดวย พวกเขาก็พากันมาที่นัน่ แลวเริ่ม
กอกวนและยุยงฝูง ชน ๑๔พวกพี่ น องจึงรีบ
สงเปาโลออกเดินทางไปที่ชายฝ่ังทะเล แตสิ
ลาสและทิโมธียังคงอยูที่เมืองเบโรอา ๑๕คน
ที่ไปเป็นเพื่อนเปาโล ก็นัง่เรือไปสงเปาโลถึง
เมืองเอเธนส เปาโลฝากใหพวกนัน้มาบอก
สิ ลาสและทิ โมธีดวยวาใหรีบมาหาเขาเร็วๆ
พวกนัน้ก็กลับไปเมืองเบโรอา

เปาโลอยูในเมืองเอเธนส
๑๖ขณะที่เปาโลกําลังรอคอยสิ ลาสและทิ

โมธีอยูที่เมืองเอเธนสนัน้ เปาโลกลุมอกกลุม
ใจมาก เพราะเขาเห็นรูปเคารพเต็มบานเต็ม
เมือง
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๑๗ เขาจึงพูดโตตอบกับชาวยิวและชาว
กรีกที่นับถือพระเจาในที่ประชุมชาวยิว และ
กับคนที่เขาพบตามตลาดทุกๆวัน ๑๘พวกนัก
ปราชญเอ ปิคู เรียน *และพวกสโตอิก †บาง
คนโตเถียงกับเขา บางคนพูดวา “เขาพลาม
เรื่องอะไรหรือ” บางคนพูดวา “ดูเหมือนเขา
จะพูดถึงพระของคนตางชาตินะ” ที่พวกเขา
พูดอยาง น้ีก็เพราะเปาโลกําลังสอนเรื่องพระ
เยซู และการฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย ๑๙พวก
เขาจึงนําตัวเปาโลไปที่สภาอาเรโอปากัสแลว
พูดวา “ชวยอธิบายคํา สอนใหมของทานให
เรารูหนอย ๒๐ เพราะทานไดเอาสิ่งที่แปลก
หูมาเลาใหฟัง เราจึงอยากรูวามันหมาย ถึง
อะไร” ๒๑ (ชาวเอเธนสและชาวตาง ชาติที่
อาศัยอยูที่นัน่ วันๆไมทําอะไรเลย นอกจาก
พูดคุยและฟังแตเรื่องใหมๆ)

๒๒ เปาโลจึงยืนขึ้นตอ หน าสภาอา เร โอ
ปากั สแลวพูดวา “ชาวเอเธนสทัง้ หลาย ผม
สังเกตวาพวกทานเป็นคนเครงศาสนามาก
๒๓ เพราะผมไดเดินไปรอบๆและสังเกตเห็น
สิ่งตางๆที่ทานบูชา ผมเห็นแทนบูชาแทน
หน่ึงเขียนวา ‘แดพระเจาที่ไมรูจัก’ ผม
กําลังประกาศถึงพระเจาที่ทานบูชาโดยไม
รูจักองค น้ีแหละ ๒๔พระองคเป็นพระเจา
ผู สรางโลกและทุกสิ่งทุกอยางในโลก น้ี
พระองคเป็นเจาของทองฟ าและแผน ดิน
โลก น้ี พระองคจึงไมไดอยูในวัดที่มือมนุษย
สรางขึ้น ๒๕พระเจาไมตองใหมนุษยมารับ
ใช หรือทําเหมือนกับวาพระองคขาดอะไรอยู
แตเป็นพระองคตางหากที่ใหชีวิต ลมหายใจ
และทุกสิ่งทุกอยางกับมนุษย ๒๖พระองคได
ทําใหชนชาติตางๆเกิดขึ้นมาจากคนคนเดียว
เพื่อพวกเขาจะไดตัง้รกรากอยูทัว่โลก และ
พระองคไดกําหนดเวลาและเขตแดนใหกับ
พวกเขาอยู ๒๗พระองคประสงคใหพวกเขา
แสวงหาพระองค เผื่อบางทีเขาอาจจะไขว
ควาหาพระองคแลวจะไดพบพระองค ความ
จริงแลวพระองคไมไดอยูหาง ไกลจากพวก
เราแตละคน ๒๘ เพราะในพระองค เราถึงมี

ชีวิตเคลื่อนไหวไดและเป็นอยูน้ี เหมือนกับที่
กวีของทานผูหน่ึงไดกลาวไววา
‘ดวยวาพวกเราคือลูกหลานของพระองค’
๒๙ ในเมื่อพวกเราเป็นลูกหลานของ

พระเจาแลว พวกเราก็ไมควรจะคิดวา
พระองคเป็นเหมือนรูป ป้ันที่คนไดคิดออก
แบบทําขึ้นจากทองคํา เงิน หรือหิน ๓๐ ใน
อดีตพระเจาไดมองขามเรื่อง น้ีไป เพราะคน
ไมเขาใจพระองคอยางถองแท แตตอน น้ี
พระองคไดสัง่มนุษยทุกคนในทุกที่ใหกลับ
ตัวกลับ ใจเสีย ใหม ๓๑ เพราะพระองคได
กําหนดวันที่พระองคจะพิพากษาโลก น้ีอยาง
ยุติธรรม โดยชายคนหน่ึงที่พระองคไดแตง
ตัง้ และพระองคก็พิสูจนเรื่องน้ีใหทุกคนเห็น
โดยทําใหชายคนน้ีฟ้ืนขึ้นจากความตาย”

๓๒ เมื่อไดยินเรื่องการฟ้ืนขึ้นจากความตาย
บางคนก็หัวเราะเยาะ แตบางคนก็พูดวา “เรา
อยากฟังทานพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ีอีก” ๓๓แลว
เปาโลก็ไปจากสภานัน้ ๓๔มีบางคนไดมาเขา
รวมกับเปาโลและเชื่อ ในคนเหลานัน้มีดิโอนิ
สิอัสสมาชิกของสภาอาเรโอปากัส ผูหญิงคน
หน่ึงที่ชื่อดามาริสและคนอื่นๆดวย

เปาโลในเมืองโครินธ

๑๘ ๑หลัง จากนัน้เปาโลก็ออกจากเมือง
เอเธนสไปที่เมืองโค ริน ธ ๒ เขาได

พบกับคนยิวชื่อ อาควิลลาที่เกิดในแควนปอ
นทัส อาควิลลากับภรรยาที่ชื่อ ปริ ส สิ ล ลา
เพิ่งมาจากอิตาลี เพราะจักรพรรดิคลาวดิอัส
‡สัง่ใหชาวยิวทุกคนออกจากกรุงโรม เปาโล
ไปหาพวกเขา ๓ เพราะเปาโลและอา ค วิลลา
เป็นชางเย็บหนังเหมือนกัน เปาโลก็เลยทํา
งานอยูกับพวกเขา ๔ทุกวันหยุดทางศาสนา
เปาโลก็จะไปพูดโตตอบกันในที่ประชุมชาว
ยิว เพื่อพยายามชักชวนชาวยิวและชาวกรีก
ใหมาเชื่อในพระเยซู

๕ เมื่อสิ ลาสและทิ โม ธีม าจากแควนมา ซิ
โด เนีย เปาโลทุมเทเวลาทัง้หมดของเขา
ประกาศพระคําและพยายามจะใหชาวยิวรูวา
พระ เยซูคือกษตัริยผูยิ่ง ใหญ ๖ เมื่อพวกนัน้

*๑๗:๑๘ พวกนักปราชญเอปิคูเรียน เชื่อวาเป าหมายของชีวิตคือความสุขสนุกสนานโดย
เฉพาะทางใจ
†๑๗:๑๘ พวกสโตอิก เชื่อวาชีวิตไมควรมีอารมณสนุกสนานหรืออารมณเศรา
‡๑๘:๒ คลาวดิอัส จักรพรรดิของโรมัน ปกครองบานเมืองอยูในชวง ค.ศ. ๔๑-๕๔ (พ.ศ.
๕๘๔-๕๙๗) เขาไลพวกยิวออกจากกรุงโรมในปี ค.ศ. ๔๙ (พ.ศ. ๕๙๒)



กิจการ ๑๘:๗ 28 กิจการ ๑๘:๒๘

ตอตานและพูดจาหยาบคายกับเปาโล เปาโล
ก็สะบัดเสื้อผา *ของเขา และพูดวา “ชีวิตใคร
ก็รับ ผิด ชอบกันเอาเองก็แลวกัน ผมทําดี
ที่สุดแลว ตอไป น้ีผมจะไปหาคนที่ไมใชยิว”
๗ เปาโลก็ออกจากที่ประชุมชาวยิวตรงไปที่
บานของชายชื่อ ทิทิ อัสยุ สทัส ซึ่งไมใชคน
ยิว แตนับถือพระเจา บานของเขาอยูถัดจาก
ที่ประชุมชาวยิว ๘คริ สปัส ซึ่งเป็นหัวหน าที่
ประชุมชาวยิว พรอมกับสมาชิกในครอบครัว
ทุกคน ก็หันมาไว วางใจในองคเจาชีวิต ชาว
โค ริน ธอีกจํานวนมากที่ไดฟังเปาโลพูดก็ได
ไววางใจดวย และเขาพิธีจุมน้ํา

๙คืนหน่ึงองคเจาชีวิตพูดกับเปาโลในนิมิต
วา “ไมตองกลัว ประกาศตอไป อยาเงียบ
เฉย ๑๐ เพราะเราอยูกับเจา จะไมมีใครเขา
มาจูโจมทํารายเจาได เพราะเรามีคนอยู
มากมายในเมืองน้ี” ๑๑ เปาโลสัง่สอนพระคํา
ของพระเจาอยูที่เมืองนัน้ตอไปอีกหน่ึงปีครึ่ง

เปาโลถูกนําตัวไปพบกัลลิโอ
๑๒ตอนที่กัลลิ โอ †เป็นผู วาแควนอาคายา

ชาว ยิวรวมตัวกันเขาทํารายเปาโล และพา
เขาไปที่ศาล ๑๓พวกเขาบอกวา “ชายคน น้ี
ชักชวนใหคนไปกราบไหวพระเจาในทางที่
ขัดกับกฎของเรา” ๑๔พอเปาโลจะอาปากพูด
กัลลิโอก็พูดกับชาวยิววา “ถาเรื่องน้ีมันเกี่ยว
กับความผิดหรือคดีราย แรง เราก็จะฟังพวก
ทาน ๑๕แตน่ีมันเป็นเรื่องโต แยงเกี่ยวกับคํา
สอนตางๆ ชื่อตางๆและกฎปฏิบัติของพวก
ทาน ไปจัดการกันเอาเองก็แลวกัน เราไมขอ
ยุงเกี่ยวกับเรื่องอยางน้ี” ๑๖แลวกัลลิโอก็ไล
คนทัง้หมดออกไปจากศาล

๑๗พวกฝูง ชนจึงไปควาตัวโสสเธเนส ซึ่ง
เป็นหัวหน าที่ประชุมชาวยิวมาทุบตีตอ หน า
ศาล แตกัลลิโอก็ไมสนใจใยดีอะไรทัง้สิน้

เปาโลกลับถึงเมืองอันทิโอก
๑๘ เปาโลอยูที่นัน่ตอ ไปอีกหลายวัน แลว

จึงลา พวกพี่ น องลงเรือไปที่แควนซีเรีย ปริ
ส สิ ล ลาและอา ค วิลลาก็ไป กับเขาดวย แต
กอนที่เปาโลจะจากไป เขาโกนหัว ‡เพราะ

ไดสาบานตนเอาไวกับพระเจาที่เมืองเคน
เค รีย ๑๙ เมื่อพวกเขามาถึงเมืองเอ เฟซัส
เปาโลก็ปลอยปริ ส สิ ล ลาและอา ค วิลลาไวที่
นัน่ ในระหวางที่เปาโลอยูที่นัน่ เขาเขาไปใน
ที่ประชุมชาวยิว และพูดโตตอบกับพวกชาว
ยิวในนัน้ ๒๐ เมื่อพวกนัน้ขอรองใหเปาโลพัก
อยูที่นัน่ตอไปอีก เปาโลไมยอม ๒๑แตกอน
ที่เขาจะจากไปเขาไดพูดวา “ถาเป็นความ
ตองการของพระเจา ผมจะกลับมาหาพวก
คุณอีก” แลวเปาโลก็นัง่เรือไปจากเมืองเอ
เฟซัส

๒๒ เมื่อมาถึงเมืองซี ซา รี ยา เปาโลไป
ทักทายหมูประชุมของพระเจาที่เมือง
เยรูซาเล็มแลวจึงลงไปที่เมืองอัน ทิ โอก
๒๓หลังจากอยูที่นัน่ระยะหน่ึง เปาโลก็เดิน
ทางไปเยี่ยมตามที่ตางๆทัว่แควนกา ลา เทีย
และแควนฟรเีจีย เพื่อชวยพวกศิษยของพระ
เยซูใหมีความเชื่อเขมแข็งขึ้น

อปอลโลในเมืองเอเฟซัส
และแควนอาคายา

๒๔มีชาวยิวคนหน่ึงชื่อ อ ปอลโล เกิดที่
เมืองอเล็กซานเดรีย เป็นชายที่มีการศึกษาดี
และอางขอพระ คัมภีรไดอยางคลองแคลว
๒๕ เขาได รับการสัง่ สอนใหรูถึงแนวทางของ
องคเจาชีวิต และเขาไดพูดและสัง่ สอนเรื่อง
ของพระเยซู ดวยความกระตือรือรนและถูก
ตองแมนยํา ถึงแมวาเขาจะรูแคเรื่องการ
ทําพิธีจุม น้ําของยอหนเทานัน้ ๒๖อ ปอลโล
เริ่มพูดเรื่องของพระ เยซูอยางกลา หาญในที่
ประชุมชาวยิว เมื่อปริสสิลลาและอาควิลลา
มาไดยินเขา ก็พาอ ปอลโลหลบมาขางๆและ
อธิบายเรื่องแนวทางของพระเจาใหเขารู
อยางถูกตองยิ่งขึ้น ๒๗ เมื่ออปอลโลอยากจะ
ไปที่แควนอา คา ยา พวกพี่ น องก็ใหกําลัง ใจ
เขา และเขียนจดหมายไปถึงพวกศิษยของ
พระ เยซูที่อยูที่นัน่ใหตอนรับเขาดวย เมื่ออ
ปอลโลไปถึงแควนอาคายา เขาไดชวยเหลือ
คนพวกนัน้ที่ไดมาไววางใจในพระเยซูเพราะ
ความเมตตากรุณาของพระเจา ๒๘ จากการ
โต แยงกันในที่สาธารณะ อ ปอลโลไดทําให

*๑๘:๖ สะบัดเสือ้ผา เป็นการเตือนที่แสดงวาเปาโลจะไมพูดในที่ประชุมชาวยิวที่นัน่อีกแลว
†๑๘:๑๒ กัลลิโอ เป็นผูวาของแควนอาคายา ในปี ค.ศ. ๕๑ (พ.ศ. ๕๙๔)
‡๑๘:๑๘ โกนหัว ชาวยิวทําสิ่งน้ีเพื่อเป็นการแสดงวาชวงเวลาของคําสาบานตอพระเจาสิน้สุด
ลง
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พวกยิวพายแพหมดทา เขายกขอพระคัมภีร
มาแสดงใหเห็นวา พระ เยซูคือกษตัริยผูยิ่ง
ใหญ

เปาโลอยูในเมืองเอเฟซัส

๑๙ ๑ ในระหวางที่อ ปอลโลอยูที่เมืองโค
ริน ธ เปาโลไดใชเสน ทางภายใน

ผานหุบเขาตางๆมาจนถึงเมืองเอ เฟซัส และ
พบกับศิษยบาง คนของพระ เยซูที่นัน่ ๒ เขา
ถามพวกนัน้วา “ตอนที่พวกทานเชื่อในพระ
เยซูนัน้ ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิห์รือเปลา”
พวกเขาตอบวา “พวกเรายังไมเคยไดยินเลย
วามีพระ วิญญาณบริสุทธิด์วย” ๓ เปาโลถาม
ตอวา “ถาอยางนัน้ ไดรับพิธีจุมน้ําแบบไหน”
พวกเขาตอบวา “พิธีจุมน้ําของยอหน”

๔ เปาโลจึงบอกวา “พิธีจุม น้ําของยอหน
นัน้ ทําเพื่อแสดงวาคุณกลับตัวกลับใจแลว
เขาเคยบอกคนใหเชื่อคนๆหน่ึงที่จะมาภาย
หลังเขา ซึ่งคนนัน้คือพระเยซู”

๕ เมื่อพวกเขาไดยินอยางนัน้ ก็เขาพิธีจุม
น้ําในนามของพระ เยซู เจา ๖หลังจากเปาโล
วางมือลงบนพวกเขา *พระ วิญญาณบริสุทธิ ์
ก็มาอยูกับพวกเขา แลวพวกเขาก็เริ่มพูด
ภาษาที่ไมรูจัก †และไดพูดแทนพระเจาดวย
๗พวกเขามีอยูทัง้หมดประมาณสิบสองคน

๘ เป็นเวลาสามเดือนที่เปาโลไดเขาไปในที่
ประชุมชาวยิว ประกาศถอยคําของพระเจา
ดวยใจกลา พูดโตตอบกันและชักชวนชาวยิว
ใหมาเชื่อเรื่องอาณาจักรของพระเจา ๙แต
บาง คนหัว ดื้อไมยอมเชื่อ และพูดจาวาราย
แนวทางขององคเจาชีวิต ดัง นัน้เปาโลจึง
แยกจากพวกเขา และพาพวกศิษยของพระ
เยซูไปกับเขาดวย และทุกวันเขาก็จะไปพูด
โตตอบกันที่หองบรรยายของทีรันนัส ๑๐ เขา
ทําอยาง น้ีอยูสองปี จึงทําใหคนที่อาศัยอยู
ในแควนเอเชียทัง้ชาวยิวและคนที่ไมใชยิว
ไดยินพระคําขององคเจาชีวิตกันหมดทุกคน

ลูกชายของเสวา
๑๑ ในตอนนัน้พระเจากําลังทําเรื่อง

อัศจรรยอันเหลือ เชื่อผานมือของเปาโล
๑๒แมแตผาเช็ด หน ากับผากันเป้ือนที่เปาโล
จับ เมื่อเอาไปวางไวที่ตัวคนปวย โรคภัยไข
เจ็บก็หายไป และพวกผี ชัว่ก็ออกจากรางไป
ดวย

๑๓มีชาวยิวบางคนเป็นหมอผี เที่ยวเดินไป
มาตามที่ตางๆเพื่อขับ ไลผีชัว่ โดยพยายาม
อางชื่อของพระ เยซูกับคนที่ถูกผี ชัว่สิงวา
“เราขอสัง่พวกเจาใหออกมาโดยพระ เยซู ผู
ที่เปาโลประกาศนัน้” ๑๔ เสวาเป็นหัวหน า
นักบวชที่โดด เดนคนหน่ึง ลูกชายทัง้เจ็ดคน
ของเขาก็กําลังทําอยาง น้ี ๑๕แตผี ชัว่พูดกับ
พวกเขาวา “พระ เยซูเราก็รูจัก เปาโลเราก็
รูจัก แตพวกเอ็งเป็นใครกัน”

๑๖แลวชายคนที่ถูกผีชัว่สิงอยูก็กระโจนใส
พวกนัน้ และทํารายพวกเขา พวกเขาตางก็
วิ่งหนีออกมาจากบานตัวลอนจอนบาด เจ็บ
สะบักสะบอม ๑๗ทุกคนที่อยูในเมืองเอเฟซัส
ทัง้คนยิวและคนที่ไมใชยิว รูเรื่อง น้ีกันหมด
ทําใหทุกคนกลัว และชื่อของพระ เยซู เจาก็
ได รับการยกยองมากยิ่งขึ้น ๑๘มีหลายคนที่
เชื่อในพระเยซูไดมาสารภาพในเรื่องไมดีงาม
ที่พวกเขาไดทํา ๑๙มีหลายคนที่ใชเวทมนตร
คาถา รวบรวมหนังสือที่ทําเวทมนตรคาถา
ออกมาเผาไฟตอหน าทุกคน พวกเขาคํานวณ
ราคาของหนังสือทัง้หมดนัน้ พบวาเป็นเงิน
ถึงหา หมื่นเหรียญเงิน ‡๒๐ เหตุการณที่เต็ม
ไปดวยฤทธิเ์ดชอยางน้ี ทําใหพระคําขององค
เจาชีวิต แพรขยายตอไปและเกิดผลมาก

เปาโลวางแผนเดินทาง
๒๑หลังจากเรื่อง น้ีเกิดขึ้น เปาโลตัดสิน ใจ

ที่จะเดินทางผานแควนมาซิโดเนียและแควน
อา คา ยาเพื่อไปที่เมืองเยรูซาเล็ม เขาพูดวา
“หลังจากที่ผมไป ที่นัน่แลว ผมตองไปกรุง
โรมดวย” ๒๒ เขาจึงสงทิ โมธีและเอ รัส ทัส
ผู ชวยทัง้สองคนของเขาไปที่แควนมา ซิ โด

*๑๙:๖ วางมือลงบนพวกเขา เป็นทาทางที่มากับการอธิษฐาน เป็นการขอใหพระเจาอวยพร
แกบุคคลที่เกี่ยวของเป็นพิเศษ
†๑๙:๖ ภาษาที่ไมรูจัก คือภาษาที่ไมเคยเรียนรูหรือพูดไดมากอนเลย
‡๑๙:๑๙ เหรียญเงิน อาจเป็นเงินเหรียญของกรีก หน่ึงเหรียญสามารถเป็นคาแรงงานคน
งานตอหน่ึงวัน
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เนีย สวนตัว เขาเองอยูในแควนเอเชียตอไป
อีกระยะหน่ึง

ความยุงยากในเมืองเอเฟซัส
๒๓ ในชวงนัน้ที่เมืองเอ เฟซัสเกิดความ

วุนวายอยางรุนแรงขึ้น เน่ืองจากคําสอน
เรื่องแนวทางขององคเจาชีวิต ๒๔มีชายคน
หน่ึงชื่อเด เมตริ อัส เขาเป็นชางเงิน เขาเอา
เงินมาทําเป็นรูปจําลองวัดของเทพธิดาอา ร
เท มิส ซึ่งทําราย ไดใหกับพวกชางฝีมือเป็น
อันมาก ๒๕ เดเมตริอัส จึงเรียกพวกชางฝีมือ
พวกนัน้ที่มีอาชีพเดียวกันมาประชุม และพูด
วา “ทานทัง้ หลายก็รูวาพวกเรามีราย ไดดี
จากงานน้ี ๒๖ทานก็เห็นและไดยินแลววา ไอ
เปาโลคน น้ีไดชักชวนและเปลี่ยนความคิด
ของคนเป็นจํานวนมาก ไมใชแตที่เมืองเอ
เฟซัส น้ีเทานัน้ แตเกือบจะทัว่แควนเอเชีย
มันบอกวาพระเจาที่สรางขึ้นจากมือมนุษย
ไมใชพระเจาเที่ยง แท ๒๗คําสอน น้ีอันตราย
มาก นอกจากจะทําใหอาชีพของพวกเราตอง
เสียชื่อเสียงไปแลว ยังทําใหวัดของเทพธิดา
อารเทมิสหมดความหมายไปดวย และความ
ยิ่ง ใหญของนางที่คนทัว่แควนเอเชียและทัว่
โลกเคารพบูชา ก็จะสูญสิน้ไปดวย”

๒๘ เมื่อพวกเขาไดยินอยาง น้ี ก็โกรธและ
โห รองวา “อา ร เท มิส เทพธิดาของชาว
เอ เฟซัสเป็นผูยิ่ง ใหญ” ๒๙ทัว่ทัง้เมืองก็
วุนวายสับสนกันไปหมด พวกเขาวิ่งกรูกัน
เขาไปในโรงละคร พรอมกับลากชาวมา ซิ
โด เนียสองคน คือกายอัสและอา ริ สทารคัส
เพื่อนรวมทางของเปาโล เขาไปกับพวกเขา
ดวย ๓๐ฝายเปาโลอยากจะเขาไปอยูตอ หน า
ฝูง ชน แตพวกศิษยของพระ เยซูไมยอม
ใหไป ๓๑ เจา หน าที่ปกครองแควนบาง คน
ที่เป็นเพื่อนของเปาโล ไดฝากคําพูดมาถึง
เขา ออนวอนไมใหเขาเสี่ยงเขาไปในโรง
ละคร ๓๒ผูคนตางคนตางรองตะโกนกัน จน
ที่ประชุมวุนวายไปหมด แตคนสวนใหญก็ไม
รูหรอกวาเขามาชุมนุมกันทําไม ๓๓บาง คน
ในฝูงชนบอกใหอเล็กซานเดอรรูวาเกิดอะไร
ขึ้น เพราะตอน น้ีเขาถูกชาวยิวผลักออกไป
ยืนอยูขางหน า เขาจึงยกมือขึ้นใหฝูง ชน

เงียบ และพยายามที่จะพูดแกตางตอหน าคน
ที่มาชุมนุมนัน้

๓๔ เมื่อพวกเขารูวาอ เล็กซานเดอรเป็นคน
ยิว พวกเขาก็รองตะโกนเป็นเสียงเดียวกัน
วา “อารเทมิส เทพธิดาของชาวเอเฟซัสเป็น
ผูยิ่ง ใหญ” รองอยูอยางนัน้ประมาณสอง
ชัว่โมง

๓๕ฝายผูปกครองเมืองบอกใหฝูง ชนอยูใน
ความ สงบ และพูดวา “พี่ น องชาวเอ เฟซัส
มีใครบางในโลก น้ีที่ยังไมรูวาเมืองเอ เฟซัส
เป็นผูดูแลวัดของอา ร เท มิสผูยิ่ง ใหญ และ
เป็นผู รักษาหินศักดิส์ิทธิ ์ *ที่หลนมาจาก
ทองฟ า ๓๖ ไมมีใชไหมละ เพราะฉะนัน้
พวกทานตองใจ เย็นๆไมทําอะไรที่โงเขลา
๓๗พวกทานไดเอาชายสองคน น้ี †มาที่น่ี ทัง้
ที่พวกเขาไมไดปลนวัดหรือดูหมิ่นเทพธิดา
ของพวกเรา ๓๘ถาเด เม ตริ อัสและพวกชาง
ฝีมือที่ทํางานกับเขากลาวหาใคร ศาลก็เปิด
อยู คณะผูพิพากษาก็พรอม ใหพวกเขาไป
ฟ อง รองกันเองที่นัน่ สิ ๓๙แตถาพวกทานยัง
มีเรื่องอื่นอีก ก็ใหไปตกลงกันในที่ ประชุม
ปกติเถอะ ๔๐แค น้ีพวกเราก็เสี่ยงมากแลว
ที่จะถูกกลาวหาวากอการจลาจลขึ้นในวัน น้ี
เพราะพวกเราไมมีขอ อางอะไรเลย ที่มา
ชุมนุมกันในครัง้ น้ี” ๔๑ เมื่อเขาพูดจบ ก็สัง่
ใหเลิกชุมนุมกัน

เปาโลเดินทางไปแควนมา
ซิโดเนียและกรีก

๒๐ ๑ เมื่อความวุนวายสงบลง เปาโล
เรียกพวกศิษยของพระ เยซูมาพบ

กัน หลังจากพูดให กําลังใจ พวกเขาแลว
เปาโลก็บอกลาและไปที่แควนมา ซิ โด เนีย
๒ เปาโลไดใหกําลังใจกับพวกศิษยของพระ
เยซูตามที่ตางๆที่เขาผานไปนัน้ จนมาถึง
แควนกรีก ๓ เขาพักอยูที่นัน่สามเดือน และ
เมื่อเขาเตรียมที่จะลงเรือไปซีเรีย เขารูวามี
พวกยิววางแผนจะฆาเขา เปาโลจึงตัดสินใจ
วกกลับไปทางแควนมา ซิ โด เนียแทน ๔ เขา
มีเพื่อนรวมเดินทางไปดวยคือ โส ปา เท อร
ลูกชายของปีรัสชาวเมืองเบโรอา อาริสทาร
คัส กับเสคุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิกา กายอัส

*๑๙:๓๕ หินศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนมักจะจัด ตัง้หินขึ้นมากมายเพื่อใหเป็นสถาน ที่พิเศษใช
สําหรับบูชาพระเทียมเท็จ
†๑๙:๓๗ ชายสองคนนี้ หมายถึงกายอัส และอาริสทารคัสทัง้คูรวมเดินทางไปกับเปาโล
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จากเดอรบี และทิ โมธี ทีคิกัสกับโตรฟีมัสที่
มาจากแควนเอเชีย ๕คนทัง้หมด น้ีเดินทาง
ลวงหน าไปคอยพวกเราที่เมืองโตรอัส ๖หลัง
จากวันเทศกาลขนมปังไรเชื้อ พวกเราก็ลง
เรือออกจากเมืองฟี ลิ ป ปี หาวันตอมา พวก
เราไปสมทบกับพวกเขาที่เมืองโต รอัส และ
พักอยูที่นัน่เจ็ดวัน

เปาโลไปเยี่ยมเมืองโต
รอัสเป็นครัง้สุดทาย

๗ ในวันอาทิตย *ขณะที่เราประชุมกันเพื่อ
หักขนมปัง เปาโลคุยกับพวกเขาจนถึงเที่ยง
คืน เพราะเปาโลตัง้ใจจะออกจากเมืองในวัน
รุงขึ้น ๘ ในหองชัน้บนที่เราประชุมกันนัน้ มี
ตะเกียงอยูหลายดวง ๙ชายหนุมคนหน่ึงชื่อ
ยุ ทิกัส นัง่อยูบนขอบหน าตาง เขางวงนอน
มาก จึงหลับไปขณะที่เปาโลยังพูดอยู และ
ตกลงมาจากหน าตางชัน้ที่สาม เมื่อยกตัว
เขาขึ้นมาก็พบวาเขาตายเสียแลว ๑๐ เปาโล
จึงลงไปและกมตัวลงไปกอดรางของยุ ทิกัส
แลวพูดวา “ไมตองเป็นหวง เพราะเขายังมี
ชีวิตอยู” ๑๑ จากนัน้เปาโลก็ขึ้นไปชัน้บน หัก
ขนมปังและกินอาหารกัน และพูดกับพวก
นัน้ตอไปจนถึงเชามืดแลวจึงจากไป ๑๒พวก
เขาก็พาชายหนุมคนที่ฟ้ืนจากความตายกลับ
บาน และทุกคนก็รูสึกปลาบปลื้มใจมาก

การเดินทางจากเมือง
โตรอัสไปเมืองมิเลทัส

๑๓ เปาโลตัง้ใจจะเดินทางไปเมืองอัส โสส
ทางบก จึงจัดการใหพวกเราขึ้นเรือลวงหน า
ไปกอน แลวคอยแวะรับเขาขึ้นเรือที่นัน่
๑๔ เมื่อเปาโลพบพวกเราที่เมืองอัส โสส เรา
รับเขาขึ้นเรือมุงหน าไปเมืองมิ ทิ เลนี ๑๕ ใน
วันรุงขึ้น เราแลนเรือออกจากมิทิเลนี ไปถึง
บริเวณฝ่ังตรง ขามกับเกาะคิ โอส พอวันตอ
มาเราก็แลนเรือมาถึงเกาะสา มอส และอีก
วันตอ มาเราไดมาถึงเมืองมิ เลทั ส ๑๖ เปาโล
ตัดสินใจวาจะแลนผานเมืองเอ เฟซัสไป
เลย จะไดไมตองเสียเวลาที่แควนเอเชีย
เพราะถาเป็นไปได เขาจะรีบไปใหถึงเมือง
เยรูซาเล็มกอนวันเพ็นเทคอสต

เปาโลพบกับคณะผูนําอาวุโส
ของหมูประชุมเอเฟซัส

๑๗ตอนเปาโลอยูที่เมืองมิเลทัส เปาโลฝาก
ขอความไปใหพวกผูนําอาวุโสที่หมูประชุม
ของพระเจาในเมืองเอ เฟซัสใหมาเจอกันที่
นัน่ ๑๘ เมื่อพวกนัน้มาถึง เปาโลพูดวา “คุณ
ก็รูวา ตลอดเวลาที่ผมอยูกับพวกคุณผม
ใชชีวิตอยางไร นับตัง้แตวันแรกที่ผมมา
ถึงแควนเอเชีย น้ี ๑๙ผมรับ ใชองคเจาชีวิต
อยางออนนอมถอม ตนและน้ําตา ไหล ผม
ผานความทุกข ยากลําบากมากมายจากแผน
รายตางๆของพวกยิว ๒๐คุณก็รูวาสิ่งที่เป็น
ประโยชนกับพวกคุณ ผมไมเคยลังเลที่จะ
บอกใหรูเลย ซํ้ายังสอนใหทัง้ในที่สาธารณะ
และที่บานอีกดวย ๒๑ผมเตือนหมดทุกคน
ไม วาจะเป็นคนยิว หรือคนกรีกใหกลับตัว
กลับใจ กลับมาหาพระเจา และใหไว วางใจ
ในพระ เยซู เจาของพวกเรา ๒๒ตอน น้ีผมจะ
ตองไปเมืองเยรูซาเล็ม ตามที่พระ วิญญาณ
บริสุทธิ ์ สัง่ ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นกับผม
ที่นัน่บาง ๒๓ รูแตวาพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
ไดเตือนผมในทุกเมืองที่ไปวา ทัง้คุก ทัง้
ความทุกขยากลําบาก กําลังรอผมอยูที่เมือง
เยรูซาเล็ม ๒๔แตผมไมสนใจหรอกวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับชีวิตของผม ขอเพียงแตใหผม
วิ่งถึงเสน ชัย และทํางานที่พระ เยซู เจามอบ
หมายไวใหสําเร็จก็พอแลว งานนัน้ก็คือการ
ประกาศขาวดีเรื่องความเมตตากรุณาของ
พระเจา

๒๕ผมรูวาตอ ไป น้ีจะไมมีใครเลยใน
พวกคุณ ที่ผมไดตระเวนไปประกาศเรื่อง
อาณาจักรของพระเจาใหฟังนัน้ จะไดเห็น
หน าผมอีก ๒๖ดัง นัน้ผมขอบอกใหรูตอน น้ี
เลยวา ถาหากมีใครในพวกคุณหลงหาย อยา
มาโทษผมก็แลวกัน ๒๗ เพราะผมไดบอก
เรื่องที่พระเจาอยากใหพวกคุณรูอยางครบ
ถวนแลว ๒๘ ระวังตัวเองกับฝูงชนทัง้หลายที่
พระ วิญญาณบริสุทธิ ์ ไดตัง้ใหคุณเป็นผูดูแล

*๒๐:๗ วันอาทิตย หรือ “วันแรกของสัปดาห” ชาวยิวถือวาวันน้ีเริ่มขึ้นเมื่อพระอาทิตยตก
ดินในเย็นวันเสาร แตถาลูกานับตามเวลาของกรีก การประชุมน้ีก็จะตรงกับคืนวันอาทิตย
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เลีย้ง ดู ซึ่งก็คือหมูประชุมของพระเจา *ที่
พระองคไดซื้อมาดวยเลือดของพระบุตรของ
พระองคเอง †๒๙ผมรูวาเมื่อผมจากไป จะ
มีคนอื่นที่เป็นเหมือนฝูงหมาปาดุรายเขามา
ทํารายฝูง ชนของพระเจา ๓๐แมแตพวกคุณ
เองบาง คน ก็จะพูดบิดเบือนความ จริง เพื่อ
ลอพวกศิษยของพระ เยซูใหไปติดตามพวก
เขาแทน ๓๑ฉะนัน้ ระวังตัวไวใหดี จําไววา
ตลอดเวลาสามปีมา น้ี ผมไดตัก เตือนพวก
คุณแตละคนดวยน้ําตามาตลอด ไมเคยหยุด
เลยทัง้กลางวันและกลางคืน

๓๒และเดี๋ยว น้ี ผมขอมอบพวกคุณไวกับ
พระเจา และกับพระ คําเรื่องความเมตตา
กรุณาของพระองค ที่จะทําใหคุณเขม แข็ง
ขึ้น และจะทําใหคุณเป็นผูรับมรดกรวมกับ
คนพวกนัน้ทัง้หมดที่พระเจาไดแยกออกมา
ไวเป็นของพระองค ๓๓ผมไมเคยคิดอยากจะ
ไดเงินทอง หรือเสื้อผาของใครเลย ๓๔พวก
คุณก็รูวา ผมไดทํางานเลีย้งดูตัว เองและคน
ที่อยูกับผม ดวยมือทัง้สองของผม น้ี ๓๕ที่
ผมทําอยาง น้ี ก็เพื่อพวกคุณจะไดเห็นวาเรา
จะตองทํางานหนักเพื่อจะไดชวย เหลือคนที่
ขัดสน จําคํา พูดของพระ เยซู เจาไวใหดีที่
วา ‘การใหเป็นเกียรติมากยิ่ง กวาการรับ’”
๓๖หลังจากเปาโลพูดเสร็จแลว เขาก็คุกเขา
ลงพรอมกับทุกคน และเขาไดอธิษฐาน
๓๗ทุกคนรองไหสะอึกสะอื้นพากันกอดคอ
และจูบเปาโล ๓๘พวกเขาเสียใจมากที่เปาโล
บอกวา จะไมไดเห็นหน าเขาอีกแลว จากนัน้
ก็พากันไปสงเปาโลที่เรือ

เปาโลไปเมืองเยรูซาเล็ม

๒๑ ๑หลังจากแยกกันแลว พวกเรา
แลนเรือตรงไปที่เกาะโคส และ

มาถึงเกาะโรดสในวัน รุง ขึ้น จากที่นัน่เรา
แลนเรือตอไปถึงเมืองปา ทา รา ๒และพบ
เรือลําหน่ึงที่จะไปเมืองฟี นี เซีย พวกเราจึง
ขึ้นเรือลํานัน้แลนตอไป ๓ เรามองเห็นเกาะ
ไซปรัส และแลนผานทางขวาของเกาะไป
แควนซีเรีย เรือไปจอดที่เมืองไทระเพื่อถาย

สินคาขึ้นทา ๔พวกเราพบพวกศิษยของพระ
เยซูที่นัน่ดวย จึงพักอยูกับพวกเขาเจ็ดวัน
พระวิญญาณบริสุทธิด์ลใจพวกเขาใหบอกกับ
เปาโลวาอยาไปเมืองเยรูซาเล็ม ๕ เมื่อถึง
เวลาที่พวกเราจะตองเดินทางตอแลว พวก
เขาทัง้หมดพรอมทัง้ลูกเมีย ออกมาสงพวก
เราที่นอกเมือง เมื่อมาถึงชายหาดพวกเรา
คุกเขาลงอธิษฐาน ๖แลวรํ่า ลากัน จากนัน้
พวกเราก็ลงเรือ สวนพวกเขากลับบานไป

๗พวกเราแลนจากเมืองไทระมาจอดที่
เมืองทอเลเมอิส เราไดไปเยี่ยมเยียนพี่น อง
ที่นัน่ และพักอยูกับพวกเขาหน่ึงวัน ๘ วันตอ
มาเราเดินทางตอจนมาถึงเมืองซีซารียา และ
แวะไปที่บานของฟีลิปและพักอยูกับเขา เขา
เป็นคนประกาศขาวดีของพระเจาและเป็น
หน่ึงในเจ็ดคน (ที่ถูกเลือกใหมาชวยแจก
อาหารในเมืองเยรูซาเล็ม) ‡๙ ฟี ลิปมีลูกสาว
สี่คนที่ยังเป็นโสดอยู และเป็นผูพูดแทน
พระเจาดวย ๑๐หลังจากที่พักอยูที่นัน่หลาย
วันก็มีผูพูดแทนพระเจา ชื่ออากาบัส มาจาก
แควนยูเดีย ๑๑ เขาเขามาหาพวกเรา และเอา
เข็มขัดของเปาโลมามัดมือมัดเทาของเขา
เอง แลวพูดวา “พระวิญญาณบริสุทธิบ์อกวา
‘ชาวยิวในเยรูซาเล็มจะมัดคนที่เป็นเจาของ
เข็มขัดน้ีแบบน้ีแหละ แลวจะสงชายคนน้ีให
กับคนที่ไมใชยิว’” ๑๒ เมื่อไดยินอยางนัน้
พวกเรากับคนที่อยูที่นัน่ตางออนวอนเปาโล
ไมใหขึ้นไปที่เมืองเยรูซาเล็ม ๑๓แตเปาโล
ตอบวา “รองไหทําไม มันทําใหผมเศรา ใจรู
หรือเปลา ผมพรอมที่จะถูกมัด และยังพรอม
ที่จะตายในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อพระ เยซู เจา
ดวย”

๑๔ เมื่อออนวอนเปาโลไมสําเร็จ พวกเรา
จึงหยุดและพูดวา “ขอใหเป็นไปตามความ
ตองการขององคเจาชีวิตก็แลวกัน” ๑๕หลัง
จากนัน้พวกเราก็เตรียมตัว แลวเดินทางขึ้น
ไปเมืองเยรูซาเล็ม ๑๖ศิษยของพระ เยซูบาง
คนจากเมืองซซีารยีาไปกับพวกเราดวย พวก
เขาพาเราไปที่บานของมนา สัน คนที่เราจะ

*๒๐:๒๘ หมูประชุมของพระเจา ฉบับภาษาเดิมบางฉบับเขียนวา หมูประชุมขององคเจา
ชีวิต
†๒๐:๒๘ เลือดของพระบุตรของพระองคเอง หรือฉบับภาษาเดิมบางฉบับเขียนวา “เลือด
ของพระองคเอง”
‡๒๑:๘ ที่ถูกเลือก … ในเมืองเยรูซาเล็ม ดูกิจการ ๖:๕
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ไปพักอยูดวย เขาเป็นชาวเกาะไซปรัส และ
เป็นศิษยรุนแรกๆดวย

เปาโลไปเยี่ยมยากอบ
๑๗ เมื่อมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม พี่ น อง

ตอนรับพวกเราอยางอบอุน ๑๘ วัน รุง ขึ้น
เปาโลกับพวกเราไดไปเยี่ยมยาก อบ และ
เจอกับพวกผูนําอาวุโสของหมูประชุมของ
พระเจาที่นัน่ดวย ๑๙ เปาโลทักทายพวกเขา
และรายงานถึงเรื่องตางๆที่พระเจาไดใชให
เขาไปทํากับคนที่ไมใชยิว ๒๐ เมื่อพวกเขา
ไดยินอยางนัน้ ก็พากันสรรเสริญพระเจา
และพูดกับเปาโลวา “พี่ ชาย ทานก็เห็นวามี
ชาวยิวหลายหมื่นคนที่ไว วางใจในพระ เยซู
และยังคงรักษากฎของโมเสสอยางเครงครัด
๒๑มีคนบอกเรื่องทานใหพวกเขาฟังวา ทาน
สอนพวกคนยิวที่อยูกับพวกคนที่ไมใชยิว
ใหทิง้คําสัง่ สอนของโมเสส โดยไมตองทํา
พิธีขลิบใหกับลูกชายของพวก เขา หรือทํา
ตามประเพณีของพวกเรา ๒๒แลวทีน้ีจะทํา
อยางไรกันดี พวกเขาจะตองรูวาทานมาที่น่ี
แนๆ ๒๓ เอาอยาง น้ีนะ มีสี่คนที่อยูกับเราที่น่ี
ที่ไดสาบานตัวไวกับพระเจา *๒๔พาคนพวกน้ี
ไป แลวทานก็เขารวมพิธีชําระลาง †ดวยกัน
กับพวกเขา แลวจายคาโกนหัว ‡ใหกับพวก
น้ีดวย ทุกคนจะไดรูวา ขาว ลือที่พวกเขา
ไดยินมาเกี่ยว กับทานนัน้ ไมเป็นความ จริง
เพราะตัวทานเองไดทําตามกฎของโมเสส

๒๕สวนพวกคนที่ไมใชยิวที่ไว วางใจใน
พระเจานัน้ เราไดสงจดหมายเสนอไปแลววา
อยากินอาหารที่เอาไปเซนไหวรูปเคารพ
อยากินเลือดหรือสัตวที่ถูกรัดคอตาย
และอยาทําความผิดบาปทางเพศ ¶”

๒๖แลวเปาโลก็พาชายทัง้สี่คนน้ีไป กับเขา
ในวัน รุง ขึ้นเขาก็เขาพิธีชําระลางรวมกับคน
ทัง้สี่น้ี จากนัน้เขาเขาไปในวิหาร เพื่อแจงให

กับนักบวชรูวา พิธีชําระลางจะสิน้ สุดในวัน
ไหน และจะนําเครื่องบูชาของพวกเขาแต
ละคนมาถวายในวันไหน ๒๗ เมื่อทําพิธีได
เกือบครบเจ็ดวันแลว มีชาวยิวบาง คนจาก
แควนเอเชียเห็นเปาโลในบริเวณวิหาร ก็
ปลุกป่ันฝูง ชนใหเขามารุมจับเปาโล ๒๘พวก
เขารองตะโกนวา “เพื่อนๆอิสราเอล มาชวย
กันหนอยเร็ว ไอหมอน่ีไงที่เที่ยวไปสอน
ใครตอใครจนทัว่ใหตอ ตานคนของเรา กฎ
ปฏิบัติของเราและวิหารของเรา และตอน
น้ีมันยังพาคนที่ไมใชยิวเขามาในบริเวณ
วิหารอีกดวย ทําใหสถาน ที่ศักดิส์ิทธิแ์หงน้ี
ไมบริสุทธิ”์ ๒๙ที่พวกเขาพูดอยางน้ีก็เพราะ
เห็นโตรฟีมัสชาวเมืองเอ เฟซัสอยูกับเปาโล
ในเมือง จึงคาดเดาวาเปาโลคงพาโตรฟีมัส
เขามาในวิหารดวย

๓๐คนทัง้เมืองก็ลุกฮือกันขึ้นมา เขาไป
จับตัวเปาโลลากออกไปนอกวิหาร แลว
ปิดประตูวิหารทันที ๓๑ ในเวลาเดียวกับที่
พวกเขาพยายามจะฆาเปาโลนัน้ มีคนไป
รายงานเรื่อง น้ีกับผู พันกองทัพทหารโรมัน
วา เยรูซาเล็มทัง้เมืองกําลังวุนวายไปหมด
แลว ๓๒ผู พันนําทหารและนายรอยสวน
หน่ึง ไปยังที่ที่ฝูง ชนกําลังทํารายเปาโลอยู
เมื่อฝูง ชนเห็นผู พันและพวกทหารมาจึง
หยุดทุบตีเปาโล ๓๓แลวผู พันก็เขาไปหา
เปาโลและจับกุมเขา สัง่ใหเอาโซสองเสนมา
ลามเขาไว จากนัน้ผูพันสอบถามฝูง ชนวา
เปาโลเป็นใครและทําอะไรลงไป ๓๔ฝูง ชน
ตางสง เสียงตะโกนบอกอยางโนนทีอยาง น้ี
ที จนผูพันกองทัพทหารโรมันไมสามารถ
รูความ จริงเพราะสถานการณวุนวายมาก
เขาจึงสัง่ใหเอาตัวเปาโลเขาไปในคายทหาร
๓๕ เมื่อเปาโลเดินมาถึงตรงขัน้บันได พวก
ทหารตองเขามาชวยหามเขาขึ้นไปเพราะฝูง

*๒๑:๒๓ สาบานตัวไวกับพระเจา เป็นไปไดวาเป็นการบนบานอยางหน่ึงที่เรียกวานาซาไรท
หมายถึง ชาวยิวที่บนบานตอพระเจาวาจะอุทิศตัว เองใหกับพระเจาในชวงเวลาหน่ึง เพื่อจะ
ทําสิ่งที่พิเศษใหกับพระองค (ดูจาก กันดารวิถี ๖:๑-๒๑)
†๒๑:๒๔ พิธีชําระลาง พีธีที่ชาวยิวกระทําหลังจากสิน้สุดการสาบานตนแบบนาซาไรท
‡๒๑:๒๔ โกนหัว ชาวยิวทําสิ่งน้ีเพื่อเป็นการแสดงวาชวงเวลาของคําสาบานตอพระเจาสิน้สุด
ลง
¶๒๑:๒๕ อยาทําความผิดบาปทางเพศ ประโยคน้ีอาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ใหงดเวน
การแตงงานที่ผิดกฎโมเสส” บางครัง้คนที่ไมใชยิวอนุญาตใหญาติพี่ น องที่สนิทกันแตงงาน
กันประเภทที่ผิดกฎโมเสส ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๘:๖-๑๘
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ชนกําลังบาคลัง่ ๓๖ฝูง ชนตามหลังมารอง
ตะโกนวา “ฆามัน”

๓๗ เมื่อเปาโลกําลังจะถูกนําตัวเขาไปใน
คายทหาร เขาพูดกับผูพันกองทัพทหาร
โรมันวา “ผมขอพูดอะไรกับทานหนอยได
ไหมครับ” ผู พันถามวา “เจาพูดกรีกไดดวย
หรือ ๓๘ถาอยางนัน้เจาก็ไมใชชาวอียิปตคน
นัน้ ที่เมื่อกอนไดกอการกบฏและนําผู กอ
การ รายสี่ พันคนหนีไปที่ทะเล ทรายนะสิ”
๓๙ เปาโลตอบวา “ผมเป็นคนยิว มาจากเมือง
ทารซัสในแควนซีลีเซีย ผมเป็นพลเมืองของ
เมืองที่สําคัญนัน้ ขอใหผมพูดกับฝูง ชนนัน่
หนอยเถิดครับ” ๔๐ เมื่อผูพันกองทัพทหาร
โรมันอนุญาตแลว เปาโลยืนขึ้นตรงบันได
และโบกมือใหทุกคนเงียบ เมื่อทุกคนเงียบ
แลว เปาโลไดพูดกับพวกเขาเป็นภาษาอา ร
เมค *วา

เปาโลพูดกับประชาชน

๒๒ ๑ “ทานผูอาวุโสและพี่น องทัง้ หลาย
โปรดฟังคําอธิบายของผมสักนิด

เถอะ” ๒ เมื่อพวกเขาไดยินเปาโลพูดเป็น
ภาษาอา ร เมค พวกเขายิ่งเงียบลง จากนัน้
เปาโลพูดวา ๓ “ผมเป็นคนยิว เกิดที่เมือง
ทาร ซัสแควนซี ลี เซีย แตได รับการอบรม
เลีย้งดูในเมืองเยรูซาเล็มน้ี ผมเป็นศิษยของ
กามา ลิ เอล †และเขาไดอบรมสัง่ สอนผม
ใหทําตามกฎของบรรพบุรุษของพวกเรา
อยางเครงครัด ผมเป็นคนที่เครงตอพระเจา
มาก เหมือนกับพวกทานในตอน น้ี ๔ผม
เคยขมเหงคนที่เดินตามแนวทางขององค
เจาชีวิตจนถึงตาย และจับพวกเขาทัง้ชาย
และหญิงไปขังคุก ๕ทัง้หัวหน านักบวชสูงสุด
และผูนําอาวุโสทัง้หมดเป็นพยานใหกับผม
ได พวกเขาไดออกจดหมายแนะนําตัวผม
ใหกับพี่ น องชาวยิวในเมืองดามัสกัส ผมจะ
ไดไป ที่นัน่เพื่อจับคนพวกนัน้ที่เดินตามทาง

ของพระ เยซู แลวสงกลับมาเขาคุกที่เมือง
เยรูซาเล็ม

ทําไมเปาโลถึงมาติดตามพระเยซู
๖ เมื่อผมเดินทางใกลจะถึงเมืองดามัสกัส

เป็นเวลาประมาณเที่ยงวัน จูๆก็มีแสง สวาง
จาจากทองฟ าสองลงมารอบตัวผม ๗ผมก็
ลมลงบนพื้นและไดยินเสียงพูดวา ‘เซา โล
เซา โล เจาขมเหงเราทําไม’ ๘ผมถามไป
วา ‘พระองคเป็นใครกัน’ พระองคตอบวา
‘เราคือเยซูชาวนาซา เร็ธ คนที่เจาขมเหงไง’
๙คนทัง้ หลายที่อยูกับผมก็เห็นแสง สวางนัน้
ดวย แตพวกเขาไมเขาใจเสียงที่พูดกับผม
นัน้ ๑๐ผมถามวา ‘แลวขาพเจาจะตองทํา
อะไร องคเจาชีวิต’ องคเจาชีวิตก็บอกวา
‘ลุกขึ้นและเขาไปในเมืองดามัสกัส ที่นัน่
จะมีคนบอกเองวาเจาจะตองทําอะไรบาง’
๑๑ เพราะความ จาของแสงนัน้ทําใหผมมอง
อะไรไมเห็นเลย เพื่อนรวมทางของผมตอง
มาจูงผมเขาไปในเมืองดามัสกัส

๑๒มีชายคนหน่ึงชื่ออา นา เนีย ‡เป็นคนที่
ทําตามกฎของโมเสสอยางเครงครัด และ
เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมูคนยิวในเมือง
นัน้ ๑๓ เขามาหาผม และยืนอยูขางๆพูดวา
‘น องเซา โล ขอใหกลับเห็นไดอีก’ แลวผม
ก็มองเห็นเขาทันที ๑๔ เขาพูดวา ‘พระเจา
ของบรรพบุรุษเรา ไดเลือกนองใหรูถึงความ
ตองการของพระองค และใหน องเห็นพระ
เยซูผู ที่เชื่อ ฟังพระเจา และใหน องไดยิน
เสียงของพระองคดวย ๑๕ เพื่อน องจะไดบอก
ใหกับทุก คนรูถึงสิ่งที่น องไดเห็นและไดยิน
มาเกี่ยวกับพระองค ๑๖ตอนน้ีน องยังมัวคอย
อะไรอยูอีก ลุกขึ้นและเขาพิธีจุม น้ําเพื่อลาง
บาปของนองใหหมดไป คือรองเรียกใหองค
เจาชีวิตชวย’

๑๗ เมื่อผมกลับไปเมืองเยรูซาเล็มและ
กําลังอธิษฐานอยูในวิหาร ผมก็เคลิม้ไม
รูสึกตัวไป ๑๘แลวผมก็เห็นพระ เยซูพูดกับ

*๒๑:๔๐ อารเมค หรือ ฮีบรู แตสวนมากที่อางถึงในที่น้ีเป็นภาษาอารเมค ซึ่งเป็นภาษาทอง
ถิ่นที่มีความเกี่ยวพันกับภาษาฮีบรู เป็นภาษาที่ชาวยิวในปาเลสไตนสวนมากใชพูดกันในตอน
ตนค.ศ.ที่ ๑
†๒๒:๓ กามา ลิ เอล เป็นอาจารยที่มีชื่อ เสียงมากของพวกฟา รี สี ซึ่งเป็นกลุมชาวยิวเครง
ศาสนา
‡๒๒:๑๒ อานาเนีย ในหนังสือกิจการ มีชาย ๓ คน ที่ใชชื่อน้ีเหมือนกัน ดูในกิจการ ๕:๑ และ
๒๓:๒ สําหรับอีกสองคน
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ผมวา ‘รีบออกไปจากเมืองเยรูซาเล็มเร็ว
เพราะคนที่น่ีจะไมเชื่อในเรื่องของเราที่เจา
จะบอกพวกเขา’ ๑๙แลวผมก็พูดวา ‘องค
เจาชีวิต คนพวก น้ีรูวาขาพเจาเคยเขาไปใน
ที่ประชุมชาวยิว แหงแลวแหงเลา เพื่อจับ
คนพวกนัน้ที่เชื่อ ถือพระองคไปขังคุกและ
เฆี่ยนตี ๒๐ เมื่อสเทเฟน คนที่เป็นพยานของ
พระองคถูกฆา ขาพเจาก็ยืนอยูตรงนัน้และ
เห็นดีดวยกับการทําอยางนัน้ ขาพเจาเป็น
คนเฝ าเสื้อผาของคนพวกนัน้ที่ฆาส เท เฟน’
๒๑แลวพระองคก็พูดกับผมวา ‘ไปเถิด เราจะ
สงเจาไปไกลๆไปหาคนที่ไมใชยิว’”

๒๒ฝูง ชนฟังเปาโลพูดมาตลอด แตพอได
ยินเปาโลพูดอยาง น้ี ก็พากันรองตะโกนขึ้น
มาวา “กําจัดมันไปจากโลก น้ี มันสมควร
ตาย” ๒๓พวกเขารองตะโกนไป เหวี่ยง
เสื้อผาทิง้ไป *และขวางปาฝ ุนละอองขึ้นไป
ในอากาศ †๒๔ผูพันกองทัพทหารโรมันจึงสัง่
ใหนําเปาโลเขาไปในคายทหาร เขาสัง่ให
ไตสวนเปาโลดวยการเฆี่ยนตี เพื่อจะไดรูวา
ทําไมผูคนถึงไดรองตะโกนตอตานเขาอยาง
นัน้ ๒๕แตพอพวกทหารกําลังขึงเปาโลเพื่อ
จะเฆี่ยนตี เปาโลพูดกับนายรอยที่ยืนอยู
ตรงนัน้วา “ถูกกฎหมายแลวหรือที่จะเฆี่ยน
ตีพลเมืองโรมันโดยที่ยังไมรูเลยวาทําผิด
อะไร”

๒๖ เมื่อนายรอยไดยินอยางนัน้ เขาจึงเดิน
ไปพูดกับผูพันกองทัพทหารโรมันวา “ทาน
ครับ รูหรือเปลาวาทานกําลังจะทําอะไรลงไป
ชายคน น้ีเป็นพลเมืองโรมันนะครับ” ๒๗ผู
พันกองทัพทหารโรมันเดินเขาไปถามเปาโล
วา “บอกหนอยสิวา แกเป็นพลเมืองโรมัน
หรือ” เปาโลตอบวา “เป็นครับ” ๒๘ผูพันจึง
ตอบวา “เราตองเสียเงินกอนใหญทีเดียวถึง
จะไดเป็นพลเมืองโรมัน” เปาโลพูดวา “แต
ผมเป็นตัง้แตเกิดแลว”

๒๙คนพวกนัน้ที่กําลังจะไตสวนเปาโล ก็
ผงะถอยไปทันที แมแตผู พันกองทัพทหาร
โรมันก็เกิดความกลัวขึ้นมา เมื่อรูวาคนที่เขา
สัง่ใหลามโซนัน้เป็นพลเมืองโรมัน

เปาโลพูดกับสภาแซนฮีดริน
๓๐ วันตอ มาผูพันกองทัพทหารโรมัน ก็

ปลอยตัวเปาโล แตเพราะเขาอยากจะรูวา
ทําไมเปาโลถึงถูกชาวยิวกลาวหา เขาจึงสัง่
ใหพวกผูนํานักบวชและสมาชิกสภาแซนฮี
ดรินทัง้หมดมาประชุมกัน และเขาพาเปาโล
ออกมายืนอยูตอหน าพวกเขา

๒๓ ๑ เปาโลจองมองไปที่พวกสมาชิก
สภา แลวพูดวา “พี่ น องทัง้ หลาย

ผมไดใชชีวิตตอ หน าพระเจา โดยมีจิตใจที่
บริสุทธิท์ุกเรื่องมาตลอดจนถึงทุกวันน้ี” ๒อา
นา เนีย ‡ซึ่งเป็นหัวหน านักบวชสูงสุด สัง่
ใหคนที่ยืนอยูใกลกับเปาโลตบปากเปาโล
๓แลวเปาโลก็พูดกับอานาเนียวา “พระเจาจะ
ตบแกเหมือนกัน แกเป็นเหมือนกําแพงผุพัง
ที่ทาสีขาว แกนัง่อยูตรงนัน้ตัดสินผมตาม
กฎของโมเสส แตแกกลับทําผิดกฎเสียเอง
ดวยการสัง่ตบผมอยางนัน้หรือ”

๔คนที่ยืนอยูใกลๆเปาโลพูดวา “แกกลา
ดูถูกหัวหน านักบวชสูงสุดของพระเจาเชียว
รึ” ๕ เปาโลพูดวา “พี่น องครับ ผมไมรูวาชาย
คน น้ีเป็นหัวหน านักบวชสูงสุด ถารูก็คงไม
พูดอยางน้ี เพราะพระคัมภีรเขียนไววา ‘เจา
จะตองไมแชงดาผูนําประชาชนของเจา’”
¶๖พอเปาโลรูวาที่ประชุมสภาน้ี มีทัง้พวกสะ
ดู สี และพวกฟา รี สี เขาก็ประกาศกองในที่
ประชุมสภาวา “พี่น องทัง้หลาย ผมเป็นฟารี
สี และเป็นลูกหลานของฟารีสีดวย ที่ผมถูก
สอบสวนน้ีก็เพราะผมเชื่อวาคนตายจะฟ้ืน
ขึ้นมาอีก”

๗ เมื่อเปาโลพูดอยาง น้ี พวกฟารีสีกับพวก
สะ ดู สีก็เริ่มเถียงกัน ที่ ประชุมจึงแบงออก
เป็นสองพวก ๘ (พวกสะ ดู สีไมเชื่อเรื่องทูต
สวรรค วิญญาณ หรือการฟ้ืนขึ้นมาจาก
ความตาย สวนพวกฟารีสีนัน้เชื่อในสิ่งเหลา
น้ีทัง้หมด) ๙ เกิดความโกลาหลวุนวาย มี
ครูสอนกฎปฏิบัติบาง คนที่เป็นฟา รี สีไดยืน
ขึ้นเถียงคอเป็นเอ็นวา “พวกเราไมเห็นวา

*๒๒:๒๓ เหวี่ยงเสือ้ผาทิง้ไป เป็นการแสดงความโกรธของพวกเขา
†๒๒:๒๓ ขวางปาฝ ุนละอองขึน้ไปในอากาศ เป็นการแสดงความโกรธอีกวิธีหน่ึง
‡๒๓:๒ อานาเนีย เป็นหัวหน านักบวชสูงสุด ในปี ค.ศ. ๔๗-๕๙ (พ.ศ. ๕๙๐-๖๐๒)
¶๒๓:๕ อางจาก หนังสืออพยพ ๒๒:๒๘
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ชายคน น้ีทําผิดอะไรเลย ไมแนอาจจะเป็น
วิญญาณหรือทูตสวรรคพูดกับเขาจริงๆก็ได”

๑๐การโตเถียงดุเดือดรุนแรงมากขึ้น จนผู
พันกองทัพทหารโรมันกลัววาเปาโลจะถูก
พวกเขาฉีกออกเป็นชิน้ๆเขาจึงสัง่ใหทหาร
ลงไปดึงตัวเปาโลใหหางออกมาจากคนพวก
นัน้ แลวพากลับไปที่คายทหาร

๑๑ ในคืนตอ มา องคเจาชีวิตไดมายืนอยู
ขางๆเปาโลและพูดวา “กลาหาญไว เจาบอก
เรื่องของเราที่เมืองเยรูซาเล็มยัง ไง เจาก็จะ
ตองทําอยางนัน้ที่กรุงโรมเหมือนกัน”

ยิวบางคนวางแผนที่จะฆาเปาโล
๑๒ วัน รุง ขึ้น พวกยิวมาวางแผนกัน โดย

สาบานกันวาจะไมกินหรือดื่มอะไรเลย
จนกวาจะฆาเปาโลเสียกอน ๑๓มีมากกวาสี่
สิบคนที่สมรูรวมคิดกันวางแผน น้ี ๑๔แลว
พวกเขาก็ไปบอกกับพวกหัวหน านักบวชและ
พวกผูนําอาวุโสวา “พวกเราสาบานกันวาจะ
ไมกินอะไรจนกวาจะไดฆาเปาโลเสียกอน
๑๕ตอน น้ี ขอใหพวกทานและสมาชิกสภาไป
รอง เรียนตอผู พันกองทัพทหารโรมันใหนํา
เปาโลมาใหกับพวกทาน โดยแกลงทําเป็น
วา พวกทานอยากจะสืบสวนเรื่องของมันให
แนชัดยิ่งขึ้น แลวพวกเราจะฆามันกอนที่จะ
มาถึงที่น่ี”

๑๖แตลูกชายของนองสาวเปาโลไดยิน
เรื่องแผนการ น้ี เขาจึงเขาไปในคายทหาร
และเลาเรื่อง น้ีใหเปาโลฟัง ๑๗ เปาโลจึงเรียก
นายรอยคนหน่ึงมาบอกวา “พาเด็กหนุมคน
น้ีไปหาผู พัน เพราะเขามีบางอยางจะบอก
ใหผู พันทราบ” ๑๘นาย รอยจึงนําเด็กหนุม
คน น้ีไปหาผู พันและรายงานวา “นักโทษ
เปาโลเรียกผมใหพาเด็กหนุมคน น้ีมาหาทาน
เพราะเขามีบางอยางจะบอกใหทานทราบ”
๑๙ผู พันจึงจูงเด็กหนุมไปยังที่สวน ตัวแลว
ถามวา “เจามีอะไรจะบอกเราหรือ”

๒๐ เด็กหนุมตอบวา “พวกยิวไดตกลงกันที่
จะขอใหทานนําเปาโลไปที่สภาในวันพรุง น้ี
โดยแกลงทําเป็นวาพวกเขาอยากจะไตสวน
เปาโลใหละเอียดมากยิ่งขึ้น ๒๑อยายอมทํา
ตามนัน้นะครับ เพราะมีพวกเขามากกวาสี่
สิบคนกําลังคอยซุมทํารายเปาโลอยู พวกเขา

สาบานกันวาจะไมกินหรือดื่มจนกวาจะไดฆา
เปาโล และตอนน้ีพวกเขาก็พรอมแลว เพียง
แตรอใหทานตกลงเทานัน้” ๒๒แลวผูพันก็ให
เด็กหนุมกลับไป พรอมกับสัง่กําชับวา “อยา
ไปบอกใหใครรูนะวาเจาไดบอกเรื่อง น้ีกับ
เรา”

เปาโลถูกสงตัวไปที่เมืองซีซารียา
๒๓ จากนัน้ผู พันเรียกนาย รอยของเขาสอง

คนมาสัง่วา “ใหไปเตรียมทหารสอง รอย
นายกับทหารมาเจ็ด สิบนาย และพลหอก
เดินเทาอีกสอง รอยนายใหพรอมสําหรับเดิน
ทางไปเมืองซี ซา รี ยา ในตอนสามทุมคืน น้ี
๒๔ เตรียมมาใหเปาโลขี่ดวย และคุมกันเขา
ใหไปถึงเจา เมืองเฟลิ กสอยางปลอดภัย”
๒๕แลวผูพันเขียนจดหมายมีขอความวา

๒๖ถึง ทานผูวาเฟลิกส *
จาก คลาวดิอัส ลีเซียส

๒๗ชายคนน้ีถูกชาวยิวจับกุมมา เกือบ
จะถูกพวกนัน้ฆาดวย แตพอผมรูวาเขา
เป็นพลเมืองโรมัน ก็รีบนําทหารออก
ไปชวยเขา ๒๘ เน่ืองจากผมอยากจะ
รูวาพวกยิวกลาวหาเขาดวยเรื่องอะไร
จึงไดนําตัวเขาไปที่สภาของพวกยิว
๒๙และผมพบวามันเป็นเรื่องเกี่ยว กับ
ขอโต แยงทางดานกฎปฏิบัติของพวก
เขา ไมเห็นวาจะมีอะไรราย แรงถึงกับ
ตองตายหรือติดคุกเลย ๓๐พอผมรูวามี
พวกยิวบางคนวางแผนจะฆาเขา ผมจึง
รีบสงเขามาใหทานทันที แลวผมก็สัง่ให
พวกนัน้ที่กลาวหาเขามาฟ องรองเขากับ
ทาน
๓๑พวกทหารทําตามที่นาย พันสัง่ ในคืน

นัน้เองพวกทหารพาเปาโลออกเดินทางไปที่
เมืองอันทิปาตรีส ๓๒ ในวันตอมา พวกทหาร
เดินเทาใหทหารมาพาเปาโลเดินทางตอ สวน
พวกเขากลับคายไป ๓๓ เมื่อพวกทหารมา
มาถึงเมืองซี ซา รี ยา ก็ไดนําจดหมายไปให
เจา เมือง พรอมกับมอบตัวเปาโลใหกับเขา
๓๔ เจา เมืองอานจดหมาย และถามเปาโลวา
มาจากแควนไหน เมื่อรูวามาจากแควนซี ลี
เซีย ๓๕ เจาเมืองจึงพูดวา “เมื่อผูกลาวหาเจา
มาถึง เราจะฟังคําใหการของเจา” และเขา

*๒๓:๒๖ เฟลิกส เป็นผูวาแควนยูเดีย ราวๆปี ค.ศ. ๕๒-๕๘ หรือ ๕๙ (พ.ศ. ๕๙๕-๖๐๑ หรือ
๖๐๒)



กิจการ ๒๔:๑ 37 กิจการ ๒๔:๒๓

สัง่ใหควบคุมตัวเปาโลไวในวังที่เฮโรด *สราง
ขึ้น

ชาวยิวกลาวหาเปาโล

๒๔ ๑หาวันตอ มาอา นา เนียหัวหน า
นักบวชสูงสุด พวกผูนําอาวุโสบาง

คน และทนายแกตาง ชื่อเทอร ทูลลัส เดิน
ทางมาถึงเมืองซี ซา รี ยาและฟ อง รองเปาโล
ตอหน าเจา เมือง ๒ เมื่อเปาโลถูกเรียกเขามา
เทอรทูลลัสก็กลาวหาเปาโลตอหน าทานผูวา
เฟลิกสวา “ทานเฟลิกส พวกเราอยูกันอยาง
รมเย็นเป็นสุขภาย ใตการดูแลของทานมา
เป็นเวลาชานาน และประเทศชาติของเรา
ก็ได รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น
เพราะทานมองการณ ไกล ๓พวกเรารูสึก
ยินดีและขอบพระคุณยิ่งนัก สําหรับสิ่งตางๆ
ที่ทานไดทําใหกับเราในทุกๆที่ ๔ เพื่อไมให
เป็นการรบกวนเวลาของทานมากนัก ผมขอ
ความกรุณาทานชวยฟังพวกเราเลาอยาง
ยอๆ ๕ เน่ืองจากพวกเราพบวา ชายคนน้ีเป็น
พวกชอบกอความวุนวาย ปลุกป่ันใหเกิดการ
จลาจลในหมูคนยิวไปทัว่โลก และเขาก็เป็น
หัวหน าลัทธินา ซา เร็ธ ๖–๘ †เขายังพยายาม
ทําใหวิหารเกิดความดางพรอย พวกเราเลย
จับเขา ลองไตสวนเขาดูเถอะแลวทานจะรู
จากปากของเขาเองวา ทุกสิ่งที่เรากลาวหา
เขานัน้เป็นความ จริง” ๙คนยิวอื่นๆก็รีบเขา
มาผสมโรง ยืนยันวาที่เท อร ทูล ลัสพูดมา
ทัง้หมดนัน้เป็นความจริง

เปาโลแกตางใหตนเองตอหนาเฟลิกส
๑๐ เมื่อเจา เมืองใหสัญญาณเปาโลพูด เขา

ตอบวา “ผมรูวาทานเป็นผูพิพากษาเหนือ
ชนชาติน้ีมาหลายปีแลว ผมจึงดีใจที่จะไดแก
ตาง ใหตนเองตอ หน าทาน ๑๑ทานสามารถ
สอบถามไดเลยวา ผมมาที่เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อกราบไหวพระเจายังไมถึงสิบสองวันเลย
๑๒พวกเขาก็ไมไดพบวา ผมโต เถียงกับใคร

ในวิหาร หรือปลุก ป่ันยุยงใครในที่ ประชุม
ของชาวยิว หรือที่ไหนๆในเมือง ๑๓พวกเขา
ก็ไมมีทางพิสูจนใหทานเห็นถึงสิ่งที่พวกเขา
กลาวหาวาผมทํา ๑๔ผมยอมรับตอทานวา
ผมได รับใชพระเจาของบรรพบุรุษของพวก
เรา ดวยการติดตามแนวทางขององคเจา
ชีวิตที่พวกเขาเรียก วาเป็นลัทธินอกรีตนัน้
ผมเชื่อทุกอยางที่กฎของโมเสสและที่ผูพูด
แทนพระเจาเขียนขึ้น ๑๕และผมก็มีความ
หวังอยางเดียวกับที่พวกเขามีในพระเจา คือ
ความหวังที่วาพระเจาจะทําใหทุกคนทัง้คน
ดีและคนชัว่ฟ้ืนขึ้นจากความตาย ๑๖ผมจึง
พยายามทําดีที่สุด เพื่อจะไดมีจิตสํานึกที่ถูก
ตองตอหน าพระเจาและมนุษยทุกคน

๑๗หลังจากที่ผมจากเมืองเยรูซาเล็มไป
หลายปี ผมไดกลับมาเพื่อเอาเงินมาชวย
เหลือคนของผมที่ยากจน และมาถวาย
เครื่องบูชากับพระเจา ๑๘แตในระหวางที่ผม
ทําสิ่งเหลา น้ีในวิหาร พวกเขาพบผมตอน
เพิ่งทําพิธีชําระลาง ‡เสร็จ ไมมีฝูง ชนหรือ
ความวุนวายอะไรเลย ๑๙มีคนยิวบาง คนที่
มาจากแควนเอเชียอยูที่นัน่ ถาพวกเขามี
ปัญหาอะไรกับผม พวกเขาก็นาจะมาฟ อง
รองผมตอหน าทานที่น่ีแลว ๒๐หรือไมทานก็
ใหคนพวก น้ีที่มาอยูที่น่ีแลว บอกวาผมทํา
ผิดอะไรบางตอนที่ยืนอยูตอหน าที่ประชุม
สภาแซนฮีดริน ๒๑นอกจากเรื่องน้ีเรื่องเดียว
คือเรื่องที่ผมไดรองตะโกน ตอนที่ยืนอยูที่
นัน่วา ‘ผมถูกสอบสวนวัน น้ี เพราะผมเชื่อ
เรื่องการตายแลวฟ้ืน’”

๒๒แลวเฟลิ กส ซึ่งได รับทราบเรื่องแนว
ทางขององคเจาชีวิตเป็นอยางดี ก็ไดเลื่อน
การพิจารณาคดีออกไป โดยพูดวา “รอใหผู
พันลี เซียสมาถึงกอน เราถึงจะตัดสินคดีของ
เจา” ๒๓ เขาสัง่นายรอยใหเฝ าดูแลเปาโลไว
แตปลอยใหเปาโลมีอิสระพอสมควร และให
เพื่อนๆจัดหาสิ่งที่จําเป็นมาใหได

*๒๓:๓๕ เฮโรด เฮโรดที่ ๑ (มหาราช) ผปูกครองแควนยเูดีย อยูในชวง ๔๐-๔ ปีกอนพระเยซู
เกิด
†๒๔:๖-๘ สําเนากรีกบางฉบับ เขียนเพิ่มเติมในขอ ๖-๘ ไววา “พวกเราตองการพิพากษาเขา
ดวยกฎหมายของพวกเรา แตผู พันลิ เซียสมาถึงและใชกําลังมหาศาลเอาตัวเขาไปจากพวก
เรา และผูพันลิเซียสสัง่คนที่กลาวหาเปาโลใหมาหาทาน”
‡๒๔:๑๘ พิธีชําระลาง สิ่งพิเศษที่ชาวยิวกระทําหลังจากสิน้สุดการสาบานตนแบบนาซาไรท
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เปาโลพูดกับเฟลิกสและภรรยา
๒๔หลาย วันตอ มา เฟลิ กสมากับดรู สิ ล

ลาภรรยาของเขาซึ่งเป็นชาวยิว เขาไดเรียก
เปาโลไปพบ และฟังเปาโลพูดเกี่ยวกับความ
เชื่อในพระ เยซู คริสต ๒๕แตเมื่อเปาโลพูด
ถึงการทําตามใจพระเจา การควบคุมตนเอง
และการพิพากษาที่กําลังจะมาถึง เฟลิ กสก็
เกิดความ กลัวขึ้นมา จึงตัดบทวา “วัน น้ี
พอแค น้ีกอน ไปไดแลว ไวเรามีเวลาแลว
จะเรียกมาใหม” ๒๖ ในขณะเดียวกัน เฟลิ
กสก็หวังวาเปาโลจะใหเงินติดสินบนเขา จึง
เรียกเปาโลมาพูดคุยดวยบอยๆ ๒๗สองปีผาน
ไป ปอรสิอัส เฟสทัส *ก็มารับตําแหนงผู วา
แทนเฟลิกส แตเน่ืองจากเฟลิกสอยากจะเอา
ใจคนยิว จึงยังคงปลอยใหเปาโลติดอยูในคุก

เปาโลขอพบซีซาร

๒๕ ๑สามวันหลังจากเฟส ทัสไดเป็นเจา
เมือง เขาเดินทางจากเมืองซี ซา รี

ยาไปเมืองเยรูซาเล็ม ๒พวกหัวหน านักบวช
และพวกผูนําชาวยิวยื่นขอกลาว หาเปาโล
ตอเฟส ทัส และออนวอนเฟส ทัส ๓ ใหชวย
สงเปาโลมาใหกับพวกเขาที่เมืองเยรูซาเล็ม
ดวย (พวกเขาวางแผนที่จะซุมฆาเปาโลใน
ระหวางทาง) ๔ เฟส ทัสตอบวา “เปาโลถูก
ควบคุมตัวอยูที่เมืองซีซารียา และอีกไมกี่วัน
เราก็จะเดินทางไปที่เมืองนัน้แลว ๕ ใหผูนํา
ของทานบาง คนเดินทางลงไปกับเราสิ แลว
ไปฟ องรองเขาที่นัน่ถาเขาทําอะไรผิด”

๖หลังจากที่พักอยูกับพวกเขาไดแปดหรือ
สิบวัน เฟสทัสก็เดินทางลงไปที่ซีซารียา วัน
รุง ขึ้นเขานัง่บนบัลลังกพิพากษาและสัง่ให
นําเปาโลเขามา ๗ทันทีที่เปาโลมาถึง พวก
คนยิวที่เดินทางมาจากเยรูซาเล็มก็มายืน
ลอมเขาไวและกลาวหาวาเปาโลทําผิดราย
แรงหลายอยาง ทัง้ๆที่พวกเขาพิสูจนไมได
สักอยาง ๘ เปาโลตอสูคดีดวยตัว เองวา “ผม

ไมไดทําอะไรผิดตอกฎปฏิบัติของชาวยิว ตอ
วิหาร หรือตอซี ซารเลย” ๙แตเพราะเฟส
ทัสอยากจะเอาใจชาวยิว เขาจึงถามเปาโล
วา “เจาเต็มใจจะเดินทางไปเมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อชําระคดีน้ีตอหน าเราที่นัน่ไหม”

๑๐ เปาโลตอบวา “ตอน น้ี ผมกําลังยืนอยู
ตอ หน าศาลของซี ซาร ซึ่งควรจะเป็นอยาง
นัน้อยูแลว ทานก็รูแลววา ผมไมไดทําอะไร
ผิดตอชาวยิว ๑๑ถาผมทําผิดจริงหรือทํา
อะไรที่สมควรตาย ผมก็ยอมตายไมขัดขืน
หรอก แตถาขอกลาว หาที่พวก น้ีเอามาฟ อง
รองผมไมเป็นความ จริง ใครก็ไมมีสิทธิท์ี่จะ
สงผมไปใหกับพวก น้ีทัง้ นัน้ ผมขอใหซี ซาร
สอบสวนเอง”

๑๒หลัง จากที่เฟส ทัสไดหารือกับที่ปรึกษา
ของเขาแลว ก็ตอบวา “เจาขอใหซี ซาร
สอบสวน เจาก็จะตองไปหาซีซาร”

เฟสทัสถามเฮโรดอา
กริปปาเกี่ยวกับเปาโล

๑๓หลายวันตอมา กษตัริยอากริปปา †และ
เบอร นิส ‡มาถึงเมืองซีซารียา เพื่อมาเยี่ยม
คารวะเฟส ทัส ๑๔หลังจากที่ทัง้สองอยูที่
นัน่หลายวัน เฟส ทัสเลาคดีของเปาโลให
กษตัริยฟังวา “มีชายคนหน่ึงที่น่ีเป็นนักโทษ
ที่เฟลิกสทิง้ไวในคุก ๑๕ตอนที่เราอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม พวกหัวหน านักบวชและพวกผูนํา
อาวุโสชาวยิว เอาคดีของชายคน น้ีมายื่น
ฟ องกับเรา และขอใหเราตัดสินลงโทษให
ดวย ๑๖ เราบอกกับพวกเขาวา ธรรมเนียม
ของชาวโรมันจะไมสงมอบตัวใคร จนกวา
คนฟ องกับคนที่ถูกฟ องมาอยูพรอมหน ากัน
เพื่อใหคนที่ถูกฟ องไดมีโอกาสแกขอกลาว
หาเสียกอน ๑๗ เมื่อพวกเขาตามเรามาที่น่ี
เราก็ไมรอชา วัน รุง ขึ้นเราขึ้นนัง่บนบัลลังก
พิพากษา และสัง่ใหนําตัวชายคนนัน้เขามา
๑๘ เมื่อพวกที่ฟ อง รองเขายืนขึ้นกลาวหาเขา
เราก็เห็นวาขอกลาวหานัน้ไมใชเป็นเรื่อง

*๒๔:๒๗ ปอรสอิัส เฟสทัส เป็นผวูาแควนยเูดีย ในปี ค.ศ. ๕๘ หรือ ๕๙-๖๒ (พ.ศ. ๖๐๑ หรือ
๖๐๒-๖๐๕)
†๒๕:๑๓ กษัตริยอากริปปา เฮโรดอากริปปาองคที่ ๒ เป็นเหลนของเฮโรดมหาราช ปกครอง
แควนอาบิลีน แควนกาลิลี แควนอีทูเรีย และแควนทราโคนิติส ในปี ค.ศ. ๕๓-๑๐๐ (พ.ศ.
๕๙๖-๖๔๓)
‡๒๕:๑๓ เบอรนิส นองสาวของอากริปปาองคที่ ๒ เป็นลูกสาวคนโตของเฮโรด อากริปปาองค
ที่ ๑
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อะไรที่รายแรงอยางที่เราคิด ๑๙แตกลับเป็น
การโต เถียงกันทางดานศาสนาของพวกเขา
เอง เป็นเรื่องเกี่ยว กับชายคนหน่ึงชื่อเยซูที่
ตายไปแลว แตเปาโลยืนยันวายังมีชีวิตอยู
๒๐ เราไมรูวาจะสอบสวนเรื่องพวก น้ีอยาง
ไรดี เราจึงถามเปาโลวา เขาเต็มใจจะไป
เยรูซาเล็มเพื่อชําระคดี น้ีที่นัน่หรือไม ๒๑แต
เขารองขอใหซีซารเป็นผูตัดสินเขา เราจึงสัง่
ใหคุมขังเขาไวกอนจนกวาเราจะสงตัวเขาไป
ใหซีซาร”

๒๒ จากนัน้กษตัริยอา กริป ปา ก็พูดกับเฟส
ทัสวา “เราเองก็อยากจะฟังชายคนน้ีเหมือน
กัน” เฟสทัสบอกวา “พรุงน้ีทานจะไดฟังจาก
เขา”

๒๓ ในวันรุงขึ้น กษตัริยอากริปปาและเบอร
นิส เดินทางมาอยางยิ่ง ใหญอลังการและเขา
ไปในหองตัดสินคดีพรอมกับพวกผูบังคับ
บัญชากรมทหารและผูนําคนสําคัญๆของ
เมือง เฟส ทัสสัง่ใหนําเปาโลเขามา ๒๔ จาก
นัน้เฟส ทัสก็พูดวา “กษตัริยอา กริป ปาและ
ทุกทานที่อยูกับพวกเราที่น่ี ทานเห็นชายคน
น้ีไหม เขาเป็นคนที่กลุมคนยิวทัง้หมดทัง้ใน
เมืองเยรูซาเล็มและที่น่ี ไดออนวอนเราและ
ไดรองตะโกนวา เขาไมสมควรที่จะมีชีวิต
อยูอีกตอไป ๒๕แตเราไมเห็นวาเขาจะทํา
ผิดอะไรถึงขัน้ตองตาย และเมื่อเขาขอให
จักรพรรดิสอบสวนเอง เราจึงตัดสินใจสงเขา
ไป ๒๖แตเราไมรูวาจะเขียนบอกจักรพรรดิ
เกี่ยวกับชายคนน้ีอยางไร เราจึงพาเขามาอยู
ตอหน าพวกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอหน า
ทานกษตัริยอากริปปา เพื่อที่วาหลังจากการ
สอบสวนครัง้ น้ีผานไปแลว เราอาจจะมีอะไร
ที่จะเขียนไดบาง ๒๗ เราเห็นวามันจะไมเขา
ทาเลยที่จะสงนักโทษไปโดยไมมีขอกลาว
หา”

เปาโลอยูตอหนากษัตริยอากริปปา

๒๖ ๑กษตัริยอา กริป ปาพูดกับเปาโลวา
“ตอนน้ี เจาพูดแกตางใหกับตัวเอง

ไดแลว” เปาโลจึงยกมือขึ้น *และเริ่มแกขอ
กลาวหาวา ๒ “กษตัริย อา กริป ปา ขาพเจา
ถือวาเป็นเกียรติจริงๆที่ไดมาแกตางใหกับ

ตัว เองตอ หน าทานในวัน น้ี ตอขอกลาว หา
ทัง้หมดของชาวยิว ๓ทานรูจักประเพณี และ
ปัญหาขอโต แยงตางๆของชาวยิวเป็นอยางดี
ขอใหทานชวยอดทนฟังขาพเจาหนอย

๔ชาวยิวทุกคนรูวาขาพเจาใชชีวิตยัง ไง
ตัง้แตเด็กมาแลว ขาพเจาโตมาทามกลาง
ชนชาติของขาพเจาในเมืองเยรูซาเล็ม
๕พวกเขารูจักขาพเจาดี และถาพวกเขา
อยากทํา พวกเขาสามารถยืนยันกับทานได
วา ขาพเจาเป็นฟารีสี เป็นพวกที่เครงศาสนา
ที่สุดในหมูคนยิว ๖และที่ขาพเจายืนถูก
สอบสวนอยูที่น่ี ก็เพราะความหวังที่ขาพเจา
มีในคําสัญญาที่พระเจาใหไวกับบรรพบุรุษ
ของพวกเรา ๗ เป็นคําสัญญาที่พวกเราสิบ
สองเผาหวังที่จะได รับ จึงได รับใชพระเจา
อยางขยันขันแข็งทัง้วันทัง้คืน ขาแตกษตัริย
ก็เพราะความหวังอันน้ีแหละ ที่ทําใหขาพเจา
ตองถูกชาวยิวกลาวหา ๘ทําไมพวกทานถึง
คิดวามันเป็นเรื่องเหลือ เชื่อที่พระเจาทําให
คนตายฟ้ืนขึ้นมา

๙ขาพเจาเคยคิดเหมือนกันวา จะตองทํา
ทุกอยางเทาที่จะทําได เพื่อตอตานเยซูชาว
นา ซา เร็ธ ๑๐ขาพเจาก็ไดทําอยางนัน้ใน
เยรูซาเล็ม และเพราะขาพเจาได รับอํานาจ
จากพวกหัวหน านักบวช ขาพเจาจึงจับคน
ที่เป็นของพระเจาไปขังคุก เมื่อพวกเขาถูก
ฆา ขาพเจาก็เห็นดีเห็นชอบดวย ๑๑ขาพเจา
เขาไปจับพวกเขาตามที่ ประชุมตางๆออกมา
ลงโทษบอยๆและบังคับใหพวกเขาพูดสาป
แชง †พระเยซู ขาพเจาโกรธแคนพวกน้ีมาก
ถึงกับเดินทางไปขมเหงพวกน้ีถึงตางแดน

เปาโลเลาเรื่องที่ไดเห็นพระเยซู
๑๒ครัง้หน่ึง ตอนที่ขาพเจากําลังเดินทาง

ไปเมืองดามัสกัส โดยได รับสิทธิอํานาจจาก
พวกหัวหน านักบวช ๑๓ตอน นัน้เป็นเวลา
ประมาณเที่ยง ขณะที่ขาพเจากําลังเดินทาง
อยูนัน้ ขาแตกษตัริย ขาพเจาก็เห็นแสงจาก
ทองฟ า สวางจากวาแสงอาทิตยเสียอีก แสง
นัน้สองมารอบตัวขาพเจาและคนที่มาดวย
กัน ๑๔พวกเราทัง้หมดลมลงกับพื้น และ
ขาพเจาก็ไดยินเสียงพูดกับขาพเจาเองเป็น

*๒๖:๑ ยกมือขึน้ เป็นสัญญาณที่ทําขึ้นเพื่อบอกใหคนตัง้ใจฟัง
†๒๖:๑๑ สาปแชง มีความหมายโดยนัย หมายถึง “สบประมาท” หรือ “ดูถูก”
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ภาษาอารเมค *วา ‘เซาโล เซาโล เจาขมเหง
เราทําไม เวลาที่เจาตอสูกับเรา †ตัวเจาเอง
นัน่แหละที่เจ็บ’ ๑๕ขาพเจาถามวา ‘ทานเป็น
ใคร’
แลวพระองคก็พูดวา ‘เราคือเยซูผู ที่เจา

ขมเหงนัน้ ๑๖แตลุกขึ้นยืนเถอะ เรามา
ปรากฏตัวกับเจาเพื่อแตง ตัง้เจาใหเป็นผูรับ
ใช เพื่อไปบอกคนอื่นถึงเรื่องที่เจาไดเห็นเรา
และบอกเรื่องที่เราจะแสดงใหเจาดู ๑๗ เรา
จะชวย เหลือเจาใหรอดพนจากคนยิวและคน
ที่ไมใชยิวที่เรากําลังจะสงเจาไปหา ๑๘ เพื่อ
เปิดตาของพวกเขา ใหหันจากความมืดสู
ความสวาง และหันจากอํานาจของซาตานมา
สูพระเจา เพื่อพวกเขาจะได รับการอภัยตอ
บาป และเขามีสวนในคนเหลานัน้ที่เราไดทํา
ใหเป็นของเรา โดยความไววางใจที่พวกเขา
มีตอเรา’”

เปาโลพูดถึงงานของเขา
๑๙ “ขาแตกษตัริยอากริปปา เมื่อเป็นอยาง

น้ี ขาพเจาจึงเชื่อ ฟังนิมิตที่มาจากสวรรคนัน้
๒๐ขาพเจาเริ่มสอนผูคนในเมืองดามัสกัส
กอน จากนัน้ก็สัง่ สอนผูคนในเยรูซาเล็ม
และตลอดทัว่แควนยู เดีย และคนที่ไมใชยิว
ดวย โดยบอกใหพวกเขากลับตัวกลับใจ หัน
มาหาพระเจาและทําการงานตางๆที่เหมาะ
กับคนที่กลับตัวกลับใจแลว ๒๑ น่ีเป็นเหตุที่
พวกยิวไดเขามาจับกุมตัวขาพเจาในขณะที่
อยูในวิหาร และพยายามจะฆาขาพเจาดวย
๒๒แตพระเจาก็ไดชวยขาพเจามาจนถึงทุก
วัน น้ี จึงทําใหขาพเจาสามารถมายืนเป็น
พยานตอทานทัง้ หลาย ทัง้ผู น อยและผูใหญ
ในที่น้ีได ขาพเจาไมไดพูดอะไรเลย นอก
จากสิ่งที่ผูพูดแทนพระเจา และโมเสสบอก
ไวแลววาจะเกิดขึ้น ๒๓ นัน่คือกษตัริยผูยิ่ง
ใหญจะตองทนทุกข ทรมาน และพระองค
จะเป็นคนแรกที่ฟ้ืนขึ้นจากความตาย และ
พระองคจะเป็นผูนําแสง สวางมาสูคนยิวและ
คนที่ไมใชยิว”

เปาโลพยายามชักจูงอากริปปา
๒๔ขณะที่เปาโลกําลังพูดแก ตางในเรื่อง

ตางๆอยูนัน้ เฟส ทัสก็ตะเบ็งเสียงขึ้นมาวา

“เปาโล แกเสียสติไปแลว แกเรียนจะจน
เป็นบาไปแลว” ๒๕ เปาโลตอบวา “ทานเฟส
ทัส ผมไมไดเป็นบา สิ่งที่ผมพูดมาน้ีเป็น
ความจริงและมีเหตุผล ๒๖กษตัริยอากริปปา
รูเรื่องพวก น้ีดี และผมก็สามารถพูดไดอยาง
เปิด เผยกับทาน ผมแนใจวาไมมีเรื่องไหน
เล็ดลอดสายตาของทานไปได เพราะเรื่อง น้ี
ไมไดทํากันอยางลับๆลอๆ ๒๗ขาแตกษตัริย
อา กริป ปา ทานเชื่อสิ่งที่ผูพูดแทนพระเจา
เขียนหรือเปลา ขาพเจารูวาทานเชื่อแน”
๒๘ จากนัน้ กษตัริยอา กริป ปาก็พูดแทรก
เปาโลวา “เจาคิดวาสามารถชักจูงใหเราเป็น
คริสเตียนในเวลาอันสัน้อยางน้ีหรือ”

๒๙ เปาโลตอบวา “ไม วาจะเป็นเวลาสัน้
หรือยาวแคไหน ขาพเจาอธิษฐานตอพระเจา
ขอใหทานและทุกคนที่ฟังขาพเจาในวัน น้ี
เป็นคริสเตียนเหมือนอยางขาพเจา ยกเวน
แตโซตรวนน้ีเทานัน้”

๓๐ จากนัน้กษตัริยอา กริป ปาก็ลุกขึ้น รวม
ทัง้เจา เมืองเบอร นิส และคนอื่นๆทัง้หมดที่
นัง่อยูกับพวกเขาดวย ๓๑หลังจากที่พวกเขา
ออกไปจากหองแลว ก็คุยกันวา “ชายคน น้ี
ไมไดทําอะไรที่สมควรตาย หรือสมควรถูก
ขังคุกเลย” ๓๒กษตัริยอา กริป ปาพูดกับเฟส
ทัสวา “อัน ที่จริง ถาชายคน น้ีไมไดขอใหซี
ซาร เป็นผูสอบสวน ก็ปลอยตัวไปไดแลว”

เปาโลแลนเรือไปกรุงโรม

๒๗ ๑ เมื่อถึงเวลาที่พวกเราจะเดินทาง
ไปประเทศอิตาลี พวกเขาก็ให

นายรอยยู เลีย สในกองทหารของจักรพรรดิ
ควบคุมตัวเปาโลและนักโทษคนอื่นๆไป
๒พวกเราไปลงเรือที่เมืองอัดรามิททิยุม เรือ
นัน้กําลังจะแลนไปตามทาตางๆที่อยูตาม
แนวชายฝ่ังของแควนเอเชีย แลวพวกเราก็
ออกทะเลไป อาริสทารคัสไปกับพวกเราดวย
เขาเป็นชาวเมืองเธ สะ โลนิ กาในแควนมา ซิ
โด เนีย ๓พอวันรุง ขึ้น พวกเราก็มาถึงเมือง
ไซดอน ยู เลีย สดีกับเปาโลมาก เขายอมให
เปาโลไปเยี่ยมเพื่อน ฝูงได เพื่อวาเพื่อนๆจะ
ไดชวยเหลือเปาโลตามความจําเป็น ๔ จากไซ
ดอน พวกเราแลนเรือออกสูทะเล กระแสลม
ตานเรามาก เราจึงแลนโดยใชเกาะไซปรัส

*๒๖:๑๔ อารเมค เป็นภาษาที่ชาวยิวในปาเลสไตนสวนมากใชพูดกันในตอนตนค.ศ. ที่ ๑
†๒๖:๑๔ ตอสูกับเรา ในภาษาเดิม ใชคําวา เตะปฏัก
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เป็นที่กําบังลมใหกับเรา ๕พวกเราแลนเรือ
ขามทะเลที่เป็นนาน น้ําของแควนซี ลี เซีย
และแควนปัมฟี เลียจนมาถึงเมืองมิราใน
แควนลิ เซีย ๖ที่น่ีนายรอยพบเรือลําหน่ึงที่
มาจากเมืองอ เล็ก ซานเด รียและกําลังจะไป
ประเทศอิตาลี เขาเลยใหพวกเราลงเรือลํา น้ี
๗ เรือของพวกเราแลนไปไดชามากเป็นเวลา
หลายวัน ในที่สุดก็มาใกลเมืองคนีดัส อยาง
ทุ ลักทุเล เราไมสามารถเดินทางตอไปได
เพราะกระแสลมแรงมาก จึงตองเปลี่ยนเสน
ทางแลนไปแอบลมอยูหลังเกาะครีต ที่อยู
ตรง ขามกับแหลมสัล โมเน ๘ เรือแลนเลียบ
ชายฝ่ังเกาะครีตไปดวยความยากลําบาก
แลวก็มาถึงที่หน่ึงชื่อวา ทางามดี ใกลเมือง
ลาเซีย

๙พวกเราเสียเวลาไปมาก และตอน น้ีก็
ไมปลอดภัยแลวที่จะแลนเรือ เพราะวันอด
อาหาร *ของยิวก็ผานไปแลว เปาโลจึงเตือน
พวกเขาวา ๑๐ “ทานทัง้หลาย ผมเห็นวาการ
เดินทางครัง้ น้ีจะประสบกับความหายนะ
และจะทําใหเกิดความเสีย หายอยางใหญ
หลวง ไมใชแตเฉพาะสินคาและเรือเทานัน้
แตยังรวมถึงชีวิตของพวกเราดวย” ๑๑แต
แทนที่นายรอยจะฟังคําเตือนของเปาโล เขา
กลับไปเชื่อกัปตันและเจาของเรือ ๑๒ เพราะ
ทาเรือ น้ีไมเหมาะที่จะจอดเรือในฤดูหนาว
คนสวนใหญจึงตกลงที่จะแลนเรือออกจากที่
นัน่ ถาเป็นไปไดพวกเขาอยากจะไปใหถึง
เมืองฟี นิ กสจะไดจอดเรืออยูที่นัน่ในชวงฤดู
หนาว ฟี นิกสเป็นเมืองทาบนเกาะครีต เป็น
ทาเรือที่หันหน าไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

พายุในทะเล
๑๓ เมื่อมีลมพัดมาจากทิศใตเบาๆพวกเขา

ก็คิดวา “น่ีแหละเป็นลมที่เราอยากได” พวก
เขาจึงถอนสมอเรือขึ้น แลวแลนไปตาม
ชายฝ่ังเกาะครีต ๑๔แตไมชาก็มีลมพายุ

คลายเฮ อร ริ เคน ที่เรียก วาลมตะวัน ออก
เฉียงเหนือ พัดมาจากเกาะ ๑๕ เรือติดอยู
ทามกลางพายุ และไมสามารถตานกระแส
ลมได พวกเราจึงปลอยใหเรือแลนไปตาม
ลม ๑๖ ในที่สุดเรือก็แลนไปอยูหลังเกาะเล็กๆ
แหงหน่ึงชื่อ คาว ดา ที่ชวยกําบังลมใหเรา
พวกเราไดดึงเรือชูชีพขึ้นมาผูกไวกับเรือ
ดวยความทุ ลักทุเลยิ่งนัก ๑๗หลังจากที่ดึง
เรือชูชีพขึ้นมาแลว พวกเขาก็เอาเชือกลอด
ใตทอง เรือใหญแลวมัดเรือใหญใหแนนขึ้น
เพราะกลัววามันอาจจะแลนไปเกยตื้นบน
สันดอนทรายของอาวเสอรทิส พวกเขาจึงทิง้
ลูกทุน †ลงทะเล ปลอยใหเรือลอยไปตาม
กระแสลม ๑๘หลังจากถูกพายุโหมกระหน่ํา
อยางแรง วันตอมา พวกเขาก็เริ่มโยนสินคา
ลงทะเลไป ๑๙ถึงวัน ที่สาม พวกเขาทิง้
อุปกรณตางๆในเรือลงทะเลดวยมือตนเอง
๒๐พวกเราไมเห็นเดือนเห็นตะวันมาหลาย
วันแลว พายุยังคงโหมกระหน่ําอยางรุนแรง
ในที่สุดพวกเราก็หมดหวังที่จะมีชีวิตรอด

๒๑ ไมมีใครยอมกินอะไรมาหลายวันแลว
เปาโลจึงยืนขึ้นตอหน าพวกเขาพูดวา “พวก
คุณนาจะฟังคําแนะนําของผมวาอยาแลน
เรือออกจากเกาะครีต จะไดไมตองมาพบ
กับความเสีย หายและสูญ เสียอยาง น้ี ๒๒แต
ตอน น้ีผมอยากใหพวกคุณมีกําลัง ใจกันไว
จะไมมีใครตายหรอก มีแตเรือลํา น้ีเทานัน้ที่
จะพังไป ๒๓ เพราะเมื่อคืน น้ีมีทูตสวรรคของ
พระเจาผูเป็นเจาของผม และผู ที่ผมรับ ใช
อยูไดมายืนอยูขางๆผม ๒๔แลวบอกวา ‘ไม
ตองกลัวเปาโล เจาจะตองไดยืนอยูตอหน าซี
ซารแน และพระเจาจะชวยชีวิตทุกคนบน
เรือก็เพราะเจา’ ๒๕ เพราะฉะนัน้ใหพวกคุณ
มีกําลัง ใจไว เพราะผมไวใจพระเจาวาเรื่อง
น้ีจะเกิดขึ้นอยางที่ทูต สวรรคไดบอกผมไว
อยางแนนอน ๒๖แตพวกเราจะตองวิ่งไปเกย
ตื้นที่เกาะไหนสักแหง”

*๒๗:๙ วันอดอาหาร วันของการได รับชําระลางจากบาป วันสําคัญทางศาสนาของชาวยิว
ที่เกิดขึ้นในชวงตนฤดูใบไมรวงของแตละปี ซึ่งในชวงเวลาน้ีของปีพายุรายในทะเลจะเริ่มกอ
ตัว
†๒๗:๑๗ ลูกทุน เป็นแผนไมที่มีถังเปลามัดอยูขางบน และของหนักถวงอยูขางลาง ลากติด
อยูทายเรือ เพื่อชวยพยุงเรือไมใหหน าควํ่าและชวยทําใหเรือแลนชาลง
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๒๗มาถึงคืนที่สิบสี่ เรือของพวกเราลอยคอ
อยูในทะเลอา เด รีย *ประมาณเที่ยง คืนพวก
ลูก เรือรูสึกวาแผน ดินอยูใกลๆ ๒๘พวกเขา
หยัง่ระดับน้ําดู และวัดความลึกไดสามสิบ
เจ็ดเมตร เวลาผานไปสักพักพวกเขาก็หยัง่
ระดับน้ําอีก คราว น้ีวัดความลึกไดยี่สิบ เจ็ด
เมตร ๒๙พวกเขากลัววาเรือจะไปเกยตื้น
บนฝ่ังที่มีหินจึงโยนสมอสี่ตัวลงจากดาน
หลังของเรือ และอธิษฐานใหถึงตอนเชา
เร็วๆ ๓๐พวกลูก เรือพยายามหนีออกจาก
เรือ พวกเขาจึงหยอนเรือชูชีพลงในทะเล
แกลงทําเป็นวาจะไปโยนสมอเรือจากทางหัว
เรือ ๓๑แตเปาโลบอกกับนายรอยและพวก
ทหารวา “ถาคนพวก น้ีไมอยูบนเรือ พวก
ทานทัง้หมดก็จะไมรอด” ๓๒พวกทหารจึง
ตัดเชือกที่ผูกเรือชูชีพไว แลวปลอยใหมัน
ลอยไป

๓๓พอใกลจะสวางแลว เปาโลก็ชักชวนให
พวกเขากินอาหาร เปาโลบอกวา “น่ีพวกคุณ
ก็ไดเฝ าคอยดวยใจระทึกมาตัง้สิบ สี่วันแลว
โดยไมไดกินอะไรเลย ๓๔กินอะไรบางเถอะ
เพื่อจะไดอยูตอไป ไมตองหวงหรอก จะไมมี
ผมสักเสนหลุดไปจากหัวของพวกคุณแมแต
คนเดียว” ๓๕ เมื่อเปาโลพูดเสร็จ เขาก็เอา
ขนมปังมากลาวขอบคุณพระเจาตอ หน าคน
ทัง้หมดแลวก็หักกิน ๓๖ทุกคนก็มีกําลัง ใจ
ขึ้นมาและหยิบอาหารมากินกัน ๓๗บนเรือมี
ทัง้หมดสอง รอยเจ็ด สิบ หกคน ๓๘หลังจาก
ที่กินอาหารกันจนอิ่มแลว พวกเขาไดโยน
ขาวสารทัง้หมดทิง้ เพื่อใหเรือเบาขึ้น

เรือแตก
๓๙พอสวางแลว พวกเขาไมรูวาแผน ดิน

ที่เห็นนัน้เป็นที่ไหน แตพวกเขาสังเกตเห็น
อาวที่มีชายหาดแหงหน่ึง พวกเขาจึงตัดสิน
ใจวาถาเป็นไปไดจะนําเรือแลนไปเกยตื้นบน
หาดแหงนัน้ ๔๐พวกเขาจึงตัดสมอเรือทิง้ลง
ทะเล แลวแกเชือกที่มัดหางเสือออก จากนัน้
ดึงใบหัวเรือขึ้นใหรับลม และมุงหน าเขา
หาชายหาด ๔๑แตพวกเขากลับชนสันดอน

ทรายและเกยตื้น หัวเรือติดแนนไมขยับ
เขยื้อน สวนทายเรือก็ถูกคลื่นซัดจนเรือแตก
ออกเป็นเสี่ยงๆ

๔๒พวกทหารจึงวางแผนที่จะฆานักโทษ
เพราะกลัววาจะมีใครวาย น้ําหนีไป ๔๓แต
นายรอยอยากจะชวยชีวิตเปาโล จึงสัง่หาม
ไมใหพวกเขาทําตามแผนนัน้ เขาสัง่คนที่
วาย น้ําเป็นใหกระโดดลงน้ําแลววายขึ้น
ฝ่ังไปกอน ๔๔สวนคนที่เหลือก็ใหเกาะไม
กระดานหรือซากเรือที่แตก ในที่สุดทุกคนก็
เขาถึงฝ่ังอยางปลอดภัย

เปาโลบนเกาะมอลตา

๒๘ ๑หลังจากทุกคนมาถึงฝ่ังอยาง
ปลอดภัยแลว พวกเราถึงรูวาเกาะ

แหง น้ีชื่อวามอลตา ๒คนพื้นเมืองที่น่ีใจดีกับ
พวกเราเหลือ เกิน พวกเขากอไฟตอนรับ
พวกเราทุกคน เน่ืองจากฝนเพิ่งตกและ
อากาศหนาว ๓ เปาโลไดเก็บกิ่ง ไมกองหน่ึง
มาสุมไฟ มีงู พิษตัวหน่ึงเลื้อยออกมาเพราะ
ถูกความรอน มันกัดติดอยูกับมือของเปาโล
๔ เมื่อพวกคนพื้น เมืองเห็นงูหอยอยูที่มือของ
เปาโล พวกเขาก็พูดกันวา “คนผู น้ีตองเป็น
ฆาตกรแนๆถึงแมเขาจะรอดตายจากทะเล
แตเจาแมแหงความยุติธรรม †ไมยอมใหเขา
รอดตายไปได” ๕แตเปาโลสะบัดงูตกลง
ไปในกองไฟ โดยที่ตัวเขาไมเป็นอันตราย
แมแตนิดเดียว ๖พวกเขาคาดวาเปาโลคงจะ
ตองบวม หรือไมก็ลมลงขาดใจตายทันที แต
หลังจากที่ไมเห็นมีอะไรผิด ปกติเกิด ขึ้นกับ
เปาโล พวกเขาก็เปลี่ยนใจและพูดวา เปาโล
เป็นเทพเจา

๗ ใกลๆแถวนัน้ มีทุงหญาของหัวหน าเกาะ
ที่ชื่อวา ปู บ ลิ อัส เขาเชิญพวกเราเขาไปใน
บาน และเลีย้งดูปูเสื่อพวกเราเป็นอยางดีถึง
สามวัน ๘พอของปู บ ลิ อัสนอนปวยเป็นไข
และเป็นโรคบิด ‡อยูบนเตียง เปาโลจึงเดิน
เขาไปหา หลัง จากที่เปาโลอธิษฐานแลวก็
วางมือบนตัวเขา แลวเขาก็หาย ๙ เมื่อเรื่องน้ี
เกิดขึ้น คนปวยคนอื่นๆที่อยูบนเกาะน้ี ตางก็

*๒๗:๒๗ ทะเลอาเดรีย ทะเลที่อยูระหวางประเทศกรีกและประเทศอิตาลี รวมถึงตอนกลาง
ของทะเลเมดิเตอรเรเนียน
†๒๘:๔ เจา แมแหงความยุติธรรม ผูคนคิดวามีเจา แมชื่อวาความยุติธรรมมีหน าที่ลงโทษ
คนไมดี
‡๒๘:๘ โรคบิด โรคที่มีอาการคลายกับโรคทองรวง



กิจการ ๒๘:๑๐ 43 กิจการ ๒๘:๒๗

พากันมาใหเปาโลรักษาจนหายหมดทุกคน
๑๐คนบนเกาะนับถือพวกเรามาก เมื่อถึง
เวลาที่จะแลนเรือตอไป พวกเขาจัดแจงหา
สิ่งของตางๆที่จําเป็นสําหรับการเดินทางมา
ให

เปาโลเดินทางไปที่กรุงโรม
๑๑สามเดือนหลังจากเรือแตก พวกเรา

ไดลงเรือที่มาแวะพักอยูที่เกาะ น้ีในชวงฤดู
หนาว เป็นเรือที่มาจากเมืองอ เล็ก ซาน เด
รีย มีรูปพระแฝด *แกะสลักอยูที่หัวเรือ
๑๒พวกเรามาถึงเมืองไซ รา คิว ส และพักอยู
ที่น่ีสามวัน ๑๓ จากที่นัน่ พวกเราแลนเรือ
ตอไปที่เมืองเรอี ยูม ในวัน รุง ขึ้นก็มีลมพัด
มาจากทางทิศใต วัน ที่สองพวกเราก็มาถึง
เมืองโปทิ โอลี ๑๔ เราพบพี่ น องบางคนที่นัน่
และพวกเขาชวนใหพวกเราพักอยูดวยเป็น
เวลาเจ็ดวัน ตอจากนัน้พวกเราก็เดินทางไป
โรม ๑๕ เมื่อพวกพี่น องในกรุงโรม ไดรับขาว
เรื่องพวกเรา พวกเขาอุตสาหเดินทางออกมา
พบพวกเราถึงตลาดอัป ปี อัส †และโรงแรม
สามหลัง ‡เมื่อเปาโลเห็นพวกเขา ก็ขอบคุณ
พระเจาและมีกําลังใจมากขึ้น

เปาโลอยูในกรุงโรม
๑๖ เมื่อพวกเรามาถึงกรุงโรม เปาโลได รับ

อนุญาตใหอยูคน เดียวตาง หาก โดยมีทหาร
คนหน่ึงคอยเฝ าเขาไว ๑๗หลังจากผานไป
สามวัน เปาโลเรียกประชุมผูนําของชาวยิว
เมื่อทุกคนมาพรอมกันแลว เปาโลจึงพูด
ขึ้นวา “พี่ น องทัง้ หลาย ผมไดถูกจับที่เมือง
เยรูซาเล็มแลวถูกสงไปใหกับพวกโรมัน
เหมือนกับนักโทษ ทัง้ๆที่ผมไมไดตอ ตาน
คนของพวกเรา หรือตอ ตานประเพณีของ
บรรพบุรุษของพวกเราเลย ๑๘ เมื่อพวกโรมัน
ไตสวนผมแลว ก็จะปลอยตัวผมไป เพราะ
ผมไมไดทําอะไรผิดถึงกับตองตาย ๑๙แต
ชาวยิวไมยอม ผมจึงจําเป็นตองขอใหซี ซาร

สอบสวน ไมใชเพราะผมมีเรื่องจะฟ อง รอง
คนรวมชาติของผมเอง ๒๐ น่ีเป็นเหตุที่ผมขอ
พบเพื่อพูดคุยกับพวกทาน ความ จริงแลวที่
ผมตองถูกลามโซอยู น้ี ก็เพราะเห็นแกความ
หวังของชาวอิสราเอล ¶”

๒๑พวกผูนําชาวยิวจึงพูดกับเปาโลวา
“พวกเรายังไมไดรับจดหมายอะไรเกี่ยว กับ
ทาน ที่มาจากแควนยู เดียเลย และยังไมมี
พี่ น องคนไหนที่เดินทางมาจากที่นัน่ เพื่อ
รายงานหรือใหรายเกี่ยว กับตัวทาน ๒๒แต
พวกเราอยากจะไดยินสิ่งที่ทานคิด เพราะ
พวกเรารูวาทุกหนแหงตอตานลัทธิน้ี”

๒๓พวกเขาจึงนัดวันพบกับเปาโลอีก เมื่อ
ถึงวันนัดพบ ก็มีคนมากกวาเดิมมาหาเปาโล
ในที่พักของเขา เปาโลไดอธิบายและเป็น
พยานถึงอาณาจักรของพระเจา พยายาม
ชักจูงพวกนัน้ใหเชื่อในพระเยซู โดยอางจาก
กฎของโมเสสและจากสิ่งที่พวกผูพูดแทน
พระเจา เขียนไว เปาโลไดทําอยาง น้ีตัง้แต
เชาจนเย็น ๒๔บางคนเชื่อในสิ่งที่เขาพูด บาง
คนก็ไมเชื่อ ๒๕ เกิดการขัด แยงกันเองในหมู
พวกเขา บาง คนเริ่มเดินหนีไปหลังจากที่
เปาโลพูดวา “พระ วิญญาณบริสุทธิพ์ูดไวถูก
ตองเลย เมื่อพูดกับบรรพบุรุษของพวกทาน
ผานทางอิสยาห ผูพูดแทนพระเจาวา
๒๖ ‘ใหไปหาคนพวกน้ี และพูดกับเขาวา
ทานจะฟังแลวฟังอีก
แตจะไมเขาใจ
ทานจะมองแลวมองอีก
แตจะไมเห็นจริงๆ
๒๗ เพราะจิตใจของคนพวกน้ีดื้อดาน
หูของเขาไมเต็มใจที่จะฟัง และพวกเขาก็ปิด

ตาของตนเอง
ไมอยางนัน้ พวกเขาจะไดเห็นกับตา และ

ไดยินกับหู
และเขาใจดวยจิตใจ และหันกลับมาหาเรา
เพื่อใหเรารักษาพวกเขา’ §

*๒๘:๑๑ พระแฝด รูปป้ันของคาสเตอรและโพลลักซ พระสององคของกรีก
†๒๘:๑๕ ตลาดอัปปีอัส เป็นเมืองที่อยูหางจากกรุงโรมไปประมาณ ๖๙ กิโลเมตร
‡๒๘:๑๕ โรงแรมสามหลัง เป็นเมืองที่อยูหางจากกรุงโรมไปประมาณ ๔๘ กิโลเมตร
¶๒๘:๒๐ อิสราเอล คือ ชนชาติยิว
§๒๘:๒๗ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖:๙-๑๐
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๒๘ดัง นัน้พวกทานควรรูไววา เรื่องความ
รอดจากพระเจา น้ีไดสงไปใหคนที่ไมใชยิว
แลว และพวกเขาจะฟัง” ๒๙ *

๓๐ เปาโลไดอยูในหองที่เขาไดเชาไวเป็น
เวลาถึงสองปีเต็ม และตอนรับทุกคนที่มา

หาเขา ๓๑ เขาประกาศเรื่องอาณาจักรของ
พระเจา และสัง่ สอนเกี่ยว กับองคเจาชีวิต
พระเยซูผูเป็นกษตัริยยิ่งใหญ †อยางเปิดเผย
โดยไมมีใครขัดขวาง

*๒๘:๒๙ ขอน้ี สําเนากรีกชวงหลัง พูดวา “หลังจากเปาโลกลาวสิ่ง น้ีแลว ชาวยิวทัง้หลายก็
จากไป พวกเขาตางโตเถียงกันเองอยางหนัก”
†๒๘:๓๑ ผูเป็นกษัตริยยิ่งใหญ หรือ พระคริสต
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