หน้ า 2171
กิจการของอั
ครสาวก
ภารกิจของพระคริ สต์
ภายหลังการฟื นคืนพระชนม์
โอ ข้ าแต่ ท่ านเธโอฟี ลั ส ใน
หนังสือเรื องแรกนั! น ข้ าพเจ้ า
ได้ กล่ าวแล้ วถึ ง บรรดาการซึ ง
พระเยซูได้ ทรงตั! งต้ นกระทําและ
สั งสอน
2จนถึ งวั นที พระองค์ ทรงถู กรั บ
ขึ! นไป ในเมื อได้ ตรัสสั งโดยเดช
พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 แก่ อั ค รสาวก ซึ งพระองค์ ทรงเลื อกไว้
แล้ วนั! น
3ครั! นพระองค์ ทรงทนทุ กข์ ทรมานแล้ ว ได้ ทรงแสดงพระองค์
แก่ คนพวกนั! นด้ วยหลั กฐาน
หลายอย่ าง พิสูจน์อย่ างแน่ นอน
ทีสุดว่ าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
และได้ ทรงปรากฏแก่ เขาทั! ง
หลายถึ งสี สิ บวั น และได้ ทรง
กล่ าวถึ งเรื องอาณาจั กรของพระ
เจ้ า
การรับบัพติ ศมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ$
4เมื อพระองค์ ได้ ทรงชุ มนุ มกั น
กั บอั ครสาวก จึ งกํา ชั บเขามิ ให้
ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่
ให้ คอยรั บตามพระสั ญญาของ
พระบิ ดา คื อพระองค์ ตรั สว่ า
"ตามที ท่ านทั! งหลายได้ ยิ นจาก
เรานั นแหละ
5เพราะว่ ายอห์ นให้ รับบัพติศมา

1

ด้ วยนํา! ก็จริ ง แต่ ไม่ ช้ าไม่ นาน
ท่ านทั! งหลายจะรั บบั พติ ศ มา
ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ4 "
6 เมื อเขาทั! งหลายได้ ประชุ ม
พร้ อมกั น เขาจึ งทู ลถามพระ
องค์ ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า พระ
องค์ จะทรงตั! งราชอาณาจั กรขึ! น
ใหม่ ให้ แก่ อิ ส ราเอลในครั! งนี!
หรือ"
7พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า "ไม่
ใช่ ธุ ร ะของท่ า นที จะรู้ เวลาและ
วาระซึ งพระบิ ดาได้ ทรงกํา หนด
ไว้ โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์
8แต่ ท่ านทั! งหลายจะได้ รั บพระ
ราชทานฤทธิ4 เดชเมื อพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 จะเสด็ จ มาเหนื อ
ท่ าน และท่ านทั! งหลายจะเป็ น
พยานฝ่ ายเราทั! งในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทั วแคว้ นยู เดี ย แคว้ น
สะมาเรี ย และจนถึ งที สุ ดปลาย
แผ่ นดินโลก"
9เมื อพระองค์ ตรั สเช่ นนั! นแล้ ว
ในขณะที เขาทั! งหลายกําลั งพิ นิ จ
ดู พระองค์ก ็ถูกรั บขึ! นไป และ
มี เ มฆคลุ ม พระองค์ ใ ห้ พ้ นสาย
ตาของเขา
การเสด็จขึ นสู่ สวรรค์และ
การเสด็จมาครังที,สอง
ของพระคริ สต์
10 เมื อเขากําลั งเขม้ นดู ฟ้าเวลา
ทีพระองค์เสด็จขึ! นไปนั! น ดูเถิด

(G) ลก G:J (K) มธ KL:GM; มก GO:GM (J) มก GO:GK, GQ
(Q) ลก KQ:QM; ยน GQ:GO-GR (S) ยอล K:KL; มธ J:GG (R) มธ KQ:JO; G ธส S:G
(L) ลก KQ:QL-QM; กจ K:G; คส G:KJ (M) ลก KQ:ST-SG; กจ G:K (GT) ยน KT:GK
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กิจการ G
หน้ า 2172
มี ชายสองคนสวมเสื! อขาวมายื น ท่ามกลางเหล่ าสาวก (ทีประชุ ม
อยู่ ข้างๆเขา
กั นอยู่ น! ั นมี รวมทั! งสิ! นประมาณ
11 สองคนนั! นกล่ าวว่ า "ชาว ร้ อยยี สิบชื อ) และกล่ าวว่ า
กาลิ ลี เอ๋ ย เหตุ ไฉนท่ านจึ งยื น 16 "ท่านพี น้ องทั!งหลาย จําเป็ น
เขม้ นดู ฟ้าสวรรค์ พระเยซู องค์ จะต้ องสําเร็จตามพระคัมภีร์ ซึ ง
นี! ซึ งทรงรั บไปจากท่ านขึ! นไปยั ง พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 ได้ ตรั ส ไว้
สวรรค์ น! ั น
จะเสด็จมาอี ก โดยโอษฐ์ ของดาวิ ด ด้ วยเรื อง
เหมื อ นอย่ างที ท่ านทั! งหลายได้ ยู ด าสซึ งเป็ นผู้ นํา ทางคนที ไป
เห็ น พระองค์ เสด็จไปยั งสวรรค์ จับพระเยซู
นั! น"
17 เพราะยู ดาสนั! นได้ นั บเข้ าใน
การอธิษฐานอ้อนวอน
พวกเรา
และได้ รั บส่ วนใน
$
เพื,อฤทธิ อํานาจที,ทรงสัญญาไว้ ภารกิจนี!
12 แล้ วอั ครสาวกจึ งลงจากภูเขา 18 ฝ่ ายผู้ นี! ได้ เอาบํา เหน็ จแห่ ง
มะกอกเทศ ซึ งอยู่ ใกล้ กรุงเยรู- การชั วช้ าของตนไปซื! อทีดิ นแล้ ว
ซาเล็ ม ระยะทางเท่ า กั บระยะที ก็ล้ มคะมําลงแตกกลางตั วไส้ พุง
อนุ ญาตให้ คนเดินในวั นสะบาโต ทะลักออกมาหมด
19 เหตุ การณ์ น! ี คนทั! งปวงที อยู่
กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
13 เมื อเข้ ากรุ งแล้ วเขาเหล่ านั! น ในกรุงเยรูซาเล็มก็ร้ ู เขาจึงเรียก
จึ งขึ! นไปยั งห้ องชั! นบน ซึ งมี ท! ั ง ที ดิ นแปลงนั! นตามภาษาของเขา
เปโตร ยากอบ ยอห์ นกับอันดรูว์ ว่ า อาเคลดามา คือทุ่ งโลหิ ต
ฟี ลิ ปกั บโธมั ส บารโธโลมิ วกั บ 20 ด้ วยมี คาํ เขี ยนไว้ ในหนั งสื อ
`ขอให้ที อาศั ย
มัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส สดุ ดี ว่ า
และอย่ าให้
ซีโมนเศโลเท กับยูดาสน้ องชาย ของเขารกร้าง
ผู ้ใดอาศั ยอยู่ ที นั น' และ `ขอ
ของยากอบ พักอยู่ น! ั น
14 พวกเขาร่ วมใจกั น อธิ ษฐาน ให้อี กผู ้หนึ งมายึ ดตําแหน่ งของ
อ้ อนวอนต่ อเนื องพร้ อมกับพวก เขา'
ผู้ หญิ ง และมารี ย์ มารดาของ 21 เหตุ ฉะนั! นในบรรดาชาย
พระเยซู และพวกน้ องชายของ เหล่ านี! ที เป็ นพวกเดี ยวกั บเรา
เสมอตลอดเวลาที พระเยซู เจ้ า
พระองค์ด้วย
ได้ เสด็จเข้ าออกกับเรา
มัทธีอสั ได้รบั เลือก
22 คื อตั! งแต่ บั พติ ศมาของ
ให้แทนที,ยูดาส
15 คราวนั! นเปโตรจึ ง ได้ ยื น ขึ! น ยอห์ น จนถึ งวั นที พระองค์ ทรง
(GG) ดนล R:GJ (GK) ลก KQ:SK (GJ) มธ GT:K; ลก O:GS (GQ) มธ GJ:SS; ลก KJ:QM
(GS) วว J:Q (GO) สดด QG:M; ลก KK:QR (GR) มธ GT:Q; กจ G:KS
(GL) มธ KO:GQ-GS; KR:J-GT (KT) สดด OM:KS; GTM:L (KK) กจ G:L-M; K:JK
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หน้ า 2173
กิจการ G, K
ถู กรั บขึ! นไปจากเรา คนหนึ งใน บนเขาสิ! นทุ กคน
พวกนี! จะต้ องตั! งไว้ ให้ เป็ นพยาน 4 เขาเหล่ านั! นก็ ป ระกอบด้ วย
กั บเราถึ ง การคื น พระชนม์ ของ พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 จึ งตั! งต้ น
พระองค์"
พู ด ภาษาต่ างๆตามที พระวิ ญ23 เขาทั! งหลายจึ งเสนอชื อคน ญาณทรงโปรดให้ พูด
สองคน คื อโยเซฟที เรี ยกว่ า 5มีพวกยิวจากทุ กประเทศทั วใต้
บารซับบาส มีนามสกุ ลว่ ายุสทัส ฟ้ า ซึ งเป็ นผู้ เกรงกลัวพระเจ้ ามา
และมัทธีอัส
อยู่ ในกรุงเยรูซาเล็ม
24 แล้ วพวกสาวกจึ งอธิ ษฐานว่ า 6เมื อมีเสียงอย่ างนั! น เขาจึงพา
"พระองค์ เจ้ าข้ า ผู้ ทรงทราบใจ กั น มาและสั บสนเพราะต่ า งคน
ของมนุ ษย์ท! ังปวง ขอทรงสําแดง ต่ า งได้ ยิ น เขาพู ด ภาษาของตน
ว่ า ในสองคนนี! พระองค์ ทรง เอง
เลือกคนไหน
7 คนทั! งปวงจึ ง ประหลาดและ
25 ให้ รั บส่ วนในการปรนนิบัติน! ี อั ศจรรย์ ใจพู ดกั นว่ า "ดู เถิ ด
และรั บตํา แหน่ งเป็ นอั ค รสาวก คนทั! งหลายที พู ดกันนั! นเป็ นชาว
แทนยู ดาส ซึ งโดยการละเมิ ด กาลิลีทุกคนไม่ ใช่ หรือ
นั! นได้ หลงจากหน้ าทีไปยังทีของ 8 เหตุ ไ ฉนเราทุ ก คนได้ ยิ น เขา
ตน"
พู ดภาษาของบ้ านเกิ ดเมื องนอน
26 เขาทั! งหลายจึ งจั บสลากกั น ของเรา
และสลากนั! นได้ แก่ มั ท ธี อั ส จึ ง 9เช่ นชาวปารเธียและมีเดีย ชาว
นั บเขาเข้ ากั บอั ค รสาวกสิ บเอ็ด เอลามและคนที อยู่ ในเขตแดน
คนนั! น
เมโสโปเตเมี ย และแคว้ นยู เดี ย
การประกอบด้วยพระวิญญาณ และแคว้ นคั ปปาโดเซี ย
ใน
เมื อวั นเทศกาลเพ็ น เท- แคว้ นปอนทัสและเอเชี ย
แคว้ น
คอสต์มาถึง จําพวกสาวกจึง 10 ในแคว้ นฟรี เจี ย
มาร่ วมใจกั น อยู่ ในที แห่ งเดี ยว ปั มฟี เลียและประเทศอียิปต์ ใน
แคว้ นเมื องลิ เบี ยซึ งขึ! นกั บนคร
กัน
2 ในทั นใดนั! นมี เสี ยงดั งมา ไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ทั!ง
จากฟ้ าเหมื อนเสี ยงพายุ กล้ า พวกยิวกับคนเข้ าจารีตยิว
11 ชาวเกาะครี ตและชาวอาระสั นก้ องทัวบ้ านทีเขานั งอยู่ น! ั น
3 มี เ ปลวไฟสั ณฐานเหมื อ นลิ! น เบีย เราทั!งหลายต่ างก็ได้ ยินคน
ปรากฏแก่ เขา และกระจายอยู่ เหล่ า นี! กล่ าวถึ ง มหกิ จของพระ

2

(KJ) กจ GS:KK (KQ) G ซมอ GO:R; ยรม GR:GT (KS) กจ G:GR (G) ลนต KJ:GS
(K) กจ Q:JG (Q) มธ GT:KT; มก GO:GR; กจ G:S; G คร GK:GT (S) ลก K:KS; กจ L:K
(O) กจ Q:JK (R) มธ KO:RJ; กจ G:GG (M) G ปต G:G
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กิจการ K
หน้ า 2174
เจ้ าตามภาษาของเราเอง"
19 เราจะสํา แดงการมหั ศจรรย์
12 เขาทั! งหลายจึ ง อั ศ จรรย์ ใ จ ในอากาศเบื) องบนและหมาย
และฉงนสนเท่ ห์ พู ดกั นว่ า "นี สํา คั ญที แผ่ น ดิ นเบื) องล่ างเป็ น
อะไรกัน"
เลือด ไฟและไอควัน
13 แต่ บางคนเยาะเย้ ยว่ า "คน 20 ดวงอาทิ ตย์จะมื ดไปและดวง
เหล่ านั! นเมาเหล้ าองุ่ นใหม่ "
จันทร์จะกลับเป็ นเลือด ก่อนถึง
การเทศนาของเปโตร
วันใหญ่ นั ) น คื อวันใหญ่ ยิ งของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
14 ฝ่ ายเปโตรได้ ยืนขึ! นกั บอัคร- 21 และจะเป็ นเช่ นนี) คื อผู ้ ใด
สาวกสิ บเอ็ดคน และได้ กล่ าว ที จะร้อ งออกพระนามขององค์
แก่ คนทั! งปวงด้ วยเสี ยงอั นดั งว่ า พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็จะรอด'
"ท่ านชาวยู เดี ยและบรรดาคนที 22 ท่ านทั! งหลายผู้ เป็ นชนชาติ
อยู่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม จงทราบ อิ สราเอล ขอฟั งคําเหล่ านี! เถิ ด
เรื องนี! และฟั งถ้ อยคําของข้ าพ- คื อพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็ นผู้
ที พระเจ้ าทรงโปรดชี! แจงให้ ท่ าน
เจ้ าเถิด
15 ด้ วยว่ า คนเหล่ านี! มิ ได้ เมา ทั! งหลายทราบโดยการอั ศจรรย์
เหล้ าองุ่ นเหมือนอย่ างทีท่านคิด การมหั ศจรรย์ และหมายสํา คั ญ
นั! น เพราะว่ าเป็ นเวลาสามโมง ต่ างๆ ซึ งพระเจ้ าได้ ทรงกระทํา
โดยพระองค์น! ั น ท่ามกลางท่าน
เช้ า
16 แต่ เหตุ การณ์ น! ี เกิ ด ขึ! นตาม ทั!งหลาย ดังทีท่านทราบอยู่ แล้ ว
คํา ซึ งโยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้ 23 พระองค์ นี! ทรงถู กมอบไว้
ตามที พระเจ้ าได้ ทรงดํา ริ แน่
กล่ าวไว้ ว่า
17 `พระเจ้าตรัสว่า ต่ อมาในวัน นอนล่ วงหน้ าไว้ ก่ อน ท่ านทั! ง
สุ ดท้าย เราจะเทพระวิ ญญาณ หลายได้ ให้ คนชั วจั บพระองค์
ของเรามาเหนื อเนื) อหนังทั )งปวง ไปตรึ ง ที กางเขนและประหาร
บุ ตรชายบุ ตรสาวของท่ านจะ ชี วิตเสีย
พยากรณ์ คนหนุ่ มของท่ านจะ 24 พระเจ้ าได้ ทรงบั นดาลให้
พระองค์ คื นพระชนม์ ด้ วยทรง
เห็ นนิ มิต และคนแก่จะฝันเห็ น
18 ในคราวนัน) เราจะเทพระวิญ- กํา จั ด ความเจ็ บปวดแห่ งความ
ญาณของเราบนทาสและทาสี ตายเสี ย เพราะว่ าความตายจะ
ของเรา และคนเหล่ านั ) นจะ ครอบงําพระองค์ไว้ ไม่ ได้
25 เพราะดาวิ ดได้ ทรงกล่ าวถึ ง
พยากรณ์
(GS) G ธส S:R (GR) อสย QQ:J; อสค GG:GM (GL) กจ KG:Q (GM) ยอล K:JT
(KT) อสย GJ:GT; อสค JK:R; มธ KQ:KM (KG) รม GT:GJ (KK) ยน J:K; S:O; กจ GT:JL
(KJ) มธ KO:Q; ลก KK:KK (KQ) รม L:GG; G คร O:GQ; K คร Q:GQ (KS) สดด GO:L-GG
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หน้ า 2175
กิจการ K
พระองค์ว่า `ข้าพเจ้าได้เห็ นองค์ พระคริ สต์ ใ ห้ ประทั บบนพระที
พระผู ้ เป็ นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้า นั งของท่าน
เสมอ เพราะว่าพระองค์ประทับ 31 ดาวิ ดก็ทรงล่ วงรู้ เหตุการณ์น! ี
ที มื อขวาของข้าพเจ้า เพื อข้าพ- ก่ อน จึงทรงกล่ าวถึงการคืนพระ
เจ้าจะมิ ได้หวันไหว
ชนม์ ของพระคริ สต์ ว่า จิ ตวิ ญ26 เพราะฉะนั )นจิตใจของข้าพ- ญาณของพระองค์ ไม่ ต้ องละไว้
เจ้าจึงยินดี และลิ) นของข้าพเจ้า ในนรก ทั! งพระมั งสะของพระ
จึ งเปรมปรี ด6 ิ
ยิ งกว่ านี) เนื) อ องค์กไ็ ม่ เปื อยเน่ าไป
หนังของข้าพเจ้าจะพักพิ งอยู่ ใน 32 พระเยซู น! ี พระเจ้ าได้ ทรง
ความหวังใจด้วย
บั นดาลให้ คื นพระชนม์ แล้ ว
27 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิ) ง ข้ าพเจ้ าทั! งหลายเป็ นพยานใน
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ใน ข้ อนี!
นรก ทั ) งจะไม่ ทรงให้องค์ บริ - 33 เหตุ ฉะนั! น เมื อพระหั ตถ์
สุทธิ6 ของพระองค์เปื อยเน่ าไป
เบื! องขวาของพระเจ้ าได้ ทรงตั! ง
28 พระองค์ ไ ด้ทรงโปรดให้ ข ้า พระองค์ ข! ึ น และครั! นพระองค์
พระองค์ ทราบทางแห่ งชี วิตแล้ว ได้ ทรงรั บพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4
พระองค์ จะทรงโปรดให้ ข า้ พระ จากพระบิ ดาตามพระสั ญญา
องค์ มี ความยิ นดี เต็ มเปี ยมด้วย พระองค์ ได้ ทรงเทฤทธิ4 เดชนี! ลง
สี พระพักตร์อั นชอบพระทัยของ มา ดังทีท่านทั!งหลายได้ ยินและ
พระองค์'
เห็นแล้ ว
29 ท่านพี น้ องทั!งหลาย ข้ าพเจ้ า 34 เหตุ ว่าท่ านดาวิดไม่ ได้ ข! ึ นไป
มี ใ จกล้ าที จะกล่ า วแก่ ท่ า นทั! ง ยั งสวรรค์ แต่ ท่ านได้ กล่ าวว่ า
หลายถึงดาวิ ดบรรพบุ รุษของเรา `องค์ พระผู ้เป็ นเจ้าตรัสกับองค์
ว่ า ท่ านสิ! นพระชนม์ แล้ วถู กฝั ง พระผู ้ เป็ นเจ้า ของข้ า พเจ้ า ว่ า
ไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่านยัง จงนังที ขวามื อของเรา
อยู่ กับเราจนถึงทุ กวันนี!
35 จนกว่ าเราจะกระทํา ให้ศั ตรู
30 ท่ านเป็ นศาสดาพยากรณ์ ของท่ า นเป็ นแท่ น รองเท้ า ของ
และทราบว่ าพระเจ้ าตรั สสั ญญา ท่ าน'
ไว้ แก่ ท่ า นด้ วยพระปฏิ ญาณว่ า 36 เหตุ ฉะนั! นให้ วงศ์ วานอิ สราพระองค์ จ ะทรงประทานผู้ หนึ ง เอลทั!งปวงทราบแน่ นอนว่ า พระ
จากบั! นเอวของท่ าน และตาม เจ้ าได้ ทรงยกพระเยซูน! ี ซึ งท่าน
เนื! อหนังนั! น พระองค์จะทรงยก ทั!งหลายได้ ตรึงไว้ ทีกางเขน ทรง
(KR) กจ GJ:JT-JR (KM) กจ GJ:JO (JT) K ซมอ R:GK; สดด GJK:GG; ลก G:JK
(JG) สดด GO:GT (JK) กจ G:L; K:KQ; J:GS
(JJ) มก GO:GM; ลก KQ:QM; ยน GQ:KO (JQ) สดด GGT:G; มธ KK:QQ; G คร GS:KS
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กิจการ K, J
หน้ า 2176
ตั! งขึ! นให้ เป็ นทั! งองค์ พระผู้ เป็ น ในคํา สอนของจํา พวกอั ครสาวก
เจ้ าและเป็ นพระคริสต์"
และในการสามั คคี ธรรม และ
ผู ไ้ ด้ฟังได้รบั ความรอดและ
ร่ วมใจกั นในการหั กขนมปั งและ
ของประทานแห่ งพระวิญญาณ การอธิษฐาน
37 เมื อคนทั! งหลายได้ ยินแล้ วก็ 43 เขามี ความเกรงกลั วด้ วยกั น
รู้ สึ กแปลบปลาบใจ จึ งกล่ าว ทุ กคน และพวกอั ครสาวกทํา
แก่ เปโตรและอั ครสาวกอื นๆว่ า การมหั ศจรรย์ และหมายสํา คั ญ
"ท่ านพี น้ องทั! งหลาย เราจะทํา หลายประการ
44 บรรดาผู้ ที เชื อถื อ นั! นก็ อ ยู่
อย่ างไรดี"
38 ฝ่ ายเปโตรจึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า พร้ อมกัน ณ ทีแห่ งเดียว และ
"จงกลั บใจเสี ยใหม่ และรั บบั พ- ทรั พย์ สิ งของของเขาเหล่ า นั! น
ติ ศมาในพระนามแห่ ง พระเยซู เขาเอามารวมกันเป็ นของกลาง
คริ สต์ ส! ิ นทุ กคน เพราะว่ าพระ 45 เขาจึ ง ได้ ขายทรั พย์ ส มบั ติ
เจ้ าทรงยกความผิดบาปของท่าน และสิ งของมาแบ่ ง ให้ แก่ คนทั! ง
เสีย และท่านจะได้ รับของประ- ปวงตามซึ งทุ กคนต้ องการ
46 เขาได้ ร่ ว มใจกั น ไปในพระ
ทานของพระวิญญาณบริสุทธิ4
39 ด้ วยว่ าพระสั ญญานั! นตกแก่ วิ หาร และหั กขนมปั งตามบ้ าน
ท่ า นทั! งหลายกั บลู ก หลานของ ของเขาร่ วมรั บประทานอาหาร
ท่ านด้ วย และแก่ คนทั! งหลายที ด้ วยความชื นชมยิ น ดี และด้ วย
อยู่ ไกล คื อทุ กคนที องค์ พระผู้ จริงใจ ทุ กวันเรื อยไป
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเราทรงเรี ยก 47 ทั! งได้ สรรเสริ ญพระเจ้ าและ
คนทั! งปวงก็ชอบใจ ฝ่ ายองค์
มาเฝ้ าพระองค์"
40 เปโตรจึ ง กล่ า วอี ก หลายคํา พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดให้
เป็ นพยานและได้ เตือนสติ เขาว่ า ผู้ ที กํา ลั ง จะรอดเข้ าสมทบกั บ
"จงเอาตั วรอดจากยุคที คดโกงนี! คริสตจักรทวีข! ึ นทุ กๆวัน
คนง่ อยได้รบั การรักษา
เถิด"
จนหายที,พระวิหาร
ผู เ้ ชื, อได้รวมใจเป็ นหนึ,งเดียว
ฝ่ ายเปโตรกั บยอห์ นกํา ลั ง
41 คนทั! งหลายที รั บคําของเปขึ! นไปจะเข้ าพระวิ หารในเวโตรด้ วยความยิ นดี ก ็รั บบั พติ ศมา ในวั นนั! นมี คนเข้ าเป็ นสาวก ลาอธิ ษฐาน เป็ นเวลาบ่ ายสาม
โมง
เพิ มอีกประมาณสามพันคน
42 เขาทั! งหลายได้ ตั! งมั นคงอยู่ 2 มี ชายคนหนึ งเป็ นง่ อยตั! งแต่

3

(JR) ศคย GK:GT; ลก J:GT (JL) ลก KQ:QR (JM) ยอล K:KL; กจ GG:GS (QK) กจ G:GQ
(QJ) มก GO:GR; กจ K:KK (QQ) กจ Q:JK (QS) อสย SL:R (QO) ลก KQ:JT; กจ G:GQ
(QR) กจ S:GQ (G) สดด SS:GR; มธ KR:QS; กจ K:QO (K) ยน M:L; กจ J:GT; GQ:L
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หน้ า 2177
กิจการ J
ครรภ์มารดา ทุ กวันคนเคยหาม ไปหาท่ านที เฉลี ยงพระวิ หารซึ ง
เขามาวางไว้ ริ มประตู พระวิ หาร เรี ยกว่ า เฉลี ยงของซาโลมอน
ซึ งมี ชื อว่ าประตูงาม เพื อให้ ขอ ด้ วยความอัศจรรย์ใจยิ งนัก
ทานจากคนที จะเข้ าไปในพระ
เปโตรเทศนาอี กครังหนึ,ง
วิหาร
12 พอเปโตรแลเห็ นก็ กล่ าวแก่
3คนนั! นพอเห็นเปโตรกับยอห์ น คนเหล่ านั! นว่ า "ท่ านชนชาติ
จะเข้ าไปในพระวิหารก็ขอทาน
อิ สราเอลทั! งหลาย ไฉนท่ านพา
4ฝ่ ายเปโตรกั บยอห์ นเพ่ งดู เขา กันประหลาดใจด้ วยคนนี! เขม้ น
บอกว่ า "จงดูพวกเราเถิด"
ดู เราทํา ไมเล่ า อย่ างกั บว่ าเรา
5คนขอทานนั! นได้ เขม้ นดู คาด ทํา ให้ คนนี! เดิ นได้ โดยฤทธิ4 หรื อ
ว่ าจะได้ อะไรจากท่าน
ความบริสุทธิ4 ของเราเอง
6เปโตรกล่ าวว่ า "เงิ นและทอง 13 พระเจ้ าของอับราฮัม อิสอัค
ข้ าพเจ้ าไม่ มี แต่ ที ข้ าพเจ้ ามี อยู่ และยาโคบ คื อพระเจ้ าแห่ ง
ข้ าพเจ้ าจะให้ ท่ าน คื อในพระ บรรพบุรุษของเรา ได้ ทรงโปรด
นามแห่ งพระเยซู คริ สต์ ชาวนา- ประทานพระเกี ยรติ แด่ พระเยซู
ซาเร็ธ จงลุกขึ! นเดินไปเถิด"
พระบุตรของพระองค์ ผู้ ซึ งท่าน
7 แล้ วเปโตรจั บมื อ ขวาของเขา ทั! งหลายได้ มอบไว้ แล้ ว และ
พยุ งขึ! น และในทันใดนั! นเท้ า ได้ ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้ าปี ลาต
และข้ อเท้ าของเขาก็มีกาํ ลัง
เมื อเขาตั! งใจจะปล่ อยพระองค์
8เขาจึ งกระโดดขึ! นยื นและเดิ น ไป
เข้ าไปในพระวิ ห ารด้ วยกั น กั บ 14 แต่ ท่ า นทั! งหลายได้ ปฏิ เ สธ
เปโตรและยอห์ น เดิ นเต้ นโลด พระองค์ ซึ งเป็ นองค์ บริ สุ ท ธิ4
สรรเสริญพระเจ้ าไป
และชอบธรรม และได้ ขอให้ เขา
9 คนทั! งปวงเห็ น เขาเดิ นและ ปล่ อยฆาตกรให้ ท่านทั!งหลาย
สรรเสริญพระเจ้ า
15 จึ งฆ่ าพระองค์ ผ้ ู ทรงเป็ นเจ้ า
10 จึ ง รู้ ว่ า เป็ นคนนั! นซึ งนั งขอ ชี วิตเสีย ผู้ ซึ งพระเจ้ าได้ ทรง
ทานอยู่ ที ประตู งามแห่ งพระ โปรดให้ เป็ นขึ! นมาจากความตาย
วิหาร เขาจึงพากันมีความประ- เราเป็ นพยานในเรื องนี!
หลาดและอั ศจรรย์ใจอย่ างยิ งใน 16 โดยความเชื อในพระนาม
เหตุการณ์ทีเกิดแก่ คนนั! น
ของพระองค์ พระนามนั! นจึงได้
11 เมื อคนง่ อยที หายนั! นยั ง ยึ ด กระทํา ให้ คนนี! ซึ งท่ านทั! งหลาย
เปโตรและยอห์ นอยู่ ฝู งคนก็วิง เห็ นและรู้ จั กมี กาํ ลั งขึ! น คื อ
(O) กจ Q:GT (L) อสย JS:O (M) กจ Q:GO, KG (GT) ยน M:L; กจ J:K
(GG) ยน GT:KJ; กจ S:GK (GJ) มธ KR:K; มก GS:GG; ลก KJ:GL; ยน R:JM; กจ S:JT
(GQ) สดด GO:GT; มก G:KQ; ลก G:JS; ยน GL:QT (GS) กจ K:KQ (GO) มธ M:KK
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กิจการ J
หน้ า 2178
ความเชื อซึ งเป็ นไปโดยพระองค์ บรรพบุ รุ ษว่ า `องค์ พระผู ้เป็ น
ได้ กระทํา ให้ คนนี! หายปกติ ต่ อ เจ้า ผู ้เป็ นพระเจ้าของท่ านทั ) ง
หน้ าท่านทั!งหลาย
หลายจะทรงโปรดประทานศาส17 พี น้ องทั! งหลาย ข้ าพเจ้ า ดาพยากรณ์ผูห้ นึ ง เหมื อนอย่าง
ทราบว่ าท่ านทั! งหลายได้ กระทํา เราให้แก่ ท่ านจากจําพวกพี น้อง
การนั! นเพราะไม่ ร้ ู เรื องราวอะไร ของท่ าน ท่ านทัง) หลายจงเชื อฟั ง
ทั! งคณะผู้ ครอบครองของท่ านก็ ผูน้ ั )นในสิ งสารพัดซึ งพระองค์จะ
ทําเหมือนกันด้ วย
ได้ตรัสแก่ท่าน
18 แต่ ว่าเหตุการณ์เหล่ านั! น ซึ ง 23 และจะเป็ นเช่ น นี) คื อถ้ า ผู ้
พระเจ้ าได้ ทรงประกาศไว้ ล่ วง หนึ งผู ใ้ ดไม่ เชื อฟั งศาสดาพยาหน้ าโดยปากของศาสดาพยา- กรณ์ผูน้ ัน) เขาจะต้องถูกตัดขาด
กรณ์ ท! ั งหลายของพระองค์ ว่ า ให้พิ นาศไปจากท่ ามกลางประพระคริ สต์ ต้ องทนทุ ก ข์ ทรมาน ชาชน'
พระองค์จึงทรงให้ สาํ เร็จตามนั! น 24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์
อิ สราเอลจงกลับใจเสียใหม่
ตั! งแต่ ซ ามู เอลเป็ นลํา ดั บมาก็
19 เหตุ ฉะนั! นท่ า นทั! งหลายจง กล่ าวเป็ นเสียงเดียวกันพยากรณ์
หั นกลั บและตั! งใจใหม่ เพื อ ถึงกาลครั! งนี!
จะทรงลบล้ างความผิ ดบาปของ 25 ท่ า นทั! งหลายเป็ นลู ก หลาน
ท่ านเสี ย เพื อเวลาชื นใจยิ นดี ของศาสดาพยากรณ์ น! ั น และ
จะได้ มาจากพระพั กตร์ ขององค์ ของพั น ธสั ญญาซึ งพระเจ้ าได้
ทรงกระทํา ไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของ
พระผู้ เป็ นเจ้ า
20 และเพื อพระองค์ จ ะได้ ทรง เรา คื อได้ ตรั สแก่ อั บราฮั มว่ า
ใช้ พระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ งเมื อก่ อน `บรรดาครอบครั ว ทั วแผ่ น ดิ น
นั! นได้ แจ้ งไว้ แก่ ท่ า นทั! งหลาย โลกจะได้ร ั บพระพรเพราะเชื) อ
สายของเจ้า'
แล้ ว
21 พระองค์ น! ั น สวรรค์ จะต้ อง 26 ครั! นพระเจ้ าทรงโปรดให้
รั บไว้ จนถึ งวาระเมื อสิ งสารพั ด พระเยซู พระบุ ต รของพระองค์
จะตั! งขึ! นใหม่ ตามซึ งพระเจ้ าได้ เป็ นขึ! นแล้ ว จึ งทรงใช้ พระองค์
ตรั ส ไว้ โดยปากบรรดาศาสดา มายั งท่ านทั! งหลายก่ อน เพื อ
พยากรณ์ บริ สุ ทธิ4 ของพระองค์ อวยพระพรแก่ ท่ านทั! งหลาย
โดยให้ ท่ านทั! งหลายทุ กคนกลั บ
ตั! งแต่ เริ มสร้ างโลก
22 ที จริ ง โมเสสได้ กล่ า วไว้ แก่ จากความชั วช้ าของตน"
(GR) ลก KJ:JQ; ยน GO:J; กจ GJ:KR (GL) สดด KK; อสย ST:O; ดนล M:KO; ลก KQ:QQ
(GM) กจ K:JL (KG) มธ GR:GG; ลก G:RT; กจ G:GG; รม L:KG (KK) พบญ GL:GS
(KQ) ลก KQ:KS (KS) ปฐก GK:J; กจ K:JM; รม M:Q (KO) มธ GS:KQ; ยน Q:KK
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หน้ า 2179
กิจการ Q
พวกอัครสาวกถู กจํ าคุก
พระวิญญาณบริสุ ทธิ4 กล่ าวแก่ เขา
ว่ า "ท่ านผู้ ครอบครองพลเมื อง
เพราะการเทศนา
ขณะที เปโตรกั บยอห์ น ยั ง และพวกผู้ ใหญ่ ทั! งหลายของ
กล่ าวแก่ คนทั! งปวงอยู่ ปุ - อิสราเอล
โรหิ ตทั! งหลายกับนายทหารรั ก- 9 ถ้ าท่ า นทั! งหลายจะถามพวก
ษาพระวิ ห ารและพวกสะดู สี ม า เราในวั นนี! ถึ งการดี ซึ งได้ ทํา แก่
คนป่ วยนี! ว่ า เขาหายเป็ นปกติ
หาท่านทั!งสอง
2ด้ วยเขาเป็ นทุ กข์ร้อนใจ เพราะ ด้ วยเหตุอันใดแล้ ว
ท่ านทั! งสองได้ สั งสอน และ 10 ก็ให้ ท่ านทั! งหลายกั บบรรดา
ประกาศแก่ คนทั! งหลายถึ งเรื อง ชนอิ สราเอลทราบเถิ ดว่ า โดย
การเป็ นขึ! นมาจากความตาย พระนามของพระเยซู คริ สต์ ชาว
นาซาเร็ธ ซึ งท่านทั!งหลายได้
โดยทางพระเยซู
3เขาจึ งจั บท่ า นทั! งสองจํา ไว้ ใน ตรึงไว้ ทีกางเขน และซึ งพระเจ้ า
คุ กจนวั นรุ่ งขึ! น เพราะว่ าเย็น ได้ ทรงโปรดให้ คืนพระชนม์ โดย
พระองค์ น! ั นแหละชายคนนี! ได้
แล้ ว
4แต่ ค นเป็ นอั น มากที ได้ ฟั ง คํา หายโรคเป็ นปกติ แล้ วจึ งยื นอยู่
สอนนั! นก็เชื อ ซึ งนับแต่ ผ้ ู ชายได้ ต่ อหน้ าท่าน
11 พระองค์เป็ น `ศิ ลา' ทีท่าน
ประมาณห้ าพันคน
ทั! งหลายผู้ เป็ น `ช่ างก่ อได้ปฏิ เปโตรได้กล่ าวต่ อหน้าสภา
5ต่ อ มาครั! นรุ่ งขึ! นพวกผู้ ครอบ เสธเสี ย ได้กลับกลายเป็ นศิ ลา
ครองกั บ พวกผู้ ใหญ่ และพวก มุมเอกแล้ว'
12 ในผู้ อื นความรอดไม่ มี เ ลย
ธรรมาจารย์
6ทั! งอั นนาสมหาปุ โรหิ ต และ ด้ วยว่ านามอื นซึ งให้ เราทั!งหลาย
คายาฟาส ยอห์ น อเล็กซาน- รอดได้ ไม่ ทรงโปรดให้ มี ใน
เดอร์ กั บคนอื นๆที เป็ นญาติ ท่ามกลางมนุ ษย์ทัวใต้ ฟ้า"
พวกสาวกได้รบั การข่ มขู่
ของมหาปุ โรหิ ตนั! นด้ วย ได้
แต่ มิได้ถูกฆ่ าเสีย
ประชุ มกันในกรุงเยรูซาเล็ม
7เมื อเขาให้ เปโตรและยอห์ นยืน 13 เมื อเขาเห็ น ความกล้ าหาญ
อยู่ ท่ามกลางพวกเขาแล้ วจึงถาม ของเปโตรกั บยอห์ น และรู้ ว่ า
ว่ า "ท่ านทั!งสองได้ ทาํ การนี! โดย ท่ านทั! งสองขาดการศึ ก ษาและ
เป็ นคนมี ความรู้ น้ อยก็ ป ระฤทธิ4 หรือในนามของผู้ ใด"
8 ขณะนั! นเปโตรประกอบด้ วย หลาดใจ แล้ วสํา นึ กว่ าคนทั! ง

4

(G) มธ KK:KJ (O) ลก J:K; ยน GG:QM; GL:GJ (R) อพย K:GQ; มธ KG:KJ; กจ R:KR
(L) ลก GK:GG-GK (GT) กจ K:KK, KQ (GG) สดด GGL:KK; อสย KL:GO; มธ KG:QK
(GK) มธ G:KG; ยน GQ:O; กจ GT:QJ; G ทธ K:S (GJ) มธ GG:KS; G คร G:KR
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กิจการ Q
หน้ า 2180
สองเคยอยู่ กับพระเยซู
เพราะกลั วคนเหล่ านั! น เหตุ ว่ า
14 เมื อเขาเห็นคนนั! นที หายโรค คนทั! งหลายได้ สรรเสริญพระเจ้ า
ยื นอยู่ กั บเปโตรและยอห์ น เขา เนื องด้ วยเหตุการณ์ทีเกิดขึ! นนั! น
ก็ไม่ มีข้อคัดค้ านทีจะพูดขึ! นได้
22 ด้ วยว่ าคนที หายโรคโดยการ
15 แต่ เ มื อเขาสั งให้ เปโตรและ อั ศจรรย์ น! ั น มี อายุ กว่ าสี สิ บปี
ยอห์ นออกไปจากที ประชุ มสภา แล้ ว
แล้ ว เขาจึงปรึกษากัน
พวกคริ สเตี ยนประกอบด้วย
16 ว่ า "เราจะทํา อย่ างไรกั บคน
พระวิญญาณอี กครังหนึ,ง
ทั! งสองนี! เพราะการที เขาได้ 23 เมื อเขาปล่ อยท่ า นทั! งสอง
กระทําการอั ศจรรย์ อั นเด่ นก็ได้ แล้ ว ท่านจึงไปหาพวกของท่ าน
ปรากฏแก่ คนทั!งปวงทีอยู่ ในกรุง เล่ าเรื องทั! งสิ! นที พวกปุ โรหิ ต
เยรู ซาเล็มแล้ ว และเราปฏิ เสธ ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ว่ าแก่
ไม่ ได้
ท่าน
17 แต่ ให้ เราขู่ เขาอย่ างแข็งแรง 24 เมื อเขาทั! งหลายได้ ฟั งจึ ง
ห้ ามไม่ ใ ห้ พู ด อ้ างชื อนั! นกั บผู้ พร้ อมใจกั น เปล่ งเสี ยงทู ลพระ
หนึ งผู้ ใดเลย เพื อเรื องนี! จะไม่ เจ้ าว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า ผู้ เป็ น
ได้ เลื องลื อ แพร่ หลายไปในหมู่ พระเจ้ าซึ งได้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์
คนทั!งปวง"
แผ่ นดินโลก ทะเล และสรรพสิ ง
18 เขาจึ งเรี ยกเปโตรและยอห์ น ทีมีอยู่ ในทีเหล่ านั! น
มา แล้ วห้ ามปรามเด็ดขาดไม่ ให้ 25 พระองค์ตรั สไว้ ด้ วยปากของ
พู ด หรื อ สอนออกพระนามของ ดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า
พระเยซูอีกเลย
`เหตุใดชนต่ างชาติ จึงกระทําโก19 ฝ่ ายเปโตรและยอห์ นตอบ ลาหลขึ) น และชนชาติ ทั ) งหลาย
เขาว่ า "การทีจะฟั งท่านมากกว่ า คิ ดอ่ านในการที ไร้ประโยชน์
ฟั งพระเจ้ าจะเป็ นการถู กต้ องใน 26 บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งแผ่ น ดิ น
สายพระเนตรของพระเจ้ าหรื อ โลกตั ) งตนเองขึ) น และนั กปก
ขอท่านทั!งหลายพิจารณาดูเถิด
ครองชุ ม นุ มกันต่ อสู ้องค์ พระผู ้
20 ซึ งข้ าพเจ้ าจะไม่ พู ด ตามที เป็ นเจ้า และพระคริ ส ต์ ของพระ
เห็นและได้ ยินนั! นก็ไม่ ได้ "
องค์'
21 เมื อเขาขู่ สํา ทั บท่ านทั! งสอง 27 ความ จริ งทั! งเฮโรดและ
นั! นอีกแล้ วก็ปล่ อยไป ไม่ เห็นมี ปอนทิ อั สปี ลาต กั บพวกต่ าง
เหตุ ที จะทํา โทษท่ า นอย่ างไรได้ ประเทศและชนชาติ อิ สราเอลได้
(GQ) กจ J:GG (GO) ยน GG:QR; กจ J:R-GT (GL) กจ S:KL, QT (GM) กจ S:KM
(KT) กจ G:L; G ยน G:G, J (KG) มธ GS:JG; ลก KT:O; กจ J:R (KJ) กจ K:QQ-QO
(KQ) อพย KT:GG; K พกษ GM:GS; นหม M:O (KS) สดด K:G (KR) มธ KO:J; ลก G:JS
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หน้ า 2181
กิจการ Q, S
ชุ มนุ มกั นต่ อสู้ พระเยซู พระบุ ตร ตน แต่ ท! ังหมดเป็ นของกลาง
ผู้ บริ สุ ท ธิ4 ของพระองค์ ซึ งทรง 33 อั ครสาวกจึ ง เป็ นพยานด้ วย
เจิมไว้ แล้ ว
ฤทธิ4 เดชใหญ่ ยิ งถึ ง การคื น พระ
28 ให้ กระทํา สิ งสารพั ด ตามที ชนม์ ของพระเยซู เจ้ า และพระ
พระหั ตถ์ และพระดํา ริ ของพระ คุ ณอั น ใหญ่ ยิ งได้ อยู่ กั บเขาทุ ก
องค์ ไ ด้ กํา หนดตั! งแต่ ก่ อนมา คน
แล้ วให้ เกิดขึ! น
34 และในพวกศิ ษย์ ไม่ มี ผ้ ู ใดขั ด
29 บั ดนี! พระองค์ เจ้ าข้ า ขอ สน เพราะผู้ ใดมีไร่ นาบ้ านเรือน
โปรดทอดพระเนตรการขู่ ของ ก็ขายเสี ย และได้ นาํ เงิ นค่ าของ
เขา และโปรดประทานให้ ผู้ รั บ ทีขายได้ น! ั นมา
ใช้ ของพระองค์ กล่ าวถ้ อยคําของ 35 วางไว้ ที เท้ าของอั ค รสาวก
พระองค์ด้วยใจกล้ า
อั ครสาวกจึ งแจกจ่ ายให้ ทุ ก คน
30 เมื อพระองค์ ได้ ทรงเหยี ยด ตามทีต้ องการ
พระหั ตถ์ของพระองค์ออกรักษา 36 ฝ่ ายโยเสส ทีอัครสาวกเรียก
โรคให้ หาย และได้ โปรดให้ ว่ า บารนาบัส (แปลว่ าลูกแห่ ง
หมายสํา คั ญกั บการมหั ศจรรย์ การหนุ นนํา! ใจ) เป็ นพวกเลวี
บั งเกิ ดขึ! นโดยพระนามแห่ ง ชาวเกาะไซปรัส
พระเยซู พระบุ ตรผู้ บริ สุ ทธิ4 ของ 37 มี ที ดิ นก็ ขายเสี ยและนํา เงิ น
พระองค์"
ค่ าที นั! นมาวางไว้ ทีเท้ าของอัคร31 เมื อเขาอธิ ษฐานแล้ ว ที สาวก
ซึ งเขาประชุ มอยู่ น! ั นได้ หวั นไหว
อานาเนียและสัปฟี รา
แ ละ คน เห ล่ านั! นป ระ ก อ บ
ถึงแก่ ความตาย
ด้ วยพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4 ได้
แต่ มี ชายคนหนึ งชื ออานากล่ าวพระวจนะของพระเจ้ าด้ วย
เนี ยกั บภรรยาชื อสั ปฟี ราได้
ใจกล้ าหาญ
ขายทีดินของตน
ใจเป็ นหนึ,งเดียว
2และเงิ นค่ าที ดิ น ส่ วนหนึ งเขา
ทุกสิ,งเป็ นของกลาง
ยักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็ร้ ู ด้วย
และอี กส่ วนหนึ งเขานํามาวางไว้
และอํานาจในท่ ามกลาง
ทีเท้ าของอัครสาวก
พวกคริ สเตี ยน
3ฝ่ ายเปโตรจึ งถามว่ า "อานา32 คนทั! งปวงที เชื อนั! นเป็ นนํา!
หนึ งใจเดี ยวกั น และไม่ มี ใคร เนี ย เหตุ ไฉนซาตานจึงทําให้ ใจ
อ้ างว่ าสิ งของที ตนมี อยู่ เป็ นของ ของเจ้ าเต็ มไปด้ วยการมุ ส าต่ อ

5

(KL) กจ K:KJ (KM) กจ Q:GJ; อฟ O:GM (JT) กจ K:QJ; S:GK (JG) กจ K:K, Q; Q:KM
(JK) กจ K:QQ; รม GS:S; K คร GJ:GG; ฟป G:KR (JJ) กจ G:L (JQ) มธ GM:KG
(JS) กจ K:QS (JR) กจ Q:JQ (J) กดว JT:K; พบญ KJ:KG; ปญจ S:Q; มธ Q:GT
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กิจการ S
หน้ า 2182
พระวิ ญญาณบริ สุทธิ4 และทําให้ ไปฝังไว้ ข้างสามีของนาง
เจ้ าเก็บค่ าทีดินส่ วนหนึ งไว้
11 ความเกรงกลั วอย่ างยิ งเกิ ด
4เมื อที ดินยังอยู่ กเ็ ป็ นของเจ้ ามิ ขึ! นในคริ สตจั กร และในหมู่ คน
ใช่ หรือ เมื อขายแล้ วเงินก็ยังอยู่ ทั!งปวงทีได้ ยินเหตุการณ์น! ั น
ในอํา นาจของเจ้ ามิ ใช่ หรื อ มี
คนจํ านวนมาก
เหตุ อะไรเกิ ดขึ! นให้ เจ้ าคิ ดในใจ
หายจากโรคต่ างๆ
เช่ นนั! นเล่ า เจ้ ามิ ได้ มุ สาต่ อ 12 มี หมายสําคัญและการมหั ศมนุ ษย์แต่ ได้ มุสาต่ อพระเจ้ า"
จรรย์ หลายอย่ างซึ งอั ครสาวกได้
5 เมื ออานาเนี ยได้ ยิ น คํา เหล่ า ทํา ด้ วยมื อของตนในหมู่ ประชา
นั! นก็ล้ มลงตาย และเมื อคนทั! ง ชน (พวกสาวกอยู่ พร้ อมใจกั น
ปวงได้ ยินเรื องก็พากั นสะดุ้ งตก ในเฉลียงของซาโลมอน
ใจกลัวอย่ างยิ ง
13 และคนอื นๆไม่ อาจเข้ ามาอยู่
6 พวกคนหนุ่ มก็ ลุ ก ขึ! นห่ อศพ ด้ วย แต่ ประชาชนเคารพพวก
เขาไว้ แล้ วหามเอาไปฝัง
เขามาก
7 หลั งจากนั! นประมาณสามชั ว 14 มี ชายหญิ งเป็ นอั นมากที เชื อ
โมง ภรรยาของเขายั งไม่ ทราบ ถือ ได้ เข้ ามาเป็ นสาวกขององค์
เหตุการณ์ทีเกิดขึ! นจึงเข้ าไป
พระผู้ เป็ นเจ้ ามากกว่ าก่ อน)
8ฝ่ ายเปโตรถามนางว่ า "เจ้ าขาย 15 จนเขาหามคนเจ็ บป่ วยออก
ที ดิ นได้ ราคาเท่ านั! นหรื อ จง ไปที ถนนวางบนที นอนและแคร่
บอกเราเถิด" หญิงนั! นจึงตอบว่ า เพื อเมื อเปโตรเดินผ่ านไป อย่ าง
"ได้ เท่านั! นเจ้ าค่ ะ"
น้ อยเงาของท่านจะได้ ถูกเขาบาง
9เปโตรจึ งถามนางว่ า "ไฉนเจ้ า คน
ทั! งสองได้ พร้ อมใจกั น ทดลอง 16 ประชาชนได้ ออกมาจาก
พระวิ ญญาณขององค์ พระผู้ เป็ น เมื องที อยู่ ล้ อมรอบกรุ งเยรู ซาเจ้ าเล่ า จงดู เถิ ด เท้ าของพวก เล็ม พาคนป่ วยและคนที มี ผี
คนที ฝั ง ศพสามี ของเจ้ าก็ อ ยู่ ที โสโครกเบี ยดเบี ย นมาและทุ ก
ประตู และเขาจะหามศพของ คนก็หาย
เจ้ าออกไปด้ วย"
คริ สเตี ยนถู กข่ มเหง
10 ในทั นใดนั! นนางก็ล้ มลงตาย
กักขัง และการข่ มขู่
แทบเท้ าของเปโตร และพวก 17 ฝ่ ายมหาปุ โ รหิ ต และพรรค
คนหนุ่ มได้ เข้ ามาเห็ น ว่ า หญิ ง พวกของท่านก็ลุกขึ! น (คือพวก
นั! นตายแล้ ว จึ งได้ หามศพออก สะดูสี) มีความโกรธอย่ างยิ ง
(S) อสค GG:GJ; กจ S:GT-GG (O) ยน GM:QT (M) มธ Q:R; กจ S:J-Q (GT) อสค GG:GJ
(GG) กจ K:QJ (GK) กจ K:QJ; รม GS:GM; K คร GK:GK; ฮบ K:Q (GJ) ยน M:KK
(GS) มธ M:KG; กจ GM:GK (GO) มก GO:GR-GL; ยน GQ:GK (GR) มธ J:R; กจ Q:G-K, O
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หน้ า 2183
กิจการ S
18 จึ งได้ จั บพวกอั ครสาวกจํา ไว้ สอนคนทั!งปวงอยู่ ในพระวิหาร"
ในคุกหลวง
26 แล้ วนายทหารรั กษาพระ
19 แต่ ในเวลากลางคื น ทู ต วิ หารกั บพวกเจ้ าพนั กงานจึ งได้
สวรรค์ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ไปพาพวกอั ครสาวกมาโดยดี
มาเปิ ดประตู คุ ก พาอั ครสาวก เพราะกลั วว่ า คนทั! งปวงจะเอา
ออกไป บอกว่ า
หิ นขว้ าง
20 "จงไปยืนในพระวิหาร ประ- 27 เมื อเขาได้ พาพวกอั ครสาวก
กาศบรรดาข้ อความแห่ งชี วิ ตนี! มาแล้ วก็ให้ ยื นหน้ าสภา มหา
ให้ ประชาชนฟั ง"
ปุโรหิ ตจึงถาม
21 เมื ออัครสาวกได้ ยินอย่ างนั! น 28 ว่ า "เราได้ กาํ ชั บพวกเจ้ า
พอเวลารุ่ งเช้ าจึ งเข้ าไปสั งสอน อย่ างแข็งแรงมิให้ สอนออกชื อนี!
ในพระวิ หาร ฝ่ ายมหาปุ โรหิ ต ก็ดูเถิด เจ้ าได้ ให้ คาํ สอนของเจ้ า
กั บพรรคพวกของท่ านได้ เรี ยก แพร่ ไปทั วกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
ประชุ มสภา พร้ อมกั บบรรดา ปรารถนาให้ ความผิ ดเนื องด้ วย
ผู้ เฒ่ าทั! งหมดของชนอิ ส ราเอล โลหิ ตของผู้ น! ั นตกอยู่ กับเรา"
แล้ วใช้ คนไปที คุ กให้ พาอั ค รเปโตรได้ฟ้องสภา
สาวกออกมา
29 ฝ่ ายเปโตรกับอัครสาวกอื นๆ
22 แต่ เมื อเจ้ า พนั ก งานไปถึ ง ก็ ตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าทั!งหลายจําต้ อง
ไม่ พบพวกอั ครสาวกในคุ ก จึ ง เชื อฟั งพระเจ้ ายิ งกว่ า เชื อฟั ง
กลับมารายงาน
มนุ ษย์
23 ว่ า "ข้ าพเจ้ าทั!งหลายเห็นคุก 30 พระเยซู ซึ งท่ านทั! งหลายได้
ปิ ดอยู่ มั นคงและคนเฝ้ าก็ยืนอยู่ ฆ่ าเสี ยโดยแขวนไว้ ที ต้ น ไม้ นั! น
หน้ าประตู ครั! นเปิ ดประตูแล้ วก็ พระเจ้ าแห่ ง บรรพบุ รุ ษของเรา
ไม่ เห็นผู้ ใดอยู่ ข้างใน"
ได้ ทรงบันดาลให้ เป็ นขึ! นมาใหม่
24 เมื อมหาปุ โรหิ ตและนาย 31 พระเจ้ าได้ ทรงตั! งพระองค์ ไว้
ทหารรั กษาพระวิ ห ารกั บ พวก ด้ วยพระหั ตถ์ เบื! องขวาของพระ
ปุ โรหิ ตใหญ่ ได้ ยิ นคํา เหล่ านี!
องค์ ให้ เป็ นเจ้ าชายและองค์
ก็ฉงนสนเท่ ห์ ในเรื องของอั คร- พระผู้ ช่วยให้ รอด เพื อจะให้ ชน
สาวกว่ าจะเป็ นอย่ างไรต่ อไป
อิ สราเอลกลั บใจใหม่ แล้ วจะ
25 มี คนหนึ งมาบอกเขาว่ า "ดู ทรงโปรดยกความผิ ด บาปของ
เถิ ด คนเหล่ านั! นซึ งท่ านทั! ง เขา
หลายได้ จํา ไว้ ในคุ กกํา ลั งยื นสั ง 32 เราทั! งหลายจึ งเป็ นพยาน
(GL) ลก KG:GK; กจ Q:J (GM) มธ G:KT; ลก G:GG (KT) ยน O:OJ (KG) กจ Q:S-O
(KQ) ลก KK:Q; กจ Q:G (KO) มธ KG:KO (KL) มธ KJ:JS; กจ K:KJ (KM) กจ Q:GM
(JT) กจ J:GJ; กท J:GJ (JG) มธ G:KG; มก GO:GM (JK) ยน GS:KO-KR; กจ K:Q
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กิจการ S, O
หน้ า 2184
ของพระองค์ ถึ งเรื องเหล่ านี! และ ก็พินาศด้ วย และคนทั! งหลายที
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4 ซึ งพระเจ้ า ได้ เชื อฟั งเขาก็กระจัดกระจายไป
ได้ ทรงประทานให้ ทุ กคนที เชื อ 38 ในกรณี น! ี ข้ าพเจ้ าจึ งว่ าแก่
ฟั งพระองค์น! ั นก็เป็ นพยานด้ วย" ท่ านทั! งหลายว่ า จงปล่ อยคน
33 เมื อเขาทั! งหลายได้ ยิ นอย่ าง เหล่ านี! ไปตามเรื อง อย่ าทําอะไร
นี! ก็ร้ ู สึกบาดใจ คิดกันว่ าจะฆ่ า แก่ เขาเลย เพราะว่ าถ้ าความคิด
พวกอัครสาวกเสีย
หรื อกิ จการนี! มาจากมนุ ษย์ ก ็จะ
กามาลิเอลเข้าขัดขวาง
ล้ มละลายไปเอง
39 แต่ ถ้ ามาจากพระเจ้ า ท่ าน
ทําให้พวกอัครสาวก
ทั! งหลายจะทํา ลายเสี ยก็ ไ ม่ ได้
ไม่ ถูกฆ่ าตาย
34 แต่ คนหนึ งชื อ กามาลิเอล เกลือกว่ าท่ านกลั บจะเป็ นผู้ สู้ รบ
เป็ นพวกฟาริสี และเป็ นธรรมา- กับพระเจ้ า"
สาวกที,ถูกข่ มเหงยังคงยินดี
จารย์ ฝ่ ายพระราชบั ญญั ติ เป็ น
และเป็
นพยานฝ่ ายพระคริ สต์
ทีนับถือของประชาชน ได้ ยืนขึ! น
ในสภาแล้ วสั งให้ พาพวกอั ค ร- 40 เขาทั! งหลายจึ งยอมเห็นด้ วย
สาวกออกไปเสี ยภายนอกครู่ กับกามาลิเอล และเมื อได้ เรียก
พวกอั ครสาวกเข้ ามาแล้ ว จึ ง
หนึ ง
35 ท่ านจึ งได้ กล่ าวแก่ เขาว่ า เฆี ยนและกํา ชั บไม่ ใ ห้ ออกพระ
"ท่ านชนชาติ อิ สราเอล ซึ งท่ าน นามของพระเยซู แล้ วก็ปล่ อยไป
หวังจะทําแก่ คนเหล่ านี! จงระวัง 41 พวกอั ครสาวกจึ งออกไปให้
พ้ นหน้ าสภาด้ วยความยิ น ดี ที
ตัวให้ ดี
36 เมื อคราวก่ อนมี คนหนึ งชื อ เห็ นว่ า ตนสมจะได้ รั บการหลู่
ธุ ดาสอวดตั วว่ าเป็ นผู้ วิ เศษ มี เกี ยรติ เ พราะพระนามของพระ
ผู้ ชายติ ดตามประมาณสี ร้ อยคน องค์น! ั น
แต่ ธุดาสถู กฆ่ าเสีย คนทั!งหลาย 42 ที ในพระวิ หารและตามบ้ าน
ซึ งได้ เชื อฟั ง เขาก็ กระจั ด กระ- เรือน เขาได้ สั งสอนและประกาศ
ข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์
จายสาบสูญไป
37 ภายหลั งผู้ น! ี มี อี กคนหนึ งชื อ ทุ กๆวันมิได้ ขาด
ผู ช้ ่ วยศิ ษยาภิบาล
ยู ดาสเป็ นชาวกาลิ ลี ได้ ปรากฏขึ! นในคราวจดบัญชี สาํ มะโนพวกแรก
ครั วและได้ เกลี! ยกล่ อมผู้ คนให้
ในคราวนั! น เมื อศิษย์กาํ ลัง
ติดตามตัวไปเป็ นอั นมาก ผู้ น! ั น
ทวี มากขึ! น พวกกรี กบ่ น

6

(JJ) กจ K:JR; R:SQ (JQ) กจ KK:J (JM) กจ R:SG; M:S; G คร G:KS
(QT) มธ GT:GR; กจ Q:GL (QG) G ปต Q:GJ, GO
(QK) กจ K:QO; กจ Q:KT, KM (G) กจ K:QG; Q:Q, JS; M:KM; GG:KT, KM
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หน้ า 2185
กิจการ O
ติ เ ตี ยนพวกฮี บรู เ พราะในการ
สเทเฟนถู กกล่ าวหาและ
แจกทานทุ กๆวันนั! น เขาเว้ นไม่
เผชิ ญหน้ากับความตาย
ได้ แจกให้ พวกแม่ ม่ายชาวกรีก
8 ฝ่ ายสเทเฟนประกอบด้ วย
2ฝ่ ายอัครสาวกทั! งสิ บสองคนจึง ความเชื อและฤทธิ4 เดช จึงกระเรี ย กบรรดาศิ ษ ย์ ใ ห้ มาหาเขา ทํา การมหั ศจรรย์ และการอั ศแล้ วกล่ าวว่ า "ซึ งเราจะละเลย จรรย์ใหญ่ ท่ามกลางประชาชน
พระวจนะของพระเจ้ ามั วไปแจก 9แต่ มี บางคนมาจากธรรมศาลา
อาหารก็หาควรไม่
ที เรี ยกว่ า ธรรมศาลาของพวก
3เหตุ ฉะนั! นพี น้ องทั! งหลาย จง ลิ เบระติ น มี ท! ั งชาวไซรี น ชาว
เลื อกเจ็ดคนในพวกท่ านที มี ชื อ อเล็กซานเดอร์ กั บบางคนจาก
เสี ยงดี ประกอบด้ วยพระวิ ญ- ซิ ลี เซี ยและเอเชี ย ได้ ลุ กขึ! นพา
ญาณบริสุทธิ4 และสติปัญญา เรา กันมาไล่ เลียงกับสเทเฟน
จะตั! งเขาไว้ ดูแลการงานนี!
10 คนเหล่ านั! นสู้ สติ ปัญญาและ
4 ฝ่ ายพวกเราจะขะมั กเขม้ น นํา! ใจของท่ านเมื อท่ านกล่ าว
อธิ ษฐานและสั งสอนพระวจนะ แก่ เขาไม่ ได้
เสมอไป"
11 เขาจึ งลอบปลุ กพยานเท็จว่ า
5คนทั! งหลายเห็ น ชอบกั บคํา นี! "เราได้ ยินคนนี! พูดหมิ นประมาท
จึงเลือกสเทเฟน ผู้ ประกอบด้ วย ต่ อโมเสสและต่ อพระเจ้ า"
ความเชื อและพระวิ ญญาณบริ - 12 เขายุ ยงคนทั! งปวงและพวกผู้
สุทธิ4 กับฟี ลิป โปรโครัส นิคา- ใหญ่ กั บพวกธรรมาจารย์ แล้ ว
โนร์ ทิโมน ปารเมนัส และนิโค- เข้ ามาจั บสเทเฟนและนํา ไปยั ง
เลาส์ชาวเมื องอั นทิโอก ซึ งเป็ น สภา
ผู้ เข้ าจารีตฝ่ ายศาสนายิว
13 ให้ พยานเท็จมากล่ าวว่ า "คน
6คนทั! งเจ็ดนี! เขาให้ มาอยู่ ต่ อ นี! พู ด หมิ นประมาทสถานบริ หน้ าพวกอั ครสาวก และเมื อ สุ ท ธิ4 นี! และพระราชบั ญ ญั ติ ไ ม่
พวกอั ครสาวกได้ อธิ ษฐานแล้ ว หยุดเลย
จึงได้ วางมือบนเขา
14 เพราะเราได้ ยิ นเขาว่ า พระ
7การประกาศพระวจนะของพระ เยซู ชาวนาซาเร็ ธ นี! จะทํา ลาย
เจ้ าได้ เจริญขึ! น และจําพวกศิษย์ สถานที นี! และจะเปลี ยนธรรม
ก็ทวี ข! ึ นเป็ นอั นมากในกรุ งเยรู - เนียมซึ งโมเสสให้ ไว้ แก่ เรา"
ซาเล็ม และพวกปุโรหิ ตเป็ นอัน 15 พวกสมาชิ ก สภาต่ า งเพ่ ง ดู
มากก็ได้ เชื อฟั งในความเชื อนั! น
สเทเฟน เห็ นหน้ าของท่ าน
(K) อพย GL:GR (J) G ทธ J:R-GJ (Q) กจ K:QK (S) กจ O:J; L:S, KO; วว K:O, GS
(O) กจ G:KQ; K ทธ G:O (R) ยน GK:QK; กจ GK:KQ (L) กจ K:QJ; S:GK; L:GS; GQ:J
(GT) ลก KG:GS (GG) G พกษ KG:GT, GJ (GQ) กจ GT:JL; KS:L
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เหมือนหน้ าทู ตสวรรค์
6พระเจ้ าตรั สดั งนี! ว่ า เชื! อสาย
มหาปุโรหิ ตจึงถามว่ า "เรื อง ของท่ า นจะไปอาศั ยอยู่ ในต่ า ง
นี! จริงหรือ"
ประเทศ และชาวประเทศนั! นจะ
สเทเฟนได้เล่ าถึง
เอาเขาเป็ นทาส และจะข่ มเหง
เขาเป็ นเวลาสี ร้ อยปี
การที,พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้
7พระเจ้ าตรั สว่ า `และเราจะ
กับชนชาติ อิสราเอล
2ฝ่ ายสเทเฟนจึ งตอบว่ า "ท่ าน พิ พากษาประเทศที เขาจะเป็ น
ทั!งหลาย พี น้ องและบรรดาท่าน ทาสนั )น ภายหลังเขาจะออกมา
ผู้ อาวุโส ขอฟั งเถิด พระเจ้ าแห่ ง และปรนนิ บตั ิ เรา ณ สถานที นี) '
สง่ า ราศี ได้ ปรากฏแก่ อั บราฮั ม 8พระองค์ ได้ ทรงตั! งพั นธสัญญา
บิ ดาของเรา เมื อท่ านยั งอยู่ ใน พิ ธี เข้ าสุ หนั ตไว้ กั บอั บราฮั ม
ประเทศเมโสโปเตเมี ย ก่ อนที เหตุฉะนั! น เมื ออับราฮัมให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื ออิ สอั ค จึ งให้ เข้ า
ไปอาศัยอยู่ ในเมืองฮาราน
3และได้ ตรั สกั บท่านว่ า `เจ้าจง สุ หนั ตในวั นที แปด อิ สอั คให้
และ
ออกไปจากประเทศของเจ้า จาก กํา เนิ ดบุ ตรชื อยาโคบ
ญาติ พี น้องของเจ้า ไปยังแผ่ น ยาโคบให้ กาํ เนิ ดบุ ตรสิ บสองคน
ซึ งเป็ นบรรพบุรุษของเรา
ดินที เราจะชี) ให้เจ้าเห็ น'
4 อั บราฮั ม จึ ง ออกจากแผ่ น ดิ น 9 ฝ่ ายบรรพบุ รุ ษ เหล่ านั! นคิ ด
ของชาวเคลเดี ยไปอาศั ยอยู่ ที อิ จฉาโยเซฟจึ งขายเขาไปยั ง
เมืองฮาราน หลังจากทีบิดาของ ประเทศอี ยิปต์ แต่ พระเจ้ าทรง
ท่านสิ! นชี พแล้ ว พระองค์ทรงให้ สถิตกับโยเซฟ
ท่ านออกจากที นั น มาอยู่ ใน 10 ทรงโปรดช่ วยโยเซฟให้ พ้ น
แผ่ นดิ นนี! ที ท่ านทั! งหลายอาศั ย จากความทุ กข์ ลาํ บากทั! งสิ! นและ
ทรงให้ ท่ า นเป็ นที โปรดปราน
อยู่ ทุกวันนี!
5 แต่ พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้ และมีสติปัญญาในสายพระเนตร
อั บราฮั ม มี ม รดกในแผ่ น ดิ น นี! ของฟาโรห์ กษัตริย์ของประเทศ
แม้ เท่ าฝ่ าเท้ าก็ไม่ ได้ และขณะ อี ยิปต์ ท่านจึงตั! งโยเซฟให้ เป็ น
เมื อท่ านยั งไม่ มี บุ ตร พระองค์ ผู้ ปกครองประเทศอี ยิ ปต์ กั บทั! ง
ทรงสั ญญาไว้ ว่ าจะให้ แผ่ นดิ นนี! พระราชสํานักของท่าน
เป็ นกรรมสิ ทธิ4 ของท่ านและ 11 แล้ วบั ง เกิ ดการกั น ดารอาเชื! อสายของท่ า นที มาภายหลั ง หารทั วแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ และแผ่ น
ดินคานาอัน และมีความลําบาก
ท่าน

7

(K) ปฐก GG:JG; สดด KM:J; กจ KK:G (J) ปฐก GK:G (Q) ปฐก GG:JG (S) ปฐก GK:R
(O) ปฐก GS:GJ; อพย G:L (R) อพย J:GK; GQ:GJ-JG (L) ปฐก GR:M-GQ; KG:G-S
(M) ปฐก JR:Q, GG, KL; JM:K, KG, KJ (GT) ปฐก QG:JL-QQ (GG) ปฐก QG:SQ; QK:S
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กิจการ R
มาก บรรพบุ รุ ษของเราจึ งไม่ มี ร่ างงดงาม เขาจึ งได้ เลี! ยงไว้ ใน
อาหาร
บ้ านบิดาจนครบสามเดือน
12 ฝ่ ายยาโคบเมื อได้ ยิ นว่ า มี 21 และเมื อลู กอ่ อนนั! นถู กทิ! งไว้
ข้ าวอยู่ ในประเทศอี ยิ ปต์ จึ ง นอกบ้ านแล้ ว ราชธิดาของฟาใช้ บรรพบุ รุ ษของเราไปเป็ นครั! ง โรห์ จึงรั บมาเลี! ยงไว้ ต่างบุตรชาย
แรก
ของตน
13 พอคราวที สองโยเซฟก็ สาํ - 22 ฝ่ ายโมเสสจึ ง ได้ เรี ยนรู้ ใน
แดงตั วให้ พี น้ องรู้ จั ก และให้ วิ ชาการทุ กอย่ างของชาวอี ยิ ปต์
ฟาโรห์ ร้ ู จักวงศ์ญาติของตนด้ วย มี ค วามเฉี ยบแหลมมากในการ
14 ฝ่ ายโยเซฟจึ งได้ เชิ ญยาโคบ พูดและกิจการต่ างๆ
บิ ดากั บบรรดาญาติ ของตนเจ็ด 23 แต่ ครั! นโมเสสมี อายุ ได้ สี สิ บ
สิบห้ าคนให้ มาหา
ปี เต็มแล้ ว ก็นึกอยากจะไปเยี ยม
15 ยาโคบได้ ลงไปยั ง ประเทศ ญาติ พี น้ องของตน คื อชนชาติ
อียิปต์ แล้ วท่านกับพวกบรรพ- อิสราเอล
บุรุษของเราได้ ส! ิ นชี พ
24 เมื อท่ านได้ เห็ นคนหนึ งถู ก
16 เขาจึ ง ได้ นํา ศพไปฝั ง ไว้ ใน ข่ มเหงจึงเข้ าไปช่ วย โดยฆ่ าชาว
เมื องเชเคมในอุ โมงค์ที อับราฮัม อี ยิปต์ ซึ งเป็ นผู้ กดขี นั! นเป็ นการ
เอาเงิ นจํา นวนหนึ งซื! อจากบุ ตร แก้ แค้ น
ชายของฮาโมร์บิดาของเชเคม
25 ด้ วยคาดว่ าญาติพี น้ องคงเข้ า
17 เมื อใกล้ เวลาตามพระสัญญา ใจว่ า พระเจ้ าจะทรงช่ วยเขาให้
ซึ งพระเจ้ าได้ ปฏิญาณไว้ กับอับ- รอดด้ วยมื อของตน แต่ เขาหา
ราฮั ม ชนชาติ อิ สราเอลได้ ทวี เข้ าใจดังนั! นไม่
มากขึ! นในประเทศอียิปต์
26 วั นรุ่ งขึ! นโมเสสได้ เข้ ามาพบ
18 จนกระทั งกษั ตริ ย์ อ งค์ หนึ ง เขาขณะวิ วาทกั น ก็อยากจะให้
ซึ งไม่ รู้ จั กโยเซฟได้ ขึ! นเสวย เขากลั บดี กั นอี ก จึ งกล่ าวว่ า
ราชย์
`เพื อนเอ๋ ย ท่ านเป็ นพี น้ องกั น
19 กษั ตริ ย์ องค์ น! ั นได้ ทรงออก ไฉนจึงทําร้ ายกันเล่ า'
อุบายทํากับญาติของเรา ข่ มเหง 27 ฝ่ ายคนที ข่ มเหงเพื อนนั! นจึ ง
บรรพบุ รุษของเรา บั งคั บให้ ท! ิ ง ผลั กโมเสสออกไปและกล่ าวว่ า
ลู กอ่ อนของเขาเสี ยไม่ ให้ มี ชี วิ ต `ใครแต่ งตั ) งเจ้าให้เ ป็ นผู ้ ครอบ
รอดอยู่ ได้
ครองและผูพ้ ิ พากษาพวกเรา
20 คราวนั! นโมเสสเกิ ด มามี รู ป 28 เจ้าจะฆ่ า เราเสี ยเหมื อ นฆ่ า
(GK) ปฐก QK:G-K (GJ) ปฐก QS:Q, GO (GQ) ปฐก QS:M, KR (GS) ปฐก QO:G-R; QM:JJ
(GO) ปฐก KJ:GO (GR) ปฐก GS:GJ; อพย G:R (GL) อพย G:L (GM) อพย G:KK
(KT) อพย K:G (KG) อพย K:J-GT (KK) ลก KQ:GM (KJ) อพย K:GG (KR) อพย K:GQ
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ชาวอี ยิปต์เมื อวานนี) หรือ'
โดยกล่ าวว่ า `ใครแต่ งตั! งเจ้ าให้
29 เมื อโมเสสได้ ยินคํานั! นจึงหนี เป็ นผู้ ครอบครองและผู้ พิ พากไปอาศั ยอยู่ ที แผ่ น ดิ น มี เดี ยน ษาพวกเรา' โดยมื อของทู ต
และให้ กาํ เนิ ดบุตรชายสองคนที สวรรค์ ซึ งได้ ปรากฏแก่ ท่ า นที
นั น
พุ่ มไม้ พระเจ้ าทรงใช้ โมเสส
30 ครั! นล่ วงไปได้ สี สิ บปี แล้ ว คนนี! แหละให้ เป็ นทั! งผู้ ครอบ
ทู ตสวรรค์ องค์หนึ งขององค์ พระ ครองและผู้ ช่วยให้ พ้น
ผู้ เป็ นเจ้ ามาปรากฏแก่ โมเสสใน 36 คนนี! แหละ เป็ นผู้ นําเขาทั! ง
เปลวไฟทีพุ่ มไม้ ในถิ นทุ รกั น- หลายออกมา
โดยที ได้ ทาํ
ดารแห่ งภูเขาซีนาย
การมหั ศจรรย์ และหมายสํา คั ญ
31 เมื อโมเสสเห็ นก็ ประหลาด ต่ างๆในแผ่ นดินอี ยิปต์ ทีทะเล
ใจด้ วยเรื องนิมิตนั! น ครั! นเข้ าไป แดงและในถิ นทุ รกันดารสี สิบปี
ดู ใกล้ ๆก็มี พระสุรเสี ยงขององค์ 37 โมเสสคนนี! แหละได้ กล่ าวแก่
พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัสกับเขา
ชนชาติ อิสราเอลว่ า `องค์พระผู้
32 ว่ า `เราเป็ นพระเจ้ าของ เป็ นเจ้ าผู้ เป็ นพระเจ้ าของท่ า น
บรรพบุ รุษของเจ้ า เป็ นพระเจ้ า ทั! งหลายจะทรงโปรดประทาน
ของอั บราฮั ม เป็ นพระเจ้ าของ ศาสดาพยากรณ์ ผ้ ู หนึ งเหมื อ น
อิสอัค และเป็ นพระเจ้ าของยา- อย่ างเราให้ แก่ ท่ า นจากจํา พวก
โคบ' โมเสสจึ งกลัวจนตัวสั นไม่ พี น้ องของท่าน ท่านทั!งหลายจง
อาจมองดู
เชื อฟั งผู้ น! ั น'
33 ฝ่ ายองค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าจึ ง 38 โมเสสนี! แหละได้ อยู่ กั บพล
ตรั สกั บโมเสสว่ า `จงถอดรอง ไพร่ ในถิ นทุ รกั นดาร กั บทู ต
เท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าที สวรรค์ ซึ งได้ ตรั สแก่ ท่ านที ภู เขา
ซึ งเจ้ายืนอยู่น) ี เป็ นที บริสุทธิ6
ซีนาย และอยู่ กับบรรพบุรุษของ
34 ดูเถิ ด เราได้เห็ นความทุ กข์ เราที ได้ รั บพระดํา รั สอั นทรง
ของชนชาติ ของเราที อยู่ ในประ- ชี วิตมาให้ เราทั!งหลาย
เทศอี ยิ ปต์ แล้ว และเราได้ยิ น 39 บรรพบุ รุ ษของเราไม่ ยอม
เสี ยงครําครวญของเขา และเรา เชื อฟั งโมเสสผู้ น! ี แต่ ได้ ผลักไส
ลงมาเพื อจะช่ วยเขาให้รอด จง ท่ านให้ ไปจากเขา ด้ วยมี ใจ
มาเถิ ด เราจะใช้เจ้าไปยังประ- ปรารถนาจะกลั บไปยั งแผ่ นดิ น
เทศอี ยิปต์'
อียิปต์
35 โมเสสผู้ นี! ซึ งถู ก เขาปฏิ เสธ 40 จึ งกล่ าวแก่ อาโรนว่ า `ขอ
(KM) อพย K:GS, KG-KK; ฮบ GG:KR (JT) อพย J:G-GT (JK) มธ KK:JK (JJ) อพย J:S
(JQ) อพย K:KQ; สดด GTS:KO (JS) อพย K:GQ (JO) อพย GK:QG (JR) พบญ GL:GS
(JL) อพย GM:J; พบญ S:KR; กท J:GM; ฮบ S:GK (JM) สดด MS:L-GG (QT) อพย JK:G
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สร้างพระให้แก่ พวกข้าพเจ้าซึ ง ภายหลัง เมื อได้ รับพลับพลานั! น
จะนํา พวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่ า จึ งขนตามเยซู ไป เมื อได้ เข้ า
โมเสสคนนี) ที ได้นํา ข้าพเจ้าออก ยึ ด แผ่ นดิ น ของบรรดาประชา
มาจากประเทศอี ยิ ปต์ เ ป็ นอะไร ชาติ ซึ งพระเจ้ าได้ ทรงขั บไล่ ไป
ไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ ทราบ'
ให้ พ้ นหน้ าบรรพบุ รุ ษของเรา
41 ในคราวนั! นเขาทั! งหลายได้ พลั บพลานั! นก็ มี สื บมาจนถึ ง
ทํารู ปโคหนุ่ ม และได้ นาํ เครื อง สมัยดาวิด
สัตวบูชามาถวายแก่ รูปนั! น และ 46 ดาวิดนั! นมีความชอบจําเพาะ
มี ใจยิ นดี ในสิ งซึ งมื อของตนเอง พระพั กตร์ พระเจ้ า และมี ใจ
ได้ ทาํ ขึ! น
ปรารถนาที จะหาพระนิ เวศสํา 42 แต่ พระเจ้ าทรง หั นพระ หรับพระเจ้ าของยาโคบ
พั ก ตร์ ไ ปเสี ยและปล่ อ ยให้ เขา 47 แต่ ซ าโลมอนเป็ นผู้ ได้ สร้ าง
นมัสการหมู่ ดาวในท้ องฟ้ า ตาม พระนิเวศสําหรับพระองค์
ที มี เ ขี ยนไว้ ในพระคั ม ภี ร์ แห่ ง 48 ถึ งกระนั! นก็ดี องค์ ผ้ ู สู งสุ ด
ศาสดาพยากรณ์ว่า `โอ วงศ์วาน ห าได้ ประ ทั บในพระ วิ หาร
อิ สราเอลเอ๋ ย เจ้าได้ฆ่าสัตว์บูชา ซึ งมื อมนุ ษย์ ได้ ทาํ ไว้ ไม่ ตามที
เราและถวายเครื องบู ช าให้ แก่ ศาสดาพยากรณ์ได้ กล่ าวไว้ ว่า
เราในถิ นทุ ร กั น ดารถึ ง สี สิ บปี 49 `องค์ พระผู ้ เ ป็ นเจ้า ตรั ส ว่ า
หรือ
สวรรค์เป็ นบัลลังก์ของเรา และ
43 แล้วเจ้าทัง) หลายได้หามพลับ แผ่ น ดิ น โลกเป็ นแท่ นรองเท้ า
พลาของพระโมเลค และได้เอา ของเรา เจ้าจะสร้างนิ เวศอะไร
ดาวพระเรฟาน รูปพระที เจ้าได้ สําหรับเรา หรือที พํานักของเรา
กระทําขึ) นเพื อกราบนมัสการรู ป อยู่ที ไหน
นั ) นต่ างหาก เราจึ งจะกวาดเจ้า 50 สิ งเหล่านี) มื อของเราได้กระทัง) หลายให้ไปอยู่ พน้ เมื องบาบิ- ทําทัง) สิ) น มิ ใช่หรือ'
โลนอี ก'
51 ท่ านคนชาติ หั วแข็ งใจดื! อหู
44 บรรพบุ รุ ษของเราเมื ออยู่ ใน ตึ ง ท่ านทั! งหลายขั ดขวางพระ
ถิ นทุ รกั นดารก็มี พลั บพลาแห่ ง วิญญาณบริสุทธิ4 อยู่ เสมอ บรรพ
สั กขี พยาน ตามที พระองค์ ทรง บุ รุ ษของท่านทําอย่ างไร ท่ านก็
สั งไว้ เมื อตรั สกั บโมเสสว่ าให้ ทาํ
ทําอย่ างนั! นด้ วย
พลับพลาตามแบบทีได้ เห็น
52 มี ใครบ้ างในพวกศาสดา
45 ฝ่ ายบรรพบุ รุ ษของเราที มา พยากรณ์ ซึ งบรรพบุ รุ ษของท่ าน
(QG) อพย JK:O; พบญ M:GO (QK) K พกษ KG:J (QJ) ยรม KS:M-GK (QQ) ฮบ L:S
(QS) ยชว J:GQ; K ซมอ O:K (QO) K ซมอ R:G (QR) G พกษ O:G-JL (QL) G พกษ L:KR
(QM) อสย OO:G (ST) สดด GTK:KS (SG) อพย JK:M; ลนต KO:QG (SK) K พศด JO:GO
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มิได้ ข่มเหง และเขาได้ ฆ่าบรรดา เมื อกําลั งอ้ อนวอนพระเจ้ าอยู่ ว่า
คนที พยากรณ์ ถึ ง การเสด็ จ มา "ข้ าแต่ พระเยซูเจ้ า ขอทรงโปรด
ขององค์ผ้ ู ชอบธรรม ซึ งท่านทั!ง รั บจิ ต วิ ญญาณของข้ าพระองค์
หลายเป็ นผู้ ทรยศและผู้ ฆาต- ด้ วย"
กรรมพระองค์น! ั นเสีย
60 สเทเฟนก็คุ กเข่ าลงร้ องเสี ยง
53 คื อท่ านทั! งหลาย ผู้ ที ได้ รั บ ดังว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า ขอโปรด
พระราชบั ญญั ติ จากเหล่ าทู ต อย่ า ทรงถื อ โทษเขาเพราะบาป
สวรรค์ แต่ หาได้ รั กษาพระราช นี! " เมื อกล่ าวเช่ นนี! แล้ วก็ล่ วง
บัญญัติน! ั นไม่ "
หลับไป
พวกเขาได้เอาหิ น
เซาโลข่ มเหงคริ สตจักร
การที เขาฆ่ าสเทเฟนเสี ยนั! น
ขว้างสเทเฟน
เซาโลก็เห็นชอบด้ วย คราว
54 เมื อเขาทั! งหลายได้ ยินดั งนั! น
ก็ร้ ู สึกบาดใจ และขบเขี! ยวเคี! ยว นั! นเกิ ดการข่ มเหงคริ สตจั ก ร
ครั! งใหญ่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
ฟั นเข้ าใส่ สเทเฟน
55 ฝ่ ายสเทเฟนประกอบด้ วย ศิ ษย์ ท! ั งปวงนอกจากพวกอั ครพระวิญญาณบริสุ ทธิ4 ได้ เขม้ นดู สาวกได้ กระจั ด กระจายไปทั ว
สวรรค์ เห็ นสง่ าราศี ของพระเจ้ า แว่ นแคว้ นยูเดียกับสะมาเรีย
และพระเยซู ทรงยื นอยู่ เบื! อง 2ผู้ ที เกรงกลั วพระเจ้ าก็ ฝั ง ศพ
สเทเฟนไว้ แล้ วครําครวญอาลัย
ขวาพระหั ตถ์ของพระเจ้ า
56 แล้ วท่ านได้ กล่ าวว่ า "ดู เถิ ด ถึงท่านอย่ างยิ ง
ข้ าพเจ้ าเห็ น ท้ อ งฟ้ าแหวกเป็ น 3 ฝ่ ายเซาโลพยายามทํา ลาย
ช่ อง และบุตรมนุ ษย์ยืนอยู่ เบื! อง คริ สตจั กรโดยเข้ าไปฉุ ดลาก
ชายหญิ ง จากทุ กบ้ านทุ ก เรื อ น
ขวาพระหั ตถ์ของพระเจ้ า"
57 แต่ เ ขาทั! งปวงร้ องเสี ยงดั ง เอาไปจําไว้ ในคุก
คริ สเตี ยนที,กระจัดกระจายไป
และอุดหู วิ งกรู กันเข้ าไปยังสเทเฟน
ได้นาํ จิ ตวิญญาณทังหลาย
58 แล้ วขั บไล่ ท่ านออกจากกรุ ง
มาถึงพระคริ สต์
และเอาหิ นขว้ าง ฝ่ ายคนที เป็ น 4 ฉะนั! นฝ่ ายศิ ษ ย์ ท! ั งหลายซึ ง
พยานปรั ก ปรํา สเทเฟนได้ ฝาก กระจั ด กระจายไปก็ เที ยวประเสื! อผ้ าของตนวางไว้ ที เท้ า ของ กาศพระวจนะนั! น
ชายหนุ่ มคนหนึ งชื อเซาโล
5ส่ วนฟี ลิ ปจึ งลงไปยั งเมื องสะ59 เขาจึ ง เอาหิ น ขว้ างสเทเฟน มาเรี ยและประกาศเรื องพระ

8

(SJ) อพย KT:G (SQ) กจ S:JJ (SS) อพย KQ:GR; กจ O:S (SO) ดนล R:GJ; มธ J:GO
(SL) กจ KK:KT (SM) สดด JG:S (OT) มธ S:QQ; ลก KJ:JQ (G) กจ L:Q; GG:GM
(K) ปฐก KJ:K (J) กจ R:SL; G คร GS:M; กท G:GJ (Q) มธ GT:KJ (S) กจ O:S; L:KO
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คริสต์ให้ ชาวเมืองนั! นฟั ง
เมื อรั บบั พติ ศมาแล้ วก็ อ ยู่ กั บ
6 ประชาชนก็ พ ร้ อมใจกั นฟั ง ฟี ลิ ปต่ อไป และประหลาดใจที
ถ้ อยคําที ฟี ลิ ปได้ ประกาศเพราะ เห็นการอัศจรรย์กับหมายสําคัญ
เขาได้ ยิ น ท่ า นพู ด และได้ เห็ น ต่ างๆซึ งฟี ลิปได้ กระทํา
การอั ศจรรย์ ซึ งท่ า นได้ กระทํา 14 เมื อพวกอั ครสาวกซึ งอยู่ ใน
นั! น
กรุงเยรูซาเล็มได้ ยินว่ า ชาวสะ7ด้ วยว่ าผี โสโครกที สิ งอยู่ ในคน มาเรี ยได้ รั บพระวจนะของพระ
หลายคนได้ พากั นร้ องด้ วยเสี ยง เจ้ าแล้ ว จึ งให้ เปโตรกั บยอห์ น
ดัง แล้ วออกมาจากคนเหล่ านั! น ไปหาเขา
และคนที เป็ นโรคอั มพาตกั บคน 15 ครั! นเปโตรกั บยอห์ นลงไปถึง
ง่ อยก็หายเป็ นปกติ
ก็อธิษฐานเผื อเขา เพื อให้ เขาได้
8จึ ง เกิ ดความปลื! มปี ติ อย่ างยิ ง รับพระวิญญาณบริสุทธิ4
ในเมืองนั! น
16 (ด้ วยว่ าพระวิ ญญาณบริ สุทธิ4
ซี โมน ผู ม้ ีเวทมนตร์ มีใจเชื, อ
ยั งไม่ ได้ เสด็จลงมาสถิ ตกั บผู้ ใด
9ยั งมี ชายคนหนึ งชื อซี โมนเคย เป็ นแต่ เขาได้ รั บ บั พติ ศ มาใน
ทําเวทมนตร์ ในเมื องนั! นมาก่ อน พระนามแห่ งพระเยซู เ จ้ าเท่ า
และได้ ทาํ ให้ ชาวสะมาเรี ยพิ ศวง นั! น)
หลงใหล เขายกตั วว่ าเป็ นผู้ 17 เปโตรกับยอห์ นจึงวางมือบน
เขา แล้ วเขาทั!งหลายก็ได้ รับพระ
วิเศษ
10 ฝ่ ายคนทั! งปวงทั! งผู้ ใหญ่ ผ้ ู วิญญาณบริสุทธิ4
น้ อยก็สนใจฟั งคนนั! น แล้ วว่ า 18 เมื อซี โมนเห็ นว่ า คนเหล่ า
"ชายคนนี! เป็ นมหิ ท ธิ ฤ ทธิ4 ของ นั! นได้ รั บพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4
ด้ วยการวางมื อ ของอั ค รสาวก
พระเจ้ า"
11 คนทั! งหลายนั บถื อเขาเพราะ จึงนําเงินมาให้ อัครสาวก
เขาได้ ทํา เวทมนตร์ ให้ คนทั! ง 19 และว่ า "ขอให้ ข้าพเจ้ ามีฤทธิ4
หลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ ว อย่ างนี! ด้ วย เพื อว่ าเมื อข้ าพเจ้ า
12 แต่ เมื อฟี ลิ ปได้ ประกาศเรื อง จะวางมื อบนผู้ ใด ผู้ นั! นจะได้
อาณาจั กรของพระเจ้ าและพระ รับพระวิญญาณบริสุทธิ4 "
นามแห่ งพระเยซูคริสต์แล้ ว คน 20 ฝ่ ายเปโตรจึ งกล่ าวแก่ ซี โมน
ทั! งหลายก็เชื อและรั บบั พติ ศมา ว่ า "ให้ เงินของเจ้ าพินาศไปด้ วย
กั นกั บเจ้ าเถิ ด เพราะเจ้ าคิ ดว่ า
ทั!งชายและหญิง
13 ฝ่ ายซี โมนเองจึ งเชื อด้ วย จะซื! อของประทานแห่ งพระเจ้ า
(R) มก GO:GR (M) กจ S:JO; L:GG; GJ:O (GK) กจ G:J; L:Q (GQ) กจ S:GK, KM, QT
(GS) กจ K:JL; GM:K (GO) มธ KL:GM; กจ K:JL (GR) กจ O:O; GM:O; ฮบ O:K
(KT) K พกษ S:GO; อสย SS:G; ดนล S:GR; มธ GT:L; กจ K:JL; GT:QS; GG:GR
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ด้ วยเงินได้
27 ฝ่ ายฟี ลิ ปก็ลุ กขึ! นไป และดู
21 เจ้ าไม่ มีส่ วนหรื อส่ วนแบ่ งใน เถิ ด มี ชาวเอธิ โอเปี ยคนหนึ ง
การนี! เลย เพราะใจของเจ้ าไม่ ซื อ เป็ นขั นที เป็ นข้ าราชการของ
ตรงในสายพระเนตรของพระเจ้ า พระนางคานดาสี พระราชิ นีของ
22 เหตุ ฉะนั! น จงกลั บใจใหม่ ชาวเอธิโอเปี ย และเป็ นนายคลัง
จากการชั วร้ ายของเจ้ านี! และ ทรั พย์ ท! ั งหมดของพระราชิ นี น! ั น
อธิ ษฐานขอพระเจ้ าชะรอยพระ ได้ มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม
องค์ จะทรงโปรดยกความผิ ดซึ ง 28 ขณะนั งรถม้ ากลั บไป ท่ าน
เจ้ าคิดในใจของเจ้ า
อ่ านหนังสืออิ สยาห์ ศาสดาพยา23 ด้ วยเราเห็ นว่ าเจ้ าจะต้ องรั บ กรณ์อยู่
ความขมขื นและติ ดพั นธนะแห่ ง 29 ฝ่ ายพระวิ ญญาณตรั สสั ง
ความชั วช้ า"
ฟี ลิ ปว่ า "จงเข้ าไปให้ ชิ ดรถม้ า
24 ฝ่ ายซี โมนจึ งตอบว่ า "ขอ นั! นเถิด"
ท่ านอธิ ษฐานต่ อองค์ พระผู้ เป็ น 30 ฟี ลิ ปจึ งวิ งเข้ าไปใกล้ และ
เจ้ าเผื อข้ าพเจ้ าด้ วย
เพื อ ได้ ยิ นท่ า นอ่ านหนั ง สื อ อิ สยาห์
เหตุการณ์ทีท่านได้ กล่ าวแล้ วนั! น ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่ า "ซึ ง
จะไม่ ได้ อุ บั ติ แก่ ตั วข้ าพเจ้ าสั ก ท่านอ่ านนั! นท่านเข้ าใจหรือ"
อย่ างเดียว"
31 ขันทีจึงตอบว่ า "ถ้ าไม่ มีใคร
25 ครั! นพวกอั ครสาวกเป็ น อธิ บายให้ ที ไหนจะเข้ าใจได้ "
พยานและประกาศพระวจนะ ท่ า นจึ ง เชิ ญฟี ลิ ปขึ! นนั งรถกั บ
ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแล้ ว ก็ ท่าน
กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และได้ 32 พระคั ม ภี ร์ ต อนที ท่ า นอ่ า น
ประกาศข่ า วประเสริ ฐตามทาง อยู่ น! ั นคื อข้ อเหล่ านี! `เขาได้นํา
ในหมู่ บ้ านชาวสะมาเรี ยหลาย ท่ า นเหมื อ นแกะที ถู ก นํา ไปฆ่ า
แห่ ง
และเหมื อนลู กแกะที เป็ นใบ้อยู่
ขันทีชาวเอธิโอเปี ย
หน้าผูต้ ัดขนของมันฉันใด ท่ าน
ก็ไม่ ปริปากของท่ านเลยฉันนัน)
ได้รบั ความรอด
26 แต่ ทู ตสวรรค์ ขององค์ พระผู้ 33 ในคราวที ท่ านถู ก เหยี ยดลง
เป็ นเจ้ าได้ สั งฟี ลิ ปว่ า "จงลุ ก นัน) ท่ านไม่ ได้รบั ความยุติธรรม
ขึ! นไปยั ง ทิ ศใต้ ตามทางที ลงไป เสี ยเลย และผู ้ใดเล่ าจะประจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึ งเมื องกาซา กาศเกี ยวกับพงศ์ พั นธุ์ ของท่ าน
เพราะว่ า ชี วิ ต ของท่ า นต้ อ งถู ก
ซึ งเป็ นทางป่ าทราย"
(KG) ยรม GR:M (KK) ดนล Q:KR; K ทธ K:KS (KJ) ฮบ GK:GS
(KQ) ปฐก KT:R, GR; อพย L:L; กดว KG:R; G พกษ GJ:O; โยบ QK:L (KO) กจ O:S
(KR) G พกษ L:QG-QK; สดด OL:JG (JK) อสย SJ:R-L; มธ KO:OK (JJ) ลก KJ:G-KS
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หน้ า 2193
ตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว'
34 ขั นทีจึ งถามฟี ลิ ปว่ า "ศาสดาพยากรณ์ ไ ด้ กล่ าวอย่ า งนั! น
เล็งถึ งผู้ ใด เล็งถึ งตั วท่ านเอง
หรื อเล็งถึ งผู้ อื น บอกข้ าพเจ้ า
เถิด"
35 ฝ่ ายฟี ลิ ปจึ ง เริ มเล่ า จั บต้ น
กล่ าวตามพระคั มภี ร์ ข้ อนั! น ชี!
แจงถึงเรื องพระเยซู
36 ครั! นกําลั งเดิ นทางไปก็มาถึ ง
ที มีนาํ! แห่ งหนึ ง ขันทีจึ งบอกว่ า
"ดู เถิ ด มี นาํ! มีอะไรขัดข้ องไม่
ให้ ข้าพเจ้ ารับบัพติศมา"
37 และฟี ลิปจึงตอบว่ า "ถ้ าท่าน
เต็มใจเชื อท่ านก็รั บได้ " และ
ขั นทีจึ งตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าเชื อว่ า
พระเยซู คริ สต์ เป็ นพระบุ ตรของ
พระเจ้ า"
38 แล้ วท่ านจึ งสั งให้ หยุ ดรถม้ า
และคนทั! งสองลงไปในนํา! ทั! ง
ฟี ลิ ปกับขั นที ฟี ลิปก็ให้ ท่านรับ
บัพติศมา
39 เมื อท่ า นทั! งสองขึ! นจากนํา!
แล้ ว พระวิ ญญาณขององค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าทรงรั บฟี ลิ ปไปเสี ย
และขั นที น! ั นไม่ ได้ เห็ นท่ า นอี ก
จึงเดินทางต่ อไปด้ วยความยินดี
40 แต่ มี ผ้ ู ได้ พบฟี ลิ ป ที เมื อ ง
อาโซทั ส และเมื อเดิ นทางมา
ท่ านได้ ประกาศข่ าวประเสริ ฐใน
ทุ ก เมื อ งจนท่ า นมาถึ ง เมื องซี ซารียา

กิจการ L, M
เซาโลกลับใจใหม่
อย่ างน่าอัศจรรย์
ฝ่ ายเซาโลยั งขู่ คาํ รามกล่ าว
ว่ าจะฆ่ าศิ ษย์ ขององค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าเสีย จึงไปหามหาปุโรหิ ต
2ขอหนั งสื อไปยั งธรรมศาลาใน
เมื องดามั สกั ส เพื อว่ าถ้ าพบผู้
ใดถือทางนั! นไม่ ว่าชายหรือหญิง
จะได้ จับมัดพามายังกรุ งเยรูซาเล็ม
3เมื อเซาโลเดิ นทางไปใกล้ จะถึง
เมื องดามั สกั ส ในทั นใดนั! นมี
แสงสว่ างส่ องมาจากฟ้ าล้ อมตั ว
เขาไว้ รอบ
4เซาโลจึงล้ มลงถึงดินและได้ ยิน
พระสุรเสียงตรัสแก่ เขาว่ า "เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่ มเหงเราทํา
ไม"
5เซาโลจึงทู ลถามว่ า "พระองค์
เจ้ าข้ า พระองค์ ทรงเป็ นผู้ ใด"
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั สว่ า "เรา
คือเยซู ทีเจ้ าข่ มเหง ซึ งเจ้ าถีบ
ประตักก็ยากนัก"
6 เซาโลก็ ตั วสั นและรู้ สึ ก ประหลาดใจจึงถามว่ า "พระองค์เจ้ า
ข้ า พระองค์ ประสงค์ จะให้ ข้ า
พระองค์ ทาํ อะไร" องค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าตรัสแก่ เขาว่ า "เจ้ าจงลุก
ขึ! นเข้ าไปในเมื อง และเจ้ าจะ
ต้ องทํา ประการใดจะมี ค นบอก
ให้ ร้ ู "
7คนทั! ง หลายที เดิ นทางไปด้ วย

9

(JS) ลก KQ:KR; กจ GR:K (JO) กจ GT:QR (JR) มธ GO:GO (JM) G พกษ GL:GK
(QT) กจ KG:L (G) กจ R:SR; กท G:GJ; G ทธ G:GJ (K) กจ KK:S (J) กจ KK:O; KO:GK
(Q) มธ KS:QT (O) ลก J:GT; กจ K:JR; GO:JT (R) ดนล GT:R; ยน GK:KM; กจ KK:M
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กิจการ M
หน้ า 2194
กันก็ยืนนิ งพูดไม่ ออก ได้ ยิน ของพระองค์"
พระสุรเสียงนั! นแต่ ไม่ เห็นใคร
15 ฝ่ ายองค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าได้
8ฝ่ ายเซาโลได้ ลุ กขึ! นจากพื! นดิ น ตรั สกั บท่ านว่ า
"จงไปเถิ ด
เมื อลื มตาแล้ วก็ ม องอะไรไม่ เพราะว่ าคนนั! นเป็ นภาชนะที เรา
เห็น เขาจึงจู งมือท่านไปยังเมือง ได้ เลื อกสรรไว้
สํา หรั บจะ
ดามัสกัส
นํา นามของเราไปยั งประชาชาติ
9 ตาท่ า นก็ มื ด มั วไปถึ ง สามวั น กษัตริย์และชนชาติอิสราเอล
และท่ า นมิ ไ ด้ กิ น หรื อ ดื มอะไร 16 เพราะว่ าเราจะสํา แดงให้ เขา
เลย
เห็ นว่ า เขาจะต้ องทนทุ กข์ ลาํ 10 ในเมื องดามั สกั ส มี ศิ ษย์ คน บากมากเท่ า ใดเพราะนามของ
หนึ งชื ออานาเนี ย องค์ พระผู้ เรา"
เป็ นเจ้ าได้ ตรัสกับผู้ น! ั นโดยนิมิต
เซาโลได้ประกอบด้วย
ว่ า "อานาเนียเอ๋ย" อานาเนียจึง
พระวิญญาณบริ สุทธิ$
ทู ลตอบว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า ดู
และเริ, มเทศนาสัง, สอน
เถิด ข้ าพระองค์อยู่ ทีนี "
17 แล้ วอานาเนี ยก็ไป และเข้ า
11 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจึ งตรั สกั บ ไปในบ้ านวางมื อบนเซาโลกล่ าว
เขาว่ า "จงลุ กขึ! น ไปที ถนนที ว่ า "พี เซาโลเอ๋ ย องค์ พระผู้
เรียกว่ าถนนตรง ถามหาชายคน เป็ นเจ้ าคื อพระเยซู ได้ ทรง
หนึ งชื อเซาโลชาวเมื องทาร์ ซั ส ปรากฏแก่ ท่ า นกลางทางที ท่ าน
อยู่ ในบ้ านของยู ดาส เพราะดู มานั! น ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาเพื อ
เถิด เขากําลังอธิษฐานอยู่
ท่านจะเห็นได้ อีก และเพื อท่าน
12 และในนิ มิ ต เขาได้ เห็ น คน จะประกอบด้ วยพระวิ ญญาณ
หนึ งชื ออานาเนี ยเข้ า มาวางมื อ บริสุทธิ4 "
บนเขา เพื อเขาจะเห็นได้ อีก"
18 และในทั นใดนั! น มี อะไร
13 แต่ อานาเนี ยทู ลตอบว่ า เหมือนเกล็ดตกจากตาของเซา"พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ โล แล้ วก็เห็นได้ อีก ท่านจึงลุก
ได้ ยิ นหลายคนพู ดถึ งคนนั! นว่ า ขึ! นรับบัพติศมา
เขาได้ ทํา ร้ ายวิ สุ ท ธิ ชนของพระ 19 พอรั บประทานอาหารแล้ วก็
องค์ในกรุงเยรูซาเล็มมาก
มีกาํ ลังขึ! น เซาโลพักอยู่ กับพวก
14 และในที นี เขาได้ อํา นาจมา ศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวัน
จากพวกปุ โรหิ ตใหญ่ ให้ ผูกมัด 20 ท่านไม่ ได้ รีรอ ท่านประกาศ
คนทั! งปวงที ร้ องออกพระนาม ตามธรรมศาลา กล่ าวเรื องพระ
(GT) กจ KK:GK (GG) กจ KG:JM (GJ) กจ M:G (GQ) กจ R:SM; G คร G:K; K ทธ K:KK
(GS) กจ GJ:K; รม G:G; G คร GS:GT; กท G:GS; อฟ J:R-L; G ทธ K:R; K ทธ G:GG
(GO) กจ KT:KJ; K คร Q:GG; กท O:GR; ฟป G:KM-JT (GR) กจ K:Q (GM) กจ KO:KT
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กิจการ M
คริ สต์ ว่า พระองค์ ทรงเป็ นพระ ฟั ง ว่ า เซาโลได้ เห็ น องค์ พระผู้
บุตรของพระเจ้ า
เป็ นเจ้ าที กลางทางและพระองค์
21 คนทั! งหลายที ได้ ยิ นก็พากั น ตรั สแก่ ท่ าน ท่ านจึ งประกาศ
ประหลาดใจแล้ วว่ า "คนนี! มิ ใช่ ออกพระนามพระเยซู โดยใจกล้ า
หรื อที ได้ ทาํ ลายคนในกรุ งเยรู - หาญในเมืองดามัสกัส
ซาเล็มที ร้ องออกพระนามนี! และ 28 แล้ วเซาโลเข้ านอกออกในอยู่
เขามาที นี หวั งจะผู กมั ดพวกนั! น กับพวกอัครสาวกในกรุงเยรู ซาส่ งให้ พวกปุโรหิ ตใหญ่ "
เล็ม
เซาโลหลบหนีรอดได้
29 ประกาศออกพระนามของ
พระเยซู เจ้ าด้ วยใจกล้ าหาญ
และได้รบั การยอมรับ
ท่านพูดไล่ เลียงกับพวกกรีก แต่
ที,กรุ งเยรู ซาเล็ม
22 แต่ เซาโลยิ งมี กาํ ลั ง ทวี ข! ึ น พวกนั! นหาช่ องทีจะฆ่ าท่านเสีย
และทํา ให้ พวกยิ วในเมื อ งดา- 30 เมื อพี น้ องรู้ อย่ า งนั! นจึ ง พา
มั สกั สนิ งอึ! งอยู่ โดยพิ สู จน์ ให้ ท่านไปยังเมืองซีซารี ยา แล้ วส่ ง
เขาเห็นว่ า พระเยซูทรงเป็ นพระ ไปยังเมืองทาร์ซัส
31 เหตุ ฉะนั! นคริ ส ตจั กรตลอด
คริสต์
23 ครั! นต่ อมาอี ก หลายวั นพวก ทัวแคว้ นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรี ย จึ งมี ความสงบสุ ขและ
ยิวได้ ปรึกษากันจะฆ่ าเซาโลเสีย
24 แต่ เรื องการปองร้ ายของเขา เจริ ญขึ! น ดํา เนิ นชี วิ ตด้ วยใจยํา
รู้ ถึ งเซาโล เขาทั! งหลายได้ เฝ้ า เกรงองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และได้
ประตู เมื อง คอยฆ่ าเซาโลทั! ง รั บ ความปลอบประโลมใจจาก
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4 คริ สตกลางวันกลางคืน
25 แต่ เหล่ าสาวกได้ ให้ เซาโลนั ง สมาชิ กก็ยิงทวีมากขึ! น
ในเข่ งใหญ่ แล้ วหย่ อนลงจาก ไอเนอัสได้รบั การรักษาจนหาย
32 ต่ อมา เมื อเปโตรเที ยวไป
กําแพงเมืองในเวลากลางคืน
ก็ลงมา
26 ครั! นเซาโลไปถึ งกรุ งเยรู ซา- ตลอดทุ กแห่ งแล้ ว
เล็มแล้ ว ท่านใคร่ จะคบให้ สนิท หาพวกวิ สุ ทธิ ชนซึ งอาศั ยอยู่ ใน
กั บพวกสาวก แต่ เขาทั! งหลาย เมืองลิดดาด้ วย
กลั ว เพราะไม่ เชื อว่ าเซาโลเป็ น 33 เปโตรพบชายคนหนึ ง ชื อ
ไอเนอั สที นั น เขาเป็ นอั มพาต
สาวก
27 แต่ บารนาบั ส ได้ พาท่ า นไป อยู่ กับทีนอนแปดปี มาแล้ ว
หาพวกอัครสาวก แล้ วเล่ าให้ เขา 34 เปโตรจึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า
(KG) กจ L:J; กท G:GJ (KK) กจ GL:KL (KJ) กจ KJ:GK; K คร GG:KO (KQ) K คร GG:JK
(KS) ยชว K:GS; G ซมอ GM:GK (KO) กจ KK:GR (KR) กจ Q:JO (KL) กท G:GL
(KM) กจ O:G; K คร GG:KO (JG) สดด JQ:M (JK) กจ L:GQ (JQ) กจ J:O, GO; Q:GT
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กิจการ M, GT
หน้ า 2196
"ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริสต์ทรง กล่ าวว่ า "ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ! น"
โปรดท่ านให้ หายโรค จงลุ กขึ! น ทาบิ ธาก็ลื มตา เมื อเห็ นเปโตร
เก็บทีนอนของท่านเถิด" ในทัน จึงลุกขึ! นนั ง
ใดนั! นไอเนอัสได้ ลุกขึ! น
41 ฝ่ ายเปโตรยื นมื อ ออกพยุ ง
35 ฝ่ ายคนทั! งปวงที อยู่ ในเมื อง เธอขึ! น
จึ งเรี ยกวิ สุ ทธิ ชน
ลิ ด ดาและที ราบชาโรนได้ เห็ น ทั! งหลายกั บพวกแม่ ม่ า ยเข้ ามา
แล้ วจึ งกลั บใจมาหาองค์ พระผู้ แล้ วมอบหญิ ง ที เป็ นขึ! นนั! นให้
เป็ นเจ้ า
กับเขาทั!งหลาย
โดรคัสฟื นขึ นมาจากความตาย 42 เหตุการณ์น! ั นลือไปตลอดทัว
36 ในเมื องยั ฟฟา มี หญิ งคน เมื องยั ฟฟา คนเป็ นอั นมากมา
หนึ งเป็ นศิษย์ชื อทาบิธา ซึ งแปล เชื อถือองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ว่ าโดรคัส หญิงคนนี! เคยกระทํา 43 ต่ อมาฝ่ ายเปโตรอาศั ยอยู่ ใน
การอั นเป็ นคุ ณประโยชน์ และให้ เมื องยั ฟฟาหลายวั น อยู่ กั บคน
หนึ งชื อซีโมนเป็ นช่ างฟอกหนัง
ทานมากมาย
โครเนลิอสั แสวงหาพระเจ้า
37 ต่ อมาระหว่ างนั! นหญิ งคนนี!
ยั งมี ชายคนหนึ ง ชื อ
ก็ป่วยลงจนถึงแก่ ความตาย เขา
โครเนลิอัส อาศัยอยู่ ใน
จึ งอาบนํา! ศพวางไว้ ในห้ องชั! น
เมื องซี ซารี ยา เป็ นนายร้ อยอยู่
บน
38 เมื องลิ ดดาอยู่ ใ กล้ กั บเมื อง ในกองทหารที เรียกว่ ากองอิ ตายัฟฟา พวกสาวกได้ ยินว่ าเปโตร เลีย
อยู่ ทีนั น จึงใช้ ชายสองคนไปหา 2เป็ นคนมี ศรั ทธามาก คื อท่ าน
และทั! งครอบครั วเป็ นคนยําเกรง
ท่าน เชิ ญท่านมาหาเขาโดยเร็ว
39 ฝ่ ายเปโตรจึงลุ กขึ! นไปกั บเขา พระเจ้ า ท่ านเคยให้ ทานมาก
เมื อถึ งแล้ วเขาพาท่ านขึ! นไปใน มายแก่ ประชาชน และอธิ ษฐาน
ห้ องชั! นบน และบรรดาหญิงม่ าย ต่ อพระเจ้ าเสมอ
ได้ ยื นอยู่ กั บท่ า นพากั น ร้ องไห้ 3เวลาประมาณบ่ ายสามโมงนาย
และชี! ให้ ท่ านดู เสื! อคลุ มกั บเสื! อ ร้ อยนั! นเห็ น นิ มิ ต แจ่ ม กระจ่ า ง
ผ้ าต่ างๆซึ งโดรคั ส ทํา เมื อยั งมี คื อเห็ นทู ตสวรรค์ องค์ หนึ งของ
พระเจ้ าเข้ ามาหาท่ านและกล่ าว
ชี วิตอยู่
40 ฝ่ ายเปโตรให้ คนทั! งปวงออก แก่ ท่านว่ า "โครเนลิอัสเอ๋ย"
ไปข้ างนอก และได้ คุ กเข่ าลง 4และเมื อโครเนลิอั สเขม้ นดู ทู ต
อธิ ษฐาน แล้ วหั นมายั งศพนั! น สวรรค์ องค์ น! ั นด้ วยความตกใจ

10

(JS) G พศด S:GO; อสย JJ:M; กจ GG:KG (JO) G ทธ K:GT; ทต J:L (JR) กจ G:GJ
(QT) มธ M:KS; มก S:QG-QK; ลก KK:QG; ยน GG:QJ (QK) ยน GG:QS (QJ) กจ GT:O
(G) กจ L:QT; KJ:KJ (K) กจ L:K; GT:KK, JS; GJ:GO, KO (J) กจ GT:JT; GG:GJ
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หน้ า 2197
กิจการ GT
กลัว จึงถามว่ า "นี เป็ นประการ หนึ งเหมื อนผ้ าผื นใหญ่ ผู กติ ด
ใด พระองค์เจ้ าข้ า" ทู ตสวรรค์ กั นทั! งสี มุ ม หย่ อ นลงมายั ง พื! น
จึงตอบท่านว่ า "คําอธิษฐานและ โลก
ทานของท่านนั! น ได้ ข! ึ นไปเป็ นที 12 ในนั! นมี สั ต ว์ ทุ ก อย่ า งที อยู่
ระลึ กถึ งจํา เพาะพระพั กตร์ พระ บนแผ่ นดิน คือสัตว์สี เท้ า สัตว์
เจ้ าแล้ ว
ป่ า สัตว์เลื! อยคลานและนกทีอยู่
5บัดนี! จงใช้ คนไปยังเมืองยัฟฟา ในท้ องฟ้ า
เชิ ญซีโมนทีเรียกว่ าเปโตรมา
13 มี พระสุ รเสี ยงมาว่ าแก่ ท่ าน
6เปโตรอาศั ยอยู่ กั บคนหนึ งชื อ ว่ า "เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ! นฆ่ ากิน
ซี โมนเป็ นช่ างฟอกหนั ง บ้ าน เถิด"
ของเขาอยู่ ริมฝั งทะเล เปโตรจะ 14 ฝ่ ายเปโตรจึ งทู ลว่ า "มิ ได้
บอกท่านว่ าท่านควรจะทําอะไร"
พระองค์ เจ้ าข้ า เพราะว่ าสิ งซึ ง
7 ครั! นทู ตสวรรค์ ที ได้ พู ดกั บ เป็ นของต้ องห้ ามหรื อ ของมล
โครเนลิอัสไปแล้ ว ท่ านได้ เรียก ทิ นนั! น ข้ าพระองค์ ไม่ เคยได้
คนใช้ สองคนกั บทหารคนหนึ ง รับประทานเลย"
ซึ งเป็ นคนมี ศรั ทธามาก ที เคย 15 แล้ วจึ งมี พระสุ รเสี ยงอี กเป็ น
ปรนนิบัติท่านเสมอ
ครั! งทีสองว่ าแก่ ท่านว่ า "ซึ งพระ
8และเมื อโครเนลิ อั สได้ เล่ าเหตุ เจ้ าได้ ทรงชําระแล้ ว อย่ าว่ าเป็ น
การณ์ท! ั งปวงให้ คนเหล่ านั! นฟั ง ของต้ องห้ าม"
แล้ ว ท่ านจึ งใช้ เขาไปยั งเมื อง 16 เห็ นอย่ างนั! นถึ งสามครั! ง
ยัฟฟา
แล้ วสิ งนั! นก็ ถู กรั บขึ! นไปอี ก ใน
เปโตรได้เห็ นนิมิต
ท้ องฟ้ า
เปโตรไปที,เมืองซี ซารี ยา
9วั นรุ่ งขึ! น คนเหล่ านั! นกํา ลั ง
เดิ นทางไปใกล้ เมื องยั ฟฟาแล้ ว 17 เมื อเปโตรยั ง คิ ดสงสั ยเรื อง
ประมาณเวลาเที ยงวั น เปโตรก็ นิ มิ ตที เห็ นนั! นว่ ามี ความหมาย
ขึ! นไปบนหลั งคาบ้ านเพื อจะ อย่ างไร ดูเถิด คนทีโครเนลิอัส
อธิษฐาน
ใช้ ไปนั! น เมื อถามหาและพบ
10 ก็หิวอยากจะรับประทานอา- บ้ านของซี โมนแล้ วก็ ม ายื น อยู่
หาร แต่ ในระหว่ างที เขายั งจั ด หน้ าประตูร! ั ว
อาหารอยู่ เปโตรได้ เคลิ! มไป
18 และร้ องถามว่ า ซีโมนทีเรียก
11 และได้ เห็ น ท้ องฟ้ าแหวก ว่ าเปโตรอยู่ ทีนั นหรือไม่
ออกเป็ นช่ อง มี ภาชนะอย่ าง 19 เมื อเปโตรตริ ตรองเรื องนิ (S) กจ GG:GJ-GQ (O) กจ M:QJ; GG:GQ (M) กจ GT:M-JK; GG:S-GQ
(GG) อสค G:G; มธ J:GO; กจ R:SO; วว Q:G (GQ) ลนต GG:Q; พบญ GQ:J, R; อสค Q:GQ
(GS) มธ GS:GG; มก R:GM; กจ GT:KL; รม GQ:GQ; G คร GT:KS (GM) กจ GG:GK
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กิจการ GT
หน้ า 2198
มิ ตนั! น พระวิ ญญาณก็ตรั สกั บ 26 ฝ่ ายเปโตรจึงจับตั วโครเนลิ ท่านว่ า "ดูเถิด ชายสามคนตาม อัสให้ ลุกขึ! นและกล่ าวว่ า "จงยืน
หาเจ้ า
ขึ! นเถิด ข้ าพเจ้ าก็เป็ นแต่ มนุ ษย์
20 จงลุกขึ! นลงไปข้ างล่ างและไป เหมือนกัน"
กั บเขาเถิ ด อย่ าลั งเลใจเลย 27 เมื อกําลังสนทนากันอยู่ เปเพราะว่ าเราได้ ใช้ เขามา"
โตรจึ งเข้ าไปแลเห็ นคนเป็ นอั น
21 เปโตรจึ งลงไปหาคนเหล่ า มากมาพร้ อมกัน
นั! นซึ งโครเนลิ อั สได้ ใช้ มากล่ าว 28 จึ ง กล่ าวแก่ คนเหล่ า นั! นว่ า
ว่ า "ดูเถิด ข้ าพเจ้ าเป็ นคนทีท่าน "ท่ านทั! งหลายทราบแล้ วว่ า คน
มาหานั! น ท่านมาธุระอะไร"
ชาติ ยิ วนั! นจะคบให้ สนิ ทกั บคน
22 เขาจึงตอบว่ า "นายร้ อยโคร- ต่ างชาติ ห รื อ เข้ าเยี ยมก็ เ ป็ นที
เนลิ อั ส เป็ นคนชอบธรรมและ พระราชบั ญญั ติห้ ามไว้ แต่ พระ
เกรงกลัวพระเจ้ า และเป็ นคนมี เจ้ าได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้ าแล้ ว
ชื อเสียงดีในบรรดาชาวยิว โคร- ว่ า ไม่ ควรเรียกคนหนึ งคนใดว่ า
เนลิ อั สผู้ นั! นได้ รั บคํา เตื อ นจาก เป็ นทีห้ ามหรือมลทิน
พระเจ้ าโดยผ่ า นทู ตสวรรค์ บริ - 29 เหตุฉะนั! น เมื อท่านใช้ คนไป
สุ ทธิ4 ให้ มาเชิ ญท่ านไปที บ้ าน เรี ยกข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็มาโดย
เพื อจะฟั งถ้ อยคําของท่าน"
ไม่ ขัด ข้ าพเจ้ าจึงขอถามว่ าท่าน
โครเนลิอสั และญาติ พี,นอ้ ง
เรี ย กข้ าพเจ้ ามาด้ วยประสงค์
อะไร"
ได้ยินข่ าวประเสริ ฐ
23 เปโตรจึ ง เชิ ญเขาให้ เข้ ามา 30 โครเนลิ อัสจึ งตอบว่ า "สี วั น
หยุดพักอยู่ ทีนั น วันรุ่ งขึ! นเปโตร มาแล้ ว ข้ าพเจ้ ากําลังถืออดอาก็ ไ ปกั บเขาและพวกพี น้ องบาง หารอยู่ จนถึ งเวลานี! และประมาณเวลาบ่ ายสามโมงข้ าพเจ้ าได้
คนทีเมืองยัฟฟาก็ไปด้ วย
24 ล่ วงมาอี กวั นหนึ งเขาก็ไปถึ ง อธิ ษฐานอยู่ ในบ้ านของข้ าพเจ้ า
เมื องซี ซารี ยา โครเนลิ อั สกําลั ง ดู เถิ ด มี ชายคนหนึ งยื นอยู่ ตรง
คอยรั บรองอยู่ และเชิ ญญาติ หน้ าข้ าพเจ้ าสวมเสื! อมันระยับ
พี น้ องกับเพื อนสนิ ทให้ มาประ- 31 ผู้ น! ั นได้ กล่ าวว่ า `โครเนลิอัส
เอ๋ย คําอธิษฐานของท่านนั! นทรง
ชุ มกันอยู่ แล้ ว
25 ครั! นเปโตรเข้ าไป โครเนลิอัส สดั บฟั งแล้ ว และทานของท่ าน
ก็ต้ อนรั บเปโตร และหมอบที นั! นก็เป็ นที ระลึ ก ถึ งในสายพระ
เนตรของพระเจ้ าแล้ ว
เท้ ากราบไหว้ ท่าน
(KT) กจ GS:R-M (KK) กจ KK:GK (KJ) กจ GT:QS; GG:GK
(KO) กจ GQ:GQ-GS; วว GM:GT (KL) ยน Q:M; GL:KL; กจ GT:GQ, JS; GG:J; กท K:GK
(JT) มธ KL:J; มก GO:S; กจ G:GT (JG) ดนล GT:GK; ฮบ O:GT
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กิจการ GT
32 เหตุ ฉะนั! น จงใช้ คนไปยั ง ยอห์ นได้ ประกาศนั! น
เมืองยัฟฟา เชิ ญซีโมนทีเรียกว่ า 38 คื อเรื องพระเยซู ชาวนาซาเปโตรมา ผู้ น! ั นอาศัยอยู่ ในบ้ าน เร็ธว่ า พระเจ้ าได้ ทรงเจิ มพระ
ของซี โมนช่ างฟอกหนั งที ฝั ง องค์ ด้ วยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4
ทะเล ผู้ นั! นเมื อมาถึ งแล้ วจะ และด้ วยฤทธานุ ภาพอย่ างไร
กล่ าวแก่ ท่าน'
และพระเยซู เสด็จไปกระทํา คุ ณ
33 ข้ าพเจ้ าจึ งใช้ คนไปเชิ ญท่ าน ประโยชน์ และรั ก ษาบรรดาคน
มาทันที ทีท่านมาก็ดีแล้ ว บัดนี! ซึ งถู กพญามารเบียดเบียน ด้ วย
พวกข้ าพเจ้ าจึ งอยู่ พร้ อมกั นต่ อ ว่ า พระเจ้ าได้ ทรงสถิ ต กั บพระ
พระพักตร์พระเจ้ า เพื อจะฟั งสิ ง องค์
สารพัดซึ งพระเจ้ าได้ ตรัสสั งท่าน
คําพยานเกี,ยวกับพระคริ สต์
ไว้ "
39 เราทั! งหลายเป็ นพยานถึ ง
34 ฝ่ ายเปโตรจึงกล่ าวว่ า "ข้ าพ- กิ จ การทั! งปวงซึ งพระองค์ ท รง
เจ้ าเห็ นจริ งแล้ วว่ า พระเจ้ าไม่ กระทําในแผ่ นดิ นของชนชาติ ยิว
ทรงเลือกหน้ าผู้ ใด
และในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์
35 แต่ คนใดๆในทุ กชาติ ที เกรง นั! นเขาได้ ฆ่ า และแขวนไว้ ที ต้ น
กลั วพระองค์ และประพฤติ ตาม ไม้
ทางชอบธรรมก็ เป็ นที ชอบพระ 40 ในวั น ที สามพระเจ้ าได้ ทรง
ทัยพระองค์
ให้ พระองค์คืนพระชนม์และทรง
36 พระดํา รั ส ที พระเจ้ าได้ ทรง ให้ ปรากฏ
ฝากไว้ กั บชนชาติ อิ สราเอล คื อ 41 มิ ใช่ ทรงให้ ปรากฏแก่ คนทั ว
การประกาศข่ าวดี เรื องสั นติ สุ ข ไป แต่ ทรงปรากฏแก่ เหล่ าพวก
โดยพระเยซูคริสต์ (ผู้ เป็ นองค์ พยานซึ งพระเจ้ าได้ ทรงเลื อกไว้
พระผู้ เป็ นเจ้ าของคนทั!งปวง)
แต่ ก่อน คื อทรงปรากฏแก่ พวก
กิจการแห่ งพระคริ สต์
เราที ได้ รั บประทานและดื มกั บ
ผู ไ้ ด้รบั การเจิ มโดย
พระองค์ เมื อพระองค์ ทรงคื น
พระชนม์แล้ ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ$
37 ข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า พระดํา รั ส 42 พระองค์ ทรงสั งให้ เราทั! ง
นั! นท่ านทั! งหลายก็ร้ ู คื อเรื อง หลายประกาศแก่ คนทั! งปวงและ
ที ได้ เล่ ากั น ตั! งแต่ ต้ นที แคว้ น เป็ นพยานว่ าพระเจ้ าได้ ทรงตั! ง
กาลิ ลี ไปจนตลอดทั วแคว้ น พระองค์ ไ ว้ เป็ นผู้ พิ พากษาทั! ง
ยู เดี ย ภายหลั งการบั พติ ศมาที คนเป็ นและคนตาย
(JQ) พบญ GT:GR (JS) สดด GS:G-K; อฟ K:GJ (JO) อสย SR:GM; รม GT:GK
(JR) ลก Q:GQ (JL) มธ Q:KJ; ลก Q:GL; ยน J:K; L:KM (JM) กจ G:L; K:KJ
(QT) กจ K:KQ (QG) ลก KQ:JT, QG; ยน GQ:GR (QK) มธ KL:GM; ยน S:KK; G ปต Q:S
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43 ศาสดาพยากรณ์ ทั! งหลาย
เปโตรให้เหตุ ผลถึง
ย่ อมเป็ นพยานถึ ง พระองค์ ว่ า
การที,ท่านไปหาคนต่ างชาติ
ผู้ ใดที เชื อถื อในพระองค์ น! ั นจะ
ฝ่ ายพวกอั ครสาวกกั บ
ได้ รั บการทรงยกความผิ ด บาป
พี น้ องทั! งหลายที อยู่ ใน
ของเขา เพราะพระนามของพระ แคว้ นยู เดี ยได้ ยิ นว่ า คนต่ าง
องค์"
ชาติ ได้ รั บพระวจนะของพระเจ้ า
คนที,เชื, อได้รบั ความรอด
เหมือนกัน
และประกอบด้วย
2 เมื อเปโตรขึ! นไปยั ง กรุ ง เยรู ซาเล็มแล้ ว พวกที เข้ าสุ หนั ตจึ ง
พระวิญญาณ
44 เมื อเปโตรยั ง กล่ าวคํา เหล่ า ต่ อว่ าท่าน
นั! นอยู่ พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4 ก็ 3ว่ า "ท่ านไปหาคนที ไม่ ได้ เข้ า
เสด็จลงมาสถิ ตกั บคนทั! งปวงที สุ หนั ต และรั บประทานอาหาร
กับเขา"
ฟั งพระวจนะนั! น
45 ฝ่ ายพวกที ได้ เข้ าสุ ห นั ต ซึ ง 4แต่ เ ปโตรได้ อธิ บายให้ เขาฟั ง
เชื อถือแล้ ว คือคนที มาด้ วยกั น ตั! งแต่ ต้นเป็ นลําดับมาว่ า
กั บเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะ 5"เมื อข้ าพเจ้ าอยู่ ในเมื องยั ฟฟา
ว่ าของประทานแห่ งพระวิญญาณ และกํา ลั งอธิ ษฐานก็ เ คลิ! มไป
บริ สุ ทธิ4 ได้ ลงมาบนคนต่ า งชาติ แล้ วนิ มิ ตเห็ นภาชนะอย่ างหนึ ง
เหมื อนผ้ าผื น ใหญ่ ห ย่ อนลงมา
ด้ วย
46 เพราะเขาได้ ยินคนเหล่ านั! น ทั!งสี มุ มจากฟ้ ามายังข้ าพเจ้ า
พู ดภาษาต่ างๆและยกย่ องสรร- 6 ครั! นข้ าพเจ้ าเขม้ นดู ผ้ านั! น
เสริญพระเจ้ า เปโตรจึงย้ อนถาม ข้ าพเจ้ าได้ พิ นิ จ พิ จ ารณาก็ ไ ด้
เห็นสั ตว์ สี เท้ าของแผ่ นดิ น กั บ
ว่ า
47 "ใครอาจจะห้ ามคนเหล่ านี! สัตว์ป่า สัตว์เลื! อยคลาน และนก
ที ได้ รั บพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ4 ทีอยู่ ในท้ องฟ้ า
เหมื อนเรา
โดยมิ ให้ เขารั บ 7แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ยินพระสุรเสี ยง
ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า `เปโตรเอ๋ ย
บัพติศมาด้ วยนํา! ได้ "
48 เปโตรจึ ง สั งให้ เขารั บบั พ- จงลุกขึ! น ฆ่ ากินเถิด'
ติ ศมาในพระนามขององค์ พระ 8แต่ ข้ าพเจ้ าทู ลว่ า `หามิ ได้
ผู้ เป็ นเจ้ า และเขาทั!งหลายได้ ขอ พระองค์เจ้ าข้ า เพราะว่ าสิ งของ
ให้ เปโตรยับยั! งอยู่ กับเขาอีกสอง ซึ งต้ องห้ ามหรื อ ซึ งเป็ นมลทิ น
ยังไม่ ได้ เข้ าปากข้ าพระองค์เลย'
สามวัน

11

(QJ) ศคย GJ:G; กจ GJ:JL-JM; กท J:KK (QQ) กจ Q:JG (QS) กจ GT:KJ; GG:GL
(QR) กจ K:Q; GT:QQ; GG:GR; GS:L (QL) กจ K:JL; G คร G:GQ-GR (K) กจ GT:QS
(J) กจ GT:KL; กท K:GK (Q) ลก G:J (S) กจ GT:M
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กิจการ GG
9แต่ มี พระสุ รเสี ยงตรั ส จากฟ้ า พระองค์ตรัสไว้ ว่า `ยอห์ นให้ รับ
ครั! งทีสองว่ า `ซึ งพระเจ้ าได้ ทรง บั พติ ศมาด้ วยนํา! ก็จริ ง แต่ ท่ าน
ชํา ระแล้ ว เจ้ าอย่ าว่ าเป็ นของ ทั! งหลายจะรั บบั พติ ศมาด้ วย
ต้ องห้ าม'
พระวิญญาณบริสุทธิ4 '
10 เป็ นอย่ างนั! นถึ งสามครั! ง 17 เหตุฉะนั! น ถ้ าพระเจ้ าได้ ทรง
แล้ วสิ งนั! นทั! งสิ! นก็ถู ก รั บขึ! นไป โปรดประทานของประทานแก่
บนฟ้ าอีก
เขาเหมื อนแก่ เราทั! งหลาย ผู้
11 ดู เถิ ด ในทั นใดนั! นมี ชาย ที ได้ เชื อในพระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้ า
สามคนมายื นอยู่ ตรงหน้ าบ้ านที ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ ใดเล่ าที จะขั ดขื น
ข้ าพเจ้ าอยู่ รั บใช้ มาจากเมื อง พระเจ้ าได้ "
ซีซารียามาหาข้ าพเจ้ า
18 ครั! นคนทั! งหลายได้ ยิ นคํา
12 พระวิญญาณจึงสั งให้ ข้าพเจ้ า เหล่ านั! นก็นิ งอยู่ แล้ วได้ สรรไปกับเขาโดยไม่ ลังเลใจเลย และ เสริญพระเจ้ าว่ า "พระเจ้ าได้ ทรง
พวกพี น้ องทั! งหกคนนี! ได้ ไปกั บ โปรดแก่ ค นต่ างชาติ ใ ห้ กลั บใจ
ข้ าพเจ้ าด้ วย เราทั! งหลายจึ งเข้ า ใหม่ จนได้ ชีวิตรอดด้ วย"
ไปในบ้ านของผู้ น! ั น
เหล่ าสาวกได้ชื, อว่ า คริ สเตี ยน
13 ผู้ นั! นจึ งกล่ าวแก่ พวกเราว่ า
เป็ นครังแรกที,เมืองอันทิโอก
ตั ว ท่ า นได้ เห็ น ทู ต สวรรค์ อ งค์ 19 ฝ่ ายคนทั! งหลายที กระจั ด
หนึ งยืนอยู่ ในบ้ านของท่าน และ กระจายไปเพราะการเคี ยวเข็ ญ
บอกท่านว่ า `จงใช้ คนไปยังเมือง เนื องจากสเทเฟน ก็พากันไปยัง
ยั ฟฟา เชิ ญซี โมนที เรี ยกว่ า เมืองฟี นิเซีย เกาะไซปรัส และ
เปโตรมา
เมื องอั นทิ โอก และไม่ ได้ กล่ าว
14 เปโตรนั! นจะกล่ าวให้ ท่านฟั ง พระวจนะแก่ ผ้ ู ใดนอกจากแก่
เป็ นถ้ อยคํา ซึ งจะให้ ท่ านกั บทั! ง ยิวพวกเดียว
ครอบครัวของท่านรอด'
20 และมี บางคนในพวกเขาเป็ น
15 เมื อข้ าพเจ้ าตั! งต้ นกล่ าวข้ อ ชาวเกาะไซปรั สกั บชาวไซรี น
ความนั! น พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4 เมื อมายั ง เมื อ งอั น ทิ โอกก็ ไ ด้
ก็ เ สด็ จ มาสถิ ต กั บเขาทั! งหลาย กล่ าวประกาศข่ าวประเสริ ฐเรื อง
เหมื อนได้ เสด็จลงมาบนพวกเรา พระเยซูเจ้ าแก่ พวกกรีกด้ วย
ในตอนต้ นนั! น
21 และพระหั ต ถ์ ขององค์ พระ
16 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ระลึ ก ถึ ง คํา ผู้ เป็ นเจ้ าทรงอยู่ กับเขา
คน
ตรั สขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าซึ ง เป็ นอั นมากได้ เชื อและกลั บมา
(GK) ยน GO:GJ; กจ GT:GM, KJ; GS:R (GJ) กจ GT:JT (GS) กจ K:G-Q; GS:R-M
(GO) อสย QQ:J; มธ J:GG; มก G:L; ยน G:KO; กจ G:S (GR) กจ GT:QR (GL) รม GT:GK
(GM) กจ L:G, Q (KT) กจ O:G; M:KM (KG) ลก G:OO; กจ K:QR; M:JS; GQ:G
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หาองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
อาหารมากยิ งทั วแผ่ นดิ น โลก
22 ข่ าวนี! ก็ เล่ าลื อไปยั งคริ ส ต- การกั นดารอาหารนั! นได้ บั งเกิ ด
จั กรในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาจึ งใช้ ขึ! นในรัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร์
บารนาบั สให้ ไปยั ง เมื อ งอั น ทิ - 29 พวกสาวกทุ ก คนจึ งตกลงใจ
โอก
กันว่ า จะถวายตามกําลังฝากไป
23 เมื อบารนาบั สมาถึ งแล้ ว ช่ วยบรรเทาทุ ก ข์ พวกพี น้ องที
และได้ เห็ นพระคุ ณของพระเจ้ า อยู่ ในแคว้ นยูเดีย
ก็ปี ติ ยิ นดี จึ งได้ เตื อนคนเหล่ า 30 เขาจึ งได้ ทาํ ดั งนั! น และฝาก
นั! นให้ ตั! งมั นคงติ ดสนิ ท อยู่ กั บ ไปกั บบารนาบั สและเซาโลเพื อ
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
นําไปให้ พวกผู้ ปกครอง
24 บารนาบั สเป็ นคนดี ประกษัตริ ยเ์ ฮโรดฆ่ ายากอบ
4
กอบด้ วยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ
และตังใจที,จะประหารเปโตร
และความเชื อ จํา นวนคนเป็ น
แล้ วคราวนั! นกษัตริย์เฮอั นมากก็เพิ มเข้ ากั บองค์ พระผู้
โรดได้ เหยี ยดพระหั ต ถ์
เป็ นเจ้ า
ออกทําร้ ายบางคนในคริสตจักร
25 บารนาบั สได้ ไปที เมื องทาร์ - 2 ท่ า นได้ ฆ่ ายากอบพี ชายของ
ซัสเพื อตามหาเซาโล
ยอห์ นด้ วยดาบ
26 เมื อพบแล้ วจึ ง พาเขามายั ง 3เมื อท่ านเห็ นว่ าการนั! นเป็ นที
เมื องอั นทิ โอก ต่ อมาท่ านทั! ง ชอบใจพวกยิ ว ท่ านก็จั บเปโตร
สองได้ ประชุ มกั นกั บคริ สตจั กร ด้ วย (นี เป็ นระหว่ างเทศกาล
ตลอดปี หนึ ง ได้ สั งสอนคนเป็ น ขนมปั งไร้ เชื! อ)
อันมากและในเมืองอันทิโอกนั น 4เมื อจั บเปโตรแล้ วจึ งให้ จํา คุ ก
เอง พวกสาวกได้ ชื อว่ า คริ ส- ให้ ทหารสี หมู่ ๆละสี คนคุ ม ไว้
เตียน เป็ นครั! งแรก
ตั! งใจว่ า เมื อสิ! นเทศกาลอี สอากาบัสพยากรณ์ถึง
เตอร์ แล้ วจะพาออกมาให้ แก่ คน
การกันดารอาหาร
ทั!งหลาย
การประชุมอธิษฐาน
27 คราวนี! มี พ วกศาสดาพยากรณ์ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะ
ทู ตสวรรค์ได้ปล่ อย
ไปยังเมืองอันทิโอก
เปโตรจากคุก
28 ฝ่ ายผู้ หนึ งในจํา นวนนั! นชื อ 5เพราะฉะนั! นเปโตรจึ งถู กจํา ไว้
อากาบัส ได้ ลุกขึ! นกล่ าวโดยพระ ในคุก แต่ ว่าคริสตจักรได้ อธิษวิ ญญาณว่ าจะบั งเกิ ดการกั นดาร ฐานต่ อ พระเจ้ าเพื อเปโตรโดย
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(KK) กจ Q:JO; M:KR (KJ) กจ GJ:QJ; GQ:KK (KQ) กจ S:GQ; O:S (KS) กจ M:GG, JT
(KR) กจ K:GR; G คร GK:KL; อฟ Q:GG (KL) กจ GL:K (KM) รม GS:KO; G คร GO:G
(JT) กจ GK:KS (K) มธ Q:KG; KT:KJ (J) อพย GK:GS; KJ:GS; กจ KT:O (Q) ยน KG:GL
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ไม่ หยุด
ของพระองค์ มาช่ วยข้ าพเจ้ าให้
6ในคืนวันนั! นเอง ครั! นเฮโรดจะ พ้ นจากพระหั ตถ์ของเฮโรด และ
พาเปโตรออกมา เปโตรนอน พ้ นจากการมุ่ งร้ ายของพวกยิว"
หลับอยู่ ระหว่ างทหารสองคน มี 12 เมื อเปโตรคิ ดอย่ างนั! นแล้ ว
โซ่ สองเส้ นล่ ามไว้ และคนยาม ก็มาถึ งบ้ านของมารีย์มารดาของ
เฝ้ าอยู่ หน้ าประตูคุก
ยอห์ นผู้ มี ชื ออี กว่ า มาระโก ที
7ดู เถิ ด มี ทู ตสวรรค์ ขององค์ นั นมี ห ลายคนได้ ประชุ มอธิ ษพระผู้ เป็ นเจ้ ามาปรากฏ และมี ฐานกันอยู่
แสงสว่ างส่ องเข้ ามาในคุ ก ทู ต 13 พอเปโตรเคาะประตู ร! ั ว มี
องค์ น! ั นจึ งกระตุ้ นเปโตรที สี ข้าง หญิงสาวคนหนึ งชื อโรดามาฟั ง
ให้ ตื นขึ! นแล้ วว่ า "จงลุ กขึ! น 14 เมื อจํา ได้ ว่ าเป็ นเสี ยงของ
เร็วๆ" โซ่ น! ั นก็หลุ ดตกจากมื อ เปโตร เพราะความยินดี ก ็ยังไม่
ของเปโตร
เปิ ดประตู แต่ วิ งเข้ าไปบอกว่ า
8ทู ตสวรรค์ องค์ น! ั นจึ งสั งเปโตร เปโตรยืนอยู่ หน้ าประตู
ว่ า "จงคาดเอวและสวมรองเท้ า" 15 คนทั! งหลายจึ ง พู ด กั บหญิ ง
เปโตรก็ทาํ ตาม ทู ตองค์ น! ั นจึ ง นั! นว่ า "เจ้ าเป็ นบ้ า" แต่ หญิงคน
สั งเปโตรว่ า "จงห่ มผ้ าและตาม นั! นยื น ยั น ว่ า เป็ นอย่ า งนั! นจริ ง
เรามาเถิด"
เขาทั! งหลายจึ งว่ า "เป็ นทู ต
9เปโตรจึงตามออกไป และไม่ ร้ ู สวรรค์ประจําตัวเปโตร"
ว่ า การซึ งทู ตสวรรค์ ทาํ นั! นเป็ น 16 ฝ่ ายเปโตรยั งยื นเคาะประตู
ความจริง แต่ คิดว่ าได้ เห็นนิมิต
อยู่ เมื อเขาเปิ ดประตู เห็นท่ าน
10 เมื อออกไปพ้ นทหารยามชั! น ก็อัศจรรย์ใจ
ที หนึ งและที สองแล้ ว ก็มาถึ ง 17 แต่ เ ปโตรโบกมื อ ให้ เขานิ ง
ประตู เหล็ กที จะเข้ าไปในเมื อ ง และเล่ าให้ เขาฟั งถึ งเรื องที องค์
ประตู น! ั นก็ เ ปิ ดเองให้ ท่ า นทั! ง พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงพาท่ าน
สอง ท่ านจึ งออกไปเดิ นตาม ออกจากคุกอย่ างไร แล้ วท่านสั ง
ถนนแห่ งหนึ ง และในทันใดนั! น ว่ า "จงไปบอกเรื องนี! แก่ ยากอบ
ทู ตสวรรค์ ก ็ได้ อั นตรธานไปจาก กั บพวกพี น้ องให้ ทราบ" เปโตร
เปโตร
จึงออกไปเสียทีอื น
11 ครั! นเปโตรรู้ สึ กตั วแล้ วจึ งว่ า 18 แล้ วครั! นรุ่ งเช้ า พวกทหารก็
"เดี^ ยวนี! ข้าพเจ้ ารู้ แน่ ว่า องค์พระ ขวั ญหนี ดี ฝ่ อมิ ใช่ น้ อย เปโตร
ผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงใช้ ทู ต สวรรค์ หายไปไหนหนอ
(R) กจ S:GM (M) สดด GKO:G; กจ GT:J, GR; GG:S (GT) กจ S:GM; GO:KO
(GG) โยบ S:GM; สดด JJ:GL-GM; ดนล J:KL; O:KK; K คร G:GT; ฮบ G:GQ; K ปต K:M
(GK) กจ Q:KJ; K ทธ Q:GG (GS) ปฐก QL:GO; มธ GL:GT (GR) กจ GJ:GO; GM:JJ
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หน้ า 2204
19 เมื อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่ พบ กลั บไป พายอห์ นผู้ มี ชื ออี กว่ า
จึ งไต่ สวนพวกทหารยามและรั บ มาระโกไปด้ วย
สั งให้ ฆ่ าเสี ย ฝ่ ายเฮโรดก็ออก
พระวิญญาณบริ สุทธิ$ ทรง
จากแคว้ นยู เดี ย ลงไปพั กอยู่ ที
เรี ยกเซาโลกับบารนาบัส
เมืองซีซารียา
คราวนั! นในคริ สตจั กรที
กษัตริ ยเ์ ฮโรดสิ นพระชนม์
อยู่ ในเมื องอั นทิ โอก มี
20 ฝ่ ายเฮโรดกริ! วชาวเมืองไทระ บางคนที เป็ นผู้ พยากรณ์ แ ละ
และเมื องไซดอน แต่ ชาวเมื อง อาจารย์ มีบารนาบัส สิเมโอนที
นั! นได้ พากั นมาหาท่ าน เมื อ เรี ยกว่ านิ เกอร์ กั บลู สิ อั สชาว
ได้ เอาใจบลั สทั สกรมวั งของ เมื องไซรี น มานาเอน ผู้ ได้ รั บ
กษั ตริ ย์ แล้ ว จึ งได้ ขอกลั บเป็ น การเลี! ยงดู เติ บโตขึ! นด้ วยกั นกั บ
ไมตรีกั นอีก เพราะว่ าเมืองของ เฮโรดเจ้ าเมือง และเซาโล
เขาต้ องอาศั ย อาหารเลี! ยงชี พ 2 เมื อคนเหล่ า นั! นกํา ลั ง รั บใช้
จากแผ่ นดินของกษัตริย์น! ั น
องค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าและถื อ อด
21 เมื อถึ งวั นนั ด เฮโรดทรง อาหารอยู่ พระวิ ญญาณบริสุ ทธิ4
เครื องกษั ตริ ย์ เสด็ จประทั บบน ได้ ตรั สสั งว่ า "จงตั! งบารนาบั ส
ราชบัลลังก์ แล้ วมีพระราชดํารัส กั บเซาโลไว้ สํา หรั บ การซึ งเรา
แก่ เขา
เรียกให้ เขาทํานั! น"
22 คนทั! งหลายจึ งร้ องขึ! นว่ า 3เมื อถืออดอาหารและอธิษฐาน
"เป็ นพระสุ รเสี ยงของพระ มิใช่ และวางมื อบนบารนาบั สกั บ
เสียงมนุ ษย์"
เซาโลแล้ ว เขาก็ใช้ ท่านไป
23 ในทันใดนั! น ทู ตสวรรค์ของ 4เหตุฉะนั! น ท่านทั!งสองทีได้ รับ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าให้ ท่ า นเกิ ด ใช้ จากพระวิญญาณบริสุทธิ4 จึงลง
โรคร้ าย เพราะท่ านมิ ได้ ถวาย ไปเมืองเซลูเคีย และได้ แล่ นเรือ
เกี ยรติ ยศแด่ พระเจ้ า แล้ วก็มี จากทีนั นไปยังเกาะไซปรัส
ตัวหนอนกัดกินร่ างกายของท่าน 5ครั! นมาถึงเมื องซาลามิส ท่ าน
จนถึงแก่ พิราลัย
ได้ ประกาศพระวจนะของพระ
24 แต่ พระวจนะของพระเจ้ าก็ เจ้ าในธรรมศาลาของพวกยิ ว
ยังแผ่ เจริญมากขึ! น
ยอห์ นก็อยู่ ช่วยด้ วย
25 ฝ่ ายบารนาบัสกับเซาโล เมื อ
เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโล
ได้ ทาํ ภารกิ จทีรับมอบหมายสํา- และได้กลายเป็ นคนตาบอดไป
เร็จแล้ ว จึ งจากกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื อได้ เดิ น ตลอดเกาะนั! นไป
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(KT) G พกษ S:GG; อสร J:R (KJ) G ซมอ KS:JL; K ซมอ KQ:GO (KQ) อสย SS:GG
(KS) กจ GG:JT (G) กจ GG:KK; รม GO:KG (K) กดว L:GQ; มธ M:JL; กจ M:GS; ฮบ S:Q
(J) กจ O:O (Q) กจ Q:JO (S) กจ GK:KS; GJ:QO; GS:JR (O) กจ L:M
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กิจการ GJ
ถึงเมืองปาโฟสแล้ ว ก็ได้ พบคน เหตุการณ์ทีเกิดขึ! นนั! นจึ งเชื อถือ
หนึ งเป็ นคนทําเวทมนตร์ เป็ นผู้ และอั ศจรรย์ ใ จด้ วยพระดํา รั ส
ทํา นายเท็จ เป็ นพวกยิ วชื อว่ า สอนขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
บารเยซู
13 แล้ วเปาโลกั บพวกของท่านก็
7อยู่ กั บผู้ ว่ าราชการเมื อง ชื อ แล่ นเรือออกจากเมืองปาโฟสไป
เสอร์ จี อั สเปาโล เป็ นคนฉลาด ยั งเมื องเปอร์ กาในแคว้ นปั มฟี รอบรู้ ผู้ ว่าราชการเมื องจึ งเชิ ญ เลีย ยอห์ นได้ ละพวกนั! นไว้ แล้ ว
บารนาบัสกับเซาโลมา ปรารถนา กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม
จะฟั งพระวจนะของพระเจ้ า
เปาโลเทศนาที,เมืองอันทิโอก
8 แต่ เอลี ม าสคนทํา เวทมนตร์
ในแคว้นปิ สิเดีย
(เพราะชื อของเขามี ความหมาย 14 แต่ พวกนั! นเดิ น ทางต่ อไป
อย่ างนั! น) ได้ คั ดค้ านขั ดขวาง จากเมื องเปอร์กาถึงเมื องอั นทิบารนาบั สกั บเซาโล หวั งจะไม่ โอกในแคว้ นปิ สิเดีย แล้ วได้ เข้ า
ให้ ผ้ ู ว่าราชการเมืองเชื อ
ไปนั งลงในธรรมศาลาในวั นสะ9แต่ เซาโล (ทีมีชื ออีกว่ าเปาโล) บาโต
ประกอบด้ วยพระวิ ญญาณบริ - 15 เมื ออ่ านพระราชบั ญญั ติ กั บ
สุทธิ4 เขม้ นดูเอลีมาส
คํา ของศาสดาพยากรณ์ แล้ ว
10 และพู ดว่ า "โอ เจ้ าเป็ นคน บรรดานายธรรมศาลาจึ งใช้ คน
เต็มไปด้ วยอุ บายและใจร้ ายทุ ก ไปบอกเปาโลกั บบารนาบั ส ว่ า
อย่ าง ลูกของพญามาร เป็ นศัตรู "ท่ านพี น้ องทั! งหลาย ถ้ าท่ านมี
ต่ อบรรดาความชอบธรรม เจ้ า คํากล่ าวเตือนสติแก่ คนทั! งปวงก็
จะไม่ หยุ ด พยายามทํา ทางตรง เชิ ญกล่ าวเถิด"
ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าให้ เขวไป 16 ฝ่ ายเปาโลจึ ง ยื นขึ! นโบกมื อ
หรือ
แล้ วกล่ าวว่ า "ท่านทีเป็ นชนชาติ
11 ดู เถิ ด บั ดนี! พระหั ตถ์ ของ อิ ส ราเอลและท่ า นทั! งหลายที
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าก็ อ ยู่ บนเจ้ า เกรงกลัวพระเจ้ า จงฟั งเถิด
เจ้ าจะเป็ นคนตาบอดไม่ เห็นดวง 17 พระเจ้ าของชนชาติ อิ สราเอล
อาทิตย์ จนถึงเวลากําหนด" ทัน นี! ได้ ทรงเลื อกบรรพบุรุ ษของเรา
ใดนั! นความมื ด มั วก็ บั ง เกิ ด แก่ ไว้ และได้ ให้ เขาเจริ ญขึ! นครั! ง
เอลี มาส เอลี มาสจึ งคลํา หาคน เมื อยั งเป็ นคนต่ างด้ า วในประให้ จูงมือไป
เทศอี ยิ ปต์ และได้ ทรงนํา เขา
12 ครั! นผู้ ว่าราชการเมืองได้ เห็น ออกจากประเทศนั! นด้ วยพระกร
(L) อพย R:GG; K ทธ J:L (M) กจ K:Q; Q:L (GT) มธ GJ:JL; ยน L:QQ; G ยน J:L
(GG) อพย M:J; G ซมอ S:O; โยบ GM:KG; สดด JK:Q (GJ) กจ GS:JL (GQ) กจ GO:GJ
(GS) ลก Q:GO; ฮบ GJ:KK (GO) กจ GT:JS (GR) อพย O:G; พบญ R:O-L; กจ R:GR
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อันทรงฤทธิ4
สํา แดงการกลั บใจใหม่ ให้ แก่
18 พระองค์ ได้ ทรงอดทนต่ อ บรรดาชนชาติอิสราเอล
ความประพฤติ ของเขาในถิ น 25 เวลาที ยอห์ นทําการตามหน้ า
ทุ รกันดารประมาณสี สิบปี
ทีของตนเกือบจะสําเร็จ ท่านจึง
19 เมื อพระองค์ ได้ ทรงล้ าง ถามว่ า `ท่านทั!งหลายคิดเห็นว่ า
ผลาญชนเจ็ ด ชาติ อ อกเสี ยจาก ข้ าพเจ้ าคื อผู้ ใด ข้ าพเจ้ าเป็ น
แผ่ นดิ นคานาอั นแล้ ว พระองค์ พระองค์ น! ั นหามิ ได้ แต่ ดู เถิ ด
ก็ ท รงแบ่ ง แผ่ นดิ น ของชนชาติ จะมี พระองค์ ผ้ ู หนึ งมาภายหลั ง
เหล่ านั! นให้ เขาโดยการจับสลาก
ข้ าพเจ้ า ซึ งข้ าพเจ้ าไม่ คู่ ควร
20 ภายหลั งพระองค์ ทรงประ- จะแก้ สายรั ดฉลองพระบาทของ
ทานพวกผู้ วิ นิ จฉั ยแก่ เขา เป็ น พระองค์'
เวลาประมาณสี ร้ อยห้ าสิบปี จน 26 ท่ านพี น้ องทั! งหลาย ผู้ สื บ
ถึงซามู เอลศาสดาพยากรณ์
เชื! อสายของอั บราฮั ม
และ
21 คราวนั! นเขาทั! งหลายได้ ขอ ผู้ ใดในพวกท่ านซึ งเกรงกลั ว
ให้ มี กษั ตริ ย์
พระเจ้ าจึ งได้ พระเจ้ า ข่ าวเรื องความรอดนี! ได้
ทรงประทานซาอู ลบุ ต รชายคี ช ทรงประทานมาถึ งท่ านทั! งหลาย
จากตระกู ลเบนยามิ นให้ เป็ น แล้ ว
กษัตริย์ครบสี สิบปี
27 ฝ่ ายชาวกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม กั บ
22 ครั! นถอดซาอูลแล้ ว พระองค์ พวกขุ น นางมิ ไ ด้ รู้ จั ก พระองค์
ได้ ท รงตั! งดาวิ ดขึ! นเป็ นกษั ต ริ ย์ หรื อ เข้ าใจคํา ของศาสดาพยาของเขา และทรงเป็ นพยานกล่ าว กรณ์ท! ังหลาย ซึ งเคยอ่ านกันทุ ก
ถึงดาวิดว่ า `เราได้ พบดาวิดบุตร วั นสะบาโต จึ งทําให้ สาํ เร็จตาม
ชายของเจสซี เป็ นคนที เราชอบ คําเหล่ านั! นโดยพิ พากษาลงโทษ
ใจ เป็ นผู้ ที จะทําให้ ความประ- พระองค์
สงค์ของเราสําเร็จทุ กประการ'
28 ถึ ง แม้ ว่ ามิ ไ ด้ พบความผิ ด
23 จากเชื! อสายของดาวิ ด พระ ประการใดในพระองค์ ที ควรจะ
เจ้ าได้ ทรงโปรดให้ ผ้ ู ช่ วยให้ รอด ให้ ตาย พวกเขายั งขอปี ลาตให้
คื อ พระเยซู เกิ ดขึ! นแก่ ชาติ อิ ส- ปลงพระชนม์พระองค์เสีย
ราเอลตามพระสั ญญาของพระ 29 ครั! นทํา จนสํา เร็ จ ทุ กอย่ าง
องค์
ตามซึ งมีเขี ยนไว้ แล้ วว่ าด้ วยพระ
24 ก่ อนที พระองค์ เสด็ จมา องค์ เขาจึงเชิ ญพระศพของพระ
ยอห์ นได้ ประกาศบั พติ ศมาอั น องค์ ลงจากต้ นไม้ ไปประดิ ษฐาน
(GL) อพย GO:JS; กดว GQ:JQ (GM) พบญ R:G (KT) วนฉ K:GO (KG) G ซมอ L:S
(KK) G ซมอ GS:KJ; สดด LM:KT (KJ) สดด GJK:GG (KQ) มธ J:G (KS) มธ J:GG
(KO) อสย SS:G; มธ GT:O (KR) ลก KJ:JQ (KL) มธ KR:KK (KM) มธ KR:SR-OG
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หน้ า 2207
กิจการ GJ
ไว้ ในอุโมงค์
คราวอายุ ของท่ า นตามพระทั ย
30 แต่ พระเจ้ าได้ ทรงให้ พระ ของพระเจ้ า และได้ ล่วงหลับไป
องค์คืนพระชนม์
แล้ ว และต้ องฝั งไว้ กั บบรรพ31 พระองค์ ท รงปรากฏแก่ ค น บุรุษของท่าน ก็เปื อยเน่ าไป
ทั! งหลายที ตามพระองค์ จาก 37 แต่ พระองค์ ซึ งพระเจ้ าได้
แคว้ นกาลิ ลี ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม ทรงให้ เป็ นขึ! นมานั! น มิได้ ประเป็ นหลายวั น บั ดนี! คนเหล่ า สบความเปื อยเน่ าเลย
นั! นเป็ นพยานข้ างพระองค์ แก่ 38 เหตุ ฉะนั! น ท่ านพี น้ องทั! ง
คนทั!งหลาย
หลาย จงเข้ าใจเถิดว่ า โดยพระ
32 เรานํา ข่ าวประเสริ ฐนี! มาแจ้ ง องค์ น! ั นแหละจึ งได้ ประกาศการ
แก่ ท่ านทั! งหลายว่ า พระสั ญญา ยกความผิดแก่ ท่านทั!งหลาย
ซึ งทรงประทานแก่ บ รรพบุ รุ ษ 39 และโดยพระองค์น! ั น ทุ กคน
ของเรา
ที เชื อจะพ้ น โทษได้ ทุ กอย่ างซึ ง
33 พระเจ้ าได้ ทรงให้ สาํ เร็จตาม จะพ้ นไม่ ได้ โดยพระราชบั ญญั ติ
นั! นแก่ เราผู้ เป็ นลูกหลานของคน ของโมเสส
เหล่ านั! น คื อในการที พระองค์ 40 เหตุ ฉะนั! น จงระวั งให้ ดี
ทรงให้ พระเยซูกลับคืนพระชนม์ เกลื อกว่ า คํา ซึ งพวกศาสดา
เหมื อ นมี คาํ เขี ยนไว้ ในหนั งสื อ พยากรณ์ได้ กล่ าวไว้ น! ั นจะได้ แก่
สดุดีบททีสองว่ า `ท่ านเป็ นบุตร ท่านทั!งหลาย คือว่ า
ของเรา วันนี) เราได้ให้กาํ เนิ ดแก่ 41 `ดู ก่ อน ให้เจ้าทั ) งหลายผู ้
ท่ านแล้ว'
ประมาทหมิ น ประหลาดใจและ
34 ส่ วนข้ อที พระเจ้ าได้ ทรงให้ ถึ งพิ นาศ ด้วยว่าเรากระทําการ
พระองค์คืนพระชนม์ มิให้ กลับ ในกาลสมั ยของเจ้า เป็ นการที
เปื อยเน่ าอี กเลย พระองค์ จึ ง แม้แต่ มี ผู ้มาบอกแล้ว เจ้าก็ จะ
ตรั สอย่ างนี! ว่ า `เราจะให้ความ ไม่ เชื อเลย'"
เมตตาอั นแน่ นอนของเราซึ งได้ 42 เมื อพวกยิ วได้ ออกไปจาก
สัญญาไว้กบั ดาวิดให้แก่ท่าน'
ธรรมศาลาแล้ ว พวกคนต่ างชาติ
35 เพราะพระองค์ ตรั สไว้ ใน ก็ อ้ อนวอนให้ ประกาศคํา เหล่ า
สดุ ดี อื นว่ า `พระองค์ จะไม่ นั! นให้ เขาฟั งในวันสะบาโตหน้ า
ทรงให้องค์ บริ สุทธิ6 ของพระองค์ 43 ครั! นคนที ประชุ มกั นนั! นต่ าง
เปื อยเน่ าไป'
คนต่ างไปจากธรรมศาลาแล้ ว
36 ฝ่ ายดาวิ ด เมื อได้ ปฏิ บั ติ ใ น พวกยิ วหลายคนกั บคนเข้ าจารี ต
(JT) มธ KL:O (JG) มธ KL:GO; กจ G:J, GG; G คร GS:S-L (JK) ปฐก J:GS
(JJ) สดด K:R; ฮบ G:S (JQ) อสย SS:J (JS) สดด GO:GT; กจ K:KR (JO) กจ K:KM
(JL) ยรม JG:JQ (JM) อสย SJ:GG; ยน J:GO (QT) ฮบก G:S (QJ) กจ GG:KJ; ทต K:GG
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กิจการ GJ, GQ
หน้ า 2208
ที เกรงกลั วพระเจ้ าได้ ตามเปาโล นิรันดร์กไ็ ด้ เชื อถือ
และบารนาบัสไป ท่านทั!งสองจึง 49 พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็ น
พู ดกั บเขา ชวนให้ เขาตั! งมั นคง เจ้ าจึ งแพร่ ไปตลอดทั วเขตแดน
อยู่ ในพระคุณของพระเจ้ า
นั! น
พวกยิวไม่ พอใจที,เปาโล
ฝ่ ายตรงข้ามได้ขบั ไล่ เปาโล
เทศนาแก่ คนต่ างชาติ
และบารนาบัสไปเสีย
44 ครั! นถึ งวั นสะบาโตหน้ า คน 50 แต่ พวกยิ วได้ ยุยงพวกสตรี มี
เกื อ บสิ! นทั! งเมื องได้ ประชุ มกั น ศักดิ4 ทีถือพระเจ้ า กับทั!งผู้ ชายที
ฟั งพระวจนะของพระเจ้ า
เป็ นใหญ่ ในเมื อ งนั! นให้ เคี ยว
45 แต่ เมื อพวกยิ วเห็ นคนมาก เข็ญ และไล่ เปาโลกับบารนาบัส
มายก็มี ใจอิ จฉาอย่ างยิ ง ได้ พูด ออกจากเมืองของเขา
คั ดค้ านคํา ของเปาโลถึ งโต้ แย้ ง 51 ฝ่ ายเปาโลกั บบารนาบั ส จึ ง
กับพูดคําสบประมาท
สะบั ดผงคลี ดิ นจากเท้ าของท่ าน
46 แล้ วเปาโลกั บบารนาบั สมี ใจ ออกเพื อต่ อว่ าพวกเขา แล้ วก็ไป
กล้ า ได้ กล่ าวว่ า "จํา เป็ นที จะ ยังเขตเมืองอิโคนียูม
ต้ องกล่ าวพระวจนะของพระเจ้ า 52 แต่ พวกสาวกก็ เ ต็ ม ไปด้ วย
ให้ ท่านทั!งหลายฟั งก่ อน แต่ เมื อ ความชื นชมยิ นดี และด้ วยพระ
ท่ านทั! งหลายปั ดเสี ยและตั ด วิญญาณบริสุทธิ4
สิ น ว่ าตนไม่ สมควรที จะได้ ชี วิ ต
เปาโลที,เมืองอิ โคนียูม
นิ รั นดร์ ดู เถิ ด พวกเราจะบ่ าย
เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
หน้ าไปหาคนต่ างชาติ
ต่ อมา ที เมืองอิโคนียูม
47 ด้ วยองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้
เปาโลกั บบารนาบั ส ได้
ตรั สสั งเราอย่ างนี! ว่ า `เราได้ตั )ง เข้ าไปในธรรมศาลาของพวกยิ ว
เจ้าไว้ให้เป็ นความสว่างของคน กล่ าวสั งสอนเป็ นทีจั บใจจนพวก
ต่ างชาติ เพื อเจ้าจะเป็ นเหตุให้ ยิ วและชนชาติ กรี กเป็ นอั นมาก
คนทั )งหลายรอด ถึ งที สุดปลาย ได้ เชื อถือ
แผ่นดินโลก'"
2 แต่ พวกยิ วที ไม่ เชื อก็ ยุ ยงคน
48 ฝ่ ายคนต่ า งชาติ เ มื อได้ ยิ น ต่ างชาติ ใ ห้ มี ใ จคิ ดร้ ายต่ อพวก
อย่ างนั! นก็มี ความยิ นดี และได้ พี น้ อง
สรรเสริ ญพระวจนะขององค์พระ 3เหตุ ฉะนั! น ฝ่ ายท่ านทั! งสอง
ผู้ เป็ นเจ้ า และคนทั! งหลายที คอยอยู่ ทีนั นนาน มีใจกล้ ากล่ าว
ทรงหมายไว้ แล้ วเพื อให้ ได้ ชี วิ ต ในพระนามขององค์ พระผู้ เป็ น

14

(QS) กจ GL:O; G ปต Q:Q (QO) อพย JK:GT; พบญ JK:KG (QR) อสย QK:O; ลก K:JK
(QL) กจ K:QR (ST) กจ R:SK; K ทธ J:GG (SG) มธ GT:GQ; มก O:GG; ลก M:S
(SK) มธ S:GK; ยน GO:KK (G) ยน R:JS; กจ GL:Q (J) มก GO:KT; กจ Q:KM; ฮบ K:Q
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กิจการ GQ
เจ้ า และพระองค์ ได้ ทรงรับรอง 11 เมื อหมู่ ชนเห็นการซึ งเปาโล
พระดํา รั สแห่ ง พระคุ ณของพระ ได้ กระทํา นั! นจึ ง พากั น ร้ องเป็ น
องค์ โดยทรงโปรดให้ ท่ านทั! ง ภาษาลิ คาโอเนี ยว่ า
"พวก
สองทํา หมายสํา คั ญและการ พระแปลงเป็ นมนุ ษย์ลงมาหาเรา
มหั ศจรรย์ได้
แล้ ว"
4แต่ พลเมื องส่ วนใหญ่ แตกเป็ น 12 เขาจึงเรียกบารนาบัสว่ า พระ
สองพวก พวกหนึ งอยู่ ฝ่ ายพวก ซุ ส และเรี ยกเปาโลว่ า พระ
ยิว
และอีกพวกหนึ งอยู่ ฝ่าย เฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็ นผู้ นาํ
อัครสาวก
ในการพูด
5เมื อทั! งคนต่ างชาติ และพวกยิ ว 13 ปุ โรหิ ต ประจํา รู ปพระซุ สซึ ง
พร้ อมกั บพวกผู้ ปกครอง ได้ ตั! งอยู่ หน้ าเมื อ งได้ จู งวั ว และ
ร่ วมคิ ดกั นจะทํา การอั ปยศและ ถื อพวงมาลั ยมายั ง ประตู เ มื อ ง
เอาก้ อนหิ นขว้ างเปาโลกั บบาร- หมายจะถวายเครื องบูชาด้ วยกัน
นาบัส
กับประชาชน
6ท่านทั!งสองทราบแล้ วจึงหนีไป 14 แต่ เมื ออั ครสาวกบารนาบั ส
ยังเมืองทีอยู่ ในแคว้ นลิคาโอเนีย กั บเปาโลได้ ยินดั งนั! น จึ งฉี ก
คื อเมื องลิ สตรา เมื องเดอร์ บี เสื! อผ้ าของตนเสี ย วิ งเข้ าไป
กับชนบททีอยู่ ล้อมรอบ
ท่ ามกลางคนทั! งหลายร้ องเสี ยง
7และได้ ประกาศข่ าวประเสริ ฐที ดัง
นั น
15 ว่ า "ท่านทั!งหลาย เหตุไฉน
ชายพิการได้รบั
ท่ านจึ งทํา การอย่ างนี! เราเป็ น
คนธรรมดาเช่ นเดี ยวกั นกั บท่ าน
การรักษาจนหาย
8 ที เมื อ งลิ ส ตรามี ช ายคนหนึ ง ทั!งหลาย และมาประกาศให้ ท่าน
นั งอยู่ ใช้ เท้ าไม่ ได้ เขาพิ การตั! ง กลั บจากสิ งไร้ ประโยชน์ เหล่ านี!
แต่ ครรภ์ มารดา ยั งไม่ เคยเดิ น ให้ มาหาพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์
ผู้ ได้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และ
เลย
แผ่ นดิ นโลก ทะเลและสิ งสาร9 คนนั! นได้ ฟั งเปาโลพู ดอยู่
เปาโลจึ งเขม้ นดู เขา เห็ นว่ ามี พัดซึ งมีอยู่ ในทีเหล่ านั! น
16 ในกาลก่ อนพระองค์ ได้ ทรง
ความเชื อพอจะหายโรคได้
10 จึ งร้ องสั งด้ วยเสี ยงอั นดั งว่ า ยอมให้ บรรดาประชาชาติดาํ เนิน
"จงลุ กขึ! นยื นตรง" คนนั! นก็ ชี วิตตามชอบใจ
17 แต่ พระองค์ มิ ได้ ทรงให้ ขาด
กระโดดขึ! นเดินไป
(Q) ลก GK:SG; กจ GJ:K-J (S) K ทธ J:GG (O) มธ GT:KJ (L) กจ J:K
(GT) อสย JS:O (GG) กจ L:GT; KL:O (GJ) ดนล K:QO (GQ) กดว GQ:O; มธ KO:OS
(GS) ปฐก G:G; อพย KT:GG (GO) สดด LG:GK; มคา Q:S (GR) ลนต KO:Q; พบญ GG:GQ
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กิจการ GQ, GS
หน้ า 2210
พยาน คื อพระองค์ได้ ทรงกระเปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
ทําคุ ณให้ ฝนตกจากฟ้ าและให้ มี 23 เมื อท่านทั!งสองได้ เลือกตั! งผู้
ฤดูเกิดผล เราทั!งหลายจึงอิ มใจ ปกครองสาวกไว้ ทุ ก คริ สตจั ก ร
ด้ วยอาหารและความยินดี"
และได้ อธิ ษฐานและถื ออดอา18 ถึงแม้ ว่าได้ กล่ าวสิ งนี! แล้ วก็ดี หารฝากสาวกไว้ กั บองค์ พระผู้
อั ครสาวกก็ ยั งห้ ามประชาชนมิ เป็ นเจ้ าทีเขาเชื อถือนั! น
ให้ เขากระทํา สั ก การบู ช าถวาย 24 และหลั ง จากท่ านทั! งสองได้
แก่ ท่านทั!งสองนั! นได้ โดยยาก
ข้ ามแคว้ นปิ สิ เ ดี ยก็มายั ง แคว้ น
เปาโลถู กขว้างด้วยหิ น
ปั มฟี เลีย
แต่ ได้ฟื นขึ นและ
25 เมื อได้ กล่ าวพระวจนะใน
เมื องเปอร์ กาแล้ ว จึ งลงไปยั ง
ไปที,เมืองเดอร์บี
19 แต่ มี พวกยิ วบางคนมาจาก เมืองอัททาลิยา
เมื องอั นทิ โอกและเมื องอิ โคนี - 26 และแล่ นจากทีนั นไปยังเมือง
ยูม เมื อได้ ชักชวนประชาชนแล้ ว อันทิโอก คือเมืองทีท่านทั!งสอง
เขาก็ ไ ด้ เอาหิ นขว้ างเปาโลและ ได้ รั บการฝากไว้ ในพระคุ ณของ
ลากท่ านออกไปจากเมื องคิ ดว่ า พระเจ้ า ให้ กระทําการซึ งท่านทั!ง
สองได้ กระทําสําเร็จมาแล้ วนั! น
ท่านตายแล้ ว
20 แต่ พวกสาวกได้ ล้ อมท่ านไว้ 27 เมื อมาถึ ง ท่ านทั! งสองได้
แล้ วท่ านก็ลุ กขึ! นเข้ าไปในเมื อง เรี ยกประชุ มคริ สตจั กร และได้
วั น รุ่ ง ขึ! นท่ านจึ งเลยไปยั งเมื อง เล่ า ให้ เขาฟั ง ถึ ง พระราชกิ จ ทั! ง
ปวงซึ งพระเจ้ าได้ ทรงกระทํา
เดอร์บีกับบารนาบัส
21 และเมื อท่ านทั!งสองได้ ประ- ร่ วมกั บเขา กั บซึ งพระองค์ ได้
กาศข่ าวประเสริ ฐ ในเมื อ งนั! น ทรงเปิ ดประตูให้ คนต่ างชาติเชื อ
และได้ สั งสอนคนเป็ นอั น มาก 28 แล้ วท่ า นทั! งสองจึ งอยู่ กั บ
จึงกลั บไปยังเมืองลิสตรา เมือง พวกสาวกทีนั นช้ านาน
การประชุมปรึ กษากัน
อิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก
ที,กรุ งเยรู ซาเล็ม
22 กระทํา ให้ ใจของสาวกทั! ง
หลายถื อมั นขึ! น เตื อนเขาให้
เกี,ยวกับการเข้าสุหนัต
ดํา รงอยู่ ในความเชื อ และสอน
มีบางคนลงมาจากแคว้ น
ว่ า เราทั! งหลายจําต้ องทนความ
ยู เดี ยได้ สั งสอนพวก
ยากลําบากมากจนกว่ าจะได้ เข้ า พี น้ องว่ า "ถ้ าไม่ เข้ าสุ หนั ตตาม
ในอาณาจักรของพระเจ้ า
จารี ตของโมเสส ท่านจะรอดไม่

15

(GM) กจ GJ:QS, ST; GQ:K; K คร GG:KS; GK:G; G ธส K:GQ; K ทธ J:GG (KG) มธ KL:GM
(KK) มธ GT:JL; ลก KK:KL; กจ GG:KJ; รม L:GR; K ทธ K:GK (KJ) K คร L:GM; ทต G:S
(KR) กจ GS:Q; G คร GO:M; K คร K:GK (G) ยน R:KK; กจ GS:S; กท K:GK; S:K; ฟป J:K
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หน้ า 2211
กิจการ GS
ได้ "
จึ งยื นขึ! นกล่ าวแก่ เขาว่ า "ท่ าน
2เหตุ ฉะนั! นเมื อเกิ ดการโต้ แย้ ง พี น้ องทั! งหลาย ท่ านทั! งหลาย
และไล่ เลี ยงกั น ระหว่ างเปาโล ทราบอยู่ ว่ า คราวก่ อนนั! นพระ
และบารนาบั ส กั บคนเหล่ า นั! น เจ้ าได้ ทรงเลื อกข้ าพเจ้ าเองจาก
มากมายแล้ ว เขาทั!งหลายได้ ต! ั ง พวกท่านทั!งหลายให้ เป็ นผู้ ประเปาโลและบารนาบั สกับคนอื นๆ กาศพระวจนะแห่ งข่ าวประเสริ ฐ
ในพวกนั! นให้ ขึ! นไปหารื อ กั บ ให้ คนต่ างชาติฟังและเชื อ
อั ครสาวกและผู้ ปกครองในกรุ ง 8 พระเจ้ าผู้ ทรงทราบจิ ตใจ
เยรูซาเล็มในเรื องทีเถียงกันนั! น
มนุ ษย์ได้ ทรงรั บรองคนต่ างชาติ
3คริ ส ตจั กรได้ จั ดส่ งท่ านเหล่ า และทรงประทานพระวิ ญ ญาณ
นั! นไป และขณะเมื อท่ านกํา ลั ง บริ สุ ท ธิ4 แก่ เขาเหมื อนได้ ทรง
ข้ ามแคว้ นฟี นิ เซี ยกั บแคว้ นสะ- ประทานแก่ พวกเรา
มาเรี ย ท่ านได้ กล่ าวถึ งเรื องที 9 พระองค์ ไ ม่ ท รงถื อ ว่ า เรากั บ
คนต่ างชาติได้ กลับใจใหม่ ทําให้ เขาต่ างกัน แต่ ทรงชําระใจเขาให้
พวกพี น้ องมีความยินดีอย่ างยิ ง
บริสุทธิ4 โดยความเชื อ
4 ครั! นมาถึ งกรุ งเยรู ซาเล็ ม 10 ถ้ าอย่ างนั! น ทําไมบั ดนี! ท่ าน
คริ ส ตจั ก รและอั ครสาวกและผู้ ทั! งหลายจึ งทดลองพระเจ้ าโดย
ปกครองทั! งหลายได้ ต้ อนรั บ วางแอกบนคอของพวกสาวกซึ ง
ท่าน แล้ วท่านเหล่ านั! นจึงเล่ าให้ บรรพบุ รุษของเราหรือตัวเราเอง
เขาฟั งถึ ง เหตุ ก ารณ์ ท! ั งปวงที ก็ดีแบกไม่ ไหว
พระเจ้ าได้ ทรงกระทําร่ วมกับเขา 11 แต่ เราเชื อว่ า เราเองก็รอด
5แต่ มี บางคนในพวกฟาริ สี ที มี โดยพระคุ ณของพระเยซู คริ ส ต์
ความเชื อได้ ยืนขึ! นกล่ าวว่ า คน เจ้ าเหมือนอย่ างเขา"
ต่ า งชาติ น! ั นควรต้ องให้ เขาเข้ า 12 ฝ่ ายคนทั! งหลายก็ นิ งฟั ง
สุ หนั ต และสั งให้ เขาถื อตาม บารนาบั สกั บเปาโลเล่ าเรื องการ
พระราชบัญญัติของโมเสส
อั ศจรรย์ และการมหั ศจรรย์
6 ฝ่ ายอั ค รสาวกกั บผู้ ปกครอง ต่ า งๆซึ งพระเจ้ าได้ ทรงกระทํา
ทั! งหลายจึ งได้ ประชุ มปรึ กษากั น โดยเขาในหมู่ พวกต่ างชาติ
ในเรื องนั! น
ยากอบประกาศว่ า
ผลประชุมเกี,ยวกับ
ไม่ จําเป็ นต้องเข้าสุหนัต
ความรอดของคนต่ างชาติ
13 ครั! นจบแล้ วและนิ งอยู่ ยา7เมื อโต้ แย้ งกันมากแล้ ว เปโตร กอบจึงกล่ าวว่ า "ท่านพี น้ องทั! ง
(K) กท K:G (J) กจ GQ:KR; รม GS:KQ; G คร GO:O; K คร G:GO; ทต J:GJ (R) กจ GT:KT
(L) G พศด KL:M; กจ G:KQ (M) กจ GT:GS, KL; รม GT:GK (GT) มธ KJ:Q; กท S:G
(GG) รม J:Q; K คร GJ:GQ; อฟ K:S-L; ทต K:GG (GK) กจ GQ:KR; GS:J (GJ) กจ GK:GR
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กิจการ GS
หน้ า 2212
หลาย จงฟั งข้ าพเจ้ า
และจากการรับประทานเลือด
14 ซีโมนได้ บอกแล้ วว่ า พระเจ้ า 21 เพราะว่ าตั! งแต่ โบราณมาใน
ได้ ทรงเยี ยมเยี ยนคนต่ า งชาติ ทุ กเมื องมี คนประกาศเรื องของ
ครั! งแรก เพื อจะทรงเลื อกชน โมเสส เพราะคนได้ อ่ านพระ
กลุ่ มหนึ งออกจากเขาทั! งหลาย ราชบัญญัติของท่านในธรรมศาเพื อพระนามของพระองค์
ลาทุ กวันสะบาโต"
15 คํา ของศาสดาพยากรณ์ ก็ 22 ขณะนั! น อั ครสาวกและผู้
สอดคล้ องกั บเรื องนี! ดั งที ได้ ปกครองทั! งหลายกั บทุ ก คนใน
เขียนไว้ แล้ วว่ า
คริ ส ตจั ก รเห็ น ชอบที จะเลื อ ก
16 `ภายหลั งเราจะกลั บมาและ บางคนในพวกเขาให้ ไปยั งเมื อง
จะสร้า งพลั บพลาของดาวิ ด ซึ ง อั น ทิ โอกด้ วยกั น กั บเปาโลและ
พังลงแล้วขึ) นใหม่ ที ร้างหั กพัง บารนาบัส คือ ยูดาส ผู้ ทีมีชื อ
นัน) เราจะก่อขึ) นอี ก และจะตัง) ขึ) น อีกว่ า บารซับบาส และสิลาส ทั!ง
ใหม่
สองคนนี! เป็ นคนสํา คั ญในพวก
17 เพื อคนอื นๆจะได้แสวงหา พี น้ อง
องค์ พระผู ้เป็ นเจ้า คื อบรรดา 23 เขาได้ เขี ยนจดหมายมอบให้
คนต่ างชาติ ซึ งเขาเรี ยกด้วยนาม ท่ านถื อไปว่ า "อั ครสาวกและผู้
ของเรา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รง ปกครองและพวกพี น้ องของ
กระทํา สิ งทั ) งปวงเหล่ านี) ได้ตรัส ท่ าน คํา นั บมายั งท่ าน ผู้ เป็ น
ไว้
พวกพี น้ องซึ งเป็ นคนต่ า งชาติ
18 พระเจ้าทรงทราบถึ งกิ จ การ ซึ งอยู่ ในเมื องอั นทิ โอก แคว้ น
ทั ) ง ปวงของพระองค์ ตั ) ง แต่ แรก ซีเรีย และแคว้ นซิลีเซียทราบ
สร้างโลกมาแล้ว'
24 ด้ วยพวกข้ าพเจ้ าได้ ยินว่ า มี
19 เหตุฉะนั! น ข้ าพเจ้ าตัดสินใจ บางคนในพวกข้ าพเจ้ าได้ พูดให้
ว่ า อย่ าให้ เราวางเครื องขัดขวาง ท่ านทั! งหลายเกิ ดความไม่ สบาย
กี ดกั นคนต่ างชาติ ซึ งกลั บมาหา ใจและทํา ให้ ใจของท่ านปั นป่ วน
พระเจ้ า
ไปด้ วยสอนว่ า `ท่ านต้ องเข้ า
20 แต่ เ ราจงเขี ยนหนั งสื อ ฝาก สุ ห นั ตและรั ก ษาพระราชบั ญไปถึ งเขาว่ า ให้ งดเว้ นเสี ยจาก ญัติ' แม้ ว่าเขามิได้ รับคําสั งจาก
สิ งที มลทิ นเนื องด้ วยรู ปเคารพ พวกข้ าพเจ้ า
จากการล่ วงประเวณี จากการ 25 พวกข้ าพเจ้ าจึ งพร้ อมใจกั น
รับประทานเนื! อสัตว์ ทีรัดคอตาย เห็ นชอบที จะเลื อกคน และใช้
(GQ) กจ GS:R; K ปต G:G (GO) อมส M:GG (GM) กจ GS:KL; KG:KS; G ธส G:M
(KT) ปฐก M:Q; อพย KT:J; ลนต J:GR; พบญ GK:GO; G ซมอ GQ:JJ; อสค KT:JT
(KG) กจ GJ:GS, KR; K คร J:GQ (KK) กจ G:KJ (KQ) กจ GS:G; กท G:R; ทต G:GT-GG
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หน้ า 2213
กิจการ GS
เขามายั งท่ านทั! งหลายพร้ อมกั บ 32 ฝ่ ายยู ดาสกั บสิ ลาสเป็ นผู้
บารนาบัสและเปาโล ผู้ เป็ นทีรัก พยากรณ์ด้ วย จึ งได้ กล่ าวหนุ น
ของเรา
ใจพวกพี น้ องหลายประการให้ มี
26 และเป็ นผู้ อุ ทิ ศชี วิ ต ของตน กําลังขึ! น
เพื อพระนามของพระเยซู คริ สต์ 33 ครั! นพั กอยู่ ที นั นหน่ อยหนึ ง
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
แล้ ว ก็ลาจากพวกพี น้ องไปถึ ง
27 เหตุฉะนั! น ข้ าพเจ้ าทั!งหลาย อัครสาวกโดยสันติภาพ
จึ งใช้ ยู ดาสกั บสิ ลาสมาเป็ นผู้ ซึ ง 34 ฝ่ ายสิ ล าสเห็ น ชอบที จะอยู่
จะเล่ าข้ อความนี! แก่ ท่ านทั! ง ต่ อไปทีนั น
หลายด้ วยปากของเขาเอง
35 แต่ เปาโลกั บบารนาบัสยังอยู่
คําสัง, พิเศษสําหรับคนต่ างชาติ ต่ อไปในเมืองอั นทิโอก สั งสอน
ประกาศพระวจนะขององค์ พระ
ที,เชื, อในพระเจ้า
28 เพราะว่ า พระวิ ญญาณบริ - ผู้ เป็ นเจ้ า ด้ วยกั นกั บคนอื นอี ก
สุ ทธิ4 และข้ าพเจ้ าทั! งหลายก็เห็น หลายคน
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
ชอบที จะไม่ วางภาระบนท่ านทั! ง
หลาย เว้ นไว้ แต่ สิ งเหล่ านั! นที 36 ครั! นล่ วงไปได้ หลายวัน เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่ า "ให้ เรา
จําเป็ น
29 คื อว่ าให้ ท่านทั! งหลายงดการ กลั บไปเยี ยมพวกพี น้ องในทุ ก
รั บประทานสิ งของซึ งเขาได้ บูชา เมื องที เราได้ ประกาศพระวจนะ
แก่ รู ปเคารพ และการรั บประ- ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าไว้ ดู ว่ า
ทานเลื อด และการรั บประทาน เขาเป็ นอย่ างไรกันบ้ าง"
เนื! อสั ตว์ ซึ งถู กรั ดคอตาย และ 37 ฝ่ ายบารนาบั สได้ ต! ั งใจว่ าจะ
การล่ วงประเวณี ถ้ าท่ านทั! ง พายอห์ นผู้ มี อี กชื อหนึ งว่ ามาหลายงดการเหล่ านี! ก็จะเป็ นการ ระโกไปด้ วย
38 แต่ เปาโลไม่ เห็นควรที จะพา
ดี ขอให้ อยู่ เป็ นสุขเถิด"
30 เมื อลาจากกั นแล้ ว ท่ าน ยอห์ นไปด้ วย เพราะครั! งก่ อน
เหล่ านั! นก็ ไ ปยั งเมื องอั นทิ โอก ยอห์ น ได้ ละท่ า นทั! งสองเสี ยที
และเมื อได้ เรียกคนทั!งปวงประ- แคว้ นปั มฟี เลี ย และมิ ได้ ไปทํา
ชุ มกั นแล้ ว จึ งมอบจดหมาย การด้ วยกัน
39 แล้ วได้ เกิ ดการขั ดแย้ งกันจน
ฉบับนั! นให้
31 ครั! นอ่ านแล้ ว ต่ างก็มี ความ ต้ องแยกกั น บารนาบั สจึ งพา
มาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส
ชื นชมยินดีในคําหนุ นใจนั! น
(KO) กจ GJ:ST; G คร GS:JT; K คร GG:KJ (KM) ลนต GR:GQ; กจ GS:KT; G คร S:G
(JK) กจ GG:KR; G คร GK:KL; อฟ Q:GG (JJ) มก S:JQ; กจ GO:JO (JS) กจ GJ:G
(JR) กจ GK:GK, KS; คส Q:GT; K ทธ Q:GG; ฟม G:KQ (JL) กจ GJ:GJ (JM) กจ Q:JO
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กิจการ GS, GO
หน้ า 2214
40 แต่ เปาโลได้ เลือกสิลาส และ
พระเจ้าทรงเรี ยกเปาโล
เมื อพวกพี น้ องได้ ฝากท่ านทั! ง
ให้ไปที,แคว้นมาซิ โดเนีย
สองไว้ ในพระคุ ณของพระเจ้ า 6 ครั! นท่ านเหล่ า นั! นไปทั วแว่ น
แล้ วท่านก็ไป
แคว้ นฟรี เ จี ยกั บกาลาเที ยแล้ ว
41 ท่ า นจึ งไปตลอดแคว้ นซี เรี ย พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 ห้ ามมิ ใ ห้
กั บแคว้ นซิ ลี เซี ยหนุ นใจคริ สต- กล่ าวพระวจนะในแคว้ นเอเชี ย
จักรให้ แข็งแรงขึ! น
7เมื อไปยั งแคว้ นมิ เซี ยแล้ ว ก็
เปาโลพบทิโมธี
พยายามจะไปยั งแว่ นแคว้ นบิ ธี ผู ช้ ่ วยตลอดชี วิตของท่ าน
เนี ย แต่ พระวิ ญญาณไม่ ทรง
แล้ วเปาโลไปยั งเมื อง โปรดให้ ไป
เดอร์ บี กั บเมื องลิ สตรา 8แล้ วท่ า นเหล่ านั! นได้ เดิ นทาง
และดูเถิด ที นั นมีสาวกคนหนึ ง ผ่ า นแคว้ นมิ เ ซี ยลงมายั ง เมื อ ง
ชื อทิโมธี เป็ นบุตรชายของหญิง โตรอัส
ชาติ ยิ วคนหนึ งที เชื อแล้ ว แต่ 9ในเวลากลางคื นเปาโลได้ นิ มิ ต
บิดาเป็ นชาติกรีก
เห็ นผู้ ชายชาวมาซิ โดเนี ยคน
2 ทิ โมธี มี ชื อเสี ยงดี ในหมู่ พวก หนึ งยื นอ้ อนวอนว่ า "ขอโปรด
พี น้ องที อยู่ ใ นเมื องลิ สตราและ มาช่ วยพวกข้ าพเจ้ าในแคว้ นมาเมืองอิโคนียูม
ซิโดเนียเถิด"
3เปาโลใคร่ จะพาทิ โมธี ไปด้ วย 10 ครั! นท่ า นเห็ นนิ มิ ต นั! นแล้ ว
กั น จึ งให้ เข้ าสุ หนั ตเพราะเห็ น เราจึ งหาโอกาสทั นที ที จะไปยั ง
แก่ พวกยิ วที อยู่ ในเมื อ งนั! นๆ แคว้ นมาซิโดเนีย ด้ วยเห็นแน่ ว่า
เพราะคนเหล่ านั! นทุ กคนรู้ ว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงเรี ยก
บิดาของเขาเป็ นชาติกรีก
เราให้ ไปประกาศข่ า วประเสริ ฐ
4เมื อท่ านเหล่ านั! นได้ เที ยวไป แก่ ชาวแคว้ นนั! น
ตามเมื องต่ างๆก็ไ ด้ ส่ งหนั งสื อ 11 เหตุ ฉะนั! น เมื อออกจาก
ข้ อตกลงของอั ครสาวกและผู้ เมื องโตรอั สแล้ ว ก็ตรงไปยั ง
ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็ม มอบ เกาะสาโมธรัสเซียและรุ่ งขึ! นก็ถึง
ให้ คนทั! งหลายทุ กเมื องเพื อให้ เมืองเนอาบุรี
รักษาไว้
นางลิเดียได้เปิ ดใจ
5คริสตจักรทั!งปวงจึงเข้ มแข็งใน
และได้รบั บัพติ ศมา
ความเชื อ และจํานวนคนได้ ทวี 12 เมื อออกจากที นั นแล้ ว ก็ได้
ขึ! นทุ กๆวัน
ไปยั ง เมื อ งฟี ลิ ปปี ซึ งเป็ นเมื อ ง

16

(QT) กจ GG:KJ (QG) กจ GO:S (G) กจ GQ:O; รม GO:KG; G คร Q:GR; ฟป G:G; K:GM
(J) G คร M:KT; กท K:J (Q) กจ GS:GM (S) กจ K:QR; GS:QG (O) กจ GL:KJ; กท G:G-K
(L) กจ GO:GG; K คร K:GK (M) กจ GT:JT (GT) K คร K:GJ (GK) กจ KT:O; ฟป G:G
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หน้ า 2215
กิจการ GO
เอกในเขตแคว้ นมาซิ โดเนี ยและ เราไปร้ องว่ า "คนเหล่ านี! เป็ น
เป็ นเมื องขึ! น เราจึ งพั กอยู่ ใน ผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ าผู้ สู งสุ ด มา
เมืองนั! นหลายวัน
กล่ าวประกาศทางรอดแก่ เราทั! ง
13 ในวั นสะบาโตเราได้ ออกจาก หลาย"
เมื องไปยั งฝั งแม่ นาํ! เข้ าใจว่ า 18 เขาทําอย่ างนั! นหลายวัน ฝ่ าย
มี ที สํา หรั บอธิ ษฐาน จึ งได้ นั ง เปาโลเป็ นทุ กข์ มาก หั นหน้ าสั ง
สนทนากั บพวกผู้ หญิ งที ประชุ ม ผี น! ั นว่ า "เราสั งเจ้ าว่ า ในพระ
กันทีนั น
นามของพระเยซู คริ สต์ เจ้ าจง
14 มี ห ญิ งคนหนึ งชื อลิ เ ดี ยมา ออกมาจากเขา" ผี น! ั นก็ออกมา
จากเมื องธิ ยาทิราเป็ นคนขายผ้ า ในเวลานั! น
สี ม่ วง เป็ นผู้ นมั สการพระเจ้ า
เปาโลและสิลาสถู กจํ าคุก
หญิ งนั! นได้ ฟังเรา และองค์ 19 ส่ วนพวกนายของเขาเมื อ
พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงเปิ ดใจของ เห็นว่ าหมดหวั งที จะได้ เงิ นแล้ ว
เขาให้ สนใจในถ้ อยคํา ซึ งเปาโล เขาจึ งจั บเปาโลและสิ ลาสลากมา
ได้ กล่ าว
ถึ งพวกเจ้ าหน้ าที ยั งที ว่ าการ
15 เมื อหญิ งคนนั! นกั บทั! ง เมือง
ครอบครั วของเขาได้ รั บบั พติ ศ- 20 เมื อนํามาถึ งเจ้ าเมื องแล้ วจึ ง
มาแล้ วจึ งอ้ อนวอนเราว่ า "ถ้ า กล่ าวว่ า "คนเหล่ านี! เป็ นพวกยิว
ท่ านเห็ นว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นคน ก่ อการวุ่ นวายมากในเมื อ งของ
สั ต ย์ ซื อต่ อ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เรา
เชิ ญเข้ ามาพั กอาศั ยในบ้ านของ 21 และสั งสอนธรรมเนี ย มซึ ง
ข้ าพเจ้ าเถิ ด" และเขาได้ วิงวอน เราชาวโรมตามกฎหมายไม่ ควร
จนเราขัดไม่ ได้
จะรับหรือถือเลย"
หญิงสาวที,มีผีสิง
22 ประชาชนก็ได้ ฮือกั นขึ! นต่ อสู้
ได้รบั การขับผีออก
เปาโลและสิ ลาส เจ้ าเมื องได้
16 ต่ อมาเมื อเรากําลังออกไปยัง กระชากเสื! อของท่ านทั! งสอง
ที สํา หรั บอธิ ษฐาน มี หญิ งสาว ออก แล้ วสั งให้ โบยด้ วยไม้ เรียว
คนหนึ งที มี ผี หมอดู เข้ าสิ งได้ มา 23 ครั! นโบยหลายทีแล้ วจึงให้ จาํ
พบกั บเรา เขาทําการทายให้ ไว้ ในคุ ก และกําชั บนายคุ กให้
พวกเจ้ านายของเขาได้ เงิ นเป็ น รักษาไว้ ให้ มั นคง
24 นายคุกเมื อรับคําสั งอย่ างนั! น
อันมาก
17 หญิ ง นั! นตามเปาโลกั บพวก แล้ วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้
(GQ) ลก KQ:QS; วว G:GG (GS) ปฐก GM:J; JJ:GG; วนฉ GM:KG; ลก KQ:KM; ฮบ GJ:K
(GO) ลนต GM:JG; พบญ GL:GG; G ซมอ KL:J; K พกษ KG:O; G พศด GT:GJ; อสย L:GM
(GL) มก G:KS (GM) มธ GT:GL; กจ GO:GO (KT) G พกษ GL:GR (KK) K คร O:S; GG:KJ
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กิจการ GO
หน้ า 2216
ในห้ องชั! นใน เอาเท้ าใส่ ขื อไว้ ให้ นายคุ กและคนทั! งปวงที อยู่
แน่ นหนา
ในบ้ านของเขาฟั ง
นายคุกและครอบครัวได้
33 ในกลางคื น ชั วโมงเดี ยวกั น
รับความรอดและรับบัพติ ศมา นั! นเอง นายคุ กจึ งพาเปาโลกั บ
25 ประมาณเที ยงคื น เปาโลกั บ สิ ลาสไปล้ างแผลที ถู กเฆี ยนและ
สิ ล าสก็ อ ธิ ษฐานและร้ องเพลง ในขณะนั! นนายคุ กก็ได้ รั บบั พสรรเสริ ญพระเจ้ า นั กโทษทั! ง ติศมาพร้ อมทั!งครัวเรือนของเขา
34 แล้ วได้ พาท่ านทั! งสองเข้ าไป
หลายก็ฟังอยู่
26 ในทันใดนั! นเกิดแผ่ นดินไหว ในบ้ านของเขา จัดโต๊ะเลี! ยงท่าน
ใหญ่ จนรากคุ กสะเทื อนสะท้ าน แสดงความยินดีอย่ างยิ ง เพราะ
และประตู คุ ก เปิ ดหมดทุ ก บาน ได้ เชื อถื อ พระเจ้ าพร้ อ มกั บทั! ง
เครื องจองจํา ก็ ห ลุ ด จากเขาสิ! น ครอบครัวแล้ ว
เปาโลได้รบั อิ สรภาพ
ทุ กคนทันที
27 ฝ่ ายนายคุ กตื นขึ! นเห็นประตู 35 ครั! นเวลาเช้ าเจ้ าเมื องจึ งใช้
คุ กเปิ ดอยู่ คาดว่ านั กโทษทั! ง พวกนักการไป สั งว่ า "จงปล่ อย
หลายหนีไปหมดแล้ ว จึงชั กดาบ คนทั!งสองนั! นเสีย"
36 นายคุกจึงบอกเปาโลว่ า "เจ้ า
ออกมาหมายว่ าจะฆ่ าตัวเสีย
28 แต่ เปาโลได้ ร้ องเสี ยงดั ง ว่ า เมื องได้ ใช้ คนมาบอกให้ ปล่ อย
"อย่ าทํา ร้ ายตั วเองเลย เราทั! ง ท่ านทั! งสอง ฉะนั! นบั ดนี! เชิ ญ
ท่านออกไปตามสบายเถิด"
หลายอยู่ พร้ อมด้ วยกันทุ กคน"
29 นายคุ กจึ งสั งให้ จุ ดไฟมา 37 แต่ เปาโลกล่ าวแก่ เขาทั! ง
แล้ ววิ งเข้ าไปตั วสั นกราบลงที หลายว่ า "เขาได้ เฆี ยนเราผู้ เป็ น
คนสั ญชาติ โ รมต่ อ หน้ าคนทั! ง
เท้ าของเปาโลกับสิลาส
30 และพาท่ า นทั! งสองออกมา หลายก่ อนได้ ตั ดสิ นความ และ
แล้ วว่ า "ท่านเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าจะ ได้ จาํ เราไว้ ในคุ ก บั ดนี! เขาจะ
เสื อ กไสให้ เราออกไปเป็ นการ
ต้ องทําอย่ างไรจึงจะรอดได้ "
31 เปาโลกั บสิ ล าสจึ ง กล่ าวว่ า ลั บหรื อ ทําอย่ างนั! นไม่ ได้ ให้
"จงเชื อวางใจในพระเยซู คริ ส ต์ เขาเองมาพาเราออกไปเถิด"
เจ้ าและท่ านจะรอดได้ ท! ั งครอบ 38 พวกนั กการจึ ง นํา ความไป
แจ้ งแก่ เจ้ าเมื อง เมื อเจ้ าเมื อง
ครัวของท่านด้ วย"
32 ท่ านทั! งสองจึ งกล่ าวสั งสอน ได้ ยิ นว่ า ท่ านทั! งสองเป็ นคน
พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า สัญชาติโรมก็ตกใจกลัว
(KO) กจ Q:JG; S:GM; GK:R, GT (JT) ลก J:GT; กจ K:JR; M:O; KK:GT
(JG) ยน J:GO, JO; O:QR; กจ GJ:JL-JM; รม GT:M-GG; G ยน S:GT
(JQ) ลก S:KM; GM:O (JR) กจ KK:KS-KM
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หน้ า 2217
กิจการ GO, GR
39 จึ งมาวิ งวอนท่ านทั! งสอง รวมกั นมาเป็ นอั นมาก ก่ อการ
ครั! นพาออกไปแล้ วจึงขอให้ ออก จลาจลในบ้ านเมือง บุกเข้ าบ้ าน
ไปเสียจากเมือง
ของยาโสน ตั! งใจจะพาท่ านทั! ง
40 ท่ า นทั! งสองจึ ง ออกจากคุ ก สองออกมาให้ คนทั!งปวง
แล้ วได้ เข้ าไปในบ้ านของนางลิ - 6 ครั! นไม่ พบจึ ง ฉุ ด ลากยาโสน
เดี ย เมื อพบพวกพี น้ องก็พูดจา กั บพวกพี น้ องบางคนไปหาเจ้ า
หนุ นใจเขาแล้ วก็ลาไป
หน้ าที ผู้ ครองเมื องร้ องว่ า "คน
มีหลายคนได้รบั ความรอด
เหล่ านั! นที เป็ นพวกควําแผ่ นดิ น
ได้ มาทีนี ด้ วย
ที,เมืองเธสะโลนิกา
ครั! นเปาโลกั บสิ ลาสข้ าม 7ยาโสนรับรองเขาไว้ และบรรเมื อ งอั มฟี บุ รี และเมื อง ดาคนเหล่ านี! ได้ กระทําผิ ดคําสั ง
โดยเขาสอนว่ ามี
อปอลโลเนียแล้ ว จึงมายังเมือง ของซี ซาร์
เธสะโลนิ กา ที นั นมี ธรรมศาลา กษัตริย์อีกองค์หนึ งคือพระเยซู"
8เมื อประชาชนและเจ้ าหน้ าที ผู้
ของพวกยิว
2เปาโลจึงเข้ าไปร่ วมกับพวกเขา ครองเมืองได้ ยินดังนั! นก็ร้อนใจ
ตามอย่ างเคย และท่ านได้ อ้ าง 9 จึ ง เรี ยกประกั น ตั วยาโสนกั บ
ข้ อความในพระคั ม ภี ร์ โต้ ตอบ คนอื นๆแล้ วก็ปล่ อยไป
เปาโลที,
กับเขาทั!งสามวันสะบาโต
เมืองเบโรอา
3และไขข้ อความชี! แจงให้ เห็นว่ า
จําเป็ นที พระคริ สต์ ต้ องทนทุ กข์ 10 พอคําลง พวกพี น้ องจึ งส่ ง
ทรมาน แล้ วทรงคื นพระชนม์ เปาโลกั บสิ ลาสไปยังเมื องเบโรและกล่ าวต่ อไปว่ า "พระเยซูองค์ อา ครั! นถึงแล้ วท่ านจึงเข้ าไปใน
นี! ที เราประกาศแก่ ท่ านทั! งหลาย ธรรมศาลาของพวกยิว
คือพระคริสต์"
11 ชาวเมื องนั! นสุ ภ าพกว่ า ชาว
4 บางคนในพวกเขาก็ เ ชื อและ เมืองเธสะโลนิกา ด้ วยเขาได้ รับ
สมั ครเข้ าเป็ นพรรคพวกกั บ พระวจนะด้ วยความเต็มใจ และ
เปาโลและสิลาส รวมทั!งชาวกรีก ค้ นดูพระคั มภีร์ ทุกวัน หวั งจะรู้
เป็ นจํา นวนมากที เกรงกลั วพระ ว่ า ข้ อความเหล่ านั! นจะจริ งดั ง
เจ้ าและสุ ภาพสตรี ที เป็ นคน กล่ าวหรือไม่
สําคัญๆก็ไม่ น้อย
12 เหตุ ฉะนั! น มี หลายคนใน
5แต่ พวกยิวทีไม่ เชื อก็อิจฉา ไป พวกเขาได้ เชื อถื อ กั บสตรี ผ้ ู มี
คบคิ ดกั บคนพาลตามตลาดรวบ ศักดิ4 ชาติกรีก ทั!งผู้ ชายไม่ น้อย

17

(JM) มธ L:JQ (QT) กจ GO:GQ (G) กจ GR:GG; ฟป Q:GO; G ธส G:G; K ธส G:G
(K) ลก Q:GO; กจ M:KT; G ธส K:G-GO (J) ลก KQ:KO; กจ GL:S; กท J:G (Q) กจ GS:KK
(S) กจ GJ:QS (O) กจ GO:KT (R) ลก KJ:K (GT) กจ M:KS (GG) อสย JQ:GO; ลก GO:KM
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กิจการ GR
หน้ า 2218
13 แต่ เมื อพวกยิ วที อยู่ ในเมื อง เผยแพร่ " เพราะเปาโลได้ ประเธสะโลนิ กาทราบว่ า เปาโลได้ กาศเรื องพระเยซู และเรื องการ
กล่ าวสั งสอนพระวจนะของพระ เป็ นขึ! นมาจากความตาย
เจ้ าในเมื อ งเบโรอาเหมื อ นกั น 19 เขาจึ งจั บเปาโลพาไปยั งสภา
เขาก็มายุยงประชาชนทีนั นด้ วย
อาเรโอปากัสแล้ วถามว่ า "เราขอ
14 ขณะนั! น พวกพี น้ องจึ งส่ ง รู้ ได้ หรื อไม่ ว่ าคําสอนอย่ างใหม่
เปาโลออกไปตามทางที จะไป ทีท่านกล่ าวนั! นเป็ นอย่ างไร
ทะเล แต่ สิลาสกับทิโมธียังอยู่ ที 20 เพราะว่ าท่ า นนํา เรื องแปลก
นั น
ประหลาดมาถึ งหู ของเรา เหตุ
เปาโลที,กรุ งเอเธนส์
ฉะนั! น เราอยากทราบว่ าเรื อง
15 คนที ไปส่ งเปาโลนั! นได้ ไปส่ ง เหล่ านี! มีความหมายว่ าอย่ างไร"
ท่านถึงกรุ งเอเธนส์ และเมื อได้ 21 (เพราะชาวเอเธนส์ กั บชาว
รั บคํา สั งของท่ านให้ บอกสิ ล าส ต่ างประเทศ ซึ งอาศั ยอยู่ ที นั น
กั บทิ โมธี ใ ห้ รี บไปหาท่ า นแล้ ว ไม่ ได้ ใช้ เวลาว่ างในการอื นนอก
จากจะกล่ าวหรือฟั งสิ งใหม่ ๆ)
เขาก็จากไป
การเทศนาของเปาโล
16 เมื อเปาโลกํา ลั ง คอยสิ ล าส
กั บทิ โมธี อยู่ ในกรุ ง เอเธนส์ น! ั น
บนเขาอาเรโอ
ท่ านมี ความเดื อดร้ อนวุ่ นวายใจ 22 ฝ่ ายเปาโลจึงยืนขึ! นกลางเนิน
เพราะได้ เห็ น รู ปเคารพเต็ ม ไป เขาอาเรโอแล้ วกล่ าวว่ า "ท่ าน
ทั!งเมือง
ชาวกรุ งเอเธนส์ ข้ าพเจ้ าเห็ น
17 เหตุฉะนั! น ท่านจึงโต้ ตอบใน ว่ า ท่านทั!งหลายเชื อถือโชคลาง
ธรรมศาลากั บพวกยิ ว และกั บ เกินไปในทุ กเรื อง
คนที เกรงกลั วพระเจ้ า และ 23 เพราะว่ าเมื อข้ าพเจ้ าเดินทาง
กั บคนทั! งหลายซึ งมาพบท่ านที มาสั ง เกตดู สิ งที ท่ า นนมั ส การ
ตลาดทุ กวัน
นั! น ข้ าพเจ้ าได้ พบแท่ นแท่ น
18 นั กปรั ชญาบางคนในพวก หนึ งมีคาํ จารึกไว้ ว่า `แด่ พระเจ้ า
เอปี กู เรียวและในพวกสโตอิกได้ ทีไม่ ร้ ู จัก' เหตุ ฉะนั! นข้ าพเจ้ าจึง
มาพบท่าน บางคนกล่ าวว่ า "คน มาประกาศและแสดงให้ ท่ าน
พู ดเพ้ อเจ้ ออย่ างนี! ใคร่ จะ ทั! งหลายทราบถึ งพระเจ้ าที ท่ าน
มาพูดอะไรให้ เราฟั งอีกเล่ า" คน ไม่ ร้ ู จักแต่ ยังนมัสการอยู่
อื นกล่ าวว่ า "ดู เหมื อนเขาเป็ น 24 พระเจ้ าผู้ ทรงสร้ างโลกกั บสิ ง
คนนํา พระต่ างประเทศเข้ ามา ทั! งปวงที มี อยู่ ในนั! น พระองค์
(GQ) มธ GT:KJ (GS) กจ GL:S
(GO) K ปต K:L (GL) G คร GS:GK
(KQ) พบญ GT:GQ; G พกษ L:KR; สดด GGS:GO; อสย QK:S; มธ GG:KS; กจ R:QL-ST
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หน้ า 2219
กิจการ GR, GL
ทรงเป็ นเจ้ าแห่ ง ฟ้ าสวรรค์ และ 30 ในเวลาเมื อมนุ ษย์ ยั งโฉด
แผ่ นดิ นโลก
มิ ได้ ทรงสถิ ต เขลาอยู่ พระเจ้ าทรงมองข้ ามไป
ในปู ชนี ยสถานซึ งมื อ มนุ ษย์ ไ ด้ เสี ย แต่ เดี^ ยวนี! พระองค์ได้ ตรั ส
กระทําไว้
สั งแก่ มนุ ษย์ ท! ั งปวงทั วทุ กแห่ ง
25 การทีมือมนุ ษย์ปฏิบัตินมัส- ให้ กลับใจใหม่
การพระองค์น! ั นจะหมายว่ า พระ 31 เพราะพระองค์ ไ ด้ ทรงกํา เจ้ าต้ องประสงค์ สิ งหนึ งสิ งใด หนดวั นหนึ งไว้ ในวั นนั! นพระ
จากเขาก็หามิได้ เพราะพระองค์ องค์ จะทรงพิ พากษาโลกตาม
ทรงเป็ นผู้ ประทานชี วิ ต และลม ความชอบธรรม โดยให้ ท่านองค์
หายใจและสิ งสารพั ด แก่ ค นทั! ง นั! นซึ งพระองค์ ไ ด้ ทรงเลื อ กไว้
ปวงต่ างหาก
เป็ นผู้ พิพากษา และพระองค์ได้
26 พระองค์ ไ ด้ ทรงสร้ างมนุ ษย์ ให้ พยานหลั กฐานแก่ คนทั! งปวง
ทุ กชาติสืบสายโลหิ ตอันเดี ยวกัน แล้ วว่ า ได้ ทรงโปรดให้ ท่านองค์
ให้ อยู่ ทั วพื! นพิ ภพโลก และได้ นั! นคืนพระชนม์"
ทรงกํา หนดเวลาและเขตแดน 32 ครั! นคนทั! งหลายได้ ยิ น ถึ ง
ให้ เขาอยู่
เรื องการซึ งเป็ นขึ! นมาจากความ
27 เพื อเขาจะได้ แสวงหาองค์ ตายแล้ ว บางคนก็เยาะเย้ ย แต่
พระผู้ เป็ นเจ้ า และหากเขาจะ คนอื นๆว่ า "เราจะฟั งท่านกล่ าว
คลําหาก็จะได้ พบพระองค์ ด้ วย เรื องนี! อีกต่ อไป"
พระองค์ มิ ท รงอยู่ ห่ า งไกลจาก 33 แล้ วเปาโลจึงออกไปจากเขา
เราทุ กคนเลย
34 แต่ มีชายบางคนติดตามเปา28 ด้ วยว่ า `เรามี ชี วิ ตและไหว โลไปและได้ เชื อถือ ในคนเหล่ า
ตัวและเป็ นอยู่ ในพระองค์' ตาม นั! นมี ดิ โอนิ สิ อั ส ผู้ เป็ นสมาชิ ก
ที กวี บางคนในพวกท่านได้ กล่ าว สภาอาเรโอปากั ส กั บหญิ งคน
ว่ า `เราทั!งหลายเป็ นเชื! อสายของ หนึ งชื อดามาริ ส และคนอื นๆ
พระองค์'
ด้ วย
29 เหตุ ฉะนั! นเมื อเราเป็ นเชื! อ
เปาโลกับอาควิลลา
สายของพระเจ้ าแล้ ว
เรา
และปริ สสิลลาที,เมืองโคริ นธ์
ก็ ไม่ ค วรถื อ ว่ าพระเจ้ าทรงเป็ น
ภายหลั งเหตุ การณ์เหล่ า
เหมือนทอง เงิน หรือหิ น ซึ งได้
นี! เปาโลจึ งออกจากกรุ ง
แกะสลักด้ วยศิ ลปะและความคิด เอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์
ของมนุ ษย์
2ท่านได้ พบยิวคนหนึ ง ชื ออา-

18

(KS) ปฐก K:R; อสย QK:S; ดนล S:KJ (KO) พบญ JK:L; โยบ GK:KJ; ดนล Q:JS
(KR) พบญ Q:R; สดด GJM:R (KL) คส G:GR; ทต G:GK; ฮบ G:J (KM) สดด GGS:Q-R
(JT) ลก KQ:QR; กจ KO:KT (JG) สดด M:L; ยน S:KK (K) รม GO:J; G คร GO:GM
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กิจการ GL
หน้ า 2220
ควิลลา ซึ งเกิดในแคว้ นปอนทัส องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และชาว
แต่ พึ งมาจากประเทศอิ ตาลี กั บ โครินธ์หลายคนเมื อได้ ฟังแล้ วก็
ภรรยาชื อปริ สสิ ลลา (เพราะ ได้ เชื อถือและรับบัพติศมา
คลาวดิ อั สมี รั บสั งให้ พวกยิ วทั! ง 9และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ตรั ส
ปวงออกไปจากกรุงโรม) เปาโล กับเปาโลทางนิ มิตในคืนวันหนึ ง
จึงไปหาคนทั!งสองนั! น
ว่ า "อย่ ากลัวเลย แต่ จงกล่ าวต่ อ
3 และเพราะเขามี อ าชี พอย่ าง ไป อย่ านิ งเสีย
เดี ยวกั น จึ ง ได้ อาศั ยทํา การอยู่ 10 เพราะว่ าเราอยู่ กับเจ้ าและจะ
กับเขา เพราะว่ าทั!งสองฝ่ ายเป็ น ไม่ มี ผ้ ู หนึ งผู้ ใดอาจต่ อสู้ ทําร้ าย
ช่ างทําเต็นท์ด้วยกัน
เจ้ า ด้ วยว่ าคนของเราในนครนี! มี
4เปาโลได้ โต้ เถี ยงในธรรมศาลา มาก"
ทุ กวั นสะบาโต ได้ ชั กชวนทั! ง 11 เปาโลจึงยั บยั! งอยู่ กั บเขาและ
พวกยิวและพวกกรีก
สั งสอนพระวจนะของพระเจ้ า
5 พอสิ ลาสกั บทิ โมธี มาจาก ตลอดหนึ งปี กับหกเดือน
แคว้ นมาซิ โดเนี ย เปาโลก็ได้
ผู ส้ ําเร็ จราชการของโรม
รั บการดลใจและเป็ นพยานแก่
ปฏิ เสธข้อเรี ยกร้องของ
พวกยิ วว่ า พระเยซู เป็ นพระ
พวกยิวที,ต่อต้านเปาโล
คริสต์
12 แต่ ค ราวเมื อกั ล ลิ โอเป็ นผู้
6แต่ เมื อพวกเหล่ านั! นขั ดขวาง สํา เร็ จ ราชการแคว้ นอาคายา
ตั วเองและกล่ า วคํา หมิ นประ- พวกยิ วได้ ฮื อกั นขึ! นต่ อสู้ เปาโล
มาท เปาโลจึ งได้ สะบั ดเสื! อผ้ า และพาท่านไปบัลลังก์พิพากษา
กล่ าวแก่ เขาว่ า "ให้ เลื อดของ 13 ฟ้ องว่ า "คนนี! ชั กชวนคนทั! ง
ท่ า นทั! งหลายตกบนศี ร ษะของ หลายให้ นมั ส การพระเจ้ าตาม
ท่านเองเถิด ข้ าพเจ้ าก็ปราศจาก ทางทีผิดกฎหมาย"
เลื อดนั! นแล้ ว ตั! งแต่ น! ี ไปข้ าพ- 14 เมื อเปาโลจะอ้ าปากพูด กัลเจ้ าจะไปหาคนต่ างชาติ"
ลิ โอก็กล่ าวแก่ พวกยิ วว่ า "โอ
7ท่านจึงออกจากทีนั น แล้ วเข้ า พวกยิ ว ถ้ าเป็ นเรื องความชั ว
ไปในบ้ านของชายคนหนึ งชื อ หรื อเป็ นเรื องอาชญากรรม สม
ยุสทัส ซึ งเป็ นผู้ นมัสการพระเจ้ า ควรเราจะฟั งท่านทั!งหลาย
บ้ านของเขาอยู่ ติดกับธรรมศาลา 15 แต่ ถ้ าเป็ นการโต้ แย้ งกั นถึ ง
8ฝ่ ายคริ สปั สนายธรรมศาลากั บ เรื องถ้ อยคํา กั บชื อและพระราช
ทั! ง ครั วเรื อนของท่ า นได้ เชื อใน บั ญญั ติ ของพวกท่ านแล้ ว ท่ าน
(J) กจ KT:JQ; G คร Q:GK; K คร GG:R; G ธส K:M; Q:GG; K ธส J:L (Q) กจ GR:K
(S) กจ GR:GQ (O) ลนต KT:M; K ซมอ G:GO; G พกษ K:JJ; นหม S:GJ; อสค J:GL-GM
(L) G คร G:GQ (M) กจ KJ:GG (GT) ยรม G:GL-GM (GS) กจ KJ:KM; KS:GM
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หน้ า 2221
กิจการ GL
ทั! งหลายจงวิ นิ จ ฉั ยกั น เอาเอง แล้ วเปาโลได้ ลงเรื อ แล่ นออก
เถิด เราไม่ อยากเป็ นผู้ พิพากษา จากเมืองเอเฟซัส
ตัดสินข้ อความเหล่ านั! น"
22 ครั! นมาถึงเมืองซีซารียา ท่าน
16 ท่ านจึ งไล่ พวกนั! นไปจาก ได้ ข! ึ นไปคํานับคริสตจั กรแล้ วลง
บัลลังก์พิพากษา
ไปยังเมืองอันทิโอก
17 บรรดาชาติกรี กจึงจับโสสเธ- 23 ครั! นยั บ ยั! งอยู่ ที นั นหน่ อย
เนสนายธรรมศาลา มาเฆี ยนข้ าง หนึ ง ท่านจึงไปตลอดแว่ นแคว้ น
หน้ าบัลลังก์พิพากษา แต่ กัลลิโอ กาลาเที ยและฟรี เจี ยตามลํา ดั บ
ไม่ เอาธุระเลย
กันไปเรื อยๆ เพื อจะช่ วยชู กาํ ลัง
เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
พวกสาวก
อปอลโลที,เมืองเอเฟซัส
โดยผ่ านเมืองเอเฟซัส
24 มี ยิ วคนหนึ งชื อ อปอลโล
และเมืองซี ซารี ยา
18 ต่ อมา เปาโลได้ พักอยู่ ที นั น เกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย เป็ น
อีกหลายวัน แล้ วท่านจึงลาพวก คนมีโวหารดี และชํานาญมากใน
พี น้ องแล่ นเรื อไปยั งแคว้ นซี เรี ย ทางพระคั มภีร์ ท่ านมายั งเมื อง
และปริ สสิ ลลากั บอาควิ ลลาก็ไป เอเฟซัส
ด้ วย เปาโลได้ โกนศี รษะที เมื อง 25 อปอลโลคนนี! ได้ รั บการอบ
เคนเครีย เพราะท่านได้ ปฏิญาณ รมในทางขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
และมี ใ จร้ อนรนกล่ าวสั งสอน
ตัวไว้
19 ครั! นมายั งเมื องเอเฟซั ส โดยละเอี ยดถึ งเรื ององค์ พระผู้
เปาโลได้ ละปริ ส สิ ล ลากั บอา- เป็ นเจ้ า ถึ งแม้ ว่าท่านรู้ แต่ เพียง
ควิ ลลาไว้ ที นั น แต่ ท่ านเอง บัพติศมาของยอห์ นเท่านั! น
ได้ เข้ าไปโต้ เถี ยงกั บพวกยิ วใน 26 ท่ านได้ ต! ั งต้ นสั งสอนโดยใจ
กล้ าในธรรมศาลา แต่ เมื ออาธรรมศาลา
20 เมื อคนเหล่ า นั! นขอให้ ท่ า น ควิ ลลากั บปริ สสิ ลลาได้ ฟั งท่ าน
แล้ ว เขาจึ งรั บท่ านมาสั งสอน
อยู่ กับเขาต่ อไป ท่านก็ไม่ ยอม
21 แต่ ได้ ลาเขาไปกล่ าวว่ า ให้ รู้ ทางของพระเจ้ าให้ ถู ก
"ข้ าพเจ้ าจะพยายามรั กษาเทศ- ต้ องยิ งขึ! น
กาลเลี! ยงที จะถึ งในกรุ งเยรู ซา- 27 ครั! นอปอลโลใคร่ จะไปยั ง
เล็มโดยทุ กวิถี ทาง แต่ ถ้ าเป็ นที แคว้ นอาคายา พวกพี น้ องก็
ชอบพระทั ยพระเจ้ า ข้ าพเจ้ า เขี ยนจดหมายฝากไปถึ งสาวกที
จะกลั บมาหาท่ านทั! งหลายอี ก" นั นให้ เขารั บรองท่ านไว้ ครั! น
(GR) G คร G:G (GL) กดว O:K; กจ KG:KQ; รม GO:G (KG) กจ GM:KG; G คร Q:GM
(KK) กจ L:QT (KJ) กจ GQ:KK; กท G:K (KQ) กจ GM:G; G คร G:GK; GO:GK; ทต J:GJ
(KS) มธ J:G-GG; มก G:R-L; ลก J:GO; ยน G:KO; กจ GM:J; รม GK:GG (KR) G คร J:O
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กิจการ GL, GM
หน้ า 2222
ท่านไปถึงแล้ ว ท่านได้ ช่วยเหลือ พระเยซูเจ้ า
คนทั!งหลายทีได้ เชื อโดยพระคุณ 6 เมื อเปาโลได้ วางมื อบนเขา
นั! นอย่ างมากมาย
แล้ ว พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ4 ก็
28 เพราะท่ านโต้ แย้ งกั บพวกยิ ว เสด็จลงมาบนเขา เขาจึ งพู ด
อย่ างแข็งแรงต่ อหน้ าคนทั! งปวง ภาษาต่ างๆและได้ พยากรณ์ด้วย
และชี! แจงยกหลั กในพระคั มภี ร์ 7 คนเหล่ านั! นมี ผ้ ู ชายประมาณ
อ้ างให้ เห็ นว่ า พระเยซู คื อพระ สิบสองคน
คริสต์
ข่ าวประเสริ ฐ
เปาโลสอนผู ท้ ี,เชื, อ
จากเปาโล
ในเมืองเอเฟซัส
ได้แพร่ กระจายตลอดทัว, เอเชี ย
ต่ อมาขณะที อปอลโลยั ง 8 เปาโลเข้ าไปกล่ า วโต้ แย้ งใน
อยู่ ในเมื อ งโคริ น ธ์ น! ั น ธรรมศาลาด้ วยใจกล้ าสิ! นสาม
เปาโลได้ ไปตามแว่ นแคว้ นฝ่ าย เดื อน ชั กชวนให้ เชื อในสิ งที
เหนื อ แล้ วมายั งเมื องเอเฟซั ส กล่ าวถึงอาณาจักรของพระเจ้ า
และพบสาวกบางคน
9แต่ บางคนมี ใจแข็งกระด้ างไม่
2จึ งถามเขาว่ า "ตั! งแต่ ท่ านทั! ง เชื อและพู ด หยาบช้ าเรื องทาง
หลายเชื อนั! น ท่ านได้ รั บพระ นั! นต่ อหน้ าชุ มนุ มชน เปาโลจึ ง
วิญญาณบริสุ ทธิ4 หรือเปล่ า" เขา แยกไปจากเขาและพาพวกสาวก
ตอบเปาโลว่ า "เปล่ า เรื องพระ ไปด้ วย แล้ วท่านได้ ไปโต้ แย้ งกัน
วิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 นั! นเราก็ ยั งไม่ ทุ กวั นในห้ องประชุ มของท่ านผู้
เคยได้ ยินเลย"
หนึ งชื อ ทีรันนัส
3เปาโลจึ งถามเขาว่ า "ถ้ าอย่ าง 10 ท่ านได้ กระทํา อย่ า งนั! นสิ! น
นั! นท่ า นได้ รั บบั พติ ศ มาอั น ใด สองปี จนชาวแคว้ นเอเชี ยทั! ง
เล่ า" เขาตอบว่ า "บัพติศมาของ พวกยิ วและพวกกรี กได้ ยิ นพระ
ยอห์ น"
วจนะของพระเยซูเจ้ า
4เปาโลจึงว่ า "ยอห์ นให้ รับบัพเปาโลทําการอัศจรรย์
ติ ศมาสําแดงถึ งการกลั บใจใหม่
เหนือธรรมชาติ
ก็จริง แล้ วบอกคนทั!งปวงให้ เชื อ 11 พระเจ้ าได้ ทรงกระทํา การ
ในพระองค์ ผู้ จะเสด็ จ มาภาย อั ศจรรย์ อั นพิ สดารด้ วยมื อของ
หลังคือพระเยซูคริสต์"
เปาโล
5เมื อเขาได้ ยินอย่ างนั! น เขา 12 จนเขานํา เอาผ้ าเช็ ดหน้ ากั บ
จึ งรั บบั พติ ศมาในพระนามของ ผ้ ากั นเปื! อนจากตั วเปาโลไปวาง

19

(KL) กจ M:KK (G) กจ GL:KJ; G คร G:GK (K) G ซมอ J:R; กจ L:GO (J) ลก R:KM
(Q) มธ J:GG; มก G:Q (S) มธ KL:GM; กจ L:GK (O) มก GO:GR; กจ K:Q (L) กจ G:J
(M) กจ M:K; K ทธ G:GS (GT) กจ GM:L (GG) มก GO:KT; กจ GQ:J (GK) K พกษ Q:KM
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หน้ า 2223
กิจการ GM
ที ตั วคนป่ วยไข้ โรคนั! นก็หาย เงิน
และวิญญาณชั วก็ออกจากคน
20 พระวจนะของพระเจ้ าก็บั ง13 แต่ พวกยิ วบางคนที เที ยวไป เกิดผลอย่ างมากและมีชัย
เป็ นหมอผี พยายามใช้ พระนาม 21 ครั! นสิ! นเหตุ ก ารณ์ เ หล่ านี!
ของพระเยซูเจ้ าขับวิญญาณชั วว่ า แล้ วเปาโลได้ ต! ั งใจว่ า เมื อไป
"เราสั งเจ้ าโดยพระเยซู ซึ งเปาโล ทั วแคว้ นมาซิ โดเนี ยกั บแคว้ น
ได้ ประกาศนั! น"
อาคายาแล้ วจะเลยไปยั งกรุ งเย14 พวกยิ วคนหนึ งชื อเสวาเป็ น รูซาเล็ม และพูดว่ า "เมื อข้ าพปุโรหิ ตใหญ่ มีบุตรชายเจ็ดคนซึ ง เจ้ าไปที นั นแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะต้ อง
ได้ กระทําอย่ างนั! น
ไปเห็นกรุงโรมด้ วย"
15 ฝ่ ายวิญญาณชั วจึงตอบเขาว่ า 22 ท่ านจึ งใช้ ผ้ ู ช่ วยของท่ านสอง
"พระเยซู ข้ าก็ร้ ู จั ก และเปาโล คน คื อทิ โมธี กั บเอรั สทั สไปยั ง
ข้ าก็ร้ ู จั ก แต่ พวกเจ้ าเป็ นผู้ ใด แคว้ นมาซิโดเนีย ฝ่ ายท่านก็พัก
เล่ า"
อยู่ หน่ อยหนึ งในแคว้ นเอเชี ย
16 คนที มี วิ ญญาณชั วสิ งอยู่ จึ ง
ผู ท้ ํารู ปเคารพ
กระโดดใส่ คนเหล่ านั! นและเอา
ก่ อให้เกิดการจลาจล
ชนะเขา และปราบเขาลงได้ จน 23 คราวนั! นเกิ ดการวุ่ นวายมาก
คนเหล่ านั! นต้ องหนี ออกไปจาก เพราะเหตุทางนั! น
เรือนทั!งเปลือยกายและบาดเจ็บ 24 ด้ วยมี ชายคนหนึ งชื อเดเม17 เรื องนั! นได้ ลื อกั นไปถึ งหู คน ตริ อั ส เป็ นช่ างเงิ นได้ เอาเงิ น
ทั! งปวงที อยู่ ในเมื องเอเฟซั สทั! ง ทํา เป็ นรู ปพระอารเทมิ ส ทํา ให้
พวกยิ วกั บพวกกรี ก และคน พวกช่ างนั! นได้ กาํ ไรมาก
ทั! งปวงก็พากั นมี ความเกรงกลั ว 25 เดเมตริ อั สจึ งประชุ มช่ าง
และพระนามของพระเยซู เ จ้ าก็ เหล่ านั! นที ทํา การคล้ า ยกั นแล้ ว
เป็ นทียกย่ องสรรเสริญ
ว่ า "ท่านทั!งหลาย ท่านทราบอยู่
18 มี ห ลายคนที เชื อแล้ วได้ มา ว่ าพวกเราได้ ทรั พย์ สิ นเงิ นทอง
สารภาพ และเล่ าเรื องการซึ งเขา มาก็เพราะทําการอันนี!
ได้ กระทําไปนั! น
26 และท่ านทั! งหลายได้ ยิ นและ
19 และหลายคนที ใช้ เวทมนตร์ ได้ เห็ นอยู่ ว่า ไม่ ใช่ เฉพาะใน
ได้ เอาตําราของตนมาเผาเสียต่ อ เมื องเอเฟซั สเมื องเดี ยว แต่
หน้ าคนทั! งปวง ตําราเหล่ านั! น เกื อบทั วแคว้ นเอเชี ย เปาโล
คิ ดเป็ นราคาถึ ง ห้ าหมื นเหรี ยญ คนนี! ได้ ชั กชวนคนเป็ นอั นมาก
(GJ) มธ GK:KR; มก M:JL; ลก M:QM (GR) ลก G:OS; กจ K:QJ; S:S, GG (GL) มธ J:O
(KT) กจ O:R (KG) กจ GL:KG; รม G:GJ; G คร GO:S (KK) รม GO:KJ; G ทธ G:K
(KJ) กจ M:K; K คร G:L (KQ) กจ GO:GO (KO) พบญ Q:KL; สดด GGS:Q; อสย QQ:GT
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กิจการ GM
หน้ า 2224
ให้ เลิกทางเก่ าเสี ย โดยได้ กล่ าว 33 พวกเหล่ า นั! นบางคนได้ ดั น
ว่ า สิ งที มื อมนุ ษย์ ทาํ นั! นไม่ ใช่ อเล็กซานเดอร์
ซึ งเป็ น
พระ
คนที พวกยิ วให้ ออกมาข้ างหน้ า
27 น่ ากลั วว่ าไม่ ใช่ แต่ อาชี พของ อเล็กซานเดอร์ จึ งโบกมื อหมาย
เราจะเสียไปอย่ างเดียว แต่ พระ จะกล่ า วแก้ แทนต่ อหน้ าคนทั! ง
วิ ห ารของพระแม่ เ จ้ าอารเทมิ ส ปวง
ซึ งเป็ นใหญ่ จะเป็ นที หมิ นประ- 34 แต่ เมื อคนทั! งหลายรู้ ว่ าท่ าน
มาทด้ วย และสง่ าราศี แห่ งรู ป เป็ นคนยิ ว เขาก็ยิ งส่ งเสี ยง
ของพระแม่ เจ้ านั! นซึ งเป็ นที นั บ ร้ องพร้ อมกั น อยู่ ประมาณสั ก
ถื อ ของบรรดาชาวแคว้ นเอเชี ย สองชั วโมงว่ า "พระอารเทมิ ส
กับสิ! นทั!งโลกจะเสื อมลงไป"
ของชาวเอเฟซัสเป็ นใหญ่ "
28 ครั! นคนทั!งหลายได้ ยินดังนั! น 35 เมื อเจ้ าหน้ าที ทะเบี ยนของ
ต่ างก็โกรธแค้ นและร้ องว่ า "พระ เมื องนั! นยอมคล้ อยตามจน
อารเทมิ ส ของชาวเอเฟซั ส เป็ น ประชาชนสงบลงแล้ วเขาก็กล่ าว
ใหญ่ "
ว่ า "ท่านชาวเอเฟซัสทั!งหลาย มี
29 แล้ วก็เกิ ดการวุ่ นวายใหญ่ โต ผู้ ใดบ้ างซึ งไม่ ทราบว่ า เมื อง
ทั วทั!งเมือง เขาจึงได้ จับกายอัส เอเฟซั ส นี! เป็ นเมื องที นมั สการ
กับอาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนีย พระแม่ เ จ้ าอารเทมิ ส ผู้ ยิ งใหญ่
ผู้ เป็ นเพื อนเดิ นทางของเปาโล และนมั สการรู ปจําลองซึ งตกลง
ลากวิ งเข้ าไปในโรงมหรสพ
มาจากดาวพฤหั สบดี
30 ฝ่ ายเปาโลใคร่ จ ะเข้ าไปใน 36 เมื อข้ อนั! นกล่ าวโต้ แย้ งไม่ ได้
หมู่ คนด้ วย แต่ พวกสาวกไม่ แล้ ว ท่านทั!งหลายควรจะนิ งสงบ
ยอมให้ ท่านเข้ าไป
สติอารมณ์ อย่ าทําอะไรวู่ วามไป
31 มี บ างคนในพวกเจ้ านายที 37 ท่ านทั! งหลายได้ พาคนเหล่ า
ประจําแคว้ นเอเชี ยซึ งเป็ นสหาย นี! มา ซึ งมิ ใช่ เป็ นคนปล้ นพระ
ของเปาโล ได้ ใช้ คนไปวิงวอนขอ วิ หารหรื อพู ดหมิ นประมาทพระ
เปาโลมิให้ เข้ าไปในโรงมหรสพ
แม่ เจ้ าของพวกท่าน
32 บางคนจึ ง ได้ ร้ องว่ า อย่ า งนี! 38 เหตุฉะนั! น ถ้ าแม้ เดเมตริอัส
บางคนได้ ร้องว่ าอย่ างนั! น เพราะ กั บพวกช่ างที มี อาชี พอย่ างเดี ยว
ว่ าที ประชุ มวุ่ นวายมาก และ กันเป็ นความกับผู้ ใด วันกําหนด
คนโดยมากไม่ ร้ ู ว่าเขาประชุ มกัน ที จะว่ าความก็มี ผู้ พิพากษาก็มี
ด้ วยเรื องอะไร
ให้ เขามาฟ้ องกันเถิด
(KM) กจ KT:Q; KR:K; รม GO:KJ; G คร G:GQ; คส Q:GT; ฟม G:KQ; J ยน G:G
(JJ) กจ GK:GR; G ทธ G:KT; K ทธ Q:GQ
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หน้ า 2225
กิจการ GM, KT
39 แต่ ถ้ าแม้ ท่ า นมี ข้ อหาอะไร หน้ าไปคอยพวกเราอยู่ ที เมื อ ง
อี ก ก็ให้ ชํา ระกั นในที ประชุ ม โตรอัสก่ อน
ตามกฎหมาย
เปาโลที,เมืองโตรอัส
40 ด้ วยว่ าน่ ากลั วเราจะต้ องถู ก 6ครั! นวั นเทศกาลขนมปั งไร้ เชื! อ
ฟ้ องว่ าเป็ นผู้ ก่ อการจลาจลวั นนี! ล่ วงไปแล้ ว เราทั! งหลายจึ งลง
เพราะเราทั! งหลายไม่ อาจยกข้ อ เรื อออกจากเมื องฟี ลิ ปปี และ
ใดขึ! นอ้ างเป็ นมู ลเหตุ พอแก่ การ ต่ อ มาห้ าวั น ก็ ม าถึ ง พวกนั! นที
จลาจลคราวนี! ได้ "
เมื องโตรอั สและยั บยั! งอยู่ ที นั น
41 ครั! นกล่ าวอย่ างนั! นแล้ วท่ าน เจ็ดวัน
จึงให้ เลิกชุ มนุ ม
7 ในวั นต้ นสั ปดาห์ เมื อพวก
เปาโลกลับไปที,
สาวกประชุ มกั นทํา พิ ธี หั ก ขนม
แคว้นมาซิ โดเนีย
ปั ง เปาโลก็กล่ าวสั งสอนเขา
ครั! นการวุ่ นวายนั! นสงบ เพราะว่ า วั น รุ่ งขึ! นจะลาไปจาก
แล้ ว เปาโลจึ งให้ ไป เขาแล้ ว ท่ านได้ กล่ าวยื ดยาวไป
ตามพวกสาวกมา กอดกันแล้ วก็ จนเทียงคืน
8มี ตะเกี ยงหลายดวงในห้ องชั! น
ลาเขาไปยังแคว้ นมาซิโดเนีย
2เมื อได้ ข้ามทีนั! นไปแล้ วและได้ บนทีเขาประชุ มกันนั! น
สั งเตือนสติเขามาก ท่านก็มายัง 9ชายหนุ่ มคนหนึ งชื อยุ ทิกั สนั ง
อยู่ ที หน้ าต่ าง ง่ วงนอนเต็มที
ประเทศกรีก
3พั กอยู่ ที นั นสามเดื อน และ และเมื อเปาโลสั งสอนช้ านานไป
เมื อท่ านจวนจะลงเรื อไปยั ง อี ก คนนั! นก็โงกพลั ดตกจาก
แคว้ นซีเรีย พวกยิ วก็คิดร้ ายต่ อ หน้ าต่ างชั! นที สาม เมื อยกขึ! นก็
ท่ าน ท่ านจึ งตั! งใจกลั บไปทาง เห็นว่ าตายเสียแล้ ว
10 ฝ่ ายเปาโลจึ งลงไป ก้ มตั ว
แคว้ นมาซิโดเนีย
4 คนที ไปยั งแคว้ นเอเชี ยกั บ กอดผู้ น! ั นไว้ แล้ วว่ า "อย่ าตกใจ
เปาโลคื อ โสปาเทอร์ ช าวเมื อ ง เลย ด้ วยว่ าชี วิตยังอยู่ ในตัวเขา"
เบโรอา อาริสทารคัสกั บเสคุน- 11 ครั! นเปาโลขึ! นไปห้ องชั! นบน
ดัสชาวเมืองเธสะโลนิกา กายอัส หั กขนมปั งและรั บประทานแล้ ว
ชาวเมื องเดอร์ บี และทิ โมธี ก็ ส นทนาต่ อไปอี กช้ านานจน
ทีคิกัสกับโตรฟี มัสชาวแคว้ นเอ- สว่ าง ท่านก็ลาเขาไป
12 คนทั! งหลายจึ งพาคนหนุ่ มผู้
เชี ย
5แต่ คนเหล่ านั! นได้ เดิ นทางล่ วง ยังเป็ นอยู่ ไป และก็ปลื! มใจยินดี

20

(G) G คร GO:S; G ทธ G:J (K) กจ GR:GS; GL:G (J) กจ M:KJ; KJ:GK; K คร GG:KO
(Q) กจ GO:G; อฟ O:KG; คส Q:R (S) K คร K:GK; K ทธ Q:GJ (O) อพย GK:GQ; กจ GO:L
(R) กจ K:QK; G คร GT:GO; วว G:GT (L) กจ G:GJ (GT) G พกษ GR:KG; K พกษ Q:JQ
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กิจการ KT
หน้ า 2226
ไม่ น้อยเลย
"ท่ านทั! งหลายย่ อมทราบอยู่ เอง
การเดินทางโดยเรื อ
ว่ า ข้ าพเจ้ าได้ ประพฤติต่ อท่ าน
อย่ างไรทุ กเวลา ตั! งแต่ วั นแรก
ไปที,เมืองมิเลทัส
13 ฝ่ ายพวกเราก็ลงเรื อแล่ นไป ทีข้ าพเจ้ าเข้ ามาในแคว้ นเอเชี ย
ยังเมืองอัสโสสก่ อน ตั! งใจว่ าจะ 19 ข้ าพเจ้ าได้ ปรนนิ บั ติ องค์
รั บเปาโลที นั น ด้ วยท่ านสั งไว้ พระผู้ เป็ นเจ้ าด้ วยความถ่ อมใจ
อย่ างนั! น เพราะท่านหมายว่ าจะ ด้ วยนํา! ตาไห ลเป็ นอั นมาก
และด้ วยการถู กทดลอง ซึ งมาถึง
ไปทางบก
14 ครั! นท่ า นพบกั บเราที เมื อ ง ข้ าพเจ้ าเพราะพวกยิ วคิ ดร้ ายต่ อ
อัสโสส เราก็รับท่าน แล้ วมายัง ข้ าพเจ้ า
20 และสิ งหนึ งสิ งใดซึ งเป็ น
เมืองมิทิเลนี
15 ครั! นแล่ น เรื อออกจากที นั น คุ ณประโยชน์ แก่ ท่ า นทั! งหลาย
ได้ วันหนึ งก็มายั งทีตรงข้ ามเกาะ ข้ าพเจ้ ามิ ได้ ปิดซ่ อนไว้ แต่ ได้
คิ โอส วั นที สองก็มาถึ งเกาะ ชี! แจงให้ ท่ านเห็ นกั บได้ สั งสอน
สามอส และหยุ ดพั กที โตรกิ - ท่ านต่ อหน้ าคนทั! งปวงและตาม
เลี ยม และอี กวั นหนึ งก็มาถึ ง บ้ านเรือน
21 ทั! งเป็ นพยานแก่ พวกยิ วและ
เมืองมิเลทัส
16 ด้ วยว่ าเปาโลได้ ต! ั งใจว่ า จะ พวกกรี กถึ งเรื องการกลั บใจ
แล่ นเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื อจะ ใหม่ เฉพาะพระเจ้ า และความ
ไม่ ต้ องค้ างอยู่ นานในแคว้ นเอ- เชื อในพระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์ พระ
เชี ย เพราะท่ านรี บให้ ถึ งกรุ ง ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
เยรู ซาเล็ม ถ้ าเป็ นได้ ให้ ทันวั น 22 ดูเถิด บัดนี! พระวิญญาณพัน
ผู กข้ าพเจ้ า จึ งจําเป็ นจะต้ องไป
เทศกาลเพ็นเทคอสต์
ยังกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ ทราบว่ าจะ
เปาโลกล่ าวคําปราศรัย
มี อะไรเกิ ด ขึ! นกั บข้ าพเจ้ าที นั น
แก่ ผู ป้ กครองคริ สตจักร
บ้ าง
ที,เมืองเอเฟซัส
17 เปาโลจึ ง ใช้ คนจากเมื องมิ - 23 เว้ นไว้ แต่ พระวิ ญญาณบริ เลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้ เชิ ญ สุ ท ธิ4 ทรงเป็ นพยานในทุ ก บ้ าน
พวกผู้ ปกครองในคริ สตจั กรนั! น ทุ กเมื องว่ า เครื องจองจํา และ
ความยากลําบากคอยท่ าข้ าพเจ้ า
มา
18 ครั! นเขาทั! งหลายมาถึงเปาโล อยู่
แล้ ว เปาโลจึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า 24 แต่ สิ งเหล่ า นี! ไม่ ไ ด้ เปลี ยน
(GO) กจ K:G; GL:KG; GM:KG; KG:Q; KQ:GR; G คร GO:L (GL) กจ GL:GM; GM:G, GT
(GM) กจ KT:J (KT) กจ KT:KR (KG) มก G:GS; กจ GL:S; GM:GT (KK) กจ GM:KG
(KJ) กจ KG:Q, GG (KQ) กจ G:GR; GJ:KS; KG:GJ; กท G:G; K ทธ Q:R
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หน้ า 2227
กิจการ KT
แปลงข้ าพเจ้ าเลย ข้ าพเจ้ ามิ 30 จะมี บางคนในหมู่ พวกท่ าน
ได้ ถื อว่ าชี วิตของข้ าพเจ้ าเป็ นสิ ง เองขึ! นกล่ าวบิ ดเบื อนความจริ ง
ประเสริฐแก่ ข้าพเจ้ า แต่ ในชี วิต เพื อจะชั กชวนพวกสาวกให้ หลง
ของข้ าพเจ้ าขอทําหน้ าที ให้ สํา - ตามเขาไป
เร็จด้ วยความปี ติ ยิ นดี และทํา 31 เหตุฉะนั! น จงตื นตัวอยู่ และ
การปรนนิ บัติ ที ได้ รั บมอบหมาย จําไว้ ว่า ข้ าพเจ้ าได้ สั งสอนเตือน
จากพระเยซู เจ้ า คื อที จะเป็ น สติท่านทุ กคนด้ วยนํา! ตาไหล ทั!ง
พยานถึ ง ข่ าวประเสริ ฐแห่ ง พระ กลางวั น กลางคื น ตลอดสามปี
คุณของพระเจ้ านั! น
มิได้ หยุดหย่ อน
25 ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าเที ยวป่ าว 32 พี น้ องทั! งหลาย บั ดนี! ข้ าพประกาศอาณาจั กรของพระเจ้ า เจ้ าฝากท่ านไว้ กั บพระเจ้ าและ
ในหมู่ พวกท่าน บัดนี! ข้ าพเจ้ า กั บพระดํา รั ส แห่ งพระคุ ณของ
ทราบอยู่ ว่า ท่ านทั! งหลายจะไม่ พระองค์ ซึ งมีฤทธิ4 ก่อสร้ างท่าน
เห็นหน้ าข้ าพเจ้ าอีก
ขึ! นได้ และให้ ท่ านมี มรดกด้ วย
26 เหตุ ฉะนั! น วั นนี! ข้ าพเจ้ ายื น กันกับบรรดาผู้ ทีทรงแยกตั! งไว้
ยั นต่ อท่ านทั! งหลายว่ า ข้ าพเจ้ า 33 ข้ าพเจ้ ามิ ได้ โลภเงิ นหรื อ
หมดราคีจากโลหิ ตของทุ กคน
ทองหรือเสื! อผ้ าของผู้ ใด
27 เพราะว่ าข้ าพเจ้ ามิ ได้ ย่ อท้ อ 34 แล้ วท่ า นทั! งหลายทราบว่ า
ในการกล่ า วเรื องพระดํา ริ ของ มื อ ของข้ าพเจ้ าเองนี! ได้ จั ด หา
พระเจ้ า ทั! งสิ! นให้ ท่ านทั! งหลาย สิ งที จํา เป็ นสํา หรั บตั วข้ าพเจ้ า
ฟั ง
กับคนทีอยู่ กับข้ าพเจ้ า
28 เพราะฉะนั! นท่ านทั! งหลายจง 35 ข้ าพเจ้ าได้ วางแบบอย่ างไว้
ระวั งตั วให้ ดี และจงรั กษาฝู ง ให้ ท่ านทุ กอย่ างแล้ ว ให้ เห็นว่ า
แกะที พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ4 ได้ โดยทํางานเช่ นนี! ควรจะช่ วยคนที
ทรงตั! งท่านไว้ ให้ เป็ นผู้ ดูแล และ มีกาํ ลังน้ อย และให้ ระลึกถึงพระ
เพื อจะได้ บํา รุ งเลี! ยงคริ สตจั กร วจนะของพระเยซู เจ้ า ซึ งพระ
ของพระเจ้ า ที พระองค์ ทรงไถ่ องค์ตรั สว่ า `การให้ เป็ นเหตุให้
ด้ วยพระโลหิ ตของพระองค์เอง
มีความสุขยิ งกว่ าการรับ'"
29 ข้ าพเจ้ าทราบอยู่ ว่ า เมื อ 36 ครั! นเปาโลกล่ าวอย่ างนั! น
ข้ าพเจ้ าไปแล้ ว จะมี สุ นั ขป่ าอั น แล้ วจึ งคุ กเข่ าลงอธิ ษฐานกั บคน
ร้ ายเข้ ามาในหมู่ พวกท่ าน และ เหล่ านั! น
จะไม่ ละเว้ นฝูงแกะไว้ เลย
37 เขาทั! งหลายจึ ง ร้ องไห้ มาก
(KO) กจ GL:O; K คร R:K (KR) ลก R:JT (KL) ลก GK:JK; ยน KG:GS (KM) อสค KK:KR
(JT) G ทธ G:KT; K ทธ G:GS (JG) กจ GM:L (JK) กจ M:JG; อฟ G:GQ; คส G:GK; J:KQ
(JQ) กจ GL:J; G คร Q:GK (JS) รม GS:G; G คร M:GK (JR) ปฐก QS:GQ; กจ KG:GJ
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กิจการ KT, KG
หน้ า 2228
มาย และกอดคอของเปาโล จุ บ 6 และคํา นั บลาซึ งกั นและกั น
ท่าน
พวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไป
38 เขาเป็ นทุ กข์ มากที สุ ดเพราะ บ้ านของเขา
เหตุ ถ้ อยคํา ที ท่ านกล่ าวว่ า เขา 7 ครั! นพวกเราแล่ น เรื อ มาจาก
จะไม่ เห็นหน้ าท่านอีก แล้ วเขาก็ เมื องไทระถึ ง เมื องทอเลเมอิ ส
พาท่านไปส่ งทีเรือ
แล้ ว ก็ส! ิ นทางทะเล เราจึงคํานับ
พระวิญญาณบริ สุทธิ$
พวกพี น้ อง และพั กอยู่ กั บเขา
หนึ งวัน
ห้ามเปาโล
8ครั! นรุ่ งขึ! นพวกเราที เป็ นเพื อน
ไม่ ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ต่ อมาเมื อพวกเราลาเขา เดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมา
เหล่ านั! นแล้ วก็แล่ นเรื อ ถึ งเมื องซี ซารี ยา เราก็เข้ าไปใน
ตรงไปยั งเกาะโขส อีกวันหนึ งก็ บ้ านของฟี ลิ ป ผู้ ประกาศข่ าว
มาถึ งเกาะโรดส์ เมื อออกจากที ประเสริฐ ซึ งเป็ นคนหนึ งในจําพวกเจ็ดคนนั! น เราก็อาศั ยอยู่
นั นก็มายังเมืองปาทารา
2 เราพบเรื อ ลํา หนึ งที ไปเมื อ ง กับท่าน
ฟิ นิเซีย จึงลงเรื อลํานั! นแล่ นต่ อ 9ฟี ลิ ปมีบุตรสาวพรหมจารีสี คน
ซึ งได้ พยากรณ์
ไป
ผู พ้ ยากรณ์อากาบัส
3 ครั! นแลเห็ น เกาะไซปรั สแล้ ว
กล่ าวยืนยันถึงคําตักเตื อน
เราก็ ผ่ านเกาะนั! นไปข้ างขวา
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ$
แล่ นไปยังแคว้ นซีเรีย จอดเรือที
ท่ าเมื องไทระ เพราะจะเอาของ 10 ครั! นเราอยู่ ที นั นหลายวั น
บรรทุ กขึ! นท่าทีนั น
แล้ ว มีผ้ ู พยากรณ์คนหนึ งลงมา
4 เมื อไปหาพวกสาวกพบแล้ ว จากแคว้ นยูเดียชื ออากาบัส
เราจึ งพั กอยู่ ที นั นเจ็ดวั น สาวก 11 ครั! นมาถึ งเราเขาก็เอาเครื อง
ได้ เตื อนเปาโลโดยพระวิ ญญาณ คาดเอวของเปาโลผู ก มื อและ
มิให้ ข! ึ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เท้ าของตนกล่ าวว่ า "พระวิ ญ5แต่ เมื อวันเหล่ านั! นล่ วงไปแล้ ว ญาณบริ สุ ทธิ4 ตรั สดั งนี! ว่ า `พวก
พวกเราก็ลาไป สาวกทั! งหลาย ยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมั ดคน
กั บทั! งภรรยาและบุตรได้ ส่ งพวก ที เป็ นเจ้ าของเครื องคาดเอวนี!
เราออกจากเมื อง แล้ วเราทั! ง และจะมอบเขาไว้ ในมื อของคน
หลายก็ ไ ด้ คุ ก เข่ า ลงอธิ ษฐานที ต่ างชาติ'"
ชายหาด
12 ครั! นเราได้ ยินดังนั! น เรากั บ

21

(Q) กจ KT:KJ; KG:GK (S) ลก KK:QG; กจ M:QT; KT:JO (O) ยน G:GG
(L) กจ O:S; L:S, KO, QT; KG:GO; อฟ Q:GG; K ทธ Q:S (M) ยอล K:KL; กจ K:GR
(GT) กจ GG:KL (GG) กจ KT:KJ; KG:JJ; KK:KS
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หน้ า 2229
กิจการ KG
คนทั! งหลายที อยู่ ที นั น จึ งอ้ อน นั น
วอนเปาโลมิ ให้ ขึ! นไปยั งกรุ ง 19 เมื อเปาโลคํา นั บท่ า นเหล่ า
เยรูซาเล็ม
นั! นแล้ ว จึงได้ กล่ าวถึงเหตุการณ์
13 ฝ่ ายเปาโลตอบว่ า "เหตุไฉน ทั! งปวงตามลํา ดั บ ซึ งพระเจ้ า
ท่ า นทั! งหลายจึ ง ร้ องไห้ และทํา ทรงโปรดกระทํา ในหมู่ คนต่ า ง
ให้ ข้ าพเจ้ าชํา! ใจ ด้ วยข้ าพเจ้ า ชาติโดยการปรนนิบัติของท่าน
เต็ ม ใจพร้ อมที จะไปให้ เขาผู ก 20 ครั! นคนทั! งหลายได้ ยิ น จึ ง
มั ดไว้ อย่ างเดี ยวก็หามิ ได้ แต่ สรรเสริญองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและ
เต็มใจพร้ อมจะตายที ในกรุงเย- กล่ าวแก่ เปาโลว่ า "พี เอ๋ ย ท่าน
รู ซาเล็ มด้ วยเพราะเห็ นแก่ พระ เห็ น ว่ า มี พวกยิ วสั ก กี พั น คนที
นามของพระเยซูเจ้ า"
เชื อถื อ และทุ กคนยั งมี ใจร้ อน
จากเมืองซี ซารี ยา
รนในการถือพระราชบัญญัติ
21 เขาทั! งหลายได้ ยิ นถึ งท่ านว่ า
ไปที,กรุ งเยรู ซาเล็ม
14 เมื อท่ า นไม่ ยอมฟั ง ตามคํา ท่ านได้ สั งสอนพวกยิ วทั! งปวงที
ชั กชวน เราก็หยุดพูดและกล่ าว อยู่ ในหมู่ ชนต่ างชาติ ใ ห้ ละทิ! ง
ว่ า "ขอให้ เป็ นไปตามพระทั ย โมเสส และว่ าไม่ ต้ องให้ บุ ตร
ของตนเข้ าสุ หนั ตหรื อประพฤติ
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าเถิด"
15 ภายหลั งวันเหล่ านั! นเราก็จั ด ตามธรรมเนียมเก่ านั! น
แจงข้ าวของ และขึ! นไปยั งกรุ ง 22 เรื องนั! นเป็ นอย่ างไร คน
เป็ นอันมากจะต้ องมาประชุ มกัน
เยรูซาเล็ม
16 สาวกบางคนที มาจากเมื อ ง เพราะเขาทั! งหลายจะได้ ยิ น ว่ า
ซี ซารี ยาก็ได้ ไปกั บเราด้ วย เขา ท่านมาแล้ ว
นํา เราไปหาคนหนึ งชื อมนาสั น 23 เหตุ ฉะนั! นจงทํา อย่ างนี! ตาม
ชาวเกาะไซปรั ส เป็ นสาวกเก่ า ทีเราจะบอกแก่ ท่าน คือว่ าเรามี
ชายสี คนทีได้ ปฏิญาณตัวไว้
แก่ ให้ เราอาศัยอยู่ กับคนนั! น
17 เมื อเรามาถึ ง กรุ งเยรู ซาเล็ม 24 ท่านจงพาคนเหล่ านั! นไปชําแล้ ว พวกพี น้ องก็รั บรองเราไว้ ระตั วด้ วยกั นกั บเขาและเสี ยเงิ น
แทนเขา เพื อเขาจะได้ โกนศีรษะ
ด้ วยความยินดี
คนทั! งหลายจึงจะรู้ ว่าความที เขา
เปาโลปฏิ ญาณตัวไว้
18 ครั! นรุ่ งขึ! น เปาโลกั บเราทั! ง ได้ ยิ นถึ งท่ า นนั! นเป็ นความเท็จ
หลายจึ งเข้ าไปหายากอบ และ แต่ ท่ านเองดํา เนิ นชี วิ ตให้ มี
พวกผู้ ปกครองก็อยู่ พร้ อมกั นที ระเบี ยบและรั กษาพระราชบั ญ(GJ) กจ KT:KQ, JR (GQ) มธ O:GT; KO:QK; ลก GG:K; KK:QK (GR) กจ GS:Q
(GL) กจ GS:GJ; กท G:GM; K:M (GM) กจ G:GR; GS:Q, GK; รม GS:GL-GM; G ทธ K:R
(KT) กจ GS:G; KK:J; รม GT:K; กท G:GQ (KQ) กดว O:K, GJ, GL; กจ GL:GL
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หน้ า 2230
ญัติอยู่ ด้วย
พระวิหาร)
25 แต่ ฝ่ ายคนต่ างชาติ ที เชื อนั! น 30 แล้ วคนทั! งเมื องก็ฮื อ กั นขึ! น
เราได้ เขี ยนจดหมายตั ดสิ นมิ ให้ คนทั! งหลายก็ วิ งเข้ าไปรวมกั น
เขาถื อเช่ นนั! น แต่ ให้ เขาทั! ง และจั บเปาโลลากออกจากพระ
หลายงดไม่ รั บประทานของซึ ง วิหาร แล้ วก็ปิดประตูเสียทันที
บูชาแก่ รูปเคารพ ไม่ รับประทาน 31 เมื อเขากํา ลั ง หาช่ องจะฆ่ า
เลือด ไม่ รับประทานเนื! อสัตว์ ที เปาโล ข่ าวนั! นลื อไปยั งนายพั น
รัดคอตาย และไม่ ล่วงประเวณี"
กองทัพว่ า กรุงเยรูซาเล็มเกิด
26 เปาโลจึงพาสี คนนั! นไป และ การวุ่ นวายขึ! นทั!งเมือง
วั น รุ่ ง ขึ! นได้ ชาํ ระตั วด้ วยกั น กั บ 32 ในทั นใดนั! น นายพั นจึ งคุ ม
เขา แล้ วจึ งเข้ าไปในพระวิ หาร พวกทหารกั บพวกนายร้ อยวิ งลง
ประกาศวั นทีการชําระนั! นจะสํา- ไปยั งคนทั! งปวง เมื อเขาทั! ง
เร็จ จนถึงวันทีจะนําเครื องบูชา หลายเห็ นนายพั นกั บพวกทหาร
มาถวายเพื อคนเหล่ านั! นทุ กคน
มาจึงหยุดตีเปาโล
เปาโลถู กพวกยิวที,โกรธแค้น
นายพันชนชาติ โรม
จับกุมในพระวิหาร
ได้ใช้โซ่ ล่ามเปาโลไว้
27 ครั! นเกื อบจะสิ! นเจ็ดวั นแล้ ว 33 นายพั นจึ งเข้ าไปใกล้ แล้ วจั บ
พวกยิ วที มาจากแคว้ นเอเชี ย เปาโลสั งให้ เอาโซ่ สองเส้ นล่ าม
เมื อเห็ น เปาโลในพระวิ ห ารจึ ง ไว้ แล้ วถามว่ า ท่านเป็ นใครและ
ยุยงประชาชน แล้ วจับเปาโล
ได้ ทาํ อะไรบ้ าง
28 ร้ องว่ า "ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย 34 บางคนในหมู่ คนเหล่ านั! น
จงช่ วยกั นเถิ ด คนนี! เป็ นผู้ ที ได้ ร้ องว่ าอย่ างนี! บางคนว่ าอย่ าง
สอนคนทั! งปวงทุ กตํา บลให้ เป็ น นั! น เมื อนายพั นเอาความแน่
ศั ตรู ต่ อชนชาติ ของเรา ต่ อพระ นอนอะไรไม่ ได้ เพราะวุ่ นวาย
ราชบั ญญั ติ และต่ อสถานที นี!
มาก จึงสั งให้ พาเปาโลเข้ าไปใน
และยิ งกว่ านั! นอี ก เขาได้ พาคน กรมทหาร
ชาวกรี กเข้ ามาในพระวิ หารด้ วย 35 ครั! นมาถึ งบั นไดแล้ ว พวก
จึงทําให้ ทีบริสุทธิ4 น! ี เป็ นมลทิน"
ทหารจึ งยกเปาโลขึ! น เพราะคน
29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่ านั! น ทั!งปวงกําลังคอยทําร้ าย
เห็ นโตรฟี มั สชาวเมื อ งเอเฟซั ส 36 ด้ วยคนทั! งปวงเหล่ านั! นตาม
อยู่ กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาด ไปร้ องว่ า "จงเอาเขาไปฆ่ าเสีย"
ว่ า เปาโลได้ พาคนนั! นเข้ ามาใน 37 เมื อพวกทหารจะพาเปาโล
(KS) กจ GS:GM (KO) กดว O:GJ; ยน GG:SS (KR) กจ KT:GM (KL) มธ KQ:GS; กจ O:GJ
(KM) กจ KT:Q (JT) K พกษ GG:GS; กจ GO:GM; KO:KG (JG) K คร GG:KJ
(JK) กจ KJ:KR (JJ) กจ KT:KJ; อฟ O:KT; K ทธ G:GO (JO) ลก KJ:GL; ยน GM:GS
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หน้ า 2231
กิจการ KG, KK
เข้ าไปในกรมทหาร เปาโลจึ ง เรี ยนกั บท่ านอาจารย์ กามาลิ เอล
กล่ าวแก่ นายพั นว่ า "ข้ าพเจ้ า ตามพระราชบั ญญั ติ ของบรรพจะพู ดกั บท่ านสั กหน่ อยได้ หรื อ" บุ รุ ษของเราโดยถี ถ้ วนทุ ก
นายพันจึงถามว่ า "เจ้ าพูดภาษา ประการ จึ งมี ใจร้ อนรนในการ
กรีกเป็ นหรือ
ปรนนิบัติ พระเจ้ า เหมื อนอย่ าง
38 เจ้ าเป็ นชาวอี ยิ ปต์ ซึ งได้ ก่ อ ท่านทั!งหลายในทุ กวันนี!
การกบฏแต่ ก่ อน และพาพวก 4ข้ าพเจ้ าได้ ข่มเหงคนทั! งหลาย
ฆาตกรสี พั นคนเข้ าไปในถิ น ทีถื อในทางนี! จนถึงตาย และได้
ทุ รกันดารมิใช่ หรือ"
ผู กมั ดเขาจําไว้ ในคุกทั! งชายและ
39 แต่ เปาโลตอบว่ า "ข้ าพเจ้ า หญิง
เป็ นคนยิวซึ งเกิดในเมืองทาร์ ซัส 5ตามที มหาปุ โรหิ ตกั บสภาอาจ
แคว้ นซีลีเซีย ไม่ ใช่ พลเมืองของ เป็ นพยานให้ ข้าพเจ้ าได้ เพราะ
เมื องย่ อมๆ ข้ าพเจ้ าขอท่ าน ข้ าพเจ้ าได้ ถื อหนังสื อจากท่ านผู้
อนุ ญาตให้ พู ดกั บคนทั! งปวงสั ก นั! นไปยังพวกพี น้ อง และได้ เดิน
หน่ อย"
ทางไปเมื องดามั สกั ส เพื อจั บ
40 ครั! นนายพั นอนุ ญาตแล้ ว มั ดคนทั! งหลายพามายั งกรุ งเยเปาโลจึ งยื นอยู่ ที บั น ไดโบกมื อ รูซาเล็มให้ ทาํ โทษเสีย
ให้ คนทั!งปวง เมื อคนทั!งปวงนิ ง 6 ต่ อ มาเมื อข้ าพเจ้ ากํา ลั ง เดิ น
เงียบลงแล้ ว ท่านจึงกล่ าวแก่ เขา ทางไปใกล้ จะถึ งเมื องดามั ส กั ส
เป็ นภาษาฮีบรูว่า
ประมาณเวลาเที ยง ในทั นใด
เปาโลเล่ าให้ฝูงชนชาติ ยิวฟั ง
นั! น มี แสงสว่ างกล้ ามาจากฟ้ า
ล้ อมข้ าพเจ้ าไว้
ถึงการกลับใจเสียใหม่ ของตน
"ท่ านทั! งหลาย พี น้ อง 7ข้ าพเจ้ าจึ ง ล้ มลงที ดิ นและได้
และบรรดาท่ านผู้ อาวุ - ยิ นพระสุ รเสี ยงตรั สกั บข้ าพเจ้ า
โส ขอฟั งคําให้ การซึ งข้ าพเจ้ าจะ ว่ า `เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่ มเหง
เราทําไม'
แก้ คดีให้ ท่านฟั ง ณ บัดนี! "
2(ครั! นเขาทั! งหลายได้ ยิ น ท่ าน 8ข้ าพเจ้ าจึ งทู ลตอบว่ า `พระ
พู ดภาษาฮี บรู เขาก็ยิ งเงี ยบลง องค์ เจ้ าข้ า พระองค์ ทรงเป็ นผู้
ใด' พระองค์จึ งตรัสกับข้ าพเจ้ า
กว่ าก่ อน เปาโลจึงกล่ าวว่ า)
3"ที จริ งข้ าพเจ้ าเป็ นยิ ว เกิ ดใน ว่ า `เราคื อเยซู ชาวนาซาเร็ธซึ ง
เมืองทาร์ซัสแคว้ นซีลีเซีย แต่ ได้ เจ้ าข่ มเหงนั! น'
เติ บโตขึ! นในเมื องนี! และได้ เล่ า 9ฝ่ ายคนทั!งหลายทีอยู่ กั บข้ าพ-

22

(JL) กจ S:JO (JM) กจ M:GG; K คร GG:KK (QT) ยน S:K; กจ GK:GR (G) กจ R:K
(K) กจ KG:QT (J) พบญ JJ:J; กจ S:JQ; รม GT:K; K คร GG:KK (Q) กจ L:J; ฟป J:O
(S) ลก KK:OO; กจ Q:S; G ทธ Q:Q (O) กจ M:J; KO:GK-GJ (M) ดนล GT:R; กจ M:R
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กิจการ KK
หน้ า 2232
เจ้ าได้ เห็ นแสงสว่ างนั! นและตก ฝ่ ายพระองค์ ให้ คนทั! งปวงทราบ
ใจกลัว แต่ พระสุรเสียงทีตรัสกับ ถึ งเหตุ การณ์ซึ งท่ านเห็นและได้
ข้ าพเจ้ านั! นเขาหาได้ ยินไม่
ยินนั! น
10 ข้ าพเจ้ าจึ งทู ลถามว่ า `พระ 16 เดี^ ยวนี! ท่ านจะรอช้ าอยู่ ทาํ ไม
องค์ เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าจะต้ องทํา จงลุกขึ! นรับบั พติศมา ด้ วยออก
ประการใด' องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระนามขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
จึงตรัสแก่ ข้าพเจ้ าว่ า `เจ้ าจงลุก ลบล้ างความผิ ดบาปของท่ า น
ขึ! นเข้ าไปในเมืองดามัสกัส และ เสีย'
ที นั นเขาจะบอกเจ้ าให้ รู้ ถึ ง การ
พระเจ้าทรงเตื อนเปาโล
ทุ กสิ งซึ งได้ กํา หนดไว้ ให้ เจ้ า
ให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ทํานั! น'
17 ต่ อมาเมื อข้ าพเจ้ ากลั บมายั ง
11 เมื อข้ าพเจ้ า เห็ น อะไรไม่ ไ ด้ กรุ งเยรู ซาเล็ มและกํา ลั ง อธิ ษเนื องจากพระรั ศมี อั น แรงกล้ า ฐานอยู่ ในพระวิ หาร ข้ าพเจ้ าก็
นั! น คนทีมาด้ วยกันกับข้ าพเจ้ าก็ เคลิ! มไป
จู งมื อพาข้ าพเจ้ าเข้ าไปในเมื อง 18 และได้ เห็ นพระองค์ ตรั สกั บ
ดามัสกัส
ข้ าพเจ้ าว่ า `จงรี บออกไปจาก
12 มี คนหนึ งชื ออานาเนี ย เป็ น กรุ งเยรู ซาเล็มโดยเร็ว ด้ วย
คนมี ศ รั ทธามากตามพระราช ว่ าเขาจะไม่ รั บคําของเจ้ าซึ งอ้ าง
บั ญญั ติ และมี ชื อเสี ยงดี ท่ าม- พยานถึงเรา'
กลางพวกยิวทั!งปวงทีอยู่ ทีนั น
19 ข้ าพเจ้ าจึ งทู ลว่ า `พระองค์
13 ได้ มาหาข้ าพเจ้ าและยื นอยู่ เจ้ าข้ า คนเหล่ านั! นทราบอยู่ ว่ า
ใกล้ กล่ าวแก่ ข้าพเจ้ าว่ า `พี เซาโล ข้ าพระองค์ ได้ จั บคนทั! งหลายที
เอ๋ย จงเห็นได้ อีกเถิด' ข้ าพเจ้ า เชื อในพระองค์ ไปใส่ คุ กและ
จึงเห็นท่านได้ ในเวลานั! น
เฆี ยนตีตามธรรมศาลาทุ กแห่ ง
14 ท่านจึงกล่ าวว่ า `พระเจ้ าแห่ ง 20 และเมื อเขาทํา ให้ โลหิ ตของ
บรรพบุ รุ ษของเราได้ ทรงเลื อก สเทเฟนพยานผู้ ยอมตายเพื อ
ท่ านไว้ ประสงค์ จะให้ ท่ านรู้ จั ก พระองค์ ตกนั! น ข้ าพระองค์ ได้
นํา! พระทัยของพระองค์ ให้ ท่าน ยื น อยู่ ใกล้ และเห็ นชอบในการ
เห็นพระองค์ผ้ ู ชอบธรรมและให้ ประหารเขาเสี ยนั! นด้ วย และข้ า
ได้ ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ พระองค์ เป็ นคนเฝ้ าเสื! อผ้ าของ
ของพระองค์
คนทีฆ่ าสเทเฟนนั! น'
15 เพราะว่ า ท่ า นจะเป็ นพยาน 21 แล้ วพระองค์ตรัสกั บข้ าพเจ้ า
(GK) กจ M:GR; G ทธ J:R (GQ) กจ J:GJ-GQ; G คร M:G; กท G:GK (GS) กจ Q:KT
(GO) กจ K:JL; รม GT:GJ; G คร O:GG (GR) กจ M:KO; K คร GK:K (GL) มธ GT:GQ
(GM) มธ GT:GR; กจ L:J (KT) ลก GG:QL; กจ R:SQ (KG) กจ M:GS; รม G:S; กท K:R-L

44_act.pub
page 62

Saturday, February 27, 2016 22:54

หน้ า 2233
กิจการ KK, KJ
ว่ า `จงไปเถิด เราจะใช้ ให้ เจ้ าไป โดยกําเนิด"
ไกล ไปหาคนต่ างชาติ'"
29 ขณะนั! นคนทั! งหลายที จะไต่
22 เขาทั! งหลายได้ ฟั งเปาโล สวนเปาโลก็ ไ ด้ ละท่ า นไปทั นที
กล่ าวแค่ น! ี แล้ วก็ร้องเสียงดังว่ า และนายพันเมื อทราบว่ า เปาโล
"เอาคนเช่ นนี! ไปจากแผ่ นดินโลก เป็ นคนสั ญชาติ โรมก็ ตกใจกลั ว
ไม่ ควรจะให้ เขามีชีวิตอยู่ "
เพราะได้ มัดท่านไว้
23 เมื อเขาทั!งหลายกําลั งโห่ ร้ อง 30 ครั! นวั นรุ่ งขึ! นนายพั นอยากรู้
และถอดเสื! อเอาผงคลีดิ นซั ดขึ! น แน่ ว่ าพวกยิ วได้ กล่ า วหาเปาโล
ไปในอากาศ
ด้ วยเหตุใด จึ งได้ ถอดเครื องจํา
เปาโลซึ, งเป็ นชาติ โรม
เปาโล สั งให้ พวกปุ โรหิ ตใหญ่
กับบรรดาสมาชิ กสภาประชุ มกัน
ได้รอดพ้นการเฆี,ยน
24 นายพั นจึงสั งให้ พาเปาโลเข้ า แล้ วพาเปาโลลงไปให้ ยื นอยู่ ต่ อ
ไปในกรมทหาร และสั งให้ ไต่ หน้ าเขาทั!งหลาย
เปาโลต่ อหน้าสภา
สวนโดยการเฆี ยน เพื อจะได้ ร้ ู
ฝ่ ายเปาโลจึ งเพ่ งดู พวก
ว่ าเขาร้ องปรั กปรําท่ านด้ วยเหตุ
สมาชิ ก สภาแล้ วกล่ าว
ประการใด
25 ครั! นเอาเชื อกหนั งมั ดเปาโล ว่ า "ท่านพี น้ องทั!งหลาย ข้ าพท่ านจึ งถามนายร้ อยซึ งยื นอยู่ ที เจ้ าได้ ประพฤติ ต่ อพระพั ก ตร์
นั นว่ า "การที จะเฆี ยนคนสั ญ- พระเจ้ าล้ วนแต่ ต ามใจวิ นิ จ ฉั ย
ชาติ โรมก่ อนพิ พากษาปรั บโทษ ผิดชอบอันดีจนถึงทุ กวันนี! "
2อานาเนี ยผู้ เป็ นมหาปุ โรหิ ตจึ ง
นั! นถู กต้ องตามกฎหมายหรือ"
26 เมื อนายร้ อยได้ ยินแล้ วจึ งไป สั งคนที ยื น อยู่ ใกล้ ให้ ตบปาก
บอกนายพันว่ า "ท่านจะทําอะไร เปาโล
3เปาโลจึงกล่ าวแก่ ท่านว่ า "พระ
นั น คนนั! นเป็ นคนสัญชาติโรม"
27 ฝ่ ายนายพั น จึ ง ไปหาเปาโล เจ้ าจะทรงตบเจ้ า ผู้ เป็ นผนั งที
ถามว่ า "ท่านเป็ นคนสัญชาติโรม ฉาบด้ วยปูนขาว เจ้ านั งพิพากษา
และ
หรือ จงบอกเราเถิด" เปาโลจึง ข้ าตามพระราชบัญญัติ
ยั ง สั งให้ เขาตบข้ าซึ งเป็ นการ
ตอบว่ า "ใช่ แล้ ว"
28 นายพั นจึ งตอบว่ า "ซึ งเรา ผิดพระราชบัญญัติหรือ"
เป็ นคนสั ญชาติ โรมได้ น! ั น เรา 4 คนทั! งหลายที ยื น อยู่ ที นั นจึ ง
ต้ องเสียเงินมาก" เปาโลจึงตอบ ถามว่ า "เจ้ าพู ดหยาบคายต่ อ
ว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ นคนสัญชาติ โรม มหาปุโรหิ ตของพระเจ้ าหรือ"

23

(KK) กจ KG:JO; KS:KQ; G ธส K:GO (KS) กจ GO:JR
(G) กจ KQ:GO; G คร Q:Q; K คร G:GK; Q:K; K ทธ G:J; ฮบ GJ:GL
(K) G พกษ KK:KQ; ยรม KT:K; ยน GL:KK (J) ลนต GM:JS; พบญ KS:G-K; ยน R:SG
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กิจการ KJ
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5เปาโลจึ งตอบว่ า "พี น้ องทั! ง 10 เมื อการโต้ เถี ยงกั น รุ น แรง
หลาย ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบว่ าท่ าน ขึ! น นายพั นกลั วว่ าเขาจะยื! อ
เป็ นมหาปุโรหิ ต ด้ วยมี คาํ เขี ยน แย่ งจับเปาโลฉีกเสี ย ท่านจึงสั ง
ไว้ แล้ วว่ า `อย่ าพู ดหยาบช้าต่ อ พวกทหารให้ ลงไปรับเปาโลออก
ผูป้ กครองชนชาติ ของเจ้าเลย'"
จากหมู่ พวกนั! นพาเข้ าไปไว้ ใน
6ครั! นเปาโลเห็ นว่ า ผู้ ที อยู่ ใน กรมทหาร
ประชุ ม สภานั! นเป็ นพวกสะดู สี
องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าได้ให้
ส่ วนหนึ งและพวกฟาริ สี ส่ วน
เปาโลเกิดความมัน, ใจว่ า
หนึ ง ท่ านจึ งร้ องขึ! นต่ อหน้ าที
ท่ านจะเป็ นพยานในกรุ งโรม
ประชุ มว่ า "ท่านพี น้ องทั! งหลาย 11 ในเวลากลางคื น วั น นั! นเอง
ข้ าพเจ้ าเป็ นพวกฟาริ สี และเป็ น องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงยื นอยู่ กั บ
บุ ตรชายของพวกฟาริ สี
ที เปาโลตรัสว่ า "เปาโลเอ๋ย เจ้ าจง
ข้ าพเจ้ าถู กพิจารณาพิพากษานี! ก ็ มีใจกล้ าเถิด เพราะว่ าเจ้ าได้ เป็ น
เพราะเรื องความหวังว่ า มีการ พยานฝ่ ายเราในกรุ ง เยรู ซาเล็ ม
เป็ นขึ! นมาจากความตาย"
ฉั นใด เจ้ าจะต้ องเป็ นพยานใน
7 เมื อท่ า นกล่ า วอย่ างนั! นแล้ ว กรุงโรมด้ วยฉันนั! น"
พวกฟาริ สี กั บพวกสะดู สี ก ็ เ กิ ด
สี,สิบคนให้สตั ย์ปฏิ ญาณว่ า
เถียงกันขึ! น และทีประชุ มก็แตก
จะฆ่ าเปาโล
เป็ นสองพวก
12 ครั! นเวลารุ่ งเช้ าพวกยิ วบาง
8ด้ วยพวกสะดู สี ถื อว่ า การที คนได้ สมทบกั น ปฏิ ญาณตั วว่ า
เป็ นขึ! นมาจากความตายนั! นไม่ มี เขาทั! งหลายจะไม่ กิ นจะไม่ ดื ม
และทู ตสวรรค์ หรือวิญญาณก็ไม่ อะไรกว่ าจะได้ ฆ่าเปาโลเสีย
มี แต่ พวกฟาริสีถือว่ ามีท! ังนั! น
13 คนที ร่ วมกั นปองร้ ายนั! นมี
เปาโลก่ อให้เกิดการแตกแยก
กว่ าสี สิบคน
ในพวกฟาริ สีและพวกสะดู สี
14 คนเหล่ านั! นจึ งไปหาพวก
9แล้ วก็อ! ื ออึ งเกิดโกลาหล และ ปุโรหิ ตใหญ่ กับพวกผู้ ใหญ่ กล่ าว
พวกธรรมาจารย์ บางคนที อยู่ ว่ า "พวกข้ าพเจ้ าได้ ปฏิญาณตั ว
ฝ่ ายพวกฟาริ สี ก ็ ลุ กขึ! นเถี ยงว่ า อย่ างแข็งแรงว่ า จะไม่ รั บประ"เราไม่ เ ห็ น ว่ า คนนี! มี ค วามผิ ด ทานอาหารจนกว่ าจะได้ ฆ่าเปาโล
อะไร แต่ ถ้าวิญญาณก็ดีหรือทู ต เสีย
สวรรค์กด็ ีได้ พูดกับเขา พวกเรา 15 ฉะนั! น บัดนี! ท่านทั!งหลายกับ
อย่ าต่ อสู้ กับพระเจ้ าเลย"
พวกสมาชิ กสภาจงพู ด ให้ นาย
(S) อพย KK:KL; ปญจ GT:KT (O) กจ KQ:GS; ฟป J:S (L) มธ KK:KJ; มก GK:GL
(M) ยน GK:KM; กจ S:JM; KK:O-R, GR-GL (GG) กจ GL:M; KG:GL-GM; KK:G-KG
(GK) กจ M:KJ-KQ; KJ:KG, JT; G ธส K:GS (GQ) กจ Q:S, KJ; O:GK; KK:S; KQ:G
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พั นเข้ าใจว่ า พวกท่ านต้ องการ ปฏิ ญาณตั วว่ าจะไม่ กิ นหรื อดื ม
ให้ พาเปาโลลงมาหาท่ านทั! ง อะไรจนกว่ าจะได้ ฆ่ าเปาโลเสี ย
หลายพรุ่ งนี! เพื อจะได้ ซั ก ถาม และเดี^ ยวนี! เขาพร้ อมแล้ ว กําลัง
ความให้ ถ้ วนถี ยิ งกว่ า แต่ ก่ อ น คอยรับคําสัญญาจากท่าน"
ฝ่ ายพวกข้ าพเจ้ าจะได้ เตรี ยมตั ว 22 นายพันจึ งให้ ชายหนุ่ มนั! นไป
ไว้ พร้ อมที จะฆ่ าเปาโลเสี ยเมื อ กํา ชั บว่ า "อย่ าบอกผู้ ใดให้ รู้ ว่ า
ยังไม่ ทันจะมาถึง"
เจ้ าได้ แจ้ งความเรื องนี! แก่ เรา"
16 แต่ บุ ตรชายของน้ องสาว
เขาลอบนําเปาโลไปยัง
เปาโลได้ ยิ นเรื องซึ งเขาคอยทํา
เมืองซี ซารี ยา
ร้ ายนั! น จึ งเข้ ามาในกรมทหาร 23 ฝ่ ายนายพันจึ งเรียกนายร้ อย
บอกแก่ เปาโล
สองคนมาสั งว่ า "จงจัดพลทหาร
17 เปาโลจึ ง เรี ยกนายร้ อยคน สองร้ อยกั บทหารม้ าเจ็ดสิ บคน
หนึ งมากล่ าวว่ า "ขอพาชายหนุ่ ม และทหารหอกสองร้ อย ให้
คนนี! ไปหานายพั นด้ วย เพราะ พร้ อมในเวลาสามทุ่ มคืนวันนี! จะ
เขามีเรื องทีจะแจ้ งให้ ทราบ"
ไปยังเมืองซีซารียา
18 เหตุ ฉะนั! นนายร้ อยจึ งรั บตั ว 24 และจงจัดสัตว์ให้ เปาโลขี จะ
ชายหนุ่ มคนนั! นไปหานายพั น ได้ ป้ องกั นส่ งไปยั งเฟลิ ก ส์ ผ้ ู ว่ า
กล่ าวว่ า "เปาโลผู้ ถู กขั งอยู่ น! ั น ราชการเมือง"
เรียกข้ าพเจ้ า ขอให้ พาชายหนุ่ ม 25 แล้ วนายพั นจึ งเขี ยนจดคนนี! มาหาท่าน เพราะเขามีเรื อง หมายมีใจความดังต่ อไปนี!
ทีจะแจ้ งให้ ท่านทราบ"
26 "คลาวดิ อั สลี เซี ยสเรี ยนเจ้ า
19 นายพั น จึ ง จู งมื อชายนั! นไป คุ ณเฟลิ กส์ ท่ านผู้ ว่ าราชการ
แต่ ลาํ พั ง แล้ วถามว่ า "เจ้ าจะ ทราบ
แจ้ งความอะไรแก่ เรา"
27 พวกยิ วได้ จั บ คนนี! ไว้ และ
20 เขาจึงตอบว่ า "พวกยิวตกลง เกือบจะฆ่ าเขาเสียแล้ ว แต่ ข้าพกั นจะขอท่ านให้ พาเปาโลลงไป เจ้ าพาพวกทหารไปช่ วยเขาไว้ ได้
ยังสภาเวลาพรุ่ งนี! ทําเสมือนว่ า ด้ วยข้ าพเจ้ าได้ เข้ าใจว่ าเขาเป็ น
จะไต่ สวนเรื องเขาให้ ถ้ วนถี ยิ ง คนสัญชาติโรม
กว่ าแต่ ก่อน
28 ข้ าพเจ้ าอยากจะทราบเหตุ ที
21 แต่ ท่ านอย่ าฟั งเขา เพราะ พวกยิ วฟ้ องเขา ข้ าพเจ้ าจึ งพา
ว่ าในพวกเขานั! นมี ก ว่ าสี สิ บคน เขาไปยังสภาของพวกยิว
คอยปองร้ ายต่ อเปาโล และได้ 29 ข้ าพเจ้ าเห็นว่ าเขาถู กฟ้ องใน
(KT) กจ KJ:GK (KJ) กจ L:QT; KJ:JJ
(KR) กจ KG:JT, JJ; KQ:R (KL) กจ KJ:JT
(KM) กจ GL:GS; KS:GM, KS; KO:JG
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เรื องอั น เกี ยวกั บกฎหมายของ จึ งลงไปกั บพวกผู้ ใหญ่ และ
พวกยิ ว แต่ ไม่ มี ข้อหาทีเขาควร นั ก พู ด คนหนึ งชื อเทอร์ ทู ล ลั ส
จะตายหรือควรจะต้ องจําไว้
เขาเหล่ านี! ได้ ฟ้องเปาโลต่ อหน้ า
30 เมื อมี คนบอกข้ าพเจ้ าให้ ผู้ ว่าราชการเมือง
ทราบว่ า พวกยิ วมี การปองร้ าย
นักพู ดเทอร์ทูลลัส
คนนี! ข้ าพเจ้ าจึ งส่ งเขามาหา
ได้กล่ าวหาเปาโล
ท่ านที เดี ยว แล้ วได้ สั งให้ พวก 2 ครั! นเรี ยกเปาโลเข้ ามาแล้ ว
โจทก์ ไปว่ าความกั บเขาต่ อหน้ า เทอร์ทูลลัสจึงเริ มฟ้ องว่ า "ท่าน
ท่าน สวัสดี"
เจ้ าคุ ณเฟลิ กส์ เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ า
31 ดั งนั! นในเวลากลางคื นพวก ทั! งหลายได้ มี ความสงบสุ ขยิ งนัก
ทหารจึ งพาเปาโลไปถึ งเมื อง เพราะท่ านให้ มี การปรั บปรุ งอั น
อันทิปาตรีส์ตามคําสั ง
เป็ นคุ ณประโยชน์ แก่ ชาติ นี!
32 ครั! นรุ่ งเช้ าเขาให้ ทหารม้ าไป โดยการคุ้ มครองของท่าน
ส่ งเปาโล แล้ วเขาก็กลั บไปยั ง 3 ข้ าพเจ้ าทั! งหลายรั บอยู่ ทุ ก
กรมทหาร
ประการทุ กแห่ งด้ วยจิ ตกตั ญaู
33 ครั! นทหารม้ า ไปถึ ง เมื องซี - เป็ นทียิ ง
ซารียาแล้ ว จึงส่ งจดหมายให้ แก่ 4แต่ เพื อมิ ให้ ท่ านป่ วยการมาก
ผู้ ว่ าราชการเมื อ งและได้ มอบ ไป ข้ าพเจ้ าขอความกรุณาโปรด
เปาโลไว้ ให้ ท่านด้ วย
ฟั งข้ าพเจ้ าสักหน่ อยหนึ ง
34 เมื อผู้ ว่าราชการเมืองได้ อ่ าน 5 ด้ วยข้ าพเจ้ าทั! งหลายเห็ น ว่ า
จดหมายแล้ ว จึงถามว่ าเปาโลมา ชายคนนี! เป็ นคนพาลยุยงพวกยิว
จากแคว้ นไหน เมื อท่านทราบว่ า ทั! งหลายให้ เกิ ดการวุ่ นวายทั ว
มาจากซีลีเซีย
พิ ภพ และเป็ นตั วการของพวก
35 ท่ านจึ งกล่ าวว่ า "เมื อพวก นาซาเร็ธนั! น
โจทก์มาพร้ อมกันแล้ ว เราจะฟั ง 6กั บอี กนั ยหนึ งเขาหมายจะทํา
คําให้ การของเจ้ า" ท่านจึงสั งให้ ให้ พระวิหารเป็ นมลทิน ข้ าพเจ้ า
คุ มเปาโลไปไว้ ที ศาลปรี โทเรี ยม ทั! งหลายจึ งจั บเขาไว้ และก็คง
ของเฮโรด
จะได้ พิพากษาเขาตามกฎหมาย
เปาโลขึ นศาลต่ อหน้า
ของพวกข้ าพเจ้ า
เฟลิกส์ ผู ว้ ่ าราชการเมือง
7แต่ นายพั นลี เซี ยสได้ มาใช้ อาํ ครั! นล่ วงไปได้ ห้ าวั น นาจแย่ งตั วเขาไปเสี ยจากมื อ
อานาเนี ยมหาปุ โรหิ ต ของเรา

24

(JT) กจ KJ:KT; KQ:L; KS:O (JJ) กจ L:QT; KJ:KO-JT (JQ) กจ O:M; KG:JM
(JS) มธ KR:KR; กจ KQ:G, GT; KS:GO (G) กจ KG:KR; KJ:K, JT, JS; KS:K
(S) ลก KJ:K; กจ O:GJ; G ปต K:GK, GS (O) ยน GL:JG; กจ KG:KL (R) กจ KG:JJ
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8และสั งให้ โจทก์ มาฟ้ องเขาต่ อ พระราชบั ญญั ติ และในคั ม ภี ร์
หน้ าท่ าน ถ้ าท่ านเองจะไต่ ถาม ของศาสดาพยากรณ์ท! ังหมด
เขา ท่านจะทราบได้ ว่า ข้ อกล่ าว 15 ข้ าพเจ้ ามีความหวังใจในพระ
หาของพวกข้ าพเจ้ าจริงหรือไม่ "
เจ้ าตามซึ งเขาเองก็มี ความหวั ง
9 ฝ่ ายพวกยิ วจึ งสนั บสนุ นคํา ใจด้ วย คื อหวั งใจว่ าคนทั! งปวง
กล่ าวหาด้ วยยื น ยั นว่ า เป็ นจริ ง ทั! งคนที ชอบธรรมและคนที
อย่ างนั! น
ไม่ ช อบธรรมจะเป็ นขึ! นมาจาก
เปาโลแก้ขอ้ กล่ าวหา
ความตาย
16 ในข้ อนี! ข้ าพเจ้ าอุตส่ าห์ ประและถู กคุมตัวไว้
10 เมื อผู้ ว่ าราชการเมื องทําสํา- พฤติ ต ามใจวิ นิ จ ฉั ยผิ ด ชอบที
คัญให้ เปาโลพูด ท่านจึงเรียนว่ า ปราศจากผิ ดต่ อพระเจ้ าและต่ อ
"เนื องจากที ข้ าพเจ้ าได้ ทราบ มนุ ษย์
ว่ าท่ านเป็ นผู้ พิ พากษาแก่ ชาติ น! ี 17 ครั! นล่ วงมาหลายปี แล้ ว
หลายปี แล้ ว ข้ าพเจ้ าก็จะขอแก้ ข้ าพเจ้ านํา ทานและเครื องบู ช า
มายังชนชาติของข้ าพเจ้ า
คดีของข้ าพเจ้ าด้ วยความเบาใจ
11 ท่ านสื บทราบได้ ว่ า ตั! งแต่ 18 คราวนั! นมี พวกยิ วบางคนที
ข้ าพเจ้ าขึ! นไปนมั ส การในกรุ ง มาจากแคว้ นเอเชี ยได้ พบข้ าพเยรู ซาเล็มนั! นยั งไม่ เกิ นสิ บสอง เจ้ าในพระวิ หาร เมื อข้ าพเจ้ า
ชําระตัวแล้ ว เขามิได้ พบข้ าพเจ้ า
วัน
12 เขาไม่ ไ ด้ เห็ นข้ าพเจ้ าเถี ยง อยู่ กับหมู่ คนหรือทําวุ่ นวาย
กั นกั บผู้ หนึ งผู้ ใด หรื อยุ ยง 19 ถ้ าคนเหล่ านั! นมีเรื องอะไรที
ประชาชนให้ วุ่ นวาย ไม่ ว่ าใน จะฟ้ องข้ าพเจ้ า เขาควรจะมา
พระวิหาร ในธรรมศาลาหรือใน ฟ้ องต่ อหน้ าท่านทีนี แล้ ว
20 หรื อขอให้ คนเหล่ านี! เอง
เมือง
13 เหตุ การณ์ ท! ั งปวงที เขากํา ลั ง กล่ าวเรื องความผิ ด ที เขาเห็ น
เมื อข้ าพเจ้ ายืนอยู่ ต่อหน้ าสภา
ฟ้ องข้ าพเจ้ านี! เขาพิสูจน์ไม่ ได้
14 แต่ ว่ าข้ าพเจ้ าขอรั บต่ อหน้ า 21 เว้ นไว้ แต่ ข้อเดี ยวซึ งข้ าพเจ้ า
ท่านอย่ างหนึ ง คือตามทางนั! นที ได้ ร้ องขึ! นในท่ า มกลางเขาว่ า
เขาถือว่ าเป็ นลัทธินอกรีต ข้ าพ- `วั น นี! ข้ าพเจ้ าถู กพิ จ ารณาพิ เจ้ านมั สการพระเจ้ าแห่ งบรรพ- พากษาต่ อหน้ าท่ านทั! งหลาย
บุรุษทั!งหลายของข้ าพเจ้ า ข้ าพ- เพราะเหตุ เ รื องการเป็ นขึ! นมา
เจ้ าได้ เชื อถื อคํา ซึ งมี เขี ยนไว้ ใน จากความตาย'"
(L) กจ KJ:JT (GG) กจ KG:GS (GK) กจ KS:L (GQ) อมส L:GQ; กจ M:K; K ทธ G:J
(GS) ดนล GK:K; ยน S:KL-KM; กจ KJ:O (GO) กจ KJ:G (GR) กจ GG:KM; รม GS:KS-KL
(GL) กจ KG:KO-KR; KO:KG (GM) กจ KJ:JT; KS:GO (KG) กจ KJ:O; KQ:GS; KL:KT
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22 เมื อเฟลิ กส์ ได้ ยิ นสิ งเหล่ านี! ได้ ความชอบจากพวกยิ วจึ ง ทิ! ง
ท่ านก็เลื อนการพิ จารณาไว้ ก่ อน เปาโลไว้ ในคุก
เพราะท่ านได้ ร้ ู เรื องของทางนั! น เฟสทัสฟั งพวกโจทก์ของเปาโล
ถี ถ้ วนแล้ ว ท่านจึงกล่ าวว่ า "เมื อ
เมื อเฟสทั สเข้ า รั บตํา ลีเซียสนายพันลงมา เราจะชําระ
แหน่ งราชการได้ สาม
ความของเจ้ า"
วั นแล้ ว จึ งออกจากเมื องซี ซา23 เฟลิ กส์ สั งนายร้ อยให้ คุ มตั ว รียาขึ! นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เปาโลไว้ แต่ ลดหย่ อนการกวด 2มหาปุ โรหิ ตกั บคนสํา คั ญๆใน
ขันบ้ าง ไม่ ให้ ห้ามผู้ ใดทีเป็ นผู้ ที พวกยิ วมาฟ้ องเปาโลต่ อท่ า น
รู้ จักกับท่านที จะเข้ ามาปรนนิบัติ และได้ วิงวอนท่าน
หรือเยี ยมเยียน
3 ขอให้ กรุ ณาเขาโดยสั งให้ ส่ ง
เปาโลได้กล่ าวอี กครังหนึ,ง
เปาโลมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ด้ วย
24 เมื อล่ วงมาได้ หลายวั น แล้ ว เขาคิ ด จะซุ่ มคอยฆ่ าท่ านเสี ย
เฟลิ กส์ มากั บภรรยาชื อดรู สิ ลลา กลางทาง
ผู้ เป็ นชาติยิว ท่านให้ เรียกเปาโล 4ฝ่ ายเฟสทั สจึ งตอบว่ า เปาโล
มา แล้ วได้ ฟั งเปาโลกล่ าวเรื อง นั! นควรจะถู ก คุ มไว้ ในเมื อ งซี ซารี ยา และอี กหน่ อยหนึ งท่ าน
ความเชื อในพระคริสต์
25 ขณะเมื อเปาโลอ้ างถึ ง ความ เองก็จะกลับไปยังเมืองนั! น
ชอบธรรม ความอดกลั! นใจทาง 5ท่ านจึ งว่ า "ถ้ าเปาโลมี ความ
กาม และการพิ พากษาซึ งจะมา ผิดอย่ างหนึ งอย่ างใด ให้ ผ้ ู ใดใน
เบื! องหน้ านั! น เฟลิ กส์ ก ็กลั วจน พวกท่านที สามารถลงไปด้ วยกัน
ตั วสั น จึ งพูดว่ า "คราวนี! จงไป กับเรายื นฟ้ องเอาเถิด"
ก่ อนเถอะ เมื อเรามีโอกาส เรา 6เมื อท่ านพั กอยู่ ที นั นเกิ น กว่ า
สิ บวั นแล้ ว ก็ได้ ลงไปยั งเมื อง
จะเรียกท่านมาอีก"
26 อี กนั ยหนึ งเฟลิ กส์ หวั งใจว่ า ซี ซารี ยา ครั! นรุ่ งขึ! นท่ านจึ งนั ง
เปาโลจะให้ เงิ น สิ น บนแก่ ท่ า น บั ลลั งก์ พิพากษา และสั งให้ พา
เพื อท่านจะได้ ปล่ อยเปาโล เหตุ เปาโลเข้ ามา
ฉะนั! นท่านจึ งเรี ยกเปาโลมาสน- 7ครั! นเปาโลเข้ ามาแล้ ว พวกยิว
ที ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ มก็ยื น
ทนากันบ่ อยๆ
27 แต่ เมื อสองปี ล่ วงไปแล้ ว ล้ อมไว้ รอบ และกล่ าวความอุกปอรสิ อั ส เฟสทั ส มารั บราชการ ฉกรรจ์ ใส่ เปาโลหลายข้ อ แต่
แทนเฟลิ กส์ เฟลิ กส์ อยากจะ พิสูจน์ไม่ ได้

25

(KK) กจ M:K (KJ) กจ KJ:GO (KQ) ยน J:GS; S:KQ; GG:KS; รม GT:M (KO) อพย KJ:L
(KR) อพย KJ:K; กจ GK:J; KJ:JS; KS:M, GQ (G) กจ L:QT; KS:Q, O, GJ (K) กจ KQ:G
(J) กจ KJ:GK, GS (S) กจ GL:GQ; KS:GL (R) มก GS:J; ลก KJ:K, GT; กจ KQ:S, GJ
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8เปาโลจึงแก้ คดีเองว่ า "ข้ าพเจ้ า 14 ขณะที ท่ านค้ างอยู่ ที นั น
ไม่ ได้ กระทํา อะไรผิ ด กฎหมาย หลายวั น เฟสทัสก็เล่ าเรื องคดี
ของพวกยิ ว หรื อต่ อพระวิ หาร ของเปาโลให้ กษั ตริ ย์ ฟั งว่ า "มี
หรือต่ อซีซาร์"
ชายคนหนึ งซึ งเฟลิ กซ์ ได้ ขั ง ทิ! ง
9ฝ่ ายเฟสทัสอยากได้ ความชอบ ไว้
จากพวกยิวจึงถามเปาโลว่ า "เจ้ า 15 เมื อข้ าพเจ้ าไปกรุ งเยรู ซาจะขึ! นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ให้ เรา เล็ม พวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บพวก
ชําระความเรื องนี! ทีนั นหรือ"
ผู้ ใหญ่ ของพวกยิ วมาฟ้ องขอให้
เปาโลอุทธรณ์ถึงซี ซาร์
ข้ าพเจ้ าตัดสินลงโทษเขา
10 เปาโลตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าก็กาํ - 16 ข้ าพเจ้ าจึ ง ตอบพวกเขาว่ า
ลังยื นอยู่ ต่ อหน้ าบั ลลังก์พิพาก- ไม่ ใช่ ธ รรมเนี ยมของชาวโรมที
ษาของซีซาร์อยู่ แล้ ว ก็สมควรจะ จะมอบตั วจํา เลยให้ ตายก่ อ นที
พิ พากษาข้ าพเจ้ าเสี ยที นี ตามที โจทก์กั บจําเลยมาพร้ อมหน้ ากัน
ท่ านทราบดี อยู่ แล้ วว่ า ข้ าพเจ้ า และให้ จํา เลยมี โอกาสแก้ คดี ใน
ข้ อหานั! น
ไม่ ได้ กระทําผิดต่ อพวกยิว
11 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ กระ- 17 ครั! นพวกเขามาถึ งที นี แล้ ว
ทําผิด หรือได้ กระทําอะไรทีควร ข้ าพเจ้ าจึ งมิ ได้ รอช้ า ในวั นรุ่ ง
จะมี โทษถึ งตาย ข้ าพเจ้ าก็ยอม ขึ! นข้ าพเจ้ าได้ นั งบัลลั งก์พิพากตายไม่ ขัดขื น แต่ ถ้ าเรื องที เขา ษาและสั งให้ พาจําเลยเข้ ามา
ฟ้ องข้ าพเจ้ านั! นไม่ จริงแล้ ว ไม่ มี 18 เมื อพวกโจทก์ ยื นขึ! น เขามิ
ผู้ ใดมี อาํ นาจจะมอบข้ าพเจ้ าให้ ได้ กล่ าวหาจําเลยเหมือนทีข้ าพเขาได้ ข้ าพเจ้ าขออุ ทธรณ์ ถึ ง เจ้ าคาดไว้ น! ั น
19 เป็ นแต่ เพี ยงปั ญหาเถี ยงกั น
ซีซาร์"
12 ฝ่ ายเฟสทั ส เมื อพู ดกั บที ด้ วยเรื องลั ทธิ ศาสนาของเขาเอง
ปรึกษาแล้ วจึงตอบว่ า "เจ้ าได้ ขอ และด้ วยเรื องคนหนึ งที ชื อเยซู
อุ ทธรณ์ถึ งซีซาร์ แล้ วหรื อ เจ้ าก็ ซึ งตายแล้ ว แต่ เปาโลยื นยั นว่ า
ยังเป็ นอยู่
จะต้ องไปเฝ้ าซีซาร์"
อากริ ปปาและเฟสทัสฟั งเปาโล 20 เมื อข้ าพเจ้ ายั ง งงงวยอยู่ ว่ า
13 ครั! นล่ วงไปหลายวัน กษัตริย์ จะพิ จารณาปั ญหานั! นอย่ างไรดี
อากริ ปปากั บพระนางเบอร์ นิ สก็ จึงถามเปาโลว่ า จะยอมขึ! นไปยัง
เสด็ จ มาเยี ยมคํา นั บเฟสทั ส ยั ง กรุ งเยรู ซาเล็มให้ ชาํ ระความนั! น
ทีนั นหรือไม่
เมืองซีซารียา
(L) กจ O:GJ; KQ:GK; KL:GR (M) กจ GK:K; KQ:KR; KS:KT (GG) กจ GL:GQ; KJ:KM
(GQ) กจ KQ:KR (GS) กจ KQ:G; KS:K-J (GO) กจ KS:Q-S
(GR) มธ KR:GM; กจ KS:O, GT (GM) กจ GL:GQ-GS; KJ:KM
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21 แต่ เมื อเปาโลได้ อุ ท ธรณ์ ขอ ต่ อพระพั กตร์ ของพระองค์ โอ
ให้ ขั งไว้ เพื อให้ ออกั สตั สตั ดสิ น กษัตริย์อากริปปา หวังว่ าเมื อไต่
ข้ าพเจ้ าจึ งสั งให้ คุ มขั งเขาไว้ จน สวนแล้ วข้ าพเจ้ าจะมี เรื องพอที
กว่ าจะส่ งตัวไปถึงซีซาร์ได้ "
จะถวายรายงานไปได้ บ้าง
22 อากริปปาจึ งกล่ าวแก่ เฟสทัส 27 เพราะข้ าพเจ้ าเห็ นว่ า ที จะ
ว่ า "ข้ าพเจ้ าใคร่ จะฟั งคนนั! น ส่ งแต่ จาํ เลยไป และมิ ได้ ส่ งข้ อ
ด้ วย" เฟสทัสจึงกล่ าวว่ า "พรุ่ งนี! หาไปด้ วย ก็เป็ นการเหลวไหล
ท่านจะได้ ฟังเขา"
ไม่ ได้ เรื อง"
23 ครั! นวั นรุ่ งขึ! นอากริ ปปากั บ
เปาโลสู ค้ ดีและ
เบอร์ นิ สเสด็จมา พร้ อมด้ วย
อุทธรณ์ไปยังอากริ ปปา
ราชบริ พารเป็ นที สง่ าผ่ าเผยมาก
ฝ่ ายอากริ ปปาจึ ง ตรั ส
จึงเข้ าไปประทับในห้ องพิจารณา
กั บเปาโลว่ า "เราอนุ พร้ อมกั บ นายพั นและคนสํา - ญาตให้ เจ้ าให้ การแก้ ข้ อหาเอง
คั ญๆทั! งหลายในนครนั! น แล้ ว ได้ " เปาโลจึ งยื นมื อออกกล่ าว
เฟสทัสจึงสั งให้ พาเปาโลเข้ ามา
แก้ คดีว่า
24 เฟสทั สจึ งกล่ าวว่ า "ท่ าน 2"ท่ านกษั ตริ ย์ อากริ ปปาเจ้ าข้ า
กษั ตริ ย์อากริ ปปา และท่ านทั! ง ข้ าพระองค์ ถื อว่ าเป็ นโอกาสดี ที
หลายที อยู่ ด้ วยกั นที นี ท่ านทั! ง ได้ แก้ คดี ต่ อพระพั กตร์ พระองค์
หลายเห็นชายคนนี! ทีบรรดาพวก วั นนี! ในเรื องข้ อคดี ท! ั งปวงซึ ง
ยิ วได้ วิ งวอนข้ าพเจ้ าทั! งในกรุ ง พวกยิวกล่ าวหาข้ าพระองค์น! ั น
เยรู ซาเล็มและที นี ด้ วยร้ องว่ าเขา 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์ มี
ไม่ ควรจะมีชีวิตอยู่ ต่อไป
ความรู้ ชํานาญยิ งในบรรดาขนบ
25 แต่ ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่ าเขาไม่ ไ ด้ ธรรมเนียมและปั ญหาต่ างๆของ
ทําผิดสิ งไรทีควรจะต้ องตายและ พวกยิ วแล้ ว เหตุ ฉะนั! นขอพระ
เพราะเขาเองได้ อุ ทธรณ์ถึ งออ- องค์ได้ โปรดทนฟั งข้ าพระองค์
กั สตั ส ข้ าพเจ้ าตกลงใจว่ าจะส่ ง 4 พวกยิ วทั! งหลายก็ ร้ ู จั ก ความ
เขาไป
เป็ นอยู่ ของข้ าพระองค์ ต! ั งแต่
26 ข้ าพเจ้ าไม่ มีรายงานอะไรแน่ เป็ นเด็กมาแล้ ว คื อตั! งแต่ แรก
ชั ด เรื องคนนี! ที จะถวายเจ้ า นาย ข้ าพระองค์ ไ ด้ อยู่ ท่ า มกลางชน
ของข้ าพเจ้ า เหตุ ฉะนั! นข้ าพเจ้ า ชาติ ของข้ าพระองค์ ในกรุ งเยรู จึ งพาเขาออกมาต่ อหน้ าท่ านทั! ง ซาเล็ม
หลาย และโดยเฉพาะอย่ างยิ ง 5เขารู้ จั กข้ าพระองค์ แต่ เดิ มมา

26

(KG) กจ KS:GG-GK (KK) กจ M:GS (KJ) กจ M:GS
(KQ) กจ KG:JO; KK:KK; KS:K-J, R (KS) กจ KJ:M, KM; KS:GG-GK; KO:JG
(K) กจ KG:KL; KQ:S-O; G ปต J:GQ-GO; Q:GQ (S) กจ KK:J; KJ:O; KQ:GS; ฟป J:S
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กิจการ KO
ถ้ าเขาจะยอมเป็ นพยานก็เป็ นได้ บ่ อยๆในธรรมศาลาทุ กแห่ งและ
ว่ าข้ าพระองค์ดาํ รงชี วิตตามพวก บั งคั บเขาให้ กล่ าวคําหมิ นประที ถื อเคร่ งครั ดที สุ ด คื อเป็ น มาท และเพราะข้ าพระองค์โกรธ
พวกฟาริสี
เขายิ งนัก ข้ าพระองค์ได้ ตามไป
6บั ดนี! ข้ าพระองค์ ต้ องมายื นให้ ข่ มเหงถึงเมืองในต่ างประเทศ
พิ จารณาพิ พากษา ก็เนื องด้ วย 12 ดั งนั! นเมื อข้ าพระองค์ กาํ ลั ง
เรื องมี ความหวั งใจในพระสั ญ- ไปยั งเมื องดามั สกั ส ได้ ถื ออําญาซึ งพระเจ้ าได้ ตรั สแก่ บรรพ- นาจและงานที ได้ รั บมอบหมาย
บุรุษของพวกข้ าพระองค์น! ั น
จากพวกปุโรหิ ตใหญ่
7พวกข้ าพระองค์สิบสองตระกู ล 13 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ในเวลา
ได้ อุ ตส่ าห์ ปรนนิ บั ติ พระเจ้ า เทียงวันเมื อกําลังเดินทางไป ข้ า
ทั!งกลางวันกลางคืน ด้ วยหวังใจ พระองค์ ได้ เห็นแสงสว่ างกล้ ายิ ง
ว่ า จะบรรลุ ถึ ง ความสํา เร็ จ ตาม กว่ า แสงอาทิ ต ย์ ส่ อ งลงมาจาก
พระสั ญญานั! น ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ท้ องฟ้ า ล้ อมรอบข้ าพระองค์กับ
อากริ ปปา เพราะความหวั งใจ คนทั!งหลายทีไปกับข้ าพระองค์
อันนี! พวกยิวจึงฟ้ องข้ าพระองค์
14 ครั! นข้ าพระองค์ กั บคนทั! ง
8เหตุไฉนท่านทั! งหลายจึงพากัน หลายล้ มคะมํา ลงที ดิ น ข้ าพระ
ถื อว่ า การที พระเจ้ าจะทรงให้ องค์ ไ ด้ ยิ น พระสุ รเสี ยงตรั ส แก่
คนตายเป็ นขึ! นมาเป็ นการที เชื อ ข้ าพระองค์ เป็ นภาษาฮี บรู ว่ า
ไม่ ได้
`เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่ มเหงเรา
9ข้ าพระองค์ เคยได้ คิดในใจของ ทํา ไม ซึ งเจ้ าถี บประตั กก็ยาก
ตนเองว่ า สมควรจะทําหลายสิ ง นัก'
ซึ งขั ดขวางพระนามของพระเยซู 15 ข้ าพระองค์ ทูลถามว่ า `พระ
ชาวนาซาเร็ธนั! น
องค์ เจ้ าข้ า พระองค์ ทรงเป็ น
10 สิ งเหล่ านั! นข้ าพระองค์ ไ ด้ ผู้ ใด' พระองค์จึงตรัสว่ า `เราคือ
กระทํา ในกรุ งเยรู ซาเล็ ม เมื อ เยซูซึ งเจ้ าข่ มเหง
ข้ าพระองค์ รั บอํา นาจจากพวก 16 แต่ ว่าจงลุ กขึ! นยื นเถิ ด ด้ วย
ปุโรหิ ตใหญ่ แล้ ว ข้ าพระองค์ได้ ว่ าเราได้ ปรากฏแก่ เจ้ าเพื อจะตั! ง
ขั ง วิ สุ ท ธิ ช นหลายคนไว้ ในคุ ก เจ้ าไว้ ให้ เป็ นผู้ รั บ ใช้ และเป็ น
และครั! นเขาถู ก ลงโทษถึ ง ตาย พยานถึ ง เหตุ ก ารณ์ ซึ งเจ้ าเห็ น
ข้ าพระองค์กเ็ ห็นดีด้วย
และถึ งเหตุ การณ์ ที เราจะแสดง
11 ข้ าพระองค์ ได้ ทํา โทษเขา ตัวเราเองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้ า
(O) ปฐก J:GS; พบญ GL:GS; K ซมอ R:GK; สดด GJK:GG; อสย Q:K; ยรม KJ:S; JJ:GQ
(R) ลก K:JR; ฟป J:GG (M) ยน GO:K; กจ K:KK (GT) กจ L:G-J; M:GJ-GQ; กท G:GJ
(GG) มธ GT:GR; กจ KK:GM (GK) กจ M:J-L (GO) กจ KK:GS; อฟ J:O
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กิจการ KO
หน้ า 2242
17 เราจะช่ วยเจ้ าให้ พ้ นจากชน อื นนอกจากเรื องซึ งบรรดา
ชาติ น! ี และจากคนต่ างชาติ ที เรา ศาสดาพยากรณ์ กั บโมเสสได้
จะใช้ เจ้ าไปหานั! น
กล่ าวไว้ ว่าจะมีข! ึ น
18 เพื อจะให้ เจ้ าเปิ ดตาของเขา 23 คื อ ว่ า พระคริ ส ต์ จ ะต้ องทน
เพื อเขาจะกลั บจากความมื ดมา ทุ กข์ ทรมาน และพระองค์ จะ
ถึ งความสว่ าง และจากอํา นาจ ทรงแสดงความสว่ างแก่ ชนอิ สของซาตานมาถึ งพระเจ้ า เพื อ ราเอลและแก่ คนต่ างชาติ โดย
เขาจะได้ รั บการยกโทษความผิ ด ทีทรงเป็ นผู้ แรกซึ งคืนพระชนม์"
บาปของเขา และให้ ได้ รับมรดก 24 ครั! นเปาโลกํา ลั ง พู ด แก้ คดี
ด้ วยกั น กั บคนทั! งหลายซึ งถู ก อย่ างนั! น เฟสทัสจึงร้ องเสียงดัง
แยกตั! งไว้ แล้ วโดยความเชื อใน ว่ า "เปาโลเอ๋ ย เจ้ าคลั งไปเสี ย
เรา'
แล้ ว เจ้ าเรียนรู้ วิชามากจึงทําให้
19 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์อากริ ปปา เจ้ าคลั งไป"
เมื อเป็ นเช่ นนั! นแล้ ว ข้ าพระองค์ 25 แต่ เปาโลกล่ าวว่ า "ท่ าน
จึ งเชื อฟั งนิ มิ ตซึ งมาจากสวรรค์ เฟสทั สเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ ไม่
นั! น
คลั งเลย แต่ ว่ าได้ พู ดคํา แห่ ง
20 แต่ ข้ าพระองค์ ไ ด้ กล่ า วสั ง ความจริงและคําทีปกติชนจะพูด
สอนเขาตั! งต้ นที เมื องดามั ส กั ส 26 ด้ วยว่ าท่านกษัตริย์ทรงทราบ
และในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทั วแว่ น ข้ อความเหล่ านี! ดี แล้ ว ข้ าพระ
แคว้ นยู เดี ย และแก่ ชาวต่ าง องค์ จึ งกล้ า กล่ าวต่ อพระพั กตร์
ประเทศ ให้ เขากลับใจใหม่ ให้ ของพระองค์ เพราะข้ าพระองค์
หั นมาหาพระเจ้ าและกระทําการ เชื อแน่ ว่ า ไม่ มี สั กอย่ างหนึ ง
ซึ งสมกับทีกลับใจใหม่ แล้ ว
ในบรรดาเหตุ การณ์ เ หล่ านั! นที
21 เพราะเหตุ น! ี พวกยิ วจึ งจั บ ได้ พ้ นพระเนตรของพระองค์
ข้ าพระองค์ ที พระวิ หาร และ เพราะการเหล่ านั! นมิ ได้ กระทํา
พยายามหาช่ องที จะฆ่ า ข้ าพระ กันในทีลับลี!
องค์เสีย
27 ข้ าแต่ กษัตริย์อากริปปา พระ
22 เป็ นเพราะพระเจ้ าได้ ทรง องค์ เ ชื อพวกศาสดาพยากรณ์
โปรดช่ วยข้ าพระองค์ ข้ าพระ หรื อไม่ พระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
องค์ จึ งมี ชี วิ ตอยู่ จนถึ ง ทุ ก วั นนี! ทราบว่ าพระองค์เชื อ"
และเป็ นพยานได้ ต่ อหน้ าผู้ ใหญ่ 28 อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่ า
ผู้ น้ อย ข้ าพระองค์ ไม่ พู ดเรื อง "เราเกื อ บจะเป็ นคริ ส เตี ยนโดย
(GL) อสย JS:S; ลก G:RR; ยน L:GK; กจ KT:JK; K คร Q:Q; อฟ G:GG; คส G:GK-GJ
(KT) มธ J:L; ลก J:L (KK) ลก KQ:KR; ยน S:QO (KJ) อสย QK:O; QM:O; ลก K:JK
(KQ) K พกษ M:GG; ยน GT:KT; G คร G:KJ; K:GJ-GQ (KO) กจ KO:J
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หน้ า 2243
กิจการ KO, KR
คําชั กชวนของเจ้ า"
คั ส ชาวมาซิ โดเนี ยซึ งมาจาก
29 เปาโลจึงทู ลว่ า "จําเพาะพระ เมืองเธสะโลนิกา
พั กตร์ พระเจ้ า ข้ าพระองค์ มี 3วั นรุ่ งขึ! นเราได้ แวะที เมื องไซความปรารถนายิ งนั ก ที จะให้ ดอน ฝ่ ายยู เลี ยสมี ใจเมตตา
เป็ นเหมื อนอย่ างข้ าพระองค์ มิ ปรานีแก่ เปาโล ยอมให้ เปาโลไป
ใช่ พระองค์ องค์ เดี ยว แต่ คน หามิ ตรสหายทั! งหลายเพื อจะได้
ทั!งปวงที ฟั งข้ าพระองค์วันนี! ด้วย บรรเทาใจ
เว้ นเสียแต่ เครื องจองจํานี! "
4ครั! นเรือออกจากทีนั นแล้ ว จึง
30 และเมื อเปาโลกล่ าวสิ งเหล่ า แล่ นไปทางด้ านปลอดลมของ
นี! แล้ ว กษั ตริ ย์ กั บผู้ ว่ าราชการ เกาะไซปรัสเพราะทวนลม
เมื องและพระนางเบอร์ นิ สและ 5 เมื อแล่ น ข้ ามทะเลที อยู่ ตรง
คนทั! งปวงที นั งอยู่ ด้ วยกั นจึ งลุ ก แคว้ นซี ลี เซี ยกั บแคว้ นปั มฟี เลี ย
ขึ! น
ก็ มาถึ งเมื องมิ ราที อยู่ ใ นแคว้ น
31 ครั! นออกไปแล้ วจึ งพากั นพูด ลีเซีย
ว่ า "คนนี! มิได้ ทาํ สิ งใดทีสมควร 6ที เมื องนั! นนายร้ อยได้ พบเรื อ
จะถู กลงโทษถึ งตายหรื อ จองจํา ลํา หนึ งมาจากเมื องอเล็กซานไว้ "
เดรี ยจะไปยั งประเทศอิ ตาลี
32 ฝ่ ายอากริ ปปาจึ งตรั สกั บ ท่านจึงให้ พวกเราลงเรือลํานั! น
เฟสทัสว่ า "ถ้ าคนนี! มิได้ อุทธรณ์ 7 เราแล่ น ไปช้ าๆหลายวั น และ
ถึงซีซาร์แล้ วจะปล่ อยเขาก็ได้ "
ได้ มาถึ งเมื องคนี ดั สโดยยาก
เปาโลแล่ นเรื อไปสู่ กรุ งโรม
เมื อแล่ น ทวนลมต่ อไปไม่ ไหว
ครั! นตั! งใจว่ า พวกเรา เราจึ งแล่ นไปทางด้ านปลอดลม
จะต้ องแล่ นเรื อ ไปยั ง ของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน
ประเทศอิตาลี เขาจึงมอบเปาโล 8เมื อเรื อแล่ นเลี ยบฝั งเกาะนั! น
กั บนั กโทษอื นบางคนไว้ กั บนาย อย่ างยากเย็น เราจึงมายังตําบล
ร้ อยคนหนึ งชื อยู เลี ยส เป็ น หนึ งชื อว่ า ท่างาม เมืองลาเซีย
อยู่ ใกล้ ทีนั น
นายทหารในกองของออกัสตัส
2 เราทั! งหลายจึ ง ลงเรื อ ลํา หนึ ง 9ครั! นเสี ยเวลาไปมากแล้ วและ
มาจากเมื อ งอั ด รามิ ท ทิ ยุ ม ซึ ง การที จะเดิ น เรื อก็ มี อั นตราย
จะออกไปยั งตํา บลที อยู่ ตามฝั ง เพราะเทศกาลอดอาหารผ่ านไป
แคว้ นเอเชี ย เรือก็ออกทะเล มี แล้ ว เปาโลจึ งเตื อนสติ เขาทั! ง
คนหนึ งอยู่ กั บเราชื ออาริ สทาร- หลาย

27

(JG) กจ KJ:M, KM; KS:KS (JK) กจ KS:GG; KL:GL (G) กจ KS:GK, KS
(K) กจ GM:KM (J) กจ KQ:KJ; KL:GO (O) กจ KL:GG
(R) กจ K:GG; KR:GK, KG; ทต G:S, GK (M) ลนต GO:KM-JG; KJ:KR-KM; กดว KM:R
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กิจการ KR
หน้ า 2244
10 ว่ า "ท่ านทั! งหลาย ข้ าพเจ้ า 17 เมื อยกเรื อขึ! นแล้ ว เราก็เอา
เห็นว่ าซึ งเราจะแล่ นไปคราวนี! จะ เชื อ กผู ก โอบรอบเรื อ กํา ปั นไว้
มีอันตรายและเสียหายมาก มิใช่ และเพราะกลั วว่ าจะเกยสั นดอน
แต่ ของบรรทุ กกั บเรื อกําปั นเท่ า ทราย จึงลดใบลงแล้ วก็ปล่ อยให้
นั! นแต่ ชีวิตของเราทั!งหลายด้ วย" ไปตามกระแสลม
11 แต่ น ายร้ อยเชื อกั ปตั น และ 18 ครั! นรุ่ งขึ! นเราก็ขนของบรรเจ้ าของกํา ปั นมากกว่ าเชื อคํา ที ทุ กทิ!งเสีย เพราะถู กพายุใหญ่
เปาโลกล่ าวนั! น
19 พอถึ งวั นที สาม เราก็ท! ิ ง
12 และเพราะว่ า ท่ า งามนั! นไม่ เครื องใช้ ในเรื อ กํา ปั นออกเสี ย
เหมาะพอที จะจอดในฤดู หนาว ด้ วยมือของเราเอง
คนส่ วนมากจึงตกลงให้ ออกทะ- 20 และเมื อไม่ เ ห็ นดวงอาทิ ต ย์
เลไปจากทีนั น เพื อถ้ าเป็ นได้ จะ หรื อ ดวงดาวตั! งหลายวั น แล้ ว
ได้ ไปให้ ถึ งเมื องฟี นิ กส์ แล้ ว และยั งถู กพายุ ใหญ่ อยู่ ความ
จะจอดอยู่ ที นั นตลอดฤดู หนาว หวั ง ที เราทั! งหลายจะรอดนั! นก็
เมื องฟี นิ กส์ น! ั นเป็ นท่ าเรื อแห่ ง ล้ มละลายไป
เกาะครี ต หั นหน้ าไปทางทิ ศ
เปาโลได้รบั การหนุ นใจ
ตะวันตกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้
จากทู ตสวรรค์
13 เมื อลมทิ ศ ใต้ พั ดมาเบาๆ 21 ครั! นเขาได้ อดอาหารมานาน
เขาก็คิ ดว่ า สมความปรารถนา แล้ ว เปาโลจึ งยื นอยู่ ในหมู่ เขา
แล้ ว จึ งถอนสมอแล่ นเลี ยบฝั ง กล่ าวว่ า "ท่านทั!งหลาย ท่านควร
ไปตามเกาะครีต
ได้ ฟั ง ข้ าพเจ้ าและไม่ ควรออก
พายุใหญ่อนั น่าสะพรึ งกลัว
จากเกาะครี ตเลย จะได้ พ้นจาก
14 แต่ แล่ นไปไม่ ช้ าเรื อกําปั นก็ อันตรายนี! และไม่ เสียสิ งของ
ถู กลมพายุ กล้ าที เขาเรี ยกว่ า 22 บั ด นี! ข้ าพเจ้ าขอเตื อ นท่ า น
ยุระกิโล
ทั! งหลายให้ ทาํ ใจดี ๆไว้ ด้ วยว่ า
15 ครั! นเรื อ กํา ปั นถู กพายุ และ ในพวกท่ านจะไม่ มี ผ้ ู ใดเสี ยชี วิต
ต้ านลมไม่ ไหว เราจึ งปล่ อยไป จะเสียก็แต่ เรือเท่านั! น
ตามลม
23 เพราะว่ าเมื อคื น นี! เองทู ต
16 เมื อแล่ น ไปทางด้ านปลอด สวรรค์ของพระเจ้ าผู้ เป็ นเจ้ าของ
ลมของเกาะเล็ ก ๆแห่ ง หนึ งชื อ ข้ าพเจ้ า ซึ งข้ าพเจ้ าได้ ปรนนิบัติ
ว่ าคลาวดา เราจึ งยกเรือเล็กขึ! น นั! นได้ มายืนอยู่ ใกล้ ข้าพเจ้ า
ผูกไว้ ได้ แต่ มีความลําบากมาก
24 ทู ตนั! นกล่ าวว่ า `เปาโลเอ๋ ย
(GM) ยนา G:S
(KJ) ดนล O:GO; กจ GL:M; KJ:GG; รม G:M; K ทธ G:J; Q:GR
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อย่ ากลัวเลย ท่านจะต้ องเข้ าเฝ้ า เรือเล็กให้ เรือตกลงไป
ซี ซาร์ ส่ วนคนทั! งปวงที อยู่ ใน 33 เมื อจวนรุ่ งเช้ าเปาโลจึ ง วิ ง
เรือกับท่านนั! น ดู เถิด พระเจ้ า วอนคนทั! งปวงให้ รั บประทาน
จะทรงโปรดให้ รอดตายเพราะ อาหารและกล่ าวว่ า "วั นนี! เป็ น
เห็นแก่ ท่าน'
วั น ที สิ บสี ที ท่ า นทั! งหลายต้ อง
25 เพราะฉะนั! น ท่ านทั! งหลาย ค้ างอยู่ ในเรื อและอดอาหารมิ ได้
จงทํา ใจดี ๆไว้ เพราะข้ าพเจ้ า รับประทานอะไรเลย
เชื อพระเจ้ าว่ า การณ์จะเป็ นไป 34 ฉะนั! นข้ าพเจ้ าขอวิ งวอนท่ าน
เหมื อนอย่ า งที พระองค์ ได้ ทรง ทั! งหลายให้ รั บประทานอาหาร
กล่ าวแก่ ข้าพเจ้ านั! น
เสี ยบ้ าง เพื อจะดํารงชี วิตอยู่ ได้
26 แต่ ว่าเราจะต้ องเกยเกาะแห่ ง เพราะเส้ นผมของผู้ หนึ งผู้ ใดใน
หนึ ง"
พวกท่ านจะไม่ เสี ยไปสั กเส้ น
27 จนถึ งคื นที สิ บสี แล้ ว เรา เดียว"
ก็ ยั ง ถู ก ซั ด ไปซั ดมาอยู่ ในทะเล 35 ครั! นกล่ าวอย่ างนั! นแล้ ว ท่าน
อาเดรีย ประมาณเที ยงคื นพวก จึงหยิบขนมปั งขอบพระเดชพระ
กะลาสีกส็ าํ คัญว่ ามาใกล้ แผ่ นดิน คุ ณพระเจ้ าต่ อหน้ าคนทั! งปวง
แล้ ว
เมื อหั กแล้ วก็เริ มรับประทาน
28 ครั! นหยั งนํา! ดูกว็ ัดได้ ลึกสี สิบ 36 คนทั! งปวงก็มี กาํ ลั งใจขึ! นจึ ง
เมตร เมื อไปอี กหน่ อยหนึ งก็ รับประทานอาหารด้ วย
หยั งนํา! วัดอีกได้ สามสิบเมตร
37 เราทั! งหลายที อยู่ ในกํา ปั น
29 เขาก็กลัวว่ าจะโดนฝั งที มีหิ น นั! นรวมสองร้ อยเจ็ดสิบหกคน
จึ งทอดสมอท้ ายสี ตั ว แล้ วตั! ง 38 เมื อรั บประทานอาหารอิ ม
หน้ าคอยเวลารุ่ งเช้ า
แล้ ว จึ งขนข้ าวสาลี ในกําปั นทิ! ง
30 เมื อพวกกะลาสีหาช่ องจะหนี เสียในทะเลเพื อให้ กาํ ปั นเบาขึ! น
จากกํา ปั นและได้ หย่ อนเรื อเล็ก 39 ครั! นสว่ างแล้ ว เขาก็ไม่ ร้ ู ว่ า
ลงที ทะเลแล้ วทํา ที ว่ าจะทอด เป็ นแผ่ นดิ นอะไร แต่ เขาเห็ น
สมอจากหั วเรือ
อ่ าวแห่ งหนึ งที มี หาด จึ งตกลง
31 เปาโลจึ ง กล่ าวแก่ น ายร้ อย กั นว่ า ถ้ าเป็ นได้ จะให้ เรื อเข้ า
และพวกทหารว่ า "ถ้ าคนเหล่ า เกยหาดนั! น
นั! นไม่ คงอยู่ ในกํา ปั น ท่ านทั! ง 40 เขาจึ งตั ดสายสมอทิ! งเสี ยใน
หลายจะรอดตายไม่ ได้ เลย"
ทะเล แล้ วก็แก้ เชื อกที มั ดหาง
32 พวกทหารจึ ง ตั ด เชื อ กที ผู ก เสื อ และชั กใบหั วเรื อขึ! นให้ กิ น
(KS) ลก G:QS; รม Q:KT-KG; K ทธ G:GK (KO) กจ KL:G
(JQ) G พกษ G:SK; มธ GT:JT; ลก GK:R (JS) G ซมอ M:GJ; มธ GS:JO; มก L:O
(JR) กจ K:QG; R:GQ; รม GJ:G; G ปต J:KT
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ลมแล่ นตรงเข้ าไปหาฝั ง
4 เมื อพวกชาวป่ านั! นเห็ น งู ติ ด
41 ครั! นมาถึ งตําบลหนึ งที ทะเล ห้ อยอยู่ ที มื อ ของเปาโลจึ ง พู ด
สองข้ างบรรจบกั น กําปั นก็เกย กั นว่ า "คนนี! คงเป็ นฆาตกรแน่
ดิ น หั วเรื อติ ดแน่ นออกไม่ ได้ นอน ถึงแม้ ว่ารอดพ้ นจากทะเล
แต่ ท้ ายเรื อ นั! นก็ แตกออกด้ วย แล้ ว พระผู้ ทรงธรรมก็ยั งไม่
กําลังคลื น
ยอมให้ รอดตายไปได้ "
42 พวกทหารคิ ด จะฆ่ า นั กโทษ 5แต่ เปาโลได้ สะบั ด มื อ ให้ งู ตก
ทั! งหลายเสี ย กลั วว่ าจะมี ผ้ ู ใด ลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตราย
ว่ ายนํา! หนีไปได้
ประการใดไม่
43 แต่ นายร้ อยปรารถนาจะให้ 6ฝ่ ายเขาทั!งหลายคอยดูอยู่ คิด
เปาโลรอดตายจึ งห้ ามพวก ว่ าท่ านจะบวมขึ! นหรื อจะล้ ม ลง
ทหารมิ ใ ห้ ทํา ตามความคิ ด นั! น ตายทันที แต่ ครั! นเขาคอยดู อยู่
แล้ วสั งคนทั! งหลายที ว่ ายนํา! เป็ น ช้ านานมิ ไ ด้ เห็ น ท่ า นเป็ นอะไร
ให้ กระโดดนํา! ว่ ายไปหาฝั งก่ อน
เขาจึงกลับถือว่ าท่านเป็ นพระ
44 ฝ่ ายคนทั!งหลายทีเหลือนั! นก็
บิดาของปู บลิอสั
เกาะกระดานไปบ้ าง เกาะไม้
ได้รบั การรักษาให้หาย
กําปั นทีหั กไปบ้ าง ดังนั! นเขาทั!ง 7เจ้ าแห่ งเกาะนั! นชื อปูบลิอัส มี
หลายก็ ถึ ง ฝั งรอดตายหมดทุ ก ไร่ นาอยู่ ใกล้ ตาํ บลนั! น ท่ านได้
คน
ต้ อนรั บเลี! ยงดู พวกเราไว้ อย่ างดี
ทุกคนขึ นฝั ,งอย่ างปลอดภัย
สามวัน
ที,เกาะมอลตา
8ต่ อมา บิ ดาของปู บลิ อั สนั! น
ครั! นรอดพ้ นภั ยแล้ ว นอนป่ วยอยู่ เป็ นไข้ และเป็ นบิด
พวกเขาจึ งรู้ ว่ าเกาะนั! น เปาโลจึ งเข้ าไปหาท่ านอธิ ษฐาน
ชื อมอลตา
แล้ ววางมือบนท่านรักษาให้ หาย
2 ฝ่ ายชาวป่ านั! นมี ค วามกรุ ณา 9ครั! นทําอย่ างนั! นแล้ ว คนอื นๆ
แก่ พวกเราเป็ นอั นมาก เขาก่ อ ที เกาะนั! นซึ งมี โรคต่ างๆก็มาหา
ไฟรับรองเราทุ กคนเพราะฝนตก และเขาก็หายด้ วย
และหนาว
10 เขาทั! งหลายจึ งให้ เกี ยรติ
3เปาโลเก็ บกิ งไม้ แห้ งมั ดหนึ ง พวกเราหลายประการ เมื อเรา
มาใส่ ไฟ มี งูพิษตั วหนึ งออกมา จะแล่ นเรื อไปจากที นั น เขาจึ ง
เพราะถู ก ความร้ อนกั ดมื อ ของ นําสิ งของทีเราต้ องการมาใส่ เรือ
เปาโลติดอยู่
11 ครั! นล่ วงไปสามเดื อน พวก

28

(QG) K คร GG:KS (QQ) กจ KR:KK, JG (G) กจ KR:KO
(K) กจ KL:Q; รม G:GQ; G คร GQ:GG (S) มก GO:GL; ลก GT:GM (O) กจ GK:KK; GQ:GG
(L) มธ M:GL; มก S:KJ; ลก Q:QT; กจ M:QT (GT) มธ GS:O; ฟป Q:GM (GG) กจ KR:O
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เราจึ งลงในเรื อกํา ปั นซึ งมาจาก ว่ าข้ าพเจ้ ามิได้ กระทําผิดสิ งหนึ ง
เมื องอเล็กซานเดรี ยและค้ างอยู่ สิ งใดต่ อชนชาติ หรื อผิ ดธรรม
ทีเกาะนั! นในฤดูหนาว กําปั นลํา เนียมของบรรพบุรุษ ข้ าพเจ้ ายัง
นั! นมี รู ปลู กแฝด ชื อแคสเตอร์ ต้ องถู กมอบเป็ นนั กโทษมาจาก
และพอลลักซ์ เป็ นเครื องหมาย
กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นนั กโทษให้
12 พวกเราแวะที เมืองไซราคิ! วส์ อยู่ ในมือของพวกโรม
จอดอยู่ ทีนั นสามวัน
18 ครั! นพวกนั! นได้ ไต่ สวนข้ าพ13 เราออกจากที นั นอ้ อมไปยั ง เจ้ าแล้ วก็ประสงค์จะปล่ อยข้ าพเมื องเรยี อู ม ครั! นรุ่ งขึ! นลมทิ ศ เจ้ าเสี ย เพราะไม่ มี เหตุ อะไรที
ใต้ ก ็พั ดมา วั นที สองจึ งมาถึ ง ข้ าพเจ้ าควรจะต้ องตาย
เมืองโปทิโอลี
19 แต่ ว่าเมื อพวกยิ วพู ดคั ดค้ าน
14 เราพบพวกพี น้ องทีนั น และ ข้ าพเจ้ าจึ งจําต้ องอุ ทธรณ์ ถึ งซี เขาเชิ ญเราให้ หยุ ดพั กอาศั ยอยู่ ซาร์ แต่ มิใช่ ว่าข้ าพเจ้ ามีอะไรจะ
กั บเขาเจ็ดวั น แล้ วเราจึ งไปถึ ง ฟ้ องชนร่ วมชาติของข้ าพเจ้ า
กรุงโรม
20 เหตุ ฉะนั! นเพราะเหตุน! ี ข้าพ15 ครั! นพวกพี น้ องในกรุ งโรม เจ้ าจึงเชิ ญท่านทั!งหลายมา เพื อ
ได้ ยินข่ าวพวกเรา เขาจึงออกมา จะได้ เห็ น หน้ าและพู ด กั บท่ า น
พบเราที บ้ านตลาดอั ปปี อั สและ เพราะที ข้ าพเจ้ าถู ก ล่ า มโซ่ น! ี ก็
ที บ้ านสามร้ าน เมื อเปาโลเห็ น เนื องด้ วยความหวั งของชนชาติ
เขาแล้ ว จึงขอบพระเดชพระคุณ อิสราเอล"
พระเจ้ าและมีกาํ ลังใจดีข! ึ น
21 เขาทั! งหลายจึ ง ตอบท่ า นว่ า
เปาโลที,กรุ งโรม
"พวกเราหาได้ รั บจดหมายจาก
16 ครั! นพวกเรามาถึ ง กรุ ง โรม แคว้ นยู เดี ยกล่ าวถึ งท่ าน หรื อ
นายร้ อยได้ มอบพวกนั กโทษให้ หามี พวกพี น้ องผู้ หนึ งผู้ ใดมา
กั บผู้ บัญชาการของค่ ายนั! น แต่ รายงานหรือกล่ าวร้ ายถึงท่านไม่
เขายอมให้ เปาโลอยู่ คนเดียวต่ าง 22 แต่ ข้ าพเจ้ าทั! งหลายปรารถนาจะฟั งท่ านกล่ าวว่ า ท่ านคิ ด
หาก ให้ ทหารคนหนึ งคุมไว้
17 ต่ อมาครั! นล่ วงไปสามวันแล้ ว เห็นอย่ างไร เพราะพวกข้ าพเจ้ า
เปาโลจึ งเชิ ญพวกผู้ ใหญ่ ในพวก ทราบว่ า พวกที ถื อลั ทธิ น! ี ก็ถู ก
ยิ วมาประชุ มกั น เมื อมาพร้ อม ติเตียนทุ กแห่ ง"
หน้ ากั นแล้ วท่ านจึ งกล่ าวแก่ เขา 23 เมื อเขานั ดวั นพบกั บท่ า น
ว่ า "ท่านพี น้ องทั!งหลาย ถึงแม้ คนเป็ นอั นมากก็พากั นมาหายั ง
(GQ) รม G:L (GO) กจ KQ:KS; KR:J (GR) กจ KG:JJ; KJ:KM; KQ:GK-GJ; KO:JG
(GL) กจ KK:KQ (GM) กจ KS:GG, KG (KT) กจ KO:O-R; อฟ J:G; K ทธ G:L; ฟม G:GT
(KK) ลก K:JQ; กจ KQ:S, GQ; G ปต K:GK (KJ) ลก KQ:KR; กจ GR:J; GM:L; KO:O, KK
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กิจการ KL
หน้ า 2248
ที อาศั ยของท่ าน ท่ านจึ งกล่ าว 27 เพราะว่ าจิ ตใจของชนชาติ น) ี
แก่ เขาตั! งแต่ เช้ าจนเย็น เป็ น ก็เฉื อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขา
พยานถึ งอาณาจั กรของพระเจ้ า ก็ปิ ด เกรงว่าเขาจะเห็ นด้วยตา
และชั กชวนให้ เขาเชื อถือในพระ ของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา
เยซู โดยใช้ ข้ อความจากพระ และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และ
ราชบั ญญั ติ ของโมเสสและจาก จะหั นกลับมา และเราจะรักษา
คัมภีร์ศาสดาพยากรณ์
เขาให้หาย'
24 คําที ท่านกล่ าวนั! น บางคนก็ 28 เหตุ ฉะนั! นท่ านทั! งหลายจงรู้
เชื อ บางคนก็ไม่ เชื อ
ว่ า ความรอดของพระเจ้ าได้ ไป
เปาโลประกาศข่ าวประเสริ ฐ
ถึ งคนต่ างชาติ แล้ ว และเขาจะ
ฟั งด้ วย"
แก่ คนต่ างชาติ
25 และเมื อเขาไม่ เ ห็ นพ้ องกั น 29 เมื อเปาโลได้ กล่ าวคําเหล่ านี!
จึ งลาไป เมื อเปาโลได้ กล่ าวข้ อ เสร็จแล้ ว พวกยิ วก็ได้ จากไป
ความแถมว่ า "พระวิญญาณบริ- และได้ เถียงกันเป็ นการใหญ่
สุ ทธิ4 ตรั สกั บบรรพบุ รุ ษของเรา 30 เปาโลจึ งได้ อาศั ยอยู่ ครบ
ทั! งหลาย โดยอิ สยาห์ ศาสดา สองปี ในบ้ านที ท่ านเช่ า และได้
ต้ อนรับคนทั!งปวงทีมาหาท่าน
พยากรณ์ถูกต้ องดีแล้ ว
26 ว่ า `จงไปหาชนชาติ น) ี และ 31 ทั! งประกาศอาณาจั ก รของ
กล่ าวว่า พวกเจ้าจะได้ยินก็จริ ง พระเจ้ า และสั งสอนเรื องพระ
แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดูก็จริง แต่ จะ เยซู คริ สต์ เจ้ าโดยใจกล้ า ไม่ มี
ผู้ หนึ งผู้ ใดขัดขวาง
ไม่ สงั เกต

(KQ) กจ GQ:Q; GM:M
(KO) อสย O:M-GT; ยรม S:KG; อสค GK:K; มธ GJ:GQ-GS; มก Q:GK; ลก L:GT
(KL) มธ KG:QG; รม GG:GG (JG) กจ Q:JG; อฟ O:GM
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