หนา 2171
กิจการของอั
ครสาวก
ภารกิจของพระคริสต
ภายหลังการฟ นคืนพระชนม
โอ ข าแต ท านเธโอฟ ลั ส ใน
หนังสือเรื่ องแรกนั้ น ขาพเจา
ได ก ล า วแล ว ถึ ง บรรดาการซึ่ ง
พระเยซูไดทรงตั้ งตนกระทําและ
สั่ งสอน
2จนถึ งวั นที่ พระองค ทรงถู กรั บ
ขึ้ นไป ในเมื่ อไดตรัสสั่ งโดยเดช
พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ แก อั ค รสาวก ซึ่ งพระองค ทรงเลื อกไว
แลวนั้ น
3ครั้ นพระองค ทรงทนทุ กข ทรมานแล ว ไดทรงแสดงพระองค
แก คนพวกนั้ นด วยหลั กฐาน
หลายอยาง พิสูจนอยางแนนอน
ที่ สุดวาพระองคทรงพระชนมอยู
และได ทรงปรากฏแก เขาทั้ ง
หลายถึ งสี่ สิ บวั น และได ทรง
กล าวถึ งเรื่ องอาณาจั กรของพระ
เจา
การรับบัพติศมา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
4เมื่ อพระองค ได ทรงชุ มนุ มกั น
กั บอั ครสาวก จึ งกําชั บเขามิ ให
ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ ม แต
ให ค อยรั บตามพระสั ญญาของ
พระบิ ดา คื อพระองค ตรั สว า
"ตามที่ ท านทั้ งหลายได ยิ นจาก
เรานั่ นแหละ
5เพราะวายอหนใหรับบัพติศมา

1

ด วยน้ํ า ก็ จริ ง แต ไม ช าไม นาน
ท านทั้ งหลายจะรั บบั พติ ศ มา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ "
6 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ประชุ ม
พร อมกั น เขาจึ งทู ลถามพระ
องค ว า "พระองค เจ าข า พระ
องค จะทรงตั้ งราชอาณาจั กรขึ้ น
ใหม ใ ห แ ก อิ ส ราเอลในครั้ งนี้
หรือ"
7พระองค ตรั สตอบเขาว า "ไม
ใช ธุ ระของท า นที่ จะรู เ วลาและ
วาระซึ่ งพระบิ ดาได ทรงกําหนด
ไวโดยสิทธิอํานาจของพระองค
8แต ท านทั้ งหลายจะได รั บพระ
ราชทานฤทธิ์ เดชเมื่ อพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ จะเสด็ จมาเหนื อ
ท าน และท านทั้ งหลายจะเป น
พยานฝ ายเราทั้ งในกรุ งเยรู ซาเล็ ม ทั่ วแคว นยู เดี ย แคว น
สะมาเรี ย และจนถึ งที่ สุ ดปลาย
แผนดินโลก"
9เมื่ อพระองค ตรั สเช นนั้ นแล ว
ในขณะที่ เขาทั้ งหลายกําลั งพิ นิ จ
ดู พระองคก็ ถูกรั บขึ้ นไป และ
มี เ มฆคลุ ม พระองค ใ ห พ นสาย
ตาของเขา
การเสด็จขึ้ นสู สวรรคและ
การเสด็จมาครั้ งที่ สอง
ของพระคริสต
10 เมื่ อเขากําลั งเขม นดู ฟาเวลา
ที่ พระองคเสด็จขึ้ นไปนั้ น ดูเถิด

(1) ลก 1:3 (2) มธ 28:19; มก 16:19 (3) มก 16:12, 14
(4) ลก 24:49; ยน 14:16-17 (5) ยอล 2:28; มธ 3:11 (7) มธ 24:36; 1 ธส 5:1
(8) ลก 24:48-49; กจ 2:1; คส 1:23 (9) ลก 24:50-51; กจ 1:2 (10) ยน 20:12
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กิจการ 1
หนา 2172
มี ชายสองคนสวมเสื้ อขาวมายื น ทามกลางเหลาสาวก (ที่ ประชุม
อยู ขางๆเขา
กั นอยู นั้ นมี รวมทั้ งสิ้ นประมาณ
11 สองคนนั้ นกล าวว า "ชาว รอยยี่ สิบชื่ อ) และกลาววา
กาลิ ลี เอ ย เหตุ ไฉนท านจึ งยื น 16 "ทานพี่ นองทั้ งหลาย จําเปน
เขม นดู ฟาสวรรค พระเยซู องค จะตองสําเร็จตามพระคัมภีร ซึ่ ง
นี้ ซึ่ งทรงรั บไปจากท านขึ้ นไปยั ง พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ไ ด ตรั ส ไว
สวรรค นั้ น
จะเสด็ จมาอี ก โดยโอษฐ ของดาวิ ด ด วยเรื่ อง
เหมื อ นอย างที่ ท านทั้ งหลายได ยู ด าสซึ่ งเป น ผู นํ า ทางคนที่ ไป
เห็ น พระองค เสด็ จไปยั งสวรรค จับพระเยซู
นั้ น"
17 เพราะยู ดาสนั้ นได นั บเข าใน
การอธิษฐานออนวอน
พวกเรา
และได รั บส วนใน
เพื่ อฤทธิ์ อํานาจที่ ทรงสัญญาไว ภารกิจนี้
12 แล วอั ครสาวกจึ งลงจากภู เขา 18 ฝ ายผู นี้ ได เอาบํา เหน็ จแห ง
มะกอกเทศ ซึ่ งอยู ใกลกรุงเยรู- การชั่ วชาของตนไปซื้ อที่ ดิ นแล ว
ซาเล็ ม ระยะทางเท า กั บระยะที่ ก็ ล มคะมําลงแตกกลางตั วไส พุง
อนุ ญาตใหคนเดินในวั นสะบาโต ทะลักออกมาหมด
19 เหตุ การณ นี้ คนทั้ งปวงที่ อยู
กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
13 เมื่ อเข ากรุ งแล วเขาเหล านั้ น ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู เขาจึงเรียก
จึ งขึ้ นไปยั งห องชั้ นบน ซึ่ งมี ทั้ ง ที่ ดิ นแปลงนั้ นตามภาษาของเขา
เปโตร ยากอบ ยอหนกับอันดรูว วา อาเคลดามา คือทุ งโลหิต
ฟ ลิ ปกั บโธมั ส บารโธโลมิ วกั บ 20 ด วยมี คํา เขี ยนไว ในหนั งสื อ
`ขอให ที่ อาศั ย
มัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส สดุ ดี ว า
และอย าให
ซีโมนเศโลเท กับยูดาสนองชาย ของเขารกร าง
ผู ใดอาศั ยอยู ที่ นั่ น' และ `ขอ
ของยากอบ พักอยู นั้ น
14 พวกเขาร วมใจกั น อธิ ษฐาน ให อี กผู หนึ่ งมายึ ดตําแหน งของ
ออนวอนตอเนื่ องพรอมกับพวก เขา'
ผู หญิ ง และมารี ย มารดาของ 21 เหตุ ฉะนั้ นในบรรดาชาย
พระเยซู และพวกน อ งชายของ เหล านี้ ที่ เป นพวกเดี ยวกั บเรา
เสมอตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ า
พระองคดวย
ไดเสด็จเขาออกกับเรา
มัทธีอัสไดรับเลือก
22 คื อตั้ งแต บั พติ ศมาของ
ใหแทนที่ ยูดาส
15 คราวนั้ นเปโตรจึ ง ได ยื น ขึ้ น ยอห น จนถึ งวั นที่ พระองค ทรง
(11) ดนล 7:13 (12) ลก 24:52 (13) มธ 10:2; ลก 6:15 (14) มธ 13:55; ลก 23:49
(15) วว 3:4 (16) สดด 41:9; ลก 22:47 (17) มธ 10:4; กจ 1:25
(18) มธ 26:14-15; 27:3-10 (20) สดด 69:25; 109:8 (22) กจ 1:8-9; 2:32
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หนา 2173
กิจการ 1, 2
ถู กรั บขึ้ นไปจากเรา คนหนึ่ งใน บนเขาสิ้ นทุกคน
พวกนี้ จะตองตั้ งไว ให เป นพยาน 4 เขาเหล า นั้ นก็ ป ระกอบด ว ย
กั บเราถึ ง การคื น พระชนม ของ พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ จึ งตั้ งต น
พระองค"
พู ด ภาษาต างๆตามที่ พระวิ ญ23 เขาทั้ ง หลายจึ งเสนอชื่ อคน ญาณทรงโปรดใหพูด
สองคน คื อโยเซฟที่ เรี ยกว า 5มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่ วใต
บารซับบาส มีนามสกุลวายุสทัส ฟา ซึ่ งเปนผู เกรงกลัวพระเจามา
และมัทธีอัส
อยู ในกรุงเยรูซาเล็ม
24 แล วพวกสาวกจึ งอธิ ษฐานว า 6เมื่ อมีเสียงอยางนั้ น เขาจึงพา
"พระองค เจ าข า ผู ทรงทราบใจ กั น มาและสั บสนเพราะต า งคน
ของมนุษยทั้ งปวง ขอทรงสําแดง ต า งได ยิ น เขาพู ด ภาษาของตน
ว า ในสองคนนี้ พระองค ทรง เอง
เลือกคนไหน
7 คนทั้ งปวงจึ ง ประหลาดและ
25 ใหรั บส วนในการปรนนิบัตินี้ อั ศจรรย ใจพู ดกั นว า "ดู เถิ ด
และรั บตํา แหน งเป น อั ค รสาวก คนทั้ งหลายที่ พูดกันนั้ นเปนชาว
แทนยู ดาส ซึ่ งโดยการละเมิ ด กาลิลีทุกคนไมใชหรือ
นั้ นไดหลงจากหน าที่ ไปยังที่ ของ 8 เหตุ ไ ฉนเราทุ ก คนได ยิ น เขา
ตน"
พู ดภาษาของบานเกิ ดเมื องนอน
26 เขาทั้ งหลายจึ งจั บสลากกั น ของเรา
และสลากนั้ นได แก มั ท ธี อั ส จึ ง 9เชนชาวปารเธียและมีเดีย ชาว
นั บเขาเข ากั บอั ค รสาวกสิ บเอ็ ด เอลามและคนที่ อยู ในเขตแดน
คนนั้ น
เมโสโปเตเมี ย และแคว นยู เดี ย
การประกอบดวย
และแคว นคั ปปาโดเซี ย
ใน
แควนปอนทัสและเอเชีย
พระวิญญาณบริสุทธิ์
แคว น
เมื่ อวันเทศกาลเพ็นเทคศเต 10 ในแคว นฟรี เจี ย
ป
ม
ฟ
เ
ลี
ย
และประเทศอี
ย
ิ
ป
ต ใน
มาถึ ง จํา พวกสาวกจึ งมา
แคว นเมื องลิ เบี ยซึ่ งขึ้ นกั บนคร
รวมใจกันอยู ในที่ แหงเดียวกัน
2 ในทั นใดนั้ นมี เสี ยงดั งมา ไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ทั้ ง
จากฟ าเหมื อนเสี ยงพายุ กล า พวกยิวกับคนเขาจารีตยิว
11 ชาวเกาะครี ตและชาวอาระสั่ นกองทั่ วบานที่ เขานั่ งอยู นั้ น
3 มี เ ปลวไฟสั ณฐานเหมื อ นลิ้ น เบีย เราทั้ งหลายตางก็ไดยินคน
ปรากฏแก เขา และกระจายอยู เหล า นี้ ก ล าวถึ ง มหกิ จของพระ

2

(23) กจ 15:22 (24) 1 ซมอ 16:7; ยรม 17:10 (25) กจ 1:17 (1) ลนต 23:15
(2) กจ 4:31 (4) มธ 10:20; มก 16:17; กจ 1:5; 1 คร 12:10 (5) ลก 2:25; กจ 8:2
(6) กจ 4:32 (7) มธ 26:73; กจ 1:11 (9) 1 ปต 1:1
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กิจการ 2
หนา 2174
เจาตามภาษาของเราเอง"
19 เราจะสํา แดงการมหั ศจรรย
12 เขาทั้ งหลายจึ ง อั ศ จรรย ใ จ ในอากาศเบื้ องบนและหมาย
และฉงนสนเท ห พู ดกั นว า "นี่ สํา คั ญที่ แผ น ดิ นเบื้ องล างเป น
อะไรกัน"
เลือด ไฟและไอควัน
13 แต บางคนเยาะเย ยว า "คน 20 ดวงอาทิตยจะมื ดไปและดวง
เหลานั้ นเมาเหลาองุ นใหม"
จันทรจะกลับเปนเลือด กอนถึง
การเทศนาของเปโตร
วั นใหญ นั้ น คื อวั นใหญ ยิ่ งของ
องคพระผู เปนเจา
ในเทศกาลเพ็นเทคศเต
14 ฝายเปโตรไดยืนขึ้ นกั บอัคร- 21 และจะเป นเช นนี้ คื อผู ใด
สาวกสิ บเอ็ ดคน และได กล าว ที่ จะร อ งออกพระนามขององค
แก คนทั้ งปวงด วยเสี ยงอั นดั งว า พระผู เปนเจาก็จะรอด'
"ท านชาวยู เดี ยและบรรดาคนที่ 22 ท านทั้ งหลายผู เป น ชนชาติ
อยู ในกรุ งเยรู ซาเล็ ม จงทราบ อิ สราเอล ขอฟ งคําเหล านี้ เถิ ด
เรื่ องนี้ และฟงถอยคําของขาพ- คื อพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ เป นผู
ที่ พระเจาทรงโปรดชี้ แจงใหท าน
เจาเถิด
15 ด วยว า คนเหล านี้ มิ ได เมา ทั้ งหลายทราบโดยการอั ศจรรย
เหล าองุ นเหมือนอยางที่ ทานคิด การมหั ศจรรย และหมายสํา คั ญ
นั้ น เพราะว าเป นเวลาสามโมง ต างๆ ซึ่ งพระเจาได ทรงกระทํา
โดยพระองคนั้ น ทามกลางทาน
เชา
16 แต เหตุ การณ นี้ เ กิ ด ขึ้ นตาม ทั้ งหลาย ดังที่ ทานทราบอยู แลว
คําซึ่ งโยเอลศาสดาพยากรณ ได 23 พระองค นี้ ทรงถู กมอบไว
ตามที่ พระเจ าได ทรงดํ า ริ แน
กลาวไววา
17 `พระเจาตรัสวา ตอมาในวัน นอนล วงหน าไว ก อน ท านทั้ ง
สุ ดท าย เราจะเทพระวิ ญญาณ หลายได ใ ห ค นชั่ วจั บพระองค
ของเรามาเหนื อเนื้ อหนั งทั้ งปวง ไปตรึ ง ที่ กางเขนและประหาร
บุ ตรชายบุ ตรสาวของท านจะ ชีวิตเสีย
พยากรณ คนหนุ มของท านจะ 24 พระเจ าได ทรงบั นดาลให
พระองค คื นพระชนม ด วยทรง
เห็นนิมิต และคนแกจะฝนเห็น
18 ในคราวนั้ นเราจะเทพระวิญ- กํ า จั ด ความเจ็ บปวดแห งความ
ญาณของเราบนทาสและทาสี ตายเสี ย เพราะว าความตายจะ
ของเรา และคนเหล านั้ นจะ ครอบงําพระองคไวไมได
25 เพราะดาวิ ดได ทรงกล าวถึ ง
พยากรณ
(15) 1 ธส 5:7 (17) อสย 44:3; อสค 11:19 (18) กจ 21:4 (19) ยอล 2:30
(20) อสย 13:10; อสค 32:7; มธ 24:29 (21) รม 10:13 (22) ยน 3:2; 5:6; กจ 10:38
(23) มธ 26:4; ลก 22:22 (24) รม 8:11; 1 คร 6:14; 2 คร 4:14 (25) สดด 16:8-11
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กิจการ 2
พระองควา `ขาพเจาไดเห็นองค พระคริ สต ใ ห ประทั บบนพระที่
พระผู เป นเจ าตรงหน าข าพเจ า นั่ งของทาน
เสมอ เพราะวาพระองคประทับ 31 ดาวิ ดก็ทรงลวงรู เหตุการณนี้
ที่ มือขวาของขาพเจา เพื่ อขาพ- กอน จึงทรงกลาวถึงการคืนพระ
เจาจะมิไดหวั่ นไหว
ชนม ของพระคริ สต วา จิ ตวิ ญ26 เพราะฉะนั้ นจิ ตใจของข าพ- ญาณของพระองค ไม ต อ งละไว
เจ าจึงยินดี และลิ้ นของขาพเจา ในนรก ทั้ งพระมั งสะของพระ
จึ งเปรมปรี ดิ์
ยิ่ งกว านี้ เนื้ อ องคก็ไมเป อยเนาไป
หนั งของข าพเจ าจะพั กพิ งอยู ใน 32 พระเยซู นี้ พระเจ าได ทรง
ความหวังใจดวย
บั นดาลให คื นพระชนม แล ว
27 เพราะพระองค จะไม ทรงทิ้ ง ข า พเจ า ทั้ งหลายเป น พยานใน
จิ ตวิญญาณของข าพระองค ไว ใน ขอนี้
นรก ทั้ งจะไม ทรงให องค บริ - 33 เหตุ ฉะนั้ น เมื่ อพระหั ตถ
สุทธิ์ ของพระองคเป อยเนาไป
เบื้ องขวาของพระเจ าได ทรงตั้ ง
28 พระองค ไ ด ทรงโปรดให ข า พระองค ขึ้ น และครั้ นพระองค
พระองค ทราบทางแห งชี วิตแล ว ได ท รงรั บพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์
พระองค จะทรงโปรดให ข า พระ จากพระบิ ดาตามพระสั ญญา
องค มี ความยิ นดี เต็ มเป ยมด วย พระองค ได ทรงเทฤทธิ์ เดชนี้ ลง
สี พระพั กตร อั นชอบพระทั ยของ มา ดังที่ ทานทั้ งหลายไดยินและ
พระองค'
เห็นแลว
29 ทานพี่ นองทั้ งหลาย ขาพเจา 34 เหตุ วาท านดาวิดไม ได ขึ้ นไป
มี ใ จกล า ที่ จะกล า วแก ท า นทั้ ง ยั งสวรรค แต ท านได กล าวว า
หลายถึงดาวิ ดบรรพบุ รุษของเรา `องค พระผู เป นเจ าตรั สกั บองค
ว า ท านสิ้ นพระชนม แล วถู กฝ ง พระผู เป นเจ า ของข าพเจ าว า
ไว และอุโมงคฝงศพของทานยัง จงนั่ งที่ ขวามือของเรา
อยู กับเราจนถึงทุกวันนี้
35 จนกว าเราจะกระทําให ศั ตรู
30 ท านเป นศาสดาพยากรณ ของท า นเป น แท น รองเท า ของ
และทราบว าพระเจ าตรั สสั ญญา ทาน'
ไว แก ท า นด วยพระปฏิ ญาณว า 36 เหตุ ฉะนั้ นใหวงศ วานอิ สราพระองค จะทรงประทานผู หนึ่ ง เอลทั้ งปวงทราบแนนอนวา พระ
จากบั้ นเอวของท าน และตาม เจาได ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่ งทาน
เนื้ อหนังนั้ น พระองคจะทรงยก ทั้ งหลายไดตรึงไวที่ กางเขน ทรง
(27) กจ 13:30-37 (29) กจ 13:36 (30) 2 ซมอ 7:12; สดด 132:11; ลก 1:32
(31) สดด 16:10 (32) กจ 1:8; 2:24; 3:15
(33) มก 16:19; ลก 24:49; ยน 14:26 (34) สดด 110:1; มธ 22:44; 1 คร 15:25
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กิจการ 2, 3
หนา 2176
ตั้ งขึ้ นให เป นทั้ งองค พระผู เป น ในคําสอนของจําพวกอั ครสาวก
เจาและเปนพระคริสต"
และในการสามั คคี ธรรม และ
ผู ไดฟงไดรับความรอดและ
ร วมใจกั นในการหั กขนมป งและ
ของประทานแหงพระวิญญาณ การอธิษฐาน
37 เมื่ อคนทั้ งหลายได ยินแล วก็ 43 เขามี ความเกรงกลั วด วยกั น
รู สึ กแปลบปลาบใจ จึ งกล าว ทุ กคน และพวกอั ครสาวกทํา
แก เปโตรและอั ครสาวกอื่ นๆว า การมหั ศจรรย และหมายสํา คั ญ
"ท านพี่ น องทั้ งหลาย เราจะทํา หลายประการ
44 บรรดาผู ที่ เชื่ อถื อ นั้ นก็ อ ยู
อยางไรดี"
38 ฝ ายเปโตรจึ งกล าวแก เขาว า พรอมกัน ณ ที่ แหงเดียว และ
"จงกลั บใจเสี ยใหม และรั บบั พ- ทรั พย สิ่ งของของเขาเหล า นั้ น
ติ ศมาในพระนามแห ง พระเยซู เขาเอามารวมกันเปนของกลาง
คริ สต สิ้ นทุ กคน เพราะว าพระ 45 เขาจึ ง ได ข ายทรั พย ส มบั ติ
เจาทรงยกความผิดบาปของทาน และสิ่ ง ของมาแบ ง ให แก คนทั้ ง
เสีย และทานจะไดรับของประ- ปวงตามซึ่ งทุกคนตองการ
46 เขาได ร ว มใจกั น ไปในพระ
ทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
39 ด วยว าพระสั ญญานั้ นตกแก วิ หาร และหั กขนมป งตามบ าน
ท า นทั้ งหลายกั บลู ก หลานของ ของเขาร วมรั บประทานอาหาร
ท านดวย และแก คนทั้ งหลายที่ ด วยความชื่ นชมยิ น ดี และด วย
อยู ไกล คื อทุ กคนที่ องค พระผู จริงใจ ทุกวันเรื่ อยไป
เป นเจ าพระเจ าของเราทรงเรี ยก 47 ทั้ งได สรรเสริ ญพระเจ าและ
คนทั้ งปวงก็ ชอบใจ ฝ ายองค
มาเฝาพระองค"
40 เปโตรจึ ง กล า วอี ก หลายคํา พระผู เป น เจ า ได ท รงโปรดให
เป นพยานและได เตือนสติ เขาว า ผู ที่ กํ า ลั ง จะรอดเข า สมทบกั บ
"จงเอาตั วรอดจากยุคที่ คดโกงนี้ คริสตจักรทวีขึ้นทุกๆวัน
คนงอยไดรับการรักษา
เถิด"
จนหายที่ พระวิหาร
ผู เชื่ อไดรวมใจเปนหนึ่ งเดียว
ฝ า ยเปโตรกั บยอห น กํ า ลั ง
41 คนทั้ งหลายที่ รั บคําของเปขึ้ นไปจะเข าพระวิ หารในเวโตรด วยความยิ นดี ก็ รั บบั พติ ศมา ในวั นนั้ นมี คนเข าเปนสาวก ลาอธิ ษฐาน เป นเวลาบ ายสาม
โมง
เพิ่ มอีกประมาณสามพันคน
42 เขาทั้ งหลายได ตั้ งมั่ นคงอยู 2 มี ชายคนหนึ่ งเป นง อยตั้ ง แต

3

(37) ศคย 12:10; ลก 3:10 (38) ลก 24:47 (39) ยอล 2:28; กจ 11:15 (42) กจ 1:14
(43) มก 16:17; กจ 2:22 (44) กจ 4:32 (45) อสย 58:7 (46) ลก 24:30; กจ 1:14
(47) กจ 5:14 (1) สดด 55:17; มธ 27:45; กจ 2:46 (2) ยน 9:8; กจ 3:10; 14:8
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กิจการ 3
ครรภมารดา ทุ กวันคนเคยหาม ไปหาท านที่ เฉลี ยงพระวิ หารซึ่ ง
เขามาวางไว ริ มประตู พระวิ หาร เรี ยกว า เฉลี ยงของซาโลมอน
ซึ่ งมี ชื่ อว าประตูงาม เพื่ อให ขอ ดวยความอัศจรรยใจยิ่ งนัก
ทานจากคนที่ จะเข า ไปในพระ
เปโตรเทศนาอีกครั้ งหนึ่ ง
วิหาร
12 พอเปโตรแลเห็ นก็ กล าวแก
3คนนั้ นพอเห็นเปโตรกับยอหน คนเหล านั้ นว า "ท านชนชาติ
จะเขาไปในพระวิหารก็ขอทาน
อิ สราเอลทั้ งหลาย ไฉนท านพา
4ฝ ายเปโตรกั บยอห นเพ งดู เขา กันประหลาดใจดวยคนนี้ เขมน
บอกวา "จงดูพวกเราเถิด"
ดู เราทําไมเล า อย างกั บว าเรา
5คนขอทานนั้ นได เขม นดู คาด ทําให คนนี้ เดิ นได โดยฤทธิ์ หรื อ
วาจะไดอะไรจากทาน
ความบริสุทธิ์ ของเราเอง
6เปโตรกล าวว า "เงิ นและทอง 13 พระเจาของอับราฮัม อิสอัค
ข าพเจ าไม มี แต ที่ ขาพเจ ามี อยู และยาโคบ คื อพระเจ าแห ง
ข าพเจ าจะให ท าน คื อในพระ บรรพบุรุษของเรา ไดทรงโปรด
นามแห งพระเยซู คริ สต ชาวนา- ประทานพระเกี ยรติ แด พระเยซู
ซาเร็ธ จงลุกขึ้ นเดินไปเถิด"
พระบุตรของพระองค ผู ซึ่ งทาน
7 แล วเปโตรจั บมื อ ขวาของเขา ทั้ งหลายได มอบไว แล ว และ
พยุ งขึ้ น และในทั นใดนั้ นเท า ไดปฏิ เสธพระองคตอหนาปลาต
และขอเทาของเขาก็มีกําลัง
เมื่ อเขาตั้ ง ใจจะปล อยพระองค
8เขาจึ งกระโดดขึ้ นยื นและเดิ น ไป
เข า ไปในพระวิ ห ารด วยกั น กั บ 14 แต ท า นทั้ งหลายได ปฏิ เ สธ
เปโตรและยอห น เดิ นเต นโลด พระองค ซึ่ งเป น องค บริ สุ ท ธิ์
สรรเสริญพระเจาไป
และชอบธรรม และไดขอใหเขา
9 คนทั้ งปวงเห็ นเขาเดิ นและ ปลอยฆาตกรใหทานทั้ งหลาย
สรรเสริญพระเจา
15 จึ งฆ าพระองค ผู ทรงเป นเจ า
10 จึ ง รู ว า เป นคนนั้ นซึ่ งนั่ งขอ ชีวิตเสีย ผู ซึ่ งพระเจาไดทรง
ทานอยู ที่ ประตู งามแห งพระ โปรดให เปนขึ้ นมาจากความตาย
วิหาร เขาจึงพากันมีความประ- เราเปนพยานในเรื่ องนี้
หลาดและอั ศจรรยใจอย างยิ่ งใน 16 โดยความเชื่ อในพระนาม
เหตุการณที่ เกิดแกคนนั้ น
ของพระองค พระนามนั้ นจึงได
11 เมื่ อคนง อยที่ ห ายนั้ นยั ง ยึ ด กระทําให คนนี้ ซึ่ งท านทั้ งหลาย
เปโตรและยอหนอยู ฝู งคนก็ วิ่ง เห็ นและรู จั กมี กําลั งขึ้ น คื อ
(6) กจ 4:10 (8) อสย 35:6 (9) กจ 4:16, 21 (10) ยน 9:8; กจ 3:2
(11) ยน 10:23; กจ 5:12 (13) มธ 27:2; มก 15:11; ลก 23:18; ยน 7:39; กจ 5:30
(14) สดด 16:10; มก 1:24; ลก 1:35; ยน 18:40 (15) กจ 2:24 (16) มธ 9:22
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ความเชื่ อซึ่ งเปนไปโดยพระองค บรรพบุ รุ ษว า `องค พระผู เป น
ได ก ระทํา ให ค นนี้ หายปกติ ต อ เจ า ผู เป นพระเจ าของท านทั้ ง
หนาทานทั้ งหลาย
หลายจะทรงโปรดประทานศาส17 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ า ดาพยากรณผู หนึ่ ง เหมือนอยาง
ทราบว าท านทั้ งหลายได กระทํา เราให แก ท านจากจําพวกพี่ น อง
การนั้ นเพราะไม รู เรื่ องราวอะไร ของทาน ทานทั้ งหลายจงเชื่ อฟง
ทั้ งคณะผู ครอบครองของท านก็ ผู นั้ นในสิ่ งสารพัดซึ่ งพระองคจะ
ทําเหมือนกันดวย
ไดตรัสแกทาน
18 แตวาเหตุการณเหลานั้ น ซึ่ ง 23 และจะเป นเช น นี้ คื อถ าผู
พระเจ า ได ท รงประกาศไว ล วง หนึ่ งผู ใดไมเชื่ อฟ งศาสดาพยาหน า โดยปากของศาสดาพยา- กรณผู นั้ น เขาจะตองถูกตัดขาด
กรณ ทั้ งหลายของพระองค ว า ให พิ นาศไปจากท ามกลางประพระคริ สต ต อ งทนทุ ก ข ทรมาน ชาชน'
พระองคจึงทรงใหสําเร็จตามนั้ น 24 และบรรดาศาสดาพยากรณ
อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม
ตั้ งแต ซ ามู เ อลเป น ลํ า ดั บมาก็
19 เหตุ ฉะนั้ นท า นทั้ งหลายจง กลาวเปนเสียงเดียวกันพยากรณ
หั นกลั บและตั้ งใจใหม เพื่ อ ถึงกาลครั้ งนี้
จะทรงลบล างความผิ ดบาปของ 25 ท า นทั้ งหลายเป น ลู ก หลาน
ท านเสี ย เพื่ อเวลาชื่ นใจยิ นดี ของศาสดาพยากรณ นั้ น และ
จะได มาจากพระพั กตร ขององค ของพั น ธสั ญญาซึ่ งพระเจ า ได
ทรงกระทําไว กั บบรรพบุ รุ ษของ
พระผู เปนเจา
20 และเพื่ อพระองค จะได ทรง เรา คื อได ตรั สแก อั บราฮั มว า
ใช พระเยซู คริสต ผู ซึ่ งเมื่ อกอน `บรรดาครอบครั ว ทั่ วแผ น ดิ น
นั้ นได แจ ง ไว แก ท า นทั้ งหลาย โลกจะได รั บพระพรเพราะเชื้ อ
สายของเจา'
แลว
21 พระองค นั้ น สวรรค จะต อง 26 ครั้ นพระเจ าทรงโปรดให
รั บไว จนถึ งวาระเมื่ อสิ่ งสารพั ด พระเยซู พระบุ ตรของพระองค
จะตั้ งขึ้ นใหม ตามซึ่ งพระเจาได เป นขึ้ นแล ว จึ งทรงใช พระองค
ตรั ส ไว โดยปากบรรดาศาสดา มายั งท านทั้ งหลายก อน เพื่ อ
พยากรณ บริ สุ ทธิ์ ของพระองค อวยพระพรแก ท านทั้ งหลาย
โดยให ท านทั้ งหลายทุ กคนกลั บ
ตั้ งแตเริ่ มสรางโลก
22 ที่ จริ ง โมเสสได ก ล า วไว แก จากความชั่ วชาของตน"
(17) ลก 23:34; ยน 16:3; กจ 13:27 (18) สดด 22; อสย 50:6; ดนล 9:26; ลก 24:44
(19) กจ 2:38 (21) มธ 17:11; ลก 1:70; กจ 1:11; รม 8:21 (22) พบญ 18:15
(24) ลก 24:25 (25) ปฐก 12:3; กจ 2:39; รม 9:4 (26) มธ 15:24; ยน 4:22
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หนา 2179
กิจการ 4
พวกอัครสาวกถูกจําคุก
พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ กลาวแกเขา
ว า "ท านผู ครอบครองพลเมื อง
เพราะการเทศนา
ขณะที่ เปโตรกั บยอห น ยั ง และพวกผู ใหญ ทั้ งหลายของ
กล าวแก คนทั้ งปวงอยู ปุ - อิสราเอล
โรหิตทั้ งหลายกับนายทหารรั ก- 9 ถ า ท า นทั้ งหลายจะถามพวก
ษาพระวิ ห ารและพวกสะดู สี ม า เราในวั นนี้ ถึ งการดี ซึ่ งได ทําแก
คนป วยนี้ ว า เขาหายเป นปกติ
หาทานทั้ งสอง
2ดวยเขาเปนทุกขรอนใจ เพราะ ดวยเหตุอันใดแลว
ท านทั้ งสองได สั่ งสอน และ 10 ก็ ให ท านทั้ งหลายกั บบรรดา
ประกาศแก คนทั้ งหลายถึ งเรื่ อง ชนอิ สราเอลทราบเถิ ดว า โดย
การเป นขึ้ นมาจากความตาย พระนามของพระเยซู คริ สต ชาว
นาซาเร็ธ ซึ่ งทานทั้ งหลายได
โดยทางพระเยซู
3เขาจึ งจั บท า นทั้ งสองจํา ไว ใน ตรึงไวที่ กางเขน และซึ่ งพระเจา
คุ กจนวั นรุ งขึ้ น เพราะว าเย็ น ไดทรงโปรดใหคืนพระชนม โดย
พระองค นั้ นแหละชายคนนี้ ได
แลว
4แต ค นเป นอั น มากที่ ได ฟ ง คํา หายโรคเป นปกติ แล วจึ งยื นอยู
สอนนั้ นก็เชื่ อ ซึ่ งนับแตผู ชายได ตอหนาทาน
11 พระองคเปน `ศิลา' ที่ ทาน
ประมาณหาพันคน
ทั้ งหลายผู เป น `ช างก อไดปฏิ เปโตรไดกลาวตอหนาสภา
5 ต อ มาครั้ นรุ งขึ้ นพวกครอบ เสธเสี ย ได กลั บกลายเป นศิ ลา
ครองกั บ พวกผู ใหญ และพวก มุมเอกแลว'
12 ในผู อื่ นความรอดไม มี เ ลย
ธรรมาจารย
6ทั้ งอั นนาสมหาปุ โรหิ ต และ ดวยวานามอื่ นซึ่ งใหเราทั้ งหลาย
คายาฟาส ยอห น อเล็ กซาน- รอดได ไม ทรงโปรดให มี ใน
เดอร กั บคนอื่ นๆที่ เป นญาติ ทามกลางมนุษยทั่ วใตฟา"
พวกสาวกไดรับการขมขู
ของมหาปุ โรหิ ตนั้ นด วย ได
แตมิไดถูกฆาเสีย
ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม
7เมื่ อเขาให เปโตรและยอห นยืน 13 เมื่ อเขาเห็ น ความกล า หาญ
อยู ทามกลางพวกเขาแลวจึงถาม ของเปโตรกั บยอห น และรู ว า
วา "ท านทั้ งสองได ทําการนี้ โดย ท านทั้ งสองขาดการศึ ก ษาและ
เป นคนมี ความรู น อยก็ ประฤทธิ์ หรือในนามของผู ใด"
8 ขณะนั้ นเปโตรประกอบด วย หลาดใจ แล วสํานึ กว าคนทั้ ง

4

(1) มธ 22:23 (6) ลก 3:2; ยน 11:49; 18:13 (7) อพย 2:14; มธ 21:23; กจ 7:27
(8) ลก 12:11-12 (10) กจ 2:22, 24 (11) สดด 118:22; อสย 28:16; มธ 21:42
(12) มธ 1:21; ยน 14:6; กจ 10:43; 1 ทธ 2:5 (13) มธ 11:25; 1 คร 1:27
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กิจการ 4
หนา 2180
สองเคยอยู กับพระเยซู
เพราะกลั วคนเหล านั้ น เหตุ ว า
14 เมื่ อเขาเห็ นคนนั้ นที่ หายโรค คนทั้ งหลายได สรรเสริญพระเจา
ยื นอยู กั บเปโตรและยอห น เขา เนื่ องดวยเหตุการณที่ เกิดขึ้ นนั้ น
ก็ไมมีขอคัดคานที่ จะพูดขึ้ นได
22 ด วยว าคนที่ หายโรคโดยการ
15 แต เ มื่ อเขาสั่ ง ให เปโตรและ อั ศจรรย นั้ น มี อายุ กว าสี่ สิ บป
ยอห นออกไปจากที่ ประชุ มสภา แลว
แลว เขาจึงปรึกษากัน
พวกคริสเตียนประกอบดวย
16 ว า "เราจะทําอย างไรกั บคน
พระวิญญาณอีกครั้ งหนึ่ ง
ทั้ งสองนี้ เพราะการที่ เขาได 23 เมื่ อเขาปล อ ยท า นทั้ งสอง
กระทําการอั ศจรรย อั นเด นก็ ได แล ว ทานจึงไปหาพวกของท าน
ปรากฏแก คนทั้ งปวงที่ อยู ในกรุง เล า เรื่ องทั้ งสิ้ นที่ พวกปุ โรหิ ต
เยรู ซาเล็ มแล ว และเราปฏิ เสธ ใหญ แ ละพวกผู ใหญ ไ ด ว า แก
ไมได
ทาน
17 แต ให เราขู เขาอย างแข็ งแรง 24 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ฟ ง จึ ง
ห า มไม ใ ห พู ด อ างชื่ อนั้ นกั บผู พร อ มใจกั น เปล งเสี ยงทู ลพระ
หนึ่ งผู ใดเลย เพื่ อเรื่ องนี้ จะไม เจ าว า "พระองค เจ าข า ผู เป น
ได เลื่ องลื อ แพร หลายไปในหมู พระเจาซึ่ งไดทรงสรางฟาสวรรค
คนทั้ งปวง"
แผนดินโลก ทะเล และสรรพสิ่ ง
18 เขาจึ งเรี ยกเปโตรและยอห น ที่ มีอยู ในที่ เหลานั้ น
มา แลวหามปรามเด็ดขาดไมให 25 พระองคตรั สไว ด วยปากของ
พู ด หรื อ สอนออกพระนามของ ดาวิ ด ผู รั บใช ของพระองค ว า
พระเยซูอีกเลย
`เหตุใดชนตางชาติจึงกระทําโก19 ฝ า ยเปโตรและยอห น ตอบ ลาหลขึ้ น และชนชาติ ทั้ งหลาย
เขาวา "การที่ จะฟงทานมากกวา คิดอานในการที่ ไรประโยชน
ฟ งพระเจาจะเป นการถู กต องใน 26 บรรดากษั ตริ ย แห งแผ น ดิ น
สายพระเนตรของพระเจ า หรื อ โลกตั้ งตนเองขึ้ น และนั กปก
ขอทานทั้ งหลายพิจารณาดูเถิด
ครองชุ ม นุ มกั นต อสู องค พระผู
20 ซึ่ งข า พเจ า จะไม พู ด ตามที่ เป นเจ า และพระคริ ส ต ของพระ
เห็นและไดยินนั้ นก็ไมได"
องค'
21 เมื่ อเขาขู สํา ทั บท านทั้ งสอง 27 ความ จริ งทั้ งเฮโรดและ
นั้ นอีกแลวก็ ปล อยไป ไม เห็ นมี ปอนทิ อั สป ลาต กั บพวกต าง
เหตุ ที่ จะทํา โทษท า นอย างไรได ประเทศและชนชาติ อิ สราเอลได
(14) กจ 3:11 (16) ยน 11:47; กจ 3:7-10 (18) กจ 5:28, 40 (19) กจ 5:29
(20) กจ 1:8; 1 ยน 1:1, 3 (21) มธ 15:31; ลก 20:6; กจ 3:7 (23) กจ 2:44-46
(24) อพย 20:11; 2 พกษ 19:15; นหม 9:6 (25) สดด 2:1 (27) มธ 26:3; ลก 1:35
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หนา 2181
กิจการ 4, 5
ชุ มนุ มกั นต อสู พระเยซู พระบุ ตร ตน แตทั้ งหมดเปนของกลาง
ผู บริ สุ ท ธิ์ ของพระองค ซึ่ งทรง 33 อั ครสาวกจึ ง เป นพยานด วย
เจิมไวแลว
ฤทธิ์ เดชใหญ ยิ่ งถึ ง การคื น พระ
28 ให ก ระทํ า สิ่ งสารพั ด ตามที่ ชนม ของพระเยซู เจ า และพระ
พระหั ตถ และพระดํา ริ ของพระ คุ ณอั น ใหญ ยิ่ งได อยู กั บเขาทุ ก
องค ไ ด กํ า หนดตั้ งแต ก อนมา คน
แลวใหเกิดขึ้ น
34 และในพวกศิ ษย ไม มี ผู ใดขั ด
29 บั ดนี้ พระองค เจ าข า ขอ สน เพราะผู ใดมีไรนาบานเรือน
โปรดทอดพระเนตรการขู ของ ก็ ขายเสี ย และได นําเงิ นค าของ
เขา และโปรดประทานให ผู รั บ ที่ ขายไดนั้ นมา
ใชของพระองค กลาวถอยคําของ 35 วางไว ที่ เท า ของอั ค รสาวก
พระองคดวยใจกลา
อั ครสาวกจึ งแจกจ ายให ทุ ก คน
30 เมื่ อ พระองค ได ท รงเหยี ยด ตามที่ ตองการ
พระหัตถของพระองคออกรักษา 36 ฝายโยเสส ที่ อัครสาวกเรียก
โรคให หาย และได โปรดให วา บารนาบัส (แปลวาลูกแหง
หมายสํา คั ญกั บการมหั ศจรรย การหนุ นน้ํ า ใจ) เป นพวกเลวี
บั งเกิ ดขึ้ นโดยพระนามแห ง ชาวเกาะไซปรัส
พระเยซู พระบุ ตรผู บริ สุ ทธิ์ ของ 37 มี ที่ ดิ นก็ ขายเสี ยและนําเงิ น
พระองค"
คาที่ นั้ นมาวางไวที่ เทาของอัคร31 เมื่ อเขาอธิ ษฐานแล ว ที่ สาวก
ซึ่ งเขาประชุ มอยู นั้ นได หวั่ นไหว
อานาเนียและสัปฟรา
แ ละ คน เห ล านั้ น ป ระ ก อ บ
ถึงแกความตาย
ด วยพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ได
แต มี ชายคนหนึ่ ง ชื่ อ อานากล าวพระวจนะของพระเจ าด วย
เนี ยกั บภรรยาชื่ อสั ปฟ ราได
ใจกลาหาญ
ขายที่ ดินของตน
ใจเปนหนึ่ งเดียว
2และเงิ นค าที่ ดิ น ส วนหนึ่ งเขา
ทุกสิ่ งเปนของกลาง
ยักเก็บไว ภรรยาของเขาก็รู ดวย
และอี กส วนหนึ่ งเขานํามาวางไว
และอํานาจในทามกลาง
ที่ เทาของอัครสาวก
พวกคริสเตียน
32 คนทั้ ง ปวงที่ เ ชื่ อนั้ น เป นน้ํ า 3ฝ ายเปโตรจึ งถามว า "อานาหนึ่ งใจเดี ยวกั น และไม มี ใคร เนี ย เหตุ ไฉนซาตานจึงทําให ใจ
อ างว าสิ่ งของที่ ตนมี อยู เป นของ ของเจ าเต็ มไปด วยการมุ ส าต อ

5

(28) กจ 2:23 (29) กจ 4:13; อฟ 6:19 (30) กจ 2:43; 5:12 (31) กจ 2:2, 4; 4:29
(32) กจ 2:44; รม 15:5; 2 คร 13:11; ฟป 1:27 (33) กจ 1:8 (34) มธ 19:21
(35) กจ 2:45 (37) กจ 4:34 (3) กดว 30:2; พบญ 23:21; ปญจ 5:4; มธ 4:10
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กิจการ 5
หนา 2182
พระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ และทําให ไปฝงไวขางสามีของนาง
เจาเก็บคาที่ ดินสวนหนึ่ งไว
11 ความเกรงกลั วอย างยิ่ งเกิ ด
4เมื่ อที่ ดินยังอยู ก็เปนของเจามิ ขึ้ นในคริ สตจั กร และในหมู คน
ใชหรือ เมื่ อขายแลวเงินก็ยังอยู ทั้ งปวงที่ ไดยินเหตุการณนั้ น
ในอํานาจของเจ ามิ ใช หรื อ มี
คนจํานวนมาก
เหตุ อะไรเกิ ดขึ้ นให เจ าคิ ดในใจ
หายจากโรคตางๆ
เช นนั้ นเล า เจ ามิ ได มุ สาต อ 12 มี หมายสําคัญและการมหั ศมนุษยแตไดมุสาตอพระเจา"
จรรย หลายอยางซึ่ งอั ครสาวกได
5 เมื่ ออานาเนี ยได ยิ น คํ า เหล า ทําด วยมื อของตนในหมู ประชา
นั้ นก็ ล มลงตาย และเมื่ อคนทั้ ง ชน (พวกสาวกอยู พร อมใจกั น
ปวงได ยินเรื่ องก็ พากั นสะดุ งตก ในเฉลียงของซาโลมอน
ใจกลัวอยางยิ่ ง
13 และคนอื่ นๆไม อาจเขามาอยู
6 พวกคนหนุ มก็ ลุ ก ขึ้ นห อ ศพ ด วย แต ประชาชนเคารพพวก
เขาไวแลวหามเอาไปฝง
เขามาก
7 หลั งจากนั้ นประมาณสามชั่ ว 14 มี ชายหญิ งเป นอั นมากที่ เชื่ อ
โมง ภรรยาของเขายั งไม ทราบ ถือ ไดเข ามาเปนสาวกขององค
เหตุการณที่ เกิดขึ้ นจึงเขาไป
พระผู เปนเจามากกวากอน)
8ฝายเปโตรถามนางวา "เจาขาย 15 จนเขาหามคนเจ็ บป วยออก
ที่ ดิ นได ราคาเท านั้ นหรื อ จง ไปที่ ถนนวางบนที่ นอนและแคร
บอกเราเถิด" หญิงนั้ นจึงตอบวา เพื่ อเมื่ อเปโตรเดินผานไป อยาง
"ไดเทานั้ นเจาคะ"
นอยเงาของทานจะไดถูกเขาบาง
9เปโตรจึ งถามนางว า "ไฉนเจ า คน
ทั้ งสองได พร อ มใจกั น ทดลอง 16 ประชาชนได ออกมาจาก
พระวิ ญญาณขององค พระผู เป น เมื องที่ อยู ล อมรอบกรุ งเยรู ซาเจ าเล า จงดู เถิ ด เท าของพวก เล็ ม พาคนป วยและคนที่ มี ผี
คนที่ ฝ ง ศพสามี ของเจ า ก็ อ ยู ที่ โสโครกเบี ยดเบี ย นมาและทุ ก
ประตู และเขาจะหามศพของ คนก็หาย
เจาออกไปดวย"
คริสเตียนถูกขมเหง
10 ในทั นใดนั้ นนางก็ ล มลงตาย
กักขัง และการขมขู
แทบเท าของเปโตร และพวก 17 ฝ า ยมหาปุ โ รหิ ต และพรรค
คนหนุ มได เ ข า มาเห็ น ว า หญิ ง พวกของทานก็ ลุกขึ้ น (คือพวก
นั้ นตายแล ว จึ งได หามศพออก สะดูสี) มีความโกรธอยางยิ่ ง
(5) อสค 11:13; กจ 5:10-11 (6) ยน 19:40 (9) มธ 4:7; กจ 5:3-4 (10) อสค 11:13
(11) กจ 2:43 (12) กจ 2:43; รม 15:19; 2 คร 12:12; ฮบ 2:4 (13) ยน 9:22
(15) มธ 9:21; กจ 19:12 (16) มก 16:17-18; ยน 14:12 (17) มธ 3:7; กจ 4:1-2, 6
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18 จึ งได จั บพวกอั ครสาวกจําไว สอนคนทั้ งปวงอยู ในพระวิหาร"
ในคุกหลวง
26 แล วนายทหารรั กษาพระ
19 แต ในเวลากลางคื น ทู ต วิ หารกั บพวกเจ าพนั กงานจึ งได
สวรรคขององค พระผู เปนเจ าได ไปพาพวกอั ครสาวกมาโดยดี
มาเป ดประตู คุ ก พาอั ครสาวก เพราะกลั วว า คนทั้ งปวงจะเอา
ออกไป บอกวา
หินขวาง
20 "จงไปยืนในพระวิหาร ประ- 27 เมื่ อเขาได พาพวกอั ครสาวก
กาศบรรดาข อความแห งชี วิ ตนี้ มาแล วก็ ให ยืนหน าสภา มหา
ใหประชาชนฟง"
ปุโรหิตจึงถาม
21 เมื่ ออัครสาวกไดยินอยางนั้ น 28 ว า "เราได กําชั บพวกเจ า
พอเวลารุ งเช าจึ งเข าไปสั่ ง สอน อย างแข็งแรงมิใหสอนออกชื่ อนี้
ในพระวิ หาร ฝ ายมหาปุ โรหิ ต ก็ดูเถิด เจาไดใหคําสอนของเจา
กั บพรรคพวกของท านได เ รี ยก แพร ไปทั่ วกรุ งเยรู ซาเล็ ม และ
ประชุ มสภา พร อมกั บบรรดา ปรารถนาให ความผิ ดเนื่ องด วย
ผู เฒ าทั้ ง หมดของชนอิ ส ราเอล โลหิตของผู นั้ นตกอยู กับเรา"
แล วใช ค นไปที่ คุ กให พาอั ค รเปโตรไดฟองสภา
สาวกออกมา
29 ฝายเปโตรกับอัครสาวกอื่ นๆ
22 แต เมื่ อเจ า พนั ก งานไปถึ ง ก็ ตอบวา "ขาพเจาทั้ งหลายจําตอง
ไม พบพวกอั ครสาวกในคุ ก จึ ง เชื่ อฟ ง พระเจ า ยิ่ งกว า เชื่ อฟ ง
กลับมารายงาน
มนุษย
23 วา "ขาพเจาทั้ งหลายเห็นคุก 30 พระเยซู ซึ่ งท านทั้ งหลายได
ป ดอยู มั่ นคงและคนเฝ าก็ ยืนอยู ฆ าเสี ยโดยแขวนไว ที่ ต น ไม นั้ น
หนาประตู ครั้ นเปดประตูแลวก็ พระเจ า แห ง บรรพบุ รุ ษของเรา
ไมเห็นผู ใดอยู ขางใน"
ไดทรงบันดาลใหเปนขึ้ นมาใหม
24 เมื่ อมหาปุ โรหิ ตและนาย 31 พระเจาไดทรงตั้ งพระองค ไว
ทหารรั กษาพระวิ ห ารกั บ พวก ด วยพระหั ตถ เบื้ องขวาของพระ
ปุ โรหิ ตใหญ ได ยิ นคํ า เหล านี้ องค ให เป นเจ าชายและองค
ก็ ฉงนสนเท ห ในเรื่ องของอั คร- พระผู ชวยให รอด เพื่ อจะใหชน
สาวกวาจะเปนอยางไรตอไป
อิ สราเอลกลั บใจใหม แล วจะ
25 มี คนหนึ่ งมาบอกเขาว า "ดู ทรงโปรดยกความผิ ดบาปของ
เถิ ด คนเหล านั้ นซึ่ งท านทั้ ง เขา
หลายได จําไว ในคุ กกําลั งยื นสั่ ง 32 เราทั้ งหลายจึ งเป นพยาน
(18) ลก 21:12; กจ 4:3 (19) มธ 1:20; ลก 1:11 (20) ยน 6:63 (21) กจ 4:5-6
(24) ลก 22:4; กจ 4:1 (26) มธ 21:26 (28) มธ 23:35; กจ 2:23 (29) กจ 4:19
(30) กจ 3:13; กท 3:13 (31) มธ 1:21; มก 16:19 (32) ยน 15:26-27; กจ 2:4
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ของพระองค ถึ งเรื่ องเหล านี้ และ ก็พินาศด วย และคนทั้ งหลายที่
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งพระเจ า ไดเชื่ อฟงเขาก็กระจัดกระจายไป
ได ทรงประทานให ทุ กคนที่ เชื่ อ 38 ในกรณี นี้ ข าพเจ าจึ งว าแก
ฟงพระองคนั้ นก็เปนพยานดวย" ท านทั้ งหลายว า จงปล อยคน
33 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ยิ นอย าง เหลานี้ ไปตามเรื่ อง อยาทําอะไร
นี้ ก็รู สึกบาดใจ คิดกันวาจะฆา แกเขาเลย เพราะวาถาความคิด
พวกอัครสาวกเสีย
หรื อกิ จการนี้ มาจากมนุ ษย ก็ จะ
กามาลิเอลเขาขัดขวาง
ลมละลายไปเอง
39 แต ถ ามาจากพระเจ า ท าน
ทําใหพวกอัครสาวก
ทั้ งหลายจะทํ า ลายเสี ยก็ ไ ม ไ ด
ไมถูกฆาตาย
34 แตคนหนึ่ งชื่ อ กามาลิเอล เกลือกว าท านกลั บจะเป นผู สู รบ
เปนพวกฟาริสี และเปนธรรมา- กับพระเจา"
สาวกที่ ถูกขมเหงยังคงยินดี
จารย ฝ ายพระราชบั ญญั ติ เป น
และเป
นพยานฝายพระคริสต
ที่ นับถือของประชาชน ไดยืนขึ้ น
ในสภาแล วสั่ งให พาพวกอั ค ร- 40 เขาทั้ งหลายจึ งยอมเห็ นด วย
สาวกออกไปเสี ยภายนอกครู กับกามาลิเอล และเมื่ อได เรียก
พวกอั ครสาวกเข ามาแล ว จึ ง
หนึ่ ง
35 ท านจึ งได กล าวแก เขาว า เฆี่ ยนและกํา ชั บไม ใ ห ออกพระ
"ท านชนชาติ อิ สราเอล ซึ่ งท าน นามของพระเยซู แลวก็ปลอยไป
หวังจะทําแกคนเหลานี้ จงระวัง 41 พวกอั ครสาวกจึ งออกไปให
พ น หน า สภาด วยความยิ น ดี ที่
ตัวใหดี
36 เมื่ อคราวก อนมี คนหนึ่ งชื่ อ เห็ นว า ตนสมจะได รั บการหลู
ธุ ดาสอวดตั วว าเป นผู วิ เศษ มี เกี ยรติ เ พราะพระนามของพระ
ผู ชายติ ดตามประมาณสี่ ร อยคน องคนั้ น
แตธุดาสถูกฆาเสีย คนทั้ งหลาย 42 ที่ ในพระวิ หารและตามบ าน
ซึ่ ง ได เชื่ อ ฟ ง เขาก็ กระจั ด กระ- เรือน เขาไดสั่ งสอนและประกาศ
ข าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต
จายสาบสูญไป
37 ภายหลั งผู นี้ มี อี กคนหนึ่ งชื่ อ ทุกๆวันมิไดขาด
ผู ชวยศิษยาภิบาล
ยู ดาสเป นชาวกาลิ ลี ได ปรากฏขึ้ นในคราวจดบัญชี สํามะโนพวกแรก
ครั วและได เกลี้ ยกล อมผู คนให
ในคราวนั้ น เมื่ อศิษยกําลัง
ติดตามตัวไปเปนอั นมาก ผู นั้ น
ทวี มากขึ้ น พวกกรี กบ น

6

(33) กจ 2:37; 7:54 (34) กจ 22:3 (39) กจ 7:51; 9:5; 1 คร 1:25
(40) มธ 10:17; กจ 4:18 (41) 1 ปต 4:13, 16
(42) กจ 2:46; กจ 4:20, 29 (1) กจ 2:41; 4:4, 35; 9:29; 11:20, 29
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ติ เ ตี ยนพวกฮี บรู เ พราะในการ
สเทเฟนถูกกลาวหาและ
แจกทานทุกๆวันนั้ น เขาเว นไม
เผชิญหนากับความตาย
ไดแจกใหพวกแมมายชาวกรีก
8 ฝ ายสเทเฟนประกอบด วย
2ฝ ายอัครสาวกทั้ งสิ บสองคนจึง ความเชื่ อและฤทธิ์ เดช จึงกระเรี ย กบรรดาศิ ษ ย ใ ห ม าหาเขา ทํ า การมหั ศจรรย และการอั ศแล วกล าวว า "ซึ่ งเราจะละเลย จรรยใหญทามกลางประชาชน
พระวจนะของพระเจ ามั วไปแจก 9แต มี บางคนมาจากธรรมศาลา
อาหารก็หาควรไม
ที่ เรี ยกว า ธรรมศาลาของพวก
3เหตุ ฉะนั้ นพี่ น องทั้ งหลาย จง ลิ เบระติ น มี ทั้ งชาวไซรี น ชาว
เลื อกเจ็ ดคนในพวกท านที่ มี ชื่ อ อเล็ กซานเดอร กั บบางคนจาก
เสี ยงดี ประกอบด วยพระวิ ญ- ซิ ลี เซี ยและเอเชี ย ได ลุ กขึ้ นพา
ญาณบริสุทธิ์ และสติปญญา เรา กันมาไลเลียงกับสเทเฟน
จะตั้ งเขาไวดูแลการงานนี้
10 คนเหล านั้ นสู สติ ปญญาและ
4 ฝ ายพวกเราจะขะมั กเขม น น้ํ า ใจของท านเมื่ อท านกล าว
อธิ ษฐานและสั่ งสอนพระวจนะ แกเขาไมได
เสมอไป"
11 เขาจึ งลอบปลุ กพยานเท็ จว า
5คนทั้ งหลายเห็ น ชอบกั บคํานี้ "เราไดยินคนนี้ พูดหมิ่ นประมาท
จึงเลือกสเทเฟน ผู ประกอบดวย ตอโมเสสและตอพระเจา"
ความเชื่ อและพระวิ ญญาณบริ - 12 เขายุ ยงคนทั้ งปวงและพวกผู
สุทธิ์ กับฟลิป โปรโครัส นิคา- ใหญ กั บพวกธรรมาจารย แล ว
โนร ทิโมน ปารเมนัส และนิโค- เข า มาจั บสเทเฟนและนํา ไปยั ง
เลาสชาวเมื องอั นทิ โอก ซึ่ งเป น สภา
ผู เขาจารีตฝายศาสนายิว
13 ใหพยานเท็จมากลาววา "คน
6คนทั้ งเจ็ ดนี้ เขาให มาอยู ต อ นี้ พู ด หมิ่ นประมาทสถานบริ หน าพวกอั ครสาวก และเมื่ อ สุ ท ธิ์ นี้ และพระราชบั ญ ญั ติ ไ ม
พวกอั ครสาวกได อ ธิ ษฐานแล ว หยุดเลย
จึงไดวางมือบนเขา
14 เพราะเราได ยิ นเขาว า พระ
7การประกาศพระวจนะของพระ เยซู ชาวนาซาเร็ ธนี้ จะทํ า ลาย
เจาไดเจริญขึ้ น และจําพวกศิษย สถานที่ นี้ และจะเปลี่ ยนธรรม
ก็ ทวี ขึ้ นเป นอั นมากในกรุ งเยรู - เนียมซึ่ งโมเสสใหไวแกเรา"
ซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป นอัน 15 พวกสมาชิ ก สภาต า งเพ ง ดู
มากก็ไดเชื่ อฟงในความเชื่ อนั้ น
สเทเฟน เห็ นหน าของท าน
(2) อพย 18:17 (3) 1 ทธ 3:7-13 (4) กจ 2:42 (5) กจ 6:3; 8:5, 26; วว 2:6, 15
(6) กจ 1:24; 2 ทธ 1:6 (7) ยน 12:42; กจ 12:24 (8) กจ 2:43; 5:12; 8:15; 14:3
(10) ลก 21:15 (11) 1 พกษ 21:10, 13 (14) กจ 10:38; 25:8
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เหมือนหนาทูตสวรรค
6พระเจ าตรั สดั งนี้ ว า เชื้ อสาย
มหาปุโรหิตจึงถามวา "เรื่ อง ของท า นจะไปอาศั ยอยู ในต า ง
นี้ จริงหรือ"
ประเทศ และชาวประเทศนั้ นจะ
สเทเฟนไดเลาถึง
เอาเขาเป นทาส และจะข มเหง
เขาเปนเวลาสี่ รอยป
การที่ พระเจาไดทรงกระทําไว
7พระเจ าตรั สว า `และเราจะ
กับชนชาติอิสราเอล
2ฝ ายสเทเฟนจึ งตอบว า "ท าน พิ พากษาประเทศที่ เขาจะเป น
ทั้ งหลาย พี่ นองและบรรดาทาน ทาสนั้ น ภายหลั งเขาจะออกมา
ผู อาวุโส ขอฟงเถิด พระเจาแหง และปรนนิบัติเรา ณ สถานที่ นี้ '
สง า ราศี ได ปรากฏแก อั บราฮั ม 8พระองค ได ทรงตั้ งพั นธสัญญา
บิ ดาของเรา เมื่ อท านยั งอยู ใน พิ ธี เข าสุ หนั ตไว กั บอั บราฮั ม
ประเทศเมโสโปเตเมี ย ก อ นที่ เหตุฉะนั้ น เมื่ ออับราฮัมใหกําเนิ ดบุ ตรชื่ ออิ สอั ค จึ งให เข า
ไปอาศัยอยู ในเมืองฮาราน
สุ
หนั ตในวั นที่ แปด อิ สอั คให
3และได ตรั สกั บทานวา `เจาจง
และ
ออกไปจากประเทศของเจา จาก กําเนิ ดบุ ตรชื่ อยาโคบ
ญาติ พี่ น องของเจ า ไปยั งแผ น ยาโคบให กําเนิ ดบุ ตรสิ บสองคน
ซึ่ งเปนบรรพบุรุษของเรา
ดินที่ เราจะชี้ ใหเจาเห็น'
4 อั บราฮั ม จึ ง ออกจากแผ น ดิ น 9 ฝ า ยบรรพบุ รุ ษ เหล า นั้ นคิ ด
ของชาวเคลเดี ยไปอาศั ยอยู ที่ อิ จฉาโยเซฟจึ งขายเขาไปยั ง
เมืองฮาราน หลังจากที่ บิดาของ ประเทศอี ยิปต แต พระเจ าทรง
ทานสิ้ นชีพแลว พระองคทรงให สถิตกับโยเซฟ
ท านออกจากที่ นั่ น มาอยู ใน 10 ทรงโปรดช วยโยเซฟให พ น
แผ นดิ นนี้ ที่ ท านทั้ งหลายอาศั ย จากความทุ กข ลําบากทั้ งสิ้ นและ
ทรงให ท า นเป นที่ โปรดปราน
อยู ทุกวันนี้
5 แต พ ระองค ไม ทรงโปรดให และมีสติปญญาในสายพระเนตร
อั บราฮั ม มี ม รดกในแผ น ดิ น นี้ ของฟาโรห กษัตริยของประเทศ
แม เท าฝ าเท าก็ ไม ได และขณะ อี ยิปต ทานจึงตั้ งโยเซฟใหเป น
เมื่ อท านยั งไม มี บุ ตร พระองค ผู ปกครองประเทศอี ยิ ปต กั บทั้ ง
ทรงสั ญญาไว ว าจะให แผ นดิ นนี้ พระราชสํานักของทาน
เป นกรรมสิ ทธิ์ ของท านและ 11 แล วบั ง เกิ ดการกั น ดารอาเชื้ อสายของท า นที่ มาภายหลั ง หารทั่ วแผ นดิ นอี ยิ ปต และแผ น
ดินคานาอัน และมีความลําบาก
ทาน

7

(2) ปฐก 11:31; สดด 29:3; กจ 22:1 (3) ปฐก 12:1 (4) ปฐก 11:31 (5) ปฐก 12:7
(6) ปฐก 15:13; อพย 1:8 (7) อพย 3:12; 14:13-31 (8) ปฐก 17:9-14; 21:1-5
(9) ปฐก 37:4, 11, 28; 39:2, 21, 23 (10) ปฐก 41:38-44 (11) ปฐก 41:54; 42:5
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มาก บรรพบุ รุ ษของเราจึ งไม มี ร างงดงาม เขาจึ งได เลี้ ยงไว ใน
อาหาร
บานบิดาจนครบสามเดือน
12 ฝ ายยาโคบเมื่ อได ยิ นว า มี 21 และเมื่ อลู กออนนั้ นถูกทิ้ งไว
ข าวอยู ในประเทศอี ยิ ปต จึ ง นอกบ านแล ว ราชธิดาของฟาใช บรรพบุ รุ ษของเราไปเป นครั้ ง โรหจึงรั บมาเลี้ ยงไวตางบุตรชาย
แรก
ของตน
13 พอคราวที่ ส องโยเซฟก็ สํา - 22 ฝ า ยโมเสสจึ ง ได เ รี ยนรู ใน
แดงตั วให พี่ น องรู จั ก และให วิ ชาการทุ กอย างของชาวอี ยิ ปต
ฟาโรหรู จักวงศญาติของตนดวย มี ความเฉี ยบแหลมมากในการ
14 ฝ ายโยเซฟจึ งได เชิ ญยาโคบ พูดและกิจการตางๆ
บิ ดากั บบรรดาญาติ ของตนเจ็ ด 23 แต ครั้ นโมเสสมี อายุ ได สี่ สิ บ
สิบหาคนใหมาหา
ปเต็มแลว ก็นึกอยากจะไปเยี่ ยม
15 ยาโคบได ล งไปยั ง ประเทศ ญาติ พี่ น องของตน คื อชนชาติ
อียิปต แลวทานกับพวกบรรพ- อิสราเอล
บุรุษของเราไดสิ้ นชีพ
24 เมื่ อท านได เห็ นคนหนึ่ งถู ก
16 เขาจึ ง ได นํ า ศพไปฝ ง ไว ใ น ขมเหงจึงเขาไปช วย โดยฆ าชาว
เมื องเชเคมในอุ โมงคที่ อับราฮัม อี ยิปต ซึ่ งเป นผู กดขี่ นั้ นเป นการ
เอาเงิ นจํานวนหนึ่ งซื้ อจากบุ ตร แกแคน
ชายของฮาโมรบิดาของเชเคม
25 ด วยคาดวาญาติพี่ นองคงเขา
17 เมื่ อใกล เวลาตามพระสัญญา ใจว า พระเจ าจะทรงช วยเขาให
ซึ่ งพระเจาไดปฏิญาณไวกับอับ- รอดด วยมื อของตน แต เขาหา
ราฮั ม ชนชาติ อิ สราเอลได ทวี เขาใจดังนั้ นไม
มากขึ้ นในประเทศอียิปต
26 วั นรุ งขึ้ นโมเสสได เข ามาพบ
18 จนกระทั่ งกษั ตริ ย อ งค หนึ่ ง เขาขณะวิ วาทกั น ก็ อยากจะให
ซึ่ งไม รู จั กโยเซฟได ขึ้ นเสวย เขากลั บดี กั นอี ก จึ งกล าวว า
ราชย
`เพื่ อนเอ ย ท านเป นพี่ น องกั น
19 กษั ตริ ย องค นั้ น ได ทรงออก ไฉนจึงทํารายกันเลา'
อุบายทํากับญาติของเรา ขมเหง 27 ฝ ายคนที่ ขมเหงเพื่ อนนั้ นจึ ง
บรรพบุ รุษของเรา บั งคั บให ทิ้ ง ผลั กโมเสสออกไปและกล าวว า
ลู กอ อนของเขาเสี ยไม ให มี ชี วิ ต `ใครแต งตั้ งเจ าให เ ป นผู ครอบ
รอดอยู ได
ครองและผู พิพากษาพวกเรา
20 คราวนั้ นโมเสสเกิ ด มามี รู ป 28 เจ าจะฆ า เราเสี ยเหมื อ นฆ า
(12) ปฐก 42:1-2 (13) ปฐก 45:4, 16 (14) ปฐก 45:9, 27 (15) ปฐก 46:1-7; 49:33
(16) ปฐก 23:16 (17) ปฐก 15:13; อพย 1:7 (18) อพย 1:8 (19) อพย 1:22
(20) อพย 2:1 (21) อพย 2:3-10 (22) ลก 24:19 (23) อพย 2:11 (27) อพย 2:14
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ชาวอียิปตเมื่ อวานนี้ หรือ'
โดยกล าวว า `ใครแตงตั้ งเจาให
29 เมื่ อโมเสสได ยินคํานั้ นจึ งหนี เป นผู ครอบครองและผู พิพากไปอาศั ยอยู ที่ แผ น ดิ น มี เ ดี ยน ษาพวกเรา' โดยมื อของทู ต
และให กําเนิ ดบุตรชายสองคนที่ สวรรค ซึ่ งได ป รากฏแก ท า นที่
นั่ น
พุ มไม พระเจ าทรงใช โมเสส
30 ครั้ นล วงไปได สี่ สิ บป แ ล ว คนนี้ แหละให เ ป น ทั้ งผู ครอบ
ทูตสวรรค องคหนึ่ งขององค พระ ครองและผู ชวยใหพน
ผู เป นเจ ามาปรากฏแก โมเสสใน 36 คนนี้ แหละ เป นผู นําเขาทั้ ง
เปลวไฟที่ พุ มไม ในถิ่ นทุ รกั น- หลายออกมา
โดยที่ ได ทํา
ดารแหงภูเขาซีนาย
การมหั ศจรรย และหมายสํา คั ญ
31 เมื่ อโมเสสเห็ นก็ ประหลาด ตางๆในแผนดินอี ยิปต ที่ ทะเล
ใจดวยเรื่ องนิมิตนั้ น ครั้ นเขาไป แดงและในถิ่ นทุรกันดารสี่ สิบป
ดู ใกล ๆก็ มี พระสุรเสี ยงขององค 37 โมเสสคนนี้ แหละไดกล าวแก
พระผู เปนเจาตรัสกับเขา
ชนชาติ อิสราเอลวา `องคพระผู
32 ว า `เราเป นพระเจ าของ เป นเจ าผู เป นพระเจ า ของท า น
บรรพบุ รุษของเจา เป นพระเจ า ทั้ งหลายจะทรงโปรดประทาน
ของอั บราฮั ม เป นพระเจ าของ ศาสดาพยากรณ ผู ห นึ่ งเหมื อ น
อิสอัค และเปนพระเจาของยา- อย างเราให แก ท า นจากจํา พวก
โคบ' โมเสสจึ งกลัวจนตัวสั่ นไม พี่ นองของทาน ทานทั้ งหลายจง
อาจมองดู
เชื่ อฟงผู นั้ น'
33 ฝ า ยองค พ ระผู เป น เจ า จึ ง 38 โมเสสนี้ แหละได อ ยู กั บพล
ตรั สกั บโมเสสว า `จงถอดรอง ไพร ในถิ่ นทุ รกั นดาร กั บทู ต
เท าของเจ าออกเสีย เพราะวาที่ สวรรค ซึ่ งได ตรั สแก ท านที่ ภู เขา
ซึ่ งเจายืนอยู นี้ เปนที่ บริสุทธิ์
ซีนาย และอยู กับบรรพบุรุษของ
34 ดู เถิ ด เราได เห็ นความทุ กข เราที่ ได รั บพระดํ า รั สอั นทรง
ของชนชาติ ของเราที่ อยู ในประ- ชีวิตมาใหเราทั้ งหลาย
เทศอี ยิ ปต แล ว และเราได ยิ น 39 บรรพบุ รุ ษของเราไม ย อม
เสี ยงคร่ํา ครวญของเขา และเรา เชื่ อฟ งโมเสสผู นี้ แต ได ผลักไส
ลงมาเพื่ อจะช วยเขาให รอด จง ท านให ไปจากเขา ด วยมี ใจ
มาเถิ ด เราจะใช เจ าไปยั งประ- ปรารถนาจะกลั บไปยั งแผ นดิ น
เทศอียิปต'
อียิปต
35 โมเสสผู นี้ ซึ่ ง ถู ก เขาปฏิ เสธ 40 จึ งกล าวแก อาโรนว า `ขอ
(29) อพย 2:15, 21-22; ฮบ 11:27 (30) อพย 3:1-10 (32) มธ 22:32 (33) อพย 3:5
(34) อพย 2:24; สดด 105:26 (35) อพย 2:14 (36) อพย 12:41 (37) พบญ 18:15
(38) อพย 19:3; พบญ 5:27; กท 3:19; ฮบ 5:12 (39) สดด 95:8-11 (40) อพย 32:1
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สร างพระให แก พวกข าพเจ าซึ่ ง ภายหลัง เมื่ อไดรับพลับพลานั้ น
จะนําพวกข าพเจ าไป ด วยว า จึ งขนตามเยซู ไป เมื่ อได เข า
โมเสสคนนี้ ที่ ได นําข าพเจ าออก ยึ ด แผ น ดิ น ของบรรดาประชา
มาจากประเทศอี ยิ ปต เ ป นอะไร ชาติ ซึ่ ง พระเจ าได ท รงขั บไล ไป
ไปเสียแลว ขาพเจาไมทราบ'
ให พ น หน า บรรพบุ รุ ษของเรา
41 ในคราวนั้ นเขาทั้ งหลายได พลั บพลานั้ นก็ มี สื บมาจนถึ ง
ทํารู ปโคหนุ ม และได นําเครื่ อง สมัยดาวิด
สัตวบูชามาถวายแกรูปนั้ น และ 46 ดาวิดนั้ นมีความชอบจําเพาะ
มี ใจยิ นดี ในสิ่ งซึ่ งมื อของตนเอง พระพั กตร พระเจ า และมี ใจ
ไดทําขึ้ น
ปรารถนาที่ จะหาพระนิ เวศสํา42 แต พระเจ าทรง หั นพระ หรับพระเจาของยาโคบ
พั ก ตร ไ ปเสี ยและปล อ ยให เ ขา 47 แต ซ าโลมอนเป นผู ไ ด สร าง
นมัสการหมู ดาวในทองฟา ตาม พระนิเวศสําหรับพระองค
ที่ มี เ ขี ยนไว ใ นพระคั ม ภี ร แห ง 48 ถึ งกระนั้ นก็ ดี องค ผู สู งสุ ด
ศาสดาพยากรณวา `โอ วงศวาน ห า ได ประทั บในพระวิ หาร
อิสราเอลเอย เจาไดฆาสัตวบูชา ซึ่ งมื อมนุ ษย ได ทําไว ไม ตามที่
เราและถวายเครื่ องบู ช าให แก ศาสดาพยากรณไดกลาวไววา
เราในถิ่ นทุ ร กั น ดารถึ ง สี่ สิ บป 49 `องค พระผู เป น เจ า ตรั ส ว า
หรือ
สวรรคเปนบั ลลั งกของเรา และ
43 แลวเจาทั้ งหลายไดหามพลับ แผ น ดิ น โลกเป น แท น รองเท า
พลาของพระโมเลค และได เอา ของเรา เจ าจะสร างนิ เวศอะไร
ดาวพระเรฟาน รูปพระที่ เจาได สําหรับเรา หรือที่ พํานั กของเรา
กระทําขึ้ นเพื่ อกราบนมั สการรู ป อยู ที่ ไหน
นั้ นต างหาก เราจึ งจะกวาดเจ า 50 สิ่ งเหลานี้ มือของเราได กระทั้ งหลายใหไปอยู พนเมืองบาบิ- ทําทั้ งสิ้ น มิใชหรือ'
โลนอีก'
51 ท านคนชาติ หั วแข็ งใจดื้ อหู
44 บรรพบุ รุ ษของเราเมื่ ออยู ใน ตึ ง ท านทั้ งหลายขั ดขวางพระ
ถิ่ นทุ รกั นดารก็ มี พลั บพลาแห ง วิญญาณบริสุทธิ์ อยู เสมอ บรรพ
สั กขี พยาน ตามที่ พระองค ทรง บุ รุ ษของทานทําอยางไร ท านก็
สั่ งไว เมื่ อตรั สกั บโมเสสว าให ทํา ทําอยางนั้ นดวย
พลับพลาตามแบบที่ ไดเห็น
52 มี ใครบ างในพวกศาสดา
45 ฝ า ยบรรพบุ รุ ษของเราที่ มา พยากรณ ซึ่ งบรรพบุ รุ ษของท าน
(41) อพย 32:6; พบญ 9:16 (42) 2 พกษ 21:3 (43) ยรม 25:9-12 (44) ฮบ 8:5
(45) ยชว 3:14; 2 ซมอ 6:2 (46) 2 ซมอ 7:1 (47) 1 พกษ 6:1-38 (48) 1 พกษ 8:27
(49) อสย 66:1 (50) สดด 102:25 (51) อพย 32:9; ลนต 26:41 (52) 2 พศด 36:16
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มิไดขมเหง และเขาไดฆาบรรดา เมื่ อกําลั งออนวอนพระเจ าอยู วา
คนที่ พยากรณ ถึ ง การเสด็ จ มา "ขาแตพระเยซูเจา ขอทรงโปรด
ขององคผู ชอบธรรม ซึ่ งทานทั้ ง รั บจิ ต วิ ญญาณของข า พระองค
หลายเป น ผู ทรยศและผู ฆาต- ดวย"
กรรมพระองคนั้ นเสีย
60 สเทเฟนก็ คุ กเขาลงรองเสี ยง
53 คื อท านทั้ งหลาย ผู ที่ ได รั บ ดังวา "พระองคเจาขา ขอโปรด
พระราชบั ญญั ติ จากเหล าทู ต อย า ทรงถื อ โทษเขาเพราะบาป
สวรรค แต หาได รั กษาพระราช นี้ " เมื่ อกล าวเช นนี้ แล วก็ ล วง
บัญญัตินั้ นไม"
หลับไป
พวกเขาไดเอาหิน
เซาโลขมเหงคริสตจักร
การที่ เขาฆ าสเทเฟนเสี ยนั้ น
ขวางสเทเฟน
เซาโลก็ เห็ นชอบดวย คราว
54 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ยินดั งนั้ น
ก็รู สึกบาดใจ และขบเขี้ ยวเคี้ ยว นั้ นเกิ ดการข มเหงคริ สตจั ก ร
ครั้ งใหญ ในกรุ งเยรู ซาเล็ ม และ
ฟนเขาใสสเทเฟน
55 ฝ า ยสเทเฟนประกอบด ว ย ศิ ษย ทั้ งปวงนอกจากพวกอั ครพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ ไดเขมนดู สาวกได ก ระจั ด กระจายไปทั่ ว
สวรรค เห็ นสง าราศี ของพระเจ า แวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย
และพระเยซู ทรงยื นอยู เบื้ อง 2ผู ที่ เกรงกลั วพระเจ าก็ ฝ ง ศพ
สเทเฟนไว แลวคร่ําครวญอาลัย
ขวาพระหัตถของพระเจา
56 แล วท านได กล าวว า "ดู เถิ ด ถึงทานอยางยิ่ ง
ข า พเจ า เห็ น ท อ งฟ า แหวกเป น 3 ฝ ายเซาโลพยายามทํ า ลาย
ชอง และบุตรมนุษยยืนอยู เบื้ อง คริ สตจั กรโดยเข าไปฉุ ดลาก
ชายหญิ ง จากทุ ก บ า นทุ ก เรื อ น
ขวาพระหัตถของพระเจา"
57 แต เ ขาทั้ งปวงร อ งเสี ยงดั ง เอาไปจําไวในคุก
คริสเตียนที่ กระจัดกระจายไป
และอุดหูวิ่ งกรู กันเข าไปยังสเทไดนําจิตวิญญาณทั้ งหลาย
เฟน
58 แล วขั บไล ท านออกจากกรุ ง
มาถึงพระคริสต
และเอาหิ นขว าง ฝ ายคนที่ เป น 4 ฉะนั้ นฝ า ยศิ ษ ย ทั้ งหลายซึ่ ง
พยานปรั ก ปรํ า สเทเฟนได ฝ าก กระจั ด กระจายไปก็ เที่ ยวประเสื้ อผ าของตนวางไว ที่ เท า ของ กาศพระวจนะนั้ น
ชายหนุ มคนหนึ่ งชื่ อเซาโล
5ส วนฟ ลิ ปจึ งลงไปยั งเมื องสะ59 เขาจึ ง เอาหิ น ขว า งสเทเฟน มาเรี ยและประกาศเรื่ องพระ

8

(53) อพย 20:1 (54) กจ 5:33 (55) อพย 24:17; กจ 6:5 (56) ดนล 7:13; มธ 3:16
(58) กจ 22:20 (59) สดด 31:5 (60) มธ 5:44; ลก 23:34 (1) กจ 8:4; 11:19
(2) ปฐก 23:2 (3) กจ 7:58; 1 คร 15:9; กท 1:13 (4) มธ 10:23 (5) กจ 6:5; 8:26
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กิจการ 8
คริสตใหชาวเมืองนั้ นฟง
เมื่ อรั บบั พติ ศมาแล วก็ อ ยู กั บ
6 ประชาชนก็ พร อมใจกั นฟ ง ฟ ลิ ปต อไป และประหลาดใจที่
ถ อยคําที่ ฟลิ ปได ประกาศเพราะ เห็นการอัศจรรยกับหมายสําคัญ
เขาได ยิ น ท า นพู ด และได เ ห็ น ตางๆซึ่ งฟลิปไดกระทํา
การอั ศจรรย ซึ่ งท า นได ก ระทํา 14 เมื่ อพวกอั ครสาวกซึ่ งอยู ใน
นั้ น
กรุงเยรูซาเล็มไดยินวา ชาวสะ7ด วยว าผี โสโครกที่ สิ งอยู ในคน มาเรี ยได รั บพระวจนะของพระ
หลายคนได พากั นร องด วยเสี ยง เจ าแล ว จึ งให เปโตรกั บยอห น
ดัง แลวออกมาจากคนเหลานั้ น ไปหาเขา
และคนที่ เป นโรคอั มพาตกั บคน 15 ครั้ นเปโตรกั บยอหนลงไปถึง
งอยก็หายเปนปกติ
ก็อธิษฐานเผื่ อเขา เพื่ อใหเขาได
8จึ ง เกิ ดความปลื้ มป ติ อย างยิ่ ง รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในเมืองนั้ น
16 (ดวยวาพระวิ ญญาณบริ สุทธิ์
ซีโมน ผู มีเวทมนตร มีใจเชื่ อ
ยั งไม ได เสด็ จลงมาสถิ ตกั บผู ใด
9ยั งมี ชายคนหนึ่ งชื่ อซี โมนเคย เป น แต เ ขาได รั บ บั พติ ศ มาใน
ทําเวทมนตร ในเมื องนั้ นมาก อน พระนามแห ง พระเยซู เ จ าเท า
และได ทําให ชาวสะมาเรี ยพิ ศวง นั้ น)
หลงใหล เขายกตั วว าเป นผู 17 เปโตรกับยอหนจึงวางมือบน
เขา แลวเขาทั้ งหลายก็ไดรับพระ
วิเศษ
10 ฝ า ยคนทั้ งปวงทั้ งผู ใหญ ผู วิญญาณบริสุทธิ์
น อยก็ สนใจฟ งคนนั้ น แล วว า 18 เมื่ อซี โมนเห็ นว า คนเหล า
"ชายคนนี้ เป น มหิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ของ นั้ นได รั บพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์
ด วยการวางมื อ ของอั ค รสาวก
พระเจา"
11 คนทั้ งหลายนั บถื อเขาเพราะ จึงนําเงินมาใหอัครสาวก
เขาได ทํ า เวทมนตร ให คนทั้ ง 19 และวา "ขอใหขาพเจามีฤทธิ์
หลายพิศวงหลงใหลมานานแลว อย างนี้ ดวย เพื่ อวาเมื่ อขาพเจา
12 แต เมื่ อฟลิ ปได ประกาศเรื่ อง จะวางมื อบนผู ใด ผู นั้ นจะได
อาณาจั กรของพระเจ า และพระ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ "
นามแหงพระเยซูคริสตแลว คน 20 ฝ ายเปโตรจึ งกล าวแก ซี โมน
ทั้ งหลายก็ เชื่ อและรั บบั พติ ศมา วา "ใหเงินของเจาพินาศไปดวย
กั นกั บเจ าเถิ ด เพราะเจ าคิ ดว า
ทั้ งชายและหญิง
13 ฝ ายซี โมนเองจึ งเชื่ อด วย จะซื้ อของประทานแห งพระเจ า
(7) มก 16:17 (9) กจ 5:36; 8:11; 13:6 (12) กจ 1:3; 8:4 (14) กจ 5:12, 29, 40
(15) กจ 2:38; 19:2 (16) มธ 28:19; กจ 2:38 (17) กจ 6:6; 19:6; ฮบ 6:2
(20) 2 พกษ 5:16; อสย 55:1; ดนล 5:17; มธ 10:8; กจ 2:38; 10:45; 11:17
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ดวยเงินได
27 ฝ ายฟ ลิ ปก็ ลุ กขึ้ นไป และดู
21 เจ าไม มีส วนหรื อสวนแบ งใน เถิ ด มี ชาวเอธิ โอเป ยคนหนึ่ ง
การนี้ เลย เพราะใจของเจาไมซื่ อ เป นขั นที เป นข าราชการของ
ตรงในสายพระเนตรของพระเจา พระนางคานดาสี พระราชินีของ
22 เหตุ ฉะนั้ น จงกลั บใจใหม ชาวเอธิโอเปย และเปนนายคลัง
จากการชั่ วร ายของเจ านี้ และ ทรั พย ทั้ งหมดของพระราชิ นี นั้ น
อธิ ษฐานขอพระเจ าชะรอยพระ ไดมานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม
องค จะทรงโปรดยกความผิ ดซึ่ ง 28 ขณะนั่ งรถม ากลั บไป ท าน
เจาคิดในใจของเจา
อานหนังสืออิ สยาหศาสดาพยา23 ด วยเราเห็ นว าเจ าจะต องรั บ กรณอยู
ความขมขื่ นและติ ดพั นธนะแห ง 29 ฝ ายพระวิ ญญาณตรั สสั่ ง
ความชั่ วชา"
ฟ ลิ ปว า "จงเข าไปให ชิ ดรถม า
24 ฝ ายซี โมนจึ งตอบว า "ขอ นั้ นเถิด"
ท านอธิ ษฐานต อองค พระผู เป น 30 ฟ ลิ ปจึ งวิ่ งเข าไปใกล และ
เจ าเผื่ อข าพเจ าด วย
เพื่ อ ได ยิ นท า นอ านหนั ง สื อ อิ สยาห
เหตุการณที่ ทานไดกลาวแลวนั้ น ศาสดาพยากรณ จึงถามวา "ซึ่ ง
จะไม ได อุ บั ติ แก ตั วข าพเจ าสั ก ทานอานนั้ นทานเขาใจหรือ"
อยางเดียว"
31 ขันที จึงตอบว า "ถาไม มีใคร
25 ครั้ นพวกอั ครสาวกเป น อธิ บายให ที่ ไหนจะเข าใจได "
พยานและประกาศพระวจนะ ท า นจึ ง เชิ ญฟ ลิ ปขึ้ นนั่ งรถกั บ
ขององค พระผู เป นเจ าแล ว ก็ ทาน
กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และได 32 พระคั ม ภี ร ต อนที่ ท า นอ า น
ประกาศข า วประเสริ ฐตามทาง อยู นั้ นคื อข อเหล านี้ `เขาได นํา
ในหมู บ า นชาวสะมาเรี ยหลาย ท า นเหมื อ นแกะที่ ถู ก นํ า ไปฆ า
แหง
และเหมื อนลู กแกะที่ เป นใบ อยู
ขันทีชาวเอธิโอเปย
หนาผู ตัดขนของมันฉันใด ทาน
ก็ไมปริปากของทานเลยฉันนั้ น
ไดรับความรอด
26 แต ทู ตสวรรค ขององค พระผู 33 ในคราวที่ ท านถู ก เหยี ยดลง
เป นเจ าได สั่ งฟ ลิ ปว า "จงลุ ก นั้ น ทานไมไดรับความยุติธรรม
ขึ้ น ไปยั ง ทิ ศใต ต ามทางที่ ลงไป เสี ยเลย และผู ใดเล าจะประจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึ งเมื องกาซา กาศเกี่ ยวกั บพงศ พั นธุ ของท าน
เพราะว า ชี วิ ต ของท า นต อ งถู ก
ซึ่ งเปนทางปาทราย"
(21) ยรม 17:9 (22) ดนล 4:27; 2 ทธ 2:25 (23) ฮบ 12:15
(24) ปฐก 20:7, 17; อพย 8:8; กดว 21:7; 1 พกษ 13:6; โยบ 42:8 (26) กจ 6:5
(27) 1 พกษ 8:41-42; สดด 68:31 (32) อสย 53:7-8; มธ 26:62 (33) ลก 23:1-25
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ตัดเสียจากแผนดินโลกแลว'
34 ขั นที จึ งถามฟ ลิ ปว า "ศาสดาพยากรณ ไ ด ก ล า วอย า งนั้ น
เล็ งถึ งผู ใด เล็ งถึ งตั วท านเอง
หรื อเล็ งถึ งผู อื่ น บอกข าพเจ า
เถิด"
35 ฝ า ยฟ ลิ ปจึ ง เริ่ มเล า จั บต น
กล าวตามพระคั มภี ร ข อนั้ น ชี้
แจงถึงเรื่ องพระเยซู
36 ครั้ นกําลั งเดิ นทางไปก็ มาถึ ง
ที่ มีน้ําแห งหนึ่ ง ขันทีจึ งบอกวา
"ดู เถิ ด มี น้ํา มีอะไรขัดข องไม
ใหขาพเจารับบัพติศมา"
37 และฟลิปจึงตอบวา "ถาทาน
เต็ มใจเชื่ อท านก็ รั บได " และ
ขั นที จึ งตอบว า "ข าพเจาเชื่ อว า
พระเยซู คริ สต เป นพระบุ ตรของ
พระเจา"
38 แล วท านจึ งสั่ งให หยุ ดรถม า
และคนทั้ งสองลงไปในน้ํา ทั้ ง
ฟลิ ปกับขั นที ฟ ลิปก็ใหทานรับ
บัพติศมา
39 เมื่ อท า นทั้ งสองขึ้ นจากน้ํ า
แล ว พระวิ ญญาณขององค พระ
ผู เป น เจ า ทรงรั บฟ ลิ ปไปเสี ย
และขั นที นั้ นไม ได เ ห็ นท า นอี ก
จึงเดินทางตอไปดวยความยินดี
40 แต มี ผู ได พ บฟ ลิ ป ที่ เมื อ ง
อาโซทั ส และเมื่ อเดิ นทางมา
ท านได ประกาศข าวประเสริ ฐใน
ทุ ก เมื อ งจนท า นมาถึ ง เมื องซี ซารียา

กิจการ 8, 9
เซาโลกลับใจใหม
อยางนาอัศจรรย
ฝ ายเซาโลยั งขู คํารามกล าว
ว าจะฆ าศิ ษย ขององค พระผู
เปนเจาเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต
2ขอหนั งสื อไปยั งธรรมศาลาใน
เมื องดามั สกั ส เพื่ อว าถ าพบผู
ใดถือทางนั้ นไม วาชายหรือหญิง
จะได จับมัดพามายังกรุ งเยรูซาเล็ม
3เมื่ อเซาโลเดิ นทางไปใกล จะถึง
เมื องดามั สกั ส ในทั นใดนั้ นมี
แสงสว างส องมาจากฟ าล อมตั ว
เขาไวรอบ
4เซาโลจึงลมลงถึงดินและไดยิน
พระสุรเสียงตรัสแกเขาวา "เซาโล เซาโลเอย เจ าขมเหงเราทํา
ไม"
5เซาโลจึงทู ลถามว า "พระองค
เจ าข า พระองค ทรงเป นผู ใด"
องค พระผู เป นเจ าตรั สว า "เรา
คือเยซู ที่ เจาขมเหง ซึ่ งเจาถีบ
ประตักก็ยากนัก"
6 เซาโลก็ ตั วสั่ นและรู สึ ก ประหลาดใจจึงถามวา "พระองคเจา
ข า พระองค ประสงค จะให ข า
พระองค ทําอะไร" องค พระผู
เปนเจาตรัสแกเขาวา "เจาจงลุก
ขึ้ นเข าไปในเมื อง และเจ าจะ
ต อ งทํา ประการใดจะมี ค นบอก
ใหรู "
7คนทั้ ง หลายที่ เดิ นทางไปด วย

9

(35) ลก 24:27; กจ 17:2 (36) กจ 10:47 (37) มธ 16:16 (39) 1 พกษ 18:12
(40) กจ 21:8 (1) กจ 7:57; กท 1:13; 1 ทธ 1:13 (2) กจ 22:5 (3) กจ 22:6; 26:12
(4) มธ 25:40 (6) ลก 3:10; กจ 2:37; 16:30 (7) ดนล 10:7; ยน 12:29; กจ 22:9
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กันก็ยืนนิ่ งพูดไมออก ไดยิน ของพระองค"
พระสุรเสียงนั้ นแตไมเห็นใคร
15 ฝ า ยองค พ ระผู เป น เจ า ได
8ฝ ายเซาโลไดลุ กขึ้ นจากพื้ นดิ น ตรั สกั บท านว า
"จงไปเถิ ด
เมื่ อลื มตาแล ว ก็ มองอะไรไม เพราะว าคนนั้ นเป นภาชนะที่ เรา
เห็น เขาจึงจูงมือทานไปยังเมือง ได เลื อกสรรไว
สําหรั บจะ
ดามัสกัส
นํานามของเราไปยั งประชาชาติ
9 ตาท า นก็ มื ด มั วไปถึ ง สามวั น กษัตริยและชนชาติอิสราเอล
และท า นมิ ไ ด กิ น หรื อ ดื่ มอะไร 16 เพราะว าเราจะสําแดงให เขา
เลย
เห็ นว า เขาจะต องทนทุ กข ลํา10 ในเมื องดามั สกั ส มี ศิ ษย คน บากมากเท า ใดเพราะนามของ
หนึ่ งชื่ ออานาเนี ย องค พระผู เรา"
เปนเจาไดตรัสกับผู นั้ นโดยนิมิต
เซาโลไดประกอบดวย
วา "อานาเนียเอย" อานาเนียจึง
พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทู ลตอบว า "พระองค เจ าข า ดู
และเริ่ มเทศนาสั่ งสอน
เถิด ขาพระองคอยู ที่ นี่ "
17 แล วอานาเนี ยก็ ไป และเข า
11 องค พระผู เป นเจ าจึ งตรั สกั บ ไปในบ านวางมื อบนเซาโลกล าว
เขาว า "จงลุ กขึ้ น ไปที่ ถนนที่ ว า "พี่ เซาโลเอ ย องค พระผู
เรียกวาถนนตรง ถามหาชายคน เป นเจ าคื อพระเยซู ได ทรง
หนึ่ ง ชื่ อ เซาโลชาวเมื องทาร ซั ส ปรากฏแก ท า นกลางทางที่ ท าน
อยู ในบ านของยู ดาส เพราะดู มานั้ น ไดทรงใชขาพเจามาเพื่ อ
เถิด เขากําลังอธิษฐานอยู
ทานจะเห็นได อีก และเพื่ อทาน
12 และในนิ มิ ต เขาได เ ห็ น คน จะประกอบด วยพระวิ ญญาณ
หนึ่ ง ชื่ ออานาเนี ยเข า มาวางมื อ บริสุทธิ์ "
บนเขา เพื่ อเขาจะเห็นไดอีก"
18 และในทั นใดนั้ น มี อะไร
13 แต อานาเนี ยทู ลตอบว า เหมือนเกล็ดตกจากตาของเซา"พระองค เจ าข า ข าพระองค โล แลวก็เห็นไดอีก ทานจึงลุก
ได ยิ นหลายคนพู ดถึ งคนนั้ นว า ขึ้ นรับบัพติศมา
เขาได ทํา ร ายวิ สุ ท ธิ ชนของพระ 19 พอรั บประทานอาหารแล วก็
องคในกรุงเยรูซาเล็มมาก
มีกําลังขึ้ น เซาโลพักอยู กับพวก
14 และในที่ นี่ เขาได อํ า นาจมา ศิษยในเมืองดามัสกัสหลายวัน
จากพวกปุ โรหิ ตใหญ ใหผูกมัด 20 ทานไมไดรีรอ ทานประกาศ
คนทั้ งปวงที่ ร อ งออกพระนาม ตามธรรมศาลา กล าวเรื่ องพระ
(10) กจ 22:12 (11) กจ 21:39 (13) กจ 9:1 (14) กจ 7:59; 1 คร 1:2; 2 ทธ 2:22
(15) กจ 13:2; รม 1:1; 1 คร 15:10; กท 1:15; อฟ 3:7-8; 1 ทธ 2:7; 2 ทธ 1:11
(16) กจ 20:23; 2 คร 4:11; กท 6:17; ฟป 1:29-30 (17) กจ 2:4 (19) กจ 26:20
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กิจการ 9
คริ สต วา พระองค ทรงเป นพระ ฟ ง ว า เซาโลได เ ห็ น องค พระผู
บุตรของพระเจา
เป นเจ าที่ กลางทางและพระองค
21 คนทั้ งหลายที่ ได ยิ นก็ พากั น ตรั สแก ท าน ท านจึ งประกาศ
ประหลาดใจแล วว า "คนนี้ มิ ใช ออกพระนามพระเยซู โดยใจกลา
หรื อที่ ได ทําลายคนในกรุ งเยรู - หาญในเมืองดามัสกัส
ซาเล็ มที่ ร องออกพระนามนี้ และ 28 แลวเซาโลเขานอกออกในอยู
เขามาที่ นี่ หวั งจะผู กมั ดพวกนั้ น กับพวกอัครสาวกในกรุงเยรู ซาสงใหพวกปุโรหิตใหญ"
เล็ม
เซาโลหลบหนีรอดได
29 ประกาศออกพระนามของ
พระเยซู เจ าด วยใจกล าหาญ
และไดรับการยอมรับ
ทานพูดไลเลียงกับพวกกรีก แต
ที่ กรุงเยรูซาเล็ม
22 แต เ ซาโลยิ่ งมี กํ า ลั ง ทวี ขึ้ น พวกนั้ นหาชองที่ จะฆาทานเสีย
และทํ า ให พ วกยิ วในเมื อ งดา- 30 เมื่ อ พี่ น อ งรู อย า งนั้ นจึ ง พา
มั สกั สนิ่ งอึ้ งอยู โดยพิ สู จน ให ทานไปยังเมืองซีซารี ยา แลวสง
เขาเห็นวา พระเยซูทรงเปนพระ ไปยังเมืองทารซัส
31 เหตุ ฉะนั้ น คริ ส ตจั กรตลอด
คริสต
23 ครั้ น ต อมาอี ก หลายวั นพวก ทั่ วแควนยูเดีย กาลิลี และสะมาเรี ย จึ งมี ความสงบสุ ขและ
ยิวไดปรึกษากันจะฆาเซาโลเสีย
24 แต เรื่ องการปองร ายของเขา เจริ ญขึ้ น ดําเนิ นชี วิ ตด วยใจยํา
รู ถึ งเซาโล เขาทั้ งหลายได เฝ า เกรงองค พระผู เป นเจ า และได
ประตู เมื อง คอยฆ าเซาโลทั้ ง รั บ ความปลอบประโลมใจจาก
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ คริ สตกลางวันกลางคืน
25 แต เหล าสาวกได ให เซาโลนั่ ง สมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้ น
ในเข งใหญ แล วหย อนลงจาก ไอเนอัสไดรับการรักษาจนหาย
32 ต อมา เมื่ อเปโตรเที่ ยวไป
กําแพงเมืองในเวลากลางคืน
ก็ ลงมา
26 ครั้ นเซาโลไปถึ งกรุ งเยรู ซา- ตลอดทุ กแห งแล ว
เล็มแล ว ทานใครจะคบใหสนิท หาพวกวิ สุ ทธิ ชนซึ่ งอาศั ยอยู ใน
กั บพวกสาวก แต เขาทั้ งหลาย เมืองลิดดาดวย
กลั ว เพราะไมเชื่ อวาเซาโลเป น 33 เปโตรพบชายคนหนึ่ ง ชื่ อ
ไอเนอั สที่ นั่ น เขาเป นอั มพาต
สาวก
27 แต บารนาบั ส ได พาท า นไป อยู กับที่ นอนแปดปมาแลว
หาพวกอัครสาวก แลวเลาใหเขา 34 เปโตรจึ งกล าวแก เขาว า
(21) กจ 8:3; กท 1:13 (22) กจ 18:28 (23) กจ 23:12; 2 คร 11:26 (24) 2 คร 11:32
(25) ยชว 2:15; 1 ซมอ 19:12 (26) กจ 22:17 (27) กจ 4:36 (28) กท 1:18
(29) กจ 6:1; 2 คร 11:26 (31) สดด 34:9 (32) กจ 8:14 (34) กจ 3:6, 16; 4:10
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"ไอเนอัสเอย พระเยซูคริสตทรง กลาววา "ทาบิธาเอย จงลุกขึ้ น"
โปรดท านให หายโรค จงลุ กขึ้ น ทาบิ ธาก็ ลื มตา เมื่ อเห็ นเปโตร
เก็บที่ นอนของทานเถิด" ในทัน จึงลุกขึ้ นนั่ ง
ใดนั้ นไอเนอัสไดลุกขึ้ น
41 ฝ า ยเปโตรยื่ นมื อ ออกพยุ ง
35 ฝ ายคนทั้ งปวงที่ อยู ในเมื อง เธอขึ้ น
จึ งเรี ยกวิ สุ ทธิ ชน
ลิ ด ดาและที่ ราบชาโรนได เ ห็ น ทั้ ง หลายกั บพวกแม ม า ยเข า มา
แล วจึ งกลั บใจมาหาองค พระผู แล วมอบหญิ ง ที่ เป น ขึ้ นนั้ นให
เปนเจา
กับเขาทั้ งหลาย
โดรคัสฟ นขึ้ นมาจากความตาย 42 เหตุการณนั้ นลือไปตลอดทั่ ว
36 ในเมื องยั ฟฟา มี หญิ งคน เมื องยั ฟฟา คนเป นอั นมากมา
หนึ่ งเปนศิษยชื่ อทาบิธา ซึ่ งแปล เชื่ อถือองคพระผู เปนเจา
ว าโดรคัส หญิงคนนี้ เคยกระทํา 43 ต อมาฝ ายเปโตรอาศั ยอยู ใน
การอั นเปนคุ ณประโยชน และให เมื องยั ฟฟาหลายวั น อยู กั บคน
หนึ่ งชื่ อซีโมนเปนชางฟอกหนัง
ทานมากมาย
โครเนลิอัสแสวงหาพระเจา
37 ต อมาระหว างนั้ นหญิ งคนนี้
ยั งมี ชายคนหนึ่ ง ชื่ อ
ก็ปวยลงจนถึงแกความตาย เขา
โครเนลิอัส อาศัยอยู ใน
จึ งอาบน้ํ า ศพวางไว ใ นห อ งชั้ น
เมื องซี ซารี ยา เป นนายร อยอยู
บน
38 เมื องลิ ดดาอยู ใ กล กั บเมื อง ในกองทหารที่ เรียกวากองอิ ตายัฟฟา พวกสาวกไดยินวาเปโตร เลีย
อยู ที่ นั่ น จึงใชชายสองคนไปหา 2เปนคนมี ศรั ทธามาก คื อท าน
และทั้ งครอบครั วเปนคนยําเกรง
ทาน เชิญทานมาหาเขาโดยเร็ว
39 ฝายเปโตรจึงลุ กขึ้ นไปกั บเขา พระเจ า ท านเคยให ทานมาก
เมื่ อถึ งแล วเขาพาท านขึ้ นไปใน มายแก ประชาชน และอธิ ษฐาน
หองชั้ นบน และบรรดาหญิงมาย ตอพระเจาเสมอ
ได ยื นอยู กั บท า นพากั น ร องไห 3เวลาประมาณบ ายสามโมงนาย
และชี้ ให ท านดู เสื้ อคลุ มกั บเสื้ อ ร อ ยนั้ นเห็ น นิ มิ ต แจ ม กระจ า ง
ผ า ต างๆซึ่ งโดรคั ส ทํา เมื่ อ ยั งมี คื อเห็ นทู ตสวรรค องค หนึ่ งของ
พระเจ าเข ามาหาท านและกล าว
ชีวิตอยู
40 ฝ ายเปโตรให คนทั้ งปวงออก แกทานวา "โครเนลิอัสเอย"
ไปข างนอก และได คุ กเข าลง 4และเมื่ อโครเนลิอั สเขม นดู ทู ต
อธิ ษฐาน แล วหั นมายั งศพนั้ น สวรรค องค นั้ นด วยความตกใจ

10

(35) 1 พศด 5:16; อสย 33:9; กจ 11:21 (36) 1 ทธ 2:10; ทต 3:8 (37) กจ 1:13
(40) มธ 9:25; มก 5:41-42; ลก 22:41; ยน 11:43 (42) ยน 11:45 (43) กจ 10:6
(1) กจ 8:40; 23:23 (2) กจ 8:2; 10:22, 35; 13:16, 26 (3) กจ 10:30; 11:13
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กลัว จึงถามวา "นี่ เปนประการ หนึ่ งเหมื อนผ าผื นใหญ ผู กติ ด
ใด พระองคเจาขา" ทูตสวรรค กั นทั้ งสี่ มุ ม หย อ นลงมายั ง พื้ น
จึงตอบทานวา "คําอธิษฐานและ โลก
ทานของทานนั้ น ไดขึ้นไปเปนที่ 12 ในนั้ นมี สั ต ว ทุ ก อย า งที่ อยู
ระลึ กถึ งจําเพาะพระพั กตร พระ บนแผนดิน คือสัตวสี่ เทา สัตว
เจาแลว
ปา สัตวเลื้ อยคลานและนกที่ อยู
5บัดนี้ จงใชคนไปยังเมืองยัฟฟา ในทองฟา
เชิญซีโมนที่ เรียกวาเปโตรมา
13 มี พระสุ รเสี ยงมาว าแก ท าน
6เปโตรอาศั ยอยู กั บคนหนึ่ งชื่ อ วา "เปโตรเอย จงลุกขึ้ นฆ ากิน
ซี โมนเป นช างฟอกหนั ง บ าน เถิด"
ของเขาอยู ริมฝ งทะเล เปโตรจะ 14 ฝ ายเปโตรจึ งทู ลว า "มิ ได
บอกทานวาทานควรจะทําอะไร"
พระองค เจ าข า เพราะว าสิ่ งซึ่ ง
7 ครั้ นทู ต สวรรค ที่ ได พู ดกั บ เป น ของต อ งห า มหรื อ ของมล
โครเนลิอัสไปแลว ท านไดเรียก ทิ นนั้ น ข าพระองค ไม เคยได
คนใช สองคนกั บทหารคนหนึ่ ง รับประทานเลย"
ซึ่ งเป นคนมี ศรั ทธามาก ที่ เคย 15 แล วจึ งมี พระสุ รเสี ยงอี กเป น
ปรนนิบัติทานเสมอ
ครั้ งที่ สองวาแกทานวา "ซึ่ งพระ
8และเมื่ อโครเนลิ อั สได เล าเหตุ เจาไดทรงชําระแลว อยาว าเปน
การณ ทั้ งปวงให คนเหล านั้ นฟ ง ของตองหาม"
แล ว ท านจึ งใช เขาไปยั งเมื อง 16 เห็ นอย างนั้ นถึ งสามครั้ ง
ยัฟฟา
แล วสิ่ งนั้ นก็ ถู กรั บขึ้ น ไปอี ก ใน
เปโตรไดเห็นนิมิต
ทองฟา
เปโตรไปที่ เมืองซีซารียา
9วั นรุ งขึ้ น คนเหล านั้ นกําลั ง
เดิ นทางไปใกล เมื องยั ฟฟาแล ว 17 เมื่ อเปโตรยั ง คิ ดสงสั ยเรื่ อง
ประมาณเวลาเที่ ยงวั น เปโตรก็ นิ มิ ตที่ เ ห็ นนั้ น ว ามี ความหมาย
ขึ้ นไปบนหลั งคาบ านเพื่ อจะ อยางไร ดูเถิด คนที่ โครเนลิอัส
อธิษฐาน
ใช ไปนั้ น เมื่ อถามหาและพบ
10 ก็ หิวอยากจะรับประทานอา- บ า นของซี โมนแล วก็ ม ายื น อยู
หาร แต ในระหว างที่ เขายั งจั ด หนาประตูรั้ ว
อาหารอยู เปโตรไดเคลิ้ มไป
18 และรองถามวา ซีโมนที่ เรียก
11 และได เห็ นท องฟ าแหวก วาเปโตรอยู ที่ นั่ นหรือไม
ออกเป นช อง มี ภาชนะอย าง 19 เมื่ อเปโตรตริ ตรองเรื่ อ งนิ (5) กจ 11:13-14 (6) กจ 9:43; 11:14 (9) กจ 10:9-32; 11:5-14
(11) อสค 1:1; มธ 3:16; กจ 7:56; วว 4:1 (14) ลนต 11:4; พบญ 14:3, 7; อสค 4:14
(15) มธ 15:11; มก 7:19; กจ 10:28; รม 14:14; 1 คร 10:25 (19) กจ 11:12
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มิ ตนั้ น พระวิ ญญาณก็ ตรั สกั บ 26 ฝ ายเปโตรจึงจับตั วโครเนลิ ทานวา "ดูเถิด ชายสามคนตาม อัสใหลุกขึ้ นและกลาววา "จงยืน
หาเจา
ขึ้ นเถิด ขาพเจาก็เปนแตมนุษย
20 จงลุกขึ้ นลงไปขางล างและไป เหมือนกัน"
กั บเขาเถิ ด อย าลั งเลใจเลย 27 เมื่ อกําลังสนทนากันอยู เปเพราะวาเราไดใชเขามา"
โตรจึ งเข าไปแลเห็ นคนเป น อั น
21 เปโตรจึ งลงไปหาคนเหล า มากมาพรอมกัน
นั้ นซึ่ งโครเนลิ อั สได ใช มากล าว 28 จึ ง กล า วแก ค นเหล า นั้ นว า
วา "ดูเถิด ขาพเจาเปนคนที่ ทาน "ท านทั้ งหลายทราบแล วว า คน
มาหานั้ น ทานมาธุระอะไร"
ชาติ ยิ วนั้ น จะคบให สนิ ทกั บคน
22 เขาจึงตอบวา "นายรอยโคร- ต างชาติ ห รื อ เข า เยี่ ยมก็ เ ป นที่
เนลิ อั ส เป นคนชอบธรรมและ พระราชบั ญญั ติห ามไว แตพระ
เกรงกลัวพระเจา และเปนคนมี เจาไดทรงสําแดงแกขาพเจ าแลว
ชื่ อเสียงดีในบรรดาชาวยิว โคร- วา ไมควรเรียกคนหนึ่ งคนใดวา
เนลิ อั สผู นั้ นได รั บคําเตื อ นจาก เปนที่ หามหรือมลทิน
พระเจ าโดยผ า นทู ตสวรรค บริ - 29 เหตุฉะนั้ น เมื่ อทานใชคนไป
สุ ทธิ์ ให มาเชิ ญท านไปที่ บ าน เรี ยกข าพเจ า ข าพเจ าก็ มาโดย
เพื่ อจะฟงถอยคําของทาน"
ไมขัด ข าพเจาจึงขอถามวาทาน
โครเนลิอัสและญาติพี่ นอง
เรี ย กข า พเจ ามาด ว ยประสงค
อะไร"
ไดยินขาวประเสริฐ
23 เปโตรจึ ง เชิ ญเขาให เ ข า มา 30 โครเนลิ อัสจึ งตอบว า "สี่ วัน
หยุดพักอยู ที่ นั่ น วันรุ งขึ้ นเปโตร มาแลว ขาพเจากําลังถืออดอาก็ ไ ปกั บเขาและพวกพี่ น องบาง หารอยู จนถึ งเวลานี้ และประมาณเวลาบายสามโมงขาพเจาได
คนที่ เมืองยัฟฟาก็ไปดวย
24 ล วงมาอี กวั นหนึ่ งเขาก็ ไปถึ ง อธิ ษฐานอยู ในบ านของข าพเจ า
เมื องซี ซารี ยา โครเนลิ อั สกําลั ง ดู เถิ ด มี ชายคนหนึ่ งยื นอยู ตรง
คอยรั บรองอยู และเชิ ญญาติ หนาขาพเจาสวมเสื้ อมันระยับ
พี่ น องกับเพื่ อนสนิ ทใหมาประ- 31 ผู นั้ นไดกลาววา `โครเนลิอัส
เอย คําอธิษฐานของทานนั้ นทรง
ชุมกันอยู แลว
25 ครั้ นเปโตรเขาไป โครเนลิอัส สดั บฟ งแล ว และทานของท าน
ก็ ต อนรั บเปโตร และหมอบที่ นั้ น ก็ เป นที่ ระลึ ก ถึ งในสายพระ
เนตรของพระเจาแลว
เทากราบไหวทาน
(20) กจ 15:7-9 (22) กจ 22:12 (23) กจ 10:45; 11:12
(26) กจ 14:14-15; วว 19:10 (28) ยน 4:9; 18:28; กจ 10:14, 35; 11:3; กท 2:12
(30) มธ 28:3; มก 16:5; กจ 1:10 (31) ดนล 10:12; ฮบ 6:10
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32 เหตุ ฉะนั้ น จงใช คนไปยั ง ยอหนไดประกาศนั้ น
เมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่ เรียกวา 38 คื อเรื่ องพระเยซู ชาวนาซาเปโตรมา ผู นั้ นอาศัยอยู ในบาน เร็ ธว า พระเจ าได ทรงเจิ มพระ
ของซี โมนช างฟอกหนั งที่ ฝ ง องค ด วยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์
ทะเล ผู นั้ นเมื่ อมาถึ งแล วจะ และด วยฤทธานุ ภาพอย างไร
กลาวแกทาน'
และพระเยซู เสด็ จไปกระทําคุ ณ
33 ข าพเจ าจึ งใช คนไปเชิ ญท าน ประโยชน และรั ก ษาบรรดาคน
มาทันที ที่ ทานมาก็ดีแลว บัดนี้ ซึ่ งถูกพญามารเบียดเบียน ดวย
พวกข าพเจ าจึ งอยู พร อมกั นต อ ว า พระเจ า ได ท รงสถิ ต กั บพระ
พระพักตรพระเจา เพื่ อจะฟงสิ่ ง องค
สารพัดซึ่ งพระเจาไดตรัสสั่ งทาน
คําพยานเกี่ ยวกับพระคริสต
ไว"
39 เราทั้ งหลายเป นพยานถึ ง
34 ฝายเปโตรจึงกลาววา "ขาพ- กิ จการทั้ งปวงซึ่ งพระองค ท รง
เจ าเห็ นจริ งแล วว า พระเจ าไม กระทําในแผ นดิ นของชนชาติ ยิว
ทรงเลือกหนาผู ใด
และในกรุงเยรูซาเล็ ม พระองค
35 แต คนใดๆในทุ กชาติ ที่ เกรง นั้ นเขาได ฆ า และแขวนไว ที่ ต น
กลั วพระองค และประพฤติ ตาม ไม
ทางชอบธรรมก็ เป นที่ ชอบพระ 40 ในวั น ที่ สามพระเจ า ได ท รง
ทัยพระองค
ใหพระองคคืนพระชนมและทรง
36 พระดํา รั ส ที่ พระเจ า ได ท รง ใหปรากฏ
ฝากไว กั บชนชาติ อิ สราเอล คื อ 41 มิ ใช ทรงให ปรากฏแก คนทั่ ว
การประกาศข าวดี เรื่ องสั นติ สุ ข ไป แตทรงปรากฏแกเหลาพวก
โดยพระเยซูคริสต (ผู เปนองค พยานซึ่ งพระเจ าได ทรงเลื อกไว
พระผู เปนเจาของคนทั้ งปวง)
แต กอน คื อทรงปรากฏแก พวก
กิจการแหงพระคริสต
เราที่ ไ ด รั บประทานและดื่ มกั บ
ผู ไดรับการเจิมโดย
พระองค เมื่ อพระองค ทรงคื น
พระชนมแลว
พระวิญญาณบริสุทธิ์
37 ข าพเจ ากล าวว า พระดํารั ส 42 พระองค ทรงสั่ งให เราทั้ ง
นั้ นท านทั้ งหลายก็ รู คื อเรื่ อง หลายประกาศแกคนทั้ งปวงและ
ที่ ได เ ล า กั น ตั้ งแต ต น ที่ แคว น เป น พยานว าพระเจ าได ทรงตั้ ง
กาลิ ลี ไปจนตลอดทั่ วแคว น พระองค ไ ว เ ป น ผู พิ พากษาทั้ ง
ยู เดี ย ภายหลั งการบั พติ ศมาที่ คนเปนและคนตาย
(34) พบญ 10:17 (35) สดด 15:1-2; อฟ 2:13 (36) อสย 57:19; รม 10:12
(37) ลก 4:14 (38) มธ 4:23; ลก 4:18; ยน 3:2; 8:29 (39) กจ 1:8; 2:23
(40) กจ 2:24 (41) ลก 24:30, 41; ยน 14:17 (42) มธ 28:19; ยน 5:22; 1 ปต 4:5
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43 ศาสดาพยากรณ ทั้ งหลาย
เปโตรใหเหตุผลถึง
ย อ มเป น พยานถึ ง พระองค ว า
การที่ ทานไปหาคนตางชาติ
ผู ใดที่ เชื่ อถื อในพระองค นั้ นจะ
ฝ ายพวกอั ครสาวกกั บ
ได รั บการทรงยกความผิ ด บาป
พี่ น อ งทั้ งหลายที่ อยู ใน
ของเขา เพราะพระนามของพระ แคว นยู เดี ยได ยิ นว า คนต าง
องค"
ชาติ ได รั บพระวจนะของพระเจ า
คนที่ เชื่ อไดรับความรอด
เหมือนกัน
และประกอบดวย
2 เมื่ อเปโตรขึ้ นไปยั ง กรุ ง เยรู พระวิญญาณ
ซาเล็ มแลว พวกที่ เข าสุ หนั ตจึ ง
44 เมื่ อเปโตรยั ง กล าวคํา เหล า ตอวาทาน
นั้ นอยู พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ก็ 3ว า "ท านไปหาคนที่ ไม ได เข า
เสด็ จลงมาสถิ ตกั บคนทั้ งปวงที่ สุ หนั ต และรั บประทานอาหาร
กับเขา"
ฟงพระวจนะนั้ น
45 ฝ า ยพวกที่ ได เ ข า สุ ห นั ต ซึ่ ง 4แต เ ปโตรได อธิ บายให เ ขาฟ ง
เชื่ อถือแล ว คือคนที่ มาด วยกั น ตั้ งแตตนเปนลําดับมาวา
กั บเปโตรก็ ประหลาดใจ เพราะ 5"เมื่ อข าพเจ าอยู ในเมื องยั ฟฟา
วาของประทานแหงพระวิญญาณ และกํ า ลั งอธิ ษฐานก็ เ คลิ้ มไป
บริ สุ ทธิ์ ได ลงมาบนคนต า งชาติ แล วนิ มิ ตเห็ นภาชนะอย างหนึ่ ง
เหมื อนผ าผื น ใหญ ห ย อนลงมา
ดวย
46 เพราะเขาได ยินคนเหล านั้ น ทั้ งสี่ มุมจากฟามายังขาพเจา
พู ดภาษาต างๆและยกย องสรร- 6 ครั้ นข าพเจ าเขม นดู ผ านั้ น
เสริญพระเจา เปโตรจึงยอนถาม ข า พเจ า ได พิ นิ จพิ จารณาก็ ไ ด
เห็ นสั ตว สี่ เท าของแผ นดิ น กั บ
วา
47 "ใครอาจจะห า มคนเหล านี้ สัตวปา สัตวเลื้ อยคลาน และนก
ที่ ได รั บพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่ อยู ในทองฟา
เหมื อนเรา
โดยมิ ให เขารั บ 7แลวขาพเจ าได ยินพระสุรเสี ยง
ตรั สกั บข าพเจ าว า `เปโตรเอ ย
บัพติศมาดวยน้ําได"
48 เปโตรจึ ง สั่ งให เ ขารั บบั พ- จงลุกขึ้ น ฆากินเถิด'
ติ ศมาในพระนามขององค พระ 8แต ข าพเจ าทู ลว า `หามิ ได
ผู เปนเจา และเขาทั้ งหลายไดขอ พระองคเจาขา เพราะวาสิ่ งของ
ให เปโตรยับยั้ งอยู กับเขาอีกสอง ซึ่ งต อ งห า มหรื อ ซึ่ ง เป น มลทิ น
ยังไมไดเขาปากขาพระองคเลย'
สามวัน

11

(43) ศคย 13:1; กจ 13:38-39; กท 3:22 (44) กจ 4:31 (45) กจ 10:23; 11:18
(47) กจ 2:4; 10:44; 11:17; 15:8 (48) กจ 2:38; 1 คร 1:14-17 (2) กจ 10:45
(3) กจ 10:28; กท 2:12 (4) ลก 1:3 (5) กจ 10:9
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9แต มี พระสุ รเสี ยงตรั ส จากฟ า พระองคตรัสไววา `ยอหนใหรับ
ครั้ งที่ สองวา `ซึ่ งพระเจาไดทรง บั พติ ศมาด วยน้ําก็ จริ ง แต ท าน
ชําระแล ว เจ าอย าว าเป นของ ทั้ งหลายจะรั บบั พติ ศมาด วย
ตองหาม'
พระวิญญาณบริสุทธิ์ '
10 เป นอย างนั้ นถึ งสามครั้ ง 17 เหตุฉะนั้ น ถาพระเจาไดทรง
แล วสิ่ งนั้ นทั้ งสิ้ นก็ ถู ก รั บขึ้ นไป โปรดประทานของประทานแก
บนฟาอีก
เขาเหมื อนแก เราทั้ งหลาย ผู
11 ดู เถิ ด ในทั นใดนั้ นมี ชาย ที่ ได เ ชื่ อในพระเยซู ค ริ ส ต เ จ า
สามคนมายื นอยู ตรงหน าบ านที่ ข าพเจ าเป นผู ใ ดเล าที่ จะขั ดขื น
ข าพเจ าอยู รั บใช มาจากเมื อง พระเจาได"
ซีซารียามาหาขาพเจา
18 ครั้ นคนทั้ งหลายได ยิ นคํา
12 พระวิญญาณจึงสั่ งใหขาพเจา เหล านั้ นก็ นิ่ งอยู แล วได สรรไปกับเขาโดยไมลังเลใจเลย และ เสริญพระเจาวา "พระเจาไดทรง
พวกพี่ น องทั้ งหกคนนี้ ได ไปกั บ โปรดแก ค นต างชาติ ใ ห ก ลั บใจ
ข าพเจ าด วย เราทั้ งหลายจึ งเข า ใหมจนไดชีวิตรอดดวย"
ไปในบานของผู นั้ น
เหลาสาวกไดชื่ อวา คริสเตียน
13 ผู นั้ นจึ งกล าวแก พวกเราว า
เปนครั้ งแรกที่ เมืองอันทิโอก
ตั ว ท า นได เ ห็ น ทู ต สวรรค อ งค 19 ฝ า ยคนทั้ งหลายที่ กระจั ด
หนึ่ งยืนอยู ในบานของทาน และ กระจายไปเพราะการเคี่ ยวเข็ ญ
บอกทานวา `จงใชคนไปยังเมือง เนื่ องจากสเทเฟน ก็พากันไปยัง
ยั ฟฟา เชิ ญซี โมนที่ เรี ยกว า เมืองฟนิเซีย เกาะไซปรัส และ
เปโตรมา
เมื องอั นทิ โอก และไม ได กล าว
14 เปโตรนั้ นจะกล าวให ทานฟ ง พระวจนะแก ผู ใดนอกจากแก
เป นถ อยคําซึ่ งจะให ท านกั บทั้ ง ยิวพวกเดียว
ครอบครัวของทานรอด'
20 และมี บางคนในพวกเขาเป น
15 เมื่ อข าพเจ าตั้ งต น กล าวข อ ชาวเกาะไซปรั สกั บชาวไซรี น
ความนั้ น พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ เมื่ อมายั ง เมื อ งอั น ทิ โอกก็ ไ ด
ก็ เ สด็ จมาสถิ ต กั บเขาทั้ งหลาย กล าวประกาศข าวประเสริ ฐเรื่ อง
เหมื อนไดเสด็จลงมาบนพวกเรา พระเยซูเจาแกพวกกรีกดวย
ในตอนตนนั้ น
21 และพระหั ต ถ ขององค พระ
16 แล วข า พเจ า ได ร ะลึ ก ถึ ง คํา ผู เปนเจาทรงอยู กับเขา
คน
ตรั สขององค พระผู เป น เจ าซึ่ ง เป น อั นมากได เชื่ อ และกลั บมา
(12) ยน 16:13; กจ 10:19, 23; 15:7 (13) กจ 10:30 (15) กจ 2:1-4; 15:7-9
(16) อสย 44:3; มธ 3:11; มก 1:8; ยน 1:26; กจ 1:5 (17) กจ 10:47 (18) รม 10:12
(19) กจ 8:1, 4 (20) กจ 6:1; 9:29 (21) ลก 1:66; กจ 2:47; 9:35; 14:1
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กิจการ 11, 12
หนา 2202
หาองคพระผู เปนเจา
อาหารมากยิ่ งทั่ วแผ น ดิ น โลก
22 ข าวนี้ ก็ เล าลื อไปยั งคริ ส ต- การกั นดารอาหารนั้ นได บั งเกิ ด
จั กรในกรุ งเยรู ซาเล็ ม เขาจึ งใช ขึ้ นในรัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร
บารนาบั สให ไปยั ง เมื อ งอั น ทิ - 29 พวกสาวกทุ ก คนจึ งตกลงใจ
โอก
กันวา จะถวายตามกําลังฝากไป
23 เมื่ อบารนาบั สมาถึ งแล ว ช วยบรรเทาทุ ก ข พวกพี่ น องที่
และได เห็ นพระคุ ณของพระเจ า อยู ในแควนยูเดีย
ก็ ป ติ ยิ นดี จึ งได เตื อนคนเหล า 30 เขาจึ งได ทําดั งนั้ น และฝาก
นั้ น ให ตั้ งมั่ นคงติ ดสนิ ท อยู กั บ ไปกั บบารนาบั สและเซาโลเพื่ อ
องคพระผู เปนเจา
นําไปใหพวกผู ปกครอง
24 บารนาบั สเป นคนดี ประกษัตริยเฮโรดฆายากอบ
กอบด วยพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์
และตั้ งใจที่ จะประหารเปโตร
และความเชื่ อ จํานวนคนเป น
แลวคราวนั้ นกษัตริยเฮอั นมากก็ เพิ่ มเข ากั บองค พระผู
โรดได เหยี ยดพระหั ต ถ
เปนเจา
ออกทํารายบางคนในคริสตจักร
25 บารนาบั สได ไปที่ เมื องทาร - 2 ท า นได ฆ า ยากอบพี่ ชายของ
ซัสเพื่ อตามหาเซาโล
ยอหนดวยดาบ
26 เมื่ อพบแล วจึ ง พาเขามายั ง 3เมื่ อท านเห็ นว าการนั้ นเป นที่
เมื องอั นทิ โอก ต อมาท านทั้ ง ชอบใจพวกยิ ว ท านก็ จั บเปโตร
สองได ประชุ มกั นกั บคริ สตจั กร ด วย (นี่ เป นระหว างเทศกาล
ตลอดป หนึ่ ง ได สั่ งสอนคนเปน ขนมปงไรเชื้ อ)
อันมากและในเมืองอันทิ โอกนั่ น 4เมื่ อจั บเปโตรแล วจึ งให จําคุ ก
เอง พวกสาวกได ชื่ อว า คริ ส- ให ท หารสี่ หมู ๆละสี่ คนคุ ม ไว
เตียน เปนครั้ งแรก
ตั้ งใจว า เมื่ อสิ้ นเทศกาลอี สอากาบัสพยากรณถึง
เตอร แล วจะพาออกมาให แก คน
การกันดารอาหาร
ทั้ งหลาย
การประชุมอธิษฐาน
27 คราวนี้ มี พ วกศาสดาพยากรณ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ มจะ
ทูตสวรรคไดปลอย
ไปยังเมืองอันทิโอก
เปโตรจากคุก
28 ฝ ายผู ห นึ่ งในจํานวนนั้ นชื่ อ 5เพราะฉะนั้ นเปโตรจึ งถู กจําไว
อากาบัส ไดลุกขึ้ นกลาวโดยพระ ในคุก แตวาคริสตจักรไดอธิษวิ ญญาณว าจะบั งเกิ ดการกั นดาร ฐานต อ พระเจ า เพื่ อเปโตรโดย
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(22) กจ 4:36; 9:27 (23) กจ 13:43; 14:22 (24) กจ 5:14; 6:5 (25) กจ 9:11, 30
(27) กจ 2:17; 1 คร 12:28; อฟ 4:11 (28) กจ 18:2 (29) รม 15:26; 1 คร 16:1
(30) กจ 12:25 (2) มธ 4:21; 20:23 (3) อพย 12:15; 23:15; กจ 20:6 (4) ยน 21:18
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หนา 2203
กิจการ 12
ไมหยุด
ของพระองค มาช วยข าพเจ าให
6ในคืนวันนั้ นเอง ครั้ นเฮโรดจะ พนจากพระหัตถของเฮโรด และ
พาเปโตรออกมา เปโตรนอน พนจากการมุ งรายของพวกยิว"
หลับอยู ระหวางทหารสองคน มี 12 เมื่ อเปโตรคิ ดอย างนั้ นแล ว
โซ สองเส นล ามไว และคนยาม ก็มาถึ งบานของมารียมารดาของ
เฝาอยู หนาประตูคุก
ยอหนผู มี ชื่ ออี กว า มาระโก ที่
7ดู เถิ ด มี ทู ตสวรรค ขององค นั่ น มี ห ลายคนได ประชุ มอธิ ษพระผู เป นเจ ามาปรากฏ และมี ฐานกันอยู
แสงสว างส องเข ามาในคุ ก ทู ต 13 พอเปโตรเคาะประตู รั้ ว มี
องค นั้ นจึ งกระตุ นเปโตรที่ สี ขาง หญิงสาวคนหนึ่ งชื่ อโรดามาฟง
ให ตื่ นขึ้ นแล วว า "จงลุ กขึ้ น 14 เมื่ อจํ า ได ว า เป น เสี ยงของ
เร็ วๆ" โซ นั้ นก็ หลุ ดตกจากมื อ เปโตร เพราะความยินดี ก็ ยังไม
ของเปโตร
เป ดประตู แต วิ่ งเข าไปบอกว า
8ทู ตสวรรค องค นั้ นจึ งสั่ งเปโตร เปโตรยืนอยู หนาประตู
วา "จงคาดเอวและสวมรองเทา" 15 คนทั้ งหลายจึ ง พู ด กั บหญิ ง
เปโตรก็ ทําตาม ทู ตองค นั้ นจึ ง นั้ นวา "เจาเปนบา" แตหญิงคน
สั่ งเปโตรว า "จงห มผ าและตาม นั้ นยื น ยั น ว า เป น อย า งนั้ นจริ ง
เรามาเถิด"
เขาทั้ งหลายจึ งว า "เป นทู ต
9เปโตรจึงตามออกไป และไมรู สวรรคประจําตัวเปโตร"
ว า การซึ่ งทู ตสวรรค ทํานั้ นเป น 16 ฝ ายเปโตรยั งยื นเคาะประตู
ความจริง แตคิดวาไดเห็นนิมิต
อยู เมื่ อเขาเป ดประตู เห็ นท าน
10 เมื่ อออกไปพนทหารยามชั้ น ก็อัศจรรยใจ
ที่ หนึ่ งและที่ สองแล ว ก็ มาถึ ง 17 แต เ ปโตรโบกมื อ ให เ ขานิ่ ง
ประตู เหล็ กที่ จะเข า ไปในเมื อ ง และเล าให เขาฟ งถึ งเรื่ องที่ องค
ประตู นั้ นก็ เ ป ด เองให ท า นทั้ ง พระผู เป นเจ าได ทรงพาท าน
สอง ท านจึ งออกไปเดิ นตาม ออกจากคุกอยางไร แลวทานสั่ ง
ถนนแหงหนึ่ ง และในทันใดนั้ น วา "จงไปบอกเรื่ องนี้ แกยากอบ
ทู ตสวรรค ก็ ได อั นตรธานไปจาก กั บพวกพี่ นองให ทราบ" เปโตร
เปโตร
จึงออกไปเสียที่ อื่ น
11 ครั้ นเปโตรรู สึ กตั วแล วจึ งว า 18 แลวครั้ นรุ งเชา พวกทหารก็
"เดี๋ ยวนี้ ขาพเจารู แนวา องคพระ ขวั ญหนี ดี ฝ อมิ ใช น อย เปโตร
ผู เป น เจ า ได ท รงใช ทู ต สวรรค หายไปไหนหนอ
(7) กจ 5:19 (9) สดด 126:1; กจ 10:3, 17; 11:5 (10) กจ 5:19; 16:26
(11) โยบ 5:19; สดด 33:18-19; ดนล 3:28; 6:22; 2 คร 1:10; ฮบ 1:14; 2 ปต 2:9
(12) กจ 4:23; 2 ทธ 4:11 (15) ปฐก 48:16; มธ 18:10 (17) กจ 13:16; 19:33
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กิจการ 12, 13
หนา 2204
19 เมื่ อเฮโรดหาตัวเปโตรไมพบ กลั บไป พายอห นผู มี ชื่ ออี กว า
จึ งไต สวนพวกทหารยามและรั บ มาระโกไปดวย
สั่ งให ฆ าเสี ย ฝ ายเฮโรดก็ ออก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรง
จากแคว นยู เดี ย ลงไปพั กอยู ที่
เรียกเซาโลกับบารนาบัส
เมืองซีซารียา
คราวนั้ นในคริ สตจั กรที่
กษัตริยเฮโรดสิ้ นพระชนม
อยู ในเมื องอั นทิ โอก มี
20 ฝายเฮโรดกริ้ วชาวเมืองไทระ บางคนที่ เป นผู พยากรณ แ ละ
และเมื องไซดอน แต ชาวเมื อง อาจารย มีบารนาบัส สิเมโอนที่
นั้ นได พากั นมาหาท าน เมื่ อ เรี ยกว านิ เกอร กั บลู สิ อั สชาว
ได เอาใจบลั สทั สกรมวั งของ เมื องไซรี น มานาเอน ผู ได รั บ
กษั ตริ ย แล ว จึ งได ขอกลั บเป น การเลี้ ยงดู เติ บโตขึ้ นด วยกั นกั บ
ไมตรีกั นอีก เพราะวาเมืองของ เฮโรดเจาเมือง และเซาโล
เขาต อ งอาศั ย อาหารเลี้ ยงชี พ 2 เมื่ อคนเหล า นั้ นกํ า ลั ง รั บใช
จากแผนดินของกษัตริยนั้ น
องค พ ระผู เป น เจ า และถื อ อด
21 เมื่ อถึ งวั นนั ด เฮโรดทรง อาหารอยู พระวิ ญญาณบริสุ ทธิ์
เครื่ อ งกษั ตริ ย เสด็ จประทั บบน ได ตรั สสั่ งว า "จงตั้ งบารนาบั ส
ราชบัลลังก แลวมีพระราชดํารัส กั บเซาโลไว สํ า หรั บ การซึ่ งเรา
แกเขา
เรียกใหเขาทํานั้ น"
22 คนทั้ งหลายจึ งร องขึ้ นว า 3เมื่ อถืออดอาหารและอธิษฐาน
"เปนพระสุ รเสี ยงของพระ มิใช และวางมื อบนบารนาบั สกั บ
เสียงมนุษย"
เซาโลแลว เขาก็ใชทานไป
23 ในทั นใดนั้ น ทูตสวรรคของ 4เหตุฉะนั้ น ทานทั้ งสองที่ ไดรับ
องค พระผู เป น เจ า ให ท า นเกิ ด ใชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงลง
โรคร าย เพราะท านมิ ได ถวาย ไปเมืองเซลูเคีย และไดแลนเรือ
เกี ยรติ ยศแด พระเจ า แล วก็ มี จากที่ นั่ นไปยังเกาะไซปรัส
ตัวหนอนกัดกินรางกายของทาน 5ครั้ นมาถึงเมื องซาลามิส ท าน
จนถึงแกพิราลัย
ได ป ระกาศพระวจนะของพระ
24 แต พระวจนะของพระเจ า ก็ เจ าในธรรมศาลาของพวกยิ ว
ยังแผเจริญมากขึ้ น
ยอหนก็อยู ชวยดวย
25 ฝายบารนาบัสกับเซาโล เมื่ อ
เอลีมาสโตเถียงกับเปาโล
ไดทําภารกิ จที่ รับมอบหมายสํา- และไดกลายเปนคนตาบอดไป
เร็ จแล ว จึ งจากกรุ งเยรู ซาเล็ ม 6 เมื่ อได เ ดิ น ตลอดเกาะนั้ นไป
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(20) 1 พกษ 5:11; อสร 3:7 (23) 1 ซมอ 25:38; 2 ซมอ 24:16 (24) อสย 55:11
(25) กจ 11:30 (1) กจ 11:22; รม 16:21 (2) กดว 8:14; มธ 9:38; กจ 9:15; ฮบ 5:4
(3) กจ 6:6 (4) กจ 4:36 (5) กจ 12:25; 13:46; 15:37 (6) กจ 8:9
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ถึงเมืองปาโฟสแลว ก็ไดพบคน เหตุการณ ที่ เกิดขึ้ นนั้ นจึ งเชื่ อถือ
หนึ่ งเปนคนทําเวทมนตร เปนผู และอั ศจรรย ใ จด วยพระดํ า รั ส
ทํานายเท็ จ เป นพวกยิ วชื่ อว า สอนขององคพระผู เปนเจา
บารเยซู
13 แลวเปาโลกั บพวกของทานก็
7อยู กั บผู ว าราชการเมื อง ชื่ อ แล นเรือออกจากเมืองปาโฟสไป
เสอร จี อั สเปาโล เป นคนฉลาด ยั งเมื องเปอร กาในแคว นป มฟ รอบรู ผู วาราชการเมื องจึ งเชิ ญ เลีย ยอห นไดละพวกนั้ นไวแลว
บารนาบัสกับเซาโลมา ปรารถนา กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม
จะฟงพระวจนะของพระเจา
เปาโลเทศนาที่ เมืองอันทิโอก
8 แต เ อลี ม าสคนทํ า เวทมนตร
ในแควนปสิเดีย
(เพราะชื่ อของเขามี ความหมาย 14 แต พวกนั้ นเดิ น ทางต อไป
อย างนั้ น) ได คั ดค านขั ดขวาง จากเมื องเปอรกาถึงเมื องอั นทิ บารนาบั สกั บเซาโล หวั งจะไม โอกในแควนปสิเดีย แลวไดเขา
ใหผู วาราชการเมืองเชื่ อ
ไปนั่ งลงในธรรมศาลาในวั นสะ9แตเซาโล (ที่ มีชื่ ออีกวาเปาโล) บาโต
ประกอบด วยพระวิ ญญาณบริ - 15 เมื่ ออ านพระราชบั ญญั ติ กั บ
สุทธิ์ เขมนดูเอลีมาส
คํ า ของศาสดาพยากรณ แล ว
10 และพู ดว า "โอ เจ าเป นคน บรรดานายธรรมศาลาจึ งใช คน
เต็ มไปด วยอุ บายและใจร ายทุ ก ไปบอกเปาโลกั บบารนาบั ส ว า
อยาง ลูกของพญามาร เปนศัตรู "ท านพี่ น องทั้ งหลาย ถ าท านมี
ต อบรรดาความชอบธรรม เจ า คํากลาวเตือนสติแก คนทั้ งปวงก็
จะไม ห ยุ ด พยายามทํ า ทางตรง เชิญกลาวเถิด"
ขององค พระผู เป นเจ าให เขวไป 16 ฝ ายเปาโลจึ ง ยื นขึ้ นโบกมื อ
หรือ
แลวกลาววา "ทานที่ เปนชนชาติ
11 ดู เถิ ด บั ดนี้ พระหั ตถ ของ อิ ส ราเอลและท า นทั้ งหลายที่
องค พระผู เป น เจ า ก็ อ ยู บนเจ า เกรงกลัวพระเจา จงฟงเถิด
เจ าจะเป นคนตาบอดไม เห็นดวง 17 พระเจ าของชนชาติ อิ สราเอล
อาทิ ตย จนถึงเวลากําหนด" ทั น นี้ ไดทรงเลื อกบรรพบุรุ ษของเรา
ใดนั้ นความมื ด มั วก็ บั ง เกิ ด แก ไว และได ให เขาเจริ ญขึ้ นครั้ ง
เอลี มาส เอลี มาสจึ งคลําหาคน เมื่ อยั งเป นคนต างด า วในประใหจูงมือไป
เทศอี ยิ ปต และได ทรงนําเขา
12 ครั้ นผู วาราชการเมืองไดเห็น ออกจากประเทศนั้ นด วยพระกร
(8) อพย 7:11; 2 ทธ 3:8 (9) กจ 2:4; 4:8 (10) มธ 13:38; ยน 8:44; 1 ยน 3:8
(11) อพย 9:3; 1 ซมอ 5:6; โยบ 19:21; สดด 32:4 (13) กจ 15:38 (14) กจ 16:13
(15) ลก 4:16; ฮบ 13:22 (16) กจ 10:35 (17) อพย 6:1; พบญ 7:6-8; กจ 7:17
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อันทรงฤทธิ์
สํ า แดงการกลั บใจใหม ใ ห แก
18 พระองค ได ทรงอดทนต อ บรรดาชนชาติอิสราเอล
ความประพฤติ ของเขาในถิ่ น 25 เวลาที่ ยอห นทําการตามหนา
ทุรกันดารประมาณสี่ สิบป
ที่ ของตนเกือบจะสําเร็จ ทานจึง
19 เมื่ อพระองค ได ทรงล าง ถามวา `ทานทั้ งหลายคิดเห็นวา
ผลาญชนเจ็ ด ชาติ อ อกเสี ยจาก ข าพเจ าคื อผู ใด ข าพเจ าเป น
แผ นดิ นคานาอั นแลว พระองค พระองค นั้ นหามิ ได แต ดู เถิ ด
ก็ ท รงแบ ง แผ นดิ น ของชนชาติ จะมี พระองค ผู หนึ่ งมาภายหลั ง
เหลานั้ นใหเขาโดยการจับสลาก
ข าพเจ า ซึ่ งข าพเจ าไม คู ควร
20 ภายหลั งพระองค ทรงประ- จะแก สายรั ดฉลองพระบาทของ
ทานพวกผู วิ นิ จฉั ยแก เขา เป น พระองค'
เวลาประมาณสี่ รอยห าสิบป จน 26 ท านพี่ น องทั้ งหลาย ผู สื บ
ถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ
เชื้ อสายของอั บราฮั ม
และ
21 คราวนั้ นเขาทั้ งหลายได ขอ ผู ใดในพวกท านซึ่ งเกรงกลั ว
ให มี กษั ตริ ย
พระเจ าจึ งได พระเจา ขาวเรื่ องความรอดนี้ ได
ทรงประทานซาอู ลบุ ต รชายคี ช ทรงประทานมาถึ งท านทั้ งหลาย
จากตระกู ลเบนยามิ นให เป น แลว
กษัตริยครบสี่ สิบป
27 ฝ า ยชาวกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม กั บ
22 ครั้ นถอดซาอูลแลว พระองค พวกขุ น นางมิ ไ ด รู จั ก พระองค
ได ท รงตั้ งดาวิ ดขึ้ น เป นกษั ต ริ ย หรื อ เข า ใจคํ า ของศาสดาพยาของเขา และทรงเปนพยานกลาว กรณทั้ งหลาย ซึ่ งเคยอานกันทุก
ถึงดาวิดวา `เราไดพบดาวิดบุตร วั นสะบาโต จึ งทําให สําเร็ จตาม
ชายของเจสซี เป นคนที่ เ ราชอบ คําเหล านั้ นโดยพิ พากษาลงโทษ
ใจ เป นผู ที่ จะทําให ความประ- พระองค
สงคของเราสําเร็จทุกประการ'
28 ถึ ง แม ว า มิ ไ ด พ บความผิ ด
23 จากเชื้ อสายของดาวิ ด พระ ประการใดในพระองค ที่ ควรจะ
เจ าได ทรงโปรดให ผู ช วยให รอด ให ตาย พวกเขายั งขอป ลาตให
คื อ พระเยซู เกิ ดขึ้ นแก ชาติ อิ ส- ปลงพระชนมพระองคเสีย
ราเอลตามพระสั ญญาของพระ 29 ครั้ นทํ า จนสํ า เร็ จ ทุ กอย า ง
องค
ตามซึ่ งมีเขี ยนไวแล ววาดวยพระ
24 ก อนที่ พระองค เสด็ จมา องค เขาจึงเชิญพระศพของพระ
ยอห นได ประกาศบั พติ ศมาอั น องค ลงจากต นไม ไปประดิ ษฐาน
(18) อพย 16:35; กดว 14:34 (19) พบญ 7:1 (20) วนฉ 2:16 (21) 1 ซมอ 8:5
(22) 1 ซมอ 15:23; สดด 89:20 (23) สดด 132:11 (24) มธ 3:1 (25) มธ 3:11
(26) อสย 55:1; มธ 10:6 (27) ลก 23:34 (28) มธ 27:22 (29) มธ 27:57-61
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ไวในอุโมงค
คราวอายุ ของท า นตามพระทั ย
30 แต พระเจ าได ทรงให พระ ของพระเจา และไดลวงหลับไป
องคคืนพระชนม
แล ว และต องฝ งไว กั บบรรพ31 พระองค ท รงปรากฏแก ค น บุรุษของทาน ก็เป อยเนาไป
ทั้ งหลายที่ ตามพระองค จาก 37 แต พระองค ซึ่ งพระเจ า ได
แคว นกาลิ ลี ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม ทรงใหเปนขึ้ นมานั้ น มิไดประเป นหลายวั น บั ดนี้ คนเหล า สบความเป อยเนาเลย
นั้ นเป น พยานข า งพระองค แก 38 เหตุ ฉะนั้ น ท านพี่ น องทั้ ง
คนทั้ งหลาย
หลาย จงเขาใจเถิดวา โดยพระ
32 เรานําข าวประเสริ ฐนี้ มาแจ ง องค นั้ นแหละจึ งได ประกาศการ
แก ท านทั้ งหลายว า พระสั ญญา ยกความผิดแกทานทั้ งหลาย
ซึ่ งทรงประทานแก บ รรพบุ รุ ษ 39 และโดยพระองคนั้ น ทุกคน
ของเรา
ที่ เชื่ อ จะพ น โทษได ทุ กอย างซึ่ ง
33 พระเจ าได ทรงให สําเร็ จตาม จะพ นไม ได โดยพระราชบั ญญั ติ
นั้ นแกเราผู เปนลูกหลานของคน ของโมเสส
เหล านั้ น คื อในการที่ พระองค 40 เหตุ ฉะนั้ น จงระวั งให ดี
ทรงใหพระเยซูกลับคืนพระชนม เกลื อกว า คําซึ่ งพวกศาสดา
เหมื อ นมี คํา เขี ยนไว ใ นหนั งสื อ พยากรณ ได กลาวไวนั้ นจะได แก
สดุดีบทที่ สองวา `ทานเปนบุตร ทานทั้ งหลาย คือวา
ของเรา วันนี้ เราไดใหกําเนิดแก 41 `ดู ก อน ให เจ าทั้ งหลายผู
ทานแลว'
ประมาทหมิ่ น ประหลาดใจและ
34 ส วนข อ ที่ พระเจ าได ทรงให ถึ งพิ นาศ ด วยว าเรากระทําการ
พระองคคืนพระชนม มิใหกลับ ในกาลสมั ยของเจ า เป นการที่
เป อยเน าอี กเลย พระองค จึ ง แม แต มี ผู มาบอกแล ว เจ าก็ จะ
ตรั สอย างนี้ ว า `เราจะให ความ ไมเชื่ อเลย'"
เมตตาอั นแน นอนของเราซึ่ งได 42 เมื่ อพวกยิ วได อ อกไปจาก
สัญญาไวกับดาวิดใหแกทาน'
ธรรมศาลาแลว พวกคนตางชาติ
35 เพราะพระองค ตรั สไว ใน ก็ อ อนวอนให ประกาศคํ า เหล า
สดุ ดี อื่ นว า `พระองค จะไม นั้ นใหเขาฟงในวันสะบาโตหนา
ทรงให องค บริ สุทธิ์ ของพระองค 43 ครั้ นคนที่ ประชุ มกั นนั้ นต าง
เป อยเนาไป'
คนต า งไปจากธรรมศาลาแล ว
36 ฝ า ยดาวิ ด เมื่ อได ปฏิ บั ติ ใ น พวกยิ วหลายคนกั บคนเข าจารี ต
(30) มธ 28:6 (31) มธ 28:16; กจ 1:3, 11; 1 คร 15:5-8 (32) ปฐก 3:15
(33) สดด 2:7; ฮบ 1:5 (34) อสย 55:3 (35) สดด 16:10; กจ 2:27 (36) กจ 2:29
(38) ยรม 31:34 (39) อสย 53:11; ยน 3:16 (40) ฮบก 1:5 (43) กจ 11:23; ทต 2:11
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ที่ เกรงกลั วพระเจ าได ตามเปาโล นิรันดรก็ไดเชื่ อถือ
และบารนาบัสไป ทานทั้ งสองจึง 49 พระวจนะขององค พระผู เปน
พู ดกั บเขา ชวนให เขาตั้ งมั่ นคง เจ าจึ งแพร ไปตลอดทั่ วเขตแดน
อยู ในพระคุณของพระเจา
นั้ น
พวกยิวไมพอใจที่ เปาโล
ฝายตรงขามไดขับไลเปาโล
เทศนาแกคนตางชาติ
และบารนาบัสไปเสีย
44 ครั้ นถึ งวั นสะบาโตหน า คน 50 แต พวกยิ วได ยุยงพวกสตรี มี
เกื อ บสิ้ นทั้ งเมื องได ประชุ มกั น ศักดิ์ ที่ ถือพระเจา กับทั้ งผู ชายที่
ฟงพระวจนะของพระเจา
เป น ใหญ ใ นเมื อ งนั้ นให เ คี่ ยว
45 แต เมื่ อพวกยิ วเห็ นคนมาก เข็ญ และไลเปาโลกับบารนาบัส
มายก็ มี ใจอิ จฉาอยางยิ่ ง ไดพูด ออกจากเมืองของเขา
คั ดค า นคํา ของเปาโลถึ งโต แย ง 51 ฝ า ยเปาโลกั บบารนาบั ส จึ ง
กับพูดคําสบประมาท
สะบั ดผงคลี ดิ นจากเท าของท าน
46 แล วเปาโลกั บบารนาบั สมี ใจ ออกเพื่ อตอวาพวกเขา แลวก็ไป
กล า ได กล าวว า "จําเป นที่ จะ ยังเขตเมืองอิโคนียูม
ต องกล าวพระวจนะของพระเจ า 52 แต พวกสาวกก็ เ ต็ ม ไปด วย
ใหทานทั้ งหลายฟงกอน แตเมื่ อ ความชื่ นชมยิ นดี และด วยพระ
ท านทั้ งหลายป ดเสี ยและตั ด วิญญาณบริสุทธิ์
สิ น ว าตนไม สมควรที่ จะได ชี วิ ต
เปาโลที่ เมืองอิโคนียูม
นิ รั นดร ดู เถิ ด พวกเราจะบ าย
เมืองลิสตรา และเมืองเดอรบี
หนาไปหาคนตางชาติ
ตอมา ที่ เมืองอิโคนียูม
47 ด วยองค พระผู เป น เจ า ได
เปาโลกั บบารนาบั ส ได
ตรั สสั่ งเราอย างนี้ วา `เราได ตั้ ง เข าไปในธรรมศาลาของพวกยิ ว
เจ าไว ให เป นความสว างของคน กล าวสั่ งสอนเป นที่ จั บใจจนพวก
ต างชาติ เพื่ อเจาจะเป นเหตุ ให ยิ วและชนชาติ กรี กเป นอั นมาก
คนทั้ งหลายรอด ถึ งที่ สุ ดปลาย ไดเชื่ อถือ
แผนดินโลก'"
2 แต พวกยิ วที่ ไม เชื่ อก็ ยุ ยงคน
48 ฝ า ยคนต า งชาติ เ มื่ อได ยิ น ต างชาติ ใ ห มี ใ จคิ ดร า ยต อพวก
อย างนั้ นก็ มี ความยิ นดี และได พี่ นอง
สรรเสริ ญพระวจนะขององคพระ 3เหตุ ฉะนั้ น ฝ ายท านทั้ งสอง
ผู เป นเจ า และคนทั้ งหลายที่ คอยอยู ที่ นั่ นนาน มีใจกลากลาว
ทรงหมายไว แล วเพื่ อให ได ชี วิ ต ในพระนามขององค พระผู เป น

14

(45) กจ 18:6; 1 ปต 4:4 (46) อพย 32:10; พบญ 32:21 (47) อสย 42:6; ลก 2:32
(48) กจ 2:47 (50) กจ 7:52; 2 ทธ 3:11 (51) มธ 10:14; มก 6:11; ลก 9:5
(52) มธ 5:12; ยน 16:22 (1) ยน 7:35; กจ 18:4 (3) มก 16:20; กจ 4:29; ฮบ 2:4
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เจ า และพระองค ได ทรงรับรอง 11 เมื่ อหมู ชนเห็ นการซึ่ งเปาโล
พระดํารั สแห ง พระคุ ณของพระ ได ก ระทํา นั้ นจึ ง พากั น ร องเป น
องค โดยทรงโปรดให ท านทั้ ง ภาษาลิ คาโอเนี ยว า
"พวก
สองทํ า หมายสํ า คั ญและการ พระแปลงเปนมนุษยลงมาหาเรา
มหัศจรรยได
แลว"
4แต พลเมื องส วนใหญ แตกเป น 12 เขาจึงเรียกบารนาบัสวา พระ
สองพวก พวกหนึ่ งอยู ฝ ายพวก ซุ ส และเรี ยกเปาโลว า พระ
ยิว
และอีกพวกหนึ่ งอยู ฝาย เฮอรเมส เพราะเปาโลเปนผู นํา
อัครสาวก
ในการพูด
5เมื่ อทั้ งคนต างชาติ และพวกยิ ว 13 ปุ โรหิ ต ประจํา รู ปพระซุ สซึ่ ง
พร อมกั บพวกผู ปกครอง ได ตั้ งอยู หน า เมื อ งได จู ง วั ว และ
ร วมคิ ดกั นจะทําการอั ปยศและ ถื อพวงมาลั ยมายั ง ประตู เ มื อ ง
เอาก อนหิ นขว างเปาโลกั บบาร- หมายจะถวายเครื่ องบูชาดวยกัน
นาบัส
กับประชาชน
6ทานทั้ งสองทราบแลวจึงหนีไป 14 แต เมื่ อ อั ครสาวกบารนาบั ส
ยังเมืองที่ อยู ในแควนลิคาโอเนีย กั บเปาโลได ยินดั งนั้ น จึ งฉี ก
คื อเมื องลิ สตรา เมื องเดอร บี เสื้ อผ าของตนเสี ย วิ่ งเข าไป
กับชนบทที่ อยู ลอมรอบ
ท ามกลางคนทั้ งหลายร องเสี ยง
7และไดประกาศข าวประเสริ ฐที่ ดัง
นั่ น
15 วา "ทานทั้ งหลาย เหตุไฉน
ชายพิการไดรับ
ท านจึ งทําการอย างนี้ เราเป น
คนธรรมดาเช นเดี ยวกั นกั บท าน
การรักษาจนหาย
8 ที่ เมื อ งลิ ส ตรามี ช ายคนหนึ่ ง ทั้ งหลาย และมาประกาศใหทาน
นั่ งอยู ใช เท าไมได เขาพิ การตั้ ง กลั บจากสิ่ งไร ประโยชน เหล านี้
แต ครรภ มารดา ยั งไม เคยเดิ น ให มาหาพระเจ าผู ทรงพระชนม
ผู ได ทรงสร างฟ าสวรรค และ
เลย
9 คนนั้ นได ฟ งเปาโลพู ดอยู แผ นดิ นโลก ทะเลและสิ่ งสารเปาโลจึ งเขม นดู เขา เห็ นว ามี พัดซึ่ งมีอยู ในที่ เหลานั้ น
16 ในกาลก อนพระองค ได ทรง
ความเชื่ อพอจะหายโรคได
10 จึ งร องสั่ งด วยเสี ยงอั นดั งว า ยอมให บรรดาประชาชาติดําเนิน
"จงลุ กขึ้ นยื นตรง" คนนั้ นก็ ชีวิตตามชอบใจ
17 แต พระองค มิ ได ทรงให ขาด
กระโดดขึ้ นเดินไป
(4) ลก 12:51; กจ 13:2-3 (5) 2 ทธ 3:11 (6) มธ 10:23 (8) กจ 3:2
(10) อสย 35:6 (11) กจ 8:10; 28:6 (13) ดนล 2:46 (14) กดว 14:6; มธ 26:65
(15) ปฐก 1:1; อพย 20:11 (16) สดด 81:12; มคา 4:5 (17) ลนต 26:4; พบญ 11:14
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พยาน คื อพระองคไดทรงกระเปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
ทําคุ ณให ฝนตกจากฟ าและให มี 23 เมื่ อทานทั้ งสองไดเลือกตั้ งผู
ฤดูเกิดผล เราทั้ งหลายจึงอิ่ มใจ ปกครองสาวกไว ทุ ก คริ สตจั ก ร
ดวยอาหารและความยินดี"
และได อธิ ษฐานและถื ออดอา18 ถึงแมวาไดกลาวสิ่ งนี้ แลวก็ดี หารฝากสาวกไว กั บองค พระผู
อั ครสาวกก็ ยั งห า มประชาชนมิ เปนเจาที่ เขาเชื่ อถือนั้ น
ให เ ขากระทํ า สั ก การบู ช าถวาย 24 และหลั ง จากท านทั้ งสองได
แกทานทั้ งสองนั้ นไดโดยยาก
ข ามแคว นป สิ เ ดี ยก็ มายั ง แคว น
เปาโลถูกขวางดวยหิน
ปมฟเลีย
แตไดฟ นขึ้ นและ
25 เมื่ อได กล าวพระวจนะใน
เมื องเปอร กาแล ว จึ งลงไปยั ง
ไปที่ เมืองเดอรบี
19 แต มี พวกยิ วบางคนมาจาก เมืองอัททาลิยา
เมื องอั นทิ โอกและเมื องอิ โคนี - 26 และแลนจากที่ นั่ นไปยังเมือง
ยูม เมื่ อไดชักชวนประชาชนแลว อันทิโอก คือเมืองที่ ทานทั้ งสอง
เขาก็ ไ ด เ อาหิ นขว า งเปาโลและ ได รั บการฝากไว ในพระคุ ณของ
ลากท านออกไปจากเมื องคิ ดว า พระเจา ใหกระทําการซึ่ งทานทั้ ง
สองไดกระทําสําเร็จมาแลวนั้ น
ทานตายแลว
20 แต พวกสาวกได ล อมท านไว 27 เมื่ อมาถึ ง ท านทั้ งสองได
แล วท านก็ ลุ กขึ้ นเข าไปในเมื อง เรี ยกประชุ มคริ สตจั กร และได
วั น รุ ง ขึ้ น ท านจึ งเลยไปยั งเมื อง เล า ให เขาฟ ง ถึ ง พระราชกิ จทั้ ง
ปวงซึ่ งพระเจ าได ทรงกระทํา
เดอรบีกับบารนาบัส
21 และเมื่ อท านทั้ งสองไดประ- ร วมกั บเขา กั บซึ่ งพระองค ได
กาศข า วประเสริ ฐ ในเมื อ งนั้ น ทรงเปดประตูใหคนตางชาติเชื่ อ
และได สั่ งสอนคนเป น อั น มาก 28 แล วท า นทั้ งสองจึ งอยู กั บ
จึงกลั บไปยังเมืองลิสตรา เมือง พวกสาวกที่ นั่ นชานาน
การประชุมปรึกษากัน
อิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก
ที่ กรุงเยรูซาเล็ม
22 กระทํ า ให ใจของสาวกทั้ ง
หลายถื อมั่ นขึ้ น เตื อนเขาให
เกี่ ยวกับการเขาสุหนัต
ดํารงอยู ในความเชื่ อ และสอน
มีบางคนลงมาจากแควน
วา เราทั้ งหลายจําต องทนความ
ยู เดี ยได สั่ งสอนพวก
ยากลําบากมากจนกว าจะได เข า พี่ น องว า "ถ าไม เข าสุ หนั ตตาม
ในอาณาจักรของพระเจา
จารี ตของโมเสส ทานจะรอดไม

15

(19) กจ 13:45, 50; 14:2; 2 คร 11:25; 12:1; 1 ธส 2:14; 2 ทธ 3:11 (21) มธ 28:19
(22) มธ 10:38; ลก 22:28; กจ 11:23; รม 8:17; 2 ทธ 2:12 (23) 2 คร 8:19; ทต 1:5
(27) กจ 15:4; 1 คร 16:9; 2 คร 2:12 (1) ยน 7:22; กจ 15:5; กท 2:12; 5:2; ฟป 3:2
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ได"
จึ งยื นขึ้ นกล าวแก เขาว า "ท าน
2เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อเกิ ดการโต แย ง พี่ น องทั้ งหลาย ท านทั้ งหลาย
และไล เ ลี ยงกั น ระหว า งเปาโล ทราบอยู ว า คราวก อนนั้ นพระ
และบารนาบั ส กั บคนเหล า นั้ น เจ าได ทรงเลื อกข าพเจ าเองจาก
มากมายแลว เขาทั้ งหลายไดตั้ ง พวกทานทั้ งหลายใหเป นผู ประเปาโลและบารนาบั สกับคนอื่ นๆ กาศพระวจนะแห งข าวประเสริ ฐ
ในพวกนั้ นให ขึ้ นไปหารื อ กั บ ใหคนตางชาติฟงและเชื่ อ
อั ครสาวกและผู ปกครองในกรุ ง 8 พระเจ าผู ทรงทราบจิ ตใจ
เยรูซาเล็มในเรื่ องที่ เถียงกันนั้ น
มนุ ษยได ทรงรั บรองคนต างชาติ
3คริ ส ตจั กรได จั ดส งท านเหล า และทรงประทานพระวิ ญ ญาณ
นั้ นไป และขณะเมื่ อท านกําลั ง บริ สุ ท ธิ์ แก เ ขาเหมื อนได ท รง
ข ามแคว นฟ นิ เซี ยกั บแคว นสะ- ประทานแกพวกเรา
มาเรี ย ท านได กล าวถึ งเรื่ องที่ 9 พระองค ไ ม ท รงถื อ ว า เรากั บ
คนตางชาติไดกลับใจใหม ทําให เขาตางกัน แตทรงชําระใจเขาให
พวกพี่ นองมีความยินดีอยางยิ่ ง
บริสุทธิ์ โดยความเชื่ อ
4 ครั้ นมาถึ งกรุ งเยรู ซาเล็ ม 10 ถ าอยางนั้ น ทําไมบั ดนี้ ท าน
คริ ส ตจั ก รและอั ครสาวกและผู ทั้ งหลายจึ งทดลองพระเจ าโดย
ปกครองทั้ งหลายได ต อนรั บ วางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่ ง
ทาน แลวทานเหลานั้ นจึงเลาให บรรพบุ รุษของเราหรือตัวเราเอง
เขาฟ ง ถึ ง เหตุ ก ารณ ทั้ งปวงที่ ก็ดีแบกไมไหว
พระเจาไดทรงกระทํารวมกับเขา 11 แต เราเชื่ อว า เราเองก็ รอด
5แต มี บางคนในพวกฟาริ สี ที่ มี โดยพระคุ ณของพระเยซู คริ ส ต
ความเชื่ อได ยืนขึ้ นกล าวว า คน เจาเหมือนอยางเขา"
ต า งชาติ นั้ นควรต อ งให เ ขาเข า 12 ฝ ายคนทั้ งหลายก็ นิ่ งฟ ง
สุ หนั ต และสั่ งให เขาถื อตาม บารนาบั สกั บเปาโลเล าเรื่ องการ
พระราชบัญญัติของโมเสส
อั ศจรรย และการมหั ศจรรย
6 ฝ า ยอั ค รสาวกกั บผู ปกครอง ต า งๆซึ่ ง พระเจ า ได ท รงกระทํา
ทั้ งหลายจึ งได ประชุมปรึ กษากั น โดยเขาในหมู พวกตางชาติ
ในเรื่ องนั้ น
ยากอบประกาศวา
ผลประชุมเกี่ ยวกับ
ไมจําเปนตองเขาสุหนัต
ความรอดของคนตางชาติ
13 ครั้ นจบแล วและนิ่ งอยู ยา7เมื่ อโตแยงกันมากแลว เปโตร กอบจึงกลาววา "ทานพี่ น องทั้ ง
(2) กท 2:1 (3) กจ 14:27; รม 15:24; 1 คร 16:6; 2 คร 1:16; ทต 3:13 (7) กจ 10:20
(8) 1 พศด 28:9; กจ 1:24 (9) กจ 10:15, 28; รม 10:12 (10) มธ 23:4; กท 5:1
(11) รม 3:4; 2 คร 13:14; อฟ 2:5-8; ทต 2:11 (12) กจ 14:27; 15:3 (13) กจ 12:17
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หลาย จงฟงขาพเจา
และจากการรับประทานเลือด
14 ซีโมนไดบอกแลววา พระเจา 21 เพราะว าตั้ งแต โบราณมาใน
ได ท รงเยี่ ยมเยี ยนคนต า งชาติ ทุ กเมื องมี คนประกาศเรื่ องของ
ครั้ งแรก เพื่ อจะทรงเลื อกชน โมเสส เพราะคนได อ านพระ
กลุ มหนึ่ งออกจากเขาทั้ ง หลาย ราชบัญญัติของทานในธรรมศาเพื่ อพระนามของพระองค
ลาทุกวันสะบาโต"
15 คํ า ของศาสดาพยากรณ ก็ 22 ขณะนั้ น อั ครสาวกและผู
สอดคล องกั บเรื่ องนี้ ดั งที่ ได ปกครองทั้ งหลายกั บทุ ก คนใน
เขียนไวแลววา
คริ ส ตจั ก รเห็ น ชอบที่ จะเลื อ ก
16 `ภายหลั งเราจะกลั บมาและ บางคนในพวกเขาให ไปยั งเมื อง
จะสร า งพลั บพลาของดาวิ ด ซึ่ ง อั น ทิ โอกด วยกั น กั บเปาโลและ
พั งลงแล วขึ้ นใหม ที่ ร างหั กพั ง บารนาบัส คือ ยูดาส ผู ที่ มีชื่ อ
นั้ นเราจะกอขึ้ นอีก และจะตั้ งขึ้ น อีกวา บารซับบาส และสิลาส ทั้ ง
ใหม
สองคนนี้ เป น คนสํา คั ญในพวก
17 เพื่ อคนอื่ นๆจะได แสวงหา พี่ นอง
องค พระผู เป นเจ า คื อบรรดา 23 เขาได เขี ยนจดหมายมอบให
คนต างชาติ ซึ่ งเขาเรี ยกด วยนาม ท านถื อไปว า "อั ครสาวกและผู
ของเรา องคพระผู เปนเจาผู ทรง ปกครองและพวกพี่ น องของ
กระทําสิ่ งทั้ งปวงเหล านี้ ได ตรั ส ท าน คํานั บมายั งท าน ผู เป น
ไว
พวกพี่ น องซึ่ งเป น คนต า งชาติ
18 พระเจ าทรงทราบถึ งกิ จการ ซึ่ งอยู ในเมื องอั นทิ โอก แคว น
ทั้ ง ปวงของพระองค ตั้ ง แต แรก ซีเรีย และแควนซิลีเซียทราบ
สรางโลกมาแลว'
24 ดวยพวกขาพเจาไดยินวา มี
19 เหตุฉะนั้ น ขาพเจาตัดสินใจ บางคนในพวกข าพเจ าได พูดให
วา อยาใหเราวางเครื่ องขัดขวาง ท านทั้ งหลายเกิ ดความไม สบาย
กี ดกั นคนต างชาติ ซึ่ งกลั บมาหา ใจและทําให ใจของท านป นป วน
พระเจา
ไปด วยสอนว า `ท านต องเข า
20 แต เ ราจงเขี ยนหนั งสื อ ฝาก สุ ห นั ตและรั ก ษาพระราชบั ญไปถึ งเขาว า ให งดเว นเสี ยจาก ญัติ' แมวาเขามิไดรับคําสั่ งจาก
สิ่ งที่ มลทิ นเนื่ องด วยรู ปเคารพ พวกขาพเจา
จากการล วงประเวณี จากการ 25 พวกข าพเจ าจึ งพร อมใจกั น
รับประทานเนื้ อสัตว ที่ รัดคอตาย เห็ นชอบที่ จะเลื อกคน และใช
(14) กจ 15:7; 2 ปต 1:1 (16) อมส 9:11 (19) กจ 15:28; 21:25; 1 ธส 1:9
(20) ปฐก 9:4; อพย 20:3; ลนต 3:17; พบญ 12:16; 1 ซมอ 14:33; อสค 20:30
(21) กจ 13:15, 27; 2 คร 3:14 (22) กจ 1:23 (24) กจ 15:1; กท 1:7; ทต 1:10-11
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กิจการ 15
เขามายั งท านทั้ งหลายพร อมกั บ 32 ฝ ายยู ดาสกั บสิ ลาสเป น ผู
บารนาบัสและเปาโล ผู เปนที่ รัก พยากรณ ด วย จึ งได กล าวหนุ น
ของเรา
ใจพวกพี่ นองหลายประการให มี
26 และเป นผู อุ ทิ ศชี วิ ต ของตน กําลังขึ้ น
เพื่ อพระนามของพระเยซู คริ สต 33 ครั้ นพั กอยู ที่ นั่ นหน อยหนึ่ ง
องคพระผู เปนเจาของเรา
แล ว ก็ ลาจากพวกพี่ น องไปถึ ง
27 เหตุฉะนั้ น ขาพเจาทั้ งหลาย อัครสาวกโดยสันติภาพ
จึ งใช ยูดาสกั บสิ ลาสมาเป นผู ซึ่ ง 34 ฝ า ยสิ ล าสเห็ น ชอบที่ จะอยู
จะเล าข อความนี้ แก ท านทั้ ง ตอไปที่ นั่ น
หลายดวยปากของเขาเอง
35 แต เปาโลกั บบารนาบัสยังอยู
คําสั่ งพิเศษสําหรับคนตางชาติ ตอไปในเมืองอั นทิโอก สั่ งสอน
ประกาศพระวจนะขององค พระ
ที่ เชื่ อในพระเจา
28 เพราะว า พระวิ ญญาณบริ - ผู เ ป นเจ า ด วยกั นกั บคนอื่ นอี ก
สุ ทธิ์ และข าพเจ าทั้ งหลายก็ เห็ น หลายคน
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
ชอบที่ จะไม วางภาระบนท านทั้ ง
หลาย เว นไว แต สิ่ งเหล านั้ นที่ 36 ครั้ นลวงไปไดหลายวัน เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสวา "ใหเรา
จําเปน
29 คื อว าให ทานทั้ งหลายงดการ กลั บไปเยี่ ยมพวกพี่ น องในทุ ก
รั บประทานสิ่ งของซึ่ งเขาได บูชา เมื องที่ เราได ประกาศพระวจนะ
แก รู ปเคารพ และการรั บประ- ขององค พระผู เป นเจ าไว ดู ว า
ทานเลื อด และการรั บประทาน เขาเปนอยางไรกันบาง"
เนื้ อสั ตว ซึ่ งถู กรั ดคอตาย และ 37 ฝ ายบารนาบั สได ตั้ งใจว าจะ
การล วงประเวณี ถ าท านทั้ ง พายอห นผู มี อี กชื่ อ หนึ่ งว ามาหลายงดการเหล านี้ ก็ จะเป นการ ระโกไปดวย
38 แต เปาโลไม เห็ นควรที่ จะพา
ดี ขอใหอยู เปนสุขเถิด"
ยอห
นไปด วย เพราะครั้ งก อน
30 เมื่ อลาจากกั นแล ว ท าน
เหล านั้ นก็ ไ ปยั งเมื องอั นทิ โอก ยอห น ได ล ะท า นทั้ งสองเสี ยที่
และเมื่ อได เรียกคนทั้ งปวงประ- แคว นป มฟ เลี ย และมิ ได ไปทํา
ชุ มกั นแล ว จึ งมอบจดหมาย การดวยกัน
39 แลวไดเกิ ดการขั ดแย งกันจน
ฉบับนั้ นให
31 ครั้ นอ านแล ว ต างก็ มี ความ ต องแยกกั น บารนาบั สจึ งพา
มาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส
ชื่ นชมยินดีในคําหนุนใจนั้ น
(26) กจ 13:50; 1 คร 15:30; 2 คร 11:23 (29) ลนต 17:14; กจ 15:20; 1 คร 5:1
(32) กจ 11:27; 1 คร 12:28; อฟ 4:11 (33) มก 5:34; กจ 16:36 (35) กจ 13:1
(37) กจ 12:12, 25; คส 4:10; 2 ทธ 4:11; ฟม 1:24 (38) กจ 13:13 (39) กจ 4:36
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กิจการ 15, 16
หนา 2214
40 แตเปาโลไดเลือกสิลาส และ
พระเจาทรงเรียกเปาโล
เมื่ อพวกพี่ น อ งได ฝากท านทั้ ง
ใหไปที่ แควนมาซิโดเนีย
สองไว ใ นพระคุ ณของพระเจ า 6 ครั้ นท านเหล า นั้ น ไปทั่ วแว น
แลวทานก็ไป
แคว น ฟรี เ จี ยกั บกาลาเที ยแล ว
41 ท า นจึ งไปตลอดแคว นซี เรี ย พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ห า มมิ ใ ห
กั บแคว นซิ ลี เซี ยหนุ นใจคริ สต- กลาวพระวจนะในแควนเอเชีย
จักรใหแข็งแรงขึ้ น
7เมื่ อไปยั งแคว นมิ เซี ยแล ว ก็
เปาโลพบทิโมธี
พยายามจะไปยั งแว นแคว นบิ ธี ผู ชวยตลอดชีวิตของทาน
เนี ย แต พระวิ ญญาณไม ทรง
แล วเปาโลไปยั งเมื อง โปรดใหไป
เดอร บี กั บเมื องลิ สตรา 8แล วท า นเหล านั้ นได เ ดิ นทาง
และดูเถิด ที่ นั่ นมีสาวกคนหนึ่ ง ผ า นแคว น มิ เ ซี ยลงมายั ง เมื อ ง
ชื่ อทิโมธี เปนบุตรชายของหญิง โตรอัส
ชาติ ยิ วคนหนึ่ งที่ เชื่ อแล ว แต 9ในเวลากลางคื นเปาโลได นิ มิ ต
บิดาเปนชาติกรีก
เห็ นผู ชายชาวมาซิ โดเนี ยคน
2 ทิ โมธี มี ชื่ อ เสี ยงดี ในหมู พวก หนึ่ งยื นอ อนวอนว า "ขอโปรด
พี่ น องที่ อยู ใ นเมื องลิ สตราและ มาชวยพวกขาพเจาในแควนมาเมืองอิโคนียูม
ซิโดเนียเถิด"
3เปาโลใคร จะพาทิ โมธี ไปด วย 10 ครั้ นท า นเห็ นนิ มิ ต นั้ นแล ว
กั น จึ งให เข าสุ หนั ตเพราะเห็ น เราจึ งหาโอกาสทั นที ที่ จะไปยั ง
แก พวกยิ วที่ อยู ในเมื อ งนั้ นๆ แควนมาซิโดเนีย ดวยเห็นแนวา
เพราะคนเหล า นั้ นทุ ก คนรู ว า องค พระผู เป น เจ าได ทรงเรี ยก
บิดาของเขาเปนชาติกรีก
เราให ไ ปประกาศข า วประเสริ ฐ
4เมื่ อ ท านเหล านั้ นได เที่ ยวไป แกชาวแควนนั้ น
ตามเมื องต างๆก็ ไ ด ส งหนั งสื อ 11 เหตุ ฉะนั้ น เมื่ อออกจาก
ข อ ตกลงของอั ครสาวกและผู เมื องโตรอั สแล ว ก็ ตรงไปยั ง
ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็ ม มอบ เกาะสาโมธรัสเซียและรุ งขึ้ นก็ถึง
ให คนทั้ งหลายทุ กเมื องเพื่ อให เมืองเนอาบุรี
รักษาไว
นางลิเดียไดเปดใจ
5คริสตจักรทั้ งปวงจึงเขมแข็งใน
และไดรับบัพติศมา
ความเชื่ อ และจํานวนคนได ทวี 12 เมื่ อออกจากที่ นั่ นแลว ก็ ได
ขึ้ นทุกๆวัน
ไปยั ง เมื อ งฟ ลิ ปป ซึ่ ง เป น เมื อ ง

16

(40) กจ 11:23 (41) กจ 16:5 (1) กจ 14:6; รม 16:21; 1 คร 4:17; ฟป 1:1; 2:19
(3) 1 คร 9:20; กท 2:3 (4) กจ 15:19 (5) กจ 2:47; 15:41 (6) กจ 18:23; กท 1:1-2
(8) กจ 16:11; 2 คร 2:12 (9) กจ 10:30 (10) 2 คร 2:13 (12) กจ 20:6; ฟป 1:1
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กิจการ 16
เอกในเขตแคว นมาซิ โดเนี ยและ เราไปร องว า "คนเหล านี้ เป น
เป นเมื องขึ้ น เราจึ งพั กอยู ใน ผู รั บใช ของพระเจ าผู สู งสุ ด มา
เมืองนั้ นหลายวัน
กล าวประกาศทางรอดแก เราทั้ ง
13 ในวั นสะบาโตเราไดออกจาก หลาย"
เมื องไปยั งฝ งแม น้ํา เข าใจว า 18 เขาทําอยางนั้ นหลายวัน ฝาย
มี ที่ สําหรั บอธิ ษฐาน จึ งได นั่ ง เปาโลเปนทุ กข มาก หั นหน าสั่ ง
สนทนากั บพวกผู หญิ งที่ ประชุ ม ผี นั้ นว า "เราสั่ งเจ าว า ในพระ
กันที่ นั่ น
นามของพระเยซู คริ สต เจ าจง
14 มี ห ญิ งคนหนึ่ งชื่ อลิ เ ดี ยมา ออกมาจากเขา" ผี นั้ นก็ ออกมา
จากเมื องธิ ยาทิ ราเป นคนขายผ า ในเวลานั้ น
สี ม วง เป นผู นมั สการพระเจ า
เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
หญิ งนั้ นได ฟงเรา และองค 19 ส วนพวกนายของเขาเมื่ อ
พระผู เป นเจ าได ทรงเป ดใจของ เห็ นว าหมดหวั งที่ จะได เงิ นแล ว
เขาให สนใจในถ อยคํา ซึ่ งเปาโล เขาจึ งจั บเปาโลและสิ ลาสลากมา
ไดกลาว
ถึ งพวกเจ าหน าที่ ยั งที่ ว าการ
15 เมื่ อหญิ งคนนั้ นกั บทั้ ง เมือง
ครอบครั วของเขาได รั บบั พติ ศ- 20 เมื่ อนํามาถึ งเจาเมื องแล วจึ ง
มาแล วจึ งอ อนวอนเราว า "ถ า กลาววา "คนเหลานี้ เปนพวกยิว
ท านเห็ นว า ข าพเจ าเป นคน ก อการวุ นวายมากในเมื อ งของ
สั ต ย ซื่ อต อ องค พระผู เป น เจ า เรา
เชิ ญเข ามาพั กอาศั ยในบ านของ 21 และสั่ งสอนธรรมเนี ย มซึ่ ง
ข าพเจาเถิ ด" และเขาไดวิงวอน เราชาวโรมตามกฎหมายไม ควร
จนเราขัดไมได
จะรับหรือถือเลย"
หญิงสาวที่ มีผีสิง
22 ประชาชนก็ ไดฮือกั นขึ้ นตอสู
ไดรับการขับผีออก
เปาโลและสิ ลาส เจ าเมื องได
16 ตอมาเมื่ อเรากําลังออกไปยัง กระชากเสื้ อของท านทั้ งสอง
ที่ สําหรั บอธิ ษฐาน มี หญิ งสาว ออก แลวสั่ งใหโบยดวยไมเรียว
คนหนึ่ งที่ มีผีหมอดูเข าไดมาพบ 23 ครั้ นโบยหลายที แล วจึงให จํา
กั บเรา เขาทําการทายให พวก ไว ในคุ ก และกําชั บนายคุ กให
เจ า นายของเขาได เ งิ น เป น อั น รักษาไวใหมั่ นคง
24 นายคุกเมื่ อรับคําสั่ งอยางนั้ น
มาก
17 หญิ ง นั้ นตามเปาโลกั บพวก แลวจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว
(14) ลก 24:45; วว 1:11 (15) ปฐก 19:3; 33:11; วนฉ 19:21; ลก 24:29; ฮบ 13:2
(16) ลนต 19:31; พบญ 18:11; 1 ซมอ 28:3; 2 พกษ 21:6; 1 พศด 10:13; อสย 8:19
(18) มก 1:25 (19) มธ 10:18; กจ 16:16 (20) 1 พกษ 18:17 (22) 2 คร 6:5; 11:23

44_act.pub
page 45

Friday, December 09, 2005 14:01

กิจการ 16
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ในห องชั้ นใน เอาเท าใส ขื่ อไว ให น ายคุ กและคนทั้ งปวงที่ อยู
แนนหนา
ในบานของเขาฟง
นายคุกและครอบครัวได
33 ในกลางคื น ชั่ วโมงเดี ยวกั น
รับความรอดและรับบัพติศมา นั้ นเอง นายคุ กจึ งพาเปาโลกั บ
25 ประมาณเที่ ยงคื น เปาโลกั บ สิ ลาสไปล างแผลที่ ถู กเฆี่ ยนและ
สิ ล าสก็ อ ธิ ษฐานและร อ งเพลง ในขณะนั้ นนายคุ กก็ ได รั บบั พสรรเสริ ญพระเจ า นั กโทษทั้ ง ติศมาพรอมทั้ งครัวเรือนของเขา
34 แล วได พาท านทั้ งสองเข าไป
หลายก็ฟงอยู
26 ในทันใดนั้ นเกิดแผนดินไหว ในบานของเขา จัดโตะเลี้ ยงทาน
ใหญ จนรากคุ กสะเทื อนสะท าน แสดงความยินดีอยางยิ่ ง เพราะ
และประตู คุ ก เป ดหมดทุ ก บาน ได เชื่ อ ถื อ พระเจ าพร อ มกั บทั้ ง
เครื่ องจองจําก็ ห ลุ ด จากเขาสิ้ น ครอบครัวแลว
เปาโลไดรับอิสรภาพ
ทุกคนทันที
35
ครั
้ นเวลาเช าเจ าเมื องจึ งใช
27 ฝ ายนายคุ กตื่ นขึ้ นเห็ นประตู
คุ กเป ดอยู คาดว านั กโทษทั้ ง พวกนักการไป สั่ งวา "จงปลอย
หลายหนีไปหมดแลว จึงชักดาบ คนทั้ งสองนั้ นเสีย"
36 นายคุกจึงบอกเปาโลวา "เจา
ออกมาหมายวาจะฆาตัวเสีย
28 แต เปาโลได ร องเสี ยงดั ง ว า เมื องได ใช คนมาบอกให ปล อย
"อย าทําร ายตั วเองเลย เราทั้ ง ท านทั้ งสอง ฉะนั้ นบั ดนี้ เชิ ญ
ทานออกไปตามสบายเถิด"
หลายอยู พรอมดวยกันทุกคน"
29 นายคุ กจึ งสั่ งให จุ ดไฟมา 37 แต เปาโลกล าวแก เขาทั้ ง
แล ววิ่ งเข า ไปตั วสั่ นกราบลงที่ หลายว า "เขาไดเฆี่ ยนเราผู เป น
คนสั ญชาติ โ รมต อ หน า คนทั้ ง
เทาของเปาโลกับสิลาส
30 และพาท า นทั้ งสองออกมา หลายก อนได ตั ดสิ นความ และ
แลววา "ทานเจ าขา ขาพเจาจะ ได จําเราไว ในคุ ก บั ดนี้ เขาจะ
เสื อ กไสให เ ราออกไปเป น การ
ตองทําอยางไรจึงจะรอดได"
31 เปาโลกั บสิ ล าสจึ ง กล า วว า ลั บหรื อ ทําอย างนั้ นไม ได ให
"จงเชื่ อวางใจในพระเยซู คริ ส ต เขาเองมาพาเราออกไปเถิด"
เจ าและท านจะรอดได ทั้ งครอบ 38 พวกนั กการจึ ง นํ า ความไป
แจ งแก เจ าเมื อง เมื่ อเจ าเมื อง
ครัวของทานดวย"
32 ท านทั้ งสองจึ งกล าวสั่ งสอน ได ยิ นว า ท านทั้ งสองเป นคน
พระวจนะขององค พระผู เป นเจ า สัญชาติโรมก็ตกใจกลัว
(26) กจ 4:31; 5:19; 12:7, 10 (30) ลก 3:10; กจ 2:37; 9:6; 22:10
(31) ยน 3:16, 36; 6:47; กจ 13:38-39; รม 10:9-11; 1 ยน 5:10
(34) ลก 5:29; 19:6 (37) กจ 22:25-29
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39 จึ งมาวิ งวอนท านทั้ งสอง รวมกั นมาเป นอั นมาก ก อการ
ครั้ นพาออกไปแลวจึงขอใหออก จลาจลในบานเมือง เขาบุกบาน
ไปเสียจากเมือง
ของยาโสน ตั้ งใจจะพาท านทั้ ง
40 ท า นทั้ งสองจึ ง ออกจากคุ ก สองออกมาใหคนทั้ งปวง
แล วได เข าไปในบ านของนางลิ - 6 ครั้ นไม พบจึ ง ฉุ ด ลากยาโสน
เดี ย เมื่ อพบพวกพี่ นองก็พูดจา กั บพวกพี่ น องบางคนไปหาเจ า
หนุนใจเขาแลวก็ลาไป
หน าที่ ผู ครองเมื องร องว า "คน
มีหลายคนไดรับความรอด
เหล านั้ นที่ เป นพวกคว่ํา แผ นดิ น
ไดมาที่ นี่ ดวย
ที่ เมืองเธสะโลนิกา
ครั้ นเปาโลกั บสิ ลาสข าม 7ยาโสนรับรองเขาไว และบรรเมื อ งอั มฟ บุ รี และเมื อง ดาคนเหล านี้ ได กระทําผิ ดคําสั่ ง
โดยเขาสอนว ามี
อปอลโลเนียแลว จึงมายังเมือง ของซี ซาร
เธสะโลนิ กา ที่ นั่ นมี ธรรมศาลา กษัตริยอีกองคหนึ่ งคือพระเยซู"
8เมื่ อประชาชนและเจ าหน าที่ ผู
ของพวกยิว
2เปาโลจึงเขาไปรวมกับพวกเขา ครองเมืองไดยินดังนั้ นก็รอนใจ
ตามอย างเคย และท านได อ าง 9 จึ ง เรี ยกประกั น ตั วยาโสนกั บ
ข อ ความในพระคั ม ภี ร โต ต อบ คนอื่ นๆแลวก็ปลอยไป
เปาโลที่
กับเขาทั้ งสามวันสะบาโต
เมืองเบโรอา
3และไขขอความชี้ แจงใหเห็ นวา
จําเป นที่ พระคริ สต ต องทนทุ กข 10 พอค่ํ า ลง พวกพี่ น องจึ งส ง
ทรมาน แล วทรงคื นพระชนม เปาโลกั บสิ ลาสไปยังเมื องเบโรและกลาวตอไปวา "พระเยซูองค อา ครั้ นถึงแลวท านจึงเข าไปใน
นี้ ที่ เราประกาศแก ท านทั้ งหลาย ธรรมศาลาของพวกยิว
คือพระคริสต"
11 ชาวเมื องนั้ นสุ ภ าพกว า ชาว
4 บางคนในพวกเขาก็ เ ชื่ อและ เมืองเธสะโลนิกา ดวยเขาไดรับ
สมั ครเข าเป นพรรคพวกกั บ พระวจนะดวยความเต็มใจ และ
เปาโลและสิลาส รวมทั้ งชาวกรีก ค นดูพระคั มภีร ทุกวัน หวั งจะรู
เป นจํานวนมากที่ เกรงกลั วพระ ว า ข อความเหล านั้ นจะจริ งดั ง
เจ าและสุ ภาพสตรี ที่ เป นคน กลาวหรือไม
สําคัญๆก็ไมนอย
12 เหตุ ฉะนั้ น มี หลายคนใน
5แตพวกยิวที่ ไมเชื่ อก็อิจฉา ไป พวกเขาได เชื่ อถื อ กั บสตรี ผู มี
คบคิ ดกั บคนพาลตามตลาดรวบ ศักดิ์ ชาติกรีก ทั้ งผู ชายไมนอย

17

(39) มธ 8:34 (40) กจ 16:14 (1) กจ 17:11; ฟป 4:16; 1 ธส 1:1; 2 ธส 1:1
(2) ลก 4:16; กจ 9:20; 1 ธส 2:1-16 (3) ลก 24:26; กจ 18:5; กท 3:1 (4) กจ 15:22
(5) กจ 13:45 (6) กจ 16:20 (7) ลก 23:2 (10) กจ 9:25 (11) อสย 34:16; ลก 16:29
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13 แต เมื่ อพวกยิ วที่ อยู ในเมื อง เผยแพร " เพราะเปาโลไดประเธสะโลนิ กาทราบว า เปาโลได กาศเรื่ องพระเยซู และเรื่ องการ
กล าวสั่ งสอนพระวจนะของพระ เปนขึ้ นมาจากความตาย
เจ า ในเมื อ งเบโรอาเหมื อ นกั น 19 เขาจึ งจั บเปาโลพาไปยั งสภา
เขาก็มายุยงประชาชนที่ นั่ นดวย
อาเรโอปากัสแลวถามวา "เราขอ
14 ขณะนั้ น พวกพี่ น องจึ งส ง รู ได หรื อไม ว าคําสอนอย างใหม
เปาโลออกไปตามทางที่ จะไป ที่ ทานกลาวนั้ นเปนอยางไร
ทะเล แตสิลาสกับทิโมธียังอยู ที่ 20 เพราะว าท า นนําเรื่ องแปลก
นั่ น
ประหลาดมาถึ งหู ของเรา เหตุ
เปาโลที่ กรุงเอเธนส
ฉะนั้ น เราอยากทราบว าเรื่ อง
15 คนที่ ไปส งเปาโลนั้ นไดไปส ง เหลานี้ มีความหมายวาอยางไร"
ทานถึงกรุ งเอเธนส และเมื่ อได 21 (เพราะชาวเอเธนส กั บชาว
รั บคํา สั่ งของท านให บอกสิ ล าส ต างประเทศ ซึ่ งอาศั ยอยู ที่ นั่ น
กั บทิ โมธี ใ ห รี บไปหาท า นแล ว ไม ได ใช เวลาว างในการอื่ นนอก
จากจะกลาวหรือฟงสิ่ งใหมๆ)
เขาก็จากไป
การเทศนาของเปาโล
16 เมื่ อเปาโลกํ า ลั ง คอยสิ ล าส
กั บทิ โมธี อยู ใ นกรุ ง เอเธนส นั้ น
บนเขาอาเรโอ
ท านมี ความเดื อดร อนวุ นวายใจ 22 ฝายเปาโลจึงยืนขึ้ นกลางเนิน
เพราะได เ ห็ น รู ปเคารพเต็ ม ไป เขาอาเรโอแล วกล าวว า "ท าน
ทั้ งเมือง
ชาวกรุ งเอเธนส ข าพเจ าเห็ น
17 เหตุฉะนั้ น ทานจึงโตตอบใน วา ทานทั้ งหลายเชื่ อถือโชคลาง
ธรรมศาลากั บพวกยิ ว และกั บ เกินไปในทุกเรื่ อง
คนที่ เกรงกลั วพระเจ า และ 23 เพราะวาเมื่ อขาพเจาเดินทาง
กั บคนทั้ งหลายซึ่ งมาพบท านที่ มาสั ง เกตดู สิ่ งที่ ท า นนมั ส การ
ตลาดทุกวัน
นั้ น ข าพเจ าได พบแท นแท น
18 นั กปรั ชญาบางคนในพวก หนึ่ งมีคําจารึกไววา `แดพระเจา
เอปกู เรียวและในพวกสโตอิกได ที่ ไมรู จัก' เหตุ ฉะนั้ นขาพเจาจึง
มาพบทาน บางคนกลาววา "คน มาประกาศและแสดงให ท าน
พู ดเพ อเจ ออย างนี้ ใคร จะ ทั้ งหลายทราบถึ งพระเจ าที่ ท าน
มาพูดอะไรใหเราฟงอีกเลา" คน ไมรู จักแตยังนมัสการอยู
อื่ นกล าวว า "ดู เหมื อนเขาเป น 24 พระเจาผู ทรงสรางโลกกั บสิ่ ง
คนนํ า พระต างประเทศเข า มา ทั้ งปวงที่ มี อยู ในนั้ น พระองค
(14) มธ 10:23 (15) กจ 18:5
(16) 2 ปต 2:8 (18) 1 คร 15:12
(24) พบญ 10:14; 1 พกษ 8:27; สดด 115:16; อสย 42:5; มธ 11:25; กจ 7:48-50
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ทรงเป น เจ าแห ง ฟ าสวรรค และ 30 ในเวลาเมื่ อมนุ ษย ยั งโฉด
แผ นดิ นโลก
มิ ได ทรงสถิ ต เขลาอยู พระเจ าทรงมองข ามไป
ในปู ชนี ยสถานซึ่ ง มื อ มนุ ษย ไ ด เสี ย แต เดี๋ ยวนี้ พระองคได ตรั ส
กระทําไว
สั่ งแก มนุ ษย ทั้ งปวงทั่ วทุ กแห ง
25 การที่ มือมนุษยปฏิบัตินมัส- ใหกลับใจใหม
การพระองคนั้ นจะหมายวา พระ 31 เพราะพระองค ไ ด ท รงกํ า เจ าต อ งประสงค สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หนดวั นหนึ่ งไว ในวั นนั้ นพระ
จากเขาก็หามิได เพราะพระองค องค จะทรงพิ พากษาโลกตาม
ทรงเป น ผู ประทานชี วิ ต และลม ความชอบธรรม โดยใหทานองค
หายใจและสิ่ ง สารพั ด แก ค นทั้ ง นั้ นซึ่ งพระองค ไ ด ท รงเลื อ กไว
ปวงตางหาก
เปนผู พิพากษา และพระองคได
26 พระองค ไ ด ทรงสร างมนุ ษย ให พยานหลั กฐานแก คนทั้ งปวง
ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดี ยวกัน แลววา ไดทรงโปรดใหทานองค
ให อยู ทั่ วพื้ นพิ ภพโลก และได นั้ นคืนพระชนม"
ทรงกํ า หนดเวลาและเขตแดน 32 ครั้ นคนทั้ งหลายได ยิ น ถึ ง
ใหเขาอยู
เรื่ องการซึ่ งเป นขึ้ นมาจากความ
27 เพื่ อเขาจะได แสวงหาองค ตายแลว บางคนก็เยาะเยย แต
พระผู เป นเจ า และหากเขาจะ คนอื่ นๆวา "เราจะฟงทานกลาว
คลําหาก็จะไดพบพระองค ดวย เรื่ องนี้ อีกตอไป"
พระองค มิ ท รงอยู ห า งไกลจาก 33 แลวเปาโลจึงออกไปจากเขา
เราทุกคนเลย
34 แตมีชายบางคนติดตามเปา28 ด วยว า `เรามี ชี วิ ตและไหว โลไปและไดเชื่ อถือ ในคนเหลา
ตัวและเปนอยู ในพระองค' ตาม นั้ นมี ดิ โอนิ สิ อั ส ผู เป นสมาชิ ก
ที่ กวี บางคนในพวกทานได กล าว สภาอาเรโอปากั ส กั บหญิ งคน
วา `เราทั้ งหลายเปนเชื้ อสายของ หนึ่ งชื่ อดามาริ ส และคนอื่ นๆ
พระองค'
ดวย
29 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อเราเป น เชื้ อ
เปาโลกับอาควิลลา
สายของพระเจ าแล ว
เรา
และปริสสิลลาที่ เมืองโครินธ
ก็ ไม ค วรถื อ ว าพระเจ าทรงเป น
ภายหลั งเหตุ การณ เหล า
เหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ่ งได
นี้ เ ปาโลจึ งออกจากกรุ ง
แกะสลักดวยศิ ลปะและความคิด เอเธนสไปยังเมืองโครินธ
ของมนุษย
2ทานไดพบยิวคนหนึ่ ง ชื่ ออา-

18

(25) ปฐก 2:7; อสย 42:5; ดนล 5:23 (26) พบญ 32:8; โยบ 12:23; ดนล 4:35
(27) พบญ 4:7; สดด 139:7 (28) คส 1:17; ทต 1:12; ฮบ 1:3 (29) สดด 115:4-7
(30) ลก 24:47; กจ 26:20 (31) สดด 9:8; ยน 5:22 (2) รม 16:3; 1 คร 16:19
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ควิลลา ซึ่ งเกิดในแควนปอนทัส องค พระผู เป นเจ า และชาว
แต พึ่ ง มาจากประเทศอิ ตาลี กั บ โครินธหลายคนเมื่ อไดฟงแลวก็
ภรรยาชื่ อปริ สสิ ลลา (เพราะ ไดเชื่ อถือและรับบัพติศมา
คลาวดิ อั สมี รั บสั่ งให พวกยิ วทั้ ง 9และองค พระผู เป นเจ าได ตรั ส
ปวงออกไปจากกรุงโรม) เปาโล กับเปาโลทางนิ มิตในคืนวันหนึ่ ง
จึงไปหาคนทั้ งสองนั้ น
วา "อยากลัวเลย แตจงกลาวตอ
3 และเพราะเขามี อ าชี พ อย า ง ไป อยานิ่ งเสีย
เดี ยวกั น จึ ง ได อ าศั ยทํา การอยู 10 เพราะว าเราอยู กับเจ าและจะ
กับเขา เพราะวาทั้ งสองฝายเปน ไม มี ผู หนึ่ งผู ใดอาจต อสู ทําร าย
ชางทําเต็นทดวยกัน
เจา ดวยวาคนของเราในนครนี้ มี
4เปาโลไดโต เถี ยงในธรรมศาลา มาก"
ทุ กวั นสะบาโต ได ชั กชวนทั้ ง 11 เปาโลจึงยั บยั้ งอยู กั บเขาและ
พวกยิวและพวกกรีก
สั่ งสอนพระวจนะของพระเจ า
5 พอสิ ลาสกั บทิ โมธี มาจาก ตลอดหนึ่ งปกับหกเดือน
แคว นมาซิ โดเนี ย เปาโลก็ ได
ผู สําเร็จราชการของโรม
รั บการดลใจและเป นพยานแก
ปฏิเสธขอเรียกรองของ
พวกยิ วว า พระเยซู เป นพระ
พวกยิวที่ ตอตานเปาโล
คริสต
12 แต ค ราวเมื่ อกั ล ลิ โอเป น ผู
6แต เมื่ อ พวกเหล านั้ นขั ดขวาง สํ า เร็ จราชการแคว นอาคายา
ตั วเองและกล า วคํ า หมิ่ นประ- พวกยิ วได ฮื อกั นขึ้ น ต อสู เ ปาโล
มาท เปาโลจึ งได สะบั ดเสื้ อผ า และพาทานไปบัลลังกพิพากษา
กล าวแก เขาว า "ให เลื อดของ 13 ฟ องวา "คนนี้ ชักชวนคนทั้ ง
ท า นทั้ งหลายตกบนศี ร ษะของ หลายให น มั ส การพระเจ า ตาม
ทานเองเถิด ขาพเจาก็ปราศจาก ทางที่ ผิดกฎหมาย"
เลื อดนั้ นแล ว ตั้ งแต นี้ ไปข าพ- 14 เมื่ อเปาโลจะอาปากพูด กัลเจาจะไปหาคนตางชาติ"
ลิ โอก็ กล าวแก พวกยิ วว า "โอ
7ทานจึงออกจากที่ นั่ น แลวเขา พวกยิ ว ถ าเป นเรื่ องความชั่ ว
ไปในบ า นของชายคนหนึ่ งชื่ อ หรื อเป นเรื่ องอาชญากรรม สม
ยุสทัส ซึ่ งเปนผู นมัสการพระเจา ควรเราจะฟงทานทั้ งหลาย
บานของเขาอยู ติดกับธรรมศาลา 15 แต ถ าเป นการโต แย งกั นถึ ง
8ฝ ายคริ สป สนายธรรมศาลากั บ เรื่ องถ อยคํากั บชื่ อและพระราช
ทั้ ง ครั วเรื อนของท า นได เชื่ อใน บั ญญั ติ ของพวกท านแล ว ท าน
(3) กจ 20:34; 1 คร 4:12; 2 คร 11:7; 1 ธส 2:9; 4:11; 2 ธส 3:8 (4) กจ 17:2
(5) กจ 17:14 (6) ลนต 20:9; 2 ซมอ 1:16; 1 พกษ 2:33; นหม 5:13; อสค 3:18-19
(8) 1 คร 1:14 (9) กจ 23:11 (10) ยรม 1:18-19 (15) กจ 23:29; 25:19
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ทั้ งหลายจงวิ นิ จฉั ยกั น เอาเอง แล วเปาโลได ล งเรื อ แล น ออก
เถิด เราไมอยากเปนผู พิพากษา จากเมืองเอเฟซัส
ตัดสินขอความเหลานั้ น"
22 ครั้ นมาถึงเมืองซีซารียา ทาน
16 ท านจึ งไล พวกนั้ นไปจาก ได ขึ้ นไปคํานับคริสตจั กรแลวลง
บัลลังกพิพากษา
ไปยังเมืองอันทิโอก
17 บรรดาชาติกรี กจึงจับโสสเธ- 23 ครั้ นยั บ ยั้ งอยู ที่ นั่ นหน อ ย
เนสนายธรรมศาลา มาเฆี่ ยนขาง หนึ่ ง ทานจึงไปตลอดแวนแควน
หนาบัลลังกพิพากษา แตกัลลิโอ กาลาเที ยและฟรี เจี ยตามลํา ดั บ
ไมเอาธุระเลย
กันไปเรื่ อยๆ เพื่ อจะชวยชูกําลัง
เปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พวกสาวก
อปอลโลที่ เมืองเอเฟซัส
โดยผานเมืองเอเฟซัส
24 มี ยิ วคนหนึ่ งชื่ อ อปอลโล
และเมืองซีซารียา
18 ต อมา เปาโลได พักอยู ที่ นั่ น เกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย เปน
อีกหลายวัน แลวทานจึงลาพวก คนมีโวหารดี และชํานาญมากใน
พี่ น องแล นเรื อไปยั งแคว นซี เรี ย ทางพระคั มภีร ท านมายั งเมื อง
และปริ สสิ ลลากั บอาควิ ลลาก็ ไป เอเฟซัส
ดวย เปาโลได โกนศี รษะที่ เมื อง 25 อปอลโลคนนี้ ได รั บการอบ
เคนเครีย เพราะทานไดปฏิญาณ รมในทางขององค พระผู เปนเจ า
และมี ใ จร อ นรนกล า วสั่ งสอน
ตัวไว
19 ครั้ นมายั งเมื องเอเฟซั ส โดยละเอี ยดถึ งเรื่ อ งองค พระผู
เปาโลได ล ะปริ ส สิ ล ลากั บอา- เปนเจา ถึ งแมวาทานรู แตเพียง
ควิ ลลาไว ที่ นั่ น แต ท านเอง บัพติศมาของยอหนเทานั้ น
ได เข าไปโต เ ถี ยงกั บพวกยิ วใน 26 ท านได ตั้ งต นสั่ งสอนโดยใจ
กล าในธรรมศาลา แต เมื่ ออาธรรมศาลา
20 เมื่ อคนเหล า นั้ นขอให ท า น ควิ ลลากั บปริ สสิ ลลาได ฟ งท าน
แล ว เขาจึ งรั บท านมาสั่ งสอน
อยู กับเขาตอไป ทานก็ไมยอม
21 แต ได ลาเขาไปกล าวว า ให รู ทางของพระเจ าให ถู ก
"ข าพเจ าจะพยายามรั กษาเทศ- ตองยิ่ งขึ้ น
กาลเลี้ ยงที่ จะถึ งในกรุ งเยรู ซา- 27 ครั้ นอปอลโลใคร จะไปยั ง
เล็ มโดยทุ กวิถี ทาง แตถ าเปนที่ แคว นอาคายา พวกพี่ น องก็
ชอบพระทั ยพระเจ า ข าพเจ า เขี ยนจดหมายฝากไปถึ งสาวกที่
จะกลั บมาหาท านทั้ งหลายอี ก" นั่ นให เขารั บรองท านไว ครั้ น
(17) 1 คร 1:1 (18) กดว 6:2; กจ 21:24; รม 16:1 (21) กจ 19:21; 1 คร 4:19
(22) กจ 8:40 (23) กจ 14:22; กท 1:2 (24) กจ 19:1; 1 คร 1:12; 16:12; ทต 3:13
(25) มธ 3:1-11; มก 1:7-8; ลก 3:16; ยน 1:26; กจ 19:3; รม 12:11 (27) 1 คร 3:6
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ทานไปถึงแลว ทานไดชวยเหลือ พระเยซูเจา
คนทั้ งหลายที่ ไดเชื่ อโดยพระคุณ 6 เมื่ อเปาโลได ว างมื อบนเขา
นั้ นอยางมากมาย
แล ว พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ก็
28 เพราะท านโต แย งกั บพวกยิ ว เสด็ จลงมาบนเขา เขาจึ งพู ด
อย างแข็ งแรงต อหน าคนทั้ งปวง ภาษาตางๆและไดพยากรณดวย
และชี้ แจงยกหลั กในพระคั มภี ร 7 คนเหล านั้ นมี ผู ชายประมาณ
อ างให เห็ นว า พระเยซู คื อพระ สิบสองคน
คริสต
ขาวประเสริฐ
เปาโลสอนผู ที่เชื่ อ
จากเปาโล
ในเมืองเอเฟซัส
ไดแพรกระจายตลอดทั่ วเอเชีย
ต อมาขณะที่ อปอลโลยั ง 8 เปาโลเข า ไปกล า วโต แ ย ง ใน
อยู ในเมื อ งโคริ น ธ นั้ น ธรรมศาลาด วยใจกล า สิ้ นสาม
เปาโลได ไปตามแว นแคว นฝ าย เดื อน ชั กชวนให เชื่ อในสิ่ งที่
เหนื อ แล วมายั งเมื องเอเฟซั ส กลาวถึงอาณาจักรของพระเจา
และพบสาวกบางคน
9แต บางคนมี ใจแข็ งกระด างไม
2จึ งถามเขาว า "ตั้ งแต ท านทั้ ง เชื่ อและพู ดหยาบช า เรื่ องทาง
หลายเชื่ อนั้ น ท านได รั บพระ นั้ นต อหน าชุ มนุ มชน เปาโลจึ ง
วิญญาณบริสุ ทธิ์ หรือเปลา" เขา แยกไปจากเขาและพาพวกสาวก
ตอบเปาโลวา "เปลา เรื่ องพระ ไปดวย แลวทานไดไปโตแยงกัน
วิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ นั้ นเราก็ ยั งไม ทุ กวั นในห องประชุ มของท านผู
เคยไดยินเลย"
หนึ่ งชื่ อ ทีรันนัส
3เปาโลจึ งถามเขาว า "ถ าอย าง 10 ท านได ก ระทํ า อย า งนั้ นสิ้ น
นั้ นท า นได รั บบั พติ ศ มาอั น ใด สองป จนชาวแคว นเอเชี ยทั้ ง
เลา" เขาตอบวา "บัพติศมาของ พวกยิ วและพวกกรี กได ยิ นพระ
ยอหน"
วจนะของพระเยซูเจา
4เปาโลจึงวา "ยอหนใหรับบัพเปาโลทําการอัศจรรย
ติ ศมาสําแดงถึ งการกลั บใจใหม
เหนือธรรมชาติ
ก็จริง แลวบอกคนทั้ งปวงใหเชื่ อ 11 พระเจ าได ท รงกระทํ า การ
ในพระองค ผู จะเสด็ จมาภาย อั ศจรรย อั นพิ สดารด วยมื อของ
หลังคือพระเยซูคริสต"
เปาโล
5เมื่ อเขาได ยินอย างนั้ น เขา 12 จนเขานําเอาผ าเช็ ดหน ากั บ
จึ งรั บบั พติ ศมาในพระนามของ ผ ากั นเป อนจากตั วเปาโลไปวาง

19

(28) กจ 9:22 (1) กจ 18:23; 1 คร 1:12 (2) 1 ซมอ 3:7; กจ 8:16 (3) ลก 7:29
(4) มธ 3:11; มก 1:4 (5) มธ 28:19; กจ 8:12 (6) มก 16:17; กจ 2:4 (8) กจ 1:3
(9) กจ 9:2; 2 ทธ 1:15 (10) กจ 19:8 (11) มก 16:20; กจ 14:3 (12) 2 พกษ 4:29
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ที่ ตั วคนป วยไข โรคนั้ นก็ หาย เงิน
และวิญญาณชั่ วก็ออกจากคน
20 พระวจนะของพระเจ าก็ บั ง13 แต พวกยิ วบางคนที่ เที่ ยวไป เกิดผลอยางมากและมีชัย
เป นหมอผี พยายามใช พระนาม 21 ครั้ นสิ้ นเหตุ ก ารณ เ หล า นี้
ของพระเยซูเจาขับวิญญาณชั่ ววา แล วเปาโลได ตั้ งใจว า เมื่ อไป
"เราสั่ งเจ าโดยพระเยซู ซึ่ งเปาโล ทั่ วแคว น มาซิ โ ดเนี ยกั บแคว น
ไดประกาศนั้ น"
อาคายาแล วจะเลยไปยั งกรุ งเย14 พวกยิ วคนหนึ่ งชื่ อเสวาเป น รูซาเล็ม และพูดวา "เมื่ อขาพปุโรหิตใหญมีบุตรชายเจ็ดคนซึ่ ง เจาไปที่ นั่ นแลว ขาพเจ าจะตอง
ไดกระทําอยางนั้ น
ไปเห็นกรุงโรมดวย"
15 ฝายวิญญาณชั่ วจึงตอบเขาวา 22 ท านจึ งใชผู ช วยของท านสอง
"พระเยซู ข าก็ รู จั ก และเปาโล คน คื อทิ โมธี กั บเอรั สทั สไปยั ง
ข าก็ รู จั ก แต พวกเจ าเป นผู ใด แควนมาซิโดเนีย ฝายทานก็พัก
เลา"
อยู หนอยหนึ่ งในแควนเอเชีย
16 คนที่ มี วิ ญญาณชั่ วสิ งอยู จึ ง
ผู ทํารูปเคารพ
กระโดดใส คนเหล านั้ นและเอา
กอใหเกิดการจลาจล
ชนะเขา และปราบเขาลงได จน 23 คราวนั้ นเกิ ดการวุ นวายมาก
คนเหล านั้ นต องหนี ออกไปจาก เพราะเหตุทางนั้ น
เรือนทั้ งเปลือยกายและบาดเจ็บ 24 ด วยมี ชายคนหนึ่ งชื่ อเดเม17 เรื่ องนั้ นได ลื อกั นไปถึ งหู คน ตริอัส เปนชางเงินไดเอาเงินทํา
ทั้ งปวงที่ อยู ในเมื องเอเฟซั สทั้ ง เป นรู ปพระอารเทมิ สทําให พวก
พวกยิ วกั บพวกกรี ก และคน ชางเงินนั้ นไดกําไรมาก
ทั้ งปวงก็ พากั นมี ความเกรงกลั ว 25 เดเมตริ อั สจึ งประชุ มช าง
และพระนามของพระเยซู เ จ าก็ เหล านั้ นที่ ทําการคล า ยกั นแล ว
เปนที่ ยกยองสรรเสริญ
วา "ทานทั้ งหลาย ทานทราบอยู
18 มี ห ลายคนที่ เชื่ อแล วได ม า ว าพวกเราได ทรั พย สิ นเงิ นทอง
สารภาพ และเลาเรื่ องการซึ่ งเขา มาก็เพราะทําการอันนี้
ไดกระทําไปนั้ น
26 และท านทั้ งหลายได ยิ นและ
19 และหลายคนที่ ใช เวทมนตร ได เห็ นอยู วา ไม ใช เฉพาะใน
ได เอาตําราของตนมาเผาเสียตอ เมื องเอเฟซั สเมื องเดี ยว แต
หน าคนทั้ งปวง ตําราเหล านั้ น เกื อบทั่ วแคว นเอเชี ย เปาโล
คิ ดเป นราคาถึ ง ห าหมื่ นเหรี ยญ คนนี้ ไ ด ชั กชวนคนเป น อั นมาก
(13) มธ 12:27; มก 9:38; ลก 9:49 (17) ลก 1:65; กจ 2:43; 5:5, 11 (18) มธ 3:6
(20) กจ 6:7 (21) กจ 18:21; รม 1:13; 1 คร 16:5 (22) รม 16:23; 1 ทธ 1:2
(23) กจ 9:2; 2 คร 1:8 (24) กจ 16:16 (26) พบญ 4:28; สดด 115:4; อสย 44:10
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กิจการ 19
หนา 2224
ใหเลิกทางเกาเสี ย โดยไดกลาว 33 พวกเหล า นั้ นบางคนได ดั น
ว า สิ่ งที่ มื อมนุ ษย ทํานั้ นไม ใช อเล็ กซานเดอร
ซึ่ งเป น
พระ
คนที่ พวกยิ วให ออกมาข างหน า
27 น ากลั วว าไม ใช แต อาชี พของ อเล็ กซานเดอร จึ งโบกมื อหมาย
เราจะเสียไปอย างเดียว แตพระ จะกล า วแก แทนต อหน า คนทั้ ง
วิ ห ารของพระแม เ จ า อารเทมิ ส ปวง
ซึ่ งเป นใหญ จะเป นที่ หมิ่ นประ- 34 แต เมื่ อคนทั้ งหลายรู วาท าน
มาทด วย และสง าราศี แห งรู ป เป นคนยิ ว เขาก็ ยิ่ งส งเสี ยง
ของพระแม เจ านั้ นซึ่ งเป นที่ นั บ ร อ งพร อ มกั น อยู ประมาณสั ก
ถื อ ของบรรดาชาวแคว น เอเชี ย สองชั่ วโมงว า "พระอารเทมิ ส
กับสิ้ นทั้ งโลกจะเสื่ อมลงไป"
ของชาวเอเฟซัสเปนใหญ"
28 ครั้ นคนทั้ งหลายไดยินดังนั้ น 35 เมื่ อเจ าหน าที่ ทะเบี ยนของ
ตางก็โกรธแคนและรองวา "พระ เมื องนั้ นยอมคล อยตามจน
อารเทมิ ส ของชาวเอเฟซั ส เป น ประชาชนสงบลงแล วเขาก็ กล าว
ใหญ"
วา "ทานชาวเอเฟซัสทั้ งหลาย มี
29 แล วก็ เกิ ดการวุ นวายใหญ โต ผู ใดบ างซึ่ งไม ทราบว า เมื อง
ทั่ วทั้ งเมือง เขาจึงได จับกายอัส เอเฟซั ส นี้ เ ป นเมื องที่ น มั สการ
กับอาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนีย พระแม เ จ าอารเทมิ ส ผู ยิ่ งใหญ
ผู เป น เพื่ อนเดิ นทางของเปาโล และนมั สการรู ปจําลองซึ่ งตกลง
ลากวิ่ งเขาไปในโรงมหรสพ
มาจากดาวพฤหัสบดี
30 ฝ า ยเปาโลใคร จ ะเข า ไปใน 36 เมื่ อขอนั้ นกล าวโตแยงไมได
หมู คนด วย แต พวกสาวกไม แลว ทานทั้ งหลายควรจะนิ่ งสงบ
ยอมใหทานเขาไป
สติอารมณ อยาทําอะไรวู วามไป
31 มี บ างคนในพวกเจ า นายที่ 37 ท านทั้ งหลายได พาคนเหล า
ประจําแคว นเอเชี ยซึ่ งเป นสหาย นี้ มา ซึ่ งมิ ใช เป นคนปล นพระ
ของเปาโล ไดใชคนไปวิงวอนขอ วิ หารหรื อพู ดหมิ่ นประมาทพระ
เปาโลมิใหเขาไปในโรงมหรสพ
แมเจาของพวกทาน
32 บางคนจึ ง ได ร อ งว า อย า งนี้ 38 เหตุฉะนั้ น ถาแมเดเมตริอัส
บางคนไดรองวาอยางนั้ น เพราะ กั บพวกช างที่ มี อาชี พอย างเดี ยว
ว าที่ ประชุ มวุ นวายมาก และ กันเปนความกับผู ใด วันกําหนด
คนโดยมากไมรู วาเขาประชุมกัน ที่ จะว าความก็ มี ผู พิพากษาก็ มี
ดวยเรื่ องอะไร
ใหเขามาฟองกันเถิด
(29) กจ 20:4; 27:2; รม 16:23; 1 คร 1:14; คส 4:10; ฟม 1:24; 3 ยน 1:1
(33) กจ 12:17; 1 ทธ 1:20; 2 ทธ 4:14
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หนา 2225
กิจการ 19, 20
39 แต ถ า แม ท า นมี ข อ หาอะไร หน า ไปคอยพวกเราอยู ที่ เมื อ ง
อี ก ก็ ให ชําระกั นในที่ ประชุ ม โตรอัสกอน
ตามกฎหมาย
เปาโลที่ เมืองโตรอัส
40 ด วยว าน ากลั วเราจะต องถู ก 6ครั้ นวั นเทศกาลขนมป งไร เชื้ อ
ฟ องว าเป นผู ก อการจลาจลวั นนี้ ล วงไปแล ว เราทั้ งหลายจึ งลง
เพราะเราทั้ งหลายไม อาจยกข อ เรื อออกจากเมื องฟ ลิ ปป และ
ใดขึ้ นอ างเป นมูลเหตุ พอแก การ ต อ มาห า วั น ก็ ม าถึ ง พวกนั้ นที่
จลาจลคราวนี้ ได"
เมื องโตรอั สและยั บยั้ งอยู ที่ นั่ น
41 ครั้ นกล าวอย างนั้ นแล วท าน เจ็ดวัน
จึงใหเลิกชุมนุม
7 ในวั นต นสั ปดาห เมื่ อพวก
เปาโลกลับไปที่
สาวกประชุ มกั นทํา พิ ธี หั ก ขนม
แควนมาซิโดเนีย
ป ง เปาโลก็ กล าวสั่ งสอนเขา
ครั้ นการวุ นวายนั้ นสงบ เพราะว า วั น รุ งขึ้ นจะลาไปจาก
แล ว เปาโลจึ งให ไป เขาแลว ท านได กลาวยื ดยาวไป
ตามพวกสาวกมากอดกั นแล วก็ จนเที่ ยงคืน
8มี ตะเกี ยงหลายดวงในห องชั้ น
ลาเขาไปยังแควนมาซิโดเนีย
2เมื่ อได ขามที่ นั้ นไปแล วและได บนที่ เขาประชุมกันนั้ น
สั่ งเตือนสติเขามาก ทานก็มายัง 9ชายหนุ มคนหนึ่ งชื่ อยุ ทิ กั สนั่ ง
อยู ที่ หน าต าง ง วงนอนเต็ มที
ประเทศกรีก
3พั กอยู ที่ นั่ นสามเดื อน และ และเมื่ อเปาโลสั่ งสอนช านานไป
เมื่ อท านจวนจะลงเรื อไปยั ง อี ก คนนั้ นก็ โงกพลั ดตกจาก
แควนซีเรีย พวกยิ วก็คิดรายตอ หน าต างชั้ นที่ สาม เมื่ อยกขึ้ นก็
ท าน ท านจึ งตั้ งใจกลั บไปทาง เห็นวาตายเสียแลว
10 ฝ ายเปาโลจึ งลงไป ก มตั ว
แควนมาซิโดเนีย
4 คนที่ ไปยั งแคว นเอเชี ยกั บ กอดผู นั้ นไว แลววา "อยาตกใจ
เปาโลคื อ โสปาเทอร ช าวเมื อ ง เลย ดวยวาชีวิตยังอยู ในตัวเขา"
เบโรอา อาริสทารคัสกั บเสคุน- 11 ครั้ นเปาโลขึ้ นไปห องชั้ นบน
ดัสชาวเมืองเธสะโลนิกา กายอัส หั กขนมป งและรั บประทานแล ว
ชาวเมื องเดอร บี และทิ โมธี ก็ สนทนาต อไปอี กช านานจน
ทีคิกัสกับโตรฟ มัสชาวแควนเอ- สวาง ทานก็ลาเขาไป
12 คนทั้ งหลายจึ งพาคนหนุ มผู
เชีย
5แต คนเหล านั้ นได เดิ นทางล วง ยังเปนอยู ไป และก็ปลื้ มใจยินดี

20

(1) 1 คร 16:5; 1 ทธ 1:3 (2) กจ 17:15; 18:1 (3) กจ 9:23; 23:12; 2 คร 11:26
(4) กจ 16:1; อฟ 6:21; คส 4:7 (5) 2 คร 2:12; 2 ทธ 4:13 (6) อพย 12:14; กจ 16:8
(7) กจ 2:42; 1 คร 10:16; วว 1:10 (8) กจ 1:13 (10) 1 พกษ 17:21; 2 พกษ 4:34
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กิจการ 20
หนา 2226
ไมนอยเลย
"ท านทั้ งหลายย อมทราบอยู เอง
การเดินทางโดยเรือ
ว า ข าพเจ าได ประพฤติต อท าน
อย างไรทุ กเวลา ตั้ งแต วั นแรก
ไปที่ เมืองมิเลทัส
13 ฝ ายพวกเราก็ ลงเรื อแล นไป ที่ ขาพเจาเขามาในแควนเอเชีย
ยังเมืองอัสโสสก อน ตั้ งใจว าจะ 19 ข าพเจ าได ปรนนิ บั ติ องค
รั บเปาโลที่ นั่ น ด วยท านสั่ งไว พระผู เป นเจ าด วยความถ อมใจ
อยางนั้ น เพราะทานหมายวาจะ ด วยน้ํ า ตาไห ลเป นอั นมาก
และดวยการถูกทดลอง ซึ่ งมาถึง
ไปทางบก
14 ครั้ นท า นพบกั บเราที่ เมื อ ง ข าพเจ าเพราะพวกยิ วคิ ดรายต อ
อัสโสส เราก็รับทาน แลวมายัง ขาพเจา
20 และสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดซึ่ งเป น
เมืองมิทิเลนี
15 ครั้ น แล น เรื อออกจากที่ นั่ น คุ ณประโยชน แก ท า นทั้ งหลาย
ไดวันหนึ่ งก็มายั งที่ ตรงข ามเกาะ ข าพเจ ามิ ได ปดซ อนไว แต ได
คิ โอส วั นที่ สองก็ มาถึ งเกาะ ชี้ แจงให ท านเห็ นกั บได สั่ งสอน
สามอส และหยุ ดพั กที่ โตรกิ - ท านต อหน าคนทั้ งปวงและตาม
เลี ยม และอี กวั นหนึ่ งก็ มาถึ ง บานเรือน
21 ทั้ งเป นพยานแก พวกยิ วและ
เมืองมิเลทัส
16 ด วยว าเปาโลได ตั้ งใจว า จะ พวกกรี กถึ งเรื่ องการกลั บใจ
แลนเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื่ อจะ ใหม เฉพาะพระเจ า และความ
ไม ต องค างอยู นานในแคว นเอ- เชื่ อในพระเยซู ค ริ ส ต อ งค พระ
เชี ย เพราะท านรี บให ถึ งกรุ ง ผู เปนเจาของเรา
เยรู ซาเล็ ม ถ าเป นได ให ทั นวั น 22 ดูเถิด บัดนี้ พระวิญญาณพัน
ผู กข าพเจ า จึ งจําเป นจะต องไป
เทศกาลเพ็นเทคศเต
ยังกรุงเยรูซาเล็ม ไมทราบวาจะ
เปาโลกลาวคําปราศรัย
มี อะไรเกิ ด ขึ้ นกั บข าพเจ าที่ นั่ น
แกผู ปกครองคริสตจักร
บ
าง
ที่ เมืองเอเฟซัส
17 เปาโลจึ ง ใช คนจากเมื องมิ - 23 เว นไว แต พระวิ ญญาณบริ เลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ใหเชิญ สุ ท ธิ์ ทรงเป น พยานในทุ ก บ า น
พวกผู ปกครองในคริ สตจั กรนั้ น ทุ กเมื องว า เครื่ องจองจําและ
ความยากลําบากคอยท าข าพเจ า
มา
18 ครั้ นเขาทั้ งหลายมาถึงเปาโล อยู
แล ว เปาโลจึ งกล าวแก เขาว า 24 แต สิ่ งเหล า นี้ ไม ไ ด เ ปลี่ ยน
(16) กจ 2:1; 18:21; 19:21; 21:4; 24:17; 1 คร 16:8 (18) กจ 18:19; 19:1, 10
(19) กจ 20:3 (20) กจ 20:27 (21) มก 1:15; กจ 18:5; 19:10 (22) กจ 19:21
(23) กจ 21:4, 11 (24) กจ 1:17; 13:25; 21:13; กท 1:1; 2 ทธ 4:7
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กิจการ 20
แปลงข าพเจ าเลย ข าพเจ ามิ 30 จะมี บางคนในหมู พวกท าน
ได ถื อว าชี วิตของข าพเจ าเป นสิ่ ง เองขึ้ นกล าวบิ ดเบื อนความจริ ง
ประเสริฐแก ขาพเจ า แตในชี วิต เพื่ อจะชั กชวนพวกสาวกให หลง
ของข าพเจ าขอทําหน าที่ ให สํา- ตามเขาไป
เร็ จด วยความป ติ ยิ นดี และทํา 31 เหตุฉะนั้ น จงตื่ นตัวอยู และ
การปรนนิ บัติ ที่ ได รั บมอบหมาย จําไววา ขาพเจาไดสั่ งสอนเตือน
จากพระเยซู เจ า คื อที่ จะเป น สติทานทุกคนดวยน้ําตาไหล ทั้ ง
พยานถึ ง ข าวประเสริ ฐแห ง พระ กลางวั น กลางคื น ตลอดสามป
คุณของพระเจานั้ น
มิไดหยุดหยอน
25 ดู เถิ ด ข าพเจ าเที่ ยวป าว 32 พี่ น องทั้ งหลาย บั ดนี้ ขาพประกาศอาณาจั กรของพระเจ า เจ า ฝากท านไว กั บพระเจ า และ
ในหมู พวกทาน บัดนี้ ขาพเจา กั บพระดํ า รั ส แห ง พระคุ ณของ
ทราบอยู วา ท านทั้ งหลายจะไม พระองค ซึ่ งมีฤทธิ์ กอสรางทาน
เห็นหนาขาพเจาอีก
ขึ้ นได และให ท านมี มรดกด วย
26 เหตุ ฉะนั้ น วั นนี้ ขาพเจ ายื น กันกับบรรดาผู ที่ ทรงแยกตั้ งไว
ยั นต อท านทั้ งหลายว า ข าพเจ า 33 ข าพเจ ามิ ได โ ลภเงิ นหรื อ
หมดราคีจากโลหิตของทุกคน
ทองหรือเสื้ อผาของผู ใด
27 เพราะว าข าพเจ ามิ ได ย อท อ 34 แล ว ท า นทั้ งหลายทราบว า
ในการกล า วเรื่ องพระดํ า ริ ของ มื อ ของข า พเจ า เองนี้ ได จั ด หา
พระเจ า ทั้ งสิ้ น ให ท านทั้ ง หลาย สิ่ งที่ จํา เป น สํา หรั บตั วข า พเจ า
ฟง
กับคนที่ อยู กับขาพเจา
28 เพราะฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง 35 ข าพเจ า ได วางแบบอย างไว
ระวั งตั วให ดี และจงรั กษาฝู ง ให ท านทุ กอย างแล ว ให เห็ นว า
แกะที่ พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ได โดยทํางานเชนนี้ ควรจะชวยคนที่
ทรงตั้ งทานไวใหเปนผู ดูแล และ มีกําลังนอย และใหระลึกถึงพระ
เพื่ อจะได บํารุ งเลี้ ยงคริ สตจั กร วจนะของพระเยซู เจ า ซึ่ งพระ
ของพระเจ า ที่ พระองค ทรงไถ องคตรั สว า `การใหเปนเหตุให
ดวยพระโลหิตของพระองคเอง
มีความสุขยิ่ งกวาการรับ'"
29 ข าพเจ าทราบอยู ว า เมื่ อ 36 ครั้ นเปาโลกล าวอย า งนั้ น
ข าพเจ าไปแล ว จะมี สุ นั ขป าอั น แล วจึ งคุ กเข าลงอธิ ษฐานกั บคน
ร ายเข ามาในหมู พวกท าน และ เหลานั้ น
จะไมละเวนฝูงแกะไวเลย
37 เขาทั้ งหลายจึ ง ร อ งไห ม าก
(26) กจ 18:6; 2 คร 7:2 (27) ลก 7:30 (28) ลก 12:32; ยน 21:15 (29) อสค 22:27
(30) 1 ทธ 1:20; 2 ทธ 1:15 (31) กจ 19:8 (32) กจ 9:31; อฟ 1:14; คส 1:12; 3:24
(34) กจ 18:3; 1 คร 4:12 (35) รม 15:1; 1 คร 9:12 (37) ปฐก 45:14; กจ 21:13
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มาย และกอดคอของเปาโล จุบ 6 และคํ า นั บลาซึ่ งกั นและกั น
ทาน
พวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไป
38 เขาเป นทุ กข มากที่ สุ ดเพราะ บานของเขา
เหตุ ถ อยคําที่ ท านกล าวว า เขา 7 ครั้ นพวกเราแล น เรื อ มาจาก
จะไมเห็นหนาทานอีก แลวเขาก็ เมื องไทระถึ ง เมื องทอเลเมอิ ส
พาทานไปสงที่ เรือ
แลว ก็สิ้ นทางทะเล เราจึงคํานับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
พวกพี่ น อง และพั กอยู กั บเขา
หนึ่ งวัน
หามเปาโล
8ครั้ นรุ งขึ้ นพวกเราที่ เป นเพื่ อน
ไมใหไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ต อมาเมื่ อพวกเราลาเขา เดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมา
เหล านั้ นแล วก็ แล นเรื อ ถึ งเมื องซี ซารี ยา เราก็ เข าไปใน
ตรงไปยั งเกาะโขส อีกวันหนึ่ งก็ บ านของฟ ลิ ป ผู ประกาศข าว
มาถึ งเกาะโรดส เมื่ อออกจากที่ ประเสริฐ ซึ่ งเปนคนหนึ่ งในจําพวกเจ็ ดคนนั้ น เราก็ อาศั ยอยู
นั่ นก็มายังเมืองปาทารา
2 เราพบเรื อ ลํ า หนึ่ งที่ ไปเมื อ ง กับทาน
ฟนิเซีย จึงลงเรื อลํานั้ นแล นตอ 9ฟลิ ปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่ คน
ซึ่ งไดพยากรณ
ไป
ผู พยากรณอากาบัส
3 ครั้ นแลเห็ น เกาะไซปรั สแล ว
กลาวยืนยันถึงคําตักเตือน
เราก็ ผ านเกาะนั้ นไปข างขวา
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แลนไปยังแควนซีเรีย จอดเรือที่
ท าเมื องไทระ เพราะจะเอาของ 10 ครั้ นเราอยู ที่ นั่ นหลายวั น
บรรทุกขึ้ นทาที่ นั่ น
แลว มีผู พยากรณคนหนึ่ งลงมา
4 เมื่ อไปหาพวกสาวกพบแล ว จากแควนยูเดียชื่ ออากาบัส
เราจึ งพั กอยู ที่ นั่ นเจ็ ดวั น สาวก 11 ครั้ นมาถึ งเราเขาก็เอาเครื่ อง
ได เตื อนเปาโลโดยพระวิ ญญาณ คาดเอวของเปาโลผู ก มื อและ
มิใหขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เท าของตนกล าวว า "พระวิ ญ5แต เมื่ อวันเหลานั้ นล วงไปแล ว ญาณบริ สุ ทธิ์ ตรั สดั งนี้ วา `พวก
พวกเราก็ ลาไป สาวกทั้ งหลาย ยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมั ดคน
กั บทั้ งภรรยาและบุตรได ส งพวก ที่ เป น เจ าของเครื่ อ งคาดเอวนี้
เราออกจากเมื อง แล วเราทั้ ง และจะมอบเขาไว ในมื อของคน
หลายก็ ไ ด คุ ก เข า ลงอธิ ษฐานที่ ตางชาติ'"
ชายหาด
12 ครั้ นเราได ยินดังนั้ น เรากั บ

21

(4) กจ 20:23; 21:12 (5) ลก 22:41; กจ 9:40; 20:36 (6) ยน 1:11
(8) กจ 6:5; 8:5, 26, 40; 21:16; อฟ 4:11; 2 ทธ 4:5 (9) ยอล 2:28; กจ 2:17
(10) กจ 11:28 (11) กจ 20:23; 21:33; 22:25
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กิจการ 21
คนทั้ งหลายที่ อยู ที่ นั่ น จึ งอ อน นั่ น
วอนเปาโลมิ ให ขึ้ นไปยั งกรุ ง 19 เมื่ อเปาโลคํา นั บท า นเหล า
เยรูซาเล็ม
นั้ นแลว จึงไดกลาวถึงเหตุการณ
13 ฝายเปาโลตอบวา "เหตุไฉน ทั้ งปวงตามลําดั บ ซึ่ งพระเจ า
ท า นทั้ งหลายจึ ง ร อ งไห และทํา ทรงโปรดกระทํา ในหมู คนต า ง
ให ข าพเจ าช้ํา ใจ ด วยข าพเจ า ชาติโดยการปรนนิบัติของทาน
เต็ ม ใจพร อ มที่ จะไปให เ ขาผู ก 20 ครั้ นคนทั้ งหลายได ยิ น จึ ง
มั ดไว อย างเดี ยวก็ หามิ ได แต สรรเสริญองค พระผู เป นเจ าและ
เต็ มใจพรอมจะตายที่ ในกรุงเย- กลาวแกเปาโลวา "พี่ เอ ย ทาน
รู ซาเล็ มด วยเพราะเห็ นแก พระ เห็ น ว า มี พวกยิ วสั ก กี่ พั น คนที่
นามของพระเยซูเจา"
เชื่ อถื อ และทุ กคนยั งมี ใจร อน
จากเมืองซีซารียา
รนในการถือพระราชบัญญัติ
21 เขาทั้ งหลายได ยิ นถึ งท านว า
ไปที่ กรุงเยรูซาเล็ม
ท
านได สั่ งสอนพวกยิ วทั้ งปวงที่
14 เมื่ อท า นไม ยอมฟ ง ตามคํา
ชั กชวน เราก็ หยุดพูดและกล าว อยู ในหมู ชนต างชาติ ใ ห ล ะทิ้ ง
ว า "ขอให เป นไปตามพระทั ย โมเสส และว าไม ต องให บุ ตร
ของตนเข าสุ หนั ตหรื อประพฤติ
องคพระผู เปนเจาเถิด"
15 ภายหลั งวันเหล านั้ นเราก็ จั ด ตามธรรมเนียมเกานั้ น
แจงข าวของ และขึ้ นไปยั งกรุ ง 22 เรื่ องนั้ นเป นอย างไร คน
เปนอันมากจะตองมาประชุ มกัน
เยรูซาเล็ม
16 สาวกบางคนที่ มาจากเมื อ ง เพราะเขาทั้ งหลายจะได ยิ น ว า
ซี ซารี ยาก็ ได ไปกั บเราด วย เขา ทานมาแลว
นํา เราไปหาคนหนึ่ งชื่ อ มนาสั น 23 เหตุ ฉะนั้ นจงทําอย างนี้ ตาม
ชาวเกาะไซปรั ส เป นสาวกเก า ที่ เราจะบอกแกทาน คือวาเรามี
ชายสี่ คนที่ ไดปฏิญาณตัวไว
แก ใหเราอาศัยอยู กับคนนั้ น
17 เมื่ อเรามาถึ ง กรุ งเยรู ซาเล็ ม 24 ทานจงพาคนเหลานั้ นไปชําแล ว พวกพี่ น องก็ รั บรองเราไว ระตั วด วยกั นกั บเขาและเสี ยเงิ น
แทนเขา เพื่ อเขาจะไดโกนศีรษะ
ดวยความยินดี
คนทั้ งหลายจึงจะรู วาความที่ เขา
เปาโลปฏิญาณตัวไว
18 ครั้ นรุ งขึ้ น เปาโลกั บเราทั้ ง ได ยิ นถึ งท า นนั้ น เป น ความเท็ จ
หลายจึ งเข าไปหายากอบ และ แต ท านเองดํ า เนิ นชี วิ ตให มี
พวกผู ปกครองก็ อยู พร อมกั นที่ ระเบี ยบและรั กษาพระราชบั ญ(13) กจ 20:24, 37 (14) มธ 6:10; 26:42; ลก 11:2; 22:42 (17) กจ 15:4
(18) กจ 15:13; กท 1:19; 2:9 (19) กจ 1:17; 15:4, 12; รม 15:18-19; 1 ทธ 2:7
(20) กจ 15:1; 22:3; รม 10:2; กท 1:14 (24) กดว 6:2, 13, 18; กจ 18:18
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หนา 2230
ญัติอยู ดวย
พระวิหาร)
25 แต ฝ ายคนต างชาติ ที่ เชื่ อนั้ น 30 แล วคนทั้ งเมื องก็ ฮื อ กั นขึ้ น
เราได เขี ยนจดหมายตั ดสิ นมิ ให คนทั้ งหลายก็ วิ่ งเข า ไปรวมกั น
เขาถื อเช นนั้ น แต ให เขาทั้ ง และจั บเปาโลลากออกจากพระ
หลายงดไม รั บประทานของซึ่ ง วิหาร แลวก็ปดประตูเสียทันที
บูชาแกรูปเคารพ ไมรับประทาน 31 เมื่ อเขากํ า ลั ง หาช อ งจะฆ า
เลือด ไมรับประทานเนื้ อสัตว ที่ เปาโล ข าวนั้ นลื อไปยั งนายพั น
รัดคอตาย และไมลวงประเวณี"
กองทัพวา กรุงเยรูซาเล็มเกิด
26 เปาโลจึงพาสี่ คนนั้ นไป และ การวุ นวายขึ้ นทั้ งเมือง
วั น รุ ง ขึ้ น ได ชํา ระตั วด วยกั น กั บ 32 ในทั นใดนั้ น นายพั นจึ งคุ ม
เขา แล วจึ งเข าไปในพระวิ หาร พวกทหารกั บพวกนายร อยวิ่ งลง
ประกาศวั นที่ การชําระนั้ นจะสํา- ไปยั งคนทั้ งปวง เมื่ อเขาทั้ ง
เร็จ จนถึงวันที่ จะนําเครื่ องบูชา หลายเห็ นนายพั นกั บพวกทหาร
มาถวายเพื่ อคนเหลานั้ นทุกคน
มาจึงหยุดตีเปาโล
เปาโลถูกพวกยิวที่ โกรธแคน
นายพันชนชาติโรม
จับกุมในพระวิหาร
ไดใชโซลามเปาโลไว
27 ครั้ นเกื อบจะสิ้ นเจ็ ดวั นแล ว 33 นายพั นจึ งเข าไปใกล แล วจั บ
พวกยิ วที่ มาจากแคว นเอเชี ย เปาโลสั่ ง ให เ อาโซ สองเส นล าม
เมื่ อเห็ น เปาโลในพระวิ ห ารจึ ง ไว แลวถามวา ทานเปนใครและ
ยุยงประชาชน แลวจับเปาโล
ไดทําอะไรบาง
28 รองวา "ชนชาติอิสราเอลเอย 34 บางคนในหมู คนเหล า นั้ น
จงช วยกั นเถิ ด คนนี้ เป นผู ที่ ได ร องว าอย างนี้ บางคนว าอย าง
สอนคนทั้ งปวงทุ กตําบลให เป น นั้ น เมื่ อนายพั นเอาความแน
ศั ตรู ต อชนชาติ ของเรา ต อพระ นอนอะไรไม ได เพราะวุ นวาย
ราชบั ญญั ติ และต อสถานที่ นี้ มาก จึงสั่ งใหพาเปาโลเขาไปใน
และยิ่ งกว านั้ นอี ก เขาได พาคน กรมทหาร
ชาวกรี กเข ามาในพระวิ หารด วย 35 ครั้ นมาถึ งบั นไดแล ว พวก
จึงทําใหที่ บริสุทธิ์ นี้ เปนมลทิน"
ทหารจึ งยกเปาโลขึ้ น เพราะคน
29 (เพราะแตกอน คนเหลานั้ น ทั้ งปวงกําลังคอยทําราย
เห็ นโตรฟ มั สชาวเมื อ งเอเฟซั ส 36 ด วยคนทั้ งปวงเหล านั้ นตาม
อยู กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาด ไปรองวา "จงเอาเขาไปฆาเสีย"
ว า เปาโลได พาคนนั้ นเข า มาใน 37 เมื่ อพวกทหารจะพาเปาโล
(25) กจ 15:19 (26) กดว 6:13; ยน 11:55 (27) กจ 20:19 (28) มธ 24:15; กจ 6:13
(29) กจ 20:4 (30) 2 พกษ 11:15; กจ 16:19; 26:21 (31) 2 คร 11:23
(32) กจ 23:27 (33) กจ 20:23; อฟ 6:20; 2 ทธ 1:16 (36) ลก 23:18; ยน 19:15
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เข าไปในกรมทหาร เปาโลจึ ง เรี ยนกั บท านอาจารย กามาลิ เอล
กล าวแก นายพั นว า "ข าพเจ า ตามพระราชบั ญญั ติ ของบรรพจะพู ดกั บท านสั กหน อยได หรื อ" บุ รุ ษของเราโดยถี่ ถ วนทุ ก
นายพันจึงถามวา "เจาพูดภาษา ประการ จึ งมี ใจร อนรนในการ
กรีกเปนหรือ
ปรนนิบัติ พระเจา เหมื อนอย าง
38 เจ าเป น ชาวอี ยิ ปต ซึ่ ง ได ก อ ทานทั้ งหลายในทุกวันนี้
การกบฏแต ก อน และพาพวก 4ข าพเจ าได ขมเหงคนทั้ งหลาย
ฆาตกรสี่ พั นคนเข าไปในถิ่ น ที่ ถื อในทางนี้ จนถึงตาย และได
ทุรกันดารมิใชหรือ"
ผู กมั ดเขาจําไว ในคุกทั้ งชายและ
39 แต เปาโลตอบว า "ข าพเจ า หญิง
เปนคนยิวซึ่ งเกิดในเมืองทาร ซัส 5ตามที่ มหาปุ โรหิ ตกั บสภาอาจ
แควนซีลีเซีย ไมใชพลเมืองของ เป นพยานใหขาพเจ าได เพราะ
เมื องย อมๆ ข าพเจ าขอท าน ข าพเจ าได ถื อหนังสื อจากท านผู
อนุ ญาตให พู ดกั บคนทั้ งปวงสั ก นั้ นไปยังพวกพี่ นอง และไดเดิน
หนอย"
ทางไปเมื องดามั สกั ส เพื่ อจั บ
40 ครั้ นนายพั นอนุ ญาตแล ว มั ดคนทั้ งหลายพามายั งกรุ งเยเปาโลจึ งยื นอยู ที่ บั น ไดโบกมื อ รูซาเล็มใหทําโทษเสีย
ใหคนทั้ งปวง เมื่ อคนทั้ งปวงนิ่ ง 6 ต อ มาเมื่ อข าพเจ า กํ า ลั ง เดิ น
เงียบลงแลว ทานจึงกลาวแกเขา ทางไปใกล จะถึ งเมื องดามั ส กั ส
เปนภาษาฮีบรูวา
ประมาณเวลาเที่ ยง ในทั นใด
เปาโลเลาใหฝูงชนชาติยิวฟง
นั้ น มี แสงสว างกล ามาจากฟ า
ลอมขาพเจาไว
ถึงการกลับใจเสียใหมของตน
"ท านทั้ งหลาย พี่ น อง 7ข า พเจ า จึ ง ล มลงที่ ดิ นและได
และบรรดาท านผู อาวุ - ยิ นพระสุ รเสี ยงตรั สกั บข าพเจ า
โส ขอฟงคําใหการซึ่ งขาพเจาจะ วา `เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหง
เราทําไม'
แกคดีใหทานฟง ณ บัดนี้ "
2(ครั้ นเขาทั้ ง หลายได ยิ น ท าน 8ข าพเจ าจึ งทู ลตอบว า `พระ
พู ดภาษาฮี บรู เขาก็ ยิ่ งเงี ยบลง องค เจ าข า พระองค ทรงเป นผู
ใด' พระองคจึ งตรัสกับข าพเจา
กวากอน เปาโลจึงกลาววา)
3"ที่ จริ งขาพเจาเป นยิ ว เกิ ดใน ว า `เราคื อเยซู ชาวนาซาเร็ ธซึ่ ง
เมืองทารซัสแควนซีลีเซีย แตได เจาขมเหงนั้ น'
เติ บโตขึ้ นในเมื องนี้ และไดเลา 9ฝ ายคนทั้ งหลายที่ อยู กั บข าพ-

22

(38) กจ 5:36 (39) กจ 9:11; 2 คร 11:22 (40) ยน 5:2; กจ 12:17 (1) กจ 7:2
(2) กจ 21:40 (3) พบญ 33:3; กจ 5:34; รม 10:2; 2 คร 11:22 (4) กจ 8:3; ฟป 3:6
(5) ลก 22:66; กจ 4:5; 1 ทธ 4:4 (6) กจ 9:3; 26:12-13 (9) ดนล 10:7; กจ 9:7
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เจ าได เห็ นแสงสว างนั้ นและตก ฝ ายพระองค ใหคนทั้ งปวงทราบ
ใจกลัว แตพระสุรเสียงที่ ตรัสกับ ถึ งเหตุ การณ ซึ่ งท านเห็ นและได
ขาพเจานั้ นเขาหาไดยินไม
ยินนั้ น
10 ข าพเจ าจึ งทู ลถามว า `พระ 16 เดี๋ ยวนี้ ท านจะรอช าอยู ทําไม
องค เจ าข า ข าพเจ าจะต องทํา จงลุกขึ้ นรับบั พติศมา ด วยออก
ประการใด' องค พระผู เป นเจ า พระนามขององค พระผู เป นเจ า
จึงตรัสแกขาพเจ าวา `เจาจงลุก ลบล างความผิ ดบาปของท า น
ขึ้ นเขาไปในเมืองดามัสกัส และ เสีย'
ที่ นั่ น เขาจะบอกเจ าให รู ถึ ง การ
พระเจาทรงเตือนเปาโล
ทุ กสิ่ งซึ่ งได กํ า หนดไว ให เจ า
ใหออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
ทํานั้ น'
17 ต อมาเมื่ อข าพเจ ากลั บมายั ง
11 เมื่ อ ข าพเจ า เห็ น อะไรไม ไ ด กรุ งเยรู ซาเล็ มและกํา ลั ง อธิ ษเนื่ องจากพระรั ศมี อั น แรงกล า ฐานอยู ในพระวิ หาร ข าพเจ าก็
นั้ น คนที่ มาดวยกันกับขาพเจาก็ เคลิ้ มไป
จู งมื อพาข าพเจ าเข าไปในเมื อง 18 และได เห็ นพระองค ตรั สกั บ
ดามัสกัส
ข าพเจ าว า `จงรี บออกไปจาก
12 มี คนหนึ่ งชื่ ออานาเนี ย เป น กรุ งเยรู ซาเล็ มโดยเร็ ว ด วย
คนมี ศ รั ทธามากตามพระราช ว าเขาจะไม รั บคําของเจ าซึ่ งอ าง
บั ญญั ติ และมี ชื่ อเสี ยงดี ท าม- พยานถึงเรา'
กลางพวกยิวทั้ งปวงที่ อยู ที่ นั่ น
19 ข าพเจ าจึ งทู ลว า `พระองค
13 ได ม าหาข า พเจ าและยื นอยู เจ าข า คนเหล านั้ นทราบอยู ว า
ใกลกลาวแกขาพเจาวา `พี่ เซาโล ข าพระองค ได จั บคนทั้ งหลายที่
เอย จงเห็นไดอีกเถิด' ขาพเจา เชื่ อในพระองค ไปใส คุ กและ
จึงเห็นทานไดในเวลานั้ น
เฆี่ ยนตีตามธรรมศาลาทุกแหง
14 ทานจึงกลาววา `พระเจาแหง 20 และเมื่ อเขาทําให โลหิ ตของ
บรรพบุ รุ ษของเราได ทรงเลื อก สเทเฟนพยานผู ยอมตายเพื่ อ
ท านไว ประสงค จะให ท านรู จั ก พระองค ตกนั้ น ข าพระองค ได
น้ําพระทัยของพระองค ใหทาน ยื น อยู ใกล และเห็ นชอบในการ
เห็ นพระองคผู ชอบธรรมและให ประหารเขาเสี ยนั้ นด วย และข า
ได ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ พระองค เป นคนเฝ าเสื้ อผ าของ
ของพระองค
คนที่ ฆาสเทเฟนนั้ น'
15 เพราะว า ท า นจะเป น พยาน 21 แลวพระองคตรัสกั บข าพเจ า
(12) กจ 9:17; 1 ทธ 3:7 (14) กจ 3:13-14; 1 คร 9:1; กท 1:12 (15) กจ 4:20
(16) กจ 2:38; รม 10:13; 1 คร 6:11 (17) กจ 9:26; 2 คร 12:2 (18) มธ 10:14
(19) มธ 10:17; กจ 8:3 (20) ลก 11:48; กจ 7:54 (21) กจ 9:15; รม 1:5; กท 2:7-8
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กิจการ 22, 23
วา `จงไปเถิด เราจะใชใหเจาไป โดยกําเนิด"
ไกล ไปหาคนตางชาติ'"
29 ขณะนั้ นคนทั้ งหลายที่ จะไต
22 เขาทั้ งหลายได ฟ งเปาโล สวนเปาโลก็ ไ ด ล ะท า นไปทั นที
กลาวแคนี้ แลวก็รองเสียงดังวา และนายพันเมื่ อทราบว า เปาโล
"เอาคนเชนนี้ ไปจากแผนดินโลก เป นคนสั ญชาติ โรมก็ ตกใจกลั ว
ไมควรจะใหเขามีชีวิตอยู "
เพราะไดมัดทานไว
23 เมื่ อเขาทั้ งหลายกําลั งโหร อง 30 ครั้ นวั นรุ งขึ้ นนายพั นอยากรู
และถอดเสื้ อเอาผงคลีดิ นซั ดขึ้ น แน ว าพวกยิ วได กล า วหาเปาโล
ไปในอากาศ
ดวยเหตุใด จึ งไดถอดเครื่ องจํา
เปาโลซึ่ งเปนชาติโรม
เปาโล สั่ งให พวกปุ โรหิ ตใหญ
กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน
ไดรอดพนการเฆี่ ยน
24 นายพั นจึงสั่ งใหพาเปาโลเข า แล วพาเปาโลลงไปให ยื นอยู ต อ
ไปในกรมทหาร และสั่ งให ไต หนาเขาทั้ งหลาย
เปาโลตอหนาสภา
สวนโดยการเฆี่ ยน เพื่ อจะได รู
ฝ ายเปาโลจึ งเพ งดู พวก
ว าเขาร องปรั กปรําท านด วยเหตุ
สมาชิ ก สภาแล วกล า ว
ประการใด
25 ครั้ นเอาเชื อกหนั งมั ดเปาโล วา "ทานพี่ นองทั้ งหลาย ขาพท านจึ งถามนายร อยซึ่ งยื นอยู ที่ เจ า ได ประพฤติ ต อ พระพั ก ตร
นั่ นว า "การที่ จะเฆี่ ยนคนสั ญ- พระเจ า ล วนแต ต ามใจวิ นิ จฉั ย
ชาติ โรมก อนพิ พากษาปรั บโทษ ผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้ "
2อานาเนี ยผู เป นมหาปุ โรหิ ตจึ ง
นั้ นถูกตองตามกฎหมายหรือ"
26 เมื่ อนายร อยได ยินแล วจึ งไป สั่ งคนที่ ยื น อยู ใกล ใ ห ตบปาก
บอกนายพันวา "ทานจะทําอะไร เปาโล
3เปาโลจึงกลาวแกทานวา "พระ
นั่ น คนนั้ นเปนคนสัญชาติโรม"
27 ฝ า ยนายพั น จึ ง ไปหาเปาโล เจ าจะทรงตบเจ า ผู เป นผนั งที่
ถามวา "ทานเปนคนสัญชาติโรม ฉาบดวยปูนขาว เจานั่ งพิพากษา
และ
หรือ จงบอกเราเถิด" เปาโลจึง ขาตามพระราชบัญญัติ
ยั ง สั่ งให เ ขาตบข า ซึ่ งเป น การ
ตอบวา "ใชแลว"
28 นายพั นจึ งตอบว า "ซึ่ งเรา ผิดพระราชบัญญัติหรือ"
เป นคนสั ญชาติ โรมได นั้ น เรา 4 คนทั้ ง หลายที่ ยื น อยู ที่ นั่ น จึ ง
ตองเสียเงินมาก" เปาโลจึงตอบ ถามว า "เจ าพู ดหยาบคายต อ
วา "ข าพเจ าเปนคนสัญชาติ โรม มหาปุโรหิตของพระเจาหรือ"

23

(22) กจ 21:36; 25:24; 1 ธส 2:16 (25) กจ 16:37
(1) กจ 24:16; 1 คร 4:4; 2 คร 1:12; 4:2; 2 ทธ 1:3; ฮบ 13:18
(2) 1 พกษ 22:24; ยรม 20:2; ยน 18:22 (3) ลนต 19:35; พบญ 25:1-2; ยน 7:51
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5เปาโลจึ งตอบว า "พี่ น องทั้ ง 10 เมื่ อการโต เ ถี ยงกั น รุ น แรง
หลาย ข าพเจ าไม ทราบว าท าน ขึ้ น นายพั นกลั วว าเขาจะยื้ อ
เป นมหาปุโรหิต ด วยมี คําเขี ยน แย งจับเปาโลฉีกเสี ย ทานจึงสั่ ง
ไว แล วว า `อย าพู ดหยาบช าต อ พวกทหารใหลงไปรับเปาโลออก
ผู ปกครองชนชาติของเจาเลย'"
จากหมู พวกนั้ นพาเข า ไปไว ใ น
6ครั้ นเปาโลเห็ นว า ผู ที่ อยู ใน กรมทหาร
ประชุ ม สภานั้ นเป น พวกสะดู สี
องคพระผู เปนเจาไดให
ส วนหนึ่ งและพวกฟาริ สี ส วน
เปาโลเกิดความมั่ นใจวา
หนึ่ ง ท านจึ งร องขึ้ นต อหน าที่
ทานจะเปนพยานในกรุงโรม
ประชุ มวา "ทานพี่ นองทั้ งหลาย 11 ในเวลากลางคื น วั น นั้ นเอง
ข าพเจ าเป นพวกฟาริ สี และเป น องค พระผู เป นเจาทรงยื นอยู กั บ
บุ ตรชายของพวกฟาริ สี
ที่ เปาโลตรัสวา "เปาโลเอย เจาจง
ขาพเจาถูกพิจารณาพิพากษานี้ ก็ มีใจกลาเถิด เพราะวาเจาไดเปน
เพราะเรื่ องความหวังวา มีการ พยานฝ ายเราในกรุ ง เยรู ซาเล็ ม
เปนขึ้ นมาจากความตาย"
ฉั นใด เจ าจะต องเป นพยานใน
7 เมื่ อท า นกล า วอย า งนั้ นแล ว กรุงโรมดวยฉันนั้ น"
พวกฟาริ สี กั บพวกสะดู สี ก็ เ กิ ด
สี่ สิบคนใหสัตยปฏิญาณวา
เถียงกันขึ้ น และที่ ประชุมก็แตก
จะฆาเปาโล
เปนสองพวก
12 ครั้ น เวลารุ งเช า พวกยิ วบาง
8ด วยพวกสะดู สี ถื อว า การที่ คนได ส มทบกั น ปฏิ ญาณตั วว า
เป นขึ้ นมาจากความตายนั้ นไม มี เขาทั้ งหลายจะไม กิ นจะไม ดื่ ม
และทู ตสวรรค หรือวิญญาณก็ไม อะไรกวาจะไดฆาเปาโลเสีย
มี แตพวกฟาริสีถือวามีทั้ งนั้ น
13 คนที่ ร วมกั นปองร า ยนั้ นมี
เปาโลกอใหเกิดการแตกแยก
กวาสี่ สิบคน
ในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
14 คนเหล านั้ นจึ งไปหาพวก
9แล วก็อื้ ออึ งเกิดโกลาหล และ ปุโรหิตใหญกับพวกผู ใหญกล าว
พวกธรรมาจารย บางคนที่ อยู ว า "พวกข าพเจ าได ปฏิ ญาณตั ว
ฝ ายพวกฟาริ สี ก็ ลุ กขึ้ นเถี ยงว า อย างแข็ งแรงว า จะไม รั บประ"เราไม เ ห็ น ว า คนนี้ มี ค วามผิ ด ทานอาหารจนกวาจะไดฆาเปาโล
อะไร แตถาวิญญาณก็ดีหรือทูต เสีย
สวรรคก็ดีไดพูดกับเขา พวกเรา 15 ฉะนั้ น บัดนี้ ทานทั้ งหลายกับ
อยาตอสู กับพระเจาเลย"
พวกสมาชิ ก สภาจงพู ด ให น าย
(5) อพย 22:28; ปญจ 10:20 (6) กจ 24:15; ฟป 3:5 (8) มธ 22:23; มก 12:18
(9) ยน 12:29; กจ 5:39; 22:6-7, 17-18 (11) กจ 18:9; 21:18-19; 22:1-21
(12) กจ 9:23-24; 23:21, 30; 1 ธส 2:15 (14) กจ 4:5, 23; 6:12; 22:5; 24:1
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กิจการ 23
พั นเข าใจว า พวกท านต องการ ปฏิ ญาณตั วว าจะไม กิ นหรื อดื่ ม
ให พาเปาโลลงมาหาท านทั้ ง อะไรจนกว าจะได ฆ าเปาโลเสี ย
หลายพรุ งนี้ เพื่ อจะได ซั ก ถาม และเดี๋ ยวนี้ เขาพรอมแลว กําลัง
ความให ถ วนถี่ ยิ่ งกว า แต ก อ น คอยรับคําสัญญาจากทาน"
ฝ ายพวกข าพเจ าจะได เตรี ยมตั ว 22 นายพันจึ งให ชายหนุ มนั้ นไป
ไว พร อมที่ จะฆ าเปาโลเสี ยเมื่ อ กําชั บว า "อย าบอกผู ใดให รู ว า
ยังไมทันจะมาถึง"
เจาไดแจงความเรื่ องนี้ แกเรา"
16 แต บุ ตรชายของน องสาว
เขาลอบนําเปาโลไปยัง
เปาโลได ยิ นเรื่ องซึ่ งเขาคอยทํา
เมืองซีซารียา
ร ายนั้ น จึ งเข ามาในกรมทหาร 23 ฝ ายนายพันจึ งเรียกนายร อย
บอกแกเปาโล
สองคนมาสั่ งวา "จงจัดพลทหาร
17 เปาโลจึ ง เรี ยกนายร อ ยคน สองร อยกั บทหารม าเจ็ ดสิ บคน
หนึ่ งมากลาววา "ขอพาชายหนุ ม และทหารหอกสองร อย ให
คนนี้ ไปหานายพั นด วย เพราะ พรอมในเวลาสามทุ มคืนวันนี้ จะ
เขามีเรื่ องที่ จะแจงใหทราบ"
ไปยังเมืองซีซารียา
18 เหตุ ฉะนั้ นนายร อยจึ งรั บตั ว 24 และจงจัดสัตวใหเปาโลขี่ จะ
ชายหนุ มคนนั้ นไปหานายพั น ได ป องกั นส งไปยั งเฟลิ ก ส ผู ว า
กล าวว า "เปาโลผู ถู กขั งอยู นั้ น ราชการเมือง"
เรียกขาพเจา ขอใหพาชายหนุ ม 25 แล วนายพั นจึ งเขี ยนจดคนนี้ มาหาทาน เพราะเขามีเรื่ อง หมายมีใจความดังตอไปนี้
ที่ จะแจงใหทานทราบ"
26 "คลาวดิ อั สลี เซี ยสเรี ยนเจ า
19 นายพั น จึ ง จู งมื อชายนั้ นไป คุ ณเฟลิ กส ท านผู ว าราชการ
แต ลําพั ง แล วถามว า "เจ าจะ ทราบ
แจงความอะไรแกเรา"
27 พวกยิ วได จั บ คนนี้ ไว และ
20 เขาจึงตอบวา "พวกยิวตกลง เกือบจะฆาเขาเสียแลว แตขาพกั นจะขอท านให พาเปาโลลงไป เจ าพาพวกทหารไปช วยเขาไว ได
ยังสภาเวลาพรุ งนี้ ทําเสมือนวา ด วยข าพเจ าได เข าใจว าเขาเป น
จะไต สวนเรื่ อ งเขาให ถ วนถี่ ยิ่ ง คนสัญชาติโรม
กวาแตกอน
28 ข าพเจ าอยากจะทราบเหตุ ที่
21 แต ท านอย าฟ งเขา เพราะ พวกยิ วฟ องเขา ข าพเจ าจึ งพา
ว าในพวกเขานั้ นมี ก ว าสี่ สิ บคน เขาไปยังสภาของพวกยิว
คอยปองร ายต อเปาโล และได 29 ข าพเจ าเห็ นว าเขาถู กฟ องใน
(20) กจ 23:12 (23) กจ 8:40; 23:33
(27) กจ 21:30, 33; 24:7 (28) กจ 23:30
(29) กจ 18:15; 25:19, 25; 26:31
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เรื่ องอั น เกี่ ยวกั บกฎหมายของ จึ งลงไปกั บพวกผู ใหญ และ
พวกยิ ว แตไมมี ขอหาที่ เขาควร นั ก พู ด คนหนึ่ งชื่ อเทอร ทู ล ลั ส
จะตายหรือควรจะตองจําไว
เขาเหล านี้ ได ฟองเปาโลต อหน า
30 เมื่ อมี คนบอกข าพเจ าให ผู วาราชการเมือง
ทราบว า พวกยิ วมี การปองร าย
นักพูดเทอรทูลลัส
คนนี้ ข าพเจ าจึ งส งเขามาหา
ไดกลาวหาเปาโล
ท านที เดี ยว แล วได สั่ งให พวก 2 ครั้ นเรี ยกเปาโลเข ามาแล ว
โจทก ไปว าความกั บเขาต อหน า เทอรทูลลัสจึงเริ่ มฟองวา "ทาน
ทาน สวัสดี"
เจ าคุ ณเฟลิ กส เจ าข า ข าพเจ า
31 ดั งนั้ น ในเวลากลางคื นพวก ทั้ งหลายไดมี ความสงบสุ ขยิ่ งนัก
ทหารจึ งพาเปาโลไปถึ งเมื อง เพราะท านให มี การปรั บปรุ งอั น
อันทิปาตรีสตามคําสั่ ง
เป นคุ ณประโยชน แก ชาติ นี้
32 ครั้ นรุ งเช าเขาให ทหารม าไป โดยการคุ มครองของทาน
ส งเปาโล แล วเขาก็ กลั บไปยั ง 3 ข าพเจ าทั้ งหลายรั บอยู ทุ ก
กรมทหาร
ประการทุ กแห งด วยจิ ตกตั ญู
33 ครั้ นทหารม า ไปถึ ง เมื องซี - เปนที่ ยิ่ง
ซารียาแลว จึงสงจดหมายใหแก 4แต เพื่ อมิ ให ท านป วยการมาก
ผู ว า ราชการเมื อ งและได ม อบ ไป ขาพเจาขอความกรุณาโปรด
เปาโลไวใหทานดวย
ฟงขาพเจาสักหนอยหนึ่ ง
34 เมื่ อผู วาราชการเมืองไดอ าน 5 ด วยข า พเจ า ทั้ งหลายเห็ น ว า
จดหมายแลว จึงถามวาเปาโลมา ชายคนนี้ เปนคนพาลยุยงพวกยิว
จากแควนไหน เมื่ อทานทราบวา ทั้ งหลายให เ กิ ดการวุ นวายทั่ ว
มาจากซีลีเซีย
พิ ภพ และเป นตั วการของพวก
35 ท านจึ งกล าวว า "เมื่ อพวก นาซาเร็ธนั้ น
โจทกมาพรอมกันแลว เราจะฟง 6กั บอี กนั ยหนึ่ งเขาหมายจะทํา
คําใหการของเจา" ทานจึงสั่ งให ใหพระวิหารเปนมลทิน ขาพเจา
คุ มเปาโลไปไว ที่ ศาลปรี โทเรี ยม ทั้ งหลายจึ งจั บเขาไว และก็ คง
ของเฮโรด
จะได พิพากษาเขาตามกฎหมาย
เปาโลขึ้ นศาลตอหนา
ของพวกขาพเจา
เฟลิกส ผู วาราชการเมือง
7แต นายพั นลี เซี ยสได มาใช อําครั้ นล วงไปได ห าวั น นาจแย งตั วเขาไปเสี ยจากมื อ
อานาเนี ยมหาปุ โรหิ ต ของเรา

24

(30) กจ 23:20; 24:8; 25:6 (33) กจ 8:40; 23:26-30 (34) กจ 6:9; 21:39
(35) มธ 27:27; กจ 24:1, 10; 25:16 (1) กจ 21:27; 23:2, 30, 35; 25:2
(5) ลก 23:2; กจ 6:13; 1 ปต 2:12, 15 (6) ยน 18:31; กจ 21:28 (7) กจ 21:33

44_act.pub
page 66

Friday, December 09, 2005 14:01

หนา 2237
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8และสั่ งให โจทก มาฟ องเขาต อ พระราชบั ญญั ติ และในคั ม ภี ร
หน าท าน ถ าท านเองจะไต ถาม ของศาสดาพยากรณทั้ งหมด
เขา ทานจะทราบไดวา ขอกลาว 15 ขาพเจามีความหวังใจในพระ
หาของพวกขาพเจาจริงหรือไม"
เจ าตามซึ่ งเขาเองก็ มี ความหวั ง
9 ฝ ายพวกยิ วจึ งสนั บสนุ นคํา ใจด วย คื อหวั งใจว าคนทั้ งปวง
กล าวหาด วยยื น ยั นว า เป นจริ ง ทั้ งคนที่ ชอบธรรมและคนที่
อยางนั้ น
ไม ช อบธรรมจะเป น ขึ้ นมาจาก
เปาโลแกขอกลาวหา
ความตาย
16 ในขอนี้ ขาพเจาอุตสาหประและถูกคุมตัวไว
10 เมื่ อผู วาราชการเมื องทําสํา- พฤติ ต ามใจวิ นิ จฉั ยผิ ด ชอบที่
คัญใหเปาโลพูด ทานจึงเรียนวา ปราศจากผิ ดต อพระเจ าและต อ
"เนื่ องจากที่ ข า พเจ า ได ท ราบ มนุษย
ว าท านเป นผู พิพากษาแก ชาติ นี้ 17 ครั้ นล วงมาหลายป แล ว
หลายป แล ว ข าพเจ าก็ จะขอแก ข า พเจ านํา ทานและเครื่ อ งบู ช า
มายังชนชาติของขาพเจา
คดีของขาพเจาดวยความเบาใจ
11 ท านสื บทราบได ว า ตั้ งแต 18 คราวนั้ นมี พวกยิ วบางคนที่
ข า พเจ า ขึ้ นไปนมั ส การในกรุ ง มาจากแคว นเอเชี ยได พบข าพเยรู ซาเล็ มนั้ นยั งไม เกิ นสิ บสอง เจ าในพระวิ หาร เมื่ อข าพเจ า
ชําระตัวแลว เขามิไดพบขาพเจา
วัน
12 เขาไม ไ ด เ ห็ นข า พเจ าเถี ยง อยู กับหมู คนหรือทําวุ นวาย
กั นกั บผู หนึ่ งผู ใด หรื อยุ ยง 19 ถ าคนเหล านั้ นมีเรื่ องอะไรที่
ประชาชนให วุ นวาย ไม ว าใน จะฟ องข าพเจ า เขาควรจะมา
พระวิหาร ในธรรมศาลาหรือใน ฟองตอหนาทานที่ นี่ แลว
20 หรื อขอให คนเหล านี้ เอง
เมือง
13 เหตุ การณ ทั้ งปวงที่ เขากําลั ง กล า วเรื่ องความผิ ด ที่ เขาเห็ น
เมื่ อขาพเจายืนอยู ตอหนาสภา
ฟองขาพเจานี้ เขาพิสูจนไมได
14 แต ว าข าพเจ าขอรั บต อหน า 21 เว นไว แต ขอเดี ยวซึ่ งข าพเจ า
ทานอยางหนึ่ ง คือตามทางนั้ นที่ ได ร อ งขึ้ นในท า มกลางเขาว า
เขาถือวาเปนลัทธินอกรีต ขาพ- `วั น นี้ ข า พเจ า ถู ก พิ จารณาพิ เจ านมั สการพระเจ าแห งบรรพ- พากษาต อหน าท านทั้ งหลาย
บุรุษทั้ งหลายของขาพเจา ขาพ- เพราะเหตุ เ รื่ องการเป น ขึ้ นมา
เจ าได เชื่ อถื อคําซึ่ งมี เขี ยนไว ใน จากความตาย'"
(8) กจ 23:30 (11) กจ 21:15 (12) กจ 25:8 (14) อมส 8:14; กจ 9:2; 2 ทธ 1:3
(15) ดนล 12:2; ยน 5:28-29; กจ 23:6 (16) กจ 23:1 (17) กจ 11:29; รม 15:25-28
(18) กจ 21:26-27; 26:21 (19) กจ 23:30; 25:16 (21) กจ 23:6; 24:15; 28:20
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22 เมื่ อเฟลิ กส ได ยิ นสิ่ งเหล านี้ ได ค วามชอบจากพวกยิ วจึ ง ทิ้ ง
ท านก็ เลื่ อนการพิ จารณาไว ก อน เปาโลไวในคุก
เพราะท านได รู เรื่ องของทางนั้ น เฟสทัสฟงพวกโจทกของเปาโล
ถี่ ถวนแลว ทานจึงกลาววา "เมื่ อ
เมื่ อ เฟสทั สเข า รั บตํา ลีเซียสนายพันลงมา เราจะชําระ
แหน งราชการได สาม
ความของเจา"
วั นแล ว จึ งออกจากเมื องซี ซา23 เฟลิ กส สั่ งนายร อยให คุ มตั ว รียาขึ้ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เปาโลไว แต ลดหย อนการกวด 2มหาปุ โรหิ ตกั บคนสําคั ญๆใน
ขันบาง ไมใหหามผู ใดที่ เปนผู ที่ พวกยิ วมาฟ อ งเปาโลต อท า น
รู จักกับทานที่ จะเขามาปรนนิบัติ และไดวิงวอนทาน
หรือเยี่ ยมเยียน
3 ขอให ก รุ ณาเขาโดยสั่ งให ส ง
เปาโลไดกลาวอีกครั้ งหนึ่ ง
เปาโลมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ด วย
24 เมื่ อ ล วงมาได ห ลายวั น แล ว เขาคิ ด จะซุ มคอยฆ าท านเสี ย
เฟลิ กส มากั บภรรยาชื่ อดรู สิ ลลา กลางทาง
ผู เปนชาติยิว ทานใหเรียกเปาโล 4ฝ ายเฟสทั สจึ งตอบว า เปาโล
มา แล วได ฟ งเปาโลกล าวเรื่ อง นั้ น ควรจะถู ก คุ มไว ในเมื อ งซี ซารี ยา และอี กหน อยหนึ่ งท าน
ความเชื่ อในพระคริสต
25 ขณะเมื่ อ เปาโลอ างถึ ง ความ เองก็จะกลับไปยังเมืองนั้ น
ชอบธรรม ความอดกลั้ นใจทาง 5ท านจึ งว า "ถ าเปาโลมี ความ
กาม และการพิ พากษาซึ่ งจะมา ผิดอยางหนึ่ งอยางใด ใหผู ใดใน
เบื้ องหน านั้ น เฟลิ กส ก็ กลั วจน พวกทานที่ สามารถลงไปดวยกัน
ตั วสั่ น จึ งพูดว า "คราวนี้ จงไป กับเรายื่ นฟองเอาเถิด"
กอนเถอะ เมื่ อเรามีโอกาส เรา 6เมื่ อท านพั กอยู ที่ นั่ นเกิ น กว า
สิ บวั นแล ว ก็ ได ลงไปยั งเมื อง
จะเรียกทานมาอีก"
26 อี กนั ยหนึ่ งเฟลิ กส หวั งใจว า ซี ซารี ยา ครั้ นรุ งขึ้ นท านจึ งนั่ ง
เปาโลจะให เ งิ น สิ น บนแก ท า น บั ลลั งก พิพากษา และสั่ งให พา
เพื่ อทานจะไดปลอยเปาโล เหตุ เปาโลเขามา
ฉะนั้ นทานจึ งเรี ยกเปาโลมาสน- 7ครั้ นเปาโลเขามาแลว พวกยิว
ที่ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ มก็ ยื น
ทนากันบอยๆ
27 แต เมื่ อสองป ล วงไปแล ว ลอมไวรอบ และกลาวความอุกปอรสิ อั ส เฟสทั ส มารั บราชการ ฉกรรจ ใส เปาโลหลายข อ แต
แทนเฟลิ กส เฟลิ กส อยากจะ พิสูจนไมได

25

(22) กจ 9:2 (23) กจ 23:16 (24) ยน 3:15; 5:24; 11:25; รม 10:9 (26) อพย 23:8
(27) อพย 23:2; กจ 12:3; 23:35; 25:9, 14 (1) กจ 8:40; 25:4, 6, 13 (2) กจ 24:1
(3) กจ 23:12, 15 (5) กจ 18:14; 25:18 (7) มก 15:3; ลก 23:2, 10; กจ 24:5, 13
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8เปาโลจึงแกคดีเองวา "ขาพเจา 14 ขณะที่ ท านค างอยู ที่ นั่ น
ไม ได ก ระทํ า อะไรผิ ด กฎหมาย หลายวั น เฟสทั สก็ เล าเรื่ องคดี
ของพวกยิ ว หรื อต อพระวิ หาร ของเปาโลให กษั ตริ ย ฟ งว า "มี
หรือตอซีซาร"
ชายคนหนึ่ งซึ่ งเฟลิ กซ ได ขั ง ทิ้ ง
9ฝ ายเฟสทั สอยากไดความชอบ ไว
จากพวกยิวจึงถามเปาโลวา "เจา 15 เมื่ อข า พเจ า ไปกรุ งเยรู ซาจะขึ้ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ใหเรา เล็ ม พวกปุ โรหิ ตใหญ กั บพวก
ชําระความเรื่ องนี้ ที่ นั่ นหรือ"
ผู ใหญ ของพวกยิ วมาฟ องขอให
เปาโลอุทธรณถึงซีซาร
ขาพเจาตัดสินลงโทษเขา
10 เปาโลตอบวา "ขาพเจาก็กํา- 16 ข า พเจ า จึ ง ตอบพวกเขาว า
ลังยื นอยู ต อหนาบั ลลังกพิพาก- ไม ใช ธ รรมเนี ยมของชาวโรมที่
ษาของซีซารอยู แลว ก็สมควรจะ จะมอบตั วจํา เลยให ตายก อ นที่
พิ พากษาข าพเจ าเสี ยที่ นี่ ตามที่ โจทกกั บจําเลยมาพรอมหนากัน
ท านทราบดี อยู แล วว า ข าพเจ า และให จําเลยมี โอกาสแก คดี ใน
ขอหานั้ น
ไมไดกระทําผิดตอพวกยิว
11 เพราะถ าข าพเจ าเปนผู กระ- 17 ครั้ นพวกเขามาถึ งที่ นี่ แล ว
ทําผิด หรือไดกระทําอะไรที่ ควร ข าพเจ าจึ งมิ ได รอช า ในวั นรุ ง
จะมี โทษถึ งตาย ข าพเจ าก็ ยอม ขึ้ นขาพเจาได นั่ งบัลลั งกพิพากตายไม ขัดขื น แต ถ าเรื่ องที่ เขา ษาและสั่ งใหพาจําเลยเขามา
ฟองขาพเจานั้ นไมจริงแลว ไมมี 18 เมื่ อพวกโจทก ยื นขึ้ น เขามิ
ผู ใดมี อํานาจจะมอบข าพเจ าให ไดกลาวหาจําเลยเหมือนที่ ขาพเขาได ข าพเจ าขออุ ทธรณ ถึ ง เจาคาดไวนั้ น
19 เป นแต เพี ยงป ญหาเถี ยงกั น
ซีซาร"
12 ฝ ายเฟสทั สเมื่ อพู ดกั บที่ ด วยเรื่ องลั ทธิ ศาสนาของเขาเอง
ปรึกษาแลวจึงตอบวา "เจาไดขอ และด วยเรื่ อ งคนหนึ่ งที่ ชื่ อเยซู
อุ ทธรณ ถึ งซีซาร แลวหรื อ เจาก็ ซึ่ งตายแล ว แต เปาโลยื นยั นว า
ยังเปนอยู
จะตองไปเฝาซีซาร"
อากริปปาและเฟสทัสฟงเปาโล 20 เมื่ อข า พเจ ายั ง งงงวยอยู ว า
13 ครั้ นลวงไปหลายวัน กษัตริย จะพิ จารณาป ญหานั้ นอย างไรดี
อากริ ปปากั บพระนางเบอร นิ สก็ จึงถามเปาโลวา จะยอมขึ้ นไปยัง
เสด็ จมาเยี่ ยมคํา นั บเฟสทั ส ยั ง กรุ งเยรู ซาเล็ มให ชําระความนั้ น
ที่ นั่ นหรือไม
เมืองซีซารียา
(8) กจ 6:13; 24:12; 28:17 (9) กจ 12:2; 24:27; 25:20 (11) กจ 18:14; 23:29
(14) กจ 24:27 (15) กจ 24:1; 25:2-3 (16) กจ 25:4-5
(17) มธ 27:19; กจ 25:6, 10 (19) กจ 18:14-15; 23:29
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21 แต เมื่ อ เปาโลได อุ ท ธรณ ขอ ต อพระพั กตร ของพระองค โอ
ให ขั งไว เพื่ อให ออกั สตั สตั ดสิ น กษัตริยอากริปปา หวังวาเมื่ อไต
ข าพเจ าจึ งสั่ งให คุ มขั งเขาไว จน สวนแล วข าพเจ าจะมี เรื่ องพอที่
กวาจะสงตัวไปถึงซีซารได"
จะถวายรายงานไปไดบาง
22 อากริปปาจึ งกล าวแก เฟสทัส 27 เพราะข าพเจ าเห็ นว า ที่ จะ
ว า "ข าพเจ าใคร จะฟ งคนนั้ น ส งแต จําเลยไป และมิ ได ส งข อ
ดวย" เฟสทัสจึงกลาววา "พรุ งนี้ หาไปด วย ก็ เป นการเหลวไหล
ทานจะไดฟงเขา"
ไมไดเรื่ อง"
23 ครั้ น วั นรุ ง ขึ้ น อากริ ปปากั บ
เปาโลสู คดีและ
เบอร นิ สเสด็ จมา พร อมด วย
อุทธรณไปยังอากริปปา
ราชบริ พารเปนที่ สง าผ าเผยมาก
ฝ า ยอากริ ปปาจึ ง ตรั ส
จึงเขาไปประทับในหองพิจารณา
กั บเปาโลว า "เราอนุ พร อ มกั บ นายพั นและคนสํ า - ญาตให เจ าให การแก ข อหาเอง
คั ญๆทั้ งหลายในนครนั้ น แล ว ได " เปาโลจึ งยื่ นมื อออกกล าว
เฟสทัสจึงสั่ งใหพาเปาโลเขามา
แกคดีวา
24 เฟสทั สจึ งกล าวว า "ท าน 2"ท านกษั ตริ ย อากริ ปปาเจ าข า
กษั ตริ ยอากริ ปปา และท านทั้ ง ข าพระองค ถื อว าเป นโอกาสดี ที่
หลายที่ อยู ด วยกั นที่ นี่ ท านทั้ ง ได แก คดี ต อพระพั กตร พระองค
หลายเห็นชายคนนี้ ที่ บรรดาพวก วั นนี้ ในเรื่ องข อคดี ทั้ งปวงซึ่ ง
ยิ วได วิ งวอนข า พเจ าทั้ ง ในกรุ ง พวกยิวกลาวหาขาพระองคนั้ น
เยรู ซาเล็มและที่ นี่ ดวยรองว าเขา 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค มี
ไมควรจะมีชีวิตอยู ตอไป
ความรู ชํานาญยิ่ งในบรรดาขนบ
25 แต ข าพเจ า เห็ น ว าเขาไม ไ ด ธรรมเนียมและป ญหาตางๆของ
ทําผิดสิ่ งไรที่ ควรจะตองตายและ พวกยิ วแล ว เหตุ ฉะนั้ นขอพระ
เพราะเขาเองได อุ ทธรณ ถึ งออ- องคไดโปรดทนฟงขาพระองค
กั สตั ส ขาพเจ าตกลงใจวาจะส ง 4 พวกยิ วทั้ งหลายก็ รู จั ก ความ
เขาไป
เป น อยู ของข า พระองค ตั้ งแต
26 ข าพเจาไม มีรายงานอะไรแน เป นเด็ กมาแล ว คื อตั้ งแต แรก
ชั ด เรื่ องคนนี้ ที่ จะถวายเจ า นาย ข า พระองค ไ ด อ ยู ท า มกลางชน
ของขาพเจ า เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ า ชาติ ของข าพระองค ในกรุ งเยรู จึ งพาเขาออกมาต อหน าท านทั้ ง ซาเล็ม
หลาย และโดยเฉพาะอย างยิ่ ง 5เขารู จั กข าพระองค แต เดิ มมา

26

(21) กจ 25:11-12 (22) กจ 9:15 (23) กจ 9:15
(24) กจ 21:36; 22:22; 25:2-3, 7 (25) กจ 23:9, 29; 25:11-12; 26:31
(2) กจ 21:28; 24:5-6; 1 ปต 3:14-16; 4:14 (5) กจ 22:3; 23:6; 24:15; ฟป 3:5
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ถาเขาจะยอมเป นพยานก็เปนได บอยๆในธรรมศาลาทุ กแหงและ
วาขาพระองคดํารงชีวิตตามพวก บั งคั บเขาให กล าวคําหมิ่ นประที่ ถื อเคร งครั ดที่ สุ ด คื อเป น มาท และเพราะขาพระองคโกรธ
พวกฟาริสี
เขายิ่ งนัก ขาพระองคไดตามไป
6บั ดนี้ ขาพระองค ต องมายื นให ขมเหงถึงเมืองในตางประเทศ
พิ จารณาพิ พากษา ก็ เนื่ องด วย 12 ดั งนั้ นเมื่ อข าพระองค กําลั ง
เรื่ องมี ความหวั งใจในพระสั ญ- ไปยั งเมื องดามั สกั ส ได ถื ออําญาซึ่ งพระเจ าได ตรั สแก บรรพ- นาจและงานที่ ได รั บมอบหมาย
บุรุษของพวกขาพระองคนั้ น
จากพวกปุโรหิตใหญ
7พวกขาพระองคสิบสองตระกูล 13 โอ ข าแต กษั ตริ ย ในเวลา
ได อุ ตส าห ปรนนิ บั ติ พระเจ า เที่ ยงวันเมื่ อกําลังเดินทางไป ขา
ทั้ งกลางวันกลางคืน ดวยหวังใจ พระองค ได เห็ นแสงสว างกล ายิ่ ง
ว า จะบรรลุ ถึ ง ความสํ า เร็ จ ตาม กว า แสงอาทิ ต ย ส อ งลงมาจาก
พระสั ญญานั้ น ข าแต กษั ตริ ย ทองฟา ลอมรอบขาพระองคกับ
อากริ ปปา เพราะความหวั งใจ คนทั้ งหลายที่ ไปกับขาพระองค
อันนี้ พวกยิวจึงฟองขาพระองค
14 ครั้ นข า พระองค กั บคนทั้ ง
8เหตุไฉนทานทั้ งหลายจึงพากัน หลายล มคะมําลงที่ ดิ น ข าพระ
ถื อว า การที่ พระเจ าจะทรงให องค ไ ด ยิ น พระสุ รเสี ยงตรั ส แก
คนตายเป นขึ้ นมาเป นการที่ เชื่ อ ข าพระองค เป น ภาษาฮี บรู ว า
ไมได
`เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหงเรา
9ขาพระองค เคยได คิดในใจของ ทําไม ซึ่ งเจ าถี บประตั กก็ ยาก
ตนเองวา สมควรจะทําหลายสิ่ ง นัก'
ซึ่ งขั ดขวางพระนามของพระเยซู 15 ข าพระองค ทูลถามว า `พระ
ชาวนาซาเร็ธนั้ น
องค เจ าข า พระองค ทรงเป น
10 สิ่ งเหล า นั้ นข า พระองค ไ ด ผู ใด' พระองคจึงตรัสวา `เราคือ
กระทํ า ในกรุ งเยรู ซาเล็ มเมื่ อ เยซูซึ่ งเจาขมเหง
ข า พระองค รั บอํ า นาจจากพวก 16 แต วาจงลุ กขึ้ นยื นเถิ ด ด วย
ปุโรหิตใหญแล ว ขาพระองคได ว าเราไดปรากฏแกเจาเพื่ อจะตั้ ง
ขั ง วิ สุ ท ธิ ช นหลายคนไว ใ นคุ ก เจ า ไว ใ ห เ ป น ผู รั บ ใช แ ละเป น
และครั้ นเขาถู ก ลงโทษถึ ง ตาย พยานถึ ง เหตุ ก ารณ ซึ่ งเจ า เห็ น
ขาพระองคก็เห็นดีดวย
และถึ งเหตุ การณ ที่ เ ราจะแสดง
11 ข าพระองค ได ทํ า โทษเขา ตัวเราเองแกเจาในเวลาภายหนา
(6) ปฐก 3:15; พบญ 18:15; 2 ซมอ 7:12; สดด 132:11; อสย 4:2; ยรม 23:5; 33:14
(7) ลก 2:37; ฟป 3:11 (9) ยน 16:2; กจ 2:22 (10) กจ 8:1-3; 9:13-14; กท 1:13
(11) มธ 10:17; กจ 22:19 (12) กจ 9:3-8 (16) กจ 22:15; อฟ 3:6
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17 เราจะช วยเจ าให พ น จากชน อื่ นนอกจากเรื่ องซึ่ งบรรดา
ชาติ นี้ และจากคนต างชาติ ที่ เรา ศาสดาพยากรณ กั บโมเสสได
จะใชเจาไปหานั้ น
กลาวไววาจะมีขึ้น
18 เพื่ อจะให เจ าเป ดตาของเขา 23 คื อ ว า พระคริ ส ต จะต องทน
เพื่ อเขาจะกลั บจากความมื ดมา ทุ กข ทรมาน และพระองค จะ
ถึ งความสว าง และจากอํานาจ ทรงแสดงความสว างแก ชนอิ สของซาตานมาถึ งพระเจ า เพื่ อ ราเอลและแก คนต างชาติ โดย
เขาจะได รั บการยกโทษความผิ ด ที่ ทรงเปนผู แรกซึ่ งคืนพระชนม"
บาปของเขา และใหไดรับมรดก 24 ครั้ นเปาโลกํ า ลั ง พู ด แก ค ดี
ด วยกั น กั บคนทั้ งหลายซึ่ งถู ก อยางนั้ น เฟสทัสจึงรองเสียงดัง
แยกตั้ งไว แล วโดยความเชื่ อ ใน ว า "เปาโลเอ ย เจ าคลั่ งไปเสี ย
เรา'
แลว เจาเรียนรู วิชามากจึงทําให
19 โอ ข าแต กษั ตริ ยอากริ ปปา เจาคลั่ งไป"
เมื่ อเปนเชนนั้ นแลว ขาพระองค 25 แต เปาโลกล าวว า "ท าน
จึ งเชื่ อฟ งนิ มิ ตซึ่ งมาจากสวรรค เฟสทั สเจ าข า ข าพระองค ไม
นั้ น
คลั่ งเลย แต ว าได พู ดคําแห ง
20 แต ข า พระองค ไ ด ก ล า วสั่ ง ความจริงและคําที่ ปกติชนจะพูด
สอนเขาตั้ ง ต นที่ เมื องดามั ส กั ส 26 ดวยว าทานกษัตริยทรงทราบ
และในกรุ งเยรู ซาเล็ ม ทั่ วแว น ข อความเหล านี้ ดี แล ว ข าพระ
แคว นยู เดี ย และแก ชาวต าง องค จึ งกล า กล าวต อพระพั กตร
ประเทศ ใหเขากลับใจใหม ให ของพระองค เพราะขาพระองค
หั นมาหาพระเจ าและกระทําการ เชื่ อแน ว า ไม มี สั กอย างหนึ่ ง
ซึ่ งสมกับที่ กลับใจใหมแลว
ในบรรดาเหตุ การณ เ หล านั้ นที่
21 เพราะเหตุ นี้ พวกยิ วจึ งจั บ ได พ นพระเนตรของพระองค
ข าพระองค ที่ พระวิ หาร และ เพราะการเหล านั้ น มิ ได ก ระทํา
พยายามหาช อ งที่ จะฆ า ข าพระ กันในที่ ลับลี้
องคเสีย
27 ขาแตกษัตริยอากริปปา พระ
22 เป นเพราะพระเจ าได ทรง องค เ ชื่ อพวกศาสดาพยากรณ
โปรดช วยข าพระองค ข าพระ หรื อไม พระเจ าข า ข าพระองค
องค จึ งมี ชี วิ ตอยู จนถึ ง ทุ ก วั นนี้ ทราบวาพระองคเชื่ อ"
และเป นพยานได ต อหน าผู ใหญ 28 อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลวา
ผู น อย ข าพระองค ไม พู ดเรื่ อง "เราเกื อ บจะเป นคริ ส เตี ยนโดย
(18) อสย 35:5; ลก 1:77; ยน 8:12; กจ 20:32; 2 คร 4:4; อฟ 1:11; คส 1:12-13
(20) มธ 3:8; ลก 3:8 (22) ลก 24:27; ยน 5:46 (23) อสย 42:6; 49:6; ลก 2:32
(24) 2 พกษ 9:11; ยน 10:20; 1 คร 1:23; 2:13-14 (26) กจ 26:3
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คําชักชวนของเจา"
คั ส ชาวมาซิ โดเนี ยซึ่ งมาจาก
29 เปาโลจึงทูลวา "จําเพาะพระ เมืองเธสะโลนิกา
พั กตร พระเจ า ข าพระองค มี 3วั นรุ งขึ้ นเราได แวะที่ เมื องไซความปรารถนายิ่ งนั ก ที่ จะให ดอน ฝ ายยู เลี ยสมี ใจเมตตา
เป นเหมื อนอยางขาพระองค มิ ปรานีแกเปาโล ยอมใหเปาโลไป
ใช พระองค องค เดี ยว แต คน หามิ ตรสหายทั้ งหลายเพื่ อจะได
ทั้ งปวงที่ ฟงขาพระองควันนี้ ดวย บรรเทาใจ
เวนเสียแตเครื่ องจองจํานี้ "
4ครั้ นเรือออกจากที่ นั่ นแลว จึง
30 และเมื่ อเปาโลกล าวสิ่ งเหล า แล น ไปทางด า นปลอดลมของ
นี้ แล ว กษั ตริ ย กั บผู ว าราชการ เกาะไซปรัสเพราะทวนลม
เมื องและพระนางเบอร นิ สและ 5 เมื่ อแล น ข า มทะเลที่ อยู ตรง
คนทั้ งปวงที่ นั่ งอยู ด วยกั นจึ งลุ ก แคว นซี ลี เซี ยกั บแคว นป มฟ เลี ย
ขึ้ น
ก็ มาถึ งเมื องมิ ราที่ อ ยู ใ นแคว น
31 ครั้ นออกไปแลวจึ งพากั นพูด ลีเซีย
วา "คนนี้ มิได ทําสิ่ งใดที่ สมควร 6ที่ เมื องนั้ นนายร อยได พบเรื อ
จะถู กลงโทษถึ งตายหรื อ จองจํา ลําหนึ่ งมาจากเมื องอเล็ กซานไว"
เดรี ยจะไปยั งประเทศอิ ตาลี
32 ฝ ายอากริ ปปาจึ งตรั สกั บ ทานจึงใหพวกเราลงเรือลํานั้ น
เฟสทัสวา "ถาคนนี้ มิไดอุทธรณ 7 เราแล น ไปช า ๆหลายวั น และ
ถึงซีซารแลวจะปลอยเขาก็ได"
ได มาถึ งเมื องคนี ดั สโดยยาก
เปาโลแลนเรือไปสู กรุงโรม
เมื่ อแล น ทวนลมต อ ไปไม ไ หว
ครั้ นตั้ งใจว า พวกเรา เราจึ งแล นไปทางด านปลอดลม
จะต อ งแล น เรื อ ไปยั ง ของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน
ประเทศอิตาลี เขาจึงมอบเปาโล 8เมื่ อเรื อแล นเลี ยบฝ งเกาะนั้ น
กั บนั กโทษอื่ นบางคนไว กั บนาย อยางยากเย็น เราจึงมายังตําบล
ร อยคนหนึ่ งชื่ อยู เลี ยส เป น หนึ่ งชื่ อวา ทางาม เมืองลาเซีย
อยู ใกลที่ นั่ น
นายทหารในกองของออกัสตัส
2 เราทั้ งหลายจึ ง ลงเรื อ ลํา หนึ่ ง 9ครั้ นเสี ยเวลาไปมากแล วและ
มาจากเมื อ งอั ด รามิ ท ทิ ยุ ม ซึ่ ง การที่ จะเดิ น เรื อก็ มี อั นตราย
จะออกไปยั งตําบลที่ อยู ตามฝ ง เพราะเทศกาลอดอาหารผ านไป
แควนเอเชีย เรือก็ออกทะเล มี แล ว เปาโลจึ งเตื อนสติ เขาทั้ ง
คนหนึ่ งอยู กั บเราชื่ ออาริ สทาร- หลาย

27

(31) กจ 23:9, 29; 25:25 (32) กจ 25:11; 28:18 (1) กจ 25:12, 25
(2) กจ 19:29 (3) กจ 24:23; 28:16 (6) กจ 28:11
(7) กจ 2:11; 27:12, 21; ทต 1:5, 12 (9) ลนต 16:29-31; 23:27-29; กดว 29:7
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10 ว า "ท านทั้ งหลาย ข าพเจ า 17 เมื่ อยกเรื อขึ้ นแลว เราก็เอา
เห็นวาซึ่ งเราจะแลนไปคราวนี้ จะ เชื อ กผู ก โอบรอบเรื อ กํ า ป นไว
มีอันตรายและเสียหายมาก มิใช และเพราะกลั วว าจะเกยสั นดอน
แต ของบรรทุ กกั บเรื อกําป นเท า ทราย จึงลดใบลงแลวก็ปลอยให
นั้ นแตชีวิตของเราทั้ งหลายดวย" ไปตามกระแสลม
11 แต น ายร อ ยเชื่ อกั ปตั น และ 18 ครั้ นรุ งขึ้ นเราก็ ขนของบรรเจ าของกํา ป น มากกว าเชื่ อคํา ที่ ทุกทิ้ งเสีย เพราะถูกพายุใหญ
เปาโลกลาวนั้ น
19 พอถึ งวั นที่ สาม เราก็ ทิ้ ง
12 และเพราะว า ท า งามนั้ นไม เครื่ อ งใช ใ นเรื อ กํา ป นออกเสี ย
เหมาะพอที่ จะจอดในฤดู หนาว ดวยมือของเราเอง
คนสวนมากจึงตกลงใหออกทะ- 20 และเมื่ อ ไม เ ห็ นดวงอาทิ ต ย
เลไปจากที่ นั่ น เพื่ อถาเปนไดจะ หรื อ ดวงดาวตั้ งหลายวั น แล ว
ได ไปให ถึ งเมื องฟ นิ กส แล ว และยั งถู กพายุ ใหญ อยู ความ
จะจอดอยู ที่ นั่ นตลอดฤดู หนาว หวั ง ที่ เ ราทั้ ง หลายจะรอดนั้ น ก็
เมื องฟ นิ กส นั้ นเป นท าเรื อแห ง ลมละลายไป
เกาะครี ต หั นหน าไปทางทิ ศ
เปาโลไดรับการหนุนใจ
ตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต
จากทูตสวรรค
13 เมื่ อลมทิ ศ ใต พั ดมาเบาๆ 21 ครั้ นเขาได อดอาหารมานาน
เขาก็ คิ ดว า สมความปรารถนา แล ว เปาโลจึ งยื นอยู ในหมู เขา
แล ว จึ งถอนสมอแล นเลี ยบฝ ง กลาววา "ทานทั้ งหลาย ทานควร
ไปตามเกาะครีต
ได ฟ ง ข า พเจ า และไม ค วรออก
พายุใหญอันนาสะพรึงกลัว
จากเกาะครี ตเลย จะได พนจาก
14 แต แล นไปไม ช าเรื อกําป นก็ อันตรายนี้ และไมเสียสิ่ งของ
ถู กลมพายุ กล าที่ เขาเรี ยกว า 22 บั ด นี้ ข า พเจ า ขอเตื อ นท า น
ยุระกิโล
ทั้ งหลายให ทําใจดี ๆไว ด วยว า
15 ครั้ นเรื อ กํา ป นถู กพายุ และ ในพวกท านจะไม มี ผู ใดเสี ยชี วิต
ต านลมไม ไหว เราจึ งปล อยไป จะเสียก็แตเรือเทานั้ น
ตามลม
23 เพราะว า เมื่ อคื น นี้ เองทู ต
16 เมื่ อแล น ไปทางด า นปลอด สวรรคของพระเจ าผู เป นเจาของ
ลมของเกาะเล็ ก ๆแห ง หนึ่ งชื่ อ ขาพเจา ซึ่ งขาพเจาไดปรนนิบัติ
วาคลาวดา เราจึ งยกเรือเล็กขึ้ น นั้ นไดมายืนอยู ใกลขาพเจา
ผูกไวไดแตมีความลําบากมาก
24 ทู ตนั้ นกล าวว า `เปาโลเอ ย
(19) ยนา 1:5
(23) ดนล 6:16; กจ 18:9; 23:11; รม 1:9; 2 ทธ 1:3; 4:17
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อยากลัวเลย ทานจะตองเขาเฝา เรือเล็กใหเรือตกลงไป
ซี ซาร ส วนคนทั้ งปวงที่ อยู ใน 33 เมื่ อจวนรุ งเช า เปาโลจึ ง วิ ง
เรือกับทานนั้ น ดู เถิด พระเจา วอนคนทั้ งปวงให รั บประทาน
จะทรงโปรดให ร อดตายเพราะ อาหารและกล าวว า "วั นนี้ เป น
เห็นแกทาน'
วั น ที่ สิ บสี่ ที่ ท า นทั้ งหลายต อ ง
25 เพราะฉะนั้ น ท านทั้ งหลาย คางอยู ในเรื อและอดอาหารมิ ได
จงทําใจดี ๆไว เพราะข าพเจ า รับประทานอะไรเลย
เชื่ อพระเจ าว า การณ จะเป นไป 34 ฉะนั้ นข าพเจาขอวิ งวอนท าน
เหมื อนอย า งที่ พระองค ได ท รง ทั้ งหลายให รั บประทานอาหาร
กลาวแกขาพเจานั้ น
เสี ยบาง เพื่ อจะดํารงชีวิตอยู ได
26 แตวาเราจะต องเกยเกาะแหง เพราะเส นผมของผู หนึ่ งผู ใดใน
หนึ่ ง"
พวกท านจะไม เสี ยไปสั กเส น
27 จนถึ งคื นที่ สิ บสี่ แล ว เรา เดียว"
ก็ ยั ง ถู ก ซั ด ไปซั ดมาอยู ใ นทะเล 35 ครั้ นกลาวอยางนั้ นแลว ทาน
อาเดรีย ประมาณเที่ ยงคื นพวก จึงหยิบขนมปงขอบพระเดชพระ
กะลาสีก็สําคัญว ามาใกลแผนดิน คุ ณพระเจ า ต อหน า คนทั้ งปวง
แลว
เมื่ อหักแลวก็เริ่ มรับประทาน
28 ครั้ นหยั่ งน้ําดูก็วัดได ลึกสี่ สิบ 36 คนทั้ งปวงก็ มี กําลั งใจขึ้ นจึ ง
เมตร เมื่ อไปอี กหน อยหนึ่ งก็ รับประทานอาหารดวย
หยั่ งน้ําวัดอีกไดสามสิบเมตร
37 เราทั้ งหลายที่ อยู ในกํ า ป น
29 เขาก็ กลัววาจะโดนฝ งที่ มีหิ น นั้ นรวมสองรอยเจ็ดสิบหกคน
จึ งทอดสมอท ายสี่ ตั ว แล วตั้ ง 38 เมื่ อรั บประทานอาหารอิ่ ม
หนาคอยเวลารุ งเชา
แล ว จึ งขนข าวสาลี ในกําป นทิ้ ง
30 เมื่ อพวกกะลาสีหาชองจะหนี เสียในทะเลเพื่ อใหกําป นเบาขึ้ น
จากกําป นและได หย อนเรื อเล็ ก 39 ครั้ นสว างแล ว เขาก็ ไม รู ว า
ลงที่ ทะเลแล วทํ า ที ว าจะทอด เป นแผ นดิ นอะไร แต เขาเห็ น
สมอจากหัวเรือ
อ าวแห งหนึ่ งที่ มี หาด จึ งตกลง
31 เปาโลจึ ง กล า วแก น ายร อ ย กั นว า ถ าเป นได จะให เรื อเข า
และพวกทหารว า "ถ าคนเหล า เกยหาดนั้ น
นั้ นไม คงอยู ในกําป น ท านทั้ ง 40 เขาจึ งตั ดสายสมอทิ้ งเสี ยใน
หลายจะรอดตายไมไดเลย"
ทะเล แล วก็ แก เชื อกที่ มั ดหาง
32 พวกทหารจึ ง ตั ด เชื อ กที่ ผู ก เสื อ และชั กใบหั วเรื อขึ้ นให กิ น
(25) ลก 1:45; รม 4:20-21; 2 ทธ 1:12 (26) กจ 28:1
(34) 1 พกษ 1:52; มธ 10:30; ลก 12:7 (35) 1 ซมอ 9:13; มธ 15:36; มก 8:6
(37) กจ 2:41; 7:14; รม 13:1; 1 ปต 3:20
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ลมแลนตรงเขาไปหาฝ ง
4 เมื่ อพวกชาวป า นั้ นเห็ น งู ติ ด
41 ครั้ นมาถึ งตําบลหนึ่ งที่ ทะเล ห อ ยอยู ที่ มื อ ของเปาโลจึ ง พู ด
สองข างบรรจบกั น กําป นก็ เกย กั นว า "คนนี้ คงเป นฆาตกรแน
ดิ น หั วเรื อติ ดแน นออกไม ได นอน ถึงแมวารอดพนจากทะเล
แต ท ายเรื อ นั้ นก็ แตกออกด วย แล ว พระผู ทรงธรรมก็ ยั งไม
กําลังคลื่ น
ยอมใหรอดตายไปได"
42 พวกทหารคิ ด จะฆ า นั กโทษ 5แต เปาโลได สะบั ด มื อ ให งู ตก
ทั้ งหลายเสี ย กลั วว าจะมี ผู ใด ลงไปในไฟ และหาเปนอันตราย
วายน้ําหนีไปได
ประการใดไม
43 แต นายร อยปรารถนาจะให 6ฝายเขาทั้ งหลายคอยดูอยู คิด
เปาโลรอดตายจึ งห ามพวก ว าท านจะบวมขึ้ น หรื อจะล ม ลง
ทหารมิ ใ ห ทํ า ตามความคิ ด นั้ น ตายทั นที แต ครั้ นเขาคอยดู อยู
แล วสั่ งคนทั้ งหลายที่ วายน้ําเป น ช านานมิ ไ ด เ ห็ น ท า นเป น อะไร
ใหกระโดดน้ําวายไปหาฝ งกอน
เขาจึงกลับถือวาทานเปนพระ
44 ฝายคนทั้ งหลายที่ เหลือนั้ นก็
บิดาของปูบลิอัส
เกาะกระดานไปบ าง เกาะไม
ไดรับการรักษาใหหาย
กําป นที่ หักไปบาง ดังนั้ นเขาทั้ ง 7เจาแหงเกาะนั้ นชื่ อปูบลิอัส มี
หลายก็ ถึ ง ฝ งรอดตายหมดทุ ก ไร นาอยู ใกล ตําบลนั้ น ท านได
คน
ต อนรั บเลี้ ยงดู พวกเราไว อย างดี
ทุกคนขึ้ นฝ งอยางปลอดภัย
สามวัน
ที่ เกาะมอลตา
8ต อมา บิ ดาของปู บลิ อั สนั้ น
ครั้ นรอดพ นภั ยแล ว นอนปวยอยู เปนไขและเปนบิด
พวกเขาจึ งรู วาเกาะนั้ น เปาโลจึ งเข าไปหาท านอธิ ษฐาน
ชื่ อมอลตา
แลววางมือบนทานรักษาใหหาย
2 ฝ า ยชาวป า นั้ นมี ค วามกรุ ณา 9ครั้ นทําอยางนั้ นแลว คนอื่ นๆ
แก พวกเราเป นอั นมาก เขาก อ ที่ เกาะนั้ นซึ่ งมี โรคต างๆก็ มาหา
ไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตก และเขาก็หายดวย
และหนาว
10 เขาทั้ งหลายจึ งให เกี ยรติ
3เปาโลเก็ บกิ่ งไม แห งมั ดหนึ่ ง พวกเราหลายประการ เมื่ อเรา
มาใส ไฟ มี งูพิษตั วหนึ่ งออกมา จะแล นเรื อไปจากที่ นั่ น เขาจึ ง
เพราะถู ก ความร อ นกั ดมื อ ของ นําสิ่ งของที่ เราตองการมาใสเรือ
เปาโลติดอยู
11 ครั้ นล วงไปสามเดื อน พวก
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(41) 2 คร 11:25 (44) กจ 27:22, 31 (1) กจ 27:26
(2) กจ 28:4; รม 1:14; 1 คร 14:11 (5) มก 16:18; ลก 10:19 (6) กจ 12:22; 14:11
(8) มธ 9:18; มก 5:23; ลก 4:40; กจ 9:40 (10) มธ 15:6; ฟป 4:19 (11) กจ 27:6
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เราจึ งลงในเรื อกําป นซึ่ งมาจาก วาขาพเจามิได กระทําผิดสิ่ งหนึ่ ง
เมื องอเล็ กซานเดรี ยและค างอยู สิ่ งใดต อชนชาติ หรื อผิ ดธรรม
ที่ เกาะนั้ นในฤดูหนาว กําป นลํา เนียมของบรรพบุรุษ ขาพเจายัง
นั้ นมี รู ปลู กแฝด ชื่ อแคสเตอร ต องถู กมอบเป นนั กโทษมาจาก
และพอลลักซ เปนเครื่ องหมาย
กรุ งเยรู ซาเล็ ม เป นนั กโทษให
12 พวกเราแวะที่ เมืองไซราคิ้ วส อยู ในมือของพวกโรม
จอดอยู ที่ นั่ นสามวัน
18 ครั้ นพวกนั้ นไดไตสวนขาพ13 เราออกจากที่ นั่ นอ อมไปยั ง เจาแลวก็ประสงคจะปลอยขาพเมื องเรยี อู ม ครั้ นรุ งขึ้ นลมทิ ศ เจ าเสี ย เพราะไม มี เหตุ อะไรที่
ใต ก็ พั ดมา วั นที่ สองจึ งมาถึ ง ขาพเจาควรจะตองตาย
เมืองโปทิโอลี
19 แตวาเมื่ อพวกยิ วพู ดคั ดค าน
14 เราพบพวกพี่ นองที่ นั่ น และ ข าพเจ าจึ งจําต องอุ ทธรณ ถึ งซี เขาเชิ ญเราให หยุ ดพั กอาศั ยอยู ซาร แตมิใชวาขาพเจามีอะไรจะ
กั บเขาเจ็ ดวั น แล วเราจึ งไปถึ ง ฟองชนรวมชาติของขาพเจา
กรุงโรม
20 เหตุ ฉะนั้ นเพราะเหตุนี้ ขาพ15 ครั้ นพวกพี่ น อ งในกรุ งโรม เจาจึงเชิญทานทั้ งหลายมา เพื่ อ
ไดยินขาวพวกเรา เขาจึงออกมา จะได เ ห็ น หน า และพู ด กั บท า น
พบเราที่ บานตลาดอั ปป อั สและ เพราะที่ ข า พเจ า ถู ก ล า มโซ นี้ ก็
ที่ บานสามร าน เมื่ อเปาโลเห็ น เนื่ องด วยความหวั งของชนชาติ
เขาแลว จึงขอบพระเดชพระคุณ อิสราเอล"
พระเจาและมีกําลังใจดีขึ้น
21 เขาทั้ งหลายจึ ง ตอบท า นว า
เปาโลที่ กรุงโรม
"พวกเราหาได รั บจดหมายจาก
16 ครั้ นพวกเรามาถึ ง กรุ ง โรม แคว นยู เดี ยกล าวถึ งท าน หรื อ
นายร อยได มอบพวกนั กโทษให หามี พวกพี่ น อ งผู หนึ่ งผู ใดมา
กั บผู บัญชาการของคายนั้ น แต รายงานหรือกลาวรายถึงทานไม
เขายอมใหเปาโลอยู คนเดียวตาง 22 แต ข าพเจ าทั้ งหลายปรารถนาจะฟ งท านกล าวว า ท านคิ ด
หาก ใหทหารคนหนึ่ งคุมไว
17 ตอมาครั้ นลวงไปสามวันแลว เห็นอยางไร เพราะพวกขาพเจา
เปาโลจึ งเชิ ญพวกผู ใหญ ในพวก ทราบว า พวกที่ ถื อลั ทธิ นี้ ก็ ถู ก
ยิ วมาประชุ มกั น เมื่ อมาพร อม ติเตียนทุกแหง"
หน ากั นแล วท านจึ งกล าวแก เขา 23 เมื่ อเขานั ดวั นพบกั บท า น
วา "ทานพี่ นองทั้ งหลาย ถึงแม คนเป นอั นมากก็ พากั นมาหายั ง
(14) รม 1:8 (16) กจ 24:25; 27:3 (17) กจ 21:33; 23:29; 24:12-13; 26:31
(18) กจ 22:24 (19) กจ 25:11, 21 (20) กจ 26:6-7; อฟ 3:1; 2 ทธ 1:8; ฟม 1:10
(22) ลก 2:34; กจ 24:5, 14; 1 ปต 2:12 (23) ลก 24:27; กจ 17:3; 19:8; 26:6, 22
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ที่ อาศั ยของท าน ท านจึ งกล าว 27 เพราะว าจิ ตใจของชนชาติ นี้
แก เขาตั้ งแต เช าจนเย็ น เป น ก็เฉื่ อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขา
พยานถึ งอาณาจั กรของพระเจ า ก็ ป ด เกรงว าเขาจะเห็ นด วยตา
และชั กชวนให เขาเชื่ อถือในพระ ของเขา และไดยินดวยหูของเขา
เยซู โดยใช ขอความจากพระ และเขาใจดวยจิตใจของเขา และ
ราชบั ญญั ติ ของโมเสสและจาก จะหั นกลั บมา และเราจะรั กษา
คัมภีรศาสดาพยากรณ
เขาใหหาย'
24 คําที่ ทานกล าวนั้ น บางคนก็ 28 เหตุ ฉะนั้ นท านทั้ งหลายจงรู
เชื่ อ บางคนก็ไมเชื่ อ
ว า ความรอดของพระเจ าได ไป
เปาโลประกาศขาวประเสริฐ
ถึ งคนต างชาติ แล ว และเขาจะ
ฟงดวย"
แกคนตางชาติ
25 และเมื่ อเขาไม เ ห็ นพ อ งกั น 29 เมื่ อเปาโลได กล าวคําเหล านี้
จึ งลาไป เมื่ อเปาโลได กล าวข อ เสร็ จแล ว พวกยิ วก็ ได จากไป
ความแถมวา "พระวิญญาณบริ- และไดเถียงกันเปนการใหญ
สุ ทธิ์ ตรั สกั บบรรพบุ รุ ษของเรา 30 เปาโลจึ งได อาศั ยอยู ครบ
ทั้ งหลาย โดยอิ สยาห ศาสดา สองป ในบ านที่ ท านเช า และได
ตอนรับคนทั้ งปวงที่ มาหาทาน
พยากรณถูกตองดีแลว
26 ว า `จงไปหาชนชาติ นี้ และ 31 ทั้ งประกาศอาณาจั ก รของ
กล าวว า พวกเจ าจะได ยินก็ จริ ง พระเจ า และสั่ งสอนเรื่ องพระ
แตจะไมเขาใจ จะดูก็จริง แตจะ เยซู คริ สต เจ าโดยใจกล า ไม มี
ผู หนึ่ งผู ใดขัดขวาง
ไมสังเกต

(24) กจ 14:4; 19:9
(26) อสย 6:9-10; ยรม 5:21; อสค 12:2; มธ 13:14-15; มก 4:12; ลก 8:10
(28) มธ 21:41; รม 11:11 (31) กจ 4:31; อฟ 6:19
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