


ในบรรดาสิ่งน่าทึ่งที่เราสามารถสัมผัสได้เมื่ออ่าน
หนังสือกิจการอัครสาวกคือ ประสิทธิภาพในการประกาศ
ข่าวดีและแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วของกลุ่มคริสตชน รวม
ทั้งบทบาทของพระจิตเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังของความ
สำาเร็จเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้น ความกล้าหาญและความร้อนรน
ของกลุม่ธรรมทตูสมยัเริม่แรกทีถู่กสง่ออกไปประกาศข่าวดี
เรือ่งพระอาณาจกัรของพระเจา้และความรอดพน้ผา่นทาง
พระคริสตเจ้ายังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับ
บรรดาธรรมทูตในสมัยต่อมาอีกด้วย

การเลือกหนังสือกิจการอัครสาวกมาศึกษาเป็น
พเิศษในโอกาสปีพระวาจาและการฉลอง 350 ปมีสิซังสยาม
จึงนับว่าเหมาะสมและลงตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจาก
เราจะได้ศึกษาเน้ือหาของข่าวดีที่เราต้องประกาศแล้ว 
เรายังสามารถเรียนรู้แนวทางและวิธีการในการประกาศ
ข่าวดีจากบรรดาธรรมทูตผู้เชี่ยวชาญและเต็มไปด้วย
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ประสบการณอ์กีดว้ย ซ่ึงหลายอยา่งสามารถนำามาประยกุต์
ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่าง
จรงิจงัและเขม้ขน้จะชว่ยใหค้รสิตชนไทยมคีวามม่ันใจ ความ
กล้าหาญ และความร้อนรนในการประกาศข่าวดีและความ
เชื่อของตนให้กับพี่น้องต่างความเชื่อที่อยู่รอบข้าง ซึ่งจะ
สง่ผลให้ศษิย์พระคริสตก์ลายเป็นศิษยธ์รรมทตูอยา่งแทจ้ริง

“พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่าน
จะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม 
ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” 
(กจ 1:8)

อวยพรมาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้า
                                                      
     

(บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย)
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

แผนกพระคัมภีร์
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บทนำา

ถงึเวลาทีเ่ราจะกา้วสูค่วามเปน็ศษิยธ์รรมทตู ตาม
สมัชชาฯใหญ่ และหลักสำาคัญคือการท่ีชุมชนศิษย์พระ
คริสต์ ต้องเป็นศิษย์ธรรมทูต 

ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งกล้าคดิ กลา้ทำาจรงิจงั เตม็ท่ีกบั
การเป็นศิษย์ธรรมทูต 

ถึงเวลาที่เราต้องนำาทุกคนให้อ่านหนังสือกิจการ
อคัรสาวก บทบาทของการเปน็ศษิย์พระคริสตท่ี์กลา้หาญ
เช่นเปโตร เปาโล และบรรดาอัครสาวก 

พอ่เหน็ดว้ยอยา่งมากถงึความสำาคญัของการอา่น
หนังสือกิจการอัครสาวก ขอเชิญชวนเด็กๆ ทุกคน และ
คริสตชนทุกท่าน อ่าน เรียนรู้ ศึกษา พระคัมภีร์กิจการ
อัครสาวกร่วมกัน 

ก้าวไปครับ ไปเป็นศิษย์ธรรมทูตด้วยกัน

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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ความรู้เกี่ยวกับหนังสือกิจการอัครสาวก

1. ต้ังแต่แรกหนังสือกิจการอัครสาวกและพระ
วรสารฉบับที่สามคงจะเป็นสองภาคของหนังสือเล่ม
เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันอาจได้ชื่อว่า “ประวัติศาสตร์
การก่อกำาเนิดของคริสตศาสนา” ต่อมาราวปี ค.ศ.
150 คริสตชนต้องการรวบรวมพระวรสารทั้งสี่ไว้เป็น
หนังสือเล่มเดียว สองภาคนี้จึงถูกแยกจากกัน ในช่วง
นั้นหนังสือภาคที่สองนี้คงได้ชื่อว่า “กิจการอัครสาวก” 
ตามธรรมเนียมของชาวกรีกร่วมสมัย ดังท่ีพบได้ในชื่อ 
“กิจการ” ของฮันนิบาล และ “กิจการ” ของอเล็กซาน-
เดอร์ เป็นต้น เหตุผลที่แสดงว่าพระวรสารฉบับที่สาม
และหนังสือกิจการอัครสาวกเป็นผลงานต่อเนื่องกันก็
คือ (1) อารัมภบทของหนังสือท้ังสองเล่มกล่าวว่าเป็น
หนังสือที่เขียนอุทิศแก่คนหนึ่งที่ชื่อเธโอฟีลัส (ลก 1:1-4 
และ กจ 1:1) ผู้เขียนอารัมภบทของ กจ กล่าวถึงพระ 
วรสารว่าเป็น “งานชิน้แรก” ของตนและอธบิายว่าทำาไม
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ตนจึงเขียนพระวรสารและสรุปเหตุการณ์สุดท้ายของ
พระเยซูเจ้า (พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ทรงสำาแดงพระองค์และเสด็จสู่สวรรค์) (2) พระวรสาร
ฉบบัทีส่ามและ กจ มลีกัษณะคล้ายกนัในแง่วรรณกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นคำาศัพท์ ไวยากรณ์และลีลาการเขียน ซึ่ง
รักษาเอกลักษณ์เดียวกันตลอดหนังสือกิจการฯ และ
ตลอดพระวรสารฉบับที่สามด้วย จึงสรุปได้ว่าผู้เขียน
หนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็นบุคคลเดียว 

บุคคลเดียวที่นักเขียนของพระศาสนจักรคิดว่า
เป็นผูแ้ต่งหนังสือเล่มน้ีคอืลกูา นกัวจิารณ์ทุกคนไม่ว่าใน
สมัยก่อนหรือในสมัยปัจจุบันไม่เคยเสนอบุคคลอื่นนอก
จากลูกา เราพบว่ากลุม่ครสิตชนต่างๆ ตัง้แต่ประมาณปี 
ค.ศ. 175 มีความเห็นนี้ ดังที่ปรากฏในสารบบพระคัมภีร์
ของกรงุโรมทีรู่จั้กกนัในนามว่า “Muratorian Fragment” 
ในอารัมภบทของหนังสือต่อต้านลัทธิของ Marcion ใน
ข้อเขยีนของนกับญุอีเรเนอสั เคลเมนต์แห่ง อเลก็ซานเด
รีย โอริเจน และของแตร์ตูเลียน ความคิดที่ว่าลูกาเป็น
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ผูเ้ขยีนยงัได้รบัการสนบัสนุนจากหลกัฐานภายในหนังสอื
อีกด้วย คือผู้เขียนต้องเป็นคริสตชนในยุคของบรรดา
อัครสาวก ต้องเป็นชาวยิวที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมกรีก
อย่างดี หรือยิ่งกว่านั้น อาจเป็นชาวกรีกผู้มีการศึกษา
และคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ฉบับ LXX และกับลัทธิยิวเป็น
อย่างด ีคำาอธบิายทีง่่ายทีส่ดุ (แต่อาจอธบิายอย่างอืน่ได้
ด้วย) สำาหรบัการใช้สรรพนาม “เรา” ในข้อความบางตอน
ในภาคสองของหนงัสอืกิจการฯ กค็อืผูเ้ขียนร่วมเดนิทาง
กบัเปาโลด้วย ธรรมประเพณโีบราณของพระศาสนจกัร
ยงับอกว่าเพ่ือนร่วมทางผูน้ีข้องเปาโลคอืลกูา ซ่ึงเป็นชาว
ซีเรียจากเมืองอันทิโอกและเป็นแพทย์ไม่มีเชื้อสายยิว 
(คส 4:10-14) เมื่อเปาโลถูกจองจำาที่กรุงโรม เขากล่าว
ถึงลูกาว่าเป็นเพื่อนสนิทซึ่งไม่ละทิ้งตนเลย (คส 4:14; 
ฟม 24) เมื่อพิจารณาข้อความตอนที่ใช้สรรพนาม “เรา” 
ใน กจ จะเห็นว่าลูกาติดตามเปาโลในการเดินทางเพื่อ
แพร่ธรรมครั้งที่สอง (กจ 16:10ฯ) และครั้งที่สาม (กจ 
20:6ฯ เทียบ 2 คร 8:18) เหตุผลที่ชื่อของลูกาไม่ปรากฏ
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ในรายชือ่ของบคุคลทีร่่วมงานกับเปาโลใน กจ 20:4 ก็คอื 
เพราะเขาเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มี
เหตุผลที่ทำาให้นักวิชาการหลายคนคิดว่าผู้เขียนหนังสือ
กิจการอัครสาวกรวมทั้งพระวรสารฉบับท่ีสามไม่น่าจะ
เป็นเพ่ือนร่วมทางของเปาโล แต่เป็นนักเขียนคนหนึ่งท่ี
เราไม่ทราบชื่อ เหตุผลสำาคัญของความคิดเห็นนี้คือ ลก 
และ กจ มีทรรศนะทางเทววิทยาต่างกับจดหมายของ
เปาโล และเล่าเหตุการณ์ไม่ตรงกับที่เปาโลเล่า เราจะ
อธิบายเหตุผลความแตกต่างเหล่านี้ตามโอกาส

ไม่มีธรรมประเพณีใดในสมัยแรกบอกชัดว่า ลก 
และ กจ เขียนขึ้นเมื่อไรและท่ีไหน (ในประเทศกรีซ
หลังจากมรณกรรมของเปาโล หรือที่กรุงโรมก่อนที่การ
ไต่สวนคดีของเปาโลจะสิ้นสุด) เราจึงจำาเป็นต้องพึ่ง
หลกัฐานภายใน กจ จบลงเม่ือเปาโลถูกจองจำาท่ีกรงุโรม
ราวปี ค.ศ.61-63 ดังนั้นจะต้องเขียนขึ้นหลังจากช่วงนั้น 
และเขียนหลังพระวรสารของมาระโก นักวิชาการบาง
คนเสนอว่าลูกาเขียนผลงานทั้งสองนี้ระหว่างปี ค.ศ.80 
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ถึง 100 ซึ่งอาจเป็นไปได้ แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดจาก กจ 
(เช่นเดยีวกบัจาก ลก) ว่าผลงานท้ังสองนีเ้ขียนข้ึนในช่วง
เวลาหลังจากปี ค.ศ. 70

2. อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องวันเวลาแน่นอนที่
เขียนไม่สำาคัญเท่ากับปัญหาแหล่งข้อมูลท่ีลูกาใช้ในการ
เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ใน กจ การวิเคราะห์หนังสือ 
กิจการฯ ทำาให้เห็นว่าคำายืนยันใน ลก 1:1-4 (ที่ต้องการ
ให้เป็นอารัมภบทสำาหรับงานท้ังสองช้ิน) เป็นความจริง  
ลูกาคงต้องรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดจำานวนมาก 
จากหลายๆ แหล่ง แม้ว่าลกูาจะดดัแปลงข้อมลูตามความ
คิดของตนไปบ้าง ข้อมูลเหล่าน้ีก็ยังแสดงเอกลักษณ์
เฉพาะของตนอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่าหลักคำาสอน
ซึ่งมีการพัฒนาไปตามบริบท ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม
ไว้ในข้อความบางตอนเช่นเดียวกับลีลาการเขียนซึ่งมี
หลายแบบด้วย ในข้อความทีล่กูาอาจควบคุมวธิกีารเขยีน
ได้ เช่นในบันทึกการเดินทาง ภาษาท่ีใช้เป็นภาษากรีก
ที่ดีมาก แต่ในการบรรยายเรื่องราวสมัยแรกของกลุ่ม 
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คริสตชนในปาเลสไตน์ เราพบว่าภาษากรีกที่ใช้มีสำานวน
เซมิติกปนอยู่มาก ไม่สละสลวย ผิดไวยากรณ์ ไม่ชัดเจน 
เหตุผลที่ทำาให้เป็นดังนี้ก็คือ บางครั้งลูกาพยายามเลียน
แบบภาษากรีกของพันธสัญญาเดิมฉบับ LXX แต่หลาย
คร้ังเพราะลกูาแปลข้อความจากต้นฉบบัภาษาอาราเมอกิ
ตามตัวอักษร

ในพระวรสารเราอาจตรวจสอบลกัษณะการเขียน
ของลูกาได้โดยเปรียบเทียบกับ มธ และ มก แต่น่า
เสียดายที่เราไม่มีหนังสืออื่นที่จะนำามาเปรียบเทียบกับ 
กจ ได้ กระนั้นก็ดี เราอาจกำาหนดแหล่งข้อมูลที่ลูกาใช้
อยู่บ้างได้ นักวิชาการบางคนเสนอความคิดว่าข้อความ 
1:12-15:35 ทัง้ตอนมแีหล่งข้อมลูจากเอกสารภาษาอารา
เมอกิฉบบัเดียว แต่ความคดิเหน็เช่นนีด้จูะไม่ละเอยีดเท่า
ที่ควรเพราะไม่ได้คำานึงถึงข้อความหลายข้อที่ลูกาเรียบ
เรียงใหม่อย่างแน่นอน แหล่งข้อมูลที่เขาใช้น่าจะไม่ยาว
นกัและมีความหลากหลาย ท้ังยังอาจไม่ได้เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเลยก็ได้ (ในบางกรณีอาจจะเขียนเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรแล้ว เช่น คำาปราศรัยของ สเทเฟน) ลูกา
คงได้รบัธรรมประเพณทีีเ่ล่าต่อๆ กนัมาปากต่อปากจาก
หลายวงการ ข้อมูลเหล่านี้เล่าเรื่องต่างๆ ที่ลูกานำามา
รวมกบัข้อมลูอืน่ๆ ทีม่เีพือ่เรยีบเรยีงเป็นหนงัสอืกจิการฯ

ถ้าไม่คำานึงมากเกินไปถึงรายละเอียด เราอาจ
แยกธรรมประเพณีที่ลูกาใช้เป็นข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

(1) ธรรมประเพณีเกี่ยวกับคริสตชนกลุ่มแรกที่
กรุงเยรูซาเล็ม (บทที่ 1-5)

(2) บันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล
ต่างๆ เช่น ของเปโตร (9:32-11:18; บทที่ 12) หรือของ
ฟีลิป (8:4-40) รายละเอียดเหล่านี้อาจจะได้มาโดยตรง
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จากฟีลิปผู้ประกาศข่าวดีซึ่ง
ลูกาพบที่เมืองซีซารียา (21:8)

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับระยะก่อตั้งกลุ ่ม 
คริสตชนที่เมืองอันทิโอกและผู้ก่อตั้งชาวยิวท่ีพูดภาษา
กรีก ข้อมูลเหล่านี้ต้องมาจากพระศาสนจักรท่ีน่ันอย่าง
แน่นอน (6:1-8:3; 11:19-30; 13:1-3)
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(4) เรื่องการกลับใจและการเดินทางแพร่ธรรม
ของเปาโล เปาโลคงเล่าเรื่องนี้ให้ลูกาฟัง (9:1-30; 13:4-
14:28; 15:36ฯ) แม้บางครั้งรายละเอียดไม่ตรงกับใน
จดหมายของเปาโล สำาหรับลูกา ความหมายและบท
สอนจากเหตุการณ์ในชีวิตของเปาโลสำาคัญกว่าการให้
รายละเอียดอย่างถูกต้อง

(5) เรื่องการเดินทางครั้งท่ีสองและสามของ
เปาโล ลูกาอาจมีบันทึกส่วนตัว เพราะเหตุผลน้ีเป็นคำา
อธบิายง่ายทีสุ่ดสำาหรบัข้อความท่ีลกูาใช้สรรพนาม “เรา” 
วิธีเขียนของลูกาแสดงลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนใน
ข้อความตอนนี้ (11:27 เชิงอรรถ n; 16:10-17;  20:5-
21:18; 27:1-28:16)

ลกูาเรียบเรยีงสาระทัง้หมดนีเ้ข้าเป็นหนงัสอืเล่ม
เดียวโดยจัดลำาดับเรื่องให้เป็นไปตามลำาดับเหตุการณ์
อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ และเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ 
เข้าด้วยกันอาศัยสูตรตายตัว (ตัวอย่างเช่น 6:7; 9:31; 
12:24)
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3. การอ้างอิงอย่างดีถึงเอกสารที่ใช้เช่นน้ีทำาให้ 
กจ มคุีณค่าทางประวตัศิาสตร์อย่างมาก แต่บางคร้ังลกูา 
เรยีบเรยีงข้อมูลจากเอกสารเหล่านีข้ึน้ใหม่ โดยกล่าวถงึ
เหตุการณ์นั้นก่อนเวลาหรือรวมเหตุการณ์ต่างวาระเข้า
เป็นเหตุการณ์เดียว ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ต่างๆ ในบท
ที ่12 น่าจะเกดิขึน้ก่อนทีบ่ารนาบสัและเปาโลเดนิทางไป
กรุงเยรูซาเล็มตามที่เล่าไว้ในบทที่ 11:30; 12:25 เว้นเสีย
แต่ว่า การไปกรุงเยรูซาเลม็ครัง้นีเ้ป็นโอกาสเดยีวกันกบั
ที่กล่าวถึงในบทที่ 15 รายละเอียดเกี่ยวกับ “การประชุม
ที่กรุงเยรูซาเล็ม” ในบทท่ี 15 อาจเป็นการรวมการ 
ถกเถียงปัญหาสองครั้งต่างกัน (ดู เชิงอรรถ) ก็ได้ การ
เรยีบเรยีงโดยปรบัรายละเอยีดบ้างเช่นนีไ้ม่ทำาให้ กจ ลด
ความน่าเชื่อถือลงไป ถ้าเข้าใจว่าลูกาเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดตามรูปแบบวรรณกรรมที่ใช้ 

ลูกาเขียน กจ เหมือนกับที่นักประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยทำา คือไม่รู ้สึกว่าต้องเขียนตามลำาดับเหตุการณ์
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ที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่พยายามสรุปคำาสอนทาง
เทววิทยาจากเหตุการณ์เหล่านั้น เจตนาเช่นนี้ทำาให ้
ลูกาต้องเรียบเรียงข้อมูลอีกแบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 
ลูกาจงใจแสดงว่าอัศจรรย์ของเปโตร กับของเปาโลมี
ลักษณะคล้ายกัน (เปรียบเทียบ 3:1-10 กับ 14:8-10; 
5:15 กับ 19:12; 5:19 หรือ 12:6-11, 17 กับ 16:23-26, 
40; 8:15-17 กับ 19:2-7; 8:18-24 กับ 13:6-11; 9:36-42 
กับ 20:7-12) นอกจากน้ัน เร่ืองอัศจรรย์เหล่าน้ีบาง
ครัง้ยงัคล้ายคลึงกบัเรือ่งอศัจรรย์ในพระวรสารอกีด้วย 
(เปรียบเทียบ 3:6-7 กับ ลก 4:39; มก 1:31; เปรียบเทียบ 
9:33-34 กับ ลก 5:24ข-25; 20:10, 12 กับ ลก 8:52-55) 
ถ้อยคำาที่สเทเฟนกล่าวก่อนสิ้นใจ (7:59-60) คล้ายกับ
พระวาจาของพระเยซูเจ้าก่อนสิ้นพระชนม์ (ลก 23:34, 
46) คำาปราศรัยของเปาโลที่ปิสิเดีย (13:16-41) ก็มีส่วน
คล้ายกันมากกับคำาปราศรัยของเปโตรท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
(2:14-36; 3:12-26; 4:8-12; 5:29-32) และท่ีเมอืงซซีารยีา  
(10:34-43) เราจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะสันนิษฐานว่า 
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ลูกาไม่ได้รับคำาปราศรัยเหล่านี้มาอย่างที่พบอยู่เดี๋ยวนี้
ในหนังสือ แต่แต่งขึ้นเองโดยใช้รูปแบบของการเทศน์
ของบรรดาอคัรสาวกในสมยัแรก คอืมกีารประกาศข่าวดี
เรือ่งพระครสิตเจ้า พร้อมกบัอ้างข้อความจากพระคัมภีร์
มาพิสูจน์ ลูกาเอาใจใส่ปรับปรุงรูปแบบเช่นนี้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ทีม่กีารปราศรยัแต่ละครัง้ นกัวชิาการ
มักจะเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของเปาโลที่ปรากฏใน กจ 
กบัภาพลกัษณ์ของเขาทีป่รากฏจากจดหมายทีเ่ขยีน เป็น
ความจริงว่าเปาโลใน กจ มีท่าทีประนีประนอมมากกว่า
เปาโลในจดหมาย (เปรียบเทียบ กจ 21:20-26 กับ กท 
2:12ฯ; กจ 16:3 กับ กท 2:3; 5:1-12) แต่เราต้องเข้าใจ
ว่าความแตกต่างเช่นนี้มาจากเจตนาของข้อเขียนที่มี
แบบวรรณกรรมต่างกัน เปาโลแสดงตนกล้าหาญเพื่อ
ป้องกันหลักการโดยไม่ประนีประนอมในจดหมาย (ดู 1 
คร 9:19-23 ด้วย) แต่ลูกาพยายามแสดงว่า คริสตชนใน
สมัยแรกเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง

ถึงกระนั้น เราไม่ควรจะเน้นท่าทีประนีประนอม
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ของเปาโลดังที่ กจ กล่าวไว้มากเกินไป นักเทววิทยา
บางคน (สำานัก Tubingen) เคยคิดว่า กจ เป็นหนังสือที่
เขยีนในศตวรรษที ่2 เพือ่คลีค่ลายปัญหาขดัแย้งระหว่าง 
ครสิตชนทีเ่ป็นศษิย์ของเปโตรและทีเ่ป็นศษิย์ของเปาโล 
แต่นักวิชาการในปัจจุบันไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีน้ี เพราะ 
กจ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ และเขียนข้ึนหลัง
จากเหตุการณ์ที่เล่าไม่นาน ปัญหาที่แท้จริงคือลูกาเขียน 
กจ เพื่อจุดประสงค์อะไร เขาดัดแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้
ก่อนแล้วมากน้อยเพียงไร บางคนคิดว่าลูกาเขียน กจ 
เพ่ือให้ผู้ปกครองในรัฐบาลโรมันเห็นว่าเปาโลไม่ได้เป็น
อาชญากรทางการเมือง เจตนาเช่นนี้ที่จะป้องกันเปาโล
ไม่จำาเป็นต้องทำาให้ลูกาบิดเบือนความเป็นจริง ลูกา 
ต้องการเน้นลักษณะ 2 ประการของเปาโล คือเปาโล
โต้เถียงกับชาวยิวในเร่ืองศาสนาเท่าน้ัน และเปาโล
มีความจงรักภักดีต่อรัฐบาลโรมันอยู่ตลอดเวลา ถึง 
กระน้ันลูกาไม่มีเจตนาเพียงกล่าวถึงเปาโลเพื่อให้เป็น
หลักฐานสำาหรับการพิจารณาคดีในศาลเท่าน้ัน เจตนา
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หลักของลูกาในการเขียน กจ คือเขียนประวัติศาสตร์
การก่อกำาเนิดของคริสตศาสนา

4. เจตนาเช่นนี้เห็นได้ชัดจากโครงสร้างของ 
กจ ดังที่พระดำารัสของพระคริสตเจ้าในตอนแรกของ
หนังสือสรุปไว้ว่า “ท่านท้ังหลายจะเป็นพยานถึงเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย จนถึง
สุดปลายแผ่นดิน” (กจ 1:8) เริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มอัน
เป็นที่ที่ความเชื่อหยั่งรากลึกอย่างมั่นคง และคริสตชน 
กลุม่แรกเตบิโตขึน้ทัง้ในปรมิาณและพระหรรษทาน (บท
ที ่1-5) ครสิตชนกลุม่นีเ้ร่ิมขยายตวัเม่ือชาวยิวท่ีพดูภาษา
กรีกกลับใจและนำาโลกทรรศน์ที่กว้างกว่าเข้ามาในกลุ่ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สเทเฟนถูกประหารชีวิต
เป็นมรณสักขีและผู้กลับใจเหล่าน้ีถูกขับไล่ออกจากกรุง
เยรูซาเล็ม (6:1-8:3) ความเชื่อแผ่ขยายไปทางทิศเหนือ
สู่แคว้นสะมาเรีย (8:4-25) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ถึงบริเวณชายทะเล และข้ึนทางเหนืออีกสู่เมืองซีซารี
ยา (8:26-40; 9:32-11:18) เรื่องการกลับใจของเปาโล
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ที่แทรกเข้ามาตรงนี้แสดงว่าความเชื่อได้แผ่ไปถึงเมือง
ดามัสกัสแล้ว และในไม่ช้าจะแผ่ไปถึงแคว้นซีลีเซีย
ด้วย (9:1-30) ข้อสรุปที่ปิดเรื่องราวตอนนี้ (9:31 ซึ่ง
เติมชื่อแคว้นกาลิลีเข้าไปด้วย) ต้องการเน้นบ่อยๆ ให้
ตระหนักถึงการแผ่ขยายของความเช่ือ ต่อจากน้ัน กจ 
กล่าวถึงการรับข่าวดีที่เมืองอันทิโอก (11:19-26) เมือง 
อันทิโอกกลายเป็นศูนย์อำานวยการงานธรรมทูตโดย
รักษาความสัมพันธ์กับกรุงเยรูซาเล็มไว้อย่างต่อเนื่อง 
กรุงเยรูซาเล็มยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เมืองอันทิ-
โอกเกี่ยวกับงานธรรมทูตด้วย (11:27-30; 15:1-35) การ
แก้ปัญหาเช่นนี้เปิดโอกาสให้ความเช่ือแผ่ไปสู่คนต่าง
ศาสนาได้มากยิง่ขึน้ หลงัจากท่ีโครเนลอิสักลบัใจ เปโตร 
ถูกจองจำา และเมื่อรับการปลดปล่อยแล้วก็ไปยังสถาน
ที่แห่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นท่ีใด (บทท่ี 12) ตั้งแต่บท
นี้เป็นต้นไป เปาโลเข้ามามีบทบาทโดดเด่นในเรื่องเล่า
ของลูกา การเดินทางครั้งแรกของเปาโลนำาความเช่ือ
ไปถึงเกาะไซปรัสและถึงอาเซียน้อย (บทที่ 13-14) การ



19

เดินทางสองครั้งต่อมานำาความเชื่อไปจนถึงแคว้นมาซิ- 
โดเนียและประเทศกรีซ (15:36-18:22; 18:23-21:17) 
หลงัการเดนิทางแต่ละครัง้ เปาโลกลบัไปกรุงเยรซูาเลม็ 
เขาถูกจับกุมที่นั่นและถูกจองจำาที่เมืองซีซารียาในเวลา
ต่อมา (21:18-26:32) และถูกนำาตัวไปกรุงโรม ที่นั่นเขา
ยังเป็นธรรมทูตประกาศข่าวดีท้ังๆ ท่ีถูกจองจำาอยู่ด้วย 
(บทที่ 27-28) ชาวยิวในสมัยนั้นคิดว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็น
ศูนย์กลางของโลกและกรุงโรม เป็น “สุดปลายแผ่นดิน” 
เม่ือลูกาเล่าว่าเปาโลมาถึงกรุงโรม จึงนับได้ว่าเรื่องที่
ต้องการเล่านั้นจบแล้ว

เราอาจรูส้กึเสยีดายท่ีลกูาไม่ได้เขียนว่าอคัรสาวก
คนอื่นๆ ทำาอะไรบ้าง และไม่ได้เล่าถึงการก่อต้ังกลุ่ม 
คริสตชนกลุม่อ่ืนๆ เช่นทีก่รุงโรมและทีเ่มืองอเลก็ซานเดรยี 
จากจดหมายทีเ่ปาโลเขียนถงึชาวโรมในระหว่างการเดนิ
ทางครั้งที่ 3 เรารู้ว่ามีคริสตชนกลุ่มหนึ่งที่กรุงโรมแล้ว
ก่อนทีเ่ปาโลจะไปทีน่ัน่ ลกูาไม่บอกอะไรเลยเก่ียวกับงาน
ธรรมทูตของเปโตร นอกเขตปาเลสไตน์ ตั้งแต่บทที่ 13 
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ลกูาให้ความสนใจเป็นพเิศษแก่เปาโล และกล่าวเพยีงเลก็
น้อยเก่ียวกบัเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ทีก่รงุเยรูซาเลม็ เพราะผู้
เผยแผ่ความเช่ือไปสู่คนต่างศาสนาคือคริสตชนชาวยิว
ที่พูดภาษากรีก ลูกาสนใจพิสูจน์ความจริง 2 ประการนี้ 
คอื (1) พลงัจากพระจิตเจ้าภายในครสิตศาสนาเป็นพลงั
บันดาลใจให้ความเชื่อแผ่ขยายออกไป (2) หลักคำาสอน
ทีลู่กาสรุปจากการพจิารณาเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามหลัก
ฐานที่มีก็เป็นผลมาจากการแนะนำา ของพระจิตเจ้าด้วย

5. ในที่สุดบทนำานี้เราทำาได้เพียงเสนอประเด็น
สำาคัญของ กจ เท่านั้น ได้แก่

(1) การประกาศข่าวดี (Kerygma) ของบรรดา
อัครสาวก มีสาระสำาคัญอยู่ที่ความเชื่อในพระคริสตเจ้า 
กจ เสนอการประกาศข่าวดีน้ีในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงทำาให้
เราแลเหน็ววิฒันาการของคำาสอนเก่ียวกับพระคริสตเจ้า
ได้ ตัวอย่างเช่น คริสตชนในสมัยแรกประกาศแต่เพียง
ว่าพระเยซเูจ้าผูท้รงเป็นมนษุย์ทรงชยัชนะ ได้รบัศกัดิศ์รี
เป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
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(2:22-36) แต่ต่อมา เปาโลประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรง
เป็น “พระบุตรของพระเจ้า” ด้วย (9:20)

(2) จากคำาปราศรยัต่างๆ เรารูจ้กัข้อความสำาคญั
จากพันธสัญญาเดิมซึ่งพระจิตเจ้าทรงดลใจให้คริสตชน 
ใช้เพื่อสอนสัจธรรมเกี่ยวกับพระคริสตเจ้าอย่างเป็น 
ระบบและเป็นข้อพสิจูน์ในการโต้แย้งกบัชาวยวิ ตัวอย่าง
เช่นข้อความเกี่ยวกับ “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” (3:13, 
26; 4:27, 30; 8:32-33) ข้อความเก่ียวกับโมเสสคน
ใหม่ (3:22ฯ; 7:20ฯ) ข้อพิสูจน์การกลับคืนพระชนมชีพ
จาก สดด 16:8-11 (กจ 2:24-32; 13:34-37) และการ
ใช้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เพื่อเตือน
ชาวยิวมิให้ต่อต้านพระหรรษทาน (กจ 7:2-53; 13:16-
41) แน่นอน คนต่างศาสนาซ่ึงไม่รูจ้กัพระคมัภร์ีต้องการ
ข้อพิสูจน์อื่นที่เข้าใจได้ง่ายกว่าน้ี (14:15-17; 17:22-31) 
หน้าที่อันดับแรกของบรรดาอัครสาวก คือ การเป็น 
“พยานรู้เห็นเหตุการณ์” (1:8 เชิงอรรถ k) ลูกาจึงสรุป
การประกาศข่าวดขีองบรรดาอคัรสาวก (2:22 เชงิอรรถ 
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h) และเล่าถึงเครื่องหมายอัศจรรย์ท่ีบรรดาอัครสาวก
ได้ทำา แต่ปัญหาเร่งด่วนที่สุดสำาหรับพระศาสนจักรที่
เพิ่งเกิดขึ้นคือการรับคนต่างศาสนาเข้าเป็นสมาชิก กจ 
ให้รายละเอียดสำาคัญเก่ียวกับปัญหาน้ี แต่มิได้กล่าวถึง
ปัญหาและความขัดแย้งทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มคริสต
ชนสมัยนั้น รวมทั้งความขัดแย้งกับผู้นำาด้วย (ดู กท 
2:11 เชิงอรรถ h) กลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งมี 
ยากอบเป็นผูน้ำายงัคงปฏิบตัติามธรรมบัญญัตขิองชาวยวิ
อย่างเคร่งครัด (15:1, 5; 21:20ฯ) แต่ชาวยิวที่พูดภาษา
กรกี ซึง่มสีเทเฟนเป็นโฆษกต้องการแยกตนจากการร่วม
ศาสนพธิใีนพระวิหารตามคำาเล่าของลกูา เปโตร และโดย
เฉพาะเปาโล ทำาให้ผู้เข้าประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มยอมรับ
หลักเกณฑ์ที่ว่าความรอดพ้นมาจากความเชื่อในพระ 
ครสิตเจ้าเท่านัน้ มติิดงักล่าวมผีลทำาให้คนต่างศาสนาไม่
จำาเป็นต้องเข้าสหุนตัและไม่ต้องปฏบิตัติามธรรมบญัญติั
ของโมเสส กระนั้นก็ดี เนื่องจากว่าความรอดพ้นมาจาก
อิสราเอล ลูกาจึงเล่าว่าเปาโลไปเทศน์ให้ชาวยิวฟังก่อน
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เสมอ เมือ่ชาวยวิปฏเิสธไม่ยอมรับฟังเท่านัน้ เปาโลจงึหนั
ไปเทศน์สอนคนต่างศาสนา (13:5 เชิงอรรถ e)

(3) กจ ยงัให้รายละเอยีดสำาคญัอกีหลายประการ
เก่ียวกับการดำาเนินชีวิตของกลุ ่มคริสตชนในสมัย
แรก เช่นวิธีการภาวนาและการแบ่งปันทรัพย์สินแก่กัน
ของกลุ่มที่กรุงเยรูซาเล็ม การใช้นำ้าทำาพิธีล้างบาปซึ่ง
หมายถึงการล้างเดชะพระจิตเจ้า (กจ 1:5 เชิงอรรถ 
f) พิธีบูชาขอบพระคุณ (ศีลมหาสนิท หรือพิธีมิสซา) 
(2:42 เชิงอรรถ gg) ความพยายามในการจัดระบบ
ปกครองโดยมี “บรรดาประกาศก” และ “อาจารย์” 
(13:1 เชิงอรรถ a) การแต่งต้ังผู้ปกครองดูแลสำาหรับ 
ครสิตชนทีพู่ดภาษากรกี (ด ู6:5 เชิงอรรถ f) และการแต่ง
ตัง้ “ผู้อาวโุส” ซ่ึงเป็นผูป้กครองดูแลกลุม่คริสตชนท่ีกรงุ
เยรซูาเล็ม (11:30 เชงิอรรถ p) ตลอดจนผูซ่ึ้งเปาโลแต่ง
ตั้งขึ้นให้ดูแลกลุ่มคริสตชนต่างๆ ที่เขาได้ก่อตั้ง (14:23)

(4) การพัฒนาระบบการปกครองเช่นนี้นับว่า
เป็นผลการกระทำาของพระจิตเจ้าซึ่งคอยแนะนำาพระ
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ศาสนจักรอยู่ตลอดเวลา พระวรสารของลูกา (ลก 4:1 
เชิงอรรถ b) เน้นถึงบทบาทสำาคัญของพระจิตเจ้าฉันใด 
กจ (1:8 เชิงอรรถ j) ก็กล่าวว่าการขยายตัวของพระ
ศาสนจกัรเป็นผลของการกระทำาอย่างต่อเนือ่งของพระ
จติเจ้าฉนันัน้ ดงันัน้ กจ จงึได้ชือ่ว่า “พระวรสารของพระ
จิตเจ้า” เพราะเล่าว่าพระจิตเจ้าทรงบันดาลความชื่นชม
และความพิศวงในกิจการของพระเจ้าอยู่บ่อยๆ

(5) นอกจากความคิดทางเทววิทยาเช่นนี้แล้ว กจ 
ยงัให้รายละเอยีดเกีย่วกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอีกมาก ซึง่
เราไม่รูจ้ากทีอ่ื่น ลกูาบรรยายถงึอารมณ์และความรูสึ้ก
ของบุคคลต่างๆ ในเหตุการณ์ที่เขาเล่าไว้ได้อย่างดีเลิศ 
ข้อความหลายตอนเช่นคำาปราศรัยของเปาโลต่อหน้า
กษัตริย์อากริปปา (บทท่ี 26) และการบรรยายความ
รู้สึกของบุคคลต่างๆ เมื่อเปาโลอำาลาผู้อาวุโสของ กลุ่ม
คริสตชนท่ีเมืองเอเฟซัส (20:17-38) แสดงว่าลูกาเป็น
นักเขียนชั้นยอด 

กจ จึงเป็นหนังสือท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงและเป็น
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หนังสือเล่มเดียวที่มีลักษณะวรรณกรรมประเภทนี้ใน
พันธสัญญาใหม่

(6) ตัวบทของพันธสัญญาใหม่ตกทอดมาถึงเรา
เป็นสำาเนาคัดลอกโบราณจำานวนมากที่มีความคลาด
เคล่ือนเล็กน้อยหลายแห่ง สำาหรับ กจ สำาเนาคัดลอก
โบราณน่าสนใจที่สุดได้แก่  สำาเนาคัดลอกกลุ่มที่เรียกว่า 
“ตัวบทตะวันตก” (Western Text คือ Codex Bezae, 
คำาแปลโบราณทั้งภาษาละตินและภาษาซีเรียค และนัก
เขียนของพระศาสนจักรยุคแรก) “ตัวบทตะวันตก” นี้
แตกต่างจากตัวบทฉบับปรับปรุงที่เมืองอเล็กซานเดรีย 
เพราะไม่ได้รบัการปรบัปรุงเชิงวพิากษ์ในสมยัโบราณ จงึ
มีข้อความหลายตอนที่ผู้คัดลอกได้ปรับปรุงแก้ไขตามใจ 
แต่ก็มีรายละเอียดน่าสนใจซ่ึงไม่พบในสำาเนาคัดลอก
โบราณฉบับอื่น และอาจเป็นข้อความที่ตรงกับต้นฉบับ
ดั้งเดิมก็ได้ ข้อความแตกต่างที่มีความสำาคัญมากๆ จะ
อธิบายไว้ในเชิงอรรถ
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อารัมภบท
1 1เธโอฟีลัสที่รัก ในหนังสือเล่มแรก ข้าพเจ้า

เล่าถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำาและทรงสั่งสอน 
เริ่มตั้งแต่ต้น 2จนกระทั่งถึงวันท่ีพระองค์ทรงได้รับ
การยกข้ึนสวรรค์ หลังจากท่ีทรงแนะนำาส่ังสอนบรรดา
อัครสาวกที่ทรงเลือกสรรโดยทางพระจิตเจ้า 3พระเยซู
เจ้าทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกเหล่านั้น และทรง
พิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆ ว่าหลังจากทรงรับทุกข์ทรมาน
แล้ว พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ตลอดเวลาสี่สิบวันที่
พระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่เขาท้ังหลาย ทรงกล่าวถงึ
พระอาณาจักรของพระเจ้า 4ขณะที่ทรงร่วมโต๊ะกับเขา 
พระองค์ทรงกำาชับว่า “อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่
จงคอยรบัพระพรทีพ่ระบดิาทรงสญัญาไว้ ดงัท่ีท่านได้ยนิ
จากเรา 5ยอห์นทำาพิธีล้างด้วยนำ้า แต่ภายในไม่กี่วัน ท่าน
จะได้รับพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า”

กิจการอัครสาวก

กจ 1:5
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พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
6ผู้ที่มาชุมนุมกับพระเยซูเจ้า ทูลถามพระองค์

ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักร
อิสราเอลอีกครั้งหน่ึงในเวลานี้หรือ” 7พระองค์ตรัส
ตอบว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านท่ีจะรู้วันเวลาท่ีพระบิดา
ทรงกำาหนดไว้โดยอำานาจของพระองค์ 8แต่พระจิตเจ้า
จะเสด็จลงมาเหนือท่านและท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะ
เป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้น 
สะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน

9เมือ่ตรสัดงันีแ้ล้ว พระองค์เสดจ็สูส่วรรค์ต่อหน้า
เขาทัง้หลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของเขา 10เขายงั
คงจ้องมองท้องฟ้าขณะที่พระองค์ทรงจากไป ทันใดนั้น
มชีายสองคนสวมเส้ือขาวปรากฏแก่เขา 11กล่าวว่า “ชาว 
กาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำาไม 
พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ที่เสด็จสู่สวรรค์ จะเสด็จกลับมา
เช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงจากไปสู่
สวรรค์”

กจ 1:6
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 I. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม

บรรดาอัครสาวก
12บรรดาอัครสาวกเดินทางจากภูเขาที่เรียกว่า 

“ภูเขามะกอกเทศ” กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ภูเขานี้อยู่
ใกล้กรุงเยรูซาเล็มเป็นระยะทางท่ีอนุญาตให้เดินได้ใน
วันสับบาโต 13เมื่อเข้าไปในเมืองแล้ว เขาขึ้นไปยังห้อง
ชั้นบนซึ่งเคยเป็นที่พักของเขา อัครสาวกเหล่านั้นคือ 
เปโตร ยอห์น ยากอบ อนัดรว์ู ฟีลปิ โทมสั บาร์โธโลมวิ 
มัทธิว ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ซีโมนผู้เป็นชาตินิยม
และยูดาสบุตรของยากอบ 14ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนา
สมำ่าเสมอเป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี 
รวมทัง้มารย์ีพระมารดาของพระเยซเูจ้าและพระประยรู
ญาติของพระองค์

ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
15ในระหว่างนั้น เปโตรยืนขึ้นในหมู่พี่น้องที่ชุมนุม

กันอยู่ประมาณหนึ่งร้อยย่ีสิบคน กล่าวว่า 16“พี่น้อง 

กจ 1:16
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ทั้งหลาย จำาเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็นจริงตามท่ี 
พระจิตเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิดตรัสล่วง
หน้าถึงยูดาส ผู้นำาคนมาจับกุมพระเยซูเจ้า 17ยูดาสผู้นี้
เคยเป็นคนหนึ่งในคณะของเราและร่วมภารกิจกับเรา

18ยูดาสผู ้นี้นำาเงิน ท่ีได ้มาจากการประกอบ
อาชญากรรมไปซื้อที่ดินแปลงหน่ึง เขาล้มควำ่าลงท่ีนั่น 
ท้องแตกไส้ทะลัก 19ผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนรู้
เรื่องนี้ดี จึงเรียกที่ดินแปลงน้ันตามภาษาของเขาว่า  
“ฮาเคลดามา” (hakeldama) แปลว่า “นาเลอืด” 20เพราะ
มีเขียนไว้ในหนังสือเพลงสดุดีว่า

 
‘ขอให้ที่อยู่ของเขาถูกทิ้งร้าง
อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่เลย’

และอีกตอนหนึ่งว่า 

‘ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนเขา’

กจ 1:17
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21ดงันัน้ ในบรรดาคนทัง้หลายซึง่อยูก่บัเราตลอด
เวลาที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำาเนินชีวิตอยู่กับ
เรา 22เริ่มต้ังแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์
เสด็จสู่สวรรค์นั้น จำาเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วม
กับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์”

23ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอช่ือชายสองคน คือโยเซฟ
ที่เรียกว่าบารซับบาสหรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อ 
มัทธีอัส 24เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์
พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน 
ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าท้ังหลายรูว่้า พระองค์ทรงเลอืก
คนใดในสองคนนี้ 25ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทน 
ยูดาสท่ีละทิ้งหน้าที่นี้เพ่ือไปยังที่ของตน” 26เขาจึงจับ
สลากระหว่างสองคนนี ้และจบัสลากได้มทัธอีสั มทัธอีสั
จึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน

วันเปนเตกอสเต
2 1เม่ือวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุก

คนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน 2ทันใดน้ันมีเสียงจากฟ้า

กจ 2:2
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เหมอืนเสยีงลมพัดแรงกล้า ทุกคนท่ีอยู่ในบ้านได้ยิน 3เขา
เห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะ
ของเขาแต่ละคน 4ทกุคนได้รับพระจติเจ้าเตม็เป่ียม และ
เริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด

5ขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู ้ เลื่อมใส
ศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติท่ัวโลก 6เมื่อประชาชน
ได้ยินเสียงน้ี จึงมาชุมนุมกันจำานวนมาก รู้สึกฉงน 
สนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของ
ตน 7และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า “ทุกคนที่กำาลัง
พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ 8แล้วทำาไมเราแต่ละคน
จึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถ่ินของเรา 9เราชาวปารเธีย  
ชาวมีเดีย และชาวเอลาม บางคนอาศัยอยู ่ในเขต 
เมโสโปเตเมีย แคว้นยูเดีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้น 
ปอนทสัและแคว้นอาเซยี 10แคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟี-
เลีย บางคนมาจากอียิปต์และเขตของประเทศลิเบีย
รอบๆ เมอืงไซรนี บางคนมาจากกรุงโรม 11ทัง้ชาวยวิและ
ผูก้ลบัใจเข้านบัถอืลทัธยิิว

 
บางคนเป็นชาวเกาะครตีและ

ชาวอาหรับ พวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการยิ่ง

กจ 2:3
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ใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเรา” 12ทกุคนประหลาดใจ
และฉงนสนเท่ห์พดูกนัว่า “นีห่มายความว่าอย่างไร” 13แต่
บางคนหัวเราะเยาะ กล่าวว่า “พวกนีด้ืม่เหล้ามากเกินไป”

เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน
14เปโตรยืนขึ้นพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบเอ็ด

คน และพูดกับประชาชนด้วยเสียงดังว่า “ท่านทั้งหลาย 
ชาวยเูดยี และท่านทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเยรซูาเลม็ จงตัง้ใจ
ฟังวาจาของข้าพเจ้าเถิด แล้วท่านจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
15คนเหล่านี้ไม่เมาเหล้าดังที่ท่านคิด เพราะเพิ่งสามโมง
เช้าเท่านัน้ 16แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามพระดำารสั
ของพระเจ้าที่ตรัสโดยทางประกาศกโยเอลว่า

17‘พระเจ้าตรัสว่า ในวันสุดท้าย
เราจะให้พระจิตเจ้าของเราแก่มนุษย์ทุกคน
 บรรดาบุตรชายและบุตรหญิงของท่านจะ
 ประกาศพระวาจา
บรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต

กจ 2:17



34

 บรรดาคนชราของท่านจะฝันเรื่องต่างๆ
18ในวันเหล่านั้น เราจะให้พระจิตเจ้าของเรา
แก่ทุกคน
 แม้กระทั่งทาสชาย ทาสหญิงของเราด้วย
และเขาจะประกาศพระวาจา
19เราจะท�าปาฏิหาริย์ในท้องฟ้าเบื้องบน
 จะท�าเครื่องหมายอัศจรรย์บนแผ่นดิน
 เบื้องล่าง
เป็นเลือด ไฟและกลุ่มควัน
20ดวงอาทิตย์จะมืดไป
 ดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือด
ก่อนที่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึง
 วันอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์
21เวลานั้น ทุกคนที่เรียกขานพระนาม
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดพ้น’

22ชาวอิสราเอลท้ังหลาย จงฟังวาจาเหล่าน้ีเถิด 
พระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นบุรุษท่ีพระเจ้าทรงส่งมาหา

กจ 2:18
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ท่าน พระเจ้าทรงรบัรองพระองค์โดยประทานอำานาจทำา
อศัจรรย์ ปาฏหิาริย์และเครือ่งหมายต่างๆ เดชะพระเยซู
เจ้า พระเจ้าทรงกระทำาการเหล่าน้ีในหมู่ท่านท้ังหลายดงั
ที่ท่านรู้อยู่แล้ว 23พระเยซูเจ้าทรงถูกมอบในมือของท่าน
ตามทีพ่ระเจ้ามพีระประสงค์และทรงทราบล่วงหน้า ท่าน
ใช้มือของบรรดาคนอธรรมประหารชีวิตพระองค์โดย
ตรึงบนไม้กางเขน 24แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์
กลับคนืพระชนมชพี พ้นจากอำานาจแห่งความตาย เพราะ
ความตายยึดพระองค์ไว้ใต้อำานาจอีกต่อไปไม่ได้ 25ดังที่
กษัตริย์ดาวิดตรัสถึงพระองค์ว่า

‘ข้าพเจ้าเหน็องค์พระผูเ้ป็นเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
เสมอ
 พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้าจะไม่
 หวั่นไหว
26ดังนั้น จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดี
 ปากของข้าพเจ้ากล่าวถ้อยค�าแสดงความ
 เกษมเปรมปรีดิ์

กจ 2:26
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ร่างกายที่ตายได้ของข้าพเจ้า พ�านักอยู่ในความ
หวัง
27เพราะพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งข้าพเจ้าไว้ใน
แดนผู้ตาย
 และจะไม่ทรงปล่อยผู้ศักดิ์สิทธิ์
 ของพระองค์ให้เน่าเปื่อย
28พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักทางแห่งชีวิต
 พระองค์จะทรงท�าให้ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วย
 ความยินดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์’

29พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบอกท่านตรงๆ ว่า 
กษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของเราสิ้นพระชนม์และถูกฝัง
ไว้ ที่ฝังพระศพของพระองค์ยังคงอยู่ในหมู่เราจนถึงทุก
วันนี้ 30พระองค์ยังทรงเป็นประกาศกด้วย ทรงทราบว่า
พระเจ้าทรงปฏิญาณและทรงสัญญาว่าจะทรงให้เชื้อ
พระวงศ์ผู้หนึ่งของพระองค์ประทับบนพระบัลลังก์สืบ
ต่อมา 31กษัตริย์ดาวิดทรงเห็นล่วงหน้า จึงตรัสถึงเรื่อง
การกลับคนืพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าดงันี ้พระองค์

กจ 2:27
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มิได้ทรงถูกทอดทิ้งไว้ในแดนผู้ตาย และร่างกายของ
พระองค์จะไม่เน่าเป่ือย 32พระเยซูเจ้าพระองค์น้ี พระเจ้า
ทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนมชีพ เราทุกคนเป็นพยาน
ได้ 33พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้ประทับเบื้องขวา
ของพระเจ้า พระองค์ทรงได้รบัพระจติเจ้าจากพระบิดา
ตามพระสัญญา และประทานพระจิตเจ้านี้ให้เราดังที่
ท่านได้เหน็และได้ยนิอยูนี่ ้34กษตัรย์ิดาวดิยงัไม่เคยเสดจ็
สู่สวรรค์ แต่พระองค์ตรัสว่า

‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของข้าพเจ้าว่า
 เชิญประทับเบื้องขวาของเรา
35จนกว่าเราจะท�าให้ศัตรูของท่าน
 มาอยู่ใต้เท้าของท่าน’

 36ดังนั้น ขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิด
ว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้น้ีท่ีท่านท้ังหลายนำา
ไปตรึงบนไม้กางเขนให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระ 
คริสตเจ้า”

กจ 2:36
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ผู้กลับใจกลุ่มแรก
37ถ้อยคำาเหล่านี้เสียดแทงใจของทุกคน เขาเหล่า

นั้นจึงถามเปโตรและอัครสาวกอื่นๆ ว่า “พี่น้อง พวก
เราจะต้องทำาอย่างไร” 38เปโตรตอบว่า “ท่านท้ังหลาย
จงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนาม
พระเยซคูรสิตเจ้า เพ่ือจะได้รับการอภยับาป แล้วท่านจะ
ได้รับพระพรของพระจิตเจ้า 39พระสัญญาน้ีมีไว้สำาหรับ
ท่านทั้งหลาย สำาหรับบุตรหลานของท่านและสำาหรับ 
ทกุคนท่ีอยูห่่างไกลซึง่องค์พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าของเรา
จะทรงเรียก” 40เปโตรกล่าวถ้อยคำาอีกมาก อ้อนวอน 
และตักเตือนเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงช่วยตนให้รอดพ้น
จากคนชั่วร้ายในยุคนี้เถิด” 41คนเหล่านั้นรับถ้อยคำาของ
เปโตรและได้รบัศลีล้างบาป วันน้ันผู้มคีวามเช่ือมีจำานวน
เพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคน

ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก
42คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสมำ่าเสมอเพื่อฟัง

คำาสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำาเนินชีวิตร่วมกัน

กจ 2:37
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ฉันพี่น้อง ร่วม “พิธีบิขนมปัง” และอธิษฐานภาวนา 
43พระเจ้าทรงบันดาลให้บรรดาอัครสาวกทำาปาฏิหาริย์
และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำานวนมาก ทุกคนจึงมี
ความยำาเกรง

44ผู้มีความเชื่อทุกคนดำาเนินชีวิตร่วมกันและมีทุก
สิ่งเป็นของส่วนรวม 45เขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ 
แบ่งเงินให้ทุกคนตามความต้องการ

46ทุกๆ วัน เขาพร้อมใจกันไปท่ีพระวิหารและไป
ตามบ้านเพื่อทำาพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความ
ยนิดีและเข้าใจกนั 47เขาท้ังหลายสรรเสรญิพระเจ้า และ
ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทำาให้จำานวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน

เปโตรรักษาคนง่อย
3 1วันหนึ่ง เวลาบ่ายสามโมง เปโตรและยอห์น 

กำาลงัขึน้ไปทีพ่ระวิหารเพือ่อธษิฐานภาวนา 2ทีป่ระตพูระ
วิหารซึ่งเรียกกันว่า “ประตูงาม” มีชายคนหนึ่งเป็นง่อย
แต่กำาเนดิ มผีูห้ามคนง่อยผู้น้ีมาไว้ท่ีน่ันทุกวนัเพือ่ขอทาน
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จากคนที่เข้าไปในพระวิหาร 3เมื่อเห็นเปโตรและยอห์น 
กำาลังเดนิเข้าพระวิหาร คนง่อยจงึขอทานจากเขาท้ังสอง
คน 4เปโตรและยอห์นจ้องมองเขา กล่าวว่า “จงมองเรา” 
5คนง่อยก็จ้องดูเขาทั้งสองคน หวังว่าจะได้อะไรบ้าง 
6เปโตรกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีเงินไม่มีทอง แต่ข้าพเจ้า
มีอะไรจะให้ท่าน เดชะพระนามพระเยซูคริสตเจ้าชาว
นาซาเร็ธ จงเดินไปเถิด” 7แล้วเปโตรจับมือขวาของเขา
ช่วยพยุงให้ลุกขึ้น ทันใดน้ันเท้าและข้อเท้าของเขากลับ
มีกำาลัง 8เขากระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดิน แล้วจึงเข้าไปใน
พระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอห์น เดินบ้าง กระโดด
บ้าง พลางสรรเสรญิพระเจ้า 9ประชาชนท้ังหลายเหน็เขา
เดินและสรรเสริญพระเจ้า 10ก็จำาได้ว่าเขาเป็นคนที่เคย
นั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหาร ต่างก็ตกตะลึง
และประหลาดใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เขา

เปโตรปราศรัยกับประชาชน
11ขณะที่คนซึ่งเคยเป็นง่อยคนนั้นหน่วงเหนี่ยว 

เปโตรและยอห์นไว้ ประชาชนทุกคนประหลาดใจอย่าง
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ยิ่ง ต่างวิ่งไปหาเขาทั้งสองคนที่เฉลียงซึ่งเรียกว่า 
“เฉลียงซาโลมอน” 

12เมื่อเปโตรเห็นดังน้ันจึงกล่าวปราศรัยกับ
ประชาชนว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ทำาไมท่านจึง
ประหลาดใจในเรื่องนี้ ทำาไมท่านจึงจ้องมองเราเหมือน
กับว่าเราทำาให้ชายผู ้ น้ีเดินได้ด้วยอำานาจหรือความ
เลื่อมใสของเราต่อพระเจ้า 13พระเจ้าของอับราฮัม 
อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้
ทรงสำาแดงอำานาจรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ของ
พระองค์ ท่านทัง้หลายได้มอบพระเยซูเจ้าน้ีให้แก่บรรดา
ผู้ปกครอง และได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปีลาต ทั้งๆ ที่
ปีลาตตัดสินใจจะปล่อยพระองค์อยู่แล้ว 14ท่านปฏิเสธ
พระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม แต่กลับขอให้ปล่อย
ฆาตกร 15ท่านประหารเจ้าชีวิต แต่พระเจ้าทรงบันดาล
ให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 
เราเป็นพยานได้ในเรื่องนี้ 16ด้วยความเชื่อในพระนาม
พระองค์ ชายผู้นี้ซ่ึงท่านทั้งหลายเห็นและเคยรู้จักจึง
กลับมีกำาลังขึ้นอีก ความเชื่อในพระองค์นี้แหละรักษา
ชายง่อยคนนี้ให้เป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย
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17ถึงกระนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทำา
ไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของท่าน 18แต่
พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทำาให้ถ้อยคำาท่ีพระองค์ตรัสไว้
ล่วงหน้าโดยทางบรรดาประกาศกว่าพระคริสตเจ้าของ
พระองค์จะต้องทรงรบัทรมานนัน้เป็นจรงิ 19เพราะฉะนัน้ 
ท่านจงเป็นทกุข์กลบัใจและหันมาหาพระเจ้าเถดิ เพือ่บาป
ของท่านจะได้รับการอภัย 20และดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงบันดาลให้เวลาแห่งการให้กำาลังใจมาถึง และจะ
ทรงส่งพระคริสตเจ้าที่พระองค์ทรงกำาหนดไว้ล่วงหน้า
มาหาท่าน คือพระเยซูเจ้า 21พระองค์ยังทรงต้องรออยู่
ในสวรรค์จนกระทั่งถึงเวลาที่จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่ 
ดงัทีพ่ระเจ้าตรัสไว้ตัง้แต่โบราณกาลโดยปากของบรรดา 
ประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 22โมเสสกล่าวไว้
ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านท้ังหลายจะทรง
บันดาลให้ท่านมีประกาศกคนหนึ่งเหมือนข้าพเจ้า เกิด
ขึ้นจากบรรดาพี่น้องของท่าน ท่านจงเชื่อฟังทุกสิ่งที่เขา
จะบอก 23ผู้ใดไม่เชื่อฟังประกาศกผู้นี้ จะต้องถูกก�าจัด
ออกไปจากประชากร’ 24ประกาศกทกุคนตัง้แต่ประกาศก
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ซามูเอลเป็นต้นมาก็ได้กล่าวและประกาศล่วงหน้าถึง
เรื่องเหล่านี้

25ท ่ านทั้ งหลายเป ็นบุตรหลานของบรรดา 
ประกาศก และของพันธสัญญาท่ีพระเจ้าทรงกระทำา
ไว ้กับบรรพบุรุษของท่าน เมื่อตรัสแก่อับราฮัมว่า 
‘ประชาชาตทิัง้หลายบนแผ่นดนิจะได้รบัพระพรโดยทาง
เชือ้สายของท่าน’ 26ดงันัน้ พระเจ้าทรงบนัดาลให้ผูร้บัใช้
ของพระองค์ทรงกลบัคนืพระชนมชพี และทรงส่งมาหา
ท่านก่อนผู้อ่ืนเพ่ือนำาพระพรมาให้ท่านแต่ละคนกลับใจ
ละทิ้งวิถีทางชั่วร้ายของตน”

เปโตรและยอห์นต่อหน้าสภาซันเฮดริน
4 1ขณะท่ีเปโตรและยอห์นกำาลังปราศรัยกับ

ประชาชนอยู่นัน้ บรรดาสมณะพร้อมกับนายทหารรกัษา
พระวหิารและบรรดาชาวสะดสูไีด้เข้ามาพบ 2เขาไม่พอใจ
มากทีท่ัง้สองคนสัง่สอนประชาชนและประกาศว่าบรรดา
ผู ้ตายจะกลับคืนชีพเพราะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืน 
พระชนมชีพ 3เขาจับกุมเปโตรและยอห์นจองจำาไว้จนถึง
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วันรุ่งขึ้น เพราะเป็นเวลาเย็นแล้ว 4แต่หลายคนที่ฟังคำา
เทศน์สอนนั้นมีความเชื่อ และจำานวนของคนเหล่านี้เพิ่ม
ขึ้นถึงประมาณห้าพันคน

5วันรุ ่งขึ้น บรรดาผู ้ปกครอง ผู ้อาวุโสและ 
ธรรมาจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม 6พร้อมกับ
อันนาสมหาสมณะ คายาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร ์
และสมาชิกทุกคนในครอบครัวมหาสมณะ 7เขานำา 
เปโตรและยอห์นมาอยู่กลางที่ประชุม แล้วเร่ิมซักถาม
ว่า “ท่านทั้งสองคนทำาการโดยอำานาจหรือในนามของผู้
ใด” 8เปโตรเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้ากล่าวกับเขาว่า “ท่าน
ผู้ปกครองประชาชน และผู้อาวุโสทั้งหลาย 9วันนี้เรา
ทำาความดีรักษาผู้ป่วยคนหนึ่ง เราจึงถูกสอบสวนว่าคน
นี้หายจากโรคได้อย่างไร 10ท่านท้ังหลายและประชาชน
อิสราเอลทุกคนจงรู้เถิดว่า ชายคนนี้หายจากโรคมายืน
อยูต่่อหน้าท่านทัง้หลาย กเ็พราะพระนามพระเยซคูรสิต
เจ้าชาวนาซาเร็ธ ซึ่งท่านนำาไปตรึงกางเขน แต่พระเจ้า
ทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 
11พระเยซูเจ้าองค์นี้ทรงเป็นศิลาซ่ึงท่านทั้งหลายผู้เป็น
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ช่างก่อสร้างขว้างทิ้ง แต่ได้กลายเป็นศิลาหัวมุม 12ไม่มีผู้
ใดช่วยให้เรารอดพ้น เพราะใต้ฟ้านี้พระเจ้ามิได้ประทาน
นามอื่นแก่มนุษย์นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้

13เมื่อเขาเหล่าน้ันเห็นว่าเปโตรและยอห์นพูด 
อย่างกล้าหาญ ทั้งรู้ว่าทั้งสองคนไม่เคยได้รับการศึกษา 
และไม่มีความรู้พิเศษใดๆ ก็ประหลาดใจและระลึกได้
ว่าทั้งสองคนเคยอยู่กับพระเยซูเจ้า 14เมื่อเห็นคนที่หาย
จากโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์น เขาก็ไม่รู้ว่าจะพูด
อย่างไร 15จึงสั่งให้ทั้งสองคนออกไปนอกห้องประชุม 
แล้วเริ่มปรึกษากันว่า 16“เราจะทำาอย่างไรกับทั้งสอง
คนนี้ดี เพราะเขาทำาการอัศจรรย์เด่นชัด ทุกคนที่อยู่ใน
กรุงเยรูซาเล็มรู้ว่าเขาทำาเครื่องหมายอัศจรรย์นี้อย่าง
เปิดเผย เราไม่อาจปฏิเสธได้ 17แต่เราต้องขู่เขา อย่า
ให้กล่าวถึงนามนั้นแก่ผู้ใด เพื่อเรื่องนี้จะได้ไม่เล่าลือ 
แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น”

18เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นเข้ามา สั่งอย่าง
เด็ดขาดมิให้พูดหรือสอนในพระนามพระเยซูเจ้าอีก  
19เปโตรและยอห์นย้อนถามว่า “ท่านทั้งหลายจงตัดสิน
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เถดิว่าอะไรเป็นการถกูต้องเฉพาะพระพกัตร์ของพระเจ้า 
จะฟังท่านหรอืจะฟังพระเจ้า 20เราจำาเป็นต้องพดูถงึสิง่ที่
เราได้เหน็และได้ยนิมา” 21ท่ีประชุมขู่สำาทับท้ังสองคนอกี
ครั้งหนึ่งแล้วปล่อยไป เพราะไม่พบสาเหตุที่จะลงโทษ
และเพราะกลัวประชาชน ทุกคนต่างถวายพระเกียรติ
แด่พระเจ้าเพราะเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 22คนทีห่ายจากโรค
อย่างอัศจรรย์นั้นมีอายุมากกว่าสี่สิบปีแล้ว

คำาอธิษฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวก
เมื่อถูกเบียดเบียน

23เมื่อเปโตรและยอห์นได้รับการปลดปล่อยแล้ว 
ก็ไปพบบรรดาศิษย์ เล่าทุกเร่ืองท่ีบรรดาหัวหน้าสมณะ
และผู้อาวุโสกล่าวกับตน 24เมื่อบรรดาศิษย์ฟังจบแล้ว 
จึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า “ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสร้างฟ้า แผ่นดิน ทะเล และสิ่ง
สารพดัทีม่อียูใ่นน้ัน 25เดชะพระจติเจ้า พระองค์ทรงดลใจ
ให้กษตัรย์ิดาวดิผู้รบัใช้ของพระองค์และผูเ้ป็นบรรพบรุษุ
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า
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‘ท�าไมชนชาติทั้งหลายจึงบันดาลโทสะ
 และบรรดาประชาชาติจึงวางแผนไร้สาระ
26บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินต่างต่อต้าน
 บรรดาผู้ปกครองมาร่วมกันต่อสู้กับองค์
 พระผู้เป็นเจ้า
และผู้รับเจิมของพระองค์’

27ความจริงแล้ว ในเมืองน้ีกษัตริย์เฮโรดและ 
ปอนทิอัสปีลาตร่วมกับคนต่างชาติและประชากร
อิสราเอลต่อสู้กับพระเยซูเจ้าผู ้รับใช้ศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ซึง่พระองค์ทรงเจมิไว้ 28เพือ่ทำาให้พระประสงค์
ที่ทรงกำาหนดไว้ด้วยพระอานุภาพสำาเร็จไป 29บัดนี้  
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทอดพระเนตรคำาข่มขู่
ของเขาทั้งหลายและประทานให้ข้ารับใช้ของพระองค์
ประกาศพระวาจาของพระองค์ด้วยความกล้าหาญ
อย่างย่ิงเถิด 30โปรดแสดงพระอานุภาพในการรักษา
โรค ให้เครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเดชะ
พระนามพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์เถิด” 
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31เมื่อบรรดาศิษย์อธิษฐานภาวนาจบแล้ว สถานท่ีที่เขา
มาชุมนุมกันนั้นก็สั่นสะเทือน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้า
เต็มเปี่ยมและเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่าง
กล้าหาญ

กลุ่มคริสตชนสมัยแรก
32กลุ ่มผู ้มีความเชื่อดำาเนินชีวิตเป็นนำ้าหนึ่งใจ

เดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่ทุก
สิ่งเป็นของส่วนรวม

33บรรดาอัครสาวกยังคงเป็นพยานยืนยันถึงการ 
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
เครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ และทุกคนได้รับความ
เคารพนับถืออย่างสูง

34ในกลุ่มของเขาไม่มีใครขัดสน ผู้ใดมีท่ีดินหรือ
บ้านก็ขายและมอบเงินที่ได้ 35ให้บรรดาอัครสาวก เพื่อ
แจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่ละคนตามความต้องการ
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บารนาบัสผู้มีใจกว้าง
36ชายคนหนึง่ชือ่โยเซฟ บรรดาอคัรสาวกเรยีกเขา

ว่า บารนาบสั ซึง่แปลว่า บตุรแห่งการให้กำาลงัใจ เขาเป็น
คนเผ่าเลวีชาวเกาะไซปรัส 37เขามีที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเขา
ขาย นำาเงินมามอบให้บรรดาอัครสาวกด้วย

อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง
5 1ชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียมีภรรยาชื่อสัปฟีรา 

ขายที่ดินของตน 2เขาแอบเก็บเงินส่วนหน่ึงไว้โดยที่
ภรรยาเหน็ด้วย แล้วจึงนำาเงนิส่วนท่ีเหลอืมอบให้บรรดา
อัครสาวก 3เปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย ทำาไมซาตานเข้า
สงิในใจของท่านให้กล่าวมสุาต่อพระจติเจ้าและแอบเกบ็
เงินจากราคาที่ดินไว้ส่วนหนึ่งเล่า 4ที่ดินเป็นของท่านอยู่
ก่อนที่จะขายมิใช่หรือ และเมื่อขายแล้ว ท่านมีสิทธิ์ที่
จะเก็บเงินไว้ใช้ตามใจมิใช่หรือ ท่านคิดจะทำาเช่นน้ีได้
อย่างไร ท่านมิได้กล่าวมุสาต่อมนุษย์ แต่กล่าวมุสาต่อ
พระเจ้า” 5เมื่ออานาเนียฟังถ้อยคำาเหล่านี้ ก็ล้มลงสิ้นใจ 
ทุกคนท่ีรู้เรื่องนี้ต่างมีความกลัวอย่างย่ิง 6คนหนุ่มบาง
คนจัดการห่อศพของเขาและนำาไปฝัง

กจ 5:6
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7หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขา
ก็มาถงึโดยไม่รูเ้รือ่งทีเ่กดิขึน้ 8เปโตรจงึถามนางว่า “บอก
เราตามตรงนะ ท่านทั้งสองคนขายที่ดินได้เงินเท่านี้จริง
หรือ” นางตอบว่า “ถูกแล้ว ได้เท่านี้” 9เปโตรจึงพูดว่า 
“ทำาไมท่านทัง้สองคนจงึตกลงกนัทีจ่ะทดลองพระจติของ
องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ฟังซ ิเท้าของผูท้ีฝั่งสามขีองท่านอยูท่ี่
ประตูแล้ว เขาจะนำาท่านไปฝังด้วย” 

10ทันใดนั้นเอง นางก็ล้มลงแทบเท้าของเปโตร
และสิ้นใจ เมื่อพวกคนหนุ่มเข้ามาก็พบว่านางตายแล้ว 
จงึนำาศพของนางไปฝังไว้เคยีงข้างสาม ี11พระศาสนจกัร
ทั้งหมด รวมทั้งทุกคนที่รู้เรื่องนี้มีความกลัวอย่างยิ่ง

สถานการณ์ทั่วไป
12บรรดาอัครสาวกทำาเครื่องหมายอัศจรรย์และ

ปาฏิหาริย์หลายประการในหมู่ประชาชน ผู้มีความเชื่อ
ทุกคนมักจะมาชุมนุมกันท่ีเฉลียงซาโลมอน 13ไม่มีผู้อื่น
กล้าเข้ามารวมกลุ่มกับเขา แต่ประชาชนต่างยกย่องเขา
อย่างมาก 14ผูม้คีวามเชือ่ในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเพิม่จำานวน

กจ 5:7
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ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งชายและหญิง 15ประชาชนนำาผู้ป่วยมาที่
ลานสาธารณะ วางไว้บนที่นอนและแคร่ อย่างน้อยเพื่อ
ให้เงาของเปโตรทีเ่ดินผ่านมาทอดปกคลมุผูป่้วยบางคน 
16ประชาชนจากเมอืงต่างๆ รอบกรงุเยรซูาเลม็มาชมุนมุ
กัน นำาผู้ป่วยและผู้ที่ถูกปีศาจชั่วร้ายทรมานมาที่นั่นด้วย 
ทุกคนได้รับการรักษาให้หาย

บรรดาอัครสาวกถูกจับและได้รับการปลดปล่อย
อย่างอัศจรรย์

17มหาสมณะและทุกคนท่ีอยู่กับเขาคอืกลุม่ชาวสะ
ดูสี มีความอิจฉาอย่างยิ่ง 18จึงจับกุมบรรดาอัครสาวก
และจองจำาไว้ในคุกสาธารณะ

19เวลากลางคนื ทตูสวรรค์องค์หนึง่ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเปิดประตูคุก นำาบรรดาอัครสาวกออกไป สั่ง
ว่า 20“ท่านทั้งหลายจงไปที่พระวิหาร ประกาศพระวาจา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเถิด” 21เมื่อบรรดา
อัครสาวกได้ฟังดังนั้น ก็เข้าไปในพระวิหารตั้งแต่เช้าตรู่
และเริ่มสั่งสอนที่นั่น

กจ 5:21
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บรรดาอัครสาวกถูกนำาตัวไปที่สภาซันเฮดริน
เมื่อมหาสมณะและทุกคนท่ีอยู่กับเขามาถึง ก็

เรียกประชุมสภาซันเฮดรินและบรรดาผู้อาวุโสทุกคน
ของอิสราเอล แล้วให้พนักงานไปที่คุกนำาตัวบรรดาอัคร
สาวกออกมา 22แต่เมือ่พนักงานไปถึง ก็ไม่พบบรรดาอคัร
สาวกอยู่ในคุกแล้ว จึงกลับมารายงานว่า 23“พวกเราพบ
คกุปิดไว้อย่างแน่นหนาและคนเฝ้าก็ยืนรกัษาการณ์อยูท่ี่
ประต ูแต่เมือ่เราเปิดประตเูข้าไปกไ็ม่พบผูใ้ดเลยสกัคน” 
24เมือ่นายทหารรักษาพระวหิารและบรรดาหวัหน้าสมณะ
ได้ยินถ้อยคำาเหล่านี้ ต่างรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
25ขณะนัน้เอง มคีนหนึง่มาบอกว่า “ดซิู คนเหล่าน้ันท่ีท่าน
ทั้งหลายจองจำาไว้ในคุก กำาลังยืนสั่งสอนประชาชนอยู่
ในพระวิหาร” 26นายทหารรักษาพระวิหารพร้อมกับนาย
ทหารยามจึงไปนำาบรรดาอัครสาวกมาโดยไม่ใช้กำาลัง 
เพราะเกรงประชาชนจะขว้างด้วยก้อนหิน

27เขานำาบรรดาอัครสาวกมายังสภาซันเฮดริน 
มหาสมณะจงึกล่าวหาว่า 28“เรากำาชบัท่านทัง้หลายอย่าง
แข็งขันแล้ว ไม่ให้สอนโดยออกนามนี้ แต่ท่านยังขืนนำา 
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คำาสอนของตนมาแพร่ไปทัว่กรงุเยรซูาเลม็ และต้องการ
ให้โลหิตของคนคนนี้ตกอยู่กับเรา” 29เปโตรและบรรดา
อัครสาวกตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่า 
เช่ือฟังมนุษย์ 30พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรง
บันดาลให้พระเยซูเจ้าที่ท่านทั้งหลายประหารชีวิตโดย
ตรึงบนไม้กางเขนนั้นกลับคืนพระชนมชีพ 31พระเจ้าทรง
ยกพระองค์ท่านข้ึนประทับเบ้ืองขวาในฐานะเป็นหัวหน้า
และผูก้อบกู ้เพ่ือให้อิสราเอลกลบัใจและรบัการอภยับาป 
32เราทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องนี้ และพระจิตเจ้าซึ่ง
พระเจ้าประทานแก่ผู้ที่เช่ือฟังพระองค์ก็ทรงเป็นพยาน
ด้วย” 33เมื่อได้ฟังดังนี้ทุกคนในสภาซันเฮดรินรู้สึกโกรธ
เคืองอย่างมากอยากจะฆ่าบรรดาอัครสาวก

กามาลิเอลเสนอความคิดเห็น
34ขณะนั้น อาจารย์กฎหมายชาวฟาริสีคนหนึ่ง

ชื่อกามาลิเอล เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ยืนขึ้น
ในสภาซันเฮดรินและขอให้นำาบรรดาอัครสาวกออกไป
ข้างนอกสักครูห่นึง่ 35แล้วจงึกล่าวแก่บรรดาสมาชกิสภา
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ว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ท่านจะทำาอะไรกับคนเหล่า
นี้ ก็จงคิดให้ดีเสียก่อน 36เมื่อไม่นานมานี้ คนคนหนึ่งชื่อ 
เทวดัสตั้งตนเป็นผู้วิเศษ คนประมาณสี่ร้อยคนติดตาม 
เขา แต่เม่ือเขาถกูฆ่า ทกุคนท่ีตดิตามเขาก็กระจัดกระจาย 
ไปจนหมดสิ้น 

37หลงัจากนัน้ในสมยัสำารวจจำานวนประชาชน กม็ยูี
ดาสชาวกาลิลี ชกัจูงประชาชนให้มาตดิตามตน แต่เขาก็
ถกูฆ่าด้วย ทกุคนทีต่ดิตามเขากก็ระจดักระจายไป 38บดันี้
ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลายว่า จงเลิกสนใจคนเหล่านี้
และปล่อยเขาไปเถิด เพราะถ้าแผนการและกิจการของ
เขามาจากมนุษย์ แผนการและกิจการน้ันก็จะสลายไป
เอง 39แต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทัง้หลายจะทำาลายเขาไม่
ได้ ยิง่กว่านัน้ ท่านจะกลบัเป็นผูต่้อสูก้บัพระเจ้าเสยีเอง”

ทุกคนเห็นด้วยกับกามาลิเอล 40จึงส่งคนไปเรียก
บรรดาอัครสาวกเข้ามา สั่งให้เฆี่ยนและกำาชับมิให้พูด
ในพระนามพระเยซูเจ้า แล้วปล่อยตัวไป 41บรรดาอัคร
สาวกออกจากสภาซันเฮดริน มีความยินดีที่ได้รับเกียรติ
ที่ถูกสบประมาทเพราะพระนามพระเยซูเจ้า
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42ทกุๆ วนั เขาทัง้หลายสัง่สอนและประกาศข่าวดี
อย่างต่อเน่ืองทั้งในพระวิหารและตามบ้านว่าพระเยซู
เป็นพระคริสตเจ้า

ll. ภารกิจของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก

การเลือกตั้งสังฆานุกร
6 1เวลานั้น ศิษย์มีจำานวนมากขึ้น บรรดาศิษย์ที่

พูดภาษากรีกไม่พอใจศิษย์ที่พูดภาษาฮีบรู เพราะในการ
แจกทานประจำาวัน บรรดาแม่ม่ายของตนถูกละเลยมิได้
รับแจก 

2อัครสาวกสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มา
ประชุม กล่าวว่า “ไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศ
พระวาจาของพระเจ้าเพื่อไปแจกอาหาร 3พี่น้องทั้ง
หลาย จงเลือกบุรุษเจ็ดคนจากกลุ่มของท่านท้ังหลาย 
เป็นคนที่มีชื่อเสียงดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชา
ญาณ แล้วเราจะแต่งตั้งเขาให้ทำาหน้าที่น้ี 4ส่วนเราจะ
อทุศิตนอธษิฐานภาวนาและประกาศพระวาจา 5ทกุคนใน

กจ 6:5
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ที่ประชุมต่างเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ จึงเลือกสเทเฟน 
บรุษุผูเ้ป่ียมด้วยความเชือ่และพระจติเจ้า ฟีลปิ โปรโครสั  
นคิาโนร์ ทโิมน ปาร์เมนสั และนโิคลสัชาวอนัทโิอกผูก้ลบั
ใจมานบัถอืศาสนายวิ 6เขานำาคนท้ังเจด็คนมาอยู่ต่อหน้า
บรรดาอัครสาวกซึง่อธษิฐานภาวนาและปกมอืเหนอืเขา

7พระวาจาของพระเจ้าแพร่หลายยิ่งขึ้น ศิษย์มี
จำานวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาสมณะหลายคน
ยอมรับความเชื่อด้วย

สเทเฟนถูกจับกุม
8สเทเฟนเปี ่ยมด้วยพระหรรษทานและพระ

อานุภาพ ทำาปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ย่ิง
ใหญ่ในหมู่ประชาชน 9บางคนจากศาลาธรรมท่ีเรียก
กันว่าศาลาธรรมของเสรีชนท่ีเคยเป็นทาส คือชาวยิว
จากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้นซีลีเซียและ
อาเซีย เริ่มโต้เถียงกับสเทเฟน 10แต่เขาเหล่านั้นเอาชนะ
สเทเฟนไม่ได้ เพราะสเทเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซ่ึงมา
จากพระจิตเจ้า 11คนเหล่านัน้จงึเสีย้มสอนประชาชนบาง

กจ 6:6
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คนให้ใส่ความว่า “พวกเราได้ยนิเขาพดูดหูมิน่โมเสสและ
พระเจ้า” 12เขาเหล่านัน้ยยุงประชาชนบรรดาผูอ้าวโุสและ 
ธรรมาจารย์ให้ปั่นป่วนวุ่นวาย แล้วจึงเข้าจู่โจมจับกุมส
เทเฟนนำาไปยังสภาซันเฮดริน 13ตั้งพยานเท็จปรักปรำาว่า 
“ชายคนนี้พูดดูหม่ินสถานที่ศักด์ิสิทธิ์และธรรมบัญญัติ
อยู่เสมอ 14พวกเราได้ยินเขาพูดว่า เยซูชาวนาซาเร็ธผู้นี้
จะทำาลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีที่
โมเสสมอบให้เรา” 15ทุกคนที่นั่งอยู่ในสภาซันเฮดรินต่าง
เพ่งมองสเทเฟน เหน็ใบหน้าของเขาสว่างรุง่เรอืงเหมอืน
กับใบหน้าของทูตสวรรค์

คำาปราศรัยของสเทเฟน
7 1 มหาสมณะถามสเทเฟนว่า “ข้อกล่าวหาเหล่า

นี้เป็นความจริงหรือ”
2สเทเฟนตอบว่า “ท่านมหาสมณะและพี่น้อง 

ทัง้หลาย จงฟังข้าพเจ้าเถดิ พระเจ้าผูท้รงพระสริรุ่ิงโรจน์
ได้แสดงพระองค์แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา ขณะที่
เขายงัอยูใ่นแคว้นเมโสโปเตเมยีก่อนทีจ่ะไปอยูท่ีแ่ผ่นดนิ
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ฮาราน 3พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘จงละทิ้งแผ่นดินของ
ท่านและญาติพ่ีน้องของท่านไปยงัแผ่นดนิทีเ่ราจะแสดง
แก่ท่าน’ 4อบัราฮมัจงึออกจากแผ่นดนิของชาวเคลเดยีไป
อยูท่ีฮ่าราน หลังจากบิดาของอบัราฮมัตาย พระเจ้าทรง
ย้ายเขาให้มาอยูใ่นแผ่นดนินีท้ีท่่านทัง้หลายอยู่จนถงึบดันี้ 
5พระเจ้ามไิด้ให้อับราฮัมมสีมบตัใิดๆ เป็นมรดกในแผ่นดนิ
นี้แม้แต่แผ่นดินกว้างเท่าฝ่าเท้า แต่พระองค์ทรงสัญญา
จะประทานแผ่นดินนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เขาและแก ่
เชื้อสายของเขาในภายหลัง แม้ว่าเวลานั้นอับราฮัมยัง
ไม่มีบุตร 6พระเจ้าตรัสว่า ‘เชื้อสายของอับราฮัมจะไป
อาศัยในแผ่นดินของคนต่างชาติ จะตกเป็นทาสและถูก
กดขี่เป็นเวลาสี่ร้อยปี 7แต่เราจะตัดสินลงโทษชนชาติที่
ท�าให้เขาเป็นทาส’ พระเจ้าตรสั ‘หลงัจากนีเ้ขาจะออกจาก
แผ่นดนินัน้และถวายคารวกจิแก่เรา ณ สถานทีน้ี่’ 8พระเจ้า
ประทานพันธสัญญาซึ่งมีพิธีสุหนัตเป็นเครื่องหมายให ้
อับราฮัม อับราฮัมให้กำาเนิดอิสอัคและท�าพิธีสุหนัตให้
อิสอัคในวันที่แปด อิสอัคให้กำาเนิดยาโคบและยาโคบให้
กำาเนิดบรรพบุรุษทั้งสิบสองคนของเรา
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9บรรดาบรรพบุรุษของเราอิจฉาโยเซฟ จึงขาย 
โยเซฟเป็นทาสให้ถูกน�าตัวไปยังอียิปต์ แต่พระเจ้าสถิต
กับเขา 10และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากทุก
ประการ พระองค์ประทานปรีชาญาณให้ เขาจึงเป็น
ที่โปรดปรานของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ กษัตริย์
ฟาโรห์ทรงแต่งตัง้โยเซฟให้ปกครองอยิีปต์และทรัพย์สนิ
ทัง้หมดของพระองค์ 11เมือ่เกดิกนัดารอาหารทัว่แผ่นดิน
อียิปต์และคานาอัน ก็มีความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง 
บรรดาบรรพบุรุษของเราไม่มีอาหารเลี้ยงชีวิต 12เมื่อ 
ยาโคบได้ยินว ่ามีข ้าวขายในอียิปต์ จึงส ่งบรรดา
บรรพบุรุษของเราไปที่นั่นเป็นครั้งแรก 13ในครั้งที่สอง
โยเซฟแสดงตนให้พี่น้องรู้ว่าตนเป็นใคร กษัตริย์ฟาโรห์
จึงทรงทราบถึงวงศ์ตระกูลของโยเซฟด้วย 14หลังจาก
นั้นโยเซฟส่งคนไปรับยาโคบผู้บิดาและญาติพ่ีน้องทุก
คนเป็นจำานวนเจ็ดสิบห้าคน 15ยาโคบลงไปยังอียิปต์ เขา
และบรรดาบรรพบุรุษของเราสิ้นชีวิตที่นั่น 16ศพของ
เขาทั้งหลายถูกย้ายมาอยู่ท่ีเมืองเชเคมและถูกฝังไว้ใน
สุสานซึ่งอับราฮัมซื้อไว้ด้วยเงินจากบุตรของฮาโมร์บิดา 
ของเชเคม
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17เมื่อจวนถึงเวลาท่ีพระเจ้าจะทรงกระทำาให้พันธ
สัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมเป็นจริง จ�านวนประชาชน
เพิ่มขึ้นอย่างมากในอียิปต์ 18ต่อมากษัตริย์องค์ใหม่ทรง
ขึ้นปกครองอียิปต์ พระองค์ไม่ทรงรู้จักโยเซฟเลย 19จึง
ทรงใช้อุบายมาท�าร้ายชาติของเรา โดยทรงบังคับให้
บรรพบุรุษของเรานำาทารกไปทิ้งให้ตาย 20โมเสสเกิดมา
ในเวลานั้นเอง เขาเป็นเด็กน่ารักมาก ได้รับการเลี้ยงดู
อยู่ในบ้านบิดาของเขาเป็นเวลาสามเดือน 21เมื่อเขาถูก
นำาไปทิง้ พระธดิาของกษตัริย์ฟาโรห์ทรงเกบ็ไปเลีย้งเป็น
บตุรบญุธรรม 22ดงันัน้ โมเสสจงึได้เรยีนรูว้ชิาความรูท้กุ
อย่างของชาวอยีปิต์ และเป็นคนสำาคญัเพราะคำาพดูและ
การกระทำาของเขา

23เมือ่โมเสสอายุสีสิ่บปี เขาต้องการไปเยีย่มพีน้่อง
ชาวอิสราเอลทั้งหลาย 24เมื่อเห็นชาวอิสราเอลคนหนึ่ง
ถกูทำาร้าย เขาจึงเข้าไปป้องกนัและฆ่าชาวอยิีปต์ทีข่่มเหง
เป็นการแก้แค้น 25โมเสสคดิว่าพีน้่องคงเข้าใจว่าพระเจ้า
กำาลังทรงใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยชาวอิสราเอลให้
รอดพ้น แต่ชาวอิสราเอลไม่เข้าใจเช่นน้ัน 26วันรุ่งขึ้น 
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โมเสสพบชาวอิสราเอลสองคนกำาลังทะเลาะกันอยู่ เขา
พยายามไกล่เกลี่ยทั้งสองคนให้คืนดีกัน กล่าวว่า ‘เพื่อน
เอ๋ย ท่านเป็นพี่น้องกัน ทำาไมท่านจึงทำาร้ายกันเล่า’ 27แต่
คนที่ท�าร้ายเพื่อนบ้านผลักเขาออกไป ถามว่า ‘ใครแต่ง
ตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและผู้พิพากษาของพวกเรา 28ท่าน
ต้องการฆ่าข้าพเจ้าอย่างท่ีท่านฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้
หรือ’ 29เมื่อได้ยินเช่นนี้ โมเสสจึงหนีไปอยู่ในแผ่นดินมี
เดียน ที่นั่นเขาให้กำาเนิดบุตรชายสองคน

30เวลาผ่านไปสี่สิบปี ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏ
ให้โมเสสเห็นในเปลวไฟของพุ่มไม้ที่กำาลังลุกไหม้ในถิ่น
ทุรกันดารแห่งภูเขาซีนาย 31โมเสสรู้สึกประหลาดใจใน
สิ่งที่ตนเห็น และขณะที่เข้าไปดูใกล้ๆ นั้น เขาได้ยินพระ
สุรเสียงของพระเจ้า ตรัสว่า 32‘เราเป็นพระเจ้าของ
บรรดาบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม ของอิ
สอัคและของยาโคบ’ โมเสสกลัวจนตวัสัน่ไม่กล้าเงยหน้า
ขึ้นมอง 33แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘จงถอด
รองเท้าออก เพราะทีท่ีท่่านยนือยูน่ีเ้ป็นแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิ์ 
34เราเห็นประชากรของเราถูกกดข่ีข่มเหงในอียิปต์แล้ว 
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เราได้ยินเสียงร้องคร�่าครวญของเขา เราจึงลงมาเพื่อ
ช่วยเขาให้เป็นอิสระ ถึงเวลาแล้ว มาเถิด เราก�าลังจะ
ส่งท่านกลับไปยังอียิปต์’

35โมเสสผู้น้ีถูกชาวอิสราเอลปฏิเสธด้วยคำาพูด
ที่ว่า ‘ใครแต่งตั้งให้ท่านเป็นหัวหน้าและผู้พิพากษา
ของเรา’ แต่พระเจ้าทรงส่งเขาไปเป็นหัวหน้าและผู้ไถ่
กู้โดยทางทูตสวรรค์ที่ปรากฏมาในพุ่มไม้ 36เขานำาชาว
อิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ โดยทำาปาฏิหาริย์และ
เครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆ ในแผ่นดินนั้น ที่ทะเลแดง
และในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปี 37ผู้น้ีคือโมเสสที่
กล่าวกับบรรดาบุตรของอิสราเอลว่า ‘พระเจ้าจะทรง
บันดาลให้ประกาศกคนหนึ่งเหมือนข้าพเจ้าเกิดขึ้นเพ่ือ
ท่านจากกลุ่มพี่น้องของท่าน’ 38ผู้น้ีอยู่ในท่ีชุมนุมในถิ่น
ทรุกนัดาร เป็นคนกลางระหว่างทตูสวรรค์ทีต่รสับนภเูขา
ซีนายกับบรรพบุรุษของเรา เขาได้รับพระวาจาทรงชีวิต
มามอบให้เรา 39บรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังเขา ยิ่ง
กว่านัน้ได้ปฏเิสธไม่ยอมรับเขา ต้องการจะกลบัไปอยิีปต์
อีก 40บรรพบุรุษของเราได้กล่าวกับอาโรน ว่า ‘จงสร้าง
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รูปพระซึ่งจะน�าหน้าเราให้เราเถิด เพราะเราไม่รู้ว่าเกิด
อะไรขึ้นแก่โมเสสผู้นี้ซ่ึงน�าเราออกมาจากอียิปต์’ 41ใน
โอกาสนั้น เขาทั้งหลายปั้นรูปลูกโคตัวหนึ่ง แล้วถวาย
เครื่องบูชาแก่รูปเคารพนั้น และชื่นชมผลงานจากมือ
ของตน 42แต่พระเจ้าทรงเบอืนพระพกัตร์ไปจากเขา ทรง
ปล่อยเขาให้กราบไหว้ดวงดาวในท้องฟ้า ดงัท่ีมเีขียนไว้ใน
หนังสือของบรรดาประกาศกว่า

‘พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย
 ท่านทั้งหลายน�าเครื่องบูชาและของถวาย
 มาให้เราในถิ่นทุรกันดารตลอดเวลาสี่สิบปี
 หรือ
43เปล่าเลย ท่านแบกกระโจมของพระโมลอค
และดาวของพระเรฟาน
 ซึ่งเป็นรูปเคารพที่เจ้าปั้นขึ้นเพื่อนมัสการ
ดังนั้น เราจะเนรเทศท่านให้ไปไกลกว่าบาบิโลน
อีก’
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44บรรพบุรุษของเรามีกระโจมนัดพบในถ่ิน
ทุรกันดารดังท่ีพระเจ้าตรัสบัญชาให้โมเสสสร้างขึ้น
ตามแบบที่เขาเห็น 45บรรพบุรุษของเราได้รับกระโจม
นั้น และสมัยของโยชูวา เขาเหล่าน้ันนำากระโจมเข้ามา
ในแผ่นดินของชนต่างศาสนาที่พระเจ้าทรงขับไล่ออก
ไปต่อหน้าบรรพบุรุษของเรา กระโจมนี้คงอยู่จนถึงสมัย
กษัตริย์ดาวิด 46กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นท่ีโปรดปรานของ
พระเจ้า และทรงขอสร้างท่ีพ�านักสำาหรับพระเจ้าของ 
ยาโคบ 47แต่กษัตริย์ที่ทรงสร้างที่พ�านักถวายแด่พระเจ้า
คอืกษตัรย์ิซาโลมอน 48แม้กระนัน้ พระผูส้งูสดุกม็ไิด้ทรง
พำานักอยู่ในส่ิงก่อสร้างจากมือมนุษย์ ดังท่ีประกาศก 
กล่าวไว้ว่า

49‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา
 แผ่นดินเป็นที่วางเท้าของเรา
ท่านทั้งหลายจะสร้างบ้านชนิดใดให้เรา 
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
 หรือสถานที่ใดจะเป็นที่พักผ่อนของเรา
50มิใช่มือของเราที่สร้างสิ่งทั้งมวลเหล่านี้หรือ’
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51ท่านผู้ดื้อรั้น ใจกระด้างและหูตึงท้ังหลายเอ๋ย 
ท่านต่อต้านพระจิตเจ้าอยู่เสมอ บรรพบุรุษของท่าน
เคยทำาเช่นไร ท่านก็ทำาเช่นนั้น 52มีประกาศกคนใดบ้าง
ที่บรรพบุรุษของท่านมิได้เบียดเบียน เขาฆ่าผู้ที่ประกาศ
ล่วงหน้าถงึการเสดจ็มาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงชอบธรรม 
และบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์ด้วย 
53ท่านทัง้หลายได้รบัธรรมบญัญัตผ่ิานทางทูตสวรรค์ แต่
ก็หาได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่”

54เมื่อได้ฟังดังนั้น ทุกคนรู้สึกขุ ่นเคืองเจ็บใจ  
ขบฟันคำารามเข้าใส่สเทเฟน

สเทเฟนถูกหินขว้าง เซาโลผู้เบียดเบียน
55สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เพ่งมองท้องฟ้า 

มองเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และเห็นพระเยซู
เจ้าทรงยืนอยู่เบ้ืองขวาของพระเจ้า 56จึงพูดว่า “ดูซิ 
ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์
ทรงยืนอยู่เบ้ืองขวาของพระเจ้า” 57ทุกคนจึงร้องเสียง
ดัง เอามืออุดหู วิ่งกรูกันเข้าใส่สเทเฟน 58ฉุดลากเขา
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ออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินขว้างเขา บรรดาพยาน
นำาเสื้อคลุมของตนมาวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่ง
ชื่อ “เซาโล” 59ขณะที่คนท้ังหลายกำาลังเอาหินขว้าง 
สเทเฟน สเทเฟนอธษิฐานภาวนาว่า “ข้าแต่พระเยซ ูองค์
พระผู้เป็นเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย” 60เขา
คุกเข่าลงและร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
โปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนีเ้ลย” เมือ่กล่าว
ดังนี้แล้ว เขาก็สิ้นใจ

8 1เซาโลเป็นคนหนึ่งที่เห็นชอบกับการที่สเทเฟน
ถูกฆ่า วันนั้น เกิดการเบียดเบียนพระศาสนจักรอย่าง
รุนแรงในกรุงเยรูซาเล็ม ทุกคนนอกจากบรรดาอัคร
สาวกกระจัดกระจายไปตามชนบทในแคว้นยูเดียและ
สะมาเรีย

2ผูม้ใีจศรทัธาบางคนนำาศพสเทเฟนไปฝังและรำา่ไห้
ครำา่ครวญถงึเขาอย่างมาก 3ส่วนเซาโลออกรังควานพระ
ศาสนจักร เข้าไปตามบ้าน ฉุดลากทั้งชายและหญิงไป
จองจำาไว้ในคุก
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ฟีลิปในแคว้นสะมาเรีย
4บรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเหล่าน้ีออกไปยังที่

ต่างๆ ประกาศพระวาจาเป็นข่าวดี 5ฟีลิปไปเมืองหนึ่ง
ในแคว้นสะมาเรียและประกาศเร่ืองพระคริสตเจ้าให้
ชาวเมืองนั้นฟัง 6ประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำาของฟีลิป  
และเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ท่ีเขาทำา ก็พร้อมใจกันฟัง
คำาส่ังสอนของเขา 7คนหลายคนที่ถูกปีศาจสิงอยู่ร้อง
เสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไป คนอัมพาตและคนง่อย
จำานวนมากหายจากโรค 8ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชม
อย่างมาก

ซีโมนผู้วิเศษ
9นานมาแล้วในเมืองนั้น ชายคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็น

ผู้วิเศษ อ้างว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทำาให้ประชาชนแคว้น
สะมาเรียประหลาดใจ 10ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่าง
เลือ่มใสเขา พูดว่า “ชายผู้นีค้อืพระอานภุาพของพระเจ้า
ทีเ่รยีกว่าผูย้ิง่ใหญ่” 11ประชาชนเลือ่มใสเขาเพราะเขาใช้
เวทมนตร์ทำาให้ประชาชนประหลาดใจเป็นเวลานานมา
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แล้ว 12แต่เมื่อประชาชนเปลี่ยนมาเชื่อฟีลิป ที่ประกาศ
ข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าและพระนาม
พระเยซูคริสตเจ้าแล้ว ท้ังชายและหญิงได้รับศีลล้าง
บาป 13แม้ซีโมนก็มีความเชื่อ ได้รับศีลล้างบาป และ
อยู่เคียงข้างฟีลิปตลอดเวลา เขาประหลาดใจเมื่อเห็น
เครื่องหมายและอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น

14บรรดาอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มส่งเปโตรและ
ยอห์นไปหาชาวสะมาเรียเมื่อรู ้ว่าเขาได้รับพระวาจา
ของพระเจ้าแล้ว 15เมือ่เปโตรและยอห์นไปถงึกอ็ธษิฐาน
ภาวนาเพื่อชาวสะมาเรียเหล่านั้น ให้ได้รับพระจิตเจ้า 
16เพราะยังไม่มีผู้ใดได้รับพระจิตเจ้าเลย เขาเพียงแต่ได้
รับศีลล้างบาปเดชะพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ัน 17เปโตรและยอห์นจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลาย 
และเขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า

18เมื่อซีโมนเห็นว่าอัครสาวกทั้งสองคนปกมือ
เหนือผู้ใด ผู้น้ันก็ได้รับพระจิตเจ้า เขาจึงนำาเงินมาให้ 
19กล่าวว่า “จงให้อำานาจนี้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้า
จะปกมือเหนือผู้ใด ผู ้น้ันจะได้รับพระจิตเจ้า” 20แต่ 
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เปโตรตอบว่า “ท่านและเงินของท่านจงพินาศ เพราะ
ท่านคิดว่าท่านใช้เงินซื้อของประทานของพระเจ้าได้ 
21ท่านไม่มีส่วนร่วมกับเราในเรื่องนี้เลย เพราะจิตใจ
ของท่านไม่ซื่อตรงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 22จงสำานึก
ผิดกลับใจจากความชั่วร้ายน้ีและจงอ้อนวอนองค์พระผู้
เป็นเจ้าเถิด บางทีพระองค์จะทรงอภัยเจตนาที่อยู่ในใจ
ของท่าน 23ข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านจมอยู่ในความชั่วและถูก
จองจำาอยู่ในความอธรรม” 24ซีโมนจึงตอบว่า “ท่านทั้ง
สองจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อข้าพเจ้าเถิด สิ่ง
ที่ท่านกล่าวนั้นจะได้ไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า”

25เม่ือเปโตรและยอห์นเป็นพยานยืนยันและ
ประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว จึงกลับ
ไปกรุงเยรูซาเล็ม และระหว่างทางก็ประกาศข่าวดีตาม
หมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายหมู่บ้าน

ฟีลิปล้างบาปให้ขันทีชาวเอธิโอเปีย
26ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟีลิปว่า 

“จงลุกขึ้น และเดินไปทางทิศใต้ตามทางท่ีลงมาจาก
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กรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองกาซา ทางนั้นเป็นทางเปลี่ยว” 
27ฟีลิปจึงลุกขึ้นออกเดินทาง ระหว่างทางเขาพบชาว
เอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันที ข้าราชการของพระราชินี
คานดาสขีองชาวเอธโิอเปีย เป็นผู้ดแูลราชทรัพย์ท้ังหมด
ของพระนางและมานมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม 
28ขณะเดนิทางกลบั เขานัง่ในรถม้าและอ่านหนงัสอืของ
ประกาศกอิสยาห์ 29พระจิตเจ้าตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงตาม
รถคันนั้นไปให้ทัน” 30ฟีลิปวิ่งตามไป ได้ยินเขากำาลังอ่าน
หนังสือของประกาศกอิสยาห์ จึงถามว่า “ท่านเข้าใจ
ข้อความที่กำาลังอ่านหรือ” 31ขันทีตอบว่า “ข้าพเจ้าจะ
เข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย” แล้วเขาก็เชิญ 
ฟีลิปข้ึนไปนั่งด้วย 32ข้อความของพระคัมภีร์ท่ีเขากำาลัง
อ่านอยู่นั้น มีดังนี้

“เขาถูกน�าไปฆ่าเหมือนแกะตัวหนึ่ง
 ลูกแกะไม่ออกเสียงเมื่ออยู่ต่อหน้า
 คนตัดขนแกะฉันใด
เขาก็ไม่อ้าปากฉันนั้น
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33เมื่อเขาถูกเหยียดหยาม เขาไม่ได้รับความ
ยุติธรรมเลย
 ใครจะเล่าเรื่องเชื้อสายของเขาได้
เพราะชีวิตของเขาถูกยกไปจากแผ่นดินนี้แล้ว”

34ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดว่า 
ประกาศกกล่าวเช่นนี้หมายถึงใคร หมายถึงตนเองหรือ
หมายถงึผูอ่ื้น” 35ฟีลิปจงึเริม่ประกาศข่าวดเีร่ืองพระเยซู
เจ้าให้เขาฟัง โดยอธิบายพระคัมภีร์เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ 

36ขณะเดินทางอยู่น้ัน ท้ังสองคนมาถึงแหล่งนำ้า
แห่งหนึ่ง ขันทีกล่าวว่า “ดูซิ ที่นี่มีนำ้า มีอะไรขัดขวางมิ
ให้ข้าพเจ้ารับศีลล้างบาป” 38เขาสั่งให้หยุดรถ ท้ังฟีลิป
และขันทีลงไปในนำ้า ฟีลิปล้างบาปให้ขันที 39เมื่อทั้งสอง
คนขึ้นจากนำ้าแล้ว พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำา 
ฟีลปิไปทีอ่ื่น ขนัทไีม่เหน็ฟีลปิอกี เดนิทางต่อไปด้วยความ
ยินดี 40ส่วนฟีลิปนั้นมีผู้พบที่เมืองอาโซทัส เขาเดินทาง
ผ่านเมืองต่างๆ ประกาศข่าวดีจนมาถึงเมืองซีซารียา
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เซาโลกลับใจ
9 1ขณะนั้น เซาโลยังคงเคียดแค้นคุกคามจะ

ฆ่าบรรดาศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเข้าไปพบมหา
สมณะ 2ขอหนงัสอืมอบอำานาจไปยังศาลาธรรมต่างๆ ใน
เมืองดามัสกัส เพื่อจะได้จับกุมทุกคนที่พบไม่ว่าชายหรือ
หญิงที่ดำาเนินชีวิตตามวิถีทางของพระคริสตเจ้า แล้วนำา
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

3ขณะที่เขาเดินทางใกล้ถึงเมืองดามัสกัส ทันใด
น้ันมีแสงสว่างจากท้องฟ้าล้อมรอบตัวเขาไว้ 4เขาล้ม
ลงที่พื้นดินและได้ยินเสียงกล่าวว่า “เซาโล เซาโล ท่าน
เบียดเบียนเราทำาไม” 5เซาโลจึงถามว่า “พระเจ้าข้า 
พระองค์คือใคร” พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซู ซึ่งท่าน
กำาลังเบียดเบียน 6ท่านจงลุกขึ้น เข้าไปในเมืองแล้วจะมี
คนบอกให้รู้ว่าจะต้องทำาอะไร” 7คนท่ีเดินทางพร้อมกับ
เซาโลยืนนิ่งพูดไม่ออก เขาได้ยินเสียงพูดแต่ไม่เห็นใคร
เลย 8เซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นดิน ลืมตา แต่ก็มองสิ่งใด
ไม่เห็น คนอ่ืนจึงจูงมือเขา พาเข้าไปในเมืองดามัสกัส 
9เซาโลมองไม่เห็นสิ่งใดเลยเป็นเวลาสามวัน ไม่ได้กิน
และไม่ได้ดื่ม
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10ที่เมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออานาเนีย  
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเขาในนิมิตว่า “อานาเนีย” 
อานาเนียทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าอยู่
ที่นี่” 11องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นไป
ที่ถนนซึ่งเรียกว่าถนนตรง จงไปท่ีบ้านของยูดาส ถาม
หาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลที่มาจากเมืองทาร์ซัส ขณะนี ้
เซาโลกำาลังอธิษฐานภาวนาอยู่ 12และเห็นชายคนหนึ่ง
ชื่ออานาเนียในนิมิต เข้ามาปกมือให้ เพื่อให้เขามองเห็น
ได้อีก”

13แต่อานาเนียทูลตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจ้า ข้าพเจ้าได้ยินหลายคนพูดถึงชายผู้นี้ และได้ยิน
ว่า ที่กรุงเยรูซาเล็มเขาได้ทำาร้ายบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์เพียงใด 14และท่ีนี่เขาได้รับอำานาจจากบรรดา
หัวหน้าสมณะให้มาจับกุมทุกคนท่ีเรียกขานพระนาม
พระองค์” 15แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบอานาเนียว่า 
“จงไปเถดิ เพราะชายผูน้ีเ้ป็นเครือ่งมอืทีเ่ราเลอืกสรรไว้
เพ่ือนำานามของเราไปประกาศแก่คนต่างศาสนา บรรดา
กษัตริย์และลูกหลานของอิสราเอล 16เราจะแสดงให้เขา
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รูว่้า เขาจะต้องทนทกุข์ทรมานมากเท่าใดเพราะนามของ
เรา” 17อานาเนยีจงึจากไป และเข้าไปในบ้าน ปกมอืเหนอื
เซาโล กล่าวว่า “เซาโลน้องรัก พระเยซูองค์พระผู้เป็น
เจ้าซึง่ทรงสำาแดงพระองค์แก่ท่านกลางทางทีท่่านมานัน้ 
ทรงส่งข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะมองเห็นได้อีกและได้รับ
พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” 18ทันใดนั้นมีสิ่งหนึ่งเหมือน
เกล็ดตกจากนัยน์ตาของเซาโล เขามองเห็นได้อีก จึง
ลุกขึ้นรับศีลล้างบาป 19เมื่อกินอาหารแล้วก็มีกำาลังขึ้น

เซาโลเทศน์สอนที่เมืองดามัสกัส
เซาโลพักอยูก่บับรรดาศษิย์ท่ีเมอืงดามสักัสระยะ

หนึ่ง 20เขาเทศน์สอนในศาลาธรรมทันที ประกาศว่า 
“พระเยซูเจ้าพระองค์นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” 21ทุก
คนที่ได้ยินต่างประหลาดใจ พูดกันว่า “คนนี้มิใช่หรือที่
ทำาร้ายผู้เรียกขานพระนามนี้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เขามาที่นี่
โดยมีจุดประสงค์ที่จะจับกุมคนเหล่านี้และนำาไปมอบให้
บรรดาหัวหน้าสมณะมิใช่หรือ” 22แต่เซาโลย่ิงมั่นใจมาก
ขึน้ ทำาให้ชาวยวิทีอ่ยูใ่นเมอืงดามสักสัโต้ตอบไม่ได้ เพราะ
เซาโลพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า
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23หลายวนัต่อมา ชาวยิววางแผนจะฆ่าเซาโล 24แต่
เซาโลรู้แผนการนี้ ชาวยิวไปคอยเฝ้าอยู่ที่ประตูเมืองทั้ง
วันท้ังคืนเพ่ือจะฆ่าเขา 25บรรดาศิษย์จึงนำาเขาใส่ในเข่ง
แล้วหย่อนลงมาจากกำาแพงในเวลากลางคืน

เซาโลไปกรุงเยรูซาเล็ม
26เมื่อเซาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ก็พยายาม

เข้าร่วมกับบรรดาศิษย์ แต่ทุกคนกลัวเขา เพราะไม่เชื่อ
ว่าเขาเป็นศิษย์ที่แท้จริง 27บารนาบัสจึงพาเขาไปพบ
บรรดาอัครสาวก และเล่าให้ฟังว่าเซาโลได้เหน็องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าระหว่างทาง พระองค์ได้ตรัสกับเขาและเขาได้
เทศน์สอนอย่างกล้าหาญท่ีเมืองดามัสกัสเดชะพระนาม
พระเยซูเจ้า 28นับตั้งแต่นั้น เซาโลจึงอยู่กับบรรดาศิษย์ 
ไปมาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างอิสระ เทศน์สอนอย่าง 
กล้าหาญเดชะพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า 29เขาพูดและ
โต้เถียงกับชาวยิวที่พูดภาษากรีก แต่คนเหล่านี้พยายาม
จะฆ่าเขา 30บรรดาพี่น้องรู้เร่ืองน้ี จึงพาเขาไปยังเมือง 
ซีซารียาแล้วส่งเขาไปยังเมืองทาร์ซัส
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31ขณะนั้น พระศาสนจักรมีสันติภาพท่ัวแคว้น 
ยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย พระศาสนจักรเติบโตขึ้น มี
ความเคารพยำาเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับกำาลัง
ใจจากพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

เปโตรรักษาคนอัมพาต
32เมื่อเปโตรเดินทางไปเยี่ยมผู ้มีความเชื่อในที่

ต่างๆ เขาไปเยี่ยมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่ในเมืองลิดดา
ด้วย 33ที่นั่นเขาพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนอัส เป็นอัมพาต
นอนอยู่บนแคร่มาแปดปีแล้ว 34เปโตรจึงพูดกับเขาว่า 
“ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักษาท่านให้หาย 
จงลุกขึ้นและเก็บที่นอนเถิด” เขาก็ลุกขึ้นทันที 35เมื่อเห็น
ดังนี้ ทุกคนที่อยู่ในเมืองลิดดาและในที่ราบชาโรนก็กลับ
ใจมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า

เปโตรทำาให้หญิงคนหนึ่งกลับคืนชีวิต
36ในบรรดาศิษย์ที่เมืองยัฟฟามีหญิงคนหน่ึงชื่อ

ทาบีธา แปลว่า “เนื้อทราย” ทำาความดีและให้ทาน
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เป็นอันมาก 37ระหว่างนั้นนางป่วยและถึงแก่กรรม เขา
ทำาความสะอาดศพและตั้งศพไว้ในห้องชั้นบน 38เมือง
ลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟา บรรดาศิษย์รู้ว่าเปโตรอยู ่
ที่เมืองลิดดา จึงส่งชายสองคนไปเชิญเขาว่า “โปรดรีบ
มาหาเราเถิด”

39เปโตรไปกับเขาทันที เม่ือไปถึง เขาก็พาเปโตร
ขึ้นไปยังห้องชั้นบน บรรดาหญิงม่ายมาห้อมล้อม ทุก
คนต่างร้องไห้และชี้ให้เปโตรดูเส้ือผ้าท้ังช้ันนอกช้ันในที่ 
ทาบธีาตดัเยบ็ให้เม่ือนางยงัมชีวีติ 40เปโตรจึงสัง่ให้ทกุคน
ออกไปข้างนอก เขาคุกเข่าอธิษฐานภาวนาแล้วหันมาดู
ศพ พดูว่า “ทาบีธาเอ๋ย จงลกุข้ึนเถิด” นางก็ลมืตาข้ึนมองด ู
เปโตรและลกุขึน้นัง่ 41เปโตรจงึย่ืนมอืพยงุให้นางยนื แล้ว
เรียกบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และบรรดาหญิงม่ายเข้ามา ชี้ให้
เห็นว่านางยังมีชีวิต 42เรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วเมืองยัฟฟา 
หลายคนมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า

43เปโตรยังพักอยู่กับซีโมนช่างฟอกหนัง ท่ีเมือง
ยัฟฟาต่อไปอีกหลายวัน
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เปโตรไปพบนายร้อยชาวโรมัน
10 1ที่เมืองซีซารียา ชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส 

เป็นนายร้อยในกองทหารทีเ่รยีกว่า “กองร้อยอติาเลยีน” 
2เขาและทุกคนในครอบครัวเคารพรักและยำาเกรง
พระเจ้า เขาเคยให้ทานจำานวนมากแก่ประชาชนชาวยิว
และอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าอยู่เสมอ

3วันหนึ่ง เวลาประมาณบ่ายสามโมง เขาเห็นใน
นิมิตอย่างชัดเจน คือเห็นทูตสวรรค์องค์หน่ึงขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาหา เรียกชื่อเขาว่า “โครเนลิอัส
เอ๋ย” 4เขาจ้องมองทูตสวรรค์ด้วยความกลัว ถามว่า “มี
ธุระอะไร พระเจ้าข้า” ทูตสวรรค์ตอบว่า “คำาอธิษฐาน
ภาวนาและการทำาทานของท่านเป็นเหมือนเครื่องบูชา
ที่พอพระทัยเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว 5บัดนี้ ท่าน
จงส่งคนไปยังเมืองยัฟฟาแล้วเชิญซีโมนที่เรียกกันว่า 
เปโตร มาที่นี่ 6เปโตรกำาลังพักอยู่กับซีโมนช่างฟอกหนัง
ซึ่งมีบ้านอยู่ริมทะเล” 7เมื่อทูตสวรรค์ที่พูดกับเขาจากไป
แล้ว โครเนลอิสัเรยีกผูร้บัใช้มาสองคนและเรียกทหารคน
หนึ่งที่เคารพรักพระเจ้าจากบรรดาผู้ที่เขาไว้ใจได้ 8บอก
ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ให้คนทัง้สามคนรูแ้ละส่งไปยงัเมอืงยฟัฟา
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9วันรุ่งขึ้น ขณะท่ีเขาท้ังสามคนกำาลังเดินทางมา
ใกล้เมืองยัฟฟา เปโตรขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านเพื่อจะ
อธิษฐานภาวนาเวลาเที่ยง 10เขารู้สึกหิว ขณะท่ีคนใน
บ้านกำาลังเตรียมอาหาร เปโตรก็เข้าสู่ภวังค์ 11และเห็น
ท้องฟ้าแหวกออก ส่ิงหนึ่งคล้ายผ้าผืนใหญ่ถูกมัดไว้ทั้ง
สี่มุมกำาลังถูกหย่อนลงมายังพื้นดิน 12ในนั้นมีสัตว์นานา
ชนดิ ทัง้สตัว์สีเ่ท้า สตัว์เลือ้ยคลาน และนก 13มเีสยีงหนึง่
พูดกับเขาว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่าสัตว์เหล่านี้กินซิ” 
14เปโตรตอบว่า “ทำาไม่ได้ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่เคยกิน
อะไรที่มีมลทินหรือไม่สะอาด” 15เสียงนั้นพูดกับเขาเป็น
ครัง้ทีส่องว่า “ส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงชำาระให้สะอาดแล้ว ท่าน
อย่าเรียกว่ามีมลทินเลย” 16เสียงจากท้องฟ้านี้เกิดขึ้นถึง
สามครั้ง แล้วสิ่งนั้นก็ถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้าทันที

17ขณะที่ เปโตรกำาลังคิดสงสัยว ่านิมิตที่ เห็น
หมายความว่าอย่างไร คนที่โครเนลิอัสส่งมาก็มาถึง  
เขาสืบถามหาบ้านของซีโมนและมายืนที่ประตู 18ร้อง
ถามว ่าซีโมนที่ เรียกกันว ่าเปโตรพักอยู ่ ท่ี น่ีหรือไม ่  
19เปโตรยังคงครุ่นคิดถึงนิมิตนั้น พระจิตเจ้าก็ตรัสกับ

กจ 10:19



80

เขาว่า “ดูซิ ชายสามคนมาหาท่าน 20จงลุกขึ้น ลงไปข้าง
ล่างและไปกบัเขาเถดิ อย่าลงัเลเลย เพราะเราได้ส่งเขา
มา” 21เปโตรจึงลงไปพบชายเหล่านั้น กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
นีแ่หละเป็นคนทีท่่านกำาลงัตามหา ท่านมาทีน่ีม่ธีรุะอะไร
หรือ” 22คนเหล่านั้นตอบว่า “นายร้อยโครเนลิอัสส่งพวก
เรามาหาท่าน เขาเป็นผู้ชอบธรรมและยำาเกรงพระเจ้า 
เป็นที่นับถือในหมู่ประชากรชาวยิวทุกคน ทูตสวรรค์ผู้
ศักดิ์สิทธิ์แนะนำาเขาให้มาเชิญท่านไปท่ีบ้าน เพื่อจะฟัง
ถ้อยคำาที่ท่านจะกล่าว” 23เปโตรจึงเชิญชายท้ังสามคน
ให้เข้ามาพักค้างคืนที่บ้านนั้น

24วันรุ่งขึ้น เปโตรออกเดินทางไปกับเขา พี่น้อง
บางคนจากเมืองยัฟฟาก็ร่วมเดินทางด้วย วันต่อมาเขา
ไปถึงเมืองซีซารียา โครเนลิอัสคอยอยู่แล้ว เขาเชิญ
ญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมาท่ีบ้านด้วย 25เมื่อเปโตร
เข้าไปในบ้าน โครเนลิอัสออกมาต้อนรับ กราบเท้าของ
เปโตรด้วยความเคารพ 26แต่เปโตรพยุงเขาให้ลุกขึ้น พูด
ว่า “ลกุข้ึนเถดิ ข้าพเจ้าก็เป็นมนษุย์เหมอืนท่าน” 27เปโตร 
สนทนากับโครเนลิอัสขณะที่เดินเข้าไปในบ้าน เขาพบ
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ผู้คนมาชุมนุมกันจำานวนมาก 28จึงพูดกับคนเหล่านั้นว่า 
“ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่า มีข้อห้ามมิให้ชาวยิวเข้าไป
คบค้าสมาคมกับคนต่างชาติ แต่พระเจ้าได้ทรงแสดง
ให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้าไม่ควรจะเรียกใครว่าเป็นผู้มี
มลทินหรือไม่สะอาด 29ดังนั้น เมื่อได้รับเชิญ ข้าพเจ้า
จึงมาโดยไม่ลังเล ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายว่า ท่าน
เชิญข้าพเจ้ามาทำาไม” 30โครเนลิอัสตอบว่า “สามวัน
ก่อน ประมาณเวลานี ้ข้าพเจ้ากำาลงัอธษิฐานภาวนาเวลา
บ่ายอยู่ในบ้าน ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาว
สุกใสมายืนอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้า 31กล่าวว่า ‘โครเนลิ- 
อสัเอ๋ย พระเจ้าทรงสดบัคำาอธษิฐานภาวนาของท่านและ
ทรงระลึกถึงการทำาทานของท่าน 32จงส่งคนไปยังเมือง
ยฟัฟา เชญิซโีมนคนทีรู่จั้กกันในนามว่า เปโตร มาท่ีน่ี เขา
พักอยูท่ีบ้่านชายทะเลของซโีมนช่างฟอกหนัง’” 33ข้าพเจ้า
จงึส่งคนไปเชญิท่านทนัที และท่านกก็รณุาอย่างมากท่ีมา 
บัดน้ีเราทุกคนประชุมอยู่พร้อมกัน เฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า เพื่อฟังคำาทุกคำาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา
ท่านให้พูดกับเรา”
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เปโตรปราศรัยที่บ้านของโครเนลิอัส
34เปโตรเร่ิมพดูว่า “ข้าพเจ้าเหน็จรงิแล้วว่าพระเจ้า

ไม่ทรงลำาเอียง 35ทุกคนที่ยำาเกรงพระองค์และปฏิบัติ
ความชอบธรรม ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด ย่อมเป็นที่พอ
พระทัยพระองค์

36พระองค์ทรงมอบพระวาจาแก่ลูกหลานของ
ชาวอิสราเอล โดยทรงประกาศข่าวดีแห่งสันติสุขเดชะ
พระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าของทุกคน 37ท่านทั้งหลายรู้เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดีย

 
เริ่มต้นที่แคว้นกาลิลี หลังจากที่

ยอห์นได้เทศน์สอนและทำาพิธีล้าง 38พระเจ้าทรงเจิม
พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธด้วยพระอานุภาพเดชะพระ
จิตเจ้า พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปท่ีใด ทรงกระทำาความ
ดีและทรงรักษาทุกคนท่ีอยู่ใต้อำานาจของปีศาจ เพราะ
พระเจ้าสถิตกับพระองค์ 39เราทั้งหลายเป็นพยานยืนยัน
ถึงกิจการทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำาในเขตแดนของ
ชาวยิวและที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาประหารชีวิตพระองค์
โดยตรึงบนไม้กางเขน 40แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระ
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เยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพในวันท่ีสาม และโปรดให้
พระองค์แสดงพระองค์ 41มิใช่แก่ประชาชนท้ังปวง 
แต่ทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาพยานที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรไว้ล่วงหน้าแล้ว คือเราทั้งหลายที่ได้กินและได้
ดื่มร่วมกับพระองค์ หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
จากบรรดาผูต้าย 42พระเยซูเจ้าทรงบญัชาให้เราประกาศ
สอนประชาชน และเป็นพยานยืนยันว่าพระเจ้าทรง 
แต่งตั้งพระองค์ให้เป็นผู้พิพากษามนุษย์ทุกคน ทั้งผู้เป็น
และผูต้าย 43บรรดาประกาศกทัง้ปวงเป็นพยานยนืยันถึง
พระองค์ว่า ‘ทกุคนทีม่คีวามเชือ่ในพระองค์จะได้รบัการ
อภัยบาปเดชะพระนามพระองค์’”

คนต่างศาสนากลุ่มแรกรับศีลล้างบาป
44ขณะที่เปโตรกำาลังพูด พระจิตเจ้าเสด็จลงมา

เหนือทุกคนที่กำาลังฟังพระวาจา 45ชาวยิวผู้มีความเชื่อที่
มากับเปโตรประหลาดใจที่คนต่างศาสนาได้รับพระพร
ของพระจิตเจ้าด้วย 46เพราะชาวยิวเหล่านี้ได้ยินคนต่าง
ศาสนาพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ และสรรเสริญพระเจ้า 
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เปโตรพูดว่า 47“ใครจะห้ามมิให้คนเหล่านี้รับศีลล้างบาป
ด้วยนำ้า ในเมื่อเขาได้รับพระจิตเจ้าเหมือนกับพวกเรา
แล้ว” 48เปโตรจึงสั่งให้คนเหล่านั้นรับศีลล้างบาปเดชะ
พระนามพระเยซูคริสตเจ้า หลังจากน้ันเขาท้ังหลายขอ
ให้เปโตรพักอยู่กับเขาอีกสองสามวัน

เปโตรกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม
11 1บรรดาอัครสาวกและพี่น้องที่อยู่ในแคว้น 

ยเูดยีรูว่้าคนต่างศาสนาได้ยอมรบัพระวาจาของพระเจ้า
ด้วย 2เมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดาผู้มีความ
เชื่อที่เข้าสุหนัตตำาหนิเขา 3ถามว่า “ทำาไมท่านเข้าไปใน
บ้านของผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตและกินอาหารร่วมกับเขา” 
4เปโตรจงึเริม่เล่าเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึนให้เขาฟังตามลำาดบั
ว่า 5“วันหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้ากำาลังอธิษฐานภาวนาอยู่ที่
เมืองยัฟฟา ข้าพเจ้าเข้าสู่ภวังค์และเห็นนิมิต สิ่งหน่ึง
คล้ายผ้าผืนใหญ่ ถูกมัดไว้ทั้งสี่มุมกำาลังถูกหย่อนลงจาก
ท้องฟ้า มาที่ข้าพเจ้า 6ข้าพเจ้าจ้องดูสิ่งนั้นอย่างตั้งใจ ก็
เหน็สัตว์สีเ่ท้าของแผ่นดนิ สตัว์ป่า สตัว์เลือ้ยคลาน และ
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นกในท้องฟ้า 7ข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวแก่ข้าพเจ้า
ว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่าสัตว์เหล่านี้กินซิ’ 8ข้าพเจ้า
ทูลตอบว่า ‘ทำาไม่ได้ พระเจ้าข้า เพราะสิ่งมีมลทินและ
ไม่สะอาดไม่เคยเข้าปากข้าพเจ้าเลย’ 9เสียงจึงตอบ
จากท้องฟ้าเป็นครั้งที่สองว่า ‘สิ่งท่ีพระเจ้าทรงชำาระให้
สะอาดแล้ว ท่านอย่าเรียกว่ามีมลทินเลย’ 10เสียงจาก
ท้องฟ้านี้เกิดขึ้นถึงสามครั้ง แล้วทุกสิ่งก็ถูกดึงขึ้นไปบน
ท้องฟ้า

11ทันใดนั้น มีชายสามคนมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้าน
ที่ข้าพเจ้าพัก เขาถูกส่งจากเมืองซีซารียามาพบข้าพเจ้า 
12พระจิตเจ้าทรงบอกข้าพเจ้าให้ไปกับเขาโดยไม่ต้อง
ลังเล พี่น้องหกคนเหล่านี้ไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วย เรา
เข้าไปในบ้านของโครเนลิอัส 13เขาเล่าให้เราฟังว่า เขา
เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏมาในบ้านของเขาพูดว่า 
‘จงส่งคนไปที่เมืองยัฟฟา ไปเชิญซีโมนที่รู้จักกันในนาม
ว่าเปโตรมาทีน่ี ่14เขาจะกล่าวถ้อยคำาท่ีจะนำาความรอดพ้น
มาให้ท่านและทุกคนในครอบครัว’

15ขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มพูด พระจิตเจ้าก็เสด็จลงมา
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เหนือเขาเหล่านั้น เหมือนกับที่ได้เสด็จลงมาเหนือเรา
ในตอนแรก 16ข้าพเจ้าจึงระลึกถึงพระวาจาท่ีองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่า ‘ยอห์นทำาพิธีล้างด้วยนำ้า แต่ท่าน 
ทั้งหลายจะได้รับการล้างเดชะพระจิตเจ้า’ 17ในเมื่อ
พระเจ้าประทานพระพรแก่เขาเช่นเดยีวกบัทีป่ระทานแก่
เราผูเ้ชือ่ในพระเยซคูรสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็น
ใครเล่าที่จะขัดขวางพระเจ้าได้”

18เมื่อได้ยินดังนี้ ทุกคนก็สงบลง สรรเสริญ
พระเจ้าว่า “ถ้าเป็นเช่นนี้ พระเจ้าก็ประทานให้คนต่าง
ศาสนากลับใจมารับชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน”

การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก
19การเบียดเบียนท่ีเกิดข้ึนสมัยสเทเฟน ทำาให้

บรรดาศิษย์กระจัดกระจายไปและมาถึงแคว้นฟีนีเซีย 
เกาะไซปรสัและเมอืงอันทิโอก บรรดาศษิย์ประกาศพระ
วาจาแก่ชาวยวิเท่านัน้ 20ในบรรดาคนเหล่านี ้บางคนเป็น
ชาวไซปรัสและชาวไซรีน เขาไปถึงเมืองอันทิโอก เทศน์
สอนชาวกรีกด้วย ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูองค์พระ
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ผูเ้ป็นเจ้า 21พระหตัถ์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าอยูก่บัเขา คน
จำานวนมากเชื่อและกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

22บรรดาศิษย์ในพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
รู ้ข่าวนี้ จึงส่งบารนาบัสไปยังเมืองอันทิโอก 23เมื่อ 
บารนาบัสมาถึงและเห็นผลแห่งพระหรรษทานของ
พระเจ้า กม็คีวามชืน่ชม จงึเตอืนทุกคนให้มจีติใจซ่ือสัตย์
มั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 24บารนาบัสเป็นคนดี เปี่ยม
ด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า จึงมีผู้คนจำานวนมากเข้า
มาเป็นศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

25บารนาบัสเดินทางไปที่เมืองทาร์ซัสเพื่อตามหา
เซาโล 26เมื่อพบแล้ว ก็พามาท่ีเมืองอันทิโอก ท้ังสอง
คนอยู่ร่วมกันในพระศาสนจักรที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม  
สัง่สอนคนจำานวนมาก ท่ีเมอืงอันทิโอกนีเ้องบรรดาศษิย์
ได้รับชื่อว่า “คริสตชน” เป็นครั้งแรก

พระศาสนจกัรทีเ่มืองอนัทโิอกส่งบารนาบสัและเซาโล
เป็นผู้แทนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

27ระหว่างนั้น ประกาศกบางคนลงมาจากกรุง
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เยรูซาเล็มไปยังเมืองอันทิโอก 28คนหนึ่งในจำานวนน้ีชื่อ
อากาบัสลุกขึ้นยืน พระจิตเจ้าทรงดลใจเขาให้ประกาศ
ว่า จะเกดิการกนัดารอาหารอย่างมากท่ัวโลก เหตุการณ์
นี้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระจักรพรรดิคลาวดิอัส 29ศิษย์
แต่ละคนจึงตัดสินใจจะส่งความช่วยเหลือให้บรรดา 
พ่ีน้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียตามที่ตนจะช่วยได้ 30เขาทำา 
ดังกล่าวโดยฝากเงินช่วยเหลือให้บารนาบัสและเซาโล 
นำาไปให้บรรดาผู้อาวุโส

เปโตรถูกจองจำาและได้รับการปลดปล่อย
12 1เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเริ่มเบียดเบียน

สมาชกิบางคนของพระศาสนจกัร 2พระองค์ทรงประหาร
ชีวิตยากอบพี่ชายของยอห์นโดยตัดศีรษะ 3เมื่อทรงเห็น
ว่าชาวยิวพอใจ จึงทรงจับกุมเปโตรด้วย ขณะนั้น อยู่
ในระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ 4เมื่อทรงจับกุมเปโตร
แล้ว ก็ทรงจองจำาเขาไว้ในคุก ให้ทหารสี่หมู่ หมู่ละสี่คน
ควบคุมไว้ ตัง้พระทยัว่าเมือ่สิน้เทศกาลปัสกาแล้วจะทรง
นำาไปพิจารณาคดีต่อหน้าประชาชน
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5ขณะที่เปโตรถูกจองจำาอยู่ในคุก พระศาสนจักร
อธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเขาตลอดเวลา

6คืนก่อนที่กษัตริย ์เฮโรดจะทรงนำาเปโตรไป
พิจารณาคดี เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน 
มีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และมีทหารยามเฝ้าหน้าประตูคุก 
7ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เข้ามาใกล้ มีแสงสว่างจ้าในห้องขัง ทูตสวรรค์สะกิด
ข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้น แล้วสั่งว่า “เร็วเข้า ลุกขึ้น
เถอะ” โซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตร

8ทูตสวรรค์ส่ังเปโตรว่า “จงคาดสะเอวและสวม
รองเท้า” เปโตรก็ทำาตาม ทูตสวรรค์สั่งอีกว่า “จงสวม
เส้ือคลุม แล้วตามข้าพเจ้ามาเถิด” 9เปโตรจึงตามทูต
สวรรค์ออกไป ไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งท่ีทูตสวรรค์กำาลังทำาให้
ตนนั้นเกิดขึ้นจริง คิดว่ากำาลังเห็นนิมิต 10ทูตสวรรค์และ
เปโตรผ่านยามชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง มาถึงประตูเหล็กที่
เป็นทางผ่านเข้าไปในเมือง ประตูนั้นก็เปิดได้เอง ทูต
สวรรค์และเปโตรจึงออกไปเดินตามถนนสายหนึ่ง แล้ว
ทูตสวรรค์ก็หายไปในทันที
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11เปโตรรู้สึกตัว พูดว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้ารู้แน่แล้ว
ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้า
ให้พ้นจากเง้ือมมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความ 
มุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิว”

12เมือ่คดิเช่นนีแ้ล้ว เขาไปยงับ้านของมารย์ีมารดา
ของยอห์น ที่รู้จักในนามว่ามาระโก ที่น่ันหลายคนมา
ชุมนุมอธิษฐานภาวนา 13เปโตรเคาะประตูเรียก หญิง
รบัใช้คนหนึง่ชือ่โรดาจึงไปทีป่ระต ูเพือ่ดวู่าใครมา 14เธอ
จำาเสียงของเปโตรได้ มคีวามยินดมีากจนไม่ได้เปิดประตู 
แต่วิ่งเข้าบ้านบอกว่า “เปโตรกำาลังยืนอยู่หน้าประตู”

15คนในบ้านพูดกับเธอว่า “เจ้าเป็นบ้าไปแล้ว” แต่
เธอก็ยังคงยืนยันอย่างแข็งขันว่าเป็นเช่นนั้น คนในบ้าน
จึงพูดว่า “ต้องเป็นทูตสวรรค์ของเขาแน่ๆ”

16เปโตรยังคงเคาะประตูเรียกต่อไป เมื่อคนใน
บ้านเปิดประตูเห็นว่าเป็นเปโตร ก็ประหลาดใจ 17แต่ 
เปโตรโบกมือให้ทุกคนเงียบ เล่าให้ฟังว่าองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงนำาเขาออกมาจากคุกอย่างไร แล้วเสริมว่า “จง
ไปบอกเรือ่งนีแ้ก่ยากอบและบรรดาพีน้่องด้วย” หลงัจาก
นั้น เปโตรก็ออกเดินทางไปที่อื่น
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18ครั้นรุ่งเช้า เกิดความวุ่นวายอย่างมากในหมู่
ทหาร เขาถามกันว่า “เกิดอะไรขึ้นกับเปโตร” 19กษัตริย์
เฮโรดมีพระบัญชาให้ตามหาเปโตร แต่ไม่พบ จึงทรง
สอบสวนทหารยามแล้วทรงสั่งให้ประหารชีวิต หลัง
จากนั้น พระองค์ทรงออกจากแคว้นยูเดียไปประทับที่
เมืองซีซารียา

การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เฮโรด
20คร้ังนั้นกษัตริย์เฮโรดทรงเป็นอริอย่างรุนแรง

กับชาวเมืองไทระและไซดอน ชาวเมืองท้ังสองตกลง
กนัมาขอเข้าเฝ้า และโน้มน้าวจติใจของบลสัตสัสมหุราช
องครักษ์ของกษัตริย์เฮโรดให้สนับสนุนตนในการทูลขอ
สันติภาพ เพราะต้องการเสบียงอาหารจากดินแดนของ
กษัตริย์เฮโรด

21เมื่อถึงวันกำาหนด กษัตริย์เฮโรดทรงฉลอง
พระองค์เต็มยศ ประทับอยู่บนบัลลังก์ ทรงปราศรัยแก่
ชาวเมอืงเหล่านัน้ 22ประชาชนตะโกนสรรเสริญว่า “น่ีคอื
พระสุรเสียงของพระเจ้า มิใช่เสียงของมนุษย์” 23ทันใด
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น้ัน ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทำาให้กษัตริย์ 
เฮโรดล้มลง หนอนมากัดกินพระองค์จนสิ้นพระชนม์ 
เพราะพระองค์ไม่ได้เทิดพระเกียรติพระเจ้า

บารนาบัสและเซาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
24พระวาจาของพระเจ้าแผ่ขยายมากขึ้น และผู้มี

ความเชื่อก็เพิ่มจำานวนขึ้นด้วย
25บารนาบัสและเซาโลปฏิบัติภารกิจที่กรุง

เยรูซาเล็มแล้ว จึงกลับมาที่เมืองอันทิโอกโดยพายอห์น 
ที่รู้จักในนามว่า มาระโก มาด้วย

III. การเดินทางของบารนาบัสและเปาโล
เพื่อประกาศข่าวดี

การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม
การส่งธรรมทูตออกไปประกาศข่าวดี

13 1ในพระศาสนจักรที่ เมืองอันทิ โอก ม ี
ประกาศกและอาจารย์คือบารนาบัส สิเมโอนที่เรียกกัน
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ว่าคนดำา ลูสิอัสชาวไซรีน มานาเอนซ่ึงได้รับการศึกษา
อบรมมาด้วยกันกับกษัตริย์เฮโรดอันทิปาสและเซาโล 
2ขณะท่ีเขาร่วมพิธีนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและจำาศีล 
อดอาหาร พระจิตเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงแยก 
บารนาบสัและเซาโลไว้ปฏบิตัภิารกจิทีเ่ราเรยีกเขาให้มา
ปฏบิตัเิถดิ” 3เมือ่เขาจำาศลีอดอาหารและอธษิฐานภาวนา
แล้ว จึงปกมือเหนือบารนาบัสและเซาโล แล้วส่งเขาทั้ง
สองคนออกไป

เอลีมัสผู้วิเศษ
4เมื่อบารนาบัสและเซาโลได้รับมอบภารกิจจาก

พระจิตเจ้าแล้ว จึงเดินทางไปยังเมืองเซลูเคีย และจาก
ที่นั่นก็แล่นเรือไปยังเกาะไซปรัส 5ครั้นถึงเมืองซาลามิส 
ทั้งสองคนประกาศพระวาจาของพระเจ้าในศาลาธรรม
ของชาวยิว มียอห์นเป็นผู้ช่วย

6เขาทั้งสามคนเดินข้ามเกาะไปถึงเมืองปาโฟส 
พบผู้วิเศษชาวยิวคนหนึ่งชื่อบารเยซู ซึ่งอ้างตนเป็น 
ประกาศก 7เป็นเพื่อนสนิทของเซอร์จีอัส เปาลัสผู ้
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ว่าราชการ ซึ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดและส่งคนไปเชิญ 
บารนาบัสกับเซาโลมาเพราะต้องการฟังพระวาจาของ
พระเจ้า 8แต่บารเยซูที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า “เอลีมัส” หมาย
ถึง “ผู้วิเศษ” โต้แย้งบารนาบัสและเซาโล พยายามมิ
ให้ผู้ว่าราชการมีความเชื่อ 9เซาโลซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
เปาโลได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม จ้องหน้าเอลีมัส และ
พูดว่า 10“เจ้าลูกปีศาจ เจ้าเป็นศัตรูของความชอบธรรม
ทุกประการ เจ้ามีแต่เล่ห์กลและความหลอกลวงเต็มตัว 
เมื่อไรเจ้าจะเลิกบิดเบือนวิถีทางที่ถูกต้องขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเล่า 11บัดนี้ พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ลงโทษเจ้าแล้ว เจ้าจะตาบอด มองไม่เห็นแสงอาทิตย์
ระยะหนึ่ง”

ทันใดนั้น ดวงตาของเอลีมัสก็มัวลงและมืดบอด
ไป เขาจึงคลำาหาคนให้ช่วยจูงมือ 12เมื่อผู้ว่าราชการเห็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ี ก็ประหลาดใจในคำาสั่งสอนของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อ
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เปาโลและบารนาบัสมาถึงเมืองอันทิโอก
ในแคว้นปิสิเดีย

13เปาโลและเพื่อนร่วมทางแล่นเรือจากเมือง
ปาโฟสถึงเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย ที่นี่ยอห์นแยก
จากเขากลับไปกรงุเยรซูาเลม็ 14ส่วนคนอืน่ๆ เดนิทางจาก
เมอืงเปอร์กาต่อไปถึงเมอืงอนัทิโอกในแคว้นปิสเิดยี ครัน้
ถงึวนัสบับาโตเขาเข้าไปน่ังในศาลาธรรม 15เมือ่อ่านธรรม
บัญญัติและหนังสือประกาศกแล้ว บรรดาหัวหน้าศาลา
ธรรมกส่็งคนไปเชญิเปาโลและบารนาบสั พดูว่า “พีน้่อง 
ถ้าท่านมีถ้อยคำาเตือนใจประชาชน ก็จงพูดเถิด”

16เปาโลยืนขึ้น โบกมือให้คนทั้งหลายเงียบแล้ว
พูดว่า

เปาโลเทศน์สอนชาวยิว
“ชาวอิสราเอล และท่านท้ังหลายผู ้ยำาเกรง

พระเจ้า จงฟังข้าพเจ้าเถิด 17พระเจ้าของประชาชน
อสิราเอลนีท้รงเลอืกบรรพบรุุษของเรา และทรงยกย่อง
ประชาชนขณะที่ยังอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ พระองค์ทรง
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สำาแดงพระอานุภาพยิ่งใหญ่นำาเขาออกจากแผ่นดินนั้น 
18และเอาพระทัยใส่ดูแลเขาในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา
ประมาณสี่สิบปี 19แล้วพระองค์ทรงท�าลายชนชาติเจ็ด
ชาติในแผ่นดินคานาอันและประทานแผ่นดินนั้นให้เขา
เป็นมรดก 20เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลา
ประมาณสี่ร้อยห้าสิบปี

หลงัจากนัน้ พระเจ้าประทานผู้วินิจฉัยให้ปกครอง
เขา จนถึงประกาศกซามูเอล 21เมื่อประชาชนขอให้
มีกษัตริย์ พระองค์ก็ประทานซาอูลบุตรของคีช จาก
ตระกูลเบนยามิน ให้เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เป็นเวลา
ส่ีสิบปี 22เมื่อทรงปลดกษัตริย์ซาอูลจากตำาแหน่งแล้ว 
ก็ทรงแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ปกครองประชากร
อิสราเอล ดังที่มีคำายืนยันในพระคัมภีร์ว่า ‘เราพบ 
ดาวดิบตุรของเจสซ ีเขาเป็นคนทีเ่ราพอใจ เขาจะทำาตาม
ความประสงค์ของเราทุกประการ’ 23จากเช้ือสายของ
กษัตริย์ดาวิดนี้ พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าเป็นผู้ช่วย
อิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญา 24ยอห์นเตรียมรับ
เสด็จพระองค์ ประกาศพิธีล้างให้ประชาชนอิสราเอล
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ทั้งปวงกลับใจ 25ขณะที่ยอห์นกำาลังทำาภารกิจของตน
ให้สำาเร็จไป เขากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามิได้เป็นอย่างที่ท่าน 
ทั้งหลายคิด แต่บัดนี้ มีผู้หนึ่งกำาลังมาภายหลังข้าพเจ้า 
ซึง่ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรดัรองเท้าของเขา’

26พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของ 
อับราฮัมและท่านที่เคารพยำาเกรงพระเจ้า พระเจ้าทรง
ส่งข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เรา 27ชาวเยรูซาเล็มและ
บรรดาหัวหน้าไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าจึงตัดสินลงโทษ
พระองค์ ทำาให้ข้อความของบรรดาประกาศกท่ีอ่านทุก
วนัสับบาโตเป็นจรงิ 28แม้ว่าเขาไม่พบเหตผุลทีจ่ะประหาร
ชีวิตพระองค์ได้ เขาก็ยังขอปีลาตให้ประหารชีวิต
พระองค์ 29เม่ือทำาให้ทุกสิ่งท่ีเขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์
เป็นจริงแล้ว เขาจึงปลดพระองค์ลงจากไม้กางเขน
และนำาไปวางไว้ในพระคูหา 30แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้
พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 31ตลอด
เวลาหลายวนั พระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ผูท้ีเ่ดนิทาง
จากแคว้นกาลิลีมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ 
และบัดนี้เขาทั้งหลายเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ต่อ
หน้าประชาชน
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32เราขอประกาศข่าวดีให้ท่านท้ังหลายรู้ว่า พระ
สัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษน้ัน 33พระเจ้า
ทรงกระทำาให้เป็นจรงิสำาหรบัเราทัง้หลายผูเ้ป็นลูกหลาน 
โดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจาก
บรรดาผู้ตาย ดังที่มีเขียนไว้ในเพลงสดุดีบทที่สองว่า

‘ท่านเป็นบุตรของเรา
 เราให้ก�าเนิดท่านในวันนี้’

34การท่ีพระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืน
พระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ไม่เน่าเปื่อยอีกเลยนั้น 
พระองค์ตรัสไว้ดังนี้

‘เราจะให้ท่านรับพระพรศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน
 ตามที่ได้สัญญาไว้กับกษัตริย์ดาวิด’

35และยังตรัสไว้ที่อื่นอีกว่า
‘พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์เน่าเปื่อย’
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36เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระเจ้าตลอดพระชนมชีพแล้วก็สิ้นพระชนม์ ถูก
ฝังไว้กบับรรดาบรรพบรุษุและเน่าเป่ือย 37แต่ผู้ทีพ่ระเจ้า
ทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น 
ไม่เน่าเปื่อย 38พี่น้องทั้งหลาย จงรู้เถิดว่า เดชะพระเยซู
เจ้าพระองค์นี้ พระเจ้าทรงประกาศจะอภัยบาปให้ท่าน 
และความชอบธรรมท้ังหลายที่ท่านไม่ได้รับโดยปฏิบัติ
ตามธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น 39ทุกคนที่มีความเช่ือ
จะได้รับเดชะพระเยซูเจ้า 40จงระวัง อย่าให้คำาพูดนี้ของ
บรรดาประกาศกเกิดขึ้นกับท่าน

41จงดูเถิด ท่านทั้งหลายที่ดูหมิ่นผู้อื่น
 จงประหลาดใจและไปให้พ้นเถิด
เพราะว่า กิจการที่เราก�าลังท�าอยู่ในขณะที่ท่าน
มีชีวิต
 เป็นกิจการที่ท่านจะไม่เชื่อเลย 
 ถ้ามีใครเล่าให้ฟัง”
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42ขณะทีเ่ปาโลและบารนาบสัออกจากศาลาธรรม  
ประชาชนขอร้องเขาให้มาพูดถึงเรื่องนี้อีกในวันสับ- 
บาโตต่อไป 43เมื่อการประชุมเลิกแล้ว ชาวยิวและชาว
กรีกที่กลับใจมาเล่ือมใสศาสนายิว หลายคนเดินตาม
เปาโลและบารนาบัส ทั้งสองคนจึงสนทนากับเขาเหล่า
นั้นต่อไปและตักเตือนให้มั่นคงอยู ่ในพระหรรษทาน 
ของพระเจ้า

44วันสับบาโตต่อมา ชาวเมืองเกือบท้ังหมด
มาชุมนุมฟังพระวาจาของพระเจ้า 45เมื่อชาวยิวเห็น
ประชาชนจำานวนมากเช่นน้ี ก็เกิดความอิจฉาอย่างมาก 
จึงคัดค้านคำาพูดของเปาโลและด่าว่าเขา

46เปาโลและบารนาบัสตอบเขาอย่างกล้าหาญ
ว่า “จำาเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้า
ให้ท่านฟังก่อนผู้อื่น แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับและ
ไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร เราจึงหันไปหา
คนต่างศาสนา 47เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชา
แก่เราดังนี้ว่า
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‘เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ
 เพื่อท่านจะได้น�าความรอดพ้น
 ไปจนสุดปลายแผ่นดิน’

48เมือ่คนต่างศาสนาได้ยินดงันี ้ก็มีความยินดีและ
สรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า และทุกคนที่พระเจ้า
ทรงกำาหนดไว้สำาหรับชีวิตนิรันดรก็มีความเชื่อ

49พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปทั่วแคว้น 
นั้น 50แต่ชาวยิวยุยงบรรดาสตรีชั้นสูงที่เลื่อมใสใน
ศาสนายิวและบรรดาผู ้นำาของเมือง ให้เบียดเบียน
เปาโลและบารนาบัส และขับไล่ทั้งสองคนออกไปจาก
ดินแดนของตน 51เขาทั้งสองคนจึงสะบัดฝุ่นจากเท้า 
เป็นเครื่องหมายตัดความสัมพันธ์ แล้วเดินทางต่อไปยัง
เมืองอโิคนิยมุ 52บรรดาศษิย์ต่างมคีวามช่ืนชมและได้รับ
พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

เปาโลและบารนาบัสประกาศข่าวดี
14 1ที่เมืองอิโคนิยุม เปาโลและบารนาบัสเข้าไป

กจ 14:1
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ในศาลาธรรมของชาวยิวเช่นเดียวกับที่เมืองอื่น เขาพูด
ได้ดีจนชาวยิวและชาวกรีกจำานวนมากมีความเช่ือ 2แต่
ชาวยิวคนอื่นที่ไม่มีความเช่ือยุยงคนต่างศาสนาให้มี
จิตใจเป็นอริต่อบรรดาพี่น้อง 3แม้กระนั้น เปาโลและ
บารนาบัสก็ยังคงอยู่ที่นั่นต่อไปอีกระยะหนึ่ง พูดอย่าง
กล้าหาญเดชะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรับรอง
การประกาศข่าวดีเรื่องพระหรรษทานของพระองค์ 
โดยประทานเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ให้
เกิดขึ้นโดยการกระทำาของเขาท้ังสองคน 4ชาวเมือง
นั้นจึงแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงเป็นฝ่ายของชาวยิว 
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายของบรรดาอัครสาวก 5แต่เมื่อ
คนต่างศาสนาและชาวยิวร่วมกับบรรดาผู ้ปกครอง
เมืองวางแผนจะทำาร้ายและใช้ก้อนหินขว้างเปาโลและ 
บารนาบัส 6ทั้งสองคนรู ้เร่ือง จึงหลบหนีไปท่ีเมือง 
ลิสตรา เมืองเดอร์บีและชนบทรอบๆ

 
ในแคว้นลิคาโอ-

เนีย 7ทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่นั่นด้วย

กจ 14:2
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เปาโลและบารนาบัสรักษาคนง่อย
8ที่เมืองลิสตรา ชายคนหนึ่งยืนไม่ได้ เพราะเป็น

ง่อยมาแต่กำาเนิด เขานั่งอยู่กับที่ไม่เคยเดินเลย 9เขา
กำาลังฟังเปาโลพูด เปาโลจ้องมองดูเขา เห็นว่าเขามี
ความเชื่อพอจะรับการรักษาให้หายจากโรคได้ 10จึงพูด
เสียงดังว่า “จงลุกขึ้นยืนเถิด” ชายคนนั้นก็กระโดดขึ้น
และเริ่มเดินไป

11เมื่อประชาชนเห็นสิ่งท่ีเปาโลทำา จึงร้องเป็น
ภาษาลิคาโอเนียว่า “พระเจ้าทรงแปลงเป็นมนุษย์เสด็จ
ลงมาหาเราแล้ว” 12เขาเรียกบารนาบัสว่า “พระซุส” 
และเรียกเปาโลว่า “พระเฮอร์เมส” เพราะเปาโลเป็นคน
พูดเก่งกว่า 13สมณะจากพระวิหารของพระซุสท่ีอยู่ใกล้
ประตูเมืองจูงวัวหลายตัวประดับพวงมาลัยมาท่ีประตู
เมือง และพร้อมใจกับประชาชนต้องการถวายบูชาแก่
เปาโลและบารนาบัส

14เมื่ออัครสาวกบารนาบัสและเปาโลรู้เช่นนี้ ก็ฉีก
เส้ือผ้าของตนวิ่งผลุนผลันเข้าไปกลางกลุ่มชนร้องว่า 
15“เพ่ือนเอ๋ย ทำาไมท่านจึงทำาเช่นนี้ เราทั้งสองคนเป็น

กจ 14:15
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มนุษย์ธรรมดาเหมือนท่านทั้งหลาย เรากำาลังประกาศ
ข่าวดใีห้ท่านทัง้หลายละท้ิงสิง่ท่ีไร้สาระเหล่านี ้หันมาหา
พระเจ้าผู้ทรงชีวิต ผู้ทรงสร้างฟ้า สร้างแผ่นดิน สร้าง
ทะเล และสร้างทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น 16ในอดีต พระเจ้าทรง
ยอมให้นานาชาติดำาเนินไปตามทางของตน 17พระองค์
ทรงแสดงพระองค์ทรงกระทำาดีอยู่เสมอ ประทานฝน
จากฟ้าและประทานพืชผลตามฤดูกาลแก่ท่าน ประทาน
อาหารอย่างอุดมสมบรูณ์และทรงบนัดาลให้ใจของท่าน
เปี่ยมด้วยความยินดี” 18ทั้งๆ ที่พูดเช่นนี้ บารนาบัสและ
เปาโลกห้็ามประชาชนถวายเคร่ืองบชูาแก่ตนเกอืบไม่ได้

ระยะสุดท้ายของการเดินทาง
19ชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมือง 

อโิคนยิมุเกลีย้กล่อมประชาชนให้เป็นฝ่ายของตนได้ เขา
เหล่านัน้ใช้ก้อนหนิขว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมอืง
เพราะคดิว่าเปาโลตายแล้ว 20บรรดาศษิย์มาห้อมล้อมเขา 
เปาโลลุกขึน้ เข้าไปในเมอืง วนัรุง่ขึน้เปาโลกอ็อกเดนิทาง
กับบารนาบัสไปยังเมืองเดอร์บี

กจ 14:16
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21ทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้น ได้ศิษย์เป็น
จำานวนมาก แล้วจึงกลับไปเมืองลิสตรา เมืองอิโคนิยุม
และเมืองอันทิโอกแห่งแคว้นปิสิเดีย 22เขาทั้งสองคนให้
กำาลังใจบรรดาศิษย์ ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อ 
พูดว่า “พวกเราจำาเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นอัน
มากจึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้” 23เปาโล
และบารนาบัสแต่งตั้งผู้อาวุโสในกลุ่มคริสตชนแต่ละ
กลุ่ม เขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำาศีลอดอาหาร แล้ว
ฝากบรรดาผูอ้าวโุสเหล่านีไ้ว้กบัองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ซึง่เขา 
ทั้งหลายมีความเชื่อ 24ท้ังสองคนเดินทางผ่านแคว้น 
ปิสเิดยี มาถงึแคว้นปัมฟีเลยี 25ประกาศพระวาจาท่ีเมอืง
เปอร์กา แล้วจึงไปยังเมืองอัตตาเลีย

26จากนั้น เขาลงเรือกลับไปยังเมืองอันทิโอก 
แห่งซีเรีย ก่อนที่เขาท้ังสองคนจะออกเดินทางจาก 
เมืองอันทิโอก บรรดาคริสตชนเคยฝากเขาไว้กับพระ
หรรษทานของพระเจ้าเพื่องานที่เขาเพิ่งทำาสำาเร็จ 27เมื่อ
ไปถึง เปาโลและบารนาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชน 
เล่าทุกสิ่งท่ีพระเจ้าทรงกระทำาโดยผ่านตนว่าพระเจ้า

กจ 14:27
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ทรงเปิดประตูแห่งความเช่ือให้คนต่างศาสนา 28เขาทั้ง
สองคนพักอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นเวลานาน

ความขัดแย้งที่เมืองอันทิโอก
15 1คริสตชนชาวยิวบางคนลงมาจากแคว้น 

ยูเดีย และสอนบรรดาพี่น้องว่า “ถ้าท่านท้ังหลายมิได้
เข้าสหุนตัตามธรรมประเพณขีองโมเสส ท่านจะรอดพ้น
ไม่ได้” 2เปาโลและบารนาบัสไม่เห็นด้วย จึงโต้แย้งกับ
เขาเหล่านั้นอย่างรุนแรง มีการตกลงกันให้เปาโลและ 
บารนาบสัพร้อมกบัพ่ีน้องบางคน ข้ึนไปยังกรงุเยรซูาเลม็
เพื่อปรึกษาปัญหานี้กับบรรดาอัครสาวกและบรรดาผู้
อาวโุส 3เมือ่พระศาสนจกัรจดัให้เขาเหล่านัน้ออกเดินทาง
ไปแล้ว เขาเดินทางผ่านแคว้นฟีนีเซียและสะมาเรีย เล่า
เรื่องการกลับใจของคนต่างศาสนา ทำาให้พี่น้องทุกคน
ชื่นชมอย่างยิ่ง 4เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาได้รับการ
ต้อนรบัจากพระศาสนจกัร บรรดาอคัรสาวกและบรรดา
ผู้อาวุโส บารนาบัสและเปาโลเล่าเรื่องต่างๆ ที่พระเจ้า
ทรงกระทำาโดยผ่านตน

กจ 14:28
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ความขัดแย้งที่กรุงเยรูซาเล็ม
5ผูม้คีวามเชือ่บางคนทีเ่คยอยู่ในกลุม่ชาวฟาริสลีกุ

ขึ้นกล่าวว่า “ต้องให้คนต่างศาสนาเข้าสุหนัตและปฏิบัติ
ตามธรรมบัญญัติของโมเสส”

6บรรดาอัครสาวกและผู้อาวุโสจึงประชุมกันเพื่อ
พิจารณาปัญหานี้ 7หลังจากโต้เถียงกันมากแล้ว เปโตร
ลุกขึ้นกล่าวแก่ที่ประชุม

คำาปราศรัยของเปโตร
เปโตรกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ท่านรู้แล้วว่า 

ตั้งแต่แรกเริ่ม พระเจ้าทรงเลือกสรรข้าพเจ้าในหมู่ท่าน
ทั้งหลาย เพื่อให้คนต่างศาสนาได้ฟังพระวาจาท่ีเป็น
ข่าวดีจากปากของข้าพเจ้าและมีความเชื่อ 8พระเจ้า
ผูท้รงล่วงรูจ้ติใจ ทรงเป็นพยานยนืยนัแก่คนต่างศาสนา
โดยประทานพระจิตเจ้าให้เขาเหมือนกับท่ีประทานให้
พวกเรา 9พระองค์มิได้ทรงลำาเอียง แต่ทรงชำาระจิตใจ
ของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ 10บัดนี้ ทำาไมท่าน 
ทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้า นำาแอกที่ทั้งบรรพบุรุษของ

กจ 15:10
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เราและพวกเราแบกไม่ไหวมาวางบนคอของบรรดา
ศิษย์ 11เราเชื่อว่าเราได้รับความรอดพ้นอาศัยพระ 
หรรษทานของพระเยซอูงค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดยีวกับคน
ต่างศาสนาด้วย”

12ทุกคนในที่ประชุมน่ิงเงียบ ฟังบารนาบัสกับ
เปาโลเล่าเรื่องเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่
พระเจ้าทรงกระทำาในหมู่คนต่างศาสนาโดยผ่านตน

คำาปราศรัยของยากอบ
13เม่ือทั้งสองคนเล่าจบแล้ว ยากอบจึงพูดว่า 

“พี่น้องทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าเถิด 14ซีโมนเล่าแล้วว่า 
ตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงพระกรุณาเลือกสรรประชากร
ชาติหนึ่งจากนานาชาติให้เป็นประชากรของพระองค์ 
15การกระทำาเช่นนี้สอดคล้องกับถ้อยคำาของบรรดา 
ประกาศก ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า

16‘หลังจากนี้ เราจะกลับมา 
 และจะซ่อมแซมกระโจมที่พังลง

กจ 15:11
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 ของกษัตริย์ดาวิด 
จะซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังของกระโจมนี้ 
 และจะตั้งใหม่ให้ตรง
17เพื่อให้มนุษย์อื่นๆ แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
 พร้อมกับนานาชาติที่เราเรียกว่า
 เป็นของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเช่นนี้ และทรงกระท�าสิ่ง
เหล่านี้
18ซึ่งเป็นที่รู้กันตลอดมาแล้ว’

19ดังนั้น ข ้าพเจ ้าจึงเห็นว ่า ไม ่ควรก่อควา 
มยุ่งยากแก่คนต่างศาสนาที่กลับใจมาหาพระเจ้า 20ควร
เขียนจดหมายไปบอกเขาให้งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่
ถวายแก่รูปเคารพแล้ว ให้งดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูก
ต้องตามกฎหมาย และงดเว้นการกนิเลือดและเนือ้สตัว์ที ่
ถูกรัดคอให้ตาย 21กฎเหล่านี้ของโมเสสเป็นที่รู้จักกันทั่ว
ทุกเมืองตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เพราะมีผู้ประกาศใน
ศาลาธรรมทุกวันสับบาโต”

กจ 15:21
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จดหมายของบรรดาอัครสาวก
22บรรดาอัครสาวกและผูอ้าวโุสพร้อมกบัครสิตชน

ทุกคนที่ชุมนุมกันตกลงใจเลือกสมาชิกบางคน เพื่อส่ง
ไปยังเมืองอันทิโอกพร้อมกับเปาโลและบารนาบัส คือ 
ยดูาส ทีเ่รยีกกนัว่า บารซบับสักบัสลิาส ทัง้สองคนนีเ้ป็น
คนเด่นในบรรดาพ่ีน้อง 23ท่ีประชมุเขียนจดหมายมอบให้
คนเหล่านี้ถือไปใจความว่า

“จาก บรรดาอัครสาวก ผู้อาวุโส และบรรดา 
พี่น้อง

ถึง บรรดาพี่น้องซ่ึงเคยเป็นคนต่างศาสนาอยู่ที่
เมืองอันทิโอก ในแคว้นซีเรีย และแคว้นซีลีเซีย ขอให้
ท่านมีความสุขเถิด

24เน่ืองจากเรารู้ว่า พวกเราบางคนกล่าวถ้อยคำา
ที่ทำาให้ท่านสับสนและวุ่นวายใจ โดยไม่ได้รับคำาสั่งจาก
เราเลย 25เราจึงตกลงกันเป็นเอกฉันท์เลือกบุรุษบางคน
ส่งมาพบท่านพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลท่ีรักย่ิงของ
เรา 26ผู้เส่ียงชีวิตเพ่ือพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระ
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111

ผู้เป็นเจ้าของเรา 27ดังนั้น เราจึงส่งยูดาสและสิลาส 
มาเล่าเรื่องที่เขียนน้ีให้ท่านฟังโดยตรง 28พระจิตเจ้า
และพวกเราตกลงที่จะไม่บังคับให้ท่านแบกภาระอื่นอีก 
นอกจากสิง่ทีจ่ำาเป็นต่อไปน้ี 29คอืงดเว้นการกนิเน้ือสัตว์ที่
ถวายแก่รูปเคารพแล้ว งดเว้นการกินเลอืดและเนือ้สตัว์
ทีถ่กูรดัคอตาย และงดเว้นการแต่งงานท่ีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ถ้าท่านทั้งหลายงดเว้นการกระทำาเหล่านี้ ก็จะ
เป็นการดี จงเจริญสุขเถิด”

ผู้แทนบรรดาอัครสาวกมาถึงเมืองอันทิโอก
30เมือ่รำา่ลากนัแล้ว คณะผูแ้ทนก็เดนิทางมาถึงเมอื

งอันทิโอก เขาเรียกบรรดาคริสตชนมาประชุมกันและ
มอบจดหมายให้ 31เมื่ออ่านจดหมายนั้นแล้ว ทุกคนต่าง
ยินดีเพราะได้รับกำาลังใจ 32ยูดาสและสิลาสในฐานะประ
กาศก ก็กล่าวให้กำาลังใจเป็นเวลานาน ทำาให้พี่น้อง เข้ม
แข็งขึ้น 33เขาอยู่ที่นั่นอีกระยะหนึ่ง บรรดาพี่น้องก็รำ่าลา
ยูดาสและสิลาส อวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกลับ
ไปหาผู้ที่ส่งเขามา 35ส่วนเปาโลและบารนาบัสยังอยู่ที่
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เมืองอันทิโอกกับคนอ่ืนหลายคน สั่งสอนและประกาศ
พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

lV. การเดินทางของเปาโลเพื่อประกาศข่าวดี

เปาโลแยกทางกับบารนาบัสและรับสิลาส
เป็นผู้ร่วมงาน

36ต่อมาไม่นาน เปาโลกล่าวแก่บารนาบัสว่า “เรา
กลับไปเยี่ยมพ่ีน้องในทุกเมืองท่ีเราเคยประกาศพระ
วาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด และดูว่าเขาเหล่า
นั้นเป็นอย่างไร” 37บารนาบัสต้องการนำายอห์นท่ีรู้จักใน
นามว่ามาระโกไปด้วย 38แต่เปาโลคิดว่าไม่สมควรท่ีจะ
ทำาเช่นนั้น เพราะมาระโกเคยถอนตัวไปจากเขาท้ังสอง
คนทีแ่คว้นปัมฟีเลยีและไม่ร่วมงานกบัเขาต่อไป 39เปาโล
และบารนาบัสขัดแย้งกันอย่างมากจนต้องแยกทางกัน  
บารนาบัสพามาระโกไปด้วยและแล่นเรือไปยังเกาะ
ไซปรัส 40ส่วนเปาโลเลือกสิลาสเป็นเพื่อนร่วมทาง
และออกเดินทางหลังจากท่ีบรรดาพี่น้องฝากเขาไว้

กจ 15:36



113

กับพระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้า 41เปาโลผ่าน
แคว้นซีเรียและแคว้นซีลีเซีย ทำาให้กลุ่มคริสตชนต่างๆ  
เข้มแข็งขึ้น

เหตุการณ์ในแคว้นลิคาโอเนีย เปาโลรับทิโมธี
เป็นผู้ร่วมงาน

16 1เปาโลเดินทางมาถึงเมืองเดอร์บีและเมือง 
ลิสตรา ที่เมืองนี้ศิษย์คนหนึ่งชื่อทิโมธี มารดาของเขา
เป็นคริสตชนชาวยิว แต่บิดาเป็นชาวกรีก 2เขาเป็นท่ี
นับถือของบรรดาพี่น้องคริสตชนท่ีเมืองลิสตราและ 
เมอืงอโิคนยิมุ 3เปาโลต้องการให้เขาร่วมเดนิทางไปด้วย 
จึงให้เขาเข้าสุหนัต เพื่อเอาใจบรรดาชาวยิวที่อยู่ในท่ี
ต่างๆ แถบนั้น เพราะทุกคนรู้ว่า บิดาของเขาเป็นชาว
กรีก 4เมื่อคณะของเปาโลผ่านไปตามเมืองต่างๆ ก็แจ้ง
ให้บรรดาคริสตชนรู้ข้อกำาหนดที่บรรดาอัครสาวกและผู้
อาวุโสตกลงกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เตือนเขาให้ปฏิบัติตาม 
5บรรดากลุ่มคริสตชนจึงมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นและมี 
จำานวนคริสตชนเพิ่มขึ้นทุกวัน
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เปาโลเดินทางข้ามเอเชียน้อย
6พระจิตเจ้าทรงห้ามคณะของเปาโลประกาศพระ

วาจาในแคว้นอาเซีย เขาจึงเดินทางผ่านแคว้นฟรีเจีย
และแคว้นกาลาเทีย 7มาถึงแคว้นมิเซีย เขาพยายาม
เข้าไปในแคว้นบิธีเนีย แต่พระจิตของพระเยซูเจ้าไม่
ทรงอนุญาตให้เข้าไป 8เขาจึงเดินทางผ่านแคว้นมิเซีย 
ไปถึงเมืองโตรอัส 9เวลากลางคืนเปาโลเห็นนิมิต ชาว 
มาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอยู่ อ้อนวอนเปาโลว่า “โปรดข้าม
มาในแคว้นมาซิโดเนียและช่วยพวกเราด้วยเถิด” 10เมื่อ
เปาโลเหน็นิมตินีแ้ล้ว พวกเราก็หาโอกาสท่ีจะไปยังแคว้น 
มาซโิดเนยีทนัท ีเพราะเชือ่แน่ว่าพระเจ้าทรงเรยีกเราให้
ไปประกาศข่าวดีแก่ชาวแคว้นนั้นด้วย

เปาโลมาถึงเมืองฟีลิปปี
11พวกเราแล่นเรือออกจากเมืองโตรอัส มุ่งไปยัง

เกาะซาโมธรสั วันรุง่ขึน้ก็เดินทางต่อไปถึงเมอืงเนอาบรุี 
12จากเมืองนี้เราเดินทางไปถึงเมืองฟีลิปปี อาณานิคม
ของชาวโรมัน เป็นเมืองเอกของแคว้นมาซิโดเนีย เรา
พักอยู่ที่เมืองนี้หลายวัน
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13วันสับบาโตวันหนึ่ง เราออกนอกประตูเมือง
ไปยังริมลำาธาร เพราะคิดว่าท่ีนั่นเป็นสถานท่ีสำาหรับ
อธิษฐานภาวนา เรานั่งพูดคุยกับบรรดาสตรีที่มา
ชุมนุมกันอยู่ที่นั่น 14สตรีคนหนึ่งชื่อ ลิเดีย มาจากเมือง 
ธิอาทิรา เป็นคนขายผ้ากำามะหยี่สีม่วงแดง เป็นคน
เลื่อมใสในพระเจ้าฟังเราอยู่ องค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดใจ
นางให้ยอมรับถ้อยคำาของเปาโล 15นางและทุกคนใน
ครอบครัวรับศีลล้างบาป แล้วจึงเชิญเรา พูดว่า “ถ้า
ท่านคิดว่าดิฉันเป็นผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า
แล้ว จงมาพักที่บ้านของดิฉันเถิด” นางเชิญชวนจนเรา
ปฏิเสธไม่ได้

เปาโลและสิลาสถูกจองจำา
16วันหนึ่ง ขณะที่ เรากำาลังเดินไปยังสถานที่

อธิษฐานภาวนา ทาสหญิงคนหนึ่งมาพบเรา นางเป็น
คนทรง ทำานายอนาคตได้ ทำาให้นายของนางมรีายได้มาก
จากการทำานาย 17ทาสหญิงคนน้ีติดตามเปาโลและพวก
เราพลางตะโกนว่า “คนเหล่าน้ีเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
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ผู้สูงสุด กำาลังประกาศหนทางแห่งความรอดพ้นให้ท่าน 
ทั้งหลาย” 18นางทำาเช่นน้ีหลายวันจนเปาโลรำาคาญ จึง
หันมาสั่งจิตที่เข้าทรงนั้นว่า “เดชะพระนามพระเยซู 
คริสตเจ้า ข้าพเจ้าสั่งเจ้าให้ออกไปจากนาง” ทันใดนั้น 
จิตก็ออกไป

19เมื่อนายของทาสหญิงนั้นเห็นว่าหมดโอกาสท่ี
จะมีรายได้แล้ว จึงจับกุมเปาโลและสิลาส นำาตัวไปขึ้น
ศาลต่อหน้าผูป้กครอง 20เขานำาเปาโลและสลิาสไปอยูต่่อ
หน้าผูพ้พิากษาพูดว่า “คนเหล่านีก่้อความวุน่วายในเมอืง
ของเรา เขาเป็นชาวยิว 21เทศน์สอนขนบธรรมเนียมซึ่ง
เราชาวโรมนัไม่รบัและไม่ปฏบิตัติามเพราะผิดกฎหมาย”

22ประชาชนกลุ้มรุมกันจะทำาร้ายเปาโลและสิลาส 
บรรดาผู้พิพากษาจึงสั่งให้เปลื้องเสื้อผ้าและเฆี่ยนเขา
ทั้งสองคน 23เมื่อได้เฆี่ยนหลายทีแล้ว ก็นำาไปขังคุก สั่ง
ให้ผูค้มุควบคมุไว้อย่างเข้มงวด 24เมือ่ได้รับคำาสัง่เช่นน้ี ผู้
คมุกน็ำาเปาโลและสลิาสไปขังไว้ในคุกชัน้ในสดุ และใส่โซ่
ตรวนที่เท้าอย่างแน่นหนา
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พระเจ้าทรงช่วยเปาโลและสิลาสให้เป็นอิสระ
25เวลาประมาณเท่ียงคืน เปาโลและสิลาสกำาลัง

อธษิฐานภาวนาและขบัร้องสรรเสรญิพระเจ้า นกัโทษคน
อื่นกำาลังฟังอยู่ 26ทันใดนั้น เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 
จนฐานคุกสั่นสะเทือน ประตูคุกทุกบานเปิดออกทันที 
โซ่ตรวนของผู้ถูกจองจำาทุกคนก็หลุด 27ผู้คุมตื่นขึ้น เห็น
ว่าประตูคุกเปิด จึงชักดาบจะฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่า
บรรดาผูถ้กูจองจำาหนไีปหมดแล้ว 28แต่เปาโลร้องตะโกน
ว่า “อย่าทำาร้ายตนเองเลย พวกเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคน”

29ผู้คุมสั่งให้จุดตะเกียง กระโดดเข้าไปในคุก ตัว
ส่ัน กราบลงแทบเท้าของเปาโลและสิลาส 30พาคนทั้ง
สองออกมาข้างนอกพูดว่า “ท่านขอรับ ข้าพเจ้าต้องทำา
อย่างไรจึงจะรอดพ้น”

31เปาโลและสิลาสตอบว่า “จงเชื่อพระเยซูองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าเถิด ท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้น” 32ทัง้
สองคนประกาศพระวาจาขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าให้ผูค้มุ
และทุกคนในครอบครัวฟัง 33เวลาดึกคืนนั้น ผู้คุมพาเขา
ทัง้สองคนแยกไปล้างแผล ทนัทหีลังจากนัน้ เขาได้รับศลี
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ล้างบาปพร้อมกับทุกคนในครอบครัว 34เขาเชิญทั้งสอง
คนขึ้นไปบนบ้าน จัดโต๊ะเลี้ยงอาหาร และมีความยินดี
พร้อมกันทั้งครอบครัวที่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า

35วันรุ่งขึ้น บรรดาผู้พิพากษาส่งเจ้าหน้าที่ไปพบผู้
คุม สั่งว่า “จงปล่อยคนเหล่านั้นให้เป็นอิสระ” 36ผู้คุมจึง
แจ้งข่าวนี้แก่เปาโลว่า “ผู้พิพากษาสั่งให้ปล่อยท่านทั้ง
สองคนเป็นอิสระแล้ว บัดนี้จงออกไปเป็นสุขเถิด”

37เปาโลกล่าวแก่ผู้คุมและเจ้าหน้าที่ว่า “เขาสั่งให้
เฆีย่นเราทัง้สองคนต่อหน้าสาธารณชนโดยมไิด้พจิารณา
คดี แล้วยังจองจำาเราในคุกอกีด้วย เราเป็นพลเมอืงโรมนั 
บดันีเ้ขาไล่เราออกไปอย่างเงียบๆ หรือ เราไม่ยอมหรอก 
เขาต้องมาด้วยตนเองเพ่ือพาเราทั้งสองคนออกจากที่
นี่ 38เจ้าหน้าที่จึงรายงานเรื่องนี้แก่ผู้พิพากษา เมื่อได้ยิน
ว่าเปาโลและสิลาสเป็นพลเมืองโรมัน ผู้พิพากษาก็ตกใจ 
39จึงมาขอโทษ แล้วพาท้ังสองคนออกจากคุก ขอร้อง
ให้ออกไปจากเมือง 40เปาโลและสิลาสออกจากคุกแล้ว 
ก็เข้าไปที่บ้านของนางลิเดีย พบบรรดาพี่น้องคริสตชน 
ให้กำาลังใจพวกเขา แล้วจากไป
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ความขัดแย้งกับชาวยิวที่เมืองเธสะโลนิกา
17 1เมื่อเปาโลและสิลาสเดินทางผ่านเมือง 

อัมฟีโปลิสและอปอลโลเนียแล้ว ก็มาถึงเมืองเธสะ- 
โลนิกา ที่เมืองนี้ชาวยิวมีศาลาธรรมของตน 2เปาโล
เข้าไปในศาลาธรรมดังที่เคยปฏิบัติ อ้างพระคัมภีร์มา
พูดโต้ตอบกับชาวยิวในวันสับบาโตสามวัน 3เพื่ออธิบาย
และพิสูจน์ว่าพระคริสตเจ้าจำาเป็นต้องทนทุกข์ทรมาน
และกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เปาโลพูดว่า 
“พระเยซูผูท้ีข้่าพเจ้าประกาศแก่ท่านน้ีคอืพระคริสตเจ้า” 
4ชาวยวิบางคนเหน็พ้องด้วยและสมคัรใจเข้าร่วมกลุม่กบั
เปาโลและสลิาส ชาวกรกีจำานวนมากทีเ่ลือ่มใสในศาสนา
ยิว รวมทั้งสตรีชั้นสูงหลายคนก็เข้ามาร่วมกลุ่มกับเขา
ทั้งสองคนด้วย

5ชาวยิวอื่นๆ อิจฉา จึงจ้างคนพาลจากลาน
สาธารณะจำานวนหนึ่ง ให้รวมกันก่อความวุ่นวายขึ้นใน
เมือง คนพวกนี้ไปที่บ้านของยาโสน ค้นหาเปาโลและ
สิลาสเพื่อจะนำาไปขึ้นศาลประชาชน 6เมื่อไม่พบ เขาจึง
นำาตัวยาโสนและพี่น้องบางคนไปอยู่ต่อหน้าข้าราชการ 
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ตะโกนว่า “คนทีก่่อความวุน่วายไปทัว่โลกมาอยูท่ีเ่มอืงนี้
แล้ว 7ยาโสนรับคนพวกนี้ไว้ในบ้าน ทุกคนฝ่าฝืนกฎของ
พระจักรพรรดิ พูดว่า มีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งชื่อ ‘เยซู’ 
8การกล่าวหาเช่นนี้ทำาให้ประชาชนและข้าราชการรู้สึก
เดือดร้อน” 9แต่เมื่อได้รับเงินค่าประกันตัวจำานวนหนึ่ง
จากยาโสน และคนอื่นๆ แล้วก็ปล่อยคนเหล่านั้นไป

ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งที่เมืองเบโรอา
10คนืนัน้ บรรดาพีน้่องรบีส่งเปาโลและสลิาสไปยงั

เมอืงเบโรอา เมือ่ไปถงึทีน่ัน่ เขาทัง้สองคนเข้าไปในศาลา
ธรรมของชาวยิว 11ชาวยิวที่เมืองนี้มีจิตใจดีกว่าชาวยิวที่
เมืองเธสะโลนิกา เขารับข่าวดีด้วยความกระตือรือร้น
อย่างมาก ทุกวันเขาอ่านพระคัมภีร์เพื่อตรวจสอบดูว่า
พระคัมภีร์กล่าวดังที่เปาโลสอนหรือไม่ 12ชาวยิวหลาย
คนมีความเช่ือ ชาวกรีกท้ังสตรีฐานะดีและบุรุษจำานวน
ไม่น้อยก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน

13เมื่อชาวยิวท่ีเมืองเธสะโลนิการู ้ว ่าเปาโล
ประกาศพระวาจาของพระเจ้าท่ีเมืองเบโรอา ก็ไปที่
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นั่นเพื่อปลุกระดมและก่อกวนประชาชนด้วย 14บรรดา 
พ่ีน้องจึงส่งเปาโลไปยังชายทะเลทันที ส่วนสิลาสและ 
ทิโมธียังคงพักอยู่ที่เมืองเบโรอา 15เพื่อนร่วมทางพา
เปาโลไปถึงกรุงเอเธนส์ แล้วเดินทางกลับพร้อมกับ 
คำาส่ังของเปาโลให้สิลาสและทิโมธีรีบเดินทางไปสมทบ
โดยเร็วที่สุด

เปาโลที่กรุงเอเธนส์
16ขณะที่เปาโลกำาลังรอสิลาสและทิโมธีอยู่ท่ีกรุง

เอเธนส์ เขาไม่พอใจมากที่เห็นรูปเคารพเต็มเมือง 17ที่
ศาลาธรรมเขาถกเถยีงกบัชาวยวิและชาวกรกีทีเ่ลือ่มใส
ในศาสนายิว ทุกๆ วันเขาไปที่ลานสาธารณะพูดคุยกับ
ทุกคนที่พบ 18นักปรัชญาบางคนท้ังพวกเอปีคูเรียนและ
พวกสโตอิกเริ่มถกเถียงกับเปาโล บางคนถามว่า “คน
เพ้อเจ้อคนนีต้้องการพดูเรือ่งใด” บางคนให้ข้อสงัเกตว่า 
“ดูเหมือนว่าเขากำาลังพูดหว่านล้อมให้คนเชื่อเรื่องพระ
ของคนต่างชาติ” เขาพูดดังน้ีเพราะเปาโลประกาศข่าว
เรื่องพระเยซูเจ้าและการกลับคืนพระชนมชีพ 19ดังนั้น 
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เขาจึงนำาตัวเปาโลไปยังท่ีประชุมอภิรัฐสภา แล้วพูดว่า 
“จงอธิบายให้เรารู้เถิดว่า คำาสอนใหม่ที่ท่านกำาลังสอนนี้
คืออะไร 20ท่านเล่าเรื่องแปลกๆ ให้เราฟัง เราอยากรู้ว่า
เรือ่งเหล่านีห้มายความว่าอะไร 21ชาวเอเธนส์ทุกคนและ
บรรดาคนต่างชาตทิีอ่ยู่ทีน่ัน่ ไม่ทำาอะไรนอกจากเล่าและ
ฟังเรื่องใหม่ๆ เป็นการฆ่าเวลา

คำาปราศรัยของเปาโลต่อหน้าอภิรัฐสภา
22เปาโลยืนอยูต่รงกลางทีป่ระชมุอภริฐัสภา พดูว่า 

“ชาวเอเธนส์ทัง้หลาย ข้าพเจ้าพบว่าท่านมคีวามเลือ่มใส
ในศาสนามากจรงิๆ 23เมือ่ข้าพเจ้าเดนิชมเมอืงสงัเกตเหน็
ปูชนียวัตถุต่างๆ ของท่าน พบแท่นบูชาแท่นหนึ่งมีคำา
จารึกว่า “แด่พระเจ้าที่เราไม่รู้จัก” ข้าพเจ้ามาประกาศ
ให้ท่านรูจั้กพระเจ้าองค์นีท้ีท่่านเคารพทัง้ๆ ทีท่่านไม่รูจ้กั

24พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและทรง
สร้างทุกส่ิงที่อยู่ในโลก พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของ
สวรรค์และแผ่นดิน พระองค์ไม่สถิตในวิหารที่มือมนุษย์
สร้างขึน้ 25พระองค์ไม่ทรงต้องการการปรนนบิตัจิากมอื
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มนษุย์ ประหนึง่ว่าทรงขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผูป้ระทานชวิีต ลมหายใจและทุกสิง่ให้แก่มนษุย์
ทุกคน 26พระองค์ทรงทำาให้มนุษย์ทุกชาติสืบเชื้อสายมา
จากมนุษย์คนเดียว และทรงทำาให้เขาทั้งหลายอยู่ทั่วพื้น
แผ่นดนิ โดยทรงกำาหนดช่วงเวลาและขอบเขตให้เขาอยู่ 
27พระเจ้าทรงกระทำาดังนี้เพื่อให้มนุษย์แสวงหาพระเจ้า 
เขาพบพระองค์ได้ แม้จะต้องคลำาหา เพราะพระองค์
ทรงอยู่ไม่ห่างจากเราแต่ละคน 28เรามีชีวิต เคลื่อนไหว
และมีความเป็นอยู่ในพระองค์ ดังที่กวีบางคนของท่าน
กล่าวไว้ว่า 

“พวกเราเป็นบุตรของพระองค์”

29เราเป็นบุตรของพระเจ้า เราจึงไม่ควรคิดว่า 
พระเจ้าทรงเป็นเหมือนรูปทองคำา เงินหรือหิน ซึ่งแกะ
สลักอย่างมีศิลปะตามจินตนาการของมนุษย์ 30บัดนี้ 
พระเจ้าทรงมองข้ามเวลาในอดตีเมือ่มนษุย์ยงัไม่มคีวาม
รู้ พระองค์ทรงบัญชาให้มนุษย์ทุกคนท่ัวทุกแห่งกลับ
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ใจ 31เพราะพระองค์ทรงกำาหนดวันหน่ึงไว้เมื่อจะทรง
พิพากษาโลกด้วยความยุติธรรม โดยผ่านมนุษย์ผู้หนึ่งที่
พระองค์ทรงแต่งตัง้และทรงรับรองต่อมนุษย์ทุกคนโดย
ทรงทำาให้ผู้นี้กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตาย”

32เมื่อเขาเหล่าน้ันฟังคำาพูดเรื่องการกลับคืนชีวิต
ของบรรดาผู้ตาย บางคนหัวเราะเยาะ บางคนพูดว่า 
“รอไว้ฟังเรื่องนี้จากท่านในคราวหน้าก็แล้วกัน” 33เปาโล
จึงออกไปจากที่ประชุมสภา 34แม้กระนั้น บางคนก็ยัง
ติดตามเปาโลและมีความเชื่อ คือ ดีโอนีซีอัส สมาชิก
อภิรัฐสภา และสตรีคนหนึ่งชื่อดามาริส รวมทั้งคนอื่น
อีกจำานวนหนึ่งด้วย

การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์
18 1หลังจากนั้น เปาโลออกจากกรุงเอเธนส์ไป

เมืองโครินธ์ 2เขาพบชาวยิวคนหน่ึง ชื่ออาควิลา ชาว
แคว้นปอนทัส เพิ่งมาจากอิตาลีพร้อมกับภรรยาชื่อ 
ปรสิซลิลา เพราะพระจกัรพรรดคิลาวดอิสัทรงออกพระ
ราชกฤษฎีกาให้ชาวยิวทุกคนออกจากกรุงโรม เปาโลไป
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พบเขาทั้งสองคน 3พักอยู่และทำางานร่วมกัน เพราะมี
อาชีพเดียวกันคือเป็นช่างทำากระโจม 4ทุกวันสับบาโต
เปาโลถกเถียงในศาลาธรรม พยายามชักชวนชาวยิวและ
ชาวกรีกให้มีความเชื่อ

5เมือ่สิลาสและทโิมธกีลบัมาจากแคว้นมาซโิดเนยี
แล้ว เปาโลอุทิศตนเต็มที่ในการประกาศพระวาจาเป็น
พยานยนืยนัแก่ชาวยวิว่า พระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า 6แต่
เมือ่ชาวยวิเหล่านัน้ต่อต้านและพดูดหูมิน่พระเจ้า เปาโล
ก็สะบัดฝุ่นจากเสื้อผ้าเป็นการตอบโต้ พูดกับเขาว่า “ถ้า
ท่านไม่รอดพ้น กเ็ป็นเร่ืองของท่าน ข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบ
แล้ว ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างศาสนา”

7เปาโลออกจากศาลาธรรมไปยังบ้านของทิธีอัส
ยุสตัส ผู้เลื่อมใสในพระเจ้า บ้านของเขาอยู่ติดกับศาลา
ธรรม 8ครสิปัสหวัหน้าศาลาธรรมและทุกคนในครอบครัว
มคีวามเช่ือในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ชาวโครนิธ์หลายคนท่ีฟัง
เปาโล ก็มีความเชื่อและรับศีลล้างบาปด้วย

9คืนหนึ่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เปาโลในนิมิต
ว่า “อย่ากลัว จงพูดต่อไป อย่าเงียบเลย 10เพราะเรา
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อยู่กับท่าน ไม่มีใครกล้าทำาร้ายท่าน เพราะหลายคนใน
เมืองนี้เป็นประชากรของเราแล้ว” 11เปาโลพักอยู่ที่นั่น
และสั่งสอนพระวาจาของพระเจ้าแก่ชาวเมืองนั้นเป็น
เวลาหนึ่งปีหกเดือน

เปาโลถูกนำาขึ้นศาล
12ขณะท่ีกัลลิโอเป็นผู้ว่าราชการแคว้นอาคายา  

ชาวยิวช่วยกันจู ่โจมจับเปาโลและนำาเขาไปขึ้นศาล 
13กล่าวฟ้องว่า “ชายผู้น้ีชักชวนประชาชนให้นมัสการ
พระเจ้าอย่างผิดกฎหมาย”

14เปาโลกำาลังจะกล่าวตอบ กัลลิโอก็พูดกับชาว
ยิวว่า “ชาวยิวเอ๋ย ถ้าเป็นเร่ืองอาชญากรรมหรือการ
ฉ้อฉลเลวร้าย ข้าพเจ้ายินดีจะรับฟังคำาร้องของท่าน
อย่างแน่นอน 15แต่ถ้าเป็นเพยีงปัญหาเร่ืองคำาสอน เร่ือง
ถ้อยคำา เรือ่งชือ่ และเร่ืองธรรมบญัญัตขิองท่าน ท่านจง
ไปจัดการกันเองเถิด ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นผู้พิพากษา
ตัดสินในเรื่องเช่นนี้” 16กัลลิโอจึงสั่งชาวยิวเหล่าน้ันให้
ออกไปจากศาล 17ทกุคนจับโสสเธเนสหัวหน้าศาลาธรรม 
และโบยตีต่อหน้าศาล แต่กัลลิโอมิได้สนใจเลย
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เปาโลกลับมาที่เมืองอันทิโอกและออกเดินทาง
ครั้งที่สามเพื่อประกาศข่าวดี

18เปาโลพักอยู่ในเมืองโครินธ์อีกหลายวัน กล่าว
ลาบรรดาพี่น้อง แล่นเรือไปยังแคว้นซีเรีย พร้อมกับ
ปริสซิลลาและอาควิลา ก่อนออกเรือท่ีเมืองเคนเครีย
เปาโลโกนศีรษะ เพราะได้บนขอไว้ 19ท้ังสามคนมาถึง
เมืองเอเฟซัส เปาโลแยกจากปริสซิลลาและอาควิลาที่
นั่น แล้วเข้าไปในศาลาธรรม ถกเถียงกับชาวยิว 20ชาว
ยวิเหล่านีข้อให้เปาโลพกัอยู่กับเขานานกว่านัน้ แต่เปาโล
ปฏิเสธ 21ขณะที่อำาลากันน้ัน เปาโลพูดว่า “ข้าพเจ้า 
จะกลับมาพบท่านอีกถ้าพระเจ้าทรงพระประสงค์ แล้ว 
จึงแล่นเรือออกไปจากเมืองเอเฟซัส 22เมื่อมาถึงเมือง 
ซีซารียา เปาโลขึ้นไปคำานับทักทายกลุ่มคริสตชน แล้ว
เดินทางต่อไปยังเมืองอันทิโอก

23หลังจากอยู่ในเมืองอันทิโอกระยะหนึ่ง เปาโล
ออกจากที่นั่น เดินทางไปทั่วแคว้นกาลาเทียและฟรีเจีย
เพื่อทำาให้บรรดาศิษย์มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น
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อปอลโล
24ในช่วงเวลานั้น ชาวยิวคนหนึ่งชื่ออปอลโล ชาว

เมืองอเล็กซานเดรีย มาที่เมืองเอเฟซัส เขารอบรู้พระ
คัมภีร์ มีวาทศิลป์ 25ได้รับการสั่งสอนเรื่องวิถีทางของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า มีจิตใจกระตือรือร้นมากในการพูด
และการสอนเรือ่งเกีย่วกบัพระเยซเูจ้าอย่างถกูต้อง แต่
รู้จักเพียงพิธีล้างของยอห์นเท่านั้น 26เขาเริ่มเทศน์สอน
อย่างกล้าหาญในศาลาธรรม ปริสซิลลาและอาควิลาได้
ฟังจึงเชิญเขาไปท่ีบ้านและอธิบายให้เขาเข้าใจวิถีทาง
ของพระเจ้าอย่างละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น

27อปอลโลต้องการไปยังแคว้นอาคายา บรรดา
พี่น้องก็ให้กำาลังใจและเขียนจดหมายถึงบรรดาศิษย์ที่
นั่นให้ต้อนรับเขา

 
เมื่อไปถึง อปอลโลให้ความช่วยเหลือ

อย่างมากแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงบันดาลให้มีความเชื่อ 28เขา
ตอบโต้อย่างแข็งขันกับชาวยิวต่อหน้าคนทั้งหลาย โดย
อ้างข้อความจากพระคัมภีร์พิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็น
พระคริสตเจ้า
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บรรดาศิษย์ของยอห์นที่เมืองเอเฟซัส
19 1ขณะที่อปอลโลยังอยู่ที่เมืองโครินธ์ เปาโล

เดนิทางผ่านทีร่าบสงูมาถงึเมอืงเอเฟซสั พบศษิย์บางคน 
2จึงถามว่า “เมื่อท่านทั้งหลายมีความเชื่อนั้น ท่านได้รับ
พระจิตเจ้าหรือไม่”

เขาตอบว่า “พวกเรายังไม่เคยได้ยินด้วยซำ้าไปว่า
มีพระจิตเจ้า”

3เปาโลจึงถามว่า “แล้วท่านได้รับพิธีล้างแบบใด”
เขาตอบว่า “พิธีล้างของยอห์น”
4เปาโลจึงกล่าวว่า “ยอห์นทำาพิธีล้างแสดงการ 

กลับใจ โดยบอกประชาชนให้เช่ือผู้ท่ีจะเสด็จมาภาย
หลังคือพระเยซูเจ้า” 5เมื่อเขาเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ก็ได้รับ 
ศีลล้างบาปเดชะพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า 
6เปาโลปกมือเหนือเขา พระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาประทับ
อยู่ด้วย เขาจึงพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและกล่าวคำา
ทำานาย 7คนกลุ่มนี้มีประมาณสิบสองคน
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การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัส
8เปาโลเข้าไปในศาลาธรรมและเทศน์สอนอย่าง

กล้าหาญตลอดเวลาสามเดือน ใช้เหตุผลหว่านล้อมผู้
ฟังให้เชื่อเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า 9แต่บางคน
กลับดื้อรั้น ไม่ยอมเชื่อและยังกล่าวร้ายต่อคำาสอนนี้ต่อ
หน้าที่ประชุม เปาโลจึงแยกไปจากพวกเขา นำาบรรดา
ศษิย์ไปด้วย เขายงัถกเถยีงกนัต่อไปทกุวนัในห้องประชมุ
ของชายคนหนึ่งชื่อไทรันนัส 10เหตุการณ์ดำาเนินไปเช่น
นี้เป็นเวลาสองปี จนกระทั่งทุกคนที่อยู่ในแคว้นอาเซีย 
ทั้งชาวยิวและชาวกรีกต่างก็ได้ฟังพระวาจาขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

ชาวยิวผู้ขับไล่ปีศาจ
11พระเจ้าทรงกระทำาอศัจรรย์พเิศษอาศยัมอืของ

เปาโล 12จนกระทั่งคนจำานวนมากนำาผ้าเช็ดหน้าและผ้า
กันเปื้อนที่ได้สัมผัสเปาโลมาวางบนร่างผู้ป่วย เขาก็หาย
จากโรคภัยและแม้แต่ปีศาจร้ายก็หนีไปด้วย

13ชาวยิวบางคนผู ้มีอาชีพเดินทางขับไล่ปีศาจ 
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พยายามเรียกขานพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหนือผู้ที่ถูกปีศาจร้ายสิงอยู่ สั่งว่า “เดชะพระนามพระ
เยซูเจ้าที่เปาโลเทศน์สอน ข้าพเจ้าสั่งเจ้าให้ออกไป” 
14บุตรชายเจ็ดคนของหัวหน้าสมณะชาวยิวคนหนึ่งชื่อ 
เสวา กำาลังทำาเช่นนี้ 15แต่ปีศาจร้ายตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า
รู้จักพระเยซูเจ้าและรู้ว่าเปาโลคือใคร แต่ท่านทั้งหลาย
เป็นใครกนั” 16ชายทีมี่ปีศาจร้ายสงิอยูก่ก็ระโดดเข้าใส่เขา
เหล่านั้น จับตัวไว้และทำาร้ายอย่างสาหัส เขาจึงต้องหนี
ออกจากบ้านอย่างเปลือยเปล่าและบาดเจ็บ

17เมือ่ชาวยวิและชาวกรกีทกุคนทีอ่าศยัอยูท่ีเ่มอืง
เอเฟซสัรูเ้รือ่งนี ้ต่างกเ็กิดความหวาดกลวั พระนามพระ
เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้รับการเทิดพระเกียรติยิ่ง
ขึ้น 18ผู้มีความเชื่อหลายคนมาสารภาพอย่างเปิดเผยถึง
การกระทำาชั่วร้ายที่ตนเคยทำา 19หลายคนที่ใช้เวทมนตร์
คาถานำาหนังสือของตนมากองไว้แล้วเผาต่อหน้าทุกคน 
คำานวณกันว่าราคาของหนังสือเหล่าน้ันสูงถึงห้าหมื่น
เหรียญ 20ดงันัน้ พระวาจาขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าจงึแพร่
ขยายอย่างกว้างขวางและทรงอานุภาพยิ่งๆ ขึ้น
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V. การเดินทางครั้งสุดท้ายของเปาโล
เพื่อประกาศข่าวดี

เปาโลถูกจับกุมและถูกจองจำา

แผนการของเปาโล
21หลงัจากเหตกุารณ์เหล่าน้ี เปาโลตัดสนิใจไปกรงุ

เยรูซาเล็มโดยผ่านแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา 
เขาพูดว่า “หลังจากไปกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ข้าพเจ้าต้อง
ไปทีก่รงุโรมด้วย” 22เขาจงึส่งผูช่้วยสองคนคอืทโิมธแีละ
เอรสัตสั ไปยงัแคว้นมาซโิดเนยี ส่วนตนเองยงัคงพกัอยู่
ในแคว้นอาเซียต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ช่างเงินที่เมืองเอเฟซัสก่อการจลาจล
23เวลานั้น เกิดการจลาจลอย่างรุนแรงเพราะคำา

สอนใหม่ 24ช่างเงนิคนหนึง่ชือ่เดเมตรีอสั เป็นผูจ้ดัหางาน
ที่ทำารายได้ดีให้แก่บรรดาช่าง โดยสร้างรูปจำาลองพระ
วิหารของเทพีอาร์เทมิส 25เขาเรียกประชุมบรรดาช่าง 
รวมทั้งผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกัน พูดว่า “เพื่อนร่วมอาชีพ
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ทั้งหลาย ท่านรู้แล้วว่า ความสะดวกสบายในความเป็น
อยู่ของเราขึ้นอยู่กับอาชีพนี้ 26ท่านเห็นและได้ยินแล้วว่า
เปาโลผู้นี้ชักชวนประชาชนจำานวนมากให้หลงผิดเปลี่ยน
ศาสนา ไม่เพียงทีเ่มืองเอเฟซัสเท่านัน้ แต่เกือบทัว่แคว้น
อาเซยีด้วย โดยสอนว่า รปูทีม่อืมนษุย์สร้างนัน้ย่อมไม่ใช่
พระเจ้า 27อาชีพช่างเงินของเรากำาลังอยู่ในอันตราย จะ
เสื่อมความนิยม ยิ่งกว่านั้นพระวิหารของเทพีอาร์เทมิส
ผู้ยิ่งใหญ่จะต้องหมดความสำาคัญ และเทพีซ่ึงท่ัวแคว้น
อาเซียและทั่วโลกเคารพกราบไหว้นั้นจะสูญเสียความ
ยิ่งใหญ่ไปด้วย”

28เมื่อผู้ฟังได้ยินดังนี้ รู้สึกโกรธแค้นอย่างมาก 
เร่ิมร้องตะโกนว่า “เทพีอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสทรง
ยิ่งใหญ่” 29ความวุ่นวายขยายไปท่ัวเมือง ประชาชนวิ่ง
กรูกันไปที่โรงละคร ลากตัวกายอัสและอาริสตาร์คัส
ชาวมาซโิดเนยีผูเ้ป็นเพือ่นร่วมเดินทางของเปาโลไปด้วย 
30เปาโลต้องการแสดงตนต่อหน้าประชาชน แต่บรรดา
ศิษย์ไม่ยอมให้ทำาเช่นนั้น 31ข้าราชการชั้นสูงบางคนของ
แคว้นอาเซียที่เป็นเพื่อนกับเปาโล ก็ส่งคนมาขอร้องไม่
ให้เขาไปที่โรงละครนั้น
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32ที่โรงละคร ผู้มาชุมนุมกันวุ่นวายมาก ต่างคน
ต่างตะโกน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเขามาประชุมกัน
เรื่องอะไร 33ชาวยิวผลักชายชื่ออเล็กซานเดอร์ไปข้าง
หน้า ประชาชนบางคนจึงบอกให้เขาพูด อเล็กซานเดอร์
โบกมือให้ทุกคนเงียบ ต้องการให้เหตุผลแก่ประชาชน 
34แต่เมือ่ประชาชนรูว่้าอเลก็ซานเดอร์เป็นชาวยวิ จงึร้อง
ตะโกนเป็นเสียงเดยีวตลอดเวลาประมาณสองชัว่โมงว่า 
“เทพีอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสทรงยิ่งใหญ่”

35รองผู้ว่าราชการเมืองทำาให้ประชาชนเงียบลง
พูดว่า “ชาวเอเฟซัสทั้งหลาย ใครๆ ก็รู้ว่าเมืองเอเฟซัส
มีหน้าที่ดูแลรักษาทั้งพระวิหารของเทพีอาร์เทมิสผู้ย่ิง
ใหญ่ และรูปของเทพีซึ่งเป็นรูปที่ตกจากสวรรค์ 36เมื่อ
ความจริงเป็นเช่นนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ ท่านจึงควรสงบ
สติอารมณ์ไม่ทำาสิ่งใดอย่างวู่วาม 37ท่านนำาคนเหล่านี้มา
ที่นี่ ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ล่วงเกินพระวิหารหรือพูดดูหมิ่นเทพี
ของเรา 38ดงันัน้ ถ้าเดเมตรีอสัและบรรดาช่างร่วมอาชีพ
ของเขาเป็นความกับผู้ใด ศาลก็เปิด ผู้พิพากษาก็มี ให้
เขาไปยื่นฟอ้งกันเองเถิด 39ถ้ามีปัญหาอืน่ที่ท่านต้องการ

กจ 19:32



135

พิจารณา จงแก้ปัญหานั้นในที่ประชุมตามที่กฎหมาย
กำาหนด 40โดยแท้จริงแล้ว พวกเรากำาลังอยู่ในอันตราย 
จะถูกกล่าวหาว่าก่อการจลาจล เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นในวันน้ี เรายกเหตุผลใดมาอธิบายไม่ได้ว่าทำาไมเรา
จึงมาชุมนุมกันที่นี่” 41เมื่อพูดดังนี้แล้ว รองผู้ว่าราชการ
เมืองก็สั่งให้เลิกการชุมนุม

เปาโลออกจากเมืองเอเฟซัส
20 1เม่ือการจลาจลสงบ เปาโลเรียกประชุม

บรรดาศิษย์ ให้กำาลังใจพวกเขา กล่าวอำาลาและออก
เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนีย 2ระหว่างทางที่ผ่านไป 
เปาโลพูดให้กำาลังใจแก่คริสตชนหลายคร้ัง ในท่ีสุดก็ 
มาถึงประเทศกรีซ 3พักอยู่ที่นี่สามเดือน ขณะที่จะออก
เรือไปยังแคว้นซีเรีย เขาตัดสินใจเดินทางกลับผ่าน
แคว้นมาซิโดเนีย เพราะชาวยิววางแผนปองร้ายเขา 
4เปาโลมีเพื่อนร่วมทางคือโสปาแตร์บุตรชายของปิรัส
ชาวเบโรอา อาริสทารคัสและเซกุนดุสชาวเธสะโลนิกา  
กายอัสชาวเดอร์บีและทิโมธี รวมทั้งชาวแคว้นอาเซีย
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สองคนคือทิคิกัสและโตรฟีมัส 5คนเหล่านี้เดินทางล่วง
หน้าไปรอเราที่เมืองโตรอัส 6ส่วนเราแล่นเรือออกจาก
เมืองฟีลิปปีหลังเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ ห้าวันต่อมา เรา
ก็มาพบกับเขาที่เมืองโตรอัส และพักอยู่ที่นั่นเจ็ดวัน

เปาโลปลุกให้คนตายกลับคืนชีวิตที่เมืองโตรอัส
7คำ่าวันเสาร์ เรามาชุมนุมกันเพื่อทำาพิธีบิขนมปัง 

เปาโลพูดคุยกับบรรดาศิษย์อย่างยืดยาวจนถึงเที่ยงคืน 
เพราะจะต้องจากไปในวนัรุง่ขึน้ 8มตีะเกยีงหลายดวงใน
ห้องชัน้บนทีช่มุนมุกนั 9ชายหนุม่คนหนึง่ชือ่ยูทิกสันัง่อยูท่ี่
ขอบหน้าต่าง กำาลังง่วงนอนมาก ขณะที่เปาโลพูดต่อไป
เรือ่ยๆ เขากห็ลับและพลัดตกจากชัน้ทีส่ามถงึพืน้ มผีูอุ้ม้
เขาขึน้มาพบว่าเขาตายแล้ว 10เปาโลจงึลงมาข้างล่างก้ม
ลงกอดร่างของเขาไว้ พูดว่า “อย่าวุ่นวายไปเลย เขายัง
มีชีวิตอยู่” 11แล้วเปาโลก็ขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งหนึ่ง ทำาพิธี
บขินมปังและกนิอาหาร พดูคยุต่อไปอกีนานจนถึงรุ่งเช้า 
แล้วจากไป 12บรรดาศิษย์พาชายหนุ่มผู้นั้นที่ยังมีชีวิตอยู่
กลับไปบ้าน และรู้สึกมีกำาลังใจขึ้นมาก
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เปาโลเดินทางจากเมืองโตรอัสถึงเมืองมิเลทัส
13เราลงเรือล่วงหน้าและแล่นเรือไปยังเมือง 

อสัโซส ทีน่ัน่เราต้องรับเปาโลลงเรอืด้วย เขาสัง่ไว้เช่นนี้
เพราะต้องการเดนิทางทางบก 14เมือ่เปาโลพบเราทีเ่มือง
อัสโซส เราก็รับเขาลงเรือและมาถึงเมืองมิทิเลนี 15วัน
รุ่งขึ้นเราออกจากที่น่ันมาอยู่หน้าเกาะคีโอส วันต่อมา
เราแล่นเรอืเลยีบฝ่ังเกาะซามอส และอกีวนัหนึง่กม็าถงึ
เมอืงมเิลทสั 16เปาโลตัดสนิใจไม่แวะทีเ่มอืงเอเฟซสั เพือ่
จะไม่อยู่ในแคว้นอาเซยีนานเกนิไป เพราะต้องการรีบไป
ให้ถึงกรุงเยรูซาเล็มก่อนวันเปนเตกอสเต ถ้าเป็นไปได้

เปาโลอำาลาบรรดาผู้อาวุโสแห่งเมืองเอเฟซัส
17เปาโลส่งคนจากเมอืงมเิลทสัไปยงัเมอืงเอเฟซสั 

เพื่อเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรมาพบ 18เมื่อ
เขาเหล่านั้นมาถึง เปาโลพูดว่า “ท่านทั้งหลายรู ้ว่า 
ตลอดเวลาตัง้แต่วันแรกทีข้่าพเจ้าเข้ามาในแคว้นอาเซยี 
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนต่อท่านอย่างไร 19ข้าพเจ้ารับใช้องค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมตนอย่างย่ิง ข้าพเจ้าต้อง
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รำ่าไห้เป็นทุกข์และเสี่ยงชีวิตจากการที่ชาวยิววางแผน
ปองร้ายข้าพเจ้า 20ท่านทัง้หลายรูว่้าข้าพเจ้าไม่เคยละเลย
สิ่งใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่าน ไม่เคยหยุดเทศน์ และ
ยังสอนท่านในที่สาธารณะและตามบ้าน 21ข้าพเจ้าเชิญ
ชวนทั้งชาวยิวและชาวกรีกอย่างแข็งขันให้กลับใจมา
หาพระเจ้าและให้มีความเช่ือในพระเยซูองค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

22บดันี ้ข้าพเจ้ากำาลงัจะไปกรุงเยรซูาเลม็ตามพระ
บัญชาของพระจิตเจ้า ไม่รู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า 
23ข้าพเจ้ารู้เพียงว่าพระจิตเจ้าทรงเตือนข้าพเจ้าในทุกๆ 
เมืองว่า โซ่ตรวนและความยากลำาบากกำาลังรอข้าพเจ้า
อยู่ 24แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีค่าสำาหรับ
ข้าพเจ้าเท่ากบัการทีข้่าพเจ้าได้วิง่ถงึปลายทาง และทำาให้
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า
สำาเรจ็ไป คือการเป็นพยานประกาศข่าวดแีห่งพระหรรษ
ทานของพระเจ้า

25ข้าพเจ้าผ่านมาประกาศพระอาณาจักรแก่ท่าน
ทั้งหลาย บัดนี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทุกคนจะไม่เห็นหน้า
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ข้าพเจ้าอีก 26ดังนั้น วันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศยืนยันแก่
ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านผู้ใดไม่รอดพ้น ข้าพเจ้าก็ไม่รับ
ผิดชอบ 27เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ละเลยที่จะประกาศพระ
ประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้าแก่ท่าน 28ท่านท้ังหลายจง
ดูแลตนเองและฝูงแกะที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่าน
ให้เป็นผู้ดูแล เพื่อเลี้ยงดูพระศาสนจักรของพระเจ้าที่
พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบตุร 29ข้าพเจ้า
รูว่้าเมือ่ข้าพเจ้าจากไปแล้ว สนุขัป่าดรุ้ายจะเข้ามาในกลุม่
ของท่านและจะทำาร้ายฝูงแกะ 30แม้ในกลุ่มของท่านก็
จะมีบางคนลุกขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริงเพื่อโน้มน้าว
บรรดาศิษย์ให้ติดตามตน 31ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงเฝ้า
ระวังไว้เถิด จงระลึกว่าข้าพเจ้าไม่เคยหยุดเตือนท่าน
แต่ละคนด้วยนำ้าตานองหน้าทั้งกลางวันกลางคืนตลอด
เวลาสามปี

32บัดนี้ ข้าพเจ้าฝากท่านท้ังหลายไว้กับพระเจ้า
 

และกับพระวาจาแห่งพระหรรษทานของพระองค์ พระ
วาจานีส้ร้างพระศาสนจกัรและประทานมรดกให้ท่านรบั
ร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายได้ 33ข้าพเจ้าไม่เคย
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อยากได้เงินทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใด 34ท่านก็รู้แล้วว่า
ข้าพเจ้าทำางานด้วยมอืทัง้สองนีเ้พือ่สนองความต้องการ
ของข้าพเจ้าและของผู้ที่อยู่ด้วย 35ข้าพเจ้าแสดงให้ท่าน
เห็นเสมอมาว่า เราต้องทำางานเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือผู้
อ่อนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูองค์พระผู้
เป็นเจ้าที่ว่า “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ”

36เมือ่กล่าวดงันีแ้ล้ว เปาโลคกุเข่าลงพร้อมกับทกุ
คนและอธษิฐานภาวนา 37ต่างร้องไห้ฟมูฟายเข้าสวมกอด
และจูบลาเปาโล 38ทุกคนรู้สึกโศกเศร้า เพราะเปาโลพูด
ว่า เขาเหล่านัน้จะไม่ได้เหน็หน้าของเปาโลอกี แล้วทกุคน
ก็ไปส่งเปาโลถึงเรือ

เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม
21 1เมื่อถึงเวลาจะจากกัน เราก็ออกเรือแล่น

ตรงไปยังเกาะโขส วันรุ่งข้ึนก็ไปถึงเกาะโรดส์ แล้วไปถงึ
เมืองปาทารา 2เราพบเรือลำาหน่ึงกำาลังข้ามไปยังแคว้น
ฟีนีเซีย จึงลงเรือลำานั้นออกทะเล 3เราเห็นเกาะไซปรัส 
แต่ก็แล่นเรือผ่านไปทางทิศใต้ของเกาะตรงไปยังแคว้น
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ซีเรีย มาถึงเมืองไทระเพราะเรือต้องขนถ่ายสินค้าที่
นั่น 4เราไปเยี่ยมบรรดาศิษย์ พักอยู่ท่ีนั่นเป็นเวลาเจ็ด
วัน พระจิตเจ้าทรงดลใจเขาเหล่านั้นให้บอกเปาโลมิให้
ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 5เมื่อครบเจ็ดวัน เราก็ออกเดิน
ทางต่อไป บรรดาศิษย์ทุกคนพร้อมด้วยภรรยาและบุตร
ไปส่งเราถงึนอกเมอืง เราคุกเข่าอธษิฐานภาวนาร่วมกนั
ที่ชายหาด 6และอำาลากัน เราลงเรือ และเขาเหล่านั้นก็
กลับไปบ้านของตน

7จากเมอืงไทระเราไปถงึเมอืงทอเลเมอสิ การเดนิ
ทางทางเรือของเราจึงสิ้นสุด เราทักทายบรรดาพี่น้อง
และพักอยู่กับเขาหนึ่งวัน 8วันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางไป
ถึงเมืองซีซารียา เข้าไปในบ้านของฟีลิปผู้ประกาศข่าวดี
ซึ่งเป็นหนึ่งในสังฆานุกรทั้งเจ็ดและพักอยู่กับเขา 9เขา
มีบุตรหญิงสี่คน ทั้งสี่คนนี้ยังไม่แต่งงานและมีพระพร
การทำานาย

10เราพักอยู่ที่นั่นหลายวัน ระหว่างนั้นประกาศก
คนหนึ่งชื่ออากาบัสลงมาจากแคว้นยูเดีย 11เขามาพบ
เรา ใช้ที่คาดเอวของเปาโลมัดมือและเท้าของตนพูด
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ว่า “พระจิตเจ้าตรัสว่า ‘ชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มจะมัด
เจ้าของที่คาดเอวนี้อย่างนี้ และจะมอบเขาในมือของ
คนต่างศาสนา’”

12เมือ่ได้ฟังเช่นนี ้เราและประชาชนท่ีนัน่อ้อนวอน
เปาโลมิให้เดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 13แต่เปาโล
ตอบว่า “ทำาไมท่านจึงร้องไห้และทำาให้ข้าพเจ้าเสียใจ
และผดิหวังมาก ข้าพเจ้าไม่เพยีงแต่พร้อมท่ีจะถูกจองจำา
เท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะตายในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อ
พระนามพระเยซอูงค์พระผูเ้ป็นเจ้าอกีด้วย” 14เมือ่เปาโล
ไม่ยอมเปลี่ยนใจ เราก็เลิกรบเร้า พูดว่า “ขอให้เป็นไป
ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด”

เปาโลเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม
15หลังจากนั้นไม่กี่วัน เราก็เตรียมตัวและขึ้นไปยัง

กรุงเยรูซาเล็ม 16ศิษย์บางคนจากเมืองซีซารียาร่วมเดิน
ทางไปกบัเรา และพาเราไปพกัทีบ้่านของชาวเกาะไซปรสั
คนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรกๆ ชื่อมนาสัน

17เมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาพี่น้อง
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ต้อนรับเราด้วยความยินดี 18วันรุ่งขึ้น เปาโลและเราไป
พบยากอบ บรรดาผู้อาวุโสทุกคนอยู่ที่นั่นด้วย 19เปาโล
ทกัทายเขาเหล่านัน้และเล่าทุกสิง่อย่างละเอยีดท่ีพระเจ้า
ทรงกระทำากับคนต่างศาสนาโดยงานศาสนบริการของ
ตน

20ทุกคนได้ฟังก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า แล้ว
พูดกับเปาโลว่า “น้องเอ๋ย ท่านเห็นแล้วว่า ชาวยิวนับ
พันนับหมื่นคนมีความเชื่อและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด” 21เขาได้ยินคนกล่าวว่า ท่านสอนชาว
ยิวที่อาศัยอยู่ในหมู่คนต่างศาสนาให้ละทิ้งธรรมบัญญัติ
ของโมเสส โดยสอนว่าไม่ต้องให้ลูกเข้าสุหนัตและไม่
ต้องปฏิบัติตามธรรมประเพณี 22เราควรจะทำาอย่างไรดี 
ชาวยิวจะต้องรู้แน่ว่าท่านมาที่นี่แล้ว 23ดังนั้น จงทำาตาม
ที่เราบอกเถิด ที่นี่เรามีชายสี่คนที่จะต้องแก้บน 24จงพา
คนเหล่านี้ไปร่วมพิธีชำาระตนพร้อมกัน จงออกค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้เขาเพื่อทำาพิธีโกนผม แล้วทุกคนจะรู้ว่าข่าวลือ
ที่เขาได้ยินเกี่ยวกับท่านนั้นไม่เป็นความจริง แต่ท่านยัง
ดำาเนนิชวีติปฏบิติัตามธรรมบญัญัต ิ25ส่วนคนต่างศาสนา
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ที่มีความเชื่อ เราได้ส่งจดหมายแจ้งคำาตัดสินของเรา
ให้เขารู้ว่า เขาต้องงดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูป
เคารพแล้ว ต้องงดเว้นการกินเลือด งดเว้นการกินเนื้อ
สตัว์ท่ีถูกรดัคอ และงดเว้นการแต่งงานท่ีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย”

26วันรุง่ขึน้ เปาโลพาชายเหล่านัน้ไปทำาพธิชีำาระตน
พร้อมกัน แล้วเข้าไปในพระวิหารเพื่อแจ้งว่าวันชำาระตน
จะครบกำาหนดเมื่อใด เพราะในวันนั้นแต่ละคนจะต้อง
ถวายเครื่องบูชา

เปาโลถูกจับกุม
27เมื่อใกลค้รบเจด็วัน ชาวยวิบางคนจากแควน้อา

เซียเห็นเปาโลในพระวิหาร จึงยุยงประชาชนและจับกุม
เปาโล 28ตะโกนว่า “ชาวอิสราเอลท้ังหลายจงมาช่วย
กัน ชายผู้นี้คือผู้เทศน์สอนทุกคนในทุกสถานท่ี ต่อต้าน
ประชากรอิสราเอล ต่อต้านธรรมบัญญัติและต่อต้าน
สถานทีศ่กัด์ิสทิธิน์ีด้้วย เขายังนำาชาวกรีกบางคนเข้าไปใน
บรเิวณพระวิหารและทำาให้สถานทีศั่กดิส์ทิธิน์ีเ้ป็นมลทนิ” 
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29เขาเหล่านั้นกล่าวเช่นน้ี เพราะเคยเห็นโตรฟีมัสชาว
เอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมือง จึงคิดว่าเปาโลนำาโตรฟีมัส
เข้าไปในบริเวณพระวิหารด้วย

30เกดิความวุน่วายข้ึนท่ัวเมอืง ประชาชนวิง่มาจาก
ทุกแห่ง จับกุมและลากเปาโลออกจากบริเวณพระวิหาร
แล้วปิดประตูทันที 31ขณะที่ประชาชนกำาลังพยายามจะ
ฆ่าเปาโล มีคนไปส่งข่าวแก่ผู้บัญชาการกองพันของทัพ
โรมันว่า ท่ัวทั้งกรุงเยรูซาเล็มกำาลังวุ่นวาย 32เขาจึงนำา
ทหารกลุ่มหนึง่พร้อมกบันายร้อยวิง่ไปยังบรรดาผูก่้อการ
จลาจลทนัท ีเมือ่คนเหล่าน้ันเห็นผู้บัญชาการกองพนัและ
บรรดาทหาร ก็หยุดทุบตีเปาโล

33ผู้บัญชาการกองพันเข้ามาจับกุมเปาโล สั่งให้
ล่ามด้วยโซ่สองเส้น แล้วถามประชาชนว่าเปาโลเป็นใคร
และทำาอะไร 34แต่ประชาชนต่างตะโกนตอบคนละอย่าง 
ผู้บัญชาการกองพันไม่อาจรู้ความจริงอะไรได้เพราะ
ความวุ่นวาย จึงส่ังให้นำาเปาโลไปยังค่ายทหาร 35เมื่อ
เปาโลมาถงึขัน้บันไดของค่าย ประชาชนเบยีดเสยีดและ
ผลักดันกันเข้ามาอย่างรุนแรงจนบรรดาทหารต้องแบก

กจ 21:35



146

เปาโลขึน้ไป 36ประชาชนจำานวนมากตดิตามไปพลางร้อง
ตะโกนว่า “ฆ่ามัน”

37ขณะที่บรรดาทหารกำาลังนำาตัวเปาโลเข้าไปใน
ค่าย เปาโลพูดกับผู้บัญชาการกองพันว่า “ข้าพเจ้าขอ
พูดกับท่านได้ไหม”

ผู้บัญชาการกองพันถามว่า “ท่านพูดภาษากรีก
หรือ 38ท่านไม่ใช่ชาวอียิปต์ที่เมื่อไม่นานมานี้ก่อการกบฏ
และนำาโจรสี่พันคนออกไปในถิ่นทุรกันดารหรือ”

39เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวยิว เกิดที่เมือง
ทาร์ซสั ซึง่เป็นเมอืงสำาคญัในแคว้นซลีเีซยี  โปรดอนญุาต
ให้ข้าพเจ้าพูดกับประชาชนเถิด”

40เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการกองพันแล้ว 
เปาโลยืนที่ขั้นบันไดและโบกมือให้ประชาชนสงบลง 
ประชาชนก็เงียบ เปาโลจึงพูดกับเขาเป็นภาษาฮีบรูว่า

เปาโลปราศรัยกับชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็ม
22 1“พ่อและพ่ีน้องท้ังหลาย จงฟังคำาแก้ข้อกล่าว

หาของข้าพเจ้าเถิด”
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2เมื่อประชาชนได้ยินเปาโลพูดกับเขาเป็นภาษา
ฮีบรู ก็ยิ่งเงียบลงอีก

เปาโลจึงกล่าวต่อไปว่า 3“ข้าพเจ้าเป็นชาวยิว 
เกิดที่เมืองทาร์ซัสในแคว้นซีลีเซีย แต่เติบโตในเมือง
นี้ กามาลิเอลเป็นอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตาม
ธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้า
รับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอเช่นเดียว
กับที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในวันน้ี 4ผู้ท่ีดำาเนินตามวิถี
ทางนี้ เคยถูกข้าพเจ้าเบียดเบียนถึงตาย ข้าพเจ้าจับกุม
ทั้งชายและหญิงจองจำาไว้ในคุก 5ดังที่มหาสมณะและ
สภาผู้อาวุโสทุกคนเป็นพยานยืนยันได้ เพราะเขามอบ
จดหมายให้ข้าพเจ้านำาไปให้แก่บรรดาพี่น้องชาวยิวที่
เมืองดามัสกัส ข้าพเจ้าจึงออกเดินทางเพื่อไปจับกุม 
บรรดาคริสตชนซึ่งอยู่ที่นั่น นำากลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อลงโทษ

6เวลาประมาณเที่ยงวัน ขณะที่ข้าพเจ้ากำาลังเดิน
ทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้า
จากท้องฟ้าล้อมรอบตัวข้าพเจ้าไว้ 7ข้าพเจ้าล้มลงท่ีพื้น
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ดินและได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโล เจ้า
เบียดเบียนเราทำาไม’

8ข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘พระเจ้าข้า พระองค์คือใคร’
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซูชาว 

นาซาเรธ็ ซึง่เจ้ากำาลังเบยีดเบยีนอยู่’ 9คนท่ีอยู่กับข้าพเจ้า
เห็นแสงสว่าง แต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้า

10แล้วข้าพเจ้าถามอีกว่า ‘พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะ
ต้องทำาอะไร’

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้น 
เข้าไปในเมอืงดามสักสั ท่ีน่ันจะมคีนบอกทุกสิง่ท่ีพระเจ้า
ทรงกำาหนดให้เจ้าทำา’ 11แสงนั้นสว่างจ้าจนข้าพเจ้ามอง
ไม่เห็นสิ่งใด ผู้ร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้า
เข้าไปในเมืองดามัสกัส

12ชายคนหนึ่งชื่ออานาเนีย เป็นผู้ยำาเกรงพระเจ้า
และปฏบิตัติามธรรมบญัญัต ิเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว
ยวิทกุคนซึง่อยูท่ีน่ัน่ 13เขามาพบข้าพเจ้า ยืนใกล้ๆ พดูกบั
ข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล น้องเอ๋ย จงกลับมองเห็นเถิด’ และ
ในเวลานั้นเองข้าพเจ้าก็มองเห็นเขา
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14อานาเนียบอกข ้าพเจ ้าว ่า ‘พระเจ ้าแห ่ง
บรรพบุรุษของเราทรงเลือกสรรท่านให้รู้พระประสงค์
ของพระองค์ ให้เห็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและ
ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 15เพราะ
ท่านจะเป็นพยานของพระองค์ยืนยนัสิง่ทีท่่านได้เหน็และ
ได้ยนิแก่มนษุย์ทกุคน 16บดันีท่้านรออะไรอยูอ่กี จงลกุขึน้ 
รบัศลีล้างบาปและเรยีกขานพระนามพระองค์ชำาระล้าง
บาปของท่านเถิด’

17ข้าพเจ้ากลับไปกรุงเยรูซาเล็ม ขณะที่กำาลัง
อธิษฐานภาวนาอยู่ในพระวิหาร ข้าพเจ้าเข้าสู ่ภวังค์ 
18และเหน็องค์พระผูเ้ป็นเจ้า พระองค์ตรสักบัข้าพเจ้าว่า 
‘เรว็เข้า จงรบีออกจากกรุงเยรซูาเลม็ เพราะชาวเมอืงจะ
ไม่ยอมรับคำาพยานของท่านถึงเรา’

19ข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า ‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
คนเหล่านี้รู้ว่าข้าพเจ้าเคยไปตามศาลาธรรมต่างๆ เพื่อ
จับกุมผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์เข้าคุกและโบยตี 20เมื่อ
สเทเฟนพยานของพระองค์หลั่งโลหิต ข้าพเจ้าก็อยู่ที่
นั่นด้วย เห็นชอบกับผู้ที่ฆ่าเขาและเฝ้าเสื้อคลุมของคน
เหล่านั้น’
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21องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด 
เราจะส่งเจ้าออกไปยังชนต่างศาสนาที่อยู่ห่างไกล’”

เปาโลยืนยันว่ามีสัญชาติโรมัน
22ประชาชนฟังเปาโลพูดถึงตรงนี้ ก็เริ่มตะโกนว่า 

“จงกำาจัดผู้นี้ให้สิ้นไปจากแผ่นดิน เขาไม่สมควรมีชีวิต”
23ประชาชนร้องตะโกน โยนเสือ้คลมุของตน และ

กอบฝุ่นขว้างขึ้นไปในอากาศ 24ผู้บัญชาการกองพันส่ัง
ให้นำาเปาโลเข้าไปในค่ายทหาร โบยตีเพื่อสอบสวนให้รู้
สาเหตุว่า ทำาไมประชาชนจึงร้องตะโกนเช่นนั้น 25เมื่อ
พวกทหารมัดเปาโลพร้อมที่จะโบยตี เปาโลถามนาย
ร้อยที่ยืนอยู่ที่นั่นว่า “กฎหมายอนุญาตให้ท่านโบยตีผู้มี
สัญชาติโรมันก่อนพิจารณาคดีหรือ”

26เมื่อได้ยินเช่นน้ี นายร้อยไปพบผู้บัญชาการ
กองพันและรายงานว่า “ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านกำาลังทำา
อะไร ชายคนนี้มีสัญชาติโรมัน”

27ผู้บัญชาการกองพันจึงมาพบและถามเปาโลว่า 
“ท่านมีสัญชาติโรมันหรือ”

กจ 22:21



151

เปาโลตอบว่า “ใช่”
28ผู้บัญชาการกองพันจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าต้องจ่าย

เงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อสัญชาติโรมัน”
เปาโลตอบว่า “แต่ข้าพเจ้ามีสัญชาติโรมันโดย

กำาเนิด”
29ผู้ที่กำาลังจะโบยตีสอบสวนเปาโลต่างถอยออก

ไปทันที ผู้บัญชาการกองพันตกใจเมื่อรู้ว่า ผู้ที่เขาสั่งให้
จองจำานั้นมีสัญชาติโรมัน

เปาโลต่อหน้าสภาซันเฮดริน
30ผู้บัญชาการกองพันต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าเหตุ

ใดชาวยิวจึงกล่าวหาเปาโล วันรุ่งขึ้นเขาจึงสั่งให้แก้โซ่ที่
ล่ามเปาโล เรยีกบรรดาหวัหน้าสมณะและสมาชกิสภาซนั
เฮดรินทุกคนมาประชุม แล้วนำาเปาโลไปยืนต่อหน้าเขา

23 1เปาโลเพ่งมองสภาซันเฮดรินพลางพูดว่า 
“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าประพฤติตนเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้าด้วยมโนธรรมท่ีบริสุทธิ์มาจนถึงวันนี้” 2มหา
สมณะอานาเนียส่ังคนท่ียืนอยู่ใกล้เปาโลให้ตบปากเขา 
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3เปาโลจึงพูดกับมหาสมณะว่า “พระเจ้าจะตบปากท่าน 
ผู้เป็นเสมือนกำาแพงทาสีขาว ท่านกำาลังน่ังพิพากษา
ข้าพเจ้าตามธรรมบัญญัติ แต่ท่านละเมิดธรรมบัญญัติ
เสียเองโดยสั่งให้ตบปากข้าพเจ้า”

4คนที่ยืนอยู ่ใกล้เปาโลก็พูดว่า “ท่านกล้าสบ
ประมาทมหาสมณะของพระเจ้าหรือ”

5เปาโลตอบว่า “พีน้่องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่รูว่้าเขา
เป็นมหาสมณะ ข้าพเจ้ารูข้้อความทีเ่ขยีนไว้ในพระคมัภร์ี
ว่า ‘ท่านต้องไม่กล่าวร้ายต่อหวัหน้าประชากรของท่าน’”

6เปาโลรู้ว่า สมาชิกส่วนหนึ่งของที่ประชุมเป็น
ชาวสะดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวฟาริสี จึงตะโกนขึ้น
ในสภาว่า “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นชาวฟาริสี เป็น
บุตรของชาวฟาริสี ข้าพเจ้าถูกสอบสวนก็เพราะเรื่อง
ความหวังในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย” 7เมื่อ
เปาโลกล่าวเช่นนั้น ก็เกิดการถกเถียงกันระหว่างชาว 
ฟาริสีกับชาวสะดูสี ที่ประชุมจึงแตกแยก 8เพราะชาว 
สะดสูยีนืยนัว่าไม่มกีารกลบัคืนชพีและไม่มท้ัีงทูตสวรรค์
และจิต แต่ชาวฟาริสีเชื่อว่ามี
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9เกิดความโกลาหลอย่างรุนแรงในที่ประชุม  
ธรรมาจารย์บางคนทีเ่ป็นชาวฟารสิลีกุขึน้โต้แย้งว่า “เรา
ไม่พบว่าชายผู้นี้มีความผิดอันใด เป็นไปได้มิใช่หรือที่จิต
หรือทูตสวรรค์ได้พูดกับเขา” 10ความขัดแย้งรุนแรงมาก
ขึ้น ผู้บัญชาการกองพันกลัวเปาโลจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ จึง
สั่งทหารให้ลงไปนำาเปาโลออกจากที่ประชุมเข้าไปใน
ค่ายทหาร

11คนืต่อมา องค์พระผูเ้ป็นเจ้าเสดจ็มาทรงยืนใกล้
เปาโล ตรสัว่า “ทำาใจดีๆ ไว้ เจ้าได้เป็นพยานยนืยนัถงึเรา
ที่กรุงเยรูซาเล็มอย่างไร เจ้าจะต้องเป็นพยานที่กรุงโรม
อย่างนั้นด้วย”

ชาวยิวคบคิดกันจะฆ่าเปาโล
12เช้าวันรุง่ขึน้ ชาวยวิบางคนประชมุคบคดิกนัและ

สาบานว่าจะไม่กินไม่ดื่มจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโล 13ผู้ท่ีมา
ประชุมคบคิดกันมีมากกว่าสี่สิบคน 14เขาไปพบบรรดา
หัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสพูดว่า “พวกเราสาบานอย่าง
เคร่งครัดว่าจะไม่กินอะไร จนกว่าจะได้ฆ่าเปาโล 15บัดนี้ 
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ท่านทั้งหลายและสภาซันเฮดริน จงไปพบผู้บัญชาการ
กองพันขอให้นำาเปาโลมาที่ น่ี โดยอ้างว่าต้องการ
สอบสวนคดขีองเขาให้ละเอยีดยิง่ขึน้ ส่วนเรานัน้เตรยีม
พร้อมจะฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึง”

16แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลรู้แผนร้ายน้ี จึง
ไปที่ค่ายทหารและเข้าไปบอกให้เปาโลรู้

17เปาโลเรียกนายร้อยคนหนึ่งมาพบ พูดว่า “จง
นำาชายหนุ่มคนนี้ไปพบผู้บัญชาการกองพัน เพราะเขามี
เรือ่งจะบอก” 18นายร้อยจงึนำาชายหนุม่ไปพบผูบ้ญัชาการ
กองพัน พดูว่า “นกัโทษเปาโลเรยีกข้าพเจ้าไปพบและขอ
ให้พาหนุม่คนนีม้าพบท่าน เพราะเขามเีรือ่งจะบอกท่าน”

19ผู้บัญชาการกองพันจูงมือชายหนุ่มแยกออกไป 
แล้วถามว่า “ท่านมีเรื่องใดจะบอกข้าพเจ้า”

20เขาตอบว่า “ชาวยิวคบคิดกันขอร้องให้ท่านนำา
เปาโลลงไปต่อหน้าสภาซนัเฮดรนิในวนัพรุง่นี ้โดยอ้างว่า
ต้องการสอบสวนคดขีองเขาอย่างละเอยีดยิง่ขึน้ 21ท่าน
อย่าไว้ใจคนเหล่านั้นเพราะเขามีมากกว่าสี่สิบคน กำาลัง
ซุ่มคอยปองร้ายเปาโลอยู่ และสาบานอย่างเคร่งครัด
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ว่าจะไม่กินไม่ดื่มจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโล บัดนี้เขาพร้อม
อยู่แล้ว กำาลังคอยความเห็นชอบของท่าน

22ผู้บัญชาการกองพันส่งชายหนุ่มกลับไป สั่งว่า 
“อย่าบอกใครเลยว่าท่านรายงานเรื่องนี้แก่ฉัน”

เปาโลถูกย้ายไปจองจำาที่เมืองซีซารียา
23ผูบ้ญัชาการกองพนัเรยีกนายร้อยสองคนมาสัง่

ว่า “จงเตรียมทหารราบสองร้อยคน ทหารม้าเจ็ดสิบคน 
และทหารหอกสองร้อยคนให้พร้อมไว้ตัง้แต่สามทุม่เพือ่
เดินทางไปยังเมืองซีซารียา 24จงเตรียมม้าให้เปาโลด้วย
เพื่อนำาเขาไปพบผู้ว่าราชการเฟลิกซ์อย่างปลอดภัย”

25ผู้บัญชาการกองพันเขียนจดหมายฉบับหนึ่งมี
ใจความว่า

26จาก “คลาวดิอัส ลีเซียส
ถึง ท่านผู้ว่าราชการเฟลิกซ์ ที่เคารพอย่างสูง ขอ

ให้ท่านมีความสุขเถิด
27ชาวยวิจบักมุชายผู้น้ี และเกือบจะฆ่าเขาอยู่แล้ว 
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เมื่อข้าพเจ้าพร้อมกับกองทหารเข้าไปขัดขวางและช่วย
เขาให้ปลอดภัย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าเขามีสัญชาติโรมัน 
28ข้าพเจ้าต้องการรู้สาเหตุที่ชาวยิวกล่าวหาเขา จึงนำา
เขาไปยังสภาซันเฮดริน 29และพบว่า เขาถูกกล่าวหา
เรื่องธรรมบัญญัติของชาวยิว แต่ไม่มีข้อกล่าวหาใดที่
เขาสมควรจะรบัโทษถงึตายหรอืถกูจองจำา 30เมือ่ข้าพเจ้า
รู้ว่าชาวยิวคบคิดกันปองร้ายชายผู้น้ี ข้าพเจ้าจึงส่งเขา
มาพบท่านทนัท ีและแจ้งให้บรรดาผูก้ล่าวหามาฟ้องร้อง
เขาต่อท่านด้วย”

31บรรดาทหารปฏิบัติตามคำาสั่ง รับตัวเปาโลและ
นำาไปถึงเมืองอันทิปาตริสในเวลากลางคืน 32วันรุ่งขึ้น 
บรรดาทหารม้าเดินทางต่อไปพร้อมกบัเปาโล ส่วนทหาร
คนอื่นกลับไปยังค่าย 33เมื่อทหารม้ามาถึงเมืองซีซารียา 
จึงมอบจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการและส่งตัวเปาโลให้
ด้วย 34ผู้ว่าราชการอ่านจดหมายและถามเปาโลว่า มา
จากแคว้นใด เมื่อรู้ว่าเขามาจากแคว้นซีลีเซีย 35จึงกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าจะพิจารณาคดีของท่านเมื่อผู้กล่าวหาท่าน
มาทีน่ี”่ แล้วสัง่ให้จองจำาเปาโลไว้ในวงัของกษัตริย์เฮโรด
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การพิจารณาคดีของเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเฟลิกซ์
24 1หลังจากนั้นห้าวัน มหาสมณะอานาเนีย 

ลงไปยังเมืองซีซารียาพร้อมกับผู้อาวุโสบางคนและ
ทนายความชื่อเทอร์ทูลลัส คนเหล่าน้ีตั้งข้อกล่าวหา
เปาโลต่อผู้ว่าราชการ 2เมื่อเปาโลถูกเรียกตัวเข้ามา  
เทอร์ทูลลัสเร่ิมพูดกล่าวหาว่า “ข้าแต่ท่านเฟลิกซ์ผู้สูง
ศักดิ์ ท่านทำาให้เราทั้งหลายได้รับสันติภาพเป็นเวลานาน 
ชนชาตินี้ได้รับการพัฒนาอย่างมากด้วยสายตาอันยาว
ไกลของท่าน 3เรารับความดีเหล่านี้ด้วยความขอบคุณ
อย่างลกึซึง้ทกุเวลาและทุกสถานท่ี 4แต่เพ่ือไม่ให้เป็นการ
รบกวนท่านมากเกนิไป ข้าพเจ้าขอร้องท่านขอได้โปรดฟัง
ข้อกล่าวหาสั้นๆ ของเรา

5พวกเราพบชายผู้นี้เป็นคนอันตรายซ่ึงก่อการ
จลาจลในกลุม่ชาวยวิทัว่โลก เขาเป็นหวัหน้าคนหนึง่ของ
ลทัธนิาซารนี 6พยายามทำาให้พระวหิารเป็นมลทนิ แต่เรา
จับกุมเขา 8ถ้าท่านสอบสวนเขาด้วยตนเอง ท่านก็จะรู้
ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำาลังกล่าวหาเขาอยู่”

9บรรดาชาวยวิต่างสนบัสนนุ กล่าวว่าข้อกล่าวหา
เหล่านั้นเป็นความจริง
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เปาโลแก้ข้อกล่าวหา
10ผู้ว่าราชการพยักหน้าให้เปาโลพูด เปาโลจึงพูด

ว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่า ท่านเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีให้ชนชาติ
นี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยินดีที่จะแก้
ข้อกล่าวหา 11ท่านรู้ความจริงอย่างชัดเจนว่า ข้าพเจ้า
ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าได้เพียงสิบ
สองวนัเท่านัน้ 12ชาวยวิมิได้พบข้าพเจ้าโต้เถยีงกบัผูใ้ดใน 
พระวิหาร หรือยุยงประชาชนให้ก่อความวุ่นวายทั้ง
ในศาลาธรรมและในเมือง 13จนบัดน้ีเขาก็ยังพิสูจน์ข้อ
กล่าวหาข้าพเจ้าไม่ได้ 14แต่ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่า ข้าพเจ้า
นมัสการรับใช้พระเจ้าของบรรพบุรุษ ตามวิถีทางซึ่ง
พวกเขาเรียกว่าลัทธิมิจฉาทิฐิ ข้าพเจ้าเชื่อทุกสิ่งตรงกับ 
ธรรมบัญญัติและทุกสิ่งท่ีเขียนไว้ในหนังสือของบรรดา
ประกาศก 15ข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าเหมือนกับที่
คนเหล่านี้มีความหวัง คือหวังว่ามนุษย์ทุกคนทั้งผู้ชอบ
ธรรมและคนอธรรมจะกลับคืนชีพ 16ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงพยายามอยู่เสมอที่จะรักษามโนธรรมของข้าพเจ้าให้
บรสิทุธิไ์ม่มทีีติ่เฉพาะพระพกัตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนษุย์
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17หลังจากที่ข้าพเจ้าจากกรุงเยรูซาเล็มไปหลาย
ปี ข้าพเจ้ากลับมาเพ่ือนำาเงินบริจาคมามอบให้เพื่อน
ร่วมชาติของข้าพเจ้า และเพื่อถวายเครื่องบูชา 18เมื่อ
ชาวยิวพบข้าพเจ้าทำาพิธีชำาระตนและถวายเครื่องบูชา
ในพระวิหารนั้น ไม่มีกลุ่มคนจำานวนมากและไม่มีการ 
จลาจลใดๆ 19คนทีพ่บข้าพเจ้าคอืชาวยวิบางคนจากแคว้น
อาเซียที่ควรจะอยู่ต่อหน้าท่านที่นี่และกล่าวหาข้าพเจ้า 
ถ้าเขามีมูลคดีจะฟ้องข้าพเจ้า 20หรือมิฉะนั้นก็ให้คนที่
อยูท่ีน่ีบ่อกว่าเขาพบความผดิอะไรเมือ่ข้าพเจ้ายนือยูต่่อ
หน้าสภาซันเฮดริน 21สิ่งเดียวที่เขายืนยันได้คือข้าพเจ้า
ได้ยืนขึ้นในสภาตะโกนว่า ‘วันนี้ข้าพเจ้าถูกพิจารณาคดี
ต่อหน้าท่านเพราะข้าพเจ้ามีความเชื่อในการกลับคืนชีพ
ของบรรดาผู้ตาย’”

เปาโลถูกจองจำาที่เมืองซีซารียา
22เฟลิกซ์ซึง่รูด้เีร่ืองวถิทีางของครสิตชน จงึเลือ่น

การพิจารณาคดีไว้ก่อน พูดว่า “เม่ือลีซีอัสผู้บัญชาการ
กองพันมาถึง ข้าพเจ้าจะพิจารณาคดีของท่าน” 23แล้ว
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จึงสั่งนายร้อยให้คุมเปาโลไว้ แต่ให้มีอิสรภาพบ้าง โดย
อนุญาตให้เพื่อนๆ เข้าไปดูแลรับใช้เปาโล

24สองสามวันต่อมา เฟลิกซ์มาพร้อมกับดรูสิลลา
ภรรยาซึ่งเป็นชาวยิว สั่งให้คนไปเรียกเปาโลมาพบ และ
ฟังเปาโลพดูถงึเรือ่งความเชือ่ในพระคริสตเยซ ู25แต่เมือ่
เปาโลเริ่มพูดถึงความยุติธรรม การบังคับตนเอง และ
การพพิากษาทีจ่ะมาถงึ เฟลกิซ์ก็เกิดความกลัว จงึพดูว่า 
“พอแล้ว สำาหรับวันนี้ ออกไปได้ เมื่อข้าพเจ้ามีเวลา จะ
เรยีกท่านมาพบอีก” 26ในเวลาเดยีวกนั เฟลกิซ์หวงัว่าเขา
จะได้รับเงินจากเปาโล เพราะเหตุนี้เขาจึงส่งคนไปเรียก
เปาโลมาพบเพื่อพูดคุยกันบ่อยๆ

27สองปีผ่านไป ปอร์ชอีสัเฟสตสัมารบัตำาแหน่งต่อ
จากเฟลกิซ์ แต่เฟลิกซ์ต้องการเอาใจชาวยิว จงึปล่อยให้
เปาโลถูกจองจำาต่อไป

เปาโลอุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ
25 1เมื่อเฟสตัสมารับตำาแหน่งผู้ว่าราชการได้

สามวนั เขาออกจากเมอืงซีซารยีาข้ึนไปยงักรงุเยรซูาเลม็ 
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2บรรดาหัวหน้าสมณะและหัวหน้าชาวยิวมาพบเขาเพื่อ
กล่าวโทษเปาโล 3พรำ่าขอความกรุณาจากเขาให้ย้าย
เปาโลไปที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกน้ีกำาลังซุ่มเตรียมจะฆ่า
เปาโลระหว่างทาง 4เฟสตสัตอบว่า “เปาโลถกูจองจำาอยู่
ที่เมืองซีซารียา และข้าพเจ้ากำาลังจะไปที่นั่นในเร็วๆ นี้ 
5ท่านผู้ใดมีอำานาจจงไปกับข้าพเจ้าและถ้าเปาโลมีความ
ผิด ก็จงฟ้องกล่าวโทษเขาเถิด”

6เฟสตัสพักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มอีกประมาณแปด
หรือสิบวัน ก็กลับไปยังเมืองซีซารียา วันรุ่งข้ึนเขาขึ้น
นั่งบัลลังก์และส่ังให้นำาตัวเปาโลเข้ามา 7เมื่อเปาโลมา
ถึง ชาวยิวที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มก็มารุมล้อมเขา 
กล่าวหาเขาในคดีอุกฉกรรจ์หลายข้อ แต่พิสูจน์ข้อกล่าว
หาไม่ได้

8เปาโลกล่าวแก้ว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้ทำาอะไรผิดทั้ง
ต่อธรรมบัญญัติของชาวยิว ทั้งต่อพระวิหารและต่อ
พระจักรพรรดิ

9แต่เฟสตัสต้องการจะเอาใจชาวยิว จึงถาม
เปาโลว่า “ท่านอยากขึน้ไปกรงุเยรซูาเลม็และให้ข้าพเจ้า
พิจารณาคดีของท่านที่นั่นไหม”
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10เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้ากำาลังยืนอยู่ต่อหน้าศาล
ของพระจักรพรรด ิและต้องถกูพจิารณาคดทีีน่ี ่ข้าพเจ้า
ไม่ได้ทำาอะไรผดิต่อชาวยิว ดงัท่ีท่านเองก็รูอ้ยู่แก่ใจ 11ถ้า
ข้าพเจ้ามีความผิดหรือทำาการใดท่ีสมควรจะต้องตาย 
ข้าพเจ้าก็ยอมตาย แต่ถ้าคำากล่าวหาของพวกน้ีไม่เป็น
ความจรงิ กไ็ม่มผีูใ้ดมสีทิธจิะมอบข้าพเจ้าให้เขา ข้าพเจ้า
ขออุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ”

12เฟสตสัจึงเรยีกประชมุคณะทีป่รกึษาและตัดสนิ
ว่า “ท่านอทุธรณ์ต่อพระจกัรพรรด ิท่านกจ็ะได้ไปพบพระ
จักรพรรดิ”

เปาโลถูกนำาตัวมาเฝ้ากษัตริย์อากริปปา
13สองสามวันต่อมา กษัตริย ์อากริปปาและ

พระนางเบอร ์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียา เพ่ือ
เยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส 14ท้ังสองพระ
องค์ประทับอยู่ที่นั่นหลายวัน เฟสตัสทูลกษัตริย์เร่ือง
คดีของเปาโลว่า “เฟลิกส์ทิ้งชายคนหนึ่งให้ถูกจองจำา
ไว้ที่นี่ 15เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดาหัวหน้า
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มหาสมณะและผู้อาวุโสของชาวยิวได้ฟ้องกล่าวโทษเขา
และขอให้ลงโทษด้วย

16ข้าพเจ้าตอบว่า “ธรรมเนียมของชาวโรมันจะ
ไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดก่อนที่เขาจะมีโอกาสเผชิญหน้ากับ
ผู้กล่าวหาและแก้ข้อกล่าวหานั้น” 17บรรดาผู้กล่าวหา
มาพบข้าพเจ้าที่นี่ ข้าพเจ้าไม่รีรอ วันรุ่งข้ึนก็น่ังบัลลังก์ 
สั่งให้นำาชายคนนั้นเข้ามา 18บรรดาผู้กล่าวหามารุมล้อม
เขา แต่ไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเร่ืองความผิดดังท่ีข้าพเจ้า
คาดไว้ 19เขาเพียงแต่ถกเถียงปัญหาเรื่องศาสนาของ
เขาและเรื่องชายคนหนึ่งชื่อเยซูที่ตายไปแล้ว แต่เปาโล
ยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ 20ข้าพเจ้าลังเลใจท่ีจะตัดสินเร่ือง
ทำานองนี้ จึงถามว่า เขาอยากไปกรุงเยรูซาเล็มและรับ
การพิจารณาคดทีีน่ัน่ไหม 21แต่เปาโลอทุธรณ์ขอสงวนคดี
ไว้ให้พระจักรพรรดิเป็นผู้ตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสั่งให้จองจำา
เขาไว้จนกว่าข้าพเจ้าจะส่งเขาไปเฝ้าพระจักรพรรดิได้

22กษัตริย์อากริปปาตรัสกับเฟสตัสว่า “ข้าพเจ้าก็
อยากฟังชายคนนี้ด้วย”

เฟสตสัตอบว่า “พรุง่นี ้พระองค์จะได้ทรงฟังเขา”
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23วันรุ่งขึ้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์-
นิสเสด็จเข้ามาในห้องพิจารณาคดีอย่างสง่าพร้อมกับ
บรรดาผู ้บัญชาการกองพันและคนสำาคัญของเมือง 
เฟสตสั สัง่ให้นำาเปาโลเข้ามา 24แล้วพดูว่า “ข้าแต่กษตัรย์ิ
อากริปปาและทุกท่านซ่ึงอยู่กับเราท่ีน่ี ท่านท้ังหลาย
เห็นชายคนนี้ไหม เขาเป็นเหตุให้ชาวยิวทั้งหมดทั้งท่ี
กรุงเยรูซาเล็มและที่นี่มาพบข้าพเจ้า ร้องตะโกนว่าเขา
ต้องไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป 25แต่ข้าพเจ้าไม่พบว่าเขาได้
ทำาอะไรที่สมควรต้องตาย บัดนี้เขาได้อุทธรณ์ต่อพระ
จักรพรรดิ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจจะส่งเขาไป 26ข้าพเจ้า
ไม่มีเรื่องใดโดยเฉพาะเก่ียวกับเขาท่ีจะเขียนไปทูลพระ
จกัรพรรด ิข้าพเจ้าจงึนำาเขามาต่อหน้าท่านท้ังหลาย โดย
เฉพาะอย่างยิง่เฉพาะพระพกัตร์พระองค์ ข้าแต่กษตัริย์
อากริปปา เพ่ือจะได้มีข้อมูลบางประการที่จะเขียนได้
บ้างจากการสอบสวนนี้ 27เพราะข้าพเจ้าคิดว่า การส่ง
นักโทษไปรับการพิจารณาคดีโดยไม่ชี้แจงข้อกล่าวหา
เป็นเรื่องไร้สาระ
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เปาโลปราศรัยต่อหน้ากษัตริย์อากริปปา
26 1กษัตริย์อากริปปาตรัสกับเปาโลว่า “ท่านได้

รับอนุญาตให้พูดแก้ข้อกล่าวหา”
2เปาโลจึงโบกมือให้ทุกคนเงียบและเริ่มพูดแก้ข้อ

กล่าวหาว่า “ข้าแต่กษัตรย์ิอากรปิปา ข้าพเจ้าคดิว่า บดันี้ 
ข้าพเจ้าโชคดีที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ เพื่อแก้ข้อกล่าว
หาทุกข้อที่ชาวยิวฟ้องกล่าวโทษข้าพเจ้า 3โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้าพเจ้าคดิว่าพระองค์ทรงรูจ้กัขนบธรรมเนยีม
และข้อโต้แย้งต่างๆ ของชาวยิว ดังน้ัน ขอท่านโปรด
อดทนฟังข้าพเจ้าด้วย

4ชาวยิวทุกคนรู้วิถีทางดำาเนินชีวิตของข้าพเจ้า 
ตั้งแต่วัยเด็กข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมชาติที่กรุง
เยรูซาเล็ม 5เขารู้จักข้าพเจ้ามานานแล้ว และถ้าเขา
ต้องการเป็นพยานให้ข้าพเจ้า เขาก็เป็นพยานยืนยันได้
ว่า ข้าพเจ้าเป็นชาวฟาริสีซ่ึงดำาเนินชีวิตในกลุ่มท่ีปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดท่ีสุด 6บัดนี้ ข้าพเจ้า
ต้องถกูพพิากษาเพราะความหวงัในพระสญัญาทีพ่ระเจ้า
ประทานแก่บรรพบุรุษของเรา 7พวกเราชาวยิวท้ังสิบ
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สองตระกลูรบัใช้พระเจ้าตลอดมาทัง้กลางวนัและกลาง
คืน ก็เพราะหวังว่าพระสัญญานี้จะเป็นความจริง ข้าแต่
พระราชา ชาวยิวกล่าวหาข้าพเจ้าเพราะความหวังนี้เอง 
8ทำาไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าพระเจ้าทรงทำาให้บรรดาผู้
ตายกลับคืนชีพไม่ได้

9ข้าพเจ้าเคยคิดว่า ข้าพเจ้าต้องทำาทุกอย่างเพื่อ
ขัดขวางนามของเยซูชาวนาซาเร็ธ 10ข้าพเจ้าทำาเช่นน้ี
ที่กรุงเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าได้รับมอบอำานาจจากบรรดา
หวัหน้าสมณะให้จับกมุครสิตชนหลายคนจองจำาไว้ในคุก 
เมือ่เขาถกูพพิากษาประหารชวีติ ข้าพเจ้ากล็งคะแนนให้
ประหารชวีติเขาด้วย 11ข้าพเจ้าเข้าไปในศาลาธรรมต่างๆ 
หลายครั้ง ทรมานเขา บังคับเขาให้ปฏิเสธพระเยซูเจ้า 
ข้าพเจ้าโกรธแค้นบรรดาคริสตชนมาก จึงเบียดเบียน
เขาในเมืองต่างๆ นอกแผ่นดินอีกด้วย

12วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับมอบอำานาจและภารกิจ
จากบรรดาหวัหน้าสมณะ จงึเดนิทางไปยังเมอืงดามสักสั
เพื่อจุดประสงค์เดียวกันน้ี 13ข้าแต่พระราชา ขณะที่
ข้าพเจ้ากำาลังเดินทาง เวลาประมาณเที่ยงวัน ข้าพเจ้า
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เห็นแสงสว่างจากท้องฟ้า สว่างจ้าย่ิงกว่าดวงอาทิตย์ 
ส่องแสงรอบตัวข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทาง 14เราทุกคน
ล้มลงที่พื้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาฮีบรูว่า ‘เซา
โล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทำาไม เจ้าจะต้องเจ็บตัว
เหมือนวัวถีบปฏัก’

15ข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า พระองค์คือ
ใคร’

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เราคือเยซู ที่เจ้ากำาลัง
เบียดเบียน 16บัดนี้ จงลุกขึ้นยืนเถิด เราแสดงตนแก่เจ้า 
เพื่อแต่งต้ังเจ้าให้เป็นผู้รับใช้ของเรา เจ้าจงเป็นพยาน
ยืนยันสิ่งที่เจ้าเห็นและสิ่งที่เราจะเปิดเผยอีก 17เราจะ
ช่วยให้เจ้าปลอดภัยจากเพื่อนร่วมชาติของเจ้าและจาก
คนต่างศาสนาที่เราจะส่งเจ้าไปพบ 18เจ้าจะเปิดตาของ
เขา จะทำาให้เขาผ่านพ้นความมืดมาสู่ความสว่าง และ
ผ่านพ้นอำานาจของซาตานมาสู่พระเจ้า เพื่อจะได้รับ
การอภยับาป และรบัมรดกร่วมกับบรรดาผูศ้กัดิส์ทิธิท์ัง้
หลาย เพราะมีความเชื่อในเรา’

19ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา ด้วยเหตุดังกล่าว
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ข้าพเจ้าจึงไม่ต่อต้านภาพนมิติจากสวรรค์ 20ข้าพเจ้าเทศน์
สอนชาวเมอืงดามสักสัก่อน แล้วต่อมาจงึเทศน์สอนชาว
กรงุเยรซูาเลม็และผูค้นในแคว้นยูเดยีทัง้หมด รวมทัง้คน
ต่างศาสนาให้กลับใจและหันมาสู่พระเจ้า ปฏิบัติกิจการ
ที่แสดงการกลับใจอย่างแท้จริง 21เพราะเหตุน้ีชาวยิว
จึงจับกุมข้าพเจ้าในพระวิหาร และพยายามฆ่าข้าพเจ้า 
22แต่พระเจ้าทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าจนถึงวันน้ี ข้าพเจ้า
เป็นพยานเสมอมาท้ังต่อหน้าผู้น้อยและผู้ใหญ่ ข้าพเจ้า
ยืนยันแต่เพียงสิ่งที่บรรดาประกาศกและโมเสสกล่าวไว้
ว่าจะต้องเกิดข้ึน 23คือพระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมาน 
และจะทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็น
พระองค์แรก จะทรงประกาศแสงสว่างแก่ประชากร
อิสราเอลและแก่บรรดาคนต่างศาสนา”

ปฏิกิริยาของผู้ฟัง
24ขณะที่เปาโลกำาลังพูดเช่นนี้เพื่อแก้ข้อกล่าวหา 

เฟสตัสตะโกนเสียงดังว่า “เปาโล ท่านเป็นบ้าแล้วหรือ 
การเรียนมากทำาให้ท่านเป็นบ้า”
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25เปาโลตอบว่า “ท่านเฟสตัสที่เคารพอย่าง
สูง ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นบ้า ข้าพเจ้ากำาลังพูดความจริง 
สมเหตุสมผล 26กษัตริย์อากริปปาทรงทราบเรื่องเหล่า
นี้ดี ข้าพเจ้าทูลพระองค์ได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ข้าพเจ้าคิดว่า เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้มิได้เกิดขึ้น
ในที่ลับตา จึงเป็นที่ทราบดีแก่พระองค์ 27ข้าแต่กษัตริย์
อากริปปา พระองค์ทรงเชื่อบรรดาประกาศกมิใช่หรือ 
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงเชื่อ”

28กษัตริย์อากริปปาจึงทรงตอบเปาโลว่า “อีกนิด
เดียว ท่านก็ชักชวนเราให้เป็นคริสตชนได้แล้ว”

29เปาโลตอบว่า “อีกนิดเดียวหรือไม่นิดเดียว 
ข้าพเจ้าไม่รู้ แต่ข้าพเจ้าก็อธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระองค์
และทุกคนที่กำาลังฟังข้าพเจ้าในวันนี้กลับเป็นอย่างที่
ข้าพเจ้าเป็น แต่อย่าถูกพันธนาการเช่นนี้”

30กษัตริย ์อากริปปาทรงลุกข้ึนพร้อมกับผู ้ว ่า
ราชการ พระนางเบอร์นิสและทุกคนที่ประชุมอยู่ที่น่ัน 
31ขณะที่ทุกคนกำาลังออกจากห้อง ต่างก็พูดกันว่า “ชาย
ผู้นี้ไม่ได้ทำาผิดอะไรที่สมควรจะถูกประหารชีวิตหรือถูก
จองจำา”
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32กษัตริย์อากริปปาตรัสกับเฟสตัสว่า “ถ้าชายผู้
นี้ไม่ได้อุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ เขาน่าจะถูกปล่อยไป
ก่อนนี้แล้ว”

เปาโลออกเดินทางไปกรุงโรม
27 1เม่ือผู้ว่าราชการตัดสินใจให้เราลงเรือไป

ยังอิตาลีแล้ว เขาก็มอบตัวเปาโลและนักโทษอื่นๆ บาง
คนให้นายร้อยผู ้หนึ่งชื่อยูเลียสซึ่งสังกัดในกองทัพ 
ของพระจักรพรรดิ 2เราลงเรือลำาหน่ึงท่ีมาจากเมือง 
อัดรามิททิอุมและกำาลังจะออกทะเลมุ่งไปยังท่าเรือ
ต่างๆ ของแคว้นอาเซยี อารีสทารคสัชาวมาซโิดเนยีจาก
เมืองเธสะโลนิกาอยู่กับเราด้วย

3วันรุ่งขึ้น เรามาถึงเมืองไซดอน ยูเลียสแสดง
นำ้าใจดีต่อเปาโล อนุญาตให้ไปพบเพื่อนๆ เพื่อรับความ
ช่วยเหลือ 4จากที่นั่นเราแล่นเรือออกทะเลอีก และ
เพราะกระแสลมต้าน จึงต้องแล่นไปทางด้านหลังของ
เกาะไซปรัส 5เมื่อแล่นข้ามทะเลเปิดจากฝั่งของแคว้น
ซีลีเซียและปัมฟีเลีย เราก็มาถึงเมืองมีราในแคว้น 
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ลีเซยี 6ทีน่ัน่ นายร้อยพบเรอืลำาหนึง่จากเมอืงอเลก็ซาน- 
เดรียกำาลังมุ่งหน้าไปอิตาลี จึงให้เราลงเรือลำาน้ัน 7เรา
แล่นเรือไปช้าๆ เป็นเวลาหลายวันและมาถึงเกาะคนีดัส
ด้วยความยากลำาบาก กระแสลมทำาให้เราเดินทางตาม
ทิศทางไม่ได้ เราจึงแล่นไปทางด้านใต้ของเกาะครีต 
ผ่านแหลมสัลโมเน 8เราแล่นเลียบฝั่งด้วยความยาก
ลำาบากและมาถึงสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่า “ท่างาม” ใกล้
กับเมืองลาเซีย

เรืออับปาง
9เราเสยีเวลาหลายวนั การแล่นเรือก็เป็นอนัตราย 

เทศกาลจำาศีลก่อนฤดูหนาวผ่านไปแล้ว เปาโลเตือนทุก
คนว่า 10“ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเห็นว่าการแล่นเรือต่อ
ไปเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างมาก นอกจากจะทำาให้
สินค้าและเรือเสียหายแล้ว ยังจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ของเราด้วย” 11แต่นายร้อยเชื่อฟังกัปตันและเจ้าของ
เรอืมากกว่าจะฟังคำาเตอืนของเปาโล 12เพราะท่าเรอืท่ีนัน่
ไม่เหมาะสำาหรับการพักในฤดูหนาว ผู้โดยสารส่วนใหญ่
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จึงตัดสินใจให้แล่นเรือต่อไป หวังว่าจะถึงเมืองฟีนิกซ์ 
ท่าเรอืของเกาะครตีซึง่เปิดท้ังทางตะวนัตกเฉยีงใต้และ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อพักในฤดูหนาวที่นั่น

13เม่ือลมพัดมาอ่อนๆ จากทิศใต้ ทุกคนก็คิดว่า
จะเป็นตามที่คาดหวังไว้ จึงถอนสมอแล้วแล่นเลียบฝั่ง
เกาะครตีให้ชดิทีส่ดุ 14ต่อมาไม่นานนกั ลมพายใุหญ่ชือ่ว่า 
“ลมตะวันออกเฉียงเหนือ” พัดข้ามเกาะลงมา 15เรือถูก
ลมพายุพัดกระหนำ่า แล่นต้านลมพายุไม่ไหว เราจึงต้อง
ปล่อยเรือไปตามกระแสลม 16ขณะที่เราผ่านทางด้านใต้
เกาะเล็กๆ ที่ชื่อว่าคาวดา เราเกือบรักษาเรือชูชีพไว้ไม่
ได้ 17ลูกเรือดึงเรือชูชีพขึ้นมา แล้วจึงเอาเชือกมัดรอบ
เรอืใหญ่ให้แน่น หย่อนทุน่ลง ปล่อยให้เรอืลอยไปตามลม 
เพราะกลัวว่าเรือจะไปเกยตื้นที่สันทรายของอ่าวซีร์ตีส
ในแคว้นลิเบีย 18พายุยังคงพัดกระหนำ่าเราอย่างรุนแรง 
วันรุ่งขึ้นลูกเรือเริ่มทิ้งสินค้าลงทะเล 19ในวันที่สาม เขา
โยนเครื่องใช้ประจำาเรือทิ้งด้วยมือของตน 20เราไม่เห็น
ดวงอาทิตย์และดวงดาวเป็นเวลาหลายวัน พายุยังคง
พัดจัด เราจึงเลิกคาดหวังว่าจะรอดชีวิต
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21ทกุคนในเรอืไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน เปาโล
ยนืขึน้ในหมูเ่ขาพดูว่า “ท่านท้ังหลาย ท่านควรฟังข้าพเจ้า 
และไม่แล่นเรือออกจากเกาะครีต จะได้พ้นท้ังอันตราย
และความเสยีหายเช่นนี ้22บดันี ้ข้าพเจ้าเตอืนท่านให้ทำาใจ
ดีๆ  ไว้ เพราะจะไม่มใีครสกัคนเสียชวีติ มีแต่เรอืเท่านัน้ที่
จะอบัปาง 23คนืทีผ่่านมา ทตูสวรรค์องค์หนึง่ของพระเจ้า
ซึ่งเป็นเจ้านายที่ข้าพเจ้ารับใช้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า 24กล่าว
ว่า ‘เปาโล อย่ากลัวเลย ท่านจะต้องไปปรากฏตัวเฉพาะ
พระพักตร์พระจักรพรรดิ และพระเจ้าทรงพระกรุณา
ไว้ชีวิตทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับท่าน’ 25ดังนั้น ท่านทั้ง
หลายจงทำาใจดีๆ ไว้เถิด ข้าพเจ้ามีความเช่ือในพระเจ้า
ว่า เหตุการณ์จะเป็นไปตามที่ทรงบอกข้าพเจ้าไว้ 26เรา
จะต้องเกยตื้นที่เกาะใดเกาะหนึ่ง”

27คืนที่สิบสี่ เรายังคงถูกพายุซัดไปมาอยู่ในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ประมาณเที่ยงคืน บรรดากะลาสีรู้สึก
ว่าเรือเข้าใกล้ฝั่งแล้ว 28เขาจึงทิ้งสายดิ่งวัดความลึก
และพบว่านำ้าลึกประมาณย่ีสิบวา เมื่อแล่นเรือต่อไปอีก
เล็กน้อย เขาทิ้งสายดิ่งและพบว่านำ้าลึกสิบห้าวา 29เขา
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กลัวว่าเรือจะชนหินโสโครก จึงทิ้งสมอสี่ตัวจากท้ายเรือ
และอธิษฐานภาวนาให้ถึงรุ่งเช้าโดยเร็ว 30พวกกะลาสี
พยายามหนีจากเรือจึงปล่อยเรือชูชีพลงทะเลโดยอ้าง
ว่าจะไปทิ้งสมอจากหัวเรือ 31เปาโลจึงบอกนายร้อยและ
บรรดาทหารว่า “ถ้ากะลาสีเหล่าน้ีไม่อยู่ในเรือ ท่านทั้ง
หลายจะไม่รอดชวีติ” 32บรรดาทหารจงึตดัเชอืกทีย่ดึเรอื
ชูชีพไว้ ปล่อยลงทะเลไป

33ขณะที่รอเวลาเช้า เปาโลเตือนทุกคนให้กิน
อาหาร พูดว่า “เป็นเวลาสิบสี่วันมาแล้วที่ท่านรอคอยให้
พายุสงบโดยไม่ได้กินอะไรเลย 34ข้าพเจ้าจึงเตือนท่านให้
กนิอาหาร เพราะเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัชวีติ จะไม่มผีมแม้
เพยีงเส้นเดียวจากศีรษะของท่านคนใดสญูเสยีไป” 35พดู
ดังน้ีแล้ว เปาโลหยิบขนมปังข้ึน กล่าวขอบคุณพระเจ้า
ต่อหน้าทุกคนแล้วก็บิและเริ่มกิน 36ทุกคนมีกำาลังใจขึ้น
และกนิด้วย 37เราทัง้หมดบนเรอืมจีำานวนสองร้อยเจด็สบิ
หกคน 38เมือ่ทกุคนกนิอาหารจนอิม่แล้ว กท็ิง้ข้าวสาลลีง
ทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้น

39เม่ือสว่างแล้ว พวกกะลาสีไม่รู้จักแผ่นดินตรง

กจ 27:30



175

หน้า แต่เหน็อ่าวมหีาดทรายและตัง้ใจจะนำาเรอืเข้าไปเกย
หาดนั้นให้ได้ 40จึงตัดสายสมอทิ้งทะเล ในเวลาเดียวกัน
กแ็ก้เชอืกยดึหางเสอืแล้วกางใบเรือด้านหน้า ลมพดัเรอื
เข้าไปยังหาดทราย 41แต่เรือชนสันทรายและเกยตื้น หัว
เรือติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้ ส่วนท้ายเรือถูกคลื่นซัดอย่าง
รุนแรงจนแตก

42บรรดาทหารคดิจะฆ่านักโทษเพือ่มใิห้ใครว่ายนำา้
หนไีปได้ 43แต่นายร้อยต้องการจะช่วยชวีติของเปาโล จงึ
ห้ามทหารไม่ให้ทำาอย่างท่ีคิด และสั่งให้คนท่ีว่ายนำ้าเป็น 
กระโดดลงจากเรือก่อน แล้วว่ายนำ้าไปขึ้นฝั่ง 44ส่วนคน
ที่เหลือให้ตามไปโดยเกาะแผ่นกระดานหรือชิ้นส่วนของ
เรือ โดยวิธีนี้ทุกคนก็ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

เปาโลที่เกาะมอลต้า
28 1เมื่อพ้นอันตรายแล้ว เราจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อ

มอลต้า 2ชาวเกาะแสดงนำ้าใจต่อเราเป็นพิเศษ ฝนตกลง
มาอย่างกะทนัหนั อากาศหนาว เขาจงึก่อไฟขึน้ให้เราทกุ
คนไปรวมกนัอยูร่อบกองไฟ 3เปาโลเกบ็กิง่ไม้มากองหน่ึง
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และกำาลังใส่ในไฟ งูพิษตัวหนึ่งหนีความร้อนออกมากัด
ติดมือเปาโล 4เมื่อชาวเกาะเห็นงูกัดติดห้อยท่ีมือเปาโล
เช่นนั้น ก็พูดกันว่า “ชายคนน้ีเป็นฆาตกรแน่ๆ เพราะ
แม้ว่าเขาจะรอดพ้นจากทะเล แต่ความยุติธรรมของ
พระเจ้าไม่ยอมให้มชีวีติต่อไป” 5เปาโลสลดังลูงไปในกอง
ไฟและไม่ได้รบับาดเจบ็แต่ประการใด 6ชาวเกาะคอยดวู่า
เปาโลจะบวมหรอืล้มลงตายทนัท ีแต่หลงัจากคอยดเูป็น
เวลานาน ไม่เหน็สิง่ใดผิดปกตเิกิดข้ึนกับเปาโลจึงเปลีย่น
ใจพูดกันว่า เปาโลเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง

7ในบริเวณใกล้ๆ กับสถานที่นั้น มีที่ดินแปลงหนึ่ง
ของปูบลีอัสหัวหน้าชาวเกาะ เขาต้อนรับเรา ให้ไปพัก
ที่บ้านด้วยอัธยาศัยเป็นเวลาสามวัน 8ขณะนั้นบิดาของ
เขานอนป่วยอยู่ เป็นไข้และท้องร่วง เปาโลไปเยี่ยมเขา 
หลังจากอธิษฐานภาวนา ก็ปกมือเหนือเขาและรักษาให้
หาย 9หลังจากเหตุการณ์นี้ ชาวเกาะคนอื่นๆ ที่เจ็บป่วย
ต่างมาหาเปาโลและรบัการรกัษา 10คนเหล่านัน้ให้เกยีรติ
เราอย่างมาก เมือ่เราแล่นเรอืออกทะเล เขากน็ำาสิง่ของ
ที่เราต้องการมาให้
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การเดินทางจากเกาะมอลต้าถึงกรุงโรม
11สามเดือนต่อมา เราโดยสารเรือลำาหน่ึงซึ่งมา

จากเมืองอเล็กซานเดรียมาจอดพักในฤดูหนาวท่ีเกาะ 
หัวเรือเป็นรูปเทพเจ้าคัสเตอร์และโพลักซ์ 12เรามาถึง
เมืองซีราคิวส์และพักอยู่ที่นั่นสามวัน 13จากนั้นเราแล่น
เรือเลียบฝั่งมาถึงเมืองเรยีอุม วันรุ่งข้ึนลมใต้พัดมา 
เราจึงมาถึงเมืองปูเตโอลีภายในสองวัน 14ท่ีน่ันเราพบ
พี่น้องบางคนซึ่งเชิญเราให้ไปพักอยู่กับเขาหน่ึงสัปดาห์ 
แล้วเราจึงออกเดินทางไปกรุงโรม 15บรรดาพี่น้องท่ี
กรุงโรมรู้ว่าเรากำาลังเดินทางไป จึงมาพบเราที่เมือง 
ฟอรุมอัปปีและหมู่บ้านสามโรงแรม เมื่อเปาโลเห็นเขา 
ก็ขอบคุณพระเจ้าและมีกำาลังใจดีขึ้น 16เรามาถึงกรุง
โรม เปาโลได้รับอนุญาตให้อยู่ตามลำาพังโดยมีทหารคน
หนึ่งเป็นผู้ควบคุม

เปาโลที่กรุงโรม
17สามวันต่อมา เปาโลเรียกบรรดาผู้นำาชาวยิว

มาพบที่บ้าน เมื่อคนเหล่านี้มาชุมนุมกัน เปาโลพูดกับ
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เขาว่า “พี่น้องทั้งหลาย แม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำาสิ่งใด
ผิดต่อประชากรหรือขัดกับธรรมประเพณีของบรรดา
บรรพบุรษุ แต่ชาวยวิทีก่รงุเยรซูาเล็มก็ยังจบักุมข้าพเจ้า
และมอบตวัให้ชาวโรมนั 18ชาวโรมนัไต่สวนและต้องการ
จะปล่อยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่มีความผิดที่สมควร
ต้องตาย 19แต่เมื่อชาวยิวคัดค้าน ข้าพเจ้าจำาเป็นต้อง
ยื่นอุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะ
กล่าวหาเพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้าเลย 20เพราะเหตุนี้ 
ข้าพเจ้าจึงขอพบเพื่อพูดคุยกับท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าถูก
พันธนาการเช่นนี้ ก็เพราะความหวังของชาวอิสราเอล
นั่นเอง”

21บรรดาผูน้ำาชาวยิวตอบว่า “เราไม่ได้รับจดหมาย
ใดๆ เกีย่วกบัท่านจากแคว้นยูเดยี และไม่มพีีน้่องคนใดซึง่
มาจากทีน่ัน่รายงานหรอืกล่าวร้ายท่าน 22เราจงึต้องการ
ได้ยินจากท่านว่าท่านคิดอย่างไร เพราะเรารู้ว่า มีคนต่อ
ต้านลัทธิของท่านนี้อยู่ทั่วไปทุกแห่ง”
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เปาโลยืนยันความบริสุทธิ์
23ชาวยิวจำานวนมากมาพบเปาโลท่ีบ้านในวันที่

กำาหนดไว้ ตั้งแต่เช้าจนคำ่าเปาโลอธิบายและประกาศ
เรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าแก่เขา พยายามทำาให้
เขามคีวามเชือ่ในพระเยซเูจ้า โดยอ้างธรรมบญัญติัของ
โมเสสและหนังสือของบรรดาประกาศก 24บางคนยอม
เชื่อถ้อยคำาของเปาโล บางคนไม่ยอมเชื่อ 25เขามีความ
เห็นไม่ตรงกัน และขณะที่กำาลังจากไป เปาโลพูดแต่
เพียงว่า “พระจิตเจ้าตรัสไว้แก่บรรพบุรุษของท่านอย่าง 
เหมาะสมโดยทางประกาศกอิสยาห์ว่า

26“จงไปหาประชากรนี้และพูดว่า
 ท่านจะฟังแล้วฟังอีก แต่จะไม่เข้าใจ
ท่านจะมองแล้วมองอีก แต่จะไม่เห็น
27เพราะใจของประชากรนี้ดื้อรั้น
 หูของเขาได้ยินยาก
และตาของเขาไม่ยอมเปิด
 เพื่อตาจะไม่ต้องเห็น
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และหูจะไม่ต้องได้ยิน
 ใจจะไม่ต้องเข้าใจและจะไม่กลับใจ
และเราจะไม่รักษาเขา”

28ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่า พระเจ้าทรงส่ง
ความรอดพ้นนี้ให้คนต่างศาสนา และเขาจะรับฟัง”

บทส่งท้าย
30เปาโลพกัอยูใ่นบ้านเช่าเป็นเวลาสองปีเต็ม และ

ต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยม 31ประกาศพระอาณาจักรของ
พระเจ้าและสอนความจริงเร่ืองพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ
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