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กิจการ
กิจการ 1

คานาของหนังสือกิจการ

1
ถึงท่านเธโอฟีลัส ผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ ในหนังสือเล่มแรกนั้น

ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงการงานที่พระเยซูได้ตั้งต้นทา และสั่งสอน 
2

จนถึงวันที่พระองค์ถูกรับขึ้นไป

หลังจากได้สั่งอัครทูตที่พระองค์เลือกไว้นั้น โดยเดชแห่งพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
3

เมื่อพระองค์ได้ทนทุกข์ทรมานแล้ว ก็ได้แสดงตัวแก่คนเหล่านั้น ด้วยหลักฐานหลายอย่าง

พิสูจน์อย่างแน่นอนว่าพระองค์มีชีวิตอยู่ และได้ปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงสี่สิบวัน

และได้พูดถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

คาสั่งให้รอคอยรับพระวิญญาณ

4
เมื่อพระองค์พักอยู่ด้วยกันกับอัครทูต พระองค์ได้บอกเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

แต่ให้คอยรับตามคาสัญญาของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ คือพระองค์กล่าวว่า “

ตามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละ 
5

เพราะว่ายอห์นได้ให้พวกเจ้าทาพิธีมุดน้าเพื่อแสดงได้หันกลับจากความผิดบาป ที่อยู่ใต้อานาจของ กิเลส

ตัณหา อุปาทาน และอวิชชา แต่อีกไม่ช้าพวกเจ้าทั้งหลายจะได้รับพิธีมุดน้า

เพื่อแสดงว่าพวกเจ้าหันกลับจากความผิดบาป โดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์”

คาสัญญาที่จะประทานพระวิญญาณ

6
เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกัน เขาจึงถามพระเยซูว่า “อาจารย์ครับ

อาจารย์จะตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่อิสราเอลในตอนนี้หรือ?” 
7

พระเยซูตอบเขาว่า “

ไม่ใช่ธุระของเจ้าที่จะรู้เวลาและวาระที่พระเจ้าผู้เป็นพ่อ ได้กาหนดไว้โดยสิทธิอานาจของพระองค์ 
8

แต่พวกเจ้าทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดชอานาจ เมื่อพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะลงมาอยู่กับพวกเจ้า
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และพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วมณฑลยูเดีย มณฑลสะมาเรีย

และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

พระเยซูถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์

9
เมื่อพระเยซูกล่าวเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็รับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขา

และมีก้อนเมฆมาบังพระองค์ไว้ให้พ้นสายตาของเขา 
10

เมื่อเขากาลังจ้องดูท้องฟ้า

ขณะที่พระเยซูถูกรับขึ้นไปนั้น ในตอนนั้น มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้าง ๆ เขา 
11

กล่าวว่า “

ชาวกาลิลีเอ๋ย ทาไมพวกเจ้าจึงยืนจ้องดูท้องฟ้า พระเยซูผู้นี้ที่พระเจ้ารับขึ้นไปอยู่สวรรค์นั้น

จะกลับมาอีกเหมือนกับที่พวกเจ้าทั้งหลาย ได้เห็นพระองค์เหาะไปยังสวรรค์นั้น”

บรรดาอัครทูตร่วมใจกันอธิษฐาน

12
แล้วอัครทูตจึงได้ลงมาจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม

ระยะทางเท่ากับกับระยะที่อนุญาตให้คนเดินไปเดินมาในวันศีล 
13

เมื่อเข้ากรุงแล้ว

เขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปห้องชั้นบน ซึ่งมีทั้งเปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรูว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิว

กับมัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซีโมนเศโลเท กับยูดาสน้องชายของยากอบ พักอยู่ที่นั่น 
14

พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานสวดอ้อนวอนต่อเนื่องพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารีย์แม่ของพระเยซู

และพวกน้องชายของพระองค์ด้วย

คาเทศนาของเปโตรก่อนที่จะเลือกอัครทูต

15
ในตอนนั้น เปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางพวกพี่น้องทั้งหลาย ที่ประชุมกันอยู่นั้น

มีรวมทั้งหมดประมาณร้อยยี่สิบคน และกล่าวว่า 
16

“พี่น้องทั้งหลาย การที่ยูดาสหักหลังพระเยซู

โดยเป็นผู้นาคนไปจับพระองค์นั้น เป็นเหตุการณ์ที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวไว้โดยกษัตริย์ดาวิด

จาเป็นจะต้องเป็นความจริง 
17

เพราะยูดาสนั้นได้นับเข้าในพวกเรา และได้รับส่วนในภารกิจนี้ 
18

แต่เขาผู้นี้ได้เอาบาเหน็จแห่งการชั่วช้าของเขาไปซื้อที่ดิน

แล้วก็ล้มคะมาลงท้องแตกไส้พุงทะลักออกมาหมด 
19

เหตุการณ์นี้คนทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้

เขาจึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่า อาเคลดามา คือทุ่งนาเลือด 
20

เพราะมีคาเขียนไว้ในหนังสือสดุดีว่า ‘ขอให้ที่อาศัยของเขาร้างเปล่า และอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ที่นั่น’ และ ‘

ขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตาแหน่งของเขา’ 
21

เหตุฉะนั้นในโอกาสนี้

เราต้องเลือกคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่แทนยูดาส

เพื่อการเผยแพร่การเป็นขึ้นมาของพระเยซูพระผู้เป็นเจ้านาย

ขอให้เราเลือกเฉพาะผู้ที่อยู่ร่วมกับเรามาตั้งแต่แรก 
22

คือตั้งแต่พิธีมุดน้าของยอห์น

จนถึงวันที่พระองค์ถูกรับขึ้นไปจากเรา คนหนึ่งในพวกนี้จะต้องตั้งไว้ให้เป็นพยานกับเรา

ถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์”
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23
เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบารซับบาส มีนามสกุลว่ายุสทัส

และมัทธีอัส 
24

แล้วพวกศิษย์จึงอธิษฐานสวดอ้อนวอนว่า “สาธุ ข้าแต่พระเจ้า ผู้รู้จักใจของมนุษย์ทั้งหลาย

ขอได้โปรดสาแดงว่า ในสองคนนี้พระองค์จะเลือกผู้ใด๋ 
25

ให้รับส่วนในการรับใช้นี้

และรับตาแหน่งเป็นอัครทูตแทนยูดาส ซึ่งโดยการละเมิดนั้นได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตน” 
26

เขาทั้งหลายจึงจับสลากกัน และสลากนั้นได้แก่มัทธีอัส จึงนับเขาเข้ากับอัครทูตสิบเอ็ดคนนั้น

กิจการ 2
พวกลูกศิษย์ได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

1
เมื่องานเทศกาลฉลองวันเพ็นเทคศเตมาถึง พวกศิษย์จึงมาร่วมใจกันอยู่ที่เดียวกัน 

2

ในทันใดนั้น มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนกับเสียงพายุดังก้องสนั่นไปทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้น 
3

มีเปลวไฟลักษณะเหมือนกับลิ้นปรากฏกับเขา และกระจายอยู่กับเขาหมดทุกคน 
4

เขาเหล่านั้นก็มีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เขาจึงตั้งต้นพูดภาษาต่าง ๆ

ตามที่พระวิญญาณโปรดให้พูด

พวกยิวโพ้นทะเลเห็นเหตุการณ์ก็ประหลาดใจ

5
มีพวกยิวโพ้นทะเลจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้า ซึ่งเป็นผู้ยาเกรงพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 

6

เมื่อมีเสียงเช่นนั้น เขาจึงพากันมาดูและสับสน เพราะต่างคนต่างได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาของตัวเอง 
7

คนทั้งหลายจึงประหลาด และอัศจรรย์พูดกันว่า “อ้าว ดูนั่นซิ

คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ? 
8

ทาไมเขาจึงพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราได้เล่า? 
9

เช่นชาวปารเธีย และมีเดีย ชาวเอลาม

และคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และมณฑลยูเดีย และมณฑลคัปปาโดเซีย ในมณฑลปอนทัส

และเอเชีย 
10

ในมณฑลฟรีเจีย มณฑลปัมฟีเลีย และประเทศอียิปต์

ในมณฑลเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับกรุงไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ทั้งพวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว 
11

ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี้พูดถึงกิจกรรมอ้นใหญ่หลวงของพระเจ้า

ตามภาษาของเราเอง” 
12

เขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจ และฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า “นี่มันเป็นอะไรกัน

เกิดอะไรขึ้น” 
13

แต่บางคนเยาะเย้ยว่า “โอ คนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่”

เปโตรกล่าวถึงคาพยากรณ์ของโยเอล

14
ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูตสิบเอ็ดคน และได้กล่าวกับคนทั้งหลายด้วยเสียงอันดังว่า “

ชาวยูเดีย และคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลาย จงเข้าใจเรื่องนี้ และฟังคาพูดของข้าพเจ้าเถิด 
15

เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนดังที่ท่านคิดนั้น เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสามโมงเช้า 
16
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แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคาซึ่งโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่า 
17

‘พระเจ้ากล่าวว่าในวาระสุดท้าย

เราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวง

ลูกชายลูกหญิงของพวกเจ้าทั้งหลายจะกล่าวคาพยากรณ์ คนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต

และคนแก่จะฝันเห็น 
18

ในคราวนั้น

เราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราบนทาสชายทาสหญิงของเรา

และคนเหล่านั้นจะกล่าวคาพยากรณ์ 
19

เราจะสาแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบน

และนิมิตที่แผ่นดินเบื้องล่าง เป็นเลือด ไฟ และไอควัน 
20

ดวงอาทิตย์จะมืดไป

และดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือด ก่อนถึงวันใหญ่นั้น คือวันใหญ่ยิ่งของพระเจ้า 
21

และจะเป็นเช่นนี้คือ

ทุกคนซึ่งได้ออกนามของพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายจะหลุดพ้น’”

เปโตรกล่าวอ้างว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตาย

22
“พวกท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคาเหล่านี้ของข้าพเจ้า

คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดชี้แจงให้พวกท่านทั้งหลายรู้โดยการอัศจรรย์ การมหัศจรรย์

และหมายสาคัญต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทาโดยพระองค์นั้น ท่ามกลางพวกท่านทั้งหลาย ดังที่ท่านรู้อยู่แล้ว 

23
พระเยซูนี้ ได้ถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้คิดไตร่ตรองล่วงหน้าไว้ก่อน

พวกท่านทั้งหลายได้ให้คนชั่วจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและฆ่าพระองค์เสีย 
24

พระเจ้าได้บันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยการกาจัดความเจ็บปวดแห่งความตาย

เพราะว่าความตายจะครอบงาพระองค์ไว้ไม่ได้ 
25

เพราะดาวิดได้กล่าวถึงพระองค์ว่า “

ข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้า

เพื่อข้าพเจ้าจะมิได้หวั่นไหว 
26

เพราะฉะนั้น จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดี และปากของข้าพเจ้าจึงเปรมปรีดิ์

อนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความไว้ใจ 
27

เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งข้าพเจ้าไว้ในนรก

ทั้งจะไม่ทรงให้ผู้มีบุญของพระองค์เปื่อยเน่าไป 
28

พระองค์ได้โปรดให้ข้าพเจ้าทราบทางแห่งชีวิตแล้ว

พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้ามีความยินดีเต็มเปี่ยมต่อหน้าของพระองค์”

เปโตรอ้างว่าดาวิดได้กล่าวว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นจากตาย

29
“พี่น้องทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีใจกล้าหาญที่จะพูดกับพวกท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่า

ท่านได้ตายไปแล้วถูกฝังไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ 
30

ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ และรู้ว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้กับท่านด้วยคาสัตย์สาบานว่า

พระเจ้าจะให้มีผู้หนึ่งในวงศ์ตระกูลของท่านนั่งบนบัลลังก์ของท่าน 
31

ดาวิดก็รู้เหตุการณ์นี้ก่อน

จึงได้พูดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระผู้เป็นพระศรีอาริย์ว่า พระเจ้าไม่ได้ทิ้งพระองค์ไว้ในนรก

ทั้งร่างกายของพระองค์ก็ไม่เน่าเปื่อยไป 
32

พระเยซูนี้ พระเจ้าได้บันดาลให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว

พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้”
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เปโตรอ้างว่าพระบิดายกชูพระเยซูขึ้น

33
“เหตุฉะนั้นเมื่อพระเจ้ายกพระองค์ให้นั่งขวามือของพระเจ้าแล้ว

และได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ตามที่พระองค์สัญญาไว้

ว่าพระองค์จะเทฤทธิ์เดชนี้ลงมา ตามที่พวกท่านทั้งหลายได้ยิน และเห็นนี้ 
34

เพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปสวรรค์ แต่ท่านได้กล่าวว่า ‘พระเจ้าพูดกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้าว่า

จงนั่งที่ขวามือของเรา 
35

จนกว่าเราจะทาให้ศัตรูของท่านอยู่ใต้ท่าน’ 
36

เหตุฉะนั้นให้วงศ์วานอิสราเอลทั้งหลายรู้แน่นอนว่า พระเจ้าได้ยกพระเยซู

ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน ตั้งให้เป็นทั้งพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายและพระผู้เป็นพระศรีอาริย์”

เปโตรเชิญชวนให้ประชาชนกลับใจจากบาป

37
เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจ จึงพูดกับเปโตรและอัครทูตคนอื่น ๆ ว่า “

พี่น้องทั้งหลาย พวกเราจะทาอย่างไรดี” 
38

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวกับเขาว่า “

จงกลับหลังหันจากความผิดบาป และทาพิธีมุดน้าในนามแห่งพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ให้หมดทุกคน

เพื่อว่าพระเจ้าจะยกความผิดบาปของท่าน และท่านจะได้มีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
39

เพราะว่าคาสัญญานั้นตกอยู่กับพวกท่านทั้งหลาย และลูกหลานของท่านด้วย

และตกอยู่กับคนทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้านายของเราเรียกมาให้เฝ้าพระองค์” 
40

เปโตรจึงได้พูดอีกหลายคาเป็นพยาน และได้เตือนสติเขาว่า “จงรักษาชีวิตให้รอดจากยุคที่คดโกงนี้เถิด” 

41
คนทั้งหลายที่เชื่อคาของเปโตรก็ทาพิธีมุดน้า ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณสามพันคน 

42
เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงในคาสอน และสามัคคีธรรมกันกับพวกอัครทูต

และได้ร่วมใจกันทาพิธีมหาสนิท และอธิษฐานสวดอ้อนวอน

พวกอัครทูตได้ทาการอัศจรรย์ท่ามกลางฝูงชน

43
พวกเขาทุกคนมีความยาเกรงพระเจ้า และพวกอัครทูตได้ทาการอัศจรรย์

และหมายสาคัญหลายสิ่งหลายอย่าง 
44

ผู้ที่เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้านั้น ก็อยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน

และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง 
45

เขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติ

และสิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งหลาย ตามความจาเป็นของทุกคน 
46

เขาได้ร่วมใจกันไปพระวิหาร

และทาพิธีมหาสนิทตามบ้านของเขา และรับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยความชื่นชมยินดี

และด้วยความจริงใจ ทุกวันตลอดมา 
47

และยังได้ยกย่องพระเจ้า และคนทั้งหลายก็พอใจ

ฝ่ายพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายได้ให้ผู้ที่กาลังจะหลุดพ้น เข้าสมทบกับพวกสาวกมากขึ้นทุกวัน
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กิจการ 3
เปโตรกับยอห์นเข้าไปในพระวาหร

1
ฝ่ายเปโตรกับยอห์นกาลังจะขึ้นไปบริเวณพระวิหารในชั่วโมงที่มีการอธิษฐานสวดอ้อนวอน

ขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายสามโมง 
2

มีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่กาเนิด

ทุกวันมีคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหาร ที่มีชื่อว่าประตูงาม

เพื่อให้เขาขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหาร 
3

ชายคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน

คนเป็นง่อยหายโรคที่ประตูงาม

4
ฝ่ายเปโตรกับยอห์นจ้องมองดูเขาแล้วบอกว่า “จงดูพวกเราเถิด” 

5
คนขอทานนั้นได้จ้องมองดู

คิดว่าจะได้อะไรจากเขา 
6

เปโตรกล่าวว่า “เงินและทองของเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้เจ้า

คือในนามแห่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้เป็นพระศรีอาริย์ จงลุกขึ้นเดินไป” 
7

แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น และในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกาลัง 
8

เขาจึงกระโดดขึ้นยืน และเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตร และยอห์น เดินไปเต้นไป

ยกย่องพระเจ้าไป 
9

คนทั้งหลายเห็นเขาเดิน และยกย่องพระเจ้า 
10

จึงรู้ว่าเป็นคนนั้นที่นั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหาร

เขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างมากมายในเหตุการณ์ที่เกิดกับคนนั้น

เปโตรเทศนาที่เฉลียงของซาโลมอน

11
เมื่อคนเป็นง่อยที่หายนั้นยังเกาะเปโตร และยอห์นอยู่

คนทั้งหลายก็แล่นไปหาเขาที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่า เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจมาก 

12
พอเปโตรแลเห็นก็พูดกับคนเหล่านั้นว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย

ทาไมพวกท่านจึงพากันประหลาดใจด้วยเรื่องคนนี้ และจ้องดูพวกเรา

อย่างกับว่าพวกเราทาให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิ์ หรือความบริสุทธิ์ของพวกเราเอง 
13

พระเจ้าของอับราฮัม

อิสอัค และยาโคบ คือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ได้ให้เกียรติยศแก่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์

ผู้ที่พวกท่านทั้งหลายได้มอบไว้แล้ว และได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปีลาต

เมื่อเขาตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไป 
14

แต่พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์

ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นคนบุญ และได้ขอให้เขาปล่อยฆาตกรให้กับพวกท่านทั้งหลาย 
15

จึงได้ฆ่าพระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตนั้น ผู้ที่พระเจ้าได้บันดาลให้เป็นขึ้นมาจากความตาย

พวกเราเป็นพยานในเรื่องนี้ 
16

โดยความเชื่อพึ่งอาศัยในนามของพระองค์
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นามนั้นจึงได้ทาให้คนนี้ที่พวกท่านทั้งหลายเห็น และรู้จักมีกาลังขึ้น

คือความเชื่อพึ่งอาศัยซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ ได้ทาให้คนนี้หายปกติต่อหน้าพวกท่านทั้งหลาย”

เปโตรเล่าถึงสาเหตุที่เขาจับพระเยซูไปตรึง

17
“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้ว่าพวกท่านทั้งหลายได้ทาเช่นนั้นเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร

ทั้งคณะผู้ปกครองของท่านก็ทาเหมือนกันด้วย 
18

แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้น

ที่พระเจ้าได้ประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงทั้งหลายของพระองค์ ว่า

พระผู้เป็นพระศรีอาริย์ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงให้สาเร็จตามนั้น 
19

เหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงหันกลับ และตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะลบล้างความผิดบาปของท่าน

เพื่อเวลาพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระเจ้าผู้เป็นนาย 
20

และเพื่อพระเจ้าจะได้ส่งพระผู้เป็นพระศรีอาริย์ ซึ่งกาหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อพวกท่านทั้งหลาย คือพระเยซู

21
ผู้ซึ่งสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่

ตามที่พระเจ้าได้กล่าวไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ตั้งแต่โบราณกาลมา”

พระเยซูเป็นศาสดาพยากรณ์ที่โมเสสกล่าวถึง

22
“โมเสสได้พูดไว้กับบรรพบุรุษว่า ‘พระเจ้าผู้เป็นเจ้านายของพวกท่านทั้งหลาย

จะตั้งคนหนึ่งในพวกท่านให้เป็นศาสดาพยากรณ์ เหมือนกันกับพระองค์ได้ตั้งข้าพเจ้า

ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้นั้นบอกแก่ท่าน 
23

ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น

เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้า’ 
24

และศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย

ตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาก็ได้พากันพยากรณ์เถิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ 
25

พวกท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้านั้น

และของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทาไว้กับบรรพบุรุษของเรา เหมือนได้พูดกับอับราฮัมว่า ‘

พงศ์พันธุ์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้า’ 
26

เมื่อพระเจ้าได้ให้พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้ว

จึงได้ใช้พระองค์มายังพวกท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพรแก่ท่านทั้งหลาย

โดยให้ท่านทั้งหลายทุกคนกลับหลังหันจากความชั่วช้าของตน”

กิจการ 4
พวกสมาชิกสภาศาสนาจับเปโตรและยอห์น

1
ขณะที่เปโตรกับยอห์นยังพูดกับคนทั้งหลายอยู่ ปุโรหิตทั้งหลายกับนายทหารรักษาพระวิหาร

และพวกสะดูสีมาหาคนทั้งสอง 
2

เขาเป็นทุกข์ใจ เพราะว่าเขาทั้งสองได้สั่งสอน

และเผยแพร่แก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู 
3
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เขาจึงจับคนทั้งสองจาไว้ในคุกจนถึงวันต่อมา เพราะว่ามันเย็นแล้ว 
4

แต่คนทั้งหลายที่ได้ฟังคาสอนนั้นก็เชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้า ซึ่งนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน

เปโตรกับยอห์นต่อหน้าสมาชิกสภาศาสนา

5
ครั้นรุ่งเช้าวันต่อมา พวกผู้ปกครองกับพวกผู้อาวุโส และพวกคัมภีราจารย์ 

6

ทั้งอันนาสมหาปุโรหิต และคายาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร์ กับคนอื่น ๆ ที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนั้น

ได้ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม 
7

เมื่อเขาให้เปโตร และยอห์นยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่า “

เจ้าทั้งสองได้ทาเช่นนี้โดยฤทธิ์ หรือในนามของผู้ใด”

เปโตรอ้างเรื่องพระเยซูเป็นขึ้นแก่พวกผู้ปกครอง

8
ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจึงได้เว้ากับเขาว่า “

ผู้ปกครองพลเมือง และผู้อาวุโสทั้งหลายของอิสราเอล 
9

ถ้าพวกท่านทั้งหลายจะถามพวกเราในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทากับคนป่วยนี้ว่า

เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอันใดแล้ว 
10

ก็ให้พวกท่านทั้งหลายกับพวกอิสราเอลทั้งหลายรู้ไว้ว่า

โดยนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้เป็นพระศรีอาริย์ ที่พวกท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน

และพระเจ้าได้บันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยพระองค์นั้นแหละ

ชายคนนี้ได้หายโรคเป็นปกติแล้วจึงยืนอยู่ต่อหน้าท่าน 
11

พระองค์เป็น ‘ศิลาที่ช่างก่อสร้างได้ขว้างทิ้ง

บัดนี้กลายเป็นศิลาที่เป็นเสาเอกแล้ว’ 
12

ในผู้อื่นความหลุดไม่มีเลย

เพราะว่านามอื่นที่ให้เราทั้งหลายหลุดพ้นได้ ไม่โปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

พวกสมาชิกสภาศาสนาไม่สามารถลงโทษอัครทูตได้

13
เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าคนทั้งสองขาดการศึกษา

และเป็นคนธรรมดาก็ประหลาดใจ แล้วเขาคิดได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู 
14

เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์น เขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดอะไรได้ 
15

แต่เมื่อเขาสั่งให้เปโตร และยอห์นออกไปจากที่ประชุมสภาแล้ว เขาจึงปรึกษากัน 
16

ว่า “

เราจะทาอย่างไรกับคนทั้งสองนี้ เพราะการอัศจรรย์ที่เขาทานั้นโดดเด่นมาก

ก็ได้ปรากฏแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้ 
17

แต่ให้เราขู่เขาอย่างแข็งแรงห้ามไม่ให้อ้างชื่อของผู้นั้นกับคนหนึ่งคนใดเลย

เพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้ร่าลือไปในหมู่คนทั้งปวง” 
18

เขาจึงเรียกเปโตร และยอห์นมา

แล้วห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พูด หรือสอนออกนามของพระเยซูอีกเลย

คาตอบของเปโตรกับยอห์นต่อสมาชิกสภาฯ

19
ฝ่ายเปโตรและยอห์นตอบเขาว่า “

การที่จะฟังท่านมากกว่าฟังพระเจ้าจะเป็นการถูกต้องในสายตาของพระเจ้าอยู่หรือ?
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ขอพวกท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถิด 
20

ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็น และได้ยินนั้นก็ไม่ได้” 
21

เมื่อเขาขู่คนทั้งสองนั้นอีกแล้ว ก็ปล่อยไป ไม่เห็นมีเหตุที่จะลงโทษคนทั้งสองอย่างใดได้

เพราะกลัวคนทั้งหลายเหล่านั้น เหตุว่าคนทั้งหลายได้ยกย่องพระเจ้า เพราะเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น 

22
เพราะว่าคนที่หายโรคโดยการอัศจรรย์นั้น มีอายุสี่สิบกว่าปีแล้ว

ผู้เชื่อในพระเจ้าสวดอ้อนวอน

23
เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว เปโตรกับยอห์นก็ไปไปหาอัครทูตคนอื่น ๆ

และได้เล่าเรื่องทั้งหลายที่พวกมหาปุโรหิต และพวกผู้อาวุโสพูดให้คนเหล่านั้นฟัง 
24

เมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังแล้ว จึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงบอกพระเจ้าว่า “สาธุ พระเจ้าผู้เป็นเจ้านาย

พระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในนั่น 
25

พระองค์กล่าวไว้โดยปากของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘เหตุใดคนต่างชาติจึงหยิ่งยโส

และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน 
26

กษัตริย์ทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้น

และนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าผู้เป็นนาย และพระผู้เป็นพระศรีอาริย์ของพระองค์’”

ความจริงเกี่ยวกับการทาพันธกิจของพระเยซู

27
“ความจริงในเมืองนี้ ทั้งเฮโรด และปอนทิอัสปีลาต กับคนต่างประเทศ

และชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

28
ให้ทาสิ่งสารพัดโดยมือ และแผนงานของพระองค์ที่ได้กาหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้น 

29
บัดนี้

ขอพระองค์เหลียวดูการข่มขู่ของเขา และช่วยให้ผู้รับใช้ของพระองค์พูดคาพูดของพระองค์ด้วยใจกล้า 
30

เมื่อพระองค์ได้เหยียดมือของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้ให้หมายสาคัญ

และการอัศจรรย์เกิดขึ้น โดยนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์” 
31

เมื่อเขาอธิษฐานสวดอ้อนวอนแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมกันอยู่นั้นได้สั่นสะเทือน

และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ได้กล่าวพระคาของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ

สาวกได้นาของ ๆ ตนมาเป็นของ ๆ ส่วนรวม

32
คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตัวมีอยู่เป็นของตน

แต่ทั้งหมดนั้นเป็นของกลาง 
33

อัครทูตจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชอย่างใหญ่ยิ่ง

ถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู พระเจ้าผู้เป็นนาย และพระคุณอันยิงใหญ่ได้อยู่กับเขาทุกคน 

34
และในพวกศิษย์นั้นไม่มีผู้ใดขัดสน เพราะผู้ใดมีไร่มีนา มีบ้านเรือนเขาก็ขาย

และได้นาเงินที่ขายได้นั้นมา 
35

ไว้กับอัครทูต อัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่เขาต้องการ 
36

เป็นต้นว่า โยเซฟ ที่อัครทูตเอิ้นเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่า ลูกแห่งการให้กาลังใจ) เป็นพวกเลวี

ชาวเกาะไซปรัส 
37

มีที่ดินก็ขาย และนาเงินนั้นนั้นมาไว้กับอัครทูต
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กิจการ 5
การตายของอนาเนีย

1
แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนีย กับภรรยาของเขาชื่อสัปฟีรา ได้ขายที่ดินของตน 

2

และเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขาเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ และอีกส่วนหนึ่งเขานามาไว้กับอัครทูต 
3

ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย ทาไมเจ้าจึงปล่อยให้มารเข้าครอบงาจิตใจของเจ้า

การที่เจ้าอ้างว่าเงินจานวนนี้เป็นจานวนเต็มของการขายที่ดินนั้น ก็เป็นการหลอกพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 

4
เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือ? เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอานาจของเจ้ามิใช่หรือ?

แล้วทาไมเจ้าจึงคิดในใจอย่างนั้นเล่า เจ้าไม่ได้หลอกมนุษย์ แต่ได้หลอกพระเจ้า” 
5

เมื่ออานาเนียได้ยินคาเหล่านั้นก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทั้งหลายได้ยินก็พากันตกใจมาก 
6

พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามไปฝัง

การตายของสัปฟีรา

7
หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขายังไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้เข้าไป 

8

ฝ่ายเปโตรถามนางว่า “เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านี้หรือ? จงบอกข้าพเจ้าเถิด” หญิงนั้นจึงตอบว่า “

ได้เท่านั้นแหละค่ะ” 
9

เปโตรจึงถามนางว่า “ทาไมเจ้าทั้งสองจึงได้พร้อมใจทดสอบพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ของพระเจ้าผู้เป็นนายเล่า ในตอนนี้ ผู้ที่นาศพสามีของเจ้าไปฝัง กาลังเดินมา เท้าของเขาอยู่ที่ประตูแล้ว

เขาจะหามศพของเจ้าออกไปฝังด้วย” 
10

ในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร

และพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง 
11

ความยาเกรงอย่างยิ่งเกิดขึ้นในชุมชนของพระเจ้า และในหมู่คนทั้งหลายที่ได้ยินเหตุการณ์นั้น

หมายสาคัญและการอัศจรรย์ที่อัครทูตทา

12
มีหมายสาคัญ และการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทาด้วยมือของท่านในหมู่ประชาชน

พวกสาวกอยู่พร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอน 
13

และคนอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ามาอยู่ด้วย

แต่ประชาชนก็เคารพอัครทูตอย่างมาก 
14

มีชายหญิงมากมายที่เชื่อถือ

ได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้าผู้เป็นนายมากกว่าแต่ก่อน 
15

จนเขาหามคนเจ็บป่วยออกมาที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่ เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไป

อย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคน 
16

ประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม

พาคนป่วย และคนที่มีผีร้ายเบียดเบียนมา และทุกคนก็ได้รับการรักษา
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ทูตสวรรค์ช่วยอัครทูตออกจากที่คุมขัง

17
ฝ่ายมหาปุโรหิต และพรรคพวกของเขาคือพวกสะดูสี มีความอิจฉาอย่างมากมาย 

18

จึงได้จับพวกอัครทูตขังไว้ในคุกหลวง 
19

แต่ในเวลากลางคืน

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นนายได้มาเปิดประตูคุก พาอัครทูตออกไป บอกว่า 
20

“จงไปยืนในพระวิหาร

เผยแพร่ข้อความทั้งหลายแห่งชีวิตนี้ให้ประชาชนฟังเถิด” 
21

เมื่ออัครทูตได้ยินเช่นนั้น

ครั้นถึงตอนเช้าจึงเข้าไปสั่งสอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุโรหิตกับพรรคพวกของเขา

ได้เรียกประชุมสภาศาสนา พร้อมกับบรรดาผู้อาวุโสทั้งหมดของพวกอิสราเอล

แล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมา 
22

แต่เมื่อเจ้าพนักงานไปถึงก็ไม่เห็นพวกอัครทูตในคุก

จึงกลับมารายงาน 
23

ว่า “พวกผมเห็นคุกปิดอยู่อย่างมั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่หน้าประตู

ครั้นเปิดประตูแล้วก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างใน”

พวกปุโรหิตจับอัครทูตมาสอบสวน

24
เมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิต ได้ยินคาเหล่านี้

ก็งุนงงในเรื่องของอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 
25

มีคนหนึ่งมาบอกเขาว่า “ในตอนนี้ คนเหล่านั้น

ซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ขังไว้ในคุกกาลังยืนสั่งสอนคนทั้งหลายอยู่ในพระวิหาร” 
26

แล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงาน จึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาแต่โดยดี

เพราะเกรงว่าคนทั้งหลายจะเอาหินขว้าง 
27

เมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนต่อหน้าสภาศาสนา

มหาปุโรหิตจึงถาม 
28

ว่า “พวกเราได้บอกพวกเจ้าอย่างแข็งแรงแล้วว่าไม่ให้สอนออกชื่อนี้ แต่เดี๋ยวนี้

เจ้าได้ให้คาสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มแล้ว

และอยากให้ความผิดอันเกี่ยวข้องกับเลือดของคนผู้นั้นตกอยู่กับพวกเรา”

เปโตรชี้แจงเรื่องที่ได้ประกาศไป

29
ฝ่ายเปโตรกับอัครทูตคนอื่น ๆ ตอบว่า “

พวกข้าพเจ้าจาเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์ 
30

พระเยซูที่พวกท่านทั้งหลายได้ฆ่าทิ้งโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้น

พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้บันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ 
31

พระเจ้าได้ตั้งพระองค์ไว้ที่เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นผู้นา และเป็นพระผู้ทาความหลุดพ้นให้

เพื่อจะให้พวกอิสราเอลกลับหลังหันจากความผิดบาป แล้วจะโปรดยกความผิดบาปของเขา 
32

เราทั้งหลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรื่องเหล่านี้ และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย”
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คาชี้แจงของกามาลิเอลผู้ซึ่งเป็นคัมภีราจารย์

33
เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น ความโมโหก็พลุ่งขึ้น คิดกันว่าขะฆ่าพวกอัครทูตทิ้ง 

34

แต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสี และเป็นคัมภีราจารย์ผู้รักษาบัญญัติหรือศีล

เป็นที่นับถือของประชาชน ได้ยืนขึ้นในสภาศาสนา แล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปภายนอกชั่วขณะหนึ่ง

35
เขาจึงได้พูดกับคนเหล่านั้นว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ซึ่งท่านหวังจะทากับคนเหล่านี้ จงระวังตัวให้ดี 

36
ครั้งก่อนนี้ก็มีคนหนึ่งชื่อธุดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษ มีผู้ชายติดตามเขาประมาณสี่ร้อยคน

แต่ธุดาสถูกฆ่าทิ้ง คนทั้งหลายซึ่งได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไป 
37

ภายหลังผู้นี้

ก็มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลี ได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสามะโนครัว

และได้ชักจูงคนให้ติดตามไปอย่างมากมาย ผู้นั้นก็พินาศไป

และคนทั้งหลายที่ได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายไป 
38

ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าจึงพูดกับพวกท่านทั้งหลายว่า

จงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่อง อย่าไปทาอะไรเขาเลย เพราะว่าถ้าความคิด

หรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันก็จะล้มหายตายจากไปเอง 
39

แต่ถ้ามาจากพระเจ้า

พวกเจ้าทั้งหลายจะทาลายก็ไม่ได้ เกรงว่าท่านจะเป็นผู้สู้รบกับพระองค์”

สมาชิกสภาศาสนายอมฟังกามาลิเอล

40
เขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลิเอล และเมื่อได้เรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้ว จึงเฆี่ยนตี

และบอกไม่ให้ออกนามของพระเยซูอีก แล้วก็ปล่อยไป 
41

พวกอัครทูตจึงได้ออกจากสภาศาสนาด้วยความยินดี ในการที่พระเจ้าเห็นว่า

พวกเขาเหมาะสมจะได้รับความอัปยศเพราะนามของพระองค์นั้น 
42

ที่บริเวณพระวิหาร

และตามบ้านเรือน เขาได้สั่งสอน และเผยแพร่บารมีของพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ ทุกวันมิได้ขาด

กิจการ 6
อัครทูตเลือกตั้งคณะผู้ทางานเจ็ดคน

1
ในตอนนั้น เมื่อศิษย์กาลังเพิ่มทวีขึ้น พวกกรีกบ่นติเตียนพวกฮีบรูว่า ในการแจกทานทุก ๆ

วันนั้น เขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก 
2

ฝ่ายอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้มาประชุมกันแล้วกล่าวว่า “

ซึ่งเราจะละเลยพระคาของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็เป็นการไม่สมควร 
3

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย

จงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และสติปัญญา

เราจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลงานนี้ 
4

ฝ่ายพวกเราจะเอาใจใส่ในการอธิษฐานสวดอ้อนวอน

และสั่งสอนพระคาตลอดไป” 
5

คนทั้งหลายเห็นด้วยกับคานี้ จั่งเลือกสเทเฟน

ผู้มีความเชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้า และประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์
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ทิโมน ปารเมนัส และนิโคเลาส์ชาวเมืองอันทิโอก ซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตนับถือศาสนายิว 
6

คนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครทูต และเมื่อพวกอัครทูตได้อธิษฐานสวดอ้อนวอนแล้ว

จึงได้ปรกมือบนเขา

7
การประกาศเผยแพร่พระคาของพระเจ้าได้เจริญขึ้น

และจานวนศิษย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในกรุงเยรูซาเล็ม

และพวกปุโรหิตทั้งหลายก็ได้เชื่อฟังด้วยความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า

สเทเฟนถูกจับกุม

8
ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระคุณ และฤทธิ์อานาจของพระเจ้า

จึงได้ทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์ท่ามกลางประชาชน 
9

แต่มีบางคนมาจากวัดหรือสุเหร่ายิวที่เรียกว่า

วัดหรือสุเหร่าของพวกทาสอิสระ มีทั้งชาวไซรีน ชาวอเล็กซานเดอร์ กับบางคนจากซิลีเซียและเอเชีย

ได้ลุกขึ้นพากันมาโต้เถียงกับสเทเฟน 
10

คนเหล่านั้นสู้คาทื่ท่านกล่าว อันประกอบไปด้วยสติปัญญา

และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ 
11

เขาจึงลอบสร้างพยานเท็จว่า “

เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทต่อโมเสส และพระเจ้า” 
12

เขายุยงคนทั้งหลายและพวกผู้อาวุโสกับพวกคัมภีราจารย์ แล้วเข้ามาจับสเทเฟน และนาไปยังสภาศาสนา

13
ให้พยานเท็จมากล่าวว่า “คนนี้เว้าหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์นี้ และบัญญัติหรือศีลไม่หยุดเลย 

14

เพราะเราได้ยินเขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธนี้จะทาลายสถานที่นี้

และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เรา” 
15

พวกสมาชิกสภาศาสนาต่างจ้องมองดูสเทเฟน

เห็นหน้าของท่านเป็นเหมือนกับหน้าของทูตสวรรค์

กิจการ 7
สเทเฟนเล่าเรื่องการที่พระเจ้าเรียกอับราฮัม

1
มหาปุโรหิตจึงถามว่า “เรื่องนี้เป็นความจริงหรือ?” 

2
ฝ่ายสเทเฟนจึงตอบว่า “ผู้อาวุโส

และพี่น้องทั้งหลาย ขอให้ฟังข้าพเจ้าบ้าง พระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเรา

เมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมีย ก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน 
3

และได้บอกกับท่านว่า ‘

เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็น’ 
4

อับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดีย ไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮาราน หลังจากที่บิดาของท่านตายแล้ว

พระเจ้าได้ให้ท่านออกจากที่นั่น มาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่พวกท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้ 
5

แต่พระเจ้าไม่ได้ให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้ แม้เท่าฝ่ามือก็ไม่ได้ และขณะเมื่อท่านยังไม่มีลูก

พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน และเชื้อสายของท่านที่มาภายหลัง 
6

พระเจ้าพูดเช่นนี้ว่า ‘เชื้อสายของเจ้าจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาส
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และจะข่มเหงเขาเป็นเวลาสี่ร้อยปี’ 
7

พระเจ้ากล่าวว่า ‘และประเทศที่เขารับใช้อยู่นั้น

เราจะพิพากษาลงโทษ ภายหลังเขาจะออกมาและรับใช้เราอยู่ที่นี่’ 
8

พระเจ้าจึงได้ตั้งพันธสัญญาพิธีเข้าสุหนัตไว้กับอับราฮัม เหตุฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีลูกชื่ออิสอัค

จึงให้เข้าสุหนัตในวันที่แปด อิสอัคมีลูกชื่อยาโคบ และยาโคบมีลูกสิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา”

สเทเฟนเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่กับโยเซฟผู้เป็นบรรพบุรุษ

9
“ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจั่งขายท่านไปยังประเทศอียิปต์

แต่พระเจ้าอยู่กับโยเซฟ 
10

จึงได้ช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ลาบากทั้งหลาย และให้เป็นที่โปรดปราน

และมีสติปัญญาในสายตาของฟาโรห์ กษัตริย์ของประเทศอียิปต์

ฟาโรห์จึงตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอียิปต์พร้อมทั้งราชสานักของท่าน 
11

แล้วก็เกิดการกันดารอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์ และแผ่นดินคานาอัน และมีความลาบากหลาย

บรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหาร 
12

ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์

จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งแรก 
13

พอครั้งที่สองโยเซฟก็สาแดงตัวให้พี่น้องรู้จัก

และให้ฟาโรห์รู้จักวงศาคณาญาติของตัวด้วย 
14

ฝ่ายโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบผู้เป็นบิดากับญาติพี่น้องทั้งหลายของตนเจ็ดสิบห้าคน ให้มาหา 
15

ยาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์ แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้ตายอยู่ที่นั่น 
16

เขาจึงได้นาศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคม ในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจานวนหนึ่ง

ซื้อจากลูกชายของฮาโมร์บิดาของเชเคม”

สเทเฟนเล่าเรื่องการกาเนิดของโมเสส

17
“เมื่อใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้พูดไว้กับอับราฮัม

ชนชาติอิสราเอลได้เพิ่มจานวนขึ้นในประเทศอียิปต์ 
18

จนกระทั่งฟาโรห์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นครองราชย์ 
19

ฟาโรห์องค์นั้นได้ออกอุบายทากับญาติของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษของเรา

บังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ 
20

ในตอนนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงาม

เขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านของบิดาจนครบสามเดือน 
21

และเมื่อลูกอ่อนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้ว

พระราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้เป็นโอรสของพระนาง 
22

ฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู้ในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์ มีความเฉียบแหลมในการพูดและกิจการต่าง ๆ”

สเทเฟนเล่าเรื่องโมเสสหนีออกจากอียิปต์

23
“แต่ครั้นโมเสสมีอายุได้สี่สิบปีเต็มแล้ว ก็คิดอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตน

คือชนชาติอิสราเอล 
24

เมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วย

โดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้น 
25

เพราะคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่า
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พระเจ้าจะช่วยเขาให้หลุดพ้นด้วยมือของตน แต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจเช่นนั้นเลย 
26

ครั้นรุ่งขึ้นวันต่อมา

โมเสสได้เข้ามาพบพวกเขาขณะที่ทะเลาะวิวาทกัน ก็อยากจะให้เขาคืนดีกันอีก จั่งพูดว่า ‘เพื่อนเอ๋ย

พวกเจ้าเป็นพี่น้องกัน ทาไมจึงทาร้ายกันเล่า’ 
27

ฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนของตนนั้นจึงได้ผลักอกโมเสสออกไปและพูดว่า ‘ใครแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครอง

และผู้พิพากษาพวกเรา 
28

เจ้าจะฆ่าเราเหมือนกับฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือ?’ 
29

เมื่อโมเสสได้ยินคานั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียน และมีลูกชายสองคนที่นั่น”

สเทเฟนเล่าเรื่องพระเจ้าเรียกโมเสส

30
“ครั้นเวลาผ่านพ้นไปได้สี่สิบปีแล้ว

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นนายมาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้

ในถิ่นทุระกันดารแห่งภูเขาซีนาย 
31

เมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจในภาพที่เห็นนั้น เมื่อเข้าไปดูใกล้ ๆ

ก็มีเสียงของพระเจ้าผู้เป็นนายพูดกับท่าน 
32

ว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า

เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ’

โมเสสจึงเกรงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูได้ 
33

ฝ่ายพระเจ้าผู้เป็นนายจั่งพูดกับโมเสสว่า ‘

จงถอดรองเท้าของเจ้าออก เพราะว่าที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ 
34

ในตอนนี้

เราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว และเราได้ยินเสียงร้องไห้ของเขา

และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้หลุดพ้น และเดี๋ยวนี้ เราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์’”

สเทเฟนเล่าเรื่องพระเจ้าเรียกโมเสส

35
“โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครอง

และผู้พิพากษาพวกเรา’ โดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏกับท่านที่พุ่มไม้

พระเจ้าได้ใช้โมเสสคนนี้แหละให้เป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ปลดปล่อย 
36

คนนี้หละ

เป็นผู้นาเขาทั้งหลายออกมา โดยที่ได้ทาการอัศจรรย์ และหมายสาคัญหลายอย่างในแผ่นดินอียิปต์

ที่ทะเลแดง และในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี 
37

โมเสสคนนี้แหละได้พูดกับพวกชาติอิสราเอลว่า ‘

พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายจะประทานศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้าผู้หนึ่ง

เหมือนกับเราให้กับพวกเจ้าจากพวกพี่น้องของเจ้า พวกเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นเถิด’ 
38

โมเสสนี้แหละได้อยู่กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ ซึ่งได้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนาย

และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา ที่ได้รับคาพูดอันมีชีวิตมาให้เราทั้งหลาย 
39

บรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผู้นี้ แต่ได้ไล่ท่านให้ไปจากเขา

เพราะมีใจอยากจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ 
40

จึงพูดกับอาโรนว่า ‘ขอให้สร้างพระแก่พวกข้าฯด้วย

ซึ่งจะเป็นผู้นาพวกข้าฯไป เพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นาข้าฯออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปแล้ว ข้าฯ

ก็ไม่รู้’”
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สเทเฟนเล่าเรื่องการไม่เชื่อฟังของพวกอิสราเอล

41
“ในตอนนั้นเขาทั้งหลายได้ทารูปวัวน้อย และได้นาเครื่องบูชามาถวายแก่รูปนั้น

และมีใจยินดีในสิ่งที่มือของเขาได้ทาขึ้น 
42

แต่พระเจ้าได้หันหน้าไปจากเขา

และปล่อยให้เขากราบไหว้ดวงดาวในท้องฟ้า ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งศาสดาพยากรณ์ว่า ‘โอ

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ฆ่าสัตว์บูชาเรา และถวายเครื่องบูชาให้แก่เราในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปีหรือ? 

43
แล้วเจ้าทั้งหลายได้ขนเอาศาลของเทพโมเลค และได้เอาดาวเทพเรฟาน

รูปเทพเจ้าที่เจ้าได้ทาขึ้นเพื่อกราบไหว้รูปนั้นต่างหาก

เราจึงจะกวาดเจ้าทั้งหลายให้ไปอยู่เมืองบาบิโลนอีก’”

สเทเฟนเล่าเรื่องการสร้างวิหารของพระเจ้า

44
“บรรพบุรุษของเรา เมื่ออยู่ในถิ่นทุระกันดาก็มีศาลแห่งการเป็นพยาน

ตามที่พระเจ้าสั่งไว้เมื่อพูดกับโมเสสว่าให้ทาศาลตามแบบที่ได้เห็น 
45

ฝ่ายบรรพบุรุษของเราที่มาภายหลัง เมื่อได้รับศาลนั้นจึงขนตามโยชูวาไป

เมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเรา

ศาลนั้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิด 
46

กษัตริย์ดาวิดนั้นมีความดีความชอบต่อหน้าของพระเจ้า

และมีใจอยากจะหาวิหารสาหรับพระเจ้าของยาโคบ 
47

แต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้สร้างวิหารสาหรับพระเจ้า 

48
ถึงกระนั้นก็ดี พระเจ้าผู้สูงสุดก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในวิหารที่มือมนุษย์ได้ทาไว้

ตามที่ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่า 
49

‘พระเจ้าผู้เป็นนายกล่าวว่า สวรรค์เป็นที่นั่งของเรา

และแผ่นดินโลกเป็นที่วางเท้าของเรา เจ้าจะสร้างวิหารอะไรสาหรับเรา หรือที่พักของเราอยู่ที่ใด’ 
50

สิ่งเหล่านี้มือของเราได้ทาทั้งหมดแล้ว มิใช่หรือ?”

สเทเฟนเล่าตาหนิบรรพบุรุษและพวกยิว

51
”โอ คนหัวดื้อหัวแข็ง หูตึง พวกท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ

บรรพบุรุษของท่านทาอย่างไร ท่านก็ทาอยางนั้นด้วย 
52

มีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ที่บรรพบุรุษของท่านไม่ได้ข่มเหง

และเขาได้ฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการมาของผู้มีบุญ ซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ทรยศและฆ่าทิ้ง 
53

คือพวกท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับบัญญัติหรือศีลจากพวกทูตสวรรค์ แต่ก็ไม่ได้ทาตามบัญญัติหรือศีลนั้น”

สเทเฟนถูกเขาเอาหินขว้างจนตาย

54
เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเช่นนั้น ก็รู้สึกเจ็บใจ และแยกเขี้ยวยิงฟันเข้าใส่สเทเฟน 

55

ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ได้เหลียวมองดูท้องฟ้าสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้า

และพระเยซูยืนอยู่ขวามือของพระเจ้า 
56

แล้วท่านได้กล่าวว่า “ในตอนนี้

ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยืนอยู่ขวามือของพระเจ้า” 
57
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แต่เขาทั้งหลายร้องเสียงดัง และเอามืออุดหูวิ่งเข้าไปหาสเทเฟน 
58

แล้วขับไล่ท่านออกจากกรุง

และเอาหินขว้าง

ฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปราสเทเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโล 
59

เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟน ขณะที่กาลังอธิษฐานสวดอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่า “สาธุ พระเยซู

พระเจ้าผู้เป็นนาย ขอได้โปรดรับจิตวิญญาณของผมด้วยเถิด” 
60

สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า “สาธุ

พระเจ้าผู้เป็นนาย ขออย่าถือโทษเขาเพราะบาปนี้” เมื่อพูดเช่นนั้นจแล้ว ท่านก็ล่วงหลับไป

กิจการ 8
เซาโลข่มเหงชุมชนของพระเจ้า

1
การที่เขาฆ่าสเทเฟนนั้นเซาโลก็เห็นดีเห็นงามด้วย

ครั้งนั้นเกิดการข่มเหงชุมชนของพระเจ้าครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และบรรดาศิษย์ทั้งหลาย

นอกจากพวกอัครทูตได้กระจัดกระจายไปทั่วมณฑลยูเดียและสะมาเรีย 
2

ผู้ที่ยาเกรงพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้ แล้วก็อาลัยอาวรณ์ถึงท่านเป็นอย่างมาก 
3

ฝ่ายเซาโลพยายามทาลายชุมชนของพระเจ้า

โดยเข้าไปฉุดกระชากลากดึงชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปขังไว้ในคุก

การเผยแผ่บารมีนั้นในมณฑลสะมาเรีย

4
ฝ่ายศิษย์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวเผยแพร่พระคาของพระเจ้านั้น 

5

ส่วนฟีลิปจึงลงไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย

และเผยแพร่เรื่องพระผู้เป็นพระศรีอาริย์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง 
6

ประชาชนก็พร้อมใจกันฟังคาพูดที่ฟีลิปได้เผยแพร่ เพราะเขาได้ยินท่านพูด

และได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้ทานั้น 
7

เพราะว่าผีร้ายที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง

แล้วออกมาจากคนเหล่านั้น และคนที่เป็นโรคอัมพาต กับคนเป็นง่อยก็หายเป็นปกติ 
8

จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างใหญ่หลวงในเมืองนั้น

เรื่องของชายคนหนึ่งชื่อซีโมนคนมีเวทมนตร์

9
ยังมีชายคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยทาเวทมนตร์ในเมืองนั้นมาก่อน

และได้ทาให้ชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล เขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษ 
10

ฝ่ายคนทั้งหลายทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ก็สนใจฟังคนนั้น แล้วว่า “ชายคนนี้เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” 
11

คนทั้งหลายนับถือเขา เพราะเขาได้ทาเวทมนตร์ให้คนทั้งหลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ว 
12

แต่เมื่อฟีลิปได้เผยแพร่เรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามของพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์แล้ว

คนทั้งหลายก็เชื่อ และทาพิธีมุดน้าทั้งชายและหญิง 
13

ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย
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เมื่อทาพิธีมุดน้าแล้วก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที่เห็นการอัศจรรย์กับหมายสาคัญต่าง ๆ

ซึ่งฟีลิปได้ทา

ชาวสะมาเรียเชื่อพระเจ้าและได้รับพระวิญญาณ

14
เมื่อพวกอัครทูตซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับพระคาของพระเจ้าแล้ว

จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา 
15

เมื่อเปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานสวดอ้อนวอนเผื่อเขา

เพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
16

(ด้วยว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้ลงมาอยู่กับผู้ใด

เป็นแต่เขาได้รับพิธีมุดน้าในนามพระเยซู พระเจ้าผู้เป็นนายเท่านั้น) 
17

เปโตรกับยอห์นจึงปรกมือบนเขา

แล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ซีโมนขอซื้อของประทานของพระเจ้า

18
เมื่อซีโมนเห็นว่า คนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดยการปรกมือของอัครทูต

จึงนาเงินมาให้อัครทูต 
19

และว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์เช่นนี้ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะปรกมือให้แก่ผู้ใด

ผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์” 
20

ฝ่ายเปโตรจึงภพูดกับซีโมนว่า “

เพราะเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้ 
21

เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วนแบ่งในการนี้เลย

เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงในสายตาของพระเจ้า 
22

เหตุฉะนั้น จงกลับใจจากการชั่วร้ายของเจ้านี้

และอธิษฐานสวดอ้อนวอนขอพระเจ้า ถ้าเป็นไปได้ พระองค์จะยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้า 
23

เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่น และติดบ่วงแห่งความชั่วช้า”
24

ฝ่ายซีโมนจั่งตอบว่า “

ขอให้ท่านอธิษฐานสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าผู้เป็นนายเพื่อผมด้วย

เพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้พูดแล้วนั้นจะไม่ได้เกิดกับผมแม้แต่อย่างเดียว”

ฟิลิปเดินทางไปยังเมืองกาซา

25
ครั้นพวกอัครทูตเป็นพยาน และเผยแพร่พระคาของพระเจ้าผู้เป็นนายแล้ว

ก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

และได้เผยแพร่บารมีของพระเจ้าไปตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายที่หลายแห่ง 
26

แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นนายได้สั่งฟีลิปว่า “

จงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซึ่งเป็นทางทะเลทราย” 
27

ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ้นไป และในตอนนั้น มีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันที

เป็นข้าราชบริพารของพระนางคานดาสี พระราชินีของชาวเอธิโอเปีย

และเป็นเสนาบดีฝ่ายคลังมหาสมบัติทั้งหมดของพระราชินีนั้น

เขาได้มากราบไหว้พระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม 
28

ขณะนั่งรถม้ากลับไปบ้าน

เขาอ่านหนังสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้าอยู่
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ฟิลิปไปพบขันทีชาวเอธิโทเปีย

29
ฝ่ายพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้บอกฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ใกล้ ๆ รถม้านั้นเถิด” 

30

ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินเขาอ่านหนังสืออิสยาห์ จึงถามว่า “ที่ท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจอยู่หรือ?” 
31

ขันทีจึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ฟัง จะเข้าใจได้อย่างไร?” เขาจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั่งรถไปด้วย 
32

พระคัมภีร์ตอนที่เขาอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ “เขาได้พาท่านไปเหมือนกับแกะที่ถูกนาไปฆ่า

และเหมือนกับลูกแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ที่ตกแต่งเขามันอย่างใด ท่านก็ไม่พูดไม่จาเลยฉันนั้น 
33

ในตอนที่ท่านถูกเหยียบลงนั้น ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเลย และผู้ใดจะเล่าถึงพงศ์พันธุ์ของท่าน

เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดจากแผ่นดินโลกแล้ว”

ฟิลิปอธิบายพระคาของพระเจ้าแก่ขันที

34
ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “ศาสดาพยากรณ์ได้พูดเช่นนั้นอ้างถึงผู้ใด อ้างถึงตัวท่านเอง

หรืออ้างถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าด้วย” 
35

ฝ่ายฟีลิปจึงเริ่มเล่าเรื่องตามพระคัมภีร์ข้อนั้น ชี้แจงถึงเรื่องพระเยซู 

36
ครั้งกาลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้าแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “ในตอนนี้ มีน้าแล้ว มีอะไรขัดข้องไหม

ถ้าข้าพเจ้าจะทาพิธีมุดน้า” 
37

และฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็ทาได้” และขันทีจึงตอบว่า “

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์เป็นพระโอรสของพระเจ้า”

ฟิลิปทาพิธีบัพติศมาให้แก่ขันที

38
แล้วเขาจึงบอกให้หยุดรถม้า และทั้งฟีลิปกับขันทีก็ได้ลงไปในน้า ฟีลิปก็ให้ขันทีทาพิธีมุดน้า

39
เมื่อคนทั้งสองขึ้นจากน้าแล้ว พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้เป็นนายได้รับฟีลิปไป

และขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี 
40

แต่มีผู้พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส

และเมื่อเดินทางมา ท่านได้เผยแพร่บารมีของพระเจ้าในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา

กิจการ 9
พระเยซูปรากฏแก่เซาโลขณะเดินทางไปดามัสกัส

1
ฝ่ายเซาโลยังขู่คารามว่าจะฆ่าศิษย์ของพระเจ้าผู้เป็นนายให้หมด จึงไปหามหาปุโรหิต 

2

ขอหนังสือไปยังวัดหรือสุเหร่ายิวในเมืองดามัสกัส เพื่อว่าถ้าเห็นผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง

จะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็ม 
3

เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส

ในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวท่านไว้โดยรอบ 
4

เซาโลจึงล้มลงถึงดิน

และได้ยินเสียงพูดกับท่านว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทาไม?“ 
5

เซาโลจึงถามว่า “พระองค์เจ้าข้า

พระองค์เป็นผู้ใด” พระเจ้าผู้เป็นนายพูดว่า “เราคือเยซู ที่เจ้าข่มเหงนั่นแหละ ที่เจ้าถีบประตักก็ยากยิ่งนัก”
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6
เซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์อยากจะให้ข้าน้อยทาอะไร?”

พระเจ้าผู้เป็นนายพูดกับท่านว่า “เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะทาอะไรก็จะมีคนบอกให้รู้”

ผลที่เกิดกับเซาโลเนื่องจากเห็นพระเจ้า

7
คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งอยู่พูดอะไรออก ได้ยินเสียงนั้นแต่ไม่เห็นผู้ใด 

8

ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดิน เมื่อลืมตาแล้วก็มองไม่เห็นอะไร พวกเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส 

9
ตาของท่านก็มืดมัวไปถึงสามวันสามคืน และท่านไม่ได้กิน หรือดื่มอะไรเลย

พระเยซูบอกให้เซาโลไปพบกับอานาเนีย

10
ในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออานาเนีย พระเจ้าผู้เป็นนายได้พูดกับผู้นั้นโดยนิมิตว่า “

อานาเนียเอ๋ย” อานาเนียจึงตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ในตอนนี้ ข้าน้อยอยู่ที่นี้แล้ว” 
11

พระเจ้าผู้เป็นนายจึงพูดกับท่านว่า “จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง

ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทาร์ซัสอยู่ในบ้านของยูดาส เพราะในตอนนี้

เขากาลังอธิษฐานสวดอ้อนวอนอยู่ 
12

และในนิมิตท่านได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาปรกมือใส่ท่าน

เพื่อท่านจะเห็นได้อีก” 
13

แต่อานาเนียตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าน้อยได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่า

เขาได้ทาร้ายวิมุตติชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม 
14

และในที่นี่เขาได้อานาจมาจากพวกมหาปุโรหิต

ให้ผูกมัดคนทั้งหลายที่ร้องออกพระนามของพระองค์”

พระเยซูบอกให้อานาเนียไปพบกับเซาโล

15
ฝ่ายพระเจ้าผู้เป็นนายได้พูดกับท่านว่า “จงไปเถิด

เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สาหรับจะนาชื่อของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์

และชนชาติอิสราเอล 
16

เพราะว่าเราจะสาแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลาบากมากมายขนาดไหน

เพราะชื่อของเรา” 
17

แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในบ้านปรกมือใส่เซาโลพูดว่า “พี่เซาโลเอ๋ย

พระเจ้าผู้เป็นนายคือพระเยซู ได้ปรากฏกับพี่กลางทาง ที่พี่มานั้น ได้ใช้น้องมาเพื่อพี่จะเห็นได้อีก

และเพื่อพี่จะประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์” 
18

และในทันใดนั้นมีอะไรเป็นคือเกล็ดปลาตกออกจากตาของเซาโล แล้วท่านก็มองเห็นได้อีก

ท่านจึงลุกขึ้นทาพิธีมุดน้า 
19

เมื่อกินข้าวกินปลาแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้น

เซาโลสั่งสอนที่เมืองดามัสกัส

เซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวัน 
20

ท่านไม่ได้รีรออะไร

แต่ได้เผยแพร่ตามวัดหรือสุเหร่ายิว พูดเรื่องพระผู้เป็นพระศรีอาริย์ว่า พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้า 

21
คนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่า “

คนนี้มิใช่หรือที่ได้ทาลายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่ร้องออกพระนามนี้
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และเขามาที่นี่ก็หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกมหาปุโรหิตมิใช่หรือ?” 
22

แต่เซาโลยิ่งมีกาลังเพิ่มขึ้น

และทาให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสพูดอะไรไม่ออก โดยพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า

พระเยซูเป็นพระผู้เป็นพระศรีอาริย์

เซาหลีหนีพ้นจากการตามล่าพวกยิว

23
ครั้นต่อมาอีกหลายวัน พวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าเซาโลทิ้ง 

24

แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน 

25
แต่พวกศิษย์ของพระเจ้าได้ให้เซาโลนั่งในเข่งใบใหญ่ แล้วหย่อนลงจากกาแพงเมืองในเวลากลางคืน

เซาโลที่กรุงเยรูซาเล็ม

26
ครั้นเซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ท่านก็อยากจะคบกับพวกสาวกให้สนิท

แต่เขาทั้งหลายกลัว เพราะไม่เชื่อว่าเซาโลเป็นสาวก 
27

แต่บารนาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครทูต

แล้วเล่าให้เขาฟังว่าเซาโลได้เห็นพระเจ้าผู้เป็นนายที่กลางทาง และพระองค์พูดกับท่าน

ท่านจึงเผยแพร่ออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 
28

แล้วเซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็ม 
29

เผยแพร่พระนามของพระเยซู

พระเจ้าผู้เป็นนาย ด้วยใจกล้าหาญ ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่พวกนั้นหาช่องที่จะฆ่าท่านทิ้ง 
30

เมื่อพี่น้องรู้เช่นนั้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซารียา แล้วส่งไปยังเมืองทาร์ซัส 
31

เหตุฉะนั้น

ชุมชนของพระเจ้าตลอดทั่วมณฑลยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึงมีความสงบสุข และเจริญขึ้น

ประพฤติตัวด้วยใจยาเกรงพระเจ้าผู้เป็นนาย

และได้รับการเสริมกาลังใจจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จานวนของชุมชนของพระเจ้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ไอเนอัสหายโรค

32
เมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้ว ก็ลงมาหาพวกวิมุตติชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย 

33
เปโตรพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนอัสอยู่ที่นั่น เขาเป็นอัมพาตอยู่กับที่นอนแปดปีมาแล้ว 

34

เปโตรจึงพูดกับเขาว่า “ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ได้โปรดเจ้าให้หายโรคแล้ว

จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของเจ้าเถิด” ในทันใดนั้นไอเนอัสก็ได้ลุกขึ้น 
35

ฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิดดา

และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาพระเจ้าผู้เป็นนาย

เปโตรให้โดรคัสคืนชีพ

36
ในเมืองยัฟฟามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทาบิธา ซึ่งแปลว่าโดรคัส เป็นศิษย์ของพระเจ้า

ผู้หญิงคนนี้เคยทาการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมามากแล้ว 
37

ต่อมาระหว่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตาย เขาจึงอาบน้าศพวางไว้ในห้องชั้นบน 
38

เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟา พวกศิษย์ได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่น จึงใช้ชายสองคนไปหาท่าน
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เชิญท่านมาหาเขาโดยเร็ว 
39

ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เมื่อไปถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบน

และหญิงม่ายทั้งหลายได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้ และชี้ให้ท่านดูเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าต่าง ๆ

ซึ่งโดรคัสทาไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
40

ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอก

และได้คุกเข่าลงอธิษฐานสวดอ้อนวอน แล้วหันมายังศพนั้นเว้าว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น”

ทาบิธาก็ลืมตาขึ้น เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่ง 
41

ฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้น

จึงเรียกวิมุตติชนทั้งหลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา แล้วมอบหญิงที่เป็นขึ้นนั้นให้กับเขาทั้งหลาย 
42

เหตุการณ์นั้นเลื่องลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟา คนมากมายมาเชื่อถือพระเจ้าผู้เป็นนาย 
43

ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวัน อยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง

กิจการ 10
ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่โครเนลิอัส

1
ยังมีชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส อาศัยอยู่ในเมืองซีซารียา

เป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลีย 
2

ทั้งท่านและครอบครัวเป็นคนยาเกรงพระเจ้า

ท่านเคยให้ทานอย่างมากมายแก่ประชาชน และอธิษฐานสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเสมอ 
3

เวลาประมาณบ่ายสามโมง นายร้อยนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่าง คือเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า

เข้ามาหาท่านและพูดว่า “โครเนลิอัสเอ๋ย” 
4

และเมื่อโครเนลิอัสจ้องดูทูตสวรรค์องค์นั้นด้วยความตกใจกลัว จึงถามว่า “นี่มันเกิดอะไรขึ้น ท่านเจ้าข้า”

ทูตสวรรค์จึงตอบเขาว่า “คาอธิษฐานสวดอ้อนวอนและทานของเจ้านั้น

ได้ขึ้นไปเป็นเหตุให้พระเจ้าระลึกเถิงเจ้าแล้ว 
5

บัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา 
6

เปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง บ้านของเขาอยู่ริมฝั่งทะเล

เปโตรจะบอกเจ้าว่าเจ้าควรจะทาอย่างไร?” 
7

ครั้นทูตสวรรค์ที่ได้พูดกับโครเนลิอัสไปแล้ว

ท่านได้เรียกคนใช้สองคน กับทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ยาเกรงพระเจ้า ที่เคยรับใช้ท่านอยู่เสมอ 
8

และเมื่อโครเนลิอัสได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้คนเหล่านั้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟา

พระเจ้าสาแดงนิมิตให้เปโตรเห็น

9
วันต่อมาคนเหล่านั้นกาลังเดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้ว ประมาณเวลาเที่ยง

เปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาบ้าน เพื่อจะอธิษฐานสวดอ้อนวอน 
10

ก็หิวข้าว

แต่ในระหว่างที่เขายังเตรียมอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิ้มหลับไป 
11

และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นป่อง

มีภาชนะอย่างหนึ่งเหมือนกับผ้าผืนใหญ่ ผูกติดกันทั้งสี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลก 
12

ในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดิน คือสัตว์สี่เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่อยู่ในท้องฟ้า 
13
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มีเสียงดังมาบอกลาวว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากินเสีย” 
14

ฝ่ายเปโตรจึงตอบว่า “ไม่ได้ พระองค์เจ้าข้า

เพราะว่าสิ่งที่เป็นของต้องห้าม หรือของที่เป็นมลทินนั้น ข้าน้อยไม่เคยได้กินเลย” 
15

แล้วจึงมีเสียงอีกเป็นครั้งที่สองว่า “ที่พระเจ้าได้ชาระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้ามเลย” 
16

เปโตรเห็นอย่างนั้นถึงสามครั้ง แล้วสิ่งนั้นก็ถูกรับขึ้นไปอีกในท้องฟ้า

คนใช้ของโครเนลิอัสมาพบเปโตร

17
เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างใด ในตอนนั้น

คนที่โครเนลิอัสใช้ไปนั้น เมื่อถามหา และพบบ้านของซีโมน แล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้ว 
18

และร้องถามว่า ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยู่ที่นี่หรือไม่? 
19

เมื่อเปโตรไตร่ตรองเรื่องนิมิตนั้น

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ก็พูดกับท่านว่า “ในตอนนี้ ชายสามคนตามหาเจ้า 
20

จงลุกขึ้นลงไปข้างล่าง

และไปกับเขาเถิด อย่าลังเลเลย เพราะว่าเราได้ใช้เขามา” 
21

เปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้น

ซึ่งโครเนลิอัสได้ใช้มาพูดว่า “ในตอนนี้ ข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั้น ท่านมาธุระอะไรหรือ?” 
22

เขาจึงตอบว่า “นายร้อยโครเนลิอัส เป็นคนบุญและยาเกรงพระเจ้า

และเป็นคนมีชื่อเสียงดีในชาวยิวทั้งหลาย

โครเนลิอัสผู้นั้นได้รับคาเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ ให้มาเชิญท่านไปที่บ้าน

เพื่อจะฟังคาพูดของท่าน” 
23

เปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่น วันต่อมา เปโตรก็ไปกับเขา

และพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วย

เปโตรเดินทางไปยังเมืองซีซารียา

24
เวลาผ่านไปอีกวันหนึ่ง เขาก็ไปถึงเมืองซีซารียา โครเนลิอัสกาลังคอย รับรองอยู่

และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้ว 
25

เมื่อเปโตรเข้าไป โครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตร

และหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่าน 
26

ฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิอัสให้ลุกขึ้นและพูดว่า “จงยืนขึ้นเถิด

ข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกับท่านนั่นแหละ” 
27

เมื่อกาลังสนทนากันอยู่

เปโตรจึงเข้าไปเห็นคนมากมายมาพร้อมกัน 
28

จึงพูดกับคนเหล่านั้นว่า “

คนชาติยิวนั้นจะคบกับคนต่างชาติให้สนิท หรือเข้าเยี่ยมก็มีบัญญัติหรือศีลห้ามไว้

แต่พระเจ้าได้สาแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ต้องห้าม หรือเป็นมลทิน 
29

เหตุฉะนั้น เมื่อท่านใช้คนไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ขัดข้อง ข้าพเจ้าจึงขอถามว่า

ท่านเรียกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไร?”

โครเนลิอัสบอกถึงสาเหตุที่ไปเชิญเปโตรมา

30
โครเนลิอัสจึงตอบว่า “สี่วันมาแล้ว ข้าพเจ้ากาลังถือศีลอดอยู่จนถึงตอนนี้

และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานสวดอ้อนวอนอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า ในตอนนั้น

มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับ 
31

ท่านผู้นั้นได้พูดว่า ‘โครเนลิอัสเอ๋ย
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คาอธิษฐานสวดอ้อนวอนของเจ้านั้น พระเจ้าได้ยินแล้ว และทานของเจ้านั้นก็เป็นเหตุให้พระเจ้าระลึกถึง 

32
เหตุฉะนั้น จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา

ผู้นั้นอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่ฝั่งทะเล ผู้นั้นเมื่อมาถึงแล้วจะพูดกับเจ้า’ 
33

ข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันที ที่ท่านมาก็ดีแล้ว บัดนี้พวกข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อหน้าพระเจ้า

เพื่อขะฟังสิ่งสารพัดที่พระเจ้าได้พูดกับท่านไว้”

เปโตรสั่งสอนที่บ้านของโครเนลิอัส

34
ฝ่ายเปโตรจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่า พระเจ้าไม่เลือกหน้าผู้ใด 

35
แต่คนใด ๆ

ในทุกชาติที่ยาเกรงพระเจ้า และทาในสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นที่พอใจของพระองค์ 
36

พระคาของพระเจ้าได้ฝากไว้กับชนชาติอิสราเอล

คือการเผยแพร่บารมีของพระเจ้าเรื่องสันติภาพและสันติสุขโดยพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์

พระเจ้าผู้เป็นนายของคนทั้งหลาย 
37

พระคาของพระเจ้านั้นพวกท่านทั้งหลายก็รู้

คือพระคาที่ได้เล่ากันตั้งแต่ต้นที่มณฑลกาลิลี ไปจนตลอดทั่วมณฑลยูเดีย

ภายหลังพิธีมุดน้าที่ยอห์นได้เผยแพร่นั้น 
38

คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่า

พระเจ้าได้แต่งตั้งพระองค์โดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และโดยฤทธานุภาพอย่างใด

และพระเยซูได้ไปทาคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายซึ่งถูกมารเบียดเบียน

เพราะว่าพระเจ้าได้อยู่กับพระองค์ 
39

เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งหลาย

ซึ่งพระองค์ได้ทาในแผ่นดินของชนชาติยิว และในกรุงเยรูซาเล็ม

พระองค์นั้นเขาได้ฆ่าและแขวนไว้ที่ต้นไม้ 
40

ในวันที่สามพระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมา

และได้ให้ปรากฏตัว 
41

ไม่ใช่ให้ปรากฏตัวแก่คนทั่วไป

แต่ปรากฏแก่เหล่าพวกพยานที่พระเจ้าได้เลือกไว้แต่ก่อน

คือปรากฏแก่พวกเราที่ได้กินและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว 
42

พระองค์สั่งให้เราทั้งหลายเผยแพร่แก่คนทั้งหลาย

และเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็น และคนตาย 
43

ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ผู้ใดที่เชื่อถือในพระองค์นั้น

จะได้รับการยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์”

คนต่างชาติได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

44
เมื่อเปโตรยังกล่าวคาเหล่านั้นอยู่

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ลงมาอยู่กับคนทั้งหลายที่ฟังพระคาของพระเจ้านั้น 
45

ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือแล้ว คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ

เพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ได้ลงมาอยู่กับคนต่างชาติด้วย 
46

เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่าง ๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า 
47

“
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ใครอาจขะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันกับเรา

โดยไม่ให้เขาทาพิธีมุดน้าได้เล่า” 
48

เปโตรจึงสั่งให้เขาทาพิธีมุดน้าในพระนามของพระเจ้าผู้เป็นนาย

และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรพักอยู่กับเขาอีกสองสามวัน

กิจการ 11
เปโตรชี้แจงเรื่องการเห็นนิมิตของพระเจ้า

1
ฝ่ายพวกอัครทูตกับพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลยูเดียได้ยินว่า

คนต่างชาติได้รับพระคาของพระเจ้าเหมือนกัน 
2

เมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้ว

พวกที่เข้าสุหนัตจึงได้ต่อว่าท่าน 
3

ว่า “ทาไมจึงไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต และรับประทานอาหารกับเขา” 

4
เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลาดับมาว่า 

5
“เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟา

และกาลังอธิษฐานสวดอ้อนวอนก็เคลิ้มหลับไป แล้วเห็นสิ่งหนึ่งเป็นเหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทั้งสี่มุม

จากฟ้ามาหาข้าพเจ้า 
6

ครั้นข้าพเจ้าจ้องดูผ้านั้น ก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน

และนกที่อยู่ในท้องฟ้า 
7

แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น ฆ่ากินเถิด’ 
8

แต่ข้าพเจ้าบอกพระองค์ว่า ‘ไม่ได้หรอก พระองค์เจ้าข้า

เพราะว่าสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าน้อยเลย’ 
9

แต่มีเสียงพูดจากฟ้าครั้งที่สองว่า

‘สิ่งที่พระเจ้าได้ชาระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม’ 
10

พระองค์กล่าวเช่นนั้นถึงสามครั้ง

แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีก”

เปโตรชี้แจงเรื่องการไปเมืองซีซารียา

11
“ในตอนนั้น ก็มีชายสามคนมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่

ได้รับใช้มาจากเมืองซีซารียามาหาข้าพเจ้า 
12

พระวิญญาณจึงบอกให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลย

และพวกพี่น้องทั้งหกคนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วย เราทั้งหลายจึงได้เข้าไปในบ้านของผู้นั้น 
13

ผู้นั้นจึงพูดกับพวกเราว่า ตัวท่านก็ได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ในบ้านของท่าน และบอกลาวว่า ‘

จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา 
14

เปโตรนั้นจะพูดให้เจ้าฟังเป็นคาพูดซึ่งจะให้เจ้ากับทั้งครอบครัวของเจ้าหลุดพ้น’ 
15

เมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นพูดข้อความนั้น พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็มาอยู่กับเขาทั้งหลาย

เหมือนกกับได้ลงมาอยู่กับพวกเราในตอนต้นนั้น 
16

แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคาพูดของพระเจ้าผู้เป็นนาย

ซึ่งพระองค์กล่าวไว้ว่า ‘ยอห์นให้รับพิธีมุดน้าก็จริงอยู่

แต่พวกท่านทั้งหลายจะรับพิธีมุดน้าโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์’ 
17

เหตุฉะนั้น

ถ้าพระเจ้าได้ให้ของประทานแก่เขาเหมือนกับให้แก่เราทั้งหลาย

ผู้ที่ได้เชื่อพึ่งอาศัยในพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ พระเจ้าผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่า
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ที่จะขัดขืนพระเจ้าได้” 
18

เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคาเหล่านั้นไม่พูดอะไร แล้วได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าว่า

“พระเจ้าได้เมตตาแก่คนต่างชาติให้กลับหลังหันจากความผิดบาปจนได้ชีวิตเข้าสู่นิพพานด้วย”

ชุมชนของพระเจ้าที่เมืองอันทิโอก

19
ฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนื่องจากสเทเฟน

ก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซีย เกาะไซปรัส และเมืองอันทิโอก

และได้กล่าวพระคาของพระเจ้าแก่พวกยิวพวกเดียว 
20

และมีบางคนในพวกเขาเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีน เมื่อมายังเมืองอันทิโอก

ก็ได้เผยแพร่บารมีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูเจ้าแก่พวกกรีกด้วย 
21

และฤทธิ์อานาจของพระเจ้าผู้เป็นนายอยู่กับเขา คนมากมายได้เชื่อ และกลับมาหาพระองค์ 
22

ข่าวนี้ก็เลื่องลือไปยังชุมชนของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอก 
23

เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ดีใจมาก

จึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นคงติดสนิทอยู่กับพระเจ้าผู้เป็นนาย

บารนาบัสไปพบเซาโลที่เมืองทาร์ซัส

24
บารนาบัสเป็นคนดี

ประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าอย่างบริบูรณ์

จานวนคนที่เข้าเชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้าผู้เป็นนายก็เพิ่มขึ้น 
25

บารนาบัสได้ไปที่เมืองทาร์ซัสเพื่อตามหาเซาโล 
26

เมื่อพบแล้วจึงพาท่านมายังเมืองอันทิโอก

ต่อมาคนทั้งสองได้ประชุมกันกับชุมชนของพระเจ้าตลอดปีหนึ่ง ได้สั่งสอนคนมากมาย

และในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกถูกเรียกอย่างดูหมิ่นในภาษากรีกว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก

คาพยากรณ์เรื่องจะเกิดการกันดารอาหาร

27

ในตอนนั้นมีพวกศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้าลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก 

28
มีผู้หนึ่งในจานวนนั้นชื่ออากาบัส ได้ลุกขึ้นพูดโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ว่าจะเกิดการกันดารอาหารอย่างใหญ่หลวงทั่วแผ่นดินโลก

การกันดารอาหารนั้นได้เกิดขึ้นในรัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร์ 
29

พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกันว่า

จะบริจาคตามกาลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในมณฑลยูเดีย 
30

เขาจึงได้ทาเช่นนั้น

และฝากไปกับบารนาบัส และเซาโลเพื่อนาไปให้พวกผู้อาวุโสในชุมชนของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม
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กิจการ 12
ยากอบถูกฆ่าเปโตถูกจาคุก

1
ในตอนนั้นกษัตริย์เฮโรดได้ข่มเหงทาร้ายบางคนในชุมชนของพระเจ้า 

2

ท่านได้ใช้ดาบฆ่ายากอบอ้ายของยอห์น 
3

เมื่อท่านเห็นว่าการทาเช่นนั้นเป็นที่พอใจพวกยิว

ท่านก็จับเปโตรด้วย นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างงานฉลองเทศกาลปัสกา 
4

เมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้ขังคุกไว้ และให้ทหารสี่หมู่ ๆ ละสี่คนคุมไว้

ตั้งใจว่าเมื่อผ่านงานฉลองเทศกาลปัสกาไปแล้วจะพาออกมาให้กับคนทั้งหลาย 
5

เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกขังไว้ในคุก

แต่ว่าชุมชนของพระเจ้าได้อธิษฐานสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยความกระตือรือร้น

ทูตสวรรค์ปรากฏตัวแก่เปโตรในเรือนจา

6
ในคืนวันนั้นเอง เมื่อเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน

มีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูเรือนจา 
7

ในตอนนั้น

มีทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นนายมาปรากฏ และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในเรือนจา

ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงเอามือกระตุ้นที่สีข้างของเปโตรให้ตื่นขึ้นแล้วว่า “จงลุกขึ้นเร็ว ๆ”

โซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร 
8

ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงบอกเปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า”

เปโตรก็เฮ็ดตาม ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงบอกเปโตรอีกว่า “จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด”

ทูตสวรรค์ช่วยเปโตรพ้นจากการคุมขัง

9
เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู้ว่าการที่ทูตสวรรค์ทานั้นเป็นความจริง คิดว่าได้เห็นในนิมิต 

10

เมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่ง และที่สองแล้ว ก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง

ประตูนั้นก็เปิดเองให้คนทั้งสอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่ง

และในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้หายวับไปจากเปโตร 
11

ครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงกล่าวว่า “

เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้อย่างแน่นอนแล้วว่า

พระเจ้าผู้เป็นนายได้ใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากน้ามือของเฮโรด

และพ้นจากการปองร้ายของพวกยิว”

เปโตรที่หน้าบ้านของยอห์นมาระโก

12
เมื่อเปโตรคิดเช่นนั้นแล้ว ก็มาถึงบ้านของมารีย์มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่า มาระโก

อยู่ที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานสวดอ้อนวอนกันอยู่ 
13

พอเปโตรเคาะประตูรั้ว

มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรดามาฟังเสียงนั้น 
14

เมื่อจาได้ว่าเป็นเสียงของเปโตร

เพราะความยินดีก็ยังไม่ได้เปิดประตู แต่แล่นเข้าไปบอกคนอยู่ในบ้านว่า เปโตรยืนอยู่หน้าประตู 
15

ฉบับพุทธใหม่ Thai New Buddhist Translation (TNBT) 27



คนทั้งหลายจึงพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า “เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ?” แต่ผู้หญิงคนนั้นยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริง

ๆ เขาทั้งหลายจึงว่า “เป็นทูตสวรรค์ประจาตัวเปโตร” 
16

ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่

เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่าน ก็อัศจรรย์ใจยิ่งนัก 
17

แต่เปโตรโบกมือไม่ให้เขาพูดอะไร

และเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่พระเจ้าผู้เป็นนายได้นาท่านออกจากเรือนจาได้อย่างไร

แล้วท่านบอกคนเหล่านั้นว่า “จงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้รู้เถิด” เปโตรจึงออกไปที่อื่น

เฮโรดไต่สวนทหารยาม

18
ครั้นรุ่งเช้า พวกทหารก็ขวัญหนีดีฝ่อ เพราะไม่รู้ว่า เปโตรหายไปไหน 

19

เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบ จึงไต่สวนพวกทหารยาม และสั่งให้ฆ่าทิ้ง แล้วเฮโรดก็ออกจากมณฑลยูเดีย

ลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซารียา

ความตายของเฮโรด

20
ฝ่ายเฮโรดก็โกรธกริ้วต่อให้ชาวเมืองไทระ และเมืองไซดอน

แต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่าน เมื่อเขาได้เอาใจบลัสทัสที่เป็นเสนาบดีกรมวังของเฮโรดแล้ว

จึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกับเฮโรดอีก เพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพ จากแผ่นดินของเฮโรด 

21
เมื่อถึงวันนัด เฮโรดทรงเครื่องของพระราชา เสด็จออกนั่งบนบัลลังก์ และกล่าวปราศรัยต่อประชาชน 

22
เขาทั้งหลายร้องตะโกนว่า “นี่เป็นเสียงเทพเจ้าไม่ใช่เสียงมนุษย์” 

23

เนื่องจากเฮโรดไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นนายก็ให้ท่านเกิดโรคร้าย

เพราะท่านไม่ได้ได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า แล้วก็มีตัวหนอนกัดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่ความตาย 

24
แต่พระคาของพระเจ้าก็ยังแพร่ขยายมากขึ้น

25
ฝ่ายบารนาบัสกับเซาโล เมื่อได้ทาภารกิจที่รับมอบหมายสาเร็จแล้ว

จึงได้กลับไปจากกรุงเยรูซาเล็ม พายอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย

กิจการ 13
การแต่งตั้งบารนาบัสและเซาโล

1
ในตอนนั้นในชุมชนของพระเจ้าที่อยู่ในเมืองอันทิโอก มีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์

มีบารนาบัส สิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ กับลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอน

ผู้ได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตมาด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมือง และเซาโล 
2

เมื่อคนเหล่านั้นกาลังรับใช้พระเจ้าผู้เป็นนาย และถือศีลอดอยู่ พระวิญญาณศักดิ์สทธิ์ได้บอกเขาว่า “

จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สาหรับการที่เราเรียกให้เขาทานั้น” 
3

เมื่อถือศีลอดและอธิษฐานสวดอ้อนวอน

และเอามือปรกบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ทั้งสองคนไป
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บารนาบัสและเซาโลไปเผยแพร่ที่เกาะไซปรัส

4
เหตุฉะนั้น คนทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคีย

และได้ลงเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส 
5

เมื่อมาถึงเมืองซาลามิส

ท่านได้เผยแพร่พระคาของพระเจ้าในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว ยอห์นก็อยู่ช่วยด้วย 
6

เมื่อได้เดินทางตลอดเกาะนั้นไปเถิงเมืองปาโฟสแล้ว ก็ได้เห็นชายคนหนึ่งเป็นคนมีเวทมนตร์

เป็นผู้พยากรณ์เท็จ เป็นพวกยิวชื่อว่าบารเยซู 
7

อยู่กับผู้ว่าราชการเมืองชื่อเสอร์จีอัสเปาโล

ซึ่งเป็นคนฉลาดรอบรู้ ผู้ว่าราชการเมืองจึงเชิญบารนาบัสกับเซาโลมา อยากจะฟังพระคาของพระเจ้า 
8

แต่เอลีมาสคนมีเวทมนตร์ (เพราะชื่อของเขามีความหมายเช่นนั้น) ได้คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล

หวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า

เซาโลทาให้เอลีมาสตาบอด

9
แต่เซาโล (ที่มีชื่ออีกว่าเปาโล) ประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จ้องมองดูเอลีมาส 

10

และพูดว่า “เจ้าเป็นคนร้อยเล่ห์พันเหลี่ยม และมีใจโหดร้าย เป็นลูกของผีมาร เป็นศัตรูต่อความถูกต้อง

เจ้าจะไม่หยุดพยายามทาทางตรงของพระเจ้าผู้เป็นนายให้คดงอไปหรือ? 
11

ในตอนนี้

โทษทัณฑ์ของพระเจ้าผู้เป็นนายก็อยู่กับเจ้าแล้ว

เจ้าจะเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไปอีกจดถึงเวลากาหนด”

ทันใดนั้นความมืดมัวก็เกิดขึ้นกับเอลีมาส เขาจึงคลาหาคนให้จูงมือเขาไป 
12

คันผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า

และอัศจรรย์ใจในคาสั่งสอนของพระเจ้าผู้เป็นนาย

เปาโลและบารนาบัสที่เมืองอันทิโอกมณฑลปิสิเดีย

13

ฝ่ายเปาโลกับพวกของท่านก็ลงเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในมณฑลปัมฟีเลีย

ยอห์นได้ทิ้งพวกนั้นไว้แล้วกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม 
14

แต่พวกนั้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอกในมณฑลปิสิเดีย

แล้วได้เข้าไปนั่งลงในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิวในวันศีล 
15

เมื่ออ่านหนังสือธรรมบัญญัติกับหนังสือศาสดาพยากรณ์แล้ว

เจ้าอาวาสวัดยิวจึงใช้คนไปบอกเปาโลกับบารนาบัสว่า “พี่น้องทั้งหลาย ถ้าท่านมีคาเตือนสติ

แก่คนทั้งหลายก็เชิญพูดไปเถิด”

เปาโลเล่าเรื่องบรรพบุรุษของพวกยิว

16
ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่า “พี่น้องที่เป็นชนชาติอิสราเอล

และพี่น้องที่ยาเกรงพระเจ้า จงฟังให้ดี ๆ เถิด 
17
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พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ได้เลือกบรรพบุรุษของเราไว้

และได้ให้เขาขยายตัวขึ้นเมื่อตอนที่ยังเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียิปต์

และพระองค์ได้นาเขาออกจากประเทศนั้นด้วยฤทธานุภาพอันใหญ่หลวง 
18

พระเจ้าได้อดทนต่อความประพฤติของเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณสี่สิบปี 
19

เมื่อพระองค์ได้ล้างผลาญชนเจ็ดชาติออกเสียจากแผ่นดินคานาอันแล้ว

พระองค์กะแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นให้เขาโดยการจับสลาก 
20

ภายหลังพระองค์ได้ให้พวกผู้วินิจฉัยแก่เขา เป็นเวลาประมาณสี่ร้อยห้าสิบปี

จนถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์ 
21

ในตอนนั้นเขาทั้งหลายได้ขอให้มีกษัตริย์

พระเจ้าจึงได้ประทานซาอูลลูกชายคีชจากตระกูลเบนยามิน ให้เป็นกษัตริย์ครบสี่สิบปี”

เปาโลเล่าเรื่องว่าพระเยซูเป็นเชื้อสายของดาวิด

22
“เมื่อถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขา และเป็นพยานถึงดาวิดว่า ‘

เราได้พบดาวิดลูกชายของเจสซีเป็นคนที่เราพอใจ

เขาเป็นผู้ที่จะทาให้ความประสงค์ของเราสาเร็จทุกประการ’ 
23

จากเชื้อสายของดาวิด

พระเจ้าได้ให้ผู้ทาความหลุดพ้นให้ คือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามคาสัญญาของพระองค์ 
24

ก่อนที่พระองค์จะมา

ยอห์นได้เผยแพร่พิธีมุดน้าอันแสดงถึงการกลับหลังหันจากความผิดบาปให้กับชนชาติอิสราเอล 
25

เวลาที่ยอห์นทาตามหน้าที่ของท่านเกือบจะสาเร็จ ท่านจึงถามว่า ‘พวกท่านทั้งหลายคิดเห็นว่า

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใด ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระองค์นั้น แต่ในตอนนี้ จะมีพระองค์ผู้หนึ่งมาภายหลังเรา

ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะแก้สายผูกรองเท้าของพระองค์’”

เปาโลเล่าเรื่องการตายของพระเยซู

26
“พี่น้องทั้งหลาย ผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัม และคนทั้งหลายผู้ใดที่ยาเกรงพระเจ้า

ข่าวเรื่องความหลุดพ้นนี้ได้ประทานมาถึงพวกท่านทั้งหลายแล้ว 
27

ฝ่ายชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกสมาชิกสภาศาสนาไม่ได้รู้จักพระองค์

หรือไม่เข้าใจคาของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย ที่เคยอ่านกันทุกวันศีล

จึ่งทาให้สาเร็จตามคาเหล่านั้นโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 
28

ถึงแม้ว่าหาความผิดอะไรก็ก็ตามในพระองค์ที่ควรให้ตายไมได้เลย

แต่พวกเขาก็ยังขอปีลาตให้ฆ่าพระองค์เสีย 
29

เมื่อทาจนสาเร็จทุกอย่างตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าด้วยเรื่องของพระองค์

เขาจึงนาศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปฝังไว้ในอุโมงค์”
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เปาโลเล่าเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซู

30
“แต่พระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 

31

พระองค์ปรากฏแก่คนทั้งหลายที่ติดตามพระองค์จากมณฑลกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาหลายวัน

บัดนี้คนเหล่านั้นเป็นพยานฝ่ายพระองค์แก่คนทั้งหลาย 
32

พวกเรานาบารมีนี้มาแจ้งแก่พวกเท่านทั้งหลายว่า คาสัญญาที่ประทานแก่บรรพบุรุษของเรา 
33

พระเจ้าได้ให้สาเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้น

คือในการที่พระองค์ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

เหมือนกับมีคาเขียนไว้ในหนังสือสดุดีบทที่สองว่า ‘ท่านเป็นลูกของเรา วันนี้เราได้ให้กาเนิดแก่ท่านแล้ว’ 

34
ส่วนข้อที่พระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่ให้กลับเน่าเปื่อยอีกเลย

พระเจ้าจึงกล่าวเช่นนี้ว่า ‘เราจะให้ความเมตตาอันแน่นอนของเราที่ได้สัญญาไว้กับดาวิด’”

เปาโลเล่าเรื่องคาทานายเรื่องของพระเยซู

35
“เพราะพระเจ้ากล่าวไว้ในหนังสือสดุดีเล่มอื่นว่า ‘

พระองค์จะไม่ให้ผู้มีบุญของพระองค์เน่าเปื่อยไป’ 
36

ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ทาตามในชั่วชีวิตของท่านตามใจของพระเจ้า และได้ล่วงหลับไปแล้ว

และต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่าน ก็เน่าเปื่อยไป 
37

แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้น ไม่ได้ประสบความเน่าเปื่อยเลย 
38

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า

โดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่พวกท่านทั้งหลาย 
39

และโดยพระองค์นั้น

ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยบัญญัติหรือศีลของโมเสส 
40

เหตุฉะนั้นจงระวังให้ดี

เพื่อคาพูดของศาสดาพยากรณ์ที่กล่าวไว้นี้จะไม่เกิดกับพวกท่านทั้งหลาย คากล่าวนั้นว่า 
41

‘

เจ้าทั้งหลายผู้เป็นคนขี้สงสัย และหมิ่นประมาทความจริงของเรา เจ้าผู้ที่จะถึงซึ่งความพินาศ

จงพิจารณาให้ดีแล้วเจ้าจะประหาดใจ เพราะเราจะทาหน้าที่ของเราในสมัยของเจ้า

เมื่อมีคนมาพูดให้เจ้าฟังเจ้าก็จะไม่เชื่อเลย’”

คนต่างชาติอ้อนวอนอัครทูตสอนเขาอีก

42
เมื่อพวกยิวได้ออกไปจากวัดหรือสุเหร่าของเขาไปแล้ว

พวกคนต่างชาติก็อ้อนวอนให้คนทั้งสองสั่งสอนคาเหล่านั้นแก่เขาอีก ในวันศีลหน้า 
43

เมื่อคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างแยกย้ายไปจากวัดหรือสุเหร่ายิวแล้ว

พวกยิวหลายคนกับคนเข้าจารีตยิวที่ยาเกรงพระเจ้าได้ติดตามเปาโลและบารนาบัสไป

คนทั้งสองจึงพูดกับเขา ชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า

ฉบับพุทธใหม่ Thai New Buddhist Translation (TNBT) 31



พวกยิวคัดค้านคาสอนของเปาโล

44
ครั้นถึงวันศีลอีกครั้งหนึ่ง คนเกือบทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระคาของพระเจ้า 

45

แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากกมายเช่นนั้นก็มีใจอิจฉา

ได้พูดคัดค้านคาของเปาโลถึงขนาดพูดสบประมาทท่าน 
46

ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้าหาญ

ได้กล่าวว่า “จาเป็นที่จะต้องพูดพระคาของพระเจ้าให้พวกท่านทั้งหลายฟังก่อน

แต่เมื่อพวกท่านทั้งหลายไม่ฟัง และตัดสินว่าตัวเองไม่สมควรที่จะได้ชีวิตเข้าสู่นิพพาน ในตอนนี้

พวกเราจะมุ่งหน้าไปหาคนต่างชาติ 
47

เพราะพระเจ้าผู้เป็นนายได้บอกเราเช่นนี้ว่า ‘

เราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายหลุดพ้น

ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก’”

ผลกระทาของคาสอนต่อพวกยิวและต่างชาติ

48
ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็มีความยินดี

และได้ยกย่องสรรเสริญพระคาของพระเจ้าผู้เป็นนาย

และคนทั้งหลายที่พระองค์หมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตเข้าสู่นิพพานก็ได้เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า 
49

พระคาของพระเจ้าผู้เป็นนายจึงแพร่ไปตลอดทั่วเขตแดนนั้น 
50

แต่พวกยิวได้ยุยงพวกผู้หญิงที่มีหน้าตาในสังคมที่นับถือพระเจ้า

กับทั้งผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ข่มเหง และไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขา 
51

ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสจั่งปัดฝุ่นออกจากเท้าของท่านเพื่อต่อว่าพวกเขา แล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนียูม 

52
แต่พวกสาวกก็ประกอบด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และมีความชื่นชมยินดี

กิจการ 14
เปาโลและบารนาบัสที่เมืองอิโคนิยูม

1
ที่เมืองอิโคนียูมก็เป็นเหมือนกัน คือเปาโลกับบารนาบัสได้เข้าไปในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว

ได้สั่งสอนเป็นที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกมากมายได้เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า 
2

แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุแหย่คนต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้อง 
3

ฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานหน่อย มีใจกล้าหาญออกพระนามของพระเจ้าผู้เป็นนาย

และพระองค์ได้รับรองพระคาแห่งพระคุณของพระองค์ โดยให้คนทั้งสองทาหมายสาคัญ

และการอัศจรรย์ได้ 
4

แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิว

และอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายอัครทูต 
5

เมื่อทั้งคนต่างชาติและพวกยิวพร้อมกับพวกผู้ปกครอง

ได้ร่วมกันคิดจะทาการอัปยศ และเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัส 
6
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คนทั้งสองรู้แล้วจึงหนีไปยังเมืองที่อยู่ในมณฑลลิคาโอเนีย คือเมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี

กับหมู่บ้านที่อยู่ล้อมรอบ 
7

และได้เผยแพร่บารมีของพระเจ้าอยู่ที่นั่น

เปาโลรักษาคนง่อยที่เมืองลิสตรา

8
ที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ ขาของเขาไม่มีแรง เขาพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

เกิดมาไม่เคยเดินเลย 
9

คนนั้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่ เปาโลจึงจ้องมองดูเขา

เห็นว่ามีความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าพอจะหายโรคได้ 
10

จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง”

คนนั้นก็กระโดดขึ้น แล้วก็เดินไป 
11

เมื่อคนทั้งหลายเห็นการที่เปาโลได้ทานั้น

จึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่า “เทพเจ้าแปลงกายเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้ว” 
12

เขาจึงเรียกบารนาบัสว่า เทพเจ้าซุส และเรียกเปาโลว่า เทพเจ้าเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็นผู้นาในการพูด 

13
ปุโรหิตประจารูปเทพเจ้าซุส ซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองได้จูงงัว และถือพวงมาลัยมายังประตูเมือง

หมายจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชน

เปาโลบอกชาวเมืองถึงเหตุที่คนง่อยหาย

14
แต่เมื่ออัครทูตบารนาบัสกับเปาโลได้ยินเช่นนั้น จึงได้ฉีกเสื้อผ้าของตน

วิ่งเข้าไปท่ามกลางคนทั้งหลายร้องเสียงดัง 
15

ว่า “ท่านทั้งหลาย ทาไมพวกท่านจึงพากันทาเช่นนี้

เราเป็นคนธรรมดาเหมือนกันกันกับพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละ และมาเผยแพร่บารมีของพระเจ้า

ให้พวกท่านหันกลับจากสิ่งไม่มีประโยชน์เหล่านี้ ให้มาหาพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่

พระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น 
16

ในสมัยก่อนพระองค์ได้ยอมให้ประชาชาติทั้งหลายประพฤติตามชอบใจ 
17

แต่พระองค์ไม่ได้ให้ขาดพยาน คือพระองค์ได้ทาดีกับเราทั้งหลาย คือให้ฝนตกจากฟ้า และให้มีฤดูเกิดผล

เราทั้งหลายจึงอิ่มใจด้วยอาหารและความยินดี” 
18

ถึงแม้ว่าเปาโลกับบารนาบัสจะได้คัดค้าน

และตักเตือนเช่นนั้นแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามผู้คนเหล่านั้นไม่ให้กราบไหว้บูชาคนทั้งสอง

เปาโลถูกหินขว้างจนเขาคิดว่าตายแล้ว

19
แต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอก และเมืองอิโคนียูม เมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้ว

เขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโล และลากท่านออกไปจากเมือง คิดว่าท่านตายแล้ว 
20

แต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้ แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง

วันต่อมาท่านจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบารนาบัส 
21

และเมื่อคนทั้งสองได้เผยแพร่บารมีของพระเจ้าในเมืองนั้น และได้สั่งสอนคนทั้งหลายแล้ว

จึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก 
22

และทาให้ใจของสาวกทั้งหลายแข็งแรงขึ้น

คนทั้งสองได้เตือนเขาให้ดารงอยู่ในความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า และสอนว่า
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เราทั้งหลายจาต้องทนความยากลาบาก จนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า 
23

เมื่อคนทั้งสองได้เลือกตั้งผู้รับใช้พระเจ้าไว้ทุกชุมชนของพระเจ้า

และได้อธิษฐานสวดอ้อนวอนและถือศีลอดฝากสาวกไว้กับพระเจ้าผู้เป็นนายที่เขาเชื่อพึ่งอาศัยนั้น

เปาโลบารนาบัสกลับมายังเมืองอันทิโอกในซีเรีย

24
หลังจากคนทั้งสองได้ข้ามมณฑลปิสิเดียก็มายังมณฑลปัมฟีเลีย 

25

เมื่อได้กล่าวพระคาของพระเจ้าในเมืองเปอร์กาแล้ว จึงลงไปยังเมืองอัททาลิยา 
26

และแล่นเรือจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอก คือเมืองที่คนทั้งสองได้รับการฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้า

ให้ทาการที่คนทั้งสองได้ทาสาเร็จมาแล้วนั้น 
27

เมื่อมาถึง คนทั้งสองได้เรียกประชุมชุมชนของพระเจ้า

และได้เล่าให้เขาฟังถึงกิจการทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทาร่วมกับเขา

กับที่พระองค์ได้เปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า 
28

แล้วคนทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกเป็นเวลาช้านาน

กิจการ 15
ความขัดแย้งเรื่องพิธีสุหนัตและความหลุดพ้น

1
มีบางคนลงมาจากมณฑลยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่า “

ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามธรรมเนียมของโมเสส จะหลุดพ้นไม่ได้” 
2

เมื่อเป็นเช่นนั้น

จึงมีการโตเถียงกันระหว่างเปาโล และบารนาบัสกับคนเหล่านั้น เขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโล

และบารนาบัสกับคนอื่น ๆ ในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครทูต

และผู้อาวุโสในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่ถกเถียงกันนั้น 
3

ชุมชนของพระเจ้าได้จัดส่งคนเหล่านั้นไป

และขณะเมื่อท่านกาลังข้ามมณฑลฟีนิเซียกับมณฑลสะมาเรีย

ท่านได้พูดถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับหลังหันจากความผิดบาป ทาให้พวกพี่น้องมีความยินดี 
4

เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ชุมชนของพระเจ้า อัครทูต และผู้อาวุโสทั้งหลายได้ต้อนรับท่าน

แล้วท่านจึงเล่าให้คนเหล่านั้นฟังถึงเหตุการณ์ทั้งหลาย ที่พระเจ้าได้ให้ท่านทางานของพระองค์ 
5

แต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า ได้ยืนขึ้นกล่าวว่า

คนต่างชาตินั้นควรต้องให้เขาเข้าสุหนัต และสั่งให้เขาถือตามบัญญัติหรือศีลของโมเสส

การประชุมของอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็ม

6
ฝ่ายอัครทูตกับผู้อาวุโสทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้น 

7
เมื่อโต้แย้งกันมากแล้ว

เปโตรจึงยืนขึ้นพูดกับเขาว่า “พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่า

ตอนแรกนั้นพระเจ้าได้เลือกข้าพเจ้าจากพวกท่านทั้งหลาย

ให้เป็นผู้เผยแพร่พระคาแห่งบารมีของพระเจ้าให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า 
8
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พระเจ้าผู้รู้จักจิตใจมนุษย์ได้รับรองคนต่างชาติ

และได้ให้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แก่เขาเหมือนกับได้ให้แก่พวกเรา 
9

พระองค์ไม่ได้ถือว่าเรากับเขาต่างกัน

แต่ชาระล้างใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า 
10

ถ้าเป็นเช่นนั้น

ทาไมพวกท่านทั้งหลายจึงลองดีกับพระเจ้า

โดยวางแอกใส่คอของพวกสาวกที่บรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหว 
11

แต่เราเชื่อว่า

เราเองก็หลุดพ้นโดยพระคุณของพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ พระเจ้าผู้เป็นนายเหมือนกันกับเขา”

ความคิดเห็นของยากออบ

12
ฝ่ายคนทั้งหลายก็ไม่พูดอะไร

ฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสาคัญและการอัศจรรย์ต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทาในหมู่พวกต่างชาติ 

13
ครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ ยากอบจึงกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าเถิด 

14
ซีโมนได้บอกแล้วว่า

พระเจ้าได้เยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรก

เพื่อจะเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายเพื่อพระนามของพระองค์ 
15

คาของศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้าก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ เหมือนกับที่ได้เขียนไว้แล้วว่า 
16

‘

ภายหลังเราจะกลับมา และจะสร้างพลับพลาของดาวิดที่พังลงแล้วขึ้นใหม่

ที่ร้างพังไปแล้วนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งขึ้นใหม่ 
17

เพื่อคนอื่น ๆ จะได้แสวงหาพระเจ้าผู้เป็นนาย

คือคนต่างชาติทั้งหลายที่เราจองไว้แล้ว 
18

พระเจ้าผู้เป็นนาย

ผู้ได้แจ้งเหตุการณ์เหลานี้ให้รู้ตั้งแต่โบราณกาล ได้กล่าวไว้แล้ว’ 
19

เหตุฉะนั้น

ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า อย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้า 
20

แต่เนราจงเขียนหนังสือฝากไปเถิงเขาว่า ให้งดเว้นจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องจากรูปเคารพ การล่วงประเวณี

การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และการกินเลือด 
21

เพราะว่าตั้งแต่โบราณมา

ในทุกเมืองมีคนเผยแพร่เรื่องของโมเสส

เพราะคนได้อ่านบัญญัติหรือศีลของท่านในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิวทุกวันศีล”

ความเห็นของที่ประชุมอัครทูต

22
ขณะนั้น อัครทูตและผู้อาวุโสทั้งหลายกับทุกคนในชุมชนของพระเจ้า

เห็นดีเห็นงามที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิโอกกับเปาโล และบารนาบัส คือ ยูดาส

ผู้ที่มีชื่ออีกว่า บารซับบาส และสิลาส ทั้งสองคนนี้เป็นคนสาคัญในพวกพี่น้อง 
23

เขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปว่า “อัครทูตและผู้อาวุโสและพวกพี่น้อง

ขอฝากคานับมายังพวกท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพวกพี่น้องซึ่งเป็นคนต่างชาติ ที่อยู่ในเมืองอันทิโอก

มณฑลซีเรีย และมณฑลซิลีเซีย 
24

เพราะพวกข้าพเจ้าได้ยินว่า

มีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้พวกท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจ และทาให้ใจของท่านวุ่นวายไป

เพราะเขาสอนว่า ‘ท่านต้องเข้าสุหนัตและทาตามบัญญัติหรือศีล’ แม้ว่าเขาไม่ได้รับคาสั่งจากพวกข้าพเจ้า 
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25
พวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคน

และใช้เขามายังพวกท่านทั้งหลายพร้อมกับบารนาบัส และเปาโล ผู้เป็นที่นับถือของเรา 
26

และเป็นผู้อุทิศชีวิตของตน เพื่อพระนามของพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ พระเจ้าผู้เป็นนายของเรา”

การกระทาหลังจากตกลงกันแล้ว

27
“เหตุฉะนั้น พวกข้าพเจ้าจึงใช้ยูดาส

กับสิลาสมาเป็นผู้ที่จะเล่าข้อความนี้กับท่านทั้งหลายด้วยปากของท่านเอง 
28

เพราะว่า

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และพวกข้าพเจ้าก็เห็นดีเห็นงาม ที่จะไม่วางภาระให้ท่านท่านทั้งหลายแบก

เว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จาเป็น 
29

คือว่าให้ท่านทั้งหลายงดเว้นการกินสิ่งของที่เขาได้บูชาแก่รูปเคารพ

การกินเลือด การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี

ถ้าท่านทั้งหลายงดเว้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการดี ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด”

การให้กาลังใจแก่ชุมชนของพระเจ้า

30
เมื่อลาจากกันแล้ว คนเหล่านั้นก็ไปยังเมืองอันทิโอก

และเมื่อได้เรียกคนทั้งหลายมาประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ 
31

เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคาให้กาลังใจนั้น 
32

ฝ่ายยูดาสกับสิลาสเป็นผู้พยากรณ์ด้วย

จึงได้ให้กาลังใจพวกพี่น้องหลายประการให้เขาเข้มแข็งขึ้น 
33

ครั้นพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งแล้ว

ก็ลาจากพวกพี่น้องไป พวกพี่น้องจึงได้ฝากความปรารถนาดีกับเขาไปถึงอัครทูต 
34

ฝ่ายสิลาสเห็นชอบที่จะอยู่ที่นั่นต่อไป 
35

แต่เปาโลกับบารนาบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอก

สั่งสอนเผยแพร่พระคาของพระเจ้าผู้เป็นนายด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน

เปาโลแยกการทางานกับบารนาบัส

36
เมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า “

ให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องในทุกเมือง ที่เราได้เผยแพร่พระคาของพระเจ้าผู้เป็นนายไว้

ไปดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง” 
37

ฝ่ายบารนาบัสได้ตั้งใจว่าจะพายอห์น ผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วย 

38
แต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอห์นไปด้วย

เพราะเที่ยวก่อนนั้นยอห์นได้หนีจากคนทั้งสองที่มณฑลปัมฟีเลีย และไม่ได้ไปทางานด้วยกัน 
39

แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกจากกัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส 
40

แต่เปาโลได้เลือกสิลาส และเมื่อพวกพี่น้องได้ฝากคนทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้ว ท่านก็จากไป 

41
ท่านจึงได้ไปทั่วมณพลซีเรียกับมณฑลซิลีเซียให้กาลังใจแก่ชุมชนของพระเจ้าให้แข็งแรงขึ้น
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กิจการ 16
เปาโลให้ทิโมธีทาพิธีเข้าสุหนัต

1
ฝ่ายเปาโลได้ไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตรา และในตอนนั้น มีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธี

มารดาของท่านเป็นคนยิวที่มีความเชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้าแล้ว แต่บิดาของท่านเป็นคนกรีก 
2

ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตรา และเมืองอิโคนียูม 
3

เปาโลอยากจะพาท่านไปด้วย

จึงให้เข้าสุหนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั้น ๆ

เพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของท่านเป็นคนกรีก 
4

เมื่อคนเหล่านั้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่าง ๆ

ก็ได้ส่งหนังสือข้อตกลงของอัครทูต

และผู้อาวุโสในกรุงเยรูซาเล็มมอบให้คนทั้งหลายทุกเมืองเพื่อให้ทาตาม 
5

ชุมชนของพระเจ้าทั้งหลายจึงเข้มแข็งในความเชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้า และมวลสมาชิกได้เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน

นิมิตของเปาโลเรื่องชาวชาวมาซิโดเนีย

6
เมื่อคนเหล่านั้นไปทั่วมณฑลฟรีเจียกับกาลาเทียแล้ว พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ห้ามไม่ให้กล่าวพระคาของพระเจ้าในมณฑลเอเชีย 
7

เมื่อไปยังมณฑลมิเซียแล้ว

ก็พยายามจะไปยังมณฑลบิธีเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไป 
8

แล้วคนเหล่านั้นได้เดินทางผ่านมณฑลมิเซียลงมายังเมืองโตรอัส 
9

ในเวลากลางคืนเปาโลได้เห็นนิมิตว่า

มีผู้ชายชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในมณฑลมาซิโดเนียด้วย” 
10

ครั้นท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว พวกเราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังมณฑลมาซิโดเนีย

เพราะเห็นอย่างแน่นอนว่า

พระเจ้าผู้เป็นนายได้เรียกให้พวกเราไปเผยแพร่บารมีของพระเจ้าแก่คนในมณฑลนั้น

นางลิเดียกลับใจเชื่อในพระเจ้า

11
เหตุฉะนั้น เมื่อออกจากเมืองโตรอัสแล้ว

ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสและถึงวันใหม่ก็ถึงเมืองเนอาบุรี 
12

เมื่อออกจากที่นั่นแล้ว ก็ได้ไปยังเมืองฟีลิปปี

ที่เป็นเมืองเอกในมณฑลมาซิโดเนีย และเป็นเมืองขึ้นของกรุงโรม พวกเราจึงพักอยู่ในเมืองนั้นหลายวัน 

13
ในวันศีลพวกเราได้ออกจากเมืองไปยังฝั่งแม่น้า เข้าใจว่ามีที่สาหรับอธิษฐานสวดอ้อนวอน

จึงได้นั่งคุยกันกับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่น 
14

มีหญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิรา

เป็นคนขายผ้าสีม่วง เป็นผู้ที่เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า ผู้หญิงคนนั้นได้ฟังพวกเรา และพระเจ้าผู้เป็นนาย

ได้เปิดใจของเธอให้สนใจในคาพูดซึ่งเปาโลได้กล่าว 
15

เมื่อผู้หญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเธอได้ทาพิธีมุดน้าแล้วจึงอ้อนวอนพวกเราว่า “
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ถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าผู้เป็นนาย

ก็เชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด” และเธอได้วิงวอนจนพวกเราขัดไม่ได้

เปาโลขับผีหมอดูออกจากหญิงสาวคนหนึ่ง

16
เมื่อพวกเรากาลังออกไปยังที่สาหรับอธิษฐาน สวดอ้อนวอน

มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาหาพวกเรา

เธอได้ทานายทายทักให้พวกเจ้านายของเธอได้เงินมากมาย 
17

หญิงสาวคนนั้นติดตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่า “คนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุด

มาเผยแพร่ทางหลุดพ้นแก่เราทั้งหลาย” 
18

เธอทาเช่นนั้นหลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์มาก

หันหน้าสั่งผีนั้นว่า “ข้าฯขอสั่งเอ็งว่า ในพระนามของพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์

เอ็งจงออกมาจากนางเดี๋ยวนี้” ผีนั้นก็ออกมาในตอนนั้น

เปาโลและสิลาสถูกจับกุมขังคุก

19
ส่วนพวกนายของเธอเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้ว

เขาจึงจับเปาโลและสิลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ ยังที่ว่าการเมือง 
20

เมื่อลากมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงได้พูดว่า “คนเหล่านี้เป็นพวกยิว ก่อการวุ่นวายในเมืองของเรา 
21

และสั่งสอนธรรมเนียม ซึ่งเราชาวโรมันไม่ควรจะรับหรือนับถือเลย” 
22

ประชาชนก็ได้ลุกฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและสิลาส เจ้าเมืองได้ดึงเสื้อของคนทั้งสองออก

แล้วสั่งให้โบยตีด้วยไม้เรียว 
23

เมื่อโบยหลายทีแล้วจึงให้ขังไว้ในคุก และกาชับผู้คุมให้รักษาไว้ให้มั่นคง 

24
ผู้คุมเมื่อรับคาสั่งเช่นนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปขังไว้ในห้องชั้นใน เอาขื่อใส่เท้าไว้แน่นหนา

ผู้คุมนักโทษเชื่อในพระเจ้า

25
เวลาประมาณเที่ยงคืน

เปาโลกับสิลาสก็อธิษฐานสวดอ้อนวอนและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นักโทษทั้งหลายก็ฟังอยู่ 
26

ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากฐานของคุกสั่นสะเทือน และประตูคุกเปิดออกหมดทุกบาน

เครื่องจาจองก็หลุดออกจากพวกเขาสิ้นทุกคนทันที 
27

ฝ่ายผู้คุมตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่

คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้ว จึงชักดาบออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวตาย 
28

แต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่า “อย่าทาร้ายตัวเองเลย พวกเราทั้งหลายทุกคนไม่ได้หนีไปไหน” 
29

ผู้คุมจึงสั่งให้จุดไฟมา แล้ววิ่งเข้าไปตัวสั่นกราบลงที่เท้าของเปาโลกับสิลาส 
30

และพาคนทั้งสองออกมาแล้วว่า “เจ้านายขอรับ ข้าน้อยจะต้องทาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นได้” 
31

เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อเพิ่งอาศัยในพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ พระเจ้าผู้เป็นนาย

และเจ้าจะหลุดพ้นได้ทั้งครอบครัวของเจ้า” 
32

คนทั้งสองจึงได้สั่งสอนพระคาของพระเจ้าผู้เป็นนายให้ผู้คุม และคนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านของเขา 
33
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ในตอนกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง ผู้คุมจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลที่ถูกเฆี่ยน

และในขณะนั้นผู้คุมก็ได้ทาพิธีมุดน้าพร้อมทั้งคนในครอบครัวของเขา 
34

แล้วได้พาคนทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี

เพราะเขาได้เชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้าพร้อมกับทั้งครอบครัวของเขาแล้ว

เจ้าเมืองนาเปาโลและสิลาสออกจากเรือนจา

35
ครั้นถึงเวลาเช้า เจ้าเมืองจึงใช้พวกตารวจไป สั่งว่า “จงปล่อยคนทั้งสองนั้นเสีย” 

36

ผู้คุมจึงบอกเปาโลว่า “เจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสอง

ฉะนั้นบัดนี้เชิญท่านออกไปตามสบายเถิด” 
37

แต่เปาโลพูดกับเขาทั้งหลายว่า “

เขาได้เฆี่ยนพวกเราผู้เป็นคนสัญชาติโรมันต่อหน้าคนทั้งหลาย ก่อนจะได้ตัดสินความ

และได้ขังพวกเราไว้ในคุก บัดนี้เขาจะขับไล่ให้พวกเราออกไปเป็นการลับหรือ? ทาเช่นนั้นไม่ได้

ให้เขามาพาพวกเราออกไปเถิด” 
38

พวกตารวจจึงนาความไปแจ้งแก่เจ้าเมือง

เมื่อเจ้าเมืองได้ยินว่าคนทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจมาก 
39

จึงมาอ้อนวอนคนทั้งสอง

เมื่อพาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปจากเมือง 
40

คนทั้งสองจึงออกจากคุก

แล้วได้เข้าไปในบ้านของนางลิเดีย เมื่อพบพวกพี่น้องก็พูดให้กาลังใจให้เขาแล้วก็ลาจากไป

กิจการ 17
เปาโลกับสิลสาที่เมืองเธสะโลนิกา

1
เมื่อเปาโลกับสิลาสข้ามเมืองอัมฟีบุรี และเมืองอปอลโลเนียแล้ว จึงมายังเมืองเธสะโลนิกา

ที่นั่นมีวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว 
2

เปาโลจึงเข้าไปร่วมกับพวกเขาตามเคย

และท่านได้อ้างข้อความในพระคัมภีร์โต้ตอบกับเขาทั้งสามวันศีล 
3

และไขข้อความชี้แจงให้เห็นว่าจาเป็นที่พระผู้เป็นพระศรีอาริย์ต้องทนทุกข์ทรมาน

แล้วเป็นขึ้นมาจากความตายและกล่าวต่อไปว่า “

พระเยซูองค์นี้ที่ข้าพเจ้าเผยแพร่แก่พวกท่านทั้งหลายคือพระผู้เป็นพระศรีอาริย์” 
4

บางคนในพวกเขาก็เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า และสมัครเข้าเป็นพรรคพวกกับเปาโลและสิลาส

รวมทั้งชาวกรีกมากมายที่ยาเกรงพระเจ้า และผู้หญิงที่เป็นคนสาคัญ ๆ ก็มีไม่น้อย

คนพาลบุกบ้านของเจสัน

5
แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าก็อิจฉา

ไปคบคิดกับคนพาลตามตลาดรวบรวมกันมามากกมาย ก่อการจลาจลในบ้านเมือง เข้าบุกบ้านของเจสัน

ตั้งใจจะพาคนทั้งสองออกมาให้คนทั้งหลาย 
6

เมื่อไม่พบจึงลากเจสันกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองร้องเรียนว่า “
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คนเหล่านั้นที่เป็นพวกที่จะคว่าแผ่นดินได้มาที่นี่แล้ว 
7

เจสันรับรองเขาไว้

และคนเหล่านี้ได้ฝ่าฝืนคาสั่งของซีซาร์ โดยเขาสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือเยซู” 
8

เมื่อประชาชนและเจ้าเมืองได้ยินดังนั้นกะร้อนใจ 
9

จึงได้ให้ประกันโตเจสันกับคนอื่น ๆ แล้วก็ปล่อยไป

เปาโลกับสิลาสที่เมืองเบโรอา

10
ครั้นถึงยามเย็น พวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอา

เมื่อถึงแล้วท่านจึงได้เข้าไปในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว 
11

ชาวยิวเมืองนั้นจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา เพราะเขาได้รับเอาพระคาของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ

และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะเป็นความจริงดังกล่าวหรือไม่? 
12

เหตุฉะนั้น

มีหลายคนในพวกเขาได้เชื่อเพิ่งอาศัยในพระเจ้า พร้อมกับผู้หญิงชาวกรีกที่มีฐานะสูง

และทั้งผู้ชายก็มีอยู่ไม่น้อย 
13

แต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเธสะโลนิกาฮรู้ว่า

เปาโลได้สั่งสอนพระคาของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็มายุยงประชาชนอยู่ที่นั่นด้วย 
14

ขณะนั้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียังอยู่ที่นั่น 
15

คนที่ไปส่งเปาโลนั้นได้ไปส่งท่านถึงกรุงเอเธนส์

และเมื่อได้รับคาสั่งของท่านให้บอกสิลาสกับทิโมธีให้รีบไปหาท่านแล้ว เขาก็จากไป

เปาโลถูกจับที่กรุงเอเธนส์

16
เมื่อเปาโลกาลังคอยสิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์นั้น ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจ

เพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง 
17

เหตุฉะนั้น ท่านจึงโต้ตอบในวัดหรือสุเหร่ากับพวกยิว

และกับคนที่เกรงกลัวพระเจ้า และกับคนทั้งหลายซึ่งมาพบท่านที่ตลาดทุกวัน 
18

นักปรัชญาบางคนในพวกเอปีกูเรียวและในพวกสโตอิกได้มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “

คนพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้จะใคร่มาพูดอะไรให้เราฟังอีกเล่า” คนอื่นกล่าวว่า “

ดูเหมือนเขาเป็นคนนาพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่”

เพราะเปาโลได้ประกาศเรื่องพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย 
19

เขาจึงจับเปาโลพาไปยังสภาอาเรโอปากัสแล้วถามว่า “

เราขอรู้ได้หรือไม่ว่าคาสอนอย่างใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไร 
20

เพราะว่าท่านนาเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเรา

เหตุฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร” 
21

เพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่น

ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ ๆ
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เปาโลกล่าวแก้คดีที่กรุงเอเธนส์

22
ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางเขาอาเรโอแล้วกล่าวว่า “ท่านชาวกรุงเอเธนส์

ข้าพเจ้าเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นนักศาสนาในทุกเรื่อง 
23

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่งมีคาจารึกไว้ว่า

‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ

และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่ 
24

พระเจ้าผู้สร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น พระองค์เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

มิได้สถิตในปูชนียะสถานซึ่งมือมนุษย์ได้ทาไว้ 
25

การที่มือมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่า

พระเจ้าต้องประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขาก็หามิได้

เพราะพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหาก 
26

พระองค์ได้สร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกัน ให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก

และได้กาหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ 
27

เพื่อเขาจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

และหากเขาจะคลาหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย 
28

ด้วยว่า ‘

เรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์’ ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่า ‘

เราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์’”

เปาโลยืนยันว่าพระเจ้าไม่ใช่เงินและทอง

29
“เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าเป็นเหมือนทอง เงิน

หรือหิน ซึ่งได้แกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ 
30

ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโง่เขลาอยู่

พระเจ้ามองข้ามไปเสีย แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้สั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่ง ให้กลับหลังหันจากความผิดบาป 

31
เพราะพระองค์ได้กาหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะพิพากษาโลกตามความชอบธรรม

โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้เลือกไว้เป็นผู้พิพากษา

และพระองค์ได้ให้พยานหลักฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้โปรดให้ท่านองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตาย”

เปาโลถูกเยาะเย้ยถากถาง

32
ครั้นคนทั้งหลายได้ยินถึงเรื่องการซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว บางคนก็เยาะเย้ย

แต่คนอื่น ๆ ว่า “เราจะฟังท่านกล่าวเรื่องนี้อีกต่อไป” 
33

แล้วเปาโลจึงออกไปจากเขา 
34

แต่มีชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า

ในคนเหล่านั้นมีดิโอนิสิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริส และคนอื่น ๆ ด้วย
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กิจการ 18
เปาโล พบอาควิลลา และปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์

1
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ 

2

ท่านได้พบยิวคนหนึ่งชื่ออาควิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส

แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสสิลลา เพราะจักรพรรดิคลาวดิอัส

มีรับสั่งให้พวกยิวทั้งปวงออกไปจากกรุงโรม เปาโลจึงไปหาคนทั้งสองนั้น 
3

และเพราะมีอาชีพอย่างเดียวกันท่านจึงได้อาศัยทาการอยู่กับเขา

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทาเต็นท์ด้วยกัน 
4

เปาโลได้โต้เถียงในวัดหรือสุเหร่าทุกวันศีล

ได้ชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีก

เจ้าอาวาสวัดยิวเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า

5
พอสิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนีย เปาโลก็ได้รับการดลใจ

และเป็นพยานแก่พวกยิวว่า พระเยซูเป็นพระผู้เป็นพระศรีอาริย์ 
6

แต่เมื่อพวกเหล่านั้นขัดขวางตัวเอง

และกล่าวคาหมิ่นประมาท เปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่า “

ให้เลือดของท่านทั้งหลายตกบนศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือดนั้นแล้ว

ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ” 
7

ท่านจึงออกจากที่นั่น

แล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อยุสทัส ซึ่งเป็นผู้นมัสการพระเจ้า

บ้านของเขาอยู่ติดกับวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว 
8

ฝ่ายคริสปัสนาเจ้าอาวสาวัด กับทั้งครัวเรือนของท่าน

ได้เชื่อพึ่งอาศัยในองค์พระเจ้าผู้เป็นนาย และชาวโครินธ์หลายคน

เมื่อได้ฟังแล้วก็ได้เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าและทาพิธีมุดน้า 
9

และพระเจ้าผู้เป็นนายได้กล่าวกับเปาโลทางนิมิตในคืนวันหนึ่งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป

อย่านิ่งเสีย 
10

เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทาร้ายเจ้าได้

ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก” 
11

เปาโลจึงยับยั้งอยู่กับเขา

และสั่งสอนพระคาของพระเจ้าตลอดหนึ่งปีกับหกเดือน

พวกยิวลูกฮือขึ้นต่อสู้เปาโลที่มณฑลอาคายา

12
แต่คราวเมื่อกัลลิโอเป็นผู้สาเร็จราชการมณฑลอาคายา พวกยิวได้ลุกฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโล

และพาท่านไปบัลลังก์พิพากษา 
13

ฟ้องว่า “

คนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นมัสการพระเจ้าตามทางที่ผิดกฎหมาย” 
14

เมื่อเปาโลจะอ้าปากพูด

กัลลิโอก็กล่าวแก่พวกยิวว่า “โอ พวกยิว ถ้าเป็นเรื่องความชั่ว หรือเป็นเรื่องอาชญากรรม

สมควรเราจะฟังท่านทั้งหลาย 
15
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แต่เมื่อเป็นการโต้แย้งกันถึงเรื่องถ้อยคากับชื่อและบัญญัติหรือศีลของพวกท่านแล้ว

ท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยกันเอาเองเถิด เราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั้น” 
16

ท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากบัลลังก์พิพากษา 
17

เขาทั้งหลายจึงจับโสสเธเนสเจ้าอาวาสวัดหรือสุเหร่ายิว

มาเฆี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลป์ลิโอไม่เอาธุระเลย

เปาโลที่เมืองเอเฟซัส

18
ต่อมาเปาโลได้พักอยู่ที่นั่นอีกหลายวัน แล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องแล่นเรือไปยังมณฑลซีเรีย

และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะที่เมืองเคนเครีย เพราะท่านได้ปฏิญาณตัวไว้ 
19

ครั้นมายังเมืองเอเฟซัส เปาโลได้ให้ปริสสิลลากับอาควิลลาอยู่ที่นั่น

แต่ท่านเองได้เข้าไปโต้เถียงกับพวกยิว ในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว 
20

เมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับเขาต่อไป ท่านก็ไม่ยอม 
21

แต่ได้ลาเขาไปกล่าวว่า “

ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทั้งหลายอีก”

แล้วเปาโลได้ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัส

เปาโลที่เมืองซีซารียา

22
ครั้นมาถึงเมืองซีซารียา ท่านได้ขึ้นไปคานับชุมชนของพระเจ้าแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอก 

23

ครั้นยับยั้งอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่ง ท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทีย และฟรีเจียตามลาดับกันไปเรื่อย ๆ

เพื่อจะเป็นกาลังใจให้พวกสาวก

อปอลโลประกาศที่เมืองเอเฟซัส

24
มียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโล เกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย เป็นคนมีโวหารดี

และชานาญมากในทางพระคัมภีร์ ท่านมายังเมืองเอเฟซัส 
25

อปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางของพระเจ้าผู้เป็นนาย

และมีความกระตือรือร้นในการกล่าวสั่งสอนโดยละเอียด ถึงเรื่องพระเจ้าผู้เป็นนาย

ถึงแม้ว่าท่านรู้แต่เพียงพิธีมุดน้าของยอห์นเท่านั้น 
26

ท่านได้ตั้งต้นสั่งสอนโดยใจกล้าในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิว แต่เมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังท่านแล้ว

เขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
27

ครั้นอปอลโลจะใคร่ไปยังแคว้นอาคายา

พวกพี่น้องก็เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้ ครั้นท่านไปถึงแล้ว

ท่านได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อพึ่งอาศัยในพระคุณนั้นอย่างมากมาย 
28

เพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งปวง และชี้แจงยกหลักในพระคัมภีร์อ้างให้เห็นว่า

พระเยซูคือพระศรีอาริย์
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กิจการ 19
เปาโลสอบถามเรื่องการรับพระวิญญาณ

1
ต่อมาขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั้น เปาโลได้ไปตามมณฑลฝ่ายเหนือ

แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน 
2

จึงถามเขาว่า “

ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าแล้วนั้น ท่านได้รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า”

เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า เรื่องพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลย” 
3

เปาโลจึงถามเขาว่า “

ถ้าอย่างนั้นท่านได้รับพิธีมุดน้าอันใดเล่า” เขาตอบว่า “พิธีมุดน้าของยอห์น” 
4

เปาโลจึงว่า “

ยอห์นให้รับพิธีมุดน้าสาแดงถึงการกลับใจหันหลังจากความผิดบาปก็จริง

แล้วบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์” 
5

เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น เขาจึงทาพิธีมุดน้าในพระนามของพระเยซูเจ้า พระเจ้าผู้เป็นนาย 
6

เมื่อเปาโลได้ปรกมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็มาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่าง ๆ

และได้พยากรณ์ด้วย 
7

คนเหล่านั้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน

เปาโลสอบโต้แย้งกับพวกยิวในวัดหรือสุเหร่ายิว

8
เปาโลเข้าไปกล่าวโต้แย้งในวัดหรือสุเหร่าของพวกยิวด้วยใจกล้าสิ้นสามเดือน

ชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า 
9

แต่บางคนมีใจดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้า

และพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมชน เปาโลจึงแยกไปจากเขา และพาพวกสาวกไปด้วย

แล้วท่านได้ไปโต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อ ทีรันนัส 
10

ท่านได้กระทาอย่างนั้นสิ้นสองปี จนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิว และพวกกรีกได้ยินพระคาของพระเยซู

พระเจ้าผู้เป็นนาย 
11

พระเจ้าได้ทาการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโล 
12

จนเขานาเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ โรคนั้นก็หาย

และวิญญาณชั่วก็ออกจากคน

ชาวยิวใช้พระนามของพระเยซูขับผี

13
แต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผี พยายามใช้พระนามของพระเยซูพระเจ้าผู้เป็นนาย

ขับวิญญาณชั่วว่า “เราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้น” 
14

พวกยิวคนหนึ่งชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคน ซึ่งได้ทาอย่างนั้น 
15

ฝ่ายวิญญาณชั่วจึงตอบเขาว่า “เยซู ข้าก็รู้จัก และเปาโล ข้าก็รู้จัก แต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า ข้าไม่รู้จัก” 
16

คนที่มีวิญญาณชั่วสิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั้น และเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้

จนคนเหล่านั้นต้องหนีออกไปจากเรือนทั้งเปลือยกาย และบาดเจ็บ 
17

เรื่องนั้นได้เล่าลือกันไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีก
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และคนทั้งปวงก็พากันมีความเกรงกลัว และพระนามของพระเยซูพระเจ้าผู้เป็นนาย

ก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญ

ผู้เชื่อในพระเจ้าเผาตาราเวทมนตร์

18
มีหลายคนที่เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าแล้วได้มาสารภาพ

และเล่าเรื่องการซึ่งเขาได้กระทาไปนั้น 
19

และหลายคนที่ใช้เวทมนตร์ได้เอาตาราของตน

มาเผาเสียต่อหน้าคนทั้งปวง ตาราเหล่านั้นคิดเป็นราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงิน 
20

พระคาของพระเจ้า

ก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย 
21

ครั้นสิ้นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเปาโลได้ตั้งใจว่า

เมื่อไปทั่วมณฑลมาซิโดเนีย กับมณฑลอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และพูดว่า “

เมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปกรุงโรมด้วย” 
22

ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคน

คือทิโมธีกับเอรัสทัสไปยังมณฑลมาซิโดเนีย ฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่งในมณฑลเอเชีย

การจลาจลที่เมืองเอเฟซัส

23
คราวนั้นเกิดการวุ่นวายมากเพราะเรื่องเกี่ยวกับทางนั้น 

24
ด้วยมีชายคนหนึ่งชื่อเดเมตริอัส

เป็นช่างเงินได้เอาเงินทาเป็นรูปเจ้าแม่อารเทมิส ทาให้พวกช่างนั้นได้กาไรมาก 
25

เดเมตริอัสจึงประชุมช่างเหล่านั้นที่ทาการคล้ายกันแล้วว่า “ท่านทั้งหลาย

ท่านทราบอยู่ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทาการอันนี้ 
26

และท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นอยู่ว่า ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกือบทั่วมณฑลเอเชีย

เปาโลคนนี้ได้ชักชวนคนเป็นอันมากให้เลิกทางเก่าเสีย โดยได้กล่าวว่าสิ่งที่มือมนุษย์ทานั้นไม่ใช่เทพเจ้า 

27
น่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียว แต่พระวิหารของเจ้าแม่อารเทมิส

ซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วย

และสง่าราศีแห่งรูปของเจ้าแม่นั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวมณฑลเอเชียกับสิ้นทั้งโลก จะเสื่อมลงไป”

ชาวเมืองเมืองเอเฟซัสจับเพื่อนร่วมงานของเปาโล

28
ครั้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้น ต่างก็โกรธแค้นและร้องว่า “

เจ้าแม่อารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่” 
29

แล้วก็เกิดการวุ่นวายใหญ่โตทั่วทั้งเมือง

เขาจึงได้จับกายอัสกับอาริสทารคัสชาวมาซิโดเนีย ผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโล

ลากวิ่งเข้าไปในโรงมหรสพ 
30

ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้าไปในหมู่คนด้วย แต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 

31
มีบางคนในพวกเจ้านายที่ประจามณฑลเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโล

ได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลไม่ให้เข้าไปในโรงมหรสพ 
32

บางคนจึงได้ร้องว่าอย่างนี้

บางคนได้ร้องว่าอย่างนั้น เพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมาก

และคนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกันด้วยเรื่องอะไร 
33

พวกเหล่านั้นบางคนได้ดันอเล็กซานเดอร์

ซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกมาข้างหน้า อเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคนทั้งปวง
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เจ้าหน้าที่ทะเบียนคล้อยตามชาวเมือง

34
แต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าท่านเป็นคนยิว

เขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงว่า “เจ้าแม่อารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่” 
35

เมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนของเมืองนั้นยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้ว เขาก็กล่าวว่า “

ท่านชาวเอเฟซัสทั้งหลาย มีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่า

เมืองเอเฟซัสนี้เป็นเมืองที่นมัสการเจ้าแม่เอารเทมิสผู้ยิ่งใหญ่

และนมัสการรูปจาลองซึ่งตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี 
36

เมื่อข้อนั้นกล่าวโต้แย้งไม่ได้แล้ว

ท่านทั้งหลายควรจะนิ่งสงบสติอารมณ์ อย่าทาอะไรวู่วามไป 
37

ท่านทั้งหลายได้พาคนเหล่านี้มา

ซึ่งไม่ใช่เป็นคนปล้นพระวิหาร หรือพูดหมิ่นประมาทเจ้าแม่ของพวกท่าน 
38

เหตุฉะนั้น

ถ้าแม้เดเมตริอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นความกับผู้ใด วันกาหนดที่จะว่าความก็มี

ผู้พิพากษาก็มี ให้เขามาฟ้องกันเถิด 
39

แต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีก

ก็ให้ชาระกันในที่ประชุมตามกฎหมาย 
40

ด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้

เพราะเราทั้งหลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้ได้” 
41

ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกประชุมกัน

กิจการ 20
เปาโลเดินทางไปมาซิโดเนียประเทศกรีซ

1
ครั้นการวุ่นวายนั้นสงบแล้ว เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา

ให้กาลังใจกันและกันแล้วก็ลาเขาไปยังมณฑลมาซิโดเนีย 
2

เมื่อได้ข้ามที่นั้นไปแล้ว

และได้ให้กาลังใจเขาเป็นอย่างมาก ท่านก็มายังประเทศกรีก 
3

พักอยู่ที่นั่นสามเดือน

และเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังมณฑลซีเรีย พวกยิวก็คิดร้ายต่อท่าน

ท่านจึงตั้งใจกลับไปทางมณฑลมาซิโดเนีย 
4

คนที่ไปยังมณฑลเอเชียกับเปาโลคือโสปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา

อาริสทารคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิกา กายอัสชาวเมืองเดอร์บี และทิโมธี

ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวมณฑลเอเชีย 
5

แต่คนเหล่านั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยู่ที่เมืองโตรอัสก่อน

เปาโลเทศนาที่เมืองโตรอัส

6
ครั้นวันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้ว เราทั้งหลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟีลิปปี

และต่อมาห้าวันก็มาถึงพวกนั้นที่เมืองโตรอัส และยับยั้งอยู่ที่นั่นเจ็ดวัน 
7

ในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทาพิธีมหาสนิท เปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขา
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เพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้ว ท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืน 
8

มีตะเกียงหลายดวงในห้องชั้นบนที่เขาประชุมกันนั้น 
9

ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยุทิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างง่วงนอนเต็มที และเมื่อเปาโลสั่งสอนช้านานไปอีก

คนนั้นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชั้นที่สาม เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้ว

เปาโลช่วยให้คนที่ตกตึกฟื้นคืนชีพ

10
ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้นั้นไว้ แล้วว่า “อย่าตกใจเลย ด้วยว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขา” 

11

ครั้นเปาโลขึ้นไปห้องชั้นบนทาพิธีมหาสนิทและรับประทานแล้ว ก็สนทนาต่อไปอีกช้านานจนสว่าง

ท่านก็ลาเขาไป 
12

คนทั้งหลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยังเป็นอยู่ไป และก็ปลื้มใจยินดีไม่น้อยเลย 
13

ฝ่ายพวกเราก็ลงเรือแล่นไปยังเมืองอัสโสสก่อน ตั้งใจว่าจะรับเปาโลที่นั่น ด้วยท่านสั่งไว้อย่างนั้น

เพราะท่านหมายว่าจะไปทางบก 
14

ครั้นท่านพบกับเราที่เมืองอัสโสส เราก็รับท่าน แล้วมายังเมืองมิทิเลนี

การเดินทางของเปาโล

15
ครั้นแล่นเรือออกจากที่นั่นได้วันหนึ่งก็มายังที่ตรงข้ามเกาะคิโอส

วันที่สองก็มาถึงเกาะสามอส และหยุดพักที่โตรกิเลียม และอีกวันหนึ่งก็มาถึงเมืองมิเลทัส 
16

ด้วยว่าเปาโลได้ตั้งใจว่า จะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื่อจะไม่ต้องค้างอยู่นานในมณฑลเอเชีย

เพราะท่านรีบให้ถึงกรุงเยรูซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคอสเต 
17

เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้เชิญพวกผู้อาวุโสในชุมชนของพระเจ้านั้นมา

เปาโลเทศนาที่เมืองเอเฟซัส

18
ครั้นเขาทั้งหลายมาถึงเปาโลแล้ว เปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า

ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลา ตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในมณฑลเอเชีย 
19

ข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้าผู้เป็นนายด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้าตาไหลเป็นอันมาก และด้วยการถูกทดลอง

ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า 
20

และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้

แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้สั่งสอนท่านต่อหน้าคนทั้งปวง และตามบ้านเรือน 
21

ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า

และความเชื่อพึ่งอาศัยในพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์พระเจ้าผู้เป็นนายของเรา

เปาโลบอกถึงแผนการที่จะเดินทางไปเยรูซาเล็ม

22
ดูเถิด บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจาเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง 
23

เว้นไว้แต่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานในทุกบ้านทุกเมืองว่า

เครื่องจองจาและความยากลาบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ 
24

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลย
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ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้า

แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทาหน้าที่ให้สาเร็จด้วยความปีติยินดี

และทาการรับใช้ที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูพระเจ้าผู้เป็นนาย

คือที่จะเป็นพยานถึงบารมีแห่งพระคุณของพระเจ้านั้น 
25

ดูเถิด

ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน บัดนี้

ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีก 
26

เหตุฉะนั้น

วันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า ทุกคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้ว 
27

เพราะว่า

ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดาริของพระเจ้าทั้งสิ้น ให้ท่านทั้งหลายฟัง 
28

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี

และจงรักษาฝูงแกะทั้งหมดที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล

และเพื่อจะได้บารุงเลี้ยงชุมชนของพระเจ้า ที่พระองค์ไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 
29

ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่า

เมื่อข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย 
30

จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป

เปาโลกลาวถึงการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

31
เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจาไว้ว่า ข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้าตาไหล

ทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน 
32

พี่น้องทั้งหลาย

บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้า และพระคาของพระเจ้าแห่งพระคุณของพระองค์

ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ทรงแยกตั้งไว้ 
33

ข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใด 
34

แล้วท่านทั้งหลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองนี้

ได้จัดหาสิ่งที่จาเป็นสาหรับตัวข้าพเจ้ากับคนที่อยู่กับข้าพเจ้า 
35

ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทางานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกาลังน้อย

และให้ระลึกถึงพระคาของพระเยซูพระเจ้าผู้เป็นนาย ซึ่งพระองค์กล่าวว่า ‘

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’”

เปาโลล่าลาชุมชนของพระเจ้าชาวเอเฟซัส

36
ครั้นเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานสวดอ้อนวอนกับคนเหล่านั้น 

37

เขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมาย และกอดคอของเปาโล จุ๊บท่านตามประเพณี 
38

เขาเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะเหตุถ้อยคาที่ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก

แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ
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กิจการ 21
เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม

1
ต่อมาเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั้นแล้ว ก็แล่นเรือตรงไปยังเกาะโขส

อีกวันหนึ่งก็มาถึงเกาะโรดส์ เมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทารา 
2

เราพบเรือลาหนึ่งที่จะไปเมืองฟินิเซีย จึงลงเรือลานั้นแล่นต่อไป 
3

ครั้นแลเห็นเกาะไซปรัสแล้ว

เราก็ผ่านเกาะนั้นไปข้างขวา แล่นไปยังมณฑลซีเรีย จอดเรือที่ท่าเมืองไทระ

เพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่น 
4

เมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึงพักอยู่ที่นั่นเจ็ดวัน

สาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ ไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
5

แต่เมื่อวันเหล่านั้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไป สาวกทั้งหลายกับทั้งภรรยา

และบุตรธิดาได้ส่งพวกเราออกจากเมือง แล้วเราทั้งหลายก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานสวดอ้อนวอนที่ชายหาด 

6
และคานับลาซึ่งกันและกัน พวกเราก็ลงเรือ และเขาก็กลับไปบ้านของเขา

เปาโลเดินทางมาถึงเมืองซีซารียา ไปพักบ้านของฟิลิป

7
ครั้นพวกเราแล่นเรือมาจากเมืองไทระ ถึงเมืองทอเลเมอิสแล้ว ก็สิ้นทางทะเล

เราจึงคานับพวกพี่น้อง และพักอยู่กับเขาหนึ่งวัน 
8

ครั้นรุ่งขึ้นพวกเราที่เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซารียา

เราก็เข้าไปในบ้านของฟีลิป ผู้ประกาศบารมีของพระเจ้าซึ่งเป็นคนหนึ่งในจาพวกเจ็ดคนนั้น

เราก็อาศัยอยู่กับท่าน 
9

ฟีลิปมีธิดาเป็นสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณ์

อากาบัสพยากรณ์เกี่ยวกับการที่เปาโลจะถูกจับ

10
ครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้ว มีผู้พยากรณ์คนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัส 

11

เมื่อเขามาถึงเรา เขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือ และเท้าของตนกล่าวว่า “พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ตรัสดังนี้ว่า ‘พวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้

และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ’” 
12

ครั้นเราได้ยินดังนั้น เรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่น

จึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
13

ฝ่ายเปาโลตอบว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้

และทาให้ข้าพเจ้าช้าใจ ด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้

แต่เต็มใจพร้อมจะตายที่ในกรุงเยรูซาเล็มด้วย เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูพระเจ้าผู้เป็นนาย 
14

เมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคาชักชวน เราก็หยุดพูด และกล่าวว่า ‘

ขอให้เป็นไปตามใจขององค์พระเจ้าผู้เป็นนายเถิด’” 
15

ภายหลังวันเหล่านั้นเราก็จัดแจงข้าวของ

และขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
16

สาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซารียาก็ได้ไปกับเราด้วย

เขานาเราไปหาคนหนึ่งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกเก่าแก่ ให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้น
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เปาโลไปเยี่ยมยากอบ

17
เมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พวกพี่น้องก็รับรองเราไว้ด้วยความยินดี 

18
ครั้นรุ่งขึ้น

เปาโลกับเราทั้งหลายจึงเข้าไปหายากอบ และพวกผู้อาวุโสก็อยู่พร้อมกันที่นั่น 
19

เมื่อเปาโลคานับท่านเหล่านั้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงตามลาดับ

ซึ่งพระเจ้าโปรดทาในหมู่คนต่างชาติโดยการรับใช้ของท่าน 
20

ครั้นคนทั้งหลายได้ยินจึงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นนาย และกล่าวแก่เปาโลว่า “พี่เอ๋ย

พี่เห็นว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือ และทุกคนยังมีใจกระตือรือร้นในการถือบัญญัติหรือศีล 
21

เขาทั้งหลายได้ยินถึงพี่ว่า พี่ได้สั่งสอนพวกยิวทั้งปวง ที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสส

และว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุหนัต หรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่านั้น 
22

เรื่องนั้นเป็นอย่างไร

คนเป็นอันมากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทั้งหลายจะได้ยินว่าพี่มาแล้ว”

เปาโลไปชาระตัวที่พระวิหาร

23
“เหตุฉะนั้นจงทาอย่างนี้ตามที่เราจะบอกแก่ท่าน คือว่าเรามีชายสี่คนที่ได้ปฏิญาณตัวไว้ 

24

ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปชาระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขา เพื่อเขาจะได้โกนศีรษะ

คนทั้งหลายจึงจะรู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงพี่นั้นเป็นความเท็จ แต่พี่เองดาเนินชีวิตให้มีระเบียบ

และรักษาบัญญัติหรือศีลอยู่ด้วย 
25

แต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้านั้น

เราได้เขียนจดหมายตัดสินไม่ให้เขาถือเช่นนั้น

แต่ให้เขาทั้งหลายงดไม่รับประทานของซึ่งบูชาแก่รูปเคารพ ไม่รับประทานเลือด

ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตาย และไม่ล่วงประเวณี” 
26

เปาโลจึงพาสี่คนนั้นไป

และวันรุ่งขึ้นได้ชาระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหาร ประกาศวันที่การชาระนั้นจะสาเร็จ

จนถึงวันที่จะนาเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกคน”

เปาโลถูกจับในพระวิหาร

27
“ครั้นเกือบจะสิ้นเจ็ดวันแล้ว พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชีย

เมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชน แล้วจับเปาโล 
28

ร้องว่า “ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกันเถิด

คนนี้เป็นผู้ที่ได้สอนคนทั้งปวงทุกตาบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเรา ต่อบัญญัติหรือศีล และต่อสถานที่นี้

และยิ่งกว่านั้นอีก เขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย จึงทาให้ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมลทิน” 
29

เพราะแต่ก่อน คนเหล่านั้นเห็นโตรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมือง

เขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั้นเข้ามาในพระวิหาร 
30

แล้วคนทั้งเมืองก็ลุกฮือกันขึ้น

คนทั้งหลายก็วิ่งเข้าไปรวมกัน และจับเปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้วก็ปิดประตูเสียทันที 
31

เมื่อเขากาลังหาช่องจะฆ่าเปาโล ข่าวนั้นลือไปยังนายพันกองทัพว่า

กรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมือง
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นายพันเข้าควบคุมสถานการณ์

32
ในทันใดนั้น นายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิ่งลงไปยังคนทั้งปวง

เมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล 
33

นายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโล

สั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้ แล้วถามว่า เจ้าเป็นใครและได้ทาอะไรบ้าง 
34

บางคนในหมู่คนเหล่านั้นร้องว่าอย่างนี้ บางคนว่าอย่างนั้น

เมื่อนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะวุ่นวายมาก จึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 
35

ครั้นมาถึงบันไดแล้ว พวกทหารจึงยกเปาโลขึ้น เพราะคนทั้งปวงกาลังคอยทาร้าย 
36

ด้วยคนทั้งปวงเหล่านั้นตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไปฆ่าเสีย”

เปาโลขออนุญาตนายพันเพื่อแก้คดี

37
เมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่า “

ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือ?” นายพันจึงถามว่า “เจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือ? 
38

เจ้าเป็นชาวอียิปต์ซึ่งได้ก่อการกบฏแต่ก่อน และพาพวกฆาตกรสี่พันคนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารมิใช่หรือ?”

39
แต่เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาร์ซัสมณฑลซีลีเซีย ไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อม ๆ

ข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทั้งปวงสักหน่อย” 
40

ครั้นนายพันอนุญาตแล้ว

เปาโลจึงยืนอยู่ที่บันไดโบกมือให้คนทั้งปวง เมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบลงแล้ว

ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรูว่า

กิจการ 22
เปาโลแก้คดีว่าท่านเป็นใครมาจากไหน

1
“ท่านทั้งหลาย พี่น้องและบรรดาท่านผู้อาวุโส ขอฟังคาให้การซึ่งข้าพเจ้าจะแก้คดีให้ท่านฟัง

ณ บัดนี้” 
2

ครั้นเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรู เขาก็ยิ่งเงียบลงกว่าก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า 
3

“

ที่จริงข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสมณฑลซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้

และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอล

ตามบัญญัติหรือศีลของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการ

จึงมีใจกระตือรือร้นในการปรนนิบัติพระเจ้า เหมือนอย่างท่านทั้งหลายในทุกวันนี้ 
4

ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้จนถึงตาย และได้ผูกมัดเขาจาไว้ในคุกทั้งชายและหญิง 
5

ตามที่มหาปุโรหิตกับสมาชิกสภาศาสนาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้

เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้อง และได้เดินทางไปเมืองดามัสกัส

เพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทาโทษเสีย”
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เปาโลเล่าเรื่องการกลับใจของตน

6
“ต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากาลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง

ในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 
7

ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดิน

และได้ยินเสียงพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทาไม’ 
8

ข้าพเจ้าจึงตอบว่า ‘ท่านเจ้าข้า

ท่านเป็นผู้ใด’ พระองค์จึงพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้น’ 
9

ฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างนั้น และตกใจกลัว แต่เสียงที่พูดกับข้าพเจ้านั้น

เขาไม่ได้ยินหรอก 
10

ข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาประการใด’

พระเจ้าผู้เป็นนายจึงพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัส

และที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึงการทุกสิ่งซึ่งได้กาหนดไว้ให้เจ้าทานั้น’ 
11

เมื่อข้าพเจ้ามองไม่เห็นอะไรเนื่องจากพระรัศมีอันแรงกล้านั้น คนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้า

ก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส 
12

มีคนหนึ่งชื่ออานาเนีย

เป็นคนที่เชื่อพึ่งอาศัยในพระเจ้าตามบัญญัติหรือศีล และมีชื่อเสียงดีท่ามกลางพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ที่นั่น 

13
ได้มาหาข้าพเจ้า และยืนอยู่ใกล้ กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘พี่เซาโลเอ๋ย จงเห็นได้อีกเถิด’

ข้าพเจ้าจึงเห็นท่านได้ในเวลานั้น 
14

ท่านจึงกล่าวว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้เลือกพี่ไว้

ประสงค์จะให้พี่รู้จักใจของพระองค์ ให้พี่เห็นพระองค์ผู้เป็นคนบุญ และให้ได้ยินเสียงของพระองค์ 
15

เพราะว่าพี่จะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงรู้ถึงเหตุการณ์ซึ่งพี่เห็น และได้ยินนั้น 
16

เดี๋ยวนี้พี่จะรอช้าอยู่ทาไม จงลุกขึ้นทาพิธีมุดน้า ด้วยออกพระนามของพระผู้เป็นเจ้านาย

ลบล้างความผิดบาปของพี่เถิด’”

พระเจ้าทรงใช้เปาโลไปหาคนต่างชาติ

17
“ต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม และกาลังอธิษฐานสวดอ้อนวอนอยู่ในพระวิหาร

ข้าพเจ้าก็เคลิ้มไป 
18

และได้เห็นพระองค์พูดกับข้าพเจ้าว่า ‘จงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็ว

ด้วยว่าเขาจะไม่รับคาของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเรา’ 
19

ข้าพเจ้าจึงบอกพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า

คนเหล่านั้นรู้อยู่ว่า ข้าฯได้จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปใส่คุก และเฆี่ยนตีตามวัดหรือสุเหร่าทุกแห่ง 

20
และเมื่อเขาทาให้โลหิตของสเทเฟน พยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ตกนั้น ข้าฯได้ยืนอยู่ใกล้

และเห็นชอบในการประหารเขาเสียนั้นด้วย และข้าฯเป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเทเฟนนั้น’ 
21

แล้วพระองค์พูดกับข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ’”

เปาโลกับนายพันชาวโรมัน

22
เขาทั้งหลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่า “เอาคนเช่นนี้ไปจากแผ่นดินโลก

ไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่” 
23

เมื่อเขาทั้งหลายกาลังโห่ร้อง และถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ 

24
นายพันจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสั่งให้ไต่สวนโดยการเฆี่ยน
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เพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปราท่านด้วยเหตุประการใด 
25

ครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโล

ท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่า “

การที่จะเฆี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ?” 
26

เมื่อนายร้อยได้ยินแล้วจึงไปบอกนายพันว่า “ท่านจะทาอะไร คนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมนะขอรับ” 
27

ฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่า “เจ้าเป็นคนสัญชาติโรมหรือ? จงบอกเราเถิด” เปาโลจึงตอบว่า “

ใช่แล้วขอรับ” 
28

นายพันจึงตอบว่า “ซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นั้น เราต้องเสียเงินมากเลยนะ”

เปาโลจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกาเนิดนะขอรับ” 
29

ขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้จากท่านไปทันที และนายพันเมื่อทราบว่า

เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวยิ่งนัก เพราะได้มัดท่านไว้

เปาโลต่อหน้าสภายิว

30
ครั้นวันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้แน่ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใด

จึงได้ถอดเครื่องจาเปาโล สั่งให้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาศาสนาประชุมกัน

แล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย

กิจการ 23
เปาโลต่อหน้าสมาชิกสภาศาสนา

1
ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาศาสนาแล้วกล่าวว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย

ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อหน้าพระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉัยผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้” 
2

อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิต จึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโล 
3

เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่า “

พระเจ้าจะตบเจ้า ผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาว เจ้านั่งพิพากษาข้าฯตามบัญญัติ และยังสั่งให้เขาตบข้าฯ

ซึ่งเป็นการผิดบัญญัติหรือ?” 
4

คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่า “

เจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ?” 
5

เปาโลจึงตอบว่าฯ “พี่น้องทั้งหลาย

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านเป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคาเขียนไว้แล้วว่า ‘

อย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย’”

เปาโลพูดให้พวกฟาริสีและสะดูสีแตกแยกกัน

6
ครั้นเปาโลเห็นว่า ผู้ที่อยู่ในประชุมสภาศาสนานั้นเป็นพวกสะดูสีส่วนหนึ่ง

และพวกฟาริสีส่วนหนึ่ง ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสี

และเป็นบุตรชายของพวกฟาริสี ที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็เพราะเรื่องความหวังว่า

จะมีการเป็นขึ้นมาจากความตาย” 
7

เมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้ว พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็เกิดเถียงกันขึ้น

และที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวก 
8

ด้วยพวกสะดูสีถือว่า การที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มี
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และทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั้งนั้น 
9

แล้วก็เกิดโกลาหลอื้ออึงขึ้น

และพวกคัมภีราจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่า “เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดอะไร

แต่ถ้าวิญญาณก็ดี หรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขา พวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้าเลย”

เปาโลได้รับการให้กาลังใจจากพระเจ้า

10
เมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้น นายพันกลัวว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉีกเสีย

ท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั้น พาเข้าไปไว้ในกรมทหาร 
11

ในเวลากลางคืนวันนั้นเอง องค์พระเจ้าผู้เป็นนายยืนอยู่กับเปาโลกล่าวว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้าจงมีใจกล้าเถิด

เพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉันใด เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉันนั้น”

พวกยิวสมทบกันปองร้ายเปาโล

12
ครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวบางคนได้สมทบกันปฏิญาณตัวว่า เขาทั้งหลายจะไม่กิน จะไม่ดื่มอะไร

จนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย 
13

คนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีมากกว่าสี่สิบคน 
14

คนเหล่านั้นจึงไปหาพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้อาวุโสกล่าวว่า “

พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอย่างแข็งแรงว่าจะไม่รับประทานอาหาร จนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย 
15

ฉะนั้น

บัดนี้ท่านทั้งหลายกับพวกสมาชิกสภาศาสนาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่า

พวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทั้งหลายพรุ่งนี้ เพื่อจะได้ซักถามความให้ถ้วนถี่ยิ่งกว่าแต่ก่อน

ฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะฆ่าเปาโลเสีย เมื่อยังไม่ทันจะมาถึง”

หลานชายของเปาโลได้ไปพบนายพัน

16
แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทาร้ายนั้น

จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโล 
17

เปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่า “

ขอพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วย เพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ” 
18

เหตุฉะนั้นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันกล่าวว่า “เปาโลผู้ถูกขังอยู่นั้นเรียกข้าพเจ้า

ขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่าน เพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านทราบ” 
19

นายพันจึงจูงมือชายนั้นไปแต่ลาพัง แล้วถามว่า “เจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เรา” 
20

เขาจึงตอบว่า “

พวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาศาสนาในวันพรุ่งนี้

ทาเสมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ถ้วนถี่ยิ่งกว่าแต่ก่อน 
21

แต่ท่านอย่าฟังเขา

เพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่าสี่สิบคนคอยปองร้ายต่อเปาโล

และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้ว

กาลังคอยรับคาสัญญาจากท่าน” 
22

นายพันจึงให้ชายหนุ่มนั้นไป กาชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู้ว่า

เจ้าได้แจ้งความเรื่องนี้แก่เรา”
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เปาโลถูกส่งตัวไปให้เฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง

23
ฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสั่งว่า “จงจัดพลทหารสองร้อยกับทหารม้าเจ็ดสิบคน

และทหารหอกสองร้อย ให้พร้อมในเวลาสามทุ่มคืนวันนี้จะไปยังเมืองซีซารียา 
24

และจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่ จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง”

จดหมายของนายพันไปถึงผู้ว่าราชการเมือง

25
แล้วนายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้ 

26
“เรียน เจ้าคุณเฟลิกส์ ท่านผู้ว่าราชการ

ที่เคารพ 
27

พวกยิวได้จับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้ว แต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้

ด้วยข้าพเจ้าเข้าใจว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรม 
28

ข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที่พวกยิวฟ้องเขา

ข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาศาสนาของพวกยิว 
29

ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องในเรื่องอันเกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิว

แต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือควรจะต้องจาไว้ 
30

เมื่อมีคนบอกข้าพเจ้าให้ทราบว่า

พวกยิวมีการปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่านทีเดียว

แล้วได้สั่งให้พวกโจทก์ไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่าน สวัสดี จาก คลาวดิอัส ลีเซียส”

เปาโลถูกคุมตัวไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียม

31
ดังนั้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคาสั่ง 

32

ครั้นรุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหาร 
33

ครั้นทหารม้าไปถึงเมืองซีซารียาแล้ว จึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมือง

และได้มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วย 
34

เมื่อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่านจดหมายแล้ว จึงถามว่า

เปาโลมาจากมณฑลไหน? เมื่อท่านทราบว่ามาจากซีลีเซีย 
35

ท่านจึงกล่าวว่า “

เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคาให้การของเจ้า”

ท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด

กิจการ 24
ทนายความฟ้องร้องเปาโลต่อผู้ว่าราชการเมือง

1
ครั้นล่วงไปได้ห้าวัน อานาเนียมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้อาวุโส

และทนายความคนหนึ่งชื่อเทอร์ทูลลัส เขาเหล่านี้ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมือง 
2

ครั้นเรียกเปาโลเข้ามาแล้ว เทอร์ทูลลัสจึงเริ่มฟ้องว่า “ท่านเจ้าคุณเฟลิกส์ขอรับ

การที่พวกเราทั้งหลายมีความสงบสุข ก็เพราะท่านให้มีการปรับปรุงอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาตินี้

โดยการคุ้มครองของท่าน 
3

พวกเรายอมรับทุกประการ ทุกแห่งด้วยจิตกตัญญูเป็นอย่างยิ่ง 
4
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แต่เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลามากไป พวกเราขอความกรุณาให้ท่านโปรดฟังพวกเราสักหน่อยหนึ่ง 
5

ด้วยพวกเราเห็นว่า ชายคนนี้เป็นคนพาล ยุยงพวกยิวทั้งหลายให้เกิดการวุ่นวายทั่วพิภพ

และเป็นตัวการของพวกนาซาเร็ธนั้น 
6

กับอีกนัยหนึ่งเขาหมายจะทาให้พระวิหารเป็นมลทิน

พวกเราจึงจับเขาไว้ และก็คงจะได้พิพากษาเขาตามกฎหมายของพวกเรา 
7

แต่นายพันลีเซียสได้มาใช้อานาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของเรา 
8

และสั่งให้โจทก์มาฟ้องเขาต่อหน้าท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ว่า

ข้อกล่าวหาของพวกเราจริงหรือไม่?”

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าผู้ว่าราชการเมือง

9
ฝ่ายพวกยิวจึงสนับสนุนคากล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริงอย่างนั้น 

10

เมื่อผู้ว่าราชการเมืองทาสาคัญให้เปาโลพูด ท่านจึงเรียนว่า “เนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่า

ท่านเป็นผู้พิพากษาชนชาตินี้หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าก็จะขอแก้คดีของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจ 
11

ท่านคงจะสืบทราบได้ว่า ตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้น ยังไม่เกินสิบสองวัน 
12

เขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผู้หนึ่งผู้ใด หรือยุยงประชาชนให้วุ่นวายเลย ไม่ว่าในพระวิหาร

ในวัดหรือสุเหร่าหรือในเมือง 
13

เหตุการณ์ทั้งปวงที่เขากาลังฟ้องข้าพเจ้านี้ เขาพิสูจน์ไม่ได้ 
14

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าของบรรพบุรุษในฐานะสาวกของ ‘ทางนั้น’

ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นลัทธินอกรีต ข้าพเจ้าได้เชื่อถือคาซึ่งมีเขียนไว้ในบัญญัติหรือศีล

และในคัมภีร์ของศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้าทั้งหมด 
15

ข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังด้วย คือหวังว่าคนทั้งปวงทั้งคนบุญ

และคนบาปจะเป็นขึ้นมาจากความตาย 
16

ในข้อนี้

ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉัยผิดชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้า และต่อมนุษย์ 
17

ครั้นล่วงมาหลายปีแล้ว ข้าพเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนาความช่วยเหลือผู้ยากไร้ มาให้พี่น้องร่วมชาติ

และเพื่อถวายเครื่องบูชา 
18

คราวนั้นมีพวกยิวบางคนที่มาจากมณฑลเอเชียได้พบข้าพเจ้าในพระวิหาร

เมื่อข้าพเจ้าชาระตัวแล้ว เขาไม่ได้พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่คนหรือทาวุ่นวาย 
19

ถ้าคนเหล่านั้นมีเรื่องอะไรที่จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านที่นี่แล้ว 
20

หรือขอให้คนเหล่านี้เองกล่าวเรื่องความผิดที่เขาเห็น เมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภาศาสนา 
21

เว้นไว้แต่ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้ร้องขึ้นในท่ามกลางเขาว่า ‘

วันนี้ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลาย เพราะเหตุเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย’”

ผู้ว่าราชการเมืองเลื่อนการพิจารณาคดี

22
ฝ่ายเฟลิกส์ ซึ่งคุ้นเคยดีกับเรื่อง “ทางนั้น” จึงสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีและกล่าวว่า “

เราจะตัดสินคดีของเจ้า เมื่อนายพันลีเซียสมาถึง” 
23

เฟลิกส์สั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้

แต่ผ่อนผันให้มีอิสระบางประการและอนุญาตให้เพื่อนฝูงดูแลช่วยเหลือเขาในสิ่งที่จาเป็น
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เปาโลกล่าวแก้คดีต่อหน้าผู้ว่าราชการเมือง

24
หลังจากนั้นหลายวัน เฟลิกส์มาพร้อมกับดรูสิลลาภรรยาของเขาซึ่งเป็นชาวยิว

เขาได้เรียกตัวเปาโลมาพบและฟังเปาโลพูดถึงความเชื่อในพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ 
25

ขณะเปาโลบรรยายถึงบาปบุญ การควบคุมตนเอง และการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึง เฟลิกส์ก็กลัว

และกล่าวว่า “พอแค่นี้ก่อน เจ้าไปได้ ไว้มีโอกาสเราจะเรียกเจ้ามาอีก” 
26

ขณะเดียวกันเฟลิกส์ก็หวังว่าเปาโลจะให้สินบน จึงเรียกตัวท่านมาสนทนาบ่อย ๆ 
27

แต่เมื่อสองปีล่วงไปแล้ว ปอรสิอัสเฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์

เฟลิกส์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุก

กิจการ 25
พวกมหาปุโรหิตฟ้องเปาโลต่อผู้ว่าฯคนใหม่

1
เมื่อเฟสทัสเข้ารับตาแหน่งราชการได้สามวันแล้ว

จึงออกจากเมืองซีซารียาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
2

มหาปุโรหิตกับคนสาคัญ ๆ

ในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และได้วิงวอนท่าน 
3

ขอให้กรุณาเขาโดยสั่งให้ส่งเปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง 
4

ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่า เปาโลนั้นควรจะถูกคุมไว้ในเมืองซีซารียา

และอีกหน่อยหนึ่งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั้น 
5

ท่านจึงว่า “ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด

ให้ผู้ใดในพวกท่านที่สามารถลงไปด้วยกันกับเรายื่นฟ้องเอาเถิด”

ผู้ว่าราชการเมืองคนใหม่พิพากษาคดีของเปาโล

6
เมื่อท่านพักอยู่ที่นั่นเกินกว่าสิบวันแล้ว ก็ได้ลงไปยังเมืองซีซารียา

ครั้นรุ่งขึ้นท่านจึงนั่งบัลลังก์พิพากษา และสั่งให้พาเปาโลเข้ามา 
7

ครั้นเปาโลเข้ามาแล้ว

พวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้รอบ และกล่าวหาเปาโลว่ามีความผิดอุกฉกรรจ์หลายข้อ

แต่พิสูจน์ไม่ได้ 
8

เปาโลจึงแก้คดีเองว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้กระทาอะไรผิดกฎหมายของพวกยิว

หรือต่อพระวิหาร หรือต่อซีซาร์”

เปาโลแก้คดีต่อหน้าผู้ว่าราชการเมืองคนใหม่

9
ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า “

เจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้เราชาระความเรื่องนี้ที่นั่นหรือ?” 
10

เปาโลตอบว่า “

ข้าพเจ้าก็กาลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของซีซาร์อยู่แล้ว ก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่นี่

ตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ข้าพเจ้าไม่ได้กระทาผิดต่อพวกยิว 
11

เพราะถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาผิด
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หรือได้กระทาอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตาย ข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ขัดขืน

แต่ถ้าเรื่องที่เขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้ว ไม่มีผู้ใดมีอานาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้

ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ถึงซีซาร์” 
12

ฝ่ายเฟสทัสเมื่อพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า “

เจ้าได้ขออุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วหรือ? เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร์”

เฟสทัสรายงานเรื่องเปาโลต่อกษัตริย์อากริปปา

13
ครั้นล่วงไปหลายวัน

กษัตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยี่ยมคานับเฟสทัสยังเมืองซีซารียา 
14

ขณะที่ท่านค้างอยู่ที่นั่นหลายวัน เฟสทัสก็เล่าเรื่องคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่า “

มีชายคนหนึ่งซึ่งเฟลิกส์ได้ขังทิ้งไว้ 
15

เมื่อข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็ม

พวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้อาวุโสของพวกยิว มาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขา 
16

ข้าพเจ้าจึงตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมที่จะมอบตัวจาเลย

ให้ตายก่อนที่โจทก์กับจาเลยมาพร้อมหน้ากัน และให้จาเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั้น 
17

ครั้นพวกเขามาถึงที่นี่แล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่ได้รอช้า ในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นั่งบัลลังก์พิพากษา

และสั่งให้พาจาเลยเข้ามา 
18

เมื่อพวกโจทก์ยืนขึ้น เขาไม่ได้กล่าวหาจาเลยเหมือนที่ข้าพเจ้าคาดไว้นั้น 

19
เป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเอง และด้วยเรื่องคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายแล้ว

แต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ 
20

เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดี

จึงถามเปาโลว่า จะยอมขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้ชาระความนั้นที่นั่นหรือไม่? 
21

แต่เมื่อเปาโลได้อุทธรณ์ขอให้ขังไว้เพื่อให้ออกัสตัสตัดสิน

ข้าพเจ้าจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาร์ได้” 
22

อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสทัสว่า “

ข้าพเจ้าใคร่จะฟังคนนั้นด้วย” เฟสทัสจึงกล่าวว่า “พรุ่งนี้ท่านจะได้ฟังเขา”

เปาโลถวายฎีกาต่อจักรพรรดิซีซาร์

23
ครั้นวันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นที่สง่างามมาก

จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพัน และคนสาคัญ ๆ ทั้งหลายในเมืองนั้น

แล้วเฟสทัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามา 
24

เฟสทัสจึงกล่าวว่า “ขอเดชะ พระอาญาไม่พ้นเกล้า

และขอกราบเรียนท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่

ท่านทั้งหลายเห็นชายคนนี้ที่บรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม และที่นี่ด้วย

ร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป 
25

แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทาผิดสิ่งใดที่ควรจะต้องตาย

และเพราะเขาเองได้อุทธรณ์ถึงออกัสตัส ข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไป 
26

ข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ชัดเรื่องคนนี้ ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้า

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทั้งหลาย

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระพักตร์ของพระองค์ ขอเดชะ พระอาญาไม่พ้นเกล้า หวังว่าเมื่อไต่สวนแล้ว
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ข้าพเจ้าจะมีเรื่องพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้าง 
27

เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ที่จะส่งแต่จาเลยไป

และไม่ได้ส่งข้อหาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรื่อง”

กิจการ 26
เปาโลแก้คดีโดยเล่าประวัติความเป็นมาของตน

1
ฝ่ายกษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า “เราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหาเองได้”

เปาโลจึงยื่นมือออกกล่าวแก้คดีว่า 
2

“ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้า

ข้าพระบาทถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แก้คดีต่อพระพักตร์ของฝ่าพระบาทในวันนี้

ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้น 
3

โดยเฉพาะ

เพราะฝ่าพระบาทมีความรู้ชานาญยิ่งในบรรดาขนบธรรมเนียม และปัญหาต่าง ๆ ของพวกยิวอยู่แล้ว

เหตุฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดทนฟังข้าพระบาท 
4

พวกยิวทั้งหลายก็รู้จักความเป็นอยู่ของข้าพระบาทตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้ว คือตั้งแต่แรก

ข้าพระบาทได้อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทในกรุงเยรูซาเล็ม 
5

เขารู้จักข้าพระบาทแต่เดิมมา

ถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้าพระบาทดารงชีวิตตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุด คือเป็นพวกฟาริสี”

เปาโลเล่าถึงความหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากตาย

6
“บัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้พิจารณาพิพากษา ก็เนื่องด้วยเรื่องมีความหวังในพระสัญญา

ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้น 
7

พวกข้าพระบาทสิบสองตระกูลได้อุตส่าห์ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าทั้งกลางวัน และกลางคืน

ด้วยหวังว่าจะบรรลุถึงความสาเร็จตามพระสัญญานั้น ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้า เพราะความหวังอันนี้

พวกยิวจึงฟ้องข้าพระบาท 
8

เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงพากันถือว่า

การที่พระเจ้าจะให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการที่เชื่อไม่ได้ 
9

ข้าพระบาทเคยคิดในใจของตนเองว่า

สมควรจะทาหลายสิ่งซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธนั้น 
10

สิ่งเหล่านั้นข้าพระบาทได้กระทาในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อข้าพระบาทรับอานาจจากพวกมหาปุโรหิตแล้ว

ข้าพระบาทได้ขังวิมุตติชนหลายคนไว้ในคุก และครั้นเขาถูกลงโทษถึงตาย ข้าพระบาทก็เห็นดีด้วย 
11

ข้าพระบาทได้ทาโทษเขาบ่อย ๆ ในวัดหรือสุเหร่าทุกแห่ง และบังคับเขาให้กล่าวคาหมิ่นประมาท

และเพราะข้าพระบาทโกรธเขายิ่งนัก ข้าพระบาทได้ตามไปข่มเหงถึงเมืองในต่างประเทศ”

เปาโลเล่าถึงการที่พระเยซูมาปรากฏแก่ท่าน

12
“ดังนั้นเมื่อข้าพระบาทกาลังไปยังเมืองดามัสกัส ได้ถืออานาจ

และงานที่ได้รับมอบหมายจากพวกมหาปุโรหิต 
13

ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้า

ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกาลังเดินทางไป ข้าพระบาทได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์
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ส่องลงมาจากท้องฟ้า ล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาท 
14

ครั้นข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มคะมาลงที่ดิน

ข้าพระบาทได้ยินเสียงพูดกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทาไม

ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนัก’ 
15

ข้าพระบาทถามว่า ‘ท่านเจ้าข้า ท่านเป็นผู้ใด’ ท่านผู้นั้นกล่าวว่า ‘

เราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหง 
16

แต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้า เพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้

และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ที่เราจะแสดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า 

17
เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้ และจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปหานั้น 

18

เพื่อจะให้เจ้าเปิดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง

และจากอานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของเขา

และให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดยความเชื่อพึ่งอาศัยในเรา’”

เปาโลเล่าถึงการกลับใจสั่งสอนเรื่องของพระเยซู

19
“ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้า เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว

ข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้น 
20

แต่ข้าพระบาทได้กล่าวสั่งสอนเขา

ตั้งต้นที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแว่นมณฑลยูเดีย และแก่ชาวต่างประเทศ

ให้เขากลับใจหันจากความผิดบาป

ให้หันมาหาพระเจ้าและกระทาการซึ่งสมกับที่กลับใจหันจากความผิดบาปแล้ว 
21

เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพระบาทที่พระวิหาร และพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระบาทเสีย 
22

เป็นเพราะพระเจ้าได้โปรดช่วยข้าพระบาท ข้าพระบาทจึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้

และเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้อาวุโส ผู้อ่อนอาวุโส

ข้าพระบาทไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องซึ่งบรรดาศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้ากับโมเสสได้กล่าวไว้ว่าจะมีขึ้น

23
คือว่าพระผู้เป็นพระศรีอาริย์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และพระองค์จะแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอล

และแก่คนต่างชาติ โดยที่เป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากความตาย”

เฟสทัสกล่าวหาว่าเปาโลคลั่งไป

24
ครั้นเปาโลกาลังพูดแก้คดีอย่างนั้น เฟสทัสจึงร้องเสียงดังว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้าคลั่งไปเสียแล้ว

เจ้าเรียนรู้วิชามากจึงทาให้เจ้าคลั่งไป” 
25

แต่เปาโลกล่าวว่า “ท่านเจ้าเมืองขอรับ ผมไม่คลั่งเลย

แต่ว่าได้พูดคาแห่งความจริง และคาที่คนปกติจะพูด 
26

ด้วยว่าฝ่าพระบาททรงทราบข้อความเหล่านี้ดีแล้ว ข้าพระบาทจึงกล้ากล่าวต่อพระพักตร์ของฝ่าพระบาท

เพราะข้าพระบาทเชื่อแน่ว่า

ไม่มีสักอย่างหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั้นที่ได้พ้นพระเนตรของฝ่าพระบาท

เพราะการเหล่านั้นมิได้กระทากันในที่ลับลี้”
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กษัตริย์อากริปปาไม่เห็นความผิดของเปาโล

27
“ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้า ฝ่าพระบาทเชื่อพวกศาสดาพยากรณ์หรือไม่พะยะค่ะ

ข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาทเชื่อ” 
28

กษัติรย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า “เจ้าคิดว่าในเวลาสั้น ๆ

เท่านี้เจ้าก็จะชักชวนให้เราเป็นเชื่อในพระเจ้าของเจ้าได้หรือ?” 
29

เปาโลจึงทูลว่า “

จาเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้าพระบาทมีความปรารถนายิ่งนักที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระบาท

มิใช่ฝ่าพระบาทฝ่ายเดียว แต่คนทั้งปวงที่ฟังข้าพระบาทวันนี้ด้วย เว้นเสียแต่เครื่องจองจานี้” 
30

และเมื่อเปาโลกล่าวสิ่งเหล่านี้แล้ว กษัตริย์กับผู้ว่าราชการเมืองและพระนางเบอร์นิส

และคนทั้งปวงที่นั่งอยู่ด้วยกันจึงลุกขึ้น 
31

ครั้นออกไปแล้วจึงพากันพูดว่า “

คนนี้ไม่ได้ทาสิ่งใดที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรือจองจาไว้” 
32

ฝ่ายกษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเฟสทัสว่า “ถ้าคนนี้ไม่ได้อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้”

กิจการ 27
เปาโลเริ่มเดินทางโดยทางเรือจะไปอิตาลี

1
ครั้นตั้งใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลี

เขาจึงมอบเปาโลกับนักโทษอื่นบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่ง ชื่อยูเลียส

เป็นนายทหารในกองของออกัสตัส 
2

เราทั้งหลายจึงลงเรือลาหนึ่งมาจากเมืองอัดรามิททิยุม

ซึ่งจะออกไปยังตาบลที่อยู่ตามฝั่งมณฑลเอเชีย เรือก็ออกทะเล มีคนหนึ่งอยู่กับเราชื่ออาริสทารคัส

ชาวมาซิโดเนีย ซึ่งมาจากเมืองเธสะโลนิกา 
3

วันรุ่งขึ้นเราได้แวะที่เมืองไซดอน

ฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปรานีแก่เปาโล ยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทั้งหลายเพื่อจะได้บรรเทาใจ

เปาโลเดินทางโดยทางเรือมาถึงเมืองลาเซีย

4
ครั้นเรือออกจากที่นั่นแล้ว จึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลม 

5

เมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงมณฑลซีลีเซียกับมณฑลปัมฟีเลีย ก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในมณฑลลีเซีย 
6

ที่เมืองนั้นนายร้อยได้พบเรือลาหนึ่ง มาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลี

ท่านจึงให้พวกเราลงเรือลานั้น 
7

เราแล่นไปช้า ๆ หลายวันและได้มาถึงเมืองคนีดัสโดยยาก

เมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหว เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน 
8

เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่งเกาะนั้นอย่างยากเย็น เราจึงมายังตาบลหนึ่งชื่อว่า ท่างาม เมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่น

เปาโลเตือนนายร้อยแต่เขาไม่เชื่อท่าน

9
ครั้นเสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตราย เพราะเทศกาลถือศีลอดผ่านไปแล้ว

เปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลาย 
10

ว่า “ท่านทั้งหลาย
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ข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมาก

ไม่ใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกาปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วย“ 
11

แต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกาปั่นมากกว่าเชื่อคาที่เปาโลกล่าวนั้น 
12

และเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาว คนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่น

เพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกส์ แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาว

เมืองฟีนิกส์นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีต หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้ 
13

เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบา ๆ เขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้ว จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีต 
14

แต่แล่นไปไม่ช้าเรือกาปั่นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่า ยุระกิโล

เรื่อกาปั่นถูกพายุ และต้านลมไม่ไหว

15
ครั้นเรือกาปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม 

16

เมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งชื่อว่าคลาวดา

เราจึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้แต่มีความลาบากมาก 
17

เมื่อยกเรือขึ้นแล้ว

เราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกาปั่นไว้ และเพราะกลัวว่าจะเกยสันดอนทราย

จึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม 
18

ครั้นรุ่งขึ้นเราก็ขนของบรรทุกทิ้งเสีย เพราะถูกพายุใหญ่ 

19
พอถึงวันที่สาม เราก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกาปั่นออกเสียด้วยมือของเราเอง 

20

และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้ว และยังถูกพายุใหญ่อยู่

ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไป

เปาโลเตือนคนเหล่านั้นว่าจะรอดชีวิตทุกคน

21
ครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึงยืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย

ท่านควรได้ฟังข้าพเจ้า และไม่ควรออกจากเกาะครีตเลย จะได้พ้นจากอันตรายนี้ และไม่เสียสิ่งของ 
22

บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทาใจดี ๆ ไว้ ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิต

จะเสียก็แต่เรือเท่านั้น 
23

เพราะว่า เมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติรับใช้นั้นได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้า 
24

ทูตนั้นกล่าวว่า ‘เปาโลเอ๋ย อย่ากลัวเลย

เจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับท่านนั้น ดูเถิด

พระเจ้าจะโปรดให้รอดตายเพราะเห็นแก่เจ้า’ 
25

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทาใจดี ๆ ไว้

เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้กล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น 
26

แต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่ง” 
27

จนถึงคืนที่สิบสี่แล้ว เราก็ยังถูกซัดไปซัดมาอยู่ในทะเลอาเดรีย

ประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีก็สาคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้ว
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เปาโลเตือนให้คนเหล่านั้นอยู่ในกาปั่น

28
ครั้นหยั่งน้าดูก็วัดได้ลึกสี่สิบเมตร เมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็หยั่งน้าวัดอีกได้สามสิบเมตร 

29

เขาก็กลัวว่าจะโดนฝั่งที่มีหิน จึงทอดสมอท้ายสี่ตัว แล้วตั้งหน้าคอยเวลารุ่งเช้า 
30

เมื่อพวกกะลาสีหาช่องจะหนีจากกาปั่น และได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเลแล้วทาทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือ 

31
เปาโลจึงกล่าวแก่นายร้อย และพวกทหารว่า “ถ้าคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ในกาปั่น

ท่านทั้งหลายจะรอดตายไม่ได้เลย” 
32

พวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงไป 
33

เมื่อจวนรุ่งเช้า

เปาโลจึงวิงวอนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหาร และกล่าวว่า “

วันนี้เป็นวันที่สิบสี่ที่ท่านทั้งหลายต้องค้างอยู่ในเรือ และอดอาหารไม่ได้รับประทานอะไรเลย 
34

ฉะนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อจะดารงชีวิตอยู่ได้

เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียว”

เปาโลร่วมรับประทานอาหารกับคนเหล่านั้น

35
ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว ท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวง

เมื่อหักแล้วก็เริ่มรับประทาน 
36

คนทั้งปวงก็มีกาลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วย 
37

เราทั้งหลายที่อยู่ในกาปั่นนั้นรวมสองร้อยเจ็ดสิบหกคน 
38

เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้ว

จึงขนข้าวสาลีในกาปั่นทิ้งเสียในทะเลเพื่อให้กาปั่นเบาขึ้น 
39

ครั้นสว่างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไร

แต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาด จึงตกลงกันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้น 
40

เขาจึงตัดสายสมอทิ้งเสียในทะเล แล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือ

และชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่ง

เปาโลรอดตายจากที่เรือกาปั่นแตก

41
ครั้นมาถึงตาบลหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกัน กาปั่นก็เกยดิน หัวเรือติดแน่นออกไม่ได้

แต่ท้ายเรือนั้นก็แตกออกด้วยกาลังคลื่น 
42

พวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเสีย

กลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายน้าหนีไปได้ 
43

แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตาย

จึงห้ามพวกทหารมิให้ทาตามความคิดนั้น

แล้วสั่งคนทั้งหลายที่ว่ายน้าเป็นให้กระโดดน้าว่ายไปหาฝั่งก่อน 
44

ฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้กาปั่นที่หักไปบ้าง

ดังนั้นเขาทั้งหลายก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคน
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กิจการ 28
เปาโลถูกงูพิษกัดที่เกาะมอลต้า

1
ครั้นรอดพ้นภัยแล้ว พวกเขาจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอลตา 

2

ฝ่ายชาวป่านั้นมีความกรุณาแก่พวกเราเป็นอันมาก เขาก่อไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาว 
3

เปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟ มีงูพิษตัวหนึ่งออกมา เพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่ 
4

เมื่อพวกชาวป่านั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโล จึงพูดกันว่า “คนนี้คงเป็นฆาตกรแน่นอน

ถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้ว เทพเจ้าก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้” 
5

แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟ และหาเป็นอันตรายประการใดไม่

เปาโลได้รับการต้อนรับจากเจ้าแห่งเกะ

6
ฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่ คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันที

แต่ครั้นเขาคอยดูอยู่ช้านานไม่ได้เห็นท่านเป็นอะไร เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นเทพเจ้า 
7

เจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อปูบลิอัส มีไร่นาอยู่ใกล้ตาบลนั้น ท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดีสามวัน 
8

ต่อมาบิดาของปูบลิอัสนั้นนอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไปหาท่าน

อธิษฐานแล้วปรกมือบนท่านรักษาให้หาย 
9

ครั้นทาอย่างนั้นแล้ว คนอื่น ๆ ที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่าง ๆ

ก็มาหา และเขาก็หายด้วย 
10

เขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการ

เมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่น เขาจึงนาสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรือ

เปาโลเดินทางโดยทางเรือต่อไปถึงกรุงโรม

11
ครั้นล่วงไปสามเดือน พวกเราจึงลงในเรือกาปั่นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรีย

และค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาว กาปั่นลานั้นมีรูปลูกแฝด ชื่อแคสเตอร์และพอลลักซ์ เป็นเครื่องหมาย 

12
พวกเราแวะที่เมืองไซราคิ้วส์ จอดอยู่ที่นั่นสามวัน 

13
เราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยีอูม

ครั้นรุ่งขึ้นลมทิศใต้ก็พัดมา วันที่สองจึงมาถึงเมืองโปทิโอลี 
14

เราพบพวกพี่น้องที่นั่น

และเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวัน แล้วเราจึงไปถึงกรุงโรม

เปาโลได้รับการต้อนรับจากพี่น้องที่กรุงโรม

15
ครั้นพวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเรา เขาจึงออกมาพบเราที่บ้านตลาดอัปปีอัส

และที่บ้านสามร้าน เมื่อเปาโลเห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้า และมีกาลังใจดีขึ้น 
16

ครั้นพวกเรามาถึงกรุงโรม นายร้อยได้มอบพวกนักโทษให้กับผู้บัญชาการของค่ายนั้น

แต่เขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหาก ให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้
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เปาโลได้เชิญพวกยิวอาวุโสมาประชุมกัน

17
ต่อมาครั้นล่วงไปสามวันแล้ว เปาโลจึงเชิญพวกผู้อาวุโสในพวกยิวมาประชุมกัน

เมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทาผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาติ หรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษ

ข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็ม เป็นนักโทษให้อยู่ในมือของพวกโรม 
18

ครั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย

เพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตาย 
19

แต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดคัดค้าน

ข้าพเจ้าจึงจาต้องอุทธรณ์ถึงซีซาร์ แต่มิใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้า 
20

เหตุฉะนั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมา เพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่าน

เพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอล”

พวกผู้อาวุโสชาวยิวฟังการรายงานของเปาโล

21
เขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่า “พวกเราหาได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่าน

หรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่ 
22

แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่า

พวกที่ถือลัทธินี้ก็ถูกติเตียนทุกแห่ง” 
23

เมื่อเขานัดวันพบกับท่าน

คนเป็นอันมากก็พากันมาหายังที่อาศัยของท่าน ท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็น

เป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้า และชักชวนให้เขาเชื่อพึ่งอาศัยในพระเยซู

โดยใช้ข้อความจากบัญญัติหรือศีลของโมเสส และจากคัมภีร์ศาสดาพยากรณ์ 
24

คาที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ 
25

และเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไป

เมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่า “พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พูดกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย

โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์หรือคนทรงของพระเจ้าถูกต้องดีแล้ว 
26

ว่า ‘จงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่า

พวกเจ้าจะได้ยินก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต 
27

เพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชา

หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยินด้วยหูของเขา

และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะรักษาเขาให้หาย’”

เปาโลได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าครบสองปี

28
“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่า ความหลุดพ้นของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติแล้ว

และเขาจะฟังด้วย” 
29

เมื่อเปาโลได้กล่าวคาเหล่านี้เสร็จแล้ว พวกยิวก็ได้จากไป

และได้เถียงกันเป็นการใหญ่ 
30

เปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบสองปีในบ้านที่ท่านเช่า

และได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่าน 
31

ทั้งประกาศอาณาจักรของพระเจ้า

และสั่งสอนเรื่องพระเยซูผู้เป็นพระศรีอาริย์ พระเจ้าผู้เป็นนายโดยใจกล้า ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวางได้เลย
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