
พระธรรมกจิการ  Acts 
พระเยซูถกูรบัขึน้สูสวรรค 
 

1 เรียนทานเธโอฟลัส 

ในหนังสือเลมกอนขาพเจาไดเขียนถึงสิ่งท้ังปวงซึ่งพระเยซูไดทรงเริ่มกระทําแ
ละสั่งสอน 2จนถึงวันท่ีทรงถูกรับขึ้นสูสวรรค 
หลังจากตรัสสั่งโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แกเหลาอัครทูตที่ไดทรงเลือก ส
ร ร  3ภายหลังท่ีพระองคไดทรงทนทุกข 
ก็ไดทรงสําแดงพระองคแกคนเหลานั้น 
และใหขอพิสูจนหลายประการที่ยืนยันวาพระองคทรงพระชนมอยู 
พระองคทรงปรากฏแกพวกเขาในชวง 40 วัน 
และตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 4ครั้งหนึ่ง 
ขณะทรงรวมรับประทานอาหารกับพวกเขา ทรงบัญชาพวกเขาดังนี้ 
“ อยาออกจากกรุงเยรูซาเล็ม 
แตจงรอคอยของประทานที่พระบิดาของเราไดทรงสัญญาไว 
ดังท่ีพวกทานไดยินเรากลาวไว 5ดวยวายอหนใหบัพติศมาดวย1น้ํา 
แตอีกไมกี่วัน พวกทานจะไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
6 ดังนั้นเม่ือมาประชุมพรอมหนากัน พวกเขาจึงทูลถามพระองควา 
“ พระองคเจาขา 
บัดนี้พระองคจะทรงกอบกูอาณาจักรอิสราเอลขึ้นใหมหรือ?”  
7 พระองคตรัสกับพวกเขาวา 
“ ไมใชธุระของพวกทานท่ีจะรูวันเวลาซึ่งพระบิดาทรงกําหนดไวตามสิทธิอําน
าจของพระองค 
8แตทานจะไดรับฤทธิ์อํานาจเมื่อพระวิญญาณบริสทุธิ์เสด็จมาเหนือทาน 
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และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแควนยูเดียกับสะมาเรีย 
และถึงสุดปลายแผนดินโลก”  
9 หลังจากตรัสดังนี้แลว 
พระองคทรงถูกรับขึน้ไปตอหนาตอตาของพวกเขา 
และมีเมฆมาปกคลุมพระองคจนพวกเขามองพระองคไมเห็น 
10 พวกเขากําลังแหงนหนาเขมนดูฟาขณะที่พระองคเสด็จไป 
ทันใดนั้นมีชาย 2 คนสวมชุดขาวมายืนอยูขางๆ พวกเขา 11กลาววา 
“ ชนชาวกาลิลีเอย ไฉนพวกทานจึงยืนมองทองฟาอยูท่ีนี่? พระเยซูองคนี้ 
ซึ่งถูกรับจากทานเขาสูสวรรคนั้น 
จะเสด็จกลับมาอีกในแบบเดียวกันกับท่ีทานเห็นพระองคเสด็จเขาสูสวรรค”  
 
เลอืกมัทธอีสัขึน้แทนยดูาส 
12 จากนั้นพวกเขาก็ลงจากภูเขามะกอกเทศ กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
ซึ่งอยูหางออกไปเทากับระยะทางที่อนุญาตใหเดินในวันสะบาโต2 13ครั้นมาถึง 
พวกเขาก็ขึ้นไปยังหองชั้นบนที่พักกันอยู มีเปโตร ยอหน ยากอบกับอันดรูว 
ฟลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับมัทธิว 
ยากอบบุตรอัลเฟอัสกับซีโมนพรรคชาตินิยม และยูดาสบุตรยากอบ 
14พวกเขาทั้งหมดรวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐาน 
พรอมทั้งพวกผูหญิงกับมารียมารดาของพระเยซู 
และพวกนองชายของพระองค 
15 ครั้งนั้น เปโตรยืนขึ้นทามกลางเหลาผูเชื่อ3 (ป ร ะ ม า ณ 120 
ค น )16และกลาววา “ พี่นองทั้งหลาย พระคัมภีรตองเปนจริง 
ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดตรัสไวเม่ือนานมาแลวผานพระโอษฐของดาวิดเกี่
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ยวกับยูดาสผูนําพวกเขามาจับพระเยซู 
17เขาไดเปนคนหนึ่งในพวกเราและมีสวนรวมในพันธกิจนี้ 
18 (ยูดาสนําเงินรางวัลท่ีไดจากความชั่วชาของตนไปซื้อที่ดิน 
ท่ีนั่นเขาลมลงศีรษะกระแทกพื้น ลําตัวแตกไสพุงทะลักออกมาหมด 
19ทุกคนในเยรูซาเล็มไดยินเรื่องนี้จึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของตนวา 
อาเคลดามา คือทุงแหงโลหิต)  
20 เพราะดังท่ีเขียนไวในพระธรรมสดุดีวา 
 
 “  ‘ ขอใหท่ีอยูของเขาเริศราง  
  อยาใหมีผูใดอาศัยอยูท่ีนั่น’ 4  
 
แ ล ะ   
 
 “  ‘ ใหคนอื่นขึ้นมาเปนผูนําแทนตําแหนงของเขา’ 5 
 
21
 ฉะนั้นจึงจําเปนท่ีจะเลือกคนหนึ่งซึ่งไดอยูกับพวกเราตลอดชวงท่ีองคพร
ะเยซูเจาทรงดําเนินอยูทามกลางเรา 
22ตั้งแตบัพติศมาของยอหนจนถึงเวลาที่พระเยซูถูกรับขึ้นไปจากเรา 
เพราะคนนี้จะตองเปนพยานรวมกับเราวาพระองคไดคืนพระชนมแลว”  
23 ดังนั้นพวกเขาจึงเสนอชื่อชาย 2 คน คือ โยเซฟที่เรียกกันวาบารซับบาส 
(และอีกชื่อหนึ่ง คือยุสทัส) กับมัทธีอัส 24จากนั้นพวกเขาอธิษฐานวา 
“ พระองคเจาขา พระองคทรงทราบจิตใจของทุกคน 
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ขอทรงสําแดงวาทรงเลือกคนไหนใน 2 คนนี้ 
25ใหรับพันธกิจแหงอัครทูตแทนยูดาส ผูไดละท้ิงไปสูท่ีของตน”  
26แลวพวกเขาจับฉลากไดมัทธีอัส ดังนั้นจึงเพิ่มเขาเขากับอัครทูต 11 ค น  
 
พระวญิญาณเสดจ็มาในวนัเพน็เทคอสต 
 

2 เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต พวกเขาทั้งหมดมารวมอยูในท่ีเดียวกัน  

2 ทันใดนั้น 
มีเสียงจากฟาสวรรคเหมือนเสียงพายุกลาดังกองไปทั่วท้ังบานท่ีเขานั่งอยู 
3พวกเขาเห็นสิ่งท่ีดูเหมือนเปลวไฟรูปรางคลายลิ้นกระจายออกและมาอยูเหนือ
พวกเขาแตละคน 4ทุกคนเปยมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเริ่มพูดภาษาตางๆ 
* ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหเขาสามารถพูดได 
5
 ขณะนั้นมีพวกยิวผูยําเกรงพระเจาจากทุกชาติท่ัวใตฟาสวรรคมาพักอยู
ท่ีเยรูซาเล็ม 6เมื่อไดยินเสียงนี้ ฝูงชนก็มาชุมนุมกันดวยความงุนงงสงสัย 
เพราะแตละคนตางก็ไดยินพวกเขาพูดภาษาของตน 
7ดวยอัศจรรยใจอยางยิ่งจึงถามวา 
“ คนเหลานี้ท่ีกําลังพูดอยูลวนเปนชาวกาลิลีมิใชหรือ? 
8ไฉนเราแตละคนจึงไดยินพวกเขาพูดภาษาทองถิ่นของเรา? 
9ไมวาชาวปารเธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม คนที่อยูในแถบเมโสโปเตเมีย 
ยูเดีย คัปปาโดเซีย ปอนทัสและเอเชีย 10ฟรีเจียและปมฟเลีย 
อียิปตและสวนตางๆ ของลิเบียแถวไซรีน ผูมาเยือนจากกรุงโรม 
11(ท้ังชาวยิวกับผูเขาจารีตยิว) ชาวเกาะครีตและชาวอาหรับ 
พวกเราไดยินเขาประกาศความอัศจรรยของพระเจาดวยภาษาของเราเอง!” 1
2เขาทั้งหลายลวนอัศจรรยใจและฉงนสนเทห ถามกันวา 
“ นี่หมายความวาอยางไร?”   



13 แตบางคนก็ลอเลียนพวกเขาวา “ พวกนั้นกินเหลาองุน6มากเกินไป”  
 
เปโตรกลาวกบัฝงูชน 
14 แลวเปโตรจึงยืนขึ้นกับอัครทูต 11 คน กลาวกับฝูงชนดวยเสียงอันดังวา 
“ พี่นองชาวยิวและทานท้ังปวงที่อยูในกรุงเยรูซาเล็ม 
ขาพเจาขอชี้แจงเรื่องนี้แกทานท้ังหลาย โปรดตั้งใจฟงสิ่งท่ีขาพเจาจะกลาว 
15คนเหลานี้มิไดเมาเหลาอยางท่ีทานคิด นี่เพิ่ง 9 โมงเชา! 
16แตท้ังนี้เปนไปตามที่ผูเผยพระวจนะโยเอลกลาวไววา  
 
17”  ‘ พระเจาตรัสวา ในวาระสุดทาย  
  เราจะเทพระวิญญาณของเราลงเหนือประชาชนทั้งปวง 
บุตรชายบุตรหญิงของเจาจะเผยพระวจนะ 
  คนหนุมของเจาจะเห็นนิมิต 
  คนชราของเจาจะฝนเห็น 
18ในครั้งนั้น เราจะเทพระวิญญาณของเราลงมา 
  เหนือผูรับใชของเราทั้งชายและหญิง 
  แ ล ะ พ ว ก เ ข า จ ะ เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ  
19เราจะสําแดงการอัศจรรยในฟาสวรรคเบื้องบน 
  และหมายสําคัญท่ีแผนดินโลกเบื้องลาง 
  มีเลือด ไฟ และกลุมควัน 
20ดวงอาทิตยจะถูกเปลี่ยนไปเปนความมืด 
  และดวงจันทรเปลี่ยนไปเปนเลือด 
  กอนวันแหงองคพระผูเปนเจาอันยิ่งใหญ 
และเปยมดวยพระสิริจะมาถึง 
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21และทุกคนที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะไดรับการชวยใหรอด
’ 7 
 
22 ชนอิสราเอลเอย ขอจงฟงสิ่งนี้ 
พระเยซูแหงนาซาเร็ธคือผูท่ีพระเจาทรงรับรองโดยอิทธิฤทธิ์ 
การอัศจรรยและหมายสําคัญตางๆ 
ซึ่งพระเจาไดทรงกระทําผานพระองคทามกลางพวกทาน ดังท่ีทานเองทราบอยู 
23พระเยซูนี้ทรงถูกมอบใหพวกทาน 
ตามที่พระเจาไดทรงกําหนดไวและทรงทราบลวงหนา 
และโดยความชวยเหลือของเหลาคนอธรรม8 
ทานไดจับพระองคไปประหารดวยการตอกตาปูตรึงท่ีไมกางเขน 
24แตพระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตาย 
พนจากความทุกขทรมานแหงความตาย 
เพราะเปนไปไมไดท่ีความตายจะยึดครองพระองคไว 
25ดาวิดไดกลาวถึงพระองควา  
 
 “  ‘ ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจาอยูตรงหนาขาพเจาเสมอ  
  เพราะพระองคประทับอยูท่ีขวามือของขาพเจา 
  ขาพเจาจะไมหวั่นไหว 
26ฉะนั้นจิตใจของขาพเจายินดีและลิ้นของขาพเจาปรีดา 
  กายของขาพเจาก็จะอยูดวยความหวังเชนกัน 
27เพราะพระองคจะมิทรงละขาพระองคไวในหลุมฝงศพ 
  ทั้งจะมิทรงปลอยใหองคบริสุทธิ์ของพระองคเนาเปอย 
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28พระองคไดทรงสําแดงหนทางแหงชีวิตแกขาพระองค 
  พระองคจะทรงใหขาพระองคเปยมดวยความชื่นชมยินดี 
   ตอเบื้องพระพักตรของพระองค’ 9 
 
29 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาบอกทานไดอยางม่ันใจวา 
ดาวิดบรรพบุรุษของเราสิ้นชีพและถูกฝงไปแลว 
สุสานของทานก็อยูท่ีนี่ตราบจนทุกวันนี้ 
30แตทานเปนผูเผยพระวจนะและรูวาพระเจาไดทรงสัญญากับทานดวยคําปฏิ
ญาณวา จะทรงตั้งผูหนึ่งในวงศวานของทานใหขึ้นครองบัลลังกของทาน 
31ทานทราบลวงหนาจึงไดกลาวถึงการคนืพระชนมของพระคริสต10วา 
พระเจาจะมิทรงทิ้งพระองคไวในหลุมฝงศพ 
ท้ังมิใหกายของพระองคตองเปอยเนา 32พระเจาทรงใหพระเยซูนี้คืนพระชนม 
และพวกเราทั้งหมดเปนพยานในความจริงขอนี้ 
33เม่ือทรงรับการเชิดชูสูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจาแลว 
พระองคทรงไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาและไดทรง
เทลงมา ดังท่ีทานเห็นและไดยินอยูนี้ 34ดวยวา 
ดาวิดมิไดขึ้นสูสวรรคแตยังกลาววา 
 
 “  ‘ พระเจาตรัสกับองคพระผูเปนเจาของขาพเจาวา 
  “ จงนั่งท่ีขวามือของเรา 
35จนกวาเราทําใหศัตรูของเจา 
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36 



  เปนแทนวางเทาของเจา”  ‘ 11 
 
36 ฉะนั้นใหชนอิสราเอลทั้งปวงแนใจในขอนี้คือ พระเจาทรงตั้งพระเยซูนี้ 
ซึ่งพวกทานไดตรึงท่ีไมกางเขนใหเปนท้ังองคพระผูเปนเจาและพระคริสต”  
37 เมื่อคนทั้งหลายไดยินเชนนี้ก็รูสึกเสียดแทงใจยิ่งนัก 
กลาวกับเปโตรและอัครทูตอื่นๆ วา “ พี่นองเอย เราจะทําอยางไรดี?”  
38 เปโตรตอบวา “ พวกทานทุกคนจงกลับใจใหม 
และรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสต 
เพื่อรับการทรงอภัยโทษบาปของทาน 
และทานจะไดรับของประทานแหงพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
39พระสัญญานั้นมีแกทานและลูกหลานของทาน ตลอดจนคนทั้งปวงที่อยูไกล 
คือคนทั้งปวงที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของเราจะทรงเรียก”   
40 เปโตรกลาวเตือนและวิงวอนพวกเขาอีกหลายคําวา 
“ จงรักษาตัวทานใหพนจากคนในยุคท่ีเสื่อมทรามนี้เถิด”  
41บรรดาผูท่ียอมรับถอยคําของเปโตรไดรับบัพติศมา และในวันนั้นมีคนราว 
3,000 คนเขารวมเปนสาวก 
 
สามคัคีธรรมของผูเชือ่ 
42
 เขาทั้งหลายอุทิศตนในคําสอนของเหลาอัครทูตและในการรวมสามัคคีธ
รรม ในการหัก ขนมปงและในการอธิษฐาน 
43และเหลาอัครทูตทําการอิทธิฤทธิ์และหมายสําคัญอันอัศจรรยหลายประการ 
ทุกคนจึงเต็มไปดวยความยําเกรง 
44ผูเชื่อทั้งปวงอยูรวมกันและถือครองทุกอยางรวมกัน 
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45พวกเขาขายทรัพยสิ่งของและนํามาแบงปนใหแตละคนตามความตองการ 
46ทุกๆ วันพวกเขามาประชุมกันท่ีลานพระวิหาร หักขนมปงตามบานของตน 
และรับประทานรวมกันดวยความยินดีและจริงใจ 
47พวกเขาพากันสรรเสริญพระเจาและเปนท่ีชื่นชมของคนทั้งปวง 
ในแตละวันองคพระผูเปนเจาทรงใหคนทั้งหลายที่กําลังไดรับความรอดมาเขากั
บ พ ว ก เ ข า  
 
เปโตรรกัษาขอทานงอย 
 

3 วันหนึ่ง ขณะเปโตรกับยอหนกําลังขึ้นไปยังพระวิหารในเวลาอธิษฐาน 

คือประมาณบาย 3 โ ม ง  2มีชายผูหนึ่งเปนงอยมาตั้งแตเกิด 
ทุกวันเขาจะถูกหามมาที่ประตูพระวิหาร ที่เรียกวาประตูงาม 
เพื่อขอทานจากคนที่จะเขาไปในลานพระวิหาร 
3เม่ือคนนั้นเห็นเปโตรกับยอหนจะเขาไป ก็ขอเงินพวกเขา 
4เปโตรกับยอหนเพงดูเขา แลวเปโตรจึงกลาววา “ จงมองดูเราเถิด!”  
5ดังนั้นเขาจึงเขมนมอง คาดหมายวาจะไดอะไรจากคนทั้งสอง 
6 แลวเปโตรกลาววา “ เงินหรือทองเราไมมี แตสิ่งท่ีเรามีเราใหทาน 
ในพระนามพระเยซูคริสตแหงนาซาเร็ธ จงเดินเถิด”  
7เปโตรจับมือขวาของเขาชวยพยุงขึ้น 
ทันใดนั้นเทาและขอเทาของชายผูนี้ก็มีแรง 8เขากระโดดลุกขึ้นยืนและเริ่มเดิน 
จากนั้นจึงเขาไปในลานพระวิหารกับทานท้ังสอง 
เดินไปกระโดดโลดเตนไปและสรรเสริญพระเจา 
9เม่ือประชาชนทั้งปวงเห็นเขาเดินไปสรรเสริญพระเจาไป 
10ก็จําไดวาเปนคนเดียวกับที่เคยนั่งขอทานที่ประตูงามของพระวิหาร 
พวกเขาจึงประหลาดใจและอัศจรรยใจยิ่งนักในสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับชายผูนี้ 
 



เปโตรกลาวกบัผูอยูในเหตกุารณ 
11 ขณะขอทานคนนั้นยึดมือเปโตรกับยอหนอยู คนทั้งปวงตางประหลาดใจ 
และพากันวิ่งมาหาพวกเขาในบริเวณท่ีเรียกวาเฉลียงของโซโลมอน 
12เปโตรเห็นเชนนั้น ก็กลาวกับคนเหลานี้วา “ ชนอิสราเอลเอย 
ไฉนทานจึงประหลาดใจในเรื่องนี้? เหตุใดจึงจองมองราวกับวา 
เราทําใหคนนี้เดินไดดวยฤทธิ์อํานาจหรือความชอบธรรมของเราเอง? 
13พระเจาแหงอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 
พระเจาแหงบรรพบุรษุของเราทรงประทานพระเกียรติแกพระเยซูผูรับใชของพ
ระองค ซึ่งทานมอบไวใหประหาร และปฏิเสธพระองคตอหนาปลาต 
แมปลาตตั้งใจจะปลอยพระองคไป 
14พวกทานปฏิเสธองคบริสุทธิ์และองคผูชอบธรรม 
และขอใหปลอยฆาตกรแกพวกทานแทน 15ทานประหารองคผูลิขิตชีวิต 
แตพระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตาย เราเปนพยานในเรื่องนี้ 
16โดยความเชื่อในพระนามของพระเยซู 
ชายผูนี้ซึ่งทานเห็นและรูจักจึงมีแรงขึ้น 
โดยพระนามของพระเยซูและความเชื่อที่มาทางพระองคจึงทําใหคนนี้หายเปน
ปกติ ดังท่ีทานท้ังปวงเห็น 
17 พี่นองเอย ขาพเจารูวาทานทําลงไปดวยความไมรู 
ผูนําของทานก็เชนกัน 
18แตพระเจาทรงใหสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเปนจริงตามที่ไดตรัสไวลวงหนาผานผูเ
ผยพระวจนะทั้งปวงวา พระคริสต12ของพระองคตองทนทุกขทรมาน 
19ฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม และหันมาหาพระเจา 
เพื่อบาปผิดของทานจะถูกลบลางไป 
และวาระแหงการฟนใจจะมาจากองคพระผูเปนเจา  
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20และเพื่อพระองคจะไดสงพระเยซู 
ผูท่ีทรงแตงตั้งไวใหเปนพระคริสตเพื่อทานทั้งหลายมา 
21พระองคจะตองอยูในสวรรค 
จนกวาจะถึงวาระที่พระเจาทรงใหสิ่งสารพัดคืนสูสภาพดี 
ตามที่ไดทรงสัญญาไวนานมาแลวผานทางเหลาผูเผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพร
ะองค 22ดวยโมเสสกลาวไววา 
‘ พระองคพระผูเปนเจาพระเจาของทานท้ังหลาย 
จะทรงตั้งผูเผยพระวจนะคนหนึ่งเชนดังขาพเจาเพื่อทานท้ังหลาย 
ผูนั้นจะมาจากหมูประชากรของพวกทานเอง ทานตองฟงทุกสิ่งท่ีเขาบอก 
23ผูใดไมฟงจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา’ 13  
24 อันท่ีจริง 
ผูเผยพระวจนะทั้งปวงตั้งแตซามูเอลมาลวนพยากรณถึงวันเวลาเหลานี้ 
25และทานท้ังหลายคือทายาทแหงบรรดาผูเผยพระวจนะและพันธสัญญาซึ่งพ
ระเจาทรงกระทํากับเหลาบรรพบุรุษของทาน พระองคไดตรัสกับอับราฮัมวา 
‘ ประชาชาติท่ัวโลกจะไดรับพรผานทางวงศวานของเจา’ 14 
26ครั้นพระเจาทรงยกผูรับใชของพระองคขึ้นมาแลว 
ก็ทรงสงพระองคมายังพวกทานกอน 
เพื่ออวยพรแกทานโดยทําใหแตละคนหันจากวิถีชั่วของตน”   
 
เปโตรกบัยอหนตอหนาสภาแซนเฮดรนิ 
 

4 ขณะเปโตรกับยอหนกลาวแกประชาชนอยู พวกปุโรหิต 

หัวหนายามพระวิหาร และพวกสะดูสีก็มา 2พวกเขางุนงานใจมาก 
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เพราะอัครทูตสั่งสอนและประกาศแกคนทั้งหลาย 
ถึงการเปนขึ้นจากตายโดยอางถึงการคืนพระชนมของพระเยซู 
3เขาไดจับเปโตรและยอหนไวและเนื่องจากเย็นแลว 
จึงขังคนทั้งสองไวในคุกจนวันรุงขึ้น 4แตหลายคนที่ไดยินคําสอนก็เชื่อ 
จํานวนของผูเชื่อเพิ่มขึ้นเปน 5,000 ค น โ ด ย ป ร ะ ม า ณ  
5 วันรุงขึ้น พวกผูนํา ผูอาวุโส 
และเหลาธรรมาจารยมาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม 6ท้ังอันนาสมหาปุโรหิต 
คายาฟาส ยอหน อเล็กซานเดอร และคนอื่นๆ ในครอบครัวของมหาปุโรหิต 
7พวกเขาใหนําตัวเปโตรกับยอหนมาตอหนา และถามวา 
“ พวกเจาทําเชนนี้โดยฤทธิ์อํานาจหรือในนามของผูใด?”   
8 แลวเปโตรซึ่งเปยมดวยพระวิญญาณบริสทุธิ์กลาวแกพวกเขาวา 
“ เรียนทานผูนํา และเหลาผูอาวุโสแหงประชาชน! 
9หากเราถูกเรียกตัวมาใหการในวันนี้ ดวยเรื่องที่แสดงความเมตตาแกคนงอย 
และรับการสอบสวนวาเขาหายพิการไดอยางไร 
10ท้ังทานและปวงประชากรแหงอิสราเอลก็จงทราบเถิดวา 
สิ่งนี้เปนโดยพระนามแหงพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ 
ซึ่งทานไดตรึงตายที่ไมกางเขน แตพระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตาย 
โดยพระนามของพระองคนั้นเอง ชายผูยืนอยูตอหนาทานนี้ 
จึงไดรับการรักษาใหหาย 11พระองคทรงเปน 
 
 “  ‘ ศิลาที่ทานทั้งหลายผูกอไดทอดทิ้ง 
  ซึ่งไดกลับกลายเปนศิลามุมเอก15แลว’ 16 
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12ในผูอื่นไมมีความรอดเลย 
เพราะไมไดประทานนามอื่นท่ีจะชวยใหเราทั้งหลายรอดแกมนุษยท่ัวใตฟา”   
13 เมื่อพวกเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับยอหน 
และตระหนักวาคนทั้งสองเปนชาวบานธรรมดาไรการศึกษาก็ประหลาดใจ 
และนึกขึ้นไดวาคนเหลานี้เคยอยูกับพระเยซู 
14แตเพราะเขาไดเห็นชายที่หายโรคยืนอยูกับคนเหลานี้ เขาก็พูดอะไรไมได 
15ดังนั้นจึงสั่งใหคนทั้งสองออกไปจากสภาแซนเฮดริน 
จากนั้นหารือกันวา16” เราจะทําอยางไรกับพวกนี้ดี? 
ทุกคนที่อยูในกรุงเยรูซาเล็มรูวาพวกเขาไดทําการอัศจรรยอันโดดเดนประการ
หนึ่ง และเราไมอาจปฏิเสธได 
17แตเพื่อยุติเรื่องนี้มิใหเลื่องลือไปอีกในหมูประชาชน 
เราตองสั่งหามพวกนี้มิใหเอยนามนั้นกับใครอีก”    
18 จากนั้นพวกเขาจึงเรียกตัวคนทั้งสองมาอีก 
สั่งหามมิใหพูดหรือสอนในพระนามพระเยซูอีกเลย 
19แตเปโตรกับยอหนกลาววา “ พวกทานตัดสินเอาเองเถิดวา 
เปนการถูกตองแลวหรือในสายพระเนตรพระเจาท่ีจะเชื่อฟงพวกทานยิ่งกวาเชื่
อฟงพระเจา 20เพราะพวกเราตองพูดในสิ่งท่ีไดเห็นและไดยินมา”  
21 หลังจากขูสําทับแลว พวกเขาก็ปลอยคนทั้งสองไป 
พวกเขาตัดสินใจไมไดวาจะลงโทษคนพวกนี้ไดอยางไร 
เพราะประชาชนทั้งปวงพากันสรรเสริญพระเจาสําหรับสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
22ดวยวาชายคนที่ไดรับการรักษาใหหายอยางอัศจรรยนั้นอายุกวา 40 ปแลว 
 
คาํอธษิฐานของผูเชือ่ 
23 เมื่อไดรับการปลอยตัวแลว เปโตรกับยอหนก็กลับมาหาพวกพองของตน 
เลาทุกอยางตามที่พวกหัวหนาปุโรหิตกับผูอาวุโสไดกลาวกับพวกเขา 
24เม่ือพวกเขาไดฟงแลวก็พรอมใจกันเปลงเสียงอธิษฐานทูลพระเจาวา 



“ ขาแตองคพระผูเปนเจาผูยิ่งใหญสูงสุด พระองคทรงสรางฟาสวรรค 
แผนดินโลก ทองทะเลและสิ่งสารพัดในนั้น 
25พระองคตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผานปากผูรับใชของพระองค 
คือดาวิดบรรพบุรุษของเราวา 
 
“  ‘ ไฉนประชาชาติท้ังหลายจึงลุกฮือ 
  และชนชาติตางๆ วางแผนอันปวยการทําไม? 
26เหลากษัตริยของโลกตั้งตนขัดขืน 
  และบรรดาผูปกครองรวมตัวกัน 
ตอตานองคพระผูเปนเจา 
  และตอตานผูซึ่งพระองคทรงเจิมไว17’ 18 
 
27 อันท่ีจริงเฮโรดกับปอนทิอัสปลาตรวมกับคนตางชาติ 
และประชาชนชนอิสราเอลในกรุงนี้คบคิดกันตอตานองคพระเยซูผูรับใชบริสุท
ธ์ิของพระองค ซึ่งพระองคทรงเจิมไวนั้น 
28พวกเขากระทําสิ่งท่ีฤทธานุภาพและพระดําริของพระองคไดกําหนดไวกอนแ
ลววาจะเกิดขึ้น 29บัดนี้ พระองคเจาขา ขอทรงพิจารณาคําขมขูของเขา 
และขอใหผูรับใชของพระองคสามารถกลาวพระวจนะของพระองคดวยใจกลา
หาญยิ่ง 
30ขอทรงเหยียดพระหัตถออกรักษาโรคและกระทําหมายสําคัญอันอัศจรรยแล
ะการอิทธิฤทธิ์ตางๆ 
โดยพระนามแหงพระเยซูผูรับใชบริสุทธิ์ของพระองคเถิด”  
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31 หลังจากพวกเขาอธิษฐานจบ 
สถานที่ซึ่งพวกเขาประชุมกันอยูนั้นก็สะเทือนสะทาน 
และพวกเขาลวนเปยมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และกลาวพระวจนะของพระเจาดวยใจกลา 
 
ผูเชือ่แบงปนสิง่ทีต่นมี 
32 ผูเชื่อทั้งปวงมีความคิดจิตใจเปนหนึ่งเดียวกัน 
ไมมีใครอางวาทรัพยสินท่ีมีอยูเปนของตนเอง แตพวกเขาแบงปนทุกสิ่งท่ีตนมี 
33โดยฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ 
เหลาอัครทูตเปนพยานอยางตอเนื่องถึงการคืนพระชนมขององคพระเยซูเจา 
และพระคุณมากลนมีแกพวกเขาทุก คน 34ในหมูพวกเขาไมมีใครขัดสน 
เพราะบางครั้งบางคราวผูท่ีมีบานหรือที่ดิน ก็นําไปขายและนําเงินท่ีได 
35มาวางแทบเทาของอัครทูต ซึ่งแบงใหทุกคนตามความจําเปน 
36โยเซฟชนเลวีจากเกาะไซปรัส ซึ่งอัครทูตเรียกวาบารนาบัส (แปลวา 
ลูกแหงการหนุนน้ําใจ) 
37ขายที่ดินของเขาและนําเงินมาวางแทบเทาของอัครทูต 
 
อานาเนยีกบัสปัฟรา 
 

5  มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับสัปฟราภรรยาของเขาก็ไดขายที่ดินดวย 

2เขาไดเก็บเงินสวนหนึ่งไวเพื่อตนเอง ซึ่งภรรยาของเขาก็รูดี 
แตนําเงินท่ีเหลือมาวางแทบเทาของอัครทูต  
3 แลวเปโตรจึงกลาววา “ อานาเนียเอย ไฉนซาตานจงึครอบงําใจทาน 
จนทานมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์และเก็บเงินคาท่ีดินสวนหนึ่งไวเพื่อตัวทานเ
อ ง ? 4กอนที่จะขายที่ดินนี้เปนของทานมิใชหรือ? 



เม่ือขายแลวเงินก็อยูในอํานาจของทานมิใชหรือ? อะไรหนอ 
ทําใหทานคิดทําเชนนี้? ทานมิไดมุสาตอมนุษย แตมุสาตอพระเจา”  
5 เมื่ออานาเนียไดยินเชนนี้ก็ลมลงสิ้นชีวิต 
คนทั้งปวงที่ไดยินสิ่งท่ีเกิดขึ้นลวนเกรงกลัวยิ่งนัก 
6แลวพวกคนหนุมจึงออกมาหอศพเขาและนําออกไปฝง  
7 หลังจากนั้นราว 3 ชั่วโมง 
ภรรยาของเขาก็เขามาโดยยังไมทราบสิ่งท่ีเกิดขึ้น 8เปโตรถามนางวา 
“ จงบอกเราเถิดทานกับอานาเนียขายที่ดินไดเงินเทานี้หรือ?”   
 นางตอบวา “ ใช ไดเทานี้เจาคะ”   
9 เปโตรจึงกลาววา 
“ ไฉนทานจึงเห็นพองกันท่ีจะลองดีกับพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา? 
ดูเถิด! เทาของบรรดาผูฝงศพสามีของทานก็อยูท่ีประตู 
และพวกเขาจะหามทานออกไปดวย”   
10 ทันใดนั้นเอง นางก็ลมลงสิ้นชีพแทบเทาเปโตร พวกคนหนุมจึงเขามา 
ครั้นเห็นวานางตายแลว ก็หามศพออกไปฝงขางสามีของนาง 
11ท่ัวท้ังคริสตจักรและคนทั้งปวงที่ไดยินเหตุการณเหลานี้พากันเกรงกลัวยิ่งนั
ก  
 
อคัรทูตรกัษาคนเปนอันมาก 
12
 อัครทูตกระทําหมายสําคัญอันอัศจรรยและการอิทธิฤทธิ์หลายอยางทาม
กลางประชาชน และผูเชื่อทั้งปวงมักมาชุมนุมกันท่ีเฉลียงของโซโลมอน 
13คนอื่นๆ ไมมีใครกลามารวมกับพวกเขา 
แมวาพวกเขาเปนท่ีเคารพของประชาชนยิ่งนัก 14อยางไรก็ตาม 
มีชายหญิงมากมายเชื่อในองคพระผูเปนเจา 
และมารวมกับพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 



15ผลก็คือประชาชนหามคนเจ็บปวยมาที่ถนน ใหนอนบนที่นอนบนแคร 
เพื่ออยางนอยเมื่อเปโตรเดินผานเงาของทานจะไดทาบลงบนคนปวยบาง 
16มีฝูงชนจากเมืองตางๆ รอบกรุงเยรูซาเล็มมาชุมนุมกัน 
พาคนปวยและคนที่ถูกวิญญาณชั่ว19ทรมานมาดวย 
และพวกเขาทั้งหมดก็ไดรับการรักษาใหหาย 
 
อคัรทูตถกูขมเหง 
17 ฝายมหาปุโรหิตและพวกพองซึ่งอยูในกลุมสะดูสีริษยายิ่งนัก 
18จึงจับเหลาอัครทูตขังในคุกสาธารณะ 19แตในเวลากลางคืน 
ทูตองคหนึ่งขององคพระผูเปนเจาเปดประตูตางๆ ในคุก และพาพวกเขาออกมา 
20บอกวา “ จงไปยืนในลานพระวิหาร 
และบอกเรื่องชีวิตใหมนี้อยางครบถวนใหแกประชาชน”   
21 พอรุงเชา อัครทูตจึงเขาไปยังลานพระวิหารตามที่ไดรับการบอกกลาวมา 
และสั่งสอนประชาชน 
 เม่ือมหาปุโรหิตกับพวกพองมาถึง ก็เรียกประชุมสภาแซนเฮดริน 
คือกลุมผูอาวุโสแหงอิสราเอลทั้งสิ้น และใหคนไปที่คุกเพื่อนําตัวอัครทูตออกมา 
22แตเม่ือพวกเจาหนาท่ีไปถึงคุกก็ไมพบอัครทูต จึงกลับมารายงานวา 
23” พวกขาพเจาเห็นคุกปดไวแนนหนา พรอมทั้งยามยืนเฝาท่ีประตู 
แตพอเปดออก ไมมีสักคนอยูขางในิ 
24หัวหนายามรักษาพระวิหารกับพวกหัวหนาปุโรหิตฟงแลวก็งุนงง 
ฉงนใจวาเรื่องนี้จะเปนอยางไรตอไป  
25 แลวมีคนหนึ่งมาบอกวา “ ดูเถิด! พวกนั้นท่ีทานขังไวในคุก 
กําลังยืนสอนประชาชนอยูในลานพระวิหาร”  
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26หัวหนายามรักษาพระวิหารกับเจาหนาท่ีจึงไปนําตัวอัครทูตมา 
พวกเขาไมกลาใชกําลังเพราะกลัวถูกประชาชนเอาหินขวาง 
27
 พวกเขาคุมตัวเหลาอัครทูตมายืนอยูตอหนาสภาแซนเฮดรินเพื่อใหมหาปุ
โรหิตไตสวนเขาซักวา 28” เ ร า สั่งหามเด็ดขาด มิใหพวกเจาสอนในนามนี้ 
แตเจาก็แพรคําสอนของเจาไปท่ัวท้ังกรุงเยรูซาเล็ม 
ตั้งใจทําใหเรามีความผิดเนื่องดวยความตายของชายผูนี้ 
29 เปโตรกับอัครทูตอื่นๆ ตอบวา 
“ พวกขาพเจาตองเชื่อฟงพระเจายิ่งกวาเชื่อฟงมนุษย! 
30พระเยซูซึ่งพวกทานประหารโดยแขวนไวท่ีตนไมนั้น 
พระเจาแหงบรรพบุรษุของเราไดทรงใหเปนขึ้นจากตาย 
31พระเจาทรงเชิดชูพระเยซูใหอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองค 
ในฐานะองคเจานายและพระผูชวยใหรอด 
เพื่อพระองคจะใหอิสราเอลกลับใจใหมและไดรับการอภัยโทษบาป 
32ขาพเจาท้ังหลายเปนพยานในเรื่องเหลานี้ 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจาประทานแกบรรดาผูท่ีเชื่อฟงพระองคนั้นก็
ทรงเปนพยานดวย”   
33 เมื่อพวกเขาไดยินเชนนี้ก็โกรธจัด และตองการจะฆาพวกอัครทูตเสีย 
34แตฟาริสีคนหนึ่งชื่อกามาลิเอล เปนธรรมาจารยท่ีคนทั้งปวงนับถือ 
ยืนขึ้นในสภาแซนเฮดริน สั่งใหนําตัวพวกอัครทูตออกไปขางนอกชั่วครู 
35แลวกลาววา “ ชนอิสราเอลเอย 
จงพิจารณาสิ่งท่ีทานตั้งใจจะทํากับคนเหลานี้ใหดี 36กอนหนานี้ 
ธุดาสปรากฏตัวแอบอางเปนคนสําคัญ และมีราว 400 คนเขาพวกดวย 
พอเขาถูกฆาพรรคพวกของเขาก็กระจัดกระจายสลายตัวไปหมด 
37หลังจากนั้น 
ยูดาสชาวกาลิลีปรากฏขึ้นมาในชวงจดทะเบียนสํามะโนประชากร 



และนํากลุมประชาชนกอการจลาจล เขาเองถูกฆาตายเชนกัน 
พรรคพวกของเขาก็แตกฉานซานเซ็นไป 38ฉะนั้นในกรณีนี้ 
ขาพเจาขอแนะนําทานท้ังหลายวา อยาไปทําอะไรคนพวกนี้เลย! 
ปลอยเขาไปเถิด! เพราะถาเปาหมายหรือกิจการของพวกเขาเกิดจากมนุษย 
ก็จะเลิกลมไปเอง 39แตถามาจากพระเจา 
พวกทานก็ไมอาจหยุดยั้งคนเหลานี้ได 
จะกลายเปนวาทานเองนั่นแหละที่ตอสูพระเจา”  
40 เขาทั้งหลายฟงแลวก็เห็นคลอยตาม จึงเรียกตัวเหลาอัครทูตเขามา 
ใหโบยตีพวกเขา และสั่งมิใหกลาวในพระนามของพระเยซู 
จากนั้นก็ปลอยตัวพวกเขาไป 
41 พวกอัครทูตออกจากสภาแซนเฮดริน 
ดวยความชื่นชมยินดีเพราะเห็นวาพวกเขาไดรับเกียรติใหทนรับความอับอายเ
พื่อพระนามนั้น 42ทุกๆ วันในลานพระวิหารและตามบาน ตางๆ 
เขาท้ังหลายไมเคยหยุดสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐวาพระเยซูทรงเปนพร
ะคริสต20 
 
การเลอืกตัง้คนทั้งเจ็ด 
 

6 ครั้งนั้น เมื่อสาวกเพิ่มจํานวนขึ้น 

ชาวยิวผูถือธรรมเนียมกรีกบนไมพอใจชาวยิวผูถือธรรมเนียมยิว 
เพราะแมมายในหมพวกตนถูกละเลยในการแจกจายอาหารประจําวัน 
2ดังนั้นอัครทูตทั้งสิบสองจึงเรียกสาวกทั้งปวงมาประชุมพรอมหนากัน 
และกลาววา 
“ เปนการไมถูกตองที่เราจะละเลยพันธกิจแหงพระวจนะของพระเจา 
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เพื่อไปรับใชท่ีโตะอาหาร 3พี่นองทั้งหลาย จงเลือก 7 คนในพวกทาน 
ซึ่งเปนท่ีทราบกันวาเต็มดวยพระวิญญาณและสติปญญา 
เราจะไดมอบความรับผิดชอบนี้แกพวกเขา 
4สวนเราจะไดเอาใจใสในการอธิษฐาน และพันธกิจแหงพระวจนะ”  
5 ที่ประชุมท้ังหมดเห็นชอบกับขอเสนอนี้จึงเลือกสเทเฟน 
ชายผูเปยมดวยความเชื่อ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พรอมทั้ง ฟลิป โปรโครัส 
นิคาโนร ทิโมน ปารเมนัส และนิโคเลาสจากเมืองอันทิโอก ซึ่งมาเขาจารีตยิว 
6พวกเขานําท้ังเจ็ดคนนี้มาหาอัครทูต ซึ่งอัครทูตไดอธิษฐานและวางมือให  
7 ดังนั้นพระวจนะของพระเจาจึงแพรออกไป 
จํานวนสาวกในกรุงเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
และมีปุโรหิตจํานวนมากมารับเชื่อ 
 
สเทเฟนถกูจบั 
8 ฝายสเทเฟนผูเปยมดวยพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจา 
ไดกระทําการอิทธิฤทธิ์และหมายสําคัญอันอัศจรรยท่ียิ่งใหญหลายอยางในหมู
ป ร ะ ช า ช น  
9แตถูกตอตานโดยสมาชิกของธรรมศาลาแหงทาสที่ไดรับอิสรภาพ 
(ตามที่เขาเรียกกัน) คือพวกยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย 
ท้ังจากแควนซิลีเซียและเอเชีย คนเหลานี้โตเถียงกับสเทเฟน 
10แตไมสามารถเอาชนะสติปญญาของเขาหรือพระวิญญาณผูตรัสผานเขา 
11 พวกเขาจึงลอบยุบางคนใหพูดวา 
“ เราไดยินสเทเฟนกลาวลบหลูโมเสสและพระเจา”   
12 ดังนั้นพวกเขาไดปลุกปนประชาชน 
ตลอดจนเหลาผูอาวุโสและพวกธรรมาจารยใหลุกฮือขึ้น พวกเขาจับสเทเฟน 
และนําตัวมาตอหนาสภาแซนเฮดริน 13พวกเขาสรางพยานเท็จมาใหการวา 
“ คนผูนี้พูดลบหลูสถานบริสุทธิ์และบทบัญญัติไมหยุดเลย 



14เพราะเราไดยินเขาพูดวาพระเยซูแหงนาซาเร็ธนั้นจะทําลายสถานที่นี้ 
และเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสไดใหสืบทอดมาจนถึงเรา”   
15 คนทั้งปวงที่นั่งอยูในสภาแซนเฮดรินจองมองสเทเฟน 
เห็นใบหนาของเขาเหมือนดังใบหนาของทูตสวรรค 
 
คาํใหการของสเทเฟนตอสภาแซนเฮดริน 
 

7 แลวมหาปุโรหิตจึงถามเขาวา “ จริงตามคําฟองรองนี้หรือ?”   

2 สเทเฟนตอบวา “ พี่นองและผูอาวุโสท้ังหลายโปรดฟงขาพเจา! 
พระเจาแหงพระสิริทรงปรากฏแกอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา 
ขณะทานยังอยูในดินแดนเมโสโปเตเมีย กอนจะมาอาศัยในเมืองฮาราน 
3พระเจาตรัสวา 
‘ จงละบานเมืองและพวกพองไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแกเจา’ 21 
4
 “ ดังนั้นทานจึงออกจากดินแดนแหงชาวเคลเดียไปตั้งรกรากที่เมืองฮาร
าน ครั้นบดิาของทานสิ้นชีวิตแลว 
พระเจาทรงสงทานมายังดินแดนนี้ท่ีพวกทานอาศัยอยูในปจจุบัน 
5ท่ีนี่พระเจาไมไดประทานกรรมสิทธิ์ใดๆ แมท่ีดินเทาฝาเทาใหทาน 
แตพระเจาทรงสัญญาวาทานกับลูกหลานของทานจะครอบครองดินแดนนี้ ท้ังๆ 
ท่ีขณะนั้นอับราฮัมยังไมมีบุตร 6พระเจาตรัสกับทานดังนี้ 
‘ วงศวานของเจาจะเปนคนแปลกหนาในดินแดนตางชาติและเขาจะถูกกดขี่เป
นทาสนานถึง 400 ป 7แตเราจะลงโทษประเทศชาติท่ีเขาเปนทาสรับใชอยู 
และหลังจากนั้นเขาจะออกจากดินแดนนั้นมานมัสการเราที่นี่’ 22 

                                      
21 7:3 ป ฐ ก .12:1 
22 7:7 ป ฐ ก .15:13, 14 



8แลวพระองคประทานพันธสัญญาแหงการเขาสุหนัตใหอับราฮัม 
และตอมาอับราฮัมก็ไดบุตรชื่ออิสอัค และทานใหเขารับสุหนัตเมื่ออายุ 8 วัน 
หลังจากนั้นอิสอัคมีบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบเปนบิดาแหงบรรพบุรุษท้ังสิบสอง 
นั้น 
9 “ เพราะบรรพบุรุษเหลานั้นอิจฉาโยเซฟ 
จึงขายทานไปเปนทาสอยูท่ีประเทศอียิปต แตพระเจาทรงสถิตกับทาน 
10และชวยใหทานพนจากทุกขรอนทั้งปวง 
ทรงใหทานมีสติปญญาและไดรับความดีความชอบจากฟาโรหกษัตริยแหงอียิป
ต ถึงกับตั้งใหครอบครองทั้งอียิปตและราชสํานัก  
11 “ ตอมา เกิดกันดารอาหารทั่วท้ังอียิปตและคานาอัน 
นํามาซึ่งทุกขเข็ญครั้งใหญ และบรรพบุรุษของเราหาอาหารไมไดเลย 
12เม่ือยาโคบไดขาววาท่ีอียิปตมีขาว 
จึงใหเหลาบรรพบุรุษของเราไปเปนครั้งแรก 13พอครั้งท่ีสอง 
โยเซฟแสดงตัวตอพี่นอง และฟาโรหทรงทราบเกี่ยวกับครอบครัวของโยเซฟ 
14หลังจากนั้น 
โยเซฟจึงสงคนไปรับยาโคบบิดาของทานและครอบครัวของทานท้ังหมดรวม 
75 ค น ม า  15ยาโคบจึงลงไปอยูประเทศอียิปต 
ทานและเหลาบรรพบรุุษของเราไดสิ้นชีวิตที่นั่น 
16ศพของพวกเขาถูกนํากลับมาไวในสุสานที่เชเคมซึ่งอับราฮมัไดจายเงินจําน
วนหนึ่ง ซื้อจากบุตรของฮาโมร 
17
 “ ครั้นใกลถึงกําหนดที่พระเจาจะทรงใหเปนจริงตามพระสัญญาซึ่งทรง
ใหไวกับอับราฮัม จํานวนประชากรของเราในอียิปตก็เพิ่มขึ้นอยางมาก 
18แลวกษัตริยอีกองคหนึ่ง ซึ่งไมรูจักโยเซฟเลยขึ้นครองอียิปต 
19พระองคทรงใชอุบายเลนงานชนชาติของเรา กดขี่เหลาบรรพบุรุษของเรา 
บังคับใหท้ิงทารกเกิดใหมของตนใหตายเสีย 



20 “ ครั้งนั้นโมเสสเกิดมา มีลักษณะพิเศษกวาเด็กท่ัวไป23 
จึงไดรับการเลี้ยงดูในบานบิดาของทานจนอายุ 3  เดือน 
21เม่ือถูกนําไปท้ิงไวนอกบาน 
พระธิดาของฟาโรหก็ไดรับไปเลี้ยงดูเปนโอรสของตน 
22โมเสสไดรับการศึกษาในวิชาความรูท้ังปวงของอียิปต 
ทรงอํานาจทั้งดานวาจาและการกระทํา 
23 “ เมื่อโมเสสอายุ 40 ป ก็ตัดสินใจไปเยี่ยมเยียนอิสราเอลพี่นองรวมชาติ 
24ทานเห็นชาวอิสราเอลคนหนึ่งถูกชาวอียิปตรังแก 
ก็เขาไปปองกันและแกแคนแทนโดยฆาชาวอียิปตคนนั้น 
25โมเสสคิดวาพี่นองรวมชาติของตนจะตระหนักวาพระเจาทรงใชทานใหมาช
วยพวกเขา แตพวกเขาหาไดตระหนักเชนนั้นไม 26วันรุงขึ้น 
โมเสสพบชาวอิสราเอล 2 คนกําลังตอสูกนั 
จึงพยายามไกลเกลี่ยพวกเขาโดยกลาววา ‘ เพื่อนเอย พวกทานเปนพี่นองกัน 
มาทํารายกันเองทําไม?’  ”  
27 “ แตคนที่กําลังทํารายอีกคนอยู กลับผลักโมเสสออกไปและกลาววา 
‘ ใครตั้งเจาใหเปนผูปกครองและตัดสินพวกเรา? 
28เจาคิดจะฆาเราอยางท่ีฆาชาวอียิปตเม่ือวานนี้หรือ?’  ” 24 
29เม่ือโมเสสไดยินเชนนั้นจึงหนีไปอาศัยอยูท่ีมีเดียน 
ทานตั้งรกรากที่นั่นในฐานะคนตางดาวและมีบุตรชาย 2 ค น  
30 “  40 ปผานไป 
ทูตสวรรคองคหนึ่งมาปรากฏแกโมเสสในพุมไมท่ีลุกเปนไฟที่ถิ่นทุรกันดารใกล
ภูเขาซีนาย 31โมเสสเห็นแลวก็อัศจรรยใจ ขณะเขาไปดูใกลๆ 
ก็ไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจาวา 

                                      
23 7:20 หรือ งดงามในสายพระเนตรพระเจา 
24 7:28 อ พ ย .2:14 



32’ เราคือพระเจาแหงบรรพบุรุษของเจา พระเจาแหงอับราฮัม อิสอัค 
แ ล ะ ย า โ ค บ ’ 25 โมเสสกลัวจนตัวสั่นและไมกลาท่ีจะมอง 
33 “ แลวองคพระผูเปนเจาตรัสกับทานวา 
‘ จงถอดรองเทาออกเสียเพราะเจากําลังยนือยูบนที่อันบริสุทธิ์ 
34เ ราไดเห็นความทุกขเข็ญแหงประชากรของเราในอียิปต 
เราไดยินเสียงคร่ําครวญของเขาแลว 
เราลงมาเพื่อปลดปลอยเขาทั้งหลายใหเปนอิสระ มาเถิด 
บัดนี้เราจะสงเจากลับไปยังอียิปต’ 26 
35 “ โมเสสคนเดียวกันนี้ท่ีถูกพวกเขาปฏิเสธวา 
‘ ใครตั้งเจาใหเปนผูปกครองและเปนตุลาการ?’  
พระเจาเองไดสงเขามาเปนผูปกครองและผูปลดปลอยของพวกเขาผานทางทูต
สวรรค ผูไดปรากฏแกทานในพุมไม 36ทานนําพวกเขาออกจากอียิปต 
และไดกระทําการอิทธิฤทธิ์และหมายสําคัญอันอัศจรรยตางๆ 
ในอียิปตท่ีทะเลแดง27 แ ล ะ ต ล อ ด  40 ปในถิ่นทุรกันดาร  
37 “ โมเสสผูนี้แหละที่บอกชนอิสราเอลวา 
‘ พระเจาจะทรงสงผูเผยพระวจนะเชนดังขาพเจาแกพวกทาน 
เขาจะมาจากหมูประชากรของพวกทานเอง’ 28 
38ทานอยูกับกลุมชนในถิ่นกันดารอยูกับทูตสวรรคท่ีกลาวกับทานบนภูเขาซีน
าย และอยูกับบรรพบรุุษของเราทั้งหลาย 
และทานไดรับพระวจนะอันทรงชีวิตซึ่งสืบทอดมาถึงเรา 

                                      
25 7:32 อ พ ย .3:6 
26 7:34 อ พ ย .3:5, 7, 8, 10 
27 7:36 คือ ทะเลกนกก 
28 7:37 ฉ ธ บ .18:15 



39 “ แตเหลาบรรพบุรุษไมยอมเชื่อฟง กลับปฏิเสธทาน 
และมีใจปราถนาจะกลับไปยังอียิปต 40พวกเขาบอกอาโรนวา 
‘ ชวยสรางเทพเจาขึ้นมานําพวกเราไป 
เพราะเราไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสคนที่พาเราออกมาจากอยีิปต!’ 29 
41ครั้งนั้น เหลาประชากรไดทําเทวรูปโค 
พวกเขาถวายเครื่องบูชาแกเทวรูปนั้นและเฉลิมฉลองเพื่อเปนเกียรติแกสิ่งท่ีสรา
งขึ้นดวยน้ํามือตน 
42แตพระเจาทรงหันไปเสียและปลอยใหพวกเขานมัสการสิ่งตางๆ ในทองฟา 
สมดังท่ีเขียนไวในหนังสือแหงบรรดาผูเผยพระวจนะวา 
 
 “  ‘ พงศพันธุอิสราเอลเอย ตลอด 40 ปในถิ่นทุรกันดาร 
 เจาไดถวายเครื่องบูชาและมอบของถวายแกเราหรือ? 
43เจาตั้งสถานบูชาแกพระโมเลค 
 และแกดวงดาวแหงเรฟานเทพเจาของเจา 
 คือรูปเคารพตางๆ ซึ่งเจาสรางขึ้นกราบไหว 
ฉะนั้นเราจะสงเจาไปเปนเชลย30 ในดินแดนที่ไกลยิ่งกวาบาบิโลน’  
 
44 “ บรรพบุรุษของเรามีพลับพลาแหงพันธสัญญาอยูดวยในถิ่นทุรกันดาร 
ซึ่งสรางขึน้ตามที่พระเจาทรงบัญชาแกโมเสส ตามแบบที่โมเสสเห็น 
45เม่ือไดรับพลับพลาแลวบรรพบุรุษของเราภายใตการบังคับบญัชาของโยชูว
าก็นําพลับพลานั้นไปกับพวกเขาเมื่อเขายึดครองดินแดนจากชนชาติตางๆ 
ท่ีพระเจาทรงขับไลออกไปพนหนาพวกเขา 
พลับพลาคงอยูในดินแดนจนถึงสมัยของดาวิด 

                                      
29 7:40 อ พ ย .32:1 
30 7:43 อ ม ส .5:25-27 



46ผูเปนท่ีโปรดปรานของพระเจา 
และดาวิดทูลขอที่จะสรางท่ีประทับถวายพระเจาแหงยาโคบ31 
47แตเปนโซโลมอนที่สรางพระนิเวศถวายพระองค  
48 “ อยางไรก็ดี องคพระผูสุงสุดมิไดประทับในนิเวศที่มนุษยสรางขึ้น 
ดังท่ีผูเผยพระวจนะกลาววา 
 
49 “ องคพระผูเปนเจาตรัสวา 
  ‘ สวรรคเปนบัลลังกของเรา 
 และโลกเปนท่ีวางเทาของเรา 
  ก็แลวนิเวศแบบไหนเลาท่ีเจาจะสรางใหเรา? 
 หรือที่ใดเลาจะเปนท่ีพักสําหรับเรา? 
50มือของเราเองมิใชหรือที่ไดสรางสิ่งท้ังปวงเหลานี้ขึ้น?’  “ 32 
  
51 “ ทานเหลาประชากรผูหัวแข็ง ผูมีจิตใจและหูท่ีไมไดเขาสุหนัต! 
ทานก็เปนเชนบรรพบุรุษของทาน พวกทานตอตานพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ! 
52มีผูเผยพระวจนะคนไหนบางท่ีไมถูกบรรพบุรษของทานขมเหง? 
พวกเขาฆาแมกระทั่งบรรดาผูท่ีพยากรณถึงการเสด็จมาขององคผูชอบธรรม 
และบัดนี้พวกทานไดทรยศและประหารพระองคเสีย 
53ทานผูไดรับบทบัญญัติซึ่งประทานผานทูตสวรรค 
แตไมไดเชื่อฟงบทบัญญัตินั้น”   
 
สเทเฟนถกูหินขวางตาย 

                                      
31 7:46 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา พงศพันธุของยาโคบ 
32 7:50 อ ส ย .66:1, 2 



54 เมื่อเขาท้ังหลายไดยินเชนนี้ก็โกรธจัด เขนเขี้ยวเคี้ยวฟนเขาใสสเทเฟน 
55ฝายสเทเฟนเต็มดวยพระวิญญาณบริสทุธิ์ เงยหนาขึ้นสูฟาสวรรค 
เห็นพระสิริของพระเจา 
และเห็นพระเยซูประทับยืนอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา 56เขากลาววา 
“ ดูเถิด ขาพเจาเห็นฟาสวรรคเปดออก 
และบุตรมนุษยประทับยืนอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา”  
57 ถึงตรงนี้ พวกเขาอุดหู ตะโกนสุดเสียงพากันกรูเขาใสสเทเฟน 
58ลากเขาออกจากกรุง รุมขวางกอนหินใส 
ขณะเดียวกันเหลาพยานผูปรักปรําสเทเฟนถอดเสื้อวางไวแทบเทาชายหนุมท่ีชื่
อ เ ซ า โ ล  
59 ขณะพวกเขาเอาหินขวางใส สเทเฟนอธิษฐานวา 
“ ขาแตองคพระเยซูเจา ขอทรงรับจิตวิญญาณของขาพระองค”  
60แลวคุกเขารองวา “ พระองคเจาขา 
ขออยาทรงถือโทษพวกเขาเนื่องดวยบาปนี้”  วาแลวก็ขาดใจตาย 

8 และเซาโลอยูท่ีนั่น เห็นชอบในการตายของสเทเฟน 

 
ครสิตจกัรถกูขมเหงและกระจัดกระจายไป 
 ครั้งนั้น เกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
สาวกท้ังปวงยกเวนพวกอัครทูตกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียและสะมาเรีย 
2บรรดาผูอยูในทางพระเจาจัดการฝงศพสเทเฟน และอาลัยถึงทานอยางยิ่ง 
3ฝายเซาโลเริ่มทําลายลางคริสตจักร เขาเขาไปบานนั้นบานนี้ 
ฉุดลากชายหญิงไปขังไวในคุก 
 
ฟลปิในสะมาเรยี 
4
 บรรดาผูกระจัดกระจายไปนั้นก็เท่ียวประกาศพระวจนะในทุกแหงหนท่ีพ



ว ก เ ข า ไ ป  
5สวนฟลิปลงไปยังเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต33ท่ีนั่
น  6เมื่อฝูงชนไดฟงฟลิป 
และไดเห็นหมายสําคัญอันอัศจรรยท่ีทานทําก็ลวนตั้งใจฟงสิ่งท่ีทานกลาว 
7วิญญาณชั่ว34กรีดรองแลวออกมาจากหลายคน 
และคนเปนอัมพาตและคนพิการหลายคนก็หาย 
8ดังนั้นจึงมีความชื่นชมยินดีใหญหลวงในเมืองนั้น  
 
ซีโมนนกัอาคม 
9 ในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อซีโมน 
เขาไดเลนคาถาอาคมมาระยะหนึ่งแลว 
และไดทําใหชาวสะมาเรียทั้งปวงอัศจรรยใจ เขายกตัววาเปนผูยิ่งใหญ 
10และประชาชนทุกคนทั้งผูใหญผูนอยตางสนใจฟงเขา และพากันยกยองวา 
“ ชายผูนี้คือฤทธิ์อํานาจของพระเจา ท่ีรูจักกันในนามวาองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ 
11คนเหลานี้ติดตามเขา เพราะอัศจรรยใจในวิทยาคมของเขามานาน 
12แตเม่ือฟลิปประกาศขาวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจาและพระนามขอ
งพระเยซูคริสต พวกเขาก็เชื่อฟลิปและรับบัพติศมาท้ังชายหญิง 
13ซีโมนเองก็เชื่อและรับบัพติศมา เขาติดตามฟลิปไปทุกแหง 
และรูสึกประหลาดใจในหมายสําคัญและการอัศจรรยอันยิ่งใหญตางๆ ที่ไดเห็น 
14
 ครั้นอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มไดขาววาชาวสะมาเรียรับพระวจนะของพร
ะเจาแลว ก็สงเปโตรกับยอหนมาหาพว ก เ ข า  15เมื่อคนทั้งสองมาถึง 
ก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาใหไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

                                      
33 8:5 หรือ พระเมสสิยาห 
34 8:7 ภาษากรีกวา โสโครก 



16เพราะยังไมมีใครในพวกเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพียงแตไดรับบัพติศมาเขาใน35พระนามขององคพระเยซูเจา 
17จากนั้นเปโตรกับยอหนก็วางมือให และพวกเขาไดรับพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
18 เมื่อซีโมนเห็นคนไดรับพระวิญญาณบริสทุธิ์โดยอัครทูตวางมือให 
จึงนําเงินมาเสนอใหพวกเขา19และกลาววา 
“ ขอมอบความสามารถนี้ใหแกขาพเจาดวย 
เพื่อวาทุกคนที่ขาพเจาวางมือใหจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  
20 เปโตรตอบวา “ ใหเงินของทานพินาศไปพรอมกับตัวทาน 
เพราะทานคิดจะใชเงินซื้อของประทานจากพระเจา! 
21ทานไมมีสวนรวมในพันธกิจนี้ เพราะใจของทานไมไดซื่อตรงตอพระเจา 
22จงกลับใจเสียใหมจากการชัว่รายนี้และอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา 
พระองคอาจจะอภัยใหทานที่คิดเชนนี้อยูในใจ 
23เพราะเราเห็นวาทานเต็มไปดวยความขมขื่นและตกเปนเชลยของความบาป
”  
24 แลวซีโมนจึงตอบวา 
“ โปรดอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจาเผื่อขาพเจาดวย 
เพื่อสิ่งท่ีทานกลาวจะไมเกิดขึ้นกับขาพเจา”  
25
 เม่ือเปโตรกับยอหนเปนพยานและประกาศพระวจนะขององคพระผูเปนเ
จาแลวก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
โดยไดประกาศขาวประเสริฐในหมูบานของชาวสะมาเรียหลายแหง 
 
ฟลปิกบัขนัทีชาวเอธิโอเปย 

                                      
35 8:16 หรือ ใน 



26 ทูตองคหนึ่งขององคพระผูเปนเจาสั่งฟลิปวา “ จงลงใต 
ไปยังถนนที่เรียกวาทางทุรกันดารซึ่งเชื่อมระหวางกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา
”  27ดังนั้นฟลิปก็ออกเดินทางไป ในระหวางทางพบขันทีชาวเอทิโอเปย36 
เปนขุนนางคนสําคัญ ดูแลคลังทรัพยของพระนางคานดาสี 
ราชินีแหงเอทิโอเปย ขันทีผูนี้ไดมานมัสการที่เยรูซาเล็ม 
28ระหวางเดินทางกลับบาน เขานั่งอานหนังสืออิสยาหผูเผยพระวจนะอยูในรถ 
29พระวิญญาณตรัสบอกฟลิปวา “ จงเขาไปใกลๆ รถนั้นเถิด”  
30 แลวฟลิปจึงวิ่งเขาไปใกลรถนั้น 
เขาไดยินเสียงคนอานพระธรรมอิสยาหผูเผยพระวจนะก็ถามวา 
“ ทานเขาใจสิ่งท่ีทานอานหรือ?”   
31 ขันทีนั้นตอบวา “ ถาไมมีใครอธิบาย ขาพเจาจะเขาใจไดอยางไร?”  
ดังนั้นเขาจึงเชิญฟลิปขึ้นมานั่งดวยกัน  
32 พระคัมภีรท่ีขันทีกําลังอานอยูนั้นคือ 
 
“ เขาถูกนําตัวไปเหมือนแกะที่ถูกนําไปฆา 
  และเหมือนลูกแกะที่เงียบอยูตอหนาผูตัดขน 
  เขาก็ไมปริปากดุจเดียวกัน 
33เม่ือเขาถูกย่ํายีนั้นเขาไมไดรับความยุติธรรมเลย 
  ใครเลาจะพูดถึงเชื้อสายของเขาได? 
  เพราะชีวิตของเขาถูกพรากไปจากโลก” 37 
 
34 ขันทีถามฟลิปวา “ โปรดบอกเราเถิด ผูเผยพระวจนะกําลังพูดถึงใคร 
ตัวผูเผยพระวจนะเองหรือใครอื่น?”  

                                      
36 8:27 คือ จากแถบแมน้ําไนลตอนบน 
37 8:33 อ ส ย .53:7-8 



35แลวฟลิปจึงเริ่มจากขอพระคัมภีรตอนนั้น 
และเลาถึงขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูใหแกเขา 
36 ขณะเดินทางไปตามถนน พวกเขามาพบแองน้ํา ขันทีจึงเอยวา “ ดูเถิด 
ท่ีนี่มีน้ํา มีอะไรขัดของไมใหขาพเจารับบพัติศมาเลา?” 38 
38และเขาสั่งใหหยุดรถ จากนั้นฟลิปกับขันทีก็ลงไปในน้ํา 
และฟลิปใหขันทีรับบัพติศมา 39เมื่อขึ้นจากน้ํา 
พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจาทรงรับฟลิปไปทันที ขันทีไมเห็นเขาอีกเลย 
แตเดินทางตอไปดวยความชื่นชมยินดี 
40อยางไรก็ดีฟลิปไดมาปรากฏตัวท่ีเมืองอาโซทัส และเดินทางไปทั่ว 
ประกาศขาวประเสริฐในทุกเมือง จนมาถึงเมืองซีซารียา 
 
เซาโลกลบัใจ 
(ก จ .22:3-16, 26:9-18)  
 

9 ขณะเดียวกัน เซาโลยังขมขูจะเขนฆาสาวกขององคพระผูเปนเจา 

เซาโลเขาพบมหาปุโรหิต 2และขอจดหมายถึงธรรมศาลาตางๆ 
ในเมืองดามัสกัส เพื่อวาถาเขาพบใครก็ตามที่ถือทางนั้น ไมวาชายหรือหญิง 
จะไดคุมตัวเปนนักโทษมายังกรุงเยรูซาเล็ม 
3ครั้นเขาเดินทางมาเกือบถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้น 
มีแสงสวางจากฟาสวรรคสองแวบวาบรอบตัวเซาโล 4เขาลมลงกับพื้น 
และไดยินพระสุรเสียงตรัสกับเขาวา  “ เซาโล เซาโลเอย 
เจาขมเหงเราทําไม?”   

                                      
38 8:36 ตนฉบับในสมัยหลังบางสําเนาวา เลา? 37ฟลิปกลาววา 
“ ถาทานเชื่อดวยสุดใจของทานก็รับบัพติศมาได”  ขันทีตอบวา 
“ ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา”  



5 เซาโลถามวา “ พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด?”  
 พระองคตรัสตอบวา “ เราคือเยซู ผูท่ีเจากําลังขมเหง 6บัดนี้ 
จงลุกขึ้นเขาไปในเมือง และจะมีผูบอกใหเจารูวา เจาตองทําประการใด”   
7 ผูคนที่รวมทางมากับเซาโลยืนนิ่งพูดไมออก พวกเขาไดยินเสียงนั้น 
แตไมเห็นใคร 8เซาโลลุกขึ้นจากพื้น แตเม่ือเขาลืมตาก็มองอะไรไมเห็น 
ดังนั้นพวกเขาจึงจูงมือเซาโลเขาเมืองดามัสกัส 9ต ล อ ด  3 วัน 
เซาโลตาบอดและมิไดกินด่ืมอะไรเลย 
10 ในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออานาเนีย 
องคพระผูเปนเจาตรัสเรียกเขาในนิมิตวา “ อานาเนียเอย!”  
 เขาทูลวา “ พระเจาขา”  
11 องคพระผูเปนเจาตรัสบอกเขาวา “ จงไปที่บานยูดาส 
บนถนนที่เรียกวาถนนตรง ถามหาคนชื่อเซาโลจากเมืองทารซัส 
เพราะเขากําลังอธิษฐานอยู 
12และในนิมิตเขาเห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียมาวางมือบนเขาเพื่อใหสายตาของเ
ขากลับเปนปกติ  
13 อานาเนียทูลตอบวา “ พระองคเจาขา 
ขาพระองคไดยินมามากมายเกี่ยวกับคนนี้ 
และการรายสารพัดท่ีเขาไดทําแกวิสุทธิชนของพระองคในกรุงเยรูซาเล็ม 
14และเขาก็มาท่ีนี่พรอมดวยสิทธิอํานาจจากหัวหนาปุโรหิต 
เพื่อจับกุมคนทั้งปวงที่รองออกพระนามของพระองค”  
15 แตองคพระผูเปนเจาตรัสกับอานาเนียวา “ ไปเถิด! 
ชายผูนี้คือเครื่องมือที่เราไดเลือกสรรไว เพื่อนํานามของเราไปยังคนตางชาติ 
และบรรดากษัตริยของพวกเขา ตลอดจนประชากรอิสราเอล 
16เราจะแสดงใหเขาเห็นวาเขาตองทนทุกขมากมายเพียงใดเพื่อนามของเรา
”   



17 แลวอานาเนียจึงไปท่ีบานนั้น วางมือบนเซาโล กลาววา “ พี่เซาโลเอย 
องคพระผูเปนเจาคือพระเยซูผูทรงปรากฏแกทานระหวางทางท่ีจะมาท่ีนี่ 
ไดสงขาพเจามา 
เพื่อทานจะมองเห็นไดอีกและเพื่อทานจะไดเปยมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
18ทันใดนั้น มีบางอยางเหมือนเกล็ดหลนจากตาของเซาโล 
และเขาก็มองเห็นไดอีก เขาจึงลกุขึ้นและรับบัพติศมา 
19หลังจากรับประทานอาหารแลวเขาก็กลับมีกําลังขึ้น 
 
เซาโลในดามสักสัและเยรซูาเลม็  
 เซาโลพักอยูกับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวัน 
20เขาเริ่มเทศนาในธรรมศาลาตางๆ ทันทีวา 
พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา 21ที่ไดยินก็ประหลาดใจพูดกันวา 
“ ชายคนนี้ไมใชหรือที่ทําลายลางบรรดาผูท่ีรองออกพระนามนี้ในกรุงเยรูซาเ
ล็ม? 
และเขามาที่นี่ก็เพื่อจับคนพวกนั้นเปนนักโทษสงใหหัวหนาปุโรหิตมิใชหรือ?”  
22กระนั้นเซาโลก็ยิ่งเขมแข็งขึ้น และทําใหชาวยิวในเมืองดามัสกัสจนปญญา 
โดยพิสูจนวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต39 
23 หลายวันผานไป พวกยิวคบคิดกันจะฆาเขาเสีย 
24แตเซาโลลวงรูแผนการของพวกเขา พวกยิวเฝาอยูท่ีประตูเมือง 
ท้ังวันท้ังคืนเพื่อจะฆาเขา 25แตศิษยของเซาโลพาเขาออกมาตอนกลางคนื 
ใหซุกตัวในเขงแลวหยอนลงมาจากชองกาํแพงเมือง 
26 เมื่อเซาโลมาถึงเยรูซาเล็ม ก็พยายามเขารวมกับเหลาสาวก 
แตเขาเหลานั้นลวนกลัวเซาโล ไมเชื่อวาเขาปนสาวกจริงๆ 
27แตบารนาบัสพาเขาไปพบเหลาอัครทูตเลาใหฟงวาท่ีกลางทางเซาโลไดเห็น
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องคพระผูเปนเจา และพระองคตรัสกับเขาอยางไร และที่เมืองดามัสกัส 
เขาไดเทศนาในพระนามของพระเยซูโดยไมกลัวเกรงอยางไรบาง 
28ดังนั้นเซาโลจึงไดพักกับพวกเขาและเขานอกออกในอยางอิสระในกรุงเยรูซ
าเล็ม กลาวในพระนามแหงองคพระผูเปนเจาดวยความอาจหาญ 
29เขาพูดและโตแยงกับพวกยิวผูถือธรรมเนียมกรีก 
แตพวกนั้นพยายามจะฆาเขา 30เมื่อพวกพี่นองทราบเรื่อง 
จึงพาเซาโลมายังเมืองซีซารียา และสงไปเมืองทารซัส 
31 จากนั้นครสิตจักรทั่วแควนยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียจึงมีสันติสุข 
คริสตจักรไดรับการเสริมกําลังและไดรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
สมาชิกก็เพิ่มจํานวนขึ้นและอยูกันดวยความยําเกรงองคพระผูเปนเจา 
 
ไอเนอสัและโดรคัส 
32 ขณะเปโตรเดินทางไปยังท่ีตางๆ เขาไดไปเยี่ยมวิสุทธิชนในเมืองลิดดา 
33ท่ีนั่น เขาพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนอัส นอนเปนอัมพาตมา 8 ป 
34เปโตรกลาวกับเขาวา “ ไอเนอัสเอย พระเยซูคริสตทรงรักษาทาน 
จงลุกขึ้นเก็บที่นอนเถิด”  ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น 
35คนทั้งปวงในเมืองลิดดาและในที่ราบชาโรน 
เห็นแลวก็กลับใจมาหาองคพระผูเปนเจา 
36 ในเมืองยัฟฟา มีสาวกคนหนึ่งชื่อ ทาบิธา (ซึ่งแปลวา โดรคัส40) 
ซึ่งประกอบคุณงามความดีและชวยเหลือผูยากไรอยูเสมอ 37ระหวางนั้น 
นางลมปวยและเสียชีวิต รางของนางไดรับการชําระและวางอยูท่ีหองชั้นบน 
38เมืองลิดดาอยูใกลกับเมืองยัฟฟา 
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ฉะนั้นเม่ือพวกสาวกไดขาววาเปโตรอยูในเมืองลิดดา จึงสงชาย 2 
คนมาหาเขาและรบเราวา “ ขอโปรดมาในทันที!”  
39 เปโตรมากับคนทั้งสอง 
เม่ือมาถึงพวกเขาก็พาเปโตรขึ้นไปยังหองชั้นบนนั้น 
บ ร ร ด า ห ญิงมายมาหอมลอมเปโตร รองไห และใหเขาดูเสื้อผาตางๆ 
ท่ีโดรคัสทําใหขณะยังมีชีวิตอยู  
40 เปโตรใหคนทั้งปวงออกไปจากหอง แลวคุกเขาลงอธิษฐาน 
หันมาทางหญิงผูตาย กลาววา “ ทาบิธาเอย ลุกขึ้นเถิด”  นางก็ลืมตา 
เม่ือเห็นเปโตรก็ลุกขึ้นนั่ง 41เขาจึงจับมือนาง พยุงใหยืนขึ้น 
แลวเรียกบรรดาผูเชื่อและพวกหญิงมายนั้นมามอบหญิงซึ่งเปนขึ้นนั้นใหพวกเ
ข า  42เรื่องนี้แพรไปทั่วเมืองยัฟฟา 
และคนเปนอันมากไดมาเชื่อในองคพระผูเปนเจา 
43เปโตรพักอยูกับซีโมนชางฟอกหนังในเมืองยัฟฟาระยะหนึ่ง 
 
โครเนลอิสัสงคนมาเชญิเปโตร 
 

10 ท่ีเมืองซีซารียา มีนายรอยคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส 

อยูในกองทหารที่เรียกวากองอติาลี 
2เขากับทั้งครอบครัวของเขาเครงศาสนาและยําเกรงพระเจา 
เขาชวยเหลือเจือจานผูขัดสนดวยใจกวางขวางและอธิษฐานตอพระเจาอยูเสม
อ  3วันหนึ่งราวบาย 3 โมง เขาไดรับนิมิต 
เห็นทูตสวรรคองคหนึ่งของพระเจาอยางชัดเจน 
ทูตนั้นเขามาหาเขาและกลาววา “ โครเนลิอัสเอย!”  
4 โครเนลิอัสจองมองทูตนั้นดวยความกลัว ถามวา 
“ ทานเจาขามีอะไรหรือ?”   



 ทูตสวรรคตอบวา 
“ คําอธิษฐานของทานและสิ่งท่ีทานเจือจานแกผูยากไรนั้นขึ้นไปเปนเครื่องบูช
าใหระลึกถึงตอเบื้องพระพักตรพระเจาแลว 5บัดนี้ จงสงคนไปยังเมืองยัฟฟา 
รับตัวชายชื่อซีโมน ท่ีเรียกกันวาเปโตรมาเถิด 
6เขาพักอยูกับซีโมนชางฟอกหนังซึ่งบานอยูริมทะเล”  
7 เมื่อทูตสวรรคท่ีมาบอกนั้นไปแลว โครเนลิอัสจึงเรียกบาว 2 
คนกับทหารรับใชคนหนึ่งซึ่งเปนผูเครงศาสนามา 
8เลาทุกอยางท่ีเกิดขึ้นใหพวกเขาฟง และสงพวกเขาไปยัฟฟา 
 
นิมิตของเปโตร  
9 วันรุงขึ้นราวเที่ยงวัน 
ขณะที่คนพวกนั้นกําลังเดินทางมาจนเกือบจะถึงเมืองนั้นแลว 
เปโตรขึ้นไปบนดาดฟาเพื่ออธิษฐาน 10เขาหิวอยากจะไดอะไรมารับประทาน 
ในระหวางท่ีคนกําลังเตรียมอาหารอยู เปโตรก็เขาสูภวังค 
11เขาเห็นฟาสวรรคเปดออก มีสิ่งหนึ่งดังผาผืนใหญหยอนลงมาบนโลกทั้ง 4 
มุม 12ในนั้นมีสัตว4 เทาสารพัดชนิด 
ตลอดจนสัตวเลื้อยคลานแหงแผนดินโลกและนกในอากาศ 
13แลวมีเสียงหนึ่งบอกเขาวา “ เปโตรเอย จงลุกขึ้น ฆากินเถิด”   
14 เปโตรตอบวา “ มิไดพระเจาขา! 
ขาพระองคไมเคยรับประทานสิ่งท่ีเปนมลทินหรือไมสะอาดเลย”   
15 เสียงนั้นพูดกับเขาเปนครั้งท่ีสองวา 
“ อยาเรียกสิ่งซึ่งพระเจาทรงชําระแลววาเปนมลทิน”  
16 เปนเชนนี้ถึง 3 ครั้ง ทันใดนั้น ผาผืนนั้นก็ถูกรับขึ้นสูฟาสวรรค  
17 ขณะที่เปโตรกําลังฉงนใจเกี่ยวกับความหมายของนิมิตนี้ 
คนที่โครเนลิอัสสงมาก็พบบานของซีโมน และมายืนอยูท่ีประตู 
18แลวรองถามวาซีโมนท่ีเรียกกันวาเปโตรอยูท่ีนี่หรือไม  



19 ฝายเปโตรกําลังครุนคิดเรื่องนิมิตนั้น พระวิญญาณตรัสกับเขาวา 
“ ซีโมนเอย ชาย 3 ค น 41กําลังตามหาทานอยู 
20ฉ ะ นั้นจงลุกขึ้นลงไปขางลาง อยาลังเลท่ีจะไปกับพวกเขา 
เพราะเราสงเขามา”  
21 เปโตรจึงลงมาบอกชายเหลานั้นวา “ ขาพเจาคือคนที่ทานถามหาอยู 
พวกทานมาทําไมหรือ?”   
22 พวกเขาตอบวา “ พวกเรามาจากนายรอยโครเนลิอัส 
ทานเปนผูชอบธรรมและยําเกรงพระเจา เปนท่ีเคารพนับถือของชาวยิวท้ังปวง 
ทูตสวรรคผูบริสุทธิ์ไดบอกนายรอยใหมาเชิญทานไปที่บาน 
เพื่อจะไดฟงสิ่งท่ีทานกลาว”  23แลวเปโตร 
จึงเชิญคนเหลานั้นเขามาเปนแขกพักคางคนืในบานของเขา 
 
เปโตรทีบ่านโครเนลิอสั 
 วันรุงขึ้น เปโตรก็ออกเดินทางไปกับพวกเขา 
และมีพี่นองบางคนจากเมืองยัฟฟาไปดวย 
24วันตอมาเปโตรก็มาถึงเมืองซีซารียา 
โครเนลิอัสกําลังคอยตอนรับพวกเขาอยูและไดเชิญญาติตลอดจนเพื่อนสนิทมา
ชุมนุมกัน 25พอเปโตรเขาในบาน โครเนลิอัสก็ออกมาพบ 
หมอบลงแทบเทาดวยความยําเกรง 26แตเปโตรรั้งเขาใหลุกขึ้นกลาววา 
“ ยืนขึ้นเถิด ขาพเจาเองก็เปนเพียงมนุษยคนหนึ่ง”  27
 เปโตรสนทนาพลางเดินเขาไป พบคนมากมายชุมนุมกันอยู 
28จึงกลาวกับพวกเขาวา “ ทานท้ังหลายยอมทราบดีวา 
เปนการขัดตอบทบัญญัติของเราที่ชาวยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนตางชาติ 
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แตพระเจาไดทรงสําแดงแกขาพเจาวา 
ไมควรเรียกใครวาเปนมลทินหรือไมสะอาด 29ฉะนั้นเมื่อมีคนไปเชิญ 
ขาพเจาก็มาโดยไมคัดคานแตประการใด 
ขอถามวาเหตุใดจึงไปเชิญขาพเจามา?”  
30 โครเนลิอัสตอบวา “ 4 วันกอน ขาพเจาอธิษฐานอยูในบาน ราวๆ ตอนนี้ 
คือ บาย 3 โมง ทันใดนั้น 
มีชายคนหนึ่งสวมชุดเปนประกายวาววับมายืนอยูตรงหนาขาพเจา 
31และกลาววา ‘ โครเนลิอัสเอย 
พระเจาทรงไดยินคําอธิษฐานของทานและระลึกถึงสิ่งท่ีทานไดเจือจานแกคนย
ากไรแลว 32จงสงคนไปเมืองยัฟฟา รับตัวซีโมนที่เรียกกันวาเปโตรมาเถิด 
เขาเปนแขกพักอยูในบานของซีโมนชางฟอกหนังซึ่งอยูท่ีริมทะเล’  
33ดังนั้นขาพเจาจึงสงคนไปเชิญทานมาทันที และทานก็เมตตามาแลว 
บัดนี้ขาพเจาท้ังหลายพรอมหนากันอยูตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
เพื่อรับฟงทุกสิ่งทุกอยางท่ีองคพระผูเปนเจาทรงบัญชาใหทานกลาวแกเรา”  
34 แลวเปโตรจึงกลาววา 
“ บัดนี้ขาพเจาประจักษแลววาเปนความจริงอยางยิ่งท่ีพระเจามิไดทรงเลือกที่รั
กมักท่ีชัง 35แตทรงรับคนจากทุกชาติท่ียําเกรงพระองคและกระทําสิ่งท่ีถูกตอง 
36ทานยอมทราบเรื่องราวที่พระเจาทรงมีไปถึงชนชาวอิสราเอล 
แจงถึงขาวประเสริฐแหงสันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต 
ผูเปนองคพระผูเปนเจาของคนทั้งปวง 
37ทานยอมทราบถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ัวแควนยูเดีย เริ่มตั้งแตในแควนกาลิลี 
ภายหลังบัพติศมาท่ียอหนประกาศ 
38คือที่พระเจาทรงเจิมพระเยซูแหงนาซาเร็ธดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวย
ฤทธานุภาพ และที่พระองคเสด็จไปท่ัว 
ทรงทําความดีและรักษาคนทั้งปวงที่ตกอยูใตอํานาจของมาร 
เพราะพระเจาทรงสถิตกับพระองค  



39
 “ พวกขาพเจาเปนพยานถึงสิ่งสารพัดท่ีพระองคทรงกระทําในดินแดนข
องชาวยิวและในกรุงเยรูซาเล็ม 
พวกเขาฆาพระองคโดยแขวนพระองคบนตนไม 40แตในวันท่ีสาม 
พระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตายและใหพระองคปรากฏแกสายตาของผู
ค น  41มิใชทุกคนไดเห็นพระองค 
มีแตพยานทั้งหลายที่พระเจาไดทรงเลือกไวเทานั้นท่ีเห็น 
คือพวกขาพเจาซึ่งไดกินด่ืมกับพระองค หลังจากท่ีพระองคทรงเปนขึ้นจากตาย 
42พระองคทรงบัญชาพวกขาพเจาใหประกาศแกคนทั้งปวงและเปนพยานวา 
พระองคคือผูท่ีพระเจาทรงตั้งใหเปนผูพิพากษาทั้งคนเปนและคนตาย 
43ผูเผยพระวจนะทั้งปวงลวนยืนยันเกี่ยวกับพระองควา 
ทุกคนที่เชื่อในพระองคจะไดรับการอภัยบาปโดยทางพระนามของพระองค”   
44 ขณะเปโตรยังกลาวถอยคําเหลานี้อยู 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือคนทั้งปวงที่ไดยินเรื่องราวนี้ 
45เ หลาผูเชื่อที่เขาสุหนัตแลวซึ่งมากับเปโตรพากันประหลาดใจที่พระเจาทรง
เทพระวิญญาณบริสทุธิ์ลงมาเหนือคนตางชาติดวย 
46เพราะพวกเขาไดยินคนเหลานั้นพูดภาษาแปลกๆ 42และสรรเสริญพระเจา  
 แลวเปโตรกลาววา 47 “ ใครจะหามคนเหลานี้มิใหรับบัพติศมาดวยน้ํา? 
ในเมื่อพวกเขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เชนเดียวกับเรา” 48ดังนั้นเปโตรจึง
สั่งใหคนเหลานั้นรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต 
จากนั้นพวกเขาเชิญเปโตรใหพักอยูดวยสัก 2-3 วัน 
 
เปโตรชี้แจงการกระทาํ 
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11
 เหลาอัครทูตและพวกพี่นองทั่วแควนยูเดียไดยินวาคนตางชาติกไ็ดรับพ
ร ะ วจนะของพระเจาดวย 2ดังนั้นเมื่อเปโตรกลับมาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
พวกผูเชื่อซึ่งเขาสุหนัตแลวจึงวิพากษวิจารณทาน 3และกลาววา 
“ ทานเขาไปในบานของผูไมไดรับสุหนัตและรับประทานอาหารกับเขา”  
4 เปโตรจึงชี้แจงทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นใหฟงโดยสรุปวา 
5” ขาพเจาอยูท่ีเมืองยัฟฟา ขณะกําลังอธิษฐานและตกอยูในภวังคก็ไดรับนิมิต 
เห็นสิ่งหนึ่งดังผาผืนใหญท้ัง 4 มุมหยอนจากฟาสวรรค 
ลงมายังท่ีซึ่งขาพเจาอยู 6ขาพเจามองเขาไปเห็นสัตว4 เทาแหงแผนดินโลก 
สัตวปา สัตวเลื้อยคลาน และนกในอากาศ 
7แลวขาพเจาไดยินเสียงหนึ่งบอกขาพเจาวา ‘ เปโตรเอย จงลุกขึ้น 
ฆากินเถิด’  
8 “ ขาพเจาตอบวา ‘ มิไดพระเจาขา! 
ไมเคยมีสิ่งเปนมลทินหรือไมสะอาดเขาปากของขาพระองคเลย’  
9 “ เสียงนั้นพูดจากฟาสวรรคเปนครั้งท่ีสองวา 
‘ อยาเรียกสิ่งซึ่งพระเจาทรงชําระใหสะอาดแลววาเปนมลทิน’  
10เปนเชนนี้ถึง 3 ครั้ง และแลวท้ังหมดนั้นก็ถูกรับขึ้นสูฟาสวรรคอีก  
11 “ ทันใดนั้นเอง ชาย 3 
คนจากเมืองซีซารียาที่ถูกสงมาหาขาพเจาก็มาหยุดอยูท่ีบานซึ่งขาพเจาพักอยู 
12พระวิญญาณทรงสั่งใหขาพเจาไปกับพวกเขาโดยไมตองลังเล พี่นอง 6 
คนนี้ก็ไปดวย และเราเขาไปในบานของชายผูนั้น 13เขาเลาใหเราฟงวา 
ไดเห็นทูตสวรรคมาปรากฏในบานของเขาและกลาววา 
‘ จงสงคนไปเมืองยัฟฟา รับตัวซีโมน ท่ีเรียกกันวาเปโตรมาเถิด 
14เขาจะแจงเรื่องราวแกเจา 
ซึ่งโดยทางเรื่องราวนั้นเจากับทั้งครัวเรือนของเจาจะไดรับความรอด’  



15 “ พอขาพเจาเริ่มพูด 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือพวกเขาเหมือนที่ไดเสด็จมาเหนือเราทั้ง
ห ล า ย ใ น ต อ น แ ร ก  
16แลวขาพเจาจึงนึกขึ้นไดท่ีองคพระผูเปนเจาตรัสไววา 
‘ ยอหนใหบัพติศมาดวย43น้ํา 
แตทานทั้งหลายจะไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์’  
17ดังนั้นถาพระเจาทรงใหของประทานอยางเดียวกันแกพวกเขาเหมือนที่ทรงใ
หแกพวกเราผูเชื่อในองคพระเยซูคริสตเจา 
แลวขาพเจาเปนใครกันเลาท่ีคิดวาจะขัดขวางพระเจาได?”  
18 เมื่อพวกเขาไดยินเชนนี้ ก็ไมมีขอคัดคานใดอีก 
และพากันสรรเสริญพระเจาวา “ เชนนั้นแลว 
พระเจาไดทรงโปรดใหกระทั่งคนตางชาติกลับใจใหมเขาสูชีวิตดวย”   
 
ครสิตจกัรในอนัทิโอก 
19
 ฝายบรรดาผูท่ีกระจัดกระจายไปเนื่องจากการขมเหงอันเกี่ยวโยงกับสเท
เฟนก็เดินทางไปไกลถึงเมืองฟนิเชีย เกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอก 
และเลาเรื่องราวนั้นแกพวกยิวเทานั้น 
20แตก็มีบางคนในพวกเขาที่มาจากเกาะไซปรัสและจากเมืองไซรีน 
ไดไปที่เมืองอันทิโอก 
และเลาขาวประเสริฐเรื่ององคพระเยซูเจาแกชาวกรีกดวย 
21พระหัตถของพระเจาอยูกับเขาเหลานั้น 
ผูคนมากมายเชื่อและกลับใจมาหาองคพระผูเปนเจา 
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22 ขาวนี้มาถึงคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม 
พวกเขาจึงสงบารนาบัสไปยังเมืองอันทิโอก 
23เม่ือบารนาบัสมาถึงและไดเห็นพยานหลักฐานแหงพระคุณของพระเจา 
ก็ชื่นชมยินดีและหนุนใจพวกเขาใหสัตยซื่อม่ันคงตอองคพระผูเปนเจาอยางสุด
ใ จ  24บารนาบัสเปนคนดี เต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ 
คนจํานวนมากก็ถูกนํามาถึงองคพระผูเปนเจา 
25 แลวบารนาบัสจึงไปตามหาเซาโลที่เมืองทารซัส 
26เม่ือพบแลวก็พาเขามายังเมืองอันทิโอก ตลอด 1 ปเต็ม 
บารนาบัสกับเซาโลรวมประชุมกับคริสตจกัรและสั่งสอนคนเปนอันมาก 
ท่ีเมืองอันทิโอกนั้นเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริสเตียนเปนครั้งแรก 
27 ครั้งนั้น มีผูเผยพระวจนะบางคนจากกรุงเยรูซาเล็มมาท่ีอันทิโอก 
28พวกเขาคนหนึ่งชื่อ อากาบัส 
ยืนขึ้นพยากรณโดยพระวิญญาณวาจะเกิดกันดารอาหารครั้งใหญท่ัวจักรวรรดิ
โรมัน (เหตุการณครั้งนี้เกิดขึ้นในสมัยของคลาวดิอัส) 
29เหลาสาวกจึงตกลงใจวา 
จะรวมกันชวยเหลือพวกพี่นองที่อยูในแควนยูเดียตามกําลังของแตละคน 
30พวกเขาทํา 
ตามนั้นโดยฝากความชวยเหลือของพวกเขาใหบารนาบัสกับเซาโลนํามาใหเห
ลาผูปกครองคริสตจักร 
 
เปโตรพนจากคกุอยางอัศจรรย 
 

12 ชวงนั้น 

กษัตริยเฮโรดไดจับกุมคนของคริสตจักรไปโดยเจตนาจะขมเหงพวกเขา 
2เฮโรดใหฆายากอบพี่ชายของยอหนดวยดา บ  
3ครั้นเห็นวาการนั้นถูกใจพวกยิว 



ก็สั่งจับเปโตรดวยเหตุการณนี้เกิดขึ้นในระหวางเทศกาลขนมปงไมใสเชื้อ 
4หลังจากจับกุมเปโตรแลวก็ใหจําคุกไว โดยมีทหาร 4 หมู หมูละ 4 คนคอยเฝา 
เฮโรดตั้งใจจะนําเขาออกมาไต สวนตอหนาประชาชนหลังเทศกาลปสกา 
5 ดังนั้นเปโตรจึงถูกคุมขังอยูในคุก 
แตคริสตจักรไดอธิษฐานตอพระเจาเพื่อเขาอยางจริงจัง 
6 ในคืนกอนที่เฮโรดจะนําเขามาไตสวน เปโตรกําลังหลับอยูระหวางทหาร 
2 คน ถูกลามดวยโซ 2 เสน และทหารยามยืนเฝาอยูท่ีประตูคุก 7ทันใดนั้น 
ทูตขององคพระผูเปนเจาก็มาปรากฏ และมีแสงสวางเขามาในหองขัง 
ทูตนั้นตบที่สีขางเปโตร ปลุกทานตื่น กลาววา “ เร็ว ลุกขึ้น!”  
โซก็หลุดจากขอมือของเปโตร  
8 แลวทูตนั้นกลาววา “ จงสวมเสื้อผาและรองเทา”  เปโตรก็ทําตาม 
ทูตบอกวา “ สวมเสื้อคลุมและตามเรามาเถิด”  9เปโตรก็ตามออกไปจากคุก 
เขาไมรูเลยวาสิ่งท่ีทูตนั้นทําอยูเปนเรื่องจริง 
เขาคิดวาตนเองกําลังเห็นนิมิต10เมื่อพวกเขาออกไปพนทหารยามชุดท่ีหนึ่งแล
ะชุดท่ีสองแลว ก็มาถึงประตูเหล็กท่ีจะเขาเมือง 
ประตูนั้นเปดออกเองใหพวกเขาผานไป ครัน้เดินมาตามถนนไดระยะหนึ่ง 
ทันใดนั้นทูตสวรรคองคนั้นก็จากเขาไป  
11 เปโตรจึงรูสึกตัวและวา “ เดี๋ยวนี้เรารูแนแลววา 
องคพระผูเปนเจาทรงสงทูตของพระองคมาชวยเราใหพนเงื้อมมือของเฮโรดแล
ะการปองรายท้ังปวงของพวกยิว”   
12 เมื่อเกิดความเขาใจเชนนี้แลว 
ก็ไปยังบานของมารียผูเปนมารดาของยอหน ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งวามาระโก 
บานนั้นเปนท่ีซึ่งหลายคนประชุมอธิษฐานกันอยู 13เปโตรเคาะประตูชั้นนอก 
หญิงรับใชคนหนึ่งชื่อโรดาจึงมาท่ีประตู 14ครั้นจําไดวาเปนเสียงของเปโตร 
นางดีใจมากจนวิ่งกลบัไปโดยไมไดเปดประตู พลางรองวา 
“ เปโตรอยูท่ีประตู!”   



15 คนเหลานั้นจึงวา “ เธอเสียสติไปแลว”  ครั้นนางยืนกราน 
วาเปนเชนนั้นจริงๆ พวกเขาก็พูดวา “ ตองเปนทูตสวรรคประจําตัวทาน”  
16 แตเปโตรยังเคาะประตูไมหยุด 
เม่ือพวกเขาเปดประตูมาพบเปโตรก็แปลกใจมาก 
17แตเปโตรโบกมือใหพวกเขาสงบ 
แลวเลาวาองคพระผูเปนเจาทรงนําเขาออกมาจากคุกอยางไร พรอมกับสั่งวา 
“ จ ง บ อ ก เ รื่องนี้แกยากอบและพวกพี่นอง”  
แลวเขาก็จากไปยังอีกท่ีหนึ่ง  
18 ครั้นรุงเชา 
พวกทหารก็แตกตื่นตกใจกันใหญวาเกิดอะไรขึ้นกับเปโตร19หลังจากเฮโรดใ
หคนหาตัวเปโตรจนทั่วแตไมพบ 
จึงไตสวนพวกทหารยามและสั่งใหประหารเสีย 
 
ค ว า ม ต า ย ข อ ง เ ฮ โ ร ด  
 จากนั้นเฮโรดออกจากแควนยูเดียไปพักอยูท่ีเมืองซีซารียาระยะหนึ่ง 
20กอนหนานี้เฮโรดมีเรื่องบาดหมางกับชนชาวไทระและไซดอน 
บัดนี้พวกเขารวมตัวกันมาขอเขาเฝา 
โดยอาศัยบลัสทัสมหาดเล็กคนสนิทของเฮโรด พวกเขามาขอคืนดี 
เพราะตองพึ่งเสบียงอาหารจากดินแดนของเฮโรด  
21 ในวันนัด เฮโรดแตงตัวเต็มยศนั่งบนบัลลงัก 
และกลาวปราศรัยตอประชาชน 22เขาทั้งหลายรองตะโกนวา 
“ นี่เปนเสียงเทพเจา ไมใชเสียงมนุษย”  
23เนื่องจากเฮโรดไมถวายเกียรติแดพระเจา 
ทันใดนั้นทูตองคหนึ่งขององคพระผูเปนเจาจึงใหเฮโรดลมปวยและถูกหนอนกั
ดกินจนสิ้นชีพ 
24 แตพระวจนะของพระเจายังคงทวียิ่งขึ้นและแพรกระจายไป  



25 เมื่อบารนาบัสกับเซาโลทําพันธกิจเสร็จเรียบรอยแลว 
ก็กลับจาก44กรุงเยรูซาเล็มและพายอหนซึ่งมีอีกชื่อวามาระโกไปดวย 
 
สงบารนาบสักบัเซาโลออกไป 
 

13 ในคริสตจักรที่เมืองอันทิโอก มีผูเผยพระวจนะและอาจารยไดแก 

บารนาบัส สิเมโอน ที่เรียกกันวา นิเกอร ลูสิอัสชาวไซรีน มานาเอน 
(ผูเติบโตมากับเฮโรดผูครองแควน) แ ล ะ เ ซ า โ ล  
2ขณะเขาท้ังหลายกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและอดอาหาร 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสวา “ จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับเรา 
เพื่องานซึ่งเราไดเรียกใหพวกเขาทํา”  
3ดังนั้นหลังจากอดอาหารและอธิษฐานแลว พวกเขาจึงวางมือบนทานท้ังสอง 
แลวสงออกไป 
 
บนเกาะไซปรสั 
4 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสงทานทั้งสองลงมาที่เมืองเซลูเคีย 
และจากที่นั่นนั่งเรือมายังเกาะไซปรัส 5เมื่อมาถึงเมืองซาลามิส 
พวกเขาก็ประกาศพระวจนะของพระเจาในธรรมศาลาของพวกยิว 
ยอหนอยูดวยเปนผูชวยของพวกเขา 
6 พวกเขาเดินทางไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองปาโฟส 
ท่ีนั่นพบนักคาถาอาคมชาวยิว ซึ่งเปนผูพยากรณเท็จชื่อ บารเยซู 
7เขาเปนคนของผูตรวจการเสอรจีอัสพอลัส 
ผูตรวจการคนนี้เปนคนเฉลียวฉลาด 
เขาสงคนมาตามบารนาบัสกับเซาโลไปพบ 
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เพราะตองการฟงพระวจนะของพระเจา 8แตเอลีมาสนักคาถาอาคม 
(เพราะชื่อของเขาหมายความวาอยางนั้น) 
ขัดขวางและพยายามดึงผูตรวจการใหหันเหจากความเชื่อ 
9แลวเซาโลผูมีอีกชื่อหนึ่งวา เปาโล เปยมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
มองตรงไปที่เอลีมาสและกลาววา 
10” เจาเปนลูกของมารรายเปนศัตรูตอทุกสิ่งท่ีถูกตอง! 
เจาเต็มไปดวยความหลอกลวงและเลหเพทุบาย 
เจาจะไมหยุดบิดเบือนวิถีอันถูกตองขององคพระผูเปนเจาเลยหรือ? 
11บัดนี้พระหัตถขององคพระผูเปนเจาจะจัดการกับเจา 
เจาจะตาบอดมองไมเห็นแสงตะวันตลอดชวงหนึ่งิ ทันใดนั้น 
ความมืดมัวเกิดแกเอลีมาสและเขาตองคลําหาคนใหจูงมือไป 
12เม่ือผูตรวจการเห็นเหตุการณท่ีเกิดขึ้นก็เชื่อ 
เพราะอัศจรรยใจในคําสอนเกี่ยวกับองคพระผูเปนเจา 
 
ในเมืองอนัทิโอกในแควนปสิเดยี  
13 จากเมืองปาโฟส 
เปาโลกับพวกนั่งเรือไปยังเมืองเปอรกาในแควนปมฟเลีย ที่นั่น 
ยอหนผละจากพวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 14จากเมืองเปอรกา 
พวกเขาเดินทางตอมายังเมืองอันทิโอกในแควนปสิเดีย 
ในวันสะบาโตก็เขามานั่งในธรรมศาลา 
15หลังจากอานหนังสือบทบัญญัติและหนังสือผูเผยพระวจนะแลว 
เหลานายธรรมศาลาก็ใหคนมาบอกพวกทานวา “ พี่นองเอย 
หากมีอะไรจะหนุนใจที่ประชุมเชิญกลาวเถิด”   
16 เปาโลยืนขึ้น โบกมือและกลาววา 
“ ชนอิสราเอลและทานชาวตางชาติผูนมัสการพระเจา โปรดฟงขาพเจา! 
17พระเจาแหงชนชาติอิสราเอลทรงเลือกสรรบรรพบรุุษของเรา 



ทรงใหเหลาประชากรเจริญรุงเรืองขณะอยูในอียิปต 
ทรงนําพวกเขาออกมาจากประเทศนั้นดวยฤทธานุภาพยิ่งใหญ 
18ทรงอดทนตอความประพฤติของเหลาบรรพบุรุษ45เปนเวลา 40 
ปในถิ่นทุรกันดาร 19ทรงโคนลม 7 ประชาชาติในคานาอัน 
และประทานดินแดนของเขาใหเปนกรรมสิทธิ์แหงประชากรของพระองค 
20ท้ังหมดนี้อยูในชวง 450 ป  
 “ หลังจากนั้น พระเจาไดประทานเหลาผูวินิจฉัยใหเขา 
จนถึงสมัยของซามูเอลผูเผยพระวจนะ 21จากนั้นเหลาประชากรขอมีกษัตริย 
และพระองคประทานซาอูลบุตรของคีชแหงตระกูลเบนยามิน ซึ่งปกครองอยู 40 
ป 22หลังจากปลดซาอูล ทรงตั้งดาวิดขึ้นเปนกษัตริย 
ทรงเปนพยานเกี่ยวกับดาวิดวา ‘ เราพบวา 
ดาวิดบุตรเจสซีเปนผูท่ีเราชอบใจยิ่งนัก 
เขาจะกระทําทุกสิ่งท่ีเราตองการใหเขาทํา’  
23 “ จากวงศวานของดาวิดนี้เอง 
พระเจาทรงนําพระเยซูพระผูชวยใหรอดตามที่ทรงสัญญาไวมาสูอิสราเอล 
24กอนพระเยซูเสด็จมา 
ยอหนประกาศเรื่องการกลับใจใหมและการรับบัพติศมาแกปวงชนอิสราเอล 
25เม่ือยอหนทํางานของตนใกลจะเสร็จแลว ทานกลาววา 
‘ พวกทานคิดวาขาพเจาเปนใคร? ขาพเจามิใชผูนั้น 
แตพระองคกําลังจะมาภายหลังขาพเจา 
ขาพเจาไมคูควรแมแตจะถอดฉลองพระบาทของพระองค’  
26 “ พี่นองทั้งหลายผูเปนลูกหลานของอับราฮัม 
และทานชาวตางชาตผิูยําเกรงพระเจา 
พ ว ก เรานี่แหละคือผูท่ีเรื่องราวแหงความรอดนี้มีมาถึง 

                                      
45 13:18 บางตนฉบับวา และทรงดูแลพวกเขา 



27ชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกผูนําของเขาไมรูวาพระเยซูทรงเปนผูใด 
ถึงกระนั้นท่ีเขาตัดสินลงโทษพระองค ก็เปนไปตามคําแหง 
ผูเผยพระวจนะซึ่งอานกันอยูทุกๆ วันสะบาโต 28ทั้งๆ 
ท่ีพวกเขาไมพบมูลเหตุใดๆ ที่จะเอาผิดถึงตาย 
ก็ยังขอใหปลาตประหารพระองค 
29เม่ือเขาทั้งหลายไดกระทําตามสิ่งท้ังปวงที่มีเขียนไวเกี่ยวกับพระองคแลว 
ก็นําพระศพลงจากตนไมไปวางไวในอุโมงค 
30แตพระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตาย 
31และบรรดาผูท่ีไดตามเสด็จพระองคจากแควนกาลิลมีายังกรุงเยรูซาเล็ม 
ไ ดเห็นพระองคเปนเวลาหลายวัน บัดนี้ 
พวกเขาเปนพยานเรื่องพระองคแกประชาชนของเรา 
32 “ พวกเราแจงขาวประเสริฐนี้แกทาน คือวา 
สิ่งท่ีพระเจาไดทรงสัญญาไวกับเหลาบรรพบุรุษของเรา 
33พระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวเพื่อพวกเรา 
ผูเปนลูกหลานของทานเหลานั้น โดยทรงใหพระเยซูเปนขึ้น 
ดังท่ีเขียนไวในพระธรรมสดุดีบทที่สองวา 
 
“  ‘ เจาเปนบุตรของเรา  
  วันนี้เราไดเปนบิดาของเจา46’ 47 
 
34ความจริงท่ีวา พระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตาย ไมตองเปอยเนาเลย 
ระบุไวในขอความที่วา  
 

                                      
46 13:33 หรือ เราไดใหกําเนิดเจา 
47 ส ด ด .2:7 



“  ‘ เราจะใหพรอันบริสุทธิ์และแนนอนแกเจา 
ตามที่ไดสัญญาไวกับดาวิด’ 48  
 
35และอีกตอนหนึ่งท่ีวา  
 
“  ‘ พระองคจะมิทรงปลอยใหองคบริสุทธิ์ของพระองคเนาเปอย’ 49  
 
36
 เพราะเมื่อดาวิดไดกระทําตามพระประสงคของพระเจาในชั่วอายุของทา
นแลวทานก็ลวงลับไป 
ถูกฝงไวกับเหลาบรรพบุรุษและรางกายของทานก็เปอยเนาไป 
37แตพระองคผูซึ่งพระเจาทรงใหเปนขึ้นจากตายนัน้ไมเคยเนาเปอย 
38ฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานรูวา 
โดยทางพระเยซูนี้จึงมีการประกาศการอภัยโทษบาปแกทานท้ังหลาย 
39โดยทางพระองค ทุกคนที่เชื่อก็ไดเปนผูชอบธรรมพนจากโทษทุกอยาง 
ซึ่งไมอาจพนไดโดยอาศัยบทบัญญัติของโมเสส 40จงระวังใหดี 
อยาใหสิ่งท่ีบรรดาผูเผยพระวจนะกลาวไวเกิดขึ้นแกทาน คือ ที่วา 
 
41”  ‘ ดูเถิด เจาพวกคนชอบเยาะเยย  
  จงฉงนสนเทหและพินาศไป  
เพราะเราจะทําบางสิ่งในสมัยของเจา  
  ซึ่งถึงแมมีใครบอกเจา  
  เจาก็จะไมมีวันเชื่อ’ 50”  

                                      
48 13:34 อ ส ย .55:3 
49 13:35 ส ด ด .16:10 



 
42 ขณะเปาโลกับบารนาบัสออกจากธรรมศาลา 
คนทั้งหลายก็เชื้อเชิญทานใหกลาวเรื่องเหลานี้ตอไปในวันสะบาโตหนา 
43เม่ือเลิกประชุมแลว ชาวยิวและคนเขาจารีตยิวซึ่งเครงศาสนาหลายคน 
ก็ติดตามเปาโลกับบารนาบัสไป 
คนทั้งสองพูดคุยและเรงเราพวกเขาใหอยูในพระคุณของพระเจาตอไป 
44 ในวันสะบาโตตอมา 
คนเกือบทั้งเมืองมาชุมนุมกันเพื่อฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา 
45ครั้นพวกยิวเห็นผูคนมากมายก็ริษยายิ่งนัก 
จึงพูดใหรายตอตานสิ่งท่ีเปาโลกําลังกลาว 
46 แลวเปากับบารนาบัส จึงโตตอบพวกเขาดวยใจกลาวา 
“ เราตองประกาศพระวจนะของพระเจาแกพวกทานกอน 
ในเมื่อทานปฏิเสธและไมเห็นวาตัวเองคูควรกับชีวิตนิรันดร 
บัดนี้เราก็จะหันไปหาพวกตางชาติ 
47เพราะองคพระผูเปนเจาไดทรงบัญชาเราไววา 
 
“  ‘ เราไดทําใหเจาเปนแสงสวางสําหรับชนตางชาติ 
 เพื่อเจาจะนําความรอดไปจนถึงสุดปลายแผนดินโล ก ’ 51”  
 
48 ฝายคนตางชาติเม่ือไดยินเชนนี้ 
ก็ดีใจและยกยองพระวจนะขององคพระผูเปนเจา 
และบรรดาผูท่ีถูกกําหนดไวใหมีชีวิตนิรันดรก็เชื่อ 

                                                                                                                
50 13:41 ฮ บ ก .1:5 
51 13:47 อ ส ย .49:6 



49 พระวจนะขององคพระผูเปนเจาแพรไปทั่วภูมิภาคนั้น 
50แตพวกยิวยุยงสตรีสูงศักด์ิผูยําเกรงพระเจา 
และเหลาบุรุษท่ีเปนผูนําในเมืองนั้น พวกเขาปลุกปนใหคนเหลานี้ขมเหง 
เปาโลกับบารนาบัสและขับไลคนทั้งสองออกจากภูมิภาคนั้น 
51ดังนั้นคนทั้งสองจึงสะบัดฝุนจากเทาเปนการประทวงพวกเขา 
แลวไปยังเมืองอิโคนียูม 
52และเหลาสาวกเปยมดวยความชื่นชมยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 
ในเมืองอิโคนียูม 
 

14
 ท่ีเมืองอิโคนียูมเปาโลกับบารนาบัสเขาไปในธรรมศาลาของพวกยิวตาม
ปกติ พวกเขาประกาศอยางเกิดผลจนมีชาวยิวและชาวตางชาติมากมายมาเชื่อ 
2แตพวกยิวท่ีไมยอมเชื่อก็ปลุกปนคนตางชาติ 
และทําใหพวกเขามีใจคิดรายตอพวกพี่นอง 
3ฝายเปาโลกับบารนาบัสใชเวลาอยูท่ีนั่นนานพอสมควร 
ประกาศดวยใจกลาเพื่อองคพระผูเปนเจา 
ผูทรงยืนยันเรื่องราวแหงพระคุณของพระองค 
โดยใหทานท้ังสองกระทําหมายสําคัญอันอัศจรรย และการอิทธิฤทธิ์ตางๆ 
4ชาวเมืองนั้นแยกเปน 2 ฝาย พวกหนึ่งอยูฝายพวกยิว อีกพวกอยูฝายอัครทูต 
5คนตางชาติกับพวกยิวและหัวหนาของพวกเขาคบคิดกันจะทํารายและเอาหิน
ขวางเปาโลกับบารนาบัส 6แตเขาทั้งสองลวงรูแผนการณนี้ 
จึงหนีไปยังแควนลิคาโอเนีย ที่เมืองลิสตรา 
เมืองเดอรบีกับแถบใกลเคียงโดยรอบ 7และไดประกาศขาวประเสริฐท่ีนั่นตอไป 
 
ในเมืองลสิตราและเมอืงเดอรบ ี



8 ที่เมืองลิสตรามีชายขาพิการคนหนึ่งนั่งอยู เขาเปนงอยมาตั้งแตเกิด 
ไมเคยเดินเลย 9คนนั้นนั่งฟงเปาโลพูด เปาโลมองตรงไปที่เขา 
เห็นวาเขามีความเชื่อที่จะไดรับการรักษาใหหายได 10จึงรองวา 
“ จงลุกขึ้นยืน!” คนนั้นก็กระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดินไป  
11 เมื่อฝูงชนเห็นสิ่งท่ีเปาโลไดกระทํา ก็รองตะโกนเปนภาษาลิคาโอเนียวา 
“ เหลาเทพเจาไดจําแลงเปนมนุษยลงมาหาพวกเราแลว!”  
12พวกเขาเรียกบารนาบัสวา เทพเจาซุส และเรียกเปาโลวา เทพเจาเฮอรเมส 
เพราะสวนใหญเปาโลเปนผูพูด 13ปุโรหิตแหงเทพเจาซุส 
ซึ่งวิหารอยูนอกเมืองไปเล็กนอย ไดนําโคและพวงมาลามาที่ประตูเมือง 
เพราะเขากับฝูงชนประสงคจะถวายเครื่องบูชาใหแกเปาโลกับบารนาบัส 
14 แตเม่ืออัครทูตบารนาบัสกับเปาโลไดยินเรื่องนี้ก็ฉีกเสื้อผา 
ถลันเขาไปกลางฝูงชน ตะโกนวา 15” ทานทั้งหลาย เหตุใดจึงทําเชนนี้? 
เราเปนเพียงมนุษยธรรมดาเชนเดียวกับพวกทาน 
เรานําขาวประเสริฐมาเพื่อใหทานหันจากสิ่งไรคาเหลานี้มาหาพระเจาผูทรงพร
ะชนมอยู ผูทรงสรางฟาสวรรค แผนดินโลก ทองทะเล ตลอดจนสรรพสิ่งในนั้น 
16ในอดีตพระองคทรงปลอยประชาชาติท้ังปวงไปตามทางของเขา 
17กระนั้นพระองคโปรดใหมีพยานหลักฐานถึงพระองคเอง 
คือทรงสําแดงพระคุณ โดยใหฝนจากฟาและพืชผลตามฤดูกาล 
พระองคประทานอาหารอันอุดมสมบูรณแกทานและใหจิตใจของทานเปยมดวย
ความชื่นชมยินดี 18แมกลาวเชนนี้แลว 
ก็ยังยากที่เขาทั้งสองจะหามฝูงชนมิใหถวายเครื่องบูชาแกพวกเขา  
19 แลวพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนียูม 
ชักจูงฝูงชนใหมาเปนพวกตนไดสําเร็จ 
พวกเขาเอาหินขวางเปาโลและลากออกนอกเมือง เพราะคิดวาเขาตายแลว 
20แตหลังจากท่ีเหลาสาวกเขามาหอมลอมเขา 



เปาโลก็ลุกขึ้นและกลับเขาไปในเมือง วันรุงขึ้น 
เขากับบารนาบัสก็ออกเดินทางไปเมืองเดอรบี 
 
กลบัมายงัเมืองอนัทิโอกในแควนซีเรีย 
21 พวกเขาประกาศขาวประเสริฐในเมืองนั้น และมีคนมากมายมาเปนสาวก 
จากนั้นกลบัไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอันทิโอก 
22เสริมกําลังพวกสาวกและหนุนใจ พวกเขาใหสัตยซื่อม่ันคงในความเชื่อ 
ทานกลาววา “ เราตองเผชิญความยากลําบากมาก 
ม า ยเพื่อเขาอาณาจักรของพระเจา”  
23เปาโลกับบารนาบสัแตงตั้งเหลาผูปกครอง52ในแตละคริสตจักรและมอบพวก
เขาไวกับองคพระผูเปนเจา ผูซึ่งพวกเขาเชื่อวางใจดวยการอธิษฐาน 
แ ล ะ ก า ร อ ด อ า ห า ร  24หลังจากไปทั่วแควนปสิเดียแลว 
พวกเขามายังแควนปมฟเลีย 
25และเมื่อประกาศพระวจนะในเมืองเปอรกาแลวก็ลงไปที่เมืองอัททาลิยา 
26 และจากเมืองอัททาลิยาพวกเขาลงเรือกลับมายังเมืองอันทิโอก 
ท่ีซึ่งพวกเขาถูกมอบไวในพระคุณของพระเจาใหทํางานซึ่งบัดนี้พวกเขาไดทํา
สําเร็จแลว 27เมื่อมาถึงท่ีนั่น พวกเขาไดประชุมคริสตจักร 
และรายงานสิ่งท้ังปวงที่พระเจาไดทรงกระทําผานพวกเขา 
ตลอดจนการที่ทรงเปดประตูแหงความเชื่อแกคนตางชาติ 
28และพวกเขาอยูกับเหลาสาวกท่ีนั่นเปนเวลานาน 
 
การประชมุสภาทีเ่ยรซูาเล็ม 
 

                                      
52 14:23 หรือบารนาบสัสถาปนาเหลาผูปกครอง หรือ 
บารนาบัสใหเลือกตั้งเหลาผูปกครอง 



15 มีบางคนจากแควนยูเดียมาที่เมืองอันทิโอก และสอนพวกพี่นองวา 

“ ถาทานไมเขาสุหนัตตามธรรมเนียมท่ีโมเสสสอนไว ทานจะรอดไมได”  
2คําสอนนี้ทําใหเปาโลกับบารนาบัสโตแยงถกเถียงกับพวกเขาอยางรุนแรง 
ดังนั้นเปาโลและบารนาบัสจึงไดรับการแตงตั้งพรอมกับผูเชื่อบางคน 
ใหขึ้นไปพบเหลาอัครทูตและผูปกครองที่เยรูซาเล็มเกี่ยวกับปญหานี้ 
3คริสตจักรไดสงพวกเขาไป และขณะเดินทางผานแควนฟนิเซียกับสะมาเรีย 
พวกเขาก็ไดเลาเรื่องที่คนตางชาติกลับใจใหม 
ขาวนี้ทําใหพี่นองทั้งปวงยินดียิ่งนัก 4เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 
พวกเขาก็ไดรับการตอบรับจากคริสตจักร เหลาอัครทูตและผูปกครอง 
และไดรายงานทุกสิ่งท่ีพระเจาไดทรงกระทําผานพวกเขาใหคนเหลานั้นฟง 
5 จากนั้น ผูเชื่อบางคนซึ่งอยูในกลุมพวกฟาริสี ยืนขึ้นกลาววา 
“ คนตางชาติตองรับสุหนัตและปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสส”  
6 เหลาอัครทูตและผูปกครองประชุมกันเพื่อพิจารณาปญหานี้ 
7หลังจากอภิปรายกันมากแลว เปโตรก็ลุกขึ้นกลาววา “ พี่นองทั้งหลาย 
ทานทราบอยูแลววา 
กอนหนานี้พระเจาไดทรงเลือกสรรขาพเจาจากพวกทานใหประกาศเรื่องราวแ
หงขาวประเสริฐแกคนตางชาติ เพื่อพวกเขาจะไดยินและเชื่อ 
8พระเจาผูทรงทราบจิตใจไดทรงสําแดงวาทรงรับพวกเขา 
โดยประทานพระวิญญาณบริสทุธิ์แกเขาเหมือนที่พระองคประทานแกเรา 
9พ ระองคมิไดทรงแยกวาพวกเขากับพวกเราแตกตางกัน 
ดวยวาทรงชําระจิตใจของพวกเขาโดยความเชื่อ 10ก็แลวบัดนี้ 
ไฉนทานจึงพยายามลองดีกับพระเจา 
โดยวางแอกลงบนคอของสาวกเหลานั้น? 
แอกซึ่งไมวาเราหรือบรรพบุรุษของเราลวนแบกไมไหว 11อยาเลย! 
เราเชื่อวาท่ีเรารอดก็โดยพระคุณขององคพระเยซูเจาของเราเชนเดียวกับพวกเ
ข า ”  



12
 ท่ัวท้ังท่ีประชุมนิ่งฟงบารนาบัสกับเปาโลเลาถึงหมายสําคัญอันอัศจรรยแ
ละการอิทธิฤทธิ์ท่ีพระเจาไดทรงกระทําทามกลางคนตางชาติผานพวกเขา 
13ครั้นพวกเขาพูดจบแลว ยากอบกลาวขึ้นวา “ พี่นองทั้งหลาย 
โปรดฟงขาพเจา 14ซีโมน53ไดอธิบายใหเราฟงแลววา 
ตั้งแตแรกพระเจาทรงแสดงความหวงใยของพระองค 
โดยเลือกคนตางชาติบางคนมาเปนประชากรของพระองค 
15ท้ังนี้สอดคลองกับคําแหงผูเผยพระวจนะซึ่งเขียนไววา 
 
16”  ‘ หลังจากนี้เราจะกลับมา 
  และจะสรางเต็นทของดาวิดท่ีพังลงแลวขึ้นมาใหม 
เราจะสรางสิ่งปรักหักพังขึ้นมาใหม 
  และเราจะทําใหสิ่งเหลานั้นคืนสูสภาพดี 
17เพื่อบรรดาผูท่ีเหลืออยูกับชนตางชาติท้ังปวงที่ไดชื่อตามนามของเรา 
  จะแสวงหาองคพระผูเปนเจา 
ผูทรงกระทําสิ่งเหลานี้’ 54 
18 ซึ่งเปนท่ีทราบกันมาหลายยุคสมัย55 
 
19 “ ฉะนั้นขาพเจาเห็นวา 
เราไมควรสรางความลําบากใหกับคนตางชาติท่ีหันมาหาพระเจา 
20แตใหเราเขียนไปบอกพวกเขาวา 

                                      
53 15:14 ภ า ษ ากรีกวา สิเมโอน เปนอีกรูปหนึ่งของคําวา ซีโมน คือ เปโตร 
54 15:17 อ ม ส .9:11, 12 
55 15:17, 18 บางตนฉบับวา 
18ซึ่งองคพระผูเปนเจาทรงทราบมาหลายยุคสมัยในพระราชกิจของพระองค 



ใหละเวนจากอาหารที่เปนมลทินโดยรูปเคารพ จากการผิดศีลธรรมทางเพศ 
จากการกนิเนื้อสัตวท่ีถูกรัดคอตาย และจากการกินเลือด 
21เพราะตั้งแตโบราณกาลในทุกเมืองมีการเทศนาและอานธรรมบัญญัติของโม
เสสในธรรมศาลาตางๆ ทุกวันสะบาโต”   
 
จดหมายจากทีป่ระชมุถงึผูเชือ่ชาวตางชาต ิ
22
 แลวเหลาอัครทูตและผูปกครองกับทุกคนในคริสตจักรไดตัดสินใจใหเลือ
กบางคนในพวกเขา และสงไปยังอันทิโอกกับเปาโลและบารนาบสั 
ท่ีประชุมไดเลือกยูดาส (ที่เรียกกันวาบารซับบาส) กับสิลาส 
ชายทั้งสองนี้เปนผูนําในหมูพวกพี่นอง 23แลวฝากจดหมายไปกับพวกเขาดวย 
ความวา 
 
จ า ก   เหลาอัครทูต และผูปกครอง ผูเปนพี่นองของทาน 
 
เรียน  ทานผูเชื่อซึ่งเปนชาวตางชาติในเมืองอันทิโอก 
ในแควนซีเรียและในแควนซิลีเซีย 
 
24 ขาพเจาท้ังหลายไดยินวา 
มีพวกเราบางคนไปหาทานโดยมิไดรับมอบหมาย พวกเขาไปรบกวนทาน 
กลาวสิ่งท่ีทําใหทานไมสบายใจ 
25ฉะนั้นเราทั้งปวงเห็นพองกันท่ีจะเลือกบางคนและสงมาหาพวกทานพรอมกับ
บารนาบัสและเปาโลเพื่อนที่รักของเรา 
26ผูซึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพระนามขององคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
27ดวยเหตุนี้ เราจึงสงยูดาสกับสิลาสมาเพื่อยืนยันดวยวาจาในสิ่งท่ีเราเขียน 
28พระวิญญาณบริสทุธิ์และพวกขาพเจาเห็นชอบที่จะไมวางภาระใดๆ 



บนพวกทาน เวนแตขอกําหนดตอไปนี้คือ 
29ทานทั้งหลายจงงดเวนจากอาหารที่เซนสังเวยรูปเคารพ งดจากการกนิเลือด 
การกินเนื้อสัตวท่ีถูกรัดคอตาย และงดจากการผิดศีลธรรมทางเพศ 
หากพวกทานงดสิ่งเหลานี้ไดจะเปนการดี  
 
 ขอความสุขสวัสดีมีแกทาน 
 
30 คนเหลานั้นจึงออกเดินทางมายังเมืองอันทิโอก 
ท่ีนั่นพวกเขาเรียกประชุมคริสตจักร และมอบจดหมายให 
31ครั้นผูคนที่นั่นอานแลวก็ชื่นชมยินดีในคําหนุนใจนั้น 
32ยูดาสกับสิลาสเองซึ่งเปนผูเผยพระวจนะไดกลาวหลายสิ่งหลายอยางเพื่อหนุ
นใจและเสริมกําลังพวกพี่นอง 33หลังจากใชเวลาอยูท่ีนั่นระยะหนึ่ง 
พวกพี่นองก็สงพวกเขากลับไปหาบรรดาผูท่ี 
สงพวกเขามาพรอมทั้งอวยพรใหมีสันติสุข56 
35สวนเปาโลกับบารนาบัสยังคงอยูท่ีเมืองอันทิโอก 
สั่งสอนและประกาศพระวจนะขององคพระผูเปนเจารวมกับอีกหลายคน 
 
เปาโลแยกจากบารนาบสั 
36 ตอมา เปาโลกลาวกับบารนาบสัวา 
“ ใหเรากลับไปเยี่ยมพี่นองในทุกเมืองที่เราไดประกาศพระวจนะขององคพระ
ผูเปนเจา ดูวาพวกเขาเปนอยางไรกันบาง”  
37บารนาบัสตองการจะพายอหนท่ีมีอีกชื่อวามาระโกไปดวย 
38แตเปาโลเห็นวาไมควรที่จะพาเขาไปดวย 
เพราะครั้งกอนยอหนไดละทิ้งพวกเขาที่แควนปมฟเลียและไมไดรวมงานตอไป 

                                      
56 15:33 บางตนฉบับวา สันติสุข 14แตสิลาสตัดสินใจที่จะอยูท่ีนั่นตอไป 



39ทานทั้งสองขัดแยงกันอยางรุนแรงจนตองแยกกัน 
บารนาบัสพามาระโกลงเรือไปเกาะไซปรัส 
40แตเปาโลเลือกสิลาสและออกเดินทางไปโดยพี่นองไดมอบพวกเขาไวในพระ
คุณขององคพระผูเปนเจา 
41เขาไปท่ัวแควนซีเรียและซิลีเซียเสริมกําลังคริสตจกัรตางๆ  
 
ทิโมธสีมทบกบัเปาโลและสลิาส 
 

16 เขามาถึงเมืองเดอรบี จากนั้นไปยังเมืองลิสตรา 

ท่ีนั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธี อาศัยอยูกับมารดาของเขา เปนผูเชื่อชาวยิว 
แตบิดาของเขาเปนชาวกรีก 
2ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมูพี่นองที่เมืองลิสตราและเมืองอิโคนียูม 
3เปาโลตองการจะพาทิโมธีไปดวย 
จึงใหเขารับสุหนัตเพราะเห็นแกชาวยิวท่ีอยูแถบนั้น เนื่องจากใครๆ 
ก็รูวาบิดาของเขาเปนคนกรีก 4ขณะเดินทางไปยังเมืองตางๆ 
พวกเขาก็ถายทอดมติของเหลาอัครทูตและพวกผูปกครองที่กรุงเยรูซาเล็ม 
เพื่อใหคนทั้งหลายปฏิบัติตาม 5ดังนั้นคริสตจักรตางๆ 
จึงไดรับการเสริมกําลังใหเขมแข็งในความเชื่อ และสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกวัน 
 
ชาวมาซิโดเนยีในนมิิตของเปาโล 
6 พระวิญญาณบริสุทธิ์มิใหประกาศพระวจนะในแควนเอเชีย 
เปาโลกับคณะจึงเดินทางไปท่ัวภูมิภาคฟรีเจียและกาลาเทีย 
7เม่ือมาถึงชายแดนแควนมิเซีย พวกเขาก็พยายามจะเขาไปในแควนบิธีเนีย 
แตพระวิญญาณแหงพระเยซูไมทรงอนุญาต 
8พวกเขาจึงผานแควนมิเซียลงไปยังเมืองโตรอัส 9ในเวลากลางคืน 
เปาโลไดรับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนออนวอนวา 



“ โปรดมาชวยพวกขาพเจาท่ีแควนมาซิโดเนียดวยเถิด”  
10หลังจากเปาโลเห็นนิมิต เราก็เตรียมพรอมทันทีท่ีจะไปยังแควนมาซิโดเนีย 
ดวยเห็นวาพระเจาไดทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวประเสริฐแกพวกเขา 
 
นางลิเดยีกลบัใจในฟลปิป  
11 จากเมืองโตรอัส เราลงเรือแลนตรงไปยังเกาะสาโมธรัส 
และรุงขึ้นถึงเมืองเนอาโปลิส 
12จากท่ีนั่นไปยังเมืองฟลิปปซึ่งเปนอาณานิคมของโรมัน 
และเปนเมืองเอกเมืองหนึ่งของแควนมาซิโดเนีย เราพักอยูท่ีนั่นหลายวัน 
13ในวันสะบาโต เราออกนอกประตูเมืองไปที่แมน้ํา 
คาดวาจะพบที่สําหรับอธิษฐาน 
เรานั่งลงพูดคุยกับพวกผูหญิงท่ีชุมนุมกันอยูท่ีนั่น 
14มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟงอยูชื่อลิเดีย เปนคนคาผาสีมวง 
มาจากเมืองธิยาทิรา นางเปนผูนมัสการพระเจา 
องคพระผูเปนเจาทรงเปดใจนางใหตอบรับถอยคําของเปาโล 
15เม่ือนางกับสมาชิกในครัวเรือนของนางไดรับบัพติศมา 
นางก็เชิญเราเขาไปในบาน โดยกลาววา 
“ หากทานเห็นวาขาพเจาเปนผูเชื่อในองคพระผูเปนเจา 
เชิญมาพักท่ีบานของขาพเจาเถิด”  นางพูดชักชวนจนเราตกลง 
 
เปาโลกบัสลิาสในคกุ 
16 ครั้งหนึ่ง ขณะเรากําลังจะไปยังท่ีอธิษฐาน 
ทาสหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีหมอดูสิงอยูมาพบเรา 
หญิงนี้ทําเงินใหนายมากมายจากการทํานายโชคชะตา 
17นางตามเปาโลกับพวกเรามารองวา 
“ คนเหลานี้เปนผูรับใชของพระเจาสูงสุด 



พวกเขามาบอกทางรอดใหทานทั้งหลาย”  18นางทําเชนนี้อยูหลายวัน 
รบกวนเปาโลอยางมาก จนในที่สุดเขาหันไปสั่งผีนั้นวา 
“ ในพระนามพระเยซูคริสต เราสั่งใหเจาออกมาจากนาง!”  
ผีนั้นก็ออกมาจากนางทันที 
19 เมื่อเจาของทาสนั้นเห็นวาหมดหวังท่ีจะหาเงินแลว 
ก็จับเปาโลกับสิลาสลากตัวมาท่ียานชุมชนเพื่อพบเจาหนาท่ี 
20พวกเขานําคนทั้งสองมาตอหนาคณะผูปกครองเมือง เรียนวา 
“ คนเหลานี้เปนยิว และกําลังกอกวนบานเมืองใหวุนวาย 
21โดยแนะนําสั่งสอนธรรมเนียมอันผิดกฎหมายซึ่งเราชาวโรมันไมควรรับหรือ
ปฏิบัติตามเลย”  
22 ฝูงชนเขารวมเลนงานเปาโลกับสิลาส 
คณะผูปกครองเมืองสั่งใหกระชากเสื้อผาของพวกเขาออกและโบยตีพวกเขา 
23หลังจากโบยตีอยางหนักแลว ก็โยนพวกเขาเขาหองขัง 
และกําชับพัศดีใหดูแลอยางกวดขัน 24เมื่อไดรับคําสั่งเชนนั้น 
พัศดีก็จองจําพวกเขาไวในหองขังชั้นใน และใสขื่อที่เทาของพวกเขา  
25 ราวเที่ยงคืน 
เปาโลกับสิลาสกําลังอธิษฐานและรองเพลงสรรเสริญพระเจา และนักโทษอื่นๆ 
ฟงอยู 26ทันใดนั้น เกิดแผนดินไหวใหญ จนฐานรากของคุกสั่นคลอน 
ประตูคุกทุกบานเปดออกทันที และโซตรวนหลุดจากทุกคน 27พัศดีตื่นขึ้นมา 
เม่ือเห็นประตูคุกเปด 
ก็ชักดาบออกมาจะฆาตัวตายเพราะคิดวานักโทษหนีไปแลว 
28แตเปาโลตะโกนวา “ อยาทํา รายตัวเอง! เราทุกคนอยูท่ีนี่!”  
29 พัศดีเรียกใหจุดไฟ แลววิ่งเขามาหมอบลงตัวสั่นตอหนาเปาโลกับสิลาส 
30จากนั้นพาพวกเขาออกมาแลวถามวา “ ทานเจาขา 
ขาพเจาตองทําอยางไรจึงจะไดรับความรอด?”   



31 พวกเขาตอบวา “ จงเชื่อในองคพระเยซูเจา 
แลวทานกับครัวเรือนของทานจะไดรับความรอด”  
32แลวพวกเขาประกาศพระวจนะขององคพระผูเปนเจาแกพัศดีและแกคนทั้งป
วงท่ีอยูในบานของเขา 33กลางดึกชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง 
พัศดีก็พาพวกเขาไปลางแผล แลวพัศดีกับท้ังครอบครัวก็รับบัพติศมาทันที 
34พัศดีพาพวกเขาเขาไปในบาน และจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเขา 
พัศดีชื่นชมยินดียิ่งนักท่ีตัวเขาและทุกคนในครอบครัวของเขาไดมาเชื่อในพระ
เจา  
35 พอรุงเชา คณะผูปกครองเมืองสงเจาหนาท่ีมาหาพัศดีสั่งวา 
“ ปลอยตัวคนเหลานั้นไป”  36พัศดีบอกเปาโลวา 
“ คณะผูปกครองเมืองไดสั่งใหปลอยตัวทานกับสิลาส 
บัดนี้เชิญทานออกไปโดยสงบเถิด”   
37 แตเปาโลกลาวกับเจาหนาท่ีพวกนั้นวา 
“ พวกเขาโบยเราตอหนาประชาชนโดยไมมีการไตสวน ทั้งๆ 
ท่ีเราเปนพลเมืองโรมัน และโยนเราเขาคุก 
แลวบัดนี้พวกเขาจะมาเสือกไสเราออกไปอยางเงียบๆ หรือ? ไมได! 
ใหพวกเขาเองนั่นแหละมาพาเราออกไป”   
38 พวกเจาหนาท่ีกลับไปรายงานเรื่องนี้แกคณะผูปกครองเมือง 
เม่ือพวกเขาไดยินวา เปาโลกับสิลาสเปนพลเมืองโรมันก็ตกใจ 
39พวกเขามาเอาใจเปาโลกับสลิาส และพาออกจากคุก 
ขอรองใหออกไปจากเมืองนั้น 
40หลังจากเปาโลและสิลาสออกจากคุกแลวก็มาท่ีบานของลิเดีย 
พบกับพวกพี่นองและหนุนใจพวกเขา แลวลาจากไป 
 
ในเธสะโลนกิา 
 



17 เมื่อผานเมืองอัมฟโปลิสและเมืองอปอลโลเนียแลว 

พวกเขาก็มาถึงเมืองเธสะโลนิกาซึ่งมีธรรมศาลาของพวกยิว 
2เปาโลเขาไปในธรรมศาลาตามที่เขาเคยปฏิบัติมา 
และในวันสะบาโตทั้งสามสัปดาห 
เปาโลไดยกขอพระคัมภีรมาอภิปรายกับพวกเขา 
3ชี้แจงและพิสูจนวาพระคริสต57ตองทนทุกขและเปนขึ้นจากตาย ทานกลาววา 
“ พระเยซูนี้ท่ีขาพเจาประกาศแกพวกทานคือพระคริสต58”  
4ชาวยิวบางคนเห็นดวยและเขารวมกับเปาโลและสิลาส 
เชนเดียวกับชาวกรีกผูยําเกรงพระเจาจํานวนมาก และสตรีคนสําคัญๆ 
อีกไมนอย  
5 แตพวกยิวริษยา จึงระดมนักเลงจากตลาด 
รวมกลุมกันกอการจลาจลในเมือง 
พวกเขาบุกเขาไปหาตัวเปาโลกับสิลาสในบานของยาโสน 
เพื่อนําออกมาใหฝูงชน59 
6แตเม่ือไมพบก็ลากตวัยาโสนกับพวกพี่นองบางคนมาพบเจาหนาท่ีของเมือง 
รองตะโกนวา “ คนพวกนี้ท่ีไดสรางปญหามาท่ัวโลก บัดนี้ไดมาท่ีนี่ 
7และยาโสนก็ตอนรับพวกเขาไวในบานของตน 
คนพวกนี้ท้ังหมดทาทายกฤษฎีกาของซีซาร 
พวกเขากลาววามีกษัตริยอีกองคหนึ่งท่ีเรียกวาพระเยซู” 8เม่ือประชาชนและเ
จาหนาท่ีของเมืองไดฟงดังนั้นก็ไมพอใจลุกฮือขึ้น 
9แลวพวกเขาจึงบังคบัใหยาโสนกับคนอื่นๆ ประกันตัว แลวปลอยไป  
 

                                      
57 17:3 หรือ พระเมสสิยาห 
58 หรือ พระเมสสิยาห 
59 17:5 หรือ ที่ประชุมของประชาชน 



ใ น เ บ เ ร อ า  
10 ทันทีท่ีมืดค่ํา พวกพี่นองก็สงเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบเรอา 
เม่ือพวกเขามาถึงก็เขาไปในธรรมศาลาของพวกยิว 
11ชาวเมืองเบเรอามีจิตใจสูงกวาชาวเมืองเธสะโลนิกา 
เพราะพวกเขาตอนรับเรื่องราวนี้ดวยความกระตือรือรน 
และคนพระคัมภีรทุกวัน เพื่อตรวจ สอบวาสิ่งท่ีเปาโลกลาวเปนจริงหรือไม 
12ชาวยิวหลายคนเชื่อเชนเดียวกับสตรีคนสําคัญชาวกรีกจํานวนหนึ่ง 
และบุรุษชาวกรีกอีกหลายคน 
13 เมื่อพวกยิวในเมืองเธสะโลนิกาทราบวา 
เปาโลกําลังประกาศพระวจนะของพระเจาท่ีเมืองเบเรอา ก็มาท่ีนั่นดวย 
พวกเขาปลุกปนฝูงชนใหลุกฮือขึ้น 14พวกพี่นองจึงสงเปาโลไปที่ชายฝงทันที 
สวนสิลาสกับทิโมธียังอยูท่ีเมืองเบเรอา 
15ผูคนที่คุมกันเปาโลนําเขาไปยังกรุงเอเธนส 
จากนั้นก็รบัคําสั่งกลบัมาบอกสิลาสกับทิโมธีใหไปสมทบกับเปาโลทันทีท่ีเปนไป
ได 
 
ในกรงุเอเธนส  
16 ขณะรอสิลาสกับทิโมธีอยูในกรุงเอเธนส 
เปาโลก็เปนทุกขใจยิ่งนักท่ีเห็นเมืองนี้เต็มไปดวยรูปเคารพ 
17ดังนั้นเขาจึงยกเหตุผลมาอภิปรายกับพวกยิวและชาวกรีกท่ียําเกรงพระเจาใ
นธรรมศาลา และกับผูคนซึ่งเขาพบที่ยานตลาดแตละวัน 
18มีนักปรัชญาแนวเอปคูเรียนและสโตอิกกลุมหนึ่งมาถกเถียงกับเขา 
บางคนเอยวา “ เจาคนนี้มาพลามอะไร?”  คนอื่นๆ กลาววา 
“ ดูเหมือนเขาจะนําเทพเจาตางชาติมาเผยแพร”  ท่ีพวกเขาพูดเชนนี้ 
เพราะเปาโลประกาศขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูและการคืนพระชนม 
19พวกเขาจึงนําตัวเปาโลมาที่สภาอาเรโอปากัส แลววา 



“ พวกเราขอทราบคําสอนใหมท่ีทานกําลังนําเสนอไดไหม? 
20ทานนําความคิดแปลกๆ เขามา 
เราเลยอยากรูวาสิ่งเหลานี้มีความหมายวากระไร”  
21(ชาวเอเธนสและชาวตางชาตท่ีินั่น วันๆ ไมทําอะไร 
นอกจากพดูคุยและรับฟงสิ่งใหมๆ )  
22 เปาโลจึงยืนขึ้นตอหนาท่ีประชุมสภาอาเรโอปากัส กลาววา 
“ ชาวเอเธนสท้ังหลาย! ขาพเจาเห็นวาพวกทานเครงศาสนามากในทุกดาน 
23เพราะขณะที่ขาพเจาเดินไปทั่วสังเกตดูสิ่งท่ีทานนมัสการ 
ขาพเจาถึงกับพบแทนบูชาแทนหนึ่งท่ีมีคําจารึกไววา แดพระเจาท่ีไมรูจัก 
บัดนี้ขาพเจามาประกาศแกทานถึงสิ่งท่ีทานนมัสการทั้งท่ีไมรูจัก 
24 “ พระเจาองคนี้ผูทรงสรางโลกและสรรพสิ่งในโลก 
ทรงเปนเจาเหนือฟาสวรรคและแผนดินโลก 
พระองคมิไดประทับในวิหารที่สรางขึ้นดวยน้ํามือมนุษย 
25และมิไดพึ่งการปรนนิบัติจากมือมนุษย เสมือนหนึ่งวาทรงตองการสิ่งใด 
เพราะพระองคเองคือผูประทาน ชีวิต ลมปราณ และสิ่งอื่นๆ ทั้งปวงแกมนุษย 
26จากมนุษยเพียงคนเดียว พระองคทรงสรางมนุษยทุกชาติใหอาศัยท่ัวพิภพ 
พระองคทรงกําหนดเวลาและเขตแดนที่พวกเขาควรจะอยู 
27พระเจาทรงทําเชนนี้เพื่อมนุษยจะไดแสวงหาพระองค 
เผื่อวาพวกเขาจะไขวควาหาพระองคและพบพระองค 
แตวาพระองคมิไดทรงอยูไกลจากเราแตละคนเลย 28 
‘ เพราะวาในพระองคเรามีชีวิต เคลื่อนไหวและเปนอยู’  
ดังท่ีกวีบางคนในพวกทานเองกลาววา ‘ เราเปนเชื้อสายของพระองค’  
29 “ ฉะนั้นในเมื่อเราเปนเชื้อสายของพระเจา 
เราก็ไมควรคิดวาพระเจาทรงเปนเชน ทอง เงิน หรือหิน 
คือเปนประติมากรรมที่สรางขึ้นโดยการออกแบบและฝมือของมนุษย 30ในอดีต 
พระเจาทรงมองขามความไมรูเชนนั้น แตบัดนี้ 



ทรงบัญชามนุษยท้ังปวงทั่วทุกแหงใหกลับใจใหม 
31เพราะพระองคไดทรงกําหนดวันหนึ่งไว 
วันซึ่งจะทรงพิพากษาโลกดวยความยุติธรรมโดยผูหนึ่งท่ีไดทรงแตงตั้งไว 
ทรงยืนยันขอนี้แกคนทั้งปวง โดยใหผูนั้นเปนขึ้นจากตาย”  
32 เมื่อพวกเขาไดยินเรื่องการเปนขึ้นจากตาย บางคนก็เยยหยัน 
แตบางคนกลาววา “ เราอยากฟงทานพูดเรื่องนี้อีก”  
33แลวเปาโลก็ออกจากสภา 34มีบางคนติดตามเปาโลไปและไดเชื่อเชน 
ดิโอนิสิอัส ผูเปนสมาชิกคนหนึ่งของสภาอาเรโอปากัส หญิงคนหนึ่งชื่อดามาริส 
และคนอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง 
 
ในโครนิธ 
 

18 หลังจากนั้น เปาโลออกจากกรุงเอเธนสไปยังเมืองโครินธ 2ที่นั่น 

เขาพบชาวยิวคนหนึ่งชื่อ อาควลิลา ชาวแควนปอนทัส 
เพิ่งมาจากอิตาลีพรอมกับภรรยาชื่อปริสสลิลา 
ดวยวาจักรพรรดิคลาวดิอัสออกคําสั่งใหชาวยิวท้ังปวงออกจากกรุงโรม 
เปาโลไปพบคนทั้งสอง 3และพักอาศัย ทํางานดวยกัน 
เนื่องจากเปนชางทําเต็นทเหมือนกัน 
4ทุกวันสะบาโตเปาโลยกเหตุผลมาอภิปรายในธรรมศาลาเพื่อชักชวนทั้งชาวยิ
วและชาวกรีก  
5 เมื่อสิลาสกับทิโมธีมาจากแควนมาซิโดเนีย 
เปาโลก็อุทิศตัวท้ังหมดใหกับการเทศนา 
เปนพยานแกชาวยิววาพระเยซูทรงเปนพระคริสต60 6แตเม่ือพวกยิวตอตาน 
และกระทําตอเปาโลอยางหยาบชา 
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เขาก็สะบัดเสื้อผาแสดงการประทวงและกลาววา 
“ ใหพวกทานรับผิดชอบการตดัสินใจของทานเอง!61 
ขาพเจาพนความรับผิดชอบแลว แตนี้ไปขาพเจาจะไปหาคนตางชาติ  
7 แลวเปาโลก็ออกจากธรรมศาลาไปยังบานทิทิอัสยุสทัสซึ่งอยูถัดไป 
เขาเปนคนหนึ่งท่ีนมัสการพระเจา 8ฝายคริสปส 
นายธรรมศาลากับทั้งครัวเรือนไดเชื่อในองคพระผูเปนเจาและชาวโครินธหลา
ยคนที่ไดฟงเขาก็เชื่อและรับบัพติศมา 
9 คืนหนึ่งองคพระผูเปนเจาตรัสกับเปาโลในนิมิตวา “ อยากลัวเลย 
จงประกาศตอไป อยาเงียบเสีย 10เ พ ร า ะ เ ราอยูกับเจา 
และไมมีใครจะเลนงานทํารายเจาได ดวยวาคนของเราในเมืองนี้มีมาก”  
11ดังนั้นเปาโลจึงอยูสั่งสอนพระวจนะของพระเจาท่ีนั่นตลอดปครึ่ง  
12 ขณะที่กัลลิโอเปนผูตรวจการแควนอาคายา 
พวกยิวรวมตัวกันโจมตีเปาโล และนําเขาขึ้นศาล 13ฟองวา 
“ ชายผูนี้ชักจูงใหผูคนนมัสการพระเจาในทางที่ขัดตอกฎหมาย”   
14 พอเปาโลจะเอยปาก กัลลิโอก็กลาวกับพวกยิววา 
“ หากทานชาวยิวจะรองทุกขคดีอาญาไมวาสถานหนักหรือสถานเบา 
ก็สมควรที่เราจะรับฟงพวกทาน 15แตนี่เปนปญหาเรื่องถอยคํา เรื่องชื่อ 
และบทบัญญัติของพวกทานเอง ไปตกลงกนัเองเถิด 
เราจะไมตัดสินในเรื่องเหลานี้ 16วาแลวก็ใหพวกเขาออกไปจากศาล 
17เขาท้ังหลายจึงจับโสสเธเนส นายธรรมศาลาไปโบยตีหนาศาล 
แตกัลลิโอไมสนใจเลย 
 
ปรสิสลิลา อาควลิลา และอปอลโล 
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18
 เปาโลพักอยูในเมืองโครินธชั่วระยะหนึ่งแลวก็จากพวกพี่นองลงเรือไปแ
ควนซีเรีย โดยมีปริสสิลลากับอาควิลลาไปดวย กอนที่จะลงเรือ 
เขาไดตัดผมที่เมืองเคนเครียเพราะไดสาบานตนไว 19ครั้นมาถึงเมืองเอเฟซัส 
เปาโลก็ละจากปริสสลิลากับอาควิลลา 
สวนเขาเองเขาไปในธรรมศาลายกเหตุผลมาอภิปรายกับพวกยิว 
20เม่ือพวกนั้นขอใหเขาอยูตอไปอีก เขาก็ปฏิเสธ 21แตตอนจากกัน 
เปาโลสัญญาวา “ หากเปนน้ําพระทัยของพระเจา ขาพเจาจะกลับมาอีก”  
แลวเขาก็ลงเรือไปจากเมืองเอเฟซัส 22เมื่อขึ้นฝงท่ีเมืองซีซารียา 
เขาขึ้นไปทักทายคริสตจักร จากนั้นลงไปที่เมืองอันทิโอก  
23 หลังจากอยูท่ีเมืองอันทิโอกชั่วระยะหนึ่ง 
เปาโลเดินทางจากที่นั่นไปยังท่ีตางๆ ทั่วแควนกาลาเทียและฟรีเจีย 
เพื่อเสริมกําลังสาวกท้ังปวง  
24 ขณะเดียวกันมีชาวยิวคนหนึ่งชื่ออปอลโล 
พื้นเพเปนชาวอเล็กซานเดรียมาที่เมืองเอเฟซัส 
เขาเปนคนคงแกเรียนรูพระคัมภีรอยางดี 
25ไดรับการอบรมในทางขององคพระผูเปนเจา 
เขาพูดดวยใจรอนรน62และสอนเรื่องพระเยซูอยางถูกตอง 
แมวารูจักแตเพียงบัพติศมาของยอหน 26เขาพูดในธรรมศาลาดวยใจกลา 
เม่ือปริสสิลลากับอาควิลลาไดฟงเขา 
แลวก็เชิญมาท่ีบานและอธิบายเรื่องทางของพระเจาใหเขาเขาใจมากยิ่งขึ้น 
27เม่ืออปอลโลอยากจะไปแควนอาคายา พวกพี่นองก็หนุนใจเขา 
และเขียนจดหมายถึงสาวกท่ีนั่นใหตอนรับเขา 
เม่ือเขาไปถึงก็ไดใหความชวยเหลืออยางมากมายแกบรรดาผูท่ีโดยพระคุณขอ
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งพระเจาไดมาเชื่อ 
28เพราะเขาโตแยงอยางแข็งขันกับพวกยิวตอหนาสาธารณชน 
ยกขอพระคัมภีรมาพิสูจนวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต 
 
เปาโลในเมืองเอเฟซสั 
 

19 ขณะอปอลโลอยูท่ีเมืองโครินธ 

เปาโลเดินทางไปตามถนนที่ผานดินแดนดานใน และมาที่เมืองเอเฟซัส 
ท่ีนั่นเขาพบสาวกบางคน 2และถามวา “ เมื่อ63ทานเชื่อ 
ทานไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม?”   
 พวกเขาตอบวา “ ไม เราไมเคยแมแตไดยินวามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
3 ดังนั้นเปาโลจึงถามวา “ ถาเชนนั้น ทานไดรับบัพติศมาอะไร?”   
 พวกเขาตอบวา “ บัพติศมาของยอหน”   
4 เปาโลจึงวา “ บัพติศมาของยอหนคือบัพติศมาแหงการกลับใจใหม 
ยอหนไดบอกประชาชนใหเชื่อในพระองคผูซึ่งมาภายหลังทาน 
คือใหเชื่อในพระเยซู”  5เมื่อไดฟงเชนนี้ 
พ ว ก เ ขาก็รับบัพติศมาเขาใน64พระนามขององคพระเยซูเจา 
6เม่ือเปาโลวางมือบนพวกเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมายังคนเหลานี้ 
พวกเขาก็พูดภาษาแปลกๆ65และพยากรณ 7คนเหลานี้ท้ังหมดเปนชายราว 12 
ค น  
8 เปาโลเขาไปในธรรมศาลาและกลาวดวยใจกลาเปนเวลา 3 เดือน 
ชี้แจงเรื่องอาณาจักรของพระเจาดวยเหตุผลอยางนาเชื่อถือ 
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9แตบางคนใจดื้อดานไมยอมเชื่อและพูดใหรายทางน้ันตอหนาสาธารณชน 
ดังนั้นเปาโลจึงพาพวกสาวกแยกไป 
และทุกวันพวกเขาไปอภิปรายกันท่ีหองประชุมของทีรันนัส 10เขาทําเชนนี้อยู 
2 ป จนชาวยิวและชาวกรีกท้ังปวงใน 
แควนเอเชียไดยินพระวจนะขององคพระผูเปนเจา 
11 พระเจาทรงกระทําการอัศจรรยท่ีพิเศษกวาปกติผานทางเปาโล 
12กระทั่งเม่ือนําผา 
เช็ดหนากับผากันเปอนที่แตะถูกตัวทานไปวางบนตัวคนเจ็บปวย 
คนนั้นก็จะหายโรค และวิญญาณชั่วก็ออกจากเขาไป 
13 ชาวยิวบางคนไปตามที่ตางๆ 
ขับไลวิญญาณชั่วโดยพยายามออกพระนามขององคพระเยซูเจาเหนือคนที่ถูก
ผีสิง พวกเขาจะสั่งวา “ ในพระนามพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศ 
เราสั่งเจาใหออกมา”  14บุตรชาย 7 
คนของเสวาหัวหนาปุโรหิตชาวยิวก็ทําเชนนี้ 
15วันหนึ่งวิญญาณชั่วตอบพวกเขาวา “ พระเยซูขารูจัก 
และขาก็เคยไดยินเรื่องเปาโล แตพวกเจาเปนใครกัน?”  
16แลวคนท่ีวิญญาณช่ัวสิงก็กระโจนเขาใส เอาชนะพวกเขาทั้งหมด 
คนนั้นทุบตีพวกเขาจนตองเผนหนีจากบานท้ังๆ ที่เปลือยกายและมีเลือดไหล 
17 เมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูชาวยิวและชาวกรีกในเมืองเอเฟซัส 
พวกเขาทั้งปวงพากันเกรงกลัวจบัใจ 
และพระนามขององคพระเยซูเจาก็เปนท่ียกยองอยางสูง 
18หลายคนที่เชื่อบัดนี้มาสารภาพการกระทําท่ีชั่วรายอยางเปดเผย 
19คนที่ใชเวทมนตรคาถานํามวนตําราของตนมาเผาทิ้งตอหนาสาธารณชน 
ตําราเหลานั้นรวมแลวคิดเปนเงินถึง 50,000 แ ด ร ก ม า 66 
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20โดยเหตุนี้พระวจนะขององคพระผูเปนเจาจึงแพรออกไปอยางกวางไกล 
และเกิดผลยิ่งๆ ขึ้น 
21 ภายหลังเหตุการณเหลานี้ เปาโลตกลงใจวาจะไปกรุงเยรูซาเล็ม 
โดยผานทางแควนมาซิโดเนียและอาคายา เขากลาววา 
“ หลังจากไดไปที่นั่นแลว เราตองไปเยี่ยมกรุงโรมดวย”  
22เปาโลสงผูชวยของเขา 2 คนคือ ทิโมธี กับเอรัสทัสไปแควนมาซิโดเนีย 
ขณะที่เขาอยูในแควนเอเชียตออีกหนอยหนึ่ง 
 
การจลาจลในเมืองเอเฟซสั 
23 ครั้งนั้น เกิดเหตุวุนวายครั้งใหญเกี่ยวกับทางนั้น 
24ชางเงินคนหนึ่งชื่อเดเมตริอัส 
ซึ่งทํารูปเงินจําลองสถานบูชาของเทวีอารเทมิส 
เขาทํารายไดใหพวกชางฝมือไมนอย 
25เขาเรียกประชุมชางเหลานั้นกับคนงานในธุรกิจท่ีเกี่ยวของมาและกลาววา 
“ ทานท้ังหลาย ทานยอมทราบอยูวาธุรกิจนี้สรางรายไดใหเราอยางมาก 
26ทานก็ไดเห็นและไดยินท่ีเปาโลคนนี้ชักจงูผูคนมากมายใหหลงทาง 
ท้ังท่ีนี่ในเอเฟซัสกับทั่วแควนเอเชียก็วาได เขาพูดวา 
รูปเคารพที่มนุษยสรางขึ้นไมไดเปนเทพเจาเลย 
27สิ่งนี้เปนอันตรายเพราะไมเพียงแตจะทําใหการคาของเราเสียชื่อ 
ยังทําใหผูคนเสื่อมศรัทธาในวิหารแหงเทวีอารเทมิสผูยิ่งใหญไปดวย 
และเทวีเองที่ผูคนกราบไหวท่ัวแควนเอเชียและทั่วโลกจะถูกปลนความยิ่งใหญ
อันศักด์ิสิทธิ์ของพ ร ะ น า ง ไ ป ”   
28 เมื่อพวกเขาทั้งหลายไดยินดังนั้นก็โกรธจัด และเริ่มตะโกนวา 
“ เทวีอารเทมิสของชาวเอเฟซัสนั้นยิ่งใหญ!”  29ไมชาท่ัวท้ังเมืองก็โกลาหล 
ผูคนจับกายอัสกับอาริสทารคัสผูเปนเพื่อนรวมทางของเปาโลจากแควนมาซิโด
เนีย และพากันกรูเขาไปในที่ซึ่งคนทั้งเมืองใชประชุมกัน 



30เปาโลอยากจะแสดงตัวตอหนาฝูงชน แตพวกสาวกไมยอม 
31แมแตเจาหนาท่ีบางคนของแควนนั้น 
ซึ่งเปนเพื่อนของเปาโลยังสงขาวมาขอรองมิใหเขาเขาไปในสถานที่นั้น 
32 ที่ประชุมวุนวายมาก บางคนตะโกนวาอยางนี้ บางคนวาอยางนั้น 
ประชาชนสวนใหญไมรูดวยซ้ําวาตัวเองไปที่นั่นทําไม 
33พวกยิวผลักอเล็กซานเดอรใหออกไปขางหนา 
และบางคนในฝูงชนก็ตะโกนแนะวาเขาควรพูดอะไร 
เขาโบกมือใหเงียบเพื่อจะแกตางตอหนาประชาชน 
34แตเม่ือพวกนั้นเห็นวาเขาเปนยิว ก็รองเปนเสียงเดียวกันราว 2 ชั่วโมงวา 
“ เทวีอารเทมิสของชาวเอเฟซัสนั้นยิ่งใหญ!”  
35 เจาหนาท่ีผูทรงอํานาจของเมืองนั้นทําใหฝูงชนเงียบ แลวกลาววา 
“ ชนชาวเอเฟซัส ใครๆ ก็รูมิใชหรือวาเมืองเอเฟซัส 
คือผูดูแลวิหารแหงเทวีอารเทมิสผูยิ่งใหญ 
ตลอดจนเทวรูปของพระนางซึ่งตกลงมาจากฟาสวรรค? 
36ฉะนั้นในเมื่อขอเท็จจริงเหลานี้ไมอาจปฏิเสธได ทานท้ังหลายก็ควรนิ่งสงบ 
ไมทําอะไรวูวาม 37พวกทานนําตัวคนเหลานี้มาท่ีน ท้ังๆ 
ท่ีพวกเขาก็ไมไดปลนวิหารตางๆ หรือลบหลูเทวีของเรา 
38แลวถาเดเมตริอัสกับพวกพองชางฝมือมีเรื่องจะรองทุกขเกี่ยวกับใครคนใดค
นหนึ่ง ศาลก็เปดอยู และผูตรวจการก็มี พวกเขาสามารถฟองรองได 
39หากทานมีขอหาอื่นใดก็ตองตกลงกันในที่ประชุมตามกฎหมาย 
40เหตุการณวันนี้ทําใหเราเสี่ยงตอการตกเปนผูกอการจลาจล 
เพราะเราไมมีเหตุผลที่จะอธิบายความวุนวายครั้งนี้ 
41หลังจากกลาวเชนนี้แลวเขาก็ใหเลิกชุมนุม 
 
ผานแควนมาซิโดเนียและประเทศกรซี 
 



20 เมื่อความวุนวายสงบลง เปาโลก็ใหตามพวกสาวกมา 

หลังจากหนุนใจพวกเขาแลวก็กลาวอําลา และออกเดินทางไปมาซิโดเนีย 
2เขาเดินทางไปทั่วแถบนั้น 
พูดถอยคํามากมายหนุนใจคนทั้งหลายและในที่สุดไดมาถึงประเทศกรีซ 
3และพักอยูท่ีนั่น 3 เดือน 
เนื่องจากพวกยิวคบคิดกันจะเลนงานเขาขณะที่เขากําลังจะลงเรือไปแควนซีเรี
ย เขาจึงตัดสินใจกลับไปทางแควนมาซิโดเนีย 4ผูท่ีรวมทางกับเปาโลไดแก 
โสปาเทอร บุตรปรัสจากเมืองเบเรอา อาริสทารคัส 
และเสคุนดัสจากเมืองเธสะโลนิกา กายอัสจากเมืองเดอรบี ทิโมธีดวย 
และทีคิกัสกับโตรฟมัสจากแควนเอเชีย 
5คนเหลานี้เดินทางลวงหนาไปคอยเราที่เมืองโตรอัส 
6แตหลังจากผานเทศกาลขนมปงไมใสเชื้อไปแลว 
เราก็ลงเรือจากเมืองฟลิปปและอีก 5 วันก็มาสมทบกับพวกเขาที่เมืองโตรอัส 
เราอยูท่ีนั่น 7 วัน 
 
ยุทกิัสเปนขึ้นจากตาย 
7 ในวันตนสัปดาห เรามาประชุมกันเพื่อหักขนมปง 
เปาโลกลาวแกคนทั้งหลาย และเนื่อง จากเขาตั้งใจจะจากไปใน วันรงขึ้น 
จึงพูดตอเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืน 8ในหองชั้นบนที่เราประชุมกัน 
มีตะเกียงหลายดวง 9ชายหนุมคนหนึ่งชื่อยุทิกัส นั่งอยูท่ีหนาตาง 
ยิ่งเปาโลพูดนานขึ้นเขาก็ยิ่งงวงนอนมากขึ้นทุกที 
เม่ือเขาหลับสนิทก็พลัดตกจากชั้นท่ี 3 ถึงพื้นดิน 
ครนยกขึ้นมาก็พบวาตายเสียแลว 10เปาโลลงไปทิ้งตัวโอบเขาไวและวา 
“ ไมตองตกใจ เขายังมีชีวิตอยู!” 11จากนั้นเขากลับขึ้นมาท่ีหองชั้นบนอีก 
หักขนมปงรับประทาน และสนทนากันตอจนถึงรุงเชาจึงลาไป 



12คนทั้งหลายพาชายหนุมคนนั้นซึ่งยังมีชีวิตอยูกลับบานไป 
และรูสึกสบายใจอยางมาก 
 
เปาโลอาํลาผูปกครองชาวเอเฟซสั 
13 เราลงเรือแลนไปยังเมืองอัสโสสจะไปรับเปาโล 
ตามที่ไดนัดไวเนื่องจากเขาจะมาทางบก 14เมื่อพบกันท่ีเมืองอัสโสส 
ก็รับเขาลงเรือและเดินทางตอไปยังเมืองมิทิเลนี 15ออกจากที่นั่นได 1 
วันก็มาถึงท่ีตรงขามเกาะคิโอส อีกวันมาท่ีเกาะสามอส วันรุงขึ้นมาถึงมิเลทัส 
16เปาโลตั้งใจจะแลนเลยเมืองเอเฟซัสไป 
จะไดไมตองเสียเวลาอยูท่ีแควนเอเชีย 
เพราะเขาจะรีบไปกรุงเยรูซาเล็มใหทันวันเพ็นเทคอสตหากเปนได 
17 จากเมืองมิเลทัส 
เปาโลสงคนไปเชิญเหลาผูปกครองคริสตจกัรเอเฟซัสมา 18เมื่อพวกเขามาถึง 
เปาโลก็กลาวกับคนเหลานั้นวา “ ทานท้ังหลายทราบอยูวา 
ตลอดเวลานับตั้งแตวันแรกที่ขาพเจามายังแควนเอเชีย 
ขาพเจาใชชีวิตอยูกับพวกทานอยางไร 
19ขาพเจารับใชองคพระผูเปนเจาดวยความถอมใจอยางยิ่งและดวยน้ําตา 
แมเผชิญการทดสอบอยางหนักหนวงโดยแผนการของพวกยิว 
20ทานรูวาขาพเจามิไดรีรอที่จะเทศนาสิ่งใดๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอทาน 
แตไดสั่งสอนทั้งในท่ีสาธารณะและตามบานตางๆ 
21ขาพเจาประกาศแกท้ังคนยิวและชาวกรีกวา 
พวกเขาตองกลับใจเสียใหมหันมาหาพระเจา 
และเชื่อในองคพระเยซูเจาของเรา 
22 “ และบัดนี้ พระวิญญาณทรงบังคับใหขาพเจาไปกรุงเยรูซาเล็ม 
ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นกับขาพเจาท่ีนั่น 23รูแตเพียงวาในทุกๆ เมือง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนวาคุกและความยากลําบากรอคอยขาพเจาอยู 



24ถึงกระนั้นขาพเจาถือวาชีวิตของขาพเจาไมไดมีคุณคาอันใดสําหรับตน 
ขอแตเพียงวิ่งใหถึงหลักชัย 
และทําภารกิจซึ่งองคพระเยซูเจาทรงมอบหมายใหสําเร็จก็แลวกัน 
คือภารกิจแหงการเปนพยานถึงขาวประเสริฐแหงพระคุณของพระเจา  
25 “ บัดนี้ ขาพเจาทราบวา ไมมีสักคนในพวกทาน 
ซึ่งขาพเจาไดเท่ียวปาวประกาศอาณาจักรของพระเจาใหฟงนั้น 
จะไดเห็นหนาขาพเจาอีก 
26ฉะนั้นขาพเจาจึงขอประกาศแกพวกทานในวันนี้วา 
ขาพเจาพนจากความรับผิดชอบตอความตายของทุกคน 
27ดวยวาขาพเจามิไดรีรอที่จะประกาศน้ําพระทัยท้ังสิ้นของพระเจาแกทาน 
28ทานทั้งหลายจงเฝาระวังตัวของทานเอง 
และฝูงแกะทั้งสิ้นท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตงใหทานเปนผูปกครองดูแล67 
จงเปนผูเลี้ยงแกะแหงคริสตจักรของพระเจา68 
ซึ่งทรงซื้อมาดวยพระโลหิตของพระองคเอง 
29ขาพเจาทราบวาเม่ือขาพเจาจากไป 
สุนัขปารายกาจจะเขามาในหมูพวกทาน และจะไมปลอยฝูงแกะทั้งสิ้นไวเลย 
30แมในหมูทานเองก็จะมีคนลุกขึ้นมาบิดเบือนความจริง 
เพื่อจะดึงเหลาสาวกไปติดตามพวกเขา 31ฉะนั้นจงเฝาระวังใหดี! 
จงระลึกวาท้ังวันท้ังคืนตลอด 3 ป 
ขาพเจาไมเคยหยุดยั้งท่ีจะเตือนทานแตละคนดวยน้ําตา 
32
 “ บัดนี้ขาพเจาขอมอบทานไวกับพระเจาและพระวจนะแหงพระคุณของ
พระองค 

                                      
67 20:28 ตามธรรมเนียมวา บิชอป 
68 หลายตนฉบับวา ขององคพระผูเปนเจา 



ซึ่งสามารถเสริมสรางทานและใหทานมีมรดกรวมกับคนทั้งปวงที่ไดรับการชําร
ะใหบริสุทธิ์ 33ขาพเจามิไดโลภเงินหรือทองหรือเสื้อผาของใคร 
34ทานเองทราบวา ดวย 2 มือของขาพเจานี้ 
ไดจัดหาปจจัยสําหรับตนเองและคนที่อยูกับขาพเจา 
35ทุกอยางท่ีขาพเจาทําไปแสดงใหทานเห็นแลววา โดยการทํางานหนักเชนนี้ 
เราตองชวยผูออนแอ จงระลึกถงึพระดํารัสท่ีองคพระเยซูเจาเองตรัสไวท่ีวา 
‘ การใหเปนเหตุใหมีความสุขยิ่งกวาการรับ’  “  
36 เมื่อกลาวจบแลว เปาโลก็คุกเขาลงอธิษฐานรวมกับพวกเขา 
37พวกเขาทั้งปวงร่ําไหขณะสวมกอดและจูบลาเปาโล 
38สิ่งท่ีทําใหพวกเขาโศกเศราเปนท่ีสุดคือที่เปาโลกลาววาพวกเขาจะไมไดเห็
นหนาเปาโลอีก จากนัน้พวกเขาก็พากันมาสงเปาโลที่เรือ 
 
ไปกรงุเยรซูาเล็ม 
 

21 เมื่อเราแยกจากคนเหลานั้นมาแลว เราก็ออกทะเล 

แลนตรงมาที่เกาะโขสถึงเกาะโรดสในวันรุงขึ้น 
และจากที่นั่นมาถึงเมืองปาทารา 
2เราพบเรือลําหนึ่งกําลังขามไปยังเมืองฟนิเซีย จึงลงเรือลํานั้นไป 
3หลังจากเห็นเกาะไซปรัส และลองผานทางใตของเกาะลงมาถึงแควนซีเรีย 
เรือเทียบทา และขนสินคาลงที่เมืองไทระ 
4ท่ีนั่นเราพบพวกสาวกและพักอยูกับพวกเขาเจ็ดวัน 
โดยการทรงนําของพระวิญญาณ พวกเขารบเราเปาโลมิใหไปกรุงเยรูซาเล็ม 
5แตเม่ือถึงเวลา เราก็อําลาออกเดินทางตอ สาวกทั้งปวงตลอดจนภรรยากับลูกๆ 
ของพวกเขามาสงเราออกจากเมือง และเราคุกเขาลงอธิษฐานกันท่ีชายหาด 
6หลังจากร่ําลากัน เราก็ลงเรือ สวนพวกเขากลับบาน   



7 จากเมืองไทระเราเดินทางตอมาขึ้นฝงท่ีเมืองทอเลมาอิส 
ท่ีนั่นเราไดทักทายพวกพี่นองและพักอยูดวยหนึ่งวัน 8วันรุงขึ้น 
เราออกจากที่นั่นและมาถึงเมืองซีซารียา 
พักอยูท่ีบานของฟลิปผูประกาศขาวประเสริฐซึ่งเปนหนึ่งในคนท้ังเจ็ด 
9ฟลิปมีบุตรสาวที่ยังไมไดส ม ร ส  4 คน ซึ่งเปนผูพยากรณ  
10 หลังจากท่ีเราอยูท่ีนั่นหลายวันแลว ก็มีผูพยากรณคนหนึ่งชื่ออากาบัส 
มาจากแควนยูเดีย 11เขาเขามาหาเรา 
เอาท่ีคาดเอวของเปาโลมัดมือเทาของตนและวา “ พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสวา 
‘ ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะมัดเจาของที่คาดเอวนี้อยางนี้แหละ 
และจะมอบเขาใหคนตางชาติ’  “   
12 เมื่อไดฟงเชนนี้ เรากับคนที่นั่นจึงออนวอนเปาโลมิใหไปกรุงเยรูซาเล็ม 
13เปาโลตอบวา “ พวกทานรองไหและทําใหขาพเจาชอกช้ําใจทําไมเลา? 
อยาวาแตถูกมัดเลย 
ตอใหตองตายในเยรูซาเล็มเพื่อพระนามขององคพระเยซูเจา 
ขาพเจาก็พรอมแลว”  14เม่ือเขาไมยอมโอนออนผอนตาม 
เราจึงเลิกออนวอนและวา 
“ ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจา”  
15 หลังจากนั้นเราก็เตรียมตัว และขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
16สาวกบางคนจากเมืองซีซารียามากับเราดวย 
และนําเรามาพักท่ีบานของมนาสัน 
เ ข า ม า จ า ก เ ก า ะ ไซปรัสและเปนสาวกรุนแรกๆ  
 
เปาโลมาถงึกรงุเยรซูาเลม็ 
17 เมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกพี่นองตอนรับเราอยางอบอุน 
18วันรุงขึ้น เปาโลกับพวกเราไปพบยากอบ 
และผูปกครองทั้งปวงก็อยูพรอมหนากันท่ีนั่น 



19เปาโลทักทายพวกเขาและรายงานสิ่งท่ีพระเจาไดทรงกระทําในหมูคนตางช
าติผานทางพันธกิจของทานอยางละเอียด 
20 เมื่อพวกเขาไดฟงแลวก็สรรเสริญพระเจา และกลาวกับเปาโลวา “ พี่เอย 
ทานก็เห็นชาวยิวหลายพันคนไดเชื่อ 
และพวกเขาทั้งหมดลวนแตเครงครัดรอนรนในบทบัญญัติ 
21พวกเขาไดขาววาทานสอนบรรดาชาวยิวท่ีอยูในหมูคนตางชาติใหหันหนีจ
ากโมเสส โดยบอกพวกเขาวาไมตองใหลูกหลานรับสุหนัต 
หรือยึดถือธรรมเนียมของเรา 22จะใหพวกเราทําอยางไร? 
พวกเขายอมรูวาทานมาแลว 23ดังนั้นจงทําตามที่เราบอก เรามี 4 
คนที่สาบานตัวไว 24ทานจงพาคนเหลานี้ไปทําพิธีชําระตัวรวมกับเขา 
และจายคาธรรมเนียมใหพวกเขา เพื่อเขาจะไดโกนผม 
แลวทุกคนจะไดรูวาสิ่งท่ีไดยินมาเกี่ยวกับทานนั้นไมเปนความจริง 
ท่ีแททานเองดําเนินชีวิตตามบทบัญญัติตางหาก 25สําหรับผูเชื่อชาวตางชาติ 
เราไดเขียนจดหมายแจงมติของเราที่ใหพวกเขางดจากอาหารที่เซนสังเวยแกรู
ปเคารพ จากเลือด จากเนื้อสัตวท่ีถูกรัดคอตาย 
และจากการผิดศีลธรรมทางเพศ”  
26 วันรุงขึ้น เปาโลจึงพา 4 คนนั้นไปชําระตนรวมกับเขา 
แลวเขาไปในพระวิหารเพื่อประกาศวันครบกําหนดการชําระตนและจะถวายเค
รื่องบูชาสําหรับพวกเขาแตละคน 
 
เปาโลถกูจบักุม 
27 ครั้นใกลจะครบ 7 วัน 
ชาวยิวบางคนจากแควนเอเชียเห็นเปาโลที่พระวิหาร 
ก็ปลุกปนฝงูชนทั้งปวงแลวจับเปาโล 28รองตะโกนวา “ ชนอิสราเอลเอย 
มาชวยเราเถิด! นคือคนที่เสี้ยมสอนคนทั้งปวงทุกหนแหง 
ใหตอตานชนชาติของเรา ใหตอตานธรรมบัญญัติของเราและสถานที่นี้ 



ยิ่งไปกวานี้ เขาไดพาคนตางชาติเขามาในบริเวณพระวิหาร 
ทําใหสถานบริสุทธิ์นี้เปนมลทิน”  29(กอนหนานี้ 
พวกเขาเห็นโตรฟมัสชาวเอเฟซัสอยูกับเปาโลในเมือง 
จึงคิดวาเปาโลไดพาเขาเขาไปในบริเวณพระวิหาร) 
30 คนทั้งเมืองจึงลุกฮือขึน้ และผูคนจากทุกสารทิศวิ่งเขามาจับเปาโล 
ลากตัวเขาออกจากพระวิหาร แลวประตูก็ปดทันที 
31ขณะพวกเขากําลังหาทางจะฆาเปาโล 
ขาวไปถึงผูบังคับกองพันทหารโรมันวาท่ัวท้ังกรุงเยรูซาเล็มอยูในความวุนวาย 
32เขาจึงนําเจาหนาท่ีกับทหารวิ่งมาท่ีฝูงชนทันที 
เม่ือพวกกอความวุนวายเห็นนายพันกับทหารมาก็หยุดทุบตีเปาโล  
33 นายพันตรงเขามาจับเปาโล สั่งใหเอาโซ 2 เสนลามไว 
แลวถามวาทานเปนใคร และทําอะไรมา 34บางคนในหมูชนตะโกนวาอยางนี้ 
อีกคนวาอยางนั้น 
วุนวายจนนายพันจับความไมไดวาความจริงเปนอยางไรกันแน 
จึงสั่งใหนําตัวเปาโลเขาไปในกองทหาร 35เมื่อมาถึงบันได 
ตองใหทหารหามตัวเปาโลไปเนื่องจากฝูงคนกําลังบาคลั่ง 
36ฝูงชนที่ตามมาเฝาแตตะโกนวา “ ฆามัน!”  
 
เปาโลกลาวกบัประชาชน 
37 ขณะที่พวกทหารจะนําเปาโลเขาไปในกองทหาร เขาถามนายพันวา 
“ ขาพเจาขอพูดอะไรกับทานสักหนอยไดไหม?”   
 นายพันถามวา “ เจาพูดภาษากรีกไดหรือ? 38เจาไมใชคนอียิปต 
ท่ีกอนหนานี้ไดกอการกบฏ และนําผูกอการราย 4,000 
คนเขาไปในถิ่นทุรกันดารหรอกหรือ?”   
39 เปาโลตอบวา “ ขาพเจาเปนคนยิวจากเมืองทารซัสในแควนซิลีเซีย 
พลเมืองจากเมืองสําคัญ โปรดอนุญาตใหขาพเจากลาวกับประชาชน”   



40 ครั้นนายพันอนุญาตแลว เปาโลจึงยืนอยูท่ีบันได โบกมือใหฝูงชน 
เม่ือคนทั้งปวงเงียบลง เปาโลจึงกลาวเปนภาษาอารเมค69วา 
 

22 “ พอแมพี่นอง บัดนี้โปรดฟงคําชี้แจงของขาพเจา”  

2เม่ือพวกนั้นไดยินเขากลาวเปนภาษาอารเมคก็เงียบงัน 
 แลวเปาโลจึงกลาววา 3” ขาพเจาเปนยิว เกิดท่ีเมืองทารซัส 
ในแควนซิลีเซีย แตเติบโตขึ้นในเมืองนี้ 
ขาพเจาเปนศิษยของทานอาจารยกามาลิเอล 
ไดรับการอบรมสั่งสอนในดานบทบัญญัติแหงบรรพบุรุษของเราเปนอยางดี 
และมีใจรอนรนเพื่อพระเจาเชนเดียวกับทานทั้งหลายเปนอยูทุกวันนี้ 
4ขาพเจาไดขมเหงบรรดาผูติดตามทางนี้ถึงตาย 
จับกุมท้ังชายหญิงและโยนพวกเขาเขาคุก 
5ทานมหาปุโรหิตกับสมาชิกสภาท้ังปวงก็เปนพยานได 
ขาพเจาถึงกับขอจดหมายจากทานเหลานี้ไปถึงพวกพี่นองของทานในเมืองดา
มัสกัส แลวเดินทางไปท่ีนั่นเพื่อจับคนพวกนี้เปนนักโทษ 
และพามาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อลงโทษ 
6 “ ประมาณเที่ยง ขณะที่ขาพเจามาเกือบจะถึงเมืองดามัสกัสแลว 
ทันใดนั้นมีแสงสวางจาจากฟาสวรรคสองแวบวาบรอบตัวขาพเจา 
7ขาพเจาลมลงกับพื้น ไดยินพระสุรเสียงตรัสกับขาพเจาวา ‘ เ ซ า โ ล ! 
เซาโลเอย! เจาขมเหงเราทําไม?’  ”  
8 “ ขาพเจาถามวา ‘ พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด’ ?”  
 “ พระองคตรัสตอบวา ‘ เราคือเยซูแหงนาซาเร็ธ ผูท่ีเจากําลังขมเหง’  
9คนที่ไปกับขาพเจาเห็นแสงสวางนั้น 
แตไมเขาใจพระสุรเสียงที่ตรัสกับขาพเจา  
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10 “ ขาพเจาทูลถามวา ‘ พระองคเจาขา ขาพระองคควรทําเชนไร’ ?”   
 “ องคพระผูเปนเจาตรัสวา ‘ จงลุกขึ้น เขาไปในเมืองดามัสกัส 
ท่ีนั่นจะมีผูบอกใหรูทุกสิ่งท่ีเจาไดรับมอบหมายใหทํา’  
11คนที่ไปดวยจูงมือขาพเจาพาเขาเมืองดามัสกัส 
เพราะแสงจานั้นทําใหขาพเจาตาบอด 
12 “ มีคนหนึ่งชื่ออานาเนียมาหาขาพเจา ทานเครงครัดในบทบัญญัติ 
และเปนท่ีนับถืออยางยิ่งของชาวยิวท้ังปวงที่นั่น 13ทานยืนขางๆ 
ขาพเจาและกลาววา ‘ พี่เซาโลเอย จงมองเห็นเถิด!’  วินาทีนั้นเอง 
ขาพเจาก็สามารถมองเห็นทาน  
14 “ แลวทานกลาววา 
‘ พระเจาแหงบรรพบุรุษของเราไดทรงเลือกสรรทานใหทราบน้ําพระทัยของพ
ระองคและใหไดเห็นองคผูชอบธรรม 
และใหไดยินพระดํารัสจากพระโอษฐของพระองค 
15ทานจะเปนพยานฝายพระองคแกคนทั้งปวงถึงสิ่งท่ีทานไดเห็นและไดยิน 
16และบัดนี้ทานมัวรีรออะไร? จงลุกขึ้น 
รับบัพติศมาและชําระลางความผิดบาปของทาน 
รองออกพระนามของพระองค’  
17 “ เมื่อขาพเจากลับมาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
ขณะกําลังอธิษฐานอยูในพระวิหาร ขาพเจาก็เขาสูภวังค 
18และเห็นองคพระผูเปนเจาตรัสวา ‘ เร็วเขา! 
จงออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยทันที 
เพราะพวกเขาจะไมยอมรับคําพยานของเจาเกี่ยวกับเรา’  
19 “ ขาพเจาทูลตอบวา ‘ พระองคเจาขา 
คนเหลานี้รูอยูวาขาพระองคไดไปยังธรรมศาลาตางๆ 
เพื่อจับกุมคุมขังและโบยตีบรรดาผูท่ีเชื่อในพระองค 



20และเมื่อสเทเฟนพยาน70ของพระองคถูกฆาตาย ขาพระองคก็ยืนอยูท่ีนั่น 
เห็นชอบในการนั้น และเฝาเสื้อผาใหคนที่ฆาสเทเฟน’  
21 “ แลวองคพระผูเปนเจาจึงตรัสกบัขาพเจาวา ‘ ไปเถิด 
เราจะสงเจาไปไกล ไปยังคนตางชาติ’  “  
 
เปาโลพลเมืองโรมนั 
22 ฝูงชนฟงเปาโลพูดมาถึงตอนนี้ ก็รองตะโกนวา 
“ กําจัดเขาเสียจากแผนดิน! คนเชนนี้ไมควรมีชีวิตอยู!”  
23 ขณะที่พวกเขากําลังรองตะโกน ถอดเสื้อคลุมออกซัดฝุนขึ้นไปในอากาศ 
24 นายพันสั่งใหนําเปาโลเขาไปในกองทหาร 
เขาสั่งใหเฆี่ยนเปาโลและไตสวนหาสาเหตุท่ีทําใหประชาชนรองตะโกนใสเปาโ
ลเชนนั้น 25เมื่อพวกเขาจับเปาโลขึงจะเฆี่ยน 
ทานกลาวกับนายรอยผูยืนอยูท่ีนั่นวา 
“ เปนการถูกตองตามกฎหมายหรือที่จะเฆี่ยนพลเมืองโรมันซึ่งยังไมไดถูกตัดสิ
นวามีความผิด?”  
26 เมื่อนายรอยไดยินเชนนั้น ก็ไปรายงานนายพันพรอมกับถามวา 
“ ทานจะทําอะไรกันนี่?ชายผูนี้เปนพลเมืองโรมัน”  
27 นายพันไปหาเปาโลและถามวา “ จงบอกเรามา 
ทานเปนพลเมืองโรมันหรือ?”  
 เปาโลตอบวา “ ใช”  
28 นายพันจึงวา “ เราตองจายเงินจํานวนมากกวาจะไดสัญชาติโรมัน”  
 เปาโลตอบวา “ แตขาพเจาเปนพลเมืองโรมันโดยกําเนิด”  
29บรรดาผูท่ีจะไตสวนเปาโลจึงผละไปทันที 
นายพันเองก็ตกใจที่ไดสั่งลามโซเปาโลซึ่งเปนพลเมืองโรมัน 
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ตอหนาสภาแซนเฮดรนิ 
30 วันรุงขึ้น เนื่องจากอยากรูชัดวาทําไมพวกยิวจึงกลาวหาเปาโล 
นายพันจึงสั่งปลอยเขาและเรียกประชุมพวกหัวหนาปุโรหิตกับท้ังสภาแซนเฮดริ
น จากนั้นนําเปาโลมายืนอยูตอหนาพวกเขา 
 
 

23 เปาโลมองตรงไปที่สมาชิกสภาแซนเฮดรินและกลาววา 

“ พี่นองทั้งหลาย 
ขาพเจาไดทําหนาท่ีของตนตอพระเจาดวยจิตสํานึกอันดีมาจนทุกวันนี้ 
2ถึงตรงนี้ มหาปุโรหิตอานาเนียสั่งใหคนที่ยืนอยูใกลๆ ตบปากเปาโล 
3แลวเปาโลจึงกลาวกบัเขาวา “ พระเจาจะทรงตบทานผูเปนผนังฉาบปูนขาว! 
ทานนั่งอยูท่ีนั่นเพื่อตัดสินขาพเจาตามบทบัญญัติ 
แลวยังละเมิดบทบัญญัติโดยสั่งใหตบขาพเจา!”   
4 บรรดาผูท่ียืนอยูใกลๆ เปาโลกลาววา 
“ เจาบังอาจลบหลูมหาปุโรหิตของพระเจาหรือ?”  
5 เปาโลตอบวา “ พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมทราบวานี่คือมหาปุโรหิต 
เพราะมีคําเขียนไววา ‘ อยาพูดลวงเกินผูปกครองประชาชนของเจา’ 71”  
6 ครั้นเปาโลเห็นวา บางคนในพวกนั้นเปนพวกสะดูสี บางก็เปนฟาริสี 
จึงรองขึ้นตอหนาสภาแซนเฮดรินวา “ พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาเปนฟาริสี 
เปนลูกของฟาริสีท่ีตองถูกพิจารณาคดีก็เพราะขาพเจามีความหวังในการเปนขึ้
น จ า ก ต า ย ”  7พอเขากลาวเชนนั้น 
พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็ถกเถียงกัน ที่ประชุมแบงเปน 2 ฝาย 
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8(พวกสะดูสีบอกวาไมมีการเปนขึ้นจากตาย ไมมีทูตสวรรค และไมมีวิญญาณ 
สวนพวกฟาริสียอมรับวามีสิ่งเหลานี้ท้ังหมด) 
9 จึงเกิดโกลาหลกันใหญ 
พวกธรรมาจารยท่ีเปนฟาริสีบางคนลุกขึ้นโตแยงอยางแข็งขันวา 
“ เราเห็นวาชายผูนี้ไมมีความผิด 
หากวิญญาณหรือทูตสวรรคไดพูดกับเขาจะวาอยางไร?”  
10การโตเถียงดุเดือดขึ้นจนนายพันเกรงวาเปาโลจะถูกพวกเขาฉีกเปนชิ้นๆ 
จึงสั่งทหารใหลงไปใชกําลังเอาตัวเปาโลออกมาจากพวกนั้น 
และนําเขาไปที่กองทหาร  
11 ในคืนตอมา องคพระผูเปนเจาประทับยืนใกลๆ เปาโล ตรัสวา 
“ จงกลาหาญเถิด! เจาไดเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มอยางไร 
เจาจะตองเปนพยานในกรุงโรมดวยอยางนั้น”  
 
แผนสงัหารเปาโล 
12 เชาวันตอมา 
พวกยิวคบคิดกันและสาบานตัววาจะไมกินไมด่ืมจนกวาจะไดฆาเปาโลเสีย 
13มีชายสี่สิบกวาคนที่รวมในแผนการนี้ 
14เขาเหลานั้นไปพบพวกหัวหนาปุโรหิตและผูอาวุโส เรียนวา 
“ ขาพเจาท้ังหลายสาบานตนเด็ดขาดวาจะไมกินด่ืมอะไร 
จนกวาจะไดฆาเปาโลเสีย 15ฉะนั้นบัดนี้ขอใหทานท้ังหลายกับสภาแซนเฮดริน 
ยื่นคําขอตอนายพัน เพื่อนําตัวเปาโลมาตอหนาทาน 
โดยทําเปนวาตองการไตสวนหาขอมูลเกี่ยวกับคดีของเขาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
พวกขาพเจาพรอมที่จะฆาเขาเสียกอนที่เขาจะมาถึงท่ีนี่ 
16 แตบุตรชายของนองสาวเปาโลลวงรูแผนการนี้ 
จึงเขาไปบอกเปาโลที่กองทหาร 



17 แลวเปาโลก็เรียกนายรอยคนหนึ่งมา บอกวา 
“ โปรดนําเด็กหนุมผูนี้ไปพบทานนายพัน เขามีเรื่องจะแจงใหทราบ”  
18ดังนั้นนายรอยผูนี้จึงพาเขาไปพบนายพัน  
 เรียนวา “ นักโทษเปาโลเรียกหาขาพเจา 
ขอใหพาเด็กหนุมผูนี้มาพบทาน เพราะเขามีเรื่องจะเรียนใหทานทราบ”  
19 นายพันจึงจูงมือเด็กหนุมคนนั้นเลี่ยงออกมา ถามวา 
“ เจาตองการจะบอกอะไรเรา?”   
20 เขาตอบวา 
“ พวกยิวตกลงกันจะขอทานใหนําตัวเปาโลลงไปตอหนาสภาแซนเฮดรินวันพ
รุงนี้ ทําทีวาอยากไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเขาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
21ขอทานอยาอนุมัติ เพราะพวกเขากวา40 คนกําลังซุมดักฆาเปาโล 
พวกเขาสาบานตัวไววาจะไมกินด่ืมอะไรจน กวาจะไดฆาเปาโลเสีย 
ตอนนี้พวกเขาพรอมแลว รอแตทานอนุมัติตามคําขอของเขา”   
22 นายพันจึงใหเด็กหนุมนั้นไป และกําชับเขาวา 
“ อยาบอกใครวาเจามารายงานเรื่องนี้แกเรา”  
 
สงตวัเปาโลไปยงัเมอืงซซีารียา 
23 จากนั้น ก็เรียกนายรอย 2 คนมาสั่งวา “ เตรียมกําลังทหาร 200 นาย 
พลมา 70 น า ย  แ ล ะ พ ล ท ว น 72 200 นาย 
ไปเมืองซีซารียาตอนสามทุมคืนนี้ 24จัดพาหนะใหเปาโลขี่ 
เพื่อจะไดคุมกันตัวเขาไปสงใหผูวาการเฟลิกสอยางปลอดภัย”  
25นายพันเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง มีใจความดังนี้  
 
26 ขาพเจา คลาวดิอัส ลีเซียส 
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 เรียน ทานผูวาการเฟลิกส 
 
27 พวกยิวจับตัวคนนี้ไว เกือบจะฆาเสีย แตขาพเจานําทหารเขาชวยไวได 
เพราะทราบมาวาเขาเปนพลเมืองโรมัน 28ขาพเจาตองการทราบขอกลาวหา 
จึงนําตัวเขาไปยังสภาแซนเฮดรินของพวกยิว 
29พบวาขอกลาวหาเปนเรื่องบทบัญญัติของพวกนั้น 
แตไมมีขอหาใดสมควรสั่งประหารหรือจําคกุ 
30ครั้นขาพเจาไดรับแจงวามีแผนกําจัดชายคนนี้ 
จึงสงเขาตรงมายังใตเทาทันที ท้ังสั่งใหโจทกมาวาความกันตอหนาใตเทา 
 
31 คืนนั้น พวกทหารจึงนําตัวเปาโลไปตามคําสั่ง จนถึงเมืองอันทิปาตรีส 
32วันรุงขึ้น ก็ใหกองทหารมานําตัวเขาตอไป สวนพวกเขากลับมายังกองทหาร 
33เม่ือกองทหารมาไปถึงเมืองซีซารียา 
ก็ยื่นจดหมายตอผูวาการและมอบตัวเปาโลใหแกเขา 
34ผูวาการอานจดหมายแลว จึงถามเปาโลวา มาจากแควนใด 
ครั้นทราบวามาจากซิลีเซีย 35ก็กลาววา 
“ เราจะฟงคดีของเจาเม่ือโจทกมาพรอมหนากันท่ีนี่ 
จากนั้นสั่งใหคุมตัวเปาโลไวท่ีวังของเฮโรด  
 
ไตสวนคดตีอหนาเฟลกิส 
 

24 หาวันตอมา มหาปุโรหิตอานาเนีย กลุมผูอาวุโสและทนายเทอรทูลลัส 

มายังเมืองซีซารียา และยื่นฟองเปาโลตอผูวาการ 2เมื่อเบิกตัวเปาโลเขามา 
เทอรทูลลัสก็แถลงคดีตอหนาผูวาการดังนี้ “ กราบเรียนใตเทา 



พวกขาพเจาสุขสงบกันมานานภายใตการปกครองของใตเทา 
และการที่ใตเทาเห็นการณไกลไดนํามาซึ่งการปฏิรูปตางๆ ในชนชาตินี้  
3 ใตเทาเฟลิกส ทุกหนทุกแหงและในทุกๆ ดาน 
พวกขาพเจานอมรับสิ่งนี้ดวยความสํานึกในบุญคุณอยางยิ่ง 
4เพื่อมิใหเปนการรบกวนใตเทาไปกวานี้ ขาพเจาขอวิงวอนใตเทา 
ไดโปรดรับฟงเราโดยสังเขปดังนี้ 
5 พวกขาพเจาพบวาชายผูนี้เปนตัวกอกวน 
ปลุกปนใหเกิดการจลาจลในหมูชาวยิวท่ัวโลก 
เขาเปนแกนนําคนหนึ่งของพวกนิกายนาซาเร็ธ 
6และถึงกับพยายามจะทําใหพระวิหารเสื่อมความศักด์ิสิทธิ์ 
ดังนั้นพวกขาพเจาจึงจับกุมตัวเขาไว 8ข อ 73ใตเทาไตสวนเขาเอง 
แลวใตเทาจะทราบความจริงเกี่ยวกับขอกลาวหาทั้งปวงที่พวกขาพเจาฟองเขา
”  
9 พวกยิวรวมใหการกลาวหาดวยยืนยันวาสิ่งเหลานี้เปนความจริง 
10 เมื่อผูวาการโบกมือใหพูด เปาโลจึงกลาววา 
“ ขาพเจาทราบวาใตเทาตัดสินความใหชน ชาตินี้มาตลอดหลายป 
ดังนั้นขาพเจาจึงยินดีท่ีจะขอแกขอกลาวหา 
11ใตเทาสามารถตรวจสอบไดโดยงายดายวา เมื่อไมเกิน12 วันมานี้ขาพเจาได 
ขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็ม 
12โจทกไมไดพบเห็นขาพเจาโตเถียงกับใครที่พระวิหาร 
หรือปลุกปนฝูงชนไมวาในธรรมศาลาตางๆ หรือที่ใดๆ ในกรุง 
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จะไดตัดสินตามบทบัญญัติของพวกเจา 
7แตนายพันลีเซียสใชกําลังชิงตัวเขาไปจากมือของเรา 
8และสั่งใหโจทกมาวาความกันตอหนาใตเทา 



13และพวกเขาก็ไมอาจหาขอพิสูจนรับรองคํากลาวหาท้ังปวงที่ฟองรองขาพเจ
าอยูนี้ 14อยางไรก็ตามขาพเจาก็ยอมรับวา 
ขาพเจานมัสการพระเจาแหงบรรพบุรุษในฐานะสาวกแหงทางนั้น 
ซึ่งพวกเขาเรียกวานิกายหนึ่ง 
ขาพเจาเชื่อทุกสิ่งท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติและทุกสิ่งท่ีไดเขียนไวในหนังสือผู
เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ  
15และขาพเจาเองมีความหวังในพระเจาเชนเดียวกับคนเหลานี้วา 
ท้ังคนชอบธรรมและคนชั่วจะเปนขึ้นจากตาย 
16ดังนั้นขาพเจาจึงพากเพียรทุกวิถีทางท่ีจะรักษาจติสํานึกอันดีงามตอเบื้องพร
ะพักตรพระเจาและตอหนามนุษย 
17 “ หลังจากหายหนาไปหลายป 
ขาพเจามายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนําความชวยเหลือผูยากไรมาใหพี่นองรวมชา
ติ และเพื่อถวายเครื่องบูชา 
18เม่ือพวกเขาพบขาพเจากระทําสิ่งนี้อยูท่ีลานพระวิหาร 
ขาพเจาไดชําระตนใหสะอาดตามระเบียบพิธีแลว ไมมีฝูงชนอยูกับขาพเจาเลย 
อีกท้ังขาพเจาไมไดเกี่ยวของกับการวุนวายใดๆ 
19แตมีชาวยิวบางคนจากแควนเอเชีย ซึ่งควรจะอยูท่ีนี่ตอหนาใตเทา 
ถาเขามีขอหาใดๆ ที่จะฟองรองขาพเจา 20หรือคนเหลานี้ท่ีอยูท่ีนี่ 
ควรจะระบุความผิดใดๆ ที่พบเห็นในขาพเจา 
เม่ือครั้งขาพเจายืนอยูตอหนาสภาแซนเฮดริน 
21นอกเสียจากเรื่องนี้เรื่องเดียวท่ีขาพเจาไดตะโกน 
เม่ือยืนอยูตอหนาพวกเขาวา ‘ ที่ขาพเจาตองถูกดําเนินคดีตอหนาทานในวันนี้ 
ก็เพราะขาพเจาเชื่อในการเปนขึ้นจากตาย’  “ 74 
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22 ฝายเฟลิกสซึ่งคุนเคยดีกับเรื่องทางนั้น จึงสั่งเลื่อนการพิจารณาคดี 
กลาววา 
“ เราจะตัดสินคดีของทานเมื่อนายพันลีเซียสมา” 23เฟลิกสสั่งนายรอยใหคุม
ตัวเปาโลไว แตผอนผันใหมีอิสระบางประการ 
และอนุญาตใหเพื่อนฝูงดูแลชวยเหลือเขาในสิ่งท่ีจําเปน 
24 หลังจากนั้นหลายวัน 
เ ฟลิกสมาพรอมกับดรูสิลลาภรรยาของเขาซึ่งเปนชาวยิว 
เขาไดเรียกตัวเปาโลมาพบและฟงเปาโลพูดถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต 
25ขณะเปาโลบรรยายถึงความชอบธรรม การควบคมุตน 
และการพิพากษาที่จะมาถึง เฟลิกสก็กลัวและกลาววา “ พอแคนี้กอน! 
ทานไปได ไวมีโอกาส เราจะเรียกทานมาอีก”  26ขณะเดียวกัน 
เฟลิกสก็หวังวาเปาโลจะใหสินบน จึงเรียกตัวเขามาสนทนากันบอยๆ  
27 สองปผานไป ปอรสิอัส เฟสทัส มารับตําแหนงแทนเฟลิกส 
แตเฟลิกสอยากเอาใจพวกยิว จึงท้ิงเปาโลไวในคุก 
 
 
การใตสวนตอหนาเฟสทัส 
 

25 เมื่อมาถึงแควนนั้นได 3 วัน 

เฟสทัสก็ออกจากเมืองซีซารียาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
2ท่ีนั่นพวกหัวหนาปุโรหิตและเหลาผูนําชาวยิวมาย่ืนฟองเปาโลตอเขา 
3พวกเขาเรงเราออนวอนเฟสทัสใหเห็นแกพวกเขาโดยใหยายเปาโลมายังกรุง
เยรูซาเล็ม เพราะวาพวกเขาเตรียมซุมดักฆาเปาโลเสียกลางทาง 
4เฟสทัสตอบวา “ เปาโลถูกคุมตัวอยูท่ีเมืองซีซารียา 
และเราเองกําลังจะไปที่นั่นในไมชานี้ 5ถาเขาไดทําความผิดใดๆ 
ก็ใหผูนําของพวกทานบางคนไปกับเรา และยื่นฟองเขาที่นั่น”  



6 หลังจากพักอยูกับพวกเขาได 8 หรือ 10 วัน เฟสทัสก็ไปยังเมืองซีซารียา 
ในวันรุงขึ้น เฟสทัสเปดศาลพิจารณาคดี และสั่งใหนําตัวเปาโลเขามา 
7เม่ือเปาโลปรากฏตัว พวกยิวท่ีลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็เขาไปยืนหอมลอม 
ฟองรองเขาดวยขอหารายแรงหลายประการ ซึ่งหาขอพิสูจนไมได  
8 แลวเปาโลจึงแกขอกลาวหาวา 
“ ขาพเจามิไดทําสิ่งใดผิดตอบทบัญญัติของยิว หรือตอพระวิหาร 
หรือตอซีซาร”  
9 เฟสทัสอยากเอาใจพวกยิว จึงกลาวกับเปาโลวา 
“ เจาเต็มใจจะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม 
สูคดีตามขอกลาวหาเหลานี้ตอหนาเราที่นั่นหรือไม?”   
10 เปาโลตอบวา “ ขณะนี้ขาพเจาก็ยืนอยูตอหนาศาลของซีซาร 
ท่ีซึ่งขาพเจาสมควรจะถูกไตสวนอยูแลว ขาพเจามิไดทําสิ่งใดผิดตอพวกยิว 
ดังท่ีใตเทาเองก็ทราบดี 11อยางไรก็ตาม 
หากวาขาพเจาไดกระทําความผิดใดอันควรแกโทษประหาร 
ขาพเจาก็ยอมตายโดยไมขัดขืนเลย แตหากขอกลาวหาใดๆ 
ของชาวยิวเหลานี้ไมเปนความจริง ไมมีใครมีสิทธิมอบตัวขาพเจาใหพวกเขา 
ขาพเจาขอถวายฎีกาถึงซีซาร!”  
12 หลังจากหารือกับคณะที่ปรึกษาแลว เฟสทัสก็ประกาศวา 
“ เจาไดถวายฎีกาถึงซีซาร เจาก็ตองไปเฝาซีซาร!”  
 
เฟสทสัหารอืกับกษตัริยอากรปิปา 
13 หลังจากนั้น2-3 วัน 
กษัตริยอากริปปากับพระนางเบอรนิสเสด็จมาเยี่ยมคารวะเฟสทัสท่ีเมืองซีซารีย
า  14เนื่องจากอากรปิปาประทับอยูท่ีนั่นหลายวัน 
เฟสทัสจึงปรึกษาเรื่องเปาโลกับกษัตริยวา  
“ ท่ีนี่มีนักโทษคนหนึ่งซึ่งเฟลิกสขังท้ิงไว 15เมื่อขาพเจาไปท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 



พวกหัวหนาปุโรหิต 
และผูอาวุโสของพวกยิวยื่นฟองเขาและขอใหขาพเจาตัดสินลงโทษเขา 
16 “ ขาพเจาบอกพวกนั้นวา 
ต า ม ธ ร ร ม เนียมโรมันจะมอบตัวจําเลยก็ตอเมื่อโจทกกับจําเลยมาพรอม
หนากัน และจําเลยมีโอกาสแกขอหาเสียกอน 17ครั้นพวกเขามาที่นี่กับขาพเจา 
ขาพเจาก็ไมรอชา แตเปดศาลพิจารณาคดใีนวันรุงขึ้น 
และสั่งใหนําตัวชายผูนี้เขามา 18พอโจทกลุกขึ้นพูด 
ก็ไมไดฟองรองเรื่องอาชญากรรมใดๆ ตามที่ขาพเจาคาดหมายไว 
19แตพวกเขากลับโตแยงกันในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับศาสนาของพวกเขาเอง 
และเกี่ยวกับคนหนึ่งท่ีตายไปแลวชื่อเยซู ผูซึ่งเปาโลอางวายังมีชีวิตอยู 
20ขาพเจาไมรูวาจะไตสวนเรื่องนี้อยางไรดี ดังนั้นขาพเจาจึงถามจําเลยวา 
เต็มใจจะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มสูคดีท่ีนั่นตามขอกลาวหาเหลานี้หรือไม 
21เม่ือเปาโลไดถวายฎีกาขออยูรอการตัดสินขององคจักรพรรดิ 
ขาพเจาจึงสั่งใหคุมตัวเขาไวจนกวาจะสงตัวไปเฝาซีซารได”   
22 แลวอากริปปาจึงตรสักับเฟสทัสวา 
“ ขาพเจาเองก็ประสงคจะฟงชายผูนี้ดว ย ”   
 เฟสทัสตอบวา “ พรุงนี้ทานจะไดฟงเขา”  
 
เปาโลตอหนาอากรปิปา 
( ก จ  9:3-8,22:6-11) 
23 วันรุงขึ้น 
อากริปปากับเบอรนิสเสด็จเขามายังหองพิจารณาคดีอยางโออาตระการ 
พรอมขาราชการระดับสูงและ ชนชั้นผูนําของเมืองนั้น 
เฟสทัสสั่งเบิกตัวเปาโลเขามา 24เฟสทัสกลาววา 
“ กษัตริยอากริปปาและทานทั้งหลายซึ่งอยูกับเรา ที่นี่ 
ทานก็ไดเห็นชายผูนี้แลว! ชาวยิวท้ังปวงไดรองขอตอ 



ขาพเจาเกี่ยวกับตัวเขาทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ในเมืองซีซารียา 
พวกเขารองตะโกนวาชายผูนี้ไมควรมีชีวิตอยูตอไป 25ขาพเจาพบวา 
เขาไมไดทําสิ่งใดที่สมควรกับโทษประหาร 
แตเพราะเขาไดถวายฎีกาถึงองคจักรพรรดิ ขาพเจาจึงตัดสินใจสงเขาไปโรม 
26แตขาพเจาไมมีสิ่งใดแนชัดท่ีจะเขียนเปนรายงานถวายถึงองคจักรพรรดิเกี่ย
วกับชายผูนี้ ฉะนั้นขาพเจาจึงนําตัวเขามาอยูตอหนาทานท้ังหลาย 
โดยเฉพาะตอพระพักตรพระองค กษัตริยอากริปปา 
เพื่อวาขาพเจาจะไดขอมูลท่ีจะถวายรายงานจากผลการไตสวนครั้งนี้ 
27เพราะขาพเจาคิดวา หากสงตัวนักโทษไปโดยมิไดระบุขอหาที่แนชัด 
ก็จะเปนเรื่องที่ไมสมเหตุสมผล”  
 

26 แลวอากริปปาจึงตรสักับเปาโลวา 

“ เจาไดรับอนุญาตใหพูดแกคดีเองได”   
 ดังนั้นเปาโลจึงโบกมือของตน และเริ่มแกคดีวา 
2” ขาแตกษัตริยอากริปปา 
ขาพระบาทถือเปนโอกาสดีท่ีไดยืนแกขอกลาวหาทั้งปวงของพวกยิวอยูตอเบื้อ
งพระพักตรฝาพระบาทในวันนี้ 3ที่ขาพระบาทรูสึกเชนนี้ 
ก็เพราะฝาพระบาททรงคุนเคยกับขนบธรรมเนียมและขอขัดแยงตางๆ 
ท้ังมวลของชาวยิวเปนอยางดี ฉะนั้นขอทรงอดทนฟงขาพระบาทเถิด  
4 “ ชาวยิวลวนทราบแนวทางการดําเนินชีวิตของขาพระบาทตั้งแตเด็กมา 
นับแตถือกําเนิดในบานเมืองของขาพระบาทเอง และทั้งท่ีในกรุงเยรูซาเล็ม 
5พวกเขาไดรูจักขาพระบาทมาเนิ่นนาน และหากพวกเขายินยอม 
พวกเขาก็สามารถเปนพยานไดวา 
ขาพระบาทใชชีวิตตามนิกายที่เครงครัดท่ีสุดในศาสนาของพวกขาพระบาท 
คือเปนฟาริสี 6และบัดนี้ 
ท่ีขาพระบาทถูกไตสวนในวันนี้ก็เพราะขาพระบาทมีความหวังในสิ่งท่ีพระเจาไ



ดทรง สัญญาไวกับเหลาบรรพบุรุษ 7เปนพระสัญญาท่ีพวกขาพระบาท 12 
ตระกูลคาดหวังวาจะเปนจริง 
ขณะพากเพียรปรนนิบัติพระเจาท้ังกลางวันกลางคืน ขาแตกษัตริย 
เพราะความหวังนี้เอง พวกยิวจึงกลาวหาขาพระบาท 
8ไฉนพวกทานจึงเห็นวาเปนไปไมไดท่ีพระเจาจะทรงใหคนตายเปนขึ้นมา? 
9 “ ขาพระบาทเองก็เคยเชื่อวา 
ควรทําทุกวิถีทางท่ีเปนไปไดเพื่อตอตานพระนามของพระเยซูแหงนาซาเร็ธ 
10และนั่นแหละ คือสิ่งท่ีขาพระบาทไดทําในกรุงเยรูซาเล็ม 
โดยอาศัยสิทธิอํานาจของพวกหัวหนาปุโรหิต 
ขาพระบาทไดจับวิสุทธิชนหลายคนเขาคุก และเมื่อพวกนั้นถูกฆา 
ขาพระบาทก็เห็นดีดวย 11หลายครั้งขาพระบาทไปตามธรรมศาลาตางๆ 
เพื่อลงโทษคนพวกนั้น 
และพยายามบีบบังคับใหเขากลาวคําหม่ินประมาทพระเยซู 
ขาพระบาทโกรธเกลียดเขายิ่งนัก ถึงกับตามไปขมเหงพวกเขาที่เมืองตางๆ 
ในดินแดนอื่นๆ  
12 “ ในการเดินทางคราวหนึ่ง ขาพระบาทกําลังจะไปยังเมืองดามัสกัส 
โดยไดรับสิทธิอํานาจ และการมอบหมายจากพวกหัวหนาปุโรหิต 13 
ขาแตกษัตริย ประมาณเที่ยงวัน 
ขณะอยูระหวางทางขาพระบาทเห็นแสงสวางจากฟาสวรรค 
แสงนั้นเจิดจายิ่งกวาแสงอาทิตย สองรอบขาพระบาทกับเพื่อนรวมทาง 
14พวกขาพระบาททั้งหมดลมลงกับพื้น 
และขาพระบาทไดยินเสียงหนึ่งพูดกับขาพระบาทเปนภาษาอารเ ม ค 75วา 
‘ เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหงเราทําไม? เปนการยากที่เจาจะขืนประตัก’  
15 “ แลวขาพระบาทถามวา ‘ พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด’ ?”  
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 “ องคพระผูเปนเจาตรัสตอบวา ‘ เราคือเยซูผูท่ีเจากําลังขมเหง 
16บัดนี้จงลุกขึ้นยืนเถิด เราไดปรากฏแกเจาก็เพื่อแตงตั้งเจาเปนผูรับใช 
และเปนพยานถึงสิ่งท่ีเจาไดเห็นเกี่ยวกับเรา และสิ่งท่ีเราจะสําแดงแกเจา 
17เราจะชวยเจาใหรอดพนจากพี่นองรวมชาติของเจาเองและจากชาวตางชาติ 
เราจะสงเจาไปหาพวกเขา 18เพื่อเปดตาของเขา 
และหันเขาจากความมืดมาสูความสวาง 
แ ล ะ จ า ก อ ำ น า จ ข อ ง ซ าตานมาหาพระเจา 
เพื่อเขาจะไดรับการอภัยโทษบาป 
และไดอยูในหมูผูท่ีไดรับการชําระใหบริสุทธิ์โดยความเชื่อในเรา’  
19 “ นับแตนั้น ขาแตกษัตริยอากริปปา 
ขาพระบาทจึงไมขัดขืนตอนิมิตจากสวรรคนั้น 
20เริ่มแรกขาพระบาทประกาศแกคนทั้งหลายในเมืองดามัสกัส 
จากนั้นแกคนทั้งหลายในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแควนยูเดีย 
และแกชาวตางชาติดวย ขาพระบาทประกาศวา พวกเขาควรกลับใจเสียใหม 
หันมาหาพระเจา และพิสูจนการกลับใจใหมดวยการกระทําของตน 
21ดวยเหตุนี้เองพวกยิวจึงจับกมุขาพระบาทที่ลานพระวิหาร 
และหาทางจะฆาขาพระบาทเสีย 
22แตเพราะพระเจาทรงชวยขาพระบาทมาจนทุกวันนี้ 
ขาพระบาทจึงไดมายืนอยูท่ีนี่และเปนพยานตอทั้งผูใหญผูนอย 
ขาพระบาทไมไดพูดเรื่องอื่นใด 
นอกเหนือจากสิ่งท่ีบรรดาผูเผยพระวจนะและโมเสสกลาวไววาจะเกิดขึ้น 
23คือที่พระคริสต76จะตองทนทุกขทรมาน 
และจะทรงสําแดงความสวางแกประชากรของพระองคเองและแกคนตางชาติใ
นฐานะที่ทรงเปนผูแรกซึ่งเปนขึ้นจากความตาย”  
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24 เปาโลกลาวแกคดีถึงตรงนี้ เฟสทัสก็ตะโกนขัดขึ้นวา “ เปาโล 
เจาเสียสติไปแลว! เจาร่ําเรียนมากทําใหคลุมคลั่งไป”  
25 เปาโลตอบวา “ ใตเทาเฟสทัส ขาพเจามิไดคลุมคลั่ง 
สิ่งท่ีขาพเจาพูดเปนความจริง และมีเหตุมีผล 
26กษัตริยทรงคุนเคยกับเรื่องเหลานี้ดี และขาพเจาสามารถทูลไดอยางเปดเผย 
ขาพเจาเชื่อแนวาไมมีสักสิ่งท่ีพนพระเนตรพระกรรณ 
เพราะสิ่งเหลานี้มิไดกระทํากันอยางลับๆ 27ขาแตกษัตริยอากริปปา 
ฝาพระบาททรงเชื่อเหลาผูเผยพระวจนะหรือไม? 
ขาพระบาททราบวาฝาพระบาททรงเชื่อ”  
28 แลวอากริปปาจึงตรสักับเปาโลวา “ เจาคิดวาในเวลาสั้นๆ 
เทานี้เจาก็จะชักชวนใหเราเปนคริสเตียนไดหรือ?”   
29 เปาโลทูลตอบวา “ ไมวาในเวลาสั้นหรือยาว 
ขาพระบาทก็อธิษฐานตอพระเจาวา ไมเพียงฝาพระบาทเทานั้น 
แตขอใหคนทั้งปวงที่ฟงขาพระบาทอยูในวันนี้เปนอยางขาพระบาท 
เวนแตไมไดถูกลามโซอยางนี้ 
30 กษัตริยทรงลุกขึ้น ผูวาการ พระนางเบอรนิส 
และคนทั้งปวงที่นั่งอยูดวยก็ลุกขึ้น 31พวกเขาออกไปจากหองนั้น พูดกันวา 
“ คนนี้มิไดกระทําสิ่งใดท่ีสมควรรับโทษถึงประหาร หรือจําคุก”  
32 อากริปปาตรัสกับเฟสทัสวา “ ถาชายคนนี้ไมไดถวายฎีกาถึงซีซาร 
ก็ปลอยเขาไปได”  
 
เปาโลลงเรอืไปโรม 
 

27 เมื่อมีมติใหเราลงเรือไปยังอิตาลี เปาโลและนักโทษอื่นๆ 

บางคนจึงถูกสงตัวใหนายรอยยูเลียส จากกองจักรวรรดิ 
2เรามาลงเรือลําหนึ่งจากเมืองอัดรามิททิยุม ซึ่งกําลังจะแลนไปยังทาตางๆ 



ตามชายฝงของแควนเอเชีย แลวเรือก็ออกทะเล อาริสทารคัสชาวมาซิโดเนีย 
จากเมืองเธสะโลนิกาอยูกับเราดวย 
3 วันรุงขึ้น เราแวะที่เมืองไซดอน ฝายยูเลียสมีความกรุณาเปาโล 
อนุญาตใหเขาไปหาเพื่อนฝูงเพื่อคนเหลานั้นจะไดจัดหาสิ่งท่ีจําเปนใหแกเขา 
4จากท่ีนั่นเราออกทะเลอีก แลนไปทางดานปลอดลมของเกาะไซปรัส 
เนื่องจากเราแลนทวนกระแส ลม 
5เม่ือแลนขามทะเลนอกชายฝงแควนซิลีเซียกับปมฟเลีย 
เราก็มาแวะที่เมืองมิราในแควนลีเซีย 
6ท่ีนั่นนายรอยพบเรือจากเมืองอเล็กซานเดรียกําลังจะไปอิตาลี 
จึงใหเราลงเรือลํานั้น 7เราแลนชาๆ 
อยูหลายวันก็มาถึงเมืองคนีดัสอยางยากลําบาก เมื่อลมไมอํานวย 
เราจึงแลนมาทางดานปลอด ลมของเกาะครีต ตรงขามเมืองสัลโมเน 
8เราแลนเรือเลียบฝงอยางยากเย็น และมาถึงท่ีแหงหนึ่งเรียกกันวาทางาม 
ใกลเมืองลาเซีย  
9 เสียเวลาไปมาก และการที่จะเดินเรือก็อันตราย 
เพราะบัดนี้เปนชวงหลังวันอดอาหาร77แลว ดังนั้นเปาโลจึงเตือนวา 
10” ทานท้ังหลาย 
ขาพเจาเห็นวาการเดินทางของเราจะประสบหายนะและเพิ่มความเสียหายอยาง
ใหญหลวงแกท้ังเรือและสินคา ตลอดจนชีวิตของเราเองดวย”  
11แตนายรอยไมฟง 
เปาโลกลับคลอยตามคําแนะนําของตนหนกับเจาของเรือมากกวา 
12เนื่องจากทางามไมเหมาะที่จะจอดในฤดูหนาว 
คนสวนใหญจึงตกลงใหเราแลนเรือตอไป 
หวังวาจะไปถึงเมืองฟนิกซและจอดพักในฤดูหนาวท่ีนั่น 
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ฟนิกซเปนเมืองทาของเกาะครีต 
หันหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต 
 
พาย ุ
13 เมื่อลมใตพัดมาเบาๆ พวกเขาก็คิดวาสมคะเนแลว 
จึงถอนสมอแลนเรือเลียบชายฝงเกาะครีต 14ไมนานเรือก็ถูกลมซึ่งแรงพอๆ 
กับพายุหมุนท่ีเรียกกันวา “ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ”  ซัดออกจากเกาะ 
15เรือตกอยูในพายุและตานลมไมไหว 
ดังนั้นเราจึงปลอยใหเรือ ไ ป ต า ม ก ร ะ แ ส ล ม  
16ขณะเรากําลังผานดานปลอดลมของเกาะเล็กๆ ที่ชื่อวาคาวดา 
เราก็แทบจะรักษาเรือชูชีพไวไมได 
17เม่ือชักรอกเรือชูชีพขึ้นมาไวบนเรือแลวพวกเขาก็เอาเชือกลอดใตเรือใหญเ
พื่อยึดเรือไว เนื่องจากเกรงวาจะเกยสันดอนเสอรทิส จึงหยอนสมอเรือ 
และปลอยเรือไป ต า ม ก ร ะ แ ส ล ม  18พายุซัดกระหน่ําเรืออยางหนัก 
จนวันรุงขึ้นเราตองทยอยทิ้งสินคาลงทะเล 19ในวันท่ีสาม 
พวกเขาตองทิ้งอุปกรณประจําเรือดวยมือของเขาเอง 
20ครั้นไมเห็นแสงตะวันแสงดาวตลอดหลายวัน และพายุยังพัดกระหน่ําไมหยุด 
ในที่สุดเราก็สูญสิ้นความหวังท้ังมวลที่จะรอดชีวิต 
21 หลังจากผูคนอดอาหารมานาน เปาโลก็ยืนขึ้นตอหนาพวกเขา และวา 
“ ทานท้ังหลาย 
ทานนาจะฟงคําแนะนําของขาพเจาท่ีไมใหแลนเรือออกจากเกาะครีต 
จะไดไมเจอภยันตราย และการสูญเสียเชนนี้ 22แตบัดนี้ 
ขาพเจาขอใหพวกทานทําใจเขมแข็งไว 
เพราะจะไมมีสักคนในพวกทานตองเสียชีวิต มีแตเรือเทานั้นท่ีจะอับปาง 
23เม่ือคืนนี้เอง 
ทูตองคหนึ่งของพระเจาผูทรงเปนเจาของขาพเจาผูซึ่งขาพเจารับใชอยู 



มายืนขางๆ ขาพเจา 24และบอกวา ‘ เปาโลเอย อยากลัวเลย 
เจาตองยืนใหการตอหนาซีซาร และพระเจาทรงเมตตาเจา 
ใหคนทั้งปวงที่อยูในเรือกับเจารอดชีวิต’  
25ดังนั้นขอใหทานทั้งหลายเขมแข็งไวเถิด 
เพราะขาพเจาเชื่อในพระเจาวาจะเปนตามที่พระองคตรัสบอกขาพเจาไว 
26อยางไรก็ตามเราจะตองเกยตื้นท่ีเกาะแหงหนึ่ง”  
  
เรอือับปาง 
27  คืนท่ีสิบสี่ เรายังถูกพายุพัดขามทะเลอาเดรียติค78 ร าวๆ เที่ยงคืน 
พวกลูกเรือรูสึกวามาใกลแผนดินแลว 28พวกเขาจึงหยั่งระดับน้ําดู 
พบวาลึกประมาณ 37 เ ม ต ร 79 หลังจากนั้นไมนาน 
พวกเขาก็หยั่งระดับน้ําดูอีกและพบวาลึกประมาณ 27 เ ม ต ร 80 
29เรากลัววาเรือจะกระแทกกับหินโสโครก จึงท้ิงสมอทายเรือ 4 ตัว 
และอธิษฐานขอใหถึงรุงเชาโดยเร็ว 30พวกลูกเรือหาทางหนีจากเรือใหญ 
หยอนเรือชูชีพลงทะเล ทําทีวาจะทอดสมอจากหัวเรือ 
31เปาโลจึงบอกนายรอยกับพวกทหารวา “ ถาคนเหลานี้ไมอยูในเรือ 
พวกทานก็จะไมรอด”  
32ดังนั้นพวกทหารจึงตัดเชือกที่ยึดเรือชูชีพอยูและปลอยใหหลนลงน้ําไป  
33 จวนรุงสาง เปาโลหนุนใจคนทั้งปวงใหรับประทานอาหาร เขากลาววา 
“ ต ล อ ด  14 วันท่ีผานมา พวกทานเฝาแตคอยและไมมีอะไรตกถึงทอง 
พวกทานไมไดรับประทานอะไรเลย 34บัดนี้ 
ขาพเจาขอใหทานรับประทานอาหารเสียบาง จะไดประทังชีพไว 

                                      
78 27:27 ในสมัยโบราณชื่อนี้หมายถึง บริเวณท่ีแผไปถึงทางใตของอิตาลี 
79 27:28 ภาษากรีกวา 20 ออรกุยอัส 
80 ภาษากรีกวา 15 ออรกุยอัส 



จะไมมีใครในพวกทานตองเสียผมสักเสนบนศีรษะ”  
35วาแลวเปาโลก็หยิบขนมปง 
ขอบพระคุณพระเจาตอหนาพวกเขาทั้งปวงแลวหักรับประทาน 
36ผูคนไดรับกําลังใจ และเริ่มรับประทานอาหาร 37เรามีดวยกันท้ังหมด 276 
คนบนเรือ 38เมื่อพวกเขารับประทานอาหารอิ่มแลว ก็โยนขาวสาลีท้ิงลงทะเล 
เรือจะไดเบาขึ้น  
39 พอรุงเชา พวกเขาจําไมไดวาเปนท่ีไหน แตเห็นอาวมีหาดทราย 
จึงตัดสินใจวา จะแลนเรือใหเขาเกยหาดถาทําได 
40พวกเขาจึงตัดสมอเรือปลอยลงทะเล 
และในเวลาเดียวกันก็แกเชือกที่มัดหางเสือ 
แลวชักใบหัวเรือขึ้นใหกินลมแลนตรงเขาหาฝง 
41แตเรือชนสันดอนและเกยตื้น หัวเรือติดแนนขยับไมได 
และทายเรือก็แตกเปนชิ้นๆ เพราะแรงคลื่นซัด  
42 พวกทหารคิดจะฆานักโทษเสีย เพื่อปองกันมิใหคนใดวายน้ําหนี 
43แตนายรอยตองการจะชวยชีวิตเปาโล จึงมิใหพวกนั้นทําตามที่คิด 
และสั่งใหคนที่วายน้ําเปนกระโดดลงน้ําวายเขาฝงกอน 
44สวนท่ีเหลือก็เกาะกระดานหรือชิ้นสวนของเรือไป 
โดยวิธีนี้ทุกคนจึงขึ้นฝงอยางปลอดภัย 
 
บ น เ ก า ะ ม อ ล ต า  
 

28 ครั้นขึ้นฝงโดยปลอดภัยแลว เราจึงรูวาเกาะนั้นชื่อเกาะมอลตา 

2ชาวเกาะกรุณาเราเปนพิเศษ 
พวกเขากอไฟตอนรับเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาว 
3เปาโลเก็บกิ่งไมมาหอบหนึ่ง ขณะเขากําลังเอาไมหอบนั้นใสไฟ 
มีงูพิษตัวหนึ่งถูกความรอนจึงพุงออกมากัดติดท่ีมือของเขา 



4เม่ือชาวเกาะเห็นงูหอยอยูท่ีมือของเปาโล ก็พูดกันวา “ คนนี้ตองเปนฆาตกร 
เพราะถึงแมวาเขารอดตายจากทะเล 
เจาแหงความยุติธรรมยังไมปลอยใหมีชีวิต”  5แตเปาโลสะบัดงูท้ิงลงในไฟ 
และไมเปนอันตรายแตอยางใด 
6พวกเขาคาดวาเปาโลจะบวมขึ้นหรือลมตายทันที แตหลังจากคอยดูอยูนาน 
และไมเห็นเขาเปนอะไร จึงเปลี่ยนความคิดและวาเปาโลเปนเทพเจา 
7 มีท่ีดินแปลงหนึ่งอยูใกลๆ ที่นั่น เปนของปูบลิอัสหัวหนาชาวเกาะ 
เขาตอนรับขับสูเราอยางดีตลอด 3 วัน 
8บิดาของปูบลิอัสปวยมีไขและเปนบิดนอนซมอยู เปาโลเขาไปเยี่ยม 
หลังจากอธิษฐาน ก็วางมือบนเขารักษาใหหาย 9เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคนปวยอื่นๆ 
ท่ีเกาะนั้นก็มา และรับการรักษาใหหาย 10พวกเขาใหเกียรติเราหลายๆ ดาน 
และเมื่อเราพรอมที่จะออกเรือ เขาก็นําสิ่งของที่จําเปนมาใหเรา 
 
ถงึกรุงโรม 
11 สามเดือนตอมา เราลงเรือซึ่งมาพักหนาวอยูท่ีเกาะนี้ 
เรือนั้นมาจากเมืองอเล็กซานเดรีย มีรูปแกะสลักเทพเจาแฝดคือ คาสเตอร 
และพอลลักซท่ีหัวเรือ 12เราจอดแวะที่เมืองไซราคิวส 3 วัน 
13จากท่ีนั่นเราแลนเรือมาถึงเมืองเรยีอูม วันรุงขึ้นลมใตพัดมา 
แ ล ะ ใ นวันตอมาก็ถึงเมืองโปทิโอลี 14เราพบพี่นองบางคนที่นั่น 
เขาเชิญใหเราพักอยูดวย 1 สัปดาห แลวเราก็มากรุงโรม 
15พวกพี่นองที่กรุงโรมไดขาววาเราจะมา 
จึงออกมารับเราไกลถึงยานอัปปอัสและทรีทาเวิรนส เม่ือไดเห็นคนเหลานี้ 
เปาโลก็ขอบพระคุณพระเจา และมีกําลังใจขึ้น 16เมื่อเรามาถึงกรุงโรม 
เปาโลไดรับอนุญาตใหอยูตามลําพัง มีทหารคนหนึ่งคอยคุมเขาไว 
 
เปาโลเทศนาในกรงุโรม 



17  สามวันตอมา เปาโลเชิญบรรดาผูนําชาวยิวมาประชุม 
เม่ือพวกเขามาพรอมหนากัน เปาโลก็กลาววา “ พี่นองทั้งหลาย 
แมวาขาพเจามิไดกระทําผิดอะไรตอพี่นองรวมชาติของเรา 
หรือผิดธรรมเนียมของเหลาบรรพบุรุษ 
ขาพเจาก็ถูกจับกุมในกรุงเยรูซาเล็มและสงตัวใหพวกโรมัน 
18พวกเขาไตสวนขาพเจาแลวก็ตองการจะปลอยตัวไป 
เพราะขาพเจาไมไดทําสิ่งใดผิดสมควรแกโทษประหาร 
19แตเม่ือพวกยิวคัดคานขาพเจาจึงจําตองถวายฎีกาถึงซีซาร 
มิใชวามีขอหาอะไรจะฟองรองพี่นองรวมชาติของขาพเจา 
20ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงเชิญทานท้ังหลายมาพูดคุยกัน 
เพราะที่ขาพเจาถูกลามโซอยูนี้ก็เนื่องดวยความหวังแหงชนชาติอิสราเอล”  
21 พวกเขาตอบวา “ เรามิไดรับจดหมายใดๆ 
จากแควนยูเดียพาดพิงถึงทาน 
แ ล ะ ก็ไมมีพี่นองคนใดที่มาจากท่ีนั่นไดรายงานหรือพูดอะไรไมดีเกี่ยวกับทา
น  22แตเราอยากฟงความคิดเห็นของทาน 
เพราะเราทราบอยูวาผูคนทุกแหงหนพูดติเตียนนิกายนี้ 
23 พวกเขานัดหมายวันท่ีจะพบกับเปาโล 
และคนเปนอันมากพากันมายังท่ีพักของเขา ตั้งแตเชาจดเย็น 
เ ป า โ ล อ ธิบายและประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจาแกพวกเขา 
และพยายามยกเหตุผลจากหนังสือบทบัญญัติของโมเสสและหนังสือผูเผยพระว
จนะมาทําใหพวกเขาเชื่อพระเยซู 24สิ่งท่ีเขากลาวทําใหบางคนเชื่อ 
แตบางคนก็ไมเชื่อ 25พวกเขาไมเห็นพองกันและเริ่มจากไป 
หลังจากท่ีเปาโลกลาวท้ิงทายวา “ เปนจริงดังท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ตรัสกับบรรพบุรุษของพวกทานผานทางผูเผยพระวจนะอิสยาหวา 
 
26”  ‘ ไปบอกชนชาตินี้วา 



  “ เจาจะฟงแลวฟงเลาแตไมเคยเขาใจ 
  เจาจะดูแลวดูเลาแตไมเคยประจักษ 
27เพราะจิตใจของชนชาตินี้ด้ือดานไป 
  หูของเขาฟงแทบไมไดยิน  
 และเขาปดตาของเขาเสีย 
  มิฉะนั้นแลว เขาจะไดเห็นกับตา 
 ไดยินกับหู 
  เขาใจดวยจิตใจ 
และหันกลับมา แลวเราจะรักษาเขาใหหาย” 81 
 
28 “ ฉะนั้นขาพเจาอยากใหทานรูวา 
ความรอดของพระเจาไดแผไปถึงชาวตางชาติแลว และพวกเขาจะฟง!” 82 
30 ต ล อ ด  2 ปเต็ม เปาโลพักอยูในบาน ซึ่งเขาเชาไว 
และตอนรับคนทั้งปวงที่มาหาเขา 
31เขาประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจาและสอนเรื่ององคพระเยซูคริสตเจาอ
ยางกลาหาญ โดยไมถูกขัดขวาง 
 

                                      
81 28:27 อ ส ย .6:9, 10 
82 28:28 บางตนฉบับวา ฟง! 29หลังจากเปาโลกลาวเชนนี้แลว พวกยิวก็จากไป 
โตเถียงกันเองเปนการใหญ 


