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กิจการอัครสาวก 

Acts of the Apostles 

อารัมภบท 
1  

1
เธโอฟลัสที่รัก ในหนังสือเลมแรก0

aขาพเจาเลาถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจาทรงกระทําและทรง

สั่งสอน เริ่มตั้งแตตน  
2
จนกระทั่งถึงวันที่พระองคทรงไดรับการยกขึ้นสวรรค1cหลังจากที่ทรงแนะนํา

สั่งสอนบรรดาอัครสาวกที่ทรงเลือกสรรโดยทางพระจิตเจา2

b  
3
พระเยซูเจาทรงแสดงพระองคแกอัคร

สาวกเหลานั้น และทรงพิสูจนดวยวิธีการตาง ๆ วาหลังจากทรงรับทุกขทรมานแลว พระองคยังทรง

พระชนมอยู  ตลอดเวลาสี่สิบวันที่พระองคทรงแสดงพระองคแกเขาทั้งหลาย ทรงกลาวถึงพระ

อาณาจักรของพระเจา3

d  
4
ขณะที่ทรงรวมโตะกับเขา พระองคทรงกําชับวา “อยาออกจากกรุง

เยรูซาเล็ม4

eแตจงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว ดังที่ทานไดยินจากเรา  
5
ยอหนทําพิธีลาง

ดวยน้ํา แตภายในไมกี่วัน ทานจะไดรับพิธีลางเดชะพระจิตเจา5

f 

พระเยซูเจาเสด็จขึ้นสูสวรรค 
6
ผูที่มาชุมนุม6

gกับพระเยซูเจา ทูลถามพระองควา “พระเจาขา พระองคจะทรงสถาปนา

อาณาจักรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือ”h  
7
พระองคตรัสตอบวา “ไมใชธุระของทานที่จะรูวัน

                                                

1a “หนังสือเลมแรก” น้ีหมายถึงพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา 
c สําเนาโบราณบางฉบับที่เรียกวา Western Text ไมกลาวถึงการเสด็จขึ้นสวรรคที่น่ี 
b ลูกาเนนบทบาทของพระจิตเจาในงานธรรมทูตแรก ๆ ของบรรดาอัครสาวก (ขอ 5,8 และบทที่ 2) เชนเดียวกับที่ทรงมีบทบาท

ในภารกิจเร่ิมแรกของพระคริสตเจา (ลก 4:1,14,18) 
d พระอาณาจักรของพระเจา (มธ 4:17 เชิงอรรถ f) เปนเน้ือหาสําคัญที่บรรดาอัครสาวกตองประกาศ (ดู กจ 8:12; 19:8; 20:25; 

28:23,31) ดังที่เปนคําสอนหลักของพระคริสตเจา (ดู มธ 3:2 เชิงอรรถ d) 
e สําหรับลูกา กรุงเยรูซาเล็มถูกกําหนดไวเปนศูนยกลางของงานไถกูของพระเจาโดยทางพระคริสตเจา (ลก 2:22 เชิงอรรถ h, 

38 เชิงอรรถ o) เปนสถานที่ที่ภารกิจของพระเยซูเจาในโลกน้ีสําเร็จบริบูรณ และยังเปนจุดเร่ิมภารกิจสากลของบรรดาอัครสาวก

ดวย (1:8) 
f “พิธีลางเดชะพระจิตเจา” ที่ยอหนผูทําพิธีลางไดกลาวลวงหนาไว ใน มธ 3:13 // และที่พระเยซูเจาทรงสัญญาไวในขอน้ีจะ

เร่ิมตนเมื่อพระจิตเจาเสด็จลงมาในวันเปนเตกอสเต (กจ 2:1-4) ในภายหลังบรรดาอัครสาวกที่เชื่อฟงคําส่ังของพระคริสตเจา 

(มธ 28:19) จะใชนํ้าประกอบพิธีลางตอไป (กจ 2:41; 8:12,38; 9:18; 10:48; 16:15,33; 18:8; 19:5) เปนพิธีรับสมาชิกใหมเขาสู

พระอาณาจักรของพระเมสสิยาห (ดู มธ 3:6 เชิงอรรถ e) แตพิธีลางเชนน้ีจะประกอบ “ในพระนามของพระเยซูเจา” (กจ 2:38 

เชิงอรรถ y) อาศัยความเชื่อในพระคริสตเจาในฐานะพระผูไถกู (ดู รม 6:4 เชิงอรรถ a) บรรดาอัครสาวกจะสามารถอภัยบาป

และประทานพระจิตเจาได (กจ 2:38) พรอมกับพิธีลางดวยนํ้าแบบคริสตชนน้ี ยังมีพิธีปกมือควบคูกันดวย (1 ทธ 4:14 

เชิงอรรถ e) จุดประสงคของพิธีน้ีคือประทานพระพรของพระจิตเจาอยางเปดเผย เชนเดียวกับที่บรรดาอัครสาวกไดรับในวันเปน

เตกอสเต (กจ 8:16-19; 9:17-18; 19:5-6 เทียบ 10:44-48) พิธีปกมือน้ีเปนตนกําเนิดของศีลกําลัง คริสตชนบางกลุมที่มีความรู

นอยในสมัยแรก ๆ ยังคงประกอบพิธีลางของยอหนควบคูกับศีลศักด์ิสิทธิ์ของพระคริสตเจาอยูระยะหน่ึง (19:3) 

 
g ตั้งแต 1:6 น้ี ลูกาเลาเร่ืองตอไปจากที่คางไวใน ลก 24:49 
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เวลา8

iที่พระบิดาทรงกําหนดไวโดยอํานาจของพระองค  
8
แตพระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทาน9

jและ

ทานจะรับอานุภาพเพ่ือจะเปนพยาน10

kถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียจนถึง

สุดปลายแผนดิน11

l 
9
เมื่อตรัสดังนี้แลว พระองคเสด็จขึ้นสวรรคตอหนาเขาทั้งหลาย เมฆ12

mบังพระองคจาก

สายตาของเขา  
10

เขายังคงจองมองทองฟาขณะที่พระองคทรงจากไป ทันใดนั้นมีชายสองคนสวม

เสื้อขาวปรากฏกับเขา  
11

กลาววา “ชาวกาลิลีเอย ทานทั้งหลายยืนแหงนมองทองฟาอยูทําไม พระ

                                                                                                                                                            
h บรรดาอัครสาวกยังรอคอยพระอาณาจักรของพระเมสสิยาห ในรูปแบบของการที่ราชวงศของกษัตริยดาวิดกลับมามีอํานาจ

ทางการเมืองอีก (ดู มธ 4:17 เชิงอรรถ f) 
i ประวัติศาสตรของมนุษยเปนการเปดเผยงานกอบกูของพระเจาซ่ึงคอย ๆ พัฒนาไปตาม “วันเวลา” (ดู ดนล 2:21; 1 ธส 5:1) 

พระเจาทรงกลาวลวงหนาอยูเสมอถึง “วันเวลา” น้ี (รม 16:25 เชิงอรรถ l; 1 คร 2:7; อฟ 1:4;3:9,11; คส 1:26; 2ทธ 1:9; เทียบ 

มธ 25:34) ขั้นตอนแรกคือเวลาเตรียม (ฮบ 1:2; 9:9; 1 ปต 1:11) และเวลาแหงการเพียรทนของพระเจา (กจ 17:30; รม 3:26) 

ขั้นตอนที่สอง คือ เวลาที่กําหนด (กท 4:4 เชิงอรรถc) หมายถึงเวลาที่พระเมสสิยาหเสด็จมาตามที่พระเจาทรงกลาวไวลวงหนา

และเร่ิมยุคแหงความรอดพน (รม 3:26 เชิงอรรถ m) ขั้นตอนที่สามคือ ระยะเวลากอนการเสด็จมาคร้ังสุดทาย (2 คร 6:2 

เชิงอรรถ a) ขั้นตอนสุดทายคือ “วันสุดทาย” อันยิ่งใหญ (1 คร 1:8 เชิงอรรถ e) (ซ่ึงยังจะมีชวงเวลาหน่ึงนําหนา 1 ทธ 4:1 

เชิงอรรถ a) ไดแกการพิพากษาประมวลพรอม (รม 2:6 เชิงอรรถ b) อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาคริสตศตวรรษแรก การรอคอย

การเสด็จมาคร้ังที่สองของพระคริสตเจาซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความคิดในวรรณกรรมแบบวิวรณของชาวยิวคอย ๆ จางหายไป ไม

ตองรออนาคตเพราะพระพรแหงยุคสุดทายน้ันไดรับในปจจุบันอยูแลว (ดู 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e) 
j บทบาทของพระจิตเจาเปนเร่ืองที่ลูกาชอบเปนพิเศษ (ลก 4:1 เชิงอรรถ b); โดยทั่วไปลูกากลาวถึงพระจิตเจาวาเปน “พระ

อานุภาพ” (1:8; 10:38; ลก 1:35; 24:49; รม 15:13,19; 1 คร 2:4,5; 1 ธส 1:5; ฮบ 2:4) ที่พระเจาทรงสงมาโดยทางพระคริสต

เจา (กจ 2:33) เพื่อประกาศขาวดี 

1. พระจิตเจาประทานพระพรหลายประการ (1 คร 12:4ฯ) ซ่ึงเปนประกันวาขาวสารที่ประกาศน้ันมาจากพระเจา พระพรเชนน้ี

ไดแก การพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ (กจ 2:1 เชิงอรรถ a,4) การทําอัศจรรย, 10:38 การกลาวทํานายเหตุการณลวงหนา (11:27 

เชิงอรรถ m; 20:23; 21:11) ปรีชาญาณ (6:3,5,10) 

2. พระจิตเจาประทานพละกําลังใหประกาศวาพระเยซูเจาเปนพระเมสสิยาหโดยไมหวั่นเกรงตอการเบียดเบียน (4:8,31; 5:32; 

6:10; เทียบ ฟป 1:19) ใหเปนพยานยืนยันถึงพระองค (1:8; มธ 10:20 //; ยน 15:26; 2 ทธ 1:7ฯ ดูเชิงอรรถดวย) 

3. พระจิตเจาทรงนําพระศาสนจักรในการตัดสินใจคร้ังสําคัญ ๆ เชน การรับชนตางชาติเขาพระศาสนจักร (8:29,40; 10:19,44-

47; 11:12-16; 15:8) โดยไมบังคับใหปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ (15:28) ภารกิจของเปาโลทามกลางคนตางศาสนา (13:2ฯ; 16:6-

7; 19:1) (ดู มธ 3:16 เชิงอรรถ n) หนังสือกิจการอัครสาวกยังกลาวถึงการรับพระจิตเจาในศีลลางบาปเพื่อรับการอภัยบาปอีก

ดวย (กจ 2:38; ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e) 
k หนาที่ประการแรกของบรรดาอัครสาวก คือ การเปนพยานยืนยันไมเพียงถึงเร่ืองการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา

เทาน้ัน (2:32; 3:15; 4:33; 5:32; 13:31; 22:15; ลก 24:48) แตยังรวมถึงชีวิตเปดเผยทั้งหมดของพระองคดวย (1:21; 10:39ฯ; 

ลก 1:2; ยน 15:27) 
l ไมมีส่ิงใดสามารถจํากัดขอบเขตภารกิจของบรรดาอัครสาวกได (อสย 45:14 เชิงอรรถ h) การขยายตัวของขาวดีดําเนินไป

ตามแผนทางภูมิศาสตรของหนังสือกิจการฯ ที่ใหกรุงเยรูซาเล็มรับขาวดี เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับเผยแผขาวดีออกไป (ดู ลก 

2:38 เชิงอรรถ o) 
m เมฆเปนรายละเอียดประการหน่ึงที่มักจะใชเมื่อกลาวถึงการแสดงองคของพระเจาในพันธสัญญาเดิม (อพย 13:22 เชิงอรรถ 

h) และในพันธสัญญาใหม (ลก 9:34-35 //) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ดนล 7:13 ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายแจงการเสด็จมาของบุตรแหง

มนุษย ขอ 11; (มธ 24:30 เชิงอรรถ q; เทียบ 1 ธส 4:17; วว 1:7;14:14-16) 
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เยซูเจาพระองคนี1้3

nที่ทรงเสด็จขึ้นสูสวรรค จะเสด็จกลับมาเชนเดียว14

oกับที่ทานทั้งหลายเห็น

พระองคทรงจากไปสูสวรรค” 

l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม 

บรรดาอัครสาวก 
12

บรรดาอัครสาวกเดินทางจากภูเขาที่เรียกวา “ภูเขามะกอกเทศ” กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 

ภูเขานี้อยูใกลกรุงเยรูซาเล็มเปนระยะทางที่เดินไดในวันสับบาโต  
13

เมื่อเขาไปในเมืองแลว เขาขึ้น

ไปยังหองช้ันบนซึ่งเคยเปนที่พักของเขา อัครสาวกเหลานั้นคือเปโตร ยอหน ยากอบ อันดรูว ฟลิป 

โธมัส บารโธโลมิว มัทธิว ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ซีโมนผูเปนชาตินิยมและยูดาสบุตรของยากอบ

15

p  
14

ทุกคนรวมอธิษฐานภาวนา16

qสม่ําเสมอเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พรอมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมา

รียพระมารดาของพระเยซูเจาและพ่ีนองของพระองค 17

r 

ผูไดรับเลือกแทนยูดาส 
15

ในระหวางนั้น เปโตรยืนขึ้นในหมูพ่ีนอง18

sที่ชุมนุมกันอยูประมาณ 120 คน กลาววา  
16

”พ่ี

นองทั้งหลาย จําเปนที่พระคัมภีรจะตองเปนจริงตามที่พระจิตเจาทรงใชพระโอษฐของกษัตริยดาวิด

                                                
n สําเนาโบราณบางฉบับละ “ขึ้นสูสวรรค” 
o พระคริสตเจาจะเสด็จมาในพระสิริรุงโรจน ในวันสุดทาย (ดูเชิงอรรถใน มธ 24 และ ลก 17:22-37; 21:5-33) 
p อัครสาวกยูดาไมใชยูดา “นอง” ของพระเยซูเจา (ดู มธ 13:55; มก 6:3) หรือนองของยากอบ (ยูดา 1) อัครสาวกยากอบบุตร

ของอัลเฟอัสก็ไมใชนองของพระเยซูเจา (“องคพระผูเปนเจา”) 12:17; 15:13: ฯลฯ 
q มีตัวอยางมากมายในหนังสือกิจการอัครสาวกเร่ืองการอธิษฐานภาวนาอยางรอนรนที่พระเยซูเจาทรงกําชับ (มธ 6:5 เชิงอรรถ 

c) และทรงปฏิบัติเปนแบบอยาง (มธ 14:23 เชิงอรรถ f) การอธิษฐานภาวนารวมกันโดยมีบรรดาอัครสาวกเปนผูนํา เปนสวน

สําคัญของพิธีหักปง (พิธีมิสซา) (กจ 2:42,46; 20:7-11) กจ กลาวถึงการอธิษฐานภาวนาในโอกาสสําคัญตาง ๆ ทุกคร้ัง เชน 

การเลือกตั้ง การรับศีลบวช และการประกาศกฎเกณฑตาง ๆ (1:24; 6:6; 13:3 14:23) การประทานพระจิตเจาแกชาวสะมาเรีย 

(8:15) ในโอกาสที่ถูกเบียดเบียน (4:24-31; 12:5,12) กจ ยังกลาวถึงบุคคลที่อธิษฐานภาวนาดวย เชน สเทเฟนอธิษฐานภาวนา

เพื่อตนเองและเพชฌฆาต (7:59-60) เปาโลภาวนาหลังจากไดเห็นภาพนิมิตของพระคริสตเจา (9:11) เปโตรและเปาโลภาวนา

กอนกระทําอัศจรรยตาง ๆ (9:40; 28:8) เปโตรภาวนาเมื่อพระเจาทรงเรียกใหไปพบโครเนลีอัส (10:9; 11:5) โครเนลิอัสเองเปน

ผูอธิษฐานภาวนาดวย (10:2,4,30-31) เปาโลและสิลาสภาวนาในคุก (16:25) เปาโลภาวนาเมื่อรํ่าลาเพื่อนพี่นองที่เมืองมิเลทัส 

(20:36) และที่เมืองไทระ (21:5) โดยทั่วไปการอธิษฐานภาวนามีจุดประสงคเพื่อออนวอนขอ เพื่อรับอภัยบาป (8:22-24) เพื่อ

สรรเสริญ (16:25) เพื่อขอบพระคุณ (28:15) และสุดทายเพื่อเปนพยานยืนยันความเชื่อ “การเรียกขานพระนามของพระเยซูเจา” 

เปนลักษณะพิเศษของคริสตชน (2:21, 38; 9:14,21; 22:16) 
r “พี่นอง” หมายถึง ญาติสนิทของพระเยซูเจา (ดู มธ 12:46 เชิงอรรถ o) 
s คําวา “พี่นอง ในพระคัมภีรยังใชในความหมายกวางอีกดวย โดยหมายถึงญาติหาง ๆ หรือใกลชิดก็ได (ปฐก 9:25; 13:8) อาจ

หมายถึงเพื่อนรวมชาติ (ปฐก 16:12; อพย 2:11; ฉธบ 2:4; 15:2; สดด 22:22) นอกจากน้ีคําน้ียังหมายถึงความสัมพันธอัน

ลึกซ้ึงเพราะรวมเปนหน่ึงเดียวกันในพันธสัญญา ในพันธสัญญาใหมคําวา “พี่นอง” บอย ๆ หมายถึงบรรดา    คริสตชนหรือ

บรรดาศิษยของพระเยซูเจา (6:3; 9:30; 11:1; 12:17; มธ 28:10; ยน 20:17; รม 1:13) เพราะบรรดาศิษยปฏิบัติตามพระ

ประสงคของพระบิดาเจาเชนเดียวกับพระคริสตเจา (มธ 12:50//) เขาจึงเปนบุตรของพระบิดาโดยมีพระคริสตเจาทรงเปนบุตร

คนแรก (มธ 25:40; รม 8:29; ฮบ 2:11,17) และรักกันฉันพี่นอง (รม 12:10; 1 ธส 4:9; 1 ปต 1:22; 1 ยน 3:14) 
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ตรัสลวงหนาถึงยูดาส ผูนําคนมาจับกุมพระเยซูเจา  
17

ยูดาสผูนี้เคยเปนคนหนึ่งในคณะของเราและ

รวมภารกิจกับเรา 
18

ยูดาสผูนี้นําเงินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรมไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เขาลมคว่ําลงที่

นั่น ทองแตกไสทะลัก  
19

ผูอาศัยในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนรูเรื่องนี้ดี จึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษา

ของเขาวา “ฮาเคลดามา”t (hakeldama) แปลวา “นาเลือด”  
20

เพราะมีเขียนไวในหนังสือเพลงสดุดี

วา  

“ขอใหที่อยูของเขาถูกทิ้งราง 

อยาใหมีผูใดอาศัยอยูเลย” 

และอีกตอนหนึ่งวา  

“ขอใหผูอ่ืนรับหนาที่แทนเขา” 
21

 ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยูกับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องคพระผูเปนเจาทรง

ดําเนินชีวิตอยูกับเรา  
22

เริ่มตั้งแตพิธีลางของยอหนจนถึงวันที่พระองคเสด็จขึ้นสูสวรรคนั้น จําเปน

ที่คนหนึ่งจะตองเปนพยานรวมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค” 
23

ผูที่มาชุมนุมกันเสนอช่ือชายสองคน คือโยเซฟที่เรียกวาบารซับบัสหรือยุสทัส และอีกคน

หนึ่งช่ือมัทธีอัส  
24

เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนา 20

uวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงทราบ

จิตใจของมนุษยทุกคน ขอทรงแสดงใหขาพเจาทั้งหลายรูวา พระองคทรงเลือกคนใดในสองคนนี้  
25

ใหรับหนาที่รับใชเปนอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหนาที่นี้เพ่ือไปตามวิถีทางของตน”  
26

เขาจึงจับ

สลาก21

vระหวางสองคนนี้ และจับสลากไดมัทธีอัส มัทธีอัสจึงไดเขารวมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน

22

w 
 

วันเปนเตกอสเต23

a 

                                                
t สาเหตุของความตายของยูดาสที่น่ีแตกตางจากที่กลาวใน มธ 27:3-10 ยูดาสมิไดแขวนคอตายเหมือนกับอาฮิโทเฟล (2 ซมอ 

17:23) แตตายตามแบบคนชั่วใน ปชญ 4:19, เร่ืองไสทะลักออกมาเปนรายละเอียดที่พบบอย ๆ ในนิยายชาวบานเมื่อกลาวถึง

ความตายของคนชั่ว “เลือด” ในคํา ”นาเลือด” มิไดหมายถึงเลือดของพระเยซูเจา แตหมายถึงเลือดของยูดาส ทั้ง มธ และ กจ 

กลาวตรงกันวายูดาสผูทรยศพบจุดจบอยางกระทันหันและนาอัปยศ และนําเอาเร่ืองน้ีมาเก่ียวของกับชื่อ “ฮาเคลดามา” 

(Hakeldama) ชื่ออัปมงคลของสถานที่ซ่ึงรูจักกันดีในกรุงเยรูซาเล็ม 
u สําเนาโบราณบางฉบับใชกริยาในขอ 23 และขอ 24 เปนเอกพจน เพื่อเนนบทบาทของเปโตร 
v การจับสลากเปนวิธีเลือกบุคคลแบบโบราณ (อพย 33:7 เชิงอรรถ e; 1 ซมอ 14:41 เชิงอรรถ r; ลก 1:9) ตอมาไมนานคริสต

ชนจะใชวิธีอ่ืนที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลมากขึ้น ดู 6 :3-6; 13:2-3 
w สําเนาโบราณบางฉบับวา “อัครสาวกสิบสองคน” ดู มก 3:14 เชิงอรรถ c 

2 a ปรากฏการณในวันเปนเตกอสเตมีลักษณะบางประการคลายกับการพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจในกรณีของคอรเนลิอัส 

(10:46ฯ; 11:15) ของบรรดาศิษยของยอหนที่เมืองเอเฟซัส (19:6) เปาโลไดกลาวถึงประสบการณดังกลาวใน 1 คร 14 การพูด

ในโอกาสตาง ๆ ที่กลาวน้ีไมใชคําส่ังสอนตอเน่ือง แตเปนการสรรเสริญพระเจา (2:11; 10:46; 1 คร 14:2,16) ดวยถอยคําที่

แสดงความปลาบปล้ืมยินดีซ่ึงทําใหคนฟงประหลาดใจ (2:13; 1 คร 14:23) ในโลกกรีกโรมันสมัยน้ันก็มีเหตุการณคลายกันที่ใช
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2  
1
เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคน24

bมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน 
2
ทันใดนั้นมี

เสียงจากฟาเหมือนเสียงลมพัดแรงกลา25

cทุกคนที่อยูในบานไดยิน  
3
เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือน

ล้ิน26

dแยกไปอยูเหนือศีรษะของเขาแตละคน  
4
ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม และเริ่มพูดภาษาอ่ืน 

ๆ ตามที่พระจิตเจาประทานใหพูด 
5
ขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผูเล่ือมใสศรัทธาในพระเจา27

eมาจากทุกชาติทั่วโลก  
6
เมื่อ

ประชาชนไดยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจํานวนมาก รูสึกฉงนสนเทหเพราะแตละคนไดยินคนเหลานี้

พูดภาษาของตน  
7
และประหลาดใจอยางย่ิง กลาววา “ทุกคนที่กําลังพูดอยูนี้เปนชาวกาลิลีมิใชหรือ  

8
แลวทําไมเราแตละคนจึงไดยินเขาพูดภาษาทองถิ่นของเราเลา  

9
เราชาวปารเธีย ชาวมีเดีย และ

ชาวเอลาม บางคนอาศัยอยูในเขตเมโสโปเตเมีย แควนยูเดีย แควนคัปปาโดเซีย แควนปอนทัสและ

แควนเอเชีย 
10

แควนฟรีเจียและแควนปมฟเลีย บางคนมาจากประเทศอียิปตและเขตของประเทศ

ลิเบีย รอบ ๆ เมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรม  
11

ทั้งชาวยิวและผูกลับใจเขานับถือลัทธิยิว28

fบาง

คนเปนชาวเกาะครีตและชาวอาหรับ29

gพวกเราไดยินคนเหลานี้ประกาศกิจการอันย่ิงใหญของพระ

เจาเปนภาษาของเรา”  
12

ทุกคนประหลาดใจและฉงนสนเทหพูดกันวา “นี่หมายความวาอยางไร”  
13

แตบางคนหัวเราะเยาะ กลาววา “พวกนี้ด่ืมเหลามากเกินไป” 

เปโตรปราศรัยตอหนาประชาชน 
14

เปโตรยืนขึ้นพรอมกับบรรดาอัครสาวกสิบเอ็ดคน30

hและพูดกับประชาชนดวยเสียงดังวา 

“ทานทั้งหลาย ชาวยูเดีย และทานที่อาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม จงตั้งใจฟงวาจาของขาพเจาเถิด 

                                                                                                                                                            

ถอยคําภาษาตางประเทศเพื่อสรรเสริญพระเจา (2:6,11; 1 คร 14:10-11,21) ลูกาใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อพระศาสนจักร

เร่ิมขึ้นน้ี เปนการกลาวลวงหนาถึงการเทศนสอนขาวดีแกมนุษยทุกชาติในโลก เพื่อทําใหความสับสนของภาษาตาง ๆ ที่หอบา

เบล (ปฐก 11:6-7) หมดส้ินไป  ลูกายังอาจไดความคิดน้ีจากธรรมประเพณีของชาวยิวดวย ธรรมประเพณีน้ีอธิบายวาวันเปนเต

กอสเตเปนการระลึกถึงพระเจาทรงแสดงองคที่ภูเขาซีนาย และในโอกาสน้ัน พระสุรเสียงของพระเจาพรอมกับเปลวไฟตรัสแก

มนุษยทุกชาติทั่วโลก แตทุกชาติไมยอมรับพระสุรเสียงน้ัน เวนแตชาวอิสราเอลเทาน้ันที่ยอมรับธรรมบัญญัติ แตที่ภูเขาซีนาย

ใหมน้ี มนุษยทุกชาติไดรับการเชื้อเชิญและยอมรับ 
b ศิษยทุกคนในที่น้ีไมหมายถึงทั้งหน่ึงรอยยี่สิบคนใน 1:15-26 แตหมายถึงเพียงกลุมที่กลาวไวใน 1:13-14 
c .”ลม” และ “พระจิตเจา” เปนคําเดียวกันในภาษาฮีบรู กรีกและละติน ดู ยน 3:8 เชิงอรรถ d 
d “เปลวไฟ” ลักษณะเหมือนล้ิน (อสย 5:24; เทียบ อสย 6:6-7) เปนสัญลักษณหมายถึงการพูดเปนภาษาตาง ๆ 
e สําเนาโบราณบางฉบับละคําวา “ชาวยิว” หรือ ”ผูเล่ือมใสศรัทธาในพระเจา” แตตนฉบับสวนใหญมีทั้งสองคํา 
f “ผูกลับใจเขานับถือลัทธิยิว” เปนคนตางชาติที่ยอมรับพิธีสุหนัต สวนผูยําเกรงพระเจา (10:2 เชิงอรรถ b) เปนคนตางชาติที่

เล่ือมใสในศาสนายิวและรวมชุมนุมในศาลาธรรม แตไมรับพิธีสุหนัตหรือกฎเกณฑที่กําหนดไวในธรรมบัญญัติ “ชาวยิว” และผู

กลับใจเขานับถือลัทธิยิว จึงเปนการสรุปวาผูที่มาชุมนุมกันเปนผูที่นับถือลัทธิยิว ทั้งที่เปนชาวยิวโดยกําเนิดและเปนชนตางชาต ิ
g รายชื่อชนชาติตาง ๆ น้ี ลูกาอาจคัดมาจากเอกสารรวมสมัยซ่ึงกลาวถึงชนชาติตาง ๆ ที่คนโบราณรูจัก 
h เปโตรพูดในฐานะเปนผูนําของกลุมอัครสาวก (ดู 1:15; 2:37; 3:4,6,12; 4:8,13; 5:3,8,9,15,29; เทียบ 10-11; ดู มธ 16:19 

เชิงอรรถ i; ลก 22:32 เชิงอรรถ k) บางคร้ัง ลก กลาวถึงยอหนคูกับเปโตรแตเปนเพียงผูติดตามเทาน้ัน (3:1,3,4,11; 4:13,19; 

8:14; เทียบ ลก 22:8) คําปราศรัยของเปโตรมีรูปแบบบทเทศนของชาวยิว อธิบายขอความในพระคัมภีรสามตอนซ่ึงนํามาใชกับ

สถานการณปจจุบัน วิธีน้ีเปนเทคนิคของบรรดาธรรมาจารย 
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แลวทานจะรูวาเกิดอะไรขึ้น  
15

คนเหลานี้ไมเมาหลาดังที่ทานคิด เพราะเพ่ิงสามโมงเชา31

iเทานั้น  
16

แตเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนไปตามพระดํารัสของพระเจาที่ตรัสโดยทางประกาศกโยเอลวา32

j 
17

”พระเจาตรัสวา ในวันสุดทาย33

k 

เราจะใหพระจิตเจาของเรากับมนุษยทุกคน 

บรรดาบุตรชายและบุตรหญิงของทานจะประกาศพระวาจา 

บรรดาคนหนุมของทานจะเห็นนิมิต 

บรรดาคนชราของทานจะฝนเรื่องตาง ๆ 
18

ในวันเหลานั้น เราจะใหพระจิตเจาของเรากับทุกคน 

แมกระทั่งทาสชาย ทาสหญิงของเราดวย 

และเขาจะประกาศพระวาจา 
19

เราจะทําปาฏิหาริยในทองฟาเบื้องบน 

จะทําเครื่องหมายอัศจรรยบนแผนดินเบื้องลาง 

เปนเลือด ไฟและกลุมควัน 
20

ดวงอาทิตยจะมืดไป 

ดวงจันทรจะกลายเปนเลือด 

กอนที่วันขององคพระผูเปนเจาจะมาถึง34

l 

วันอันย่ิงใหญและรุงโรจน 
21

เวลานั้น ทุกคนที่เรียกขานพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอดพน35

m 
22

ชาวอิสราเอลทั้งหลาย จงฟงวาจาเหลานี้เถิด 36

nพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เปนบุรุษที่พระเจา

ทรงสงมาหาทาน พระเจาทรงรับรองพระองคโดยประทานอํานาจทําอัศจรรย ปาฏิหาริยและ

                                                
i เวลาประมาณ 9.00 น. 
j สําเนาโบราณบางฉบับละ “โยเอล” 
k “วันสุดทาย” หมายถึง ยุคของพระเมสสิยาห 
l “วันขององคพระผูเปนเจา” ซ่ึงในพันธสัญญาเดิมหมายถึง “วันของพระยาหเวห” (อมส 5:18 เชิงอรรถ m)  

คริสตชนนําวลีน้ีมาใชหมายถึง “วันที่พระคริสตเจาจะเสด็จมาอยางรุงเรือง” (มธ 24:1 เชิงอรรถ a) 
m คริสตชนเรียกตนเองวา “ผูที่เรียกขานพระนามขององคพระผูเปนเจา” (9:14,21; 22:16; 1 คร 1:2; 2 ทธ 2:22) พระนาม 

“องคพระผูเปนเจา” มิไดหมายถึงพระยาหเวหอีกตอไป แตหมายถึงพระเยซูเจา (ดู กจ 3:16 เชิงอรรถ l; ฟป 2:11) ในวัน

พิพากษา มนุษยจะไดรับความรอดพนหรือไมก็แลวแตวาเขาไดเรียกขานพระนามน้ี คือยอมรับวาพระเยซูเจาเปนองคพระผูเปน

เจาหรือไม ดู 4:12 และ รม 10:9 
n คําเทศนของเปโตรที่น่ีสรุปเน้ือหาการประกาศขาวดี (the kerygma) ของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก (ดู 2:14-39; 3:12-26; 

4:8-12; 5:29-32; 10:34-43; คือบทเทศนหาคร้ังของเปโตร เทียบบทเทศนของเปาโลดวย) โครงสรางของบทเทศนเหลาน้ีมี 3 

ตอน 

1.การเปนพยานยืนยัน (1:8 เชิงอรรถ k) เร่ืองการส้ินพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา (2:24 เชิงอรรถ q) 

และการเสด็จขึ้นสวรรคของพระองค (2:33 เชิงอรรถ t, 36 เชิงอรรถ w) 
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เครื่องหมายตาง ๆ เดชะพระเยซูเจา พระเจาทรงกระทําการเหลานี้ในหมูทานทั้งหลาย ดังที่ทาน

รูอยูแลว  
23

พระเยซูเจาทรงถูกมอบในเง้ือมมือของทานตามที่พระเจามีพระประสงคและทรงทราบ37

o

ลวงหนาแลว ทานใชมือของบรรดาคนอธรรม38

pประหารพระองคโดยตรึงบนไมกางเขน  
24

แตพระ

เจาทรงบันดาลใหพระองคกลับคืนพระชนมชีพ พนจากอํานาจแหงความตาย 39

qเพราะความตายยึด

พระองคไวใตอํานาจอีกตอไปไมได  
25

ดังที่กษัตริยดาวิดตรัสถึงพระองค40

rวา 

“ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจาอยูตอหนาขาพเจาเสมอ 

พระองคประทับอยูเบื้องขวา ขาพเจาจะไมหวั่นไหว 
26 ดังนั้น จิตใจของขาพเจาจึงยินดี 

ปากของขาพเจากลาวถอยคําแสดงความเกษมเปรมปรีด์ิ 

รางกายที่ตายไดของขาพเจา พํานักอยูในความหวัง 
27เพราะพระองคจะไมทรงละทิ้งขาพเจาไวในแดนผูตาย 

และจะไมทรงปลอยผูศักด์ิสิทธิ์ของพระองคใหเนาเปอย 
28พระองคทรงสอนขาพเจาใหรูจักทางแหงชีวิต 

พระองคจะทรงทําใหขาพเจาเปยมดวยความยินดีเฉพาะพระพักตรของพระองค” 

                                                                                                                                                            

2. กลาวถึงรายละเอียดบางประการของภารกิจของพระเยซูเจา เชน ยอหนบัปติสตเปนผูนําหนาพระเยซูเจา (10:37; 13:24) 

พระเยซูเจาทรงเร่ิมภารกิจโดยการเทศนและอัศจรรย (2:22;10:38) พระภารกิจน้ีจบลงเมื่อพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนม

ชีพสําแดงพระองค (10:40,41; 13:31) และประทานพระพรของพระจิตเจา (2:33; 5:32) 

3. พระภารกิจของพระเยซูเจาเปนเพียงสวนหน่ึงในแผนการความรอดพนซ่ึงอางถึงอดีตที่มีกลาวถึงในพันธสัญญาเดิม (2:23 

เชิงอรรถ o, 25 เชิงอรรถ r) และมองไปยังอนาคต คือการมาถึงของยุคพระเมสสิยาห โดยเชื้อเชิญชาวยิวและคนตางชาติใหเปน

ทุกขกลับใจ (2:38 เชิงอรรถ x) เพื่อใหพระคริสตเจาเสด็จมาอยางรุงเรืองโดยเร็ววัน (3:19-21) หนังสือพระวรสารก็ใชโครงสราง

น้ี แตพัฒนาบทเทศนของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรกใหสมบูรณขึ้น 
o ถอยคําของบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิมแสดงแผนการน้ีของพระเจา 3:18; 4:28; 13:29; และดู 8:32-35; 9:22; 10:43; 

17:2-3; 18:5,28; 26:22-23,27; 28:23; ลก 18:31 เชิงอรรถ e; 22:22; 24:25-27,44 
p “คนอธรรม” ในที่น้ีหมายถึงชาวโรมัน การประกาศขาวดีในสมัยแรกเร่ิม (kerygma) กลาวหาชาวยิววาเปนฆาตกรในลักษณะ

เชนน้ี แตปฏิกิริยาของพระเจาตอการกระทําเชนน้ีคือ ทําใหพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย (2:32,36; 

3:13-17; 4:10; 5:30-31; 7:52; 10:39-40; 13:27-30; ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c;  

1 ธส 2:14 เชิงอรรถ f) 
q สําเนาโบราณบางฉบับวา “แดนผูตาย” เทียบขอ 27 และ 31 และคํา “แดนผูตาย” ในฉบับ LXX แปลคําวา “Sheol” ในภาษา

ฮีบรู (กดว 16:33 เชิงอรรถ f; มธ 16:18 เชิงอรรถ h) 
r ขอความตอไปน้ียกมาอางตามฉบับ LXX ในตนฉบับภาษาฮีบรูผูเขียนเพลงสดุดีอธิษฐานเพียงเพื่อใหชวยใหพนจากความตาย

ที่ใกลจะมาถึง “พระองคจะไมทรงปลอยใหผูมีศรัทธาตอพระองคเห็นหลุมศพ” ดังน้ัน สันนิษฐานวาผูแปลเปนภาษากรีกไดนํา

ความคิดใหมเขามา โดยเปล่ียนคํา “หลุมศพ” เปน “ความเปอยเนา” 
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29

”พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาขอบอกทานตรง ๆ วา กษัตริยดาวิดบรรพบุรุษของเรา

สิ้นพระชนมและถูกฝงไว ที่ฝงพระศพของพระองคยังคงอยูในหมูเรา41

sจนถึงทุกวันนี้  
30

พระองคยัง

ทรงเปนประกาศกดวย ทรงทราบวาพระเจาทรงปฏิญาณและทรงสัญญาวาจะทรงใหเช้ือพระวงศผู

หนึ่งของพระองคประทับบนพระบัลลังกสืบตอมา  
31

กษัตริยดาวิดทรงเห็นลวงหนา จึงตรัสถึงเรื่อง

การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาดังนี้ พระองคมิไดทรงถูกทอดทิ้งไวในแดนผูตาย และ

รางกายของพระองคจะไมเนาเปอย  
32

พระเยซูเจาพระองคนี้ พระเจาทรงบันดาลใหกลับคืนพระ

ชนมชีพ เราทุกคนเปนพยานได  
33

พระองคทรงไดรับการเทิดทูนใหประทับเบื้องขวา42

tของพระเจา 

พระองคทรงไดรับพระจิตเจาจากพระบิดาตามพระสัญญา43

u และประทานพระจิตเจานีใ้หเราดังที่

ทานไดเห็นและไดยินอยูนี้  
34

กษัตริยดาวิดยังไมเคยเสด็จขึ้นสูสวรรค44

v แตพระองคตรัสวา 

“องคพระผูเปนเจาตรัสแกองคพระผูเปนเจาของขาพเจาวา 

เชิญประทับเบื้องขวาของเรา 
35

จนกวาเราจะทําใหศัตรูของทาน 

มาอยูใตเทาของทาน” 

 
36

ดังนั้น ขอใหเผาพันธุอิสราเอลทั้งมวลรูแนเถิดวา พระเจาทรงแตงตั้งพระเยซูผูนี้ที่ทาน

ทั้งหลายนําไปตรึงบนไมกางเขน45

wใหเปนองคพระผูเปนเจาและพระคริสตเจา 
                                                
s ที่ฝงพระศพของกษัตริยดาวิดอยูบนภูเขาศิโยนเดิม ซ่ึงอยูระดับต่ํากวาพระวิหาร (1 พกษ 2:10) การตีความขอน้ีผิดทําใหคริ

สตชนในภายหลังเชื่อวาที่ฝงพระศพของกษัตริยดาวิดตองอยูใกล ๆ หองชั้นบนที่พระเยซูเจาเสวยพระกระยาหารมื้อสุดทาย ซ่ึง

อยูทางดานตะวันตกของเนินที่ตอมาไดชื่อวา “ศิโยน” ตั้งแตคริสตศตวรรษแรก  ๆ
t ความคิดเร่ืองพระหัตถขวาของพระเจา พบไดใน สดด 118 (ขอ 16 “พระหัตถขวาขององคพระผูเปนเจายกขาพเจาขึ้น”) 

บรรดาอัครสาวกไดนําความคิดน้ีมาใชในบทเทศนเก่ียวกับพระเมสสิยาห (4:11; มธ 21:9 //,42 //; 23:39; ลก 13:35; ยน 

12:13; ฮบ 13:6; 1 ปต 2:7) แตขอความน้ียังอาจแปลไดอีกวา “ไดรับการยกขึ้นยังเบื้องพระหัตถขวาของพระเจา” ซ่ึงเปนการ

นําความคิดไปสูขอ 34 ซ่ึงคัดมาจาก สดด 110:1 ความคิดน้ีเปนเน้ือหาอีกขอหน่ึงของการเทศนสอนของบรรดาอัครสาวกดวย 

(7:55,56; มธ 22:44 //; 26:64 //; มก 16:19; รม 8:34; 1 คร 15:25; อฟ 1:20; คส 3:1; ฮบ 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2; 1 ปต 

3:22) 
u บรรดาประกาศกเคยกลาววา พระพรของพระจิตเจาเปนเอกลักษณของสมัยพระเมสสิยาห (อสค 36:27 เชิงอรรถ f)    เปโต

รอธิบายอัศจรรยที่ผูฟงไดเห็นน้ีวาพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพได “ทรงหล่ังพระพรของพระจิตเจา” ลงมา ดังที่กลาว

ไวลวงหนาใน ยอล 3:1-2 
v เปโตรตองการพิสูจนวาขอความที่ยกมาจาก สดด 110:1 เปนพระวาจาที่พระเจาตรัสกับพระเมสสิยาห (พระคริสตเจาผูทรง

กลับคืนพระชนมชีพ) ไมใชตรัสกับกษัตริยดาวิด เพราะพระศพของกษัตริยดาวิดยังอยูในที่ฝงพระศพ และไมไดขึ้นไปสวรรค 
w เปโตรสรุปการใชเหตุผลจากพระคัมภีรวา ในฐานะที่พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระองคจึงไดรับแตงตั้งใหเปน “องค

พระผูเปนเจา” ดังที่กลาวไวใน สดด 110 และเปน “พระเมสสิยาห” (พระคริสตเจา) ซ่ึงกลาวถึงใน สดด 16 

 ในทํานองเดียวกันหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 13:33 เชิงอรรถ x; รม 1:4 เชิงอรรถ c; ฮบ 1:5; 5:5) ใชเหตุผลจาก 

สดด 2:7 เพื่อพิสูจนวาพระเยซูเจาทรงเปน “พระบุตรของพระเจา” นอกจากน้ันยังใชพระคัมภีรเพื่อกลาวถึงลักษณะอ่ืน ๆ ของ

พระเยซูเจาดวย เชน 5:31 (ผูนําและพระผูไถกู); 10:42 และ รม 14:9 (ผูพิพากษาและองคพระผูเปนเจาของทั้งผูเปนและ

ผูตาย); ฟป 2:9-11 (องคพระผูเปนเจาผูทรงพระสิริรุงโรจน) เมื่อพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระองคทรงไดรับสิทธิ

พิเศษซ่ึงเปนสิทธิของพระองคโดยกําเนิดอยูแลว 
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ผูกลับใจกลุมแรก 
37

ถอยคําเหลานี้ เสียดแทงใจของทุกคน เขาเหลานั้น จึงถามเปโตรและอัครสาวกอ่ืน ๆ วา “พ่ี

นอง พวกเราจะตองทําอยางไรเลา”  
38

เปโตรตอบวา “ทานทั้งหลายจงกลับใจเถิด 46

x แตละคนจงรับศีล

ลางบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา47

yเพ่ือจะไดรับการอภัยบาป แลวทานจะไดรับพระพรของ

พระจิตเจา  
39

พระสัญญา48

zนี้มีไวสําหรับทานทั้งหลาย สําหรับบุตรหลานของทานและสําหรับทุกคนที่อยู

หางไกล49

aaซึ่งองคพระผูเปนเจาพระเจาของเราจะทรงเรียก”  
40

เปโตรกลาวถอยคําอีกมาก ออนวอน50

bb

และตักเตือนเขาวา “ทานทั้งหลายจงชวยตนใหรอดพนจากคนช่ัวรายในยุคนี้เถิด”  
41

คนเหลานั้นรับ

ถอยคําของเปโตรและไดรับศีลลางบาป วันนั้นผูมีความเช่ือมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอีกประมาณสามพันคน51

cc 

ชีวิตของคริสตชนกลุมแรก52

dd 
42

คนเหลานั้นประชุมกันอยางสม่ําเสมอเพ่ือฟงคําสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก53

ee ดําเนินชีวิต

รวมกันฉันพ่ีนอง54

ffรวม ”พิธีบิขนมปง”ggและอธิษฐานภาวนา56

hh  
43

พระเจาทรงบันดาลใหบรรดาอัคร

สาวกทําปาฏิหาริยและเครื่องหมายอัศจรรยเปนจํานวนมาก57

ii ทุกคนจึงมีความยําเกรง 

                                                
x บทเทศนสําคัญของบรรดาอัครสาวกทุกบทจบลงดวยการเรียกรองใหเปนทุกขกลับใจ (ดู มธ 3:2 เชิงอรรถ c) เพื่อรับการอภัย

บาป (3:19,26; 5:31; 10:43; 13:38; และดู 17:30; 26:20; ลก 1:77; 3:8; 5:32; 13:3) 
y การโปรดศีลลางบาป “เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา” (1:5 เชิงอรรถ f) และการที่ผูรับศีลลางบาป “เรียกขานพระนาม

ของพระเยซูองคพระผูเปนเจา” (ดู 2:21 เชิงอรรถ m; 3:16 เชิงอรรถ l) 8:16; 10:48; 19:5; 22:16; รม 6:3; 1 คร 1:13,15; 

6:11; 10:2; กท 3:27; เทียบ ยก 2:7 ไมจําเปนตองเปนสูตรที่ใชในพิธีกรรมศีลลางบาป (เทียบ มธ 28:19) แตอาจเปนสํานวนที่

ใชเพื่อแสดงความหมายของศีลลางบาป คือผูรับศีลลางบาปยืนยันความเชื่อในพระคริสตเจา และพระ   คริสตเจาทรงรับเขาเปน

ผูใกลชิดกับพระองค 
z พระเจาไดประทานพระสัญญาน้ีใหแกชาวยิวเปนพวกแรก 3:25-26; 13:46; รม 9:4 
aa ”ทุกคนที่อยูหางไกล” หมายถึง คนตางชาติ โดยอางถึง อสย 57:19 ดังที่ อฟ 2:13-17; ไดอางถึงและอธิบาย (ดู 22:21 ดวย) 
bb แปลไดอีกวา “เปโตรไดกลาวอีกมากมายเปนพยานยืนยัน” เทียบ 8:25; 28:23 
cc ลูกาจงใจบอกจํานวนสมาชิกของพระศาสนจักรที่เพิ่มขึ้นหลายคร้ัง ขอ 47; 4:4; 5:14; 6:1,7; 9:31 เชิงอรรถ p; 11:21,24; 

16:5; เทียบ 12:24; 13:48-49; 19:20 
dd จงเปรียบเทียบขอความน้ีกับ 4:32-35 และ 5:12-16 ขอความสามตอนน้ีเปนบทสรุปแสดงภาพชีวิตของกลุมคริสตชนสมัย

แรก 
ee ”คําส่ังสอน” น้ีไมใชการประกาศขาวดีแกผูที่มิใชคริสตชน (เทียบ 15:35) แตเปนคําส่ังสอนคริสตชนที่กลับใจใหม อธิบายพระ

คัมภีรโดยคํานึงถึงการบังเกิดเปนมนุษยของพระบุตรของพระเจา 
ff ”การดําเนินชีวิตรวมกันฉันพี่นอง” (Koinonia) (1 คร 1:9 เชิงอรรถ f) ปรากฏใชที่น่ีโดยมิไดมีรายละเอียดเพิ่มเติม (เทียบ กท 

2:9) คําน้ีหมายถึงการมีทุกส่ิงเปนของกลาง (ขอ 44; 4:32-35) ซ่ึงแสดงถึงความมีนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน (ขอ 46; 4:32) เพราะทุก

คนมีสวนรวมในขาวดีและพระพรตาง ๆ ที่กลุมคริสตชนในสมัยอัครสาวกไดรับจากพระเจาโดยทางพระเยซูคริสตเจา แตการ

ดําเนินชีวิตฉันพี่นองเชนน้ี มิไดจํากัดอยูเพียงการชวยเหลือทางสังคม การมีอุดมการณเดียวกันหรือความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน

เทาน้ัน 
gg เทียบ ขอ 46; 20:7,11; 27:35; ลก 24:30,35 “พิธีบิขนมปง” หมายถึง การกินอาหารแบบชาวยิวซ่ึงผูเปนประธานกลาวถวาย

พรกอนแบงขนมปง แตสําหรับคริสตชนพิธีน้ีหมายถึงพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) (ลก 22:19//; 24:35 เชิงอรรถ h; 1 คร 



 

 

10 
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ผูมีความเช่ือทุกคนดําเนินชีวิตรวมกันและมีทุกสิ่งเปนของสวนรวม  
45

เขาขายที่ดินและ

ทรัพยสินอ่ืน ๆ แบงเงินใหทุกคนตามความตองการ 
46

ทุก ๆ วัน เขาพรอมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบานเพ่ือทําพิธีบิขนมปง รวมกิน

อาหารดวยความยินดี58

jjและเขาใจกัน สรรเสริญพระเจา59

kk และไดรับความนิยมจากประชาชนทุกคน  
47

องคพระผูเปนเจาทรงทําใหจํานวนผูที่ไดรับความรอดพน60

llเพ่ิมขึ้นทุกวัน 

เปโตรรักษาคนงอย 
3  

1
วันหนึ่ง เวลาบายสามโมง61

aเปโตรและยอหนกําลังขึ้นไปที่พระวิหารเพ่ืออธิษฐานภาวนา  
2
ที่ประตูพระวิหารซึ่งเรียกกันวา ”ประตูงาม”b มีชายคนหนึ่งเปนงอยแตกําเนิด มีผูหามคนงอยผูนี้

มาไวที่นั่นทุกวันเพ่ือขอทานจากคนที่เขาไปในพระวิหาร  
3
เมื่อเห็นเปโตรและยอหนกําลังเดินเขา

พระวิหาร คนงอยจึงขอทานจากเขาทั้งสอง  
4
เปโตรและยอหนจองมองเขา กลาววา “จงมองเรา”  

5

คนงอยก็จองดูเขาทั้งสอง หวังวาจะไดอะไรบาง  
6
เปโตรกลาววา “ขาพเจาไมมีเงินไมมีทอง แต

ขาพเจามีอะไรจะใหทาน เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา ชาวนาซาเร็ธ จงเดินไปเถิด63

c”  
7

แลวเปโตรจับมือขวาของเขาชวยพยุงใหลุกขึ้น ทันใดนั้นเทาและขอเทาของเขากลับมีกําลัง 
8
เขา

กระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดิน แลวจึงเขาไปในพระวิหารพรอมกับเปโตรและยอหน เดินบาง กระโดด

บาง พลางสรรเสริญพระเจา 
9
ประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจา 

10
ก็จําไดวาเขา

เปนคนที่เคยนั่งขอทานอยูที่ประตูงามของพระวิหาร ตางก็ตกตะลึงและประหลาดใจอยางย่ิงใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นแกเขา 

เปโตรปราศรัยกับประชาชน 
11

ขณะที่คนซึ่งเคยเปนงอยคนนั้นหนวงเหนี่ยวเปโตรและยอหนไว ประชาชนทุกคน

ประหลาดใจอยางย่ิง ตางวิ่งไปหาเขาทั้งสองคนที่เฉลียงซึ่งเรียกวา “เฉลียงซาโลมอน”d  

                                                                                                                                                            

10:16; 11:24) คริสตชนประกอบพิธีน้ีตามบานสวนตัวไมใชในพระวิหาร และรวมกับการกินอาหารตามปรกติดวย (เทียบ 1 คร 

11:20-34) 
hh เปนการอธิษฐานภาวนาสวนรวม 1:14,24; 4:24-30; 6:4; 12:5 
ii สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ในกรุงเยรูซาเล็ม และทุกคนมีความยําเกรงเปนอันมาก” 
jj ความชื่นชมยินดีเปนผลตามมาของความเชื่อ 8:8,39; 13:48,52; 16:34; เทียบ 5:41; ลก 1:14 เชิงอรรถ i; รม 15:13 
kk เทียบ 3:8,9; 4:21; 13:48; 21:20; ลก 2:20 เชิงอรรถ g 
ll เมื่อวันพิพากษาจะมาถึง สมาชิกของกลุมคริสตชนแนใจวาจะไดรับความรอดพน (2:21 เชิงอรรถ m; ดู 13:48 และจดหมาย

ตาง ๆ ของเปาโล) พระศาสนจักรจึงเปน “กลุมชนที่เหลือแหงอิสราเอล” (อสย 4:3 เชิงอรรถ c; เทียบ รม 9:27) 

3 a บายสามโมงเปนเวลาถวายบูชาตอนเย็น ดู 10:3,30; อพย 29:39-42; ลก 1:8-10 เชิงอรรถ f อัศจรรยที่เปโตร 

กระทํามีลักษณะคลายกับอัศจรรยที่เปาโลกระทํา และที่พระเยซูเจาทรงกระทํา 
b ”ประตูงาม” อยูทางตะวันออกของพระวิหาร ตรงเขตระหวางลานของคนตางศาสนากับลานภายในของสตรีชาวยิว 
c สําเนาโบราณบางฉบับวา “จงลุกขึ้นและเดินไปเถิด” เทียบ ลก 5:23-24, ฯลฯ 
d ”เฉลียงของซาโลมอน” เปนเฉลียงหรือระเบียงทางเดินดานตะวันออกของพระวิหาร 



 

 

11 
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เมื่อเปโตรเห็นดังนั้นจึงกลาวปราศรัยกับประชาชนวา “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ทําไมทานจึง

ประหลาดใจในเรื่องนี้ ทําไมทานจึงจองมองเราเหมือนกับวาเราทําใหชายผูนี้เดินไดดวยอํานาจหรือ

ความศักด์ิสิทธิ์ของเรา  
13

พระเจาของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจาแหงบรรพบุรุษของเราได

ทรงสําแดงอํานาจอันรุงเรืองของพระเยซูเจาผูรับใชของพระองค 65

eทานทั้งหลายไดมอบพระเยซูเจานี้

ใหแกบรรดาผูปกครอง66

fและไดปฏิเสธ67

gพระองคตอหนาปลาต ทั้ง ๆ ที่ปลาตตัดสินใจจะปลอย

พระองคอยูแลว  
14

ทานปฏิเสธ68

hพระองคผูศักด์ิสิทธิ์69

iและชอบธรรม70

j แตกลับขอใหปลอยฆาตกร  
15

ทานประหารเจาชีวิต71

kแตพระเจาทรงบันดาลใหพระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย 

เราเปนพยานไดในเรื่องนี้  
16

ดวยความเช่ือในพระนามของพระองค72

l ชายผูนี้ซึ่งทานทั้งหลายเห็น

และเคยรูจักจึงกลับมีกําลังขึ้นอีก ความเช่ือในพระองคนี้แหละรักษาชายงอยคนนี้ใหเปนปกติตอ

หนาทานทั้งหลาย 
17

ถึงกระนั้น พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจารูวาทานกระทําไปเพราะไมรู73

mเชนเดียวกับบรรดา

หัวหนาของทาน  
18

แตพระเจาทรงใชวิธีนี้เพ่ือทําใหถอยคําที่พระองคตรัสไวลวงหนาโดยทาง

บรรดาประกาศกวาพระคริสตเจาของพระองคจะตองทรงรับทรมานนั้นเปนจริง  
19

เพราะฉะนั้น

ทานจงเปนทุกขกลับใจและหันมาหาพระเจาเถิด74

n เพ่ือบาปของทานจะไดรับการอภัย  
20

และดังนี้

                                                
e คริสตชนเขาใจวา พระเยซูเจาเปน ”ผูรับใช” ที่ อสย 52:13-53:12 (อางถึงใน กจ 8:32-33) กลาวถึง ดู อสย 42:1 เชิงอรรถ a 

ดูขอ 26; 4:27,30 พระเจาทรงสําแดงอํานาจอันรุงเรืองของพระคริสตเจาเมื่อพระองคกลับคืนพระชนมชีพ (ขอ 15 ดู ยน 17:5 

เชิงอรรถ e) 
f เทียบ อสย 53:12 มีการกลาวอางถึงบทเพลงของผูรับใชใน 7:52; รม 4:25; 8:32; กท 2:20; อฟ 5:2,25 
g ดังที่ชาวอิสราเอลไดปฏิเสธไมยอมรับโมเสส (7:35) ซ่ึงเปนรูปแบบของพระคริสตเจา 
h สําเนาโบราณบางฉบับวา “ไดกลาวหา” 
i เทียบ 4:27,30 พระเยซูเจาทรงเปน “ผูรับใชศักด์ิสิทธิ”์ ของพระเจา พระองคยังทรงเปน “ผูศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา” ดวย เปน “ผู

ศักด์ิสิทธิ”์ ที่สุด (2:27; มก 1:24 เชิงอรรถ j; ลก 1:35; 4:34; ยน 6:69; วว 3:7) 
j ดู 7:52; 22:14; อสย 53:11; และดู มธ 27:19; ลก 23:47; 1 ปต 3:18; 1 ยน 2:1 
k ”เจาชีวิต” หมายถึง ผูนําประชาชนไปรับชีวิตที่สมบูรณ โดยมอบชีวิตของตนใหเขา ตําแหนง “เจา” หรือ “ผูนํา” น้ี  ยังเปน

ตําแหนงของโมเสส (7:27,35) ซ่ึงเปนรูปแบบหมายถึงพระคริสตเจา ดู 5:31 เชิงอรรถ k; ฮบ 2:10 
l คนโบราณคิดวา “ชื่อ” หรือ “นาม” เปนหน่ึงเดียวกับตัวบุคคลและมีสวนรวมในอานุภาพของเขา (ดู อพย 3:13 เชิงอรรถ g) 

เมื่อเรียกขานพระนามของพระเยซูเจา (2:21 เชิงอรรถ m, 38 เชิงอรรถ y) พระอานุภาพของพระองคก็เร่ิมทํางาน (3:6; 

4:7,10,30; 10:43; 16:18; 19:13; ลก 9:49; 10:17; และดู ยน 14:13,14; 15:16; 16:24,26; 20:31) ความเชื่อตองควบคูกับการ

เรียกขานน้ีเพื่อจะเกิดผล เทียบ 19:13-17; มธ 8:10 เชิงอรรถ b 
m อาจเปนการกลาวอางอิงถึง ลก 23:34; เทียบ 7:60 
n ”เมื่อ” เปนทุกขกลับใจ “มนุษย” หันมาหาพระเจา (ดู มธ 3:2 เชิงอรรถ c) คนตางศาสนาตองกลับมาหาพระเจาโดยการละทิ้ง

รูปปฏิมา (เทียบ 14:15; 15:19-20; 26:18,20; 1 คร 10:7,14; กท 4:9; 1 ธส 1:9) ชาวยิวตองหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา

ดวยการยอมรับวาพระเยซูเจาทรงเปนองคพระผูเปนเจา (ดู กจ 9:35; 2 คร 3:16) สํานวนที่ใชใน 11:21; ลก 1:16; เทียบ 1 ปต 

2:25 แตกตางออกไปเล็กนอย (และดู อสย 6:10 ที่อางถึงใน 28:27; มธ 13:15; มก 4:12; เทียบ ยน 10:40) 
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องคพระผูเปนเจาจะทรงบันดาลใหเวลาแหงการใหกําลังใจ75

oมาถึง และจะทรงสงพระคริสตเจาที่

พระองคทรงกําหนดไวลวงหนามาหาทาน คือพระเยซูเจา76

p  
21

พระองคยังตองทรงรออยูในสวรรค

จนกระทั่งถึงเวลาที่จะทรงฟนฟูทุกสิ่งขึ้นใหม77

q ดังที่พระเจาตรัสไวตั้งแตโบราณกาลโดยปากขอ

งบรรดาประกาศกผูศักด์ิสิทธิ์ของพระองค78

r  
22

โมเสสกลาวไววา “องคพระผูเปนเจาพระเจาของ

ทานทั้งหลายจะทรงบันดาลใหทานมีประกาศกคนหนึ่งเหมือนขาพเจา เกิดขึ้นจากบรรดาพ่ีนอง

ของทาน ทานจงเช่ือฟงทุกสิ่งที่เขาจะบอก  
23

ผูใดไมเช่ือฟงประกาศกผูนี้ จะตองถูกกําจัดออกไป

จากประชากร”  
24

ประกาศกทุกคนตั้งแตประกาศกซามูเอลเปนตนมาก็ไดกลาวและประกาศ

ลวงหนาถึงเรื่องเหลานี7้9

s 
25

ทานทั้งหลายเปนบุตรหลานของบรรดาประกาศก และของพันธสัญญาที่พระเจาทรง

กระทําไวกับบรรพบุรุษของทาน เมื่อตรัสแกอับราฮัมวา “ประชาชาติทั้งหลายบนแผนดินจะไดรับ

พระพรโดยทางเช้ือสายของทาน”  
26

ดังนั้น พระเจาทรงบันดาลให80

tผูรับใชของพระองคทรงกลับคืน

พระชนมชีพ และทรงสงมาหาทานกอนผูอ่ืนเพ่ือนําพระพร 81

uมาใหทานแตละคนกลับใจละทิ้งวิถีทาง

ช่ัวรายของตน”v 

                                                
o “เวลาแหงการใหกําลังใจ” หมายถึง ชวงเวลาที่พระคริสตเจาจะเสด็จมาและเวลาที่ “จะทรงฟนฟูทุกส่ิงขึ้นใหม” (ดู 1:7 

เชิงอรรถ h; รม 2:6 เชิงอรรถ b) ดังที่บรรดาอัครสาวกคิดวาเปนชวงเวลาที่จะเห็นการสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลใหม (กจ 

1:6-7) การเปนทุกขกลับใจทําใหชวงเวลาดังกลาวมาถึงเร็วขึ้น (เทียบ 2 ปต 3:12) 
p แปลไดอีกวา “และทรงสงพระเยซูเจาซ่ึงพระองคทรงแตงตั้งใหเปนพระคริสตเจาสําหรับทาน” ดู 2:36 เชิงอรรถ w 
q บรรดาประกาศกเคยประกาศวาการที่ชาวอิสราเอลซ่ึงเปนเชลยและถูกเนรเทศไปอยูในที่ตาง ๆ จะกลับมาน้ันเปนเหตุการณ

นําหนายุคพระเมสสิยาห (ยรม 16:15; 23:8; ฮชย 11:10-11) ในเวลาน้ันจะมีความสุขและสันติตลอดไป (อสย 11:1-9,7 

เชิงอรรถ e; 65:17-25; ฮชย 2:20 เชิงอรรถ s; มคา 5:6-8) ในทํานองเดียวกัน เมื่อถึงเวลาที่กําหนดพระเจาจะทรงสงพระเยซู

เจาที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพระเมสสิยาหกษัตริยเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ (2:36 เชิงอรรถ w) พระองคจะทรงเร่ิม

ครองราชยตลอดไปและจะทรงปฏิรูปสรรพส่ิงขึ้นใหม (ดู รม 8:19 เชิงอรรถ j; 1 คร 15:24-25) 
r สําเนาโบราณบางฉบับละ “ตั้งแตโบราณกาล” 
s การเทศนสอนของคริสตชนสมัยแรกไดพยายามแสดงใหเห็นวา พระเยซูเจาไดทรงทําใหคํากลาวไวลวงหนาในพันธสัญญาเดิม

เปนความจริง รวมถึงขอความตาง ๆ ที่กลาวไวลวงหนาในบทเพลงสดุดีวา “พระองคทรงเปนผูสืบเชื้อสายของกษัตริยดาวิด” 

(2:29-31; 13:34) ทรงปฏิบัติหนาที่ประกาศก ผูสืบตําแหนงของโมเสส (3:22ฯ; ดู มธ 16:14 เชิงอรรถ c; ยน 1:21 เชิงอรรถ t) 

ทรงรับทุกขทรมาน (2:30 เชิงอรรถ o) ทรงเปนหินที่ชางกอสราง(ชาวยิว)โยนทิ้ง แตบัดน้ีถูกจัดไวในที่ที่มีเกียรติ (4:11) ทรง

กลับคืนพระชนมชีพ (2:25-31; 13:33-37)และประทับเบื้องขวาของพระเจา (2:34ฯ) 
t ดังน้ัน พระสัญญาที่กลาวไวในขอ 22 จึงเปนความจริง เพราะคํากริยาภาษากรีกมีความหมายสองอยางคือ “บันดาลใหเกิดขึ้น” 

(22) และ “บันดาลใหกลับคืนชีพ” (26) พระเจาไดทรงกระทําใหพันธสัญญาที่ไดทรงใหไวแกบรรพบุรุษสําเร็จไปโดยบันดาลให

พระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย 13:32-34; 24:14-15; 26:6-8 
u เทียบ 26:23; กท 3:14; 2 ทธ 1:10 พระคริสตเจาไดทรงนําพระพรที่พระเจาทรงสัญญาไวแกอับราฮัมมาใหแกโลกโดยการ

กลับคืนพระชนมชีพ (3:25) 
v บางคนแปลวา “ถาทานแตละคนกลับใจละทิ้ง…” 



 

 

13 

เปโตรและยอหนตอหนาสภาซันเฮดริน 
4  

1
ขณะที่เปโตรและยอหนกําลังปราศรัยกับประชาชนอยูนั้น บรรดาสมณะพรอมกับ

นายทหารรักษาพระวิหารและบรรดาชาวสะดูส8ี3

aไดเขามาพบ  
2
เขาไมพอใจมากที่ทั้งสองคนสั่งสอน

ประชาชนและประกาศวาบรรดาผูตายจะกลับคืนชีพเพราะพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระ 

ชนมชีพ  
3
เขาจับกุมเปโตรและยอหนจองจําไวจนถึงวันรุงขึ้น เพราะเปนเวลาเย็นแลว  

4
แตหลาย

คนที่ฟงคําเทศนสอนนั้นมีความเช่ือ และจํานวนของคนเหลานี้เพ่ิมขึ้นถึงประมาณหาพันคน 
5
วันรุงขึ้น บรรดาผูปกครอง ผูอาวุโสและธรรมาจารย84

bมาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม  

 
6
พรอมกับอันนาส มหาสมณะ คายาฟาส ยอหน85

c อเล็กซานเดอรและสมาชิกทุกคนในครอบครัว

มหาสมณะ  
7
เขานําเปโตรและยอหนมาอยูกลางที่ประชุม แลวเริ่มซักถามวา “ทานทั้งสองคนทํา

การโดยอํานาจหรือในนามของผูใด”  
8
เปโตรเปยมดวยพระจิตเจากลาวกับเขาวา “ทานผูปกครอง

ประชาชน และผูอาวุโสทั้งหลาย  
9
วันนี้เราทําความดีรักษาผูปวยคนหนึ่ง เราจึงถูกสอบสวนวาคนนี้

หายจากโรคไดอยางไร  
10

ทานทั้งหลายและประชาชนอิสราเอลทุกคนจงรูเถิดวา86

d ชายคนนี้หาย

จากโรคมายืนอยูตอหนาทานทั้งหลาย ก็เพราะพระนามของพระเยซู 

คริสตเจาชาวนาซาเร็ธ ซึ่งทานนําไปตรึงกางเขน แตพระเจาทรงบันดาลใหกลับคืนพระชนมชีพจาก

บรรดาผูตาย  
11

พระเยซูเจาองคนี้ทรงเปนศิลาซึ่งทานทั้งหลายผูเปนชางกอสรางขวางทิ้งเสีย แตได

กลายเปนศิลาหัวมุม  
12

ไมมีผูใดชวยใหเรารอดพน เพราะใตฟานี้พระเจามิไดประทานนามอ่ืนแก

มนุษยนอกจากนามนี้ที่ชวยเราใหรอดพนได87

e 
13

เมื่อเขาเหลานั้นเห็นวาเปโตรและยอหนพูดอยางกลาหาญ ทั้งรูวาทั้งสองคนไมเคยไดรับ

การศึกษา และไมมีความรูพิเศษใด ๆ ก็ประหลาดใจและระลึกไดวาทั้งสองคนเคยอยูกับพระเยซูเจา  
14

เมื่อเห็นคนที่หายจากโรคยืนอยูกับเปโตรและยอหน เขาก็ไมรูวาจะพูดอยางไร 
15

จึงสั่งใหทั้งสอง

คนออกไปนอกหองประชุม แลวเริ่มปรึกษากันวา  
16

”เราจะทําอยางไรกับทั้งสองคนนี้ดี” เพราะเขา

ทําการอัศจรรยเดนชัด ทุกคนที่อยูในกรุงเยรูซาเล็มรูวาเขาทําเครื่องหมายอัศจรรยนี้อยางเปดเผย 

เราไมอาจปฏิเสธได  
17

แตเราตองขูเขา อยาใหกลาวถึงนามนั้นแกผูใด เพ่ือเรื่องนี้จะไดไมเลาลือ

แพรหลายไปในหมูประชาชนมากย่ิงขึ้น” 

                                                

4 a “ชาวสะดูสี” เปนพรรคของบรรดาสมณะชั้นผูใหญมีความคิดตรงขามกับชาวฟาริสีซ่ึงเปนพรรคของสามัญชนใจศรัทธา (ดู 

มธ 3:7 เชิงอรรถ f) พระคัมภีรกลาวถึงชาวสะดูสีเปนผูปฏิเสธคําสอนเร่ืองการกลับคืนชีพ (23:6-8; ลก20:27-38 //) หลายคร้ัง

การที่ชาวสะดูสีเปนอริกับชาวฟาริสีเชนน้ี ทําใหชาวฟาริสีเปนมิตรกับคริสตชน (ดู 5:34; 23:8-9; 26:5-8;       ลก 20:39) 
b สภาซันเฮดรินที่กรุงเยรูซาเล็ม เปนศาลสูงสุดของชาวอิสราเอล ประกอบดวย บรรดาผูปกครอง (สมณะชั้นผูใหญ)  

ผูอาวุโส และธรรมาจารย (ชาวฟาริสี) 
c สําเนาโบราณบางฉบับวา “โยนาธาน” 
d สําเนาโบราณบางฉบับวา “ไมมีความรอดพนในผูใดอีกแลว” 
e พระนาม “เยซู” แปลวา “พระเจาทรงชวยใหรอดพน” มธ 1:21 
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18
เขาจึงเรียกเปโตรและยอหนเขามา สั่ง88

fอยางเด็ดขาดมิใหพูดหรือสอนในพระนามของพระ

เยซูเจาอีก  
19

เปโตรและยอหนยอนถามวา “ทานทั้งหลายจงตัดสินเถิดวาอะไรเปนการถูกตอง

เฉพาะพระพักตรของพระเจาจะฟงทานหรือจะฟงพระเจา  
20

เราจําเปนตองพูดถึงสิ่งที่เราไดเห็น

และไดยินมา”  
21

ที่ประชุมขูสําทับทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งแลวปลอยไป เพราะไมพบสาเหตุที่จะ

ลงโทษและเพราะกลัวประชาชน ทุกคนตางถวายพระเกียรติแดพระเจาเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้น  
22

คนที่หายจากโรคอยางอัศจรรยนั้นมีอายุมากกวาสี่สิบปแลว 

คําอธิษฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวกเมื่อถูกเบียดเบียน 
23

เมื่อเปโตรและยอหนไดรับการปลดปลอยแลว ก็ไปพบบรรดาศิษย เลาทุกเรื่องที่บรรดา

หัวหนาสมณะและผูอาวุโสกลาวกับตน  
24

เมื่อบรรดาศิษยฟงจบแลว จึงพรอมใจกันเปลงเสียงทูล

พระเจาวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงสรางฟา แผนดิน ทะเล และสิ่งสารพัดที่มีอยูในนั้น  
25

เดชะพระจิตเจาพระองคทรงดลใจใหกษัตริยดาวิดผูรับใชของพระองคและผูเปนบรรพบุรุษของ

ขาพเจาทั้งหลาย89

gตรัสวา 

“ทําไมชนชาติทั้งหลายจึงบันดาลโทสะ 

และบรรดาประชาชาติจึงวางแผนไรสาระ 
26บรรดากษัตริยของแผนดินตางตอตาน 

บรรดาผูปกครองมารวมกันตอสูกับองคพระผูเปนเจา 

และผูรับเจิมของพระองค”h 
27

ความจริงแลว ในเมืองนี้กษัตริยเฮโรดและปอนทิอัส ปลาต91

iรวมกับคนตางชาติและ

ประชากรอิสราเอลตอสูกับพระเยซูเจาผูรับใชศักด์ิสิทธิ์ของพระองคซึ่งพระองคทรงเจิมไว92

j  
28

เพ่ือทําใหพระประสงคที่ทรงกําหนดไวดวยพระอานุภาพ93

kสําเร็จไป   
29

บัดนี้ ขาแตองคพระผูเปน

เจา โปรดทอดพระเนตรคําขมขูของเขาทั้งหลายและประทานใหขารับใชของพระองคประกาศพระ

วาจาของพระองคดวยความกลาหาญอยางย่ิงเถิด  
30

โปรดแสดงพระอานุภาพในการรักษาโรค ให

เครื่องหมายอัศจรรยและปาฏิหาริยเกิดขึ้นเดชะพระนามของพระเยซูเจาผูรับใชศักด์ิสิทธิ์ของ

                                                
f คําส่ังอยางเด็ดขาดน้ีมีผลทางกฎหมาย คือถาทําผิดอีกคร้ังหน่ึง ผูทําผิดจะตองถูกจองจํา (ดู 5:28) 
g ขอน้ีแปลยากเพราะสําเนาโบราณชํารุดสับสน ชาวยิวคิดวากษัตริยดาวิดเปนผูประพันธเพลงสดุดีทุกบท 
h ”ผูรับเจิม” เปนความหมายของคํากรีก “คริสต” (christos) 
i กษัตริยเฮโรดและปอนทิอัส ปลาต เปนผูแทน “บรรดากษัตริย” และ “ผูปกครอง” ในเพลงสดุดีบทที่ 2:1 กษัตริยเฮโรด ดู ลก 

23:6-16 
j “การเจิม” น้ี หมายถึง การแตงตั้งพระเยซูเจาใหเปนพระเมสสิยาห กษัตริย หรือ “พระคริสตเจา” (ดู มธ 3:16 เชิงอรรถ n) 
k แปลตามตัวอักษรวา “ส่ิงที่พระหัตถและพระดําริของพระองคไดกําหนดไวลวงหนา” 
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พระองคเถิด  
31

เมื่อบรรดาศิษยอธิษฐานภาวนาจบแลว สถานที่ที่เขามาชุมนุมกันนั้นก็สั่นสะเทือน 

ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็มเปยมและเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจาอยางกลาหาญ94

l 
กลุมคริสตชนสมัยแรก95

m 
32

กลุมผูมีความเช่ือดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมคิดวาสิ่งที่ตนมีเปนกรรมสิทธิ์ของ

ตน แตทุกสิ่งเปนของสวนรวม 
33

บรรดาอัครสาวกยังคงเปนพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู องคพระผู

เปนเจาดวยเครื่องหมายอัศจรรยย่ิงใหญ96

nและทุกคนไดรับความเคารพนับถืออยางสูง97

o 
34

ในกลุมของเขาไมมีใครขัดสน ผูใดมีที่ดินหรือบานก็ขายและมอบเงินที่ได  
35

ใหบรรดาอัคร

สาวก เพ่ือแจกจายใหผูมีความเช่ือแตละคนตามความตองการ 

บารนาบัสผูมีใจกวาง 
36

ชายคนหนึ่งช่ือโยเซฟ บรรดาอัครสาวกเรียกเขาวา บารนาบัส ซึ่งแปลวา บุตรแหงการให

กําลังใจ98

p เขาเปนคนเผาเลวีชาวเกาะไซปรัส  
37

เขามีที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเขาขาย นําเงินมามอบให

บรรดาอัครสาวกดวย 

อานาเนียและสัปฟราผูไมซื่อตรง 
5  

1
ชายคนหนึ่งช่ืออานาเนียมีภรรยาช่ือสัปฟราขายที่ดินของตน  

2
เขายักยอกเงินสวนหนึ่ง

ไวโดยที่ภรรยาเห็นดวย แลวจึงนําเงินสวนที่เหลือมอบใหบรรดาอัครสาวก  
3
เปโตรจึงถามวา “อา

นาเนีย ทําไมซาตานเขาสิงในใจของทานใหกลาวมุสาตอพระจิตเจาและยักยอกเงินจากราคาที่ดินไว

สวนหนึ่งเลา  
4
ที่ดินเปนของทานอยูกอนที่จะขายมิใชหรือ และเมื่อขายแลว ทานมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงิน

ไวใชตามใจมิใชหรือ ทานคิดจะทําเชนนี้ไดอยางไร ทานมิไดกลาวมุสาตอมนุษย แตกลาวมุสาตอ

พระเจา”  
5
เมื่ออานาเนียฟงถอยคําเหลานี้ ก็ลมลงสิ้นใจ ทุกคนที่รูเรื่องนี้ตางมีความกลัวอยางย่ิง  

6

คนหนุมบางคนจัดการหอศพของเขาและนําไปฝง 
7
หลังจากนั้นประมาณสามช่ัวโมง ภรรยาของเขาก็มาถึงโดยไมรูเรื่องที่เกิดขึ้น  

8
เปโตรจึง

ถามนางวา “บอกเราตามตรงนะ ทานทั้งสองขายที่ดินไดเงินเทานี้จริงหรือ” นางตอบวา  

                                                
l เหตุการณน้ีคลายกับเหตุการณในวันเปนเตกอสเต เทียบ 2:1ฯ 
m เปนการสรุปเชนเดียวกับใน 2:42-47 ความคิดเดนชัดในเร่ืองน้ีอยูที่การรวมทรัพยสมบัติเปนของกลาง เปนการปูทางไว

สําหรับตัวอยาง 2 เร่ืองที่จะตามมาคือ เร่ือง บารนาบัส กับเร่ืองอานาเนียและสัปฟรา การเนนเร่ืองสละทรัพยสมบัติเปน

เอกลักษณของลูกา 
n ดู 2:22; 3:12; 4:7; 6:8; 8:13; 10:38; 1 คร 2:4-5; 1 ทธ 1:5 
o น่ันคือ “จากประชาชน” ดู 2:47; 4:21; 5:13 ประโยคน้ีแปลตามตัวอักษรไดวา “และความโปรดปรานยิ่งใหญอยูกับเขาทุกคน” 
p ”ความบรรเทา” ในภาษากรีกมีความหมายสองอยางคือ “ชวยใหพนอันตราย” หรือ “ใหกําลังใจ” โดยปองกันและสนับสนุน ดู 

11:23 

คําวา “บุตรแหง” เปนสํานวนชาวเซมิติก มีความหมายวา “ผูชํานาญ” หรือ “ผูมีความสามารถ” ที่จะ…” เร่ือง   บารนา

บัส ดู 9:27; 11:22-30; 12:25; บทที่ 13-15; 1 คร 9:6; กท 2; คส 4:10 
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”ถูกแลว ไดเทานี”้  
9
เปโตรจึงพูดวา “ทําไมทานทั้งสองจึงตกลงกันที่จะทดลองพระจิตขององคพระผู

เปนเจาเลา ฟงซิ เทาของผูที่ฝงสามีของทานอยูที่ประตูแลว เขาจะนําทานไปฝงดวย”   
10

ทันใดนั้นเอง นางก็ลมลงแทบเทาของเปโตรและสิ้นใจ เมื่อคนหนุมเขามาก็พบวานางตายแลว จึง

นําศพของนางไปฝงไวเคียงขางสามี 99

a  
11bพระศาสนจักรทั้งหมด รวมทั้งทุกคนที่รูเรื่องนี้จึงมีความ

กลัวอยางย่ิง 

สถานการณทั่วไป101

c 
12

บรรดาอัครสาวกทําเครื่องหมายอัศจรรยและปาฏิหาริยหลายประการในหมูประชาชน ผูมี

ความเช่ือทุกคน102

dมักจะมาชุมนุมกันที่เฉลียงซาโลมอน 
13

ไมมีผูอ่ืนกลาเขามารวมกลุมกับเขา แต

ประชาชนตางยกยองเขาอยางมาก  
14

ผูมีความเช่ือในองคพระผูเปนเจาเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 103

eทั้ง

ชายและหญิง  
15

ประชาชนนําผูปวยมาที่ลานสาธารณะ วางไวบนที่นอนและแคร อยางนอยเพ่ือให

เงาของเปโตรที่เดินผานมาทอดปกคลุมผูปวยบางคน  
16

ประชาชนจากเมืองตาง ๆ รอบกรุง

เยรูซาเล็มมาชุมนุมกัน นําผูปวยและผูที่ถูกปศาจช่ัวรายทรมานมาที่นั่นดวย ทุกคนไดรับการรักษา

ใหหาย 

บรรดาอัครสาวกถูกจับและไดรับการปลดปลอยอยางอัศจรรย 
17

มหาสมณะ104

fและทุกคนที่อยูกับเขาคือกลุมชาวสะดูสี มีความอิจฉาอยางย่ิง  
18

จึงจับกุม

บรรดาอัครสาวกและจองจําไวในคุกสาธารณะ 

                                                

5 a ความผิดของอานาเนียและสัปฟราคือความโลภ ทําใหกลาวมุสาตอบรรดาอัครสาวก และตอพระจิตเจาผูสถิตอยูในบรรดา

อัครสาวกและพี่นองคริสตชนทุกคน จุดประสงคของเร่ืองเศราเร่ืองน้ีคงจะเปนการแสดงอํานาจของเปโตรในการอานใจของ

สมาชิกในกลุมคริสตชน (เทียบ 2 พกษ 2:23-24) 
b “พระศาสนจักร” (ekklesia) เปนคําที่ยกมาจากพันธสัญญาเดิม (เทียบ 7:38) หมายถึง กลุมผูติดตามพระเมสสิยาห (มธ 

16:18 เชิงอรรถ g) ความหมายของคําน้ียังพัฒนาตอไปควบคูกับการขยายตัวของกลุมคริสตชน แตเดิมหมายถึงพระศาสนจักร

แมในกรุงเยรูซาเล็ม (8:1; 11:22) ตอมาหมายถึงกลุมคริสตชนแตละแหงทั่วแควนยูเดีย (กท 1:22; 1 ธส 2:14; เทียบ กจ 9:31) 

และกลุมคริสตชนทามกลางคนตางศาสนา (กจ 13:1; 14:23; 15:41; 16:5; รม 16:1,4; 1 คร 1:2 เชิงอรรถ a; ยก 5:14; 3 ยน 

9; วว 1:4; 2:1) หมายถึงการชุมนุมกันของคริสตชน (1 คร 11:18; 14:23,34; เทียบ กจ 19:32; ฟม 2) หรือหมายถึงสถานที่

หรืออาณาบริเวณที่คริสตชนอาศัยอยู (รม 16:5; 1คร 16:19; คส 4:15) และในที่สุดยังหมายถึงพระศาสนจักรที่รวมเปนหน่ึง

เดียวกันเพราะมีพระเจาเปนผูปกครอง (20:28; 1 คร 10:32; 12:27-28) เพราะพระศาสนจักรเปนพระวรกายและเจาสาวของ

พระคริสตเจา (อฟ 5:23-32; คส 1:18 เชิงอรรถ e) และพระศาสนจักรในฐานะที่รวมจักรวาลทั้งหมดไวดวยกัน (อฟ 1:22-23,23 

เชิงอรรถ t) 
c “การสรุป” คร้ังที่สามน้ี เนนถึงอํานาจการทําอัศจรรยของบรรดาอัครสาวก (เทียบ 2:43; 4:33) แตขอ 12ข-14 ดูเหมือนจะเปน

ขอความที่แทรกเขามา ทําใหความคิดเร่ืองอัศจรรยน้ีขาดความตอเน่ืองไป 
d แปลตามตัวอักษร “เขาทุกคน” 
e ยังแปลไดอีกวา “คนเปนอันมากทั้งชายและหญิงไดเพิ่มเขามาเปนผูเชื่อในองคพระผูเปนเจา” (เทียบ 11:24) 
f สําเนาโบราณบางฉบับวา “อันนาสผูเปนมหาสมณะ” (เทียบ 4:6) 
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19

เวลากลางคืน ทูตสวรรคองคหนึ่งขององคพระผูเปนเจาเปดประตูคุก นําบรรดาอัครสาวก

ออกไป สั่งวา  
20

”ทานทั้งหลายจงไปที่พระวิหาร ประกาศพระวาจาเกี่ยวกับวิถีชีวิตใหมนี1้05

gให

ประชาชนฟงเถิด”  
21

เมื่อบรรดาอัครสาวกไดฟงดังนั้น ก็เขาไปในพระวิหารตั้งแตเชาตรูและเริ่มสั่ง

สอนที่นั่น 

บรรดาอัครสาวกถูกนําตัวไปที่สภาซันเฮดริน 
เมื่อมหาสมณะและทุกคนที่อยูกับเขามาถึง ก็เรียกประชุมสภาซันเฮดรินและบรรดาผูอาวุโส

ทุกคนของอิสราเอล106

h แลวใหพนักงานไปที่คุกนําตัวบรรดาอัครสาวกออกมา  
22

แตเมื่อพนักงานไป

ถึง ก็ไมพบบรรดาอัครสาวกอยูในคุกแลว จึงกลับมารายงานวา  
23

”พวกเราพบคุกปดไวอยางแนน

หนาและคนเฝาก็ยืนรักษาการณอยูที่ประตู แตเมื่อเราเปดประตูเขาไปก็ไมพบผูใดเลยสักคน” 
24

เมื่อ

นายทหารรักษาพระวิหารและบรรดาหัวหนาสมณะไดยินถอยคําเหลานี้ ตางรูสึกสับสนไมรูวาเกิด

อะไรขึ้น  
25

ขณะนั้นเอง มีคนหนึ่งมาบอกวา “ดูซิ คนเหลานั้นที่ทานทั้งหลายจองจําไวในคุก กําลัง

ยืนสั่งสอนประชาชนอยูในพระวิหาร”  
26

นายทหารรักษาพระวิหารพรอมกับนายทหารยามจึงไปนํา

บรรดาอัครสาวกมาโดยไมใชกําลัง เพราะเกรง 

ประชาชนจะขวางดวยกอนหิน 
27

เขานําบรรดาอัครสาวกมายังสภาซันเฮดริน มหาสมณะจึงกลาวหาวา  
28

”เรากําชับทาน

ทั้งหลายอยางแข็งขันแลว ไมใหสอนโดยออกนามนี้ 107

i แตทานยังขืนนําคําสอนของตนมาแพรไปทั่ว

กรุงเยรูซาเล็ม และตองการใหโลหิตของคนคนนี้ตกอยูกับเรา”  
29

เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบ

วา “เราตองเช่ือฟงพระเจาย่ิงกวาเช่ือฟงมนุษย”  
30

พระเจาแหงบรรพบุรุษของเราทรงบันดาลให

พระเยซูเจาที่ทานทั้งหลายประหารโดยตรึงบนไมกางเขน108

jนั้นกลับคืน 

พระชนมชีพ  
31

พระเจาทรงยกพระองคทานขึ้นประทับเบื้องขวาในฐานะเปนหัวหนาและผู 

                                                
g แปลตามตัวอักษรวา “ถอยคําทั้งหมด (เทียบ 10:37) ของชีวิตน้ี” มีความหมายเชนเดียวกันกับ “ขาวสารแหงความรอดพน” 

(13:26)  

จุดประสงคของการเทศนสอนของคริสตชนคือ “ความรอดพน” (ดู 4:12; 11:14; 15:11; 16:17,30-31) และ “ชีวิต” (ดู 

3:15; 11:18; 13:46,48) ซ่ึงพระเจาไดทรงสัญญาไวแก “ผูที่เรียกขานพระนามขององคพระผูเปนเจา” (2:21,40,47; 4:12) 
h คําวา “สภาซันเฮดริน” และ “ผูอาวุโส” มีความหมายเดียวกันกับ “สภาซันเฮดรินอันยิ่งใหญที่กรุงเยรูซาเล็ม” (ดู ลก 22:66 

เชิงอรรถ t) แนวความคิดเร่ืองการปลดปลอยจากคุกอยางอัศจรรยที่พบบอย ๆ ทั้งใน กจ (12:6-11; 16:26-27) และใน

วรรณกรรมของชาวยิว เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงการปกปองคุมครองอยางพิเศษของพระเจา 
i สําเนาโบราณบางฉบับทําใหประโยคน้ีเปนคําถาม “เราไดกําชับ…มิใชหรือ” “เราไดหามอยางชัดแจงมิใหทานส่ังสอนในนาม

น้ันหรือ และบัดน้ี…” เปโตรจึงตอบวา “เราตองเชื่อฟงใคร พระเจาหรือมนุษย” มหาสมณะตอบวา “พระเจา” เปโตรจึงกลาววา 

“พระเจาของบรรพบุรุษของเรา…” 
j ”ประหารโดยตรึงบนไมกางเขน” วลีน้ีมีซํ้าอีกใน 10:39 (ดู 13:29) ชวนใหคิดถึง ฉธบ 21:22-23 ซ่ึงเปาโลอางถึงใน กท 3:13; 

ดู 1 ปต 2:24 
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กอบกู109

k เพ่ือใหอิสราเอลกลับใจและรับการใหอภัยบาป  
32

เราทั้งหลายเปนพยานในเรื่องนี้ และพระ

จิตเจา110

lซึ่งพระเจาประทานแกผูที่เช่ือฟงพระองคก็ทรงเปนพยานดวย”  
33

เมื่อไดฟงดังนี้ทุกคนใน

สภาซันเฮดรินรูสึกโกรธเคืองอยางมากอยากจะฆาบรรดาอัครสาวกเสีย 

กามาลิเอลเสนอความคิดเห็น 
34

ขณะนั้น อาจารยกฎหมายชาวฟาริสีคนหนึ่งช่ือกามาลิเอล เปนที่เคารพนับถือของ

ประชาชน111

mยืนขึ้นในสภาซันเฮดรินและขอใหนําบรรดาอัครสาวกออกไปขางนอกสักครูหนึ่ง  
35

แลว

จึงกลาวแกบรรดาสมาชิกสภาวา “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย ทานจะทําอะไรกับคนเหลานี้ ก็จงคิดใหดี

เสียกอน  
36

เมื่อไมนานมานี้ คนคนหนึ่งช่ือทิวดาสตั้งตนเปนผูวิเศษ คนประมาณสี่รอยคนติดตาม

เขา แตเมื่อเขาถูกฆา ทุกคนที่ติดตามเขาก็กระจัดกระจายไปจนหมดสิ้น   
37

หลังจากนั้นในสมัยสํารวจจํานวนประชาชน ก็มียูดาสชาวกาลิลี ชักจูงประชาชนใหมาติดตามตน 

แตเขาก็ถูกฆาดวย ทุกคนที่ติดตามเขาก็กระจัดกระจายไป112

n  
38

บัดนี้ขาพเจาขอบอกทานทั้งหลาย

วา จงเลิกสนใจคนเหลานี้และปลอยเขาไปเถิด เพราะถาแผนการและกิจการของเขามาจากมนุษย 

แผนการและกิจการนั้นก็จะสลายไปเอง  
39

แตถามาจากพระเจา ทานทั้งหลายจะทําลายเขาไมได113

o 

ย่ิงกวานั้น ทานจะกลับเปนผูตอสูกับพระเจาเสียเอง” 

ทุกคนเห็นชอบดวยกับกามาลิเอล  
40

จึงสงคนไปเรียกบรรดาอัครสาวกเขามา สั่งใหเฆี่ยน

และกําชับมิใหพูดในพระนามของพระเยซูเจา แลวปลอยตัวไป  
41

บรรดาอัครสาวกออกจากสภาซัน

เฮดริน มีความยินดีที่ไดรับเกียรติที่ถูกสบประมาทเพราะพระนามพระเยซูเจา114

p 
42

ทุก ๆ วัน เขาทั้งหลายสั่งสอนและประกาศขาวดี115

qอยางตอเนื่องทั้งในพระวิหารและตาม

บานวาพระเยซูเปนพระคริสตเจา 

                                                
k ”หัวหนาและผูกอบกู” มีความหมายคลายกับ “เจาแหงชีวิต” (3:15 เชิงอรรถ k;) และยังสะทอนตําแหนง “ผูนําและผูไถกู” ของ

โมเสสซ่ึงเปนรูปแบบลวงหนาของพระคริสตเจา (7:35 เทียบ 7:25 ดู ฮบ 2:10; 12:2 ดวย) 
l เทียบ 1:8; มธ 10:20 //; ยน 15:26-27 
m กามาลิเอลคนน้ีเปนอาจารยของเปาโล (22:3) มีความคิดตรงกับสํานักฮิลเลลซ่ึงสนับสนุนการตีความธรรมบัญญัติอยางอิสระ

และมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย นโยบายที่เขาเสนอแนะน้ีสอดคลองกับความคิดของชาวฟาริสี (ดู 4:1 เชิงอรรถ a:) 
n โยเซฟุสกลาวถึงการกบฏของทิวดาสและยูดาสชาวกาลิลี แตวันเวลาที่เขาใหดูจะไมนาเชื่อถือ กบฏทั้งสองคร้ังน้ีตองเกิดขึ้น

ใกลเคียงกับการประสูติของพระเยซูเจา 
o สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ทั้งทานทั้งหลาย กษัตริยและผูมีอํานาจ จงอยูหางจากคนเหลาน้ีเถิด มิฉะน้ัน…” 
p พระนามที่ทําใหบรรดาอัครสาวกยอมทนทุกขทรมาน (เทียบ 21:13; 1 ปต 4:14; 3 ยน 7) พระนามที่บรรดาอัครสาวกเทศน

สอน (4:10,12,17,18; 5:28,40; เทียบ 3:6,16; 8:12,16; 9:15,16,27,28) และพระนามที่บรรดาคริสตชนเรียกขาน (2:21; 4:12; 

9:14,21; 22:16) คือพระนาม “เยซู “ (พระนามหมายถึงพระบุคคล) (3:16 เชิงอรรถ l) พระองคทรงไดรับพระนามเมื่อทรง

กลับคืนพระชนมชีพ (2:36 เชิงอรรถ w) เปนพระนามซ่ึงอยูเหนือนามอ่ืนใด พระนามน้ีคือ “องคพระผูเปนเจา” ซ่ึงจนบัดน้ีเปน

พระนามที่สงวนไวสําหรับ “พระเจา” เทาน้ัน (ฟป 2:9-11, 11 เชิงอรรถ p) 
q ขาวดีเร่ืองพระอาณาจักร (มก 1:1 เชิงอรรถ a) ที่บรรดาอัครสาวกเทศนสอน (กจ 8:4,25,40; 14:7,15,21; 16:10) หรือ 

“พระวรสาร” (15:7; 20:24) เปนรูปธรรมในพระบุคคลของพระเยซูเจาสําหรับคริสตชนในสมัยแรก (8:35) พระเยซูเจาผูกลับคืน
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ll. ภารกิจของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก 

การเลือกต้ังสังฆานุกร 
6  

1
เวลานั้น ศิษย116

aมีจํานวนมากขึ้น บรรดาศิษยที่พูดภาษากรีกไมพอใจศิษยที่พูดภาษา

ฮีบร1ู17

bเพราะในการแจกทานประจําวัน บรรดาแมมายของตนถูกละเลยมิไดรับแจก   
2
อัครสาวกสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษยมาประชุม กลาววา “ไมสมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศ

พระวาจาของพระเจาเพ่ือไปแจกอาหาร  
3
พ่ีนองทั้งหลาย จงเลือก 118

cบุรุษเจ็ดคน119

dจากกลุมของทาน

ทั้งหลาย เปนคนที่มีช่ือเสียงดี เปยมดวยพระจิตเจาและปรีชาญาณ แลวเราจะแตงตั้งเขาใหทํา

หนาที่นี้  
4
สวนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา120

e  
5
ทุกคนในที่ประชุมตาง

เห็นชอบกับขอเสนอนี้ จึงเลือกสเทเฟนบุรุษผูเปยมดวยความเช่ือและพระจิตเจา,ฟลิป,โปรโครัส,นิ

คาโนร,ทิโมน,ปารเมนัส และนิโคลัสชาวอันทิโอกผูกลับใจมานับถือศาสนายิว121

f  
6
เขานําคนทั้งเจ็ด

คนมาอยูตอหนาบรรดาอัครสาวกซึ่งอธิษฐานภาวนาและปกมือเหนือเขา122

g 
7
พระวาจาของพระเจาแพรหลายย่ิงขึ้น123

h ศิษยมีจํานวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม บรรดา

สมณะหลายคนยอมรับความเช่ือดวย 

                                                                                                                                                            

พระชนมชีพ (13:32ฯ; 17:18; ดู 2:23 เชิงอรรถ p; 9:20) เปนพระบุตรของพระเจาในพระอานุภาพ (ดู รม 1:1 เชิงอรรถ b) เปน

พระคริสตเจา (5:42; 8:12; เทียบ 9:22) และทรงเปน “องคพระผูเปนเจา” (10:36; 11:20; 15:35; ดู 2:36 เชิงอรรถ w) 

6 a คําวา “บรรดาศิษย” ใน กจ มีความหมายใหม (ระหวาง 6:1 ถึง 21:16)  หมายถึงคริสตชนที่เพิ่งกลับใจและรวมกลุมกับ

บรรดาศิษยที่พระเยซูเจาทรงเรียกตามที่มีเลาในพระวรสาร 
b ชาวยิวที่พูดภาษากรีก หมายถึง ชาวยิวจากนอกประเทศปาเลสไตน เขามีศาลาธรรมของตนในกรุงเยรูซาเล็ม และอานพระ

คัมภีรเปนภาษากรีก “ชาวยิวที่พูดภาษาฮีบรู” หมายถึง ชาวยิวที่เกิดในปาเลสไตน เขาใชภาษาอาราเมอิกในการสนทนา

ประจําวัน แตอานพระคัมภีรในศาลาธรรมเปนภาษาฮีบรู การแยกเปน 2 กลุมเชนน้ียังคงมีอยูในพระศาสนจักรตั้งแตยุคแรกดวย 

บรรดาศิษยที่พูดภาษากรีกจะเปนผูริเร่ิมงานธรรมทูตทามกลางคนตางชาต ิ
c สําเนาโบราณบางฉบับวา “เราจะเลือก” 
d เลขสิบสองแทนจํานวนตระกูลตาง ๆ ของอิสราเอล เลขเจ็ดแทนจํานวน “ชาต”ิ ของคนตางศาสนาที่อาศัยอยูในคานาอัน (ฉธบ 

7:1 อางถึงใน กจ 13:19) 
e เมื่อกลุมคริสตชนมาชุมนุมเพื่อถวายคารกิจรวมกัน บรรดาอัครสาวกมีหนาที่สองประการ คือนําการอธิษฐานภาวนา และ

รับผิดชอบเร่ืองการสอนคําสอนดวย (อธิบาย “ขาวดี” อยางกวางขวาง) 
f ลูกาไมไดเรียกคนที่ไดรับเลือกสรรทั้งเจ็ดคนน้ีโดยตรงวา “สังฆานุกร” คําน้ีอาจถูกนํามาใชเรียกทั้งเจ็ดคนในฐานะเปนชื่อเรียก

ตําแหนงหนาที่ เพราะคํา diakonia (การรับใช) ในขอ 1 หมายถึงหนาที่แจกทาน สวนในขอ 4 หมายถึงหนาที่ประกาศพระวาจา

ของบรรดาอัครสาวก (ดู ฟป 1:1 เชิงอรรถ a; ทต 1:5 เชิงอรรถ c) ทั้งเจ็ดคนมีชื่อเปนภาษากรีก คนสุดทายเปนผูกลับใจมาถือ

ศาสนายิว (ดู 2:11 เชิงอรรถ n) สันนิษฐานวาตั้งแตบัดน้ีคริสตชนที่พูดภาษากรีกคงมีบุคลากรดูแลตนไมขึ้นกับกลุมคริสตชนที่

พูดภาษาฮีบรูอีกตอไป 
g บางคนคิดวาทุกคนในที่ประชุมไดปกมือดวย (เทียบ 13:1-3) แตขอความในขอ 3 ชวนใหคิดวา บรรดาอัครสาวกเปนผูปกมือ

มอบอํานาจให 
h เปนสํานวนใหม ซ่ึงยังจะพบอีกใน 12:24; 19:20 
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สเทเฟนถูกจับกุม 
8
สเทเฟนเปยมดวยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทําปาฏิหาริยและเครื่องหมายอัศจรรย

ย่ิงใหญในหมูประชาชน  
9
บางคนจากศาลาธรรมที่เรียกกันวาศาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเปนทาส124

i 

คือชาวยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แควนซีลีเซียและเอเชีย เริ่มโตเถียงกับสเทเฟน  
10

แตเขาเหลานั้นเอาชนะสเทเฟนไมได เพราะสเทเฟนพูดดวยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจา  
11

คน

เหลานั้นจึงเสี้ยมสอนประชาชนบางคนใหใสความวา “พวกเราไดยินเขาพูดดูหมิ่นโมเสสและพระ

เจา”  
12

เขาเหลานั้นยุยงประชาชนบรรดาผูอาวุโสและ 

ธรรมาจารยใหปนปวนวุนวายแลวจึงเขาจูโจมจับกุมสเทเฟนนําไปยังสภาซันเฮดริน  
13

ตั้งพยาน

เท็จกลาวหาวา “ชายคนนี้พูดดูหมิ่นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์และธรรมบัญญัติอยูเสมอ  
14

พวกเราไดยินเขา

พูดวา เยซู ชาวนาซาเร็ธผูนี้จะทําลายสถานที่นี้และจะเปล่ียนแปลงขนบประเพณีที่โมเสสมอบให

เรา”j  
15

ทุกคนที่นั่งอยูในสภาซันเฮดรินตางเพงมองสเทเฟน เห็นใบหนาของเขาสวางรุงเรือง

เหมือนกับใบหนาของทูตสวรรค126

k 

คําปราศรัยของสเทเฟน 
7  

1
 มหาสมณะถามสเทเฟนวา “ขอกลาวหาเหลานี้เปนความจริงหรือ” 

2
สเทเฟนตอบวา127

a ทานมหาสมณะและพ่ีนองทั้งหลาย จงฟงขาพเจาเถิด พระเจาผูทรงพระ

สิริรุงโรจนไดแสดงพระองคแกอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา ขณะที่เขายังอยูในแควนเมโสโปเตเมีย

                                                
i พวกน้ีอาจเปนลูกหลานของชาวยิวซ่ึงปอมเปยแมทัพโรมันไดนําเปนเชลยไปที่กรุงโรม ในป 63 กอน ค.ศ. แลวถูกขายเปน

ทาส และตอมาไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ 
j เมื่อพระเยซูเจาทรงถูกไตสวน “พยานเท็จ” ไดกลาวหาเชนเดียวกันวา “เขาจะทําลายพระวิหาร” การพิจารณาคดีของพระเยซู

เจาและของสเทเฟนมีรายละเอียดคลายกันมาก (7:56-57; มธ 26:62-66) ขอกลาวหาเร่ืองการละเมิด 

ธรรมประเพณีของโมเสสจะถูกนํามาใชในกรณีของเปาโลดวย (15:1,5; 21:21,28; 25:8; 28:17) 
k การเห็นทูตสวรรคกอใหเกิดความเกรงกลัวตอส่ิงศักด์ิสิทธิ์ (ดู วนฉ 13:6) ใบหนาของโมเสสสะทอนพระสิริรุงโรจนของพระเจา

เมื่อเขาลงมาจากภูเขาซีนาย กอใหเกิดความเกรงกลัวเชนเดียวกัน (อพย 34:29-35; 2 คร 3:7-18) ในทํานองเดียวกัน เมื่อพระ

เยซูเจาทรงแสดงองคอยางรุงโรจนบนภูเขาใน มธ 17:2; ลก 9:29 บรรดาสมาชิกของสภาซันเฮดรินไดเห็นการเปล่ียนแปลง

เชนเดียวกันบนใบหนาของสเทเฟนเมื่อเขาไดชมพระสิริรุงโรจนของพระเจา (7:55-56) 

เร่ืองเลาเก่ียวกับสเทเฟนจะดําเนินตอไปใน 7:55 โดยมีคําปราศรัยแทรกเขามาใน 7:1-54 สําหรับเร่ืองการแสดงองค

ของพระเจา ดู อพย 13:22; 19:16; 33:20; มธ 17:1; 24:26-31 พรอมเชิงอรรถตาง ๆ ดวย 

7 a คําปราศรัยเร่ิมดวยการสรุปเร่ืองอับราฮัมและโยเซฟ (ขอ 2-16) ตอดวยเร่ืองราวของโมเสส (ขอ 17-43) (ดูคํา 

กลาวหาโจมตีสเทเฟนดวย 6:11) สเทเฟนไดแสดงทาทีของอิสราเอลซ่ึงตอตานแผนการแหงความรอดพนที่พระเจาทรงมอบ

ใหแกโมเสส อันไดแก การปฏิเสธไมยอมรับ การไมเชื่อฟง ความไมซ่ือสัตย ซ่ึงเปนความคิดที่พบบอย ๆ ในพันธสัญญาเดิม (ดู 

ฉธบ) แตในที่น้ีถูกนํามากลาวอยางละเอียดโดยคํานึงถึงเหตุการณในพระชนมชีพของพระเยซูเจา เมื่อ 

สเทเฟนกลาวถึงโมเสส เขาคิดถึงพระคริสตเจาซ่ึงมีโมเสสเปนรูปแบบ ชาวยิวในเวลาน้ีมีปฏิกิริยาโตตอบเชนเดียวกับชาว

อิสราเอลในอดีต ในการเลาถึงประวัติศาสตรของชาวอิสราเอล สเทเฟนเนนเปนพิเศษรายละเอียดที่ชี้ใหเห็นวาไมตองผูกพันกับ

ประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ (ขอ 2-6) ไมตองใหความสัมพันธแกการถวายสัตวเปนสักการบูชาเชนที่ชาวยิวกระทํา (ขอ 
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กอนที่จะไปอยูที่แผนดินฮาราน128

b  
3
พระองคตรัสกับเขาวา “จงละทิ้งแผนดินของทานและญาติพ่ีนอง

ของทานไปยังแผนดินที่เราจะแสดงแกทาน  
4
อับราฮัมจึงออกจากแผนดินของชาวเคลเดียไปอยูที่

ฮาราน หลังจากบิดาของอับราฮัมตาย พระเจาทรงยายเขาใหมาอยูในแผนดินนี้ที่ทานทั้งหลายอยู

จนถึงบัดนี้  
5
พระเจามิไดใหอับราฮัมมีสมบัติใด ๆ เปนมรดกในแผนดินนี้แมแตแผนดินกวางเทาฝา

เทา แตพระองคทรงสัญญาจะประทานแผนดินนี้ใหเปนกรรมสิทธิ์แกเขาและแกเช้ือสายของเขาใน

ภายหลัง แมวาเวลานั้นอับราฮัมยังไมมีบุตร  
6
พระเจาตรัสวา “เช้ือสายของอับราฮัมจะไปอาศัยใน

แผนดินของคนตางชาติ จะตกเปนทาสและถูกกดขี่เปนเวลาสี่รอยป  
7
”แตเราจะตัดสินลงโทษชน

ชาติที่ทําใหเขาเปนทาส” พระเจาตรัส “หลังจากนี้เขาจะออกจากแผนดินนั้นและถวายคารกิจแกเรา 

ณ สถานที่นี้”c  
8
พระเจาประทานพันธสัญญาซึ่งมีพิธีสุหนัตเปนเครื่องหมายใหอับราฮัม อับราฮัมให

กําเนิดอิสอัคและทําพิธีสุหนัตใหอิสอัคในวันที่แปด อิสอัคใหกําเนิดยาโคบและยาโคบใหกําเนิด

บรรพบุรุษทั้งสิบสองคนของเรา 
9
บรรดาบรรพบุรุษของเราอิจฉาโยเซฟจึงขายโยเซฟเปนทาสใหถูกนําตัวไปยังประเทศ

อียิปต แตพระเจาสถิตอยูกับเขา  
10

และทรงชวยเขาใหพนจากความทุกขยากทุกประการ พระองค

ประทานปรีชาญาณให เขาจึงเปนที่โปรดปรานของกษัตริยฟาโรหแหงประเทศอียิปต กษัตริย

ฟาโรหทรงแตงตั้งโยเซฟใหปกครองประเทศอียิปตและเปนผูจัดการทรัพยสินทั้งหมดของพระองค  
11

เมื่อเกิดกันดารอาหารทั่วแผนดินอียิปตและคานาอัน ก็มีความทุกขยากอยางใหญหลวง บรรดา

บรรพบุรุษของเราไมมีอาหารเล้ียงชีวิต  
12

เมื่อยาโคบไดยินวามีขาวขายในประเทศอียิปต จึงสง

บรรดาบรรพบุรุษของเราไปที่นั่นเปนครั้งแรก  
13

ในครั้งที่สองโยเซฟแสดงตนใหพ่ีนองรูวาตนเปน

ใคร กษัตริยฟาโรหจึงทรงทราบถึงวงศตระกูลของโยเซฟดวย   
14

หลังจากนั้นโยเซฟสงคนไปรับ

ยาโคบผูบิดาและญาติพ่ีนองทุกคนเปนจํานวนเจ็ดสิบหาคน  
15

ยาโคบลงไปยังประเทศอียิปต เขา

และบรรดาบรรพบุรุษของเราสิ้นชีวิตที่นั่น  
16

ศพของเขาทั้งหลายถูกยายมาอยูที่เมืองเชเคมและถูก

ฝงไวในสุสานซึ่งอับราฮัมซื้อไวดวยเงินจากบุตรของฮาโมร บิดาของเชเคม130

d 
17

เมื่อจวนถึงเวลาที่พระเจาจะทรงกระทําใหพันธสัญญาที่ประทานแกอับราฮัมเปนจริง 

จํานวนประชาชนเพ่ิมขึ้นอยางมากในประเทศอียิปต  
18

ตอมากษัตริยองคใหมทรงขึ้นปกครอง

ประเทศอียิปต พระองคไมทรงรูจักโยเซฟเลย  
19

จึงทรงใชอุบายมาทํารายชาติของเรา โดยทรง

บังคับใหบรรพบุรุษของเรานําทารกไปทิ้งใหตาย  
20

โมเสสเกิดมาในเวลานั้นเอง เขาเปนเด็กนารัก

                                                                                                                                                            

39-43) หรือใหความสําคัญแกพระวิหารที่เปนวัตถุ (ขอ 44-50) ดูขอกลาวหาใน 6:13, ในคําปราศรัยของ     สเทเฟนเราพบ

ความคิดของชาวยิวพูดภาษากรีกที่อาศัยนอกปาเลสไตนไดอยางชัดเจน 
b สเทเฟนไมเลาเร่ืองตามธรรมประเพณีของพระคัมภีรใน ปฐก 11:31 ที่วาการปรากฏพระองคเกิดขึ้นที่ฮาราน 
c “สถานที่น้ี” ใน อพย 3:12 หมายถึงภูเขาโฮเรบ (หรือซีนาย) แตสเทเฟน หมายถึง พระวิหาร 
d วลี “บิดาของเชเคม” คัดมาจาก ปฐก 33:19 สําเนาโบราณบางฉบับวา “ฮาโมรบุตรของเชเคม” “บุตรของฮาโมรที่เชเคม” ขอ 

16 เนนรายละเอียดที่ไมพบในพระคัมภีรตอนอ่ืน 
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มาก ไดรับการเล้ียงดูอยูในบานบิดาของเขาเปนเวลาสามเดือน  
21

เมื่อเขาถูกนําไปทิ้ง พระธิดาของ

กษัตริยฟาโรหทรงเก็บไปเล้ียงเปนบุตรบุญธรรม  
22

ดังนั้น โมเสสจึงไดเรียนรูวิชาความรูทุกอยาง

ของชาวอียิปต และเปนคนสําคัญเพราะคําพูดและการกระทําของเขา 
23

เมื่อโมเสสอายุสี่สิบป131

e เขาตองการไปเย่ียมพ่ีนองชาวอิสราเอลทั้งหลาย  
24

เมื่อเห็นชาว

อิสราเอลคนหนึ่งถูกทําราย เขาจึงเขาไปปองกันและฆาชาวอียิปตที่ขมเหงเปนการแกแคน  
25

โมเสสคิดวาพ่ีนองคงเขาใจวาพระเจากําลังทรงใชเขาเปนเครื่องมือเพ่ือชวยชาว 

อิสราเอลใหรอดพน แตชาวอิสราเอลไมเขาใจเชนนั้น  
26

วันรุงขึ้น โมเสสพบชาวอิสราเอลสองคน

กําลังทะเลาะกันอยู เขาพยายามไกลเกล่ียทั้งสองคนใหคืนดีกัน กลาววา “เพ่ือนเอย ทานเปนพ่ีนอง

กัน ทําไมทานจึงทํารายกันเลา  
27

แตคนที่ทํารายเพ่ือนบานผลักเขาออกไป ถามวา “ใครแตงตั้ง

ทานใหเปนหัวหนาและผูพิพากษาของพวกเรา132

f  
28

ทานตองการฆาขาพเจาอยางที่ทานฆาชาว

อียิปตเมื่อวานนี้หรือ”  
29

เมื่อไดยินเชนนี1้33

g โมเสสจึงหนีไปอยูในแผนดินมีเดียน ที่นั่นเขาใหกําเนิด

บุตรชายสองคน 
30

เวลาผานไปสี่สิบป ทูตสวรรคองคหนึ่งปรากฏใหโมเสสเห็นในเปลวไฟของพุมไมที่กําลัง

ลุกไหมในถิ่นทุรกันดารแหงภูเขาซีนาย  
31

โมเสสรูสึกประหลาดใจในสิ่งที่ตนเห็น และขณะที่เขา

ไปดูใกล ๆ นั้น เขาไดยินพระสุรเสียงของพระเจา ตรัสวา  
32

”เราเปนพระเจาของบรรดาบรรพ

บุรุษของทาน พระเจาของอับราฮัม ของอิสอัคและของยาโคบ” โมเสสกลัวจนตัวสั่นไมกลาเงย

หนาขึ้นมอง  
33

แตองคพระผูเปนเจาตรัสกับเขาวา “จงถอดรองเทาออก เพราะที่ที่ทานยืนอยูนี้

เปนแผนดินศักด์ิสิทธิ์  
34

เราเห็นประชากรของเราถูกกดขี่ขมเหงในประเทศอียิปตแลว เราไดยิน

เสียงรองคร่ําครวญของเขา เราจึงลงมาเพ่ือชวยเขาใหเปนอิสระ ถึงเวลาแลว มาเถิด เรากําลังจะ

สงทานกลับไปยังประเทศอียิปต” 
35

โมเสสผูนี้ถูกชาวอิสราเอลปฏิเสธ134

hดวยคําพูดที่วา “ใครแตงตั้งใหทานเปนหัวหนาและผู

พิพากษาของเรา” แตพระเจาทรงสงเขาไปเปนหัวหนาและผูไถกู โดยทางทูตสวรรคที่ปรากฏมาใน

พุมไม  
36

เขานําชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต โดยทําปาฏิหาริยและเครื่องหมายอัศจรรยตาง 

ๆ ในแผนดินนั้น ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดารเปนเวลาสี่สิบป  
37

ผูนี้คือโมเสสที่กลาวกับบรรดา

                                                
e ตามธรรมประเพณีของชาวยิว 
f พระเจาไดทรงแตงตั้งพระเยซูเจาใหเปน “หัวหนา” (เทียบ 5:31) และ “ผูพิพากษา” (เทียบ 10:42; 17:31) เมื่อทรงบันดาลให

พระองคทานกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย 
g ใน อพย 2:15 โมเสสไดหนีไปเพราะกลัวกษัตริยฟาโรห แตในขอน้ีเขาหนีไปเพราะเพื่อนรวมชาติปฏิเสธไมยอมรับเขา 
h พระคัมภีรมิไดใชคํากริยา “ปฏิเสธ (ไมยอมรับ)” กับโมเสส แตใน 3:13-14 ลก ใชคําน้ีกับพระเยซูเจาและพระคัมภีรก็ไมเคย

เรียกโมเสสวา “ผูไถกู” เลย แตเน่ืองดวยโมเสสเปนรูปแบบของพระคริสตเจา ลก จึงใชลักษณะบางประการของพระเยซูเจากับ

โมเสสดวย 
I ขอความกลาวถึงพระเมสสิยาหน้ีเราไดพบแลวใน 3:22 พระเมสสิยาหซ่ึงเปนโมเสสอีกคนหน่ึง จะมีบทบาทเปนประกาศก

เชนเดียวกัน (มธ 16:14 เชิงอรรถ c; ยน 1:21 เชิงอรรถ t) 



 

 

23 

บุตรของอิสราเอลวา “พระเจาจะทรงบันดาลใหประกาศกคนหนึ่งเหมือนขาพเจาเกิดขึ้นเพ่ือทานจาก

กลุมพ่ีนองของทาน”I  
38

ผูนี้อยูในที่ชุมนุม135

jในถิ่นทุรกันดาร เปนคนกลางระหวางทูตสวรรคที่ตรัสบน

ภูเขาซีนาย136

kกับบรรพบุรุษของเรา เขาไดรับพระวาจาทรงชีวิต137

lมามอบใหเรา  
39

บรรพบุรุษของเรา

ไมยอมเช่ือฟงเขา ย่ิงกวานั้นไดปฏิเสธไมยอมรับเขา ตองการ138

mจะกลับไปประเทศอียิปตอีก  
40

บรรพบุรุษของเราไดกลาวกับอาโรนวา “จงสรางรูปพระซึ่งจะนําหนาเราใหเราเถิด เพราะเราไมรูวา

เกิดอะไรขึ้นแกโมเสสผูนี้ซึ่งนําเราออกมาจากประเทศอียิปต”  
41

ในโอกาสนั้น เขาทั้งหลายปนรูปลูก

โคตัวหนึ่ง แลวถวายเครื่องบูชาแกรูปเคารพนั้น และช่ืนชมผลงานจากมือของตน  
42

แตพระเจาทรง

เบือนพระพักตรไปจากเขา ทรงปลอยเขาใหกราบไหวดวงดาวในทองฟา139

n ดังที่มีเขียนไวในหนังสือ

ของบรรดาประกาศกวา 

“พงศพันธุอิสราเอลเอย 

ทานทั้งหลายนําเครื่องบูชาและของถวายมาใหเราในถิ่นทุรกันดารตลอดเวลาสี่สิบปหรือ 
43เปลาเลย ทานแบกกระโจมของพระโมลอค 

และดาวของพระเรฟาน 

ซึ่งเปนรูปเคารพที่เจาปนขึ้นเพ่ือนมัสการ 

ดังนั้น เราจะเนรเทศทานใหไปไกลกวาบาบิโลนอีก 
44

บรรพบุรุษของเรามีกระโจมนัดพบในถิ่นทุรกันดารดังที่พระเจาตรัสบัญชาใหโมเสสสราง

ขึ้นตามแบบที่เขาเห็น  
45

บรรพบุรุษของเราไดรับกระโจมนั้น และสมัยของโยชูวาเขาเหลานั้นนํา

กระโจมเขามาในแผนดินของชนตางศาสนาที่พระเจาทรงขับไลออกไปตอหนาบรรพบุรุษของเรา 

                                                
j คําน้ียังหมายถึง “พระศาสนจักร” ดวย (ดู 5:11 เชิงอรรถ b; มธ 16:18 เชิงอรรถ g) ใน ฉธบ 4:10 คําน้ีหมายถึงประชากร

ที่พระเจาทรงเลือกสรรมาชุมนุมกันในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ “การประชุมศักด์ิสิทธิ”์ ใน อพย 12:16; ลนต 23:3; กดว 29:1) 

พระศาสนจักร คือประชากรใหมที่พระเจาทรงเลือกสรร (9:13 เชิงอรรถ g) เปนผูสืบตําแหนงประชากรเดิมของพระเจา 
k โมเสสไดทําหนาที่เปนคนกลางระหวาง “ทูตสวรรค” และประชาชน “ทูตสวรรคของพระยาหเวห” ในหนังสือแรก ๆ ของพระ

คัมภีรหมายถึง “พระยาหเวหผูสําแดงพระองค” (ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c, ดู มธ 1:20 เชิงอรรถ g) ตอมาภายหลัง ไดมีการ

แยกแยะระหวาง “พระยาหเวห” กับ “ทูตสวรรคของพระองค” เพื่อที่จะเนนอุตรภาพของพระเจา ดังน้ัน พระคัมภีรจึงกลาวถึง

โมเสสวาเขาไดสัมผัสมิใชกับพระเจาโดยตรง แตกับทูตสวรรคองคหน่ึงหรือหลายองค เรายังพบรองรอยของความคิดน้ี ใน กท 

3:19; ฮบ 2:2, 
l การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติคือการมีชีวิต (ลนต 18:5; ฉธบ 4:1; 8:1,3; 30:15-16,19-20; 32:46-47) อางถึงใน รม 10:5; 

กท 3:12; เพราะฉะน้ัน ธรรมบัญญัติจึงถูกเรียกวาเปน “กฎเกณฑแหงชีวิต” (บรค 3:9; อสค 33:15) สําหรับ 

คริสตชน การประกาศขาวดีคือ “พระวาจาแหงชีวิต” (ฟป 2:16; เทียบ กจ 5:20) คือ “พระวาจาแหงความรอดพน” (กจ 

13:26) เน่ืองดวยชีวิตเกิดจากพระวาจาของพระเจา พระวาจาน้ีจึง “ทรงชีวิต” ดวย (เทียบ ฮบ 4:12; 1 ปต 1:23) และพระ

เยซูเจาก็คือ “พระวาจาทรงชีวิต” (1 ยน 1:1) 
m ดู อพย 16:3; กดว 14:3, และดู อสค 20:8-14 ดวย 
n แปลตามตัวอักษรวา “กองทัพสวรรค” หมายถึง ดวงดาวตาง ๆ ซ่ึงคนโบราณมักจะกราบไหวเปนเทพเจา ดู ฉธบ 4:19; 17:3; 

2 พกษ 21:3-5; ยรม 8:2; 19:13; ศฟย 1:5, 
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กระโจมนี้คงอยูจนถึงสมัยกษัตริยดาวิด  
46

กษัตริยดาวิดทรงเปนที่โปรดปรานของพระเจา และทรง

ขอสรางที่พํานักสําหรับพระเจาของยาโคบ140

o  
47

แตกษัตริยที่ทรงสรางที่พํานักถวายแดพระเจาคือ

กษัตริยซาโลมอน  
48

แมกระนั้น องคพระผูสูงสุดก็มิไดทรงพํานักอยูในสิ่งกอสรางจากมือมนุษย 

ดังที่ประกาศกกลาวไววา 
49”สวรรคเปนบัลลังกของเรา 

แผนดินเปนที่วางเทาของเรา 
ทานทั้งหลายจะสรางบานชนิดใดใหเรา องคพระผูเปนเจาตรัส 

หรือสถานที่ใดจะเปนที่พักผอนของเรา 
50มิใชมือของเราที่สรางสิ่งทั้งมวลเหลานี้หรือ” 
51

”ทานผูด้ือรั้น ใจกระดางและหูตึงทั้งหลายเอย ทานตอตานพระจิตเจา 141

pอยูเสมอ บรรพบุรุษ

ของทานเคยทําเชนไร ทานก็ทําเชนนั้น  
52

มีประกาศกคนใดบางที่บรรพบุรุษของทานมิได

เบียดเบียน เขาฆาผูที่ประกาศลวงหนาถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจาผูทรงชอบธรรม และบัดนี้

ทานทั้งหลายก็ทรยศและฆาพระองคดวย  
53

ทานทั้งหลายไดรับธรรมบัญญัติผานทางทูตสวรรค แต

ก็หาไดปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นไม” 
54

เมื่อไดฟงดังนั้น ทุกคนรูสึกขุนเคืองเจ็บใจ ขบฟนคํารามเขาใสสเทเฟน 

สเทเฟนถูกหินขวาง เซาโลผูเบียดเบียน 
55

สเทเฟนเปยมดวยพระจิตเจา เพงมองทองฟา มองเห็นพระสิริรุงโรจนของพระเจา และ

เห็นพระเยซูเจาทรงยืนอยู142

qเบื้องขวาของพระเจา143

r  
56

จึงพูดวา “ดูซิ ขาพเจาเห็นทองฟาเปดออก 

และเห็นบุตรแหงมนุษยทรงยืนอยูเบื้องขวาของพระเจา”  
57

ทุกคนจึงรองเสียงดัง เอามืออุดหู วิ่งกรู

กันเขาใสสเทเฟน  
58

ฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแลวเริ่มเอาหินขวางเขา 144

s บรรดาพยาน145

tนําเสื้อ

คลุมของตนมาวางไวที่เทาของชายหนุมคนหนึ่งช่ือ “เซาโล”u  
59

ขณะที่คนทั้งหลายกําลังเอาหิน

                                                
o สําเนาโบราณบางฉบับวา “สําหรับบาน (พงศพันธุ) ของยาโคบ” 
p พระจิตเจาตรัสทางโมเสสและบรรดาประกาศก 
q พระเยซูเจา “ทรงยืน” มากกวา “ประทับ” (ดังที่พบใน ลก 22:69ฯ) เพื่อแสดงวาพระเยซูเจาทรงเปนพยานในการเปนมรณสักขี

ของสเทเฟน 
r ภาพนิมิตที่สเทเฟนเห็น ทําใหใบหนาของเขามีแสงรุงโรจน (ดู 6:15 เชิงอรรถ k) 
s การที่สเทเฟนถูกเอาหินทุมไมใชเปนการจบขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาล แตเปนการกระทําแบบศาลเตี้ย ลก เลา

เหตุการณน้ีเหมือนกับวาเปนการพิจารณาคดีในศาล เพื่อเปรียบเทียบกับการพิจารณาคดีของพระเยซูเจา 
t ”พยาน” น้ีหมายถึง พยานเท็จที่กลาวไวใน 6:13-14 พยานปรักปรําจะตองเปนคนแรกที่เอาหินทุมจําเลย  

ฉธบ 17:7 
u ”เซาโล” ผูน้ีคือเปาโล อัครสาวกในอนาคต 13:9 เชิงอรรถ f 
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ขวางสเทเฟน สเทเฟนอธิษฐานภาวนาวา147

v “ขาแตพระเยซู องคพระผูเปนเจา โปรดรับวิญญาณ

ของขาพเจาดวย”  
60

เขาคุกเขาลงและรองเสียงดังวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดอยาทรงลงโทษ

พวกเขาเพราะบาปนี้เลย” เมื่อกลาวดังนี้แลว เขาก็สิ้นใจ 

8 
1aเซาโลเปนคนหนึ่งที่เห็นชอบกับการที่สเทเฟนถูกฆา  

วันนั้น เกิดการเบียดเบียนพระศาสนจักรอยางรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็ม ทุกคน149

bนอกจาก

บรรดาอัครสาวกกระจัดกระจายไปตามชนบทในแควนยูเดียและสะมาเรีย150

c 
2
ผูมีใจศรัทธาบางคนนําศพสเทเฟนไปฝงและร่ําไหคร่ําครวญถึงเขาอยางมาก  

3
สวนเซาโล

ออกรังควานพระศาสนจักร เขาไปตามบาน ฉุดลากทั้งชายและหญิงไปจองจําไวในคุก 

ฟลิปในแควนสะมาเรีย 
4
บรรดาผูที่กระจัดกระจายไปเหลานี้ออกไปยังที่ตาง ๆ ประกาศพระวาจาเปนขาวดี    

5
ฟลิป

ไปเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรีย151

dและประกาศเรื่องพระคริสตเจาใหชาวเมืองนั้นฟง152

e        
6

ประชาชนที่ไดฟงถอยคําของฟลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรยที่เขากระทํา ก็พรอมใจกันฟงคําสั่ง

สอนของเขา  
7
คนหลายคนที่ถูกปศาจช่ัวรายสิงอยูรองเสียงดังแลวปศาจก็ออกไป คนอัมพาตและ

คนงอยจํานวนมากหายจากโรค  
8
ประชาชนในเมืองนั้นจึงช่ืนชมอยางมาก 

                                                
v คําอธิษฐานภาวนาน้ีเปนตัวอยางชัดเจนของ “การเรียกขานพระนามขององคพระผูเปนเจา” (2:21 เชิงอรรถ m) ลูกาเนน

ลักษณะสองประการ (ขอ 59-60) ที่คลายกันระหวางความตายของสเทเฟนและพระทรมานของพระเยซูเจา 

8 a ขอ 1-4 เปนขอสังเกตส้ัน ๆ หลายเร่ืองคือ 

เร่ืองการฝงศพของสเทเฟน (ขอ 2) ซ่ึงสรุปเร่ืองกอนหนาน้ัน เร่ืองตอมาก็คือการที่เซาโลเบียดเบียน 

คริสตชน (ขอ 1ก และ 3) ซ่ึงเชื่อมเร่ืองการเอาหินทุมสเทเฟน (ดู 7:58ข) กับเร่ืองที่จะเลาตอไป คือการกลับใจของ

เปาโล (9:1-30) ในที่สุดมีขอสังเกตวาพระศาสนจักรถูกเบียดเบียนและบรรดาคริสตชนกระจัดกระจายไป (ขอ 1ข-4) 

ซ่ึงเปนการปูทางนําไปยังเร่ืองเลาเก่ียวกับภารกิจของฟลิป (8:5-40) และภารกิจของเปโตร (9:32-11:18) ขอ 4 ถูกยก

มากลาวซํ้าอีกใน 11:19 ดังน้ัน ในขอ 1-4 เราจึงพบแนวความคิดตาง ๆ ที่จะพัฒนาในบทตอ ๆ ไปจนถึงบทที่ 12 
b คําวา “ทุกคน” เปนการกลาวกวาง ๆ อันที่จริงแลวดูเหมือนวา ผูถูกเบียดเบียนคงเปนเพียงคริสตชนชาวยิวที่พูดภาษา

กรีก (ดู 6:1,5) และจากคริสตชนเหลาน้ีที่กระจัดกระจายไปเพราะถูกเบียดเบียน จึงเกิดมีธรรมทูตชุดแรกขึ้นในพระศาสน

จักร ดู ขอ 4; 11:19-20 
c การประกาศขาวดีในแควนสะมาเรียเปนขั้นที่สองของการขยายตัวของพระศาสนจักร ดู 1:8 ขั้นที่สามจะเร่ิมเมื่อตั้ง

คริสตจักรที่เมืองอันทิโอก (11:20) 
d สําเนาโบราณบางฉบับวา “เมืองสะมาเรีย” การอางน้ีอาจไมหมายถึงเมืองที่เรียกชื่อวาสะมาเรียเพราะในเวลาน้ันเปนเมืองกรีก

ที่มีชื่อวาเซบาสเต แตหมายถึงแควนสะมาเรีย ชาวสะมาเรียที่ไดรับการประกาศขาวดีน้ีคือชนชาติสะมาเรียที่มีความสัมพันธกับ

ชาวยิวทั้งทางสายโลหิตและศาสนา แตไดแยกตนออกไปจากชุมชนอิสราเอลและมีความเชื่อถือไมตรงกัน ดู มธ 10:5-6 

เชิงอรรถ c; ยน 4:9 เชิงอรรถ e 
e ชาวสะมาเรียก็รอคอยพระเมสสิยาหดวยเชนกัน ดู ยน 4:25 
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ซีโมนผูวิเศษ 
9
นานมาแลวในเมืองนั้น ชายคนหนึ่งช่ือซีโมนเปนผูวิเศษ อางวาตนเปนผูย่ิงใหญทําให

ประชาชนแควนสะมาเรียประหลาดใจ  
10

ทุกคนทั้งเด็กและผูใหญตางเล่ือมใสเขา พูดวา “ชายผูนี้

คือพระอานุภาพของพระเจาที่เรียกวาผูย่ิงใหญ”f  
11

ประชาชนเล่ือมใสเขาเพราะเขาใชเวทมนตร

ทําใหประชาชนประหลาดใจเปนเวลานานมาแลว  
12

แตเมื่อประชาชนเปล่ียนมาเช่ือฟลิปที่

ประกาศขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาและพระนามของพระเยซูคริสตเจาแลว ทั้งชายและ

หญิงไดรับศีลลางบาป  
13

แมซีโมนก็มีความเช่ือ ไดรับศีลลางบาป และอยูเคียงขางฟลิปตลอด

เวลา เขาประหลาดใจเมื่อเห็นเครื่องหมายและอัศจรรยย่ิงใหญที่เกิดขึ้น 
14

บรรดาอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มสงเปโตรและยอหนไปหาชาวสะมาเรียเมื่อรูวาเขา

ไดรับพระวาจาของพระเจาแลว  
15

เมื่อเปโตรและยอหนไปถึงก็อธิษฐานภาวนาเพ่ือ 

ชาวสะมาเรียเหลานั้น ใหไดรับพระจิตเจา  
16

เพราะยังไมมีผูใดไดรับพระจิตเจาเลย เขา

เพียงแตไดรับศีลลางบาปเดชะพระนามของพระเยซูองคพระผูเปนเจาเทานั้น  
17

เปโตรและ

ยอหนจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลาย และเขาเหลานั้นก็ไดรับพระจิตเจา 
18

เมื่อซีโมนเห็นวาอัครสาวกทั้งสองคนปกมือเหนือผูใด ผูนั้นก็ไดรับพระจิตเจา เขาจึงนําเงิน

มาให  
19

กลาววา “จงใหอํานาจนี้แกขาพเจาดวย เพ่ือขาพเจาจะปกมือเหนือผูใด ผูนั้นจะไดรับพระ

จิตเจา”  
20

แตเปโตรตอบวา “ทานและเงินของทานจงพินาศ เพราะทานคิดวาทานใชเงินซื้อของ

ประทานของพระเจา154

gได  
21

ทานไมมีสวนรวมกับเราในเรื่องนี้เลย เพราะจิตใจของทานไมซื่อตรง

เฉพาะพระพักตรของพระเจา  
22

จงสํานึกผิดกลับใจจากความช่ัวรายนี้และจงออนวอนองคพระผู

เปนเจาเถิด บางทีพระองคจะทรงอภัยเจตนาที่อยูในใจของทาน  
23

ขาพเจาเห็นวา ทานจมอยูใน

ความช่ัวและถูกจองจําอยูในความอธรรม155

h  
24

ซีโมนจึงตอบวา “ทานทั้งสองจงออนวอนองคพระผู

เปนเจาเพ่ือขาพเจาเถิด สิ่งที่ทานกลาวนั้นจะไดไมเกิดขึ้นกับขาพเจา”i 
25

เมื่อเปโตรและยอหนเปนพยานยืนยันและประกาศพระวาจาขององคพระผูเปนเจาแลว จึง

กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม และระหวางทางก็ประกาศขาวดีตามหมูบานชาวสะมาเรียหลายหมูบาน 

                                                
f ”ผูยิ่งใหญ” (Megale) บางคนคิดวา ชื่อน้ีเปนคําภาษาอาราเมอิกวา “Megalleh” ซ่ึงแปลวา “เปดเผย” แนนอนประชาชนคิดวา 

อํานาจเหนือธรรมชาติของซีโมนมาจากพระอานุภาพของพระเจาในตัวเขา 
g พระจิตเจา คือ ของประทานที่ดีเลิศของพระเจา ดู 2:38; 10:45; 11:17; ลก 11:9,13 
h คําวา “Simony” (ซ่ึงแปลวา การคาขายส่ิงศักด์ิสิทธิ)์ ไดชื่อมาจากเหตุการณคร้ังน้ี 
i สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “และเขารองไหเปนอันมากไมหยุดเลย” 



 

 

27 

ฟลิปลางบาปใหขันทีชาวเอธิโอเปย 
26

ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา157

jสั่งฟลิปวา “จงลุกขึ้น และเดินไปทางทิศใต 158

kตามทางที่

ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองกาซา ทางนั้นเปนทางเปล่ียว”  
27

ฟลิปจึงลุกขึ้นออกเดินทาง 

ระหวางทางเขาพบชาวเอธิโอเปยคนหนึ่ง159

l เปนขันที ขาราชการของพระราชินีคานดาสีของชาว

เอธิโอเปย เปนผูดูแลราชทรัพยทั้งหมดของพระนางและมานมัสการพระเจาที่กรุงเยรูซาเล็ม  
28

ขณะเดินทางกลับ เขานั่งในรถมาและอานหนังสือของประกาศกอิสยาหอยู 
29

พระจิตเจาตรัสสั่งฟ

ลิปวา “จงตามรถคันนั้นไปใหทัน”  
30

ฟลิปวิ่งตามไป ไดยินเขากําลังอานหนังสือของประกาศกอิส

ยาห จึงถามวา “ทานเขาใจขอความที่กําลังอานหรือ”  
31

ขันทีตอบวา “ขาพเจาจะเขาใจไดอยางไร 

ถาไมมีใครอธิบาย” แลวเขาก็เชิญฟลิปขึ้นไปนั่งดวย  
32

ขอความของพระคัมภีรที่เขากําลังอานอยู

นั้น มีดังนี1้60

m 

เขาถูกนําไปฆาเหมือนแกะตัวหนึ่ง 

ลูกแกะไมออกเสียงเมื่ออยูตอหนาคนตัดขนแกะฉันใด 

เขาก็ไมอาปากฉันนั้น 
33เมื่อเขาถูกเหยียดหยาม เขาไมไดรับความยุติธรรมเลย 

ใครจะเลาเรื่องเช้ือสายของเขาได 

เพราะชีวิตของเขาถูกยกไปจากแผนดินนี้แลว 
34

ขันทีจึงถามฟลิปวา “โปรดบอกขาพเจาเถิดวา ประกาศกกลาวเชนนี้หมายถึงใคร หมายถึง

ตนเองหรือหมายถึงผูอ่ืน”  
35

ฟลิปจึงเริ่มประกาศขาวดีเรื่องพระเยซูเจาใหเขาฟง โดยอธิบายพระ

คัมภีรเริ่มตั้งแตตอนนี้  
36

ขณะดินทางอยูนั้น ทั้งสองคนมาถึงแหลงน้ําแหงหนึ่ง ขันทีกลาววา “ดูซิ ที่นี่มีน้ํา มีอะไร

ขัดขวางมิใหขาพเจารับศีลลางบาปเลา”n  
38

เขาสั่งใหหยุดรถ ทั้งฟลิปและขันทีลงไปในน้ํา ฟลิปลาง

                                                
j ”ทูตสวรรค” (ดู ทบต 5:4 เชิงอรรถ b; อฟ 1:21 เชิงอรรถ s) ปรากฏในพระวรสารหลายคร้ังเพื่อรับใชพระเยซูเจาและ

ภารกิจของพระองค (มธ 4:11 //;26:53; ยน 1:51) ในกิจการฯ มีเลาหลายคร้ังวา ทูตสวรรครับใชกลุมคริสตชน (1:10; 5:19; 

10:3; 11:3; 12:7-10,23; 27:23) ในเร่ืองน้ีมีกลาวถึง “ทูตสวรรค” เพียงคร้ังเดียวที่น่ี หลังจากน้ันในขอ 29 และ 39 จะ

กลาวถึง “พระจิตเจา” 
k หรือ “เวลาเที่ยงวัน” 
l ประเทศเอธิโอเปย อยูทางทิศใตของประเทศอียิปต ตั้งแตแกงแรกของแมนํ้าไนล รวมบริเวณนูเบียหรือซูดาน บรรดาราชินีที่

ปกครองประเทศน้ีไดชื่อวา “คานดาสี“ (kandake) 
m ขอความน้ียกมาตามตนฉบับ LXX ซ่ึงคอนขางจะคลุมเครือ เพราะตนฉบับภาษาฮีบรูเองก็คลุมเครืออยูแลว หรืออาจคัดลอก

มาคลาดเคล่ือน เร่ืองการใช อสย 53 ในการเทศนสอนของคริสตชนแรกเร่ิม ดู กจ 3:13 เชิงอรรถ e 

 
n ขอ 37 ที่เราเวนไวเปนขอความเพิ่มเติมตั้งแตโบราณในสําเนาโบราณบางฉบับอาจยกมาจากพิธีกรรมศีลลางบาป ขอความน้ีมี

วา 37 ฟลิปตอบวา “ถาทานเชื่อโดยเต็มใจ ทานก็รับได” ขันทีตอบวา “ขาพเจาเชื่อวา พระเยซูคริสตเจาเปนพระบุตรของพระ

เจา” 
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บาปใหขันที  
39

เมื่อทั้งสองคนขึ้นจากน้ําแลว พระจิตขององคพระผูเปนเจา162

oทรงนําฟลิปไปที่อ่ืน 

ขันทีไมเห็นฟลิปอีก เดินทางตอไปดวยความยินดี  
40

สวนฟลิปนั้นมีผูพบที่เมืองอาโซทัส เขาเดิน

ทางผานเมืองตาง ๆ ประกาศขาวดีจนมาถึงเมืองซีซารียา 

เซาโลกลับใจ163

a 

9  
1
ขณะนั้น เซาโลยังคงเคียดแคนคุกคามจะฆาบรรดาศิษยขององคพระผูเปนเจา จึงเขาไป

พบมหาสมณะ  
2
ขอหนังสือมอบอํานาจไปยังศาลาธรรมตาง ๆ ในเมืองดามัสกัส เพ่ือจะไดจับกุม

ทุกคนที่พบ b ไมวาชายหรือหญิงที่ดําเนินชีวิตตามวิถีทาง c ของพระคริสตเจา แลวนําไปยังกรุง

เยรูซาเล็ม 
3
ขณะที่เขาเดินทางใกลถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสงสวางจากทองฟาลอมรอบตัวเขาไว  

4
เขาลมลงที่พ้ืนดินและไดยินเสียงกลาววา “เซาโล เซาโล166

d ทานเบียดเบียนเราทําไม”  
5
เซาโลจึง

ถามวา “พระเจาขา พระองคคือใคร” พระองคตรัสวา “เราคือเยซู ซึ่งทานกําลังเบียดเบียน167

e  
6
ทาน

จงลุกขึ้น เขาไปในเมืองแลวจะมีคนบอกใหรูวาจะตองทําอะไร”  
7
คนที่เดินทางพรอมกับเซาโลยืน

นิ่งพูดไมออก เขาไดยินเสียงพูดแตไมเห็นใครเลย  
8
เซาโลจึงลุกขึ้นจากพ้ืนดิน ลืมตา แตก็มองสิ่ง

ใดไมเห็น คนอ่ืนจึงจูงมือเขา พาเขาไปในเมืองดามัสกัส  
9
เซาโลมองไมเห็นสิ่งใดเลยเปนเวลาสาม

วัน ไมไดกินและไมไดด่ืม 
10

ที่เมืองดามัสกัสมีศิษยคนหนึ่งช่ือ อานาเนีย องคพระผูเปนเจาทรงเรียกเขาในนิมิตวา “อา

นาเนีย” อานาเนียทูลวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาอยูที่นี”่  
11

องคพระผูเปนเจาจึงตรัสแกเขา

วา “จงลุกขึ้นไปที่ถนนซึ่งเรียกวาถนนตรง จงไปที่บานของยูดาส ถามหาชายคนหนึ่งช่ือเซาโลที่มา

                                                
o สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือขันทีผูน้ันและทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจาไดควาฟลิปไป” 

9 a การกลับใจของเปาโลเปนเหตุการณสําคัญที่เปล่ียนโฉมหนาประวัติศาสตรของพระศาสนจักร ลูกาเลาเร่ืองน้ีถึง  

3 คร้ัง แตละคร้ังมีรายละเอียดไมตรงกัน เพราะแบบวรรณกรรมตางกัน คร้ังแรกเปนการเลาเร่ือง คร้ังที่สองและที่สามเปนคํา

ปราศรัยของเปาโล (ดู กท 1:12-17 ดวย) ทั้งสามสํานวนของเร่ืองน้ีสะทอนการเลาเร่ืองพระเจาทรงเรียกบางคนในพันธสัญญา

เดิม (ปฐก 31:11-13; 1 ซมอ 3:4-14) และเร่ืองการแสดงองคของพระเจา (ดนล 10:5-9) ทั้งเร่ืองการกลับใจของผูที่เบียดเบียน

ประชากรของพระเจา (2 มคบ 3:24-40) เหตุการณน้ีอาจไดเกิดขึ้นในป ค.ศ.36 คือราว 12 ป (หรือ 14 ป ถานับแบบคน

โบราณ) กอนมีการประชุมสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็มในป ค.ศ. 49 (กท 2:1ฯ; ดู กจ 15) 

 
b รัฐบาลโรมันยอมรับอํานาจของมหาสมณะเหนือชุมชนชาวยิว รวมถึงชาวยิวที่อยูนอกปาเลสไตนดวย; 1 มคบ 15:21 กลาวถึง

สิทธิในการสงผูรายขามแดน 
c “วิถีทาง” คือ แนวทางดําเนินชีวิตซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของกลุมคริสตชน คําน้ียังมีความหมายเพิ่มเติม หมายถึง กลุม คริสต

ชนดวย ความหมายในพันธสัญญาเดิม “แนวทางชีวิต” (สดด 119:1 เชิงอรรถ a ) สมบูรณขึ้นจากคําสอนและแบบฉบับของพระ

คริสตเจา (มธ 7:13-14; 22:16; 1 คร 4:17; 12:31; ฮบ 9:8; 10:19-22; 2 ปต 2:2) 
d ชื่อของเปาโลตามรูปภาษาอาราเมอิค หรือ ฮีบรู (26:14) 
e ทุกส่ิงที่ไดทําแกบรรดาศิษยเพราะพระนามของพระเยซูเจา ก็เทากับกระทําแกพระเยซูเจาเอง มธ 10:40 
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จากเมืองทารซัส ขณะนี้เซาโลกําลังอธิษฐานภาวนาอยู  
12

และเห็นชายคนหนึ่งช่ืออานาเนียในนิมิต168

f 

เขามาปกมือให เพ่ือใหเขามองเห็นไดอีก” 
13

แตอานาเนียทูลตอบวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาไดยินหลายคนพูดถึงชายผูนี้ 

และไดยินวา ที่กรุงเยรูซาเล็มเขาไดทํารายบรรดาผูศักด์ิสิทธิ์ของพระองค169

gเพียงใด      
14

และที่นี่

เขาไดรับอํานาจจากบรรดาหัวหนาสมณะใหมาจับกุมทุกคนที่เรียกขานพระนามของพระองค”  
15

แตองคพระผูเปนเจาตรัสตอบอานาเนียวา “จงไปเถิด เพราะชายผูนี้เปนเครื่องมือที่เราเลือกสรรไว

เพ่ือนํานามของเราไปประกาศแกคนตางศาสนา บรรดากษัตริยและลูกหลานของอิสราเอล170

h  
16

เรา

จะแสดงใหเขารูวา เขาจะตองทนทุกขทรมานมากเทาใดเพราะนามของเรา”  
17

อานาเนียจึงจากไป 

และเขาไปในบาน ปกมือเหนือเซาโล กลาววา “เซาโลนองรัก พระเยซูองคพระผูเปนเจาซึ่งทรง

สําแดงพระองคแกทานกลางทางที่ทานมานั้น ทรงสงขาพเจามาเพ่ือทานจะมองเห็นไดอีกและไดรับ

พระจิตเจา171

iอยางเต็มเปยม”        
18

ทันใดนั้นมีสิ่งหนึ่งเหมือนเกล็ดตกจากนัยนตาของเซาโล เขา

มองเห็นไดอีก จึงลุกขึ้นรับศีลลางบาป  
19

เมื่อกินอาหารแลวก็มีกําลังขึ้น 

                                                
f สําเนาโบราณบางฉบับละ “ในนิมิต” เก่ียวกับ “นิมิต”ที่พระเจาทรงเปดเผยแกสองคนพรอมกัน ดู 10:11ฯ, และ 30ฯ 
g ”บรรดาผูศักด์ิสิทธิ์ของพระองค” หมายถึง “ประชากร (ใหม) ของพระเจา” พระเจาทรงเปนองคผูศักด์ิสิทธิ์ที่สุด          

(อสย 6:3) ผูที่ไดรับเจิมเพื่อทําหนาที่รับใชพระองคจึงไดชื่อวา “ผูศักด์ิสิทธิ”์ ดวย (ลนต 17:1 เชิงอรรถ a) คําน้ีในตอนแรกใชกับ

ชาวอิสราเอล (อพย 19:3 เชิงอรรถ c,6) และตอมาใชในความหมายแคบเขา หมายถึง ชุมชนอิสราเอลในสมัยของพระเมสสิยาห 

(ดนล 7:18 เชิงอรรถ m) คําน้ีเหมาะเปนพิเศษที่จะใชกับคริสตชนซ่ึงเปน “ชนชาติศักด์ิสิทธิ”์ใหม (1 ปต 2:5,9) ที่พระเจาทรง

เรียก (รม 1:7; 1 คร 1:2; อฟ 1:4; 2 ทธ 1:9) เมื่อเขาไดรับเจิมขณะรับศีลลางบาป   (อฟ 5:26ฯ) ใหดําเนินชีวิตไรมลทิน (1 คร 

7:34; อฟ 1:4; 5:3; คส 1:22) ซ่ึงทําใหเขาศักด์ิสิทธิ์ดังที่พระเจาทรงศักด์ิสิทธิ์ (1 ปต 1:15ฯ, ดู 1 ยน 3:3) และเปนเหมือนกับ

พระเยซูเจา ซ่ึงทรงเปน ”องคผูศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา”      (มก 1:24 เชิงอรรถ j) 

ในกลุมคริสตชนสมัยแรก คํา “บรรดาผูศักด์ิสิทธิ”์ เปนคําปรกติที่ใชเรียกคริสตชนในประเทศปาเลสไตนกอน 

(9:13,32,41; รม 15:26,31; 1 คร 16:1,15; 2 คร 8:4; 9:1,12) ตอมาจึงใชในคริสตจักรทุกแหง (รม 8:27; 12:13; 16:2,15; 1 คร 

6:1ฯ; 14:33; 2 คร 13:12; อฟ 1:15; 3:18; 4:12; 6:18; ฟป 4:21ฯ; คส 1:4; 1 ทธ 5:10; ฟม 5,7; ฮบ 6:10; 13:24; ยด 3) และ

ในสูตรคํานําของจดหมาย เชน 2 คร 1:1 คํา “บรรดาผูศักด์ิสิทธิ”์ ใน วว 5:8; 8:3 ใชในความหมายพิเศษหมายถึงคริสตชนที่ได

สละชีวิตเปนพยานถึงพระคริสตเจา บางคร้ังคําน้ียังใช หมายถึง บรรดาผูนํา “บรรดาอัครสาวกและบรรดาประกาศก” (อฟ 3:5 

และ คส 1:26; อฟ 3:8; 4:12; วว 18:20) ในที่สุดดังที่ใชในพันธสัญญาเดิม (โยบ 5:1 เชิงอรรถ a) อาจหมายถึงบรรดาทูตสวรรค 

(10:22; มก 8:38; ลก 9:26; ยด 14; วว 14:10) และในบางกรณีไมแนชัดวาหมายถึงทูตสวรรคหรือบรรดานักบุญในพระสิริ

รุงโรจน (อฟ 1:18; คส 1:12; 1 ธส 3:13; 2 ธส 1:10) 
h เทียบ ยรม 1:10 ภารกิจของเปาโลครอบคลุม “มนุษยชาติทั้งหมด” (22:15) รวม “คนตางศาสนา” ดวย (26:17) เร่ืองน้ีตรงกับ

ที่เปาโลเขียนใน กท 1:16, เทียบ รม 1:5; 11:13; 15:16-18; กท 2:2,8,9; อฟ 3:8; คส 1:27; 1 ทธ 2:7 เก่ียวกับ “บรรดา

กษัตริย” ดู 26:2 เชิงอรรถ a 
i เปนวลีที่เปนเอกลักษณของลูกา 2:4; 4:8,31; 9:17; ลก 1:15,41,67, ดู ลก 4:1 เชิงอรรถ b 
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เซาโลเทศนสอนที่เมืองดามัสกัส 
เซาโลพักอยูกับบรรดาศิษยที่เมืองดามัสกัสระยะหนึ่ง  

20
เขาเทศนสอนในศาลาธรรมทันที 

ประกาศวา “พระเยซูเจาพระองคนี้เปนพระบุตรของพระเจา”j  
21

ทุกคนที่ไดยินตางประหลาดใจ พูด

กันวา “คนนี้มิใชหรือที่ทํารายผูเรียกขานพระนามนี้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เขามาที่นี่โดยมีจุดประสงคที่จะ

จับกุมคนเหลานี้และนําไปมอบใหบรรดาหัวหนาสมณะมิใชหรือ    
22

แตเซาโลย่ิงมั่นใจมากขึ้น ทํา

ใหชาวยิวที่อยูในเมืองดามัสกัสโตตอบไมได เพราะเซาโลพิสูจนไดวาพระเยซูเจาเปนพระคริสตเจา 
23

หลายวันตอมา173

k ชาวยิววางแผนจะฆาเซาโล  
24

แตเซาโลรูแผนการนี้ ชาวยิวไปคอยเฝา

อยูที่ประตูเมืองทั้งวันทั้งคืนเพ่ือจะฆาเขา  
25

บรรดาศิษย174

lจึงนําเขาใสในเขงแลวหยอนลงมาจาก

กําแพงในเวลากลางคืน 

เซาโลไปกรุงเยรูซาเล็ม175

m 
26

เมื่อเซาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแลว ก็พยายามเขารวมกับบรรดาศิษย แตทุกคนกลัวเขา 

เพราะไมเช่ือวาเขาเปนศิษยที่แทจริง  
27

บารนาบัสจึงพาเขาไปพบบรรดาอัครสาวก และเลาใหฟง

วาเซาโลไดเห็นองคพระผูเปนเจาระหวางทาง พระองคไดตรัสกับเขาและเขาไดเทศนสอนอยางกลา

หาญที่เมืองดามัสกัสเดชะพระนามของพระเยซูเจา  
28

นับตั้งแตนั้น    เซาโลจึงอยูกับบรรดาศิษย 

ไปมาในกรุงเยรูซาเล็มอยางอิสระ เทศนสอนอยางกลาหาญเดชะพระนามขององคพระผูเปนเจา  
29

เขาพูดและโตเถียงกับชาวยิวที่พูดภาษากรีก176

n แตคนเหลานี้พยายามจะฆาเขา  
30

บรรดาพ่ีนองรู

เรื่องนี้ จึงพาเขาไปยังเมืองซีซารียาแลวสงเขาไปยังเมืองทารซัส 177

o 

                                                
j “บุตรของพระเจา” มีความหมายเดียวกับ “พระคริสตเจา” ในขอ 22 ดู มธ 4:3 เชิงอรรถ d เราพบคํา “บุตรของพระเจา” อีกคร้ัง

เดียวใน กจ 13:33 ตําแหนงน้ีเปนเอกลักษณของเทววิทยาของเปาโลเร่ืองพระคริสตเจา (รม 1:3-4,9; กท 1:16; 2:20; 4:4,6; 1 

ธส 1:10; ดู รม 9:5 เชิงอรรถ d ดวย) 
k ใน กท 1:17-18; เปาโลกลาววาหลังจากกลับใจสามปตนไดไปที่กรุงเยรูซาเล็ม ในระหวาง 3 ปน้ีเขาไดไปพักอยูที่ประเทศ

อาระเบียดวยระยะหน่ึง 
l สําเนาโบราณบางฉบับวา “บรรดาศิษยของเขา” 
m เปาโลกลาวถึงการไปกรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ีใน กท 1:18-19 บอกวาเวลาน้ันกลุมคริสตชนตาง ๆ ในแควนยูเดียยังไมเคยเห็น

เขา แตไมกลาวถึงบทบาทของบารนาบัส เปาโลกลาววาตนไมไดพบอัครสาวกอ่ืน ๆ นอกจากเปโตร และยากอบนองชายของ

องคพระผูเปนเจา สวน กจ กลาวเพียงกวาง ๆ วา เปาโลไดพบ ”บรรดาอัครสาวก” 
n สําเนาโบราณบางฉบับวา “ชาวกรีก” (คือ คนตางศาสนา); เชนเดียวกับใน 11:20 บรรดาคริสตชนชาวยิวที่พูด   

 ภาษากรีก (ดู 6:1 เชิงอรรถ b) มีความรอนรนในการเชิญชวนใหคนกลับใจ เชนเดียวกับชาวยิวพูดภาษากรีกที่ไมใช   

คริสตชนมีความกระตือรือรนในการขัดขวางการประกาศความเชื่อถึงพระคริสตเจา 6:9ฯ; 7:58; 9:1; 21:27; 24:19 
o ในภายหลังบารนาบัสจะมาเรียกเปาโลที่เมืองทารซัสใหไปรวมงานที่เมืองอันทิโอก (11:25) จงเปรียบเทียบขอน้ีกับ 22:17-21 

และกับ กท 1:18-21 
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31
ขณะนั้น พระศาสนจักร178

pมีสันติภาพทั่วแควนยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย            พระศา

สนจักรเติบโตขึ้น มีความเคารพยําเกรงองคพระผูเปนเจา และไดรับกําลังใจจาก  พระจิตเจาอยาง

เต็มเปยม 

เปโตรรักษาคนอัมพาต 
32

เมื่อเปโตรเดินทางไปเย่ียมผูมีความเช่ือในที่ตาง ๆ เขาไปเย่ียมบรรดาผูศักด์ิสิทธิ์ที่อยูใน

เมืองลิดดาดวย  
33

ที่นั่นเขาพบชายคนหนึ่งช่ือไอเนอัส เปนอัมพาตนอนอยูบนแครมาแปดปแลว  
34

เปโตรจึงพูดกับเขาวา “ไอเนอัสเอย พระเยซูคริสตเจาทรงรักษาทานใหหาย จงลุกขึ้นและเก็บที่

นอนเถิด” เขาก็ลุกขึ้น179

qทันที  
35

เมื่อเห็นดังนี้ ทุกคนที่อยูในเมืองลิดดาและในที่ราบชาโรนก็กลับใจมี

ความเช่ือในองคพระผูเปนเจา 

เปโตรทําใหหญิงคนหนึ่งกลับคืนชีวิต 
ในบรรดาศิษยที่เมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งช่ือทาบีธา แปลวา “เนื้อทราย”r ทํา   ความดีและ

ใหทานเปนอันมาก  
37

ระหวางนั้นนางปวยและถึงแกกรรม เขาทําความสะอาดศพและตั้งศพไวใน

หองช้ันบน  
38

เมืองลิดดาอยูใกลกับเมืองยัฟฟา บรรดาศิษยรูวาเปโตรอยูที่เมืองลิดดา จึงสงชาย

สองคนไปเชิญเขาวา “โปรดรีบมาหาเราเถิด” 
39

เปโตรไปกับเขาทันที เมื่อไปถึง เขาก็พาเปโตรขึ้นไปยังหองช้ันบน บรรดาหญิงมายมาหอม

ลอม ทุกคนตางรองไหและช้ีใหเปโตรดูเสื้อผาทั้งช้ันนอกช้ันในที่ทาบีธาทําใหเมื่อนางยังมีชีวิต  
40

เปโตรจึงสั่งใหทุกคนออกไปขางนอก เขาคุกเขาอธิษฐานภาวนาแลวหันมาดูศพ พูดวา “ทาบีธาเอย 

จงลุกขึ้นเถิด” นางก็ลืมตาขึ้นมองดูเปโตรและลุกขึ้นนั่ง  
41

เปโตรจึงย่ืนมือพยุงใหนางยืน แลวเรียก

บรรดาผูศักด์ิสิทธิ์และบรรดาหญิงมายเขามา ช้ีใหเห็นวานางยังมีชีวิต  
42

เรื่องนี้เปนที่รูกันทั่วเมือง

ยัฟฟา หลายคนมีความเช่ือในองคพระผูเปนเจา 
43

เปโตรยังพักอยูกับซีโมนชางฟอกหนัง ที่เมืองยัฟฟาตอไปอีกหลายวัน 

เปโตรไปพบนายรอยชาวโรมัน181

a 

                                                
p สําเนาโบราณบางฉบับวา “บรรดาคริสตชน” 
q สําหรับอัศจรรยที่คลายคลึงกัน ดู 3:1-10 (และ 4:22) 14:8-10; ลก 5:18-26 //; 13:11-13; ยน 5:1-14 
r อัศจรรยน้ีเลาในแบบเดียวกันกับอัศจรรยที่พระเยซูเจาทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสใหกลับมีชีวิตอีก ใน มก 5:38-41 ในพระวร

สารพระเยซูเจาทรงเรียกเด็กหญิงวา “ทาลิธา” (หนูเอย) ในที่น้ี หญิงที่เปโตรปลุกใหกลับคืนชีพชื่อ “ทาบิธา” (เน้ือทราย) 

10 a สําหรับลูกา การกลับใจของโครเนลิอัสมีความสําคัญมาก ความสําคัญของเหตุการณน้ีตอพระศาสนจักรสวนรวมเห็นได

จากการเลาเร่ือง และจากการเนนถึงนิมิตตรงกันทั้งของเปโตรและของโครเนลิอัส (เชนเดียวกับนิมิตที่เปาโลและอานาเนียเห็น

ใน 9:10-12) แตโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่ ลก เชื่อมเหตุการณน้ีกับขอกําหนดของสภาสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม ดู 15:7-

11,14 ดูเหมือนเหตุการณน้ีมีบทสอนสองประการคือ 

1. พระเจาไดทรงแสดงพระประสงคอยางชัดเจนวาพระศาสนจักรตองรับคนตางชาติเขามาโดยไมตองบังคับเขาใหปฏิบัติ

ตามธรรมบัญญัติของโมเสส (เทียบ 10:34-35,44-48ก; 11:1,15-18; 15:7-11,14; และ กท 2:1-10) 
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10  
1
ที่เมืองซีซารียา ชายคนหนึ่งช่ือโครเนลิอัส เปนนายรอยในกองทหารที่เรียกวา 

“กองรอยอิตาเลียน”  
2
เขาและทุกคนในครอบครัวเคารพรักและยําเกรงพระเจา182

bเขาเคยใหทาน

จํานวนมากแกประชาชนชาวยิวและอธิษฐานภาวนาตอพระเจาอยูเสมอ 
3
วันหนึ่ง เวลาประมาณบายสามโมง เขาเห็นในนิมิตอยางชัดเจน คือเห็นทูตสวรรคองคหนึ่ง

ขององคพระผูเปนเจาเขามาหา เรียกช่ือเขาวา “โครเนลิอัสเอย”  
4
เขาจองมอง    ทูตสวรรคดวย

ความกลัว ถามวา “มีธุระอะไรพระเจาขา” ทูตสวรรคตอบวา “คําอธิษฐานภาวนาและการทําทาน

ของทานเปนเหมือนเครื่องบูชาที่พอพระทัยเฉพาะพระพักตรของ  พระเจาแลว”c  
5
บัดนี้ ทานจงสง

คนไปยังเมืองยัฟฟาแลวเชิญซีโมนที่เรียกกันวาเปโตรมาที่นี่ 
6
เปโตรกําลังพักอยูกับซีโมน ชางฟอก

หนังซึ่งมีบานอยูริมทะเล”  
7
เมื่อทูตสวรรคที่พูดกับเขาจากไปแลว โครเนลิอัสเรียกผูรับใชมาสองคน

และเรียกทหารคนหนึ่งที่เคารพรักพระเจาจากบรรดาผูที่เขาไวใจได  
8
บอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหคนทั้ง

สามคนรูและสงไปยังเมืองยัฟฟา 
9
วันรุงขึ้น ขณะที่เขาทั้งสามคนกําลังเดินทางมาใกลเมืองยัฟฟา เปโตรขึ้นไปบน  ดาดฟา

ของบานเพ่ือจะอธิษฐานภาวนาเวลาเที่ยง  
10

เขารูสึกหิว ขณะที่คนในบานกําลังเตรียมอาหาร 

เปโตรก็เขาสูภวังค  
11

และเห็นทองฟาแหวกออก สิ่งหนึ่งคลายผาผืนใหญถูกมัดไวทั้งสี่มุมกําลังถูก

หยอนลงมายังพ้ืนดิน 184

d  
12

ในนั้นมีสัตวนานาชนิด ทั้งสัตวสี่เทา      สัตวเล้ือยคลาน และนก  
13

มี

เสียงหนึ่งพูดกับเขาวา “เปโตรเอย จงลุกขึ้น ฆาสัตวเหลานี้กินซ”ิ  
14

เปโตรตอบวา “ทําไมได พระ

เจาขา ขาพเจาไมเคยกินอะไรที่มีมลทินหรือไมสะอาด”  
15

เสียงนั้นพูดกับเขาเปนครั้งที่สองวา “สิ่งที่

พระเจาทรงชําระใหสะอาดแลว ทานอยาเรียกวามีมลทินเลย185

e  
16

เสียงจากทองฟานี้เกิดขึ้นถึงสาม

ครั้ง แลวสิ่งนั้นก็ถูกยกขึ้นไปบนทองฟาทันที 
17

ขณะที่เปโตรกําลังคิดสงสัยวานิมิตที่เห็นหมายความวาอยางไร คนที่โครเนลิอัสสงมาก็

มาถึง เขาสืบถามหาบานของซีโมนและมายืนที่ประตู  
18

รองถามวาซีโมนที่เรียกกันวาเปโตรพักอยู

                                                                                                                                                            

2. พระเจาทรงแสดงใหเปโตรรูวา เขาตองยอมเขาพักในบานของผูไมไดเขาสุหนัตดวย เหตุการณน้ีสะทอนปญหาเร่ือง

ความสัมพันธในสังคมระหวางคริสตชนชาวยิวและคริสตชนตางชาติ (เทียบ 10:10-16,28-29; 11:2-14; และ กท 2:11-21) 
b วลี “ยําเกรงพระเจา” (10:2,22,35; 13:16,26) และ “นมัสการพระเจา” (13:43,50; 16:14; 17:4,17; 18:7) เปนศัพทเทคนิค

สําหรับผูเล่ือมใสและปฏิบัติตามธรรมเนียมยิวทุกอยางเวนแตไมไดเขาสุหนัต (ดู 2:11 เชิงอรรถ f) 
c แปลตามตัวอักษรวา “ไดขึ้นไปเปนการระลึกถึงเฉพาะพระพักตรของพระเจา” วลีน้ีชวนใหคิดถึง “การถวายบูชาเพื่อใหพระเจา

ทรงระลึกถึง” (ดู ลนต 2:2,9,16; ทบต 12:12 เปรียบการอธิษฐานภาวนาวาเปนเหมือนการถวายบูชาเพื่อใหพระเจาทรงระลึก

ถึง) 
d สําเนาโบราณบางฉบับละ “ถูกมัดไว” 
e เปโตรตองเลิกกังวลเร่ืองขอกําหนดของธรรมบัญญัติเก่ียวกับการแตะตองส่ิงมีมลทิน (11:9 เทียบ มธ 15:1-20 //; รม 

14:14,17) หลักการน้ีจะถูกนํามาใชอางใน 15:9; พระเจาไดทรงชําระจิตใจของคนตางชาติที่มีความเชื่อแลว แมวารางกายของ

เขายังอาจนับวามีมลทินเพราะยังไมไดรับพิธีสุหนัตก็ตาม จึงสรุปไดในทางปฏิบัติวา เปโตรไมตองกลัวที่จะเขาสมาคมกับคนที่

ไมไดรับพิธีสุหนัต 10:27-28 
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ที่นี่หรือไม  
19

เปโตรยังคงครุนคิดถึงนิมิตนั้น พระจิตเจา186

fก็ตรัสกับเขาวา “ดูซิ ชายสามคน187

gมาหา

ทาน  
20

จงลุกขึ้น ลงไปขางลางและไปกับเขาเถิด อยาลังเลเลย เพราะเราไดสงเขามา”  
21

เปโตรจึง

ลงไปพบชายเหลานั้น กลาววา “ขาพเจานี่แหละเปนคนที่ทานกําลังตามหา ทานมาที่นี่มีธุระอะไร

หรือ”  
22

คนเหลานั้นตอบวา “นายรอยโครเนลิอัสสงพวกเรามาหาทาน เขาเปนผูชอบธรรมและยํา

เกรงพระเจา เปนที่นับถือในหมูประชากรชาวยิวทุกคน ทูตสวรรคผูศักด์ิสิทธิ์แนะนําเขาใหมาเชิญ

ทานไปที่บาน เพ่ือจะฟงถอยคําที่ทานจะกลาว”   
23

เปโตรจึงเชิญชายทั้งสามคนใหเขามาพักคางคืน

ที่บานนั้น 
24

วันรุงขึ้น เปโตรออกเดินทางไปกับเขา พ่ีนองบางคนจากเมืองยัฟฟาก็รวมเดินทางดวย 

วันตอมาเขาไปถึงเมืองซีซารียา โครเนลิอัสคอยอยูแลว เขาเชิญญาติพ่ีนองและเพ่ือนสนิทมาที่บาน

ดวย  
25

เมื่อเปโตรเขาไปในบาน โครเนลิอัสออกมาตอนรับ กราบเทาของเปโตรดวยความเคารพ  
26

แตเปโตรพยุงเขาใหลุกขึ้น พูดวา “ลุกขึ้นเถิด ขาพเจาก็เปนมนุษยเหมือนทาน”  
27

เปโตรสนทนา

กับโครเนลิอัสขณะที่เดินเขาไปในบาน เขาพบผูคนมาชุมนุมกันมากมาย  
28

จึงพูดกับคนเหลานั้นวา 

“ทานทั้งหลายก็รูอยูแลววา มีขอหามมิใหชาวยิวสมาคมกับคนตางชาติ แตพระเจาไดทรงแสดงให

ขาพเจารูวา ขาพเจาไมควรจะเรียกใครวาเปนผูมีมลทินหรือไมสะอาด  
29

ดังนั้น เมื่อไดรับเชิญ 

ขาพเจาจึงมาโดยไมลังเล ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายวา ทานเชิญขาพเจามาทําไม”  
30

โครเน

ลิอัสตอบวา “สามวันกอน ประมาณเวลานี้ ขาพเจากําลังอธิษฐานภาวนาเวลาบาย188

hอยูในบาน 

ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผาขาวสุกใสมายืนอยูเบื้องหนาขาพเจา  
31

กลาววา “โครเนลิอัสเอย 

พระเจา189

iทรงสดับคําอธิษฐานภาวนาของทานและทรงระลึกถึงการทําทานของทาน  
32

จงสงคนไปยัง

เมืองยัฟฟา เชิญซีโมนคนที่รูจักกันในนามวา   เปโตรมาที่นี่ เขาพักอยูที่บานชายทะเลของซีโมน

ชางฟอกหนัง”  
33

ขาพเจาจึงสงคนไปเชิญทานทันที และทานก็กรุณาอยางมากที่มา บัดนี้เราทุกคน

ประชุมอยูพรอมกันเฉพาะพระพักตรของพระเจา เพ่ือฟงคําทุกคําที่องคพระผูเปนเจาทรงบัญชา

ทานใหพูดกับเรา” 

เปโตรปราศรัยที่บานของโครเนลิอัส 
34

เปโตรเริ่มพูดวา “ขาพเจาเห็นจริงแลววาพระเจาไมทรงลําเอียง  
35

ทุกคนที่ยําเกรง

พระองคและปฏิบัติความชอบธรรม ไมวาจะมีเช้ือชาติใด ยอมเปนที่พอพระทัยของพระองค190

j 

                                                
f บทบาทของพระจิตเจาในเร่ืองน้ีมีลักษณะคลายกับบทบาทของทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา เทียบ 8:26,29 
g สําเนาโบราณบางฉบับละ “สามคน” ดู 11:11 
h สําเนาโบราณบางฉบับวา “ขาพเจากําลังจําศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา” 
i ตนฉบับภาษากรีกใชกริยาในรูปกรรมวาจก ชวนใหคิดวาทูตสวรรคเปนผูนําคําอธิษฐานภาวนาและทานไปถวายแดพระเจา 

(เทียบ ทบต 12:12; มธ 18:11,14; วว 5:8; 8:3) 
j ”เปนที่พอพระทัย” เปนสํานวนเก่ียวกับการถวายบูชา (ดู ขอ 4) เคร่ืองบูชาไรมลทินและผูถวายเคร่ืองบูชาน้ันเปนที่พอพระทัย

ของพระเจา (ลนต 1:3; 19:5;22:19-27) ประกาศกอิสยาห (56:7) ไดกลาวลวงหนาไววา เมื่อถึงเวลากําหนด เคร่ืองบูชาของคน

ตางศาสนาจะ “เปนที่พอพระทัย” ของพระเจา (ดู มลค 1:10-11, เทียบ รม 15:16; ฟป 4:18;  1 ปต 2:5) 
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36
พระองคทรงมอบพระวาจา191

kแกลูกหลานของชาวอิสราเอล โดยทรงประกาศขาวดีแหงสันติ

สุขเดชะพระเยซูคริสตเจา พระเยซูเจาพระองคนี้ทรงเปนองคพระผูเปนเจาของทุกคน     
37

ทาน

ทั้งหลายรูเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วแควนยูเดีย192

lเริ่มตน193

mที่แควนกาลิลี หลังจากที่ยอหนไดเทศนสอน

และทําพิธีลาง  
38

พระเจาทรงเจิมพระเยซูเจาชาวนาซาเร็ธดวย พระอานุภาพเดชะพระจิตเจา พระ

เยซูเจาเสด็จผานไปที่ใด ทรงกระทําความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยูใตอํานาจของปศาจ เพราะ

พระเจาสถิตอยูกับพระองค  
39

เราทั้งหลายเปนพยานยืนยันถึงกิจการทั้งปวงที่พระองคทรงกระทํา

ในเขตแดนของชาวยิวและที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาประหารพระองคโดยตรึงบนไมกางเขน  
40

แตพระ

เจาทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับคืน พระชนมชีพในวันที่สาม194

nและโปรดใหพระองคแสดงพระองค  
41

มิใชแกประชาชนทั้งปวง แตทรงแสดงพระองคแกบรรดาพยานที่พระเจาทรงเลือกสรรไวลวงหนา

แลว คือเราทั้งหลายที่ไดกินและไดด่ืมรวมกับพระองค195

o หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพจาก

บรรดาผูตาย  
42

พระเยซูเจาทรงบัญชาใหเราประกาศสอนประชาชน196

pและเปนพยานยืนยันวาพระ

เจาทรงแตงตั้งพระองคใหเปนผูพิพากษามนุษยทุกคน ทั้งผูเปนและผูตาย197

q  
43

บรรดาประกาศกทั้ง

ปวงเปนพยานยืนยันถึงพระองควา “ทุกคนที่มีความเช่ือในพระองคจะไดรับการอภัยบาปเดชะพระ

นามของพระองค” 

คนตางศาสนากลุมแรกรับศีลลางบาป 
44

ขณะที่เปโตรกําลังพูด พระจิตเจาเสด็จลงมา198

rเหนือทุกคนที่กําลังฟงพระวาจา  
45

ชาวยิวผู

มีความเช่ือที่มากับเปโตรประหลาดใจที่คนตางศาสนาไดรับพระพรของพระจิตเจาดวย    
46

เพราะ

ชาวยิวเหลานี้ไดยินคนตางศาสนาพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ และสรรเสริญพระเจา     เปโตรพูดวา  
47

”ใครเลาจะหามมิใหคนเหลานี้รับศีลลางบาปดวยน้ํา ในเมื่อเขาไดรับพระจิตเจาเหมือนกับพวกเรา

                                                
k สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระวาจาที่พระองคทรงสงมา” 
l ขอ 37-42 สรุปเร่ืองราวในพระวรสาร (ดู 1:21-22; 2:22 เชิงอรรถ n) โดยเนนเร่ืองเดียวกันกับที่ลูกาเนนในพระวรสารของตน 
m ในตนฉบับภาษากรีกไมชัดวา ใครเปนผู “เร่ิม” 
n “กลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม” เปนสูตรตายตัวที่คริสตชนใชในการเทศนสอนและแสดงความเชื่อ เราพบสูตรน้ีเปนคร้ังแรก

ใน 1 คร 15:4 พรอมกับวลีที่วา “ตามความในพระคัมภีร” สูตรน้ีสะทอน ยนา 2:1 (ดู มธ 12:40); ดู ฮชย 6:2  เราพบสูตรน้ีได

อีกใน มธ 16:21; 17:23; 20:19; 27:64; ลก 9:22; 18:33; 24:7,46 
o สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “และเปนเพื่อนของพระองคเปนเวลาส่ีสิบวัน” 
p หมายถึง ประชากรที่ทรงเลือกสรร คือ ชาวอิสราเอล 10:2; 21:28 
q ”ผูเปน” หมายถึง คนที่ยังมีชีวิตอยูเมื่อพระคริสตเจาจะเสด็จมาอยางรุงโรจน สวน “ผูตาย” คือ ผูที่ส้ินใจไปกอนหนาน้ัน และจะ

กลับคืนชีพมารับการพิพากษา (เทียบ 1 ธส 4:13-5:10) เมื่อพระเจาทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพ ก็ทรง

แตงตั้งพระองคใหเปนผูพิพากษาสูงสุด (17:31; ยน 5:22,27; 2 ทธ 4:1, 1 ปต 4:5) ดังน้ัน การประกาศเร่ืองการกลับคืนชีพจึง

เปนการเชื้อเชิญประชาชนใหเปนทุกขกลับใจ (เทียบ กจ 17:30-31) 
r เหตุการณน้ีเรียกไดวาเปน “วันเปนเตกอสเตของคนตางชาต”ิ ดังที่เปโตรใหขอสังเกตไว (ขอ 47; 11:15; 15:8) วาเปน

เหตุการณเหมือนกับในวันเปนเตกอสเตคร้ังแรก 
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แลว”  
48

เปโตรจึงสั่ง199

sใหคนเหลานั้นรับศีลลางบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา หลังจากนั้น

เขาทั้งหลายขอใหเปโตรพักอยูกับเขาอีกสองสามวัน200

t 

เปโตรกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม 
 11  

1
บรรดาอัครสาวกและพ่ีนองที่อยูในแควนยูเดียรูวาคนตางศาสนาไดยอมรับพระวาจา

ของพระเจาดวย  
2
เมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดาผูมีความเช่ือที่เขาสุหนัตตําหนิเขา201

a  
3

ถามวา “ทําไมทานเขาไปในบานของผูที่ไมไดเขาสุหนัตและกินอาหารรวมกับเขาเลา”   
4
เปโตรจึง

เริ่มเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเขาฟงตามลําดับวา  
5
”วันหนึ่ง ขณะที่ขาพเจากําลังอธิษฐานภาวนา

อยูที่เมืองยัฟฟา ขาพเจาเขาสูภวังคและเห็นนิมิต สิ่งหนึ่งคลายผาผืนใหญ ถูกมัดไวทั้งสี่มุมกําลัง

ถูกหยอนลงจากทองฟา มาที่ขาพเจา  
6
ขาพเจาจองดูสิ่งนั้นอยางตั้งใจ ก็เห็นนกในทองฟา และสัตว

สี่เทาของแผนดิน คือ สัตวสี่เทา สัตวปาและสัตวเล้ือยคลาน  
7
ขาพเจาไดยินเสียงหนึ่งกลาวแก

ขาพเจาวา “เปโตรเอย จงลุกขึ้น ฆาสัตวเหลานี้กินซ”ิ  
8
ขาพเจาทูลตอบวา “ทําไมได พระเจาขา 

เพราะสิ่งมีมลทินและไมสะอาดไมเคยเขาปากขาพเจาเลย”  
9
เสียงจึงตอบจากทองฟาเปนครั้งที่สอง

วา “สิ่งที่พระเจาทรงชําระใหสะอาดแลว ทานอยาเรียกวามีมลทินเลย” 
10

เสียงจากทองฟานี้เกิดขึ้น

ถึงสามครั้ง แลวทุกสิ่งก็ถูกดึงขึ้นไปบนทองฟา 

 11”ทันใดนั้นมีชายสามคนมาหยุดยืนอยูหนาบานที่ขาพเจาพัก เขาถูกสงจากเมือง             

ซีซารียามาพบขาพเจา  12พระจิตเจาทรงบอกขาพเจาใหไปกับเขาโดยไมตองลังเล พ่ีนองหกคน

เหลานี้ไปพรอมกับขาพเจาดวย เราเขาไปในบานของโครเนลิอัส  13เขาเลาใหเราฟงวา เขาเห็นทูต

สวรรคองคหนึ่งปรากฏมาในบานของเขาพูดวา “จงสงคนไปที่เมืองยัฟฟา ไปเชิญซีโมนที่รูจักกันใน

นามวาเปโตรมาที่นี ่14
เขาจะกลาวถอยคําที่จะนําความรอดพนมาใหทานและทุกคนในครอบครัว

ของทาน” 
15

”ขณะที่ขาพเจาเริ่มพูด พระจิตเจาก็เสด็จลงมาเหนือเขาเหลานั้น เหมือนกับที่ไดเสด็จลง

มาเหนือเราในตอนแรก  
16

ขาพเจาจึงระลึกถึงพระวาจาที่องคพระผูเปนเจาตรัสไววา “ยอหนทําพิธี

ลางดวยน้ํา แตทานทั้งหลายจะไดรับการลางเดชะพระจิตเจา”  
17

ในเมื่อพระเจา202

bประทานพระพรแก

                                                
s โดยปรกติแลวบรรดาอัครสาวกไมทําพิธีลางบาปดวยตนเอง แตใชใหผูอ่ืนทํา (ดู 19:5; 1 คร 1:14,17 ดู 1 ยน 4:2 ดวย) 
t คริสตชนชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มคิดวาการที่เปโตรยอมพักแรมในบานของผูไมไดเขาสุหนัต เปนการผิดตอธรรมบัญญัติที่หนัก

กวาการอนุญาตใหเขารับศีลลางบาป (11:2-3; เทียบ 10:28) ปญหาเดียวกันน้ีจะเกิดขึ้นอีกที่เมืองอันทิโอก         (กท 2:11ฯ) 

11 a สําเนาโบราณบางฉบับวา “ตอมาไมนานเปโตรไดตัดสินใจเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อไดพูดกับพี่นองและใหกําลังใจเขา

แลว ก็ไดออกเดินทางเทศนสอนตามชนบท และส่ังสอนประชาชน เมื่อเปโตรมาถึงและเลาใหเขาถึงพระหรรษทานของพระเจา 

บรรดาพี่นองที่เขาสุหนัตจึงไดตอวาเขา” 
 

b สําเนาโบราณบางฉบับละ “พระเจา” (เพราะเปนพระเยซูเจาที่ประทานพระจิตเจา) 
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เขาเชนเดียวกับที่ประทานแกเรา ผูเช่ือในพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจา ขาพเจาเปนใครเลาที่จะ

ขัดขวางพระเจาได”c 
18

เมื่อไดยินดังนี้ ทุกคนก็เลิกคัดคาน แตสรรเสริญพระเจาวา “ถาเปนเชนนี้ พระเจาก็

ประทานใหคนตางศาสนากลับใจมารับชีวิตดวยเชนเดียวกัน” 

การกอต้ังพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก 
19

การเบียดเบียนที่เกิดขึ้นสมัยสเทเฟน ทําใหบรรดาศิษยกระจัดกระจายไป204

dและมาถึงแควน

เฟนีเซีย เกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอก205

e บรรดาศิษยประกาศพระวาจาแกชาวยิวเทานั้น 
20

ใน

บรรดาคนเหลานี้ บางคนเปนชาวไซปรัสและชาวไซรีน เขาไปถึงเมืองอันทิโอก เทศนสอนชาวกรีก206

f

ดวย ประกาศขาวดีเรื่องพระเยซ2ู07

gองคพระผูเปนเจา  
21

พระหัตถขององคพระผูเปนเจาอยูกับเขา 

คนจํานวนมากเช่ือและกลับใจมาหาองคพระผูเปนเจา 
22

บรรดาศิษยในพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม208

hรูขาวนี้ จึงสงบารนาบัสไปยังเมือง     อันทิ

โอก  
23

เมื่อบารนาบัสมาถึงและเห็นผลแหงพระหรรษทานของพระเจา ก็มีความช่ืนชม จึงเตือน209

iทุก

คนใหมีจิตใจซื่อสัตยมั่นคงตอองคพระผูเปนเจา210

j  
24

บารนาบัสเปนคนดี เปยมดวยความเช่ือและ

พระจิตเจา จึงมีผูคนจํานวนมากเขามาเปนศิษยขององคพระผูเปนเจา 

                                                
c เปโตรอธิบายวาทําไมจึงยอมใหคนตางศาสนารับศีลลางบาป เขาไมไดตอบขอโตแยงที่เขาไดพักอยูกับคนที่ไมไดเขาสุหนัต (ดู 

ขอ 3 เทียบ 10:1 เชิงอรรถ a) ตามความคิดของลูกา เปโตรเปนคนแรกที่รับคนตางศาสนาเขาในพระศาสนจักร แมจะไดเลา

เร่ืองขันทีชาวเอธิโอเปยแลว (8:26-39) การประกาศขาวดีที่เมืองอันทิโอกไดเกิดขึ้นกอนแลว แตลูกาจะเลาเร่ืองน้ีในภายหลัง 

(ขอ 19ฯ) สภาสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม (15:5-29) จะเปนเหตุการณตอเน่ืองหรือเปนการกลาวซํ้าเร่ืองราวใน 11:1-18 
d ขอ 19 เปนการเลาเร่ืองตอจาก 8:1 และ 8:4 แลวอธิบายวาการกอตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกเปนผลจากความตาย

ของสเทเฟน แตมีเร่ืองกิจการของฟลิป (8:5-40) และกิจการของเปโตร (9:31-11:18) แทรกเขามา อยางไรก็ตาม เร่ืองการกอตั้ง

พระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกตองเกิดขึ้นหลังการกลับใจของเปาโล (9:1-30) ซ่ึงเปนเหตุการณหลังจากความตายของสเทเฟน

เชนเดียวกัน 
e เมืองอันทิโอกที่กลาวน้ี คือเมืองอันทิโอคริมแมนํ้าโอรอนเตส เปนเมืองหลวงของแควนซีเรียแหงจักรวรรดิโรมัน เปนเมืองใหญ

อันดับที่สามของจักรวรรดิ รองจากกรุงโรมและกรุงอเล็กซานเดรีย 
f สําเนาโบราณบางฉบับวา “ชาวยิวที่พูดภาษากรีก” (เทียบ 9:29) คําวา “ชาวกรีก” มีความหมายตรงขามกับคําวา     “ชาวยิว” 

(ขอ 19) หมายถึงทุกคนที่ไมเขาสุหนัต 
g นาสังเกตวาที่น้ีใชวลี “พระเยซูองคพระผูเปนเจา” ไมใช “พระคริสตเจา” เพราะคําวา “พระคริสตเจา” มีความหมายเฉพาะ

สําหรับชาวยิวที่กําลังรอคอยพระเมสสิยาหอยู เมื่อบรรดาศิษยเทศนสอนคนตางศาสนา (ชาวกรีก) จึงเรียกพระเยซูเจาวา “องค

พระผูเปนเจา” (ดู 25:26 เชิงอรรถ h) 
h พระศาสนจักรแมที่กรุงเยรูซาเล็มมีสิทธิ์ควบคุมดูแลพระศาสนจักรในที่อ่ืน ๆ (ดู 8:14; 11:1 และดู กท 2:2 เชิงอรรถ b) 
i ”เตือน” เปนการเลนคําจากชื่อ “บารนาบัส” ซ่ึงแปลวา “บุตรแหงการตักเตือน” (4:36) 
j สําเนาโบราณบางฉบับวา “ในองคพระผูเปนเจา” 
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25

บารนาบัสเดินทางไปที่เมืองทารซัสเพ่ือตามหาเซาโล  
26

เมื่อพบแลว ก็พามาที่เมือง  อันทิ

โอก ทั้งสองคนอยูรวมกันในพระศาสนจักรที่นั่น211

kเปนเวลาหนึ่งปเต็ม สั่งสอนคนเปนจํานวนมาก ที่

เมืองอันทิโอกนี้เองบรรดาศิษยไดรับช่ือวา “คริสตชน”l เปนครั้งแรก 

พระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกสงบารนาบัสและเซาโลเปนผูแทนไปยังกรุง          

เยรูซาเล็ม 
27

ระหวางนั้น ประกาศกบางคน213

mลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองอันทิโอก 214

n  
28

คนหนึ่งใน

จํานวนนี้ช่ืออากาบัสลุกขึ้นยืน พระจิตเจาทรงดลใจเขาใหประกาศวา “จะเกิดการกันดารอาหาร

อยางมากทั่วโลก เหตุการณนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระจักรพรรดิคลาวดิอัส 215

o  
29

ศิษยแตละคนจึง

                                                
k ประโยคน้ีมีความหมายคลุมเครือ “เขาทั้งสองทํางานรวมกัน” หรือ “เขาทั้งสองไดรับการตอนรับจากพระศาสนจักร” 
l ”คริสตชน” หมายถึงผูสนับสนุนหรือติดตามคริสตุส(หรือเครสตุส) ชื่อน้ีแสดงวาคนตางศาสนาที่เมืองอันทิโอกคิดวาตําแหนง 

“คริสตุส” (ผูรับเจิม) เปนชื่อเฉพาะของบุคคล 
m เชนเดียวกับบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม (ฉธบ 18:18 เชิงอรรถ e; มธ 5:12; 2 ปต 1:21) ประกาศกหรือผูประกาศ

พระวาจาในพันธสัญญาใหมคือผูไดรับพระพรพิเศษ (1 คร 12:1 เชิงอรรถ a) ใหพูดในพระนามของพระเจา ไดรับการดลใจจาก

พระจิตเจา ในสมัยพันธสัญญาใหม พระเจาประทานพระพรพิเศษน้ีใหดวยพระทัยกวางมากขึ้น (2:17-18) และบางคร้ังอาจเปน

พระพรที่ผูมีความเชื่อทั่วไปไดรับดวย (19:6; 1 คร 11:4-5; 14:26, 29-33,37) แตมีบางคนโดยเฉพาะไดรับพระพรพิเศษจน

ไดรับชื่ออยูตลอดเวลาวา “ประกาศก” (11:27; 13:1; 15:32; 21:9,10) ผูที่เปน “ประกาศก” เชนน้ีอยูในอันดับที่สองรองจาก

บรรดาอัครสาวกในรายการของพระพรพิเศษตาง ๆ (1 คร 12:28-29; อฟ 4:11; ดู ลก 11:49;     รม 12:6; 1 คร 12:10) เพราะ

เขาไดรับแตงตั้งไวเพื่อเปนพยานยืนยันถึงพระจิตเจา (1 ธส 5:19-20; วว 2:7) เขาเปนผูถายทอดการเปดเผยของพระจิตเจา

ใหแกผูอ่ืน ( 1 คร 14:6,26,30; อฟ 3:5; วว 1:1) เชนเดียวกับที่บรรดาอัครสาวกเปนพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพ

ของพระคริสตเจา (กจ 1:8 เชิงอรรถ k; รม 1:1 เชิงอรรถ b) และประกาศขาวดี (กจ 2:22 เชิงอรรถ n) บรรดาประกาศกไม

เพียงแตกลาวทํานายถึงอนาคต (11:28; 21:11) หรืออานจิตใจของมนุษย (1 คร 14:24-25; ดู 1 ทธ 1:18) เทาน้ัน เขายัง 

“เสริมสราง” “ตักเตือน” และ “ใหกําลังใจ” อีกดวย (1 คร 14:3; ดู กจ 4:36; 11:23-24) เขาทําเชนน้ันเพราะการเปดเผยเหนือ

ธรรมชาติ ในเร่ืองน้ีเขาจึงเหมือนกับผูที่ “พูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ” (กจ 2:1 เชิงอรรถ a,4; 19:6) แตพระพรของบรรดา

ประกาศกใหญกวาเพราะคําพูดของเขาเขาใจได (1 คร 14) งานหลักที่เห็นไดชัดเจนของประกาศกไดแก การอธิบายคําประกาศ

พระวาจาของบรรดาประกาศกในพระคัมภีรอาศัยการดลใจของพระจิตเจา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คํากลาวตาง ๆ ของบรรดา

ประกาศกในพันธสัญญาเดิม (1 ปต 1:10-12) ดังน้ัน เขาจึงอธิบาย “ธรรมลํ้าลึก” แหงแผนการของพระเจา (รม 16:25 เชิงอรรถ 

l; 1 คร 13:2; อฟ 3:5) เพราะเหตุน้ีบรรดาประกาศกจึงไดชื่อวาเปนรากฐานของพระศาสนจักรรวมกับบรรดาอัครสาวก (อฟ 

2:20 เชิงอรรถ s) หนังสือวิวรณของยอหนเปนตัวอยางชัดเจนของการอธิบายกการประกาศพระวาจาของพันธสัญญาเดิม ใน

พันธสัญญาใหมดังกลาว (วว 1:3; 10:11; 19:10; 22:7-10,18-19) แมจะมีศักด์ิศรีสูงสงเชนน้ี พระพรของบรรดาประกาศกยัง

ถายทอดความรูที่ไมสมบูรณและชั่วคราว เพราะผูกพันอยูกับความเชื่อ (รม 12:6) ซ่ึงจะตองสูญส้ินไปเมื่อไดเห็นพระเจา

โดยตรง (1 คร 13:8-12) 
n สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ทุกคนจึงมีความชื่นชมยินดีอยางยิ่ง ขณะที่เรามาชุมนุมกับเขา คนหน่ึงไดลุกขึ้น…” 
o ในรัชสมัยของพระจักรพรรดิคลาวดิอัส (41-54) เกิดการกันดารอาหารทั่วจักรวรรดิ (49-50) เร่ิมที่ประเทศกรีซกอน แลวตอมา

ที่กรุงโรมดวย โยเซฟุสบันทึกไววาการกันดารอาหารน้ีไดเกิดขึ้นในสมัยที่ทิเบริอัส อาเล็กซานเดอรเปนผูวาราชการแควนยูเดีย 

(46-48) 
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ตัดสินใจจะสงความชวยเหลือใหบรรดาพ่ีนองที่อยูในแควนยูเดียตามที่ตนจะชวยได   
30

เขาทํา

ดังกลาวโดยฝากเงินชวยเหลือใหบารนาบัสและเปาโลนําไปใหบรรดาผูอาวุโส216

p 

เปโตรถูกจองจําและไดรับการปลดปลอย217

a 

12  
1
เวลานั้น กษัตริยเฮโรดทรงเริ่มเบียดเบียนสมาชิกบางคนของพระศาสนจักร         

2

พระองคทรงประหารยากอบพ่ีชายของยอหนโดยตัดศีรษะ  
3
เมื่อทรงเห็นวาชาวยิวพอใจ จึงทรง

จับกุมเปโตรดวย ขณะนั้น อยูในระหวางเทศกาลขนมปงไรเช้ือ  
4
เมื่อทรงจับกุมเปโตรแลว ก็ทรง

จองจําเขาไวในคุก ใหทหารสี่หมู หมูละสี่คนควบคุมไว ตั้งพระทัยวาเมื่อสิ้นเทศกาลปสกาแลวจะ

ทรงนําไปพิจารณาคดีตอหนาประชาชน 
5
ขณะที่เปโตรถูกจองจําอยูในคุก พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาตอพระเจาเพ่ือเขา

ตลอดเวลา 
6
คืนกอนที่กษัตริยเฮโรดจะทรงนําเปโตรไปพิจารณาคดี เปโตรนอนหลับอยูระหวางทหาร

สองคน มีโซสองเสน218

bลามไว และมีทหารยามเฝาหนาประตูคุก  
7
ทันใดนั้น ทูตสวรรคองคหนึ่งของ

องคพระผูเปนเจาเขามาใกล มีแสงสวางจาในหองขัง ทูตสวรรคสะกิดขางกายเปโตรปลุกใหตื่นขึ้น 

แลวสั่งวา “เร็วเขา ลุกขึ้นเถอะ” โซก็หลุดไปจากมือของเปโตร 
8
ทูตสวรรคสั่งเปโตรวา “จงคาดสะเอวและสวมรองเทา” เปโตรก็ทําตาม ทูตสวรรคสั่ง 

อีกวา “จงสวมเสื้อคลุม แลวตามขาพเจามาเถิด”  
9
เปโตรจึงตามทูตสวรรคออกไป ไมรูสึกตัววาสิ่งที่

ทูตสวรรคกําลังทําใหตนนั้นเกิดขึ้นจริง คิดวากําลังเห็นนิมิต  
10

ทูตสวรรคและเปโตรผานยามช้ันที่

หนึ่ง ช้ันที่สอง มาถึงประตูเหล็กที่เปนทางผานเขาไปในเมือง ประตูนั้นก็เปดไดเอง ทูตสวรรค

และเปโตรจึงออกไป219

c เดินตามถนนสายหนึ่ง แลวทูตสวรรคก็หายไปในทันท ี

                                                
p หนังสือกิจการไมบอกวาในการมาที่กรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ี เปาโลไดพบบรรดาอัครสาวก แตจะบอกใน 15:2 บางทีเพราะเวลา

น้ันบรรดาอัครสาวกไมอยูที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามเร่ืองราวใน กจ ดูเหมือนวาเปาโลเดินทางมากรุงเยรูซาเล็ม 3 คร้ัง (9:26; 11:29

ฯ; 15:2) กอนจะไปแควนกาลาเทียทั้ง 2 คร้ัง (16:6; 18:23) อยางไรก็ตาม เปาโลกลาววาตนไดไปกรุง       เยรูซาเล็มเพียง 2

คร้ัง (กท 1:18; 2:1ฯ; เทียบ 4:13) รายละเอียดใน กจ อาจเกิดจากวิธีรวบรวมแหลงขอมูลของลูกา การเดินทางใน 11:29 อาจ

เปนคร้ังเดียวกันกับการเดินทางใน 15:2 ความชวยเหลือที่เปาโลนําไปใหแกคริสตชนที่กรุง         เยรูซาเล็มในคร้ังน้ีอาจ

แตกตางจากที่เปาโลนําไปในภายหลัง (24:17) เมื่อการเร่ียไรคร้ังใหญที่กระทําตามคําขอรองของพระศาสนจักรในกรุง

เยรูซาเล็มสําเร็จสมบูรณแลว (กท 2:10; เทียบ รม 15:31; 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a; 2 คร 8:4; 9:1,12,13) 

12 a เหตุการณน้ีซ่ึง กจ 11:30 และ 12:25 ชวนใหคิดวาเกิดขึ้นในเวลาดียวกับที่บารนาบัสและเปาโลมาที่กรุงเยรูซาเล็ม 

จะตองเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนน้ัน เพราะกษัตริยเฮโรด อากริปปาที่ 1 (ซ่ึงเปนหลานของกษัตริยเฮโรด อันทิปาส ในเร่ือง

พระทรมานของพระเยซูเจา) ทรงเปนกษัตริยปกครองแควนยูเดียและแควนสะมาเรียตั้งแต ค.ศ. 41 และส้ินพระชนมในป ค.ศ. 

44 ดังน้ันเหตุการณที่เลาน้ีจึงตองเกิดขึ้นระหวางป ค.ศ. 41-44 สําหรับเร่ืองการปลดปลอยจากคุกอยางอัศจรรย ดู 5:21 

เชิงอรรถ h 
b โซแตละเสนลามไวกับทหารขางละคน 
c สําเนาโบราณบางฉบับเสริม “และลงบันไดเจ็ดขั้น” 
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11

เปโตรรูสึกตัว พูดวา “บัดนี้ ขาพเจารูแนแลววา องคพระผูเปนเจาทรงสงทูตสวรรคมาชวย

ขาพเจาใหพนจากเง้ือมมือของกษัตริยเฮโรดและจากความมุงรายทั้งหลายของประชาชนชาวยิว” 
12

เมื่อคิดเชนนี้แลว เขาไปยังบานของมารียมารดาของยอหน ที่รูจักในนามวามาระโก220

d ที่นั่น

หลายคนมาชุมนุมอธิษฐานภาวนา  
13

เปโตรเคาะประตูเรียก หญิงรับใชคนหนึ่งช่ือโรดาจึงไปที่

ประตู เพ่ือดูวาใครมา  
14

เธอจําเสียงของเปโตรได มีความยินดีมากจนไมไดเปดประตู แตวิ่งเขา

บานบอกวา “เปโตรกําลังยืนอยูหนาประต”ู 
15

คนในบานพูดกับเธอวา “เจาเปนบาไปแลว” แตเธอก็ยังคงยืนยันอยางแข็งขันวาเปน

เชนนั้น คนในบานจึงพูดวา “ตองเปนทูตสวรรคของเขา221

eแน ๆ” 
16

เปโตรยังคงเคาะประตูเรียกตอไป เมื่อคนในบานเปดประตูเห็นวาเปนเปโตร ก็ประหลาดใจ  
17

แตเปโตรโบกมือใหทุกคนเงียบ เลาใหฟงวาองคพระผูเปนเจาทรงนําเขาออกมาจากคุกอยางไร 

แลวเสริมวา “จงไปบอกเรื่องนี้แกยากอบ222

fและบรรดาพ่ีนองดวย” หลังจากนั้น    เปโตรก็ออก

เดินทางไปที่อ่ืน 
18

ครั้นรุงเชา เกิดความวุนวายอยางมากในหมูทหาร เขาถามกันวา “เกิดอะไรขึ้นกับ     เป

โตร”  
19

กษัตริยเฮโรดมีพระบัญชาใหตามหาเปโตร แตไมพบ จึงทรงสอบสวนทหารยามแลวทรงสั่ง

ใหประหารชีวิต223

g หลังจากนั้น พระองคทรงออกจากแควนยูเดียไปประทับที่เมืองซีซารียา 

การส้ินพระชนมของกษัตริยเฮโรด 
20

ครั้งนั้นกษัตริยเฮโรดทรงเปนอริอยางรุนแรงกับชาวเมืองไทระและไซดอน ชาวเมืองทั้ง

สองตกลงกันมาขอเขาเฝา และโนมนาวจิตใจของบลัสตัสสมุหราชองครักษของกษัตริยเฮโรดให

สนับสนุนตนในการทูลขอสันติภาพ เพราะตองการเสบียงอาหารจากดินแดนของกษัตริยเฮโรด 
21

เมื่อถึงวันกําหนด กษัตริยเฮโรดทรงฉลองพระองคเต็มยศ ประทับอยูบนบัลลังก ทรง

ปราศรัยแกชาวเมืองเหลานั้น  
22

ประชาชนตะโกนสรรเสริญวา “นี่คือพระสุรเสียงของพระเจา มิใช

                                                
d ยอหน มาระโก จะถูกกลาวถึงอีกใน 12:25; 13:5,13; 15:37,39; เปนลูกพี่ลูกนองกับบารนาบัส (คส 4:10) มาระโกอยูกับ

เปาโลระหวางที่เปาโลถูกจองจําที่กรุงโรม (คส 4:10; ฟม 24) และเปาโลกอนตายไมนานไดขอใหมาระโกมาชวยเหลือ    (2 ทธ 

4:11) เปโตรยังกลาวถึงมาระโกในฐานะผูชวยของตนอีกดวย (1 ปต 5:13) และธรรมประเพณีบอกวาเขาเปนผูนิพนธพระวรสาร

ฉบับที่สอง 
e เปนที่เชื่อกันทั่วไปวาทูตสวรรคผูเฝาอารักขาคนใดคนหน่ึงมีรูปปรากฏคลายกับผูน้ันดวย 
f ”ยากอบ” เมื่อไมมีคําขยายอ่ืนตอทาย หมายถึง “นองชายขององคพระผูเปนเจา” เมื่อเปาโลมาที่กรุงเยรูซาเล็มเปนคร้ังแรก 

(กท 1:19 คืออาจในป 38-39 ดู กจ 9:1 เชิงอรรถ a) ยากอบผูน้ีเปนหัวหนาปกครองเพียงคริสตชน “ที่พูดภาษาฮีบรู”ที่กรุง

เยรูซาเล็ม แตหลังจากที่เปโตรไดออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปแลว ยากอบจึงเปนผูปกครองพระศาสนจักรแมทั้งหมดที่กรุง

เยรูซาเล็ม (ดู 15:13; 21:18; 1 คร 15:7) ในพันธสัญญาใหมมีจดหมายฉบับหน่ึงในชื่อของยากอบ 
g ทหารยามที่ปลอยใหนักโทษของตนหนีไปไดตองไดรับโทษเทากันแทน (ดู 16:27; 27:42) 
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เสียงของมนุษย”  
23

ทันใดนั้น ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจาก็ทําใหกษัตริยเฮโรดลมลง หนอนมา

กัดกินพระองคจนสิ้นพระชนม224

hเพราะพระองคไมไดเทิดพระเกียรติพระเจา 

บารนาบัสและเซาโลกลับไปเมืองอันทิโอก 
24พระวาจาของพระเจาแผขยายมากขึ้น และผูมีความเช่ือก็เพ่ิมจํานวนขึ้นดวย 
25

บารนาบัสและเซาโลปฏิบัติภารกิจที่กรุงเยรูซาเล็มแลว225

i จึงกลับมาที่เมืองอันทิโอกโดยพา

ยอหน ที่รูจักในนามวา มาระโก มาดวย 

lll. การเดินทางธรรมทูตของบารนาบัสและเปาโล 

การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม 
การสงธรรมทูตออกไปประกาศขาวด ี
13  

1
ในพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก มีประกาศกและอาจารย226

aคือบารนาบัส สิเมโอนที่

เรียกกันวาคนดํา ลูสิอัสชาวไซรีน มานาเอนซึ่งไดรับการศึกษาอบรมมาดวยกันกับกษัตริยเฮ

โรดอันทิปาส และคนสุดทายคือเซาโล  
2
ขณะที่เขารวมพิธีนมัสการ227

bองคพระผูเปนเจาและจําศีล    

อดอาหาร พระจิตเจาตรัสวา “ทานทั้งหลายจงแยกบารนาบัสและเซาโลไวปฏิบัติภารกิจที่เรา

เรียกเขาใหมาปฏิบัติเถิด”   
3
เมื่อเขาจําศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาแลว จึงปกมือ228

cเหนือ

บารนาบัสและเซาโล แลวสงเขาทั้งสองคนออกไป 

                                                
h โยเซฟุสไดเลาอยางละเอียดถึงพิธีเทิดเกียรติกษัตริยอากริปปาเปนเทพเจา 

สําเนาโบราณบางฉบับวา “เมื่อพระองคเสด็จลงมาจากพระบัลลังกแลว หนอนไดมากัดกินพระองคทั้ง ๆ ที่ยังทรงชีวิต

อยู และพระองคไดส้ินพระชนมเชนน้ี” ความตายของกษัตริยเฮโรด อากริปปามีลักษณะคลายกับความตายของผูเบียดเบียน

ประชากรของพระเจาในสมัยมัคคาบี (2 มคบ 9:9) 
i สําเนาโบราณบางฉบับวา “กลับมาจากกรุงเยรูซาเล็ม” 

13 a เร่ือง ”ประกาศก” ดู 11:27 เชิงอรรถ m พระพรพิเศษแหงการเปนครู หรือ อาจารย (didaskalos) คือความสามารถที่จะ

ส่ังสอนผูอ่ืนในเร่ืองจริยธรรมและคําสอน โดยปกติการสอนเชนน้ีใชพระคัมภีรเปนหลัก (1 คร 12-14 และเชิงอรรถ) ประกาศก

และอาจารยทั้งหาคนที่มีชื่อที่น่ีคือผูปกครองพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก จงเปรียบเทียบกับรายชื่อของ     อัครสาวกสิบสอง

คน (1:13) และของสังฆานุกรทั้งเจ็ดคน (6:5) ผูปกครองคริสตชนที่เมืองอันทิโอกทั้งหาคนคงเปนชาวยิวที่พูดภาษากรีก

เชนเดียวกับสังฆานุกรทั้งเจ็ดที่กรุงเยรูซาเล็ม 
b ”รวมพิธีนมัสการ” คําที่ใชเปนคําเดียวกับที่ใชในพันธสัญญาเดิม หมายถึง การถวายบูชาในพระวิหาร สําหรับคริสตชนซ่ึงไมมี

การถวายสัตวเปนบูชาอีก การอธิษฐานรวมกันจึงเปนพิธีกรรมของคริสตชน (ดู รม 1:9 เชิงอรรถ e) 
c เมื่อคํานึงถึง 14:26 (ดู 15:40) ดูเหมือนวาการปกมือในที่น้ีเปนการที่กลุมคริสตชนฝากฝงธรรมทูตเหลาน้ีไวกับ        พระ

หรรษทานของพระเจา ในฐานะที่พระจิตเจาทรงเลือกสรร (ขอ 2) และทรงสงเขาออกไป (ขอ 4) ความหมายของพิธีน้ีจึงไม

เหมือนกับใน 6:6 เมื่อสังฆานุกรทั้งเจ็ดคนไดรับมอบภารกิจจากบรรดาอัครสาวก (ดู 1 ทธ 4:14 เชิงอรรถ e) 
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เอลีมัสผูวิเศษ 
4
เมื่อบารนาบัสและเซาโลไดรับมอบภารกิจจากพระจิตเจาแลว จึงเดินทางไปยังเมือง     เซลู

เคียและจากที่นั่นก็แลนเรือไปยังเกาะไซปรัส229

d  
5
ครั้นถึงเมืองซาลามิส ทั้งสองคนประกาศ พระวาจา

ของพระเจาในศาลาธรรมของชาวยิว230

eมียอหนเปนผูชวย 
6
เขาทั้งสามคนเดินขามเกาะไปถึงเมืองปาโฟส พบผูวิเศษชาวยิวคนหนึ่งช่ือ บารเยซู ซึ่งอาง

ตนเปนประกาศก  
7
เปนเพ่ือนสนิทของเซอรจีอัส เปาลัส ผูวาราชการ ซึ่งเปนคนเฉลียวฉลาดและสง

คนไปเชิญบารนาบัสกับเซาโลมาเพราะตองการฟงพระวาจาของพระเจา  
8
แต  บารเยซูที่มีอีกช่ือ

หนึ่งวา “เอลีมัส” หมายถึง “ผูวิเศษ” โตแยงบารนาบัสและเซาโล พยายามมิใหผูวาราชการมีความ

เช่ือ  
9
เซาโล ซึ่งเรียกอีกช่ือหนึ่งวา เปาโล231

f ไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม จองหนาเอลีมัส และพูดวา  
10

”เจาลูกปศาจ เจาเปนศัตรูของความชอบธรรมทุกประการ เจามีแตเลหกลและความหลอกลวงเต็ม

ตัว เมื่อไรเจาจะเลิกบิดเบือนวิถีทางที่ถูกตองขององค          พระผูเปนเจาเลา  
11

บัดนี้ พระหัตถ

ขององคพระผูเปนเจาลงโทษเจาแลว เจาจะตาบอด มองไมเห็นแสงอาทิตยระยะหนึ่ง” 

ทันใดนั้น ตาของเขาก็มัวลงและมืดบอดไป เขาจึงคลําหาคนใหชวยจูงมือ  
12

เมื่อ        ผูวา

ราชการเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ก็ประหลาดใจในคําสั่งสอนขององคพระผูเปนเจาและมีความเช่ือ 

 

เปาโลและบารนาบัสมาถึงเมืองอันทิโอกในแควนปสีเดีย 
13

เปาโลและเพ่ือนรวมทางแลนเรือจากเมืองปาโฟสถึงเมืองเปอรกาในแควนปมฟเลีย ที่นี่

ยอหนแยกจากเขากลับไปกรุงเยรูซาเล็ม  
14

สวนคนอ่ืน ๆ เดินทางจากเมืองเปอรกาตอไปถึงเมือง

อันทิโอกในแควนปสีเดีย ครั้นถึงวันสับบาโตเขาเขาไปนั่งในศาลาธรรม  
15

เมื่ออาน     ธรรมบัญญัติ

และหนังสือประกาศกแลว บรรดาหัวหนาศาลาธรรมก็สงคนไปเชิญ เปาโลและ บารนาบัสพูดวา “พ่ี

นอง ถาทานมีถอยคําเตือนใจ232

gประชาชน ก็จงพูดเถิด” 

                                                
d เกาะไซปรัสเปนประเทศบานเกิดของบารนาบัส 4:36 
e นโยบายปกติของเปาโล (17:2) คือการเขาหาชาวยิวเปนอันดับแรก (ดู 13:14; 14:1; 16:13; 17:10,17; 18:4,19; 19:8; 

28:17,23) โดยมีหลักการวาชาวยิวมีสิทธิ์ไดรับการประกาศขาวดีเปนพวกแรก (ดู 3:26; 13:46; มก 7:27; รม 1:16;      2:9-10) 

หลังจากที่ชาวยิวปฏิเสธไมยอมรับเทาน้ันเปาโลจึงหันไปหาคนตางศาสนา (ดู กจ 13:46; 18:6; 28:28) 
f ชาวยิวและคนตะวันออกโดยทั่วไปมักจะมีอีกชื่อหน่ึงที่นิยมกันในสังคมกรีก โรมัน เชน ยอหน มีอีกชื่อหน่ึงวา “มาระโก” 

(12:12) โยเซฟ บารซับบัสมีชื่อ “ยุสทัส” (1:23) ทาบิทามีชื่อ “ดอรคัส” (9:36) ซีโมนมีชื่อ "นีแกร" (คนดํา) (13:1) ฯลฯ     ลูกา

เรียกชื่อ “เปาโล” ตามชื่อโรมันเปนคร้ังแรกที่น่ีและจะไมใชชื่อ “เซาโล” อีกตอไป ตั้งแตน้ีไป ลูกาจะกลาวถึงเปาโลในฐานะผูนํา 

ไมใชผูชวยบารนาบัสอีกตอไป แตเปนหัวหนาคณะธรรมทูต (ขอ 13) 
g ”ถอยคําเตือนใจ” หมายถึง บทเทศนที่อธิบายขอความในพระคัมภีร (เทียบ รม 15:4) ธรรมเนียมที่ใชในศาลาธรรมน้ีจะถูก

นํามาใชเมื่อคริสตชนมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระเจา บรรดาประกาศกหรืออาจารยเปนผูเทศนสอนเชนน้ี (ดู 11:23; 14:22; 

15:32; 16:40; 20:1,2; 1 คร 14:3,31; 1 ทธ 4:13; ฮบ 13:22) 
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16
เปาโลยืนขึ้น โบกมือ233

hใหคนทั้งหลายเงียบแลวพูดวา 

เปาโลเทศนสอนชาวยิว234

i 

“ชาวอิสราเอล และทานทั้งหลายผูยําเกรงพระเจา235

j จงฟงขาพเจาเถิด  
17

พระเจาของ

ประชาชนอิสราเอล236

kนี้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเรา และทรงยกยองประชาชนขณะที่ยังอยูในประเทศ

อียิปต พระองคทรงสําแดงพระอานุภาพย่ิงใหญนําเขาออกจากแผนดินนั้น  
18

และเอาพระทัยใสดูแล

237

lเขาในถิ่นทุรกันดารเปนเวลาประมาณสี่สิบป  
19

แลวพระองคทรงทําลายชนชาติเจ็ดชาติในแผนดิน

คานาอันและประทานแผนดินนั้นใหเขาเปนมรดก  
20

เหตุการณทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลา

ประมาณสี่รอยหาสิบป238

m 

หลังจากนั้น พระเจาประทานผูวินิจฉัยใหปกครองเขา จนถึงประกาศกซามูเอล  
21

เมื่อ

ประชาชนขอใหมีกษัตริย พระองคก็ประทานซาอูลบุตรของคิช จากตระกูลเบนยามิน 239

n ใหเปน

กษัตริยปกครองอยูเปนเวลาสี่สิบป  
22

เมื่อทรงปลดกษัตริยซาอูลจากตําแหนงแลว ก็ทรงแตงตั้งดา

วิดใหเปนกษัตริยปกครองประชากรอิสราเอล ดังที่มีคํายืนยันในพระคัมภีรวา “เราพบดาวิดบุตรของ

เจสซี เขาเปนคนที่เราพอใจ เขาจะทําตามความประสงคของเราทุกประการ”  
23

จากเช้ือสายของ

กษัตริยดาวิดนี้ พระเจาประทาน240

oพระเยซูเจาเปนผูชวยอิสราเอลใหรอดพนตามพระสัญญา  
24

ยอหนเตรียมรับเสด็จพระองค ประกาศพิธีลางใหประชาชนอิสราเอลทั้งปวง  กลับใจ  
25

ขณะที่

                                                
h การโบกมือเชนน้ีปฏิบัติกันในโลกกรีก โรมัน เมื่อนักพูดในที่สาธารณะตองการเรียกความสนใจของผูฟง โดยยกมือขวาขึ้น ให

น้ิวหัวแมมือและน้ิวกอยโคงไปขางหนาเล็กนอย สวนน้ิวที่เหลือทั้งสามเหยียดออก (ดู 19:33; 21:40; 26:1) 
i คําเทศนคร้ังแรกของเปาโลน้ีลูกาเสนอใหเปนรูปแบบของการเทศนที่เปาโลใชกับชาวยิว บทเทศนน้ีแบงไดเปน 2 ภาค ภาค

แรกไดแกขอ 16-25 เปนบทสรุปประวัติศาสตรแหงความรอดพน (เทียบกับบทเทศนของสเทเฟนในบทที่ 7) โดยพูดถึงคําพยาน

ของยอหนผูทําพิธีลางเปนบทผนวก (เปาโลไมเคยพูดถึงยอหนผูทําพิธีลางเลยในจดหมายของตน) 

ภาคที่สองไดแกขอ 26-39 อางวา พระเยซูเจาซ่ึงไดส้ินพระชนมและไดทรงกลับคืนพระชนมชีพเปนพระเมสสิยาหที่ชาวยิวกําลัง

รอคอยอยู (ภาคน้ีมีเน้ือหาคลายกับคําปราศรัยของเปโตร แตบทเทศนของเปาโลน้ีจบลงดวยคําสอนเร่ืองพระเจาบันดาล

ความชอบธรรมใหแกผูมีความเชื่อ ซ่ึงเปนคําสอนหลักของเปาโล) ขอ 40-41 เปนบทสรุปเตือนผูฟงอยางแข็งขันโดยใชขอความ

จากพระคัมภีร (ดู 28:26-27) 
j ผูฟงเปาโลแบงออกเปนสองกลุมคือ ชาวยิวโดยกําเนิดและ “ผูยําเกรงพระเจา” 10:2 เชิงอรรถ b 
k แปลอีกอยางหน่ึงวา “พระเจาแหงอิสราเอลชาติของเรา” 
l สําเนาโบราณบางฉบับวา “ทรงอดทน” 
m สําเนาโบราณบางฉบับวา “ตลอดเวลาประมาณ 450 ป พระองคไดประทานผูวินิจฉัยใหปกครองเขา” ตนฉบับตรงน้ีออกจะ

คลุมเครือ 
n เปาโลมีชื่อ “เซาโล” หรือ “ซาอูล” เหมือนกับกษัตริยซาอูลและเปนคนในตระกูลเบนยามินดวย รม 11:1; ฟป 3:5 
o สําเนาโบราณบางฉบับวา “ทรงบันดาลให(พระเยซูเจา)กลับคืนพระชนมชีพ” คํากริยาในภาษากรีกมีความหมายไดสองอยาง

คือ “แตงตั้ง” (ขอ 22) หรือ “บันดาลใหกลับคืนชีพ” เปาโลใชคําน้ีในความหมายทั้งสองเหมือนกับใน 3:20-26; “พระสัญญาสําเร็จ

อยางสมบูรณในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา (ขอ 32-33; ดู 26:6-8 ดวย) ยิ่งกวาน้ันเพราะการกลับคืนพระชนม

ชีพ พระเยซูเจาจึงไดรับแตงตั้งใหเปนพระผูชวยใหรอดพน (เทียบ 5:31; ดู 2:21; 4:12; รม 5:9-10; ฟป 3:20) 
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ยอหนกําลังกระทําภารกิจของตนใหสําเร็จไป เขากลาววา “ขาพเจามิไดเปนอยางที่ทานทั้งหลายคิด

241

p แตบัดนี้ มีผูหนึ่งกําลังมาภายหลังขาพเจา ซึ่งขาพเจาไมสมควรจะแกสายรัดรองเทาของเขา” 
26

พ่ีนองทั้งหลาย ผูเปนบุตรจากเช้ือสายของอับราฮัมและทานที่เคารพยําเกรงพระเจา พระ

เจาทรงสงขาวเรื่องความรอดพนนี้แกเรา242

q  
27

ชาวเยรูซาเล็มและบรรดาหัวหนาไมยอมรับพระเยซู

เจา243

rจึงตัดสินลงโทษพระองค ทําใหขอความของบรรดาประกาศกที่อานทุกวันสับบาโตเปนจริง  
28

แมวาเขาไมพบเหตุผลที่จะประหารพระองคได244

s เขาก็ยังขอปลาตใหประหารพระองค245

t  
29

เมื่อทําให

ทุกสิ่งที่เขียนไวเกี่ยวกับพระองคเปนจริงแลว246

u เขาจึงปลดพระองคลงจากไมกางเขนและนําไปวาง

ไวในพระคูหา  
30

แตพระเจาทรงบันดาลใหพระองคกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย  
31

ตลอดเวลาหลายวัน พระองคทรงแสดงพระองคแกผูที่เดินทางจากแควนกาลิลีมายังกรุงเยรูซาเล็ม

พรอมกับพระองค และบัดนี้เขาทั้งหลายเปนพยานยืนยันถึงพระองคตอหนาประชาชน 247

v 
32

เราขอประกาศขาวดีใหทานทั้งหลายรูวา พระสัญญาที่ประทานแกบรรดาบรรพบุรุษนั้น   
33

พระเจาทรงกระทําใหเปนจริงสําหรับเราทั้งหลายผูเปนลูกหลาน248

wโดยทรงบันดาลให พระเยซูเจา

กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย ดังที่มีเขียนไวในเพลงสดุดีบทที่สอง249

xวา 

“ทานเปนบุตรของเรา 

เราใหกําเนิดทานในวันนี”้y 
34

การที่พระเจาทรงบันดาลใหพระองคกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย ไมเนาเปอยอีก

เลยนั้น พระองคตรัสไวดังนี้ 

เราจะใหทานรับพระพรศักด์ิสิทธิ ์

อยางแนนอนตามที่ไดสัญญาไวกับกษัตริยดาวิด251

z 

                                                
p สําเนาโบราณบางฉบับวา “ขาพเจาไมไดเปนผูที่ทานทั้งหลายคิด” 
q สําเนาโบราณบางฉบับวา “ใหแกทาน” 
r สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “และไมเขาใจพระคัมภีร” 
s คริสตชนอางเสมอวา พระเยซูเจาทรงไมผิด แตทรงถูกพิพากษาและถูกประหารอยางอยุติธรรม (ดู 3:13-14;             มธ 

27:3-10,19,23-24; ลก 23:14,22,47) 
t สําเนาโบราณบางฉบับวา “เขาไดมอบพระองคใหแกปลาตเพื่อจะประหารชีวิต” 
u สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “เขาไดตรึงพระองค และขออนุญาตปลาตนําพระศพลงมาจากไมกางเขน เมื่อไดรับอนุญาต

แลวจึง…” 
v การที่เปาโลอางถึงคําพยานของบรรดาอัครสาวกชาวกาลิลีน้ีคอนขางแปลก เพราะในจดหมายเปาโลไมเคยแยกการเปนพยาน

ของบรรดาอัครสาวกจากการเปนพยานของตนเอง (1 คร 15:3-11) ดังน้ัน ทัศนะของ ลก ใน กจ จึงไมตรงกับทัศนะของเปาโล

ในจดหมายเก่ียวกับเร่ืองน้ี 
w สําเนาโบราณบางฉบับวา “สําหรับบรรดาบุตรของเรา” หรือ “สําหรับบรรดาบุตรของเขา” 
x สําเนาโบราณบางฉบับวา “เพลงสดุดีบทที่หน่ึง” 
y พระคริสตเจาไดรับการสถาปนาขึ้นเปนพระเมสสิยาห เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ และตั้งแตเวลาน้ันพระธรรมชาติมนุษย

ของพระองคไดรับศักด์ิศรีในฐานะที่เปนพระบุตรของพระเจา (ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c) 
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35

และยังตรัสไวที่อ่ืนอีกวา 

“พระองคจะไมทรงปลอยใหผูศักด์ิสิทธิ์ของพระองคเนาเปอย” 
36

เมื่อกษัตริยดาวิดทรงปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาตลอดพระชนมชีพแลว ก็   

สิ้นพระชนม ถูกฝงไวกับบรรดาบรรพบุรุษและเนาเปอย  
37

แตผูที่พระเจาทรงบันดาลใหกลับคืน

พระชนมชีพจากบรรดาผูตายนั้น ไมเนาเปอย  
38

พ่ีนองทั้งหลาย จงรูเถิดวา เดชะพระเยซูเจา

พระองคนี้ พระเจาทรงประกาศจะอภัยบาปใหทาน และความชอบธรรมทั้งหลายที่ทานไมไดรับโดย

ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น  
39

ทุกคนที่มีความเช่ือจะไดรับเดชะพระเยซูเจา     
40

จงระวัง 

อยาใหคําพูดนี้ของบรรดาประกาศกเกิดขึ้นกับทาน 
41”จงดูเถิด ทานทั้งหลายที่ดูหมิ่นผูอ่ืน 

จงประหลาดใจและไปใหพนเถิด 

เพราะวา กิจการที่เรากําลังทําอยูในขณะที่ทานมีชีวิต 

เปนกิจการที่ทานจะไมเช่ือเลย252

aaถามีใครเลาใหฟง” 
42

ขณะที่เปาโลและบารนาบัสออกจากศาลาธรรม ประชาชนขอรองเขา253

bbใหมาพูดถึงเรื่องนี้

อีกในวันสับบาโตตอไป  
43

เมื่อการประชุมเลิกแลว ชาวยิวและผูที่กลับใจมาเล่ือมใสศาสนายิว254

cc

หลายคน เดินตามเปาโลและบารนาบัส255

ddทั้งสองคนจึงสนทนากับเขาตอไปและตักเตือนให    

มั่นคงอยูในพระหรรษทานของพระเจา256

ee 
44

วันสับบาโตตอมา ชาวเมืองเกือบทั้งหมดมาชุมนุมฟงพระวาจาของพระเจา257

ff  
45

เมื่อ

ชาวยิวเห็นประชาชนมากมายเชนนี้ ก็เกิดความอิจฉาอยางมาก จึงคัดคานคําพูดของเปาโลและดา

วาเขา 
46

เปาโลและบารนาบัสตอบเขาอยางกลาหาญ258

ggวา “จําเปนที่เราจะตองประกาศพระวาจา

ของพระเจาใหทานฟงกอนผูอ่ืน แตเมื่อทานปฏิเสธไมยอมรับและไมคิดวาตนเหมาะสมจะรับชีวิต

นิรันดร เราจึงหันไปหาคนตางศาสนา 
47

เพราะองคพระผูเปนเจามีพระบัญชาแกเราดังนี้วา 

                                                                                                                                                            
z พระพรศักด์ิสิทธิ์ที่ทรงสัญญาไวคือ พระเมสสิยาห และพระพรที่พระเมสสิยาหจะทรงนํามาให พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพ กษัตริยดาวิดองคใหมคือพระเมสสิยาหน้ีเอง 
aa ลก ชอบกลาวบอย ๆ วา ชาวยิวไมยอมเชื่อและปฏิเสธไมยอมรับพระคริสตเจา (เทียบ มธ 21:33ฯ; 22:1ฯ,               1 

เชิงอรรถ a; กจ 13:5 เชิงอรรถ e) ลก จะกลาวถึงเร่ืองน้ีอีกเปนการสรุปใน 28:26-27 
bb สําเนาโบราณบางฉบับวา “เมื่อเปาโลและบารนาบัสกําลังออกจากศาลาธรรม เขาคิดวาจะตองกลาวถึง…” 
cc ”ผูกลับใจนับถือศาสนายิว” (proselytes) ในที่น้ีมีความหมายกวาง ๆ เหมือนกับคําวา “ผูยําเกรงพระเจา” หรือ          “ผู

นมัสการพระเจา” ดู 10:2 เชิงอรรถ b ซ่ึงยังไมไดเขาพิธีสุหนัต 
dd สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “คิดวาเปนการดีที่จะรับศีลลางบาป” 
ee สําเนาโบราณบางฉบับเสริมอีกวา “และโดยวิธีน้ีพระวาจาของพระเจาไดเผยแผไปทั่วเมือง” 
ff สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระวาจาขององคพระผูเปนเจา” หรือ “ฟงเปาโลกลาวถึงองคพระผูเปนเจาเปนเวลานาน” 
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“เราแตงตั้งทานใหเปนแสงสวางสองนานาชาต ิ

เพ่ือทานจะไดนําความรอดพนไปจนสุดปลายแผนดิน”hh 
48

เมื่อคนตางศาสนาไดยินดังนี้ ก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาจาของพระเจา260

ii และทุก

คนที่พระเจาทรงกําหนดไวสําหรับชีวิตนิรันดร ก็มีความเช่ือ261

jj 
49

พระวาจาขององคพระผูเปนเจาแผไปทั่วแควนนั้น  
50

แตชาวยิวยุยงบรรดาสตรีช้ันสูงที่

เล่ือมใสในศาสนายิวและบรรดาผูนําของเมือง ใหเบียดเบียนเปาโลและบารนาบัส และขับไลทั้งสอง

คนออกไปจากดินแดนของตน  
51

เขาทั้งสองคนจึงสะบัดฝุนจากเทาเปนเครื่องหมายตัด

ความสัมพันธ แลวเดินทางตอไปยังเมืองอิโคนิยุม  
52

บรรดาศิษยตางมีความช่ืนชมและไดรับพระจิต

เจาอยางเต็มเปยม 

เปาโลและบารนาบัสประกาศขาวด ี
14  

1
ที่เมืองอิโคนิยุม เปาโลและบารนาบัสเขาไปในศาลาธรรมของชาวยิวเชนเดียวกับที่

เมืองอ่ืน262

a เขาพูดไดดีจนชาวยิวและชาวกรีกจํานวนมากมีความเช่ือ263

b  
2
แตชาวยิวคนอ่ืนที่ไมมีความ

เช่ือยุยงคนตางศาสนาใหมีจิตใจเปนอริตอบรรดาพ่ีนอง264

c  
3
แมกระนั้น เปาโลและ         บารนาบัส

ก็ยังคงอยูที่นั่นตอไปอีกระยะหนึ่ง พูดอยางกลาหาญเดชะองคพระผูเปนเจา พระองคทรงรับรอง

การประกาศขาวดีเรื่องพระหรรษทานของพระองค โดยประทานเครื่องหมายอัศจรรย และ

ปาฏิหาริยใหเกิดขึ้นโดยการกระทําของเขาทั้งสอง  
4
ชาวเมืองนั้นจึงแบงเปนสองกลุม265

d กลุมหนึ่ง
                                                                                                                                                            
gg ลก เนนถึง “ความกลาหาญ” และ “ความมั่นใจ” ของบรรดาอัครสาวกแลว (ดู 4:13,29,31) และยังกลาวถึงคุณลักษณะน้ีของ

เปาโลบอย ๆ ดวย (ดู 9:27-28; 14:3; 19:8; 26:26; 28:31) เปาโลยังเนนคุณลักษณะน้ีดวยเชนกัน (2 คร 3:12; 7:4; อฟ 3:12; 

6:19-20; ฟป 1:20; 1 ธส 2:2) 
hh เปนการอางถึงขอความจากตนฉบับ LXX อยางอิสระ ถอยคําเหลาน้ีอาจหมายถึงเปาโล (เทียบ 26:17-18), ซ่ึงเปน   อัคร

สาวกและอาจารยของคนตางชาติ (เทียบ รม 11:13; อฟ 3:8; 1 ทธ 2:7) หรืออาจหมายถึงพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนม

ชีพ (เทียบ กจ 26:23 ซ่ึงเปนการอางอยางกวาง ๆ ถึง อสย 49:6 ดวย; และเชนเดียวกับ ลก 2:32 ซ่ึงอางถึง     (อสย 49:6) 

พระคริสตเจาเปนแสงสวางของคนตางชาติ แตในเมื่อบรรดาอัครสาวกเทาน้ันเปนพยาน ทําใหแสงสวางน้ีแผขยายออกไปได (ดู 

กจ 1:8 เชิงอรรถ k) เปาโลคิดวาขอความของ อสย น้ีเปนคําส่ังที่ทานตองปฏิบัติตาม 
ii สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระวาจาขององคพระผูเปนเจา” 
jj ”ชีวิตนิรันดร” เทียบ ขอ 46 คือชีวิตในโลกที่จะมาถึง (เทียบ 3:15) ผูที่มีชื่อ “บันทึกไวในสวรรค” (ลก 10:20) หรือ ใน “หนังสือ

แหงชีวิต” (ฟป 4:3; วว 20:12 เชิงอรรถ i) เทาน้ันจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดร “ผูที่พระเจาทรงกําหนดไวสําหรับชีวิตในโลกหนา” 

เปนสํานวนที่บรรดาธรรมาจารยใชบอย ๆ ตามคําสอนของพระคริสตเจาและบรรดาอัครสาวก เงื่อนไขประการแรกของ “การที่

พระเจาทรงกําหนดไวสําหรับชีวิตอันรุงโรจน” น้ีคือ ความเชื่อในพระคริสตเจา (ดู ยน 10:26 เชิงอรรถ m; รม 8:28-30 และกอน

น้ีใน กจ 2:39) 

14 a หรือ “พรอมกัน” 
b ขอความในขอ 1 จะตอเน่ืองในขอ 3 โดยมีขอ 2 เปนขอความแทรกเขามา 
c ผูที่ปฏิเสธไมยอมเชื่อ ในไมชาจะกลายเปนศัตรูตอตานบรรดาอัครสาวกดวย (เทียบ 19:9; 28:24 และ 9:23; 13:45,50; 17:5-

8,13; 18:6,13) 
d ขอความในขอ 4 น้ีตอเน่ืองจากขอ 2 
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เปนฝายของชาวยิว อีกกลุมหนึ่งเปนฝายของบรรดาอัครสาวก  
5
แตเมื่อคนตางศาสนาและชาวยิว

รวมกับบรรดาผูปกครองเมืองวางแผนจะทํารายและใชกอนหินขวางเปาโลและบารนาบัส  
6
ทั้งสอง

คนรูเรื่อง จึงหลบหนีไปที่เมืองลิสตรา เมืองเดอรบีและชนบทรอบ ๆ266

eในแควนลิคาโอเนีย  
7
ทั้งสอง

คนประกาศขาวดีที่นั่นดวย 

เปาโลและบารนาบัสรักษาคนงอย 
8
ที่เมืองลิสตรา267

f ชายคนหนึ่งยืนไมได เพราะเปนงอยมาแตกําเนิด เขานั่งอยูกับที่ไมเคยเดิน

เลย  
9
เขากําลังฟงเปาโลพูด เปาโลจองมองดูเขา เห็นวาเขามีความเช่ือพอจะรับการรักษาใหหาย

จากโรคได268

g  
10

จึงพูดเสียงดังวา “จงลุกขึ้นยืนเถิด” ชายคนนั้นก็กระโดดขึ้นและเริ่มเดินไป 
11

เมื่อประชาชนเห็นสิ่งที่เปาโลกระทํา จึงรองเปนภาษาลิคาโอเนียวา “พระเจาทรงแปลงเปน

มนุษยเสด็จลงมาหาเราแลว”  
12

เขาเรียกบารนาบัสวา “พระซุส” และเรียกเปาโลวา      “พระเฮอร

เมส”h เพราะเปาโลเปนคนพูดเกงกวา  
13

สมณะจากพระวิหารของพระซุสที่อยูใกลประตูเมือง270

iจูงวัว

หลายตัวประดับพวงมาลัยมาที่ประตูเมือง และพรอมใจกับประชาชนตองการถวายบูชาแกเปาโล

และบารนาบัส 
14

เมื่ออัครสาวกบารนาบัสและเปาโลรูเชนนี้ ก็ฉีกเสื้อผา271

jของตนวิ่งผลุนผลันเขาไปกลางกลุม

ชนรองวา  
15

”เพ่ือนเอย ทําไมทานจึงทําเชนนี้เลา เราทั้งสองคนเปนมนุษยธรรมดาเหมือนทาน

ทั้งหลาย เรากําลังประกาศขาวดีใหทานทั้งหลายละทิ้งสิ่งที่ไรสาระเหลานี้หันมาหาพระเจาผูทรง

ชีวิต272

k ผูทรงสรางฟา สรางแผนดิน สรางทะเล และสรางทุกสิ่งที่อยูในนั้น273

l  
16

ในอดีต พระเจาทรง

ยอมใหนานาชาติดําเนินไปตามทางของตน  
17

พระองคทรงแสดงพระองคทรงกระทําดีอยูเสมอ 

ประทานฝนจากฟาและประทานพืชผลตามฤดูกาลแกทาน ประทานอาหารอยางอุดมสมบูรณและ

                                                
e ลิสตรา เปนอาณานิคมหน่ึงของชาวโรมัน เปนบานเกิดของทิโมธี (ดู 16:1-2) เหตุการณในขอ 8-19 เกิดขึ้นที่เมืองลิสตรา ขอ 

20 จึงเร่ิมเลาเร่ืองของเปาโลที่เมืองเดอรบ ี
f สําเนาโบราณแทบทุกฉบับมีวลี “ที่เมืองลิสตรา” แตผูเชี่ยวชาญบางคนคิดวาวลีน้ีถูกเพิ่มเขามา 
g บางคนแปลวา “พอที่จะรอดพนได” ความเชื่อฟงเปนเงื่อนไขสําหรับอัศจรรย (ดู มธ 8:10 เชิงอรรถ b; มก 2:5; 6:5,6) ลก เลา

เร่ืองอัศจรรยของเปาโล อัศจรรยของเปโตรและอัศจรรยของพระเยซูเจา โดยมีรายละเอียดคลายกัน                  (ดู 3:1 

เชิงอรรถ a) 
h พระเฮอรเมส (ในภาษาละตินเรียกวา “พระเมอรคิวร่ี”) เปนทูตส่ือสารของบรรดาเทพเจา 
i พระวิหารของพระซุสอยูนอกกําแพงเมือง 
j การฉีกเส้ือผาเปนเคร่ืองหมายแสดงการคัดคานของผูที่ไมพอใจอยางมาก เทียบ มธ 26:65 
k เมื่อคริสตชนเทศนสอนแกคนตางศาสนาที่นับถือเทพเจาหลายองค มักจะเปรียบเทียบพระเจาเที่ยงแทกับพระเจาเทียม 

เปรียบเทียบพระเจาผูทรงชีวิตกับรูปเคารพที่ชวยมนุษยไมได แลวจึงเชิญชวนใหคนตางศาสนาเหลาน้ันกลับใจ ตัวอยางของ

การเทศนเชนน้ีของเปาโลอยางสังเขป (ดู กท 4:9 และ 1 ธส 1:9-10; เทียบ กจ 15:19-20; 16:18,20) 
l การที่พระเจาทรงสรางจักรวาลแสดงใหเห็นวาพระองคเปนพระเจาผูทรงชีวิต ขอความน้ีพบไดในบทแสดงความเชื่อของ

ชาวยิว เทียบ 4:24; 17:24; อพย 20:11; นหม 9:6; สดด 146:6; วว 10:6; 14:7 
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ทรงบันดาลใหใจของทานเปยมดวยความยินดี”  
18

ทั้ง ๆ ที่พูดเชนนี้ บารนาบัสและเปาโลก็หาม

ประชาชน ถวายเครื่องบูชาแกตนเกือบไมได 

ระยะสุดทายของการเดินทาง 
19

ชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนิยุม เกล้ียกลอมประชาชนใหเปนฝาย

ของตนได  เขาเหลานั้นใชกอนหินขวางเปาโลแลวลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดวาเปาโลตายแลว  
20

บรรดาศิษยมาหอมลอมเขา เปาโลลุกขึ้น เขาไปในเมือง วันรุงขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกับบารนา

บัสไปยังเมืองเดอรบี 
21

ทั้งสองคนประกาศขาวดีที่เมืองนั้น ไดศิษยเปนจํานวนมาก แลวจึงกลับไปเมืองลิสตรา 

เมืองอิโคนียุมและเมืองอันทิโอกแหงแควนปสีเดีย  
22

เขาทั้งสองคนใหกําลังใจบรรดาศิษย 274

m

ตักเตือนใหมั่นคงอยูในความเช่ือ พูดวา “พวกเราจําเปนตองฟนฝาความทุกขยากเปนอันมากจึงจะ

เขาสูพระอาณาจักรของพระเจาได”  
23

เปาโลและบารนาบัสแตงตั้งผูอาวุโส275

nในกลุม       คริสตชน

แตละกลุม เขาอธิษฐานภาวนาพรอมกับจําศีลอดอาหาร แลวฝากบรรดาผูอาวุโสเหลานี้ไวกับองค

พระผูเปนเจา ซึ่งเขาทั้งหลายมีความเช่ือ  
24

ทั้งสองคนเดินทางผานแควนปสิเดีย มาถึงแควนปมฟ

เลีย  
25

ประกาศพระวาจา276

oที่เมืองเปอรกา แลวจึงไปยังเมืองอัตตาเลีย 
26

จากนั้น เขาลงเรือกลับไปยังเมืองอันทิโอกแหงซีเรีย กอนที่เขาทั้งสองจะออกเดินทางจาก

เมืองอันทิโอก บรรดาคริสตชนเคยฝากเขาไวกับพระหรรษทานของพระเจาเพ่ืองานที่เขาเพ่ิงกระทํา

สําเร็จ  
27

เมื่อไปถึง เปาโลและบารนาบัสก็เรียกประชุมกลุมคริสตชน เลาทุกสิ่งที่  พระเจาทรง

กระทําโดยผานตน วาพระเจาทรงเปดประตูแหงความเช่ือ277

pใหคนตางศาสนา        
28

เขาทั้งสองคน

พักอยูกับบรรดาศิษยเปนเวลานาน 

ความขัดแยงที่เมืองอันทิโอก 
15  a

1
คริสตชนชาวยิวบางคนลงมาจากแควนยูเดีย279

b และสอนบรรดาพ่ีนองวา “ถาทาน

ทั้งหลายมิไดเขาสุหนัตตามธรรมประเพณีของโมเสส ทานจะรอดพนไมได”  
2
เปาโลและ     บารนา

                                                
m เทียบ ลก 22:32; รม 1:11,; 1 ธส 3:2,13 
n ดูเหมือนวาเปาโลวางแบบโครงสรางของกลุมคริสตชนตามตัวอยางของกลุมชาวยิวที่อยูนอกปาเลสไตนโดยทั่วไป บรรดาอัคร

สาวกเปนผูแตงตั้งผูอาวุโสกลุมแรกในกลุมคริสตชนกลุมใหม แตในภายหลัง ผูที่ไดรับอํานาจปกครองจากบรรดาอัครสาวกจะทํา

หนาที่น้ี ทต 1:5 
o สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ขององคพระผูเปนเจา” หรือ “ของพระเจา” 
p เปาโลใชภาพเปรียบเทียบน้ีใน 1 คร 16:9ฯ; 2 คร 2:12; คส 4:3 

15 a เหตุการณตาง ๆ ในบทน้ีมีปญหาหลายประการ (1) ขอ 5-7ก ซํ้าขอ 1-2ก ราวกับวาผูนิพนธมีรายละเอียดสองชุดที่เลาวา

ปญหาเกิดขึ้นอยางไร จึงไดตัดสินใจที่จะบันทึกรายละเอียดไวทั้งสองชุดอยางที่เปนอยู (2) ขอ 6 ชวนใหคิดวา บรรดาผูนําของ

กลุมคริสตชนไดจัดใหมีการประชุมเปนการภายในเทาน้ัน แตขอ 12,22 ชวนใหคิดวามีการอภิปรายปญหาน้ีตอหนาที่ประชุม

พระศาสนจักรทั้งหมด (3) ที่ประชุมไดออกขอกําหนดฉบับหน่ึงวาคริสตชนที่กลับใจจากตางศาสนาตองปฏิบัติตามกฎเร่ืองส่ิงมี

มลทินบางประการ และมอบขอกําหนดน้ีใหเปาโลประกาศใช (ขอ 22ฯ) อยางไรก็ตาม ตอมาใน 21:25 ยากอบดูเหมือนจะคิดวา 
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บัสไมเห็นดวย จึงโตแยงกับเขาเหลานั้นอยางรุนแรง มีการตกลงกันใหเปาโลและ     บารนาบัส

พรอมกับพ่ีนองบางคน280

cขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือปรึกษาปญหานี้กับบรรดา     อัครสาวก281

dและ

บรรดาผูอาวุโส  
3
เมื่อพระศาสนจักรจัดใหเขาเหลานั้นออกเดินทางไปแลว282

e เขาเดินทางผานแควน

เฟนีเซียและสะมาเรีย เลาเรื่องการกลับใจของคนตางศาสนา ทําใหพ่ีนองทุกคนช่ืนชมอยางย่ิง  
4

เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาไดรับการตอนรับจากพระศาสนจักร บรรดา อัครสาวกและบรรดาผู

อาวุโส บารนาบัสและเปาโลเลาเรื่องตาง ๆ ที่พระเจาทรงกระทําโดยผานตน 

ความขัดแยงที่กรุงเยรูซาเล็ม 
5
ผูมีความเช่ือบางคนที่เคยอยูในกลุมชาวฟาริสีลุกขึ้นกลาว283

fวา “ตองใหคนตางศาสนาเขา

สุหนัต และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส284

g” 
6
บรรดาอัครสาวกและผูอาวุโส285

hจึงประชุมกันเพ่ือพิจารณาปญหานี้  
7
หลังจากโตเถียงกัน

มากแลว เปโตรลุกขึ้น286

iกลาวแกที่ประชุม 

คําปราศรัยของเปโตร 
เปโตรกลาววา “พ่ีนองทั้งหลาย ทานรูแลววา ตั้งแตแรกเริ่ม พระเจาทรงเลือกสรรขาพเจาใน

หมูทานทั้งหลาย เพ่ือใหคนตางศาสนาไดฟงพระวาจาที่เปนขาวดี จากปากของขาพเจาและมีความ

                                                                                                                                                            

เปาโลยังไมทราบขอกําหนดน้ี และเปาโลก็มิไดพูดถึงเร่ืองขอกําหนดน้ีทั้งใน กท 2:6 (เมื่อกลาวถึงการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม) 

หรือใน รม 14; 1 คร 8-10 (เมื่อกลาวถึงปญหาที่คลายกัน) (4) แมวาขอกําหนดใน 15:29 ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชสําหรับพระศา

สนจักรในแควนซีเรียและแควนซีลีเซีย (15:23) ลก ก็ไมไดกลาววาเปาโลประกาศใชขอกําหนดน้ีเมื่อเดินทางไปทั่วแควนทั้งสอง

น้ี (15:41) ลก มิไดกลาวถึงขอกําหนดน้ีเมื่อเลาเหตุการณในแควน ลิคาโอเนีย (16:4) แตขอความใน 15:19-21; 21:25 ชี้ใหเห็น

วาขอกําหนดน้ีมีอํานาจบังคับใชในทุกแควน ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีอธิบายไดถาสมมติวา ลก ไดรวมปญหาขัดแยงสองเร่ืองและ

วิธีแกปญหาเขาไวดวยกัน (เปาโลแยกปญหาเหลาน้ีชัดเจนกวาใน กท 2) ปญหาขัดแยงประการแรกคือการบังคับใหคนตาง

ศาสนาที่กลับใจตองปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ ทั้งเปโตรและเปาโลมีสวนเก่ียวของกับปญหาน้ี (ดู กท 2:1-10) ปญหาขัดแยง

ประการที่สองเกิดขึ้นในภายหลังเปนเร่ืองเก่ียวกับความสัมพันธดานสังคมภายในกลุมคริสตชนซ่ึงกลุมหน่ึงเปนผูกลับใจมาจาก

ลัทธิยิว อีกกลุมหน่ึงมาจากศาสนาอ่ืน ๆ (ดู กท 2:11-14) ยากอบเปนตัวตั้งตัวตีในปญหาน้ี เพราะสําหรับชาวยิวการติดตอกับ

คนตางศาสนาไมวาเร่ืองใดถือวาเปนมลทิน (ดู 15:20 เชิงอรรถ u) 
b จากขอความใน กท 2:12 เรารูวาพวกน้ีมีหลายคนมาจากยากอบ 
c จาก กท 2:1-3 เรารูวาทิตัสซ่ึงมีบิดาเปนชาวกรีกอยูในคณะน้ีดวย 
d บรรดาอัครสาวกที่ไมไดกลาวถึงทั้งใน 11:30 หรือใน 21:18 ในเหตุการณน้ีถูกนับรวมเขาเปนกลุมเดียวกับบรรดา        ผู

อาวุโส (เทียบ กท 2:2-9) ใน กท เปโตรและยอหนถูกนับรวมเขาเปนกลุมเดียวกับยากอบ “นองชายขององคพระผูเปนเจา” ใน

ฐานะผูมีอํานาจปกครองพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม 
e บางคนแปลวา “ไดจัดเตรียมส่ิงที่จําเปนสําหรับการเดินทางใหกับพวกเขา” เทียบ 1 คร 16:11; ทต 3:13 
f สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “แตผูที่ไดบอกใหเขาขึ้นไปหาบรรดาผูอาวุโสน้ัน ไดลุกขึ้น…” 
g ตามขอความใน กท 2:3-5 ผูเรียกรองใหคริสตชนที่ไมใชชาวยิวตองเขาสุหนัตเสียกอนน้ัน คงคิดถึงทิตัสเปนพิเศษ เพราะทิตัส

รวมเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มกับเปาโล 
h สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “พรอมกับบรรดาพี่นอง” เทียบ ขอ 12 
i สําเนาโบราณบางฉบับเสริม “(ไดรับการดลใจ)จากพระจิตเจา” 
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เช่ือ  
8
พระเจาผูทรงลวงรูจิตใจ ทรงเปนพยานยืนยันแกคนตางศาสนาโดยประทานพระจิตเจาใหเขา

เหมือนกับที่ประทานใหพวกเรา  
9
พระองคมิไดทรงลําเอียง แตทรงชําระจิตใจของเขาใหบริสุทธิ์ 287

j

ดวยความเช่ือ  
10

บัดนี้ ทําไมทานทั้งหลายจึงทดลองพระเจา 288

k นําแอกที่ทั้งบรรพบุรุษของเราและ

พวกเราแบกไมไหวมาวางบนคอของบรรดาศิษย  
11

เราเช่ือวาเราไดรับความรอดพนอาศัยพระ

หรรษทานของพระเยซู องคพระผูเปนเจา เชนเดียวกับคนตางศาสนาดวย”l 
12

ทุกคนในที่ประชุมนิ่งเงียบ290

m ฟงบารนาบัสกับเปาโลเลาเรื่องเครื่องหมายอัศจรรยและ

ปาฏิหาริยที่พระเจาทรงกระทําในหมูคนตางศาสนาโดยผานตน 

คําปราศรัยของยากอบ 
13

เมื่อทั้งสองคนเลาจบแลว ยากอบ291

nจึงพูดวา “พ่ีนองทั้งหลาย จงฟงขาพเจาเถิด       
14

ซีโมน292

oเลาแลววา ตั้งแตแรกพระเจาทรงพระกรุณาเลือกสรรประชากรชาติหนึ่งจากนานาชาติให

เปนประชากรของพระองค  
15

การกระทําเชนนี้สอดคลองกับถอยคําของบรรดาประกาศก ตามที่มี

เขียนไว293

pในพระคัมภีรวา 
16หลังจากนี้ เราจะกลับมา  

และจะซอมแซมกระโจมที่พังลงของกษัตริยดาวิด  

จะซอมแซมสิ่งปรักหักพังของกระโจมนี้  

และจะตั้งใหมใหตรง 
17เพ่ือใหมนุษยอ่ืน ๆ แสวงหาองคพระผูเปนเจา 

พรอมกับนานาชาติที่เราเรียกวาเปนของเรา294

q 

องคพระผูเปนเจาตรัสเชนนี้ และทรงกระทําสิ่งเหลานี ้
18ซึ่งเปนที่รูกันตลอดมาแลว295

r 

                                                
j การอธิบายเชนน้ีเปนการตีความหมายของพระวาจาที่เปโตรไดรับจากพระเจาใน 10:15; 11:9; เทียบ 10:28; บสร 38:10 
k การทดลองพระเจา (ดู 1 คร 10:13 เชิงอรรถ f) หมายถึง การเรียกรองใหพระเจาประทานเคร่ืองหมายหรืออัศจรรยเปนการ

พิสูจนความจริง 5:8-10; อพย 17:2,7; กดว 14:22; ฉธบ 6:16; ยดธ 8:12-17; สดด 95:9; อสย 7:11-12; มธ 4:7ฯ;    1 คร 

10:9 
l คํายืนยันของเปโตรคัดคานโดยตรงกับคํายืนยันในขอ 1 คําสอนเร่ืองน้ีเปนคําสอนที่พบไดใน รม 11:32; กท 2:15-21; 3:22-

26; อฟ 2:1-10 ในเร่ืองความรอดพนชาวยิวมิไดมีอภิสิทธิ์เหนือชนชาติอ่ืน (เทียบ 13:38; กท 5:6; 6:15) 
m สําเนาโบราณบางฉบับวา “เมื่อบรรดาผูอาวุโสไดแสดงวาเห็นดวยกับขอความที่เปโตรไดกลาวน้ัน ที่ประชุมทั้งหมดก็เงียบ” 
n กท 2:9 ยืนยันถึงความสําคัญที่ยากอบมีในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะในการแกปญหาทองถิ่นเร่ืองความสัมพันธของคริสตชนที่เปน

ชาวยิวและไมใชชาวยิว (ดู 15:1 เชิงอรรถ a และ 20 เชิงอรรถ u) 
o ตนฉบับวา “ซีเมโอน” ซ่ึงเปนชื่อของซีโมน เปโตร ตามรูปภาษาอาราเมอิก ดู 2 ปต 1:1 
p ขอความที่อางถึงน้ีมาจากตนฉบับภาษากรีก (LXX) ซ่ึงไมตรงกับตนฉบับภาษาฮีบรูทีเดียว จึงนาแปลกที่ยากอบซ่ึงเปนผูนํา

ของคริสตชนที่พูดภาษาฮีบรู ยกขอความจากพระคัมภีรภาษากรีกแทนที่จะยกจากพระคัมภีรภาษาฮีบรู 
q แปลตามตัวอักษรวา “ซ่ึงนามของเราถูกเรียกขานเหนือเขา” การเรียกขานพระนามของพระยาหเวหเหนือประชาชน    (ดู 2 

พศด 7:14) หรือ เหนือสถานที่ (ดู 2 พศด 6:34) เปนการยกถวายประชาชนหรือสถานที่น้ันแดพระองค 
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19
” ดังนั้น ขาพเจาจึงเห็นวา 296

sไมควรกอความยุงยากแกคนตางศาสนาที่กลับใจมาหาพระเจา  
20

ควรเขียนจดหมายไปบอกเขาใหงดเวนการกินเนื้อสัตวที่ถวายแกรูปเคารพแลว297

t ใหงดเวนการ

แตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย298

u และงดเวนการกินเลือดและเนื้อสัตวที่ถูกรัดคอใหตาย299

v  
21

กฎ

เหลานี้ของโมเสสเปนที่รูจักกันทั่วทุกเมืองตั้งแตสมัยโบราณแลว เพราะมีผูประกาศในศาลาธรรม

ทุกวันสับบาโต” 
จดหมายของบรรดาอัครสาวก 
22

บรรดาอัครสาวกและผูอาวุโสพรอมกับคริสตชนทุกคนที่ชุมนุมกันตกลงใจเลือกสมาชิกบาง

คน เพ่ือสงไปยังเมืองอันทิโอกพรอมกับเปาโลและบารนาบัส คือยูดาส ที่เรียกกันวา      บารซับบัส

300

wกับสิลาส301

x ทั้งสองคนนี้เปนคนเดนในบรรดาพ่ีนอง  
23

ที่ประชุมเขียนจดหมายมอบใหคนเหลานี้

ถือไปเนื้อความวา 

จาก บรรดาอัครสาวก ผูอาวุโส และบรรดาพ่ีนอง 

ถึง บรรดาพ่ีนองซึ่งเคยเปนคนตางศาสนาอยูที่เมืองอันทิโอก ในแควนซีเรีย และแควน ซีลี

เซีย ขอใหทานมีความสุขเถิด 
24

เนื่องจากเรารูวา พวกเราบางคนทําใหทานสับสนโดยกลาวถอยคําที่ทําใหทานวุนวายใจ 

โดยไมไดรับคําสั่งจากเราเลย  
25

เราจึงตกลงกันเปนเอกฉันทเลือกบุรุษบางคนสงมาพบทานพรอม

กับบารนาบัสและเปาโลที่รักย่ิงของเรา  
26

ผูเสี่ยงชีวิตเพ่ือพระนามของพระเยซูคริสต  องคพระผู

                                                                                                                                                            
r สําเนาโบราณบางฉบับวา “องคพระผูเปนเจาผูทรงกระทําส่ิงเหลาน้ีตรัสวา องคพระผูเปนเจาทรงทราบผลงานของพระองค

ตั้งแตนิรันดร” 
s ยากอบเสนอมติใหการอภิปรายส้ินสุด ขอความในจดหมายของบรรดาอัครสาวกเปนความเห็นของยากอบน้ีเอง กท 2:9 แสดง

วาในระยะเวลาน้ียากอบเปนผูนําพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม (ดู กจ 12:17 เชิงอรรถ f) 
t เทียบขอ 29 และ 21:25 ดู 1 คร 8:10 ดวย 
u ดู ลนต 18 
v สําเนาโบราณบางฉบับละ “เน้ือสัตวที่ถูกรัดใหตาย” และเสริมวา “และงดเวนการกระทําแกผูอ่ืน ส่ิงที่เขาไมอยากใหผูอ่ืน

กระทําแกตน” (มีการเปล่ียนแปลงเชนน้ีดวยในขอ 29)  

การงดเวนส่ิงที่เปนมลทินซ่ึงเปนอุปสรรคมิใหรวมศาสนพิธีตามคําเรียกรองของยากอบน้ีแสดงอยางชัดเจนวาปญหาที่

กลาวถึงใน 11:3 และ กท 2:12-14: อยูที่ไหนและตองแกไขอยางไร คือ คริสตชนที่ไมใชชาวยิวจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อคริสต

ชนชาวยิวจะสามารถมีความสัมพันธกับเขาไดโดยไมตองเปนมลทิน ยากอบตัดสินใจจะเรียกรองเพียงขอบังคับในเร่ืองการเปน

มลทินหรือไม ซ่ึงมีความหมายทางศาสนาโดยตรงเทาน้ัน คือ (1) การหามกินเน้ือสัตวที่ถวายใหรูปเคารพแลว เพราะเปนการ

รวมถวายนมัสการพระเท็จเทียม ดู 1 คร 8-10 (2) การหามกินเลือดเพราะเลือดเปนสัญลักษณของชีวิต และชีวิตเปนของพระ

เจาแตเพียงผูเดียว ธรรมบัญญัติของโมเสสมีขอหามกินเลือดไวอยางเขมงวด (ลนต 1:5 เชิงอรรถ e) ชาวยิวจึงไมยอมยกเวน

จากขอหามน้ีเปนอันขาด (3) การหามกินเน้ือสัตวที่ถูกรัดใหตาย ก็เพราะเลือดยังคงอยูในรางของสัตวน้ัน (4) การหามแตงงาน

ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย มีกลาวไวในที่น้ีเพราะเปนการทําใหมีมลทิน ไมใชเพราะเปนบาปเทาน้ัน 
w เราไมรูวา “ยูดาส บารซับบาส” ผูน้ีเปนใคร เพราะไมมีกลาวถึงอีกเลยในพระคัมภีร ดู 1:23 
x สิลาส เพื่อนรวมงานธรรมทูตของเปาโล (15:40-18:5) เปนคนเดียวกันกับซิลวานัสที่กลาวไวใน 2 คร 1:19; 1 ธส 1:1;   2 ธส 

1:1; 1 ปต 5:12 
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เปนเจาของเรา  
27

ดังนั้น เราจึงสงยูดาสและสิลาสมาเลาเรื่องที่เขียนนี้ใหทานฟงโดยตรง  
28

พระจิต

เจาและพวกเราตกลงที่จะไมบังคับใหทานแบกภาระอ่ืนอีก นอกจากสิ่งที่จําเปนตอไปนี้  
29

คืองดเวน

การกินเนื้อสัตวที่ถวายใหรูปเคารพแลว งดเวนการกินเลือดและเนื้อสัตวที่ถูกรัดคอตาย และงดเวน

การแตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ถาทานทั้งหลายงดเวนการกระทําเหลานี3้02

y ก็จะเปนการดี จง

เจริญสุขเถิด 

ผูแทนบรรดาอัครสาวกมาถึงเมืองอันทิโอก 
30

เมื่อลํ่าลากันแลว คณะผูแทนก็เดินทางมาถึงเมืองอันทิโอก เขาเรียกบรรดาคริสตชนมา

ประชุมกันและมอบจดหมายให  
31

เมื่ออานจดหมายนั้นแลว ทุกคนตางยินดีเพราะไดรับกําลังใจ  
32

ยูดาสและสิลาสในฐานะประกาศก ก็กลาวใหกําลังใจเปนเวลานาน ทําใหพ่ีนอง   เขมแข็งขึ้น  
33

เขา

อยูที่นั่นอีกระยะหนึ่ง บรรดาพ่ีนองก็ลํ่าลายูดาสและสิลาส อวยพรใหเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับไป

หาผูที่สงเขามา303

z  
35

สวนเปาโลและบารนาบัสยังอยูที่เมืองอันทิโอกกับคนอ่ืนหลายคน สั่งสอนและ

ประกาศพระวาจาขององคพระผูเปนเจา 

lV. การเดินทางธรรมทูตของเปาโล 

เปาโลแยกทางกับบารนาบัสและรับสิลาสเปนผูรวมงาน 
36

ตอมาไมนาน เปาโลกลาวแกบารนาบัสวา “เรากลับไปเย่ียมพ่ีนองในทุกเมืองที่เราเคย

ประกาศพระวาจาขององคพระผูเปนเจากันเถิด และดูวาเขาเหลานั้นเปนอยางไร”  
37

บารนาบัส

ตองการนํายอหนที่รูจักในนามวามาระโกไปดวย  
38

แตเปาโลคิดวาไมสมควรที่จะทําเชนนั้น เพราะ

มาระโกเคยถอนตัวไปจากเขาทั้งสองคนที่แควนปมฟเลียและไมรวมงานกับเขาตอไป    
39

เปาโล

และบารนาบัส ขัดแยงกันอยางมากจนตองแยกทางกัน บารนาบัสพามาระโกไปดวยและแลนเรือไป

ยังเกาะไซปรัส  
40

สวนเปาโลเลือกสิลาสเปนเพ่ือนรวมทางและออกเดินทางหลังจากที่บรรดาพ่ีนอง

ฝากเขาไวกับพระหรรษทานขององคพระผูเปนเจา304

aa  
41

เปาโลผานแควน    ซีเรียและแควนซีลิเซีย 

ทําใหกลุมคริสตชนตาง ๆ เขมแข็งขึ้น305

bb 

เหตุการณในแควนลิคาโอเนีย เปาโลรับทิโมธีเปนผูรวมงาน 
16  

1
เปาโลเดินทางมาถึงเมืองเดอรบีและเมืองลิสตรา ที่เมืองนี้ศิษยคนหนึ่งช่ือทิโมธ3ี06

a

มารดาของเขาเปนคริสตชนชาวยิว แตบิดาเปนชาวกรีก  
2
เขาเปนที่นับถือของบรรดาพ่ีนอง  คริสต

                                                
y สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “โดยพระจิตเจาทรงดลใจ” 
z สําเนาโบราณบางฉบับเพิ่มขอ 34 วา “แตสิลาสไดตัดสินใจอยูที่น่ันตอไป” สําเนาโบราณบางฉบับยังเสริมอีกวา “ยูดาสไดออก

เดินทางไปแตลําพัง” 
aa สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระหรรษทานของพระเจา” 
bb สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “โดยถายทอดบัญญัติของบรรดาผูอาวุโส ดู 16:4 

16 a ทิโมธีจะเปนเพื่อนรวมงานถาวรของเปาโล (ดู 17:14ฯ; 18:5;19:22; 20:4; รม 16:21; 1 คร 4:17; 16:10;             2 คร 

1:19; 1 ธส 3:2,6) 1 ทธ และ 2 ทธ เปน “จดหมายเก่ียวกับงานอภิบาล” ที่เปาโลเขียนถึงเขา 



 

 

52 

ชนที่เมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยุม  
3
เปาโลตองการใหเขารวมเดินทางไปดวย จึงใหเขาเขาสุหนัต307

b 

เพ่ือเอาใจบรรดาชาวยิวที่อยูในที่ตาง ๆ แถบนั้น เพราะทุกคนรูวา บิดาของเขาเปนชาวกรีก  
4
เมื่อ

คณะของเปาโลผานไปตามเมืองตาง ๆ ก็แจงใหบรรดาคริสตชนรูขอกําหนดที่บรรดาอัครสาวกและ

ผูอาวุโสตกลงกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เตือนเขาใหปฏิบัติตาม308

c  
5
บรรดากลุม 

คริสตชนจึงมีความเช่ือมั่นคงย่ิงขึ้นและมีจํานวนคริสตชนเพ่ิมขึ้นทุกวัน 

เปาโลเดินทางขามอาเซียนอย 
6
พระจิตเจาทรงหามคณะของเปาโลประกาศพระวาจาในแควนอาเซีย เขาจึงเดินทางผาน

แควนฟรีเจียและแควนกาลาเทีย309

d  
7
มาถึงแควนมิเซีย เขาพยายามเขาไปในแควนบิธีเนีย แตพระ

จิตของพระเยซูเจา310

eไมทรงอนุญาตใหเขาไป  
8
เขาจึงเดินทางผานแควนมิเซีย311

f ไปถึงเมืองโตรอัส  
9

เวลากลางคืนเปาโลเห็นนิมิต ชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอยู ออนวอนเปาโลวา “โปรดขามมาใน

แควนมาซิโดเนียและชวยพวกเราดวยเถิด”  
10

เมื่อเปาโลเห็นนิมิตนี้แลว พวกเรา312

gก็หาโอกาสที่จะ

ไปยังแควนมาซิโดเนียทันที เพราะเช่ือแนวาพระเจาทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวดีแกชาวแควน

นั้นดวย 

เปาโลมาถึงเมืองฟลิปป 
11

พวกเราแลนเรือออกจากเมืองโตรอัส มุงไปยังเกาะซาโมธรัส วันรุงขึ้นก็เดินทางตอไปถึง

เมืองเนอาบุรี  
12

จากเมืองนี้เราเดินทางไปถึงเมืองฟลิปป อาณานิคมของชาวโรมัน เปนเมืองเอก

ของแควนมาซิโดเนีย313

h เราพักอยูที่เมืองนี้หลายวัน 
13

วันสับบาโตวันหนึ่ง เราออกนอกประตูเมืองไปยังริมลําธาร เพราะคิดวาที่นั่นเปนสถานที่

สําหรับอธิษฐานภาวนา314

i เรานั่งพูดคุยกับบรรดาสตรีที่มาชุมนุมกันอยูที่นั่น  
14

สตรีคนหนึ่งช่ือ ลิเดีย 

                                                
b เปาโลตอตานการบังคับใหคนตางศาสนาที่กลับใจเขาพิธีสุหนัต (กท 2:3; 5:1-12) แตทิโมธีมีมารดาเปนชาวยิว ดังน้ันเขาจึง

เปนชาวยิวตามนิตินัย 
c ขอสังเกตของ ลก น้ี สอดคลองกับขอความในบทที่ 15 ซ่ึงกลาวถึงมติของการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเปโตรและเปาโลอยู

ในที่ประชุมดวย (แตดู 15:1 เชิงอรรถ a) 
d ”กาลาเทีย” ในที่น้ีหมายถึงแควนกาลาเทียด้ังเดิมทางเหนือ (ดู เลม 6 หนา 35) ดังน้ันเมื่อเปาโลออกจากเมือง     อีโคนียุม

แลว เขาเดินทางมุงไปยังเมืองเอเฟซัสทางตะวันตก แตพระจิตเจาทรงขัดขวางไวเขาจึงเปล่ียนทิศทางไปทางเหมือนเขาแควน

ฟรีเจีย แลวเดินทางตอไปทางตะวันตกเฉียงเหนือยัง “แควนกาลาเทีย” ด้ังเดิม เปาโลไดพักอยูระยะหน่ึงที่น่ันเพราะปวย (กท 

4:13-15) ประกาศขาวดีในที่ตาง ๆ บริเวณน้ี และในภายหลังไดกลับมาเยี่ยมบรรดาศิษยที่น่ันอีกคร้ังหน่ึง กจ 18:23 
e สําเนาโบราณบางฉบับละ “ของพระเยซูเจา” 
f บางคนแปลวา “เลียบแควนมีเชีย” 
g นาสังเกตวาประธานของประโยคเปล่ียนเปนบุรุษที่หน่ึงพหูพจน : โดยกระทันหัน เปนการเร่ิมใชเอกสารที่ผูเขียนอยูใน

เหตุการณ (แตดู 11:27 เชิงอรรถ n) ในหนังสือ กจ 16:10-17 เปนตอนแรกของขอความเชนน้ี และจะพบอีกในบทที่  20:5-15 

ดู “ความรูเก่ียวกับกิจการอัครสาวก” ดวย ) 
h ฟลิปป เปนเมืองสําคัญเมืองหน่ึงในแควนมาซิโดเนีย ตอมาไดเปนอาณานิคมโรมัน ประชาชนสวนใหญเปนทหารผานศึกจาก

กองทัพโรมัน พูดภาษาละติน เมืองน้ีจึงมีการปกครองตามรูปแบบของกรุงโรม 
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มาจากเมืองธิอาทิรา เปนคนขายผากํามะหย่ีสีมวงแดง เปนคนเล่ือมใสในพระเจาฟงเราอยู องคพระ

ผูเปนเจาเปดใจนางใหยอมรับถอยคําของเปาโล  
15

นางและทุกคนในครอบครัวรับศีลลางบาป315

j แลว

จึงเชิญเรา พูดวา “ถาทานคิดวาดิฉันเปนผูมีความเช่ือในองคพระผูเปนเจาแลว จงมาพักที่บานของ

ดิฉันเถิด” นางเชิญชวนจนเราปฏิเสธไมได316

k 

เปาโลและสิลาสถูกจองจํา 
16

วันหนึ่ง ขณะที่เรากําลังเดินไปยังสถานที่อธิษฐานภาวนา ทาสหญิงคนหนึ่งมาพบเรา นาง

เปนคนทรง317

l ทํานายอนาคตได ทําใหนายของนางมีรายไดมากมายจากการทํานาย  
17

ทาสหญิงคน

นี้ติดตามเปาโลและพวกเราพลางตะโกนวา “คนเหลานี้เปนผูรับใชของพระเจาผูสูงสุด กําลัง

ประกาศหนทางแหงความรอดพนใหทานทั้งหลาย”  
18

นางทําเชนนี้หลายวัน จนเปาโลรําคาญ จึง

หันมาสั่งจิตที่เขาทรงนั้นวา “เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา ขาพเจาสั่งเจาใหออกไปจากนาง” 

ทันใดนั้น จิตก็ออกไป 
19

เมื่อนายของทาสหญิงนั้นเห็นวาหมดโอกาสที่จะมีรายไดแลว จึงจับกุมเปาโลและสิลาส นํา

ตัวไปขึ้นศาลตอหนาผูปกครอง  
20

เขานําเปาโลและสิลาสไปอยูตอหนาผูพิพากษาพูดวา “คนเหลานี้

กอความวุนวายในเมืองของเรา เขาเปนชาวยิว  
21

เทศนสอนขนบธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมันไมรับ

และไมปฏิบัติตามเพราะผิดกฎหมาย”m 
22

ประชาชนกลุมรุมกันจะทํารายเปาโลและสิลาส บรรดาผูพิพากษาจึงสั่งใหเปล้ืองเสื้อผาและ

เฆี่ยนเขาทั้งสองคน  
23

เมื่อไดเฆี่ยนหลายทีแลว ก็นําไปขังคุก สั่งใหผูคุมควบคุมไวอยางกวดขัน  
24

เมื่อไดรับคําสั่งเชนนี้ ผูคุมก็นําเปาโลและสิลาสไปขังไวในคุกช้ันในสุด และใสโซตรวนที่เทาอยาง

แนนหนา 

                                                                                                                                                            
i ชาวยิวไมมีศาลาธรรมในเมืองฟลิปป เขาจึงมาชุมนุมกันที่ริมหวยเพื่อทําพิธีชําระลางทางศาสนา 
j การกลับใจของนางลิเดียไดทําใหทุกคนในครอบครัวของนางมีความเชื่อ เทียบ 10:44; 16:31,34; 18:8 1 คร 1:16 
k โดยปกติเปาโลไมยอมพึ่งพาใคร (ดู 20:33-35; 1 คร 9; 1 ธส 2:9; 2 ธส 3:8) แมวาในภายหลังจะยอมรับความชวยเหลือจาก

ชาวฟลิปปอีกคร้ังหน่ึงดวย (ดู ฟป 4:10-18) เขาจะไมยอมรับความชวยเหลือจากใครอ่ืนเลย การที่เปาโลยอมไปพักอยูในบาน

ของนางลิเดียและยอมรับความชวยเหลือจากคริสตชนอ่ืน ๆ ชาวฟลิปป จึงแสดงวา เขาตองการยกยองความใจดีของนางลิเดีย

และของคริสตชนชาวฟลิปปเปนพิเศษ 
l ”คนทรง” แปลตามตัวอักษรวา “ผูมีจิตของงูเหลือมพิโทน” เรียกเชนน้ันตามชื่องูพิโทนซ่ึงเฝาพระวิหารของเทพเจาที่เมืองเดล

ฟ พระวิหารที่น่ีมีชื่อเสียงในสมัยโบราณเพราะประชาชนนิยมไปเส่ียงทายขอคําตอบจากเทพเจา 
m ธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ที่ชาวฟลิปปอางถึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิว (ดู 6:14; 15:1; 21:21; 26:3; 28:17; ยน 

19:40) ผูกลาวหาไมรูจักแยกคริสตชนจากชาวยิว ขอกลาวหาในโอกาสน้ีคือ ความผิดฐานชักชวนใหเปล่ียนศาสนา แมวา

ชาวยิวไดรับอนุญาตใหปฏิบัติศาสนกิจของตนได แตไมมีสิทธิชักชวนชาวโรมันใหเปล่ียนศาสนา ดังน้ันการเผยแผศาสนาของ

คริสตชนจึงเปนการผิดกฎหมายดวย 
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พระเจาทรงชวยเปาโลและสิลาสใหเปนอิสระ 
25

เวลาประมาณเที่ยงคืน เปาโลและสิลาสกําลังอธิษฐานภาวนาและขับรองสรรเสริญพระเจา 

นักโทษคนอ่ืนกําลังฟงอยู  
26

ทันใดนั้น เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง จนฐานคุกสั่นสะเทือน ประตู

คุกทุกบานเปดออกทันที โซตรวนของผูถูกจองจําทุกคนก็หลุด  
27

ผูคุมตื่นขึ้น เห็นวาประตูคุกเปด 

จึงชักดาบจะฆาตัวตาย เพราะคิดวา บรรดาผูถูกจองจําหนีไปหมดแลว    
28

แตเปาโลรองตะโกนวา 

“อยาทํารายตนเองเลย พวกเรายังอยูที่นี่กันทุกคน” 
29

ผูคุมสั่งใหจุดตะเกียง กระโดดเขาไปในคุก ตัวสั่น319

nกราบลงแทบเทาของเปาโลและ     

สิลาส  
30

พาคนทั้งสองออกมาขางนอกพูดวา “ทานขอรับ ขาพเจาตองทําอยางไรจึงจะรอดพน” 
31

เปาโลและสิลาสตอบวา “จงเช่ือพระเยซู องคพระผูเปนเจาเถิด ทานและครอบครัวจะได

รอดพน”  
32

ทั้งสองคนประกาศพระวาจาขององคพระผูเปนเจา 320

oใหผูคุมและทุกคนในครอบครัวฟง  
33

เวลาดึกคืนนั้น ผูคุมพาเขาทั้งสองคนแยกไปลางแผล ทันทีหลังจากนั้น เขาไดรับ  ศีลลางบาป

พรอมกับทุกคนในครอบครัว  
34

เขาเชิญทั้งสองคนขึ้นไปบนบาน จัดโตะเล้ียงอาหาร และมีความ

ยินดีพรอมกันทั้งครอบครัว ที่ไดมีความเช่ือในพระเจา 
35

วันรุงขึ้น บรรดาผูพิพากษาสงเจาหนาที่ไปพบผูคุม สั่งวา “จงปลอยคนเหลานั้นใหเปน

อิสระ”p  
36

ผูคุมจึงแจงขาวนี้แกเปาโลวา “ผูพิพากษาสั่งใหปลอยทานทั้งสองคนเปนอิสระแลว บัดนี้

จงออกไปเปนสุขเถิด”q 
37

เปาโลกลาวแกผูคุมและเจาหนาที่วา “เขาสั่งใหเฆี่ยนเราทั้งสองคนตอหนาสาธารณชนโดย

มิไดพิจารณาคดี แลวยังจองจําเราในคุกอีกดวย เราเปนพลเมืองโรมัน 323

r บัดนี้เขาไลเราออกไปอยาง

เงียบ ๆ หรือ เราไมยอมหรอก เขาตองมาดวยตนเองเพ่ือพาเราทั้งสองคนออกจากที่นี่ 
38

เจาหนาที่

จึงรายงานเรื่องนี้แกผูพิพากษา เมื่อไดยินวาเปาโลและสิลาสเปนพลเมืองโรมัน ผูพิพากษาก็ตกใจ  
39

จึงมาขอโทษ แลวพาทั้งสองคนออกจากคุก ขอรองใหออกไปจากเมือง 324

s    
40

เปาโลและสิลาสออก

จากคุกแลว ก็เขาไปที่บานของนางลิเดีย พบบรรดาพ่ีนองคริสตชน ใหกําลังใจเขา แลวจากไป 

                                                
n ผูคุมมีความกลัวเพราะตระหนักวาตนไดปฏิบัติตอเปาโลและสิลาสเหมือนเปนนักโทษ ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองเปนทูตของพระเจา 
o สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระวาจาของพระเจา” 
p สําเนาโบราณบางฉบับปรับปรุงขอ 35 น้ีวา “พอรุงเชา บรรดาผูพิพากษาไดประชุมกันที่ศาล เมื่อระลึกไดวาไดเกิด

แผนดินไหว เขามีความกลัวและสงเจาหนาที่ไปที่คุกบอกวา “จงปลอยคนที่ทานไดจําจองไวเมื่อวานน้ีเถิด” 
q สําเนาโบราณบางฉบับละ “เปนสุข” 
r กฎหมายโรมันหามมิใหเฆี่ยนพลเมืองโรมันเปนอันขาด ผูฝาฝนตองถูกลงโทษอยางหนัก 
s สําเนาโบราณบางฉบับวา “(ผูพิพากษา) ไดมาเชิญเขาทั้งสองใหออกไปจากเมือง” (NJB) บางฉบับขยายความวา        “(ผู

พิพากษา) ไปที่คุกพรอมกับมิตรสหายหลายคน เชิญเขาทั้งสองใหออกไป พูดวา “เราไมรูวาทานตองการอะไร และไมรูวาทาน

เปนผูชอบธรรม” ผูพิพากษาจึงพาเขาทั้งสองออกมา และขอรองวา “จงออกไปจากเมืองน้ีเถิด เพื่อมิใหคนที่ตะโกนตอตานทาน 

รวบรวมประชาชนมาตอตานทานอีก” 
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ความขัดแยงกับชาวยิวที่เมืองเธสะโลนิกา 
17  

1
เมื่อเปาโลและสิลาสเดินทางผานเมืองอัมฟโปลิสและอปอลโลเนียแลว ก็มาถึงเมือง  เธ

สะโลนิกา ที่เมืองนี้ชาวยิวมีศาลาธรรมของตน  
2
เปาโลเขาไปในศาลาธรรมดังที่เคยปฏิบัติ อางพระ

คัมภีรมาพูดโตตอบกับชาวยิวในวันสับบาโตสามวัน  
3
เพ่ืออธิบายและพิสูจนวาพระ   คริสตเจา

จําเปนตองทนทุกขทรมานและกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย เปาโลพูดวา “พระเยซูผูที่

ขาพเจาประกาศแกทานนี้คือพระคริสตเจา”  
4
ชาวยิวบางคน 325

aเห็นพองดวยและสมัครใจเขารวมกลุม

กับเปาโลและสิลาส ชาวกรีกจํานวนมากที่เล่ือมใสในศาสนายิว326

bรวมทั้งสตรีช้ันสูงหลายคนก็เขา

มารวมกลุมกับเขาทั้งสองดวย 
5
ชาวยิวอ่ืน ๆ อิจฉา จึงจางคนพาลจากลานสาธารณะจํานวนหนึ่ง ใหรวมกันกอความ 

วุนวายขึ้นในเมือง คนพวกนี้ไปที่บานของยาโสน327

c คนหาเปาโลและสิลาสเพ่ือจะนําไปขึ้นศาล

ประชาชน  
6
เมื่อไมพบ เขาจึงนําตัวยาโสนและพ่ีนองบางคนไปอยูตอหนาขาราชการ ตะโกนวา 

“คนที่กอความวุนวายไปทั่วโลก มาอยูที่เมืองนี้แลว  
7
ยาโสนรับคนพวกนี้ไวในบาน ทุกคน     ฝา

ฝนกฎของพระจักรพรรดิ พูดวา มีกษัตริยอีกองคหนึ่ง 328

dช่ือ “เยซ”ู  
8
การกลาวหาเชนนี้ทําให

ประชาชนและขาราชการรูสึกเดือดรอน  
9
แตเมื่อไดรับเงินคาประกันตัวจํานวนหนึ่งจากยาโสน และ

คนอ่ืน ๆ แลว ก็ปลอยคนเหลานั้นไป 

ความขัดแยงอีกครั้งหนึ่งที่เมืองเบโรอา 
10

คืนนั้น บรรดาพ่ีนองรีบสงเปาโลและสิลาสไปยังเมืองเบโรอา329

e เมื่อไปถึงที่นั่น เขาทั้งสอง

คนเขาไปในศาลาธรรมของชาวยิว  
11

ชาวยิวที่เมืองนี้มีจิตใจดีกวาชาวยิวที่เมือง             เธสะโลนิ

กา เขารับขาวดีดวยความกระตือรือรนอยางมาก ทุกวันเขาอานพระคัมภีรเพ่ือตรวจสอบดูวาพระ

คัมภีรกลาวดังที่เปาโลสอนหรือไม  
12

ชาวยิวหลายคนมีความเช่ือ ชาวกรีกทั้งสตรีฐานะดีและบุรุษ

จํานวนไมนอยก็มีความเช่ือเชนเดียวกัน 
13

เมื่อชาวยิวที่เมืองเธสะโลนิการูวา เปาโลประกาศพระวาจาของพระเจาที่เมืองเบโรอา เขา

ก็ไปที่นั่นเพ่ือปลุกระดมและกอกวนประชาชนดวย  
14

บรรดาพ่ีนองจึงสงเปาโลไปยังชายทะเลทันที 

                                                

17 a อาริสทารคัส เพื่อนที่ซ่ือสัตยที่สุดคนหน่ึงของเปาโล ดู 20:4; คส 4:10, อาจเปนคนหน่ึงในพวกน้ีดวย 
b สําเนาโบราณบางฉบับวา “ชาวกรีกและผูเล่ือมใสในศาสนายิว” ถาอางเชนน้ีจะเปนการแยกระหวาง “ชาวกรีกที่เล่ือมใสใน

ศาสนายิวแตยังไมเขาสุหนัต” 10:2 เชิงอรรถ b, จากชาวกรีกที่ไมเคยสนใจตอศาสนายิวเลย ผูกลับใจสวนใหญในเมืองเธสะโลนิ

กาเปนคนตางศาสนา ดู 1 ธส 1:9-10 
c ยาโสนผูน้ีอาจเปนคนเดียวกับที่กลาวถึงใน รม 16:21 
d แทจริงแลว คริสตชนหลีกเล่ียงการเรียกชื่อพระเยซูเจาดวยชื่อแบบจักรพรรดิวา “บาซีเลอุส” (“กษัตริย”) แตชอบใชคําวา “พระ

คริสตเจา” (เมสสิยาห หรือผูรับเจิม) และคําวา “องคพระผูเปนเจา” มากกวา 
e แมวาเปาโลและสิลาสไดออกจากเมืองเธสะโลนิกาไปแลว การเบียดเบียนคริสตชนที่เมืองเธสะโลนิกาก็ยังไมเลิก เทียบ  1 ธส 

2:14 
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สวนสิลาสและทิโมธียังคงพักอยูที่เมืองเบโรอา  
15

เพ่ือนรวมทางพาเปาโลไปถึงกรุงเอเธนส แลว

เดินทางกลับพรอมกับคําสั่งของเปาโลใหสิลาสและทิโมธีรีบเดินทางไปสมทบโดยเร็วที่สุด330

f 

เปาโลที่กรุงเอเธนส 
16

ขณะที่เปาโลกําลังรอสิลาสและทิโมธีอยูที่กรุงเอเธนส เขาไมพอใจมากที่เห็นรูปเคารพเต็ม

เมือง331

g  
1 7

ที่ศาลาธรรมเขาถกเถียงกับชาวยิวและชาวกรีกที่เล่ือมใสในศาสนายิว ทุก ๆ วันเขาไปที่

ลานสาธารณะ332

hพูดคุยกับทุกคนที่พบ  
18

นักปรัชญาบางคนทั้งพวกเอปคูเรียนและพวก สโตอิก333

iเริ่ม

ถกเถียงกับเปาโล บางคนถามวา “คนชางพูดคนนี้ตองการพูดเรื่องใด”j บางคนใหขอสังเกตวา “ดู

เหมือนวาเขากําลังพูดหวานลอมใหคนเช่ือเรื่องพระของคนตางชาติ” เขาพูดดังนี้เพราะวาเปาโล

ประกาศขาวเรื่องพระเยซูเจาและการกลับคืนพระชนมชีพ335

k  
19

ดังนั้น เขาจึงนําตัวเปาโลไปยังที่

ประชุมอภิรัฐสภา336

l แลวพูดวา “จงอธิบายใหเรารูเถิดวา คําสอนใหมที่ทานกําลังสอนนี้คืออะไรกัน  
20

ทานเลาเรื่องแปลก ๆ ใหเราฟง เราอยากรูวาเรื่องเหลานี้หมายความวาอะไร  
21

ชาวเอเธนสทุกคน

และบรรดาคนตางชาติที่อยูที่นั่น ไมทําอะไรนอกจากเลาและฟงเรื่องใหม ๆ เปนการฆาเวลา 

คําปราศรัยของเปาโลตอหนาอภิรัฐสภา337

m 
22

เปาโลยืนอยูตรงกลางที่ประชุมอภิรัฐสภาพูดวา “ชาวเอเธนสทั้งหลาย ขาพเจาพบวาทานมี

ความเล่ือมใสในศาสนามากจริง ๆ  
23

เมื่อขาพเจาเดินชมเมืองสังเกตเห็นปูชนียวัตถุ   ตาง ๆ ของ

                                                
f ลูกากําลังสรุปเหตุการณอยางรวบรัด อันที่จริงทิโมธีคงเดินทางไปกับเปาโลดวย เพราะในภายหลังเปาโลสงเขาจาก   กรุง

เอเธนสไปยังเมืองเธสะโลนิกา 1 ธส 3:1ฯ 
g กรุงเอเธนสเปนศูนยกลางความรูและศิลปวิทยาของชาวกรีก ลูกาจึงใหความสําคัญแกการที่เปาโลไปเทศนสอนที่น่ันเปนพิเศษ 

บทเทศนของเปาโลที่น่ีเปนตัวอยางเดียวที่เปาโลใชเหตุผลทางปรัชญาตอบโตกับลัทธินับถือเทพเจาหลายองคของชาวกรีก โดย

ไมอางขอความจากพระคัมภีรเลย 
h เปนคร้ังแรกที่เปาโลเทศนสอนในตลาดนอกศาลาธรรม การเทศนสอนแบบน้ีที่กรุงเอเธนสทําใหคิดถึงโสคราเตสนักปรัชญา 
i พวกเอปคูเรียนและสโตอิกเปนนักปรัชญาสองพวกที่สําคัญในสมัยน้ัน 
j แปลตามตัวอักษรวา “ผูเก็บเมล็ดผูน้ีตองการพูดอะไร” คําภาษากรีก “spermologos” มักใชกับนกที่ใชปากจิกเมล็ดพืช ฯลฯ 

แลวจึงนํามาใชกับ “ขอทาน” ที่เก็บเศษอาหารจากที่ตาง ๆ และยังหมายถึงคนชางพูดที่พูดซํ้าซากแบบนกแกว 
k ”พระเยซูและการกลับคืนพระชนมชีพ” ในภาษากรีก “เยซู และ Anastasis” ชาวกรีกที่ไดยินวลีน้ีคิดวาเปาโลกําลังพูดถึงเทพ

เจาใหมสององคคือ “พระเยซู” และ “เทพี Anastasis” ผูเปนภรรยา 
l .”อภิรัฐสภา” ภาษากรีก Areopagus หมายถึง เนินที่อยูทางทิศใตของ “ตลาด” และยังอาจหมายถึงสภาสูงของนครรัฐ (อภิ

รัฐสภา) ประโยคน้ีจึงเขาใจไดสองอยาง (1) นักปราชญนําเปาโลไปยังเนินเขาใหหางจากประชาชนในตลาดเพื่อหลีกเล่ียงความ

อึกทึก หรือ (2) เปาโลถูกนําไปตอหนาสมาชิกอภิรัฐสภา (อยางที่เราแปล) 
m โครงสรางของคําปราศรัยมีดังน้ี ขอ 22-23 เปนบทนํา ตอจากน้ันเปาโลพัฒนาคําสอนเร่ืองพระเจาเที่ยงแทแตพระองคเดียว 

ซ่ึงตรงขามกับความคิดของคนตางศาสนาวา (1) พระเจาทรงสรางจักรวาล เพราะฉะน้ันเราตองไมคิดวาพระองคทรงอาศัยอยูใน

พระวิหารหรือทรงตองการคารวกิจจากมนุษย (ขอ 24-25) (2) พระเจาทรงสรางมนุษยและประทานพระพรตาง ๆ ใหเขา 

เพราะฉะน้ันจึงเปนเร่ืองเหลวไหลที่จะคิดวาพระองคเปนวัตถุ เชนรูปเคารพ (ขอ 26-29) คําปราศรัยจบลงดวยการเรียกรองให

กลับใจเพื่อจะพนจากการพิพากษาลงโทษ (ขอ 30-31) คําปราศรัยทั้งสองภาคตองการประณามการเคารพรูปเคารพ เปาโลให

เหตุผลที่ชาวยิวโดยทั่วไปมักใชในการเผยแผคําสอนเร่ืองพระเจาเพียงพระองคเดียวกับคนตางศาสนา 
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ทาน พบแทนบูชาแทนหนึ่งมีคําจารึกวา “แดพระเจาที่เราไมรูจัก”n ขาพเจามาประกาศใหทานรูจัก

พระเจาองคนี้ที่ทานเคารพทั้ง ๆ ที่ทานไมรูจัก 
24

พระองคคือพระเจาผูทรงสรางโลกและทรงสรางทุกสิ่งที่อยูในโลก พระองคทรงเปนเจานาย

ของสวรรคและแผนดิน พระองคไมสถิตในวิหารที่มือมนุษยสรางขึ้น  
25

พระองคไมทรงตองการการ

ปรนนิบัติจากมือมนุษย339

o ประหนึ่งวาพระองคทรงขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะพระองคทรงเปนผู

ประทานชีวิต ลมหายใจและทุกสิ่งใหแกมนุษยทุกคน  
26

พระองคทรงทําใหมนุษยทุกชาติสืบเช้ือ

สายมาจากมนุษยคนเดียว340

p และทรงทําใหเขาทั้งหลายอยูทั่วพ้ืนแผนดินโดยทรงกําหนดชวงเวลา

และขอบเขตใหเขาอยู341

q  
27

พระเจาทรงกระทําดังนี้ เพ่ือใหมนุษยแสวงหาพระเจา342

rแมจะตองคลําหา 

เขาก็ยังพบพระองคได เพราะพระองคทรงอยูไมหางจากเราแตละคน 
28

เรามีชีวิต เคล่ือนไหวและมี

ความเปนอยู343

sในพระองค ดังที่กวีบางคน 344

tของทานกลาวไววา “พวกเราเปนบุตรของพระองค”u 
29

เราเปนบุตรของพระเจา เราจึงไมควรคิดวา พระเจาทรงเปนเหมือนรูปทองคํา เงินหรือหิน 

ซึ่งแกะสลักอยางมีศิลปะตามจินตนาการของมนุษย346

v  
30

บัดนี้ พระเจาทรงมองขามเวลาในอดีตเมื่อ

มนุษยไมมีความรู พระองคทรงบัญชาใหมนุษยทุกคนทั่วทุกแหงกลับใจ  
31

เพราะ   พระองคทรง

                                                
n ชาวกรีกเคยถวายแทน ”แดพระเจาที่เราไมรูจัก” เพื่อเอาใจบรรดาเทพเจาซ่ึงพวกเขาไมรูจักชื่อ เปาโลนําการปฏิบัติเชนน้ีมา

ใชเปนประโยชน เพื่อจะไมตองกลาวประณามคนตางศาสนาที่ไมรูจักพระเจาเที่ยงแท ดังที่พบบอย ๆ ในพระคัมภีร เชน โยบ 

18:21; ปชญ 13:1; 14:22; ยรม 10:25; 1 คร 15:34; กท 4:8; อฟ 4:17-19; 1 ธส 4:5; 2 ธส 1:8; 1ปต 1:14.  ดังน้ีเปาโลจึงพน

จากขอกลาวหาวาสอนเร่ืองเทพเจาใหม ๆ 
o ความคิดที่วาพระเจาไมทรงตองการการปรนนิบัติรับใชจากมนุษยเปนเร่ืองปกติในความคิดทั้งของชาวกรีกและของ   ชาวยิว

นิยมกรีก เปนรูปแบบความคิดที่พบไดในพระคัมภีรตั้งแตเดิมแลว (1 พศด 29:10ฯ; สดด 50:9-13; อมส 5:21ฯ) 
p สําเนาโบราณบางฉบับวา “จากเลือดสายเดียว” 
q ”ชวงเวลา” หมายถึง ฤดูกาลตาง ๆ เพราะการสับเปล่ียนฤดูกาลทําใหแผนดินสามารถผลิตผลพืชพันธุธัญญาหารสําหรับเล้ียง

ชีวิตมนุษย 14:17; เทียบ ปฐก 1:14; ปชญ 7:18; บสร 33:8 “ขอบเขต” ที่อาศัยอยูของมนุษย อาจหมายถึง ขอบเขตที่พระเจา

ทรงกําหนดใหแผนดินแหงแยกจากนํ้า ปฐก 1:9-10; โยบ 38:8-11; สดด 104:9; สภษ 8:28-29; เทียบ สดด 74:17; ยรม 5:22-

24 ยังอธิบายไดอีกวา “ชวงเวลา” และ “ขอบเขต” หมายถึง การที่พระเจาทรงกําหนดใหแตละชาติอยูที่ไหนและมีความ

เจริญรุงเรืองเมื่อไร ปฐก 10; ฉธบ 32:8ฯ ไมวาจะเขาใจอยางไร ขอความน้ีหมายถึงระเบียบที่พบไดในจักรวาล ซ่ึงนําเราใหรูจัก

พระเจาได 
r สําเนาโบราณบางฉบับวา “องคพระผูเปนเจา” 
s ความคิดคลายกันน้ีพบไดในขอความของกวี Epimenides ชาว Cnossos (ศต ที 6 กอน ค.ศ.) 
t สําเนาโบราณบางฉบับวา “ทานบางคน” หรือ “นักปราชญบางคนของทาน” 
u เปนขอความยกมาจากหนังสือ Phainomena ของอาราตัส ชาวซิลีเซีย (ศต ที่ 3 กอน ค.ศ.) Cleanthes นักปราชญลัทธิ สโต

อา (ศต ที่ 3) ใชสํานวนคลายกันน้ีดวย คําเทศนสอนของชาวยิวเร่ืองพระเจาเที่ยงแทเพียงพระองคเดียว ยังอางวา พระเจาทรง

สรางมนุษยตามภาพลักษณเหมือนพระองค ปฐก 1:26-27; ปชญ 2:23; บสร 17:1-8; เพื่อพิสูจนวาการเคารพรูปเคารพเปนเร่ือง

เหลวไหล 
v ในอดีตบรรดาประกาศกก็เคยโจมตีผูเคารพรูปเคารพอยูแลว ดู อสย 40:20 เชิงอรรถ m 
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กําหนดวันหนึ่งไวเมื่อจะทรงพิพากษาโลกดวยความยุติธรรม347

wโดยผานมนุษยผูหนึ่งที่พระองคทรง

แตงตั้งและทรงรับรองตอมนุษยทุกคนโดยทรงทําใหผูนี้กลับคืนชีวิตจากบรรดาผูตาย”x 
32

เมื่อเขาเหลานั้นฟงคําพูดเรื่องการกลับคืนชีวิตของบรรดาผูตาย บางคนหัวเราะเยาะ บาง

คนพูดวา “รอไวฟงเรื่องนี้จากทานในคราวหนาก็แลวกัน”y  
33

เปาโลจึงออกไปจากที่ประชุมสภา  
34

แมกระนั้น บางคนก็ยังติดตามเปาโลและมีความเช่ือ คือ ดีโอนีซีอัส350

z สมาชิกอภิรัฐสภา และสตรีคน

หนึ่งช่ือดามารีส รวมทั้งคนอ่ืนอีกจํานวนหนึ่งดวย 

การกอต้ังพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ 
18  

1
หลังจากนั้น เปาโลออกจากกรุงเอเธนสไปเมืองโครินธ351

a  
2
เขาพบชาวยิวคนหนึ่ง ช่ือ

อาควิลา ชาวแควนปอนทัส เพ่ิงมาจากอิตาลีพรอมกับภรรยาช่ือปริสซิลลา 352

b เพราะพระจักรพรรดิ

คลาวดิอัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหชาวยิวทุกคนออกจากกรุงโรม 353

c เปาโลไปพบเขาทั้งสองคน  
3
พักอยูและทํางานรวมกัน354

d เพราะมีอาชีพเดียวกันคือเปนชางทํากระโจม         
4
ทุกวันสับบาโต

เปาโลถกเถียงในศาลาธรรม พยายามชักชวนชาวยิวและชาวกรีกใหมีความเช่ือ 

                                                
w เทียบ สดด 9:8; 96:13; 98:9 บรรดาอัครสาวกเชิญชวนใหผูฟงกลับใจโดยใหคํานึงถึงการพิพากษาลงโทษจากพระเจา เทียบ 

10:42-43; 1 ธส 1:10 เปนตน 
x การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาเปนเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่วาพระองคจะเสด็จมาเปนผูพิพากษาและ  พระผูไถ

กูในวันสุดทาย ดู รม 14:9; 2 ทธ 4:1; 1 ปต 4:5 
y ชาวกรีกแมที่เปนคริสตชนแลว รับคําสอนเร่ืองการกลับคืนชีพไดยากเพราะความคิดที่มีอยูแลววารางกายเปนส่ิงเลวราย ดู 1 

คร 15:12ฯ ชาวสะดูสีในสภาซันเฮดรินที่กรุงเยรูซาเล็มประณามและโจมตีขอความเชื่อของคริสตชนเร่ืองน้ี สวนชาว เอเธนสใน

อภิรัฐสภาเพียงแตหัวเราะเยาะเทาน้ัน การเทศนของเปาโลที่กรุงเอเธนสเกือบลมเหลวโดยส้ินเชิง ตั้งแตน้ีไป เปาโลจะไมใชหลัก

ปรัชญาของชาวกรีกในคําเทศนของตนอีกตอไป 1 คร 2:1-5 
z ผูอานรวมสมัยของลูกาคงรูจักดิโอนีซิอัสผูน้ีดี ในสมัยตอมามีนิยายหลายเร่ืองเก่ียวกับผูน้ี โดยเฉพาะหลังศตวรรษที่ 5 เมื่อ

ผูประพันธคนหน่ึง (“pseudo Dionysius”) ไดเขียนบทความหลายเร่ืองเก่ียวกับชีวิตชิดสนิทกับพระเจา โดยใชชื่อน้ี ในภายหลัง

ยังมีนิทานที่กลาววาดิโอนีซิอัสผูน้ีเปนคนเดียวกันกับนักบุญเดนิส พระสังฆราชองคแรกแหงกรุงปารีส (ศตวรรษที่ 3) 

18 a เมื่อโครินธเปนเมืองที่จูเลียส ซีซารไดสรางขึ้นใหม กลายเปนเมืองหลวงของแควนอาคายาแหงจักรวรรดิโรมัน เปนเมือง

เจริญรุงเรือง มีทาเรือสองแหง ประชาชนสวนใหญเปนชาวโรมันและพูดภาษาละติน แตการเปนศูนยกลางการคาขายไดดึงดูด

ผูคนจากทุกชาติ มีกลุมชาวยิวใหญพอสมควรอาศัยอยูดวย ระดับศีลธรรมของเมืองน้ีตกต่ําจนเปนที่กลาวขานกันทั่วไป 
b ยังมีอีกชื่อหน่ึงวา “ปริสคา” รม 16:3; 1 คร 16:19; 2 ทธ 4:19 
c ซูเอโตเนียสนักประวัติศาสตรชาวโรมันบอกใหเราทราบวาพระราชกฤษฎีกาน้ีออกในป 49 หรือ 50 และมีผลบังคับเพียง

ระยะเวลาส้ันมาก เทียบ 28:17; รม 16:3 

 
d แมวาเปาโลยอมรับวาธรรมทูตมีสิทธิที่จะไดรับการเล้ียงดูจากคริสตชน 1 คร 9:6-14; กท 6:6; 2 ธส 3:7-9; เทียบ ลก 10:7 

แตเปาโลก็ยังมีอาชีพเล้ียงตนเองดวย 1 คร 4:12 เพราะเขาไมปรารถนาที่จะเปนภาระแกผูใด 2 คร 12:13ฯ; 1 ธส 2:9; 2 ธส 

3:8 และเพื่อแสดงวาตนประกาศขาวดีโดยไมหวังผลประโยชน กจ 20:33ฯ; 1 คร 9:15-18; 2 คร 11:7-12    เปาโลยอมรับ

ความชวยเหลือจากชาวฟลิปปเทาน้ัน 2 คร 11:8ฯ; ฟป 4:10-18; ดู กจ 16:15 เชิงอรรถ k ดวย เปาโลไดแนะนําบรรดาศิษยให

มีอาชีพเพื่อเล้ียงตนเอง 1 ธส 4:11ฯ; 2 ธส 3:10-12 และชวยเหลือคนยากจนดวย กจ 20:35;      อฟ 4:28 
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5
เมื่อสิลาสและทิโมธีกลับมาจากแควนมาซิโดเนีย355

eแลว เปาโลอุทิศตนเต็มที่ในการประกาศ

พระวาจา เปนพยานยืนยันแกชาวยิววา พระเยซูเปนพระคริสตเจา356

f  
6
แตเมื่อชาวยิวเหลานั้น

ตอตานและพูดดูหมิ่นพระเจา เปาโลก็สะบัดฝุนจากเสื้อผาเปนการตอบโต357

gพูดกับเขาวา “ถาทาน

ไมรอดพน ก็เปนเรื่องของทาน ขาพเจาไมรับผิดชอบแลว ตั้งแตนี้ไปขาพเจาจะไปหาคนตาง

ศาสนา” 
7
เปาโลออกจากศาลาธรรมไปยังบานของทิธีอัส ยุสตัส 358

h ผูเล่ือมใสในพระเจา บานของเขาอยู

ติดกับศาลาธรรม  
8
คริสปสหัวหนาศาลาธรรมและทุกคนในครอบครัวมีความเช่ือในองคพระผูเปน

เจา ชาวโครินธหลายคนที่ฟงเปาโล ก็มีความเช่ือและรับศีลลางบาป359

iดวย 
9
คืนหนึ่ง องคพระผูเปนเจาตรัสแกเปาโลในนิมิตวา “อยากลัว จงพูดตอไป อยาเงียบเลย 

10

เพราะเราสถิตอยูกับทาน ไมมีใครกลาทํารายทาน เพราะหลายคนในเมืองนี้เปนประชากรของเรา

แลว” 
11

เปาโลพักอยูที่นั่นและสั่งสอนพระวาจาของพระเจาแกเขาทั้งหลายเปนเวลาหนึ่งปหกเดือน 
 

เปาโลถูกนําขึ้นศาล 
12

ขณะที่กัลลิโอเปนผูวาราชการแควนอาคายา360

j ชาวยิวชวยกันจูโจมจับเปาโลและนําเขาไป

ขึ้นศาล  
13

กลาวฟองวา “ชายผูนี้ชักชวนประชาชนใหนมัสการพระเจาอยางผิดกฎหมาย”k 
14

เปาโลกําลังจะกลาวตอบ กัลลิโอก็พูดกับชาวยิววา “ชาวยิวเอย ถาเปนเรื่องอาชญากรรม

หรือการฉอฉลเลวราย ขาพเจายินดีจะรับฟงคํารองของทานอยางแนนอน  
15

แตถาเปนเพียงปญหา

เรื่องคําสอน เรื่องถอยคํา เรื่องช่ือ และเรื่องธรรมบัญญัติของทาน ทานจงไปจัดการกันเองเถิด 

                                                
e หลังจากน้ี เปาโลไดเขียนจดหมายสองฉบับถึงชาวเธสะโลนิกา สิลาสและทิโมธีไดนําเงินชวยเหลือมาจากแควน          

มาซิโดเนียดวย 2 คร 11:8-9; ฟป 4:15 และไดชวยเปาโลประกาศขาวดีที่เมืองโครินธ 2 คร 1:19 
f เร่ืองพระเยซูเจาเปนพระเมสสิยาห เปนหัวขอสําคัญในการประกาศขาวดีแกชาวยิว เทียบ 2:36; 3:18,20; 5:42; 8:5,12; 9:22; 

17:3; 18:28; 24:24; 26:23 
g การสะบัดฝุนจากเส้ือเปนสัญลักษณหมายถึงการตัดความสัมพันธ ประโยคตอไปแปลตามตัวอักษรวา “ขอใหเลือดของทาน 

อยูบนศีรษะของทานเถิด” เปนสํานวนที่พบบอยในพระคัมภีร เทียบ ลนต 20:9-16; 2 ซมอ 1:15-16, และหมายความวา ชาวยิว

ตองรับผิดชอบการกระทําของตน “เลือด” คือ การลงโทษ มิใชธุระของเปาโล ซ่ึงมีนโนธรรมบริสุทธิ์ในเร่ืองน้ี (แปลตามตัวอักษร

วา “ขาพเจาสะอาด”) 
h สําเนาโบราณบางฉบับวา “ทิตัส ยุสตัส” หรือ “ยุสตัส” 
i สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “โดยมีความเชื่อในพระเจาเดชะพระนามของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา” ดู 8:36 

เชิงอรรถ n เพราะฉะน้ันบรรดาผูกลับใจจึงเปนคนตางชาต ิ
j ศิลาจารึกที่เมืองเดลฟบอกใหเราทราบวากัลลิโอเปนผูวาราชการในป 51-52 ดังน้ันการที่เปาโลถูกนําไปขึ้นศาลตอหนากัลลิโอ

ตองเกิดขึ้นตอนปลาย (ขอ 18) ของสิบแปดเดือนที่เปาโลอยู (ขอ 11) ที่เมืองโครินธ อาจเปนฤดูใบไมผลิของป 52 
k ”กฎหมาย” ในที่น้ีอาจหมายถึงกฎหมายโรมัน ดู 16:21; 17:7 หรือกฎหมายของชาวยิว (ธรรมบัญญัต)ิ ซ่ึงกฎหมายโรมัน

ยอมรับ กัลลิโอเห็นวาขอกลาวหาเปนเพียงปญหาเร่ืองการตีความกฎหมายของชาวยิวเทาน้ัน (ขอ 15) เขาจึงประกาศวาไมมี

ความสามารถในเร่ืองน้ี 
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ขาพเจาไมตองการเปนผูพิพากษาตัดสินในเรื่องเชนนี้”  
16

กัลลิโอจึงสั่งชาวยิวเหลานั้นใหออกไป

จากศาล  
17

ทุกคนจับโสสเธเนส362

lหัวหนาศาลาธรรม และโบยตีตอหนาศาล แต   กัลลิโอมิไดสนใจ

เลย 

เปาโลกลับมาที่เมืองอันทิโอกและออกเดินทางธรรมทูตครั้งที่สาม 
18

เปาโลพักอยูในเมืองโครินธอีกหลายวัน แลวลาบรรดาพ่ีนองแลนเรือไปยังแควนซีเรีย363

m

พรอมกับปริสซิลลาและอาควิลา กอนออกเรือที่เมืองเคนเครียเปาโลโกนศีรษะ เพราะไดบนขอไว364

n  
19

ทั้งสามคนมาถึงเมืองเอเฟซัส เปาโลแยกจากปริสซิลลาและอาควิลาที่นั่น แลวเขาไปในศาลาธรรม 

ถกเถียงกับชาวยิว  
20

ชาวยิวเหลานี้ขอใหเปาโลพักอยูกับเขานานกวานั้น แตเปาโลปฏิเสธ  
21

ขณะที่อําลากันนั้น เปาโลพูดวา “ขาพเจาจะกลับมาพบทานอีก ถาพระเจาทรงพระประสงค แลวจึง

แลนเรือออกไปจากเมืองเอเฟซัส  
22

เมื่อมาถึงเมืองซีซารียา เปาโลขึ้นไปคํานับทักทายกลุมคริสต

ชน365

oแลวเดินทางตอไปยังเมืองอันทิโอก 
23

หลังจากอยูในเมืองอันทิโอกระยะหนึ่ง เปาโลออกจากที่นั่น เดินทางไปทั่วแควน      กา

ลาเทียและฟรีเจีย เพ่ือทําใหบรรดาศิษยมีความเช่ือมั่นคงย่ิงขึ้น 

 

อปอลโล 
24

ในชวงเวลานั้น ชาวยิวคนหนึ่งช่ืออปอลโล366

p ชาวเมืองอาเล็กซานเดรีย มาที่เมือง      เอเฟ

ซัส เขารอบรูพระคัมภีร มีวาทศิลป  
25

ไดรับการสั่งสอนเรื่องวิถีทางขององคพระผูเปนเจา มีจิตใจ

กระตือรือรนมากในการพูดและสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจาอยางถูกตอง แตรูจักเพียงพิธีลางของ

ยอหนเทานั้น  
26

เขาเริ่มเทศนสอนอยางกลาหาญในศาลาธรรม ปริสซิลลาและ    อาควิลาไดฟงจึง

เชิญเขาไปที่บานและอธิบายใหเขาเขาใจวิถีทาง367

qของพระเจาอยางละเอียดชัดเจนย่ิงขึ้น 

                                                
l โสสเธเนสผูน้ีคงไมใชโสสเธเนสใน 1 คร 1:1 
m หมายถึง เมืองอันทิโอก จุดเร่ิมตนงานธรรมทูตของเปาโล 
n ภาษากรีกคลุมเครือไมชัดวาเปาโลหรืออาควิลาไดบนบานไว แตนาจะเปนเปาโลมากกวา การบนบานเชนน้ีเปนการสัญญาจะ

เปนนาศีร (ดู กดว 6:1 เชิงอรรถ a) ชั่วระยะเวลาหน่ึง (โดยปกติเปนเวลาสามสิบวัน) โดยปฏิบัติตามขอบังคับตาง ๆ เชน การ

ปลอยผมยาวไมตัดตลอดชวงเวลาน้ัน เราไมทราบวาเปาโลไดบนบานที่เมืองเคนเครียหรือส้ินสุดการบนบานที่น่ัน (เทียบ 

21:23-27 ในกรณีน้ันเปาโลและชาวยิวอีกส่ีคนไดยุติการบนบานโดยตัดผมในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม) 
o บางทีอาจเปนพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม 

 
p สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอปอลโล ดู 1 คร: เมื่อเขาไปถึงเมืองโครินธ คริสตชนที่น่ันนิยมชมชอบเขามาก จนมีการ

แบงแยกเปนพรรคเปนพวก ดู 1 คร 1:12; 3:4-11,22; ดู ทต 3:13 ดวย ขอสังเกตเก่ียวกับอปอลโลคลายกับลักษณะของศิษย

ของยอหนผูทําพิธีลาง เปาโลจะพบศิษยเหลาน้ีที่เมืองเอเฟซัสในขอความบทที่ 19 ขอมูลทั้งสองกรณีเก่ียวกับความรูไมสมบูรณ

ของคริสตชน ทําใหเราเห็นสภาพของพระศาสนจักรที่เมืองอาเล็กซานเดรียในเวลาน้ันได 
q สําเนาโบราณบางฉบับละ “ของพระเจา” 
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27

เมื่ออปอลโลตองการไปยังแควนอาคายา บรรดาพ่ีนองก็ใหกําลังใจและเขียนจดหมายถึง

บรรดาศิษยที่นั่นใหตอนรับเขา368

rเมื่ออปอลโลไปถึง เขาชวยเหลืออยางมากแกผูที่พระเจาทรง

บันดาลใหมีความเช่ือ  
28

เขาตอบโตอยางแข็งขันกับชาวยิวตอหนาคนทั้งหลาย โดยอางขอความ

จากพระคัมภีรพิสูจนวาพระเยซูเจาเปนพระคริสตเจา 

บรรดาศิษยของยอหนที่เมืองเอเฟซัส 
19  

1
ขณะที่อปอลโลยังอยูที่เมืองโครินธ 369

a เปาโลเดินทางผานที่ราบสูงมาถึงเมืองเอเฟซัส370

b

พบกับศิษยบางคน  
2
จึงถามวา “เมื่อทานทั้งหลายมีความเช่ือนั้น ทานไดรับพระจิตเจาหรือไม” 

เขาตอบวา “พวกเรายังไมเคยไดยินดวยซ้ําไปวา มีพระจิตเจา”c 
3
เปาโลจึงถามวา “แลวทานไดรับพิธีลางใดเลา” 

เขาตอบวา “พิธีลางของยอหน” 
4
เปาโลจึงกลาววา “ยอหนทําพิธีลางแสดงการกลับใจ โดยบอกประชาชนใหเช่ือผูที่จะเสด็จ

มาภายหลังคือพระเยซูเจา  
5
เมื่อเขาเหลานั้นไดฟงดังนี้ ก็ไดรับศีลลางบาปเดชะพระนามของพระ

เยซู องคพระผูเปนเจา  
6
เปาโลปกมือเหนือเขา พระจิตเจาก็เสด็จลงมาประทับอยูดวย เขาจึงพูด

ภาษาที่ไมมีใครเขาใจ และกลาวคําทํานาย  
7
คนกลุมนี้มีประมาณสิบสองคน 

การกอต้ังพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัส372

d 
8
เปาโลเขาไปในศาลาธรรมและเทศนสอนอยางกลาหาญตลอดเวลาสามเดือน ใชเหตุผล

หวานลอมผูฟงใหเช่ือเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา   
9
แตบางคนกลับด้ือรั้น ไมยอมเช่ือและยัง

กลาวรายตอคําสอนนี้ตอหนาที่ประชุม เปาโลจึงแยกไปจากพวกเขา นําบรรดาศิษยไปดวย เขายัง

ถกเถียงกันตอไปทุกวันในหองประชุมของชายคนหนึ่งช่ือไทรันนัส 373

e  
10

เหตุการณดําเนินไปเชนนี้

                                                
r การที่กลุมคริสตชนสมัยแรกใชจดหมายแนะนําตัว ดู รม 16:1; 2 คร 3:1ฯ; คส 4:10; 2 ยน 9-10,12 

19 a สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “เมื่อเปาโลตองการจะออกเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มตามแผนการของตน พระจิตเจาตรัส

กับเขาใหกลับไปยังแควนอาเซีย เปาโลจึงเดินทาง…” 
b สมัยน้ัน เมืองเอเฟซัสเชนเดียวกับเมืองอาเล็กซานเดรีย เปนเมืองที่สวยงามมากแหงหน่ึงในจักรวรรดิโรมัน มีประชาชนหลาย

เชื้อชาติ เปนเมืองศูนยกลางการศาสนา การเมืองและการคา 
c คนเหลาน้ีทราบวามีพระจิตเจา (ดังที่เขียนไวในพันธสัญญาเดิม) แตเขาไมทราบวาพระสัญญาที่จะประทานพระจิตเจาอยาง

สมบูรณในยุคพระเมสสิยาหน้ันไดเปนความจริงแลว เทียบ 2:17-18,33 

 
d เร่ืองราวตอนน้ีเปนเหตุการณตอเน่ืองจาก 18:23 โดยที่มีเร่ืองของอปอลโลและศิษยของยอหนมาแทรกไว 
e สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ตั้งแตเวลาหาโมงถึงสิบโมง (11.00-16.00 น.) 
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เปนเวลาสองป374

f จนกระทั่งทุกคนที่อยูในแควนอาเชีย375

gทั้งชาวยิวและชาวกรีกตางก็ไดฟงพระวาจา

ขององคพระผูเปนเจา 

ชาวยิวผูขับไลปศาจ 
11

พระเจาทรงกระทําอัศจรรยพิเศษอาศัยมือของเปาโล  
12

จนกระทั่งคนจํานวนมากนํา

ผาเช็ดหนาและผากันเปอนที่ไดสัมผัสเปาโลมาวางบนรางผูปวย เขาก็หายจากโรคภัยและแมแต

ปศาจรายก็หนีไปดวย 
13

ชาวยิวบางคน376

hผูมีอาชีพเดินทางขับไลปศาจพยายามเรียกขานพระนามของพระเยซู องค

พระผูเปนเจาเหนือผูที่ถูกปศาจรายสิงอยู สั่งวา “เดชะพระนามของพระเยซูเจาที่เปาโลเทศนสอน 

ขาพเจาสั่งเจาใหออกไป”  
14

บุตรชายเจ็ดคนของหัวหนาสมณะชาวยิวคนหนึ่งช่ือ   เสวา กําลังทํา

เชนนี้  
15

แตปศาจรายตอบเขาวา “ขาพเจารูจักพระเยซูเจาและรูวาเปาโลคือใคร แตทานทั้งหลาย

เปนใครกัน”  
16

ชายที่มีปศาจรายสิงอยูก็กระโดดเขาใสเขาเหลานั้น จับตัวไว377

i และทํารายอยาง

สาหัส เขาจึงตองหนีออกจากบานอยางเปลือยเปลาและบาดเจ็บ 
17

เมื่อชาวยิวและชาวกรีกทุกคนที่อาศัยอยูที่เมืองเอเฟซัสรูเรื่องนี้ ตางก็เกิดความหวาดกลัว 

ประกาศวา พระนามของพระเยซู องคพระผูเปนเจานั้นย่ิงใหญ  
18

ผูมีความเช่ือหลายคนมาสารภาพ

อยางเปดเผยถึงการกระทําช่ัวรายที่ตนเคยกระทํา378

j  
19

หลายคนที่ใชเวทมนตรคาถานําหนังสือของ

ตนมากองไวแลวเผาตอหนาทุกคน คํานวณกันวาราคาของหนังสือเหลานั้นสูงถึงหาหมื่นเหรียญ  
20

ดังนั้น พระวาจาขององคพระผูเปนเจาจึงแพรขยายอยางกวางขวางและทรงอานุภาพย่ิง ๆ ขึ้น 379

k 

V. การเดินทางธรรมทูตครั้งสุดทายของเปาโล 

                                                
f แต 20:31 กลาววา “สามป” ในระยะน้ีเปาโลไดเขียนจดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ จดหมายถึงชาวกาลาเทีย และบางที

จดหมายถึงชาวฟลิปปดวย ใน 2 คร 1:8 ซ่ึงเขียนหลังจากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไมนาน เปาโลกลาวถึงความยากลําบาก

ตาง ๆ ที่เขาตองเผชิญในแควนอาเซียจนเกือบจะส้ินชีวิต แตลูกามิไดกลาวถึงเร่ืองเหลาน้ีเลย 
g แควนอาเซียในที่น้ีมิไดหมายถึงแขวงการปกครองที่มีชื่อน้ีทั้งหมดของจักรวรรดิโรมัน (ซีกตะวันตกของอาเซียนอย) แต

หมายถึงเพียงเขตที่อยูรอบ ๆ เมืองเอเฟซัส คือเมืองทั้งเจ็ดใน วว 1:11 เปาโลไดแตงตั้งเอปาฟรัสชาวโคโลสีใหประกาศ ขาวดีที่

เมืองของตน งานธรรมทูตของเขาครอบคลุมไปถึงเมืองเลาดีเซียและฮีเอราบุรี (คส 1:7; 4:12-13) เปาโลยังมีผูชวยอ่ืน ๆ ดวย 

เชน ทิโมธีและเอรัสตัส (19:22) กายอัสและอาริสตารคัส (19:29) ทิตัสซ่ึง กจ ไมเคยกลาวถึงและคนอ่ืน ๆ    (ดู 2 คร 12:18) ลู

กาสรุปวางานของบรรดาผูชวยเหลาน้ีเปนผลงานของเปาโลดวย 
h เก่ียวกับชาวยิวผูไลปศาจ ดู มธ 12:27 พระเยซูเจาและตอมาบรรดาอัครสาวก (ดู กจ 5:16; 16:18) ไดไลปศาจบอย ๆ (ดู มธ 

8:29 เชิงอรรถ k) 
i ภาษากรีกยังมีคําวา “ทั้งสอง” แตความจริงมีมากกวาน้ัน 

 
j ”การกระทําชั่วราย” หมายถึง เวทยมนตรคาถาซ่ึงทํากันมากที่เมืองเอเฟซัส จนเปนที่เล่ืองลือ 
k สําเนาโบราณบางฉบับวา “ดังน้ัน เดชะพระอานุภาพขององคพระผูเปนเจา พระวาจาไดแผขยายอยางกวางขวางและ  นา

ประทับใจมากขึ้น” 
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เปาโลถูกจับกุมและถูกจองจํา 
แผนการของเปาโล 
21

หลังจากเหตุการณเหลานี้ เปาโลตัดสินใจไปกรุงเยรูซาเล็มโดยผานแควนมาซิโดเนียและ

แควนอาคายา เขาพูดวา “หลังจากไปกรุงเยรูซาเล็มแลว ขาพเจาตองไปที่กรุงโรมดวย”    
22

เขาจึง

สงผูชวยสองคนคือทิโมธีและเอรัสตัส ไปยังแควนมาซิโดเนีย สวนตนเองยังคงพักอยูในแควน

อาเชียตอไปอีกระยะหนึ่ง 

ชางเงินที่เมืองเอเฟซัส380

lกอการจลาจล 
23

เวลานั้น เกิดการจลาจลอยางรุนแรงเพราะคําสอนใหม  
24

ชางเงินคนหนึ่งช่ือ          เดเม

ตรีอัส เปนผูจัดหางานที่ทํารายไดดีใหแกบรรดาชาง โดยสรางรูปจําลองพระวิหารของเทพีอารเทมิส  
25

เขาเรียกประชุมบรรดาชาง รวมทั้งผูมีอาชีพที่เกี่ยวของกัน พูดวา “เพ่ือนรวมอาชีพทั้งหลาย ทาน

รูแลววา ความสะดวกสบายในความเปนอยูของเราขึ้นอยูกับอาชีพนี้       
26

ทานเห็นและไดยินแลว

วาเปาโลผูนี้ทําใหประชาชนจํานวนมากมีความเช่ือมั่นเปล่ียนศาสนา ไมเพียงที่เมืองเอเฟซัสเทานั้น 

แตเกือบทั่วแควนอาเชียดวย โดยสอนวา รูปที่มือมนุษยสรางนั้นยอมไมใชพระเจา  
27

อาชีพชางเงิน

ของเรากําลังอยูในอันตราย จะเสื่อมความนิยม ย่ิงกวานั้นพระวิหารของเทพีอารเทมิสผูย่ิงใหญ

จะตองหมดความสําคัญ และเทพีซึ่งทั่วแควนอาเชียและทั่วโลกเคารพกราบไหวนั้นจะสูญเสียความ

ย่ิงใหญไปดวย” 
28

เมื่อผูฟงไดยินดังนี้ รูสึกโกรธแคนอยางมาก เริ่มรองตะโกนวา381

m “เทพีอารเทมิสของชาว

เอเฟซัสทรงย่ิงใหญ”  
29

ความวุนวายขยายไปทั่วเมือง ประชาชนวิ่งกรูกันไปที่โรงละคร ลากตัว

กายอัสและอาริสตารคัส382

nชาวมาซิโดเนียผูเปนเพ่ือนรวมเดินทางของเปาโลไปดวย       
30

เปาโล

ตองการแสดงตนตอหนาประชาชน แตบรรดาศิษยไมยอมใหทําเชนนั้น  
31

ขาราชการช้ันสูงบางคน

383

oของแควนอาเชีย ที่เปนเพ่ือนกับเปาโล ก็สงคนมาขอรองไมใหเขาไปที่โรงละครนั้น 
32

ที่โรงละคร ผูมาชุมนุมกันวุนวายมาก ตางคนตางตะโกน ประชาชนสวนใหญไมรูวาเขามา

ประชุมกันเรื่องอะไร  
33

ชาวยิวผลักชายช่ืออเล็กซานเดอรไปขางหนา ประชาชนบางคนจึงบอกให

เขาพูด384

p อาเล็กซานเดอรโบกมือใหทุกคนเงียบ ตองการใหเหตุผลแกประชาชน  
34

แตเมื่อ

                                                
l ลีลาการเขียนเร่ืองน้ีดูเหมือนไมใชลีลาของลูกา เขาคงนําเร่ืองน้ีมาจากแหลงขอมูลอ่ืน เอามารวมเขากับเร่ืองการประกาศขาวดี

ที่เมืองเอเฟซัส 

 
m สําเนาโบราณบางฉบับวา “เร่ิมวิ่งไปตามถนนรองตะโกนวา” 
n อารีสทารคัสเปนชาวเมืองเธสะโลนิกา 20:4 อยูกับเปาโลระหวางที่เปาโลถูกจองจํา 27:2; คส 4:10; ฟม 24 กายอัสผูน้ีอาจเปน

คนเดียวที่กลาวถึงใน 20:4 
o ขาราชการชั้นสูงน้ีเปน “สมาชิกสภาแควนอาเซีย” มีหนาที่ดูแลจัดการใหแตละเมืองในแควนอาเซียถวายคารวะตอจักรวรรดิ

และพระจักรพรรดิเปนทางการ 
p อาจแปลไดอีกวา “แยกเขาออกไปตางหาก” 
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ประชาชนรูวาอาเล็กซานเดอรเปนชาวยิว จึงรองตะโกนเปนเสียงเดียวตลอดเวลาประมาณสอง

ช่ัวโมงวา “เทพีอารเทมิสของชาวเอเฟซัส ทรงย่ิงใหญ” 
35

รองผูวาราชการเมืองทําใหประชาชนเงียบลงพูดวา “ชาวเอเฟซัสทั้งหลาย ใคร ๆ ก็รูวา

เมืองเอเฟซัสมีหนาที่ดูแลรักษาทั้งพระวิหารของเทพีอารเทมิสผูย่ิงใหญ และรูปของเทพีซึ่งเปนรูปที่

ตกจากสวรรค  
36

เมื่อความจริงเปนเชนนี้ไมอาจปฏิเสธได ทานจึงควรสงบสติอารมณไมทําสิ่งใด

อยางวูวาม  
37

ทานนําคนเหลานี้มาที่นี่ ทั้ง ๆ ที่เขาไมไดลวงเกินพระวิหารหรือพูด  ดูหมิ่นเทพีของ

เรา  
38

ดังนั้น ถาเดเมตรีอัสและบรรดาชางรวมอาชีพของเขาเปนความกับผูใด ศาลก็เปด ผู

พิพากษาก็มี ใหเขาไปย่ืนฟองกันเองเถิด  
39

ถามีปญหาอ่ืนที่ทานตองการพิจารณา จงแกปญหานั้น

ในที่ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด  
40

โดยแทจริงแลว พวกเรากําลังอยูในอันตราย จะถูกกลาวหา

วากอการจลาจล เพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันนี้ เรายกเหตุผลใดมาอธิบายไมไดวาทําไมเราจึง

มาชุมนุมกันที่นี”่  
41

เมื่อพูดดังนี้แลว รองผูวาราชการเมืองก็สั่งใหเลิกการชุมนุม 

เปาโลออกจากเมืองเอเฟซัส 
20  

1
เมื่อการจลาจลสงบ385

a เปาโลเรียกประชุมบรรดาศิษย ใหกําลังใจพวกเขา กลาวอําลา

และออกเดินทางไปยังแควนมาซิโดเนีย  
2
ระหวางทางที่ผานไป386

b เปาโลพูดใหกําลังใจแก       

คริสตชนหลายครั้ง ในที่สุดก็มาถึงประเทศกรีซ  
3
พักอยูที่นี่สามเดือน387

c ขณะที่จะออกเรือไปยัง

แควนซีเรีย388

d เขาตัดสินใจเดินทางกลับผานแควนมาซิโดเนีย เพราะชาวยิววางแผนปองรายเขา 
4

เปาโลมีเพ่ือนรวมทาง389

eคือโสปาแตร บุตรชายของปรัสชาวเบโรอา อาริสทารคัสและเซกุนดุส ชาวเธ

สะโลนิกา กายอัสชาวเดอรบีและทิโมธี รวมทั้งชาวแควนอาเชียสองคนคือทิคิกัสและ  โตรฟมัส390

f  
5

คนเหลานี้เดินทางลวงหนาไปรอเรา391

gที่เมืองโตรอัส  
6
สวนเราแลนเรือ392

hออกจากเมืองฟลิปปหลัง

                                                

20 a เหตุการณตอนน้ีตอจากเร่ืองใน 19:22 
b ระหวางการเดินทางจากเมืองเอเฟซัสถึงแควนมาซิโดเนียเปาโลไดเขียน 2 คร 

 
c ดังน้ัน เปาโลสามารถปฏิบัติตามขอตั้งใจใน 1 คร 16:5-6 ขณะอยูที่เมืองโครินธน้ีเปาโลไดเขียนจดหมายถึงชาวโรม 

สําเนาโบราณบางฉบับวา “เมื่อเปาโลอยูที่น่ันเปนเวลาสามเดือน และชาวยิวไดวางแผนปองรายเขา เปาโลจึงตัดสินใจ

ลงเรือไปแควนซีเรีย แตพระจิตเจาตรัสกับเขาใหเดินทางกลับ ผานแควนมาซิโดเนีย” 
d เพื่อนําเงินที่ไดเร่ียไรจากพระศาสนจักรตาง ๆ ไปใหคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม ดู 19:21; และ 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a 
e สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ไปถึงแควนอาเซีย” โสปาแตรอาจเปนคนเดียวกับชาวยิวชื่อโสสิปาแตรใน รม 16:21 “เดอรบี” 

สําเนาโบราณบางฉบับวา “ชาวเมืองดูเบเร” 
f โตรฟมัสเปนชาวเอเฟซัส 21:29 เทียบ 2 ทธ 4:20 เปาโลกลาวถึงทิคิกัสหลายคร้ังในจดหมายตาง ๆ อฟ 6:21; คส 4:7; 2 ทธ 

4:12; ทต 3:12 
g การเลาเร่ืองโดยใชสรรพนามบุรุษที่หน่ึงในที่น้ี (ขอ 5-15) คงจะมาจากขอมูลเดียวกับที่ใชใน 16:10-17 และจะพบอีกใน 21:1-

18 
h จากทาเรือเมืองเนอาบุรี เทียบ 16:11 
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เทศกาลขนมปงไรเช้ือ393

i หาวันตอมา เราก็มาพบกับเขาที่เมืองโตรอัส และพักอยูที่นั่นเปนเวลาเจ็ด

วัน394

j 

เปาโลปลุกใหคนตายกลับคืนชีวิตที่เมืองโตรอัส 
7
ค่ําวันเสาร395

k เรามาชุมนุมกันเพ่ือทําพิธีบิขนมปง เปาโลพูดคุยกับบรรดาศิษยอยาง    ยืด

ยาวจนถึงเที่ยงคืน เพราะจะตองจากไปในวันรุงขึ้น  
8
มีตะเกียงอยูหลายดวงในหองช้ันบนที่ชุมนุม

กัน  
9
ชายหนุมคนหนึ่งช่ือยูทิกัสนั่งอยูที่ขอบหนาตาง กําลังงวงนอนมาก ขณะที่เปาโลพูดตอไป

เรื่อย ๆ เขาก็หลับและพลัดตกจากช้ันที่สามถึงพ้ืน มีผูอุมเขาขึ้นมาพบวาเขาตายแลว 
10

เปาโลจึงลง

มาขางลางกมลงกอดรางของเขาไว พูดวา “อยาวุนวายไปเลย เขายังมีชีวิตอยู”   
11

แลวเปาโลก็ขึ้น

ไปช้ันบนอีกครั้งหนึ่ง ทําพิธีบิขนมปงและกินอาหาร พูดคุยตอไปอีกนานจนถึงรุงเชา แลวจากไป  
12

บรรดาศิษยพาชายหนุมผูนั้นที่ยังมีชีวิตอยูกลับไปบาน และรูสึกมีกําลังใจขึ้นมาก 

 

เปาโลเดินทางจากเมืองโตรอัสถึงเมืองมิเลทัส 
13

เราลงเรือลวงหนาและแลนเรือไปยังเมืองอัสโซส ที่นั่นเราตองรับเปาโลลงเรือดวย เขาสั่ง

ไวเชนนี้เพราะตองการเดินทางทางบก  
14

เมื่อเปาโลพบเราที่เมืองอัสโซส เราก็รับเขาลงเรือและ

มาถึงเมืองมิทิเลนี  
15

วันรุงขึ้นเราออกจากที่นั่นมาอยูหนาเกาะคีโอส วันตอมาเราแลนเรือเลียบฝง

เกาะซามอส และอีกวันหนึ่งก็มาถึงเมืองมิเลทัส  
16

เปาโลตัดสินใจไมแวะที่เมืองเอเฟซัส เพ่ือจะไม

อยูในแควนอาเชียนานเกินไป เพราะตองการรีบไปใหถึงกรุงเยรูซาเล็มกอนวัน     เปนเตกอสเต 

ถาเปนไปได 

เปาโลอําลาบรรดาผูอาวุโสแหงเมืองเอเฟซัส 
17

เปาโลสงคนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส เพ่ือเชิญบรรดาผูอาวุโสของพระ     ศาสน

จักรมาพบ  
18

เมื่อเขาเหลานั้นมาถึง เปาโลพูดวา396

l “ทานทั้งหลายรูวา ตลอดเวลาตั้งแตวันแรกที่

                                                
i เทศกาลขนมปงไรเชื้อ คือ สัปดาหหลังฉลองปสกา ดู อพย 12:1 เชิงอรรถ a 
j เร่ืองงานธรรมทูตของเปาโลในเมืองน้ี เมื่อเดินทางจากเมืองเอเฟซัสไปเมืองโครินธ (ขอ 1-2) ดู 2 คร 2:12 
k แปลตามตัวอักษร “วันตนสัปดาห” วันตนสัปดาหของชาวยิวกลายเปนวันที่คริสตชนมาชุมนุมกัน ดู มธ 28:1 เชิงอรรถ a; 1 

คร 16:2 “วันขององคพระผูเปนเจา” วว 1:10 การชุมนุมของคริสตชนในวันอาทิตยทํากันเมื่อเร่ิมวันตั้งแตค่ําวันเสาร เพราะ

ชาวยิวนับวันตั้งแตตะวันตกดิน 
l น่ีเปนคําปราศรัยสําคัญคร้ังที่สามของเปาโลใน กจ คําปราศรัยคร้ังแรก (บทที่ 13) เปนตัวอยางของการเทศนสอนแกชาวยิว 

คําปราศรัยคร้ังที่สอง (บทที่ 17) เปนการเทศนสอนแกคนตางศาสนา คําปราศรัยคร้ังที่สามน้ี (ขอ 18-35) เปนเหมือนพินัยกรรม

ของผูอภิบาลที่กําลังจากไป เปรียบเทียบกับ 1 ซมอ 12:2-5 รายละเอียดหลายประการของคําปราศรัยคร้ังที่สามน้ีพบไดใน

จดหมายตาง ๆ ของเปาโล มีลีลาคลายกับจดหมายเก่ียวกับงานอภิบาล คําปราศรัยน้ีในโครงสรางดังตอไปน้ี (1) ขอ 18-21 

กลาวถึงงานธรรมทูตของเปาโลในแควนเอเซีย (2) ขอ 22-27 เปาโลกลาวถึงการจากไปของตนและดูเหมือนจะทราบลวงหนาวา

จะตองตาย (3) ขอ 28-34 เปาโลเตือนบรรดาผูอาวุโสของเมืองเอเฟซัส (และผูอภิบาลพระศาสนจักรทุกแหง) ใหดูแลคริสตชน

ในปกครองดวยความระมัดระวัง (4) ขอ 33-35 เปาโลเตือนผูอาวุโสใหเสียสละและมีความรัก ตลอดคําปราศรัยเปาโลเตือนผูฟง

ใหเอาอยางตน เพราะฉะน้ันคําปราศรัยน้ีจึงแสดงภาพแทจริงของเปาโลอยางชัดเจน 
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ขาพเจาเขามาในแควนอาเชีย ขาพเจาปฏิบัติตนตอทานอยางไร  
19

ขาพเจารับใชองคพระผูเปนเจา

ดวยความถอมตนอยางย่ิง ขาพเจาตองร่ําไหเปนทุกขและเสี่ยงชีวิตจากการที่ชาวยิววางแผนปอง

รายขาพเจา  
20

ทานทั้งหลายรูวา ขาพเจาไมเคยละเลยสิ่งใดที่เปนประโยชนแกทาน ไมเคยหยุด

เทศนและสอนทานในที่สาธารณะและตามบาน  
21

ขาพเจาเชิญชวนทั้งชาวยิวและชาวกรีกอยางแข็ง

ขันใหกลับใจมาหาพระเจาและใหมีความเช่ือในพระเยซู องคพระผูเปนเจาของเรา397

m 
22

บัดนี้ ขาพเจากําลังจะไปกรุงเยรูซาเล็มตามพระบัญชาของพระจิตเจา398

n ไมรูวาสิ่งใดจะเกิด

ขึ้นกับขาพเจา  
23

ขาพเจารูเพียงวา พระจิตเจาทรงเตือนขาพเจาในทุก ๆ เมืองวา โซตรวนและ

ความยากลําบากกําลังรอขาพเจาอยู  
24

แตขาพเจาไมคิดวาชีวิตของขาพเจามีคา399

oสําหรับขาพเจา

เทากับการที่ขาพเจาไดวิ่งถึงปลายทางและทําใหภารกิจที่ขาพเจาไดรับมอบหมายจากพระเยซู องค

พระผูเปนเจา สําเร็จไป คือการเปนพยานประกาศขาวดีแหงพระหรรษทานของพระเจา 
25

ขาพเจาผานมาประกาศพระอาณาจักรแกทานทั้งหลาย บัดนี้ ขาพเจารูวา ทานทุกคนจะ

ไมเห็นหนาขาพเจาอีก400

p  
26

ดังนั้น วันนี้ขาพเจาขอประกาศยืนยันแกทานทั้งหลายวา ถาทานผูใดไม

รอดพน ขาพเจาก็ไมรับผิดชอบ  
27

เพราะขาพเจาไมไดละเลยที่จะประกาศพระประสงคทั้งหมดของ

พระเจาแกทาน  
28

ทานทั้งหลายจงดูแลตนเองและฝูงแกะที่พระจิตเจาทรงแตงตั้งทานใหเปนผูดูแล 

เพ่ือเล้ียงดูพระศาสนจักรของพระเจา401

q ที่พระองคทรงไดมาดวยพระโลหิตของพระบุตร402

r  
29

ขาพเจา

รูวา เมื่อขาพเจาจากไปแลว สุนัขปาดุรายจะเขามาในกลุมของทานและจะทํารายฝูงแกะ  
30

แมใน

กลุมของทานก็จะมีบางคนลุกขึ้นกลาวบิดเบือนความจริงเพ่ือโนมนาวบรรดาศิษยใหติดตามตน  
31

                                                
m ประโยคน้ีสรุปการเทศนของเปาโลเชนเดียวกับ 17:30-31; 1 คร 8:4-6; 1 ธส 1:9-10 “การกลับใจและมีความเชื่อ” เปน

ความคิดที่อยูเคียงคูกันนับตั้งแตคําเทศนแรกเร่ิมของพระเยซูเจาแลว (มก 1:15) 
n ขณะน้ีเปาโลยังไมถูกจองจํา แตรูสึกวาตนเองเปนนักโทษแลว ดังน้ัน บางคนจึงแปล “ตามพระบัญชาของพระจิตเจา” ตาม

ตัวอักษรวา “ในฐานะนักโทษของพระจิตเจา” 

 
o เทียบ 15:26; 21:13; ฟป 1:21-23; 1 ธส 2:8 ฉบับอ่ืน ๆ แปลวา “แตขาพเจาไมคิดวาชีวิตของขาพเจามีคาอะไร ราวกับวา

เปนส่ิงลํ้าคาสําหรับขาพเจา” 
p เทียบ ขอ 38 เปาโลคิดจะไปกรุงเยรูซาเล็มแลวจากน้ันไปประเทศสเปน รม 15:23-28 แตการถูกจองจําเปนเวลานานทําให

แผนการน้ีตองเปล่ียนไป เปาโลอาจกลับไปที่เมืองเอเฟซัสอีกทั้ง ๆ ที่ไดแสดงความสังหรณใจวาจะไมไดกลับไป 
q สําเนาโบราณบางฉบับวา “พระศาสนจักรขององคพระผูเปนเจา” 1 ปต 2:9-10 กลาวถึง ประชาชนซ่ึงพระเจาทรงเลือกเปน

ของพระองค (ตาม อสย 43:21); ประชาชนเปน “ที่ประชุม (พระศาสนจักร) ของพระเจา” กจ 5:11 เชิงอรรถ b “พระ ศาสนจักร

ของพระเจา” เปนวลีที่เปาโลชอบใชบอย ๆ  ดู 1 คร 1:2; 10:32; 11:22 
r แปลตามตัวอักษรวา “ซ่ึงพระองคทรงไดมาเพื่อพระองคดวยโลหิตของพระองคเอง” แตพระเจา (พระบิดา) ทรงเปนจิต ไม

สามารถหล่ังพระโลหิตได วลีน้ีจึงนาจะหมายถึงพระโลหิตของพระบุตร (ของพระองค) หรือมิฉะน้ันเปาโลซ่ึงเร่ิมประโยคโดย

กลาวถึงการกระทําของพระบิดา (พระเจา) แลวเผลอไปกลาวถึงการกระทําของพระบุตรโดยไมทันระวังตัว… เทียบ       รม 

8:31-39 ความคิดเร่ืองพระคริสตเจาทรงหล่ังพระโลหิตเพื่อพระศาสนจักร ดู อฟ 5:25-27; ฮบ 9:12-14; 13:12 
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เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงเฝาระวังไวเถิด จงระลึกวาขาพเจาไมเคยหยุดเตือนทานแตละคนดวย

น้ําตานองหนาทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาสามป 
32

บัดนี้ ขาพเจาฝากทานทั้งหลายไวกับพระเจา s และกับพระวาจาแหงพระหรรษทานของ

พระองค พระวาจานี้สรางพระศาสนจักรและประทานมรดกใหทานรับรวมกับบรรดาผูศักด์ิสิทธิ์

ทั้งหลายได  
33

ขาพเจาไมเคยอยากไดเงินทองหรือเสื้อผาของผูใด  
34

ทานก็รูแลววา ขาพเจาทํางาน

ดวยมือทั้งสองนี้เพ่ือสนองความตองการของขาพเจา และของผูที่อยูดวย         
35

ขาพเจาแสดงให

ทานเห็นเสมอมาวา เราตองทํางานเชนนี้เพ่ือชวยเหลือผูออนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู 

องคพระผูเปนเจาที่วา “การใหยอมเปนสุขมากกวาการรับ”t 
36

เมื่อกลาวดังนี้แลว เปาโลคุกเขาลงพรอมกับทุกคนและอธิษฐานภาวนา  
37

ตางรองไหฟูม

ฟายเขาสวมกอดและจูบลาเปาโล  
38

ทุกคนรูสึกโศกเศรา เพราะเปาโล พูดวา เขาเหลานั้นจะไมได

เห็นหนาของเปาโลอีก แลวทุกคนก็ไปสงเปาโลถึงเรือ 

 เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม 
21  

1
เมื่อถึงเวลาจะจากกัน เราก็ออกเรือแลนตรงไปยังเกาะโขส วันรุงขึ้นก็ไปถึงเกาะโรดส 

แลวไปถึงเมืองปาทารา405

a  
2
เราพบเรือลําหนึ่งกําลังขามไปยังแควนเฟนีเซีย จึงลงเรือลํานั้นออก

ทะเล  
3
เราเห็นเกาะไซปรัส แตก็แลนเรือผานไปทางทิศใตของเกาะตรงไปยังแควน     ซีเรีย มาถึง

เมืองไทระเพราะเรือตองขนถายสินคาที่นั่น  
4
เราไปเย่ียมบรรดาศิษย พักอยูที่นั่นเปนเวลาเจ็ดวัน 

พระจิตเจาทรงดลใจเขาเหลานั้นใหบอก406

bเปาโลมิใหขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม     
5
เมื่อครบเจ็ดวันแลว 

เราก็ออกเดินทางตอไป บรรดาศิษยทุกคนพรอมดวยภรรยาและบุตรตางไปสงเราถึงนอกเมือง เรา

คุกเขาอธิษฐานภาวนารวมกันที่ชายหาด  
6
และอําลากัน เราลงเรือ และเขาเหลานั้นก็กลับไปบาน

ของตน 
7
จากเมืองไทระเราไปถึงเมืองทอเลเมอิส การเดินทางทางเรือของเราจึงสิ้นสุด เราทักทาย

บรรดาพ่ีนองและพักอยูกับเขาหนึ่งวัน  
8
วันรุงขึ้นเราออกเดินทางไปถึงเมืองซีซารียา เขาไปในบาน

ของฟลิป ผูประกาศขาวดีซึ่งเปนหนึ่งในสังฆานุกรทั้งเจ็ดและพักอยูกับเขา  
9
เขามีบุตรหญิงสี่คน 

ทั้งสี่คนนี้ยังไมแตงงานและมีพระพรการทํานาย 

                                                
s ”กับพระเจา” สําเนาโบราณบางฉบับวา “กับองคพระผูเปนเจา” “สราง” ประธานอาจเปน “พระวาจา” (ดังที่แปล) หรือ “พระเจา” 

ก็ได เทียบ รม 16:25 

 
t พระวรสารไมไดบันทึกพระวาจาน้ีไว 

21 a สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “และมีรา” 
b พระจิตเจามิไดทรงหามเปาโลโดยตรงมิใหขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม แตทรงเปดเผยใหบรรดาศิษยทราบถึงชะตากรรมของเปาโล

เทาน้ัน บรรดาศิษยมีความรักตอเปาโลจึงหามมิใหเขาขึ้นไป 
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10

เราพักอยูที่นั่นหลายวัน ระหวางนั้นประกาศกคนหนึ่งช่ืออากาบัสลงมาจากแควนยูเดีย 
11

เขามาพบเรา ใชที่คาดเอวของเปาโลมัดมือและเทาของตน407

cพูดวา “พระจิตเจาตรัสวา “ชาวยิวที่กรุง

เยรูซาเล็มจะมัดเจาของที่คาดเอวนี้อยางนี้ และจะมอบเขาในเง้ือมมือของคนตางศาสนา’”d 
12

เมื่อไดฟงเชนนี้ เราและประชาชนที่นั่นออนวอนเปาโลมิใหเดินทางขึ้นไปยังกรุง        

เยรูซาเล็ม  
13

แตเปาโลตอบวา “ทําไมทานจึงรองไหและทําใหขาพเจาเสียใจและผิดหวังมากเลา 

ขาพเจาไมเพียงแตพรอมที่จะถูกจองจําเทานั้น แตยังพรอมที่จะตายในกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือพระนาม

ของพระเยซู องคพระผูเปนเจาอีกดวย”  
14

เมื่อเปาโลไมยอมเปล่ียนใจ เราก็เลิกรบเรา พูดวา “ขอให

เปนไปตามพระประสงคขององคพระผูเปนเจาเถิด” 

เปาโลเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม 
15

หลังจากนั้นไมกี่วัน เราก็เตรียมตัวและขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม  
16

ศิษยบางคนจากเมืองซี

ซารียารวมเดินทางไปกับเรา และพาเราไปพักที่บาน409

eของชาวเกาะไซปรัสคนหนึ่งซึ่งเปนศิษยรุน

แรก ๆ ช่ือมนาสัน 
17

เมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาพ่ีนองตอนรับเราดวยความยินดี  
18

วันรุงขึ้น เปาโลและ

เรา410

fไปพบยากอบ บรรดาผูอาวุโสทุกคนอยูที่นั่นดวย  
19

เปาโลทักทายเขาเหลานั้นและเลาทุกสิ่ง

อยางละเอียดที่พระเจาทรงกระทํากับคนตางศาสนาโดยงานธรรมทูตของตน 
20

ทุกคนไดฟง ก็ถวายพระเกียรติแดพระเจา แลวพูดกับเปาโลวา “นองเอย ทานเห็นแลววา 

ชาวยิวนับพันนับหมื่นคนมีความเช่ือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยางเครงครัด”g  
21

เขาไดยินคน

กลาววา ทานสอนชาวยิวที่อาศัยอยูในหมูคนตางศาสนาใหละทิ้งธรรมบัญญัติของโมเสส412

h โดยสอน

วาไมตองใหลูก413

iเขาสุหนัตและไมตองปฏิบัติตามธรรมประเพณี  
22

เราควรจะทําอยางไรดี ชาวยิวจะ

ตองรูแนวาทานมาที่นี่แลว414

j  
23

เพราะฉะนั้น จงทําตามที่เราบอกเถิด ที่นี่เรามีชายสี่คนที่จะตองแก

บน  
24

จงพาคนเหลานี้ไปรวมพิธีชําระตนพรอมกัน จงออกคาใชจายตาง ๆ ใหเขาเพ่ือทําพิธีโกนผม

                                                
c เปนการพยากรณโดยใชทาทาง (ภาษาใบ) ดังที่บรรดาประกาศกในอดีตเคยใช ดู ยรม 18:1 เชิงอรรถ a 
d คําทํานายน้ีมีรายละเอียดไมตรงนักกับการเลาเร่ืองเปาโลถูกจับกุม (ดู 21:31-33; 28:17) แตคลายกันมากกวากับคําทํานาย

เร่ืองพระทรมานของพระเยซูเจาใน ลก 18:31-34; เทียบ ฟป 3:10; คส 1:24 
e สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา บานของมหาสันอยูคร่ึงทางระหวางเมืองเซซารียากับกรุงเยรูซาเล็ม 
f ขอน้ีจบการเลาเร่ืองโดยใชสรรพนามบุรุษที่หน่ึงตอนที่สาม เราจะพบการเลาแบบน้ีใน 27:1 (ดู 16:10 เชิงอรรถ g) 28:16 
g การที่คริสตชนชาวยิวยังปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยางเครงครัดดู 11:2; 15:1,5; กท 2:12; 5:1ฯ 
h การที่เปาโลสอนวามนุษยรับความชอบธรรมอาศัยความเชื่อเทาน้ัน (ดู รม 1:16 เชิงอรรถ h; 3:22 เชิงอรรถ h) หมายความวา

ธรรมบัญญัติของโมเสสไมไดทําใหชาวยิวไดเปรียบเหนือกวาคนตางศาสนาอีกตอไป เปาโลวางหลักการน้ีเพื่อใหคนตางศาสนา

ที่กลับใจเปนอิสระไมตองปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส (ดู กท 2:11ฯ) มิใชเพื่อชักชวนชาวยิวผูเล่ือมใสใหเลิกปฏิบัต ิ
i ดู รม 2:25-29; 4:9-12; 1 คร 7:17-20 
j สําเนาโบราณบางฉบับวา “เขาตองไดยินวาทานมาที่น่ีแลว” 
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415

kแลวทุกคนจะรูวา ขาวลือที่เขาไดยินเกี่ยวกับทานนั้นไมเปนความจริง แตทานยังดําเนินชีวิต

ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ  
25

สวนคนตางศาสนาที่มีความเช่ือ เราไดสงจดหมายแจงคําตัดสินของเรา416

l

ใหเขารูวา เขาตองงดเวนการกินเนื้อสัตวที่ถวายแดรูปเคารพแลว ตองงดเวนการกินเลือด งดเวน

การกินเนื้อสัตวที่ถูกรัดคอ และงดเวนการแตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย” 
26

วันรุงขึ้น เปาโลพาชายเหลานั้นไปทําพิธีชําระตนพรอมกัน แลวเขาไปในพระวิหารเพ่ือแจง

วาวันชําระตนจะครบกําหนดเมื่อใด เพราะในวันนั้นแตละคนจะตองถวายเครื่องบูชา417

m 

เปาโลถูกจับกุม 
27

เมื่อใกลครบเจ็ดวัน ชาวยิวบางคนจากแควนอาเชียเห็นเปาโลในพระวิหาร จึงยุยง

ประชาชนและจับกุมเปาโล  
28

ตะโกนวา “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย มาชวยกัน ชายผูนี้คือผูเทศนสอน

ทุกคนในทุกสถานที่ตอตานประชากรอิสราเอล ตอตานธรรมบัญญัติและตอตานสถานที่ศักด์ิสิทธิ์นี4้18

n

ดวย เขายังนําชาวกรีกบางคนเขาไปในบริเวณพระวิหารและทําใหสถานที่ศักด์ิสิทธิ์นี้เปนมลทิน”  
29

เขาเหลานั้นกลาวเชนนี้ เพราะเคยเห็นโตรฟมัสชาวเอเฟซัสอยูกับเปาโลในเมือง จึงคิดวาเปาโลนํา

โตรฟมัสเขาไปในบริเวณพระวิหารดวย 
30

เกิดความวุนวายขึ้นทั่วเมือง ประชาชนวิ่งมาจากทุกแหง จับกุมและลากเปาโลออกจาก

บริเวณพระวิหารแลวปดประตูทันที  
31

ขณะที่ประชาชนกําลังพยายามจะฆาเปาโล มีคนไปสงขาว

แกผูบัญชาการกองพันของทัพโรมัน 419

oวา ทั่วทั้งกรุงเยรูซาเล็มกําลังวุนวาย  
32

เขาจึงนําทหารกลุม

หนึ่งพรอมกับนายรอยวิ่งไปยังบรรดาผูกอการจลาจลทันที เมื่อคนเหลานั้นเห็นผูบัญชาการกองพัน

และบรรดาทหาร ก็หยุดทุบตีเปาโล 
33

ผูบัญชาการกองพันเขามาจับกุมเปาโล สั่งใหลามดวยโซสองเสน แลวถามประชาชนวา

เปาโลเปนใครและทําอะไร  
34

แตประชาชนตางตะโกนตอบคนละอยาง ผูบัญชาการกองพันไมอาจรู

ความจริงอะไรไดเพราะความวุนวาย จึงสั่งใหนําเปาโลไปคายทหาร  
35

เมื่อเปาโลมาถึงขั้นบันได

ของคาย ประชาชนเบียดเสียดและผลักดันกันเขามาอยางรุนแรงจนบรรดาทหารตองแบกเปาโลขึ้น

ไป  
36

ประชาชนจํานวนมากติดตามไปพลางรองตะโกนวา “ฆามัน” 

                                                
k ผูบนบานเปนนาศีรจะพนจากสภาพเชนน้ีไดก็ตองถวายเคร่ืองบูชาราคาแพง กดว 6:14-15 
l สําเนาโบราณบางฉบับวา “สําหรับคนตางศาสนาที่มีความเชื่อ เขาไมมีอะไรจะบอกทาน สวนเราไดสงจดหมายแจงการตัดสิน

ของเราใหเขารูวา เขาไมตองปฏิบัติอะไร นอกจากงดเวนการกินเน้ือสัตวที่ถวายแกรูปเคารพแลว งดเวนจากการกินเลือด และ

งดเวนจากการแตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย” 

 
m ตนฉบับคลุมเครือ : เราอาจสันนิษฐานวากอนที่จะถวายเคร่ืองบูชาแกบน พนจากสภาพเปนนาศีรน้ัน ผูแกบนจะตองทําพิธี

ชําระตนเปนเวลาเจ็ดวัน แตเราไมมีขอมูลอ่ืนในเร่ืองน้ี 
n เทียบ ขอกลาวหาสเทเฟน 6:11-14 และพระเยซูเจา มธ 26:61; 27:40 
o กองทหารรักษาการณชาวโรมันมีจํานวนประมาณ 600 คน ตั้งคายอยูในปอมอันโตเนีย ติดกับบริเวณพระวิหารดานตะวันตก

เฉียงเหนือ 
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37

ขณะที่บรรดาทหารกําลังนําตัวเปาโลเขาไปในคาย เปาโลพูดกับผูบัญชาการกองพันวา 

“ขาพเจาขอพูดกับทานไดไหม” 
ผูบัญชาการกองพันถามวา “ทานพูดภาษากรีกหรือ  

38
ทานไมใชชาวอียิปตที่เมื่อไมนานมา

นี้กอการกบฏและนําโจรสี่พันคน420

pออกไปถิ่นทุรกันดารหรือ” 
39

เปาโลตอบวา “ขาพเจาเปนชาวยิว เกิดที่เมืองทารซัสซึ่งเปนเมืองสําคัญพอสมควรใน

แควนซีลีเซีย โปรดอนุญาตใหขาพเจาพูดกับประชาชนเถิด” 
40

เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการกองพันแลว เปาโลยืนที่ขั้นบันไดและโบกมือให

ประชาชนสงบลง ประชาชนก็เงียบ เปาโลจึงพูดกับเขาเปนภาษาฮีบรู 421

qวา 

เปาโลปราศรัยกับชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็ม422

a 

22  
1
”พอและพ่ีนองทั้งหลาย จงฟงคําแกขอกลาวหาของขาพเจาเถิด” 

2เมื่อประชาชนไดยินเปาโลพูดกับเขาเปนภาษาฮีบรู ก็เงียบมากขึ้น 

เปาโลจึงกลาวตอไปวา  
3
”ขาพเจาเปนชาวยิว เกิดที่เมืองทารซัสในแควนซิลีเซีย แตเติบโต

ในเมืองนี้ กามาลิเอลเปนอาจารยสอนขาพเจาใหปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษอยาง

เครงครัด ขาพเจารับใชพระเจาดวยความกระตือรือรนอยูเสมอเชนเดียวกับที่ทานทั้งหลายปฏิบัติ

อยูในวันนี้  
4
ขาพเจาเบียดเบียนถึงตายผูที่ดําเนินตามวิถีทางนี4้23

b ขาพเจาจับกุมทั้งชายและหญิง

จองจําไวในคุก  
5
ดังที่มหาสมณะและสภาผูอาวุโสทุกคนเปนพยานยืนยันได เพราะเขามอบ

จดหมายใหขาพเจานําไปใหแกบรรดาพ่ีนองชาวยิวที่เมืองดามัสกัส ขาพเจาจึงออกเดินทางเพ่ือไป

จับกุมบรรดาคริสตชนซึ่งอยูที่นั่น นํากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือลงโทษ 
6
เวลาประมาณเที่ยงวัน ขณะที่ขาพเจากําลังเดินทางใกลจะถึงเมืองดามัสกัส ทันใดนั้นมีแสง

สวางจาจากทองฟาลอมรอบตัวขาพเจาไว  
7
ขาพเจาลมลงที่พ้ืนดินและไดยินเสียงพูดกับขาพเจาวา 

“เซาโล เซาโล เจาเบียดเบียนเราทําไม” 
8
ขาพเจาจึงถามวา “พระเจาขา พระองคคือใคร” 

พระองคตรัสกับขาพเจาวา “เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธ ซึ่งเจากําลังเบียดเบียนอยู”  
9
คนที่อยู

กับขาพเจาเห็นแสงสวาง แตไมไดยินเสียงคนที่พูดกับขาพเจา 

                                                
p ”โจร” หมายถึง พวกชาตินิยมหัวรุนแรงที่ไดกบฏตอการปกครองของชาวโรมัน โยเซฟุสกลาวถึงการกบฏคร้ังน้ี 
q หมายถึง ภาษาอาราเมอิก เพราะชาวยิวไมใชภาษาฮีบรูอีกในชีวิตประจําวันหลังกลับจากเนรเทศแลว (538 ก.ค.ศ.) 

22 a กจ บันทึกคําปราศรัยของเปาโลซ่ึงสรุปคําสอนของเขา 3 คร้ังใน บทที่ 13; 17;20 บัดน้ี กจ บันทึกคําปราศรัยแกขอ

กลาวหา 3 คร้ังเชนกัน คือ ตอหนาประชาชนชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็ม ในบทที่ 22, ตอหนาเฟลิกซผูวาราชการ ในบทที่ 24, ตอ

หนากษัตริยอากริปปา ในบทที่ 26 เปาโลปรับเน้ือหาคําปราศรัยแตละคร้ังใหเหมาะกับผูฟง ดู 9:1 เชิงอรรถ a ในบทน้ี เปาโล

ปองกันตนเองโดยบอกประชาชนวาตนเปนชาวยิวที่เล่ือมใสศรัทธาคนหน่ึง 
b “ผูที่ดําเนินตามหนทาง” คือ พระศาสนจักร ดู 9:2 เชิงอรรถ b กิจการเบียดเบียนของเปาโล ดู 7:58; 8:1,3; 9:1-2,21; 22:19-

20; 26:10-11; 1 คร 15:9; กท 1:13,23; ฟป 3:6; 1 ทธ 1:13 
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10

แลวขาพเจาถามอีกวา “พระเจาขา ขาพเจาจะตองทําอะไร” 

องคพระผูเปนเจาตรัสกับขาพเจาวา “จงลุกขึ้น เขาไปในเมืองดามัสกัส ที่นั่นจะมีคนบอกทุก

สิ่งที่พระเจาทรงกําหนดใหเจาทํา”  
11

แสงนั้นสวางจาจนขาพเจามองไมเห็นสิ่งใด ผูรวมเดินทางกับ

ขาพเจาจึงจูงมือขาพเจาเขาไปในเมืองดามัสกัส 
12

ชายคนหนึ่งช่ืออานาเนีย เปนผูยําเกรงพระเจาและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ เปนที่เคารพ

นับถือของชาวยิวทุกคนซึ่งอยูที่นั่น424

c  
13

เขามาพบขาพเจา ยืนใกล ๆ พูดกับขาพเจาวา “เซาโล นอง

เอย จงกลับมองเห็นเถิด” และในเวลานั้นเองขาพเจาก็มองเห็นเขา 
14

อานาเนียบอกขาพเจาวา “พระเจาแหงบรรพบุรุษของเราทรงเลือกสรรทานใหรูพระ

ประสงคของพระองค ใหเห็นพระคริสตเจาผูทรงชอบธรรม425

dและไดยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ

ของพระองค  
15

เพราะทานจะเปนพยานของพระองคยืนยันสิ่งที่ทานไดเห็นและไดยิน426

eแกมนุษยทุก

คน  
16

บัดนี้ทานรออะไรอยูอีกเลา จงลุกขึ้น รับศีลลางบาปและเรียกขานพระนามของพระองคชําระ

ลางบาปของทานเถิด 
17

ขาพเจากลับไปกรุงเยรูซาเล็ม427

f ขณะที่กําลังอธิษฐานภาวนาอยูในพระวิหาร ขาพเจาเขาสู

ภวังค  
18

และเห็นองคพระผูเปนเจา พระองคตรัสกับขาพเจาวา “เร็วเขา จงรีบออกจาก กรุง

เยรูซาเล็ม เพราะชาวเมืองจะไมยอมรับคําพยานของทานถึงเรา”g 
19

ขาพเจาจึงทูลตอบวา “ขาแตองคพระผูเปนเจา คนเหลานี้รูวาขาพเจาเคยไปตามศาลา

ธรรมตาง ๆ เพ่ือจับกุมผูที่มีความเช่ือในพระองคเขาคุกและโบยตี  
20

เมื่อสเทเฟน พยาน429

hของ

พระองคหล่ังโลหิต ขาพเจาก็อยูที่นั่นดวย เห็นชอบกับผูที่ฆาเขาและเฝาเสื้อคลุมของคนเหลานั้น” 
21

องคพระผูเปนเจาตรัสกับขาพเจาวา “จงไปเถิด เราจะสงเจาออกไปยังชนตางศาสนาที่อยู

หางไกล”i 

                                                
c เปาโลกลาวถึงอานาเนียเพียงแตวา เขาเปนชาวยิวที่เล่ือมใสศรัทธาคนหน่ึง โดยมิไดเพิ่มเติมวาเขาเปนคริสตชนดวย 9:10 

หรือเขาไดเห็นนิมิต 9:10-16 
d ตนฉบับไมมีคําวา “พระคริสตเจา” เทียบ 3:14; 7:52 
e ดู 9:15 เชิงอรรถ h อานาเนียพูดในนามของ "พระเจาแหงบรรพบรุษ" เหมือนประกาศกในพันธสัญญาเดิม เปาโลตองเปน

พยานคนหน่ึงตอหนามนุษยทุกคน” แตยังไมไดกลาวถึงคนตางศาสนาโดยตรงจนกระทั่ง ขอ 21 
f เปาโลไมกลาวถึงเวลาสามปซ่ึงผานไปกอนจะกลับกรุงเยรูซาเล็ม ดู 9:23 เชิงอรรถ k เปาโลไมเคยกลาวถึงการเขาภวังคคร้ังน้ี

ในจดหมายใด ๆ เลย การเขาภวังคคร้ังน้ีเปนคนละคร้ังกับที่กลาวไวใน 2 คร 12:1-14 
g ลูกาเนนอยูเสมอวา การที่เปาโลประกาศขาวดีแกคนตางศาสนาน้ันก็เพราะชาวยิวไมยอมเชื่อ ดู 13:46-48; 18:6;   28:25-28 

ในการปราศรัยที่วิหารคร้ังน้ี เปาโลเนนวาตนจําเปนตองเลิกเทศนสอนชาวยิวเพราะพระเจาทรงบัญชาเชนน้ัน 
h ”พยาน” ภาษากรีก “martyr” ยังไมไดมีความหมายถึงการเปนมรณสักขีเชนในสมัยตอมา แตความเขาใจเชนน้ีเร่ิมมีบางแลว 

เพราะผูที่หล่ังโลหิตของตนก็เปนพยานที่สมบูรณ ดู วว 2:13; 6:9; 17:6 
i พระวาจาของพระคริสตเจาที่วา “เราจะสงเจา” หมายความวา เปาโลถูกสงไปเปนธรรมทูตจึงทําหนาที่เหมือนกับบรรดาอัคร

สาวกดวย ดู 1 คร 9:1; 2 คร 12:11-12; กท 1:1 และโดยเฉพาะเปนอัครสาวกสําหรับคนตางศาสนา กท 1:16; 2:7-8; แมวา กจ 

ไดสงวนคํา “อัครสาวก” ไวสําหรับอัครสาวกสิบสองคนเทาน้ัน (ยกเวนใน 14:4,14) 
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เปาโลยืนยันวามีสัญชาติโรมัน 
22

ประชาชนฟงเปาโลพูดถึงตรงนี้ ก็เริ่มตะโกนวา “จงกําจัดผูนี้ใหสิ้นไปจากแผนดิน เขาไม

สมควรมีชีวิต” 
23

ประชาชนรองตะโกน โยนเสื้อคลุมของตน และกอบฝุนขวางขึ้นไปในอากาศ  
24

ผู

บัญชาการกองพันสั่งใหนําเปาโลเขาไปในคายทหาร โบยตีเพ่ือสอบสวนใหรูสาเหตุวา ทําไม

ประชาชนจึงรองตะโกนเชนนั้น  
25

เมื่อพวกทหารมัดเปาโลพรอมที่จะโบยตี เปาโลถามนายรอยที่ยืน

อยูที่นั่นวา “กฎหมายอนุญาตใหทานโบยตีผูมีสัญชาติโรมันกอนพิจารณาคดีหรือ” 
26

เมื่อไดยินเชนนี้ นายรอยไปพบผูบัญชาการกองพันและรายงานวา “ทานรูหรือไมวา ทาน

กําลังทําอะไร ชายคนนี้มีสัญชาติโรมัน” 
27

ผูบัญชาการกองพันจึงมาพบและถามเปาโลวา “ทานมีสัญชาติโรมันหรือ” 

เปาโลตอบวา “ใช” 
28

ผูบัญชาการกองพันจึงพูดวา “ขาพเจาตองจายเงินกอนใหญเพ่ือซื้อสัญชาติโรมัน” 

เปาโลตอบวา “แต ขาพเจามีสัญชาติโรมันโดยกําเนิด” 
29

ผูที่กําลังจะโบยตีสอบสวนเปาโลตางถอยออกไปทันที ผูบัญชาการกองพันตกใจเมื่อรูวา ผู

ที่เขาสั่งใหจองจํานั้นมีสัญชาติโรมัน431

j 

เปาโลตอหนาสภาซันเฮดริน432

k 
30

ผูบัญชาการกองพันตองการรูใหแนชัดวาเหตุใดชาวยิวจึงกลาวหาเปาโล วันรุงขึ้นเขาจึงสั่ง

ใหแกโซที่ลามเปาโล เรียกบรรดาหัวหนาสมณะและสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคนมาประชุม แลวนํา

เปาโลไปยืนตอหนาเขา 

23  
1
เปาโลเพงมองสภาซันเฮดรินพลางพูดวา “พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาประพฤติตนเฉพาะ

พระพักตรพระเจาดวยมโนธรรมที่บริสุทธิ4์33

aมาจนถึงวันนี”้  
2
มหาสมณะอานาเนีย434

bสั่งคนที่ยืนอยูใกล

เปาโลใหตบปากเขา  
3
เปาโลจึงพูดกับมหาสมณะวา “พระเจาจะตบปากทาน ผูเปนเสมือนกําแพง

                                                
j อยางไรก็ตาม เปาโลยังตองถูกพันธนาการอยูตอไป ขอ 30; 23:18; 24:27; 26:29 อาจเปนไปไดวาโซที่ใชพันธนาการนักโทษ

มีสองชนิดคือ ชนิดหนักเพื่อทรมานนักโทษดวย และชนิดเบาเพียงเพื่อปองกันมิใหนักโทษหนี เมื่อเปาโลแสดงตนเปนพลเมือง

โรมัน เขาก็ไดรับการปลดปลอยจากโซหนัก เหลือแตเพียงโซเบาเทาน้ัน 
k เปาโลตองถูกนําไปปรากฏตัวตอหนา “ที่ประชุม” 22:30-23:10 ตอหนา ”ผูวาราชการ” (เฟลิกซ บทที่ 24) ตอหนา         ”

กษัตริย” (อากริปปา บทที่ 25-26) ตามที่พระเยซูเจาเคยตรัสไวกับบรรดาศิษย (มก 13:9-10; มธ 10:17-18; ลก 21:12) 

23 a “มโนธรรมบริสุทธิ”์ เปนหัวขอหน่ึงของคําสอนเร่ืองจริยธรรมของเปาโล 1 คร 4:4; 2 คร 1:12; 1 ทธ 1:5,19; 3:9;    2 ทธ 

1:3; ดู ฮบ 13:18 ดวย 
b อานาเนีย บุตรของเนเดบาโยสเปนมหาสมณะราวป ค.ศ. 47 ตอมาเขาถูกจับ ถูกสงไปกรุงโรมและอาจถูกถอดจากตําแหนงใน

ป ค.ศ. 51-52 หลังจากน้ันเขาไดรับตําแหนงมหาสมณะคืนมา เขาถูกฆาในป ค.ศ.66 เมื่อสงครามระหวางชาวยิวกับชาวโรมัน

เพิ่งเร่ิม 
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ทาสีขาว ทานกําลังนั่งพิพากษาขาพเจาตามธรรมบัญญัติ แตทานละเมิด     ธรรมบัญญัติเสียเอง

โดยสั่งใหตบปากขาพเจา” 
4
คนที่ยืนอยูใกลเปาโลก็พูดวา “ทานกลาสบประมาทมหาสมณะของพระเจาหรือ” 

5
เปาโลตอบวา “พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาไมรูวาเขาเปนมหาสมณะ ขาพเจารูขอความที่เขียน

ไวในพระคัมภีรวา “ทานตองไมกลาวรายตอหัวหนาประชากรของทาน” 
6
เปาโลรูวา สมาชิกสวนหนึ่งของที่ประชุมเปนชาวสะดูสีและอีกสวนหนึ่งเปนชาวฟาริสี จึง

ตะโกนขึ้นในสภาวา “พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาเปนชาวฟาริสี เปนบุตรของชาวฟาริสี ขาพเจาถูก

สอบสวนก็เพราะเรื่องความหวังในการกลับคืนชีพของบรรดาผูตาย”  
7
เมื่อเปาโลกลาวเชนนั้น ก็เกิด

การถกเถียงกันระหวางชาวฟาริสีกับชาวสะดูสี ที่ประชุมจึงแตกแยก  
8
เพราะชาว   สะดูสียืนยันวา

ไมมีการกลับคืนชีพและไมมีทั้งทูตสวรรคและจิต435

cแตชาวฟาริสีเช่ือวาม ี
9
เกิดความโกลาหลอยางรุนแรงในที่ประชุม ธรรมาจารยบางคนที่เปนชาวฟาริสีลุกขึ้น  

โตแยงวา “เราไมพบวาชายผูนี้มีความผิดอันใด เปนไปไดมิใชหรือ ที่จิตหรือทูตสวรรค436

dไดพูดกับ

เขา”  
10

ความขัดแยงรุนแรงมากขึ้น ผูบัญชาการกองพันกลัวเปาโลจะถูกฉีกเปนช้ินๆ จึงสั่งทหารให

ลงไปนําเปาโลออกจากที่ประชุมเขาไปในคายทหาร 
11

คืนตอมา องคพระผูเปนเจาเสด็จมาทรงยืนใกลเปาโล ตรัสวา “ทําใจดี ๆ ไว เจาไดเปน

พยานยืนยันถึงเราที่กรุงเยรูซาเล็มอยางไร เจาจะตองเปนพยานที่กรุงโรมอยางนั้นดวย” 

ชาวยิวคบคิดกันจะฆาเปาโล 
12

เชาวันรุงขึ้น ชาวยิวบางคนประชุมคบคิดกัน437

eและสาบานวาจะไมกินไมด่ืมจนกวาจะไดฆา

เปาโล  
13

ผูที่มาประชุมคบคิดกันมีมากกวาสี่สิบคน  
14

เขาไปพบบรรดาหัวหนาสมณะและผูอาวุโส

พูดวา “พวกเราสาบานอยางเครงครัดวาจะไมกินอะไร จนกวาจะไดฆาเปาโล  
15

บัดนี้ ทานทั้งหลาย

และสภาซันเฮดรินจงไปพบผูบัญชาการกองพันขอใหนําเปาโลมาที่นี่ โดยอางวาตองการสอบสวน

คดีของเขาใหละเอียดย่ิงขึ้น สวนเรานั้นเตรียมพรอมจะฆาเขากอนที่เขาจะมาถึง” 
16

แตบุตรชายของนองสาวเปาโลรูแผนรายนี้ จึงไปที่คายทหารและเขาไปบอกใหเปาโลรู 
17

เปาโลเรียกนายรอยคนหนึ่งมาพบ พูดวา “จงนําชายหนุมคนนี้ไปพบผูบัญชาการกองพัน 

เพราะเขามีเรื่องจะบอก”  
18

นายรอยจึงนําชายหนุมไปพบผูบัญชาการกองพัน พูดวา    “นักโทษ

เปาโลเรียกขาพเจาไปพบและขอใหพาหนุมคนนี้มาพบทาน เพราะเขามีเรื่องจะบอกทาน” 

                                                
c คําสอนเร่ืองการกลับคืนชีพของรางกาย (ดู 2 มคบ 7:9) และคําสอนเร่ืองทูตสวรรค (ดู ทบต 5:4) ไมใชคําสอนของชาวยิว

จนกระทั่งสมัยหลังใชได จากขอความน้ีเรารูวาชาวสะดูสีไมยอมรับคําสอนทั้งสองเร่ือง (เรารูแนวาชาวสะดูสีไมยอมรับคําสอน

เร่ืองการตอบแทนในชีวิตหนา) เปาโลและชาวฟาริสีเห็นพองกันในสองเร่ืองน้ี ดู 4:1ฯ, 1 เชิงอรรถ a, 4, เปาโลใชความขัดแยง

กันในเร่ืองน้ีเพื่อทําใหผูกลาวหาตนทะเลาะกันเอง 
d ผูกลาวขอความน้ีอาจคิดถึงนิมิตที่เปาโลเห็นขณะเดินทางไปเมืองดามัสกัส 
e คนเหลาน้ีไดเรียกรองใหพระเจาทรงลงโทษตน ถาเขาไมปฏิบัติตามคําสาบาน 
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19

ผูบัญชาการกองพันจูงมือชายหนุมแยกออกไป แลวถามวา “ทานมีเรื่องใดจะบอกขาพเจา” 
20

เขาตอบวา “ชาวยิวคบคิดกันขอรองใหทานนําเปาโลลงไปตอหนาสภาซันเฮดรินในวัน

พรุงนี้ โดยอางวาตองการสอบสวนคดีของเขาอยางละเอียดย่ิงขึ้น  
21

ทานอยาไวใจคนเหลานั้น

เพราะเขามีมากกวาสี่สิบคน กําลังซุมคอยปองรายเปาโลอยู และสาบานอยางเครงครัดวาจะไมกิน

ไมด่ืมจนกวาจะไดฆาเปาโล บัดนี้เขาพรอมอยูแลว กําลังคอยความเห็นชอบของทาน 
22

ผูบัญชาการกองพันสงชายหนุมกลับไป สั่งวา “อยาบอกใครเลยวาทานรายงานเรื่องนี้แก

ฉัน” 

เปาโลถูกยายไปจองจําที่เมืองซีซารียา 
23

ผูบัญชาการกองพันเรียกนายรอยสองคนมาสั่งวา “จงเตรียมทหารราบสองรอยคน ทหาร

มาเจ็ดสิบคน และทหารหอกสองรอยคนใหพรอมไวตั้งแตสามทุมเพ่ือเดินทางไปยังเมือง ซีซารียา  
24

จงเตรียมมาใหเปาโลดวยเพ่ือนําเขาไปพบผูวาราชการเฟลิกซ438

fอยางปลอดภัย” 
25

ผูบัญชาการกองพันเขียนจดหมายฉบับหนึ่งมีใจความวา 
26

 จาก “คลาวดิอัส ลีเซียส 

ถึง ทานผูวาราชการเฟลิกซ ที่เคารพอยางสูง ขอใหทานมีความสุขเถิด 
27

ชาวยิวจับกุมชายผูนี้ และเกือบจะฆาเขาอยูแลว เมื่อขาพเจาพรอมกับกองทหารเขาไป

ขัดขวางและชวยเขาใหปลอดภัย เพราะขาพเจารูวาเขามีสัญชาติโรมัน  
28

ขาพเจาตองการรูสาเหตุ

ที่ชาวยิวกลาวหาเขา จึงนําเขาไปยังสภาซันเฮดริน  
29

และพบวา เขาถูกกลาวหาเรื่องธรรมบัญญัติ

439

gของชาวยิว แตไมมีขอกลาวหาใดที่เขาสมควรจะรับโทษถึงตายหรือถูกจองจํา440

h   
30

เมื่อขาพเจารู

วาชาวยิวคบคิดกันปองรายชายผูนี้ ขาพเจาจึงสงเขามาพบทานทันที และแจงใหบรรดาผูกลาวหา

มาฟองรองเขาตอทาน441

iดวย” 
31

บรรดาทหารปฏิบัติตามคําสั่ง รับตัวเปาโลและนําไปถึงเมืองอันทิปาตริสในเวลากลางคืน  
32

วันรุงขึ้น บรรดาทหารมาเดินทางตอไปพรอมกับเปาโล สวนทหารคนอ่ืนกลับไปยังคาย 
33

เมื่อ

ทหารมามาถึงเมืองซีซารียา จึงมอบจดหมายใหแกผูวาราชการและสงตัวเปาโลใหดวย   
34

ผูวา

ราชการอานจดหมายและถามเปาโลวามาจากแควนใด เมื่อรูวาเขามาจากแควนซีลีเซีย  
35

จึงกลาว

                                                
f อันโตนีอัส เฟลิกซ เคยเปนทาสและไดรับอิสรภาพ เปนพี่ของปลลัส ซ่ึงเปนที่โปรดปรานของพระนางอากริปปนา เฟลิกซเปน

ผูวาราชการแควนยูเดียตั้งแต ค.ศ. 52 จนถึง 59 หรือ 60 
g สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ธรรมบัญญัติของโมเสส และเร่ืองชายคนหน่ึงที่ชื่อเยซู” 
h ลูกาย้ําบอย ๆ วา เปาโลไมมีความผิด ดู 9; 25:18,25; 26:31; 28:18 เชนเดียวกับในกรณีของพระเยซูเจา ดู 3:13; 13:28; ลก 

23:14-15,22 
i สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “สวัสดี” 
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วา “ขาพเจาจะพิจารณาคดีของทานเมื่อผูกลาวหาทานมาที่นี”่ แลวสั่งใหจองจําเปาโลไวในวัง442

jของ

กษัตริยเฮโรด 

การพิจารณาคดีของเปาโลตอหนาผูวาราชการเฟลิกซ 
24  

1
หลังจากนั้นหาวัน มหาสมณะอานาเนีย ลงไปยังเมืองซีซารียาพรอมกับผูอาวุโสบางคน

และทนายความช่ือเทอรทูลลัส คนเหลานี้ตั้งขอกลาวหาเปาโลตอผูวาราชการ  
2
เมื่อ  เปาโลถูก

เรียกตัวเขามา เทอรทูลลัสเริ่มพูดกลาวหาวา “ขาแตทานเฟลิกซผูสูงศักด์ิ ทานทําใหเราทั้งหลาย

ไดรับสันติภาพเปนเวลานาน ชนชาตินี้ไดรับการพัฒนาอยางมากดวยสายตาอันยาวไกลของทาน  
3

เรารับความดีเหลานี้ดวยความขอบคุณอยางลึกซึ้งทุกเวลาและทุกสถานที่   
4
แตเพ่ือไมใหเปนการ

รบกวนทานมากเกินไป ขาพเจาขอรองทานขอไดโปรดฟงขอกลาวหาสั้น ๆ ของเรา 
5
พวกเราพบชายผูนี้เปนคนอันตรายซึ่งกอการจลาจลในกลุมชาวยิวทั่วโลก เขาเปนหัวหนา

คนหนึ่งของลัทธินาซารีน443

a  
6
พยายามทําใหพระวิหารเปนมลทิน แตเราจับกุมเขา444

b  
8
ถาทาน

สอบสวนเขา445

cดวยตนเอง ทานก็จะรูความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังกลาวหาเขาอยู” 
9
บรรดาชาวยิวตางสนับสนุน กลาววาขอกลาวหาเหลานั้นเปนความจริง 

เปาโลแกขอกลาวหา 
10

ผูวาราชการพยักหนาใหเปาโลพูด เปาโลจึงพูดวา446

d “ขาพเจารูวา ทานเปนผูพิพากษา

ตัดสินคดีใหชนชาตินี้เปนเวลาหลายปแลว ดังนั้น ขาพเจาจึงยินดีที่จะแกขอกลาวหา  
11

ทานรูความ

จริงอยางชัดเจนวา ขาพเจาขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือนมัสการพระเจา447

eไดเพียงสิบสองวันเทานั้น  
12

ชาวยิวมิไดพบขาพเจาโตเถียงกับผูใดในพระวิหาร หรือยุยงประชาชนใหกอความวุนวายทั้งใน

ศาลาธรรมและในเมือง  
13

จนบัดนี้เขาก็ยังพิสูจนขอกลาวหาที่ปรักปรําขาพเจาไมได  
14

แตขาพเจา

ก็ยอมรับวา ขาพเจานมัสการรับใชพระเจาของบรรพบุรุษ ตามวิถีทางซึ่งพวกเขาเรียกวาลัทธิ

มิจฉาทิฐิ ขาพเจาเช่ือทุกสิ่งตรงกับธรรมบัญญัติและทุกสิ่งที่เขียนไวในหนังสือของบรรดาประกาศก

                                                
j ราชวังที่กษัตริยเฮโรดมหาราชไดทรงสรางน้ี ไดกลายเปนจวนผูวาราชการชาวโรมันในภายหลัง 

24 a บรรดาปรปกษตอคริสตชนคิดวาคริสตศาสนาเปนเพียงแตลัทธิหน่ึง (เทียบ 5:17) ของศาสนายิว (เทียบ ขอ       14; 

28:22) 
b ชาวยิวอางวา คดีน้ีเปนธุระของตน ดู 25:9; ยน 18:31 เชิงอรรถ f สําเนาโบราณหลายฉบับเสริมวา “และตั้งใจที่จะพิพากษา

เขาตามธรรมบัญญัติของเรา 7. แตนายพันลีซีอัสไดเขามาแทรกแซง ใชความรุนแรงแยงเขาไปจากมือของเรา 8. แลวส่ังบรรดา

ผูกลาวหาใหมาฟองตอทาน” 
c “เขา” คือเปาโล ถาตัวบทไมมีขอ 7 แตถาตัวบทมีขอ 7ดวย (ดู เชิงอรรถ b) “เขา” อาจหมายถึง ลีซีอัส 
d เปาโลไดปฏิเสธขอกลาวหาตามหัวขอตอไปน้ี (1) ปฏิเสธวาตนไมไดปลุกปนใหเกิดจลาจล ขอ 11-13 (ดูขอ 5) (2) อธิบายวา

การที่ตนถือลัทธิ “นาซารีน” (ดูขอ 5) ไมเปนอุปสรรคมิใหตนเล่ือมใสในศาสนายิว ขอ 14-16 (3) เขาแกขอ    กลาวหาเร่ืองการ

ทําใหพระวิหารเปนมลทิน ขอ 17-19 (4) ในที่สุดเปาโลชี้ใหเห็นวาฝายตรงขามไมสามารถพิสูจนขอกลาวหาตนตอหนาสภาซัน

เฮดรินได ขอ 20-21 
e ชาวยิวที่เล่ือมใสมักจะไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีโอกาส เทียบ 8:27 
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448

f  
15

ขาพเจามีความหวังในพระเจาเหมือนกับที่คนเหลานี้มีความหวัง449

g คือหวังวามนุษยทุกคนทั้งผู

ชอบธรรมและคนอธรรมจะกลับคืนชีพ  
16

ดังนั้น ขาพเจาจึงพยายามอยูเสมอที่จะรักษามโนธรรม

ของขาพเจาใหบริสุทธิ์ไมมีที่ติเฉพาะพระพักตรพระเจาและตอหนามนุษย 
17

หลังจากที่ขาพเจาจากกรุงเยรูซาเล็มไปหลายป450

h ขาพเจากลับมาเพ่ือนําเงินบริจาคมา

มอบใหเพ่ือนรวมชาติของขาพเจา451

iและเพ่ือถวายเครื่องบูชา452

j  
18

เมื่อชาวยิวพบขาพเจาทําพิธีชําระ

ตนและถวายเครื่องบูชาในพระวิหารนั้น ไมมีกลุมคนมากมายและไมมีการจลาจลใด ๆ    
19

คนที่พบ

ขาพเจาคือชาวยิวบางคนจากแควนอาเชียที่ควรจะอยูตอหนาทานที่นี่และกลาวหาขาพเจา ถาเขามี

มูลคดีจะฟองขาพเจา  
20

หรือมิฉะนั้นก็ใหคนที่อยูที่นี่บอกวาเขาพบความผิดอะไรเมื่อขาพเจายืนอยู

ตอหนาสภาซันเฮดริน  
21

สิ่งเดียวที่เขายืนยันไดคือขาพเจาไดยืนขึ้นในสภา ตะโกนวา “วันนี้

ขาพเจาถูกพิจารณาคดีตอหนาทานเพราะขาพเจามีความเช่ือในการกลับคืนชีพของบรรดาผูตาย”k 

เปาโลถูกจองจําที่เมืองซีซารียา 
22

เฟลิกซ ซึ่งรูดีเรื่องวิถีทางของคริสตชน จึงเล่ือนการพิจารณาคดีไวกอนพูดวา “เมื่อ   ลี

ซีอัสผูบัญชาการกองพันมาถึง ขาพเจาจะพิจารณาคดีของทาน”  
23

แลวจึงสั่งนายรอยใหคุมเปาโลไว 

แตใหมีอิสรภาพบาง โดยอนุญาตใหเพ่ือน ๆ เขาไปดูแลรับใช454

lเปาโล 
24

สองสามวันตอมา เฟลิกซมาพรอมกับดรูซิลลาภรรยาซึ่งเปนชาวยิว455

m สั่งใหคนไปเรียก

เปาโลมาพบ และฟงเปาโลพูดถึงเรื่องความเช่ือในพระคริสตเยซู  
25

แตเมื่อเปาโลเริ่มพูดถึงความ

ยุติธรรม การบังคับตนเอง และการพิพากษาที่จะมาถึง เฟลิกซก็เกิดความกลัว456

n จึงพูดวา “พอแลว 

                                                
f คริสตศาสนาเปนศาสนายิวในรูปแบบที่สมบูรณ หมายความวา ความหวังของบรรพบุรุษเปนความจริงแลวในพระ       คริสต

เจา ถาชาวยิวปฏิเสธพระคริสตเจา เขาก็ปฏิเสธธรรมประเพณีแหงศาสนาของตนเอง จงเทียบคําปราศรัยของเปาโลตอหนา

กษัตริยอากริปปา (บทที่ 26) กับขอความที่คริสตชนสมัยแรก ๆ ยกมาจากบรรดาประกาศก (2:23 เชิงอรรถ o; 3:24 เชิงอรรถ 

s) รวมทั้งขอพิสูจนของเปาโลเองดวย (รม 1:2; 3:31; 10:4; 16:26; 1 คร 15:3-4; กท 3) 
g ”คนเหลาน้ี” หมายถึง ชาวฟาริสี ดู 23:6 
h การมากรุงเยรูซาเล็มคร้ังสุดทายของเปาโล (18:22) เกิดขึ้นอยางนอยส่ีปกอน สวนการชุมนุมที่กรุงเยรูซาเล็ม ในบทที่ 15 

นาจะเกิดขึ้น 8-9 ปกอน 
i ตรงน้ีเทาน้ันที่ กจ บอกจุดประสงคแทจริงของการเดินทางของเปาโลมากรุงเยรูซาเล็มคร้ังน้ีคือเพื่อนําเงินทานที่รวบรวมจาก

กลุมคริสตชนตาง ๆ นอกปาเลสไตนมามอบใหคริสตชนชาวยิวที่น่ี ดู 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a 
j เทียบ 21:24,26 
k คํายืนยันเร่ืองการกลับคืนชีพเปนคําสอนของชาวฟาริสี เปาโลเสนอความเห็นอยางฉลาดวาคริสตชนและชาวฟาริสีมีความ

เชื่อถือเหมือนกันอยูบาง 
l ตอมาเมื่อถูกจองจําที่กรุงโรม เปาโลก็จะไดรับอิสรภาพบางเชนกัน 
m ดรูซิลลา เปนบุตรหญิงสุดทองของกษัตริยเฮโรดอากริปปาที่ 1 (12:1 เชิงอรรถ a) นางไดหยาจากกษัตริยแหงเมือง    เอเม

ซา สามีคนแรก เพื่อไปแตงงานกับเฟลิกซ 
n เฟลิกซเปนคนโลภ โหดราย เจาชู เทียบเหตุการณน้ีกับเร่ืองของยอหนผูทําพิธีลางตอหนากษัตริยเฮโรด อันทิปาส 
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สําหรับวันนี้ ออกไปได เมื่อขาพเจามีเวลา จะเรียกทานมาพบอีก”  
26

ในเวลาเดียวกัน เฟลิกซหวัง

วาเขาจะไดรับเงินจากเปาโล เพราะเหตุนี้เขาจึงสงคนไปเรียกเปาโลมาพบเพ่ือพูดคุยกันบอย ๆ 
27

สองปผานไป457

o ปอรชีอัส เฟสตัส458

pมารับตําแหนงตอจากเฟลิกซ แตเฟลิกซตองการเอาใจ

ชาวยิว จึงปลอยใหเปาโลถูกจองจําตอไป459

q 

เปาโลอุทธรณตอพระจักรพรรด ิ
25  

1
เมื่อเฟสตัสมารับตําแหนงผูวาราชการ460

aไดสามวัน เขาออกจากเมืองซีซารียาขึ้นไปยัง

กรุงเยรูซาเล็ม  
2
บรรดาหัวหนาสมณะและหัวหนาชาวยิวมาพบเขาเพ่ือกลาวโทษเปาโล461

b     
3
พร่ํา

ขอความกรุณาจากเขาใหยายเปาโลไปที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกนี้กําลังซุมเตรียมจะฆาเปาโลระหวาง

ทาง  
4
เฟสตัสตอบวา “เปาโลถูกจองจําอยูที่เมืองซีซารียา และขาพเจากําลังจะไปที่นั่นในเร็ว ๆ นี้  

5
ทานผูใดมีอํานาจจงไปกับขาพเจาและถาเปาโลมีความผิด ก็จงฟองกลาวโทษเขาเถิด” 

6
เฟสตัสพักอยูที่กรุงเยรูซาเล็มอีกประมาณแปดหรือสิบวัน ก็กลับไปยังเมืองซีซารียา 

วันรุงขึ้นเขาขึ้นนั่งบัลลังกและสั่งใหนําตัวเปาโลเขามา  
7
เมื่อเปาโลมาถึง ชาวยิวที่ลงไปจากกรุง   

เยรูซาเล็มก็มารุมลอมเขา กลาวหาเขาในคดีอุกฉกรรจหลายขอ แตพิสูจนขอกลาวหาไมได 
8
เปาโลกลาวแกวา “ขาพเจาไมไดทําอะไรผิดทั้งตอธรรมบัญญัติของชาวยิว ทั้งตอพระวิหาร

และตอพระจักรพรรดิ 
9
แตเฟสตัสตองการจะเอาใจชาวยิว จึงถามเปาโลวา “ทานอยากขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มและให

ขาพเจาพิจารณาคดีของทานที่นั่นไหม”c 
10

เปาโลตอบวา “ขาพเจากําลังยืนอยูตอหนาศาลของพระจักรพรรดิ และตองถูกพิจารณาคดี

ที่นี่ ขาพเจาไมไดทําอะไรผิดตอชาวยิว ดังที่ทานเองก็รูอยูแกใจ  
11

ถาขาพเจามีความผิดหรือทํา

การใดที่สมควรจะตองตาย ขาพเจาก็ยอมตาย แตถาคํากลาวหาของพวกนี้ไมเปนความจริง ก็ไมมี

ผูใดมีสิทธิจะมอบขาพเจาใหเขา ขาพเจาขออุทธรณตอพระจักรพรรดิ”d 

                                                
o กฎหมายโรมันไดบัญญัติโทษสําหรับผูกลาวหาที่ไมติดตามคดี แตไมกําหนดวาในกรณีเชนน้ีผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการ

ปลดปลอย 
p เฟสตัสคงไดรับตําแหนงในป 60 ตายในป 62 
q ”ตองการ…ถูกจองจําอยูตอไป” สําเนาโบราณบางฉบับวา “ปลอยใหเปาโลถูกจองจําเพราะเห็นแกนางดรูซิลลา” 

25 a แปลอีกแบบหน่ึงวา “มาถึงแควนที่ปกครอง” 
b เหมือนกับที่ไดทําใน 24:1 เทียบ 25:15 

 
c เฟสตัสเขาใจวาคดีน้ีเปนปญหาเร่ืองศาสนา ไมอยูในอํานาจของตนที่จะตัดสิน หากอยูในอํานาจของสภาซันเฮดริน      (ดู ขอ 

19-20) แตในฐานะที่เปาโลเปนพลเมืองโรมัน เขาไมตองถูกสงตัวไปตัดสินที่สภาซันเฮดรินโดยที่เขาไมยินยอม   เฟสตัสสัญญา

จะไปรวมพิจารณาคดีที่สภาซันเฮดรินโดยเปนประธาน เพื่อใหเปาโลยินยอมไปดวย 
d เมื่อเฟสตัสยืนยันวาตนไมมีอํานาจพิจารณาคดีน้ี เปาโลจึงไมมีหนทางอ่ืนที่จะไมตองถูกไตสวนตอหนาสภาซันเฮดริน 

นอกจากใชสิทธิพลเมืองโรมันอุทธรณใหพระจักรพรรดิเปนผูตัดสิน 
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12

เฟสตัสจึงเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาและตัดสินวา “ทานอุทธรณตอพระจักรพรรดิ ทานก็จะ

ไดไปพบพระจักรพรรดิ” 

เปาโลถูกนําตัวมาเฝากษัตริยอากริปปา 
13

สองสามวันตอมา กษัตริยอากริปปาและพระนางเบอรนิส464

eเสด็จมาถึงเมืองซีซารียา เพ่ือ

เย่ียมเยียนแสดงความยินดีตอเฟสตัส  
14

ทั้งสองพระองคประทับอยูที่นั่นหลายวัน เฟสตัสทูล

กษัตริยเรื่องคดีของเปาโลวา “เฟลิกซทิ้งชายคนหนึ่งใหถูกจองจําไวที่นี่  
15

เมื่อขาพเจาอยูที่กรุง

เยรูซาเล็ม บรรดาหัวหนามหาสมณะและผูอาวุโสของชาวยิวไดฟองกลาวโทษเขาและขอใหลงโทษ

ดวย 
16

ขาพเจาตอบวา “ธรรมเนียมของชาวโรมันจะไมตัดสินลงโทษผูใดกอนที่เขาจะมีโอกาส

เผชิญหนากับผูกลาวหาและแกขอกลาวหานั้น”  
17

บรรดาผูกลาวหามาพบขาพเจาที่นี่ ขาพเจาไม

รีรอ วันรุงขึ้นก็นั่งบัลลังก สั่งใหนําชายคนนั้นเขามา  
18

บรรดาผูกลาวหามารุมลอมเขา แตไมไดตั้ง

ขอกลาวหาเรื่องความผิดดังที่ขาพเจาคาดไว  
19

เขาเพียงแตถกเถียงปญหาเรื่องศาสนาของเขาและ

เรื่องชายคนหนึ่งช่ือเยซูที่ตายไปแลว แตเปาโลยืนยันวายังมีชีวิตอยู  
20

ขาพเจาลังเลใจที่จะตัดสิน

เรื่องทํานองนี้ จึงถามวา เขาอยากไปกรุงเยรูซาเล็มและรับการพิจารณาคดีที่นั่นไหม  
21

แตเปาโล

อุทธรณขอสงวนคดีไวใหพระจักรพรรดิ465

fเปนผูตัดสิน ขาพเจาจึงสั่งใหจองจําเขาไวจนกวาขาพเจา

จะสงเขาไปเฝาพระจักรพรรดิได 
22

กษัตริยอากริปปาตรัสกับเฟสตัสวา “ขาพเจาก็อยากฟงชายคนนี้ดวย”g 

เฟสตัสตอบวา “พรุงนี้ พระองคจะไดทรงฟงเขา” 
23

วันรุงขึ้น กษัตริยอากริปปาและพระนางเบอรนิสเสด็จเขามาในหองพิจารณาคดีอยางสงา

พรอมกับบรรดาผูบัญชาการกองพันและคนสําคัญของเมือง เฟสตัสสั่งใหนําเปาโลเขามา   
24

แลว

พูดวา “ขาแตกษัตริยอากริปปาและทุกทานซึ่งอยูกับเราที่นี่ ทานทั้งหลายเห็นชายคนนี้ไหม เขา

เปนเหตุใหชาวยิวทั้งหมดทั้งที่กรุงเยรูซาเล็มและที่นี่มาพบขาพเจา รองตะโกนวาเขาตองไมมีชีวิต

อยูอีกตอไป  
25

แตขาพเจาไมพบวาเขาไดทําอะไรที่สมควรตองตาย บัดนี้เขาไดอุทธรณตอพระ

จักรพรรดิ ขาพเจาจึงตัดสินใจจะสงเขาไป  
26

ขาพเจาไมมีเรื่องใดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเขาที่จะเขียน

ไปทูลพระจักรพรรดิ467

h ขาพเจาจึงนําเขามาตอหนาทานทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเฉพาะพระ

                                                
e อากริปปา เบอรนิสและดรูสิลลา (ดู 24:24) เปนบุตรของกษัตริยเฮโรด อากริปปาที่ 1 (ดู 12:1 เชิงอรรถ a) อากริปปา บุตรคน

แรกเกิดในป 27 ภายหลังไดเปนกษัตริยอากริปปาที่ 2 ในเวลาที่กลาวถึงน้ีเบอรนิสเปนมาย (สามีตาย) อยูกับ  อากริปปาพี่ชาย

และความสัมพันธน้ีเปนเร่ืองซุบซิบกันทั่วไป หลังจากน้ันไมก่ีป เบอรนิสจะมาเปนชูรักกับทิตัส แมทัพโรมัน กอนจะเปน

จักรพรรดิในภายหลัง 
f พระจักรพรรดิโรมันในขณะน้ันคือ เนโร (54-68) 
g เหมือนกับที่เฮโรด อันทิปาส ปูนอยของเขาปรารถนาที่จะพบพระเยซูเจา ลก 9:9; 23:8 
h คํากรีกที่ใชสําหรับพระจักรพรรดิมีความหมายวาทรงอํานาจสมบูรณสูงสุดและครอบคลุมทั่วจักรวาล เทียบเทากับพระเจา 
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พักตรของพระองค ขาแตกษัตริยอากริปปา เพ่ือจะไดมีขอมูลบางประการที่จะเขียนไดบางจากการ

สอบสวนนี้  
27

เพราะขาพเจาคิดวา   การสงนักโทษไปรับการพิจารณาคดีโดยไมช้ีแจงขอกลาวหา

เปนเรื่องไรสาระ 

เปาโลปราศรัยตอหนากษัตริยอากริปปา 
26  

1
กษัตริยอากริปปา468

aตรัสกับเปาโลวา “ทานไดรับอนุญาตใหพูดแกขอกลาวหา” 

เปาโลจึงโบกมือใหทุกคนเงียบและเริ่มพูดแกขอกลาวหาวา “ขาแตกษัตริยอากริปปา 

ขาพเจาคิดวา บัดนี้ ขาพเจาโชคดีที่ยืนอยูเฉพาะพระพักตร เพ่ือแกขอกลาวหาทุกขอที่ชาวยิวฟอง

กลาวโทษขาพเจา  
3
โดยเฉพาะอยางย่ิง469

b ขาพเจาคิดวาพระองคทรงรูจักขนบธรรมเนียมและขอ

โตแยงตาง ๆ ของชาวยิว ดังนั้น ขอทานโปรดอดทนฟงขาพเจาดวย 
4
ชาวยิวทุกคนรูวิถีทางดําเนินชีวิตของขาพเจา ตั้งแตวัยเด็กขาพเจามีชีวิตอยูกับเพ่ือนรวม

ชาติที่กรุงเยรูซาเล็ม  
5
เขารูจักขาพเจามานานแลว และถาเขาตองการเปนพยานใหขาพเจา เขาก็

เปนพยานยืนยันไดวา ขาพเจาเปนชาวฟาริสีซึ่งดําเนินชีวิตในกลุมที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอยาง

เครงครัดที่สุด 
6
บัดนี้ขาพเจาตองถูกพิพากษาเพราะความหวังในพระสัญญาที่  พระเจาประทานแก

บรรพบุรุษของเรา  
7
พวกเราชาวยิวทั้งสิบสองตระกูลรับใชพระเจาตลอดมาทั้งกลางวันและกลางคืน 

ก็เพราะหวังวา470

cพระสัญญานี้จะเปนความจริง ขาแตพระราชา ชาวยิว กลาวหาขาพเจาเพราะ

ความหวังนี้เอง  
8
ทําไมทานทั้งหลายจึงคิดวา พระเจาทรงทําใหบรรดาผูตาย 471

dกลับคืนชีพไมได 
9
ขาพเจาเคยคิดวา ขาพเจาตองทําทุกอยางเพ่ือขัดขวางนามของเยซู ชาวนาซาเร็ธ     

10

ขาพเจาทําเชนนี้ที่กรุงเยรูซาเล็ม ขาพเจาไดรับมอบอํานาจจากบรรดาหัวหนาสมณะใหจับกุม   

คริสตชนหลายคนจองจําไวในคุก เมื่อเขาถูกพิพากษาประหารชีวิต ขาพเจาก็ลงคะแนนใหประหาร

                                                

26 a คําปราศรัยของเปาโลมีโครงสรางดังน้ี (1) คํายกยองชมเชย ขอ 2-3; เทียบ 24:2-3,10 (2) เปาโลยืนยันวาความเชื่อของ

คริสตชนเร่ืองการกลับคืนชีพของรางกายตรงกับความเชื่อของชาวฟาริสี ขอ 4-8; ดู มธ 3:7 เชิงอรรถ f (3) เปาโลเลา

รายละเอียดการกลับใจของตน ขอ 9-18; เทียบ 9:1-18; 22:3-16, (4) เปาโลสรุปการเทศนสอนของตนแสดงวาความเชื่อ คริสต

ชนคือพระสัญญาในพระคัมภีรเปนความจริง ขอ 19-23; เทียบ 13:15-41 ปญหาที่วาพระสัญญาในพระคัมภีรเปนความจริงแลว

หรือไมคือประเด็นความแตกตางระหวางศาสนายิวและคริสตศาสนา ดู 24:14 เชิงอรรถ f 

 
b ”โดยเฉพาะอยางยิ่ง” บางคนแปลวา “มากกวาใคร ๆ” 
c ความหวังเร่ืองพระเมสสิยาหมีความหมายชัดเจนในความเชื่อเร่ืองการกลับคืนชีพของบรรดาผูชอบธรรมซ่ึงจะเขาอยูในพระ

อาณาจักรในวันุสดทาย ดู 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c; ดนล 12:1-3 ความหวังน้ีเร่ิมเปนความจริงเมื่อพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพ การกลับคืนพระชนมชีพน้ีเปนพื้นฐานแหงความหวังของคริสตชน 1 คร 15:15-22; คส 1:18 
d ขอ 7-8 สําเนาโบราณบางฉบับวา “ทั้งสิบสองตระกูลของเรารับใชพระเจาโดยไมหยุดหยอนทั้งกลางวันและกลางคืนก็เพราะ

หวังวาพระสัญญาจะเปนความจริง ชาวยิวกลาวหาขาพเจาก็เพราะความหวังน้ีเองคือ พระเจาทรงทําใหบรรดาผูตายกลับคืน

ชีพ” 
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เขาดวย  
11

ขาพเจาเขาไปในศาลาธรรมตาง ๆ หลายครั้ง ทรมานเขา บังคับเขาใหกลาวดูหมิ่นพระ

เจา ขาพเจาโกรธแคนบรรดาคริสตชนมาก จึงเบียดเบียนเขาในเมืองตาง ๆ นอกประเทศอีกดวย 
12

วันหนึ่ง ขาพเจาไดรับมอบอํานาจและภารกิจจากบรรดาหัวหนาสมณะ จึงเดินทางไปยัง

เมืองดามัสกัสเพ่ือจุดประสงคเดียวกันนี้  
13

ขาแตพระราชา ขณะที่ขาพเจากําลังเดินทาง เวลา

ประมาณเที่ยงวัน ขาพเจาเห็นแสงสวางจากทองฟา สวางจาย่ิงกวาดวงอาทิตย สองแสงรอบตัว

ขาพเจาและเพ่ือนรวมทาง  
14

เราทุกคนลมลงที่พ้ืน ขาพเจาไดยินเสียงพูดเปนภาษาฮีบรูวา “เซาโล 

เซาโล เจาเบียดเบียนเราทําไม เจาจะตองเจ็บตัวเหมือนวัวถีบปฏัก”e 
15

ขาพเจาจึงถามวา “ขาแตพระเจา พระองคคือใคร” 

องคพระผูเปนเจาตรัสวา “เราคือเยซู ที่เจากําลังเบียดเบียน”  
16

บัดนี้ จงลุกขึ้นยืนเถิด เรา

แสดงตนแกเจา เพ่ือแตงตั้งเจาใหเปนผูรับใชของเรา เจาจงเปนพยานยืนยันสิ่งที่เจาเห็นและสิ่งที่

เราจะเปดเผยอีก  
17

เราจะชวยใหเจาปลอดภัยจากเพ่ือนรวมชาติของเจาและจากคนตางศาสนาที่

เราจะสงเจาไปพบ  
18

เจาจะเปดตาของเขา จะทําใหเขาผานพนความมืดมาสูความสวาง473

f และผาน

พนอํานาจของซาตานมาสูพระเจา เพ่ือจะไดรับการอภัยบาป474

g และรับมรดกรวมกับบรรดาผู

ศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย เพราะมีความเช่ือในเรา” 
19

ขาแตกษัตริยอากริปปา ดวยเหตุดังกลาวขาพเจาจึงไมตอตานภาพนิมิตจากสวรรค   
20

ขาพเจาเทศนสอนชาวเมืองดามัสกัสกอน แลวตอมาจึงเทศนสอนชาวกรุงเยรูซาเล็มและผูคนใน

แควนยูเดียทั้งหมด รวมทั้งคนตางศาสนาใหกลับใจและหันมาสูพระเจา ปฏิบัติกิจการที่แสดงการ

กลับใจอยางแทจริง  
21

เพราะเหตุนี้ชาวยิวจึงจับกุมขาพเจาในพระวิหาร และพยายามฆาขาพเจา  
22

แตพระเจาทรงชวยเหลือขาพเจาจนถึงวันนี้ ขาพเจาเปนพยานเสมอมาทั้งตอหนาผูนอยและ

ผูใหญ ขาพเจายืนยันแตเพียงสิ่งที่บรรดาประกาศกและโมเสสกลาวไววาจะตองเกิดขึ้น  
23

คือพระ

คริสตเจาจะตองรับทรมาน และจะทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายเปนพระองคแรก จะ

ทรงประกาศแสงสวางแกประชากรอิสราเอลและแกบรรดาคนตางศาสนา” 

ปฏิกิริยาของผูฟง 
24

ขณะที่เปาโลกําลังพูดเชนนี้เพ่ือแกขอกลาวหา เฟสตัสตะโกนเสียงดังวา “เปาโล ทานเปน

บาแลวหรือ การเรียนมากทําใหทานเปนบา”h 

                                                
e สุภาษิตของชาวกรีก หมายความวา การตอตานผูมีอํานาจมากกวาไมเพียงแตไรประโยชนเทาน้ัน แตยังทําใหเจ็บตัวดวย 

 
f พระเยซูเจาทรงเรียกเปาโลใหเปนธรรมทูตโดยใชสํานวนในพันธสัญญาเดิมที่กลาวถึงประกาศกยิ่งใหญสองทาน คือ     เยเร

มีย (ยรม 1:5-8) และผูรับใชของพระยาหเวห (อสย 42:7,16) 
g ใน 9:17-18 เปาโลไดกลับมองเห็นอีก เปนการผานจากความมืดไปสูความสวาง ใน 22:16 (เทียบ 9:18) เปาโลไดรับคําส่ังให

ชําระลางบาปของตนดวยศีลลางบาป ดังน้ัน ประสบการณน้ีจึงเปนสัญลักษณของภารกิจของเปาโลตอผูอ่ืน 
h เฟสตัสรูสึกแปลกใจที่เปาโลรูจักพระคัมภีรเปนอยางดี อางเหตุผลตามวิธีการของธรรมาจารยชาวยิวได สวนกษัตริย  อากริป

ปาไมทรงกลาวอะไรเพราะทรงสะเทือนใจ เทียบคําตอบในขอ 28 ซ่ึงไมตรงประเด็น 
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25

เปาโลตอบวา “ทานเฟสตัสที่เคารพอยางสูง ขาพเจาไมไดเปนบา ขาพเจากําลังพูดความ

จริงสมเหตุสมผล  
26

กษัตริยอากริปปาทรงทราบเรื่องเหลานี้ดี ขาพเจาทูลพระองคไดอยาง

ตรงไปตรงมา เพราะขาพเจาคิดวา เหตุการณที่ขาพเจากลาวถึงนี้มิไดเกิดขึ้นในที่ลับตา476

i จึงเปนที่

ทราบดีแกพระองค  
27

ขาแตกษัตริยอากริปปา พระองคทรงเช่ือบรรดาประกาศกมิใชหรือ ขาพเจารู

วาพระองคทรงเช่ือ” 
28

กษัตริยอากริปปาจึงทรงตอบเปาโลวา “อีกนิดเดียว ทานก็ชักชวนเราใหเปนคริสตชน477

jได

แลว 
29

เปาโลตอบวา “อีกนิดเดียวหรือไมนิดเดียว478

k ขาพเจาไมรู แตขาพเจาก็อธิษฐานตอ  พระ

เจาใหพระองคและทุกคนที่กําลังฟงขาพเจาในวันนี้กลับเปนอยางที่ขาพเจาเปน แตอยาถูก

พันธนาการเชนนี้” 
30

กษัตริยอากริปปาทรงลุกขึ้นพรอมกับผูวาราชการ พระนางเบอรนิสและทุกคนที่ประชุมอยู

ที่นั่น  
31

ขณะที่ทุกคนกําลังออกจากหอง ตางก็พูดกันวา “ชายผูนี้ไมไดทําผิดอะไร ที่สมควรจะถูก

ประหารชีวิตหรือถูกจองจํา” 
32

กษัตริยอากริปปาตรัสกับเฟสตัสวา “ถาชายผูนี้ไมไดอุทธรณตอพระจักรพรรดิ เขานาจะ

ถูกปลอยไปกอนนี้แลว” 

เปาโลออกเดินทางไปกรุงโรม 
27  

1
เมื่อผูวาราชการตัดสินใจใหเรา479

aลงเรือไปยังอิตาลีแลว เขาจึงมอบตัวเปาโลและ  

นักโทษอ่ืน ๆ บางคนใหนายรอยผูหนึ่งช่ือยูเลียสซึ่งสังกัดในกองทัพของพระจักรพรรดิ  
2
เราลงเรือ

ลําหนึ่งที่มาจากเมืองอัดรามิททิอุมและกําลังจะออกทะเลมุงไปยังทาเรือตาง ๆ ของแควนอาเชีย 

อารีสทารคัสชาวมาซิโดเนียจากเมืองเธสะโลนิกาอยูกับเราดวย 
3
วันรุงขึ้น เรามาถึงเมืองไซดอน ยูเลียสแสดงน้ําใจดีตอเปาโล อนุญาตใหไปพบเพ่ือน ๆ 

เพ่ือรับความชวยเหลือ  
4
จากที่นั่นเราแลนเรือออกทะเลอีก และเพราะกระแสลมตาน จึงตองแลนไป

ทางดานหลังของเกาะไซปรัส  
5
เมื่อแลนขามทะเลเปดจากฝงของแควนซิลีเซียและ     ปมฟเลีย480

b 

                                                
i เหตุการณตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นทําใหพระสัญญาที่เขียนไวในพระคัมภีรเปนความจริง (ขอ 23; พระทรมานและการส้ิน   พระ

ชนมของพระคริสตเจา บรรดาอัครสาวกไดแยกยายกันออกไปเทศนสอนทั่วโลก) เหตุการณเหลาน้ีทุกคนแลเห็นได 

 
j ”คริสตชน” ดู 11:26 เชิงอรรถ l 
k เปาโลเลนคํา “นิดเดียว” ที่กษัตริยอากริปปาทรงใช 

27 a เอกสารที่ใชสรรพนามบุรุษที่หน่ึงพหูพจน กลับมาอีก และจะดําเนินตอไปจนกระทั่งเปาโลถึงกรุงโรม ดู 16:10 เชิงอรรถ g 

การเลาอยางละเอียดเชนน้ีชวนใหคิดวา ลูกาใชเร่ืองราวที่ตนไดบันทึกไวระหวางการเดินทาง แตอาจเปนไปไดดวยวา เขาใช

เร่ืองเลาการเดินทางทางทะเลทั่วไปซ่ึงจบลงโดยเรืออับปาง และแทรกขอความที่เปาโลควบคุมสถานการณทั้ง ๆ ที่เปนนักโทษ 

ขอ 9ข-11, 21-26, 30ข-31, 33-36 
b สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “เปนเวลาสิบหาวัน” 
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เราก็มาถึงเมืองมีราในแควนลีเซีย  
6
ที่นั่น นายรอยพบเรือลําหนึ่งจากเมือง          อเล็กซานเดรีย

กําลังมุงหนาไปอิตาลี จึงใหเราลงเรือลํานั้น  
7
เราแลนเรือไปชา ๆ เปนเวลาหลายวันและมาถึง

เกาะคนีดัสดวยความยากลําบาก กระแสลมทําใหเราเดินทางตามทิศทางไมได เราจึงแลนไป

ทางดานใตของเกาะครีต ผานแหลมสัลโมเน  
8
เราแลนเลียบฝงดวยความยากลําบากและมาถึง

สถานที่หนึ่งซึ่งเรียกวา “ทางาม” ใกลกับเมืองลาเซีย 

 

เรืออับปาง 
9
เราเสียเวลาหลายวัน การแลนเรือก็เปนอันตราย เทศกาลจําศีลกอน481

cฤดูหนาวผานไปแลว 

เปาโลเตือนทุกคนวา  
10

”ทานทั้งหลาย ขาพเจาเห็นวาการแลนเรือตอไปเปนการเสี่ยงอันตรายอยาง

มาก นอกจากจะทําใหสินคาและเรือเสียหายแลว ยังจะเปนอันตรายแกชีวิตของเราดวย”  
11

แตนาย

รอยเช่ือฟงกัปตันและเจาของเรือมากกวาจะฟงคําเตือนของเปาโล  
12

เพราะทาเรือที่นั่นไมเหมาะ

สําหรับการพักในฤดูหนาว ผูโดยสารสวนใหญจึงตัดสินใจใหแลนเรือตอไป หวังวาจะถึงเมืองฟนิกซ 

ทาเรือของเกาะครีตซึ่งเปดทั้งทางตะวันตกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงเหนือ เพ่ือพักในฤดูหนาวที่นั่น 
13

เมื่อลมพัดมาออน ๆ จากทิศใต ทุกคนก็คิดวาจะเปนตามที่คาดหวังไว จึงถอนสมอแลว

แลนเลียบฝงเกาะครีตใหชิดที่สุด  
14

ตอมาไมนานนัก ลมพายุใหญช่ือวา “ลมตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พัดขามเกาะลงมา  
15

เรือถูกลมพายุพัดกระหน่ํา แลนตานลมพายุไมไหว เราจึงตองปลอยเรือไป

ตามกระแสลม  
16

ขณะที่เราผานทางดานใตเกาะเล็ก ๆ ที่ช่ือวาคาวดา เราเกือบรักษาเรือชูชีพไว

ไมได  
17

ลูกเรือดึงเรือชูชีพขึ้นมา แลวจึงเอาเชือกมัดรอบเรือใหญใหแนน หยอนทุนลง ปลอยใหเรือ

ลอยไปตามลม เพราะกลัววาเรือจะไปเกยตื้นที่สันทรายของอาวซีรตีสในแควนลิเบีย  
18

พายุยังคง

พัดกระหน่ําเราอยางรุนแรง วันรุงขึ้นลูกเรือเริ่มทิ้งสินคาลงทะเล    
19

ในวันที่สาม เขาโยนเครื่องใช

ประจําเรือทิ้งดวยมือของตน  
20

เราไมเห็นดวงอาทิตยและดวงดาวเปนเวลาหลายวัน พายุยังคงพัด

จัด เราจึงเลิกคาดหวังวาจะรอดชีวิต 
21

ทุกคนในเรือไมไดกินอาหารเปนเวลานาน482

d เปาโลยืนขึ้นในหมูเขาพูดวา “ทานทั้งหลาย 

ทานควรฟงขาพเจา และไมแลนเรือออกจากเกาะครีต จะไดพนทั้งอันตรายและความเสียหายเชนนี้  
22

บัดนี้ ขาพเจาเตือนทานใหทําใจดี ๆ ไว เพราะจะไมมีใครสักคนเสียชีวิต มีแตเรือเทานั้นที่จะ

อับปาง  
23

คืนที่ผานมา ทูตสวรรคองคหนึ่งของพระเจาซึ่งเปนเจานายที่ขาพเจารับใชปรากฏแก

ขาพเจา  
24

กลาววา “เปาโล อยากลัวเลย ทานจะตองไปปรากฏตัวเฉพาะพระพักตรของพระ

                                                                                                                                                            

 
c หรือเทศกาลชดเชยบาป เปนวันเดียวที่ธรรมบัญญัติบังคับใหชาวยิวจําศีลอดอาหาร ลนต 16:29-31 เทศกาลน้ีตกราวปลาย

เดือนกันยายน 
d คําปราศรัยของเปาโล ในขอ 33ฯ ดูจะเขากับบริบทไดมากกวา คําปราศรัยตรงน้ี (ขอ 21-26) ไมเขากับบริบทเทาไรนัก อาจ

เปนการเลาซํ้ากันก็ได 
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จักรพรรดิ483

e และพระเจาทรงพระกรุณาไวชีวิตทุกคนที่รวมเดินทางมากับทาน”   
25 

 ดังนั้น ทาน

ทั้งหลายจงทําใจดี ๆ ไวเถิด ขาพเจามีความเช่ือในพระเจาวา เหตุการณจะเปนไปตามที่ทรงบอก

ขาพเจาไว  
26

เราจะตองเกยตื้นที่เกาะใดเกาะหนึ่ง” 
27

คืนที่สิบสี่ เรายังคงถูกพายุซัดไปมาอยูในทะเลเมดิเตอรเรเนียน484

f ประมาณเที่ยงคืน 

บรรดากะลาสีรูสึกวาเรือเขาใกลฝงแลว  
28

เขาจึงทิ้งสายด่ิงวัดความลึกและพบวาน้ําลึกประมาณ

ย่ีสิบวา เมื่อแลนเรือตอไปอีกเล็กนอย เขาทิ้งสายด่ิงและพบวาน้ําลึกสิบหาวา  
29

เขากลัววาเรือจะ

ชนหินโสโครก จึงทิ้งสมอสี่ตัวจากทายเรือและอธิษฐานภาวนาใหถึงรุงเชาโดยเร็ว  
30

พวกกะลาสี

พยายามหนีจากเรือจึงปลอยเรือชูชีพลงทะเลโดยอางวาจะไปทิ้งสมอจากหัวเรือ          
31

เปาโลจึง

บอกนายรอยและบรรดาทหารวา “ถากะลาสีเหลานี้ไมอยูในเรือ ทานทั้งหลายจะไมรอดชีวิต”  
32

บรรดาทหารจึงตัดเชือกที่ยึดเรือชูชีพไว ปลอยลงทะเลไป 
33

ขณะที่รอเวลาเชา เปาโลเตือนทุกคนใหกินอาหาร พูดวา “เปนเวลาสิบสี่วันมาแลวที่ทาน

รอคอยใหพายุสงบโดยไมไดกินอะไรเลย”  
34

ขาพเจาจึงเตือนทานใหกินอาหาร เพราะเปนสิ่งจําเปน

สําหรับชีวิต จะไมมีผมแมเพียงเสนเดียวจากศีรษะของทานคนใดสูญเสียไป”  
35

พูดดังนี้แลว เปาโล

หยิบขนมปงขึ้น กลาวขอบคุณพระเจาตอหนาทุกคนแลวก็บิและเริ่มกิน485

g  
36

ทุกคนมีกําลังใจขึ้นและ

กินดวย  
37

เราทั้งหมดบนเรือมีจํานวนสองรอยเจ็ดสิบหกคน  
38

เมื่อทุกคนกินอาหารจนอ่ิมแลว ก็ทิ้ง

ขาวสาลีลงทะเลเพ่ือใหเรือเบาขึ้น 
39

เมื่อสวางแลว พวกกะลาสีไมรูจักแผนดินตรงหนา แตเห็นอาวมีหาดทรายและตั้งใจจะนํา

เรือเขาไปเกยหาดนั้นใหได  
40

จึงตัดสายสมอทิ้งทะเล ในเวลาเดียวกันก็แกเชือกยึดหางเสือแลวกาง

ใบเรือดานหนา ลมพัดเรือเขาไปยังหาดทราย  
41

แตเรือชนสันทรายและเกยตื้น หัวเรือติดแนน

เคล่ือนที่ไมได สวนทายเรือถูกคล่ืนซัดอยางรุนแรงจนแตก 
42

บรรดาทหารคิดจะฆานักโทษเพ่ือมิใหใครวายน้ําหนีไปได  
43

แตนายรอยตองการจะ

ชวยชีวิตของเปาโล จึงหามทหารไมใหทําอยางที่คิด และสั่งใหคนที่วายน้ําเปนกระโดดลงจากเรือ

กอน แลววายน้ําไปขึ้นฝง  
44

สวนคนที่เหลือใหตามไปโดยเกาะแผนกระดานหรือช้ินสวนของเรือ 

โดยวิธีนี้ทุกคนก็ขึ้นฝงไดอยางปลอดภัย 

                                                
e “เฉพาะพระพักตรพระจักรพรรดิ” หมายความ เพียงแตวาจะขึ้นศาลที่กรุงโรมซ่ึงพระจักรพรรดิไมจําเปนตองเปนผูพิพากษา

โดยตรง 

 
f แปลตามตัวอักษร “ทะเลอาดรีอาติค” ซ่ึงเปนชื่อใชเรียกทะเลเมดิเตอเรเนียนระหวางประเทศกรีซ อิตาลีและทวีปอัฟริกา 
g สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “และใหแกเราดวย” ชาวยิวทุกคนกลาวถวายพระพรกอนจะกินอาหาร กระน้ันก็ดี ถอยคําที่ลู

กาใชดูเหมือนจะหมายถึงศีลมหาสนิท ดู 2:42 เชิงอรรถ gg 
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เปาโลที่เกาะมอลตา 
28  

1
เมื่อพนอันตรายแลว เราจึงรูวาเกาะนั้นช่ือมอลตา  

2
ชาวเกาะแสดงน้ําใจตอเราเปน

พิเศษ ฝนตกลงมาอยางกะทันหัน อากาศหนาว เขาจึงกอไฟขึ้นใหเราทุกคนไปรวมกันอยูรอบกอง

ไฟ  
3
เปาโลเก็บกิ่งไมมากองหนึ่งและกําลังใสในไฟ งูพิษตัวหนึ่งหนีความรอนออกมากัดติดมือเปา

โล  
4
เมื่อชาวเกาะเห็นงูกัดติดหอยที่มือเปาโลเชนนั้น ก็พูดกันวา “ชายคนนี้เปนฆาตกรแน ๆ  

เพราะแมวาเขาจะรอดพนจากทะเล แตความยุติธรรมของพระเจา486

aไมยอมใหมีชีวิตตอไป”  
5
เปาโล

สลัดงูลงไปในกองไฟและไมไดรับบาดเจ็บแตประการใด  
6
ชาวเกาะคอยดูวาเปาโลจะบวมหรือลมลง

ตายทันที แตหลังจากคอยดูเปนเวลานาน ไมเห็นสิ่งใดผิดปรกติเกิดขึ้นกับ เปาโล จึงเปล่ียนใจพูด

กันวา เปาโลเปนเทพเจาองคหนึ่ง 
7
ในบริเวณใกล ๆ กับสถานที่นั้น มีที่ดินแปลงหนึ่งของปูบลีอัสหัวหนาชาวเกาะ เขาตอนรับ

เรา ใหไปพักที่บานดวยอัธยาศัยเปนเวลาสามวัน  
8
ขณะนั้นบิดาของเขานอนปวยอยู เปนไขและ

ทองรวง เปาโลไปเย่ียมเขา หลังจากอธิษฐานภาวนา ก็ปกมือเหนือเขาและรักษาใหหาย     
9

หลังจากเหตุการณนี้ ชาวเกาะคนอ่ืน ๆ ที่เจ็บปวยตางมาหาเปาโลและรับการรักษา 
10

คนเหลานั้น

ใหเกียรติเราอยางมาก เมื่อเราแลนเรือออกทะเล เขาก็นําสิ่งของที่เราตองการมาให 

การเดินทางจากเกาะมอลตาถึงกรุงโรม 
11

สามเดือนตอมา เราโดยสารเรือลําหนึ่งซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียมาจอดพักในฤดู

หนาวที่เกาะ  หัวเรือเปนรูปเทพเจาคัสเตอรและโพลักซ  
12

เรามาถึงเมืองซีราคิวสและพักอยูที่นั่น

สามวัน  
13

จากนั้นเราแลนเรือเลียบฝงมาถึงเมืองเรยีอุม วันรุงขึ้นลมใตพัดมา เราจึงมาถึงเมืองปูเต

โอลี487

bภายในสองวัน  
14

ที่นั่นเราพบพ่ีนองบางคนซึ่งเชิญเราใหไปพักอยูกับเขาหนึ่งสัปดาห แลวเรา

จึงออกเดินทางไปกรุงโรม  
15

บรรดาพ่ีนองที่กรุงโรมรูวาเรากําลังเดินทางไป จึงมาพบเราที่เมืองฟ

อรุมอัปปและหมูบานสามโรงแรม เมื่อเปาโลเห็นเขา ก็ขอบคุณพระเจาและมีกําลังใจดีขึ้น 
16

เรา

มาถึงกรุงโรม เปาโลไดรับอนุญาตใหอยูตามลําพังโดยมีทหารคนหนึ่งเปนผูควบคุม488

c 

เปาโลที่กรุงโรม489

d 

                                                

28 a ”ความยุติธรรมของพระเจา” แปลตามตัวอักษร “ความยุติธรรม” (dike) ชาวกรีกเชื่อวา Dike ยังเปนเทพีซ่ึงมีหนาที่

ลงโทษความผิดของมนุษยดวย 
b ”ปูเตโอลี” ปจจุบันน้ีคือเมืองปอซซูโอลี ในอาวเนเปล เปนทาเรือที่สําคัญแหงหน่ึงและมีกลุมคริสตชนอยูแลว 
c สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “…กรุงโรม นายรอยไดสงมอบบรรดานักโทษใหแกผูบัญชาคาย แตเปาโลไดรับอนุญาต” 

รายละเอียดน้ีอาจจะตรงกับความเปนจริงก็ได การมีทหารคอยคุมหมายความวานักโทษอาศัยอยูในบานของตนได แตตองมีโซ

ลามแขนขวาไวกับแขนซายของทหารผูคุม 
d เปาโลตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับชาวยิวที่กรุงโรมใหเร็วที่สุด ไดเลายอ ๆ เร่ืองการพิจารณาคดี และยืนยันความ

จงรักภักดีตอลัทธิยิวเปนคร้ังสุดทาย 
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17

สามวันตอมา เปาโลเรียกบรรดาผูนําชาวยิวมาพบที่บาน เมื่อคนเหลานี้มาชุมนุมกัน 

เปาโลพูดกับเขาวา “พ่ีนองทั้งหลาย แมวาขาพเจาไมไดทําสิ่งใดผิดตอประชาชนชาวยิว หรือขัดกับ

ธรรมประเพณีของบรรดาบรรพบุรุษ แตชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มก็ยังจับกุมขาพเจาและมอบตัวให

ชาวโรมัน  
18

ชาวโรมันไตสวนและตองการจะปลอยขาพเจา เพราะขาพเจาไมมีความผิดที่สมควร

ตองตาย  
19

แตเมื่อชาวยิวคัดคาน ขาพเจาจําเปนตองย่ืนอุทธรณตอพระจักรพรรดิ ขาพเจาไมมี

เจตนาที่จะกลาวหาเพ่ือนรวมชาติของขาพเจาเลย490

e  
20

เพราะเหตุนี้ ขาพเจาจึงขอพบเพ่ือพูดคุยกับ

ทานทั้งหลาย ขาพเจาถูกพันธนาการเชนนี้ ก็เพราะความหวังของชาว       อิสราเอลนั่นเอง” 
21

บรรดาผูนําชาวยิวตอบ491

fวา “เราไมไดรับจดหมายใด ๆ เกี่ยวกับทานจากแควนยูเดีย และ

ไมมีพ่ีนองคนใดซึ่งมาจากที่นั่นรายงานหรือกลาวรายทาน  
22

เราจึงตองการไดยินจากทานวาทาน

คิดอยางไร เพราะเรารูวา มีคนตอตานลัทธิของทานนี้อยูทั่วไปทุกแหง” 

เปาโลยืนยันความบริสุทธ์ิ492

g 
23

ชาวยิวจํานวนมากมาพบเปาโลที่บานในวันที่กําหนดไว ตั้งแตเชาจนค่ําเปาโลอธิบายและ

ประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาแกเขา พยายามทําใหเขามีความเช่ือในพระเยซูเจา โดย

อางธรรมบัญญัติของโมเสสและหนังสือของบรรดาประกาศก  
24

บางคนยอมเช่ือถอยคําของเปาโล 

บางคนไมยอมเช่ือ  
25

เขามีความเห็นไมตรงกัน และขณะที่กําลังจากไป เปาโลพูดเพียงแตวา493

h 

“พระจิตเจาตรัสไวแกบรรพบุรุษของทานอยางเหมาะเจาะโดยทางประกาศก      อิสยาหวา 
26”จงไปหาประชากรนี้และพูดวา 

ทานจะฟงแลวฟงเลา แตจะไมเขาใจ 

ทานจะมองแลวมองเลา แตจะไมเห็น 
27เพราะใจของประชากรนี้ด้ือรั้น 

หูของเขาไดยินยาก 

และตาของเขาไมยอมเปด 

                                                
e สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา “ขาพเจาปรารถนาเพียงชวยชีวิตขาพเจาใหพนความตายเทาน้ัน” 
f ผูนําชาวยิวตอบอยางระมัดระวัง 
g เปาโลเทศนสอนขาวดีแกชาวยิวเปนพวกแรกที่กรุงโรมดวย ดู 13:5 เชิงอรรถ e. จงเทียบเน้ือหาของบทเทศนน้ีกับ     คํา

ปราศรัยในศาลาธรรมที่เมืองอันทิโอก ในแควนปสิเดีย 13:15-41 
h ถอยคําของเปาโลชวนใหคิดถึงคําปราศรัยที่เมืองอันทิโอก 13:46-47 ถอยคําเหลาน้ีเปนบทสงทาย และสรุปความคิดหลักของ 

กจ ดู 13:41 เชิงอรรถ aa ถอยคําเหลาน้ีชวนใหคิดถึงพระวาจาที่พระเยซูเจาตรัสที่เมืองนาซาเร็ธเก่ียวกับอนาคต (ลก 4:23-27) 

และพระวาจาสุดทายที่พระองคตรัสกับบรรดาอัครสาวก ลก 24:27 ขอความจาก อสย 6:9-10 (LXX) ยังพบไดใน มธ 13:14-15 

ดวย (เทียบ มก 4:12 //) และบางสวนของขอความน้ียังพบไดใน ยน 12:40 ความคิดน้ีและขอความที่อางถึงพบไดบอย ๆ ใน

ขอเขียนของคริสตชนในสมัยแรก ๆ 

 



 

 

86 

เพ่ือตาจะไมตองเห็น 

และหูจะไมตองไดยิน 

ใจจะไมตองเขาใจและจะไมกลับใจ 

และเราจะไมรักษาเขา” 
28

 ดังนั้น ทานทั้งหลายจงรูเถิดวา พระเจาทรงสงความรอดพนนี้ใหกับคนตางศาสนา และ

เขาจะรับฟง”i 

บทสงทาย495

j 
30

เปาโลพักอยูในบานเชาเปนเวลาสองปเต็ม496

k และตอนรับทุกคนที่มาเย่ียม  
31

ประกาศพระ

อาณาจักรของพระเจาและสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาอยางกลาหาญโดยไม

มีอุปสรรคใด ๆ497

l 

 

 

  

  

 

                                                
i สําเนาโบราณบางฉบับเพิ่ม ขอ 29 “และเมื่อเขาไดกลาวดังน้ีแลว ชาวยิวไดจากไป ถกเถียงกันอยางรุนแรง” 
j เมื่อเปาโลมาถึงกรุงโรม อีกชวงหน่ึงของการประกาศขาวดีก็จบลง ดู 1:8 เชิงอรรถ i; ลก 24:47 และเปนจุดเร่ิมอีกชวงหน่ึงของ

การเผยแผคริสตศาสนา ในตอนทายของหนังสือพระวรสาร ลก ไดกลาวถึงอนาคตของภารกิจของบรรดา       อัครสาวกฉันใด 

หนังสือกิจการอัครสาวกก็จบลงโดยมองถึงอนาคตดวยฉันน้ัน 
k สองปเชนเดียวกับใน 24:27 เชิงอรรถ o พันธสัญญาใหมไมบอกชัดเจนวาอะไรเกิดขึ้นหลังจากสองปน้ี แมวา ฟม 22 (ถา

เปาโลไดเขียน ฟม ที่กรุงโรมในชวงเวลาน้ี) แสดงวา เปาโลหวังที่จะไดรับการปลดปลอยในเร็ววัน เปาโลอาจไดรับการ

ปลดปลอยเพราะ (1) คดีหมดอายุความ เน่ืองจากโจทกจากแควนยูเดียมิไดมาติดตามคดี หรือ (2) เพราะพระจักรพรรดิเนโร

พระราชทานอภัยโทษในโอกาสพิเศษ 
l สําเนาโบราณภาษาละตินบางฉบับเสริมวา “กลาววาพระเยซูเจา เปนพระบุตรของพระเจา โลกทั้งหมดจะตองถูกพิพากษาจาก

พระองค” ดู 17:31 เก่ียวกับงานธรรมทูตของเปาโลหลังจากถูกปลดปลอย การถูกจองจําคร้ังที่สอง และความตายของเปาโล ดู

ความรูเก่ียวกับนักบุญเปาโล  


	Acts of the Apostles
	อารัมภบท
	พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

	บรรดาอัครสาวก
	ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
	“ขอให้ที่อยู่ของเขาถูกทิ้งร้าง
	เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน
	ร่างกายที่ตายได้ของข้าพเจ้า พำนักอยู่ในความหวัง


	ผู้กลับใจกลุ่มแรก
	เปโตรรักษาคนง่อย
	เปโตรปราศรัยกับประชาชน
	เปโตรและยอห์นต่อหน้าสภาซันเฮดริน
	คำอธิษฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวกเมื่อถูกเบียดเบียน
	“ทำไมชนชาติทั้งหลายจึงบันดาลโทสะ


	บารนาบัสผู้มีใจกว้าง
	อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง
	บรรดาอัครสาวกถูกจับและได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์
	บรรดาอัครสาวกถูกนำตัวไปที่สภาซันเฮดริน
	กามาลิเอลเสนอความคิดเห็น
	การเลือกตั้งสังฆานุกร
	สเทเฟนถูกจับกุม

	คำปราศรัยของสเทเฟน
	ซึ่งเป็นรูปเคารพที่เจ้าปั้นขึ้นเพื่อนมัสการ
	แผ่นดินเป็นที่วางเท้าของเรา

	สเทเฟนถูกหินขว้าง เซาโลผู้เบียดเบียน
	ฟิลิปในแคว้นสะมาเรีย
	ซีโมนผู้วิเศษ
	ฟิลิปล้างบาปให้ขันทีชาวเอธิโอเปีย
	ใครจะเล่าเรื่องเชื้อสายของเขาได้

	เซาโลเทศน์สอนที่เมืองดามัสกัส
	เปโตรรักษาคนอัมพาต
	เปโตรทำให้หญิงคนหนึ่งกลับคืนชีวิต
	เปโตรปราศรัยที่บ้านของโครเนลิอัส
	คนต่างศาสนากลุ่มแรกรับศีลล้างบาป
	เปโตรกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม
	การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก
	พระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกส่งบารนาบัสและเซาโลเป็นผู้แทนไปยังกรุง          เยรูซาเล็ม
	การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เฮโรด
	บารนาบัสและเซาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
	24พระวาจาของพระเจ้าแผ่ขยายมากขึ้น และผู้มีความเชื่อก็เพิ่มจำนวนขึ้นด้วย
	การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม


	การส่งธรรมทูตออกไปประกาศข่าวดี
	เอลีมัสผู้วิเศษ
	เปาโลและบารนาบัสมาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสีเดีย
	“ท่านเป็นบุตรของเรา
	เราจะให้ท่านรับพระพรศักดิ์สิทธิ์

	เปาโลและบารนาบัสประกาศข่าวดี
	เปาโลและบารนาบัสรักษาคนง่อย
	ระยะสุดท้ายของการเดินทาง
	ความขัดแย้งที่เมืองอันทิโอก
	ความขัดแย้งที่กรุงเยรูซาเล็ม
	คำปราศรัยของเปโตร
	คำปราศรัยของยากอบ
	และจะตั้งใหม่ให้ตรง

	จดหมายของบรรดาอัครสาวก
	ผู้แทนบรรดาอัครสาวกมาถึงเมืองอันทิโอก
	เปาโลแยกทางกับบารนาบัสและรับสิลาสเป็นผู้ร่วมงาน
	เหตุการณ์ในแคว้นลิคาโอเนีย เปาโลรับทิโมธีเป็นผู้ร่วมงาน
	เปาโลเดินทางข้ามอาเซียน้อย
	เปาโลมาถึงเมืองฟิลิปปี
	เปาโลและสิลาสถูกจองจำ
	พระเจ้าทรงช่วยเปาโลและสิลาสให้เป็นอิสระ
	ความขัดแย้งกับชาวยิวที่เมืองเธสะโลนิกา
	ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งที่เมืองเบโรอา
	เปาโลที่กรุงเอเธนส์
	การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์
	เปาโลถูกนำขึ้นศาล
	เปาโลกลับมาที่เมืองอันทิโอกและออกเดินทางธรรมทูตครั้งที่สาม
	อปอลโล
	บรรดาศิษย์ของยอห์นที่เมืองเอเฟซัส
	ชาวยิวผู้ขับไล่ปีศาจ
	เปาโลถูกจับกุมและถูกจองจำ

	แผนการของเปาโล
	เปาโลออกจากเมืองเอเฟซัส
	เปาโลปลุกให้คนตายกลับคืนชีวิตที่เมืองโตรอัส
	เปาโลเดินทางจากเมืองโตรอัสถึงเมืองมิเลทัส
	เปาโลอำลาบรรดาผู้อาวุโสแห่งเมืองเอเฟซัส

	เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม
	เปาโลเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม
	เปาโลถูกจับกุม

	2เมื่อประชาชนได้ยินเปาโลพูดกับเขาเป็นภาษาฮีบรู ก็เงียบมากขึ้น
	เปาโลยืนยันว่ามีสัญชาติโรมัน
	ชาวยิวคบคิดกันจะฆ่าเปาโล
	เปาโลถูกย้ายไปจองจำที่เมืองซีซารียา
	การพิจารณาคดีของเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเฟลิกซ์
	เปาโลแก้ข้อกล่าวหา
	เปาโลถูกจองจำที่เมืองซีซารียา
	เปาโลอุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ
	เปาโลถูกนำตัวมาเฝ้ากษัตริย์อากริปปา
	เปาโลปราศรัยต่อหน้ากษัตริย์อากริปปา
	ปฏิกิริยาของผู้ฟัง
	เปาโลออกเดินทางไปกรุงโรม
	เรืออับปาง
	เปาโลที่เกาะมอลต้า
	การเดินทางจากเกาะมอลต้าถึงกรุงโรม
	ท่านจะมองแล้วมองเล่า แต่จะไม่เห็น
	เพื่อตาจะไม่ต้องเห็น

	บทส่งท้าย495Fj


