ขอขอบคุณ มิสซิส ไอรีน บี. แรนนี่
และขอบคุณ บริษัทพิมพ์ (กอสเปิ ลไลท์ เปรสส์ )
ทีไ่ ด้ อนุญาตให้ ใช้ บทเรียนในการเตรียมบทเรียนรวีวาร
ศึกษานี้
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คาแนะนาสาหรับนักเรียนรวีวารศึกษา
นักเรี ยนรวีวารศึกษาควรมีพระธรรมกิจการไว้เป็ นสมบัติประจาวัน (ราคาเล่มละ 30 สตางค์ ซึ่ ง
อาจหาได้จากมิชชันนารี ประจาจังหวัด หรื อติดต่อที่หอพระคริ สตธรรมประเทศไทย 150 ถนนสาธร
พระนคร)
แผนที่หน้าปกนั้นแสดงการเดินทางของเปาโล และกิจการของอัครสาวกที่ปรากฏในบทเรี ยนนี้
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 1
พระเยซู เสด็จกลับไปสู่ สวรรค์
ข้ อพระธรรม กิจการ 1:1-11
กิจการ 1:1 คานับมายังท่านเธโอฟี โลทราบ ด้วยข้าพเจ้าได้เรี ยบเรี ยงเรื่ องก่อนนั้นไว้แล้วว่าด้วย
บรรดาการซึ่ งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทาและสั่งสอน 2 จนถึงวันที่พระองค์ได้ตรัสสั่งโดยเดชพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ แก่อคั รสาวกซึ่ งพระองค์ทรงเลือกไว้น้ นั แล้วพระองค์จึงถูกรับขึ้นไป 3 ครั้นพระองค์
ทรงทนทุกข์ทรมาน แล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่จาพวกนั้นด้วยการพิสูจน์หลายอย่างให้เขาเห็นว่า
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงสี่ สิบวัน และได้ทรงสนทนากับเขาถึง
เรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า 4 เมื่อพระองค์ได้ทรงประชุมกับอัครสาวกพร้อมกันจึงกาชับเขามิให้ออกไป
จากกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ ตรัสว่า “ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยนิ
จากเรานัน่ แหละ 5 เพระว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ า แต่ไม่ชา้ ไม่นานท่านทั้งหลายจะได้รับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
6 เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันอีก เขาจึงทูลถามพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะ
ทรงตั้งพลอิสราเอลให้เป็ นเอกราชอีกในครั้งนี้หรื อ” 7 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มิใช่ธุระของท่าน
ทั้งหลายที่จะรู ้เวลาและกาลกาหนดซึ่ งพระบิดาได้ทรงดาริ ไว้โดยอานาจของพระองค์ 8 แต่ท่านทั้งหลาย
จะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ น
พยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดาห์ มณฑลสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” 9
เมื่อพระองค์ตรัสคาสั่งเหล่านั้นแล้ว ในขณะที่เขาทั้งหลายกาลังพินิจดูพระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆ
คลุมพระองค์บงั ตาเขาไว้ 10 เมื่อเขากาลังเขม้นดูฟ้าขณะเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีสองคนสวมเสื้ อ
ขาวมายืนอยูข่ า้ งเขา 11 สองคนนั้นจึงกล่าวด้วยว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า? พระ
เยซูองค์น้ ีซ่ ึ งถูกรับไปจากท่านเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์แล้ว
จะเสด็จมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายได้เห็น
พระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ”
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อุทาหรณ์
ครั้งหนึ่งพ่อของเด็กหญิงสองคนได้ออกจากบ้านไป
และบอกลูกทั้งสอนคนว่าจะกลับมา
ภายในสองสัปดาห์ แต่ไม่ทราบว่าจะมาวันไหนแน่ พ่อบอกลูกทั้งสองคนให้มารับที่สถานีรถไฟทุก ๆ
วัน เด็กทั้งสองนั้นจะแต่งตัวสะอาดและเรี ยบร้อยมาคอยรับพ่อของเขา เด็กหญิงทั้งสองมารับพ่อวัน
จันทร์ แต่พ่อก็ไม่มา ทุก ๆ วันเด็กทั้งสองจะระมัดระวังเสื้ อผ้าของตนมิให้เปรอะเปื้ อน เพราะจะเอาไว้
แต่งตัวคอยรับคุณพ่อของเขา พอถึงวันเสาร์ เขาทั้งสองรี บไปที่สถานีรถไฟ เขาต้อนรับพ่อด้วยเครื่ อง
แต่งตัวที่สะอาดและเรี ยบร้อย คุณแม่ของเด็กทั้งสองหัวเราะชอบใจ และอยากให้เด็กทั้งสองมารับพ่อ
ทุก ๆ วัน เพราะเขารู ้จกั ระวังเสื้ อผ้ามิให้เปรอะเปื้ อนได้ดีมาก เราเองคงไม่อยากทาอะไรให้จิตใจของเรา
สกปรกมลทินและทาให้เราไม่เหมาะสมที่จะต้อนรับพระเยซู เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
วันนั้นจะเป็ นวันอัศจรรย์สักเท่าใดเมื่อพระเยซูเสด็จมา ถ้าพระเยซูจะเสด็จกลับมาวันนี้ ท่าน
เตรี ยมตัวพร้อมที่จะไปกับพระเยซูหรื อไม่? คนที่มีพระเยซูในใจของเขาเท่านั้นจึงจะไปกับพระเยซูเมื่อ
พระเยซูกลับมา พระเยซูมิได้ทรงบอกว่าจะเสด็จมาวันไหนแน่ เพราะพระองค์มีพระประสงค์จะให้เรา
เตรี ยมตัวคอยรับเสด็จทุก ๆ วัน เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระองค์จะประทานมงกุฎแก่ทุกคนที่รัก
พระองค์ สมเด็จพระนางวิกทอเรี ยทรงทราบว่าพระเยซูกลับมา พระนางตรัสว่า “ฉันอยากให้พระเยซู
เสด็จมาวันนี้เหลือเกิน” ฉันอยากถอดมงกุฎของราชอาณาจักรอังกฤษออกและถวายมงกุฎของฉันแด่
พระเยซู” เราไม่มีมงกุฎที่จะถวายพระเยซูเหมือนสมเด็จพระนางทรงมี แต่เรามีดวงใจของเราที่จะถวาย
พระองค์
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 1
พระเยซู เสด็จกลับไปสู่ สวรรค์
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 1:1-11)
กิจการที่สาคัญที่สุดของพระเยซูขณะที่พระองค์ยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ ไม่ใช่การบาบัดโรคหรื อ
เทศนาสั่งสอน แต่ที่สาคัญที่สุดคือการพลีพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อ
เราจะได้รับการอภัยบาป พระเยซูทรงยอมตายเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงรักเรา หลังจากที่พระเยซูทรง
ถูกปลงพระชนม์แล้ว สหายที่รักของพระองค์ได้ช่วยกันเอาผ้าป่ านขาวสะอาดพร้อมทั้งเครื่ องเทศหอม
ห่อพระศพ และนาไปบรรจุไว้ในอุโมงค์ศิลา องค์พระเยซู เจ้าของเรายังถูกฝังอยูใ่ นความตายหรื อ? เปล่า
เลย หลังจากบรรจุพระศพสามวัน มีเทวทูตองค์หนึ่งจากสวรรค์กลิ้งหิ นที่ปิดปากอุโมงค์ออก และพระ
เยซูเสด็จออกจากอุโมงค์ฟ้ื นคืนพระชนม์ (มัทธิ ว บทที่ 28)
สาวกของพระเยซูดีใจมากที่พระเยซูเสด็จฟื้ นพระชนม์อีก มาเรี ยมัฆดาลาได้เห็นองค์พระเยซู
เป็ นคนแรกในเวลาเช้ามืดวันอาทิตย์ และมีสาวกของพระเยซูอีกสองคนกาลังเดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง
พระเยซูมาพบกับเขาและเดินคุยไปกับเขา พระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านและเสวยอาหารร่ วมกับสาวกของ
พระองค์ท้ งั สองคน แล้วพระเยซูเสด็จหายพระองค์ไปจากเขา ทั้งสองคนเดินทางกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
ไปหาคณะสาวกที่กาลังประชุมกันอยูใ่ นห้องชั้นบนซึ่ งมีหน้าต่างปิ ด เพราะเกรงกลัวพวกยูดาห์จะมาฆ่า
พวกเขา และขณะที่พวกเขากาลังสนทนากันอยู่ พระเยซูเสด็จเข้ามาปรากฏท่ามกลางพวกเขา พระเยซู
มิได้เสด็จเข้ามาทางประตู พระกายของพระเยซูเป็ นพระกายที่ฟ้ื นจากความตาย พระเยซูสาแดงพระหัตถ์
และพระบาทที่ถูกตะปูตรึ งและยังมีรอยแผลเป็ น พวกเขาจึงรู ้วา่ เป็ นองค์พระเยซูของพวกเขาแน่ ๆ พระ
เยซูทรงปรากฏแก่พวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็ นเวลาสี่ สิบวัน และทรงสอนสาวกหลายประการเกี่ยวกับ
เหตุการณ์อนาคต
วันหนึ่งพระเยซูตรัสแก่พวกสาวกว่าพระองค์จะกลับไปสวรรค์ และพวกเขาจะต้องคอยอยูใ่ น
กรุ งเยรู ซาเล็มจนกว่าพระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาให้แก่พวกเขา พระเยซูตรัสแก่
สาวกว่าภายหลังจากที่องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาบนพวกเขาแล้ว พวกเขาจะมีฤทธิ์ อานาจในการ
เป็ นพยานและบอกเรื่ องราวของพระองค์แก่คนอื่น ๆ วันหนึ่งมีเหตุสาคัญเกิดขึ้นพระเยซูทรงพาสาวก
ของพระองค์ไปบ้านเบธาเนียใกล้ ๆ กรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะที่พวกสาวกกาลังสนทนากันอยู่ พระเยซูทรงยก
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พระหัตถ์ข้ ึนและประทานพระพรแก่เขา พระเยซูเริ่ มลอยพระกายขึ้นบนท้องฟ้ าและมีเมฆบังตาของเขา
จนพระองค์หายลับไป
พระเยซูทรงทางานในโลกนี้สาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงเสด็จกลับไปยังสวรรค์ประทับอยูเ่ บื้องขวา
พระหัตถ์พระบิดา เราคงอยากดูขณะที่พระเยซูเสด็จลอยขึ้นสู่ สวรรค์เช่นนั้น แต่จะน่าประหลาดอัศจรรย์
และน่าดูยงิ่ กว่านั้นอีกเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมา และทุกคนจะเห็นพระองค์ พระเยซูทรงสัญญาว่าจะ
เสด็จกลับมาอีกและจะกลับมารับเราไปอยูส่ วรรค์กบั พระองค์ตลอดชัว่ กัลปาวสาน วันที่พระเยซูเสด็จ
ขึ้นสู่ สวรรค์เทวทูตได้บอกพวกสาวกของพระองค์วา่ พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะที่เหมือนกัน
กับที่พระองค์เสด็จไปสวรรค์

ควรจา
“พระเยซูองค์น้ ีซ่ ึงถูกรับไปจากท่านเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ แล้วจะเสด็จกลับมาอีกเหมือนท่าน
ทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ” กิจการ 1:11

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
พระองค์ได้ทรงแสดงพระองค์แก่จาพวกนั้นด้วย..........................................ให้เขาเห็นว่า
พระองค์ทรง........................และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึง.............................................และได้
ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่ อง........................................................................
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ควรทา
จงระบายสี รูปพระเยซูกาลังเสด็จสู่ สวรรค์
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียน 2
ของประทานของพระเจ้ าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข้ อพระธรรม กิจการ 2:1-8,14-18
กิจการ 2:1 เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึงแล้ว จาพวกศิษย์ท้ งั หลายจึงรวมกันอยูท่ ี่แห่งเดียว 2
ในทันใดนั้นมีเสี ยงดังมาจากฟ้ าเหมือนพายุกล้าสนัน่ ก้องทัว่ ตึกที่เขานัง่ กันอยูน่ ้ นั 3 มีเปลวไฟสัณฐาน
เหมือนลิ้นปรากฏแก่เขา แล้วกระจายออกไปอยูบ่ นเขาทุกคน 4 เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณได้ทรงโปรดให้พดู 5 ขณะนั้นมีพวกยูดาห์ซ่ ึงเป็ นผู้
เกรงกลัวพระเจ้ามาจากทุกประเทศทัว่ ใต้ฟ้าอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื่อเขาได้ยนิ เสี ยงดังนั้น
ประชาชนจึงพากันมาประชุมและมีความประหลาดใจนัก
เพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของ
ตนเอง 7 คนทั้งปวงจึงพากันประหลาดใจและอัศจรรย์ใจพูดว่า “ดูแน่ะคนทั้งหลายที่พูดกันเป็ นชาวกาลิ
ลีทุกคนไม่ใช่หรื อ 8 เหตุไฉนเราทุกคนได้ยนิ เขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา?
14 ฝ่ ายเปโตรได้ยนิ ขึ้นกับอัครสาวกสิ บเอ็ดคน และได้กล่าวด้วยเสี ยงอันดังแก่คนทั้งปวงว่า
“ดูก่อนท่านชาวยูดาห์และบรรดาคนที่อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม จงทราบเรื่ องนี้ และฟังถ้อยคาของข้าพเจ้าเถิด
15 ด้วยว่าคนเหล่านี้มิได้เมาเหล้าองุ่น เหมือนอย่างท่านคิดนั้น เพราะว่าเป็ นแต่สามโมงเช้า 16 แต่
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นตามคาซึ่ งโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้วา่ 17 พระเจ้าได้ตรัสว่า ในเวลาที่สุดเรา
จะเทฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ท้ งั ปวง
บุตราบุตรี ของท่าน
ทั้งหลายจะกล่าวคาพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และคนแก่จะฝันเห็น 18 ในคราวนั้นเราจะเท
ฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณของเราบนทาสทาสี ของเรา และคนเหล่านั้นจะกล่าวคาพยากรณ์”
ถูกแล้ว เสี ยงลมพายุที่พวกสาวกได้ยนิ เป็ นเครื่ องหมายของชีวติ ใหม่ เปลวไฟเป็ นเครื่ องหมาย
ของการชาระให้สะอาด เพราะเรารู ้วา่ จิตใจของเราไม่สะอาด เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาและประทานชีวติ
ใหม่ให้แก่เรา ใจเรายังสกปรก พระเจ้าจึงต้องทาให้เราสะอาดด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ในพระ
คัมภีร์เก่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นไฟ เราคงจาได้เมื่อพระเจ้าปรากฏแก่โมเสสที่ในป่ าเป็ นรู ปเพลิงลุกพุม่
ไม้ และพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นเสาไฟนาหน้าชาติอิสราเอล พระองค์ทรงสาแดงพระสง่าราศีของ
พระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ ฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เราแต่ละคนที่อาศัยอยูใ่ น
พระองค์ กลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ดว้ ย ดังนั้นพระองค์จึงส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์เข้ามาในใจ
เพื่อให้เราเห็นว่าอะไรผิดและทรงชาระเราให้สะอาดด้วย เรารู ้วา่ อะไรพระเจ้าทรงพอพระทัยหรื อไม่ ก็
โดยการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจให้เราเกิดความหมาย พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยให้เราทาให้ถูกด้วย เพราะว่าพระคัมภีร์สอนเราว่า “จงเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระ
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วจนะของพระเจ้า มิใช่เป็ นเพียงผูฟ้ ังเท่านั้น” และเราจะทาสิ่ งที่ถูกด้วยตัวของเราเองตามลาพังไม่ได้เลย
แต่เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูใ่ นตัวเรา ๆ จึงสามารถประพฤติและทาให้ถูกได้
ลมพายุพดั เป็ นเครื่ องหมายของชีวิตใหม่ ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานให้แก่เรา ไฟเป็ น
เครื่ องหมายการชาระใจและชีวติ ของเราให้สะอาด และการพูดภาษาแปลก ๆ เป็ นเครื่ องหมายการบอก
ให้เราทราบว่าเรากาลังจะพูดเรื่ องพระเยซูให้คนอื่น ๆ ทราบ พระธรรมกิจการตลอดเล่มบอกให้เรา
ทราบว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสแก่คนที่รอดพ้นบาปแล้วให้ไปบอกเรื่ องข่าวประเสริ ฐนี้แก่คนที่ยงั ไม่
พ้นบาป นัน่ แหละเป็ นกิจที่สาคัญที่สุดที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมายังเรา พระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์
เพื่อพลีพระชนม์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเพื่ออธิ บายความหมายของการตายนั้น และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ใช้ริมฝี ปากและลิ้นของเราบอกเรื่ องอัศจรรย์น้ ีให้คนอื่น ๆ ทราบถึงความรักของพระเจ้า
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 2
ของประทานของพระเจ้ าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 2:1-8,14-18)
หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จไปสวรรค์แล้ว สาวกของพระเยซูพากันกลับมากรุ งเยรู ซาเล็มและมา
ประชุมพร้อมใจกันอธิ ษฐานคอยองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาตาม พระสัญญาของพระเยซู ขณะที่
พวกสาวกประชุมในที่แห่งเดียวกัน เขาได้ยนิ เหมือนเสี ยงพายุพดั เสี ยงนั้นมาจากสวรรค์สนัน่ ก้องปก
คลุมอยูท่ วั่ ตึกที่พวกสาวกกาลังนัง่ กันอยูน่ ้ นั ครั้นแล้วมีภาพปรากฏเป็ นไฟมีสัณฐานเหมือนลิ้นอยูบ่ น
ศีรษะพวกสาวก และเขาเริ่ มสรรเสริ ญพระเจ้า ในไม่ชา้ พายุหยุดพัดและรู ปลิ้นสัณฐานไฟก็หายไป
สาวกและคนเหล่านั้นที่อยูด่ ว้ ยกันจึงทราบว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาจากสวรรค์ ดังที่พระเยซู
ทรงสัญญาไว้ และเดี๋ยวนี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังมีอยูเ่ ต็มล้นจิตใจของเขา
พวกสาวกจึงออกไปหาประชาชน เวลานั้นมีประชาชนมามากมายในกรุ งเยรู ซาเล็มเพราะเป็ น
เวลาที่ชาวยูดาห์มาในเทศกาลเลี้ยงทางศาสนา และมีหลายคนมานมัสการพระเจ้า ประชาชนเหล่านั้นพูด
กันหลายภาษา แต่กระนั้นเมื่อสาวกของพระเยซูพดู อะไรแก่พวกเขา คนทุกคนก็เข้าใจคาพูดนั้นซึ่ งเป็ น
ภาษาของตนเองแต่ละคน ทุกคนพากันแปลกใจ ประชาชนจึงพูดกล่าวขวัญแก่กนั และกันว่า “คนที่พดู
กันนั้นเป็ นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรื อ เหตุไฉนเราทุกคนได้ยนิ เขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของ
เรา?”
ทั้งนี้เป็ นเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังใช้ให้พดู และรู ้จกั ภาษาเหล่านั้นด้วยพระเจ้าทรง
ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาในขณะที่ประชาชนมาจากสถานที่ต่าง ๆ กัน เพราะพระองค์ทรงมี
พระประสงค์จะให้คนเหล่านั้นรู ้จกั ความรักของพระองค์
และเพื่อให้รู้วา่ พระองค์ได้ประทานพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาอยูใ่ นตัวของคนที่ยอมรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของเขา บรรดาสาวกของ
พระเยซูพากันยินดีมากจนกระทัง่ ประชาชนกล่าวหาว่าเมาเหล้า แต่เปโตรยืนขึ้นกล่าวว่า “คนเหล่านี้
มิได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนท่านคิด แต่เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นตามถ้อยคาของโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้
พยากรณ์ไว้วา่ จะเป็ นจริ งในวันที่สุด คือพระเจ้าตรัสว่า “เราจะเทฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณของเรา
ประทานแก่มนุษย์”
เปโตรเทศนาอยูเ่ ป็ นเวลานาน โดยบอกประชาชนให้ทราบว่ามนุษย์พากันตรึ งพระเยซูอย่างไร
แต่พระเจ้าทรงทาให้พระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมาจากตาย และเดี๋ยวนี้ทรงรับพระเยซูไปประทับบนพระที่นงั่
ของพระองค์แล้วในสวรรค์ ประชาชนพากันตกใจกลัวและพูดว่า “พวกเราจะทาอย่างไรดี” เปโตรจึง
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บอกให้คนเหล่านั้นทราบว่า “จงกลับใจเสี ยใหม่ และให้ทุกคนรับบัพติศมาในนามของพระเยซูเพื่อจะ
ได้รับการอภัยบาป แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” เด็กหญิงชายทั้งหลาย เปโตร
ได้เทศนาด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าจึงมีคนสามพันคนกลับใจเชื่อถือพระเยซู และได้ความรอดพ้น
บาปในวันนั้น

ควรจา
“ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดาห์ มณฑลสะมาเรี ย และจนถึง
ที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการ 1:8

ควรตอบ
(จงเติมคาลงในช่องว่าง)
ในทันใดนั้นมีเสี ยงมาจากฟ้ าเหมือนเสี ยง........................................ทัว่ ตึกที่เขานัง่ กันอยูน่ ้ นั มี
..............................เหมือนลิ้น.................................แล้วกระจายออกไป.............................สิ้ นทุกคน
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ควรทา
ลากเส้นจากเลขที่ 1 ถึง 32 เพื่อทารู ปเปโตรกาลังเทศนาให้สาเร็ จ แล้วระบายสี
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 3
การบาบัดรรคที่ประตูงาม
ข้ อพระธรรม กิจการ 3:1-11
กิจการ 3:1 ฝ่ ายเปโตรกับยอห์นเมื่อกาลังขึ้นไปจะเข้าโบสถ์ในเวลาสามนาฬิกาหลังเที่ยง 2 มี
คนหนึ่งเป็ นง่อยตั้งครรภ์มารดา เขาหามมาวางไว้ริมประตูโบสถ์ ซึ่ งมีชื่อว่าประตูงามนั้นทุกวันเพื่อ
ขอทานจากคนที่จะเข้าโบสถ์ 3 คนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในโบสถ์ก็ขอทาน 4 ฝ่ ายเปโตร
กับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า “จงดูเราเถิด” 5 คนขอทานนั้นได้เขม้นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่าน 6 แต่เป
โตรได้กล่าวว่า “เงินและทองเราไม่มี แต่ซ่ ึ งเรามีอยูจ่ ะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์ชาวนา
ซาเร็ ธ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” 7 แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของ
เขามีกาลัง 8 เขาจึงได้กระโดดยืนขึ้นเดินเข้าไปในโบสถ์ดว้ ยกันกับเปโตรและยอห์น เดินเต้นโลด
สรรเสริ ญพระเจ้าไป 9 คนทั้งปวงได้เห็นเขาเดินสรรเสริ ญพระเจ้า 10 จึงรู ้วา่ เป็ นคนซึ่ งเคยนัง่ ขอทานอยู่
ที่ประตูงามแห่งโบสถ์น้ นั เขาทั้งปวงจึงพากันมีความประหลาดอัศจรรย์ใจเป็ นอย่างยิง่ เพราะเหตุการณ์
ที่เกิดแก่คนนั้น 11 ฝ่ ายคนง่อยที่หายนั้นเมื่อมือยังยึด เปโตรและยอห์นอยูบ่ รรดาฝูงคนจึงไปหาท่านที่
เฉลี่ยงโบสถ์ซ่ ึ งเรี ยกว่า เฉลี่ยงของซะโลมอนด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นัก

อุทาหรณ์
บิลลี่เป็ นเด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่ง บ้านของเขาอยูใ่ นเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง ต่อมาเขาเดินทางไปเยีย่ ม
ปู่ ของเขาที่ชายทะเล บิลลี่ชอบทะเลมากและชอบสนทนาตากแดดกับคุณปู่ ของเขาตามชายทะเลเป็ น
เวลานาน ๆ วันหนึ่งปู่ ของบิลลี่เล่าเรื่ องพระเยซูถูกตรึ งบนไม้กางเขนไถ่บาปให้หลานชายฟัง บิลลี่ต้ งั ใจ
ฟังและพูดว่า “คุณปู่ ครับ งั้นผมไปสวรรค์โดยไม่ตอ้ นรับพระเยซูได้ไหมครับ?” คุณปู่ จึงอธิ บายว่าไป
สวรรค์และรอดพ้นบาปได้โดยวิธีเดียว คือเชื่ อวางใจองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้นทางอื่นไม่รอดได้เลย โดย
การทนทุกข์ทรมานของพระเยซู ทาให้เป็ นการง่ายสาหรับเรา บิลลี่จึงต้อนรับพระเยซูพร้อมกับน้ าตา
ไหลอาบแก้มและบอกว่า “ผมยอมรับพระเยซูดว้ ยปากของผม และเชื่อในใจว่าพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์จากความตาย ดังนั้นผมจึงรอดพ้นบาป” หลังจากนั้นไม่นานบังเอิญบิลลี่ถูกรถยนต์ชนถึงแก่ความ
ตาย แต่บิลลี่ได้รับความรอดไปสวรรค์ ปู่ ของบิลลี่ดีใจมากที่บิลลี่เป็ นคริ สเตียน
มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งขอร้องให้คุณครู บอกข้อพระคัมภีร์วา่ พระเยซูทรงรักเขา ครู บอกว่า “ดี
มาก ฉันจะบอกให้เธอ ข้อความเหล่านั้นอยูใ่ นพระคัมภีร์ท้ งั สิ้ น” ครู จึงเปิ ด 1ทิโมธี 1:15 ให้ดูวา่ “พระ
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เยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด” “คนบาป” นั้นหมายถึงเธอด้วย จงเอา
ชื่อของเธอใส่ ลงแทนคาว่า “คนบาป”
เธอชื่ออะไร? ชื่ อประคอง ที่น้ ีให้เธออ่านใหม่วา่ ดังนี้ “พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วย
“ประคอง” ให้รอดพ้นบาป” นัน่ แหละคือเธอละประคอง เธอเชื่ อข้อนี้หรื อ? “ดิฉนั ต้องการให้พระเยซู
รักดิฉนั ไม่ใช่ทาให้ดิฉนั รอดพ้นบาป “นัน่ แหละแสดงว่าพระเยซูทรงรักเธอมากจึงได้ช่วยเธอให้รอด
พ้นบาป” จากเวลานั้นมาประคองได้อวดใคร ๆ อีกหลายคนให้ทราบเรื่ อง 1 ทิโมธี 1:15 และบอกให้คน
นั้น ๆ เอาชื่ อของเขาใส่ แทนคาที่วา่ “คนบาป”
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 3
การบาบัดรรคที่ประตูงาม
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 3: 1-11)
วันนี้เราอ่านเรื่ องเปโตรและยอห์น ซึ่ งทั้งสองคนใช้ฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ ง
พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขา
พระเยซูตรัสสอนว่าพวกสาวกของพระองค์จะได้รับฤทธิ์ อานาจจาก
พระองค์ในเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาเหนื อพวกสาวก
และพวกสาวกได้รับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จริ ง ๆ วันหนึ่งขณะที่เปโตรและยอห์นกาลังจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ตามเคย สองคนเห็น
คนง่อยคนหนึ่งถูกหามมาวางไว้ที่ประตูโบสถ์ ประตูน้ นั เรี ยกว่าประตูงาม คนนี้ เป็ นง่อยมาตั้งแต่เด็ก ๆ
ไม่เคยเดินได้เลย คนง่อยนั้นนัง่ ขอเงินคนที่เดินผ่านไปมาที่ประตูเพราะคนง่อยทามาหากินเหมือนกับ
คนอื่นไม่ได้ เมื่อเขาเห็นเปโตรและยอห์นจะเข้าโบสถ์เขาก็ขอทานตามเคย เปโตรรู ้สึกสงสารคนง่อยนั้น
มาก แต่เปโตรไม่มีเงินจะให้คนขอทาน เปโตรพูดกับคนง่อยว่า “นี่ดูเราซิ ” คนขอทานมองดูดว้ ยความ
กระหายนึกว่าคราวนี้คงได้อะไรจากเปโตรบ้างเป็ นแน่ แล้วเปโตรพูดต่อไปว่า “เงินและทองเราไม่มี แต่
สิ่ งที่เรามีเราจะให้ท่าน” ท่านคิดว่าเปโตรจะให้อะไรแก่คนง่อยคนนั้น? “ในพระนามแห่งพระเยซูชาวนา
ซาเร็ ธ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” คนง่อยคนนั้นจะลุกขึ้นและเดินได้อย่างไร? เปโตรจับมือข้างขวาของคน
ง่อยและพยุงให้เขาลุกขึ้น ในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าก็ได้รับพลังใหม่เดินได้ทนั ที
อานาจที่เปโตรได้รับจากพระเจ้าเปโตรได้ใช้ทาการอัศจรรย์ นี่เป็ นเพราะฤทธิ์ อานาจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จึงทาให้คนง่อยคนนั้นหายเป็ นง่อยได้ ท่านคงคิดว่าคนทุกคนพากันดีใจกระมังที่เห็น
คนง่อยหายโรค เปล่าเลย เพราะมีบางคนที่เคยเกลียดชังพระเยซูและจับพระองค์ตรึ งที่กางเขน ขณะเมื่อ
พระเยซูประทับอยูใ่ นโลก คนพวกเดียวกันนี่ก็เกลียดชังพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ย เปโตรได้ยนื ขึ้นและ
เทศนาอีกครั้งหนึ่ง ดูเหมือนพระเยซูบาบัดโรคป่ วย ของชายคนนั้นโดยใช้ตวั ของเปโตรและยอห์น
ดังนั้นประชาชนจึงสามารถได้ยนิ ได้ฟังเรื่ องความรักของพระเยซูอีกครั้งหนึ่ง เปโตรบอกว่าเปโตรมิได้
รักษาโรคของคนนี้ดว้ ยตัวของเขาเอง แต่ได้ใช้ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าผ่านทางตัวของเขาเพื่อองค์พระ
เยซูคริ สต์ซ่ ึงถูกตรึ งจะได้รับเกียรติยศ โดยที่พระเจ้าทรงทาให้พระเยซูฟ้ื นจากความตาย และโดยความ
เชื่อในองค์พระคริ สต์ พระองค์จึงรักษาคนง่อยนี้ให้หาย หัวหน้าศาสนาของชาวยูดาห์ไม่เชื่อว่าพระเยซู
คริ สต์ทรงมีพระชนม์อยู่
และพวกหัวหน้าศาสนายูดาห์ไม่ตอ้ งการให้เปโตรและยอห์นสัง่ สอน
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ประชาชนถึงเรื่ องนี้ ดังนั้นเขาจึงจับเปโตรและยอห์นขังไว้ในเรื อนจา ใจของคนพวกนี้ แข็งกระด้างและ
ดุร้ายเมื่อเขายังไม่พบพระเยซู

ควรจา
“ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” กิจการ 4:12

ควรตอบ
1. เปโตรและยอห์นได้พบใครที่ประตูงาม?....................................................................
2. เปโตรและยอห์นให้เงินแก่คนนั้นหรื อเปล่า?..............................................................
3.โดยพระนามของใครที่เปโตรสั่งให้คนง่อยลุกขึ้นและเดิน...........................................
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ควรทา
จงระบายสี คนขอทาน แล้วลากเส้นจากเลข 1 ถึง 13 และอีกภาพหนึ่งเลข 1 ถึง 14 เพื่อทราบว่า
คนขอทานจะไม่ตอ้ งการใช้อะไรต่อไป

18

กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 4
การเป็ นพยานเพือ่ พระนามพระเยซู
ข้ อพระธรรม กิจการ 5:1-11,17-25
กิจการ 5:1 แต่มีชายคนหนึ่ง ชื่อ อะนาเนียกับภรรยาชื่อ สัปไฟเร ได้ขายที่ดินของตน 2 และเงิน
ค่าที่ดินส่ วนหนึ่งนั้นเขายักเก็บไว้ภรรยาเขาก็รู้ดว้ ย และอีกส่ วนหนึ่งนั้นเขานามาวางไว้ที่เท้าของอัคร
สาวก 3 ฝ่ ายเปโตรจึงถามว่า “อะนาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทาให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยมุสาต่อพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และได้เก็บค่าที่ดินส่ วนหนึ่งไว้? 4 เมื่อที่ดินยังอยูก่ ็เป็ นของ ๆ เจ้ามิใช่หรื อ เมื่อขายแล้ว
เงินก็ยงั อยูใ่ นอานาจของเจ้ามิใช่หรื อ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในใจของเจ้าให้คิดเช่นนั้นเล่า? เจ้ามิได้มุสาต่อ
มนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า 5 เมื่ออะนาเนียได้ยนิ คาเหล่านั้นก็ลม้ ลงตายและเมื่อคนทั้งปวงได้ยนิ ก็พา
กันสะดุง้ ตกใจกลัวอย่างยิง่ 6 พวกคนหนุ่มก็ลุกห่อศพเขาไว้แล้วหามไปฝังเสี ย 7 ภายหลังประมาณสาม
ชัว่ โมงภรรยาของเขายังไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงได้เข้าไป 8 ฝ่ ายเปโตรจึงถามนางว่า “เจ้าขายที่ดิน
ได้ราคาเท่านั้นหรื อจงบอกเราเถิด” หญิงนั้นจึงตอบว่า “ได้เท่านั้นเจ้าค่ะ” 9 เปโตรถามนางว่า “เหตุไฉน
เจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณของพระเจ้าเล่า? จงดูเถิดเท้าของเหล่าคนที่ฝังศพสามีของ
เข้าก็อยูท่ ี่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย” 10 ในทันใดนั้นนางก็ลม้ ลงตายแทบเท้าของเป
โตร และเหล่าคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกฝังไว้ริมสามีของนาง 11 มี
ความเกรงกลัวอย่างยิง่ เกิดขึ้นในคริ สจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยนิ เหตุการณ์น้ นั
17 ฝ่ ายมหาปุโรหิตและบรรดาพวกของท่านด้วย.... ก็เกิดมีความอิจฉาขึ้นเป็ นที่ยงิ่ 18 จึงได้จบั
อัครสาวกจาไว้ในคุกหลวง 19 แต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิ ดประตูคุกพาอัคร
สาวกออกไปบอกว่า 20 “จงไปยืนในโบสถ์ประกาศถึงบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่น้ ี ให้คนทั้งปวงฟัง”
21 เมื่ออัครสาวกได้ยนิ อย่างนั้นจึงได้เข้าไปสั่งสอนในโบสถ์เวลารุ่ งเช้า แต่มหาปุโรหิ ตกับบรรดาคนที่
อยูด่ ว้ ยกัน ได้มาสั่งให้ที่ประชุมปรึ กษากับบรรดาผูเ้ ฒ่าชองชาวอิสราเอลประชุมกัน แล้วใช้คนไปที่คุก
พาอัครสาวกออกมา 22 เจ้าพนักงานก็ได้ไปแต่มิได้พบพวกอัครสาวกในคุก จึงกลับแจ้งความว่า 23
ข้าพเจ้าได้เห็นคุกปิ ดอยูม่ นั่ คงดีและคนเฝ้ าก็ยนื อยูท่ ี่ประตู แต่ครั้นเปิ ดประตูแล้วไม่เห็นผูใ้ ดอยูข่ า้ งใน”
24 เมื่อมหาปุโรหิ ตและนายทหารรักษาโบสถ์กบั พวกปุโตหิ ตทั้งหลายได้ยนิ คาเหล่านี้ ก็เกิดความสงสัย
ถึงการณ์น้ นั มากขึ้นว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไปอีก 25 มีคนหนึ่งได้มาบอกเขาว่า “นี่แน่ะคนเหล่านั้นซึ่ งท่าน
ทั้งหลายได้จาไว้ในคุกกาลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยูใ่ นโบสถ์”
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พญามารซาตานได้ปลุกคนชัว่ ให้เกิดการเกลียดชังพวกอัครสาวก เพราะอัครสาวกเป็ นผูต้ ิดตาม
พระเยซู ซาตานเกลียดชังพระเยซูและเกลียดชังคนที่เป็ นสาวกของพระเยซูทุกคน ถ้าเรารับพระเยซูไว้
ในใจของเราจะรู้สึกว่าเป็ นของไม่ง่ายเลยที่จะดาเนินชี วติ ต่อไป เพราะซาตานยังไม่เคยเปลี่ยนนโยบาย
ของมันเลย ถ้าเราไม่พดู เรื่ องพระเยซูเราจะไม่ถูกต้องจับและถูกขังคุกเลย แต่ถา้ เราพูดเรื่ องพระเยซูและ
พูดเรื่ องความตายของพระเยซูจะมีหลายคนไม่ชอบหน้าเรา
ท่านจะกลัวให้คนอื่นหัวเราะเยาะท่าน
หรื อไม่ในเมื่อท่านบอกให้คนอื่นทราบถึงองค์พระผูไ้ ถ่บาป? พระนามของพระเยซูเป็ นพระนามที่น่า
ประหลาดอัศจรรย์ และเราจะไม่ละอายเลย ในข้อท่องจาซึ่ งเราได้เรี ยนมาแล้วในบทก่อนว่า ไม่มีนามอื่น
ที่จะทาให้คนได้รับการพ้นบาปนอกจากพระนามของพระเยซู ถ้าเหล่าเทวทูตก้มกราบและนมัสการพระ
นามอันประเสริ ฐของพระเยซู ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดเราก็ควรนมัสการพระนามของพระเยซู

อุทาหรณ์
สมเด็จพระบรมราชินีสาคัญองค์หนึ่งได้ยนิ คณะร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า และเมื่อพวกคณะ
ร้องเพลงเริ่ มจะลงมือร้องเพลง “ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา” ทุกคนยืนขึ้นต้อนรับสมเด็จพระราชินีเป็ นการไม่
สมควรที่สมเด็จพระราชินีประทับยืนในเมื่อคนอื่น ๆ ยืน ฉะนั้นพระนางจึงประทับอยูเ่ ฉย ๆ แต่เมื่อคน
พวกนั้นร้องเพลงมาถึงตอนที่วา่ พระเยซูเป็ นพระราชาเหนื อพระราชาทั้งหลาย และพระเยซูทรงเป็ น
ใหญ่เหนือเจ้านายทัว่ โลก สมเด็จพระนางมิทรงอาจทนประทับนิ่งอยูไ่ ด้ต่อไป แต่พระนางประทับยืน
และก้มพระเศียรแสดงความคารวะต่อองค์พระเยซูเจ้า สมเด็จพระนางทรงรักพระเยซู มาก ดังนั้นเมื่อเขา
พากันสดุดีพระนามขององค์พระเยซู สมเด็จพระราชินีทรงถวายพระเกียรติแด่พระเยซูโดยประทับยืน
แม้วา่ ข้าราชบริ พารจะไม่เห็นด้วยพระอาการเช่นนั้นก็ตาม
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 4
การเป็ นพยานเพือ่ พระนามพระเยซู
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 5:1-11,17-25)
มีชายคนหนึ่งชื่ออะนาเนีย ภรรยาชื่ อสัปไฟเร เขาขายที่ดินและเอาเงินเพียงส่ วนหนึ่งมามอบ
ให้แก่คริ สจักร และสองผัวเมียแกล้งบอกว่าเป็ นเงินทั้งหมดที่ขายที่ดินได้ เขาทั้งสองทาผิดอะไร? เขา
มุสาทั้งคู่ พระเจ้าทรงเอาชีวิตของสองคนไปทันที เพราะสองคนนั้นมุสาต่อองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผู ้
ซึ่ งทรงเป็ นพระเจ้าและทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ ความตายของสองผัวเมียเป็ นบทเรี ยนแก่คนภายหลังที่ได้
ยินได้ฟัง และทาให้คริ สตจักรบังเกิดความเกรงกลัวต่อพระเจ้ายิง่ นัก และทาให้ไม่กล้าเข้ามาร่ วมเป็ น
สมาชิกคริ สตจักร เว้นแต่เขาผูน้ ้ นั เชื่ อพระเจ้าในใจจริ ง ๆ เนื่องจากอัครสาวกมีจิตใจสนิทกับพระเจ้า
และเพราะใจของเขามีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนเต็มล้น บรรดาอัครสาวกจึงมีอานาจรักษาโรคภัยไข้ป่วย
ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า และได้กระทาการอิทธิ ฤทธิ์ อศั จรรย์อีกหลายประการ ฉะนั้นในไม่ชา้
ชื่อเสี ยงของอัครสาวกก็เป็ นที่เลื่องลือไปและประชาชนไหลหลัง่ เข้ามาอยากได้ยนิ ได้ฟังเรื่ องราวของ
พระเยซูมากขึ้น ซึ่ งเป็ นเหตุให้หวั หน้าศาสนายูดาห์มีความโกรธและอิจฉาริ ษยายิง่ นัก พวกนั้นจึงใช้
อานาจป่ าเถื่อนจับกุมและจาคุกอัครสาวกบางคนไว้ในเรื อนจา แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูแลพิทกั ษ์
รักษาคนของพระองค์ไว้ เทวทูตของพระเจ้ามาเปิ ดประตูคุกและนาอัครสาวกออกมาจากคุก เทวทูตบอก
ให้อคั รสาวกไปที่โบสถ์และเทศนาที่นนั่ ข้าพเจ้าไม่เชื่อเลยว่าพวกสาวกจะมีความหวาดกลัว แม้วา่ เขา
ทราบว่าถ้าขืนเทศนาที่โบสถ์ข้ ึนเป็ นโดนจับอีกแน่ แต่เขารู ้วา่ พระเจ้าประทับอยูด่ ว้ ยและจะทรงจัดการ
ปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ ขณะที่อคั รสาวกกาลังเทศนาสั่งสอนอยูท่ ี่โบสถ์น้ นั บรรดาหัวหน้าศาสนายู
ดาห์ก็เรี ยกประชุมกรรมการศาสนา และให้เบิกตัวนักโทษเข้ามาไต่สวน พวกนั้นแปลกใจมากที่นกั โทษ
หลุดออกไปจากคุกได้อย่างไร ผูค้ ุมจึงมารายงานว่าอัครสาวกหายไปจากเรื อนจาแล้ว และมีคนมา
รายงานว่าคนที่ถูกคุมขังเมื่อคืนนี้กาลังเทศนาให้บรรดาประชาชนฟังและกาลังอยูท่ ี่โบสถ์ ฉะนั้นอัคร
สาวกถูกนาตัวมาต่อหน้าที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งและมหาปุโรหิ ตใหญ่ถามว่า “ข้าสั่งพวก
เจ้าแล้วมิใช่หรื อว่าไม่ให้เทศนาสั่งสอนเรื่ องของพระเยซู ทาไมเจ้าจึงขัดขืน?” ท่านคิดดูซิวา่ อัครสาวก
ตอบเขาอย่างไร? เขาบอกว่า “เราจะไม่เทศนาสั่งสอนอีก ให้ปล่อยตัวเราไปเถิด” เปล่าเลย พวกนั้นไม่ได้
ให้การอย่างนั้นเลย แต่อคั รสาวกตอบว่า “เราจาเป็ นต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิง่ กว่าเชื่อฟังมนุษย์” แล้วเป
โตรพูดต่อไปว่า พวกยูดาห์ได้ฆ่าพระเยซูอย่างไร แต่พระเจ้าทรงทาให้พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์และ
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ได้รับพระเยซูกลับไปสวรรค์แล้ว พวกเราเป็ นแต่เพียงให้การเป็ นพยานรู ้เห็นเท่านั้น เปโตรพูดต่อไปว่า
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพยานด้วย และพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่คนที่
เชื่อฟังพระเจ้า การพูดให้การเช่นนี้ทาให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นเดือดเป็ นแค้นมาก เพราะคนพวก
นั้นไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และพวกเขาตัดสิ นใจจะฆ่าพวกอัครสาวกเสี ย แต่มีกรรมการ
คนหนึ่งขอร้องไว้วา่ อย่าทาเช่นนั้น ดังนั้นเขาจึงตกลงให้โบยหลังอัครสาวกแล้วปล่อยตัวไป และกาชับ
ห้ามมิให้ประกาศพระนามของพระเยซู แต่พวกสาวกออกไปด้วยความยินดีที่ได้ถูกทนทุกข์ทรมานเพื่อ
พระเยซู

ควรจา
“ข้าพเจ้าจาต้องเชื่ อฟังพระเจ้ายิง่ กว่าเชื่อฟังมนุษย์ กิจการ 5:29

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
แต่ในเวลากลางคืน..............................................ของพระเจ้าได้มา.................................พาอัคร
สาวกออกไปบอกว่า “จงไปยืนใน...............................ประกาศถึงบรรดาข้อความแห่ ง......................ให้
คนทั้งปวงฟัง”
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลขที่ 1 ถึง 44 เพื่อทารู ปของอะนาเนียกาลังถวายเงิน ให้สาเร็ จแล้วระบายสี
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 5
ซะเตฟารนยอมตายเพือ่ พระเยซู
ข้ อพระธรรม กิจการ 6:8-15,7:54-60
กิจการ 6:8 ฝ่ ายซะเตฟาโนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์ เดช จึงกระทาการอัศจรรย์และทาการ
เป็ นนิมิตใหญ่ในท่ามกลางคนทั้งหลาย 9 แต่มีลางคนมาจากธรรมศาลาที่เรี ยกว่าธรรมศาลาของพวดลิเบ
ระติน พวกชาวกุเรเน ชาวอาเล็กซันดะเรี ย ชาวกิลิเกีย และชาวอาเซี ย ได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสะ
เตฟาโน 10 คนเหล่านั้นเถียงคาที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้ 11 เขา
จึงปลูกพยานเท็จว่า “เราได้ยินคนนี้พดู หมิ่นประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้า” 12 เขาจึงยุยงคนทั้งปวง
และผูเ้ ฒ่ากับพวกอาลักษณ์ให้เกิดจลาจลขึ้น และจับสะเตฟาโนมายังที่ปรึ กษา 13 ให้พยานเท็จกล่าวว่า
“คนนี้พดู หมิ่นประมาทต่อสถานบริ สุทธิ์ น้ ีและต่อพระบัญญัติไม่หยุดเลย” 14 เพราะเราได้ยนิ เขาว่าพระ
เยซูชาวนาซาเร็ ธจะทาลายสถานนี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่ งโมเสสให้ไว้แก่เรา” 15 พวกปรึ กษาทั้ง
ปวงซึ่ งนัง่ อยูน่ ้ นั ต่างเพ่งดูสะเตฟาโน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์
7:54 เมื่อเขาทั้งหลายได้ยนิ ดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเอาสะเตฟาโน 55 ฝ่ ายสะ
เตฟาโนประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นรัศมีของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วท่านได้กล่าวว่า 56 “นี่แน่ะข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้ าแหวกเป็ นช่วง และ
บุตรมนุษย์อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” 57 แต่เขาทั้งปวงร้องเสี ยงดังและอุดหูวิ่งพร้อมกันเข้าไป
ยังสะเตฟาโน แล้วขับไล่ท่านออกจากเมืองและเอาหิ นขว้าง 58 ฝ่ ายคนที่เป็ นพยานปรักปราซะเตฟาโน
ได้ฝากเสื้ อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโล 59 เขาจึงเอาหินขว้างสะเตฟาโนเมื่อ
กาลังอ้อนวอนพระเจ้าอยูว่ า่ โอพระเยซู องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าด้วย” 60 สะเตฟาโนก็คุกเข่าลงร้องเสี ยงดังว่า “ขอโปรดอย่าลงโทษแก่เขาเพราะความผิดนี้ ” เมื่อ
กล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไป

อุทาหรณ์
ครั้งหนึ่งในทวีปอาฟริ กา เด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่งชื่ออูไรอา ได้กลับใจมาเป็ นคริ สเตียน
ครอบครัวของอูไรอาต้องการให้เขาเลิกนับถือพระเยซูหรื อไม่ก็ถูกเฆี่ยน แต่อูไรอาบอกว่า “ผมจะไม่
ยอมเลิกนับถือพระเยซู ” เขาช่วยกันตีอูไรอาเกือบตาย แต่ถึงกระนั้นอูไรอาก็ไม่ยอมเลิกนับถือพระเยซู
เขาพากันเอาตัวอูไรอาไปที่ลาธารและเอาหัวห้อยจุ่มลงไปในน้ า ซึ่ งทาให้อูไรอาเกือบจะขาดใจ แต่ถึง
กระนั้นอูไรอาก็บอกว่า “จะไม่เลิกนับถือพระเยซู” พวกเขาพยายามลงโทษอูไรอาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่
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เด็กผูก้ ล้าหาญคนนั้นยังคงยืนยันและพูดว่า “ผมจะยอมตายเพื่อพระเยซู เพราะเหตุวา่ พระเยซูได้ตาย
แทนผม ฉะนั้นผมก็สมัครตายเพื่อพระเยซูได้เหมือนกัน” ในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยตัวอูไรอา ซึ่ งเวลานั้น
เจ็บปวดและระทมไปด้วยรอยแผลเนื่องจากถูกเฆี่ยน อูไรอาต้องคลานไปหาคณะสองศาสนาคริ สเตีย น
และได้รับการรักษาพยาบาล อูไรอารู ้วา่ ต้องทนความทุกข์ลาบากไม่ใช่ของง่ายเลย พวกเราอาจไม่ตอ้ ง
ถูกทรมานอย่างอูไรอา แต่ถา้ เราเป็ นพยานชนิดสัตย์ซื่อต่อพระเยซูจริ ง ๆ เราก็จะได้รับความลาบาก
ไม่ใช่ของง่าย ๆ เหมือนกัน
ครั้งหนึ่งมีการเล่นบาสเก็ตบอล ซึ่ งผูเ้ ล่นอีกฝ่ ายหนึ่งจงใจทาให้ฝ่ายหนึ่งเจ็บ แต่ผถู ้ ูกเจ็บจับลูก
ได้ก็ยงิ เข้าลอดห่วงไป ครั้นแล้วก็เดินกลับไปยังที่ผเู ้ ล่นเกเรคนนั้นยืนอยู่ ทุกคนคิดว่าเขาคงจะแก้แค้น
และต่อสู ้ววิ าทกัน แต่ทุกคนกลับพากันแปลกใจ เพราะผูถ้ ูกเจ็บแทนที่จะต่อว่าหรื อทาร้ายตอบกลับจับ
มือผูน้ ้ นั อย่างมิตร และยิม้ อย่างเพื่อนเพื่อนเล่นอีกสองคนเท่านั้นที่ทราบว่า เหตุไรดาราบาสเก็ตบอลที่
เป็ นดาวดวงเด่นในทีมจึงยิม้ แทนที่จะโกรธ ก็เพราะว่าเมื่อคืนวันก่อนเขาทั้งสามคมได้คุกเข่าลงอธิ ษฐาน
และรับองค์พระเยซูไว้ในใจของเขา และเขายอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้ามาในใจและปกครองการ
ประพฤติของเขา
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 5
สะเตฟารนยอมตายเพือ่ พระเยซู
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 6:8-15,7:55-60)
เมื่อคริ สจักรมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมีภาระมากขึ้น ในการที่จะแจกอาหารให้ทวั่ ถึงกันและมี
บางคนถูกทอดทิ้ง ดังนั้นบรรดาสาวกจึงเรี ยกประชุมพร้อมกันแล้วคัดเลือกได้เจ็ดคนเพื่อไว้แจกอาหาร
ในขณะที่อคั รสาวกอธิษฐานและเทศนา คนแจกอาหารคนหนึ่งในเจ็ดคนชื่อสะเตฟาโน พระคัมภีร์บอก
ว่าสะเตฟาโนเต็มไปด้วยพระคุณและฤทธิ์ เดช ท่านเข้าใจไหมว่า “พระคุณ” คืออะไร? นัน่ หมายถึงความ
อ่อนโยน ความรัก และความสุ ภาพ สิ่ งเหล่านี้อยูใ่ นใจของสะเตฟาโน เพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประทับอยูก่ บั สะเตฟาโนจนเปี่ ยมล้น เพราะว่าเขาเป็ นคนใจอารี ใจรักและมีชีวติ อยูอ่ ย่างบริ สุทธิ์ สะ
เตฟาโนจึงมีฤทธิ์ อานาจ
พระเจ้าทรงใช้เฉพาะคนที่มีใจบริ สุทธิ์ เพื่อสาแดงฤทธิ์ ของพระองค์แก่โลก
พระคัมภีร์ บอกทุกคนที่มีชีวิตเยีย่ งพระเจ้าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากการข่มเหง และเรื่ องนี้
เป็ นความจริ งแก่ชีวิตของสะเตฟาโน เพราะว่าในระยะต่อมาไม่นานนักหัวหน้าศาสนายูดาห์เกิดความ
ริ ษยาความดีของสะเตฟาโน เขาจ้างพยานเท็จให้มาปรับปราสะเตฟาโน และพวกนั้นช่วยกันยุยง
ประชาชนให้ลุกฮือขึ้นแล้วจับกุมสะเตฟาโนมายังคณะกรรมการ
ขณะที่ซะเตฟาโนยืนอยูต่ ่อหน้าคณะกรรมการใบหน้าของสะเตฟาโนมีรัศมีฉายออกมา คน
พวกนั้นถามสะเตฟาโนว่าคาฟ้ องกล่าวหานั้นจริ งหรื อไม่ คาตอบของสะเตฟาโนก็ตอบตามแบบฉบับ
ของพระคัมภีร์ศาสนายูดาห์ และเตือนให้คนเหล่านั้นทราบสิ่ งที่เป็ นความจริ ง สะเตฟาโนมิได้ปฏิเสธ
พระคัมภีร์ยดู าห์ที่พวกเขาเชื่ อถือ แต่สะเตฟาโนพยายามชี้แจงให้คนเหล่านั้นเห็นว่าพวกเขาพยายาม
ปฏิเสธสิ่ งที่พระเจ้าพยายามให้เขากระทา สะเตฟาโนพยายามบอกให้คนพวกนั้นทราบว่าสะเตฟาโน
มิได้ขาดความจงรักภักดีต่อพระเจ้าในฐานะที่เป็ นชาวยูดาห์คนหนึ่งเหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าทรง
ทางานอย่างใหม่ และพระองค์ทรงพยายามที่จะนาคนต่างชาติให้เข้ามาให้รู้จกั พระผูช้ ่วยไถ่บาปด้วย
พระเยซูคริ สต์ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปของคนบาปทุก ๆ คนไม่วา่ คนบาปนั้นจะเป็ นชาติยดู าห์
หรื อชาติอื่น หัวหน้าศาสนายูดาห์ไม่ชอบฟังเหตุผลชนิดนี้เลย และทาให้คนพวกนี้โกรธมากขึ้นเมื่อสะ
เตฟาโนบอกว่าพวกเขาได้จบั พระผูไ้ ถ่บาปผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าส่ งมา และได้ตรึ งพระองค์เสี ย ท่านอาจคิดว่าคน
พวกนั้นอยากฟังเหตุของสะเตฟาโน แต่พวกนั้นเกลียดชังพระเยซูและไม่อยากได้ยนิ เรื่ องราวของพระ
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เยซู ดังนั้นคนเหล่านั้นจึงเอามืออุดหูเพื่อไม่ให้ได้ยนิ ถ้อยคาของสะเตฟาโน เขาพากันจับตัวสะเตฟาโน
ลากออกไปนอกเมืองและเอาหินรุ มขว้างสะเตฟาโนจนถึงแก่ความตาย
สะเตฟาโนอธิ ษฐาน ขณะที่พวกนั้นเองหิ นรุ มขว้าง และทูลขอให้พระเยซูทรงอภัยโทษความ
บาปแก่คนเหล่านั้น แล้วสะเตฟาโนทูลขอให้พระเยซูทรงรับจิตวิญญาณของเขา แล้วก็สิ้นใจ สะเตฟาโน
รักพระองค์ผทู้ รงพลีพระชนม์เพื่อเขา สะเตฟาโนยอมพลีชีวติ เพื่อพระเยซูแทนที่จะปฏิเสธพระองค์
พระเยซูทรงรับวิญญาณของสะเตฟาโนให้ไปอยูก่ บั พระองค์ และทรงคอยรับทุก ๆ คนที่รักพระองค์
แม้วา่ หัวหน้าชาวยูดาห์ไม่ยอมรับเชื่ อพระเยซูก็ตามแต่มีอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์วนั ที่เขาฆ่าสะเตฟา
โน คน ๆ นี้รับฝากเสื้ อคลุมจากคนที่เอาหิ นกว้างสะเตฟาโน คนนี้ภายหลังได้กลับใจเชื่อพระเยซู และได้
ทาประโยชน์มากมายเพื่อพระเยซู ถ้าสะเตฟาโนไม่สัตย์ซื่อจนถึงตาย น่ากลัวว่าคนนั้นที่รับฝากเสื้ อจะ
ไม่กลับใจเชื่อพระเยซูเป็ นแน่

ควรจา
“ฝ่ ายซะเตฟาโนประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นรัศมีของพระเจ้าและ
พระเยซูทรงยืนอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ กิจการ 7:55

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. ฝ่ ายสะเตฟาโนประกอบด้วย...............................................และ.................................จึง
กระทา..................................และทาการเป็ น............................................ในท่ามกลางคน
ทั้งหลาย
2. เขาจึงปลูก................................ว่า “เราได้ยนิ คนนี้ พดู ต่อ...............................และต่อ
.........................”
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 64 เพื่อทารู ปของสะเตฟาโนกาลังถูกก้อนหิ นขว้างตาย แล้วระบายสี
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 6
ฟิ ลิปนาคนหนึ่งมารับเชื่อในพระเยซู
ข้ อพระธรรม กิจการ 8:26-39
กิจการ 8:26 ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้สงั่ ฟิ ลิปว่า “จงลุกขึ้นไปทางทิศใต้ตามทางลงที่ไปจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มถึงเมืองฆาซาซึ่งเป็ นทางป่ าทราย” 27 ฝ่ ายฟิ ลิปก็ลุกขึ้นไป และนี่เแน่ะมีชาวอายธิโอบคน
หนึ่งเป็ นขันที มีอานาจมากในแผ่นดินของพระนางกันดาเกนางกษัตริ ยข์ องชาวอายธิ โอบ และเป็ นนาย
คลังทรัพย์ท้ งั หมดของนางกษัตริ ยน์ ้ นั ได้มานมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ม 28 ขณะนัง่ รถกลับไปท่านกาลัง
อ่านหนังสื ออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์อยู่ 29 ฝ่ ายพระวิญญาณได้ตรัสสั่งฟิ ลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดกับรถนั้น
เถิด” 30 ฟิ ลิปจึงวิง่ ไปใกล้ และได้ยนิ ท่านอ่านหนังสื ออิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์จึงถามว่า “ซึ่ งท่านอ่าน
นั้นท่านเข้าใจหรื อ” 31 ขันทีจึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิ บายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้?” ท่านจึงเชิ ญฟิ ลิปขึ้น
นัง่ รถกับท่าน 32 ข้อพระคัมภีร์ที่ท่านกาลังอ่านนั้นคือข้อเหล่านี้ เขาจึงได้จูงท่านเหมือนอย่างจูงแกะไป
ยังที่สาหรับฆ่า และเหมือนลูกแกะนิ่งอยูต่ ่อหน้าผูท้ ี่ตดั ขนของมันฉันใด ท่านก็มิได้ออกปากร้อง
เหมือนกันฉันนั้น 33 ในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้น ความพิพากษาของท่านโดยยุติธรรม เขาก็ไม่ให้มี
เสี ยเลย ใครจะเล่าเรื่ องลูกหลานของท่านได้? เพราะว่าชี วติ ของท่านต้องถูกตัดเสี ยจากแผ่นดินโลกแล้ว
34 ขันทีจึงถามฟิ ลิปว่า “ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผูใ้ ด? เล็งถึงท่านเองหรื อ หรื อเล็งถึง
ผูอ้ ื่น? ท่านจงบอกข้าพเจ้าเถิด” 35 ฝ่ ายฟิ ลิปจึงออกปากจับต้นกล่าวในข้อพระคัมภีร์น้ นั สั่งสอนท่านถึง
เรื่ องพระเยซู 36 ครั้นกาลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ าแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “นี่แน่ะมีน้ า มีอะไรขัดข้อง
ไม่ให้ขา้ พเจ้ารับบัพติศมาหรื อ” 37 และฟิ ลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่ อท่านก็รับได้” และขันทีจึง
ตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า” 38 แล้วท่านจึงสัง่ ให้หยุดรถ และคนทั้ง
สองได้ลงไปในน้ าทั้งฟิ ลิปและขันที ฟิ ลิปได้ให้ท่านรับบัพติศมา 39 เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ าพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าทรงรับเอาฟิ ลิปไปเสี ย และขันทีน้ นั ไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปโดย
ความยินดี
ท่านสังเกตได้ไหมว่า ฟิ ลิปไม่ได้พดู เรื่ องของตัวเองเลย เขาพูดแต่เรื่ องของพระเยซู และพูด
เฉพาะเรื่ องที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้น ไม่มีใครรอดพ้นบาปเลยนอกจากรอดตามพระดารัสของพระ
เจ้า เราจะต้องได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก่อน การได้ยนิ ทาให้เราเกิดความเชื่ อ และพระเยซูตรัสว่าถ้า
หากใครได้ยนิ พระวจนะของพระองค์และผูน้ ้ นั เชื่อคนนั้นจะรอดบาป พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้พระ
วจนะของพระเจ้าให้นาชีวติ ใหม่เข้ามาในใจของเขา เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นเสมือนเมล็ด
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พืชที่มีชีวติ และเมื่อเราเชื่ อเมล็ดนั้นก็งอกเกิดชี วติ ในตัวของเรา เราต้องการฟังพระคัมภีร์ดว้ ยหัวใจของ
เรา ไม่ใช่เรี ยนท่องจาด้วยสมองเท่านั้น

อุทาหรณ์
พระเจ้าสามารถใช้เด็กหญิงและเด็กชายให้นาเอา พระวจนะของพระองค์ไปให้คนบาปทั้งหลาย
ได้เท่ากับผูใ้ หญ่เหมือนกัน เด็กชายคนหนึ่งเห็นพ่อของเขากาลังหว่านเมล็ดข้าว เขาก็บอกพ่อว่าอยาก
หว่านบ้าง คุณพ่อของเด็กก็มอบเมล็ดข้าวให้เขาบ้าง เด็กชายนั้นภูมิใจมากแล้วนาเอาเมล็ดพืชนั้นไปปลูก
อย่างระมัดระวัง ต่อมาเด็กคนนั้นมาบอกพ่อของเขาด้วยความตื่นเต้นและดีใจว่า “คุณพ่อครับ ข้าวของ
ผมงอกแล้ว งอกเป็ นต้นข้าวเหมือน ๆ กับข้าวของคุณพ่อแหละครับ” บิดาของเด็กคนนั้นจึงบอกว่า “ลูก
รัก ข้าวที่งอกนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนปลูกเลย ใครจะปลูกมันก็งอกเป็ นต้นข้าวเสมอ เพราะเมล็ดข้าว
ที่ปลูกนั้นเป็ นเมล็ดที่มีชีวิต พระเจ้าทรงประทานชี วติ ใส่ ไว้ในเมล็ดข้าว เราเป็ นแต่เพียงผูเ้ อาไปปลูก
เท่านั้น”
ทานองเดียวกันกับพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้ามีชีวิต ถ้าเราเอาพระวจนะนั้น
ใส่ ลงในใจพระวจนะนั้นจะงอกเป็ นต้นและออกผล ถ้าเราอยากให้ใครรอดเราจะต้องเอาพระวจนะของ
พระเจ้าปลูกลงในใจของคนนั้น
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 6
ฟิ ลิปนาคนหนึ่งมารับเชื่อพระเยซู
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 8:26-39)
หลังจากที่สะเตฟาโนตายแล้ว หัวหน้าศาสดายูดาห์ได้ออกคาสั่งทัว่ เมืองว่ามีใครที่ไหนเชื่ อถือ
พระเยซูให้ทาการจับกุมทั้งสิ้ น ไม่วา่ หญิงหรื อชายที่เชื่ อถือพระเยซู ถูกจับใส่ ตะรางหมดทุกคน เรื่ องนี้
เป็ นเรื่ องเศร้าแก่คนที่เชื่ อพระเยซู แต่พระเจ้าทรงใช้วธิ ี น้ ีให้คริ สเตียนกระจายออกจากเยรู ซาเล็มไปยัง
เมืองอื่น ๆ คริ สเตียนกระจัดกระจายไปที่ไหนก็พากันบอกเรื่ องราวของพระเยซูที่นนั่ พระเยซูตรัสแก่
สาวกของพระองค์ล่วงหน้าว่า เขาจะต้องตั้งต้นทาการประกาศพระกิตติคุณในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้ว
ออกไปยังที่ต่าง ๆ เทศนาสั่งสอนคนทั้งหลาย
ฟิ ลิปเป็ นคนหนึ่งที่ออกจากเยรู ซาเล็มและไปเมืองสะมาเรี ย พวกยูดาห์ไม่มีธุระอะไรเกี่ยวข้อง
กับชาติสะมาเรี ย เพราะว่าชนชาติสะมาเรี ยเป็ นลูกครึ่ งยูดาห์และลูกชาวต่างประเทศ แต่พระเจ้าทรงรัก
และทรงประทานพระกิตติคุณแก่หญิงชายทุกคนทัว่ โลก ทุกชาติทุกภาษาผิวพรรณวรรณะ ขณะที่ฟิลิป
เทศนาให้ชาวสะมาเรี ยฟัง มีชาวสะมาเรี ยหลายคนได้กลับใจเชื่อถือพระเยซู และได้รับชีวติ ของพระเจ้า
และบังเกิดความชื่นชมยินดีในเมืองสะมาเรี ยยิง่ นัก ขณะที่ฟิลิปกาลังปลื้มใจและเห็นคนหลายคนได้รับ
ความรอด ก็มีเทวทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาบอกฟิ ลิปให้ออกจากเมืองนั้นและให้ไปที่ทะเลทรายลงไป
ทางทิศใต้ ฟิ ลิปคงแปลกใจมากที่ถูกสั่งให้ทาเช่นนั้น แต่ฟิลิปเชื่อฟังและทาตามทันที ขณะที่ฟิลิป
เดินทางอยูก่ ลางทะเลทราย ฟิ ลิปเห็นชายคนหนึ่งกาลังนัง่ รถมา ชายคนนี้เป็ นคนสาคัญเพราะเป็ น
รัฐมนตรี กระทรวงคลังของสมเด็จพระนางกันดาเกแห่งประเทศอายธิ โอบ (อาบิสซี เนีย) เขาไปนมัสการ
พระเจ้าที่กรุ งเยรู ซาเล็มกลับมาและกาลังจะไปบ้านของเขา ขณะที่นงั่ รถกลับมาเขาอ่านพระคัมภีร์ดว้ ย
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผทู ้ รงนาหน้าฟิ ลิปตรัสแก่ฟิลิปให้ร่วมเดินทางไปกับรถนั้นด้วย ฟิ ลิปจึงวิง่ ไปที่
รถคันนั้นและได้ยนิ ชายคนนั้นกาลังอ่านพระคัมภีร์เสี ยงดัง
พระคัมภีร์ตอนนั้นเป็ นหนังสื ออิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ฟิ ลิปจึงถามว่า “หนังสื อที่คุณกาลังอ่านอยูน่ ้ นั คุณเข้าใจไหมครับ” ชายชาวอายธิโอบคน
นั้นตอบว่า “ไม่มีใครอธิ บายผมจะเข้าใจได้อย่างไร?” ดังนั้นชายคนนั้นจึงเชิ ญฟิ ลิปขึ้นบนรถ ท่านคง
อยากได้ยนิ ชายคนนั้นอ่านอิสยาห์บทที่
53 เมื่ออ่านจบเขาจึงขอร้องให้ฟิลิปอธิ บายให้ทราบว่า
หมายความว่าอะไร หรื อหมายถึงใคร เราเห็นได้แล้วว่าขุนนางชาวอายธิ โอบคนนั้นอ่านพระคัมภีร์
แล้วแต่ไม่เข้าใจ ดังนั้นฟิ ลิปจึงเอ่ยปากอธิ บาย และเริ่ มต้นด้วยข้อพระคัมภีร์น้ นั และเทศนาเรื่ องพระเยซู
31

ฟิ ลิปได้เล่าให้ฟังถึงเรื่ องพระเยซูวา่ เปรี ยบเหมือนแกะที่เขานาเอาไปยังโรงฆ่าสัตว์ ไม่เคยร้อง
หรื อดิ้นรนเลย พระเยซูทรงเป็ นลูกแกะของพระเจ้า เสด็จไปสู่ กางเขนเงียบ ๆ โดยไม่ทรงปริ ปากเลยและ
ยังอธิบายไปถึงคนที่ฆ่าพระองค์ดว้ ย พระเยซูทรงถูกปลงพระชนม์เพื่อบาปของเราและฟื้ นขึ้นมาจาก
ความตายในวันที่สาม นี่เป็ นข่าวดีสาหรับชายคนนั้นมาก ที่ทราบว่าพระเยซูตายไถ่บาปคนบาปทัว่ โลก
เขาได้ตอ้ นรับองค์พระเยซูเป็ นผูช้ ่วยไถ่บาปของเขา และเขาก็เป็ นคริ สเตียน ชาวอายธิ โอบคนนั้นบอกว่า
พระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด? ถูกแล้ว เขาบอกว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและทุกคนที่เชื่อพระเยซู
เช่นนั้นได้รับการรอดพ้นบาปทุกคน

ควรจา
“เหตุฉะนั้นความเชื่ อได้เกิดขึ้นก็เพราะได้ฟังและการที่ได้ฟังก็เพราะฟังพระคาของพระคริ สต์”
โรม 10:17

ควรตอบ
1. ฟิ ลิปถูกสั่งตัวไปสอนชาติอะไร? ..................................................
2. ฟิ ลิปได้ถามชายคนนั้นว่าอะไร? ...................................................(ข้อ 30)
3. ชายคนนั้นบอกว่าพระเยซูเป็ นผูใ้ ด? .............................................(ข้อ 37)

32

ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 31 เพื่อทารถของขันที แล้วระบายสี ให้สวย
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ข้ อพระธรรม กิจการ 9:1-20
กิจการ 9:1 ฝ่ ายเซาโลยังขูค่ ารามกล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ของพระเยซูเสี ย จึงได้ไปหามหาปุโรหิ ต 2
ขอหนังสื อไปยังธรรมศาลาในเมืองดาเมเซ็ก เพื่อว่าถ้าพบผูใ้ ดถือทางนั้นไม่วา่ ชายหรื อหญิงจะได้จบั มัด
พามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดาเมเซ็กแล้ว ในบัดเดี๋ยวนั้นมีแสงสว่าง
ส่ องมาจากฟ้ าล้อมตัวเขาไว้รอบ 4 เซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยนิ พระสุ รเสี ยงตรัสมาว่า “เซาโล เซาโล
เอ๋ ย เจ้าข่มเหงเราทาไม?” 5 เซาโลจึงทูลถามว่า “พระองค์เป็ นผูใ้ ด?” พระองค์จึงตรัสว่า “เราคือเยซูซ่ ึ ง
เจ้าข่มเหงนั้น แต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และควรเจ้าจะทาประการใดจะมีคนบอกให้รู้” 7 คน
ทั้งหลายซึ่ งได้เดินทางไปด้วยกันจึงยืนนิ่งพูดไม่ออก ได้ยินพระสุ รเสี ยงนั้นแต่มิได้เห็นผูใ้ ด 8 ฝ่ ายเซาโล
ได้ลุกขึ้นจากดิน และเมื่อลืมตาแล้วมิได้เห็นผูใ้ ด เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดาเมเซ็ก 9 ตาท่านก็มืดมัว
ไปและท่านมิได้กินหรื อดื่มอะไรถึงสามวัน 10 ในเมืองดาเมเซ็กมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออะนาเนีย องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าได้ตรัสแก่ผนู ้ ้ นั โดยทางศุภนิมิตว่า “อะนาเนียเอ๋ ย” อะนาเนียจึงทูลตอบว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เจ้า
ข้า ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่” 11 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “จงลุกขึ้นออกไปที่ถนนเรี ยกว่าถนนตรง ไปถามหาคน
หนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองตาระโซอยูใ่ นตึกของยูดาห์ เพราะเขากาลังอธิ ษฐานอยู่ 12 และเขาได้เห็นคน
หนึ่งชื่ออะนาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นได้อีก” 13 แต่อะนาเนียทูลตอบว่า “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ยนิ หลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทาร้ายแก่สิทธิ ชนของพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
14 และในที่นี่เขาได้อานาจมาจากพวกปุโรหิ ตใหญ่ ให้ผกู มัดคนทั้งปวงซึ่ งอธิษฐานออกพระนามของ
พระองค์” 15 ฝ่ ายพระองค์ได้ตรัสแก่ท่านว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็ นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้
สาหรับจะนานามของเราไปยังคนต่างชาติ กษัตริ ยแ์ ละพวกอิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสาแดงให้เขา
เห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลาบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” 16 แล้วอะนาเนียก็ไป และเข้าไปในตึก
วางมือบนเซาโลกล่าวว่า “เซาโลเอ๋ ย พระเจ้าคือพระเยซูผไู ้ ด้ปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้น ได้
ทรงใช้ขา้ พเจ้ามาเพื่อจะให้ท่านเห็นได้อีก และเพื่อให้ท่านได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เต็มบริ บูรณ์” 18
และในบัดเดี๋ยวนั้นมีอะไร เหมือนเกล็ดตกจากตาเซาโล แล้วก็เห็นได้อีก ท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมา 19
พอรับประทานอาหารแล้วก็มีกาลังขึ้น
เซาโลได้พกั อยูก่ บั จาพวกศิษย์ในเมืองดาเมเซ็กหลายวัน 20 ในเวลานั้นท่านได้เทศนาในธรรม
ศาลา ประกาศกล่าวด้วยพระเยซูวา่ พระองค์เป็ นบุตรของพระเจ้า
34

อุทาหรณ์
คืนวันหนึ่งมีนกั เรี ยนพระคริ สธรรมคนหนึ่งกลับบ้านดึกมาก ขณะที่เขามาถึงสี่ แยกรอไฟเขียว
ไฟแดง ก็มีชายคนหนึ่งปี นรถเข้ามาเอาปื นจ่อที่สีขา้ งออกคาสั่งว่า “ขับต่อไป และอย่าทาอะไรให้พิรุธ
และคนอื่นจะสังเกตได้” โจทย์ได้ทาตามที่เขาบัญชา และบอกว่า “ผมอยูผ่ มก็มีพระเยซู ถ้าผมตายก็ได้
กาไรมากกว่านั้น” โจรคนนั้นแปลกใจและพูดว่า “แกพูดอะไรข้าไม่เข้าใจ แก่เป็ นบ้าไปและหรื อ?” โจ
บอกว่าเขาได้กลับใจเป็ นคริ สเตียนบังเกิดใหม่ และมีองค์พระเยซูประทับอยูใ่ นตัวของเขา และเขามีชีวติ
นิรันดร และถ้าหากเขาตายก็หมายความว่าเขาจะมีชีวติ นิ รันดรในสวรรค์ “ข้ารู ้แล้วว่าเดี๋ยวนี้แก่กาลัง
เป็ นบ้า” โจรนั้นพูด แต่นายโจก็ยงั อธิ บายเรื่ องของพระเยซูต่อไปไม่หยุดและในทันใดนั้นโจรคนนั้น
บอกให้นายโจหยุดและจอดริ มทาง ในเวลานั้นนายโจก็ควักเอาหนังสื อยอห์นออกมาให้โจรคนนั้นอ่าน
และบอกให้เขาทราบถึงวิธีเชื่ อพระเยซูและรอดพ้นบาปอย่างไร ทันใดนั้นโจรคนนั้นตะโกนออกมาดัง
ๆ ด้วยความยินดีวา่ “ฉันเห็นแล้ว” ทั้งสองคนก็กม้ ศีรษะลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้า โจรคนนั้นได้รอดและ
กลับไปบ้าน เขาเป็ นคนบังเกิดใหม่จริ ง ๆ
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เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 9:1-20)
ท่านคงจาได้วา่ วันที่สะเตฟาโนถูกเอาหิ นขว้างตายนั้น มีชายคนหนึ่งเอาเสื้ อคลุมฝากไว้ที่เท้า
ของชายหนุ่มคนหนึ่ง ชายหนุ่มคนนี้ชื่อเซาโล เซาโลเกลียดคนทุกคนที่รักพระเยซูเจ้า และตามจับคริ ส
เตียนทุกบ้านมาใส่ ตาราง เซาโลขอหนังสื อมอบอานาจจากมหาปุโรหิ ตใหญ่ให้ไปเมืองดาเมเซ็กให้มี
อานาจจับกุมคริ สเตียนทุกคนในเมืองนั้นมาลงโทษในกรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะที่เซาโลกาลังเดินทางมาใกล้
เขตเมืองดาเมเซ็ก เซาโลได้เห็นแสงสว่างจ้าจากสวรรค์ส่องลงมาตรงตัวเขา และเซาโลล้มลงที่ดิน
เซาโลได้ยนิ เสี ยงพูดกับเขาว่า “เซาโล เซาโลเจ้าข่มเหงเราทาไม?”
เซาโลคงแปลกใจมากที่เห็นแสงสว่างกล้าเช่นนั้นในเวลาเที่ยงวันและได้ยนิ เสี ยงพูดด้วยจาก
สวรรค์ เป็ นเสี ยงของใคร? ถูกแล้ว เป็ นเสี ยงของพระเยซู เซาโลแปลกใจจึงถามว่า “พระองค์มีพระ
ประสงค์ให้ขา้ พระองค์ทาสิ่ งใด?” แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ลุกขึ้นเถอะ แล้วเข้าไปในเมือง แล้วมีคน
หนึ่งจะบอกให้เจ้ารู ้วา่ ควรทาประการใด” เหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนวิถีชีวติ ของเซาโลเสี ยสิ้ น เมื่อเริ่ ม
เดินทาง เขาออกมาด้วยความองอาจกล้าหาญ และมุ่งร้ายที่จะมาจับพวกคริ สเตียนในเมืองดาเมเซ็กและ
เดี๋ยวเขาต้องกลายเป็ นคนตาบอดและมีคนจูงเขาไป
เซาโลมาถึงเมืองดาเมเซ็ก และนัง่ อธิ ษฐาน เซาโลเป็ นทุกข์และวุน่ วายใจจนรับประทานอาหาร
ไม่ได้ และตาก็ยงั มืดบอดอยู่ เซาโลต้องนัง่ อยูเ่ ช่นนั้นเป็ นเวลาสามวัน แล้วพระเจ้าตรัสสั่งชายคนหนึ่ง
ชื่ออะนาเนียให้ไปที่ถนนแห่ งหนึ่งชื่อถนนตรง และให้ไปถามชื่อคน ๆ หนึ่งชื่อเซาโล ตอนแรกอะ
นาเนียไม่อยากไปเลย เพราะได้ทราบกิตติศพั ท์ของเซาโลคนนี้วา่ เป็ นคนร้ายกาจนัก เพราะมีชื่อเสี ยงใน
การจับพวกคริ สเตียนไปขัง แต่พระเจ้าตรัสแก่อะนาเนียว่าเซาโลกาลังตาบอด และบอกให้อะนาเนียเอา
มือวางบนเซาโล แล้วตาของเซาโลจะเห็นได้ตามเดิม และพระเจ้ายังตรัสแก่อะนาเนียต่อไปอีกว่าเซาโล
คนนี้เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงคัดเลือกให้ทางานที่สาคัญสาหรับพระองค์ อะนาเนียเชื่ อฟังพระเจ้าและได้ไป
พบเซาโล แล้วได้อธิษฐานวางมือบนเซาโล เซาโลหายตาบอดและได้รับบัพติศมาเหมือนขุนนางชาว
อายธิ โอบคนนั้น เพื่อแสดงตนว่ามีความเชื่ อและเป็ นพยานให้คนอื่น ๆ ทราบ หลังจากนั้นเซาโลกินและ
ดื่มและมีเรี่ ยวแรงขึ้น เซาโลได้ไปยังศาลาธรรมของชาวยูดาทันที และเทศนาบอกให้คนเหล่านั้นทราบ
ว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ท่านคงเดาได้วา่ การทาเช่นนั้นคงทาให้ชาวยูดาแปลกใจ
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สักเท่าใด เพราะตอนแรกเซาโลตั้งใจจะมาจับพวกคริ สเตียนเข้าคุก แต่นี่เซาโลกลับมาเป็ นคริ สเตียนเสี ย
เอง

ควรจา
“ซึ่ งท่านท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่ตวั ท่านทั้งหลายเอง
แต่พระเจ้าทรงประทานให้” เอเฟซัส 2:8

ควรตอบ
(จงเติมเลขจากข้อพระคัมภีร์)
1. ฝ่ ายเซาโลยังขู่คารามกล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ของพระเยซูเสี ย ข้อที่ .................
2. เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดาเมเซ็กแล้ว ข้อที่ ............
3. แต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง ข้อที่ ..................
4. “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็ นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้” ข้อที่..............
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 67 ทารู ปเซาโลให้สาเร็ จ
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 8
การประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ คนต่ างชาติ
ข้ อพระธรรม กิจการ 10:1-21
กิจการ 10:1 ยังมีชายคนหนึ่ งชื่อโกระเนเลียว อาศัยอยูใ่ นเมืองกายซาไรอา เป็ นนายร้อยอยูใ่ น
กองทหารที่เรี ยกว่ากองอิตาเลีย 2 ทั้งท่านและครอบครัวของท่านเป็ นคนเกรงกลัวพระเจ้า ท่านเคยให้
ทานแก่คนเป็ นอันมาก และอธิ ษฐานพระเจ้าเสมอ 3 นายร้อยนั้นได้ศุภนิมิตประจักษ์เวลาประมาณสาม
นาฬิกาหลังเที่ยง คือเห็นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาตนแล้วกล่าวว่า “โกระเนเลียวเอ๋ ย” 4 แต่เมื่อ
โกระเนเลียวเขม้นดูทูตองค์น้ นั ท่านก็ตกใจกลัว จึงถามว่า “นี่เป็ นประการใดพระองค์เจ้าข้า?” ทูตสวรรค์
จึงตอบท่านว่า “คาอธิ ษฐานและทานของท่านนั้นได้ข้ ึนไปเป็ นเหตุให้พระเจ้าระลึกถึงแล้ว 5 บัดนี้จงใช้
คนไปยังเมืองยบเปเชิญซีโมนที่เรี ยกว่าเปโตร 6 เปโตรนั้นอาศัยอยูก่ บั คนหนึ่งชื่อซี โมนเป็ นช่างฟอก
หนังตึกของเขาอยูร่ ิ มฝั่งทะเล” 7 ครั้นทูตสวรรค์ที่ได้พดู กับโกระเนเลียวไปแล้ว ท่านได้เรี ยกคนใช้สอง
คนกับทหารคนหนึ่งซึ่ งเป็ นผูเ้ กรงกลัวพระเจ้าที่เคยปรนนิ บตั ิท่านเสมอ 8 และเมื่อโกระเนเลียวได้เล่า
เหตุการณ์ท้ งั ปวงให้คนเหล่านั้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยบเป
9 ครั้นเวลารุ่ งขึ้นคนเหล่านั้นกาลังเดินทางไปใกล้เมืองยบเปแล้ว ประมาณเวลาเที่ยง เปโตรก็
ขึ้นไปบนหลังคาตึกอธิ ษฐาน 10 ก็หิวอยากจะรับประทานอาหาร แต่ในระหว่างเขายังจัดแจงอยูเ่ ปโตร
ได้เคลิ้มไป 11 และได้เห็นท้องฟ้ าแหวกออกเป็ นช่องและมีภาชนะอันหนึ่งเหมือนผ้าปูที่นอนผืนใหญ่
เลื่อนลอบลงมาผูกติดกันทั้งสี่ มุม 12 ในสิ่ งนั้นมีสัตว์จตั ุบาทและสัตว์เลื้อยคลานทุกอย่างที่อยูบ่ น
แผ่นดิน และนกที่บินในอากาศ 13 มีพระสุ รเสี ยงมาว่าแก่ท่านว่า “เปโตรเอ๋ ย จงลุกขึ้นมากินเถิด” 14
ฝ่ ายเปโตราจึงทูลว่า “หามิได้พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิ่ งซึ่ งเป็ นของห้ามหรื อของมลทินข้าพเจ้าไม่เคย
ได้รับประทานเลย” 15 แล้วจึงมีพระสุ รเสี ยงเป็ นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่า “ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชาระแล้ว
อย่าว่าเป็ นขอห้าม” 16 ได้เห็นอย่างนั้นถึงสามครั้ง และภาชนะนั้นก็ลอยขึ้นไปบนอากาศ
17 เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่ องศุภนิมิตซึ่ งได้เห็นนั้นหมายความอย่างไร นี่แน่ะคนที่โกระเน
เลียวได้ใช้ไปนั้น เมื่อสื บหาพบตึกของซี โมนแล้วก็มายืนอยูห่ น้าประตู 18 และร้องถามว่าซี โมนที่
เรี ยกว่าเปโตรอยูท่ ี่นนั่ หรื อไม่ 20 เมื่อเปโตรยังนึกถึงศุภนิมิตนั้น พระวิญญาณก็ตรัสแก่ท่านว่า “นี่แน่ะ มี
สามคนมาหาท่าน 20 จงลุกไปข้างล่างและไปกับเขาเถิดอย่าสงสัยเลย เพราะว่าเราได้ใช้เขามา” 21
เปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่า “นี่แน่ะข้าพเจ้าเป็ นคนที่ท่านมาหานั้นท่านมาธุ ระอะไร?”
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ชาวยูดาเข้าใจได้ยากจริ ง ๆ ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนทัว่ โลกให้พน้ บาปได้ เมื่อเปโตรไปหาชาว
ต่างประเทศและมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มพวกยูดายก็พากันไต่ถามเปโตรเรื่ องไปหาชาวต่างประเทศได้ความ
ว่าอย่างไร?
เปโตรจึงเล่าเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาประทับบนโกระเนเลียวพร้อมทั้ง
ครอบครัว พวกยูดาไม่พดู อะไรนอกจากสรรเสริ ญพระเจ้า พระเจ้ามิได้เลือกชนชาติใดให้อยูเ่ หนือกว่า
ชนชาติอื่น แต่การรอดพ้นบาปเป็ นสิ ทธิ ของทุก ๆ คนทัว่ โลก คนมัง่ มี คนจนหรื อคนหนุ่มคนแก่คนขาว
ดา เหลือง หรื อผิวเนื้ อสี อะไรก็ตามมีสิทธิ์ รอดพ้นบาปเหมือนกันทุกคน จะเป็ นใครก็ได้ไม่เลือก ให้อ่าน
ข้อท่องจาวิธีคือ “เพราะว่า (ใส่ ชื่อของท่านลงไป) ที่ร้องออกพระนามของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็จะ
รอด” คริ สตจักรของพระเจ้าประกอบด้วยคนทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และ
เชื่อว่าพระเยซูทรงตายไถ่บาปของเราและเชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาในวันที่สาม ใครก็
ตามที่เชื่อเช่นนี้ และยอมรับพระเยซูไว้ในใจของเขา เขาผูน้ ้ นั ก็กลายเป็ นบุตรของพระเจ้าได้
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 8
การประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ คนต่ างชาติ
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 10:1-21)
ที่เมืองยบเปผูเ้ ชื่อพระเยซูได้ใช้ให้คนมาเชิญเปโตรไปหาที่บา้ น และในเวลาเดียวกัน พระเจ้าก็
ทรงดลบันดาลให้เปโตรรู ้ตวั ด้วยว่าควรจะรับเชิ ญไป เวลานั้นเปโตรพักอยูก่ บั ชายคนหนึ่งเป็ นช่างฟอก
หนัง พระเจ้าทรงสอนบทเรี ยนนี้แก่เปโตร และเปโตรก็เชื่ อฟัง เปโตรเป็ นชาวยูดาและชาวยูดาเกลียดชัง
อาชีพฟอกหนัง เขาถือว่าคนพวกนั้นเป็ นคนไม่สะอาด เพราะถูกต้องทรากสัตว์ตาย พวกยูดาไม่ยอม
อนุญาตให้ช่างฟอกหนังอยูใ่ นเมืองหรื ออยูป่ ะปนกับประชาชน
ขณะที่เปโตรอยูก่ บั ช่างฟอกหนังใกล้ชายทะเล วันหนึ่ งเปโตรขึ้นไปบนดาดฟ้ าหลังคาตึกเพื่อ
อธิ ษฐาน เปโตรกาลังหิ วและคนกาลังเตรี ยมอาหาร พระเจ้าทรงประทานศุภนิมิตให้เปโตรเห็นจากฟ้ า
เปโตรเห็นภาพรู ปร่ างคล้ายผ้าปูที่น้ นั มีสี่มุมลอยลงมาจากฟ้ า และในผ้าปูที่นอนผืนนั้นมีสัตว์นานาชนิด
มีเสี ยงดังจากฟ้ าบอกเปโตรว่า “จงลุกขึ้นฆ่ากิน” เปโตรเป็ นชนชาติยดู า จะกินเนื้อบางชนิดที่พระเจ้าทรง
มีบญั ชาให้รับประทานได้เป็ นบางชนิดเท่านั้น
แต่ในผ้าปูที่นอนผืนนั้นมีสัตว์หลายชนิดซึ่ งไม่ควร
รับประทาน” เปโตรจึงทูลตรัสว่า “พระองค์เจ้าข้า สัตว์เหล่านั้นเป็ นสัตว์ไม่สะอาด ไม่ควรรับประทาน”
พระเจ้าตรัสตอบว่า “สิ่ งที่พระเจ้าทรงชาระแล้ว อย่าถือว่านัน่ ไม่สะอาด” เปโตรเห็นภาพนิมิตผ้าปูที่
นอนนั้นเลื่อนลอยลงมาถึงสามครั้ง และแปลกใจว่านัน่ หมายถึงอะไร พระเจ้าทรงสอนเปโตรถึง
บทเรี ยนอย่างเดียวกันโดยส่ งเปโตรให้มาอยูร่ ่ วมกับคนฟอกหนังก่อนวันที่เปโตรจะเห็นนิมิตหนึ่งวัน มี
นายร้อยชาติโรมันคนหนึ่งชื่ อโกระเนเลียว กาลังอธิ ษฐานอยูท่ ี่เมืองกายซาไรอา เวลานั้นนายร้อยคนนั้น
ยังไม่เป็ นคริ สเตียน เขายังไม่ได้ยนิ เรื่ องของพระเยซูเลย เพราะเป็ นคนต่างชาติไม่ใช่ชาติยดู า ทาไมโก
ระเนเลียวจึงอธิษฐาน? เพราะเขาเคยติดต่อกับชาวยูดาและเคยเห็นชาวยูดาอธิษฐานเขาจึงทาบ้าง นาย
ร้อยคนนี้เป็ นคนดีและชอบให้ทานแจกคนยากจน และอยากรู ้เรื่ องพระเจ้าและอยากได้รับการอภัยบาป
มานานแล้ว ขณะที่โกระเนเลียวอธิ ษฐานเขาก็เห็นศุภนิมิตด้วยเหมือนกัน มีเทวทูตองค์หนึ่งของพระเจ้า
มาปรากฏแก่เขาและบอกเขาว่า คาอธิ ษฐานของเขานั้นพระเจ้าทรงทราบแล้ว และจงใช้คนไปเชิญตัวเป
โตรมา เวลานั้นเปโตรอยูท่ ี่เมืองยบเป เทวทูตบอกด้วยว่าจะพบเปโตรอาศัยอยูก่ บั ชายชื่อซี โมนเป็ นช่าง
ฟอกหนัง โกระเนเลียวตกใจกลัวมาก แต่เขาเชื่อฟังคาบอกเล่าของเทวทูต เขาจึงสัง่ ให้พลทหารคนหนึ่ง
กับคนใช้สองคนไปเชิญตัวเปโตรมา
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โกระเนเลียวได้เล่าเรื่ องนิมิตของเขาให้เปโตรฟัง และเล่าเรื่ องเทวทูตปรากฏแก่เขาแล้ว เปโตร
จึงบอกโกระเนเลียวว่าพระเจ้าทรงสาแดงแก่เขาเหมือนกัน และบอกให้ไปบ้านโกระเนเลียวและไม่ได้
เรี ยกใครอีกว่าเป็ นคนไม่สะอาด แล้วเปโตรเริ่ มเทศนาเรื่ องของพระองค์พระเยซูคริ สต์ เปโตรบอกว่า
ใครก็ตามที่เชื่ อองค์พระเยซูจะได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้า มีเหตุการณ์อศั จรรย์เกิดขึ้นโกระเนเลียว
และทุกคนที่ได้ยนิ ได้ฟังเกิดความศรัธาในองค์พระเยซูคริ สต์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาสวม
ทับเขาและเขาทุกคนพากันสรรเสริ ญพระเจ้า เปโตรและคนที่ไปด้วยพากันแปลกใจมากที่พระเจ้าทรง
ช่วยคนต่างประเทศให้รอดพ้นจากบาป แต่เปโตรรู ้วา่ นัน่ เป็ นการกระทาของพระเจ้า เปโตรจึงให้บพั ติศ
มาแก่คนเหล่านั้น และพักอยูก่ บั คนเหล่านั้นหลายวันเพื่อสั่งสอนเขา

ควรจา
“ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็รอด” โรม10:13

ควรตอบ
1.
ท่านและครอบครัวของท่านเป็ น........................พระเจ้า
ท่านเคยให้
.....................................แก่คนเป็ นอันมากและ................................พระองค์เสมอ
2.
แล้วจึงมี............................เป็ นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่า
ซึ่ งพระเจ้าได้ทรง
.................................แล้ว อย่าว่าเป็ น......................................
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 53 เพื่อทารู ปทูตสวรรค์ที่ปรากฏแก่โกระเนเลียว แล้วระบายสี
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กิจการของอัครสาวก

บทเรียนที่ 9
เปรตรถูกจับ

ข้ อพระธรรม กิจการ 12:5-17
กิจการ 12:5 เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจาไว้ในคุก แต่วา่ คริ สตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโต
รด้วยใจร้อนรน
6 ครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมาในคืนวันนั้นเองเมื่อเปโตรนอนหลับอยูร่ ะหว่างทหารสองคน
มีโซ่สองเส้นล่ามไว้และคนยามเฝ้ าอยูห่ น้าประตูคุก 7 นี่แน่ะ มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้ามายืนอยู่
ข้างท่าน และมีแสงสว่างส่ องเข้ามาในห้องจา ทูตองค์น้ นั จึงกระตุน้ เปโตรที่สีขา้ งให้ตื่นขึ้นแล้วว่า “จง
ลุกขึ้นโดยเร็ ว โซ่น้ นั ก็หลุดตกจากมือของเปโตร 8 ทูตนั้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า”
เปโตรจึงกระทาตาม ทูตจึงสั่งว่า “จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู้วา่ การซึ่ ง
ทูตกระทานั้นเป็ นความจริ งแต่คิดว่าได้เห็นนิมิต 10 เมื่อออกพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สอง ก็มาถึง
ประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง ประตูน้ นั ก็เปิ ดให้ท่านเอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่งและบัด
เดี๋ยวนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อนั ตรธานไปจากเปโตร 11 ครั้นเปโตรรู ้สึกแล้วจึงว่า “เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้ารู ้แน่วา่ พระ
เจ้าได้รับสัง่ ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากอานาจของเฮโรด และพ้นจากการมุ่งร้าย
ของพวกยูดา”
12 เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตึกของมาเรี ยมารดาของยอห์นผูม้ ีชื่ออีกว่ามาระโกที่นนั่ มี
หลายคนได้ประชุมอธิ ษฐานกันอยู่ 13 เมื่อเปโตรเคาะประตูบา้ น มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรเดมาฟัง 14
เมื่อจาได้วา่ เป็ นเสี ยงของเปโตรแล้วก็ยงั ไม่เปิ ดประตูเพราะความยินดี แต่ได้วงิ่ เข้าไปบอกว่า เปโตรยืน
อยูห่ น้าประตู 15 คนทั้งหลายจึงพูดกับหญิงนั้นว่า “เจ้าเป็ นบ้า” แต่หญิงคนนั้นยืนคาว่าเป็ นอย่างนั้นจริ ง
เขาทั้งหลายจึงว่า “เป็ นเทวทูตประจาตัวเปโตร” 16 ฝ่ ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อเขาเปิ ดประตูเห็น
ท่านแล้วก็อศั จรรย์ใจ 17 แต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่งเสี ย และเล่าให้เขาฟังถึงเรื่ องที่พระเจ้าได้ทรงพา
ท่านออกจากคุกอย่างไร แล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่ องนี้แก่ยากอบกับพวกพี่นอ้ งให้ทราบ” เปโตรจึง
ออกไปเสี ยที่อื่น
ท่านคงวาดภาพได้วา่ คนพวกนั้นจะตื่นเต้นสักเท่าใดเมื่อวันรุ่ งขึ้นเขาจะไปเบิกตัวเปโตรออก
จากคุก? พวกเขาไม่ทราบและหาไม่พบ และเฮโรดก็ช่วยกันค้นหาตลอดทัว่ เมืองก็ไม่พบเปโตรไม่ทราบ
ว่าหายไปหายไปไหน? แล้วจึงให้ไปตามตัวผูค้ ุมเรื อนจาและไต่สวน แต่คนพวกนั้นบอกไม่ได้วา่ มีอะไร
เกิดขึ้นแก่เปโตร ดังนั้นผูค้ ุมจึงผูป้ ระหารชีวติ ข้าพเจ้าคิดว่าเฮโรดจะไม่สบายใจเลยที่เปโตรหลุดจาก
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เรื อนจาไปได้ เฮโรดเสด็จไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มและเสด็จไปที่ชายทะเล ณ เมืองกายซาไรอาและทรง
ประทับอยูท่ ี่นนั่ เฮโรดทรงฉลองพระองค์เต็มยศเยีย่ งพระมหากษัตริ ยแ์ ละเสด็จออกขุนนางพร้อมข้าราช
บริ พารเหนือพระราชบังลังค์ ประชาชนอยากจะกล่าวป้ อยอจึงพากันตะโกนสดุดีวา่ “พระราชดารัสนั้น
เป็ นพระสุ รเสี ยงของพระไม่ใช่เสี ยงของมนุษย์” และในทันใดนั้นเองเทวทูตของพระเจ้าได้ประหารเฮ
โรด พระองค์สิ้นพระชนม์ทนั ที พระเจ้าทรงรับชีวิตของกษัตริ ยเ์ ฮโรดไปเสี ยเพราะเฮโรดมิได้ถวายพระ
เกียรติแก่พระเจ้าเท่าที่ควรจะถวาย เฮโรดอยากจะฆ่าเปโตรและอยากทาให้คริ สเตียนทัว่ ๆ ไปตกใจ เพื่อ
ประชาชนจะไม่ได้เลื่อมใสในพระเยซูอีกต่อไป แต่เทวทูตมาปล่อยตัวเปโตรออกจากคุก และเทวทูตได้
ปลงพระชนม์กษัตริ ยเ์ ฮโรดแทน
ข้อท่องจาของเราวันนี้บอกว่า เทวทูตของพระเจ้าจะพิทกั ษ์รักษาล้อมรอบคนที่รักพระองค์และ
จะทาให้เขาปลอดภัย” ข้อนี้เป็ นความจริ ง
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
เปรตรถูกจับ

บทเรียนที่ 9

เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 12:5-17)
หลังจากเปโตรเทศนาแก่โกระเนเลียวและครอบครัว แล้วเปโตรได้กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
คริ สเตียนที่กรุ งเยรู ซาเล็มได้รับความลาบาก เพราะกษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงเกลียดชังพวกคริ สเตียนและทาแก่
พวกคริ สเตียนอย่างร้ายกาจมาก เฮโรดสั่งให้ประหารยากอบ น้องชายของยอห์นด้วยดาบ และเมื่อเฮโรด
ทรงเห็นว่าการที่ทาเช่นนั้นทาให้ชาวยูดาพอใจ เฮโรดจึงสั่งจับเปโตรใส่ ตารางและใช้ทหารยามหลายคน
เฝ้ า เฮโรดตั้งพระทัยว่าจะประหารชีวติ เปโตรด้วย แต่คอยให้พน้ เทศกาลเลี้ยงของชาวยูดายเสี ยก่อน
ก่อนที่เปโตรจะถูกประหารชี วติ คืนเดียว ในขณะที่เปโตรยังนอนหลับอยูใ่ นเรื อนจา มีโซ่ล่าม
และมียามคุมตัวอยูส่ องคน และมียามรักษาที่ประตูอีก เฮโรดทรงคาดว่าการควบคุมตัวเปโตรนั้น
แข็งแรงพอแล้ว และมิได้นึกถึงการคุม้ ครองของพระเจ้าเลย ทันใดนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นในเรื อนจา และ
เทวทูตองค์หนึ่งเข้ากระตุน้ สี ขา้ งของเปโตรจงท่านตื่นขึ้น “ลุกขึ้นเร็ ว ๆ” นัน่ เป็ นเสี ยงสั่งของเทวทูต
ทันใดนั้นโซ่ตรวนก็หลุดออกจากตัวของเปโตร แล้วเทวทูตสัง่ ให้เปโตรคาดเอวและสวมเสื้ อคลุมและ
ให้ตามมา เปโตรทาตามทันที่แต่คิดว่าฝันไปมากกว่าเป็ นจริ ง เขาทั้งสองเดินผ่านยามประตูช้ นั แรก และ
ชั้นที่สอง และมาถึงประตูเหล็กใหญ่ช้ นั นอก กุญแจและกลอนประตูเหล่านั้นหลุดออกเอง แล้วทั้งสองก็
ออกมาถึงถนนใหญ่ เปโตรหลุดเเป็ นอิสระอีกครั้งหนึ่ง เทวทูตองค์น้ นั หายไป และเปโตรยืนอยูค่ นเดียว
ตามลาพัง ท่านคงเดาได้วา่ เปโตรคงรู ้สึกงงมากทีเดียว ตอนหัวค่าเขานอนหลับในคุกมีโซ่ตรวนตรึ งไว้
อย่างแข็งแรง พร้อมทั้งมีทหารยามควบคุมอย่างเข้มแข็ง และเดี๋ยวนี้หลุดออกมาได้อย่างไร? เปโตรไปที่
บ้านของสหายของเขาคนหนึ่งชื่อยอห์นมาระโกซึ่งเป็ นบ้านที่เขาใช้ประชุมอธิษฐาน เมื่อเคาะประตูมี
หญิงคนหนึ่งแอบดูที่ช่องประตู เพื่อดูวา่ ใครมา ครั้นเปโตรตอบคาถามของนาง ๆ รู ้วา่ เป็ นเปโตรก็ดีใจ
แล้วจึงวิง่ ไปบอกคนข้างในว่าเปโตรมา แต่คนข้างในบ้านไม่เชื่อว่าเป็ นจริ ง น่าแปลกไหม พวกเขาทูล
พระเจ้าให้ปล่อยเปโตร ครั้นพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเขาจริ ง ๆ กลับไม่เชื่อ พวกเขาคิดว่าเปโตร
ตายเสี ยแล้ว และคงเป็ นปี ศาจหรื อผีของเปโตรมาหาพวกเขา เปโตรยังคงเคาะประตูเรี ยกอยูเ่ รื่ อย ๆ ใน
ที่สุดพวกเขาเปิ ดประตูและยอมให้เปโตรเข้ามา และพากันแปลกใจไปตาม ๆ กัน ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนคง
รุ มกันถามเปโตรว่าหลุดออกมาได้อย่างไร จนเปโตรต้องโบกมือให้อยูน่ ิ่ง ๆ และเล่าให้ฟังว่า พระเจ้า
ทรงประทานเทวทูตองค์หนึ่งมาปลดปล่อยสมตามคาอธิ ษฐาน ซึ่ งพระเจ้าทรงตอบและปล่อยตัวหลุด
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ออกมาเป็ นอิสระอีกครั้งหนึ่ง เปโตรขอร้องให้พวกนั้นไปบอกคริ สเตียนอื่น ๆ ให้ทราบด้วย แล้วเปโตร
ก็ลาพวกนั้นไปอยูท่ ี่อื่น

ควรจา
“ทูตของพระเยโฮวาห์แวดล้อมเหล่าคนที่ยาเกรงพระองค์
อันตราย” สดุดี 34:7

และทรงช่วยเขาให้พน้ จากภัย

ควรตอบ
(จงลากเส้นโยงให้ประโยคติดต่อกันอย่างถูกต้อง)
1. ทูตสวรรค์ก็ได้
ได้ประชุมอธิ ษฐานกันอยู่
2. ที่น้ นั มีหลายคน
“จงคาดเอวและสวมร้องเท้า”
3. ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่า
ให้เขานิ่งเสี ย
4. เปโตรโบกมือ
อันตรธานไปจากเปโตร
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ควรทา
ในพระธรรมกิจการ มีชาย 3 คนถูกปล่อยออกจากคุก เป็ นการอัศจรรย์ สามคนนี้ คือ เปาโล ซี ลา
และเปโตร จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 22 แล้วระบายสี ดว้ ย
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 10
เปารลออกไปประกาศเทีย่ วแรก
ข้ อพระธรรม กิจการ 13:1-12
กิจการ 13:1 คราวนั้นในคริ สตจักรที่อยูใ่ นเมืองอันติโอเปี ย มีลางคนที่เป็ นพยากรณ์ และ
อาจารย์ คือบารานาบัส ซิ มโอนที่เรี ยกว่านิเกร์ กับลูกิโอชาวเมืองกุเรเน มะนาเอนผูไ้ ด้รับการเลี้ยงดู
เติบโตขึ้นด้วยกับเฮโรดเทศาภิบาลและเซาโล 2 เมื่อคนเหล่านั้นกาลังนมัสการพระเจ้าและถือศีลอด
อาหาร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ตรัสสั่งว่า “จงเลือกบาระนาบัสกับเซาโล ตั้งไว้สาหรับการซึ่ งเราจะเรี ยก
ให้เขาทานั้น” 3 เมื่อถือศีลอดอาหารและอธิษฐานแล้วจึงวางมือบนบาระนาบัสกับเซาโลแล้วก็ใช้ท่าน
ไป เหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงลงไปยังเมืองเซลูเกียและได้แล่นเรื อ
จากที่นนั่ ไปยังเกาะกุบโร 5 ครั้นมาถึงซะลามิ ท่านได้ประกาศคาของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยูดา
ยอห์นก็อยูช่ ่วยท่านด้วย 6 เมื่อได้เดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็ นคนทาเล่ห์
กล เป็ นผูท้ านายเท็จ เป็ นคนชาติยดู า ชื่ อว่าบาระเยซู 7 อยูก่ บั ผูว้ า่ ราชการเมืองชื่ อเซระเฆียวเปาโลซึ่ งเป็ น
ผูม้ ีความรู้ ผูว้ า่ ราชการเมืองจึงได้เชิญบาระนาบัสกับเซาโลมา ปรารถนาจะฟังพระคาของพระเจ้า 8 แต่
คนทาเล่ห์กล ชื่อเอลุมา ซึ่ งแปลว่าคนทาเล่ห์กลนั้นได้คดั ค้านขัดขวางบาระนาบัสกับเซาโล หวังจะ
ไม่ให้ผวู ้ า่ ราชการเมืองเชื่อ 9 แต่เซาโลผูม้ ีชื่ออีกว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขม้นดูเอลุ
มา 10 และพูดว่า “เจ้าเป็ นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่าง ลูกของซาตาน เป็ นศัตรู ต่อบรรดา
ความชอบธรรม เจ้าจะไม่หยุดพยายามทาทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรื อ 11 นี่แน่ะพระหัตถ์ของพระ
เจ้าจะลงโทษเจ้า เจ้าจะเป็ นคนตามืดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากาหนด บัดเดี๋ยวนั้นความมืดมัวก็
บังเกิดแก่เอลุมา เอลุมาจึงคลาหาคนให้จูงมือไป 12 ครั้นผูว้ า่ ราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
จึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระคาของพระเจ้า
เซาโลได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “เปาโล” ในเมืองปาโฟ เซาโลเป็ นชื่อภาษาฮีบรู “เปาโล” เป็ นชื่อภาษา
โรมัน เราจึงเรี ยกชื่อเปาโลเรื่ อยมา ยอห์นมาระโก เป็ นหลานชายของบาระนาบัส และมาระโกเดินทาง
ร่ วมไปสอนศาสนาครั้งนั้นที่เมืองปาโฟด้วย แต่มาระโกคิดถึงบ้านจึงกลับบ้านก่อนเปาโลกับบาระนา
บัสไม่กลับบ้าน เพราะมีงานสาคัญที่จะต้องทาสาหรับพระเจ้าข้างหน้าอีกมาก ทั้งสองเดินทางต่อไปยัง
เมืองเประเฆ เมื่อเทศนาสั่งสอนที่นนั่ แล้วก็เดินทางต่อไปยังเมืองอันติโอเปี ย เมืองนี้ เป็ นชื่อเดียวกับเมือง
ที่เขาทั้งสองตั้งต้นเดินทางออกมา แต่เป็ นเมืองเล็กกว่า แต่ละครั้งองค์พระวิญญาณได้ทรงนาให้เขาทั้ง
สองไปนมัสการพระเจ้าพร้อมกับชาวยูดา ณ ศาลาธรรมก่อนเสมอ เขาทั้งสองเข้าไปนัง่ และฟังการอ่าน
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พระวจนะของพระเจ้า แล้วเขาทั้งสองก็ถูกเชิญในเทศนาสั่งสอน เปาโลรักชาวยูดาและบางครั้งก็ร้องไห้
เมื่อบอกถึงเรื่ องพระเยซูแก่พวกยูดาว่า พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ และทรง
พลีพระชนม์ไถ่บาปของพวกเขา พระเจ้าทรงทาให้พระเยซูฟ้ื นจากตายเปาโลบอกพวกนั้นว่าเพียงแต่เขา
ยอมเชื่อและรับองค์พระเยซูคริ สต์ไว้ในใจของเขาเท่านั้น พระเจ้าก็ทรงอภัยบาปให้แก่พวกเขาทั้งหมด
พวกเขาไม่สามารถประพฤติตามบทบัญญัติของโมเสสได้ทุกข้อทุกกระทงและพระเจ้าตรัสว่า “วิญญาณ
ที่ทาบาปจะต้องตาย” (เอเศเคียล 18:4) ข้อนี้ หมายความว่าพวกเขาไปสวรรค์ไม่ได้เลย เว้นแต่จะชาระ
บาปออกจากตัวเสี ยก่อน และมีอยูท่ างเดียวที่จะชาระบาปคือยอมให้พระเยซูรับเอาบาปทั้งหมดไปใส่ ไว้
ในพระองค์เอง
เปาโลและบาระนาบัสมิได้บอกข่าวประเสริ ฐนี้ เฉพาะชาวยูดาเท่านั้น
แต่บอกให้ชาว
ต่างประเทศทราบด้วย สัปดาห์ถดั ไปคนทั้งเมืองได้พากันมาฟังข่าวประเสริ ฐซึ่งนาให้ชาวยูดาเกิดความ
ริ ษยา พวกยูดายพูดขัดขวางเปาโลและคาสอนของเขา ดังนั้นเปาโลจึงบ่ายหน้าไปหาชาวต่างประเทศ
ชาวต่างประเทศทุกคนเชื่อเปาโลเทศนาหรื อ? เปล่า เขาไม่เชื่อแต่คนที่ฟังแล้วไม่มีขอ้ แก้ตวั
แม้ขาวยูดาจะทาหยาบช้าต่อเปาโลและบารานาบัสก็ดี เขาทั้งสองไม่ยอมกลับบ้าน เขาทั้งสอง
กลับชื่นชนยินดี พระคัมภีร์บอกว่าเขาทั้งสองชื่นชนยินดีและประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดู
กิจการ 13: 52
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 10
เปารลออกไปประกาศเทีย่ วแรก
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 13:1-12)
เมื่อพระเยซูทรงช่วยเปาโลให้พน้ บาป พระองค์ได้ตรัสแก่อะนาเนียว่าพระองค์ทรงเลือกให้
เปาโลประกาศพระนามของพระองค์ ให้ชาวต่างประเทศรู ้ต่อพระพักตร์ กษัตริ ยแ์ ละเป็ นที่รู้กนั ท่ามกลาง
ชาวยูดา และเปาโลต้องได้รับความทนทุกข์ทรมาน เพราะพระนามของพระเยซูหลายประการ เมื่อเปา
โลกลับจากทะเลทรายและไปกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับผูเ้ ชื่ อพระเยซูอีกหลายคน แต่พวกคริ สเตียนยังพา
กันหวาดเกรงเปาโลอยู่ แต่ยงั มีชายคนหนึ่งที่กรุ งเยรู ซาเล็มเชื่อวางใจตัวเปาโลเขาจึงนาตัวเปาโลไปหา
พวกอัครสาวก และบอกแก่อคั รสาวกว่าเดี๋ยวนี้เปาโลเป็ นคนเรี ยบร้อยแล้ว นับตั้งแต่เปาโลได้เห็นองค์
พระเยซูคริ สต์ และพระเยซูตรัสโดยเปาโลด้วย ชายคนที่รับรองเปาโลชื่อ บารานาบัส เปาโลและบารา
นาบัสจึงเป็ นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมา
ต่อมาจากนั้นอีกไม่นาน คริ สเตียนในกรุ งเยรู ซาเล็มส่ งบารานาบัสไปยังเมืองอันติโอเปี ยเพื่อไป
ช่วยเหลือคริ สเตียนที่นนั่
บารานาบัสเป็ นคนดีและมีความเชื่อมัน่ คงทั้งประกอบไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และเมื่อบารานาบัสเทศนามีคนหลายคนเชื่ อถือพระเยซู บารานาบัสจาเป็ นต้องการผูช้ ่วย ฉะนั้น
บารานาบัสจึงไปมีเมืองตาระโซซึ่ งเป็ นบ้านเกิดของเปาโล และชวนเปาโลมาช่วยงานที่เมืองอันติโอเปี ย
ทั้งสองคนทางานอยูท่ ี่เมืองอันติโอเปี ยเป็ นเวลาหนึ่งปี เต็ม และสั่งสอนประชาชนให้รู้จกั เรื่ องราวของ
องค์พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าเชื่ อแน่เหลือเกินว่า เปาโลต้องพูด อีกถึงเรื่ องที่พระเยซูจากสวรรค์ทรงปรากฏ
แก่เขาที่กลางทางครั้งนั้น และบอกเรื่ องความบาปของเขาได้รับการอภัยอย่างไร เพราะพระเยซูได้พลี
พระชนม์ไถ่บาปของเขา เมื่อพระเยซูทรงอภัยบาปของเราแล้วเราก็อดที่จะบอกคนอื่นให้ทราบเรื่ องนั้น
ไม่ได้
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเรี ยกตัวเปาโลและบาระนาบัสให้ออกไปเทศนาสั่งสอนที่อื่น คริ ส
เตียนที่นนั่ เต็มใจส่ งตัวเขาทั้งสองออกเดินทางไปทันที เขาทั้งสองจะรู ้ได้อย่างไรว่าจะไปที่ไหนดี? พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกันที่ทรงเรี ยกก็ได้ทรงนาตลอดทางว่าจะทาอะไร
สถานที่ที่เปาโลและบาระนาบัสเดินทางไปสั่งสอนก็คือ เกาะปาโฟ เขาทั้งสองได้พบเหตุการณ์
สาคัญ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจาเกาะนั้นอยากรู ้อยากฟังเรื่ องพระดารัสของพระเจ้า จึงใช้ให้คนไป
เชิญตัวเปาโลและบาระนาบัสมา แต่ยงั มีชาวยูดาชัว่ ร้ายคนหนึ่งเป็ นหมอดูเจ้าเล่ห์กลและพยายามกีดกัน
51

มิให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชื่ อพระเยซู พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสแก่เปาโลว่าควรพูดแก่ชายเจ้าเล่ห์คนนั้น
ว่าอย่างไร เปาโลเขม้นดูเขาแล้วพูดว่า เจ้าเป็ นลูกของซาตานและทาการขัดขวางการงานของพระเจ้า เจ้า
จะต้องตาบอดชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นทันตาที่ชายเจ้าเล่ห์คนนั้นตาบอดทันทีกลังจาก
ที่เปาโลพูดขาดคา และต้องมีคนมาจูงชายคนนั้นไป เขาเชื่อและได้รับความรอด พญามารพยายามหา
โอกาสเสมอที่จะขัดขวางการงานของพระเจ้า แต่ถา้ เรายอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้าสวมทับเราและ
ใช้เราให้พดู ก็จะมีบางคนได้รอดพ้นบาป

ควรจา
“พระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า”
มนุษย์ทุกคน มาระโก 16:15

ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศพระกิตติคุณแก่

ควรตอบ
(จงเติมคาลงในช่องว่าง)
1.เมื่อถือศีล..........................และ...................แล้วจึง.....................บน..................กับ
........................แล้วก็ใช้ท่านไป
2.“เจ้าเป็ นคนเต็มไปด้วย.........................และ.......................ทุกอย่าง ลูกของ......................เป็ น
.............ต่อบรรดา.......................เจ้าจะไม่หยุด..............................ทา............................. ให้เขวไปหรื อ?
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ควรทา
อาจารย์เปาโลแล่นเรื อออกไปประกาศพระกิตติคุณ จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 48 เพื่อสร้าง เรื อ
ให้สาเร็ จ
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 11
เปารลออกไปประกาศเทีย่ วทีส่ อง
ข้ อพระธรรม กิจการ 16:1-10
กิจการ 16:1 ฝ่ ายเปาโลได้ลงไปยังเมืองเดระเบกับเมืองลุศตราด้วย และนี่แน่ะที่นนั่ มีสาวกคน
หนึ่งชื่อทิโมธี มารดาเป็ นชาติยดู าซึ่ งเป็ นศิษย์พระเยซู แต่บิดาเป็ นชาติเฮเลน 2 ทิโมธี น้ นั มีชื่อเสี ยงดีใน
ท่ามกลางพวกพี่นอ้ งที่อยูใ่ นเมืองลุศตรา และเมืองอิโกนิ อนั 3 เปาโลจงใคร่ พาทิโมธี ไปด้วยกัน จึงให้รับ
พิธีสุนตั เพราะเห็นแก่พวกยูดาห์ที่อยูใ่ นตาบลนั้น ๆ เพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู ้วา่ บิดาของเขาเป็ นชาติเฮ
เลน 4 เมื่อท่านเหล่านั้นได้เที่ยวไปตามบ้านเมืองทั้งหลายก็ได้ส่งหนังสื อข้อบังคับของอัครสาวกและ
ผูป้ กครองในกรุ งเยรู ซาเล็ม มอบให้คนทั้งหลายทุกเมืองให้ประพฤติตาม 5 โดยเหตุน้ นั คริ สตจักรทั้ง
ปวงจึงตั้งมัน่ คงอยูใ่ นความเชื่ อ และคริ สตสมาชิกได้ทวีข้ ึน ทุก ๆ วัน 6 ครั้นท่านทั้งหลายนั้นได้ไปทัว่
เมืองฟรู เกียกับเมืองกาลาเทียแล้ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงห้ามมิให้กล่าวคาของพระเจ้าในมณฑล
อาเซี ย 7 เมื่อลงไปยังเมืองมุเซี ยแล้ว ก็พยายามจะไปยังเมืองบิตุเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่
โปรดให้ไป 8 แล้วท่านเหล่านั้นได้เดินท่านผ่านเมืองมุเซี ยมายังเมืองโตรอา 9 ในเวลากลางคืนเปาโลได้
นิมิตเห็นชาวมากะโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในเมืองมากะโดเนียเถิด”
10 ครั้นเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงเสาะหาโอกาสทันทีที่จะไปเมืองมากะโดเนีย ด้วยเห็นแน่วา่ พระเจ้าได้
ทรงเรี ยกเราให้ไปประกาศกิตติคุณแก่ชาวเมืองนั้น
มีหญิงคนหนึ่งในเมืองฟิ ลิปปี เที่ยววิง่ ตามเปาโลและซี ลา วันแล้ววันเล่าเที่ยวตะโกนร้องว่า “คน
เหล่านี้เป็ นคนรับใช้ของพระเจ้าอย่างสู งสุ ดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย” หญิงคนนี้น่า
สงสารมากเพราะถูกผีสิง และนายของหญิงนี้ ร้ายกาจมากใช้ให้หญิงคนนี้ เป็ นหมอดู เปาโลรู ้สึกเสี ยใจ
ด้วยหญิงคนนี้มาก วันหนึ่งเปาโลขับผีโดยใช้พระนามของพระเยซู ให้ผอี อกมาจากหญิงคนนี้ เมื่อนาย
ของหญิงนั้นเห็นว่าจะใช้ตวั หญิงคนนี้ให้ทาประโยชน์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเขาโกรธเปาโลและซี ลามาก
จึงหาเรื่ องจับตัวเซาโลและซี ลาใส่ คุก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิได้สั่งให้สองคนนี้มายังเมืองฟิ ลิปปี ดอก
หรื อ? ถูกแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนามาที่เมืองนี้ แต่ทาไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้คนชัว่ ทาร้ายคน
ของพระองค์อย่างนั้น? แม้เราจะเชื่ อฟังและทาตามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วก็ตามและทาสิ่ งที่ถูกที่ควร
บางครั้งเราต้องทนทุกข์ทรมานก็เพื่อจะช่วยให้คนอื่นรอดพ้นบาป ในคุกคืนวันนั้นเปาโลและซี ลาถูก
โบยตี มือและเท้าถูกผูกไว้กบั ขื่อคา จนกระดุกกระดิกไม่ได้ สิ่ งเหล่านี้นาความเจ็บปวดมาให้มากแต่เขา
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ไม่บ่นเลย แทนที่จะบ่นเขาทั้งสองกลับร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้นที่ทาให้
เราร้องเพลงเมื่อเวลาเราทนทุกข์เจ็บปวด
นักโทษอื่น ๆ ได้ยนิ สองคนนั้นร้องเพลง ทันใดนั้นขณะที่เขาร้องเพลง พระเจ้าทรงบันดาลให้
เกิดแผ่นดินไหวใหญ่โตจนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตูคุกก็เปิ ดออกทันทีทนั ใด เครื่ องจาจองของ
ทุกคนก็หลุดออกอย่างน่าอัศจรรย์ แม้นายคุกก็อยากฟังเรื่ องพระเจ้าและได้รับความรอดพ้นบาป “เราทา
อย่างไรจึงจะรอด?” ถ้าท่านโดนถามเช่นนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไร? จงอ่านข้อท่องจาสาหรับวันนี้ มีทาง
อื่นที่จะรอดพ้นบาปอีกไหม นอกจากเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์เรารู ้วา่ มีพระคัมภีร์ขอ้ หนึ่งที่ตอบปั ญหานี้
เราเคยท่องจามาแล้วในบทเรี ยนวันก่อนในกิจการ 4:12
เปาโลพูดเรื่ องพระดารัสของพระเจ้าแก่นายคุกและเขาเชื่ อพร้อมทั้งครอบครัวของเขา
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 11
เปารลออกไปประกาศเทีย่ วทีส่ อง
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 16:1-10)
ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าเปาโลและบาระนาบัสมีความยินดีที่จะอยูท่ ่ามกลางเพื่อนที่เมืองอันติโอ
เกียอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อนสาวกด้วยก็ยนิ ดีที่ได้พบเปาโลและบาระนาบัสอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองคนได้สอน
แล้วสอนอีกว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ใช้เขาทั้งสองให้ออกไปบอกคนต่างประเทศให้รู้เรื่ องของพระ
เยซูวา่ พระองค์ได้ทรงพลีพระชนม์เพื่อคนบาปทั้งหลาย และทรงฟื้ นคืนพระชนม์จากความตาย หลังจาก
ที่เปาโลและบาระนาบัสพักอยูบ่ า้ นชัว่ ระยะหนึ่ง เปาโลคิดว่าจะต้องออกเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเยีย่ ม
สมาชิกใหม่ ๆ ว่าได้ประพฤติและกระทาอะไรกันไปถึงไหนแล้วบ้าง ดังนั้นเปาโลจึงหารื อเรื่ องนี้กบั บา
ระนาบัส บาระนาบัสก็เต็มใจไป แต่อยากจะพายอห์นมาระโกหลายชายไปด้วยอีกสักครั้ง เปาโลยังจาได้
ว่าพ่อหนุ่มกระดูกอ่อนคนนี้เคยไปด้วยกันมาแล้วและหนีกลับบ้านเสี ยก่อน ฉะนั้นเปาโลจึงไม่ยอมพา
ร่ วมทางไปด้วยอีก แต่บาระนาบัสก็ไม่ยอมไป ถ้าหากว่าไม่พามาระโกไปด้วย ในที่สุดบาระนาบัสก็พา
มาระโกลงเรื อไปเกาะกุบโร (ไซปรัส) และเปาโลได้ซีลาเพื่อนร่ วมทางแยกกันไปอีกทางหนึ่งคือไป
เมืองเดระเบ
ถ้าเปาโลจะอยูบ่ า้ นก็คงสบายดีกว่า ที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ซึ่ งมีบาง
คนก็อยากฟัง บางคนก็ไม่อยากฟัง บางครั้งไปเจอคนที่เกลียดชังก็เอาหิ นขว้าง และมีหลายครั้งที่พบคน
ที่พยายามจะฆ่าท่าน เปาโลจาเป็ นต้องไปหรื อ? เปล่า ถ้าเปาโลสมัครจะอยูค่ ริ สตจักรอันติโอเกีย ๆ ก็คง
อยากจะอุปถัมภ์ค้ าชูให้อยูอ่ ย่างสุ ขสบาย แต่เหตุไรเปาโลต้องไป? เปาโลบอกไว้ในจดหมายของท่านเอง
ว่า “เพราะความรักของพระคริ สต์ผกู มัดหัวใจเรา” จึงต้องไป
เมื่อเปาโลถึงเมืองเดระเบชาวคริ สเตียนที่เชื่อพระเยซูครั้งก่อนในเมืองนั้นยินดีที่พาเปาโลอีก
ครั้งหนึ่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งในเมืองนั้นชื่อทิโมธี ไม่วา่ เปาโลจะไปที่ไหนจะมีคนชมเชยกล่าวขวัญถึงทิ
โมธี ให้เปาโลทราบว่าทิโมธี เป็ นเด็กดี และเปาโลก็รักเหมือนลูก
เปาโลและซีลาได้พาทิโมธี ไปเยีย่ มคริ สตจักรหลายแห่ง ซึ่ งเปาโลได้ต้ งั คริ สจักรเหล่านั้นไว้
ตั้งแต่มาสั่งสอนเที่ยวแรก เปาโลสั่งสอนพระดารัสของพระเจ้าและหลายคนเชื่อถือพระเยซู คณะ
ประกาศพระกิตติคุณต้องการเดินทางไปแคว้นอาเซี ย แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงห้ามมิให้ไป พวกเขา
พยายามจะไปยังเมืองบิตุเนีย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงห้ามไว้อีก ท่านก็เห็นได้วา่ พระเจ้าทรงมีแผนการ
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ที่จะให้ประกาศเทศนาในตาบลหรื อแคว้นที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ในเวลานั้น และเปาโลเชื่อฟัง
พระเจ้าเสมอ ฉะนั้นคณะของท่านจึงเดินทางมายังเมืองโตรอา และในเวลากลางคืนเปาโลได้รับศุภนิมิต
ว่ามีคนจากเมืองมากะโดเนียมาขอร้องให้ไปช่วยชาวมากะโดเนีย เปาโลตัดสิ นใจไปที่นนั่ ทันที ถ้า
เปาโลเดินทางไปอีกซี กหนึ่งของโลกชาวมากะโดเนียคงจะไม่ได้ยนิ เรื่ องข่าวประเสริ ฐนี้เลย เมื่อพระเจ้า
ทรงสั่งเราแล้ว เราควรจะพยายามอย่างสุ ดกาลังที่จะส่ งคนของเราไปบอกคนอื่น ๆ ด้วย

ควรจา
“จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สตเจ้าและท่านจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่านด้วย กิจการ 16:31

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
1. เปาโลได้นิมิตเห็น...............................คนหนึ่งยืน...............................ว่า “ขอโปรดมา
...........................พวกข้าพเจ้าใน................................เถิด”
2.
เราจึง.......................ที่จะไป.........................ด้วยเห็นแน่วา่ ..............................ให้ไป
...................................แก่ชาวเมืองนั้น
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 85 เพื่อทารู ปของทิโมธี กาลังอ่านพระคัมภีร์มว้ นให้สาเร็ จ
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กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 12
เปารลออกไปประกาศเทีย่ วทีส่ าม
ข้ อพระธรรม กิจการ 19:23-34
กิจการ 19:23 คราวนั้นเกิดการวุน่ วายมาก เพราะเหตุทางนั้น ด้วยมีคนหนึ่งชื่อเดเมเตรี ยวเป็ น
ช่างเงินได้เอาเงินทาศาลรู ปพระอะระเตมี เป็ นที่ช่วยให้พวกช่างนั้นได้เงินมาก 25 เดเมเตรี ยวจึงประชุม
ช่างเหล่านั้นกับคนทั้งหลายซึ่ งเป็ นช่างทาการคล้ายกันแล้วว้า “ดูเถิดท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบอยู่
ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทาการนี้ 26 และท่านทั้งหลายได้รู้เห็นอยูว่ า่ ไม่ใช่เฉพาะใน
เมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกือบตลอดทัว่ มณฑลอาเชีย เปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมใจเป็ นอันมากให้เลิก
ทางเก่าเสี ย โดยได้กล่าวว่าสิ่ งที่มือมนุษย์กระทานั้นไม่ใช่พระ 27 น่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสี ย
ไปอย่างเดียวแต่โบสถ์ของพระอะระเตมีซ่ ึงเป็ นใหญ่จะเป็ นที่หมิ่นประมาทด้วย และสง่าราศีแห่งรู ปนาง
พระนั้น ซึ่ งเป็ นที่นบั ถือแก่บรรดาชาวมณฑลอาเซี ยกับสิ้ นทั้งโลกจะเสื่ อมลงไป”
28 ครั้นคนทั้งหลายได้ยนิ ดังนั้น ต่างก็โกรธแค้นและร้องว่า “พระอะระเตมีของชาวเอเฟซัส
เป็ นใหญ่” 29 แล้วก็เกิดการวุน่ วายใหญ่โตทัว่ ทั้งเมือง เขาจึงได้จบั คาโยกับอะริ ศตาโค ชาวมากะโดเนียผู้
เป็ นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิง่ เข้าไปในโรงละคร 30 ฝ่ ายเปาโลใคร่ จะเข้าไปในท่ามกลางคนทั้ง
ปวงด้วย แต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 31 มีลางคนในพวกข้าหลวงที่ประจามณฑลอาเซี ยซึ่ งเป็ น
สหายกับเปาโล ได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในโรงละคร 32 ลางคนได้ร้องว่าอย่างนี้ ลางคน
ได้ร้องว่าอย่างนั้น ด้วยว่าคนทั้งปวงที่ประชุมกันนั้นวุน่ วายมาก 33 และคนโดยมากไม่รู้วา่ เขาประชุม
กันด้วยเรื่ องอะไร พวกยูดาบางคนได้ดนั อะเล็กซันดะโรออกมาข้างหน้าให้พดู แทนเขา อะเล็กซันดะโร
จึงโบกมือ หมายจะกล่าวแก้ตวั คนทั้งปวง 34 แต่เมื่อคนทั้งหลายรู ้วา่ อะเล็กซันดะโรเป็ นชาติยดู า เขาก็ยงิ่
ส่ งเสี ยงร้องพร้อมกันอยูป่ ระมาณสักสองชัว่ โมงว่า “พระอะระเตมีของชาวเอเฟซัสเป็ นใหญ่”
เราอ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสมัยเปาโลเดินทางออกเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐสามเที่ยว เราเริ่ ม
เข้าใจว่าเหตุไรคนที่เปาโลไปสั่งสอนจึงรักเปาโลมาก ประการแรกเพราะเปาโลเป็ นคนถ่อมตัว เปาโล
บอกว่าเปาโลเป็ นคนบาปที่เป็ นคนตัวเอก (1 ทิโมธี 1:15) และเป็ นคนเล็กน้อยที่สุดในบรรดาคริ สเตียน
ด้วยกัน (เอเฟซัส 3:8) เปาโลรู ้วา่ เปาโลไม่เป็ นอะไรและไม่เคยลืมเลยที่ได้ข่มเหงคริ สเตียนไว้อย่าง
สาหัสก่อนที่เปาโลได้ความรอด (1 ทิโมธี 1:13) ครั้งหนึ่งชายคนนี้เคยเป็ นคนเกลียดชังคริ สเตียนทุกคน
และหาโอกาสจะฆ่าคริ สเตียนเมื่อจะฆ่าได้ แต่บดั นี้เปลี่ยนแปลงเป็ นคนน่ารักและเป็ นคนรักพระเยซู
มาก ๆ จนยอมทุกข์ทรมานเพื่อจะนาคนมาให้รู้จกั พระกิตติคุณ และรับเอาพระเยซูเป็ นผูไ้ ถ่บาปของตน
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อุทาหรณ์
ชายยากจนคนหนึ่งในประเทศอินเดียมีอาชีพทางกวาดถนน และได้มาเป็ นคริ สเตียนและในไม่
ช้าได้กลายเป็ นศิษยาภิบาลประจาหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเศรษฐีเจ้าของที่ดินคนหนึ่ งถามเขาว่า “ท่าน
ได้เปลี่ยนฐานะจากคนกวาดถนนซึ่งใคร ๆ ดูถูก กลายมาเป็ นคนที่ชาวบ้านรักและนับถือได้อย่างไร?
ชายคนนั้นตอบอย่างง่าย ๆ ว่า “เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเยรู ซาเล็มและทรงลา ประชาชนก็พากันปูเสื้ อผ้า
ต้อนรับ และลาตัวนั้นก็เหยียบย่าไปบนเสื้ อผ้า แต่ประชาชนมิได้นบั ถือลาในการต้อนรับครั้งนั้น
ประชาชนต้อนรับพระเยซู ที่กาลังทรงลาตัวนั้นอยู่ ทานองเดียวกันคนมิได้นบั ถือข้าพเจ้า แต่นบั ถือองค์
พระเยซู ข้าพเจ้าไม่มีดีอะไรเลย ถ้าข้าพเจ้าไม่มีพระเยซูคนทั้งตาบลไม่นบั ถือข้าพเจ้าเป็ นแน่” ชาย
ยากจนชาวอินเดียคนนั้นพูดถูก เขาได้ถวายพระเกียรติแต่พระเยซู ไม่ใช่ให้เกียรติตนเอง และเปาโลก็
ทานองเดียวกัน พระเจ้าทรงเลือกเปาโลเป็ นภาชนะที่มีเกียรติ ภาชนะนั้นมีไว้สาหรับอะไร? ก็เพื่อจะ
รองรับบางสิ่ งหรื อถือบางสิ่ งไว้ ตัวเปาโลไม่มีอะไรดีในตัวเลย เปาโลเป็ นแต่เพียงภาชนะสาหรับพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จะใช้นาข่าวประเสริ ฐแห่งพระกิตติคุณไปให้คนอื่น ๆ เท่านั้น เปาโลไม่เคนเทศนา
เรื่ องตัวของท่านเอง หรื อพูดถึงสิ่ งใหญ่โตที่ท่านได้ทา แต่เปาโลพูดเฉพาะเรื่ องขององค์พระเยซูและ
ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนแทนบาปเท่านั้น
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
บทเรียนที่ 12
เปารลออกไปประกาศเทีย่ วทีส่ าม
เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 19:23-34)
เมื่อพระเยซูทรงช่วยเปาโลให้รอดพ้นบาป พระองค์ได้ทรงบอกอะนาเนียว่าเขาเป็ นภาชนะที่
พระองค์ทรงเลือกสรร เปาโลไม่ได้อยูบ่ า้ นกับเพื่อน ๆ นานนัก พักอยูไ่ ด้หน่อยก็ออกเดินทางไปเที่ยวสั่ง
สอน เปาโลรักพระเยซูมากจนอยากจะให้คนอื่นรู้จกั ความรักของพระเยซูดว้ ย เราได้เรี ยนเรื่ องการ
เดินทางออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณของเปาโลมาแล้วสองเที่ยว ครั้งนี้เป็ นเที่ยวที่สาม
เปาโลเข้าไปยังธรรมศาลาของพวกยูดาซึ่งเป็ นสถานที่เขาใช้นมัสการพระเจ้า เปาโลเข้าไปพูด
เรื่ องพระเยซูอย่างกล้าหาญในธรรมศาลาของชาวยูดา
เมื่อคนฟังไม่เชื่อและยังพูดใส่ ร้ายต่อพระเยซู
เปาโลก็ลาพวกนั้นไป เปาโลเทศนาอยูแ่ ห่งนั้นทุก ๆ วันเป็ นเวลาสองปี หลายคนได้ฟังพระวจนะของ
พระเจ้าและเชื่ อพระเยซู คนที่เชื่อมีท้ งั ชาติยดู าและคนชาติอื่น ๆ ด้วย หลายคนที่เชื่อพระเยซูเคยกราบ
ไหว้รูปปั้ นมาแล้ว และบางคนก็เป็ นคนเจ้าเล่ห์เช่นหมอดูโชคชะตาราศี เมื่อคนเหล่านั้นได้ตอ้ นรับองค์
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของเขาแล้ว เขาก็รู้วา่ การทาเช่นนั้นเป็ นการผิดบาปและพากันขนเอาตารา
หมอดูและตาราอื่น ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสอนของพระเยซูมาเผาไฟ พระคัมภีร์บอกว่าหนังสื อเหล่านั้นมีค่า
เป็ นเงินถึงห้าหมื่นบาท
เมื่อคนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วเลิกใช้วธิ ี เล่ห์กลมายา และเลิกกราบไหว้รูปพระแม่เจ้าอะระเตมี จึง
เป็ นเหตุให้คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนโกรธและเกลียดชังมาก พ่อค้าบางคนมีอาชีพขายและทารู ปปั้ นแม่
เจ้าอะระเตมี เมื่อคนมาเป็ นคริ สเตียนแล้วเขาก็เลิกซื้ อรู ปปั้ นเหล่านั้น เท่ากับตัดอาชีพของช่างเงิน
เหล่านั้นโดยตรง มีช่างเงินคนหนึ่งชื่ อเดเมเตรี ยว เขาได้ยยุ งประชาชนทั้งเมืองให้เกลียดชังเปาโลและ
เกลียดคนที่เชื่อพระเยซูดว้ ย ประชาชนลุกฮือขึ้นและจับเพื่อนของเปาโลได้สองคนแล้วลากเข้าไปใน
โรงละครแห่งหนึ่งซึ่ งใช้เป็ นหอประชุม เพื่อนของเปาโลไม่ยอมให้เปาโลเข้าไปในโรงละครเพราะเกรง
ว่าเปาโลจะถูกประชาชนฆ่าตาย ประชาชนเวลานั้นกาลังบ้าคลัง่ และตะโกนโห่ร้องอยูเ่ ป็ นเวลาถึงสอง
ชัว่ โมง บ้างตะโกนว่า “ขอให้พระแม่เจ้าอะระเตมีเป็ นใหญ่ และทรงพระเจริ ญ” แต่พระเจ้าทรงจัดหา
เพื่อนให้แก่คริ สเตียนในเวลาที่ตกอยูใ่ นอันตรายคนนั้นคือนายอาเภอ นายอาเภอบอกให้ประชาชนสงบ
และทาอะไรโดยปราศจากโทโส เพราะเปาโลและเพื่อนของเขาไม่ใช่อนั ธพาล แต่พวกเขาที่ก่อการ
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จลาจลจะต้องถูกกฎหมายโรมันลงโทษ แล้วนายอาเภอก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นไปเปาโลต้องลาเพื่อน ๆ
และออกจากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้นมากะโดเนีย และให้ทิโมธี สอนคริ สเตียนในเมืองเอเฟซัสต่อไป

ควรจา
“พระเจ้าได้ตรัสแก่เปาโลทางนิมิตในเวลากลางคืนว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไปอย่างนิ่ง
เสี ย” กิจการ 18:9

ควรตอบ
(จงเติมคาในช่องว่าง)
ไม่ใช่เฉพาะใน............................เมืองเดียวแต่เกือบตลอดทัว่ ............................คนนี้ได้
................................คนเป็ นอันมากให้เลิก..................................เสี ย...........................โดยได้กล่าวว่าสิ่ ง
ที่........................กระทานั้น............................พระ
มีลางคนใน.......................................ที่ประจา........................ซึ่ งเป็ นสหายกับ...................ได้ใช้
คนไป......................ขอเปาโลมิให้เข้าไปใน..........................
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 26 แสดงการเดินทางของอาจารย์เปาโลเที่ยวเดียว
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กิจการของอัครสาวก
เปารลถูกจับ

บทเรียนที่ 13

ข้ อพระธรรม กิจการ 24:10-27
กิจการ 24:10 เมื่อผูว้ า่ ราชการเมืองทาสาคัญให้เปาโลพูด ท่านจึงเรี ยนว่า “เนื่องจากการที่
ข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเป็ นผูพ้ ิพากษาของประเทศนี้หลายปี มาแล้ว ข้าพเจ้าก็จะขอแก้คดีของข้าพเจ้า
โดยความยินดีอย่างยิง่ 11 เพราะท่านทราบได้วา่ ตั้งแต่ขา้ พเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นไม่เกิน
กว่าสิ บสองวันมาแล้ว 12 เขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผูห้ นึ่งผูใ้ ดในโบสถ์ หรื อยุยงประชาชนใน
วุน่ วายในธรรมศาลาหรื อในเมือง 13 เหตุการณ์ท้ งั ปวงที่เขาฟ้ องข้าพเจ้านั้น บัดนี้ เขาจะยืนยันต่อท่านก็
ไม่ได้ 14 แต่วา่ ข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่างหนึ่งว่าข้าพเจ้าปฏิบตั ิพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระเจ้า
ตามทางที่เขาเหมาว่าถือนอกรี ดนั้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้เชื่ อถือคาซึ่ งเขียนไว้ในคัมภีร์พระบัญญัติและใน
คัมภีร์ของศาสดาพยากรณ์ท้ งั หมด 15 ข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองมีความหวังใจด้วย
ว่าคนทั้งปวงทั้งคนชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็ นขึ้นมาจากความตาย 16 ในข้อนี้ ขา้ พเจ้า
อุตส่ าห์ประพฤติตามที่ใจสังเกตเห็นว่าดีเสมอ มิให้ผดิ ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ 17 ครั้นล่วงมาหลายปี
แล้วข้าพเจ้านาทานและเครื่ องถวายมายังประเทศของข้าพเจ้า 18 คราวนั้นเขาได้พบข้าพเจ้าในโบสถ์เมื่อ
ข้าพเจ้าชาระตัวแล้ว เขามิได้พบข้าพเจ้าอยูก่ บั หมู่คนหรื อทาวุน่ วาย แต่ก็มีพวกยูดาบางคนที่มาจาก
มณฑลอาเซี ย ถ้าคนเหล่านั้นมีเรื่ องอะไรจะฟ้ องข้าพเจ้า 19 เขาควรจะมาฟ้ องต่อหน้าท่านที่นี่ 20 หรื อ
ขอให้คนเหล่านี้เองกล่าวเรื่ องความผิดที่เขาได้เห็นเมื่อข้าพเจ้ายืนอยูต่ ่อหน้าที่ปรึ กษา 21 เว้นไว้แต่เสี ยง
อันเดียวนั้นซึ่ งข้าพเจ้าได้ร้องขึ้นในท่ามกลางเขาว่า
“วันนี้ขา้ พเจ้าถูกพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลาย
เพราะเหตุที่มีความไว้ใจว่าคนทั้งหลายจะเป็ นขึ้นมาจากความตาย”
22 เมือเฟสิ กซ์ได้ยนิ อย่างนั้นท่านก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อนเพราะท่านได้รู้เรื่ องของทางนั้น
ละเอียดแล้วว่า ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อลุเซียนายพันลงมาเราจึงจะชาระความของเจ้า” 23 เฟสิ กซ์สั่งนาย
ร้อยให้คุมเปาโลไว้ แต่ไม่ให้จาจอง และไม่ให้หา้ มผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่เป็ นเพื่อนของท่านที่จะเข้ามาปรนนิบตั ิ
หรื อเยีย่ มเยียน
24 เมื่อล่วงได้หลายวันแล้ว เฟลิกซ์มากับภรรยาชื่อดรู ซีลาผูเ้ ป็ นหญิงยูดา ท่านให้เรี ยกเปาโลมา
แล้วได้ฟังเปาโลกล่าวด้วยข้อเชื่อในพระเยซูคริ สต์ 25 แต่เมื่อเปาโลอ้างถึงความชอบธรรม ความอดกลั้น
ใจ และความพิพากษาซึ่ งจะมาเบื้องหน้านั้น เฟสิ กซ์ก็สะดุง้ ตกใจกลัว จึงพูดว่า “คราวนี้จงไปก่อนเถอะ
เวลาว่างเราจะเรี ยกมาอีก” 26 อันที่จริ งเฟลิกซ์นึกในใจว่าเปาโลจะให้เงินสิ นบนแก่ท่าน เหตุฉะนั้นท่าน
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จึงเรี ยกเปาโลมาสนทนากันบ่อย ๆ 27 แต่เมื่อสองปี ล่วงไปแล้ว โประกิโอเฟศโตมารับราชการแทนเฟ
สิ กซ์ เฟลิกซ์อยากจะได้ความชอบจากพวกยูดาจึงยังกักขังเปาโลไว้
เจ้าคุณเฟศโตมีสหายอยูผ่ หู ้ นึ่ งคือกษัตริ ยอ์ ะฆะริ ปาซึ่ งเสด็จมาเยีย่ ม
เฟศโตได้ทูลเรื่ องของ
เปาโลให้อะฆะริ ปาฟังและทรงมีพระประสงค์จะฟังถ้อยคาของเปาโล กษัตริ ยอ์ ะฆะริ ปาทรงเครื่ องเต็ม
ยศและเสด็จเข้าในสถานีที่จดั ไว้ดว้ ยท่าทางสง่างาม เปาโลถูกเบิกตัวมา หลังจากที่เฟศโตได้กล่าว
อารัมภบทแล้ว กษัตริ ยอ์ ะฆะริ ปาทางเปิ ดโอกาสให้เปาโลแสดงข้อคิดเห็นได้ ท่านคิดว่าเปาโลพูดอะไร?
พูดเรื่ องตัวเองหรื อ? พูดเรื่ องการเดินทางและเล่าเรื่ องที่น่าสนใจหรื อ? เปล่าเลย เปาโลมีโอกาสเมื่อใด
เปาโลจะต้องพูดเรื่ องพระเยซูทุกครั้ง ไม่วา่ ที่ไหนและเมื่อไรหรื อพูดกับใคร ไม่วา่ จะเป็ นทหาร ทาส
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อพระมหากษัตริ ย ์ เปาโลเป็ นต้องบอกเรื่ องพระเยซูให้คนเหล่านั้นฟัง ขณะที่
เปาโลได้เล่าเรื่ องความตายของพระเยซูฟังอีกครั้งหนึ่งนั้น เฟศโตตะโกนเสี ยงดังว่า “เปาโลเอ๋ ย เจ้าคลัง่
ไปเสี ยแล้ว เจ้าเรี ยนรู ้วชิ ามากจึงทาให้เจ้าคลัง่ ไป” ครั้นแล้วกษัตริ ยอ์ ะฆะริ ปาจึงตรัสว่า “ท่านจะชวนให้
เราเชื่อเป็ นคริ สเตียนด้วย” เปาโลทูลว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้พระองค์และทุก ๆ ท่านที่อยูใ่ นที่น้ ีเป็ น
คริ สเตียน เสร็ จแล้วก็เลิกประชุมและเอาตัวเปาโลไปคุมขังได้ตามเดิม
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ขวัญใจชนทุกวัย
กิจการของอัครสาวก
เปารลถูกจับ

บทเรียนที่ 13

เรื่องในพระคัมภีร์ (กิจการ 24:10-27)
เปาโลจึงไปหาพวกคริ สเตียนในกรุ งเยรู ซาเล็ม และสั่งให้พี่นอ้ งคริ สเตียนทราบเรื่ องราวของคน
ต่างชาติได้รับความรอดพ้นบาปด้วยความยินดี แล้วต่อไปเปาโลก็ไปที่โบสถ์เพื่อจะเทศนาให้ชาวยูดาที่
ยังไม่เชื่อพระเยซูฟังต่อไป ชาวยูดาพวกนั้นไม่ยอมฟังคาพูดของเปาโลขณะที่เปาโลพูดเรื่ องพระเยซู แต่
กลับยุยงประชาชนให้เกลียดชังเปาโล โดยกล่าวหาว่าเปาโลได้นาคนต่างชาติเข้าโบสถ์ เขาจับตัวเปาโล
ลากออกจากโบสถ์และตีเปาโลจวนจะตายแล้ว เมื่อนายทหารโรมันได้ยนิ เสี ยงคนอื้ออึงจึงคุมทหารมา
ช่วยเปาโลไว้ทนั ท่วงที เอาโซ่ล่ามเปาโลและถามว่าท่านเป็ นใคร หลังจากนั้นจึงอนุญาตให้เปาโล
ปราศรัยแก่ประชาชนจากบันไดป้ อม
แต่ถึงอย่างไรก็ตามประชาชนไม่อยากฟังเสี ยงเปาโล และร้องเสี ยงดังว่า “คนเช่นนี้อยูห่ นัก
แผ่นดิน ไม่ควรจะให้เขามีชีวติ อยู”่ (กิจการ 22:22) คนพวกนั้นฉี กเสื้ อผ้าของคนและเอาฝุ่ นซัดขึ้นบน
อากาศจนกระทัง่ นายร้อยทหารโรมันต้องคุมตัวเปาโลเข้าไปในป้ อม
เปาโลถูกเฆี่ยนและถูกล่ามโซ่
ตรวน แต่เมื่อนายร้อยทราบว่าเปาโลเป็ นคนสัญชาติโรมันและไม่มีสิทธิ์ ที่จะโบยหลังก่อนรู ้วา่ ทาผิด
อะไร ก็เกิดความกลัวมากจึงปล่อยตัวเปาโลออกจากเครื่ องจาจอง และวันรุ่ งขึ้นเปาโลถูกนาตัวมายังที่
ประชุมกรรมการศาสนายูดา เปาโลจึงพูดกับชาวยูดาเรื่ องพระเยซูอีกว่า พระเยซูถูกปลงพระชนม์และ
ฟื้ นขึ้นมาจากความตาย แต่คนพวกนั้นไม่อยากฟัง แท้จริ งบางคนในพวกนั้นไม่ยอมเชื่ อไม่วา่ ในกรณี ใด
ๆ ที่คนตายแล้วจะกลับคืนชีพอีก
หัวหน้าชาวยูดาโกรธเปาโลมากแทบจะฉี กเปาโลออกเป็ นชิ้น ๆ แต่นายร้อยสั่งให้พลทหารของ
เขาไปช่วยเอาตัวเปาโลรอดออกมาได้ และนาตัวเปาโลเข้ามาในป้ อม คืนวันต่อมาพระเจ้าทรงปรากฏแก่
เปาโลอีกและได้ตรัสหนุนใจเปาโล แท้จริ งเปาโลต้องการหนุ นใจเช่นนี้ เพราะมีคนถึงสี่ สิบคนได้ต้ งั
สัตย์สัญญาว่าจะไม่กินหรื อดื่มจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโล หลายชายของเปาโลได้ทราบข่าวการตั้งใจของคน
คณะนั้น จึงเข้าไปในป้ อมและบอกเรื่ องทั้งหมดให้ลุงของเขาทราบ และลุงจึงสั่งหลานชายให้ไปหานาย
พันทหารผูค้ วบคุมตัวเปาโล เมื่อนายพันทราบเช่นนี้ จึงสั่งทหารให้ยา้ ยเปาโลไปขังไว้ที่เมืองอีกเมือง
หนึ่งในเวลากลางคืน
และนายพันยังได้แจ้งเป็ นจดหมายไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดว่าเขาได้ช่วยชีวติ
เปาโลไว้จากเงื้อมมือของประชาทัณฑ์ และหลุดรอดจากน้ ามือของหัวหน้าชาวยูดาเฟสิ กซ์เจ้าเมืองได้
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กักขังเปาโลไว้จนกระทัง่ ชาวยูดาเป็ นโจทก์ฟ้องร้องคดีของเปาโล เปาโลได้เทศนาพระกิตติคุณให้เฟลิซ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฟังด้วยจนชายคนนั้นตกใจจนตัวสั่น แต่เขาผูน้ ้ นั ก็ยงั ไม่ยอมรับองค์พระเยซูเป็ นพระ
ผูช้ ่วยไถ่บาป เฟลิกซ์ขงั เปาโลไว้ในเรื อนจาและไปคุยกับเปาโลเสมอ แต่เฟลิกซ์ไม่เคยได้รับความรอด
พ้นบาป และเฟสิ กซ์ได้ขงั เปาโลไว้จนเปลี่ยนผูว้ า่ ราชการจังหวัดคนใหม่ ครั้นแล้วเปาโลจึงคงอุทธรณ์
ขอให้ส่งคดีของเขาไปพิจารณาไต่สวนที่กรุ งโรม และเจ้าคุณเฟศโตผูว้ า่ ราชการคนใหม่ตกลงเห็นพ้อง
ด้วย ท่านคงเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงพระราชทานโอกาสให้เปาโลไปเทศนาพระกิตติคุณในกรุ งโรมด้วย
มิใช่หรื อ?

ควรจา
“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่ องกิตติคุณของพระคริ สต์ เพราะว่ากิตติคุณนั้นเป็ นฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้าให้คนทั้งปวงที่เชื่ อนั้นได้ถึงที่รอดทุกคน โรม 1:16

ควรตอบ
1. ใครไม่ยอมฟังคาพูดของเปาโล? ................................
2. เขาหาว่าเปาโลได้ทาอะไร? ........................................
3. ใครเป็ นเจ้าเมืองที่ขงั เปาโลไว้?...................................
เขาได้รับความรอดพ้นบาปหรื อเปล่า? ..................................
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ควรทา
จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 83 เพื่อทารู ปเปาโลถูกจับให้สาเร็ จ
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