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ขอขอบคุณ มสิซิส ไอรีน บี. แรนน่ี 

และขอบคุณ บริษัทพมิพ์ (กอสเปิลไลท์เปรสส์) 

ทีไ่ด้อนุญาตให้ใช้บทเรียนในการเตรียมบทเรียนรววีาร
ศึกษานี ้
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียนรวีวารศึกษา 
นกัเรียนรววีารศึกษาควรมีพระธรรมกิจการไวเ้ป็นสมบติัประจ าวนั (ราคาเล่มละ 30 สตางค ์ซ่ึง

อาจหาไดจ้ากมิชชนันารีประจ าจงัหวดั หรือติดต่อท่ีหอพระคริสตธรรมประเทศไทย 150 ถนนสาธร 
พระนคร) 

แผนท่ีหนา้ปกนั้นแสดงการเดินทางของเปาโล และกิจการของอคัรสาวกท่ีปรากฏในบทเรียนน้ี 
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กจิการของอคัรสาวก    บทเรียนที ่1 

พระเยซูเสดจ็กลบัไปสู่สวรรค์ 
ข้อพระธรรม กิจการ 1:1-11 

กิจการ 1:1 ค านบัมายงัท่านเธโอฟีโลทราบ ดว้ยขา้พเจา้ไดเ้รียบเรียงเร่ืองก่อนนั้นไวแ้ลว้วา่ดว้ย
บรรดาการซ่ึงพระเยซูไดท้รงตั้งตน้กระท าและสั่งสอน 2 จนถึงวนัท่ีพระองคไ์ดต้รัสสั่งโดยเดชพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิแก่อคัรสาวกซ่ึงพระองคท์รงเลือกไวน้ั้น แลว้พระองคจึ์งถูกรับข้ึนไป 3 คร้ันพระองค์
ทรงทนทุกขท์รมาน แลว้ไดท้รงแสดงพระองคแ์ก่จ าพวกนั้นดว้ยการพิสูจน์หลายอยา่งใหเ้ขาเห็นวา่
พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่ และไดท้รงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงส่ีสิบวนั และไดท้รงสนทนากบัเขาถึง
เร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ 4 เม่ือพระองคไ์ดท้รงประชุมกบัอคัรสาวกพร้อมกนัจึงก าชบัเขามิใหอ้อกไป
จากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ใหค้อยรับตามสัญญาของพระบิดา คือพระองค ์ตรัสวา่ “ตามท่ีท่านทั้งหลายไดย้นิ
จากเรานัน่แหละ 5 เพระวา่ยอห์นให้รับบพัติศมาดว้ยน ้า แต่ไม่ชา้ไม่นานท่านทั้งหลายจะไดรั้บบพัติศมา
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

6 เม่ือเขาทั้งหลายไดป้ระชุมพร้อมกนัอีก เขาจึงทูลถามพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคจ์ะ
ทรงตั้งพลอิสราเอลใหเ้ป็นเอกราชอีกในคร้ังน้ีหรือ” 7 พระองคต์รัสตอบเขาวา่ “มิใช่ธุระของท่าน
ทั้งหลายท่ีจะรู้เวลาและกาลก าหนดซ่ึงพระบิดาไดท้รงด าริไวโ้ดยอ านาจของพระองค ์8 แต่ท่านทั้งหลาย
จะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็น
พยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูาห์ มณฑลสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 9 
เม่ือพระองคต์รัสค าสั่งเหล่านั้นแลว้ ในขณะท่ีเขาทั้งหลายก าลงัพินิจดูพระองคก์็ถูกรับข้ึนไป และมีเมฆ
คลุมพระองคบ์งัตาเขาไว ้ 10 เม่ือเขาก าลงัเขมน้ดูฟ้าขณะเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนไปนั้นมีสองคนสวมเส้ือ
ขาวมายนือยูข่า้งเขา 11 สองคนนั้นจึงกล่าวดว้ยวา่ “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขมน้ดูฟ้า? พระ
เยซูองคน้ี์ซ่ึงถูกรับไปจากท่านเสด็จข้ึนไปยงัสวรรคแ์ลว้ จะเสด็จมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายไดเ้ห็น
พระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” 
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อทุาหรณ์ 

คร้ังหน่ึงพ่อของเด็กหญิงสองคนไดอ้อกจากบา้นไป และบอกลูกทั้งสอนคนวา่จะกลบัมา
ภายในสองสัปดาห์ แต่ไม่ทราบวา่จะมาวนัไหนแน่ พอ่บอกลูกทั้งสองคนใหม้ารับท่ีสถานีรถไฟทุก ๆ
วนั เด็กทั้งสองนั้นจะแต่งตวัสะอาดและเรียบร้อยมาคอยรับพอ่ของเขา เด็กหญิงทั้งสองมารับพอ่วนั
จนัทร์ แต่พ่อก็ไม่มา ทุก ๆ วนัเด็กทั้งสองจะระมดัระวงัเส้ือผา้ของตนมิใหเ้ปรอะเป้ือน เพราะจะเอาไว้
แต่งตวัคอยรับคุณพอ่ของเขา พอถึงวนัเสาร์เขาทั้งสองรีบไปท่ีสถานีรถไฟ เขาตอ้นรับพอ่ดว้ยเคร่ือง
แต่งตวัท่ีสะอาดและเรียบร้อย คุณแม่ของเด็กทั้งสองหวัเราะชอบใจ และอยากใหเ้ด็กทั้งสองมารับพอ่
ทุก ๆ วนั เพราะเขารู้จกัระวงัเส้ือผา้มิใหเ้ปรอะเป้ือนไดดี้มาก เราเองคงไม่อยากท าอะไรใหจิ้ตใจของเรา
สกปรกมลทินและท าใหเ้ราไม่เหมาะสมท่ีจะตอ้นรับพระเยซู เม่ือพระเยซูจะเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง 

วนันั้นจะเป็นวนัอศัจรรยส์ักเท่าใดเม่ือพระเยซูเสด็จมา ถา้พระเยซูจะเสด็จกลบัมาวนัน้ี ท่าน
เตรียมตวัพร้อมท่ีจะไปกบัพระเยซูหรือไม่? คนท่ีมีพระเยซูในใจของเขาเท่านั้นจึงจะไปกบัพระเยซูเม่ือ
พระเยซูกลบัมา พระเยซูมิไดท้รงบอกวา่จะเสด็จมาวนัไหนแน่ เพราะพระองคมี์พระประสงคจ์ะใหเ้รา
เตรียมตวัคอยรับเสด็จทุก ๆ วนั เม่ือพระเยซูจะเสด็จกลบัมาพระองคจ์ะประทานมงกุฎแก่ทุกคนท่ีรัก
พระองค ์ สมเด็จพระนางวกิทอเรียทรงทราบวา่พระเยซูกลบัมา พระนางตรัสวา่ “ฉนัอยากใหพ้ระเยซู
เสด็จมาวนัน้ีเหลือเกิน” ฉนัอยากถอดมงกุฎของราชอาณาจกัรองักฤษออกและถวายมงกุฎของฉนัแด่
พระเยซู” เราไม่มีมงกุฎท่ีจะถวายพระเยซูเหมือนสมเด็จพระนางทรงมี แต่เรามีดวงใจของเราท่ีจะถวาย
พระองค ์
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที ่1 

พระเยซูเสดจ็กลบัไปสู่สวรรค์ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 1:1-11) 

กิจการท่ีส าคญัท่ีสุดของพระเยซูขณะท่ีพระองคย์งัประทบัอยูใ่นโลกน้ี ไม่ใช่การบ าบดัโรคหรือ
เทศนาสั่งสอน แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการพลีพระชนมข์องพระองคบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อ
เราจะไดรั้บการอภยับาป พระเยซูทรงยอมตายเพื่อเราเพราะพระองคท์รงรักเรา หลงัจากท่ีพระเยซูทรง
ถูกปลงพระชนมแ์ลว้ สหายท่ีรักของพระองคไ์ดช่้วยกนัเอาผา้ป่านขาวสะอาดพร้อมทั้งเคร่ืองเทศหอม
ห่อพระศพ และน าไปบรรจุไวใ้นอุโมงคศิ์ลา องคพ์ระเยซูเจา้ของเรายงัถูกฝังอยูใ่นความตายหรือ? เปล่า
เลย หลงัจากบรรจุพระศพสามวนั มีเทวทูตองคห์น่ึงจากสวรรคก์ล้ิงหินท่ีปิดปากอุโมงคอ์อก และพระ
เยซูเสด็จออกจากอุโมงคฟ้ื์นคืนพระชนม ์(มทัธิว บทท่ี 28) 

สาวกของพระเยซูดีใจมากท่ีพระเยซูเสด็จฟ้ืนพระชนมอี์ก มาเรียมฆัดาลาไดเ้ห็นองคพ์ระเยซู
เป็นคนแรกในเวลาเชา้มืดวนัอาทิตย ์ และมีสาวกของพระเยซูอีกสองคนก าลงัเดินทางไปอีกเมืองหน่ึง 
พระเยซูมาพบกบัเขาและเดินคุยไปกบัเขา พระเยซูเสด็จเขา้ไปในบา้นและเสวยอาหารร่วมกบัสาวกของ
พระองคท์ั้งสองคน แลว้พระเยซูเสด็จหายพระองคไ์ปจากเขา ทั้งสองคนเดินทางกลบัไปกรุงเยรูซาเล็ม 
ไปหาคณะสาวกท่ีก าลงัประชุมกนัอยูใ่นหอ้งชั้นบนซ่ึงมีหนา้ต่างปิด เพราะเกรงกลวัพวกยดูาห์จะมาฆ่า
พวกเขา และขณะท่ีพวกเขาก าลงัสนทนากนัอยู ่ พระเยซูเสด็จเขา้มาปรากฏท่ามกลางพวกเขา พระเยซู
มิไดเ้สด็จเขา้มาทางประตู พระกายของพระเยซูเป็นพระกายท่ีฟ้ืนจากความตาย พระเยซูส าแดงพระหตัถ์
และพระบาทท่ีถูกตะปูตรึงและยงัมีรอยแผลเป็น พวกเขาจึงรู้วา่เป็นองคพ์ระเยซูของพวกเขาแน่ ๆ พระ
เยซูทรงปรากฏแก่พวกเขาคร้ังแลว้คร้ังเล่าเป็นเวลาส่ีสิบวนั และทรงสอนสาวกหลายประการเก่ียวกบั
เหตุการณ์อนาคต 

วนัหน่ึงพระเยซูตรัสแก่พวกสาวกวา่พระองคจ์ะกลบัไปสวรรค ์ และพวกเขาจะตอ้งคอยอยูใ่น
กรุงเยรูซาเล็มจนกวา่พระเจา้จะทรงประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาใหแ้ก่พวกเขา พระเยซูตรัสแก่
สาวกวา่ภายหลงัจากท่ีองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาบนพวกเขาแลว้ พวกเขาจะมีฤทธ์ิอ านาจในการ
เป็นพยานและบอกเร่ืองราวของพระองคแ์ก่คนอ่ืน ๆ วนัหน่ึงมีเหตุส าคญัเกิดข้ึนพระเยซูทรงพาสาวก
ของพระองคไ์ปบา้นเบธาเนียใกล ้ๆ กรุงเยรูซาเล็ม ขณะท่ีพวกสาวกก าลงัสนทนากนัอยู ่พระเยซูทรงยก



 7 

พระหตัถข้ึ์นและประทานพระพรแก่เขา พระเยซูเร่ิมลอยพระกายข้ึนบนทอ้งฟ้าและมีเมฆบงัตาของเขา
จนพระองคห์ายลบัไป 

พระเยซูทรงท างานในโลกน้ีส าเร็จเรียบร้อยแลว้ จึงเสด็จกลบัไปยงัสวรรคป์ระทบัอยูเ่บ้ืองขวา
พระหตัถพ์ระบิดา เราคงอยากดูขณะท่ีพระเยซูเสด็จลอยข้ึนสู่สวรรคเ์ช่นนั้น แต่จะน่าประหลาดอศัจรรย์
และน่าดูยิง่กวา่นั้นอีกเม่ือพระเยซูจะเสด็จกลบัมา และทุกคนจะเห็นพระองค ์ พระเยซูทรงสัญญาวา่จะ
เสด็จกลบัมาอีกและจะกลบัมารับเราไปอยูส่วรรคก์บัพระองคต์ลอดชัว่กลัปาวสาน วนัท่ีพระเยซูเสด็จ
ข้ึนสู่สวรรคเ์ทวทูตไดบ้อกพวกสาวกของพระองคว์า่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีกในลกัษณะท่ีเหมือนกนั
กบัท่ีพระองคเ์สด็จไปสวรรค ์

ควรจ า 

“พระเยซูองคน้ี์ซ่ึงถูกรับไปจากท่านเสด็จข้ึนไปยงัสวรรค ์ แลว้จะเสด็จกลบัมาอีกเหมือนท่าน
ทั้งหลายไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” กิจการ 1:11 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
พระองคไ์ดท้รงแสดงพระองคแ์ก่จ าพวกนั้นดว้ย..........................................ใหเ้ขาเห็นวา่

พระองคท์รง........................และไดท้รงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึง.............................................และได้
ทรงสนทนากบัเขาถึงเร่ือง........................................................................ 
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ควรท า 

จงระบายสีรูปพระเยซูก าลงัเสด็จสู่สวรรค ์
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียน 2  

ของประทานของพระเจ้าคอืพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ข้อพระธรรม กิจการ 2:1-8,14-18 

กิจการ 2:1 เม่ือวนัเทศกาลเพน็เทคศเตมาถึงแลว้ จ  าพวกศิษยท์ั้งหลายจึงรวมกนัอยูท่ี่แห่งเดียว 2 
ในทนัใดนั้นมีเสียงดงัมาจากฟ้าเหมือนพายกุลา้สนัน่กอ้งทัว่ตึกท่ีเขานัง่กนัอยูน่ั้น 3 มีเปลวไฟสัณฐาน
เหมือนล้ินปรากฏแก่เขา แลว้กระจายออกไปอยูบ่นเขาทุกคน 4 เขาเหล่านั้นก็ประกอบดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ จึงตั้งตน้พดูภาษาต่าง ๆ ตามท่ีพระวญิญาณไดท้รงโปรดใหพ้ดู 5 ขณะนั้นมีพวกยดูาห์ซ่ึงเป็นผู ้
เกรงกลวัพระเจา้มาจากทุกประเทศทัว่ใตฟ้้าอาศยัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม 6 เม่ือเขาไดย้นิเสียงดงันั้น 
ประชาชนจึงพากนัมาประชุมและมีความประหลาดใจนกั เพราะต่างคนต่างไดย้ินเขาพดูภาษาของ
ตนเอง 7 คนทั้งปวงจึงพากนัประหลาดใจและอศัจรรยใ์จพดูวา่ “ดูแน่ะคนทั้งหลายท่ีพูดกนัเป็นชาวกาลิ
ลีทุกคนไม่ใช่หรือ 8 เหตุไฉนเราทุกคนไดย้นิเขาพดูภาษาของบา้นเกิดเมืองนอนของเรา? 

14 ฝ่ายเปโตรไดย้นิข้ึนกบัอคัรสาวกสิบเอ็ดคน และไดก้ล่าวดว้ยเสียงอนัดงัแก่คนทั้งปวงวา่ 
“ดูก่อนท่านชาวยดูาห์และบรรดาคนท่ีอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบเร่ืองน้ีและฟังถอ้ยค าของขา้พเจา้เถิด 
15 ดว้ยวา่คนเหล่าน้ีมิไดเ้มาเหลา้องุ่น เหมือนอยา่งท่านคิดนั้น เพราะวา่เป็นแต่สามโมงเชา้ 16 แต่
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนตามค าซ่ึงโยเอลศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวไวว้า่ 17 พระเจา้ไดต้รัสวา่ ในเวลาท่ีสุดเรา
จะเทฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิของเราโปรดประทานแก่มนุษยท์ั้งปวง บุตราบุตรีของท่าน
ทั้งหลายจะกล่าวค าพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และคนแก่จะฝันเห็น 18 ในคราวนั้นเราจะเท
ฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเรา และคนเหล่านั้นจะกล่าวค าพยากรณ์” 

ถูกแลว้ เสียงลมพายท่ีุพวกสาวกไดย้นิเป็นเคร่ืองหมายของชีวติใหม่ เปลวไฟเป็นเคร่ืองหมาย
ของการช าระใหส้ะอาด เพราะเรารู้วา่จิตใจของเราไม่สะอาด เม่ือพระวิญญาณเสด็จมาและประทานชีวติ
ใหม่ใหแ้ก่เรา ใจเรายงัสกปรก พระเจา้จึงตอ้งท าให้เราสะอาดดว้ยพระวิญญาณของพระองค ์ ในพระ
คมัภีร์เก่าพระเจา้ทรงปรากฏเป็นไฟ เราคงจ าไดเ้ม่ือพระเจา้ปรากฏแก่โมเสสท่ีในป่าเป็นรูปเพลิงลุกพุม่
ไม ้ และพระเจา้ทรงปรากฏเป็นเสาไฟน าหนา้ชาติอิสราเอล พระองคท์รงส าแดงพระสง่าราศีของ
พระองค ์พระเจา้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ ฉะนั้นพระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะใหเ้ราแต่ละคนท่ีอาศยัอยูใ่น
พระองค ์ กลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ิดว้ย ดงันั้นพระองคจึ์งส่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคเ์ขา้มาในใจ
เพื่อใหเ้ราเห็นวา่อะไรผดิและทรงช าระเราใหส้ะอาดดว้ย เรารู้วา่อะไรพระเจา้ทรงพอพระทยัหรือไม่ ก็
โดยการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจใหเ้ราเกิดความหมาย พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยให้เราท าใหถู้กดว้ย เพราะวา่พระคมัภีร์สอนเราวา่ “จงเป็นผูป้ระพฤติตามพระ
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วจนะของพระเจา้ มิใช่เป็นเพียงผูฟั้งเท่านั้น” และเราจะท าส่ิงท่ีถูกดว้ยตวัของเราเองตามล าพงัไม่ไดเ้ลย 
แต่เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูใ่นตวัเรา ๆ จึงสามารถประพฤติและท าใหถู้กได ้

ลมพายพุดัเป็นเคร่ืองหมายของชีวิตใหม่ ซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงประทานให้แก่เรา ไฟเป็น
เคร่ืองหมายการช าระใจและชีวติของเราใหส้ะอาด และการพดูภาษาแปลก ๆ เป็นเคร่ืองหมายการบอก
ใหเ้ราทราบวา่เราก าลงัจะพดูเร่ืองพระเยซูใหค้นอ่ืน ๆ ทราบ พระธรรมกิจการตลอดเล่มบอกให้เรา
ทราบวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตรัสแก่คนท่ีรอดพน้บาปแลว้ใหไ้ปบอกเร่ืองข่าวประเสริฐน้ีแก่คนท่ียงัไม่
พน้บาป นัน่แหละเป็นกิจท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมายงัเรา พระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์
เพื่อพลีพระชนม ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเพื่ออธิบายความหมายของการตายนั้น และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิใชริ้มฝีปากและล้ินของเราบอกเร่ืองอศัจรรยน้ี์ให้คนอ่ืน ๆ ทราบถึงความรักของพระเจา้ 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่2 

ของประทานของพระเจ้าคอืพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 2:1-8,14-18) 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้สด็จไปสวรรคแ์ลว้ สาวกของพระเยซูพากนักลบัมากรุงเยรูซาเล็มและมา
ประชุมพร้อมใจกนัอธิษฐานคอยองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาตาม พระสัญญาของพระเยซู ขณะท่ี
พวกสาวกประชุมในท่ีแห่งเดียวกนั เขาไดย้นิเหมือนเสียงพายพุดั เสียงนั้นมาจากสวรรคส์นัน่กอ้งปก
คลุมอยูท่ ัว่ตึกท่ีพวกสาวกก าลงันัง่กนัอยูน่ั้น คร้ันแลว้มีภาพปรากฏเป็นไฟมีสัณฐานเหมือนล้ินอยูบ่น
ศีรษะพวกสาวก และเขาเร่ิมสรรเสริญพระเจา้ ในไม่ชา้พายหุยดุพดัและรูปล้ินสัณฐานไฟก็หายไป 
สาวกและคนเหล่านั้นท่ีอยูด่ว้ยกนัจึงทราบวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาจากสวรรค ์ ดงัท่ีพระเยซู
ทรงสัญญาไว ้และเด๋ียวน้ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัมีอยูเ่ตม็ลน้จิตใจของเขา 

พวกสาวกจึงออกไปหาประชาชน เวลานั้นมีประชาชนมามากมายในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเป็น
เวลาท่ีชาวยดูาห์มาในเทศกาลเล้ียงทางศาสนา และมีหลายคนมานมสัการพระเจา้ ประชาชนเหล่านั้นพูด
กนัหลายภาษา แต่กระนั้นเม่ือสาวกของพระเยซูพดูอะไรแก่พวกเขา คนทุกคนก็เขา้ใจค าพดูนั้นซ่ึงเป็น
ภาษาของตนเองแต่ละคน ทุกคนพากนัแปลกใจ ประชาชนจึงพดูกล่าวขวญัแก่กนัและกนัวา่ “คนท่ีพดู
กนันั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ เหตุไฉนเราทุกคนไดย้นิเขาพดูภาษาของบา้นเกิดเมืองนอนของ
เรา?” ทั้งน้ีเป็นเพราะพระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัใชใ้หพ้ดูและรู้จกัภาษาเหล่านั้นดว้ยพระเจา้ทรง
ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมาในขณะท่ีประชาชนมาจากสถานท่ีต่าง ๆ กนั เพราะพระองคท์รงมี
พระประสงคจ์ะใหค้นเหล่านั้นรู้จกัความรักของพระองค ์ และเพื่อให้รู้วา่พระองคไ์ดป้ระทานพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิลงมาอยูใ่นตวัของคนท่ียอมรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของเขา บรรดาสาวกของ
พระเยซูพากนัยนิดีมากจนกระทัง่ประชาชนกล่าวหาวา่เมาเหลา้ แต่เปโตรยนืข้ึนกล่าววา่ “คนเหล่าน้ี
มิไดเ้มาเหลา้องุ่นเหมือนท่านคิด แต่เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนตามถอ้ยค าของโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้
พยากรณ์ไวว้า่จะเป็นจริงในวนัท่ีสุด คือพระเจา้ตรัสวา่ “เราจะเทฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณของเรา
ประทานแก่มนุษย”์ 

เปโตรเทศนาอยูเ่ป็นเวลานาน โดยบอกประชาชนใหท้ราบวา่มนุษยพ์ากนัตรึงพระเยซูอยา่งไร 
แต่พระเจา้ทรงท าใหพ้ระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมาจากตาย และเด๋ียวน้ีทรงรับพระเยซูไปประทบับนพระท่ีนัง่
ของพระองคแ์ลว้ในสวรรค ์ ประชาชนพากนัตกใจกลวัและพดูวา่ “พวกเราจะท าอยา่งไรดี” เปโตรจึง
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บอกใหค้นเหล่านั้นทราบวา่ “จงกลบัใจเสียใหม่ และใหทุ้กคนรับบพัติศมาในนามของพระเยซูเพื่อจะ
ไดรั้บการอภยับาป แลว้ท่านจะไดรั้บพระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” เด็กหญิงชายทั้งหลาย เปโตร
ไดเ้ทศนาดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้จึงมีคนสามพนัคนกลบัใจเช่ือถือพระเยซู และไดค้วามรอดพน้
บาปในวนันั้น 

ควรจ า 

“ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน 
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูาห์ มณฑลสะมาเรีย และจนถึง
ท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” กิจการ 1:8  

ควรตอบ 

(จงเติมค าลงในช่องวา่ง) 
ในทนัใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียง........................................ทัว่ตึกท่ีเขานัง่กนัอยูน่ั้น มี

..............................เหมือนล้ิน.................................แลว้กระจายออกไป.............................ส้ินทุกคน 
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ควรท า 

ลากเส้นจากเลขท่ี 1 ถึง 32 เพื่อท ารูปเปโตรก าลงัเทศนาให้ส าเร็จ แลว้ระบายสี 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่3 

การบ าบัดรรคที่ประตูงาม 
ข้อพระธรรม กิจการ 3:1-11 

กิจการ 3:1 ฝ่ายเปโตรกบัยอห์นเม่ือก าลงัข้ึนไปจะเขา้โบสถใ์นเวลาสามนาฬิกาหลงัเท่ียง 2 มี
คนหน่ึงเป็นง่อยตั้งครรภม์ารดา เขาหามมาวางไวริ้มประตูโบสถ ์ ซ่ึงมีช่ือวา่ประตูงามนั้นทุกวนัเพื่อ
ขอทานจากคนท่ีจะเขา้โบสถ ์ 3 คนนั้นพอเห็นเปโตรกบัยอห์นจะเขา้ไปในโบสถก์็ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตร
กบัยอห์นเพง่ดูเขาบอกวา่ “จงดูเราเถิด” 5 คนขอทานนั้นไดเ้ขมน้ดูคิดวา่จะไดอ้ะไรจากท่าน 6 แต่เป
โตรไดก้ล่าววา่ “เงินและทองเราไม่มี แต่ซ่ึงเรามีอยูจ่ะใหท้่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสตช์าวนา
ซาเร็ธ จงลุกข้ึนเดินไปเถิด” 7 แลว้เปโตรจบัมือขวาของเขาพยงุข้ึนและในทนัใดนั้นเทา้และขอ้เทา้ของ
เขามีก าลงั 8 เขาจึงไดก้ระโดดยนืข้ึนเดินเขา้ไปในโบสถด์ว้ยกนักบัเปโตรและยอห์น เดินเตน้โลด
สรรเสริญพระเจา้ไป 9 คนทั้งปวงไดเ้ห็นเขาเดินสรรเสริญพระเจา้ 10 จึงรู้วา่เป็นคนซ่ึงเคยนัง่ขอทานอยู่
ท่ีประตูงามแห่งโบสถน์ั้น เขาทั้งปวงจึงพากนัมีความประหลาดอศัจรรยใ์จเป็นอยา่งยิง่ เพราะเหตุการณ์
ท่ีเกิดแก่คนนั้น 11 ฝ่ายคนง่อยท่ีหายนั้นเม่ือมือยงัยดึ เปโตรและยอห์นอยูบ่รรดาฝงูคนจึงไปหาท่านท่ี
เฉล่ียงโบสถซ่ึ์งเรียกวา่ เฉล่ียงของซะโลมอนดว้ยความอศัจรรยใ์จยิง่นกั 

อทุาหรณ์ 

บิลล่ีเป็นเด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึง บา้นของเขาอยูใ่นเมืองใหญ่เมืองหน่ึง ต่อมาเขาเดินทางไปเยีย่ม
ปู่ ของเขาท่ีชายทะเล บิลล่ีชอบทะเลมากและชอบสนทนาตากแดดกบัคุณปู่ ของเขาตามชายทะเลเป็น
เวลานาน ๆ วนัหน่ึงปู่ ของบิลล่ีเล่าเร่ืองพระเยซูถูกตรึงบนไมก้างเขนไถ่บาปใหห้ลานชายฟัง บิลล่ีตั้งใจ
ฟังและพดูวา่ “คุณปู่ ครับ งั้นผมไปสวรรคโ์ดยไม่ตอ้นรับพระเยซูไดไ้หมครับ?” คุณปู่ จึงอธิบายวา่ไป
สวรรคแ์ละรอดพน้บาปไดโ้ดยวธีิเดียว คือเช่ือวางใจองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้นทางอ่ืนไม่รอดไดเ้ลย โดย
การทนทุกขท์รมานของพระเยซู ท าใหเ้ป็นการง่ายส าหรับเรา บิลล่ีจึงตอ้นรับพระเยซูพร้อมกบัน ้าตา
ไหลอาบแกม้และบอกวา่ “ผมยอมรับพระเยซูดว้ยปากของผม และเช่ือในใจวา่พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระ
ชนมจ์ากความตาย ดงันั้นผมจึงรอดพน้บาป” หลงัจากนั้นไม่นานบงัเอิญบิลล่ีถูกรถยนตช์นถึงแก่ความ
ตาย แต่บิลล่ีไดรั้บความรอดไปสวรรค ์ปู่ ของบิลล่ีดีใจมากท่ีบิลล่ีเป็นคริสเตียน  

มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงขอร้องใหคุ้ณครูบอกขอ้พระคมัภีร์วา่พระเยซูทรงรักเขา ครูบอกวา่ “ดี
มาก ฉนัจะบอกใหเ้ธอ ขอ้ความเหล่านั้นอยูใ่นพระคมัภีร์ทั้งส้ิน” ครูจึงเปิด 1ทิโมธี1:15 ใหดู้วา่ “พระ
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เยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาในโลกเพื่อจะไดท้รงช่วยคนบาปใหร้อด” “คนบาป” นั้นหมายถึงเธอดว้ย จงเอา
ช่ือของเธอใส่ลงแทนค าวา่ “คนบาป” 

เธอช่ืออะไร? ช่ือประคอง ท่ีน้ีใหเ้ธออ่านใหม่วา่ดงัน้ี “พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกเพื่อช่วย 
“ประคอง” ใหร้อดพน้บาป” นัน่แหละคือเธอละประคอง เธอเช่ือขอ้น้ีหรือ? “ดิฉนัตอ้งการใหพ้ระเยซู
รักดิฉนั ไม่ใช่ท าใหดิ้ฉนัรอดพน้บาป “นัน่แหละแสดงวา่พระเยซูทรงรักเธอมากจึงไดช่้วยเธอให้รอด
พน้บาป” จากเวลานั้นมาประคองไดอ้วดใคร ๆ อีกหลายคนใหท้ราบเร่ือง 1 ทิโมธี 1:15 และบอกใหค้น
นั้น ๆ เอาช่ือของเขาใส่แทนค าท่ีวา่ “คนบาป” 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที ่3 

การบ าบัดรรคที่ประตูงาม 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 3: 1-11) 

วนัน้ีเราอ่านเร่ืองเปโตรและยอห์น ซ่ึงทั้งสองคนใชฤ้ทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึง
พระเจา้ทรงประทานให้แก่เขา พระเยซูตรัสสอนวา่พวกสาวกของพระองคจ์ะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจาก
พระองคใ์นเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาเหนือพวกสาวก และพวกสาวกไดรั้บพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจริง ๆ วนัหน่ึงขณะท่ีเปโตรและยอห์นก าลงัจะไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถต์ามเคย สองคนเห็น
คนง่อยคนหน่ึงถูกหามมาวางไวท่ี้ประตูโบสถ ์ ประตูนั้นเรียกวา่ประตูงาม คนน้ีเป็นง่อยมาตั้งแต่เด็ก ๆ
ไม่เคยเดินไดเ้ลย คนง่อยนั้นนัง่ขอเงินคนท่ีเดินผา่นไปมาท่ีประตูเพราะคนง่อยท ามาหากินเหมือนกบั
คนอ่ืนไม่ได ้เม่ือเขาเห็นเปโตรและยอห์นจะเขา้โบสถเ์ขาก็ขอทานตามเคย เปโตรรู้สึกสงสารคนง่อยนั้น
มาก แต่เปโตรไม่มีเงินจะให้คนขอทาน เปโตรพดูกบัคนง่อยวา่ “น่ีดูเราซิ” คนขอทานมองดูดว้ยความ
กระหายนึกวา่คราวน้ีคงไดอ้ะไรจากเปโตรบา้งเป็นแน่ แลว้เปโตรพดูต่อไปวา่ “เงินและทองเราไม่มี แต่
ส่ิงท่ีเรามีเราจะใหท้่าน” ท่านคิดวา่เปโตรจะใหอ้ะไรแก่คนง่อยคนนั้น? “ในพระนามแห่งพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธ จงลุกข้ึนเดินไปเถิด” คนง่อยคนนั้นจะลุกข้ึนและเดินไดอ้ยา่งไร? เปโตรจบัมือขา้งขวาของคน
ง่อยและพยงุใหเ้ขาลุกข้ึน ในทนัใดนั้นเทา้และขอ้เทา้ก็ไดรั้บพลงัใหม่เดินไดท้นัที 

อ านาจท่ีเปโตรไดรั้บจากพระเจา้เปโตรไดใ้ชท้  าการอศัจรรย ์ น่ีเป็นเพราะฤทธ์ิอ านาจของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจึงท าใหค้นง่อยคนนั้นหายเป็นง่อยได ้ ท่านคงคิดวา่คนทุกคนพากนัดีใจกระมงัท่ีเห็น
คนง่อยหายโรค เปล่าเลย เพราะมีบางคนท่ีเคยเกลียดชงัพระเยซูและจบัพระองคต์รึงท่ีกางเขน ขณะเม่ือ
พระเยซูประทบัอยูใ่นโลก คนพวกเดียวกนัน่ีก็เกลียดชงัพระวญิญาณบริสุทธ์ิดว้ย เปโตรไดย้นืข้ึนและ
เทศนาอีกคร้ังหน่ึง ดูเหมือนพระเยซูบ าบดัโรคป่วย ของชายคนนั้นโดยใชต้วัของเปโตรและยอห์น 
ดงันั้นประชาชนจึงสามารถไดย้นิไดฟั้งเร่ืองความรักของพระเยซูอีกคร้ังหน่ึง เปโตรบอกวา่เปโตรมิได้
รักษาโรคของคนน้ีดว้ยตวัของเขาเอง แต่ไดใ้ชฤ้ทธ์ิอ านาจของพระเจา้ผา่นทางตวัของเขาเพื่อองคพ์ระ
เยซูคริสตซ่ึ์งถูกตรึงจะไดรั้บเกียรติยศ โดยท่ีพระเจา้ทรงท าใหพ้ระเยซูฟ้ืนจากความตาย และโดยความ
เช่ือในองคพ์ระคริสต ์ พระองคจึ์งรักษาคนง่อยน้ีใหห้าย หวัหนา้ศาสนาของชาวยดูาห์ไม่เช่ือวา่พระเยซู
คริสตท์รงมีพระชนมอ์ยู ่ และพวกหวัหนา้ศาสนายดูาห์ไม่ตอ้งการใหเ้ปโตรและยอห์นสั่งสอน
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ประชาชนถึงเร่ืองน้ี ดงันั้นเขาจึงจบัเปโตรและยอห์นขงัไวใ้นเรือนจ า ใจของคนพวกน้ีแขง็กระดา้งและ
ดุร้ายเม่ือเขายงัไม่พบพระเยซู 

ควรจ า 

“ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดใหมี้ใน
ท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” กิจการ 4:12 

ควรตอบ 

1. เปโตรและยอห์นไดพ้บใครท่ีประตูงาม?.................................................................... 
2. เปโตรและยอห์นใหเ้งินแก่คนนั้นหรือเปล่า?.............................................................. 
3.โดยพระนามของใครท่ีเปโตรสั่งใหค้นง่อยลุกข้ึนและเดิน........................................... 
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ควรท า 

จงระบายสีคนขอทาน แลว้ลากเส้นจากเลข 1 ถึง 13 และอีกภาพหน่ึงเลข 1 ถึง 14 เพื่อทราบวา่
คนขอทานจะไม่ตอ้งการใชอ้ะไรต่อไป 
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กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที ่4 

การเป็นพยานเพือ่พระนามพระเยซู 

ข้อพระธรรม กิจการ 5:1-11,17-25 
กิจการ 5:1 แต่มีชายคนหน่ึง ช่ือ อะนาเนียกบัภรรยาช่ือ สัปไฟเร ไดข้ายท่ีดินของตน 2 และเงิน

ค่าท่ีดินส่วนหน่ึงนั้นเขายกัเก็บไวภ้รรยาเขาก็รู้ดว้ย และอีกส่วนหน่ึงนั้นเขาน ามาวางไวท่ี้เทา้ของอคัร
สาวก 3 ฝ่ายเปโตรจึงถามวา่ “อะนาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงท าใหใ้จของเจา้เตม็ไปดว้ยมุสาต่อพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิและไดเ้ก็บค่าท่ีดินส่วนหน่ึงไว?้ 4 เม่ือท่ีดินยงัอยูก่็เป็นของ ๆ เจา้มิใช่หรือ เม่ือขายแลว้
เงินก็ยงัอยูใ่นอ านาจของเจา้มิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดข้ึนในใจของเจา้ใหคิ้ดเช่นนั้นเล่า? เจา้มิไดมุ้สาต่อ
มนุษยแ์ต่ไดมุ้สาต่อพระเจา้ 5 เม่ืออะนาเนียไดย้นิค าเหล่านั้นก็ลม้ลงตายและเม่ือคนทั้งปวงไดย้นิก็พา
กนัสะดุง้ตกใจกลวัอยา่งยิง่ 6 พวกคนหนุ่มก็ลุกห่อศพเขาไวแ้ลว้หามไปฝังเสีย 7 ภายหลงัประมาณสาม
ชัว่โมงภรรยาของเขายงัไม่รู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจึงไดเ้ขา้ไป 8 ฝ่ายเปโตรจึงถามนางวา่ “เจา้ขายท่ีดิน
ไดร้าคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิด” หญิงนั้นจึงตอบวา่ “ไดเ้ท่านั้นเจา้ค่ะ” 9 เปโตรถามนางวา่ “เหตุไฉน
เจา้ทั้งสองไดพ้ร้อมใจกนัทดลองพระวญิญาณของพระเจา้เล่า? จงดูเถิดเทา้ของเหล่าคนท่ีฝังศพสามีของ
เขา้ก็อยูท่ี่ประตู และเขาจะหามศพของเจา้ออกไปดว้ย” 10 ในทนัใดนั้นนางก็ลม้ลงตายแทบเทา้ของเป
โตร และเหล่าคนหนุ่มไดเ้ขา้มาเห็นวา่หญิงนั้นตายแลว้จึงไดห้ามศพออกฝังไวริ้มสามีของนาง 11 มี
ความเกรงกลวัอยา่งยิง่เกิดข้ึนในคริสจกัรและในหมู่คนทั้งปวงท่ีไดย้นิเหตุการณ์นั้น 

17 ฝ่ายมหาปุโรหิตและบรรดาพวกของท่านดว้ย.... ก็เกิดมีความอิจฉาข้ึนเป็นท่ียิง่ 18 จึงไดจ้บั
อคัรสาวกจ าไวใ้นคุกหลวง 19 แต่ในเวลากลางคืนทูตองคห์น่ึงของพระเจา้ไดม้าเปิดประตูคุกพาอคัร
สาวกออกไปบอกวา่ 20 “จงไปยนืในโบสถป์ระกาศถึงบรรดาขอ้ความแห่งชีวิตใหม่น้ีใหค้นทั้งปวงฟัง” 
21 เม่ืออคัรสาวกไดย้นิอยา่งนั้นจึงไดเ้ขา้ไปสั่งสอนในโบสถเ์วลารุ่งเชา้ แต่มหาปุโรหิตกบับรรดาคนท่ี
อยูด่ว้ยกนั ไดม้าสั่งใหท่ี้ประชุมปรึกษากบับรรดาผูเ้ฒ่าชองชาวอิสราเอลประชุมกนั แลว้ใชค้นไปท่ีคุก
พาอคัรสาวกออกมา 22 เจา้พนกังานก็ไดไ้ปแต่มิไดพ้บพวกอคัรสาวกในคุก จึงกลบัแจง้ความวา่ 23 
ขา้พเจา้ไดเ้ห็นคุกปิดอยูม่ ัน่คงดีและคนเฝ้าก็ยนือยูท่ี่ประตู แต่คร้ันเปิดประตูแลว้ไม่เห็นผูใ้ดอยูข่า้งใน” 
24 เม่ือมหาปุโรหิตและนายทหารรักษาโบสถก์บัพวกปุโตหิตทั้งหลายไดย้นิค าเหล่าน้ีก็เกิดความสงสัย
ถึงการณ์นั้นมากข้ึนวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไปอีก 25 มีคนหน่ึงไดม้าบอกเขาวา่ “น่ีแน่ะคนเหล่านั้นซ่ึงท่าน
ทั้งหลายไดจ้  าไวใ้นคุกก าลงัยนืสั่งสอนคนทั้งปวงอยูใ่นโบสถ”์ 
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พญามารซาตานไดป้ลุกคนชัว่ใหเ้กิดการเกลียดชงัพวกอคัรสาวก เพราะอคัรสาวกเป็นผูติ้ดตาม
พระเยซู ซาตานเกลียดชงัพระเยซูและเกลียดชงัคนท่ีเป็นสาวกของพระเยซูทุกคน ถา้เรารับพระเยซูไว้
ในใจของเราจะรู้สึกวา่เป็นของไม่ง่ายเลยท่ีจะด าเนินชีวติต่อไป เพราะซาตานยงัไม่เคยเปล่ียนนโยบาย
ของมนัเลย ถา้เราไม่พดูเร่ืองพระเยซูเราจะไม่ถูกตอ้งจบัและถูกขงัคุกเลย แต่ถา้เราพดูเร่ืองพระเยซูและ
พดูเร่ืองความตายของพระเยซูจะมีหลายคนไม่ชอบหนา้เรา ท่านจะกลวัใหค้นอ่ืนหวัเราะเยาะท่าน
หรือไม่ในเม่ือท่านบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงองคพ์ระผูไ้ถ่บาป? พระนามของพระเยซูเป็นพระนามท่ีน่า
ประหลาดอศัจรรย ์และเราจะไม่ละอายเลย ในขอ้ท่องจ าซ่ึงเราไดเ้รียนมาแลว้ในบทก่อนวา่ ไม่มีนามอ่ืน
ท่ีจะท าใหค้นไดรั้บการพน้บาปนอกจากพระนามของพระเยซู ถา้เหล่าเทวทูตกม้กราบและนมสัการพระ
นามอนัประเสริฐของพระเยซู ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดเราก็ควรนมสัการพระนามของพระเยซู 

อทุาหรณ์ 

สมเด็จพระบรมราชินีส าคญัองคห์น่ึงไดย้นิคณะร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ และเม่ือพวกคณะ
ร้องเพลงเร่ิมจะลงมือร้องเพลง “ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา” ทุกคนยนืข้ึนตอ้นรับสมเด็จพระราชินีเป็นการไม่
สมควรท่ีสมเด็จพระราชินีประทบัยนืในเม่ือคนอ่ืน ๆ ยนื ฉะนั้นพระนางจึงประทบัอยูเ่ฉย ๆ แต่เม่ือคน
พวกนั้นร้องเพลงมาถึงตอนท่ีวา่พระเยซูเป็นพระราชาเหนือพระราชาทั้งหลาย และพระเยซูทรงเป็น
ใหญ่เหนือเจา้นายทัว่โลก สมเด็จพระนางมิทรงอาจทนประทบัน่ิงอยูไ่ดต่้อไป แต่พระนางประทบัยนื
และกม้พระเศียรแสดงความคารวะต่อองคพ์ระเยซูเจา้ สมเด็จพระนางทรงรักพระเยซูมาก ดงันั้นเม่ือเขา
พากนัสดุดีพระนามขององคพ์ระเยซู สมเด็จพระราชินีทรงถวายพระเกียรติแด่พระเยซูโดยประทบัยนื 
แมว้า่ขา้ราชบริพารจะไม่เห็นดว้ยพระอาการเช่นนั้นก็ตาม 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่4 

การเป็นพยานเพือ่พระนามพระเยซู 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 5:1-11,17-25) 

มีชายคนหน่ึงช่ืออะนาเนีย ภรรยาช่ือสัปไฟเร เขาขายท่ีดินและเอาเงินเพียงส่วนหน่ึงมามอบ
ใหแ้ก่คริสจกัร และสองผวัเมียแกลง้บอกวา่เป็นเงินทั้งหมดท่ีขายท่ีดินได ้ เขาทั้งสองท าผดิอะไร? เขา
มุสาทั้งคู่ พระเจา้ทรงเอาชีวิตของสองคนไปทนัที เพราะสองคนนั้นมุสาต่อองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผู ้
ซ่ึงทรงเป็นพระเจา้และทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ ความตายของสองผวัเมียเป็นบทเรียนแก่คนภายหลงัท่ีได้
ยนิไดฟั้ง และท าใหค้ริสตจกัรบงัเกิดความเกรงกลวัต่อพระเจา้ยิง่นกั และท าใหไ้ม่กลา้เขา้มาร่วมเป็น
สมาชิกคริสตจกัร เวน้แต่เขาผูน้ั้นเช่ือพระเจา้ในใจจริง ๆ เน่ืองจากอคัรสาวกมีจิตใจสนิทกบัพระเจา้ 
และเพราะใจของเขามีพระวิญญาณบริสุทธ์ิจนเตม็ลน้ บรรดาอคัรสาวกจึงมีอ านาจรักษาโรคภยัไขป่้วย
ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ และไดก้ระท าการอิทธิฤทธ์ิอศัจรรยอี์กหลายประการ ฉะนั้นในไม่ชา้
ช่ือเสียงของอคัรสาวกก็เป็นท่ีเล่ืองลือไปและประชาชนไหลหลัง่เขา้มาอยากไดย้นิไดฟั้งเร่ืองราวของ
พระเยซูมากข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุใหห้วัหนา้ศาสนายดูาห์มีความโกรธและอิจฉาริษยายิง่นกั พวกนั้นจึงใช้
อ านาจป่าเถ่ือนจบักุมและจ าคุกอคัรสาวกบางคนไวใ้นเรือนจ า แต่พระเจา้ทรงทอดพระเนตรดูแลพิทกัษ์
รักษาคนของพระองคไ์ว ้เทวทูตของพระเจา้มาเปิดประตูคุกและน าอคัรสาวกออกมาจากคุก เทวทูตบอก
ใหอ้คัรสาวกไปท่ีโบสถแ์ละเทศนาท่ีนัน่ ขา้พเจา้ไม่เช่ือเลยวา่พวกสาวกจะมีความหวาดกลวั แมว้า่เขา
ทราบวา่ถา้ขืนเทศนาท่ีโบสถ์ข้ึนเป็นโดนจบัอีกแน่ แต่เขารู้วา่พระเจา้ประทบัอยูด่ว้ยและจะทรงจดัการ
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ ขณะท่ีอคัรสาวกก าลงัเทศนาสั่งสอนอยูท่ี่โบสถน์ั้น บรรดาหวัหนา้ศาสนายู
ดาห์ก็เรียกประชุมกรรมการศาสนา และใหเ้บิกตวันกัโทษเขา้มาไต่สวน พวกนั้นแปลกใจมากท่ีนกัโทษ
หลุดออกไปจากคุกไดอ้ยา่งไร ผูคุ้มจึงมารายงานวา่อคัรสาวกหายไปจากเรือนจ าแลว้ และมีคนมา
รายงานวา่คนท่ีถูกคุมขงัเม่ือคืนน้ีก าลงัเทศนาใหบ้รรดาประชาชนฟังและก าลงัอยูท่ี่โบสถ ์ ฉะนั้นอคัร
สาวกถูกน าตวัมาต่อหนา้ท่ีประชุมคณะกรรมการอีกคร้ังหน่ึงและมหาปุโรหิตใหญ่ถามวา่ “ขา้สั่งพวก
เจา้แลว้มิใช่หรือวา่ไม่ให้เทศนาสั่งสอนเร่ืองของพระเยซูท าไมเจา้จึงขดัขืน?” ท่านคิดดูซิวา่อคัรสาวก
ตอบเขาอยา่งไร? เขาบอกวา่ “เราจะไม่เทศนาสั่งสอนอีก ใหป้ล่อยตวัเราไปเถิด” เปล่าเลย พวกนั้นไม่ได้
ใหก้ารอยา่งนั้นเลย แต่อคัรสาวกตอบวา่ “เราจ าเป็นตอ้งเช่ือฟังพระเจา้ยิง่กวา่เช่ือฟังมนุษย”์ แลว้เป
โตรพดูต่อไปวา่ พวกยดูาห์ไดฆ่้าพระเยซูอยา่งไร แต่พระเจา้ทรงท าใหพ้ระเยซูฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละ
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ไดรั้บพระเยซูกลบัไปสวรรคแ์ลว้ พวกเราเป็นแต่เพียงให้การเป็นพยานรู้เห็นเท่านั้น เปโตรพดูต่อไปวา่
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยานดว้ย และพระเจา้ทรงประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่คนท่ี
เช่ือฟังพระเจา้ การพดูใหก้ารเช่นน้ีท าใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการเป็นเดือดเป็นแคน้มาก เพราะคนพวก
นั้นไม่เช่ือวา่พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และพวกเขาตดัสินใจจะฆ่าพวกอคัรสาวกเสีย แต่มีกรรมการ
คนหน่ึงขอร้องไวว้า่อยา่ท าเช่นนั้น ดงันั้นเขาจึงตกลงใหโ้บยหลงัอคัรสาวกแลว้ปล่อยตวัไป และก าชบั
หา้มมิใหป้ระกาศพระนามของพระเยซู แต่พวกสาวกออกไปดว้ยความยนิดีท่ีไดถู้กทนทุกขท์รมานเพื่อ
พระเยซู 

ควรจ า 

“ขา้พเจา้จ าตอ้งเช่ือฟังพระเจา้ยิง่กวา่เช่ือฟังมนุษย ์กิจการ 5:29 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
แต่ในเวลากลางคืน..............................................ของพระเจา้ไดม้า.................................พาอคัร

สาวกออกไปบอกวา่ “จงไปยนืใน...............................ประกาศถึงบรรดาขอ้ความแห่ง......................ให้
คนทั้งปวงฟัง” 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลขท่ี 1 ถึง 44 เพื่อท ารูปของอะนาเนียก าลงัถวายเงิน ใหส้ าเร็จแลว้ระบายสี 
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กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที่ 5 

ซะเตฟารนยอมตายเพือ่พระเยซู 
ข้อพระธรรม กิจการ 6:8-15,7:54-60  

กิจการ 6:8 ฝ่ายซะเตฟาโนประกอบดว้ยพระคุณและฤทธ์ิเดช จึงกระท าการอศัจรรยแ์ละท าการ
เป็นนิมิตใหญ่ในท่ามกลางคนทั้งหลาย 9 แต่มีลางคนมาจากธรรมศาลาท่ีเรียกวา่ธรรมศาลาของพวดลิเบ
ระติน พวกชาวกุเรเน ชาวอาเล็กซนัดะเรีย ชาวกิลิเกีย และชาวอาเซีย ไดลุ้กข้ึนพากนัมาไล่เลียงกบัสะ
เตฟาโน 10 คนเหล่านั้นเถียงค าท่ีท่านกล่าวอนัประกอบดว้ยสติปัญญาและวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ได ้11 เขา
จึงปลูกพยานเทจ็วา่ “เราไดย้ินคนน้ีพดูหม่ินประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจา้” 12 เขาจึงยยุงคนทั้งปวง
และผูเ้ฒ่ากบัพวกอาลกัษณ์ใหเ้กิดจลาจลข้ึน และจบัสะเตฟาโนมายงัท่ีปรึกษา 13 ใหพ้ยานเทจ็กล่าววา่ 
“คนน้ีพดูหม่ินประมาทต่อสถานบริสุทธ์ิน้ีและต่อพระบญัญติัไม่หยดุเลย” 14 เพราะเราไดย้นิเขาวา่พระ
เยซูชาวนาซาเร็ธจะท าลายสถานน้ี และจะเปล่ียนธรรมเนียมซ่ึงโมเสสใหไ้วแ้ก่เรา” 15 พวกปรึกษาทั้ง
ปวงซ่ึงนัง่อยูน่ั้นต่างเพง่ดูสะเตฟาโน เห็นหนา้ของท่านเหมือนหนา้ทูตสวรรค ์

7:54 เม่ือเขาทั้งหลายไดย้นิดงันั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเข้ียวเค้ียวฟันเอาสะเตฟาโน 55 ฝ่ายสะ
เตฟาโนประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้ขมน้ดูสวรรคเ์ห็นรัศมีของพระเจา้ และพระเยซูทรงยนือยู่
เบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองค ์ แลว้ท่านไดก้ล่าววา่ 56 “น่ีแน่ะขา้พเจา้เห็นทอ้งฟ้าแหวกเป็นช่วง และ
บุตรมนุษยอ์ยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้” 57 แต่เขาทั้งปวงร้องเสียงดงัและอุดหูวิ่งพร้อมกนัเขา้ไป
ยงัสะเตฟาโน แลว้ขบัไล่ท่านออกจากเมืองและเอาหินขวา้ง 58 ฝ่ายคนท่ีเป็นพยานปรักปร าซะเตฟาโน
ไดฝ้ากเส้ือผา้ของตนวางไวท่ี้เทา้ของชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือเซาโล 59 เขาจึงเอาหินขวา้งสะเตฟาโนเม่ือ
ก าลงัออ้นวอนพระเจา้อยูว่า่ โอพระเยซู องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของ
ขา้พเจา้ดว้ย” 60 สะเตฟาโนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดงัวา่ “ขอโปรดอยา่ลงโทษแก่เขาเพราะความผดิน้ี” เม่ือ
กล่าวเช่นน้ีแลว้ก็ล่วงหลบัไป 

อทุาหรณ์ 

คร้ังหน่ึงในทวปีอาฟริกา เด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึงช่ืออูไรอา ไดก้ลบัใจมาเป็นคริสเตียน
ครอบครัวของอูไรอาตอ้งการใหเ้ขาเลิกนบัถือพระเยซูหรือไม่ก็ถูกเฆ่ียน แต่อูไรอาบอกวา่ “ผมจะไม่
ยอมเลิกนบัถือพระเยซู” เขาช่วยกนัตีอูไรอาเกือบตาย แต่ถึงกระนั้นอูไรอาก็ไม่ยอมเลิกนบัถือพระเยซู 
เขาพากนัเอาตวัอูไรอาไปท่ีล าธารและเอาหวัหอ้ยจุ่มลงไปในน ้า ซ่ึงท าใหอู้ไรอาเกือบจะขาดใจ แต่ถึง
กระนั้นอูไรอาก็บอกวา่ “จะไม่เลิกนบัถือพระเยซู” พวกเขาพยายามลงโทษอูไรอาคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่



 25 

เด็กผูก้ลา้หาญคนนั้นยงัคงยนืยนัและพดูวา่ “ผมจะยอมตายเพื่อพระเยซู เพราะเหตุวา่พระเยซูไดต้าย
แทนผม ฉะนั้นผมก็สมคัรตายเพื่อพระเยซูไดเ้หมือนกนั” ในท่ีสุดเขาก็ยอมปล่อยตวัอูไรอา ซ่ึงเวลานั้น
เจบ็ปวดและระทมไปดว้ยรอยแผลเน่ืองจากถูกเฆ่ียน อูไรอาตอ้งคลานไปหาคณะสองศาสนาคริสเตียน
และไดรั้บการรักษาพยาบาล อูไรอารู้วา่ตอ้งทนความทุกขล์ าบากไม่ใช่ของง่ายเลย พวกเราอาจไม่ตอ้ง
ถูกทรมานอยา่งอูไรอา แต่ถา้เราเป็นพยานชนิดสัตยซ่ื์อต่อพระเยซูจริง ๆ เราก็จะไดรั้บความล าบาก
ไม่ใช่ของง่าย ๆ เหมือนกนั 

คร้ังหน่ึงมีการเล่นบาสเก็ตบอล ซ่ึงผูเ้ล่นอีกฝ่ายหน่ึงจงใจท าใหฝ่้ายหน่ึงเจบ็ แต่ผูถู้กเจบ็จบัลูก
ไดก้็ยงิเขา้ลอดห่วงไป คร้ันแลว้ก็เดินกลบัไปยงัท่ีผูเ้ล่นเกเรคนนั้นยนือยู ่ ทุกคนคิดวา่เขาคงจะแกแ้คน้
และต่อสู้ววิาทกนั แต่ทุกคนกลบัพากนัแปลกใจ เพราะผูถู้กเจบ็แทนท่ีจะต่อวา่หรือท าร้ายตอบกลบัจบั
มือผูน้ั้นอยา่งมิตร และยิม้อยา่งเพื่อนเพื่อนเล่นอีกสองคนเท่านั้นท่ีทราบวา่ เหตุไรดาราบาสเก็ตบอลท่ี
เป็นดาวดวงเด่นในทีมจึงยิม้แทนท่ีจะโกรธ ก็เพราะวา่เม่ือคืนวนัก่อนเขาทั้งสามคมไดคุ้กเข่าลงอธิษฐาน
และรับองคพ์ระเยซูไวใ้นใจของเขา และเขายอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเขา้มาในใจและปกครองการ
ประพฤติของเขา 



 26 

ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที ่5 

สะเตฟารนยอมตายเพือ่พระเยซู 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 6:8-15,7:55-60) 

เม่ือคริสจกัรมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนมีภาระมากข้ึน ในการท่ีจะแจกอาหารใหท้ัว่ถึงกนัและมี
บางคนถูกทอดทิ้ง ดงันั้นบรรดาสาวกจึงเรียกประชุมพร้อมกนัแลว้คดัเลือกไดเ้จด็คนเพื่อไวแ้จกอาหาร 
ในขณะท่ีอคัรสาวกอธิษฐานและเทศนา คนแจกอาหารคนหน่ึงในเจด็คนช่ือสะเตฟาโน พระคมัภีร์บอก
วา่สะเตฟาโนเตม็ไปดว้ยพระคุณและฤทธ์ิเดช ท่านเขา้ใจไหมวา่ “พระคุณ” คืออะไร? นัน่หมายถึงความ
อ่อนโยน ความรัก และความสุภาพ ส่ิงเหล่าน้ีอยูใ่นใจของสะเตฟาโน เพราะวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ประทบัอยูก่บัสะเตฟาโนจนเป่ียมลน้ เพราะวา่เขาเป็นคนใจอารี ใจรักและมีชีวติอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิ สะ
เตฟาโนจึงมีฤทธ์ิอ านาจ พระเจา้ทรงใชเ้ฉพาะคนท่ีมีใจบริสุทธ์ิเพื่อส าแดงฤทธ์ิของพระองคแ์ก่โลก 
พระคมัภีร์ บอกทุกคนท่ีมีชีวิตเยีย่งพระเจา้จะตอ้งเผชิญกบัความทุกขท์รมานจากการข่มเหง และเร่ืองน้ี
เป็นความจริงแก่ชีวิตของสะเตฟาโน เพราะวา่ในระยะต่อมาไม่นานนกัหวัหนา้ศาสนายดูาห์เกิดความ
ริษยาความดีของสะเตฟาโน เขาจา้งพยานเทจ็ใหม้าปรับปร าสะเตฟาโน และพวกนั้นช่วยกนัยยุง
ประชาชนใหลุ้กฮือข้ึนแลว้จบักุมสะเตฟาโนมายงัคณะกรรมการ 

ขณะท่ีซะเตฟาโนยนือยูต่่อหนา้คณะกรรมการใบหนา้ของสะเตฟาโนมีรัศมีฉายออกมา คน
พวกนั้นถามสะเตฟาโนวา่ค าฟ้องกล่าวหานั้นจริงหรือไม่ ค  าตอบของสะเตฟาโนก็ตอบตามแบบฉบบั
ของพระคมัภีร์ศาสนายดูาห์ และเตือนใหค้นเหล่านั้นทราบส่ิงท่ีเป็นความจริง สะเตฟาโนมิไดป้ฏิเสธ
พระคมัภีร์ยดูาห์ท่ีพวกเขาเช่ือถือ แต่สะเตฟาโนพยายามช้ีแจงใหค้นเหล่านั้นเห็นวา่พวกเขาพยายาม
ปฏิเสธส่ิงท่ีพระเจา้พยายามใหเ้ขากระท า สะเตฟาโนพยายามบอกใหค้นพวกนั้นทราบวา่สะเตฟาโน
มิไดข้าดความจงรักภกัดีต่อพระเจา้ในฐานะท่ีเป็นชาวยดูาห์คนหน่ึงเหมือนกนั แต่เด๋ียวน้ีพระเจา้ทรง
ท างานอยา่งใหม่ และพระองคท์รงพยายามท่ีจะน าคนต่างชาติใหเ้ขา้มาให้รู้จกัพระผูช่้วยไถ่บาปดว้ย 
พระเยซูคริสตท์รงยอมพลีพระชนมเ์พื่อไถ่บาปของคนบาปทุก ๆ คนไม่วา่คนบาปนั้นจะเป็นชาติยดูาห์
หรือชาติอ่ืน หวัหนา้ศาสนายดูาห์ไม่ชอบฟังเหตุผลชนิดน้ีเลย และท าใหค้นพวกน้ีโกรธมากข้ึนเม่ือสะ
เตฟาโนบอกวา่พวกเขาไดจ้บัพระผูไ้ถ่บาปผูซ่ึ้งพระเจา้ส่งมา และไดต้รึงพระองคเ์สีย ท่านอาจคิดวา่คน
พวกนั้นอยากฟังเหตุของสะเตฟาโน แต่พวกนั้นเกลียดชงัพระเยซูและไม่อยากไดย้นิเร่ืองราวของพระ
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เยซู ดงันั้นคนเหล่านั้นจึงเอามืออุดหูเพื่อไม่ใหไ้ดย้นิถอ้ยค าของสะเตฟาโน เขาพากนัจบัตวัสะเตฟาโน
ลากออกไปนอกเมืองและเอาหินรุมขวา้งสะเตฟาโนจนถึงแก่ความตาย 

สะเตฟาโนอธิษฐาน ขณะท่ีพวกนั้นเองหินรุมขวา้ง และทูลขอใหพ้ระเยซูทรงอภยัโทษความ
บาปแก่คนเหล่านั้น แลว้สะเตฟาโนทูลขอใหพ้ระเยซูทรงรับจิตวญิญาณของเขา แลว้ก็ส้ินใจ สะเตฟาโน
รักพระองคผ์ูท้รงพลีพระชนมเ์พื่อเขา สะเตฟาโนยอมพลีชีวติเพื่อพระเยซูแทนท่ีจะปฏิเสธพระองค ์
พระเยซูทรงรับวิญญาณของสะเตฟาโนใหไ้ปอยูก่บัพระองค ์ และทรงคอยรับทุก ๆ คนท่ีรักพระองค ์
แมว้า่หวัหนา้ชาวยดูาห์ไม่ยอมรับเช่ือพระเยซูก็ตามแต่มีอีกคนหน่ึงท่ีเห็นเหตุการณ์วนัท่ีเขาฆ่าสะเตฟา
โน คน ๆ น้ีรับฝากเส้ือคลุมจากคนท่ีเอาหินกวา้งสะเตฟาโน คนน้ีภายหลงัไดก้ลบัใจเช่ือพระเยซู และได้
ท าประโยชน์มากมายเพื่อพระเยซู ถา้สะเตฟาโนไม่สัตยซ่ื์อจนถึงตาย น่ากลวัวา่คนนั้นท่ีรับฝากเส้ือจะ
ไม่กลบัใจเช่ือพระเยซูเป็นแน่ 

ควรจ า 

“ฝ่ายซะเตฟาโนประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้ขมน้ดูสวรรคเ์ห็นรัศมีของพระเจา้และ
พระเยซูทรงยนือยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองค ์กิจการ 7:55 

ควรตอบ  

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. ฝ่ายสะเตฟาโนประกอบดว้ย...............................................และ.................................จึง
กระท า..................................และท าการเป็น............................................ในท่ามกลางคน
ทั้งหลาย 
2. เขาจึงปลูก................................วา่ “เราไดย้นิคนน้ีพดูต่อ...............................และต่อ
.........................” 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 64 เพื่อท ารูปของสะเตฟาโนก าลงัถูกกอ้นหินขวา้งตาย แลว้ระบายสี 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่6 

ฟิลปิน าคนหน่ึงมารับเช่ือในพระเยซู 
ข้อพระธรรม กิจการ 8:26-39 

กิจการ 8:26 ทูตองคห์น่ึงของพระเจา้ไดส้ั่งฟิลิปวา่ “จงลุกข้ึนไปทางทิศใตต้ามทางลงท่ีไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองฆาซาซ่ึงเป็นทางป่าทราย” 27 ฝ่ายฟิลิปก็ลุกข้ึนไป และน่ีเแน่ะมีชาวอายธิโอบคน
หน่ึงเป็นขนัที มีอ านาจมากในแผน่ดินของพระนางกนัดาเกนางกษตัริยข์องชาวอายธิโอบ และเป็นนาย
คลงัทรัพยท์ั้งหมดของนางกษตัริยน์ั้น ไดม้านมสัการในกรุงเยรูซาเล็ม 28 ขณะนัง่รถกลบัไปท่านก าลงั
อ่านหนงัสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์อยู ่29 ฝ่ายพระวญิญาณไดต้รัสสั่งฟิลิปวา่ “จงเขา้ไปใหชิ้ดกบัรถนั้น
เถิด” 30 ฟิลิปจึงวิง่ไปใกล ้ และไดย้นิท่านอ่านหนงัสืออิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์จึงถามวา่ “ซ่ึงท่านอ่าน
นั้นท่านเขา้ใจหรือ” 31 ขนัทีจึงตอบวา่ “ถา้ไม่มีใครอธิบายให ้ ท่ีไหนจะเขา้ใจได?้” ท่านจึงเชิญฟิลิปข้ึน
นัง่รถกบัท่าน 32 ขอ้พระคมัภีร์ท่ีท่านก าลงัอ่านนั้นคือขอ้เหล่าน้ี เขาจึงไดจู้งท่านเหมือนอยา่งจูงแกะไป
ยงัท่ีส าหรับฆ่า และเหมือนลูกแกะน่ิงอยูต่่อหนา้ผูท่ี้ตดัขนของมนัฉนัใด ท่านก็มิไดอ้อกปากร้อง
เหมือนกนัฉนันั้น 33 ในคราวท่ีท่านถูกเหยยีดลงนั้น ความพิพากษาของท่านโดยยติุธรรม เขาก็ไม่ใหมี้
เสียเลย ใครจะเล่าเร่ืองลูกหลานของท่านได?้ เพราะวา่ชีวติของท่านตอ้งถูกตดัเสียจากแผน่ดินโลกแลว้ 
34 ขนัทีจึงถามฟิลิปวา่ “ศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวอยา่งนั้นเล็งถึงผูใ้ด? เล็งถึงท่านเองหรือ หรือเล็งถึง
ผูอ่ื้น? ท่านจงบอกขา้พเจา้เถิด” 35 ฝ่ายฟิลิปจึงออกปากจบัตน้กล่าวในขอ้พระคมัภีร์นั้น สั่งสอนท่านถึง
เร่ืองพระเยซู 36 คร้ันก าลงัเดินทางไปก็มาถึงท่ีมีน ้าแห่งหน่ึง ขนัทีจึงบอกวา่ “น่ีแน่ะมีน ้า มีอะไรขดัขอ้ง
ไม่ใหข้า้พเจา้รับบพัติศมาหรือ” 37 และฟิลิปจึงตอบวา่ “ถา้ท่านเตม็ใจเช่ือท่านก็รับได”้ และขนัทีจึง
ตอบวา่ “ขา้พเจา้เช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้” 38 แลว้ท่านจึงสั่งใหห้ยดุรถ และคนทั้ง
สองไดล้งไปในน ้าทั้งฟิลิปและขนัที ฟิลิปไดใ้หท้่านรับบพัติศมา 39 เม่ือท่านทั้งสองข้ึนจากน ้าพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ทรงรับเอาฟิลิปไปเสีย และขนัทีนั้นไม่ไดเ้ห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปโดย
ความยนิดี 

ท่านสังเกตไดไ้หมวา่ ฟิลิปไม่ไดพ้ดูเร่ืองของตวัเองเลย เขาพดูแต่เร่ืองของพระเยซู และพดู
เฉพาะเร่ืองท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์เท่านั้น ไม่มีใครรอดพน้บาปเลยนอกจากรอดตามพระด ารัสของพระ
เจา้ เราจะตอ้งไดย้ินพระวจนะของพระเจา้ก่อน การไดย้นิท าใหเ้ราเกิดความเช่ือ และพระเยซูตรัสวา่ถา้
หากใครไดย้นิพระวจนะของพระองคแ์ละผูน้ั้นเช่ือคนนั้นจะรอดบาป พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใชพ้ระ
วจนะของพระเจา้ให้น าชีวติใหม่เขา้มาในใจของเขา เพราะวา่พระวจนะของพระเจา้นั้นเป็นเสมือนเมล็ด
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พืชท่ีมีชีวติ และเม่ือเราเช่ือเมล็ดนั้นก็งอกเกิดชีวติในตวัของเรา เราตอ้งการฟังพระคมัภีร์ดว้ยหวัใจของ
เรา ไม่ใช่เรียนท่องจ าดว้ยสมองเท่านั้น 

อทุาหรณ์ 

พระเจา้สามารถใชเ้ด็กหญิงและเด็กชายใหน้ าเอา พระวจนะของพระองคไ์ปใหค้นบาปทั้งหลาย
ไดเ้ท่ากบัผูใ้หญ่เหมือนกนั เด็กชายคนหน่ึงเห็นพ่อของเขาก าลงัหวา่นเมล็ดขา้ว เขาก็บอกพอ่วา่อยาก
หวา่นบา้ง คุณพ่อของเด็กก็มอบเมล็ดขา้วให้เขาบา้ง เด็กชายนั้นภูมิใจมากแลว้น าเอาเมล็ดพืชนั้นไปปลูก
อยา่งระมดัระวงั ต่อมาเด็กคนนั้นมาบอกพอ่ของเขาดว้ยความต่ืนเตน้และดีใจวา่ “คุณพอ่ครับ ขา้วของ
ผมงอกแลว้ งอกเป็นตน้ขา้วเหมือน ๆ กบัขา้วของคุณพอ่แหละครับ” บิดาของเด็กคนนั้นจึงบอกวา่ “ลูก
รัก ขา้วท่ีงอกนั้นไม่เก่ียวขอ้งอะไรกบัคนปลูกเลย ใครจะปลูกมนัก็งอกเป็นตน้ขา้วเสมอ เพราะเมล็ดขา้ว
ท่ีปลูกนั้นเป็นเมล็ดท่ีมีชีวิต พระเจา้ทรงประทานชีวติใส่ไวใ้นเมล็ดขา้ว เราเป็นแต่เพียงผูเ้อาไปปลูก
เท่านั้น” 

ท านองเดียวกนักบัพระวจนะของพระเจา้ พระวจนะของพระเจา้มีชีวิต ถา้เราเอาพระวจนะนั้น
ใส่ลงในใจพระวจนะนั้นจะงอกเป็นตน้และออกผล ถา้เราอยากใหใ้ครรอดเราจะตอ้งเอาพระวจนะของ
พระเจา้ปลูกลงในใจของคนนั้น 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่6 

ฟิลปิน าคนหน่ึงมารับเช่ือพระเยซู 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 8:26-39) 

หลงัจากท่ีสะเตฟาโนตายแลว้ หวัหนา้ศาสดายดูาห์ไดอ้อกค าสั่งทัว่เมืองวา่มีใครท่ีไหนเช่ือถือ
พระเยซูใหท้  าการจบักุมทั้งส้ิน ไม่วา่หญิงหรือชายท่ีเช่ือถือพระเยซู ถูกจบัใส่ตะรางหมดทุกคน เร่ืองน้ี
เป็นเร่ืองเศร้าแก่คนท่ีเช่ือพระเยซู แต่พระเจา้ทรงใชว้ธีิน้ีใหค้ริสเตียนกระจายออกจากเยรูซาเล็มไปยงั
เมืองอ่ืน ๆ คริสเตียนกระจดักระจายไปท่ีไหนก็พากนับอกเร่ืองราวของพระเยซูท่ีนัน่ พระเยซูตรัสแก่
สาวกของพระองคล่์วงหนา้วา่ เขาจะตอ้งตั้งตน้ท าการประกาศพระกิตติคุณในกรุงเยรูซาเล็ม แลว้
ออกไปยงัท่ีต่าง ๆ เทศนาสั่งสอนคนทั้งหลาย 

ฟิลิปเป็นคนหน่ึงท่ีออกจากเยรูซาเล็มและไปเมืองสะมาเรีย พวกยดูาห์ไม่มีธุระอะไรเก่ียวขอ้ง
กบัชาติสะมาเรีย เพราะวา่ชนชาติสะมาเรียเป็นลูกคร่ึงยดูาห์และลูกชาวต่างประเทศ แต่พระเจา้ทรงรัก
และทรงประทานพระกิตติคุณแก่หญิงชายทุกคนทัว่โลก ทุกชาติทุกภาษาผวิพรรณวรรณะ ขณะท่ีฟิลิป
เทศนาใหช้าวสะมาเรียฟัง มีชาวสะมาเรียหลายคนไดก้ลบัใจเช่ือถือพระเยซู และไดรั้บชีวติของพระเจา้ 
และบงัเกิดความช่ืนชมยนิดีในเมืองสะมาเรียยิง่นกั ขณะท่ีฟิลิปก าลงัปล้ืมใจและเห็นคนหลายคนไดรั้บ
ความรอด ก็มีเทวทูตองคห์น่ึงของพระเจา้มาบอกฟิลิปใหอ้อกจากเมืองนั้นและใหไ้ปท่ีทะเลทรายลงไป
ทางทิศใต ้ ฟิลิปคงแปลกใจมากท่ีถูกสั่งใหท้  าเช่นนั้น แต่ฟิลิปเช่ือฟังและท าตามทนัที ขณะท่ีฟิลิป
เดินทางอยูก่ลางทะเลทราย ฟิลิปเห็นชายคนหน่ึงก าลงันัง่รถมา ชายคนน้ีเป็นคนส าคญัเพราะเป็น
รัฐมนตรีกระทรวงคลงัของสมเด็จพระนางกนัดาเกแห่งประเทศอายธิโอบ (อาบิสซีเนีย) เขาไปนมสัการ
พระเจา้ท่ีกรุงเยรูซาเล็มกลบัมาและก าลงัจะไปบา้นของเขา ขณะท่ีนัง่รถกลบัมาเขาอ่านพระคมัภีร์ดว้ย 
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิผูท้รงน าหนา้ฟิลิปตรัสแก่ฟิลิปใหร่้วมเดินทางไปกบัรถนั้นดว้ย ฟิลิปจึงวิง่ไปท่ี
รถคนันั้นและไดย้นิชายคนนั้นก าลงัอ่านพระคมัภีร์เสียงดงั พระคมัภีร์ตอนนั้นเป็นหนงัสืออิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ฟิลิปจึงถามวา่ “หนงัสือท่ีคุณก าลงัอ่านอยูน่ั้นคุณเขา้ใจไหมครับ” ชายชาวอายธิโอบคน
นั้นตอบวา่ “ไม่มีใครอธิบายผมจะเขา้ใจไดอ้ยา่งไร?” ดงันั้นชายคนนั้นจึงเชิญฟิลิปข้ึนบนรถ ท่านคง
อยากไดย้นิชายคนนั้นอ่านอิสยาห์บทท่ี 53 เม่ืออ่านจบเขาจึงขอร้องใหฟิ้ลิปอธิบายใหท้ราบวา่ 
หมายความวา่อะไร หรือหมายถึงใคร เราเห็นไดแ้ลว้วา่ขนุนางชาวอายธิโอบคนนั้นอ่านพระคมัภีร์
แลว้แต่ไม่เขา้ใจ ดงันั้นฟิลิปจึงเอ่ยปากอธิบาย และเร่ิมตน้ดว้ยขอ้พระคมัภีร์นั้นและเทศนาเร่ืองพระเยซู 
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ฟิลิปไดเ้ล่าใหฟั้งถึงเร่ืองพระเยซูวา่ เปรียบเหมือนแกะท่ีเขาน าเอาไปยงัโรงฆ่าสัตว ์ ไม่เคยร้อง
หรือด้ินรนเลย พระเยซูทรงเป็นลูกแกะของพระเจา้ เสด็จไปสู่กางเขนเงียบ ๆ โดยไม่ทรงปริปากเลยและ
ยงัอธิบายไปถึงคนท่ีฆ่าพระองคด์ว้ย พระเยซูทรงถูกปลงพระชนมเ์พื่อบาปของเราและฟ้ืนข้ึนมาจาก
ความตายในวนัท่ีสาม น่ีเป็นข่าวดีส าหรับชายคนนั้นมาก ท่ีทราบวา่พระเยซูตายไถ่บาปคนบาปทัว่โลก 
เขาไดต้อ้นรับองคพ์ระเยซูเป็นผูช่้วยไถ่บาปของเขา และเขาก็เป็นคริสเตียน ชาวอายธิโอบคนนั้นบอกวา่
พระเยซูทรงเป็นผูใ้ด? ถูกแลว้ เขาบอกวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้และทุกคนท่ีเช่ือพระเยซู
เช่นนั้นไดรั้บการรอดพน้บาปทุกคน 

ควรจ า 

“เหตุฉะนั้นความเช่ือไดเ้กิดข้ึนก็เพราะไดฟั้งและการท่ีไดฟั้งก็เพราะฟังพระค าของพระคริสต”์ 
โรม 10:17 

ควรตอบ 

1. ฟิลิปถูกสั่งตวัไปสอนชาติอะไร? .................................................. 
2. ฟิลิปไดถ้ามชายคนนั้นวา่อะไร? ...................................................(ขอ้ 30) 
3. ชายคนนั้นบอกวา่พระเยซูเป็นผูใ้ด? .............................................(ขอ้ 37) 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 31 เพื่อท ารถของขนัที แลว้ระบายสีใหส้วย 
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กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที ่7 

เซารลกลบัใจใหม่ 
ข้อพระธรรม กิจการ 9:1-20 

กิจการ 9:1 ฝ่ายเซาโลยงัขู่ค  ารามกล่าววา่จะฆ่าศิษยข์องพระเยซูเสีย จึงไดไ้ปหามหาปุโรหิต 2 
ขอหนงัสือไปยงัธรรมศาลาในเมืองดาเมเซ็ก เพื่อวา่ถา้พบผูใ้ดถือทางนั้นไม่วา่ชายหรือหญิงจะไดจ้บัมดั
พามายงักรุงเยรูซาเล็ม 3 เม่ือเซาโลเดินทางไปใกลจ้ะถึงเมืองดาเมเซ็กแลว้ ในบดัเด๋ียวนั้นมีแสงสวา่ง
ส่องมาจากฟ้าลอ้มตวัเขาไวร้อบ 4 เซาโลจึงลม้ลงถึงดินและไดย้นิพระสุรเสียงตรัสมาวา่ “เซาโล เซาโล
เอ๋ย เจา้ข่มเหงเราท าไม?” 5 เซาโลจึงทูลถามวา่ “พระองคเ์ป็นผูใ้ด?” พระองคจึ์งตรัสวา่ “เราคือเยซูซ่ึง
เจา้ข่มเหงนั้น แต่เจา้จงลุกข้ึนเขา้ไปในเมือง และควรเจา้จะท าประการใดจะมีคนบอกใหรู้้” 7 คน
ทั้งหลายซ่ึงไดเ้ดินทางไปดว้ยกนัจึงยนืน่ิงพดูไม่ออก ไดย้ินพระสุรเสียงนั้นแต่มิไดเ้ห็นผูใ้ด 8 ฝ่ายเซาโล
ไดลุ้กข้ึนจากดิน และเม่ือลืมตาแลว้มิไดเ้ห็นผูใ้ด เขาจึงจูงมือท่านไปยงัเมืองดาเมเซ็ก 9 ตาท่านก็มืดมวั
ไปและท่านมิไดกิ้นหรือด่ืมอะไรถึงสามวนั 10 ในเมืองดาเมเซ็กมีศิษยค์นหน่ึงช่ืออะนาเนีย องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ไดต้รัสแก่ผูน้ั้นโดยทางศุภนิมิตวา่ “อะนาเนียเอ๋ย” อะนาเนียจึงทูลตอบวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เจา้
ขา้ ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” 11 พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “จงลุกข้ึนออกไปท่ีถนนเรียกวา่ถนนตรง ไปถามหาคน
หน่ึงช่ือเซาโลชาวเมืองตาระโซอยูใ่นตึกของยดูาห์ เพราะเขาก าลงัอธิษฐานอยู ่ 12 และเขาไดเ้ห็นคน
หน่ึงช่ืออะนาเนียเขา้มาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นไดอี้ก” 13 แต่อะนาเนียทูลตอบวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้เจา้ขา้ ขา้พเจา้ไดย้นิหลายคนพดูถึงคนนั้นวา่เขาไดท้  าร้ายแก่สิทธิชนของพระองคใ์นกรุงเยรูซาเล็ม 
14 และในท่ีน่ีเขาไดอ้  านาจมาจากพวกปุโรหิตใหญ่ ใหผ้กูมดัคนทั้งปวงซ่ึงอธิษฐานออกพระนามของ
พระองค”์ 15 ฝ่ายพระองคไ์ดต้รัสแก่ท่านวา่ “จงไปเถิด เพราะวา่คนนั้นเป็นภาชนะท่ีเราไดเ้ลือกสรรไว ้
ส าหรับจะน านามของเราไปยงัคนต่างชาติ กษตัริยแ์ละพวกอิสราเอล 16 เพราะวา่เราจะส าแดงใหเ้ขา
เห็นวา่เขาจะตอ้งทนทุกขล์ าบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” 16 แลว้อะนาเนียก็ไป และเขา้ไปในตึก
วางมือบนเซาโลกล่าววา่ “เซาโลเอ๋ย พระเจา้คือพระเยซูผูไ้ดป้รากฏแก่ท่านกลางทางท่ีท่านมานั้น ได้
ทรงใชข้า้พเจา้มาเพื่อจะใหท้่านเห็นไดอี้ก และเพื่อใหท้่านไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิเตม็บริบูรณ์” 18 
และในบดัเด๋ียวนั้นมีอะไร เหมือนเกล็ดตกจากตาเซาโล แลว้ก็เห็นไดอี้ก ท่านจึงลุกข้ึนรับบพัติศมา 19 
พอรับประทานอาหารแลว้ก็มีก าลงัข้ึน 

เซาโลไดพ้กัอยูก่บัจ  าพวกศิษยใ์นเมืองดาเมเซ็กหลายวนั 20 ในเวลานั้นท่านไดเ้ทศนาในธรรม
ศาลา ประกาศกล่าวดว้ยพระเยซูวา่พระองคเ์ป็นบุตรของพระเจา้ 
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อทุาหรณ์ 

คืนวนัหน่ึงมีนกัเรียนพระคริสธรรมคนหน่ึงกลบับา้นดึกมาก ขณะท่ีเขามาถึงส่ีแยกรอไฟเขียว
ไฟแดง ก็มีชายคนหน่ึงปีนรถเขา้มาเอาปืนจ่อท่ีสีขา้งออกค าสั่งวา่ “ขบัต่อไป และอยา่ท าอะไรใหพ้ิรุธ
และคนอ่ืนจะสังเกตได”้ โจทยไ์ดท้  าตามท่ีเขาบญัชา และบอกวา่ “ผมอยูผ่มก็มีพระเยซู ถา้ผมตายก็ได้
ก าไรมากกวา่นั้น” โจรคนนั้นแปลกใจและพดูวา่ “แกพดูอะไรขา้ไม่เขา้ใจ แก่เป็นบา้ไปและหรือ?” โจ
บอกวา่เขาไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียนบงัเกิดใหม่ และมีองคพ์ระเยซูประทบัอยูใ่นตวัของเขา และเขามีชีวติ
นิรันดร และถา้หากเขาตายก็หมายความวา่เขาจะมีชีวตินิรันดรในสวรรค ์ “ขา้รู้แลว้วา่เด๋ียวน้ีแก่ก าลงั
เป็นบา้” โจรนั้นพดู แต่นายโจก็ยงัอธิบายเร่ืองของพระเยซูต่อไปไม่หยดุและในทนัใดนั้นโจรคนนั้น
บอกใหน้ายโจหยดุและจอดริมทาง ในเวลานั้นนายโจก็ควกัเอาหนงัสือยอห์นออกมาใหโ้จรคนนั้นอ่าน
และบอกใหเ้ขาทราบถึงวธีิเช่ือพระเยซูและรอดพน้บาปอยา่งไร ทนัใดนั้นโจรคนนั้นตะโกนออกมาดงั 
ๆ ดว้ยความยนิดีวา่ “ฉนัเห็นแลว้” ทั้งสองคนก็กม้ศีรษะลงอธิษฐานต่อพระเจา้ โจรคนนั้นไดร้อดและ
กลบัไปบา้น เขาเป็นคนบงัเกิดใหม่จริง ๆ 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่7  

เซารลกลบัใจใหม่ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 9:1-20) 

ท่านคงจ าไดว้า่วนัท่ีสะเตฟาโนถูกเอาหินขวา้งตายนั้น มีชายคนหน่ึงเอาเส้ือคลุมฝากไวท่ี้เทา้
ของชายหนุ่มคนหน่ึง ชายหนุ่มคนน้ีช่ือเซาโล เซาโลเกลียดคนทุกคนท่ีรักพระเยซูเจา้ และตามจบัคริส
เตียนทุกบา้นมาใส่ตาราง เซาโลขอหนงัสือมอบอ านาจจากมหาปุโรหิตใหญ่ใหไ้ปเมืองดาเมเซ็กใหมี้
อ านาจจบักุมคริสเตียนทุกคนในเมืองนั้นมาลงโทษในกรุงเยรูซาเล็ม ขณะท่ีเซาโลก าลงัเดินทางมาใกล้
เขตเมืองดาเมเซ็ก เซาโลไดเ้ห็นแสงสวา่งจา้จากสวรรคส่์องลงมาตรงตวัเขา และเซาโลลม้ลงท่ีดิน 
เซาโลไดย้นิเสียงพดูกบัเขาวา่ “เซาโล เซาโลเจา้ข่มเหงเราท าไม?” 

เซาโลคงแปลกใจมากท่ีเห็นแสงสวา่งกลา้เช่นนั้นในเวลาเท่ียงวนัและไดย้นิเสียงพดูดว้ยจาก
สวรรค ์ เป็นเสียงของใคร? ถูกแลว้ เป็นเสียงของพระเยซู เซาโลแปลกใจจึงถามวา่ “พระองคมี์พระ
ประสงคใ์หข้า้พระองคท์  าส่ิงใด?” แลว้พระองคจึ์งตรัสวา่ “ลุกข้ึนเถอะ แลว้เขา้ไปในเมือง แลว้มีคน
หน่ึงจะบอกใหเ้จา้รู้วา่ควรท าประการใด” เหตุการณ์คร้ังนั้นเปล่ียนวถีิชีวติของเซาโลเสียส้ิน เม่ือเร่ิม
เดินทาง เขาออกมาดว้ยความองอาจกลา้หาญ และมุ่งร้ายท่ีจะมาจบัพวกคริสเตียนในเมืองดาเมเซ็กและ
เด๋ียวเขาตอ้งกลายเป็นคนตาบอดและมีคนจูงเขาไป 

เซาโลมาถึงเมืองดาเมเซ็ก และนัง่อธิษฐาน เซาโลเป็นทุกขแ์ละวุน่วายใจจนรับประทานอาหาร
ไม่ได ้ และตาก็ยงัมืดบอดอยู ่ เซาโลตอ้งนัง่อยูเ่ช่นนั้นเป็นเวลาสามวนั แลว้พระเจา้ตรัสสั่งชายคนหน่ึง
ช่ืออะนาเนียใหไ้ปท่ีถนนแห่งหน่ึงช่ือถนนตรง และใหไ้ปถามช่ือคน ๆ หน่ึงช่ือเซาโล ตอนแรกอะ
นาเนียไม่อยากไปเลย เพราะไดท้ราบกิตติศพัทข์องเซาโลคนน้ีวา่เป็นคนร้ายกาจนกั เพราะมีช่ือเสียงใน
การจบัพวกคริสเตียนไปขงั แต่พระเจา้ตรัสแก่อะนาเนียวา่เซาโลก าลงัตาบอด และบอกใหอ้ะนาเนียเอา
มือวางบนเซาโล แลว้ตาของเซาโลจะเห็นไดต้ามเดิม และพระเจา้ยงัตรัสแก่อะนาเนียต่อไปอีกวา่เซาโล
คนน้ีเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงคดัเลือกใหท้ างานท่ีส าคญัส าหรับพระองค ์ อะนาเนียเช่ือฟังพระเจา้และไดไ้ป
พบเซาโล แลว้ไดอ้ธิษฐานวางมือบนเซาโล เซาโลหายตาบอดและไดรั้บบพัติศมาเหมือนขุนนางชาว
อายธิโอบคนนั้น เพื่อแสดงตนวา่มีความเช่ือและเป็นพยานใหค้นอ่ืน ๆ ทราบ หลงัจากนั้นเซาโลกินและ
ด่ืมและมีเร่ียวแรงข้ึน เซาโลไดไ้ปยงัศาลาธรรมของชาวยดูาทนัที และเทศนาบอกให้คนเหล่านั้นทราบ
วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ท่านคงเดาไดว้า่การท าเช่นนั้นคงท าใหช้าวยดูาแปลกใจ
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สักเท่าใด เพราะตอนแรกเซาโลตั้งใจจะมาจบัพวกคริสเตียนเขา้คุก แต่น่ีเซาโลกลบัมาเป็นคริสเตียนเสีย
เอง 

ควรจ า 

“ซ่ึงท่านท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่ตวัท่านทั้งหลายเอง 
แต่พระเจา้ทรงประทานให้” เอเฟซสั 2:8 

ควรตอบ  

(จงเติมเลขจากขอ้พระคมัภีร์) 
1. ฝ่ายเซาโลยงัขู่ค  ารามกล่าววา่จะฆ่าศิษยข์องพระเยซูเสีย ขอ้ท่ี ................. 
2. เม่ือเซาโลเดินทางไปใกลจ้ะถึงเมืองดาเมเซ็กแลว้ ขอ้ท่ี ............ 
3. แต่เจา้จงลุกข้ึนเขา้ไปในเมือง ขอ้ท่ี .................. 
4. “จงไปเถิด เพราะวา่คนนั้นเป็นภาชนะท่ีเราไดเ้ลือกสรรไว”้ ขอ้ท่ี.............. 
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ควรท า  

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 67 ท ารูปเซาโลใหส้ าเร็จ 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่8 

การประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิแก่คนต่างชาติ 
ข้อพระธรรม กิจการ 10:1-21 

กิจการ 10:1 ยงัมีชายคนหน่ึงช่ือโกระเนเลียว อาศยัอยูใ่นเมืองกายซาไรอา เป็นนายร้อยอยูใ่น
กองทหารท่ีเรียกวา่กองอิตาเลีย 2 ทั้งท่านและครอบครัวของท่านเป็นคนเกรงกลวัพระเจา้ ท่านเคยให้
ทานแก่คนเป็นอนัมาก และอธิษฐานพระเจา้เสมอ 3 นายร้อยนั้นไดศุ้ภนิมิตประจกัษเ์วลาประมาณสาม
นาฬิกาหลงัเท่ียง คือเห็นทูตองคห์น่ึงของพระเจา้เขา้มาหาตนแลว้กล่าววา่ “โกระเนเลียวเอ๋ย” 4 แต่เม่ือ
โกระเนเลียวเขมน้ดูทูตองคน์ั้นท่านก็ตกใจกลวั จึงถามวา่ “น่ีเป็นประการใดพระองคเ์จา้ขา้?” ทูตสวรรค์
จึงตอบท่านวา่ “ค าอธิษฐานและทานของท่านนั้นไดข้ึ้นไปเป็นเหตุใหพ้ระเจา้ระลึกถึงแลว้ 5 บดัน้ีจงใช้
คนไปยงัเมืองยบเปเชิญซีโมนท่ีเรียกวา่เปโตร 6 เปโตรนั้นอาศยัอยูก่บัคนหน่ึงช่ือซีโมนเป็นช่างฟอก
หนงัตึกของเขาอยูริ่มฝ่ังทะเล” 7 คร้ันทูตสวรรคท่ี์ไดพ้ดูกบัโกระเนเลียวไปแลว้ ท่านไดเ้รียกคนใชส้อง
คนกบัทหารคนหน่ึงซ่ึงเป็นผูเ้กรงกลวัพระเจา้ท่ีเคยปรนนิบติัท่านเสมอ 8 และเม่ือโกระเนเลียวไดเ้ล่า
เหตุการณ์ทั้งปวงใหค้นเหล่านั้นฟังแลว้ ท่านจึงใชเ้ขาไปยงัเมืองยบเป 

9 คร้ันเวลารุ่งข้ึนคนเหล่านั้นก าลงัเดินทางไปใกลเ้มืองยบเปแลว้ ประมาณเวลาเท่ียง เปโตรก็
ข้ึนไปบนหลงัคาตึกอธิษฐาน 10 ก็หิวอยากจะรับประทานอาหาร แต่ในระหวา่งเขายงัจดัแจงอยูเ่ปโตร
ไดเ้คล้ิมไป 11 และไดเ้ห็นทอ้งฟ้าแหวกออกเป็นช่องและมีภาชนะอนัหน่ึงเหมือนผา้ปูท่ีนอนผืนใหญ่
เล่ือนลอบลงมาผกูติดกนัทั้งส่ีมุม 12 ในส่ิงนั้นมีสัตวจ์ตุับาทและสัตวเ์ล้ือยคลานทุกอยา่งท่ีอยูบ่น
แผน่ดิน และนกท่ีบินในอากาศ 13 มีพระสุรเสียงมาวา่แก่ท่านวา่ “เปโตรเอ๋ย จงลุกข้ึนมากินเถิด” 14 
ฝ่ายเปโตราจึงทูลวา่ “หามิไดพ้ระองคเ์จา้ขา้ เพราะวา่ส่ิงซ่ึงเป็นของหา้มหรือของมลทินขา้พเจา้ไม่เคย
ไดรั้บประทานเลย” 15 แลว้จึงมีพระสุรเสียงเป็นคร้ังท่ีสองวา่แก่ท่านวา่ “ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงช าระแลว้ 
อยา่วา่เป็นขอหา้ม” 16 ไดเ้ห็นอยา่งนั้นถึงสามคร้ัง และภาชนะนั้นก็ลอยข้ึนไปบนอากาศ  

17 เม่ือเปโตรยงัคิดสงสัยเร่ืองศุภนิมิตซ่ึงไดเ้ห็นนั้นหมายความอยา่งไร น่ีแน่ะคนท่ีโกระเน
เลียวไดใ้ชไ้ปนั้น เม่ือสืบหาพบตึกของซีโมนแลว้ก็มายนือยูห่นา้ประตู 18 และร้องถามวา่ซีโมนท่ี
เรียกวา่เปโตรอยูท่ี่นัน่หรือไม่ 20 เม่ือเปโตรยงันึกถึงศุภนิมิตนั้น พระวญิญาณก็ตรัสแก่ท่านวา่ “น่ีแน่ะ มี
สามคนมาหาท่าน 20 จงลุกไปขา้งล่างและไปกบัเขาเถิดอยา่สงสัยเลย เพราะวา่เราไดใ้ชเ้ขามา” 21 
เปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าววา่ “น่ีแน่ะขา้พเจา้เป็นคนท่ีท่านมาหานั้นท่านมาธุระอะไร?” 
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ชาวยดูาเขา้ใจไดย้ากจริง ๆ วา่พระเจา้จะทรงช่วยคนทัว่โลกใหพ้น้บาปได ้ เม่ือเปโตรไปหาชาว
ต่างประเทศและมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกยดูายก็พากนัไต่ถามเปโตรเร่ืองไปหาชาวต่างประเทศไดค้วาม
วา่อยา่งไร? เปโตรจึงเล่าเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาประทบับนโกระเนเลียวพร้อมทั้ง
ครอบครัว พวกยดูาไม่พดูอะไรนอกจากสรรเสริญพระเจา้ พระเจา้มิไดเ้ลือกชนชาติใดใหอ้ยูเ่หนือกวา่
ชนชาติอ่ืน แต่การรอดพน้บาปเป็นสิทธิของทุก ๆ คนทัว่โลก คนมัง่มี คนจนหรือคนหนุ่มคนแก่คนขาว
ด า เหลือง หรือผิวเน้ือสีอะไรก็ตามมีสิทธ์ิรอดพน้บาปเหมือนกนัทุกคน จะเป็นใครก็ไดไ้ม่เลือก ใหอ่้าน
ขอ้ท่องจ าวธีิคือ “เพราะวา่ (ใส่ช่ือของท่านลงไป) ท่ีร้องออกพระนามของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็จะ
รอด” คริสตจกัรของพระเจา้ประกอบดว้ยคนทุกคนท่ีเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และ
เช่ือวา่พระเยซูทรงตายไถ่บาปของเราและเช่ือวา่พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาในวนัท่ีสาม ใครก็
ตามท่ีเช่ือเช่นน้ีและยอมรับพระเยซูไวใ้นใจของเขา เขาผูน้ั้นก็กลายเป็นบุตรของพระเจา้ได ้
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก      บทเรียนที ่8 

การประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิแก่คนต่างชาติ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 10:1-21) 

ท่ีเมืองยบเปผูเ้ช่ือพระเยซูไดใ้ชใ้หค้นมาเชิญเปโตรไปหาท่ีบา้น และในเวลาเดียวกนั พระเจา้ก็
ทรงดลบนัดาลใหเ้ปโตรรู้ตวัดว้ยวา่ควรจะรับเชิญไป เวลานั้นเปโตรพกัอยูก่บัชายคนหน่ึงเป็นช่างฟอก
หนงั พระเจา้ทรงสอนบทเรียนน้ีแก่เปโตร และเปโตรก็เช่ือฟัง เปโตรเป็นชาวยดูาและชาวยดูาเกลียดชงั
อาชีพฟอกหนงั เขาถือวา่คนพวกนั้นเป็นคนไม่สะอาด เพราะถูกตอ้งทรากสัตวต์าย พวกยดูาไม่ยอม
อนุญาตใหช่้างฟอกหนงัอยูใ่นเมืองหรืออยูป่ะปนกบัประชาชน 

ขณะท่ีเปโตรอยูก่บัช่างฟอกหนงัใกลช้ายทะเล วนัหน่ึงเปโตรข้ึนไปบนดาดฟ้าหลงัคาตึกเพื่อ
อธิษฐาน เปโตรก าลงัหิวและคนก าลงัเตรียมอาหาร พระเจา้ทรงประทานศุภนิมิตใหเ้ปโตรเห็นจากฟ้า 
เปโตรเห็นภาพรูปร่างคลา้ยผา้ปูท่ีนั้นมีส่ีมุมลอยลงมาจากฟ้า และในผา้ปูท่ีนอนผนืนั้นมีสัตวน์านาชนิด 
มีเสียงดงัจากฟ้าบอกเปโตรวา่ “จงลุกข้ึนฆ่ากิน” เปโตรเป็นชนชาติยดูา จะกินเน้ือบางชนิดท่ีพระเจา้ทรง
มีบญัชาใหรั้บประทานไดเ้ป็นบางชนิดเท่านั้น แต่ในผา้ปูท่ีนอนผนืนั้นมีสัตวห์ลายชนิดซ่ึงไม่ควร
รับประทาน” เปโตรจึงทูลตรัสวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ สัตวเ์หล่านั้นเป็นสัตวไ์ม่สะอาด ไม่ควรรับประทาน” 
พระเจา้ตรัสตอบวา่ “ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงช าระแลว้ อยา่ถือวา่นัน่ไม่สะอาด” เปโตรเห็นภาพนิมิตผา้ปูท่ี
นอนนั้นเล่ือนลอยลงมาถึงสามคร้ัง และแปลกใจวา่นัน่หมายถึงอะไร พระเจา้ทรงสอนเปโตรถึง
บทเรียนอยา่งเดียวกนัโดยส่งเปโตรใหม้าอยูร่่วมกบัคนฟอกหนงัก่อนวนัท่ีเปโตรจะเห็นนิมิตหน่ึงวนั มี
นายร้อยชาติโรมนัคนหน่ึงช่ือโกระเนเลียว ก าลงัอธิษฐานอยูท่ี่เมืองกายซาไรอา เวลานั้นนายร้อยคนนั้น
ยงัไม่เป็นคริสเตียน เขายงัไม่ไดย้นิเร่ืองของพระเยซูเลย เพราะเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ชาติยดูา ท าไมโก
ระเนเลียวจึงอธิษฐาน? เพราะเขาเคยติดต่อกบัชาวยดูาและเคยเห็นชาวยดูาอธิษฐานเขาจึงท าบา้ง นาย
ร้อยคนน้ีเป็นคนดีและชอบใหท้านแจกคนยากจน และอยากรู้เร่ืองพระเจา้และอยากไดรั้บการอภยับาป
มานานแลว้ ขณะท่ีโกระเนเลียวอธิษฐานเขาก็เห็นศุภนิมิตดว้ยเหมือนกนั มีเทวทูตองคห์น่ึงของพระเจา้
มาปรากฏแก่เขาและบอกเขาวา่ ค  าอธิษฐานของเขานั้นพระเจา้ทรงทราบแลว้ และจงใชค้นไปเชิญตวัเป
โตรมา เวลานั้นเปโตรอยูท่ี่เมืองยบเป เทวทูตบอกดว้ยวา่จะพบเปโตรอาศยัอยูก่บัชายช่ือซีโมนเป็นช่าง
ฟอกหนงั โกระเนเลียวตกใจกลวัมาก แต่เขาเช่ือฟังค าบอกเล่าของเทวทูต เขาจึงสั่งให้พลทหารคนหน่ึง
กบัคนใชส้องคนไปเชิญตวัเปโตรมา 
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โกระเนเลียวไดเ้ล่าเร่ืองนิมิตของเขาให้เปโตรฟัง และเล่าเร่ืองเทวทูตปรากฏแก่เขาแลว้ เปโตร
จึงบอกโกระเนเลียววา่พระเจา้ทรงส าแดงแก่เขาเหมือนกนั และบอกใหไ้ปบา้นโกระเนเลียวและไม่ได้
เรียกใครอีกวา่เป็นคนไม่สะอาด แลว้เปโตรเร่ิมเทศนาเร่ืองของพระองคพ์ระเยซูคริสต ์ เปโตรบอกวา่
ใครก็ตามท่ีเช่ือองคพ์ระเยซูจะไดรั้บการอภยับาปจากพระเจา้ มีเหตุการณ์อศัจรรยเ์กิดข้ึนโกระเนเลียว
และทุกคนท่ีไดย้นิไดฟั้งเกิดความศรัธาในองคพ์ระเยซูคริสต ์ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาสวม
ทบัเขาและเขาทุกคนพากนัสรรเสริญพระเจา้ เปโตรและคนท่ีไปดว้ยพากนัแปลกใจมากท่ีพระเจา้ทรง
ช่วยคนต่างประเทศใหร้อดพน้จากบาป แต่เปโตรรู้วา่นัน่เป็นการกระท าของพระเจา้ เปโตรจึงใหบ้พัติศ
มาแก่คนเหล่านั้น และพกัอยูก่บัคนเหล่านั้นหลายวนัเพื่อสั่งสอนเขา 

ควรจ า 

“ทุกคนท่ีร้องออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็รอด” โรม10:13 

ควรตอบ 

1. ท่านและครอบครัวของท่านเป็น........................พระเจา้ ท่านเคยให้
.....................................แก่คนเป็นอนัมากและ................................พระองคเ์สมอ 
2. แลว้จึงมี............................เป็นคร้ังท่ีสองวา่แก่ท่านวา่ ซ่ึงพระเจา้ไดท้รง
.................................แลว้ อยา่วา่เป็น...................................... 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 53 เพื่อท ารูปทูตสวรรคท่ี์ปรากฏแก่โกระเนเลียว แลว้ระบายสี 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่9 

เปรตรถูกจับ 
ข้อพระธรรม กิจการ 12:5-17 

กิจการ 12:5 เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจ าไวใ้นคุก แต่วา่คริสตจกัรไดอ้ธิษฐานพระเจา้เพื่อเปโต
รดว้ยใจร้อนรน 

6 คร้ันเฮโรดจะพาเปโตรออกมาในคืนวนันั้นเองเม่ือเปโตรนอนหลบัอยูร่ะหวา่งทหารสองคน 
มีโซ่สองเส้นล่ามไวแ้ละคนยามเฝ้าอยูห่นา้ประตูคุก 7 น่ีแน่ะ มีทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงของพระเจา้มายนือยู่
ขา้งท่าน และมีแสงสวา่งส่องเขา้มาในหอ้งจ า ทูตองคน์ั้นจึงกระตุน้เปโตรท่ีสีขา้งใหต่ื้นข้ึนแลว้วา่ “จง
ลุกข้ึนโดยเร็ว โซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร 8 ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรวา่ “จงคาดเอวและสวมรองเทา้” 
เปโตรจึงกระท าตาม ทูตจึงสั่งวา่ “จงห่มผา้และตามเรามาเถิด 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู้วา่การซ่ึง
ทูตกระท านั้นเป็นความจริงแต่คิดวา่ไดเ้ห็นนิมิต 10 เม่ือออกพน้ทหารยามชั้นท่ีหน่ึงและท่ีสอง ก็มาถึง
ประตเูหล็กท่ีจะเขา้ไปในเมือง ประตูนั้นก็เปิดใหท้่านเอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหน่ึงและบดั
เด๋ียวนั้นทูตสวรรคก์็ไดอ้นัตรธานไปจากเปโตร 11 คร้ันเปโตรรู้สึกแลว้จึงวา่ “เด๋ียวน้ีขา้พเจา้รู้แน่วา่พระ
เจา้ไดรั้บสั่งใหทู้ตสวรรคข์องพระองคม์าช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากอ านาจของเฮโรด และพน้จากการมุ่งร้าย
ของพวกยดูา”  

12 เม่ือเปโตรคิดอยา่งนั้นแลว้ก็มาถึงตึกของมาเรียมารดาของยอห์นผูมี้ช่ืออีกวา่มาระโกท่ีนัน่มี
หลายคนไดป้ระชุมอธิษฐานกนัอยู ่ 13 เม่ือเปโตรเคาะประตูบา้น มีหญิงสาวคนหน่ึงช่ือโรเดมาฟัง 14 
เม่ือจ าไดว้า่เป็นเสียงของเปโตรแลว้ก็ยงัไม่เปิดประตูเพราะความยนิดี แต่ไดว้ิง่เขา้ไปบอกวา่ เปโตรยนื
อยูห่นา้ประตู 15 คนทั้งหลายจึงพดูกบัหญิงนั้นวา่ “เจา้เป็นบา้” แต่หญิงคนนั้นยนืค าวา่เป็นอยา่งนั้นจริง 
เขาทั้งหลายจึงวา่ “เป็นเทวทูตประจ าตวัเปโตร” 16 ฝ่ายเปโตรยงัยนืเคาะประตูอยู ่ เม่ือเขาเปิดประตูเห็น
ท่านแลว้ก็อศัจรรยใ์จ 17 แต่เปโตรโบกมือใหเ้ขาน่ิงเสีย และเล่าใหเ้ขาฟังถึงเร่ืองท่ีพระเจา้ไดท้รงพา
ท่านออกจากคุกอยา่งไร แลว้ท่านสั่งวา่จงไปบอกเร่ืองน้ีแก่ยากอบกบัพวกพี่นอ้งให้ทราบ” เปโตรจึง
ออกไปเสียท่ีอ่ืน 

ท่านคงวาดภาพไดว้า่คนพวกนั้นจะต่ืนเตน้สักเท่าใดเม่ือวนัรุ่งข้ึนเขาจะไปเบิกตวัเปโตรออก
จากคุก? พวกเขาไม่ทราบและหาไม่พบ และเฮโรดก็ช่วยกนัคน้หาตลอดทัว่เมืองก็ไม่พบเปโตรไม่ทราบ
วา่หายไปหายไปไหน? แลว้จึงใหไ้ปตามตวัผูคุ้มเรือนจ าและไต่สวน แต่คนพวกนั้นบอกไม่ไดว้า่มีอะไร
เกิดข้ึนแก่เปโตร ดงันั้นผูคุ้มจึงผูป้ระหารชีวติ ขา้พเจา้คิดวา่เฮโรดจะไม่สบายใจเลยท่ีเปโตรหลุดจาก
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เรือนจ าไปได ้ เฮโรดเสด็จไปจากกรุงเยรูซาเล็มและเสด็จไปท่ีชายทะเล ณ เมืองกายซาไรอาและทรง
ประทบัอยูท่ี่นัน่ เฮโรดทรงฉลองพระองคเ์ตม็ยศเยีย่งพระมหากษตัริยแ์ละเสด็จออกขนุนางพร้อมขา้ราช
บริพารเหนือพระราชบงัลงัค์ ประชาชนอยากจะกล่าวป้อยอจึงพากนัตะโกนสดุดีวา่ “พระราชด ารัสนั้น
เป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เสียงของมนุษย”์ และในทนัใดนั้นเองเทวทูตของพระเจา้ไดป้ระหารเฮ
โรด พระองคส้ิ์นพระชนมท์นัที พระเจา้ทรงรับชีวิตของกษตัริยเ์ฮโรดไปเสียเพราะเฮโรดมิไดถ้วายพระ
เกียรติแก่พระเจา้เท่าท่ีควรจะถวาย เฮโรดอยากจะฆ่าเปโตรและอยากท าใหค้ริสเตียนทัว่ ๆ ไปตกใจ เพื่อ
ประชาชนจะไม่ไดเ้ล่ือมใสในพระเยซูอีกต่อไป แต่เทวทูตมาปล่อยตวัเปโตรออกจากคุก และเทวทูตได้
ปลงพระชนมก์ษตัริยเ์ฮโรดแทน 

ขอ้ท่องจ าของเราวนัน้ีบอกวา่ เทวทูตของพระเจา้จะพิทกัษรั์กษาลอ้มรอบคนท่ีรักพระองคแ์ละ
จะท าใหเ้ขาปลอดภยั” ขอ้น้ีเป็นความจริง 
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ขวญัใจชนทุกวยั  

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่9 

เปรตรถูกจับ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 12:5-17) 

หลงัจากเปโตรเทศนาแก่โกระเนเลียวและครอบครัว แลว้เปโตรไดก้ลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 
คริสเตียนท่ีกรุงเยรูซาเล็มไดรั้บความล าบาก เพราะกษตัริยเ์ฮโรดทรงเกลียดชงัพวกคริสเตียนและท าแก่
พวกคริสเตียนอยา่งร้ายกาจมาก เฮโรดสั่งใหป้ระหารยากอบ นอ้งชายของยอห์นดว้ยดาบ และเม่ือเฮโรด
ทรงเห็นวา่การท่ีท าเช่นนั้นท าใหช้าวยดูาพอใจ เฮโรดจึงสั่งจบัเปโตรใส่ตารางและใชท้หารยามหลายคน
เฝ้า เฮโรดตั้งพระทยัวา่จะประหารชีวติเปโตรดว้ย แต่คอยใหพ้น้เทศกาลเล้ียงของชาวยดูายเสียก่อน 

ก่อนท่ีเปโตรจะถูกประหารชีวติคืนเดียว ในขณะท่ีเปโตรยงันอนหลบัอยูใ่นเรือนจ า มีโซ่ล่าม
และมียามคุมตวัอยูส่องคน และมียามรักษาท่ีประตูอีก เฮโรดทรงคาดวา่การควบคุมตวัเปโตรนั้น
แขง็แรงพอแลว้ และมิไดนึ้กถึงการคุม้ครองของพระเจา้เลย ทนัใดนั้นมีแสงสวา่งเกิดข้ึนในเรือนจ า และ
เทวทูตองคห์น่ึงเขา้กระตุน้สีขา้งของเปโตรจงท่านต่ืนข้ึน “ลุกข้ึนเร็ว ๆ” นัน่เป็นเสียงสั่งของเทวทูต 
ทนัใดนั้นโซ่ตรวนก็หลุดออกจากตวัของเปโตร แลว้เทวทูตสั่งใหเ้ปโตรคาดเอวและสวมเส้ือคลุมและ
ใหต้ามมา เปโตรท าตามทนัท่ีแต่คิดวา่ฝันไปมากกวา่เป็นจริง เขาทั้งสองเดินผา่นยามประตูชั้นแรก และ
ชั้นท่ีสอง และมาถึงประตูเหล็กใหญ่ชั้นนอก กุญแจและกลอนประตูเหล่านั้นหลุดออกเอง แลว้ทั้งสองก็
ออกมาถึงถนนใหญ่ เปโตรหลุดเเป็นอิสระอีกคร้ังหน่ึง เทวทูตองคน์ั้นหายไป และเปโตรยนือยูค่นเดียว
ตามล าพงั ท่านคงเดาไดว้า่เปโตรคงรู้สึกงงมากทีเดียว ตอนหวัค ่าเขานอนหลบัในคุกมีโซ่ตรวนตรึงไว้
อยา่งแขง็แรง พร้อมทั้งมีทหารยามควบคุมอยา่งเขม้แขง็ และเด๋ียวน้ีหลุดออกมาไดอ้ยา่งไร? เปโตรไปท่ี
บา้นของสหายของเขาคนหน่ึงช่ือยอห์นมาระโกซ่ึงเป็นบา้นท่ีเขาใชป้ระชุมอธิษฐาน เม่ือเคาะประตูมี
หญิงคนหน่ึงแอบดูท่ีช่องประตู เพื่อดูวา่ใครมา คร้ันเปโตรตอบค าถามของนาง ๆ รู้วา่เป็นเปโตรก็ดีใจ 
แลว้จึงวิง่ไปบอกคนขา้งในวา่เปโตรมา แต่คนขา้งในบา้นไม่เช่ือวา่เป็นจริง น่าแปลกไหม พวกเขาทูล
พระเจา้ใหป้ล่อยเปโตร คร้ันพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเขาจริง ๆ กลบัไม่เช่ือ พวกเขาคิดวา่เปโตร
ตายเสียแลว้ และคงเป็นปีศาจหรือผขีองเปโตรมาหาพวกเขา เปโตรยงัคงเคาะประตูเรียกอยูเ่ร่ือย ๆ ใน
ท่ีสุดพวกเขาเปิดประตูและยอมใหเ้ปโตรเขา้มา และพากนัแปลกใจไปตาม ๆ กนั ขา้พเจา้คิดวา่ทุกคนคง
รุมกนัถามเปโตรวา่หลุดออกมาไดอ้ยา่งไร จนเปโตรตอ้งโบกมือให้อยูน่ิ่ง ๆ และเล่าใหฟั้งวา่ พระเจา้
ทรงประทานเทวทูตองคห์น่ึงมาปลดปล่อยสมตามค าอธิษฐาน ซ่ึงพระเจา้ทรงตอบและปล่อยตวัหลุด
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ออกมาเป็นอิสระอีกคร้ังหน่ึง เปโตรขอร้องใหพ้วกนั้นไปบอกคริสเตียนอ่ืน ๆ ใหท้ราบดว้ย แลว้เปโตร
ก็ลาพวกนั้นไปอยูท่ี่อ่ืน 

ควรจ า 

“ทูตของพระเยโฮวาห์แวดลอ้มเหล่าคนท่ีย  าเกรงพระองค ์ และทรงช่วยเขาใหพ้น้จากภยั
อนัตราย” สดุดี 34:7 

ควรตอบ  

(จงลากเส้นโยงใหป้ระโยคติดต่อกนัอยา่งถูกตอ้ง) 
1. ทูตสวรรคก์็ได ้                                            ไดป้ระชุมอธิษฐานกนัอยู ่
2. ท่ีนั้นมีหลายคน                                            “จงคาดเอวและสวมร้องเทา้” 
3. ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรวา่                                    ใหเ้ขาน่ิงเสีย 
4. เปโตรโบกมือ                                                อนัตรธานไปจากเปโตร 
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ควรท า 

ในพระธรรมกิจการ มีชาย 3 คนถูกปล่อยออกจากคุก เป็นการอศัจรรย ์สามคนน้ีคือ เปาโล ซีลา 
และเปโตร จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 22 แลว้ระบายสีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่10 

เปารลออกไปประกาศเทีย่วแรก 
ข้อพระธรรม กิจการ 13:1-12 

กิจการ 13:1 คราวนั้นในคริสตจกัรท่ีอยูใ่นเมืองอนัติโอเปีย มีลางคนท่ีเป็นพยากรณ์ และ
อาจารย ์ คือบารานาบสั ซิมโอนท่ีเรียกวา่นิเกร์ กบัลูกิโอชาวเมืองกุเรเน มะนาเอนผูไ้ดรั้บการเล้ียงดู
เติบโตข้ึนดว้ยกบัเฮโรดเทศาภิบาลและเซาโล 2 เม่ือคนเหล่านั้นก าลงันมสัการพระเจา้และถือศีลอด
อาหาร พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดต้รัสสั่งวา่ “จงเลือกบาระนาบสักบัเซาโล ตั้งไวส้ าหรับการซ่ึงเราจะเรียก
ใหเ้ขาท านั้น” 3 เม่ือถือศีลอดอาหารและอธิษฐานแลว้จึงวางมือบนบาระนาบสักบัเซาโลแลว้ก็ใชท้่าน
ไป เหตุฉะนั้นท่านทั้งสองท่ีไดรั้บใชจ้ากพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงลงไปยงัเมืองเซลูเกียและไดแ้ล่นเรือ
จากท่ีนัน่ไปยงัเกาะกุบโร 5 คร้ันมาถึงซะลามิ ท่านไดป้ระกาศค าของพระเจา้ในธรรมศาลาของพวกยดูา 
ยอห์นกอ็ยูช่่วยท่านดว้ย 6 เม่ือไดเ้ดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟแลว้ก็ไดพ้บคนหน่ึงเป็นคนท าเล่ห์
กล เป็นผูท้  านายเท็จ เป็นคนชาติยดูา ช่ือวา่บาระเยซู 7 อยูก่บัผูว้า่ราชการเมืองช่ือเซระเฆียวเปาโลซ่ึงเป็น
ผูมี้ความรู้ ผูว้า่ราชการเมืองจึงไดเ้ชิญบาระนาบสักบัเซาโลมา ปรารถนาจะฟังพระค าของพระเจา้ 8 แต่
คนท าเล่ห์กล ช่ือเอลุมา ซ่ึงแปลวา่คนท าเล่ห์กลนั้นไดค้ดัคา้นขดัขวางบาระนาบสักบัเซาโล หวงัจะ
ไม่ใหผู้ว้า่ราชการเมืองเช่ือ 9 แต่เซาโลผูมี้ช่ืออีกวา่เปาโลประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขมน้ดูเอลุ
มา 10 และพดูวา่ “เจา้เป็นคนเตม็ไปดว้ยอุบายและใจร้ายทุกอยา่ง ลูกของซาตาน เป็นศตัรูต่อบรรดา
ความชอบธรรม เจา้จะไม่หยุดพยายามท าทางตรงของพระเจา้ใหเ้ขวไปหรือ 11 น่ีแน่ะพระหตัถข์องพระ
เจา้จะลงโทษเจา้ เจา้จะเป็นคนตามืดไม่เห็นดวงอาทิตยจ์นถึงเวลาก าหนด บดัเด๋ียวนั้นความมืดมวัก็
บงัเกิดแก่เอลุมา เอลุมาจึงคล าหาคนใหจู้งมือไป 12 คร้ันผูว้า่ราชการเมืองไดเ้ห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น
จึงเช่ือถือและอศัจรรยใ์จดว้ยพระค าของพระเจา้ 

เซาโลไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “เปาโล” ในเมืองปาโฟ เซาโลเป็นช่ือภาษาฮีบรู “เปาโล” เป็นช่ือภาษา
โรมนั เราจึงเรียกช่ือเปาโลเร่ือยมา ยอห์นมาระโก เป็นหลานชายของบาระนาบสั และมาระโกเดินทาง
ร่วมไปสอนศาสนาคร้ังนั้นท่ีเมืองปาโฟดว้ย แต่มาระโกคิดถึงบา้นจึงกลบับา้นก่อนเปาโลกบับาระนา
บสัไม่กลบับา้น เพราะมีงานส าคญัท่ีจะตอ้งท าส าหรับพระเจา้ขา้งหนา้อีกมาก ทั้งสองเดินทางต่อไปยงั
เมืองเประเฆ เม่ือเทศนาสั่งสอนท่ีนัน่แลว้ก็เดินทางต่อไปยงัเมืองอนัติโอเปีย เมืองน้ีเป็นช่ือเดียวกบัเมือง
ท่ีเขาทั้งสองตั้งตน้เดินทางออกมา แต่เป็นเมืองเล็กกวา่ แต่ละคร้ังองคพ์ระวญิญาณไดท้รงน าใหเ้ขาทั้ง
สองไปนมสัการพระเจา้พร้อมกบัชาวยดูา ณ ศาลาธรรมก่อนเสมอ เขาทั้งสองเขา้ไปนัง่และฟังการอ่าน
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พระวจนะของพระเจา้ แลว้เขาทั้งสองก็ถูกเชิญในเทศนาสั่งสอน เปาโลรักชาวยดูาและบางคร้ังก็ร้องไห้
เม่ือบอกถึงเร่ืองพระเยซูแก่พวกยดูาวา่ พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้เสด็จลงมาจากสวรรค ์ และทรง
พลีพระชนมไ์ถ่บาปของพวกเขา พระเจา้ทรงท าใหพ้ระเยซูฟ้ืนจากตายเปาโลบอกพวกนั้นวา่เพียงแต่เขา
ยอมเช่ือและรับองคพ์ระเยซูคริสตไ์วใ้นใจของเขาเท่านั้น พระเจา้ก็ทรงอภยับาปให้แก่พวกเขาทั้งหมด 
พวกเขาไม่สามารถประพฤติตามบทบญัญติัของโมเสสไดทุ้กขอ้ทุกกระทงและพระเจา้ตรัสวา่ “วญิญาณ
ท่ีท าบาปจะตอ้งตาย” (เอเศเคียล 18:4) ขอ้น้ีหมายความวา่พวกเขาไปสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย เวน้แต่จะช าระ
บาปออกจากตวัเสียก่อน และมีอยูท่างเดียวท่ีจะช าระบาปคือยอมใหพ้ระเยซูรับเอาบาปทั้งหมดไปใส่ไว้
ในพระองคเ์อง 

เปาโลและบาระนาบสัมิไดบ้อกข่าวประเสริฐน้ีเฉพาะชาวยดูาเท่านั้น แต่บอกใหช้าว
ต่างประเทศทราบดว้ย สัปดาห์ถดัไปคนทั้งเมืองไดพ้ากนัมาฟังข่าวประเสริฐซ่ึงน าให้ชาวยดูาเกิดความ
ริษยา พวกยดูายพดูขดัขวางเปาโลและค าสอนของเขา ดงันั้นเปาโลจึงบ่ายหนา้ไปหาชาวต่างประเทศ 
ชาวต่างประเทศทุกคนเช่ือเปาโลเทศนาหรือ? เปล่า เขาไม่เช่ือแต่คนท่ีฟังแลว้ไม่มีขอ้แกต้วั 

แมข้าวยดูาจะท าหยาบชา้ต่อเปาโลและบารานาบสัก็ดี เขาทั้งสองไม่ยอมกลบับา้น เขาทั้งสอง
กลบัช่ืนชนยนิดี พระคมัภีร์บอกวา่เขาทั้งสองช่ืนชนยินดีและประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ดู
กิจการ 13: 52 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่10 

เปารลออกไปประกาศเทีย่วแรก 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 13:1-12) 

เม่ือพระเยซูทรงช่วยเปาโลใหพ้น้บาป พระองคไ์ดต้รัสแก่อะนาเนียวา่พระองคท์รงเลือกให้
เปาโลประกาศพระนามของพระองค ์ใหช้าวต่างประเทศรู้ต่อพระพกัตร์กษตัริยแ์ละเป็นท่ีรู้กนัท่ามกลาง
ชาวยดูา และเปาโลตอ้งไดรั้บความทนทุกขท์รมาน เพราะพระนามของพระเยซูหลายประการ เม่ือเปา
โลกลบัจากทะเลทรายและไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกบัผูเ้ช่ือพระเยซูอีกหลายคน แต่พวกคริสเตียนยงัพา
กนัหวาดเกรงเปาโลอยู ่ แต่ยงัมีชายคนหน่ึงท่ีกรุงเยรูซาเล็มเช่ือวางใจตวัเปาโลเขาจึงน าตวัเปาโลไปหา
พวกอคัรสาวก และบอกแก่อคัรสาวกวา่เด๋ียวน้ีเปาโลเป็นคนเรียบร้อยแลว้ นบัตั้งแต่เปาโลไดเ้ห็นองค์
พระเยซูคริสต ์ และพระเยซูตรัสโดยเปาโลดว้ย ชายคนท่ีรับรองเปาโลช่ือ บารานาบสั เปาโลและบารา
นาบสัจึงเป็นเพื่อนสนิทกนัในเวลาต่อมา 

ต่อมาจากนั้นอีกไม่นาน คริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มส่งบารานาบสัไปยงัเมืองอนัติโอเปียเพื่อไป
ช่วยเหลือคริสเตียนท่ีนัน่ บารานาบสัเป็นคนดีและมีความเช่ือมัน่คงทั้งประกอบไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ และเม่ือบารานาบสัเทศนามีคนหลายคนเช่ือถือพระเยซู บารานาบสัจ าเป็นตอ้งการผูช่้วย ฉะนั้น
บารานาบสัจึงไปมีเมืองตาระโซซ่ึงเป็นบา้นเกิดของเปาโล และชวนเปาโลมาช่วยงานท่ีเมืองอนัติโอเปีย 
ทั้งสองคนท างานอยูท่ี่เมืองอนัติโอเปียเป็นเวลาหน่ึงปีเตม็ และสั่งสอนประชาชนใหรู้้จกัเร่ืองราวของ
องคพ์ระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้เช่ือแน่เหลือเกินวา่ เปาโลตอ้งพดู อีกถึงเร่ืองท่ีพระเยซูจากสวรรคท์รงปรากฏ
แก่เขาท่ีกลางทางคร้ังนั้น และบอกเร่ืองความบาปของเขาไดรั้บการอภยัอยา่งไร เพราะพระเยซูไดพ้ลี
พระชนมไ์ถ่บาปของเขา เม่ือพระเยซูทรงอภยับาปของเราแลว้เราก็อดท่ีจะบอกคนอ่ืนใหท้ราบเร่ืองนั้น
ไม่ได ้

เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเรียกตวัเปาโลและบาระนาบสัใหอ้อกไปเทศนาสั่งสอนท่ีอ่ืน คริส
เตียนท่ีนัน่เตม็ใจส่งตวัเขาทั้งสองออกเดินทางไปทนัที เขาทั้งสองจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่จะไปท่ีไหนดี? พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวกนัท่ีทรงเรียกก็ไดท้รงน าตลอดทางวา่จะท าอะไร  

สถานท่ีท่ีเปาโลและบาระนาบสัเดินทางไปสั่งสอนก็คือ เกาะปาโฟ เขาทั้งสองไดพ้บเหตุการณ์
ส าคญั ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัประจ าเกาะนั้นอยากรู้อยากฟังเร่ืองพระด ารัสของพระเจา้ จึงใชใ้หค้นไป
เชิญตวัเปาโลและบาระนาบสัมา แต่ยงัมีชาวยดูาชัว่ร้ายคนหน่ึงเป็นหมอดูเจา้เล่ห์กลและพยายามกีดกนั
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มิใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเช่ือพระเยซู พระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัสแก่เปาโลวา่ควรพดูแก่ชายเจา้เล่ห์คนนั้น
วา่อยา่งไร เปาโลเขมน้ดูเขาแลว้พดูวา่ เจา้เป็นลูกของซาตานและท าการขดัขวางการงานของพระเจา้ เจา้
จะตอ้งตาบอดชัว่ระยะเวลาหน่ึง ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นทนัตาท่ีชายเจา้เล่ห์คนนั้นตาบอดทนัทีกลงัจาก
ท่ีเปาโลพดูขาดค า และตอ้งมีคนมาจูงชายคนนั้นไป เขาเช่ือและไดรั้บความรอด พญามารพยายามหา
โอกาสเสมอท่ีจะขดัขวางการงานของพระเจา้ แต่ถา้เรายอมใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเขา้สวมทบัเราและ
ใชเ้ราใหพ้ดูก็จะมีบางคนไดร้อดพน้บาป 

ควรจ า 

 “พระองคจึ์งตรัสสั่งพวกสาวกวา่” ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่โลกประกาศพระกิตติคุณแก่
มนุษยทุ์กคน มาระโก 16:15 

ควรตอบ 

(จงเติมค าลงในช่องวา่ง) 
1.เม่ือถือศีล..........................และ...................แลว้จึง.....................บน..................กบั

........................แลว้ก็ใชท้่านไป 
2.“เจา้เป็นคนเตม็ไปดว้ย.........................และ.......................ทุกอยา่ง ลูกของ......................เป็น

.............ต่อบรรดา.......................เจา้จะไม่หยดุ..............................ท า............................. ใหเ้ขวไปหรือ? 
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ควรท า 

อาจารยเ์ปาโลแล่นเรือออกไปประกาศพระกิตติคุณ จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 48 เพื่อสร้าง เรือ
ใหส้ าเร็จ 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่11 

เปารลออกไปประกาศเทีย่วทีส่อง 
ข้อพระธรรม กิจการ 16:1-10 

กิจการ 16:1 ฝ่ายเปาโลไดล้งไปยงัเมืองเดระเบกบัเมืองลุศตราดว้ย และน่ีแน่ะท่ีนัน่มีสาวกคน
หน่ึงช่ือทิโมธี มารดาเป็นชาติยดูาซ่ึงเป็นศิษยพ์ระเยซู แต่บิดาเป็นชาติเฮเลน 2 ทิโมธีนั้นมีช่ือเสียงดีใน
ท่ามกลางพวกพี่นอ้งท่ีอยูใ่นเมืองลุศตรา และเมืองอิโกนิอนั 3 เปาโลจงใคร่พาทิโมธีไปดว้ยกนั จึงให้รับ
พธีิสุนตัเพราะเห็นแก่พวกยดูาห์ท่ีอยูใ่นต าบลนั้น ๆ เพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้วา่บิดาของเขาเป็นชาติเฮ
เลน 4 เม่ือท่านเหล่านั้นไดเ้ท่ียวไปตามบา้นเมืองทั้งหลายก็ไดส่้งหนงัสือขอ้บงัคบัของอคัรสาวกและ
ผูป้กครองในกรุงเยรูซาเล็ม มอบใหค้นทั้งหลายทุกเมืองใหป้ระพฤติตาม 5 โดยเหตุนั้นคริสตจกัรทั้ง
ปวงจึงตั้งมัน่คงอยูใ่นความเช่ือ และคริสตสมาชิกไดท้วข้ึีน ทุก ๆ วนั 6 คร้ันท่านทั้งหลายนั้นไดไ้ปทัว่
เมืองฟรูเกียกบัเมืองกาลาเทียแลว้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงหา้มมิใหก้ล่าวค าของพระเจา้ในมณฑล
อาเซีย 7 เม่ือลงไปยงัเมืองมุเซียแลว้ ก็พยายามจะไปยงัเมืองบิตุเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่
โปรดใหไ้ป 8 แลว้ท่านเหล่านั้นไดเ้ดินท่านผา่นเมืองมุเซียมายงัเมืองโตรอา 9 ในเวลากลางคืนเปาโลได้
นิมิตเห็นชาวมากะโดเนียคนหน่ึงยนืออ้นวอนวา่ “ขอโปรดมาช่วยพวกขา้พเจา้ในเมืองมากะโดเนียเถิด” 
10 คร้ันเห็นนิมิตนั้นแลว้ เราจึงเสาะหาโอกาสทนัทีท่ีจะไปเมืองมากะโดเนีย ดว้ยเห็นแน่วา่พระเจา้ได้
ทรงเรียกเราใหไ้ปประกาศกิตติคุณแก่ชาวเมืองนั้น 

มีหญิงคนหน่ึงในเมืองฟิลิปปีเท่ียววิง่ตามเปาโลและซีลา วนัแลว้วนัเล่าเท่ียวตะโกนร้องวา่ “คน
เหล่าน้ีเป็นคนรับใชข้องพระเจา้อยา่งสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย” หญิงคนน้ีน่า
สงสารมากเพราะถูกผสิีง และนายของหญิงน้ีร้ายกาจมากใชใ้หห้ญิงคนน้ีเป็นหมอดู เปาโลรู้สึกเสียใจ
ดว้ยหญิงคนน้ีมาก วนัหน่ึงเปาโลขบัผโีดยใชพ้ระนามของพระเยซู ใหผ้อีอกมาจากหญิงคนน้ี เม่ือนาย
ของหญิงนั้นเห็นวา่จะใชต้วัหญิงคนน้ีใหท้  าประโยชน์ต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้เขาโกรธเปาโลและซีลามาก 
จึงหาเร่ืองจบัตวัเซาโลและซีลาใส่คุก พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิไดส้ั่งใหส้องคนน้ีมายงัเมืองฟิลิปปีดอก
หรือ? ถูกแลว้พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน ามาท่ีเมืองน้ี แต่ท าไมพระเจา้จึงทรงอนุญาตใหค้นชัว่ท าร้ายคน
ของพระองคอ์ยา่งนั้น? แมเ้ราจะเช่ือฟังและท าตามพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ก็ตามและท าส่ิงท่ีถูกท่ีควร 
บางคร้ังเราตอ้งทนทุกขท์รมานก็เพื่อจะช่วยใหค้นอ่ืนรอดพน้บาป ในคุกคืนวนันั้นเปาโลและซีลาถูก
โบยตี มือและเทา้ถูกผกูไวก้บัข่ือคา จนกระดุกกระดิกไม่ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีน าความเจบ็ปวดมาใหม้ากแต่เขา
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ไม่บ่นเลย แทนท่ีจะบ่นเขาทั้งสองกลบัร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีท าให้
เราร้องเพลงเม่ือเวลาเราทนทุกขเ์จบ็ปวด  

นกัโทษอ่ืน ๆ ไดย้นิสองคนนั้นร้องเพลง ทนัใดนั้นขณะท่ีเขาร้องเพลง พระเจา้ทรงบนัดาลให้
เกิดแผน่ดินไหวใหญ่โตจนรากคุกสะเทือนสะทา้น และประตูคุกก็เปิดออกทนัทีทนัใด เคร่ืองจ าจองของ
ทุกคนก็หลุดออกอยา่งน่าอศัจรรย ์ แมน้ายคุกก็อยากฟังเร่ืองพระเจา้และไดรั้บความรอดพน้บาป “เราท า
อยา่งไรจึงจะรอด?” ถา้ท่านโดนถามเช่นน้ีท่านจะตอบวา่อยา่งไร? จงอ่านขอ้ท่องจ าส าหรับวนัน้ี มีทาง
อ่ืนท่ีจะรอดพน้บาปอีกไหม นอกจากเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์รารู้วา่มีพระคมัภีร์ขอ้หน่ึงท่ีตอบปัญหาน้ี 
เราเคยท่องจ ามาแลว้ในบทเรียนวนัก่อนในกิจการ 4:12 

เปาโลพดูเร่ืองพระด ารัสของพระเจา้แก่นายคุกและเขาเช่ือพร้อมทั้งครอบครัวของเขา 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่11 

เปารลออกไปประกาศเทีย่วทีส่อง 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 16:1-10) 

ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่เปาโลและบาระนาบสัมีความยนิดีท่ีจะอยูท่่ามกลางเพื่อนท่ีเมืองอนัติโอ
เกียอีกคร้ังหน่ึง และเพื่อนสาวกดว้ยก็ยนิดีท่ีไดพ้บเปาโลและบาระนาบสัอีกคร้ังหน่ึง ทั้งสองคนไดส้อน
แลว้สอนอีกวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดใ้ชเ้ขาทั้งสองให้ออกไปบอกคนต่างประเทศใหรู้้เร่ืองของพระ
เยซูวา่พระองคไ์ดท้รงพลีพระชนมเ์พื่อคนบาปทั้งหลาย และทรงฟ้ืนคืนพระชนมจ์ากความตาย หลงัจาก
ท่ีเปาโลและบาระนาบสัพกัอยูบ่า้นชัว่ระยะหน่ึง เปาโลคิดวา่จะตอ้งออกเดินทางไปอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเยีย่ม
สมาชิกใหม ่ๆ วา่ไดป้ระพฤติและกระท าอะไรกนัไปถึงไหนแลว้บา้ง ดงันั้นเปาโลจึงหารือเร่ืองน้ีกบับา
ระนาบสั บาระนาบสัก็เตม็ใจไป แต่อยากจะพายอห์นมาระโกหลายชายไปดว้ยอีกสักคร้ัง เปาโลยงัจ าได้
วา่พอ่หนุ่มกระดูกอ่อนคนน้ีเคยไปดว้ยกนัมาแลว้และหนีกลบับา้นเสียก่อน ฉะนั้นเปาโลจึงไม่ยอมพา
ร่วมทางไปดว้ยอีก แต่บาระนาบสัก็ไม่ยอมไป ถา้หากวา่ไม่พามาระโกไปดว้ย ในท่ีสุดบาระนาบสัก็พา
มาระโกลงเรือไปเกาะกุบโร (ไซปรัส) และเปาโลไดซี้ลาเพื่อนร่วมทางแยกกนัไปอีกทางหน่ึงคือไป
เมืองเดระเบ 

ถา้เปาโลจะอยูบ่า้นก็คงสบายดีกวา่ ท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ซ่ึงมีบาง
คนก็อยากฟัง บางคนก็ไม่อยากฟัง บางคร้ังไปเจอคนท่ีเกลียดชงัก็เอาหินขวา้ง และมีหลายคร้ังท่ีพบคน
ท่ีพยายามจะฆ่าท่าน เปาโลจ าเป็นตอ้งไปหรือ? เปล่า ถา้เปาโลสมคัรจะอยูค่ริสตจกัรอนัติโอเกีย ๆ ก็คง
อยากจะอุปถมัภค์  ้าชูใหอ้ยูอ่ยา่งสุขสบาย แต่เหตุไรเปาโลตอ้งไป? เปาโลบอกไวใ้นจดหมายของท่านเอง
วา่ “เพราะความรักของพระคริสตผ์กูมดัหวัใจเรา” จึงตอ้งไป 

เม่ือเปาโลถึงเมืองเดระเบชาวคริสเตียนท่ีเช่ือพระเยซูคร้ังก่อนในเมืองนั้นยนิดีท่ีพาเปาโลอีก
คร้ังหน่ึง มีเด็กหนุ่มคนหน่ึงในเมืองนั้นช่ือทิโมธี ไม่วา่เปาโลจะไปท่ีไหนจะมีคนชมเชยกล่าวขวญัถึงทิ
โมธีใหเ้ปาโลทราบวา่ทิโมธีเป็นเด็กดี และเปาโลก็รักเหมือนลูก 

เปาโลและซีลาไดพ้าทิโมธีไปเยีย่มคริสตจกัรหลายแห่ง ซ่ึงเปาโลไดต้ั้งคริสจกัรเหล่านั้นไว้
ตั้งแต่มาสั่งสอนเท่ียวแรก เปาโลสั่งสอนพระด ารัสของพระเจา้และหลายคนเช่ือถือพระเยซู คณะ
ประกาศพระกิตติคุณตอ้งการเดินทางไปแควน้อาเซีย แต่พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงหา้มมิใหไ้ป พวกเขา
พยายามจะไปยงัเมืองบิตุเนีย พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงหา้มไวอี้ก ท่านก็เห็นไดว้า่พระเจา้ทรงมีแผนการ
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ท่ีจะใหป้ระกาศเทศนาในต าบลหรือแควน้ท่ีพระองคท์รงมีพระประสงคใ์นเวลานั้น และเปาโลเช่ือฟัง
พระเจา้เสมอ ฉะนั้นคณะของท่านจึงเดินทางมายงัเมืองโตรอา และในเวลากลางคืนเปาโลไดรั้บศุภนิมิต
วา่มีคนจากเมืองมากะโดเนียมาขอร้องใหไ้ปช่วยชาวมากะโดเนีย เปาโลตดัสินใจไปท่ีนัน่ทนัที ถา้
เปาโลเดินทางไปอีกซีกหน่ึงของโลกชาวมากะโดเนียคงจะไม่ไดย้นิเร่ืองข่าวประเสริฐน้ีเลย เม่ือพระเจา้
ทรงสั่งเราแลว้ เราควรจะพยายามอยา่งสุดก าลงัท่ีจะส่งคนของเราไปบอกคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

ควรจ า 

“จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา้และท่านจะรอดไดท้ั้งครอบครัวของท่านดว้ย กิจการ 16:31 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
1. เปาโลไดนิ้มิตเห็น...............................คนหน่ึงยนื...............................วา่ “ขอโปรดมา
...........................พวกขา้พเจา้ใน................................เถิด” 
2. เราจึง.......................ท่ีจะไป.........................ดว้ยเห็นแน่วา่..............................ใหไ้ป
...................................แก่ชาวเมืองนั้น 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 85 เพื่อท ารูปของทิโมธี ก าลงัอ่านพระคมัภีร์มว้นใหส้ าเร็จ 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่12 

เปารลออกไปประกาศเทีย่วทีส่าม 
ข้อพระธรรม กิจการ 19:23-34 

กิจการ 19:23 คราวนั้นเกิดการวุน่วายมาก เพราะเหตุทางนั้น ดว้ยมีคนหน่ึงช่ือเดเมเตรียวเป็น
ช่างเงินไดเ้อาเงินท าศาลรูปพระอะระเตมี เป็นท่ีช่วยใหพ้วกช่างนั้นไดเ้งินมาก 25 เดเมเตรียวจึงประชุม
ช่างเหล่านั้นกบัคนทั้งหลายซ่ึงเป็นช่างท าการคลา้ยกนัแลว้วา้ “ดูเถิดท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบอยู่
วา่พวกเราไดท้รัพยสิ์นเงินทองมาก็เพราะท าการน้ี 26 และท่านทั้งหลายไดรู้้เห็นอยูว่า่ ไม่ใช่เฉพาะใน
เมืองเอเฟซสัเมืองเดียว แต่เกือบตลอดทัว่มณฑลอาเชีย เปาโลคนน้ีไดเ้กล้ียกล่อมใจเป็นอนัมากใหเ้ลิก
ทางเก่าเสีย โดยไดก้ล่าววา่ส่ิงท่ีมือมนุษยก์ระท านั้นไม่ใช่พระ 27 น่ากลวัวา่ไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสีย
ไปอยา่งเดียวแต่โบสถข์องพระอะระเตมีซ่ึงเป็นใหญ่จะเป็นท่ีหม่ินประมาทดว้ย และสง่าราศีแห่งรูปนาง
พระนั้น ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือแก่บรรดาชาวมณฑลอาเซียกบัส้ินทั้งโลกจะเส่ือมลงไป” 

28 คร้ันคนทั้งหลายไดย้นิดงันั้น ต่างก็โกรธแคน้และร้องวา่ “พระอะระเตมีของชาวเอเฟซสั
เป็นใหญ่” 29 แลว้ก็เกิดการวุน่วายใหญ่โตทัว่ทั้งเมือง เขาจึงไดจ้บัคาโยกบัอะริศตาโค ชาวมากะโดเนียผู ้
เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิง่เขา้ไปในโรงละคร 30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเขา้ไปในท่ามกลางคนทั้ง
ปวงดว้ย แต่พวกสาวกไม่ยอมใหท้่านเขา้ไป 31 มีลางคนในพวกขา้หลวงท่ีประจ ามณฑลอาเซียซ่ึงเป็น
สหายกบัเปาโล ไดใ้ชค้นไปวงิวอนขอเปาโลมิใหเ้ขา้ไปในโรงละคร 32 ลางคนไดร้้องวา่อยา่งน้ี ลางคน
ไดร้้องวา่อยา่งนั้น ดว้ยวา่คนทั้งปวงท่ีประชุมกนันั้นวุน่วายมาก 33 และคนโดยมากไม่รู้วา่เขาประชุม
กนัดว้ยเร่ืองอะไร พวกยดูาบางคนไดด้นัอะเล็กซนัดะโรออกมาขา้งหนา้ใหพ้ดูแทนเขา อะเล็กซนัดะโร
จึงโบกมือ หมายจะกล่าวแกต้วัคนทั้งปวง 34 แต่เม่ือคนทั้งหลายรู้วา่อะเล็กซนัดะโรเป็นชาติยดูา เขาก็ยิง่
ส่งเสียงร้องพร้อมกนัอยูป่ระมาณสักสองชัว่โมงวา่ “พระอะระเตมีของชาวเอเฟซสัเป็นใหญ่” 

เราอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสมยัเปาโลเดินทางออกเผยแพร่ข่าวประเสริฐสามเท่ียว เราเร่ิม
เขา้ใจวา่เหตุไรคนท่ีเปาโลไปสั่งสอนจึงรักเปาโลมาก ประการแรกเพราะเปาโลเป็นคนถ่อมตวั เปาโล
บอกวา่เปาโลเป็นคนบาปท่ีเป็นคนตวัเอก (1 ทิโมธี 1:15) และเป็นคนเล็กนอ้ยท่ีสุดในบรรดาคริสเตียน
ดว้ยกนั (เอเฟซสั 3:8) เปาโลรู้วา่เปาโลไม่เป็นอะไรและไม่เคยลืมเลยท่ีไดข้่มเหงคริสเตียนไวอ้ยา่ง
สาหสัก่อนท่ีเปาโลไดค้วามรอด (1 ทิโมธี 1:13) คร้ังหน่ึงชายคนน้ีเคยเป็นคนเกลียดชงัคริสเตียนทุกคน 
และหาโอกาสจะฆ่าคริสเตียนเม่ือจะฆ่าได ้ แต่บดัน้ีเปล่ียนแปลงเป็นคนน่ารักและเป็นคนรักพระเยซู
มาก ๆ จนยอมทุกขท์รมานเพื่อจะน าคนมาให้รู้จกัพระกิตติคุณ และรับเอาพระเยซูเป็นผูไ้ถ่บาปของตน 
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อทุาหรณ์ 

ชายยากจนคนหน่ึงในประเทศอินเดียมีอาชีพทางกวาดถนน และไดม้าเป็นคริสเตียนและในไม่
ชา้ไดก้ลายเป็นศิษยาภิบาลประจ าหมู่บา้นแห่งหน่ึง วนัหน่ึงเศรษฐีเจา้ของท่ีดินคนหน่ึงถามเขาวา่ “ท่าน
ไดเ้ปล่ียนฐานะจากคนกวาดถนนซ่ึงใคร ๆ ดูถูก กลายมาเป็นคนท่ีชาวบา้นรักและนบัถือไดอ้ยา่งไร? 
ชายคนนั้นตอบอยา่งง่าย ๆ วา่ “เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้เยรูซาเล็มและทรงลา ประชาชนก็พากนัปูเส้ือผา้
ตอ้นรับ และลาตวันั้นก็เหยยีบย  ่าไปบนเส้ือผา้ แต่ประชาชนมิไดน้บัถือลาในการตอ้นรับคร้ังนั้น 
ประชาชนตอ้นรับพระเยซูท่ีก าลงัทรงลาตวันั้นอยู ่ ท  านองเดียวกนัคนมิไดน้บัถือขา้พเจา้ แต่นบัถือองค์
พระเยซู ขา้พเจา้ไม่มีดีอะไรเลย ถา้ขา้พเจา้ไม่มีพระเยซูคนทั้งต าบลไม่นบัถือขา้พเจา้เป็นแน่” ชาย
ยากจนชาวอินเดียคนนั้นพดูถูก เขาไดถ้วายพระเกียรติแต่พระเยซู ไม่ใช่ใหเ้กียรติตนเอง และเปาโลก็
ท านองเดียวกนั พระเจา้ทรงเลือกเปาโลเป็นภาชนะท่ีมีเกียรติ ภาชนะนั้นมีไวส้ าหรับอะไร? ก็เพื่อจะ
รองรับบางส่ิงหรือถือบางส่ิงไว ้ ตวัเปาโลไม่มีอะไรดีในตวัเลย เปาโลเป็นแต่เพียงภาชนะส าหรับพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิท่ีจะใชน้ าข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณไปใหค้นอ่ืน ๆ เท่านั้น เปาโลไม่เคนเทศนา
เร่ืองตวัของท่านเอง หรือพูดถึงส่ิงใหญ่โตท่ีท่านไดท้  า แต่เปาโลพดูเฉพาะเร่ืองขององคพ์ระเยซูและ
ความตายของพระองคบ์นไมก้างเขนแทนบาปเท่านั้น 
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ขวญัใจชนทุกวยั 

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่12 

เปารลออกไปประกาศเทีย่วทีส่าม 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 19:23-34) 

เม่ือพระเยซูทรงช่วยเปาโลใหร้อดพน้บาป พระองคไ์ดท้รงบอกอะนาเนียวา่เขาเป็นภาชนะท่ี
พระองคท์รงเลือกสรร เปาโลไม่ไดอ้ยูบ่า้นกบัเพื่อน ๆ นานนกั พกัอยูไ่ดห้น่อยก็ออกเดินทางไปเท่ียวสั่ง
สอน เปาโลรักพระเยซูมากจนอยากจะใหค้นอ่ืนรู้จกัความรักของพระเยซูดว้ย เราไดเ้รียนเร่ืองการ
เดินทางออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณของเปาโลมาแลว้สองเท่ียว คร้ังน้ีเป็นเท่ียวท่ีสาม 

เปาโลเขา้ไปยงัธรรมศาลาของพวกยดูาซ่ึงเป็นสถานท่ีเขาใชน้มสัการพระเจา้ เปาโลเขา้ไปพดู
เร่ืองพระเยซูอยา่งกลา้หาญในธรรมศาลาของชาวยดูา เม่ือคนฟังไม่เช่ือและยงัพดูใส่ร้ายต่อพระเยซู 
เปาโลก็ลาพวกนั้นไป เปาโลเทศนาอยูแ่ห่งนั้นทุก ๆ วนัเป็นเวลาสองปี หลายคนไดฟั้งพระวจนะของ
พระเจา้และเช่ือพระเยซู คนท่ีเช่ือมีทั้งชาติยดูาและคนชาติอ่ืน ๆ ดว้ย หลายคนท่ีเช่ือพระเยซูเคยกราบ
ไหวรู้ปป้ันมาแลว้ และบางคนก็เป็นคนเจา้เล่ห์เช่นหมอดูโชคชะตาราศี เม่ือคนเหล่านั้นไดต้อ้นรับองค์
พระเยซูเป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของเขาแลว้ เขาก็รู้วา่การท าเช่นนั้นเป็นการผดิบาปและพากนัขนเอาต ารา
หมอดูและต าราอ่ืน ๆ ท่ีขดัแยง้กบัค าสอนของพระเยซูมาเผาไฟ พระคมัภีร์บอกวา่หนงัสือเหล่านั้นมีค่า
เป็นเงินถึงหา้หม่ืนบาท 

เม่ือคนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้เลิกใชว้ธีิเล่ห์กลมายา และเลิกกราบไหวรู้ปพระแม่เจา้อะระเตมี จึง
เป็นเหตุใหค้นท่ีไม่เป็นคริสเตียนโกรธและเกลียดชงัมาก พอ่คา้บางคนมีอาชีพขายและท ารูปป้ันแม่
เจา้อะระเตมี เม่ือคนมาเป็นคริสเตียนแลว้เขาก็เลิกซ้ือรูปป้ันเหล่านั้น เท่ากบัตดัอาชีพของช่างเงิน
เหล่านั้นโดยตรง มีช่างเงินคนหน่ึงช่ือเดเมเตรียว เขาไดย้ยุงประชาชนทั้งเมืองให้เกลียดชงัเปาโลและ
เกลียดคนท่ีเช่ือพระเยซูดว้ย ประชาชนลุกฮือข้ึนและจบัเพื่อนของเปาโลไดส้องคนแลว้ลากเขา้ไปใน
โรงละครแห่งหน่ึงซ่ึงใชเ้ป็นหอประชุม เพื่อนของเปาโลไม่ยอมใหเ้ปาโลเขา้ไปในโรงละครเพราะเกรง
วา่เปาโลจะถูกประชาชนฆ่าตาย ประชาชนเวลานั้นก าลงับา้คลัง่ และตะโกนโห่ร้องอยูเ่ป็นเวลาถึงสอง
ชัว่โมง บา้งตะโกนวา่ “ขอใหพ้ระแม่เจา้อะระเตมีเป็นใหญ่ และทรงพระเจริญ” แต่พระเจา้ทรงจดัหา
เพื่อนใหแ้ก่คริสเตียนในเวลาท่ีตกอยูใ่นอนัตรายคนนั้นคือนายอ าเภอ นายอ าเภอบอกใหป้ระชาชนสงบ
และท าอะไรโดยปราศจากโทโส เพราะเปาโลและเพื่อนของเขาไม่ใช่อนัธพาล แต่พวกเขาท่ีก่อการ
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จลาจลจะตอ้งถูกกฎหมายโรมนัลงโทษ แลว้นายอ าเภอก็ปล่อยใหค้นเหล่านั้นไปเปาโลตอ้งลาเพื่อน ๆ
และออกจากเมืองเอเฟซสัไปยงัแควน้มากะโดเนีย และใหทิ้โมธีสอนคริสเตียนในเมืองเอเฟซสัต่อไป 

ควรจ า 

“พระเจา้ไดต้รัสแก่เปาโลทางนิมิตในเวลากลางคืนวา่ “อยา่กลวัเลย แต่จงกล่าวต่อไปอยา่งน่ิง
เสีย” กิจการ 18:9 

ควรตอบ 

(จงเติมค าในช่องวา่ง) 
ไม่ใช่เฉพาะใน............................เมืองเดียวแต่เกือบตลอดทัว่............................คนน้ีได้

................................คนเป็นอนัมากใหเ้ลิก..................................เสีย...........................โดยไดก้ล่าววา่ส่ิง
ท่ี........................กระท านั้น............................พระ 

มีลางคนใน.......................................ท่ีประจ า........................ซ่ึงเป็นสหายกบั...................ไดใ้ช้
คนไป......................ขอเปาโลมิใหเ้ขา้ไปใน.......................... 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 26 แสดงการเดินทางของอาจารยเ์ปาโลเท่ียวเดียว 
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กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที่ 13 

เปารลถูกจับ 
ข้อพระธรรม กิจการ 24:10-27 

กิจการ 24:10 เม่ือผูว้า่ราชการเมืองท าส าคญัใหเ้ปาโลพดู ท่านจึงเรียนวา่ “เน่ืองจากการท่ี
ขา้พเจา้ไดท้ราบวา่ท่านเป็นผูพ้ิพากษาของประเทศน้ีหลายปีมาแลว้ ขา้พเจา้ก็จะขอแกค้ดีของขา้พเจา้
โดยความยนิดีอยา่งยิง่ 11 เพราะท่านทราบไดว้า่ตั้งแต่ขา้พเจา้ข้ึนไปนมสัการในกรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่เกิน
กวา่สิบสองวนัมาแลว้ 12 เขาไม่ไดเ้ห็นขา้พเจา้เถียงกนักบัผูห้น่ึงผูใ้ดในโบสถ ์ หรือยยุงประชาชนใน
วุน่วายในธรรมศาลาหรือในเมือง 13 เหตุการณ์ทั้งปวงท่ีเขาฟ้องขา้พเจา้นั้น บดัน้ีเขาจะยนืยนัต่อท่านก็
ไม่ได ้ 14 แต่วา่ขา้พเจา้ขอรับต่อหนา้ท่านอยา่งหน่ึงวา่ขา้พเจา้ปฏิบติัพระเจา้แห่งบรรพบุรุษของพระเจา้
ตามทางท่ีเขาเหมาวา่ถือนอกรีดนั้นจริง ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือถือค าซ่ึงเขียนไวใ้นคมัภีร์พระบญัญติัและใน
คมัภีร์ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมด 15 ขา้พเจา้มีความหวงัใจในพระเจา้ตามซ่ึงเขาเองมีความหวงัใจดว้ย 
วา่คนทั้งปวงทั้งคนชอบธรรมและคนท่ีไม่ชอบธรรมจะเป็นข้ึนมาจากความตาย 16 ในขอ้น้ีขา้พเจา้
อุตส่าห์ประพฤติตามท่ีใจสังเกตเห็นวา่ดีเสมอ มิใหผ้ดิต่อพระเจา้และต่อมนุษย ์ 17 คร้ันล่วงมาหลายปี
แลว้ขา้พเจา้น าทานและเคร่ืองถวายมายงัประเทศของขา้พเจา้ 18 คราวนั้นเขาไดพ้บขา้พเจา้ในโบสถเ์ม่ือ
ขา้พเจา้ช าระตวัแลว้ เขามิไดพ้บขา้พเจา้อยูก่บัหมู่คนหรือท าวุน่วาย แต่ก็มีพวกยดูาบางคนท่ีมาจาก
มณฑลอาเซีย ถา้คนเหล่านั้นมีเร่ืองอะไรจะฟ้องขา้พเจา้ 19 เขาควรจะมาฟ้องต่อหนา้ท่านท่ีน่ี 20 หรือ
ขอใหค้นเหล่าน้ีเองกล่าวเร่ืองความผดิท่ีเขาไดเ้ห็นเม่ือขา้พเจา้ยนือยูต่่อหนา้ท่ีปรึกษา 21 เวน้ไวแ้ต่เสียง
อนัเดียวนั้นซ่ึงขา้พเจา้ไดร้้องข้ึนในท่ามกลางเขาวา่ “วนัน้ีขา้พเจา้ถูกพิพากษาต่อหนา้ท่านทั้งหลาย
เพราะเหตุท่ีมีความไวใ้จวา่คนทั้งหลายจะเป็นข้ึนมาจากความตาย” 

22 เมือเฟสิกซ์ไดย้นิอยา่งนั้นท่านก็เล่ือนการพิจารณาไวก่้อนเพราะท่านไดรู้้เร่ืองของทางนั้น
ละเอียดแลว้วา่ ท่านจึงกล่าววา่ “เม่ือลุเซียนายพนัลงมาเราจึงจะช าระความของเจา้” 23 เฟสิกซ์สั่งนาย
ร้อยใหคุ้มเปาโลไว ้ แต่ไม่ใหจ้  าจอง และไม่ใหห้า้มผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีเป็นเพื่อนของท่านท่ีจะเขา้มาปรนนิบติั
หรือเยีย่มเยยีน  

24 เม่ือล่วงไดห้ลายวนัแลว้ เฟลิกซ์มากบัภรรยาช่ือดรูซีลาผูเ้ป็นหญิงยดูา ท่านใหเ้รียกเปาโลมา 
แลว้ไดฟั้งเปาโลกล่าวดว้ยขอ้เช่ือในพระเยซูคริสต ์25 แต่เม่ือเปาโลอา้งถึงความชอบธรรม ความอดกลั้น
ใจ และความพิพากษาซ่ึงจะมาเบ้ืองหนา้นั้น เฟสิกซ์ก็สะดุง้ตกใจกลวั จึงพดูวา่ “คราวน้ีจงไปก่อนเถอะ
เวลาวา่งเราจะเรียกมาอีก” 26 อนัท่ีจริงเฟลิกซ์นึกในใจวา่เปาโลจะใหเ้งินสินบนแก่ท่าน เหตุฉะนั้นท่าน
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จึงเรียกเปาโลมาสนทนากนับ่อย ๆ 27 แต่เม่ือสองปีล่วงไปแลว้ โประกิโอเฟศโตมารับราชการแทนเฟ
สิกซ์ เฟลิกซ์อยากจะไดค้วามชอบจากพวกยดูาจึงยงักกัขงัเปาโลไว ้

เจา้คุณเฟศโตมีสหายอยูผู่ห้น่ึงคือกษตัริยอ์ะฆะริปาซ่ึงเสด็จมาเยีย่ม เฟศโตไดทู้ลเร่ืองของ
เปาโลใหอ้ะฆะริปาฟังและทรงมีพระประสงคจ์ะฟังถอ้ยค าของเปาโล กษตัริยอ์ะฆะริปาทรงเคร่ืองเตม็
ยศและเสด็จเขา้ในสถานีท่ีจดัไวด้ว้ยท่าทางสง่างาม เปาโลถูกเบิกตวัมา หลงัจากท่ีเฟศโตไดก้ล่าว  
อารัมภบทแลว้ กษตัริยอ์ะฆะริปาทางเปิดโอกาสใหเ้ปาโลแสดงขอ้คิดเห็นได ้ท่านคิดวา่เปาโลพดูอะไร? 
พดูเร่ืองตวัเองหรือ? พดูเร่ืองการเดินทางและเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจหรือ? เปล่าเลย เปาโลมีโอกาสเม่ือใด
เปาโลจะตอ้งพดูเร่ืองพระเยซูทุกคร้ัง ไม่วา่ท่ีไหนและเม่ือไรหรือพูดกบัใคร ไม่วา่จะเป็นทหาร ทาส 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือพระมหากษตัริย ์ เปาโลเป็นตอ้งบอกเร่ืองพระเยซูใหค้นเหล่านั้นฟัง ขณะท่ี
เปาโลไดเ้ล่าเร่ืองความตายของพระเยซูฟังอีกคร้ังหน่ึงนั้น เฟศโตตะโกนเสียงดงัวา่ “เปาโลเอ๋ย เจา้คลัง่
ไปเสียแลว้ เจา้เรียนรู้วชิามากจึงท าใหเ้จา้คลัง่ไป” คร้ันแลว้กษตัริยอ์ะฆะริปาจึงตรัสวา่ “ท่านจะชวนให้
เราเช่ือเป็นคริสเตียนดว้ย” เปาโลทูลวา่ขา้พเจา้ปรารถนาจะใหพ้ระองคแ์ละทุก ๆ ท่านท่ีอยูใ่นท่ีน้ีเป็น 
คริสเตียน เสร็จแลว้ก็เลิกประชุมและเอาตวัเปาโลไปคุมขงัไดต้ามเดิม 
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ขวญัใจชนทุกวยั  

กจิการของอคัรสาวก     บทเรียนที ่13 

เปารลถูกจับ 
เร่ืองในพระคมัภีร์ (กิจการ 24:10-27) 

เปาโลจึงไปหาพวกคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็ม และสั่งใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนทราบเร่ืองราวของคน
ต่างชาติไดรั้บความรอดพน้บาปดว้ยความยนิดี แลว้ต่อไปเปาโลก็ไปท่ีโบสถเ์พื่อจะเทศนาใหช้าวยดูาท่ี
ยงัไม่เช่ือพระเยซูฟังต่อไป ชาวยดูาพวกนั้นไม่ยอมฟังค าพูดของเปาโลขณะท่ีเปาโลพดูเร่ืองพระเยซู แต่
กลบัยยุงประชาชนใหเ้กลียดชงัเปาโล โดยกล่าวหาวา่เปาโลไดน้ าคนต่างชาติเขา้โบสถ ์ เขาจบัตวัเปาโล
ลากออกจากโบสถแ์ละตีเปาโลจวนจะตายแลว้ เม่ือนายทหารโรมนัไดย้นิเสียงคนอ้ืออึงจึงคุมทหารมา
ช่วยเปาโลไวท้นัท่วงที เอาโซ่ล่ามเปาโลและถามวา่ท่านเป็นใคร หลงัจากนั้นจึงอนุญาตใหเ้ปาโล
ปราศรัยแก่ประชาชนจากบนัไดป้อม 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตามประชาชนไม่อยากฟังเสียงเปาโล และร้องเสียงดงัวา่ “คนเช่นน้ีอยูห่นกั
แผน่ดิน ไม่ควรจะให้เขามีชีวติอยู”่ (กิจการ 22:22) คนพวกนั้นฉีกเส้ือผา้ของคนและเอาฝุ่ นซดัข้ึนบน
อากาศจนกระทัง่นายร้อยทหารโรมนัตอ้งคุมตวัเปาโลเขา้ไปในป้อม เปาโลถูกเฆ่ียนและถูกล่ามโซ่
ตรวน แต่เม่ือนายร้อยทราบวา่เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมนัและไม่มีสิทธ์ิท่ีจะโบยหลงัก่อนรู้วา่ท าผิด
อะไร ก็เกิดความกลวัมากจึงปล่อยตวัเปาโลออกจากเคร่ืองจ าจอง และวนัรุ่งข้ึนเปาโลถูกน าตวัมายงัท่ี
ประชุมกรรมการศาสนายดูา เปาโลจึงพูดกบัชาวยดูาเร่ืองพระเยซูอีกวา่ พระเยซูถูกปลงพระชนมแ์ละ
ฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย แต่คนพวกนั้นไม่อยากฟัง แทจ้ริงบางคนในพวกนั้นไม่ยอมเช่ือไม่วา่ในกรณีใด 
ๆ ท่ีคนตายแลว้จะกลบัคืนชีพอีก 

หวัหนา้ชาวยดูาโกรธเปาโลมากแทบจะฉีกเปาโลออกเป็นช้ิน ๆ แต่นายร้อยสั่งใหพ้ลทหารของ
เขาไปช่วยเอาตวัเปาโลรอดออกมาได ้และน าตวัเปาโลเขา้มาในป้อม คืนวนัต่อมาพระเจา้ทรงปรากฏแก่
เปาโลอีกและไดต้รัสหนุนใจเปาโล แทจ้ริงเปาโลตอ้งการหนุนใจเช่นน้ี เพราะมีคนถึงส่ีสิบคนไดต้ั้ง
สัตยส์ัญญาวา่จะไม่กินหรือด่ืมจนกวา่จะไดฆ่้าเปาโล หลายชายของเปาโลไดท้ราบข่าวการตั้งใจของคน
คณะนั้น จึงเขา้ไปในป้อมและบอกเร่ืองทั้งหมดใหลุ้งของเขาทราบ และลุงจึงสั่งหลานชายใหไ้ปหานาย
พนัทหารผูค้วบคุมตวัเปาโล เม่ือนายพนัทราบเช่นน้ีจึงสั่งทหารใหย้า้ยเปาโลไปขงัไวท่ี้เมืองอีกเมือง
หน่ึงในเวลากลางคืน และนายพนัยงัไดแ้จง้เป็นจดหมายไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัวา่เขาไดช่้วยชีวติ
เปาโลไวจ้ากเง้ือมมือของประชาทณัฑ ์ และหลุดรอดจากน ้ามือของหวัหนา้ชาวยดูาเฟสิกซ์เจา้เมืองได้
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กกัขงัเปาโลไวจ้นกระทัง่ชาวยดูาเป็นโจทกฟ้์องร้องคดีของเปาโล เปาโลไดเ้ทศนาพระกิตติคุณใหเ้ฟลิซ์
ผูว้า่ราชการจงัหวดัฟังดว้ยจนชายคนนั้นตกใจจนตวัสั่น แต่เขาผูน้ั้นก็ยงัไม่ยอมรับองคพ์ระเยซูเป็นพระ
ผูช่้วยไถ่บาป เฟลิกซ์ขงัเปาโลไวใ้นเรือนจ าและไปคุยกบัเปาโลเสมอ แต่เฟลิกซ์ไม่เคยไดรั้บความรอด
พน้บาป และเฟสิกซ์ไดข้งัเปาโลไวจ้นเปล่ียนผูว้า่ราชการจงัหวดัคนใหม่ คร้ันแลว้เปาโลจึงคงอุทธรณ์
ขอใหส่้งคดีของเขาไปพิจารณาไต่สวนท่ีกรุงโรม และเจา้คุณเฟศโตผูว้า่ราชการคนใหม่ตกลงเห็นพอ้ง
ดว้ย ท่านคงเห็นแลว้วา่พระเจา้ทรงพระราชทานโอกาสใหเ้ปาโลไปเทศนาพระกิตติคุณในกรุงโรมดว้ย
มิใช่หรือ? 

ควรจ า 

“ขา้พเจา้ไม่มีความละอายในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต ์ เพราะวา่กิตติคุณนั้นเป็นฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ใหค้นทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นไดถึ้งท่ีรอดทุกคน โรม 1:16 

ควรตอบ 

1. ใครไม่ยอมฟังค าพดูของเปาโล? ................................ 
2. เขาหาวา่เปาโลไดท้  าอะไร? ........................................ 
3. ใครเป็นเจา้เมืองท่ีขงัเปาโลไว?้................................... 
เขาไดรั้บความรอดพน้บาปหรือเปล่า? .................................. 
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ควรท า 

จงลากเส้นจากเลข 1 ถึง 83 เพื่อท ารูปเปาโลถูกจบัใหส้ าเร็จ 
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กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

ซี. เอม็. เอ. มชิช่ัน 

201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร 
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