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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



เมื่อพระเยซูตายไป เหลาผูติดตามขี้ขลาดก็ซอนตัวเอง 

หลังจากที่พระเยซูฟนขึ้นจากความตาย พระองคก็สําแดง

พระองคเองตอเหลาสาวกของพระองค พระเยซูยังมีชีวิตอยู! 

แต พระเยซูก็ไดมีแผนการที่จะละพวกเขาแลวกลบัไปยัง

สวรรคที่ซ่ึงพระองคไดอยูกับพระเจา พระบิดา



กอนที่พระองคจะจากไป

พระองคไดสัญญาตอผูติดตามของพระองควา

จะสงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจามาเพื่อจะเปน



พระผูชวยพวกเขา (ยอหน 15:26)

เวลาก็ใกลเขามาทุกที หลังจากที่พระเยซูจากไปได

สาม วัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมา



เหตุการณนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหลาผูติดตามพระองคประมาณ หนึ่งรอยยี่สิบ 

คนรวมตัวกันอธิษฐานในบานหลังหนึ่ง ทันใดนั้นบานหลังนั้นก็เต็มไป

ดวยเสียงเหมือนพายุสัน่กองไปทั่ว



มีเปลวไฟปรากฏแกเขากระจายอยูเหนือพวกเขาทุกคนเขาเหลานั้นถูก

เติมเต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังที่พระเยซูไดสัญญาไว



ตามถนนหนทาง สาวกของพระเยซูพูดภาษาที่พวกเขาไมไดเรียนมากอน

มีชาวตางชาติมาเยี่ยมกรุงเยรูซาเลม็ไดยินสาวกของพระเจาพดูพระวจนะ

ของพระเจาในหลากหลายภาษาเขาเหลานั้นก็อัศจรรยใจและงง เขาพูด

กันวา”นี่อะไรกัน”บางคนก็เยอะเยยวา”คนเหลานั้นเมาเหลาองุน”



แตเปโตรไดกลาวแกคนทั้งปวงวา”คนเหลานั้นไมไดเมาเหลาองุน แต

เหตุการณนี้เกิดขึ้นตามคําซ่ึงโยเอลผูเผยพระวจนะไดกลาวไว” เปโตร



เตือนพวกเขาถึงเรือ่งเมื่อหลายปกอน พระเจาไดสัญญาวา

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเพื่ออวยพรและชวยผูคน



เปโตรบอกกับผูคนวาพวกเขาจะตองกลับใจจากความบาปแลวก็รับบัพติศมา

ในนามของพระเยซูคริสตเจา”.....แลวทานทั้งหลายจะไดรับ

พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มีประมาณ สามพันคนเชื่อฟงแลวทํา

ตาม เขาเหลานั้นก็เขารวมกับสาวกนมัสการพระเจา เมื่อเวลาผานไป 

ผูคนก็เริ่มมากขึ้นเรื่อย

เขามาที่คริสตจักร

พระเจาใชวันนั้นเพ่ือ

ใหพระวิญญาณเสด็จมา



พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นําฤทธิ์เดช

มากมายเขามาที่ชีวิตคนของพระเจา วัน

หนึ่ง เปโตรและยอหนขึ้นไปที่พระวิหาร

ดวยกันในเวลาอธิษฐาน มีขอทาน งอย

คนหนึ่งนั่งอยูประตูพระวิหารดานนอก 

เขาขอเงินเปโตรและยอหน



ฝายเปโตรจึงพูดขึ้นวา” เงินและ

ทองเราไมมี แตที่เรามีอยูเราจะให

ทานคือในพระนามแหงพระเยซูคริสต

ชาวนาซาเร็ธ จงลุกขึ้นและ

เดินเถิด”แลวเปโตรจับมือขวาของ

เขาแลวพยุงขึ้นและในทันใดนั้น

เทาและขอเทาของเขาก็มีกาํลัง 

เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเขาไป

ในพระวิหารดวยกันกับเปโตรและ

ยอหน เขาเตนโลดสรรเริญพระเจา



ผูคนคนก็รวมตัวกันมากมายดวยความอัศจรรยใจยิ่งนัก เปโตรบอกเขาวา

เปนเพราะฤทธิ์เดชของพระเจาไมใชเขาเปนคนกระทําใหชายงอยเดินได 

เมื่อเปโตรเตือนคนยิวถึงพระเจาผูซ่ึงที่ไดทํา

ใหพระเยซูฟนขึ้นจากความตาย

ผูนําพระวิหารก็จับตัวเปโตรและ

ยอหนขังคุกดวยความโกรธ

แตอยางไรก็ตามมีประมาณ

หาพันคนหาพันคนรับเชื่อ

พระเยซูคริสตเจา



วันตอมา เปโตร และยอหนยืนอยูทามกลางพวกผูปกครอง และพวก

ผูใหญของพระวิหาร เขาทั้งหลายก็ถาม วา”เจาทั้งสองทําอยางนี้โดยฤทธิ์

หรือนามของผูใด?”ขณะนั้นเปโตรประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์



กลาวแกเขาอยางกลาหาญวา”

......โดยพระนามของพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ 

ซ่ึงทานทั้งหลายไดตรึงไวที่ไมกางเขนและซ่ึงพระเจาไดทรงโปรด

ใหคืนพระชนมโดยพระองคนั่นแหละชายที่ยืนอยูตอหนาทานจึงไดหาย

จากโรค”



เปโตรก็พูดตออยางกลาหาญ”......

ในผูอ่ืนความรอดไมมีเลยซ่ึงให

เราทั้งหลายรอดนั้นไมทรงใหมีใน

ทามกลางมนุษยทั่วใตฟา”พวก

ผูปกครอง และพวกผูใหญไม

ตองการใหคนเชื่อในพระเยซู 

เขาจึงหามปราม



เปโตรและยอหนวา “ต้ังแตนี้

เปนตนไปเจาทั้งสองตองไมพูด

นามของพระเยซูตอผูใด”



เปโตรที่ครั้งหนึ่งเคย

กลัวที่จะตอสูเพื่อ

พระเยซู แตนั่นเปน

ครั้งกอนที่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของ

พระเจาจะเสด็จมา 

ตอนนี้ไมมีใครทําให

เขาหวาดกลวัได



เปโตรและยอหน

ตอบเขาวา”ตอหนา

พระเจาขาพเจาควร

จะเชื่อฟงทานหรือ

ควรจะเชื่อฟงพระเจา 

ขอทานทั้งหลาย

พิจารณาดู ซ่ึง

ขาพเจาจะไมพูด

ตามที่เห็นหรือไดยิน

นั้นก็ไมได”



หลังจากขูสําทับอีก

เขาก็ปลอยตัว

เปโตรและยอหนไป 

ผูรับใชกลาของพระเจา 

บอกมิตรสหายของเขาเรื่อง

คุกและศาล และพวก

ทั้งหลายก็จัดงานอธิษฐาน 

และสรรเสริญพระเจาอยาง

ยิ่งใหญ และพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก็มาเจิมคนของพระองค

ดวยฤทธิ์เดช คริสตจักรเล็กๆ

ก็เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง



ตนกําเนิดของคริสตจักร

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 1-4

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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