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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



หลังจากหาสิบวัน ที่พระบุตรของพระเจาฟนคืนจากความตาย 

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกบัผูติดตามของพระองค 

ถึงแมวา สาวกเหลานั้น

จะไมเขาใจ วาพระเจาที่มีสถานะเปนพระบิดา,พระเจาที่มีสถานะเปน



พระบุตร (พระเยซู) และพระเจาที่มีสถานะเปน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้ง

สามภาคคือ พระเจาหนึ่งเดียว พวกเขาก็มีความสุขที่พระเจาไดสถิตอยู

กับพวกเขา พระเจาไดทําการอัศจรรยมากมายเพื่อชวยอัครทูตเผยแพร

เรื่องราวของพระเยซูตอผูคน



คนที่เชื่อในพระเยซูไดแบงปนทุกอยางที่

พวกเขามีใหกับคนยากจนที่พวกเขาหวงใย 

แตมีสามีภรรยาคูหนึ่ง อานาเนียกับภรรยา

ชื่อสัปฟรา ไมซ่ือสัตย เขาไดขายที่ดินของ
ตน แลวทําเหมือนวาเอาเงินทั้งหมด

ที่ขายที่ดินไดมาใหอัครทูต 

แตพวกเขาแอบเก็บเงนิ

ไวบางสวน



เปโตรตอวาอานาเนียวา “ทําไมเจาถึงยอม

ใหซาตานครอบงําจิตใจ เจาใหโกหกตอ

พระวิญญาณบริสุทธิ์?......เจาไมไดโกหก

มนุษยแตเจาโกหกพระเจา” เมื่ออานาเนีย

ไดยินอยางนี้ก็ลมลงขาดใจตาย ชายหนุม

หลายคนมาหอศพของอานาเนียแลวหาม

ออกไปฝง



หลังจากนั้นอีกไมนาน สัปฟราซ่ึงยังไม รูวาสามีของนางตายแลวก็เดิน

เขามา นางก็โกหกเกี่ยวกับเงินขายที่ดินเชนกันแลวนางก็ตายเหมือนกับ

สามี ทุกคนที่ไดยินเรื่องนี้ ตางก็เกิดความกลัวยิง่นัก



พระวิญญาณบริสุทธิ์ของ

พระเจาก็ไดทําหมายสําคัญ

และการอัศจรรยมาก

มายผานทางอัครทูต 

เชนคนปวยก็ถูกรักษา

ใหหายเมื่อเงาของเปโตรทอดลงมา

ที่ตัวของพวกเขา.



เปนชวงเวลาแหงการอัศจรรย

ที่ยิ่งใหญ ที่พระเจา

ไดสําแดงการทรง

สถิตของพระองค 



จํานวนคนที่เชื่อในพระเยซู

ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทําใหมหาปุโรหิตเกิดความ

โกรธแคน พวกเขาจึงจับกุม

อัครทูตไปขังไวในคุก



แตในคืนนั้นเอง ทูตสวรรคของพระเจาไดมาเปดประตูคุก 

แลวพาอัครทูตออกไป ทูตสวรรคไดสั่งวา “ใหไปยืนอยูในวิหาร 

บอกกับประชาชนถึงเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกบัชีวิตใหมนี้”



เมื่ออัครทูตไดยินอยางนั้น พวกเขาก็เขาไปในวิหาร และเริ่มสั่งสอน
ประชาชนเกี่ยวกับพระเยซู ตอนดึกเจาพนักงานพบวาคุกก็วางเปลา 



เมื่อเขาตามตัวเหลาอัครทูตเจอ แลวมหาปุโรหิตก็ตะโกนถามพวกเขา

วา “พวกเราสั่งหามอยางเด็ดขาดแลวไมใชหรือวาไมให พูดถึงชื่อเยซู

เวลาที่สั่งสอน?” เปโตรและอัครทูตคนอ่ืนๆก็ตอบวา “พวกเราตองเชื่อฟง

พระเจามากกวาเชือ่ฟงมนุษย” เมื่อมหาปุโรหิตไดไดยินอยางนั้น ก็โกรธ

แคนมาก และตองการฆาอัครทูต แตเขาก็สั่งใหทหารโบยตี 
และปลอยตัวไปแทน



ถึงแมวาเขาจะเจบ็ปวด อัครทูต

ก็ไมเคยหยุดสั่งสอนและ

ประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซู



วันหนึ่งมีผูชายคนหนึ่งถูกจําตัว 

สเทเฟนยําเกรงพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์

ใชเขาใหประกาศตอผูคนเรื่องราวของพระเยซู มีบางคนกลั่นแกลง



สเทเฟน พวกเขากลาวหาวาสเทเฟนพูดตอตานพระเจา หลังจากที่

พวกเขาหัวเราะเยาะ ถากถาง สเทเฟนกูกกอนหินโยนใส

จนถึงแกความตาย

เพราะความเชื่อที่เขา

มีตอพระเยซู



กอนที่เขาจะสิ้นใจ สเทเฟน เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เขามองขึ้นบนทองฟา 

และไดเห็นความยิ่งใหญของ

พระเจาและพระเยซูยืนอยู

ดานขวาของพระองค

พวกเขาเอากอนหิน

ขวางสเทเฟน 

ที่กําลังอธิษฐานวา



“พระเยซูเจา รับจิตวิญญาณของขาพเจาดวย” เหมือนพระเยซูบนไมกางเขน 
ชายผูกลาหาญคนนี้ใช

ลมหายใจสุดทายเพือ่อธษิฐาน

ขอใหพระเจาอภัยบาป

ตอคนที่ฆาเขา



การตายของสเทเฟนนํามาซ่ึงคลื่นการสังหารคนครั้งใหม ชายหนุมคน

หนึ่งชื่อเซาโลผูซ่ึงเห็นดวยกับคนสังหารสเทเฟนไดจับตัวคริสเตียนทุกคน

ที่เขาเจอ พวกเขาตางกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดีย 

และแควนสะมาเรีย มีเพียงอัครทูตที่ยังอยูในเยรูซาเล็ม



ถึงแมวาศัตรูจะพยายามสังหารพวกเขา ผูเชื่อที่กระจัดกระจายไป กไ็ดไป

ประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซู ในที่ทุกหนทุกแหง ไมมีอะไรจะหยุดยั้ง
สาวกของพระเยซูไดเพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาสถิตอยู

กับพวกเขา



คริสตจักรประสบปญหา

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 5-7

“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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