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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

พระเจาไดทําการยิ่งใหญ

มากมายผานชีวิตผูคนใน

คริสตจักรชวงแรก ชายคนหนึ่งชื่อ 

ฟลิปกําลังวุนวายกับการบอก

ผูคนถึงเรื่องราวของพระเยซูในเมือง

แตพระเจาก็สงตัวเขา

ไปยังทะเลทราย

ทําไม?
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เมื่อพวกเขาขึ้นมาจากน้ํา พระวิญญาณ

ของพระเจาก็พาฟลิปไป แลว

เจาหนาที่คนนั้นก็ไมไดเห็นหนาฟลิป

อีกเลย จากนั้นเขาก็เดินทางตอไป

เอธิโอเปยดวยความดีใจ

แลวเจาหนาที่ผิวดําไมนาน

ก็เชื่อขอความของพระคัมภีย

วาพระเยซูคริสตเจา เปนพระบุตร

ของพระเจา ในระหวางที่นั่งรถมาไปตามทางนั้น 

ก็ผานที่ๆมีน้ําแหงหนึ่ง เขาจึงพูดขึ้นวา “นั่นไงน้ํา 

มีอะไรขัดของไหม ถาขาพเจาจะเขาบัพติศมา”

เมื่อฟลิปฟงเสียงของพระเจาพระองคก็นําเขาตรงไปยังเจาหนาที่คนนั้นที่

กําลังอานหนังสือพระวจนะของ

พระเจาโดยที่เขาไมเขาใจ 

เขาก็ไดเชิญฟลิปใหอธบิายใหเขาฟง

ฝายฟลิปจึงตอบวา”ถาทานเชือ่ดวยความเต็มใจ ทานก็รับได”เขาจึงตอบ

วา”ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา”แลวฟลิปก็นํา

เขาไปที่แมน้ําและทําพิธีบัพติศมาใหเขา

เจาหนาที่คนนั้นก็ถามฟลิปวา “นี่หมายความวา

อะไร?”ขณะที่เขาทั้งสองอยูบนรถมาฟลิปก็เปด

ปากเริ่มที่ขอพระคัมภีร ประกาศเรื่องราวของ

พระเยซูใหเขาฟง

พระเจารูวาที่ทะเลทรายนั่นมี คน

เดินทางคนหนึ่งอยูที่นั่น เขาเปน

เจาหนาที่ของพระนางคานดาสี ราชินี

ของเอธิโอเปย ขณะที่เขากําลังเดินทาง
กลับบาน เขาก็อานหนังสือเลมหนึ่ง

ระหวางทาง เราพอจะเดาไดไหมวา

หนังสือเลมนั้นคือหนังสืออะไร?
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คนที่เดินทางมากับเซาโล

ยืนงงพูดอะไรไมออก

เพราะไดยินเสียง แตไม

เห็นตัวคนพูด เซาโลลุก

ขึ้น แตเมื่อลืมตาเขากลับ

มองอะไรไมเห็นเลย พวก

นั้นจึงจูงมือเซาโล

ไปที่เมืองดามัสกัส

พระเจาจับเซาโลขณะที่เขากําลังเดิน

ทางไปยังเมืองเมืองดามัสกัส

พระเจาสําแดงแสงสวางจาจาก

ทองฟาเซาโลก็ลมลงกับพื้น 

และไดยินเสียงหนึ่ง

เซาโลยังคงขูฆาคริสเตียน เขาไปหา

มหาปุโรหิต เพื่อขอจดหมายใหสิทธิเขาจบักุมตัว

ไมวาจะเปนชายหรือหญิง ที่ติดตามพระเยซู

เซาโลรองเสียงดังวา “พระองคเจาขา พระองคเปนใครกัน” 

พระองคตอบวา “เราคือเยซู คนที่เจาขมเหงไง”เซาโลตัวสั่น 
และงงงัน ถามพระเจาวา “พระองคเจาขา ตองการใหขา

พระองคทําอะไร? พระเจาตอบเขาวา”ลุกขึ้นแลวเขาไปใน

เมือง จะมีคนมาบอกเจาเองวาจะตองทําอะไรตอไป” 

เซาโลผูนาสงสารแหง 

ทารซัส เขาไมรูวาเมื่อ

เขาทํารายคนของ

พระเจา ก็เหมือนกับเขาทํา

ใหพระเยซูคริสตเจาเจบ็

ไปดวย พระเจาจะตอง

หยุดเซาโล แลวพระองค

จะทําดวยวิธิไหน?

แตมีบางคนยังคงเกลียดชังคริสเตียนอยู สเทเฟน หนึ่งในสหายของฟลิป

ไดถูกฆาตายจากกลุมคนที่ไมตองการใหเขาพดูเรื่องราวของพระเยซู ชาย

คนหนึ่งชื่อเซาโล จากเมืองทารซัสไดชวยพวกเขาฆา สเทเฟน เซาโล

เกลียดคริสเตียนทุกคน
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พวกนั้นคอยเฝาอยูที่ประตูเมือง

เพื่อจะฆาเซาโลถาเขาเดินทาง

ออกนอกเมือง แตพวกศิษยของ

พระเยซูไดพาเขาหนีไปตอนกลาง

คืน โดยใหเขานั่งในเขง แลว

คอยๆหยอนเขงนั้นผานชอง

กําแพงเมืองลงไปขางลาง

จากนั้นเขาก็รับพิธีบัพติศมา หลังจากกิน
อาหาร เมื่อรางกายของเขาไดรับ

สารอาหาร เซาโลรูสึกรางกายเต็มไปดวย

พลัง เซาโลจะตองแข็งแรง เขาทีสิ่งที่

สําคัญมากจะตองทํา

พระเจาไดวางแผนทุกอยาง

ไวเรียบรอยแลว ในเมืองดามัสกัส 

มีสาวกคนหนึ่งของพระเยซู ชื่ออานาเนีย 
พระเจาไดสงเขาใหมาชวย 

เซาโล อานาเนียรูสึกกลัวเซาโลแต

เขาก็เชื่อฟงเสียงของพระเจา

แลวอานาเนียก็ไปวางมือ

แลวเขาก็รีบไปที่ธรรมศาลา เริ่มประกาศ

เรื่องของพระเยซู วาพระเยซูเปนพระบุตร

ของพระเจาคนที่ไดยินเซาโลพดูอยางนั้น 

ก็แปลกใจและพูดกนัวา “คนนี่ไมใชหรือ 

ที่พยายามจะทําลายคนที่เชือ่เยซู?”

มีบางคนวางแผนที่

จะฆาเซาโล

ลงบนเซาโลเขาก็มอง

เห็นไดอีกครั้งเซาโลก็

เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระเจา

เซาโลมองอะไรไมเห็นและไมไดกิน

หรือด่ืมอะไรเปนเวลาสามวัน เขาได
ใชเวลาอธิษฐานตพระเยซูคริสเจาที่

เขาพบที่ถนนเมืองดามัสกัส
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 8-9

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130
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ตอนจบ

ต้ังแตนั้นเปนตนมาเซาโลคน

ที่ประหาร คริสเตียนไดใช

ชีวิตดวยควาเชื่อและติดตาม

เจาชีวิตคนใหมของเขา 

คือ พระเยซูคริสเจา
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