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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



พระเจาไดทําการย่ิงใหญ

มากมายผานชีวิตผูคนใน

คริสตจักรชวงแรก 

ชายคนหนึ่งชื่อ 

ฟลิปกําลังวุนวายกับการบอก

ผูคนถึงเรื่องราวของพระเยซูใน

เมือง แตพระเจาก็สงตัวเขา

ไปยังทะเลทราย ทําไม?



พระเจารูวาที่ทะเลทรายนั่นมี คนเดินทางคนหนึ่งอยูที่นั่น 

เขาเปนเจาหนาที่ของพระนางคานดาสี 

ราชินีของเอธิโอเปย 
ขณะที่เขากําลังเดินทางกลับบาน



เขาก็อานหนังสือเลมหนึ่งระหวางทาง 

เราพอจะเดาไดไหมวา

หนังสือเลมนั้นคือหนังสืออะไร?



เม่ือฟลิปฟงเสียงของพระเจาพระองคก็นําเขาตรงไปยัง

เจาหนาที่คนนั้นที่

กําลังอานหนังสือพระวจนะของ



พระเจาโดยที่เขาไมเขาใจ 

เขาก็ไดเชิญฟลิปใหอธิบายใหเขาฟง



เจาหนาที่คนนั้นก็ถามฟลิปวา “นี่หมายความวาอะไร?”

ขณะที่เขาทั้งสองอยูบนรถมาฟลิปก็เปดปากเริ่มที่ขอพระ

คัมภีร 

ประกาศเรื่องราวของพระเยซูใหเขาฟง



แลวเจาหนาที่ผิวดําไมนานก็เชื่อขอความของพระคัมภีย

วาพระเยซูคริสตเจา เปนพระบุตรของพระเจา 

ในระหวางที่นั่งรถมาไปตามทางนั้น



กผ็านที่ๆมีน้ําแหงหนึ่ง เขาจึงพูดข้ึนวา “นั่นไงน้ํา 

มีอะไรขัดของไหม ถาขาพเจาจะเขาบัพติศมา”



ฝายฟลิปจึงตอบวา “ถาทานเชื่อดวยความเต็มใจ 

ทานก็รับได “เขาจึงตอบวา”



ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา” 

แลวฟลิปก็นําเขาไปที่แมน้ําและทําพิธีบัพติศมาใหเขา



เม่ือพวกเขาข้ึนมาจากน้ํา พระวิญญาณ

ของพระเจาก็พาฟลิปไป แลว

เจาหนาที่คนนั้นก็ไมไดเห็นหนาฟลิป

อีกเลย จากนั้นเขาก็เดินทางตอไป

เอธิโอเปยดวยความดีใจ



แตมีบางคนยังคงเกลียดชังคริสเตียนอยู สเทเฟน 

หนึ่งในสหายของฟลิปไดถูกฆาตายจากกลุมคนที่ไม

ตองการใหเขาพูดเรื่องราวของพระเยซู 

ชายคนหนึ่งชื่อเซาโล จาก

เมืองทารซัสไดชวยพวกเขาฆา สเทเฟน 

เซาโลเกลียดคริสเตียนทุกคน



เซาโลยังคงขูฆาคริสเตียน เขาไปหามหาปุโรหิต

เพื่อขอจดหมายใหสิทธิเขาจับกุมตัวไมวาจะเปนชายหรือ
หญิง ที่ติดตามพระเยซู



เซาโลผูนาสงสารแหง 

ทารซัส เขาไมรูวาเม่ือ

เขาทํารายคนของ

พระเจา ก็เหมือนกับเขาทํา

ใหพระเยซูคริสตเจาเจ็บ

ไปดวย พระเจาจะตอง

หยุดเซาโล แลวพระองค

จะทําดวยวิธิไหน?



พระเจาจับเซาโลขณะที่เขากําลังเดินทางไปยังเมืองเมือง
ดามัสกัส

พระเจาสําแดงแสงสวางจาจากทองฟาเซาโลก็ลมลงกับพ้ืน 

และไดยินเสียงหนึ่ง



เซาโลรองเสียงดังวา

“พระองคเจาขา 

พระองคเปนใครกัน”

พระองคตอบวา 

“เราคือเยซู คนที่เจาขมเหงไง” เซาโลตัวสั่น 
และงงงัน ถามพระเจาวา “พระองคเจาขา 

ตองการใหขาพระองคทําอะไร? 

พระเจาตอบเขาวา” ลุกข้ึนแลวเขาไปในเมือง 

จะมีคนมาบอกเจาเองวาจะตองทําอะไรตอไป” 



คนที่เดินทางมากับเซาโลยืนง

งพูดอะไรไมออกเพราะ

ไดยินเสียง 

แตไมเห็นตัวคนพูด

เซาโลลุกข้ึน



แตเม่ือลืมตาเขากลับมองอะ

ไรไมเห็นเลย 

พวกนั้นจึงจูงมือเซาโล

ไปที่เมืองดามัสกัส



เซาโลมองอะไรไมเห็นและไมไดกินหรือดื่มอะไรเปนเวลา

สามวัน 
เขาไดใชเวลาอธิษฐานตพระเยซูคริสเจาที่เขาพบที่ถนน

เมืองดามัสกัส



พระเจาไดวางแผนทุกอยางไวเรียบรอยแลว 

ในเมืองดามัสกัส 

มีสาวกคนหนึ่งของพระเยซู

ชื่ออานาเนีย 
พระเจาไดสงเขาใหมาชวย 

เซาโล 



อานาเนียรูสึกกลัวเซาโลแตเขาก็เชื่อฟงเสียงของพระเจา

แลวอานาเนียกไ็ปวางมือลงบนเซาโลเขากม็องเห็นไดอีก

ครั้งเซาโลก็เต็มไปดวยพระวิญญาณบริสุ

ทธ์ิ ของพระเจา



จากนั้นเขากร็ับพิธีบัพติศมา

หลังจากกินอาหาร
เม่ือรางกายของเขาไดรับสารอาหาร

เซาโลรูสึกรางกายเต็มไปดวยพลัง 

เซาโลจะตองแข็งแรง 

เขาทีสิ่งที่สําคัญมากจะตองทํา



แลวเขากร็ีบไปที่ธรรมศาลา เริ่มประกาศเรื่องของพระเยซู 

วาพระเยซูเปนพระบุตรของพระเจาคนที่ไดยินเซาโลพูด

อยางนั้น ก็แปลกใจและพูดกันวา 

“คนนี่ไมใชหรือ 

ที่พยายามจะทําลายคนที่เชื่อเยซู?”

มีบางคนวางแผนที่

จะฆาเซาโล



พวกนั้นคอยเฝาอยูที่ประตูเมืองเพื่อจะฆาเซาโลถาเขา
เดินทางออกนอกเมือง

แตพวกศิษยของพระเยซูไดพาเขาหนีไปตอนกลางคืน



โดยใหเขานั่งในเขงแลวคอยๆหยอนเขงนั้นผานชองกําแพง

เมืองลงไปขางลาง
ตั้งแตนั้นเปนตนมาเซาโลคนที่ประหาร 



คริสเตียนไดใชชีวิตดวยควาเชื่อและติดตามเจาชีวิตคน

ใหมของเขา คือ พระเยซูคริสเจา



จากมือสังหารกลายเปนนักประกาศ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 8-9

“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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