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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

เปาโลและสิลาส ผูรับใชของ

พระเจาถูกขังอยูในคุก 

ไม!พวกเขาไมไดทําอะไรผิด 

พวกเขาขับผีออกจากหญิง

คนหนึ่ง พวกเขาสําแดงใหคน

บูชารูปเคารพใน ฟลิปป 

เห็นฤทธิ์เดชของพระเจาเที่ยงแทและเห็น

ถึงฤทธิ์เดชพระเยซูพระบุตรของพระองค
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พอถึงวันรุงขึ้นพวกเขาถูกปลอยตัว 
เปาโลและสิลาสเดินทางไปตาม

เมืองตางๆเพื่อไปบอกแกผูคนถึง

เรื่องพระเยซู บางคนก็เชื่อบางคน

ก็พยายามทํารายพวกเขา แต

พระเจาไดอยูดวยรับผูรับใชของ

พระองค คืนหนึ่งเปาโลเทศนานาน

เปนชั่วโมง ชายหนุมคนหนึ่งที่

กําลังนั่งถัดจากประตูก็ลมลงนอน

หลับ เราพอจะเดาไดไหมวาเกิด

อะไรขึ้น?

โอ – โอ ! นายคุกก็ต่ืน 

และเมื่อเขาเห็นประตูคุก

เปดก็คิดวานักโทษหนีออก

ไปหมดแลว ถามีแมแต
นักโทษคนเดียวหลบหนี

ออกไปไดนายคุกก็จะตอง

ถูทําโทษจนถึงตาย ดวย

ความเสียใจเขาจึงชักดาบ

ออกมาเพื่อจะฆาตัวตาย 
เขาคิดวาฆาตัวตายดีกวา

ถูกทําโทษจนถึงตาย

เราอาจจะคิดวาเปาโลและ

สิลาสจะโกรธแคนและขมขื่นใจ 

แตพวกเขาไมไดเปนอยาง

นั้นเลย จริงๆแลว ประมาณ

เที่ยงคืน เปาโลและสิลาส

อธิษฐานและรองเพลง

สรรเสริญพระเจาโดยมี

นักโทษคนอ่ืนๆกําลังฟง
พวกเขา

แตเปาโลตะโกนเสียงดังวา “อยา

ทํารายตัวเองเลย พวกเรายังอยู

ที่นี่ครบทุกคน”เมื่อนายคุกเห็น

อยางนั้นเขาก็ถามวา “ทานครับ 

ขาพเจาตองทําอยางไร ถึงจะ

รอดได?”พวกเขาตอบวา “ให

ไววางใจในองคพระเยซูเจา แลว

ทานจะไดหลุดพนจากบาปรวมทั้ง

คนในครัวเรือนของทานดวย”
นายคุกก็เชื่อพระเยซู

ดวยความยินดี

ทันใดนั้นเสียงเพลงก็หยดุลงเพราะวาพระเจาไดทําใหเกิดแผนดินไหว

อยางรุนแรง จนรากฐานของคุกสั่นสะเทือน แลวประตูคุกทุกบานก็เปด

ออกทันที โซที่ลามนักโทษทุกคนหลุด

ดวยเหตุที่พวกเขาทําอยางนั้น 

จึงถูกจับตัวขังคุกและถูกเฆีย่นตี
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ในเวลากลางคืนทูตสวรรคองคหนึ่งมายนือยูใกลเปาโลทูตสวรรคนั้นบอก

เขาวาทุกคนจะปลอดภัย พวกเขารูสึกมีกําลังใจขึ้นเมื่อเปาโลกลาววา”

ดูกอนทานทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทําใจดีๆไว

เพราะขาพเจาเชื่อพระเจาวาเหตุการณ

จะเปนไปเหมือนอยางที่พระองคไดทรงกลาว

แกขาพเจาแตวาเราจะตอง

เดินเรือรอบๆเกาะนี้”

เปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายวา”ดูกอนทาน

ทั้งหลายขาพเจาเห็นวาจะแลนเรือไปคราว

นี้จะมีอันตรายและเสียหายมาก”แตกัปตันก็ไม

เชื่อคําพูดที่เปาโลไดเตือนพวกเขาแลนเรือ

ออกทะเลไปเมื่อพายุใหญพดัเรือ

เขาก็ไดปลอยเรือไปตามลม

เพื่อหวังวาเรือจะไมแตก

ออกเปนเสี่ยงๆถาเรือแตก

ทะเลจะเปนหลุมฟงศพ

ของพวกเขา

เปาโลและสิลาสไดเผชิญกับเหตุการณต่ืนเตนมากมายชางเวลาที่พวกเขา

เดินทางในยุโรป หนึ่งในเหตุการณที่ต่ืนเตนที่สุดของเปาโลคือเมื่อเขาไดอยู

บนเรือ ซ่ึงเรื่อเหลานั้นก็ไมไดทําดวยเหล็กแข็งแรงแตเปนเรือกาํปนซ่ึงงาย

ตอการแกวงไปมาเมื่อเกิดพายุ

เรือก็แกวงไปมาอยางแรงกัปตันเรือก็สั่งใหทุกคนชวยทําใหเรือเบาลงใน

วันที่สามพวกเขาก็โยนเครื่องใชออกนอกเรือพวกเขาหวังวา

จะชวยเรือหยุดแกวงไดบาง

เปาโลอยูบนเรือลํานั้นเพราะวาเขาถูกจบัอีกครั้ง ครั้งนี้เขาจะ

ตองไปปรากฏตัวตอพระราชาในเมืองโรม ซ่ึงเปนเมืองหลวงที่

ยิ่งใหญของโลกนี้ ลมที่พัดอยางแรงก็ทําใหเรือแลนไดชาดูเหมือนจะเกดิ

พายุใหญขางหนา การเดินทางครั้งนี้เปนการเดินทางที่ลําบากมาก

สําหรับเปาโลและนักโทษคนอ่ืนๆรวมทั้งลูกเรือคนอ่ืนๆดวย

ทุกคนรูวาชายหนุมคนนี้ตาย

เสียแลวแตเปาโลกมลงไปกอด

ชายคนนั้นแลวพูดวา”ชีวิต

ของเขาก็อยูในตัวเขา” แลว

พวกเขาก็พยุงชายคนนั้นขึ้น

ดวยความยินดี

13 14

11 12

9 10



“ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกําลัง ขาพเจาไดวิ่งแขงจนครบถวน ขาพเจาได

รักษาความเชื่อไวแลว”เปาโลไดเขียนไวจากโรม พระคัมภียไมไดบอกไววา

เปาโลจบชีวิตอยางไร แตมีบันทึกอ่ืนเขียนไววาเขาถูกตัดหัวตามคําสั่งของ

กษัตริย เนโร เปาโลตายเพราะวาเขาใชชวีิตเปนผูรับใชอยางสตัยซ่ือของ

พระเจาประกาศเรื่องราวของ

พระเยซูคริสแกผูคน

ในที่เปาโลก็เดินทางมาถึงกรงุโรม ใชเวลาถึงสองปที่ศาลจะฟงกรณีของ

เขา ระหวางชวงเวลานั้นเปาโลไดเชาบานหลังหนึ่งอาศยัและรับเอานิมิต 

เรารูไหมวานิมิตอะไรที่เปาโลกําลังประกาศ?แผนดินของพระเจา และสั่ง

ที่เกาะมอลตาพระเจาไดสาํแดงอํานาจของ

พระองคขณะที่พวกเขากําลงั ไดเก็บกิ่งไม

กองหนึ่งมาสุมไฟ มีงูพิษตัวหนึ่งกัดติดอยู

กับมือของเปาโล พวกเขาคิดวาเปาโลจะ

ตายแตเขาไมเปนอันตรายแมแตนิดเดียว

แตหลังจากที่ไมเห็นมีอะไรผิดปกติ

เกิดขึ้นกับเปาโล

สอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสตเจา

เปาโลเปนผูรับใชของพระเจา

ในกรุงโรมเหมือนที่เขาไดทําเหมือน

เขาเดินทางไปตามที่ตางๆ

พวกเขาก็เปลี่ยนใจและพดูวา เปาโลเปน

เทพเจา มีคนเจ็บไขมากมายมาหาเปาโล

และพระเจาก็รักษาเขาจนหายหลังจาก
เปาโลอธิษฐานเผ่ือพวกเขา

ประมาณสามวันตอมาเรือไดแลนเขามาใกลเกาะมอลตา เรือชนเขากับ

หินจนเรือแตกออกเปนเสี่ยงๆ กัปตันสั่งคนที่วายน้ําเปนใหกระโดดลงน้ํา

แลววายขึ้นฝงไปกอน สวนคนที่เหลือก็ให

เกาะไมกระดานหรือซากเรือที่แตก

ในที่สุดทุกคนก็เขาถึงฝงอยางปลอดภัย
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59 60

ตอนจบ

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

การเดินทางที่ยิ่งใหญของเปาโล

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 16, 27, 28

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130
21 22

23


