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ตราบใดที่คุณไมนําเร่ืองเหลานี้ไปจําหนาย



เปาโลและสิลาส ผูรับใชของพระเจาถูกขังอยูในคุก ไม! พวกเขาไมไดทําอะไรผิด 

พวกเขาขับผีออกจากหญิงคนหนึง่ 

พวกเขาสําแดงใหคน

บูชารูปเคารพใน ฟลิปป 

เห็นฤทธิ์เดชของพระเจาเที่ยงแทและเห็น

ถึงฤทธิ์เดชพระเยซูพระบุตรของพระองค

ดวยเหตุที่พวกเขาทําอยางนัน้ 

จึงถูกจับตัวขังคุกและถกูเฆี่ยนตี



เราอาจจะคิดวาเปาโลและ

สิลาสจะโกรธแคนและขมข่ืนใจ 

แตพวกเขาไมไดเปนอยาง

นั้นเลย จริงๆแลว ประมาณ

เที่ยงคืน เปาโลและสิลาส

อธิษฐานและรองเพลง

สรรเสริญพระเจาโดยมี

นักโทษคนอ่ืนๆกําลังฟง
พวกเขา



ทันใดนั้นเสียงเพลงก็หยุดลงเพราะวาพระเจาไดทําใหเกิดแผนดินไหวอยาง

รุนแรง จนรากฐานของคุกส่ันสะเทือน 

แลวประตูคุกทุกบานก็เปดออกทันที 

โซที่ลามนักโทษทุกคนหลุด



โอ – โอ ! นายคุกก็ต่ืน 

และเมื่อเขาเห็นประตูคุกเปดก็คิดวานักโทษหนอีอกไปหมดแลว
ถูถามีแมแตนักโทษคนเดียวหลบหนอีอกไปไดนายคุกก็

จะตองทําโทษจนถึงตาย 



ดวยความเสียใจเขาจึงชักดาบออกมาเพื่อจะฆาตัวตาย 
เขาคิดวาฆาตัวตายดีกวาถูกทาํโทษจนถงึตาย



แตเปาโลตะโกนเสียงดังวา “อยา

ทํารายตัวเองเลย พวกเรายังอยู

ที่นี่ครบทุกคน”เมื่อนายคุกเห็น

อยางนั้นเขาก็ถามวา “ทานครับ 

ขาพเจาตองทําอยางไร ถึงจะ

รอดได?”พวกเขาตอบวา “ให

ไววางใจในองคพระเยซูเจา แลว

ทานจะไดหลุดพนจากบาปรวมทั้ง

คนในครัวเรือนของทานดวย”
นายคุกก็เชื่อพระเยซู

ดวยความยินดี



พอถึงวันรุงข้ึนพวกเขาถกูปลอยตัว 
เปาโลและสิลาสเดินทางไปตาม

เมืองตางๆเพื่อไปบอกแกผูคนถึง

เร่ืองพระเยซู บางคนก็เชื่อบางคน

ก็พยายามทาํรายพวกเขา แต

พระเจาไดอยูดวยรับผูรับใชของ

พระองค คืนหนึ่งเปาโลเทศนานาน

เปนชั่วโมง ชายหนุมคนหนึ่งที่

กําลังนั่งถัดจากประตูก็ลมลงนอน

หลับ 

เราพอจะเดาไดไหมวาเกิด

อะไรข้ึน?



ทุกคนรูวาชายหนุมคนนี้ตาย

เสียแลวแตเปาโลกมลงไปกอด

ชายคนนั้นแลวพูดวา”ชีวิต

ของเขาก็อยูในตัวเขา” แลว

พวกเขาก็พยุงชายคนนัน้ข้ึน

ดวยความยินดี



เปาโลและสิลาสไดเผชิญกับเหตุการณต่ืนเตนมากมายชางเวลาที่พวกเขาเดินทาง

ในยุโรป 

หนึ่งในเหตุการณที่ต่ืนเตนที่สุดของเปาโลคือเมื่อเขาไดอยูบนเรือ 



ซึ่งเร่ือเหลานั้นก็ไมไดทําดวยเหล็กแข็งแรงแตเปนเรือกําปนซึ่งงายตอการแกวงไป

มาเมื่อเกิดพายุ



เปาโลอยูบนเรือลํานั้นเพราะวาเขาถูกจับอีกคร้ัง 

คร้ังนี้เขาจะตองไปปรากฏตัวตอพระราชาในเมืองโรม 

ซึ่งเปนเมืองหลวงที่ยิง่ใหญของโลกนี้ 



ลมที่พัดอยางแรงก็ทําใหเรือแลนไดชาดูเหมือนจะเกิด

พายุใหญขางหนา การเดินทางคร้ังนี้เปนการเดินทางที่ลําบากมากสําหรับเปาโล

และนักโทษคนอ่ืนๆรวมทั้งลูกเรือคนอ่ืนๆดวย



เปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายวา”ดูกอนทาน

ทั้งหลายขาพเจาเห็นวาจะแลนเรือไปคราว

นี้จะมีอันตรายและเสียหายมาก”แตกัปตันกไ็ม

เชื่อคําพูดที่เปาโลไดเตือนพวกเขาแลนเรือ

ออกทะเลไปเมื่อพายุใหญพัดเรือ

เขาก็ไดปลอยเรือไปตามลม

เพื่อหวังวาเรือจะไมแตก

ออกเปนเส่ียงๆถาเรือแตก

ทะเลจะเปนหลุมฟงศพ

ของพวกเขา



เรือก็แกวงไปมาอยางแรงกปัตันเรือก็ส่ังใหทุกคนชวยทําใหเรือเบาลงในวันทีส่าม

พวกเขาก็โยนเคร่ืองใชออกนอกเรือพวกเขาหวงัวาจะชวยเรือหยดุแกวงไดบาง



ในเวลากลางคืนทูตสวรรคองคหนึ่งมายนือยูใกลเปาโลทูตสวรรคนั้นบอกเขาวา

ทุกคนจะปลอดภัย พวกเขารูสึกมีกําลังใจข้ึนเมื่อเปาโลกลาววา”

ดูกอนทานทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทาํใจดีๆไว

เพราะขาพเจาเชื่อพระเจาวาเหตุการณ

จะเปนไปเหมือนอยางที่พระองคไดทรงกลาว

แกขาพเจาแตวาเราจะตอง

เดินเรือรอบๆเกาะนี้”



ประมาณสามวันตอมาเรือไดแลนเขามาใกลเกาะมอลตา

เรือชนเขากับหินจนเรือแตกออกเปนเส่ียงๆ

กัปตันส่ังคนที่วายน้ําเปนใหกระโดดลงน้ํา

แลววายข้ึนฝงไปกอน สวนคนที่เหลือก็ให

เกาะไมกระดานหรือซากเรือที่แตก

ในที่สุดทุกคนก็เขาถึงฝงอยางปลอดภัย



ที่เกาะมอลตาพระเจาไดสําแดงอํานาจ

ของพระองคขณะที่พวกเขากําลัง 

ไดเก็บกิ่งไมกองหนึ่งมาสุมไฟ 

มีงูพิษตัวหนึ่งกัดติดอยูกับมอืของเปาโล

พวกเขาคิดวาเปาโลจะตายแตเขา

ไมเปนอันตรายแมแตนิดเดียวแ

ตหลังจากที่ไมเห็นมีอะไรผิดปกติ

เกิดข้ึนกับเปาโล



พวกเขาก็เปล่ียนใจและพูดวา 

เปาโลเปนเทพเจา 

มีคนเจ็บไขมากมายมาหาเปาโล

และพระเจาก็รักษาเขาจนหายหลังจากเปาโลอธิษฐาน
เผ่ือพวกเขา



ในที่เปาโลก็เดินทางมาถงึกรุงโรม 

ใชเวลาถึงสองปที่ศาลจะฟงกรณีของเขา 

ระหวางชวงเวลานั้นเปาโลไดเชาบานหลังหนึ่งอาศัยและรับเอานิมติ 

เรารูไหมวานิมิตอะไรที่เปาโลกําลังประกาศ? 

แผนดินของพระเจา

และส่ัง



สอนความจริงเร่ืองพระเยซูคริสตเจา

เปาโลเปนผูรับใชของพระเจา

ในกรุงโรมเหมือนที่เขาไดทําเหมือน

เขาเดินทางไปตามที่ตางๆ



“ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกําลัง ขาพเจาไดวิ่งแขงจนครบถวน ขาพเจาไดรักษา

ความเชื่อไวแลว”

เปาโลไดเขียนไวจากโรม 

พระคัมภียไมไดบอกไววาเปาโลจบชีวิตอยางไร 



แตมีบันทึกอ่ืนเขียนไววาเขาถกูตัดหัวตามคําส่ังของกษัตริย เนโร 

เปาโลตายเพราะวาเขาใชชีวิตเปนผูรับใชอยางสัตยซื่อของพระเจาประกาศ

เร่ืองราวของพระเยซูคริสแกผูคน



การเดินทางที่ยิ่งใหญของเปาโล

เร่ืองราวหนึ่งเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 16, 27, 28

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี 

พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาทั้งหมด 

พระเยซกู็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถติอยูในตัวเรา 

และเรากจ็ะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงน้ี ก็พูดตาม 

ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูที่รัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซเูขามาในชวิีต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง 

ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป 

ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลกูของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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