
หนังสือกิจการอัครสาวก
โดย คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ - คณะสติกมาติน



• บทที่ 1-12
• 1-7 = เริ่มต้นที่               

เยรูซาเล็ม
• 8-12 = แผ่ขยายไป

สะมาเรีย และ  
เมืองต่างๆ

10. เนื้อหาของภาค 1

การประกาศข่าวดีของ
เปโตร



บทที่ 1
• เริ่มต้นด้วยการบอกว่า เขียนถึง... เธโอฟิลัส

• ยังอ้างถึงงานเขียนเล่มแรก ที่เล่าถึงกิจการต่างๆ ที่
พระเยซูเจ้าทรงท า สิ้นพระชนม์ กลับคืนชีพ และ     
ส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี เริ่มต้นจากกรุง
เยรูซาเล็ม ... จนสุดปลายแผ่นดินโลก

• มี 3 เรื่องส าคัญ

บทที่ 1-7 การประกาศข่าวดีของเปโตร
การเริ่มต้นพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม



1) พระเยซูเจ้า = ก่อนเสด็จขึ้นสวรรค์
+ ตรัสสัญญาว่า จะส่งพระจิตมาเหนือบรรดาสาวก 

โดยให้บรรดาสาวก รออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มก่อน
เพื่อจะได้รับพระจิตเจ้า

+ จากนั้น พระจิตจะน าทางพวกเขาไปประกาศข่าว
ดี (เป็นพยาน) เรื่องพระเยซูเจ้า เริ่มจากกรุง
เยรูซาเล็มก่อน ...จากนั้นจะไปจนสุดปลาย
แผ่นดิน

+ ตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูเจ้าก็เสด็จสู่สวรรคต์่อหน้า
พวกเขา



2) บรรดาสาวก = ออกจากสวนมะกอกเทศ (ดูแผนที)่
(ใกล้หมู่บ้านเบธานี ใกลก้รุงเยรูซาเล็ม ในแคว้นยเูดีย)

+ กลับไปเยรูซาเล็ม ขึ้นไปห้องชั้นบน อธิษฐานภาวนา
กันอย่างสม่ าเสมอ ทุกคนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

+ มีพระแม่มารีย์ บรรดาสตรี พ่ีน้องพระเยซูอยู่ด้วย

3) เปโตร = เสนอให้เลือกสาวกแทนยูดาสที่ตายไป
+ เปโตรอ้างถึงยูดาสที่ทรยศ เสนอให้เลือกคนหนึ่งมา

แทน จับสลากได้ มัทธีอัส
+ ตอนนั้น มีผู้ร่วมชุมนุมกันอยู่ 120 คน



**ข้อสังเกต 1 = ให้ความส าคัญกับเยรูซาเล็มมาก 
+ ให้เป็นศูนย์กลางของการประกาศข่าวดี
+ เปรียบเทียบกับพระวรสารของลกูาที่เล่าว่า พระ

เยซูเริ่มภารกิจที่กาลิล-ีดินแดนของคนต่างชาติ 
แล้วมุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม-มาสิ้นพระชนม์และ
กลับคืนชีพ ผลคือ น าความรอดมาสู่มนุษย์

+ เยรูซาเล็มจึงเป็น “จุดหมาย” ของภารกิจของพระ
เยซูเจ้า 

+ แต่ถึงตอนนี้ เปลี่ยนเป็น “จุดเริ่มต้น” ของการ
ประกาศข่าวดีของบรรดาสาวก และต่อไปยังต่างชาติ



กาลิลี        สุดปลายแผ่นดิน

สะมาเรีย สะมาเรีย

กรุงเยรูซาเล็ม - ยูเดีย

ทิศทางการประกาศข่าวดี
พระวรสารลูกา - กิจการอัครสาวก

(พระเยซู)        (บรรดาสาวก)



• ในสมัยพระเยซูเจ้า แคว้นกาลิลแีละสะมาเรีย ถูกถือว่า 
เป็นดินแดนของชนต่างชาติ เพราะดินแดนดังกล่าว 
หลังจากปี 720 ก่อน ค.ศ. ถูกชาวอัสซีเรียเข้ามายึดครอง 
พวกเขาไดน้ าคนต่างชาติในอาณานิคมของอัสซีเรียเข้ามา
อยู่ในแคว้นนี้ เมื่อคนต่างชาตแิต่งงานกับชาวอิสราเอลที่
เหลืออยู่ในแคว้นสะมาเรียนี้ จึงท าใหช้าวยิวสมัยหลังกลับ
จากเนรเทศที่บาบิโลน (ปี 539 ก่อน ค.ศ.) ตั้งข้อรังเกียจ
และดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นพวกละทิ้งพระยาเวหแ์ล้ว 
เพราะท าผิดต่อบัญญัติของโมเสสที่ห้ามชาวยิวแต่งงาน
กับคนต่างชาติหรือคนต่างศาสนา พวกยิวจึงเรียกพวก
ลูกผสมนี้ว่า “ชาวสะมาเรีย”



**ข้อสังเกต 2 = พระจิตมีบทบาทส าคัญตลอดเรื่อง
+ มีเอ่ยถึงกว่า 50 ครั้งตลอดหนังสือ
+ สื่อความหมายว่า กิจการต่างๆ ที่บรรดาสาวกท านั้น      

มีบ่อเกิด ผลักดัน น าทางโดยพระจิตเจ้า
+ จึงเหมาะสมกว่า หากจะเรียกหนังสือเล่มนี้ว่า 

“หนังสือกิจการของพระจิตเจ้า”





บทที่ 2 = มี 4 เรื่อง
1) บรรดาสาวกได้รับพระจิต (เปลวไฟเหมือนลิ้น)
+ ท าให้สาวกพูดภาษาของชนทุกชาติทั่วโลกที่มายังกรุง

เยรูซาเล็มได้

2) เปโตรน าอัครสาวก 11 คนกล่าวปราศรัย 2 เรื่อง
+ อ้างค าท านายของประกาศกโยเอล เรื่องการ

ประทานพระจิตเจ้าในวันสดุท้าย (อ่าน ข้อ 14-18)
+ ยืนยันว่า เยซูชาวนาซาเร็ธเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมา 

บัดนี้ กลับคืนชีพ เสด็จสู่สวรรคแ์ล้ว (อ่าน ข้อ 22-24)
(นี่เป็นการประกาศยืนยันความเชือ่ครัง้แรกของเปโตร)



3) ผู้กลับใจกลุ่มแรก
+ ค าปราศรัยของเปโตร เสียดแทงใจทุกคน ถาม  

เปโตรว่า แล้วพวกเราจะต้องท าอย่างไร? 

+ เปโตรบอกใหก้ลับใจ รับศีลล้าง จะได้รับการอภัย 
และได้รับพระพรของพระจิตเจ้า (อ่าน ข้อ 37-38)

+ วันนี้ มีคริสตชนเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคน

4) ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก
+ ประชุมกันสม่ าเสมอ อ่าน ข้อ 42-46 (นี่เป็นรูปแบบ

การด าเนินชีวิตของคริสตชนเรื่อยมา...ถึงปัจจุบัน)



**ข้อสังเกต 1 = เรื่องบรรดาสาวกได้รับพระจิต
+ ท าให้สาวกเริ่มพูดภาษาอืน่ๆ ตามที่พระจิตเจ้า

ประทานให้พูด = พูดภาษาของชนทุกชาติทั่วโลกที่
มายังกรุงเยรูซาเล็มได้ (ไม่ไดเ้มาอย่างที่มีคนว่า)

+ ก่อนหน้านี้ พระเยซูเป็นผู้เริ่มประกาศข่าวดแีก่
ชาวยิว แต่ตอนนี้และต่อๆ ไป โดยการน าของพระ
จิตเจ้า สาวกได้เปิดศักราชใหม่ของการประกาศ
ข่าวดี คือ สานต่องานประกาศข่าวดีของพระเยซู + 
ประกาศต่อไปยังคนต่างชาติ

+ นี่คือการสืบทอดงานของพระเยซ.ู.. ถึงปัจจุบัน



**ข้อสังเกต 2 = ที่มาของวันเปนเตกอสเต
(แปลว่า ห้าสิบ)

+ หลังกินปัสกาในอียิปต์แล้ว โมเสสพาชาวยิวอพยพ
ออกมาและเดินทางถึงเชิงเขาซีนาย ในวันที่ 50

นับจากวันกินปัสกา โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับ
พระบัญญัติ

+ ชาวอิสราเอลจึงถือเป็นประเพณีว่า 50 วันหลัง   
ปัสกา จะมกีารฉลองเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าช่วยพวกเขาให้รอด   
คือ..... ฉลองวันเปนเตกอสเต



1) พระเจ้าทรงท าพันธสัญญากับพวกเขาที่เชิงเขาซีนาย

2) พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้ถือปฏบิัติ

3) พวกเขาฉลองการเก็บเกีย่วและถวายพืชผลแรกแด่ 
พระเจ้าเพื่อขอบพระคุณ

การฉลองวัน เปนเตกอสเต ของชาวยิว



1) โดยการสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าได้ทรงท า       
พันธสัญญาใหมร่ะหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ

2) พระเยซูทรงประทานบัญญัติใหม่แห่งความรัก      
ให้ถือปฏิบัติ

3) คริสตชนฉลองพืชผลแรกที่พระเยซูเจ้าประทานให้ 
คือ พระจิตเจ้า

การฉลองวัน เปนเตกอสเต ของคริสตชน



**ข้อสังเกต 3 = เรื่องที่เปโตรประกาศ
+ คือ เรื่องของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ พระเจ้า

ส่งทรงส่งมา แต่มนุษย์น าพระองค์ไปสู่ความตาย 
พระเจ้าจึงบันดาลให้กลับคืนชีพ และประทับ
เบื้องขวาของพระบิดาเจ้าสวรรคแ์ลว้ จึงได้
ประทานพระจิตลงมาตามที่ทรงสัญญาไว้

+ นี่คือ การเทศน์และการยันยันความเชื่อใน   
พระเยซูเจ้าครั้งแรกของเปโตรและอัครสาวก



บทที่ 3 = มี 2 เรื่อง
1) เปโตรรักษาคนง่อยแต่ก าเนิดที่ประตูพระวิหาร
+ ใช้ค าพูด “เดชะพระนามของพระเยซูเจ้า ชาวนาซา

เร็ธ จงเดินไปเถิด” แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาช่วย
พยุงขึ้น (อ่าน ข้อ 1-9)

2) เปโตรปราศรัยกับประชาชน (บทเทศน์ที่สองของเปโตร)
+ ไม่ใช่ตัวท่านที่ท า แต่เป็นอ านาจของพระเยซูที่พวก

ท่านน าไปตรึงกางเขน (อ่าน ข้อ 12-16)
+ แล้วเปโตรก็สรุปตอนท้ายว่า จงเป็นทุกข์กลับใจและ

เชื่อในพระเยซูเถิด แล้วจะได้รับการอภัย-ความรอด



**ข้อสังเกต 1 = คนง่อยเป็นผู้มีความบกพร่องทางกาย
+ จึงถูกจ ากัดให้อยู่ได้แค่ประตูพระวิหาร ห้ามเข้าไป

ประกอบศาสนกิจเหมือนชาวยิวทั่วไป

+ เมื่อเปโตรรักษาให้หายแล้ว เขาจึงเข้าพระวิหารไปกับ 
เปโตรและยอห์น เพื่ออธิษฐานภาวนา = ลิงโลดใจ

+ ชาวยิวเชื่อว่า การหายโรค(อัศจรรย)์ เป็น สัญลักษณ์
ของยุคพระเมสสิยาห์ “คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อย
กลับเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค” (ลก.7:22)

+ นี่หมายความว่า จากนี้ไป(ยุคเมสสิยาห์) เขา/คนป่วยจะ
ไม่ถูกแบ่งแยกอีก แต่ได้รับพรเหมือนชาวยิวทั่วไป



**ข้อสังเกต 2 = บทเทศนค์รั้งที่สองของเปโตร
+ หลังรักษาคนง่อยแล้ว เปโตรกล่าวปราศรัยโดย

เริ่มต้นด้วยค าว่า “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย” 
เหมือนกับตอนเทศน์ครั้งแรกวันเปนเตกอสเต

+ ในการเทศน์น้ี เปโตรต้องการเน้นว่า อิสราเอล
ต้องกลับใจ และเลิกประพฤติตัวเหมือนอดีต

+ เปโตรแก้ไขความเข้าใจผิดของพวกเขาว่า ท่าน
รักษาในพระนามของพระเยซูเจ้า แล้วก็พูดเรื่อง
พระเยซูว่าเป็นใคร ... เหมือนที่เทศน์ครั้งแรก

+ ประณามอิสราเอลที่ท าให้พระเยซูถูกประหาร



บทที่ 4 = มี 4 เรื่อง
1) การไต่สวนหน้าสภาซันเฮดริน
+ ขณะเปโตร-ยอห์นก าลังปราศรัย/เทศน์สอน พวก

สมณะ พวกสะดูสี ทหารของพระวิหารมาพบ ไม่
พอใจ จึงสั่งให้จับไปขังไว้

+ น ามาไต่สวน แต่ไม่พบความผิด ไม่รู้จะท าอย่างไร      
+ จึงสั่งห้ามประกาศในนามของพระเยซูเจ้าอีก
+ แล้วปล่อยทั้งสองไป



2) บรรดาสาวกอธิษฐานภาวนาเมื่อถูกเบียดเบียน
+ เปโตร-ยอห์น เล่าเรื่องที่เกิดให้สาวกคนอื่นฟัง

+ ทุกคนอธิฐานภาวนาต่อพระจิตเจ้าเพื่อขอความ
กล้าหาญในการประกาศพระวาจาต่อไป 

+ ทันใดนั้น สถานที่ที่พวกเขาชุมนุมกันก็
สั่นสะเทือน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็ม
เปี่ยม และออกประกาศพระวาจาอย่างกล้าหาย



3) กลุ่มคริสตชนสมัยแรก
+ อ่าน 4:32-35

4) บารนาบัส
+ เล่าเรื่อง บารนาบัส (แปลว่า บุตรแห่งการให้

ก าลังใจ) ผู้ใจกว้าง เป็นชนเผ่าเลวีจากเกาะ
ไซปรัส ได้ขายที่ดินและน าเงินมาให้บรรดา  
อัครสาวก



**ข้อสังเกต 1 = บรรดาสมณะ สะดูสี 
และทหารรักษาพระวิหาร

+ มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในพระวหิาร และการ
ประกอบศาสนกิจ รวมถึงผลประโยชน์ทุกอย่างด้วย

+ กลัวพระวิหารจะวุน่วาย จึงสั่งจับกุม เปโตร-ยอห์น
แล้วน าไปไต่สวนต่อหน้า สภาซันเฮดริน-ผู้ปกครอง
- สมณะชั้นสูง
- ผู้อาวุโส (หัวหน้าชุมชนที่ได้รับการนับถือ)
- ธรรมจารย์ (ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย ส่วนใหญ่

เป็นพวกฟาริส)ี



บทที่ 5 = มี 4 เรื่อง 
1) อานาเนีย-สัปฟีรา (สาม-ีภรรยา มีฐานะดี)
+ ไม่ซื่อตรง ขายที่ดินของตนได้ แต่แอบเก็บเงิน

ส่วนหนึ่งไว้ ภรรยาก็รู้เห็นด้วย แล้วมอบเงินให้
อัครสาวกเพยีงบางส่วน (ดูไม่น่ามีความผิด)

+ เปโตรต าหนิเขาว่า ท าไมซาตานเข้าสิงในใจของ
ท่านให้กล่าวมุสาต่อพระจิตแล้วเก็บเงินส่วน
หนึ่งไว้ เข้าก็ล้มลง และสิ้นใจตาย 

+ เมื่อภรรยาของเขามาถึง นางก็กล่าวมุสาเช่นกัน  
จึงล้มลง และสิ้นใจตายด้วย



• ท าไมพวกเขาไม่ได้รับโอกาสให้กลับใจ?
ก) อาจเพราะผู้เขียนต้องการเน้นเรื่องความซื่อสัตย์

ต่อพระจิตเจ้า เมื่อใครถูกซาตานครอบครอง ก็
ต้องถูกท าลายไปพร้อมกับซาตาน

ข) สื่อความหมายวา่ ในพระศาสนจักร ซาตานไม่มี
วันเอาชนะอ านาจของพระจิตเจ้าได้
ส่วนคนที่ไม่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ก็จะถูกขจัด
ออกจากหมู่คณะ



2) บรรดาสวกท าอัศจรรย์หลายประการ
+ เป็นสัญลักษณ์ว่ายุคพระเมสสิยาหม์าถึงแล้ว

+ พวกสาวกได้รับมอบหมายหน้าที่ในการท า
ภารกิจสืบเนื่องต่อจากอาจารย์ คือ รวบรวม
ประชากรเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ

+ ผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ



3) พวกสาวกถูกจับอีก
+ พวกสมณะและสะดูสี อิจฉาที่พวกสาวกท าอัศจรรย์ได้ 

จึงสั่งจับและน าไปขังคุก
+ ตกกลางคืน ทูตสวรรคข์องพระเจ้ามาน าพวกเขาออก

จากคุก แล้วสั่งให้ไปประกาศพระวาจาหน้าพระ
วิหาร พวกเขาก็ไปแต่เช้าตรู่

+ พวกสมณะสั่งให้ไปจับตัวมาอีก แล้วน ามาไต่สวน
หน้าสภาซันเฮดริน เพราะเคยห้ามไม่ให้เทศน์สอนแล้ว

+ สาวกว่า เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ 
+ ยืนยันเรื่องการกลับคนืชีพของพระเยซูเจ้าต่อไป พวก

สะดูสีโกรธมาก อยากฆ่าพวกสาวก



4) อาจารย์กฎหมายชาวฟาริสีชื่อ กามาลเิอล
+ เสนอที่ประชุมให้ปล่อย เพราะถ้าเป็นกิจการ

ของมนุษย์ เดี๋ยวก็สลายไปเอง แต่ถ้าเป็นของ
พระเจ้า ไม่มีใครท าลายได้ ใครขัดขวาง เท่ากับ
สู้กับพระเจ้า

+ ทุกคนเห็นด้วย สั่งให้เฆี่ยน ห้ามประกาศเรื่อง
พระเยซูเจ้าอีก แล้วปล่อยตัวไป

+ แต่พวกเขาก็ประกาศต่อไปทุกวันว่าพระเยซูเป็น
พระเจ้า เราต้องเชื่อฟังพระองค์ ไม่เชื่อฟังมนุษย์

+ กามาลเิอลเป็นอาจารย์ของเปาโล



บทที่ 6 = มี 2 เรื่อง  
1)  บรรดาสาวกเลือกต้ังสังฆานกุร

+ บรรดาศิษย์เพิ่มมากขึ้น พวกพูดภาษากรีกไม่
พอใจพวกพูดภาษาฮีบรู เพราะพวกแม่ม่ายของ
พวกตนไม่ได้รับแจกทานประจ าวัน

+ พวกสาวกจึงเรียกมา ประกาศว่า ศิษย์ไม่ควร   
ละทิ้งงานประกาศพระวาจา ไปแจกทาน

+ จึงเลือก “บุรุษเจ็ดคน” (สเตเฟน) มาแจกทาน
+ พระวาจาพระเจ้าแพร่หลายมาก ศิษย์มีจ านวน

มากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม



2)  สเตเฟนถูกจับกุม
+ สเตเฟนท าอัศจรรย์มากมาย
+ ชาวยิวไม่ชอบ มาโต้เถียง แต่สู้ไม่ได้ เพราะ  

สเตเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า
+ จึงสร้างพยานเท็จ กล่าวหาว่าสเตเฟนดูหมิ่น

โมเสสและพระเจ้า ดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ
ธรรมบัญญัติ และอ้างถึงเยซูชาวนาซาเร็ธ

+ สเตเฟนจึงถูกจับกุม น าไปไต่สวนหน้าสภาฯ



บทที่ 7 = มี 2 เรื่อง 
1)  สเตเฟน ปราศรัยต่อหน้าสภาซันเฮดริน

+ สเตเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ใบหน้าสว่างรุ่งเรือง
เหมือนใบหน้าของทูตสวรรค์

+ เริ่มเล่าประวัติศาสตร์แห่งความรอด เริ่มจากพระ
เจ้าเรียกอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ โมเสส 
แตพ่วกยิวไม่ฟังเสียงของพวกเขาและประกาศก 
ฆ่าพวกเขา รวมถึงฆ่าพระเยซูเจ้าด้วย

+ การกระท าทั้งหมดเป็นการต่อต้านพระจิตเจ้า



2)  สเตเฟนถูกหินทุ่มจนตาย
+ พวกยิวได้ฟังแล้ว โกรธจัด ลากสเตเฟนไปแล้ว

เอาหินทุ่มจนตาย
+ ก่อนตาย สเตเฟนภาวนาเพื่อพวกเขาวา่ “โปรด

อย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย” ซึ่ง
เป็นค าภาวนาเดียวกับที่พระเยซูเจ้าภาวนาบน
กางเขน “โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด” (ค า
ภาวนานี้มีเฉพาะในพระวรสารของลูกาเท่านั้น)

+ พวกเขาน าเสื้อคลุมมาวางไว้ที่เท้าของเซาโล
(ถูกเอ่ยชื่อถึงเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร)์



**ข้อสังเกต 1 = ท าไมพวกยิวจึงโกรธจัด และ 
ฆ่าสเตเฟน?

+ เพราะสเตเฟนใช้ถ้อยค ารุนแรงประณามสมณะ
และชาวยิวว่าได้กระท าผิดเหมือนบรรพบุรุษท่ี
ได้ฆ่าประกาศก โดยพวกเขาได้ฆ่าพระเยซูเจ้า
อีกด้วย





บทท่ี 8 เกิดการเบียนเบียนครั้งใหญ่ในเยรูซาเล็ม
ทุกคนจึงหนีกระจัดกระจาย

• เหตุจาก... เซาโลเห็นดีด้วยกับการตายของสเตเฟน
จากนั้น เซาโลก็เริ่มเบียดเบียนอย่างหนัก บรรดาสาวก
จึงหนีกระจัดกระจายไปยังเมืองต่างๆ = มี 3 เรื่อง

1)  ฟิลิปไปแคว้นสะมาเรีย

+ ฟิลิปท าอัศจรรย์รักษาโรค-ไล่ปีศาจ ประชาชนชื่น
ชมเขาและสนใจฟังพระวาจาอย่างมาก

การแผ่ความเชื่อจากเยรูซาเล็มไปสะมาเรีย (8-12)



ทิศทางการประกาศข่าวดี
พระวรสารลูกา - กิจการอัครสาวก

(พระเยซู)        (บรรดาสาวก)

กาลิลี        สุดปลายแผ่นดิน

สะมาเรีย สะมาเรีย

กรุงเยรูซาเล็ม - ยูเดีย



2)  ซีโมน ผู้วิเศษแห่งสะมาเรีย
+ อยู่ในเมืองนี้ มีเวทมนตร์ ประชาชนจึงเลื่อมใส

ในเขามานาน แต่เขาก็มาขอล้างบาปจากฟิลิป
+ เปโตรและยอห์น ได้ยินข่าวทีส่ะมาเรีย จึง

เดินทางมา เห็นว่าพวกเขาได้รับพิธีล้างแล้ว แต่
ยังไม่มีใครได้รับพระจิต จึงภาวนาและปกมือ
ประทานพระจิตแก่พวกเขา

+ ซีโมนเห็นว่า สองคนนี้ปกมือให้ใคร ก็ได้รับพระ
จิต จึงเอาเงินมาขอซื้ออ านาจนี้จากพวกเขา

+ เปโตรปฏิเสธ อบรมสั่งสอน เขาก็กลับใจ



3)  ฟิลิปล้างบาปให้ขันทีชาวเอทโิอเปีย
+ ทูตสวรรคพ์าฟิลิปไปพบกับขันที ชาวเอทิโอเปีย 

เป็นข้าราชการดูแลทรัพย์สินของพระราชินี ได้เดิน 
ทางมานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม-ก าลังกลับ

+ ฟิลิปพบเขาก าลังอ่านหนังสือประกาศกอสิยาห์
อยู่ใน รถม้า “เขาถูกน าไปฆ่าเหมือนลูกแกะตัว
หน่ึง...”  ฟิลิปจึงอธิบายและประกาศเรือ่งพระเยซู

+ ระหว่างทางเจอแหล่งน้ า เขาจึงขอรับพิธีล้าง
+ แล้วพระจิตเจ้าก็น าฟิลิปไปประกาศพระวาจายังท่ี

อื่นต่อไป ... จนถึงเมืองซีซารียา





**ข้อสังเกต**
+ ธรรมทูตชุดแรกที่ไปประกาศข่าวดีนอกกรุง

เยรูซาเล็ม ไม่ใช่เป็นการส่งออกไปแบบมีแบบ
แผนตามท่ีได้เตรียมไว้แล้ว แต่เป็นเพราะเกิด
จากการเบียดเบียน ... ข้อคิดน่าสนใจ



บทที่ 9 = มี 5 เรื่อง 

1)  เซาโลกลับใจ
+ เคียดแค้นและพยายามจะฆ่าศิษย์ของพระเยซู จึงไปขอ

หนังสือมอบอ านาจจากสมณะ เพื่อไปจับกุมคริสตชนที่
ดามัสกัส ระหว่างทาง ได้พบพระคริสต์ (อ่าน ข้อ 1-9)

+ เซาโลกลับใจ (อ่าน ข้อ 17-19)
2)  เซาโลเริ่มเทศน์สอนที่ดามัสกัส

+ ยืนยันว่า พระเยซูคือพระบตุรพระเจ้า เป็นพระครสิต
เจ้า ประชาชนประหลาดใจในเซาโล

+ ชาวยิวจะฆา่เซาโล แต่ศิษย์ช่วยให้หนีไป (อ่าน 23-25)





3) เซาโลกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
+ บรรดาศิษย์กลัวเซาโล ไม่ยอมให้เข้าร่วมงาน

+ บาร์นาบัสจึงพาไปพบบรรดาสาวก และเล่า
เหตุการณ์ที่เกิดกับเซาโลให้ฟัง ทุกคนยอมรับ

+ เซาโลเทศน์สอนในเยรูซาเล็ม โดยเฉพาะกับ
ชาวยิวที่พูดภาษากรีก แตช่าวยิวพยายามจะฆ่า

+ พวกศิษย์จึงส่งเซาโลไปเมืองซีซารียา+ ทาร์ซัส

+ ใช้เวลาอยู่ที่นั่น 10 ปี ในการปรับเปลี่ยนตัวเอง 
เพื่อจะเริ่มงานแพร่ธรรมแก่คนต่างชาติต่อไป





4)  เปโตรรักษาชายคนเป็นอัมพาต
+ เปโตรมาเยี่ยมคริสตชนที่เมืองลิดดา พบชายคนนี้ 

จึงพูดว่าพระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้รักษาท่านให้หาย 

+ ชาวเมืองลิดดามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า

5)  เปโตรท าให้หญิงคนหน่ึงกลับมีชีวติท่ีเมืองยัฟฟา

+ นางชื่อทาบีธา เป็นคนดี ให้ทานมาก ป่วยและตาย

+ บรรดาศิษย์ส่งคนไปเชิญเปโตรที่เมืองลิดดาซึ่งอยู่
ใกล้ๆ ให้มา เปโตรก็มา และท าให้นางมีชีวิต

+ หลายคนมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า





บทที่ 10 = มี 3 เรื่อง 
1)  เปโตรไปพบนายร้อยชาวโรมันทีเ่มืองซีซารียา

+ เรื่องเกิดจาก นายร้อยชื่อโครเนลีอัส เป็นคนดี 
ย าเกรงพระเจ้า ชอบให้ทานคนยากจน

+ ทูตสวรรค์ประจักษ์มาบอกให้เขาไปเชิญเปโตร
ที่เมืองยัฟฟามา เขาก็ท าตาม

+ เปโตรเห็นนิมิตพระจิตเจ้ามาบอกไปกับพวกเขา

+ โคเนลีอัสต้อนรับเปโตร และเล่าเรื่องนิมิตที่ทูต
สวรรค์บอกใหเ้ชิญท่านมาประกาศเรื่องพระเยซู



2)  เปโตรปราศรัยที่บ้านของโครเนลีอัส
+ เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้า
+ พระเจ้าบันดาลให้พระองค์กลับคืนชีพ พระองค์  

คือผู้ทีป่ระกาศกกล่าวท านายไว้
+ นี่เป็นการเทศน-์ยืนยันความเชื่อครั้งที่ 3 ของเปโตร

3)  คนต่างศาสนากลุ่มแรกกลับใจ = ปัญหาใหญ่ต่อมา
+ ขณะเปโตรก าลังพูด พระจิตเสด็จลงมาเหนือทุกคน
+ ชาวยิวแปลกใจวา่ท าไมคนต่างศาสนาได้รับพระ

จิตเจ้าได้
+ เปโตรให้ทุกคนรับพิธีล้าง





บทที่ 11 = มี 3 เรื่อง 

1)  เปโตรกลับมาที่เยรูซาเล็ม
+ ผู้ความเชื่อได้ยินเรื่องคนต่างศาสนาได้รับพระ

วาจา จึงต าหนิเปโตร ที่ไปสมาคมกับพวกเขา

+ เปโตรเล่าให้ฟังว่า ท่านเห็นมิตแล้วพระจิตเจ้า
บอกให้ท่านไป ขณะก าลังประกาศพระวาจา พระ
จิตก็ลงมาเหนือพวกเขา จึงให้พวกเขารับพิธีล้าง

+ ทุกคนได้ฟัง ยอมรับว่า พระเจ้าประสงค์ให้คนต่าง
ศาสนากลับใจมารับชีวิตด้วย



2) การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทโิอก

+ ศิษย์ที่หนีการเบียดเบียนสมัยสเตเฟนมาท่ีอันทิ
โอก ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูแกช่าวยิว-กรีก
คนกลับใจจ านวนมาก

+ ศิษย์ที่เยรูซาเล็มรู้ข่าว ส่งบารนาบัสมา เขาเป็น
คนดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า คนจึงกลับใจมาก

+ บารนาบัสไปตามเซาโลท่ีทาร์ซัส-พามาอันทโิอก

อยู่ด้วยกัน 1 ปี ร่วมกันก่อตั้งพระศาสนจักรท่ีน่ี
บรรดาศิษย์ได้ชื่อว่า “คริสตชน” ครั้งแรก





3) ส่งบารนาบัส-เปาโลเป็นตัวแทน ไปเยรูซาเล็ม
+ คริสตชนที่อันทโิอก รวบรวมเงินบริจาคฝาก 

บารนาบัสและเปาโลไปช่วยเหลือคริสตชนที่
เยรูซาเล็ม เนื่องจากจะเกิดกันดารแห้งแล้ง และ
เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน



บทที่ 12 = มี 3 เรื่อง 
1)  เปโตรถูกจองจ าและปล่อยตัว

+ กษัตริย์เฮโรดเริ่มเบียดเบียนคริสตชน สั่งตัดศีรษะ
ยากอบ พี่ชายของยอห์น เมื่อเห็นว่าชาวยิวพอใจ 
จึงส่ังจับเปโตร และจองจ าไว้

+ พระศาสนจักรรู้ข่าว ภาวนาให้ตลอดเวลา
+ ทูตสวรรคพ์าเปโตรออกจากคุก (อ่าน ข้อ 1-11)
+ เปโตรไปที่บ้านของ มารีย์ มารดาของ ยอห์น

(มาระโก) (ใช้เป็นสถานที่ส าหรับภาวนาบ่อยๆ) 
เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง



2)  กษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์
+ ผรุสวาทต่อพระเจ้า ยกย่องตนเองขึ้นเป็นเทพ

เจ้า ทูตสวรรค์ท าให้ล้มลงและมีหนอนมากัดกิน
จนตาย(อ่าน 20-23)

3) บารนาบัส-เซาโล กลับไปอันทโิอก
+ พา ยอห์น ที่รู้จักกันในชื่อ มาระโก ไปด้วย
+ ยอห์น(มาระโก) เป็นลูกพี่ลูกน้องกับบารนาบัส 

และเดินทางไปแพร่ธรรมกับเปาโล อยู่กับเปาโล
ตอนทีเ่ปาโลถูกจองจ าในโรม เป็นผู้ช่วยของ   
เปโตร ที่สุด เป็นผู้เขียนพระวรสาร (อ่าน 24-25)



ยอห์น มาระโก



จบ ภาคแรก
บทที่ 1-12


