ขข้อสอบ
หนนังสสือกกจการของอนัครสาวก
1
2
3
4

5

คนทนัวท ไปเชสืทอกนันววาผผผู้เขขียนหนนังสสือกกจการกกคสือ
หนนังสสือกกจการเขขียนถถึงใคร?
หนนังสสือกกจการเขขียนขถึขนในปขี ค.ศ.
โดยทนัวท ไปแลผู้ว หนนังสสือเลวมนขีขแบวงแยกออกเปกน
ในบททขีท
กลวาวถถึง
เปกนศผนยย์กลาง และขวาวประเสรกฐไดผู้ประกาศแกว
ในบททขีท
กลวาวถถึง
เปกนศผนยย์กลาง และขวาวประเสรกฐประกาศแกว
ชววยเขขียน กกจการ 1:8 “

ซถึทงเปกน
สว วนใหญว ๆ
เปกนสว วนใหญว มขี
เปกนหลนัก
เปกนสว วนใหญว มขี
มากกววา

”
6

มนัทธขีอนัสเปกนอนัครสาวกของพระเยซผจรกงไหม?

7
8

มขีสาวก
คนอธกษฐานเปกนเวลา
เพสืทอไดผู้รนับฤทธกธอทานาจของพระวกญญาณบรกสสุทธกธ
เมสือท สาวกไดผู้ประกอบดผู้วยฤทธกธอทานาจของพระวกญญาณบรกสสุทธกธแลผู้ว มขีอะไรเกกดขถึขน?

9

ในวนัน
และใน
และ
และ

มขี

ททาไม?

คนรนับเชสืทอและรนับบนัพตกศมา ตวอมาพวกเขา

10
11
12

อ.เปโตรกนับอ.ยอหย์นไปอธกษฐานทขีทไหน?
ชายคนหนถึทงเปกนงวอยตนัขงแตวครรภย์มารดา อยผรว มก ประตผพระวกหาร ซถึทงมขีชสืทอววา
เมสือท ชายคนนนัขนไดผู้รบนั การรนักษาใหผู้หายแลผู้ว เขา

13

จากนนัขนอ.โปโตรประกาศเรสือท งฤทธกธอทานาจของกางเขนววา สามารถ
และสามารถ

14
15
16

อ.เปโตรกนับอ.ยอหย์นถผกจนับเพราะเขาประกาศเรสือท ง
ถถึงกระนนัขน คนเปกนอนันมากทขีทไดผู้ฟนังคทาสอนนนัขนกกเชสืทอ ซถึทงนนับแตวผผผู้ชายไดผู้ประมาณ
ชววยเขขียน กกจการ 4:12 “

17
18
19
20
21
22

23
24

และ

คน

”
เมสือท พวกปสุโรหกตสนังท ววา “หผู้ามปรามเดกดขาด ไมวใหผู้พผดหรสือสอนออกพระนามของพระเยซผอขีกเลย”
อ.เปโตรตอบววา “
”
อานาเนขียกนับสนัปฟขีราทขีทขายทขีดท กนของตน ททาอะไรผกด?
อ.เปโตรบอกววา เขามกไดผู้มสุสาตวอ
แตวไดผู้มสุสาตวอ
เมสือท อ.เปโตรตกดคสุก พขีนท ผู้องครกสเตขียนไดผู้
เผสืทอเขา และมขี
มาเปกดประตผคสุก และนทาเขาออกมาจากคสุก
เมสือท สภาบอกววา “เราไดผู้กาท ชนับพวกเจผู้าอยวางแขกงแรงมกใหผู้สอนออกชสืทอนขีข” อ.เปโตรกนับอนัครสาวกอสืทนๆ
ตอบววา “
”
เมสือท ซขีโมนผผผู้เคยททาวกทยาคม อยากซสืขอฤทธกธอทานาจของพระวกญญาณบรกสสุทธกธ อ.เปโตรบอกเขาววา
อะไร?
เมสือท เปโตรพบไอเนอนัส ผผผู้ซถึทงเปกน
รนักษาใหผู้หายแลผู้ว ผลคสืออะไร?
เมสือท ทาบกธา ซถึทงแปลววา

อยผว

ปขีมาแลผู้ว และไอเนอนัสไดผู้รนับการ

เปกนขถึขนมาจากความตายแลผู้ว ผลคสืออะไร?

25

พระเจผู้าทรงใชผู้นมก กตอะไรเพสือท สอนอ.เปโตรววา คนตวางชาตกรนับเชสืทอไดผู้?

26

เมสือท นายรผู้อยโครเนลกอนัส และญาตกพขีทนอผู้ งกนับเพสืทอนสนกท เชสืทอในพระเยซผแลผู้ว มขีอะไรเกกดขถึขน?

27

ทขีโท ครเนลกอนัส ญาตกพขีทนอผู้ งกนับเพสืทอนสนกท พผดภาษาตวางๆนนัขน กกเพสืทอพกสจผ นย์กบนั พวกไหนววา คนตวางชาตก
รนับความรอดไดผู้?
ททาไม? 1 คร 1:22 “
”
เมสือท อ.เปโตรอธกบายใหผู้ครกสเตขียนทขีทกรสุงเยรผซาเลกมฟนังถถึงเหตสุการณย์ทขีทเกกดในบผู้านของโครเนลกอนัสแลผู้ว
พวกเขารผผู้สถึกอยวางไร?

28

29
30
31
32
33
34
35

ใครสนังท ใหผู้ประหารชขีวกตของอ.ยากอบ?
เมสือท อ.เปโตรจทาคสุกแลผู้ว มขีทหารกขีทคนคสุมเขาไวผู้?
เมสือท เปโตรถผกจทาไวผู้ในคสุก ครกสตจนักรททาอะไร?
ครกสตจนักรนนัขนจนัดประชสุมอธกษฐานทขีทบผู้านของใคร?
ใครนทาเปโตรใหผู้ออกจากคสุก?
เมสือท อ.เปโตรมาถถึงบผู้านแลผู้ว ใครไมวเปกดประตผใหผู้?
เมสือท เฮโรดพผดกนับชาวเมสืองไทระและชาวเมสืองไซดอน คนทนัขงหลายจถึงรผู้องขถึขนววา “
” เพราะฉะนนัขนอะไรเกกดขถึขน?
เพราะเหตสุอะไร?

36
37
38

ครกสตจนักรทขีทกรสุงเยรผซาเลมเลสือกผผผู้ชววยกขีทคน?
หนผู้าทขีขท องพวกผผผู้ชววยคสืออะไร?
คสุณสมบนัตกของผผผู้ชววยเหลวานขีขมขีอะไรบผู้าง?

39

เมสือท มขีพวกผผผู้ชววยแลผู้ว พวกอาจารยย์สามารถขะมนักเขมผู้น
และ
เสมอไป
สเทเฟนประกอบดผู้วย
และ
จถึงกระททา
และ
เมสือท สเทเฟนถผกหกนขวผู้างใหผู้ตาย คนทขีฆท วาเขาไดผู้ฝากเสสืขอผผู้าของตนวางไวผู้ทขีทเทผู้าของ
คนหนถึทงชสือท
กวอนสเทเฟนไปสวรรคย์ เขาเหกนอะไรบผู้าง?

40
41
42
43

48
49
50
51

คทาอธกษฐานสสุดทผู้ายของสเทเฟน คสือ “พระองคย์เจผู้าขผู้า ขอโปรดอยวาทรงถสือโทษเขาเพราะบาปนขีข” คทา
อธกษฐานนขีขเหมสือนคทาพผดของใคร?
ฟขีลกป ซถึทงเปกนผผผู้ชววยคนหนถึงท ไดผู้ประกาศเรสืทองพระครกสตย์ทขีทเมสืองอะไร?
ฟขีลกปนทาใครมาหาพระเจผู้าในเมสืองกาซา ซถึงท เปกนทางปวาทราย?
คนนนัขนกทาลนังอวานหนนังสสืออะไร?
เมสือท คนนนัขนถามววา “ดผเถกด มขีนข ทา มขีอะไรขนัดขผู้องไมวใหผู้ขผู้าพเจผู้ารนับบนัพตกศมา” ฟขีลกปตอบววาอะไร?
“
”
อาชขีพเดกมของอ.เปาโล (เซาโล) คสืออะไร?
เซาโลรนับเชสืทอทขีไท หน?
เซาโลเหกนนกมตก อะไร?
เมสือท พระเยซผตรนัสววา “ซถึทงเจผู้าถขีบประตนักกกยากนนัก” มขีความหมายอะไร?

52

ใครมาวางมสือบนเซาโล ใหผู้เขาเหกนไดผู้อขีก?

44
45
46
47

53

พระเจผู้าอธกบายววา การรนับใชผู้ของเซาโลจะเปกนอยวางไร?

54
55

56

เซาโลเทศนาครนัขงแรกทขีทไหน?
เซาโลเรขียนพระคนัมภขีรย์ทขีทไหน?
กนับใคร?
และนานเทวาไร?
เซาโลหนขีออกจากเมสืองดามนัสกนัสอยวางไร?

57
58

เมสือท เซาโลขถึขนไปทขีกท รสุงเยรผซาเลกมครนัขงแรก เขาพบกนับใครบผู้าง?
เมสือท พวกสาวกทขีทกรสุงเยรผซาเลกมกลนัวเซาโล ใครเชสืทอววาเซาโลรนับเชสืทอจรกง?

59
60
61

เซาโลกนับบารนาบนัสรนับใชผู้พระเจผู้าดผู้วยกนันทขีทเมสืองอะไร?
พวกสาวกไดผู้ชสืทอววาครกสเตขียนเปกนครนัขงแรกทขีทไหน?
พระเจผู้าทรงเรขียกใครใหผู้ไปประกาศขวาวประเสรกฐในตวางประเทศ?

62
63
64

เมสือท เซาโลกนับบารนาบนัสอยผเว มสืองปาโฟส เซาโลเรกทมใชผู้ชสืทอววา
เมสือท พวกเขาออกจากเมสืองปาโฟสแลผู้ว ใครบลนับบผู้าน?
ประชาชนเอาหกนขวผู้างอ.เปาโลทขีทเมสืองอะไร?

65

เมสือท อ.เปาโลกนับอ.บารนาบนัสกลนับไปยนังครกสตจนักรทขีทกรสุงเยรผซาเลม และบอกววามขีคนตวางชาตกรบนั เชสืทอ
แลผู้ว อ.ยากอบตนัดสกนววา ใหผู้คนตวางชาตกทขีทรบนั เชสืทอแลผู้วททา 4 ประการ

66

เมสือท อ.บารนาบนัสแยกจากอ.เปาโลแลผู้ว อ.บารนาบนัสพา
และอ.เปาโลพา
ไปกนับเขา
เมสือท อ.เปาโลถถึงเมสืองลกสตราแลผู้ว เขาไดผู้เลสือก

67

และ

และ

ไปกนับเขา
ใหผู้ไปรนับใชผู้กบนั เขา

68

กวอนทกโมธขีรนับใชผู้กบนั อ.เปาโลไดผู้ เขาตผู้อง

69

อ.เปาโลไดผู้นกมตก เหกนผผผู้ชาย
คนหนถึงท ยสืนอผู้อนวอนใหผู้มาประกาศ
ขวาวประเสรกฐทขีท
ทขีทเมสืองฟขีลกปปขี อ.เปาโลกนับอ.สกลาสตกดคสุก แตวประมาณเทขีทยงคสืนเขากกอธกษฐานและรผู้องเพลงสรรเสรกญ
พระเจผู้า จากนนัขนมขีอะไรเกกดขถึขน?

70

71

72

นายคสุกถามอ.เปาโลกนับสกลาสววา “ทวานเจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องททาอยวางไรจถึงจะรอดไดผู้” เขาทนัขงสอง
ตอบววาอะไร? “
”
เมสือท บอกววา ชาวเมสืองเบโรอาสสุภาพกววาชาวเมสืองเธสะโลนกกา มขีความหมายอะไร?

73
74

ทขีทกรสุงเอเธนสย์ อ.เปาโลมขีความเดสือดรผู้อนวสุนว วายใจเพราะ
ทขีทกรสุงเอเธนสย์ มขีแทวนแทวนหนถึงท มขีคทาจารถึกไวผู้วาว ‘

75

ทขีทเมสืองโครกนธย์ อ.เปาโลพบคผวหนถึงท คสือ
กนับ
คผวนข มขี ขีอาชขีพเดขียวกนันกนับ
เปาโลคสือ
ทขีทเมสืองเอเฟซนัส อาควกลลากนับปรกสสกลลาพบยกวคนหนถึงท ชสืทอ
ทขีทเชสืทอแลผู้วแตวรแผผู้ ตว
เพขียง
เทวานนัขน จถึงรนับทวานมาสนังท สอนใหผู้รผผู้ทางของพระเจผู้าใหผู้ถผกตผู้อง
ยกงท ขถึขน
ททาไมบสุตรชายเจกดคนของเสวาไมวสามารถขนับผขีออกไดผู้ เพราะ
พระของเมสืองเอเฟซนัสคสือ
เมสือท อ.เปาโลเทศนย์ทขงนั คสืน มขีอะไรเกกดขถึขน?

76

77
78
79

’

80
81

เมสือท อ.เปาโลบอกววา “เมสือท ขผู้าพเจผู้าไปแลผู้ว จะมขีสสุนขนั ปวาอนันรผู้ายเขผู้ามาในหมผวพวกทวาน และจะไมวละเวผู้น
ฝผงแกะไวผู้เลย” สสุนขนั ปวาอนันรผู้ายคสือใคร?
เมสือท อ.เปาโลถผกจนับทขีทกรสุงเยรผซาเลมแลผู้ว เขามขีโอกาสเปกนพยานกนับใครบผู้าง? และมขีผลอะไรบผู้าง?
ชสืทอ
ผล

ขข้อสอบ
หนนังสสือกกจการของอนัครสาวก
1
2
3
4

5

6

7
8

9

คนทนัวท ไปเชสืทอกนันววาผผผู้เขขียนหนนังสสือกกจการกกคสือ ลผกา แพทยย์ทรขีท นัก
หนนังสสือกกจการเขขียนถถึงใคร? เธโอฟขีลนัส ซถึทงเปกน ชาวกรขีก
หนนังสสือกกจการเขขียนขถึขนในปขี ค.ศ. 63
โดยทนัวท ไปแลผู้ว หนนังสสือเลวมนขีขแบวงแยกออกเปกน 2 สว วนใหญว ๆ
ในบททขีท 1-12 กลวาวถถึงเปโตรเปกนสว วนใหญว มขีกรรุงเยรผซาเลกมเปกนศผนยย์กลาง และขวาวประเสรกฐไดผู้
ประกาศแกวชนชาตกยกวเปกนหลนัก
ในบททขีท 13-28 กลวาวถถึงเปาโลเปกนสว วนใหญว มขีเมสืองอนันทกโอกเปกนศผนยย์กลาง และขวาวประเสรกฐ
ประกาศแกวคนตวางชาตกมากกววาชนชาตกยกว
ชววยเขขียน กกจการ 1:8 “แตวทวานทนัขงหลายจะไดผู้รนับพระราชทานฤทธกธเดช เมสืทอพระวกญญาณบรกสรุทธกธจะ
เสดกจมาเหนสือทวาน และทวานทนัขงหลายจะเปกนพยานฝวายเราทนัขงในกรรุงเยรผซาเลกม ทนัวท แควผู้นยผเดขีย แควผู้น
สะมาเรขีย และจนถถึงทขีทสรุดปลายแผวนดกนโลก”
มนัทธขีอนัสเปกนอนัครสาวกของพระเยซผจรกงไหม? ไมวเปกน ททาไม? มขีแตวพระเยซผเทวานนัขนมขีสกทธกเลสือกคน
ใหผู้เปกนอนัครสาวกของพระองคย์ไดผู้
มขีสาวก 120 คนอธกษฐานเปกนเวลา 10 วนัน เพสือท ไดผู้รนับฤทธกธอทานาจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
เมสือท สาวกไดผู้ประกอบดผู้วยฤทธกธอทานาจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธแลผู้ว มขีอะไรเกกดขถึขน?
มขีเสขียงดนังมาจากฟผู้าเหมสือนเสขียงพายรุกลผู้าสนันท กผู้องทนัวท บผู้านทขีทเขานนังท อยผนว ข นนั
มขีเปลวไฟสนัณฐานเหมสือนลกขนปรากฏแกวเขา และกระจายอยผบว นเขาสกขนทรุกคน
ไดผู้พผดภาษาตวางๆตามทขีพท ระวกญญาณทรงโปรดใหผู้พผด
ในวนัน เพกนเทคศเต หรสือ เพกนเทคอส มขี 3,000 คนรนับเชสืทอและรนับบนัพตกศมา ตวอมาพวกเขา
ไดผู้ตขงนั มนันท คงอยผใว นคทาสอนของจทาพวกอนัครสาวก
และในการสามนัคคขีธรรม
และรว วมใจกนันในการหนักขนมปนัง
และการอธกษฐาน
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อ.เปโตรกนับอ.ยอหย์นไปอธกษฐานทขีทไหน? พระวกหาร
ชายคนหนถึทงเปกนงวอยตนัขงแตวครรภย์มารดา อยผรว มก ประตผพระวกหาร ซถึทงมขีชสืทอววา ประตผงาม
เมสือท ชายคนนนัขนไดผู้รบนั การรนักษาใหผู้หายแลผู้ว เขา กระโดดขถึขนยสืน และ เดกนเขผู้าไปในพระวกหาร
จากนนัขนอ.โปโตรประกาศเรสือท งฤทธกธอทานาจของกางเขนววา สามารถ รนักษารว างกายของคนงวอย และ
สามารถ รนักษาบาปของมนรุษยย์ทรุกคนไดผู้
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อ.เปโตรกนับอ.ยอหย์นถผกจนับเพราะเขาประกาศเรสือท ง การเปกนขถึขนมาจากความตายโดยทางพระเยซผ
ถถึงกระนนัขน คนเปกนอนันมากทขีทไดผู้ฟนังคทาสอนนนัขนกกเชสืทอ ซถึทงนนับแตวผผผู้ชายไดผู้ประมาณ 5,000 คน
ชววยเขขียน กกจการ 4:12 “ในผผผู้อสืทนความรอดไมวมเขี ลย ดผู้วยววานามอสืนท ซถึทงใหผู้เราทนัขงหลายรอดไดผู้ ไมวทรง
โปรดใหผู้มขีในทวามกลางมนรุษยย์ทนัวท ใตผู้ฟผู้า”
เมสือท พวกปรุโรหกตสนังท ววา “หผู้ามปรามเดกดขาด ไมวใหผู้พผดหรสือสอนออกพระนามของพระเยซผอขีกเลย”
อ.เปโตรตอบววา “ซถึทงขผู้าพเจผู้าจะไมวพผดตามทขีเท หกนและไดผู้ยกนนนัขนกกไมวไดผู้”
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อานาเนขียกนับสนัปฟขีราทขีทขายทขีดท กนของตน ททาอะไรผกด? เมสือท ขายทขีทดนก แลผู้ว ไดผู้บอกววาเอาเงกนทนัขงหมดมา
ถวายครกสตจนักร แตวจรกงๆแลผู้วเอาแควสววนหนถึงท มาถวาย คสือโกหกเรสือท งนขีข
อ.เปโตรบอกววา เขามกไดผู้มรุสาตวอ มนรุษยย์ แตวไดผู้มรุสาตวอ พระเจผู้า
เมสือท อ.เปโตรตกดครุก พขีนท ผู้องครกสเตขียนไดผู้ อธกษฐาน เผสืทอเขา และมขี ทผตสวรรคย์ มาเปกดประตผครุก และนทา
เขาออกมาจากครุก
เมสือท สภาบอกววา “เราไดผู้กาท ชนับพวกเจผู้าอยวางแขกงแรงมกใหผู้สอนออกชสืทอนขีข” อ.เปโตรกนับอนัครสาวกอสืทนๆ
ตอบววา “ขผู้าพเจผู้าทนัขงหลายจทาตผู้องเชสืทอฟนังพระเจผู้ายกงท กววาเชสืทอฟนังมนรุษยย์”
เมสือท ซขีโมนผผผู้เคยททาวกทยาคม อยากซสืขอฤทธกธอทานาจของพระวกญญาณบรกสรุทธกธ อ.เปโตรบอกเขาววา
อะไร? ใหผู้เงกนของเจผู้าพกนาศไปดผู้วยกนันกนับเจผู้าเถกด ใจของเจผู้าไมวซสืทอตรงในสายพระเนตรของพระเจผู้า
เมสือท เปโตรพบไอเนอนัส ผผผู้ซถึทงเปกน อนัมพาต อยผว 8 ปขีมาแลผู้ว และไอเนอนัสไดผู้รบนั การรนักษาใหผู้หายแลผู้ว
ผลคสืออะไร? คนทนัขงปวงทขีทไดผู้เหกนแลผู้วจถึงกลนับใจมาหาองคย์พระผผผู้เปกนเจผู้า
เมสือท ทาบกธา ซถึทงแปลววา โดรคนัส เปกนขถึขนมาจากความตายแลผู้ว ผลคสืออะไร? คนเปกนอนันมากมาเชสืทอถสือ
องคย์พระผผผู้เปกนเจผู้า
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พระเจผู้าทรงใชผู้นมก กตอะไรเพสือท สอนอ.เปโตรววา คนตวางชาตกรนับเชสืทอไดผู้? อ.เปโตรไดผู้เหกนทผู้องฟผู้าแหวก
ออกเปกนชวอง มขีภาชนะอยวางหนถึงท เหมสือนผผู้าผสืนใหญว ผผกตกดกนันทนัขงสขีทมมรุ หยวอนลงมายนังพสืขนโลก ในนนัขน
มขีสนัตวย์ทรุกอยวางทขีทอยผบว นแผวนดกน คสือสนัตวย์สขีทเทผู้า สนัตวย์ปวา สนัตวย์เลสืขอยคลานและนกทขีทอยผใว นทผู้องฟผู้า มขีพระ
สรุรเสขียงมาววาแกวทวานววา “เปโตรเออ๋ย จงลรุกขถึขนฆวากกนเถกด” ฝวายเปโตรจถึงทผลววา “มกไดผู้ พระองคย์เจผู้าขผู้า
เพราะววาสกทงซถึทงเปกนของตผู้องหผู้ามหรสือของมลทกนนนัขน ขผู้าพระองคย์ไมวเคยไดผู้รนับประทานเลย” แลผู้วจถึงมขี
พระสรุรเสขียงอขีกเปกนครนัขงทขีทสองววาแกวทวานววา “ซถึทงพระเจผู้าไดผู้ทรงชทาระแลผู้ว อยวาววาเปกนของตผู้องหผู้าม”
เหกนอยวางนนัขนถถึงสามครนัขง แลผู้วสกทงนนัขนกกถผกรนับขถึขนไปอขีกในทผู้องฟผู้า
เมสือท นายรผู้อยโครเนลกอนัส และญาตกพขีทนอผู้ งกนับเพสืทอนสนกท เชสืทอในพระเยซผแลผู้ว มขีอะไรเกกดขถึขน? พระ
วกญญาณบรกสรุทธกธกกเสดกจลงมาสถกตกนับพวกเขา และคนเหลวานนัขนพผดภาษาตวางๆและยกยวองสรรเสรกญ
พระเจผู้า
ทขีโท ครเนลกอนัส ญาตกพขีทนอผู้ งกนับเพสืทอนสนกท พผดภาษาตวางๆนนัขน กกเพสืทอพกสจผ นย์กบนั พวกไหนววา คนตวางชาตก
รนับความรอดไดผู้? พวกยกว ททาไม? 1 คร 1:22 “ดผู้วยววาพวกยกวเรขียกรผู้องหมายสทาคนัญ และพวกกรขีก
เสาะหาปนัญญา”
เมสือท อ.เปโตรอธกบายใหผู้ครกสเตขียนทขีทกรรุงเยรผซาเลกมฟนังถถึงเหตรุการณย์ทขีทเกกดในบผู้านของโครเนลกอนัสแลผู้ว
พวกเขารผผู้สถึกอยวางไร? พวกเขาไดผู้สรรเสรกญพระเจผู้าววา “พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดแกวคนตวางชาตกใหผู้กลนับ
ใจใหมวจนไดผู้ชวขี กตรอดดผู้วย”
ใครสนังท ใหผู้ประหารชขีวกตของอ.ยากอบ? กษนัตรกยย์เฮโรด
เมสือท อ.เปโตรจทาครุกแลผู้ว มขีทหารกขีทคนครุมเขาไวผู้? 16 คน
เมสือท เปโตรถผกจทาไวผู้ในครุก ครกสตจนักรททาอะไร? ไดผู้อธกษฐานตวอพระเจผู้าเพสืทอเปโตรโดยไมวหยรุด
ครกสตจนักรนนัขนจนัดประชรุมอธกษฐานทขีทบผู้านของใคร? บผู้านของมารขียย์มารดาของยอหย์นมาระโก
ใครนทาเปโตรใหผู้ออกจากครุก? ทผตสวรรคย์องคย์หนถึทง
เมสือท อ.เปโตรมาถถึงบผู้านแลผู้ว ใครไมวเปกดประตผใหผู้? หญกงสาวคนหนถึงท ชสืทอโรดา
เมสือท เฮโรดพผดกนับชาวเมสืองไทระและชาวเมสืองไซดอน คนทนัขงหลายจถึงรผู้องขถึขนววา “เปกนพระสรุรเสขียง
ของพระ มกใชวเสขียงมนรุษยย์” เพราะฉะนนัขนอะไรเกกดขถึขน? ทผตสวรรคย์ใหผู้ทวานเกกดโรครผู้าย แลผู้วมขีตนัว
หนอนกนัดกกนรว างกายของทวานจนถถึงแกวความตาย เพราะเหตรุอะไร? เพราะทวานมกไดผู้ถวายเกขียรตกยศ
แดวพระเจผู้า
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ครกสตจนักรทขีทกรรุงเยรผซาเลมเลสือกผผผู้ชววยกขีทคน? 7 คน
หนผู้าทขีขท องพวกผผผู้ชววยคสืออะไร? เขาแจกอาหารใหผู้แกวพวกแมวมวายในครกสตจนักร
ครุณสมบนัตกของผผผู้ชววยเหลวานขีขมขีอะไรบผู้าง?
มขีชสืทอเสขียงดขี
ประกอบดผู้วยพระวกญญาณบรกสรุทธกธ
ประกอบดผู้วยสตกปญ
นั ญา
เมสือท มขีพวกผผผู้ชววยแลผู้ว พวกอาจารยย์สามารถขะมนักเขมผู้น อธกษฐาน และ สนังท สอนพระวจนะ เสมอไป
สเทเฟนประกอบดผู้วย ความเชสืทอ และ ฤทธกธเดช จถึงกระททา การมหนัศจรรยย์ และ การอนัศจรรยย์ใหญว
เมสือท สเทเฟนถผกหกนขวผู้างใหผู้ตาย คนทขีฆท วาเขาไดผู้ฝากเสสืขอผผู้าของตนวางไวผู้ทขีทเทผู้าของ ชายหนรุวม คน
หนถึงท ชสืทอ เซาโล
กวอนสเทเฟนไปสวรรคย์ เขาเหกนอะไรบผู้าง?
สงวาราศขีของพระเจผู้า
พระเยซผทรงยสืนอยผเว บสืของขวาพระหนัตถย์ของพระเจผู้า
คทาอธกษฐานสรุดทผู้ายของสเทเฟน คสือ “พระองคย์เจผู้าขผู้า ขอโปรดอยวาทรงถสือโทษเขาเพราะบาปนขีข” คทา
อธกษฐานนขีขเหมสือนคทาพผดของใคร? พระเยซผเมสือท อยผบว นกางเขน
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ฟขีลกป ซถึทงเปกนผผผู้ชววยคนหนถึงท ไดผู้ประกาศเรสืทองพระครกสตย์ทขีทเมสืองอะไร? เมสืองสะมาเรขีย
ฟขีลกปนทาใครมาหาพระเจผู้าในเมสืองกาซา ซถึงท เปกนทางปวาทราย? ขนันทขีชาวเอธกโอเปขีย
คนนนัขนกทาลนังอวานหนนังสสืออะไร? อกสยาหย์ศาสดาพยากรณย์
เมสือท คนนนัขนถามววา “ดผเถกด มขีนข ทา มขีอะไรขนัดขผู้องไมวใหผู้ขผู้าพเจผู้ารนับบนัพตกศมา” ฟขีลกปตอบววาอะไร?
“ถผู้าทวานเตกมใจเชสืทอทวานกกรนับไดผู้”
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อาชขีพเดกมของอ.เปาโล (เซาโล) คสืออะไร? ขวมเหงและจนับผผผู้ทขีทเชสืทอในพระเยซผ
เซาโลรนับเชสืทอทขีไท หน? ขณะทขีทเดกนทางไปใกลผู้จะถถึงเมสืองดามนัสกนัส
เซาโลเหกนนกมตก อะไร? ความสววาง สววางกววาดวงอาทกตยย์ ทขีทททาใหผู้เขาตาบอด
เมสือท พระเยซผตรนัสววา “ซถึทงเจผู้าถขีบประตนักกกยากนนัก” มขีความหมายอะไร? พระเยซผดลใจใหผู้เซาโลรนับ
เชสืทอ แตวเซาโลตวอตผู้าน การตวอตผู้านนนัขนเปกนสกทงทขียท ากนนัก
ใครมาวางมสือบนเซาโล ใหผู้เขาเหกนไดผู้อขีก? อานาเนขีย
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พระเจผู้าอธกบายววา การรนับใชผู้ของเซาโลจะเปกนอยวางไร? เขาจะตผู้องทนทรุกขย์ลทาบากมากเพราะนาม
ของเรา
เซาโลเทศนาครนัขงแรกทขีทไหน? ในธรรมศาลาเมสืองดามนัสกนัส
เซาโลเรขียนพระคนัมภขีรย์ทขีทไหน? ประเทศอาระเบขีย
กนับใคร? พระเยซผ
และนานเทวาไร? ประมาณ 3 ปขี
เซาโลหนขีออกจากเมสืองดามนัสกนัสอยวางไร? เซาโลนนังท ในเขวงใหญว แลผู้วหยวอนลงจากกทาแพงเมสืองใน
เวลากลางคสืน
เมสือท เซาโลขถึขนไปทขีกท รรุงเยรผซาเลกมครนัขงแรก เขาพบกนับใครบผู้าง? อ.เปโตร และ อ.ยากอบ
เมสือท พวกสาวกทขีทกรรุงเยรผซาเลกมกลนัวเซาโล ใครเชสืทอววาเซาโลรนับเชสืทอจรกง? บารนาบนัส
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เซาโลกนับบารนาบนัสรนับใชผู้พระเจผู้าดผู้วยกนันทขีทเมสืองอะไร? เมสืองอนันทกโอก
พวกสาวกไดผู้ชสืทอววาครกสเตขียนเปกนครนัขงแรกทขีทไหน? เมสืองอนันทกโอก
พระเจผู้าทรงเรขียกใครใหผู้ไปประกาศขวาวประเสรกฐในตวางประเทศ? เซาโล และ บารนาบนัส
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เมสือท เซาโลกนับบารนาบนัสอยผเว มสืองปาโฟส เซาโลเรกทมใชผู้ชสืทอววา เปาโล
เมสือท พวกเขาออกจากเมสืองปาโฟสแลผู้ว ใครบลนับบผู้าน? ยอหย์นมาระโก
ประชาชนเอาหกนขวผู้างอ.เปาโลทขีทเมสืองอะไร? เมสืองลกสตรา

65

เมสือท อ.เปาโลกนับอ.บารนาบนัสกลนับไปยนังครกสตจนักรทขีทกรรุงเยรผซาเลม และบอกววามขีคนตวางชาตกรบนั เชสืทอ
แลผู้ว อ.ยากอบตนัดสกนววา ใหผู้คนตวางชาตกทขีทรบนั เชสืทอแลผู้วททา 4 ประการ
ใหผู้งดเวผู้นเสขียจากสกทงทขีทมลทกนเนสือท งดผู้วยรผปเคารพ
จากการลววงประเวณขี
จากการรนับประทานเนสืขอสนัตวย์ทขีทรนัดคอตาย
จากการรนับประทานเลสือด
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เมสือท อ.บารนาบนัสแยกจากอ.เปาโลแลผู้ว อ.บารนาบนัสพา ยอหย์นมาระโก ไปกนับเขา
และอ.เปาโลพา สกลาส ไปกนับเขา
เมสือท อ.เปาโลถถึงเมสืองลกสตราแลผู้ว เขาไดผู้เลสือก ทกโมธขี ใหผู้ไปรนับใชผู้กบนั เขา
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กวอนทกโมธขีรนับใชผู้กบนั อ.เปาโลไดผู้ เขาตผู้อง เขผู้าสรุหนนัตเพราะเหกนแกวพวกยกวทขีอท ยผใว นเมสืองนนัขนๆ เพราะ
คนเหลวานนัขนทรุกคนรผวผู้ าว บกดาของเขาเปกนชาตกกรขีก
อ.เปาโลไดผู้นกมตก เหกนผผผู้ชาย ชาวมาซกโดเนขีย คนหนถึทงยสืนอผู้อนวอนใหผู้มาประกาศขวาวประเสรกฐทขีท
แควผู้นมาซกโดเนขีย
ทขีทเมสืองฟขีลกปปขี อ.เปาโลกนับอ.สกลาสตกดครุก แตวประมาณเทขีทยงคสืนเขากกอธกษฐานและรผู้องเพลงสรรเสรกญ
พระเจผู้า จากนนัขนมขีอะไรเกกดขถึขน?
เกกดแผวนดกนไหวใหญว
นายครุกและครอบครนัวรนับเชสืทอและรนับบนัพตกศมา
นายครุกถามอ.เปาโลกนับสกลาสววา “ทวานเจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องททาอยวางไรจถึงจะรอดไดผู้” เขาทนัขงสอง
ตอบววาอะไร? “จงเชสืทอวางใจในพระเยซผครกสตย์เจผู้า และทวานจะรอดไดผู้ทขนังครอบครนัวของทวานดผู้วย”

72

เมสือท บอกววา ชาวเมสืองเบโรอาสรุภาพกววาชาวเมสืองเธสะโลนกกา มขีความหมายอะไร?
ชาวเมสืองเบโรอาไดผู้รนับพระวจนะดผู้วยความเตกมใจ
ชาวเมสืองเบโรอาคผู้นดผพระคนัมภขีรทย์ รุกวนัน หวนังจะรผวผู้ าว ขผู้อความเหลวานนัขนจะจรกงดนังกลวาวหรสือไมว
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ทขีทกรรุงเอเธนสย์ อ.เปาโลมขีความเดสือดรผู้อนวรุนว วายใจเพราะ ไดผู้เหกนรผปเคารพเตกมไปทนัขงเมสือง
ทขีทกรรุงเอเธนสย์ มขีแทวนแทวนหนถึงท มขีคทาจารถึกไวผู้วาว ‘แดวพระเจผู้าทขีทไมวรจผผู้ นัก’
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ทขีทเมสืองโครกนธย์ อ.เปาโลพบคผวหนถึงท คสือ อาควกลลากนับปรกสสกลลา คผวนข ขีมขีอาชขีพเดขียวกนันกนับเปาโล
คสือ ททาเตกนทย์
ทขีทเมสืองเอเฟซนัส อาควกลลากนับปรกสสกลลาพบยกวคนหนถึงท ชสืทอ อปอลโล ทขีทเชสืทอแลผู้วแตวรผผู้แตวเพขียง
บนัพตกศมาของยอหย์น เทวานนัขน จถึงรนับทวานมาสนังท สอนใหผู้รทผผู้ างของพระเจผู้าใหผู้ถผกตผู้องยกงท ขถึขน
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ททาไมบรุตรชายเจกดคนของเสวาไมวสามารถขนับผขีออกไดผู้ เพราะ พวกเขายนังไมวไดผู้รนับความรอด
พระของเมสืองเอเฟซนัสคสือ พระอารเทมกส
เมสือท อ.เปาโลเทศนย์ทขงนั คสืน มขีอะไรเกกดขถึขน? ชายหนรุวมคนหนถึงท ชสืทอยรุทกกสนั นนังท อยผทว ขีทหนผู้าตวางงววงนอนเตกมทขี
แลผู้วโงกพลนัดตกจากหนผู้าตวางชนัขนทขีทสาม เมสืทอเหกนววาตายเสขียแลผู้ว เปาโลจถึงลงไป กผู้มตนัวกอดผผผู้นข นันไวผู้
คนหนรุวมนนัขนจถึงมขีชขีวตก อขีก
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เมสือท อ.เปาโลบอกววา “เมสือท ขผู้าพเจผู้าไปแลผู้ว จะมขีสรุนขนั ปวาอนันรผู้ายเขผู้ามาในหมผวพวกทวาน และจะไมวละเวผู้น
ฝผงแกะไวผู้เลย” สรุนขนั ปวาอนันรผู้ายคสือใคร? ผผผู้สอนเทกจ
เมสือท อ.เปาโลถผกจนับทขีทกรรุงเยรผซาเลมแลผู้ว เขามขีโอกาสเปกนพยานกนับใครบผู้าง? และมขีผลอะไรบผู้าง?
ชสืทอ
ผล
เฟลกกสย์กบนั ดรผสกลลา
เฟลกกสย์กกก ลนัวจนตนัวสนันท
ปอรสกอนัสเฟสทนัส
กษนัตรกยย์อากรกปปากนับพระนางเบอรย์นกส
“เราเกสือบจะเปกนครกสเตขียนโดยคทาชนักชวนของเจผู้า”
ตวอหนผู้าบนัลลนังกย์พพก ากษาของซขีซารย์

