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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



อัครทูตเปโตรเดินทางไปทั่ว

อาณาจักรเพื่อประกาศเรื่องราว

พระเยซูตอประชาชน ในเมือง

หนึ่งชื่อลิดดา ที่นั่นเขาพบชายคน

หนึ่ง ซ่ึงเปนอัมพาตนอนอยูบนที่

นอนมาแปดปแลว เปโตรพูดกับ

เขาวา “พระเยซูคริสตไดรักษาเจา

แลว ลุกขึ้นมาเก็บที่นอนเถอะ” 

แลวเขาก็ลุกขึ้นมาทันที



เมื่อทุกคนที่เห็นเหตุการณนี้ พวก

เขาก็หันมาติดตามพระเจา



ที่เมืองใกลเคียงกนัชื่อเมือง ยัฟฟา
ชาวเมืองก็กําลังเศราโศกเสียใจ 

หญิงคริสเตียนคนหนึ่งชื่อ โดรคัส ไดเสียชีวิต 

เหลาเพื่อนของนางจงึอาบน้ําศพ และ

วางรางเธอไวในหองชัน้บนเพื่อรอจะเอา

ไปฝง



แตเพื่อนของโดรคัสไดยินขาว

วาเปโตรอยูเมืองใกลเคียงพวก

เขาจึงไปเชิญตัวเปโตรมายงั

เมืองยัฟฟาทันที เปโตรขึ้นไปที่

หองชั้นบน มีพวกแมมายยืน

รองไหรอบๆเปโตรอยู และชี้ให

เปโตรดูเสื้อคลุมและเสื้อผา

ตางๆที่โดรคัสทําไวตอนที่ยังมี

ชีวิตอยู



เปโตรจึงใหทุกคนออกไปนอก

หอง แลวเขาก็คุกเขาลง

อธิษฐานโดยหันหนาไปที่ศพ

แลวพูดวา “โดรคัส ลุกขึ้น” เธอ

ก็ลืมตาขึ้นมาทันที และเมื่อเห็น

เปโตรเธอก็ลุกขึ้นนั่ง



เปโตรจึงยื่นมือชวยพยงุเธอลุก

ขึ้นยืน จากนั้นกเ็รียกพวกคนที่

เปนสาวกของพระเจาและพวก

แมมายเขามา และใหพวกเขา

เห็นวาโดรคัสฟนจากความตาย

แลว เรื่องนี้รูกันไปทั่วเมือง

ยัฟฟาทําใหมีคนมาเชื่อในพระเจา

เปนจํานวนมาก



เปโตรอยูในเมืองยัฟฟาตอไปอีกหลายวัน อาศัยอยูที่บานหลัง
หนึ่งใกลทะเล วันหนึ่งเปโตรขึ้นไปยังบนบานและอธิษฐาน 

ตอพระเจา ถาเขามองลงมายังกําแพงเมือง

เขาจะเห็นคนเดินทางสามคน

กําลังตามหาเขา



ชายสามคนนั้นเปนคนรับใชของ นายรอยคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัส 

เขาเปนคนที่ยําเกรงพระเจามาก โครเนลิอัสสงคนเพื่อไปตาม
หาเปโตร เพราะวา 



ทูตสวรรคองคหนึ่งของพระเจาเขามาพูดกบัเขาในนิมิตวา

“สงคนไปนําตัวเปโตรมาหาเจา เขาพักอยูกับชางฟอกหนังชื่อ

ซีโมน บานอยูริมทะเล

เขาจะเปนคนบอกเจา

วาเจาจะตองทําอะไร”



เปโตรไดขึ้นไปบนหลังคาอธิษฐาน พระเจาทําใหเขาเห็นนิมิตและเห็นสิ่ง

ที่ดูเหมือนกับผาผืนใหญลอยลงมาพื้นโลก ในนั้นมีสัตวทุกชนิด ทั้งสัตว

เลื้อยคลานและนก



เปโตรพูดไดวาเปนของแปดเปอนตามกฏของโมเสสที่หามกินของเหลานี้ 

ทันใดนั้นก็มีเสียงนั้นก็พูดอีกครั้งวา” ลุกขึ้น เปโตร ฆาและ กินมันซะ”



เปโตรตอบวา “ไมไดหรอกพระองคเจา

ขา เพราะขาพเจาไมเคยกนิอะไรที่เปน

ของตองหามหรือแปดเปอนพวกนี้”

เสียงนั้นก็พูดอีกครั้งวา 

“ของอะไรที่พระเจาทําใหสะอาดแลว 

เจาไมควรถือวามันไมสะอาด” 

เหตุการณนี้เกิดขึ้นถึงสามครั้ง 
แลวผาผืนใหญก็ถูกนํากลับไป

ยังสวรรคอีกครั้ง



เปโตรไมเขาใจวานิมิตที่เห็นนี้หมายถึงอะไร ขณะที่เขา
กําลังคิดถึงเรื่องนี้อยูนั้น พระเจาบอกเขาวามีชาย 

สามคนกําลังตามหาตัวเขาอยูเขาควรจะ

ไปกับชายสาม คนนั้น



เมื่อชายสามคนนั้นบอกกับเปโตรวาทูตสวรรคของพระเจา

บอกให โครเนลิอัส เปนคนสงพวกเขามา เปโตรรู
ทันทีเลยวาพระเจาเปนคนกําลังนําพวกเขามา 

วันตอมา เปโตรและเพื่อน อีก หกคน

ก็ไปที่บานของโครเดนิอัส



ขณะที่เปโตรกําลังเดินทางไปบานที่

ไมใชของคนยิว เขาก็เริ่มเขาใจวา

พระเจารักทุกคน พระองคตองการให

ทุกคนบนโลกนี้ รูวาพระเยซู

พระผูชวยของโลกนี้ เมื่อมื่อโครเนลิอัส

เห็นเปโตรเดินเขามาในบาน เขาก็กม

ลงกราบที่เทาของเปโตร



เปโตรพูดกับโครเนลิอัสวา“ลุกขึ้นเถิด เราก็เปนแคคนธรรมดาคนหนึ่งเทา

นั้น” เปโตรพูดกับพวกเขาในบานวา “เจาก็รูวา มันผิดกฎ ที่คนยิวจะไป

คบคาสมาคมหรือมาเยี่ยมเยียนคนที่ไมใชยวิ” 



“แตพระเจาไดแสดงใหเราเห็นวา ไมควรจะเรียกใครวาคนตองหาม หรือ

ไมสะอาด” 



เปโตรบอกคนตางชาติ (ไมใชคนยิว) เหลานั้นวา พระเยซูเปนพระบุตร

ของพระเจา ที่ไดตายบนไมกางเขน และฟนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเปน

พระผูไถของโลกนี้ ขณะที่เปโตรกําลังพูดอยูนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์กล็ง

มาอยูกับทุกคนที่ไดฟงพระคําของพระเจา



เขาทั้งหลายก็เริ่มยกยองสรรเสริญพระเจาเพือ่ชาวยิวของเปโตรก็

ประหลาดใจ เหมือนวันเพนเทคอสต เพราะพระเจาไดเทของขวัญแหง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหกับคนที่ไมใชยิวดวย



เปโตรจึงทําพิธิบัพติศมาใหผูเชื่อใหมในนามพระเยซู 



ในเยรูซาเล็ม กลุมคริสเตียนก็ตะโกนใสเปโตรที่เขาไดไปเยี่ยมกลุมคน

ตางชาติ 

เปโตรจึงบอกพวกเขาเกี่ยวกับนิมิตที่โครเนลิอัสไดรับในคําอธิษฐาน

เมื่อพวกเขาไดยินดังนั้น คริสเตียสที่เยรูซาเล็มก็เงียบสงบและพวก

เขาถวายเกียรติแดพระเจาผูซ่ึงไดนําคําอธิฐานเพือ่สําแดงคริสตจัตร

ของคริสเตียนถึงความรักของพระเจาตอทุกคน



เปโตรและพลังแหงคําอธิษฐาน

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

กิจการอัครทูต 9-12

“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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