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คำแนะนำสำหรับบิดำมำรดำ
หนังสื อเล่มนี้มิใช่เรื่ องจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่เป็ นพระธรรมคาสอนสาหรับเด็ก
ๆ หนังสื อนี้สอนว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงความผิดบาป เมืองสวรรค์และพระเยซูเจ้าว่าอย่างไร
และหลักคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์อีกหลายประการ
หนังสื อเล่มนี้ เขียนเพื่อใช้ในการนมัสการภายในครอบครัว ใช้ถอ้ ยคาและอธิ บายอย่างง่าย ๆ
มีหนังสื อหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่ องในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่เด็ก ๆ ก็ตอ้ งการพระธรรมคาสอน
เหมือนกัน และหนังสื อเกี่ยวกับหลักคาสอนที่เขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ เพื่อเด็ก ๆ จะเข้าใจได้มีอยูน่ อ้ ยเล่ม
เหลือเกิน เด็ก ๆ จาเป็ นต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์สอนอะไรไว้ เท่ากับฟังเรื่ องจริ งเรื่ องน่าอัศจรรย์จากพระ
คัมภีร์ความจริ ง และความหมายเรื่ องต้องสัมพันธ์ กันตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ท้ งั หมด และเล่าเหตุผล
อย่างง่าย ๆ เพื่อให้เกิดความสนใจ
หนังสื อเล่มนี้ เหมาะกับเด็กทุกวัย และบิดามารดาจะได้พบความรู ้ใหม่ดว้ ย หนังสื อเล่มนี้ใช้คู่
กับหนังสื อที่มีเรื่ องจากพระคัมภีร์ได้ดี แต่ไม่ควรใช้แทนพระคัมภีร์ เด็ก ๆ ในชั้นประถมก็สามารถอ่าน
พระธรรมมาระโกหรื อพระธรรมยอห์นได้ ถ้าบิดามารดาช่วยหนุนใจเด็ก
แต่ขณะที่เด็ก ๆ กาลังหัดอ่านข้อพระคัมภีร์ เขาควรได้เรี ยนรู้ถึงหลักสาคัญในพระคัมภีร์
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นยาบารุ งให้แข็งแรง และเป็ นประดุจป้ อมกันภัย เนื้อของพระวจนะได้
ปรุ งอย่างละเอียดเพื่อเด็ก ๆ จะรับประทานได้ แต่ก็ยงั คงเป็ นเนื้ อที่ดี เป็ นเสมือนอาหารบารุ งร่ างกายที่
ใคร ๆ รับประทานได้
วิธีใช้หนังสื อเล่มนี้ที่สาคัญที่สุด คือใช้ในการนมัสการเป็ นประจาวันในครอบครัว อีกประการ
หนึ่งเพื่อครู รวีวารศึกษาและผูน้ าประชุมสาหรับเด็ก
คาอธิ ษฐานในเล่มนี้ บางคนอาจไม่อยากใช้ จะเว้นเสี ยก็ได้ อย่างไรก็ดีคาอธิ ษฐานสั้น ๆ นี้ไม่
เพียงพอสาหรับการอธิ ษฐานประจาวันในครอบครัว ผูใ้ หญ่และเด็กทุกคนที่มีอายุพอจะอธิ ษฐานได้ ควร
มีโอกาสอธิ ษฐานทุกวัน ก่อนปิ ดการนมัสการประจาวัน บทเรี ยนนี้ควรสอนซ้ าบ่อย ๆ เพื่อช่วยทบทวน
ความจาของเด็กจนเด็กจาได้ นักเทศน์ผหู้ นึ่งชื่อสะเปอร์เจีย กล่าวว่าเวลาปลูกถัว่ เขาเคยเอาเมล็ดถัว่ ใส่ ลง
ในหลุม 3 เม็ด เม็ดหนึ่งสาหรับหนอน อีกเม็ดหนึ่งสาหรับกา และอีกเม็ดหนึ่งเพื่อที่จะงอกขึ้นเป็ นต้น
และเกิดผล ฉะนั้นในการสอนเด็กเราจาเป็ นต้องเน้นความจริ งบ่อย ๆ จนเด็กเข้าใจและจาได้ดี

8

บทที่ 1
มีพระเจ้ ำองค์ เดียวเท่ ำนั้น
ประชาชนในบางประเทศ ที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์จะไม่ค่อยรู ้ถึงเรื่ องพระเจ้ามากนัก คนเป็ น
จานวนมากคิดว่าพระเจ้าหลายองค์ บางคนคิดว่าสององค์ บางคนคิดว่ามีสี่องค์ และบางคนก็คิดว่ามีถึง
ร้อยองค์หรื อมากกว่านั้น คนในบางประเทศคิดว่าดวงอาทิตย์เป็ นเทพเจ้าองค์หนึ่ง และดวงจันทร์ เป็ น
เทพเจ้าองค์หนึ่ง ฉะนั้นเขาจึงพากันก้มกราบและวิงวอนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ให้คุม้ ครองและช่วย
เขา
ดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์ ช่วยเราได้หรื อ? ไม่ได้ท้ งั สองอย่างไม่มีชีวติ ไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยเราได้
มันเป็ นเพียงสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อให้แสงสว่างแก่เรา ช่วยให้เกิดความอบอุ่นและให้เรามีความชื่น
บาน มันไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมา เราไม่ควรอย่างยิง่ ที่จะขอต่อสิ่ งที่พระเจ้า
ได้ทรงสร้างมาให้เรา นอกจากทูลขอต่อพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
เราควรอธิ ษฐานขอต่อทูตสวรรค์ไหม? ทูตสวรรค์เป็ นพระเจ้าหรื อ? ไม่ใช่ ทูตสวรรค์มีชีวติ
และขณะนี้ทูตสวรรค์บางองค์อยูก่ บั เราในห้องนี้ ซึ่ งเรามองไม่เห็นตัว แต่เราก็ไม่ควรอธิ ษฐานขอต่อทูต
สวรรค์ เพราะทูตสวรรค์ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นผูช้ ่วยของพระเจ้าต่างหาก เหตุน้ ีแหละพระเจ้าจึงทรงสร้าง
ทูตสวรรค์ เหล่าทูตสวรรค์รักพระเจ้า มีทูตสวรรค์มากมายจนเรานับไม่ได้วา่ มีจานวนสักเท่าใด ทูต
สวรรค์ส่วนมากอยูใ่ นสวรรค์ เขาขอบพระคุณ สรรเสริ ญ และทูลต่อพระเจ้าว่า เขาทั้งหลายมีความปิ ติ
ยินดีมากที่ได้ปรนนิบตั ิพระองค์
เบื้องบนสวรรค์มีเทพเจ้าองค์อื่นนอกจากพระเจ้าของเราหรื อ? ไม่มีเลย พระเจ้าเป็ นผูท้ รงสร้าง
ทุกสิ่ ง ทุกสิ่ งจึงบังเกิดขึ้น พระเจ้าไม่ได้สร้างเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงพิโรธผูท้ ี่วงิ วอน
ขอต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด แทนที่จะทูลต่อพระองค์ พระองค์ไม่พอพระทัยที่เขาเหล่านั้นรักสิ่ งต่าง ๆ มากกว่ารัก
พระองค์เราต้องรักพระเจ้ามากยิง่ กว่าเรารักคุณพ่อคุณแม่ และสิ่ งของที่ดีที่สุดที่เรามี พระเจ้าเป็ นผู ้
ประทานคุณพ่อคุณแม่ และของที่ดีต่าง ๆ แก่เรา เราต้องรักพระ
เจ้ามากที่สุด
วันหนึ่ง อาจารย์ผหู ้ นึ่งอยากจะทราบว่าเด็กหญิงเล็ก ๆ
คนหนึ่งทราบไหมว่า มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น อาจารย์พดู กับ
เขาว่า “พัชริ นทร์ มีพระเจ้ากี่องค์?” เด็กหญิงตอบ “องค์เดียว
เท่านั้นค่ะ” “หนูรู้ได้อย่างไรล่ะ?” อาจารย์ถาม
เด็กหญิงตอบอาจารย์ “เพราะว่ามีที่สาหรับพระเจ้าองค์
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เดียวเท่านั้น พระองค์สถิตอยูใ่ นสวรรค์และในโลกทัว่ ไปหมด จึงไม่มีที่วา่ ง” เด็กหญิงเล็ก ๆ คนนั้นตอบ
ถูกต้องทีเดียว

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
อพยพ 20 :1-6

คำถำม
1. มีพระเจ้ากี่องค์?
2. ดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์สดับฟังคาอธิษฐานของเราได้ไหม?
3. เราควรอธิ ษฐานขอต่อทูตสวรรค์ไหม?

คำอธิษฐำน
พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ สรรเสริ ญพระองค์ที่พระองค์เป็ นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น พระองค์
เป็ นพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ กว่าสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น ในเบื้องบนฟ้ าสวรรค์ และเบื้องล่างที่แผ่นดินโลกขอโปรดช่วย
ให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายรักพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดจิตสุ ดใจและปรนนิบตั ิเฉพาะแต่พระองค์ผเู ้ ดียว พวกข้า
พระองค์กราบทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ”
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน บทที่ 1)
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บทที่ 2
พระเจ้ ำคือใคร?
มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราจาเป็ นต้องรู ้ เราจาเป็ นต้องเรี ยน อ่าน และเขียน เราจาเป็ นต้องเรี ยน
เลขคณิ ตและภูมิศาสตร์ แต่สิ่งหนึ่งซึ่ งสาคัญ ยิง่ กว่าการเรี ยนเลขคณิ ตและภูมิศาสตร์ เธอคิดออกไหมว่า
สิ่ งนั้นคืออะไร? ฉันจะบอกเธอ นัน่ คือการรู ้เรื่ องพระเจ้า สิ่ งนี้สาคัญยิง่ เพราะพระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานชีวิต
ให้แก่เธอ และถ้าไม่รู้เรื่ องพระเจ้า เธอก็จะไม่รู้วา่ พระองค์ประสงค์ให้เธอทาอะไร
พระเจ้าคือผูใ้ ด? พระเจ้าเป็ นผูส้ ถิตอยูใ่ นสถานที่สวยงามเรี ยกว่าสวรรค์ เราไม่ทราบแน่ชดั ว่า
สวรรค์ที่ตรงไหน แต่เราคิดว่าอยูไ่ กลออกไปเหนื อดวงดาวทั้งหลาย เป็ นสถานที่ซ่ ึ งเราทั้งหลายอยากจะ
ไปอยูท่ ี่นนั่ และถ้าเรารู ้จกั พระเจ้าและรักพระองค์แล้ว เราก็จะได้ไปอยูก่ บั พระองค์และทูตสวรรค์ที่ดีใน
สวรรค์เมื่อเราตาย นี่เป็ นเหตุผลอีกประการหนึ่งว่า ทาไมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ที่เราควรรู ้ถึงเรื่ องพระเจ้า
จะให้ฉนั บอกให้เธอทราบมากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์หรื อ?
เธอทราบไหมว่าพระเจ้าเป็ นพระ
วิญญาณ นี่ หมายความว่าพระองค์ทรงไม่มีร่างกาย เธอและฉันมีร่างกายพร้อมด้วยจิตวิญญาณอยูภ่ ายใจ
แต่พระเจ้าได้ตอ้ งการร่ างกาย
พระเจ้าเป็ นผูป้ ระเสริ ฐจริ ง ๆ พระองค์มีพระทัยเมตตาและทรงดีต่อเรา พระองค์ไม่เคยกระทา
ผิดเลย และพระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจใหญ่ยงิ่ จนกระทัง่ พระองค์ทรงกระทาทุกสิ่ งได้ตามพระประสงค์
ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างโลกและต้นหญ้าท้องฟ้ า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย
พระองค์ได้ทรงสร้างทูตสวรรค์ และพระองค์ได้ทรงสร้างเธอและฉันด้วยพระองค์ทรงสร้างสิ่ งสารพัด
พระองค์ให้มีฟ้าร้อง ฟ้ าแลบและให้ฝนตก ครั้นเมื่อถึงฤดูร้อนก็โปรดให้มีดอกไม้งาม ๆ และท้องฟ้ าสี
คราม
พระเจ้าทรงอยูท่ ี่ไหน? เราได้เรี ยนมาแล้วว่าพระเจ้าสถิตอยูใ่ นเมืองสวยงามคือสวรรค์ พระเจ้า
ทรงอยูใ่ นห้องนี้ดว้ ย กาลังฟังเราพูดจาสนทนากัน พระองค์ทรงอยูท่ ี่บา้ นถัดเราไปด้วยเหมือนกัน ไม่
เป็ นการแปลกประหลาดมิใช่หรื อที่พระเจ้าทรงอยูก่ บั เราที่นี่ และทรงอยูท่ ี่บา้ นใกล้เรื อนเคียงกับเราใน
เวลาเดียวกัน พระองค์สถิตอยูท่ วั่ ไปทุกหนทุกแห่งด้วย พระองค์ทรงอยูก่ บั พวกมิชชันนารี ในประเทศ
ต่าง ๆ และพระองค์ทรงอยูก่ บั คนที่อยูใ่ นเรื อกาปั่ นใหญ่ในมหาสมุทร พระองค์ทรงอยูท่ ุกแห่ง เราเองอยู่
ได้ในที่แห่งเดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกัน แต่พระเจ้าสถิตอยูท่ วั่ ไปในเวลาเดียวกัน
สิ่ งที่สาคัญที่สุดสิ่ งหนึ่งซึ่ งเราควรจะจาไว้ก็คือ พระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ พระองค์น้ ีทรงรักเราเสมอ และ
คอยเฝ้ าดูวา่ เราทาอะไรอยูเ่ สมอ เหตุฉะนั้นเราควระมัดระวังทุกสิ่ งที่เราทา เราไม่ควรทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่
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พระเจ้าไม่พอพระทัย เราทราบว่าพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ ซึ่ งสถิตอยูใ่ นสวรรค์กาลังมองดูเราอยูเ่ สมอ และทรง
ช่วยเราให้กระทาดี
วันหนึ่ง ชายคนหนึ่ งอยากจะขโมยแตงโมจากไร่ แห่งหนึ่ง และได้พาลูกชายเล็ก ๆ ไปด้วย เด็ก
คนนั้นอายุ 8 ขวบ บิดาบอกให้เขายืนใกล้ร้ ัวคอยเฝ้ าดูวา่ มีใครมองดู
หรื อเปล่า ขณะที่บิดาเข้าไปในไร่ เพื่อเก็บแตงโมเด็กชายเล็ก ๆ คน
นั้นก็ตะโกนขึ้นมาทันทีวา่ “คุณพ่อ มีคนกาลังมองดูคุณพ่อ”
ชายคนนั้นวิง่ กลับมาหาลูกชาย “ใคร?” เขาถาม “ใครมองดู
หรื อ? เขาอยูไ่ หนล่ะ?”
“คุณพ่อครับ” เด็กชายพูด “เมื่อคุณพ่อคอยดูวา่ มีใครจะเห็น
คุณพ่อ คุณพ่อลืมมองขึ้นไปบนท้องฟ้ า พระเจ้ากาลังทรงมองดูคุณ
พ่ออยู”่
บิดาของเด็กชายคนนั้นไม่เคยนึกเช่นนั้นเลย จึงตัดสิ นใจว่าจะไม่ขโมยแตงโมอีกเลย เด็กชาย
เล็ก ๆ เป็ นผูช้ ่วยที่ดีของคุณพ่อของเขา เพราะว่าเขาได้เตือนคุณพ่อของเขาให้ระลึกถึงพระเจ้า

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
อิสยาห์ 6:1-8

คำถำม
1. พระเจ้าทรงมีร่างกายเหมือนเธอหรื อ?
2. ให้บอกชื่อสถานที่อย่างน้อยสองแห่ง ซึ่ งพระเจ้าสถิตอยูใ่ นขณะนี้
3. พระเจ้าทรงเห็นเวลากลางคืนในที่มืดได้หรื อไม่?

คำอธิษฐำน
โอพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด พระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นสวรรค์ขอโปรดยกโทษความผิดบาปของข้า
พระองค์ท้ งั หลาย เพราะว่าข้าพระองค์ท้ งั หลายเป็ นคนไม่สะอาด ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์
โปรดยกโทษข้าพระองค์ท้ งั หลายโดยทางพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน

เพลงนมัสกำร
“เชิญพระองค์กษัตริ ยเ์ กรี ยงไกร” (บทที่ 2)
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บทที่ 3
พระเจ้ ำมำจำกไหน?
มีสิ่งแปลกประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่ งเราเข้าใจไม่ได้ เราได้เรี ยนแล้วว่าพระเจ้า
สถิตอยูท่ ุกแห่งในเวลาเดียวกัน ดูช่างน่าประหลาดจริ ง ๆ เราเข้าใจไม่ได้วา่ เป็ นไปได้อย่างไรกัน พระเจ้า
มิได้ทรงอธิ บายสิ่ งนี้ให้เราทราบ เมื่อเราไปสวรรค์พระองค์จะบอกเราทุกสิ่ งที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ แล้วเราจะ
รู้ได้
ยังมีเรื่ องอื่นเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่ งเราเข้าใจไม่ได้ ข้าพเจ้าขอถามเธอสักข้อหนึ่งว่า พระเจ้ามาจาก
ไหน? พระองค์มีบิดามารดาหรื อ? ไม่มี พระเจ้าไม่เคยเป็ นเด็กเล็ก ๆ อยูใ่ นสวรรค์แล้วโตขึ้น พระองค์
ไม่ได้เกิดในสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงมีชีวติ เป็ นอยูต่ ลอดเวลา พระองค์ทรงใหญ่ยงิ่ และมหัศจรรย์
พระองค์ทรงมีชีวติ อยูเ่ มื่อวานนี้และวันก่อนนั้นและก่อนวันก่อนนั้นอีก พระองค์ทรงมีพระ
ชนม์อยูก่ ่อนเธอเกิด และก่อนคุณพ่อคุณแม่เกิด ก่อนปู่ เกิด และก่อนมีภูเขา ต้นไม้ หญ้า และสัตว์ต่าง ๆ
พระองค์ทรงพระชนม์อยูห่ ลายล้านปี ที่ล่วงมาแล้วก่อนที่ยงั ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ใครสร้างพระเจ้า? ไม่มีใครสร้างพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ถูกสร้าง พระเจ้าทรงพระชนม์อยูเ่ สมอ
เป็ นนิตย์ เราเข้าใจเรื่ องนี้ไม่ได้ แต่เรารู ้วา่ นัน่ เป็ นความจริ ง
พระเจ้าจะทรงมีพระชนม์อยูเ่ สมอเป็ นนิ ตย์ จะไม่ตายเลย
แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็ควรรู ้วา่ เขาควรมีชีวิตอยูต่ ลอดไปด้วยนัน่ เป็ นวิถีที่พระเจ้าทรงสร้างเรา เราจะ
ไม่มีชีวติ อยูต่ ลอดไปในโลกนี้ วันหนึ่งร่ างกายของเราจะแก่ลงและเราจะไปอาศัยอยู่ ณ ที่อีกแห่งหนึ่ง
เวลานั้นเราไปอยูก่ บั พระเจ้าได้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อน ๆ ของเรา ถ้าเราได้รักพระองค์ขณะที่
เราอาศัยอยูใ่ นโลกเราต้องเรี ยนเพื่อรู ้จกั รักพระเจ้าให้มาก ๆ
คนโง่บางคนใช้เวลาในโลกนี้รักตนเอง แทนที่จะรักพระเจ้า เมื่อเขาตายไป พระเจ้าจะไม่
ประสงค์ให้เขาไปอยูใ่ นสวรรค์ แต่จะส่ งเขาไปอยูใ่ นที่มืด เป็ นสถานที่เศร้าใจซึ่ งเขาต้องอยูโ่ ดยไม่มีพระ
เจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์
ถ้าเราต้องการจะมีชีวิตอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ เราต้อง
ระมัดระวังตัวในการดาเนิ นชี วติ อยูเ่ ดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเล่า
เรื่ องเกี่ยวกับชาวนาที่ร่ ารวยคนหนึ่งซึ่ งลืมตัวไปว่าเขาจะมีชีวติ
อยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์
ชาวนาคนนี้ได้ออกไปที่ยงุ ้ ข้าวของเขาและเห็นว่ายุง้ ของ
เขาเต็มไปด้วยข้าว เขาจึงไปดูอีกยุง้ หนึ่งที่เขาเป็ นเจ้าของมันก็
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เต็มไปด้วยข้าวอีกเหมือนกัน ทาให้เขายินดีมาก เพราะเขามีขา้ วมากมายในยุง้ เขารู ้เมื่อเขาขายข้าวก็จะ
ได้เงินเป็ นจานวนมาก และจะทาให้เขามัง่ มีมากขึ้น
“โอ” เขาราพึง “เดี๋ยวนี้ฉนั ไม่ตอ้ งทางานต่อไปอีกแล้วทีน้ ีฉนั จะมีเงินมาก ฉันจะดื่มเหล้ามาก ๆ
และจะกินอาหารอย่างวิเศษ และจะทาสิ่ งไม่ดีหลายอย่าง”
เมื่อเขาเข้านอนในคืนวันนั้น เขาก็ยงั คานึงถึงความมัง่ มีและการที่จะใช้จ่ายเงิน แต่เขาไม่ได้คิด
เลยว่าพระเจ้าทรงประสงค์จะให้เขาใช้เงินนั้นอย่างไร คืนนั้นเองชาวนาที่มงั่ คัง่ คนนั้นก็ถึงแก่ความตาย
เขาต้องไปพบพระเจ้า และก็สายเกินไปแล้วที่จะระลึกว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เขารักพระเยซูเจ้า และ
ประสงค์จะให้เขาใช้เงินของเขาในทางที่ดี เพื่อบอกเล่าให้คนอื่นทราบถึงเรื่ องพระเยซู
ข้าพเจ้าหวังว่าเธอจะระลึกได้วา่ เธอจะมีชีวิตเสมอไปเป็ นนิ ตย์ และข้าพเจ้าหวังว่าเธอจะไม่
เหมือนกับชาวนาโง่คนนั้น

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ลูกา 12:16-28

คำถำม
1.
2.
3.
4.

พระเจ้าทรงมีวนั เกิดหรื อ?
พระเจ้าทรงมีชีวติ อยูก่ ่อนมีภูเขาและต้นไม้หรื อ?
พระเจ้าจะทรงมีชีวติ อยูน่ านเท่าใด?
เมื่อร่ างกายของเธอตายไปแล้ว เธอจะมีชีวิตอยูต่ ่อไปนานเท่าใด?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่
ประทานชีวติ นิรันดร์ ให้แก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย โดยทางพระเยซูคริ สตเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้มีชีวติ อยูใ่ นโลก ในวิถีทางที่ทาให้พระองค์พอพระทัย ข้าพระองค์ท้ งั หลายทูลขอใน
พระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ใจข้าเปรมปรี ด์ ิ” (บทที่ 277)
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บทที่ 4
ถ้ ำเรำมองเห็นพระเจ้ ำไม่ ได้ เรำทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำพระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่?
มีใครสามารถเห็นลมได้หรื อ? ไม่มีใครเห็น ไม่วา่ เธอหรื อข้าพเจ้า แต่เราไม่จาเป็ นต้องเห็นลม
เพื่อให้รู้วา่ มันอยูท่ ี่นนั่ เรารู ้วา่ มีลม เพราะลมพัดมาถูกต้องหน้าของเรา และเราเห็นต้นไม้ตน้ หญ้า
เคลื่อนไหวเมื่อลมพัด แต่เราไม่เห็น็ ลม
เช่นเดียวกัน เรามองเห็นพระเจ้าไม่ได้ แต่เรารู ้ได้วา้ พระองค์ทรงมีชีวติ อยูจ่ ากการที่พระองค์ทรงรักและ
กระทาสิ่ งต่าง ๆ บางคนพูดว่า “ถ้าฉันเห็นพระเจ้า ฉันจึงจะเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นอยูแ่ ละมีชีวติ ถ้าฉัน
ไม่เห็นพระองค์ ฉันก็ไม่เชื่ อ”
แต่นนั่ ไม่ยตุ ิธรรมเลย คนเหล่านั้นเชื่ อว่าลมมีจริ ง ในเมื่อเขาไม่เห็นลม แต่เห็นที่ลมกระทา
ทานองเดียวกันเราก็รู้ได้วา่ มีพระเจ้า เพราะสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทา
เธอนึกถึงบางสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทา ซึ่ งทาให้เราทราบว่าพระองค์มีชีวติ อยู่ ได้ไหม?
ประการหนึ่งก็คือ เราเห็นดวงดาว ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของเหล่านี้เกิดขึ้นบนท้องฟ้ าโดย
บังเอิญหรื อ? ไม่ใช่มีผหู ้ นึ่งเอามันไปไว้ที่นนั่ เมื่อเราเห็นบ้านหลังหนึ่ง เราคงไม่นึกว่าบ้านนั้นเกิดขึ้น
เอง เรารู ้วา่ มีใครคนหนึ่งสร้างบ้านนั้นขึ้น เมื่อเราเห็นดวงดาว เรารู ้วา่ มันมิได้บงั เอิญมีอยูท่ ี่นนั่ มีใครผู ้
หนึ่งเอาไปไว้ที่นนั่ พระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทาการนี้ท้ งั สิ้ น
ท่านทราบไหมว่า ทาไมเราจึงเห็นพระองค์ไม่ได้? ก็เพราะว่าพระเจ้ายังไม่ประสงค์จะให้เรา
เห็นพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่และมหัศจรรย์ และทรงรัศมีแรงกล้า ถ้าเรามองดูพระองค์เรา
จะต้องตาย สักวันหนึ่ง ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะพาเราไปสู่ สวรรค์เมื่อเราตาย แล้วเราก็เห็นพระ
เจ้าได้ซ่ ึงจะทรงให้เรามีความสุ ขมาก
ถึงแม้วา่ เราจะเห็นพระเจ้าไม่ได้ เราก็รักพระองค์มากมายได้ พระคัมภีร์บอกเราให้ทราบถึงเรื่ อง
พระเจ้า และบอกให้เราทราบว่าพระองค์ทรงรักเราเพียงใด และพระองค์ทรงดีต่อเราเพียงไหน เราไม่
จาเป็ นต้องเห็นพระเจ้าเพื่อจะรักพระองค์
คุณแม่ได้พดู กับลูกสาวเล็ก ๆ ถึงเรื่ องการรักพระเจ้า ลูกสาว
พูดว่า “คุณแม่ขา หนูไม่เห็นพระเจ้าแล้วหนูจะรักพระองค์ได้อย่างไร
เล่า ถึงแม้วา่ หนูอยากจะรักพระองค์”
ต่อมาไม่กี่วนั เด็กหญิงคนนั้นได้รับของห่อหนึ่งส่ งมาทาง
ไปรษณี ยจ์ ากผูห้ ญิงคนหนึ่งซึ่ งเขาไม่เคยเห็น ในห่ อนั้นมีของขวัญ
เด็กหญิงเปิ ดห่ อของขวัญอย่างทะนุถนอมในห่ อนั้นมีหนังสื อซึ่ งมี
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ภาพงาม ๆ เขาดูหนังเล่มนั้นอยูน่ านแล้วจึงวิง่ ไปหาคุณแม่ และพูดว่า “คุณแม่ค่ะ หนูรักหนังสื อเล่มนี้
และรักผูห้ ญิงที่ส่งของขวัญมาให้หนู”
“แต่หนูไม่เคยเห็นเขามิใช่หรื อ?” มารดาของเด็กหญิงถาม
“ไม่เคยเห็นค่ะ” เด็กหญิงตอบ “แต่หนูรักเขา เพราะว่าเขาได้ส่งของขวัญนี้มาให้หนู”
นัน่ เป็ นวิถีทางที่เรารักพระเจ้าได้ ถ้าแม้วา่ เราไม่เคยได้เห็นพระองค์ พระองค์ได้ประทานของ
มหัศจรรย์หลายอย่างให้เราเช่น บ้าน คุณพ่อและคุณแม่ของเรา ซึ่งทาให้เราขอบพระคุ ณพระองค์และรัก
พระองค์ได้ ถึงแม้วา่ เรายังไม่เคยเห็นพระองค์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ปฐมกาล 1:14-18

คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.

เธอเห็นลมได้ไหม? เธอรู ้ได้อย่างไรว่ามีลม?
เธอมองเห็นพระเจ้าได้หรื อ? เธอรู ้ได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงมีชีวติ อยู?่
มีอะไรบ้างที่พระเจ้าประทานแก่เรา เพื่อให้เรารู ้วา่ พระองค์ทรงมีชีวติ อยู?่
เธอรู ้ไหมว่าทาไมเราจึงเห็นพระเจ้าไม่ได้?
เราจะเห็นพระองค์ได้เมื่อไร?

คำอธิษฐำน
โอพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ ที่ให้สวรรค์สาแดงพระ
รัศมีของพระองค์ และดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย ซึ่ งพระองค์ได้ทรงสร้างมานั้น ได้
แสดงให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูเจ้าได้สาแดงให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย
เห็นความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ความสว่างแห่งโลกคือพระเยซู” (บทที่ 63)
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บทที่ 5
พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริสุทธิ์
เราได้เรี ยนรู ้แล้วว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
ทีน้ ีให้เราเอาใจใส่ และคิดให้มากสักหน่อย
เพราะว่าข้าพเจ้าอยากจะบอกอะไรซึ่ งเธอจะไม่เข้าใจ แต่อย่าเพิง่ ท้อใจ เพราะว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจ
ได้เหมือนกัน และถึงกระนั้นก็ยงั เป็ นความจริ งที่สาคัญที่สุดในพระคัมภีร์
คือพระบิดาของเราผูส้ ถิตในสวรรค์เป็ นพระเจ้า แต่เธอทราบไหมว่าพระเยซูก็เป็ นพระเจ้าด้วย
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นพระเจ้าด้วย ทั้งสามองค์น้ ีเป็ นพระเจ้า และไม่ใช่เป็ นพระเจ้าสามองค์ แต่
เป็ นพระเจ้าองค์เดียว
เธอคงอยากจะถามข้าพเจ้าว่า นัน่ จะเป็ นจริ งได้อย่างไรกัน สามองค์เป็ นพระเจ้าองค์เดียวได้
อย่างไร พระบิดาและพระเยซูและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เพียงแต่เป็ นพระนามที่ต่างกันของพระเจ้า
เท่านั้น แต่ละองค์มีงานทาต่างกัน พระเยซูและพระบิดาได้ทรงสร้างโลก ดวงดาวและสิ่ งอื่น ๆ ทั้งหมด
และพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
เมื่อพระเยซูเสด็จจากโลกกลับขึ้นไปสู่ สวรรค์ เพื่ออยูก่ บั พระบิดาเจ้า พระองค์ได้ส่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ผซู ้ ่ ึ งเป็ นพระเจ้ามาสถิตอยูก่ บั เรา
แต่วา่ มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น บางทีมนุษย์พยายามวาดภาพหรื ออธิ บายว่า ทั้งสามองค์เป็ น
พระเจ้าองค์เดียวได้อย่างไร โดยให้นึกถึงไข่ไก่ซ่ ึ งประกอบด้วยสามส่ วนคือ ไข่แดง ไข่ขาว และเปลือก
แต่ยงั เป็ นไข่ฟองเดียว บางคนใช้น้ าในการอธิ บายน้ าเป็ นของเหลวเมื่อเย็นจัดจะกลายเป็ นน้ าแข็ง และ
เมื่อร้อนจัดจะกลายเป็ นไอ แต่ก็ยงั เป็ นน้ าอยูน่ นั่ เอง ถึงแม้วา่ เป็ นได้ถึงสามชนิด ตัวอย่างเหล่านี้คงจะ
ช่วยเราได้บา้ ง แต่เราก็ไม่เข้าใจอย่างแท้จริ งได้ จนกว่าเราจะไปอยูก่ บั พระเจ้า แต่เรารู ้วา่ เป็ นความจริ ง
เพราะพระเยซูตรัสไว้แล้วในพระคัมภีร์
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะบางคนคิดว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าจริ ง ๆ แต่ถา้ พระเยซูไม่ใช่
พระเจ้า พระองค์ก็เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราไม่ได้ พระเจ้าเท่านั้นทรงช่วยเราได้พระเยซูทรงช่วยเรา
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
อย่ากังวลถ้าเธอไม่เข้าใจเรื่ องนี้ท้ งั หมด เมื่อเราถึงสวรรค์แล้ว เราจึงจะรู ้ และเราเชื่อฟังพระเจ้า
และรักพระองค์ได้ ถึงแม้วา่ เราไม่เข้าใจทุกสิ่ งเกี่ยวกับพระองค์
ชายชาวอินเดียคนหนึ่ง รบเร้ามิชชันนารี คนหนึ่ง ให้อธิ บายเกี่ยวกับ “ตรี เอกนุภาพ” ให้เขาฟัง
คานี้หมายความว่า เรามีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระบิดา พระเยซู และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท้ งั สามองค์
รวมเป็ นพระเจ้าองค์เดียว มิชชันนารี ผนู ้ ้ นั ได้เล่าเรื่ องหนึ่งให้เขาฟังดังนี้ มีประเทศหนึ่งซึ่ งประชาชน
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เจ็บป่ วยเป็ นจานวนมาก กษัตริ ยไ์ ด้พระราชทานยาให้แก่นายแพทย์เพื่อรักษาคนเหล่านั้นให้หายเป็ น
ปกติ คนไข้คนหนึ่งได้ถามนายแพทย์หลายข้อหลายประการเกี่ยวกับกษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ซึ่ งเขาไม่เคนเห็น
พระองค์ นายแพทย์ตอ้ งเสี ยเวลามากเพื่อตอบปัญหาของชาย
คนนั้น จนเขาไม่มีเวลาที่จะให้ยาแก่ประชาชนและเป็ นเหตุให้
คนป่ วยอื่น ๆ หลายคนได้ถึงแก่ความตาย
เมื่อนายแพทย์กลับไปเฝ้ ากษัตริ ย ์ กษัตริ ยต์ รัสถามว่า
เขาได้ให้ยารักษาประชาชนแล้วหรื อ “มิได้” นายแพทย์ทูล
ตอบ “ข้าพระองค์มวั แต่อธิ บายให้คนไข้ทราบว่า ข้าพระองค์
ได้ยามาจากไหน เลยไม่มีเวลาจะให้ยา”
งานของเราก็คือบอกให้คนอื่นทราบว่า พระเยซูทรงตายเพื่อช่วยเขาให้รอด และไม่จาเป็ นต้อง
อธิบายถึงเรื่ อง “ตรี เอกนุภาพ” เรามียาดีสาหรับจิตวิญญาณของเขา และเราต้องใช้ยานั้น

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
มาระโก 1:9-11,ยอห์น 16:7-15

คำถำม
1.
2.
3.
4.

มีพระเจ้ากี่องค์?
พระเจ้าองค์เดียวของเราประกอบด้วยสามพระองค์ เธอรู ้จกั ทั้งสามพระองค์น้ นั หรื อ?
เธอใช้เรื่ องน้ าหรื อไข่เพื่ออธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้ไหม?
นายแพทย์ได้ทาผิดประการใด?

คำอธิษฐำน
โอพระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ พระองค์ทรงใหญ่ยงิ่ เหลือที่ขา้
พระองค์ท้ งั หลายจะเข้าใจได้ แต่ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายเข้าใจในความรักของ
พระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้แข็งแรงขึ้นในความรักของพระองค์ และทรงช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายถวายพระเกียรติท้ งั สิ้ นแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“พระองค์ผทู้ รงสัตย์ซื่อ” (บทที่ 12)
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บทที่ 6
ทำไมพระเจ้ ำจึงทรงสร้ ำงเรำ?
เหตุผลที่สาคัญที่พระเจ้าทรงสร้างเราคืออะไร? ให้เรามีความสุ ขใช่ไหม? ไม่ใช่ พระเจ้าอยาก
ให้เรามีความสุ ขแต่นนั่ ไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรามา เพื่อเราจะมีใจเมตตากรุ ณาต่อคนอื่น
หรื อ? ไม่ใช่ นัน่ ก็สาคัญด้วย แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์ได้สร้างเรามา
ถ้ากระนั้นมีเหตุผลอันใด?
พระเจ้าได้ทรงสร้างเรา ก็เพื่อให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์และชื่นชมยินดีกบั พระองค์ นัน่
หมายความว่าพระเจ้าประสงค์ให้เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระทัยดีต่อเราพระองค์ทรง
อยากให้เรามีความยินดีที่พระองค์เป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่
และทรงพระเมตตา พระเจ้าอยากให้เรานมัสการ
พระองค์ โดยให้เราเข้าใจว่าพระองค์ทรงฤทธิ์ มหัศจรรย์เพียงใด และพระเยซูมีพระทัยเมตตามาก
เพียงใด ที่ได้เสด็จลงมารับโทษเพราะบาปของเรา แทนที่เราจะได้รับโทษจากพระเจ้า เนื่องด้วยพระเจ้า
ทรงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ และดีรอบคอบ พระองค์อยากให้เราทูลต่อพระองค์วา่ เรามีความยินดีมากเหลือเกินที่
พระองค์ทรงยอมให้เราเป็ นบุตรของพระองค์ พระองค์อยากให้เรามีความยินดีกระทัง่ เราอยากจะช่วยคน
อื่นเสมอ เพื่อทาให้พระองค์มีพระทัยยินดี
เดี๋ยวนี้เธอเข้าใจหรื อยังว่า เหตุใดพระเจ้าจึงทรงสร้างเรามา? ก็เพื่อให้เรารักพระเจ้าและทา
ตามที่พระองค์ประสงค์ให้เราทา
เธอรักพระเจ้าหรื อ? นัน่ แหละคือเหตุที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเธอ
ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง ชื่อ บิลลี่ เบรย์ เขารักพระเจ้ามาก
เขาชอบร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า เพราะเขารู ้วา่ พระเจ้าชอบฟัง
เขาร้องเพลง บางคนคิดว่าเขาร้องเพลงมากเกินไป เพราะเขาร้อง
เพลงให้ไพเราะเหมือนคนอื่นไม่ได้ แต่บิลลี่ เบรย์กลับตอบว่า
นกเช่นการ้องได้อย่างเดียวว่า “กา กา” และร้องไม่เพราะเท่านก
คีรีบูน แต่พระเจ้าทรงสร้างกาเช่นเดียวกับนกคีรีบูน และทรงพอ
พระทัยฟังเสี ยงนกทั้งสองชนิดร้อง และบิลลี่พดู ต่อไปว่า “พระ
บิดาของข้าพเจ้าสถิตใจสวรรค์ ทรงชอบฟังข้าพเจ้าร้องเพลงด้วย
แม้วา่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงได้ไม่เพราะไปกว่าเสี ยงกา”
ถ้าเรารักพระเจ้า พระองค์ก็อยากให้เราทูลพระองค์วา่ เรารักพระองค์
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ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
สดุดี บทที่ 148

คำถำม
1. พระเจ้าได้ทรงสร้างเราเพื่อให้เรารักพระองค์หรื อ?
2. ถ้าพระเจ้าได้ทรงสร้างเราเพื่อพระองค์เอง แต่เรากลับปรนนิบตั ิตวั เราเองแทนพระองค์
เราเป็ นคนอย่างไร?
3. พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะฟังเราร้องเพลงสรรเสริ ญพระองค์ แม้วา่ เราร้องเพลงได้
อย่างเดียวกับบิลลี่ เบรย์หรื อ?

คำอธิษฐำน
พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงช่วยให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายถวายพระเกียรติแด่พระนามใหญ่ยงิ่
และบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายสรรเสริ ญพระองค์ และมีชีวติ อยูเ่ พื่อ
พระองค์เสมอ ในพระนามพระเยซุคริ สต์ อาเมน

เพลงนมัสกำร
“สรรเสริ ญพระเจ้าผูอ้ านวยพร” (ด้านในปกหน้า)
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บทที่ 7
สิ่ งมหัศจรรย์ เกีย่ วกับพระเจ้ ำของเรำ
เธอมีความรู ้แค่ไหน? เธอเคยลองคิดดูบา้ งหรื อเปล่า? เธอรู ้จกั แมวและสุ นขั รู ้จกั อ่าน รู ้จกั บวก
เลข และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แต่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้มากกว่าเธอ บางคนเรี ยนหนังสื อตลอดชีวิต เรี ยนแล้ว
เรี ยนอีก แต่ในบั้นปลายของชีวติ เขาก็ไม่รู้อะไรมากนัก เพราะว่ามีอีกหลายสิ่ งอย่างที่เขายังไม่รู้แต่มี
ท่านผูห้ นึ่งซึ่ งสารพัด ข้าพเจ้าคิดว่าเธอรู ้วา่ บุคคลผูน้ ้ นั คือใคร ก็คือพระเจ้า ไม่มีอะไรแม้แต่สักสิ่ งเดียวที่
พระเจ้าไม่ทรงทราบ พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ งและทรงรู ้ทุกสิ่ ง พระองค์ทรงทราบว่าขณะนี้เธอกาลังคิด
อะไรอยู่ และเมื่อเธอได้คิดอะไรบ้าง และทรงรู ้วา่ พรุ่ งนี้ เธอจะคิดถึงเรื่ องอะไรด้วย พระองค์ทรงรู ้วา่ ได้มี
อะไรเกิดขึ้นเมื่อล้านปี ที่ล่วงมาแล้ว และทรงรู ้วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นในล้านปี ข้างหน้า พระองค์ทรงรู ้วา่ เธอ
รักพระองค์หรื อเปล่า? เราซ่ อนอะไรจากพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าพระองค์สถิตอยูท่ วั่ ไป และทรงทราบ
ทุกสิ่ ง และไม่เคยลืมเลย
สิ่ งประหลาดมหัศจรรย์ยงิ่ อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือ พระองค์ทรงกระทาทุกสิ่ งได้
ตามที่พระองค์ประสงค์จะทาพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และพระองค์ทาลายโลกเสี ยก็ได้ถา้ พระองค์
ประสงค์จะทาเช่นนั้น ไม่มีอะไรยากเกินไปสาหรับพระองค์เลย เมื่อเราป่ วยพระองค์ทรงทาให้เราหาย
เป็ นปกติได้ พระองค์ให้เกิดพายุเรื อให้พายุสงบลงได้ พระองค์ทรงยกบาปให้เราได้ และทรงพาเราไป
สวรรค์ได้
พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็ นอยูเ่ หมือนกันเสมอ ทั้งวานนี้ วันนี้ และจะ
เหมือนกันตลอดไปเป็ นนิตย์พระองค์ไม่รู้จกั แก่ หรื ออ่อนกาลังเช่นมนุษย์ท้ งั หลาย บางทีเธอมีคุณปู่ หรื อ
คุณย่าที่ไม่แข็งแรงอย่างแต่ก่อน มนุษย์เราเปลี่ยนแปลง บางทีแข็งแรง แล้วไม่ชา้ ก็กลายเป็ นอ่อนแอ แต่
พระเจ้าทรงแข็งแรงอยูเ่ สมอ
พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ ง พระองค์ทรงแข็งแรงมากจนพระองค์กระทาสิ่ งใด ๆ ที่พระองค์
ประสงค์กระทาได้ และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักเราเสมอ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
ที่มหัศจรรย์จริ ง ๆ
มีเรื่ องเล่าถึงอาจารย์มาร์ ติน ลูเธอร์ ซึ่ งเป็ นผูน้ าคนสาคัญของคริ สตจักรเมื่อหลายร้อยปี ล่วง
มาแล้ว ครั้งหนึ่งท่านห่วงกังวลในการงานหลายอย่าง จนลืมไปว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ พระเจ้าไม่
ทรงเปลี่ยนแปลงและพระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาคุม้ ครอง
เช้าวันหนึ่งขณะที่อาจารย์ ลูเธอร์ ลงมาชั้นล่างเพื่อจะรับประทานอาหารท่านจะเห็นภรรยา
แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าสี ดาทั้งชุ ด อย่างเดียวกับที่คนทัว่ ไปใช้แต่งเพื่อไว้ทุกข์
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อาจารย์ลูเธอร์ ถามภรรยาด้วยความฉงนใจว่า “มีใครตาย
หรื อ?”
“คุณไม่ทราบดอกหรื อ?” ภรรยาตอบ “พระเจ้าตายเสี ย
แล้ว”
“ทาไมเธอจึงพูดออกมาอย่างโง่ๆไม่เป็ นเรื่ องเช่นนี้ ” ท่าน
ถาม
“พระเจ้าจะทรงตายได้อย่างไร? พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
ตลอดเป็ นนิ ตย์ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ตายไม่ได้”
“ถ้าเช่นนั้น” ภรรยาของท่านถาม “ทาไมคุณจึงท้อถอยถ้าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู?่ ”
“ฉันเข้าใจแล้วล่ะ” อาจารย์ลูเธอร์พดู “ภรรยาของฉันช่างฉลาดจริ ง เธอพยายามให้ฉนั มองเห็น
ว่า พระเจ้าทรงเป็ นอยูเ่ หมือนเดิมจริ ง ๆ และพระองค์ทรงรักเรา และทรงพิทกั ษ์รักษาเรา และเราไม่ตอ้ ง
กลัวอะไร พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูม้ หัศจรรย์เดียวเสมอ”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
สดุดี บทที่ 8

คำถำม
1. บอกชื่อสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสักสองสามอย่าง?
2. สิ่ งที่พระเจ้าทรงทราบ แต่มนุ ษย์ไม่ทราบนั้นมีอะไรบ้าง?
3. พระเจ้าจะแก่เฒ่าลงเหมือนมนุษย์หรื อ?

คำอธิษฐำน
โอพระบิดาผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีผใู ้ ดเหมือนพระองค์เลย พระองค์ทรงฤทธิ์ เดชนุ ภาพทั้งสิ้ น ข้าพระองค์
ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ท้ งั หลายเสมอ
ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลาย ข้าพระองค์ท้ งั หลายทูลขอพระองค์ให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายมีชีวติ อยู่
เพื่อให้พระองค์ทรงปิ ติยนิ ดี ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ขอเชิญไหว้กษัตริ ย”์ (บทที่ 3)
22

บทที่ 8
ทูตสวรรค์ คอื ใคร?
นาน-นาน-นานมาแล้ว นานทีเดียว ก่อนพระเจ้าได้เนรมิตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ท้ งั หลาย
ก่อนที่พระองค์ได้เนรมิตอาดัมและเอวา พระเจ้าได้ทรงเนรมิตวิญญาณหลายดวงซึ่ งไม่มีร่าง ให้อยูก่ บั
พระองค์ในสวรรค์
วิญญาณเหล่านี้ เรี ยกว่าทูตสวรรค์
เราเห็นหรื อพูดกับทูตสวรรค์ไม่ได้ แต่ทูตสวรรต์เห็นเราและทูตบางองค์อยูก่ บั เราในห้องนี้
ขณะนี้ กาลังฟังและคอยเฝ้ าดูเราอยู่ ทูตสวรรค์ใจดีมากและคอยช่วยเหลือเรา พระเจ้าได้สั่งทูตสวรรค์
อย่างน้อยองค์หนึ่งให้เป็ นผูร้ ับใช้พิเศษของเราแต่ละคนเพื่อคอยพิทกั ษ์รักษามิให้มีอนั ตรายเกิดขึ้นแก่เรา
แน่ทีเดียว การที่ได้รับทุกข์ภยั บางครั้งก็เป็ นการดีสาหรับเรา เพราะว่าทาให้เราต้องพึ่งพระเจ้า
มากขึ้น พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเราจะไม่มีความทุกข์ แต่พระเจ้าได้ทรงสั่งให้ทูตสวรรค์คอยช่วยเหลือเรา
หลายทาง
ข้าพเจ้าประหลาดใจว่า ทูตสวรรค์จะคิดเห็นอย่างไรเมื่อกาลังเฝ้ าดูแลเราอยู่ ทูตสวรรค์คงจะมี
ความสุ ขมากจนแทบไม่รู้วา่ จะทาอะไร เพราะเห็นว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงตายเพื่อเรา เราจึงไปถึงสวรรค์
ได้ ทูตสวรรค์คงพากันประหลาดใจและพอใจมากเมื่อได้เห็นพระเยซูเจ้าละทิ้งรัศมีอนั รุ่ งโรจน์ในเมือง
สวรรค์ เสด็จลงมาในโลกและทรงบังเกิดเป็ นทารก เธอคงจาได้วา่ เหล่าทูตสวรรค์พากันร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้า เมื่อปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะที่ทุ่งนา ซึ่ งเป็ นคืนคริ สตมาสแรก ทูตสวรรค์สรรเสริ ญและ
บอกถึงเรื่ องการบังเกิดของพระเยซูคริ สตเจ้าที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
แต่เหล่าทูตสวรรค์พากันเศร้าใจมากเพียงใด เมื่อเห็นพวกเราทะเลาะวิวาทกัน และประพฤติ
เหมือนว่าเราไม่รู้วา่ พระเจ้าทรงรักเรา และได้ทรงกระทาอะไรเพื่อเรา ทูตสวรรค์กาลังเฝ้ าดูเธอและ
ข้าพเจ้า และเราควรดารงชีวิตในวิถีทางที่จะทาให้ทูตสวรรค์เหล่านั้นมีความสุ ขและความยินดี
ทูตสวรรค์บางองค์มีตาแหน่งสู งกว่าองค์อื่น ๆ พระคัมภีร์กล่าวชื่อบางองค์ มี ฆับรี เอล ซึ่ งเป็ น
ทูตส่ งข่าวพิเศษของพระเจ้าเป็ นทูตสวรรค์ซ่ ึ งพระเจ้าใช้ให้ไปหาดานิเอล เมื่อดานิเอลได้อธิษฐานทูลขอ
พระเจ้าหลายวัน มีทูตสวรรค์อีกหลายองค์ดว้ ยที่ปิดปากของสิ งโต เมื่อดานิ เอลถูกโยนลงไปในถ้ าสิ งโต
แต่เราไม่ทราบว่าฆับรี เอลจะเป็ นทูตองค์หนึ่งในพวกนั้นด้วยหรื อเปล่า
ฆับรี เอลได้มาปรากฏแก่ซะ
คาเรี ยเพื่อบอกให้ท่านทราบว่า ท่านจะได้บุตรชายคนหนึ่ งคือ ยอห์นบัพติศโต และได้ไปบอกแก่สาว
พรหมจารี มาเรี ยว่า พระเจ้าได้ทรงใช้ให้มาบอกเธอว่า พระเยซูเจ้าจะมาบังเกิด และเธอจะเป็ นมารดาของ
พระองค์
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และยังมีมิคาเอลทูตสวรรค์ที่ใหญ่ยงิ่ อีกองค์หนึ่ง หรื อบางทีเป็ นองค์ใหญ่ที่สุด เหนื อทูตสวรรค์
ทั้งหลาย ท่านต้องต่อสู ้กบั พญามารบ่อย ๆ
เราไม่ทราบชื่ อของทูตสวรรค์องค์อื่น แต่เรารู ้วา่ มีทูตสวรรค์อื่น ๆ อีก ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบตั ิต่างกัน
พระเจ้าเป็ นผูท้ รงสร้างทูตสวรรค์ เช่นเดียวกันทรงสร้างมนุษย์ ดังนั้นเราจึงไม่ควรนมัสการทูต
สวรรค์ แต่ควรนมัสการพระเจ้าเท่านั้น ทูตสวรรค์ทาอะไรตามใจชอบไม่ได้อย่างที่พระเจ้าทรงกระทา
ได้ และทูตสวรรค์ไม่รู้ทุกสิ่ งอย่างที่พระเจ้าทรงรู ้ และอยูใ่ นที่แห่งเดียวในเวลาเดียวกัน แทนที่จะอยูท่ วั่
ทุกแห่งในขณะเดียวกันเช่นพระเจ้า
บางทีเราคิดและบางทีก็ร้องเพลงว่า จะเป็ นการดีสักเท่าใดถ้าได้เป็ นทูตสวรรค์ แต่วา่ การเป็ น
มนุษย์ก็ดียงิ่ กว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อให้เราเป็ นบุตรแท้ของพระองค์ แทนที่จะเป็ นเพียง
ผูช้ ่วยอย่างทูตสวรรค์ เป็ นบุตรของพระเจ้าก็ดีกว่าเป็ นผูร้ ับใช้มากมาย ฉะนั้นเราไม่ควรอยากเป็ นทูต
สวรรค์ น่าชื่นใจยินดีที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้รอดพ้นบาป และจะพาเราไปสู่ สวรรค์เพื่ออยูก่ บั
พระองค์ชวั่ นิ รันดร์
ไม่ค่อยมีใครได้เห็นทูตสวรรค์ แต่บางทีคนที่กาลังจะตายได้เห็น คนที่ได้เห็นทูตสวรรค์บอกว่า
ทูตสวรรค์เหล่านั้นช่างสวยงามจริ ง ๆ
เธออยากฟังเรื่ องจริ งเกี่ยวกับทูตสวรรค์ซ่ ึ งชายหนุ่มคนหนึ่ งได้เห็นหรื อ? ทูตองค์น้ นั เป็ นผูช้ ่วย
ศาสดาพยากรณ์อะลีซา ซึ งพระเจ้าทรงใช้ให้มาส่ งข่าวแก่บรรดาชาวอิสราเอล
เนื่องด้วยอะลีซาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า และได้บอกประชาชนให้ทาสิ่ งที่ถูกต้อง ประชาชน
บางคนก็ไม่ชอบท่านและอยากจะทาร้ายท่านกษัตริ ยป์ ระสงค์จะได้
ตัวอะลีซาเพื่อลงโทษ เมื่อกษัตริ ยส์ ่ งกองทัพไปจับอะลีซา ทหารได้
มาถึงเมืองที่อะลีซาอยู่ เช้าตรู่ วนั หนึ่งชายรับใช้ของอะลีซาได้ลุกขึ้น
ออกไปดู ก็แลเห็นกองทัพใหญ่ซ่ ึ งมีทหารมากมายล้อมรอบเมือง เพื่อ
จะจับตัวอะลีซา ชายคนนั้นวิ่งไปหาอะลีซาและพูดว่า “อะลีซาเอ๋ ย เรา
จะทากันอย่างไรดี เพราะว่ามีทหารที่จะมาจับท่านเต็มไปหมด”
อะลีซาตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะมีผทู ้ ี่อยูก่ บั เรามากกว่า
ทหารเหล่านั้นเสี ยอีก มีทูตสวรรค์อยูร่ อบ ๆ คอยคุม้ ครองเรา”
แล้วอะลีซาอธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระเจ้าข้า โปรดเปิ ดตาชายคนนี้ เพื่อเขาจะได้เห็นทูต
สวรรค์ท้ งั หลายที่พระองค์ทรงใช้ให้มาคุม้ ครองข้าพระองค์ท้ งั สอง” พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้ตาของ
ชายคนนั้นเห็นว่า มีมา้ และรถรบดุลเปลวเพลิงล้อมรอบอะลีซาและตัวเขาเอง เมื่อทหารกรู เข้ามา อะลีซา
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ทูลของพระเจ้าทรงบันดาลให้ตาของทหารเหล่านั้นบอดไปชัว่ ขณะ เพื่อเขาจะไม่เห็นท่าน และพระเจ้า
ทรงกระทาดังนั้น พระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ให้คุม้ ครองรักษาอะลีซา

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
กิจการ 12:5-17

คำถำม
1.
2.
3.
4.

ทูตสวรรค์คือใคร?
เธอบอกชื่อทูตสวรรค์สององค์ซ่ ึงเป็ นทูตที่สาคัญที่สุดของพระเจ้าได้ไหม?
เธอจะได้ป็นทูตสวรรค์หรื อเปล่า?
เป็ นทูตสวรรค์หรื อเป็ นคริ สเตียน อย่างไหนดีกว่ากัน?

คำอธิษฐำน
พระบิดาเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างทูตสวรรค์ให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้ทูตสวรรค์คอยเฝ้ าดูแลข้าพระองค์ท้ งั หลาย ข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ขอบพระคุณพระองค์ที่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายเป็ นบุตรของพระองค์ และมิได้เป็ นทูตสวรรค์ โปรดช่วยข้า
พระองค์ท้ งั หลาย ให้ประพฤติสมกับเป็ นบุตรของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด” (บทที่ 45)
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บทที่ 9
พญำมำรคือใคร?
พญามารเป็ นผูท้ ี่เรามองไม่เห็นตัว มันพยายามทาอันตรายเรา แต่แรกพญามารก็เป็ นคนดี มัน
เป็ นทูตสวรรค์ที่มีตาแหน่งสู งที่สุดองค์หนึ่งของพระเจ้า มันเป็ นผูช้ ่วยที่สาคัญของพระองค์และเต็มใจ
ทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า มันมีความปิ ติยินดีมากที่ได้พดู กับพระองค์ และได้เห็นสง่าราศีและ
ฤทธิ์ เดชของพระองค์
แต่ในที่สุด วันที่น่าเศร้าใจก็ได้มาถึง ช่างเป็ นวันที่แสนเศร้าจนพูดไม่ถูกว่าเศร้าสลดเพียงใด วัน
นั้นพญามารตัดสิ นใจว่ามันจะไม่เชื่อฟังพระเจ้า มันตัดสิ นใจว่าจะไม่รักพระเจ้าอีกต่อไป เราไม่ทราบว่า
ทาไมพญามารจึงตัดสิ นใจอย่างน่ากลัวเช่นนี้
เราไม่ทราบว่าความคิดอย่างนี้ได้เข้ามาสู่ จิตใจของมัน
อย่างไร แต่นนั่ แหละคือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น มันได้อิจฉาริ ษยาพระเจ้าและพูดว่ามันอยากจะเป็ น
เสมือนพระเจ้า แล้วมันจึงกลายเป็ นศัตรู ร้ายกาจของพระเจ้า แสวงหาโอกาสต่อสู่ พระเจ้าแทนที่จะช่วย
พระองค์ พญามารช่างโง่จริ ง ๆ ที่คิดว่าใคร ๆ ก็ต่อสู ้พระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์ ท้ งั สิ้ น และ
ทรงกระทาได้ทุกอย่างสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงลงโทษพญามารอย่างน่าสยดสยอง ซึ่ งเราไม่อยากจะ
นึกถึงโทษนั้นเลย พระเจ้าทรงสร้างบึงไฟซึ่ งเราเรี ยกว่านรกสาหรับลงโทษพญามารให้อยูท่ ี่นนั่ ตลอดไป
เป็ นนิตย์
ทูตสวรรค์ที่ดีหลายล้านองค์พลอยตัดสิ นใจกระทาชัว่ ตามอย่างพญามารด้วย ทูตสวรรค์ชวั่ ร้าย
เหล่านี้เรี ยกว่าผีมารและมันอยูร่ อบ ๆ ตัวเราด้วย แต่มนั ทาอันตรายเราไม่ได้ถา้ เรารักพระเยซูคริ สต์เจ้า
เพราะว่าพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ที่ดีของพระองค์มาคุม้ ครองเรา และองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเองก็สถิตอยู่
กับเราผีพวกนี้เกรงกลัวพระเยซูเจ้าอย่างยิง่ เพราะมันรู ้วา่ สักวันหนึ่งพระองค์จะส่ งมันไปอยูใ่ นบึงไฟ
ตลอดนิรันดร
พญามารพยายามยุแหย่ให้เราทาสิ่ งที่ชวั่ ร้ายเสมอ มันพูดกับเราว่า “ขโมยขนมไม่ใช่ความผิดที่
ร้ายแรงอะไร ขนมอร่ อยดีเรื่ องเล็กถ้าเธอจะกิน ขโมยเอาไปเถิด” แต่จงจาไว้วา่ ถ้าเราเชื่ อฟังพญามาร เรา
ก็ทาบาป
พญามารแข็งแรงมาก เราต้องรักพระเยซูเจ้าอยูเ่ สมอเพื่อพญามารจะไม่มีโอกาสทาร้ายเราและ
ชวนให้เราทาผิด เราต้องไม่หวั เราะเยาะพญามารและพรรคพวกของมัน เพราะว่าแม้แต่มิคาแอลทูต
สวรรค์ผมู ้ ีตาแหน่งสู งสุ ดก็มิได้ประพฤติเช่นนั้น เมื่อพญามารพยายามขัดขวางไม่ให้ทางานของพระเจ้า
แต่มิคาแอลกลับตอบว่า “ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด” พระเจ้าทรงชนะพญามารได้เสมอ เรา
เองทาไม่ได้และเราไม่ควรทดลองดู
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วันหนึ่งเด็กชายเล็ก ๆ ที่ไม่เป็ นคริ สเตียน และยังไม่รู้จกั องค์
พระเยซูคริ สต์ยนื อยูห่ น้ากองไฟ แล้วผีชวั่ ตนหนึ่งซึ่ งเป็ นพรรคพวก
ของพญามาร ได้เข้ามาสิ งอยูใ่ นตัวของเด็กชายคนนั้น ทาให้เขารู ้สึก
อยากกระโดดลงไปในกองไฟ เขาจึงกระโดดลงไป และไฟก็ไหม้ตวั
เขาอย่างสาหัสบิดาของเขามาลากตัวเขาออกจากไฟและได้ช่วยเขาให้
พ้นอันตราย
ผีน้ นั ได้สิงอยูใ่ นเด็กนั้นต่อมาอีกนานทีเดียว วันหนึ่งบิดาได้
พาเด็กชายเล็ก ๆ คนนี้ไปหาพระเยซู ขอให้พระองค์ขบั ไล่ผอี อกจากจิตใจลูกของเขา พระเยซูสั่งให้ผี
ออกไปและห้ามไม่ให้กลับมาอีกเลย แน่นอน มารต้องเชื่อฟังพระเยซู เพราะพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า
แล้วเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นก็กลับหายเป็ นปกติ

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
อิสยาห์ 14:12-17

คำถำม
1.
2.
3.
4.

เหตุใดพระเจ้าจึงต้องสร้างนรก?
พญามารคือใคร? และเคยเป็ นอะไร?
ใครแข็งแรงว่ากัน พญามารหรื อพระเจ้า?
พญามารอยากให้เธอทาอะไร?

คำอธิษฐำน
พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ ผูท้ รงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณ
พระองค์ เพราะว่าพญามารไม่มีอานาจทาอันตรายข้าพระองค์ท้ งั หลาย เมื่อข้าพระองค์ท้ งั หลายอยู่
ใกล้ชิดสนิทสนมกับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พญามารและ
พรรคของมันพากันเกรงกลัวองค์พระผูช้ ่วยให้รอด
โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้เข้าใกล้ชิดกับ
พระองค์เสมอ ทูลขอในพระนามพระเยซูคริ สตเจ้า อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ความเชื่อคือความมีชยั ” (บทที่ 151)
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บทที่ 10
พระเจ้ ำทรงสร้ ำงมนุษย์ อย่ ำงไร?
เราไม่ทราบว่าพระเจ้าทรงตัดสิ นพระทัยสร้างดวงดาวและโลก มนุษย์ สัตว์ต่าง ๆ และสิ่ งอื่น ๆ
ตั้งแต่เมื่อไร แต่ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงสร้างสิ่ งเหล่านี้
เธอทราบไหมว่า พระเจ้าทรงใช้เครื่ องมืออะไรสาหรับสร้างสิ่ งเหล่านี้ เมื่อเธอและข้าพเจ้าทาสิ่ ง
ใดขึ้น เราต้องการกระดาษ ดินสอ กรรไกร หรื อบางทีก็ตอ้ งใช้เลื่อย ไม้กระดานค้อนและตะปู แต่เมื่อ
พระเจ้าทรงเนรมิตโลก พระองค์ไม่ตอ้ งใช้สิ่งเหล่านี้ พระองค์ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือใด ๆ เลย พระองค์ทรง
สร้างทุกสิ่ งให้มีข้ ึนโดยไม่ได้ใช้อะไรเลย พระองค์เพียงแต่ตรัสแล้วโลกก็เกิดขึ้น พระองค์ตรัสให้ดวง
อาทิตย์ เพียงแต่ตรัสแล้วโลกก็เกิดขึ้น พระองค์ให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงก็เป็ นดังนั้น พระองค์ทรงสร้างวัว
ม้า ปลา ตัก๊ แตน และนกทั้งหลาย ทั้งต้นไม้ ใบหญ้าและดอกไม้นานาชนิด พระเจ้าทรงสร้างโลกให้ดี
จริ ง ๆ ไม่มีตน้ ไม้ที่มีหนาม เช่นกระบองเพชร สัตว์ก็ไม่ฆ่ากันหรื อทาร้ายกันเหมือนอย่างที่เป็ นอยูใ่ นทุก
วันนี้
ในที่สุดเมื่อโลกอันสวยงามเสร็ จสมบูรณ์แล้ว พระเจ้าได้สร้างอาดัมซึ่งเป็ นชายคนแรก พระเจ้า
ทรงเอาผงคลีดินใช้ทาร่ างกายให้อาดัม แล้วพระองค์จึงบันดาลให้ร่างกายนั้นมีชีวิต
เธอคิดว่าอาดัมรู ้สึกอย่างไรเมื่อเขารู ้วา่ เขามีชีวิต อาจเป็ นความรู ้สึกแปลกและมหัศจรรย์ เขา
มองเห็นโลกอันสวยงามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเพื่อเขา พระเจ้าทรงสนทนากับเขาและเป็ นมิตรดีต่อกัน
บางทีอาดัมทูลถามพระเจ้าว่าเขามาจากไหน และพระเจ้าได้ทรงบอกให้เขาทราบ
แล้ววันหนึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตัดสิ นพระทัยที่จะสร้างมนุษย์อีกคนหนึ่ง แต่แทนที่จะสร้าง
ผูช้ ายอีกคนหนึ่ง พระองค์ได้ทรงสร้างผูห้ ญิง นางมีชื่อว่าเอวา พระเจ้ามิได้สร้างเอวาด้วยผงคลีดิน
แทนที่จะทาดังนั้น พระองค์ทาให้อาดัมนอนหลับขณะที่อาดามหลับอยูน่ ้ นั
พระเจ้าได้เอาซี่ โครง
อันหนึ่งของเขาออกมา แล้วใช้ซี่โครงนั้นสร้างผูห้ ญิง แล้วพระองค์ได้ประทานผูห้ ญิงนั้นแก่อาดามให้
เป็ นผูช้ ่วยของเขา เอวาคงประหลาดใจและพอใจที่มีชีวติ และนางกับอาดัมและพระเจ้าคงต้องมีความสุ ข
ด้วยกัน อาดามและฮาวาไม่มีความคิดผิด ๆ อย่างใดเลย พระเจ้าได้ทรงสร้างเขามาในสภาพที่ ไม่มีความ
ดื้อดึงในตัวเขาเลย เขามีความบริ สุทธิ์ อ่อนหวาน สะอาดและแข็งแรง พระเจ้าทรงรักเขาและเขาทั้งสองก็
รักพระเจ้ามากมาย
ครู ที่โรงเรี ยนบางคนอาจจะไม่ทราบว่าผูช้ ายคนแรกเกิดมาอย่างไร และอาจจะไม่ทราบว่าพระ
เจ้าได้เนรมิตสร้างอาดัมและเอวา คนที่ไม่ค่อยรู ้เรื่ องพระเจ้ามากนัก บางทีก็คิดว่า นาน-นานมาแล้ว
หลายล้านปี มาแล้ว เมื่อยังไม่มีสิ่งที่มีชีวติ ได้มีการรวมตัวของสารประกอบ เกิดเป็ นชีวติ แรกนี้ ก็ได้
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วิวฒั นาการเป็ นพืช สัตว์และมนุษย์ในที่สุด พระเจ้ามิได้สร้างเราโดยวิธีน้ นั พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้า
ได้ทรงสร้างอาดัมในทันทีทนั ใด พระเจ้าทรงใหญ่ยงิ่ สักเท่าใด พระองค์ทรงกระทาอะไรได้ภายใน
พริ บตาเดียว ช่างเป็ นการง่ายสักเท่าใดสาหรับพระองค์ที่จะทรงเอาผงคลีดิน และสร้างอาดัมจากดินนั้น
ในเวลาประเดี๋ยวเดียว
วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งอยากจะสอนลูกชายเล็ก ๆ ของเขาถึงเรื่ องพระเจ้า ขณะนั้นเป็ นฤดูใบไม้ผลิ
เขาจึงถือเสี ยมเข้าไปในสวน เขาใช้เสี ยมขุดดินจนทาให้ดินอ่อนนุ่มพร้อมที่จะเอาเมล็ดพืชลงปลูก แล้ว
เขาทาดินให้เรี ยบแล้วเขียนตัวอักษรว่า จิตร ซึ่ งเป็ นชื่ อของลูกชายของเขา แล้วเขาก็เอาเมล็ดพืชโปรยไป
ตามรอยที่ได้เขียนไว้
หลายวันต่อมา เด็กชายเล็ก ๆ วิง่ มาหาบิดาด้วยความตื่นเต้น และพูดว่า “คุณพ่อครับ ชื่อของผม
งอกขึ้นในสวน” เด็กชายจูงมือบิดาของเขาไปในสวนและพูดว่า “ดูซิครับ คุณพ่อชื่อผม”
“ใช่” บิดาพูด “บางทีมนั บังเอิญขึ้นมาเองกระมัง”
“ไม่ใช่ครับ” เด็กชายเล็ก ๆ พูด “ต้องมีใครคนหนึ่งปลูก
เมล็ดพืชให้ข้ ึนเป็ นตัวอักษร”
“ตัวอักษรงอกขึ้นเองไม่ได้หรื อ?” บิดาถาม
“ไม่ได้ครับ” เด็กชายตอบ “จะต้องมีคนปลูก”
“อย่างนั้น” บิดาพูด “มองดูมือและเท้าของลูกซิ มือของ
ลูกมีไว้สาหรับทางานและเล่นโดยเฉพาะ ทาไมลูกจึงไม่มีเท้ามาอยูท่ ี่มือ และมือกลับไปอยูท่ ี่เท้าแทนกัน
เสี ย มันบังเอิญมาอยูท่ ี่ถูกต้องอย่างนั้นหรื อ?”
“ไม่ใช่ครับ” เด็กชายเล็ก ๆ ตอบ “ต้องมีผหู้ นึ่งที่ได้สร้างมือให้ผมและให้มนั อยูใ่ นที่ที่ถูกต้อง”
แล้วบิดาจึงเล่าเรื่ องพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงสร้างสิ่ งสารพัด เด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นไม่เคยลืมบทเรี ยนนั้น
เลย

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ปฐมกาล 2:7-25

คำถำม
1.
2.
3.
4.

อาดัมถูกสร้างด้วยอะไร?
เอวาถูกสร้างด้วยอะไร?
โลกถูกเนรมิตด้วยอะไร?
พระเจ้าทรงใช้เวลานานเท่าใดในการสร้างอาดัม?
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คำอธิษฐำน
โอพระเจ้า พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณ
พระองค์เพราะพระองค์เป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่
และโดยคาตรัสของพระองค์ โลกนี้ก็บงั เกิดขึ้นข้าพระองค์
ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สาหรับฤทธานุภาพและความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ในพระนาม
ของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ชื่อของข้าจดหรื อยัง” (บทที่ 318)
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บทที่ 11
บำปได้ เข้ ำมำในโลกอย่ ำงไร?
เธอจาได้ไหมว่าพญามารคือใคร? เธอจาได้ไหมว่ามันไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า และไม่เป็ นผูช้ ่วย
ของพระเจ้าอีกต่อไปพญามารต้องรับโทษตลอดไปเป็ นนิ ตย์ พญามารไม่พอใจเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้าง
อาดัมและเอวา เพราะเขาทั้งสองรักพระเจ้าและมีความสุ ข มันจึงตัดสิ นใจพยายามทาให้อาดัมและเอวา
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ถ้าเขาทาตามมันแล้วเขาจะไม่มีความสุ ข พระเจ้าคงต้องลงโทษเขาและไล่เขาออกไป
ตลอดนิรันดร์
ดังนั้นพญามารจึงลงมาสู่ โลกและพูดกับเอวา พญามารบอกเอวาว่า พระเจ้าจะไม่ทรงกระทา
ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้
พระเจ้าได้ตรัสแก่อาดัมและเอวาว่า อย่ากินผลไม้ตน้ ที่ข้ ึนอยูก่ ลางสวน เมื่อพญามารได้มาพูด
กับเอวา พญามารบอกนางว่า ผลไม้น้ นั เป็ นของดีสาหรับนาง และจาทาให้นางมีความสุ ขมาก พญามาร
กล่าวเท็จอย่าร้ายแรงต่อเอวา และนางได้เชื่อมันนางตัดสิ นใจขืนคาสั่งพระเจ้า นางไปที่ตน้ ไม้น้ นั และ
เก็บผลไม้จากต้นไม้ที่พระเจ้าตรัสสั่งห้ามไม่ให้รับประทาน แล้วนางกับอาดัมก็ได้รับประทานผลไม้น้ นั
นัน่ เป็ นวันที่แสนเศร้าที่สุดวันหนึ่งที่โลกรู ้จกั
เธอทราบไหมว่าอะไรเกิดขึ้น? ทันทีที่กินผลไม้เข้าไปอาดัมและเอวาก็เริ่ มตาย หลังจากนั้นเขามี
ชีวติ ต่อมาอีกหลายปี แต่เขาไม่มีความสุ ข เขาแก่ลงและอ่อนเพลียลงทุกวัน และมีความเศร้าโศกยิง่ ขึ้น
พระเจ้าทรงไล่เขาอออกจากสวนสวยงามที่เขาเคยอาศัยอยู่ และบอกเขาว่าเขาจะกลับเข้าไปอยูท่ ี่นนั่ อีก
ไม่ได้เลย และพระเจ้าให้มีตน้ ไม้ที่มีหนามหลายชนิดและหญ้ารกรุ งรังต่าง ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นอาดัมผูน้ ่า
สงสารจึงปลูกพืชผลไม่ค่อยงอกงามพอที่จะเป็ นอาหารสาหรับรับประทาน และพระองค์ทาให้สิงโต
และหมีและเสื ออยากทาร้ายอาดัม ตั้งแต่น้ นั มาอาดัมต้องคอยระวังตัวเสมอ เมื่อเขาออกไปไหน ๆ สิ่ ง
เหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะอาดัมและเอวาไม่ได้เชื่ อฟังพระเจ้า ลูก ๆ หลาน ๆ ต่อมาซึ่ งก็คือพวกเราทั้งหลายก็
ไม่เชื่อฟังพระองค์
ขอให้คิดดูวา่ ปั จจุบนั นี้จะเป็ นอย่างไร หากว่าทุกคนในโลกเชื่อฟังพระเจ้า ก็จะไม่มีสงคราม ไม่
มีใจรผูร้ ้าย ไม่มีฆาตกรทุกคนจะมีใจเมตตากรุ ณาและอ่อนหวาน และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน คงจะไม่มี
การลงโทษอย่างหนักแก่คนที่ทาบาปเมื่อเขาตายไปแล้ว
สิ่ งที่น่าสยดสยองได้เข้ามาในโลก ก็เนื่องด้วยวันแสนเศร้านั้น เมื่ออาดัมและเอวาได้หนั หน้าไป
จากพระเจ้า และตัดสิ นใจทาสิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงสั่งไม่ให้ทา
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อาดัมและเอวาคิดว่าการไม่เชื่ อฟังพระเจ้านั้นคงไม่เป็ นอันตรายต่อเขามากนัก นัน่ แหละคืดสิ่ ง
ที่พญามารอยากให้เขาคิดมันพยายามให้เราคิดว่าสิ่ งที่พระเจ้าสั่งเรานั้นไม่สาคัญ พญามารบอกว่าสิ่ งที่ดี
งามจะบังเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ทาตามที่พระเจ้าสั่ง แต่แทนที่จะเป็ นดังนั้น ความทุกข์ลาบากจะเกิดขึ้นแก่เรา
แล้วเราสายเกินไปเสี ยแล้ว
มีเรื่ องเล่าถึงชายใจร้ายคนหนึ่ ง ซึ่ งอยากจะทาให้ชาย
อีกคนหนึ่งตกใจและได้รับอันตราย เขาเอาดอกไม้งาม ๆ ซึ่ง
ชายอีกคนหนึ่งชอบเป็ นพิเศษ ทาเป็ นช่อดอกไม้งามน่ารัก แล้ว
เอางูเล็ก ๆ ตัวหนึ่งซึ่ งมีพิษอย่างร้ายแรง ถ้ากัดใครเข้าก็จะ
เจ็บปวดมากและเอางูน้ นั ใส่ ไว้กลางช่อดอกไม้
เขาได้ให้
ดอกไม้ช่องามนั้นแก่ชายคนนั้นชายคนนั้นพอใจมาก และ
ขอบคุณเขา แต่เมื่อเขาก้มลงดมดอกไม้ งูก็กดั เขาที่ใบหน้า
นัน่ เป็ นวิถีทางที่พญามารให้สิ่งต่าง ๆ แก่เรา ดูช่างสวยงาม แต่มนั นาเราไปสู่ อนั ตรายและความ
เศร้าโศกเท่านั้น เมื่อพญามารบอกให้เราทาสิ่ งที่ผิด เราควรระลึกถึงเรื่ องงูที่ซ่อนอยูก่ ลางดอกไม้งาม

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ปฐมกาล 3:1-14

คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.

พญามารคือใคร?
มันรักพระเจ้าหรื อเปล่า?
มันอยากให้เธอรักพระเจ้าหรื อเปล่า?
พญามารบอกอะไรแก่เอวา?
ได้เกิดอะไรขึ้นแก่อาดัมและเอวา หลังจากที่ได้ทาบาปแล้ว?

คำอธิษฐำน
โอ พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ขา้ พระองค์ท้ งั หลายรู ้สึกเสี ยใจมาก
เพราะความผิดบาปของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ฟังเสี ยงพญามาร แทนที่จะฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์
โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลาย ให้อยูใ่ กล้ชิดพระองค์และอย่าให้พญามารมาหลอกลวง ทูลขอใน
พระนามของพระเยซู อาเมน
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เพลงนมัสกำร
“พระเยซูทรงรับผูห้ ลง” (บทที่ 89)
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บทที่ 12
แผนกำรของพระเจ้ ำเกีย่ วกับพระผู้ช่วยให้ รอด
เราได้อ่านแล้วถึงวันที่มืดมัวเศร้าโศก เมื่ออาดัมและเอวาได้ทาบาป มิตรของพระเจ้ากลับ
กลายเป็ นศัตรู จิตใจของอาดัมและเอวาก็ชวั่ ไปและไม่เชื่อฟัง พญามารได้เข้าสิ งสู่ ในจิตใจและทาให้ทุก
สิ่ งผิดไปหมด
แต่พระเจ้าไม่พอพระทัยที่อาดัมและเอวาจะมีจิตใจชัว่ อย่างนั้น พระองค์ไม่เต็มพระทัยจะให้เขา
มีชีวติ ที่อยูห่ ่างไกลจากพระองค์ ซึ่ งเป็ นชีวติ ที่มืดมนและนาไปสู่ นรก พระเจ้าทรงรักอาดัมและเอวามาก
ยิง่ ถึงแม้วา่ พระองค์จาเป็ นต้องลงโทษเขาพระเจ้าทรงรักเธอมากยิง่ เช่นกัน แม้วา่ เธอได้ทาให้พระองค์
เสี ยพระทัยเหลือเกินเพราะเธอทาบาป
พระเจ้าทรงมีแผนการไว้แล้ว เพื่อพระองค์ไม่จาเป็ นต้องลงโทษเธอ แผนการของพระองค์คือว่า
พระเจ้าจะทรงลงโทษพระองค์เอง เพราะความบาปของเธอแทนที่จะลงโทษเธอ พระเจ้าตรัสว่า “เราจะ
ทนทุกข์เพื่อเด็กหญิง และบิดามารดาของเขาจะไม่ตอ้ งทนทุกข์ เราจะใช้พระองค์สิ้นพระชนม์ที่นนั่ เพื่อ
ความบาปของเขาทั้งหลาย”
ด้วยเหตุน้ ีแหละพระเยซูจึงได้มาบังเกิดเป็ นทารกที่บา้ นเบธเลเฮ็ม พระองค์ทรงเจริ ญวัยขึ้นโดย
มิได้ทาผิดแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งหนึ่ง แต่พระเจ้าทรงลงโทษพระองค์พระเจ้าทรงลงโทษ
พระเยซูเพราะความบาปของพระองค์เองหรื อ? ไม่ใช่เลย พระเยซูไม่มีบาป พระเจ้าทรงลงโทษพระเยซู
แทนเธอและข้าพเจ้า พระองค์ทรงลงโทษพระเยซูเพราะความบาปของเธอคนชัว่ ร้ายได้จบั เอาพระเยซู
ไปตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเธอ พระเจ้าทรงกระทาให้พระองค์เจ็บปวดมาก
จนกระทัง่ เราคิดไม่ออกว่ามากเท่าใด พระเยซูประสงค์จะได้รับโทษแทนเธอ พระเยซูช่างมีพระทัย
เมตตากรุ ณาเหลือเกิน
วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งได้ขโมยเงิยจานวนหนึ่ง ตารวจ
ได้จบั เอาชายคนนั้นไปขังคุก ผูช้ ายคนนั้นถูกพาตัวไปหาผู ้
พิพากษาเพื่อตัดสิ นว่าเขาต้องติดคุกนานเท่าใด ผูพ้ ิพากษารู ้สึก
ตกใจเมื่อเห็นว่าคนที่ขโมยเงินเป็ นเพื่อนของเขาเอง แต่เขาต้อง
ตัดสิ นอย่างยุติธรรม ผูพ้ ิพากษาพูดว่า “คุณต้องคืนเงินให้แก่
คนที่คุณขโมยของเขามา และคุณต้องเข้าคุกสามสิ บวัน”
“แต่ผมไม่มีเงินเลย” ชายคนนั้นพูด “ผมใช้เงินนั้น
หมดแล้ว”
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“ถ้าอย่างนั้น” ผูพ้ ิพากษาพูด “ผมจะเสี ยเงินแทนคุณ” แล้วผูพ้ ิพากษาก็จา่ ยเงินให้แก่คนที่ถูก
ขโมยเงินนั้น
ผูพ้ ิพากษาพูดต่อ “และผมจะเข้าคุกแทนคุณสามสิ บวันส่ วนคุณกลับไปบ้านได้”
ดังนั้นผูพ้ ิพากษาจึงเข้าคุกสามสิ บวัน และชายที่ขโมยเงินก็กลับไปบ้าน
นัน่ คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่ งแสดงถึงการเกี่ยวข้องระหว่างพระเจ้ากับเรา พระเจ้าตรัสว่าเรา
ต้องทนทุกข์เพราะบาปของเรา แล้วพระองค์ได้ทรงทนทุกข์แทนเราเมื่อพระเยซูทรงตายเพื่อเรา
พระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา ช่างมากมายจริ ง ๆ

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ลูกา 22:39-46,23:27-38

คำถำม
1. พระเจ้าทรงรักเธอมากเท่าใด?
2. เธอรักพระเจ้ามากเท่าใด?
3. เธอแสดงความรักของเธอต่อพระองค์ได้อย่างไร?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายทราบว่า พระเยซูทรงรัก
ข้าพระองค์ท้ งั หลายมากมาย จนยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ท้ งั หลาย โปรดช่วยให้ขา้ พระองค์
ทั้งหลายมีความรักพระองค์ และถวายชีวติ ข้าพระองค์ท้ งั หลายต่อพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ท้ งั หลาย
เป็ นของพระองค์
และข้าพระองค์ท้ งั หลายต้องการความช่วยเหลือเพื่ออุทิศชี วติ ในการทางานของ
พระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ไม้กางเขนโบราณ” (บทที่ 104)
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บทที่ 13
เพือ่ นบำงคนของพระเจ้ ำ
หลังจากที่อาดัมและเอวาได้รับคาสั่งให้ออกจากสวนสวยงามซึ่ งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เขา เขา
ต้องทางานเพื่อให้มีอาหารพอกิน แต่นนั่ ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายที่สุดที่ได้เกิดขึ้นเนื่องด้วยเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า
ที่น่าเศร้ายิง่ กว่านั้นก็คือเมื่อเขามีลูกแล้ว ลูกของเขาดื้อดึงและบาปเสมอเช่นเดียวกับเขา ลูกหลานเหลน
ของเขาก็เลวลง จนกระทัง่ ทั้งโลกเต็มไปด้วยคนผิดบาป พวกเขาประพฤติชวั่ มาก ในที่สุดพระเจ้าสั่งชาย
คนหนึ่งผูม้ ีชื่อว่า โนอาห์ ให้ต่อเรื อใหญ่ลาหนึ่ง พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะให้เกิดพายุฝนฝนจะตกหนัก
พื้นแผ่นดินทั้งหมดจะเต็มไปด้วยน้ า ฝนจะตกท่วมบ้านช่องหมด กระทัง่ ต้นไม้และภูเขาก็จะท่วมหมด
ผูค้ นจะพากันจมน้ าตาย นอกจากโนอาห์และภรรยาและบุตรชายกับลูกสะใภ้ของเขา
พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ และประชาชนจนน้ าตายหมด
โนอาห์มีความเชื่ อและได้เชื่ อฟังพระเจ้า คนอื่นในครอบครัวของท่านก็เชื่ อฟังด้วย เพราะ
โนอาห์ได้อบรมเลี้ยงดูเขามาอย่างนั้น ลูกชายของท่านคงไม่อยากแต่งงานกับหญิงที่ไม่รักพระเจ้า
ในที่สุดน้ าก็ลดลง คนชัว่ ทั้งหลายได้จมน้ าตายหมดคนที่วางใจในพระเจ้าเท่านั้นที่เหลืออยู่ เธอ
คิดหรื อเปล่าว่า ตั้งแต่น้ นั มาจะมีแต่ความสุ ขในโลก และไม่มีความผิดบาปและความเศร้าโศกอีก แต่วา่
มิได้เป็ นดังนั้น เธอทราบไหมว่าเป็ นเพราะเหตุใด เพราะว่ายังมีความผิดบาปในตัวโนอาห์และคนใน
ครอบครัวของท่านทั้งที่ท่านพยายามรักและเชื่อฟังพระเจ้า จิตใจ
ของเราก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้วา่ เมื่อเราเป็ นคริ สเตียนแล้วก็ยงั หลง
กระทาผิดบาปอยูเ่ สมอ นอกจากเราจะยอมให้พระเยซูเข้ามาสถิต
อยูใ่ นจิตใจของเราอย่างเต็มที่
ต่อมาบุตรชายของโนอาห์ก็มีลูก แต่ลูกของเขาก็ด้ือ แม้แต่
บุตรชายของโนอาห์ก็เป็ นคนผิดบาป ตัวโนอาห์เองก็เช่นเดียวกัน
เมื่อโลกเต็มไปด้วยประชาชนอีกครั้งหนึ่ง เขาก็เป็ นคนบาปทั้งสิ้ น
เช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนน้ าท่วมโลก
เราจะหนีให้พน้ บาปของเราไม่ได้ เว้นแต่โดยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สตเจ้า ซึ่ งได้ทรงตาย
เพื่อรับเอาบาปของเราไปและทรงช่วยให้เรามีชีวติ อยูอ่ ย่างเดียวกับที่พระเจ้าประสงค์ให้เราดาเนินชีวิต
ประมาณสามพันปี ล่วงมาแล้ว ในประเทศอียปิ ต์ เมื่อกษัตริ ยส์ วรรค์ก็จะถูกฝังไว้ในปิ ระมิดใหญ่ มีของ
หลายสิ่ งหลายอย่างวางไว้ขา้ ง ๆ พระองค์ คือสิ่ งที่กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ทรงชอบเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ ถ้า
หากว่าพระองค์ชอบข้าวโพด จะมีโอ่งใส่ ขา้ วโพดวางอยูใ่ กล้ ๆ ศีรษะ
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อุโมงค์ฝังศพเหล่านี้ได้ถูกค้นพบเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เขาได้เอาข้าวโพดปลูกไว้ในสวนแห่งหนึ่ง เธอ
คิดว่าข้าวโพดที่มีอายุถึงสามพันปี แล้ว จะงอกขึ้นหรื อ? แน่นอน มักงอกเป็ นลาต้นเขียว และออกฝัก
ความบาปในจิตใจของเราก็คล้าย ๆ กับข้าวโพดนั้น ไม่วา่ เราจะแก่ลงสักเท่าใด ความบาปใน
จิตใจของเราก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเสมอ อย่าให้มนั มีโอกาสเจริ ญขึ้น จงยอมให้พระเยซูครอบครองจิตใจ
ของเธอ และพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ความบาปเกิดขึ้น

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
เยเนซิศ (ปฐมกาล) บทที่ 7

คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาดัมและเอวาทาผิดอะไรหรื อ?
ลูกของอาดัมและเอวาทาผิดด้วยหรื อ?
ทาไมพระเจ้าจึงให้เกิดน้ าท่วม?
หลังจากน้ าท่วมแล้วโนอาห์และลูกหลานของท่านเป็ นคนดีหรื อ?
ทาไมเธอและข้าพเจ้าจึงเป็ นคนดีตลอดเวลาไม่ได้?
เราต้องทาอย่างไรเกี่ยวกับความบาป?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายรู ้สึกว่า จิตใจของข้า
พระองค์ท้ งั หลายสกปรกมากและเต็มไปด้วยความบาป ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง
ยกโทษของข้าพระองค์ท้ งั หลาย และขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้พน้ จาก
ความผิดบาปนั้นข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ไม่มีใคร” (บทที่ 62)
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บทที่ 14
ผู้เลีย้ งอันดีของข้ ำพเจ้ ำ
เธอทราบไหมว่าพระเยซูเจ้ากาลังทรงกระทาอะไรอยูใ่ นเมืองสวรรค์ สิ่ งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าชอบคิด
มากที่สุดก็คือ พระองค์กาลังเฝ้ ามองดูเรา และบอกเราว่า เราเป็ นบุตรของพระองค์และความผิดบาปของ
เรานั้นพระองค์ได้ทรงยกโทษให้แล้ว เมื่อพญามารเฝ้ าพระเจ้าและทูลพระเจ้าว่า เราได้ทาผิดชัว่ หรื อ?
พระเยซูตรัสว่า “ถูกแล้ว แต่เราได้ตายเพื่อไถ่เขาจากความผิดบาปเหล่านั้นแล้ว” แล้วพระองค์ทรงขอให้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้เรารู้สึกเสี ยใจว่า เราได้ทาสิ่ งชัว่ เหล่านั้น และพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงอันดี
ของเรา และพระองค์ทรงช่วยเราให้เป็ นบุตรที่ดีของพระเจ้า
พระเยซูทรงรักคนอื่น ๆ ด้วย พระองค์ทรงช่วยเราให้บอกเขาเหล่านั้นถึงเรื่ องพระเจ้า พระองค์
ทรงทาให้บุตรของพระองค์สามารถทางานได้หลายอย่าง เพื่อบุคคลต่าง ๆ จะได้รู้วา่ พระเยซูทรงตาย
เพื่อเขา นัน่ แหละเป็ นเหตุที่พระเยซูเจ้าทรงโปรดให้คุณพ่อของเราแต่ละคนมีงานทาต่าง ๆ กัน เพื่อเขา
จะอยูก่ บั บุคคลต่าง ๆ ซึ่งต้องการรู้เรื่ องพระเยซู พระเจ้าทรงรักบุตรของพระองค์ทุกคน และพระองค์
ทรงรักคนเหล่านี้ดว้ ย ถึงแม้วา่ เขาไม่รักพระองค์
มีเรื่ องเล่าเรื่ องหนึ่ง บิดามารดาไม่ค่อยมีเงินมากนัก
แต่วา่ เขามีลูกหกคน
วันหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งได้มาหาบิดา
มารดาคู่น้ นั และพูดว่า “ฉันจะให้เงินท่าน ถ้าท่านยอมยกลูก
คนหนึ่งให้เป็ นลูกของฉันเพราะว่าฉันไม่มีลูกเลย”
บิดามารดาต่างมองดูหน้ากัน และพยายามคิดดูวา่ เขา
จะให้ลูกคนไหนแก่เศรษฐีดี เขานึกถึงลูกชายหัวปี ที่ชื่ออมร
แต่เขาสั่งศีรษะ “โอ ไม่ได้ดอก” เขาคิดในใจ “เราให้อมรแก่
เศรษฐีน้ นั ไม่ได้” แล้วเขาก็นึกถึงศรี นวล แล้วเขาก็สนั่ ศีรษะ
อีกเขานึกถึงลูกคนต่อ ๆ ไป แต่เขาก็สั่นศีรษะอีกทุกที และเขาพูดว่า “ไม่ได้ ลูกคนนี้ให้ไม่ได้ ลูกคนนั้น
ก็ให้ไม่ได้” ในที่สุดก็มาถึงลูกคนสุ ดท้อง และเขาก็พดู เช่นเดียวกัน เศรษฐีจึงพูดว่า “ฉันจะจ่ายเงินให้
2,000 บาท” บิดามารดาตอบว่า “ไม่ได้”
“ฉันจะจ่ายเงินให้ 20,000 บาท” บิดามารดาก็ตอบว่า “ไม่ได้”
“ฉันจะจ่ายเงินให้ 200,000 บาท” เศรษฐีพดู
ท่านจะพูดอย่างไร? ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะตอบเช่นเดียวกับที่บิดามารดาได้ตอบ เขาทั้งสอง
ตอบว่า “ไม่ได้” เราจะไม่ยอมให้ลูกคนใดของเราแก่ท่าน”
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พระเยซูทรงรักเรามากกว่าที่บิดามารดารักลูก พระองค์ไม่ยอมให้ใครมาเอาเราไป พระองค์ทรง
คิดถึงเราเสมอและทรงรักเราตลอดเวลา แม้พระองค์ประทับอยูใ่ นเมืองสวรรค์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
โรม 8:35-39

คำถำม
1. เมื่อพญามารพูดว่าเราได้ทาผิดบาป พระเยซูตรัสอย่างไร?
2. พระเยซูทรงรักเรามากเพียงใด?
3. พระองค์จะยอมให้ใครเอาเราไปหรื อ?

คำอธิษฐำน
พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ท้ งั หลาย
มากเหลือเกิน จนใคร ๆ จะเอาข้าพระองค์ท้ งั หลายไปจากพระองค์ไม่ได้ โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ให้รักพระองค์ดว้ ย และพยายามทาตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ดว้ ยสุ ดกาลังของข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“พระเยซูรักฉัน (บทที่ 122)
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บทที่ 15
สิ่ งสำคัญทีส่ ุ ดซึ่งเด็ก ๆ ทำได้
เธอลองคิดดูวา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดซึ่ งใคร ๆ ก็ทาได้? เรานึกได้หลายสิ่ งหลายอย่าง บางทีเรา
อาจคิดว่า สิ่ งแรกทีเดียวก็คือมีใจเมตตาปรานีซ่ ึ งกันและกัน หรื อเชื่อฟังบิดามารดา สิ่ งเหล่านี้เป็ นเรื่ อง
สาคัญมาก เราอาจจะคิดว่าการรับประทานให้เพียงพอหรื อการนอนให้พอก็เป็ นสิ่ งสาคัญ สิ่ งเหล่านี้ก็
สาคัญแต่วา่ มีอีกสิ่ งหนึ่งที่สาคัญที่สุด
เธออยากให้ขา้ พเจ้าบอกเธอว่า สิ่ งนั้นคืออะไรหรื อเปล่า?
สิ่ งสาคัญที่สุดคือการเชื่ อฟังพระเจ้า และทาตามที่พระองค์ประสงค์ให้เราทา เมื่อเธอเชื่อฟังพระ
เจ้าก็จะทาให้พระองค์มีความยินดี และพระองค์จะประทานสิ่ งที่น่ารักให้แก่เธอ
พระองค์กาลังเก็บของขวัญที่ดีที่สุดไว้ให้เธอ พระองค์จะประทานของขวัญเหล่านั้นให้เธอ
ภายหลัง พระองค์กาลังเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้สาหรับเธอ จนถึงเวลาที่เธอจะขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ใน
สวรรค์ เวลานั้นจะน่าชื่ นใจสาหรับเธอ หากว่าเธอเชื่อฟังพระองค์เดี๋ยวนี้
พระองค์ทรงยินดีประทานของที่น่ารักให้เด็กชายหญิงที่เชื่อฟังพระองค์ เธอนึกถึงสิ่ งเหล่านี้ได้
บ้างไหม? ข้าพเจ้าจะบอกให้เธออย่างหนึ่ง แล้วเธอคงนึกถึงอย่างอื่นได้ สิ่ งหนึ่งที่พระองค์ประทาน
ให้แก่เด็ก ๆ ที่เชื่อฟังพระองค์คือความสุ ข ถ้าเขาเชื่ อฟังพระองค์เขาก็มีความสุ ข ถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระองค์
แต่กลับทาสิ่ งที่ไม่ดีแทนแล้ว เขาก็ไม่มีความสุ ข
จะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าเธอไม่เชื่อฟังพระเจ้า คิดดูซี เมื่อเธอไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ของเธอ จะมี
อะไรเกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งลงโทษเธอ พระเจ้าต้องลงโทษเธอด้วย ถ้าเธอไม่เชื่อฟังพระองค์
ครู สอนรวีวารศึกษาคนหนึ่งพูดกับนักเรี ยนในชั้นของท่านถึงเรื่ องการเชื่ อฟังพระเจ้า และท่าน
ได้บอกเด็ก ๆ ว่า น้ าพระทัยของพระเจ้าควรสาเร็ จในแผ่นดินโลกเหมือนกับสาเร็ จในแผ่นดินสวรรค์
ท่านถามว่า “หนูคิดว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จในแผ่นดินสวรรค์อย่างไร? หนูคิดว่าทูตสวรรค์ทา
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างไร?”
เด็กคนแรกตอบว่า “เขาทาทันที เมื่อเขารู ้วา่ พระเจ้าประสงค์
ให้เขาทาอะไร”
เด็กคนที่สองตอบว่า “เขาทาเท่าที่เขาสามารถทาได้ เพราะว่า
เขาทาเพื่อพระเจ้า”
เด็กคนที่สามตอบว่า “เขาทาตามที่พระเจ้าประสงค์ให้เขาทา
และไม่พยายามที่จะคิดทาสิ่ งอื่นแทน”
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ไม่มีเด็กคนใดในชั้นนั้น คิดถึงสิ่ งอื่น ๆ ได้ จนกระทัง่ อีกสักครู่ หนึ่งเด็กหญิงเล็ก ๆ ยกมือขึ้น
และพูดว่า “คุณครู คะหนูคิดว่าเขาทาโดยไม่ได้ถามอะไรเลย”
นัน่ เป็ นวิธีที่ดีที่จะทาตามน้ าพระทัยพระเจ้ามิใช่หรื อ?

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
กิจการ 5:17-29

คำถำม
1. สิ่ งสาคัญที่สุดซึ่ งเด็กทาได้คืออะไร?
2. พระเจ้าจะประทานอะไรบ้าง ให้เราเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์?
3. จงบอกวิธี ๆ หนึ่งที่เด็ก ๆ ในเรื่ องนี้ได้ตอบว่าเป็ นวิธีเชื่ อฟั งพระเจ้า

คำอธิษฐำน
พระเยซูที่รัก โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้เชื่ อฟังพระองค์ในทุกสิ่ งทุกอย่าง ขอให้พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้อยากทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
ข้าพระองค์
ทั้งหลายทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“เชื่อและฟังคา” (บทที่ 147)
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บทที่ 16
อะไรเกิดขึน้ เมือ่ เรำทูลขอพระเยซูให้ เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรำ?
นาน-นานมาแล้ว นานทีเดียว ก่อนเธอเกิด หลายล้านปี มาแล้ว พระเจ้าทรงทราบว่าเธอจะเกิดมา
และพระองค์ทรงรักเธอ ตลอดเวลาอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงเธอ และคอยจนกว่าจะถึงเวลา
เธอเกิด
แต่พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยตลอดเวลานั้นด้วย เพราะพระองค์ทรงทราบว่า ไม่ชา้ หลังจากเธอ
เกิดมาแล้วเธอก็จะทาสิ่ งที่ผดิ ซึ่ งพระองค์ไม่พอพระทัยให้เธอกระทา พระองค์ทรงทราบว่าเมื่อเธอเกิด
มาจะมีความบาปในจิตใจของเธอ พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จาเป็ นต้องลงโทษเธอเพราะความบาป
ของเธอ พระเจ้าไม่ประสงค์จะลงโทษเธอเพราะการกระทาชัว่ และพระองค์ทรงมีวธิ ี ที่จะช่วยเธอให้พน้
บาป พระองค์ตดั สิ นพระทัยที่จะลงโทษพระองค์เองแทนที่จะลงโทษเธอ ดังนั้น พระเยซูพระบุตรของ
พระเจ้าจึงได้ละทิง้ ปราสาทอันสวยงามของพระองค์ในสวรรค์ และเสด็จมาลงในโลก และทรงรับโทษ
เพื่อบาปของเธอและของข้าพเจ้า
นัน่ แหละคือสิ่ งที่ได้เกิดขึ้น พระเจ้าได้ใช้พระเยซูมาและพระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อเธอ และ
เดี๋ยวนี้เธอทูลขอพระเยซูให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ไม่ได้ เขาจาเป็ นต้องรับเอาพระเยซู และเขา
ต้องรักพระองค์และปรนนิบตั ิพระองค์
บางทีเธอไม่ทราบว่า จะทูลขอพระเยซูให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเธอได้อย่างไร ไม่ใช่เป็ นสิ่ ง
ยากนัก พระเยซูทรงทราบแล้วเมื่อเราอยากรับเอาความรอด พระองค์ประสงค์ให้เราเฝ้ าพระองค์และ
สนทนากับพระองค์ถึงเรื่ องนี้ เราสนทนากับพระเยซูได้โดยการอธิษฐาน และเราอาจพูดคล้าย ๆ อย่างนี้
ว่า “พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ได้ทาผิดหลายอย่าง และข้าพระองค์ได้ทาให้พระเจ้าไม่พอพระทัยมาก
เพราะสิ่ งต่าง ๆ ที่ขา้ พระองค์ได้กระทามาแล้ว พระเจ้าไม่ประสงค์จะลงโทษข้าพระองค์ โดยส่ งให้ขา้
พระองค์ไปนรก ดังนั้นพระเจ้าจึงลงโทษพระองค์ แทนข้าพระองค์พระเจ้าได้ลงโทษพระองค์ก็เพราะ
ความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า เพราะพระองค์มีพระทัย
เมตตาปรานี และทรงทนทุกข์ทรมาน และได้สิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ช่วยตัวเองไม่ได้
แต่พระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์ให้รอด”
เธอไม่จาเป็ นต้องใช้คาเหล่านี้ แต่บางทีการใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ก็ช่วยให้เรารู ้สึกนึกว่า พระเยซูได้
ทรงกระทาอะไรเพื่อเราแล้ว
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บิดาคนหนึ่งเคยอุม้ บุตรชายเล็ก ๆ และพูดกับเขาถึงเรื่ องพระเยซู เด็กชายเล็ก ๆ ไม่รู้สึกเบื่อ
เรื่ องราวอันจับใจนั้นเลย วันหนึ่งขณะที่นงั่ อยูบ่ นตักของบิดา บิดาพูดกับเขาว่า “ลูกน้อยของพ่อ อยาก
ไปสวรรค์ไหม?”
“ครับ คุณพ่อ แน่นอนทีเดียว หนูอยากไป” เขาตอบ
“แต่” บิดาพูด “หนูจะไปสวรรค์ได้อย่างไร? ในดวงใจน้อย ๆ
ของหนูมีความบาป หนูคิดว่าจะไปอยูใ่ นสถานที่ ๆ พระเจ้าสถิตอยูไ่ ด้
อย่างไร?
“แต่ทุกคนเป็ นคนบาปนะครับ คุณพ่อ” เด็กน้อยตอบ
“จริ งอยู”่ บิดาพูด “และพระเจ้ายังได้ตรัสว่า จิตใจที่บริ สุทธิ์
เท่านั้นจะได้เห็นพระองค์ อย่างนั้นลูกชายเล็ก ๆ ของพ่อคิดที่จะไปอยู่
ที่นนั่ ได้อย่างไร?”
ดวงหน้าของเด็กชายเศร้าสลดลง แล้วเขาก็ร้องไห้และในทันใดนั้นเขาก็ยมิ้ ออกมาทั้งน้ าตา และ
พูดว่า
“แต่คุณพ่อครับ พระเยซูทรงช่วยหนูให้รอดจากบาปได้”
ถูกแล้ว พระเยซูทรงยินดีที่จะช่วยเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นให้รอดจากบาป และพระองค์ทรง
ต้องการที่จะช่วยเธอให้รอดด้วย เธอเคยทูลขอพระเยซูให้ช่วยเธอให้รอดไหม? พระองค์ประสงค์ให้เธอ
ทูลขอพระองค์ถึงเรื่ องนี้

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ยอห์น 3:1-18

คำถำม
1.
2.
3.
4.

ใครได้รับโทษเพราะความบาปเธอ?
เราต้องเสี ยเงินให้พระเยซูเพื่อช่วยเราให้พน้ บาปหรื อ?
ถ้าเราเสี ยเงินมาก ๆ ให้พระองค์ พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดหรื อ?
ทาไมพระเยซูจึงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน?

คำอธิฐำน
พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายทราบว่า ข้าพระองค์ท้ งั หลายจะเสี ยเงินให้พอเพื่อจะไป
สวรรค์ไม่ได้ แต่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ประทานชีวติ นิ รันดร์ ให้ขา้
43

พระองค์ท้ งั หลาย โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน เพื่อข้าพระองค์ท้ งั หลายจะได้อยูใ่ นสวรรค์กบั พระองค์เป็ นนิตย์
ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“พระผูช้ ่วยข้ารักนักหนา” (บทที่ 211)
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บทที่ 17
ทำไมพระเยซูทรงช่ วยข้ ำพเจ้ ำให้ รอด?
มีเรื่ องเล่าว่าชายคนหนึ่งเลี้ยงหมูไว้ตวั หนึ่ง ชายคนนั้นแปรงขนหมูให้เรี ยบร้อยเสมอ แล้วผูก
โบว์ที่คอหมู หมูตวั นั้นตามชายคนนั้นไปทุกแห่ง ช่างเป็ นสัตว์เลี้ยงที่แปลงดีจริ ง ๆ
วันหนึ่ง ชายคนนั้นได้โดยสารเรื อใหญ่ขา้ มมหาสมุทรเมื่อเขาเดินไปรอบเรื อ หมูก็เดินตามไป
ด้วย หมูได้ดนั ลูกกรงมักตกลงไปในมหาสมุทร ชายเจ้าของหมูรีบวิง่ ไปหากัปตันเรื อและพูดว่า “หมู
ของฉัน หมูของฉัน หมูของฉันตกลงไปในทะเล หยุดเรื อด้วย หมูของฉันจะจมน้ าตาย”
กัปตันเรื อลานั้นหัวเราะเยาะชายคนนั้น “เราหยุดเรื อนี้เพราะหมูตวั เดียวไม่ได้” เขาพูด
“ถ้าคนตกจากเรื อลงไปในทะเล คุณจะหยุดเรื อไหม?” ชาย
เจ้าของหมูถาม
“อ๋ อ แน่ทีเดียว” กัปตันตอบ แล้วชายเจ้าของหมูก็วงิ่ ไปที่
กราบเรื อและกระโดดลงไปในทะเล เรื อใหญ่ลานั้นต้องหยุดและ
กลับไปช่วยทั้งคนและหมูก็ถูกพาขึ้นมาในเรื อ
รู้สึกว่าเป็ นการโง่มิใช่หรื อที่ทาอย่างนี้ คน ๆ หนึ่งเสี่ ยงชีวติ
เพื่อหมูตวั เดียว
แต่เธอจาได้ไหมว่า พระเยซู ได้ยอมสละชีวติ ของพระองค์เพื่อเรา เราเป็ นคนผิดบาป พระเยซู
เสด็จลงมาในมหาสมุทรแห่งความบาป ซึ่ งเป็ นที่ ๆ เราอยู่ และพระองค์ทรงฉุ ดเราขึ้นมาและมอบเรา
ให้แก่พระเจ้า ซึ่ งเป็ นกัปตันเรื อ พระเจ้าทรงยินดีรับเราไว้ และให้เราเป็ นบุตรของพระองค์ เดี๋ยวนี้เรา
เป็ นคนบาปที่ได้รับความรอดแล้ว และได้กลายเป็ นบุตรชายหญิงของพระเจ้า ขณะนั้นบรรดาทูตสวรรค์
และพญามารพร้อมด้วยพรรคพวกของมัน ได้เห็นความรักอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า อัศจรรย์แท้ที่ความ
รักของพระเจ้าสามารถประทานจิตใจใหม่แก่เรา เพื่อรักพระเยซูเจ้า แม้วา่ เราเป็ นคนบาปหนา ทูตสวรรค์
ทั้งหลายในสวรรค์กาลังสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ช่วยเธอให้รอดเขาพากันยินดีเพราะว่าเธอ
รักพระเยซู
บางที่คนปลูกดอกไม้ จะแข่งขันกันว่าใครจะปลูกดอกไม้ได้ดอกมากที่สุด เธอทราบไหมว่า ถ้า
เธอเป็ นของพระเยซูเจ้า เดี๋ยวนี้เธอก็เป็ นดอกไม้งามในสวนของพระองค์ เธอไม่ใช่เป็ นเหมือนหมู พระ
เยซูทรงนาทูตสวรรค์ลงมาในสวนของพระองค์และอวดเธอต่อทูตสวรรค์เพื่อให้เห็นว่า พระเจ้าทรง
พระเมตตาและทรงดีต่อมนุษย์เพียงใด แน่นอนเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่ องสวนจริ ง ๆ และดอกไม้จริ ง ๆ แต่
เราพูดถึงเรื่ องพระเยซูทรงรักเธอมากสักเท่าใด และพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจของเธอได้อย่างไร
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น่าเสี ยดายที่เรายังไม่เป็ นตามที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็ นทุกอย่าง ถ้าเรามองดูซ่ ึ งกันและกัน
เราก็บอกได้วา่ เรายังทาผิดอยูห่ ลายสิ่ งหลายอย่าง และชีวติ ของเราก็ไม่งดงามเท่าไร แต่พระเจ้าทรงนึก
ถึงเราว่า เราจะเป็ นอย่างไรเมื่อเราตาย และเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเรา พระองค์ทรงเห็นว่าเรา
ได้รับการยกโทษและสักวันหนึ่งเราจะเป็ นดอกไม้งามในสวนของพระองค์ แน่นอนข้าพเจ้าไม่หมายว่า
เธอจะกลายเป็ นดอกไม้ นึกถึงเรื่ องหมูและดอกไม้สวมงามคงช่วยเราให้รู้สึกว่า พระเจ้าได้ทรงกระทา
อะไรเพื่อเรา และจาทรงกระทาอะไรเพื่อเราต่อไป

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ลูกา 15:3-7,11-24

คำถำม
1.
2.
3.
4.

หมูจะกลายเป็ นลูกแกะได้หรื อ?
คนบาปจะเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็ นบุตรของพระเจ้าได้หรื อ?
ใครเปลี่ยนเราให้เป็ นบุตรของพระเจ้าได้?
จงบอกวิธีที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้

คำอธิษฐำน
ขอบพระคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงตายเพื่อข้าพระองค์ อาเมน

เพลงนมัสกำร
“พระคุณล้ าเลิศของพระเยซูเจ้า” (บทที่ 137)
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บทที่ 18
ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำพยำยำมทำดี พระเยซูจะทรงช่ วยข้ ำพเจ้ ำให้ รอดได้ หรือ?
เธอทราบไหมว่า เราเป็ นคนไม่ดีพอที่จะรับความรอดนั้นบางคนคิดว่า “ถ้าข้าพเจ้าพยายามทาดี
จริ ง ๆ และทาตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกให้ทา และทาตามที่คุณครู บอก และมีใจเมตตาปราณี ต่อคนอื่น ๆ
ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ต่อสู ้กนั ไม่โกรธกัน และไม่ขโมยของหรื อไม่ทาร้ายคนอื่น แล้วข้าพเจ้าจะเป็ นเด็กดี
และพระเจ้าจะทรงพาข้าพเจ้าไปสวรรค์
แต่นนั่ ไม่จริ งเลย นัน่ ไม่ใช่ทางที่เราจะไปสวรรค์ ไม่วา่ เราจะพยายามทาดีสักเท่าใด เรายังทา
พูด และคิดถึงสิ่ งที่ได้ดีอยูเ่ สมอ ไม่วา่ เราจะพยายามเต็มที่สักเท่าใด อย่างน้อยเราก็ตอ้ งมีคาพูดหรื อ
ความคิดไม่ดีอะไรบางอย่าง นัน่ หมายความว่าจิตใจของเรายังดื้อด้านอยู่
ถึงแม้วา่ เราจะละเว้นไม่ทาชัว่ สักอย่างหนึ่งตลอดชี วติ เราได้ สิ่ งไม่ดีที่เราทาเมื่อปี ก่อน หรื อเมื่อ
วานนี้หรื อวันนี้ เราจะว่าอย่างไร เราจะจากัดความดื้อด้านนี้ ได้อย่างไร
เราต้องทาความบาปมากเท่าใดพระเจ้าจึงจะลงโทษเราทาบาปถึงร้อยครั้งหรื อ? มิได้ ครั้งเดียว
เท่านั้น เราทุกคนได้ทาผิดบาปไม่ใช่ครั้งเดียว แต่หลายต่อหลายครั้ง
และนอกจากนั้น เมื่ออาดัมและเอวาทาผิดบาปในสวนเอเดน โดยกินผลไม้จากต้นที่พระเจ้าทรง
ห้ามไว้ การกระทาเช่นนั้นได้เปลี่ยนจิตใจของเขาทั้งสอง และลูกหลานของเขาจึงเกิดมาด้วยจิตใจดื้อ
ด้าน นัน่ เป็ นเหตุที่เด็ก ๆ ไม่อยากทาตามมารดาบอก และมักโกรธและดื้อเสมอ
เนื่องจากเราเกิดมาด้วยใจที่ด้ือดึง และทาสิ่ งที่ชวั่ หลายอย่าง พระเจ้าจึงไม่ทรงยอมให้เราไป
สวรรค์ และพระเจ้าทรงลงโทษความผิดบาปของเธอเสมอ ถึงแม้วา่ เธอสัญญาว่าจะพยายามทาดีต้ งั แต่
เดี๋ยวนี้
แต่พระองค์ทรงลงโทษพระเยซูแทนเธอ พระเยซูทรงตายเพื่อความผิดบาปของเธอ และทรงรัก
เอาการลงโทษของเธอนั้นไปเสี ย พระเยซูทรงรักเธอมากเหลือเกิน พระองค์จึงทรงยอมตายแทนเธอ
ยุทธได้ขโมยจักรยานและได้เอาทิ้งไว้ที่ถนน รถคันหนึ่งได้ชน
รถจักรยานนั้นเสี ยหาย รถจักรยานเป็ นของวิบูลย์ และวิบูลย์วา่ ยุทธได้
ขโมยรถของเขาไป วิบูลย์พดู ว่า “ยุทธ เธอต้องซื้ อจักรยานใหม่ให้ผม”
“ไม่ซ้ื อ” ยุทธตอบ “ผมเสี ยใจที่ได้ขโมยรถจักรยานของเธอไป
และรถก็พงั หมด แต่ผมจะไม่ขโมยของเธออีก ถ้าผมพยายามทาดี ผมก็
ไม่จาเป็ นต้องเสี ยเงินค่ารถจักรยาน” ยุทธพูดถูกหรื อ? การที่รู้สึกเสี ยใจ
และพยายามทาดีน้ นั พอแล้วหรื อ?
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ถ้าท่านรู ้สึกเสี ยใจในความผิดบาป และพยายามตั้งต้นทาดีแต่บดั นี้ เท่านั้นจะพอหรื อ?

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
โรม 3:10-18,23

คำถำม
1. เธอเคยทาผิดหรื อ? ความผิดนั้นคืออะไร?
2. ทาผิดกี่อย่างจึงจะทาให้เราไปสวรรค์ไม่ได้?
3. เธอไปสวรรค์ได้อย่างไร?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายได้ทาผิดบาปหลายอย่าง
แต่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระเยซู ได้ทรงตายเพื่อไถ่ความผิดบาปของข้าพระองค์
ทั้งหลาย และพระองค์ได้เสด็จกลับไปเพื่อเตรี ยมที่อยูใ่ ห้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายในสวรรค์ ในพระนามพระ
เยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ที่กางเขน ที่กางเขน” (บทที่ 102)
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บทที่ 19
บุตรของกษัตริย์
บางครั้งเราพูดว่าคริ สเตียนเป็ นบุตรของพระเจ้า นี่หมายความว่าอะไร? หมายความว่าเราไม่มี
บิดามารดาต่อไปอีกแล้วหรื อ? มิได้ ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลย พระเจ้าได้ประทานบิดามารดาให้แก่
เรา เพื่อท่านจะได้เลี้ยงดูและเอาใจใส่ ต่อเรา แต่เดี๋ยวนี้เรามีอีกผูห้ นึ่งที่รักเรามาก และเอาใจใส่ ต่อเรามาก
ยิง่ กว่านั้นอีก ผูน้ ้ นั คือ พระเจ้า
เมื่อเรารักพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู พระองค์จึงทรงรับเราเข้าเป็ นบุตรในครอบครัวของ
พระองค์ และเราจึงเป็ นบุตรของพระองค์ เช่นเดียวกับที่เราเป็ นบุตรของบิดามารดาของเรา
เธอเคยนึกแปลกใจบ้างไหมว่า ทาไมพระองค์จึงยอมให้เราเป็ นบุตรของพระองค์? ทาไม
พระองค์จึงต้องการบุตรที่มีความผิดบาปในจิตใจ เป็ นคนเห็นแก่ตวั และไม่มีความเมตตาปรานี? เราไม่
สามารถเข้าใจว่า ทาไมพระองค์จึงมีพระทัยเมตตากรุ ณาเช่นนั้น แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า พระองค์ไม่
ทรงละอายที่จะเรี ยกเราว่าบุตรของพระองค์ พระองค์ไม่ประสงค์จะขับไล่เรา หรื อทาให้เราหนีไปเสี ย
พระองค์ทรงรักเราแม้วา่ เราทาผิด พระองค์ไม่เลือกรักคนหนึ่งคนใดมากกว่าคนอื่น ๆ พระองค์ทรงรัก
เธอด้วยความรักที่ถาวรของพระองค์ ถึงแม้วา่ เธอได้ทาชัว่ พระองค์ยงั คงรักเธอด้วยความรักอันบริ บูรณ์
ของพระองค์ เพราะว่าเธอเป็ นบุตรแท้ ๆ ของพระองค์ ถ้าเธอรักพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด
เมื่อพระเจ้าเป็ นบิดาของเธอแล้วพระเยซูก็เป็ นพี่ชายของเธอ แปลกและอัศจรรย์ไหมที่มีพี่ชายผู้
ทรงสร้างตัวเรา และโลกพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และเราเป็ นบุตรของพระองค์ดงั นั้นพระ
เยซูจึงทรงเป็ นพี่ชายใหญ่ที่รักของเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ไม่ทรงละอายที่จะเรี ยกเราว่าเป็ นพี่
น้องของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงละอายเพราะเรา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงตายเพื่อให้เราเป็ นคนดี และเพื่อทาให้
เราเป็ นน้องชายและน้องสาวของพระองค์
พระองค์ทรงตายเพื่อทาให้เราเป็ นคนในครอบครัวของ
พระองค์ คือครอบครัวของพระเจ้า ดังนั้นบัดนี้พระเยซูทรงให้เรามีหุ้นส่ วนในสิ่ งที่ดีที่พระเจ้าได้
ประทานให้แก่เราพระองค์ประทานชีวติ นิรันดร์ ให้แก่เรา พระองค์จะพาเราไปสวรรค์ และประทานสิ่ ง
อัศจรรย์ให้เราที่นนั่ พระองค์จะนาเอาความผิดบาปทั้งหมดของเราไปเสี ย ดังนั้นในที่สุดเราก็จะเป็ น
บุตรของพระเจ้า
ครั้งหนึ่งมีกษัตริ ยใ์ หญ่ยงิ่ องค์หนึ่งซึ่ งมัง่ มีมาก พระองค์มีผรู้ ับใช้มากมาย พระองค์ประทับอยู่
ในปราสาทที่สร้างด้วยทองคา วันหนึ่งเมื่อกษัตริ ยเ์ สด็จไปตามถนน พร้อมด้วยมหาดเล็กพระองค์ทรง
เห็นเด็กชายขอทานคนหนึ่งยากจนมากเสื้ อขาดกะรุ่ งกะริ่ ง เมื่อกษัตริ ยท์ รงทราบว่าเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้น
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ไม่มีพอ่ แม่ พระองค์จึงพาเขาไปอยูใ่ นวัง เด็กชายคนนั้นก็กลายเป็ น
ลูกกษัตริ ย ์ กษัตริ ยท์ รงรักลูกชายใหม่คนนี้และประทานของขวัญที่
มีค่าให้เขา เมื่อเด็กชายคนนั้นโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ เขาได้ช่วยกษัตริ ย ์
ปกครองราชอาณาจักร
ท่านและข้าพเจ้าเป็ นเหมือนเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้น เพราะ
เราถูกรับเป็ นบุตรในครอบครัวของพระเจ้า และพระองค์ประทาน
ของขวัญต่าง ๆ ที่มีค่าให้แก่เรา และวันหนึ่งพระองค์จะขอให้เรา
ช่วยพระองค์ปกครองอาณาจักรของพระองค์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
โรม 8:14-17

คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็ นบุตรของพระองค์ก็เพราะว่าเราเป็ นคนดีหรื อ?
ใคร ๆ ก็เป็ นบุตรของพระเจ้าได้ใช่ไหม?
พระเจ้ายังทรงรักเราอยูห่ รื อเมื่อเราประพฤติชวั่ ?
พระเจ้าทรงลงโทษเราอย่างไร? พระองค์ยงั ทรงรักเราเมื่อพระองค์ลงโทษเราหรื อ?
ถ้าพระเจ้าเป็ นพระบิดาของเราแล้ว พระเยซู พระบุตรของพระองค์จึงเป็ น......ของเรา

คำอธิษฐำน
พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายมีความยินดีที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย
เป็ นบุตรของพระองค์ และเป็ นพี่นอ้ งของพระเยซูคริ สตเจ้า ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่
ทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ท้ งั หลาย ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ความรักพระองค์มดั แน่นหนา” (บทที่ 126)
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บทที่ 20
พระเยซูทรงอยู่ทไี่ หน ก่อนพระองค์ ทรงบังเกิดทีเ่ บธเลเฮ็ม?
ในเทศกาลคริ สตมาสเราร้องเพลงว่า พระเยซูทรงบังเกิดในรางหญ้า และเราอ่านถึงเรื่ องทูต
สวรรค์และพวกเลี้ยงแกะและนักปราชญ์มีความยินดีที่พระองค์ทรงบังเกิดมา
แต่เธอทราบไหมว่า พระเยซูทรงพระชนม์อยูแ่ ละประทับอยูพ่ ระบิดาในสวรรค์ หลายล้านปี
ก่อนพระเยซูทรงบังเกิดในคืนนั้นที่เบธเลเฮ็ม
พระองค์ได้ประทับอยูใ่ นสวรรค์กบั พระเจ้าเพราะว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้า เบื้องบนสวรรค์น้ นั ทูตสวรรค์หลายล้านองค์กราบไหว้พระองค์ ร้องเพลงไพเราะ
สรรเสริ ญพระองค์ กล่าวถึงพระรัศมีและคุณงามความดีของพระองค์
วันหนึ่งขณะที่พระองค์ประทับอยูใ่ นสวรรค์ พระองค์ได้เนรมิตโลก และอีกวันหนึ่งได้สร้าง
อาดัมและเอวา แต่อาดัมและเอวาไม่เชื่ อฟังพระเจ้า เขาจึงเป็ นคนผิดบาป เขาต้องได้รับโทษ พระองค์ไม่
ทรงประสงค์ให้เขาทั้งสองได้รับโทษ พระองค์ตรัสว่า “เราจะลงไปตาย และรับโทษแทนเขาเพราะ
ความผิดบาปของเขา”
ในที่สุดวันนั้นก็ได้มาถึง เมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ และจากทูตสวรรค์หลายองค์
ซึ่ งรักพระองค์ และพระองค์เสด็จลงมาบังเกิดในโลก แต่พระองค์ไม่เหมือนกับทารกอื่น ๆ เพราะว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระเยซูทรงรักเรามากเหลือเกิน พระองค์จึงเต็มพระทัยมาบังเกิดเป็ นทารก
น้อย เพื่อว่าเมื่อทรงเจริ ญวัยเป็ นผูใ้ หญ่จะได้สิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่ความผิดบาปของเราทั้งหลาย
วันหนึ่ง ศิษยาภิบาลได้ถามชายชราอายุ 90 ปี ว่า “ท่านรักพระ
เยซูไหม?”
ชายชราผูไ้ ด้รักพระเยซูถึงหกสิ บเจ็ดปี มาแล้ว เงยหน้าอันเหี่ยว
ย่นขึ้นพร้อมกับยิม้ ฉวยมืออาจารย์ไว้ดว้ ยมือทั้งสองข้างและพูดว่า “โอ
ข้าพเจ้าจะบอกอะไรท่าน ที่ดียงิ่ กว่านั้นเสี ยอีก”
อาจารย์ถามว่า “อะไรละครับ?”
ชายชราตอบว่า “พระองค์เจ้าทรงรักข้าพเจ้า พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าเมื่อพระองค์ประทับอยูก่ บั
พระเจ้าในสวรรค์ ก่อนที่พระองค์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็ นทารกที่บา้ นเบธเลเฮ็ม พระองค์ก็ทรงรัก
ข้าพเจ้า เดี๋ยวนี้ และพระองค์จะรักข้าพเจ้าตลอดไปนิ รักดร์ กาล แม้เมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว และขึ้นไปอยูใ่ น
สวรรค์กบั พระองค์”
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ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ยอห์น 14:1-12

คำถำม
1. เธอทราบไหมว่า พระเยซูทรงบังเกิดที่บา้ นเบธเลเฮ็มในคืนวันคริ สตมาสแรกนั้น กี่ปีล่วง
มาแล้ว? ถ้าไม่ทราบ ให้ถามผูใ้ หญ่
2. พระเยซูอยูท่ ี่ไหน ก่อนพระองค์ทรงบังเกิด?
3. ทาไมพระเยซูจึงทรงตัดสิ นพระทัยละจากสวรรค์ลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์?
4. พระเยซูทรงรักเธอหรื อ?
5. เธอรักพระเยซูหรื อ?

คำอธิษฐำน
พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เต็มพระทัยเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ และอยูใ่ นโลกเพื่อตายไถ่บาปของข้าพระองค์ท้ งั หลาย โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้มี
ชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ ในพระนามของพระองค์ อาเมน

เพลงนมัสกำร
“วันหนึ่ง” (บทที่ 117)
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บทที่ 21
พระกุมำรเยซูทรงแตกต่ ำงกับเด็กอืน่ ๆ อย่ ำงไร
คริ สตมาสเป็ นเทศกาลแห่งความสุ ข เพราะเราระลึกพระเจ้าผูป้ ระทานของขวัญล้ าค่าให้แก่เรา
ของขวัญนั้นคือพระเยซู
เราชอบอ่านเรื่ องที่กล่าวถึงสมัยที่พระเยซูทรงมาบังเกิดที่บา้ งเบธเลเฮ็ม ทูตสวรรค์พดู กับพวก
เลี้ยงแกะในทุ่งนา และได้บอกถึงการบังเกิดของพระเยซู เขาทั้งหลายจึงไปนมัสการพระองค์เธอคงจาได้
ว่า นักปราชญ์เอาของขวัญมาถวายพระองค์
เธอทราบไหมว่า มีอะไรแปลกประหลาดเกี่ยวกับการบังเกิดของพระองค์ มาเรี ยสาวพรหมจารี
เป็ นมารดาของพระองค์แต่สามีของนางชื่อโยเซฟ เขาไม่ใช่บิดาของพระเยซู พระเยซูไม่มีบิดาอย่าง
มนุษย์เรา พระเจ้าเป็ นพระบิดาของพระเยซู
การที่พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของพระเยซู จะแตกต่างอย่างไรกับการที่โยเซฟเป็ นบิดาของ
พระองค์? หากว่าโยเซฟเป็ นบิดาของพระเยซู ดังนั้นบิดาของพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้า และถ้าพระเจ้า
ไม่ใช่พระบิดาของพระเยซู พระองค์ก็จะไม่สามารถรักษาคนป่ วยหรื อทาให้คนตายกลับมีชีวติ เป็ นขึ้น
ได้อีก แต่ยงิ่ กว่านั้นอีก คือ ถ้าโยเซฟเป็ นบิดาของพระเยซู พระเยซูก็คงเหมือนกับเธอและข้าพเจ้า ผูม้ ี
จิตใจที่เต็มไปด้วยความชัว่ และถ้าพระเยซูมีจิตใจชัว่ พระองค์จะตายเพื่อเราไม่ได้ พระองค์คงต้องตาย
เพราะความผิดบาปของพระองค์เอง ไม่ใช่เพื่อเรา แต่พระเยซูมิได้ทรงตายเพื่อความผิดบาปของพระองค์
เอง พระองค์ไม่มีบาปเพราะพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของพระองค์ ท่านคงเห็นแล้วว่าทาไมจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญมากสาหรับเราที่จะรู ้วา่ โยเซฟมิใช่บิดาของพระเยซู
เมื่อเราพูดถึงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสิ่ งแปลกประหลาดนี้วา่ พระเยซูมารดา แต่ไม่มีชายคนใดเป็ น
บิดา เราพูดว่าพระเยซูหญิงสาวพรหมจารี เพราะเด็กอื่น ๆ จาเป็ นต้องมีบิดา แต่พระเยซูไม่จาเป็ นต้องมี
บิดาเป็ นมนุษย์ พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของพระองค์เอง ครั้งหนึ่ง
ชายคนหนึ่งกาลังเฝ้ ามองดูมดไปมาบนพื้นดินเล็ก ๆ หลายพันตัว
อยูข่ า้ งใน ชายนั้นนึกในใจว่า “ถ้าฉันอยากจะพูดกับมดเหล่านั้น
ฉันจะทาอย่างไร ฉันจะตะโกนพูดกับมันแต่มนั คงไม่ได้ยนิ หรื อไม่
เข้าใจ ฉันจะเขียนจดหมายให้มนั แต่มนั ก็อ่านไม่ออก” ในที่สุดเขา
คิดว่า “ถ้าตัวฉันกลายเป็ นมดได้ ฉันก็จะพูดกับมดเหล่านั้น และมัน
คงเข้าใจคาพูดของฉันได้”
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แล้วชายคนนั้นคิดว่า “นัน่ เป็ นวิธีที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิมาแล้ว พระองค์ทรงตัดสิ นพระทัย
ไม่ใช่เพียงแต่ทอดพระเนตรจากสวรรค์ลงมาดูเราเท่านั้น แต่เพื่อจะเป็ นเหมือนเรา เพื่อพระองค์จะทรง
บอกให้เราทราบถึงความรักของพระองค์ นัน่ แหละคือเหตุที่พระเยซูเสด็จลงมาบังเกิดเป็ นทารกน้อย
และเจริ ญวัยขึ้น เพื่อบอกเราทั้งหลายให้ทราบถึงความรักของพระเจ้าและเพื่อสาแดงความรักของพระ
เจ้าโดยสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
มัทธิว 1:18-25

คำถำม
1.
2.
3.
4.

ใครเป็ นมารดาของพระเยซู?
ใครเป็ นพระบิดาของพระเยซู?
โยเซฟคือใคร?
ถ้าโยเซฟเป็ นบิดาของพระเยซู พระองค์จะสามารไถ่โทษบาปของเราได้หรื อ?

คำอธิษฐำน
โอพระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย อัศจรรย์ที่พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรแท้จริ งของพระเจ้า ข้า
พระองค์ท้ งั หลาย ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยรับข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยรับข้าพระองค์ท้ งั หลายไว้เป็ นบุตรของพระองค์ ในพระนามพระเยซู
อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ยามราตรี ศรี หรรษา” (บทที่ 46)
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บทที่ 22
กำรอัศจรรย์ ของพระเยซู
เธอคงจาได้ถึงสิ่ งอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทา เมื่อพระองค์ทรงอยูใ่ นโลกนี้ เธอจาได้ไหมว่า
พระเยซูและศิษย์ของพระองค์อยูใ่ นเรื อกาลังข้ามทะเลกาลิลี และเกิดพายุใหญ่พวกศิษย์ตกใจกลัวมาก
แต่พระเยซูกาลังบรรทมหลับ พวกศิษย์รีบเข้าไปปลุกพระเยซู เขาทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า พระองค์ไม่เห็น
หรื อว่า เรื อกาลังจะล่ม และเราจะพากันจมน้ าตาย ทาไมพระองค์ไม่ช่วยพวกข้าพเจ้า” พระเยซูทรง
เสี ยใจที่เขาพากับกลัวเพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่า เขาไม่ได้วางใจพระองค์วา่
พระองค์จะทรง
คุม้ ครองเขาไว้ พระองค์ตรัสห้ามลมพายุแล้วลมพายุและคลื่นก็สงบนิ่ง
มีเรื่ องจริ งอีกหลายเรื่ อง เธอจาเรื่ องในคราวที่เพื่อนของพระเยซูชื่อลาซารัสตายได้ไหม? พวก
เพื่อน ๆ ได้ฝังศพของเขา ลาซารัสตายถึงสี่ วนั สี่ คืนแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง พระเยซู ได้ไปที่อุโมงค์
ซึ่งฝังศพลาซารัส และเรี ยกลาซารัสให้เป็ นขึ้น ลาซารัสก็กลับมีชีวติ อีก
เธอจาอีกเรื่ องหนึ่งได้ไหม เมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงประชาชนด้วยขนมปั งสี่ – ห้าก้อนและปลา
เล็กน้อย พระองค์ทรงหักขนมปังและปลาเป็ นชิ้น ๆ ขนมปั งและปลาก็เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อทุกคนกินอิ่ม
แล้วก็ยงั มีขนมปังและปลาเหลือถึง 12 กระบุง
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเด็กหญิงเล็ก ๆ ป่ วย พระเยซูตรัสแก่เขาให้เขาหายป่ วย ทันใดนั้นเขาก็หายเป็ น
ปกติโดยไม่ตอ้ งกินยาหรื อหาหมอ
พระเยซูทรงกระทาการอัศจรรย์หลายอย่าง พระเจ้าทรงกระทาการอัศจรรย์ได้ แต่มนุษย์กระทา
ไม่ได้ หมอรักษาเด็กให้หายในทันทีไม่ได้ และไม่มีใครที่จะทาให้คนที่ตายแล้วกลับคืนมีชีวติ อีกได้ เว้น
แต่พระเจ้า
เพราะพระเยซูเป็ นพระเจ้า พระองค์จึงกระทาการอัศจรรย์เหล่านี้ เพื่อประชาชนจะรู ้วา่ พระองค์
ทรงแตกต่างจากมนุษย์อื่น ๆ
หลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับสู่ สวรรค์แล้ว พระเจ้าได้ประทานฤทธิ์ อานาจที่จะทาการอัศจรรย์
ให้แก่เปโตรและเปาโลและสาวกคนอื่นของพระเยซู แล้วเปโตรจึงสามารถทาให้ขาของคนง่อยหายได้
เปโตรบอกให้ขาหายเป็ นปกติ ทันใดนั้นขาของเขาก็หาย อีกครั้งหนึ่งเมื่อเปโตรถูกขังไว้ในคุก เพราะได้
สั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้เรื่ องของพระเยซู พระเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งให้มาเปิ ดประตูคุก และ
โซ่ที่มดั และเท้าของเปโตรก็หลุดออก นี่เป็ นการอัศจรรย์จริ ง ๆ
บางครั้งพวกนักแสดงกลหรื อคนที่เล่นกลต่าง ๆ ก็ทาสิ่ งแปลกประหลาดได้เหมือนกัน แต่
นักแสดงกลเพียงแต่ทาให้เราเห็นว่าสิ่ งที่เขาแสดงนั้นเกิดขึ้นจริ ง ๆ ทั้งที่ไม่เป็ นความจริ งเลย สิ่ งที่เขา
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ชอบแสดงมากก็คือ ให้เราเห็นว่าข้างในหมวกไม่มีอะไรเลยสัก
ประเดี๋ยวหนึ่งเขาก็หยิบกระต่ายตัวหนึ่งออกมาจากหมวก
การ
แสดงอย่างนี้ทาให้เราคิดว่านักแสดงกลสามารถทากระต่ายขึ้นโดย
ไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่เรื่ องอย่างนี้ แน่ละไม่ใช่เรื่ องจริ ง เขาเอา
กระต่ายใส่ ไว้ในหมวกเมื่อเราไม่ทนั เห็นต่างหาก
คนที่ไม่รักพระเยซูเจ้ามักพูดว่า การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรง
กระทานั้นเป็ นแต่เพียงเล่นกลเหมือนกับการแสดงของนักเล่นกล แต่ไม่มีนกั แสดงกลคนใดที่จะทาให้
คนที่ตายแล้วกลับคืนมีชีวติ อีก หรื อทาสิ่ งอื่น ๆ ดังที่พระเยซูทรงกระทา พระเยซูมิใช่นกั แสดงกล
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า แน่นอน พระองค์ประทานชี วติ ให้แก่มนุษย์ได้ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์
เช่นนั้น
การอัศจรรย์ยงั คงมีอยูใ่ นยุคปั จจุบนั นี้ หรื อ? ถูกแล้วบางครั้งก็ยงี มีอยู่ บางทีเมื่ออธิ ษฐานเพื่อคน
ที่ป่วยหนัก เมื่อนายแพทย์ช่วยเขาไม่ได้แล้ว พระเจ้าทรงกระทาให้เขาหายเป็ นปกติ ตามธรรมดา
พระองค์ทรงให้นายแพทย์ทาการนี้ แต่บางทีพระองค์ทรงกระทาโดยไม่ตอ้ งใช้หมอและยา
เมื่อเราอธิ ษฐานครั้งใด เรากาลังทูลพระเจ้าให้สาแดงการอัศจรรย์ เรากาลังทูลขอพระองค์ให้ทา
สิ่ งไรซึ่ งเราเองทาไม่ได้ เรากาลังทูลของพระองค์ให้กระทาสิ่ งนั้นเพื่อเรา เพราะว่าเป็ นของยากเกินไป
สาหรับเรา
จะขอเล่าถึงเรื่ องจริ งเรื่ องหนึ่ ง
มีมิชชันนารี สตรี นงั่ รถไปตามถนนนอกเมืองในประเทศจีน
ทันใดนั้นพวกโจรได้ปล้นเอาเงินของไปหมด และเอาแว่นตาไปด้วย เขาจาเป็ นต้องใช้แว่น ถ้าไม่มี
แว่นตาก็มองอะไรไม่ถนัด ไม่มีจกั ษุแพทย์ที่จะทาแว่นตาใหม่ให้เขาได้ หนทางก็ไกลตั้งหลายร้อย
กิโลเมตรเขาจึงทูลขอพระเจ้าเพื่อช่วยเขา และขณะที่เดินทางกลับบ้านเขาก็ระลึกขึ้นได้วา่ เขามีแว่นตา
อีกอันหนึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักที่บา้ น เมื่อเขาถึงบ้านเขาก็พบแว่นตานั้น และขอบพระคุณพระเจ้าที่เขาได้
แว่นตา เขาจึงสวมแว่นตา แต่ใช้ไม่ได้ แทนที่จะทาให้เห็นอะไรได้ชดั เจน กลับดูพร่ าไปหมด ดังนั้นเขา
จึงถอนแว่นตาออกด้วยความเศร้าใจ แต่น่าอัศจรรย์ เขากลับเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ตอ้ งใช่แว่นตา
พระเจ้าได้ทรงรักษาตาของเขาให้หายเป็ นปกติ ดังนั้นเขาจึงไม่ตอ้ งใช้แว่นตาอีกเลย พระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐานของเขา เขาอธิ ษฐานเพื่อจะได้แว่นตาใหม่ แทนที่จะได้แว่นตา พระเจ้าทรงทาให้ตาของเขา
มองเห็นอย่างปกติ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ ง และเป็ นตัวอย่างที่มหัศจรรย์ซ่ ึ งบังเกิดขึ้นได้ในปั จจุบนั
พระเจ้าทรงกระทาการอัศจรรย์ทุกครั้งเมื่อเราทูลขอพระองค์หรื อ? มิได้ บางทีพระองค์ไม่
ประสงค์ให้เรามีสิ่งนั้นตามที่เราทูลขอ เราต้องระมัดระวังในการทูลขอพระองค์ เราควรทูลขอพระองค์
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ให้ประทานเฉพาะสิ่ งที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ มิใช่เป็ นไปตามความต้องการของเรา เราต้องมี
ความยินดีและไว้วางใจพระองค์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
มาระโก 6:32-34

คำถำม
1.
2.
3.
4.

การอัศจรรย์คืออะไร?
จงบอกการอัศจรรย์ประการหนึ่งที่พระเยซูทรงกระทา?
นักแสดงกลทาการอัศจรรย์ได้หรื อ?
เธอนึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทาเพื่อเธอหลังจากที่เธอได้อธิ ษฐานทูลขอสิ่ ง
นั้นหรื อ?

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าที่รักข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์สาหรับการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรง
กระทาในสมัยโน้นเมื่อพระองค์ได้ทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นได้ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณ
พระองค์ดว้ ย ที่ประสงค์ให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ และพระองค์เต็มพระทัยที่จะ
ทาอัศจรรย์เพื่อข้าพระองค์ท้ งั หลายในยุคปั จจุบนั นี้
โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้อธิษฐานและ
ไว้วางใจในพระองค์ ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“สาธุ นามฤทธิ์ พระเยซูคริ สต์” (บทที่ 10)
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บทที่ 23
ควำมตำยของพระเยซูคริสต์
บัดนี้เราต้องพูดถึงสิ่ งที่น่ากลัวและน่าแปลกประหลาดที่สุดซึ่ งได้เกิดขึ้นแล้ว เธอจาได้ไหมว่า
อาดัมและเอวาได้รับประทานผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามมิให้รับประทาน นัน่ เป็ นครั้งแรกที่ความบาปได้
เข้ามาสู่ จิตใจของเขา และในทันทีทนั ใดนั้น ร่ างกายของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป เขาเริ่ มแก่ลงและเริ่ มตาย
และทัว่ โลกรอบ ๆ เขาก็ผิดแปลกไป ขณะนั้นมีตน้ ไม้ที่มีหนามเกิดขึ้น ซึ่ งเจริ ญงอกขึ้นอย่างรวดเร็ ว
สัตว์ต่าง ๆ เช่น สิ งโต เสื อ ก็อยากจะฆ่าสัตว์อื่น เช่นแกะ และมันอยากกินอาดัมและเอวาด้วย สิ่ งไม่ดี
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ก็เนื่องด้วยอาดัมและเอวาได้ทาบาป
แต่สิ่งที่ร้ายที่สุดยิง่ กว่าสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น พระเจ้าจาต้องตรัสว่า อาดัมและเอวาสมควรจะต้องตาย
ในนรกชัว่ นิ รันกร์ โอน่าสยดสยองจริ ง ๆ เราคงเอาใจช่วยอาดัมและเอวาให้เชื่อฟังพระเจ้า และไม่ทา
บาปเลยใช่ไหม?
แต่พระเจ้าทรงรักอาดัมและเอวา เหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเธอ และเธอเองก็ได้ทาผิดเท่า ๆ
กับอาดัมและเอวาและสมควรจะรับโทษเท่า ๆ กัน เพราะพระเจ้าทรงรักเธอ พระองค์ทรงตัดสิ นพระทัย
ว่า พระองค์จะลงโทษพระเยซูแทนตัวเธอ
เธอและฉันจะรับโทษเพื่อความบาป ของคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเราเองมีความบาปหลายอย่างซึ่ ง
เราควรได้รับโทษ แต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าไม่เคยทาบาปเลย พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่บงั เกิดมา
ในโลกนี้ซ่ ึ งตายเพื่อความบาปของคนอื่นได้ พระองค์ทรงตายเพื่อความบาปของเธอ
เธอทราบไหมว่าพระองค์ทรงตายในลักษณะอย่างไร? ชายบางคนที่ไม่ชอบพระองค์ได้จบั เอา
พระองค์ไปตรึ งที่ไม้กางเขนและพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่นนั่ พระเยซูเจ้าทรงได้รับความเจ็บปวดอย่าง
แสนสาหัส เพราะว่ามีตะปูตอกแทงทะลุพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ พระเยซูทรงได้รับความ
ทุกข์ทรมานพระทัยมากยิง่ กว่าความเจ็บปวดฝ่ ายร่ างกาย เราไม่อาจจะเข้าใจได้ถึงความทุกข์ทรมานที่
พระเยซูได้รับ แต่เราทราบว่านัน่ เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ ไปจากพระบุตรที่รักองค์เดียว
ของพระองค์และพระเยซูเจ้าก็ทรงตกอยูใ่ นความมืดห่างไกลจากพระเจ้า ขอให้คิดดูสักนิด พระเยซูไม่
จาเป็ นต้องรับความทุกข์ทรมานหรื อตายเลย พระองค์ประสงค์จะทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อเธอ และ
พระองค์ก็ได้ทาเช่นนั้น
บัดนี้เธอได้รับการยกโทษบาปแล้ว ฉะนั้นแต่ละคนซึ่ งอยากจะได้ชีวติ รอดก็รับได้เหมือนกัน
ถ้าเธอจะทูลต่อพระเจ้าว่า เธอยอมรับพระเยซูผซู ้ ่ ึ งได้สิ้นพระชนม์แทนตัวเธอ พระเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะ
ยกโทษให้เธอ
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ประมาณหนึ่งร้อยปี มาแล้ว ถ้าทหารในกองทัพไม่ทาตามคาสั่งของนายทหาร บางทีก็ถูกเฆี่ยน
หลังด้วยแส้หนังแข็งยาว ซึ่งจะทาให้เป็ นบาดแผลและเลือดไหลโทรม จะต้องเจ็บปวดมากทีเดียว วัน
หนึ่งทหารที่อยูใ่ นเต็นท์แห่งหนึ่งได้ขโมยเงินของเพื่อนทหารซึ่ งอยูท่ ี่เต็นท์ถดั ไป
แต่ทหารเหล่านั้นไม่ยอมบอกว่าใครเป็ นคนขโมยเงิน นายทหารบอกว่าเขาทุกคนจะต้องได้รับ
โทษ โดยเฆี่ยนด้วยแส้จนกว่าเขาจะยอมบอกว่าใครเป็ นคนขโมยเงิน
แล้วมีทหารคนหนึ่งชื่ อวิโรจน์ ซึ่ งอายุยงั น้อยแต่ได้รับการยกเว้นให้เป็ นทหารได้ เขาก้าว
ออกไปข้างหน้านายทหารอย่างองอาจและพูดว่า “ท่านครับ ลงโทษผมเถอะ เพื่อทหารอื่นในเต็นท์จะไม่
ต้องได้รับโทษ ผมไม่เอาเงินนั้นไป แต่ผมอยากรับโทษแทนคนที่ขโมยเงิน”
นายทหารรู้สึกสงสารวิโรจน์มาก เพราะวิโรจน์ไม่ได้ขโมยเงินจึงไม่สมควรจะได้รับโทษ และ
นอกจากนั้นวิโรจน์ก็ไม่แข็งแรงเลย เขาเกรงว่าถ้าจะลงโทษวิโรจน์ ๆ อาจจะเจ็บป่ วยลงได้ แต่ในที่สุด
นายทหารก็ตดั สิ นใจเฆี่ยนวิโรจน์
นายทหารมัดวิโรจน์ไว้กบั เสาไม้และให้ถอดเสื้ อออกแล้ว
นายทหารก็ลงมือเฆี่ยนเขาการเฆี่ยนอย่างแรง
ทาให้หลังของ
วิโรจน์เป็ นแผลลึกแต่เขาไม่ได้ร้องออกมาเลยเมื่อเฆี่ยนครั้งที่สอง
ที่หลังของเขาก็เกิดเป็ นแผลลึกอีกแผลหนึ่ง
พอเฆี่ยนครั้งที่สาม ทหารคนหนึ่งซึ่ งเป็ นตัวขโมยตัวจริ งก็
กระโดดออกมา
“หยุด หยุด” เขาร้อง “ผมเองขโมยเงิน อย่าเฆี่ยนวิโรจน์อีก
เลย เฆี่ยนผมแทนเถิดครับ”
แต่วิโรจน์บอกว่า “ไม่ได้ ท่านได้เฆี่ยนผมแล้ว และเดี๋ยวนี้ท่านจะเฆี่ยนคุณไม่ได้ ผมถูกเฆี่ยน
แทนคุณแล้ว”
ดังนั้นนายทหารจึงไม่ได้เฆี่ยนทหารที่ขโมยเงินนั้น เพราะเขาได้เฆี่ยนวิโรจน์แทนแล้ว
วิโรจน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ก็ได้ถึงแก่ความตายในคืนวันนั้น
บางทีเรื่ องนี้จะช่วยเธอให้เข้าใจขึ้น ว่าเหตุใดพระเยซูคริ สต์เจ้า ซึ่ งเป็ นผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์
และแผ่นดินโลกและตัวเธอ จึงได้เสด็จลงมาในโลก และยอมรับโทษเพื่อให้เธอได้รับอิสรภาพ
เธอได้ขอบคุณพระเยซู เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อเธอหรื อ?

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
อิสยาห์ 53:1-12
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คำถำม
1. พระเจ้าได้ทรงทาให้ตน้ ไม้มีหนามทุกชนิดเกิดขึ้นเมื่อไร?
2. ก่อนที่อาดัมและเอวาได้ทาบาป สัตว์ต่างไเป็ นอย่างไร มันไล่กดั กันหรื อ? แมวและหนู
เป็ นอย่างไรกัน?
3. อะไรเกิดขึ้นในจิตใจของอาดัมและเอวา เมื่อเขาไม่เชื่ อฟังพระเจ้า ถ้าไม่มีความบาปใน
โลกนี้ จะมีการทะเลาะวิวาทกันไหม? เพราะเหตุใด?
4. เราไม่สามารถรับโทษบาปแทนคนอื่นได้ เพราะเหตุใด?

คำอธิษฐำน
โอพระเจ้า พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายทราบว่า
แม้วา่ เด็กเล็ก ๆ ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ยงั ต้องการพระเยซูเจ้า เพื่อช่วยเขาให้พน้ บาป ข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ขอบพระคุณพระองค์อย่างสู ง ที่พระองค์ได้ยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ท้ งั หลาย พระบิดาที่รัก ขอ
โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รักและให้วางใจพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ทูลขอ
ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“อัศจรรย์พระผูช้ ่วยเรา” (บทที่ 56)
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บทที่ 24
พระเยซูทรงคืนพระชนม์
เปโตร ยากอบ และยอห์น และอัครสาวกคนอื่นมีความเศร้าโศกเสี ยใจมาก เมื่อพระเยซูทรงถูก
ตรึ งบนไม้กางเขนเขาพากันคิดว่าพระองค์จะเป็ นกษัตริ ยข์ องเขา
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทา
การอัศจจรย์หลายอย่าง และทรงบอกเขาหลายอย่างถึงเรื่ องพระเจ้า เขาประหลาดใจมากที่พระเจ้าทรง
ยอมให้พระเยซูตาย เขาคงสงสัยว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อ?
ตลอดสามวัน อัครสาวกไปที่นี่ที่โน่น ไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรดี แล้วต่อมาวันหนึ่ง ในเช้าวัน
อาทิตย์ เมื่ออัครสาวกบางคนได้ไปที่อุโมงค์น้ นั ว่างเปล่า และพระศพของพระเยซูไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เขาคิด
ว่าคงมีใครสักคนหนึ่งได้มาขโมยพระศพของพระองค์ไป หรื อบางทีได้ยา้ ยพระศพไปฝังไว้ที่อื่น ขณะที่
เขากาลังแปลกใจอยูน่ ้ นั ทูตสวรรค์ได้บอกเขาว่าพระเยซูได้ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว พระเจ้าได้ทรงบันดาล
ให้พระองค์เป็ นขึ้นมาใหม่ ไม่ชา้ พระองค์เสด็จมาสนทนากับเขา เหล่าสาวกแทบไม่เชื่ อเรื่ องนี้ แต่ต่อมา
ไม่นานนัก ขณะที่เขากาลังพูดกันอยู่ ทันใดนั้นพระเยซูก็เสด็จมาปรากฏแก่เขา พระองค์ทรงมีร่างใหม่
และสามารถเข้ามาอยูใ่ นห้องกับเขาโดยไม่ตอ้ งเข้าทางประตูเลย และสามารถหายตัวได้ในทันที
พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าให้บุตรทั้งหลายของพระองค์กลับมีชีวติ ขึ้นมาอีกเมื่อเขาตายไปแล้ว
พระองค์ทาได้หรื อ? แน่นอน เรารู ้วา่ พระองค์ทรงกระทาได้ เพราะว่าพระองค์ ได้ทรงกระทาให้พระเยซู
กลับคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก ฉะนั้นเมื่อเราตายเราจะกลับเป็ นขึ้นมาอีก เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ดงั นั้นแล้ว
บางคนพูดว่า เธอรู ้ได้อย่างไรว่าพระเยซูได้ฟ้ื นชีวิตขึ้นมาจริ ง ๆ ประการหนึ่ง ที่รู้วา่ พระเยซู
สิ้ นพระชนม์และกลับฟื้ นคือพระชนม์น้ นั คือ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ลง เหล่าสาวกเศร้าโศกกันมาก
สาวกหลายคนพูกถึงการฟื้ นคือพระชนม์ของพระเยซูอย่างไม่กลัวความตาย เพราะเขาได้เห็นพระเยซู
ฟื้ นคืนชีวติ ขึ้นมาจริ ง ๆ
สามวันหลังจากพระเยซูได้สิ้นพระชนม์ ศิษย์สองคนของพระองค์เดินมาตามถนน เขามีความ
เศร้าโศกมากเหลือเกินเขาสนทนากันถึงเรื่ องพระเยซูสิ้นพระชนม์ เพราะเขาคิดว่าพระองค์จะมีชีวติ ยืน
นานและทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ ใู ้ หญ่ยงิ่ ขณะที่เขากาลังสนทนากัน ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่ งได้เดินเข้ามาหา
เขา และเดินสนทนาไปด้วยกันกับเขา ชายคนนั้นถามเขาว่า ทาไมเขาจึงเศร้าโศกนัก และเขาก็บอกว่า
เพราะพระเยซูได้สิ้นพระชนม์แล้วชายคนนั้นจึงพูดว่า
“ท่านไม่ทราบหรื อว่า พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้หลายปี มาแล้วว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์
จะต้องตาย อย่าแปลกใจที่พระองค์ทรงตาย เพราะว่าได้กล่าวไว้แล้วว่าพระองค์จะต้องตาย” แล้วชายคน
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นั้นได้บอกเขาหมดทุกสิ่ งตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิม ได้กล่าวถึงการตายของพระเยซูเพื่อไถ่ความผิด
บาปของเรา และได้ช้ ีแจงให้เขาเห็นว่า ถ้าพระเยซูมิได้ตาย บาปของเราจะมิได้รับการยกโทษ
ชายสองคนนั้นได้เชิญชายคนนั้นให้มาบ้านของเขา เพื่อจะได้
สนทนากันต่อไป เขาและชายคนนั้นได้นงั่ ลงรับประทานอาหารค่าที่
โต๊ะด้วยกัน ในทันใดนั้นเขาก็จาได้วา่ ชายคนนั้นคือพระเยซู เขา
ประหลาดใจมากจนไม่รู้วา่ จะทาอย่างไร และในทันใดนั้นพระเยซูก็
ทรงหายวับไป
เขามีความยินดีมากที่ได้เห็นพระเยซู
ช่างเป็ นโอกาสดี
เหลือเกินที่พระเยซูได้เสด็จมาอธิ บายสิ่ งเหล่านี้ให้เขาทราบ เพื่อเขาไม่ตอ้ งเศร้าโศกเสี ยใจต่อไป
เขาลุกขึ้นจากโต๊ะโดยเร็ วและไปหามิตรสหายของเขา เล่าให้เขาฟังว่าพระเยซูยงั ทรงพระชนม์
อยู่ เพราะว่าเขาได้เห็นพระองค์แล้ว

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ยอห์น 20:1-18

คำถำม
1. ทาไมพวกอัครสาวกประหลาดใจเมื่อเขาไปที่อุโมงค์ฝังพระศพพระเยซู?
2. มีอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซู?
3. หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ร่ างกายของพระองค์สามารถทาอะไร ซึ่ ง
ร่ างกายของเธอและข้าพเจ้าทาไม่ได้?
4. เธอเล่าเรื่ องพระเยซูและศิษย์สองคนที่เดินสนทนากันไปตามถนนได้หรื อไม่?

คำอธิษฐำน
พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูได้ฟ้ื นคืน
พระชนม์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ และข้าพระองค์ท้ งั หลาย
จึงมีชีวติ อยูด่ ว้ ย โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้คิดมาก ๆ และบ่อย ๆ ถึงความรักและฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“เชื่อพระเยซู” (บทที่ 146)
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บทที่ 25
พระเยซูเสด็จกลับไปหำพระบิดำในสวรรค์
เธอเคยจากคุณพ่อคุณแม่ไปสักวันหรื อสองวันหรื อเปล่า? เธออาจเคยไปเยีย่ มญาติพี่นอ้ งและ
ค้างอยูก่ บั เขาหลายวัน พอถึงวันกลับบ้าน เธอคงดีใจมากที่จะได้อยูใ่ กล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่อีก
เมื่อพระเยซูจากพระบิดาในสวรรค์ และเสด็จลงมาอาศัยอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ได้จากบ้านไป
นานถึงสามสิ บสามปี เธอคิดได้ไหมว่าพระองค์ปรารถนาที่จะกลับไปหาพระบิดาที่บา้ นของพระองค์
พร้อมด้วยทูตสวรรค์ที่มีรัศมีสุกใส ในที่สุดสามสิ บสามปี นั้นก็ผา่ นไป และถึงเวลาที่พระองค์จะกลับ
ไปสู่ สวรรค์
พระองค์ทรงพาพวกอัครสาวกออกไปที่เนิ นเขาแห่งหนึ่ง และขณะที่พระองค์กาลังตรัสอยูก่ บั
เขา พระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ าเหนื อศีรษะของเขา แล้วพระองค์ก็หายเข้าไปในเมฆ เขาจึงไม่เห็น
พระองค์อีกเลย
เราไม่ทราบว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหน นอกจากเรารู ้วา่ พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ไปอยูก่ บั พระ
บิดา เราไม่ทราบว่าสวรรค์อยูท่ ี่ไหน อาจจะเป็ นทางไกลตั้งหลายล้านกิโลเมตรแต่อาจจะเป็ นเพียงครู่
เดียวเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปสวรรค์ซ่ ึงเป็ นบ้านของพระองค์
จะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อพระเยซูเสด็จไปถึงสวรรค์ ทูตสวรรค์หลายล้านองค์อยูท่ ี่นนั่ คอยต้อนรับ
พระองค์ ร้องเพลงที่กล่าวถึงรัศมีภาพและความปิ ติยนิ ดีและความสุ ข เขาพากันก้มกราบลงเฉพาะ
พระองค์ดว้ ยความอัศจรรย์ใจ ที่พระองค์ได้ละทิ้งสง่าราศีในสวรรค์ลงมาในโลกเพื่อช่วยเธอและข้าพเจ้า
ให้รอด และบัดนี้พระองค์เสด็จกลับมาแล้ว เขาพากันเฝ้ าดูขณะที่พระเจ้า พระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่ทรงต้อนรับ
พระเยซูพระบุตรของพระองค์ เสด็จกลับมาประทับบนพระที่นงั่ ข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าตลอด
นิรันดร
พระเยซูยงั คงประทับอยูใ่ นสวรรค์หรื อ? ถูกแล้วพระองค์ยงั ประทับอยูท่ ี่นนั่ เธอทราบไหมว่า
พระองค์ทรงกาลังทาอะไร? ข้าพเจ้าจะบอกเธอ พระองค์กาลังคอยพวกเราไปอยูก่ บั พระองค์ พระองค์
ทรงปิ ติยนิ ดียงิ่ นักที่เราจะได้ไปอยูก่ บั พระองค์
แล้วพระองค์กาลังทาอะไรอีกอย่างหนึ่ง พระองค์ทรงอธิ ษฐานเพื่อเธอ เมื่อใดเธอทาผิดบาป
พระองค์ก็ทรงทูลพระเจ้าว่าเธอเป็ นคนของพระองค์ และพระองค์ได้ตายเพื่อไถ่ความผิดบาปของเธอ
แล้ว
วันหนึ่ง บางทีอาจจะเร็ ว ๆ นี้ พระเยซูจะเสด็จจากสวรรค์ลงมาในโลก เพื่อนาเอาบุตรทั้งหลาย
ของพระองค์ไปยังสวรรค์ และเขาทั้งหลายจะอยูก่ บั พระองค์สืบไปเป็ นนิตย์
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เด็กชายคนหนึ่งถามคุณแม่วา่ “คุณแม่ครับ หนูไม่คอ่ ยจะเข้าใจว่าทาไมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ที่
พระเยซูทรงตายเพื่อเรา ถ้าหนูจะช่วยคนไว้สิบสองคน โดยหนูตอ้ งตายแทนเขาเหล่านั้นหนูคิดว่าหนูจะ
ยอมทา”
“ลูกไม่เข้าใจดอก” มารดาพูด “เพราะลูกคิดไม่ออกว่า
พระองค์ทรงทนทุกข์อย่างไรเพื่อช่วยเราให้รอด แต่ลูกเอ๋ ย ลูกจะ
ตายเพื่อตัก๊ แตนสิ บสองตัวไหม?” นัน่ เป็ นเหตุให้เด็กคนนั้นเริ่ ม
คิดใหม่ ต่อมาอีกไม่กี่วนั เขาได้ไปหาคุณแม่และกล่าวว่า
“หนูยงั ไม่ทราบเกี่ยวกับตัก๊ แตนเลย คุณแม่” เขาพูด “แต่
ถ้าเป็ นยุงล้าน ๆ ตัวละก้อ หนูคิดว่าให้มนั ตายไปเถิด”
ในการที่จะพิจารณาตัวเราเองและพระเจ้า เราไม่สาคัญ
ตามที่เราคิดว่าเราสาคัญ แต่พระเจ้าก็ยงั ทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้มาตายเพื่อเรา และขณะนี้
พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์และกาลังอธิ ษฐานเพื่อเรา และจะมารับเราให้ข้ ึนไปอยูส่ วรรค์กบั
พระองค์เสมอไปเป็ นนิตย์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
กิจการ 1:9-14

คำถำม
1. พระเยซูทรงละจากพระบิดาในสวรรค์เท่าใร?
2. จงเล่าเรื่ องที่พระองค์ทรงจากพวกศิษย์ของพระองค์กลับไปหาพระบิดา
3. สมมุติวา่ เธอเป็ นทูตสวรรค์ที่อยูใ่ นสวรรค์ เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา เธอคิดว่าเธอจะมี
ความรู ้สึกอย่างไร?
4. เดี๋ยวพระเยซูทรงอยูท่ ี่ไหน?
5. พระองค์ทรงกาลังทาอะไร?

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ประทับอยูใ่ นสวรรค์ทรงกาลังเฝ้ าดูพวกข้าพระองค์ท้ งั หลายอยู่ โปรด
สดับฟังคาอธิ ษฐานของข้าพระองค์ท้ งั หลายที่ทูลขอพระองค์ในขณะนี้ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์
ทรงรักข้าพระองค์ท้ งั หลายมากมาย และวันหนึ่งข้าพระองค์ท้ งั หลายจะไปอาศัยอยูก่ บั พระองค์ ใน
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สวรรค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ ขณะที่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายกาลังคอยเวลานั้นอยู่ โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้ดารงชีวติ ในวิถีทางที่พอพระทัยพระองค์เสมอ ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“มีสหายเลิศคือพระเยซู” (บทที่ 186)
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บทที่ 26
พระเยซูจะเสด็จกลับมำอีก
วันหนึ่ง เราไม่ทราบว่าเมื่อไร อาจจะเป็ นวันนี้ก็ได้พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ และทรง
พาเราไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ วันนั้นจะเป็ นอย่างไรหนอ? วันนั้นเราจะเห็นองค์พระเยซูเจ้าของเรา
พระองค์มิได้บอกเราว่าจะเสด็จมาเมื่อไร เพราะพระองค์ทรงอยากให้เราเตรี ยมพร้อมอยูต่ ลอดเวลาเมื่อ
พระองค์จะเสด็จมา พระองค์ประสงค์ให้เราคอยท่าพระองค์และทาสิ่ งที่ถูกต้อง
เราไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงบอกถึงสิ่ งที่เรา
จาเป็ นต้องรู ้
คือบอกให้เรารู ้เพียงว่าพระเยซูเสด็จกลับมาพาเราไปอยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์
พระคัมภีร์บอกเราอีกด้วยว่า จะมีสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ โลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ี จะถูกไฟเผาผลาญหมด
สิ้ น และพระเจ้าจะบันดาลทุกสิ่ งใหม่ ให้สดชื่นและน่ารัก เพราะว่าจะไม่มีความเศร้าโศกหรื อความผิด
บาป หรื อความทุกข์โศกเลย
เด็กชายสองคนกาลังพูดกันถึงเรื่ องพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก คนหนึ่งพูดว่า “ตามท้องถนนคง
จะวุน่ วายพิลึก
เมื่อพระเยซูเสด็จมารับผูท้ ี่กาลังขับรถขึ้นไป
สวรรค์”
“แล้วรถไฟจะเป็ นอย่างไรบ้าง? เด็กอีกคนหนึ่งพูดขึ้น
“ลองนึกถึงเครื่ องบินซิ ” เด็กชายคนแรกพูด
แล้วเด็กคนที่สองก็พดู อย่างเข้าทีวา่ “ฉันคิดว่า เราไม่
ควรคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราควรคิดว่า เราควรมีชีวติ อย่างไรเพื่อ
พระเยซูน้ ี”
เด็กชายคนนั้นพูดถูกต้องทีเดียว
เธออยากจะเห็นพระเยซูหรื อ? เธออยากจะก้มศีรษะลงนมัสการ และขอบพระคุณพระองค์ผู ้
เสี ยสละชีวติ ของพระองค์เพื่อเธอหรื อ?
วันนี้อาจจะเป็ นโอากาสของเธอ เพราะบางทีวนั นี้พระองค์อาจจะเสด็จกลับมารับเธอไปอยูก่ บั
พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
1 เธสะโลนิกา 4:13-18,1 เธสะโลนิกา 5:1-6
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คำถำม
1. พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกเมื่อไร?
2. การที่เราทาแต่สิ่งที่ดี จะช่วยเราอย่างไรบ้าง ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาวันนี้?

คำอธิษฐำน
ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระเยซูเจ้า ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โปรดช่วย
ให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายระลึกถึงพระองค์ทุก ๆ วัน และเตรี ยมพร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“จะเสด็จมาอีกที” (บทที่ 111)
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บทที่ 27
พระวิญญำณบริสุทธิ์
เธอรู ้ไหมว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือใคร? เธอจาได้ไหมว่ามีสามพระองค์ที่เราเรี ยกว่าพระเจ้า
แต่ก็ยงั เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นองค์หนึ่งในสามพระองค์ เราเรี ยกพระองค์วา่
พระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อีกสองพระองค์เรี ยกว่า พระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระบุตร
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ เมื่อพระเยซูทรงเนรมิตโลก พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ก็ทรงเป็ นอยูแ่ ล้ว
วันหนึ่งเมื่อพระเยซูตรัสกับพวกศิษย์ของพระองค์ก่อนที่พระองค์ได้ทรงตายเพื่อเรา พระองค์
ตรัสแก่เขาว่าพระองค์จะกลับไปบ้านของพระองค์ในสวรรค์เพื่ออยูก่ บั พระเจ้าพระบิดา และพระองค์
ทรงบอกเขาว่า พระองค์จะทรงใช้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้มาอยูก่ บั เขา แน่ทีเดียว หลังจากที่พระเยซู
เสด็จไปสวรรค์ได้สิบวัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้เสด็จมาสถิตอยูก่ บั เขา
ขณะที่พวกศิษย์กาลังสนทนาและอธิ ษฐานด้วยกันในห้องชั้นบน ทันใดนั้นก็มีเสี ยงดังสนัน่
เหมือนกับเสี ยงคารามของพายุกล้า
แล้วก็มีเปลวไฟที่คล้ายกับลิ้นติดอยูห่ น้าผากของทุกคนเมื่อพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตในตัวเขาแล้วเปลวไฟนั้นก็หายไปและในทันใดนั้นเอง แต่ละคนต่างก็พดู ภาษาอื่น
ซึ่ งเขาไม่เคยรู ้จกั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้บางคนรักษาคนเจ็บป่ วยให้หายเป็ นปกติได้ดว้ ย และทาให้
คนที่ตายแล้วกลับมีชีวติ เป็ นขึ้นมาอีก แม้ในยามที่พวกเขาถูกกดขี่ข่มเหง พระองค์ทรงทาให้เขามี
ความสุ ขมากมายจนสามารถร้องเพลงได้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ามาสถิตในจิตใจของเด็กชายหญิงทุกคนที่รักพระเยซูเจ้า และทรง
ช่วยเขาให้ชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ พระองค์สถิตอยูใ่ นใจของเธอเป็ นคริ สเตียนความคิดที่น่ารักและความ
ปรารถนาที่ดีก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้ น พระองค์ทรงช่วยเธอให้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ พระองค์ทรงช่วย
เธอให้มีจิตใจบริ สุทธิ์ และน่ารักและสัตย์ซื่อ พระองค์จะให้เธอมีความรักและความยินดีและสันติสุข ใน
จิตใจของเธอ ร่ างกายของเธอกลับสู่ ชีวติ อีกเมื่อเธอตายแล้ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เพียงแต่สถิตอยูใ่ นจิตใจของเธอเท่านั้น แต่พระองค์ประทับอยูใ่ น
สวรรค์กาลังอธิ ษฐานอยูเ่ พื่อเธอด้วย พระคัมภีร์บอกเราว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงอธิ ษฐานเพื่อเธอ
ด้วยการคร่ าครวญอย่างหนัก นี่หมายความว่าพระองค์ทรงร้องคร่ าครวญต่อพระเจ้าเพื่อเธอ และเพื่อสิ่ งที่
เธอทูลต่อพระองค์ไม่น่าอัศจรรย์หรื อ ที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยตรงในคาอธิ ษฐานของ
เธอ
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างของการทางาน ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ชายคนหนึ่งเกลียดชังพระเจ้ามาก มีคนชวนให้เขาไปฟังเทศน์ที่โบสถ์เท่าไร ๆ ก็ไม่ไป มิหน้ า
ซ้ ายังพูดจาเยาะเย้ยถากถางผูท้ ี่ไปชวนนั้นอีก คริ สเตียนหลายคนได้ร่วมใจกับอธิ ษฐานเผือ่ เขาตลอดทั้ง
คืน
คือนั้น ชายคนนั้นได้เข้านอนตามปกติ แต่พอประมาณตีสอง เขาก็ตื่นขึ้นทันที เขาเริ่ มคิดถึง
ความผิดทุกอย่างที่เขาได้กระทา และเริ่ มนึกถึงการพิพากษาของพระเจ้า และการสู ญเสี ยชีวติ นิ รันดร เขา
รู ้สึกหวาดกลัวตัวสั่นขณะที่นอนอยูน่ ้ นั แล้ว เขาก็นึกถึงเรื่ องราวที่
ใครคนหนึ่งเคยเล่าให้เขาฟังถึงเรื่ องพระเยซูเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ตายเพื่อเขา
เขากระโดดออกจากเตียง และคุกเข่าลงข้างเตียงนอน และทูลขอ
พระเจ้าทรงยกโทษให้เขาเพราะเห็นแก่พระเยซู เขาร้องทูลขอต่อ
พระเจ้าเป็ นเวลานาน แต่ในที่สุดก็รู้สึกว่าพระเจ้าทรงสดับฟังคา
อธิษฐานของเขา และทรงยกโทษให้เขา เขามีความยินดีมากจน
อยากออกไปบอกเพื่อนที่ได้ชวนเขาไปประชุมในคืนก่อนทันที
ชายคนนั้นประหลาดใจมากเมื่อได้ทราบว่า พวกคริ สเตียนได้อธิ ษฐานเผือ่ เขาตลอดคืน พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้ปลุกชายคนนั้นและทรงกระทาให้เขาเห็นว่าเขาเป็ นคนบาปหนา

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ยอห์น 16:7-15

คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือใคร?
พระองค์ทรงอยูท่ ี่ไหน?
พระองค์ทรงกระทาอะไรบ้าง?
คาว่า “บริ สุทธิ์ ” หมายความว่าอะไร?
มีอะไรขัดขวางมิให้พระองค์ ทรงช่วยเราตามที่พระองค์อยากจะช่วย?

คำอธิษฐำน
พระเยซู ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใช้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้มาช่วยข้า
พระองค์ในหลายวิถีทาง โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างสะอาดบริ สุทธิ์ เพื่อพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จะทางาน ตามที่พระองค์พอพระทัยกระทาในจิตใจของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ในพระ
นามพระเยซู อาเมน
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เพลงนมัสกำร
“องค์พระวิญญาณพระเจ้าเท่านั้น” (บทที่ 36)
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บทที่ 28
คริสเตียนทำสิ่ งทีผ่ ดิ ได้ หรือ?
เราได้เรี ยนรู้แล้วว่า แม้เราจะทาความดีสักเท่าไร ก็ไม่ทาให้เราขึ้นสวรรค์ได้ ความตายของ
พระเยซูและการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราให้รอดพ้นบาปได้ อย่างนี้หมายความ
ว่าไม่จาเป็ นที่เราจะต้องเป็ นคนดีหรื อ? หลังจากที่เราเป็ นคริ สเตียนแล้ว โดนทูลขอพระเยซูให้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดเราจะเป็ นคนดื้อดึงต่อไป และหวังว่าถึงอย่างไรก็ดีพระเยซูจะยังทรงช่วยเราให้รอดได้
หรื อ?
สิ่ งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาสถิตอยูใ่ นจิตใจของเรา นัน่ คือพระองค์
ทรงช่วยเราให้เป็ นคนดีถา้ อย่างนั้นทาไมบางทีเราจึงยังอยากทาสิ่ งดื้อดึงอยูอ่ ีก?
เป็ นเพราะว่าพญามารคอยกระซิ บให้เราทาผิด พญามารแข็งแรงมาก มันแข็งแรงกว่าทูตสวรรค์
ที่แข็งแรงที่สุด มันใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเรา ทาให้เราหลงกลของมันและทาผิด เมื่อเราไปถึงสวรรค์แล้ว ในที่
ซึ่ งพญามารเข้าไปไม่ได้เลย พระเยซูจะประทานให้เรามีจิตใจใหม่ และเราก็จะไม่อยากทาสิ่ งชัว่ ร้ายอีก
แต่ในเวลานี้ ขณะนี้ เรายังมีชีวติ อยูใ่ นโลก เราก็ยงั คงมีจิตใจที่อยากจะทาบาป เมื่อพระเยซูทรง
เข้ามาในจิตใจของเราแล้วพระองค์จะทรงช่วยเราให้พน้ จากการทาผิดบาป ถ้าเราอยากให้พระองค์ทรง
ช่วยเรา
น่าอัศจรรย์สักเพียงใด เมื่อเรามีจิตใจใหม่แล้ว ก็จะไม่มีใครคอยกระซิบให้เราทาผิดหรื อทาให้
เราโกรธ
จงจาไว้วา่ พระเยซูทรงแข็งแรงกว่าและใหญ่ยงิ่ กว่าพญามาร และพญามารก็เกรงกลัวพระเยซู
ยิง่ นัก เมื่อเราขอให้พระเยซูทรงช่วยเรา พญามารก็จะซ่อนตัวเสี ย
เธอรู้อะไรที่แปลก ๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ไหม? ข้าพเจ้าจะเล่า
ให้เธอฟัง ถึงแม้วา่ พระเยซูได้เข้ามาสถิตอยูใ่ นจิตใจของเราแล้วก็
จริ ง พระองค์มิได้ไล่พญามารให้ออกไปจากตัวเรา จนกว่าเราจะ
ทูลขอพระเยซูให้ขบั ไล่พญามารออกไปเสี ย และจนกว่าจะทูลขอ
พระเยซูให้มาปกครองชีวิตจิตใจของเรา
มีคนหนึ่งถามเด็กหญิงเล็ก ๆ ว่า “ทาไมหนูจึงไม่ด้ือ
เหมือนก่อนที่พระเยซูจะเสด็จเข้ามาในจิตใจของหนู? พญามาร
ไม่มารบกวนหนูอีกหรื อ?
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“โอ มันมาค่ะ” เด็กหญิงตอบ “มันมารอบ ๆ หนูเสมอและเคาะที่ประตูใจของหนูแต่หนูได้เชิญ
พระเยซูไปที่ประตูใจของหนู และเมื่อพญามารเห็นพระเยซูมนั ก็หนีไปเสี ยเท่านั้นเอง”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
โรม 6:1-10

คำถำม
1.
2.
3.
4.

พญามารอยากให้เราทาอะไร?
เธอแข็งแรงกว่าพญามารหรื อ?
ผูใ้ ดแข็งแรงกว่าพญามาร?
เด็กหญิงเล็ก ๆ ในเรื่ องนี้ ได้ทาอะไรเพื่อไม่ให้พญามารมาชักชวนให้เขาทาผิด?

คำอธิษฐำน
พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้า และ
พระองค์ทรงแข็งแรงและใหญ่ยงิ่ กว่าผูใ้ ด พระองค์ทรงฤทธิ์ เดชยิง่ กว่าพญามาร โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้ทูลขอพระองค์
เพื่อคุม้ ครองจิตใจของข้าพระองค์ท้ งั หลายให้เข้มแข็งและบริ สุทธิ์ เพื่อ
พระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ได้ลา้ งด้วยโลหิตพระเยซู ” (บทที่ 226)
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บทที่ 29
ใครอยู่บนพระทีน่ ั่งในจิตใจของเธอ?
เธอทราบไหมว่าพระที่นงั่ คืออะไร? คือที่นงั่ สวยงามสาหรับกษัตริ ยป์ ระทับ และตรัสแก่
ประชาชนของพระองค์
เธอคิดอย่างไรข้าพเจ้าบอกเธอว่า มีพระที่นงั่ ภายในจิตใจของเธอ และมีกษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่ง
บนพระที่นงั่ นั้น? อันที่จริ งแล้ว ไม่มีพระที่นงั่ จริ งๆในจิตใจของเรา เพียงแต่เป็ นการสมมุติให้เห็นชัด
เท่านั้น กษัตริ ยท์ ี่อยูใ่ นจิตใจของเรานั้นตรัสแก่คนที่เป็ นคริ สเตียนว่าเขาทั้งหลายควรปฏิบตั ิอย่างไร เธอ
ทราบไหมว่ากษัตริ ยผ์ นู ้ ้ นั คือใคร คือพระเยซูไงล่ะ
แต่ยงั มีคนอีกสองคนที่พยายามจะนัง่ บนพระที่นงั่ นั้นเพื่อสั่งให้เราทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ คนหนึ่งคือ
พญามาร และอีกคนหนึ่งคือเธอเอง เมื่อใดที่พระเยซูประสงค์ให้เธอทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดแต่เธอกลับไปทาสิ่ ง
อื่นแทน นั้นหมายความว่า เธอและพญามารกาลังนัง่ บนพระที่นงั่ ในจิตใจของเธอ และเธอได้บอกให้
พระเยซูออกไปจากพระที่นงั่ ซึ่ งพระองค์ควรจะประทับอยูท่ ี่นนั่ พญามารหัวเราะเมื่อเธอทาเช่นนั้น มันรู ้
ว่าเมื่อพระเยซูได้ประทับบนพระที่นงั่ มันชวนให้เธอกระทาสิ่ งชัว่ หลายอย่างได้พญามารชอบให้เธอ
โกรธและมีใจดา นั้นเป็ นการง่ายสาหรับพญามารที่จะทา ในเมื่อพระเยซูมิได้ประทับบนพระที่นงั่ เพื่อ
ช่วยเธอ
ขณะใดที่เธอกาลังนัง่ บนพระที่นงั่
และเธอเองเป็ น
กษัตริ ยแ์ ห่งชีวิตของเธอ ขณะนั้นพญามารจะไม่กลัว และมันจะ
เข้าไปในจิตใจของเธอ ซึ่ งจะทาให้เธอหลงกระทาผิดต่าง ๆ มันรู้
ว่ามันแข็งแรงกว่าเธอ
และมันหัวเราะเยาะเธอเพราะมันเป็ น
กษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริ งแล้ว และมันทาได้ทุกสิ่ งตามที่มนั ปรารถนา
แต่ถา้ พระเยซูประทับบนพระที่นงั่ แล้ว พญามารไม่ได้
พยายามทาให้สิ่งต่าง ๆ ผิดไป มันซ่อนตัวอยูเ่ งียบ ๆ จนกว่าเธอจะ
ตัดสิ นใจอยากจะนัง่ บนพระที่นงั่ อีก
พระเยซูเจ้าของเราทรงมีพระเมตตา สุ ภาพอ่อนโยนทั้งทรงแข็งแรงมาก พระองค์จะประทับบน
พระที่นงั่ ในจิตใจของเธอ ถ้าเธออัญเชิ ญพระองค์ การใหญ่ยงิ่ ที่สุดและที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งหลังจากที่
เธอได้เป็ นคริ สเตียนแล้ว ก็คือการที่จะเรี ยนรู ้จกั ระมัดระวังตัวไม่นงั่ บนพระที่นงั่ นั้น พระเจ้าจะทรงช่วย
เธอถ้าเธอทูลขอต่อพระองค์ พระองค์จะขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สนทนากับเธอตลอดเวลาถึงเรื่ องนี้
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ใครเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งชีวิตของเธอ? ใครกาลังประทับบนพระที่นงั่ ในจิตใจของเธอ เธอเองนัง่ อยู่
และยอมให้พระเยซูเจ้าประทับอยูท่ ี่น้ นั ?

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
โรม 6:14-23

คำถำม
1. ใครอยากนัง่ บนพระที่นงั่ ในจิตใจของเธอ?
2. เมื่อเราเองกาลังนัง่ ประทับบนพระที่นงั่ พญามารจะทาอะไร?

คำอธิษฐำน
พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ พระองค์เป็ นพระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้า
พระองค์ท้ งั หลายต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ ขออัญเชิ ญพระเยซูเจ้ามาประทับบนพระที่นงั่ ใน
จิตใจของข้าพระองค์ท้ งั หลาย เพื่อมิให้พญามารมีโอกาสชักชวนข้าพระองค์ท้ งั หลายให้หลงกระทาผิด
ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูทรงแข็งแรงกว่าพญามาร กราบทูลในพระนาม
พระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ข้ามอบทุกสิ่ งแด่พระเยซู ” (บทที่ 74)
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บทที่ 30
กำรอัญเชิญกษัตริย์ประทับบนพระทีน่ ั่ง
เธอจาเรื่ องพระที่นงั่ ในจิตใจของเธอได้ไหม? เธอจาได้หรื อเปล่าว่า กษัตริ ยส์ ามองค์ที่อยาก
ประทับบนพระที่นงั่ นั้นคือใคร? องค์หนึ่งคือพระเยซูเจ้าซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์แท้จริ ง อีกสององค์คือเธอ
และพญามาร แต่เมื่อเธอและพญามารยึดที่นงั่ นั้นเธอก็จะทาในสิ่ งที่ผดิ เมื่อพระเยซูเจ้าประทับบนพระที่
นัง่ พญามารก็จะซ่อนตัวเสี ย เธอจึงมีความสุ ขและเป็ นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ และพระเยซูเจ้าก็จะทรง
พอพระทัยกับการกระทาของเธอทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็พอใจด้วย ทุกสิ่ งเรี ยบร้อยดีเมื่อพระเยซูกาลัง
ปกครองจิตใจของเธอ และทุกสิ่ งก็ผดิ ไปหมดเมื่อเธอทาตามใจตนเอง
เธอจะทาอย่างไรเพื่อป้ องกันไม่ให้อยากนัง่ อยูบ่ นพระที่นงั่ ? เธอให้พระเยซูเจ้าประทับบนพระ
ที่นงั่ ตลอดเวลาได้อย่างไร? ไม่แปลกดอกหรื อ เมื่อพระเยซูทรงกระทาหลาย ๆ อย่างเพื่อเรา? บางครั้งเรา
ขอให้พระเยซูออกไปเสี ย และเราดาเนิ นชีวติ ของเราเอง ฉะนั้นบัดนี้ขา้ พเจ้าจะบอกเธอว่าเธอจะจัดการ
ได้อย่างไรเพื่อเธอจะไม่ให้ผใู ้ ดประทับบนพระที่นงั่ นอกจากพระเยซู เพื่อพระเยซูจะเป็ นกษัตริ ยข์ อง
เธอองค์เดียว วิธีปฏิบตั ิมีดงั นี้คือจงสนิทสนมกับพระเยซูให้มากขึ้น แล้วเธอจะรักพระองค์มากขึ้นและ
อยากให้พระองค์ปกครองเธอ เมื่อมีเด็กใหม่ยา้ ยมาอยูใ่ กล้บา้ นเธอ ในตอนแรกเธออาจคิดว่า จะคบกับ
เขาได้หรื อไม่? เพราะเธอไม่รู้จกั เขาดี แต่ถา้ เขาเป็ นเด็กดี และเมื่อรู ้จกั กันดีข้ ึนเธอก็คงจะชอบเขามากขึ้น
และอยากจะให้เขามาเล่นกับเธอ
เช่นเดียวกัน ถ้าเราได้รู้จกั สนิทสนมกับพระเยซูมากขึ้นเราก็ยงิ่ จะรักและวางใจในพระองค์ และ
อยากให้พระองค์กระทาตามที่พระองค์ประสงค์ เรายิง่ รู ้จกั พระองค์มากขึ้นเท่าใด เราก็ยงิ่ อยากให้
พระองค์ประทับอยูบ่ นพระที่นงั่ ในจิตใจของเรามากขึ้นเท่านั้น
เธอไม่อยากรู ้จกั พระเยซูมากขึ้นหรื อ? เธอรู ้จกั วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู ้จกั พระองค์มากขึ้นหรื อ? ก็โดย
การสนทนากับพระองค์ การสนทนาเป็ นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการทาความรู ้จกั กับใคร ๆ ในเมื่อเราไม่
เห็นพระเยซู แล้วเราจะสนทนากับพระองค์ได้อย่างไร? เราสนทนากับพระเยซูได้โดยการอธิ ษฐาน เรา
เห็นพระองค์ไม่ได้แต่พระองค์ทรงฟังเราได้ แม้วา่ เราจะอธิ ษฐานในใจ และไม่มีใครอื่นได้ยนิ เราเลย
อีกวิธีหนึ่งที่จะรู ้จกั พระเยซูดีข้ ึน ก็คือการฟังเสี ยงตรัสของพระองค์ พระเยซูตรัสกับเรา
อย่างไร? พระองค์ตรัสกับเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ เราก็กาลังฟังพระเจ้าตรัส
กับเรา เพราะพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระองค์ บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจว่าพระองค์ตรัสอะไร แต่เรา
ไม่จาเป็ นต้องเข้าใจหมดทุกสิ่ งในทันที
ขณะที่เราอ่านต่อไปก็ให้เราใคร่ ครวญพระเยซูเจ้าและพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จะช่วยให้เรารู ้จกั พระเยซูดีข้ ึน
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เด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่งแสดงสี หน้าบูดบึ้งจนคุณแม่ดุและตีเขา และให้เขาเข้าไปอยูใ่ นห้องของ
เขา เขาอยูใ่ นห้องประมาณครึ่ งชัว่ โมง เมื่อเขาออกมา เขาก็ยมิ้ แย้มและมีความสุ ข คุณแม่ของเขายินดี
มาก แต่ก็ไม่เข้าใจว่า ทาไมลูกของเขาจึงมีความสุ ขมาก เมื่อคุณแม่ได้
ถามถึงสาเหตุ เด็กชายเล็ก ๆ ตอบว่า “หนูหน้าบึ้งต่อทุกคน เพราะว่า
เมื่อวานนี้ที่โรงเรี ยนรวีวารศึกษา ครู ของเราถามว่า เราเต็มใจจะไป
ต่างประเทศ และเล่าเรื่ องพระเยซูให้คนในประเทศนั้นฟังไหม หาก
ว่าพระเจ้าประสงค์จะให้เป็ นผูป้ ระกาศเผยแพร่ หนูไม่อยากไป หนู
จึงตอบพระเจ้าในใจว่า “ไม่ไป” ขณะที่หนูพดู ว่า “ไม่ไป” ต่อพระเจ้า
พระเยซูเจ้าก็ทรงเสด็จออกไปจากพระที่นงั่ ในจิตใจของหนู
“แต่เมื่อหนูถูกคุณแม่ไล่เข้าไปอยูใ่ นห้องของหนู หนูก็เริ่ มนึกถึงว่า พระเยซูทรงรักหนูมากมาย
และพระองค์ได้ทรงตายเพื่อหนู และหนูรู้สึกละอายที่หนูนงั่ อยูบ่ นพระที่นงั่ และทูลพระองค์วา่ หนูจะ
ไปยอมเป็ นผูป้ ระกาศเผยแพร่ ดังนั้นหนูจึงทูลพระเยซูวา่ ถ้าพระองค์ประสงค์ให้หนูเป็ นผูป้ ระกาศ
เผยแพร่ แล้วหนูก็ยอม และหนูถวายพระที่นงั่ ต่อพระเยซู เจ้า และพระเยซูประทับอยูท่ ี่นนั่ ขณะนี้ เหตุ
ฉะนั้นหนูจึงมีความสุ ข”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
โรม 12:1-3

คำถำม
1.
2.
3.
4.

คนกี่คนจะนัง่ บนพระที่นงั่ ในจิตใจของเธอได้ในเวลาเดียวกัน?
การรู ้จกั พระเยซูดีข้ ึนนั้นคืออะไร?
วิธีที่จะรู ้จกั พระเยซูให้ดีข้ ึนคืออะไร?
เด็กเล็ก ๆ ในเรื่ องนี้กลับมีความสุ ขอย่างรวดเร็ วเพราะอะไร?

คำอธิษฐำน
พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายอยากรู ้จกั พระองค์ให้ดีข้ ึน และข้าพระองค์ท้ งั หลายยินดีที่จะ
เข้ามาเฝ้ าพระองค์และยินดีที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ท้ งั หลาย โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รู้จกั
พระองค์ดีข้ ึน เพื่อข้าพระองค์ท้ งั หลายจะรักพระองค์มากขึ้น และไว้วางใจพระองค์มากขึ้น ข้าพระองค์
ทั้งหลายทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน
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เพลงนมัสกำร
“แล้วแต่พระองค์เจ้า” (บทที่ 69)
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บทที่ 31
กำรเกิดผล
เด็กชายคนหนึ่งและบิดาของเขากาลังเดินตามถนน เด็กชายคนนั้นสังเกตเห็นกิ่งไม้แห้งหล่นลง
มาจากต้น
“คุณพ่อครับ” เขาพูด “ดูกิ่งไม้นนั่ ซิ ครับ ให้เราเก็บเอาไปปลูกที่บา้ น อีกหน่อยเราคงเห็นมัน
แตกใบอ่อน และออกลูกเป็ แน่”
“ไม่ได้ดอกลูก” บิดาพูด “กิ่งนั้นตายแล้ว มันแตกใบอ่อนไม่ได้ และออกลูกไม่ได้ มันตายเสี ย
แล้ว”
“ถ้าอย่างนั้นมีวธิ ี ใดที่เราจะให้มนั เกิดผลหรื อ?” เด็กชายคนหนึ่งถาม
“ไม่ได้” บิดาพูด “มันตายแล้ว มีวธิ ี เดียวเท่านั้นถ้าพระเจ้าจะประทานชีวติ ใหม่และเอากิ่งไปติด
กับต้นอีก”
แล้วบิดาจึงพูดกับเด็กชายคนนั้นว่า “เราทั้งหลายเป็ นเหมือน
กิ่งไม้แห้งนั้น และพระเยซูทรงเป็ นเหมือนต้นไม้ที่มีชีวิตเราช่วยตัวเรา
เองไม่ได้เลย แล้วพระเจ้าทรงรับเราที่เป็ นเหมือนกิ่งไม้ที่ตายแล้ว และ
ประทานชีวติ ให้เรา และเอาไปต่อกับต้นไม้แห่งชี วติ พระองค์ได้
ประทานพระเยซูเพื่อเรา และพระองค์ทรงช่วยให้เรารอด แทนที่จะเกิด
ใบ เรากลับเกิดผลเช่นความเมตตาปรานี ความรัก ความยินดี และความ
ดี”
เราแสดงความเมตตาและช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะว่าเรารักพระเยซู เราเป็ นดุจกิ่งไม้ที่ตายแล้ว
แต่เดี๋ยวนี้พระเยซูทรงทาให้เรามีชีวติ

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ยอห์น 15:1-8
1. คาถาม
2. กิ่งไม้ที่ตายแล้วจะกลับมีชีวติ อีกโดยไม่พ่ งึ พระเจ้าได้หรื อ?
3. พระคัมภีร์บอกว่า คนบาปคือคนที่ตายแล้วในความบาป ทาไมเขาจึงเป็ นเหมือนกิ่งไม้
ที่ตายแล้ว?
4. พระเจ้าทรงกระทาอะไรเพื่อช่วยคนที่ตายในความบาปให้รอดพ้น?
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คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายทราบว่าเนื่องด้วยความ
บาป ข้าพระองค์ท้ งั หลายจาเป็ นต้องมีพระผูช้ ่วยให้รอด และข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่
ได้ช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รอด และประทานชีวติ ใหม่ในพระเยซูเจ้าให้แก่พวกข้าพระองค์ท้ งั หลาย
และทรงทาให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายเกิดผลเพื่อพระองค์ ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ข้ายินดีที่วนั นั้นทรงเมตตา” (บทที่ 297)
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บทที่ 32
เธอบอกให้ คนอืน่ รักพระเยซูได้ อย่ ำงไร?
เธอจะรู ้ได้อย่างไรว่า คนที่เธอเคยรู ้จกั พระเยซูหรื อเปล่า? เธอทราบไหนว่ามีวธิ ี หนึ่งที่เธอรู ้ได้
โดยไม่ตอ้ งการผูน้ ้ นั บางทีอาจจะมีคนพูดว่าเขาเป็ นคริ สเตียน ทั้ง ๆ ที่เขามิได้เป็ นคริ สเตียนเลย แต่วา่ มี
วิธีที่แน่นอนวิธีหนึ่งที่จะรู ้ได้ เป็ นวิธีทดสอบที่พระเยซูได้ประทานให้แก่เรา เพื่อเราจะทราบได้วา่ เรารัก
พระองค์มากเท่าไร พระองค์ตรัสว่า เรารู ้ได้โดยสิ่ งที่เราทา คนที่พดู ว่าเขารักพระเยซู และพยายามอย่าง
ยิง่ ที่จะทาให้พระองค์พอพระทัยเรารู ้วา่ เขารักพระเยซู แต่คนที่พดู ว่าเขารักพระเยซู และไม่ได้ทาตามที่
พระองค์ตรัสว่า เราจะได้โดยสิ่ งที่เราทา คนที่พดู ว่าเขารักพระเยซู แต่คนที่พดู ว่าเขารักพระเยซู และ
ไม่ได้ทาตามที่พระองค์ตรัสสั่งให้ทา แท้จริ งเขาไม่ได้รักพระองค์เลย
สิ่ งที่พระเยซูทรงต้องการให้เราทาเพื่อแสดงว่าเรารักพระองค์คืออะไร?
สิ่ งแรกและเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่สุดคือ จงเป็ นคนมีใจเมตตาและรักคนอื่น เราอาจแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ของเรา โดย
ช่วยทาสิ่ งที่ท่านสั่งให้ทาอย่างรวดเร็ ว การกระทาเช่นนี้พระเยซูทรงพอพระทัยมาก
เราควรแสดงความรักต่อใครอีกบ้าง เราควรแสดงความรักต่อพี่นอ้ งชายหญิงของเราด้วย โดย
ยอมให้เขาเล่นของเล่นเล่นของเรา เราควรแสดงกิริยาวาจาสุ ภาพต่อเพื่อน ๆ ที่โรงเรี ยนด้วย
ถ้าเธอไม่มีใจเมตตากรุ ณาต่อคนอื่น นัน่ แสดงว่าเธอรักตัวเธอเองมากกว่ารักพระเยซู ถ้าเธอรัก
พระเยซูมากกว่าแล้วเธอก็อยากเชื่อฟังพระองค์ ถึงแม้วา่ เธอจะรู ้สึกว่าไม่อยากทา
แน่ละ นี่ไม่ใช่ของง่าย ๆ ที่จะทาเลย ต้องฝึ กหัดจนติดเป็ นนิสัย ถ้าเธอจะเรี ยนเปี ยโนหรื อเล่น
ตะกร้อ หรื อเล่นกีฬาอื่น ๆ เธอก็รู้วา่ ต้องเสี ยเวลาหัดนานเพียงใดจึงจะเล่นได้ดีดงั นั้นเราจาเป็ นต้อง
ฝึ กหัดเมื่อถึงเวลาทาสิ่ งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทา
แทนที่จะตามใจตัวเองจาเป็ นต้องฝึ กหัดให้มีใจ
เมตตา ถ้ามีผใู ้ ดพูดจาไม่ไพเราะต่อเรา เป็ นการง่ายที่เราจะคิดกล่าวโทษเขา แต่เราจาเป็ นต้องฝึ กหัดให้
รู ้จกั การยกโทษ พระคัมภีร์บอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่า การรักผูอ้ ื่นและแสดงความเมตตาต่อเขาเป็ นสิ่ ง
สาคัญยิง่ ในการเป็ นคริ สเตียน นัน่ เป็ นวิธีที่เราจะแสดงได้วา่ เรารักพระเยซูมากมาย
นายชื่นเป็ นคริ สเตียนที่ดีมากคนหนึ่ง วันหนึ่งบังเอิญม้าของ
เขาหลุดออกไปจากทุ่งนาของเขา เข้าไปในไร่ ขา้ วโพดของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านของนายชื่นโกรธจัดจึงไปเรี ยกตารวจมา
เขาช่วยกันจับม้า และบังคับให้นายชื่นเสี ยเงินก่อนเขาจึงจะ
คืนม้าให้
ต่อมาอีกสองวันนายชื่นได้พบกับเพื่อนคนนั้น และเขายังคง
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โกรธมาก เพื่อนบ้านของนายชื่นพูดว่า “ถ้าผมจับม้าของคุณในไร่ ขา้ วโพดของผมอีกทีละก้อ ผมจะเรี ยก
ตารวจอีก”
“เพื่อนเอ๋ ย” นายชื่นพูด “เมื่อไม่นานมานี้เองผมมองออกไปทางหน้าต่างในเวลากลางคืนก็ เห็น
วัวของคุณเข้ามาในนาของผม ผมไล่มนั ออกไป และขังไว้ในรั้วบ้านของคุณในที่ ๆ มันควรอยู่ และถ้า
วัวของคุณเข้ามาในนาของผมอีก ผมจะทาเหมือนอย่างที่เคยทามาแล้ว”
นายชื่นใจดีมาก จนเพื่อนบ้านรู ้สึกเสี ยใจที่เขาได้โกรธและแสดงกิริยาหยาบคาย
จะเกิดอะไรขึ้นถ้านายชื่นจะแสดงความโกรธตอบ และพูดว่า ถ้าวัวของเพื่อนบ้านเข้ามาในนา
ของเขาอีก เขาจะเรี ยกตารวจ เธอคิดเธอว่าเพื่อนบ้านของนายชื่นจะอยากเป็ นคริ สเตียนหรื อ?
เธอคิดว่าพระเยซูเจ้าจะทรงรู ้สึกอย่างไรในเรื่ องนี้?

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
1 ยอห์น 2:3-14

คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.

เธอจะรู ้ได้อย่างไรว่าผูห้ นึ่งผูใ้ ดรักพระเยซูเจ้าหรื อเปล่า?
เธอสามารถบอกวิธีหนึ่งที่จะแสดงความรักต่อผูอ้ ื่นได้ไหม?
เด็ก ๆ จาเป็ นต้องหัดเปี ยโนหลายชัว่ เพื่อจะเล่นได้ดีใช่ไหม?
เด็ก ๆ จาเป็ นต้องฝึ กหัดตนให้มีใจเมตตากรุ ณาหรื อ?
ถ้ามีผใู ้ ดแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อเธอ วิธีโต้ตอบที่ดีที่สุดคืออะไร?

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าที่รัก พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาต่อข้าพระองค์ท้ งั หลาย ในการที่ทรงช่วยข้า
พระองค์ท้ งั หลายให้รอดจากบาปข้าพระองค์ท้ งั หลายทูลขอพระองค์ทรงช่วยให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายมี
ใจเมตตาต่อคนอื่น โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้สาแดงความรักของพระองค์ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้
เป็ นบุตรของพระองค์ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ตัวข้าเป็ นเหมือนท่อที่วา่ งเปล่า” (บทที่ 246)
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บทที่ 33
ถ้ ำเรำทำบำป หลังจำกเรำได้ รับควำมรอดแล้วจะเป็ นอย่ ำงไร?
วันนี้เราจะพูดถึงว่า เราควรทาอย่างไรถ้าเรารักพระเยซูเจ้า แต่เรายังคงทาสิ่ งที่ทาให้พระองค์
เศร้าพระทัยอยู่
เมื่อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว และความบาปของเราก็ได้ทรงรับเอาไปแล้ว มิได้
หมายความว่า ตั้งแต่วินาทีน้ นั เป็ นต้นไปเราจะไม่มีความยุง่ ยากลาบากใจกับพญามาร มันก็ยงั พยายามให้
เราทาผิด และบางครั้งเมื่อเราไม่พยายามอยูใ่ กล้ชิดพระเยซูให้เพียงพอ พญามารก็ทาให้เรามีความคิดผิด
ๆ ได้
เราจะแก้ไขได้อย่างไร? ในพระคัมภีร์มีคาตอบแก่เราซึ่ งกล่าวไว้วา่ เราต้องสารภาพหรื อทูลต่อ
พระเยซูวา่ เราได้ทาบาปแล้วพระองค์จะทรงยกโทษให้เรา และเราจึงจะมีความสุ ขอีก แต่ถา้ เราไม่ทูล
ขอให้พระเยซูทรงยกโทษให้เรา พระเยซูจาต้องลงโทษเรา พระองค์ทรงยอมให้เราได้รับความลาบาก
หรื อพระองค์ไม่ให้เราได้รับสิ่ งที่พระองค์ประสงค์ให้เรา
แต่เมื่อเราได้มาเฝ้ าพระเยซูและทูลพระองค์วา่ เราได้กระทาผิด และขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง
ยกโทษ ทันใดนั้นความทุกข์น้ นั ก็ผา่ นพ้นไป และเราอยูใ่ นความรักของพระองค์อีก เช่นเดียวกับเมื่อเรา
เป็ นเด็กดื้อ คุณพ่อและคุณแม่ก็จาทาโทษเรา ท่านทั้งสองไม่สบายใจ และเราก็ไม่สบายใจ แต่เมื่อเรื่ อง
นั้นผ่านไปแล้ว และทุกสิ่ งเรี ยบร้อยดีแล้ว จิตใจของเราก็กลับเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
พระคัมภีร์สอนว่า ไม่มีชายหรื อหญิงคนใดที่จะยกโทษให้เราได้ พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทรง
กระทาได้ พระเจ้าตรัสว่าเราควรและจาเป็ นต้องมาหาพระองค์โดยตรง พระองค์ประสงค์ให้เรามาเฝ้ า
เฉพาะพระพักตร์ พระองค์ มิใช่จะใช้คนหนึ่งคนใดมาหาพระองค์แทนเรา และอธิ ษฐานแทนเรา
เช้าวันหนึ่ง เมื่อบิดาของยอดออกไปทางาน เขาพูดว่า “ยอด วันนี้ ตดั หญ้าที่สนามด้วยนะ”
ยอดไม่ชอบตัดหญ้า แต่เขาก็พดู ว่า “ครับ ครับ คุณพ่อแล้วผม
จะตัด”
เมื่อบารุ งเพื่อนของเขามาเขาพูดว่า “บารุ งผมจะให้เงินเธอสอง
บาท ถ้าเธอจะตัดหญ้าในสนาม”
เมื่อบิดาของยอดกลับจากทางานมาบ้านเวลาเย็นวันนั้น เขา
รู้สึกพอใจมาก จึงพูดว่า “แหม ยอด ทางานได้ดีจริ ง ๆ นี่เงินห้าบาท”
ยอดรับเงินห้าบาทนั้น แต่เขาไม่สบายใจเลย เขาไม่ได้บอกบิดาเขาว่าเขา
ไม่ได้ตดั หญ้า เขารู ้วา่ หลอกหลวงบิดาของเขา โดยไม่บอกว่าบารุ งเป็ นคนตัด เขารู ้วา่ เขาเป็ นเหมือน
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ขโมยด้วย เพราะเขาได้รับเงินห้าบาทซึ่งไม่ใช่เป็ นเงินของเขาจริ ง ๆ เขารู ้สึกไม่สบายใจมากจนเขา
รับประทานข้าวไม่ใคร่ ได้ และอีกสักครู่ หนึ่งเขารู ้สึกเป็ นทุกข์มากจนทนต่อไปไม่ไหว
“คุณพ่อครับ” เขาพูด “ผมไม่ได้ตดั หญ้าในสนามดอกครับ นี่เงินห้าบาท ผมเอาคืนให้คุณพ่อ
บารุ งเป็ นคนตัดหญ้าแทนผม” แล้วบิดาของยอดจึงพูดว่า “ขอบใจที่ยอดมาบอกพ่อ พ่อรู ้เรื่ องแล้ว เพราะ
พ่อได้พบกับบารุ งตามทางเวลาเดินกลับมาบ้าน เขาเล่าให้พอ่ ฟังถึงเรื่ องตัดหญ้า เดี๋ยวนี้ให้เราออกไป
เล่นข้างนอกด้วยกันเถอะ”
ยอดดีใจมากที่เขาได้เล่าเรื่ องทั้งหมดให้บิดาของเขาฟังแล้วเขาได้ทูลขอพระเจ้าทรงยกโทษให้
เขา และเขารู ้สึกมีความสุ ขอีก ทั้งยอดและบิดาของเขาได้เล่นลูกบอลกันอย่างสนุกสนานทั้งนี้ก็เพราะว่า
ความผิดบาปของยอดได้รับการยกโทษแล้ว

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
1 ยอห์น 1:3-2:3

คำถำม
1.
2.
3.
4.

ถ้าเด็กชายหรื อเด็กหญิงที่เป็ นคริ สเตียนทาผิด เขาควรทาอย่างไร?
ศิษยาภิบาลของเรายกโทษความผิดบาปของเราได้หรื อ?
บางครั้งพระเยซูทรงลงโทษเราอย่างไร?
ทาไมพระองค์จึงลงโทษเรา?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ข้าพระองค์ท้ งั หลายมีความยินดีที่ความผิดบาปข้าพระองค์
ทั้งหลายได้รับการยกโทษโปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้จดจาไว้วา่ ข้าพระองค์ท้ งั หลายต้องสารภาพ
ความผิดบาปต่อพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ข้าพึ่งพระองค์” (บทที่ 203)
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บทที่ 34
กำรลงโทษช่ วยเรำได้ อย่ ำงไร?
การถูกลงโทษหมายความว่าอะไร? หมายความว่าสิ่ งที่เธอไม่ชอบเกิดขึ้นกับเธอ เพราะว่าเธอ
เป็ นเด็กดื้อ เมื่อคุณพ่อหรื อคุณแม่ดุเธอ นัน่ คือการลงโทษอย่างหนึ่ง เมื่อท่านต้องการเฆี่ยนตีเธอ นัน่ ก็
เป็ นการลงโทษอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน หรื อบางทีเธออาจจะอดกินขนมหวานอร่ อย ๆ ที่เธอชอบด้วย
คุณพ่อและคุณแม่ใจร้ายหรื อเมื่อท่านลงโทษเธอ? เปล่าเลย ท่านทั้งสองเชื่อฟังพระเจ้าซึ่ งตรัส
ว่า เด็ก ๆ ต้องได้รับโทษเมื่อเขากระทาผิด พระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตรัสไว้เช่นนั้น แน่ละ เรา
ไม่ชอบถูกลงโทษ หากว่าเกิดขึ้นแก่ตวั เรา แต่วา่ การลงโทษจะทาให้เด็กชายหญิงเป็ นเด็กดีข้ ึน พระเจ้า
ตรัสว่าเด็ก ๆ ต้องเชื่อฟังคาบิดามารดา และบิดามารดาต้องลงโทษลูกเมื่อลูกเป็ นเด็กดื้อ
เธอเข้าใจไหมว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ การถูกลงโทษช่วยเธอเพราะว่าเมื่อเธอทาผิดและถูกลงโทษ
เธอก็จาเอาไว้และไม่ทาผิดอีก และช่วยเธอให้เข้าใจว่าเธอได้ทาในสิ่ งที่ขดั ขืนพระเจ้า
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเด็กชายหญิงไม่ถูกลงโทษ เมื่อทาผิดต่าง ๆ เด็กชายหญิงที่ไม่ยอมเชื่อฟังคา
บิดามารดา เขาก็จะไม่เชื่ อฟังครู ของเขาด้วย และจะไม่เอาใจใส่ เท่าไรนักเกี่ยวกับกฎหมายของบ้านเมือง
การที่ไม่เชื่อฟังบิดามารดา และกฎหมายบ้านเมืองก็เป็ นความผิดที่ใหญ่หลวง เด็ก ๆ ที่ไม่ถูกลงโทษจะ
ทาให้คนอื่น เดือดร้อน เพราะว่าเขาไม่เอาใจใส่ วา่ เขาทาให้คนอื่นได้รับความลาบากหรื อเปล่า บางที
เมื่อตารวจจับตัวเขาไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่จึงจะรู ้สึกเสี ยใจมากที่ไม่ได้สงั่ สอนลูก ๆ ให้เป็ นคนดี โดย
ลงโทษเขาเมื่อเขาไม่เชื่ อฟัง
เธอคงเห็นแล้วว่า การที่คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งเฆี่ยนตีเธอนั้น มิใช่วา่ ท่านใจร้าย ท่านหวังดีต่อเธอ
จริ ง ๆ ต่างหาก เพราะว่านัน่ เป็ นการช่วยเหลือเธอให้คิดถึงคนอื่นและสิ ทธิ ของเขา และคิดว่าพระเจ้ามี
พระประสงค์อย่างไร แทนที่จะคิดตามวิธีการของเธอเอง การถูกลงโทษช่วยให้เธอพ้นจากความทุกข์
ลาบากหลายอย่าง
สิ่ งที่สาคัญก็คือเราจะต้องเชื่อฟังบิดามารดาของเราตลอดเวลา เชื่อฟังคาครู บาอาจารย์ เพราะว่า
ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเยซูเจ้า ดังนั้นเมื่อบิดามารดาของเราเฆี่ยนตีเราเมื่อเราทาผิด นัน่ คือท่านกาลังช่วยเธอ
จริ ง ๆ เพื่อให้เธอรักพระเยซูเจ้ามากขึ้น และช่วยเธอให้พร้อมที่จะทาทุกอย่างตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งไว้
เมื่อเราเรี ยนรู ้ถึงการเชื่ อฟังบิดามารดา เราก็จะเรี ยนรู ้ถึงการเชื่อฟังพระเจ้าด้วย
เธอคงเห็นแล้วว่า บิดามารดาที่ไม่โทษบุตรนั้นเป็ นคนไม่รักบุตรของตนจริ ง คราวหน้าถ้าคุณ
พ่อคุณแม่ตีเธอ อย่าโกรธท่าน แต่จงคิดว่าสิ่ งนี้ได้ช่วยให้เธอจดจาว่าจะต้องทาดีแทนที่จะทาชัว่ พระเจ้า
จะทรงพอพระทัยโดยการกระทาอย่างนี้
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ชายคนหนึ่ง ชื่อนายจารัสกาลังอวดสวนของเขาแก่เพื่อนคนหนึ่ง นายจารัสมีลูก 2-3 คน และ
เพื่อนของเขาก็มีลูกเหมือนกัน นายจารัสลงโทษลูกชายหญิงของเขาเสมอเมื่อเห็นควรที่จะลงโทษ แต่
เพื่อนของเขาไม่อยากให้ลูกเจ็บ หรื อไม่อยากให้ลูกรู ้สึกไม่สบายใจ ฉะนั้นเขาไม่ลงโทษลูกเลย
ชายคนที่ไม่เคยลงโทษลูกเลยพูดว่า “ผมคิดว่าการปล่อย
ให้เด็กโตขึ้นตามใจตนเองเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด ผมไม่ชอบบังคับเขา
เพราะว่าอาจจะทาลายบุคลิกลักษณะของเขา
ผมให้ลูกผมมี
อิสรภาพ”
“แต่” นายจารัส “ผมรู ้วา่ คุณไม่ได้ทาแบบนี้กบั สวนของ
คุณ”
“คุณหมายความว่าอะไร?” เพื่อนของนายจารัสถาม
“สวนของคุณไม่มีตน้ หญ้าเลยสักต้นเดียว” นายจารัสพูด “ทาไมคุณจึงถอนต้นหญ้าทิง้ ล่ะ?”
“เพราะว่าหญ้าจะขึ้นพันต้นไม้ดี ๆ หมด” เพื่อนของนายจารัสพูด “ผมต้องถอนหญ้าให้หมด”
“ใช่ครับ” นายจารัสพูด “และทานองเดียวกัน การที่ยอมให้จิตใจของเด็ก ๆ เจริ ญขึ้นโดยไม่
ถอนหญ้าออกเสี ยนั้น ไม่ชา้ ก็จะเป็ นเช่นเดียวกับต้นหญ้าที่ข้ ึนปกคลุมต้นไม้ดี ที่พระเจ้าได้ทรงปลูกไว้ที่
นัน่ ”
ถูกแล้ว จิตใจของเขาก็เป็ นดุจสวนดอกไม้ จงให้เราขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อบิดามารดาของเรา
ช่วยถอนหญ้าออกทิ้งเสี ยจากใจของเรา

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
เอเฟซัส 6:1-9

คำถำม
1. การลงโทษช่วยเราอย่างไร?
2. เมื่อเด็กชายหญิงไม่ถูกลงโทษจะเป็ นอย่างไร?
3. เธอคิดว่าการเชื่ อฟังคาบิดามารดาจะช่วยให้เธอเชื่ อฟังพระเจ้าหรื อ?

คำอธิษฐำน
พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์
ทั้งหลายทราบว่า เนื่ องจากพระองค์เป็ นบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย บางครั้งก็มีความจาเป็ นที่ขา้
พระองค์ท้ งั หลายควรได้รับโทษเมื่อกระทาผิด โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้เรี ยนบทเรี ยนจากการ
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ถูกลงโทษ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รู้จกั เชื่อฟังคาบิดามารดา และให้เกียรติแก่ท่านทั้งสอง ใน
พระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“เหล่าทหารของพระคริ สตเจ้า” (บทที่ 265)
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บทที่ 35
จดหมำยจำกพระเจ้ ำ
สมมุติวา่ คุณพ่อคุณแม่ของเธอเป็ นมิชชันนารี ไปอยู่ ณ ต่างประเทศที่ไกล และต้องข้าม
มหาสมุทร ท่านจะสามารถพูดกับเธอด้วยปากเปล่าได้หรื อ? ไม่ได้ หนทางไกลมาก เธอไม่ได้ยนิ เสี ยง
ของท่านและไม่เห็นหน้าของท่าน แต่วา่ มีทางหนึ่งซึ่ งเธอสามารถรู ้วา่ ท่านต้องการให้เธอทาอะไร ท่าน
คงเขียนจดหมายมาถึงเธอ นัน่ เป็ นวิธีที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดกับเธอ และท่านจะบอกความประสงค์ของ
ท่านให้เธอรู ้
สมมุติวา่ พระเจ้าประสงค์จะพูดกับเธอ ถ้าพระองค์เสด็จมาให้เธอเห็นพระองค์ เธอก็จะทนต่อ
พระรัศมีสุกใสที่อยูร่ อบ ๆ พระองค์ไม่ได้ แต่วา่ มีทางหนึ่งที่พระองค์จะพูดกับเธอได้ พระองค์ได้ส่ง
จดหมายมาให้เธออ่าน เพื่อเธอจะได้รู้วา่ พระองค์ประสงค์ให้เธอทาอะไร จดหมายของพระองค์ก็คือ
พระคัมภีร์ ซึ่ งบอกถึงหลายสิ่ งเกี่ยวกับพระเจ้า และพระราชกิจของพระองค์ และเกี่ยวกับตัวเธอและสิ่ ง
ซึ่ งพระองค์ประสงค์ให้เธอปฏิบตั ิ เธอเคยอ่านจดหมายของพระองค์ไหม?
พระเจ้ามิได้เขียนจดหมายด้วยดินสอหรื อปากกาหมึกซึ มอย่างที่เธอและข้าพเจ้าใช้เขียน หรื อ
มิได้ใช้พิมพ์ดีด แทนที่จะทาเช่นนั้น พระองค์ได้เลือกคนสี่ สิบคนซึ่ งรักพระองค์ และดลบันดาลจิตใจ
ของเขาให้เขียนพระธรรมเล่มต่าง ๆ บางทีพระเจ้าจะทรงโปรดให้เขาเห็นนิมิต หรื อให้เขาเห็นภาพต่าง
ๆ ที่จะบังเกิดขึ้น แล้วเขาก็จะเขียนตามที่เขาเห็น บางทีเขาไม่รู้ดว้ ยซ้ าไปว่าเขากาลังช่วยกันเขียน
พระคัมภีร์ เขารู ้แต่เพียงว่าพระเจ้าตรัสสั่งให้เขาเขียนบันทึกลงตามที่เขาได้เห็น และเขาก็ทาตามที่
พระองค์สั่ง แต่พระเจ้าทรงทราบเรื่ องราวที่เขาเขียนไว้น้ นั จะถูกเก็บรักษาไว้ และในที่สุดก็ได้พิมพ์
ออกเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
บางทีมนุษย์ได้เขียนถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้า และความคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพระเจ้า กษัตริ ย ์
ดาวิดเป็ นผูห้ นึ่งที่ได้เขียนพระธรรมเล่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของพระคัมภีร์ พระองค์ได้เขียนพระ
ธรรมสดุดีหรื อเรี ยกว่าบทเพลงสรรเสริ ญ
ในระยะเวลาที่ต่างกัน ผูเ้ ขียนได้เขียนถึงเรื่ องราวต่าง ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและมิตรสหาย
ของเขา พระเจ้าได้ดลใจให้เขาเขียนข้อความเหล่านี้ และพระองค์คอยระวังไม่ให้เขาเขียนผิดพลาด
เธอทราบไหมว่ากินเวลานานเท่าไร ในการเขียนพระคัมภีร์ นานกว่า 1500 ปี ในปี หนึ่ งพระเจ้า
จะบอกชายคนหนึ่งให้เขียนตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ และบางทีอาจเป็ นเวลาต่อมาอีกร้อยปี พระเจ้าทรง
บอกให้ชายอีกคนหนึ่งเขียนอีกต่อหนึ่ง และบางทีก็ให้ชายสองคนเขียนพระคัมภีร์คนละตอนในเวลา
เดียวกันเป็ นอย่างนี้ ต่อ ๆ กันมาจนสาเร็ จเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
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คนเหล่านี้เขียนผิดพลาดไปบ้างหรื อ? เปล่า ไม่ผดิ พระเจ้าทรงคอยระวังไม่ให้เขาเขียนผิดพลาด
พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาต่อเรามาก โดยประทานจดหมายนี้ให้แก่เรา เพื่อเราจะได้รู้ถึง
สวรรค์และพระเยซูเจ้าและความรักของพระองค์ซ่ ึ งมีต่อเรา
แต่เธอจะรู ้สึกอย่างไรถ้าาเธอเขียนจดหมายถึงผูห้ นึ่ง และผูน้ ้ นั ไม่อ่านจดหมายของเธอ ข้าพเจ้า
คิดว่าเธอคงรู ้สึกเสี ยใจและข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าก็คงรู ้สึกอย่างเดียวกัน
ถ้าเธอไม่อ่านจดหมายของ
พระองค์ ฉะนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับเธอที่จะอ่านจดหมายของพระเจ้า หรื อให้ผอู ้ ื่นอ่านให้ฟัง
เพื่อเธอจะได้ทราบว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าอะไร เธออาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดที่พระเจ้าตรัส แต่เธอก็เข้าใจ
ได้บา้ งในขณะนี้ และจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเธอเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
สิ นีกาลังเฝ้ าดูคุณแม่อ่านพระคัมภีร์
“คุณแม่คะ” เขาพูด “ทาไมคุณแม่จึงชอบอ่านพระคัมภีร์นกั ”
คุณแม่ยมิ้ กับสิ นีแล้วพูดว่า “สิ นี ทาไมหนูจึงดื่มน้ านมมาก ๆ แล้วกินข้าวบ่อย ๆ?”
สิ นีตอบ “เพราะว่าหนูจะหิ วมากถ้าหนูไม่ได้รับประทานข้าว
และถ้าหนูไม่รับประทานอาหารเลยหนูก้ ็ตอ้ งตาย”
“จริ งซิ ” มารดาของเขาพูด “แต่เรามีอะไรอย่างอื่นมากที่จะ
ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ ภายในร่ างกายของเรามีจิตวิญญาณ จิตวิญญาณก็
ต้องการอาหารด้วย”
“โอ หนูเข้าใจแล้วค่ะ” สิ นีพดู “เราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
เพื่อได้อาหารสาหรับจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับที่เรารับประทานอาหาร
และดื่มน้ า เพื่อบารุ งเลี้ยงร่ างกายให้มีชีวติ อยู”่
“ถูกแล้ว” คุณแม่พดู “และถ้าพรุ่ งนี้เช้าหนูไม่กินข้าวเช้า และเวลาเย็นก็ไม่กินด้วย และแม่จะคิด
อย่างไร?”
“คุณแม่ก็คิดว่าหนูป่วยนะซิ คะ” สิ นีตอบ
“แม่ตอ้ งคิดอย่างนั้นแน่” มารดาของสิ นีพดู “และเป็ นเครื่ องหมายซึ่งแสดงถึงความเจ็บป่ วยฝ่ าย
จิตวิญญาณของเรา เมื่อเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้า หนังสื อเล่มอื่นจะช่วยให้ความคิดของเราเจริ ญ
ขึ้น แต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณของเราได้”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
2 ธิโมที 3:14-17 และ 2 ธิโมที 4:1,2
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คำถำม
1.
2.
3.
4.

มีวธิ ี ใดบ้างที่จะบอกอะไรแก่คนอื่นโดยไม่พดู กับเขาโดยตรง?
พระเจ้าได้ทรงเลือกวิธีอะไรเพื่อให้เราฟังพระกิตติคุณของพระองค์?
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ใช้เวลาเขียนนานเท่าใด?
ถ้าเราไม่อ่านจดหมายของพระเจ้า จะมีผลอย่างไรบ้าง?

คำอธิษฐำน
โอพระเจ้า พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณ
พระองค์สาหรับจดหมายของพระองค์ที่ประทานให้แก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายคือ พระคัมภีร์โปรดช่วยข้า
พระองค์ท้ งั หลายให้ปฏิบตั ิตามที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ ขอให้พระวจนะของพระองค์เป็ นแสงสว่างส่ อง
เท้าข้าพระองค์ท้ งั หลาย ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ข้ายึดมัน่ ในคาสัญญา” (บทที่ 28)
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บทที่ 36
เธอทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำ พระคัมภีร์เป็ นควำมจริง?
พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่สาคัญที่สุดในโลก เพราะว่าพระคัมภีร์บอกให้เรารู ้ถึงสิ่ งที่เกี่ยวกับพระ
เจ้า พระคัมภีร์บอกเราถึงสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งหนังสื อเล่มอื่นบอกไม่ได้ พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าได้ทรง
เนรมิตโลก และสร้างชายหญิงคู่แรก ไม่มีสักคนเดียวในพวรเราอยูใ่ นขณะนั้น และได้เห็นพระเจ้าทรง
เนรมิตสร้าง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรู ้ได้เลย นอกจากพระเจ้าได้ตรัสให้เราทราบในพระคัมภีร์
แต่บางคนพูดว่า เนื่องจากเราไม่เห็นพระเจ้าทรงสร้างโลก เราจึงไม่รู้แน่วา่ พระองค์ได้สร้าง
โลกจริ งหรื อไม่ เขาพากันพูดว่า เรารู ้ไม่ได้วา่ พระคัมภีร์บอกความจริ งหรื อไม่ เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า
พระเจ้าได้ทรงเนรมิตโลก เราจะช่วยคนอื่นให้รู้วา่ พระคัมภีร์เป็ นความจริ งได้อย่างไร?
ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเราสามารถทาให้คนอื่นเชื่อถือสิ่ งใด ๆ ได้ ถ้าเขาไม่อยากจะเชื่ อ เขาย่อมหา
เหตุผลแก้อยูเ่ สมอ
ในทานองเดียวกัน ช่างยากจริ ง ๆ ที่จะพิสูจน์สิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าแก่คนอื่น ถ้าเขาไม่อยากจะ
เชื่อว่ามีพระเจ้า แต่เราอาจจะช่วยเขาได้หลายวิธีดว้ ยกัน ซึ่ งข้าพเจ้าจะเล่าให้เธอฟังในขณะนี้
วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดสาหรับเราที่จะรู ้วา่ พระคัมภีร์เป็ นความจริ ง แม้วา่ พระคัมภีร์ได้เขียนไว้นาน
มาแล้ว ก็คือพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้แล้ว สิ่ ง
เหล่านั้นได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน พระคัมภีร์กล่าวไว้ต้ งั หลายพันปี มาแล้วว่า ชนชาติยวิ จะต้องออกไป
จากประเทศปาเลสไตน์เป็ นเวลานานมากทีเดียว และพระเจ้าจะพาเขากลับไปอาศัยอยูท่ ี่นนั่ อีก นี่เป็ น
ความจริ ง เพราะปั จจุบนั นี้ ชนชาติยวิ ก็ได้กลับมาตั้งถิ่นฐานที่ภูมิลาเนาของตนอีก นัน่ เป็ นเรื่ องที่เราเห็น
และพิสูจน์ได้ เราจึงแน่ใจว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ถูกต้องแล้ว พระคัมภีร์บอกถึงกษัตริ ยห์ ลายองค์ใน
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีพระชนม์เมื่อนาน ๆ มาแล้ว ประชาชนที่ไม่ชอบพระคัมภีร์มกั พูดว่า กษัตริ ยเ์ หล่านี้
ไม่เคยมีพระชนม์อยู่ และว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ผดิ แต่บดั นี้เขาก็ได้พิสูนจ์แล้วว่า กษัตริ ยเ์ หล่านั้นมีพระ
ชนม์อยูจ่ ริ ง ๆ สมัย และสถานที่ก็ตรงกับที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์
เนื่องด้วยพระคัมภีร์พิสูจน์ความจริ งได้ทุกขณะ เราจึงเชื่ อถือได้อย่างแน่นอนว่าพระคัมภีร์เป็ น
ความจริ ง เกี่ยวกับสิ่ งที่พระเจ้าทรงทราบแต่พระองค์เดียว และได้เขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์
วิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะรู ้วา่ พระคัมภีร์เป็ นความจริ งก็คือ พระคัมภีร์บอกให้เราทราบว่า เรา
รับการอภัยโทษได้อย่างไรและบอกเราว่า ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไป โดยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า
เมื่อเรายอมรับพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา และทุกครั้งที่คนหนึ่งคนใดเข้ามาหาพระเจ้า
อย่างจริ งใจและทูลขอให้พระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปของเขาเพื่อเห็นแก่พระเยซู เขาก็จะได้รับ
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เช่นนั้น ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ กลับแตกต่างไปทีเดียว นี่เป็ นการพิสูจน์ที่ดีที่สุดซึ่ งแสดงว่าพระคัมภีร์เป็ น
ความจริ ง
ชายคนหนึ่งซึ่ งไม่คิดว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริ ง บังเอิญวันหนึ่งเขาพบพระคัมภีร์เล่มหนึ่ งทิ้งอยู่
ที่ถนน ทาให้เขาโกรธมากเพราะเขาไม่รู้วา่ นัน่ เป็ นหนังสื อที่เป็ นความจริ ง เขาจึงฉี กทิง้ เสี ยและดึง
ออกเป็ นแผ่น ๆ แล้วโปรยไปตามถนน
ใกล้ ๆ กับเมืองนั้นมีโจรคนหนึ่งอาศัยอยู่ โจรคนนี้ ได้
ออกมาที่ถนนสายเดียวกันนั้น เพื่อจะขโมยเงินของชายคนที่ฉีกพระ
คัมภีร์ทิ้ง แต่เมื่อเขาเห็นแผ่นกระดาษพระคัมภีร์อยูต่ ามถนน เขาจึง
ตัดสิ นใจยังไม่ขโมยเงินของชายคนนั้นแต่ไปสื บดูก่อนว่าอะไรที่ทา
ให้ชายคนนั้นโกรธมาก หลังจากที่ชายคนนั้นไปแล้ว โจรก็ลงไปเก็บ
แผ่นกระดาษพระคัมภีร์ ขณะที่เขากาลังมองดูที่กระดาษหน้าหนึ่ง
เขาสังเกตเห็นคาว่า “จงเชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สตเจ้า และท่านจะ
รอดได้”
“โอ” เขาคิด “น่าอัศจรรย์มากที่จะได้รับความรอดผมชอบลักขโมยของของคนอื่นอยูเ่ สมอ และ
ผมอยากให้ความผิดบาปของผมได้รับการยกโทษ” เขาคุกเข่าลงที่ถนน และทูลพระเจ้าถึงความผิดบาป
ของเขา และขอให้พระเจ้าช่วยเขาให้รอดและพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเขา
วันหนึ่งชายที่เคยเป็ นโจรได้พบกับชายที่ฉีกพระคัมภีร์ชายที่เคยเป็ นโจรบอกกับชายคนนั้นว่า
พระคัมภีร์ช่างน่าอัศจรรย์จริ ง ๆ แต่ชายคนนั้นบอกว่าเป็ นหนังสื อที่ไม่เห็นช่วยผูใ้ ด
“พระคัมภีร์ช่วยคุณได้นะ” คนที่เคยเป็ นโจรพูด “เพราะว่าได้ป้องกันมิให้คุณถูกขโมย”
ข้าพเจ้าหวังว่า ชายที่ได้ฉีกพระคัมภีร์ทิ้งเสี ยนั้นได้มองพระคัมภีร์ในแง่ดีแล้ว

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
2 เปโตร 1:16-21

คำถำม
1.
2.
3.
4.

มีใครได้เห็นพระเจ้าทรงเนรมิตโลก?
ผูเ้ ดียวเท่านั้นที่จะบอกเราได้วา่ มีอะไรเกิดขึ้น คือใคร?
พระองค์ทรงบอกเราไว้ที่ไหน?
เธอจะเล่าสักสิ่ งหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น และได้เกิดขึ้นจริ ง ๆ ได้
ไหม?
91

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าที่รัก พระองค์ทรงทราบสารพัดทุกสิ่ ง ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่
พระองค์เป็ นอยูต่ ลอดเวลา ข้าพระองค์ท้ งั หลายยินดีที่พระองค์ทรงทราบสารพัด และพระองค์ได้บอก
ให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย รู ้ถึงสิ่ งที่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายจาเป็ นต้องรู้ โดยประทานพระคัมภีร์ให้ขา้ พระองค์
ทั้งหลาย ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์เป็ นความจริ ง โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้อ่านพระคัมภีร์ ให้เข้าใจและให้ทาตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ ทูลขอในพระนามพระเยซู อา
เมน

เพลงนมัสกำร
“เป็ นคาประเสริ ฐ” (บทที่ 29)
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บทที่ 37
อะไรเกิดขึน้ ถ้ ำเรำไม่ ใช้ พระคัมภีร์?
การอ่านพระคัมภีร์เป็ นสิ่ งสาคัญหรื อ? การทาตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเรา
หรื อ? แน่นอนถูกแล้ว แต่เธอทราบไหมว่ามีคนที่คิดว่าเขาไม่จาเป็ นต้องอ่านพระคัมภีร์และเชื่อฟัง เธอ
คิดว่าเขาจะรู ้ไหมว่าพระเจ้าทรงเกลียดความผิดบาปของเขาอย่างยิง่ ถ้าเขาไม่อ่านพระคัมภีร์ เขาจะรู ้
ไหมว่า พระเยซูได้ทรงตายเพื่อความผิดบาปของเขา หากว่าเขาไม่อ่านเรื่ องราวในพระคัมภีร์ แน่ละ เขา
จะพาสิ่ งเหล่านี้ได้จากพระคัมภีร์เท่านั้น
แน่ทีเดียว เราจะรู ้จกั พระเจ้าได้โดยพิจารณาดูดอกไม้ใบไม้ และต้นไม้ มันสาแดงให้เรารู ้วา่
พระองค์ทรงมหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายก็สาแดงให้เรารู ้วา่ พระองค์ทรงรัก
เราเพียงไร นอกจากที่พระองค์ได้ตรัสให้เรารู้ในพระคัมภีร์
เราต้องอ่านพระคัมภีร์อย่างรอบคอบตลอดทั้งเล่ม และเชื่อฟังทุกคาที่เขียนไว้เพื่อเรา เรา
จาเป็ นต้องสังเกตขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์วา่
ข้อความบางตอนที่เขียนไว้น้ นั หมายความเฉพาะ
ประชาชนที่มีชีวติ อยูใ่ นสมัยโน้นนานมาแล้ว
เช่นบางตอนได้เขียนไว้เพื่อเตือนลูกหลานอิสราเอล
เกี่ยวกับแท่นบูชาและการสักการบูชา หรื อฆ่าวัวหรื อสัตว์อื่น ๆ ถวายบูชา ถ้าเขาถวายสิ่ งเหล่านี้พระเจ้า
ก็ทรงยกโทษความผิดบาปของเขาจนหมดสิ้ น ปั จจุบนั นี้เราไม่ตอ้ งถวายสัตว์เป็ นเครื่ องบูชา เพราะว่า
พระเยซูคริ สตเจ้าผูเ้ ป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้าได้พลีชีวติ ของพระองค์เพื่อเราครั้งหนึ่งแล้ว
เมื่อ
พระองค์ได้ตายบนไม้กางเขนเราไม่ตอ้ งถวายบูชาอย่างอื่นอีก ถึงแม้วา่ พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราถึงสิ่ ง
เหล่านี้ ซึ่ งเราทุกวันนี้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม แต่ก็ยงั มีประโยชน์มากและสาคัญมากที่จะอ่านพระคัมภีร์
ตอนนี้ เพราะว่าเป็ นการบอกเราให้รู้เป็ นอย่างดีถึงแผนการของพระองค์และความรักของพระองค์ และ
ถึงพระเยซู ดังนั้นพระคัมภีร์ทุกตอนจึงสาคัญต่อเราในการอ่านและการศึกษา
พระคัมภีร์เป็ นความจริ งทั้งหมด และเราจาเป็ นต้องสังเกตว่าเราควรจะศึกษาอะไรจากตอนที่เรา
อ่านแต่ละวัน
แต่อีกนัยหนึ่งเราควรจะศึกษาอะไรจากตอนที่เราอ่านแต่ละวัน
แต่อีกนัยหนึ่งเราต้องรอบคอบ ไม่อ่านพระคัมภีร์บางตอนและคิดว่า “โอ แน่นอน นัน่ ไม่ได้
เขียนไว้เพื่อฉัน ยากที่จะปฏิบตั ิได้ ต้องสาหรับคนอื่น และฉันไม่จาเป็ นต้องเชื่อฟังเลย”
ถ้าพระคัมภีร์ตอนนั้นได้เขียนไว้สาหรับเธอ จงเชื่ อฟังเถิด ไม่วา่ เธอจะชอบหรื อไม่ เพราะเป็ น
หน้าที่ของเธอที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและทาตามที่พระองค์ทรงบอกเธอไว้ในพระคัมภีร์ เธอต้องรอบคอบ
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ไม่คิดว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสิ่ งต่าง ๆ โดยไม่มีเป้ าหมายและต้องระมัดระวัง ไม่ปฏิเสธสิ่ งใดเลยตามที่
พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ เราไม่ควรเพิ่มเติมอะไรให้แก่พระคัมภีร์หรื อตัดข้อความออกเสี ยแม้แต่ตอนเดียว
มีหญิงยากจนคนหนึ่งซึ่ งขายผลไม้และผักต่าง ๆ นางเป็ น
คริ สเตียนและรักพระคัมภีร์มาก
นางนัง่ ขายผลไม้และผักที่ร้าน
ขณะที่กาลังนัง่ คอยคนมาซื้ ออยูน่ ้ นั นางก็อ่านพระคัมภีร์ วันหนึ่งมี
ชายคนหนึ่งพูดกับนางว่า “นัน่ เธอกาลังอ่านหนังสื ออะไรนะ?”
“พระวจนะของพระเจ้า” นางตอบ
“พระวจนะของพระเจ้ารึ ใครบอกเธอเล่า?”
“พระองค์เองได้ทรงบอกแก่ดิฉนั ”
“เธอเคยพูดกับพระองค์หรื อ? เธอจะพิสูจน์ได้ไหม?”
หญิงยากจนคนนั้นรู ้สึกประหม่า นางไม่คุน้ เคยกับการพูดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ แต่ในที่สุดนางก็
เงยหน้าขึ้นพูดว่า “คุณจะพิสูจน์ให้ดิฉนั ได้ไหมว่า มีดวงอาทิตย์ในท้องฟ้ า?”
“แน่นอนทีเดียว” เขาพูด “การพิสูจน์ได้ง่ายที่สุดก็คือ ดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่ผม และผม
เห็นแสงสว่างได้”
“เช่นเดียวกับดิฉนั ” หญิงผูน้ ้ นั ตอบด้วยความยินดี “การพิสูจน์พระคัมภีร์วา่ เป็ นพระวจนะของ
พระเจ้า ก็คือความอบอุ่นและความยินดีที่เข้ามาในจิตวิญญาณของดิฉนั ”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
สดุดี 119:9-16

คำถำม
1. ถ้าเราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ เราจะยังคงรู ้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง?
2. พระคัมภีร์กล่าวอะไรที่สาคัญเกี่ยวกับพระเจ้า
ซึ่ งเราจะไม่รู้นอกจากโดยทางพระ
คัมภีร์?
3. เราควรเชื่ อฟังพระคัมภีร์บางตอนที่บอกเราว่า ให้ฆ่าสัตว์สักการบูชา เมื่อเราทาผิดบาป
หรื อ? ทาไมเราจึงต้องทาอย่างนั้น?
4. ทาไมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเราที่จะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนั้น ๆ
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คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์เป็ นอันมาก สาหรับพระวจนะอัน
บริ สุทธิ์ ของพระองค์คือพระคัมภีร์ ขอบพระคุณพระองค์ที่สอนข้าพระองค์ท้ งั หลายไว้ในพระคัมภีร์วา่
ความผิดบาปของข้าพระองค์ท้ งั หลายรับการอภัยโทษได้อย่างไร โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายได้อ่าน
พระคัมภีร์ทุกวันและเชื่อฟังด้วย ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
พระคาโอวาทพระเจ้า
เป็ นหนังสื อสาหรับเรา
เป็ นเรื่ องความจริ ง ชี้ทางความรอด
พระคาโอวาทพระเจ้า
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บทที่ 38
พระเจ้ ำทรงประสงค์ ให้ ข้ำพเจ้ ำทำอะไร?
เราได้เรี ยนรู ้วา่ สิ่ งสาคัญที่สุดที่เด็กทาได้ก็คือเชื่อฟังพระเจ้า นัน่ เป็ นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะมี
ความสุ ขจริ ง ๆ ได้
บางทีเธอคงสงสัยว่า “หนูจะรู ้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าประสงค์ให้หนูทาอะไร?” การที่จะค้นหาว่า
พระเจ้าประสงค์ให้เธอทาอะไรนั้น เธอจะต้องทูลถามพระองค์ พระองค์ทรงยินดีที่จะบอกให้เธอทราบ
บางทีจะรู ้สึกว่ายากมากในครั้งแรกที่จะทูลถามพระองค์ และที่จะฟังคาตอบของพระองค์ ไม่เหมือนกับ
ที่เราพูดขออะไร ๆ จากคุณพ่อคุณแม่ เราเห็นท่านได้และได้ยนิ เสี ยงที่ท่านพูดกับเรา แต่เราไม่เห็นพระ
เจ้า และเราไม่ได้ยินเสี ยงพระองค์ตรัส ดังนั้นเราจะรู ้ได้อย่างไรว่า พระองค์ประสงค์อะไร?
นี่ไม่ใช่ปัญหายากเลย เมื่อเราคิดพิจารณาดูสักครู่ หนึ่ง เธอคิดถึงวิธีที่เราจะรู ้ข่าวของผูท้ ี่อยู่
ห่างไกลจากเราได้ไหม? จงจาไว้วา่ มีวธิ ี หนึ่ง คือได้รับจดหมายจากคนอื่น บุรุษไปรษณี ยน์ าจดหมายมา
ให้ เราก็อ่านจดหมาย เราจึงทราบความคิดของผูอ้ ื่น และเรารู ้ได้วา่ เขาประสงค์ให้เราทาอะไรเพื่อเขา
พระเจ้าได้ทรงเขียนจดหมายยาวฉบับหนึ่ง พระคัมภีร์คือจดหมายของพระเจ้า เมื่อเราอ่าน
พระคัมภีร์เราจะเห็นว่าช่างไม่เหมือนกับจดหมายอื่นเลย เป็ นจดหมายที่ค่อนข้างยาว และบอกสิ่ งที่
แปลก ๆ หลายอย่าง บอกเราตั้งหลายร้อยสิ่ งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทา และหลายสิ่ งซึ่ งพระองค์ไม่
ประสงค์ให้เราทา
นัน่ แหละเป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมเราจึงต้องอ่านพระคัมภีร์ มีวธิ ี อื่นอีกที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้รู้วา่
พระองค์ประสงค์อะไร พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทาสิ่ งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ด้ือดึง เรามักจะบอกได้โดย
ไม่ตอ้ งลาบากมากนักว่า สิ่ งใดดีสิ่งใดไม่ดี
พระเจ้าประทานให้เรามีความรู ้สึกในส่ วนลึกของจิตใจซึ่ งทาให้เรารู ้สึกว่าเราดื้อดึง ทาชัว่ และ
ไม่มีความสุ ข เมื่อเราคิดถึงสิ่ งที่ผดิ หรื อทาผิด ดังนั้นถ้าเธอคิดจะทาสิ่ งไร และรู ้สึกว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี นัน่
แสดงว่าพระเจ้ากาลังตรัสกับเธอไม่ให้ทาสิ่ งนั้นบางทีเราพูดว่า ความรู ้สึกอย่างนั้นเป็ นเสี ยงของพระเจ้า
ในจิตใจของเรา บางทีเราเรี ยกว่าความวินิจฉัยผิดและชอบ
อีกวิธีหนึ่งที่จะรู ้ถึงการเชื่อฟั งพระเจ้า และรู ้วา่ พระองค์ประสงค์ให้เราทาอะไรก็โดยถามคุณ
พ่อคุณแม่และเชื่ อฟังท่าน
เธอจะแน่ใจได้วา่ เธอเป็ นคริ สเตียนและรักพระเยซูเจ้าและอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าและทาตามที่
พระองค์ประสงค์ พระเจ้าก็จะทรงช่วยให้รู้น้ าพระทัยของพระองค์
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เด็กชายคนหนึ่งอยากจะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เขาอยากจะโตขึ้นเป็ นเด็กอย่างที่พระเจ้า
ประสงค์ เขาคิดว่าพระเจ้าประสงค์ให้เขาเป็ นแพทย์หรื อเป็ นพนักงานดับเพลิง เขาจึงตัดสิ นใจทูลขอ
พระเจ้าถึงเรื่ องนี้ เขาอธิ ษฐานและทูลขอพระเจ้าให้ช่วยเขาพระเจ้าสดับฟังคาอธิ ษฐานของเด็กชายคน
นั้น แต่พระองค์ไม่ได้ส่งทูตสวรรค์ให้มาบอกเขา แทนที่จะเป็ น
ดังนั้น พระองค์ให้เด็กชายคนนั้นคิดอยูห่ ลายปี ขณะที่เขาไป
โรงเรี ยน และเมื่อเด็กชายยิง่ คิดและยิง่ อธิ ษฐานขอถึงเรื่ องนี้มาก
ขึ้น
เขาก็ยงิ่ แน่ใจว่าพระเจ้าประสงค์ให้เขาเป็ นแพทย์แล้ว
ออกไปเป็ นมิชชันนารี พระเจ้าทรงกระทาให้เขาอยากทางาน
นั้นมากกว่าสิ่ งอื่น พระเจ้าได้ตรัสกับเด็กชายโดยทางจิตใจของ
เขาเอง
บางทีพระเจ้าอาจพูดกับเธอโดยวิธีน้ นั พระเจ้าไม่ตอ้ งส่ งทูตสวรรค์ลงมา แต่พระองค์ทรงช่วย
เราให้ตดั สิ นใจว่า อะไรดีที่สุดสาหรับเรา และเราจะตัดสิ นใจว่า นัน่ เป็ นแผนการของพระเจ้าสาหรับเรา

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ปฐมกาล 24:34-48

คำถำม
1.
2.
3.
4.

เธออยากให้พระเจ้าบอกอะไรแก่เธอ?
จาเป็ นหรื อไม่ที่พระเจ้าจะส่ งทูตสวรรค์มาบอกเธอ?
มีวธิ ีใดบ้างที่พระองค์จะสาแดงให้เธอรู ้ถึงน้ าพระทัยของพระองค์?
พระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานของเราเสมอหรื อ?

คำอธิษฐำน
พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ และพระบิดาของผูท้ ี่วางใจในพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ข้า
พระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานคาตอบแก่ผทู ้ ี่ทูลขอสติปัญญาจากพระองค์
ข้าพระองค์ท้งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยสาแดงให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายรู ้น้ า
พระทัยของพระองค์โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายที่เป็ นบุตรของพระองค์ ให้รู้จกั น้ าพระทัยของ
พระองค์สาหรับชี วติ ของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ในพระนามพระเยซู อาเมน
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เพลงนมัสกำร
“นามประเสริ ฐแสนดีเลิศ” (บทที่ 295)
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บทที่ 39
กำรยกโทษมีควำมหมำยอย่ ำงไร?
พระเยซูตรัสสอนเราให้ยกโทษผูท้ ี่ทาอันตรายต่อเราและไม่ชอบเรา
การยกโทษให้คนหนึ่งคนใดหมายความว่า เราไม่ควรโกรธคนเหล่านั้นที่ได้ทาผิดต่อเราหรื อทา
อันตรายเรา
ถ้าผูใ้ ดตีเธอ เธอจะตีตอบเขาด้วยหรื อ? ถ้าเธอยกโทษให้เขาจะไม่โต้ตอบ ถ้าเธอยกโทษให้เขา
เธอก็จะยิม้ แย้ม พระคัมภีร์บอกแล้วบอกเล่าว่า จะยกโทษผูท้ ี่พยายามจะทาร้ายเรา
พระเยซูตรัสแก่เราว่า
พระเจ้าพระบิดาของเรามีพระทัยเมตตากรุ ณาต่อคนที่เป็ นศัตรู ของ
พระองค์ และเราควรมีใจดีต่อศัตรู ของเราเช่นเดียวกัน
วันหนึ่งผูป้ ระกาศคนหนึ่งกาลังเทศนาอยูท่ ี่มุมถนนแห่งหนึ่ง ให้แก่คนที่ไม่รู้จกั พระเยซูเจ้าและ
ไม่รักพระองค์เลย ชายคนหนึ่งแอบไปข้างหลังผูป้ ระกาศ และเอาไม้ใหญ่ตีศีรษะเขาล้มลงคนอื่นที่ฟังอยู่
คิดว่าการกระทาอย่างนี้ไม่ยตุ ิธรรม เขาจึงจับชายคนนั้นไว้และ
เรี ยกตารวจมาเอาตัวไปขังคุก แต่ผปู ้ ระกาศคนนั้นพูดว่า “อย่า
ทาเช่นนั้น” คนทั้งหลายพากันประหลาดใจเป็ นอันมาก “เขาทา
ร้ายคุณ” คนเหล่านั้นพูด “เขาควรถูกลงโทษ” “ไม่ใช่” ผู้
ประกาศพูด “เพราะพระเยซูผทู ้ ี่ขา้ พเจ้ากาลังสอนท่านทั้งหลาย
ให้รู้จกั นั้นได้บอกข้าพเจ้าว่า จงมีใจเมตตากรุ ณาต่อผูท้ ี่ทาร้าย
เจ้าและยกโทษให้เขา” แล้วผูป้ ระกาศผูน้ ้ นั ได้หนั ไปพูดกับชาย
ที่ตีเขาว่า “ผมยกโทษให้คุณ แต่ขอให้จาไว้เสมอว่าคุณเป็ นหนี้การพ้นโทษผิดนี้ต่อพระเยซู ผูไ้ ด้สอนผม
มิให้โกรธแค้นคุณ”
ดังนั้นตารวจจึงปล่อยตัวชายคนนั้นไป
ประชาชนซึ่ งเฝ้ าดูอยูแ่ ทบไม่เชื่อว่าเป็ นจริ ง
เขาคิดว่าพระเยซูตอ้ งเป็ นบุคคลที่ประหลาด
มหัศจรรย์ และเขาพากันยินดีที่จะฟังพระกิตติคุณของพระองค์ต่อไปอีก จากผูป้ ระกาศผูน้ ้ นั
ถ้าผูป้ ระกาศผูน้ ้ นั โกรธชายคนนั้นจะเป็ นอย่างไร บางทีประชาชนอาจจะไม่ยอมฟังเขาต่อไป
หลังจากเกิดเรื่ องแล้ว เขาอาจจะพูดว่า การเป็ นคริ สเตียนไม่เห็นแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
เมื่อมีใครมาทาร้ายเธอ เธอทราบไหมว่า วิธีที่ดีที่สุดนั้นควรทาอย่างไร? ถ้าใครพูดใส่ ร้ายเธอ
เธอจะทาอย่างไร การโกรธนั้นง่ายนิดเดียว แต่พระเยซูทรงช่วยเราไม่ให้โกรธได้ แทนที่จะโกรธเรายิม้
ได้ถา้ คิดถึงพระเยซูบ่อย ๆ ตลอดวัน พระองค์ทรงอยูก่ บั เราตลอดเวลา และเราสนทนากับพระองค์ได้
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พระองค์ทรงกระทาให้เรามีความสุ ข ดังนั้นอย่าโกรธคนอื่นที่พระองค์ทรงรัก ถึงแม้วา่ เขาจะไม่กระทาดี
ต่อเรา

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
มัทธิว 18:21-35

คำถำม
1. ถ้าใครทาร้ายเรา วิธีที่ดีที่สุดที่จะทาตอบแทนคนนั้นคืออะไร?
2. ถ้าเรายกโทษให้ผใู ้ ด เราอยากจะทาร้ายเขาเพราะเขาได้ทาร้ายเราก่อนหรื อ?
3. พระเยซูทรงยกโทษบาปให้แก่เราแค่ไหน?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดยกโทษให้
ข้าพระองค์ท้ งั หลายครั้งหลายหน โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลาย ณ บัดนี้ เพื่อจะยกโทษคนที่พยายามทา
ร้ายต่อข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รักเขาและช่วยนาเขาให้มารู ้จกั พระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“พระเจ้าทรงคุม้ ครองท่าน” (บทที่ 206)
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บทที่ 40
รำงวัลสำหรับเธอในสวรรค์
เธออยากได้รับรางวัลไหม? เธอเคยเข้าแข่งขันกีฬาที่โรงเรี ยนไหม? เมื่อผูใ้ ดชนะก็ได้รับรางวัล
เธอเคยได้ยนิ ถึงรางวัลที่พระเยซูจะประทานให้เธอไหม? ขออย่าถามข้าพเจ้าว่า รางวัลนั้นจะ
เป็ นอะไร เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบ แต่คงเป็ นรางวัลประหลาดและอัศจรรย์ซ่ ึ งมาจากพระเจ้าเพื่อบุตรที่รัก
ของพระองค์
เธอจะรับรางวัลนั้นได้อย่างไร? เราจะรับรางวัลโดยเป็ นคริ สเตียนที่เมตตาและสัตย์ซื่อใขณะที่
เรามีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้ เมื่อใดก็ตามที่เด็กคริ สเตียนชายหญิงช่วยบิดามารดา พระเจ้าก็เตรี ยมรางวัลไว้ให้
เขา แต่เมื่อใดเขาไม่เชื่อฟังบิดามารดาหรื อทาไม่ดีหรื อทาผิด พระเจ้าก็จะเสี ยใจเพราะเรา
วิถีทางที่เราดาเนินชีวิตอยูใ่ นโลกนี้สาคัญจริ ง ๆ เรามีชีวิตอยูเ่ พียงไม่กี่ปี บางทีเราอาจรู ้สึกว่า
การมีชีวติ อยู่ 60 หรื อ 70 ปี ช่างนานเหลือเกิน แต่ไม่นานเลย เมื่อเราคิดเทียบกับความนานของชีวติ
“นิรันดร” บุตรของพระเจ้าจะอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ตลอดนิ รันดร รางวัลที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้
สาหรับเธอ คือรางวัลที่จะดารงอยูเ่ สมอไปเป็ นนิตย์ และจะทาให้เธอมีความสุ ขยิง่ นักน่าเศร้าใจสัก
เท่าใด ถ้าเธอไปสวรรค์และปรากฎว่ารางวัลของเธอนั้นเล็กน้อยเหลือเกิน เมื่อเป็ นเช่นนั้นเธอคง
ปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะกลับลงมาในโลก เพื่อพยายามทาในสิ่ งที่ดีมากขึ้นไปอีกโดยหวังจะได้รับรางวัลที่
ดีกว่า แต่จะสายไปเสี ยแล้ว แต่ขณะนี้ไม่สายเลย เธอยังมีชีวติ อยูต่ ่อไปข้างหน้าอีก และเธอจะใช้ชีวติ
ทั้งหมดเพื่อพระเยซูเจ้าได้ เธอจะรู ้สึกว่ามีความสุ ขอย่างยิง่ เมื่อเธอถึงเมื่อสวรรค์ เพราะเธอได้ตดั สิ นใจ
แต่บดั นี้ขณะนี้เธอยังเป็ นเด็กอยูว่ า่ จะมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเยซู
ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อจะพูดถึงเรื่ องการงานของเขา ชายสองคนนั้น
ได้เข้าไปในห้องซึ่ งชายอีกสองคนกาลังนัง่ เงียบ ๆ ที่โต๊ะ ชายคนที่มาเยีย่ มได้พดู กับเพื่อนถึงเรื่ องการ
งานของเขาอยูน่ านทีเดียว ในที่สุดเมื่อเขาพูดหมดทุกสิ่ งตามที่อยากพูดแล้ว ชายเจ้าของบ้านพูดกับชาย
ที่มาเยีย่ มว่า
“เมื่อไรที่ผมพูดกับผูใ้ ดเรื่ องงาน ผมจะให้คนอื่นคอยฟังคา
สนทนาและจดข้อความทุกอย่างที่เราพูดกันไว้ ชายสองคนที่นงั่ อยูท่ ี่
โต๊ะได้จดทุกคาพูดของเราทั้งสอง
บัดนี้เราจะให้เขาอ่านข้อความ
ทั้งหมดที่เราได้ปรึ กษาหารื อกันเพื่อจะได้ไม่มีการเข้าใจผิดนั้น”
ชายคนที่มาเยีย่ มรู ้สึกแปลกใจมาก เขาไม่รู้วา่ ชายสองคนนั้น
ได้จดคาพูดของเขาทุกคาไว้ ถ้าเขารู ้มาก่อนเขาก็คงจะพูดด้วยความ
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ระมัดระวัง
เมื่อเราไปถึงสวรรค์ พระเจ้าจะเปิ ดหนังสื อที่บนั ทึกข้อความทั้งหมดที่เราได้พดู และได้กระทา
พระเยซูจะตัดสิ นพระทัยว่าเราควรรับรางวัลหรื อเปล่า
ขณะนั้นจะมีบางคนประหลาดใจที่รู้วา่ งาน
ทั้งหลายที่เขาทาเพื่อพระเจ้านั้น ไม่มีคุณค่าอะไรมากนักเพราะว่าเขามิได้รักพระเจ้ามากจริ ง ๆ และบาง
คนจะได้รับรางวัลมากกว่าที่เขาคาดหมาย
เราไม่ทราบว่าเหตุการณ์น้ นั จะเป็ นอย่างไร แต่เราทราบว่าพระเจ้าจะประทานรางวัลให้แก่ผทู ้ ี่
ใช้ชีวติ เพื่อพระองค์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
1 โคริ นธ์ 3:11-17

คำถำม
1.
2.
3.
4.

เราจะได้รับรางวัลชนิดไหนเมื่อเราไปถึงสวรรค์?
ใครจะประทานรางวัลให้แก่เรา?
พระเจ้าจะตัดสิ นพระทัยอย่างไรว่า เราควรจะรับรางวัลชนิดไหน?
วันนี้เธอได้ทาอะไรบ้างที่จะช่วยเธอให้ได้รับรางวัล?

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์สาหรับรางวัลที่พระองค์ทรงเตรี ยม
ไว้เพื่อข้าพระองค์ท้ งั หลายในสวรรค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รักและเชื่อฟั งพระองค์เพื่อถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ ขอให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายนึกถึงรางวัลอันใหญ่หลวง ที่พระองค์ประสงค์จะ
ประทานให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ดุจเพชรพลอยในมงกุฎ” (บทที่ 120)
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บทที่ 41
วันของพระเจ้ ำ
วันอาทิตย์เป็ นวันพิเศษอย่างแท้จริ ง พระเจ้าประทานแก่เราเพื่อเป็ นวันพักผ่อนจากการงาน ใน
วันอาทิตย์เราไม่จาเป็ นต้องไปโรงเรี ยน แต่ให้เราไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษาและคริ สตจักรแทนและร่ วม
สรรเสริ ญมนัสการพระเจ้าด้วยกันกับเพื่อน ๆ ของเรา เพราะพระองค์ทรงมีความรักความเมตตาแก่เรา
จะเป็ นการยากลาบากสักเพียงใรที่จะนมัสการพระเจ้าร่ วมกัน
ถ้าเราไม่มีศิษยาภิบาลช่วยดาเนินการ
ประชุมของคริ สตจักรในวันอาทิตย์ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราพบปะกับคริ สเตียนคนอื่นและร้องเพลง
สรรเสริ ญพระนามของพระองค์ดว้ ยกัน นัน่ เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับเราซึ่ งควรปฏิบตั ิในวันอาทิตย์
วันอาทิตย์มิใช่เป็ นวันที่จะ “สนุกสนาน เฮฮา” แต่เป็ นวันที่จะใช้เวลาเป็ นพิเศษเพื่อขอบพระคุณ
และนมัสการพระเจ้าและระลึกถึงพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตโลกและสิ่ งสารพัดอื่น ๆ พระองค์ทรง
ให้เวลาหกวัน และพระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด และทรงตั้งไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์
ประชาชนชาวยิวใช้วนั สะบาโตเพื่อการนมัสการและกระทาพิธีในโบสถ์ พระเจ้าได้ตรัสสั่งว่า “จงรักษา
วันสะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ ” คริ สเตียนจึงถือเอาวันอาทิตย์ วันแรกของสัปดาห์ซ่ ึ งเป็ นวันที่พระเยซู
เจ้าได้เป็ นขึ้นมาจากความตายเป็ นวันบริ สุทธิ์ ในวันนั้นเราจึงมาร่ วมสรรเสริ ญและนมัสการพระเจ้า และ
บอกข่าวดีแก่คนอื่นว่า พระเยซูได้ทรงตายเพื่อช่วยเราให้พน้ จากความผิดบาปของเรา
บ่ายวันอาทิตย์วนั หนึ่ง ศาสนาจารย์คนหนึ่งกาลังเดินกลับ
จากคริ สตจักรซึ่ งอยูไ่ กลจากบ้านของเขา เขาได้เดินสวนกับเด็กชาย
เล็ก ๆ คนหนึ่งซึ่ งเดินถือคราดมาด้วย ต่อมาสักครู่ หนึ่งเขาได้พบ
กับชายคนหนึ่งซึ่ งสวมเสื้ อผ้าชุดทางานเดินมา ชายคนนั้นได้ถาม
ศาสนาจารย์ผนู ้ ้ นั ว่า “ท่านเห็นลูกชายของผมเดินทางนี้ไหมครับ?”
“เขาถือคราดมาด้วยใช่ไหม?” ศาสนาจารย์ถาม
“ใช่ครับ” ชายคนนั้นตอบ
“เด็กชายเล็ก ๆ ที่มีความจาเสื่ อมน่ะหรื อ” ศาสนาจารย์ถาม
บิดาของเด็กชายประหลาดใจมาก “อ๋ อ” เขาพูด “ผมไม่คิดว่าเขามีความจาเสื่ อม เขาไม่ค่อยลืม
อะไรบ่อยนัก อะไรที่ทาให้ท่านคิดว่าเขามีความจาเสื่ อม”
“โอ ผมรู ้วา่ เขามีความจาเสื่ อม” ศาสนาจารย์พดู “และผมคิดว่าเขาอยูใ่ นครอบครัวที่มีความจา
เสื่ อมด้วย”
“ทาไมครับ อะไรที่ทาให้ท่านคิดเช่นนั้น?” บิดาของเด็กถาม
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“เพราะว่า” ศาสนาจารย์พดู “เขาจาไม่ได้วา่ เขาควรจะรักษาวันอาทิตย์เป็ นวันบริ สุทธิ์ ”
ครั้นแล้วศาสนาจารย์ก็อธิ บายให้ชายคนนั้นฟังว่าพระเจ้าได้ประทานวันหนึ่งในเจ็ดวันเพื่อ
พักผ่อน และใช้เวลาสาหรับสรรเสริ ญนมัสการพระองค์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เราจาเป็ นต้องปฏิบตั ิ

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรั บอ่ำน
อิสยาห์ 58:13-14

คำถำม
1. สิ่ งที่ดีที่สุดซึ่ งเราควรทาในวันอาทิตย์คืออะไร?
2. วันอาทิตย์เป็ นวันเดียวที่เราควรขอบพระคุณและนมัสการพระเจ้าและระลึกถึง
พระองค์หรื อ?
3. เธอจะให้เหตุผลได้ไหมว่า ทาไมพระเจ้าจึงประสงค์ให้เราพักผ่อนในวันอาทิตย์?

คำอธิษฐำน
ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ที่
พระองค์ได้ประทานวันอาทิตย์ให้เป็ นวันพิเศษ
โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้ระลึกไว้เสมอว่า
จะต้องรักษาวันนั้นเป็ นวันบริ สุทธิ์ และรักพระองค์มากขึ้นในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“วันนี้เป็ นวันอันเปรมปรี ด์ ิ” (บทที่ 15)
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บทที่ 42
เธอได้ คนื ดีกบั พระเจ้ ำแล้ วหรือยัง?
การคืนดี หมายความว่าเธอได้โกรธกับคนใดคนหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เธอกับเขาเลิกโกรธกันแล้ว และ
เธอกลับมีความสุ ขอีกถ้าเด็กคนอื่นทาของเล่นของเธอแตกหักไป เธอรู ้สึกเสี ยใจหรื อโกรธ แต่ถา้ เด็กคน
นั้นบอกว่าเขาเสี ยใจ และเธอก็ยกโทษให้เขา แล้วเธอก็เล่นอย่างสนุกสนานกับเขาอีก เมื่อเป็ นเช่นนั้นเรา
ก็พดู ว่า เธอได้คืนดีกบั เด็กที่ทาของเล่นของเธอแตกหัก
แต่จะไม่แปลกหรื อถ้าเด็กที่ทาของเล่นของเธอหักยังโกรธเธออยูอ่ ีก หลังจากที่เธอได้ยกโทษ
ให้เขาแล้ว เธอรักเขา แต่เขาไม่รักเธอ ถึงแม้วา่ เขาเป็ นคนที่ทาให้เธอไม่สบายใจ และเธอได้ยกโทษให้
เขาแล้ว
ในทานองเดียวกัน พระเจ้าได้พิโรธเด็กคริ สเตียนชายหญิงที่ได้ทาความผิดหลายอย่าง แต่เมื่อ
พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาตาย พระเจ้าจึงได้จึงได้ยกโทษให้เด็กคนนั้น พระเจ้าทรงคืนดีกบั เด็กคนนั้นแล้ว
แต่วา่ ความยุง่ ยากก็คือเด็กคนนั้นไม่ยอมคืนดีกบั พระเจ้า เด็กคนนั้นยังคงไม่เชื่อฟังและไม่เป็ น
มิตรไมตรี กบั พระเจ้า ถึงแม้วา่ พระเจ้าได้ยกโทษให้เขาแล้ว
บางทีเด็กนั้นไม่รู้สึกตัวว่าเขาไม่ชอบพระเจ้าเลย ถ้าเขารักพระเจ้าแล้วเขาก็จะไม่ทาสิ่ งต่าง ๆ ที่
พระเจ้าไม่พอพระทัยให้เขาทาต่อไป
สิ่ งที่จาเป็ นคือเด็กที่ไม่เป็ นคริ สเตียนต้องยอมรับว่าเขาได้ทาผิดหลายอย่าง และต้องทูลขอพระ
เจ้าทรงยกโทษให้เขา เพราะเห็นแก่พระเยซู เมื่อเด็กชายหญิงทาดังนั้นเขาก็วา่ ได้คืนดีกบั พระเจ้าแล้ว
พระเจ้าทรงรักเขาอยูแ่ ล้ว และเดี๋ยวนี้เด็กคนนั้นก็รักพระเจ้า และในที่สุดก็มีความสุ ข
เด็กหญิงคนหนึ่งพูดกับคุณแม่วา่ “คุณแม่ขา หนูเป็ นคริ ส
เตียนใช่ไหมคะ?”
“หนูถามแม่ทาไม” มารดาพูด “หนูมีความรู ้สึกอย่างไร
หรื อ?”
ลูกสาวของเขายิม้ และพูดว่า “เมื่อคุณแม่มีเรื่ องกับใครและ
เมื่อคืนดีกนั แล้ว คุณแม่รู้สึกมีความสุ ขมากใช่ไหม? หนูได้โกรธ
กับพระเจ้ามานานทีเดียว แต่เดี๋ยวนี้กลับคืนดีกนั แล้ว หนูจึงรู ้สึกว่า
มีความสุ ขจริ ง ๆ”
เด็กหญิงคนนั้นได้คืนดีกบั พระเจ้า เธอเองคืนดีกบั พระเจ้าแล้วหรื อยัง?
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ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
2 โคริ นธ์ 5:17-21

คำถำม
1.
2.
3.
4.

การคืนดีกนั หมายความว่าอะไร?
พระเจ้าประสงค์จะยกโทษความผิดบาปของเธอเมื่อไร?
เราจาเป็ นต้องทาอะไรเพื่อได้รับการยกโทษ?
เธอคืนดีกบั พระเจ้าแล้วหรื อยัง?

คำอธิษฐำน
พระบิดาที่รักในสวรรค์ น่าเศร้าเพียงใดที่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายยังไม่ได้คืนดีกบั พระองค์ ทั้ง ๆ ที่
พระองค์ทรงพระเมตตาปรานีต่อข้าพระองค์ท้ งั หลาย โปรดยกโทษให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายและทรงช่วย
ข้าพระองค์ท้ งั หลายให้รักพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ท้ งั หลาย ทูลขอในพระนามพระ
เยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
บาปยกแล้ว ๆ ๆ ภาระในใจของข้า ยกให้แล้ว ๆ
ความบาปข้า ยกให้หมด พระโลหิตชาระ
บาปยกแล้ว ๆ ๆ ภาระบาปในใจของข้ายกให้แล้ว
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บทที่ 43
กำรไปโรงเรียนรวีวำรศึกษำ
ทาไมการไปเรี ยนรวีวารศึกษาและประชุมนมัสการทุกอาทิตย์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับเรา?
ที่วา่ สาคัญก็เพราะว่า พระเจ้าประสงค์ให้เราไปร่ วมกับคริ สเตียนอื่น ๆ พูดถึงพระองค์ และสิ่ ง
สารพัดที่พระองค์ทรงกระทาเพื่อเรา และมนัสการพระองค์ดว้ ยกัน พระเจ้าตรัสแก่เราในพระคัมภีร์ไว้
แล้วว่า อย่าลืมปฏิบตั ิเช่นนี้ ถ้าเราลืมปฏิบตั ิโดยไม่ไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษาและประชุมนมัสการ ก็เป็ น
การยากสาหรับเราที่จะรักพระเยซูให้มาก พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อให้เราช่วยเหลือซึ่ งกัน และกัน
เมื่อเธอไปเรี ยนรวีวารศึกษา ขอให้เธอระลึกว่า พระเจ้าทรงชักชวนเธอให้ไปที่นนั่ เพื่อเธอจะ
ช่วยเพื่อนของเธอให้รักพระองค์มากขึ้น เมื่อกาลังเรี ยนรวีวารศึกษาเธอต้องฟังครู และไม่ทาเสี ยงดัง
เพราะว่าเธอยูใ่ นสถานที่ซ่ ึ งพระเจ้าประทับอยู่ และเธอได้เข้าเฝ้ านมัสการพระองค์ และเรี ยนรู ้ถึง
พระผูช้ ่วยให้รอดผูใ้ หญ่ยงิ่ ของเธอ
เป็ นการดีมากที่จะชวนเด็กชายและเด็กหญิงให้ไปโบสถ์กบั เธอ เธออาจมีเพื่อนบ้านเล็ก ๆ ที่อยู่
บ้านถัดไปหรื อใกล้บา้ นของเธอ ที่ไม่ค่อยรู ้เรื่ องพระเยซูเจ้านัก บางทีเธออาจชวนเขาให้มาเรี ยนรวีวาร
ศึกษากับเธอได้ นัน่ เป็ นทางหนึ่งที่เขาจะรู ้วา่ พระเจ้าทรงรักเขามาเพียงใด
การประชุมนมัสการของคริ สตจักรแตกต่างจากการเรี ยนรวีวารศึกษา การประชุมนมัสการต้อง
นัง่ นิ่ง ๆ เป็ นเวลานานบางทีเด็ก ๆ เห็นว่า การที่ให้นงั่ นิ่ง ๆ และฟังคาเทศนาของศิษยาภิบาลนั้นเป็ นการ
ยากลาบาก แต่เป็ นการดีที่จะได้ฝึกหัดฟังและเป็ นโอกาสดีที่จะได้นมัสการพระเจ้า
วิธีเตรี ยมพร้อมที่ดีสาหรับไปคริ สตจักร และเรี ยนรวีวารศึกษาก็คือ พอถึงวันเสาร์ ขอให้เธอ
ระลึกว่า “พรุ่ งนี้ เป็ นวันอาทิตย์ ฉันจะต้องไปเรี ยนรวีวารศึกษาและนมัสการพระเจ้า” และอธิษฐานถึง
เรื่ องนี้ และทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเธอเพื่อจะเรี ยนรู ้ถึงพระองค์มากขึ้น
มีเรื่ องเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งซึ่ งตัดสิ นใจว่า เขาจะไม่ไปเรี ยน
รวีวารศึกษาอีกต่อไป เขาเอาแต่เล่นกับเด็กเพื่อนบ้านจนลืมว่าพระเจ้า
ทรงรักเขาและคอยเฝ้ าดูเขาอยูต่ ลอดเวลา ซ้ าร้ายกว่านั้นเขากับเพื่อน
ของเขาได้ร่วมกันขโมยรถจักรยาน มีคนได้เห็นเขาเอารถจักรยานไป
จึงเรี ยกตารวจมาจับ เด็กชายคนนั้นถูกนาไปพบผูพ้ ิพากษา ผูพ้ ิพากษา
ได้พดู กับเขา เธอทราบไหมว่าผูพ้ ิพากษาพูดอะไร? เขาบอกเด็กชาย
คนนั้นว่า เขาควรกลับไปเรี ยนรวีวารศึกษาอีก
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“ถ้าเธอไม่ไป” ผูพ้ ิพากษาพูด “เธอก็จะขโมยของอื่น ๆ อีก และจะต้องถูกจาคุก แต่ถา้ เธอไป
เรี ยนรวีวารศึกษาเธอจะเรี ยนรู ้ถึงพระเจ้า เธอก็จะไม่อยากขโมย เพราะพระองค์ไม่ประสงค์ให้เธอทาลาย
อย่างนั้น”
หลายปี ต่อมา เมื่อเด็กชายคนนั้นโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ เขาได้พบกับผูพ้ ิพากษาอีก “ท่านผูพ้ ิพากษา
ครับ” เขาพูด “ผมรู ้สึกขอบคุณท่านมาก สาหรับการที่ท่านได้เตือนผมในวันนั้น ผมได้กลับไปเรี ยนรวี
วารศึกษา และผมได้ยอมรับเอาพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของผม ถ้าท่านไม่ได้พูดกับผมอย่างนั้น
ขณะนี้ผมอาจถูกขังอยูใ่ นคุกก็ได้”
ข้าพเจ้าเชื่ อแน่วา่ เด็กชายคนนั้นมีความยินดีอย่างสุ ดซึ้ งเพราะว่าเขาได้พบพระเยซูที่โรงเรี ยนรวี
วารศึกษา

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ฮีบรู 10:24,25

คำถำม
1. จงบอกเหตุผลสองประการที่เธอควรไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษา?
2. เมื่อเธอไปเรี ยนรวีวารศึกษานั้นเธอช่วยคนอื่นในชั้นของเธออย่างไรบ้าง?
3. การเตรี ยมตัวสาหรับไปเรี ยนรวีวารศึกษาตั้งแต่วนั เสาร์ ช่วยเธออย่างไรบ้าง?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่มีคริ สเตียนอื่น ๆ
อีกหลายคนที่ขา้ พระองค์ท้ งั หลายจะพูดจาสนทนากับเขาได้ ขอบพระคุณพระองค์สาหรับครู รวีวาร
ศึกษา และศิษยาภิบาลในคริ สตจักร ขออวยพระพรท่านเหล่านั้นทุกคนและทรงช่วยในการเตรี ยม
บทเรี ยนเพื่อสอนข้าพระองค์ท้ งั หลายในเช้าอาทิตย์ต่อไป โปรดช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้มีความยินดี
และเข้าใจถ้อยคาของพระองค์จากปากของครู เหล่านั้น ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ทุกเช้าค่าพระเจ้าปรานี ” (บทที่ 16)
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บทที่ 44
ทำอะไรดีเอ่ย?
เธอเคยคิดบ้างไหมว่า เธอจะยึดอาชีพอะไรเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว? มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เธออาจ
ทาได้ ฉะนั้นเธออาจสงสัยว่า เธอควรตัดสิ นใจอย่างไรจึงจะดีที่สุด เธออาจจะเป็ นนายแพทย์ หรื อกสิ กร
หรื อครู หรื อนักพิมพ์ดีด หรื ออื่นได้อีกตั้งหลายร้อยอย่าง แต่มีท่านผูห้ นึ่งทรงทราบแน่นอนว่า เธอควร
ทาอะไร ท่านผูน้ ้ นั คือพระเจ้า และพระองค์จะทรงยินดีบอกให้เธอบอกทราบว่า เธอควรทาอะไร เมื่อถึง
เวลาที่เธอควรทราบ ดังนั้นเธอจึงไม่จาต้องเป็ นห่วงเลย
พระเจ้าจะทรงบอกเธออย่างไร? มีหลายวิธีที่พระองค์ตรัสกับเธอได้ วิธีหนึ่งคือ โดย
ความสามารถที่พระองค์ประทานให้เธอ เด็กชายบางคนเป็ นนักกีฬาที่ดี แต่บางคนเล่นกีฬาไม่เป็ นเลย
เด็กหญิงบางคนร้องเพลงได้ไพเราะ แต่บางคนก็ร้องเพลงไม่เป็ นเลย อาจเป็ นไม่ได้ที่วา่ พระเจ้าไม่ทรง
ประสงค์ให้เธอเป็ นนักกีฬาที่ดี แต่พระองค์อาจจะทรงประสงค์ให้เธอเป็ นนักดนตรี ที่มีฝีมือ สามารเล่น
เปี ยนโน หรื อไวโอลิน หรื อเป่ าแตรได้ หรื อบางทีพระองค์อาจประสงค์ให้เธอเป็ นนายแพทย์
การคิดถึงเรื่ องงานในอนาคตเป็ นสิ่ งที่ดี
เมื่อเธอมีอายุมากขึ้นคงมีอาชีพสักอย่างหนึ่งโดย
เฉพาะที่เธออยากจะทา พระเจ้าจะทรงบันดาลให้เธอรู ้วา่ อาชีพนั้นเหมาะสมสาหรับตัวเธอหรื อเปล่า ถ้า
เธอทูลขอพระองค์
เด็กชายและเด็กหญิงบางคนดูเหมือนจะรู้ตวั อยูต่ ลอดเวลาว่า เขาอยากจะทาอะไรเมื่อเขาโตขึ้น
แต่เด็กคนอื่นจะไม่รู้จนเวลาได้ผา่ นไปหลายปี บางทีพระเจ้าประสงค์ให้หนุ่มสาวคอยจนกว่าเขาจะเป็ น
ผูใ้ หญ่เสี ยก่อน แล้วพระองค์จึงจะทรงโปรดให้เขาทราบ
เด็กชายคนหนึ่ง ซึ่ งมีอายุเพียง 6 ขวบเท่านั้น พูดกับบิดาของเขาว่า “คุณพ่อครับ หนูอยากเป็ น
หมอ เมื่อหนูโตขึ้นและเป็ นมิชชันนารี ดว้ ย หนูจะไปประเทศธิเบต ช่วยคนที่นนั่ ให้รู้เรื่ องพระเยซูเจ้า”
“ดีมาก” บิดาพูด
เวลาล่วงไปหลายปี เด็กชายเล็ก ๆ ก็โตขึ้นและได้เข้าโรงเรี ยน แล้ว
เรี ยนต่อในวิทยาลัย และในที่สุดก็เรี ยนแพทย์ในมหาวิทยาลัย
เมื่อเขาได้เป็ นนายแพทย์แล้ว เขาพยายามที่จะไปประเทศธิ เบต แต่
พระเจ้าทรงใช่ให้เขาไปทวีปอาฟริ กากาลังช่วยรักษาประชาชนให้พน้ จาก
โรคภัยไข้เจ็บ แต่ยงิ่ กว่านั้น เขากาลังช่วยประชาชนให้มีความสุ ขทั้งใน
จิตใจและจิตวิญญาณ โดยให้เขารู ้จกั พระเยซู เมื่อเขาให้ยา เขาก็พดู ถึงเรื่ อง
พระเจ้า และมีหลายคนได้ยอมรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
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ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
1 โคริ นธ์ 12:12-31

คำถำม
1. พระเจ้าทรงช่วยเราให้รู้งานที่พระองค์ประสงค์ให้เราทาอย่างไร?
2. พระเจ้าจะทรงให้เราเลือกผิด ถ้าเราทูลขอพระองค์ให้ทรงช่วย?
3. เราจะทราบได้อย่างไรว่า เราชอบอาชีพอะไร?

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์มีงานเฉพาะสาหรับข้าพระองค์ และข้าพระองค์
อยากทางานนั้นเพื่อพระองค์โปรดสาแดงให้ขา้ พระองค์ทราบว่า เมื่อข้าพระองค์เป็ นผูใ้ หญ่ขา้ พระองค์
ควรทาอะไร ไม่จาเป็ นที่ขา้ พระองค์จะต้องทราบเดี๋ยวนี้ แต่เมื่อถึงเวลาข้าพระองค์ก็จะทราบได้ ข้า
พระองค์วางใจในพระองค์วา่ พระองค์จะทรงโปรดให้ขา้ พระองค์ทราบ

เพลงนมัสกำร
“เร่ งทางานเพราะจวนค่าคืน” (บทที่ 247)
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บทที่ 45
ใครพูดกับพระเจ้ ำได้ ?
ถ้าเธอไปเที่ยวกรุ งเทพมหานคร และอยากจะสนทนากับนายกรัฐมนตรี เธอคิดว่าเธอจะเดินเข้า
ไปที่ทาเนียบรัฐบาลและตรงเข้าไปพูดกับท่านได้หรื อ?
ไม่ได้อย่างแน่นอน
เธอจาเป็ นต้องได้รับคาเชิญพิเศษเพราะว่านายกรัฐมนตรี มีงานยุง่ มาก
เกินไปที่จะพูดกับทุกคนที่อยากจะไปเยีย่ มท่าน เป็ นโอกาสอันดีที่จะได้สนทนากับนายกรัฐมนตรี และมี
น้อยคนที่มีโอกาสดีเช่นนั้น
พระเจ้าทรงใหญ่ยงิ่ กว่านายกรัฐมนตรี ใด ๆ ซึ่ งทาให้เราคิดว่าไม่มีใครจะสามารถสนทนากับ
พระองค์ได้ แต่น่าประหลาดจริ ง ที่พระเจ้าทรงยินดีจะให้เรามาเฝ้ าพระองค์ และทรงพร้อมอยูเ่ สมอที่จะ
ต้อนรับเรา เมื่อเราอยากเข้าเฝ้ าพระองค์
น่าตื่นเต้นไหม ที่จะได้เฝ้ าพระองค์ผทู ้ รงสร้างตัวเรา น่าประหลาดไหม ที่สามารถพูดกับท่านผู ้
ที่จะบอกทุกสิ่ งที่เธอจาเป็ นต้องรู ้และช่วยเธอทุกวิถีทาง
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเธอคงจะตื่นเต้นมากถ้าเธอ
ได้รับเชิ ญให้พดู กับท่านผูน้ ้ นั แต่พระเจ้าทรงเตรี ยมวิถีทางเช่นนั้นไว้ให้เธอ พระองค์เป็ นผูท้ ี่ทรงสร้าง
ทุกสิ่ ง แต่พระองค์ไม่เคยมีงานมากจนเกินไปจนต้อนรับเธอไม่ได้
หากว่าเธออยากเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างนี้ก็ลงมือทาเดี๋ยวนี้เถิดปิ ดตาแล้วก้มศีรษะ นึกถึงพระเจ้า
และความรักอันเหลือล้นที่ทรงมีต่อเธอ แล้วทูลขอพระองค์ ประการแรก เธอควรขอบพระคุณพระองค์
ที่ทรงมีความเมตตาปรานี ต่อเธอ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใช้พระเยซูเจ้าให้เสด็จลงมาตาย เพื่อไถ่
ความผิดบาปของเธอ ขอบพระคุณพระองค์สาหรับเสื้ อผ้า อาหาร และบิดามารดา และทุกคนใน
ครอบครัวของเธอ ขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าเธอมีโอกาสได้เข้าโรงเรี ยน เมื่อเด็กอีกหลายคนในที่
แห่งอื่นไม่สามารถจะเข้าโรงเรี ยนได้
แล้วบางทีเธออาจจะทูลขอของบางสิ่ งบางอย่างจากพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเต็มพระทัย
ที่จะฟังปั ญาหาหรื อคาร้องขอของเธอ จงขอพระองค์ให้อวยพระพรแก่คุณพ่อและคุณแม่ และให้
คุม้ ครองรักษาคนทางานของพระองค์และช่วยเหลือเขา
พระเจ้าจะทรงสดับฟังเธอหรื อ? แน่นอนทีเดียว พระองค์ทรงสถิตอยูท่ ่ามกลางเราในห้องนี้
และพระองค์ทรงทราบคาพูดของเธอทุกประการ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ งที่เธอกาลังคิดอยู่ แม้เธอ
อธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าในใจ พระองค์ทรงสามารถรับฟังเธอได้
พระเยซูทรงต้องการให้เธอเข้ามาสนทนากับพระองค์ ถ้าเธอเป็ นบุตรของพระองค์ แล้ว
พระองค์จะเป็ นพระบิดาและสหายของเธอ ดังนั้นจงสนทนากับพระองค์ และทูลความต้องการและ
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ความทุกข์ลาบากของเธอต่อพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพระเมตตาและช่วยเหลือ
เธอ
วันหนึ่ง เด็กชายคนหนึ่งชื่อยรรยงได้ทาแว่นตาของเขา
หาย หาเท่าไรก็ไม่พบ เขาหาในห้องแต่งตัว และหาที่ใต้เก้าอี้ลิ้นชัก
ที่เต็มไปด้วยกระดาษดินสอและของเล่น แต่ก็ไม่มีแว่นตาอยูใ่ นนั้น
พี่สาวของเขาชื่อเยาวมาลย์พดู ว่า “ยรรยง พี่รู้วา่ มีคนหนึ่งที่
รู ้วา่ แว่นตาของน้องอยูท่ ี่ไหน?”
“ใครครับ?” ยรรยงอยากจะรู้ “พี่ใช่ไหม? พี่เอาไปซ่อนไว้
หรื อ?”
“เปล่า” เยาวมาลย์ตอบ “พระเจ้าทรงทราบว่ามันอยูท่ ี่ไหน พระองค์ทรงเห็น บางทีนอ้ งควรจะ
ทูลขอต่อพระองค์ให้บอกน้อง แล้วน้องก็จะหามันได้”
“ความคิดดีมาก” ยรรยงพูด “พี่จะยอมช่วยผมทูลขอต่อพระองค์ไหม?”
ดังนั้นเด็กทั้งสองคนจึงคุกเข่าลงอธิ ษฐานว่า “พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ทรงกาลังมองดูที่แว่นตา
ของยรรยงอยูเ่ ดี๋ยวนี้ และพระองค์ทรงสามารถบอกข้าพระองค์ได้ ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้หาแว่นตา
ของยรรยงจนพบเถิด พระเจ้าข้า”
สองอาทิตย์ผา่ นไป เขาก็ยงั หาแว่นตาไม่ได้ “แม่คิดว่าเราจะต้องซื้ อแว่นตาใหม่อีกอันหนึ่ง”
มารดาพูดด้วยความเศร้าใจ “แม่หวังว่าคงจะไม่แพงนัก”
บ่ายวันนั้น เมื่อเด็ก ๆ ออกไปเล่นกับอยูใ่ นโรงรถเยาวมาลย์กบั ยรรยงตกลงกันว่า จะปี นขึ้นไป
นัง่ เล่นที่ช้ นั บนการที่จะปี นขึ้นไปก็ลาบากหน่อย เขาจึงเขาบันไดของคุณพ่อมาต่อแล้วปี นขึ้นไป ก็เห็น
แว่นตาของยรรยงเต็มไปด้วยฝุ่ นวางอยูท่ ี่นนั่
นี้เป็ นเรื่ องจริ ง ทาไมแว่นตาจึงขึ้นไปอยูท่ ี่นนั่ ได้ ไม่มีใครทราบ แต่พระเจ้าทรงทราบว่ามันอยูท่ ี่
ไหน พระองค์จึงทรงสาแดงให้เด็ก ๆ เห็น

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ฮีบรู 4:16

คำถำม
1. เราจะเข้าไปพูดกับนายกรัฐมนตรี เมื่อเราอยากจะไปหาท่านได้หรื อไม่?
2. พระเจ้าทรงใหญ่ยงิ่ กว่าบุคคลใด ๆ ในโลกอย่างไรบ้าง?
3. เราเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้วนั ละกี่ครั้ง?
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4. มีเรื่ องอะไรที่เราควรทูลขอต่อพระเจ้า?

คำอธิษฐำน
พระเยซูเจ้าข้า ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายจะเข้าไปพูดกับ
พระองค์เมื่อใดก็ได้ เพื่อขอพระองค์ให้ทรงช่วยแก้ปัญหาของข้าพระองค์ได้ เพื่อขอพระองค์ให้ทรงช่วย
แก้ปัญหาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย โปรดสอนให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายอธิ ษฐาน และทรงช่วยให้ขา้
พระองค์ท้ งั หลายระลึกว่า
พระองค์ทรงใหญ่ยงิ่ และมีพระทัยเมตตาปรานี
ข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ขอบพระคุณพระองค์ อาเมน

เพลงนมัสกำร
“เมื่ออธิษฐาน” (บทที่ 182)
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บทที่ 46
ใครทรงสร้ ำงทุกสิ่ ง?
เธอเคยปั้ นของเล่นด้วยดินเหนียวหรื อดินน้ ามันไหม? บางทีก็น่าสนุกดี ในการที่พยายามปั้ นดิน
ให้มองดูคล้ายกับบ้านจริ งๆหรื อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งจริ ง ๆ แต่เธอไม่สามารปั้ นให้เป็ นสิ่ งที่มีชีวติ
จริ งๆได้ พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานชีวติ ได้ ไม่มีใครสามารถทาสิ่ งใดๆให้มีชีวติ ได้
นอกจากพระเจ้า
ชีวติ เริ่ มต้นอย่างไร? สัตว์ตวั แรกมาจากไหน? โลกมาตั้งอยูท่ ี่นี่ได้อย่างไร? พระคัมภีร์บอกเรา
อย่างง่าย ๆ ว่า พระเจ้าทรงสร้างสิ่ งเหล่านี้ และได้ประทานให้แก่เรา เธอและข้าพเจ้ารู ้วา่ พระเจ้าองค์
เดียวเท่านั้นที่ทรงกระทาได้
แต่ก็ยงั คงมีคนพูดว่า เขาไม่รู้วา่ โลกตั้งอยูอ่ ย่างไร เขาพูดว่าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างชีวิต เขาว่า
บังเอิญเกิดขึ้นเอง เขาพูดว่าไม่ใช่พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่ทรงดลบันดาลให้มนั มีชีวติ เพราะว่าไม่มีพระเจ้า แปลก
มากที่เขาพูดเช่นนั้น คนเหล่านั้นพูดว่าเขาไม่รู้วา่ ชีวิตเริ่ มต้นอย่างไร แต่ยงั พูดว่าเขารู ้วา่ พระเจ้ามิได้ทรง
สร้างชีวติ ขึ้น ถึงแม้วา่ เขาจะเป็ นเฉลียวฉลาดในด้านต่าง ๆ แต่เขาก็ไม่รู้ถึงการเริ่ มต้นของสิ่ งสารพัดอย่าง
ถูกต้อง
พระคัมภีร์บอกเราให้ทราบว่า หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตโลก พระองค์ทรงเอาฝุ่ นละออง
จากดินแล้วปั้ นให้เป็ นร่ างของชายคนหนึ่ง แล้วระบายลมหายใจแห่งชีวติ เข้าสู่ ร่างนั้น
พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประทานชีวติ ได้
เพื่อนสองคนชื่อนายเจนและนายสนิท กาลังเดินไปตามชายทะเลบนทรายที่เปี ยก นายเจนพูดว่า
“ผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเนรมิตโลก” ในทันใดนั้นเขาก็เดินมาถึงรอยเท้าที่ปรากฏบนทราย “มีคนได้
เดินมาทางนี้ เมื่อเช้านี้ ” นายเจนพูด
“จริ งหรื อ?” นายสนิทพูด “คุณแน่ใจได้อย่างไร?”
“อย่าโง่ไปหน่อยเลย” นายเจนร้องออกมา “นี่เป็ นรองเท้า
ฉะนั้นจะต้องมีใครคนหนึ่งมาที่นี่จึงมีรอยเท้าปรากฏอยู”่
“ทานองเดียวกัน” นายสนิทพูด “พระเจ้าได้ทรงเนรมิตโลก
ขึ้นมา เพราะว่าต้นไม้และดอกไม้ท้ งั หลาย แสงแดดและฝน เป็ น
ประจักษ์พยานที่สาแดงให้เรารู้ ”
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ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
ปฐมกาล 1:1-23

คำถำม
1. มนุษย์สามารถทาให้มีชีวติ เกิดขึ้นได้หรื อ?
2. ดวงดาวอยูบ่ นท้องฟ้ าได้อย่างไร?
3. ทาไมบางคนไม่อยากเชื่อว่า พระเจ้าทรงเนรมิตโลกนี้?

คำอธิษฐำน
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ งั หลาย
ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
ดวงดาว และทุกสิ่ งให้ดีงาม ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ประทานร่ างกายและชีวติ
ให้แก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย ขอบคุณพระองค์ในการที่พระองค์ทรงยอมให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย เข้ามา
อาศัยอยูก่ บั พระองค์ในเมืองสวรรค์เป็ นนิตย์ โดยพระเยซูเป็ นผูท้ รงเตรี ยมทางไว้ให้ในพระนามพระเยซู
อาเมน

เพลงนมัสกำร
“ยามเมื่อแสงส่ องฟ้ า” (บทที่ 4)
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บทที่ 47
กำรพูดปด
เธอประหลาดใจไหมที่รู้วา่ มีสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง? เรามักจะคิดว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า
ผูป้ ระกอบไปด้วยความรักและนัน่ เป็ นความจริ ง แต่พระองค์ยงั ทรงเกลียดชังการพูดปด ดังนั้นอย่าให้
เธอและข้าพเจ้าพูดปด
พระเจ้าประสงค์ให้บุตรชายหญิงของพระองค์เป็ นคนซื่ อสัตย์ พระองค์ไม่ประสงค์ให้เขาเป็ น
เด็กที่มีถอ้ ยคาวาจาเป็ นที่เชื่ อถือได้ พระองค์ประสงค์ให้เขาเป็ นเด็กที่พดู ว่าจะทาอะไรแล้วก็จะทาสิ่ งนั้น
ถ้าเขาพูดว่าเขาจะไม่บอกความลับเขาก็ไม่พดู แม้วา่ เขาอยากจะพูดเหลือเกิน และไม่วา่ จะมีใครมาวิงวอน
เขาสักเท่าใด
การเป็ นคนพูดจริ งเสมอจะทาให้เราเดือดร้อนไหม? แน่นอนเราอาจจะเดือดร้อน ถ้าเธอทาผิด
และเธอยอมรับว่าเธอทาผิด เธออาจถูกลงโทษ แต่การถูกลงโทษเพราะทาผิดดีกว่าการพูดปดมากนัก ถ้า
เธอพูดปดเธอก็ทาผิดถึงสองประการ แทนที่จะผิดเพียงอย่างเดียว และพระเจ้าต้องลงโทษสาหรับ
ความผิดทั้งสองประการ การที่ถูกพระเจ้าลงโทษเพราะความผิดทั้งสองประการก็ยงิ่ ร้ายไปกว่าที่จะถูก
บิดามารดาของเราลงโทษ เพราะความผิดเรื่ องเดียว
เด็ก ๆ ที่พดู ความจริ งเสมอไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาจะเป็ นที่เจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่
ใคร ๆ เชื่อถือไว้วางใจได้ เมื่อคนอื่นรู ้วา่ เขาสัตย์ซื่อ เขาก็จะได้รับความไว้วางใจให้ทาหน้าที่สาคัญได้
เด็กชายคนหนึ่งชื่ อยิม้ เขาอยากจะไปเข้าค่ายอบรมคริ สเตียนในหน้าร้อน แต่ไม่มีเงินพอ เขา
ตัดสิ นใจว่าเขาจะหาเงินโดยพูดปด เขาได้ไปหาศิษยาภิบาลคริ สตจักรของเขาและพูดว่า “อาจารย์ครับ
คุณลุงของผมได้ส่งเงินมาให้ผม เพื่อผมจะไปค่ายอบรมอาทิตย์หน้าได้ แต่เงินที่ส่งมาทางไปรษณี ยไ์ ด้
หายไป”
“โอ น่าเสี ยดายจริ ง” ศิษยาภิบาลพูด “บางทีเราอาจจะหาเงินได้บา้ ง พอที่จะให้เธอไปร่ วมค่าย
อบรมได้ เคราะห์ร้ายจริ งที่เธอไม่สามารถไปอบรมได้ เพราะเงินที่ส่งมาหาย”
ศิษยาภิบาลได้พดู กับชายผูห้ นึ่งเรื่ องส่ งเด็กชายคนนั้นไปค่าย
อบรม ชายคนนั้นได้มอบเงินให้ดงั นั้นเด็กคนนั้นก็ได้เข้าค่ายอบรม
อาทิตย์หน้าแต่เขาไม่มีความสุ ขเลย เมื่อเวลาอธิ ษฐาน เขารู ้สึกไม่
อยากอธิ ษฐาน และเมื่อถึงเวลาเล่นเขาก็รู้สึกไม่อยากเล่น เขาหนักใจ
เพราะเขาเป็ นคริ สเตียนแต่ได้พดู ปด พระเจ้าทรงเกลียดชังการพูดปด
พระเจ้าได้ทรงลงโทษเขาแล้วโดยทาให้เขาไม่มีความสุ ขสบายใจเลย
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ในที่สุดเขารู ้สึกไม่สบายใจอย่างมาก จนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเห็นว่าควรส่ งเขากลับบ้านเพราะเขาไม่
สบาย
เมื่อเขาถูกส่ งกลับบ้าน ศิษยาภิบาลได้มาเยีย่ มเขา
“ยิม้ อาจารย์เสี ยใจมากที่เธอป่ วย” ศิษยาภิบาลพูด
แล้วยิม้ ก็ร้องไห้ เขาได้เล่าให้ศิษยาภิบาลฟังว่าเขาได้พดู ปด ศิษยาภิบาลประหลาดใจและรู ้สึก
เสี ยใจที่ยมิ้ ได้กระทาอย่างนั้น
แล้วยิม้ ได้พดู ความจริ งว่า
“อาจารย์ครับ” เขาพูด “ไม่จาเป็ นที่ผมจะต้องพูดปดเพื่อผมจะได้ไปค่ายอบรม พระองค์อาจส่ ง
เงินมาทางใดก็ได้ ถ้าพระองค์ประสงค์ให้ผมไป ถ้าผมจะทูลขอต่อพระองค์ ผมเสี ยใจมากที่ผมได้พดู ปด
ต่ออาจารย์”
“เธอพูดถูกต้องแล้ว” ศิษยาภิบาลพูด “พระเจ้าไม่ประสงค์การช่วยเหลืออย่างนั้น”
ปี ต่อไปยิม้ ได้ไปร่ วมที่ค่ายอบรม แต่เขาไม่ได้พดู ปดในคราวนี้ เนื่องจากเขาขยันทางานระหว่าง
ปี และเก็บเงินได้พอที่จะไปร่ วมสนุกในค่ายอบรม ยิม้ ตัดสิ นใจว่าเขาจะไม่พดู ปดอีกต่อไป

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่ำน
เอเฟซัส 4:25, โคโลสี 3:9, ยอห์น 8:44

คำถำม
1. ผูท้ ี่ชอบฟังเด็กชายและเด็กหญิงพูดปดคือใคร?
2. บางคนพูดปดเพื่อจะได้สิ่งของ และไม่มีใครรู ้เรื่ องเลย เธอคิดว่าในกรณี เช่นนี้การพูด
ปด จะได้ผลคุม้ ค่าหรื อ?
3. พระเจ้าจะทรงยกโทษให้เราถ้าเราได้พดู ปดหรื อ? เราต้องปฏิบตั ิอย่างไร?

คำอธิษฐำน
โอพระเจ้า พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์ท้ งั หลาย ขอสารภาพความผิดที่ขา้ พระองค์
ทั้งหลายได้กระทาผิดหลายอย่างและพูดปดหลายครั้ง
ข้าพระองค์ท้ งั หลายรู ้สึกเสี ยใจและทูลขอ
พระองค์ให้ช่วยข้าพระองค์ท้ งั หลายให้พดู ความจริ งเสมอ ถึงแม้วา่ จะเป็ นการยากที่จะปฏิบตั ิเช่นนั้น ข้า
พระองค์ท้ งั หลายขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซู
อาเมน
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เพลงนมัสกำร
“มีแต่พระโลหิ ตพระเยซู” (บทที่ 221)
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แนะนำให้ คุณหนูรู้ จักพระเจ้ ำ
“เด็กวันนีค้ ือ พลังสำคัญของคริสตจักรในวันหน้ ำ”
ถ้าท่านแนะนาสั่งสอนบุตรหลานให้รู้เรื่ องของพระเจ้าในวันนี้ ท่านจะไม่ตอ้ งวิตกกังวลว่า เขา
จะห่างเหิ นจากทางสวรรค์เหมือนบุตรน้อยจอมเกเรที่พระเยซูตริ สต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกานั้น
หนังสื อ “แนะนำให้ คุณหนูร้ ู จักพระเจ้ ำ” จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านผูป้ กครองในเรื่ องนี้ได้
อย่างมาก
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “.....จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและเตือนสติตามหลักของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (พระธรรมเอเฟซัส 6:4)
หนังสื อ “แนะนำให้ คุณหนูร้ ู จักพระเจ้ ำ” ปรับปรุ งแก้ไขพิมพ์ใหม่เป็ นครั้งที่ 2 ชื่อเดิมคือ “การ
นมัสการประจาวันในครอบครัว”
ภำพหน้ ำปก : บุตรน้อยที่หลงทางไปได้กลับมาหาบิดาและสารภาพผิด (ดูพระธรรมลูกา 15:1132)
ได้ รับควำมเอือ้ เฟื้ อจำก : สานักพิมพ์ “แผ่นดินคะนาอัน”
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