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บทที่ ๑ มีพระเจ้ าองค์ เดียวเท่ านั้น
ประชาชนบางประเทศ ที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ ก็ไม่ค่อยรู ้ถึงเรื่ องพระเจ้ามากนัก คนเป็ น
จานวนมากจึงคิดว่ามีพระเจ้าหลายองค์ บางคนคิดว่ามีสององค์ บางคนคิดว่ามีสี่องค์ และบางคนก็คิดว่า
มีถึงร้อยองค์ หรื อมากกว่านั้น คนในบางประเทศคิดว่า ดวงอาทิตย์เป็ นพระเจ้าองค์หนึ่ ง และดวงจันทร์
เป็ นพระเจ้าองค์หนึ่ง ฉะนั้นเขาจึงพากันกราบไหว้ และวิงวอนให้ดวงอาทิตย์คุม้ ครองและช่วยเขา
ดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์ ช่วยเราได้จริ งหรื อ? ไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะทั้งสองอย่างต่างก็ไม่มี
ชีวติ ไม่ใช่บุคคลที่จะช่วยเราได้ มันเป็ นเพียงสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น เพื่อให้ความสว่างแก่เรา ช่วยให้
เกิดความอบอุ่น และให้เรามีความชื่นบาน มันไม่ใช่พระ แต่เป็ นผลงานหรื อหัตถกิจของพระเจ้า เราไม่
ควรอย่างยิง่ ที่จะอธิ ษฐานทูลขอต่อสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมา
ให้เราจงทูลขอต่อพระเจ้าองค์เดียว
เท่านั้น
เราควรอธิ ษฐานขอต่อทูลสวรรค์หรื อไม่? ทูตสวรรค์เป็ นพระเจ้าหรื อไม่? ไม่ใช่ จริ งอยูท่ ูต
สวรรค์มีชีวิตและทูตสวรรค์บางองค์อยูก่ บั เราในขณะนี้ในห้องนี้ ซึ่ งเรามองไม่เห็นตัว แต่เราก็ไม่ควร
อธิ ษฐานทูลขอต่อทูตสวรรค์เพราะทูตสวรรค์ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นผูช้ ่วยของพระเจ้าต่างหาก เหตุน้ ี
แหละพระเจ้าจึงทรงสร้างทูตสวรรค์ข้ ึนมาเหล่าทูตสวรรค์รักพระเจ้า มีทูตสวรรค์มากมาย จนเราไม่
สามารถคานวณได้วา่ มีจานวนสักเท่าใด ทูตสวรรค์ส่วนมากอยูใ่ นสวรรค์ ขอบพระคุณ และยอพระ
เกียรติ และทูลต่อพระเจ้า ถึงความปิ ติยนิ ดี ที่พวกเขาได้ปรนนิบตั ิพระองค์
บนสวรรค์มีพระเจ้าองค์อื่น นอกจากพระองค์ถาวรของเราหรื อไม่? ไม่มีเลย พระเจ้าเป็ นผูท้ รง
สร้างสรรพสิ่ ง พระเจ้าไม่ได้สร้างเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เป็ นเพราะเหตุน้ นั พระองค์จึงทรงพระพิโรธ บรรดา
ผูท้ ี่วงิ วอนขอต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด แทนที่จะทูลขอต่อพระองค์ พระองค์ไม่พอพระทัย ที่เขาเหล่านั้นรักของสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดมากกว่ารักพระองค์ เราต้องรักพระเจ้ามาก ยิง่ กว่าเรารักคุณพ่อคุณแม่ และสิ่ งของที่ดีที่สุดที่
เรามี พระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานคุณพ่อคุณแม่และของที่ดีต่าง ๆ ให้แก่เรา ดังนั้นเราจึงต้องรักพระเจ้ามาก
ที่สุด
วันหนึ่งอาจารย์ผหู ้ นึ่งอยากจะทราบว่า เด็กหญิงคนหนึ่งทราบหรื อไม่วา่ มีพระเจ้าองค์เดียว
เท่านั้น จึงถามเด็กหญิงผูน้ ้ นั ว่า “พัชริ นทร์ หนูรู้ไหมว่า มีพระเจ้ากี่องค์”
เด็กหญิงตอบว่า “องค์เดียวเท่านั้นค่ะ” อาจารย์จึงถามต่อไปว่า “หนูรู้ได้อย่างไรล่ะ” เด็กหญิง
ตอบว่า “เพราะว่ามีที่สาหรับพระเจ้าองค์เดียว เท่านั้น พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นสวรรค์ และในโลกทัว่ ไป
หมด จึงไม่มีที่วา่ ง” เด็กหญิงคนนั้นตอบถูกต้องทีเดียว
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ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
อพยพ 20:1-6

คาถาม
1. มีพระเจ้ากี่องค์?
2. ดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์ สดับฟังคาอธิษฐานของเราได้ไหม?
3. เราควรอธิ ษฐานทูลขอต่อทูตสวรรค์หรื อไม่?

คาอธิษฐาน
พระบิดาเจ้าผูส้ ถิตในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ กว่าสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น ทั้งบนฟ้ าสวรรค์และที่แผ่นดินโลก ขอได้โปรด
ช่วยให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายรักพระองค์ ด้วยสิ้ นสุ ดจิตสุ ดใจ และปรนนิบตั ิเฉพาะแต่พระองค์ผเู ้ ดียวเถิด
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 1)
สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ ผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเดชา
เวลาเช้าควรข้าพเจ้าร้องเพลง สรรเสริ ญพระนาม
สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ แด่พระเจ้าผูเ้ มตตา
ปรากฏเป็ นสามนั้น คือพระเจ้าเดียวกัน
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บทที่ ๒ พระเจ้ าทรงมาจากไหน?
มีสิ่งแปลกประหลาดหลายอย่าง เกี่ยวกับพระเจ้าซึ่ งเราไม่สามารถเข้าใจได้ เราไม่สามารถเข้าใจ
ได้วา่ พระเจ้าสถิตอยูท่ ุกแห่ งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร ดูช่างน่าประหลาดจริ ง ๆ พระเจ้ามิได้ทรง
อธิ บายเรื่ องนี้ให้เราทราบเมื่อได้ข้ ึนสู่ สวรรค์แล้ว พระองค์ก็จะทรงบอกเราทุกสิ่ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้ แล้วเรา
จึงจะรู้
ยังมีเรื่ องอื่นเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่ งเราไม่สามารถเข้าใจได้อีก ข้าพเจ้าขอถามท่านสักข้อหนึ่งว่า
พระเจ้าทรงมาจากไหน? พระองค์มีบิดามารดาหรื อไม่? ไม่มีเลย พระเจ้าไม่ตอ้ งมีบิดามารดา พระองค์
ไม่เคยเกิด พระองค์ไม่เคยเป็ นเด็กเล็ก ๆ แล้วโตขึ้นในสวรรค์ พระองค์ไม่ได้เกิดในสวรรค์ เพราะ
พระองค์ทรงมีชีวติ เป็ นอยูต่ ลอดเวลา พระองค์ทรงใหญ่ยงิ่ และมหัศจรรย์ เหมือนกับที่พระองค์ทรง
เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี้จริ ง ๆ พระองค์ทรงพระชนม์อยูต่ ลอดเวลา เมื่อก่อนพระองค์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่างไรเดี๋ยวนี้
พระองค์ก็ยงั ทรงเป็ นอยูอ่ ย่างนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พระเจ้าทรงมีชีวติ อยูเ่ มื่อวานนี้ วันก่อนนั้น และวันก่อนนั้นอีก พระองค์ทรงมีพระชนม์อยูก่ ่อน
เธอเกิดก่อนคุณพ่อคุณแม่เกิด ก่อนคุณปู่ เกิด และก่อนมีภูเขาต้นไม้ หญ้า และสัตว์ต่าง ๆ พระองค์ทรง
พระชนม์อยูห่ ลายล้านปี มาแล้ว ตั้งแต่ยงั ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ใครเป็ นผูส้ ร้างพระเจ้า? ไม่มีใครสร้างพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ถูกสร้าง พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่
เสมอเป็ นนิตย์ เราไม่สามารถเข้าใจในเรื่ องนี้ แต่รู้วา่ นั้นเป็ นความจริ งพระเจ้าทรงมีพระชนม์อยูเ่ สมอ
เป็ นนิตย์
แม้แต่เด็ก ก็ควรรู ้วา่ เขาจะมีชีวติ อยูต่ ลอดไปด้วยพระเจ้าทรงสร้างเราให้อยูต่ ลอดไปอย่างนั้น
เราจะไม่อยูใ่ นโลกนี้ตลอดไป วันหนึ่งร่ างกายของเราจะแก่ลงและเราจะไปอาศัยอยู่ ณ ที่อีกแห่งหนึ่ง
เวลานั้นเราไปอยูก่ บั พระเจ้าได้ ถ้าเรารักพระองค์ ขณะที่เราอาศัยอยูใ่ นโลกกับคุณพ่อคุณแม่ และเพื่อน
ๆ ของเรา เมื่อถึงกาหนดเวลานั้นแล้ว เราก็จะได้ไปอยูก่ บั พระเจ้า ดังนั้นเราจึงเรี ยนเพื่อให้รักพระเจ้ามาก
ๆ
คนโง่บางคนใช้เวลาในระหว่างที่อยูใ่ นโลกนี้ ด้วยการรักตนเองแทนที่จะรักพระเจ้า เมื่อเขาตาย
ไป พระเจ้าจะไม่ประสงค์ให้เขาไปอยูใ่ นสวรรค์ แต่จะส่ งเขาไปอยูใ่ นที่มืด เป็ นสถานแห่งความเศร้า ซึ่ ง
เขาจะต้องอยูโ่ ดยไม่มีพระเจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์
ถ้าเราจะมีชีวติ อยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ เราก็ตอ้ งระมัดระวังตัว ในการดาเนิ นชีวติ ในปั จจุบนั ให้
มาก ข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่ องเกี่ยวกับเศรษฐีชาวนาคนหนึ่ง ซึ่ งลืมคิดไปว่าเขาจะต้องมีชีวติ อยูต่ ลอดไป
เป็ นนิตย์
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ชาวนาคนนี้ได้ออกไปที่ยงุ ้ ข้าว ของเขา และเห็นยุง้ ข้าวของเขาเต็มไปด้วยข้าวเขาจึงไปดูอีกยุง้
หนึ่งที่เขาเป็ นเจ้าของ มันก็เต็มไปด้วยข้าวอีก เหมือนกัน ทาให้เขายินดีมาก เพราะเขามีขา้ วมากมายใน
ยุง้ เขารู ้วา่ เมื่อเขาขายข้าว ก็จะได้เงินเป็ นจานวนมาก และจะทาให้เขามัง่ มีข้ ึน
“โอ” เขาพูดกับตัวของเขาเอง “เดี๋ยวนี้ฉนั ไม่ตอ้ งทางานต่อไปอีกแล้ว ทีน้ ีฉนั จะมีเงินมาก พอที่
ฉันจะดื่มเหล้ามาก ๆ และกินอาหารอย่างวิเศษ และทาสิ่ งไม่ดีหลายอย่าง”
เมื่อเศรษฐีนอนในคืนนั้น เขาก็ยงั คานึกถึงความมัง่ มีของเขา และการที่จะใช้จ่ายเงิน แต่เขาไม่
คิดเลยว่าพระเจ้าทรงประสงค์จะให้เขาใช้เงินนั้นอย่างไร
คืนนั้นเองเศรษฐีชาวนาก็ถึงแก่ความตาย เขาต้องไปพบพระเจ้า และก็สายเกินไปแล้วที่จะระลึก
ว่า พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขารักพระเยซูเจ้า และประสงค์จะให้เขาใช้เงินในทางที่ดี เพื่อบอกเล่าคนอื่น
ให้ทราบถึงเรื่ องพระเยซู
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงจะราลึกได้วา่ ท่านจะมีชีวติ ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ และหวังว่าท่านคงจะไม่ทา
ตนเหมือนกับเศรษฐีโง่คนนั้น

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ลูกา 12:16-28

คาถาม
1.
2.
3.
4.

พระเจ้าทรงมีวนั เกิดหรื อไม่?
พระเจ้าทรงมีชีวติ อยูก่ ่อนมีภูเขาและต้นไม้เช่นนั้นหรื อ?
พระเจ้าทรงดารงพระชนม์อยูน่ านเท่าไรแล้ว?
เมื่อร่ างกายของเธอตายไปแล้ว ท่านจะมีชีวติ อยูต่ ่อไปนานเท่าใด?

คาอธิษฐาน
พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรง
โปรดประทานชีวิตนิ รันดร์ ให้แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายโดยทางพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ขอ
ทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยูใ่ นโลก ในวิถีทางที่พอพระทัยพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอในพระนามพระ
เยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
ใจข้ าเปรมปรีด์
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(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 277)
เมื่อการยากลาบากแห่งโลกสิ้ นสุ ดแล้ว
ข้าพ้นกิเลสบาป ไปอยูท่ ี่เมืองแก้ว
อยูใ่ กล้พระเยซู ที่ขา้ รักบูชา
เป็ นสุ ขสาราญ ยืนนาน ชัว่ กัลปา
ร้ องรับ
ข้าแสนยินดี ใจข้าเปรมปรี ด์
ใจข้าเปรมปรี ด์ ใจข้าเปรมปรี ด์
เพราะโดยพระคุณ ได้ชมพระบารมี
เป็ นความสุ ขสาราญ สาราญยิ่งแก่ขา้
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บทที่ 3 ถ้ าเราไม่ สามารถมองเห็นพระเจ้ า เราทราบได้ อย่ างไรว่ า
พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่?
มีใครสามารถเห็นลมบ้างหรื อไม่? ไม่มีใครเห็นได้ไม่วา่ ท่านหรื อข้าพเจ้า แต่เราไม่จาเป็ นต้อง
เห็นลม เพื่อให้รู้วา่ มันอยูท่ ี่นนั่ เรารู ้วา่ มีลม เพราะอาการที่ลมพัดมาถูกต้องหน้าเรา และเราเห็นต้นไม้
ต้นหญ้าไหวลู่เมื่อลมพัดแต่เรามองไม่เห็นลม
เช่นเดียวกัน เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า แต่เรารู ้ได้วา่ พระองค์ทรงมีชีวติ อยู่ โดยสิ่ งต่าง ๆ
ที่พระองค์ทรงกระทา บางคนพูดว่า “ถ้าฉันเห็นพระเจ้า ฉันจึงจะเชื่ อว่ามีพระองค์จริ ง และพระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ ถ้าฉันเห็นพระองค์ไม่ได้ ฉันก็จะไม่ยอมเชื่อ”
แต่นนั่ ไม่ยตุ ิธรรมเลย คนเหล่านั้นเชื่อว่าลมมีจริ งทั้ง ๆ ที่เขาไม่เห็นลม แต่ก็รู้ได้จากอาการของ
สิ่ งที่ถูกลมพัด ทานองเดียวกันเขารู ้ได้วา่ มีพระเจ้า โดยรู ้จากสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทา
ท่านพอจะนึกออกไหมว่า มีอะไรบ้าง ที่เป็ นผลการกระทาของพระเจ้า ซึ่ งทาให้เรารู ้วา่
พระองค์ทรงมีชีวติ อยู่
ข้อหนึ่งก็คือ เราเห็นดวงดาว ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของเหล่านี้ลอยอยูใ่ นท้องฟ้ า โดย
ลาพังมันเองเช่นนั้นหรื อ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน มีผหู ้ นึ่งเอามันไปไว้ที่นนั่ หรื อเราเห็นบ้านหลังหนึ่ง เรา
คงไม่นึกว่าบ้านนั้นเกิดขึ้นเอง เรารู ้วา่ มีใครคนหนึ่งสร้างบ้านนั้นขึ้น เมื่อเราเห็นดวงดาว เรารู ้วา่ มันมิได้
ลอยอยูบ่ นท้องฟ้ าโดยบังเอิญมีผเู ้ อาไปไว้ที่นนั่ พระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทาการนี้ท้ งั สิ้ น
ท่านทราบไหมว่า ทาไมเราจึงมองไม่เห็นพระเจ้า ก็เพราะพระเจ้ายังไม่ประสงค์จะให้เราเห็น
พระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ และมหัศจรรย์ และทรงรัศมีแรงกล้ามาก ถ้าเรามองดูพระองค์ เรา
อาจจะตาย สักวันหนึ่งถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะพาเราไปสู่ สวรรค์เมื่อเราตาย แล้วเราเห็นพระเจ้า
ได้ตามที่พระองค์ทรงเป็ นอยู่ ซึ่ งจะทาให้เรามีความสุ ขมาก
ถึงแม้วา่ เราจะไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า เราก็สามารถรักพระองค์ได้มากยิง่ พระคัมภีร์บอกให้
เราทราบถึงเรื่ องพระเจ้า และบอกให้เราทราบว่า พระองค์ทรงรักเราเพียงใด และพระองค์ทรงดีต่อเรา
เพียงใด เราไม่จาเป็ นต้องเห็นพระเจ้าเพื่อที่จะรักพระองค์
คุณแม่ได้พดู กับลูกสาวเล็ก ๆ ถึงเรื่ องการรักพระเจ้า เด็กหญิงพูดว่า “คุณแม่ขา หนูมองเห็นพระ
เจ้าไม่ได้ แล้วหนูจะรักพระองค์ได้อย่างไรเล่า ถึงแม้วา่ หนูอยากจะรักพระองค์”
ต่อมาไม่กี่วนั เด็กหญิงผูน้ ้ นั ได้รับของห่อหนึ่งส่ งมาทางไปรษณี ยจ์ ากเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่ งเธอไม่
เคยเห็น ในห่อนั้นมีของขวัญ เด็กหญิงเปิ ดห่ อของอย่างทะนุถนอม ในห่ อนั้นมีหนังสื อซึ่ งเต็มไปด้วย
9

ภาพสวย ๆ เธอดูหนังสื อเล่มนั้นอยูน่ าน แล้วจึงวิง่ ไปหาแม่ และพูดว่า “คุณแม่คะหนูรักหนังสื อเล่มนี้
และรักผูห้ ญิงที่ส่งห่ อของขวัญนี้มาให้หนู”
“แต่หนูไม่เคยเห็นเขาเลยนี่ ” มารดาพูด
“ไม่เคยเห็นค่ะ” เด็กหญิงตอบ “แต่หนูรักเขาที่เขาส่ งของขวัญนี้มาให้หนู”
นัน่ เป็ นวิถีทางที่เราสามารถรักพระเจ้าได้ ถึงแม้วา่ เรายังไม่เคยเห็นพระองค์เลย พระองค์ได้
ประทานของมหัศจรรย์หลายอย่างให้เรา เช่น บ้านของเรา คุณพ่อ คุณแม่ของเรา ซึ่ งทาให้เรา
ขอบพระคุณพระองค์และรักพระองค์ได้ ถึงแม้วา่ เรายังไม่เคยเห็นพระองค์เลย

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ปฐมกาล 1:14-28

คาถาม
1.
2.
3.
4.
5.

ท่านสามารถมองเห็นลมหรื อไม่? ท่านรู ้ได้อย่างไรว่ามีลม?
ท่านมองเห็นพระเจ้าหรื อไม่? ท่านรู ้ได้อย่างไรว่า
พระองค์ทรงมีชีวติ อยู?่
มีอะไรบ้างที่พระเจ้าประทานแก่เรา เพื่อให้เรารู ้วา่ พระองค์ทรงมีชีวติ อยู?่
ท่านรู ้ไหมว่า ทาไมเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า?
เราจะเห็นพระองค์ได้เมื่อไร?

คาอธิษฐาน
โอพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ยงิ่ ใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่ฟ้าสวรรค์สาแดงพระรัศมี
ของพระองค์และดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ซึ่ งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นนั้น แสดงให้ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายทราบถึงความใหญ่ยิ่งของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ สาหรับพระเยซูเจ้า ผู ้
ได้ทรงสาแดงให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเห็นความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
สว่ างแห่ งโลกคือพระเยซู
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 63)
ในโลกนี้ประกอบไปด้วยมืดแห่งความบาป
สว่างแห่งโลก คือพระเยซู
พระองค์ส่องในโลก เหมือนแสงแดดส่ องวับวาบ
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สว่างแห่งโลก คือพระเยซู
ร้ องรับ
เชิญรับสว่าง ซึ่ งส่ องมาตรงแน่ว
บัดนี้อรุ ณได้ส่องแสงพราวแพรว
เมื่อก่อนตาบอด เดี๋ยวนี้ฉนั เห็นแล้ว
สว่างแห่งโลก คือพระเยซู
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บทที่ 4 สิ่ งมหัศจรรย์ เกีย่ วกับพระเจ้ า
ท่านมีความรอบรู ้เพียงใด? ท่านเคยคิดเห็นบ้างหรื อเปล่า? ท่านรู ้จกั แมวและสุ นขั รู ้จกั อ่าน รู ้จกั
บวกเลขและอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แต่คุณพ่อคุณแม่ยงิ่ รู ้มากกว่าท่าน บางคนไปโรงเรี ยนตลอดชี วติ เรี ยน
แล้วเรี ยนอีกจนถึงบั้นปลายของชีวติ เขาก็ดูเหมือนว่าไม่รู้อะไรมากนัก เพราะว่าการเรี ยนไม่มีทางจบสิ้ น
ยิง่ เรี ยนก็ยงิ่ รู ้วา่ มีอีกหลายสิ่ งนักที่เขาไม่รู้ และจาต้องเรี ยนเพิม่ ขึ้น แต่มีท่านผูห้ นึ่งรู ้สารพัด ข้าพเจ้าคิด
ว่าท่านผูอ้ ่านคงรู ้วา่ บุคคลผูน้ ้ นั คือใคร ก็คือพระเจ้า ไม่มีอะไรแม้สักสิ่ งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงทราบ พระ
เจ้าทรงสร้างทุกสิ่ งและทรงรู ้ทุกสิ่ ง พระองค์ทรงทราบว่าขณะนี้ ท่านกาลังคิดอะไรอยูแ่ ละเมื่อวานนี้
ท่านได้คิดอะไรบ้าง และทรงรู ้วา่ พรุ่ งนี้ท่านจะคิดถึงอะไรด้วย พระองค์ทรงรู ้วา่ ได้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อ
ล้านปี ที่ล่วงมาแล้ว และทรงรู ้วา่ ได้มีอะไรเกิดขึ้นในล้านปี ต่อไป พระองค์ทรงทราบว่าท่านรักพระองค์
หรื อไม่ เราไม่สามารถปิ ดบังอะไรจากพระเจ้าได้เลย เพราะพระองค์ทรงสถิตอยูท่ วั่ ไป และทรงทราบ
ทุกสิ่ ง และไม่เคยลืมอะไรเลย
ความมหัศจรรย์ยงิ่ อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือ พระองค์ทรงกระทาทุกสิ่ งได้ตามที่
พระองค์ประสงค์พระองค์ได้ทรงสร้างโลกขึ้นมา และพระองค์จะทาลายเสี ยก็ได้ ถ้าพระองค์ประสงค์ที่
จะทาเช่นนั้น ไม่มีอะไรยากเกินสาหรับพระองค์เลย เมื่อเราป่ วยพระองค์ทรงทาให้เราหายเป็ นปกติได้
พระองค์ทรงสามารถทาให้เกิดพายุหรื อให้สงบลงได้ พระองค์ทรงยกบาปโทษเราได้และทรงนาเราขึ้น
สู่ สวรรค์ได้
พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่างไรก็เป็ นอย่างนั้น ไม่วา่ จะเป็ นวานนี้ วันนี้
หรื อตลอดไปเป็ นนิ ตย์ พระองค์ไม่รู้จกั แก่ หรื ออ่อนกาลังลง เช่นมนุษย์ท้ งั หลาย บางท่านอาจจะมีคุณปู่
หรื อคุณย่าที่ไม่แข็งแรงอย่างแต่ก่อน ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงบางทีก็แข็งแรง แล้วในไม่ชา้ ก็
อ่อนแอ แต่พระจ้าทรงแข็งแรงอยูเ่ สมอ
พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ ง พระองค์ทรงแข็งแรงมากจนสามารถกระทาได้ทุกอย่างตามที่พระองค์
ประสงค์ และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักเราเสมอ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่
มหัศจรรย์จริ ง ๆ
มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับ อาจารย์ มาติน ลูเธอร์ ซึ่ งเป็ นผูน้ าคนสาคัญของคริ สตจักรหลายปี ล่วงมาแล้ว
ครั้งหนึ่งท่านได้ลืมไปว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ มหัศจรรย์ อาจารย์ลูเธอร์ เป็ นห่วงและกังวลการงานหลาย
อย่าง เพราะท่านลืมไปว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ ที่ใหญ่ยงิ่ และพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง และพระเจ้าทรง
พิทกั ษ์รักษาทุกสิ่ ง ซึ่ งท่านไม่ตอ้ งเป็ นห่วงอะไรเลย
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เช้าวันหนึ่ง ขณะที่อาจารย์ ลูเธอร์ ลงชั้นล่าง เพื่อจะรับประทานอาหาร ท่านเห็นภรรยาแต่งตัว
ด้วยเสื้ อผ้าดาทั้งชุ ด เช่นเดียวกับคนทัว่ ไปใช้แต่งเพื่อไว้ทุกข์
“โอ” อาจารย์ ลูเธอร์ พูดกับภรรยา “มีใครตายหรื อ?”
“คุณไม่ทราบหรอกหรื อ” ภรรยาตอบ “พระเจ้าตายเสี ยแล้ว”
“ทาไมเธอพูดออกมาอย่างโง่ ๆ ไม่เป็ นเรื่ องเช่นนี้ ” ท่านถาม “พระเจ้าจะทรงตายได้อย่างไร?
พระองค์จะทรงพระชนม์อยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ไม่รู้จกั ตาย”
ภรรยาของท่านจึงถามว่า “ถ้าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ทาไมคุณจึงท้อถอยล่ะ”
“ฉันเข้าใจละ” อาจารย์ ลูเธอร์พดู “ภรรยาของฉันช่างฉลาดจริ ง เธอพยายามให้ฉนั เห็นว่า พระ
เจ้าทรงเป็ นอยูโ่ ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักเรา ทรงพิทกั ษ์รักษาเรา และเราไม่ตอ้ งกลัว
อะไร พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูม้ หัศจรรย์เช่นเดิมอยูเ่ สมอ”

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สาหรับอ่าน
สดุดี บทที่ 8

คาถาม
1. จงบอกชื่อบางสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น?
2. สิ่ งที่พระเจ้าทรงทราบ แต่มนุ ษย์ไม่ทราบนั้นมีอะไรบ้าง?
3. พระเจ้าจะทรงแก่เฒ่าเหมือนมนุษย์หรื อไม่?

คาอธิษฐาน
โอพระบิดาผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีผใู ้ ดเหมือนพระองค์เลย พระองค์ทรงฤทธิ์ เดชานุภาพทั้งสิ้ น ข้าพเจ้า
ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลง และทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอ ขอ
โปรดนาข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอพระองค์ ให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายมีชีวติ อยู่ เพื่อให้พระองค์
ทรงปิ ติยนิ ดี ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
ขอเชิญไหว้ กษัตริย์
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้าที่ 3)
ขอเชิญไหว้กษัตริ ยท์ รงรัศมี เมืองบน
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สรรเสริ ญปฏิบตั ิ ด้วยโสมนัสเหล่าชน
พระเจ้าเป็ นโล่ของข้า เป็ นป้ อมแต่โบราณ
สถิตป้ องกันรักษา ข้าจึงพ้นภัยมาร

14

บทที่ 5 เพือ่ นบางคนของพระเจ้ า
หลังจากที่อาดัมและเอวาได้รับคาสั่งออกจากสวนสวยงาม ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เขาแล้ว
เขาต้องทางานเพื่อให้มีอาหารพอกิน แต่นนั่ ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นอันเนื่ องจากการที่เขาไม่ได้เชื่อ
ฟังพระเจ้า ที่น่าเศร้ายิง่ กว่านั้นก็คือเมื่อเขามีลูกแล้ว ลูกของเขาก็ด้ือดึง เช่น เดียวกับพ่อแม่ของเขา และ
ทาบาปเสมอ ลูกหลานเหลนของเขาก็ชวั่ ลงเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ทั้งโลกเต็มไปด้วยคนทาผิดบาป เขา
ประพฤติชวั่ มาก จนในที่สุดพระเจ้าสั่งชายคนหนึ่งผูม้ ีชื่อว่า โนอาห์ ให้ต่อเรื อลาใหญ่ลาหนึ่งพระเจ้า
ตรัสว่า พระองค์จะให้เกิดพายุฝน ฝนจะตกหนักพื้นแผ่นดินทั้งหมดจะเต็มไปด้วยน้ า ฝนจะตกจนท่วม
บ้านช่องหมด แม้กระทัง่ ต้นไม้และภูเขาก็จะท่วมหมดผูค้ นจะพากันจมน้ าตาย นอกจากโนอาห์และ
ครอบครัวของเขา
พระเจ้าได้ทรงบันดาล ให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ และประชาชนจมน้ าตายหมด
โนอาห์มีความเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้า คนอื่น ๆ ในครอบครัวของท่านก็คงเชื่ อฟังด้วย เพราะโน
อาห์คงได้เลี้ยงดูเขามาอย่างนั้น ลูกชายของท่านคงไม่อยากแต่งงานกับหญิงที่ไม่รักพระเจ้า
ในที่สุดน้ าก็ลดลงเช่นเดิม และคนชัว่ ทั้งหลายต่างจมน้ าตายหมดคนที่วางใจในพระเจ้าเท่านั้นที่
เหลืออยู่ ท่านคิดหรื อเปล่าว่า ตั้งแต่น้ นั มาโลกจะมีแต่ความสุ ข ไม่มีความผิดบาปและความเศร้าโศกอีก
แต่วา่ มิได้เป็ นดังนั้น ท่านทราบไหมว่า เป็ นเพราะเหตุใด เพราะว่ายังมีความผิดบาปในตัวโนอาห์เอง
และในครอบครัวของท่านนัน่ เอง ทั้งที่พวกเขาพยายามรักและเชื่อฟังพระเจ้า จิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน
ถึงแม้เราเป็ นคริ สเตียนแล้วก็ยงั มีบาป ซึ่ งพร้อมที่จะเกิดขึ้นและผลักดันให้เราทาผิดเสมอ เว้นแต่เราจะ
ยอมให้พระเยซูเข้ามาปกครองอยูใ่ นจิตใจของเราอย่างเต็มที่เท่านั้น
ต่อมาบุตรชายของโนอาห์ก็มีลูก แต่ลูกของเขาเป็ นคนดื้อดึง แม้แต่บุตรชายของโนอาห์ก็เป็ น
คนทาผิดบาปตัวโนอาห์เองห็เช่นเดียวกัน เมื่อโลกมีพลเมืองมากขึ้นอีก เขาก็เป็ นคนบาปทั้งสิ้ น
เช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนน้ าท่วม
เราจะหนีให้พน้ บาปของเราไม่ได้ เว้นแต่โดยการพึ่งพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สตเจ้า ผูไ้ ด้ทรง
ตายเพื่อรับเอาบาปของเราไป และทรงช่วยให้เรามีชีวิตตามที่พระเจ้าทรงประสงค์
ประมาณสามพันปี ล่วงมาแล้ว ในประเทศอียปิ ต์เมื่อกษัตริ ยส์ วรรคตก็ถูกฝังไว้ที่พีระมิดใหญ่ มี
สิ่ งของหลายอย่างวางไว้ขา้ ง ๆ พระศพ สิ่ งของเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นที่กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ทรงโปรด เมื่อครั้ง
ยังทรงพระชนม์อยู่ เช่น พระองค์ทรงชอบข้าวโพด จึงมีโอ่งใส่ ขา้ วโพดวางอยูใ่ กล้ ๆ ศีรษะเป็ นต้น
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ได้มีการค้นพบที่ฝังศพนี้ เขาได้ขา้ วโพดที่มีอายุถึงสามพันปี ข้าวโพดจะงอกขึ้น
หรื อ? แน่นอน มันงอกเป็ นลาต้นเขียว และออกฝัก
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ความบาปในจิตใจของเราก็คล้าย ๆ กับข้าวโพดนั้นไม่วา่ เราจะแก่ลงสักเท่าใด ความบาปใน
จิตใจของเราก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเสมอ ถ้ามันมีโอกาส ฉะนั้นอย่าให้มนั มีโอกาสเจริ ญขึ้น จงยอมให้พระ
เยซูเป็ นผูท้ ี่ทรงคุม้ ครองจิตใจของท่าน และพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ความบาปเกิดขึ้นได้เป็ นอันขาด

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สาหรับอ่ าน
ปฐมกาล บทที่ 7

คาถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาดัมและเอวาได้ทาความผิดอะไรหรื อไม่?
ลูกของอาดัมและเอวา เป็ นคนบาปด้วยหรื อไม่?
ทาไมพระเจ้าจึงทรงบันดาลให้น้ าท่วม?
หลังจากน้ าท่วมแล้ว โนอาห์และลูกหลานของท่านเป็ นคนดีหรื อไม่?
เหตุใดท่านและข้าพเจ้า จึงเป็ นคนดีตลอดเวลาไม่ได้?
เราต้องทาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้?

คาอธิษฐาน
พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายรู ้สึกว่า จิตใจของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย สกปรกมากและเต็มไปด้วยความบาป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ยกโทษของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย และขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้พน้ จากความผิดบาป
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
ไม่ มีใคร
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 62)
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ร้ องรับ
ความบาปของเราพระเจ้าทรงทราบหมด
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พระองค์ช่วยเราจนตลอดเวลา
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
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บทที่ 6 ทาไมพระเยซูจึงทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอด
เรื่ องนี้เล่าถึงชายคนหนึ่งซึ่ งเลี้ยงหมูไว้ตวั หนึ่ง ชายคนนั้นหมัน่ แปรงขนหมูให้เรี ยบร้อยเสมอ
แล้วผูกโบว์ที่คอหมู หมูตวั นั้นตามชายคนนั้นไปทุกแห่ง ช่างเป็ นสัตว์เลี้ยงที่แปลกจริ ง ๆ
วันหนึ่งชายคนนั้นได้โดยสารเรื อใหญ่ ข้ามมหาสมุทร และเดินรอบเรื อพร้อมกับหมู หมูเดิน
ตามไปด้วย หมูพยายามคลานและดันลูกกรง มันจึงตกลงไปในมหาสมุทร ชายเจ้าของหมูรีบวิง่ ไปหา
กัปตันเรื อและพูดว่า “โอ หมูของฉัน หมูของฉัน หมูของฉันตกลงไปในทะเล หยุดเรื อด้วย หมูของฉัน
จะจมน้ าตาย”
กัปตันเรื อหัวเราะชายคนนั้น “เราหยุดเพื่อช่วยหมูเพียงตัวเดียวไม่ได้”เขาพูด
“ถ้าคนตกลงไปในทะเลล่ะ คุณจะหยุดเรื อไหม? ชายเจ้าของหมูถาม “อ๋ อ แน่ทีเดียว” กัปตัน
ตอบ แล้วชายเจ้าของหมู ก็วงิ่ ไปที่กาบเรื อ และกระโดดลงไปในทะเล เรื อลาใหญ่น้ นั ต้องหยุด และ
กลับไปช่วย ทั้งคนนั้นและหมูก็พากันขึ้นบนเรื อ
รู ้สึกว่าเป็ นการโง่มิใช่หรื อ คนเราจะเสี่ ยงชีวติ เพื่อหมูตวั เดียว
แต่เธอจาได้ไหมว่า พระเยซูได้ยอมสละชีวติ ของพระองค์เพื่อเรา ซึ่ งดูเหมือนจะชัว่ ช้ายิ่งกว่าหมู
ด้วยซ้ าเราเป็ นคนผิดบาป พระเยซูเสด็จลงมาในมหาสมุทรแห่งความบาป อันเป็ นที่อยูข่ องเรา และ
พระองค์ทรงยกชูเราออกมา และมอบเราให้แก่พระเจ้า ผูเ้ ป็ นกัปตันเรื อพระเจ้าทรงยินดีรับเราไว้ และให้
เราเป็ นบุตรของพระองค์เดี๋ยวนี้เราเป็ นคนบาปที่รอดแล้ว และได้กลายเป็ นบุตรชายหญิงของพระเจ้า
ขณะนี้บรรดาทูตสวรรค์และพญามารพร้อมด้วยพรรคพวกของมัน ต่างก็เห็นความรักอันมหัศจรรย์ของ
พระเจ้า อัศจรรย์แท้ที่ความรักของพระเจ้าสามารถประทานจิตใจใหม่ให้แก่เรา เพื่อรักพระเยซูเจ้าแม้วา่
เราเป็ นคนบาปหนา ทูตสวรรค์ทง้ หลายในสวรรค์กาลังสรรเสริ ญพระเจ้า ในการที่พระองค์ทรงช่วยท่าน
ให้รอด เขาพากันยินดีเพราะว่าท่านรักพระเยซู
เวลาคนปลูกดอกไม้ บางครั้งเขาก็แข่งขันกันว่าใครจะปลูกดอกไม้ได้ดอกงามที่สุด ท่านทราบ
ไหมว่า ถ้าท่านเป็ นของพระเยซูเจ้า เดี๋ยวนี้ท่านก็เป็ นดอกไม้ที่สวยงามในสวนของพระองค์ ท่านมิได้
เป็ นคนที่เต็มไปด้วยความบาปอีกแล้ว พระเยซูอาจนาทูตสวรรค์ลงมาในสวนของพระองค์ และอวด
ท่านต่อทูตสวรรค์เพื่อเป็ นแบบอย่างว่า พระเจ้าทรงพระเมตตากรุ ณาอย่างใหญ่หลวง และทรงดีต่อ
มนุษย์เพียงใด แน่นอนเราไม่ได้พดู ถึงเรื่ องสวนจริ ง ๆ และดอกไม้จริ ง ๆ แต่เราพูดถึงเรื่ องพระเยซูทรง
รักท่านมากสักเท่าใด และพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจของท่านอย่างไร
น่าเสี ยดายที่เรายังมิได้เป็ นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ถา้ เรามองดูซ่ ึ งกันและกัน เราก็สามารถ
บอกได้วา่ เราทาผิดอยูห่ ลายอย่าง และชีวติ ของเราก็มิได้งดงามนัก แต่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะคิดถึง
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สภาพของเรา ว่าจะเป็ นอย่างไรเมื่อเราตายไปแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเรา พระองค์ก็
จะทรงเห็นว่าเราได้รับการยกโทษแล้ว
และสักวันหนึ่งเราจะเป็ นดอกไม้งามในสวนของพระองค์
แน่นอน ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านจะกลายเป็ นดอกไม้ การคิดถึงเรื่ องหมูและดอกไม้ที่สวยงามคง
ช่วยเราให้รู้สึกได้วา่ พระเจ้าได้ทรงกระทาอะไรเพื่อเราบ้าง และจะทรงกระทาอะไรเพื่อเราต่อไป

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

คาถาม
1.
2.
3.
4.

หมูจะกลายเป็ นลูกแกะได้หรื อไม่?
คนบาปจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็ นบุตรของพระเจ้าได้หรื อไม่?
ผูท้ ี่สามารถเปลี่ยนเรา ให้เป็ นบุตรพระเจ้าได้คือใคร?
จงบอกถึงวิธีที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้?

คาอธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงตายเพื่อข้าพเจ้า อาเมน

เพลงนมัสการ
“พระคุณลา้ เลิศของพระเยซู เจ้ า”
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 137)
พระคุณล้ าเลิศของพระเยซูเจ้า
และพระคุณนั้นอยูเ่ หนื อบาปของเรา
ที่ไม้กางเขน พระองค์ถูกตรึ งตาย
เพื่อเรารอดได้ ด้วยพระโลหิ ตไถ่
ร้ องรับ
พระคุณ พระคุณ
เป็ นอานาจซึ่งล้างใจให้สะอาด
พระคุณ พระคุณ
เป็ นพระคุณใหญ่หลวง มีฤทธิ์ อานาจ
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บทที่ 7 ถ้ าข้ าพเจ้ าพยายามทาดี พระเยซู จะทรงช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอด
ได้ หรือ?
ท่านทราบไหมว่า เราไม่มีทางที่จะเป็ นคนดีพอที่จะรับความรอดได้ บางคนคิดว่า “ถ้าข้าพเจ้า
พยายามทาดีจริ ง ๆ และทาตามที่คุณพ่อคุณแม่สั่งให้ทา และทาตามที่คุณครู บอก ตลอดจนมีใจเมตตา
ปราณี ต่อคนอื่น ๆ ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ต่อสู ้กนั ไม่โกรธกัน และไม่ขโมยของหรื อไม่ทาให้คนใด
เจ็บปวด แล้วข้าพเจ้าจะเป็ นเด็กดีและพระเจ้าจะทรงพาข้าพเจ้าขึ้นสู่ สวรรค์”
แต่นนั่ ไม่จริ งเลย นัน่ ไม่ใช่ทางที่เราจะไปสวรรค์ได้ ไม่วา่ เราพยายามทาดีสักเท่าใด เรายังทา ยัง
พูด และยังคิดถึงสิ่ งที่ไม่ดีอยูน่ นั่ เอง บางทีอาจเกือบทุกวันก็ได้ ไม่วา่ เราจะพยายามเต็มที่สักเท่าใด อย่าง
น้อยเราก็ตอ้ งมีคาพูดหรื อความคิดไม่ดีอะไรบางอย่าง นัน่ หมายความว่าจิตใจของเรายังดื้อด้านอยู่
ถึงแม้วา่ เราจะละเว้น ไม่ทาความชัว่ สักอย่างหนึ่งจนตลอดชีวติ ของเราได้ แต่ความไม่ดีที่เราทา
เมื่อปี ก่อนหรื อเมื่อวานนี้ เราจะว่าอย่างไร เราจะกาจัดความดื้อด้านนี้ได้อย่างไร
เราต้องทาความบาปมากเท่าใด พระเจ้าจึงจะลงโทษเรา ทาบาปถึงร้อยครั้งหรื อ? มิได้ เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้นก็ผดิ แล้ว เราทุกคนได้ทาผิดบาปมาแล้วมากต่อมากมิใช่เพียงครั้งเดียว
และนอกจากนั้น อาดัมและเอวาได้ทาผิดบาปในสวนเอเดน โดยกินผลไม้จากต้นที่พระเจ้าทรง
ห้ามไว้ การกระทาเช่นนั้นได้เปลี่ยนจิตใจของเขาทั้งสอง และเป็ นผลให้ลูกหลานของเขาเกิดมาด้วย
จิตใจดื้อด้าน นัน่ เป็ นเหตุที่เด็กเล็ก ๆ ก็ไม่อยากทาตามที่มารดาบอก และมักจะโกรธง่ายและดื้อด้าน
เสมอ
เนื่องจากเราเกิดมาด้วยจิตใจดื้อดึง และทาความชัว่ หลายอย่าง พระเจ้าไม่อาจยอมให้เราไป
สวรรค์ดว้ ยการพยายามทาคุณงามความดีดว้ ยตนเอง พระเจ้าทรงลงโทษความผิดบาปเสมอ และ
พระองค์ตอ้ งลงโทษความผิดบาปของท่านเสมอ ถึงแม้วา่ ท่านสัญญาว่าจะพยายามทาดีต้ งั แต่เดี๋ยวนี้ เป็ น
ต้นไป
แต่พระเจ้าทรงลงโทษพระเยซู แทนท่านแล้วพระเยซู ทรงตายเพื่อรับโทษแทนความผิดบาป
ของท่าน ทรงรับเอาการลงโทษของท่านไปเสี ยสิ้ น พระเยซูทรงรักเธอมากเหลือเกิน พระองค์จึงทรง
ยอมตายแทนท่าน
ยุทธได้ขโมยรถจักรยานและเอาทิ้งไว้ที่ถนน รถคันหนึ่งได้ทบั รถจักรยานเสี ยหาย รถจักรยาน
เป็ นของวิมล และวิมลรู ้วา่ ยุทธขโมยรถของเขาไป จึงพูดแก่ยทุ ธว่า “ยุทธ เธอต้องซื้ อจักรยานใหม่ให้
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ฉัน” “ไม่ซ้ื อ” ยุทธตอบ “ฉันเสี ยใจมาก ที่ได้ขโมยรถจักรยานของเธอไป และรถก็พงั หมดแล้วแต่ฉนั จะ
ไม่ขโมยรถของเธออีก ถ้าฉันพยายามทาดีแล้ว ฉันก็ไม่จาเป็ นต้องเสี ยเงิน ค่ารถจักรยานคันนี้ ”
ยุทธพูดถูกหรื อผิด? การที่เรารู ้สึกเสี ยใจ และพยายามทาดีน้ นั พอแล้วหรื อ?
ถ้าท่านรู ้สึกเสี ยใจในความผิดบาป และพยายามตั้งต้นทาดีแต่บดั นี้ เท่านั้นเป็ นการเพียงพอแล้ว
หรื อ?

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
โรม 3:10-18,23

คาถาม
1. ท่านเคยทาผิดบ้างหรื อไม่? ความผิดนั้นคืออะไร?
2. ต้องทาผิดกี่อย่าง จึงจะไปสวรรค์ไม่ได้?
3. เธอจะไปสวรรค์ได้อย่างไร?

คาอธิษฐาน
พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทาผิดบาปหลายอย่าง แต่
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระเยซูได้ทรงตายเพื่อไถ่ขา้ พเจ้าทั้งหลายให้พน้ จากความผิด
บาปที่ได้กระทาไว้และที่พระองค์ได้ทรงเสด็จกลับไป เพื่อเตรี ยมที่อยูใ่ ห้ขา้ พเจ้าทั้งหลายในสวรรค์ ใน
พระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
ทีก่ างเขน ทีก่ างเขน
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 102)
พระโลหิตของพระเยซูไหล
พระองค์ทนทุกข์อบั อาย
จนในที่สุดพระองค์ตอ้ งตาย
ก็เพื่อล้างบาปของข้า
ร้ องรับ
ที่กางเขน ที่กางเขน
ข้าแลเห็นความสว่าง
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และความหนักใจอันใหญ่ยงิ่ ได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ขา้ จึงมีความสุ ขสบาย
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บทที่ 8 การอัศจรรย์ ของพระเยซู
ท่านคงจาได้ถึงการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงกระทาเมื่อพระองค์ทรงอยูใ่ นโลกนี้ ท่านจา
คราวที่พระเยซูและศิษย์ของพระองค์นงั่ เรื อข้ามทะเล กาลิลี และเกิดพายุใหญ่ได้ไหม? บางทีท่านคงจะ
เล่าเรื่ องได้วา่ เวลานั้นพวกศิษย์ของพระเยซูตกใจกลัวมาก แต่พระเยซูกาลังบรรทมหลับ พวกศิษย์รีบ
เข้าไปปลุกพระเยซูและทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า พระองค์ไม่เห็นหรื อว่า เรื อกาลังจะล่ม และข้าพเจ้า
ทั้งหลายจะพากันจมน้ าตาย ทาไมพระองค์จึงไม่ช่วยพวกข้าพเจ้า” พระองค์ทรงรู้สึกเสี ยใจมากที่เขาพา
กันกลัว เพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่า พระองค์จะทรงคุม้ ครองเขาไว้ พระองค์ตรัสสั่งให้พายุและคลื่น
สงบทันใดนั้นลมพายุก็หายไปสิ้ น
มีเรื่ องจริ งอีกหลายเรื่ อง ท่านจาเรื่ องในคราวที่เพื่อนของพระเยซูชื่อ ลาซารัสตายได้หรื อเปล่า?
พวกเพื่อน ๆ ได้ฝังศพของเขา เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงนั้น ลาซารัสตายไปสี่ วนั สี่ คืนแล้ว พระเยซูได้ไปที่
อุโมงค์ซ่ ึงฝังศพลาซารัสและเรี ยกลาซารัสให้ฟ้ื นขึ้น และลาซารัสก็กลับมีชีวติ อีก
ท่านจาอีกเรื่ องหนึ่งได้ไหม เมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงประชาชนด้วยขนมปั งสี่ -ห้าก้อน และปลาเล็ก
ๆ บางตัวพระองค์ทรงหักขนมปั งและปลาให้เป็ นชิ้น ๆ และสามารถแจกให้แก่ทุกคนอย่างเหลือเฟื อ
อีกครั้งหนึ่งเมื่อเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งป่ วย พระเยซูตรัสแก่เขาให้หายป่ วย ทันใดนั้นเขาก็หาย
ดีเป็ นปกติโดยไม่ตอ้ งกินยาหรื อหาหมอ
พระเยซูทรงกระทาการอันแปลกประหลาด ทานองเดียวกันนี้หลายอย่าง เป็ นการดีที่เราจะ
คิดถึงการกระทาที่น่าประหลาดเช่นนี้ของพระเยซู เพราะเป็ นการอัศจรรย์การอัศจรรย์เป็ นการสาแดง
ฤทธานุภาพของพระเจ้า ซึ่งมนุษย์กระทาไม่ได้ หมอรักษาเด็กให้หายในทันทีไม่ได้ และไม่มีใครที่จะทา
คนที่ตายแล้ว ให้กลับคืนมีชีวติ อีกได้เว้นแต่พระเจ้า
เนื่องจากพระเยซูเป็ นพระเจ้า ดังนั้นเราจึงคิดว่าพระองค์คงกระทาการอัศจรรย์เหล่านี้ เพื่อให้
ประชาชนรู ้วา่ พระองค์ทรงแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดา
หลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับสู่ สวรรค์แล้ว พระเจ้าทรงประทานฤทธิ์ อานาจ ที่ทาการอัศจรรย์ได้
ให้แก่เปโตรและเปาโล และสาวกคนอื่นของพระองค์ ดังนั้นเปโตรจึงสามารถทาให้ขาของคนง่อยหาย
ได้ เปโตรสั่งให้เขาหายปกติ ทันใดนั้นขาของเขาก็หายดี อีกครั้งหนึ่งเมื่อเปโตรถูกขังไว้ในคุก เนื่องจาก
ท่านได้สั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้เรื่ องของพระเยซู พระเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งให้มาเปิ ดประตูคุก
ปลดเปลื้องโซ่ที่มดั มือและเท้าของเปโตรออก นี่เป็ นการอัศจรรย์ที่ประหลาดเหลือเกิน
บางครั้งพวกแสดงกลหรื อคนที่เล่นกลต่าง ๆ ก็ทาสิ่ งแปลกประหลาดได้เหมือนกัน แต่
นักแสดงกลเพียงแต่ทาให้เราเห็นว่าสิ่ งที่เขาแสดงนั้น เกิดขึ้นจริ ง ๆ ทั้งที่ไม่มีความจริ งเลย สิ่ งที่เขาชอบ
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แสดงมากก็คือให้เราเห็นว่าข้างในหมวกไม่มีอะไรเลย
สักประเดี๋ยวหนึ่งเขาก็หยิบกระต่ายตัวหนึ่ง
ออกมาจากหมวก การแสดงเช่นนี้ทาให้เราคิดว่านักแสดงกล สามารถสร้างกระต่ายและสิ่ งอื่น ๆ ขึ้น
โดยไม่ได้ใช้อะไรเลย แต่เรื่ องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่ องจริ ง เขาเอากระต่ายใส่ ไว้ในหมวกเมื่อเราไม่ทนั เห็น
ต่างหาก
คนที่ไม่รักพระเยซูคริ สตเจ้ามักพูดว่า
การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทานั้นอาจเป็ นการเล่นกล
เช่นเดียวกับที่นกั แสดงกลกระทาได้ แต่ไม่มีนกั แสดงกลคนใดที่จะทาให้คนที่ตายแล้วกลับมีชีวติ ขึ้นมา
อีก หรื อทาสิ่ งอื่น ๆ ดังที่พระเยซูทรงกระทา พระเยซูมิใช่นกั แสดงกลพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า แน่นอน
พระองค์ทรงสามารถที่จะประทานชีวติ ให้แก่มนุษย์ได้ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์เช่นนั้น
การอัศจรรย์ยงั คงอยูใ่ นยุคปั จจุบนั นี้หรื อ? ถูกแล้วบางครั้งก็ยงั มีอยู่ บางทีเมื่อเราอธิ ษฐานเพื่อ
คนป่ วยหนักเมื่อนายแพทย์ช่วยไม่ได้แล้ว พระเจ้าก็ทรงสามารถทาให้เขาหายปกติ โดยปกติแล้ว
พระองค์ทรงให้นายแพทย์ทาการนี้ แต่บางทีพระองค์ทรงกระทาเอง โดยไม่ตอ้ งใช้ความรู้ของแพทย์
และยารักษาโรคเลย
เมื่อใดก็ตามที่เราอธิ ษฐาน นัน่ หมายถึงเรากาลังทูลขอพระเจ้าให้สาแดงการอัศจรรย์ เรากาลัง
ทูลขอพระองค์ให้ทาในสิ่ งที่เราเองทาไม่ได้ เรากาลังทูลขอให้พระองค์ทาสิ่ งนั้นเพื่อเรา เพราะว่าเป็ น
ของยากเกินไปสาหรับเรา
นี่เป็ นเรื่ องจริ งเกี่ยวกับการอัศจรรย์ ซึ่ งได้เกิดขึ้นไม่สู้นานมานี้ วันหนึ่งมิชชันนารี คนหนึ่งนัง่ รถ
ไปตามทางถนนนอกเมืองในประเทศจีน ทันใดนั้นพวกโจรได้ปล้นเอาเงินของเธอหมด และเอาแว่นตา
ไปด้วย เธอจาเป็ นต้องใช้แว่น ถ้าไม่มีแว่นตาเธอก็มองอะไรไม่ถนัดในแถบนั้นไม่มีจกั ษุแพทย์ที่จะทา
แว่นตาใหม่ หนทางก็ไกลตั้งหลายร้อยกิโลเมตร เธอจึงทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วย และขณะที่เดินทาง
กลับบ้าน เธอก็ระลึกขึ้นได้วา่ เธอมีแว่นตาอีกอันหนึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักที่บา้ น เมื่อกลับถึงบ้านก็พบ
แว่นตานั้น แต่ก็ใช้ไม่ได้ เพราะแทนที่จะทาให้เห็นอะไรได้ทุกสิ่ ง กลับดูพร่ าไปหมด ดังนั้นเธอจึงต้อง
ถอดแว่นตาออกด้วยความเศร้าใจ แต่แล้วมิชชันนารี สาวผูน้ ้ นั ก็รู้สึกว่าเธอสามารถมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ได้
ไม่ตอ้ งใช้แว่นตา พระเจ้าได้ทรงรักษาตาของเธอให้หายเป็ นปกติ ดังนั้นเธอจึงไม่ตอ้ งใช้แว่นตาอีกเลย
พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเธอ เธออธิ ษฐานเพื่อให้ได้แว่นตาใหม่ แต่แทนที่จะได้แว่นตา พระเจ้า
กลับทรงทาให้ตาของเธอให้ดีข้ ึนโดยไม่ตอ้ งใช้แว่นตา เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ ง และเป็ นตัวอย่างที่มหัศจรรย์
ซึ่ งยังเกิดขึ้นได้ในปั จจุบนั นี้
พระเจ้าทรงกระทาการอัศจรรย์ทุกครั้ง ที่เราทูลขอพระองค์เช่นนั้นหรื อ? มิได้ บางครั้งพระองค์
ก็ไม่ประสงค์ให้เรามีสิ่งที่เราทูลขอนั้น เราต้องระมัดระวังในการทูลขอพระองค์ เราควรทูลขอพระองค์
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ให้ประทานเฉพาะสิ่ งที่พระองค์ประสงค์ให้เรารับเท่านั้น และไม่ทูลขอพระองค์ตามใจปรารถนาของเรา
เราต้องมีความยินดีและวางใจพระองค์

ข้ อพระธรรมคัมภีร์สาหรับอ่าน
มาระโก 6:32-44

คาถาม
1.
2.
3.
4.

การอัศจรรย์คืออะไร?
จงบอกการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทามาสักประการหนึ่ง?
นักแสดงกลคือใคร? ทาการอัศจรรย์ได้หรื อไม่?
ท่านพอจะคิดออกไหม เกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทาเพื่อท่าน หลังจากที่
ท่านได้อธิ ษฐานทูลขอสิ่ งนั้นแล้ว?

คาอธิษฐาน
พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สาหรับการอัศจรรย์ ที่พระองค์ได้ทรง
กระทาในสมัยก่อนโน้น
เมื่อพระองค์ได้ทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณ
พระองค์ที่ประสงค์ให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ และพระองค์เต็มพระทัยที่จะทาการ
อัศจรรย์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในยุคปั จจุบนั นี้โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้อธิ ษฐานและวางใจใน
พระองค์ดว้ ยเถิด ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
“สาธุนามฤทธิ์ พระเยซู คริสต์ ”
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 10)
สาธุ นามฤทธิ์ พระเยซูคริ สต์
ให้ทูตสวรรค์กราบลง
อัญเชิญให้ทรงมงกุฏพระองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าโลกา
อัญเชิญให้ทรงมงกุฏพระองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าโลกา
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บทที่ 9 พระเยซูทรงคืนพระชนม์
ชายบางคนที่ไม่ชอบพระองค์ได้จบั เอาพระองค์ไปตรึ งเสี ยที่ไม้กางเขน
และพระองค์ได้
สิ้ นพระชนม์ที่นนั่ พระเยซูเจ้าทรงได้รับความเจ็บปวดสาหัส เพราะว่ามีตะปูที่ตอกแทงทะลุพระหัตถ์
และพระบาทของพระองค์ พระเยซูทรงได้รับความทุกข์ทรมานพระทัย มากยิง่ กว่าความเจ็บปวดฝ่ าย
ร่ างกาย เราไม่อาจจะเข้าใจได้ถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูได้รับ แต่เราทราบว่านัน่ เป็ นครั้งแรกที่พระ
เจ้าทรงหันพระพักตร์ ไปจากพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ และพระเยซูเจ้าก็ทรงตกอยูใ่ นความ
มืดห่างไกลจากพระเจ้า ขอให้คิดดูสักนิด พระเยซูไม่จาเป็ นต้องรับความทุกข์ทรมานหรื อตายเลย
พระองค์ประสงค์ที่จะทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อท่าน และพระองค์ก็ได้ทาเช่นนั้น
บัดนี้ท่านรับการยกโทษบาปได้แล้ว ฉะนั้นแต่ละคนซึ่ งอยากจะได้ชีวติ รอดก็รับได้เหมือนกัน
ถ้าท่านจะทูลต่อพระเจ้าว่า ท่านยอมรับพระเยซูผซู ้ ่ ึ งได้สิ้นพระชนม์แทนตัวท่าน พระเจ้าก็ทรงพร้อมที่
จะยกโทษให้ท่าน
เปโตร ยากอบ และยอห์น และอัครสาวกคนอื่น ๆ มีความเศร้าโศกเสี ยใจมากเมื่อพระเยซูทรง
ถูกตรึ งบนไม้กางเขน เขาพากันคิดว่าพระองค์จะเป็ นกษัตริ ยข์ องเขา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทาการ
อัศจรรย์หลายอย่าง และทรงบอกเขาหลายอย่างถึงเรื่ องพระเจ้า เขาประหลาดใจมาก ที่พระเจ้าทรงยอม
ให้พระเยซูตาย เขาคงสงสัยว่า พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง หรื อว่าพระองค์ทรง
เป็ นเพียงเพื่อนที่มีชีวิตอันน่าพิศวงคนหนึ่งของพวกเขาเท่านั้น
ตลอดเวลาสามวัน อัครสาวกไปที่นี่ที่โน่น ไม่รู้จะทาอย่างไรดี เมื่อปราศจากพระเยซูแล้ว ต่อมา
วันหนึ่ง ในเช้าวันอาทิตย์ เมื่ออัครสาวกบางคนได้ไปที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู เขาพากันประหลาดใจ
มากที่เห็นว่าอุโมงค์น้ นั ว่างเปล่า พระศพพระเยซูไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เขาคิดว่าคงมีใครสักคนหนึ่ง มาขโมย
พระศพของพระองค์ไป หรื อบางทีได้ยา้ ยพระศพไปฝังไว้ที่อื่น ขณะที่เขากาลังแปลกใจอยูถ่ ึงเรื่ องนี้ ทูต
สวรรค์ได้บอกเขาว่าพระเยซูได้ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว พระเจ้าได้ทรงบันดาล ให้พระองค์เป็ นขึ้นมาใหม่
ไม่ชา้ พระองค์จะเสด็จมาสนทนากับเขา บรรดาอัครสาวกแทบไม่เชื่อเรื่ องนี้ แต่ต่อมาไม่นานนัก ขณะที่
เขากาลังพูดกันอยูท่ นั ใดนั้นพระเยซูก็เสด็จมาปรากฏแก่เขา
พระองค์มีสภาพเหมือนที่เขาเคยเห็น
พระองค์แต่ก่อน แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงมีร่างกายใหม่ และสามารถเดินทะลุฝาผนังเข้ามาอยูใ่ นห้องกับ
เขา โดยไม่ตอ้ งเข้าทางประตูเลย พระองค์อาจปรากฏพระกายอยูก่ บั เขา และอาจจะหายตัวไปได้ใน
ทันทีทนั ใด
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พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า จะให้บุตรทั้งหลายของพระองค์กลับมามีชีวติ ขึ้นมาอีกเมื่อเขาตายไป
แล้ว พระองค์ทาได้จริ งหรื อ? แน่นอน เรารู ้วา่ พระองค์ได้ทรงกระทาให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ข้ ึนมา
อีก ฉะนั้นเมื่อเราตายเราจะกลับเป็ นขึ้นมาอีก เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ดงั นั้นแล้ว
บางคนพูดว่า “ท่านรู ้ได้อย่างไรว่าพระเยซูเสด็จออกมาจากอุโมงค์ฝังศพจริ งๆ” ประการหนึ่ง ที่
รู ้วา่ พระเยซูสิ้นพระชนม์และกลับฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั คือ ให้สังเกตดูวา่ มีอะไรเกิดขึ้นแก่เหล่าสาวกของ
พระองค์ พวกเขาพากันเศร้าโศกเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ แต่ต่อมาอีกสามวันพวกเขากลับมีความยินดี
มาก จนไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรดี เพราะเขาได้เห็นพระเยซูอีก อัครสาวกหลายคนถูกฆ่าตายเพราะเขาพูดอยู่
ตลอดเวลา ถึงเรื่ องพระเยซูทรงมีพระชนม์อยู่ โดยปกติแล้วเขาคงจะไม่กล้าพูดถึงเรื่ องนี้อีกมากนักเมื่อ
เขารู ้วา่ จะถูกฆ่าตาย แต่จากการที่พวกเขามีความเชื่ อเช่นนั้นอย่างจริ งใจ และจากการที่เขาได้เห็นพระ
เยซูผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาจริ ง ๆ พวกเขาจึงกล้าเป็ นพยานถึงเรื่ องต่อไป โดยไม่กลัวภัยอันตรายใด
ๆ
สามวันหลังจากพระเยซูได้สิ้นพระชนม์ สาวกสองคนของพระองค์เดินมาตามถนน เขามีความ
เศร้าโศกมาก เขาสนทนากันถึงเรื่ องพระเยซูสิ้นพระชนม์ เพราะเขาคิดว่า พระองค์จะมีชีวติ ตลอดไป
และทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ ขณะที่เขากาลังสนทนากันนั้น ทันใดก็มีบุรุษคนที่สามปรากฏแก่เขา และ
เดินสนทนาไปด้วยกันกับเขา บุรุษผูน้ ้ นั ถามอัครสาวกทั้งสองว่า ทาไมเขาจึงดูเศร้าโศกนักและเขาก็บอก
พระองค์วา่ เพราะพระเยซูได้สิ้นพระชนม์แล้ว แล้วบุรุษคนที่สามจึงพูดว่า
“ท่านไม่ทราบหรื อว่า พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้หลายปี มาแล้วว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์
จะต้องตาย อย่าแปลกใจที่พระองค์ทรงตาย เพราะว่าได้มีคากล่าวไว้แล้วว่าพระองค์จะต้องตาย แล้วบุรุษ
คนที่สามได้บอกเขาหมดทุกสิ่ งที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมว่า พระเยซูทรงตายเพื่อช่วยพวกเราให้พน้ จาก
ความผิดบาปของเรา บุรุษผูน้ ้ นั ได้ช้ ีแจงให้อคั รสาวกทั้งสองเห็นว่า ถ้าพระเยซูมิได้ตายเราจะมิได้รับการ
ยกโทษในความผิดบาป
สาวกทั้งสองเชิญบุรุษผูน้ ้ นั ให้แวะพักที่บา้ นของเขา เพื่อจะได้สนทนากันต่อไป และบุรุษผูน้ ้ นั
ก็รับเชิญ ทั้งสามนัง่ ลงรับประทานอาหารค่าที่โต๊ะในทันใดนั้นสาวกทั้งสองรู ้วา่ บุรุษผูน้ ้ นั คือพระเยซู
นัน่ เอง พระเยซูคือผูท้ ี่ได้ตรัสแก่เขาว่า เหตุไรพระองค์จึงต้องตาย เขาประหลาดใจมากจนไม่รู้วา่ จะทา
อย่างไรและในทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงหายตัวไปจากเขา
อัครสาวกทั้งสองมีความยินดีมาก ที่ได้เห็นพระเยซูช่างเป็ นโอกาสดีเหลือเกิน ที่พระเยซูได้
เสด็จมา ทรงอธิ บายสิ่ งเหล่านี้ให้เขาทราบ เพื่อเขาไม่ตอ้ งเศร้าโศกเสี ยใจต่อไป
เขารี บลุกขึ้นจากโต๊ะโดยเร็ วและไปหามิตรสหายของเขา เล่าให้ฟังว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่
เพราะเขาได้เห็นพระองค์แล้ว
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ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ยอห์น 20: 1-18

คาถาม
1. เหตุใดพวกอัครสาวกจึงประหลาดใจ ในเมื่อเขาไปที่อุโมงค์ฝังศพพระเยซู?
2. อะไรเกิดขึ้นกับพระเยซู?
3. หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้วร่ างกายของพระองค์
มีลกั ษณะพิเศษ
อย่างไรบ้าง ซึ่ งร่ างกายของท่านและข้าพเจ้าทาเช่นนั้นไม่ได้?
4. ท่านสามารถเล่าเรื่ องของพระเยซูและอัครสาวกสองคนที่เดินสนทนากันไปตามถนน
ได้หรื อไม่?

คาอธิษฐาน
พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูได้ทรงฟื้ นคืน
พระชนม์ขา้ พเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ ที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ และข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจะมีชีวติ
อยูด่ ว้ ย โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จกั ใช้ความนึกคิด ไตร่ ตรอง ถึงความรักและฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์เสมอ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
“เชื่ อพระเยซู ”
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้าที่ 146)
อย่ากลัวท่านทั้งหลาย พระคริ สต์คืนจากตาย
นาเราจากอบาย ไปถึงชีวติ ใหม่
อานาจในโลกนี้ และในสวรรค์ดว้ ย
ประทานให้แก่คน ที่รักพระองค์พระผูช้ ่วย
ร้ องรับ
เชื่อพระเยซู เชื่อพระเยซู
ทุกสิ่ งจะสาเร็ จได้ เชื่ อพระเยซู
เชื่อพระเยซู เชื่อพระเยซู
ทุกสิ่ งจะสาเร็ จได้ เชื่ อพระเยซู
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บทที่ 10 พระเยซู เสด็จกลับไปหาพระบิดาใสวรรค์
ท่านเคยจากคุณพ่อคุณแม่ไปสักวันหรื อสองวันหรื อไม่? เช่นว่า การไปเยีย่ มเพื่อนหรื อไปค้าง
กับคุณยายท่านคงจาถึงความปิ ติยนิ ดีของท่านได้ เมื่อตอนที่กลับไปยังบ้านของท่าน และถึงแม้วา่ ท่าน
ไม่เคยค้างคืนที่ไหนเลย แต่ท่านก็สามารถนึกภาพได้วา่ การกลับมาอยูบ่ า้ นคุณพ่อคุณแม่น้ นั ช่างสุ ข
สบายสักเท่าไร
เมื่อพระเยซู จากพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์เสด็จลงมาอาศัยอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ได้จาก
พระราชฐานเป็ นเวลาถึงสามสิ บสามปี ท่านคิดได้ไหมว่า พระองค์ทรงปรารถนา ที่จะกลับไปหาพระ
บิดาที่บา้ นของพระองค์ พร้อมด้วยทูตสวรรค์ที่มีรัศมีสุกใสสักเพียงใด ในที่สุดสามสิ บสามปี นั้นก็ผา่ น
ไป และถึงเวลาที่พระองค์จะกลับไปสู่ สวรรค์ พระองค์ทรงพาพวกอัครสาวกออกไปที่เนินเขาแห่งหนึ่ง
ขณะที่พระองค์กาลังตรัสอยูก่ บั พวกเขาพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ าเหนื อศีรษะของพวกเขา เมฆลอยเข้า
มาที่พระองค์อยูน่ ้ นั แล้วพระองค์ก็หายเข้าไปในเมฆ ตั้งแต่น้ นั มาพวกเขาไม่ได้เห็นพระองค์อีกเลย
เราไม่ทราบว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหน นอกจากเรารู ้วา่ พระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ไปอยูก่ บั พระ
บิดา เราไม่รู้วา่ สวรรค์อยูท่ ี่ไหน อาจจะอยูห่ ่างจากโลกหลายล้านกิโลเมตรก็ได้ แต่พระองค์ก็อาจจะใช้
เวลาเพียงชัว่ ครู่ ในการเสด็จกลับไปยังสวรรค์อนั เป็ นบ้านของพระองค์ ในสวรรค์จะเป็ นที่ตื่นเต้นกัน
อย่างใหญ่หลวง เมื่อพระเยซูเสด็จไปถึงที่นนั่ ทูตสวรรค์หลายล้านองค์อยูท่ ี่นนั่ คอยต้อนรับพระองค์
ร้องเพลงสรรเสริ ญ เพลงแห่ งความปิ ติยนิ ดีและความสุ ข เพราะพระเยซูเสด็จกลับมาบ้านแล้ว เขาพากัน
ก้มกราบพระองค์ดว้ ยความอัศจรรย์ใจ ที่พระองค์ได้ละทิ้งพระสง่าราศีในสวรรค์ ลงมาในโลกเพื่อช่วย
ท่านและข้าพเจ้าให้รอด พระองค์เสด็จกลับไปแล้ว เขาจึงพากันเฝ้ าดู ขณะที่พระเจ้าพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่
ทรงต้อนรับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เสด็จกลับมาประทับที่นนั่ ท่านทราบไหมว่าพระองค์ทรงทา
อะไร? ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบ พระองค์กาลังเตรี ยมที่พกั ต้อนรับพวกเราซึ่ งจะไปอาศัยอยูก่ บั
พระองค์ นัน่ จะทาให้พระองค์ทรงปิ ติยนิ ดีนกั
และพระองค์กาลังทาอะไรอีกอย่างหนึ่ง พระองค์ทรงอธิ ษฐานเผื่อท่าน เมื่อใดก็ตามที่ท่านทา
ผิดบาป พระองค์ทรงขอพระเจ้าให้ระลึกว่า ท่านเป็ นคนของพระองค์และพระองค์ได้ตายเพื่อไถ่ท่านให้
พ้นจากความผิดบาปแล้ว
สักวันหนึ่งอาจจะเร็ ว ๆ นี้ก็ได้ พระเยซูจะเสด็จจากสวรรค์ลงมาในโลก เพื่อนาเอาบุตรทั้งหลาย
ของพระองค์ไปยังสวรรค์ และเขาทั้งหลายจะอยูก่ บั พระองค์สืบไปเป็ นนิตย์
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เด็กชายคนหนึ่งถามคุณแม่วา่ “คุณแม่ครับ ผมไม่ค่อยจะเข้าใจเลยว่า ทาไมการที่พระเยซูทรง
ตายเพื่อเราจึงเป็ นเรื่ องสาคัญมากนัก หากจะให้ผมช่วยคนไว้สักสิ บสองคนโดยให้ผมตายแทนเขา ผม
คิดว่าผมยินดีทาและจะยิง่ เต็มใจทายิง่ ขึ้น หากการตายของผมจะช่วยชีวติ ของผูอ้ ื่นไว้ได้สักล้านคน”
“ลูกไม่เข้าใจดอก” มารดาพูด “เพราะลูกไม่รู้วา่ พระองค์ทรงทนทุกข์อย่างไรเพื่อเราให้เราได้
รอด แต่ลูกเอ๋ ย ลูกจะตายเพื่อตัก๊ แตนสิ บสองตัวไหม? นัน่ เป็ นเหตุให้เด็กคิดใหม่ ต่อมาอีกไม่กี่วนั เขาได้
ไปหาคุณแม่ของเขาอีกโดยที่ไม่ติดใจสงสัยปั ญหาก่อนอีก
“ผมยังไม่ทราบเกี่ยวกับตัก๊ แตนแลยครับ คุณแม่” เขาพูด “แต่ถา้ เป็ นยุงเป็ นล้าน ๆ ตัวละก็ ผม
คิดว่าให้มนั ตายไปเถิด”
ในการที่จะพิจารณาตัวเราเองโดยเปรี ยบเทียบกันแท้จริ ง เรามิได้มีความสาคัญดังที่เราคิดไว้เลย
พระบุตรของพระองค์ให้มาตายเพื่อเรา และขณะนี้ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์และกาลังอธิ ษฐานเพื่อเรา
ตลอดไป และจะมารับเราให้ข้ ึนไปอยูส่ วรรค์กบั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
กิจการ 1: 9-14

คาถาม
1. พระเยซูทรงจากพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์นานเท่าไร?
2. เล่าเรื่ องเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงจากอัครสาวกของพระองค์ เสด็จกลับไปหาพระ
บิดาของพระองค์
3. สมมุติวา่ ท่านเป็ นทูตสวรรค์ที่อยูใ่ นสวรรค์ เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ท่านคิดว่าท่านจะ
มีความรู ้สึกอย่างไร?
4. เดี๋ยวนี้พระเยซูทรงอยูไ่ หน?
5. พระองค์กาลังทรงทาอะไร?

คาอธิษฐาน
พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ประทับอยูใ่ นสวรรค์ กาลังเฝ้ าดูพวกข้าพเจ้าอยู่ โปรดสดับฟังคา
อธิ ษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่ งกาลังทูลขอพระองค์ในขณะนี้ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรัก
ข้าพเจ้าทั้งหลายมากมาย และวันหนึ่งข้าพเจ้าจะไปอาศัยอยูก่ บั พระองค์ ในสวรรค์ตลอดไปเป็ นนิตย์
ขณะที่ขา้ พเจ้าทั้งหลายกาลังคอยเวลานั้นอยูโ่ ปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดารงชีวิต ในวิถีทางที่พระองค์
ทรงพอพระทัยเสมอ ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน
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เพลงนมัสการ
มีสหายเลิศคือพระเยซู
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 186)
มีสหายเลิศคือพระเยซู
ผูไ้ ด้แบกบาปทุกข์ของเรา
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า
จงรี บเร่ งนามาเข้าเฝ้ า
เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย
ใจเป็ นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
เพราะการไหว้วอน เราได้ทอ้ ถอย
ไม่ได้ทูลผูท้ รงฤทธิ์ เดช
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บทที่ 11 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก
สักวันหนึ่ง เราไม่ทราบว่าเมื่อไร อาจจะเป็ นวันนี้ก็ได้ พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ช่าง
เป็ นวันวิเศษอะไรเช่นนั้น ในที่สุด เราก็จะได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าของเรา พระองค์มิได้บอกเราว่าจะ
เสด็จมาเมื่อไร เพราะพระองค์ทรงต้องการให้เราเตรี ยมพร้อม คอยต้อนรับพระองค์อยูต่ ลอดเวลา
พระองค์ประสงค์ให้เราคอยท่าพระองค์และทาสิ่ งที่ถูกต้อง ถ้าพระองค์ทรงบอกให้เรารู ้กาหนดวันเดือน
ปี ที่พระองค์จะเสด็จมา เราคงไม่ตระหนักว่า เราจะต้องดารงชีวติ อยูอ่ ย่างดี ๆ ทุกวัน เราอาจจะคอยจนถึง
วันนั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมา แล้วจึงจะหันมาดาเนิ นชีวติ อย่างที่ถูกที่ควร ซึ่ งก็จะสายไปเสี ยแล้ว
เพราะเราไม่เคยปฏิบตั ิเป็ นประจาวัน
ดังนั้นพระเยซูจึงไม่บอกให้รู้ตวั ว่า พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไร เราไม่รู้อะไรมากนัก เกี่ยวกับการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ พระเจ้าได้บอกเราถึงสิ่ งที่เราจาเป็ นต้องรู ้แล้วพระคัมภีร์ได้บอกเราให้รู้พอ ที่
เราจะเข้าใจถึงสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ง
สิ่ งสาคัญนั้นคือพระองค์จะเสด็จกลับมาพาเราไปอยูก่ บั พระองค์
ตลอดไปเป็ นนิตย์ พระคัมภีร์บอกเราอีกด้วยว่า จะมีสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ โลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ี จะถูก
ไฟเผาผลาญหมดสิ้ น และพระเจ้าจะทรงสร้างทุกสิ่ งขึ้นใหม่ สดชื่นและสวยงาม เพราะว่าจะไม่มีความ
เศร้าใจ หรื อความผิดบาป หรื อความทุกข์โศกเลย
เด็กชายสองคนกาลังพูดกันถึงเรื่ องพระเยซูจะเสด็จมาอีก คนหนึ่งพูดว่า “เหตุการณ์จะเป็ น
อย่างไรหนอ เป็ นต้นว่า ที่บนถนนหลวงหากรถ ยังแล่นต่อไปหลังจากที่พระคริ สต์ทรงรับคนในรถ ขึ้น
สวรรค์แล้ว รถหลายคันคงจะชนกันพังไปหมด”
“ฉันก็กาลังคิดเหมือนกันว่า สภาพของขบวนรถไฟที่กาลังแล่นจะเป็ นอย่างไร” เด็กอีกคนหนึ่ง
คิดขึ้น
“นึกถึงเครื่ องบินซิ ” เด็กชายคนแรกพูด แล้วเด็กคนที่สองพูดอย่างเฉี ยบแหลมว่า
“ฉันคิดว่า เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ควรคิดว่า เราควรมีชีวิตอยูอ่ ย่างไรเพื่อพระเยซู จะ
ดีกว่า”
เด็กชายคนนั้นพูดถูกต้องทีเดียว
ท่านอยากเห็นพระเยซูหรื อ? ท่านอยากจะก้มศีรษะลง นมัสการและขอบพระคุณพระองค์ผทู ้ รง
ประทานชีวติ เพื่อท่านหรื อ?
วันนี้อาจจะเป็ นโอกาสของท่านก็ได้ เพราะบางทีวนั นี้พระองค์อาจจะเสด็จกลับมา รับท่านไป
อยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์
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ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
1 เธสะโลนิกา 4:13-18
1 เธสะโลนิกา 5: 1-6

คาถาม
1. พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกเมื่อไร?
2. เหตุใด การที่เราคิดว่า พระเยซูอาจจะเสด็จกลับมาในวันนี้ จึงช่วยให้เราทาแต่ในสิ่ งที่
ดี?

คาอธิษฐาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูเจ้า ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โปรดช่วยให้
ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงพระองค์ทุกวัน และเตรี ยมพร้อมที่ตอ้ นรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ ใน
พระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
“จะเสด็จมาอีกที”
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 111)
ผูเ้ ดินทางเหนื่ อย จงเงยหน้าขึ้นเถิด
พระคริ สต์จวนมา เวลาจวนสว่าง
สมัยมัวมืด กาลังจะผ่านไป
ให้เราเตรี ยมตัวพร้อม องค์พระคริ สต์เสด็จมา
ร้ องรับ
จะเสด็จมาอีกที คือพระเยซูองค์น้ ี
พระองค์จะเสด็จมา แม้โลกหันหน้าหนี
จะเสด็จมาอีกที จะเสด็จมาอีกที
ด้วยฤทธิ์ สง่าราศี จะเสด็จมาอีกที
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บทที่ 12 จดหมายจากพระเจ้ า
สมมุติวา่ บิดามารดาของท่านเป็ นมิชชันนารี ประจาอยูใ่ นต่างประเทศ ซึ่ งต้องข้ามน้ าข้ามทะเล
ไปเป็ นระยะทางไกลมาก บิดามารดาของท่านจะพูดจากับท่านได้หรื อไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะระยะ
ทางไกลเกินกว่าที่ท่านจะได้ยนิ เสี ยง หรื อเห็นบิดามารดาของท่านได้ แต่วา่ มีทางหนึ่งซึ่ งท่านสามารถรู้
ได้วา่ บิดามารดาของท่านต้องการให้ท่านทาอะไร นัน่ คือโดยการเขียนจดหมาย นัน่ เป็ นวิธีที่บิดามารดา
ของท่านจะพูดกับท่าน และบอกความประสงค์ให้ท่านทราบ
สมมุติวา่ พระเจ้าประสงค์จะพูดกับท่าน ถ้าพระองค์เสด็จมาให้ท่านเห็นพระองค์ ท่านก็จะทน
ต่อพระรัศมีสุกใสของพระองค์ไม่ได้ แต่วา่ มีทางหนึ่งที่จะตรัสกับท่านได้ พระองค์ได้ส่งจดหมายยาวมา
ให้ท่านแล้ว เพื่อว่าท่านจะได้รู้วา่ พระองค์ประสงค์ให้ท่านทาอะไร จดหมายของพระองค์คือพระคัมภีร์
ซึ่ งกล่าวถึงหลายสิ่ งหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และพระราชกิจของพระองค์ เกี่ยวกับตัวท่านเอง และสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านปฏิบตั ิ ท่านเคยอ่านจดหมายของพระองค์หรื อไม่?
พระเจ้าไม่ได้เขียนจดหมายด้วยดินสอ หรื อปากกาหมึกซึ ม อย่างที่เธอใช้เขียน และก็มิได้ใช้
พิมพ์ดีด แทนที่จะทาเช่นนั้น พระองค์ได้เลือกคนสี่ สิบคนซึ่ งรักพระองค์และดลบันดาลจิตใจของเขา
ให้เขียนพระธรรมเล่มต่าง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ บางที่พระเจ้าทรงโปรดให้เขาเห็นนิมิต หรื อให้
เขาเห็นภาพของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะบังเกิดขึ้น แล้วเขาก็เขียนตามที่เขาเห็น บางทีเขาก็ไม่รู้ดว้ ยซ้ าไปว่า
เขากาลังช่วยเขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์เขารู ้แต่เพียงว่า พระเจ้าตรัสสั่งให้เขาเขียนบันทึกลงตามที่เขา
ได้เห็น และเขาก็ทาตามที่พระองค์สั่ง แต่พระเจ้าทรงทราบว่า เรื่ องราวที่เขาเขียนไว้แล้วนั้นจะถูกเก็บ
รักษาไว้ และในที่สุดก็ได้พิมพ์ออกเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
บางครั้งบุคคลดังกล่าวนั้น ก็เขียนถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้า และความคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
พระเจ้า กษัตริ ยด์ าวิดคือผูห้ นึ่ งที่ร่วมเขียนพระธรรมเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของพระคัมภีร์ พระองค์ได้
เขียนพระธรรมสดุดี หรื อเรี ยกว่า บทเพลงสรรเสริ ญ
ผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เขียนเรื่ องราวต่าง ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและมิตรสหายของ
เขา ในกาลเวลาที่ต่างกัน พระเจ้าได้ดลใจให้เขาเขียนข้อความเหล่านั้น และพระองค์คอยระวังไม่ให้เขา
เขียนผิดพลาด
ท่านทราบไหมว่า การเขียนพระคัมภีร์กินเวลานานเท่าไร นานกว่า 1500 ปี ในปี หนึ่งพระเจ้าจะ
บอกชายคนหนึ่งให้เขียนตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ และบางทีอาจเป็ นเวลาต่อมาอีกร้อยปี พระเจ้าจึงทรง
บอกให้ชายอีกคนหนึ่งเขียนขึ้นอีกตอนหนึ่ง และบางทีก็ให้ชายสองคนเขียนพระคัมภีร์คนละตอนใน
เวลาเดียวกัน เป็ นเช่นนี้ต่อ ๆ กันมาจนสาเร็ จเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
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คนเหล่านี้เขียนผิดพลาดไปบ้างหรื อ? เปล่า ไม่ผดิ พระเจ้าทรงคอยระวังไม่ให้เขาเขียนผิดพลาด
พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาต่อเรามาก ในการที่ประทานจดหมายนี้ให้แก่เรา เพื่อเราจะได้รู้ถึง
สวรรค์และพระเยซูเจ้า และความรักของพระองค์ซ่ ึ งมีต่อเรา
แต่ท่านจะรู ้สึกอย่างไร ถ้าท่านเขียนจดหมายถึงผูห้ นึ่ง ซึ่ งผูน้ ้ นั ไม่ยอมอ่านจดหมายของท่านเลย
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงรู ้สึกเสี ยใจมาก และข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าคงรู ้สึกโทมนัสพระทัยเช่นเดียวกัน ถ้า
ท่านไม่อ่านจดหมายของพระองค์ ฉะนั้นจึงเป็ นการสาคัญมากสาหรับท่านที่จะอ่านจดหมายของพระเจ้า
หรื อให้ผอู ้ ื่นอ่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้ทราบว่า พระคัมภีร์กล่าวถึงอะไรบ้าง ท่านอาจจะไม่เข้าใจข้อความ
ที่พระเจ้าตรัสทั้งหมด แต่ท่านย่อมจะเข้าใจได้ในขณะนี้ และจะเข้าใจมากขึ้น เมื่อท่านเจริ ญเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่
สิ นีกาลังเฝ้ าดูคุณแม่อ่านพระคัมภีร์
“คุณแม่คะ” เธอพูด “ทาไมคุณแม่จึงชอบอ่านพระคัมภีร์นกั เล่าคะ” คุณแม่ยมิ้ กับสิ นีแล้วพูดว่า
“สิ นีทาไมหนูจึงดื่มน้ านมมาก ๆ และกินข้าวบ่อย ๆ” “หนูตอ้ งรับประทานค่ะ คุณแม่” สิ นีตอบ
“เพราะว่าหนูหิวมาก ถ้าหนูไม่รับประทานข้าว และถ้าหนูไม่รับประทานอาหารเลย หนูก็ตอ้ งตาย”
“จริ งซิ ” มารดาพูด “แต่เรามีอีกอย่างที่จะช่วยให้เรามีชีวติ อยู่ ภายในร่ างกายของเรามีจิต
วิญญาณ จิตวิญญาณก็ตอ้ งการอาหารด้วย”
“โอ หนูเข้าใจแล้วค่ะ” สิ นีพดู “เราต้องอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกวันเพื่อให้ได้อาหาร
สาหรับหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับที่เรารับประทานอาหารและดื่มน้ า เพื่อบารุ งเลี้ยงกายให้มีชีวติ
อยู”่
“ถูกแล้ว” คุณแม่พดู “และถ้าพรุ่ งนี้เช้าหนูไม่กินข้าว และเวลาเย็นก็ไม่กิน ลูกรู ้ไหมว่าแม่จะคิด
อย่างไรบ้าง?”
“คุณแม่ก็คิดว่าหนูป่วยน่ะซิ คะ” สิ นีตอบ
“แม่ตอ้ งคิดอย่างนั้นแน่” มารดาของสิ นีพดู “และเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความเจ็บป่ วยฝ่ ายจิต
วิญญาณของเรา เมื่อเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้า หนังสื อเล่มอื่นจะช่วยให้ความคิดเห็นของเรา
เจริ ญขึ้น แต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะบารุ งเลี้ยงจิตวิญญาณของเราได้”

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
2 ทิโมธี 3: 14-17 และ
2 ทิโมธี 5: 1,2
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คาถาม
1.
2.
3.
4.

มีวธิ ี ใดบ้างที่จะบอกอะไรแก่คนอื่นโดยไม่พดู กับเขาโดยตรง?
พระเจ้าทรงเลือกหาทาง ที่จะให้เราฟังพระกิตติคุณของพระองค์โดยวิธีใด?
การเขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั กินเวลานานเท่าใด?
ถ้าเราไม่อ่านจดหมายของพระเจ้า จะมีผลแตกต่างอะไรบ้างหรื อไม่?

คาอธิษฐาน
โอ พระบิดาเจ้า แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
สาหรับจดหมายของพระองค์ ที่ประทานให้แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย คือ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ โปรดช่วย
ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปฏิบตั ิตามที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ ขอให้พระวจนะของพระองค์เป็ นแสง
สว่างส่ องเท้าข้าพเจ้าทั้งหลาย และเป็ นตะเกียงส่ องทางให้แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ทูลขอในพระนามของ
พระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
ข้ ายึดมั่นในคาสั ญญา
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 28)
ข้ายึดมัน่ ในคาสัญญา ขององค์พระคริ สต์
ข้าจะสรรเสริ ญพระองค์เสมอเป็ นนิตย์
สรรเสริ ญยกย่องพระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์
ยึดมัน่ ในคาสัญญาของพระเจ้า
ร้ องรับ
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมัน่ ในคาสัญญาของพระเจ้า ผูช้ ่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่ อมัน่ ในคาสัญญาของพระเจ้า
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บทที่ 13 จะมีอะไรเกิดขึน้ ถ้ าเราไม่ เชื่อพระคัมภีร์
การอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเรานักหรื อ การปฏิบตั ิตามคาสอนของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเรานักหรื อ? ถูกแล้ว สาคัญต่อเรามาก แต่ท่านทราบไหมว่า มีคน
ที่เขาคิดว่าไม่จาเป็ นต้องอ่านพระคัมภีร์และเชื่ อฟังเลย เขาคิดว่าเขาหาทางออกได้โดยตนเองตามที่เขา
จาเป็ นต้องรู ้ เขาไม่เข้าใจว่าการเพียงแต่คิดนึกถึงพระองค์เท่านั้น เขาจะหาทางเข้าถึงพระเจ้าได้นอ้ ย
เหลือเกิน
ท่านคิดว่าถ้าเขาไม่อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขาจะรู ้หรื อว่า พระเจ้าทรงเกลียดความบาปของ
เขาเพียงใดเขาจะรู ้ไหมว่า พระเยซูได้ทรงตายเพื่อไถ่ความผิดบาปของเขา หากว่าเขาไม่อ่านเรื่ องราวใน
พระคัมภีร์แน่ล่ะ อาจมีผอู ้ ื่นหรื อเล่าให้ฟัง แต่เขาจะพบสิ่ งเหล่านี้ได้จากพระคัมภีร์เท่านั้น
แน่ทีเดียว เพียงแต่พิจารณา ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ เราก็รู้ถึงพระเจ้าได้ เพราะมันสาแดงให้
เรารู้วา่ พระองค์ทรงมหัศจรรย์เพียงใด ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย บอกให้เราทราบถึง
ฤทธานุภาพและพระสง่าราศีของพระองค์ แต่เราไม่อาจทราบได้วา่ พระองค์ทรงรักเราเพียงใด นอกจาก
จะอ่านจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่านั้น
เราต้องอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างรอบคอบตลอดทั้งเล่ม และเชื่อฟังทุกคาที่เขียนไว้เพื่อ
เรา เราจาเป็ นต้องสังเกตขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์วา่ ข้อความบางตอนได้เขียนไว้สาหรับมนุษย์ใน
สมัยก่อนโน้น
เช่นบางตอนได้เขียนไว้วา่ เพื่อเตือนลูกหลานอิสราเอลเกี่ยวกับแท่นบูชาและการ
สักการบูชา หรื อฆ่าวัวหรื อสัตว์อื่น ๆ ถวายบูชา ถ้าเขาถวายสิ่ งเหล่านี้ พระเจ้าก็ทรงยกโทษความผิด
บาปของเขาทั้งสิ้ น ปั จจุบนั นี้เราไม่ตอ้ งถวายบูชาสัตว์เพราะว่าพระเยซูคริ สตเจ้าผูเ้ ป็ นพระเมษโปดกของ
พระเจ้าได้พลีชีวติ ของพระองค์เพื่อเราแล้ว โดยการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เราไม่ตอ้ งถวายบูชา
อย่างอื่นอีก แม้วา่ ทุกวันนี้เราจะไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวิธีดงั กล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็นบั ว่ายังมีประโยชน์มาก
และสาคัญมากที่จะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ เพราะว่าเป็ นการบอกให้เรารู ้เป็ นอย่างดีถึงแผนการของพระ
เจ้าและความรักของพระองค์ และเรื่ องราวของพระเยซู ดังนั้นพระคัมภีร์ทุกตอนจึงสาคัญต่อเราในการ
ที่จะอ่านและศึกษา
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เอง จะเป็ นผูท้ รงช่วยให้ท่านเข้าใจข้อความในพระคัมภีร์เมื่อท่านอ่าน
ถ้าท่านลาบากใจเพราะไม่เข้าใจ จงอธิ ษฐานและทูลขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยท่าน
พระคัมภีร์เป็ นความจริ งทั้งหมด และเราจาเป็ นต้องสังเกตว่า เราควรจะเรี ยนรู ้อะไร จากตอนที่
เราอ่านแต่ละวัน
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แต่อีกนัยหนึ่งเราต้องรอบคอบ เราไม่ควรอ่าน พระคัมภีร์บางตอนและคิดว่า “โอ แน่นอน นัน่
ไม่ได้เขียนไว้เพื่อฉัน ยากที่จะปฏิบตั ิได้ เรื่ องนี้เหมาะสาหรับคนอื่นเท่านั้นฉันไม่จาเป็ นต้องเชื่อฟังเลย”
ข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นได้เขียนไว้สาหรับท่าน จงเชื่ อฟังเถิด ไม่วา่ ท่านจะชอบหรื อไม่ เพราะเป็ นหน้าที่
ของท่านที่จะเชื่ อฟังพระเจ้า และทาตามที่พระองค์ทรงบอกไว้ในพระคัมภีร์ ท่านต้องรอบคอบ ไม่คิดว่า
พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสิ่ งต่างๆ โดยไม่มีเป้ าหมาย และต้องระมัดระวังที่จะไม่ปฏิเสธสิ่ งใดตามที่พระ
คัมภีร์ได้กล่าวไว้เลย เราไม่ควรเพิ่มเพิ่มอะไรเลยในพระคัมภีร์ หรื อตัดข้อความออกเสี ยแม้แต่ตอนเดียว
มีหญิงยากจนคนหนึ่ง ซึ่ งขายผลไม้และผักต่าง ๆ นางเป็ นคริ สเตียนและรักพระคัมภีร์มาก นาง
นัง่ ที่แผงลอยคอยขายผลไม้และผักให้ผทู ้ ี่มาซื้ อ ขณะที่กาลังนัง่ คอยอยูน่ ้ นั นางก็อ่านพระคัมภีร์ วันหนึ่ง
มีชายคนหนึ่งพูดกับนางว่า “นัน่ คุณกาลังอ่านหนังสื ออะไรน่ะ”
“พระวจนะของพระเจ้า” นางตอบ
“พระวจนะของพระเจ้ารึ ใครบอกคุณเล่า?”
“พระองค์เองทรงบอกแก่ดิฉนั ”
“เธอเคยพูดกับพระองค์หรื อ? เธอจะพิสูจน์ได้ไหม?”
หญิงยากจนนางนั้นรู ้สึกประหม่า ไม่คุน้ เคยกับการพูดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ แต่ในที่สุดนางก็เงย
หน้าขึ้นพูดว่า “คุณจะพิสูจน์ให้ดิฉนั ได้ไหมว่า มีดวงอาทิตย์ข้ ึนในท้องฟ้ า?”
“แน่นอนทีเดียว” เขาพูด “ข้อพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดก็คือ ดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่ผม และผม
เห็นแสงสว่างได้”
“เช่นเดียวกับดิฉนั ” หญิงผูน้ ้ นั ตอบด้วยความยินดี “ข้อพิสูจน์ที่วา่ พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของ
พระเจ้า ก็คือพระคัมภีร์ทา ความอบอุ่นและความยินดีเข้ามาจิตวิญญาณของดิฉนั ”

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
สดุดี 119: 9-16

คาถาม
1. แม้วา่ เราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลย แต่เราก็ยงั พอจะรู ้บางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าได้ สิ่ ง
เหล่านั้นคืออะไร?
2. เรื่ องราวที่สาคัญยิง่ เกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่ งพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า เราจะไม่สามารถ
รู ้ได้ โดยทางอื่นนอกจากการ อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ นัน่ คืออะไร?
3. เราควรเชื่อฟังพระคัมภีร์บางตอน ที่บอกเราว่าให้ฆ่าสัตว์สักการบูชา เมื่อเราทาผิดบาป
หรื อไม่ ทาไมเราจึงต้องทาอย่างนั้น?
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4. เหตุใดการอ่านพระธรรมที่วา่ ด้วยเรื่ องราวเหล่านี้ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเรา

คาอธิษฐาน
พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เป็ นอันมาก สาหรับพระวจนะอัน
บริ สุทธิ์ ของพระองค์คือพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ขอบพระคุณพระองค์ที่สอนข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ถึงความผิดบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้อ่านและเชื่ อฟัง
พระคัมภีร์ทุกวัน ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
พระคาโอวาทพระเจ้า เป็ นหนังสื อสาหรับเรา
เป็ นเรื่ องความจริ ง ชี้ทางความรอด
พระคาโอวาทพระเจ้า
“พระธรรมคัมภีร์บริสุทธิ์”
(เพลงแห่งชีวติ คริ สเตียน หน้า 261)
พระธรรมคัมภีร์บริ สุทธิ์
เป็ นสมบัติประเสริ ฐวิสุทธิ์
แจ้งที่มาของข้าแหล่งใด
แจ้งให้รู้ขา้ เป็ นอะไร
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พิมพ์ที่โรงพิมพ์เฟื่ องอักษร เลขที่ 162/13-15 ถนนบารุ งเมือง พระนคร
นายศรสิ ทธิ์ พิพิธรังษี ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา พ.ศ. 2515 โทร.219603
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แผนการของพระเจ้ าเล่ม ๒
อ่านหนังสื อเล่มนี้แล้ว ท่านจะเข้าใจว่าพระเจ้าคือผูใ้ ด? ทาไมพระองค์จึงสร้างเราขึ้นมา? พญา
มารคือผูใ้ ด? ความผิดบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร? ฯลฯ
แผนการของพระเจ้ า เล่ม ๑ เป็ นหนังสื ออธิ บายหลักคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างย่อ ๆ มี
อุทาหรณ์มากมาย ช่วยให้เข้าใจง่าย
แผนการของพระเจ้ า เล่ม ๑ เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู ้ท้ งั ทางโลก และทางธรรม พิมพ์เป็ นสองภาษา
(ไทย-อังกฤษ)
ราคา ๓.๐๐ บาท
สั่ งซื้อได้ ที่ กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
๒๘/๒ ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
นครหลวงฯ,๔
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