
เรื่องราวของพระเจาผูสูงสุด 
ตอนท่ี 1 พระเจาผูสูงสุด 

ฉันอยากจะเลาเรื่องเรื่องหน่ึง เปนเรื่องจากหนังสือท่ีเรียกวา พระคัมภีร ซึ่งมนุษยไมไดแตงข้ึน
เอง มันเปนพระวจนะของพระเจาผูสูงสุด เรื่องจากในพระคัมภีรเปนเรื่องจริงและเชื่อถือได เพราะวา
เปนพระคําท่ีมาจากพระเจา 

ผูสูงสุดมีพระเจาแตเพียงองคเดียวและพระองคเปนพระเจาที่ยิ่งใหญสูงสุด พระองคมีฤทธ์ิ
อํานาจเหนือกวามนุษยและอาณาจักรทั้งหลาย พระเจาผูสูงสุดมีฤทธ์ิอํานาจมากกวาพระอ่ืนใด 
พระองคยังมีอํานาจเหนือกวารูปเคารพท่ีสรางข้ึนดวยมือของมนุษย พระเจาผูสูงสุดเปนพระเจาที่มีฤทธ์ิ
อํานาจยิ่งใหญที่สุด 
ตอนท่ี 2 การทรงสราง 

ต้ังแตเริ่มแรก พระเจาผูยิ่งใหญสูงสุดดํารงอยูแลว พระองคเปนพระผูสราง ผูทรงสรางทุกสิ่งใน
โลกน้ีและบนสวรรคและพระองคมีฤทธิ์อํานาจเหนือส่ิงเหลาน้ันทั้งหมด พระนามของพระองค คือ 
พระเจา 

เม่ือพระเจาเริ่มสรางส่ิงตาง ๆ พระองคเพียงแคตรัสแลวทุกส่ิงก็เกิดข้ึน พระองคไดสรางทูต
สวรรคใหนมัสการพระองคและรับใชพระองค พวกเขาสวยงามมาก  

พระเจาสรางทุกส่ิงภายใน 6 วัน ( พระองคสรางทองฟา พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา ภูเขา มหาสมุทร ดวง
อาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว พืชและสัตวทุกชนิด พระองคทรงสรางทุกสิ่ง) ในท่ีสุดพระองคทรงสราง
มนุษยตามพระฉายาของพระองค พระเจาสรางมนุษยเพ่ือใหชื่นชมทุกส่ิงท่ีพระองคทรงสราง พระเจา
ทรงสรางทุกสิ่งและพระองคทรงเห็นวาดี 
ตอนท่ี 3 ความลมเหลว 

พระเจาใหมนุษยอยูในสวนท่ีสวยงาม พวกเขามีความสัมพันธที่ดีตอกัน พระเจาบอกกับมนุษย
วา ใหดูแลสวนนั้นและชื่นชมทุกส่ิงท่ีอยูในสวน พระองคไดมีคําส่ังพิเศษดวยวา มนุษยสามารถกินผล
จากตนไมทุกตนไดยกเวนหน่ึงตนที่กินไมได เพราะถาเขากินจะตองตาย พระเจาสรางมนุษยผูหญิงเพ่ือ
เปนคูอุปถัมภใหแกผูชาย ผูชายกับผูหญิงเชื่อฟงพระเจาและมีความสัมพันธที่ดียอดเย่ียมกับพระเจาใน
สวนน้ัน อยางไรก็ตาม คุณจําทูตสวรรคที่พระเจาสรางไดไหม ทูตสวรรคองคหน่ึงในน้ันเปนทูต
สวรรคที่ฉลาดและงดงามมาก ทูตสวรรคองคนี้เริ่มมีความหย่ิง เขาอยากเปนเหมือนกับพระเจาและ
อยากใหทูตสวรรคองคอ่ืนนมัสการเขาแทนพระเจา ทั้งที่มีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีสมควรไดรับการ
นมัสการและปรนนิบัติ ดังน้ันพระเจาจึงขับไลทูตสวรรคที่เลวรายนั้นและมีชื่อวา ซาตานรวมท้ังทูต
สวรรคองคอ่ืนท่ีเชื่อฟงมันออกไปจากสวรรค ทูตสวรรคที่เลวรายนั้นเปนท่ีรูจักกันดีวาเปนซาตาน วัน
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หนึ่งซาตาน ไดมาทดลองผูหญิงท่ีพระเจาสรางชื่อ เอวา ใหกินผลไมจากตนไมที่พระองคหามไว ( 
ซาตานไดโกหกผูหญิงนั้นวา ถาเธอกินผลไมนี้เธอจะเปนเหมือนพระเจาผูสูงสุด ) เอวา ฟงคําของ
ซาตานและกินผลไมนั้น สามีของเธอมีชื่อวา อาดัมไดยืนอยูขางๆ เธอแตไมไดทําอะไร จากน้ันเอวาจึง
ยื่นผลไมนั้นใหอาดัมกินดวยเขาก็กิน ทั้งสองคนไมไดเชื่อฟงคําส่ังของพระเจา ซึ่งการไมเชื่อฟงคําส่ัง
ของพระเจาน้ันเปนความบาป พระเจาเปนพระเจาท่ีชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระองคตองลงโทษผูที่
กระทําบาป พระเจาจึงไดขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวนและความสัมพันธกับพระเจาก็เลยแตก
สลาย มนุษยกับพระเจาจึงถูกแยกออกจากกันตลอดไป 
ตอนท่ี 4  พระบัญญัติ การเสียสละ การใหอภัย  

เวลาผานเลยไป จํานวนของมนุษยในโลกก็เพ่ิมพูนข้ึน พระเจารักพวกเขามากและตองการมี
ความสัมพันธกับพวกเขา พระองคจึงไดใหบัญญัติ 10 ประการใหเขาทําตาม จําไดไหมวาพระเจาน้ัน
สมบูรณแบบและบริสุทธิ์ ดังน้ันเราจึงตองสมบูรณแบบและบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตกับพระเจาดวย 
บัญญัติ 10 ประการ สอนมนุษยใหรูวาทําอยางไรจึงจะมีความสัมพันธที่ดีกับพระเจาและกับมนุษย
ดวยกันได บัญญัติบางขอน้ันสอนวา อยานมัสการพระเจาอ่ืนใดนอกเหนือจากพระเจาหรือทํารูปเคารพ 
ใหเกียรติบิดามารดา อยาโกหก อยาขโมย อยาฆาคน อยาลวงประเวณี อยางไรก็ตามไมมีใครสามารถ
ทําตามบัญญัติทั้ง 10 ประการได ดังนั้นเม่ือเขาทําบาปพระเจาจึงใหโอกาสเขากลับใจใหมและถวาย
เลือดท่ีเสียสละมาแทนที่ความบาปท่ีมนุษยไดทํา เลือดนั้นไดเอามาจากสัตวที่ไรตําหนิ ถามนุษยได
กลับใจใหมและนําเลือดจากสัตวที่ไรตําหนินั้นมาถวายพระเจา พระองคก็จะอภัยความบาปของเขา 
อยางไรก็ตามมนุษยไดทําบาปซํ้าๆ และนําเลือดของสัตวไรตําหนิมาถวายอยูเรื่อยไปโดยไมไดกลับใจ
ใหมอยางแทจริง พระเจาจึงเริ่มเบ่ือหนายตอการนําเลือดของสัตวไรตําหนิที่มนุษยนํามาถวาย และดู
เหมือนวาเลือดของสัตวไมไดมีประสิทธิภาพพอที่จะนํามนุษยกลับมาหาพระเจา 
ตอนท่ี 5 พระเยซู 

จําไดไหมวาพระเจารักมนุษยที่พระเจาสรางมาก พระองคทรงกริ้วมากที่มนุษยไมเชื่อฟง
พระองค และพระองคทรงเสียพระทัยมากที่พวกเขาไมสามารถกลับมาหาพระองคได ดังน้ันพระองค
จึงไดมอบชายคนหน่ึงท่ีสมบูรณแบบเพ่ือจะเชื่อมความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจากลับคืนมาได 
พระเจาไดสงพระเยซูคริสตเพ่ือสําแดงหนทางที่จะกลับมาหาพระเจา พระเยซู คือใคร หรือ พระเยซูคือ
พระบุตรของพระเจา เปนพระบุตรองคเดียวของพระองค พระเยซูเปนอาจารยที่ฉลาด หลายคนอยากจะ
มาฟงพระองคสอนเกี่ยวกับการหันกลับมาหาพระเจา 

พระเยซูเปนคนงานท่ีทําการอัศจรรย มีอยูครั้งหนึ่ง พระองคไดอยูทามกลางสาวกบางคนบนเรือ
เพ่ือขามทะเลสาบท่ีกวางใหญ เปนเวลาดึก ขณะที่พระองคนอนหลับอยู ไดมีลมพายุลูกใหญเกิดข้ึน 
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สาวกของพระองคกลัวมาก พวกเขาปลุกพระเยซู และ บอกพระองควา เรากําลังจะตายแลว พระเยซูจึง
ไดหามพายุและตรัสวา จงเงียบสงบเด๋ียวน้ี ทันใดนั้นพายุและฝนก็หยุดลงทันที ฤทธ์ิอํานาจของพระ
เยซูคริสตนั้นยิ่งใหญกวาอํานาจตามธรรมชาติ 

และมีอีกครั้งหน่ึงท่ีมีคนมากกวา  5000 คน มาฟงพระเยซูสอนเกี่ยวกับพระเจา เม่ือถึงเวลาเย็น 
พวกเขายังไมไดกินอาหารจึงรูสึกหิว และเม่ือรวบรวมอาหารไดแลวก็มีเพียงขนมปง 5 กอนกับปลา 2 
ตัว พระเยซูไดใชขนมปง 5 กอนกับปลา 2 ตัวเลี้ยงคนมากกวา 5000 คน  พลังอํานาจของพระเยซู 
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยได และมีอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูไดมองเห็นคนท่ีมีผีหลายตัว
เขา ชายคนนั้นมีกําลังมากและอันตราย พระเยซูรักผูชายคนนั้นและไดขับผีออกจากเขา พระเยซูมีฤทธิ์
อํานาจเหนือผีมารซาตาน 

และพระองคไดรักษาคนท่ีเปนโรคเรื้อนที่มาหาพระองคแลวคุกเขาขอใหพระองครักษาเขาให
หาย คนงอยพูดกับพระองควา ถาเปนนํ้าพระทัยของพระองค โปรดทําใหขาพระองคสะอาดดวยเถิด 
พระเยซูมีใจสงสารตอชายคนน้ัน พระองคไดยื่นมือของพระองคออกมาสัมผัสเขาและตรัสวา เรา
ปรารถนาใหเจาหาย จงสะอาดเถิด ทันใดน้ันคนโรคเรื้อนก็หายและเขาก็จากพระองคไป ฤทธิ์อํานาจ
ของพระเยซูยิ่งใหญกวาความเจ็บปวยและเชื้อโรคทั้งหลาย 

มีหนึ่งครั้งที่เพ่ือนรักของพระองคไมสบายและเสียชีวิต พระเยซูไมไดอยูกับเขาในเวลาน้ัน 
พระองคเสด็จมาหาเขาท่ีบานหลังจากนั้น 4 วัน พระองคทรงเสียพระทัยมาก เพ่ือนของพระองคถูกฝง
อยูในหลุมฝงศพเรียบรอยแลว พระเยซูไปยืนที่หนาหลุมฝงศพ และตรัสวา เพ่ือนรัก ออกมาเถิด เพ่ือน
ของพระองคกลับฟนข้ึนทันที เขาเดินออกมาจากหลุมฝงศพ และมีชีวิตอีกครั้ง ฤทธ์ิอํานาจของพระเยซู
ยิ่งใหญกวาความตาย พระองคเปนผูเลี้ยงท่ีดี พระองครักและหวงใยผูคน พระเยซูทรงสมบูรณแบบ 
พระองคไมเคยทําบาป 
ตอนท่ี 6 การเสียสละท่ีสมบูรณ และการเปนขึ้นจากความตาย 

พระเยซูเปนลูกแกะของพระเจาผูคนรักพระเยซู แตถึงกระน้ัน ก็ยังมีผูนําบางคนท่ีอิจฉาพระเยซู 
พวกเขาไดจับพระองคและตัดสินใจฆาพระองค พวกเขาพาพระเยซูไปตรึงไวที่กางเขน ไมกางเขนทํา
มาจากช้ินไมใหญ 2 ชิ้นนํามาคานกันเปนรูปกางเขน พวกเขานํามือและเทาของพระองคมาตอกดวย
ตะปูติดกับไมกางเขน พระโลหิตที่มีคายิ่งของพระองคไหลออกมาจากมือ เทาและรางกาย พระเยซู
ทุกขทรมาน ดวยความเจ็บปวดจากบาดแผลหลายแหง พระเยซูเปนผูเสียสละท่ีสมบูรณแบบ พระองค
ทรงสมบูรณไรตําหนิ และไมสมควรท่ีจะตาย แตพระองคก็ยอมเพ่ือมนุษยทั้งหลาย พระเจารักเรามาก
และอนุญาตใหพระเยซูตายท่ีไมกางเขนแทนเรา มีเพียงพระโลหิตอันมีคาของพระเยซูเทานั้นท่ีสามารถ
ไถเราออกจากความบาปและนําเราใหคืนดีกับพระเจาได การตายของพระเยซูสําแดงถึงความรักของ
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พระเจาท่ีมีตอเรา อยางไรก็ดีเรื่องน้ียังไมจบแตเพียงเทาน้ี ในวันที่ 3 พระเยซูคริสตฟนข้ึนมาจากความ
ตาย 
 ตอนท่ี 7 การสูญเสีย และการไดพบลูกชายอีกครั้ง พระเยซูหนทางสูพระเจา 

กอนการตรึงท่ีไมกางเขน พระเยซูไดเลาเรื่องราวใหสาวกและผูติดตามพระองคฟงเกี่ยวกับ พอ
และลูกชายคูหนึ่ง พอมีลูกชาย 2 คน ลูกคนเล็กบอกกับพอวา  พอฉันขอแบงมรดกสวนท่ีเปนของฉัน 
ดังน้ันพอจึงแบงสมบัติใหกับเขา ลูกชายคนเล็กไดเอามรดกท้ังหมดของเขาไปและออกจากบานไปใช
ชีวิตอยางไรประโยชน หลังจากนั้นเขาใชเงินท้ังหมดและเริ่มยากจน ดังน้ันเขาจึงออกไปรับจาง และ
งานนั้นก็คือการเปนคนเลี้ยงหมู เขาตองเอาอาหารไปใสในรางขาวใหหมูกิน แตไมมีใครใหอะไรเขา
เลย และเขาก็หวนคิดข้ึนมาไดวา พอของเขามีลูกจางมากมายและพวกเขาลวนไดรับอาหารเก็บไวกิน
แตตัวเขากําลังหิวจนเกือบจะตายอยูแลว ฉันจะตองกลับไปหาพอของฉัน และบอกกับพอวา พอครับ
ผมไดทําผิดตอสวรรคและตอพอ ผมไมสมควรที่จะถูกเรียกวาเปนลูกชายของพอ ขอใหผมเปนแคคน
ใชของทานเถิด ดังนั้นเขาจึงลุกข้ึนไปหาพอของเขา และในขณะท่ีเขายังอยูแตไกล พอก็มองเห็นเขา
และเต็มไปดวยความรัก ความเมตตาตอเขา พอจึงว่ิงไปหาเขากอดเขาและจูบเขา ลูกชายพูดกับพอวาผม
ไดทําบาปตอสวรรคและตอพอ ผมไมสมควรที่จะถูกเรียกวา ลูกของพอ แตพอบอกกับคนรับใชวา เร็ว
เขาไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดมาสวมใหเขา สวมแหวนที่นิ้วมือของเขาและสวมรองเทาใหเขา มารวมกัน
เลี้ยงฉลองสําหรับลูกชายของฉันท่ีตายไปแลวและเปนข้ึนมาอีก เขาไดหลงหายไป แตตอนน้ีกลับ
มาแลว ดังน้ันพวกเขาจึงไดเริ่มเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญรวมกัน 

เราท้ังหลายลวนเปนเหมือนกับลูกชายคนเล็กคนน้ี และไดละทิ้งพระเจาและถูกตัดขาดจาก
พระองค เราทุกคนตองกลับใจใหมและมาหาพระองค พระเยซูสามารถนําเรากลับมาสูพระเจาไดเพราะ
พระเยซูตรัสวา เราเปนทางนั้น เปนความจริงและเปนชีวิตไมมีใครจะมาถึง พระบิดาไดนอกจากจะมา
ทางเรา เราตองมาทางพระเยซูคริสต เพ่ือจะกลับมาหาพระเจาได เราจะมาทางพระเยซูคริสตไดอยางไร 
คุณตองเชื่อดวยหัวใจของคุณ และดวยปากของคุณ สารภาพวาพระเยซูทรงเปนพระเจา  คุณตองการมา
ทางพระเยซูคริสตและกลับมาอยูฝายพระเจาหรือไม 
ตอนท่ี 8  ความเชื่อ การสารภาพบาปและการกลับคืนดี 

พระเจาผูสูงสุดตองการใหคุณและครอบครัวของคุณทุกคน กลับมาหาพระองคแตการท่ีจะทํา
อยางน้ีได คุณตองมาทางพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตคือการเสียสละท่ีสมบูรณแบบ มีเพียงทางพระ
เยซูคริสตเทาน้ันที่จะทําใหความสัมพันธของคุณกับพระเจา กลับมาคืนดีได คุณตองการมาทางพระเยซู
คริสตเพ่ือจะกลับมาอยูฝายพระเจาหรือไม การตอนรับพระเยซูคริสต คุณตองเชื่อในหัวใจของคุณวา 
ฉันไดทําบาป และถูกแยกจากพระเจา และตองการพระเยซูเพ่ือกลับมาคืนดีกับพระเจา ฉันเชื่อและ
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วางใจในพระเยซู ฉันตองการกลับใจใหม และอนุญาตใหพระเยซูนําพาฉันมาถึงพระเจา พระเยซูโปรด
ใหอภัยความบาปของฉันและรื้อฟนความสัมพันธแหงสันติสุขกับพระเจาอีกครั้ง อาเมน  
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Story: 

PART 1    The Most High God 

I want to tell you a story. This story is from a book called the Bible. Men did not 

make up the Bible. It is the word of the Most High God. These stories are true and reliable 

because they are the words of the Most High God. 

There is only one God, and He is the Most High God.  The Most High God is more 

powerful than men and kingdoms. The Most High God is more powerful than other gods 

such as ….  He is also more powerful than idols made by men. The Most High God is the 

most powerful. 

PART 2       Creation 

In the beginning the Most High God existed.  The Most High God is the Creator.  He 

created everything on earth and in heaven and is all powerful over everything.  His name 

is God. 

When God began to create things, He just used His words.  He spoke and 

everything came to being.  He created angels to worship and serve Him. They were very 

beautiful.   

God created everything in 6 days.  [He created the sky, land, water, mountains, 

oceans, sun, moon, stars, all plant and animals.  He created everything.]  Finally, He 

created man according to His image.  God created man to enjoy all that He has created.  

God created everything and saw that it was good. 

PART 3         The Fall 

God placed man in a beautiful garden to live.  They had a very good relationship.  

He told man to take care of the garden and enjoy everything.  He gave man a special 

command:  man could eat from every tree in the garden except one. If they ate from that 
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one tree, they would die.  God created a woman to be man’s companion.  Man and woman 

listened to God and had a wonderful relationship with Him in the garden. 

However, do you remember the angels God created?  One of the angels was very 

smart and beautiful.  This angel became very proud.  He wanted to be like God and to 

have the other angels to worship him instead of God.  Only God deserves all the worship 

and service.  Therefore God cast the bad angel, Satan, and the other angels who listened 

to him out of heaven.  These bad angels are known as demons.  

One day, Satan tempted woman, named Eve, to eat the food from the tree that was 

forbidden.  [Satan lied to the woman. He told Eve that if she ate of the tree, she would be 

just like the Most High God.]  Eve listened to Satan and ate the fruit. Her husband, the 

man named Adam, was standing right next to her and did nothing.  Then she gave it to him 

also, and he ate.  Both of them disobeyed God’s command.  Disobeying God’s command 

is sin.  God is righteous and holy.  He must punish sin.  God cast the man and the woman 

out of the garden, and their relationship with God was broken.  Man and God were now 

separated forever. 

Like Adam and Eve, all people since then have sinned by not listening to God’s 

commands and are separated from God. The result of sin is eternal death.  We cannot live 

with God forever. 

PART 4             Commandments, Sacrifice, Forgiveness 

Over time, the number of people on earth multiplied.  God loved them very much 

and wanted them to have a relationship with Him.  He gave them 10 commandments to 

follow.   Remember God is perfect and holy, so we must be perfect and holy to live with 

him.  The 10 commandments teach man how to relate to God and how to relate to people.  

Some of the commands were: do not worship other gods or make idols; honor your 

parents; do not lie, steal, murder or commit adultery.  However, no one was able to obey 

 7



all of these commands.  So, each time they sinned, God allowed them to repent of their 

sins and offer a blood sacrifice to take the place of their punishment.  This sacrifice was 

shedding the blood of a perfect animal.  If they would repent and offer the blood sacrifice, 

God would forgive them.  Only by the shedding of blood can man’s sin be forgiven.  

However, man kept sinning and the sin sacrifice became a ritual rather than something 

from their heart. God became tired of the blood of animals.  The shedding of animal’s 

blood was never sufficient to bring men back to God. 

PART 5             Jesus 

Remember that God loves man whom He created very much.  He is angry that they 

disobey Him, and is sad that they cannot come back to Him.  Therefore He gave man a 

perfect way to reconnect to Him.   

God sent Jesus to show us the way back to Himself.  Who is Jesus?  Jesus is 

God’s son, His one and only son. 

Jesus was a wise teacher.  Many people would come to hear Him teach about how 

they could return to God. 

Jesus was a powerful miracle worker. 

On one occasion, He was with some of His students crossing a large lake on a 

boat. It was late at night. While Jesus was sleeping, a powerful storm arose on the lake. 

Jesus’ students were very afraid. They awakened Jesus and said, “We are about to die!” 

Jesus rebuked the wind and said to the waves, “Quiet! Be still!” Immediately the wind and 

rained stopped. Jesus’ power is greater than natural powers. 

On another occasion over 5,000 people came to listen to Jesus teach about God. 

When evening came they had not eaten and were hungry. Altogether they only had five 

loaves of bread and two fish. Jesus used the five loaves of bread and two fish to feed over 

5,000 people. Jesus’ power is able to satisfy man’s needs. 
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Another time, Jesus saw a man with many demons inside him. The man was very powerful 

and dangerous. Jesus loved the man and cast the demons out of him.  Jesus is more 

powerful than demons. 

On another occasion, a leper came to Jesus and fell on his knees before Jesus 

saying, “if you are willing, you can make me clean.”  Jesus was moved with compassion 

for the man.  Jesus stretched out his hand, touched him, and said “I am willing.  Be 

cleansed.”  Immediately the leprosy left him and he was cleansed.  Jesus’ power is greater 

than sickness and disease. 

Jesus’ good friend became sick and died. Jesus was not with him. Four days later 

Jesus arrived at His friend’s house. Jesus felt very sad. His friend was already in the tomb. 

Jesus went to the front of the tomb and said, “Friend, come out.” His friend was 

resurrected. He walked out of the tomb alive! Jesus’ power is greater than death. 

Jesus was the good shepherd.  He loves and cares for people. 

Jesus was perfect.  He never sinned. 

PART 6     Perfect Sacrifice, Death and Resurrection 

Jesus was the Lamb of God. 

People loved Jesus.  However, there some leaders were jealous of Jesus.  These 

men grabbed Jesus and decided to kill Him. They placed Jesus on a cross. A cross is 

made from two large pieces of wood formed together in the shape of a large cross. They 

took His hands and His feet and nailed them to the cross. His precious blood flowed from 

His hands, feet and body. Jesus suffered much pain on the cross. 

Jesus is the perfect sacrifice. Jesus was perfect and did not deserve to die.  

Instead, Jesus died for all mankind. God loves us and allowed Jesus to die on the cross in 

our place. Only through the shedding of Jesus’ precious blood was God able to forgive our 
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sin. Jesus death demonstrates God’s love toward us. However this story doesn’t end here. 

On the third day Jesus rose from the dead!   

PART 7           The Lost and Found Son, Jesus the Way to God 

[Before His crucifixion, Jesus told a story to his followers about a father and his 

sons.  

The father had two sons.  The younger one said to his father, “Father, give me my 

share of the inheritance.”  So he divided his property between them. The younger son got 

together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild 

living. 

After he had spent everything, he began to be in need.  So he went and hired 

himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs.  He longed 

to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. 

When he came to his senses, he said, “How many of my father's hired men have food to 

spare, and here I am starving to death!  I will set out and go back to my father and say to 

him: ‘Father, I have sinned against heaven and against you.  I am no longer worthy to be 

called your son; make me like one of your hired men.'” 

So he got up and went to his father.  But while he was still a long way off, his father 

saw him and was filled with compassion for him.  He ran to his son, threw his arms around 

him and kissed him.  The son said to him, “Father, I have sinned against heaven and 

against you. I am no longer worthy to be called your son.” 

But the father said to his servants, “Quick! Bring the best robe and put it on him. Put 

a ring on his finger and sandals on his feet.  Let's have a feast and celebrate.  For this son 

of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.” So they began to 

celebrate. 
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We are all like the younger son.  We all have left God and are forever separated 

from Him.  We all must repent and return to God.  Jesus can lead us back to God’s side.  

Jesus said, “I am the way, the truth, and the life.  No one comes to the Father except 

through me.” 

We must go through Jesus to return to God.  How can we go through Jesus?  You 

must believe in your heart and with your mouth confess that Jesus is Lord.  Do you want to 

go through Jesus and return to God’s side? 

PART 8             Believe and Confess, Be Restored 

The Most High God wants you and your whole family to return to Him.  To do this, 

you must go through Jesus.  Jesus is the perfect sacrifice.  Only through Jesus can your 

relationship with God be restored. Do you want to go through Jesus to return to God’s 

side? 

To receive Jesus, you must believe in your heart and confess, “I have sinned.  I am 

separated from God and I need Jesus to restore my relationship with God.  I believe and 

trust in Jesus.  I want to repent and allow Jesus to lead me back to God.  Jesus please 

forgive my sin and restore me to a relationship of peace with God.  Amen” 
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Yadav are very private people.  At this point (especially in a large crowd) , I will invite them 
to come afterward and ask questions or to come and I will pray for them individually.  This 
takes the pressure of having to step forward in front of every peer off of them.  If we were 
in a house, we might push and see if the head of house or maybe the entire house will 
accept Christ.  Normally, we also pray for the village, for their cattle and crops, and for 
inner peace (many say that they have disturbed minds and don’t sleep well).  Depending 
on the prompting of the HS, we might tell them after we pray that after they have a good 
night’s sleep tonight or peace today, they will know that Jesus is God and that they should 
believe and follow Him.] 

[END] 

 
 
 


