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บทเรียนที่ 1 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ฮีบรู 11:1-3, 6, 32-34, โรม 10:9, 14-17; ยากอบ 2:14-17 

ณ ถนนท่ีพลุกพล่านสายหน่ึง ในเมืองกาลิลี ชายขอทานสองคนนัง่ขอทานอยูเ่ป็นประจ า ความ
จริงเขาไม่อยากขอทานเลย เพราะคนขอทานเป็นท่ีดูหม่ินของคนทั้งหลาย บางวนัมีผูใ้จดีผา่นไป เขาก็
ไดเ้งิน หรือ อาหาร พอประทงัหิวไปบา้ง แต่วนัไหนเคราะห์ร้าย ไม่เพียงแต่ไม่ไดอ้ะไรเป็นอาหารแลว้ 
ยงัถูกขบัไล่ใสส่ง ไม่ใหน้ัง่กีดขวางทางเดินดว้ย 

เหตุท่ีเขาทั้งสองจ าเป็นตอ้งเป็นขอทาน เพราะเขาทั้งสองตาบอด ท างานไม่ได ้ และไม่มีใคร
อยากจา้งเขาดว้ย แมจ้ะไดรั้บการดูถูกเหยยีดหยามจากคนอ่ืน เขาทั้งสองจ าตอ้งยดึอาชีพขอทานเล้ียง
ชีวติเร่ือยมา 

วนัหน่ึง ขณะท่ีชายทั้งสองนัง่ขอทานตามปกติ คนหน่ึงปรารภข้ึนวา่ “เวรกรรมอะไรหนอท่ีท า
ใหเ้ราตอ้งเกิดมาตาบอด” แลว้ทอดถอนใจดว้ยความผดิหวงั ชายตาบอดคนหน่ึงก็พดูอยา่งหมดอาลยั
ตามอยากวา่ “ถา้ตายไปเสียไดก้็คงจะดีกวา่” 

ขณะท่ีชายตาบอดทั้งสองปรับทุกขก์นัอยู ่ ก็มีหญิงใจดีคนหน่ึงผา่นมา หล่อนทิ้งสตางคล์งใน
กระป๋องของคนขอทาน คนละยีสิ่บสตางค ์ แลว้กล่าววา่ “มีคนหน่ึงช่วยคุณทั้งสองได ้ คนนั้นคือ องค์
พระเยซู จงเช่ือพระองค ์ และขอพระองครั์กษาตาของคุณ ตาของคุณก็จะหายบอด” หล่อนหยดุพดูนิด
หน่ึง แลว้กล่าวต่อไปวา่ “โน่นแน่ พระเยซูก าลงัเสด็จมาทางน้ีแลว้ จงร้องเรียกพระองคช่์วยคุณเถิด” 

ชายขอทานตาบอด ไดย้นิเสียงฝีเทา้ของหลายคนใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มา จึงร้องตะโกนสุดเสียงวา่ 
“พระเยซูเจา้ขา้ ๆ ขอทรงโปรดช่วยขา้พเจา้เถิด” เขาทั้งสองร้องเรียกเช่นนั้นอยูต่ลอดเวลา ไม่ใยดีต่อ
เสียงหา้มปรามของคนท่ีอยูใ่กล ้ ๆ เม่ือพระองคไ์ดย้นิค าออ้นวอนดว้ยใจจริงของคนตาบอดทั้งสอง จึง
เสด็จเขา้มาใกลแ้ละถามวา่ “ท่านทั้งสองเช่ือวา่ เราช่วยท่านไดห้รือ” “เช่ือพระเจา้ขา้” “ท่านเช่ือวา่ เราจะ
รักษาตาของท่านใหห้ายบอดไดห้รือ” พระเยซูตรัสถามอีก “ขา้พเจา้เช่ือเช่นนั้น” ชายตาบอดทั้งสอง
ตอบดว้ยความมัน่ใจ และวางใจในองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระองคจึ์งตรัสวา่ “ขอใหเ้ป็นไปตามความเช่ือ
ของท่านเถิด” แลว้พระองคก์็ทรงวางมือแตะตอ้งท่ีชายตาบอดทั้งสอง ชายตาบอดก็เห็นไดท้นัที เขาทั้ง
สองกม้กราบลงนมสัการพระองคด์ว้ยความเคารพและยนิดี 

ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะชายตาบอดเช่ือในฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสตจึ์งไดรั้บ
การรักษาใหห้าย พระเยซูคริสตท์รงตอ้งการใหห้นูมีใจเช่ือ และวางใจในพระองค ์พระองคท์รงช่วยหนู
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ใหร้อดพน้จากความผิดบาป จากโรคภยัไขเ้จบ็ และจากความกลวัทุกอยา่งได ้ จงเช่ือและวางใจใน
พระองค ์เหมือนชายตาบอดสองคนนั้น 

ข้อท่องจ า 

“ฝ่ายความเช่ือนั้น คือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไว ้เป็นความรู้สึกอยา่งแน่นอนวา่ ส่ิงท่ียงัไม่ได้
เห็นนั้นมีจริง” ฮีบรู 11:1 

ถาม-ตอบ 

1. ท าไมชายสองคนนั้นจึงเป็นคนขอทาน ? 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
2. เขารู้สึกอยา่งไรท่ีเป็นคนขอทาน ? 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 
3. ต่อมา เขามีความสุข ความยนิดีไดอ้ยา่งไร ? 
................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………… 
4. หนูเช่ือพระเยซูคริสตไ์หม ? 
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….… 
5. ความเช่ือ คือ อะไร ? 
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………… 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“มีคนหน่ึงช่วยคุณได ้ คนนั้นคือ องคพ์ระเยซู จงเช่ือพระองคแ์ละขอพระองครั์กษาตาของคุณ 

ตาของคุณก็จะหายบอด” 
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บทเรียนที่ 2 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 2 ทโิมธ ี3:16, 17; มทัธิว 24:35;ฮีบรู 4:12,13; โรม 10:17,1:16 
สดุดี 119:93,111, 127, 147,9,11; ยอห์น 15:7 

ในป่าเปล่ียวแห่งหน่ึง อยูไ่ม่ไกลจากแม่น ้าจอร์แดนเท่าไรนกั เป็นสถานท่ีเงียบสงดั ไดย้นิแต่
เสียงนกนอ้ย ซ่ึงบินผา่นไปมาเป็นคร้ังคราว และเสียงร้องของสัตวป่์า ณ ท่ีนั้น พระเยซูคริสตไ์ดท้รง
อธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้อยูต่ามล าพงั 

พระเยซูคริสตท์รงทราบวา่ ภาระกิจท่ีพระองคจ์ะทรงกระท านั้นหนกัมาก พระองคจ์ะตอ้งเช่ือ
พึ่งพระบิดาในสวรรค ์ โดยเหตุน้ี ก่อนท่ีพระองคจ์ะเร่ิมกระท าพระราชกิจของพระเจา้ พระองตจึ์งทรง
ใชเ้วลาส่ีสิบวนัอธิษฐานต่อพระบิดา และตรึกตรองถึงพระด ารัสท่ีพระบิดาทรงสอนไว ้ ในพระคมัภีร์ 
พระองคท์รงกระหายท่ีจะสนิทสนมกบัพระบิดามาก จึงมิไดเ้อาใจใส่ต่ออาหารเป็นเวลาส่ีสิบวนัส่ีสิบ
คืน 

เม่ือส่ีสิบวนัผา่นพน้ไป พระองคท์รงรู้สึกหิว ทนัใดนั้นพญามารซาตานจึงเขา้มาลองใจพระองค์
บอกวา่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงสั่งกอ้นหินเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นพระกระยาหาร” พระเยซูทรง
ทราบวา่ มารก าลงัทดลองพระองค ์ พระองคจึ์งทรงตอบโดยใชพ้ระด ารัสของพระเจา้ในคริสตธรรม
คมัภีร์ “มีค  าเขียนไวว้า่ มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได ้ แต่ดว้ยบรรดาโอวาท ซ่ึงออกมา
จากโอษฐ์ของพระเจา้” 

พญามารซาตานไม่สามารถโตแ้ยง้กบัพระเยซูได ้ เม่ือพระเยซูอา้งพระด ารัสของพระเจา้ตอบโต ้
แต่มารไม่ละทิ้งความพยายามท่ีจะล่อลวงพระเยซู โดยน าพระองคข้ึ์นไปบนท่ีสูง แลว้ใหพ้ระองค์
กระโดดลงไปเบ้ืองล่าง และยงับอกพระองคว์า่ หากพระองคก์ราบไหวม้นั มนัจะมอบความสุขส าราญ
ในโลกทุกอยา่งใหแ้ก่พระองค ์ พระเยซูคริสตก์็ทรงใชพ้ระวจนะของพระเจา้ตอบโตม้ารถึงสองคร้ัง
เช่นเดียวกนั จนมารพา่ยแพว้ิ่งหนีไป แลว้มีทูตสวรรคล์งมาปรนนิบติัพระองค ์

หนู่ท่ีรัก เม่ือหนูจะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซู
คริสต ์บางคร้ังพญามารซาตานจะพยายามล่อลวงหนู เหมือนดงัท่ีมนัล่อลวงพระเยซูคริสตเ์พื่อใหห้นูไม่
เช่ือพระด ารัสของพระเจา้ และไม่ปฏิบติัตามพระด ารัสของพระองค ์ เม่ือมารมาล่อลวงหนูเช่นน้ี โดย
อาศยัเพื่อนหรือผูห้น่ึงผูใ้ดหรือวธีิหน่ึงวธีิใดก็ตาม หนูควรจะท าอยา่งไร 

ถูกแลว้ หนูตอ้งสู้มนัโดยพระวจนะของพระเจา้ ดัง่ท่ีพระเยซูคริสตท์รงใช ้ หนูไม่สามารถ
เอาชนะพญามารซาตานไดด้ว้ยตนเอง หรือดว้ยผูอ่ื้น แต่หนูสามารถเอาชนะไดโ้ดยพระด ารัสของพระ
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เจา้ โดยเหตุ พระเยซูคริสตจึ์งทรงประทานพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่เราทุกคน เพื่อเราจะอ่าน ฟังและ
ศึกษาพระวจนะของพระองค ์เม่ือมีการทดลองเกิดข้ึนเราก็สามารถใชพ้ระด ารัสของพระองคต่์อสู้ได ้

ครูหวงัวา่หนูไม่เพียงแต่ฟัง และอ่านพระด ารัสของพระเจา้เท่านั้น แต่หนูไดท้่องพระด ารัสของ
พระเจา้ไวใ้นจิตใจดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์บอกวา่ “พระด ารัสของพระองคน์ั้น ขา้พเจา้ไดจ้ดจ าไวใ้น
ใจ เพื่อขา้พเจา้จะไดไ้มก้ระท าผดิต่อพระองค”์ 

ข้อท่องจ า 

“พระด ารัสของพระเจา้นั้น ขา้พเจา้ไดจ้ดจ าไวใ้นใจ เพื่อขา้พเจา้จะไม่กระท าผดิต่อพระองค”์ 
สดุดี 119:11 

ถาม-ตอบ 

ก. เม่ือหนูคิดจะท าบาป ควรนึกถึงขอ้พระธรรมขอ้ไหนบา้ง ? 
จงจบัคู่ ขอ้พระธรรมทางขวามือใหเ้ขา้กบัขอ้ความทางซา้ยมือโดยใส่อกัษรท่ีอยูห่นา้ขอ้ความท่ี

ถูกตอ้ง ลงในช่องวา่งทางซา้ยมือ 
...... 1. เม่ือฉนัคิดจะโกหก  ก. “คนใดท่ีไม่มีความรัก ผูน้ั้นก็ยงัอยูใ่นความตาย” 

 (1 ยอห์น 3:14) 
...... 2 เม่ือคนอ่ืนชวนไม่ใหไ้ปโบสถ ์ ข. “จงอธิษฐานเสมอ อยา่เวน้” 

(1 เธสะโลนิกา 5:17) 
...... 3. เม่ือฉนัเกลียดคนใดคนหน่ึง ค. “คนทั้งปวงท่ีพดูมุสา จะไดส่้วนของตนท่ีในบึง 

ท่ีมีไฟ” (ววิรณ์ 21:8) 
...... 4. เม่ือฉนัไม่อธิษฐาน  ง. ถา้เราสารภาพความผดิของเราพระองค.์.. 

จะทรงโปรดยกโทษของเรา” (1 ยอห์น 1:9) 
...... 5. เม่ือฉนัท าผดิ   จ. ซ่ึงเราเคยประชุมกนันั้น อยา่ใหห้ยดุเหมือนอยา่ง 
     บางคนคนเคยกระท านั้น (ฮีบรู 10:25) 
ข. ท าไมหนูจึงตอ้งท่องขอ้พระธรรมของพระเจา้ ? 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“มีค  าเขียนไวว้า่ มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได ้ แต่ดว้ยบรรดาโอวาท ซ่ึงออก

จากโอษฐ์ของพระเจา้” 
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บทเรียนที่ 3 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน โรม 1:21 ยอห์น 20:31; 1:18; สดุด ี139:2,3,7-10 เอสรา 
9:15;1 เปโตร 1:15,16;ยอห์น 4:8 

“คุณพอ่ครับ” เด็กชายอบัราฮมั พดูกบัคุณพอ่ของเขาในเชา้วนัหน่ึง ขณะท่ีคุณพอ่ก าลงัแกะสลกั
รูปเคารพอยูท่ี่หนา้ร้าน “ท าไมคนทั้งหลายจึงกราบไหวรู้ปเคารพ” “เพราะรูปเคารพเป็นพระเจา้ซิลูก” 
คุณพอ่พดูอยา่งไม่เงยหนา้ บรรจงแกะรูปเคารพต่อไป “ก็คุณพอ่เป็นคนสร้างรูปเคารพน้ีข้ึนน่ีครับ จะ
เป็นพระเจา้ไดอ้ยา่งไร” อบัราฮมัถามต่ออยา่งไม่เขา้ใจ “อยา่สงสัยเลยลูกรัก” คุณพอ่ตอบอยา่งอารมณ์ดี 
“พระเหล่าน้ีไดช่้วยเหลือคนท่ีกราบไหวบู้ชามามากแลว้” 

คืนนั้นเด็กชาย อบัราฮมันอนไม่หลบั เพราะไม่เขา้ใจวา่รูปสลกัท่ีคุณพอ่สร้างดว้ยมือ จะเป็น
พระเจา้ของมนุษย ์ และช่วยเหลือมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร ขณะท่ีทุกคนก าลงันอนหลบัอยา่งสบายเขาก็ค่อย ๆ 
ยอ่งไปท่ีหอ้งซ่ึงคุณพอ่เก็บรูปเคารพ อบัราฮมั มองไปรอบ ๆ เห็นรูปสลกัในท่าทางท่ีน่าเกลียดน่ากลวั
ต่าง ๆ บางรูปก็สวยงามดี เขาเอามือลูบคล าท่ีล าตวัของรูปเหล่านั้น ดว้ยความอยากรู้อยากเห็น ยิง่พินิจก็
ยิง่แปลกท่ีมนุษยก์ราบไหว ้พระท่ีท าดว้ยอิฐ ดว้ยปูน แกะสลกัดว้ยไม ้

ทนัใดนั้น ดว้ยความพลั้งเผลอ อบัราฮมัเดินกระแทกรูปเคารพรูปหน่ึง ยงัผลใหรู้ปเคารพนั้นลม้
ลงบนพื้น ดว้ยความตกใจอบัราฮมัพยายามจะยกรูปเคารพนั้นใหต้ั้งข้ึน แต่ไม่อาจยกข้ึนได ้ เพราะเกิน
ก าลงัของเขา ส่ิงท่ีท าใหเ้ขาตกใจมากกวา่นั้นคือแขนขา้งหน่ึงของรูปเคารพนั้นหกั ขณะท่ีไม่ทราบท่ีจะ
ท าอะไร ก็ไดย้นิเสียงฝีเทา้คนหน่ึง เดินเขา้มาในห้อง เขาจ าฝีเทา้นั้นได ้ รีบหลบตวัเขา้ไปซ่อนท่ีหลงัรูป
เคารพอีกรูปหน่ึง ดว้ยความตกใจกลวั “เอ พระองคน้ี์ลม้ลงมา และแขนหกัไดอ้ยา่งไร” เสียงของคุณพอ่
บ่นดว้ยความไม่พอใจ เขาพยงุรูปนั้นใหย้นืข้ึน และหยบิมือท่ีหกันั้นไวบ้นห้ิง พร้อมกบับ่นพึมพ าอยา่ง
ไม่ไดศ้พัท ์

เม่ืออบัราฮมัเห็นคุณพอ่อารมณ์ค่อยผอ่นคลายลงแลว้ จึงออกจากท่ีซ่อน บอกคุณพ่อวา่ “คุณพอ่
ครับ ผมเป็นคนท าให้รูปเคารพนั้นลม้ ขอคุณพ่ออภยัให้ผมดว้ยนะครับ” คุณพอ่ก็ดุวา่ เตือนสอนอบั
ราฮมัถึงความซุกซนของเขา แลว้ไล่เขารีบกลบัไปนอน ก่อนอบัราฮมัจะจากท่ีนั้นไป เขาพดูข้ึนมาวา่ 
“ถา้รูปเคารพเหล่าน้ี ไม่สามารถช่วยตนเองได ้ จะเป็นพระเจา้และช่วยมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร” คุณพอ่ของอบั
ราฮมัน่ิงอ้ึง ตอบไม่ถูก จึงไล่ อบัราฮมัไปนอนทนัที ต่อมาอบัราฮมัไดพ้บพระเจา้องคเ์ท่ียงแท ้ คือพระ
เจา้ท่ีทรงสร้างส่ิงสารพดั เขาจึงกราบไหวน้มสัการพระองคเ์ช่ือฟังพระองคจ์นไดช่ื้อวา่ “บิดาแห่งความ
เช่ือ” 
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ข้อท่องจ า 

“แต่วา่ เราทั้งหลายมีพระเจา้องคเ์ดียว คือ พระบิดา และส่ิงสารพดัทั้งปวง บงัเกิดแต่พระองค์
นั้น” 1 โครินธ์ 8:6 

ถาม-ตอบ 

1. คุณพอ่ของอบัราฮมัมีอาชีพอะไร? 
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………... 
2. ท าไมอบัราฮมับอกวา่ รูปเคารพเหล่านั้นเป็นพระเจา้ไม่ได?้ 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
3. ท าไมรูปเคารพท่ีลม้ลง ไม่สามารถลุกข้ึนได?้ 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
4. พระเจา้ท่ีเท่ียงแทมี้ก่ีองค?์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. ใคร คือ พระเจา้ท่ีเท่ียงแท?้ 
.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“เอ พระองคน้ี์ลม้ลงมา และแขนหกัไดอ้ยา่งไร” เสียงคุณพอ่บ่นดว้ยความไม่พอใจ 
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บทเรียนที่ 4 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ปฐมกาล 1:1-4, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 24, 26, 28; ฮีบรู 11:3 

เราไม่ทราบวา่พระเจา้เนรมิตสร้างโลก สัตวต่์าง ๆ มนุษยแ์ละส่ิงอ่ืน ๆ ข้ึนเม่ือใด เราเพียงแต่
ทราบวา่ เม่ือแรกเร่ิมเดิมท่ีนั้นพระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงข้ึน 

หนูทราบไหมวา่ พระเจา้ทรงใชอ้ะไรเป็นเคร่ืองมือ ในการสร้างส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี เม่ือหนูท าการ
ฝีมือ หนูตอ้งใช ้กระดาษ ดินสอ กรรไกร หรือบางทีก็ตอ้งใช ้ เล่ือย ไมก้ระดาน ฆอ้นและตะปู แต่การ
เนรมิตสร้างของพระเจา้มิไดเ้ป็นเช่นนั้น พระองคไ์ม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือใด ๆ เลย พระองคเ์พียงแต่ตรัสให้
มีโลก ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ ปลา ววั มา้ ตัก๊แตน นก ตน้ไม ้ หญา้ และดอกไม ้ ทุกชนิด ส่ิงเหล่าน้ีก็
เกิดข้ึนตามค าตรัส เป็นการน่าอศัจรรยใ์ช่ไหม ใช่แลว้ พระเจา้ของเราทรงมีฤทธ์ิอ านาจมาก ทรง
สามารถท าไดทุ้กอยา่ง 

ส่ิงสุดทา้ยท่ีพระเจา้ทรงสร้างคือ มนุษย ์ พระเจา้ไดท้รงใชผ้งคลีดิน ท าเป็นร่างกายมนุษยแ์ลว้
บนัดาลในร่างนั้นมีชีวติข้ึนเหมือนดงัร่างกายท่ีเรามีอยูปั่จจุบนั พระเจา้ยงัทรงประทานสติปัญญาและ
ดวงวญิญาณใหแ้ก่มนุษยด์ว้ย โดยเหตุน้ี มนุษยจึ์งแตกต่างจากสัตว ์ มนุษยรู้์จกักราบไหวน้มสัการพระ
เจา้ แต่สัตวไ์ม่รู้จกักราบไหวพ้ระเจา้ เพราะสัตวไ์ม่มีดวงวิญญาณ 

เชา้วนัหน่ึง อมัพร เขา้ไปวิง่เล่นท่ีสวนครัวหลงับา้น เขารู้สึกต่ืนเตน้และแปลกใจมากเม่ือเห็น
บนพื้นดินแห่งหน่ึง มีตน้หญา้งอกข้ึน เป็นตวัหนงัสือ สะกดวา่ “อมัพร” ซ่ึงเป็นช่ือของเขา เขารีบวิง่ไป
บอกคุณพอ่ดว้ยความต่ืนเตน้และดีใจวา่ “คุณพอ่ครับช่ือของผมงอกข้ึนในสวน” 

อมัพรดึงมือคุณพ่อของเขาออกไปในสวน และพดูวา่ “ดูซิครับ คุณพอ่ ช่ือของผม” “ใช่” บิดา
พดู “บางทีมนังอกข้ึนเองกระมงั” 

“ไม่ใช่ ไม่ใช่ ครับ” อมัพรพูด “ตอ้งมีใครคนหน่ึง ปลูกเมล็ดพืชใหข้ึ้นเป็นตวัอกัษร” “ตวัอกัษร
งอกข้ึนเองไม่ไดห้รือ” บิดาถาม 

“ไม่ไดค้รับ” เด็กชายตอบ “ใครคนหน่ึงตอ้งปลูกข้ึนอยา่งแน่นอน” 
“ถา้อยา่งนั้น” บิดาพดู “มองดูมือ และ เทา้ของลูกซิมนัอยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้งโดยบงัเอิญใช่ไหม” 
“ไม่ใช่ครับ” อมัพรตอบ “ตอ้งมีผูส้ร้างมือใหผ้ม และใหม้นัอยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้ง” 
พระเจา้เป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง และทรงเป็นผูส้ร้างมนุษยข้ึ์นเพื่อใหม้นุษยน์มสัการพระองคแ์ละ

สนิทสนมกบัพระองค ์หนูจึงควรขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค ์ท่ีพระองคท์รงสร้างสรรพส่ิงใหห้นูมี 
ลมหายใจ มีท่ีอยู ่มีอาหาร เส้ือผา้ และทุกอยา่งในโลกน้ี 
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ข้อท่องจ า 

“โดยความเช่ือนั้น เราจึงรู้เขา้ใจวา่ พระเจา้ไดท้รงสร้างโลกทั้งปวงดว้ยค าตรัสของพระองค”์ 
ฮีบรู 11:3 

ถาม-ตอบ 

เขียน (x) ลงหนา้ขอ้ท่ีผิด (√) ลงหนา้ขอ้ท่ีถูก 
.......1. เราทราบวา่ พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างโลก และส่ิงมีชีวติ 
.......2. พระเจา้ทรงใชห้ลายส่ิงหลายอยา่งในการสร้างโลก ตน้ไม ้พืช ปลา นก สัตวต่์าง ๆ 
.......3. พระเจา้ทรงสร้างมนุษยก่์อนส่ิงอ่ืน ๆ 
.......4. พระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์จากสัตว ์อ่ืน ๆ 
.......5. มนุษยไ์ม่เหมือนกบัสัตว ์เพราะสัตวมี์วญิญาณ 
.......6. มนุษยมี์สติปัญญา และดวงวญิญาณ จึงกราบไหวน้มสัการพระเจา้ได้ 
.......7. อมัพรพบช่ือของเขา งอกข้ึนโดยบงัเอิญ 
.......8. อมัพรพบช่ือของเขาในสวนครัว หนา้บา้น 
.......9. อมัพรเช่ือวา่ แขน และขา ของเขา เกิดข้ึนโดยบงัเอิญ 
.......10. พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างทุกส่ิง ทรงประทานลมหายใจ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร 

ชีวติและความสุขสบายใหแ้ก่หนู 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“ใช่” บิดาพดู “บางทีมนังอกข้ึนเองกระมงั” 
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บทเรียนที่ 5 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน มาระโก 8:27-29; ยอห์น 14:8-11; ฟีลปิปี 2:5-7; ยอห์น 1:14; 
ลูกา 2:52; ฮีบรู 4:14-16 

คืนนั้นทอ้งฟ้ามืดคร้ึมไปดว้ยเมฆฝน ลมเร่ิมโหมแรงข้ึนทุกขณะจนเกือบจะเป็นพาย ุ สร้อยดาว
ยนือยูท่ี่หนา้ต่าง มองฝ่าความมืดออกไปยงัทอ้งนา เห็นตน้ขา้วตน้ตาลโนม้เอนไปตามสายลม เสียงตน้
ไผเ่สียดสีกนัอ๊ิดอา๊ด และก่ิงไมท่ี้หกัสะบั้นลงเน่ืองจากแรงปะทะของลม สร้างบรรยากาศท่ีน่าหวาดกลวั
แก่สร้อยดาวมาก 

ส่ิงท่ีน่าหลาดกลวัท่ีสุดคงไดแ้ก่ แสงแวบ๊วา๊บบนทอ้งฟ้าติดตามดว้ยเสียงกึกกอ้งกมัปนาทของ
ฟ้าร้อง พาใหบ้า้นทั้งหลงัสั่นสะเทือน สร้อยดาวรีบปิดหนา้ต่างวิง่ไปหาคุณแม่ ซ่ึงก าลงัลา้งถว้ยชามอยู ่
คุณแม่ดูเหมือนจะเขา้ใจ ความตกใจกลวัของสร้อยดาว จึงปลอบวา่ “อยา่กลวัเลยลูก เวลาฝนตกหนกัก็
เป็นอยา่งน้ีแหละ ไปนอนเสียเถอะ ไป๊” 

สร้อยดาวข้ึนไปนอนบนเตียงอยา่งวา่ง่าย เสียงค ารามของฟ้าร้องดงัติด ๆ กนัหลายคร้ัง สร้อย
ดาวสะดุง้สุดตวั รีบมุดหวัไปในผา้ห่ม คลุมตวัอยา่งมิดชิด ตวัสั่นเทิ้มอยูต่ลอดเวลา ไม่อาจข่มตาหลบัได ้

“สร้อย” คุณแม่ท าธุระทุกอยา่งเสร็จแลว้ ไดเ้ขา้นัง่อยูข่า้งเตียงนอนของสร้อยดาว “สร้อยกลวั
มากนกัหรือ” 

“ค่ะ” สร้อยดาวตอบเสียงสั่น “สร้อยกลวัจงัเลย” 
“ยงัจะกลวัอะไรอีก เรามีเพื่อนบา้นเยอะแยะไป” คุณแม่ปลอบ 
“เพื่อนบา้นเหล่านั้นช่วยอะไรเราไม่ไดห้รอก พวกเขาคงกลวัเหมือนสร้อย” 
คุณแม่นัง่คิดอยูค่รู่หน่ึง ไม่ทราบจะปลอบโยนอยา่งไรดีแต่ในท่ีสุดก็นึกข้ึนได ้ จึงพดูกบัสร้อย

ดาวอยา่งน่ิมนวลท่ีสุดวา่ “พระเยซูทรงคุม้ครองเราและช่วยเราไดน้ะลูก” 
“แต่พระเยซูทรงอยูไ่กลเหลือเกิน ถา้พระองคอ์ยูใ่กล ้ๆ ลูกก็จะดี” สร้อยดาวเกิดมีความหวงัข้ึน

บา้ง 
“พระองคท์รงอยูใ่กลเ้ราน้ีแหละ แมลู้กจะมองไม่เห็นพระองค ์ เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ 

และพระองคท์รงอยูใ่กล ้ๆ เรา ทรงอยูก่บัเราตลอดเวลา เพื่อคอยพิทกัษรั์กษาเราเสมอ” 
สร้อยดาวยิม้ออกมาได ้แลว้ถอนหายใจอยา่งโล่งอกพดูวา่ “ถา้พระเยซูทรงอยูใ่กลลู้ก ลูกก็จะไม่

กลวัอีกต่อไป” วา่แลว้ก็หลบัตานอนอยา่งสบาย 
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หนูท่ีรัก บางคร้ังหนูอาจจะกลวัดงัเช่นสร้อยดาว แต่จงจ าไวว้า่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ผู ้
ทรงฤทธ์ิอ านาจสูงสุดพระองคท์รงช่วยหนูได ้ และพระองคท์รงอยูใ่กลห้นูเสมอ ในท่ีทุกหนทุกแห่ง 
และทุกเวลา หนูจึงไม่ตอ้งกลวัส่ิงใด 

ข้อท่องจ า 

“อยา่ใหใ้จท่านทั้งหลายวติกเลย ท่านวางใจในพระเจา้จงวางใจในเราดว้ย” ยอห์น 14:1 

ถาม-ตอบ 

1. สร้อยดาวกลวัอะไร? 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
2. ท าไมสร้อยดาวจึงกลวัในเม่ือมีเพื่อนบา้นมากมาย? 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
3. สร้อยดาวคิดวา่ พระเยซูทรงประทบัอยูท่ี่ใด? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.ท าไมพระเยซูจึงทรงช่วยหนูได?้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
คืนนั้นทอ้งฟ้ามืดคร้ึมไปดว้ยเมฆฝน ลมเร่ิมโหมแรงข้ึนทุกขณะจนเกือยจะเป็นพาย.ุ.... 
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บทเรียนที่ 6 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ฮีบรู 2:6; ปฐมกาล 2:4-9;โรม 5:12;โรม 3:11, 23;ทติัส 3:5 

ช่ืนและจิต เป็นแมวท่ีน่ารัก และหวงแหนของเศรษฐีผูห้น่ึง มนัมีขนสีขาวอ่อนนุ่มเหมือนส าลี 
ท่ีหลงัหูมีจุดสีด ากลม ๆ สองสามจุก เพิ่มความน่ารักใหแ้ก่แมวทั้งสองมากข้ึน 

เศรษฐีรักใคร่เอน็ดูช่ืนและจิตเป็นพิเศษ เพราะเขารับเล้ียงมนัไวต้ั้งแต่ยงัเล็ก เศรษฐีตั้งใจวา่จะ
ใหแ้มวทั้งสองน้ีมีความเป็นอยูผ่ดิแปลกกวา่แมวทั้งหลาย จึงสร้างบา้นท่ีสวยงามให้มนัอยู ่ ให้อาหาร
อยา่งดีรับประทาน ไม่ยอมใหม้นัไล่กดัหนูหรือนอนเล่นบนข้ีเถา้ 

วนัหน่ึงเพื่อนรักของเศรษฐีมาเยีย่ม เห็นช่ืนและจิต จึงกล่าวชมเชยวา่ “แมวของคุณสวย
เหลือเกิน รู้สึกวา่มนัมีอะไรพิเศษหลายอยา่ง” “ใช่แลว้” เศรษฐีตอบ “แมวของผมผิดแปลกกวา่แมวอ่ืน 
ๆ มนัชอบอยูใ่นท่ีสวยงาม และมนัไม่กดัหนูดว้ย “เพื่อนของเศรษฐีเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง จึงถามอยา่งสงสัย
วา่ “เป็นไปไดห้รือท่ีแมวไม่กดัหนู” เป็นไปไดซิ้ ผมฝึกแมวของผมตั้งแต่ยงัเล็ก ไม่ยอมใหม้นัเห็นหนู 
หรือไดย้นิเสียงของหนู ผมเช่ือวา่ มนัไม่มีนิสัยชอบกดัหนูเหลืออยูอี่กเลย” เศรษฐีพดูดว้ยความภูมิใจ 
“แต่แมวคงไม่ยอมทิ้งนิสัยของมนัง่าย ๆ นะเพื่อน” เพื่อนกล่าวอยา่งไม่ยอมเช่ือ “คุณน าแมวของคุณไป
บา้นผมดีไหม ท่ีบา้นผมมีหนูมาก ทดลองดูวา่ แมวของคุณมีนิสัยชอบจบัหนูหรือไม่” 

วนันั้นเศรษฐีรักษาแมวของเขาใหส้ะอาดเป็นพิเศษ เขาใส่น ้าหอมราคาแพง ให้รับประทาน
อาหารมากกวา่ทุกคร้ังเศรษฐีคิดวา่ หากช่ืนและจิตยงัมีนิสัยชอบจบัหนูอยูบ่า้ง แต่ถา้รับประทานอาหาร
อ่ิมเช่นน้ี มนัคงไม่สนใจหนูต่อไป เม่ือเตรียมทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ เขาก็อุม้แมวทั้งสองไปยงับา้นของ
เพื่อน เพื่อจะพิสูจน์ความดีวเิศษของแมวท่ีไดอ้วดอา้งไว ้

เม่ือยา่งเขา้ไปในบา้นเพื่อน ยงัไม่ทนัท่ีเศรษฐีจะนัง่ลงแมวทั้งสองก็กระโดดลงบนพื้น วิง่ไป
รอบ ๆ บา้น มนัเขา้ไปในซอกมืด ๆ สักครู่หน่ึง แลว้ออกมาพร้อมดว้ยหนูอยูใ่นปากเศรษฐีเห็น
เหตุการณ์อยา่งนั้น รู้สึกหนา้มืดจะเป็นลมดว้ยความอายและผดิหวงั 

“อยา่แปลกใจอะไรเลยเพื่อน” เพื่อนของเศรษฐีอธิบาย “ข้ึนช่ือวา่แมวแลว้ ไม่วา่จะเล้ียงอยา่ง
ระมดัระวงั หรืออยา่งพิเศษอยา่งไร มนัก็คงมีนิสัยแมว คือชอบกดัหนูอยูน่ัน่เอง เม่ือมนัมีโอกาสท าได ้
มนัจะแผลงฤทธ์ิอยา่งเตม็ท่ี” 

หนูเคยนึกแปลกใจไหมวา่ ท าไมหนูจึงชอบท าผิดท าบาปเสมอ ทั้ง ๆ ท่ีหนูไม่อยากท า ทั้งน้ี
เพราะหนูเป็นคนบาปตั้งแต่ก าเนิด คนบาปยอ่มท าบาปเสมอเม่ือมีโอกาส หนูไม่สามารถจะบงัคบัตวัเอง
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ได ้ แต่มีวธีิหน่ึงท่ีสามารถช่วยหนูใหพ้น้นิสัยชอบกระท าบาปได ้ และสามารถกระท าความดีดงัท่ีหนู
ปรารถนา ทางนั้นคือ เช่ือพึ่งในพระเยซู และพระองคจ์ะช่วยหนูได ้

ข้อท่องจ า 

“เหตุวา่คนทั้งปวงไดท้  าผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติแก่พระเจา้ แต่พระเจา้ทรงพระกรุณา 
ใหเ้ขาเป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คิดค่า เพราะพระเยซูไถ่เขาใหพ้น้แลว้” โรม 3:23, 24 

ถาม-ตอบ 

จงเติมค าลงในช่องวา่งใหไ้ดค้วามสมบูรณ์ 
1. ช่ืนและจิต เป็น..................ท่ีน่ารักของเศรษฐี 
2. เศรษฐีไม่ยอมใหม้นักดั............... 
3. เศรษฐีไม่ยอมใหม้นัเห็น............หรือไดย้นิเสียงของ........... 
4. เศรษฐีคิดวา่.............ของเขาคงไม่กดัหนูอีกต่อไป 
5. เพื่อนของเศรษฐีวา่ แมวคงไม่ทิ้ง...................ของมนัง่าย ๆ  
6. เม่ือถึงบา้นของเพื่อน แมวทั้งสองก็.......................ลงบนพื้น 
7. มนัหายไปสักครู่หน่ึง และออกมาพร้อมดว้ย.................อยูใ่นปาก 
8. หนูทุกคนชอบท าบาป เพราะหนูเป็น........................... 
9. หนูเป็นคนบาปมาตั้งแต่................................. 
10. ................................ทรงสามารถช่วยหนู ชนะความบาปได ้
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“อยา่แปลกใจเลยเพื่อน” เพื่อนของเศรษฐีอธิบาย “ข้ึนช่ือวา่แมวแลว้.....มนัก็คงมีนิสัยเป็นแมว” 
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บทเรียนที่ 7 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน อสิยาห์ 53:1-8; โรม 6:5-11 

อิสอคั เป็นบุตรชายสุดท่ีรักคนเดียวของอบัราฮมั ซ่ึงอบัราฮมัรักยิง่กวา่ชีวติของตน โดยเหตุท่ี
เป็นบุตรคนเดียวของคุณพอ่ อิสอคัจึงไดรั้บความรักความสนใจทั้งหมดจากทุกคนในครอบครัว ไม่วา่
จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองใช ้ของเล่น เพียงแต่เขาเอ่ยถึงเท่านั้น คุณพอ่จะพยายามท่ีจะจดัหามาให ้

คุณพอ่ของอิสอคัเป็นผูท่ี้ย  าเกรงพระเจา้ แมจ้ะรักอิสอคัมาก แต่เขาไม่ท าส่ิงใดซ่ึงไม่เป็นท่ีพอ
พระทยัของพระเจา้ 

วนัหน่ึง พระเจา้ไดต้รัสสั่งใหคุ้ณพอ่ของอิสอคัท าในส่ิงซ่ึงยากมาก เขารู้สึกปวดร้าวใจมากท่ี
จะตอ้งท าตามท่ีพระเจา้สั่งแต่ดว้ยความรักความย  าเกรงท่ีมีต่อพระเจา้ คุณพ่อของอิสอคัก็ยนิดีท าตาม 

อิสอคัไม่ทราบวา่ พระเจา้ตรัสสั่งใหคุ้ณพอ่ท าอะไรบา้งสังเกตไดแ้ต่วา่ ใบหนา้ของคุณพอ่
หมองเศร้าผดิปกติ คุณพอ่บอกใหอิ้สอคั และคนใชอี้กคนหน่ึง ตามคุณพ่อไป โดยใหเ้หตุผลสั้น ๆ วา่ 
เพื่อจะไปนมสัการพระเจา้ ตลอดเวลาท่ีเดินทางไปนั้น อิสอคัรู้สึกวา่ คุณพอ่เงียบขรึม มิไดป้ริปากพดู
อะไรเลย รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กลา้ถาม ไดแ้ต่ติดตามคุณพอ่ไปดว้ยความเช่ือฟัง 

ในท่ีสุดพวกเขาไดม้าถึงภูเขาแห่งหน่ึง คุณพ่อสั่งใหค้นใชร้ออยูท่ี่เชิงเขา ส่วนอิสอคัก็ตามคุณ
พอ่ข้ึนไปบนภูเขาจนกระทัง่มาถึงท่ีราบแห่งหน่ึง คุณพ่อรีบเอาหินก่อเป็นแท่นบูชาและเก็บฟืนส าหรับ
เผาเคร่ืองบูชาไวใ้หพ้ร้อม 

“คุณพอ่ครับ” อิสอคัเก็บความแปลกใจไวไ้ม่ไดอี้กต่อไป “คุณพอ่ไม่ไดน้ าแกะมาดว้ยจะถวาย
เคร่ืองบูชาใหแ้ก่พระเจา้ไดอ้ยา่งไร” 

ค าถามของอิสอคัเป็นประดุจมีดเสียดแทง เขา้ไปในจิตใจของคุณพอ่ จนน ้าตาของคุณพอ่ไหล
คลอออกมาอยา่งไม่รู้ตวั 

“ลูกรัก พระเจา้ทรงตอ้งการใหพ้อ่ถวายลูกแก่พระองค”์ พดูไดเ้ท่านั้น คุณพอ่ก็ไม่สามารถพดู
ไดต่้อไปอีก จึงรีบมดัตวัอิสอคั และอุม้เขาข้ึนวางบนแท่น หมายจะถวายเป็นเคร่ืองบูชาแก่พระเจา้ 
อิสอคัไม่เขา้ใจการกระท าของคุณพอ่แต่ก็ยนิยอมใหคุ้ณพ่อกระท าทุกอยา่ง 

อิสอคัเห็นคุณพ่อเง้ือมีดจะแทงเขา เขาตกใจสุดขีด นึกวา่คงตอ้งเสียชีวิตแน่ แต่ทนัใดนั้นเขาได้
ยนิเสียงทูตสวรรคบ์อกคุณพ่อไม่ใหท้  าร้ายเขา และพระเจา้ไดเ้ตรียมแกะอว้นพีตวัหน่ึงส าหรับฆ่าเป็น
เคร่ืองบูชาส าหรับพระเจา้ 
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แกะท่ีพระเจา้ประทานให้ ไดต้ายแทนอิสอคัและอิสอคัรอดชีวติ ดว้ยความขอบคุณและ
สรรเสริญพระเจา้ 

หนูทราบไหมวา่ หนูทุกคนเป็นคนบาป ตอ้งรับโทษแห่งความบาป แต่พระเยซูคริสตไ์ดท้รง
ตายแทนแลว้ หนูจึงไม่ตอ้งรับโทษนั้นอีก ทุกคนท่ีเช่ือในพระองคจึ์งไดพ้น้โทษบาป  

ข้อท่องจ า 

“เพราะเหตุน้ี เม่ือเราเป็นคนชอบธรรมแลว้ โดยพระโลหิตของพระองค ์ ยิง่กวา่นั้น เราจะพน้
จากพระอาชญาของพระเจา้โดยพระองค์” โรม 5:4 

ถาม-ตอบ 

จงเขียน √ ลงหนา้ขอ้ท่ีถูก และ x ลงหนา้ขอ้ท่ีผิด จงขีดค าท่ีผดิและแกใ้หถู้ก 
..........1.อิสอคัเป็นเพื่อนของอบัราฮมั 
…………………………………………………….................. 
..........2.อบัราฮมัมีบุตรหลายคน 
………………………………………………………………. 
..........3.อบัราฮมัเป็นคนท่ีรักและย  าเกรงพระเจา้ 
………………………………………………………………. 
..........4.อิสอคัรู้วา่ คุณพอ่จะถวายตวัอิสอคัเป็นเคร่ืองบูชา แก่พระเจา้ 
……………………………………………………………….. 
..........5.แกะท่ีพระเจา้ประทานให ้ไดต้ายแทนอิสอคั 
……………………………………………………………….. 
..........6.พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อความบาปของหนู 
................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“คุณพอ่ครับ” อิสอคั เก็บความแปลกใจอีกต่อไปไม่ได ้ “คุณพอ่ไม่ไดน้ าแกะมาดว้ย จะถวาย

เคร่ืองบูชาแก่พระเจา้ไดอ้ยา่งไร” 
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บทเรียนที่ 8 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 โครินธ์ 15:3-6, กจิการ1:3-5,9, ฮีบรู 4:15,16,1 ทโิมธี 2:5,6 

ในเชา้มืดของวนัอาทิตยว์นัหน่ึง ขณะท่ีทุกอยา่งยงัอยูใ่นความเงียบสงบ และคนส่วนมากยงัคง
หลบัไหลอยู ่ สตรีสามคนเดินดุ่ม ๆ อยูใ่นความสลวั กิริยาท่าทางเตม็ไปดว้ยความรีบร้อน คนหน่ึงใน
สามคนนั้นช่ือ มาเรีย ซ่ึงเคยมีผเีจด็ตวัสิงอยู ่และพระเยซูคริสตไ์ดท้รงขบัไล่ผทีั้งหมดออกจากเธอ 

เขาทั้งสามเดินออกจากตรอกนั้น เขา้สู่อีกตรอกหน่ึง แลว้ทะลุออกถนนใหญ่ เม่ือพน้เขตตวั
เมือง มีทางสายแคบ ๆ อีกสายหน่ึง ผา่นใจกลางทุ่งหญา้ น าไปสู่เนินเขา ซ่ึงแลเห็นลาง ๆ อยูข่า้งหนา้ 
พวกเขากม้หนา้เดินต่อไปโดยไม่มีใครปริปากพดูอะไรเลย 

แสงเงินแสงทองเร่ิมโผล่พน้ขอบฟ้า ท าใหเ้ขาทั้งสามมองเห็นภาพทุกอยา่งขา้งหนา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน มาเรียยงัจ าภาพและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามวนัก่อนได ้ วนันั้นพระเยซูคริสตท่ี์หล่อนเคารพ
และบูชาไดถู้กตรึงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน หล่อนเห็นคนหามพระศพของพระองคม์าท่ีน้ี และวาง
พระศพพระองคใ์นอุโมงคแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงอยูล่บัเหล่ียมเขาไปอีกนิดเดียว แลว้ใชก้อ้นหินใหญ่กอ้นหน่ึง 
ปิดปากอุโมงคไ์วอ้ยา่งมิดชิด หล่อนคิดวา่ วนัท่ีสาม หล่อนจะน าน ้าหอมมาชะโลมพระศพของพระองค ์
เพราะเหตุน้ีเอง หล่อนและเพื่อนจึงต่ืนแต่เชา้ตรู่ เดินทางมุ่งสู่อุโมงคฝั์งศพของพระเยซูคริสต ์

พอลบัเหล่ียมเขาไปเล็กนอ้ย พวกเขาเหล่านั้นก็เห็นอุโมงคไ์ดช้ดั แต่มีส่ิงแปลกประหลาด
เกิดข้ึนท่ีอุโมงค ์ท าใหม้าเรียและเพื่อน ๆ ตอ้งหยดุชะงกั 

“เอะ๊ ท าไมกอ้นหินใหญ่ถูกเล่ือนออก” เพื่อนคนหน่ึงกล่าวข้ึนอยา่งตกใจ แลว้ทั้งสามก็รีบวิง่ไป
ยงัอุโมงคน์ั้น เม่ือเขา้ไปในอุโมงค ์ พวกเขาเป็นอุโมงคว์า่งเปล่า ไม่มีพระศพของพระเยซูอยูใ่นนั้นเลย 
“คงมีคนขโมยพระศพของพระเยซูไปแลว้” มาเรียพดูไดเ้ท่านั้น ก็ปิดหนา้ร้องไห้ 

ทนัใดนั้นเอง แสงสวา่งอนัเจิดจา้ก็ปรากฏข้ึนในอุโมงนั้น แลว้ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงไดป้รากฏให้
สตรีทั้งสามเห็น สตรีทั้งสามตกใจกลวั จนตวัสั่น ท่ีเห็นภาพอนัไม่นึกฝันน้ี 

ทูตสวรรคก์ล่าวแก่สตรีทั้งสามวา่ “อยา่กลวัเลย เรารู้แลว้วา่พวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ึง
ถูกตรึงไวท่ี้กางเขน พระองคห์าไดป้ระทบัอยูท่ี่น้ีไม่ ทรงเป็นข้ึนมาแลว้ตามท่ีพระองคไ์ดต้รัสไวน้ั้น มา
ดูท่ีซ่ึงพระองคไ์ดท้รงนอนอยูน่ั้น แลว้จงรีบไปบอกสาวกของพระองคเ์ถิดวา่ พระองคท์รงเป็นข้ึนมา
จากความตายแลว้” เม่ือทูตสวรรคก์ล่าวจบแลว้ ก็หายลบัไป 

“ใช่แลว้ พระเยซูทรงเป็นข้ึนจากตายแลว้ พระองคท์รงเคยบอกเช่นนั้น” มาเรียเป็นคนแรกท่ี
กล่าวข้ึน หลงัจากตกอยูใ่นความตะลึงงนัครู่หน่ึง ความทุกขโ์ศกท่ีเขามีหายไปหมดส้ิน พวกเขารีบวิง่
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ออกจากท่ีนั้น ไปบอกใหพ้วกสาวกของพระเยซูทราบวา่ “พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้” 
พระองคย์งัทรงมีชีวิตอยู ่

หนูทราบไหมวา่ ทุกวนัน้ีพระเยซูคริสตข์องเรายงัทรงมีชีวติเป็นอยู ่ พระองคท์รงสามารถ
คุม้ครองรักษาหนู พระองคท์รงเสด็จมาในจิตใจของหนู ทรงอยูใ่กลห้นู เพื่อเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ
หนู และจะทรงช่วยหนูในการทุกอยา่ง  

ข้อท่องจ า 

“ถา้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงคืนพระชนม ์ ความเช่ือของท่านทั้งหลายนั้นก็ไร้ประโยชน์” 1 โครินธ์ 
15:17 

ถาม-ตอบ 

1.มาเรียคือใคร? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
2.มาเรียและเพื่อน ๆ ไปท่ีอุโมงคฝั์งศพท าไม? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
3.ท าไมพวกเขาจึงไม่พบพระศพของพระเยซูคริสตใ์นอุโมงคน์ั้น? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
4.พวกเขาพบใครในอุโมงค ์และผูน้ั้นพดูกบัมาเรียและเพื่อน ๆ ของเธอวา่อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5.ขณะน้ีพระเยซูทรงสถิตอยูท่ี่ไหนบา้ง? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“เอะ๊ ท าไมกอ้นหินใหญ่ถูกเล่ือนออก” เพื่อนคนหน่ึงกล่าวข้ึนอยา่งตกใจ 
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บทเรียนที่ 9 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ยอห์น 16:7,8,12,13,กจิการ 1:8,เอเฟซัส 5:18,โรม 8:9,2,5,6 

หนูคงคิดวา่เหล่าสาวกของพระเยซูคริสต ์ เป็นผูท่ี้มีความสุขใช่ไหม ครูก็คิดเช่นนั้น เพราะพวก
เขามีโอกาสอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเยซูคริสตต์ลอดเวลา พระองคท์รงรักพวกเขาเมตตาพวกเขา ทรงดูแล
รักษาพวกเขา เหมือนคนเล้ียงแกะดูแลแกะ เหล่าสาวกของพระเยซูก็รักพระเยซูมาก ติดตามพระองคไ์ป
ทุกหนทุกแห่ง เพื่อรับค าสอนจากพระองค ์และช่วยพระองคใ์นการสั่งสอนผูอ่ื้นดว้ย 

แต่คืนวนัหน่ึง มีเร่ืองซ่ึงท าใหพ้วกสาวกของพระเยซูเศร้าใจมาก ขณะนั้นพวกเขานัง่
รับประทานอาหาร ร่วมกบัพระเยซูคริสตใ์นห้องชั้นบนของบา้นหลงัหน่ึง ระหวา่งท่ีรับประทานอาหาร
อยูน่ั้น พระเยซูคริสตไ์ดท้รง สอนพวกเขาในเร่ืองท่ีส าคญัหลายอยา่ง ในตอนหน่ึง พระองคต์รัสวา่ 
พระองคจ์ะตอ้งจากสาวกไปยงัเมืองสวรรค ์ถอ้ยค าน้ีเองท าใหเ้หล่าสาวกเป็นทุกขใ์จมาก 

เหล่าสาวกคงจะคิดวา้วุน่ทนัทีวา่ ถา้พระเยซูคริสตจ์ากไปใครจะเป็นผูน้ าของเขา ใครจะ
คุม้ครองรักษาเขา ใครจะให้ค  าปรึกษาหารือแก่พวกเขา ใครจะเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจพวกเขา ใครจะ
เป็นเพื่อนช่วยหนุนใจในยามทุกขล์ าบาก ยิง่คิดยิง่เศร้าใจ 

พระเยซูคริสตท์รงทราบถึงความนึกคิดของพวกสาวก จึงตรัสปลอบโยนวา่ อยา่ไดเ้ป็นทุกขใ์จ
เลย พระองคจ์ะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาใหเ้ปล่าเปล่ียว แต่จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหเ้ป็น
พระผูช่้วยของพวกเขาทุกคน และพระองคจ์ะสถิตอยูก่บัพวกเขาทุกคน โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
พระองคจ์ะทรงสอนใหพ้วกเขา เขา้ใจในขอ้ลึกลบัของพระเจา้ช่วยใหเ้ป็นสาวกท่ีแขง็แรง และช่วยใหมี้
ฤทธ์ิอ านาจในการประกาศพระกิตติคุณ 

ต่อมาไม่นาน เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัไปสู่สวรรคไ์ด ้ 10 วนั แลว้ พระองคก์็ทรงส่งพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิลงมาเหล่าสาวกทุกคนต่างประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พวกเขาจึงมีความสุข 
ความยนิดี มีก าลงัในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตต่์อไป 

หนูทราบไหมวา่ หนูทุกคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตก์็มีพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูภ่ายในดว้ย 
พระองคท์รงสถิตอยูภ่ายในหนู เพื่อช่วยหนูใหเ้ขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้ ใหส้ามารถชนะความผดิ
บาป ใหมี้ใจกลา้เป็นพยานเพื่อพระองค์ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจา้ พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และพระองคท์รงสถิตอยูใ่นท่ี
บริสุทธ์ิ ในจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ฉะนั้นหนูทุกคนจึงควรระมดัระวงัในความคิด ค าพดูและการกระท าของหนู 
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เพื่อไม่ใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั เม่ือหนูรักษาความบริสุทธ์ิเสมอ พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็จะ
ทรงอวยพรหนู ช่วยหนูในส่ิงสารพดั 

ข้อท่องจ า 

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ตวัท่านเป็นวหิารของพระเจา้และพระวญิญาณของพระองคส์ถิตอยู่
ในท่าน” 1 โครินธ์ 3:16 

ถาม-ตอบ 

1.ท าไมสาวกของพระเยซูคริสตจึ์งมีความทุกขใ์จ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2.ถอ้ยค าอะไรท่ีท าใหส้าวกเป็นทุกขใ์จ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3.พระเยซูคริสตท์รงปลอบโยนวา่อยา่งไร? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
4.พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเพื่ออะไร? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5.หนูจะไม่ท าใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเศร้าใจไดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
เหล่าสาวกทุกคน ต่างประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พวกเขาจึงมีความสุขความยนิดี มี

ก าลงัในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตต่์อไป 
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บทเรียนที่ 10 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ยอห์น 3:1-5,1:1,2 โครินธ์ 5:17,1 ยอห์น 3:6,14,กจิการ 1:8 

“อะไรเกิดข้ึนแก่ศกัเคียสนะ เขาจึงเปล่ียนไปเป็นคนละคน” ชาวเมืองต่างกระซิบกระซาบ ดว้ย
ความแปลกใจต่อการเปล่ียนแปลง อยา่งใหญ่หลวงของศกัเคียส 

อะไรเกิดข้ึนแก่ศกัเคียสหรือ ใช่แลว้ มีเร่ืองส าคญัท่ีสุดเกิดข้ึนในชีวิตของศกัเคียส จนศกัเคียส 
ตอ้งเปล่ียนวถีิชีวิตใหม่และท าใหช้าวเมืองตอ้งอศัจรรยใ์จ ดงัครูจะเล่าใหฟั้ง 

ศกัเคียสเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองแห่งหน่ึง มีอาชีพเป็นนายด่านเก็บภาษี ทุกคนในเมืองนั้นรู้จกั
เขา แต่มีนอ้ยคนเหลือเกินท่ีชอบเขา เพราะศกัเคียสชอบโกงเงินของคนอ่ืน 

แมศ้กัเคียสจะร ่ ารวยมาก มีบา้นสวยงามอยู ่ มีเส้ือผา้สวยงามราคาแพงสวมใส่ มีคนใชห้ลายคน
ปรนนิบติัรับใช ้แต่เขาไม่มีความสุขใจเลย เขารู้สึกเหงาหงอยวา้เหวใ่จ รู้สึกเป็นทุกข ์กงัวลใจตลอดเวลา 

วนัหน่ึง คนใชข้องศกัเคียสคนหน่ึงน าข่าวเก่ียวกบัพระเยซูคริสตม์าบอกใหศ้กัเคียสทราบ 
ศกัเคียสคิดในใจวา่ พระเยซูคริสตค์งจะช่วยเขาใหมี้ความสุขไดแ้น่ จึงออกจากบา้นไปหมายจะพบพระ
เยซูคริสต ์ เม่ือเขามาถึงสถานท่ีท่ีพระเยซูสั่งสอนอยู ่ เขาเห็นคนจ านวนมากยนืเบียดเสียด หอ้มลอ้ม
พระองค ์เขาไม่อาจแหวกฝงูชนเขา้ไปได ้เพราะเขาเป็นคนรูปร่างเต้ีย 

ทนัใดนั้น ความคิดอยา่งหน่ึงก็เกิดข้ึน เขาเห็นตน้ไมต้น้หน่ึงริมทางท่ีพระเยซูจะเสด็จผา่น เขา
จึงปีนข้ึนตน้ไมน้ั้นรอคอยให้พระเยซูเสด็จผา่นมา 

ความคิดของเขาไดผ้ล ครู่หน่ึงต่อมาพระเยซูเสด็จมาทางนั้น ทรงมองเห็นศกัเคียสอยูบ่นตน้ไม ้
พระองคท์รงทราบวา่ ศกัเคียสมีความเช่ือ และมีใจอยากแสวงหาพระองคจ์ริง ๆ จึงแหงนพระพกัตร์ตรัส
แก่ศกัเคียสวา่ “ศกัเคียสเอ๋ย จงลงมาเถิด วนัน้ีเราจะไปพกับา้นของเจา้” 

ศกัเคียสรู้สึกดีใจมาก จนแทบจะกระโดดลงจากตน้ไม ้ เม่ือปีนลงมาจากตน้ไมแ้ลว้ ศกัเคียสก็
พาพระเยซูไปท่ีบา้นของเขา จดัอาหารอยา่งดีท่ีสุดตอ้นรับพระองค ์และบรรดาสาวกของพระองค ์

วนันั้นศกัเคียสไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ความทุกขก์งัวลใจหลุด
หายไปทนัที จิตใจของเขาเตม็เป่ียมไปดว้ยความยนิดี เขามีชีวติใหม่แลว้ เป็นชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความ
บริสุทธ์ิ ความรัก และความดี เขาบอกแก่พระเยซูคริสตว์า่ เขายนิดีให้เงินคร่ึงหน่ึงของเขาแก่คนยากจน
ถา้เขาโกงผูใ้ด เขายนิดีจ่ายคืนใหส่ี้เท่า 

น่ีแหละเป็นเหตุให้เพื่อนบา้นแปลกใจ เพราะศกัเคียสตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอด เขาจึงมีชีวิตใหม่พระเยซูคริสตท์รงประทานชีวติใหม่ใหแ้ก่หนูทุกคนท่ีเช่ือในพระองคเ์ช่นกนั หนู
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ก็ไดรั้บชีวติใหม่จากพระองคแ์ลว้หรือยงั หนูรับชีวติใหม่ไดโ้ดยเชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในจิตใจของ
หนู เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้มาในจิตใจของหนูแลว้หนูก็จะมีชีวติใหม่ 

ข้อท่องจ า 

“เหตุฉะนั้น ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัท่ี
เก่า ๆ ก็ล่วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17 

ถาม-ตอบ 

1.ศกัเคียสเป็นใคร? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2.ศกัเคียสรู้สึกอยา่งไรต่อความร ่ ารวยของเขา? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3.ท าไมเขาจึงปีนข้ึนไปบนตน้ไม?้ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4.ต่อมาศกัเคียสกลายเป็นคนชนิดใด? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5.หนูรับชีวิตใหม่ไดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“ศกัเคียสเอ๋ย จงลงมาเถิด วนัน้ีเราจะไปพกับา้นของเจา้” 
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บทเรียนที่ 11 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน มทัธิว 16:16-18,กจิการ 2 :38,41,42,1 โครินธ์ 12:12,13,27,
เอเฟซัส 2:22,23,ฮีบรู 10:25 

หนูเคยออกไปเท่ียวเมืองไกล กบัคุณพอ่คุณแม่ของหนูบา้งไหม เม่ือพระเยซูทรงเป็นเด็กอยู ่
พระองคท์รงอยากไปเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ เมืองท่ีพระเยซูทรงอยากไปท่ีสุด คือ กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนท่ี
เคยไปเล่าใหพ้ระเยซูฟังวา่ กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองท่ีสวยงามมาก มีพระวหิารใหญ่โตรโหฐาน ส าหรับ
นมสัการพระเจา้ 

แต่ทุกคร้ังท่ีพระเยซูขอติดตามคุณแม่ ไปกรุงเยรูซาเล็มในงานประจ าปี คุณแม่มกัจะปฏิเสธวา่ 
“ลูกอายยุงันอ้ยและอ่อนแอเกินไป ท่ีจะเดินทางไกล ๆ รอใหลู้กมีอายคุรบ 12 ขวบแลว้ แม่จะพาไป” แม้
จะผดิหวงัหลายคร้ัง แต่พระเยซูทรงเป็นเด็กท่ีวา่นอนสอนง่าย ไดแ้ต่รอคอยใหมี้อายคุรบ 12 ขวบ ปีแลว้
ปีเล่าไดผ้า่นพน้ไป พระเยซูทรงเจริญเติบโตข้ึนตามล าดบั ทรงมีร่างกายท่ีแขง็แรง วอ่งไว มีสติปัญญา
เฉียบแหลม ทรงไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของพระเจา้มากข้ึน ท าใหพ้ระองคท์รงอยากไปกรุงเยรูซาเล็ม
มากยิง่ข้ึน 

“เม่ือไรหนอ ฉนัจะมีอายคุรบ 12 ปี” พระเยซูร าพึงกบัตนเองบ่อยคร้ัง ทรงรู้สึกวา่วนัและเวลา 
ช่างผา่นพน้ไปอยา่งเช่ืองชา้เสียเหลือเกิน 

ในท่ีสุด ปีท่ีพระเยซูทรงรอคอยก็มาถึง ปีนั้นพระองคท์รงมีอายคุรบ 12 ปีบริบูรณ์ ต่อมาไม่
นานก็จะถึงเทศกาลประจ าปีอีก พระองคท์รงถามคุณแม่วา่ “ปีน้ีลูกไปกรุงเยรูซาเล็มกบัคุณแม่ไดแ้ลว้ใช่
ไหมครับ” คุณแม่พยกัหนา้ และพดูอยา่งยิม้ ๆ วา่ “แหม ต่ืนเตน้เหลือเกินนะ” 

การเดินทางในสมยัก่อน ไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบนั พวกเขาตอ้งเดินทางดว้ยเทา้ มีแต่อูฐ 
หรือ ลา เป็นพาหนะช่วยแบกสัมภาระต่าง ๆ เท่านั้น บางคร้ังตอ้งขา้มทะเลทรายอนัร้อนจดั บางคร้ังตอ้ง
ไต่ข้ึนไปตามเนินเขาท่ีมีหินขรุขระ ค ่าท่ีไหนก็นอนท่ีนั้น จนกวา่จะถึงจุดหมายปลายทาง 

ดว้ยความกระหายอยากจะชมพระวหิารของพระเจา้ในกรุงเยรูซาเล็ม และนมสัการพระเจา้ใน
วหิารนั้น พระเยซูไม่กลวัความยากล าบากทุกอยา่ง ติดตามคุณพอ่ คุณแม่ รอนแรมเดินทางไกลมุ่งสู่กรุง
เยรูซาเล็ม 

หลายวนัผา่นพน้ไป พวกเขาก็มาถึงเนินเขาลูกหน่ึง ทนัใดนั้น ภาพอนัต่ืนเตน้ก็เกิดแก่พระเยซู 
พระองคท์รงช้ีมือไปยงั ตึกรามบา้นช่องซ่ึงเรียงรายอยูบ่นเนินเขาเบ้ืองล่าง และตะโกนดว้ยความดีใจวา่ 
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“นัน่ใช่ไหม กรุงเยรูซาเล็ม” คุณแม่เอามือจบัไหล่ของพระเยซูแลว้ตอบวา่ “ใช่แลว้ ลูก เด๋ียวเราจะลงไป
ท่ีนั้น แต่ให้เราพกัผอ่นรับประทานอาหารใหห้ายเหน่ือยก่อน” 

เยน็วนันั้นพระเยซูและคุณพ่อ คุณแม่ ก็เขา้มายงักรุงเยรูซาเล็ม แห่งแรกท่ีพวกเขาไปคือ พระ
วหิารของพระเจา้ ขณะนั้นเป็นเทศกาลประจ าปี มีคนเป็นจ านวนมาก หลัง่ไหลมาจากทุกทิศทางเพื่อ
นมสัการพระเจา้ พระเยซูทรงรู้สึกดีใจ และมีความสุขใจท่ีสุด ท่ีไดม้านมสัการร่วมกบัคุณพอ่คุณแม่และ
คนอ่ืน ๆ ในพระวหิารของพระเจา้ จนลืมความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ทุกอยา่ง พระองคท์รงอยากจะอยูท่ี่
นัน่ตลอดไป แต่เวลาแห่งความสุขยนิดีท่ีอยูใ่นพระวหิารของพระเจา้ช่างสั้นเหลือเกิน สองสามวนัต่อมา
พระองคก์็ตอ้งกลบัไปยงัเมืองของพระองค ์ กระนั้นก็ตาม พระองคท์รงไม่ลืมความสุขความยนิดี ท่ี
ไดรั้บจากการนมสัการพระเจา้ ในพระวหิารของพระองคเ์ลย 

ข้อท้องจ า 

“ขา้พเจา้มีใจยนิดี ขณะเขาไดก้ล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ ใหเ้ราไปยงัพระวหิารของพระเยโฮวาห์” สดุดี 
122:1 

ถาม-ตอบ 

จงขีดเส้นใตข้อ้ความซ่ึงเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. พระเยซูทรงอยากไปเมือง (เบธ็เลเฮม็ นาซาเร็ธ เยรูซาเล็ม) 
2. ท่ีกรุงเยรูซาเล็มมี (สวนสัตว ์สนามกีฬา พระวหิาร) ท่ีใหญ่โตรโหฐาน 
3. คุณแม่ไม่ใหพ้ระเยซูไปกรุงเยรูซาเล็ม เพราะพระองค ์ (ทรงซุกซน ทรงเยาวเ์กินไป 

ทรงไม่สบาย) 
4. พระเยซู (เช่ือฟัง ไม่พอใจ ขดัขืน) ค าสั่งสอนของคุณแม่ 
5. พระเยซูไปกรุงเยรูซาเล็มเม่ือมีอาย ุ(10 ขอบ 13 ขวบ 12 ขวบ) 
6. พระเยซูทรงรู้สึก (เหน่ือยใจ หิวกระหาย ดีใจ) เม่ือไปถึงพระวหิารของพระองค์ 
7. หนูควร (เหน่ือยใจ ง่วงนอน นมสัการ) เม่ือไปโบสถ ์
8. หนูไปโบสถเ์พื่อ (เล่น พดูคุย นมสัการ)พระเจา้ 
9. หนูควรไปโบสถ ์(ทุกอาทิตย ์บางอาทิตย ์ทุกเดือน) 
10. โบสถ ์เป็น (บา้นของอาจารย ์ท่ีเล่น พระวหิารของพระเจา้) 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“พระเยซูทรงรู้สึกดีใจ และมีความสุขใจเป็นท่ีสุด ท่ีไดม้านมสัการพระเจา้ร่วมกบัคุณพ่อคุณแม่ 

และคนอ่ืน ๆ ในพระวหิารของพระเจา้ 
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บทเรียนที่ 12 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ยอห์น 14:1-3,กจิการ 1:9-11,มทัธิว 24:29,37,42-44 

บ่ายวนันั้นฝนตกหนกั สมรไม่อาจออกไปวิง่เล่นนอกบา้นกบัเพื่อน ๆ ได ้ จึงนัง่ดูรูปภาพอยูใ่น
บา้นใกล ้ๆ คุณแม่ ซ่ึงก าลงัเกบ็ขา้วของใส่หีบ 

“คุณแม่คะ” สมรถามข้ึนอยา่งสงสัย “คุณแม่ก าลงัจะไปไหนคะ” 
“ลืมไปแลว้หรือลูก” คุณแม่ตอบยิม้ ๆ “เราเตรียมตวัยา้ยไปอยูบ่า้นใหม่ ซ่ึงคุณพอ่ก าลงั

จดัเตรียมอยู”่ 
“อ๋อ แต่คุณพ่อไปหลายวนัแลว้ ยงัไม่ไดก้ลบัมา คุณแม่คิดวา่ คุณพ่อจะกลบัมารับพวกเราไปอยู่

ในบา้นใหม่จริง ๆ หรือคะ” สมรถามตามประสาเด็กไร้เดียงสา 
“ตอ้งกลบัมาแน่ซิลูก แม่ก าลงัเตรียมทุกอยา่งไวใ้หพ้ร้อมเม่ือคุณพอ่กลบัมาแลว้ เราก็จะไดย้า้ย

ไปทนัที” คุณแม่อธิบาย 
“บา้นใหม่ท่ีเรายา้ยไปอยูค่งจะสวยมากนะคะ หนูอยากใหคุ้ณพอ่กลบัมาเร็ว ๆ แลว้พาพวกเรา

ไปอยูท่ี่บา้นใหม่นั้น” สมรพดูดว้ยความต่ืนเตน้ แลว้พลิกดูรูปภาพต่อไป 
สองวนัต่อมา คุณพอ่ของสมรกลบัมาบา้น คุณแม่ไดเ้ตรียมทุกอยา่งไวพ้ร้อมแลว้ จึงยา้ยไปอยู่

บา้นใหม่ทนัที สมรรู้สึกต่ืนเตน้ดีใจท่ีสุด ท่ีไดไ้ปอยูท่ี่บา้นใหม่อนัสวยงามและน่าอยูท่ี่สุด 
หนูทราบไหมวา่ วนัหน่ึงขา้งหนา้ หนูจะไปอยูใ่นเมืองสวรรค ์ ซ่ึงเป็นบา้นใหม่ของหนู ท่ีนั้น

เตม็ไปดว้ยส่ิงสวยงาม ความสุข ความยนิดี 
ขณะน้ีพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จไปยงัเมืองสวรรค ์ เพื่อไปเตรียมท่ีอยูใ่หแ้ก่เรา พระองคต์รัส

สัญญาวา่ เม่ือพระองคเ์ตรียมเสร็จแลว้ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก เพื่อมารับเราไปอยูก่บัพระองค ์
หนูบางคนอาจจะถามวา่ พระเยซูจะกลบัมาจริงหรือ แน่นอน พระองคจ์ะกลบัมาจริง เพราะ

พระองคต์รัสสัญญาอยา่งนั้น พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ พระองคจ์ะโกหกไม่ได ้ เม่ือพระองคก์ลบัมา 
พระองคจ์ะน าผูท่ี้เตรียมพร้อมแลว้ไปอยูก่บัพระองค ์

คุณแม่ของสมรทราบแน่วา่ คุณพอ่จะกลบัมารับพวกเขาไปอยูท่ี่บา้นใหม่อยา่งแน่นอน จึงได้
จดัเตรียมทุกอยา่งใหเ้รียบร้อย เม่ือคุณพ่อกลบัมาถึง พวกเขาก็ไปอยูท่ี่บา้นใหม่กบัคุณพอ่ไดท้นัที หนู
เตรียมพร้อมท่ีจะไปอยูก่บัพระเยซูคริสต ์ ในเมืองสวรรคแ์ลว้หรือยงั ถา้พระเยซูคริสตเ์สด็จมาวนัน้ี หนู
คิดวา่จะไดไ้ปอยูก่บัพระองคไ์หม 
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หนูเตรียมพร้อมได ้ โดยการตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของหนู 
เม่ือหนูตอ้นรับพระองค ์ พระองคก์็จะใหห้นูเป็นบุตรของพระเจา้ แลว้หนูก็จะมีสิทธ์ิไปอยูใ่นเมือง
สวรรคพ์ร้อมกบัพระเยซูคริสต ์

ข้อท่องจ า 

“แต่วา่คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจ ท่ีจะเป็นบุตรของพระ
เจา้ได ้คือ คนทั้งหลาย ท่ีไดว้างใจในพระนามของพระองค”์ ยอห์น 1:12 

ถาม-ตอบ 

1.ท าไมคุณแม่ของสมรเก็บขา้วของต่าง ๆ ใส่หีบ? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
2.ขณะน้ีพระเยซูคริสตท์รงท าอะไร? อยูท่ี่ไหน? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………...... 
3.พระเยซูทรงสัญญาวา่อยา่งไร? 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
4.หนูจะเตรียมตวัไปเมืองสวรรคอ์ยา่งไร? 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
5.ใครจะไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“ลืมไปแลว้หรือลูก” คุณแม่ตอบยิม้ ๆ “เราก าลงัเตรียมตวัยา้ยไปอยูบ่า้นใหม่ ซ่ึงคุณพอ่ก าลงั

จดัเตรียมอยู”่ 
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บทเรียนที่ 13 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน ยอห์น 14:1-6,ววิรณ์ 21:1-4,22,23,27 

มีเมือง ๆ หน่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามมาก หนูเคยไดย้นิช่ือเมืองน้ีมาแลว้ ครูจะเล่าเร่ืองเก่ียวกบั
เมืองน้ีให้หนูฟัง แลว้หนูบอกครูไดไ้หมวา่ เมืองน้ีช่ืออะไร 

เมืองน้ีตั้งอยูแ่ห่งใด ไม่มีใครทราบแน่ แต่ทุกคนอยากไปเมืองนั้น เพราะเมืองนั้นเป็นเมืองท่ี
สวยงามท่ีสุดในโลก ถนนหนทางท าดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ บา้นเรือนต่าง ๆ ก็สร้างดว้ยทองประดบัดว้ย
เพชรนิลจินดา ส่องแสงระยบิระยบัไปทัว่ 

ทุกคนท่ีอยูใ่นเมืองนั้นมีใบหนา้ท่ีสดช่ืน ผอ่งใส แสดงถึงความสุขยนิดีท่ีพวกเขาไดรั้บตลอดมา 
ไม่วา่จะเดินไปท่ีใด ไดย้นิแต่เสียงดนตรี และเสียงเพลงท่ีไพเราะจบัใจ คนในเมืองนั้นรักใคร่กนัมาก 
หนูจะไม่ไดย้นิเสียง ทะเลาะ ววิาท หรือเสียงแช่งด่ากนัเลย ทุกคนต่างพดูดว้ยวาจาท่ีสุภาพอ่อนหวาน 
หนูจะไม่ไดย้นิเสียงร้องไห ้เพราะไม่มีเร่ืองเศร้าโศก ในเมืองนั้น 

มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีหนูจะหาไม่พบในเมืองนั้น เมืองนั้นไม่มีโรงพยาบาล เพราะทุกคนใน
เมืองมีร่างกายแขง็แรง ไม่มีใครเจบ็ป่วย ไม่สบาย ในเมืองนั้นไม่มีคุกหรือเรือนจ า เพราะไม่มีคนชัว่ 
หรือคนพาลเกเรอยูใ่นเมืองนั้น ในเมืองนั้นไม่มีหลุมฝังศพ เพราะไม่มีคนตาย ทุกคนมีชีวติท่ียนืยาว
ตลอดไปเป็นนิตย ์

เมืองนั้นยงัเป็นท่ีอยูข่องผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดในจกัรวาล คือพระเจา้ และเหล่าทูตสวรรค ์ คนใน
เมืองนั้น มีความสนิทสนมกบัพระเจา้และทูตสวรรคม์าก จนพดูคุยติดต่อกนัไดเ้หมือนเพื่อน 

แต่มีส่ิงน่าสังเกตอยา่งหน่ึงคือ ไม่ใช่ทุกคนจะเขา้ไปในเมืองนั้นได ้ คนท่ีจะเขา้ไป จะตอ้งมีช่ือ
จดไวใ้นสมุดทะเบียนของเมืองนั้นก่อน เรียกวา่ สมุดทะเบียนประจ าชีพ ผูท่ี้มีช่ือและเขา้ไปในเมืองนั้น
แลว้ ก็จะสามารถอยูใ่นเมืองนั้น อยา่งมีความสุขตลอดไป 

หนูทราบแลว้หรือยงัวา่ เมืองน้ีช่ืออะไร ใช่แลว้ เมืองนั้นคือเมืองสวรรค ์เม่ืออาทิตยก่์อน ๆ หนู
ไดเ้รียนวา่ พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จกลบัไปเมืองสวรรค ์เพื่อไปเตรียมท่ีอยูใ่หแ้ก่เรา ท่ีอยูท่ี่พระองคจ์ะทรง
เตรียมให้นั้น คือเมืองสวรรคน์ัน่เอง เป็นเมืองท่ีสวยงามมาก จนเราไม่สามารถหาค าพูดใด ๆ มาบรรยาย
ใหถู้กตอ้งได ้

เมืองสวรรคน์อกจากเป็นเมืองท่ีสวยงาม และเตม็ไปดว้ยความสุขแลว้ เป็นเมืองแห่งความ
บริสุทธ์ิดว้ย โดยเหตุน้ีเอง คนท่ีท าชัว่ และคนบาปทั้งหลายจะเขา้ไปในแผน่ดินสวรรคไ์ม่ได ้
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พระคมัภีร์สอนวา่ ทุกคนเป็นคนบาป ไม่มีใครสามารถไปอยูใ่นเมืองสวรรคไ์ด ้ แต่พระเจา้ทรง
รักมนุษยทุ์กคน อยากจะใหม้นุษย ์ เขา้ไปอยูใ่นเมืองสวรรคน์ั้น จึงไดส่้งพระเยซูคริสตม์าช่วยมนุษย ์ผูท่ี้
เช่ือพระองค ์ และตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในจิตใจพระองคก์็ทรงช าระเขาใหบ้ริสุทธ์ิ ช่ือของเขาก็จะจด 
อยูใ่นสมุดทะเบียนประจ าชีพทนัที แลว้เขาก็มีสิทธ์ิเขา้ในเมืองสวรรคไ์ด ้

หนูไดเ้ชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในจิตใจ เป็นพระผูช่้วยให้รอดของหนูแลว้หรือยงั? 

ข้อท่องจ า 

“ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวิต ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ” 1 ยอห์น 5:12 

ถาม-ตอบ 

ก.เติมค าในช่องวา่งใหไ้ดค้วามสมบูรณ์ 
1.ถนนหนทางในเมืองนั้นท าดว้ย.................................................................................. 
2.ทุกคนในเมืองนั้นมีใบหนา้ท่ี..................................................................................... 
3.คนในเมืองนั้น................................................................................................กนัมาก 
4.หนูจะไม่ได.้....................ร้องไห.้.....................เพราะ................................................ 
เร่ืองเศร้าโศกในเมืองนั้น............................................................................................... 
ข.จงกล่าวถึง 3 ส่ิงท่ีเมืองนั้นไม่มี 
1............................................................... 
2............................................................... 
3............................................................... 
ค.เมืองนั้นช่ือ......................................... 
ง.สมุดส าหรับจดช่ือในเมืองนั้น ช่ือ....................................................................... 
จ.หนูจะเขา้ไปในเมืองนั้นไดอ้ยา่งไร? .................................................................. 
............................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุดเพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

  
 
“ผูท่ี้เช่ือในพระองค.์..ช่ือของเขาจดอยูใ่นสมุดทะเบียนประจ าชีพทนัที แลว้เขาจะมีสิทธ์ิเขา้ใน

เมืองสวรรคไ์ด”้. 


