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บทเรียนที่ 1
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ฮีบรู 11:1-3, 6, 32-34, โรม 10:9, 14-17; ยากอบ 2:14-17
ณ ถนนที่พลุกพล่านสายหนึ่ง ในเมืองกาลิลี ชายขอทานสองคนนัง่ ขอทานอยูเ่ ป็ นประจา ความ
จริ งเขาไม่อยากขอทานเลย เพราะคนขอทานเป็ นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลาย บางวันมีผใู ้ จดีผา่ นไป เขาก็
ได้เงิน หรื อ อาหาร พอประทังหิ วไปบ้าง แต่วนั ไหนเคราะห์ร้าย ไม่เพียงแต่ไม่ได้อะไรเป็ นอาหารแล้ว
ยังถูกขับไล่ใสส่ ง ไม่ให้นงั่ กีดขวางทางเดินด้วย
เหตุที่เขาทั้งสองจาเป็ นต้องเป็ นขอทาน เพราะเขาทั้งสองตาบอด ทางานไม่ได้ และไม่มีใคร
อยากจ้างเขาด้วย แม้จะได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากคนอื่น เขาทั้งสองจาต้องยึดอาชีพขอทานเลี้ยง
ชีวติ เรื่ อยมา
วันหนึ่ง ขณะที่ชายทั้งสองนัง่ ขอทานตามปกติ คนหนึ่งปรารภขึ้นว่า “เวรกรรมอะไรหนอที่ทา
ให้เราต้องเกิดมาตาบอด” แล้วทอดถอนใจด้วยความผิดหวัง ชายตาบอดคนหนึ่งก็พดู อย่างหมดอาลัย
ตามอยากว่า “ถ้าตายไปเสี ยได้ก็คงจะดีกว่า”
ขณะที่ชายตาบอดทั้งสองปรับทุกข์กนั อยู่ ก็มีหญิงใจดีคนหนึ่งผ่านมา หล่อนทิ้งสตางค์ลงใน
กระป๋ องของคนขอทาน คนละยีส่ ิ บสตางค์ แล้วกล่าวว่า “มีคนหนึ่งช่วยคุณทั้งสองได้ คนนั้นคือ องค์
พระเยซู จงเชื่ อพระองค์ และขอพระองค์รักษาตาของคุณ ตาของคุณก็จะหายบอด” หล่อนหยุดพูดนิ ด
หนึ่ง แล้วกล่าวต่อไปว่า “โน่นแน่ พระเยซูกาลังเสด็จมาทางนี้แล้ว จงร้องเรี ยกพระองค์ช่วยคุณเถิด”
ชายขอทานตาบอด ได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าของหลายคนใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามา จึงร้องตะโกนสุ ดเสี ยงว่า
“พระเยซูเจ้าข้า ๆ ขอทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าเถิด” เขาทั้งสองร้องเรี ยกเช่นนั้นอยูต่ ลอดเวลา ไม่ใยดีต่อ
เสี ยงห้ามปรามของคนที่อยูใ่ กล้ ๆ เมื่อพระองค์ได้ยนิ คาอ้อนวอนด้วยใจจริ งของคนตาบอดทั้งสอง จึง
เสด็จเข้ามาใกล้และถามว่า “ท่านทั้งสองเชื่อว่า เราช่วยท่านได้หรื อ” “เชื่อพระเจ้าข้า” “ท่านเชื่อว่า เราจะ
รักษาตาของท่านให้หายบอดได้หรื อ” พระเยซูตรัสถามอีก “ข้าพเจ้าเชื่ อเช่นนั้น” ชายตาบอดทั้งสอง
ตอบด้วยความมัน่ ใจ และวางใจในองค์พระเยซูคริ สต์พระองค์จึงตรัสว่า “ขอให้เป็ นไปตามความเชื่อ
ของท่านเถิด” แล้วพระองค์ก็ทรงวางมือแตะต้องที่ชายตาบอดทั้งสอง ชายตาบอดก็เห็นได้ทนั ที เขาทั้ง
สองก้มกราบลงนมัสการพระองค์ดว้ ยความเคารพและยินดี
ความเชื่อเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะชายตาบอดเชื่อในฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์จึงได้รับ
การรักษาให้หาย พระเยซูคริ สต์ทรงต้องการให้หนูมีใจเชื่ อ และวางใจในพระองค์ พระองค์ทรงช่วยหนู
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ให้รอดพ้นจากความผิดบาป จากโรคภัยไข้เจ็บ และจากความกลัวทุกอย่างได้ จงเชื่อและวางใจใน
พระองค์ เหมือนชายตาบอดสองคนนั้น

ข้ อท่ องจา
“ฝ่ ายความเชื่อนั้น คือความแน่ใจในสิ่ งที่เราหวังไว้ เป็ นความรู ้สึกอย่างแน่นอนว่า สิ่ งที่ยงั ไม่ได้
เห็นนั้นมีจริ ง” ฮีบรู 11:1

ถาม-ตอบ
1. ทาไมชายสองคนนั้นจึงเป็ นคนขอทาน ?
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
2. เขารู ้สึกอย่างไรที่เป็ นคนขอทาน ?
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
3. ต่อมา เขามีความสุ ข ความยินดีได้อย่างไร ?
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
4. หนูเชื่อพระเยซูคริ สต์ไหม ?
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….…
5. ความเชื่อ คือ อะไร ?
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“มีคนหนึ่งช่วยคุณได้ คนนั้นคือ องค์พระเยซู จงเชื่อพระองค์และขอพระองค์รักษาตาของคุณ
ตาของคุณก็จะหายบอด”
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บทเรียนที่ 2
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 2 ทิโมธี 3:16, 17; มัทธิว 24:35;ฮีบรู 4:12,13; โรม 10:17,1:16
สดุดี 119:93,111, 127, 147,9,11; ยอห์ น 15:7
ในป่ าเปลี่ยวแห่งหนึ่ง อยูไ่ ม่ไกลจากแม่น้ าจอร์แดนเท่าไรนัก เป็ นสถานที่เงียบสงัด ได้ยนิ แต่
เสี ยงนกน้อย ซึ่ งบินผ่านไปมาเป็ นครั้งคราว และเสี ยงร้องของสัตว์ป่า ณ ที่น้ นั พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
อธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าอยูต่ ามลาพัง
พระเยซูคริ สต์ทรงทราบว่า ภาระกิจที่พระองค์จะทรงกระทานั้นหนักมาก พระองค์จะต้องเชื่อ
พึ่งพระบิดาในสวรรค์ โดยเหตุน้ ี ก่อนที่พระองค์จะเริ่ มกระทาพระราชกิจของพระเจ้า พระองต์จึงทรง
ใช้เวลาสี่ สิบวันอธิ ษฐานต่อพระบิดา และตรึ กตรองถึงพระดารัสที่พระบิดาทรงสอนไว้ ในพระคัมภีร์
พระองค์ทรงกระหายที่จะสนิ ทสนมกับพระบิดามาก จึงมิได้เอาใจใส่ ต่ออาหารเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบ
คืน
เมื่อสี่ สิบวันผ่านพ้นไป พระองค์ทรงรู ้สึกหิ ว ทันใดนั้นพญามารซาตานจึงเข้ามาลองใจพระองค์
บอกว่า “ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหิ นเหล่านี้ให้กลายเป็ นพระกระยาหาร” พระเยซูทรง
ทราบว่า มารกาลังทดลองพระองค์ พระองค์จึงทรงตอบโดยใช้พระดารัสของพระเจ้าในคริ สตธรรม
คัมภีร์ “มีคาเขียนไว้วา่ มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่ดว้ ยบรรดาโอวาท ซึ่ งออกมา
จากโอษฐ์ของพระเจ้า”
พญามารซาตานไม่สามารถโต้แย้งกับพระเยซูได้ เมื่อพระเยซูอา้ งพระดารัสของพระเจ้าตอบโต้
แต่มารไม่ละทิ้งความพยายามที่จะล่อลวงพระเยซู โดยนาพระองค์ข้ ึนไปบนที่สูง แล้วให้พระองค์
กระโดดลงไปเบื้องล่าง และยังบอกพระองค์วา่ หากพระองค์กราบไหว้มนั มันจะมอบความสุ ขสาราญ
ในโลกทุกอย่างให้แก่พระองค์ พระเยซูคริ สต์ก็ทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าตอบโต้มารถึงสองครั้ง
เช่นเดียวกัน จนมารพ่ายแพ้วิ่งหนีไป แล้วมีทูตสวรรค์ลงมาปรนนิบตั ิพระองค์
หนู่ที่รัก เมื่อหนูจะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระเยซู
คริ สต์ บางครั้งพญามารซาตานจะพยายามล่อลวงหนู เหมือนดังที่มนั ล่อลวงพระเยซูคริ สต์เพื่อให้หนูไม่
เชื่อพระดารัสของพระเจ้า และไม่ปฏิบตั ิตามพระดารัสของพระองค์ เมื่อมารมาล่อลวงหนูเช่นนี้ โดย
อาศัยเพื่อนหรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดหรื อวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตาม หนูควรจะทาอย่างไร
ถูกแล้ว หนูตอ้ งสู ้มนั โดยพระวจนะของพระเจ้า ดัง่ ที่พระเยซูคริ สต์ทรงใช้ หนูไม่สามารถ
เอาชนะพญามารซาตานได้ดว้ ยตนเอง หรื อด้วยผูอ้ ื่น แต่หนูสามารถเอาชนะได้โดยพระดารัสของพระ
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เจ้า โดยเหตุ พระเยซูคริ สต์จึงทรงประทานพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้แก่เราทุกคน เพื่อเราจะอ่าน ฟังและ
ศึกษาพระวจนะของพระองค์ เมื่อมีการทดลองเกิดขึ้นเราก็สามารถใช้พระดารัสของพระองค์ต่อสู ้ได้
ครู หวังว่าหนูไม่เพียงแต่ฟัง และอ่านพระดารัสของพระเจ้าเท่านั้น แต่หนูได้ท่องพระดารัสของ
พระเจ้าไว้ในจิตใจด้วย พระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่า “พระดารัสของพระองค์น้ นั ข้าพเจ้าได้จดจาไว้ใน
ใจ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม้กระทาผิดต่อพระองค์”

ข้ อท่ องจา
“พระดารัสของพระเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้จดจาไว้ในใจ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่กระทาผิดต่อพระองค์”
สดุดี 119:11

ถาม-ตอบ
ก. เมื่อหนูคิดจะทาบาป ควรนึกถึงข้อพระธรรมข้อไหนบ้าง ?
จงจับคู่ ข้อพระธรรมทางขวามือให้เข้ากับข้อความทางซ้ายมือโดยใส่ อกั ษรที่อยูห่ น้าข้อความที่
ถูกต้อง ลงในช่องว่างทางซ้ายมือ
...... 1. เมื่อฉันคิดจะโกหก
ก. “คนใดที่ไม่มีความรัก ผูน้ ้ นั ก็ยงั อยูใ่ นความตาย”
(1 ยอห์น 3:14)
...... 2 เมื่อคนอื่นชวนไม่ให้ไปโบสถ์
ข. “จงอธิ ษฐานเสมอ อย่าเว้น”
(1 เธสะโลนิกา 5:17)
...... 3. เมื่อฉันเกลียดคนใดคนหนึ่ง
ค. “คนทั้งปวงที่พดู มุสา จะได้ส่วนของตนที่ในบึง
ที่มีไฟ” (วิวรณ์ 21:8)
...... 4. เมื่อฉันไม่อธิ ษฐาน
ง. ถ้าเราสารภาพความผิดของเราพระองค์...
จะทรงโปรดยกโทษของเรา” (1 ยอห์น 1:9)
...... 5. เมื่อฉันทาผิด
จ. ซึ่ งเราเคยประชุมกันนั้น อย่าให้หยุดเหมือนอย่าง
บางคนคนเคยกระทานั้น (ฮีบรู 10:25)
ข. ทาไมหนูจึงต้องท่องข้อพระธรรมของพระเจ้า ?
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“มีคาเขียนไว้วา่ มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่ดว้ ยบรรดาโอวาท ซึ่ งออก
จากโอษฐ์ของพระเจ้า”

8

บทเรียนที่ 3
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน โรม 1:21 ยอห์ น 20:31; 1:18; สดุดี 139:2,3,7-10 เอสรา
9:15;1 เปโตร 1:15,16;ยอห์ น 4:8
“คุณพ่อครับ” เด็กชายอับราฮัม พูดกับคุณพ่อของเขาในเช้าวันหนึ่ง ขณะที่คุณพ่อกาลังแกะสลัก
รู ปเคารพอยูท่ ี่หน้าร้าน “ทาไมคนทั้งหลายจึงกราบไหว้รูปเคารพ” “เพราะรู ปเคารพเป็ นพระเจ้าซิลูก”
คุณพ่อพูดอย่างไม่เงยหน้า บรรจงแกะรู ปเคารพต่อไป “ก็คุณพ่อเป็ นคนสร้างรู ปเคารพนี้ข้ ึนนี่ครับ จะ
เป็ นพระเจ้าได้อย่างไร” อับราฮัมถามต่ออย่างไม่เข้าใจ “อย่าสงสัยเลยลูกรัก” คุณพ่อตอบอย่างอารมณ์ดี
“พระเหล่านี้ได้ช่วยเหลือคนที่กราบไหว้บูชามามากแล้ว”
คืนนั้นเด็กชาย อับราฮัมนอนไม่หลับ เพราะไม่เข้าใจว่ารู ปสลักที่คุณพ่อสร้างด้วยมือ จะเป็ น
พระเจ้าของมนุษย์ และช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างไร ขณะที่ทุกคนกาลังนอนหลับอย่างสบายเขาก็ค่อย ๆ
ย่องไปที่หอ้ งซึ่ งคุณพ่อเก็บรู ปเคารพ อับราฮัม มองไปรอบ ๆ เห็นรู ปสลักในท่าทางที่น่าเกลียดน่ากลัว
ต่าง ๆ บางรู ปก็สวยงามดี เขาเอามือลูบคลาที่ลาตัวของรู ปเหล่านั้น ด้วยความอยากรู ้อยากเห็น ยิง่ พินิจก็
ยิง่ แปลกที่มนุษย์กราบไหว้ พระที่ทาด้วยอิฐ ด้วยปูน แกะสลักด้วยไม้
ทันใดนั้น ด้วยความพลั้งเผลอ อับราฮัมเดินกระแทกรู ปเคารพรู ปหนึ่ง ยังผลให้รูปเคารพนั้นล้ม
ลงบนพื้น ด้วยความตกใจอับราฮัมพยายามจะยกรู ปเคารพนั้นให้ต้ งั ขึ้น แต่ไม่อาจยกขึ้นได้ เพราะเกิน
กาลังของเขา สิ่ งที่ทาให้เขาตกใจมากกว่านั้นคือแขนข้างหนึ่งของรู ปเคารพนั้นหัก ขณะที่ไม่ทราบที่จะ
ทาอะไร ก็ได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าคนหนึ่ง เดินเข้ามาในห้อง เขาจาฝี เท้านั้นได้ รี บหลบตัวเข้าไปซ่อนที่หลังรู ป
เคารพอีกรู ปหนึ่ง ด้วยความตกใจกลัว “เอ พระองค์น้ ีลม้ ลงมา และแขนหักได้อย่างไร” เสี ยงของคุณพ่อ
บ่นด้วยความไม่พอใจ เขาพยุงรู ปนั้นให้ยนื ขึ้น และหยิบมือที่หกั นั้นไว้บนหิ้ง พร้อมกับบ่นพึมพาอย่าง
ไม่ได้ศพั ท์
เมื่ออับราฮัมเห็นคุณพ่ออารมณ์ค่อยผ่อนคลายลงแล้ว จึงออกจากที่ซ่อน บอกคุณพ่อว่า “คุณพ่อ
ครับ ผมเป็ นคนทาให้รูปเคารพนั้นล้ม ขอคุณพ่ออภัยให้ผมด้วยนะครับ” คุณพ่อก็ดุวา่ เตือนสอนอับ
ราฮัมถึงความซุ กซนของเขา แล้วไล่เขารี บกลับไปนอน ก่อนอับราฮัมจะจากที่น้ นั ไป เขาพูดขึ้นมาว่า
“ถ้ารู ปเคารพเหล่านี้ ไม่สามารถช่วยตนเองได้ จะเป็ นพระเจ้าและช่วยมนุษย์ได้อย่างไร” คุณพ่อของอับ
ราฮัมนิ่งอึ้ง ตอบไม่ถูก จึงไล่ อับราฮัมไปนอนทันที ต่อมาอับราฮัมได้พบพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ คือพระ
เจ้าที่ทรงสร้างสิ่ งสารพัด เขาจึงกราบไหว้นมัสการพระองค์เชื่อฟังพระองค์จนได้ชื่อว่า “บิดาแห่งความ
เชื่อ”
9

ข้ อท่ องจา
“แต่วา่ เราทั้งหลายมีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระบิดา และสิ่ งสารพัดทั้งปวง บังเกิดแต่พระองค์
นั้น” 1 โคริ นธ์ 8:6

ถาม-ตอบ
1. คุณพ่อของอับราฮัมมีอาชี พอะไร?
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...
2. ทาไมอับราฮัมบอกว่า รู ปเคารพเหล่านั้นเป็ นพระเจ้าไม่ได้?
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
3. ทาไมรู ปเคารพที่ลม้ ลง ไม่สามารถลุกขึ้นได้?
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
4. พระเจ้าที่เที่ยงแท้มีกี่องค์?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. ใคร คือ พระเจ้าที่เที่ยงแท้?
....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“เอ พระองค์น้ ีลม้ ลงมา และแขนหักได้อย่างไร” เสี ยงคุณพ่อบ่นด้วยความไม่พอใจ
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บทเรียนที่ 4
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ปฐมกาล 1:1-4, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 24, 26, 28; ฮีบรู 11:3
เราไม่ทราบว่าพระเจ้าเนรมิตสร้างโลก สัตว์ตา่ ง ๆ มนุษย์และสิ่ งอื่น ๆ ขึ้นเมื่อใด เราเพียงแต่
ทราบว่า เมื่อแรกเริ่ มเดิมที่น้ นั พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ งขึ้น
หนูทราบไหมว่า พระเจ้าทรงใช้อะไรเป็ นเครื่ องมือ ในการสร้างสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อหนูทาการ
ฝี มือ หนูตอ้ งใช้ กระดาษ ดินสอ กรรไกร หรื อบางทีก็ตอ้ งใช้ เลื่อย ไม้กระดาน ฆ้อนและตะปู แต่การ
เนรมิตสร้างของพระเจ้ามิได้เป็ นเช่นนั้น พระองค์ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือใด ๆ เลย พระองค์เพียงแต่ตรัสให้
มีโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ปลา วัว ม้า ตัก๊ แตน นก ต้นไม้ หญ้า และดอกไม้ ทุกชนิด สิ่ งเหล่านี้ก็
เกิดขึ้นตามคาตรัส เป็ นการน่าอัศจรรย์ใช่ไหม ใช่แล้ว พระเจ้าของเราทรงมีฤทธิ์ อานาจมาก ทรง
สามารถทาได้ทุกอย่าง
สิ่ งสุ ดท้ายที่พระเจ้าทรงสร้างคือ มนุษย์ พระเจ้าได้ทรงใช้ผงคลีดิน ทาเป็ นร่ างกายมนุษย์แล้ว
บันดาลในร่ างนั้นมีชีวติ ขึ้นเหมือนดังร่ างกายที่เรามีอยูป่ ั จจุบนั พระเจ้ายังทรงประทานสติปัญญาและ
ดวงวิญญาณให้แก่มนุษย์ดว้ ย โดยเหตุน้ ี มนุษย์จึงแตกต่างจากสัตว์ มนุษย์รู้จกั กราบไหว้นมัสการพระ
เจ้า แต่สัตว์ไม่รู้จกั กราบไหว้พระเจ้า เพราะสัตว์ไม่มีดวงวิญญาณ
เช้าวันหนึ่ง อัมพร เข้าไปวิง่ เล่นที่สวนครัวหลังบ้าน เขารู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจมากเมื่อเห็น
บนพื้นดินแห่งหนึ่ง มีตน้ หญ้างอกขึ้น เป็ นตัวหนังสื อ สะกดว่า “อัมพร” ซึ่งเป็ นชื่อของเขา เขารี บวิง่ ไป
บอกคุณพ่อด้วยความตื่นเต้นและดีใจว่า “คุณพ่อครับชื่อของผมงอกขึ้นในสวน”
อัมพรดึงมือคุณพ่อของเขาออกไปในสวน และพูดว่า “ดูซิครับ คุณพ่อ ชื่ อของผม” “ใช่” บิดา
พูด “บางทีมนั งอกขึ้นเองกระมัง”
“ไม่ใช่ ไม่ใช่ ครับ” อัมพรพูด “ต้องมีใครคนหนึ่ง ปลูกเมล็ดพืชให้ข้ ึนเป็ นตัวอักษร” “ตัวอักษร
งอกขึ้นเองไม่ได้หรื อ” บิดาถาม
“ไม่ได้ครับ” เด็กชายตอบ “ใครคนหนึ่งต้องปลูกขึ้นอย่างแน่นอน”
“ถ้าอย่างนั้น” บิดาพูด “มองดูมือ และ เท้าของลูกซิมนั อยูใ่ นที่ที่ถูกต้องโดยบังเอิญใช่ไหม”
“ไม่ใช่ครับ” อัมพรตอบ “ต้องมีผสู ้ ร้างมือให้ผม และให้มนั อยูใ่ นที่ที่ถูกต้อง”
พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างสรรพสิ่ ง และทรงเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์ข้ ึนเพื่อให้มนุษย์นมัสการพระองค์และ
สนิทสนมกับพระองค์ หนูจึงควรขอบพระคุณ สรรเสริ ญพระองค์ ที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ งให้หนูมี
ลมหายใจ มีที่อยู่ มีอาหาร เสื้ อผ้า และทุกอย่างในโลกนี้
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ข้ อท่ องจา
“โดยความเชื่ อนั้น เราจึงรู ้เข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกทั้งปวงด้วยคาตรัสของพระองค์”
ฮีบรู 11:3

ถาม-ตอบ
เขียน (x) ลงหน้าข้อที่ผิด (√) ลงหน้าข้อที่ถูก
.......1. เราทราบว่า พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลก และสิ่ งมีชีวติ
.......2. พระเจ้าทรงใช้หลายสิ่ งหลายอย่างในการสร้างโลก ต้นไม้ พืช ปลา นก สัตว์ต่าง ๆ
.......3. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ก่อนสิ่ งอื่น ๆ
.......4. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ จากสัตว์ อื่น ๆ
.......5. มนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์ เพราะสัตว์มีวญ
ิ ญาณ
.......6. มนุษย์มีสติปัญญา และดวงวิญญาณ จึงกราบไหว้นมัสการพระเจ้าได้
.......7. อัมพรพบชื่ อของเขา งอกขึ้นโดยบังเอิญ
.......8. อัมพรพบชื่อของเขาในสวนครัว หน้าบ้าน
.......9. อัมพรเชื่อว่า แขน และขา ของเขา เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
.......10. พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างทุกสิ่ ง ทรงประทานลมหายใจ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม อาหาร
ชีวติ และความสุ ขสบายให้แก่หนู
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“ใช่” บิดาพูด “บางทีมนั งอกขึ้นเองกระมัง”
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บทเรียนที่ 5
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน มาระโก 8:27-29; ยอห์ น 14:8-11; ฟี ลิปปี 2:5-7; ยอห์ น 1:14;
ลูกา 2:52; ฮีบรู 4:14-16
คืนนั้นท้องฟ้ ามืดครึ้ มไปด้วยเมฆฝน ลมเริ่ มโหมแรงขึ้นทุกขณะจนเกือบจะเป็ นพายุ สร้อยดาว
ยืนอยูท่ ี่หน้าต่าง มองฝ่ าความมืดออกไปยังท้องนา เห็นต้นข้าวต้นตาลโน้มเอนไปตามสายลม เสี ยงต้น
ไผ่เสี ยดสี กนั อิ๊ดอ๊าด และกิ่งไม้ที่หกั สะบั้นลงเนื่องจากแรงปะทะของลม สร้างบรรยากาศที่น่าหวาดกลัว
แก่สร้อยดาวมาก
สิ่ งที่น่าหลาดกลัวที่สุดคงได้แก่ แสงแว๊บว๊าบบนท้องฟ้ าติดตามด้วยเสี ยงกึกก้องกัมปนาทของ
ฟ้ าร้อง พาให้บา้ นทั้งหลังสัน่ สะเทือน สร้อยดาวรี บปิ ดหน้าต่างวิง่ ไปหาคุณแม่ ซึ่ งกาลังล้างถ้วยชามอยู่
คุณแม่ดูเหมือนจะเข้าใจ ความตกใจกลัวของสร้อยดาว จึงปลอบว่า “อย่ากลัวเลยลูก เวลาฝนตกหนักก็
เป็ นอย่างนี้ แหละ ไปนอนเสี ยเถอะ ไป๊ ”
สร้อยดาวขึ้นไปนอนบนเตียงอย่างว่าง่าย เสี ยงคารามของฟ้ าร้องดังติด ๆ กันหลายครั้ง สร้อย
ดาวสะดุง้ สุ ดตัว รี บมุดหัวไปในผ้าห่ม คลุมตัวอย่างมิดชิด ตัวสั่นเทิ้มอยูต่ ลอดเวลา ไม่อาจข่มตาหลับได้
“สร้อย” คุณแม่ทาธุ ระทุกอย่างเสร็ จแล้ว ได้เข้านัง่ อยูข่ า้ งเตียงนอนของสร้อยดาว “สร้อยกลัว
มากนักหรื อ”
“ค่ะ” สร้อยดาวตอบเสี ยงสั่น “สร้อยกลัวจังเลย”
“ยังจะกลัวอะไรอีก เรามีเพื่อนบ้านเยอะแยะไป” คุณแม่ปลอบ
“เพื่อนบ้านเหล่านั้นช่วยอะไรเราไม่ได้หรอก พวกเขาคงกลัวเหมือนสร้อย”
คุณแม่นงั่ คิดอยูค่ รู่ หนึ่ง ไม่ทราบจะปลอบโยนอย่างไรดีแต่ในที่สุดก็นึกขึ้นได้ จึงพูดกับสร้อย
ดาวอย่างนิ่มนวลที่สุดว่า “พระเยซูทรงคุม้ ครองเราและช่วยเราได้นะลูก”
“แต่พระเยซูทรงอยูไ่ กลเหลือเกิน ถ้าพระองค์อยูใ่ กล้ ๆ ลูกก็จะดี” สร้อยดาวเกิดมีความหวังขึ้น
บ้าง
“พระองค์ทรงอยูใ่ กล้เรานี้ แหละ แม้ลูกจะมองไม่เห็นพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
และพระองค์ทรงอยูใ่ กล้ ๆ เรา ทรงอยูก่ บั เราตลอดเวลา เพื่อคอยพิทกั ษ์รักษาเราเสมอ”
สร้อยดาวยิม้ ออกมาได้ แล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกพูดว่า “ถ้าพระเยซูทรงอยูใ่ กล้ลูก ลูกก็จะไม่
กลัวอีกต่อไป” ว่าแล้วก็หลับตานอนอย่างสบาย
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หนูที่รัก บางครั้งหนูอาจจะกลัวดังเช่นสร้อยดาว แต่จงจาไว้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าผู้
ทรงฤทธิ์ อานาจสู งสุ ดพระองค์ทรงช่วยหนูได้ และพระองค์ทรงอยูใ่ กล้หนูเสมอ ในที่ทุกหนทุกแห่ง
และทุกเวลา หนูจึงไม่ตอ้ งกลัวสิ่ งใด

ข้ อท่ องจา
“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย” ยอห์น 14:1

ถาม-ตอบ
1. สร้อยดาวกลัวอะไร?
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
2. ทาไมสร้อยดาวจึงกลัวในเมื่อมีเพื่อนบ้านมากมาย?
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
3. สร้อยดาวคิดว่า พระเยซูทรงประทับอยูท่ ี่ใด?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4.ทาไมพระเยซูจึงทรงช่วยหนูได้?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

16

การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

คืนนั้นท้องฟ้ ามืดครึ้ มไปด้วยเมฆฝน ลมเริ่ มโหมแรงขึ้นทุกขณะจนเกือยจะเป็ นพายุ.....
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บทเรียนที่ 6
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ฮีบรู 2:6; ปฐมกาล 2:4-9;โรม 5:12;โรม 3:11, 23;ทิตัส 3:5
ชื่นและจิต เป็ นแมวที่น่ารัก และหวงแหนของเศรษฐีผหู ้ นึ่ง มันมีขนสี ขาวอ่อนนุ่มเหมือนสาลี
ที่หลังหูมีจุดสี ดากลม ๆ สองสามจุก เพิ่มความน่ารักให้แก่แมวทั้งสองมากขึ้น
เศรษฐีรักใคร่ เอ็นดูชื่นและจิตเป็ นพิเศษ เพราะเขารับเลี้ยงมันไว้ต้ งั แต่ยงั เล็ก เศรษฐีต้ งั ใจว่าจะ
ให้แมวทั้งสองนี้มีความเป็ นอยูผ่ ดิ แปลกกว่าแมวทั้งหลาย จึงสร้างบ้านที่สวยงามให้มนั อยู่ ให้อาหาร
อย่างดีรับประทาน ไม่ยอมให้มนั ไล่กดั หนูหรื อนอนเล่นบนขี้เถ้า
วันหนึ่งเพื่อนรักของเศรษฐีมาเยีย่ ม เห็นชื่นและจิต จึงกล่าวชมเชยว่า “แมวของคุณสวย
เหลือเกิน รู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษหลายอย่าง” “ใช่แล้ว” เศรษฐีตอบ “แมวของผมผิดแปลกกว่าแมวอื่น
ๆ มันชอบอยูใ่ นที่สวยงาม และมันไม่กดั หนูดว้ ย “เพื่อนของเศรษฐีเชื่ อครึ่ งไม่เชื่อครึ่ ง จึงถามอย่างสงสัย
ว่า “เป็ นไปได้หรื อที่แมวไม่กดั หนู” เป็ นไปได้ซิ ผมฝึ กแมวของผมตั้งแต่ยงั เล็ก ไม่ยอมให้มนั เห็นหนู
หรื อได้ยนิ เสี ยงของหนู ผมเชื่อว่า มันไม่มีนิสัยชอบกัดหนูเหลืออยูอ่ ีกเลย” เศรษฐีพดู ด้วยความภูมิใจ
“แต่แมวคงไม่ยอมทิ้งนิสัยของมันง่าย ๆ นะเพื่อน” เพื่อนกล่าวอย่างไม่ยอมเชื่อ “คุณนาแมวของคุณไป
บ้านผมดีไหม ที่บา้ นผมมีหนูมาก ทดลองดูวา่ แมวของคุณมีนิสัยชอบจับหนูหรื อไม่”
วันนั้นเศรษฐีรักษาแมวของเขาให้สะอาดเป็ นพิเศษ เขาใส่ น้ าหอมราคาแพง ให้รับประทาน
อาหารมากกว่าทุกครั้งเศรษฐีคิดว่า หากชื่นและจิตยังมีนิสัยชอบจับหนูอยูบ่ า้ ง แต่ถา้ รับประทานอาหาร
อิ่มเช่นนี้ มันคงไม่สนใจหนูต่อไป เมื่อเตรี ยมทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้ว เขาก็อุม้ แมวทั้งสองไปยังบ้านของ
เพื่อน เพื่อจะพิสูจน์ความดีวเิ ศษของแมวที่ได้อวดอ้างไว้
เมื่อย่างเข้าไปในบ้านเพื่อน ยังไม่ทนั ที่เศรษฐีจะนัง่ ลงแมวทั้งสองก็กระโดดลงบนพื้น วิง่ ไป
รอบ ๆ บ้าน มันเข้าไปในซอกมืด ๆ สักครู่ หนึ่ง แล้วออกมาพร้อมด้วยหนูอยูใ่ นปากเศรษฐีเห็น
เหตุการณ์อย่างนั้น รู ้สึกหน้ามืดจะเป็ นลมด้วยความอายและผิดหวัง
“อย่าแปลกใจอะไรเลยเพื่อน” เพื่อนของเศรษฐีอธิบาย “ขึ้นชื่อว่าแมวแล้ว ไม่วา่ จะเลี้ยงอย่าง
ระมัดระวัง หรื ออย่างพิเศษอย่างไร มันก็คงมีนิสัยแมว คือชอบกัดหนูอยูน่ นั่ เอง เมื่อมันมีโอกาสทาได้
มันจะแผลงฤทธิ์ อย่างเต็มที่”
หนูเคยนึกแปลกใจไหมว่า ทาไมหนูจึงชอบทาผิดทาบาปเสมอ ทั้ง ๆ ที่หนูไม่อยากทา ทั้งนี้
เพราะหนูเป็ นคนบาปตั้งแต่กาเนิด คนบาปย่อมทาบาปเสมอเมื่อมีโอกาส หนูไม่สามารถจะบังคับตัวเอง
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ได้ แต่มีวธิ ี หนึ่งที่สามารถช่วยหนูให้พน้ นิสัยชอบกระทาบาปได้ และสามารถกระทาความดีดงั ที่หนู
ปรารถนา ทางนั้นคือ เชื่อพึ่งในพระเยซู และพระองค์จะช่วยหนูได้

ข้ อท่ องจา
“เหตุวา่ คนทั้งปวงได้ทาผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติแก่พระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระกรุ ณา
ให้เขาเป็ นผูช้ อบธรรมโดยไม่คิดค่า เพราะพระเยซูไถ่เขาให้พน้ แล้ว” โรม 3:23, 24

ถาม-ตอบ
จงเติมคาลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์
1. ชื่นและจิต เป็ น..................ที่น่ารักของเศรษฐี
2. เศรษฐีไม่ยอมให้มนั กัด...............
3. เศรษฐีไม่ยอมให้มนั เห็น............หรื อได้ยนิ เสี ยงของ...........
4. เศรษฐีคิดว่า.............ของเขาคงไม่กดั หนูอีกต่อไป
5. เพื่อนของเศรษฐีวา่ แมวคงไม่ทิ้ง...................ของมันง่าย ๆ
6. เมื่อถึงบ้านของเพื่อน แมวทั้งสองก็.......................ลงบนพื้น
7. มันหายไปสักครู่ หนึ่ง และออกมาพร้อมด้วย.................อยูใ่ นปาก
8. หนูทุกคนชอบทาบาป เพราะหนูเป็ น...........................
9. หนูเป็ นคนบาปมาตั้งแต่.................................
10. ................................ทรงสามารถช่วยหนู ชนะความบาปได้
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“อย่าแปลกใจเลยเพื่อน” เพื่อนของเศรษฐีอธิบาย “ขึ้นชื่อว่าแมวแล้ว.....มันก็คงมีนิสัยเป็ นแมว”
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บทเรียนที่ 7
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน อิสยาห์ 53:1-8; โรม 6:5-11
อิสอัค เป็ นบุตรชายสุ ดที่รักคนเดียวของอับราฮัม ซึ่งอับราฮัมรักยิง่ กว่าชีวติ ของตน โดยเหตุที่
เป็ นบุตรคนเดียวของคุณพ่อ อิสอัคจึงได้รับความรักความสนใจทั้งหมดจากทุกคนในครอบครัว ไม่วา่
จะเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ องใช้ ของเล่น เพียงแต่เขาเอ่ยถึงเท่านั้น คุณพ่อจะพยายามที่จะจัดหามาให้
คุณพ่อของอิสอัคเป็ นผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้า แม้จะรักอิสอัคมาก แต่เขาไม่ทาสิ่ งใดซึ่ งไม่เป็ นที่พอ
พระทัยของพระเจ้า
วันหนึ่ง พระเจ้าได้ตรัสสั่งให้คุณพ่อของอิสอัคทาในสิ่ งซึ่ งยากมาก เขารู้สึกปวดร้าวใจมากที่
จะต้องทาตามที่พระเจ้าสั่งแต่ดว้ ยความรักความยาเกรงที่มีต่อพระเจ้า คุณพ่อของอิสอัคก็ยนิ ดีทาตาม
อิสอัคไม่ทราบว่า พระเจ้าตรัสสั่งให้คุณพ่อทาอะไรบ้างสังเกตได้แต่วา่ ใบหน้าของคุณพ่อ
หมองเศร้าผิดปกติ คุณพ่อบอกให้อิสอัค และคนใช้อีกคนหนึ่ง ตามคุณพ่อไป โดยให้เหตุผลสั้น ๆ ว่า
เพื่อจะไปนมัสการพระเจ้า ตลอดเวลาที่เดินทางไปนั้น อิสอัครู ้สึกว่า คุณพ่อเงียบขรึ ม มิได้ปริ ปากพูด
อะไรเลย รู ้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถาม ได้แต่ติดตามคุณพ่อไปด้วยความเชื่ อฟัง
ในที่สุดพวกเขาได้มาถึงภูเขาแห่งหนึ่ง คุณพ่อสั่งให้คนใช้รออยูท่ ี่เชิงเขา ส่ วนอิสอัคก็ตามคุณ
พ่อขึ้นไปบนภูเขาจนกระทัง่ มาถึงที่ราบแห่งหนึ่ง คุณพ่อรี บเอาหิ นก่อเป็ นแท่นบูชาและเก็บฟื นสาหรับ
เผาเครื่ องบูชาไว้ให้พร้อม
“คุณพ่อครับ” อิสอัคเก็บความแปลกใจไว้ไม่ได้อีกต่อไป “คุณพ่อไม่ได้นาแกะมาด้วยจะถวาย
เครื่ องบูชาให้แก่พระเจ้าได้อย่างไร”
คาถามของอิสอัคเป็ นประดุจมีดเสี ยดแทง เข้าไปในจิตใจของคุณพ่อ จนน้ าตาของคุณพ่อไหล
คลอออกมาอย่างไม่รู้ตวั
“ลูกรัก พระเจ้าทรงต้องการให้พอ่ ถวายลูกแก่พระองค์” พูดได้เท่านั้น คุณพ่อก็ไม่สามารถพูด
ได้ตอ่ ไปอีก จึงรี บมัดตัวอิสอัค และอุม้ เขาขึ้นวางบนแท่น หมายจะถวายเป็ นเครื่ องบูชาแก่พระเจ้า
อิสอัคไม่เข้าใจการกระทาของคุณพ่อแต่ก็ยนิ ยอมให้คุณพ่อกระทาทุกอย่าง
อิสอัคเห็นคุณพ่อเงื้อมีดจะแทงเขา เขาตกใจสุ ดขีด นึกว่าคงต้องเสี ยชีวิตแน่ แต่ทนั ใดนั้นเขาได้
ยินเสี ยงทูตสวรรค์บอกคุณพ่อไม่ให้ทาร้ายเขา และพระเจ้าได้เตรี ยมแกะอ้วนพีตวั หนึ่งสาหรับฆ่าเป็ น
เครื่ องบูชาสาหรับพระเจ้า
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แกะที่พระเจ้าประทานให้ ได้ตายแทนอิสอัคและอิสอัครอดชีวติ
ด้วยความขอบคุณและ
สรรเสริ ญพระเจ้า
หนูทราบไหมว่า หนูทุกคนเป็ นคนบาป ต้องรับโทษแห่ งความบาป แต่พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
ตายแทนแล้ว หนูจึงไม่ตอ้ งรับโทษนั้นอีก ทุกคนที่เชื่ อในพระองค์จึงได้พน้ โทษบาป

ข้ อท่ องจา
“เพราะเหตุน้ ี เมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิ ตของพระองค์ ยิง่ กว่านั้น เราจะพ้น
จากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์” โรม 5:4

ถาม-ตอบ
จงเขียน √ ลงหน้าข้อที่ถูก และ x ลงหน้าข้อที่ผิด จงขีดคาที่ผดิ และแก้ให้ถูก
..........1.อิสอัคเป็ นเพื่อนของอับราฮัม
……………………………………………………..................
..........2.อับราฮัมมีบุตรหลายคน
……………………………………………………………….
..........3.อับราฮัมเป็ นคนที่รักและยาเกรงพระเจ้า
……………………………………………………………….
..........4.อิสอัครู ้วา่ คุณพ่อจะถวายตัวอิสอัคเป็ นเครื่ องบูชา แก่พระเจ้า
………………………………………………………………..
..........5.แกะที่พระเจ้าประทานให้ ได้ตายแทนอิสอัค
………………………………………………………………..
..........6.พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของหนู
...................................................................................................
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“คุณพ่อครับ” อิสอัค เก็บความแปลกใจอีกต่อไปไม่ได้ “คุณพ่อไม่ได้นาแกะมาด้วย จะถวาย
เครื่ องบูชาแก่พระเจ้าได้อย่างไร”
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บทเรียนที่ 8
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน 1 โครินธ์ 15:3-6, กิจการ1:3-5,9, ฮีบรู 4:15,16,1 ทิโมธี 2:5,6
ในเช้ามืดของวันอาทิตย์วนั หนึ่ง ขณะที่ทุกอย่างยังอยูใ่ นความเงียบสงบ และคนส่ วนมากยังคง
หลับไหลอยู่ สตรี สามคนเดินดุ่ม ๆ อยูใ่ นความสลัว กิริยาท่าทางเต็มไปด้วยความรี บร้อน คนหนึ่งใน
สามคนนั้นชื่อ มาเรี ย ซึ่ งเคยมีผเี จ็ดตัวสิ งอยู่ และพระเยซูคริ สต์ได้ทรงขับไล่ผที ้ งั หมดออกจากเธอ
เขาทั้งสามเดินออกจากตรอกนั้น เข้าสู่ อีกตรอกหนึ่ง แล้วทะลุออกถนนใหญ่ เมื่อพ้นเขตตัว
เมือง มีทางสายแคบ ๆ อีกสายหนึ่ง ผ่านใจกลางทุ่งหญ้า นาไปสู่ เนินเขา ซึ่ งแลเห็นลาง ๆ อยูข่ า้ งหน้า
พวกเขาก้มหน้าเดินต่อไปโดยไม่มีใครปริ ปากพูดอะไรเลย
แสงเงินแสงทองเริ่ มโผล่พน้ ขอบฟ้ า ทาให้เขาทั้งสามมองเห็นภาพทุกอย่างข้างหน้าได้อย่าง
ชัดเจน มาเรี ยยังจาภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนได้ วันนั้นพระเยซูคริ สต์ที่หล่อนเคารพ
และบูชาได้ถูกตรึ งสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน หล่อนเห็นคนหามพระศพของพระองค์มาที่น้ ี และวาง
พระศพพระองค์ในอุโมงค์แห่งหนึ่ง ซึ่ งอยูล่ บั เหลี่ยมเขาไปอีกนิดเดียว แล้วใช้กอ้ นหิ นใหญ่กอ้ นหนึ่ง
ปิ ดปากอุโมงค์ไว้อย่างมิดชิด หล่อนคิดว่า วันที่สาม หล่อนจะนาน้ าหอมมาชะโลมพระศพของพระองค์
เพราะเหตุน้ ีเอง หล่อนและเพื่อนจึงตื่นแต่เช้าตรู่ เดินทางมุ่งสู่ อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู คริ สต์
พอลับเหลี่ยมเขาไปเล็กน้อย พวกเขาเหล่านั้นก็เห็นอุโมงค์ได้ชดั แต่มีสิ่งแปลกประหลาด
เกิดขึ้นที่อุโมงค์ ทาให้มาเรี ยและเพื่อน ๆ ต้องหยุดชะงัก
“เอ๊ะ ทาไมก้อนหิ นใหญ่ถูกเลื่อนออก” เพื่อนคนหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างตกใจ แล้วทั้งสามก็รีบวิง่ ไป
ยังอุโมงค์น้ นั เมื่อเข้าไปในอุโมงค์ พวกเขาเป็ นอุโมงค์วา่ งเปล่า ไม่มีพระศพของพระเยซูอยูใ่ นนั้นเลย
“คงมีคนขโมยพระศพของพระเยซูไปแล้ว” มาเรี ยพูดได้เท่านั้น ก็ปิดหน้าร้องไห้
ทันใดนั้นเอง แสงสว่างอันเจิดจ้าก็ปรากฏขึ้นในอุโมงนั้น แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้ปรากฏให้
สตรี ท้ งั สามเห็น สตรี ท้ งั สามตกใจกลัว จนตัวสั่น ที่เห็นภาพอันไม่นึกฝันนี้
ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรี ท้ งั สามว่า “อย่ากลัวเลย เรารู ้แล้วว่าพวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ ึ ง
ถูกตรึ งไว้ที่กางเขน พระองค์หาได้ประทับอยูท่ ี่น้ ีไม่ ทรงเป็ นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้น้ นั มา
ดูที่ซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงนอนอยูน่ ้ นั แล้วจงรี บไปบอกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมา
จากความตายแล้ว” เมื่อทูตสวรรค์กล่าวจบแล้ว ก็หายลับไป
“ใช่แล้ว พระเยซูทรงเป็ นขึ้นจากตายแล้ว พระองค์ทรงเคยบอกเช่นนั้น” มาเรี ยเป็ นคนแรกที่
กล่าวขึ้น หลังจากตกอยูใ่ นความตะลึงงันครู่ หนึ่ง ความทุกข์โศกที่เขามีหายไปหมดสิ้ น พวกเขารี บวิง่
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ออกจากที่น้ นั ไปบอกให้พวกสาวกของพระเยซูทราบว่า “พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว”
พระองค์ยงั ทรงมีชีวิตอยู่
หนูทราบไหมว่า ทุกวันนี้ พระเยซูคริ สต์ของเรายังทรงมีชีวติ เป็ นอยู่ พระองค์ทรงสามารถ
คุม้ ครองรักษาหนู พระองค์ทรงเสด็จมาในจิตใจของหนู ทรงอยูใ่ กล้หนู เพื่อเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
หนู และจะทรงช่วยหนูในการทุกอย่าง

ข้ อท่ องจา
“ถ้าพระคริ สต์ไม่ได้ทรงคืนพระชนม์ ความเชื่อของท่านทั้งหลายนั้นก็ไร้ประโยชน์” 1 โคริ นธ์
15:17

ถาม-ตอบ
1.มาเรี ยคือใคร?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.มาเรี ยและเพื่อน ๆ ไปที่อุโมงค์ฝังศพทาไม?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3.ทาไมพวกเขาจึงไม่พบพระศพของพระเยซูคริ สต์ในอุโมงค์น้ นั ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4.พวกเขาพบใครในอุโมงค์ และผูน้ ้ นั พูดกับมาเรี ยและเพื่อน ๆ ของเธอว่าอย่างไร?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.ขณะนี้พระเยซูทรงสถิตอยูท่ ี่ไหนบ้าง?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“เอ๊ะ ทาไมก้อนหิ นใหญ่ถูกเลื่อนออก” เพื่อนคนหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างตกใจ
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บทเรียนที่ 9
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ยอห์ น 16:7,8,12,13,กิจการ 1:8,เอเฟซัส 5:18,โรม 8:9,2,5,6
หนูคงคิดว่าเหล่าสาวกของพระเยซูคริ สต์ เป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขใช่ไหม ครู ก็คิดเช่นนั้น เพราะพวก
เขามีโอกาสอยูใ่ กล้ชิดกับพระเยซูคริ สต์ตลอดเวลา พระองค์ทรงรักพวกเขาเมตตาพวกเขา ทรงดูแล
รักษาพวกเขา เหมือนคนเลี้ยงแกะดูแลแกะ เหล่าสาวกของพระเยซูก็รักพระเยซูมาก ติดตามพระองค์ไป
ทุกหนทุกแห่ง เพื่อรับคาสอนจากพระองค์ และช่วยพระองค์ในการสัง่ สอนผูอ้ ื่นด้วย
แต่คืนวันหนึ่ง
มีเรื่ องซึ่ งทาให้พวกสาวกของพระเยซูเศร้าใจมาก
ขณะนั้นพวกเขานัง่
รับประทานอาหาร ร่ วมกับพระเยซูคริ สต์ในห้องชั้นบนของบ้านหลังหนึ่ง ระหว่างที่รับประทานอาหาร
อยูน่ ้ นั พระเยซูคริ สต์ได้ทรง สอนพวกเขาในเรื่ องที่สาคัญหลายอย่าง ในตอนหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า
พระองค์จะต้องจากสาวกไปยังเมืองสวรรค์ ถ้อยคานี้ เองทาให้เหล่าสาวกเป็ นทุกข์ใจมาก
เหล่าสาวกคงจะคิดว้าวุน่ ทันทีวา่ ถ้าพระเยซูคริ สต์จากไปใครจะเป็ นผูน้ าของเขา ใครจะ
คุม้ ครองรักษาเขา ใครจะให้คาปรึ กษาหารื อแก่พวกเขา ใครจะเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจพวกเขา ใครจะ
เป็ นเพื่อนช่วยหนุ นใจในยามทุกข์ลาบาก ยิง่ คิดยิง่ เศร้าใจ
พระเยซูคริ สต์ทรงทราบถึงความนึกคิดของพวกสาวก จึงตรัสปลอบโยนว่า อย่าได้เป็ นทุกข์ใจ
เลย พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาให้เปล่าเปลี่ยว แต่จะทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เป็ น
พระผูช้ ่วยของพวกเขาทุกคน และพระองค์จะสถิตอยูก่ บั พวกเขาทุกคน โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระองค์จะทรงสอนให้พวกเขา เข้าใจในข้อลึกลับของพระเจ้าช่วยให้เป็ นสาวกที่แข็งแรง และช่วยให้มี
ฤทธิ์ อานาจในการประกาศพระกิตติคุณ
ต่อมาไม่นาน เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับไปสู่ สวรรค์ได้ 10 วัน แล้ว พระองค์ก็ทรงส่ งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาเหล่าสาวกทุกคนต่างประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกเขาจึงมีความสุ ข
ความยินดี มีกาลังในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์ต่อไป
หนูทราบไหมว่า หนูทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ก็มีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูภ่ ายในด้วย
พระองค์ทรงสถิตอยูภ่ ายในหนู เพื่อช่วยหนูให้เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า ให้สามารถชนะความผิด
บาป ให้มีใจกล้าเป็ นพยานเพื่อพระองค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นที่
บริ สุทธิ์ ในจิตใจที่บริ สุทธิ์ ฉะนั้นหนูทุกคนจึงควรระมัดระวังในความคิด คาพูดและการกระทาของหนู
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เพื่อไม่ให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัย เมื่อหนูรักษาความบริ สุทธิ์ เสมอ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะ
ทรงอวยพรหนู ช่วยหนูในสิ่ งสารพัด

ข้ อท่ องจา
“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ตัวท่านเป็ นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่
ในท่าน” 1 โคริ นธ์ 3:16

ถาม-ตอบ
1.ทาไมสาวกของพระเยซูคริ สต์จึงมีความทุกข์ใจ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.ถ้อยคาอะไรที่ทาให้สาวกเป็ นทุกข์ใจ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.พระเยซูคริ สต์ทรงปลอบโยนว่าอย่างไร?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4.พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเพื่ออะไร?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.หนูจะไม่ทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เศร้าใจได้อย่างไร?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

เหล่าสาวกทุกคน ต่างประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาจึงมีความสุ ขความยินดี มี
กาลังในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ต่อไป
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บทเรียนที่ 10
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ยอห์ น 3:1-5,1:1,2 โครินธ์ 5:17,1 ยอห์ น 3:6,14,กิจการ 1:8
“อะไรเกิดขึ้นแก่ศกั เคียสนะ เขาจึงเปลี่ยนไปเป็ นคนละคน” ชาวเมืองต่างกระซิ บกระซาบ ด้วย
ความแปลกใจต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างใหญ่หลวงของศักเคียส
อะไรเกิดขึ้นแก่ศกั เคียสหรื อ ใช่แล้ว มีเรื่ องสาคัญที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตของศักเคียส จนศักเคียส
ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่และทาให้ชาวเมืองต้องอัศจรรย์ใจ ดังครู จะเล่าให้ฟัง
ศักเคียสเป็ นเศรษฐีใหญ่ในเมืองแห่งหนึ่ง มีอาชีพเป็ นนายด่านเก็บภาษี ทุกคนในเมืองนั้นรู ้จกั
เขา แต่มีนอ้ ยคนเหลือเกินที่ชอบเขา เพราะศักเคียสชอบโกงเงินของคนอื่น
แม้ศกั เคียสจะร่ ารวยมาก มีบา้ นสวยงามอยู่ มีเสื้ อผ้าสวยงามราคาแพงสวมใส่ มีคนใช้หลายคน
ปรนนิบตั ิรับใช้ แต่เขาไม่มีความสุ ขใจเลย เขารู ้สึกเหงาหงอยว้าเหว่ใจ รู ้สึกเป็ นทุกข์ กังวลใจตลอดเวลา
วันหนึ่ง
คนใช้ของศักเคียสคนหนึ่งนาข่าวเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์มาบอกให้ศกั เคียสทราบ
ศักเคียสคิดในใจว่า พระเยซูคริ สต์คงจะช่วยเขาให้มีความสุ ขได้แน่ จึงออกจากบ้านไปหมายจะพบพระ
เยซูคริ สต์ เมื่อเขามาถึงสถานที่ที่พระเยซูสั่งสอนอยู่ เขาเห็นคนจานวนมากยืนเบียดเสี ยด ห้อมล้อม
พระองค์ เขาไม่อาจแหวกฝูงชนเข้าไปได้ เพราะเขาเป็ นคนรู ปร่ างเตี้ย
ทันใดนั้น ความคิดอย่างหนึ่ งก็เกิดขึ้น เขาเห็นต้นไม้ตน้ หนึ่งริ มทางที่พระเยซูจะเสด็จผ่าน เขา
จึงปี นขึ้นต้นไม้น้ นั รอคอยให้พระเยซูเสด็จผ่านมา
ความคิดของเขาได้ผล ครู่ หนึ่งต่อมาพระเยซูเสด็จมาทางนั้น ทรงมองเห็นศักเคียสอยูบ่ นต้นไม้
พระองค์ทรงทราบว่า ศักเคียสมีความเชื่อ และมีใจอยากแสวงหาพระองค์จริ ง ๆ จึงแหงนพระพักตร์ ตรัส
แก่ศกั เคียสว่า “ศักเคียสเอ๋ ย จงลงมาเถิด วันนี้เราจะไปพักบ้านของเจ้า”
ศักเคียสรู ้สึกดีใจมาก จนแทบจะกระโดดลงจากต้นไม้ เมื่อปี นลงมาจากต้นไม้แล้ว ศักเคียสก็
พาพระเยซูไปที่บา้ นของเขา จัดอาหารอย่างดีที่สุดต้อนรับพระองค์ และบรรดาสาวกของพระองค์
วันนั้นศักเคียสได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ความทุกข์กงั วลใจหลุด
หายไปทันที จิตใจของเขาเต็มเปี่ ยมไปด้วยความยินดี เขามีชีวติ ใหม่แล้ว เป็ นชี วติ ที่เต็มไปด้วยความ
บริ สุทธิ์ ความรัก และความดี เขาบอกแก่พระเยซูคริ สต์วา่ เขายินดีให้เงินครึ่ งหนึ่งของเขาแก่คนยากจน
ถ้าเขาโกงผูใ้ ด เขายินดีจ่ายคืนให้สี่เท่า
นี่แหละเป็ นเหตุให้เพื่อนบ้านแปลกใจ เพราะศักเคียสต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด เขาจึงมีชีวิตใหม่พระเยซูคริ สต์ทรงประทานชีวติ ใหม่ให้แก่หนูทุกคนที่เชื่ อในพระองค์เช่นกัน หนู
30

ก็ได้รับชีวติ ใหม่จากพระองค์แล้วหรื อยัง หนูรับชีวติ ใหม่ได้โดยเชิ ญพระเยซูคริ สต์เข้ามาในจิตใจของ
หนู เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในจิตใจของหนูแล้วหนูก็จะมีชีวติ ใหม่

ข้ อท่ องจา
“เหตุฉะนั้น ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่
เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” 2 โคริ นธ์ 5:17

ถาม-ตอบ
1.ศักเคียสเป็ นใคร?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.ศักเคียสรู ้สึกอย่างไรต่อความร่ ารวยของเขา?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.ทาไมเขาจึงปี นขึ้นไปบนต้นไม้?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.ต่อมาศักเคียสกลายเป็ นคนชนิดใด?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.หนูรับชีวิตใหม่ได้อย่างไร?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“ศักเคียสเอ๋ ย จงลงมาเถิด วันนี้เราจะไปพักบ้านของเจ้า”
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บทเรียนที่ 11
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน มัทธิว 16:16-18,กิจการ 2 :38,41,42,1 โครินธ์ 12:12,13,27,
เอเฟซัส 2:22,23,ฮีบรู 10:25
หนูเคยออกไปเที่ยวเมืองไกล กับคุณพ่อคุณแม่ของหนูบา้ งไหม เมื่อพระเยซูทรงเป็ นเด็กอยู่
พระองค์ทรงอยากไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เมืองที่พระเยซูทรงอยากไปที่สุด คือ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อนที่
เคยไปเล่าให้พระเยซูฟังว่า กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นเมืองที่สวยงามมาก มีพระวิหารใหญ่โตรโหฐาน สาหรับ
นมัสการพระเจ้า
แต่ทุกครั้งที่พระเยซูขอติดตามคุณแม่ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มในงานประจาปี คุณแม่มกั จะปฏิเสธว่า
“ลูกอายุยงั น้อยและอ่อนแอเกินไป ที่จะเดินทางไกล ๆ รอให้ลูกมีอายุครบ 12 ขวบแล้ว แม่จะพาไป” แม้
จะผิดหวังหลายครั้ง แต่พระเยซูทรงเป็ นเด็กที่วา่ นอนสอนง่าย ได้แต่รอคอยให้มีอายุครบ 12 ขวบ ปี แล้ว
ปี เล่าได้ผา่ นพ้นไป พระเยซู ทรงเจริ ญเติบโตขึ้นตามลาดับ ทรงมีร่างกายที่แข็งแรง ว่องไว มีสติปัญญา
เฉี ยบแหลม ทรงได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ ของพระเจ้ามากขึ้น ทาให้พระองค์ทรงอยากไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
มากยิง่ ขึ้น
“เมื่อไรหนอ ฉันจะมีอายุครบ 12 ปี ” พระเยซูราพึงกับตนเองบ่อยครั้ง ทรงรู ้สึกว่าวันและเวลา
ช่างผ่านพ้นไปอย่างเชื่ องช้าเสี ยเหลือเกิน
ในที่สุด ปี ที่พระเยซูทรงรอคอยก็มาถึง ปี นั้นพระองค์ทรงมีอายุครบ 12 ปี บริ บูรณ์ ต่อมาไม่
นานก็จะถึงเทศกาลประจาปี อีก พระองค์ทรงถามคุณแม่วา่ “ปี นี้ลูกไปกรุ งเยรู ซาเล็มกับคุณแม่ได้แล้วใช่
ไหมครับ” คุณแม่พยักหน้า และพูดอย่างยิม้ ๆ ว่า “แหม ตื่นเต้นเหลือเกินนะ”
การเดินทางในสมัยก่อน ไม่สะดวกสบายเหมือนปั จจุบนั พวกเขาต้องเดินทางด้วยเท้า มีแต่อูฐ
หรื อ ลา เป็ นพาหนะช่วยแบกสัมภาระต่าง ๆ เท่านั้น บางครั้งต้องข้ามทะเลทรายอันร้อนจัด บางครั้งต้อง
ไต่ข้ ึนไปตามเนินเขาที่มีหินขรุ ขระ ค่าที่ไหนก็นอนที่น้ นั จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
ด้วยความกระหายอยากจะชมพระวิหารของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็ม และนมัสการพระเจ้าใน
วิหารนั้น พระเยซูไม่กลัวความยากลาบากทุกอย่าง ติดตามคุณพ่อ คุณแม่ รอนแรมเดินทางไกลมุ่งสู่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
หลายวันผ่านพ้นไป พวกเขาก็มาถึงเนินเขาลูกหนึ่ง ทันใดนั้น ภาพอันตื่นเต้นก็เกิดแก่พระเยซู
พระองค์ทรงชี้มือไปยัง ตึกรามบ้านช่องซึ่ งเรี ยงรายอยูบ่ นเนินเขาเบื้องล่าง และตะโกนด้วยความดีใจว่า
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“นัน่ ใช่ไหม กรุ งเยรู ซาเล็ม” คุณแม่เอามือจับไหล่ของพระเยซูแล้วตอบว่า “ใช่แล้ว ลูก เดี๋ยวเราจะลงไป
ที่น้ นั แต่ให้เราพักผ่อนรับประทานอาหารให้หายเหนื่อยก่อน”
เย็นวันนั้นพระเยซูและคุณพ่อ คุณแม่ ก็เข้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม แห่งแรกที่พวกเขาไปคือ พระ
วิหารของพระเจ้า ขณะนั้นเป็ นเทศกาลประจาปี มีคนเป็ นจานวนมาก หลัง่ ไหลมาจากทุกทิศทางเพื่อ
นมัสการพระเจ้า พระเยซูทรงรู ้สึกดีใจ และมีความสุ ขใจที่สุด ที่ได้มานมัสการร่ วมกับคุณพ่อคุณแม่และ
คนอื่น ๆ ในพระวิหารของพระเจ้า จนลืมความเหน็ดเหนื่ อยเมื่อยล้าทุกอย่าง พระองค์ทรงอยากจะอยูท่ ี่
นัน่ ตลอดไป แต่เวลาแห่งความสุ ขยินดีที่อยูใ่ นพระวิหารของพระเจ้าช่างสั้นเหลือเกิน สองสามวันต่อมา
พระองค์ก็ตอ้ งกลับไปยังเมืองของพระองค์ กระนั้นก็ตาม พระองค์ทรงไม่ลืมความสุ ขความยินดี ที่
ได้รับจากการนมัสการพระเจ้า ในพระวิหารของพระองค์เลย

ข้ อท้ องจา
“ข้าพเจ้ามีใจยินดี ขณะเขาได้กล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า ให้เราไปยังพระวิหารของพระเยโฮวาห์” สดุดี
122:1

ถาม-ตอบ
จงขีดเส้นใต้ขอ้ ความซึ่งเป็ นคาตอบที่ถูกต้อง
1. พระเยซูทรงอยากไปเมือง (เบ็ธเลเฮ็ม นาซาเร็ ธ เยรู ซาเล็ม)
2. ที่กรุ งเยรู ซาเล็มมี (สวนสัตว์ สนามกีฬา พระวิหาร) ที่ใหญ่โตรโหฐาน
3. คุณแม่ไม่ให้พระเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะพระองค์ (ทรงซุ กซน ทรงเยาว์เกินไป
ทรงไม่สบาย)
4. พระเยซู (เชื่อฟัง ไม่พอใจ ขัดขืน) คาสั่งสอนของคุณแม่
5. พระเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อมีอายุ (10 ขอบ 13 ขวบ 12 ขวบ)
6. พระเยซูทรงรู้สึก (เหนื่อยใจ หิวกระหาย ดีใจ) เมื่อไปถึงพระวิหารของพระองค์
7. หนูควร (เหนื่อยใจ ง่วงนอน นมัสการ) เมื่อไปโบสถ์
8. หนูไปโบสถ์เพื่อ (เล่น พูดคุย นมัสการ)พระเจ้า
9. หนูควรไปโบสถ์ (ทุกอาทิตย์ บางอาทิตย์ ทุกเดือน)
10. โบสถ์ เป็ น (บ้านของอาจารย์ ที่เล่น พระวิหารของพระเจ้า)
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“พระเยซูทรงรู ้สึกดีใจ และมีความสุ ขใจเป็ นที่สุด ที่ได้มานมัสการพระเจ้าร่ วมกับคุณพ่อคุณแม่
และคนอื่น ๆ ในพระวิหารของพระเจ้า

35

บทเรียนที่ 12
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ยอห์ น 14:1-3,กิจการ 1:9-11,มัทธิว 24:29,37,42-44
บ่ายวันนั้นฝนตกหนัก สมรไม่อาจออกไปวิง่ เล่นนอกบ้านกับเพื่อน ๆ ได้ จึงนัง่ ดูรูปภาพอยูใ่ น
บ้านใกล้ ๆ คุณแม่ ซึ่ งกาลังเก็บข้าวของใส่ หีบ
“คุณแม่คะ” สมรถามขึ้นอย่างสงสัย “คุณแม่กาลังจะไปไหนคะ”
“ลืมไปแล้วหรื อลูก” คุณแม่ตอบยิม้ ๆ “เราเตรี ยมตัวย้ายไปอยูบ่ า้ นใหม่ ซึ่ งคุณพ่อกาลัง
จัดเตรี ยมอยู”่
“อ๋ อ แต่คุณพ่อไปหลายวันแล้ว ยังไม่ได้กลับมา คุณแม่คิดว่า คุณพ่อจะกลับมารับพวกเราไปอยู่
ในบ้านใหม่จริ ง ๆ หรื อคะ” สมรถามตามประสาเด็กไร้เดียงสา
“ต้องกลับมาแน่ซิลูก แม่กาลังเตรี ยมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเมื่อคุณพ่อกลับมาแล้ว เราก็จะได้ยา้ ย
ไปทันที” คุณแม่อธิ บาย
“บ้านใหม่ที่เราย้ายไปอยูค่ งจะสวยมากนะคะ หนูอยากให้คุณพ่อกลับมาเร็ ว ๆ แล้วพาพวกเรา
ไปอยูท่ ี่บา้ นใหม่น้ นั ” สมรพูดด้วยความตื่นเต้น แล้วพลิกดูรูปภาพต่อไป
สองวันต่อมา คุณพ่อของสมรกลับมาบ้าน คุณแม่ได้เตรี ยมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว จึงย้ายไปอยู่
บ้านใหม่ทนั ที สมรรู ้สึกตื่นเต้นดีใจที่สุด ที่ได้ไปอยูท่ ี่บา้ นใหม่อนั สวยงามและน่าอยูท่ ี่สุด
หนูทราบไหมว่า วันหนึ่งข้างหน้า หนูจะไปอยูใ่ นเมืองสวรรค์ ซึ่ งเป็ นบ้านใหม่ของหนู ที่น้ นั
เต็มไปด้วยสิ่ งสวยงาม ความสุ ข ความยินดี
ขณะนี้พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จไปยังเมืองสวรรค์ เพื่อไปเตรี ยมที่อยูใ่ ห้แก่เรา พระองค์ตรัส
สัญญาว่า เมื่อพระองค์เตรี ยมเสร็ จแล้ว พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก เพื่อมารับเราไปอยูก่ บั พระองค์
หนูบางคนอาจจะถามว่า พระเยซูจะกลับมาจริ งหรื อ แน่นอน พระองค์จะกลับมาจริ ง เพราะ
พระองค์ตรัสสัญญาอย่างนั้น พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์จะโกหกไม่ได้ เมื่อพระองค์กลับมา
พระองค์จะนาผูท้ ี่เตรี ยมพร้อมแล้วไปอยูก่ บั พระองค์
คุณแม่ของสมรทราบแน่วา่ คุณพ่อจะกลับมารับพวกเขาไปอยูท่ ี่บา้ นใหม่อย่างแน่นอน จึงได้
จัดเตรี ยมทุกอย่างให้เรี ยบร้อย เมื่อคุณพ่อกลับมาถึง พวกเขาก็ไปอยูท่ ี่บา้ นใหม่กบั คุณพ่อได้ทนั ที หนู
เตรี ยมพร้อมที่จะไปอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ ในเมืองสวรรค์แล้วหรื อยัง ถ้าพระเยซูคริ สต์เสด็จมาวันนี้ หนู
คิดว่าจะได้ไปอยูก่ บั พระองค์ไหม
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หนูเตรี ยมพร้อมได้ โดยการต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนู
เมื่อหนูตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ก็จะให้หนูเป็ นบุตรของพระเจ้า แล้วหนูก็จะมีสิทธิ์ ไปอยูใ่ นเมือง
สวรรค์พร้อมกับพระเยซูคริ สต์

ข้ อท่ องจา
“แต่วา่ คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจ ที่จะเป็ นบุตรของพระ
เจ้าได้ คือ คนทั้งหลาย ที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์” ยอห์น 1:12

ถาม-ตอบ
1.ทาไมคุณแม่ของสมรเก็บข้าวของต่าง ๆ ใส่ หีบ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.ขณะนี้พระเยซูคริ สต์ทรงทาอะไร? อยูท่ ี่ไหน?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
3.พระเยซูทรงสัญญาว่าอย่างไร?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4.หนูจะเตรี ยมตัวไปเมืองสวรรค์อย่างไร?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5.ใครจะได้เป็ นบุตรของพระเจ้า?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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การฝี มือ
ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“ลืมไปแล้วหรื อลูก” คุณแม่ตอบยิม้ ๆ “เรากาลังเตรี ยมตัวย้ายไปอยูบ่ า้ นใหม่ ซึ่ งคุณพ่อกาลัง
จัดเตรี ยมอยู”่
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บทเรียนที่ 13
ข้ อพระธรรมประจาบทเรียน ยอห์ น 14:1-6,วิวรณ์ 21:1-4,22,23,27
มีเมือง ๆ หนึ่งเป็ นเมืองที่สวยงามมาก หนูเคยได้ยนิ ชื่อเมืองนี้มาแล้ว ครู จะเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ
เมืองนี้ให้หนูฟัง แล้วหนูบอกครู ได้ไหมว่า เมืองนี้ชื่ออะไร
เมืองนี้ ต้ งั อยูแ่ ห่งใด ไม่มีใครทราบแน่ แต่ทุกคนอยากไปเมืองนั้น เพราะเมืองนั้นเป็ นเมืองที่
สวยงามที่สุดในโลก ถนนหนทางทาด้วยทองคาบริ สุทธิ์ บ้านเรื อนต่าง ๆ ก็สร้างด้วยทองประดับด้วย
เพชรนิลจินดา ส่ องแสงระยิบระยับไปทัว่
ทุกคนที่อยูใ่ นเมืองนั้นมีใบหน้าที่สดชื่น ผ่องใส แสดงถึงความสุ ขยินดีที่พวกเขาได้รับตลอดมา
ไม่วา่ จะเดินไปที่ใด ได้ยนิ แต่เสี ยงดนตรี และเสี ยงเพลงที่ไพเราะจับใจ คนในเมืองนั้นรักใคร่ กนั มาก
หนูจะไม่ได้ยนิ เสี ยง ทะเลาะ วิวาท หรื อเสี ยงแช่งด่ากันเลย ทุกคนต่างพูดด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน
หนูจะไม่ได้ยนิ เสี ยงร้องไห้ เพราะไม่มีเรื่ องเศร้าโศก ในเมืองนั้น
มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่หนูจะหาไม่พบในเมืองนั้น เมืองนั้นไม่มีโรงพยาบาล เพราะทุกคนใน
เมืองมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีใครเจ็บป่ วย ไม่สบาย ในเมืองนั้นไม่มีคุกหรื อเรื อนจา เพราะไม่มีคนชัว่
หรื อคนพาลเกเรอยูใ่ นเมืองนั้น ในเมืองนั้นไม่มีหลุมฝังศพ เพราะไม่มีคนตาย ทุกคนมีชีวติ ที่ยนื ยาว
ตลอดไปเป็ นนิตย์
เมืองนั้นยังเป็ นที่อยูข่ องผูท้ ี่มีอานาจสู งสุ ดในจักรวาล คือพระเจ้า และเหล่าทูตสวรรค์ คนใน
เมืองนั้น มีความสนิทสนมกับพระเจ้าและทูตสวรรค์มาก จนพูดคุยติดต่อกันได้เหมือนเพื่อน
แต่มีสิ่งน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปในเมืองนั้นได้ คนที่จะเข้าไป จะต้องมีชื่อ
จดไว้ในสมุดทะเบียนของเมืองนั้นก่อน เรี ยกว่า สมุดทะเบียนประจาชีพ ผูท้ ี่มีชื่อและเข้าไปในเมืองนั้น
แล้ว ก็จะสามารถอยูใ่ นเมืองนั้น อย่างมีความสุ ขตลอดไป
หนูทราบแล้วหรื อยังว่า เมืองนี้ชื่ออะไร ใช่แล้ว เมืองนั้นคือเมืองสวรรค์ เมื่ออาทิตย์ก่อน ๆ หนู
ได้เรี ยนว่า พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จกลับไปเมืองสวรรค์ เพื่อไปเตรี ยมที่อยูใ่ ห้แก่เรา ที่อยูท่ ี่พระองค์จะทรง
เตรี ยมให้น้ นั คือเมืองสวรรค์นนั่ เอง เป็ นเมืองที่สวยงามมาก จนเราไม่สามารถหาคาพูดใด ๆ มาบรรยาย
ให้ถูกต้องได้
เมืองสวรรค์นอกจากเป็ นเมืองที่สวยงาม และเต็มไปด้วยความสุ ขแล้ว เป็ นเมืองแห่งความ
บริ สุทธิ์ ดว้ ย โดยเหตุน้ ี เอง คนที่ทาชัว่ และคนบาปทั้งหลายจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้
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พระคัมภีร์สอนว่า ทุกคนเป็ นคนบาป ไม่มีใครสามารถไปอยูใ่ นเมืองสวรรค์ได้ แต่พระเจ้าทรง
รักมนุษย์ทุกคน อยากจะให้มนุษย์ เข้าไปอยูใ่ นเมืองสวรรค์น้ นั จึงได้ส่งพระเยซูคริ สต์มาช่วยมนุษย์ ผูท้ ี่
เชื่อพระองค์ และต้อนรับพระองค์เข้ามาในจิตใจพระองค์ก็ทรงชาระเขาให้บริ สุทธิ์ ชื่อของเขาก็จะจด
อยูใ่ นสมุดทะเบียนประจาชีพทันที แล้วเขาก็มีสิทธิ์ เข้าในเมืองสวรรค์ได้
หนูได้เชิ ญพระเยซูคริ สต์เข้ามาในจิตใจ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหนูแล้วหรื อยัง?

ข้ อท่ องจา
“ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวิต ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ” 1 ยอห์น 5:12

ถาม-ตอบ
ก.เติมคาในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์
1.ถนนหนทางในเมืองนั้นทาด้วย..................................................................................
2.ทุกคนในเมืองนั้นมีใบหน้าที่.....................................................................................
3.คนในเมืองนั้น................................................................................................กันมาก
4.หนูจะไม่ได้.....................ร้องไห้......................เพราะ................................................
เรื่ องเศร้าโศกในเมืองนั้น...............................................................................................
ข.จงกล่าวถึง 3 สิ่ งที่เมืองนั้นไม่มี
1...............................................................
2...............................................................
3...............................................................
ค.เมืองนั้นชื่อ.........................................
ง.สมุดสาหรับจดชื่ อในเมืองนั้น ชื่อ.......................................................................
จ.หนูจะเข้าไปในเมืองนั้นได้อย่างไร? ..................................................................
...............................................................................................................................
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ลากเส้นตามจุดเพื่อให้ภาพสมบูรณ์

“ผูท้ ี่เชื่อในพระองค์...ชื่ อของเขาจดอยูใ่ นสมุดทะเบียนประจาชีพทันที แล้วเขาจะมีสิทธิ์ เข้าใน
เมืองสวรรค์ได้”.

41

