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บทเรียนที่ 1 ผู้ต่อต้านพระคริสต์ 

ววิรณ์ 13:1-10 

บทเรียนรววีารศึกษาชุดก่อนท่ีหนูเรียนจบไปนั้น เก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์
หนูทราบแลว้วา่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา อีกคร้ังหน่ึงอยา่งแน่นอนเพื่อรับหนูและคริสเตียนทุกคน
ไปอยูก่บัพระองค ์ ในเมืองสวรรค ์ ซ่ึงสวยท่ีสุด บทเรียนรววีารศึกษา ชุดใหม่น้ี หนูจะไดเ้รียนเก่ียวกบั
การเตรียมตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ พระองคจ์ะเสด็จมาในเร็ว ๆ น้ี หนูควรจะเตรียม
ตวัอยา่งไร 

แต่ก่อนท่ีหนูจะเรียน การเตรียมตวัตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ ครูอยากจะพา
หนูไปชมเมืองสวรรค ์ ซ่ึงพระเยซูคริสตจ์ะทรงรับหนูไปอยูเ่สียก่อน หนูลองทายดูวา่ สวรรคมี์ลกัษณะ
อยา่งไร อะไรบา้งท่ีมี และอะไรบา้งท่ีไม่มีในสวรรค ์

ครูเองไม่เคยไปเมืองสวรรค ์แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบายวา่ สวรรคเ์ป็นเมืองท่ีสวยงามมาก 
ไม่มีเมืองใดประเทศใดในโลกอาจเปรียบเทียบได ้ ก าแพงของเมืองสวรรคท์  าดว้ย เพชรนิลจินดาท่ีมีค่า 
ส่องแสงระยบิระยบัและดูสวยงามกวา่ แสงสีของหลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืนหลายพนัเท่านกั ถนน
หนทางตลอดจนตึกรามบา้นช่องลว้นท าดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ ถา้หนูเดินไปตามถนนต่าง ๆ หนูจะไม่พบ
ส่ิงสกปรกโสมม หรือขยะมูลฝอย แมแ้ต่ผงคลีดิน หนูจะไม่พบการทะเลาะววิาท การขโมย การข่มเหง
รังแก การดูถูกเยาะเยย้ การอวดตวั หนูจะไม่ไดย้นิเสียง คร ่ าครวญร้องไห้ เสียงดุด่า แช่งสาป เพราะเมือง
สวรรค ์ เป็นเมืองบริสุทธ์ิ เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความรัก ทุกคนรักซ่ึงกนัและกนั ทกัทายปราศรัย และ
ยิม้ใหซ่ึ้งกนัและกนั ทุกวนัหนูจะไดย้นิแต่เสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูคริสต ์ ทุกคนมีแต่ความสุข
ความยนิดี 

ในสวรรคไ์ม่ตอ้งการดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ เพราะไดรั้บแสงสวา่งอยา่งพอเพียง จากสง่า
ราศีของพระเยซูคริสต ์ในสวรรคไ์ม่มีเวลากลางคืน จึงไม่ตอ้งการตะเกียงและหลอดไฟฟ้า ในสวรรคไ์ม่
ตอ้งการโรงพยาบาล และหลุมฝังศพเพราะไม่มีคนป่วย และคนตาย ในสวรรคไ์ม่ตอ้งการต ารวจเพราะ
ไม่มีใครประพฤติชัว่ ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดก็คือ หนูจะเห็นพระเยซูคริสตใ์นเมืองสวรรค ์ พระองคจ์ะทรงเดินกบัหนู 
คุยกบัหนู เป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของหนู ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหเ้รามีความสุขมากท่ีสุด เท่ากบัการไดอ้ยู่
ใกลชิ้ดกบัพระเยซูคริสต ์ หนูอยากจะไปอยูใ่นเมืองสวรรคไ์หม? มีทางเดียวเท่านั้นท่ีหนูจะไปถึงท่ีนัน่
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ได ้ โดยเช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหนู แลว้หนูก็จะมี
โอกาสไปอยูท่ี่นัน่ 

ข้อท่องจ า 

“ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นมลทิน หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีประพฤติเป็นท่ีอุจาด หรือพดูมุสา จะเขา้ในเมือง
นั้นไม่ไดเ้ลย แต่เฉพาะคนทั้งหลายท่ีมีช่ือจดไว ้จะเขา้ในเมืองนั้นไม่ไดเ้ลย แต่เฉพาะคนทั้งหลายท่ีมีช่ือ
จดไว ้ในสมุดทะเบียนประจ าชีพของพระเมษโปดกนั้นถึงจะเขา้ได”้ ววิรณ์ 21:27 

ถาม-ตอบ 

1.ก าแพงของเมืองสวรรคท์  าดว้ยอะไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.ถนนในเมืองสวรรคท์  าดว้ยอะไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.จงกล่าวถึง ส่ิง 5 อยา่งท่ีหนูจะไม่พบในเมืองสวรรค?์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.ท าไมเมืองสวรรคไ์ม่ตอ้งการ? 
ก.โรงพยาบาล 
ข.หลุมฝังศพ 
ค.ต ารวจ 
ง.ดวงอาทิตย ์
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5.หนูจะไปอยูใ่นเมืองสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“สวรรคเ์ป็นเมืองท่ีสวยงามมาก ไม่มีเมืองใดประเทศใดในโลกอาจเปรียบเทียบได”้ 
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บทเรียนที่ 2 ผู้พยากรณ์เทจ็ 

ววิรณ์ 13:11-18 

มีชายยากจนคนหน่ึงช่ือ ลาซะโร รูปร่างผอมโซ สวมเส้ือผา้ขาดกะรุ่งกะร่ิง ท างานเป็นคนใชอ้ยู่
ในบา้นเศรษฐี เศรษฐีมิไดเ้อาใจใส่ต่อการเป็นอยูข่องลาซะโรเลย ปล่อยใหเ้ขานอนบนพื้นใตถุ้นบา้น 
เป็นเหยื่อของยงุทุกคืน อาหารท่ีเขารับประทานก็เป็นเศษท่ีเหลือจากโตะ๊ของเศรษฐี ในเวลากลางวนั เขา
มีหนา้ท่ีท าความสะอาดบริเวณบา้น ขดัพื้น ถูหอ้ง ผา่ฟืน ตกัน ้าใส่ตุ่มใหเ้ศรษฐีอาบ และงานอ่ืน ๆ อีก
สารพดั ในเวลากลางคืน เขายงัรับหนา้ท่ีเป็นยาม ดูแลความปลอดภยัของบา้น แทนท่ีเศรษฐีจะเมตตา 
สงสาร ความยากล าบากของลาซะโร กลบัดุด่าเฆ่ียนตีอยา่งไม่ปรานีเม่ือลาซะโรท าส่ิงใดไม่เป็นท่ีสบ
อารมณ์ 

อยูม่าไม่นาน ลาซะโรลม้ป่วยลง และเสียชีวติ บงัเอิญเศรษฐีก็เจบ็ป่วยและเสียชีวติดว้ย ทูต
สวรรคไ์ดพ้าลาซะโรไปอยูก่บัพระเยซูคริสตใ์นเมืองสวรรค ์ ส่วนเศรษฐีคนนั้นตอ้งไปอยูใ่นบึงไฟ 
ไดรั้บความทุกขท์รมานยิง่จากไฟท่ีร้อนแรง เศรษฐีแหงนหนา้มองข้ึนไปยงัเมืองสวรรค ์เห็นอบัราฮมัอยู่
แต่ไกล ลาซะโรคนใชข้องเขาก็อยูก่บัอบัราฮมัดว้ย เศรษฐีร้องดว้ยเสียงท่ีคร ่ าครวญวา่ “ท่านอบัราฮมัเจา้
ขา้ โปรดเมตตาสงสารขา้พเจา้เถิด ขอใชล้าซะโรเอาปลายน้ิวจุ่มน ้ามาแตะล้ินของขา้พเจา้ ดว้ยขา้พเจา้
กระหายน ้า และไดรั้บความทุกขท์รมานยิง่ในเปลวไฟน้ี” แต่อบัราฮมัตอบวา่ “ลูกเอ๋ย จงระลึกถึงเวลาท่ี
เจา้ยงัมีชีวติอยู ่ เจา้ไดรั้บความสุขส าราญทุกอยา่ง จนลืมนึกถึงทางแห่งความรอด บดัน้ีสายเกินไปเสีย
แลว้ ท่ีจะขอความช่วยเหลือใด ๆ” เศรษฐีวงิวอนอีกวา่ “ถา้เช่นนั้น กรุณาโปรดใหล้าซะโรเป็นข้ึนจาก
ความตาย ไปบอกญาติพี่นอ้งของขา้พเจา้เก่ียวกบัเร่ืองสวรรคแ์ละนรกน้ี เพื่อพวกเขาจะไม่มาอยูใ่นท่ี
เช่นเดียวกบัขา้พเจา้” อบัราฮมัตอบวา่ “มีนกัเทศน์และครูมากมาย คอยสอนพวกเขาอยูแ่ลว้ ถา้เขาไม่เช่ือ
ค าสอนของท่านเหล่านั้น แมล้าซะโรจะเป็นข้ึนมาจากความตาย ไปบอกความจริงแก่เขา พวกเขาก็ยงัไม่
เช่ืออยูน่ัน่เอง” 

อาทิตยก่์อนหนูเรียนถึงเร่ืองเมืองสวรรค ์ และอาทิตยน้ี์หนูไดเ้ห็นสภาพของนรก ครูเช่ือวา่ คง
ไม่มีคนใดอยากจะไปอยูใ่นสถานท่ีท่ีเศรษฐีคนนั้นก าลงัอยู ่ มนัแตกต่างกบัสวรรคม์ากเหลือเกิน เหตุท่ี
เศรษฐีตอ้งไปอยูท่ี่นั้น เพราะขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่ เขาไม่ยอมเช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสอนของพระเยซู
คริสต ์ ไม่ยอมตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด คงประพฤติตวัชัว่ชา้เลวทราม ตามความ
ตอ้งการของตน เม่ือส านึกตวัได ้ ก็สายเสียแลว้ บดัน้ีหนูทุกคนยงัมีโอกาสอยูท่ี่จะรับเช่ือพระเยซูคริสต ์
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รีบตอ้นรับพระองคต์ั้งแต่วนัน้ี และจงบอกเพื่อนของหนูเก่ียวกบัทางแห่งความรอดน้ีดว้ย เพื่อหนูและ
ทุกคนท่ีหนูรักจะไดไ้ปอยูก่บัพระเยซูคริสต ์ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จมา 

ข้อท่องจ า 

“น่ีแนะ บดัน้ีเป็นเวลาอนัชอบ น่ีแน่ะ บดัน้ีเป็นวนัแห่งความรอด” 2 โครินธ์ 6:2 

ถาม-ตอบ 

ก.จงเขียนเคร่ืองหมาย X ลงหนา้ขอ้ท่ีผิด และ √ ลงหนา้ขอ้ท่ีถูก 
........1.ลาซะโรเป็นเศรษฐีคนหน่ึง 
........2.ลาซะโรอยูใ่นบา้นท่ีสบายมาก 
........3.เศรษฐีในเร่ืองน้ีเป็นคนใจดี 
........4.ลาซะโรไปอยูก่บัพระเยซูคริสตใ์นเมืองสวรรค ์
........5.เศรษฐีไดรั้บความทุกขม์ากในเปลวไฟ 
........6.อบัราฮมัช่วยเศรษฐีให้เขา้ไปในเมืองสวรรค ์
........7.เศรษฐีออ้นวอนใหอ้บัราฮมัใชล้าซะโรไปประกาศพระกิตติคุณแก่ญาติพี่นอ้งของตน 
........8.ลาซะโรฟ้ืนจากความตายไปประกาศพระกิตติคุณ 
........9.เศรษฐีส านึกตวัได ้เม่ือสายเสียแลว้ 
........10.เมืองสวรรคก์บัเมืองนรกแตกต่างกนัมาก 
ข.ท าไมเศรษฐีจึงตอ้งทนทุกขท์รมาน อยูใ่นเปลวไฟตลอดไปเป็นนิตย?์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“ท่านอบัราฮมัเจา้ขา้ โปรดเมตตาสงสาร ขา้พเจา้เถิด....” 
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บทเรียนที่ 3 ผู้สัตย์ซ่ือ 144,000 คน 

ววิรณ์ 1:1-5 

หนูทราบแลว้วา่ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา เม่ือพระองคเ์สด็จมา พระองคจ์ะทรงรับทุกคนท่ีเช่ือ
ในพระองคไ์ปอยูใ่นแผน่ดินสวรรค ์ ซ่ึงสวยงามหาท่ีใดเปรียบมิได ้ ครูเช่ือวา่หนูทุกคนคงอยากใหพ้ระ
เยซูคริสตเ์สด็จมาเร็วไว แต่หนูเตรียมพร้อมแลว้หรือยงั ท่ีจะตอ้นรับ การเสด็จกลบัมาของพระองค ์

เศรษฐีคนหน่ึงมีบุตรชายสองคน คนพี่ช่ือ “ใหญ่” คนนอ้งช่ือ “นอ้ย” “ใหญ่” มีนิสัยขยนั
ขนัแขง็ ช่วยเหลือบิดาในกิจธุระทุกอยา่ง ส่วนนอ้ยมีนิสัยเกียจคร้าน ดีแต่เท่ียวเตร่ หาความสุขส าราญ
นอกบา้น 

วนัหน่ึง นอ้ยบอกบิดา “คุณพอ่ครับ ผมโตพอท่ีจะดูแลตวัเองไดแ้ลว้ ขอแบ่งมรดกส่วนท่ีเป็น
ของผมใหผ้มเถิด เพื่อผมจะไดน้ าไปลงทุนในเมืองอ่ืน” บิดาพยายามหา้มปรามตกัเตือน และอธิบายให้
เขาเห็นถึงอนัตรายท่ีอาจจะไดรั้บ แต่นอ้ยไม่ยอมเช่ือฟัง พยายามออ้นวอนจนบิดาตอ้งแบ่งมรดกให้ตาม
ความปรารถนา 

นอ้ยดีใจมากท่ีไดรั้บเงินจ านวนมากมาย เขาเดินทางออกจากบา้นไปยงัเมืองอ่ืนทนัที ใชเ้งินท่ี
บิดาใหไ้ปกบัความสนุกสนาน การเท่ียว การด่ืม การพนนั จนเงินหมดไปอยา่งไม่รู้ตวั ขณะนั้นเกิด
กนัดารอาหารในเมือง เขาพยายามหางานท า แต่ไม่มีใครตอ้งการเขา จนกระทัง่เดินทางมาถึงบา้นหลงั
หน่ึง เจา้ของบา้นบอกวา่ มีแต่งานเล้ียงหมู ดว้ยความอดอยาก เขาจ าเป็นตอ้งท างานนั้น เจา้ของบา้นมิได้
ใหค้่าจา้งอะไรแก่เขาเลย นอกจากอาหารเล็กนอ้ย ซ่ึงเลวกวา่อาหารของหมูเสียอีก เขาเร่ิมส านึกถึง
ความสุขสบายท่ีเคยไดรั้บ เม่ือยงัอยูก่บับิดา “ผมผดิไปแลว้ ผมจะกลบับา้น ไปสารภาพผดิกบัคุณพอ่ คน
ใชท่ี้บา้นของคุณพอ่ยงัมีอาหารกินดีกวา่เป็นคนเล้ียงหมูในเมืองน้ีหลายร้อยเท่านกั” คิดดงันั้นแลว้ นอ้ย
ก็เดินทางกลบับา้น 

ตั้งแต่นอ้ยจากไป เศรษฐีรู้สึกเสียใจมาก หวงัใหน้อ้ยกลบัมาทุกวนั วนัหน่ึงขณะยนือยูท่ี่ประตู
หนา้บา้น เห็นชายคนหน่ึงสวมเส้ือผา้ขาดวิน่ รูปร่างผมโซ แต่ใบหนา้และกิริยาท่าทาง บอกวา่เป็นนอ้ย
บุตรชายของตน เศรษฐีรีบวิง่ไปตอ้นรับ นอ้ยกอดบิดาไว ้สารภาพผดิต่อบิดา เศรษฐีดีใจจนน ้าตาไหล ท่ี
เห็นนอ้ยกลบัใจใหม่ บิดาอภยัโทษใหน้อ้ยทุกอยา่ง และตอ้นรับนอ้ยเป็นบุตรสุดท่ีรักต่อไป 

ส่ิงท่ีพระเยซูคริสตท์รงตอ้งการจากหนูทุกคน คือจิตใจใหม่ หนูรับจิตใจใหม่โดยการละทิ้ง
ความบาป กลบัมาหาพระเยซูคริสต ์ ดงัเช่นนอ้ยกลบัมาหาบิดาของตน เม่ือหนูสารภาพผดิต่อพระเยซู
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คริสต ์ พระองคจ์ะทรงอภยัใหห้นูและประทานจิตใจใหม่ใหแ้ก่หนู คนท่ีมีจิตใจใหม่เท่านั้น จึงจะเขา้
แผน่ดินสวรรคไ์ด ้หนูมีจิตใจใหม่แลว้หรือยงั 

ข้อท่องจ า 

“เราบอกท่านตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ ยอห์น 
3:3 

ถาม-ตอบ 

ก.จงเติมค าท่ีถูกตอ้งลงในช่องวา่ง 
1.บุตรชายคนโตของเศรษฐีช่ือ.................................................คนเล็กช่ือ.................................... 
2.ใหญ่มีนิสัย...............................................นอ้ยมีนิสัย................................................................ 
3.นอ้ยใชเ้งินไปกบั....................................................................................................................... 
4.นอ้ยกลบับา้น.......................................................................................................ผดิกบัคุณพอ่ 
5.คุณพอ่.......................................................................................................โทษใหน้อ้ยทุกอยา่ง 
(อภยั ความสนุกสนาน สารภาพ การเท่ียว การพนนั นอ้ย ขยนั ใหญ่ เกียจคร้าน) 
ข.เจา้ของบา้นเสนองานอะไรใหน้อ้ยท า? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ค.เศรษฐีรู้สึกอยา่งไรท่ีเห็นนอ้ยกลบัใจใหม่? 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
ง.หนูมีจิตใจใหม่แลว้ยงั? 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“....ผมจะกลบับา้น ไปสารภาพผดิกบัคุณพอ่...” 
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บทเรียนที่ 4 กติติคุณซ่ึงเจริญเป็นนิจ 

ววิรณ์ 14:6-20 

ครูเช่ือวา่หนูทุกคนอยากจะใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาเร็วไว แต่มีผูห้น่ึงท่ีไม่อยากใหพ้ระ
เยซูคริสตเ์สด็จมาเลย เขากลวัต่อการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ เพราะเม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมา เขาจะ
ถูกจบัทิ้งลงในบึงไฟ หนูทราบหรือยงัวา่ ผูน้ี้คือใคร เขาคือพญามารซาตาน มารไม่เพียงแต่ไม่ตอ้งการ
ใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จมาเท่านั้น หากยงัตอ้งการใหห้นูเตรียมตวัตอ้นรับการเสด็จมาของพระองคด์ว้ย 
มนัจะใชว้ธีิต่าง ๆ หลอกลวงใหห้นูหลงผดิ ชกัชวนใหห้นูขดัขืนค าสั่งของพระองค ์ มีเด็กนบัจ านวนไม่
ถว้นไดถู้กมารหลอกลวงไป วนัน้ีครูจะบอกวธีิป้องกนัไม่ใหห้นูถูกหลอกลวง เป็นวธีิเดียวท่ีพระเยซู
คริสตท์รงใช ้จงอ่านเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั สังเกตวา่พระเยซูคริสตใ์ชอ้ะไรจึงชนะมาร 

คร้ังหน่ึงพระเยซูคริสตท์รงอดอาหาร และอธิษฐานบนภูเขาเป็นเวลา 40 วนั พระองคท์รงรู้สึก
หิวและอ่อนเพลียมาก มารจึงถือโอกาสเขา้มาหลอกลวงพระเยซูคริสตว์า่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ 
จงสั่งกอ้นหินเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นพระกระยาหาร” พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “พระค าของพระเจา้กล่าว
วา่ มนุษยจ์ะบ ารุงชีวิตดว้ยอาหารอยา่งเดียวหามิได ้ แต่ดว้ยบรรดาพระโอวาทของพระเจา้” ต่อมามาร
ทดลองพระเยซูคริสตอี์ก ขณะเม่ือพระองคป์ระทบัอยูท่ี่หอคอยสูงบนหลงัคาโบสถ ์ มารบอกพระเยซู
คริสตว์า่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงกระโดดลงไปเถิด พระเจา้จะสั่งใหทู้ตของพระองค ์ ระวงั
รักษาท่านไว ้ และท่านจะไม่ไดรั้บอนัตราย” พระเยซูคริสตท์รงใชพ้ระค าของพระเจา้ตรัสตอบมารตาม
เคยวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่ อยา่ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน” อีกคร้ังหน่ึง ขณะท่ีพระเยซูคริสตอ์ยู่
บนภูเขาสูง มารไดช้ี้ใหพ้ระองคเ์ห็นส่ิงสวยงามต่าง ๆ ทัว่โลกแลว้บอกวา่ “ถา้ท่านกราบไหวเ้รา เราจะ
ใหส่ิ้งทั้งปวงน้ีแก่ท่าน” พระเยซูคริสตต์อบวา่ “อา้ยซาตาน จงไปเสียใหพ้น้เพราะพระค าของพระเจา้
กล่าววา่ “จงกราบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน และปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว” มารมิอาจจะหลอกลวง 
หรือเอาชนะพระเยซูคริสตไ์ด ้ เพราะพระองคใ์ชพ้ระค าของพระเจา้ต่อสู้มาร มารจึงพ่ายแพแ้ละหนีจาก
พระองคไ์ป 

ขณะท่ีหนูเตรียมตวัตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ โดยการตอ้นรับพระองคเ์ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดและปฏิบติัตามค าสั่งของพระองค ์ มารก็อาจหลอกลวงหนูเช่นเดียวกบัท่ีหลอกลวง
พระเยซูคริสต ์ พระเยซูคริสตเ์อาชนะมารไดโ้ดยอาศยัพระค าของพระเจา้ ในท านองเดียวกนัหนูก็
สามารถเอาชนะมารได ้ โดยอาศยัพระค าของพระองคข์ณะอ่านหรือฟังพระค าของพระเจา้ หนูจึงตอ้ง
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อ่านและฟังดว้ยความตั้งใจ ท่องจ าพระค าของพระองคไ์ว ้ เม่ือมารมาหลอกลวงหนู หนูก็อาจใชพ้ระค า
ของพระเยซูคริสต ์ต่อสู้มารได ้

ข้อท่องจ า 

“เพราะวา่พระค าของพระเจา้ประกอบดว้ยชีวิต และดว้ยฤทธ์ิเดช และคมกวา่ดาบสองคม” ฮีบรู 
4:12 

ถาม-ตอบ 

1.ผูท่ี้ไม่ตอ้งการใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จมาคือใคร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.พระเยซูคริสตท์  าอะไรอยูบ่นภูเขาเป็นเวลา 40 วนั? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.พระเยซูคริสตท์รงใชอ้ะไรต่อสู้มาร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.หนูจะตอ้งอ่าน และเช่ือฟังพระค าของพระเยซูคริสตอ์ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ย อาหารอยา่งเดียวหามิได ้แต่ดว้ยบรรดาพระโอวาทของพระเจา้” 
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บทเรียนที่ 5 วบิตัิคร้ังสุดท้าย 

ววิรณ์ บทที ่15, 16 

ทุกคนคงทราบดีวา่ คุณพอ่คุณแม่ของหนูมีพระคุณต่อหนูมาก หนูอยากจะตอบแทนพระคุณ
ของท่าน โดยพยายามช่วยเหลือท่าน เช่ือฟังท่านท าให้ท่านดีใจ คุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกพอใจมากเช่นกนั 
หากหนูเป็นเด็กท่ีดี สมมุติวา่ หนูประพฤติเรียบร้อย พยายามช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในงานทุกอยา่ง แต่
หนูไม่ยอมพดูคุยกบัท่านเลย หนูคิดวา่ คุณพอ่คุณแม่ จะดีใจหรือไม่ แน่นอนคุณพอ่คุณแม่ตอ้งดีใจ ท่าน
อยากจะคุยกบัหนู อยากสนิทสนมกบัหนู อยากใหห้นูใกลชิ้ดกบัท่านเสมอ พระเยซูคริสตก์็เช่นเดียวกนั 
พระองคท์รงตอ้งการใหห้นูสนิทสนมกบัพระองค ์พดูคุยกบัพระองคเ์สมอ 

มาเรียและมาธาเป็นพี่นอ้งกนั มาธาเป็นพี่สาว เป็นคนท่ีคล่องแคล่ววอ่งไวในงานบา้น ส่วนมา
เรียผูเ้ป็นนอ้งสาว อ่อนหวานน่ารัก ทั้งสองเป็นท่ีรักใคร่ของพระเยซูคริสตม์าก เม่ือพระองคเ์สด็จผา่น
เมืองนั้นทีใด จะตอ้งแวะเยีย่มเยยีนมาเรียและมาธาเสมอ 

วนัหน่ึง พระเยซูคริสต ์ ทรงแวะเยีย่มพี่นอ้งทั้งสองอีก มาธารีบกุลีกุจอจดัเตรียมอาหาร ซ้ือ
กบัขา้วอยา่งดี ตอ้นพระเยซูคริสต ์ ขณะท่ีมาธายุง่อยูก่บัการปรุงอาหารนั้นเห็นมาเรียนัง่ฟังค าสอนของ
พระเยซู ปล่อยใหต้นท างานแต่ผูเ้ดียว ก็รู้สึกไม่พอใจมาก จึงทูลต่อพระเยซูคริสตว์า่ “โปรดบอกใหม้า
เรียมาช่วยขา้พเจา้ดว้ยเถิด” แต่พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “มาเรียไดเ้ลือกในส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดแลว้” 

แมข้ณะน้ีพระองคท์รงอยูใ่นเมืองสวรรค ์ และหนูก าลงัเตรียมตวัตอ้นรับพระองคเ์สด็จกลบัมา 
พระองคก์็ทรงตอ้งการใหห้นูติดต่อพดูคุยกบัพระองคเ์สมอ หนูจะติดต่อพดูคุยกบัพระองคไ์ดอ้ยา่งไร มี
สองวธีิดว้ยกนัคือ โดยอ่านและฟังพระวจนะของพระองค ์และโดยการอธิษฐาน พระองคท์รงพดูกบัหนู 
เม่ือหนูอ่านพระค าของพระองค ์ และหนูพดูกบัพระองค ์ เม่ือหนูอธิษฐาน การอ่านและฟังพระค าของ
พระองค ์ แต่อยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ หนูตอ้งอธิษฐาน พดูคุยกบัพระองคด์ว้ย ดุจคุณพอ่คุณแม่ของหนู
อยากใหห้นูพดูกบัท่านเสมอ การอธิษฐานมิใช่เป็นส่ิงท่ียาก เพราะเป็นการพดูคุยกบัพระเยซู หนูบอก
พระองคใ์นส่ิงท่ีหนูตอ้งการ หนูทูลขอพระองคใ์หท้รงช่วยหนู เม่ือหนูรู้สึกอ่อนแอทอ้ถอย หรือมีความ
ทุกขล์ าบาก พระองคจ์ะทรงพอพระทยัอยา่งยิง่ และจะทรงตอบค าอธิษฐานของหนู 

ข้อท่องจ า 

“ส่ิงทั้งปวงใกลจ้ะถึงวารท่ีสุดแลว้ เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงส าแดงกิริยาเสง่ียมเจียมตวั และ
จงเฝ้าระวงัในการอธิษฐาน” 1 เปโตร 4:7 
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ถาม-ตอบ 

1.มาเรียเป็นอะไรกบัมาธา? ทั้งสองมีนิสัยอยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.ทั้งสองเป็นท่ีรักใคร่ของใครมาก? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.พระเยซูคริสตท์รงพอพระทยัอะไรมากท่ีสุด? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.หนูจะติดต่อกบัพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
พระเยซูตรัสวา่ “มาเรียไดเ้ลือกในส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดแลว้” 
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บทเรียนที่ 6 หญงิแพศยาบนสัตว์ร้ายสีแดงเข้ม 

ววิรณ์ บทที ่17 

ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัสู่เมืองสวรรค ์ พระองคไ์ดป้ระทานบญัญติัส าคญัยิ่งขอ้หน่ึง
ใหเ้รา พระองคต์รัสวา่ พวกหนูปฏิบติัตามบญัญติัตามขอ้น้ี ก็เท่ากบัปฏิบติัตามบญัญติัทุกขอ้ บญัญติัขอ้
นั้นคือ “ใหเ้จา้รักซ่ึงกนักนัและกนั” หนูไดย้นิค าสอนท่ีวา่ “รักซ่ึงกนัและกนั” มานานแลว้ แต่ไม่ทราบ
วา่มีก่ีคน ท่ีปฏิบติัตามบญัญติัขอ้น้ี จริง ๆ 

ดิเรก เป็นเด็กท่ีมีนิสัยวูว่าม มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัเพื่อนบ่อย ๆ คุณครูถามดิเรกวา่ “ดิเรกท าไม
เธอจึงมีเร่ืองทะเลาะกบัเพื่อนบ่อย ๆ ดิเรกตอบวา่ “เพื่อนย ัว่ใหผ้มโมโหบ่อย ๆ น่ีครับ ผมทนไม่ไดจึ้ง
ตอ้งทะเลาะกบัเขา” “ครูจะสอนวธีิใหเ้ธอรู้จกัอดทน” ครูแนะน า “ต่อไปหากมีใครมาย ัว่ใหเ้ธอโกรธ 
ก่อนท่ีเธอจะพดูตอบโตเ้ขา ใหเ้ธอนบัหน่ึงถึงสิบในใจก่อน อารมณ์ฉุนเฉียวของเธอจะหายไป และเธอ
จะไม่ทะเลาะกบัผูใ้ดอีก” ดิเรกสัญญาวา่ จะพยายามท าตามค าแนะน าของครู แต่ในบ่ายวนัเดียวกนั
นัน่เอง ดิเรกเกิดทะเลาะกบัเพื่อนอีก ครูถามวา่ “เธอท าตามค าแนะน าของครูหรือเปล่า” “ผมพยายาม
แลว้ครับ แต่ทนไม่ไดจ้ริง ๆ” ดิเรกอธิบาย 

วนัหน่ึง เพื่อนของดิเรกชวนดิเรกไปเรียนรววีารศึกษา ดิเรกไดย้นิถึงเร่ืองความรักของพระเยซู
คริสต ์ รู้สึกซาบซ้ึงใจมาก เขาจึงตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และทูลขอใหพ้ระองคเ์ปล่ียน
จิตใจของเขา ช่วยเขาให้รักคนอ่ืนเหมือนรักตวัเอง ดิเรกรู้สึกมีความสุขใจมากท่ีไดรั้บชีวติใหม่จากพระ
เยซูคริสต ์เขาเช่ือวา่ พระเยซูจะทรงช่วยเขาให้รู้จกัอดทน รู้จกัอภยัใหค้นอ่ืน และไม่ตอ้งทะเลาะกบัผูใ้ด
อีกต่อไป 

หลายอาทิตยต่์อมา ครูรู้สึกแปลกใจมากท่ีไม่ไดข้่าวการทะเลาะววิาทของดิเรกอีก จึงพดูกบั
ดิเรกดว้ยความยนิดีวา่ “ดิเรก ครูดีใจท่ีเธอเป็นเด็กดีแลว้รู้จกันบัหน่ึงถึงสิบเม่ือรู้สึกโกรธ” “คุณครูครับ 
ผมไม่ตอ้งนบัหน่ึงถึงสิบ เพื่อดบัอารมณ์ฉุนเฉียวหรอก พระเยซูคริสตช่์วยใหผ้มรู้จกัรักคนอ่ืนเหมือนรัก
ตวัเอง ผมจึงไม่ทะเลาะกบัผูใ้ดอีก” 

ส่ิงท่ีพระเยซูคริสต ์ ทรงตอ้งการเห็นในวนัท่ีพระองคเ์สด็จมา คือเห็นหนูรักซ่ึงกนัและกนั แต่
หนูจะบอกพระองคไ์ม่ไดว้า่ หนูรักซ่ึงกนัและกนั หากหนูยงัทะเลาะววิาทกนั สาวกของพระเยซูคริสต์
ถามพระองคว์า่ หากมีคนท าใหต้นโกรธ ตนจะตอ้งอภยัใหเ้ขาก่ีคร้ัง เจ็ดคร้ังเพียงพอหรือไม่พระเยซู
คริสตต์อบวา่ไม่เพยีงแต่เจ็ดคร้ัง แต่ตอ้งเจด็สิบคร้ังคูณดว้ยเจด็คร้ัง หนูควรจะถามตวัเองวา่ ตนไดอ้ดทน
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และอภยัใหเ้พื่อนก่ีคร้ัง หนูยงัโกรธเคืองผูห้น่ึงผูใ้ดอยูอี่กไหม จงอภยัใหแ้ก่เขา และรักซ่ึงกนัและกนั น่ี
คือค าสั่งของพระเยซูคริสต ์

ข้อท่องจ า 

“เราใหบ้ญัญติัใหม่ไวแ้ก่เจา้ทั้งหลาย คือใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารักเจา้ทั้งหลายมาแลว้ฉนัใด 
เจา้จงรักซ่ึงกนัและกนัดว้ยฉนันั้น” ยอห์น 13:34 

ถาม-ตอบ 

1.บญัญติัส าคญัยิง่ท่ีพระเยซูคริสตป์ระทานให ้คืออะไร? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2.ครูสอนให้ดิเรกรู้จกัอดทนอยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.ใครช่วยใหดิ้เรกไม่ตอ้งทะเลาะกบัผูห้น่ึงผูใ้ดอีก? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.หนูควรจะอดทนและอภยัใหเ้พื่อนก่ีคร้ัง? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5.หนูยงัโกรธเคืองผูห้น่ึงผูใ้ดอยูอี่กไหม? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
“ผมพยายามแลว้ครับ แต่ทนไม่ไดจ้ริง ๆ” ดิเรกอธิบาย” 
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บทเรียนที่ 7 ความพนิาศของเมอืงบาบโิลน 

ววิรณ์ บทที ่18 

อาทิตยก่์อนหนูไดเ้รียนเร่ือง “รักซ่ึงกนัและกนั” ขณะท่ีหนูรอคอยการเสด็จกลบัมาของพระเยซู
คริสตอ์ยูน้ี่ พระองคท์รงตอ้งการเห็นหนูรักซ่ึงกนัและกนั การรักซ่ึงกนัและกนัน้ี หมายถึงการไม่ทะเลาะ
ววิาทกนั มีความอดทน ใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงัเร่ืองท่ีพระเยซูคริสตท์รงเล่าให้
ฟังในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ 

มีพอ่คา้ชาวยวิคนหน่ึง เดินทางไปคา้ขายในเมืองอ่ืนตอ้งผา่นหุบเขาและป่าเปล่ียวหลายแห่ง แต่
ดว้ยความเคยชินกบัการเดินทาง เขาจึงไม่รู้สึกเกรงกลวัอะไรมากนกั จนกระทัง่มาถึงป่าละเมาะใกลเ้ชิง
เขาแห่งหน่ึง เขารู้สึกเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้เหลือเกิน จึงนัง่พกัผอ่นใตร่้มไม ้ เพื่อจะมีเร่ียวแรงเดินทาง
ต่อไป ทนัใดนั้น มีโจรผูร้้ายสองคน วิง่ออกจากพุม่ไมข้า้งหลงั ตรงเขา้มาชกต่อยทุบตี และแยง่เอาเงิน
ทองทั้งหมดท่ีมีอยูไ่ป พอ่คา้ไดรั้บบาดเจบ็มาก นอนครวญครางขอความช่วยเหลืออยูท่ี่นัน่ 

ครู่หน่ึงต่อมา มีชาวยวิอีกคนหน่ึง เดินทางผา่นท่ีนัน่เขาไดย้นิเสียงครวญครางขอความ
ช่วยเหลือ จึงเดินเขา้มาดูทราบวา่ผูร้้องขอความช่วยเหลือถูกโจรผูร้้ายท าร้ายบาดเจ็บท าใหต้กใจมาก 
กลวัวา่โจรผูร้้ายยงัอยูใ่นบริเวณนั้น และหวนกลบัมาท าร้ายตน จึงรีบวิง่หนีออกจากท่ีนัน่ โดยไม่
ช่วยเหลือพอ่คา้ยวินั้นเลย 

พอ่คา้รู้สึกชอกช ้ากายและชอกช ้าใจ ต่อการเห็นแก่ตวัของยวิคนนั้น ต่อมาอีกครู่หน่ึง เขาไดย้นิ
เสียงคนเดินทางผา่นท่ีนัน่อีก คราวน้ีเป็นชาวสะมาเรีย คนต่างชาติ เขาคิดวา่อยา่งไรเสีย ชาวสะมาเรียคง
ไม่ช่วยเขา แต่เขาก็ตอ้งแปลกใจ เม่ือชาวสะมาเรีย รีบวิง่เขา้มาประคองเขาไว ้ใชผ้า้ท่ีสะอาดท าบาดแผล
ให ้ แลว้ใหน้ ้าแก่เขาด่ืม และประคองเขาข้ึนนัง่บนมา้ของตน น าเขาไปให้หมอรักษาในเมือง ยิง่กวา่นั้น 
ชาวสะมาเรีย ยงัจ่ายค่ารักษา และค่าใชจ่้ายทุกอยา่งดว้ย พอ่คา้รู้สึกซาบซ้ึงในบุญคุณของเขามากไม่นึก
เลยวา่ ชาวสะมาเรีย คนต่างชาติ ซ่ึงชาวยวิทัว่ไปดูถูกจะแสดงความรัก โดยการช่วยเหลือเขาเป็นอยา่งดี
เช่นน้ี 

เม่ือหนูเห็นคนอ่ืนตกอยูใ่นความทุกขล์ าบาก และตอ้งการความช่วยเหลือจากหนู หนูเคย
ช่วยเหลือเขาไหม? เช่นพี่นอ้งของหนูท่ีบา้น หรือเพื่อนของหนู ขอร้องไหห้นูช่วยเขา หนูช่วยเขาหรือ
เปล่า หนูไม่เพียงแต่ตอ้งช่วยเหลือเม่ือเขาขอร้อง แมเ้ขาจะไม่ขอร้องหนู หนูก็ตอ้งช่วยเหลือเขาเช่นกนั 
หนูจะบอกพระเยซูคริสตไ์ม่ไดว้า่ หนูรักซ่ึงกนัและกนั หากหนูยงัเห็นแก่ตวั เอารัดเอาเปรียบ ไม่
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย นอกจากหนูตอ้งช่วยเหลือคนท่ีหนูรักและรู้จกั
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แลว้ แมค้นท่ีหนูไม่รู้จกัหากเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากหนู หนูก็ตอ้งช่วยเหลือเขาตามความสามารถ 
ดงัชาวสะมาเรีย ท่ีช่วยเหลือพอ่คา้ยวิ 

ข้อท่องจ า 

“ในท่ีสุดท่านทั้งหลาย จงเป็นใจเดียวกนั มีใจเมตตาซ่ึงกนัและกนั จงรักใคร่กนัดุจดงัพี่นอ้ง จง
มีใจเอน็ดูและมีใจอ่อนสุภาพ” 1 เปโตร 3:8 

ถาม-ตอบ 

ก.ใส่ค าตอบท่ีถูกตอ้งจากทางขวามือ ลงในช่องวา่งทางซา้ยมือ 
1.การรักซ่ึงกนัและกนันอกจากหมายถึง 
การไม่ทะเลาะกนัยงัหมายถึง...................................... ก.ชาวสะมาเรีย  
2....................................ท  าร้ายพอ่คา้และ   ข.โจรผูร้้าย 
แยง่เอาเงินไปหมด     ค.การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
3.....................................ช่วยเหลือพอ่คา้ยวิ 
และน าไปใหห้มอรักษาในเมือง 
ข.คนเช่นใดท่ีนบัวา่ไม่รักซ่ึงกนัและกนั? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ค.หนูตอ้งช่วยเหลือใครบา้ง? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“พอ่คา้รู้สึกซาบซ้ึงในบุญคุณของเขามาก ไม่นึกเลยวา่ชาวสะมาเรีย คนต่างชาติ ซ่ึงชาวยวิ

ทัว่ไปดูถูก จะแสดงความรัก โดยการช่วยเหลือเขาเป็นอยา่งดีเช่นน้ี” 
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บทเรียนที่ 8 การมงคลสมรสของพระเมษโปดก 

ววิรณ์ 19:1-18 

หนูทราบไหมวา่ มนุษยค์นแรกท่ีพระเจา้ทรงรับข้ึนไปยงัเมืองสวรรค ์ โดยไม่ตอ้งตายคือใคร? 
เขามีชีวติอยูก่่อนสมยัโนอาห์เล็กนอ้ย เม่ืออายขุองเขาได ้ 350 ปี พระเจา้ก็ทรงรับเขาข้ึนไปยงัเมือง
สวรรค ์แลว้ไม่มีใครเห็นเขาอีก ท่านผูน้ี้คือ “ฮะโนค” เหตุท่ีพระเจา้ทรงรับฮะโนคข้ึนไปยงัเมืองสวรรค ์
โดยไม่ตอ้งพบกบัความตาย เพราะเฮโนคด าเนินตามน ้าพระทยัของพระเจา้เสมอ 

ในสมยัของฮะโนค คนส่วนมากประพฤติชัว่ ฝ่าฝืนค าสั่งของพระเจา้ ท าตามตวัอยา่งท่ีไม่ดีของ
คนอ่ืน ไม่กราบไหวพ้ระเจา้ท่ีเท่ียงแท ้ ซ่ึงสร้างแผน่ดินสวรรค ์ แผน่ดินโลกและสรรพส่ิง มีฮะโนค
เท่านั้นท่ียงัไม่คงรักพระเจา้ ด าเนินตามน ้าพระทยัของพระองค ์ ฮะโนคทราบวา่ พระเจา้ทรงพอพระทยั
เคร่ืองสักการะบูชา เขาจึงถวายเคร่ืองบูชาตามน ้าพระทยัของพระองค ์ เขาเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่ง
ของพระเจา้ทุกอยา่ง ท่ีมีอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ส่ิงท่ีไม่พอพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงชาวโลกก าลงัจะ
ท าอยู ่ เช่นการพนนั ทะเลาะววิาท โลภในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น โกหก เป็นตน้ เขาจะละเวน้เสียทุกอยา่ง 
ครูเช่ือวา่ บางคร้ังหลายคนคงพากนัหวัเราะฮะโนคท่ีเห็นฮะโนคเคร่งครัดต่อค าสั่งของพระเจา้ถวาย
เคร่ืองบูชาแก่พระองคเ์สมอ บางคนอาจเยาะเยย้วา่ฮะโนคเป็นคนโง่ นมสัการพระเจา้ซ่ึงคนส่วนมากไม่
อยากนมสัการ บางคนอาจจะชวนฮะโนคไปท าความชัว่ หาความสนุกสนานตามแบบอยา่งของคน
ทัว่ไป ฮะโนคไม่ยอมฟังค าวา่กล่าวใด ๆ ของคนเหล่านั้น เขาทราบวา่ผูท่ี้เขาควรเช่ือฟังคือพระเจา้ เขา
จะท าในส่ิงท่ีพระองค ์ทรงพอพระทยัเท่านั้นและละเวน้ในส่ิงท่ีพระองคไ์ม่พอพระทยั โดยเหตุท่ีฮะโนค
ท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้เสมอ จึงเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้มาก พระองคจึ์งทรงรับเขาข้ึนไปยงั
เมืองสวรรค ์โดยไม่ตอ้งตาย 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมารับหนูทุกคน ดงัเช่นท่ีพระองคท์รงรับฮะโนคข้ึนไปยงัเมืองสวรรค ์
แต่พระองคจ์ะทรงรักคนท่ีด าเนินตามน ้าพระทยัของพระองคเ์ท่านั้น หนูตอ้งเตรียมพร้อมทุกเวลา 
ส าหรับผูท่ี้ตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระองค ์โดยด าเนินตามน ้าพระทยัของพระเยซูคริสตส่์วนผูท่ี้ยงั
ไม่เช่ือ ส่ิงแรกท่ีเขาตอ้งท าคือ ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ส่วนตวัของเขาเสียก่อน 
ส่วนผูท่ี้เช่ือแลว้ จงด าเนินตามน ้าพระทยัของพระองค ์ โดยถามตนเองเสมอวา่ ส่ิงท่ีตนก าลงักระท านั้น
เป็นท่ีพอพระทยัของพระเยซูคริสตห์รือไม่ ก่อนท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดจงถามตนเองวา่ พระเยซูคริสตจ์ะ
ทรงดีใจไหม? หากหนูกระท าส่ิงนั้น การคิดถึงพระเยซูคริสตเ์สมอไม่วา่จะกระท าส่ิงใด เรียกวา่ด าเนิน
ตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 
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ข้อท่องจ า 

“อยา่ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี แต่วา่จงเปล่ียนนิสัยเสียใหม่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกต
รู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้วา่ อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรยอดเยีย่ม” โรม 12:2 

ถาม-ตอบ 

1.ใครเป็นมนุษยค์นแรก ท่ีพระเจา้ทรงรับข้ึนไปยงัเมืองสวรรคโ์ดยไม่ตอ้งตาย? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.ท าไมเขาจึงไม่ตอ้งตาย? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.หนูจะด าเนินตามน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.จงกล่าวมาหา้อยา่งท่ีหนูคิดวา่ พระเยซูคริสต ์จะไม่พอพระทยั หากหนูกระท า และห้าอยา่งท่ี

หนูคิดวา่ พระเยซูคริสตจ์ะทรงพอพระทยั หากหนูกระท า 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

 
 
จงลากเส้นช่วยฮะโนคหาทางถึงสวรรคไ์ด ้
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บทเรียนที่ 9 สงครามอารมาเกดโดน 

ววิรณ์ 19:11-21 

“คุณแม่ครับ คุณแม่ครับ” เด็กชายเปโตรตะโกนเรียกคุณแม่ ซ่ึงก าลงัลา้งถว้ยชามอยูใ่นครัว “แม่
อยูท่ี่น่ี” คุณแม่ตอบรับ เปโตรวิง่กระหืดกระหอบเขา้มาหาคุณแม่ “คุณแม่ครับ หนูอยากไปฟังค าสอน
ของพระเยซูคริสต ์ท่ีเชิงเขานอกเมือง” “มนัอยูไ่กลเหลือเกิน ลูกไปคนเดียวไม่ไดห้รอก” คุณแม่ทกัทว้ง 
“มีคนมากมายก าลงัเดินทางไปท่ีนัน่ครับ เพื่อนของหนูหลายคนก าลงัเตรียมตวัไปท่ีนัน่พร้อมกบัคุณ
พอ่คุณแม่ของเขาดว้ย อนุญาตใหห้นูไปกบัเพื่อน ๆ นะครับ” คุณแม่ไตร่ตรองดูครู่หน่ึง แลว้พยกัหนา้
อนุญาต เปโตรรีบวิง่ออกไปจากท่ีนัน่ แต่คุณแม่ตะโกนใหห้ยดุก่อน บอกวา่ “ลูกตอ้งเอาอาหารติดตวั
ไปดว้ย เพื่อจะไม่ตอ้งทนหิวระหวา่งเดินทางกลบับา้น” แลว้คุณแม่ก็ห่อปลาสองตวัและขนมปังหา้กอ้น
ใหแ้ก่เปโตร เปโตรกล่าวขอบคุณแม่ แลว้รีบวิง่ออกไป 

ณ เชิงเขานอกเมือง ประชาชนจ านวนมากนัง่บนพื้นหญา้ ฟังค าสอนของพระเยซูคริสต ์เปโตรก็
รวมอยูใ่นคนเหล่านั้นดว้ย ทุกคนตั้งใจฟังค าสอนของพระองค ์ ตั้งแต่เวลาเชา้จนถึงเยน็ สาวกของ
พระองคเ์ขา้มาบอกพระเยซูวา่ “บดัน้ีเวลาเยน็มากแลว้ ขอปล่อยใหค้นเหล่าน้ีไป เพื่อเขาจะไดไ้ปหา
อาหารรับประทาน” พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “เราจะปล่อยเขาไปดว้ยความหิวกระหายเช่นน้ีไม่ได ้ จง
ใหเ้ขานัง่เป็นกลุ่ม ๆ แลว้เราจะใหอ้าหารแก่เขา” สาวกอีกคนหน่ึงพดูวา่ “เราจะหาอาหารจากท่ีไหน ให้
เพียงพอส าหรับคนมากมายเหล่าน้ี เงินท่ีเรามีอยูท่ ั้งหมด อาจเล้ียงดูคนไดเ้พียงไม่ก่ีคนเท่านั้น และไม่มี
อาหารขายในบริเวณน้ีดว้ย” ขณะนั้นเปโตรซ่ึงยนืฟังอยูใ่กล ้ๆ ก็เดินเขา้มาบอกพระเยซูคริสตว์า่ “หนูมี
ปลาสองตวั และขนมปังหา้กอ้น ยนิดีถวายทั้งหมดใหแ้ก่พระองค”์ พระเยซูทรงรับไว ้ สั่งใหทุ้กคนนัง่
ลงเป็นท่ีเรียบร้อย แลว้กล่าวขอบพระคุณพระบิดาบนสวรรคส์ าหรับอาหาร และหกัขนมปังและปลานั้น 
แบ่งใหเ้หล่าสาวกน าออกไปแจกใหแ้ก่ทุกคน ส่ิงอศัจรรยไ์ดเ้กิดข้ึน เหล่าสาวกรับปลาและขนมจากพระ
เยซูคริสตอ์ยา่งไม่รู้จกัหมดส้ินจนคนซ่ึงมีจ านวนหา้พนัคน ไดรั้บประทานอยา่งอ่ิมหน าส าราญ และยงั
เหลืออีกสิบสองกระบุงเตม็ 

เปโตรไดถ้วายปลาสองตวัและขนมปังหา้กอ้นแก่พระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงสามารถ น าไป
เล้ียงคนถึงหา้พนัคน หนูไม่มีปลาหรือขนมปังเช่นเดียวกบัเปโตร แต่หนูอาจถวายร่างกายและจิตใจของ
หนูแก่พระองคไ์ด ้ แลว้พระองคจ์ะทรงอวยพรหนู ใหห้นูน าพระพรไปสู่คนอ่ืน ๆ อีก จงบอกพระเยซู
คริสตว์า่ “พระเยซูคริสต ์หนูขอถวายร่างกายและจิตใจของหนูแก่พระองค ์ขอพระองคท์รงรับไวเ้ถิด” 
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ข้อท่องจ า 

“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอน
ท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชา อนัมีชีวติอยู”่ โรม 12:1 

ถาม-ตอบ 

1.เปโตรขออนุญาตจากคุณแม่เพื่อท าอะไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.เปโตรถวายอะไรใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.พระเยซูทรงน าส่ิงท่ีเปโตรถวายนั้น ไปเล้ียงดูคนจ านวนเท่าไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.หนูอาจถวายอะไรแก่พระเยซูคริสต?์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
ขณะนั้นเปโตรซ่ึงยนืฟังอยูใ่กล ้ๆ ก็เดินเขา้มาบอกพระเยซูคริสตว์า่ “หนูมีปลาสองตวัและขนม

ปังหา้กอ้นยนิดีถวายทั้งหมดใหแ้ก่พระองค”์ 
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บทเรียนที่ 10 ยุคหน่ึงพนัปี 

ววิรณ์ บทที ่20 

อาทิตยก่์อนหนูไดเ้รียนถึงการถวายตวั และจิตใจใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ การถวายตวัใหแ้ก่พระ
เยซูคริสตห์มายความวา่ หนูจะท าทุกอยา่งในส่ิงซ่ึงพระเยซูคริสต ์ ทรงตอ้งการใหห้นูกระท า การถวาย
จิตใจแก่พระเยซูคริสตห์มายความวา่ หนูจะคิดในส่ิงซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงตอ้งการให้หนูคิด วนัน้ีหนูจะ
เรียนการถวายอีกอยา่งหน่ึงคือ การถวายทรัพย ์

คร้ังหน่ึง หลงัจากเทศนาสั่งสอนแลว้ พระเยซูคริสตท์รงยนือยูท่ี่ประตูโบสถ ์ สังเกตเห็นคน
มากมายน าเงินมาใส่ตูถ้วายทรัพย ์ เพื่อถวายใหแ้ก่พระเจา้ เขาทุกคนรู้สึกปิติยนิดีท่ีสามารถถวายทรัพย์
เล็กนอ้ยแก่พระเจา้ เพราะพระเจา้ทรงรักเขา ประทานอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และเคร่ืองใชต่้าง 
ๆ ใหแ้ก่เขา อวยพรใหเ้ขามีสุขภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ รักษาใหป้ลอดภยัจากอนัตราย และความเจบ็ไข้
ไดป่้วย พระพรและพระคุณของพระเจา้มีมากเหลือเกิน จนไม่มีใครอาจนบัได ้ พวกเขาจึงแสดงการ
ขอบพระคุณพระองคโ์ดยน าทรัพยสิ์นซ่ึงพระเจา้ประทานมา ถวายแก่พระองค ์ เพื่อทรัพยสิ์นเหล่าน้ี จะ
ไดเ้ป็นประโยชน์ ในพระราชกิจของพระองค ์

ขณะนั้นมีหญิงม่ายท่ียากจนมากคนหน่ึง เดินไปท่ีตูถ้วายทรัพย ์หยอดเงินหน่ึงบาทลงในตู ้พระ
เยซูคริสตท์รงสังเกตเห็น จึงตรัสแก่สาวกซ่ึงยนืเคียงขา้งพระองคว์า่ “หญิงม่ายผูน้ี้ถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้
มากกวา่ใคร ๆ ในท่ีน้ี” เหล่าสาวกไม่เขา้ใจค าตรัสของพระเยซูคริสต ์เพราะแทจ้ริงหญิงม่ายผูน้ี้ถวายเงิน
นอ้ยท่ีสุด พระเยซูคริสตท์รงอธิบายวา่ “คนอ่ืนถวายทรัพยแ์ก่พระเจา้จากส่วนท่ีเหลือใชข้องเขา ส่วน
หญิงม่ายผูน้ี้ ถวายเงินทั้งหมดท่ีนางมีอยู ่ คือเงินหน่ึงบาทนั้นแก่พระเจา้ ดว้ยความเตม็ใจ และดว้ยใจ
ถ่อม จึงนบัไดว้า่นางถวายมากกวา่ใคร ๆ 

พระเยซูคริสตท์รงพอพระทยัอยา่งยิง่ ท่ีหนูรู้ส านึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค ์ โดยน าทรัพย์
เล็กนอ้ยมาถวายแก่พระองคใ์นวนัอาทิตย ์ พระองคท์รงทราบวา่ หนูไม่มีเงินมากอยา่งผูใ้หญ่ แต่ถา้หนู
ถวายดว้ยใจขอบคุณ ดว้ยความเตม็ใจ ดว้ยใจยนิดี และดว้ยส้ินสุดความสามารถของหนูพระองคก์็จะ
ทรงอวยพรหนู ประทานให้หนูมากกวา่ท่ีหนูถวายใหแ้ก่พระองค ์ เงินทุกบาททุกสตางคท่ี์หนูถวายนั้น 
มิไดสู้ญหายไปเปล่า ๆ พระเยซูคริสตท์รงบนัทึกไวใ้นเมืองสวรรค ์ การถวายทรัพยก์็เท่ากบัการส ่าสม
ทรัพยส์มบติัไวใ้นเมืองสวรรค ์ เม่ือพระเยซูคริสตท์รงน าหนูเขา้ไปในเมืองสวรรค ์ แลว้หนูจะเห็นวา่
ทรัพยท่ี์ถวายนั้น มิไดสู้ญหายไปแมแ้ต่นอ้ย ตรงกนัขา้มพระองคท์รงเพิ่มพนูใหแ้ก่หนู ใหมี้มากกวา่ท่ี



 31 

หนูถวายอีกหลายเท่า พระเยซูคริสตท์รงรักหนูทรงประทานชีวติของพระองคแ์ก่หนู หนูรักพระเยซู
คริสตโ์ดยการถวายอะไรให้แก่พระองคบ์า้ง 

ข้อท่องจ า 

“อยา่ส ่าสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวัในโลก ท่ีตวัหนอนและสนิมอาจท าลายเสียได ้ และท่ี
ขโมยอาจขุดช่องลว้งลกัเอาไปได ้ แต่จงส ่าสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค ์ ท่ีหนอนหรือสนิมท าลายเสีย
ไมไ่ด ้และไม่มีขโมยขดุช่องลว้งลกัเอาไปได”้ มทัธิว 6:19, 20 

ถาม-ตอบ 

1.ท าไมหนูจึงตอ้งถวายทรัพยแ์ก่พระเยซูคริสต?์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.ใครถวายทรัพยม์ากท่ีสุดใหแ้ก่พระเจา้? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.เงินท่ีหนูถวายนั้นสูญหายไปหรือไม่? เพราะเหตุไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.การถวายทรัพยเ์ท่ากบัการส ่าสมสมบติัไวท่ี้ไหน? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5.หนูถวายอะไรใหแ้ก่พระเยซูคริสตบ์า้ง? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
พระเยซูคริสตท์รงสังเกตเห็น จึงตรัสแก่สาวกซ่ึงยนือยู ่ เคียงขา้งพระองคว์า่ “หญิงม่ายผูน้ี้ถวาย

ทรัพยแ์ก่พระเจา้มากกวา่ใคร ๆ ในท่ีน้ี” 
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บทเรียนที่ 11 ฟ้าใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่ 

ววิรณ์ บทที ่21 

มีงานส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีพระเยซูคริสต ์ ทรงตอ้งการใหห้นูท า เป็นงานชนิดเดียวกบัท่ีเด็กหญิง
คนหน่ึงไดท้  าเม่ือหลายพนัปีล่วงมาแลว้ 

ครูขอตั้งช่ือเด็กหญิงน้ีวา่ พิมพา พิมพาเป็นคนรับใชใ้นบา้นของนายทหาร ท่ีมีช่ือเสียงมากคน
หน่ึงช่ือ นามาน นามานเป็นนกัรบท่ีเก่งกลา้สามารถมาก ท าสงครามไดช้ยัชนะเสมอ จนช่ือเสียงของเขา
เล่ืองลือไปยงัต่างประเทศ ใคร ๆ ก็นึกวา่ นามานคงมีความสุขมาก แต่พิมพาทราบวา่ นัน่ไม่เป็นความ
จริง พิมพาสังเกตเห็นใบหนา้ อนัเศร้าหมองของนามานเสมอ เพราะนามานเป็นโรคเร้ือน ไม่มีใครอาจ
รักษาใหห้ายได ้ พิมพาสงสารและเห็นใจนายของตนมาก เขาทราบวา่มีศาสดาพยากรณ์คนหน่ึง ช่ือเอลี
ยาห์ อยูใ่นประเทศอิสราเอล สามารถรักษาโรคน้ีใหห้ายได ้ วนัหน่ึง ขณะท่ีนามานนัง่ดว้ยความเศร้า
หมองอยูต่ามล าพงัคนเดียว พิมพาก็เขา้ไปใกล ้ บอกแก่นามานวา่ “นายเจา้ขา้ ในประเทศอิสราเอล มี
ศาสดาพยากรณ์ คนหน่ึงช่ือ เอลียาห์ สามารถอธิษฐานทูลขอใหพ้ระเจา้รักษาโรคของท่านใหห้ายได ้จง
ไปหาเอลียาห์เถิด เพื่อท่านจะหายป่วย และมีความสุข” 

โดยเหตุท่ีพิมพาเป็นเด็กสัตยซ่ื์อเสมอมา นามานจึงเช่ือค าของเขา ออกเดินทางไปยงัประเทศ
อิสราเอลทนัที เม่ือมาถึงบา้นของศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ เอลียาห์บอกวา่ “จงไปจุ่มตวัท่ีแม่น ้าจอร์แดน
เจด็คร้ัง แลว้โรคของท่านก็จะหาย” ตอนแรกนามานไม่พอใจมาก เพราะแทนท่ีเอลียาห์จะรีบอธิษฐาน 
ทูลขอพระเจา้รักษาเขาใหห้าย กลบับอกเขาใหไ้ปจุ่มตวัในแม่น ้าจอร์แดนเจด็คร้ัง แต่คนใชท่ี้ติดตามนา
มานมาหนุนใจวา่ “ขอท่านโปรดท าตามค าของศาสดาพยากรณ์เถิด เช่ือวา่ โรคของท่านจะตอ้งหายแน่” 
นามานปฏิบติัตามเดินทางต่อไปท่ีแม่น ้าจอร์แดน จุ่มตวัลงในแม่น ้าเจ็ดคร้ัง ตามค าของศาสดาพยากรณ์ 
เม่ือเขาลุกข้ึนในคร้ังท่ีเจด็ก็พบวา่ โรคไดห้ายสนิท ผวิหนงัท่ีหยาบกร้าน มีแผลเน่าเป่ือย กลบักลายเป็น
ผวิหนงัท่ีขาวสะอาด น่ิมนวล ดุจผวิของทารก ครูเช่ือวา่นามานตอ้งต่ืนเตน้ยนิดีมาก เขาคงร้องตะโกน
ขอบคุณสรรเสริญพระเจา้ดว้ยเสียงดงั ขอบคุณศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ และอีกผูห้น่ึงท่ีเขาลืมไม่ได ้ คือ
พิมพา เด็กหญิงรับใชใ้นบา้นของเขา เพราะพิมพาไดแ้นะน าเขาใหม้าหาเอลียาห์ เขาท าตาม โรคนั้นจึง
หาย 

หนูท่ีรัก มีเพื่อนของหนูมากมาย ยงัไม่ทราบวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด พระองค์
สามารถประทานสันติสุขให้แก่ทุกคน และพระองคจ์ะเสด็จมาในไม่ชา้น้ี หนูน าข่าวดีน้ีไปบอกคนอ่ืน 
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เหมือนพิมพา บอกข่าวดีน้ีแก่นามานไหม หนูแนะน าใหผู้ใ้ดมาหาพระเยซูคริสต ์ ดงัเช่นพิมพาได้
แนะน าใหน้ามานไปหาศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ 

ข้อท่องจ า 

“ดว้ยวา่ขา้พเจา้ไม่มีความละอาย ในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต ์ เพราะวา่ กิตติคุณนั้นเป็นฤทธ์ิ
เดชของพระเจา้ใหค้นทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นไดถึ้งท่ีรอดทุกคน” โรม 1:16 

ถาม-ตอบ 

1.พิมพาเป็นใคร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.ท าไมนามานจึงไม่มีความสุข? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์สั่งใหน้ามานท าอะไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.พระเยซูคริสตท์รงตอ้งการใหห้นูท าอะไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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การฝีมอื 

ลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
“นายเจา้ขา้ ในประเทศอิสราเอล มีศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงช่ือ เอลียาห์ สามารถอธิษฐานทูลขอ

พระเจา้รักษาโรคของท่านให้หายได”้ 



 36 

บทเรียนที่ 12 “เราจะมาโดยเร็วพลนั” 

ววิรณ์ บทที ่22 

ครูเช่ือวา่ หนูทุกคนตอ้งการไดรั้บรางวลัจากพระเยซูคริสต ์ ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จมา หนูทราบ
ไหมวา่ จะรับรางวลัจากพระองคไ์ดอ้ยา่งไร มีหลายวธีิดว้ยกนั ท่ีจะช่วยใหห้นูไดรั้บรางวลัจากพระองค ์
แต่ครูจะแนะน าเพียงวธีิเดียวเท่านั้น ซ่ึงง่ายและหนูทุกคนสามารถท าได ้วธีิน้ี คือ การเป็นพยาน 

การเป็นพยาน คือการบอกข่าวดีเก่ียวกบัพระเยซูคริสตใ์หค้นอ่ืนทราบ ดงัเช่นเด็กหญิงพิมพา 
บอกข่าวดีใหแ้ก่นามานทราบ ซ่ึงหนูไดเ้รียนเม่ืออาทิตยก่์อน ถา้หนูไม่อาจบอกเขาได ้ หนูก็อาจชกัชวน
เขาไปโบสถ ์ พร้อมกบัหนู ใหเ้ขาเรียนจากคุณครูในชั้นรววีารศึกษา มีอีกวธีิหน่ึงซ่ึงง่ายท่ีสุด คือ แจก
ใบปลิวใหแ้ก่เขา 

ณรงคเ์ป็นนกัเรียนรววีารศึกษา ของโบสถแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัอุดร เขารักพระเจา้ ไปเรียนพระ
ค าของพระองคท่ี์โบสถทุ์กอาทิตย ์ เขารู้สึกมีความสุขใจมาก ท่ีไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อด อยากจะบอกข่าวดีน้ีใหแ้ก่เพื่อน ๆ ทราบ แต่ไม่ทราบวา่จะบอกอยา่งไร จึงไดแ้ต่เชิญเพื่อน ๆ 
มาร่วมเรียนรววีารศึกษาท่ีโบสถ ์ขอร้องให้คุณครูบอกข่าวดีน้ีแก่พวกเขา เพื่อนของณรงคห์ลายคนจึงได้
ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ท าให้ณรงครู้์สึกปล้ืมปิติยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 

วนัหน่ึง ณรงคไ์ดม้าหาคุณครูบอกวา่ “คุณครูครับมีคนอีกหลายคนในเมืองน้ียงัไม่ไดย้นิข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต ์หนูไม่ทราบวา่ จะเป็นพยานแก่เขา หรือชวนเขามาโบสถอ์ยา่งไร” 

“หนูเป็นเด็กท่ีดีมาก คุณครูชมเชย ท่ีรู้จกัเป็นห่วงถึงคนอ่ืน” ครูเปิดล้ินชกัออกหยบิใบปลิวปึก
หน่ึงให ้และกล่าววา่ “เอาใบปลิวเหล่าน้ีไปแจกใหเ้ขาเถิด การแจกใบปลิวก็เท่ากบัการประกาศพระกิตติ
คุณ” ณรงครั์บใบปลิวนั้นปฏิบติัตามค าแนะน าของคุณครู 

“ลุงขอบใจหนูมาก ท่ีแจกใบปลิวน้ีใหแ้ก่ลุง ใบปลิวของหนูไดช่้วยใหลุ้งพบพระผูช่้วยใหร้อด” 
ชาววยัชราคนหน่ึงมากล่าวขอบคุณณรงค ์ ในชั้นรววีารศึกษาในเชา้วนัอาทิตยว์นัหน่ึง ยงัความต่ืนเตน้
ยนิดีเป็นอนัมากแก่ณรงคแ์ละเพื่อน ๆ ในชั้น 

ณรงคจ์ะรู้สึกต่ืนเตน้ยนิดี มากยิง่ข้ึนอีกสักก่ีเท่า หากทราบวา่ การแจกใบปลิวของเขา นอกจาก
ช่วยคนอ่ืนไดรั้บความรอดแลว้ เขาเองยงัจะไดรั้บรางวลัอยา่งใหญ่หลวงในวนัท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จมา
ดว้ย หนูเตรียมตวัอยา่งไรบา้งท่ีจะพบพระเยซูคริสต ์ จะพบพระองคด์ว้ยมือเปล่า ไม่ไดรั้บค าชมเชยจาก
พระองคเ์ลย หรือจะพบพระองค ์ดว้ยความยนิดี เม่ือพระองคต์รัสวา่ “หนูเป็นเด็กท่ีสัตยซ่ื์อ จงรับมงกุฎ
แห่งชีวติน้ีไปเถิด” 
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ข้อท่องจ า 

“แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะเสด็จมาเหนือท่าน 
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา...” กิจการ 1:8 

ถาม-ตอบ 

1.หนูจะรับรางวลัจากพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2.การเป็นพยานคืออะไร? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3.ณรงคป์ระกาศพระกิตติคุณใหค้นอ่ืนทราบโดยวธีิใด? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4.ท าไมชายชราคนหน่ึงมากล่าวขอบคุณณรงค?์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5.หนูยนิดี 
□ ชวนเพื่อนมาร่วมเรียนรวีวารศึกษา 
□ บอกข่าวดีเก่ียวกบัพระเยซูคริสตใ์หค้นอ่ืนทราบ 
□ แจกใบปลิวใหแ้ก่คนอ่ืน 
(ขีดเคร่ืองหมาย √ ลงหนา้ขอ้ท่ีหนูยนิดีท า เพื่อพระเยซูคริสต)์ 
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การฝีมอื 

 
 
หนูจงคดัตวับรรจงอยา่งสวยงาม จากพระธรรมยอห์น 3:16 ลงในช่องวา่ง แลว้เซ็นตช่ื์อของหนู

ลงดว้ย 
น าบตัรน้ีใหแ้ก่เพื่อนคนใดคนหน่ึง แลว้เชิญเพื่อนมาเรียนรววีารศึกษาพร้อมกบัหนูในอาทิตย์

หนา้ 
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บทเรียนที่ 13 บททบทวน 

สวสัดี หนูท่ีรักทุกคน บทเรียนวนัน้ีเป็นบทสุดทา้ยในชุด การเตรียมตวัตอ้นรับการเสด็จกลบัมา
ของพระเยซูคริสต ์ ครูขอแสดงความยนิดี และขอขอบใจหนูทุกคนท่ีมาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยความ
ตั้งใจ ขอพระเจา้ทรงอวยพรหนูให้หนูจ าบทเรียนท่ีเรียนไปแลว้ได ้ และน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัของหนู 

หนูพอจะจ าบทเรียนท่ีไดเ้รียนมาแลว้บา้งไหม เราไดศึ้กษาถึงการเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึงของ
พระเยซูคริสต ์ พระองคจ์ะเสด็จมาครองโลก พิพากษามนุษย ์ และรับผูท่ี้เช่ือทุกคนกลบัไปอยูก่บั
พระองคใ์นแผน่ดินสวรรค ์หนูบอกครูไดไ้หมวา่ หนูจะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง เพื่อทวนความจ าของ
หนู ครูจะกล่าวยอ่ ๆ ใหฟั้งอีกคร้ังหน่ึงดงัน้ี 

1.หนูตอ้งรีบกลบัใจใหม่ ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 
2.หนูตอ้งอ่าน ฟังพระค าของพระเยซูคริสตเ์สมอ และจดจ าไวใ้นจิตใจ 
3.หนูตอ้งอธิษฐานต่อพระเยซูคริสตเ์สมอ การอธิษฐานคือการพดูคุยกบัพระองค ์
4.หนูตอ้งรักซ่ึงกนัและกนั โดยไม่ทะเลาะววิาท 
5.หนูตอ้งรักซ่ึงกนัและกนั โดยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
6.หนูตอ้งด าเนินตามน ้าพระทยัของพระองค ์ โดยถามตนเองก่อนทุกคร้ัง ไม่วา่จะท าอะไร วา่

พระเยซูคริสตจ์ะทรงพอพระทยัหรือไม่ในส่ิงท่ีหนูจะท า 
7.หนูตอ้งถวายร่างกายและจิตใจแก่พระเยซูคริสต ์ใหพ้ระองคเ์ป็นผูค้วบคุม 
8.หนูตอ้งถวายทรัพยสิ์นแก่พระเยซูคริสต ์เพื่อใชใ้นพระราชกิจของพระองค ์
9.หนูตอ้งเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์ โดยบอกข่าวดีเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ ให้เพื่อนของหนู

ทราบ หรือชวนเพื่อนของหนูมาศึกษาพระค าของพระเจา้ร่วมกบัหนู 
10.หนูเป็นพยานไดอี้กวธีิหน่ึงคือ แจกใบปลิวใหแ้ก่คนอ่ืน 
ครูอยากจะใหห้นูอ่านตั้งแต่ขอ้หน่ึงใหม่อยา่งชา้ ๆ แลว้ใชดิ้นสอขีดหนา้ขอ้ท่ีหนูไดป้ฏิบติัตาม 

ดูซิวา่หนูไดป้ฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเยซูคริสต ์ มากนอ้ยเพียงใด หนูท่ียงัมิไดต้อ้นรับพระเยซู
คริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด ครูขอเชิญชวนใหห้นูตดัสินใจในบทเรียนสุดทา้ยน้ี เพื่อหนูจะไดมี้หุน้ส่วน
ในแผน่ดินสวรรค ์ ในวนัท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาส่วนหนูท่ีไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดแลว้ จงปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีใหไ้วเ้บ้ืองตน้ เพื่อหนูจะไม่อบัอายขายหนา้ แต่พบพระเยซูคริสต ์
ดว้ยความปล้ืมปิติยนิดี หนูพร้อมแลว้หรือยงัท่ีจะตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ พระองค์
จะเสด็จมาในไม่ชา้น้ี พร้อมดว้ยบ าเหน็จท่ีจะประทานใหแ้ก่ทุกคนท่ีปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระองค ์
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ข้อท่องจ า 

“จงดูเถิด เราจะมาโดยเร็วพลนั และบ าเหน็จของเราจะอยูก่บัเรา เราจะใหแ้ก่ทุกคนตามการท่ี
เขาประพฤตินั้น” ววิรณ์ 22:12 

ถาม-ตอบ 

จงขีดเคร่ืองหมาย √ ลงหนา้ขอ้ท่ีถูก เคร่ืองหมาย X ลงหนา้ขอ้ท่ีผดิ 
...............1.หนูควรรับเช่ือพระเยซูคริสตเ์ม่ือหนูเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
...............2.การท่องจ าขอ้พระธรรมไม่เป็นประโยชน์อะไร 
...............3.การอธิษฐาน คือการพดูคุยกบัพระเยซูคริสต ์
...............4.หนูทะเลาะกบัเพื่อนบางคร้ังบางคราวได ้
...............5.การรักซ่ึงกนัและกนั คือการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
...............6.หนูท าทุกอยา่งไดต้ามใจชอบของตนเอง 
...............7.การถวายร่างกายและจิตใจใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ หมายความวา่หนูจะท าทุกอยา่งตาม

น ้าพระทยัของพระองค ์
...............8.หนูไม่จ  าเป็นตอ้งถวายทรัพยใ์หแ้ก่พระเยซูคริสต ์
...............9.หนูควรแนะน าและเชิญเพื่อนไปโบสถพ์ร้อมกบัหนู 
..............10.การแจกใบปลิวก็เท่ากบัการเป็นพยาน 
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การฝีมอื 

จงลากเส้นตามจุด เพื่อใหภ้าพสมบูรณ์ 

 
 
หนูพร้อมแลว้หรือยงั ท่ีจะตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ พระองคจ์ะเสด็จมาใน

ไม่ชา้น้ี พร้อมดว้ยบ าเหน็จท่ีจะประทานใหแ้ก่ทุกคนท่ีปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระองค.์ 


