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ค ำแนะน ำส ำหรับบดิำมำรดำ 
หนงัสือเล่มน้ีมิใช่เร่ืองจากพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยตรงแต่เป็นพระธรรมค าสอนส าหรับเด็ก 

ๆ หนงัสือน้ีสอนวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงความผิดบาป เมืองสวรรคแ์ละพระเยซูเจา้วา่อยา่งไร 
และหลกัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์อีกหลายประการ 

หนงัสือเล่มน้ีเขียนเพื่อใชใ้นการนมสัการภายในครอบครัว ใชถ้อ้ยค าและอธิบายอยา่งง่าย ๆ 
มีหนงัสือหลายเล่มเก่ียวกบัเร่ืองในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่เด็ก ๆ ก็ตอ้งการพระธรรมค าสอน

เหมือนกนั และหนงัสือเก่ียวกบัหลกัค าสอนท่ีเขียนข้ึนอยา่งง่าย ๆ เพื่อเด็ก ๆ จะเขา้ใจไดมี้อยูน่อ้ยเล่ม
เหลือเกิน เด็ก ๆ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่พระคมัภีร์สอนอะไรไว ้ เท่ากบัฟังเร่ืองจริงเร่ืองน่าอศัจรรยจ์ากพระ
คมัภีร์ความจริง และความหมายเร่ืองตอ้งสัมพนัธ์ กนัตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไวท้ั้งหมด และเล่าเหตุผล
อยา่งง่าย ๆ เพื่อใหเ้กิดความสนใจ 

หนงัสือเล่มน้ีเหมาะกบัเด็กทุกวยั และบิดามารดาจะไดพ้บความรู้ใหม่ดว้ย หนงัสือเล่มน้ีใชคู้่
กบัหนงัสือท่ีมีเร่ืองจากพระคมัภีร์ไดดี้ แต่ไม่ควรใชแ้ทนพระคมัภีร์ เด็ก ๆ ในชั้นประถมก็สามารถอ่าน
พระธรรมมาระโกหรือพระธรรมยอห์นได ้ถา้บิดามารดาช่วยหนุนใจเด็ก 

แต่ขณะท่ีเด็ก ๆ ก าลงัหดัอ่านขอ้พระคมัภีร์ เขาควรไดเ้รียนรู้ถึงหลกัส าคญัในพระคมัภีร์ 
พระวจนะของพระเจา้เป็นยาบ ารุงใหแ้ขง็แรง และเป็นประดุจป้อมกนัภยั เน้ือของพระวจนะได้

ปรุงอยา่งละเอียดเพื่อเด็ก ๆ จะรับประทานได ้ แต่ก็ยงัคงเป็นเน้ือท่ีดี เป็นเสมือนอาหารบ ารุงร่างกายท่ี
ใคร ๆ รับประทานได ้

วธีิใชห้นงัสือเล่มน้ีท่ีส าคญัท่ีสุด คือใชใ้นการนมสัการเป็นประจ าวนัในครอบครัว อีกประการ
หน่ึงเพื่อครูรววีารศึกษาและผูน้ าประชุมส าหรับเด็ก 

ค าอธิษฐานในเล่มน้ี บางคนอาจไม่อยากใช ้ จะเวน้เสียก็ได ้ อยา่งไรก็ดีค  าอธิษฐานสั้น ๆ น้ีไม่
เพียงพอส าหรับการอธิษฐานประจ าวนัในครอบครัว ผูใ้หญ่และเด็กทุกคนท่ีมีอายพุอจะอธิษฐานได ้ควร
มีโอกาสอธิษฐานทุกวนั ก่อนปิดการนมสัการประจ าวนั บทเรียนน้ีควรสอนซ ้ าบ่อย ๆ เพื่อช่วยทบทวน
ความจ าของเด็กจนเด็กจ าได ้นกัเทศน์ผูห้น่ึงช่ือสะเปอร์เจีย กล่าววา่เวลาปลูกถัว่เขาเคยเอาเมล็ดถัว่ใส่ลง
ในหลุม 3 เมด็ เมด็หน่ึงส าหรับหนอน อีกเมด็หน่ึงส าหรับกา และอีกเมด็หน่ึงเพื่อท่ีจะงอกข้ึนเป็นตน้
และเกิดผล ฉะนั้นในการสอนเด็กเราจ าเป็นตอ้งเนน้ความจริงบ่อย ๆ จนเด็กเขา้ใจและจ าไดดี้ 
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บทที ่1 

มพีระเจ้ำองค์เดียวเท่ำน้ัน 

ประชาชนในบางประเทศ ท่ีไม่เคยอ่านพระคมัภีร์จะไม่ค่อยรู้ถึงเร่ืองพระเจา้มากนกั คนเป็น
จ านวนมากคิดวา่พระเจา้หลายองค ์ บางคนคิดวา่สององค ์ บางคนคิดวา่มีส่ีองค ์ และบางคนก็คิดวา่มีถึง
ร้อยองคห์รือมากกวา่นั้น คนในบางประเทศคิดวา่ดวงอาทิตยเ์ป็นเทพเจา้องคห์น่ึง และดวงจนัทร์เป็น
เทพเจา้องคห์น่ึง ฉะนั้นเขาจึงพากนักม้กราบและวงิวอนดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ให้คุม้ครองและช่วย
เขา 

ดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ช่วยเราไดห้รือ? ไม่ไดท้ั้งสองอยา่งไม่มีชีวติ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะช่วยเราได ้
มนัเป็นเพียงส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างเพื่อใหแ้สงสวา่งแก่เรา ช่วยใหเ้กิดความอบอุ่นและใหเ้รามีความช่ืน
บาน มนัไม่ใช่พระเจา้ แต่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างข้ึนมา เราไม่ควรอยา่งยิง่ท่ีจะขอต่อส่ิงท่ีพระเจา้
ไดท้รงสร้างมาให้เรา นอกจากทูลขอต่อพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 

เราควรอธิษฐานขอต่อทูตสวรรคไ์หม? ทูตสวรรคเ์ป็นพระเจา้หรือ? ไม่ใช่ ทูตสวรรคมี์ชีวติ 
และขณะน้ีทูตสวรรคบ์างองคอ์ยูก่บัเราในหอ้งน้ี ซ่ึงเรามองไม่เห็นตวั แต่เราก็ไม่ควรอธิษฐานขอต่อทูต
สวรรค ์เพราะทูตสวรรคไ์ม่ใช่พระเจา้ แต่เป็นผูช่้วยของพระเจา้ต่างหาก เหตุน้ีแหละพระเจา้จึงทรงสร้าง
ทูตสวรรค ์ เหล่าทูตสวรรครั์กพระเจา้ มีทูตสวรรคม์ากมายจนเรานบัไม่ไดว้า่มีจ  านวนสักเท่าใด ทูต
สวรรคส่์วนมากอยูใ่นสวรรค ์ เขาขอบพระคุณ สรรเสริญ และทูลต่อพระเจา้วา่ เขาทั้งหลายมีความปิติ
ยนิดีมากท่ีไดป้รนนิบติัพระองค ์

เบ้ืองบนสวรรคมี์เทพเจา้องคอ่ื์นนอกจากพระเจา้ของเราหรือ? ไม่มีเลย พระเจา้เป็นผูท้รงสร้าง
ทุกส่ิง ทุกส่ิงจึงบงัเกิดข้ึน พระเจา้ไม่ไดส้ร้างเทพเจา้องคอ่ื์น ๆ เหตุฉะนั้นพระเจา้จึงทรงพิโรธผูท่ี้วงิวอน
ขอต่อผูห้น่ึงผูใ้ด แทนท่ีจะทูลต่อพระองค ์ พระองคไ์ม่พอพระทยัท่ีเขาเหล่านั้นรักส่ิงต่าง ๆ มากกวา่รัก
พระองคเ์ราตอ้งรักพระเจา้มากยิง่กวา่เรารักคุณพ่อคุณแม่ และส่ิงของท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามี พระเจา้เป็นผู ้

ประทานคุณพอ่คุณแม่ และของท่ีดีต่าง ๆ แก่เรา เราตอ้งรักพระ
เจา้มากท่ีสุด 

วนัหน่ึง อาจารยผ์ูห้น่ึงอยากจะทราบวา่เด็กหญิงเล็ก ๆ 
คนหน่ึงทราบไหมวา่ มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น อาจารยพ์ดูกบั
เขาวา่ “พชัรินทร์ มีพระเจา้ก่ีองค?์” เด็กหญิงตอบ “องคเ์ดียว
เท่านั้นค่ะ”  “หนูรู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ?” อาจารยถ์าม 

เด็กหญิงตอบอาจารย ์ “เพราะวา่มีท่ีส าหรับพระเจา้องค์
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เดียวเท่านั้น พระองคส์ถิตอยูใ่นสวรรคแ์ละในโลกทัว่ไปหมด จึงไม่มีท่ีวา่ง” เด็กหญิงเล็ก ๆ คนนั้นตอบ
ถูกตอ้งทีเดียว 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
อพยพ 20 :1-6 

ค ำถำม 
1. มีพระเจา้ก่ีองค?์ 
2. ดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์สดบัฟังค าอธิษฐานของเราไดไ้หม? 
3. เราควรอธิษฐานขอต่อทูตสวรรคไ์หม? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค ์ สรรเสริญพระองคท่ี์พระองคเ์ป็นพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น พระองค์

เป็นพระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน ในเบ้ืองบนฟ้าสวรรค ์และเบ้ืองล่างท่ีแผน่ดินโลกขอโปรดช่วย
ใหข้า้พระองคท์ั้งหลายรักพระองคด์ว้ยส้ินสุดจิตสุดใจและปรนนิบติัเฉพาะแต่พระองคผ์ูเ้ดียว พวกขา้
พระองคก์ราบทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน บทท่ี 1) 
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บทที ่2 

พระเจ้ำคอืใคร? 

มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเราจ าเป็นตอ้งรู้ เราจ าเป็นตอ้งเรียน อ่าน และเขียน เราจ าเป็นตอ้งเรียน
เลขคณิตและภูมิศาสตร์แต่ส่ิงหน่ึงซ่ึงส าคญั ยิง่กวา่การเรียนเลขคณิตและภูมิศาสตร์ เธอคิดออกไหมวา่ 
ส่ิงนั้นคืออะไร? ฉนัจะบอกเธอ นัน่คือการรู้เร่ืองพระเจา้ ส่ิงน้ีส าคญัยิง่ เพราะพระเจา้เป็นผูป้ระทานชีวิต
ใหแ้ก่เธอ และถา้ไม่รู้เร่ืองพระเจา้ เธอก็จะไม่รู้วา่พระองคป์ระสงคใ์หเ้ธอท าอะไร 

พระเจา้คือผูใ้ด? พระเจา้เป็นผูส้ถิตอยูใ่นสถานท่ีสวยงามเรียกวา่สวรรค ์ เราไม่ทราบแน่ชดัวา่
สวรรคท่ี์ตรงไหน แต่เราคิดวา่อยูไ่กลออกไปเหนือดวงดาวทั้งหลาย เป็นสถานท่ีซ่ึงเราทั้งหลายอยากจะ
ไปอยูท่ี่นัน่ และถา้เรารู้จกัพระเจา้และรักพระองคแ์ลว้ เราก็จะไดไ้ปอยูก่บัพระองคแ์ละทูตสวรรคท่ี์ดีใน
สวรรคเ์ม่ือเราตาย น่ีเป็นเหตุผลอีกประการหน่ึงวา่ ท าไมจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีเราควรรู้ถึงเร่ืองพระเจา้ 

จะใหฉ้นับอกใหเ้ธอทราบมากข้ึนเก่ียวกบัพระองคห์รือ? เธอทราบไหมวา่พระเจา้เป็นพระ
วญิญาณ น่ีหมายความวา่พระองคท์รงไม่มีร่างกาย เธอและฉนัมีร่างกายพร้อมดว้ยจิตวญิญาณอยูภ่ายใจ 
แต่พระเจา้ไดต้อ้งการร่างกาย 

พระเจา้เป็นผูป้ระเสริฐจริง ๆ พระองคมี์พระทยัเมตตาและทรงดีต่อเรา พระองคไ์ม่เคยกระท า
ผดิเลย และพระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจใหญ่ยิง่ จนกระทัง่พระองคท์รงกระท าทุกส่ิงไดต้ามพระประสงค์
ของพระองค ์ พระองคท์รงสร้างโลกและตน้หญา้ทอ้งฟ้า ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์และดวงดาวทั้งหลาย 
พระองคไ์ดท้รงสร้างทูตสวรรค ์ และพระองคไ์ดท้รงสร้างเธอและฉนัดว้ยพระองคท์รงสร้างส่ิงสารพดั 
พระองคใ์หมี้ฟ้าร้อง ฟ้าแลบและใหฝ้นตก คร้ันเม่ือถึงฤดูร้อนก็โปรดใหมี้ดอกไมง้าม ๆ และทอ้งฟ้าสี
คราม 

พระเจา้ทรงอยูท่ี่ไหน? เราไดเ้รียนมาแลว้วา่พระเจา้สถิตอยูใ่นเมืองสวยงามคือสวรรค ์ พระเจา้
ทรงอยูใ่นห้องน้ีดว้ย ก าลงัฟังเราพดูจาสนทนากนั พระองคท์รงอยูท่ี่บา้นถดัเราไปดว้ยเหมือนกนั ไม่
เป็นการแปลกประหลาดมิใช่หรือท่ีพระเจา้ทรงอยูก่บัเราท่ีน่ี และทรงอยูท่ี่บา้นใกลเ้รือนเคียงกบัเราใน
เวลาเดียวกนั พระองคส์ถิตอยูท่ ัว่ไปทุกหนทุกแห่งดว้ย พระองคท์รงอยูก่บัพวกมิชชนันารีในประเทศ
ต่าง ๆ และพระองคท์รงอยูก่บัคนท่ีอยูใ่นเรือก าป่ันใหญ่ในมหาสมุทร พระองคท์รงอยูทุ่กแห่ง เราเองอยู่
ไดใ้นท่ีแห่งเดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกนั แต่พระเจา้สถิตอยูท่ ัว่ไปในเวลาเดียวกนั 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส่ิงหน่ึงซ่ึงเราควรจะจ าไวก้็คือ พระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่พระองคน้ี์ทรงรักเราเสมอ และ
คอยเฝ้าดูวา่เราท าอะไรอยูเ่สมอ เหตุฉะนั้นเราควระมดัระวงัทุกส่ิงท่ีเราท า เราไม่ควรท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ี



 12 

พระเจา้ไม่พอพระทยั เราทราบวา่พระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่ซ่ึงสถิตอยูใ่นสวรรคก์ าลงัมองดูเราอยูเ่สมอ และทรง
ช่วยเราใหก้ระท าดี 

วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงอยากจะขโมยแตงโมจากไร่แห่งหน่ึง และไดพ้าลูกชายเล็ก ๆ ไปดว้ย เด็ก
คนนั้นอาย ุ 8 ขวบ บิดาบอกใหเ้ขายนืใกลร้ั้วคอยเฝ้าดูวา่มีใครมองดู
หรือเปล่า ขณะท่ีบิดาเขา้ไปในไร่เพื่อเก็บแตงโมเด็กชายเล็ก ๆ คน
นั้นก็ตะโกนข้ึนมาทนัทีวา่ “คุณพอ่ มีคนก าลงัมองดูคุณพ่อ” 

ชายคนนั้นวิง่กลบัมาหาลูกชาย “ใคร?” เขาถาม “ใครมองดู
หรือ? เขาอยูไ่หนล่ะ?” 

“คุณพอ่ครับ” เด็กชายพดู “เม่ือคุณพอ่คอยดูวา่มีใครจะเห็น
คุณพอ่ คุณพอ่ลืมมองข้ึนไปบนทอ้งฟ้า พระเจา้ก าลงัทรงมองดูคุณ

พอ่อยู”่ 
บิดาของเด็กชายคนนั้นไม่เคยนึกเช่นนั้นเลย จึงตดัสินใจวา่จะไม่ขโมยแตงโมอีกเลย เด็กชาย

เล็ก ๆ เป็นผูช่้วยท่ีดีของคุณพอ่ของเขา เพราะวา่เขาไดเ้ตือนคุณพอ่ของเขาให้ระลึกถึงพระเจา้ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
อิสยาห์ 6:1-8 

ค ำถำม 
1. พระเจา้ทรงมีร่างกายเหมือนเธอหรือ? 
2. ใหบ้อกช่ือสถานท่ีอยา่งนอ้ยสองแห่ง ซ่ึงพระเจา้สถิตอยูใ่นขณะน้ี 
3. พระเจา้ทรงเห็นเวลากลางคืนในท่ีมืดไดห้รือไม่? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้ผูสู้งสุด พระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นสวรรคข์อโปรดยกโทษความผดิบาปของขา้

พระองคท์ั้งหลาย เพราะวา่ขา้พระองคท์ั้งหลายเป็นคนไม่สะอาด ขอขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองค์
โปรดยกโทษขา้พระองคท์ั้งหลายโดยทางพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“เชิญพระองคก์ษตัริยเ์กรียงไกร” (บทท่ี 2) 
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บทที ่3 

พระเจ้ำมำจำกไหน? 

มีส่ิงแปลกประหลาดหลายอยา่งเก่ียวกบัพระเจา้ซ่ึงเราเขา้ใจไม่ได ้ เราไดเ้รียนแลว้วา่พระเจา้
สถิตอยูทุ่กแห่งในเวลาเดียวกนั ดูช่างน่าประหลาดจริง ๆ เราเขา้ใจไม่ไดว้า่เป็นไปไดอ้ยา่งไรกนั พระเจา้
มิไดท้รงอธิบายส่ิงน้ีใหเ้ราทราบ เม่ือเราไปสวรรคพ์ระองคจ์ะบอกเราทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี แลว้เราจะ
รู้ได ้

ยงัมีเร่ืองอ่ืนเก่ียวกบัพระเจา้ซ่ึงเราเขา้ใจไม่ได ้ ขา้พเจา้ขอถามเธอสักขอ้หน่ึงวา่ พระเจา้มาจาก
ไหน? พระองคมี์บิดามารดาหรือ? ไม่มี พระเจา้ไม่เคยเป็นเด็กเล็ก ๆ อยูใ่นสวรรคแ์ลว้โตข้ึน พระองค์
ไม่ไดเ้กิดในสวรรค ์เพราะพระองคท์รงมีชีวติเป็นอยูต่ลอดเวลา พระองคท์รงใหญ่ยิง่และมหศัจรรย ์

พระองคท์รงมีชีวติอยูเ่ม่ือวานน้ีและวนัก่อนนั้นและก่อนวนัก่อนนั้นอีก พระองคท์รงมีพระ
ชนมอ์ยูก่่อนเธอเกิด และก่อนคุณพอ่คุณแม่เกิด ก่อนปู่ เกิด และก่อนมีภูเขา ตน้ไม ้หญา้ และสัตวต่์าง ๆ 
พระองคท์รงพระชนมอ์ยูห่ลายลา้นปีท่ีล่วงมาแลว้ก่อนท่ียงัไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย 

ใครสร้างพระเจา้? ไม่มีใครสร้างพระองค ์ พระเจา้ไม่ไดถู้กสร้าง พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูเ่สมอ
เป็นนิตย ์เราเขา้ใจเร่ืองน้ีไม่ได ้แต่เรารู้วา่นัน่เป็นความจริง 

พระเจา้จะทรงมีพระชนมอ์ยูเ่สมอเป็นนิตย ์จะไม่ตายเลย 
แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ ก็ควรรู้วา่เขาควรมีชีวิตอยูต่ลอดไปดว้ยนัน่เป็นวถีิท่ีพระเจา้ทรงสร้างเรา เราจะ

ไม่มีชีวติอยูต่ลอดไปในโลกน้ี วนัหน่ึงร่างกายของเราจะแก่ลงและเราจะไปอาศยัอยู ่ ณ ท่ีอีกแห่งหน่ึง 
เวลานั้นเราไปอยูก่บัพระเจา้ไดพ้ร้อมกบัคุณพ่อคุณแม่และเพื่อน ๆ ของเรา ถา้เราไดรั้กพระองคข์ณะท่ี
เราอาศยัอยูใ่นโลกเราตอ้งเรียนเพื่อรู้จกัรักพระเจา้ใหม้าก ๆ 

คนโง่บางคนใชเ้วลาในโลกน้ีรักตนเอง แทนท่ีจะรักพระเจา้ เม่ือเขาตายไป พระเจา้จะไม่
ประสงคใ์หเ้ขาไปอยูใ่นสวรรค ์แต่จะส่งเขาไปอยูใ่นท่ีมืด เป็นสถานท่ีเศร้าใจซ่ึงเขาตอ้งอยูโ่ดยไม่มีพระ
เจา้ตลอดไปเป็นนิตย ์

ถา้เราตอ้งการจะมีชีวิตอยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์ เราตอ้ง
ระมดัระวงัตวัในการด าเนินชีวติอยูเ่ด๋ียวน้ี ขา้พเจา้อยากจะเล่า
เร่ืองเก่ียวกบัชาวนาท่ีร ่ ารวยคนหน่ึงซ่ึงลืมตวัไปวา่เขาจะมีชีวติ

อยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์
ชาวนาคนน้ีไดอ้อกไปท่ียุง้ขา้วของเขาและเห็นวา่ยุง้ของ

เขาเตม็ไปดว้ยขา้ว เขาจึงไปดูอีกยุง้หน่ึงท่ีเขาเป็นเจา้ของมนัก็
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เตม็ไปดว้ยขา้วอีกเหมือนกนั ท าใหเ้ขายนิดีมาก เพราะเขามีขา้วมากมายในยุง้ เขารู้เม่ือเขาขายขา้วก็จะ
ไดเ้งินเป็นจ านวนมาก และจะท าใหเ้ขามัง่มีมากข้ึน 

“โอ” เขาร าพึง “เด๋ียวน้ีฉนัไม่ตอ้งท างานต่อไปอีกแลว้ทีน้ีฉนัจะมีเงินมาก ฉนัจะด่ืมเหลา้มาก ๆ
และจะกินอาหารอยา่งวเิศษ และจะท าส่ิงไม่ดีหลายอยา่ง” 

เม่ือเขาเขา้นอนในคืนวนันั้น เขาก็ยงัค  านึงถึงความมัง่มีและการท่ีจะใชจ่้ายเงิน แต่เขาไม่ไดคิ้ด
เลยวา่พระเจา้ทรงประสงคจ์ะใหเ้ขาใชเ้งินนั้นอยา่งไร คืนนั้นเองชาวนาท่ีมัง่คัง่คนนั้นก็ถึงแก่ความตาย 
เขาตอ้งไปพบพระเจา้ และก็สายเกินไปแลว้ท่ีจะระลึกวา่พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ขารักพระเยซูเจา้ และ
ประสงคจ์ะใหเ้ขาใชเ้งินของเขาในทางท่ีดี เพื่อบอกเล่าให้คนอ่ืนทราบถึงเร่ืองพระเยซู 

ขา้พเจา้หวงัวา่เธอจะระลึกไดว้า่เธอจะมีชีวิตเสมอไปเป็นนิตย ์ และขา้พเจา้หวงัวา่เธอจะไม่
เหมือนกบัชาวนาโง่คนนั้น 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ลูกา 12:16-28 

ค ำถำม 
1. พระเจา้ทรงมีวนัเกิดหรือ? 
2. พระเจา้ทรงมีชีวติอยูก่่อนมีภูเขาและตน้ไมห้รือ? 
3. พระเจา้จะทรงมีชีวติอยูน่านเท่าใด? 
4. เม่ือร่างกายของเธอตายไปแลว้ เธอจะมีชีวิตอยูต่่อไปนานเท่าใด? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์

ประทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่ขา้พระองคท์ั้งหลาย โดยทางพระเยซูคริสตเจา้ โปรดช่วยขา้พระองค์
ทั้งหลายใหมี้ชีวติอยูใ่นโลก ในวถีิทางท่ีท าใหพ้ระองคพ์อพระทยั ขา้พระองคท์ั้งหลายทูลขอใน       
พระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
 “ใจขา้เปรมปรีด์ิ” (บทท่ี 277) 
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บทที ่4 

ถ้ำเรำมองเห็นพระเจ้ำไม่ได้ เรำทรำบได้อย่ำงไรว่ำพระองค์ทรงพระชนม์อยู่? 

มีใครสามารถเห็นลมไดห้รือ? ไม่มีใครเห็น ไม่วา่เธอหรือขา้พเจา้ แต่เราไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นลม 
เพื่อให้รู้วา่มนัอยูท่ี่นัน่ เรารู้วา่มีลม เพราะลมพดัมาถูกตอ้งหนา้ของเรา และเราเห็นตน้ไมต้น้หญา้
เคล่ือนไหวเม่ือลมพดั แต่เราไม่เห็น็ลม 
เช่นเดียวกนั เรามองเห็นพระเจา้ไม่ได ้ แต่เรารู้ไดว้า้พระองคท์รงมีชีวติอยูจ่ากการท่ีพระองคท์รงรักและ
กระท าส่ิงต่าง ๆ บางคนพดูวา่ “ถา้ฉนัเห็นพระเจา้ ฉนัจึงจะเช่ือวา่พระองคท์รงเป็นอยูแ่ละมีชีวติ ถา้ฉนั
ไม่เห็นพระองค ์ฉนัก็ไม่เช่ือ” 

แต่นัน่ไม่ยติุธรรมเลย คนเหล่านั้นเช่ือวา่ลมมีจริง ในเม่ือเขาไม่เห็นลม แต่เห็นท่ีลมกระท า 
ท านองเดียวกนัเราก็รู้ไดว้า่มีพระเจา้ เพราะส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท า 
เธอนึกถึงบางส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท า ซ่ึงท าใหเ้ราทราบวา่พระองคมี์ชีวติอยู ่ไดไ้หม? 

ประการหน่ึงก็คือ เราเห็นดวงดาว ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ ของเหล่าน้ีเกิดข้ึนบนทอ้งฟ้าโดย
บงัเอิญหรือ? ไม่ใช่มีผูห้น่ึงเอามนัไปไวท่ี้นัน่ เม่ือเราเห็นบา้นหลงัหน่ึง เราคงไม่นึกวา่บา้นนั้นเกิดข้ึน
เอง เรารู้วา่มีใครคนหน่ึงสร้างบา้นนั้นข้ึน เม่ือเราเห็นดวงดาว เรารู้วา่มนัมิไดบ้งัเอิญมีอยูท่ี่นัน่ มีใครผู ้
หน่ึงเอาไปไวท่ี้นัน่ พระเจา้เป็นผูท้รงกระท าการน้ีทั้งส้ิน 

ท่านทราบไหมวา่ ท าไมเราจึงเห็นพระองคไ์ม่ได?้ ก็เพราะวา่พระเจา้ยงัไม่ประสงคจ์ะใหเ้รา
เห็นพระองค ์ พระเจา้ทรงเป็นผูย้ิง่ใหญ่และมหศัจรรย ์ และทรงรัศมีแรงกลา้ ถา้เรามองดูพระองคเ์รา
จะตอ้งตาย สักวนัหน่ึง ถา้เราเช่ือฟังพระเจา้ พระองคจ์ะพาเราไปสู่สวรรคเ์ม่ือเราตาย แลว้เราก็เห็นพระ
เจา้ไดซ่ึ้งจะทรงให้เรามีความสุขมาก 

ถึงแมว้า่เราจะเห็นพระเจา้ไม่ได ้เราก็รักพระองคม์ากมายได ้พระคมัภีร์บอกเราใหท้ราบถึงเร่ือง
พระเจา้ และบอกให้เราทราบวา่พระองคท์รงรักเราเพียงใด และพระองคท์รงดีต่อเราเพียงไหน เราไม่
จ  าเป็นตอ้งเห็นพระเจา้เพื่อจะรักพระองค์ 

คุณแม่ไดพ้ดูกบัลูกสาวเล็ก ๆ ถึงเร่ืองการรักพระเจา้ ลูกสาว
พดูวา่ “คุณแม่ขา หนูไม่เห็นพระเจา้แลว้หนูจะรักพระองคไ์ดอ้ยา่งไร
เล่า ถึงแมว้า่หนูอยากจะรักพระองค”์ 

ต่อมาไม่ก่ีวนัเด็กหญิงคนนั้นไดรั้บของห่อหน่ึงส่งมาทาง
ไปรษณียจ์ากผูห้ญิงคนหน่ึงซ่ึงเขาไม่เคยเห็น ในห่อนั้นมีของขวญั 

เด็กหญิงเปิดห่อของขวญัอยา่งทะนุถนอมในห่อนั้นมีหนงัสือซ่ึงมี
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ภาพงาม ๆ เขาดูหนงัเล่มนั้นอยูน่านแลว้จึงวิง่ไปหาคุณแม่ และพดูวา่ “คุณแม่ค่ะ หนูรักหนงัสือเล่มน้ี 
และรักผูห้ญิงท่ีส่งของขวญัมาใหห้นู” 

“แต่หนูไม่เคยเห็นเขามิใช่หรือ?” มารดาของเด็กหญิงถาม 
“ไม่เคยเห็นค่ะ” เด็กหญิงตอบ “แต่หนูรักเขา เพราะวา่เขาไดส่้งของขวญัน้ีมาใหห้นู” 
นัน่เป็นวถีิทางท่ีเรารักพระเจา้ได ้ ถา้แมว้า่เราไม่เคยไดเ้ห็นพระองค ์ พระองคไ์ดป้ระทานของ

มหศัจรรยห์ลายอยา่งใหเ้ราเช่น บา้น คุณพ่อและคุณแม่ของเรา ซ่ึงท าใหเ้ราขอบพระคุณพระองคแ์ละรัก
พระองคไ์ด ้ถึงแมว้า่เรายงัไม่เคยเห็นพระองค ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ปฐมกาล 1:14-18 

ค ำถำม 
1. เธอเห็นลมไดไ้หม? เธอรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มีลม? 
2. เธอมองเห็นพระเจา้ไดห้รือ? เธอรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระองคท์รงมีชีวติอยู?่ 
3. มีอะไรบา้งท่ีพระเจา้ประทานแก่เรา เพื่อใหเ้รารู้วา่พระองคท์รงมีชีวติอยู?่ 
4. เธอรู้ไหมวา่ท าไมเราจึงเห็นพระเจา้ไม่ได?้ 
5. เราจะเห็นพระองคไ์ดเ้ม่ือไร? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิใหญ่ยิง่ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีใหส้วรรคส์ าแดงพระ

รัศมีของพระองค ์ และดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลาย ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสร้างมานั้น  ได้
แสดงใหข้า้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระเยซูเจา้ไดส้ าแดงใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย
เห็นความรักอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
 “ความสวา่งแห่งโลกคือพระเยซู” (บทท่ี 63) 



 17 

บทที ่5 

พระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

เราไดเ้รียนรู้แลว้วา่มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น ทีน้ีใหเ้ราเอาใจใส่และคิดใหม้ากสักหน่อย 
เพราะวา่ขา้พเจา้อยากจะบอกอะไรซ่ึงเธอจะไม่เขา้ใจ แต่อยา่เพิ่งทอ้ใจ เพราะวา่ไม่มีใครสามารถเขา้ใจ
ไดเ้หมือนกนั และถึงกระนั้นก็ยงัเป็นความจริงท่ีส าคญัท่ีสุดในพระคมัภีร์ 

คือพระบิดาของเราผูส้ถิตในสวรรคเ์ป็นพระเจา้ แต่เธอทราบไหมวา่พระเยซูก็เป็นพระเจา้ดว้ย 
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็เป็นพระเจา้ดว้ย ทั้งสามองคน้ี์เป็นพระเจา้ และไม่ใช่เป็นพระเจา้สามองค ์แต่
เป็นพระเจา้องคเ์ดียว 

เธอคงอยากจะถามขา้พเจา้วา่ นัน่จะเป็นจริงไดอ้ยา่งไรกนั สามองคเ์ป็นพระเจา้องคเ์ดียวได้
อยา่งไร พระบิดาและพระเยซูและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มิใช่เพียงแต่เป็นพระนามท่ีต่างกนัของพระเจา้
เท่านั้น แต่ละองคมี์งานท าต่างกนั พระเยซูและพระบิดาไดท้รงสร้างโลก ดวงดาวและส่ิงอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
และพระเยซูทรงเป็นพระเจา้ พระเจา้ตรัสวา่ “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” 

เม่ือพระเยซูเสด็จจากโลกกลบัข้ึนไปสู่สวรรค ์ เพื่ออยูก่บัพระบิดาเจา้ พระองคไ์ดส่้งพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งเป็นพระเจา้มาสถิตอยูก่บัเรา 

แต่วา่มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น บางทีมนุษยพ์ยายามวาดภาพหรืออธิบายวา่ ทั้งสามองคเ์ป็น
พระเจา้องคเ์ดียวไดอ้ยา่งไร โดยใหนึ้กถึงไข่ไก่ซ่ึงประกอบดว้ยสามส่วนคือ ไข่แดง ไข่ขาว และเปลือก 
แต่ยงัเป็นไข่ฟองเดียว บางคนใชน้ ้าในการอธิบายน ้าเป็นของเหลวเม่ือเยน็จดัจะกลายเป็นน ้าแขง็ และ
เม่ือร้อนจดัจะกลายเป็นไอ แต่ก็ยงัเป็นน ้าอยูน่ัน่เอง ถึงแมว้า่เป็นไดถึ้งสามชนิด ตวัอยา่งเหล่าน้ีคงจะ
ช่วยเราไดบ้า้ง แต่เราก็ไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงได ้ จนกวา่เราจะไปอยูก่บัพระเจา้ แต่เรารู้วา่เป็นความจริง 
เพราะพระเยซูตรัสไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์ 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญั เพราะบางคนคิดวา่พระเยซูไม่ใช่พระเจา้จริง ๆ แต่ถา้พระเยซูไม่ใช่     
พระเจา้ พระองคก์็เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราไม่ได ้ พระเจา้เท่านั้นทรงช่วยเราไดพ้ระเยซูทรงช่วยเรา
เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ 

อยา่กงัวลถา้เธอไม่เขา้ใจเร่ืองน้ีทั้งหมด เม่ือเราถึงสวรรคแ์ลว้ เราจึงจะรู้ และเราเช่ือฟังพระเจา้
และรักพระองคไ์ด ้ถึงแมว้า่เราไม่เขา้ใจทุกส่ิงเก่ียวกบัพระองค ์

ชายชาวอินเดียคนหน่ึง รบเร้ามิชชนันารีคนหน่ึง ใหอ้ธิบายเก่ียวกบั “ตรีเอกนุภาพ” ใหเ้ขาฟัง 
ค าน้ีหมายความวา่ เรามีพระเจา้องคเ์ดียว คือ พระบิดา พระเยซู และพระวญิญาณบริสุทธ์ิทั้งสามองค์
รวมเป็นพระเจา้องคเ์ดียว มิชชนันารีผูน้ั้นไดเ้ล่าเร่ืองหน่ึงใหเ้ขาฟังดงัน้ี มีประเทศหน่ึงซ่ึงประชาชน
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เจบ็ป่วยเป็นจ านวนมาก กษตัริยไ์ดพ้ระราชทานยาให้แก่นายแพทยเ์พื่อรักษาคนเหล่านั้นใหห้ายเป็น
ปกติ คนไขค้นหน่ึงไดถ้ามนายแพทยห์ลายขอ้หลายประการเก่ียวกบักษตัริยอ์งคน์ั้น ซ่ึงเขาไม่เคนเห็น

พระองค ์ นายแพทยต์อ้งเสียเวลามากเพื่อตอบปัญหาของชาย
คนนั้น จนเขาไม่มีเวลาท่ีจะใหย้าแก่ประชาชนและเป็นเหตุให้
คนป่วยอ่ืน ๆ หลายคนไดถึ้งแก่ความตาย 

เม่ือนายแพทยก์ลบัไปเฝ้ากษตัริย ์ กษตัริยต์รัสถามวา่
เขาไดใ้หย้ารักษาประชาชนแลว้หรือ “มิได”้ นายแพทยท์ูล
ตอบ “ขา้พระองคม์วัแต่อธิบายใหค้นไขท้ราบวา่ ขา้พระองค์
ไดย้ามาจากไหน เลยไม่มีเวลาจะใหย้า” 

งานของเราก็คือบอกใหค้นอ่ืนทราบวา่ พระเยซูทรงตายเพื่อช่วยเขาให้รอด และไม่จ  าเป็นตอ้ง
อธิบายถึงเร่ือง “ตรีเอกนุภาพ” เรามียาดีส าหรับจิตวญิญาณของเขา และเราตอ้งใชย้านั้น 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
มาระโก 1:9-11,ยอห์น 16:7-15 

ค ำถำม 
1. มีพระเจา้ก่ีองค?์ 
2. พระเจา้องคเ์ดียวของเราประกอบดว้ยสามพระองค ์เธอรู้จกัทั้งสามพระองคน์ั้นหรือ? 
3. เธอใชเ้ร่ืองน ้าหรือไข่เพื่ออธิบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดไ้หม? 
4. นายแพทยไ์ดท้  าผดิประการใด? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ พระองคท์รงใหญ่ยิง่เหลือท่ีขา้

พระองคท์ั้งหลายจะเขา้ใจได ้ แต่ขอบพระคุณพระองคท่ี์ใหข้า้พระองคท์ั้งหลายเขา้ใจในความรักของ
พระองค ์ โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหแ้ขง็แรงข้ึนในความรักของพระองค ์และทรงช่วยขา้พระองค์
ทั้งหลายถวายพระเกียรติทั้งส้ินแด่พระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“พระองคผ์ูท้รงสัตยซ่ื์อ” (บทท่ี 12) 
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บทที ่6 

ท ำไมพระเจ้ำจึงทรงสร้ำงเรำ? 

เหตุผลท่ีส าคญัท่ีพระเจา้ทรงสร้างเราคืออะไร? ใหเ้รามีความสุขใช่ไหม? ไม่ใช่ พระเจา้อยาก
ใหเ้รามีความสุขแต่นัน่ไม่ใช่เหตุผลท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างเรามา เพื่อเราจะมีใจเมตตากรุณาต่อคนอ่ืน
หรือ? ไม่ใช่ นัน่ก็ส าคญัดว้ย แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลท่ีพระองคไ์ดส้ร้างเรามา 

ถา้กระนั้นมีเหตุผลอนัใด? 
พระเจา้ไดท้รงสร้างเรา ก็เพื่อใหเ้ราถวายเกียรติแด่พระองคแ์ละช่ืนชมยนิดีกบัพระองค ์ นัน่

หมายความวา่พระเจา้ประสงคใ์หเ้ราขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงมีพระทยัดีต่อเราพระองคท์รง
อยากใหเ้รามีความยนิดีท่ีพระองคเ์ป็นผูใ้หญ่ยิง่ และทรงพระเมตตา พระเจา้อยากใหเ้รานมสัการ
พระองค ์ โดยใหเ้ราเขา้ใจวา่พระองคท์รงฤทธ์ิมหศัจรรยเ์พียงใด และพระเยซูมีพระทยัเมตตามาก
เพียงใด ท่ีไดเ้สด็จลงมารับโทษเพราะบาปของเรา แทนท่ีเราจะไดรั้บโทษจากพระเจา้ เน่ืองดว้ยพระเจา้
ทรงฤทธ์ิใหญ่ยิง่และดีรอบคอบ พระองคอ์ยากใหเ้ราทูลต่อพระองคว์า่เรามีความยนิดีมากเหลือเกินท่ี
พระองคท์รงยอมใหเ้ราเป็นบุตรของพระองค ์พระองคอ์ยากใหเ้รามีความยนิดีกระทัง่เราอยากจะช่วยคน
อ่ืนเสมอ เพื่อท าใหพ้ระองคมี์พระทยัยนิดี 

เด๋ียวน้ีเธอเขา้ใจหรือยงัวา่ เหตุใดพระเจา้จึงทรงสร้างเรามา? ก็เพื่อใหเ้รารักพระเจา้และท า
ตามท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้ราท า 

เธอรักพระเจา้หรือ? นัน่แหละคือเหตุท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างเธอ 
คร้ังหน่ึงมีชายคนหน่ึง ช่ือ บิลล่ี เบรย ์เขารักพระเจา้มาก 

เขาชอบร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ เพราะเขารู้วา่พระเจา้ชอบฟัง
เขาร้องเพลง บางคนคิดวา่เขาร้องเพลงมากเกินไป เพราะเขาร้อง
เพลงใหไ้พเราะเหมือนคนอ่ืนไม่ได ้ แต่บิลล่ี เบรยก์ลบัตอบวา่ 
นกเช่นการ้องไดอ้ยา่งเดียววา่ “กา กา” และร้องไม่เพราะเท่านก
คีรีบูน แต่พระเจา้ทรงสร้างกาเช่นเดียวกบันกคีรีบูน และทรงพอ
พระทยัฟังเสียงนกทั้งสองชนิดร้อง และบิลล่ีพดูต่อไปวา่ “พระ
บิดาของขา้พเจา้สถิตใจสวรรค ์ ทรงชอบฟังขา้พเจา้ร้องเพลงดว้ย 

แมว้า่ขา้พเจา้จะร้องเพลงไดไ้ม่เพราะไปกวา่เสียงกา” 
ถา้เรารักพระเจา้ พระองคก์็อยากใหเ้ราทูลพระองคว์า่ เรารักพระองค ์
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ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
สดุดี บทท่ี 148 

ค ำถำม 
1. พระเจา้ไดท้รงสร้างเราเพื่อใหเ้รารักพระองคห์รือ? 
2. ถา้พระเจา้ไดท้รงสร้างเราเพื่อพระองคเ์อง แต่เรากลบัปรนนิบติัตวัเราเองแทนพระองค ์

เราเป็นคนอยา่งไร? 
3. พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีจะฟังเราร้องเพลงสรรเสริญพระองค ์ แมว้า่เราร้องเพลงได้

อยา่งเดียวกบับิลล่ี เบรยห์รือ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาเจา้ขา้ ขอพระองคท์รงช่วยใหข้า้พระองคท์ั้งหลายถวายพระเกียรติแด่พระนามใหญ่ยิง่

และบริสุทธ์ิของพระองค ์ ขอทรงช่วยใหข้า้พระองคท์ั้งหลายสรรเสริญพระองค ์ และมีชีวติอยูเ่พื่อ
พระองคเ์สมอ ในพระนามพระเยซุคริสต ์อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“สรรเสริญพระเจา้ผูอ้  านวยพร” (ดา้นในปกหนา้) 
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บทที ่7 

ส่ิงมหัศจรรย์เกีย่วกบัพระเจ้ำของเรำ 

เธอมีความรู้แค่ไหน? เธอเคยลองคิดดูบา้งหรือเปล่า? เธอรู้จกัแมวและสุนขั รู้จกัอ่าน รู้จกับวก
เลข และอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง แต่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้มากกวา่เธอ บางคนเรียนหนงัสือตลอดชีวิต เรียนแลว้
เรียนอีก แต่ในบั้นปลายของชีวติ เขาก็ไม่รู้อะไรมากนกั เพราะวา่มีอีกหลายส่ิงอยา่งท่ีเขายงัไม่รู้แต่มี
ท่านผูห้น่ึงซ่ึงสารพดั ขา้พเจา้คิดวา่เธอรู้วา่ บุคคลผูน้ั้นคือใคร ก็คือพระเจา้ ไม่มีอะไรแมแ้ต่สักส่ิงเดียวท่ี
พระเจา้ไม่ทรงทราบ พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงและทรงรู้ทุกส่ิง พระองคท์รงทราบวา่ขณะน้ีเธอก าลงัคิด
อะไรอยู ่และเม่ือเธอไดคิ้ดอะไรบา้ง และทรงรู้วา่พรุ่งน้ีเธอจะคิดถึงเร่ืองอะไรดว้ย พระองคท์รงรู้วา่ไดมี้
อะไรเกิดข้ึนเม่ือลา้นปีท่ีล่วงมาแลว้ และทรงรู้วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนในลา้นปีขา้งหนา้ พระองคท์รงรู้วา่เธอ
รักพระองคห์รือเปล่า? เราซ่อนอะไรจากพระเจา้ไม่ได ้ เพราะวา่พระองคส์ถิตอยูท่ ัว่ไป และทรงทราบ
ทุกส่ิง และไม่เคยลืมเลย 

ส่ิงประหลาดมหศัจรรยย์ิง่อีกประการหน่ึงเก่ียวกบัพระเจา้ก็คือ พระองคท์รงกระท าทุกส่ิงได้
ตามท่ีพระองคป์ระสงคจ์ะท าพระองคไ์ดท้รงสร้างโลก และพระองคท์  าลายโลกเสียก็ไดถ้า้พระองค์
ประสงคจ์ะท าเช่นนั้น ไม่มีอะไรยากเกินไปส าหรับพระองคเ์ลย เม่ือเราป่วยพระองคท์รงท าใหเ้ราหาย
เป็นปกติได ้ พระองคใ์หเ้กิดพายเุรือใหพ้ายสุงบลงได ้ พระองคท์รงยกบาปใหเ้ราได ้ และทรงพาเราไป
สวรรคไ์ด ้

พระเจา้ไม่ทรงเปล่ียนแปลง พระองคท์รงเป็นอยูเ่หมือนกนัเสมอ ทั้งวานน้ี วนัน้ี และจะ
เหมือนกนัตลอดไปเป็นนิตยพ์ระองคไ์ม่รู้จกัแก่ หรืออ่อนก าลงัเช่นมนุษยท์ั้งหลาย บางทีเธอมีคุณปู่ หรือ
คุณยา่ท่ีไม่แขง็แรงอยา่งแต่ก่อน มนุษยเ์ราเปล่ียนแปลง บางทีแขง็แรง แลว้ไม่ชา้ก็กลายเป็นอ่อนแอ แต่
พระเจา้ทรงแขง็แรงอยูเ่สมอ 

พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิง พระองคท์รงแขง็แรงมากจนพระองคก์ระท าส่ิงใด ๆ ท่ีพระองค์
ประสงคก์ระท าได ้ และพระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง พระองคท์รงรักเราเสมอ พระองคท์รงเป็นพระเจา้
ท่ีมหศัจรรยจ์ริง ๆ 

มีเร่ืองเล่าถึงอาจารยม์าร์ติน ลูเธอร์ ซ่ึงเป็นผูน้ าคนส าคญัของคริสตจกัรเม่ือหลายร้อยปีล่วง
มาแลว้ คร้ังหน่ึงท่านห่วงกงัวลในการงานหลายอยา่ง จนลืมไปวา่พระเจา้ทรงฤทธ์ิใหญ่ยิง่พระเจา้ไม่
ทรงเปล่ียนแปลงและพระเจา้ทรงพิทกัษรั์กษาคุม้ครอง 

เชา้วนัหน่ึงขณะท่ีอาจารย ์ ลูเธอร์ ลงมาชั้นล่างเพื่อจะรับประทานอาหารท่านจะเห็นภรรยา
แต่งตวัดว้ยเส้ือผา้สีด าทั้งชุด อยา่งเดียวกบัท่ีคนทัว่ไปใชแ้ต่งเพื่อไวทุ้กข ์
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อาจารยลู์เธอร์ถามภรรยาดว้ยความฉงนใจวา่ “มีใครตาย
หรือ?” 

“คุณไม่ทราบดอกหรือ?” ภรรยาตอบ “พระเจา้ตายเสีย
แลว้” 

“ท าไมเธอจึงพดูออกมาอยา่งโง่ๆไม่เป็นเร่ืองเช่นน้ี” ท่าน
ถาม 

“พระเจา้จะทรงตายไดอ้ยา่งไร? พระองคท์รงพระชนมอ์ยู่
ตลอดเป็นนิตย ์พระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง พระองคต์ายไม่ได”้ 

“ถา้เช่นนั้น” ภรรยาของท่านถาม “ท าไมคุณจึงทอ้ถอยถา้พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู?่” 
“ฉนัเขา้ใจแลว้ล่ะ” อาจารยลู์เธอร์พดู “ภรรยาของฉนัช่างฉลาดจริง เธอพยายามใหฉ้นัมองเห็น

วา่ พระเจา้ทรงเป็นอยูเ่หมือนเดิมจริง ๆ และพระองคท์รงรักเรา และทรงพิทกัษรั์กษาเรา และเราไม่ตอ้ง
กลวัอะไร พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูม้หศัจรรยเ์ดียวเสมอ” 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
สดุดี บทท่ี 8 

ค ำถำม 
1. บอกช่ือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงเนรมิตสร้างสักสองสามอยา่ง? 
2. ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงทราบ แต่มนุษยไ์ม่ทราบนั้นมีอะไรบา้ง? 
3. พระเจา้จะแก่เฒ่าลงเหมือนมนุษยห์รือ? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระบิดาผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ พระองคท์รงสถิตอยูใ่นสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลาย

ขอบพระคุณพระองคท่ี์ไม่มีผูใ้ดเหมือนพระองคเ์ลย พระองคท์รงฤทธ์ิเดชนุภาพทั้งส้ิน ขา้พระองค์
ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคไ์ม่ทรงเปล่ียนแปลง พระองคท์รงรักขา้พระองคท์ั้งหลายเสมอ 
ขอโปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลายทูลขอพระองคใ์หข้า้พระองคท์ั้งหลายมีชีวติอยู่
เพื่อใหพ้ระองคท์รงปิติยนิดี ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ขอเชิญไหวก้ษตัริย”์ (บทท่ี 3) 
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บทที ่8 

ทูตสวรรค์คอืใคร? 

นาน-นาน-นานมาแลว้ นานทีเดียว ก่อนพระเจา้ไดเ้นรมิตดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ทั้งหลาย 
ก่อนท่ีพระองคไ์ดเ้นรมิตอาดมัและเอวา พระเจา้ไดท้รงเนรมิตวญิญาณหลายดวงซ่ึงไม่มีร่าง ใหอ้ยูก่บั
พระองคใ์นสวรรค ์

วญิญาณเหล่าน้ีเรียกวา่ทูตสวรรค ์
เราเห็นหรือพูดกบัทูตสวรรคไ์ม่ได ้ แต่ทูตสวรรตเ์ห็นเราและทูตบางองคอ์ยูก่บัเราในหอ้งน้ี

ขณะน้ี ก าลงัฟังและคอยเฝ้าดูเราอยู ่ ทูตสวรรคใ์จดีมากและคอยช่วยเหลือเรา พระเจา้ไดส้ั่งทูตสวรรค์
อยา่งนอ้ยองคห์น่ึงให้เป็นผูรั้บใชพ้ิเศษของเราแต่ละคนเพื่อคอยพิทกัษรั์กษามิใหมี้อนัตรายเกิดข้ึนแก่เรา 

แน่ทีเดียว การท่ีไดรั้บทุกขภ์ยับางคร้ังก็เป็นการดีส าหรับเรา เพราะวา่ท าใหเ้ราตอ้งพึ่งพระเจา้
มากข้ึน พระเจา้ไม่ไดต้รัสวา่เราจะไม่มีความทุกข ์ แต่พระเจา้ไดท้รงสั่งใหทู้ตสวรรคค์อยช่วยเหลือเรา
หลายทาง 

ขา้พเจา้ประหลาดใจวา่ ทูตสวรรคจ์ะคิดเห็นอยา่งไรเม่ือก าลงัเฝ้าดูแลเราอยู ่ ทูตสวรรคค์งจะมี
ความสุขมากจนแทบไม่รู้วา่จะท าอะไร เพราะเห็นวา่พระเยซูเจา้ไดท้รงตายเพื่อเรา เราจึงไปถึงสวรรค์
ได ้ ทูตสวรรคค์งพากนัประหลาดใจและพอใจมากเม่ือไดเ้ห็นพระเยซูเจา้ละทิ้งรัศมีอนัรุ่งโรจน์ในเมือง
สวรรค ์ เสด็จลงมาในโลกและทรงบงัเกิดเป็นทารก เธอคงจ าไดว้า่เหล่าทูตสวรรคพ์ากนัร้องเพลง
สรรเสริญพระเจา้ เม่ือปรากฏแก่คนเล้ียงแกะท่ีทุ่งนา ซ่ึงเป็นคืนคริสตมาสแรก ทูตสวรรคส์รรเสริญและ
บอกถึงเร่ืองการบงัเกิดของพระเยซูคริสตเจา้ท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ 

แต่เหล่าทูตสวรรคพ์ากนัเศร้าใจมากเพียงใด เม่ือเห็นพวกเราทะเลาะววิาทกนั และประพฤติ
เหมือนวา่เราไม่รู้วา่พระเจา้ทรงรักเรา และไดท้รงกระท าอะไรเพื่อเรา ทูตสวรรคก์ าลงัเฝ้าดูเธอและ
ขา้พเจา้ และเราควรด ารงชีวิตในวถีิทางท่ีจะท าใหทู้ตสวรรคเ์หล่านั้นมีความสุขและความยนิดี 

ทูตสวรรคบ์างองคมี์ต าแหน่งสูงกวา่องคอ่ื์น ๆ พระคมัภีร์กล่าวช่ือบางองค ์ มี ฆบัรีเอล ซ่ึงเป็น
ทูตส่งข่าวพิเศษของพระเจา้เป็นทูตสวรรคซ่ึ์งพระเจา้ใชใ้หไ้ปหาดานิเอล เม่ือดานิเอลไดอ้ธิษฐานทูลขอ
พระเจา้หลายวนั มีทูตสวรรคอี์กหลายองคด์ว้ยท่ีปิดปากของสิงโต เม่ือดานิเอลถูกโยนลงไปในถ ้าสิงโต 
แต่เราไม่ทราบวา่ฆบัรีเอลจะเป็นทูตองคห์น่ึงในพวกนั้นดว้ยหรือเปล่า ฆบัรีเอลไดม้าปรากฏแก่ซะ
คาเรียเพื่อบอกใหท้่านทราบวา่ ท่านจะไดบุ้ตรชายคนหน่ึงคือ ยอห์นบพัติศโต และไดไ้ปบอกแก่สาว
พรหมจารีมาเรียวา่ พระเจา้ไดท้รงใชใ้หม้าบอกเธอวา่ พระเยซูเจา้จะมาบงัเกิด และเธอจะเป็นมารดาของ
พระองค ์
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และยงัมีมิคาเอลทูตสวรรคท่ี์ใหญ่ยิง่อีกองคห์น่ึง หรือบางทีเป็นองคใ์หญ่ท่ีสุด เหนือทูตสวรรค์
ทั้งหลาย ท่านตอ้งต่อสู้กบัพญามารบ่อย ๆ 

เราไม่ทราบช่ือของทูตสวรรคอ์งคอ่ื์น แต่เรารู้วา่มีทูตสวรรคอ่ื์น ๆ อีก ซ่ึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัต่างกนั 

พระเจา้เป็นผูท้รงสร้างทูตสวรรค ์ เช่นเดียวกนัทรงสร้างมนุษย ์ ดงันั้นเราจึงไม่ควรนมสัการทูต
สวรรค ์ แต่ควรนมสัการพระเจา้เท่านั้น ทูตสวรรคท์  าอะไรตามใจชอบไม่ไดอ้ยา่งท่ีพระเจา้ทรงกระท า
ได ้ และทูตสวรรคไ์ม่รู้ทุกส่ิงอยา่งท่ีพระเจา้ทรงรู้ และอยูใ่นท่ีแห่งเดียวในเวลาเดียวกนั แทนท่ีจะอยูท่ ัว่
ทุกแห่งในขณะเดียวกนัเช่นพระเจา้ 

บางทีเราคิดและบางทีก็ร้องเพลงวา่ จะเป็นการดีสักเท่าใดถา้ไดเ้ป็นทูตสวรรค ์ แต่วา่การเป็น
มนุษยก์็ดียิง่กวา่ เพราะวา่พระเจา้ทรงสร้างเรามาเพื่อให้เราเป็นบุตรแทข้องพระองค ์ แทนท่ีจะเป็นเพียง
ผูช่้วยอยา่งทูตสวรรค ์ เป็นบุตรของพระเจา้ก็ดีกวา่เป็นผูรั้บใชม้ากมาย ฉะนั้นเราไม่ควรอยากเป็นทูต
สวรรค ์ น่าช่ืนใจยนิดีท่ีพระเจา้ไดท้รงช่วยเราใหร้อดพน้บาป และจะพาเราไปสู่สวรรคเ์พื่ออยูก่บั
พระองคช์ัว่นิรันดร์ 

ไม่ค่อยมีใครไดเ้ห็นทูตสวรรค ์แต่บางทีคนท่ีก าลงัจะตายไดเ้ห็น คนท่ีไดเ้ห็นทูตสวรรคบ์อกวา่ 
ทูตสวรรคเ์หล่านั้นช่างสวยงามจริง ๆ 

เธออยากฟังเร่ืองจริงเก่ียวกบัทูตสวรรคซ่ึ์งชายหนุ่มคนหน่ึงไดเ้ห็นหรือ? ทูตองคน์ั้นเป็นผูช่้วย
ศาสดาพยากรณ์อะลีซา ซึงพระเจา้ทรงใชใ้หม้าส่งข่าวแก่บรรดาชาวอิสราเอล 

เน่ืองดว้ยอะลีซาเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ และไดบ้อกประชาชนใหท้ าส่ิงท่ีถูกตอ้ง ประชาชน
บางคนก็ไม่ชอบท่านและอยากจะท าร้ายท่านกษตัริยป์ระสงคจ์ะได้

ตวัอะลีซาเพื่อลงโทษ เม่ือกษตัริยส่์งกองทพัไปจบัอะลีซา ทหารได้
มาถึงเมืองท่ีอะลีซาอยู ่ เชา้ตรู่วนัหน่ึงชายรับใชข้องอะลีซาไดลุ้กข้ึน
ออกไปดู ก็แลเห็นกองทพัใหญ่ซ่ึงมีทหารมากมายลอ้มรอบเมือง เพื่อ
จะจบัตวัอะลีซา ชายคนนั้นวิ่งไปหาอะลีซาและพดูวา่ “อะลีซาเอ๋ย เรา
จะท ากนัอยา่งไรดี เพราะวา่มีทหารท่ีจะมาจบัท่านเตม็ไปหมด” 

อะลีซาตอบวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะมีผูท่ี้อยูก่บัเรามากกวา่
ทหารเหล่านั้นเสียอีก มีทูตสวรรคอ์ยูร่อบ ๆ คอยคุม้ครองเรา” 

แลว้อะลีซาอธิษฐานต่อพระเจา้วา่ “พระเจา้ขา้ โปรดเปิดตาชายคนน้ี เพื่อเขาจะไดเ้ห็นทูต
สวรรคท์ั้งหลายท่ีพระองคท์รงใชใ้หม้าคุม้ครองขา้พระองคท์ั้งสอง” พระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหต้าของ
ชายคนนั้นเห็นวา่ มีมา้และรถรบดุลเปลวเพลิงลอ้มรอบอะลีซาและตวัเขาเอง เม่ือทหารกรูเขา้มา อะลีซา



 25 

ทูลของพระเจา้ทรงบนัดาลใหต้าของทหารเหล่านั้นบอดไปชัว่ขณะ เพื่อเขาจะไม่เห็นท่าน และพระเจา้
ทรงกระท าดงันั้น พระองคไ์ดท้รงใชทู้ตสวรรคข์องพระองคใ์หคุ้ม้ครองรักษาอะลีซา 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
กิจการ 12:5-17 

ค ำถำม 
1. ทูตสวรรคคื์อใคร? 
2. เธอบอกช่ือทูตสวรรคส์ององคซ่ึ์งเป็นทูตท่ีส าคญัท่ีสุดของพระเจา้ไดไ้หม? 
3. เธอจะไดป็้นทูตสวรรคห์รือเปล่า? 
4. เป็นทูตสวรรคห์รือเป็นคริสเตียน อยา่งไหนดีกวา่กนั? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาเจา้ พระองคไ์ดท้รงสร้างทูตสวรรคใ์หเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลาย

ขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดท้รงโปรดใหทู้ตสวรรคค์อยเฝ้าดูแลขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลาย 
ขอบพระคุณพระองคท่ี์ขา้พระองคท์ั้งหลายเป็นบุตรของพระองค ์ และมิไดเ้ป็นทูตสวรรค ์ โปรดช่วยขา้
พระองคท์ั้งหลาย ใหป้ระพฤติสมกบัเป็นบุตรของพระองค ์ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ในคืนวนัหน่ึงยามเงียบสงดั” (บทท่ี 45) 
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บทที ่9 

พญำมำรคอืใคร? 

พญามารเป็นผูท่ี้เรามองไม่เห็นตวั มนัพยายามท าอนัตรายเรา แต่แรกพญามารก็เป็นคนดี มนั
เป็นทูตสวรรคท่ี์มีต าแหน่งสูงท่ีสุดองคห์น่ึงของพระเจา้ มนัเป็นผูช่้วยท่ีส าคญัของพระองคแ์ละเตม็ใจ
ท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ มนัมีความปิติยินดีมากท่ีไดพ้ดูกบัพระองค ์ และไดเ้ห็นสง่าราศีและ
ฤทธ์ิเดชของพระองค ์

แต่ในท่ีสุด วนัท่ีน่าเศร้าใจก็ไดม้าถึง ช่างเป็นวนัท่ีแสนเศร้าจนพดูไม่ถูกวา่เศร้าสลดเพียงใด วนั
นั้นพญามารตดัสินใจวา่มนัจะไม่เช่ือฟังพระเจา้ มนัตดัสินใจวา่จะไม่รักพระเจา้อีกต่อไป เราไม่ทราบวา่
ท าไมพญามารจึงตดัสินใจอยา่งน่ากลวัเช่นน้ี เราไม่ทราบวา่ความคิดอยา่งน้ีไดเ้ขา้มาสู่จิตใจของมนั
อยา่งไร แต่นัน่แหละคือเหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึน มนัไดอิ้จฉาริษยาพระเจา้และพดูวา่มนัอยากจะเป็น
เสมือนพระเจา้ แลว้มนัจึงกลายเป็นศตัรูร้ายกาจของพระเจา้ แสวงหาโอกาสต่อสู่พระเจา้แทนท่ีจะช่วย
พระองค ์ พญามารช่างโง่จริง ๆ ท่ีคิดวา่ใคร ๆ ก็ต่อสู้พระเจา้ไดเ้พราะวา่พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิทั้งส้ิน และ
ทรงกระท าไดทุ้กอยา่งสักวนัหน่ึงพระเจา้จะทรงลงโทษพญามารอยา่งน่าสยดสยอง ซ่ึงเราไม่อยากจะ
นึกถึงโทษนั้นเลย พระเจา้ทรงสร้างบึงไฟซ่ึงเราเรียกวา่นรกส าหรับลงโทษพญามารให้อยูท่ี่นัน่ตลอดไป
เป็นนิตย ์

ทูตสวรรคท่ี์ดีหลายลา้นองคพ์ลอยตดัสินใจกระท าชัว่ตามอยา่งพญามารดว้ย ทูตสวรรคช์ัว่ร้าย
เหล่าน้ีเรียกวา่ผมีารและมนัอยูร่อบ ๆ ตวัเราดว้ย แต่มนัท าอนัตรายเราไม่ไดถ้า้เรารักพระเยซูคริสตเ์จา้ 
เพราะวา่พระเจา้ไดส่้งทูตสวรรคท่ี์ดีของพระองคม์าคุม้ครองเรา และองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เองก็สถิตอยู่
กบัเราผพีวกน้ีเกรงกลวัพระเยซูเจา้อยา่งยิง่ เพราะมนัรู้วา่สักวนัหน่ึงพระองคจ์ะส่งมนัไปอยูใ่นบึงไฟ
ตลอดนิรันดร 

พญามารพยายามยแุหยใ่หเ้ราท าส่ิงท่ีชัว่ร้ายเสมอ มนัพดูกบัเราวา่ “ขโมยขนมไม่ใช่ความผดิท่ี
ร้ายแรงอะไร ขนมอร่อยดีเร่ืองเล็กถา้เธอจะกิน ขโมยเอาไปเถิด” แต่จงจ าไวว้า่ ถา้เราเช่ือฟังพญามาร เรา
ก็ท าบาป 

พญามารแขง็แรงมาก เราตอ้งรักพระเยซูเจา้อยูเ่สมอเพื่อพญามารจะไม่มีโอกาสท าร้ายเราและ
ชวนใหเ้ราท าผดิ เราตอ้งไม่หวัเราะเยาะพญามารและพรรคพวกของมนั เพราะวา่แมแ้ต่มิคาแอลทูต
สวรรคผ์ูมี้ต  าแหน่งสูงสุดก็มิไดป้ระพฤติเช่นนั้น เม่ือพญามารพยายามขดัขวางไม่ใหท้  างานของพระเจา้ 
แต่มิคาแอลกลบัตอบวา่ “ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงหา้มเจา้เถิด” พระเจา้ทรงชนะพญามารไดเ้สมอ เรา
เองท าไม่ไดแ้ละเราไม่ควรทดลองดู 
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วนัหน่ึงเด็กชายเล็ก ๆ ท่ีไม่เป็นคริสเตียน และยงัไม่รู้จกัองค์
พระเยซูคริสตย์นือยูห่นา้กองไฟ แลว้ผชีัว่ตนหน่ึงซ่ึงเป็นพรรคพวก
ของพญามาร ไดเ้ขา้มาสิงอยูใ่นตวัของเด็กชายคนนั้น ท าใหเ้ขารู้สึก
อยากกระโดดลงไปในกองไฟ เขาจึงกระโดดลงไป และไฟก็ไหมต้วั
เขาอยา่งสาหสับิดาของเขามาลากตวัเขาออกจากไฟและไดช่้วยเขาให้
พน้อนัตราย 

ผนีั้นไดสิ้งอยูใ่นเด็กนั้นต่อมาอีกนานทีเดียว วนัหน่ึงบิดาได้
พาเด็กชายเล็ก ๆ คนน้ีไปหาพระเยซู ขอใหพ้ระองคข์บัไล่ผอีอกจากจิตใจลูกของเขา พระเยซูสั่งใหผ้ี
ออกไปและหา้มไม่ใหก้ลบัมาอีกเลย แน่นอน มารตอ้งเช่ือฟังพระเยซู เพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจา้ 
แลว้เด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นก็กลบัหายเป็นปกติ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
อิสยาห์ 14:12-17 

ค ำถำม 
1. เหตุใดพระเจา้จึงตอ้งสร้างนรก? 
2. พญามารคือใคร? และเคยเป็นอะไร? 
3. ใครแขง็แรงวา่กนั พญามารหรือพระเจา้? 
4. พญามารอยากใหเ้ธอท าอะไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิใหญ่ยิง่ ผูท้รงสร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณ

พระองค ์ เพราะวา่พญามารไม่มีอ านาจท าอนัตรายขา้พระองคท์ั้งหลาย เม่ือขา้พระองคท์ั้งหลายอยู่
ใกลชิ้ดสนิทสนมกบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พญามารและ
พรรคของมนัพากนัเกรงกลวัองคพ์ระผูช่้วยให้รอด โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหเ้ขา้ใกลชิ้ดกบั
พระองคเ์สมอ ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา้ อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ความเช่ือคือความมีชยั” (บทท่ี 151) 
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บทที ่10 

พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์อย่ำงไร? 

เราไม่ทราบวา่พระเจา้ทรงตดัสินพระทยัสร้างดวงดาวและโลก มนุษย ์สัตวต่์าง ๆ และส่ิงอ่ืน ๆ
ตั้งแต่เม่ือไร แต่ในท่ีสุดพระองคก์็ไดท้รงสร้างส่ิงเหล่าน้ี 

เธอทราบไหมวา่ พระเจา้ทรงใชเ้คร่ืองมืออะไรส าหรับสร้างส่ิงเหล่าน้ี เม่ือเธอและขา้พเจา้ท าส่ิง
ใดข้ึน เราตอ้งการกระดาษ ดินสอ กรรไกร หรือบางทีก็ตอ้งใชเ้ล่ือย ไมก้ระดานคอ้นและตะปู แต่เม่ือ
พระเจา้ทรงเนรมิตโลก พระองคไ์ม่ตอ้งใชส่ิ้งเหล่าน้ี พระองคไ์ม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือใด ๆ เลย พระองคท์รง
สร้างทุกส่ิงใหมี้ข้ึนโดยไม่ไดใ้ชอ้ะไรเลย พระองคเ์พียงแต่ตรัสแลว้โลกก็เกิดข้ึน พระองคต์รัสใหด้วง
อาทิตย ์เพียงแต่ตรัสแลว้โลกก็เกิดข้ึน พระองคใ์ห้ดวงอาทิตยส่์องแสงก็เป็นดงันั้น พระองคท์รงสร้างววั 
มา้ ปลา ตัก๊แตน และนกทั้งหลาย ทั้งตน้ไม ้ ใบหญา้และดอกไมน้านาชนิด พระเจา้ทรงสร้างโลกใหดี้
จริง ๆ ไม่มีตน้ไมท่ี้มีหนาม เช่นกระบองเพชร สัตวก์็ไม่ฆ่ากนัหรือท าร้ายกนัเหมือนอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นทุก
วนัน้ี 

ในท่ีสุดเม่ือโลกอนัสวยงามเสร็จสมบูรณ์แลว้ พระเจา้ไดส้ร้างอาดมัซ่ึงเป็นชายคนแรก พระเจา้
ทรงเอาผงคลีดินใชท้  าร่างกายใหอ้าดมั แลว้พระองคจึ์งบนัดาลใหร่้างกายนั้นมีชีวิต 

เธอคิดวา่อาดมัรู้สึกอยา่งไรเม่ือเขารู้วา่เขามีชีวิต อาจเป็นความรู้สึกแปลกและมหศัจรรย ์ เขา
มองเห็นโลกอนัสวยงามท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างเพื่อเขา พระเจา้ทรงสนทนากบัเขาและเป็นมิตรดีต่อกนั 
บางทีอาดมัทูลถามพระเจา้วา่เขามาจากไหน และพระเจา้ไดท้รงบอกให้เขาทราบ 

แลว้วนัหน่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตดัสินพระทยัท่ีจะสร้างมนุษยอี์กคนหน่ึง แต่แทนท่ีจะสร้าง
ผูช้ายอีกคนหน่ึง พระองคไ์ดท้รงสร้างผูห้ญิง นางมีช่ือวา่เอวา พระเจา้มิไดส้ร้างเอวาดว้ยผงคลีดิน 
แทนท่ีจะท าดงันั้น พระองคท์  าใหอ้าดมันอนหลบัขณะท่ีอาดามหลบัอยูน่ั้น พระเจา้ไดเ้อาซ่ีโครง
อนัหน่ึงของเขาออกมา แลว้ใชซ่ี้โครงนั้นสร้างผูห้ญิง แลว้พระองคไ์ดป้ระทานผูห้ญิงนั้นแก่อาดามให้
เป็นผูช่้วยของเขา เอวาคงประหลาดใจและพอใจท่ีมีชีวติ และนางกบัอาดมัและพระเจา้คงตอ้งมีความสุข
ดว้ยกนั อาดามและฮาวาไม่มีความคิดผดิ ๆ อยา่งใดเลย พระเจา้ไดท้รงสร้างเขามาในสภาพท่ี ไม่มีความ
ด้ือดึงในตวัเขาเลย เขามีความบริสุทธ์ิอ่อนหวาน สะอาดและแขง็แรง พระเจา้ทรงรักเขาและเขาทั้งสองก็
รักพระเจา้มากมาย 

ครูท่ีโรงเรียนบางคนอาจจะไม่ทราบวา่ผูช้ายคนแรกเกิดมาอยา่งไร และอาจจะไม่ทราบวา่พระ
เจา้ไดเ้นรมิตสร้างอาดมัและเอวา คนท่ีไม่ค่อยรู้เร่ืองพระเจา้มากนกั บางทีก็คิดวา่ นาน-นานมาแลว้ 
หลายลา้นปีมาแลว้ เม่ือยงัไม่มีส่ิงท่ีมีชีวติ ไดมี้การรวมตวัของสารประกอบ เกิดเป็นชีวติแรกน้ี ก็ได้
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ววิฒันาการเป็นพืช สัตวแ์ละมนุษยใ์นท่ีสุด พระเจา้มิไดส้ร้างเราโดยวธีินั้นพระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้
ไดท้รงสร้างอาดมัในทนัทีทนัใด พระเจา้ทรงใหญ่ยิง่สักเท่าใด พระองคท์รงกระท าอะไรไดภ้ายใน
พริบตาเดียว ช่างเป็นการง่ายสักเท่าใดส าหรับพระองคท่ี์จะทรงเอาผงคลีดิน และสร้างอาดมัจากดินนั้น
ในเวลาประเด๋ียวเดียว 

วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงอยากจะสอนลูกชายเล็ก ๆ ของเขาถึงเร่ืองพระเจา้ ขณะนั้นเป็นฤดูใบไมผ้ลิ 
เขาจึงถือเสียมเขา้ไปในสวน เขาใชเ้สียมขดุดินจนท าให้ดินอ่อนนุ่มพร้อมท่ีจะเอาเมล็ดพืชลงปลูก แลว้
เขาท าดินให้เรียบแลว้เขียนตวัอกัษรวา่ จิตร ซ่ึงเป็นช่ือของลูกชายของเขา แลว้เขาก็เอาเมล็ดพืชโปรยไป
ตามรอยท่ีไดเ้ขียนไว ้

หลายวนัต่อมา เด็กชายเล็ก ๆ วิง่มาหาบิดาดว้ยความต่ืนเตน้ และพดูวา่ “คุณพอ่ครับ ช่ือของผม
งอกข้ึนในสวน” เด็กชายจูงมือบิดาของเขาไปในสวนและพดูวา่ “ดูซิครับ คุณพ่อช่ือผม” 

“ใช่” บิดาพดู “บางทีมนับงัเอิญข้ึนมาเองกระมงั” 
 “ไม่ใช่ครับ” เด็กชายเล็ก ๆ พดู “ตอ้งมีใครคนหน่ึงปลูก     

เมล็ดพืชใหข้ึ้นเป็นตวัอกัษร” 
“ตวัอกัษรงอกข้ึนเองไม่ไดห้รือ?” บิดาถาม 
“ไม่ไดค้รับ” เด็กชายตอบ “จะตอ้งมีคนปลูก” 
“อยา่งนั้น” บิดาพดู “มองดูมือและเทา้ของลูกซิ มือของ

ลูกมีไวส้ าหรับท างานและเล่นโดยเฉพาะ ท าไมลูกจึงไม่มีเทา้มาอยูท่ี่มือ และมือกลบัไปอยูท่ี่เทา้แทนกนั
เสีย มนับงัเอิญมาอยูท่ี่ถูกตอ้งอยา่งนั้นหรือ?” 

“ไม่ใช่ครับ” เด็กชายเล็ก ๆ ตอบ “ตอ้งมีผูห้น่ึงท่ีไดส้ร้างมือใหผ้มและใหม้นัอยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้ง” 
แลว้บิดาจึงเล่าเร่ืองพระเจา้ ผูไ้ดท้รงสร้างส่ิงสารพดั เด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นไม่เคยลืมบทเรียนนั้น

เลย 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ปฐมกาล 2:7-25 

ค ำถำม 
1. อาดมัถูกสร้างดว้ยอะไร? 
2. เอวาถูกสร้างดว้ยอะไร? 
3. โลกถูกเนรมิตดว้ยอะไร? 
4. พระเจา้ทรงใชเ้วลานานเท่าใดในการสร้างอาดมั? 
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ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้ พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณ

พระองคเ์พราะพระองคเ์ป็นผูใ้หญ่ยิง่ และโดยค าตรัสของพระองค ์ โลกน้ีก็บงัเกิดข้ึนขา้พระองค์
ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคส์ าหรับฤทธานุภาพและความรักอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ในพระนาม
ของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ช่ือของขา้จดหรือยงั” (บทท่ี 318) 
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บทที ่11 

บำปได้เข้ำมำในโลกอย่ำงไร? 

เธอจ าไดไ้หมวา่พญามารคือใคร? เธอจ าไดไ้หมวา่มนัไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ และไม่เป็นผูช่้วย
ของพระเจา้อีกต่อไปพญามารตอ้งรับโทษตลอดไปเป็นนิตย ์ พญามารไม่พอใจเม่ือพระเจา้ไดท้รงสร้าง
อาดมัและเอวา เพราะเขาทั้งสองรักพระเจา้และมีความสุข มนัจึงตดัสินใจพยายามท าใหอ้าดมัและเอวา
ไม่เช่ือฟังพระเจา้ ถา้เขาท าตามมนัแลว้เขาจะไม่มีความสุข พระเจา้คงตอ้งลงโทษเขาและไล่เขาออกไป
ตลอดนิรันดร์ 

ดงันั้นพญามารจึงลงมาสู่โลกและพดูกบัเอวา พญามารบอกเอวาวา่ พระเจา้จะไม่ทรงกระท า
ตามท่ีพระองคไ์ดต้รัสไว ้

พระเจา้ไดต้รัสแก่อาดมัและเอวาวา่ อยา่กินผลไมต้น้ท่ีข้ึนอยูก่ลางสวน เม่ือพญามารไดม้าพดู
กบัเอวา พญามารบอกนางวา่ ผลไมน้ั้นเป็นของดีส าหรับนาง และจ าท าใหน้างมีความสุขมาก พญามาร
กล่าวเทจ็อยา่ร้ายแรงต่อเอวา และนางไดเ้ช่ือมนันางตดัสินใจขืนค าสั่งพระเจา้ นางไปท่ีตน้ไมน้ั้นและ
เก็บผลไมจ้ากตน้ไมท่ี้พระเจา้ตรัสสั่งหา้มไม่ใหรั้บประทาน แลว้นางกบัอาดมัก็ไดรั้บประทานผลไมน้ั้น 
นัน่เป็นวนัท่ีแสนเศร้าท่ีสุดวนัหน่ึงท่ีโลกรู้จกั 

เธอทราบไหมวา่อะไรเกิดข้ึน? ทนัทีท่ีกินผลไมเ้ขา้ไปอาดมัและเอวาก็เร่ิมตาย หลงัจากนั้นเขามี
ชีวติต่อมาอีกหลายปีแต่เขาไม่มีความสุข เขาแก่ลงและอ่อนเพลียลงทุกวนั และมีความเศร้าโศกยิง่ข้ึน 
พระเจา้ทรงไล่เขาอออกจากสวนสวยงามท่ีเขาเคยอาศยัอยู ่ และบอกเขาวา่เขาจะกลบัเขา้ไปอยูท่ี่นัน่อีก
ไม่ไดเ้ลย และพระเจา้ใหมี้ตน้ไมท่ี้มีหนามหลายชนิดและหญา้รกรุงรังต่าง ๆ เกิดข้ึน ดงันั้นอาดมัผูน่้า
สงสารจึงปลูกพืชผลไม่ค่อยงอกงามพอท่ีจะเป็นอาหารส าหรับรับประทาน และพระองคท์  าใหสิ้งโต
และหมีและเสืออยากท าร้ายอาดมั ตั้งแต่นั้นมาอาดมัตอ้งคอยระวงัตวัเสมอ เม่ือเขาออกไปไหน ๆ ส่ิง
เหล่าน้ีเกิดข้ึนก็เพราะอาดมัและเอวาไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ ลูก ๆ หลาน ๆ ต่อมาซ่ึงก็คือพวกเราทั้งหลายก็
ไม่เช่ือฟังพระองค ์

ขอใหคิ้ดดูวา่ปัจจุบนัน้ีจะเป็นอยา่งไร หากวา่ทุกคนในโลกเช่ือฟังพระเจา้ ก็จะไม่มีสงคราม ไม่
มีใจรผูร้้าย ไม่มีฆาตกรทุกคนจะมีใจเมตตากรุณาและอ่อนหวาน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั คงจะไม่มี
การลงโทษอยา่งหนกัแก่คนท่ีท าบาปเม่ือเขาตายไปแลว้ 

ส่ิงท่ีน่าสยดสยองไดเ้ขา้มาในโลก ก็เน่ืองดว้ยวนัแสนเศร้านั้น เม่ืออาดมัและเอวาไดห้นัหนา้ไป
จากพระเจา้ และตดัสินใจท าส่ิงซ่ึงพระองคท์รงสั่งไม่ใหท้  า 
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อาดมัและเอวาคิดวา่การไม่เช่ือฟังพระเจา้นั้นคงไม่เป็นอนัตรายต่อเขามากนกั นัน่แหละคืดส่ิง
ท่ีพญามารอยากใหเ้ขาคิดมนัพยายามใหเ้ราคิดวา่ส่ิงท่ีพระเจา้สั่งเรานั้นไม่ส าคญั พญามารบอกวา่ส่ิงท่ีดี
งามจะบงัเกิดข้ึน ถา้เราไม่ท าตามท่ีพระเจา้สั่ง แต่แทนท่ีจะเป็นดงันั้น ความทุกขล์ าบากจะเกิดข้ึนแก่เรา 
แลว้เราสายเกินไปเสียแลว้ 

มีเร่ืองเล่าถึงชายใจร้ายคนหน่ึง ซ่ึงอยากจะท าใหช้าย
อีกคนหน่ึงตกใจและไดรั้บอนัตราย เขาเอาดอกไมง้าม ๆ ซ่ึง
ชายอีกคนหน่ึงชอบเป็นพิเศษ ท าเป็นช่อดอกไมง้ามน่ารัก แลว้
เอางูเล็ก ๆ ตวัหน่ึงซ่ึงมีพิษอยา่งร้ายแรง ถา้กดัใครเขา้ก็จะ
เจบ็ปวดมากและเอางูนั้นใส่ไวก้ลางช่อดอกไม ้ เขาไดใ้ห้
ดอกไมช่้องามนั้นแก่ชายคนนั้นชายคนนั้นพอใจมาก และ
ขอบคุณเขา แต่เม่ือเขากม้ลงดมดอกไม ้งูก็กดัเขาท่ีใบหนา้ 

นัน่เป็นวถีิทางท่ีพญามารให้ส่ิงต่าง ๆ แก่เรา ดูช่างสวยงาม แต่มนัน าเราไปสู่อนัตรายและความ
เศร้าโศกเท่านั้น เม่ือพญามารบอกใหเ้ราท าส่ิงท่ีผิด เราควรระลึกถึงเร่ืองงูท่ีซ่อนอยูก่ลางดอกไมง้าม 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ปฐมกาล 3:1-14 

ค ำถำม 
1. พญามารคือใคร? 
2. มนัรักพระเจา้หรือเปล่า? 
3. มนัอยากใหเ้ธอรักพระเจา้หรือเปล่า? 
4. พญามารบอกอะไรแก่เอวา? 
5. ไดเ้กิดอะไรข้ึนแก่อาดมัและเอวา หลงัจากท่ีไดท้  าบาปแลว้? 

ค ำอธิษฐำน 
โอ พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรคข์า้พระองคท์ั้งหลายรู้สึกเสียใจมาก 

เพราะความผดิบาปของขา้พระองคท์ั้งหลาย ฟังเสียงพญามาร แทนท่ีจะฟังพระสุรเสียงของพระองค ์
โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลาย ใหอ้ยูใ่กลชิ้ดพระองคแ์ละอยา่ใหพ้ญามารมาหลอกลวง ทูลขอใน      
พระนามของพระเยซู อาเมน 
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เพลงนมสักำร 
“พระเยซูทรงรับผูห้ลง” (บทท่ี 89) 
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บทที ่12 

แผนกำรของพระเจ้ำเกีย่วกบัพระผู้ช่วยให้รอด 

เราไดอ่้านแลว้ถึงวนัท่ีมืดมวัเศร้าโศก เม่ืออาดมัและเอวาไดท้  าบาป มิตรของพระเจา้กลบั
กลายเป็นศตัรู จิตใจของอาดมัและเอวาก็ชัว่ไปและไม่เช่ือฟัง พญามารไดเ้ขา้สิงสู่ในจิตใจและท าใหทุ้ก
ส่ิงผดิไปหมด 

แต่พระเจา้ไม่พอพระทยัท่ีอาดมัและเอวาจะมีจิตใจชัว่อยา่งนั้น พระองคไ์ม่เตม็พระทยัจะใหเ้ขา
มีชีวติท่ีอยูห่่างไกลจากพระองค ์ ซ่ึงเป็นชีวติท่ีมืดมนและน าไปสู่นรก พระเจา้ทรงรักอาดมัและเอวามาก
ยิง่ ถึงแมว้า่พระองคจ์  าเป็นตอ้งลงโทษเขาพระเจา้ทรงรักเธอมากยิง่เช่นกนั แมว้า่เธอไดท้  าใหพ้ระองค์
เสียพระทยัเหลือเกินเพราะเธอท าบาป 

พระเจา้ทรงมีแผนการไวแ้ลว้ เพื่อพระองคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งลงโทษเธอ แผนการของพระองคคื์อวา่
พระเจา้จะทรงลงโทษพระองคเ์อง เพราะความบาปของเธอแทนท่ีจะลงโทษเธอ พระเจา้ตรัสวา่ “เราจะ
ทนทุกขเ์พื่อเด็กหญิง และบิดามารดาของเขาจะไม่ตอ้งทนทุกข ์ เราจะใชพ้ระองคส้ิ์นพระชนมท่ี์นัน่เพื่อ
ความบาปของเขาทั้งหลาย” 

ดว้ยเหตุน้ีแหละพระเยซูจึงไดม้าบงัเกิดเป็นทารกท่ีบา้นเบธเลเฮม็ พระองคท์รงเจริญวยัข้ึนโดย
มิไดท้  าผดิแมแ้ต่นิดเดียวไม่เคยเลยแมแ้ต่สักคร้ังหน่ึง แต่พระเจา้ทรงลงโทษพระองคพ์ระเจา้ทรงลงโทษ
พระเยซูเพราะความบาปของพระองคเ์องหรือ? ไม่ใช่เลย พระเยซูไม่มีบาป พระเจา้ทรงลงโทษพระเยซู
แทนเธอและขา้พเจา้ พระองคท์รงลงโทษพระเยซูเพราะความบาปของเธอคนชัว่ร้ายไดจ้บัเอาพระเยซู
ไปตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน พระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเธอ พระเจา้ทรงกระท าใหพ้ระองคเ์จบ็ปวดมาก
จนกระทัง่เราคิดไม่ออกวา่มากเท่าใด พระเยซูประสงคจ์ะไดรั้บโทษแทนเธอ พระเยซูช่างมีพระทยั
เมตตากรุณาเหลือเกิน 

วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงไดข้โมยเงิยจ านวนหน่ึง ต ารวจ
ไดจ้บัเอาชายคนนั้นไปขงัคุก ผูช้ายคนนั้นถูกพาตวัไปหาผู ้
พิพากษาเพื่อตดัสินวา่เขาตอ้งติดคุกนานเท่าใด ผูพ้ิพากษารู้สึก
ตกใจเม่ือเห็นวา่คนท่ีขโมยเงินเป็นเพื่อนของเขาเอง แต่เขาตอ้ง
ตดัสินอยา่งยติุธรรม ผูพ้ิพากษาพดูวา่ “คุณตอ้งคืนเงินใหแ้ก่
คนท่ีคุณขโมยของเขามา และคุณตอ้งเขา้คุกสามสิบวนั” 

 “แต่ผมไม่มีเงินเลย” ชายคนนั้นพดู “ผมใชเ้งินนั้น
หมดแลว้” 
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“ถา้อยา่งนั้น” ผูพ้ิพากษาพดู “ผมจะเสียเงินแทนคุณ” แลว้ผูพ้ิพากษาก็จ่ายเงินใหแ้ก่คนท่ีถูก
ขโมยเงินนั้น 

ผูพ้ิพากษาพดูต่อ “และผมจะเขา้คุกแทนคุณสามสิบวนัส่วนคุณกลบัไปบา้นได”้ 
ดงันั้นผูพ้ิพากษาจึงเขา้คุกสามสิบวนั และชายท่ีขโมยเงินก็กลบัไปบา้น 
นัน่คือตวัอยา่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ซ่ึงแสดงถึงการเก่ียวขอ้งระหวา่งพระเจา้กบัเรา พระเจา้ตรัสวา่เรา

ตอ้งทนทุกขเ์พราะบาปของเรา แลว้พระองคไ์ดท้รงทนทุกขแ์ทนเราเม่ือพระเยซูทรงตายเพื่อเรา 
พระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา ช่างมากมายจริง ๆ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ลูกา 22:39-46,23:27-38 

ค ำถำม 
1. พระเจา้ทรงรักเธอมากเท่าใด? 
2. เธอรักพระเจา้มากเท่าใด? 
3. เธอแสดงความรักของเธอต่อพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่ พระเยซูทรงรัก

ขา้พระองคท์ั้งหลายมากมาย จนยอมส้ินพระชนมเ์พื่อขา้พระองคท์ั้งหลาย โปรดช่วยใหข้า้พระองค์
ทั้งหลายมีความรักพระองค ์และถวายชีวติขา้พระองคท์ั้งหลายต่อพระองค ์ชีวิตของขา้พระองคท์ั้งหลาย
เป็นของพระองค ์ และขา้พระองคท์ั้งหลายตอ้งการความช่วยเหลือเพื่ออุทิศชีวติในการท างานของ
พระองค ์ขา้พระองคท์ั้งหลายทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ไมก้างเขนโบราณ” (บทท่ี 104) 
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บทที ่13 

เพือ่นบำงคนของพระเจ้ำ 

หลงัจากท่ีอาดมัและเอวาไดรั้บค าสั่งใหอ้อกจากสวนสวยงามซ่ึงพระเจา้ไดท้รงสร้างใหเ้ขา เขา
ตอ้งท างานเพื่อใหมี้อาหารพอกิน แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีร้ายท่ีสุดท่ีไดเ้กิดข้ึนเน่ืองดว้ยเขาไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ 
ท่ีน่าเศร้ายิง่กวา่นั้นก็คือเม่ือเขามีลูกแลว้ ลูกของเขาด้ือดึงและบาปเสมอเช่นเดียวกบัเขา ลูกหลานเหลน
ของเขาก็เลวลง จนกระทัง่ทั้งโลกเตม็ไปดว้ยคนผดิบาป พวกเขาประพฤติชัว่มาก ในท่ีสุดพระเจา้สั่งชาย
คนหน่ึงผูมี้ช่ือวา่ โนอาห์ ให้ต่อเรือใหญ่ล าหน่ึง พระเจา้ตรัสวา่ พระองคจ์ะใหเ้กิดพายุฝนฝนจะตกหนกั 
พื้นแผน่ดินทั้งหมดจะเตม็ไปดว้ยน ้า ฝนจะตกท่วมบา้นช่องหมด กระทัง่ตน้ไมแ้ละภูเขาก็จะท่วมหมด 
ผูค้นจะพากนัจมน ้าตาย นอกจากโนอาห์และภรรยาและบุตรชายกบัลูกสะใภข้องเขา 

พระเจา้ไดท้รงบนัดาลให้เกิดน ้าท่วมใหญ่ และประชาชนจนน ้าตายหมด 
โนอาห์มีความเช่ือและไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ คนอ่ืนในครอบครัวของท่านก็เช่ือฟังดว้ย เพราะ      

โนอาห์ไดอ้บรมเล้ียงดูเขามาอยา่งนั้น ลูกชายของท่านคงไม่อยากแต่งงานกบัหญิงท่ีไม่รักพระเจา้ 
ในท่ีสุดน ้าก็ลดลง คนชัว่ทั้งหลายไดจ้มน ้าตายหมดคนท่ีวางใจในพระเจา้เท่านั้นท่ีเหลืออยู ่ เธอ

คิดหรือเปล่าวา่ ตั้งแต่นั้นมาจะมีแต่ความสุขในโลก และไม่มีความผดิบาปและความเศร้าโศกอีก แต่วา่
มิไดเ้ป็นดงันั้น เธอทราบไหมวา่เป็นเพราะเหตุใด เพราะวา่ยงัมีความผดิบาปในตวัโนอาห์และคนใน

ครอบครัวของท่านทั้งท่ีท่านพยายามรักและเช่ือฟังพระเจา้ จิตใจ
ของเราก็เช่นเดียวกนั ถึงแมว้า่เม่ือเราเป็นคริสเตียนแลว้ก็ยงัหลง
กระท าผดิบาปอยูเ่สมอ นอกจากเราจะยอมใหพ้ระเยซูเขา้มาสถิต
อยูใ่นจิตใจของเราอยา่งเตม็ท่ี 

ต่อมาบุตรชายของโนอาห์ก็มีลูก แต่ลูกของเขาก็ด้ือ แมแ้ต่
บุตรชายของโนอาห์ก็เป็นคนผดิบาป ตวัโนอาห์เองก็เช่นเดียวกนั
เม่ือโลกเตม็ไปดว้ยประชาชนอีกคร้ังหน่ึง เขาก็เป็นคนบาปทั้งส้ิน
เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังก่อนน ้าท่วมโลก 

เราจะหนีใหพ้น้บาปของเราไม่ได ้ เวน้แต่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา้ ซ่ึงไดท้รงตาย
เพื่อรับเอาบาปของเราไปและทรงช่วยใหเ้รามีชีวติอยูอ่ยา่งเดียวกบัท่ีพระเจา้ประสงคใ์หเ้ราด าเนินชีวิต
ประมาณสามพนัปีล่วงมาแลว้ ในประเทศอียปิต ์ เม่ือกษตัริยส์วรรคก์็จะถูกฝังไวใ้นปิระมิดใหญ่ มีของ
หลายส่ิงหลายอยา่งวางไวข้า้ง ๆ พระองค ์ คือส่ิงท่ีกษตัริยอ์งคน์ั้นทรงชอบเม่ือยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ ถา้
หากวา่พระองคช์อบขา้วโพด จะมีโอ่งใส่ขา้วโพดวางอยูใ่กล ้ๆ ศีรษะ 



 37 

อุโมงคฝั์งศพเหล่าน้ีไดถู้กคน้พบเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี เขาไดเ้อาขา้วโพดปลูกไวใ้นสวนแห่งหน่ึง เธอ
คิดวา่ขา้วโพดท่ีมีอายถึุงสามพนัปีแลว้ จะงอกข้ึนหรือ? แน่นอน มกังอกเป็นล าตน้เขียว และออกฝัก 

ความบาปในจิตใจของเราก็คลา้ย ๆ กบัขา้วโพดนั้น ไม่วา่เราจะแก่ลงสักเท่าใด ความบาปใน
จิตใจของเราก็พร้อมท่ีจะเกิดข้ึนเสมอ อยา่ใหม้นัมีโอกาสเจริญข้ึน จงยอมใหพ้ระเยซูครอบครองจิตใจ
ของเธอ และพระองคจ์ะไม่ทรงยอมใหค้วามบาปเกิดข้ึน 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
 เยเนซิศ (ปฐมกาล) บทท่ี 7 

ค ำถำม 
1. อาดมัและเอวาท าผดิอะไรหรือ? 
2. ลูกของอาดมัและเอวาท าผดิดว้ยหรือ? 
3. ท าไมพระเจา้จึงให้เกิดน ้าท่วม? 
4. หลงัจากน ้าท่วมแลว้โนอาห์และลูกหลานของท่านเป็นคนดีหรือ? 
5. ท าไมเธอและขา้พเจา้จึงเป็นคนดีตลอดเวลาไม่ได?้ 
6. เราตอ้งท าอยา่งไรเก่ียวกบัความบาป? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายรู้สึกวา่ จิตใจของขา้

พระองคท์ั้งหลายสกปรกมากและเตม็ไปดว้ยความบาป ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรง
ยกโทษของขา้พระองคท์ั้งหลาย และขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดท้รงช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหพ้น้จาก
ความผดิบาปนั้นขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ไม่มีใคร” (บทท่ี 62) 
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บทที ่14 

ผู้เลีย้งอนัดีของข้ำพเจ้ำ 

เธอทราบไหมวา่พระเยซูเจา้ก าลงัทรงกระท าอะไรอยูใ่นเมืองสวรรค ์ ส่ิงหน่ึงท่ีขา้พเจา้ชอบคิด
มากท่ีสุดก็คือ พระองคก์ าลงัเฝ้ามองดูเรา และบอกเราวา่ เราเป็นบุตรของพระองคแ์ละความผดิบาปของ
เรานั้นพระองคไ์ดท้รงยกโทษใหแ้ลว้ เม่ือพญามารเฝ้าพระเจา้และทูลพระเจา้วา่ เราไดท้  าผดิชัว่หรือ? 
พระเยซูตรัสวา่ “ถูกแลว้ แต่เราไดต้ายเพื่อไถ่เขาจากความผดิบาปเหล่านั้นแลว้” แลว้พระองคท์รงขอให้
พระวญิญาณบริสุทธ์ิท าใหเ้รารู้สึกเสียใจวา่ เราไดท้  าส่ิงชัว่เหล่านั้น และพระองคท์รงเป็นผูเ้ล้ียงอนัดี
ของเรา  และพระองคท์รงช่วยเราใหเ้ป็นบุตรท่ีดีของพระเจา้ 

พระเยซูทรงรักคนอ่ืน ๆ ดว้ย พระองคท์รงช่วยเราใหบ้อกเขาเหล่านั้นถึงเร่ืองพระเจา้ พระองค์
ทรงท าใหบุ้ตรของพระองคส์ามารถท างานไดห้ลายอยา่ง เพื่อบุคคลต่าง ๆ จะไดรู้้วา่พระเยซูทรงตาย
เพื่อเขา นัน่แหละเป็นเหตุท่ีพระเยซูเจา้ทรงโปรดใหคุ้ณพอ่ของเราแต่ละคนมีงานท าต่าง ๆ กนั เพื่อเขา
จะอยูก่บับุคคลต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งการรู้เร่ืองพระเยซู พระเจา้ทรงรักบุตรของพระองคทุ์กคน และพระองค์
ทรงรักคนเหล่าน้ีดว้ย ถึงแมว้า่เขาไม่รักพระองค ์

มีเร่ืองเล่าเร่ืองหน่ึง บิดามารดาไม่ค่อยมีเงินมากนกั
แต่วา่เขามีลูกหกคน วนัหน่ึงเศรษฐีคนหน่ึงไดม้าหาบิดา
มารดาคู่นั้นและพดูวา่ “ฉนัจะใหเ้งินท่าน ถา้ท่านยอมยกลูก
คนหน่ึงใหเ้ป็นลูกของฉนัเพราะวา่ฉนัไม่มีลูกเลย” 

บิดามารดาต่างมองดูหนา้กนั และพยายามคิดดูวา่ เขา
จะใหลู้กคนไหนแก่เศรษฐีดี เขานึกถึงลูกชายหวัปีท่ีช่ืออมร 
แต่เขาสั่งศีรษะ “โอ ไม่ไดด้อก” เขาคิดในใจ “เราให้อมรแก่
เศรษฐีนั้นไม่ได”้ แลว้เขาก็นึกถึงศรีนวล แลว้เขาก็สั่นศีรษะ

อีกเขานึกถึงลูกคนต่อ ๆ ไป แต่เขาก็สั่นศีรษะอีกทุกที และเขาพดูวา่ “ไม่ได ้ลูกคนน้ีใหไ้ม่ได ้ลูกคนนั้น
ก็ใหไ้ม่ได”้ ในท่ีสุดก็มาถึงลูกคนสุดทอ้ง และเขาก็พดูเช่นเดียวกนั เศรษฐีจึงพดูวา่ “ฉนัจะจ่ายเงินให้ 
2,000 บาท” บิดามารดาตอบวา่ “ไม่ได”้ 

“ฉนัจะจ่ายเงินให ้20,000 บาท” บิดามารดาก็ตอบวา่ “ไม่ได”้ 
“ฉนัจะจ่ายเงินให ้200,000 บาท” เศรษฐีพดู 
ท่านจะพดูอยา่งไร? ขา้พเจา้คิดวา่ท่านคงจะตอบเช่นเดียวกบัท่ีบิดามารดาไดต้อบ เขาทั้งสอง

ตอบวา่ “ไม่ได”้ เราจะไม่ยอมใหลู้กคนใดของเราแก่ท่าน” 
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พระเยซูทรงรักเรามากกวา่ท่ีบิดามารดารักลูก พระองคไ์ม่ยอมใหใ้ครมาเอาเราไป พระองคท์รง
คิดถึงเราเสมอและทรงรักเราตลอดเวลา แมพ้ระองคป์ระทบัอยูใ่นเมืองสวรรค ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
โรม 8:35-39 

ค ำถำม 
1. เม่ือพญามารพดูวา่เราไดท้  าผิดบาป พระเยซูตรัสอยา่งไร? 
2. พระเยซูทรงรักเรามากเพียงใด? 
3. พระองคจ์ะยอมใหใ้ครเอาเราไปหรือ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงรักขา้พระองคท์ั้งหลาย

มากเหลือเกิน จนใคร ๆ จะเอาขา้พระองคท์ั้งหลายไปจากพระองคไ์ม่ได ้โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลาย
ใหรั้กพระองคด์ว้ย และพยายามท าตนใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระองคด์ว้ยสุดก าลงัของขา้พระองคท์ั้งหลาย 
ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“พระเยซูรักฉนั (บทท่ี 122) 
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บทที ่15 

ส่ิงส ำคญัทีสุ่ดซ่ึงเด็ก ๆ ท ำได้ 

เธอลองคิดดูวา่ อะไรเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดซ่ึงใคร ๆ ก็ท  าได?้ เรานึกไดห้ลายส่ิงหลายอยา่ง บางทีเรา
อาจคิดวา่ ส่ิงแรกทีเดียวก็คือมีใจเมตตาปรานีซ่ึงกนัและกนั หรือเช่ือฟังบิดามารดา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ือง
ส าคญัมาก เราอาจจะคิดวา่การรับประทานใหเ้พียงพอหรือการนอนใหพ้อก็เป็นส่ิงส าคญั ส่ิงเหล่าน้ีก็
ส าคญัแต่วา่มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุด 

เธออยากใหข้า้พเจา้บอกเธอวา่ ส่ิงนั้นคืออะไรหรือเปล่า? 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการเช่ือฟังพระเจา้ และท าตามท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้ราท า เม่ือเธอเช่ือฟังพระ

เจา้ก็จะท าใหพ้ระองคมี์ความยนิดี และพระองคจ์ะประทานส่ิงท่ีน่ารักใหแ้ก่เธอ 
พระองคก์ าลงัเก็บของขวญัท่ีดีท่ีสุดไวใ้หเ้ธอ พระองคจ์ะประทานของขวญัเหล่านั้นใหเ้ธอ

ภายหลงั พระองคก์ าลงัเก็บของขวญัเหล่านั้นไวส้ าหรับเธอ จนถึงเวลาท่ีเธอจะข้ึนไปอยูก่บัพระองคใ์น
สวรรค ์เวลานั้นจะน่าช่ืนใจส าหรับเธอ หากวา่เธอเช่ือฟังพระองคเ์ด๋ียวน้ี 

พระองคท์รงยนิดีประทานของท่ีน่ารักให้เด็กชายหญิงท่ีเช่ือฟังพระองค ์ เธอนึกถึงส่ิงเหล่าน้ีได้
บา้งไหม? ขา้พเจา้จะบอกใหเ้ธออยา่งหน่ึง แลว้เธอคงนึกถึงอยา่งอ่ืนได ้ ส่ิงหน่ึงท่ีพระองคป์ระทาน
ใหแ้ก่เด็ก ๆ ท่ีเช่ือฟังพระองคคื์อความสุข ถา้เขาเช่ือฟังพระองคเ์ขาก็มีความสุข ถา้เขาไม่เช่ือฟังพระองค ์
แต่กลบัท าส่ิงท่ีไม่ดีแทนแลว้ เขาก็ไม่มีความสุข 

จะมีอะไรเกิดข้ึน ถา้เธอไม่เช่ือฟังพระเจา้ คิดดูซี เม่ือเธอไม่เช่ือฟังคุณพ่อคุณแม่ของเธอ จะมี
อะไรเกิดข้ึน คุณพอ่คุณแม่ตอ้งลงโทษเธอ พระเจา้ตอ้งลงโทษเธอดว้ย ถา้เธอไม่เช่ือฟังพระองค ์

ครูสอนรววีารศึกษาคนหน่ึงพดูกบันกัเรียนในชั้นของท่านถึงเร่ืองการเช่ือฟังพระเจา้ และท่าน
ไดบ้อกเด็ก ๆ วา่ น ้าพระทยัของพระเจา้ควรส าเร็จในแผน่ดินโลกเหมือนกบัส าเร็จในแผน่ดินสวรรค ์
ท่านถามวา่ “หนูคิดวา่น ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จในแผน่ดินสวรรคอ์ยา่งไร? หนูคิดวา่ทูตสวรรคท์  า
ตามน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งไร?” 

เด็กคนแรกตอบวา่ “เขาท าทนัที เม่ือเขารู้วา่พระเจา้ประสงค์
ใหเ้ขาท าอะไร” 

เด็กคนท่ีสองตอบวา่ “เขาท าเท่าท่ีเขาสามารถท าได ้ เพราะวา่
เขาท าเพื่อพระเจา้” 

เด็กคนท่ีสามตอบวา่ “เขาท าตามท่ีพระเจา้ประสงคใ์หเ้ขาท า 
และไม่พยายามท่ีจะคิดท าส่ิงอ่ืนแทน” 
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ไม่มีเด็กคนใดในชั้นนั้น คิดถึงส่ิงอ่ืน ๆ ได ้ จนกระทัง่อีกสักครู่หน่ึงเด็กหญิงเล็ก ๆ ยกมือข้ึน
และพดูวา่ “คุณครูคะหนูคิดวา่เขาท าโดยไม่ไดถ้ามอะไรเลย” 

นัน่เป็นวธีิท่ีดีท่ีจะท าตามน ้าพระทยัพระเจา้มิใช่หรือ? 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
กิจการ 5:17-29 

ค ำถำม 
1. ส่ิงส าคญัท่ีสุดซ่ึงเด็กท าไดคื้ออะไร? 
2. พระเจา้จะประทานอะไรบา้ง ใหเ้ราเม่ือเราเช่ือฟังพระองค?์ 
3. จงบอกวธีิ ๆ หน่ึงท่ีเด็ก ๆ ในเร่ืองน้ีไดต้อบวา่เป็นวธีิเช่ือฟังพระเจา้ 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูท่ีรัก โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหเ้ช่ือฟังพระองคใ์นทุกส่ิงทุกอยา่ง ขอใหพ้ระ

วญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหอ้ยากท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์ ขา้พระองค์
ทั้งหลายทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“เช่ือและฟังค า” (บทท่ี 147) 
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บทที ่16 

อะไรเกดิขึน้ เมือ่เรำทูลขอพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ? 

นาน-นานมาแลว้ นานทีเดียว ก่อนเธอเกิด หลายลา้นปีมาแลว้ พระเจา้ทรงทราบวา่เธอจะเกิดมา 
และพระองคท์รงรักเธอ ตลอดเวลาอนัยาวนานนั้นพระองคท์รงระลึกถึงเธอ และคอยจนกวา่จะถึงเวลา
เธอเกิด 

แต่พระเจา้ทรงเศร้าพระทยัตลอดเวลานั้นดว้ย เพราะพระองคท์รงทราบวา่ ไม่ชา้หลงัจากเธอ
เกิดมาแลว้เธอก็จะท าส่ิงท่ีผดิซ่ึงพระองคไ์ม่พอพระทยัใหเ้ธอกระท า พระองคท์รงทราบวา่เม่ือเธอเกิด
มาจะมีความบาปในจิตใจของเธอ พระองคท์รงทราบวา่พระองคจ์  าเป็นตอ้งลงโทษเธอเพราะความบาป
ของเธอ พระเจา้ไม่ประสงคจ์ะลงโทษเธอเพราะการกระท าชัว่ และพระองคท์รงมีวธีิท่ีจะช่วยเธอใหพ้น้
บาป พระองคต์ดัสินพระทยัท่ีจะลงโทษพระองคเ์องแทนท่ีจะลงโทษเธอ ดงันั้น พระเยซูพระบุตรของ
พระเจา้จึงไดล้ะทิ้งปราสาทอนัสวยงามของพระองคใ์นสวรรค ์ และเสด็จมาลงในโลก และทรงรับโทษ
เพื่อบาปของเธอและของขา้พเจา้ 

นัน่แหละคือส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน พระเจา้ไดใ้ชพ้ระเยซูมาและพระเยซูไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเธอ และ
เด๋ียวน้ีเธอทูลขอพระเยซูใหเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ไม่ได ้ เขาจ าเป็นตอ้งรับเอาพระเยซู และเขา
ตอ้งรักพระองคแ์ละปรนนิบติัพระองค์ 

บางทีเธอไม่ทราบวา่ จะทูลขอพระเยซูใหเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเธอไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่เป็นส่ิง
ยากนกั พระเยซูทรงทราบแลว้เม่ือเราอยากรับเอาความรอด พระองคป์ระสงคใ์หเ้ราเฝ้าพระองคแ์ละ
สนทนากบัพระองคถึ์งเร่ืองน้ี เราสนทนากบัพระเยซูไดโ้ดยการอธิษฐาน และเราอาจพูดคลา้ย ๆ อยา่งน้ี
วา่ “พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พระองคไ์ดท้  าผดิหลายอยา่ง และขา้พระองคไ์ดท้  าใหพ้ระเจา้ไม่พอพระทยัมาก 
เพราะส่ิงต่าง ๆ ท่ีขา้พระองคไ์ดก้ระท ามาแลว้ พระเจา้ไม่ประสงคจ์ะลงโทษขา้พระองค ์ โดยส่งใหข้า้
พระองคไ์ปนรก ดงันั้นพระเจา้จึงลงโทษพระองค ์ แทนขา้พระองคพ์ระเจา้ไดล้งโทษพระองคก์็เพราะ
ความบาปของขา้พระองค ์ ขา้พระองคข์อขอบพระคุณพระองค ์ พระเยซูเจา้ขา้ เพราะพระองคมี์พระทยั
เมตตาปรานี และทรงทนทุกขท์รมาน และไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อขา้พระองค ์ ขา้พระองคช่์วยตวัเองไม่ได ้
แต่พระองคไ์ดช่้วยขา้พระองคใ์หร้อด” 

เธอไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้  าเหล่าน้ี แต่บางทีการใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีก็ช่วยใหเ้รารู้สึกนึกวา่ พระเยซูได้
ทรงกระท าอะไรเพื่อเราแลว้ 
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บิดาคนหน่ึงเคยอุม้บุตรชายเล็ก ๆ และพดูกบัเขาถึงเร่ืองพระเยซู เด็กชายเล็ก ๆ ไม่รู้สึกเบ่ือ
เร่ืองราวอนัจบัใจนั้นเลย วนัหน่ึงขณะท่ีนัง่อยูบ่นตกัของบิดา บิดาพดูกบัเขาวา่ “ลูกนอ้ยของพ่อ อยาก
ไปสวรรคไ์หม?” 

“ครับ คุณพอ่ แน่นอนทีเดียว หนูอยากไป” เขาตอบ 
“แต่” บิดาพดู “หนูจะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร? ในดวงใจนอ้ย ๆ 

ของหนูมีความบาป หนูคิดวา่จะไปอยูใ่นสถานท่ี ๆ พระเจา้สถิตอยูไ่ด้
อยา่งไร? 

“แต่ทุกคนเป็นคนบาปนะครับ คุณพอ่” เด็กนอ้ยตอบ 
“จริงอยู”่ บิดาพดู “และพระเจา้ยงัไดต้รัสวา่ จิตใจท่ีบริสุทธ์ิ

เท่านั้นจะไดเ้ห็นพระองค ์อยา่งนั้นลูกชายเล็ก ๆ ของพอ่คิดท่ีจะไปอยู่
ท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร?” 

ดวงหนา้ของเด็กชายเศร้าสลดลง แลว้เขาก็ร้องไหแ้ละในทนัใดนั้นเขาก็ยิม้ออกมาทั้งน ้ าตา และ
พดูวา่ 

“แต่คุณพอ่ครับ พระเยซูทรงช่วยหนูใหร้อดจากบาปได”้ 
ถูกแลว้ พระเยซูทรงยนิดีท่ีจะช่วยเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นใหร้อดจากบาป และพระองคท์รง

ตอ้งการท่ีจะช่วยเธอให้รอดดว้ย เธอเคยทูลขอพระเยซูใหช่้วยเธอใหร้อดไหม? พระองคป์ระสงคใ์หเ้ธอ
ทูลขอพระองคถึ์งเร่ืองน้ี 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ยอห์น 3:1-18 

ค ำถำม 
1. ใครไดรั้บโทษเพราะความบาปเธอ? 
2. เราตอ้งเสียเงินใหพ้ระเยซูเพื่อช่วยเราใหพ้น้บาปหรือ? 
3. ถา้เราเสียเงินมาก ๆ ใหพ้ระองค ์พระองคจ์ะทรงช่วยเราให้รอดหรือ? 
4. ท าไมพระเยซูจึงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน? 

ค ำอธิฐำน 
พระเยซูท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่ ขา้พระองคท์ั้งหลายจะเสียเงินใหพ้อเพื่อจะไป

สวรรคไ์ม่ได ้ แต่ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีพระองคไ์ดป้ระทานชีวตินิรันดร์ใหข้า้
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พระองคท์ั้งหลาย โดยไม่ตอ้งเสียเงิน เพื่อขา้พระองคท์ั้งหลายจะไดอ้ยูใ่นสวรรคก์บัพระองคเ์ป็นนิตย ์
ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“พระผูช่้วยขา้รักนกัหนา” (บทท่ี 211) 



 45 

บทที ่17 

ท ำไมพระเยซูทรงช่วยข้ำพเจ้ำให้รอด? 

มีเร่ืองเล่าวา่ชายคนหน่ึงเล้ียงหมูไวต้วัหน่ึง ชายคนนั้นแปรงขนหมูให้เรียบร้อยเสมอ แลว้ผกู
โบวท่ี์คอหมู หมูตวันั้นตามชายคนนั้นไปทุกแห่ง ช่างเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีแปลงดีจริง ๆ 

วนัหน่ึง ชายคนนั้นไดโ้ดยสารเรือใหญ่ขา้มมหาสมุทรเม่ือเขาเดินไปรอบเรือ หมูก็เดินตามไป
ดว้ย หมูไดด้นัลูกกรงมกัตกลงไปในมหาสมุทร ชายเจา้ของหมูรีบวิง่ไปหากปัตนัเรือและพดูวา่ “หมู
ของฉนั หมูของฉนั หมูของฉนัตกลงไปในทะเล หยดุเรือดว้ย หมูของฉนัจะจมน ้าตาย” 

กปัตนัเรือล านั้นหวัเราะเยาะชายคนนั้น “เราหยดุเรือน้ีเพราะหมูตวัเดียวไม่ได”้ เขาพดู 
 “ถา้คนตกจากเรือลงไปในทะเล คุณจะหยดุเรือไหม?” ชาย

เจา้ของหมูถาม 
“อ๋อ แน่ทีเดียว” กปัตนัตอบ แลว้ชายเจา้ของหมูก็วิง่ไปท่ี

กราบเรือและกระโดดลงไปในทะเล เรือใหญ่ล านั้นตอ้งหยดุและ
กลบัไปช่วยทั้งคนและหมูก็ถูกพาข้ึนมาในเรือ 

รู้สึกวา่เป็นการโง่มิใช่หรือท่ีท าอยา่งน้ี คน ๆ หน่ึงเส่ียงชีวติ
เพื่อหมูตวัเดียว 

แต่เธอจ าไดไ้หมวา่ พระเยซูไดย้อมสละชีวติของพระองคเ์พื่อเรา เราเป็นคนผดิบาป พระเยซู
เสด็จลงมาในมหาสมุทรแห่งความบาป ซ่ึงเป็นท่ี ๆ เราอยู ่ และพระองคท์รงฉุดเราข้ึนมาและมอบเรา
ใหแ้ก่พระเจา้ ซ่ึงเป็นกปัตนัเรือ พระเจา้ทรงยนิดีรับเราไว ้ และใหเ้ราเป็นบุตรของพระองค ์ เด๋ียวน้ีเรา
เป็นคนบาปท่ีไดรั้บความรอดแลว้ และไดก้ลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจา้ ขณะนั้นบรรดาทูตสวรรค์
และพญามารพร้อมดว้ยพรรคพวกของมนั ไดเ้ห็นความรักอนัมหศัจรรยข์องพระเจา้ อศัจรรยแ์ทท่ี้ความ
รักของพระเจา้สามารถประทานจิตใจใหม่แก่เรา เพื่อรักพระเยซูเจา้ แมว้า่เราเป็นคนบาปหนา ทูตสวรรค์
ทั้งหลายในสวรรคก์ าลงัสรรเสริญพระเจา้เพราะพระองคไ์ดช่้วยเธอให้รอดเขาพากนัยนิดีเพราะวา่เธอ
รักพระเยซู 

บางท่ีคนปลูกดอกไม ้จะแข่งขนักนัวา่ใครจะปลูกดอกไมไ้ดด้อกมากท่ีสุด เธอทราบไหมวา่ ถา้
เธอเป็นของพระเยซูเจา้ เด๋ียวน้ีเธอก็เป็นดอกไมง้ามในสวนของพระองค ์ เธอไม่ใช่เป็นเหมือนหมู พระ
เยซูทรงน าทูตสวรรคล์งมาในสวนของพระองคแ์ละอวดเธอต่อทูตสวรรคเ์พื่อใหเ้ห็นวา่ พระเจา้ทรง
พระเมตตาและทรงดีต่อมนุษยเ์พียงใด แน่นอนเราไม่ไดพู้ดกนัถึงเร่ืองสวนจริง ๆ และดอกไมจ้ริง ๆ แต่
เราพดูถึงเร่ืองพระเยซูทรงรักเธอมากสักเท่าใด และพระองคท์รงเปล่ียนจิตใจของเธอไดอ้ยา่งไร 
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น่าเสียดายท่ีเรายงัไม่เป็นตามท่ีพระเจา้ประสงคใ์หเ้ราเป็นทุกอยา่ง ถา้เรามองดูซ่ึงกนัและกนั 
เราก็บอกไดว้า่เรายงัท าผดิอยูห่ลายส่ิงหลายอยา่ง และชีวติของเราก็ไม่งดงามเท่าไร แต่พระเจา้ทรงนึก
ถึงเราวา่ เราจะเป็นอยา่งไรเม่ือเราตาย และเม่ือพระองคท์รงทอดพระเนตรดูเรา พระองคท์รงเห็นวา่เรา
ไดรั้บการยกโทษและสักวนัหน่ึงเราจะเป็นดอกไมง้ามในสวนของพระองค ์ แน่นอนขา้พเจา้ไม่หมายวา่
เธอจะกลายเป็นดอกไม ้ นึกถึงเร่ืองหมูและดอกไมส้วมงามคงช่วยเราให้รู้สึกวา่ พระเจา้ไดท้รงกระท า
อะไรเพื่อเรา และจ าทรงกระท าอะไรเพื่อเราต่อไป 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ลูกา 15:3-7,11-24 

ค ำถำม 
1. หมูจะกลายเป็นลูกแกะไดห้รือ? 
2. คนบาปจะเปล่ียนตวัเอง ให้เป็นบุตรของพระเจา้ไดห้รือ? 
3. ใครเปล่ียนเราใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ได?้ 
4. จงบอกวธีิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้

ค ำอธิษฐำน 
ขอบพระคุณพระเยซูท่ีพระองคท์รงตายเพื่อขา้พระองค ์อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“พระคุณล ้าเลิศของพระเยซูเจา้” (บทท่ี 137) 
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ถ้ำข้ำพเจ้ำพยำยำมท ำดี พระเยซูจะทรงช่วยข้ำพเจ้ำให้รอดได้หรือ? 

เธอทราบไหมวา่ เราเป็นคนไม่ดีพอท่ีจะรับความรอดนั้นบางคนคิดวา่ “ถา้ขา้พเจา้พยายามท าดี
จริง ๆ และท าตามท่ีคุณพอ่คุณแม่บอกใหท้ า และท าตามท่ีคุณครูบอก และมีใจเมตตาปราณี ต่อคนอ่ืน ๆ
ไม่ทะเลาะววิาท ไมต่่อสู้กนั ไม่โกรธกนั และไม่ขโมยของหรือไม่ท าร้ายคนอ่ืน แลว้ขา้พเจา้จะเป็นเด็กดี 
และพระเจา้จะทรงพาขา้พเจา้ไปสวรรค์ 

แต่นัน่ไม่จริงเลย นัน่ไม่ใช่ทางท่ีเราจะไปสวรรค ์ ไม่วา่เราจะพยายามท าดีสักเท่าใด เรายงัท า 
พดู และคิดถึงส่ิงท่ีไดดี้อยูเ่สมอ ไม่วา่เราจะพยายามเต็มท่ีสักเท่าใด อยา่งนอ้ยเราก็ตอ้งมีค าพดูหรือ
ความคิดไม่ดีอะไรบางอยา่ง นัน่หมายความวา่จิตใจของเรายงัด้ือดา้นอยู ่

ถึงแมว้า่เราจะละเวน้ไม่ท าชัว่สักอยา่งหน่ึงตลอดชีวติเราได ้ ส่ิงไม่ดีท่ีเราท าเม่ือปีก่อน หรือเม่ือ
วานน้ีหรือวนัน้ีเราจะวา่อยา่งไร เราจะจ ากดัความด้ือดา้นน้ีไดอ้ยา่งไร 

เราตอ้งท าความบาปมากเท่าใดพระเจา้จึงจะลงโทษเราท าบาปถึงร้อยคร้ังหรือ? มิได ้ คร้ังเดียว
เท่านั้น เราทุกคนไดท้  าผดิบาปไม่ใช่คร้ังเดียว แต่หลายต่อหลายคร้ัง 

และนอกจากนั้น เม่ืออาดมัและเอวาท าผดิบาปในสวนเอเดน โดยกินผลไมจ้ากตน้ท่ีพระเจา้ทรง
หา้มไว ้ การกระท าเช่นนั้นไดเ้ปล่ียนจิตใจของเขาทั้งสอง และลูกหลานของเขาจึงเกิดมาดว้ยจิตใจด้ือ
ดา้น นัน่เป็นเหตุท่ีเด็ก ๆ ไม่อยากท าตามมารดาบอก และมกัโกรธและด้ือเสมอ 

เน่ืองจากเราเกิดมาดว้ยใจท่ีด้ือดึง และท าส่ิงท่ีชัว่หลายอยา่ง พระเจา้จึงไม่ทรงยอมใหเ้ราไป
สวรรค ์ และพระเจา้ทรงลงโทษความผดิบาปของเธอเสมอ ถึงแมว้า่เธอสัญญาวา่จะพยายามท าดีตั้งแต่
เด๋ียวน้ี 

แต่พระองคท์รงลงโทษพระเยซูแทนเธอ พระเยซูทรงตายเพื่อความผิดบาปของเธอ และทรงรัก
เอาการลงโทษของเธอนั้นไปเสีย พระเยซูทรงรักเธอมากเหลือเกิน พระองคจึ์งทรงยอมตายแทนเธอ 

ยทุธไดข้โมยจกัรยานและไดเ้อาทิ้งไวท่ี้ถนน รถคนัหน่ึงไดช้น
รถจกัรยานนั้นเสียหาย รถจกัรยานเป็นของวบิูลย ์ และวบิูลยว์า่ยทุธได้
ขโมยรถของเขาไป วบิูลยพ์ดูวา่ “ยทุธ เธอตอ้งซ้ือจกัรยานใหม่ใหผ้ม” 

“ไม่ซ้ือ” ยทุธตอบ “ผมเสียใจท่ีไดข้โมยรถจกัรยานของเธอไป 
และรถก็พงัหมด แต่ผมจะไม่ขโมยของเธออีก  ถา้ผมพยายามท าดี ผมก็
ไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเงินค่ารถจกัรยาน” ยทุธพดูถูกหรือ? การท่ีรู้สึกเสียใจ

และพยายามท าดีนั้นพอแลว้หรือ? 
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ถา้ท่านรู้สึกเสียใจในความผิดบาป และพยายามตั้งตน้ท าดีแต่บดัน้ี เท่านั้นจะพอหรือ? 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
โรม 3:10-18,23 

ค ำถำม 
1. เธอเคยท าผดิหรือ? ความผดินั้นคืออะไร? 
2. ท าผดิก่ีอยา่งจึงจะท าใหเ้ราไปสวรรคไ์ม่ได?้ 
3. เธอไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายไดท้  าผดิบาปหลายอยา่ง 

แต่ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีพระเยซูไดท้รงตายเพื่อไถ่ความผดิบาปของขา้พระองค์
ทั้งหลาย และพระองคไ์ดเ้สด็จกลบัไปเพื่อเตรียมท่ีอยูใ่หข้า้พระองคท์ั้งหลายในสวรรค ์ในพระนามพระ
เยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ท่ีกางเขน ท่ีกางเขน” (บทท่ี 102) 
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บุตรของกษตัริย์ 

บางคร้ังเราพดูวา่คริสเตียนเป็นบุตรของพระเจา้ น่ีหมายความวา่อะไร? หมายความวา่เราไม่มี
บิดามารดาต่อไปอีกแลว้หรือ? มิได ้ ไม่ไดห้มายความอยา่งนั้นเลย พระเจา้ไดป้ระทานบิดามารดาให้แก่
เรา เพื่อท่านจะไดเ้ล้ียงดูและเอาใจใส่ต่อเรา แต่เด๋ียวน้ีเรามีอีกผูห้น่ึงท่ีรักเรามาก และเอาใจใส่ต่อเรามาก
ยิง่กวา่นั้นอีก ผูน้ั้นคือ พระเจา้ 

เม่ือเรารักพระบุตรของพระองคคื์อพระเยซู พระองคจึ์งทรงรับเราเขา้เป็นบุตรในครอบครัวของ
พระองค ์และเราจึงเป็นบุตรของพระองค ์เช่นเดียวกบัท่ีเราเป็นบุตรของบิดามารดาของเรา 

เธอเคยนึกแปลกใจบา้งไหมวา่ ท าไมพระองคจึ์งยอมใหเ้ราเป็นบุตรของพระองค?์ ท าไม
พระองคจึ์งตอ้งการบุตรท่ีมีความผดิบาปในจิตใจ เป็นคนเห็นแก่ตวัและไม่มีความเมตตาปรานี? เราไม่
สามารถเขา้ใจวา่ ท าไมพระองคจึ์งมีพระทยัเมตตากรุณาเช่นนั้น แต่พระคมัภีร์บอกเราวา่ พระองคไ์ม่
ทรงละอายท่ีจะเรียกเราวา่บุตรของพระองค ์ พระองคไ์ม่ประสงคจ์ะขบัไล่เรา หรือท าใหเ้ราหนีไปเสีย 
พระองคท์รงรักเราแมว้า่เราท าผดิ พระองคไ์ม่เลือกรักคนหน่ึงคนใดมากกวา่คนอ่ืน ๆ พระองคท์รงรัก
เธอดว้ยความรักท่ีถาวรของพระองค ์ ถึงแมว้า่เธอไดท้  าชัว่ พระองคย์งัคงรักเธอดว้ยความรักอนับริบูรณ์
ของพระองค ์เพราะวา่เธอเป็นบุตรแท ้ๆ ของพระองค ์ถา้เธอรักพระเยซูพระผูช่้วยให้รอด 

เม่ือพระเจา้เป็นบิดาของเธอแลว้พระเยซูก็เป็นพี่ชายของเธอ แปลกและอศัจรรยไ์หมท่ีมีพี่ชายผู ้
ทรงสร้างตวัเรา และโลกพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และเราเป็นบุตรของพระองคด์งันั้นพระ
เยซูจึงทรงเป็นพี่ชายใหญ่ท่ีรักของเรา พระคมัภีร์บอกเราวา่พระองคไ์ม่ทรงละอายท่ีจะเรียกเราวา่เป็นพี่
นอ้งของพระองค ์

พระองคไ์ม่ทรงละอายเพราะเรา เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงตายเพื่อใหเ้ราเป็นคนดี และเพื่อท าให้
เราเป็นนอ้งชายและนอ้งสาวของพระองค ์ พระองคท์รงตายเพื่อท าใหเ้ราเป็นคนในครอบครัวของ
พระองค ์ คือครอบครัวของพระเจา้ ดงันั้นบดัน้ีพระเยซูทรงใหเ้รามีหุ้นส่วนในส่ิงท่ีดีท่ีพระเจา้ได้
ประทานใหแ้ก่เราพระองคป์ระทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่เรา พระองคจ์ะพาเราไปสวรรค ์ และประทานส่ิง
อศัจรรยใ์หเ้ราท่ีนัน่ พระองคจ์ะน าเอาความผดิบาปทั้งหมดของเราไปเสีย ดงันั้นในท่ีสุดเราก็จะเป็น
บุตรของพระเจา้ 

คร้ังหน่ึงมีกษตัริยใ์หญ่ยิง่องคห์น่ึงซ่ึงมัง่มีมาก พระองคมี์ผูรั้บใชม้ากมาย พระองคป์ระทบัอยู่
ในปราสาทท่ีสร้างดว้ยทองค า วนัหน่ึงเม่ือกษตัริยเ์สด็จไปตามถนน พร้อมดว้ยมหาดเล็กพระองคท์รง
เห็นเด็กชายขอทานคนหน่ึงยากจนมากเส้ือขาดกะรุ่งกะร่ิง เม่ือกษตัริยท์รงทราบวา่เด็กชายเล็ก ๆ คนนั้น
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ไม่มีพอ่แม่ พระองคจึ์งพาเขาไปอยูใ่นวงั เด็กชายคนนั้นก็กลายเป็น
ลูกกษตัริย ์ กษตัริยท์รงรักลูกชายใหม่คนน้ีและประทานของขวญัท่ี
มีค่าใหเ้ขา เม่ือเด็กชายคนนั้นโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ เขาไดช่้วยกษตัริย์
ปกครองราชอาณาจกัร 

ท่านและขา้พเจา้เป็นเหมือนเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้น เพราะ
เราถูกรับเป็นบุตรในครอบครัวของพระเจา้ และพระองคป์ระทาน
ของขวญัต่าง ๆ ท่ีมีค่าใหแ้ก่เรา และวนัหน่ึงพระองคจ์ะขอใหเ้รา

ช่วยพระองคป์กครองอาณาจกัรของพระองค ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
โรม 8:14-17 

ค ำถำม 
1. พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเป็นบุตรของพระองคก์็เพราะวา่เราเป็นคนดีหรือ? 
2. ใคร ๆ ก็เป็นบุตรของพระเจา้ไดใ้ช่ไหม? 
3. พระเจา้ยงัทรงรักเราอยูห่รือเม่ือเราประพฤติชัว่? 
4. พระเจา้ทรงลงโทษเราอยา่งไร? พระองคย์งัทรงรักเราเม่ือพระองคล์งโทษเราหรือ? 
5. ถา้พระเจา้เป็นพระบิดาของเราแลว้ พระเยซู พระบุตรของพระองคจึ์งเป็น......ของเรา 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายมีความยนิดีท่ีพระองคท์รงเตม็พระทยัใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย

เป็นบุตรของพระองค ์ และเป็นพี่นอ้งของพระเยซูคริสตเจา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์
ทรงพระเมตตาต่อขา้พระองคท์ั้งหลาย ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ความรักพระองคม์ดัแน่นหนา” (บทท่ี 126) 
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บทที ่20 

พระเยซูทรงอยู่ทีไ่หน ก่อนพระองค์ทรงบังเกดิทีเ่บธเลเฮ็ม? 

ในเทศกาลคริสตมาสเราร้องเพลงวา่ พระเยซูทรงบงัเกิดในรางหญา้ และเราอ่านถึงเร่ืองทูต
สวรรคแ์ละพวกเล้ียงแกะและนกัปราชญมี์ความยนิดีท่ีพระองคท์รงบงัเกิดมา 

แต่เธอทราบไหมวา่ พระเยซูทรงพระชนมอ์ยูแ่ละประทบัอยูพ่ระบิดาในสวรรค ์ หลายลา้นปี
ก่อนพระเยซูทรงบงัเกิดในคืนนั้นท่ีเบธเลเฮม็ พระองคไ์ดป้ระทบัอยูใ่นสวรรคก์บัพระเจา้เพราะวา่
พระองคเ์ป็นพระเจา้ เบ้ืองบนสวรรคน์ั้นทูตสวรรคห์ลายลา้นองคก์ราบไหวพ้ระองค ์ ร้องเพลงไพเราะ
สรรเสริญพระองค ์กล่าวถึงพระรัศมีและคุณงามความดีของพระองค์ 

วนัหน่ึงขณะท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นสวรรค ์ พระองคไ์ดเ้นรมิตโลก และอีกวนัหน่ึงไดส้ร้าง
อาดมัและเอวา แต่อาดมัและเอวาไม่เช่ือฟังพระเจา้ เขาจึงเป็นคนผดิบาป เขาตอ้งไดรั้บโทษ พระองคไ์ม่
ทรงประสงคใ์หเ้ขาทั้งสองไดรั้บโทษ พระองคต์รัสวา่ “เราจะลงไปตาย และรับโทษแทนเขาเพราะ
ความผดิบาปของเขา” 

ในท่ีสุดวนันั้นก็ไดม้าถึง เม่ือพระเยซูเจา้ไดเ้สด็จลงมาจากสวรรค ์ และจากทูตสวรรคห์ลายองค์
ซ่ึงรักพระองค ์ และพระองคเ์สด็จลงมาบงัเกิดในโลก แต่พระองคไ์ม่เหมือนกบัทารกอ่ืน ๆ เพราะวา่
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระเยซูทรงรักเรามากเหลือเกิน พระองคจึ์งเตม็พระทยัมาบงัเกิดเป็นทารก
นอ้ย เพื่อวา่เม่ือทรงเจริญวยัเป็นผูใ้หญ่จะไดส้ิ้นพระชนม ์เพื่อไถ่ความผดิบาปของเราทั้งหลาย 

วนัหน่ึง ศิษยาภิบาลไดถ้ามชายชราอาย ุ 90 ปีวา่ “ท่านรักพระ
เยซูไหม?” 

ชายชราผูไ้ดรั้กพระเยซูถึงหกสิบเจด็ปีมาแลว้ เงยหนา้อนัเห่ียว
ยน่ข้ึนพร้อมกบัยิม้ ฉวยมืออาจารยไ์วด้ว้ยมือทั้งสองขา้งและพดูวา่ “โอ 
ขา้พเจา้จะบอกอะไรท่าน ท่ีดียิง่กวา่นั้นเสียอีก” 

อาจารยถ์ามวา่ “อะไรละครับ?” 
ชายชราตอบวา่ “พระองคเ์จา้ทรงรักขา้พเจา้ พระองคท์รงรักขา้พเจา้เม่ือพระองคป์ระทบัอยูก่บั

พระเจา้ในสวรรค ์ ก่อนท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จลงมาบงัเกิดเป็นทารกท่ีบา้นเบธเลเฮม็ พระองคก์็ทรงรัก
ขา้พเจา้ เด๋ียวน้ีและพระองคจ์ะรักขา้พเจา้ตลอดไปนิรักดร์กาล แมเ้ม่ือขา้พเจา้ตายแลว้ และข้ึนไปอยูใ่น
สวรรคก์บัพระองค”์ 
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ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ยอห์น 14:1-12 

ค ำถำม 
1. เธอทราบไหมวา่ พระเยซูทรงบงัเกิดท่ีบา้นเบธเลเฮม็ในคืนวนัคริสตมาสแรกนั้น ก่ีปีล่วง

มาแลว้? ถา้ไม่ทราบ ใหถ้ามผูใ้หญ่ 
2. พระเยซูอยูท่ี่ไหน ก่อนพระองคท์รงบงัเกิด? 
3. ท าไมพระเยซูจึงทรงตดัสินพระทยัละจากสวรรคล์งมาบงัเกิดเป็นมนุษย?์ 
4. พระเยซูทรงรักเธอหรือ? 
5. เธอรักพระเยซูหรือ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคเ์ตม็พระทยัเสด็จลงมาจาก

สวรรค ์ และอยูใ่นโลกเพื่อตายไถ่บาปของขา้พระองคท์ั้งหลาย โปรดทรงช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหมี้
ชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ในพระนามของพระองค ์อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“วนัหน่ึง” (บทท่ี 117) 
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บทที ่21 

พระกมุำรเยซูทรงแตกต่ำงกบัเด็กอืน่ ๆ อย่ำงไร 

คริสตมาสเป็นเทศกาลแห่งความสุข เพราะเราระลึกพระเจา้ผูป้ระทานของขวญัล ้าค่าใหแ้ก่เรา 
ของขวญันั้นคือพระเยซู 

เราชอบอ่านเร่ืองท่ีกล่าวถึงสมยัท่ีพระเยซูทรงมาบงัเกิดท่ีบา้งเบธเลเฮม็ ทูตสวรรคพ์ดูกบัพวก
เล้ียงแกะในทุ่งนา และไดบ้อกถึงการบงัเกิดของพระเยซู เขาทั้งหลายจึงไปนมสัการพระองคเ์ธอคงจ าได้
วา่ นกัปราชญเ์อาของขวญัมาถวายพระองค ์

เธอทราบไหมวา่ มีอะไรแปลกประหลาดเก่ียวกบัการบงัเกิดของพระองค ์ มาเรียสาวพรหมจารี
เป็นมารดาของพระองคแ์ต่สามีของนางช่ือโยเซฟ เขาไม่ใช่บิดาของพระเยซู พระเยซูไม่มีบิดาอยา่ง
มนุษยเ์รา พระเจา้เป็นพระบิดาของพระเยซู 

การท่ีพระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู จะแตกต่างอยา่งไรกบัการท่ีโยเซฟเป็นบิดาของ
พระองค?์ หากวา่โยเซฟเป็นบิดาของพระเยซู ดงันั้นบิดาของพระองคก์็ไม่ใช่พระเจา้ และถา้พระเจา้
ไม่ใช่พระบิดาของพระเยซู พระองคก์็จะไม่สามารถรักษาคนป่วยหรือท าใหค้นตายกลบัมีชีวติเป็นข้ึน
ไดอี้ก แต่ยิง่กวา่นั้นอีก คือ ถา้โยเซฟเป็นบิดาของพระเยซู พระเยซูก็คงเหมือนกบัเธอและขา้พเจา้ ผูมี้
จิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยความชัว่ และถา้พระเยซูมีจิตใจชัว่ พระองคจ์ะตายเพื่อเราไม่ได ้ พระองคค์งตอ้งตาย
เพราะความผดิบาปของพระองคเ์อง ไม่ใช่เพื่อเรา แต่พระเยซูมิไดท้รงตายเพื่อความผดิบาปของพระองค์
เอง พระองคไ์ม่มีบาปเพราะพระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของพระองค ์ ท่านคงเห็นแลว้วา่ท าไมจึงเป็นส่ิง
ส าคญัมากส าหรับเราท่ีจะรู้วา่โยเซฟมิใช่บิดาของพระเยซู 

เม่ือเราพดูถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัส่ิงแปลกประหลาดน้ีวา่พระเยซูมารดา แต่ไม่มีชายคนใดเป็น
บิดา เราพดูวา่พระเยซูหญิงสาวพรหมจารี เพราะเด็กอ่ืน ๆ จ าเป็นตอ้งมีบิดา แต่พระเยซูไม่จ  าเป็นตอ้งมี

บิดาเป็นมนุษย ์ พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของพระองคเ์อง คร้ังหน่ึง
ชายคนหน่ึงก าลงัเฝ้ามองดูมดไปมาบนพื้นดินเล็ก ๆ หลายพนัตวั
อยูข่า้งใน ชายนั้นนึกในใจวา่ “ถา้ฉนัอยากจะพดูกบัมดเหล่านั้น 
ฉนัจะท าอยา่งไร ฉนัจะตะโกนพดูกบัมนัแต่มนัคงไม่ไดย้นิหรือไม่
เขา้ใจ ฉนัจะเขียนจดหมายใหม้นั แต่มนัก็อ่านไม่ออก” ในท่ีสุดเขา
คิดวา่ “ถา้ตวัฉนักลายเป็นมดได ้ฉนัก็จะพดูกบัมดเหล่านั้น และมนั
คงเขา้ใจค าพดูของฉนัได”้ 



 54 

แลว้ชายคนนั้นคิดวา่ “นัน่เป็นวธีิท่ีพระเจา้ไดท้รงปฏิบติัมาแลว้ พระองคท์รงตดัสินพระทยั
ไม่ใช่เพียงแต่ทอดพระเนตรจากสวรรคล์งมาดูเราเท่านั้น แต่เพื่อจะเป็นเหมือนเรา เพื่อพระองคจ์ะทรง
บอกใหเ้ราทราบถึงความรักของพระองค ์ นัน่แหละคือเหตุท่ีพระเยซูเสด็จลงมาบงัเกิดเป็นทารกนอ้ย
และเจริญวยัข้ึน เพื่อบอกเราทั้งหลายใหท้ราบถึงความรักของพระเจา้และเพื่อส าแดงความรักของพระ
เจา้โดยส้ินพระชนมเ์พื่อเรา” 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
มทัธิว 1:18-25 

ค ำถำม 
1. ใครเป็นมารดาของพระเยซู? 
2. ใครเป็นพระบิดาของพระเยซู? 
3. โยเซฟคือใคร? 
4. ถา้โยเซฟเป็นบิดาของพระเยซู พระองคจ์ะสามารไถ่โทษบาปของเราไดห้รือ? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย อศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงเป็นพระบุตรแทจ้ริงของพระเจา้ ขา้

พระองคท์ั้งหลาย ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงเตม็พระทยัรับขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณ
พระองคท่ี์พระองคท์รงเตม็พระทยัรับขา้พระองคท์ั้งหลายไวเ้ป็นบุตรของพระองค ์ ในพระนามพระเยซู 
อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ยามราตรีศรีหรรษา” (บทท่ี 46) 



 55 

บทที ่22 

กำรอศัจรรย์ของพระเยซู 

เธอคงจ าไดถึ้งส่ิงอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท า เม่ือพระองคท์รงอยูใ่นโลกน้ี เธอจ าไดไ้หมวา่
พระเยซูและศิษยข์องพระองคอ์ยูใ่นเรือก าลงัขา้มทะเลกาลิลี และเกิดพายใุหญ่พวกศิษยต์กใจกลวัมาก 
แต่พระเยซูก าลงับรรทมหลบั พวกศิษยรี์บเขา้ไปปลุกพระเยซู เขาทูลวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ พระองคไ์ม่เห็น
หรือวา่ เรือก าลงัจะล่ม และเราจะพากนัจมน ้าตาย ท าไมพระองคไ์ม่ช่วยพวกขา้พเจา้” พระเยซูทรง
เสียใจท่ีเขาพากบักลวัเพราะวา่พระองคท์รงทราบวา่ เขาไม่ไดว้างใจพระองคว์า่ พระองคจ์ะทรง
คุม้ครองเขาไว ้พระองคต์รัสหา้มลมพายแุลว้ลมพายแุละคล่ืนก็สงบน่ิง 

มีเร่ืองจริงอีกหลายเร่ือง เธอจ าเร่ืองในคราวท่ีเพื่อนของพระเยซูช่ือลาซารัสตายไดไ้หม? พวก
เพื่อน ๆ ไดฝั้งศพของเขา ลาซารัสตายถึงส่ีวนัส่ีคืนแลว้เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึง พระเยซูไดไ้ปท่ีอุโมงค์
ซ่ึงฝังศพลาซารัส และเรียกลาซารัสใหเ้ป็นข้ึน ลาซารัสก็กลบัมีชีวติอีก 

เธอจ าอีกเร่ืองหน่ึงไดไ้หม เม่ือพระเยซูทรงเล้ียงประชาชนดว้ยขนมปังส่ี – หา้กอ้นและปลา
เล็กนอ้ย พระองคท์รงหกัขนมปังและปลาเป็นช้ิน ๆ ขนมปังและปลาก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือทุกคนกินอ่ิม
แลว้ก็ยงัมีขนมปังและปลาเหลือถึง 12 กระบุง 

อีกคร้ังหน่ึง เม่ือเด็กหญิงเล็ก ๆ ป่วย พระเยซูตรัสแก่เขาใหเ้ขาหายป่วย ทนัใดนั้นเขาก็หายเป็น
ปกติโดยไม่ตอ้งกินยาหรือหาหมอ 

พระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยห์ลายอยา่ง พระเจา้ทรงกระท าการอศัจรรยไ์ด ้ แต่มนุษยก์ระท า
ไม่ได ้หมอรักษาเด็กใหห้ายในทนัทีไม่ได ้และไม่มีใครท่ีจะท าใหค้นท่ีตายแลว้กลบัคืนมีชีวติอีกได ้เวน้
แต่พระเจา้ 

เพราะพระเยซูเป็นพระเจา้ พระองคจึ์งกระท าการอศัจรรยเ์หล่าน้ี เพื่อประชาชนจะรู้วา่พระองค์
ทรงแตกต่างจากมนุษยอ่ื์น ๆ 

หลงัจากท่ีพระเยซูเสด็จกลบัสู่สวรรคแ์ลว้ พระเจา้ไดป้ระทานฤทธ์ิอ านาจท่ีจะท าการอศัจรรย์
ใหแ้ก่เปโตรและเปาโลและสาวกคนอ่ืนของพระเยซู แลว้เปโตรจึงสามารถท าใหข้าของคนง่อยหายได ้
เปโตรบอกใหข้าหายเป็นปกติ ทนัใดนั้นขาของเขาก็หาย อีกคร้ังหน่ึงเม่ือเปโตรถูกขงัไวใ้นคุก เพราะได้
สั่งสอนคนทั้งปวงใหรู้้เร่ืองของพระเยซู พระเจา้ไดท้รงใชทู้ตสวรรคอ์งคห์น่ึงใหม้าเปิดประตูคุก และ
โซ่ท่ีมดัและเทา้ของเปโตรก็หลุดออก น่ีเป็นการอศัจรรยจ์ริง ๆ 

บางคร้ังพวกนกัแสดงกลหรือคนท่ีเล่นกลต่าง ๆ ก็ท  าส่ิงแปลกประหลาดไดเ้หมือนกนั แต่
นกัแสดงกลเพียงแต่ท าใหเ้ราเห็นวา่ส่ิงท่ีเขาแสดงนั้นเกิดข้ึนจริง ๆ ทั้งท่ีไม่เป็นความจริงเลย ส่ิงท่ีเขา
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ชอบแสดงมากก็คือ ใหเ้ราเห็นวา่ขา้งในหมวกไม่มีอะไรเลยสัก
ประเด๋ียวหน่ึงเขาก็หยบิกระต่ายตวัหน่ึงออกมาจากหมวก การ
แสดงอยา่งน้ีท าใหเ้ราคิดวา่นกัแสดงกลสามารถท ากระต่ายข้ึนโดย
ไม่ไดใ้ชอ้ะไรเลยแต่เร่ืองอยา่งน้ี แน่ละไม่ใช่เร่ืองจริง เขาเอา
กระต่ายใส่ไวใ้นหมวกเม่ือเราไม่ทนัเห็นต่างหาก 

คนท่ีไม่รักพระเยซูเจา้มกัพดูวา่ การอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรง
กระท านั้นเป็นแต่เพียงเล่นกลเหมือนกบัการแสดงของนกัเล่นกล แต่ไม่มีนกัแสดงกลคนใดท่ีจะท าให้
คนท่ีตายแลว้กลบัคืนมีชีวติอีก หรือท าส่ิงอ่ืน ๆ ดงัท่ีพระเยซูทรงกระท า พระเยซูมิใช่นกัแสดงกล 
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ แน่นอน พระองคป์ระทานชีวติใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้ ถา้พระองคมี์พระประสงค์
เช่นนั้น 

การอศัจรรยย์งัคงมีอยูใ่นยคุปัจจุบนัน้ีหรือ? ถูกแลว้บางคร้ังก็ยงีมีอยู ่ บางทีเม่ืออธิษฐานเพื่อคน
ท่ีป่วยหนกั เม่ือนายแพทยช่์วยเขาไม่ไดแ้ลว้ พระเจา้ทรงกระท าใหเ้ขาหายเป็นปกติ ตามธรรมดา
พระองคท์รงให้นายแพทยท์  าการน้ี แต่บางทีพระองคท์รงกระท าโดยไม่ตอ้งใชห้มอและยา 

เม่ือเราอธิษฐานคร้ังใด เราก าลงัทูลพระเจา้ใหส้ าแดงการอศัจรรย ์ เราก าลงัทูลขอพระองคใ์หท้  า
ส่ิงไรซ่ึงเราเองท าไม่ได ้ เราก าลงัทูลของพระองคใ์หก้ระท าส่ิงนั้นเพื่อเรา เพราะวา่เป็นของยากเกินไป
ส าหรับเรา 

จะขอเล่าถึงเร่ืองจริงเร่ืองหน่ึง มีมิชชนันารีสตรีนัง่รถไปตามถนนนอกเมืองในประเทศจีน 
ทนัใดนั้นพวกโจรไดป้ลน้เอาเงินของไปหมด และเอาแวน่ตาไปดว้ย เขาจ าเป็นตอ้งใชแ้วน่ ถา้ไม่มี
แวน่ตาก็มองอะไรไม่ถนดั ไม่มีจกัษุแพทยท่ี์จะท าแวน่ตาใหม่ใหเ้ขาได ้ หนทางก็ไกลตั้งหลายร้อย
กิโลเมตรเขาจึงทูลขอพระเจา้เพื่อช่วยเขา และขณะท่ีเดินทางกลบับา้นเขาก็ระลึกข้ึนไดว้า่ เขามีแวน่ตา
อีกอนัหน่ึงเก็บไวใ้นล้ินชกัท่ีบา้น เม่ือเขาถึงบา้นเขาก็พบแวน่ตานั้น และขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเขาได้
แวน่ตา เขาจึงสวมแวน่ตา แต่ใชไ้ม่ได ้แทนท่ีจะท าใหเ้ห็นอะไรไดช้ดัเจน กลบัดูพร่าไปหมด ดงันั้นเขา
จึงถอนแวน่ตาออกดว้ยความเศร้าใจ แต่น่าอศัจรรย ์ เขากลบัเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนโดยไม่ตอ้งใช่แวน่ตา 
พระเจา้ไดท้รงรักษาตาของเขาใหห้ายเป็นปกติ ดงันั้นเขาจึงไม่ตอ้งใชแ้วน่ตาอีกเลย พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานของเขา เขาอธิษฐานเพื่อจะไดแ้วน่ตาใหม่ แทนท่ีจะไดแ้วน่ตา พระเจา้ทรงท าใหต้าของเขา
มองเห็นอยา่งปกติ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริง และเป็นตวัอยา่งท่ีมหศัจรรยซ่ึ์งบงัเกิดข้ึนไดใ้นปัจจุบนั 

พระเจา้ทรงกระท าการอศัจรรยทุ์กคร้ังเม่ือเราทูลขอพระองคห์รือ? มิได ้ บางทีพระองคไ์ม่
ประสงคใ์หเ้รามีส่ิงนั้นตามท่ีเราทูลขอ เราตอ้งระมดัระวงัในการทูลขอพระองค ์ เราควรทูลขอพระองค์
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ใหป้ระทานเฉพาะส่ิงท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์ มิใช่เป็นไปตามความตอ้งการของเรา เราตอ้งมี
ความยนิดีและไวว้างใจพระองค ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
มาระโก 6:32-34 

ค ำถำม 
1. การอศัจรรยคื์ออะไร? 
2. จงบอกการอศัจรรยป์ระการหน่ึงท่ีพระเยซูทรงกระท า? 
3. นกัแสดงกลท าการอศัจรรยไ์ดห้รือ? 
4. เธอนึกถึงการอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท าเพื่อเธอหลงัจากท่ีเธอไดอ้ธิษฐานทูลขอส่ิง

นั้นหรือ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ท่ีรักขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคส์ าหรับการอศัจรรยท่ี์พระองคไ์ดท้รง

กระท าในสมยัโนน้เม่ือพระองคไ์ดท้รงรักษาคนตาบอดให้เห็นได ้ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณ
พระองคด์ว้ย ท่ีประสงคใ์หข้า้พระองคท์ั้งหลายอธิษฐานทูลขอต่อพระองค ์และพระองคเ์ตม็พระทยัท่ีจะ
ท าอศัจรรยเ์พื่อขา้พระองคท์ั้งหลายในยคุปัจจุบนัน้ี โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหอ้ธิษฐานและ
ไวว้างใจในพระองค ์ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“สาธุนามฤทธ์ิพระเยซูคริสต”์ (บทท่ี 10) 
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บทที ่23 

ควำมตำยของพระเยซูคริสต์ 

บดัน้ีเราตอ้งพดูถึงส่ิงท่ีน่ากลวัและน่าแปลกประหลาดท่ีสุดซ่ึงไดเ้กิดข้ึนแลว้ เธอจ าไดไ้หมวา่
อาดมัและเอวาไดรั้บประทานผลไมท่ี้พระเจา้ทรงหา้มมิใหรั้บประทาน นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีความบาปได้
เขา้มาสู่จิตใจของเขา และในทนัทีทนัใดนั้น ร่างกายของเขาก็เปล่ียนแปลงไป เขาเร่ิมแก่ลงและเร่ิมตาย 
และทัว่โลกรอบ ๆ เขาก็ผิดแปลกไป ขณะนั้นมีตน้ไมท่ี้มีหนามเกิดข้ึน ซ่ึงเจริญงอกข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
สัตวต่์าง ๆ เช่น สิงโต เสือ ก็อยากจะฆ่าสัตวอ่ื์น เช่นแกะ และมนัอยากกินอาดมัและเอวาดว้ย ส่ิงไม่ดี
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ี ก็เน่ืองดว้ยอาดมัและเอวาไดท้  าบาป 

แต่ส่ิงท่ีร้ายท่ีสุดยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน พระเจา้จ าตอ้งตรัสวา่ อาดมัและเอวาสมควรจะตอ้งตาย
ในนรกชัว่นิรันกร์ โอน่าสยดสยองจริง ๆ เราคงเอาใจช่วยอาดมัและเอวาใหเ้ช่ือฟังพระเจา้ และไม่ท า
บาปเลยใช่ไหม? 

แต่พระเจา้ทรงรักอาดมัและเอวา เหมือนกบัท่ีพระองคท์รงรักเธอ และเธอเองก็ไดท้  าผิดเท่า ๆ
กบัอาดมัและเอวาและสมควรจะรับโทษเท่า ๆ กนั เพราะพระเจา้ทรงรักเธอ พระองคท์รงตดัสินพระทยั
วา่ พระองคจ์ะลงโทษพระเยซูแทนตวัเธอ 

เธอและฉนัจะรับโทษเพื่อความบาป ของคนอ่ืนไม่ไดเ้พราะวา่เราเองมีความบาปหลายอยา่งซ่ึง
เราควรไดรั้บโทษ แต่พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ไม่เคยท าบาปเลย พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวท่ีบงัเกิดมา
ในโลกน้ีซ่ึงตายเพื่อความบาปของคนอ่ืนได ้พระองคท์รงตายเพื่อความบาปของเธอ 

เธอทราบไหมวา่พระองคท์รงตายในลกัษณะอยา่งไร? ชายบางคนท่ีไม่ชอบพระองคไ์ดจ้บัเอา
พระองคไ์ปตรึงท่ีไมก้างเขนและพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมท่ี์นัน่ พระเยซูเจา้ทรงไดรั้บความเจบ็ปวดอยา่ง
แสนสาหสั เพราะวา่มีตะปูตอกแทงทะลุพระหตัถแ์ละพระบาทของพระองค ์ พระเยซูทรงไดรั้บความ
ทุกขท์รมานพระทยัมากยิง่กวา่ความเจบ็ปวดฝ่ายร่างกาย เราไม่อาจจะเขา้ใจไดถึ้งความทุกขท์รมานท่ี
พระเยซูไดรั้บ แต่เราทราบวา่นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีพระเจา้ทรงหนัพระพกัตร์ไปจากพระบุตรท่ีรักองคเ์ดียว 
ของพระองคแ์ละพระเยซูเจา้ก็ทรงตกอยูใ่นความมืดห่างไกลจากพระเจา้ ขอใหคิ้ดดูสักนิด พระเยซูไม่
จ  าเป็นตอ้งรับความทุกขท์รมานหรือตายเลย พระองคป์ระสงคจ์ะทนทุกขท์รมานและตายเพื่อเธอ และ
พระองคก์็ไดท้  าเช่นนั้น 

บดัน้ีเธอไดรั้บการยกโทษบาปแลว้ ฉะนั้นแต่ละคนซ่ึงอยากจะไดชี้วติรอดก็รับไดเ้หมือนกนั 
ถา้เธอจะทูลต่อพระเจา้วา่ เธอยอมรับพระเยซูผูซ่ึ้งไดส้ิ้นพระชนมแ์ทนตวัเธอ พระเจา้ก็ทรงพร้อมท่ีจะ
ยกโทษใหเ้ธอ 
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ประมาณหน่ึงร้อยปีมาแลว้ ถา้ทหารในกองทพัไม่ท าตามค าสั่งของนายทหาร บางทีก็ถูกเฆ่ียน
หลงัดว้ยแส้หนงัแขง็ยาว ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นบาดแผลและเลือดไหลโทรม จะตอ้งเจบ็ปวดมากทีเดียว วนั
หน่ึงทหารท่ีอยูใ่นเตน็ทแ์ห่งหน่ึงไดข้โมยเงินของเพื่อนทหารซ่ึงอยูท่ี่เตน็ทถ์ดัไป 

แต่ทหารเหล่านั้นไม่ยอมบอกวา่ใครเป็นคนขโมยเงิน นายทหารบอกวา่เขาทุกคนจะตอ้งไดรั้บ
โทษ โดยเฆ่ียนดว้ยแส้จนกวา่เขาจะยอมบอกวา่ใครเป็นคนขโมยเงิน 

แลว้มีทหารคนหน่ึงช่ือวโิรจน์ ซ่ึงอายยุงันอ้ยแต่ไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ป็นทหารได ้ เขากา้ว
ออกไปขา้งหนา้นายทหารอยา่งองอาจและพดูวา่ “ท่านครับ ลงโทษผมเถอะ เพื่อทหารอ่ืนในเตน็ทจ์ะไม่
ตอ้งไดรั้บโทษ ผมไม่เอาเงินนั้นไป แต่ผมอยากรับโทษแทนคนท่ีขโมยเงิน” 

นายทหารรู้สึกสงสารวโิรจน์มาก เพราะวิโรจน์ไม่ไดข้โมยเงินจึงไม่สมควรจะไดรั้บโทษ และ
นอกจากนั้นวโิรจน์ก็ไม่แขง็แรงเลย เขาเกรงวา่ถา้จะลงโทษวโิรจน์ ๆ อาจจะเจบ็ป่วยลงได ้ แต่ในท่ีสุด
นายทหารก็ตดัสินใจเฆ่ียนวโิรจน์ 

นายทหารมดัวิโรจน์ไวก้บัเสาไมแ้ละใหถ้อดเส้ือออกแลว้ 
นายทหารก็ลงมือเฆ่ียนเขาการเฆ่ียนอยา่งแรง ท าใหห้ลงัของ
วโิรจน์เป็นแผลลึกแต่เขาไม่ไดร้้องออกมาเลยเม่ือเฆ่ียนคร้ังท่ีสอง 

ท่ีหลงัของเขาก็เกิดเป็นแผลลึกอีกแผลหน่ึง 
พอเฆ่ียนคร้ังท่ีสาม ทหารคนหน่ึงซ่ึงเป็นตวัขโมยตวัจริงก็

กระโดดออกมา 
“หยดุ หยดุ” เขาร้อง “ผมเองขโมยเงิน อยา่เฆ่ียนวิโรจน์อีก

เลย เฆ่ียนผมแทนเถิดครับ” 
แต่วิโรจน์บอกวา่ “ไม่ได ้ ท่านไดเ้ฆ่ียนผมแลว้ และเด๋ียวน้ีท่านจะเฆ่ียนคุณไม่ได ้  ผมถูกเฆ่ียน

แทนคุณแลว้” 
ดงันั้นนายทหารจึงไม่ไดเ้ฆ่ียนทหารท่ีขโมยเงินนั้น เพราะเขาไดเ้ฆ่ียนวโิรจน์แทนแลว้ 
วโิรจน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ก็ไดถึ้งแก่ความตายในคืนวนันั้น 
บางทีเร่ืองน้ีจะช่วยเธอใหเ้ขา้ใจข้ึน วา่เหตุใดพระเยซูคริสตเ์จา้ ซ่ึงเป็นผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค์

และแผน่ดินโลกและตวัเธอ จึงไดเ้สด็จลงมาในโลก และยอมรับโทษเพื่อให้เธอไดรั้บอิสรภาพ 
เธอไดข้อบคุณพระเยซู เพราะพระองคท์รงตายเพื่อเธอหรือ? 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
อิสยาห์ 53:1-12 
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ค ำถำม 
1. พระเจา้ไดท้รงท าใหต้น้ไมมี้หนามทุกชนิดเกิดข้ึนเม่ือไร? 
2. ก่อนท่ีอาดมัและเอวาไดท้  าบาป สัตวต่์างไเป็นอยา่งไร มนัไล่กดักนัหรือ? แมวและหนู

เป็นอยา่งไรกนั? 
3. อะไรเกิดข้ึนในจิตใจของอาดมัและเอวา เม่ือเขาไม่เช่ือฟังพระเจา้ ถา้ไม่มีความบาปใน

โลกน้ี จะมีการทะเลาะววิาทกนัไหม? เพราะเหตุใด? 
4. เราไม่สามารถรับโทษบาปแทนคนอ่ืนได ้เพราะเหตุใด? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้ พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่ 

แมว้า่เด็กเล็ก ๆ ท่ีไม่เช่ือฟังพระเจา้ก็ยงัตอ้งการพระเยซูเจา้ เพื่อช่วยเขาใหพ้น้บาป ขา้พระองคท์ั้งหลาย
ขอบพระคุณพระองคอ์ยา่งสูง ท่ีพระองคไ์ดย้อมส้ินพระชนมเ์พื่อขา้พระองคท์ั้งหลาย พระบิดาท่ีรัก ขอ
โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหรั้กและใหว้างใจพระองค ์ และเช่ือฟังพระองคเ์สมอ ขา้พระองคท์ูลขอ
ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“อศัจรรยพ์ระผูช่้วยเรา” (บทท่ี 56) 
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บทที ่24 

พระเยซูทรงคนืพระชนม์ 

เปโตร ยากอบ และยอห์น และอคัรสาวกคนอ่ืนมีความเศร้าโศกเสียใจมาก เม่ือพระเยซูทรงถูก
ตรึงบนไมก้างเขนเขาพากนัคิดวา่พระองคจ์ะเป็นกษตัริยข์องเขา เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงกระท า
การอศัจจรยห์ลายอยา่ง และทรงบอกเขาหลายอยา่งถึงเร่ืองพระเจา้ เขาประหลาดใจมากท่ีพระเจา้ทรง
ยอมใหพ้ระเยซูตาย เขาคงสงสัยวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงหรือ? 

ตลอดสามวนั อคัรสาวกไปท่ีน่ีท่ีโน่น ไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี แลว้ต่อมาวนัหน่ึง ในเชา้วนั
อาทิตย ์ เม่ืออคัรสาวกบางคนไดไ้ปท่ีอุโมงคน์ั้นวา่งเปล่า และพระศพของพระเยซูไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่ เขาคิด
วา่คงมีใครสกัคนหน่ึงไดม้าขโมยพระศพของพระองคไ์ป หรือบางทีไดย้า้ยพระศพไปฝังไวท่ี้อ่ืน ขณะท่ี
เขาก าลงัแปลกใจอยูน่ั้น ทูตสวรรคไ์ดบ้อกเขาวา่พระเยซูไดฟ้ื้นคืนพระชนมแ์ลว้ พระเจา้ไดท้รงบนัดาล
ใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาใหม่ ไม่ชา้พระองคเ์สด็จมาสนทนากบัเขา เหล่าสาวกแทบไม่เช่ือเร่ืองน้ีแต่ต่อมา
ไม่นานนกั ขณะท่ีเขาก าลงัพดูกนัอยู ่ ทนัใดนั้นพระเยซูก็เสด็จมาปรากฏแก่เขา พระองคท์รงมีร่างใหม่ 
และสามารถเขา้มาอยูใ่นหอ้งกบัเขาโดยไม่ตอ้งเขา้ทางประตูเลย และสามารถหายตวัไดใ้นทนัที 

พระเจา้ไดท้รงสัญญาวา่ใหบุ้ตรทั้งหลายของพระองคก์ลบัมีชีวติข้ึนมาอีกเม่ือเขาตายไปแลว้ 
พระองคท์  าไดห้รือ? แน่นอน เรารู้วา่พระองคท์รงกระท าได ้เพราะวา่พระองค ์ไดท้รงกระท าใหพ้ระเยซู
กลบัคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก ฉะนั้นเม่ือเราตายเราจะกลบัเป็นข้ึนมาอีก เพราะพระเจา้ไดต้รัสไวด้งันั้นแลว้ 

บางคนพดูวา่ เธอรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระเยซูไดฟ้ื้นชีวิตข้ึนมาจริง ๆ ประการหน่ึง ท่ีรู้วา่พระเยซู
ส้ินพระชนมแ์ละกลบัฟ้ืนคือพระชนมน์ั้นคือ เม่ือพระเยซูส้ินพระชนมล์ง เหล่าสาวกเศร้าโศกกนัมาก 
สาวกหลายคนพกูถึงการฟ้ืนคือพระชนมข์องพระเยซูอยา่งไม่กลวัความตาย เพราะเขาไดเ้ห็นพระเยซู
ฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมาจริง ๆ 

สามวนัหลงัจากพระเยซูไดส้ิ้นพระชนม ์ ศิษยส์องคนของพระองคเ์ดินมาตามถนน เขามีความ
เศร้าโศกมากเหลือเกินเขาสนทนากนัถึงเร่ืองพระเยซูส้ินพระชนม ์ เพราะเขาคิดวา่พระองคจ์ะมีชีวติยนื
นานและทรงเป็นกษตัริยผ์ูใ้หญ่ยิง่ ขณะท่ีเขาก าลงัสนทนากนั ทนัใดนั้นมีชายคนหน่ึงไดเ้ดินเขา้มาหา
เขา และเดินสนทนาไปดว้ยกนักบัเขา ชายคนนั้นถามเขาวา่ ท าไมเขาจึงเศร้าโศกนกั และเขาก็บอกวา่ 
เพราะพระเยซูไดส้ิ้นพระชนมแ์ลว้ชายคนนั้นจึงพดูวา่ 

“ท่านไม่ทราบหรือวา่ พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวห้ลายปีมาแลว้วา่ เม่ือพระเยซูเสด็จมา พระองค์
จะตอ้งตาย อยา่แปลกใจท่ีพระองคท์รงตาย เพราะวา่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่พระองคจ์ะตอ้งตาย” แลว้ชายคน
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นั้นไดบ้อกเขาหมดทุกส่ิงตามท่ีปรากฏในพระคมัภีร์เดิม ไดก้ล่าวถึงการตายของพระเยซูเพื่อไถ่ความผดิ
บาปของเรา และไดช้ี้แจงให้เขาเห็นวา่ ถา้พระเยซูมิไดต้าย บาปของเราจะมิไดรั้บการยกโทษ 

ชายสองคนนั้นไดเ้ชิญชายคนนั้นใหม้าบา้นของเขา เพื่อจะได้
สนทนากนัต่อไป เขาและชายคนนั้นไดน้ัง่ลงรับประทานอาหารค ่าท่ี
โตะ๊ดว้ยกนั ในทนัใดนั้นเขาก็จ  าไดว้า่ชายคนนั้นคือพระเยซู เขา
ประหลาดใจมากจนไม่รู้วา่จะท าอยา่งไร และในทนัใดนั้นพระเยซูก็
ทรงหายวบัไป 

เขามีความยนิดีมากท่ีไดเ้ห็นพระเยซู ช่างเป็นโอกาสดี
เหลือเกินท่ีพระเยซูไดเ้สด็จมาอธิบายส่ิงเหล่าน้ีใหเ้ขาทราบ เพื่อเขาไม่ตอ้งเศร้าโศกเสียใจต่อไป 

เขาลุกข้ึนจากโตะ๊โดยเร็วและไปหามิตรสหายของเขา เล่าใหเ้ขาฟังวา่พระเยซูยงัทรงพระชนม์
อยู ่เพราะวา่เขาไดเ้ห็นพระองคแ์ลว้ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ยอห์น 20:1-18 

ค ำถำม 
1. ท าไมพวกอคัรสาวกประหลาดใจเม่ือเขาไปท่ีอุโมงคฝั์งพระศพพระเยซู? 
2. มีอะไรเกิดข้ึนกบัพระเยซู? 
3. หลงัจากท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ ร่างกายของพระองคส์ามารถท าอะไร ซ่ึง

ร่างกายของเธอและขา้พเจา้ท าไม่ได?้ 
4. เธอเล่าเร่ืองพระเยซูและศิษยส์องคนท่ีเดินสนทนากนัไปตามถนนไดห้รือไม่? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระเยซูไดฟ้ื้นคืน

พระชนม ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระเยซูทรงพระชนมอ์ยู ่ และขา้พระองคท์ั้งหลาย
จึงมีชีวติอยูด่ว้ย โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหคิ้ดมาก ๆ และบ่อย ๆ ถึงความรักและฤทธ์ิอ านาจของ
พระองคใ์นพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“เช่ือพระเยซู” (บทท่ี 146) 
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บทที ่25 

พระเยซูเสด็จกลบัไปหำพระบิดำในสวรรค์ 

เธอเคยจากคุณพ่อคุณแม่ไปสักวนัหรือสองวนัหรือเปล่า? เธออาจเคยไปเยีย่มญาติพี่นอ้งและ
คา้งอยูก่บัเขาหลายวนั พอถึงวนักลบับา้น เธอคงดีใจมากท่ีจะไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัคุณพอ่คุณแม่อีก 

เม่ือพระเยซูจากพระบิดาในสวรรค ์ และเสด็จลงมาอาศยัอยูใ่นโลกน้ี พระองคไ์ดจ้ากบา้นไป
นานถึงสามสิบสามปี เธอคิดไดไ้หมวา่พระองคป์รารถนาท่ีจะกลบัไปหาพระบิดาท่ีบา้นของพระองค ์
พร้อมดว้ยทูตสวรรคท่ี์มีรัศมีสุกใส ในท่ีสุดสามสิบสามปีนั้นก็ผา่นไป และถึงเวลาท่ีพระองคจ์ะกลบั
ไปสู่สวรรค ์

พระองคท์รงพาพวกอคัรสาวกออกไปท่ีเนินเขาแห่งหน่ึง และขณะท่ีพระองคก์ าลงัตรัสอยูก่บั
เขา พระองคก์็เสด็จข้ึนสู่ทอ้งฟ้าเหนือศีรษะของเขา แลว้พระองคก์็หายเขา้ไปในเมฆ เขาจึงไม่เห็น
พระองคอี์กเลย 

เราไม่ทราบวา่พระองคเ์สด็จไปท่ีไหน นอกจากเรารู้วา่พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ไปอยูก่บัพระ
บิดา เราไม่ทราบวา่สวรรคอ์ยูท่ี่ไหน อาจจะเป็นทางไกลตั้งหลายลา้นกิโลเมตรแต่อาจจะเป็นเพียงครู่
เดียวเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัไปสวรรคซ่ึ์งเป็นบา้นของพระองค์ 

จะมีอะไรเกิดข้ึน เม่ือพระเยซูเสด็จไปถึงสวรรค ์ ทูตสวรรคห์ลายลา้นองคอ์ยูท่ี่นัน่คอยตอ้นรับ
พระองค ์ ร้องเพลงท่ีกล่าวถึงรัศมีภาพและความปิติยนิดีและความสุข เขาพากนักม้กราบลงเฉพาะ
พระองคด์ว้ยความอศัจรรยใ์จ ท่ีพระองคไ์ดล้ะทิ้งสง่าราศีในสวรรคล์งมาในโลกเพื่อช่วยเธอและขา้พเจา้
ใหร้อด และบดัน้ีพระองคเ์สด็จกลบัมาแลว้ เขาพากนัเฝ้าดูขณะท่ีพระเจา้ พระบิดาผูย้ิง่ใหญ่ทรงตอ้นรับ
พระเยซูพระบุตรของพระองค ์ เสด็จกลบัมาประทบับนพระท่ีนัง่ ขา้งขวาพระหตัถข์องพระเจา้ตลอด
นิรันดร 

พระเยซูยงัคงประทบัอยูใ่นสวรรคห์รือ? ถูกแลว้พระองคย์งัประทบัอยูท่ี่นัน่ เธอทราบไหมวา่
พระองคท์รงก าลงัท าอะไร? ขา้พเจา้จะบอกเธอ พระองคก์ าลงัคอยพวกเราไปอยูก่บัพระองค ์ พระองค์
ทรงปิติยนิดียิง่นกัท่ีเราจะไดไ้ปอยูก่บัพระองค ์

แลว้พระองคก์ าลงัท าอะไรอีกอยา่งหน่ึง พระองคท์รงอธิษฐานเพื่อเธอ เม่ือใดเธอท าผดิบาป 
พระองคก์็ทรงทูลพระเจา้วา่เธอเป็นคนของพระองค ์ และพระองคไ์ดต้ายเพื่อไถ่ความผดิบาปของเธอ
แลว้ 

วนัหน่ึง บางทีอาจจะเร็ว ๆ น้ี พระเยซูจะเสด็จจากสวรรคล์งมาในโลก เพื่อน าเอาบุตรทั้งหลาย
ของพระองคไ์ปยงัสวรรค ์และเขาทั้งหลายจะอยูก่บัพระองคสื์บไปเป็นนิตย ์
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เด็กชายคนหน่ึงถามคุณแม่วา่ “คุณแม่ครับ หนูไม่ค่อยจะเขา้ใจวา่ท าไมจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก ท่ี
พระเยซูทรงตายเพื่อเรา ถา้หนูจะช่วยคนไวสิ้บสองคน โดยหนูตอ้งตายแทนเขาเหล่านั้นหนูคิดวา่หนูจะ
ยอมท า” 

 “ลูกไม่เขา้ใจดอก” มารดาพูด “เพราะลูกคิดไม่ออกวา่
พระองคท์รงทนทุกขอ์ยา่งไรเพื่อช่วยเราใหร้อด แต่ลูกเอ๋ย ลูกจะ
ตายเพื่อตัก๊แตนสิบสองตวัไหม?” นัน่เป็นเหตุใหเ้ด็กคนนั้นเร่ิม
คิดใหม่ ต่อมาอีกไม่ก่ีวนัเขาไดไ้ปหาคุณแม่และกล่าววา่ 

“หนูยงัไม่ทราบเก่ียวกบัตัก๊แตนเลย คุณแม่” เขาพดู “แต่
ถา้เป็นยงุลา้น ๆ ตวัละกอ้ หนูคิดวา่ใหม้นัตายไปเถิด” 

ในการท่ีจะพิจารณาตวัเราเองและพระเจา้ เราไม่ส าคญั
ตามท่ีเราคิดวา่เราส าคญั แต่พระเจา้ก็ยงัทรงใชพ้ระบุตรของพระองคใ์หม้าตายเพื่อเรา และขณะน้ี
พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยแ์ละก าลงัอธิษฐานเพื่อเรา และจะมารับเราใหข้ึ้นไปอยูส่วรรคก์บั
พระองคเ์สมอไปเป็นนิตย ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
กิจการ 1:9-14 

ค ำถำม 
1. พระเยซูทรงละจากพระบิดาในสวรรคเ์ท่าใร? 
2. จงเล่าเร่ืองท่ีพระองคท์รงจากพวกศิษยข์องพระองคก์ลบัไปหาพระบิดา 
3. สมมุติวา่เธอเป็นทูตสวรรคท่ี์อยูใ่นสวรรค ์ เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา เธอคิดวา่เธอจะมี

ความรู้สึกอยา่งไร?  
4. เด๋ียวพระเยซูทรงอยูท่ี่ไหน? 
5. พระองคท์รงก าลงัท าอะไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ขา้ พระองคป์ระทบัอยูใ่นสวรรคท์รงก าลงัเฝ้าดูพวกขา้พระองคท์ั้งหลายอยู ่ โปรด

สดบัฟังค าอธิษฐานของขา้พระองคท์ั้งหลายท่ีทูลขอพระองคใ์นขณะน้ี ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองค์
ทรงรักขา้พระองคท์ั้งหลายมากมาย และวนัหน่ึงขา้พระองคท์ั้งหลายจะไปอาศยัอยูก่บัพระองค ์ ใน
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สวรรคต์ลอดไปเป็นนิตย ์ ขณะท่ีขา้พระองคท์ั้งหลายก าลงัคอยเวลานั้นอยู ่ โปรดช่วยขา้พระองค์
ทั้งหลายใหด้ ารงชีวติในวถีิทางท่ีพอพระทยัพระองคเ์สมอ ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร  
“มีสหายเลิศคือพระเยซู” (บทท่ี 186) 
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บทที ่26 

พระเยซูจะเสด็จกลบัมำอกี 

วนัหน่ึง เราไม่ทราบวา่เม่ือไร อาจจะเป็นวนัน้ีก็ไดพ้ระเยซูเจา้จะเสด็จลงมาจากสวรรค ์และทรง
พาเราไปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรค ์ วนันั้นจะเป็นอยา่งไรหนอ? วนันั้นเราจะเห็นองคพ์ระเยซูเจา้ของเรา 
พระองคมิ์ไดบ้อกเราวา่จะเสด็จมาเม่ือไร เพราะพระองคท์รงอยากใหเ้ราเตรียมพร้อมอยูต่ลอดเวลาเม่ือ
พระองคจ์ะเสด็จมา พระองคป์ระสงคใ์หเ้ราคอยท่าพระองคแ์ละท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

เราไม่รู้อะไรมากนกัเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ พระเจา้ไดท้รงบอกถึงส่ิงท่ีเรา
จ าเป็นตอ้งรู้ คือบอกใหเ้รารู้เพียงวา่พระเยซูเสด็จกลบัมาพาเราไปอยูก่บัพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์  
พระคมัภีร์บอกเราอีกดว้ยวา่ จะมีสวรรคใ์หม่และโลกใหม่ โลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่จะถูกไฟเผาผลาญหมด
ส้ิน และพระเจา้จะบนัดาลทุกส่ิงใหม่ ใหส้ดช่ืนและน่ารัก เพราะวา่จะไม่มีความเศร้าโศกหรือความผิด
บาป หรือความทุกขโ์ศกเลย 

เด็กชายสองคนก าลงัพดูกนัถึงเร่ืองพระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีก คนหน่ึงพดูวา่ “ตามทอ้งถนนคง
จะวุน่วายพิลึก เม่ือพระเยซูเสด็จมารับผูท่ี้ก าลงัขบัรถข้ึนไป
สวรรค”์ 

“แลว้รถไฟจะเป็นอยา่งไรบา้ง? เด็กอีกคนหน่ึงพดูข้ึน 
“ลองนึกถึงเคร่ืองบินซิ” เด็กชายคนแรกพดู 
แลว้เด็กคนท่ีสองก็พดูอยา่งเขา้ทีวา่ “ฉนัคิดวา่ เราไม่

ควรคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึน เราควรคิดวา่ เราควรมีชีวติอยา่งไรเพื่อ
พระเยซูน้ี” 

เด็กชายคนนั้นพูดถูกตอ้งทีเดียว 
เธออยากจะเห็นพระเยซูหรือ? เธออยากจะกม้ศีรษะลงนมสัการ และขอบพระคุณพระองคผ์ู ้

เสียสละชีวติของพระองคเ์พื่อเธอหรือ? 
วนัน้ีอาจจะเป็นโอากาสของเธอ เพราะบางทีวนัน้ีพระองคอ์าจจะเสด็จกลบัมารับเธอไปอยูก่บั

พระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
1 เธสะโลนิกา 4:13-18,1 เธสะโลนิกา 5:1-6 
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ค ำถำม 
1. พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีกเม่ือไร? 
2. การท่ีเราท าแต่ส่ิงท่ีดี จะช่วยเราอยา่งไรบา้ง ถา้พระองคเ์สด็จกลบัมาวนัน้ี? 

ค ำอธิษฐำน 
ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูเจา้ ท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง โปรดช่วย

ใหข้า้พระองคท์ั้งหลายระลึกถึงพระองคทุ์ก ๆ วนั และเตรียมพร้อมท่ีจะตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของ
พระองค ์ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“จะเสด็จมาอีกที” (บทท่ี 111) 
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บทที ่27 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

เธอรู้ไหมวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร? เธอจ าไดไ้หมวา่มีสามพระองคท่ี์เราเรียกวา่พระเจา้ 
แต่ก็ยงัเป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นองคห์น่ึงในสามพระองค ์ เราเรียกพระองคว์า่ 
พระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ อีกสองพระองคเ์รียกวา่ พระเจา้พระบิดา และพระเจา้พระบุตร 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ เม่ือพระเยซูทรงเนรมิตโลก พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิก็ทรงเป็นอยูแ่ลว้ 

วนัหน่ึงเม่ือพระเยซูตรัสกบัพวกศิษยข์องพระองคก่์อนท่ีพระองคไ์ดท้รงตายเพื่อเรา พระองค์
ตรัสแก่เขาวา่พระองคจ์ะกลบัไปบา้นของพระองคใ์นสวรรคเ์พื่ออยูก่บัพระเจา้พระบิดา และพระองค์
ทรงบอกเขาวา่ พระองคจ์ะทรงใชพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิใหม้าอยูก่บัเขา แน่ทีเดียว หลงัจากท่ีพระเยซู
เสด็จไปสวรรคไ์ดสิ้บวนั พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็ไดเ้สด็จมาสถิตอยูก่บัเขา 

ขณะท่ีพวกศิษยก์ าลงัสนทนาและอธิษฐานดว้ยกนัในห้องชั้นบน ทนัใดนั้นก็มีเสียงดงัสนัน่
เหมือนกบัเสียงค ารามของพายกุลา้ แลว้ก็มีเปลวไฟท่ีคลา้ยกบัล้ินติดอยูห่นา้ผากของทุกคนเม่ือพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ สถิตในตวัเขาแลว้เปลวไฟนั้นก็หายไปและในทนัใดนั้นเอง แต่ละคนต่างก็พดูภาษาอ่ืน
ซ่ึงเขาไม่เคยรู้จกัพระวิญญาณบริสุทธ์ิท าใหบ้างคนรักษาคนเจบ็ป่วยใหห้ายเป็นปกติไดด้ว้ย และท าให้
คนท่ีตายแลว้กลบัมีชีวติเป็นข้ึนมาอีก แมใ้นยามท่ีพวกเขาถูกกดข่ีข่มเหง พระองคท์รงท าให้เขามี
ความสุขมากมายจนสามารถร้องเพลงได ้

พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จเขา้มาสถิตในจิตใจของเด็กชายหญิงทุกคนท่ีรักพระเยซูเจา้ และทรง
ช่วยเขาใหชี้วติอยูเ่พื่อพระองค ์ พระองคส์ถิตอยูใ่นใจของเธอเป็นคริสเตียนความคิดท่ีน่ารักและความ
ปรารถนาท่ีดีก็มาจากพระเจา้ทั้งส้ิน พระองคท์รงช่วยเธอใหว้างใจและเช่ือฟังพระองค ์พระองคท์รงช่วย
เธอใหมี้จิตใจบริสุทธ์ิและน่ารักและสัตยซ่ื์อ พระองคจ์ะใหเ้ธอมีความรักและความยนิดีและสันติสุข ใน
จิตใจของเธอ ร่างกายของเธอกลบัสู่ชีวติอีกเม่ือเธอตายแลว้ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิใช่เพียงแต่สถิตอยูใ่นจิตใจของเธอเท่านั้น แต่พระองคป์ระทบัอยูใ่น
สวรรคก์ าลงัอธิษฐานอยูเ่พื่อเธอดว้ย พระคมัภีร์บอกเราวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงอธิษฐานเพื่อเธอ
ดว้ยการคร ่ าครวญอยา่งหนกั น่ีหมายความวา่พระองคท์รงร้องคร ่ าครวญต่อพระเจา้เพื่อเธอ และเพื่อส่ิงท่ี
เธอทูลต่อพระองคไ์ม่น่าอศัจรรยห์รือ ท่ีเธอไดรั้บการช่วยเหลือจากพระเจา้โดยตรงในค าอธิษฐานของ
เธอ 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของการท างาน ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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ชายคนหน่ึงเกลียดชงัพระเจา้มาก มีคนชวนใหเ้ขาไปฟังเทศน์ท่ีโบสถเ์ท่าไร ๆ ก็ไม่ไป มิหน ้า
ซ ้ ายงัพดูจาเยาะเยย้ถากถางผูท่ี้ไปชวนนั้นอีก คริสเตียนหลายคนไดร่้วมใจกบัอธิษฐานเผือ่เขาตลอดทั้ง
คืน 

คือนั้น ชายคนนั้นไดเ้ขา้นอนตามปกติ แต่พอประมาณตีสอง เขาก็ต่ืนข้ึนทนัที เขาเร่ิมคิดถึง
ความผดิทุกอยา่งท่ีเขาไดก้ระท า และเร่ิมนึกถึงการพิพากษาของพระเจา้ และการสูญเสียชีวตินิรันดร เขา

รู้สึกหวาดกลวัตวัสั่นขณะท่ีนอนอยูน่ั้นแลว้ เขาก็นึกถึงเร่ืองราวท่ี
ใครคนหน่ึงเคยเล่าใหเ้ขาฟังถึงเร่ืองพระเยซูเจา้ผูซ่ึ้งไดต้ายเพื่อเขา 

เขากระโดดออกจากเตียง และคุกเข่าลงขา้งเตียงนอน และทูลขอ
พระเจา้ทรงยกโทษใหเ้ขาเพราะเห็นแก่พระเยซู เขาร้องทูลขอต่อ
พระเจา้เป็นเวลานาน แต่ในท่ีสุดก็รู้สึกวา่พระเจา้ทรงสดบัฟังค า
อธิษฐานของเขา และทรงยกโทษใหเ้ขา เขามีความยนิดีมากจน

อยากออกไปบอกเพื่อนท่ีไดช้วนเขาไปประชุมในคืนก่อนทนัที 
ชายคนนั้นประหลาดใจมากเม่ือไดท้ราบวา่ พวกคริสเตียนไดอ้ธิษฐานเผือ่เขาตลอดคืน พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิไดป้ลุกชายคนนั้นและทรงกระท าใหเ้ขาเห็นวา่เขาเป็นคนบาปหนา 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ยอห์น 16:7-15 

ค ำถำม 
1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิคือใคร? 
2. พระองคท์รงอยูท่ี่ไหน? 
3. พระองคท์รงกระท าอะไรบา้ง? 
4. ค าวา่ “บริสุทธ์ิ” หมายความวา่อะไร? 
5. มีอะไรขดัขวางมิใหพ้ระองค ์ทรงช่วยเราตามท่ีพระองคอ์ยากจะช่วย? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซู ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงใชพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิใหม้าช่วยขา้

พระองคใ์นหลายวถีิทาง โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหด้ ารงชีวติอยูอ่ยา่งสะอาดบริสุทธ์ิเพื่อพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะท างาน ตามท่ีพระองคพ์อพระทยักระท าในจิตใจของขา้พระองคท์ั้งหลาย ในพระ
นามพระเยซู อาเมน 



 70 

เพลงนมสักำร 
“องคพ์ระวิญญาณพระเจา้เท่านั้น” (บทท่ี 36) 
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บทที ่28 

คริสเตียนท ำส่ิงทีผ่ดิได้หรือ? 

เราไดเ้รียนรู้แลว้วา่ แมเ้ราจะท าความดีสักเท่าไร ก็ไม่ท าใหเ้ราข้ึนสวรรคไ์ด ้ ความตายของ   
พระเยซูและการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคเ์ท่านั้นท่ีจะช่วยเราให้รอดพน้บาปได ้ อยา่งน้ีหมายความ
วา่ไม่จ  าเป็นท่ีเราจะตอ้งเป็นคนดีหรือ? หลงัจากท่ีเราเป็นคริสเตียนแลว้ โดนทูลขอพระเยซูใหเ้ป็น   
พระผูช่้วยใหร้อดเราจะเป็นคนด้ือดึงต่อไป และหวงัวา่ถึงอยา่งไรก็ดีพระเยซูจะยงัทรงช่วยเราให้รอดได้
หรือ? 

ส่ิงมหศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเม่ือพระเยซูเสด็จเขา้มาสถิตอยูใ่นจิตใจของเรา นัน่คือพระองค์
ทรงช่วยเราใหเ้ป็นคนดีถา้อยา่งนั้นท าไมบางทีเราจึงยงัอยากท าส่ิงด้ือดึงอยูอี่ก? 

เป็นเพราะวา่พญามารคอยกระซิบใหเ้ราท าผดิ พญามารแขง็แรงมาก มนัแขง็แรงกวา่ทูตสวรรค์
ท่ีแขง็แรงท่ีสุด มนัใชเ้ล่ห์เหล่ียมกบัเรา ท าใหเ้ราหลงกลของมนัและท าผดิ เม่ือเราไปถึงสวรรคแ์ลว้ ในท่ี
ซ่ึงพญามารเขา้ไปไม่ไดเ้ลย พระเยซูจะประทานใหเ้รามีจิตใจใหม่ และเราก็จะไม่อยากท าส่ิงชัว่ร้ายอีก 

แต่ในเวลาน้ี ขณะน้ีเรายงัมีชีวติอยูใ่นโลก เราก็ยงัคงมีจิตใจท่ีอยากจะท าบาป เม่ือพระเยซูทรง
เขา้มาในจิตใจของเราแลว้พระองคจ์ะทรงช่วยเราใหพ้น้จากการท าผดิบาป ถา้เราอยากใหพ้ระองคท์รง
ช่วยเรา 

น่าอศัจรรยส์ักเพียงใด เม่ือเรามีจิตใจใหม่แลว้ ก็จะไม่มีใครคอยกระซิบใหเ้ราท าผดิหรือท าให้
เราโกรธ 

จงจ าไวว้า่ พระเยซูทรงแขง็แรงกวา่และใหญ่ยิง่กวา่พญามาร และพญามารก็เกรงกลวัพระเยซู
ยิง่นกั เม่ือเราขอใหพ้ระเยซูทรงช่วยเรา พญามารก็จะซ่อนตวัเสีย 

เธอรู้อะไรท่ีแปลก ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไหม? ขา้พเจา้จะเล่า
ใหเ้ธอฟัง ถึงแมว้า่พระเยซูไดเ้ขา้มาสถิตอยูใ่นจิตใจของเราแลว้ก็
จริง พระองคมิ์ไดไ้ล่พญามารใหอ้อกไปจากตวัเรา จนกวา่เราจะ
ทูลขอพระเยซูใหข้บัไล่พญามารออกไปเสีย และจนกวา่จะทูลขอ
พระเยซูใหม้าปกครองชีวิตจิตใจของเรา 

มีคนหน่ึงถามเด็กหญิงเล็ก ๆ วา่ “ท าไมหนูจึงไม่ด้ือ
เหมือนก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จเขา้มาในจิตใจของหนู? พญามาร
ไม่มารบกวนหนูอีกหรือ? 
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“โอ มนัมาค่ะ” เด็กหญิงตอบ “มนัมารอบ ๆ หนูเสมอและเคาะท่ีประตูใจของหนูแต่หนูไดเ้ชิญ
พระเยซูไปท่ีประตูใจของหนู และเม่ือพญามารเห็นพระเยซูมนัก็หนีไปเสียเท่านั้นเอง” 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
โรม 6:1-10 

ค ำถำม 
1. พญามารอยากใหเ้ราท าอะไร? 
2. เธอแขง็แรงกวา่พญามารหรือ? 
3. ผูใ้ดแขง็แรงกวา่พญามาร? 
4. เด็กหญิงเล็ก ๆ ในเร่ืองน้ี ไดท้  าอะไรเพื่อไม่ใหพ้ญามารมาชกัชวนใหเ้ขาท าผดิ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคเ์พราะพระองคเ์ป็นพระเจา้ และ

พระองคท์รงแขง็แรงและใหญ่ยิง่กวา่ผูใ้ด พระองคท์รงฤทธ์ิเดชยิง่กวา่พญามาร โปรดช่วยขา้พระองค์
ทั้งหลายใหทู้ลขอพระองค ์ เพื่อคุม้ครองจิตใจของขา้พระองคท์ั้งหลายใหเ้ขม้แขง็และบริสุทธ์ิเพื่อ
พระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ไดล้า้งดว้ยโลหิตพระเยซู” (บทท่ี 226) 
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บทที ่29 

ใครอยู่บนพระทีน่ั่งในจิตใจของเธอ? 

เธอทราบไหมวา่พระท่ีนัง่คืออะไร? คือท่ีนัง่สวยงามส าหรับกษตัริยป์ระทบั และตรัสแก่
ประชาชนของพระองค ์

เธอคิดอยา่งไรขา้พเจา้บอกเธอวา่ มีพระท่ีนัง่ภายในจิตใจของเธอ และมีกษตัริยพ์ระองคห์น่ึง
บนพระท่ีนัง่นั้น? อนัท่ีจริงแลว้ ไม่มีพระท่ีนัง่จริงๆในจิตใจของเรา เพียงแต่เป็นการสมมุติใหเ้ห็นชดั
เท่านั้น กษตัริยท่ี์อยูใ่นจิตใจของเรานั้นตรัสแก่คนท่ีเป็นคริสเตียนวา่เขาทั้งหลายควรปฏิบติัอยา่งไร เธอ
ทราบไหมวา่กษตัริยผ์ูน้ั้นคือใคร คือพระเยซูไงล่ะ 

แต่ยงัมีคนอีกสองคนท่ีพยายามจะนัง่บนพระท่ีนัง่นั้นเพื่อสั่งใหเ้ราท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี คนหน่ึงคือ
พญามาร และอีกคนหน่ึงคือเธอเอง เม่ือใดท่ีพระเยซูประสงคใ์หเ้ธอท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดแต่เธอกลบัไปท าส่ิง
อ่ืนแทน นั้นหมายความวา่ เธอและพญามารก าลงันัง่บนพระท่ีนัง่ในจิตใจของเธอ และเธอไดบ้อกให้
พระเยซูออกไปจากพระท่ีนัง่ ซ่ึงพระองคค์วรจะประทบัอยูท่ี่นัน่พญามารหวัเราะเม่ือเธอท าเช่นนั้น มนัรู้
วา่เม่ือพระเยซูไดป้ระทบับนพระท่ีนัง่มนัชวนให้เธอกระท าส่ิงชัว่หลายอยา่งไดพ้ญามารชอบให้เธอ
โกรธและมีใจด า นั้นเป็นการง่ายส าหรับพญามารท่ีจะท า ในเม่ือพระเยซูมิไดป้ระทบับนพระท่ีนัง่เพื่อ
ช่วยเธอ 

ขณะใดท่ีเธอก าลงันัง่บนพระท่ีนัง่ และเธอเองเป็น
กษตัริยแ์ห่งชีวิตของเธอ ขณะนั้นพญามารจะไม่กลวั และมนัจะ
เขา้ไปในจิตใจของเธอ ซ่ึงจะท าใหเ้ธอหลงกระท าผดิต่าง ๆ มนัรู้
วา่มนัแขง็แรงกวา่เธอ และมนัหวัเราะเยาะเธอเพราะมนัเป็น
กษตัริยอ์ยา่งแทจ้ริงแลว้ และมนัท าไดทุ้กส่ิงตามท่ีมนัปรารถนา 

แต่ถา้พระเยซูประทบับนพระท่ีนัง่แลว้ พญามารไม่ได้
พยายามท าใหส่ิ้งต่าง ๆ ผดิไป มนัซ่อนตวัอยูเ่งียบ ๆ จนกวา่เธอจะ
ตดัสินใจอยากจะนัง่บนพระท่ีนัง่อีก 

พระเยซูเจา้ของเราทรงมีพระเมตตา สุภาพอ่อนโยนทั้งทรงแขง็แรงมาก พระองคจ์ะประทบับน
พระท่ีนัง่ในจิตใจของเธอ ถา้เธออญัเชิญพระองค ์การใหญ่ยิง่ท่ีสุดและท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงหลงัจากท่ี
เธอไดเ้ป็นคริสเตียนแลว้ ก็คือการท่ีจะเรียนรู้จกัระมดัระวงัตวัไม่นัง่บนพระท่ีนัง่นั้น พระเจา้จะทรงช่วย
เธอถา้เธอทูลขอต่อพระองค ์พระองคจ์ะขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิสนทนากบัเธอตลอดเวลาถึงเร่ืองน้ี 
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ใครเป็นกษตัริยแ์ห่งชีวิตของเธอ? ใครก าลงัประทบับนพระท่ีนัง่ในจิตใจของเธอ เธอเองนัง่อยู ่
และยอมใหพ้ระเยซูเจา้ประทบัอยูท่ี่นั้น? 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
โรม 6:14-23 

ค ำถำม 
1. ใครอยากนัง่บนพระท่ีนัง่ในจิตใจของเธอ? 
2. เม่ือเราเองก าลงันัง่ประทบับนพระท่ีนัง่ พญามารจะท าอะไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิใหญ่ยิง่ พระองคเ์ป็นพระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้

พระองคท์ั้งหลายตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์ ขออญัเชิญพระเยซูเจา้มาประทบับนพระท่ีนัง่ใน
จิตใจของขา้พระองคท์ั้งหลาย เพื่อมิใหพ้ญามารมีโอกาสชกัชวนขา้พระองคท์ั้งหลายใหห้ลงกระท าผดิ 
ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระเยซูทรงแขง็แรงกวา่พญามาร กราบทูลในพระนาม
พระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ขา้มอบทุกส่ิงแด่พระเยซู” (บทท่ี 74) 
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บทที ่30 

กำรอญัเชิญกษตัริย์ประทบับนพระทีน่ั่ง 

เธอจ าเร่ืองพระท่ีนัง่ในจิตใจของเธอไดไ้หม? เธอจ าไดห้รือเปล่าวา่ กษตัริยส์ามองคท่ี์อยาก
ประทบับนพระท่ีนัง่นั้นคือใคร? องคห์น่ึงคือพระเยซูเจา้ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคแ์ทจ้ริง อีกสององคคื์อเธอ
และพญามาร แต่เม่ือเธอและพญามารยดึท่ีนัง่นั้นเธอก็จะท าในส่ิงท่ีผดิ เม่ือพระเยซูเจา้ประทบับนพระท่ี
นัง่ พญามารก็จะซ่อนตวัเสีย เธอจึงมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน ๆ และพระเยซูเจา้ก็จะทรง
พอพระทยักบัการกระท าของเธอทั้งคุณพอ่และคุณแม่ก็พอใจดว้ย ทุกส่ิงเรียบร้อยดีเม่ือพระเยซูก าลงั
ปกครองจิตใจของเธอ และทุกส่ิงก็ผดิไปหมดเม่ือเธอท าตามใจตนเอง 

เธอจะท าอยา่งไรเพื่อป้องกนัไม่ใหอ้ยากนัง่อยูบ่นพระท่ีนัง่? เธอใหพ้ระเยซูเจา้ประทบับนพระ
ท่ีนัง่ตลอดเวลาไดอ้ยา่งไร? ไม่แปลกดอกหรือ เม่ือพระเยซูทรงกระท าหลาย ๆ อยา่งเพื่อเรา? บางคร้ังเรา
ขอใหพ้ระเยซูออกไปเสีย และเราด าเนินชีวติของเราเอง ฉะนั้นบดัน้ีขา้พเจา้จะบอกเธอวา่เธอจะจดัการ
ไดอ้ยา่งไรเพื่อเธอจะไม่ใหผู้ใ้ดประทบับนพระท่ีนัง่ นอกจากพระเยซู เพื่อพระเยซูจะเป็นกษตัริยข์อง
เธอองคเ์ดียว วธีิปฏิบติัมีดงัน้ีคือจงสนิทสนมกบัพระเยซูใหม้ากข้ึน แลว้เธอจะรักพระองคม์ากข้ึนและ
อยากใหพ้ระองคป์กครองเธอ เม่ือมีเด็กใหม่ยา้ยมาอยูใ่กลบ้า้นเธอ ในตอนแรกเธออาจคิดวา่ จะคบกบั
เขาไดห้รือไม่? เพราะเธอไม่รู้จกัเขาดี แต่ถา้เขาเป็นเด็กดี และเม่ือรู้จกักนัดีข้ึนเธอก็คงจะชอบเขามากข้ึน
และอยากจะใหเ้ขามาเล่นกบัเธอ 

เช่นเดียวกนั ถา้เราไดรู้้จกัสนิทสนมกบัพระเยซูมากข้ึนเราก็ยิง่จะรักและวางใจในพระองค ์และ
อยากใหพ้ระองคก์ระท าตามท่ีพระองคป์ระสงค ์ เรายิง่รู้จกัพระองคม์ากข้ึนเท่าใด เราก็ยิง่อยากให้
พระองคป์ระทบัอยูบ่นพระท่ีนัง่ในจิตใจของเรามากข้ึนเท่านั้น 

เธอไม่อยากรู้จกัพระเยซูมากข้ึนหรือ? เธอรู้จกัวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะรู้จกัพระองคม์ากข้ึนหรือ? ก็โดย
การสนทนากบัพระองค ์ การสนทนาเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึงในการท าความรู้จกักบัใคร ๆ ในเม่ือเราไม่
เห็นพระเยซู แลว้เราจะสนทนากบัพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? เราสนทนากบัพระเยซูไดโ้ดยการอธิษฐาน เรา
เห็นพระองคไ์ม่ไดแ้ต่พระองคท์รงฟังเราได ้แมว้า่เราจะอธิษฐานในใจ และไม่มีใครอ่ืนไดย้นิเราเลย 

อีกวธีิหน่ึงท่ีจะรู้จกัพระเยซูดีข้ึน ก็คือการฟังเสียงตรัสของพระองค ์ พระเยซูตรัสกบัเรา
อยา่งไร? พระองคต์รัสกบัเราเม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ ขณะท่ีเราอ่านพระคมัภีร์ เราก็ก าลงัฟังพระเจา้ตรัส
กบัเรา เพราะพระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระองค ์บางคร้ังเราอาจไม่เขา้ใจวา่พระองคต์รัสอะไร แต่เรา
ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจหมดทุกส่ิงในทนัที ขณะท่ีเราอ่านต่อไปก็ใหเ้ราใคร่ครวญพระเยซูเจา้และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยใหเ้รารู้จกัพระเยซูดีข้ึน 
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เด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึงแสดงสีหนา้บูดบ้ึงจนคุณแม่ดุและตีเขา และใหเ้ขาเขา้ไปอยูใ่นหอ้งของ
เขา เขาอยูใ่นห้องประมาณคร่ึงชัว่โมง เม่ือเขาออกมา เขาก็ยิม้แยม้และมีความสุข คุณแม่ของเขายนิดี

มาก แต่ก็ไม่เขา้ใจวา่ ท าไมลูกของเขาจึงมีความสุขมาก เม่ือคุณแม่ได้
ถามถึงสาเหตุ เด็กชายเล็ก ๆ ตอบวา่ “หนูหนา้บ้ึงต่อทุกคน เพราะวา่
เม่ือวานน้ีท่ีโรงเรียนรววีารศึกษา ครูของเราถามวา่ เราเตม็ใจจะไป
ต่างประเทศ และเล่าเร่ืองพระเยซูใหค้นในประเทศนั้นฟังไหม หาก
วา่พระเจา้ประสงคจ์ะใหเ้ป็นผูป้ระกาศเผยแพร่ หนูไม่อยากไป หนู
จึงตอบพระเจา้ในใจวา่ “ไม่ไป” ขณะท่ีหนูพดูวา่ “ไม่ไป” ต่อพระเจา้ 
พระเยซูเจา้ก็ทรงเสด็จออกไปจากพระท่ีนัง่ในจิตใจของหนู 

“แต่เม่ือหนูถูกคุณแม่ไล่เขา้ไปอยูใ่นหอ้งของหนู หนูก็เร่ิมนึกถึงวา่ พระเยซูทรงรักหนูมากมาย 
และพระองคไ์ดท้รงตายเพื่อหนู และหนูรู้สึกละอายท่ีหนูนัง่อยูบ่นพระท่ีนัง่ และทูลพระองคว์า่ หนูจะ
ไปยอมเป็นผูป้ระกาศเผยแพร่ ดงันั้นหนูจึงทูลพระเยซูวา่ ถา้พระองคป์ระสงคใ์ห้หนูเป็นผูป้ระกาศ
เผยแพร่แลว้หนูก็ยอม และหนูถวายพระท่ีนัง่ต่อพระเยซูเจา้ และพระเยซูประทบัอยูท่ี่นัน่ขณะน้ี เหตุ
ฉะนั้นหนูจึงมีความสุข” 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
โรม 12:1-3 

ค ำถำม 
1. คนก่ีคนจะนัง่บนพระท่ีนัง่ในจิตใจของเธอไดใ้นเวลาเดียวกนั? 
2. การรู้จกัพระเยซูดีข้ึนนั้นคืออะไร? 
3. วธีิท่ีจะรู้จกัพระเยซูใหดี้ข้ึนคืออะไร? 
4. เด็กเล็ก ๆ ในเร่ืองน้ีกลบัมีความสุขอยา่งรวดเร็วเพราะอะไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายอยากรู้จกัพระองคใ์ห้ดีข้ึน และขา้พระองคท์ั้งหลายยนิดีท่ีจะ

เขา้มาเฝ้าพระองคแ์ละยนิดีท่ีพระองคท์รงรักขา้พระองคท์ั้งหลาย โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหรู้้จกั
พระองคดี์ข้ึน เพื่อขา้พระองคท์ั้งหลายจะรักพระองคม์ากข้ึน และไวว้างใจพระองคม์ากข้ึน ขา้พระองค์
ทั้งหลายทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน 
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เพลงนมสักำร 
 “แลว้แต่พระองคเ์จา้” (บทท่ี 69) 



 78 

บทที ่31 

กำรเกดิผล 

เด็กชายคนหน่ึงและบิดาของเขาก าลงัเดินตามถนน เด็กชายคนนั้นสังเกตเห็นก่ิงไมแ้หง้หล่นลง
มาจากตน้ 

“คุณพอ่ครับ” เขาพดู “ดูก่ิงไมน้ัน่ซิครับ ใหเ้ราเก็บเอาไปปลูกท่ีบา้น อีกหน่อยเราคงเห็นมนั
แตกใบอ่อน และออกลูกเป็แน่” 

“ไม่ไดด้อกลูก” บิดาพดู “ก่ิงนั้นตายแลว้ มนัแตกใบอ่อนไม่ได ้ และออกลูกไม่ได ้ มนัตายเสีย
แลว้” 

“ถา้อยา่งนั้นมีวธีิใดท่ีเราจะใหม้นัเกิดผลหรือ?” เด็กชายคนหน่ึงถาม 
“ไม่ได”้ บิดาพดู “มนัตายแลว้ มีวธีิเดียวเท่านั้นถา้พระเจา้จะประทานชีวติใหม่และเอาก่ิงไปติด

กบัตน้อีก” 
แลว้บิดาจึงพดูกบัเด็กชายคนนั้นวา่ “เราทั้งหลายเป็นเหมือน

ก่ิงไมแ้หง้นั้น และพระเยซูทรงเป็นเหมือนตน้ไมท่ี้มีชีวิตเราช่วยตวัเรา
เองไม่ไดเ้ลย แลว้พระเจา้ทรงรับเราท่ีเป็นเหมือนก่ิงไมท่ี้ตายแลว้ และ
ประทานชีวติให้เรา และเอาไปต่อกบัตน้ไมแ้ห่งชีวติ พระองคไ์ด้
ประทานพระเยซูเพื่อเรา และพระองคท์รงช่วยใหเ้รารอด แทนท่ีจะเกิด
ใบ เรากลบัเกิดผลเช่นความเมตตาปรานี ความรัก ความยินดี และความ
ดี” 

เราแสดงความเมตตาและช่วยเหลือคนอ่ืนไดเ้พราะวา่เรารักพระเยซู เราเป็นดุจก่ิงไมท่ี้ตายแลว้ 
แต่เด๋ียวน้ีพระเยซูทรงท าให้เรามีชีวติ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ยอห์น 15:1-8 

1. ค าถาม 
2. ก่ิงไมท่ี้ตายแลว้จะกลบัมีชีวติอีกโดยไม่พึ่งพระเจา้ไดห้รือ? 
3. พระคมัภีร์บอกวา่ คนบาปคือคนท่ีตายแลว้ในความบาป ท าไมเขาจึงเป็นเหมือนก่ิงไม้

ท่ีตายแลว้? 
4. พระเจา้ทรงกระท าอะไรเพื่อช่วยคนท่ีตายในความบาปให้รอดพน้? 
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ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่เน่ืองดว้ยความ

บาป ขา้พระองคท์ั้งหลายจ าเป็นตอ้งมีพระผูช่้วยใหร้อด และขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์
ไดช่้วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหร้อด และประทานชีวติใหม่ในพระเยซูเจา้ใหแ้ก่พวกขา้พระองคท์ั้งหลาย 
และทรงท าใหข้า้พระองคท์ั้งหลายเกิดผลเพื่อพระองค ์ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ขา้ยนิดีท่ีวนันั้นทรงเมตตา” (บทท่ี 297) 
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บทที ่32 

เธอบอกให้คนอืน่รักพระเยซูได้อย่ำงไร? 

เธอจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ คนท่ีเธอเคยรู้จกัพระเยซูหรือเปล่า? เธอทราบไหนวา่มีวธีิหน่ึงท่ีเธอรู้ได้
โดยไม่ตอ้งการผูน้ั้นบางทีอาจจะมีคนพดูวา่เขาเป็นคริสเตียน ทั้ง ๆ ท่ีเขามิไดเ้ป็นคริสเตียนเลย แต่วา่มี
วธีิท่ีแน่นอนวธีิหน่ึงท่ีจะรู้ได ้ เป็นวธีิทดสอบท่ีพระเยซูไดป้ระทานใหแ้ก่เรา เพื่อเราจะทราบไดว้า่เรารัก
พระองคม์ากเท่าไร พระองคต์รัสวา่ เรารู้ไดโ้ดยส่ิงท่ีเราท า คนท่ีพดูวา่เขารักพระเยซู และพยายามอยา่ง
ยิง่ท่ีจะท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัเรารู้วา่เขารักพระเยซู แต่คนท่ีพดูวา่เขารักพระเยซู และไม่ไดท้  าตามท่ี
พระองคต์รัสวา่ เราจะไดโ้ดยส่ิงท่ีเราท า คนท่ีพดูวา่เขารักพระเยซู แต่คนท่ีพดูวา่เขารักพระเยซู และ
ไม่ไดท้  าตามท่ีพระองคต์รัสสั่งใหท้  า แทจ้ริงเขาไม่ไดรั้กพระองคเ์ลย 

ส่ิงท่ีพระเยซูทรงตอ้งการใหเ้ราท าเพื่อแสดงวา่เรารักพระองคคื์ออะไร? ส่ิงแรกและเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดคือ จงเป็นคนมีใจเมตตาและรักคนอ่ืน เราอาจแสดงความรักต่อคุณพอ่คุณแม่ของเรา โดย
ช่วยท าส่ิงท่ีท่านสั่งใหท้  าอยา่งรวดเร็ว การกระท าเช่นน้ีพระเยซูทรงพอพระทยัมาก 

เราควรแสดงความรักต่อใครอีกบา้ง เราควรแสดงความรักต่อพี่นอ้งชายหญิงของเราดว้ย โดย
ยอมใหเ้ขาเล่นของเล่นเล่นของเรา เราควรแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อเพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียนดว้ย 

ถา้เธอไม่มีใจเมตตากรุณาต่อคนอ่ืน นัน่แสดงวา่เธอรักตวัเธอเองมากกวา่รักพระเยซู ถา้เธอรัก
พระเยซูมากกวา่แลว้เธอก็อยากเช่ือฟังพระองค ์ถึงแมว้า่เธอจะรู้สึกวา่ไม่อยากท า 

แน่ละ น่ีไม่ใช่ของง่าย ๆ ท่ีจะท าเลย ตอ้งฝึกหดัจนติดเป็นนิสัย ถา้เธอจะเรียนเปียโนหรือเล่น
ตะกร้อ หรือเล่นกีฬาอ่ืน ๆ เธอก็รู้วา่ตอ้งเสียเวลาหดันานเพียงใดจึงจะเล่นไดดี้ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้ง
ฝึกหดัเม่ือถึงเวลาท าส่ิงท่ีพระเจา้ประสงคใ์หเ้ราท า แทนท่ีจะตามใจตวัเองจ าเป็นตอ้งฝึกหดัใหมี้ใจ
เมตตา ถา้มีผูใ้ดพดูจาไม่ไพเราะต่อเรา เป็นการง่ายท่ีเราจะคิดกล่าวโทษเขา แต่เราจ าเป็นตอ้งฝึกหดัให้
รู้จกัการยกโทษ พระคมัภีร์บอกเราคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ การรักผูอ่ื้นและแสดงความเมตตาต่อเขาเป็นส่ิง
ส าคญัยิง่ในการเป็นคริสเตียน นัน่เป็นวธีิท่ีเราจะแสดงไดว้า่เรารักพระเยซูมากมาย 

นายช่ืนเป็นคริสเตียนท่ีดีมากคนหน่ึง วนัหน่ึงบงัเอิญมา้ของ
เขาหลุดออกไปจากทุ่งนาของเขา เขา้ไปในไร่ขา้วโพดของเพื่อนบา้น 
เพื่อนบา้นของนายช่ืนโกรธจดัจึงไปเรียกต ารวจมา 

เขาช่วยกนัจบัมา้ และบงัคบัใหน้ายช่ืนเสียเงินก่อนเขาจึงจะ
คืนมา้ให ้

ต่อมาอีกสองวนันายช่ืนไดพ้บกบัเพื่อนคนนั้น และเขายงัคง
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โกรธมาก เพื่อนบา้นของนายช่ืนพดูวา่ “ถา้ผมจบัมา้ของคุณในไร่ขา้วโพดของผมอีกทีละกอ้ ผมจะเรียก
ต ารวจอีก” 

“เพื่อนเอ๋ย” นายช่ืนพดู “เม่ือไม่นานมาน้ีเองผมมองออกไปทางหนา้ต่างในเวลากลางคืนก็ เห็น
ววัของคุณเขา้มาในนาของผม ผมไล่มนัออกไป และขงัไวใ้นร้ัวบา้นของคุณในท่ี ๆ มนัควรอยู ่ และถา้
ววัของคุณเขา้มาในนาของผมอีก ผมจะท าเหมือนอยา่งท่ีเคยท ามาแลว้” 

นายช่ืนใจดีมาก จนเพื่อนบา้นรู้สึกเสียใจท่ีเขาไดโ้กรธและแสดงกิริยาหยาบคาย 
จะเกิดอะไรข้ึนถา้นายช่ืนจะแสดงความโกรธตอบ และพดูวา่ ถา้ววัของเพื่อนบา้นเขา้มาในนา

ของเขาอีก เขาจะเรียกต ารวจ เธอคิดเธอวา่เพื่อนบา้นของนายช่ืนจะอยากเป็นคริสเตียนหรือ? 
เธอคิดวา่พระเยซูเจา้จะทรงรู้สึกอยา่งไรในเร่ืองน้ี? 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
1 ยอห์น 2:3-14 

ค ำถำม 
1. เธอจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ผูห้น่ึงผูใ้ดรักพระเยซูเจา้หรือเปล่า? 
2. เธอสามารถบอกวธีิหน่ึงท่ีจะแสดงความรักต่อผูอ่ื้นไดไ้หม? 
3. เด็ก ๆ จ าเป็นตอ้งหดัเปียโนหลายชัว่เพื่อจะเล่นไดดี้ใช่ไหม? 
4. เด็ก ๆ จ าเป็นตอ้งฝึกหดัตนใหมี้ใจเมตตากรุณาหรือ? 
5. ถา้มีผูใ้ดแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อเธอ วธีิโตต้อบท่ีดีท่ีสุดคืออะไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ท่ีรัก พระองคท์รงมีพระทยัเมตตาต่อขา้พระองคท์ั้งหลาย ในการท่ีทรงช่วยขา้

พระองคท์ั้งหลายใหร้อดจากบาปขา้พระองคท์ั้งหลายทูลขอพระองคท์รงช่วยใหข้า้พระองคท์ั้งหลายมี
ใจเมตตาต่อคนอ่ืน โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหส้ าแดงความรักของพระองค ์ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้
เป็นบุตรของพระองคใ์นพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ตวัขา้เป็นเหมือนท่อท่ีวา่งเปล่า” (บทท่ี 246) 
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ถ้ำเรำท ำบำป หลงัจำกเรำได้รับควำมรอดแล้วจะเป็นอย่ำงไร? 

วนัน้ีเราจะพดูถึงวา่ เราควรท าอยา่งไรถา้เรารักพระเยซูเจา้ แต่เรายงัคงท าส่ิงท่ีท าให้พระองค์
เศร้าพระทยัอยู ่

เม่ือพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเราแลว้ และความบาปของเราก็ไดท้รงรับเอาไปแลว้ มิได้
หมายความวา่ ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นตน้ไปเราจะไม่มีความยุง่ยากล าบากใจกบัพญามาร มนัก็ยงัพยายามให้
เราท าผดิ และบางคร้ังเม่ือเราไม่พยายามอยูใ่กลชิ้ดพระเยซูใหเ้พียงพอ พญามารก็ท าใหเ้รามีความคิดผิด 
ๆ ได ้

เราจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร? ในพระคมัภีร์มีค าตอบแก่เราซ่ึงกล่าวไวว้า่ เราตอ้งสารภาพหรือทูลต่อ
พระเยซูวา่เราไดท้  าบาปแลว้พระองคจ์ะทรงยกโทษใหเ้รา และเราจึงจะมีความสุขอีก แต่ถา้เราไม่ทูล
ขอใหพ้ระเยซูทรงยกโทษให้เรา พระเยซูจ าตอ้งลงโทษเรา พระองคท์รงยอมใหเ้ราไดรั้บความล าบาก 
หรือพระองคไ์ม่ให้เราไดรั้บส่ิงท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้รา 

แต่เม่ือเราไดม้าเฝ้าพระเยซูและทูลพระองคว์า่ เราไดก้ระท าผดิ และขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรง
ยกโทษ ทนัใดนั้นความทุกขน์ั้นก็ผา่นพน้ไป และเราอยูใ่นความรักของพระองคอี์ก เช่นเดียวกบัเม่ือเรา
เป็นเด็กด้ือ คุณพอ่และคุณแม่ก็จ  าท าโทษเรา ท่านทั้งสองไม่สบายใจ และเราก็ไม่สบายใจ แต่เม่ือเร่ือง
นั้นผา่นไปแลว้ และทุกส่ิงเรียบร้อยดีแลว้ จิตใจของเราก็กลบัเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี 

พระคมัภีร์สอนวา่ ไม่มีชายหรือหญิงคนใดท่ีจะยกโทษใหเ้ราได ้ พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นทรง
กระท าได ้ พระเจา้ตรัสวา่เราควรและจ าเป็นตอ้งมาหาพระองคโ์ดยตรง พระองคป์ระสงคใ์หเ้รามาเฝ้า
เฉพาะพระพกัตร์พระองค ์มิใช่จะใชค้นหน่ึงคนใดมาหาพระองคแ์ทนเรา และอธิษฐานแทนเรา 

เชา้วนัหน่ึง เม่ือบิดาของยอดออกไปท างาน เขาพดูวา่ “ยอด วนัน้ีตดัหญา้ท่ีสนามดว้ยนะ” 
ยอดไม่ชอบตดัหญา้ แต่เขาก็พดูวา่ “ครับ ครับ คุณพอ่แลว้ผม

จะตดั” 
เม่ือบ ารุงเพื่อนของเขามาเขาพดูวา่ “บ ารุงผมจะใหเ้งินเธอสอง

บาท ถา้เธอจะตดัหญา้ในสนาม” 
เม่ือบิดาของยอดกลบัจากท างานมาบา้นเวลาเยน็วนันั้น เขา

รู้สึกพอใจมาก จึงพดูวา่ “แหม ยอด ท างานไดดี้จริง ๆ น่ีเงินหา้บาท” 
ยอดรับเงินหา้บาทนั้น แต่เขาไม่สบายใจเลย เขาไม่ไดบ้อกบิดาเขาวา่เขา

ไม่ไดต้ดัหญา้ เขารู้วา่หลอกหลวงบิดาของเขา โดยไม่บอกวา่บ ารุงเป็นคนตดั เขารู้วา่เขาเป็นเหมือน
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ขโมยดว้ย เพราะเขาไดรั้บเงินหา้บาทซ่ึงไม่ใช่เป็นเงินของเขาจริง ๆ เขารู้สึกไม่สบายใจมากจนเขา
รับประทานขา้วไม่ใคร่ได ้และอีกสักครู่หน่ึงเขารู้สึกเป็นทุกขม์ากจนทนต่อไปไม่ไหว 

“คุณพอ่ครับ” เขาพดู “ผมไม่ไดต้ดัหญา้ในสนามดอกครับ น่ีเงินหา้บาท ผมเอาคืนใหคุ้ณพอ่ 
บ ารุงเป็นคนตดัหญา้แทนผม” แลว้บิดาของยอดจึงพดูวา่ “ขอบใจท่ียอดมาบอกพอ่ พ่อรู้เร่ืองแลว้ เพราะ
พอ่ไดพ้บกบับ ารุงตามทางเวลาเดินกลบัมาบา้น เขาเล่าใหพ้อ่ฟังถึงเร่ืองตดัหญา้ เด๋ียวน้ีใหเ้ราออกไป
เล่นขา้งนอกดว้ยกนัเถอะ” 

ยอดดีใจมากท่ีเขาไดเ้ล่าเร่ืองทั้งหมดใหบิ้ดาของเขาฟังแลว้เขาไดทู้ลขอพระเจา้ทรงยกโทษให้
เขา และเขารู้สึกมีความสุขอีก ทั้งยอดและบิดาของเขาไดเ้ล่นลูกบอลกนัอยา่งสนุกสนานทั้งน้ีก็เพราะวา่ 
ความผดิบาปของยอดไดรั้บการยกโทษแลว้ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
1 ยอห์น 1:3-2:3 

ค ำถำม 
1. ถา้เด็กชายหรือเด็กหญิงท่ีเป็นคริสเตียนท าผิด เขาควรท าอยา่งไร? 
2. ศิษยาภิบาลของเรายกโทษความผดิบาปของเราไดห้รือ? 
3. บางคร้ังพระเยซูทรงลงโทษเราอยา่งไร? 
4. ท าไมพระองคจึ์งลงโทษเรา? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลายมีความยนิดีท่ีความผดิบาปขา้พระองค์

ทั้งหลายไดรั้บการยกโทษโปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหจ้ดจ าไวว้า่ ขา้พระองคท์ั้งหลายตอ้งสารภาพ
ความผดิบาปต่อพระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ขา้พึ่งพระองค”์ (บทท่ี 203) 
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กำรลงโทษช่วยเรำได้อย่ำงไร? 

การถูกลงโทษหมายความวา่อะไร? หมายความวา่ส่ิงท่ีเธอไม่ชอบเกิดข้ึนกบัเธอ เพราะวา่เธอ
เป็นเด็กด้ือ เม่ือคุณพ่อหรือคุณแม่ดุเธอ นัน่คือการลงโทษอยา่งหน่ึง เม่ือท่านตอ้งการเฆ่ียนตีเธอ นัน่ก็
เป็นการลงโทษอีกอยา่งหน่ึงเหมือนกนั หรือบางทีเธออาจจะอดกินขนมหวานอร่อย ๆ ท่ีเธอชอบดว้ย 

คุณพอ่และคุณแม่ใจร้ายหรือเม่ือท่านลงโทษเธอ? เปล่าเลย ท่านทั้งสองเช่ือฟังพระเจา้ซ่ึงตรัส
วา่ เด็ก ๆ ตอ้งไดรั้บโทษเม่ือเขากระท าผดิ พระวจนะของพระเจา้ในพระคมัภีร์ตรัสไวเ้ช่นนั้น แน่ละ เรา
ไม่ชอบถูกลงโทษ หากวา่เกิดข้ึนแก่ตวัเรา แต่วา่การลงโทษจะท าใหเ้ด็กชายหญิงเป็นเด็กดีข้ึน พระเจา้
ตรัสวา่เด็ก ๆ ตอ้งเช่ือฟังค าบิดามารดา และบิดามารดาตอ้งลงโทษลูกเม่ือลูกเป็นเด็กด้ือ 

เธอเขา้ใจไหมวา่ท าไมจึงเป็นเช่นน้ี การถูกลงโทษช่วยเธอเพราะวา่เม่ือเธอท าผิดและถูกลงโทษ 
เธอก็จ  าเอาไวแ้ละไม่ท าผดิอีก และช่วยเธอใหเ้ขา้ใจวา่เธอไดท้  าในส่ิงท่ีขดัขืนพระเจา้ 

มีอะไรเกิดข้ึนเม่ือเด็กชายหญิงไม่ถูกลงโทษ เม่ือท าผดิต่าง ๆ เด็กชายหญิงท่ีไม่ยอมเช่ือฟังค า
บิดามารดา เขาก็จะไม่เช่ือฟังครูของเขาดว้ย และจะไม่เอาใจใส่เท่าไรนกัเก่ียวกบักฎหมายของบา้นเมือง 
การท่ีไม่เช่ือฟังบิดามารดา และกฎหมายบา้นเมืองก็เป็นความผดิท่ีใหญ่หลวง เด็ก ๆ ท่ีไม่ถูกลงโทษจะ
ท าใหค้นอ่ืน เดือดร้อน เพราะวา่เขาไม่เอาใจใส่วา่ เขาท าใหค้นอ่ืนไดรั้บความล าบากหรือเปล่า บางที
เม่ือต ารวจจบัตวัเขาไปแลว้ คุณพอ่คุณแม่จึงจะรู้สึกเสียใจมากท่ีไม่ไดส้ั่งสอนลูก ๆ ใหเ้ป็นคนดี โดย
ลงโทษเขาเม่ือเขาไม่เช่ือฟัง 

เธอคงเห็นแลว้วา่ การท่ีคุณพอ่คุณแม่ตอ้งเฆ่ียนตีเธอนั้น มิใช่วา่ท่านใจร้าย ท่านหวงัดีต่อเธอ
จริง ๆ ต่างหาก เพราะวา่นัน่เป็นการช่วยเหลือเธอใหคิ้ดถึงคนอ่ืนและสิทธิของเขา และคิดวา่พระเจา้มี
พระประสงคอ์ยา่งไร แทนท่ีจะคิดตามวธีิการของเธอเอง การถูกลงโทษช่วยใหเ้ธอพน้จากความทุกข์
ล าบากหลายอยา่ง 

ส่ิงท่ีส าคญัก็คือเราจะตอ้งเช่ือฟังบิดามารดาของเราตลอดเวลา เช่ือฟังค าครูบาอาจารย ์ เพราะวา่
ถา้เราไม่เช่ือฟังพระเยซูเจา้ ดงันั้นเม่ือบิดามารดาของเราเฆ่ียนตีเราเม่ือเราท าผดิ นัน่คือท่านก าลงัช่วยเธอ
จริง ๆ เพื่อให้เธอรักพระเยซูเจา้มากข้ึน และช่วยเธอใหพ้ร้อมท่ีจะท าทุกอยา่งตามท่ีพระเยซูเจา้ทรงสั่งไว ้
เม่ือเราเรียนรู้ถึงการเช่ือฟังบิดามารดา เราก็จะเรียนรู้ถึงการเช่ือฟังพระเจา้ดว้ย 

เธอคงเห็นแลว้วา่ บิดามารดาท่ีไม่โทษบุตรนั้นเป็นคนไม่รักบุตรของตนจริง คราวหนา้ถา้คุณ
พอ่คุณแม่ตีเธอ อยา่โกรธท่าน แต่จงคิดวา่ส่ิงน้ีไดช่้วยใหเ้ธอจดจ าวา่จะตอ้งท าดีแทนท่ีจะท าชัว่ พระเจา้
จะทรงพอพระทยัโดยการกระท าอยา่งน้ี 
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ชายคนหน่ึง ช่ือนายจ ารัสก าลงัอวดสวนของเขาแก่เพื่อนคนหน่ึง นายจ ารัสมีลูก 2-3 คน และ
เพื่อนของเขาก็มีลูกเหมือนกนั นายจ ารัสลงโทษลูกชายหญิงของเขาเสมอเม่ือเห็นควรท่ีจะลงโทษ แต่
เพื่อนของเขาไม่อยากใหลู้กเจบ็ หรือไม่อยากใหลู้กรู้สึกไม่สบายใจ ฉะนั้นเขาไม่ลงโทษลูกเลย 

ชายคนท่ีไม่เคยลงโทษลูกเลยพดูวา่ “ผมคิดวา่การปล่อย
ใหเ้ด็กโตข้ึนตามใจตนเองเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ผมไม่ชอบบงัคบัเขา
เพราะวา่อาจจะท าลายบุคลิกลกัษณะของเขา ผมใหลู้กผมมี
อิสรภาพ” 

“แต่” นายจ ารัส “ผมรู้วา่คุณไม่ไดท้  าแบบน้ีกบัสวนของ
คุณ” 

“คุณหมายความวา่อะไร?” เพื่อนของนายจ ารัสถาม 
“สวนของคุณไม่มีตน้หญา้เลยสักตน้เดียว” นายจ ารัสพดู “ท าไมคุณจึงถอนตน้หญา้ทิ้งล่ะ?” 
“เพราะวา่หญา้จะข้ึนพนัตน้ไมดี้ ๆ หมด” เพื่อนของนายจ ารัสพดู “ผมตอ้งถอนหญา้ให้หมด” 
“ใช่ครับ” นายจ ารัสพดู “และท านองเดียวกนั การท่ียอมใหจิ้ตใจของเด็ก ๆ เจริญข้ึนโดยไม่

ถอนหญา้ออกเสียนั้น ไม่ชา้ก็จะเป็นเช่นเดียวกบัตน้หญา้ท่ีข้ึนปกคลุมตน้ไมดี้ ท่ีพระเจา้ไดท้รงปลูกไวท่ี้
นัน่” 

ถูกแลว้ จิตใจของเขาก็เป็นดุจสวนดอกไม ้จงใหเ้ราขอบพระคุณพระเจา้ เม่ือบิดามารดาของเรา
ช่วยถอนหญา้ออกทิ้งเสียจากใจของเรา 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
เอเฟซสั 6:1-9 

ค ำถำม 
1. การลงโทษช่วยเราอยา่งไร? 
2. เม่ือเด็กชายหญิงไม่ถูกลงโทษจะเป็นอยา่งไร? 
3. เธอคิดวา่การเช่ือฟังค าบิดามารดาจะช่วยใหเ้ธอเช่ือฟังพระเจา้หรือ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองค์

ทั้งหลายทราบวา่ เน่ืองจากพระองคเ์ป็นบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย บางคร้ังก็มีความจ าเป็นท่ีขา้
พระองคท์ั้งหลายควรไดรั้บโทษเม่ือกระท าผดิ โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหเ้รียนบทเรียนจากการ
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ถูกลงโทษ ขอทรงช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหรู้้จกัเช่ือฟังค าบิดามารดา และใหเ้กียรติแก่ท่านทั้งสอง ใน
พระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“เหล่าทหารของพระคริสตเจา้” (บทท่ี 265) 
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บทที ่35 

จดหมำยจำกพระเจ้ำ 

สมมุติวา่ คุณพอ่คุณแม่ของเธอเป็นมิชชนันารี ไปอยู ่ ณ ต่างประเทศท่ีไกล และตอ้งขา้ม
มหาสมุทร ท่านจะสามารถพดูกบัเธอดว้ยปากเปล่าไดห้รือ? ไม่ได ้ หนทางไกลมาก เธอไม่ไดย้นิเสียง
ของท่านและไม่เห็นหนา้ของท่าน แต่วา่มีทางหน่ึงซ่ึงเธอสามารถรู้วา่ ท่านตอ้งการให้เธอท าอะไร ท่าน
คงเขียนจดหมายมาถึงเธอ นัน่เป็นวธีิท่ีคุณพอ่คุณแม่จะพดูกบัเธอ และท่านจะบอกความประสงคข์อง
ท่านใหเ้ธอรู้ 

สมมุติวา่ พระเจา้ประสงคจ์ะพดูกบัเธอ ถา้พระองคเ์สด็จมาใหเ้ธอเห็นพระองค ์ เธอก็จะทนต่อ
พระรัศมีสุกใสท่ีอยูร่อบ ๆ พระองคไ์ม่ได ้ แต่วา่มีทางหน่ึงท่ีพระองคจ์ะพดูกบัเธอได ้ พระองคไ์ดส่้ง
จดหมายมาใหเ้ธออ่าน เพื่อเธอจะไดรู้้วา่พระองคป์ระสงคใ์หเ้ธอท าอะไร จดหมายของพระองคก์็คือ
พระคมัภีร์ ซ่ึงบอกถึงหลายส่ิงเก่ียวกบัพระเจา้ และพระราชกิจของพระองค ์ และเก่ียวกบัตวัเธอและส่ิง
ซ่ึงพระองคป์ระสงคใ์หเ้ธอปฏิบติั เธอเคยอ่านจดหมายของพระองคไ์หม? 

พระเจา้มิไดเ้ขียนจดหมายดว้ยดินสอหรือปากกาหมึกซึมอยา่งท่ีเธอและขา้พเจา้ใชเ้ขียน หรือ
มิไดใ้ชพ้ิมพดี์ด แทนท่ีจะท าเช่นนั้น พระองคไ์ดเ้ลือกคนส่ีสิบคนซ่ึงรักพระองค ์ และดลบนัดาลจิตใจ
ของเขาให้เขียนพระธรรมเล่มต่าง ๆ บางทีพระเจา้จะทรงโปรดใหเ้ขาเห็นนิมิต หรือใหเ้ขาเห็นภาพต่าง 
ๆ ท่ีจะบงัเกิดข้ึน แลว้เขาก็จะเขียนตามท่ีเขาเห็น บางทีเขาไม่รู้ดว้ยซ ้ าไปวา่เขาก าลงัช่วยกนัเขียน          
พระคมัภีร์ เขารู้แต่เพียงวา่พระเจา้ตรัสสั่งใหเ้ขาเขียนบนัทึกลงตามท่ีเขาไดเ้ห็น และเขาก็ท าตามท่ี
พระองคส์ั่ง แต่พระเจา้ทรงทราบเร่ืองราวท่ีเขาเขียนไวน้ั้นจะถูกเก็บรักษาไว ้ และในท่ีสุดก็ไดพ้ิมพ์
ออกเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

บางทีมนุษยไ์ดเ้ขียนถึงความรักท่ีเขามีต่อพระเจา้ และความคิดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัพระเจา้ กษตัริย์
ดาวดิเป็นผูห้น่ึงท่ีไดเ้ขียนพระธรรมเล่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์ พระองคไ์ดเ้ขียนพระ
ธรรมสดุดีหรือเรียกวา่บทเพลงสรรเสริญ 

ในระยะเวลาท่ีต่างกนั ผูเ้ขียนไดเ้ขียนถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ครอบครัวและมิตรสหาย
ของเขา พระเจา้ไดด้ลใจใหเ้ขาเขียนขอ้ความเหล่าน้ี และพระองคค์อยระวงัไม่ใหเ้ขาเขียนผดิพลาด 

เธอทราบไหมวา่กินเวลานานเท่าไร ในการเขียนพระคมัภีร์ นานกวา่ 1500 ปี ในปีหน่ึงพระเจา้
จะบอกชายคนหน่ึงให้เขียนตอนหน่ึงของพระคมัภีร์ และบางทีอาจเป็นเวลาต่อมาอีกร้อยปี พระเจา้ทรง
บอกใหช้ายอีกคนหน่ึงเขียนอีกต่อหน่ึง และบางทีก็ใหช้ายสองคนเขียนพระคมัภีร์คนละตอนในเวลา
เดียวกนัเป็นอยา่งน้ีต่อ ๆ กนัมาจนส าเร็จเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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คนเหล่าน้ีเขียนผดิพลาดไปบา้งหรือ? เปล่า ไม่ผดิพระเจา้ทรงคอยระวงัไม่ใหเ้ขาเขียนผดิพลาด 
พระเจา้ทรงมีพระทยัเมตตาต่อเรามาก โดยประทานจดหมายน้ีใหแ้ก่เรา เพื่อเราจะไดรู้้ถึง

สวรรคแ์ละพระเยซูเจา้และความรักของพระองคซ่ึ์งมีต่อเรา 
แต่เธอจะรู้สึกอยา่งไรถา้าเธอเขียนจดหมายถึงผูห้น่ึง และผูน้ั้นไม่อ่านจดหมายของเธอ ขา้พเจา้

คิดวา่เธอคงรู้สึกเสียใจและขา้พเจา้คิดวา่พระเจา้ก็คงรู้สึกอยา่งเดียวกนั ถา้เธอไม่อ่านจดหมายของ
พระองค ์ ฉะนั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับเธอท่ีจะอ่านจดหมายของพระเจา้ หรือใหผู้อ่ื้นอ่านใหฟั้ง 
เพื่อเธอจะไดท้ราบวา่พระคมัภีร์กล่าววา่อะไร เธออาจจะไม่เขา้ใจทั้งหมดท่ีพระเจา้ตรัส แต่เธอก็เขา้ใจ
ไดบ้า้งในขณะน้ี และจะเขา้ใจมากข้ึนเม่ือเธอเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

สินีก าลงัเฝ้าดูคุณแม่อ่านพระคมัภีร์ 
“คุณแม่คะ” เขาพดู “ท าไมคุณแม่จึงชอบอ่านพระคมัภีร์นกั” 
คุณแม่ยิม้กบัสินีแลว้พดูวา่ “สินี ท าไมหนูจึงด่ืมน ้านมมาก ๆ แลว้กินขา้วบ่อย ๆ?” 

สินีตอบ “เพราะวา่หนูจะหิวมากถา้หนูไม่ไดรั้บประทานขา้ว 
และถา้หนูไม่รับประทานอาหารเลยหนูก้็ตอ้งตาย” 

“จริงซิ” มารดาของเขาพดู “แต่เรามีอะไรอยา่งอ่ืนมากท่ีจะ
ช่วยใหเ้รามีชีวิตอยู ่ ภายในร่างกายของเรามีจิตวิญญาณ จิตวญิญาณก็
ตอ้งการอาหารดว้ย” 

“โอ หนูเขา้ใจแลว้ค่ะ” สินีพดู “เราตอ้งอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั
เพื่อไดอ้าหารส าหรับจิตวิญญาณ เช่นเดียวกบัท่ีเรารับประทานอาหาร

และด่ืมน ้า เพื่อบ ารุงเล้ียงร่างกายใหมี้ชีวติอยู”่ 
“ถูกแลว้” คุณแม่พดู “และถา้พรุ่งน้ีเชา้หนูไม่กินขา้วเชา้ และเวลาเยน็ก็ไม่กินดว้ย และแม่จะคิด

อยา่งไร?” 
“คุณแม่ก็คิดวา่หนูป่วยนะซิคะ” สินีตอบ 
“แม่ตอ้งคิดอยา่งนั้นแน่” มารดาของสินีพดู “และเป็นเคร่ืองหมายซ่ึงแสดงถึงความเจบ็ป่วยฝ่าย

จิตวิญญาณของเรา เม่ือเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจา้ หนงัสือเล่มอ่ืนจะช่วยใหค้วามคิดของเราเจริญ
ข้ึน แต่พระวจนะของพระเจา้เท่านั้นท่ีจะบ ารุงเล้ียงจิตวญิญาณของเราได”้ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
2 ธิโมที 3:14-17 และ 2 ธิโมที 4:1,2 
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ค ำถำม 
1. มีวธีิใดบา้งท่ีจะบอกอะไรแก่คนอ่ืนโดยไม่พดูกบัเขาโดยตรง? 
2. พระเจา้ไดท้รงเลือกวธีิอะไรเพื่อใหเ้ราฟังพระกิตติคุณของพระองค?์ 
3. พระคริสตธรรมคมัภีร์ใชเ้วลาเขียนนานเท่าใด? 
4. ถา้เราไม่อ่านจดหมายของพระเจา้ จะมีผลอยา่งไรบา้ง? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้ พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณ

พระองคส์ าหรับจดหมายของพระองคท่ี์ประทานใหแ้ก่ขา้พระองคท์ั้งหลายคือ พระคมัภีร์โปรดช่วยขา้
พระองคท์ั้งหลายใหป้ฏิบติัตามท่ีพระคมัภีร์ไดส้อนไว ้ ขอใหพ้ระวจนะของพระองคเ์ป็นแสงสวา่งส่อง
เทา้ขา้พระองคท์ั้งหลาย ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ขา้ยดึมัน่ในค าสัญญา” (บทท่ี 28) 
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บทที ่36 

เธอทรำบได้อย่ำงไรว่ำ พระคมัภีร์เป็นควำมจริง? 

พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีส าคญัท่ีสุดในโลก เพราะวา่พระคมัภีร์บอกให้เรารู้ถึงส่ิงท่ีเก่ียวกบัพระ
เจา้ พระคมัภีร์บอกเราถึงส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงหนงัสือเล่มอ่ืนบอกไม่ได ้ พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้ไดท้รง
เนรมิตโลก และสร้างชายหญิงคู่แรก ไม่มีสักคนเดียวในพวรเราอยูใ่นขณะนั้น และไดเ้ห็นพระเจา้ทรง
เนรมิตสร้าง ดงันั้นเราจึงไม่สามารถรู้ไดเ้ลย นอกจากพระเจา้ไดต้รัสใหเ้ราทราบในพระคมัภีร์ 

แต่บางคนพดูวา่ เน่ืองจากเราไม่เห็นพระเจา้ทรงสร้างโลก เราจึงไม่รู้แน่วา่ พระองคไ์ดส้ร้าง
โลกจริงหรือไม่ เขาพากนัพูดวา่ เรารู้ไม่ไดว้า่พระคมัภีร์บอกความจริงหรือไม่ เม่ือพระคมัภีร์กล่าววา่
พระเจา้ไดท้รงเนรมิตโลก เราจะช่วยคนอ่ืนให้รู้วา่พระคมัภีร์เป็นความจริงไดอ้ยา่งไร? 

ขา้พเจา้ไม่คิดวา่เราสามารถท าใหค้นอ่ืนเช่ือถือส่ิงใด ๆ ได ้ ถา้เขาไม่อยากจะเช่ือ เขายอ่มหา
เหตุผลแกอ้ยูเ่สมอ 

ในท านองเดียวกนั ช่างยากจริง ๆ ท่ีจะพิสูจน์ส่ิงท่ีเก่ียวกบัพระเจา้แก่คนอ่ืน ถา้เขาไม่อยากจะ
เช่ือวา่มีพระเจา้ แต่เราอาจจะช่วยเขาไดห้ลายวธีิดว้ยกนั ซ่ึงขา้พเจา้จะเล่าใหเ้ธอฟังในขณะน้ี 

วธีิหน่ึงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเราท่ีจะรู้วา่ พระคมัภีร์เป็นความจริง แมว้า่พระคมัภีร์ไดเ้ขียนไวน้าน
มาแลว้ ก็คือพระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หลงัจากท่ีพระคมัภีร์ไดเ้ขียนไวแ้ลว้ ส่ิง
เหล่านั้นไดเ้กิดข้ึนอยา่งแน่นอน พระคมัภีร์กล่าวไวต้ั้งหลายพนัปีมาแลว้วา่ ชนชาติยวิจะตอ้งออกไป
จากประเทศปาเลสไตน์เป็นเวลานานมากทีเดียว และพระเจา้จะพาเขากลบัไปอาศยัอยูท่ี่นัน่อีก น่ีเป็น
ความจริง เพราะปัจจุบนัน้ี ชนชาติยวิก็ไดก้ลบัมาตั้งถ่ินฐานท่ีภูมิล าเนาของตนอีก นัน่เป็นเร่ืองท่ีเราเห็น
และพิสูจน์ได ้ เราจึงแน่ใจวา่พระคมัภีร์กล่าวไวถู้กตอ้งแลว้ พระคมัภีร์บอกถึงกษตัริยห์ลายองคใ์น
ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงมีพระชนมเ์ม่ือนาน ๆ มาแลว้ ประชาชนท่ีไม่ชอบพระคมัภีร์มกัพูดวา่ กษตัริยเ์หล่าน้ี
ไม่เคยมีพระชนมอ์ยู ่ และวา่พระคมัภีร์เขียนไวผ้ดิ แต่บดัน้ีเขาก็ไดพ้ิสูนจแ์ลว้วา่ กษตัริยเ์หล่านั้นมีพระ
ชนมอ์ยูจ่ริง ๆ สมยั และสถานท่ีก็ตรงกบัท่ีมีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์ 

เน่ืองดว้ยพระคมัภีร์พิสูจน์ความจริงไดทุ้กขณะ เราจึงเช่ือถือไดอ้ยา่งแน่นอนวา่พระคมัภีร์เป็น
ความจริง เก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเจา้ทรงทราบแต่พระองคเ์ดียว และไดเ้ขียนไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์ 

วธีิท่ีดีท่ีสุดอยา่งหน่ึง ท่ีจะรู้วา่พระคมัภีร์เป็นความจริงก็คือ พระคมัภีร์บอกให้เราทราบวา่ เรา
รับการอภยัโทษไดอ้ยา่งไรและบอกเราวา่ ชีวิตของเราจะเปล่ียนแปลงไป โดยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ 
เม่ือเรายอมรับพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา และทุกคร้ังท่ีคนหน่ึงคนใดเขา้มาหาพระเจา้
อยา่งจริงใจและทูลขอใหพ้ระองคท์รงยกโทษความผิดบาปของเขาเพื่อเห็นแก่พระเยซู เขาก็จะไดรั้บ
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เช่นนั้น ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ กลบัแตกต่างไปทีเดียว น่ีเป็นการพิสูจน์ท่ีดีท่ีสุดซ่ึงแสดงวา่พระคมัภีร์เป็น
ความจริง 

ชายคนหน่ึงซ่ึงไม่คิดวา่พระคมัภีร์เป็นความจริง บงัเอิญวนัหน่ึงเขาพบพระคมัภีร์เล่มหน่ึงทิ้งอยู่
ท่ีถนน ท าใหเ้ขาโกรธมากเพราะเขาไม่รู้วา่นัน่เป็นหนงัสือท่ีเป็นความจริง เขาจึงฉีกทิ้งเสียและดึง
ออกเป็นแผน่ ๆ แลว้โปรยไปตามถนน 

ใกล ้ ๆ กบัเมืองนั้นมีโจรคนหน่ึงอาศยัอยู ่ โจรคนน้ีได้
ออกมาท่ีถนนสายเดียวกนันั้น เพื่อจะขโมยเงินของชายคนท่ีฉีกพระ
คมัภีร์ทิ้ง แต่เม่ือเขาเห็นแผน่กระดาษพระคมัภีร์อยูต่ามถนน เขาจึง
ตดัสินใจยงัไม่ขโมยเงินของชายคนนั้นแต่ไปสืบดูก่อนวา่อะไรท่ีท า

ใหช้ายคนนั้นโกรธมาก หลงัจากท่ีชายคนนั้นไปแลว้ โจรก็ลงไปเก็บ
แผน่กระดาษพระคมัภีร์ ขณะท่ีเขาก าลงัมองดูท่ีกระดาษหนา้หน่ึง 
เขาสังเกตเห็นค าวา่ “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา้ และท่านจะ

รอดได”้ 
“โอ” เขาคิด “น่าอศัจรรยม์ากท่ีจะไดรั้บความรอดผมชอบลกัขโมยของของคนอ่ืนอยูเ่สมอ และ

ผมอยากใหค้วามผดิบาปของผมไดรั้บการยกโทษ” เขาคุกเข่าลงท่ีถนน และทูลพระเจา้ถึงความผดิบาป
ของเขา และขอใหพ้ระเจา้ช่วยเขาใหร้อดและพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเขา 

วนัหน่ึงชายท่ีเคยเป็นโจรไดพ้บกบัชายท่ีฉีกพระคมัภีร์ชายท่ีเคยเป็นโจรบอกกบัชายคนนั้นวา่ 
พระคมัภีร์ช่างน่าอศัจรรยจ์ริง ๆ แต่ชายคนนั้นบอกวา่เป็นหนงัสือท่ีไม่เห็นช่วยผูใ้ด 

“พระคมัภีร์ช่วยคุณไดน้ะ” คนท่ีเคยเป็นโจรพดู “เพราะวา่ไดป้้องกนัมิใหคุ้ณถูกขโมย” 
ขา้พเจา้หวงัวา่ ชายท่ีไดฉี้กพระคมัภีร์ทิ้งเสียนั้นไดม้องพระคมัภีร์ในแง่ดีแลว้ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
2 เปโตร 1:16-21 

ค ำถำม 
1. มีใครไดเ้ห็นพระเจา้ทรงเนรมิตโลก? 
2. ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะบอกเราไดว้า่มีอะไรเกิดข้ึน คือใคร? 
3. พระองคท์รงบอกเราไวท่ี้ไหน? 
4. เธอจะเล่าสักส่ิงหน่ึงท่ีพระคมัภีร์บอกล่วงหนา้วา่จะเกิดข้ึน และไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ ได้

ไหม? 
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ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ท่ีรัก พระองคท์รงทราบสารพดัทุกส่ิง ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์

พระองคเ์ป็นอยูต่ลอดเวลา ขา้พระองคท์ั้งหลายยนิดีท่ีพระองคท์รงทราบสารพดั และพระองคไ์ดบ้อก
ใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย รู้ถึงส่ิงท่ีขา้พระองคท์ั้งหลายจ าเป็นตอ้งรู้ โดยประทานพระคมัภีร์ใหข้า้พระองค์
ทั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระคมัภีร์เป็นความจริง โปรดช่วยขา้พระองค์
ทั้งหลายใหอ่้านพระคมัภีร์ ใหเ้ขา้ใจและใหท้ าตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว ้ ทูลขอในพระนามพระเยซู อา
เมน 

เพลงนมสักำร 
“เป็นค าประเสริฐ” (บทท่ี 29) 
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บทที ่37 

อะไรเกดิขึน้ ถ้ำเรำไม่ใช้พระคมัภีร์? 

การอ่านพระคมัภีร์เป็นส่ิงส าคญัหรือ? การท าตามท่ีพระคมัภีร์สอนไว ้ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับเรา
หรือ? แน่นอนถูกแลว้ แต่เธอทราบไหมวา่มีคนท่ีคิดวา่เขาไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านพระคมัภีร์และเช่ือฟัง เธอ
คิดวา่เขาจะรู้ไหมวา่พระเจา้ทรงเกลียดความผดิบาปของเขาอยา่งยิง่ ถา้เขาไม่อ่านพระคมัภีร์ เขาจะรู้
ไหมวา่ พระเยซูไดท้รงตายเพื่อความผดิบาปของเขา หากวา่เขาไม่อ่านเร่ืองราวในพระคมัภีร์ แน่ละ เขา
จะพาส่ิงเหล่าน้ีไดจ้ากพระคมัภีร์เท่านั้น 

แน่ทีเดียว เราจะรู้จกัพระเจา้ไดโ้ดยพิจารณาดูดอกไมใ้บไม ้ และตน้ไม ้ มนัส าแดงใหเ้รารู้วา่
พระองคท์รงมหศัจรรย ์ ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายก็ส าแดงใหเ้รารู้วา่พระองคท์รงรัก
เราเพียงไร นอกจากท่ีพระองคไ์ดต้รัสใหเ้รารู้ในพระคมัภีร์ 

เราตอ้งอ่านพระคมัภีร์อยา่งรอบคอบตลอดทั้งเล่ม และเช่ือฟังทุกค าท่ีเขียนไวเ้พื่อเรา เรา
จ าเป็นตอ้งสังเกตขณะท่ีเราอ่านพระคมัภีร์วา่ ขอ้ความบางตอนท่ีเขียนไวน้ั้นหมายความเฉพาะ
ประชาชนท่ีมีชีวติอยูใ่นสมยัโนน้นานมาแลว้ เช่นบางตอนไดเ้ขียนไวเ้พื่อเตือนลูกหลานอิสราเอล
เก่ียวกบัแท่นบูชาและการสักการบูชา หรือฆ่าววัหรือสัตวอ่ื์น ๆ ถวายบูชา ถา้เขาถวายส่ิงเหล่าน้ีพระเจา้
ก็ทรงยกโทษความผดิบาปของเขาจนหมดส้ิน ปัจจุบนัน้ีเราไม่ตอ้งถวายสัตวเ์ป็นเคร่ืองบูชา เพราะวา่  
พระเยซูคริสตเจา้ผูเ้ป็นพระเมษโปดกของพระเจา้ไดพ้ลีชีวติของพระองคเ์พื่อเราคร้ังหน่ึงแลว้ เม่ือ
พระองคไ์ดต้ายบนไมก้างเขนเราไม่ตอ้งถวายบูชาอยา่งอ่ืนอีก ถึงแมว้า่พระคมัภีร์ตอนน้ีบอกเราถึงส่ิง
เหล่าน้ี ซ่ึงเราทุกวนัน้ีไม่ตอ้งปฏิบติัตาม แต่ก็ยงัมีประโยชน์มากและส าคญัมากท่ีจะอ่านพระคมัภีร์
ตอนน้ี เพราะวา่เป็นการบอกเราใหรู้้เป็นอยา่งดีถึงแผนการของพระองคแ์ละความรักของพระองค ์ และ
ถึงพระเยซู ดงันั้นพระคมัภีร์ทุกตอนจึงส าคญัต่อเราในการอ่านและการศึกษา 

พระคมัภีร์เป็นความจริงทั้งหมด และเราจ าเป็นตอ้งสังเกตวา่เราควรจะศึกษาอะไรจากตอนท่ีเรา
อ่านแต่ละวนั 

แต่อีกนยัหน่ึงเราควรจะศึกษาอะไรจากตอนท่ีเราอ่านแต่ละวนั 
แต่อีกนยัหน่ึงเราตอ้งรอบคอบ ไม่อ่านพระคมัภีร์บางตอนและคิดวา่ “โอ แน่นอน นัน่ไม่ได้

เขียนไวเ้พื่อฉนั ยากท่ีจะปฏิบติัได ้ตอ้งส าหรับคนอ่ืน และฉนัไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือฟังเลย” 
ถา้พระคมัภีร์ตอนนั้นไดเ้ขียนไวส้ าหรับเธอ จงเช่ือฟังเถิด ไม่วา่เธอจะชอบหรือไม่ เพราะเป็น

หนา้ท่ีของเธอท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้และท าตามท่ีพระองคท์รงบอกเธอไวใ้นพระคมัภีร์ เธอตอ้งรอบคอบ
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ไม่คิดวา่พระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ โดยไม่มีเป้าหมายและตอ้งระมดัระวงั ไม่ปฏิเสธส่ิงใดเลยตามท่ี
พระคมัภีร์ไดก้ล่าวไว ้เราไม่ควรเพิ่มเติมอะไรใหแ้ก่พระคมัภีร์หรือตดัขอ้ความออกเสียแมแ้ต่ตอนเดียว 

มีหญิงยากจนคนหน่ึงซ่ึงขายผลไมแ้ละผกัต่าง ๆ นางเป็น 
คริสเตียนและรักพระคมัภีร์มาก นางนัง่ขายผลไมแ้ละผกัท่ีร้าน 
ขณะท่ีก าลงันัง่คอยคนมาซ้ืออยูน่ั้นนางก็อ่านพระคมัภีร์ วนัหน่ึงมี
ชายคนหน่ึงพดูกบันางวา่ “นัน่ เธอก าลงัอ่านหนงัสืออะไรนะ?” 

“พระวจนะของพระเจา้” นางตอบ 
“พระวจนะของพระเจา้รึ ใครบอกเธอเล่า?” 
“พระองคเ์องไดท้รงบอกแก่ดิฉนั” 
“เธอเคยพดูกบัพระองคห์รือ? เธอจะพิสูจน์ไดไ้หม?” 

หญิงยากจนคนนั้นรู้สึกประหม่า นางไม่คุน้เคยกบัการพูดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ แต่ในท่ีสุดนางก็
เงยหนา้ข้ึนพดูวา่ “คุณจะพิสูจน์ใหดิ้ฉนัไดไ้หมวา่ มีดวงอาทิตยใ์นทอ้งฟ้า?” 

“แน่นอนทีเดียว” เขาพดู “การพิสูจน์ไดง่้ายท่ีสุดก็คือ ดวงอาทิตยใ์หค้วามอบอุ่นแก่ผม และผม
เห็นแสงสวา่งได”้ 

“เช่นเดียวกบัดิฉนั” หญิงผูน้ั้นตอบดว้ยความยนิดี “การพิสูจน์พระคมัภีร์วา่เป็นพระวจนะของ
พระเจา้ ก็คือความอบอุ่นและความยนิดีท่ีเขา้มาในจิตวิญญาณของดิฉนั” 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
สดุดี 119:9-16 

ค ำถำม 
1. ถา้เราไม่เคยอ่านพระคมัภีร์ เราจะยงัคงรู้อะไรเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง? 
2. พระคมัภีร์กล่าวอะไรท่ีส าคญัเก่ียวกบัพระเจา้ ซ่ึงเราจะไม่รู้นอกจากโดยทางพระ

คมัภีร์? 
3. เราควรเช่ือฟังพระคมัภีร์บางตอนท่ีบอกเราวา่ ใหฆ่้าสัตวส์ักการบูชา เม่ือเราท าผดิบาป

หรือ? ท าไมเราจึงตอ้งท าอยา่งนั้น? 
4. ท าไมจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเราท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ในตอนนั้น ๆ 
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ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคเ์ป็นอนัมาก ส าหรับพระวจนะอนั

บริสุทธ์ิของพระองคคื์อพระคมัภีร์ ขอบพระคุณพระองคท่ี์สอนขา้พระองคท์ั้งหลายไวใ้นพระคมัภีร์วา่ 
ความผดิบาปของขา้พระองคท์ั้งหลายรับการอภยัโทษไดอ้ยา่งไร โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายไดอ่้าน
พระคมัภีร์ทุกวนัและเช่ือฟังดว้ย ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
พระค าโอวาทพระเจา้ 
เป็นหนงัสือส าหรับเรา 
เป็นเร่ืองความจริง ช้ีทางความรอด 
พระค าโอวาทพระเจา้ 
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บทที ่38 

พระเจ้ำทรงประสงค์ให้ข้ำพเจ้ำท ำอะไร? 

เราไดเ้รียนรู้วา่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเด็กท าไดก้็คือเช่ือฟังพระเจา้ นัน่เป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีเราจะมี
ความสุขจริง ๆ ได ้

บางทีเธอคงสงสัยวา่ “หนูจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระเจา้ประสงคใ์หห้นูท าอะไร?” การท่ีจะคน้หาวา่
พระเจา้ประสงคใ์หเ้ธอท าอะไรนั้น เธอจะตอ้งทูลถามพระองค ์ พระองคท์รงยนิดีท่ีจะบอกใหเ้ธอทราบ 
บางทีจะรู้สึกวา่ยากมากในคร้ังแรกท่ีจะทูลถามพระองค ์ และท่ีจะฟังค าตอบของพระองค ์ ไม่เหมือนกบั
ท่ีเราพดูขออะไร ๆ จากคุณพอ่คุณแม่ เราเห็นท่านไดแ้ละไดย้นิเสียงท่ีท่านพดูกบัเรา แต่เราไม่เห็นพระ
เจา้ และเราไม่ไดย้ินเสียงพระองคต์รัส ดงันั้นเราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ พระองคป์ระสงคอ์ะไร? 

น่ีไม่ใช่ปัญหายากเลย เม่ือเราคิดพิจารณาดูสักครู่หน่ึง เธอคิดถึงวธีิท่ีเราจะรู้ข่าวของผูท่ี้อยู่
ห่างไกลจากเราไดไ้หม? จงจ าไวว้า่มีวธีิหน่ึง คือไดรั้บจดหมายจากคนอ่ืน บุรุษไปรษณียน์ าจดหมายมา
ให ้เราก็อ่านจดหมาย เราจึงทราบความคิดของผูอ่ื้น และเรารู้ไดว้า่เขาประสงคใ์หเ้ราท าอะไรเพื่อเขา 

พระเจา้ไดท้รงเขียนจดหมายยาวฉบบัหน่ึง พระคมัภีร์คือจดหมายของพระเจา้ เม่ือเราอ่าน   
พระคมัภีร์เราจะเห็นวา่ช่างไม่เหมือนกบัจดหมายอ่ืนเลย เป็นจดหมายท่ีค่อนขา้งยาว และบอกส่ิงท่ี
แปลก ๆ หลายอยา่ง บอกเราตั้งหลายร้อยส่ิงท่ีพระเจา้ประสงคใ์หเ้ราท า และหลายส่ิงซ่ึงพระองคไ์ม่
ประสงคใ์หเ้ราท า 

นัน่แหละเป็นเหตุผลท่ีวา่ท าไมเราจึงตอ้งอ่านพระคมัภีร์ มีวธีิอ่ืนอีกท่ีพระเจา้ทรงช่วยเราใหรู้้วา่
พระองคป์ระสงคอ์ะไร พระเจา้ประสงคใ์หเ้รากระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งไม่ใช่ส่ิงท่ีด้ือดึง เรามกัจะบอกไดโ้ดย
ไม่ตอ้งล าบากมากนกัวา่ ส่ิงใดดีส่ิงใดไม่ดี 

พระเจา้ประทานใหเ้รามีความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกวา่เราด้ือดึง ท าชัว่ และ
ไม่มีความสุข เม่ือเราคิดถึงส่ิงท่ีผดิหรือท าผดิ ดงันั้นถา้เธอคิดจะท าส่ิงไร และรู้สึกวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดี นัน่
แสดงวา่พระเจา้ก าลงัตรัสกบัเธอไม่ใหท้  าส่ิงนั้นบางทีเราพูดวา่ ความรู้สึกอยา่งนั้นเป็นเสียงของพระเจา้
ในจิตใจของเรา บางทีเราเรียกวา่ความวนิิจฉยัผดิและชอบ 

อีกวธีิหน่ึงท่ีจะรู้ถึงการเช่ือฟังพระเจา้ และรู้วา่พระองคป์ระสงคใ์หเ้ราท าอะไรก็โดยถามคุณ
พอ่คุณแม่และเช่ือฟังท่าน 

เธอจะแน่ใจไดว้า่ เธอเป็นคริสเตียนและรักพระเยซูเจา้และอยากจะเช่ือฟังพระเจา้และท าตามท่ี
พระองคป์ระสงค ์พระเจา้ก็จะทรงช่วยใหรู้้น ้าพระทยัของพระองค ์
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เด็กชายคนหน่ึงอยากจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ เขาอยากจะโตข้ึนเป็นเด็กอยา่งท่ีพระเจา้
ประสงค ์ เขาคิดวา่พระเจา้ประสงคใ์หเ้ขาเป็นแพทยห์รือเป็นพนกังานดบัเพลิง เขาจึงตดัสินใจทูลขอ
พระเจา้ถึงเร่ืองน้ี เขาอธิษฐานและทูลขอพระเจา้ใหช่้วยเขาพระเจา้สดบัฟังค าอธิษฐานของเด็กชายคน

นั้น แต่พระองคไ์ม่ไดส่้งทูตสวรรคใ์หม้าบอกเขา แทนท่ีจะเป็น
ดงันั้น  พระองคใ์ห้เด็กชายคนนั้นคิดอยูห่ลายปีขณะท่ีเขาไป
โรงเรียน และเม่ือเด็กชายยิง่คิดและยิง่อธิษฐานขอถึงเร่ืองน้ีมาก
ข้ึน เขาก็ยิง่แน่ใจวา่พระเจา้ประสงคใ์หเ้ขาเป็นแพทยแ์ลว้
ออกไปเป็นมิชชนันารี พระเจา้ทรงกระท าให้เขาอยากท างาน
นั้นมากกวา่ส่ิงอ่ืน พระเจา้ไดต้รัสกบัเด็กชายโดยทางจิตใจของ
เขาเอง 

บางทีพระเจา้อาจพดูกบัเธอโดยวธีินั้น พระเจา้ไม่ตอ้งส่งทูตสวรรคล์งมา แต่พระองคท์รงช่วย
เราให้ตดัสินใจวา่ อะไรดีท่ีสุดส าหรับเรา และเราจะตดัสินใจวา่ นัน่เป็นแผนการของพระเจา้ส าหรับเรา 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ปฐมกาล 24:34-48 

ค ำถำม 
1. เธออยากใหพ้ระเจา้บอกอะไรแก่เธอ? 
2. จ าเป็นหรือไม่ท่ีพระเจา้จะส่งทูตสวรรคม์าบอกเธอ? 
3. มีวธีิใดบา้งท่ีพระองคจ์ะส าแดงให้เธอรู้ถึงน ้าพระทยัของพระองค?์ 
4. พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานของเราเสมอหรือ? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิใหญ่ยิง่ และพระบิดาของผูท่ี้วางใจในพระเยซูพระบุตรของพระองค ์ ขา้

พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคป์ระทานค าตอบแก่ผูท่ี้ทูลขอสติปัญญาจากพระองค ์
ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงเต็มพระทยัส าแดงใหข้า้พระองคท์ั้งหลายรู้น ้า
พระทยัของพระองคโ์ปรดทรงช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายท่ีเป็นบุตรของพระองค ์ ให้รู้จกัน ้าพระทยัของ
พระองคส์ าหรับชีวติของขา้พระองคท์ั้งหลาย ในพระนามพระเยซู อาเมน 
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เพลงนมสักำร 
“นามประเสริฐแสนดีเลิศ” (บทท่ี 295) 
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บทที ่39 

กำรยกโทษมคีวำมหมำยอย่ำงไร? 

พระเยซูตรัสสอนเราใหย้กโทษผูท่ี้ท  าอนัตรายต่อเราและไม่ชอบเรา 
การยกโทษใหค้นหน่ึงคนใดหมายความวา่ เราไม่ควรโกรธคนเหล่านั้นท่ีไดท้  าผิดต่อเราหรือท า

อนัตรายเรา 
ถา้ผูใ้ดตีเธอ เธอจะตีตอบเขาดว้ยหรือ? ถา้เธอยกโทษให้เขาจะไม่โตต้อบ ถา้เธอยกโทษใหเ้ขา 

เธอก็จะยิม้แยม้ พระคมัภีร์บอกแลว้บอกเล่าวา่ จะยกโทษผูท่ี้พยายามจะท าร้ายเรา 
พระเยซูตรัสแก่เราวา่ พระเจา้พระบิดาของเรามีพระทยัเมตตากรุณาต่อคนท่ีเป็นศตัรูของ

พระองค ์และเราควรมีใจดีต่อศตัรูของเราเช่นเดียวกนั 
วนัหน่ึงผูป้ระกาศคนหน่ึงก าลงัเทศนาอยูท่ี่มุมถนนแห่งหน่ึง ใหแ้ก่คนท่ีไม่รู้จกัพระเยซูเจา้และ

ไม่รักพระองคเ์ลย ชายคนหน่ึงแอบไปขา้งหลงัผูป้ระกาศ และเอาไมใ้หญ่ตีศีรษะเขาลม้ลงคนอ่ืนท่ีฟังอยู่
คิดวา่การกระท าอยา่งน้ีไม่ยติุธรรม เขาจึงจบัชายคนนั้นไวแ้ละ
เรียกต ารวจมาเอาตวัไปขงัคุก แต่ผูป้ระกาศคนนั้นพูดวา่ “อยา่
ท าเช่นนั้น” คนทั้งหลายพากนัประหลาดใจเป็นอนัมาก “เขาท า
ร้ายคุณ” คนเหล่านั้นพดู “เขาควรถูกลงโทษ” “ไม่ใช่” ผู ้
ประกาศพดู “เพราะพระเยซูผูท่ี้ขา้พเจา้ก าลงัสอนท่านทั้งหลาย
ใหรู้้จกันั้นไดบ้อกขา้พเจา้วา่ จงมีใจเมตตากรุณาต่อผูท่ี้ท  าร้าย
เจา้และยกโทษใหเ้ขา” แลว้ผูป้ระกาศผูน้ั้นไดห้นัไปพดูกบัชาย

ท่ีตีเขาวา่ “ผมยกโทษใหคุ้ณ แต่ขอให้จ  าไวเ้สมอวา่คุณเป็นหน้ีการพน้โทษผดิน้ีต่อพระเยซู ผูไ้ดส้อนผม
มิใหโ้กรธแคน้คุณ” 

ดงันั้นต ารวจจึงปล่อยตวัชายคนนั้นไป 
ประชาชนซ่ึงเฝ้าดูอยูแ่ทบไม่เช่ือวา่เป็นจริง เขาคิดวา่พระเยซูตอ้งเป็นบุคคลท่ีประหลาด

มหศัจรรย ์และเขาพากนัยนิดีท่ีจะฟังพระกิตติคุณของพระองคต่์อไปอีก จากผูป้ระกาศผูน้ั้น 
ถา้ผูป้ระกาศผูน้ั้นโกรธชายคนนั้นจะเป็นอยา่งไร บางทีประชาชนอาจจะไม่ยอมฟังเขาต่อไป 

หลงัจากเกิดเร่ืองแลว้ เขาอาจจะพดูวา่ การเป็นคริสเตียนไม่เห็นแตกต่างจากคนอ่ืนอยา่งไร 
เม่ือมีใครมาท าร้ายเธอ เธอทราบไหมวา่ วธีิท่ีดีท่ีสุดนั้นควรท าอยา่งไร? ถา้ใครพดูใส่ร้ายเธอ 

เธอจะท าอยา่งไร การโกรธนั้นง่ายนิดเดียว แต่พระเยซูทรงช่วยเราไม่ใหโ้กรธได ้ แทนท่ีจะโกรธเรายิม้
ไดถ้า้คิดถึงพระเยซูบ่อย ๆ ตลอดวนั พระองคท์รงอยูก่บัเราตลอดเวลา และเราสนทนากบัพระองคไ์ด ้
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พระองคท์รงกระท าใหเ้รามีความสุข ดงันั้นอยา่โกรธคนอ่ืนท่ีพระองคท์รงรัก ถึงแมว้า่เขาจะไม่กระท าดี
ต่อเรา 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
มทัธิว 18:21-35 

ค ำถำม 
1. ถา้ใครท าร้ายเรา วธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าตอบแทนคนนั้นคืออะไร? 
2. ถา้เรายกโทษใหผู้ใ้ด เราอยากจะท าร้ายเขาเพราะเขาไดท้  าร้ายเราก่อนหรือ? 
3. พระเยซูทรงยกโทษบาปใหแ้ก่เราแค่ไหน? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงโปรดยกโทษให้

ขา้พระองคท์ั้งหลายคร้ังหลายหน โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลาย ณ บดัน้ี เพื่อจะยกโทษคนท่ีพยายามท า
ร้ายต่อขา้พระองคท์ั้งหลายใหรั้กเขาและช่วยน าเขาใหม้ารู้จกัพระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“พระเจา้ทรงคุม้ครองท่าน” (บทท่ี 206) 
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บทที ่40 

รำงวลัส ำหรับเธอในสวรรค์ 

เธออยากไดรั้บรางวลัไหม? เธอเคยเขา้แข่งขนักีฬาท่ีโรงเรียนไหม? เม่ือผูใ้ดชนะก็ไดรั้บรางวลั 
เธอเคยไดย้นิถึงรางวลัท่ีพระเยซูจะประทานใหเ้ธอไหม? ขออยา่ถามขา้พเจา้วา่ รางวลันั้นจะ

เป็นอะไร เพราะขา้พเจา้ไม่ทราบ แต่คงเป็นรางวลัประหลาดและอศัจรรยซ่ึ์งมาจากพระเจา้เพื่อบุตรท่ีรัก
ของพระองค ์

เธอจะรับรางวลันั้นไดอ้ยา่งไร? เราจะรับรางวลัโดยเป็นคริสเตียนท่ีเมตตาและสัตยซ่ื์อใขณะท่ี
เรามีชีวิตอยูใ่นโลกน้ี เม่ือใดก็ตามท่ีเด็กคริสเตียนชายหญิงช่วยบิดามารดา พระเจา้ก็เตรียมรางวลัไวใ้ห้
เขา แต่เม่ือใดเขาไม่เช่ือฟังบิดามารดาหรือท าไม่ดีหรือท าผดิ พระเจา้ก็จะเสียใจเพราะเรา 

วถีิทางท่ีเราด าเนินชีวิตอยูใ่นโลกน้ีส าคญัจริง ๆ เรามีชีวิตอยูเ่พียงไม่ก่ีปี บางทีเราอาจรู้สึกวา่
การมีชีวติอยู ่ 60 หรือ 70 ปี ช่างนานเหลือเกิน แต่ไม่นานเลย เม่ือเราคิดเทียบกบัความนานของชีวติ 
“นิรันดร” บุตรของพระเจา้จะอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคต์ลอดนิรันดร รางวลัท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไว้
ส าหรับเธอ คือรางวลัท่ีจะด ารงอยูเ่สมอไปเป็นนิตย ์ และจะท าใหเ้ธอมีความสุขยิง่นกัน่าเศร้าใจสัก
เท่าใด ถา้เธอไปสวรรคแ์ละปรากฎวา่รางวลัของเธอนั้นเล็กนอ้ยเหลือเกิน เม่ือเป็นเช่นนั้นเธอคง
ปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะกลบัลงมาในโลก เพื่อพยายามท าในส่ิงท่ีดีมากข้ึนไปอีกโดยหวงัจะไดรั้บรางวลัท่ี
ดีกวา่ แต่จะสายไปเสียแลว้ แต่ขณะน้ีไม่สายเลย เธอยงัมีชีวติอยูต่่อไปขา้งหนา้อีก และเธอจะใชชี้วติ
ทั้งหมดเพื่อพระเยซูเจา้ได ้ เธอจะรู้สึกวา่มีความสุขอยา่งยิง่ เม่ือเธอถึงเม่ือสวรรค ์ เพราะเธอไดต้ดัสินใจ 
แต่บดัน้ีขณะน้ีเธอยงัเป็นเด็กอยูว่า่ จะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเยซู 

คร้ังหน่ึงชายคนหน่ึงไดไ้ปเยี่ยมเพื่อนคนหน่ึง เพื่อจะพดูถึงเร่ืองการงานของเขา ชายสองคนนั้น
ไดเ้ขา้ไปในหอ้งซ่ึงชายอีกสองคนก าลงันัง่เงียบ ๆ ท่ีโต๊ะ ชายคนท่ีมาเยีย่มไดพ้ดูกบัเพื่อนถึงเร่ืองการ
งานของเขาอยูน่านทีเดียว ในท่ีสุดเม่ือเขาพดูหมดทุกส่ิงตามท่ีอยากพดูแลว้ ชายเจา้ของบา้นพดูกบัชาย
ท่ีมาเยีย่มวา่ 

 “เม่ือไรท่ีผมพดูกบัผูใ้ดเร่ืองงาน ผมจะใหค้นอ่ืนคอยฟังค า
สนทนาและจดขอ้ความทุกอยา่งท่ีเราพดูกนัไว ้ ชายสองคนท่ีนัง่อยูท่ี่
โตะ๊ไดจ้ดทุกค าพดูของเราทั้งสอง บดัน้ีเราจะใหเ้ขาอ่านขอ้ความ
ทั้งหมดท่ีเราไดป้รึกษาหารือกนัเพื่อจะไดไ้ม่มีการเขา้ใจผิดนั้น” 

ชายคนท่ีมาเยีย่มรู้สึกแปลกใจมาก เขาไม่รู้วา่ชายสองคนนั้น
ไดจ้ดค าพดูของเขาทุกค าไว ้ ถา้เขารู้มาก่อนเขาก็คงจะพดูดว้ยความ
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ระมดัระวงั 
เม่ือเราไปถึงสวรรค ์ พระเจา้จะเปิดหนงัสือท่ีบนัทึกขอ้ความทั้งหมดท่ีเราไดพ้ดูและไดก้ระท า 

พระเยซูจะตดัสินพระทยัวา่เราควรรับรางวลัหรือเปล่า ขณะนั้นจะมีบางคนประหลาดใจท่ีรู้วา่งาน
ทั้งหลายท่ีเขาท าเพื่อพระเจา้นั้น ไม่มีคุณค่าอะไรมากนกัเพราะวา่เขามิไดรั้กพระเจา้มากจริง ๆ และบาง
คนจะไดรั้บรางวลัมากกวา่ท่ีเขาคาดหมาย 

เราไม่ทราบวา่เหตุการณ์นั้นจะเป็นอยา่งไร แต่เราทราบวา่พระเจา้จะประทานรางวลัใหแ้ก่ผูท่ี้
ใชชี้วติเพื่อพระองค ์

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
1 โครินธ์ 3:11-17 

ค ำถำม 
1. เราจะไดรั้บรางวลัชนิดไหนเม่ือเราไปถึงสวรรค?์ 
2. ใครจะประทานรางวลัใหแ้ก่เรา? 
3. พระเจา้จะตดัสินพระทยัอยา่งไรวา่ เราควรจะรับรางวลัชนิดไหน? 
4. วนัน้ีเธอไดท้  าอะไรบา้งท่ีจะช่วยเธอใหไ้ดรั้บรางวลั? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคส์ าหรับรางวลัท่ีพระองคท์รงเตรียม

ไวเ้พื่อขา้พระองคท์ั้งหลายในสวรรค ์ โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหรั้กและเช่ือฟังพระองคเ์พื่อถวาย
พระเกียรติแด่พระองค ์ ขอใหข้า้พระองคท์ั้งหลายนึกถึงรางวลัอนัใหญ่หลวง ท่ีพระองคป์ระสงคจ์ะ
ประทานใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ดุจเพชรพลอยในมงกุฎ” (บทท่ี 120) 
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บทที ่41 

วนัของพระเจ้ำ 

วนัอาทิตยเ์ป็นวนัพิเศษอยา่งแทจ้ริง พระเจา้ประทานแก่เราเพื่อเป็นวนัพกัผอ่นจากการงาน ใน
วนัอาทิตยเ์ราไม่จ  าเป็นตอ้งไปโรงเรียน แต่ใหเ้ราไปโรงเรียนรววีารศึกษาและคริสตจกัรแทนและร่วม
สรรเสริญมนสัการพระเจา้ดว้ยกนักบัเพื่อน ๆ ของเรา เพราะพระองคท์รงมีความรักความเมตตาแก่เรา 
จะเป็นการยากล าบากสักเพียงใรท่ีจะนมสัการพระเจา้ร่วมกนั ถา้เราไม่มีศิษยาภิบาลช่วยด าเนินการ
ประชุมของคริสตจกัรในวนัอาทิตย ์ พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ราพบปะกบัคริสเตียนคนอ่ืนและร้องเพลง
สรรเสริญพระนามของพระองคด์ว้ยกนั นัน่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเราซ่ึงควรปฏิบติัในวนัอาทิตย ์

วนัอาทิตยมิ์ใช่เป็นวนัท่ีจะ “สนุกสนาน เฮฮา” แต่เป็นวนัท่ีจะใชเ้วลาเป็นพิเศษเพื่อขอบพระคุณ
และนมสัการพระเจา้และระลึกถึงพระองค ์เม่ือพระเจา้ทรงเนรมิตโลกและส่ิงสารพดัอ่ืน ๆ พระองคท์รง
ใหเ้วลาหกวนั และพระคมัภีร์บอกเราวา่พระองคท์รงหยดุพกัในวนัท่ีเจด็ และทรงตั้งไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ 
ประชาชนชาวยวิใชว้นัสะบาโตเพื่อการนมสัการและกระท าพิธีในโบสถ ์พระเจา้ไดต้รัสสั่งวา่ “จงรักษา
วนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ” คริสเตียนจึงถือเอาวนัอาทิตย ์ วนัแรกของสัปดาห์ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระเยซู
เจา้ไดเ้ป็นข้ึนมาจากความตายเป็นวนับริสุทธ์ิ ในวนันั้นเราจึงมาร่วมสรรเสริญและนมสัการพระเจา้ และ
บอกข่าวดีแก่คนอ่ืนวา่ พระเยซูไดท้รงตายเพื่อช่วยเราใหพ้น้จากความผดิบาปของเรา 

บ่ายวนัอาทิตยว์นัหน่ึง ศาสนาจารยค์นหน่ึงก าลงัเดินกลบั
จากคริสตจกัรซ่ึงอยูไ่กลจากบา้นของเขา เขาไดเ้ดินสวนกบัเด็กชาย
เล็ก ๆ คนหน่ึงซ่ึงเดินถือคราดมาดว้ย ต่อมาสักครู่หน่ึงเขาไดพ้บ
กบัชายคนหน่ึงซ่ึงสวมเส้ือผา้ชุดท างานเดินมา ชายคนนั้นไดถ้าม
ศาสนาจารยผ์ูน้ั้นวา่ “ท่านเห็นลูกชายของผมเดินทางน้ีไหมครับ?” 

 “เขาถือคราดมาดว้ยใช่ไหม?” ศาสนาจารยถ์าม 
“ใช่ครับ” ชายคนนั้นตอบ 

“เด็กชายเล็ก ๆ ท่ีมีความจ าเส่ือมน่ะหรือ” ศาสนาจารยถ์าม 
บิดาของเด็กชายประหลาดใจมาก “อ๋อ” เขาพดู “ผมไม่คิดวา่เขามีความจ าเส่ือม เขาไม่ค่อยลืม

อะไรบ่อยนกั อะไรท่ีท าใหท้่านคิดวา่เขามีความจ าเส่ือม” 
“โอ ผมรู้วา่เขามีความจ าเส่ือม” ศาสนาจารยพ์ดู “และผมคิดวา่เขาอยูใ่นครอบครัวท่ีมีความจ า

เส่ือมดว้ย” 
“ท าไมครับ อะไรท่ีท าใหท้่านคิดเช่นนั้น?” บิดาของเด็กถาม 
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“เพราะวา่” ศาสนาจารยพ์ดู “เขาจ าไม่ไดว้า่ เขาควรจะรักษาวนัอาทิตยเ์ป็นวนับริสุทธ์ิ” 
คร้ันแลว้ศาสนาจารยก์็อธิบายใหช้ายคนนั้นฟังวา่พระเจา้ไดป้ระทานวนัหน่ึงในเจด็วนัเพื่อ

พกัผอ่น และใชเ้วลาส าหรับสรรเสริญนมสัการพระองค ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งปฏิบติั 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
อิสยาห์ 58:13-14 

ค ำถำม 
1. ส่ิงท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเราควรท าในวนัอาทิตยคื์ออะไร? 
2. วนัอาทิตยเ์ป็นวนัเดียวท่ีเราควรขอบพระคุณและนมสัการพระเจา้และระลึกถึง

พระองคห์รือ? 
3. เธอจะใหเ้หตุผลไดไ้หมวา่ ท าไมพระเจา้จึงประสงคใ์หเ้ราพกัผอ่นในวนัอาทิตย?์ 

ค ำอธิษฐำน 
ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ท่ี

พระองคไ์ดป้ระทานวนัอาทิตยใ์หเ้ป็นวนัพิเศษ โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหร้ะลึกไวเ้สมอวา่ 
จะตอ้งรักษาวนันั้นเป็นวนับริสุทธ์ิและรักพระองคม์ากข้ึนในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“วนัน้ีเป็นวนัอนัเปรมปรีด์ิ” (บทท่ี 15) 
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เธอได้คนืดีกบัพระเจ้ำแล้วหรือยงั? 

การคืนดี หมายความวา่เธอไดโ้กรธกบัคนใดคนหน่ึง แต่เด๋ียวน้ีเธอกบัเขาเลิกโกรธกนัแลว้ และ
เธอกลบัมีความสุขอีกถา้เด็กคนอ่ืนท าของเล่นของเธอแตกหกัไป เธอรู้สึกเสียใจหรือโกรธ แต่ถา้เด็กคน
นั้นบอกวา่เขาเสียใจ และเธอก็ยกโทษใหเ้ขา แลว้เธอก็เล่นอยา่งสนุกสนานกบัเขาอีก เม่ือเป็นเช่นนั้นเรา
ก็พดูวา่ เธอไดคื้นดีกบัเด็กท่ีท าของเล่นของเธอแตกหกั 

แต่จะไม่แปลกหรือถา้เด็กท่ีท าของเล่นของเธอหกัยงัโกรธเธออยูอี่ก หลงัจากท่ีเธอไดย้กโทษ
ใหเ้ขาแลว้ เธอรักเขา แต่เขาไม่รักเธอ ถึงแมว้า่เขาเป็นคนท่ีท าใหเ้ธอไม่สบายใจ และเธอไดย้กโทษให้
เขาแลว้ 

ในท านองเดียวกนั พระเจา้ไดพ้ิโรธเด็กคริสเตียนชายหญิงท่ีไดท้  าความผดิหลายอยา่ง แต่เม่ือ
พระเยซูเจา้ไดเ้สด็จมาตาย พระเจา้จึงไดจึ้งไดย้กโทษให้เด็กคนนั้น พระเจา้ทรงคืนดีกบัเด็กคนนั้นแลว้ 

แต่วา่ความยุง่ยากก็คือเด็กคนนั้นไม่ยอมคืนดีกบัพระเจา้ เด็กคนนั้นยงัคงไม่เช่ือฟังและไม่เป็น
มิตรไมตรีกบัพระเจา้ ถึงแมว้า่พระเจา้ไดย้กโทษให้เขาแลว้ 

บางทีเด็กนั้นไม่รู้สึกตวัวา่เขาไม่ชอบพระเจา้เลย ถา้เขารักพระเจา้แลว้เขาก็จะไม่ท าส่ิงต่าง ๆ ท่ี
พระเจา้ไม่พอพระทยัใหเ้ขาท าต่อไป 

ส่ิงท่ีจ  าเป็นคือเด็กท่ีไม่เป็นคริสเตียนตอ้งยอมรับวา่เขาไดท้  าผดิหลายอยา่ง และตอ้งทูลขอพระ
เจา้ทรงยกโทษให้เขา เพราะเห็นแก่พระเยซู เม่ือเด็กชายหญิงท าดงันั้นเขาก็วา่ไดคื้นดีกบัพระเจา้แลว้ 
พระเจา้ทรงรักเขาอยูแ่ลว้ และเด๋ียวน้ีเด็กคนนั้นก็รักพระเจา้ และในท่ีสุดก็มีความสุข 

เด็กหญิงคนหน่ึงพูดกบัคุณแม่วา่ “คุณแม่ขา หนูเป็นคริส
เตียนใช่ไหมคะ?” 

“หนูถามแม่ท าไม” มารดาพดู “หนูมีความรู้สึกอยา่งไร
หรือ?” 

ลูกสาวของเขายิม้และพดูวา่ “เม่ือคุณแม่มีเร่ืองกบัใครและ
เม่ือคืนดีกนัแลว้ คุณแม่รู้สึกมีความสุขมากใช่ไหม? หนูไดโ้กรธ
กบัพระเจา้มานานทีเดียว แต่เด๋ียวน้ีกลบัคืนดีกนัแลว้ หนูจึงรู้สึกวา่

มีความสุขจริง ๆ” 
เด็กหญิงคนนั้นไดคื้นดีกบัพระเจา้ เธอเองคืนดีกบัพระเจา้แลว้หรือยงั? 
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ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
2 โครินธ์ 5:17-21 

ค ำถำม 
1. การคืนดีกนัหมายความวา่อะไร? 
2. พระเจา้ประสงคจ์ะยกโทษความผิดบาปของเธอเม่ือไร? 
3. เราจ าเป็นตอ้งท าอะไรเพื่อไดรั้บการยกโทษ? 
4. เธอคืนดีกบัพระเจา้แลว้หรือยงั? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาท่ีรักในสวรรค ์น่าเศร้าเพียงใดท่ีขา้พระองคท์ั้งหลายยงัไม่ไดคื้นดีกบัพระองค ์ทั้ง ๆ ท่ี

พระองคท์รงพระเมตตาปรานีต่อขา้พระองคท์ั้งหลาย โปรดยกโทษใหข้า้พระองคท์ั้งหลายและทรงช่วย
ขา้พระองคท์ั้งหลายใหรั้กพระองค ์ เพราะวา่พระองคท์รงรักขา้พระองคท์ั้งหลาย ทูลขอในพระนามพระ
เยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
บาปยกแลว้ ๆ ๆ ภาระในใจของขา้ ยกใหแ้ลว้ ๆ 
ความบาปขา้ ยกใหห้มด พระโลหิตช าระ 
บาปยกแลว้ ๆ ๆ ภาระบาปในใจของขา้ยกใหแ้ลว้ 
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กำรไปโรงเรียนรววีำรศึกษำ 

ท าไมการไปเรียนรววีารศึกษาและประชุมนมสัการทุกอาทิตยจึ์งเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับเรา? 
ท่ีวา่ส าคญัก็เพราะวา่ พระเจา้ประสงคใ์หเ้ราไปร่วมกบัคริสเตียนอ่ืน ๆ พดูถึงพระองค ์ และส่ิง

สารพดัท่ีพระองคท์รงกระท าเพื่อเรา และมนสัการพระองคด์ว้ยกนั พระเจา้ตรัสแก่เราในพระคมัภีร์ไว้
แลว้วา่ อยา่ลืมปฏิบติัเช่นน้ี ถา้เราลืมปฏิบติัโดยไม่ไปโรงเรียนรววีารศึกษาและประชุมนมสัการ ก็เป็น
การยากส าหรับเราท่ีจะรักพระเยซูใหม้าก พระเจา้ทรงสร้างเรามาเพื่อใหเ้ราช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนั 

เม่ือเธอไปเรียนรววีารศึกษา ขอใหเ้ธอระลึกวา่ พระเจา้ทรงชกัชวนเธอใหไ้ปท่ีนัน่เพื่อเธอจะ
ช่วยเพื่อนของเธอให้รักพระองคม์ากข้ึน เม่ือก าลงัเรียนรววีารศึกษาเธอตอ้งฟังครู และไม่ท าเสียงดงั 
เพราะวา่เธอยูใ่นสถานท่ีซ่ึงพระเจา้ประทบัอยู ่ และเธอไดเ้ขา้เฝ้านมสัการพระองค ์ และเรียนรู้ถึง       
พระผูช่้วยใหร้อดผูใ้หญ่ยิง่ของเธอ 

เป็นการดีมากท่ีจะชวนเด็กชายและเด็กหญิงใหไ้ปโบสถก์บัเธอ เธออาจมีเพื่อนบา้นเล็ก ๆ ท่ีอยู่
บา้นถดัไปหรือใกลบ้า้นของเธอ ท่ีไม่ค่อยรู้เร่ืองพระเยซูเจา้นกั บางทีเธออาจชวนเขาใหม้าเรียนรววีาร
ศึกษากบัเธอได ้นัน่เป็นทางหน่ึงท่ีเขาจะรู้วา่พระเจา้ทรงรักเขามาเพียงใด 

การประชุมนมสัการของคริสตจกัรแตกต่างจากการเรียนรววีารศึกษา การประชุมนมสัการตอ้ง
นัง่น่ิง ๆ เป็นเวลานานบางทีเด็ก ๆ เห็นวา่ การท่ีให้นัง่น่ิง ๆ และฟังค าเทศนาของศิษยาภิบาลนั้นเป็นการ
ยากล าบาก แต่เป็นการดีท่ีจะไดฝึ้กหดัฟังและเป็นโอกาสดีท่ีจะไดน้มสัการพระเจา้ 

วธีิเตรียมพร้อมท่ีดีส าหรับไปคริสตจกัร และเรียนรววีารศึกษาก็คือ พอถึงวนัเสาร์ขอใหเ้ธอ
ระลึกวา่ “พรุ่งน้ีเป็นวนัอาทิตย ์ ฉนัจะตอ้งไปเรียนรววีารศึกษาและนมสัการพระเจา้” และอธิษฐานถึง
เร่ืองน้ี และทูลขอพระเจา้ให้ทรงช่วยเธอเพื่อจะเรียนรู้ถึงพระองคม์ากข้ึน 

มีเร่ืองเล่าถึงเด็กชายคนหน่ึงซ่ึงตดัสินใจวา่ เขาจะไม่ไปเรียน
รววีารศึกษาอีกต่อไป เขาเอาแต่เล่นกบัเด็กเพื่อนบา้นจนลืมวา่พระเจา้
ทรงรักเขาและคอยเฝ้าดูเขาอยูต่ลอดเวลา ซ ้ าร้ายกวา่นั้นเขากบัเพื่อน
ของเขาไดร่้วมกนัขโมยรถจกัรยาน มีคนไดเ้ห็นเขาเอารถจกัรยานไป 
จึงเรียกต ารวจมาจบั เด็กชายคนนั้นถูกน าไปพบผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษา
ไดพ้ดูกบัเขา เธอทราบไหมวา่ผูพ้ิพากษาพดูอะไร? เขาบอกเด็กชาย
คนนั้นวา่ เขาควรกลบัไปเรียนรววีารศึกษาอีก 
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“ถา้เธอไม่ไป” ผูพ้ิพากษาพดู “เธอก็จะขโมยของอ่ืน ๆ อีก และจะตอ้งถูกจ าคุก แต่ถา้เธอไป
เรียนรววีารศึกษาเธอจะเรียนรู้ถึงพระเจา้ เธอก็จะไม่อยากขโมย เพราะพระองคไ์ม่ประสงคใ์หเ้ธอท าลาย
อยา่งนั้น” 

หลายปีต่อมา เม่ือเด็กชายคนนั้นโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ เขาไดพ้บกบัผูพ้ิพากษาอีก “ท่านผูพ้ิพากษา
ครับ” เขาพดู “ผมรู้สึกขอบคุณท่านมาก ส าหรับการท่ีท่านไดเ้ตือนผมในวนันั้น ผมไดก้ลบัไปเรียนรวี
วารศึกษา และผมไดย้อมรับเอาพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของผม ถา้ท่านไม่ไดพู้ดกบัผมอยา่งนั้น 
ขณะน้ีผมอาจถูกขงัอยูใ่นคุกก็ได”้ 

ขา้พเจา้เช่ือแน่วา่เด็กชายคนนั้นมีความยนิดีอยา่งสุดซ้ึงเพราะวา่เขาไดพ้บพระเยซูท่ีโรงเรียนรวี
วารศึกษา 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ฮีบรู 10:24,25 

ค ำถำม 
1. จงบอกเหตุผลสองประการท่ีเธอควรไปโรงเรียนรววีารศึกษา? 
2. เม่ือเธอไปเรียนรววีารศึกษานั้นเธอช่วยคนอ่ืนในชั้นของเธออยา่งไรบา้ง? 
3. การเตรียมตวัส าหรับไปเรียนรววีารศึกษาตั้งแต่วนัเสาร์ช่วยเธออยา่งไรบา้ง? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์มีคริสเตียนอ่ืน ๆ

อีกหลายคนท่ีขา้พระองคท์ั้งหลายจะพดูจาสนทนากบัเขาได ้ ขอบพระคุณพระองคส์ าหรับครูรววีาร
ศึกษา และศิษยาภิบาลในคริสตจกัร ขออวยพระพรท่านเหล่านั้นทุกคนและทรงช่วยในการเตรียม
บทเรียนเพื่อสอนขา้พระองคท์ั้งหลายในเชา้อาทิตยต่์อไป โปรดช่วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหมี้ความยนิดี
และเขา้ใจถอ้ยค าของพระองคจ์ากปากของครูเหล่านั้น ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ทุกเชา้ค ่าพระเจา้ปรานี” (บทท่ี 16) 
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ท ำอะไรดีเอ่ย? 

เธอเคยคิดบา้งไหมวา่ เธอจะยดึอาชีพอะไรเม่ือเป็นผูใ้หญ่แลว้? มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเธออาจ
ท าได ้ฉะนั้นเธออาจสงสัยวา่ เธอควรตดัสินใจอยา่งไรจึงจะดีท่ีสุด เธออาจจะเป็นนายแพทย ์หรือกสิกร 
หรือครู หรือนกัพิมพดี์ด หรืออ่ืนไดอี้กตั้งหลายร้อยอยา่ง แต่มีท่านผูห้น่ึงทรงทราบแน่นอนวา่ เธอควร
ท าอะไร ท่านผูน้ั้นคือพระเจา้ และพระองคจ์ะทรงยนิดีบอกใหเ้ธอบอกทราบวา่ เธอควรท าอะไร เม่ือถึง
เวลาท่ีเธอควรทราบ ดงันั้นเธอจึงไม่จ  าตอ้งเป็นห่วงเลย 

พระเจา้จะทรงบอกเธออยา่งไร? มีหลายวธีิท่ีพระองคต์รัสกบัเธอได ้ วธีิหน่ึงคือ โดย
ความสามารถท่ีพระองคป์ระทานใหเ้ธอ เด็กชายบางคนเป็นนกักีฬาท่ีดี แต่บางคนเล่นกีฬาไม่เป็นเลย 
เด็กหญิงบางคนร้องเพลงไดไ้พเราะ แต่บางคนก็ร้องเพลงไม่เป็นเลย อาจเป็นไม่ไดท่ี้วา่ พระเจา้ไม่ทรง
ประสงคใ์หเ้ธอเป็นนกักีฬาท่ีดี แต่พระองคอ์าจจะทรงประสงคใ์หเ้ธอเป็นนกัดนตรีท่ีมีฝีมือ สามารเล่น
เปียนโน หรือไวโอลิน หรือเป่าแตรได ้หรือบางทีพระองคอ์าจประสงคใ์หเ้ธอเป็นนายแพทย ์

การคิดถึงเร่ืองงานในอนาคตเป็นส่ิงท่ีดี เม่ือเธอมีอายมุากข้ึนคงมีอาชีพสักอยา่งหน่ึงโดย
เฉพาะท่ีเธออยากจะท า พระเจา้จะทรงบนัดาลใหเ้ธอรู้วา่ อาชีพนั้นเหมาะสมส าหรับตวัเธอหรือเปล่า ถา้
เธอทูลขอพระองค ์

เด็กชายและเด็กหญิงบางคนดูเหมือนจะรู้ตวัอยูต่ลอดเวลาวา่ เขาอยากจะท าอะไรเม่ือเขาโตข้ึน 
แต่เด็กคนอ่ืนจะไม่รู้จนเวลาไดผ้า่นไปหลายปี  บางทีพระเจา้ประสงคใ์หห้นุ่มสาวคอยจนกวา่เขาจะเป็น
ผูใ้หญ่เสียก่อน แลว้พระองคจึ์งจะทรงโปรดใหเ้ขาทราบ 

เด็กชายคนหน่ึง ซ่ึงมีอายเุพียง 6 ขวบเท่านั้น พดูกบับิดาของเขาวา่ “คุณพอ่ครับ หนูอยากเป็น
หมอ เม่ือหนูโตข้ึนและเป็นมิชชนันารีดว้ย หนูจะไปประเทศธิเบต ช่วยคนท่ีนัน่ใหรู้้เร่ืองพระเยซูเจา้” 

“ดีมาก” บิดาพดู 
เวลาล่วงไปหลายปี เด็กชายเล็ก ๆ ก็โตข้ึนและไดเ้ขา้โรงเรียน แลว้

เรียนต่อในวทิยาลยั และในท่ีสุดก็เรียนแพทยใ์นมหาวทิยาลยั 
เม่ือเขาไดเ้ป็นนายแพทยแ์ลว้ เขาพยายามท่ีจะไปประเทศธิเบต แต่

พระเจา้ทรงใช่ใหเ้ขาไปทวปีอาฟริกาก าลงัช่วยรักษาประชาชนใหพ้น้จาก
โรคภยัไขเ้จบ็ แต่ยิง่กวา่นั้น เขาก าลงัช่วยประชาชนใหมี้ความสุขทั้งใน
จิตใจและจิตวญิญาณ โดยใหเ้ขารู้จกัพระเยซู เม่ือเขาให้ยา เขาก็พดูถึงเร่ือง

พระเจา้ และมีหลายคนไดย้อมรับพระเยซู เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 
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ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
1 โครินธ์ 12:12-31 

ค ำถำม 
1. พระเจา้ทรงช่วยเราใหรู้้งานท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้ราท าอยา่งไร? 
2. พระเจา้จะทรงใหเ้ราเลือกผิด ถา้เราทูลขอพระองคใ์หท้รงช่วย? 
3. เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ เราชอบอาชีพอะไร? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ขา้ ขา้พระองคท์ราบวา่พระองคมี์งานเฉพาะส าหรับขา้พระองค ์ และขา้พระองค์

อยากท างานนั้นเพื่อพระองคโ์ปรดส าแดงใหข้า้พระองคท์ราบวา่ เม่ือขา้พระองคเ์ป็นผูใ้หญ่ขา้พระองค์
ควรท าอะไร ไม่จ  าเป็นท่ีขา้พระองคจ์ะตอ้งทราบเด๋ียวน้ี แต่เม่ือถึงเวลาขา้พระองคก์็จะทราบได ้ ขา้
พระองคว์างใจในพระองคว์า่พระองคจ์ะทรงโปรดใหข้า้พระองคท์ราบ 

เพลงนมสักำร 
“เร่งท างานเพราะจวนค ่าคืน” (บทท่ี 247) 
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บทที ่45 

ใครพูดกบัพระเจ้ำได้? 

ถา้เธอไปเท่ียวกรุงเทพมหานคร และอยากจะสนทนากบันายกรัฐมนตรี เธอคิดวา่เธอจะเดินเขา้
ไปท่ีท าเนียบรัฐบาลและตรงเขา้ไปพดูกบัท่านไดห้รือ? 

ไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน เธอจ าเป็นตอ้งไดรั้บค าเชิญพิเศษเพราะวา่นายกรัฐมนตรีมีงานยุง่มาก
เกินไปท่ีจะพดูกบัทุกคนท่ีอยากจะไปเยีย่มท่าน เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดส้นทนากบันายกรัฐมนตรี และมี
นอ้ยคนท่ีมีโอกาสดีเช่นนั้น 

พระเจา้ทรงใหญ่ยิง่กวา่นายกรัฐมนตรีใด ๆ ซ่ึงท าใหเ้ราคิดวา่ไม่มีใครจะสามารถสนทนากบั
พระองคไ์ด ้แต่น่าประหลาดจริง ท่ีพระเจา้ทรงยินดีจะใหเ้รามาเฝ้าพระองค ์และทรงพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะ
ตอ้นรับเรา เม่ือเราอยากเขา้เฝ้าพระองค์ 

น่าต่ืนเตน้ไหม ท่ีจะไดเ้ฝ้าพระองคผ์ูท้รงสร้างตวัเรา น่าประหลาดไหม ท่ีสามารถพดูกบัท่านผู ้
ท่ีจะบอกทุกส่ิงท่ีเธอจ าเป็นตอ้งรู้และช่วยเธอทุกวถีิทาง ขา้พเจา้แน่ใจวา่เธอคงจะต่ืนเตน้มากถา้เธอ
ไดรั้บเชิญใหพ้ดูกบัท่านผูน้ั้น แต่พระเจา้ทรงเตรียมวถีิทางเช่นนั้นไวใ้หเ้ธอ พระองคเ์ป็นผูท่ี้ทรงสร้าง
ทุกส่ิง แต่พระองคไ์ม่เคยมีงานมากจนเกินไปจนตอ้นรับเธอไม่ได ้

หากวา่เธออยากเขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งน้ีก็ลงมือท าเด๋ียวน้ีเถิดปิดตาแลว้กม้ศีรษะ นึกถึงพระเจา้ 
และความรักอนัเหลือลน้ท่ีทรงมีต่อเธอ แลว้ทูลขอพระองค ์ ประการแรก เธอควรขอบพระคุณพระองค์
ท่ีทรงมีความเมตตาปรานีต่อเธอ ขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงใชพ้ระเยซูเจา้ให้เสด็จลงมาตาย เพื่อไถ่
ความผดิบาปของเธอ ขอบพระคุณพระองคส์ าหรับเส้ือผา้ อาหาร และบิดามารดา และทุกคนใน
ครอบครัวของเธอ ขอบพระคุณพระองคเ์พราะวา่เธอมีโอกาสไดเ้ขา้โรงเรียน เม่ือเด็กอีกหลายคนในท่ี
แห่งอ่ืนไม่สามารถจะเขา้โรงเรียนได ้

แลว้บางทีเธออาจจะทูลขอของบางส่ิงบางอยา่งจากพระองค ์ เพราะวา่พระองคท์รงเต็มพระทยั
ท่ีจะฟังปัญาหาหรือค าร้องขอของเธอ จงขอพระองคใ์หอ้วยพระพรแก่คุณพอ่และคุณแม่ และให้
คุม้ครองรักษาคนท างานของพระองคแ์ละช่วยเหลือเขา 

พระเจา้จะทรงสดบัฟังเธอหรือ? แน่นอนทีเดียว พระองคท์รงสถิตอยูท่่ามกลางเราในหอ้งน้ี 
และพระองคท์รงทราบค าพดูของเธอทุกประการ พระองคท์รงทราบทุกส่ิงท่ีเธอก าลงัคิดอยู ่ แมเ้ธอ
อธิษฐานขอต่อพระเจา้ในใจ พระองคท์รงสามารถรับฟังเธอได ้

พระเยซูทรงตอ้งการใหเ้ธอเขา้มาสนทนากบัพระองค ์ ถา้เธอเป็นบุตรของพระองค ์ แลว้
พระองคจ์ะเป็นพระบิดาและสหายของเธอ ดงันั้นจงสนทนากบัพระองค ์ และทูลความตอ้งการและ
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ความทุกขล์ าบากของเธอต่อพระองค ์ และขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงพระเมตตาและช่วยเหลือ
เธอ 

วนัหน่ึง เด็กชายคนหน่ึงช่ือยรรยงไดท้  าแวน่ตาของเขา
หาย หาเท่าไรก็ไม่พบ เขาหาในหอ้งแต่งตวั และหาท่ีใตเ้กา้อ้ีล้ินชกั
ท่ีเตม็ไปดว้ยกระดาษดินสอและของเล่น แต่ก็ไม่มีแวน่ตาอยูใ่นนั้น 

พี่สาวของเขาช่ือเยาวมาลยพ์ดูวา่ “ยรรยง พี่รู้วา่มีคนหน่ึงท่ี
รู้วา่ แวน่ตาของนอ้งอยูท่ี่ไหน?” 

“ใครครับ?” ยรรยงอยากจะรู้ “พี่ใช่ไหม? พี่เอาไปซ่อนไว้
หรือ?”  

“เปล่า” เยาวมาลยต์อบ “พระเจา้ทรงทราบวา่มนัอยูท่ี่ไหน พระองคท์รงเห็น บางทีนอ้งควรจะ
ทูลขอต่อพระองคใ์หบ้อกนอ้ง แลว้นอ้งก็จะหามนัได”้ 

“ความคิดดีมาก” ยรรยงพดู “พี่จะยอมช่วยผมทูลขอต่อพระองคไ์หม?” 
ดงันั้นเด็กทั้งสองคนจึงคุกเข่าลงอธิษฐานวา่ “พระเยซูเจา้ขา้ พระองคท์รงก าลงัมองดูท่ีแวน่ตา

ของยรรยงอยูเ่ด๋ียวน้ี และพระองคท์รงสามารถบอกขา้พระองคไ์ด ้ขอโปรดช่วยขา้พระองคใ์หห้าแวน่ตา
ของยรรยงจนพบเถิด พระเจา้ขา้” 

สองอาทิตยผ์า่นไป เขาก็ยงัหาแวน่ตาไม่ได ้ “แม่คิดวา่เราจะตอ้งซ้ือแวน่ตาใหม่อีกอนัหน่ึง” 
มารดาพดูดว้ยความเศร้าใจ “แม่หวงัวา่คงจะไม่แพงนกั” 

บ่ายวนันั้น เม่ือเด็ก ๆ ออกไปเล่นกบัอยูใ่นโรงรถเยาวมาลยก์บัยรรยงตกลงกนัวา่ จะปีนข้ึนไป
นัง่เล่นท่ีชั้นบนการท่ีจะปีนข้ึนไปก็ล าบากหน่อย เขาจึงเขาบนัไดของคุณพ่อมาต่อแลว้ปีนข้ึนไป ก็เห็น
แวน่ตาของยรรยงเตม็ไปดว้ยฝุ่ นวางอยูท่ี่นัน่ 

น้ีเป็นเร่ืองจริง ท าไมแวน่ตาจึงข้ึนไปอยูท่ี่นัน่ได ้ไม่มีใครทราบ แต่พระเจา้ทรงทราบวา่มนัอยูท่ี่
ไหน พระองคจึ์งทรงส าแดงใหเ้ด็ก ๆ เห็น 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ฮีบรู 4:16 

ค ำถำม 
1. เราจะเขา้ไปพดูกบันายกรัฐมนตรีเม่ือเราอยากจะไปหาท่านไดห้รือไม่? 
2. พระเจา้ทรงใหญ่ยิง่กวา่บุคคลใด ๆ ในโลกอยา่งไรบา้ง? 
3. เราเขา้เฝ้าพระเจา้ไดว้นัละก่ีคร้ัง? 
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4. มีเร่ืองอะไรท่ีเราควรทูลขอต่อพระเจา้? 

ค ำอธิษฐำน 
พระเยซูเจา้ขา้ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลายจะเขา้ไปพดูกบั

พระองคเ์ม่ือใดก็ได ้ เพื่อขอพระองคใ์หท้รงช่วยแกปั้ญหาของขา้พระองคไ์ด ้ เพื่อขอพระองคใ์หท้รงช่วย
แกปั้ญหาของขา้พระองคท์ั้งหลาย โปรดสอนใหข้า้พระองคท์ั้งหลายอธิษฐาน และทรงช่วยใหข้า้
พระองคท์ั้งหลายระลึกวา่ พระองคท์รงใหญ่ยิง่และมีพระทยัเมตตาปรานี ขา้พระองคท์ั้งหลาย
ขอบพระคุณพระองค ์อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“เม่ืออธิษฐาน” (บทท่ี 182) 
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บทที ่46 

ใครทรงสร้ำงทุกส่ิง? 

เธอเคยป้ันของเล่นดว้ยดินเหนียวหรือดินน ้ามนัไหม? บางทีก็น่าสนุกดี ในการท่ีพยายามป้ันดิน
ใหม้องดูคลา้ยกบับา้นจริงๆหรือสัตวช์นิดใดชนิดหน่ึงจริง ๆ แต่เธอไม่สามารป้ันใหเ้ป็นส่ิงท่ีมีชีวติ
จริงๆได ้ พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีทรงสามารถประทานชีวติได ้ ไม่มีใครสามารถท าส่ิงใดๆใหมี้ชีวติได้
นอกจากพระเจา้ 

ชีวติเร่ิมตน้อยา่งไร? สัตวต์วัแรกมาจากไหน? โลกมาตั้งอยูท่ี่น่ีไดอ้ยา่งไร? พระคมัภีร์บอกเรา
อยา่งง่าย ๆ วา่ พระเจา้ทรงสร้างส่ิงเหล่าน้ี และไดป้ระทานใหแ้ก่เรา เธอและขา้พเจา้รู้วา่พระเจา้องค์
เดียวเท่านั้นท่ีทรงกระท าได ้

แต่ก็ยงัคงมีคนพดูวา่ เขาไม่รู้วา่โลกตั้งอยูอ่ยา่งไร เขาพดูวา่พระเจา้มิไดท้รงสร้างชีวิต เขาวา่
บงัเอิญเกิดข้ึนเอง เขาพดูวา่ไม่ใช่พระเจา้เป็นผูท่ี้ทรงดลบนัดาลใหม้นัมีชีวติ เพราะวา่ไม่มีพระเจา้ แปลก
มากท่ีเขาพดูเช่นนั้น คนเหล่านั้นพดูวา่เขาไม่รู้วา่ชีวิตเร่ิมตน้อยา่งไร แต่ยงัพดูวา่เขารู้วา่พระเจา้มิไดท้รง
สร้างชีวติข้ึน ถึงแมว้า่เขาจะเป็นเฉลียวฉลาดในดา้นต่าง ๆ แต่เขาก็ไม่รู้ถึงการเร่ิมตน้ของส่ิงสารพดัอยา่ง
ถูกตอ้ง 

พระคมัภีร์บอกเราใหท้ราบวา่ หลงัจากท่ีพระเจา้ไดท้รงเนรมิตโลก พระองคท์รงเอาฝุ่ นละออง
จากดินแลว้ป้ันให้เป็นร่างของชายคนหน่ึง แลว้ระบายลมหายใจแห่งชีวติเขา้สู่ร่างนั้น 

พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีประทานชีวติได ้
เพื่อนสองคนช่ือนายเจนและนายสนิท ก าลงัเดินไปตามชายทะเลบนทรายท่ีเปียก นายเจนพดูวา่ 

“ผมไม่เช่ือวา่พระเจา้ทรงเนรมิตโลก” ในทนัใดนั้นเขาก็เดินมาถึงรอยเทา้ท่ีปรากฏบนทราย “มีคนได้
เดินมาทางน้ีเม่ือเชา้น้ี” นายเจนพดู 

 “จริงหรือ?” นายสนิทพดู “คุณแน่ใจไดอ้ยา่งไร?” 
“อยา่โง่ไปหน่อยเลย” นายเจนร้องออกมา “น่ีเป็นรองเทา้

ฉะนั้นจะตอ้งมีใครคนหน่ึงมาท่ีน่ีจึงมีรอยเทา้ปรากฏอยู”่ 
“ท านองเดียวกนั” นายสนิทพดู “พระเจา้ไดท้รงเนรมิตโลก

ข้ึนมา เพราะวา่ตน้ไมแ้ละดอกไมท้ั้งหลาย แสงแดดและฝน เป็น
ประจกัษพ์ยานท่ีส าแดงใหเ้รารู้” 
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ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
ปฐมกาล 1:1-23 

ค ำถำม 
1. มนุษยส์ามารถท าใหมี้ชีวติเกิดข้ึนไดห้รือ? 
2. ดวงดาวอยูบ่นทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งไร? 
3. ท าไมบางคนไม่อยากเช่ือวา่ พระเจา้ทรงเนรมิตโลกน้ี? 

ค ำอธิษฐำน 
พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้าง

ดวงดาว และทุกส่ิงใหดี้งาม ขา้พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดป้ระทานร่างกายและชีวติ
ใหแ้ก่ขา้พระองคท์ั้งหลาย ขอบคุณพระองคใ์นการท่ีพระองคท์รงยอมใหข้า้พระองคท์ั้งหลาย เขา้มา
อาศยัอยูก่บัพระองคใ์นเมืองสวรรคเ์ป็นนิตย ์ โดยพระเยซูเป็นผูท้รงเตรียมทางไวใ้หใ้นพระนามพระเยซู 
อาเมน 

เพลงนมสักำร 
“ยามเม่ือแสงส่องฟ้า” (บทท่ี 4) 
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บทที ่47 

กำรพูดปด 

เธอประหลาดใจไหมท่ีรู้วา่มีส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเกลียดชงั? เรามกัจะคิดวา่พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ 
ผูป้ระกอบไปดว้ยความรักและนัน่เป็นความจริง แต่พระองคย์งัทรงเกลียดชงัการพดูปด ดงันั้นอยา่ให้
เธอและขา้พเจา้พดูปด 

พระเจา้ประสงคใ์หบุ้ตรชายหญิงของพระองคเ์ป็นคนซ่ือสัตย ์ พระองคไ์ม่ประสงคใ์หเ้ขาเป็น
เด็กท่ีมีถอ้ยค าวาจาเป็นท่ีเช่ือถือได ้ พระองคป์ระสงคใ์หเ้ขาเป็นเด็กท่ีพดูวา่จะท าอะไรแลว้ก็จะท าส่ิงนั้น 
ถา้เขาพดูวา่เขาจะไม่บอกความลบัเขาก็ไม่พดูแมว้า่เขาอยากจะพดูเหลือเกิน และไม่วา่จะมีใครมาวงิวอน
เขาสักเท่าใด 

การเป็นคนพดูจริงเสมอจะท าใหเ้ราเดือดร้อนไหม? แน่นอนเราอาจจะเดือดร้อน ถา้เธอท าผิด 
และเธอยอมรับวา่เธอท าผดิ เธออาจถูกลงโทษ แต่การถูกลงโทษเพราะท าผดิดีกวา่การพดูปดมากนกั ถา้
เธอพดูปดเธอก็ท าผดิถึงสองประการ แทนท่ีจะผดิเพียงอยา่งเดียว และพระเจา้ตอ้งลงโทษส าหรับ
ความผดิทั้งสองประการ การท่ีถูกพระเจา้ลงโทษเพราะความผดิทั้งสองประการก็ยิง่ร้ายไปกวา่ท่ีจะถูก
บิดามารดาของเราลงโทษ เพราะความผดิเร่ืองเดียว 

เด็ก ๆ ท่ีพดูความจริงเสมอไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัเขาจะเป็นท่ีเจริญเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ี
ใคร ๆ เช่ือถือไวว้างใจได ้เม่ือคนอ่ืนรู้วา่เขาสัตยซ่ื์อ เขาก็จะไดรั้บความไวว้างใจใหท้ าหนา้ท่ีส าคญัได ้

เด็กชายคนหน่ึงช่ือยิม้ เขาอยากจะไปเขา้ค่ายอบรมคริสเตียนในหนา้ร้อน แต่ไม่มีเงินพอ เขา
ตดัสินใจวา่เขาจะหาเงินโดยพดูปด เขาไดไ้ปหาศิษยาภิบาลคริสตจกัรของเขาและพดูวา่ “อาจารยค์รับ 
คุณลุงของผมไดส่้งเงินมาให้ผม เพื่อผมจะไปค่ายอบรมอาทิตยห์นา้ได ้ แต่เงินท่ีส่งมาทางไปรษณียไ์ด้
หายไป” 

“โอ น่าเสียดายจริง” ศิษยาภิบาลพดู “บางทีเราอาจจะหาเงินไดบ้า้ง พอท่ีจะใหเ้ธอไปร่วมค่าย
อบรมได ้เคราะห์ร้ายจริงท่ีเธอไม่สามารถไปอบรมได ้เพราะเงินท่ีส่งมาหาย” 

ศิษยาภิบาลไดพ้ดูกบัชายผูห้น่ึงเร่ืองส่งเด็กชายคนนั้นไปค่าย
อบรม ชายคนนั้นไดม้อบเงินใหด้งันั้นเด็กคนนั้นก็ไดเ้ขา้ค่ายอบรม
อาทิตยห์นา้แต่เขาไม่มีความสุขเลย เม่ือเวลาอธิษฐาน เขารู้สึกไม่
อยากอธิษฐาน และเม่ือถึงเวลาเล่นเขาก็รู้สึกไม่อยากเล่น เขาหนกัใจ
เพราะเขาเป็นคริสเตียนแต่ไดพ้ดูปด พระเจา้ทรงเกลียดชงัการพดูปด 
พระเจา้ไดท้รงลงโทษเขาแลว้โดยท าใหเ้ขาไม่มีความสุขสบายใจเลย 
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ในท่ีสุดเขารู้สึกไม่สบายใจอยา่งมาก จนเจา้หนา้ท่ีในการอบรมเห็นวา่ควรส่งเขากลบับา้นเพราะเขาไม่
สบาย 

เม่ือเขาถูกส่งกลบับา้น ศิษยาภิบาลไดม้าเยีย่มเขา 
“ยิม้ อาจารยเ์สียใจมากท่ีเธอป่วย” ศิษยาภิบาลพดู 
แลว้ยิม้ก็ร้องไห ้ เขาไดเ้ล่าใหศิ้ษยาภิบาลฟังวา่เขาไดพ้ดูปด ศิษยาภิบาลประหลาดใจและรู้สึก

เสียใจท่ียิม้ไดก้ระท าอยา่งนั้น 
แลว้ยิม้ไดพ้ดูความจริงวา่ 
“อาจารยค์รับ” เขาพดู “ไม่จ  าเป็นท่ีผมจะตอ้งพดูปดเพื่อผมจะไดไ้ปค่ายอบรม พระองคอ์าจส่ง

เงินมาทางใดก็ได ้ถา้พระองคป์ระสงคใ์หผ้มไป ถา้ผมจะทูลขอต่อพระองค ์ผมเสียใจมากท่ีผมไดพ้ดูปด
ต่ออาจารย”์ 

“เธอพดูถูกตอ้งแลว้” ศิษยาภิบาลพดู “พระเจา้ไม่ประสงคก์ารช่วยเหลืออยา่งนั้น”  
ปีต่อไปยิม้ไดไ้ปร่วมท่ีค่ายอบรม แต่เขาไม่ไดพ้ดูปดในคราวน้ี เน่ืองจากเขาขยนัท างานระหวา่ง

ปี และเก็บเงินไดพ้อท่ีจะไปร่วมสนุกในค่ายอบรม ยิม้ตดัสินใจวา่เขาจะไม่พดูปดอีกต่อไป 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส ำหรับอ่ำน 
เอเฟซสั 4:25, โคโลสี 3:9, ยอห์น 8:44 

ค ำถำม 
1. ผูท่ี้ชอบฟังเด็กชายและเด็กหญิงพดูปดคือใคร? 
2. บางคนพดูปดเพื่อจะไดส่ิ้งของ และไม่มีใครรู้เร่ืองเลย เธอคิดวา่ในกรณีเช่นน้ีการพูด

ปด จะไดผ้ลคุม้ค่าหรือ? 
3. พระเจา้จะทรงยกโทษใหเ้ราถา้เราไดพ้ดูปดหรือ? เราตอ้งปฏิบติัอยา่งไร? 

ค ำอธิษฐำน 
โอพระเจา้ พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคท์ั้งหลาย ขอสารภาพความผดิท่ีขา้พระองค์

ทั้งหลายไดก้ระท าผดิหลายอยา่งและพดูปดหลายคร้ัง ขา้พระองคท์ั้งหลายรู้สึกเสียใจและทูลขอ
พระองคใ์หช่้วยขา้พระองคท์ั้งหลายใหพ้ดูความจริงเสมอ ถึงแมว้า่จะเป็นการยากท่ีจะปฏิบติัเช่นนั้น ขา้
พระองคท์ั้งหลายขอบพระคุณพระองคส์ าหรับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ ในพระนามพระเยซู    
อาเมน 
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เพลงนมสักำร 
“มีแต่พระโลหิตพระเยซู” (บทท่ี 221) 
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แนะน ำให้คุณหนูรู้จักพระเจ้ำ 
“เด็กวนันีค้ือ พลงัส ำคัญของคริสตจักรในวนัหน้ำ” 
ถา้ท่านแนะน าสั่งสอนบุตรหลานใหรู้้เร่ืองของพระเจา้ในวนัน้ี ท่านจะไม่ตอ้งวิตกกงัวลวา่ เขา

จะห่างเหินจากทางสวรรคเ์หมือนบุตรนอ้ยจอมเกเรท่ีพระเยซูตริสตไ์ดต้รัสไวใ้นพระธรรมลูกานั้น 
หนงัสือ “แนะน ำให้คุณหนูรู้จักพระเจ้ำ” จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านผูป้กครองในเร่ืองน้ีได้

อยา่งมาก 
พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “.....จงอบรมบุตรดว้ยการสั่งสอนและเตือนสติตามหลกัของ

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (พระธรรมเอเฟซสั 6:4) 
หนงัสือ “แนะน ำให้คุณหนูรู้จักพระเจ้ำ” ปรับปรุงแกไ้ขพิมพใ์หม่เป็นคร้ังท่ี 2 ช่ือเดิมคือ “การ

นมสัการประจ าวนัในครอบครัว” 
ภำพหน้ำปก : บุตรนอ้ยท่ีหลงทางไปไดก้ลบัมาหาบิดาและสารภาพผดิ (ดูพระธรรมลูกา 15:11-

32)  
ได้รับควำมเอือ้เฟ้ือจำก : ส านกัพิมพ ์“แผน่ดินคะนาอนั” 

  


