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บทที ่๑ มพีระเจ้าองค์เดยีวเท่าน้ัน 

ประชาชนบางประเทศ ท่ีไม่เคยอ่านพระคมัภีร์ ก็ไม่ค่อยรู้ถึงเร่ืองพระเจา้มากนกั คนเป็น
จ านวนมากจึงคิดวา่มีพระเจา้หลายองค ์บางคนคิดวา่มีสององค ์บางคนคิดวา่มีส่ีองค ์และบางคนก็คิดวา่ 
มีถึงร้อยองค ์หรือมากกวา่นั้น คนในบางประเทศคิดวา่ ดวงอาทิตยเ์ป็นพระเจา้องคห์น่ึง และดวงจนัทร์
เป็นพระเจา้องคห์น่ึง ฉะนั้นเขาจึงพากนักราบไหว ้และวงิวอนใหด้วงอาทิตยคุ์ม้ครองและช่วยเขา 

ดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ช่วยเราไดจ้ริงหรือ? ไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะทั้งสองอยา่งต่างก็ไม่มี
ชีวติ ไม่ใช่บุคคลท่ีจะช่วยเราได ้ มนัเป็นเพียงส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึน เพื่อใหค้วามสวา่งแก่เรา ช่วยให้
เกิดความอบอุ่น และใหเ้รามีความช่ืนบาน มนัไม่ใช่พระ แต่เป็นผลงานหรือหตัถกิจของพระเจา้ เราไม่
ควรอยา่งยิง่ท่ีจะอธิษฐานทูลขอต่อส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างมา ใหเ้ราจงทูลขอต่อพระเจา้องคเ์ดียว
เท่านั้น 

เราควรอธิษฐานขอต่อทูลสวรรคห์รือไม่? ทูตสวรรคเ์ป็นพระเจา้หรือไม่? ไม่ใช่ จริงอยูทู่ต
สวรรคมี์ชีวิตและทูตสวรรคบ์างองคอ์ยูก่บัเราในขณะน้ีในหอ้งน้ี ซ่ึงเรามองไม่เห็นตวั แต่เราก็ไม่ควร
อธิษฐานทูลขอต่อทูตสวรรคเ์พราะทูตสวรรคไ์ม่ใช่พระเจา้ แต่เป็นผูช่้วยของพระเจา้ต่างหาก เหตุน้ี
แหละพระเจา้จึงทรงสร้างทูตสวรรคข้ึ์นมาเหล่าทูตสวรรครั์กพระเจา้ มีทูตสวรรคม์ากมาย จนเราไม่
สามารถค านวณไดว้า่ มีจ  านวนสักเท่าใด ทูตสวรรคส่์วนมากอยูใ่นสวรรค ์ ขอบพระคุณ และยอพระ
เกียรติ และทูลต่อพระเจา้ ถึงความปิติยนิดี ท่ีพวกเขาไดป้รนนิบติัพระองค ์

บนสวรรคมี์พระเจา้องคอ่ื์น นอกจากพระองคถ์าวรของเราหรือไม่? ไม่มีเลย พระเจา้เป็นผูท้รง
สร้างสรรพส่ิง พระเจา้ไม่ไดส้ร้างเทพเจา้องคอ่ื์น ๆ เป็นเพราะเหตุนั้นพระองคจึ์งทรงพระพิโรธ บรรดา
ผูท่ี้วงิวอนขอต่อผูห้น่ึงผูใ้ด แทนท่ีจะทูลขอต่อพระองค ์ พระองคไ์ม่พอพระทยั ท่ีเขาเหล่านั้นรักของส่ิง
หน่ึงส่ิงใดมากกวา่รักพระองค ์ เราตอ้งรักพระเจา้มาก ยิง่กวา่เรารักคุณพอ่คุณแม่ และส่ิงของท่ีดีท่ีสุดท่ี
เรามี พระเจา้เป็นผูป้ระทานคุณพอ่คุณแม่และของท่ีดีต่าง ๆ ใหแ้ก่เรา ดงันั้นเราจึงตอ้งรักพระเจา้มาก
ท่ีสุด 

วนัหน่ึงอาจารยผ์ูห้น่ึงอยากจะทราบวา่ เด็กหญิงคนหน่ึงทราบหรือไม่วา่ มีพระเจา้องคเ์ดียว
เท่านั้น จึงถามเด็กหญิงผูน้ั้นวา่ “พชัรินทร์ หนูรู้ไหมวา่ มีพระเจา้ก่ีองค”์ 

เด็กหญิงตอบวา่ “องคเ์ดียวเท่านั้นค่ะ” อาจารยจึ์งถามต่อไปวา่ “หนูรู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ” เด็กหญิง
ตอบวา่ “เพราะวา่มีท่ีส าหรับพระเจา้องคเ์ดียว เท่านั้น พระองคท์รงสถิตอยูใ่นสวรรค ์และในโลกทัว่ไป
หมด จึงไม่มีท่ีวา่ง” เด็กหญิงคนนั้นตอบถูกตอ้งทีเดียว 
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ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

อพยพ 20:1-6 

ค าถาม 

1. มีพระเจา้ก่ีองค?์ 
2. ดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ สดบัฟังค าอธิษฐานของเราไดไ้หม? 
3. เราควรอธิษฐานทูลขอต่อทูตสวรรคห์รือไม่? 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาเจา้ผูส้ถิตในสวรรค ์ ขอบพระคุณพระองคเ์พราะพระองค์เป็นพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน ทั้งบนฟ้าสวรรคแ์ละท่ีแผน่ดินโลก ขอไดโ้ปรด
ช่วยใหข้า้พเจา้ทั้งหลายรักพระองค ์ ดว้ยส้ินสุดจิตสุดใจ และปรนนิบติัเฉพาะแต่พระองคผ์ูเ้ดียวเถิด 
ขา้พเจา้ทั้งหลายกราบทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 1) 

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ ผูเ้ป็นเจา้ทรงเดชา 
เวลาเชา้ควรขา้พเจา้ร้องเพลง สรรเสริญพระนาม 
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจา้ผูเ้มตตา 
ปรากฏเป็นสามนั้น คือพระเจา้เดียวกนั 
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บทที ่๒ พระเจ้าทรงมาจากไหน? 

มีส่ิงแปลกประหลาดหลายอยา่ง เก่ียวกบัพระเจา้ซ่ึงเราไม่สามารถเขา้ใจได ้เราไม่สามารถเขา้ใจ
ไดว้า่ พระเจา้สถิตอยูทุ่กแห่งในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งไร ดูช่างน่าประหลาดจริง ๆ พระเจา้มิไดท้รง
อธิบายเร่ืองน้ีใหเ้ราทราบเม่ือไดข้ึ้นสู่สวรรคแ์ลว้ พระองคก์็จะทรงบอกเราทุกส่ิงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี แลว้เรา
จึงจะรู้ 

ยงัมีเร่ืองอ่ืนเก่ียวกบัพระเจา้ ซ่ึงเราไม่สามารถเขา้ใจไดอี้ก ขา้พเจา้ขอถามท่านสักขอ้หน่ึงวา่ 
พระเจา้ทรงมาจากไหน? พระองคมี์บิดามารดาหรือไม่? ไม่มีเลย พระเจา้ไม่ตอ้งมีบิดามารดา พระองค์
ไม่เคยเกิด พระองคไ์ม่เคยเป็นเด็กเล็ก ๆ แลว้โตข้ึนในสวรรค ์ พระองคไ์ม่ไดเ้กิดในสวรรค ์ เพราะ
พระองคท์รงมีชีวติเป็นอยูต่ลอดเวลา พระองคท์รงใหญ่ยิง่และมหศัจรรย ์ เหมือนกบัท่ีพระองคท์รง
เป็นอยูเ่ด๋ียวน้ีจริง ๆ พระองคท์รงพระชนมอ์ยูต่ลอดเวลา เม่ือก่อนพระองคท์รงเป็นอยูอ่ยา่งไรเด๋ียวน้ี
พระองคก์็ยงัทรงเป็นอยูอ่ยา่งนั้น ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

พระเจา้ทรงมีชีวติอยูเ่ม่ือวานน้ี วนัก่อนนั้น และวนัก่อนนั้นอีก พระองคท์รงมีพระชนมอ์ยูก่่อน
เธอเกิดก่อนคุณพอ่คุณแม่เกิด ก่อนคุณปู่ เกิด และก่อนมีภูเขาตน้ไม ้ หญา้ และสัตวต่์าง ๆ พระองคท์รง
พระชนมอ์ยูห่ลายลา้นปีมาแลว้ ตั้งแต่ยงัไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย 

ใครเป็นผูส้ร้างพระเจา้? ไม่มีใครสร้างพระองค ์พระเจา้ไม่ไดถู้กสร้าง พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู่
เสมอเป็นนิตย ์ เราไม่สามารถเขา้ใจในเร่ืองน้ี แต่รู้วา่นั้นเป็นความจริงพระเจา้ทรงมีพระชนมอ์ยูเ่สมอ
เป็นนิตย ์

แมแ้ต่เด็ก ก็ควรรู้วา่เขาจะมีชีวติอยูต่ลอดไปดว้ยพระเจา้ทรงสร้างเราใหอ้ยูต่ลอดไปอยา่งนั้น 
เราจะไม่อยูใ่นโลกน้ีตลอดไป วนัหน่ึงร่างกายของเราจะแก่ลงและเราจะไปอาศยัอยู ่ ณ ท่ีอีกแห่งหน่ึง 
เวลานั้นเราไปอยูก่บัพระเจา้ได ้ ถา้เรารักพระองค ์ ขณะท่ีเราอาศยัอยูใ่นโลกกบัคุณพอ่คุณแม่ และเพื่อน 
ๆ ของเรา เม่ือถึงก าหนดเวลานั้นแลว้ เราก็จะไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้ ดงันั้นเราจึงเรียนเพื่อใหรั้กพระเจา้มาก 
ๆ 

คนโง่บางคนใชเ้วลาในระหวา่งท่ีอยูใ่นโลกน้ี ดว้ยการรักตนเองแทนท่ีจะรักพระเจา้ เม่ือเขาตาย
ไป พระเจา้จะไม่ประสงคใ์ห้เขาไปอยูใ่นสวรรค ์แต่จะส่งเขาไปอยูใ่นท่ีมืด เป็นสถานแห่งความเศร้า ซ่ึง
เขาจะตอ้งอยูโ่ดยไม่มีพระเจา้ตลอดไปเป็นนิตย ์

ถา้เราจะมีชีวติอยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์ เราก็ตอ้งระมดัระวงัตวั ในการด าเนินชีวติในปัจจุบนัให้
มาก ขา้พเจา้อยากจะเล่าเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐีชาวนาคนหน่ึง ซ่ึงลืมคิดไปวา่เขาจะตอ้งมีชีวติอยูต่ลอดไป
เป็นนิตย ์
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ชาวนาคนน้ีไดอ้อกไปท่ียุง้ขา้ว ของเขา และเห็นยุง้ขา้วของเขาเตม็ไปดว้ยขา้วเขาจึงไปดูอีกยุง้
หน่ึงท่ีเขาเป็นเจา้ของ มนัก็เตม็ไปดว้ยขา้วอีก เหมือนกนั ท าใหเ้ขายนิดีมาก เพราะเขามีขา้วมากมายใน
ยุง้ เขารู้วา่เม่ือเขาขายขา้ว ก็จะไดเ้งินเป็นจ านวนมาก และจะท าใหเ้ขามัง่มีข้ึน 

“โอ” เขาพดูกบัตวัของเขาเอง “เด๋ียวน้ีฉนัไม่ตอ้งท างานต่อไปอีกแลว้ ทีน้ีฉนัจะมีเงินมาก พอท่ี
ฉนัจะด่ืมเหลา้มาก ๆ และกินอาหารอยา่งวเิศษ และท าส่ิงไม่ดีหลายอยา่ง” 

เม่ือเศรษฐีนอนในคืนนั้น เขาก็ยงัค  านึกถึงความมัง่มีของเขา และการท่ีจะใชจ่้ายเงิน แต่เขาไม่
คิดเลยวา่พระเจา้ทรงประสงคจ์ะใหเ้ขาใชเ้งินนั้นอยา่งไร 

คืนนั้นเองเศรษฐีชาวนาก็ถึงแก่ความตาย เขาตอ้งไปพบพระเจา้ และก็สายเกินไปแลว้ท่ีจะระลึก
วา่ พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ขารักพระเยซูเจา้ และประสงคจ์ะใหเ้ขาใชเ้งินในทางท่ีดี เพื่อบอกเล่าคนอ่ืน
ใหท้ราบถึงเร่ืองพระเยซู 

ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านคงจะร าลึกไดว้า่ ท่านจะมีชีวติตลอดไปเป็นนิตย ์และหวงัวา่ท่านคงจะไม่ท า
ตนเหมือนกบัเศรษฐีโง่คนนั้น 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ลูกา 12:16-28 

ค าถาม 

1. พระเจา้ทรงมีวนัเกิดหรือไม่? 
2. พระเจา้ทรงมีชีวติอยูก่่อนมีภูเขาและตน้ไมเ้ช่นนั้นหรือ? 
3. พระเจา้ทรงด ารงพระชนมอ์ยูน่านเท่าไรแลว้? 
4. เม่ือร่างกายของเธอตายไปแลว้ ท่านจะมีชีวติอยูต่่อไปนานเท่าใด? 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีทรง
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์ ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทั้งหลายโดยทางพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ขอ
ทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยูใ่นโลก ในวถีิทางท่ีพอพระทยัพระองค ์ขา้พเจา้ทั้งหลายทูลขอในพระนามพระ
เยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ใจข้าเปรมปรีด์ 
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(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 277) 
เม่ือการยากล าบากแห่งโลกส้ินสุดแลว้ 
ขา้พน้กิเลสบาป ไปอยูท่ี่เมืองแกว้ 
อยูใ่กลพ้ระเยซู ท่ีขา้รักบูชา 
เป็นสุขส าราญ ยนืนาน ชัว่กลัปา 

ร้องรับ 
ขา้แสนยนิดี ใจขา้เปรมปรีด์ 
ใจขา้เปรมปรีด ์ใจขา้เปรมปรีด์ 
เพราะโดยพระคุณ ไดช้มพระบารมี 
เป็นความสุขส าราญ ส าราญยิ่งแก่ขา้ 
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บทที ่3 ถ้าเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า เราทราบได้อย่างไรว่า 

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่? 

มีใครสามารถเห็นลมบา้งหรือไม่? ไม่มีใครเห็นไดไ้ม่วา่ท่านหรือขา้พเจา้ แต่เราไม่จ  าเป็นตอ้ง
เห็นลม เพื่อให้รู้วา่มนัอยูท่ี่นัน่ เรารู้วา่มีลม เพราะอาการท่ีลมพดัมาถูกตอ้งหนา้เรา และเราเห็นตน้ไม้
ตน้หญา้ไหวลู่เม่ือลมพดัแต่เรามองไม่เห็นลม 

เช่นเดียวกนั เราไม่สามารถมองเห็นพระเจา้ แต่เรารู้ไดว้า่ พระองคท์รงมีชีวติอยู ่ โดยส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีพระองคท์รงกระท า บางคนพดูวา่ “ถา้ฉนัเห็นพระเจา้ ฉนัจึงจะเช่ือวา่มีพระองคจ์ริง และพระองคท์รง
พระชนมอ์ยู ่ถา้ฉนัเห็นพระองคไ์ม่ได ้ฉนัก็จะไม่ยอมเช่ือ” 

แต่นัน่ไม่ยติุธรรมเลย คนเหล่านั้นเช่ือวา่ลมมีจริงทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่เห็นลม แต่ก็รู้ไดจ้ากอาการของ
ส่ิงท่ีถูกลมพดั ท านองเดียวกนัเขารู้ไดว้า่มีพระเจา้ โดยรู้จากส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท า 

ท่านพอจะนึกออกไหมวา่ มีอะไรบา้ง ท่ีเป็นผลการกระท าของพระเจา้ ซ่ึงท าใหเ้รารู้วา่ 
พระองคท์รงมีชีวติอยู ่

ขอ้หน่ึงก็คือ เราเห็นดวงดาว ดวงอาทิตย ์ และดวงจนัทร์ ของเหล่าน้ีลอยอยูใ่นทอ้งฟ้า โดย
ล าพงัมนัเองเช่นนั้นหรือ? ไม่ใช่อยา่งแน่นอน มีผูห้น่ึงเอามนัไปไวท่ี้นัน่ หรือเราเห็นบา้นหลงัหน่ึง เรา
คงไม่นึกวา่บา้นนั้นเกิดข้ึนเอง เรารู้วา่มีใครคนหน่ึงสร้างบา้นนั้นข้ึน เม่ือเราเห็นดวงดาว เรารู้วา่มนัมิได้
ลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าโดยบงัเอิญมีผูเ้อาไปไวท่ี้นัน่ พระเจา้เป็นผูท้รงกระท าการน้ีทั้งส้ิน 

ท่านทราบไหมวา่ ท าไมเราจึงมองไม่เห็นพระเจา้ ก็เพราะพระเจา้ยงัไม่ประสงคจ์ะใหเ้ราเห็น
พระองค ์ พระเจา้ทรงเป็นผูย้ิ่งใหญ่ และมหศัจรรย ์ และทรงรัศมีแรงกลา้มาก ถา้เรามองดูพระองค ์ เรา
อาจจะตาย สักวนัหน่ึงถา้เราเช่ือฟังพระเจา้ พระองคจ์ะพาเราไปสู่สวรรคเ์ม่ือเราตาย แลว้เราเห็นพระเจา้
ไดต้ามท่ีพระองคท์รงเป็นอยู ่ซ่ึงจะท าใหเ้รามีความสุขมาก 

ถึงแมว้า่เราจะไม่สามารถมองเห็นพระเจา้ เราก็สามารถรักพระองคไ์ดม้ากยิง่ พระคมัภีร์บอกให้
เราทราบถึงเร่ืองพระเจา้ และบอกใหเ้ราทราบวา่ พระองคท์รงรักเราเพียงใด และพระองคท์รงดีต่อเรา
เพียงใด เราไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นพระเจา้เพื่อท่ีจะรักพระองค ์

คุณแม่ไดพ้ดูกบัลูกสาวเล็ก ๆ ถึงเร่ืองการรักพระเจา้ เด็กหญิงพดูวา่ “คุณแม่ขา หนูมองเห็นพระ
เจา้ไม่ได ้แลว้หนูจะรักพระองคไ์ดอ้ยา่งไรเล่า ถึงแมว้า่หนูอยากจะรักพระองค”์ 

ต่อมาไม่ก่ีวนัเด็กหญิงผูน้ั้นไดรั้บของห่อหน่ึงส่งมาทางไปรษณียจ์ากเพื่อนคนหน่ึง ซ่ึงเธอไม่
เคยเห็น ในห่อนั้นมีของขวญั เด็กหญิงเปิดห่อของอยา่งทะนุถนอม ในห่อนั้นมีหนงัสือซ่ึงเตม็ไปดว้ย
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ภาพสวย ๆ เธอดูหนงัสือเล่มนั้นอยูน่าน แลว้จึงวิง่ไปหาแม่ และพดูวา่ “คุณแม่คะหนูรักหนงัสือเล่มน้ี 
และรักผูห้ญิงท่ีส่งห่อของขวญัน้ีมาใหห้นู” 

“แต่หนูไม่เคยเห็นเขาเลยน่ี” มารดาพดู 
“ไม่เคยเห็นค่ะ” เด็กหญิงตอบ “แต่หนูรักเขาท่ีเขาส่งของขวญัน้ีมาให้หนู” 
นัน่เป็นวถีิทางท่ีเราสามารถรักพระเจา้ได ้ ถึงแมว้า่เรายงัไม่เคยเห็นพระองคเ์ลย พระองคไ์ด้

ประทานของมหศัจรรยห์ลายอยา่งใหเ้รา เช่น บา้นของเรา คุณพอ่ คุณแม่ของเรา ซ่ึงท าใหเ้รา
ขอบพระคุณพระองคแ์ละรักพระองคไ์ด ้ถึงแมว้า่เรายงัไม่เคยเห็นพระองคเ์ลย 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ปฐมกาล 1:14-28 

ค าถาม 

1. ท่านสามารถมองเห็นลมหรือไม่? ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มีลม? 
2. ท่านมองเห็นพระเจา้หรือไม่? ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ พระองคท์รงมีชีวติอยู?่ 
3. มีอะไรบา้งท่ีพระเจา้ประทานแก่เรา เพื่อใหเ้รารู้วา่พระองคท์รงมีชีวติอยู?่ 
4. ท่านรู้ไหมวา่ ท าไมเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจา้? 
5. เราจะเห็นพระองคไ์ดเ้ม่ือไร? 

ค าอธิษฐาน 

โอพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิยิง่ใหญ่ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ท่ีฟ้าสวรรคส์ าแดงพระรัศมี
ของพระองคแ์ละดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดวงดาว ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสร้างข้ึนนั้น แสดงใหข้า้พเจา้
ทั้งหลายทราบถึงความใหญ่ยิ่งของพระองค ์ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ส าหรับพระเยซูเจา้ ผู ้
ไดท้รงส าแดงใหข้า้พเจา้ทั้งหลายเห็นความรักอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

สว่างแห่งโลกคือพระเยซู 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 63) 

ในโลกน้ีประกอบไปดว้ยมืดแห่งความบาป 
สวา่งแห่งโลก คือพระเยซู 
พระองคส่์องในโลก เหมือนแสงแดดส่องวบัวาบ 
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สวา่งแห่งโลก คือพระเยซู 
ร้องรับ 

เชิญรับสวา่ง ซ่ึงส่องมาตรงแน่ว 
บดัน้ีอรุณไดส่้องแสงพราวแพรว 
เม่ือก่อนตาบอด เด๋ียวน้ีฉนัเห็นแลว้ 
สวา่งแห่งโลก คือพระเยซู 
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บทที ่4 ส่ิงมหัศจรรย์เกีย่วกบัพระเจ้า 

ท่านมีความรอบรู้เพียงใด? ทา่นเคยคิดเห็นบา้งหรือเปล่า? ท่านรู้จกัแมวและสุนขั รู้จกัอ่าน รู้จกั
บวกเลขและอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง แต่คุณพอ่คุณแม่ยิง่รู้มากกวา่ท่าน บางคนไปโรงเรียนตลอดชีวติ เรียน
แลว้เรียนอีกจนถึงบั้นปลายของชีวติ เขาก็ดูเหมือนวา่ไม่รู้อะไรมากนกั เพราะวา่การเรียนไม่มีทางจบส้ิน 
ยิง่เรียนก็ยิง่รู้วา่ มีอีกหลายส่ิงนกัท่ีเขาไม่รู้ และจ าตอ้งเรียนเพิ่มข้ึน แต่มีท่านผูห้น่ึงรู้สารพดั ขา้พเจา้คิด
วา่ท่านผูอ่้านคงรู้วา่ บุคคลผูน้ั้นคือใคร ก็คือพระเจา้ ไม่มีอะไรแมส้ักส่ิงเดียวท่ีพระเจา้ไม่ทรงทราบ พระ
เจา้ทรงสร้างทุกส่ิงและทรงรู้ทุกส่ิง พระองคท์รงทราบวา่ขณะน้ี ท่านก าลงัคิดอะไรอยูแ่ละเม่ือวานน้ี
ท่านไดคิ้ดอะไรบา้ง และทรงรู้วา่พรุ่งน้ีท่านจะคิดถึงอะไรดว้ย พระองคท์รงรู้วา่ไดมี้อะไรเกิดข้ึนเม่ือ
ลา้นปีท่ีล่วงมาแลว้ และทรงรู้วา่ไดมี้อะไรเกิดข้ึนในลา้นปีต่อไป พระองคท์รงทราบวา่ท่านรักพระองค์
หรือไม่ เราไม่สามารถปิดบงัอะไรจากพระเจา้ไดเ้ลย เพราะพระองคท์รงสถิตอยูท่ ัว่ไป และทรงทราบ
ทุกส่ิง และไม่เคยลืมอะไรเลย 

ความมหศัจรรยย์ิง่ อีกประการหน่ึงเก่ียวกบัพระเจา้คือ พระองคท์รงกระท าทุกส่ิงไดต้ามท่ี
พระองคป์ระสงคพ์ระองคไ์ดท้รงสร้างโลกข้ึนมา และพระองคจ์ะท าลายเสียก็ได ้ ถา้พระองคป์ระสงคท่ี์
จะท าเช่นนั้น ไม่มีอะไรยากเกินส าหรับพระองคเ์ลย เม่ือเราป่วยพระองคท์รงท าให้เราหายเป็นปกติได ้
พระองคท์รงสามารถท าใหเ้กิดพายหุรือใหส้งบลงได ้ พระองคท์รงยกบาปโทษเราไดแ้ละทรงน าเราข้ึน
สู่สวรรคไ์ด ้

พระเจา้ไม่ทรงเปล่ียนแปลง พระองคท์รงเป็นอยูอ่ยา่งไรก็เป็นอยา่งนั้น ไม่วา่จะเป็นวานน้ี วนัน้ี 
หรือตลอดไปเป็นนิตย ์พระองคไ์ม่รู้จกัแก่ หรืออ่อนก าลงัลง เช่นมนุษยท์ั้งหลาย บางท่านอาจจะมีคุณปู่
หรือคุณยา่ท่ีไม่แขง็แรงอยา่งแต่ก่อน ทั้งน้ีก็เพราะมนุษยเ์ราเปล่ียนแปลงบางทีก็แขง็แรง แลว้ในไม่ชา้ก็
อ่อนแอ แต่พระจา้ทรงแขง็แรงอยูเ่สมอ 

พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิง พระองคท์รงแขง็แรงมากจนสามารถกระท าไดทุ้กอยา่งตามท่ีพระองค์
ประสงค ์ และพระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง พระองคท์รงรักเราเสมอ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ี
มหศัจรรยจ์ริง ๆ 

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบั อาจารย ์มาติน ลูเธอร์ ซ่ึงเป็นผูน้ าคนส าคญัของคริสตจกัรหลายปีล่วงมาแลว้ 
คร้ังหน่ึงท่านไดลื้มไปวา่ พระเจา้ทรงฤทธ์ิมหศัจรรย ์ อาจารยลู์เธอร์เป็นห่วงและกงัวลการงานหลาย
อยา่ง เพราะท่านลืมไปวา่ พระเจา้ทรงฤทธ์ิท่ีใหญ่ยิง่ และพระเจา้ไม่ทรงเปล่ียนแปลง และพระเจา้ทรง
พิทกัษรั์กษาทุกส่ิง ซ่ึงท่านไม่ตอ้งเป็นห่วงอะไรเลย 
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เชา้วนัหน่ึง ขณะท่ีอาจารย ์ ลูเธอร์ ลงชั้นล่าง เพื่อจะรับประทานอาหาร ท่านเห็นภรรยาแต่งตวั
ดว้ยเส้ือผา้ด าทั้งชุด เช่นเดียวกบัคนทัว่ไปใชแ้ต่งเพื่อไวทุ้กข ์

“โอ” อาจารย ์ลูเธอร์พูดกบัภรรยา “มีใครตายหรือ?” 
“คุณไม่ทราบหรอกหรือ” ภรรยาตอบ “พระเจา้ตายเสียแลว้” 
“ท าไมเธอพดูออกมาอยา่งโง่ ๆ ไม่เป็นเร่ืองเช่นน้ี” ท่านถาม “พระเจา้จะทรงตายไดอ้ยา่งไร? 

พระองคจ์ะทรงพระชนมอ์ยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์พระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง พระองคไ์ม่รู้จกัตาย” 
ภรรยาของท่านจึงถามวา่ “ถา้พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่ท  าไมคุณจึงทอ้ถอยล่ะ” 
“ฉนัเขา้ใจละ” อาจารย ์ ลูเธอร์พดู “ภรรยาของฉนัช่างฉลาดจริง เธอพยายามใหฉ้นัเห็นวา่ พระ

เจา้ทรงเป็นอยูโ่ดยไม่มีการเปล่ียนแปลง พระองคท์รงรักเรา ทรงพิทกัษรั์กษาเรา และเราไม่ตอ้งกลวั
อะไร พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูม้หศัจรรยเ์ช่นเดิมอยูเ่สมอ” 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

สดุดี บทท่ี 8 

ค าถาม 

1. จงบอกช่ือบางส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึน? 
2. ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงทราบ แต่มนุษยไ์ม่ทราบนั้นมีอะไรบา้ง? 
3. พระเจา้จะทรงแก่เฒ่าเหมือนมนุษยห์รือไม่? 

ค าอธิษฐาน 

โอพระบิดาผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ พระองคท์รงสถิตอยูใ่นสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลาย
ขอบพระคุณพระองคท่ี์ไม่มีผูใ้ดเหมือนพระองคเ์ลย พระองคท์รงฤทธ์ิเดชานุภาพทั้งส้ิน ขา้พเจา้
ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีพระองคท์รงไม่เปล่ียนแปลง และทรงรักขา้พเจา้ทั้งหลายเสมอ ขอ
โปรดน าขา้พเจา้ทั้งหลาย ขา้พเจา้ทั้งหลายทูลขอพระองค ์ ใหข้า้พเจา้ทั้งหลายมีชีวติอยู ่ เพื่อใหพ้ระองค์
ทรงปิติยนิดี ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ขอเชิญไหว้กษัตริย์ 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ท่ี 3) 

ขอเชิญไหวก้ษตัริยท์รงรัศมี เมืองบน 
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สรรเสริญปฏิบติั ดว้ยโสมนสัเหล่าชน 
พระเจา้เป็นโล่ของขา้ เป็นป้อมแต่โบราณ 
สถิตป้องกนัรักษา ขา้จึงพน้ภยัมาร 
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บทที ่5 เพือ่นบางคนของพระเจ้า 

หลงัจากท่ีอาดมัและเอวาไดรั้บค าสั่งออกจากสวนสวยงาม ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงสร้างใหเ้ขาแลว้ 
เขาตอ้งท างานเพื่อใหมี้อาหารพอกิน แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีร้ายท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการท่ีเขาไม่ไดเ้ช่ือ
ฟังพระเจา้ ท่ีน่าเศร้ายิง่กวา่นั้นก็คือเม่ือเขามีลูกแลว้ ลูกของเขาก็ด้ือดึง เช่น เดียวกบัพ่อแม่ของเขา และ
ท าบาปเสมอ ลูกหลานเหลนของเขาก็ชัว่ลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่ทั้งโลกเตม็ไปดว้ยคนท าผดิบาป เขา
ประพฤติชัว่มาก จนในท่ีสุดพระเจา้สั่งชายคนหน่ึงผูมี้ช่ือวา่ โนอาห์ ใหต่้อเรือล าใหญ่ล าหน่ึงพระเจา้
ตรัสวา่ พระองคจ์ะใหเ้กิดพายฝุน ฝนจะตกหนกัพื้นแผน่ดินทั้งหมดจะเตม็ไปดว้ยน ้า ฝนจะตกจนท่วม
บา้นช่องหมด แมก้ระทัง่ตน้ไมแ้ละภูเขาก็จะท่วมหมดผูค้นจะพากนัจมน ้าตาย นอกจากโนอาห์และ
ครอบครัวของเขา 

พระเจา้ไดท้รงบนัดาล ให้เกิดน ้าท่วมใหญ่ และประชาชนจมน ้าตายหมด 
โนอาห์มีความเช่ือและเช่ือฟังพระเจา้ คนอ่ืน ๆ ในครอบครัวของท่านก็คงเช่ือฟังดว้ย เพราะโน

อาห์คงไดเ้ล้ียงดูเขามาอยา่งนั้น ลูกชายของท่านคงไม่อยากแต่งงานกบัหญิงท่ีไม่รักพระเจา้ 
ในท่ีสุดน ้าก็ลดลงเช่นเดิม และคนชัว่ทั้งหลายต่างจมน ้าตายหมดคนท่ีวางใจในพระเจา้เท่านั้นท่ี

เหลืออยู ่ ท่านคิดหรือเปล่าวา่ ตั้งแต่นั้นมาโลกจะมีแต่ความสุข ไม่มีความผดิบาปและความเศร้าโศกอีก 
แต่วา่มิไดเ้ป็นดงันั้น ท่านทราบไหมวา่ เป็นเพราะเหตุใด เพราะวา่ยงัมีความผดิบาปในตวัโนอาห์เอง 
และในครอบครัวของท่านนัน่เอง ทั้งท่ีพวกเขาพยายามรักและเช่ือฟังพระเจา้ จิตใจของเราก็เช่นเดียวกนั 
ถึงแมเ้ราเป็นคริสเตียนแลว้ก็ยงัมีบาป ซ่ึงพร้อมท่ีจะเกิดข้ึนและผลกัดนัใหเ้ราท าผิดเสมอ เวน้แต่เราจะ
ยอมใหพ้ระเยซูเขา้มาปกครองอยูใ่นจิตใจของเราอยา่งเตม็ท่ีเท่านั้น 

ต่อมาบุตรชายของโนอาห์ก็มีลูก แต่ลูกของเขาเป็นคนด้ือดึง แมแ้ต่บุตรชายของโนอาห์ก็เป็น
คนท าผดิบาปตวัโนอาห์เองห็เช่นเดียวกนั เม่ือโลกมีพลเมืองมากข้ึนอีก เขาก็เป็นคนบาปทั้งส้ิน 
เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังก่อนน ้าท่วม 

เราจะหนีใหพ้น้บาปของเราไม่ได ้ เวน้แต่โดยการพึ่งพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา้ ผูไ้ดท้รง
ตายเพื่อรับเอาบาปของเราไป และทรงช่วยใหเ้รามีชีวิตตามท่ีพระเจา้ทรงประสงค ์

ประมาณสามพนัปีล่วงมาแลว้ ในประเทศอียปิตเ์ม่ือกษตัริยส์วรรคตก็ถูกฝังไวท่ี้พีระมิดใหญ่ มี
ส่ิงของหลายอยา่งวางไวข้า้ง ๆ พระศพ ส่ิงของเหล่านั้นลว้นแต่เป็นท่ีกษตัริยอ์งคน์ั้นทรงโปรด เม่ือคร้ัง
ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่เช่น พระองคท์รงชอบขา้วโพด จึงมีโอ่งใส่ขา้วโพดวางอยูใ่กล ้ๆ ศีรษะเป็นตน้ 

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ไดมี้การคน้พบท่ีฝังศพน้ี เขาไดข้า้วโพดท่ีมีอายถึุงสามพนัปี ขา้วโพดจะงอกข้ึน
หรือ? แน่นอน มนังอกเป็นล าตน้เขียว และออกฝัก 
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ความบาปในจิตใจของเราก็คลา้ย ๆ กบัขา้วโพดนั้นไม่วา่เราจะแก่ลงสักเท่าใด ความบาปใน
จิตใจของเรากพ็ร้อมท่ีจะเกิดข้ึนเสมอ ถา้มนัมีโอกาส ฉะนั้นอยา่ใหม้นัมีโอกาสเจริญข้ึน จงยอมใหพ้ระ
เยซูเป็นผูท่ี้ทรงคุม้ครองจิตใจของท่าน และพระองคจ์ะไม่ทรงยอมใหค้วามบาปเกิดข้ึนไดเ้ป็นอนัขาด 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ปฐมกาล บทท่ี 7 

ค าถาม 

1. อาดมัและเอวาไดท้  าความผิดอะไรหรือไม่? 
2. ลูกของอาดมัและเอวา เป็นคนบาปดว้ยหรือไม่? 
3. ท าไมพระเจา้จึงทรงบนัดาลใหน้ ้าท่วม? 
4. หลงัจากน ้าท่วมแลว้ โนอาห์และลูกหลานของท่านเป็นคนดีหรือไม่? 
5. เหตุใดท่านและขา้พเจา้ จึงเป็นคนดีตลอดเวลาไม่ได?้ 
6. เราตอ้งท าอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี? 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายรู้สึกวา่ จิตใจของขา้พเจา้
ทั้งหลาย สกปรกมากและเตม็ไปดว้ยความบาป ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์ยกโทษของ
ขา้พเจา้ทั้งหลาย และขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดท้รงช่วยขา้พเจา้ทั้งหลาย ใหพ้น้จากความผดิบาป 
ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ในนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ไม่มีใคร 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 62) 

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู 
ไม่มีใคร ไม่มีใคร 

ใครลา้งบาปไดน้อกจากองคพ์ระเยซู 
ไม่มีใคร ไม่มีใคร 

ร้องรับ 
ความบาปของเราพระเจา้ทรงทราบหมด 



 17 

พระองคช่์วยเราจนตลอดเวลา 
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู 
ไม่มีใคร ไม่มีใคร 



 18 

บทที ่6 ท าไมพระเยซูจึงทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด 

เร่ืองน้ีเล่าถึงชายคนหน่ึงซ่ึงเล้ียงหมูไวต้วัหน่ึง ชายคนนั้นหมัน่แปรงขนหมูใหเ้รียบร้อยเสมอ 
แลว้ผกูโบวท่ี์คอหมู หมูตวันั้นตามชายคนนั้นไปทุกแห่ง ช่างเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีแปลกจริง ๆ 

วนัหน่ึงชายคนนั้นไดโ้ดยสารเรือใหญ่ ขา้มมหาสมุทร และเดินรอบเรือพร้อมกบัหมู หมูเดิน
ตามไปดว้ย หมูพยายามคลานและดนัลูกกรง มนัจึงตกลงไปในมหาสมุทร ชายเจา้ของหมูรีบวิง่ไปหา
กปัตนัเรือและพดูวา่ “โอ หมูของฉนั หมูของฉนั หมูของฉนัตกลงไปในทะเล หยดุเรือดว้ย หมูของฉนั
จะจมน ้าตาย” 

กปัตนัเรือหวัเราะชายคนนั้น “เราหยดุเพื่อช่วยหมูเพียงตวัเดียวไม่ได”้เขาพดู 
“ถา้คนตกลงไปในทะเลล่ะ คุณจะหยดุเรือไหม? ชายเจา้ของหมูถาม “อ๋อ แน่ทีเดียว” กปัตนั

ตอบ แลว้ชายเจา้ของหมู ก็วิง่ไปท่ีกาบเรือ และกระโดดลงไปในทะเล เรือล าใหญ่นั้นตอ้งหยดุ และ
กลบัไปช่วย ทั้งคนนั้นและหมูก็พากนัข้ึนบนเรือ 

รู้สึกวา่เป็นการโง่มิใช่หรือ คนเราจะเส่ียงชีวติเพื่อหมูตวัเดียว 
แต่เธอจ าไดไ้หมวา่ พระเยซูไดย้อมสละชีวติของพระองคเ์พื่อเรา ซ่ึงดูเหมือนจะชัว่ชา้ยิ่งกวา่หมู

ดว้ยซ ้ าเราเป็นคนผิดบาป พระเยซูเสด็จลงมาในมหาสมุทรแห่งความบาป อนัเป็นท่ีอยูข่องเรา และ
พระองคท์รงยกชูเราออกมา และมอบเราให้แก่พระเจา้ ผูเ้ป็นกปัตนัเรือพระเจา้ทรงยนิดีรับเราไว ้และให้
เราเป็นบุตรของพระองคเ์ด๋ียวน้ีเราเป็นคนบาปท่ีรอดแลว้ และไดก้ลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจา้ 
ขณะน้ีบรรดาทูตสวรรคแ์ละพญามารพร้อมดว้ยพรรคพวกของมนั ต่างก็เห็นความรักอนัมหศัจรรยข์อง
พระเจา้ อศัจรรยแ์ทท่ี้ความรักของพระเจา้สามารถประทานจิตใจใหม่ให้แก่เรา เพื่อรักพระเยซูเจา้แมว้า่
เราเป็นคนบาปหนา ทูตสวรรคท์ง้หลายในสวรรคก์ าลงัสรรเสริญพระเจา้ ในการท่ีพระองคท์รงช่วยท่าน
ใหร้อด เขาพากนัยนิดีเพราะวา่ท่านรักพระเยซู 

เวลาคนปลูกดอกไม ้ บางคร้ังเขาก็แข่งขนักนัวา่ใครจะปลูกดอกไมไ้ดด้อกงามท่ีสุด ท่านทราบ
ไหมวา่ ถา้ท่านเป็นของพระเยซูเจา้ เด๋ียวน้ีท่านก็เป็นดอกไมท่ี้สวยงามในสวนของพระองค ์ ท่านมิได้
เป็นคนท่ีเตม็ไปดว้ยความบาปอีกแลว้ พระเยซูอาจน าทูตสวรรคล์งมาในสวนของพระองค ์ และอวด
ท่านต่อทูตสวรรคเ์พื่อเป็นแบบอยา่งวา่ พระเจา้ทรงพระเมตตากรุณาอยา่งใหญ่หลวง และทรงดีต่อ
มนุษยเ์พียงใด แน่นอนเราไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองสวนจริง ๆ และดอกไมจ้ริง ๆ แต่เราพดูถึงเร่ืองพระเยซูทรง
รักท่านมากสักเท่าใด และพระองคท์รงเปล่ียนจิตใจของท่านอยา่งไร 

น่าเสียดายท่ีเรายงัมิไดเ้ป็นไปตามท่ีพระเจา้ประสงคถ์า้เรามองดูซ่ึงกนัและกนั เราก็สามารถ
บอกไดว้า่ เราท าผดิอยูห่ลายอยา่ง และชีวติของเราก็มิไดง้ดงามนกั แต่พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีจะคิดถึง
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สภาพของเรา วา่จะเป็นอยา่งไรเม่ือเราตายไปแลว้ และเม่ือพระองคท์รงทอดพระเนตรดูเรา พระองคก์็
จะทรงเห็นวา่เราไดรั้บการยกโทษแลว้ และสักวนัหน่ึงเราจะเป็นดอกไมง้ามในสวนของพระองค ์
แน่นอน ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายความวา่ท่านจะกลายเป็นดอกไม ้การคิดถึงเร่ืองหมูและดอกไมท่ี้สวยงามคง
ช่วยเราให้รู้สึกไดว้า่ พระเจา้ไดท้รงกระท าอะไรเพื่อเราบา้ง และจะทรงกระท าอะไรเพื่อเราต่อไป 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ลูกา 15:3-7,11-24 

ค าถาม 

1. หมูจะกลายเป็นลูกแกะไดห้รือไม่? 
2. คนบาปจะเปล่ียนตวัเองให้เป็นบุตรของพระเจา้ไดห้รือไม่? 
3. ผูท่ี้สามารถเปล่ียนเรา ให้เป็นบุตรพระเจา้ไดคื้อใคร? 
4. จงบอกถึงวธีิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได?้ 

ค าอธิษฐาน 

ขอบพระคุณพระเยซูท่ีพระองคท์รงตายเพื่อขา้พเจา้ อาเมน 

เพลงนมสัการ 

“พระคุณล า้เลศิของพระเยซูเจ้า” 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 137) 

พระคุณล ้าเลิศของพระเยซูเจา้ 
และพระคุณนั้นอยูเ่หนือบาปของเรา 
ท่ีไมก้างเขน พระองคถู์กตรึงตาย 
เพื่อเรารอดได ้ดว้ยพระโลหิตไถ่ 

ร้องรับ 
พระคุณ พระคุณ 
เป็นอ านาจซ่ึงลา้งใจใหส้ะอาด 
พระคุณ พระคุณ 
เป็นพระคุณใหญ่หลวง มีฤทธ์ิอ านาจ 
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บทที ่7 ถ้าข้าพเจ้าพยายามท าด ีพระเยซูจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

ได้หรือ? 

ท่านทราบไหมวา่ เราไม่มีทางท่ีจะเป็นคนดีพอท่ีจะรับความรอดได ้ บางคนคิดวา่ “ถา้ขา้พเจา้
พยายามท าดีจริง ๆ และท าตามท่ีคุณพอ่คุณแม่สั่งใหท้  า และท าตามท่ีคุณครูบอก ตลอดจนมีใจเมตตา
ปราณีต่อคนอ่ืน ๆ ไม่ทะเลาะววิาท ไม่ต่อสู้กนั ไม่โกรธกนั และไม่ขโมยของหรือไม่ท าใหค้นใด
เจบ็ปวด แลว้ขา้พเจา้จะเป็นเด็กดีและพระเจา้จะทรงพาขา้พเจา้ข้ึนสู่สวรรค”์ 

แต่นัน่ไม่จริงเลย นัน่ไม่ใช่ทางท่ีเราจะไปสวรรคไ์ด ้ไม่วา่เราพยายามท าดีสักเท่าใด เรายงัท า ยงั
พดู และยงัคิดถึงส่ิงท่ีไม่ดีอยูน่ัน่เอง บางทีอาจเกือบทุกวนัก็ได ้ไม่วา่เราจะพยายามเตม็ท่ีสักเท่าใด อยา่ง
นอ้ยเราก็ตอ้งมีค าพูดหรือความคิดไม่ดีอะไรบางอยา่ง นัน่หมายความวา่จิตใจของเรายงัด้ือดา้นอยู ่

ถึงแมว้า่เราจะละเวน้ ไม่ท าความชัว่สักอยา่งหน่ึงจนตลอดชีวติของเราได ้ แต่ความไม่ดีท่ีเราท า
เม่ือปีก่อนหรือเม่ือวานน้ี เราจะวา่อยา่งไร เราจะก าจดัความด้ือดา้นน้ีไดอ้ยา่งไร 

เราตอ้งท าความบาปมากเท่าใด พระเจา้จึงจะลงโทษเรา ท าบาปถึงร้อยคร้ังหรือ? มิได ้ เพียงคร้ัง
เดียวเท่านั้นก็ผดิแลว้ เราทุกคนไดท้  าผดิบาปมาแลว้มากต่อมากมิใช่เพียงคร้ังเดียว 

และนอกจากนั้น อาดมัและเอวาไดท้  าผดิบาปในสวนเอเดน โดยกินผลไมจ้ากตน้ท่ีพระเจา้ทรง
หา้มไว ้ การกระท าเช่นนั้นไดเ้ปล่ียนจิตใจของเขาทั้งสอง และเป็นผลใหลู้กหลานของเขาเกิดมาดว้ย
จิตใจด้ือดา้น นัน่เป็นเหตุท่ีเด็กเล็ก ๆ ก็ไม่อยากท าตามท่ีมารดาบอก และมกัจะโกรธง่ายและด้ือดา้น
เสมอ 

เน่ืองจากเราเกิดมาดว้ยจิตใจด้ือดึง และท าความชัว่หลายอยา่ง พระเจา้ไม่อาจยอมใหเ้ราไป
สวรรคด์ว้ยการพยายามท าคุณงามความดีดว้ยตนเอง พระเจา้ทรงลงโทษความผดิบาปเสมอ และ
พระองคต์อ้งลงโทษความผิดบาปของท่านเสมอ ถึงแมว้า่ท่านสัญญาวา่จะพยายามท าดีตั้งแต่เด๋ียวน้ีเป็น
ตน้ไป 

แต่พระเจา้ทรงลงโทษพระเยซู แทนท่านแลว้พระเยซูทรงตายเพื่อรับโทษแทนความผดิบาป
ของท่าน ทรงรับเอาการลงโทษของท่านไปเสียส้ิน พระเยซูทรงรักเธอมากเหลือเกิน พระองคจึ์งทรง
ยอมตายแทนท่าน 

ยทุธไดข้โมยรถจกัรยานและเอาทิ้งไวท่ี้ถนน รถคนัหน่ึงไดท้บัรถจกัรยานเสียหาย รถจกัรยาน
เป็นของวมิล และวมิลรู้วา่ยทุธขโมยรถของเขาไป จึงพูดแก่ยทุธวา่ “ยทุธ เธอตอ้งซ้ือจกัรยานใหม่ให้
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ฉนั” “ไม่ซ้ือ” ยทุธตอบ “ฉนัเสียใจมาก ท่ีไดข้โมยรถจกัรยานของเธอไป และรถก็พงัหมดแลว้แต่ฉนัจะ
ไม่ขโมยรถของเธออีก ถา้ฉนัพยายามท าดีแลว้ ฉนัก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเงิน ค่ารถจกัรยานคนัน้ี” 

ยทุธพดูถูกหรือผดิ? การท่ีเรารู้สึกเสียใจ และพยายามท าดีนั้น พอแลว้หรือ? 
ถา้ท่านรู้สึกเสียใจในความผิดบาป และพยายามตั้งตน้ท าดีแต่บดัน้ี เท่านั้นเป็นการเพียงพอแลว้

หรือ?  

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

โรม 3:10-18,23 

ค าถาม 

1. ท่านเคยท าผดิบา้งหรือไม่? ความผดินั้นคืออะไร? 
2. ตอ้งท าผดิก่ีอยา่ง จึงจะไปสวรรคไ์ม่ได?้ 
3. เธอจะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร? 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายไดท้  าผดิบาปหลายอยา่ง แต่
ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีพระเยซูไดท้รงตายเพื่อไถ่ขา้พเจา้ทั้งหลายให้พน้ จากความผดิ
บาปท่ีไดก้ระท าไวแ้ละท่ีพระองคไ์ดท้รงเสด็จกลบัไป เพื่อเตรียมท่ีอยูใ่หข้า้พเจา้ทั้งหลายในสวรรค ์ ใน
พระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ทีก่างเขน ทีก่างเขน 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 102) 

พระโลหิตของพระเยซูไหล 
พระองคท์นทุกขอ์บัอาย 
จนในท่ีสุดพระองคต์อ้งตาย 
ก็เพื่อลา้งบาปของขา้ 

ร้องรับ 
ท่ีกางเขน ท่ีกางเขน 
ขา้แลเห็นความสวา่ง 
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และความหนกัใจอนัใหญ่ยิง่ไดห้ลุดหาย 
เพราะขา้ดูกางเขน จึงแลเห็นกระจ่าง 
เด๋ียวน้ีขา้จึงมีความสุขสบาย 
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บทที ่8 การอศัจรรย์ของพระเยซู 

ท่านคงจ าไดถึ้งการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเยซูทรงกระท าเม่ือพระองคท์รงอยูใ่นโลกน้ี ท่านจ า
คราวท่ีพระเยซูและศิษยข์องพระองคน์ัง่เรือขา้มทะเล กาลิลี และเกิดพายใุหญ่ไดไ้หม? บางทีท่านคงจะ
เล่าเร่ืองไดว้า่ เวลานั้นพวกศิษยข์องพระเยซูตกใจกลวัมาก แต่พระเยซูก าลงับรรทมหลบั พวกศิษยรี์บ
เขา้ไปปลุกพระเยซูและทูลวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ พระองคไ์ม่เห็นหรือวา่ เรือก าลงัจะล่ม และขา้พเจา้
ทั้งหลายจะพากนัจมน ้าตาย ท าไมพระองคจึ์งไม่ช่วยพวกขา้พเจา้” พระองคท์รงรู้สึกเสียใจมากท่ีเขาพา
กนักลวั เพราะวา่พระองคท์รงทราบวา่ พระองคจ์ะทรงคุม้ครองเขาไว ้ พระองคต์รัสสั่งใหพ้ายแุละคล่ืน
สงบทนัใดนั้นลมพายกุ็หายไปส้ิน 

มีเร่ืองจริงอีกหลายเร่ือง ท่านจ าเร่ืองในคราวท่ีเพื่อนของพระเยซูช่ือ ลาซารัสตายไดห้รือเปล่า? 
พวกเพื่อน ๆ ไดฝั้งศพของเขา เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงนั้น ลาซารัสตายไปส่ีวนัส่ีคืนแลว้ พระเยซูไดไ้ปท่ี
อุโมงคซ่ึ์งฝังศพลาซารัสและเรียกลาซารัสใหฟ้ื้นข้ึน และลาซารัสก็กลบัมีชีวติอีก 

ท่านจ าอีกเร่ืองหน่ึงไดไ้หม เม่ือพระเยซูทรงเล้ียงประชาชนดว้ยขนมปังส่ี-หา้กอ้น และปลาเล็ก 
ๆ บางตวัพระองคท์รงหกัขนมปังและปลาใหเ้ป็นช้ิน ๆ และสามารถแจกใหแ้ก่ทุกคนอยา่งเหลือเฟือ 

อีกคร้ังหน่ึงเม่ือเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงป่วย พระเยซูตรัสแก่เขาใหห้ายป่วย ทนัใดนั้นเขาก็หาย
ดีเป็นปกติโดยไม่ตอ้งกินยาหรือหาหมอ 

พระเยซูทรงกระท าการอนัแปลกประหลาด ท านองเดียวกนัน้ีหลายอยา่ง เป็นการดีท่ีเราจะ
คิดถึงการกระท าท่ีน่าประหลาดเช่นน้ีของพระเยซู เพราะเป็นการอศัจรรยก์ารอศัจรรยเ์ป็นการส าแดง
ฤทธานุภาพของพระเจา้ ซ่ึงมนุษยก์ระท าไม่ได ้หมอรักษาเด็กใหห้ายในทนัทีไม่ได ้และไม่มีใครท่ีจะท า
คนท่ีตายแลว้ ใหก้ลบัคืนมีชีวติอีกไดเ้วน้แต่พระเจา้ 

เน่ืองจากพระเยซูเป็นพระเจา้ ดงันั้นเราจึงคิดวา่พระองคค์งกระท าการอศัจรรยเ์หล่าน้ี เพื่อให้
ประชาชนรู้วา่พระองคท์รงแตกต่างจากมนุษยธ์รรมดา 

หลงัจากท่ีพระเยซูเสด็จกลบัสู่สวรรคแ์ลว้ พระเจา้ทรงประทานฤทธ์ิอ านาจ ท่ีท าการอศัจรรยไ์ด้
ใหแ้ก่เปโตรและเปาโล และสาวกคนอ่ืนของพระองค ์ ดงันั้นเปโตรจึงสามารถท าให้ขาของคนง่อยหาย
ได ้เปโตรสั่งใหเ้ขาหายปกติ ทนัใดนั้นขาของเขาก็หายดี อีกคร้ังหน่ึงเม่ือเปโตรถูกขงัไวใ้นคุก เน่ืองจาก
ท่านไดส้ั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้เร่ืองของพระเยซู พระเจา้ไดท้รงใชทู้ตสวรรคอ์งคห์น่ึงใหม้าเปิดประตูคุก 
ปลดเปล้ืองโซ่ท่ีมดัมือและเทา้ของเปโตรออก น่ีเป็นการอศัจรรยท่ี์ประหลาดเหลือเกิน 

บางคร้ังพวกแสดงกลหรือคนท่ีเล่นกลต่าง ๆ ก็ท  าส่ิงแปลกประหลาดไดเ้หมือนกนั แต่
นกัแสดงกลเพียงแต่ท าใหเ้ราเห็นวา่ส่ิงท่ีเขาแสดงนั้น เกิดข้ึนจริง ๆ ทั้งท่ีไม่มีความจริงเลย ส่ิงท่ีเขาชอบ
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แสดงมากก็คือใหเ้ราเห็นวา่ขา้งในหมวกไม่มีอะไรเลย สักประเด๋ียวหน่ึงเขาก็หยบิกระต่ายตวัหน่ึง
ออกมาจากหมวก การแสดงเช่นน้ีท าให้เราคิดวา่นกัแสดงกล สามารถสร้างกระต่ายและส่ิงอ่ืน ๆ ข้ึน 
โดยไม่ไดใ้ชอ้ะไรเลย แต่เร่ืองอยา่งน้ีไม่ใช่เร่ืองจริง เขาเอากระต่ายใส่ไวใ้นหมวกเม่ือเราไม่ทนัเห็น
ต่างหาก 

คนท่ีไม่รักพระเยซูคริสตเจา้มกัพดูวา่ การอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงท านั้นอาจเป็นการเล่นกล 
เช่นเดียวกบัท่ีนกัแสดงกลกระท าได ้ แต่ไม่มีนกัแสดงกลคนใดท่ีจะท าใหค้นท่ีตายแลว้กลบัมีชีวติข้ึนมา
อีก หรือท าส่ิงอ่ืน ๆ ดงัท่ีพระเยซูทรงกระท า พระเยซูมิใช่นกัแสดงกลพระองคท์รงเป็นพระเจา้ แน่นอน 
พระองคท์รงสามารถท่ีจะประทานชีวติใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้ถา้พระองคมี์พระประสงคเ์ช่นนั้น 

การอศัจรรยย์งัคงอยูใ่นยคุปัจจุบนัน้ีหรือ? ถูกแลว้บางคร้ังก็ยงัมีอยู ่ บางทีเม่ือเราอธิษฐานเพื่อ
คนป่วยหนกัเม่ือนายแพทยช่์วยไม่ไดแ้ลว้ พระเจา้ก็ทรงสามารถท าใหเ้ขาหายปกติ โดยปกติแลว้
พระองคท์รงให้นายแพทยท์  าการน้ี แต่บางทีพระองคท์รงกระท าเอง โดยไม่ตอ้งใชค้วามรู้ของแพทย์
และยารักษาโรคเลย 

เม่ือใดก็ตามท่ีเราอธิษฐาน นัน่หมายถึงเราก าลงัทูลขอพระเจา้ใหส้ าแดงการอศัจรรย ์ เราก าลงั
ทูลขอพระองคใ์หท้  าในส่ิงท่ีเราเองท าไม่ได ้ เราก าลงัทูลขอใหพ้ระองคท์  าส่ิงนั้นเพื่อเรา เพราะวา่เป็น
ของยากเกินไปส าหรับเรา 

น่ีเป็นเร่ืองจริงเก่ียวกบัการอศัจรรย ์ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนไม่สู้นานมาน้ี วนัหน่ึงมิชชนันารีคนหน่ึงนัง่รถ
ไปตามทางถนนนอกเมืองในประเทศจีน ทนัใดนั้นพวกโจรไดป้ลน้เอาเงินของเธอหมด และเอาแวน่ตา
ไปดว้ย เธอจ าเป็นตอ้งใชแ้วน่ ถา้ไม่มีแวน่ตาเธอก็มองอะไรไม่ถนดัในแถบนั้นไม่มีจกัษุแพทยท่ี์จะท า
แวน่ตาใหม่ หนทางก็ไกลตั้งหลายร้อยกิโลเมตร เธอจึงทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วย และขณะท่ีเดินทาง
กลบับา้น เธอก็ระลึกข้ึนไดว้า่ เธอมีแวน่ตาอีกอนัหน่ึงเก็บไวใ้นล้ินชกัท่ีบา้น เม่ือกลบัถึงบา้นก็พบ
แวน่ตานั้น แต่กใ็ชไ้ม่ได ้ เพราะแทนท่ีจะท าใหเ้ห็นอะไรไดทุ้กส่ิง กลบัดูพร่าไปหมด ดงันั้นเธอจึงตอ้ง
ถอดแวน่ตาออกดว้ยความเศร้าใจ แต่แลว้มิชชนันารีสาวผูน้ั้นก็รู้สึกวา่เธอสามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได ้
ไม่ตอ้งใชแ้วน่ตา พระเจา้ไดท้รงรักษาตาของเธอใหห้ายเป็นปกติ ดงันั้นเธอจึงไม่ตอ้งใชแ้วน่ตาอีกเลย 
พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเธอ เธออธิษฐานเพื่อให้ไดแ้วน่ตาใหม่ แต่แทนท่ีจะไดแ้วน่ตา พระเจา้
กลบัทรงท าใหต้าของเธอให้ดีข้ึนโดยไม่ตอ้งใชแ้วน่ตา เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริง และเป็นตวัอยา่งท่ีมหศัจรรย์
ซ่ึงยงัเกิดข้ึนไดใ้นปัจจุบนัน้ี 

พระเจา้ทรงกระท าการอศัจรรยทุ์กคร้ัง ท่ีเราทูลขอพระองคเ์ช่นนั้นหรือ? มิได ้บางคร้ังพระองค์
ก็ไม่ประสงคใ์หเ้รามีส่ิงท่ีเราทูลขอนั้น เราตอ้งระมดัระวงัในการทูลขอพระองค ์ เราควรทูลขอพระองค์
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ใหป้ระทานเฉพาะส่ิงท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้รารับเท่านั้น และไม่ทูลขอพระองคต์ามใจปรารถนาของเรา 
เราตอ้งมีความยนิดีและวางใจพระองค์ 

ข้อพระธรรมคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

มาระโก 6:32-44 

ค าถาม 

1. การอศัจรรยคื์ออะไร? 
2. จงบอกการอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท ามาสักประการหน่ึง? 
3. นกัแสดงกลคือใคร? ท  าการอศัจรรยไ์ดห้รือไม่? 
4. ท่านพอจะคิดออกไหม เก่ียวกบัการอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท าเพื่อท่าน หลงัจากท่ี

ท่านไดอ้ธิษฐานทูลขอส่ิงนั้นแลว้? 

ค าอธิษฐาน 

พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคส์ าหรับการอศัจรรย ์ ท่ีพระองคไ์ดท้รง
กระท าในสมยัก่อนโนน้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงรักษาคนตาบอดให้เห็นขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณ
พระองคท่ี์ประสงคใ์หข้า้พเจา้ทั้งหลายอธิษฐานทูลขอต่อพระองค ์ และพระองคเ์ตม็พระทยัท่ีจะท าการ
อศัจรรยเ์พื่อขา้พเจา้ทั้งหลาย ในยคุปัจจุบนัน้ีโปรดช่วยขา้พเจา้ทั้งหลายใหอ้ธิษฐานและวางใจใน
พระองคด์ว้ยเถิด ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

“สาธุนามฤทธ์ิ พระเยซูคริสต์” 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 10) 

สาธุนามฤทธ์ิ พระเยซูคริสต ์
ใหทู้ตสวรรคก์ราบลง 
อญัเชิญใหท้รงมงกุฏพระองค ์
พระผูเ้ป็นเจา้โลกา 
อญัเชิญใหท้รงมงกุฏพระองค ์
พระผูเ้ป็นเจา้โลกา 
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บทที ่9 พระเยซูทรงคนืพระชนม์ 

ชายบางคนท่ีไม่ชอบพระองคไ์ดจ้บัเอาพระองคไ์ปตรึงเสียท่ีไมก้างเขน และพระองคไ์ด้
ส้ินพระชนมท่ี์นัน่ พระเยซูเจา้ทรงไดรั้บความเจบ็ปวดสาหสั เพราะวา่มีตะปูท่ีตอกแทงทะลุพระหตัถ์
และพระบาทของพระองค ์ พระเยซูทรงไดรั้บความทุกขท์รมานพระทยั มากยิง่กวา่ความเจบ็ปวดฝ่าย
ร่างกาย เราไม่อาจจะเขา้ใจไดถึ้งความทุกขท์รมานท่ีพระเยซูไดรั้บ แต่เราทราบวา่นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีพระ
เจา้ทรงหนัพระพกัตร์ไปจากพระบุตรท่ีรักองคเ์ดียวของพระองค ์ และพระเยซูเจา้ก็ทรงตกอยูใ่นความ
มืดห่างไกลจากพระเจา้ ขอใหคิ้ดดูสักนิด พระเยซูไม่จ  าเป็นตอ้งรับความทุกขท์รมานหรือตายเลย 
พระองคป์ระสงคท่ี์จะทนทุกขท์รมานและตายเพื่อท่าน และพระองคก์็ไดท้  าเช่นนั้น 

บดัน้ีท่านรับการยกโทษบาปไดแ้ลว้ ฉะนั้นแต่ละคนซ่ึงอยากจะไดชี้วติรอดก็รับไดเ้หมือนกนั 
ถา้ท่านจะทูลต่อพระเจา้วา่ ท่านยอมรับพระเยซูผูซ่ึ้งไดส้ิ้นพระชนมแ์ทนตวัท่าน พระเจา้ก็ทรงพร้อมท่ี
จะยกโทษใหท้่าน 

เปโตร ยากอบ และยอห์น และอคัรสาวกคนอ่ืน ๆ มีความเศร้าโศกเสียใจมากเม่ือพระเยซูทรง
ถูกตรึงบนไมก้างเขน เขาพากนัคิดวา่พระองคจ์ะเป็นกษตัริยข์องเขา เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงกระท าการ
อศัจรรยห์ลายอยา่ง และทรงบอกเขาหลายอยา่งถึงเร่ืองพระเจา้ เขาประหลาดใจมาก ท่ีพระเจา้ทรงยอม
ใหพ้ระเยซูตาย เขาคงสงสัยวา่ พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง หรือวา่พระองคท์รง
เป็นเพียงเพื่อนท่ีมีชีวิตอนัน่าพิศวงคนหน่ึงของพวกเขาเท่านั้น 

ตลอดเวลาสามวนั อคัรสาวกไปท่ีน่ีท่ีโน่น ไม่รู้จะท าอยา่งไรดี เม่ือปราศจากพระเยซูแลว้ ต่อมา
วนัหน่ึง ในเชา้วนัอาทิตย ์ เม่ืออคัรสาวกบางคนไดไ้ปท่ีอุโมงคฝั์งศพของพระเยซู เขาพากนัประหลาดใจ
มากท่ีเห็นวา่อุโมงคน์ั้นวา่งเปล่า พระศพพระเยซูไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่ เขาคิดวา่คงมีใครสักคนหน่ึง มาขโมย
พระศพของพระองคไ์ป หรือบางทีไดย้า้ยพระศพไปฝังไวท่ี้อ่ืน ขณะท่ีเขาก าลงัแปลกใจอยูถึ่งเร่ืองน้ี ทูต
สวรรคไ์ดบ้อกเขาวา่พระเยซูไดฟ้ื้นคืนพระชนมแ์ลว้ พระเจา้ไดท้รงบนัดาล ใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาใหม่ 
ไม่ชา้พระองคจ์ะเสด็จมาสนทนากบัเขา บรรดาอคัรสาวกแทบไม่เช่ือเร่ืองน้ี แต่ต่อมาไม่นานนกั ขณะท่ี
เขาก าลงัพดูกนัอยูท่นัใดนั้นพระเยซูก็เสด็จมาปรากฏแก่เขา พระองคมี์สภาพเหมือนท่ีเขาเคยเห็น
พระองคแ์ต่ก่อน แต่เด๋ียวน้ีพระองคท์รงมีร่างกายใหม่ และสามารถเดินทะลุฝาผนงัเขา้มาอยูใ่นหอ้งกบั
เขา โดยไม่ตอ้งเขา้ทางประตูเลย พระองคอ์าจปรากฏพระกายอยูก่บัเขา และอาจจะหายตวัไปไดใ้น
ทนัทีทนัใด 
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พระเจา้ไดท้รงสัญญาวา่ จะใหบุ้ตรทั้งหลายของพระองคก์ลบัมามีชีวติข้ึนมาอีกเม่ือเขาตายไป
แลว้ พระองคท์  าไดจ้ริงหรือ? แน่นอน เรารู้วา่ พระองคไ์ดท้รงกระท าใหพ้ระเยซูกลบัคืนพระชนมข้ึ์นมา
อีก ฉะนั้นเม่ือเราตายเราจะกลบัเป็นข้ึนมาอีก เพราะพระเจา้ไดต้รัสไวด้งันั้นแลว้ 

บางคนพดูวา่ “ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระเยซูเสด็จออกมาจากอุโมงคฝั์งศพจริงๆ” ประการหน่ึง ท่ี
รู้วา่พระเยซูส้ินพระชนมแ์ละกลบัฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้นคือ ใหส้ังเกตดูวา่มีอะไรเกิดข้ึนแก่เหล่าสาวกของ
พระองค ์ พวกเขาพากนัเศร้าโศกเม่ือพระเยซูส้ินพระชนม ์ แต่ต่อมาอีกสามวนัพวกเขากลบัมีความยนิดี
มาก จนไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี เพราะเขาไดเ้ห็นพระเยซูอีก อคัรสาวกหลายคนถูกฆ่าตายเพราะเขาพดูอยู่
ตลอดเวลา ถึงเร่ืองพระเยซูทรงมีพระชนมอ์ยู ่ โดยปกติแลว้เขาคงจะไม่กลา้พดูถึงเร่ืองน้ีอีกมากนกัเม่ือ
เขารู้วา่จะถูกฆ่าตาย แต่จากการท่ีพวกเขามีความเช่ือเช่นนั้นอยา่งจริงใจ และจากการท่ีเขาไดเ้ห็นพระ
เยซูผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาจริง ๆ พวกเขาจึงกลา้เป็นพยานถึงเร่ืองต่อไป โดยไม่กลวัภยัอนัตรายใด 
ๆ 

สามวนัหลงัจากพระเยซูไดส้ิ้นพระชนม ์ สาวกสองคนของพระองคเ์ดินมาตามถนน เขามีความ
เศร้าโศกมาก เขาสนทนากนัถึงเร่ืองพระเยซูส้ินพระชนม ์ เพราะเขาคิดวา่ พระองคจ์ะมีชีวติตลอดไป
และทรงเป็นกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ขณะท่ีเขาก าลงัสนทนากนันั้น ทนัใดก็มีบุรุษคนท่ีสามปรากฏแก่เขา และ
เดินสนทนาไปดว้ยกนักบัเขา บุรุษผูน้ั้นถามอคัรสาวกทั้งสองวา่ ท าไมเขาจึงดูเศร้าโศกนกัและเขาก็บอก
พระองคว์า่ เพราะพระเยซูไดส้ิ้นพระชนมแ์ลว้ แลว้บุรุษคนท่ีสามจึงพดูวา่ 

“ท่านไม่ทราบหรือวา่ พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวห้ลายปีมาแลว้วา่ เม่ือพระเยซูเสด็จมา พระองค์
จะตอ้งตาย อยา่แปลกใจท่ีพระองคท์รงตาย เพราะวา่ไดมี้ค ากล่าวไวแ้ลว้วา่พระองคจ์ะตอ้งตาย แลว้บุรุษ
คนท่ีสามไดบ้อกเขาหมดทุกส่ิงท่ีปรากฏในพระคมัภีร์เดิมวา่ พระเยซูทรงตายเพื่อช่วยพวกเราใหพ้น้จาก
ความผดิบาปของเรา บุรุษผูน้ั้นไดช้ี้แจงให้อคัรสาวกทั้งสองเห็นวา่ ถา้พระเยซูมิไดต้ายเราจะมิไดรั้บการ
ยกโทษในความผดิบาป 

สาวกทั้งสองเชิญบุรุษผูน้ั้นใหแ้วะพกัท่ีบา้นของเขา เพื่อจะไดส้นทนากนัต่อไป และบุรุษผูน้ั้น
ก็รับเชิญ ทั้งสามนัง่ลงรับประทานอาหารค ่าท่ีโตะ๊ในทนัใดนั้นสาวกทั้งสองรู้วา่ บุรุษผูน้ั้นคือพระเยซู
นัน่เอง พระเยซูคือผูท่ี้ไดต้รัสแก่เขาวา่ เหตุไรพระองคจึ์งตอ้งตาย เขาประหลาดใจมากจนไม่รู้วา่จะท า
อยา่งไรและในทนัใดนั้นพระเยซูก็ทรงหายตวัไปจากเขา 

อคัรสาวกทั้งสองมีความยนิดีมาก ท่ีไดเ้ห็นพระเยซูช่างเป็นโอกาสดีเหลือเกิน ท่ีพระเยซูได้
เสด็จมา ทรงอธิบายส่ิงเหล่าน้ีใหเ้ขาทราบ เพื่อเขาไม่ตอ้งเศร้าโศกเสียใจต่อไป 

เขารีบลุกข้ึนจากโตะ๊โดยเร็วและไปหามิตรสหายของเขา เล่าใหฟั้งวา่พระเยซูทรงพระชนมอ์ยู ่
เพราะเขาไดเ้ห็นพระองคแ์ลว้ 
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ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ยอห์น 20: 1-18 

ค าถาม 

1. เหตุใดพวกอคัรสาวกจึงประหลาดใจ ในเม่ือเขาไปท่ีอุโมงคฝั์งศพพระเยซู? 
2. อะไรเกิดข้ึนกบัพระเยซู? 
3. หลงัจากท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ร่างกายของพระองค ์ มีลกัษณะพิเศษ

อยา่งไรบา้ง ซ่ึงร่างกายของท่านและขา้พเจา้ท าเช่นนั้นไม่ได?้ 
4. ท่านสามารถเล่าเร่ืองของพระเยซูและอคัรสาวกสองคนท่ีเดินสนทนากนัไปตามถนน

ไดห้รือไม่? 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืน
พระชนมข์า้พเจา้ทั้งหลายขอบคุณพระองค ์ ท่ีพระเยซูทรงพระชนมอ์ยู ่ และขา้พเจา้ทั้งหลายจึงจะมีชีวติ
อยูด่ว้ย โปรดช่วยขา้พเจา้ทั้งหลายใหรู้้จกัใชค้วามนึกคิด ไตร่ตรอง ถึงความรักและฤทธ์ิอ านาจของ
พระองคเ์สมอ ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

“เช่ือพระเยซู” 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ท่ี 146) 

อยา่กลวัท่านทั้งหลาย พระคริสตคื์นจากตาย 
น าเราจากอบาย ไปถึงชีวติใหม่ 
อ านาจในโลกน้ี และในสวรรคด์ว้ย 
ประทานใหแ้ก่คน ท่ีรักพระองคพ์ระผูช่้วย 

ร้องรับ 
เช่ือพระเยซู เช่ือพระเยซู 
ทุกส่ิงจะส าเร็จได ้เช่ือพระเยซู 
เช่ือพระเยซู เช่ือพระเยซู 
ทุกส่ิงจะส าเร็จได ้เช่ือพระเยซู 
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บทที ่10 พระเยซูเสดจ็กลบัไปหาพระบดิาใสวรรค์ 

ท่านเคยจากคุณพอ่คุณแม่ไปสักวนัหรือสองวนัหรือไม่? เช่นวา่ การไปเยีย่มเพื่อนหรือไปคา้ง
กบัคุณยายท่านคงจ าถึงความปิติยนิดีของท่านได ้ เม่ือตอนท่ีกลบัไปยงับา้นของท่าน และถึงแมว้า่ท่าน
ไม่เคยคา้งคืนท่ีไหนเลย แต่ท่านก็สามารถนึกภาพไดว้า่ การกลบัมาอยูบ่า้นคุณพอ่คุณแม่นั้น ช่างสุข
สบายสักเท่าไร 

เม่ือพระเยซู จากพระบิดาของพระองคใ์นสวรรคเ์สด็จลงมาอาศยัอยูใ่นโลกน้ี พระองคไ์ดจ้าก
พระราชฐานเป็นเวลาถึงสามสิบสามปี ท่านคิดไดไ้หมวา่ พระองคท์รงปรารถนา ท่ีจะกลบัไปหาพระ
บิดาท่ีบา้นของพระองค ์ พร้อมดว้ยทูตสวรรคท่ี์มีรัศมีสุกใสสักเพียงใด ในท่ีสุดสามสิบสามปีนั้นก็ผา่น
ไป และถึงเวลาท่ีพระองคจ์ะกลบัไปสู่สวรรค ์ พระองคท์รงพาพวกอคัรสาวกออกไปท่ีเนินเขาแห่งหน่ึง 
ขณะท่ีพระองคก์ าลงัตรัสอยูก่บัพวกเขาพระองคก์็เสด็จข้ึนสู่ทอ้งฟ้าเหนือศีรษะของพวกเขา เมฆลอยเขา้
มาท่ีพระองคอ์ยูน่ั้น แลว้พระองคก์็หายเขา้ไปในเมฆ ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่ไดเ้ห็นพระองคอี์กเลย 

เราไม่ทราบวา่พระองคเ์สด็จไปท่ีไหน นอกจากเรารู้วา่พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรค ์ไปอยูก่บัพระ
บิดา เราไม่รู้วา่สวรรคอ์ยูท่ี่ไหน อาจจะอยูห่่างจากโลกหลายลา้นกิโลเมตรก็ได ้ แต่พระองคก์็อาจจะใช้
เวลาเพียงชัว่ครู่ ในการเสด็จกลบัไปยงัสวรรคอ์นัเป็นบา้นของพระองค ์ ในสวรรคจ์ะเป็นท่ีต่ืนเตน้กนั
อยา่งใหญ่หลวง เม่ือพระเยซูเสด็จไปถึงท่ีนัน่ ทูตสวรรคห์ลายลา้นองคอ์ยูท่ี่นัน่คอยตอ้นรับพระองค ์
ร้องเพลงสรรเสริญ เพลงแห่งความปิติยนิดีและความสุข เพราะพระเยซูเสด็จกลบัมาบา้นแลว้ เขาพากนั
กม้กราบพระองคด์ว้ยความอศัจรรยใ์จ ท่ีพระองคไ์ดล้ะทิ้งพระสง่าราศีในสวรรค ์ ลงมาในโลกเพื่อช่วย
ท่านและขา้พเจา้ใหร้อด พระองคเ์สด็จกลบัไปแลว้ เขาจึงพากนัเฝ้าดู ขณะท่ีพระเจา้พระบิดาผูย้ิง่ใหญ่
ทรงตอ้นรับพระเยซูพระบุตรของพระองค ์ เสด็จกลบัมาประทบัท่ีนัน่ ท่านทราบไหมวา่พระองคท์รงท า
อะไร? ขา้พเจา้จะบอกให้ท่านทราบ พระองคก์ าลงัเตรียมท่ีพกัตอ้นรับพวกเราซ่ึงจะไปอาศยัอยูก่บั
พระองค ์นัน่จะท าใหพ้ระองคท์รงปิติยนิดีนกั 

และพระองคก์ าลงัท าอะไรอีกอยา่งหน่ึง พระองคท์รงอธิษฐานเผื่อท่าน เม่ือใดก็ตามท่ีท่านท า
ผดิบาป พระองคท์รงขอพระเจา้ใหร้ะลึกวา่ ท่านเป็นคนของพระองคแ์ละพระองคไ์ดต้ายเพื่อไถ่ท่านให้
พน้จากความผดิบาปแลว้ 

สักวนัหน่ึงอาจจะเร็ว ๆ น้ีก็ได ้พระเยซูจะเสด็จจากสวรรคล์งมาในโลก เพื่อน าเอาบุตรทั้งหลาย 
ของพระองคไ์ปยงัสวรรค ์และเขาทั้งหลายจะอยูก่บัพระองคสื์บไปเป็นนิตย ์
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เด็กชายคนหน่ึงถามคุณแม่วา่ “คุณแม่ครับ ผมไม่ค่อยจะเขา้ใจเลยวา่ ท าไมการท่ีพระเยซูทรง
ตายเพื่อเราจึงเป็นเร่ืองส าคญัมากนกั หากจะใหผ้มช่วยคนไวส้ักสิบสองคนโดยใหผ้มตายแทนเขา ผม
คิดวา่ผมยนิดีท าและจะยิง่เตม็ใจท ายิง่ข้ึน หากการตายของผมจะช่วยชีวติของผูอ่ื้นไวไ้ดส้ักลา้นคน” 

“ลูกไม่เขา้ใจดอก” มารดาพดู “เพราะลูกไม่รู้วา่พระองคท์รงทนทุกขอ์ยา่งไรเพื่อเราใหเ้ราได้
รอด แต่ลูกเอ๋ย ลูกจะตายเพื่อตัก๊แตนสิบสองตวัไหม? นัน่เป็นเหตุใหเ้ด็กคิดใหม่ ต่อมาอีกไม่ก่ีวนั เขาได้
ไปหาคุณแม่ของเขาอีกโดยท่ีไม่ติดใจสงสัยปัญหาก่อนอีก 

“ผมยงัไม่ทราบเก่ียวกบัตัก๊แตนแลยครับ คุณแม่” เขาพดู “แต่ถา้เป็นยงุเป็นลา้น ๆ ตวัละก็ ผม
คิดวา่ใหม้นัตายไปเถิด” 

ในการท่ีจะพิจารณาตวัเราเองโดยเปรียบเทียบกนัแทจ้ริง เรามิไดมี้ความส าคญัดงัท่ีเราคิดไวเ้ลย 
พระบุตรของพระองคใ์หม้าตายเพื่อเรา และขณะน้ีทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยแ์ละก าลงัอธิษฐานเพื่อเรา
ตลอดไป และจะมารับเราให้ข้ึนไปอยูส่วรรคก์บัพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

กิจการ 1: 9-14 

ค าถาม 

1. พระเยซูทรงจากพระบิดาของพระองคใ์นสวรรคน์านเท่าไร? 
2. เล่าเร่ืองเก่ียวกบัการท่ีพระเยซูทรงจากอคัรสาวกของพระองค ์ เสด็จกลบัไปหาพระ

บิดาของพระองค ์
3. สมมุติวา่ท่านเป็นทูตสวรรคท่ี์อยูใ่นสวรรค ์เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา ท่านคิดวา่ท่านจะ

มีความรู้สึกอยา่งไร? 
4. เด๋ียวน้ีพระเยซูทรงอยูไ่หน? 
5. พระองคก์ าลงัทรงท าอะไร? 

ค าอธิษฐาน 

พระเยซูเจา้ขา้ พระองคป์ระทบัอยูใ่นสวรรค ์ ก าลงัเฝ้าดูพวกขา้พเจา้อยู ่ โปรดสดบัฟังค า
อธิษฐานของขา้พเจา้ทั้งหลาย ซ่ึงก าลงัทูลขอพระองคใ์นขณะน้ี ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงรัก
ขา้พเจา้ทั้งหลายมากมาย และวนัหน่ึงขา้พเจา้จะไปอาศยัอยูก่บัพระองค ์ ในสวรรคต์ลอดไปเป็นนิตย ์
ขณะท่ีขา้พเจา้ทั้งหลายก าลงัคอยเวลานั้นอยูโ่ปรดช่วยขา้พเจา้ทั้งหลายใหด้ ารงชีวิต ในวถีิทางท่ีพระองค์
ทรงพอพระทยัเสมอ ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน 
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เพลงนมสัการ 

มีสหายเลิศคือพระเยซู 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 186) 

มีสหายเลิศคือพระเยซู 
ผูไ้ดแ้บกบาปทุกขข์องเรา 
มีอะไรรบกวนใหโ้ศกเศร้า 
จงรีบเร่งน ามาเขา้เฝ้า 
เหตุไฉนเราลืมพระเจา้บ่อย 
ใจเป็นทุกขโ์ดยไม่มีเหตุ 
เพราะการไหวว้อน เราไดท้อ้ถอย 
ไม่ไดทู้ลผูท้รงฤทธ์ิเดช 
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บทที ่11 พระเยซูจะเสดจ็กลบัมาอกี 

สักวนัหน่ึง เราไม่ทราบวา่เม่ือไร อาจจะเป็นวนัน้ีก็ได ้พระเยซูเจา้จะเสด็จลงมาจากสวรรค ์ช่าง
เป็นวนัวิเศษอะไรเช่นนั้น ในท่ีสุด เราก็จะไดเ้ห็นองคพ์ระเยซูเจา้ของเรา พระองคมิ์ไดบ้อกเราวา่จะ
เสด็จมาเม่ือไร เพราะพระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเตรียมพร้อม คอยตอ้นรับพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา 
พระองคป์ระสงคใ์หเ้ราคอยท่าพระองคแ์ละท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง ถา้พระองคท์รงบอกใหเ้รารู้ก าหนดวนัเดือน
ปีท่ีพระองคจ์ะเสด็จมา เราคงไม่ตระหนกัวา่ เราจะตอ้งด ารงชีวติอยูอ่ยา่งดี ๆ ทุกวนั เราอาจจะคอยจนถึง
วนันั้นท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา แลว้จึงจะหนัมาด าเนินชีวติอยา่งท่ีถูกท่ีควร ซ่ึงก็จะสายไปเสียแลว้ 
เพราะเราไม่เคยปฏิบติัเป็นประจ าวนั 

ดงันั้นพระเยซูจึงไม่บอกใหรู้้ตวัวา่ พระองคจ์ะเสด็จมาเม่ือไร เราไม่รู้อะไรมากนกั เก่ียวกบัการ
เสด็จกลบัมาของพระองค ์ พระเจา้ไดบ้อกเราถึงส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งรู้แลว้พระคมัภีร์ไดบ้อกเราให้รู้พอ ท่ี
เราจะเขา้ใจถึงส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง ส่ิงส าคญันั้นคือพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาพาเราไปอยูก่บัพระองค์
ตลอดไปเป็นนิตย ์พระคมัภีร์บอกเราอีกดว้ยวา่ จะมีสวรรคใ์หม่และโลกใหม่ โลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่ จะถูก
ไฟเผาผลาญหมดส้ิน และพระเจา้จะทรงสร้างทุกส่ิงข้ึนใหม่ สดช่ืนและสวยงาม เพราะวา่จะไม่มีความ
เศร้าใจ หรือความผดิบาป หรือความทุกขโ์ศกเลย 

เด็กชายสองคนก าลงัพดูกนัถึงเร่ืองพระเยซูจะเสด็จมาอีก คนหน่ึงพดูวา่ “เหตุการณ์จะเป็น
อยา่งไรหนอ เป็นตน้วา่ ท่ีบนถนนหลวงหากรถ ยงัแล่นต่อไปหลงัจากท่ีพระคริสตท์รงรับคนในรถ ข้ึน
สวรรคแ์ลว้ รถหลายคนัคงจะชนกนัพงัไปหมด” 

“ฉนัก็ก าลงัคิดเหมือนกนัวา่ สภาพของขบวนรถไฟท่ีก าลงัแล่นจะเป็นอยา่งไร” เด็กอีกคนหน่ึง
คิดข้ึน 

“นึกถึงเคร่ืองบินซิ” เด็กชายคนแรกพดู แลว้เด็กคนท่ีสองพดูอยา่งเฉียบแหลมวา่ 
“ฉนัคิดวา่ เราไม่ควรคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึน แต่ควรคิดวา่ เราควรมีชีวิตอยูอ่ยา่งไรเพื่อพระเยซู จะ

ดีกวา่” 
เด็กชายคนนั้นพูดถูกตอ้งทีเดียว 
ท่านอยากเห็นพระเยซูหรือ? ท่านอยากจะกม้ศีรษะลง นมสัการและขอบพระคุณพระองคผ์ูท้รง

ประทานชีวติเพื่อท่านหรือ? 
วนัน้ีอาจจะเป็นโอกาสของท่านก็ได ้ เพราะบางทีวนัน้ีพระองคอ์าจจะเสด็จกลบัมา รับท่านไป

อยูก่บัพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์
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ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

1 เธสะโลนิกา 4:13-18 
1 เธสะโลนิกา 5: 1-6 

ค าถาม 

1. พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีกเม่ือไร? 
2. เหตุใด การท่ีเราคิดวา่ พระเยซูอาจจะเสด็จกลบัมาในวนัน้ี จึงช่วยใหเ้ราท าแต่ในส่ิงท่ี

ดี? 

ค าอธิษฐาน 

ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูเจา้ ท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง โปรดช่วยให้
ขา้พเจา้ทั้งหลายระลึกถึงพระองคทุ์กวนั และเตรียมพร้อมท่ีตอ้นรับการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ ใน
พระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

“จะเสด็จมาอกีท”ี 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 111) 

ผูเ้ดินทางเหน่ือย จงเงยหนา้ข้ึนเถิด 
พระคริสตจ์วนมา เวลาจวนสวา่ง 
สมยัมวัมืด ก าลงัจะผา่นไป 
ใหเ้ราเตรียมตวัพร้อม องคพ์ระคริสตเ์สด็จมา 

ร้องรับ 
จะเสด็จมาอีกที คือพระเยซูองคน้ี์ 
พระองคจ์ะเสด็จมา แมโ้ลกหนัหนา้หนี 
จะเสด็จมาอีกที จะเสด็จมาอีกที 
ดว้ยฤทธ์ิสง่าราศี จะเสด็จมาอีกที 
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บทที ่12 จดหมายจากพระเจ้า 

สมมุติวา่บิดามารดาของท่านเป็นมิชชนันารี ประจ าอยูใ่นต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งขา้มน ้าขา้มทะเล
ไปเป็นระยะทางไกลมาก บิดามารดาของท่านจะพดูจากบัท่านไดห้รือไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะระยะ
ทางไกลเกินกวา่ท่ีท่านจะไดย้นิเสียง หรือเห็นบิดามารดาของท่านได ้ แต่วา่มีทางหน่ึงซ่ึงท่านสามารถรู้
ไดว้า่ บิดามารดาของท่านตอ้งการใหท้่านท าอะไร นัน่คือโดยการเขียนจดหมาย นัน่เป็นวธีิท่ีบิดามารดา
ของท่านจะพดูกบัท่าน และบอกความประสงคใ์หท้่านทราบ 

สมมุติวา่พระเจา้ประสงคจ์ะพดูกบัท่าน ถา้พระองคเ์สด็จมาใหท้่านเห็นพระองค ์ ท่านก็จะทน
ต่อพระรัศมีสุกใสของพระองคไ์ม่ได ้แต่วา่มีทางหน่ึงท่ีจะตรัสกบัท่านได ้พระองคไ์ดส่้งจดหมายยาวมา
ใหท้่านแลว้ เพื่อวา่ท่านจะไดรู้้วา่พระองคป์ระสงคใ์หท้่านท าอะไร จดหมายของพระองคคื์อพระคมัภีร์ 
ซ่ึงกล่าวถึงหลายส่ิงหลายอยา่งเก่ียวกบัพระเจา้ และพระราชกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัตวัท่านเอง และส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีพระองคท์รงตอ้งการใหท้่านปฏิบติั ท่านเคยอ่านจดหมายของพระองคห์รือไม่? 

พระเจา้ไม่ไดเ้ขียนจดหมายดว้ยดินสอ หรือปากกาหมึกซึม อยา่งท่ีเธอใชเ้ขียน และก็มิไดใ้ช้
พิมพดี์ด แทนท่ีจะท าเช่นนั้น พระองคไ์ดเ้ลือกคนส่ีสิบคนซ่ึงรักพระองคแ์ละดลบนัดาลจิตใจของเขา 
ใหเ้ขียนพระธรรมเล่มต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ บางท่ีพระเจา้ทรงโปรดให้เขาเห็นนิมิต หรือให้
เขาเห็นภาพของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะบงัเกิดข้ึน แลว้เขาก็เขียนตามท่ีเขาเห็น บางทีเขาก็ไม่รู้ดว้ยซ ้ าไปวา่ 
เขาก าลงัช่วยเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์เขารู้แต่เพียงวา่ พระเจา้ตรัสสั่งใหเ้ขาเขียนบนัทึกลงตามท่ีเขา
ไดเ้ห็น และเขาก็ท าตามท่ีพระองคส์ั่ง แต่พระเจา้ทรงทราบวา่ เร่ืองราวท่ีเขาเขียนไวแ้ลว้นั้นจะถูกเก็บ
รักษาไว ้และในท่ีสุดก็ไดพ้ิมพอ์อกเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

บางคร้ังบุคคลดงักล่าวนั้น ก็เขียนถึงความรักท่ีเขามีต่อพระเจา้ และความคิดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั
พระเจา้ กษตัริยด์าวดิคือผูห้น่ึงท่ีร่วมเขียนพระธรรมเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์ พระองคไ์ด้
เขียนพระธรรมสดุดี หรือเรียกวา่ บทเพลงสรรเสริญ 

ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ขียนเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ครอบครัวและมิตรสหายของ
เขา ในกาลเวลาท่ีต่างกนั พระเจา้ไดด้ลใจใหเ้ขาเขียนขอ้ความเหล่านั้น และพระองคค์อยระวงัไม่ใหเ้ขา
เขียนผดิพลาด 

ท่านทราบไหมวา่ การเขียนพระคมัภีร์กินเวลานานเท่าไร นานกวา่ 1500 ปี ในปีหน่ึงพระเจา้จะ
บอกชายคนหน่ึงให้เขียนตอนหน่ึงของพระคมัภีร์ และบางทีอาจเป็นเวลาต่อมาอีกร้อยปี พระเจา้จึงทรง
บอกใหช้ายอีกคนหน่ึงเขียนข้ึนอีกตอนหน่ึง และบางทีก็ใหช้ายสองคนเขียนพระคมัภีร์คนละตอนใน
เวลาเดียวกนั เป็นเช่นน้ีต่อ ๆ กนัมาจนส าเร็จเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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คนเหล่าน้ีเขียนผดิพลาดไปบา้งหรือ? เปล่า ไม่ผดิพระเจา้ทรงคอยระวงัไม่ใหเ้ขาเขียนผดิพลาด 
พระเจา้ทรงมีพระทยัเมตตาต่อเรามาก ในการท่ีประทานจดหมายน้ีใหแ้ก่เรา เพื่อเราจะไดรู้้ถึง

สวรรคแ์ละพระเยซูเจา้ และความรักของพระองคซ่ึ์งมีต่อเรา 
แต่ท่านจะรู้สึกอยา่งไร ถา้ท่านเขียนจดหมายถึงผูห้น่ึง ซ่ึงผูน้ั้นไม่ยอมอ่านจดหมายของท่านเลย 

ขา้พเจา้คิดวา่ท่านคงรู้สึกเสียใจมาก และขา้พเจา้คิดวา่พระเจา้คงรู้สึกโทมนสัพระทยัเช่นเดียวกนั ถา้
ท่านไม่อ่านจดหมายของพระองค ์ฉะนั้นจึงเป็นการส าคญัมากส าหรับท่านท่ีจะอ่านจดหมายของพระเจา้ 
หรือให้ผูอ่ื้นอ่านใหฟั้งเพื่อท่านจะไดท้ราบวา่ พระคมัภีร์กล่าวถึงอะไรบา้ง ท่านอาจจะไม่เขา้ใจขอ้ความ
ท่ีพระเจา้ตรัสทั้งหมด แต่ท่านยอ่มจะเขา้ใจไดใ้นขณะน้ี และจะเขา้ใจมากข้ึน เม่ือท่านเจริญเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ 

สินีก าลงัเฝ้าดูคุณแม่อ่านพระคมัภีร์ 
“คุณแม่คะ” เธอพดู “ท าไมคุณแม่จึงชอบอ่านพระคมัภีร์นกัเล่าคะ” คุณแม่ยิม้กบัสินีแลว้พดูวา่ 

“สินีท าไมหนูจึงด่ืมน ้านมมาก ๆ และกินขา้วบ่อย ๆ” “หนูตอ้งรับประทานค่ะ คุณแม่” สินีตอบ 
“เพราะวา่หนูหิวมาก ถา้หนูไม่รับประทานขา้ว และถา้หนูไม่รับประทานอาหารเลย หนูก็ตอ้งตาย” 

“จริงซิ” มารดาพดู “แต่เรามีอีกอยา่งท่ีจะช่วยใหเ้รามีชีวติอยู ่ ภายในร่างกายของเรามีจิต
วญิญาณ จิตวญิญาณก็ตอ้งการอาหารดว้ย” 

“โอ หนูเขา้ใจแลว้ค่ะ” สินีพดู “เราตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกวนัเพื่อให้ไดอ้าหาร
ส าหรับหล่อเล้ียงจิตวญิญาณ เช่นเดียวกบัท่ีเรารับประทานอาหารและด่ืมน ้า เพื่อบ ารุงเล้ียงกายใหมี้ชีวติ
อยู”่ 

“ถูกแลว้” คุณแม่พดู “และถา้พรุ่งน้ีเชา้หนูไม่กินขา้ว และเวลาเยน็ก็ไม่กิน ลูกรู้ไหมวา่แม่จะคิด
อยา่งไรบา้ง?” 

“คุณแม่ก็คิดวา่หนูป่วยน่ะซิคะ” สินีตอบ 
“แม่ตอ้งคิดอยา่งนั้นแน่” มารดาของสินีพดู “และเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเจบ็ป่วยฝ่ายจิต

วญิญาณของเรา เม่ือเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจา้ หนงัสือเล่มอ่ืนจะช่วยให้ความคิดเห็นของเรา
เจริญข้ึน แต่พระวจนะของพระเจา้เท่านั้น ท่ีจะบ ารุงเล้ียงจิตวญิญาณของเราได”้ 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

2 ทิโมธี 3: 14-17 และ 
2 ทิโมธี 5: 1,2 
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ค าถาม 

1. มีวธีิใดบา้งท่ีจะบอกอะไรแก่คนอ่ืนโดยไม่พดูกบัเขาโดยตรง? 
2. พระเจา้ทรงเลือกหาทาง ท่ีจะใหเ้ราฟังพระกิตติคุณของพระองคโ์ดยวธีิใด? 
3. การเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นกินเวลานานเท่าใด? 
4. ถา้เราไม่อ่านจดหมายของพระเจา้ จะมีผลแตกต่างอะไรบา้งหรือไม่? 

ค าอธิษฐาน 

โอ พระบิดาเจา้ แห่งขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
ส าหรับจดหมายของพระองค ์ ท่ีประทานใหแ้ก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย คือ พระคริสตธรรมคมัภีร์ โปรดช่วย
ขา้พเจา้ทั้งหลายใหป้ฏิบติัตามท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนไว ้ ขอใหพ้ระวจนะของพระองคเ์ป็นแสง
สวา่งส่องเทา้ขา้พเจา้ทั้งหลาย และเป็นตะเกียงส่องทางใหแ้ก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย ทูลขอในพระนามของ
พระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ข้ายดึมั่นในค าสัญญา 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 28) 

ขา้ยดึมัน่ในค าสัญญา ขององคพ์ระคริสต ์
ขา้จะสรรเสริญพระองคเ์สมอเป็นนิตย ์
สรรเสริญยกยอ่งพระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ 
ยดึมัน่ในค าสัญญาของพระเจา้ 

ร้องรับ 
เช่ือถือ เช่ือถือ 
เช่ือมัน่ในค าสัญญาของพระเจา้ ผูช่้วยเรา 
เช่ือถือ เช่ือถือ 
เราเช่ือมัน่ในค าสัญญาของพระเจา้ 
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บทที ่13 จะมอีะไรเกดิขึน้ถ้าเราไม่เช่ือพระคมัภีร์ 

การอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับเรานกัหรือ การปฏิบติัตามค าสอนของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นส่ิงส าคญัส าหรับเรานกัหรือ? ถูกแลว้ ส าคญัต่อเรามาก แต่ท่านทราบไหมวา่ มีคน
ท่ีเขาคิดวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านพระคมัภีร์และเช่ือฟังเลย เขาคิดวา่เขาหาทางออกไดโ้ดยตนเองตามท่ีเขา
จ าเป็นตอ้งรู้ เขาไม่เขา้ใจวา่การเพียงแต่คิดนึกถึงพระองคเ์ท่านั้น เขาจะหาทางเขา้ถึงพระเจา้ไดน้อ้ย
เหลือเกิน 

ท่านคิดวา่ถา้เขาไม่อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขาจะรู้หรือวา่ พระเจา้ทรงเกลียดความบาปของ
เขาเพียงใดเขาจะรู้ไหมวา่ พระเยซูไดท้รงตายเพื่อไถ่ความผดิบาปของเขา หากวา่เขาไม่อ่านเร่ืองราวใน
พระคมัภีร์แน่ล่ะ อาจมีผูอ่ื้นหรือเล่าใหฟั้ง แต่เขาจะพบส่ิงเหล่าน้ีไดจ้ากพระคมัภีร์เท่านั้น 

แน่ทีเดียว เพียงแต่พิจารณา ดอกไม ้ ใบไม ้ และตน้ไม ้ เราก็รู้ถึงพระเจา้ได ้ เพราะมนัส าแดงให้
เรารู้วา่พระองคท์รงมหศัจรรยเ์พียงใด ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลาย บอกใหเ้ราทราบถึง
ฤทธานุภาพและพระสง่าราศีของพระองค ์แต่เราไม่อาจทราบไดว้า่ พระองคท์รงรักเราเพียงใด นอกจาก
จะอ่านจากพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่านั้น 

เราตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งรอบคอบตลอดทั้งเล่ม และเช่ือฟังทุกค าท่ีเขียนไวเ้พื่อ
เรา เราจ าเป็นตอ้งสังเกตขณะท่ีเราอ่านพระคมัภีร์วา่ ขอ้ความบางตอนไดเ้ขียนไวส้ าหรับมนุษยใ์น
สมยัก่อนโนน้ เช่นบางตอนไดเ้ขียนไวว้า่เพื่อเตือนลูกหลานอิสราเอลเก่ียวกบัแท่นบูชาและการ
สักการบูชา หรือฆ่าววัหรือสัตวอ่ื์น ๆ ถวายบูชา ถา้เขาถวายส่ิงเหล่าน้ี พระเจา้ก็ทรงยกโทษความผดิ
บาปของเขาทั้งส้ิน ปัจจุบนัน้ีเราไม่ตอ้งถวายบูชาสัตวเ์พราะวา่พระเยซูคริสตเจา้ผูเ้ป็นพระเมษโปดกของ
พระเจา้ไดพ้ลีชีวติของพระองคเ์พื่อเราแลว้ โดยการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เราไม่ตอ้งถวายบูชา
อยา่งอ่ืนอีก แมว้า่ทุกวนัน้ีเราจะไม่ตอ้งปฏิบติัตามวธีิดงักล่าวแลว้ก็ตาม แต่ก็นบัวา่ยงัมีประโยชน์มาก 
และส าคญัมากท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ตอนน้ี เพราะวา่เป็นการบอกใหเ้รารู้เป็นอยา่งดีถึงแผนการของพระ
เจา้และความรักของพระองค ์ และเร่ืองราวของพระเยซู ดงันั้นพระคมัภีร์ทุกตอนจึงส าคญัต่อเราในการ
ท่ีจะอ่านและศึกษา 

และพระวญิญาณบริสุทธ์ิเอง จะเป็นผูท้รงช่วยใหท้่านเขา้ใจขอ้ความในพระคมัภีร์เม่ือท่านอ่าน 
ถา้ท่านล าบากใจเพราะไม่เขา้ใจ จงอธิษฐานและทูลขอให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยท่าน 

พระคมัภีร์เป็นความจริงทั้งหมด และเราจ าเป็นตอ้งสังเกตวา่ เราควรจะเรียนรู้อะไร จากตอนท่ี
เราอ่านแต่ละวนั 
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แต่อีกนยัหน่ึงเราตอ้งรอบคอบ เราไม่ควรอ่าน พระคมัภีร์บางตอนและคิดวา่ “โอ แน่นอน นัน่
ไม่ไดเ้ขียนไวเ้พื่อฉนั ยากท่ีจะปฏิบติัได ้ เร่ืองน้ีเหมาะส าหรับคนอ่ืนเท่านั้นฉนัไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือฟังเลย” 
ขอ้พระคมัภีร์ตอนนั้นไดเ้ขียนไวส้ าหรับท่าน จงเช่ือฟังเถิด ไม่วา่ท่านจะชอบหรือไม่ เพราะเป็นหนา้ท่ี
ของท่านท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ และท าตามท่ีพระองคท์รงบอกไวใ้นพระคมัภีร์ ท่านตอ้งรอบคอบ ไม่คิดวา่
พระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงส่ิงต่างๆ โดยไม่มีเป้าหมาย และตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่ปฏิเสธส่ิงใดตามท่ีพระ
คมัภีร์ไดก้ล่าวไวเ้ลย เราไม่ควรเพิ่มเพิ่มอะไรเลยในพระคมัภีร์ หรือตดัขอ้ความออกเสียแมแ้ต่ตอนเดียว 

มีหญิงยากจนคนหน่ึง ซ่ึงขายผลไมแ้ละผกัต่าง ๆ นางเป็นคริสเตียนและรักพระคมัภีร์มาก นาง
นัง่ท่ีแผงลอยคอยขายผลไมแ้ละผกัใหผู้ท่ี้มาซ้ือ ขณะท่ีก าลงันัง่คอยอยูน่ั้นนางก็อ่านพระคมัภีร์ วนัหน่ึง
มีชายคนหน่ึงพดูกบันางวา่ “นัน่คุณก าลงัอ่านหนงัสืออะไรน่ะ” 

“พระวจนะของพระเจา้” นางตอบ 
“พระวจนะของพระเจา้รึ ใครบอกคุณเล่า?” 
“พระองคเ์องทรงบอกแก่ดิฉนั” 
“เธอเคยพดูกบัพระองคห์รือ? เธอจะพิสูจน์ไดไ้หม?” 
หญิงยากจนนางนั้นรู้สึกประหม่า ไม่คุน้เคยกบัการพดูเก่ียวกบัพระคมัภีร์ แต่ในท่ีสุดนางก็เงย

หนา้ข้ึนพดูวา่ “คุณจะพิสูจน์ใหดิ้ฉนัไดไ้หมวา่ มีดวงอาทิตยข้ึ์นในทอ้งฟ้า?” 
“แน่นอนทีเดียว” เขาพดู “ขอ้พิสูจน์ท่ีง่ายท่ีสุดก็คือ ดวงอาทิตยใ์หค้วามอบอุ่นแก่ผม และผม

เห็นแสงสวา่งได”้ 
“เช่นเดียวกบัดิฉนั” หญิงผูน้ั้นตอบดว้ยความยนิดี “ขอ้พิสูจน์ท่ีวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของ

พระเจา้ ก็คือพระคมัภีร์ท า ความอบอุ่นและความยนิดีเขา้มาจิตวิญญาณของดิฉนั” 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

สดุดี 119: 9-16 

ค าถาม 

1. แมว้า่เราไม่เคยอ่านพระคมัภีร์เลย แต่เราก็ยงัพอจะรู้บางอยา่งเก่ียวกบัพระเจา้ได ้ ส่ิง
เหล่านั้นคืออะไร? 

2. เร่ืองราวท่ีส าคญัยิง่เก่ียวกบัพระเจา้ ซ่ึงพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ เราจะไม่สามารถ
รู้ได ้โดยทางอ่ืนนอกจากการ อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ นัน่คืออะไร? 

3. เราควรเช่ือฟังพระคมัภีร์บางตอน ท่ีบอกเราวา่ใหฆ่้าสัตวส์ักการบูชา เม่ือเราท าผดิบาป
หรือไม่ ท าไมเราจึงตอ้งท าอยา่งนั้น? 
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4. เหตุใดการอ่านพระธรรมท่ีวา่ดว้ยเร่ืองราวเหล่าน้ี จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเรา 

ค าอธิษฐาน 

พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคเ์ป็นอนัมาก ส าหรับพระวจนะอนั
บริสุทธ์ิของพระองคคื์อพระคริสตธรรมคมัภีร์ ขอบพระคุณพระองคท่ี์สอนขา้พเจา้ทั้งหลายไวใ้นพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ถึงความผดิบาปของขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอโปรดช่วยขา้พเจา้ทั้งหลายใหอ่้านและเช่ือฟัง
พระคมัภีร์ทุกวนั ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

พระค าโอวาทพระเจา้ เป็นหนงัสือส าหรับเรา 
เป็นเร่ืองความจริง ช้ีทางความรอด 
พระค าโอวาทพระเจา้ 

“พระธรรมคัมภีร์บริสุทธ์ิ” 
(เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 261) 

พระธรรมคมัภีร์บริสุทธ์ิ 
เป็นสมบติัประเสริฐวสุิทธ์ิ 
แจง้ท่ีมาของขา้แหล่งใด 
แจง้ใหรู้้ขา้เป็นอะไร 
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แผนการของพระเจ้าเล่ม ๒ 
อ่านหนงัสือเล่มน้ีแลว้ ท่านจะเขา้ใจวา่พระเจา้คือผูใ้ด? ท  าไมพระองคจึ์งสร้างเราข้ึนมา? พญา

มารคือผูใ้ด? ความผดิบาปเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? ฯลฯ 
แผนการของพระเจ้า เล่ม ๑ เป็นหนงัสืออธิบายหลกัค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งยอ่ ๆ มี
อุทาหรณ์มากมาย ช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย 
แผนการของพระเจ้า เล่ม ๑ เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม พิมพเ์ป็นสองภาษา 
(ไทย-องักฤษ) 

ราคา ๓.๐๐ บาท 
 

ส่ังซ้ือได้ที ่กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
๒๘/๒ ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 
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