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บางข้อความในหนังสือกำลังใจเล่มนี้มาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เรียกว่า  

พระคัมภีร์ ซึ่งแต่ละข้อความจากพระคัมภีร์ก็จะมีชื่อและหมายเลขอยู่ข้างๆ  

ชื่อและหมายเลขพวกนี้ก็เหมือนกับที่อยู่ มันจะช่วยบอกเราว่า จะหาข้อความ  

เดียวกันนี้ในพระคัมภีร์ได้อย่างไร “ที่อยู่” แต่ละแห่งจะเป็นตัวอักษรสีฟ้า

และในบางหน้าก็จะมีข้อความที่ตัวหนังสือเป็นสีเขียว น้องๆ 

ลองหาข้อความเหล่านี้ แล้วก็ไปดูในช่องคำศัพท์

พิเศษ จะรู้จักความหมายของมัน 

วาดรูปตัวเองลงในกระจก
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หนังสือเล่มนี้เป็นของ
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คือหนังสือกำลังใจ ข้างในเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับฉันและพระเจ้าผู้สร้างฉัน และเรื่องราวของ

ความรักที่พระองค์มีต่อฉัน และทุกๆ คนในโลกด้วย 

หนังสือกำลังใจของน้อง เล่าเรื่องพระบุตรของพระเจ้า 

คือพระเยซู พระเยซูทำได้ทุกอย่าง ใช่เลย... แต่เฉพาะ 

สิ่งที่ดีเท่านั้น พระองค์รักษาคนเจ็บป่วย เลี้ยงอาหารคนที่หิว 

หรือในเวลาที่มีพายุแรง 

พระเยซูก็คุ้มครองเรา 

ให้ปลอดภัย 

แต่ที่สุดยอดเลยก็คือ พระเยซู

สอนว่า เราจะรู้จักพระเจ้าได้

อย่างไร พระองค์สอนเรา

ในเรื่องที่สำคัญมากเลย 

และเด็กๆ ทุกคนก็ควรรู้  

ดูนี่สิ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ 

จากพระเยซู เขียนเอาไว้ 

ที่ลูกโป่ง 

นี่

ให้เกียรติตัวเอง คือ การรักตัวเอง เพราะพระเจ้า 
สร้างเราให้เป็นคนพิเศษ
รู้จักบังคับตัวเอง คือ ทำในสิ่งที่ถูก แม้เราจะ 
ไม่อยากทำก็ตาม

แบ ่ง
ป ัน

สำหรับ
ฉันโดยเฉพาะ!

ห

นัง
สือ
กำลังใจของน้อง

ให ้อภ ัย
คนอื่น สุภาพ

ไม่โกหก

เชื่อฟัง
กฎ

ตัวเอง
ให ้เกียรติ
ตัวเอง
ให ้เกียรติ

ห

นัง
สือ
กำลังใจของน้อง

รู ้จัก

บังค ับตัวเอง
รู ้จัก

บังค ับตัวเอง
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นตอนเริ่มแรกที่สุดนั้น พระเจ้าได้สร้างโลกและทุกสิ่ง พระองค์

สร้างท้องฟ้า พื้นดิน และมหาสมุทร พระเจ้าทำให้แผ่นดินมีพืชผัก   

และต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมด 

 

พระองค์สร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ แล้วพระองค์  

ก็แขวนดวงดาวเหล่านี้ไว้ให้ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้า    

 

ใ

 กิจการ 17
:24

“พ
ระเจ้

าผู้ทรงสร้างโล
ก

ก
ับ
ส
ิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในน

ั้น”

“พ
ระเจ้

าผู้ทรงสร้างโล
ก

ก
ับ
ส
ิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในน

ั้น”

2
ERE_Thai.indd   2 1/19/10   5:13:58 PM



ต่อมา พระเจ้าก็สร้างปลาน้อยใหญ่ให้ว่ายอยู่ในทะเล พระองค์ทรงสร้าง

ทั้งปลาที่ดูตลกๆ และก็ปลาที่สวยงามด้วย 

 

พระเจ้าสร้างสัตว์ทุกชนิด บางชนิดก็มีขนนุ่มปุกปุย บางชนิดก็ใหญ่โต

แข็งแรง และบางชนิดก็ตัวยาวมาก! 1 

 

จากภาพนี้ มีสัตว์กี่ชนิดที่น้องรู้จัก? มันส่งเสียงร้องอย่างไรนะ? และมี

ปลาอยู่กี่ตัว? 

 

พระเจ้าทรงมองดูทุกสิ่งที่พระองค์สร้าง และเห็นว่าดี “แต่ทีนี้ก็ถึงตอน

สำคัญที่สุดแล้ว” พระองค์พูดพร้อมกับยิ้ม 

 

มาดูภาพนี้ใกล้ๆ สักนิด น้องคิดว่ามีอะไรหายไปเอ่ย? พระเจ้าจะสร้าง

อะไรเป็นสิ่งต่อไปหนอ? 

 กิจการ 17
:24

“พ
ระเจ้

าผู้ทรงสร้างโล
ก

ก
ับ
ส
ิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในน

ั้น”

“พ
ระเจ้

าผู้ทรงสร้างโล
ก

ก
ับ
ส
ิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในน

ั้น”
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นุษย์ยังไงล่ะ พระองค์สร้างมนุษย์ 

 

พระเจ้าสร้างมนุษย์ชายหญิงคู่แรก และ  

พระองค์ตั้งชื่อผู้ชายว่าอาดัม ส่วนผู้หญิงชื่อเอวา 

 

พระเจ้าให้พวกเขาอยู่ในสวนที่สวยงาม และพาพวกเขา  

ชมสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สร้าง พร้อมกับบอกว่า   

“เจ้าทั้งสอง จงดูแลสวนนี้ให้ดีนะ” 

 

เรามาดูช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างด้วยกัน และวงกลม  

รอบสิ่งที่พระเจ้าได้สร้าง เมื่อพระองค์สร้างโลกนี้ 

ม

มนุษย์เป็นสิ่งพิเศษที่สุด ในทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้าง น้องรู้ไหมว่า  

เพราะอะไร? ก็เพราะว่าเราพูดคุยกับพระองค์ได้ไง พระองค์รักเรา   

และเราก็รักพระองค์ได้ด้วยเช่นกัน 

 

ทุกวันพระเจ้าจะมาเดินเล่นในสวนกับอาดัมและเอวา พระองค์รักพวกเขา  

มาก จึงได้ตั้งกฎข้อหนึ่งไว้เพื่อคุ้มกันพวกเขา กฎข้อนั้นคืออะไรนะ? 

 

“
พ

ระ
เจ
้าอ
งค
์เด
ียว
ได้ท

รงสร
้างเรา”

“
พ

ระ
เจ
้าอ
งค
์เด
ียว
ได้ท

รงสร
้างเรา”
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พระเจ้าบอกพวกเขาว่า มีต้นไม้ต้องห้ามต้นหนึ่งอยู่ในสวน พระองค์

บอกว่า “อย่ากินผลไม้จากต้นนั้น ถ้าเจ้ากิน เจ้าจะตาย” 

 

อาดัมและเอวารักพระเจ้า พวกเขาก็คิดว่า “ไม่มีปัญหา เราจะเชื่อฟัง  

พระองค์แน่ๆ” 2 

สร้าง คือการทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นจากที่ไม่มีอะไรเลย 
พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้
ต้องห้าม ไม่อนุญาต 

“
พ

ระ
เจ
้าอ
งค
์เด
ียว
ได้ท

รงสร
้างเรา”

มาลาคี 2
:10

“
พ

ระ
เจ
้าอ
งค
์เด
ียว
ได้ท

รงสร
้างเรา”
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ม่นานต่อมา อาดัมและเอวาก็พบว่ามีปัญหาอยู่ – เป็นปัญหาใหญ่

เสียด้วย! 

 

พระเจ้ามีศัตรู ชื่อว่าซาตาน เขาอยากทำให้โลกที่สมบูรณ์ของพระเจ้า

เสียหาย เขาอยากทำให้พระเจ้าเสียใจ 

ไ

 

ซาตานรู้ว่า พระเจ้ารักอาดัมและเอวามากขนาดไหน จึงวางแผนที่จะ

หลอกลวงพวกเขา เพื่อทำให้ทั้งสองไม่เชื่อฟังพระเจ้า 

 

วันหนึ่งซาตานไปที่สวนในร่างของงู   

เขาพบเอวาก่อน จึงหลอกให้เธอกิน

ผลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามนั้น และ

อาดัมก็กินผลไม้นั้นด้วย 

 

ลากเส้นตามรอยปะ น้องพบอะไร

ซ่อนอยู่บนต้นไม้? 



“
พ
ระ
เจา้

จงึท
รงปลอ่ยเขาให้

“
พ
ระ
เจา้

จงึท
รงปลอ่ยเขาให้
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พระเจ้ารักอาดัมและเอวา พระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับพวกเขา   
แต่เขาไม่ยอมฟัง ก่อนหน้านี้ เขาเคยสนิทกับพระเจ้า แต่ตอนนี้เขากลับ
พยายามหลบหนีและซ่อนตัวให้พ้นจากพระเจ้า นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
ของโลก 3 

สมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดผิดพลาด

หลอกลวงทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง 

 
อาดัมและเอวาได้ทำบาปต่อพระเจ้า
โลกนี้จึงไม่ใช่สถานที่อันสมบูรณ์อีกต่อไป     

ทำบาปหมายความว่าอะไรหรือ? 
ทำบาปก็คือ การพูด คิด หรือ
ทำบางสิ่งที่พระเจ้าบอกว่า  
ไม่ถูกต้อง 
 

หลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาป ลูกๆ ของเขา  
ก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วย และต่อมา 
โลกก็เต็มไปด้วยมนุษย์ พวกเขา
ทุกคนเริ่มทำในสิ่งที่พระเจ้า  
บอกว่าไม่ถูกต้อง 4 

ทำไมการเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญนัก? 

ทำต
ามใจ

ตัวเอง” โรม 1:24ทำต
ามใจ

ตัวเอง”



“
พ
ระ
เจา้

จงึท
รงปลอ่ยเขาให้

“
พ
ระ
เจา้

จงึท
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อาล่ะ, ไม่มีใครเหมือนพระเจ้า ไม่เคยมีเลย และจะไม่มีวันมีใคร

เหมือนพระเจ้าด้วย 

พระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์สมบูรณ์ ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอ และ

ไม่ทำผิดพลาด พระเจ้ายิ่งใหญ่มาก พระองค์เห็นทุกคนบนโลกนี้ -

พร้อมๆ กันเสียด้วย 5 

พระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับอาดัมและเอวา เพราะพระองค์
สร้างพวกเขา รักเขา และพระองค์ก็อยากให้เขารักพระองค์ด้วย แต่  

พวกเขากลับไม่เชื่อฟังพระองค์ มันเหมือนอาดัมและเอวาบอกพระเจ้า

ว่า “ฉัน (ผม) รู้ดีกว่าพระองค์ และก็จะทำอะไรที่ฉัน (ผม) อยากทำด้วย” 

ฟังดูไม่ดีเลย ใช่ไหม? แต่บางครั้งเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน พระเจ้า

เรียกสิ่งนี้ว่า บาป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม โรม 3:23 จึงบอกว่า   

“เราทุกคนทำบาป” 

กษัตริย์ที่ฉลาดองค์หนึ่งเคยพูดไว้อย่างเศร้าๆ ว่า 

เ

ปัญญ
าจารย

์ 7:20

“แน่ทีเดียวไม่มีคนชอ
บธ
รรม


ส

ักค
นเดีย

ว”

“แน่ทีเดียวไม่มีคนชอ
บธ
รรม


ส

ักค
นเดีย

ว”
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บาปทำให้พระเจ้าเสียใจ 

อาดัมและเอวารู้ว่าพวกเขาควรจะเชื่อฟังพระเจ้า แต่ก็
ไม่ทำ ตั้งแต่นั้นมา สิ่งต่างๆ ก็แย่ลงเรื่อยๆ มนุษย์ไม่
รักพระเจ้า และพวกเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีและไม่สุภาพ
ต่อกันและกัน 

แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ยังรักมนุษย์ที่พระองค์สร้าง  
พระองค์อยากจะเป็นพระบิดาของพวกเขา และ
พระองค์ได้ตั้งกฎเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยคนของพระองค์  
ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เพราะความบาป จึงไม่มีใคร
สามารถทำตามกฎทั้งหมดเหล่านั้นได้ 6  

ผิดพลาด เลือกผิด,  

ทำในสิ่งที่ผิด 

ดูป้ายที่เด็กๆ ถืออยู่ ให้เขียนตาม  
รอยปะเพื่อค้นพบกฎที่ดีของพระเจ้า 

ปัญญ
าจารย

์ 7:20

“แน่ทีเดียวไม่มีคนชอ
บธ
รรม


ส

ักค
นเดีย

ว”

“แน่ทีเดียวไม่มีคนชอ
บธ
รรม


ส

ักค
นเดีย

ว”
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ะมีสักวันไหม ที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะรักและ

เชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็น? แล้วปัญหา

เรื่องบาปล่ะ? มันเป็นเหมือนจุดดำใหญ่ๆ   

น่าเกลียดบนหัวใจของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ 

แล้วมันจะถูกล้างออกได้อย่างไร? 7 

จ

บางคนอาจคิดว่าปัญหานี้ใหญ่เกินไป ใหญ่

เกินไปสำหรับพระเจ้าด้วยซ้ำ แต่ความจริง

ก็คือ – ไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเจ้าหรอก   

นี่แหละ พระองค์ถึงทรงเป็นพระเจ้าไง 8 


พ

ระเจ้าทำไม่ได้”

 

“
เพ
รา
ะว่า

ไม่มีส
ิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
 

“
เพ
รา
ะว่า

ไม่มีส
ิ่งหนึ่งสิ่งใดที่

พระเจ
้าทำไม่ได้”ลูกา 1:37
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พระเจ้ามีคำตอบ และคำตอบที่ว่าก็คือเด็กคนหนึ่ง เด็กหรือ?   
ใช่แล้ว พระเจ้าส่งพระเยซูลูกของพระองค์มายังโลกนี้ และพระเยซู  
จะทำให้เห็นด้วยว่า มนุษย์เราจะมาเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร 

ตั้งแต่ก่อนที่ทุกสิ่งจะถูกสร้างขึ้น พระเยซูอยู่กับพระเจ้าแล้ว   
ขณะที่สร้างโลกนี้ 

ทั้งโลกนี้รอคอยพระเยซูมา พระองค์จะแก้ไขปัญหาบาปที่ยิ่งใหญ่นี้   
แต่ในขณะที่ทุกคนรอคอย ความบาปในหัวใจของผู้คนก็เติบโตขึ้น   
และมันทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ชั่วร้าย โลกใบนี้ต้องการ 
พระเยซูมากเหลือเกิน! 9 

ดูลายเส้นในช่องสี่เหลี่ยม ลอกเส้นเหล่านี้ใส่ลงไป  
เป็นใบหน้าโศกเศร้าของโลก 


พ

ระเจ้าทำไม่ได้”

 

“
เพ
รา
ะว่า

ไม่มีส
ิ่งหนึ่งสิ่งใดที่

โอ 
เด็กน้อย!

 

“
เพ
รา
ะว่า

ไม่มีส
ิ่งหนึ่งสิ่งใดที่

พระเจ
้าทำไม่ได้”ลูกา 1:37
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ละแล้ววันหนึ่ง พระเจ้าก็ได้ส่ง 

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจาก

สวรรค์เพื่อจะไปพบ  

หญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามารีย์ 

มารีย์แปลกใจมากที่ได้พบ

ทูตสวรรค์ เป็นใครก็คงตกใจ

เหมือนกัน แล้วน้องล่ะ   

จะตกใจไหม? 

ทูตสวรรค์บอกว่า “มารีย์ ไม่ต้องกลัว  

เรามีข่าวดีมาบอก พระเจ้าจะให้ลูกชายคนหนึ่งแก่เธอ จงตั้งชื่อเด็กนั้น

ว่าเยซู” 

พระเจ้าเคยสัญญาไว้ว่า สักวันหนึ่งพระองค์จะส่งลูกชายของพระองค์มา  

พระเจ้ารักษาสัญญาเสมอ เวลานี้ พระเยซูเสด็จมาแล้ว น่าตื่นเต้น

จริงๆ 

ก่อนที่พระเยซูจะเกิด โยเซฟและมารีย์ ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระเยซ ู

จำเป็นต้องเดินทางไปที่เมืองเบ็ธเลเฮม มีผู้คนไปที่เมืองนี้เต็มไปหมด 

จนกระทั่งโยเซฟและมารีย์ไม่สามารถหาที่พักได้ 

ในที่สุด พวกเขาไปที่โรงนาแห่งหนึ่งซึ่งเป็น  

คอกสัตว์ และพระเยซูเกิดที่นั่น ในคืนแรก

ของพระองค์บนโลกนี้ พระเยซูนอนใน  

รางหญ้า! 10 

แ

ทูตสวรรค์ผู้ส่งข่าวของพระเจ้า

สวรรค์ที่อยู่ของพระเจ้า


ค

ือได้ป
ระทานพระบุตร

องค์เด
ียวของพระองค์”

“พร
ะเจ้าทร

งรักโลกดังนี้
“พร

ะเจ้าทร
งรักโลกดังนี้


ค

ือได้ป
ระทานพระบุตร

องค์เด
ียวของพระองค์”
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สงสัยจัง มีสัตว์อะไรบ้างนอนอยู่ใกล้ๆ พระองค์ ลองดูซิว่ามีสัตว์กี่ตัว

ซ่อนอยู่ในรูป? ให้วงกลมรอบสัตว์แต่ละตัว 

ยอห์น 3:16


ค

ือได้ป
ระทานพระบุตร

องค์เด
ียวของพระองค์”

“พร
ะเจ้าทร

งรักโลกดังนี้
“พร

ะเจ้าทร
งรักโลกดังนี้


ค

ือได้ป
ระทานพระบุตร

องค์เด
ียวของพระองค์”
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องรู้ไหมว่า ยังมีอะไรเกิดขึ้นอีกในคืนนั้น? พระเจ้าส่งทูตสวรรค์ 
ไปบอกพวกคนเลี้ยงแกะด้วยว่า พระเยซูมาบังเกิด!
 

พวกคนเลี้ยงแกะอยู่ที่ทุ่งนาข้างนอก กำลังดูแลฝูงแกะ และทันใดนั้น 

ท้องฟ้ายามค่ำคืนก็สว่างไสว 

 

“เกิดอะไรขึ้นน่ะ?” คนเลี้ยงแกะถาม 

 

ทูตสวรรค์บอกว่า “ไม่ต้องกลัว เรานำข่าวดีมาบอก ข่าวนี้จะทำให้  

พวกท่านและคนทั้งโลกมีความสุข คือว่า คืนนี้ พระเยซูได้มาบังเกิด!” 

 

แล้วพวกคนเลี้ยงแกะได้เห็นว่ามีเหล่าทูตสวรรค์บนท้องฟ้า   

ต่างร้องเพลงเล่าถึงข่าวดี เป็นงานเลี้ยงที่สนุกสนานทีเดียว! 

 

ลากเส้นต่อระหว่างจุดที่ภาพด้านบนของหน้าต่อไป น้องเจออะไรเอ่ย? 

น้

“
ชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้า”

“ช
าวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้า”
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จากนั้น ทูตสวรรค์ได้บอกพวกคนเลี้ยงแกะให้ไปหาพระเยซูที่เมือง
เบ็ธเลเฮม ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูจะนอนอยู่ในรางหญ้า พวกเขา  
จึงพากันไปเพื่อจะต้อนรับพระองค์ 

พวกคนเลี้ยงแกะพบพระเยซูตรงตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้ 
พวกเขาอัศจรรย์ ใจมาก 

ตั้งแต่นั้นมา พวกเขาก็เริ่มบอกกับทุกคนว่า “ข่าวดี! 
พระเยซูมาแล้ว!” 11 

วันเกิดของพระเยซูคือเมื่อประมาณ 2000 ปีที่แล้ว  
ช่างเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกนี้ และกลายเป็นวันหยุด
พิเศษวันหนึ่งอีกด้วย 

น้องทายได้ไหมเอ่ยว่าเป็นวันอะไร? 
ใช่แล้ว วันคริสต์มาสไง! 

สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า 

อัศจรรย์ใจแปลกใจมาก

“
ชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้า”

ลูกา 2:13

“ช
าวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้า”
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พระวิหาร ที่ซึ่งทุกคนพากันไปแสดงความรักต่อพระเจ้า 
และเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น 

นมัสการ คือการรักและเชื่อฟังพระเจ้า ในทุกสิ่งที่เราทำ 
และพูด 

บ้านของพระบิดาบนสวรรค์สถานที่ที่พระเยซูเรียกว่า 
พระวิหาร ที่ซึ่งผู้คนไปนมัสการพระเจ้า 

มื่อพระเยซูอายุได้ 12 ขวบ ครอบครัวของพระองค์ได้เดินทางไป  

ต่างเมือง ไกลจากเมืองที่อยู่ โดยเดินทางไปด้วยกันหลายๆ คน ไปยัง

พระวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้า 

ตอนกลับบ้าน มารีย์และโยเซฟไม่พบพระเยซู ทั้งสองกลัวมาก พระเยซู

อยู่ที่ไหน? และได้ออกไปตามหาทั้งข้างใน ข้างนอก หาทั้งข้างล่าง และ

ข้างบน ถามทุกคนที่พบเห็น 

ที่ด้านบนของหน้าถัดไป มีเกมเขาวงกตอยู่ น้องจะช่วยมารีย์และโยเซฟ

ตามหาพระเยซูได้ไหม? 

เ

 เอเฟซัส 6:2
มาร

ดาของเจ้า”
 

“จ
งให้เก

ียรติบิดา 
“จ

งให้เก
ียรติบิดา

มาร
ดาของเจ้า”
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สามวันผ่านไป พวกเขา  

จึงพบพระเยซู รู้ไหมว่า  

พระองค์อยู่ที่ไหน?  

พระองค์อยู่ปลอดภัยดี  

ในพระวิหาร 

น้องคิดว่าพระเยซูทำ  

อะไรอยู่ที่นั่น? พระองค์  

กำลังพูดคุยกับครูสอน

ศาสนาอยู่ 

 

พวกครูสอนศาสนาพากันแปลกใจ พระเยซูรู้มากมายเกี่ยวกับพระเจ้า  

พวกเขาคิดว่า “เอ นี่แค่เด็กคนหนึ่ง” 

พระเยซูไม่รู้ว่า พ่อแม่กำลังตามหาพระองค์อยู่ พระองค์บอกว่า   

“ผมนึกว่าพ่อกับแม่รู้แล้วว่าผมอยู่ที่นี่ นี่เป็นบ้านของพระบิดา 
บนสวรรค์ของผม” 

มารีย์ โยเซฟ มีความสุขมากที่พระเยซูปลอดภัยดี และครั้งนี้ ทั้งสาม  

ก็กลับบ้านไปพร้อมกัน 

พระเยซูรักคุณพ่อคุณแม่ 
พระองค์เชื่อฟังท่าน นี่ทำให้

พระเจ้ามีความสุขมากด้วย 

พระเยซูเติบโตขึ้นทั้งแข็งแรงและ  

ฉลาด ทุกคนชอบพระองค์มากๆ 12 

เริ่มตรงนี้

 เอเฟซัส 6:2
มาร

ดาของเจ้า”
 

“จ
งให้เก

ียรติบิดา 
“จ

งให้เก
ียรติบิดา

มาร
ดาของเจ้า”
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มื่อพระเยซูเติบโตขึ้น พระองค์ได้ไปฟังชายคนหนึ่งสอนเรื่องของ

พระเจ้า เขาคนนี้ชื่อว่ายอห์น 

 

ยอห์นสอนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ มีผู้คนมากมายมาฟังเขา พวกเขารู้ตัวว่า  

ไม่ได้รักพระเจ้าอย่างที่ควรจะรัก และก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งไม่ดีที่ได้ทำลงไป 

 

ผู้คนเหล่านี้ได้ขอให้พระเจ้ายกโทษพวกเขา จากนั้น เขาก็ยืนอยู่กับ

ยอห์นที่ในแม่น้ำ และยอห์นก็นำเขาจุ่มตัวมิดลงในน้ำ เวลาสั้นๆ จากนั้น

ก็ดึงเขากลับขึ้นมา นี่เรียกว่าการบัพติศมาในน้ำ ทุกวันนี้ ผู้คนยังทำสิ่งนี้

ด้วย เพื่อเป็นการแสดงว่าพวกเขาต้องการเชื่อฟังพระเจ้า 

 

พระเยซูขอให้ยอห์นทำสิ่งนี้ให้พระองค์ด้วยเช่นกัน และเมื่อพระเยซูขึ้น

จากน้ำ บางสิ่งที่พิเศษมากๆ ก็เกิดขึ้น! พระวิญญาณของพระเจ้าได้ลง

มาอยู่กับพระเยซู เหมือนนกพิราบที่สวยมาก และประชาชนก็ได้ยินเสียง

พระเจ้าตรัสจากสวรรค์ 13 พระเจ้าตรัสว่า 

เ

ทดลอง พยายาม
ล่อลวงให้ใครสักคนทำ
สิ่งที่ไม่ดี 
พระคัมภีร์ ถ้อยคำจาก 
หนังสือของพระเจ้า 
เลือกการตัดสินใจว่า 
จะทำสิ่งใด

“ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา







มัทธ
ิว 3:17     

เราชอบใจท่า
นมา

ก”
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา

เราชอบใจท่า
นมา

ก”
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ฉันจะเชื่_ _ั _ กฎต่างๆ

ฉันจะ 
_ _าพต่อคนอื่น

ฉันจะพูด  
_ วา  

_ _ริ _ เสมอ

ฉันจะแ _่ _ _ั _
 กับผู้อื่น

ฉันจะพูดว่า _อโ  _ _
 เมื่อฉันทำสิ่งที่ผิด

ความจริง 

แบ่งปัน 

สุภาพ 

ขอโทษ 

เชื่อฟัง

ใช่แล้ว พระเยซูเป็นลูกของพระเจ้า แต่ขณะที่พระองค์อยู่บนโลกนี้ พระองค์

ก็ยังต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

หลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาแล้ว พระองค์ก็เข้าไป

ในทะเลทรายคนเดียว ซาตานไปพบพระองค์ที่นั่น 

และพยายามทำให้พระองค์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า 

ซาตานทดลองพระเยซูหลายครั้ง แต่พระเยซูบอก

ว่า “ไปให้พ้น อ้ายซาตาน! มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า 

‘จงนมัสการพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์

แต่ผู้เดียว’” 14 

ซาตานชนะอาดัมและเอวามาแล้ว แต่

เขาแพ้พระเยซู ฉันเองก็อยากจะเป็น

เหมือนพระเยซูด้วยเหมือนกัน และ

เลือกในสิ่งที่ถูกต้อง! 

 

นี่เป็นรายการสิ่งดีที่น้อง 

ควรเลือกทำในวันนี้ ลองเลือกคำ 

จากรายการข้างล่าง และเติมคำลงในช่องว่าง 

ของแต่ละประโยค มีคำใบ้ของศัพท์แต่ละคำมาให้แล้ว 

ุ 

“ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา







มัทธ
ิว 3:17     

เราชอบใจท่า
นมา

ก”
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา

เราชอบใจท่า
นมา

ก”
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ระเยซูได้เลือกชาย 12 คน เป็นสาวกของพระองค์ สาวกจะไป  

ทุกแห่งกับพระเยซู พระองค์สอนหลายสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าให้แก่พวกเขา 

และพวกสาวกก็จะบอกสิ่งนี้ให้กับคนอื่นๆ ด้วย 

พระเยซูบอกพวกเขาว่า “พวกเราต้องไปที่เมืองใกล้เคียง เราอยากจะ

บอกข่าวดีแก่พวกเขา นี่คือสิ่งที่พระบิดาของเราต้องการให้เราทำ” 15  

แล้วข่าวดีคืออะไรหรือ? พระเยซูมาบอกทุกคนว่า 
พระเจ้ารักพวกเขา 

พระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนมาเป็นลูก  

ของพระองค์ – เหมือนอย่างพระเยซู   

นั่นหมายความว่า พระเจ้ารักพวกเรามาก

เหลือเกิน! 16 

พ

สาวกคือคนที่พระเยซูเลือก 

ให้มาช่วยบอกเรื่องพระเจ้าแก่

คนอื่นๆ 

 

“จงยอมให้

เด
็กเ
ล็ก

ๆเข้ามา
หาเรา” 

“จงยอมให้

เด
็กเ
ล็ก

ๆเข้ามา
หาเรา”
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1

ครั้งหนึ่ง มีประชาชนกลุ่มใหญ่มาฟังพระเยซู และมีเด็กๆ อยู่มากมาย 

ใครๆ ก็อยากเข้าไปใกล้พระองค์ และน้องรู้ไหมว่า พวกผู้ใหญ่ทำอะไร?  

เขาบอกเด็กๆ ว่า “เงียบ! ไปเล่นที่อื่น พระเยซูกำลังยุ่งอยู่!” 

 

เด็กๆ รู้สึกเสียใจ เมื่อพระเยซูเห็นเข้า พระองค์ก็บอกว่า “เดี๋ยวๆ! นำ

เด็กๆ มาที่นี่ พวกท่านต้องเรียนที่จะรักเราอย่างหมดหัวใจ เหมือนเด็กๆ

เหล่านี้” แล้วพระองค์ก็กอดเด็กๆ และให้นั่งตักของพระองค์ 17 

 

เรียงลำดับเรื่องราว เขียนหมายเลข 1,2,3,4 ลงในช่องสี่เหลี่ยม

ในรูป 

มาระโก 10:14
 

“จงยอมให้

เด
็กเ
ล็ก

ๆเข้ามา
หาเรา” 

“จงยอมให้

เด
็กเ
ล็ก

ๆเข้ามา
หาเรา”

21
ERE_Thai.indd   21 1/19/10   5:18:50 PM



ระเยซูทำสิ่งต่างๆ มากมาย เพื่อทำให้ประชาชนเห็นว่าพระบิดา  

ของพระองค์เป็นอย่างไร พระองค์สำแดงฤทธิ์อำนาจและความรักของ

พระเจ้าโดยทำการอัศจรรย์ การอัศจรรย์คือสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ 

ทุกแห่งที่พระองค์ไป พระเยซูรักษา 
คนเจ็บป่วย นี่แหละคือการอัศจรรย์! 

พ

 

ถ้ามีคนตาบอด พระองค์จะทำให้เขามองเห็น ถ้ามีคนหูหนวก พระองค์

จะทำให้เขาได้ยิน มีคนที่เดินไม่ได้ แต่พอพระเยซูแตะเขา เขาก็เริ่มวิ่ง

และกระโดด! 18 

ครั้งหนึ่ง มีเด็กชายตัวเล็กป่วยหนักมากจนพามา

หาพระเยซูไม่ได้ คุณพ่อของเขาจึงมาหาพระเยซู

ที่ถนน 

“ได้โปรดเถอะครับ พระเยซู” เขาขอร้อง “ไปที่

บ้านของผมหน่อย ลูกชายของผมกำลังจะตาย!” 

แต่พระเยซูบอกว่า “เพราะว่าท่านเชื่อในเรา ลูกของท่านจะไม่ตาย จง

กลับบ้านเถิด อาการไข้ของเขาหายแล้ว” 

พ่อจึงกลับไปที่บ้าน และพบว่า

ลูกชายของเขาหายแล้ว และมี

ความสุข เหมือนที่พระเยซูบอกไว้!19 

แล
ะรักษ

าคนทั้งหลายที่ถูกมาร
เบียดเบียน”

“พ
ระเย

ซูเสด
็จไปทำคุณประโยชน์

“พ
ระเย

ซูเสด
็จไปทำคุณประโยชน์

แล
ะรักษ

าคนทั้งหลายที่ถูกมาร
เบียดเบียน”กิจการ 10:38
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อีกครั้งหนึ่ง พระเยซูไปที่บ้านของเด็กหญิงคนหนึ่ง เธอตายไปแล้ว   

มีคนมากมายที่นั่น พวกเขากำลังร้องไห้ 

น้องรู้ไหมว่าพระเยซูทำอะไร? พระองค์จับมือของเด็กหญิงคนนั้น   

และพูดว่า “หนูน้อยเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด” และเธอก็ลุกขึ้นจริงๆ! 

แม่ของเด็กหญิงรีบวิ่งไปนำอาหารมาให้เธอ คุณพ่อก็ดีใจมาก   

จนพูดอะไรไม่ถูก! 

ไม่มีใครร้องไห้แล้ว! ผู้คนก็เริ่มบอกต่อกันเกี่ยวกับพระเยซูและ  

การอัศจรรย์ที่พระองค์ทำ 20 

รักษา ทำให้คนเจ็บป่วยหายโรค 

เชื่อ รู้ในใจของเราว่า พระเยซู

เป็นลูกของพระเจ้า

แล
ะรักษ

าคนทั้งหลายที่ถูกมาร
เบียดเบียน”

“พ
ระเย

ซูเสด
็จไปทำคุณประโยชน์

“พ
ระเย

ซูเสด
็จไปทำคุณประโยชน์

แล
ะรักษ

าคนทั้งหลายที่ถูกมาร
เบียดเบียน”กิจการ 10:38
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ระเยซูมักจะอธิษฐานกับ

พระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์  

พระองค์รู้ว่าพระเจ้ามีเรื่องสำคัญ

ให้พระองค์ทำ พระเยซู
ต้องการเชื่อฟังพระบิดา
เสมอ 21 

 

หลังจากที่อธิษฐาน พระเยซูก็จะ

สอนเรื่องของพระเจ้าแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่พระเยซูอยากให้  

ทุกคนรู้ก็ได้แก่ 

 

1. บางครั้ง คนเรามีความกังวล เช่น กังวลเรื่องอาหารการกิน กังวล

เรื่องเสื้อผ้าที่จะใส่ แต่พระเยซูบอกว่า พระเจ้ารู้เสมอว่าเรามีความ

ต้องการอะไร และพระองค์สัญญาว่าจะดูแลทุกคนที่รักและเชื่อฟัง

พระองค์เป็นอย่างดี 22 

พ

¾ÃÐà¨ŒÒ
¾ÃÐºÔ´Ò
¨Ð´ÙáÅ
àÃÒ
à»š¹
ÍÂ‹Ò§´Õ

ÃÑ¡
¾ÃÐà¨ŒÒ
·ÕèÊØ´!

¾Ù´
·Ø¡
àÃ×èÍ§
¡Ñº
¾ÃÐà¨ŒÒ
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¾ÃÐà¨ŒÒ
¾ÃÐºÔ´Ò
¨Ð´ÙáÅ
àÃÒ
à»š¹
ÍÂ‹Ò§´Õ

ÃÑ¡
¾ÃÐà¨ŒÒ
·ÕèÊØ´!

¾Ù´
·Ø¡
àÃ×èÍ§
¡Ñº
¾ÃÐà¨ŒÒ

¾ÃÐà¨ŒÒ
¾ÃÐºÔ´Ò
¨Ð´ÙáÅ
àÃÒ
à»š¹
ÍÂ‹Ò§´Õ

ÃÑ¡
¾ÃÐà¨ŒÒ
·ÕèÊØ´!

¾Ù´
·Ø¡
àÃ×èÍ§
¡Ñº
¾ÃÐà¨ŒÒ

“พระบิดาขอช่วยเราที่จะ

“พระบิดาขอช่วยเราที่จะ

2. รักพระเจ้ามากกว่าสิ่งใด หรือ   

คนไหนๆ รักพระองค์อย่างสุดหัวใจของ

น้อง สุดความคิด และสุดกำลัง รักคนอื่น

ให้มากอย่างที่น้องรักตัวเอง ทำดีต่อ  

คนอื่นเหมือนอย่างที่น้องอยากให้พวกเขา

ทำดีต่อน้อง! 23 

 ให้เกียรติ 

พระนามของพระองค์เสมอ ช่วยทุกคนใน 

โลกนี้ให้เชื่อฟังพระองค์ ขออาหารที่จำเป็น

แก่เราในวันนี้ ขอยกโทษกับสิ่งไม่ดีที่เราทำ 

และช่วยเราให้ยกโทษคนอื่นด้วย ขอ

พระองค์ช่วยเราให้เชื่อฟังพระองค์ แม้เวลา

ที่เราถูกทดลองให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง” 24 

ให้เกียรติ คือการเอ่ยนามพระเจ้าอย่างเหมาะสม ยกย่องพระนามของพระองค์ 

3. การอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้า พระเยซู

บอกว่าเราจะคุยกับพระเจ้าที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ 

คุยเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้น พระองค์ฟังเราเสมอ! 

ครั้งหนึ่ง พระเยซูสอนพวกที่ติดตามพระองค์  

ให้อธิษฐานเช่นนี้ 

¾ÃÐà¨ŒÒ
¾ÃÐºÔ´Ò
¨Ð´ÙáÅ
àÃÒ
à»š¹
ÍÂ‹Ò§´Õ

ÃÑ¡
¾ÃÐà¨ŒÒ
·ÕèÊØ´!

¾Ù´
·Ø¡
àÃ×èÍ§
¡Ñº
¾ÃÐà¨ŒÒ
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คนติดตามพระเยซูไปทุกหนทุกแห่ง ครั้งหนึ่ง พวกเขานั่งกันทั้งวัน

ที่เนินเขา เพื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์พูด จนพวกเขาลืมกินข้าว! 

สักพักหนึ่ง พวกเขาก็เริ่มรู้สึกหิว เด็กๆ เริ่มงอแง จะทำอย่างไรกันดี  

ล่ะเนี่ย? เพราะไม่มีอาหารขาย 

แล้วเด็กชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่า “ผมมีขนมปังห้าก้อน กับปลา

สองตัวครับ ผมจะแบ่งอาหารกลางวันให้” 

พวกสาวกคิดว่า นี่มันเหลวไหล อาหารนิดหน่อย  

แค่นี้จะเลี้ยงคนตั้ง 5,000 คน ได้อย่างไร? 

แต่สำหรับพระเยซู นั่นไม่ใช่เรื่องเหลวไหล 

พระองค์ถืออาหารกลางวันของ

เด็กชายไว้ในมือและขอบคุณพระเจ้า แล้วก็

หักขนมปังเป็นชิ้นๆ ทุกครั้งที่พระองค์หัก   

ก็จะมีขนมปังเพิ่มมากขึ้น! 

ก่อนที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ประชาชนทั้ง 

5,000 คนก็ได้กินอาหารกันหมดแล้ว และยังมีอาหารเหลืออีกด้วย! 25 

ผู้

มาระโก 4:41

ขนาดลมกับทะเล

ย
ังเช

ื่อฟังท่าน!”

ขนาดลมกับทะเล

ย
ังเช

ื่อฟังท่าน!”

“ท่านผู้นี้เป็นใค
รก
ัน

ห
น

อ?

“ท่านผู้นี้เป็นใค
รก
ัน

ห
น

อ?
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คืนหนึ่ง พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้ขึ้นเรือออกไป เพื่อไปบอก

ผู้คนเกี่ยวกับพระเจ้า มีพายุใหญ่พัดมา เรือลำน้อยนั้นจึงถูกเหวี่ยงขึ้นลง

กลางทะเลที่มืดมิด 

 

พวกสาวกกลัว แต่พระเยซูไม่กลัว พระองค์ชี้ไปที่พายุ และสั่งให้

คลื่นลมสงบ และทุกสิ่งก็เป็นไปตามที่พระเยซูสั่ง! 26 

ภาพไหนเอ่ย ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายผู้แบ่งปันอาหารกลางวัน?  

ทำเครื่องหมาย ✗ ไว้ที่ภาพนั้น 

มาระโก 4:41

ขนาดลมกับทะเล

ย
ังเช

ื่อฟังท่าน!”

ขนาดลมกับทะเล

ย
ังเช

ื่อฟังท่าน!”

“ท่านผู้นี้เป็นใค
รก
ัน

ห
น

อ?

“ท่านผู้นี้เป็นใค
รก
ัน

ห
น

อ?
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ถูกจับกุม ถูกตำรวจจับและนำตัวไป 

ถูกลงโทษ ความยุ่งยากลำบากที่เกิดขึ้นเพราะทำความผิด

จัดเตรียม ทำบางสิ่งให้พร้อม 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่
ภายในทุกคนที่ติดตามพระเยซู 

อนนี้ มีบางคนที่มีความสุขมากเพราะ
พระเยซู พวกเขาบอกว่า “เรารู้ว่าพระเจ้า
ส่งพระองค์มาสอนเรา พระองค์ทำการ
อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะว่าพระเจ้าอยู่

กับพระองค์!”  

แต่บางคนก็ไม่ชอบสิ่งที่พระเยซูพูด พวกเขา
ไม่อยากจะรักและเชื่อฟังพระเจ้า 
พวกเขาเริ่มโกรธ และอยากจะฆ่า
พระเยซูเสีย 

คนพวกนี้จึงคิดวางแผนลับที่จะพูด
เรื่องโกหกเกี่ยวกับพระเยซู และจากนั้น ก็อยากจะให้พระเยซูถูกจับกุม   
นี่ทำให้ซาตานมีความสุขมาก! 27 

พระเยซูรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น พระองค์บอกพวกสาวก   
แต่พวกเขาไม่อยากฟัง เพราะมันทำให้พวกเขาเศร้า 

พวกเขาไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า ที่จะแก้
ปัญหาความบาป พระเยซูไม่เคยทำสิ่งใดผิด แต่ก็ยังเต็มใจ 
ถูกลงโทษเพราะความบาปของคนทั้งโลก นี่แหละ พระองค์  
รักเรามากถึงเพียงนี้! 28 

ต

“เราเป็นท
าง
นั้น

เป็นความจริงแล
ะเป

็นช
ีวิต!”

“เราเป็นท
าง
นั้น

เป็นความจริงแล
ะเป

็นช
ีวิต!”
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พระเยซูรู้ว่า อีกไม่นานพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์  

พระองค์ไม่อยากให้ผู้ติดตามพระองค์มีความกลัว จึงบอกพวกเขาว่า 

“ไม่ต้องห่วงนะ เราจะไปบ้านพระบิดาของเรา และจะจัดเตรียมที่ไว้

สำหรับพวกท่านแต่ละคน 

“และสักวันหนึ่งเราจะกลับมา และจะพาทุกคนที่รักเราไปอยู่กับเรา  

พวกเขาจะอยู่ในบ้านของพระบิดาตลอดไป 

“เมื่อเราจากไป ท่านจะไม่ได้อยู่คนเดียว เราจะขอพระบิดาให้ส่ง  

พระวิญญาณบริสุทธิ์มา พระองค์จะอยู่กับท่านตลอดเวลา และจะช่วย

ให้ท่านนึกถึงสิ่งที่เราเคยสอนท่านไว้ พระองค์จะอยู่ภายในท่าน และจะ

ช่วยให้ท่านเชื่อฟังพระเจ้า” 29 

พระเยซูบอกว่า 
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นคืนนั้น พระเยซูออกไปข้างนอกกับพวกสาวก
เพื่ออธิษฐาน ขณะอยู่ที่นั่น พวกทหารก็มา
จับกุมพระองค์ พาตัวพระองค์ไปหาเจ้าเมือง   
มีคนมากมายมาด้วย บ้างก็พูดโกหกเกี่ยวกับ
พระเยซู บางคนก็ตีพระองค์ และถ่มน้ำลาย  
ใส่พระองค์ พระเยซูยังคงเงียบ ไม่ตอบโต้ 30 

เจ้าเมืองตัดสินให้ฆ่าพระเยซู พวกทหารจึงพา
พระองค์ไปที่เนินเขา ซึ่งเป็นที่สำหรับลงโทษคนไม่ดี พวกเขาเอาตะปู
ตอกมือและเท้าของพระองค์ติดกับไม้กางเขน แล้วก็เอาไม้กางเขนตั้งไว้
ตรงกลางระหว่างกางเขนอีกสองอัน 

แต่พระเยซูยังเต็มด้วยความรักและความดี ก่อนที่จะตาย พระเยซูทำ  
บางสิ่งที่พิเศษมาก พระองค์ทรงขอพระบิดายกโทษแก่ผู้คนที่ทำร้าย
พระองค์ 31 

ทันใดนั้น พื้นดินก็เริ่มสั่น ตอนนั้นยังเป็นเวลากลางวันอยู่ แต่ท้องฟ้า
กลับมืดเหมือนกลางคืน พวกทหารพากันกลัว เนื่องจากสิ่งที่พวกเขา  
ได้ทำลงไป 32 หัวหน้าของพวกเขาบอกว่า 
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หลังจากที่พระเยซูตาย ผู้ติดตามของพระองค์
สองคนได้นำศพของพระองค์มาห่อด้วยผ้า 
และวางศพไว้ในอุโมงค์ มีหินก้อนใหญ่
มากปิดปากทางเข้าเอาไว้ 

ผู้ติดตามพระเยซูต่างพากันเศร้าโศกเสียใจ 
พวกเขาคิดถึงพระเยซูเหลือเกิน 33 

แต่สามวันหลังจากนั้น ก็มีสิ่งมหัศจรรย์
เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แผ่นดินเริ่มสั่น และมีทูตสวรรค์ที่มีแสงสุกสว่างลงมา
จากสวรรค์ เขากลิ้งหินก้อนใหญ่นั้นออกไป 

ทหารที่เฝ้ายามหน้าอุโมงค์กลัวมาก พวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง  
พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย 

ต่อมาในวันนั้น เพื่อนบางคนของพระเยซูได้มาที่อุโมงค์ฝังศพของพระองค์ 
พวกเขากลัวในตอนแรก ศพของพระองค์หายไป! 

ทูตสวรรค์บอกพวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย! พระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่ พระเจ้า
ทำให้พระองค์ฟื้นจากความตายแล้ว เร็วเข้า! ไปบอกพวกผู้ติดตาม
พระองค์ พระเยซูจะไปหาพวกเขาเร็วๆ นี้” 34 

อุโมงค์ที่สำหรับวางร่าง 
ของคนที่ตายแล้ว 
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นนั้น ผู้ติดตามพระเยซูหลายคนรวมตัวกันอยู่ในห้องใหญ่   
แล้วทันใดนั้น พระเยซูก็ยืนอยู่กับพวกเขา! พวกเขามีความสุขมาก! 35 
หลังจากครั้งนี้ พระเยซูยังไปหาผู้ติดตามพระองค์อีกหลายครั้ง 

อีกไม่นาน พระเยซูจะกลับไปอยู่กับพระบิดาที่สวรรค์ ดังนั้น พระองค์  
ได้ให้งานสำคัญแก่ผู้ติดตามพระองค์ พระองค์บอกว่า “จงบอกทุกคน
เกี่ยวกับเราและพระบิดาของเรา จงบอกพวกเขาว่า พระเจ้าต้องการ  
เป็นพระบิดาของพวกเขาด้วยเช่นกัน!” 36 

วันหนึ่ง ในขณะที่พระเยซูกำลังพูดอยู่ ผู้ติดตาม 
ของพระองค์เห็นว่าพระองค์เริ่มลอยขึ้นจากพื้น  
ลอยสูงขึ้นสู่หมู่เมฆข้างบน! 

ทูตสวรรค์สององค์มาบอกว่า “พระเยซูกลับไป
บ้านที่สวรรค์แล้ว และวันหนึ่งพระองค์จะกลับมา 
ในแบบเดียวกันนี้” 

นี่เป็นข่าวดี! พระเยซูอยู่ที่สวรรค์กับพระบิดา  
และไม่นาน พระองค์จะกลับมาเพื่อทุกคนที่รักพระองค์ 37 

เด็กๆ ที่อยู่ในภาพข้างล่างนี้มีความสุขมาก! น้องช่วยวาดรอยยิ้มบนหน้า
ของพวกเขาได้ไหม? 
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ดัชนีพระคัมภีร์สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการจะรู้มากขึ้น

มาทบทวนกันสักหน่อย

พระเจ้าสร้างน้อง พระองค์รักน้องและต้องการ
ให้น้องเป็นลูกของพระองค์ พระองค์อยากให้
น้องอยู่กับพระองค์ที่สวรรค์ตลอดไป 

มีปัญหาเดียวคือบาป บาปในหัวใจทำให้น้องอยาก
ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นี่ทำให้น้องไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า 

เราทุกคนต่างมีปัญหาเดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูมา
บังเกิด พระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน เพื่อรับการลงโทษสำหรับ
สิ่งไม่ดีทุกอย่างที่เราทำ 

ถ้าน้องขอต่อพระองค์ พระองค์จะยกโทษบาปทุกอย่างของน้อง  
แล้วพระเจ้าก็จะเป็นพระบิดาของน้องด้วย! 

พระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ภายในน้อง พระวิญญาณ 
    บริสุทธิ์จะช่วยน้องให้รักและเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดา 

อยากให้พระเจ้าเป็นพระบิดาของน้องไหม? ทำไมไม่บอกพระองค์เดี๋ยวนี้เลยหละ? 

ให้น้องเขียนชื่อตัวเองลงในช่องว่าง 
พระเจ้าที่รัก ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาตายเพื่อบาปของ 
น้อง________ น้อง________เสียใจกับเรื่องไม่ดี 

ที่เคยทำ ขอยกโทษให้น้อง_______ด้วย ขอบคุณที่ทำให้ 
น้อง_______เป็นลูกของพระองค์ และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
กับน้อง_______ น้อง_______รักพระองค์ สักวันหนึ่ง 

น้อง_______จะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไป!
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