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เรื่องนี้
เยี่ยม

ที่สุด
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ก็พอเคยสัญญาวา จะเลา
เร่ืองสําคัญท่ีสุดในโลก
ใหพวกเราฟง ไงครับ

ใช! เรื่องสําคัญที่สุดตองมา
จากหนังสือสําคัญที่สุดดวย นั่นก็คือ

หนังสือที่พระเจา
เตรียมใหเรา

พ่อคะ นั่ง! นั่ง
ลงก่อนค่ะ!

อะไรกัน โจ้กับมินท์ ?

เรารู้ได้ยังไงกันครับว่า 

พระคัมภีร์เป็นหนังสือ

จากพระเจ้า?

หนูรู้ พระคัมภีร์
ใช่ไม๊

ใช่และเป็นเรื่องที่
บอกถึงแผนการ

ของพระเจ้าที่
พระองค์วางไว้ให้
โลกทั้งหมดเลย
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เอ !.... พระเจ้า
ทรงเป็นอย่างไรคะ

พระเจ้าคงไม่
เขียนหนังสือเอง

หรอกนะฮะ ! 

นานมาแล้ว พระเจ้าทรงสร้างโลกและ
สิ่งต่างๆ ทั้งสิ้นที่อยู่ในโลก แล้วทรงสร้าง
สวนเอเดนขึ้นมา ทรงเตรียมไว้ก่อนที่จะ

ทรงสร้างสิ่งที่เยี่ยมที่สุด

พระเจ้าทรงเป็นห่วงเรามาก เมื่อเราขอความช่วยเหลือ พระองค์
ก็ทรงช่วย พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ สะอาด เราไม่เห็นพระองค์ 

แต่พระองค์ทรงเห็นเรา ทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์
ทําได้ทุกอย่างด้วย ให้พ่อเล่าให้ลูกฟังซิจ๊ะ

เป็นเราแหงเลย !

พระองค์ใช้คนตั้ง 40 คนเขียน ตั้งแต่ต้นจนจบ  
ใช้เวลา 1500 ปีทีเดียวนะ มีทั้งหมด 66 เล่ม  

แล้วทุกเล่มสอดคล้องกันไปหมด  
ไม่มีใครทําได้อย่างนี้นอกจากพระเจ้า
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การทรงสร้าง
จากพระคมัภีร์  ปฐมกาล บทที่ 1 และ 2

พระเจ้าทรงตรัสขึ้นมาว่า  “เราจะสร้างมนุษย์ตามอย่างเรา
และเป็นเหมือนเรา” แล้วพระองค์ก็สร้างมนุษย์ผู้ชายขึ้นจาก
ผงคลีดิน แล้วก็ทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไป เขาก็กลาย
เป็นผู้ที่มีชีวิต

“เดี๋ยวครับ ! เดี๋ยว! เมื่อกี่นี้บอกว่า มาจากฝุ่นจากดินหรือ
ครับ?”

“ใช่แล้ว โจ้ พระเจ้าทรงทําทุกสิ่งได้”
แล้วพระเจ้าก็ตรัสอีกว่า “เอ... ผู้ชายอยู่คนเดียวไม่ดีสักเท่า

ไร เดี๋ยวเราจะสร้างคู่ให้เขา จะได้ช่วยเขา และเป็นเพื่อนกับ
เขา” พระองค์จึงทรงทําให้ชายผู้นี้ที่ชื่ออาดัมหลับสนิทเหมือน
กับ
สลบ และพระองค์ทรงดึงซี่โครงออกมาซี่หนึ่ง ทรงสร้างผู้หญิง
จากซี่โครงนั้น

พระเจ้าทรงพาหญิงสาวผู้นั้นมาให้เป็นภรรยาของอาดัม 
เธอชื่อว่าเอวา

ณ กลางสวน พระเจ้าทรงปลูกต้นแห่งชีวิต และต้นแห่งการ
รู้ดีรู้ชั่ว แต่พระองค์ทรงเตือนเขาทั้งสองไว้ว่า “เจ้ากินผลไม้ทุก
อย่างในสวนได้ ยกเว้น ผลรู้ดีรู้ชั่ว ถ้าเจ้ากินผลของมันเมื่อไร 
เจ้าต้องตายแน่นอน”

อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนอย่างมีความสุข ทั้งสองอยู่
ใกล้ชิดพระเจ้า มีความสุขที่เป็นอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งวัน

หนึ่ง...
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ตกในบาป
จากพระคมัภีร์  ปฐมกาล บทที่ 3

ศัตรูของพระเจ้าคือ ซาตาน ปลอมตัวเป็นงู มันไม่ต้องการให้ทั้งอาดัมและ
เอวาใกล้ชิดพระองค์

มันถามเอวาว่า “พระเจ้าบอกจริง ๆ หรือว่า ไม่ให้เจ้ากินผลไม้ใด ๆ ในสวน
นี้?”

เธอตอบมันว่า “ที่ไม่ให้กินนะ ก็เป็นผลจากต้นรู้ดีรู้ชั่วเท่านั้นเองจ้ะ แม้แต่
จะแตะต้องมันก็ไม่ได้ มิฉะนั้นเราสองคนจะตาย”

“โอ๊ย!... อย่าไปเชื่อ ! เจ้าจะไม่ตายหรอก แต่เจ้าจะเป็นเหมือนพระองค์
ต่างหาก” มันกระซิบ

...จริงรึ? ...เอวาคิด ...ผลรู้ดีรู้ชั่วก็ดูน่ากินจริง ๆ แล้วมันจะทําให้เรา
ฉลาดด้วย... ดังนั้น...

“อย่า! อย่าไปเชื่องู ! คุณเอวา”
“นั่นน่ะซี โจ้ ไม่ควรเชื่องูเลย แต่เอวาก็หลงกลมัน  

ต่อมาอาดัมก็กินผลไม้นั้นด้วย”
ทันทีท่ีกินผลไม้น้ันไป ท้ังสองก็รู้สึกตกใจกลัวมากจึงไปหาท่ีซ่อน  

เมื่อพระเจ้าทรงเดินเข้ามาในสวน
และแล้ว ...เขาก็ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน  
เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า
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อ้าว! !!! ไล่เขาออกไป 
...พระเจ้า

ไม่รักเขาแล้วหรือครับ ?
ถ้าเป็นหนูนะ หนูจะ

ไม่ฟังเสียงของ
ซาตานหรอก

แล้วพวกเขาจะได้พบ
พระเจ้าอีกไหม

เดี๋ยว! ใจเย็น ๆ พระเจ้าทรงรักเขาแต่
เมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระองค์เท่ากับเขาทําบาป 
บาปนั้นเป็นกําแพงกั้นเขา

จาก พระเจ้า
ถ้ารู้อย่างนั้นทําไม

พระเจ้าทรงปลูกต้นรู้ดีรู้ชั่ว
ไว้กลางสวนนั้นละครับ?
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พระเจ้าทรงรักทั้งสอง แต่
พระองค์ทรงให้เขา

เลือกเองว่า เขาจะเชื่อฟัง 
และรักพระองค์

หรือว่าไม่... เขากลับเลือก
ไม่เชื่อฟัง

พระองค์เขาไม่รู้มาก่อน
ว่า การไม่ได้อยู่กับ

พระเจ้านั้นจะอยู่ในสภาพ
เลวร้ายขนาดไหน

และเพราะเขาเลือกที่จะทํา
บาป ก็ทําให้เราทุกคนที่

เป็นลูกหลานของเขามีเชื้อ
บาปติดมาด้วย ถูกแยกออก
จากพระเจ้าเหมือนกับเขา

คุณแม่กําลังหมายความ
ว่าที่เราไม่ได้อยู่ใกล้กับ
พระเจ้าก็เป็นเพราะเขา
สองคนใช่ไหมครับ?

ไม่ใช่เพราะเขาเท่านั้น โจ้ จริง ๆ 
เราก็ทําบาปอยู่ทุกวี่ทุกวัน แต่พระเจ้าทรงมี
แผนการพิเศษที่จะช่วยให้เรากลับมาใกล้
พระเจ้าได้ พระองค์ต้องหาใครสักคนที่
ดีพร้อม ไม่มีตําหนิ ไม่ด่างพร้อยเลย มา

ช่วยเรา

เมื่อทุกอย่างพร้อม พระเจ้า
ก็ทรงทําตามแผนทันที เริ่มจากเด็ก

น้อยคนหนึ่ง
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พระเยซูมาบังเกิด
จากพระคมัภีร์   ม ัทธิว บทที่ 1 , ลูกา บทที่ 2

พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์ให้มาเกิดในครรภ์ของมารีย์ พระองค์ทรง

เลือกให้โยเซฟ ช่วยมารีย์ดูแลพระบุตรของพระองค์ พระองค์เกิดมา

โดยไม่มีบาปอย่างคนอื่นๆ เพราะทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

ทูตของพระเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน ทูตบอกเขาว่า “คู่หมั้น

ของเจ้าจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรเป็นชาย ให้เจ้าตั้งชื่อเขาว่า พระเยซู แปลว่า 

พระเจ้าทรงช่วยเรา ที่ให้ชื่อนี้เพราะว่าลูกชายคนนี้จะช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้พ้นบาป”

ก่อนท่ีเด็กน้อยจะเกิด โยเซฟและมารีย์กมี็ธุระสําคัญ ต้องเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม
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และขณะที่อยู่ในเมืองนั้น มารีย์ก็คลอดบุตรเป็นชายอย่างที่ทูตของพระเจ้า
บอกไว้แล้ว

พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ไป บอกข่าวการบังเกิดของพระบุตร ให้กับคนเลี้ยง

แกะซึ่งเป็นชนชั้นยากจนในสังคมนั้น พวกเขาได้มาเยี่ยมพระองค์ ดูซิ ! ...พระบุตร

ของพระเจ้าลงมาเกิดในโลกเป็นทารกน้อย!

“พระเยซูทรงเติบโตขึ้น อย่างเราเลย”

“พ่อครับ แล้วพระองค์ไปโรงเรียน ไปเล่นด้วยไม๊?”

“ไปซิ โจ้ และเพื่อน ๆ ก็ชอบอยู่กับพระองค์ด้วย 

แต่ที่สําคัญสุด ๆ ที่เราต้องรู้ก็คือ  

พระองค์ไม่เคยทําบาปเลย”
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พระอาจารย์เยซู
จากพระคมัภีร์  ลูกา บทที่ 2 , ม ัทธิว บทที่ 22 , ยอห์น บทที่ 3

เมื่อพระองค์ทรงอายุได้ 12 ปี พระองค์มีโอกาสสนทนากับพวกอาจารย์
หลายคนในเรื่องค่อนข้างลึกซึ้ง พวกครู อาจารย์ต่างประหลาดใจกับ
สติปัญญาของพระองค์ เมื่อพวกเขาถามอะไรพระองค์ก็ตอบได้ทั้งนั้น
พระเยซูเติบโตขึ้น มีสติปัญญามากขึ้น พระเจ้าพระบิดาทรงรัก
พระเยซูมาก คนรอบข้างก็รักพระเยซูด้วย

พอพระองค์อายุได้ 30 พรรษา พระองค์ก็เร่ิมออกไปเทศนาส่ังสอน

คนท่ัวไป ให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใย ส่ิงท่ีเขาคิด เขากระทําพระเจ้าทรง

ทราบท้ังส้ิน พระเยซูเตือนด้วยว่า “พวกเธอจะต้องรักพระเจ้าของเธอสุดใจ 

สุดจิต สุดกําลัง สุดความคิดเลยนะ เพราะเป็นคําบัญชาท่ีสําคัญท่ีสุดของ

พระเจ้า อีกอย่างก็คือ เธอจะต้องรักเพ่ือน ๆ ของเธอ ให้เท่ากับท่ีเธอรักตัวเอง”

พระเยซูยังทรงเล่าให้พวกเขาฟังถึง แผนการที่อัศจรรย์ของพระเจ้าที่

จะนําพวกเขากลับไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ด้วย พระองค์บอกว่า

“พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากเหลือเกิน มากจนยอมส่งพระบุตรองค์

เดียวของพระองค์ลงมาในโลก มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเพื่อว่า 

ทุกคนที่เชื่อในพระบุตร จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไป 

ไม่มีวันสิ้นสุด”
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พระเยซูผู้รักษาโรค
จากพระคมัภีร์ มัทธิว บทที่ 4 และบทที่ 9

พระเจ้าทรงเป็นอย่างไรนะ ไม่เคยมีใครเห็น

พระเจ้า แล้วเขาจะรู้จักพระองค์

ได้อย่างไร ไม่ยากเลย พระเยซูทรงช่วยให้เขารู้จัก

พระเจ้า โดยการที่ทรงใช้ฤทธิ์อํานาจของพระเจ้า

รักษาโรคร้ายทุกชนิด ทั้งความเจ็บป่วย เจ็บปวดทุก

อย่าง

คนเจ็บป่วยมาหาพระเยซู พระองค์ทรงรักษาเขา

ให้หาย ไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไร แม้กระทั่งคนที่มี

วิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง พระองค์ก็ทรงขับผีออกไปได้ 

คนที่เป็นง่อย ก็กลายเป็นเดินได้ คนหูหนวกก็ได้ยิน

ครั้งหนึ่ง นายร้อยคนหนึ่งมาคุกเข่าต่อพระเยซู

“ลูกสาวของข้าตายไปแล้ว” เขาบอกพระองค์ 

“เพียงแต่

พระองค์จะมาท่ีบ้านและ

วางมือบนเธอ เธอจะฟ้ืนแน่ ๆ”

พระเยซูทรงไปท่ีบ้าน และทรงจับ

มือเด็กหญิง คนน้ันให้ลุกข้ึน เธอก็

ลุกข้ึนจริง ๆ !

“โอ้โฮ พระเยซูทรงทํา พระ

เยซูทรงทําได้ถึงขนาดนั้นเลย

หรือครับ?”

“ใช่แล้วโจ้ ไม่มีอะไรที่ยากสําห

รับ

พระองค์เลย แม้กระทั้งเดี๋ยวนี้ เราก็ยัง

อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงรักษาเรา

ได้ด้วย !”
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พระเยซูผู้ทรงทําการอัศจรรย์
จากพระคมัภีร์ มัทธิว บทที่ 14 และ ยอห์น บทที่ 6

“พระเยซูยังทรงทําการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติหลายอย่าง อย่างเช่น พระองค์

ทรงทําให้พายุสงบได้ทันที และทรงเดินบนน้ําทะเลได้ด้วย!”

“อยากเห็นจังเลย น่าตื่นเต้นจัง!”

“โจ้... ยังมีอีกครั้งหนึ่งนะที่มีคนมากมายกว่า 5,000 คน ออกนอกเมืองตาม

พระเยซูไปยังแถบป่าเขา แล้ววันนั้น อยู่กับจนเย็น พวกสาวกก็อยากให้พวกเขา

กลับ ๆ ไปซะ แล้วไปหาซื้ออาหารเย็นกินกันเอง”

แต่พระเยซูกลับบอกสาวกว่า “ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้น พวกเธอนั้นแหละ 

จะต้องดูแลอาหารการกินของพวกเขา”

สาวกที่ชื่อแอนดรูว์นึกขึ้นได้ “ที่นี่มีแค่อาหารของเด็กคนนี้ ที่มีขนมปัง 

5 ก้อน ปลาอีกแค่ 2 ตัว จะพอกินได้อย่างไรครับพระอาจารย์”

พระเยซูนําขนมปังนั้นมา อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า และหักขนมปังนั้น

ใส่กระบุง ให้สาวกนําไปแจกผู้คน หักไปเรื่อย ๆ ขนมปังก็เหมือนงอกขึ้นมาเรื่อย ๆ

ประหลาดจัง! แล้วพระองค์ก็ฉีกปลาเป็นชิ้น ๆ ใส่ตะกล้าให้เขาแจกออกไปเหมือน

กัน ทุกคนกินกันจนอิ่มแปล้...

เมื่อเสร็จสิ้น พระเยซูทรงสั่งให้สาวกเก็บอาหารที่เหลือ อะไรกัน? เมื่อสักครู่มี

เพียงขนมปังกับปลานิดหน่อย แต่ตอนนื้ มีของเหลือถึง 12 กระบุงเต็ม ๆ 

“หมายความว่า มีของเหลือมากกว่าตอนที่มีครั้งแรกเสียอีก

ใช่ไหมคะ?”

“ใช่แล้ว มินท์ พระเยซูกําลังสอนพวกเขาว่า พระเจ้าทรง

จัดหาสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตให้ทุกคนได้เสมอ

 และพระองค์จะทรงหาให้เราด้วย เมื่อเราเชื่อ และ

ทูลขอต่อพระองค์”
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พระเยซูกับเด็ก เด็ก
จากพระคมัภีร์ มัทธิว บทที่ 19 , มาระโก บทที่ 10

พระเยซูยังทรงช่วยให้คนทั้งหลายได้รู้ด้วยว่า พระเจ้าทรงรักเด็ก ๆ มากเพียง
ไร พระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยของเด็ก และทรงช่วยเด็ก ๆ ที่มีปัญหา ทรง
รักเด็กทุกคน

มีพ่อแม่บางคนได้พาลูกมาหาพระเยซู เพ่ือว่า พระองค์จะได้อธิษฐานอวยพระพร  
แต่เมื่อสาวกเห็น ก็ขอให้พ่อแม่พาเด็กกลับไป เพื่อไม่ให้รบกวนพระเยซู

แต่เมื่อพระอง์ทรงเห็นอย่างนั้น พระองค์ตรัสว่า “ให้เด็กมาหาเรา  
อย่าไปห้ามเขาอย่างนั้น รู้ไหมว่า คนไหนที่ไม่มีใจเชื่อแบบเด็ก ๆ 
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จะไม่มีทางเข้าสวรรค์ได้เลย” แล้วพระองค์ก็ทรงอุ้มพวกเขาขึ้นมา ทรงวางมือ
บนศีรษะและอวยพรเขา

“ผมอยากให้พระองค์ทรงอวยพระพรผมด้วยครับ”
“ได้ซิ โจ้ วันนี้ พระเยซูยังทรงรักเด็ก ๆ อยู่ เพราะทรงเป็นเหมือนในอดีตทรง

พระชนม์อยู่”
“แต่รู้ไหมว่า ไม่ใช่ทุกคนจะรักพระองค์ สิ่งดี ๆ ที่ทรงทํา กับสิ่งดี ๆ ที่

พระองค์ทรงสอน กลับทําให้พวกอาจารย์สอนศาสนาโกรธมาก เพราะว่า ตอนนี้
ผู้คนกลับไปสนใจพระเยซูมากกว่าศาสนา ดังนั้น พวกเขาจึงวางแผนที่จะ
จัดการกับพระเยซู”
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คืนที่พระเยซูถูกจับ
จากพระคมัภีร์ ลูกา บทที่ 22 , ยอห์น บทที่ 19

แล้วต่อมา คืนหนึ่ง ขณะที่พระเยซูเข้าไปอธิษฐานต่อพระเจ้าในสวน 

พวกอาจารย์สอนศาสนาก็ส่งทหารพร้อมอาวุธไปจับกุมพระองค์

สาวกตกใจตะโกนขึ้นมาว่า “พระเยซูครับ เราสู้กับเขากันเถอะ เราก็มีดาบ

เหมือนกัน!” ยังไม่ทันรู้ตัว สาวกคนหนึ่งก็เอาดาบฟันหูทาสคนหนึ่ง

ที่มาด้วยกับทหารขาดกระเด็น 

พระเยซูกลับตอบว่า “อย่าไปสู้เขา” แล้วพระองค์ก็เก็บหูทาสคนนั้นขึ้นมาต่อ

ดังเดิมอย่างอัศจรรย์!
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“อะไรกัน พระเยซูไปช่วยต่อหูให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคะ?”
“ใช่แล้ว มินท์ พระองค์ทรงรักทุกคนจริง ๆ พระองค์ไม่ได้โกรธเกลียดพวกเขา

เลย”
พวกเขาลากพระองค์ไป เอาเชือกเส้นใหญ่มัดพระองค์ แล้วพาไปหาปีลาต ซึ่ง

เป็นเจ้าเมืองขณะนั้น ทหารเฆี่ยนพระเยซู กระแทกมงกุฎหนามลงบนศีรษะ เลือด
ของพระองค์ไหลอาบ แล้วยังเยาะเย้ยพระองค์อีกด้วย แล้วปีลาตก็พูดกับ
ฝูงชนที่มารอที่ศาลว่า

“เราจะนําพระเยซูมาให้พวกเจ้า แต่ขอบอกเสียก่อนนะว่า เราสอบสวน
พระองค์แล้ว และไม่เห็นว่า พระเยซูทําผิดอะไรเลย”

“ไม่ต้องมาแก้ตัวให้หรอก” พวกเขาที่มีอิทธิพลทางศาสนาร้อง
“ยังไง ๆ ท่านก็ต้องเอาพระองค์ไปประหารซะ”
แล้วปีลาตก็ปล่อยให้ทหารคุมตัวพระเยซูไปตรึงบนไม้กางเขน
“แต่มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับ ! พ่อ
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พระเยซูทรงสิ้นชีวิต
จากพระคมัภีร์  ลูกา บทที่ 23

“แล้วทหารก็ตรึงร่างของพระเยซูตอกติดไว้ที่ไม้กางเขน” หลังจากนั้น
พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงยกโทษให้เขา

ด้วย พวกเขาไม่รู้ว่า เขาทําอะไรอยู่”
ส่วนชายอีกสองคนที่ถูกตรึงอยู่ข้าง ๆ พระเยซู เป็นอาชญากร  คนหนึ่ง

เยาะเย้ยพระองค์ว่า “นายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ใช่ไม๊ ?  ฮะฮ้า!! 
ถ้าเป็นจริงนะ ทําไมไม่ช่วยตัวเองก่อนล่ะ แล้วก็ช่วยเราด้วย”

แต่อีกคนกลับว่า “อะไรกัน จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้จักเกรงกลัว
พระเจ้าอีก เราสองคนน่ะสมควรตาย แต่พระองค์ไม่ได้ทําผิดอะไรเลย” 
แล้วเขาหันมาหาพระเยซู ทูลว่า “พระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จไป
เมืองสวรรค์ ขอโปรดอย่าลืมผมนะครับ!”

“ไม่ลืมแน่นอน วันนี้เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราที่นั่น” พระเยซูตอบ
“พอเขาตาย วิญญาณของเขาก็ได้ไปอยู่กับพระเยซูหรือคะ พ่อ?”
“ใช่แล้ว มินท์ ต่อมาไม่นานนัก พระเยซูก็ทรงร้องเรียกพระเจ้า แล้วก็ส้ิน

ชีวิต”
“เอ.... ที่พระเยซูต้องตายอย่างนี้ เป็นตามแผนของพระเจ้าหรือครับ ?”
“เป็นซิโจ้ พระเจ้าส่งพระบุตรที่รักของพระองค์ลงมา และพระองค์ก็ได้

สิ้นชีวิต เป็นการรับโทษบาปแทนพวกเรา”
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พระเยซูฟื้นขึ้น ! 
จากพระคมัภีร์ มัทธิว บทที่ 28 และลูกา บทที่ 24

แล้วเย็นวันศุกร์นั้นเอง เพื่อน ๆ ของพระเยซูก็นําพระศพของพระองค์ไป

พันผ้าเก็บไว้ในอุโมงค์ เช้าวันอาทิตย์ต่อมา สาวกที่เป็นผู้หญิงสองคนไปที่อุโมงค์

ทันใดนั้น ... เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง เป็นเพราะพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์

ลงมา และกลิ้งหินก้อนมหึมาที่ปิดปากอุโมงค์ไว้

ทูตกล่าวกับผู้หญิงทั้งสองว่า “อย่ากลัวเลย... เจ้ามาหาพระเยซูที่ถูกตรึงบน
ไม้กางเขนใช่ไหม? พระองค์ไม่อยู่ที่นี่แล้วนะ! พระเจ้าทรงทําให้พระองค์ฟื้นจาก

ความตายแล้ว จําได้ไหมที่พระองค์เคยบอกน่ะ? ตอนนี้ เจ้ารีบกลับไป
บอกสาวกของพระองค์เถอะ” 
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ต่อมา... ขณะที่พวกสาวกกําลังแอบคุยเรื่องการเป็นขึ้นมาในบ้านหลังหนึ่ง

...ทันใดน้ัน พระเยซูก็ปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า  

“ขอให้ทุกคนมีสันติสุข..” แต่ทุกคนตกใจกันแทบส้ินสติ! น่ีเป็นวิญญาณของพระเยซู 

หรือว่าผีกันแน่ ? บร้ือ!!!

“พวกเจ้าตกใจอะไรกันนักหนา?”  พระเยซูถาม “ดูรอยแผลที่ฝ่ามือของเรานี่ซิ 
ดูที่ฝ่าเท้าของเราสิ นี่เป็นร่างกายของเราจริง ๆ ไม่ใช่ผี!”

“ดีจังเลย!”
“นั่นนะซิ โจ้ เมื่อพระองค์ทรงตายแทนบาปของเราแล้ว พระเจ้าก็ทรงทําให้
พระองค์เป็นขึ้นมา นี่แหละ เป็นแผนการของพระเจ้า”
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วันนี้ พระเยซูอยู่ที่ไหนกัน?
จากพระคมัภีร์  ยอห์น บทที่ 16 และกิจการ บทที่ 1

“หลังจากนั้น พระเยซูก็ยังอยู่กับสาวกอีกหลายอาทิตย์”
“พวกเขาคงมีความสุขมากเลยล่ะ!”
“ใช่แล้ว.... แต่...ตอนนี้ พระเยซูอยู่ที่ไหนกันล่ะคะ?”
“ดีมากมินท์ ที่ถามอย่างนี้”
พระเยซูตรัสว่า “วันนี้เราจะต้องไปแล้วแต่จะดีสําหรับทุกคน เพราะเราจะส่ง
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พระวิญญาณของเราที่จะเป็นตัวแทนเรามาอยู่กับเพื่อนทุกคน ตลอดทุกยุค ทุกสมัย”
เมื่อพระเยซูตรัสแล้ว พวกเขาก็เห็นร่างของพระองค์ลอยขึ้นไปบนฟ้า ค่อย ๆ หายไป

ในหมู่เมฆ มีทูตสวรรค์สององค์มาปรากฏ บอกกับพวกเขาว่า “พระเจ้าได้เรียก
พระองค์กลับไปสู่สวรรค์ และวันหนึ่ง พระองค์จะกลับมาอีก มาทางท้องฟ้านี่แหละ 
ทุกตาจะได้เห็นพระองค์”

วันหนึ่ง พระเยซูจะกลับมารับลูกของพระเจ้าทุกคน ลูกของพระเจ้าก็คือ ทุกคนที่เชื่อ
ว่า พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเขา เมื่อเขาเชื่อ 
พระเจ้าก็จะยกโทษบาปทั้งสิ้นที่เขาเคยทํามา เมื่อพระองค์มารับเรา เราก็จะได้ไปอยู่กับ
พระองค์
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ผมอยากเป็นลูกของพระเจ้า 

ผมจะได้ไปอยู่กับพระองค์

อย่างที่พ่อบอก

ดีมาก โจ้ วันนี้ ลูกตัดสินใจถูกต้องที่สุด และดีที่สุดเลยล่ะ พระคัมภีร์บอกว่า 
บาปเป็นตัวกั้นเราไว้จากพระเจ้า และบอกด้วยว่า “หากเรายอมรับด้วยปากว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงทําให้พระองค์เป็น

ขึ้นมาจากความตายจริง ๆ ลูกก็จะได้รับความรอดจากบาป เพราะการที่ใจของ
เรายอมรับเชื่อพระเยซู ก็ทําให้เราคืนมาอยู่ข้างเดียวกับพระองค์”

ผมทําอย่างที่พ่อ 
แม่ บอกได้อยู่แล้วครับ 
ผมเชื่อพระเยซูจริง ๆ ! 

ถ้าอย่างนั้น ก็บอกพระองค์สิ พระองค์ทรงคอยฟังอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อเราอธิษฐาน พระองค์จะทรงฟัง และตอบคําอธิษฐานของเรา มา

อธิษฐานกับพ่อเถอะ
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ข้าแต่พระเจ้า ผมรู้ดีว่าผมเป็นคนบาป และทําผิดหลายอย่าง ผมเสียใจจริง ๆ
ที่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษบาปของผม ผมรู้ว่า พระเยซูคริสต์ 
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 
เพื่อจะได้ไถ่บาปของผม ผมเชื่อว่า พระเจ้า
ได้ทรงทําให้พระเยซูทรงเป็นขึ้น
มาจากความตายผมอยากให้พระเยซู
มาเป็นเจ้าชีวิต ขอบพระคุณที่ทรงรักผม 
และทรงรับผมเป็นลูกคนหนึ่งของ
พระองค์ ขอทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระองค์ ช่วยผมให้มีกําลังใจมาก ๆ
ที่จะเชื่อฟังพระองค์ ขอบคุณพระองค์มากครับ
 ผมขอทั้งหมดนี้ ในนามของพระเยซูคริสต์
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ว้าว !! ... ตอนนี้ ผมเป็นลูกของ
พระเจ้าแล้วใช่ไหมครับ?

แน่นอนที่สุด ! 

ทีนี้ ถ้าลูกอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ก็ต้อง
อธิษฐาน พูดคุยกับพระองค์เสมอ อ่าน

เรื่องของพระองค์ พระเจ้าจะตรัส
กับเราและบอกให้เราทําสิ่งที่พอพระทัย 

ผ่านทางพระคัมภีร์

ก็รักพระองค์ไงจ๊ะ
ลูกรัก และก็ต้องบอก

เร่ืองของ
พระองค์ให้คนอ่ืนรู้ 

ช่วยเขาให้เห็นความรัก 
และการอัศจรรย์ท่ี
พระเจ้าทําด้วย

พระองค์อยาก
ให้เราทําอะไร
บ้างคะพ่อ ?

เพราะพระเยซูได้สั่งเราว่าให้เราออกเล่าเรื่องของพระองค์ให้ทุกคน
รู้จักพระองค์และเป็นสาวกของพระองค์ด้วย ที่สําคัญคือ 

พระเยซูสัญญาว่าจะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นโลก
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หลังจากที่พระเยซูเสด็จไปสวรรค์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงส่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมา เพื่อนําชีวิตของเรา และสอนเรา

ทุกอย่าง ทรงทําให้เรามีกําลังและมีความกล้าหาญที่จะ
แบ่งปันเรื่องดี ๆ เรื่องนี้ให้กับเพื่อนด้วย

ผมจะไปเล่าให้
เพื่อนฟังอยู่แล้ว ! 

เฮ้ เพื่อน ๆ ตอนนี้ผม
ได้พบกับสิ่งดีที่สุดแล้ว 

อยากมีสิ่งดี ๆ อย่างผมไม๊? 
ให้ตัดสินใจเชื่อ วางใจ 
พระเยซูอย่างที่ผมทํา 
และจะได้สัมผัสกับ
ความรักที่แท้จริง 

และเป็นลูกของพระเจ้าด้วย
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มาดูหนังสือของพระเจา

มาเริ่มตนการผจญภัยที่ยิ่งใหญที่สุด

ในชีวิตของเรากันเถอะ
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