
ถ้าลูกต้องการเงิน 

นั้นก็เอาได้เดี๋ยว พ่อจะ 

แบ่งทรัพย์ระหว่างลูกกับ 

พี่ชายของลูกนะ
นี่คือเรื่องราวของคุณพ่อคนหนึ่งที่ 
มีลูกชายสองคน วันหนึ่งลูกชาย 
คนเล็กก็เข้ามาหาพ่อ ของเขา

คุณพ่อครับ ผมอยากใช้ ชีวิต 
ของตัวเอง ผมขอเงินมรดกที่เป็น 

ส่วนของผมตอนนี้เลยได้ไหม 
ครับ ผมไม่อยากรอจนคุณพ่อ 

ตายไปก่อนนะ 

ลูกชายคนเล็กก็ย้ายไปอยู่ที่ 
ห่างไกลถึงอีกประเทศหนึ่ง ...

คุณพ่อที่รักลูก

เรื่องราวของ 

พระเยซูคริสต์
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ชีวิตที่สบายๆ 
เป็นของเรา 

แล้ว!

บาร์เทนเดอร์  
ผมต้องการซื้อ 
เครื่องดื่ม. . . 

ให้ทุกคนเลย!

ผมจะพนัน300 
เดนาริอันเลย!

นี้แหละชีวิต 
ที่สุดยอด!

คุณกล้าดีจัง!

บ้านกว้างใหญ่ดี 
นิ! ถึงเวลาแล้วที่เรา 

มีบ้านของเราเอง  
เพื่อนๆของเราจะได้อยู่ 

กับเราฟรีๆเลย!

พวกเราเป็น 
เพื่อนของเขา 

เหรอไง

และ รูปหล่อ 
ด้วย!

ตราบใดที่ไอ้หมอ 
นี้มันยังมีเงินเราก็ 

เป็นเพื่อนกัน!
2
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คุณพ่อครับ ผมได้ทําบาป 
ผิดต่อฟ้าสวรรค์และต่อคุณพ่อ   
ผมไม่สมควรที่จะ เป็นลูกชาย 

ของคุณพ่อต่อไป 

คนรับใช้ของพ่อเรายังอยู่
ดีกว่านี้อีก เราต้องกลับบ้านไป ขอ
เป็นคนงานของพ่อ เราไม่สมควร 

เป็นลูกชาย ของพ่อแค่เป็น 
คนรับใช้ของพ่อก็ยังดี

แต่ในไม่ช้าเงินของพ่อหนุ่มน้อยก็หมดไป  
บ้านก็ถูกยึด พ่อหนุ่มน้อยไปขอความ 
ช่วยเหลือจากเพ่ือนๆของเขาแต่เพ่ือนๆ 
ของเขาทําเป็นไม่รู้จักกับคนจนๆอย่าง 
เขาและในสุดท้ายเพ่ือเอาชีวิตรอดเขา 
ต้องไปรับจ้างเลี้ยงสุกร

แต่เมื่อลูกชายถึงบ้านคุณพ่อของเขาก็ 
รีบวิ่งออกไปต้อนรับลูกชายของตน

3
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เอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดใน 
บ้านมาให้ลูกชายของเรา!   
เตรียมงานฉลอง! เพราะ 

ลูกชายของเราที่สูญหายไป 
ตอนนี้เขากลับมาแล้ว!

ถ้าไอ้น้องชาย 
ตัวดียังอยู่ที่นี่เราคง 

ไม่ต้องมาทํางาน 
หนักแบบนี้

เกิดอะไรขึ้น?

น้องชายของ 
ท่านได้กลับมาบ้าน 

อย่างปลอดภัย คุณพ่อ 
ของท่านจึงให้จัด 
งานเลี้ยงฉลอง

ผมยอมเชื่อฟังคุณพ่อมาตลอดใน 
ทุกอย่างที่คุณพ่อสั่งให้ผมทําผมก็ทําแต่คุณพ่อ 

ไม่เคยจัดงานเลี้ยงกับเพื่อนๆของผมเลย แต่ 
สําหรับไอ้ลูกชายคนนี้คุณพ่อ ยัง
จัดงานเฉลิมฉลองอย่างหรูเลย ลูกเอ๋ยทุกอย่างที่พ่อ 

มีก็เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่ 
เราต้องฉลอง เพราะน้องชาย 
ของลูกเป็นเสมือนคนที่ตาย 
ไปแล้วตอนนี้เขาได้ฟื้นขึ้น 

 มามีชีวิตและได้กลับมา 
อย่างปลอดภัย

ในขณะเดียวกันในที่ไร่สวน ลูกชาย 
คนโตกําลังทํางานหนัก

ในตอนเย็นวันนั้นลูกชายคนโตกลับมาจากไร่ เมื่อเขาใกล้ถึง 
บ้าน เขาก็ได้ยินเสียงเพลงและเต้นรํา

ด้วยความโกรธลูกชายคนโตไม่ยอมเข้าไปในบ้านไม่เข้าร่วม 
งานเลี้ยง คุณพ่อของเขาจึงออกไปคุยกับลูกชายคนโตของตน
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นอกจากพระเจ้า

ที่ไม่มีอะไรเลย

พระวิญญาณของพระเจ้าได้ ผ่านมา 
ที่ว่างเปล่านั้นแล้ว พระเจ้าทรงตรัสว่า  

วันที่ 1 

ก่อนกาลเวลา

ความสว่าง จง 

เกิดขึ้น!

ใช่!ฉันเข้าใจละ ท่านหมายถึง 
ว่าพระเจ้ายินดีที่จะให้อภัยกับ คนบาป 

อย่างเราถ้าเราเพียงแค่กลับ 
มาหาพระเจ้าอีก

เดี๋ยวนะ! พระเจ้าก็ 
เหมือนพ่อในเรื่องนี้ 

ใช่ไหม?

เมื่อพระเยซูได้เล่าเรื่อง 
นี้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนก็ 
หันหน้ามองกันด้วย 
ความแปลกใจ

ลองทบทวนดูซิ นี่เป็น 
วิธีที่เรื่องราวของ 
พระเยซูได้เริ่มต้น

5
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The Story of Jesus Christ adapted from The Action Bible, created by David C Cook. Thai

© Copyright 2011 David C Cook. Illustrations by Sergio 
Cariello. Publisher permission required to reproduce. 
All rights reserved. Doug Mauss, General Editor. The 
Salvation Poem written by Matt and Sherry McPherson. 

ขั้นที่1 – บอกพระเยซูว่าคุณรักพระองค์เพราะ 

พระองค์ทรงกระทํามากมายเพื่อคุณ และ 

ขอบคุณพระองค์ 

ขั้นที่2 – สารภาพต่อพระเยซูว่าคุณเสียใจสําหรับ 

ทุกสิ่งที่เคยทําไม่ดีไว้บอกพระเยซู ว่าคุณ 

ต้องการที่จะหันหลังจากความบาปและ 

หันหน้าไปหาพระเยซู 

ขั้นที่3 – บอกพระเยซูว่าคุณเชื่อว่าพระองค์สามารถ 

ยกโทษ ให้คุณได้  

ขั้นที่4 – ขอการอภัยจากพระเยซู บอกพระองค์ว่า 

คุณต้องการที่จะติดตามพระองค์ชั่วชีวิตที่เหลือ 

ของคุณ บอกพระเยซูว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอยู่ 

เพื่อพระองค์ 

ขั้นที่5 – ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ยินคําอธิษฐาน 

ของคุณและได้ให้อภัยคุณ แล้วพระเยซูได้ 

ช่วยให้คุณได้รอดแล้วและตอนนี้คุณเป็นคน 

ของพระเจ้า  

ขั้นที่1 – บอกคนอื่นๆที่รักพระเยซูเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ ยอดเยี่ยม 

ในการปฏิบัติติดตามพระเยซูในวันนี้และสิ่งดีเลิศที่คุณสามารถที่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับ 

พระเจ้าตลอดกาล ร่วมใจกันเพื่อหาคําตอบสําหรับคําถามที่คุณอาจจะยังมีอยู่ 

 ขั้นที่2 – หากมีกลุ่มเพื่อนๆที่รักพระเยซูมาพบกันในคริสตจักรหรือในบ้านที่อยู่ใกล้คุณจงเข้าร่วม 

กับพวกเขา นี้เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้คุณเข้มแข็งในการตัดสินใจติดตามพระเยซูทุกวัน   

ขั้นตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้น 

  บทกวีแห่งความรอด  

พระเยซูยอมตายบนกางเขน 

และทรงเป็นฟื้นขึ้นได้อีกครั้ง

มีพลังช่วยกู้ผู้หลงหาย 

ขอผ่อนคลายยกโทษข้าตอนนี้

ทุกบาปผิดที่มีต่อพระองค์

ขอทรงเป็นพระผู้ช่วยชีวิตข้า 

ขอนําพาให้รอดตลอดเป็นนิตย์

พระองค์เจ้ามิตรสหายจอมโยธา 

เปลี่ยนชีวาของข้าให้ใหม่เอี่ยม 

เป็นยอดเยี่ยมรับใช้แด่พระองค์ 

เราจะขอพระเยซูให้ลบล้างความบาปของเรา 

ได้อย่างไร? ได้ดังต่อไปนี้ 
คุณสามารถพูดคุยกับพระเยซูได้ ตลอดเวลา สามารถพูดคุยกับ 

พระองค์ออกเสียงหรือพูดในใจของคุณก็ได้  

มีอะไรมากมายที่ควรรู้! 

วันนี้คุณได้รับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิต 
และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ! 

ชื่อของคุณคือ:    

วันที่วันนี้คือ: 

มีการเรียนรู้มากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับ 
พระเจ้าและพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือ 
พระเยซู นี่คือบางส่วนของพระคัมภีร์ที่คุณ 
ควรอ่านในเร็วๆนี้ 

• วิธีการที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและ 
สร้างชนชาติยิวซึ่งเป็นเชื้อสายเดียวกับ 
พระเยซู ปฐมกาลบทที่12 

• วิธีการที่พระเจ้ามอบบัญญัติสิบประการ 
ให้กับโมเสส เป็นสิ่งที่พระเจ้าปราถนา 
ให้มนุษย์ปฏิบัติ 

• เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของพระเยซู ใน 
หนังสือมัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์น 
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