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คานา
การเรี ยนรู ้เรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้า เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่จบสิ้ น กล่าวคือเรายิง่ เติบโตขึ้นในชีวติ คริ ส
เตียนมากเท่าใด เรายิง่ จะได้เรี ยนรู ้ หรื อรู ้จกั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
สาหรับคริ สเตียนและทุกคนที่เริ่ มสนใจเรื่ องพระเจ้า ก็จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้สิ่งซึ่ งเป็ นพื้นฐาน หรื อ
เป็ นหลักสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องของพระเจ้าและควรจะเป็ นถ้อยคาที่เข้าใจง่ายด้วย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการ
เข้าใจผิดตั้งแต่กา้ วแรก
ในเล่ม “แผนการของพระเจ้า เล่ม 1” เราพยายามใช้ถอ้ ยคาเข้าใจง่ายโดยหวังว่าจะไม่ทาให้ท่าน
ผูอ้ ่านเข้าใจผิดพลาด และหวังว่าหนังสื อเล่มนี้จะเป็ นขั้นแรกที่ถูกต้องสาหรับท่านในการเจริ ญเติบโต
ฝ่ ายชีวติ คริ สเตียน เราหวังว่า ท่านจะได้กา้ วขึ้นสู่ ข้ นั ที่สอง ด้วยการติดตามอ่าน “แผนการของพระเจ้า
เล่ม 2” ต่อไปอีก เมื่ออ่านจบเล่ม 1 แล้ว
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บทที่ 1 พระเจ้ าคือใคร
มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราจาเป็ นต้องรู ้ เราจาเป็ นต้องเรี ยนอ่านและเขียน เราจาเป็ นต้องเรี ยนเลข
คณิ ตและภูมิศาสตร์ แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่ งสาคัญยิง่ กว่าการอ่าน การเขียน การเรี ยนเลขคณิ ต และภูมิศาสตร์
เธอคิดออกไหมว่าสิ่ งสาคัญนั้นคืออะไร ฉันจะบอกให้นนั่ คือความรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้า สิ่ งนี้สาคัญ
ยิง่ เพราะพระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานชีวติ ให้เธอ ถ้าเธอไม่รู้เรื่ องพระเจ้า เธอก็จะไม่รู้วา่ พระองค์ประสงค์ที่
จะให้เธอทาอะไร
พระเจ้าคือใคร พระเจ้าเป็ นผูส้ ถิตอยูใ่ นสถานที่สวยงามเรี ยกว่าสวรรค์ เราไม่รู้แน่ชดั ว่าสวรรค์
อยูต่ รงไหน แต่เราคิดว่าอยูไ่ กลออกไปเหนื อดวงดาวทั้งหลาย เป็ นสถานที่ซ่ ึ งเราทั้งหลายอยากจะไปอยู่
ที่นนั่ ถ้าเรารู ้จกั พระเจ้าและรักพระองค์แล้ว เราก็จะได้ไปอยูก่ บั พระองค์อยูก่ บั ทูตสวรรค์ที่ดีในสวรรค์
เมื่อเราตาย นี่เป็ นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่วา่ เหตุใดการเรี ยนเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้าจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
ยิง่ สาหรับเรา
เธออยากให้ฉนั เล่าเรื่ องราวของพระองค์มากกว่านี้ไหม เธอรู ้หรื อไม่วา่ พระเจ้าเป็ นพระ
วิญญาณ นี้ หมายความว่า พระองค์เป็ นผูท้ ี่ไม่มีร่างกาย เธอและฉันมีร่างกาย พร้อมด้วยจิตวิญญาณอยู่
ภายใน แต่พระเจ้าไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นร่ างกาย
พระเจ้าทรงเป็ นองค์อศั จรรย์ที่สุดจริ ง ๆ พระองค์มีพระทัยเมตตาและทรงดีต่อเรา พระองค์ไม่
เคยกระทาผิดเลย และพระองค์มีฤทธิ์ อานาจใหญ่ยงิ่ กระทัง่ สามารถกระทาทุกสิ่ งได้ตามพระประสงค์
ของพระองค์ พระองค์สร้างโลก ท้องฟ้ า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั้งหลายอีกทั้งทูตสวรรค์
ตลอดจนได้สร้างเธอและฉันด้วย พระองค์สร้างทุกสิ่ งทุกอย่าง พระองค์บนั ดาลให้มีฟ้าร้อง ฟ้ าแลบ
และให้ฝนตก ครั้นถึงฤดูร้อนก็โปรดให้มีดอกไม้สวย ๆ และท้องฟ้ าสี คราม ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะพระเจ้า
เป็ นผูท้ รงสร้างขึ้น
พระเจ้าอยูท่ ี่ไหนเราได้รู้แล้วว่า พระเจ้าสถิตอยูใ่ นเมืองที่สวยงามคือสวรรค์ แต่ในขณะเดียวกัน
พระเจ้าก็อยูใ่ นห้องนี้ ดว้ ย กาลังฟังเราพูดจาสนทนากัน พระองค์อยูท่ ี่บา้ นถัดเราไปด้วยเหมือนกัน เป็ น
การแปลกประหลาดมิใช่หรื อที่พระเจ้าอยูก่ บั เราที่นี่ และอยูท่ ี่บา้ นใกล้เรื อนเคียงกับเราในเวลาเดียวกัน
พระองค์สถิตอยูท่ วั่ ไปทุกหนทุกแห่งด้วย พระองค์อยูก่ บั ผูไ้ ว้วางใจพระองค์ ในประเทศต่าง ๆ และ
พระองค์อยูก่ บั คนทั้งหลายซึ่ งอยูใ่ นเรื อใหญ่ในมหาสมุทร พระองค์อยูท่ วั่ ทุกแห่งในขณะหนึ่งขณะใด
เราอยูไ่ ด้ในที่แห่งเดียวเท่านั้น แต่พระเจ้าสถิตอยูท่ วั่ ไปในขณะเดียวกัน
สิ่ งสาคัญที่สุดประการหนึ่ง ซึ่ งเราควรจาไว้ ก็คือพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ พระองค์น้ ีทรงรักเราเสมอ
และคอยเฝ้ าดูการกระทาของเราอยูเ่ สมอเหตุฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังในการกระทาของเราทุกอย่าง
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เราไม่ควรใฝ่ ใจในสิ่ งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย เราทราบว่าพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ ซึ่ งสถิตอยูใ่ นสวรรค์ กาลัง
มองดูเรา และช่วยเราให้กระทาในสิ่ งที่ดีงามอยูเ่ สมอ
วันหนึ่งชายคนหนึ่ง อยากจะขโมยแตงโมจากไร่ แห่งหนึ่ง เขาพาลูกชายเล็ก ๆ ของเขาไปด้วย

เด็กนั้นอายุได้ 8 ขวบ บิดาบอกให้เขายืนใกล้ร้ ัว คอยเฝ้ าดูตน้ ทางว่าไม่ใครเห็นหรื อไม่ ขณะที่
พ่อเข้าไปในไร่ เพื่อเก็บแตงโม เด็กชายคนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาทันทีวา่ “คุณพ่อมีใครกาลังมองดูคุณพ่อ
แน่ะ”
ชายคนนั้นวิง่ กลับมาหาลูกชาย “ที่ไหน”เขาถาม “ใครมองอยูเ่ ขาอยูท่ ี่ไหนล่ะ”
“คุณพ่อครับ”เด็กน้อยพูด “เวลาที่คุณพ่อดูวา่ มีใครจะเห็นคุณพ่อหรื อไม่น้ นั คุณพ่อลืมมองขึ้น
ไปบนท้องฟ้ า พระเจ้ากาลังมองลงมาและจ้องมองคุณพ่ออยู”่
พ่อของเด็กชายคนนั้นไม่เคยคิดเช่นนี้มาก่อน จึงตัดสิ นใจว่าจะไม่ขโมยแตงโมอีกเลย เด็กชาย
เล็ก ๆ คนนั้นผูช้ ่วยที่ดีของพ่อของเขาเพราะว่าเขาได้เตือนพ่อของเขาให้ระลึกถึงพระเจ้า

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
อิสยาห์ 6:1-8 ยอหน์ 4:23,24

คาถาม
1. พระเจ้ามีร่างกายเหมือนเธอหรื อ
2. จงบอกชื่อสถานที่ อย่างน้อยสองแห่ง ซึ่ งพระเจ้าสถิตอยูใ่ นขณะนี้
3. ในเวลากลางคืน พระเจ้าเห็นเราได้หรื อไม่
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คาอธิษฐาน
โอ พระเจ้าผูส้ ู งสุ ด พระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นสวรรค์ขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพราะว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็ นคนไม่สะอาด ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง
โปรดยกโทษให้ขา้ พเจ้าทั้งหลาย โดยทางพระเยซูคริ สตเจ้า อาเมน

เพลงนมัสการ
เชิญพระองค์ กษัตริย์เกรียงไกร
เชิญพระองค์กษัตริ ยเ์ กรี ยงไกร
องค์ทรงฤทธิ์ กว่าผูใ้ ด
คือพระบิดา
ทรงสอนให้ศิษย์ถวาย
สรรเสริ ญพระเจ้ามิวาย
พระผูพ้ ิชิตมารร้าย
พระเจ้าเบื้องฟ้ า
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บทที่ 2 ทาไมพระเจ้ าจึงสร้ างมนุษย์
เหตุผลสาคัญที่สุดในการที่พระเจ้าสร้างเรา และให้เราอาศัยอยูใ่ นบ้านช่องของเรา คืออะไร
เพื่อให้เรามีความสุ ขเช่นนั้นหรื อไม่ใช่หรอก จริ งอยูพ่ ระเจ้าต้องการให้เรามีความสุ ข แต่นนั่ ไม่ใช่เหตุผล
ที่พระองค์สร้างเราขึ้นมา พระองค์สร้างเราเพื่อให้มีใจเมตตากรุ ณาต่อคนอื่นหรื อ ไม่ใช่อีก นี่ก็เป็ น
เหตุผลที่สาคัญ แต่ก็ยงั มิใช่คาตอบที่ถูกต้อง
ถ้ากระนั้นเพราะเหตุใดเล่า
พระเจ้าสร้างเราก็เพื่อให้เราถวายพระเกียรติแด่พระองค์ และชื่นชมยินดีกบั พระองค์ นัน่
หมายความว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราขอบพระคุณพระองค์ ในการที่พระองค์ทรงดีต่อเรา พระองค์
ต้องการให้เรามีความยินดีที่พระองค์เป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ และกอปรด้วยความเมตตากรุ ณา ต้องการให้เรา
นมัสการพระองค์ดว้ ยความรู ้ความเข้าใจว่าพระองค์ทรงฤทธิ์ มหัศจรรย์เพียงใด และพระเยซูมีพระทัย
เมตตามากเพียงใดที่ได้เสด็จลงมารับโทษเพราะบาปของเรา แทนที่เราจะต้องได้รับโทษจากพระเจ้า
เนื่องด้วยพระเจ้าทรงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ และดีรอบคอบ พระองค์ตอ้ งการให้เราทูลต่อพระองค์ ถึงความยินดี
ของเรา ในการที่พระองค์ยอมให้เราเป็ นบุตรของพระองค์พระองค์ตอ้ งการให้เรามีความยินดี จนกระทัง่
เราปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นเสมอ เพื่อว่าจะได้ทาให้พระองค์มีพระทัยยินดี
เดี๋ยวนี้เธอเข้าใจแล้วหรื อยังว่า เหตุใดพระเจ้าสร้างเราขึ้นมา คาตอบก็คือเพื่อให้เรารักพระองค์
และทาตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ เพราะว่าเรารักพระองค์มากมายนัน่ เอง
เธอรักพระเจ้าหรื อเปล่า นัน่ แหละคือเหตุที่พระเจ้าสร้างเธอ
ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่ อ บิลลี่ เบรย์ เขารักพระเจ้ามากเขาชอบร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า
เพราะเขารู ้วา่ พระเจ้าชอบฟังเขาร้องเพลง บางคนคิดว่าเขาร้องเพลงมากเช่นนี้ก็เพราะว่าเขามีปมด้วยที่
ร้องเพลงไม่ไพเราะเหมือนคนอื่น แต่บิลลี่ เบรย์กลับตอบว่า พวกนกบางชนิด เช่น กา ร้องได้อย่างเดียว
ว่า “กา กา” และร้องไม่เพราะเท่ากับนกคีรีบูน แต่พระเจ้าก็สร้างกาขึ้นเช่นเดียวกับนกคีรีบูน และพอ
พระทัยที่จะฟังเสี ยงร้องของนกทั้งสองชนิด
บิลลี่พดู ต่อไปว่า “พระบิดาของข้าพเจ้าผูส้ ถิตในสวรรค์ชอบฟังข้าพเจ้าร้องเพลงเช่นกัน แม้วา่
ข้าพเจ้าร้องเพลงได้ไม่ไพเราะไปกว่าเสี ยงกาก็ตาม”
ถ้าเรารักพระเจ้า พระองค์ก็ตอ้ งการให้เราทูลพระองค์วา่ เรารักพระองค์
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ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
สดุดี 148 โคโลสี 3:15-17

คาถาม
1. พระเจ้าสร้างเรา เพื่อให้เรารักพระองค์เช่นนั้นหรื อ
2. ถ้าพระเจ้าสร้างเรามา เพื่อให้เราถวายพระเกียรติแด่พระองค์ แต่เรากลับปรนนิบตั ิตวั เราเอง
แทนที่จะปรนนิบตั ิพระองค์ เราเป็ นคนอย่างไร
3. พระเจ้าพอพระทัยที่จะฟังเราร้องเพลงเสริ ญพระองค์แม้วา่ เราร้องเพลงได้ไม่ดีอย่างเดียวกับ
บิลลี่ เบรย์ ใช่หรื อไม่

คาอธิษฐาน
พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงช่วยให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติแด่พระนามใหญ่ยงิ่ และ
บริ สุทธิ์ ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายสรรเสริ ญพระองค์ และมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์เสมอ
ในพระนามพระเยซูคริ สต์ อาเมน

เพลงนมัสการ
สรรเสริ ญพระเจ้ าผู้อานวยพร
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สรรเสริ ญพระเจ้าผูอ้ านวยพร
สรรเสริ ญพระเจ้าเหล่าประชากร
สรรเสริ ญองค์บิดาพระบุตร
สรรเสริ ญพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาเมน
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บทที่ 3 พญามารเป็ นใคร
พญามารเป็ นผูท้ ี่เรามองไม่เห็นตัว มันพยายามทาอันตรายเราแรกทีเดียวพญามารก็เป็ นคนดี
เป็ นทูตสวรรค์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของพระเจ้า เป็ นผูท้ ี่ช่วยที่สาคัญของพระเจ้า และเต็มใจทาตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า มันมีความปิ ติยนิ ดีมากที่สามารถพูดกับพระเจ้า และได้เห็นสง่าราศีและฤทธา
นุภาพของพระองค์
ครั้นแล้ววันอันน่าเศร้าก็มาถึง ช่างเป็ นวันที่แสนเศร้าจนพูดไม่ถูกว่าเศร้าสลดเพียงใด วันนั้น
พญามารตัดสิ นใจจะไม่เชื่ อฟั งพระเจ้า มันตัดสิ นใจว่าจะไม่รักพระเจ้าอีกต่อไป เราไม่ทราบว่าทาไม
พญามารจึงตัดสิ นใจอย่างน่ากลัวเช่นนั้น เราไม่ทราบว่าพญามารรับเอาความคิดนี้มาจากไหน แต่นนั่
แหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันอิจฉาริ ษยาพระเจ้า และพูดว่ามันอยากจะเป็ นเหมือนดังพระเจ้า แล้วมัน
จึงกลายเป็ นศัตรู ร้ายกาจของพระเจ้า แสวงหาโอกาสต่อสู ้พระเจ้าแทนที่จะช่วยพระองค์ พญามารช่างโง่
จริ ง ๆ ที่คิดว่าใคร ๆ ก็ทาร้ายพระเจ้าได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ เหนือสิ่ งใดทั้งสิ้ นและกระทาได้ทุก
อย่าง สักวันหนึ่งพระเจ้าจะลงโทษพยามารอย่างน่าสยดสยอง ซึ่ งเราไม่อยากจะนึกถึงโทษนั้นเลย
พระเจ้าสร้างบึงไฟซึ่ งเราเรี ยกว่า นรก สาหรับลงโทษพญามารให้อยูท่ ี่นนั่ ตลอดไปเป็ นนิตย์
ทูตสวรรค์ที่ดีหลาย ๆ องค์ก็พลอยตัดสิ นใจกระทาชัว่ ไปกับพญามารด้วย ทูตสวรรค์ชวั่ ร้าย
เหล่านี้ถูกเรี ยกว่าผีหรื อมาร และมันอยูร่ อบ ๆ ตัวเราด้วย แต่มนั ทาอันตรายเราไม่ได้ ถ้าเรารักพระเยซู
คริ สตเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ที่ดีของพระองค์มาคุม้ ครองเรา และองค์พระเยซูคริ สตเจ้าเอง
ก็สถิตอยูก่ บั เรา ผีพวกนี้เกรงกลัวพระเยซูเจ้าอย่างยิง่ เพราะมันรู ้วา่ สักวันหนึ่งพระองค์จะส่ งมันไปอยูใ่ น
บึงไฟจนชัว่ นิ รันดร์
พญามารพยายามที่จะยัว่ ยุให้เราทาสิ่ งชัว่ ร้ายเสมอ มันพูดกับเราว่า “การขโมยขนมไม่เห็นจะผิด
อะไรเลย ขนมอร่ อยดีดว้ ย เรื่ องเล็กถ้าเธออยากกินก็จงขโมยเอาไปเถิด” แต่จงจาไว้วา่ ถ้าเราเชื่อฟัง พญา
มาร เราก็ทาบาป
พญามารมีฤทธิ์ มาก เราต้องระมัดระวังตัวและรักพระเยซูเจ้าอยูเ่ สมอ เพื่อว่าพญามารจะได้ไม่มี
โอกาสทาร้ายเรา และชวนให้เราทาผิดได้เราต้องระมัดระวังตัวให้มาก ไม่หวั เราะเยาะพญามารและ
พรรคพวกของมัน เพราะว่าแม้แต่ท่านมิคาเอล ทูตสวรรค์ผมู ้ ีตาแหน่งสู งสุ ดก็มิได้ประพฤติเช่นนั้น เมื่อ
พญามารพยายามขัดขวางไม่ให้ท่านทางานของพระเจ้า แต่มิคาเอลกลับตอบว่า “ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงห้ามเจ้าเถิด” พระเจ้าทรงชนะพญามารได้เสมอ เราเองทาเช่นนั้นไม่ได้ และเราไม่ควรทดลองเลย
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วันหนึ่งเด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่ง ซึ่ งมิได้เป็ นคริ สเตียน และยังไม่รู้จกั องค์พระเยซูคริ สต์ ยืนอยู่
หน้ากองไฟ มีผชี วั่ ตนหนึ่งเป็ นพรรคพวกของพญามาร ได้เข้ามาสิ งอยูใ่ นตัวของเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้น
ทาให้เขารู ้สึกอยากกระโดดเข้าไปในกองไฟ เขาจึงกระโดดเข้าไป และไฟก็ไหม้ตวั เขาทาให้
บาดเจ็บสาหัส พ่อของเขามาลากตัวเขาออกจากไฟ และช่วยใหเขาพ้นอันตราย
นับแต่น้ นั มา ซึ่ งเป็ นเวลานานทีเดียว ผีน้ นั มักจะทาให้เด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นทาในสิ่ งไม่ดีหลาย
อย่าง เช่น กระโดดเข้าไปในกองไฟ ซึ่ งทาให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส วันหนึ่งพ่อพาเด็กเล็ก ๆ คนนี้ไป
หาพระเยซู ขอให้พระองค์ขบั ไล่ผอี อกจากลูกชายของเขา พระเยซูก็สั่งให้ผอี อกไปและห้ามไม่ให้
กลับมาอีกเลย แน่นอน มารต้องเชื่ อฟังพระเยซู เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้า แล้วเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นก็
กลับหายไปปกติเช่นเดิม

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
อิสยาห์ 14:12-17 มัทธิว 17:14-18

คาถาม
1. เหตุใดพระเจ้าจาเป็ นต้องสร้างนรก
2. พญามารเป็ นใคร และเคยเป็ นอะไรมาก่อน
3. ระหว่างมารกับพระเจ้า ใครมีพละกาลังเข้มแข็งกว่ากัน
4. พญามารต้องการให้เธอทาอะไร

คาอธิษฐาน
พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ ผูท้ รงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณ
พระองค์ เพราะว่าพญามารไม่มีอานาจทาอันตรายข้าพเจ้าทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายอยูใ่ กล้ชิดสนิท
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สนมกับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พญามารและพรรคพวกของมัน
พากันเกรงกลัวพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เขาใกล้ชิดกับ
พระเยซู และรักพระองค์เสมอ ทูลขอในพระนามของพระเยซูคริ สต์ อาเมน

เพลงนมัสการ
ความเชื่อคือความมีชัย
1 ยอห์ น 5:4
ตั้งค่ายรอบเนินแห่งความสว่าง
ทหารคริ ตสเตียนเข้าแถว
รี บทาสงครามยามก่อนค่าคืน
เมื่อฟ้ ายังมีแสงพราว
สู ้ศึกเบื้องล่างท่ามกลางหุ บเขา
เราสู ้กนั อย่างเต็มที่
ความเชื่อนั้นเป็ นรากฐานแห่ งชัย
คือชัยชนะโลกีย ์
รองรับ
ความเชื่อคือความมีชยั
ความเชื่อคือความมีชยั
เป็ นความมีชยั อย่างสง่า
คือชัยชนะโลกา
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บทที่ 4 พระเจ้ าสร้ างมนุษย์ ขนึ้ อย่ างไร
เราไม่รู้วา่ พระเจ้าเนรมิตสร้างโลก สัตว์ต่าง ๆ มนุษย์ และสิ่ งอื่น ๆ ขึ้นเมื่อใด เมื่อถึงเวลานั้น
พระองค์ก็ได้สร้างทุกสิ่ ง
เธอรู ้ไหมว่า พระเจ้าใช้เครื่ องมืออะไรในการสร้างสิ่ งเหล่านี้ เวลาเธอและฉันทาสิ่ งใด เรา
ต้องการกระดาษ ดินสอ กรรไกร หรื อบางทีก็ตอ้ งใช้เลื่อย ไม่กระดาน ค้อน และตะปู แต่ในการที่
พระองค์เนรมิตโลกขึ้น พระองค์มิได้กระทาเช่นนั้น พระองค์ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือใด ๆ เลย พระองค์
สร้างทุกสิ่ งขึ้นโดยไม่ได้ใช้อะไรเลย พระองค์เพียงแต่ตรัสแล้วโลกก็เกิดขึ้น พระองค์ตรัสให้ดวงอาทิตย์
ส่ องแสง ก็เป็ นดังนั้น พระองค์สร้างวัว ม้า ปลา ตัก๊ แตน และนกทั้งหลาย ทั้งต้นไม้ หญ้า และดอกไม้ทุก
ชนิด พระเจ้าสร้างโลกให้ดีจริ ง ๆ ไม่มีตน้ ไม้ที่มีหนาม เช่น กระบองเพชร สัตว์ก็ไม่มุ่งทาร้ายซึ่ งกันและ
กัน หรื อกินกัน เหมือนอย่างที่เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้
ในที่สุด เมื่อโลกอันสวยงามเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พระเจ้าก็ได้สร้างอาดัมซึ่งเป็ นชายคนแรก
พระเจ้าเอาผงคลีดินมาใช้ทาเป็ นร่ างกายให้อาดัม แล้วพระองค์จึงบันดาลให้ร่างกายนั้นมีชีวติ
เธอคิดว่าอาดัมรู ้สึกอย่างไร เมื่อเขารู ้วา่ เขามีชีวติ เขาคงต้องรู ้สึกแปลกและมหัศจรรย์มาก เขา
มองเห็นโลกอันสวยงามที่พระเจ้าได้สร้างเพื่อเขา พระเจ้าสนทนากับเขาและเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน บางที
อาดัมคงเคยทูลถามพระเจ้าว่าเขามาจากไหน และพระเจ้าก็คงบอกให้เขาทราบแล้ว
แล้ววันหนึ่ง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็สร้างมนุษย์ข้ ึนอีกคนหนึ่ ง แต่แทนที่จะสร้างผูช้ าย พระองค์
กลับสร้างผูห้ ญิง นางมีชื่อว่าเอวา พระเจ้ามิได้สร้างเอวาด้วยผงคลีดิน แทนที่จะทาดังนั้น พระองค์ทาให้
อาดัมนอนหลับ และขณะที่อาดัมหลับอยูน่ ้ นั พระเจ้าได้เอาซี่ โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แล้วใช้ซี่โครง
นั้นสร้างผูห้ ญิงขึ้น แล้วพระองค์ได้ประทานผูห้ ญิงนั้นให้แก่อาดัมเป็ นผูช้ ่วยของเขา เอวาคงประหลาด
ใจและพอใจที่ได้มีชีวติ และนางกับอาดัมและพระเจ้าคงต้องมีความสุ ขด้วยกันเป็ นอันมากอาดัมและ เอ
วาไม่มีความผิด ๆ อย่างใดเลย พระเจ้าได้สร้างเขามาในสภาพที่เขาไม่มีบาปในตัวเขาเลย เขามีความ
บริ สุทธิ์ อ่อนสุ ภาพสะอาด และแข็งแรงพระเจ้ารักเขา และเขาทั้งสองก็รักพระเจ้ามากเช่นเดียวกัน
หนังสื อเรี ยนบางเล่ม และครู บางคนที่โรงเรี ยนอาจจะไม่รู้วา่ ผูช้ ายคนแรกเกิดมาอย่างไร และ
อาจจะไม่รู้วา่ พระเจ้าเป็ นผูเ้ นรมิตอาดัมและเอวาขึ้น คนที่ไม่เคยรู ้เรื่ องพระเจ้ามากนัก บางทีก็คิดว่า
นานมาแล้ว หลายล้านปี มาแล้ว เมื่อยังไม่มีสิ่งที่มีชีวติ ดินชิ้นเล็ก ๆ จนแทบมองไม่เห็นก็ได้กลายเป็ นสิ่ ง
ที่มีชีวติ ขึ้น มันมีลูกไม่สู้โตกว่ามันนัก และแตกต่างกันเล็กน้อย และลูกเหล่านี้ก็ได้มีลูกหลานต่อมาอีก
โดยมีขนาดโตขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย และต่อมาหลายล้านปี จุดเล็ก ๆ บนพื้นดินก็กลายเป็ นมนุษย์ แต่คนที่
คิดเช่นนี้ลว้ นเข้าใจผิด พระเจ้ามิได้สร้างเราโดยวิธีน้ นั พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าได้สร้างอาดัมขึ้นใน
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ทันทีทนั ใด พระเจ้าทรงใหญ่ยงิ่ พระองค์กระทาอะไรได้ภายในพริ บตาเดียวช่างเป็ นการง่ายสาหรับ
พระองค์เหลือเกินที่จะเอาผงคลีดินมา และสร้างอาดัมจากดินนั้นในเวลาชัว่ พริ บตาเดียว
วันหนึ่งชายคนหนึ่งอยากจะสอนลูกชายเล็ก ๆ ของเขาถึงเรื่ องพระเจ้า เวลานั้นเป็ นฤดูใบไม้ผลิ
เขาจึงถือเสี ยมเข้าไปในสวน เขาใช้เสี ยมพรวนดินทาให้ดินร่ วน พร้อมที่จะเอาเมล็ดพืชลงปลูก แล้วปรับ
ดินให้เรี ยบ แล้วเขียนตัวอักษรว่า จิตร ซึ่ งเป็ นชื่ อลูกชายของเขา แล้วเขาก็เอาเมล็ดพืชโรยไปตามรอยที่
เขียนเอาไว้ เพื่อเมื่อเมล็ดงอกเป็ นต้นเล็ก ๆ ก็จะสะกดเป็ นคาว่า จิตร
หลายวันต่อมา เด็กชายเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั วิง่ มาหาพ่อด้วยความตื่นเต้น และพูดว่า “คุณพ่อครับ ชื่อของ
ผมงอกขึ้นในสวน”

เด็กชายจูงมือพ่อของเขาออกไปในสวน และพูดว่า “ดูซิครับ คุณพ่อ ชื่อของผม”
“ใช่” พ่อพูด “บางทีมนั บังเอิญงอกขึ้นมาเองกระมัง”
“ไม่ใช่ครับ” หนูนอ้ ยพูด “ต้องมีใครคนหนึ่งปลูกเมล็ดพืชให้ข้ ึนเป็ นตัวอักษร”
“ตัวอักษรงอกขึ้นเองไม่ได้หรื อ” พ่อถาม
“ไม่ได้ครับ” เด็กชายตอบ “ต้องมีคนปลูกขึ้นอย่างแน่นอน”
“ถ้าอย่างนั้น” พ่อพูด “มองดูมือและเท้าของลูกซิ มือของลูกมีไว้สาหรับทางานและเล่น
โดยเฉพาะ ทาไมลูกจึงไม่มีเท้ามาอยูท่ ี่มือ และมือกลับไปอยูท่ ี่เท้าแทนกันเสี ย มันบังเอิญมาอยูใ่ นที่ที่
ถูกต้องอย่างนั้นหรื อ
“ไม่ใช่ครับ” เด็กชายเล็ก ๆ ตอบ “ต้องมีผสู้ ร้างมือให้ผม และให้มนั อยูใ่ นที่ที่ถูกต้อง”
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แล้วพ่อจึงเล่าให้เด็กน้อยฟังถึงเรื่ องพระเจ้า ผูไ้ ด้สร้างสิ่ งสารพัด และเด็กชายคนนั้นไม่เคยลืม
บทเรี ยนนั้นเลย

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ปฐมกาล 2:7-25

คาถาม
1. พระะเจ้าสร้างอาดัมขึ้นด้วยอะไร
2. พระเจ้าสร้างเอวาด้วยอะไร
3. พระเจ้าสร้างโลกด้วยอะไร
4. พระเจ้าใช้เวลานานเท่าใด ในการสร้างอาดัม

คาอธิษฐาน
โอ พระเจ้า พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ และโดยคาตรัสของพระองค์โลกนี้ก็บงั เกิดขึ้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบพระคุณ
พระองค์สาหรับฤทธานุภาพและความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
ชื่อของข้ าจดหรือยัง
ข้าไม่ห่วงใยในสมบัติ
เงินทองเพชรนิลจินดา
แต่ขา้ หวังของโลกภายหน้า
ซึ่ งดารงชัว่ กัลป์ ปาฯ
ในทะเบียนแห่งเมืองแมนนั้น
ชื่อของข้าจดหรื อยัง
ขอพระเยซูโปรดบอกว่า
ชื่อของข้าจดหรื อยัง
ร้ องรับ
ชื่อของข้าจดหรื อยัง
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ในสมุดอันขาวปลัง่
ในทะเบียนแห่งเมืองแมนนั้น
ชื่อของข้าจดหรื อยัง
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บทที่ 5 สาเหตุที่ทาให้ ความผิดบาปเกิดขึน้ ในโลก
เธอจาได้ไหมว่าพญามารคืออะไร เธอจาไหมว่า มันมิได้เชื่อฟังพระเจ้า และไม่อาจเป็ นผูช้ ่วย
ของพระเจ้าต่อไปได้ แต่ตอ้ งรับโทษตลอดไปเป็ นนิตย์ พญามารไม่พอใจที่พระเจ้าสร้างอาดัมและเอวา
ขึ้น เพราะเขาทั้งสองรักพระเจ้าและมีความสุ ข มันจึงตัดสิ นใจพยายามทาให้อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า ซึ่ งถ้าพวกเขาทาตามมันแแล้ว พวกเขาก็จะไม่มีความสุ ขด้วยเหมือนกัน พระเจ้าคงต้องลงโทษ
พวกเขาและไล่พวกเขาออกจากสวนตลอดกาล
ดังนั้นพญามารจึงลงสู่ โลก และพูดกับเอวา พญามารบอกเอวาว่า พระเจ้าจะไม่ทาตามที่
พระองค์ตรัสไว้
พระเจ้าได้ตรัสแก่อาดัมและเอวา อย่ากินผลไม้เฉพาะต้นเดียวที่ข้ ึนอยูก่ ลางสวน แต่เมื่อพญา
มารพูดกับเอวา พญามารบอกนางว่า ผลไม้น้ นั เป็ นของดีสาหรับนางและจะทาให้นางมีความสุ ขมาก
พญามารกล่าวเท็จอย่างร้ายกาจต่อเอวาและนางก็เชื่อมัน นางจึงตัดสิ นใจขัดขืนคาสั่งของพระเจ้า นางไป
ที่ตน้ ไม้น้ นั และเก็บผลจากต้นไม้ที่พระเจ้าสั่งห้ามนางไม่ให้รับประทาน นางได้รับประทานเข้าไป แล้ว
ส่ งให้อาดัมบ้าง และเขาก็รับประทานด้วย นัน่ เป็ นวันแสนเศร้าที่สุดวันหนึ่งที่โลกเคยประสบมา
เธอรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้น ทันทีที่เขากินผลไม้เข้าไป อาดัมและเอวาก็เริ่ มตาย หลังจากนั้นเขามี
ชีวติ ต่อมาอีกหลายปี แต่เขาก็ไม่มีความสุ ขและนับวันมีแต่จะแก่ลงและอ่อนเพลียลงทุกที มีความเศร้า
โศกยิง่ ขึ้นพระเจ้าได้ไล่เขาออกจากสวนอันสวยงามที่เขาเคยอาศัยอยู่ บอกเขาว่าเขาจะกลับเข้าไปอยูท่ ี่
นัน่ อีกไม่ได้เลย พระเจ้าให้ตน้ ไม้ที่มีหนามหลายชนิดและหญ้ารกรุ งรังต่าง ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นอาดัมผูน้ ่า
สงสารจึงปลูกพืชผลไม่เคยงอกงาม พอที่จะเป็ นอาหารสาหรับรับประทาน พระเจ้าทาให้สิงโตและหมี
และเสื ออยากทาร้ายอาดัม ตั้งแต่น้ นั มาอาดัมต้องคอยระวังตัวเสมอ เมื่อเขาออกไปไหน ๆ สิ่ งเหล่านี้
เกิดขึ้นก็เพราะอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ตั้งแต่น้ นั มาลูกของเขาก็ด้ือดึงไม่เชื่อฟั ง ถึงรุ่ นหลาน
ต่อมาก็ไม่เชื่ อฟังเช่นเดียวกัน ตลอดจนกระทัง่ เราทั้งหลายในทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเชื่ อฟังเช่นเดียวกัน
ขอให้คิดดูวา่ ปั จจุบนั นี้จะเป็ นอย่างไร ถ้าทุกคนเชื่ อฟังพระเจ้าก็จะไม่มีสงคราม ไม่มีโจรผูร้ ้าย
ไม่มีฆาตกร ทุกคนจะมีใจเมตตากรุ ณาและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเมื่อตายไปแล้วจะไม่มีการลงโทษ
อย่างหนักเนื่ องด้วยความผิดบาป
สิ่ งที่น่าสยดสยองได้เข้ามาในโลกก็เนื่องด้วยวันอันแสนเศร้านั้นเมื่ออาดัมและเอวาได้หนั หน้า
ไปจากพระเจ้า และตัดสิ นใจทาสิ่ งซึ่ งพระองค์สั่งไม่ให้ทา
อาดัมและเอวาคิดว่าการไม่เชื่ อฟังพระเจ้านั้นคงไม่เป็ นอันตรายต่อเขามากนัก นัน่ แหละคือสิ่ ง
ที่พญามารอยากให้เขาคิด มันพยายามให้เราคิดว่าสิ่ งที่พระเจ้าสั่งเรานั้นไม่สาคัญ พญามารบอกเราว่า สิ่ ง
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ดีงามจะบังเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ทาตามที่พระเจ้าตรัส แต่แทนที่จะเป็ นดังนั้น ความทุกข์ลาบากกลับเกิดขึ้น
แก่เรา และก็สายเกินไปเสี ยแล้วในการแก้ไข

มีเรื่ องเกี่ยวกับชายใจร้ายคนหนึ่งอยากจะทาให้ชายอีกคนหนึ่งตกใจและได้รับอันตราย เขาเอา
ดอกไม้สวยงามซึ่ งชายผูน้ ้ นั ชอบเป็ นพิเศษ ทาเป็ นช่อดอกไม้งามน่ารัก แล้วเอางูเล็ก ๆ ตัวหนึ่งซึ่งมีพิษ
ถ้ากัดใครเข้าก็จะเจ็บปวดมาก ใส่ ไว้กลางช่อดอกไม้ เขาให้ดอกไม้ช่องามแก่ชายคนนั้น
ชายคนนั้นพอใจมาก และขอบคุณเขา แต่เมื่อเขาก้มลงดมดอกไม้งูก็กดั เขาที่ใบหน้า
นัน่ เป็ นวิถีทางซึ่ งพญามารให้สิ่งต่าง ๆ แก่เรา ดูช่างสวยงามแต่มนั นาเราไปสู่ อนั ตรายและความ
เศร้าโศกเท่านั้น เมื่อพญามารบอกให้เราทาสิ่ งผิด เราควรระลึกถึงเรื่ องงูที่ซ่อนอยูใ่ นช่อดอกไม้

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ปฐมกาล 3:1-19

คาถาม
1. พญามารเป็ นใคร
2. มันรักพระเจ้าหรื อเปล่า
3. มันต้องการให้เธอรักพระเจ้าหรื อเปล่า
4. พญามารบอกอะไรแก่เอวา
5. มีอะไรเกิดขึ้นแก่อาดัมและเอวา หลังจากเขาได้ทาบาปแล้ว
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คาอธิษฐาน
โอ พระบิดา แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายรู ้สึกเสี ยใจมาก ในความผิด
บาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายเสี ยใจที่วา่ บางครั้งข้าพเจ้าทั้งหลายฟังเสี ยงของพญามาร
แทนที่จะฟังเสี ยงของพระองค์ โปรดช่วยพวกข้าพเจ้าให้อยูใ่ กล้ชิดพระองค์ และอย่าให้พญามารมา
หลอกลวง ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
เชื่อและฟังคา
เมื่อเราเดินตามพระเจ้า
พระเยซูทรงนาเรา
และประทานรัศมีให้อิ่มหนา
เมื่อเราทาตามพระทัย
พระองค์สถิตในใจ
ของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคา
ร้ องรับ
เชื่อและฟังคา
ไม่มีทางอื่นที่เที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุ ข
แก่ผเู ้ ชื่อและฟังคา
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บทที่ 6 แผนการของพระเจ้ าเกีย่ วกับพระผู้ช่วยให้ รอด
เราได้อ่านมาแล้วถึงเรื่ องวันที่มืดมนเศร้าโศกนั้น เมื่ออาดัมและเอวาได้ทาบาป มิตรของพระเจ้า
กลับกลายเป็ นศัตรู ของพระองค์จิตใจของอาดัมและเอวาก็ชวั่ และไม่เชื่อฟัง พญามารได้เข้ามาสิ งสู่ ใน
จิตใจของเขา ทาให้ทุก ๆ สิ่ งผิดไปหมด
พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้อาดัมและเอวามีจิตใจชัว่ อย่างนั้น พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เขามี
ชีวติ อยูห่ ่างไกลจากพระเจ้าสู่ ความมืดในนรก พระเจ้าทรงรักอาดัมและเอวามากยิง่
แต่พระองค์
จาเป็ นต้องลงโทษเขา พระเจ้าทรงรักเธอมากยิง่ เหมือนกัน แม้วา่ ความผิดบาปของเธอจะทาให้พระองค์
เสี ยพระทัยมากเพียงใดก็ตาม
เพราะว่าเราทาบาป พระเจ้าจึงได้มีแผนการสาหรับเรา แผนการของพระองค์ก็คือทรงใช้พระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริ สต์ให้มาบังเกิดในโลก เพื่อยอมตายไถ่เราให้พน้ จากความผิด
บาป พระเจ้าตรัสว่า “พระเยซูจะทนทุกข์เพื่อว่าเด็กชายเด็กหญิงและพ่อแม่ของเขาจะไม่จาเป็ นต้องทน
ทุกข์” ถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเรา และเชื่อในพระเยซู พระองค์จะช่วยเราให้พน้ จากความผิด
บาปของเรา
ด้วยเหตุน้ ีแหละ พระเยซูจึงได้บงั เกิดเป็ นทารกที่บา้ นเบธเลเฮ็ม นัน่ แหละคือเหตุที่พระองค์
เจริ ญวัยโดยมิได้ทาผิดแม้แต่นิดเดียว ไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งเดียว แต่พระเจ้าลงโทษพระองค์ พระเจ้า
ลงโทษพระเยซู เพราะความผิดบาปของพระองค์เองหรื อ ไม่ใช่เลย! พระเยซูไม่มีบาป พระเจ้าลงโทษ
พระเยซูแทนเธอ แทนฉัน พระองค์ลงโทษพระเยซู เพราะความผิดบาปของเธอ คนชัว่ ร้ายได้จบั เอาพระ
เยซูไปตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเธอ พระเจ้าทาให้พระองค์เจ็บปวดมากเกินกว่า
ที่ความคิดของเราจะหยัง่ ถึง พระเยซูประสงค์ที่จะรับโทษแทนเธอ พระเยซูช่างมีพระทัยเมตตากรุ ณา
เหลือเกิน
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วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งเขาขโมยเงินจานวนหนึ่ง ตารวจจึงจับเอาชายคนนั้นไปขัง ผูช้ ายคนนั้นถูก
พาตัวไปหาผูพ้ ิพากษาเพื่อตัวสิ นว่า เขาต้องติดคุกนานเท่าใด
ผูพ้ ิพากษาประหลาดใจมาก เมื่อเขาเห็นว่าคนที่ขโมยเงินนั้นเป็ นใคร ชายคนนั้นเป็ นเพื่อนของ
เขาเอง ผูพ้ ิพากษาต้องตัดสิ นอย่างยุติธรรม จะถือเอาความเป็ นเพื่อนมาปลดปล่อยให้เขาหลุดพ้นไป
ไม่ได้ดงั นั้นผูพ้ ิพากษาจึงพูดว่า “คุณต้องคืนเงินให้แก่คนที่คุณขโมยมา และคุณต้องเข้าคุกสามสิ บวัน”
“แต่ผมไม่มีเงินพอ” ชายคนนั้นพูด “ผมใช้เงินที่ขโมยมานั้นหมดแล้ว”
“ไม่เป็ นไร” ผูพ้ ิพากษา “ผมจะชดใช้เงินแทนคุณเอง” แล้วผูพ้ ิพากษาก็จ่ายเงินให้แก่คนที่ถูก
ขโมยเงินนั้น
“เดี๋ยวนี้ ” ผูพ้ ิพากษาพูด “ผมจะเข้าคุกแทนคุณสามสิ บวัน ส่ วนคุณกลับบ้านได้ ไปดูแล
ครอบครัวของคุณ”
ดังนั้นผูพ้ ิพากษา จึงเข้าคุกสามสิ บวัน และชายที่ขโมยเงินก็กลับไปบ้าน
นัน่ คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่ งแสดงถึงการเกี่ยวข้องระหว่างพระเจ้ากับเรา พระเจ้าตรัสว่า เรา
ต้องทนทุกข์เพราะบาปของเรา แล้วพระองค์ก็ได้ทนทุกข์แทนเรา เมื่อพระเยซูยอมตายเพื่อเรา
ฉันคิดว่า เราไม่สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าให้เพียงพอกับที่พระองค์มีพระทัยเมตตาต่อเราได้
เธอคิดเช่นนั้นหรื อเปล่า

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ลูกา 22:39-44,23:27-38

คาถาม
1. พระเจ้ารับเธอมากเท่าใด
2. เธอรักพระเจ้ามากเท่าใด
3. เธอแสดงความรักของเธอต่อพระองค์ได้อย่างไร

คาอธิษฐาน
พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบว่า พระเยซูทรงรักข้าพเจ้า
ทั้งหลายมากมายจนยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายมีความรัก
พระองค์และถวายชีวติ ของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พระองค์ ชี วติ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็ นของพระองค์ และ
ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อทาการงานของพระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอ
ในพระนามของพระเยซู อาเมน
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เพลงนมัสการ
ไม้ กางเขนโบราณ
บนภูเขาซึ่ งอยูใ่ กล้ ได้แลเห็นไม้กางเขน
เป็ นรอยแห่งความทุกข์ และความอาย
แต่ใจข้ารักกางเขน ที่พระคริ สต์ถูกตรึ งตาย
ไถ่คนบาปให้รอดพ้นจากอบาย
ร้ องรับ
โดยเหตุน้ ีขา้ จึงรักไม้กางเขน
เพราะว่าเป็ นที่จะวางภาระลง
ข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มนั่
แล้ววันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงาม
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บทที่ 7 ความตายของพระเยซูคริสต์
บัดนี้เราต้องพูดถึงสิ่ งที่แปลกประหลาดที่สุด น่ากลัวที่สุด และเป็ นเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่สุด
เท่าที่เคยมีมา เธอจาเหตุการณ์เมื่ออาดัมและเอวาได้รับประทานผลไม้ที่พระเจ้าห้ามมิให้รับประทานได้
ไหม นัน่ เป็ นครั้งแรกที่บาปได้เข้ามาสู่ จิตใจของเขา ในทันทีทนั ใดนั้นร่ างกายของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป
เขาเริ่ มแก่และเริ่ มตาย ทัว่ โลกรอบ ๆ เขาก็ผดิ แปลกไป ขณะนี้มีตน้ ไม้ที่มีหนามเกิดขึ้นซึ่ งได้เริ่ มงอกขึ้น
อย่างรวดเร็ ว สัตว์ต่าง ๆ เช่น สิ งโตและเสื อก็อยากจะฆ่าสัตว์อื่นจาพวกแกะ และมันอยากกินอาดัมกับ
เอวาด้วย สิ่ งแปลก ๆ ทั้งหลายและภาวะที่ไร้ความสุ ขเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่ องด้วยอาดัมและเอวาได้ทาบาป
แต่สิ่งที่ร้ายที่สุดยิง่ กว่าสิ่ งใดทั้งสิ้ น ก็คือการที่พระเจ้าจาต้องตรัสว่า อาดัมและเอวาสมควรจะมี
ชีวติ อยูใ่ นนรก ซึ่ งอยูห่ ่างไกลจากพระเจ้าแสนไกลเป็ นนิ จกาล โอ! น่าสยดสยองจริ ง ๆ ที่จะมีเหตุการณ์
เช่นนี้เกิดขึ้น เราอยากให้อาดัมและเอวาเชื่ อฟังพระเจ้า และไม่ทาบาปเลย
แต่อย่าลืมว่า พระเจ้ารักอาดัมและเอวาเหมือนกับที่พระองค์รักเธอ และเธอเองก็ได้ทาผิดเท่า ๆ
กับอาดัมและเอวา สมควรจะรับโทษเท่า ๆ กันเพราะพระเจ้ารักเธอ พระองค์จึงตัดสิ นพระทัยที่จะ
ลงโทษพระเยซูแทนเธอ
เธอและฉันจะรับโทษเพื่อความผิดบาปของคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าเรายังมีความคิดผิดบาป
หลายอย่าง ซึ่ งเราควรได้รับโทษ แต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าไม่เคยทาบาปเลย พระองค์
เป็ นผูเ้ ดียวที่เกิดมาในโลกนี้ ยอมตายเพื่อรับเอาความผิดบาปของคนอื่นได้ พระองค์ยอมตายเพื่อรับเอา
ความผิดบาปของเธอ
เธอทราบไหมว่า พระองค์ตอ้ งตายอย่างไร บางคนที่ไม่ชอบพระองค์ได้จบั เอาพระองค์ไปตรึ ง
เสี ยที่ไม้กางเขนและพระองค์สิ้นพระชนม์ (ตาย) ที่นนั่ พระเยซูเจ้าได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัส
เพราะว่ามีตะปูตอกแทงทะลุฝ่ามือและฝ่ าเท้าของพระองค์พระเยซูได้รับความทุกข์ทรมานทางใจยิง่ กว่า
ความเจ็บปวดทางร่ างกาย เราไม่อาจจะเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูได้รับ แต่เราก็ทราบได้วา่
นัน่ เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าหันพระพักตร์ไปจากพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ และพระเยซูเจ้าก็ตก
อยูใ่ นความมืดห่างไกลจากพระเจ้า ขอให้คิดดูสักนิดเถิด พระเยซูไม่จาเป็ นต้องรับความทุกข์ทรมาน
หรื อตายเลย แต่พระองค์ประสงค์ที่จะทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อเธอ และพระองค์ก็ได้กระทาเช่นนั้น
บัดนี้เธอรับการยกโทษบาปได้แล้ว
ฉะนั้นผูใ้ ดก็ตามที่ตอ้ งการความรอดก็จะรับเอาได้
เช่นเดียวกัน ถ้าเธอทูลต่อพระเจ้าว่า เธอยอมรับพระเยซูผซู ้ ่ ึ งได้สิ้นพระชนม์แทนตัวเธอ พระเจ้าก็พร้อม
ที่จะยกโทษให้เธอ
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ประมาณหนึ่งร้อยปี มาแล้ว ถ้าทหารในกองทัพไม่ทาตามคาสั่งของนายทหาร บางทีจะถูกเฆี่ยน
ด้วยแส้หนังกระด้างและยาว ซึ่งจะบาดผิวหนังที่หลังจนเลือดไหลโทรม แน่ทีเดียวต้องได้รับความ
เจ็บปวดมาก วันหนึ่งทหารที่อยูใ่ นเต็นท์หลังหนึ่งได้ขโมยเงินของเพื่อนทหาร ซึ่ งอยูใ่ นเต็นท์ถดั ไป
แต่ทหารเหล่านั้นไม่ยอมบอกว่า คนไหนในพวกตนเป็ นผูข้ โมยเงินไป นายทหารบอกว่า พวก
เขาทุกคนจะต้องได้รับโทษโดยถูกเฆี่ยนด้วยแส้ จนกว่าเขาจะยอมบอกว่าใครเป็ นคนขโมยเงิน
มีเด็กชายคนหนึ่งชื่ อวิโรจน์ ซึ่ งอายุนอ้ ยมาก คืออ่อนวัยเกินกว่าที่จะเป็ นทหาร แต่ถึงกระนั้นก็
ได้รับอนุญาตให้เป็ นทหาร เด็กคนนี้กา้ วออกไปข้างหน้านายทหารและพูดว่า
“ท่านครับ ขอให้ลงโทษผมแทนทหารคนอื่น ๆ เถิด ผมไม่ได้เอาเงินนั้นไปเลย แต่ผมอยากรับ
โทษแทนคนที่ขโมยเงิน”

นายทหารเสี ยใจมาก เพราะวิโรจน์ไม่ได้ขโมยเงินจึงไม่สมควรจะได้รับโทษ และนอกจากนั้น
ร่ างกายของวิโรจน์ก็ไม่แข็งแรงนัก เขาเกรงว่าถ้าลงโทษ วิโรจน์อาจต้องล้มป่ วยลง แต่ในที่สุด
นายทหารก็ตดั สิ นใจเฆี่ยนวิโรจน์
เขามัดวิโรจน์ไว้กบั เสาไม้ และให้ถอดเสื้ อออก แล้วนายทหารก็ลงมือเฆี่ยนเขา การเฆี่ยนอย่าง
แรงทาให้หลังของวิโรจน์เป็ นแผลลึก แต่เขาไม่ได้ร้องออกมาเลย เฆี่ยนอีกทีหนึ่ง ก็เป็ นแผลลึกอีกแผล
หนึ่งที่หลังของเขา
เมื่อเฆี่ยนครั้งที่สาม ชายผูซ้ ่ ึ งเป็ นขโมยตัวจริ งก็กระโดดออกมา
“หยุด หยุด” เขาร้อง “ผมเองเป็ นคนขโมยเงิน อย่าเฆี่ยนวิโรจน์อีกเลย เฆี่ยนผมแทนเถิดครับ”
แต่วิโรจน์บอกว่า “ไม่ได้ เขาเฆี่ยนผมแล้ว เขาจะเฆี่ยนคุณอีกไม่ได้ ผมรับโทษแทนคุณแล้ว”
ดังนั้น นายทหาร จึงปล่อยให้ชายที่ขโมยเงินเป็ นอิสระและไม่ได้เฆี่ยนเขา เพราะว่าเขาได้เฆี่ยน
วิโรจน์แทนแล้ว
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คืนวันนั้นวิโรจน์สิ้นชีวติ เพราะเขาถูกเฆี่ยนเป็ นแผลสาหัส
บางทีเรื่ องนี้จะช่วยเธอให้เห็นได้ชดั ขึ้นเล็กน้อยว่า เหตุใดพระเยซูคริ สต์เจ้า ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้างฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลกและตัวเธอเองจึงได้เสด็จลงมาในโลก
และยอมรับโทษเพื่อให้เธอได้รับ
อิสรภาพ
เธอขอบพระคุณพระเยซูหรื อยัง เพราะพระองค์ยอมตายเพื่อเธอ

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
อิสยาห์ 53:1-12

คาถาม
1. พระเจ้าได้กระทาให้ตน้ ไม้มีหนามทุกชนิดเกิดขึ้นเมื่อใด
2. ก่อนที่อาดัมและเอวาจะหลงทาบาป สัตว์ต่าง ๆ เป็ นอย่างไรมันไล่กดั กันหรื อ แมวและหนู
เป็ นอย่างไรต่อกัน
3. อะไรเกิดขึ้นในจิตใจของอาดัมและเอวา เมื่อเขาไม่เชื่ อฟังพระเจ้า ถ้าไม่มีความผิดบาปใน
โลกนี้จะมีการทะเลาะวิวาทกันไหม ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น

คาอธิษฐาน
โอ พระเจ้า พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบว่า แม้วา่ เด็ก
เล็ก ๆ ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ ก็ยงั ต้องการให้พระเยซูเจ้าช่วยเขาให้พน้ บาป ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอขอบพระคุณพระองค์อย่างสู งที่พระองค์ได้ยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย พระบิดาที่รักขอ
โปรดช่วยพวกข้าพเจ้าให้รักและไว้วางใจพระองค์ และเชื่ อพระองค์เสมอ ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอในพระ
นามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
อัศจรรย์ พระผู้ช่วยเรา
พระคริ สต์ทรงช่วยเราพ้นความบาป
อัศจรรย์พระผูช้ ่วยเรา
ทรงไถ่เราไว้ ทรงชาระบาป
อัศจรรย์พระผูช้ ่วยเรา
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ร้ องรับ
พระเยซูเป็ นผูช้ ่วย
อัศจรรย์พระเยซูน้ นั
อัศจรรย์พระเยซู
เป็ นผูช้ ่วยอัศจรรย์
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บทที่ 8 อะไรเกิดขึน้ กับชีวติ ของเราเมือ่ เราทูลขอให้ พระเยซู เป็ นพระ
ผู้ช่วยให้ รอดของเรา
นาน นานมาแล้ว นานทีเดียว ก่อนเธอเกิดหลายล้านปี พระเจ้ารู ้วา่ เธอจะเกิดมา และพระองค์รับ
เธอ ตลอดเวลาอันยาวนานนั้น พระองค์ระลึกถึงเธอและคอยจนกว่าจะถึงเวลาเธอเกิด
แต่พระเจ้าก็เศร้าพระทัยตลอดเวลานั้นด้วย เพราะพระองค์รู้วา่ ไม้ชา้ หลังจากที่เธอเกิดมาแล้ว
เธอก็จะทาสิ่ งที่ผดิ ซึ่ งพระองค์ไม่พอพระทัยให้เธอกระทาพระองค์รู้วา่ เมื่อเธอเกิดมาจะมีบาปอยูใ่ น
จิตใจของเธอ พระองค์รู้วา่ พระองค์จาเป็ นต้องลงโทษเธอเพราะความบาปผิดของเธอ พระเจ้าไม่
ประสงค์จะลงโทษเธอเพราะกระทาชัว่ และพระองค์มีวธิ ี ที่จะช่วยเธอให้พน้ บาป พระองค์รับโทษเสี ย
เอง แทนที่จะลงโทษเธอ ดังนั้น พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจึงละทิ้งปราสาทอันสวยงามของพระองค์
ในสวรรค์ และเสด็จลงมาในโลก และรับโทษเพราะบาปของเธอและของฉัน พระเยซูได้สิ้นพระชนม์
เพื่อเธอ และเดี๋ยวนี้ถา้ เธอเสี ยใจเพราะบาปของเธอ เธอก็สามารถทูลขอพระเยซูให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเธอได้
เด็กชาย เด็กหญิง หรื อพ่อแม่ของเขาจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าหรื อไม่ ถ้าเขาไม่
ต้องการให้พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ไม่ได้! เขาจาเป็ นต้องรับเอาพระเยซูเขาต้องรัก
พระองค์ และปรนนิบตั ิพระองค์
บางทีเธออาจไม่รู้วา่ จะทูลขอพระเยซูให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเธอได้อย่างไร ไม่เป็ นการ
ยากเลย พระเยซูรู้ก่อนแล้วเมื่อเราอยากรับเอาความรอด พระองค์ประสงค์ที่จะให้เราเข้าเฝ้ าพระองค์
และสนทนากับพระองค์ถึงเรื่ องนี้ เราสนทนากับพระเยซูได้โดยการอธิ ษฐาน และเราอาจพูดคล้าย ๆ
อย่างนี้วา่ “พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าได้ทาผิดหลายอย่าง และข้าพเจ้าได้ทาให้พระเจ้าไม่พอพระทัยมาก
เพราะสิ่ งต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าได้กระทามาแล้ว พระเจ้าไม่ประสงค์จะลงโทษข้าพเจ้า โดยส่ งข้าพเจ้าไปนรก
ดังนั้นพระเจ้าจึงลงโทษพระเยซู เพราะความผิดบาปของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า เพราะพระองค์มีพระทัยเมตตาปรานี และทน
ทุกข์ทรมานและได้สิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าช่วยตัวเองไม่ได้ แต่พระองค์ได้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด”
เธอไม่จาเป็ นต้องใช้คาพูดให้เหมือนกับถ้อยคาเหล่านี้ โดยตรงก็ได้เพราะพระเจ้ารู ้ความหมาย
ของเธอ และถ้อยคาที่เธอใช้จึงไม่ใช่สิ่งสาคัญนัก แต่บางทีการใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ช่วยให้เราสานึกว่า พระ
เยซูได้กระทาอะไรเพื่อเราแล้วบ้าง
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พ่อคนหนึ่งมักจะอุม้ ลูกชายเล็ก ๆ และพูดกับเขาถึงเรื่ องพระเยซูหนูนอ้ ยไม่รู้สึกเบื่อเรื่ องราวอัน
น่าฟังนั้นเลย วันหนึ่งขณะที่นงั่ อยูบ่ นตักของพ่อ พ่อพูดกับเขาว่า “ลูกน้อยของพ่อ ลูกอยากไปสวรรค์
ไหม”

“อยากซี ครับ คุณพ่อแน่นอนทีเดียว หนูอยากไป” เขาตอบ
“แต่” พ่อพูด “หนูจะไปสวรรค์ได้อย่างไร ในดวงใจน้อย ๆ ของหนู มีความผิดบาปอยู่ หนูคิดว่า
จะไปอยูใ่ น
สถานที่ที่พระเจ้าสถิตอยูไ่ ด้อย่างไร”
“แต่ทุกคนล้วนเป็ นคนบาปนะครับ คุณพ่อ” เด็กน้อยตอบ
“จริ งอยู”่ พ่อตอบ “แต่พระเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าจิตใจที่บริ สุทธิ์ เท่านั้นจึงจะได้เห็นพระองค์
เมื่อเป็ นอย่างนั้นลูกของพ่อจะไปอยูท่ ี่นนั่ ได้อย่างไร”
ดวงหน้าของเด็กชายเศร้าสลดลง แล้วเขาก็เริ่ มร้องไห้และในทันใดนั้นเขาก็ยมิ้ ออกมาทั้งน้ าตา
และพูดว่า “แต่คุณพ่อครับ พระเยซูช่วยหนูให้รอดจากบาปได้”
ถูกแล้ว พระเยซูยนิ ดีที่จะช่วยเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นให้รอดจากบาป และพระองค์ตอ้ งการที่จะ
ช่วยเธอให้รอดด้วย เธอเคยทูลขอพระเยซูให้ช่วยเธอให้รอดไหม พระองค์ประสงค์ที่จะให้เธอทูลขอ
พระองค์ในเรื่ องนี้

ข้ อพระคัมภีร์สาหรับอ่าน
ยอห์น 3:1-18
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คาถาม
1. ใครเป็ นผูร้ ับโทษเพราะความผิดบาปของเธอ
2. เราต้องเสี ยเงินให้พระเยซู เพื่อช่วยเราให้พน้ บาปหรื อไม่
3. ถ้าเราเสี ยเงินให้พระองค์มาก ๆ พระองค์จะช่วยเราให้รอดหรื อไม่
4. ทาไมพระเยซูจึงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน

คาอธิษฐาน
พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบว่า พวกข้าพเจ้าไม่อาจจะใช้เงินทอง เพื่อให้ไปสวรรค์ได้
ไม่วา่ จะใช้มากสักเพียงใด แต่ขา้ พเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานชีวติ นิรันดร์
ให้ขา้ พเจ้าทั้งหลาย โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ไปอยูส่ รรค์กบั พระองค์เป็ นนิ ตย์ ใน
พระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ
พระผู้ช่วยข้ ารักนักหนา
พระผูช้ ่วยข้ารักนักหนา
รักพระเยซู รักยิง่ กว่าชีวี
พระโลหิตได้ลา้ งบาปข้า
ข้าอยากอยูใ่ กล้ ๆ พระบาทา
ร้ องรับ
ทุก ๆ โมงทุกเวลา
โปรดประทานฤทธิ์ เดชแก่ขา้
โปรดเมตตาได้ทรงบันดาล
ให้ขา้ อยูใ่ กล้ ๆ พระบาทา
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พิมพ์ครั้งที่ 5
แผนการของพระเจ้ าเล่ม 1
พระเจ้าอยูท่ ี่ไหน!
พระเจ้าสร้างมนุษย์จริ งหรื อ
ทาไมพระเยซูคริ สต์จึงต้องยอมตายเพื่อเรา
..........................................................................
ท่านจะรู ้คาตอบของคาถามเหล่านี้ได้
ภายในเล่ม “แผนการของพระเจ้า เล่ม 1”
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