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ค าน า 
การเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัพระเจา้ เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่จบส้ิน กล่าวคือเรายิง่เติบโตข้ึนในชีวติ คริส

เตียนมากเท่าใด เรายิง่จะไดเ้รียนรู้ หรือรู้จกัพระเจา้มากยิง่ข้ึนเท่านั้น 
ส าหรับคริสเตียนและทุกคนท่ีเร่ิมสนใจเร่ืองพระเจา้ ก็จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้ส่ิงซ่ึงเป็นพื้นฐาน หรือ

เป็นหลกัส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจา้และควรจะเป็นถอ้ยค าท่ีเขา้ใจง่ายดว้ย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ
เขา้ใจผดิตั้งแต่กา้วแรก 

ในเล่ม “แผนการของพระเจา้ เล่ม 1” เราพยายามใชถ้อ้ยค าเขา้ใจง่ายโดยหวงัวา่จะไม่ท าใหท้่าน
ผูอ่้านเขา้ใจผดิพลาด และหวงัวา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นขั้นแรกท่ีถูกตอ้งส าหรับท่านในการเจริญเติบโต
ฝ่ายชีวติคริสเตียน เราหวงัวา่ ท่านจะไดก้า้วข้ึนสู่ขั้นท่ีสอง ดว้ยการติดตามอ่าน “แผนการของพระเจา้
เล่ม 2” ต่อไปอีก เม่ืออ่านจบเล่ม 1 แลว้ 
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บทที ่1 พระเจ้าคอืใคร 

มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเราจ าเป็นตอ้งรู้ เราจ าเป็นตอ้งเรียนอ่านและเขียน เราจ าเป็นตอ้งเรียนเลข
คณิตและภูมิศาสตร์ แต่มีส่ิงหน่ึงซ่ึงส าคญัยิง่กวา่การอ่าน การเขียน การเรียนเลขคณิต และภูมิศาสตร์ 
เธอคิดออกไหมวา่ส่ิงส าคญันั้นคืออะไร ฉนัจะบอกใหน้ัน่คือความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัพระเจา้ ส่ิงน้ีส าคญั
ยิง่ เพราะพระเจา้เป็นผูป้ระทานชีวติใหเ้ธอ ถา้เธอไม่รู้เร่ืองพระเจา้ เธอก็จะไม่รู้วา่ พระองคป์ระสงคท่ี์
จะใหเ้ธอท าอะไร 

พระเจา้คือใคร พระเจา้เป็นผูส้ถิตอยูใ่นสถานท่ีสวยงามเรียกวา่สวรรค ์ เราไม่รู้แน่ชดัวา่สวรรค์
อยูต่รงไหน แต่เราคิดวา่อยูไ่กลออกไปเหนือดวงดาวทั้งหลาย เป็นสถานท่ีซ่ึงเราทั้งหลายอยากจะไปอยู่
ท่ีนัน่ถา้เรารู้จกัพระเจา้และรักพระองคแ์ลว้ เราก็จะไดไ้ปอยูก่บัพระองคอ์ยูก่บัทูตสวรรคท่ี์ดีในสวรรค์
เม่ือเราตาย น่ีเป็นเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีวา่เหตุใดการเรียนเร่ืองราวเก่ียวกบัพระเจา้จึงเป็นเร่ืองส าคญั
ยิง่ส าหรับเรา 

เธออยากใหฉ้นัเล่าเร่ืองราวของพระองคม์ากกวา่น้ีไหม เธอรู้หรือไม่วา่ พระเจา้เป็นพระ
วญิญาณ น้ีหมายความวา่ พระองคเ์ป็นผูท่ี้ไม่มีร่างกาย เธอและฉนัมีร่างกาย พร้อมดว้ยจิตวิญญาณอยู่
ภายใน แต่พระเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นร่างกาย 

พระเจา้ทรงเป็นองคอ์ศัจรรยท่ี์สุดจริง ๆ พระองคมี์พระทยัเมตตาและทรงดีต่อเรา พระองคไ์ม่
เคยกระท าผดิเลย และพระองคมี์ฤทธ์ิอ านาจใหญ่ยิง่ กระทัง่สามารถกระท าทุกส่ิงไดต้ามพระประสงค์
ของพระองค ์ พระองคส์ร้างโลก ทอ้งฟ้า ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ ดวงดาวทั้งหลายอีกทั้งทูตสวรรค ์
ตลอดจนไดส้ร้างเธอและฉนัดว้ย พระองคส์ร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง พระองคบ์นัดาลให้มีฟ้าร้อง ฟ้าแลบ 
และใหฝ้นตก คร้ันถึงฤดูร้อนก็โปรดใหมี้ดอกไมส้วย ๆ และทอ้งฟ้าสีคราม ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะพระเจา้
เป็นผูท้รงสร้างข้ึน 

พระเจา้อยูท่ี่ไหนเราไดรู้้แลว้วา่ พระเจา้สถิตอยูใ่นเมืองท่ีสวยงามคือสวรรค ์แต่ในขณะเดียวกนั
พระเจา้ก็อยูใ่นห้องน้ีดว้ย ก าลงัฟังเราพดูจาสนทนากนั พระองคอ์ยูท่ี่บา้นถดัเราไปดว้ยเหมือนกนั เป็น
การแปลกประหลาดมิใช่หรือท่ีพระเจา้อยูก่บัเราท่ีน่ี และอยูท่ี่บา้นใกลเ้รือนเคียงกบัเราในเวลาเดียวกนั 
พระองคส์ถิตอยูท่ ัว่ไปทุกหนทุกแห่งดว้ย พระองคอ์ยูก่บัผูไ้วว้างใจพระองค ์ ในประเทศต่าง ๆ และ
พระองคอ์ยูก่บัคนทั้งหลายซ่ึงอยูใ่นเรือใหญ่ในมหาสมุทร พระองคอ์ยูท่ ัว่ทุกแห่งในขณะหน่ึงขณะใด 
เราอยูไ่ดใ้นท่ีแห่งเดียวเท่านั้น แต่พระเจา้สถิตอยูท่ ัว่ไปในขณะเดียวกนั 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ซ่ึงเราควรจ าไว ้ ก็คือพระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่พระองคน้ี์ทรงรักเราเสมอ 
และคอยเฝ้าดูการกระท าของเราอยูเ่สมอเหตุฉะนั้นเราจึงควรระมดัระวงัในการกระท าของเราทุกอยา่ง 



 7 

เราไม่ควรใฝ่ใจในส่ิงท่ีพระเจา้ไม่พอพระทยั เราทราบวา่พระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่ซ่ึงสถิตอยูใ่นสวรรค ์ ก าลงั
มองดูเรา และช่วยเราใหก้ระท าในส่ิงท่ีดีงามอยูเ่สมอ 

วนัหน่ึงชายคนหน่ึง อยากจะขโมยแตงโมจากไร่แห่งหน่ึง เขาพาลูกชายเล็ก ๆ ของเขาไปดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กนั้นอายไุด ้ 8 ขวบ บิดาบอกใหเ้ขายนืใกลร้ั้ว คอยเฝ้าดูตน้ทางวา่ไม่ใครเห็นหรือไม่ ขณะท่ี
พอ่เขา้ไปในไร่เพื่อเก็บแตงโม เด็กชายคนนั้นก็ตะโกนข้ึนมาทนัทีวา่ “คุณพอ่มีใครก าลงัมองดูคุณพอ่
แน่ะ” 

ชายคนนั้นวิง่กลบัมาหาลูกชาย “ท่ีไหน”เขาถาม “ใครมองอยูเ่ขาอยูท่ี่ไหนล่ะ” 
“คุณพอ่ครับ”เด็กนอ้ยพดู “เวลาท่ีคุณพอ่ดูวา่มีใครจะเห็นคุณพอ่หรือไม่นั้น คุณพ่อลืมมองข้ึน

ไปบนทอ้งฟ้า พระเจา้ก าลงัมองลงมาและจอ้งมองคุณพอ่อยู”่ 
พอ่ของเด็กชายคนนั้นไม่เคยคิดเช่นน้ีมาก่อน จึงตดัสินใจวา่จะไม่ขโมยแตงโมอีกเลย เด็กชาย

เล็ก ๆ คนนั้นผูช่้วยท่ีดีของพ่อของเขาเพราะวา่เขาไดเ้ตือนพอ่ของเขาใหร้ะลึกถึงพระเจา้ 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

อิสยาห์ 6:1-8 ยอหน์ 4:23,24 

ค าถาม 

1. พระเจา้มีร่างกายเหมือนเธอหรือ 
2. จงบอกช่ือสถานท่ี อยา่งนอ้ยสองแห่ง ซ่ึงพระเจา้สถิตอยูใ่นขณะน้ี 
3. ในเวลากลางคืน พระเจา้เห็นเราไดห้รือไม่ 
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ค าอธิษฐาน 

โอ พระเจา้ผูสู้งสุด พระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นสวรรคข์อทรงโปรดยกโทษความผดิบาปของ
ขา้พเจา้ทั้งหลาย เพราะวา่ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นคนไม่สะอาด ขอขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รง
โปรดยกโทษใหข้า้พเจา้ทั้งหลาย โดยทางพระเยซูคริสตเจา้ อาเมน 

เพลงนมสัการ 

เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร 
 

เชิญพระองคก์ษตัริยเ์กรียงไกร 
องคท์รงฤทธ์ิกวา่ผูใ้ด 
คือพระบิดา 
ทรงสอนใหศิ้ษยถ์วาย 
สรรเสริญพระเจา้มิวาย 
พระผูพ้ิชิตมารร้าย 
พระเจา้เบ้ืองฟ้า 
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บทที ่2 ท าไมพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ 

เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการท่ีพระเจา้สร้างเรา และใหเ้ราอาศยัอยูใ่นบา้นช่องของเรา คืออะไร 
เพื่อใหเ้รามีความสุขเช่นนั้นหรือไม่ใช่หรอก จริงอยูพ่ระเจา้ตอ้งการใหเ้รามีความสุข แต่นัน่ไม่ใช่เหตุผล
ท่ีพระองคส์ร้างเราข้ึนมา พระองคส์ร้างเราเพื่อใหมี้ใจเมตตากรุณาต่อคนอ่ืนหรือ ไม่ใช่อีก น่ีก็เป็น
เหตุผลท่ีส าคญั แต่ก็ยงัมิใช่ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

ถา้กระนั้นเพราะเหตุใดเล่า 
พระเจา้สร้างเราก็เพื่อใหเ้ราถวายพระเกียรติแด่พระองค ์ และช่ืนชมยนิดีกบัพระองค ์ นัน่

หมายความวา่พระเจา้ประสงคท่ี์จะใหเ้ราขอบพระคุณพระองค ์ ในการท่ีพระองคท์รงดีต่อเรา พระองค์
ตอ้งการให้เรามีความยนิดีท่ีพระองคเ์ป็นผูย้ิง่ใหญ่ และกอปรดว้ยความเมตตากรุณา ตอ้งการใหเ้รา
นมสัการพระองคด์ว้ยความรู้ความเขา้ใจวา่พระองคท์รงฤทธ์ิมหศัจรรยเ์พียงใด และพระเยซูมีพระทยั
เมตตามากเพียงใดท่ีไดเ้สด็จลงมารับโทษเพราะบาปของเรา แทนท่ีเราจะตอ้งไดรั้บโทษจากพระเจา้ 
เน่ืองดว้ยพระเจา้ทรงฤทธ์ิใหญ่ยิง่และดีรอบคอบ พระองคต์อ้งการใหเ้ราทูลต่อพระองค ์ ถึงความยนิดี
ของเรา ในการท่ีพระองคย์อมใหเ้ราเป็นบุตรของพระองค์พระองคต์อ้งการให้เรามีความยนิดี จนกระทัง่
เราปรารถนาท่ีจะช่วยคนอ่ืนเสมอ เพื่อวา่จะไดท้  าใหพ้ระองคมี์พระทยัยนิดี 

เด๋ียวน้ีเธอเขา้ใจแลว้หรือยงัวา่ เหตุใดพระเจา้สร้างเราข้ึนมา ค าตอบก็คือเพื่อใหเ้รารักพระองค ์
และท าตามพระประสงคข์องพระองคเ์สมอ เพราะวา่เรารักพระองคม์ากมายนัน่เอง 

เธอรักพระเจา้หรือเปล่า นัน่แหละคือเหตุท่ีพระเจา้สร้างเธอ 
คร้ังหน่ึงมีชายคนหน่ึงช่ือ บิลล่ี เบรย ์ เขารักพระเจา้มากเขาชอบร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ 

เพราะเขารู้วา่พระเจา้ชอบฟังเขาร้องเพลง บางคนคิดวา่เขาร้องเพลงมากเช่นน้ีก็เพราะวา่เขามีปมดว้ยท่ี
ร้องเพลงไม่ไพเราะเหมือนคนอ่ืน แต่บิลล่ี เบรยก์ลบัตอบวา่ พวกนกบางชนิด เช่น กา ร้องไดอ้ยา่งเดียว
วา่ “กา กา” และร้องไม่เพราะเท่ากบันกคีรีบูน แต่พระเจา้ก็สร้างกาข้ึนเช่นเดียวกบันกคีรีบูน และพอ
พระทยัท่ีจะฟังเสียงร้องของนกทั้งสองชนิด 

บิลล่ีพดูต่อไปวา่ “พระบิดาของขา้พเจา้ผูส้ถิตในสวรรคช์อบฟังขา้พเจา้ร้องเพลงเช่นกนั แมว้า่
ขา้พเจา้ร้องเพลงไดไ้ม่ไพเราะไปกวา่เสียงกาก็ตาม” 

ถา้เรารักพระเจา้ พระองคก์็ตอ้งการใหเ้ราทูลพระองคว์า่เรารักพระองค ์
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ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

สดุดี 148 โคโลสี 3:15-17 

ค าถาม 

1. พระเจา้สร้างเรา เพื่อให้เรารักพระองคเ์ช่นนั้นหรือ 
2. ถา้พระเจา้สร้างเรามา เพื่อใหเ้ราถวายพระเกียรติแด่พระองค ์ แต่เรากลบัปรนนิบติัตวัเราเอง 

แทนท่ีจะปรนนิบติัพระองค ์เราเป็นคนอยา่งไร 
3. พระเจา้พอพระทยัท่ีจะฟังเราร้องเพลงเสริญพระองคแ์มว้า่เราร้องเพลงไดไ้ม่ดีอยา่งเดียวกบั

บิลล่ี เบรย ์ใช่หรือไม่ 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาเจา้ขา้ ขอพระองคท์รงช่วยใหข้า้พเจา้ทั้งหลายถวายพระเกียรติแด่พระนามใหญ่ยิง่และ
บริสุทธ์ิของพระองค ์ ขอทรงช่วยใหข้า้พเจา้ทั้งหลายสรรเสริญพระองค ์ และมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคเ์สมอ 
ในพระนามพระเยซูคริสต ์อาเมน 

เพลงนมสัการ 

สรรเสริญพระเจ้าผู้อ านวยพร 
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สรรเสริญพระเจา้ผูอ้  านวยพร 
สรรเสริญพระเจา้เหล่าประชากร 
สรรเสริญองคบิ์ดาพระบุตร 
สรรเสริญพระวญิญาณบริสุทธ์ิ อาเมน 
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บทที ่3 พญามารเป็นใคร 

พญามารเป็นผูท่ี้เรามองไม่เห็นตวั มนัพยายามท าอนัตรายเราแรกทีเดียวพญามารก็เป็นคนดี 
เป็นทูตสวรรคท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดองคห์น่ึงของพระเจา้ เป็นผูท่ี้ช่วยท่ีส าคญัของพระเจา้ และเตม็ใจท าตาม
พระประสงคข์องพระเจา้ มนัมีความปิติยนิดีมากท่ีสามารถพดูกบัพระเจา้ และไดเ้ห็นสง่าราศีและฤทธา
นุภาพของพระองค ์

คร้ันแลว้วนัอนัน่าเศร้าก็มาถึง ช่างเป็นวนัท่ีแสนเศร้าจนพดูไม่ถูกวา่เศร้าสลดเพียงใด วนันั้น
พญามารตดัสินใจจะไม่เช่ือฟังพระเจา้ มนัตดัสินใจวา่จะไม่รักพระเจา้อีกต่อไป เราไม่ทราบวา่ท าไม
พญามารจึงตดัสินใจอยา่งน่ากลวัเช่นนั้น เราไม่ทราบวา่พญามารรับเอาความคิดน้ีมาจากไหน แต่นัน่
แหละคือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน มนัอิจฉาริษยาพระเจา้ และพดูวา่มนัอยากจะเป็นเหมือนดงัพระเจา้ แลว้มนั
จึงกลายเป็นศตัรูร้ายกาจของพระเจา้ แสวงหาโอกาสต่อสู้พระเจา้แทนท่ีจะช่วยพระองค ์พญามารช่างโง่
จริง ๆ ท่ีคิดวา่ใคร ๆ ก็ท  าร้ายพระเจา้ได ้ เพราะวา่พระเจา้ทรงฤทธ์ิเหนือส่ิงใดทั้งส้ินและกระท าไดทุ้ก
อยา่ง สักวนัหน่ึงพระเจา้จะลงโทษพยามารอยา่งน่าสยดสยอง ซ่ึงเราไม่อยากจะนึกถึงโทษนั้นเลย  

พระเจา้สร้างบึงไฟซ่ึงเราเรียกวา่ นรก ส าหรับลงโทษพญามารใหอ้ยูท่ี่นัน่ตลอดไปเป็นนิตย ์
ทูตสวรรคท่ี์ดีหลาย ๆ องคก์็พลอยตดัสินใจกระท าชัว่ไปกบัพญามารดว้ย ทูตสวรรคช์ัว่ร้าย

เหล่าน้ีถูกเรียกวา่ผหีรือมาร และมนัอยูร่อบ ๆ ตวัเราดว้ย แต่มนัท าอนัตรายเราไม่ได ้ ถา้เรารักพระเยซู 
คริสตเจา้ เพราะวา่พระเจา้ไดส่้งทูตสวรรคท่ี์ดีของพระองคม์าคุม้ครองเรา และองคพ์ระเยซูคริสตเจา้เอง
ก็สถิตอยูก่บัเรา ผพีวกน้ีเกรงกลวัพระเยซูเจา้อยา่งยิง่เพราะมนัรู้วา่สักวนัหน่ึงพระองคจ์ะส่งมนัไปอยูใ่น
บึงไฟจนชัว่นิรันดร์ 

พญามารพยายามท่ีจะย ัว่ยใุหเ้ราท าส่ิงชัว่ร้ายเสมอ มนัพดูกบัเราวา่ “การขโมยขนมไม่เห็นจะผดิ
อะไรเลย ขนมอร่อยดีดว้ย เร่ืองเล็กถา้เธออยากกินก็จงขโมยเอาไปเถิด” แต่จงจ าไวว้า่ ถา้เราเช่ือฟัง พญา
มาร เราก็ท าบาป 

พญามารมีฤทธ์ิมาก เราตอ้งระมดัระวงัตวัและรักพระเยซูเจา้อยูเ่สมอ เพื่อวา่พญามารจะไดไ้ม่มี
โอกาสท าร้ายเรา และชวนใหเ้ราท าผิดไดเ้ราตอ้งระมดัระวงัตวัใหม้าก ไม่หวัเราะเยาะพญามารและ
พรรคพวกของมนั เพราะวา่แมแ้ต่ท่านมิคาเอล ทูตสวรรคผ์ูมี้ต  าแหน่งสูงสุดก็มิไดป้ระพฤติเช่นนั้น เม่ือ
พญามารพยายามขดัขวางไม่ใหท้่านท างานของพระเจา้ แต่มิคาเอลกลบัตอบวา่ “ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ทรงหา้มเจา้เถิด” พระเจา้ทรงชนะพญามารไดเ้สมอ เราเองท าเช่นนั้นไม่ได ้และเราไม่ควรทดลองเลย 
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วนัหน่ึงเด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึง ซ่ึงมิไดเ้ป็นคริสเตียน และยงัไม่รู้จกัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ยนือยู่
หนา้กองไฟ มีผชีัว่ตนหน่ึงเป็นพรรคพวกของพญามาร ไดเ้ขา้มาสิงอยูใ่นตวัของเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้น  

ท าใหเ้ขารู้สึกอยากกระโดดเขา้ไปในกองไฟ เขาจึงกระโดดเขา้ไป และไฟก็ไหมต้วัเขาท าให้
บาดเจบ็สาหสั พอ่ของเขามาลากตวัเขาออกจากไฟ และช่วยใหเขาพน้อนัตราย 

นบัแต่นั้นมา ซ่ึงเป็นเวลานานทีเดียว ผนีั้นมกัจะท าใหเ้ด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นท าในส่ิงไม่ดีหลาย
อยา่ง เช่น กระโดดเขา้ไปในกองไฟ ซ่ึงท าใหเ้ขาไดรั้บบาดเจบ็สาหสั วนัหน่ึงพ่อพาเด็กเล็ก ๆ คนน้ีไป
หาพระเยซู ขอใหพ้ระองคข์บัไล่ผอีอกจากลูกชายของเขา พระเยซูก็สั่งใหผ้อีอกไปและหา้มไม่ให้
กลบัมาอีกเลย แน่นอน มารตอ้งเช่ือฟังพระเยซู เพราะพระองคเ์ป็นพระเจา้ แลว้เด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นก็
กลบัหายไปปกติเช่นเดิม 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

อิสยาห์ 14:12-17 มทัธิว 17:14-18 

ค าถาม 

1. เหตุใดพระเจา้จ าเป็นตอ้งสร้างนรก 
2. พญามารเป็นใคร และเคยเป็นอะไรมาก่อน 
3. ระหวา่งมารกบัพระเจา้ ใครมีพละก าลงัเขม้แขง็กวา่กนั 
4. พญามารตอ้งการใหเ้ธอท าอะไร 

ค าอธิษฐาน 

พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิใหญ่ยิง่ ผูท้รงสร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกขา้พเจา้ทั้งหลายขอขอบพระคุณ
พระองค ์ เพราะวา่พญามารไม่มีอ านาจท าอนัตรายขา้พเจา้ทั้งหลาย เม่ือขา้พเจา้ทั้งหลายอยูใ่กลชิ้ดสนิท
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สนมกบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พญามารและพรรคพวกของมนั
พากนัเกรงกลวัพระผูช่้วยให้รอดของขา้พเจา้ทั้งหลายโปรดช่วยขา้พเจา้ทั้งหลายใหเ้ขาใกลชิ้ดกบั 

พระเยซู และรักพระองคเ์สมอ ทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต ์อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ความเช่ือคือความมีชัย 
1 ยอห์น 5:4 
ตั้งค่ายรอบเนินแห่งความสวา่ง 
ทหารคริตสเตียนเขา้แถว 
รีบท าสงครามยามก่อนค ่าคืน 
เม่ือฟ้ายงัมีแสงพราว 
สู้ศึกเบ้ืองล่างท่ามกลางหุบเขา 
เราสู้กนัอยา่งเตม็ท่ี 
ความเช่ือนั้นเป็นรากฐานแห่งชยั 
คือชยัชนะโลกีย ์

รองรับ 
ความเช่ือคือความมีชยั 
ความเช่ือคือความมีชยั 
เป็นความมีชยัอยา่งสง่า 
คือชยัชนะโลกา 
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บทที ่4 พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึน้อย่างไร 

เราไม่รู้วา่พระเจา้เนรมิตสร้างโลก สัตวต่์าง ๆ มนุษย ์ และส่ิงอ่ืน ๆ ข้ึนเม่ือใด เม่ือถึงเวลานั้น
พระองคก์็ไดส้ร้างทุกส่ิง 

เธอรู้ไหมวา่ พระเจา้ใชเ้คร่ืองมืออะไรในการสร้างส่ิงเหล่าน้ี เวลาเธอและฉนัท าส่ิงใด เรา
ตอ้งการกระดาษ ดินสอ กรรไกร หรือบางทีก็ตอ้งใชเ้ล่ือย ไม่กระดาน คอ้น และตะปู แต่ในการท่ี
พระองคเ์นรมิตโลกข้ึน พระองคมิ์ไดก้ระท าเช่นนั้น พระองคไ์ม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือใด ๆ เลย พระองค์
สร้างทุกส่ิงข้ึนโดยไม่ไดใ้ชอ้ะไรเลย พระองคเ์พียงแต่ตรัสแลว้โลกก็เกิดข้ึน พระองคต์รัสใหด้วงอาทิตย์
ส่องแสง ก็เป็นดงันั้น พระองคส์ร้างววั มา้ ปลา ตัก๊แตน และนกทั้งหลาย ทั้งตน้ไม ้หญา้ และดอกไมทุ้ก
ชนิด พระเจา้สร้างโลกใหดี้จริง ๆ ไม่มีตน้ไมท่ี้มีหนาม เช่น กระบองเพชร สัตวก์็ไม่มุ่งท าร้ายซ่ึงกนัและ
กนั หรือกินกนั เหมือนอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นทุกวนัน้ี 

ในท่ีสุด เม่ือโลกอนัสวยงามเสร็จเรียบร้อยแลว้ พระเจา้ก็ไดส้ร้างอาดมัซ่ึงเป็นชายคนแรก  
พระเจา้เอาผงคลีดินมาใชท้  าเป็นร่างกายใหอ้าดมั แลว้พระองคจึ์งบนัดาลใหร่้างกายนั้นมีชีวติ 
เธอคิดวา่อาดมัรู้สึกอยา่งไร เม่ือเขารู้วา่ เขามีชีวติ เขาคงตอ้งรู้สึกแปลกและมหศัจรรยม์าก เขา

มองเห็นโลกอนัสวยงามท่ีพระเจา้ไดส้ร้างเพื่อเขา พระเจา้สนทนากบัเขาและเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั บางที
อาดมัคงเคยทูลถามพระเจา้วา่เขามาจากไหน และพระเจา้ก็คงบอกใหเ้ขาทราบแลว้ 

แลว้วนัหน่ึง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็สร้างมนุษยข้ึ์นอีกคนหน่ึง แต่แทนท่ีจะสร้างผูช้าย พระองค์
กลบัสร้างผูห้ญิง นางมีช่ือวา่เอวา พระเจา้มิไดส้ร้างเอวาดว้ยผงคลีดิน แทนท่ีจะท าดงันั้น พระองคท์  าให้
อาดมันอนหลบั และขณะท่ีอาดมัหลบัอยูน่ั้น พระเจา้ไดเ้อาซ่ีโครงอนัหน่ึงของเขาออกมา แลว้ใชซ่ี้โครง
นั้นสร้างผูห้ญิงข้ึน แลว้พระองคไ์ดป้ระทานผูห้ญิงนั้นให้แก่อาดมัเป็นผูช่้วยของเขา เอวาคงประหลาด
ใจและพอใจท่ีไดมี้ชีวติ และนางกบัอาดมัและพระเจา้คงตอ้งมีความสุขดว้ยกนัเป็นอนัมากอาดมัและ เอ
วาไม่มีความผดิ ๆ อยา่งใดเลย พระเจา้ไดส้ร้างเขามาในสภาพท่ีเขาไม่มีบาปในตวัเขาเลย เขามีความ
บริสุทธ์ิ อ่อนสุภาพสะอาด และแขง็แรงพระเจา้รักเขา และเขาทั้งสองก็รักพระเจา้มากเช่นเดียวกนั 

หนงัสือเรียนบางเล่ม และครูบางคนท่ีโรงเรียนอาจจะไม่รู้วา่ ผูช้ายคนแรกเกิดมาอยา่งไร และ
อาจจะไม่รู้วา่ พระเจา้เป็นผูเ้นรมิตอาดมัและเอวาข้ึน คนท่ีไม่เคยรู้เร่ืองพระเจา้มากนกั บางทีก็คิดวา่ 
นานมาแลว้ หลายลา้นปีมาแลว้ เม่ือยงัไม่มีส่ิงท่ีมีชีวติ ดินช้ินเล็ก ๆ จนแทบมองไม่เห็นก็ไดก้ลายเป็นส่ิง
ท่ีมีชีวติข้ึน มนัมีลูกไม่สู้โตกวา่มนันกั และแตกต่างกนัเล็กนอ้ย และลูกเหล่าน้ีก็ไดมี้ลูกหลานต่อมาอีก 
โดยมีขนาดโตข้ึนกวา่เดิมเล็กนอ้ย และต่อมาหลายลา้นปีจุดเล็ก ๆ บนพื้นดินก็กลายเป็นมนุษย ์แต่คนท่ี
คิดเช่นน้ีลว้นเขา้ใจผิด พระเจา้มิไดส้ร้างเราโดยวธีินั้น พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้ไดส้ร้างอาดมัข้ึนใน
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ทนัทีทนัใด พระเจา้ทรงใหญ่ยิง่ พระองคก์ระท าอะไรไดภ้ายในพริบตาเดียวช่างเป็นการง่ายส าหรับ
พระองคเ์หลือเกินท่ีจะเอาผงคลีดินมา และสร้างอาดมัจากดินนั้นในเวลาชัว่พริบตาเดียว 

วนัหน่ึงชายคนหน่ึงอยากจะสอนลูกชายเล็ก ๆ ของเขาถึงเร่ืองพระเจา้ เวลานั้นเป็นฤดูใบไมผ้ลิ 
เขาจึงถือเสียมเขา้ไปในสวน เขาใชเ้สียมพรวนดินท าใหดิ้นร่วน พร้อมท่ีจะเอาเมล็ดพืชลงปลูก แลว้ปรับ
ดินใหเ้รียบ แลว้เขียนตวัอกัษรวา่ จิตร ซ่ึงเป็นช่ือลูกชายของเขา แลว้เขาก็เอาเมล็ดพืชโรยไปตามรอยท่ี
เขียนเอาไว ้เพื่อเม่ือเมล็ดงอกเป็นตน้เล็ก ๆ ก็จะสะกดเป็นค าวา่ จิตร 

หลายวนัต่อมา เด็กชายเล็ก ๆ ผูน้ั้นวิง่มาหาพอ่ดว้ยความต่ืนเตน้ และพดูวา่ “คุณพอ่ครับ ช่ือของ
ผมงอกข้ึนในสวน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายจูงมือพ่อของเขาออกไปในสวน และพดูวา่ “ดูซิครับ คุณพอ่ ช่ือของผม” 
 “ใช่” พอ่พดู “บางทีมนับงัเอิญงอกข้ึนมาเองกระมงั” 
“ไม่ใช่ครับ” หนูนอ้ยพดู “ตอ้งมีใครคนหน่ึงปลูกเมล็ดพืชใหข้ึ้นเป็นตวัอกัษร” 
“ตวัอกัษรงอกข้ึนเองไม่ไดห้รือ” พอ่ถาม 
“ไม่ไดค้รับ” เด็กชายตอบ “ตอ้งมีคนปลูกข้ึนอยา่งแน่นอน” 
“ถา้อยา่งนั้น” พอ่พดู “มองดูมือและเทา้ของลูกซิ มือของลูกมีไวส้ าหรับท างานและเล่น

โดยเฉพาะ ท าไมลูกจึงไม่มีเทา้มาอยูท่ี่มือ และมือกลบัไปอยูท่ี่เทา้แทนกนัเสีย มนับงัเอิญมาอยูใ่นท่ีท่ี
ถูกตอ้งอยา่งนั้นหรือ 

“ไม่ใช่ครับ” เด็กชายเล็ก ๆ ตอบ “ตอ้งมีผูส้ร้างมือใหผ้ม และใหม้นัอยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้ง” 
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แลว้พอ่จึงเล่าใหเ้ด็กนอ้ยฟังถึงเร่ืองพระเจา้ ผูไ้ดส้ร้างส่ิงสารพดั และเด็กชายคนนั้นไม่เคยลืม
บทเรียนนั้นเลย 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ปฐมกาล 2:7-25 

ค าถาม 

1. พระะเจา้สร้างอาดมัข้ึนดว้ยอะไร 
2. พระเจา้สร้างเอวาดว้ยอะไร 
3. พระเจา้สร้างโลกดว้ยอะไร 
4. พระเจา้ใชเ้วลานานเท่าใด ในการสร้างอาดมั 

ค าอธิษฐาน 

โอ พระเจา้ พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคเ์พราะ
พระองคท์รงเป็นผูย้ิง่ใหญ่ และโดยค าตรัสของพระองคโ์ลกน้ีก็บงัเกิดข้ึน ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอบพระคุณ
พระองคส์ าหรับฤทธานุภาพและความรักอนัใหญ่หลวงของพระองคใ์นพระนามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

ช่ือของข้าจดหรือยงั 
 
ขา้ไม่ห่วงใยในสมบติั 
เงินทองเพชรนิลจินดา 
แต่ขา้หวงัของโลกภายหนา้ 
ซ่ึงด ารงชัว่กลัป์ปาฯ 
ในทะเบียนแห่งเมืองแมนนั้น 
ช่ือของขา้จดหรือยงั 
ขอพระเยซูโปรดบอกวา่ 
ช่ือของขา้จดหรือยงั 

ร้องรับ 
ช่ือของขา้จดหรือยงั 
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ในสมุดอนัขาวปลัง่ 
ในทะเบียนแห่งเมืองแมนนั้น 
ช่ือของขา้จดหรือยงั 
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บทที ่5 สาเหตุที่ท าให้ความผดิบาปเกดิขึน้ในโลก 

เธอจ าไดไ้หมวา่พญามารคืออะไร เธอจ าไหมวา่ มนัมิไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ และไม่อาจเป็นผูช่้วย
ของพระเจา้ต่อไปได ้ แต่ตอ้งรับโทษตลอดไปเป็นนิตย ์ พญามารไม่พอใจท่ีพระเจา้สร้างอาดมัและเอวา
ข้ึน เพราะเขาทั้งสองรักพระเจา้และมีความสุข มนัจึงตดัสินใจพยายามท าใหอ้าดมัและเอวาไม่เช่ือฟัง
พระเจา้ ซ่ึงถา้พวกเขาท าตามมนัแแลว้ พวกเขาก็จะไม่มีความสุขดว้ยเหมือนกนั พระเจา้คงตอ้งลงโทษ
พวกเขาและไล่พวกเขาออกจากสวนตลอดกาล 

ดงันั้นพญามารจึงลงสู่โลก และพดูกบัเอวา พญามารบอกเอวาวา่ พระเจา้จะไม่ท าตามท่ี
พระองคต์รัสไว ้

พระเจา้ไดต้รัสแก่อาดมัและเอวา อยา่กินผลไมเ้ฉพาะตน้เดียวท่ีข้ึนอยูก่ลางสวน แต่เม่ือพญา
มารพดูกบัเอวา พญามารบอกนางวา่ ผลไมน้ั้นเป็นของดีส าหรับนางและจะท าใหน้างมีความสุขมาก 
พญามารกล่าวเทจ็อยา่งร้ายกาจต่อเอวาและนางก็เช่ือมนั นางจึงตดัสินใจขดัขืนค าสั่งของพระเจา้ นางไป
ท่ีตน้ไมน้ั้นและเก็บผลจากตน้ไมท่ี้พระเจา้สั่งหา้มนางไม่ใหรั้บประทาน นางไดรั้บประทานเขา้ไป แลว้
ส่งใหอ้าดมับา้ง และเขาก็รับประทานดว้ย นัน่เป็นวนัแสนเศร้าท่ีสุดวนัหน่ึงท่ีโลกเคยประสบมา 

เธอรู้ไหมวา่มีอะไรเกิดข้ึน ทนัทีท่ีเขากินผลไมเ้ขา้ไป อาดมัและเอวาก็เร่ิมตาย หลงัจากนั้นเขามี
ชีวติต่อมาอีกหลายปีแต่เขาก็ไม่มีความสุขและนบัวนัมีแต่จะแก่ลงและอ่อนเพลียลงทุกที มีความเศร้า
โศกยิง่ข้ึนพระเจา้ไดไ้ล่เขาออกจากสวนอนัสวยงามท่ีเขาเคยอาศยัอยู ่ บอกเขาวา่เขาจะกลบัเขา้ไปอยูท่ี่
นัน่อีกไม่ไดเ้ลย พระเจา้ให้ตน้ไมท่ี้มีหนามหลายชนิดและหญา้รกรุงรังต่าง ๆ เกิดข้ึน ดงันั้นอาดมัผูน่้า
สงสารจึงปลูกพืชผลไม่เคยงอกงาม พอท่ีจะเป็นอาหารส าหรับรับประทาน พระเจา้ท าใหสิ้งโตและหมี 
และเสืออยากท าร้ายอาดมั ตั้งแต่นั้นมาอาดมัตอ้งคอยระวงัตวัเสมอ เม่ือเขาออกไปไหน ๆ ส่ิงเหล่าน้ี
เกิดข้ึนก็เพราะอาดมัและเอวาไม่เช่ือฟังพระเจา้ ตั้งแต่นั้นมาลูกของเขาก็ด้ือดึงไม่เช่ือฟัง ถึงรุ่นหลาน
ต่อมาก็ไม่เช่ือฟังเช่นเดียวกนั ตลอดจนกระทัง่เราทั้งหลายในทุกวนัน้ีก็ไม่ค่อยเช่ือฟังเช่นเดียวกนั 

ขอใหคิ้ดดูวา่ปัจจุบนัน้ีจะเป็นอยา่งไร ถา้ทุกคนเช่ือฟังพระเจา้ก็จะไม่มีสงคราม ไม่มีโจรผูร้้าย 
ไม่มีฆาตกร ทุกคนจะมีใจเมตตากรุณาและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือตายไปแลว้จะไม่มีการลงโทษ
อยา่งหนกัเน่ืองดว้ยความผดิบาป 

ส่ิงท่ีน่าสยดสยองไดเ้ขา้มาในโลกก็เน่ืองดว้ยวนัอนัแสนเศร้านั้นเม่ืออาดมัและเอวาไดห้นัหนา้
ไปจากพระเจา้ และตดัสินใจท าส่ิงซ่ึงพระองคส์ั่งไม่ใหท้  า 

อาดมัและเอวาคิดวา่การไม่เช่ือฟังพระเจา้นั้นคงไม่เป็นอนัตรายต่อเขามากนกั นัน่แหละคือส่ิง
ท่ีพญามารอยากใหเ้ขาคิด มนัพยายามใหเ้ราคิดวา่ส่ิงท่ีพระเจา้สั่งเรานั้นไม่ส าคญั พญามารบอกเราวา่ ส่ิง
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ดีงามจะบงัเกิดข้ึน ถา้เราไม่ท าตามท่ีพระเจา้ตรัส แต่แทนท่ีจะเป็นดงันั้น ความทุกขล์ าบากกลบัเกิดข้ึน
แก่เรา และก็สายเกินไปเสียแลว้ในการแกไ้ข 

 

 
มีเร่ืองเก่ียวกบัชายใจร้ายคนหน่ึงอยากจะท าใหช้ายอีกคนหน่ึงตกใจและไดรั้บอนัตราย เขาเอา

ดอกไมส้วยงามซ่ึงชายผูน้ั้นชอบเป็นพิเศษ ท าเป็นช่อดอกไมง้ามน่ารัก แลว้เอางูเล็ก ๆ ตวัหน่ึงซ่ึงมีพิษ
ถา้กดัใครเขา้ก็จะเจบ็ปวดมาก ใส่ไวก้ลางช่อดอกไม ้เขาใหด้อกไมช่้องามแก่ชายคนนั้น 

ชายคนนั้นพอใจมาก และขอบคุณเขา แต่เม่ือเขากม้ลงดมดอกไมงู้ก็กดัเขาท่ีใบหนา้ 
นัน่เป็นวถีิทางซ่ึงพญามารให้ส่ิงต่าง ๆ แก่เรา ดูช่างสวยงามแต่มนัน าเราไปสู่อนัตรายและความ

เศร้าโศกเท่านั้น เม่ือพญามารบอกใหเ้ราท าส่ิงผิด เราควรระลึกถึงเร่ืองงูท่ีซ่อนอยูใ่นช่อดอกไม ้

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ปฐมกาล 3:1-19 

ค าถาม 

1. พญามารเป็นใคร 
2. มนัรักพระเจา้หรือเปล่า 
3. มนัตอ้งการใหเ้ธอรักพระเจา้หรือเปล่า 
4. พญามารบอกอะไรแก่เอวา 
5. มีอะไรเกิดข้ึนแก่อาดมัและเอวา หลงัจากเขาไดท้  าบาปแลว้ 
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ค าอธิษฐาน 

โอ พระบิดา แห่งขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ขา้พเจา้ทั้งหลายรู้สึกเสียใจมาก ในความผดิ
บาปของขา้พเจา้ทั้งหลาย ขา้พเจา้ทั้งหลายเสียใจท่ีวา่ บางคร้ังขา้พเจา้ทั้งหลายฟังเสียงของพญามาร 
แทนท่ีจะฟังเสียงของพระองค ์ โปรดช่วยพวกขา้พเจา้ใหอ้ยูใ่กลชิ้ดพระองค ์ และอยา่ใหพ้ญามารมา
หลอกลวง ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

เช่ือและฟังค า 
 
เม่ือเราเดินตามพระเจา้ 
พระเยซูทรงน าเรา 
และประทานรัศมีให้อ่ิมหน า 
เม่ือเราท าตามพระทยั 
พระองคส์ถิตในใจ 
ของทุกคนท่ียอมเช่ือและฟังค า 

ร้องรับ 
เช่ือและฟังค า 
ไม่มีทางอ่ืนท่ีเท่ียงธรรม 
พระเยซูโปรดใหค้วามสุข 
แก่ผูเ้ช่ือและฟังค า 
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บทที ่6 แผนการของพระเจ้าเกีย่วกบัพระผู้ช่วยให้รอด 

เราไดอ่้านมาแลว้ถึงเร่ืองวนัท่ีมืดมนเศร้าโศกนั้น เม่ืออาดมัและเอวาไดท้  าบาป มิตรของพระเจา้
กลบักลายเป็นศตัรูของพระองคจิ์ตใจของอาดมัและเอวาก็ชัว่และไม่เช่ือฟัง พญามารไดเ้ขา้มาสิงสู่ใน
จิตใจของเขา ท าใหทุ้ก ๆ ส่ิงผดิไปหมด 

พระเจา้ไม่ประสงคท่ี์จะให้อาดมัและเอวามีจิตใจชัว่อยา่งนั้น พระองคไ์ม่ประสงคท่ี์จะใหเ้ขามี
ชีวติอยูห่่างไกลจากพระเจา้สู่ความมืดในนรก พระเจา้ทรงรักอาดมัและเอวามากยิง่ แต่พระองค์
จ  าเป็นตอ้งลงโทษเขา พระเจา้ทรงรักเธอมากยิง่เหมือนกนั แมว้า่ความผดิบาปของเธอจะท าใหพ้ระองค์
เสียพระทยัมากเพียงใดก็ตาม 

เพราะวา่เราท าบาป พระเจา้จึงไดมี้แผนการส าหรับเรา แผนการของพระองคก์็คือทรงใชพ้ระ
บุตรองคเ์ดียวของพระองคคื์อพระเยซูคริสตใ์หม้าบงัเกิดในโลก เพื่อยอมตายไถ่เราใหพ้น้จากความผดิ
บาป พระเจา้ตรัสวา่ “พระเยซูจะทนทุกขเ์พื่อวา่เด็กชายเด็กหญิงและพอ่แม่ของเขาจะไม่จ  าเป็นตอ้งทน
ทุกข”์ ถา้เราสารภาพความผิดบาปของเรา และเช่ือในพระเยซู พระองคจ์ะช่วยเราใหพ้น้จากความผดิ
บาปของเรา 

ดว้ยเหตุน้ีแหละ พระเยซูจึงไดบ้งัเกิดเป็นทารกท่ีบา้นเบธเลเฮม็ นัน่แหละคือเหตุท่ีพระองค์
เจริญวยัโดยมิไดท้  าผดิแมแ้ต่นิดเดียว ไม่เคยเลยแมแ้ต่สักคร้ังเดียว แต่พระเจา้ลงโทษพระองค ์ พระเจา้
ลงโทษพระเยซู เพราะความผดิบาปของพระองคเ์องหรือ ไม่ใช่เลย! พระเยซูไม่มีบาป พระเจา้ลงโทษ
พระเยซูแทนเธอ แทนฉนั พระองคล์งโทษพระเยซูเพราะความผดิบาปของเธอ คนชัว่ร้ายไดจ้บัเอาพระ
เยซูไปตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน และพระองคส้ิ์นพระชนมเ์พื่อเธอ พระเจา้ท าใหพ้ระองคเ์จ็บปวดมากเกินกวา่
ท่ีความคิดของเราจะหยัง่ถึง พระเยซูประสงคท่ี์จะรับโทษแทนเธอ พระเยซูช่างมีพระทยัเมตตากรุณา
เหลือเกิน 
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วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงเขาขโมยเงินจ านวนหน่ึง ต ารวจจึงจบัเอาชายคนนั้นไปขงั ผูช้ายคนนั้นถูก
พาตวัไปหาผูพ้ิพากษาเพื่อตวัสินวา่ เขาตอ้งติดคุกนานเท่าใด 

ผูพ้ิพากษาประหลาดใจมาก เม่ือเขาเห็นวา่คนท่ีขโมยเงินนั้นเป็นใคร ชายคนนั้นเป็นเพื่อนของ
เขาเอง ผูพ้ิพากษาตอ้งตดัสินอยา่งยติุธรรม จะถือเอาความเป็นเพื่อนมาปลดปล่อยใหเ้ขาหลุดพน้ไป
ไม่ไดด้งันั้นผูพ้ิพากษาจึงพดูวา่ “คุณตอ้งคืนเงินใหแ้ก่คนท่ีคุณขโมยมา และคุณตอ้งเขา้คุกสามสิบวนั” 

“แต่ผมไม่มีเงินพอ” ชายคนนั้นพดู “ผมใชเ้งินท่ีขโมยมานั้นหมดแลว้” 
“ไม่เป็นไร” ผูพ้ิพากษา “ผมจะชดใชเ้งินแทนคุณเอง” แลว้ผูพ้ิพากษาก็จ่ายเงินใหแ้ก่คนท่ีถูก

ขโมยเงินนั้น 
“เด๋ียวน้ี” ผูพ้ิพากษาพดู “ผมจะเขา้คุกแทนคุณสามสิบวนั ส่วนคุณกลบับา้นได ้ ไปดูแล

ครอบครัวของคุณ” 
ดงันั้นผูพ้ิพากษา จึงเขา้คุกสามสิบวนั และชายท่ีขโมยเงินก็กลบัไปบา้น 
นัน่คือตวัอยา่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ซ่ึงแสดงถึงการเก่ียวขอ้งระหวา่งพระเจา้กบัเรา พระเจา้ตรัสวา่ เรา

ตอ้งทนทุกขเ์พราะบาปของเรา แลว้พระองคก์็ไดท้นทุกขแ์ทนเรา เม่ือพระเยซูยอมตายเพื่อเรา 
ฉนัคิดวา่ เราไม่สามารถท่ีจะขอบคุณพระเจา้ใหเ้พียงพอกบัท่ีพระองคมี์พระทยัเมตตาต่อเราได ้

เธอคิดเช่นนั้นหรือเปล่า 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ลูกา 22:39-44,23:27-38 

ค าถาม 

1. พระเจา้รับเธอมากเท่าใด 
2. เธอรักพระเจา้มากเท่าใด 
3. เธอแสดงความรักของเธอต่อพระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

ค าอธิษฐาน 

พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ขา้พเจา้ทั้งหลายทราบวา่ พระเยซูทรงรักขา้พเจา้
ทั้งหลายมากมายจนยอมส้ินพระชนมเ์พื่อขา้พเจา้ทั้งหลาย โปรดช่วยใหข้า้พเจา้ทั้งหลายมีความรัก
พระองคแ์ละถวายชีวติของขา้พเจา้ทั้งหลายแก่พระองค ์ ชีวติของขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นของพระองค ์ และ
ขา้พเจา้ทั้งหลายตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองคเ์พื่อท าการงานของพระเจา้ ขา้พเจา้ทั้งหลายทูลขอ
ในพระนามของพระเยซู อาเมน 
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เพลงนมสัการ 

ไม้กางเขนโบราณ 
 
บนภูเขาซ่ึงอยูใ่กล ้ไดแ้ลเห็นไมก้างเขน 
เป็นรอยแห่งความทุกข ์และความอาย 
แต่ใจขา้รักกางเขน ท่ีพระคริสตถู์กตรึงตาย 
ไถ่คนบาปใหร้อดพน้จากอบาย 

ร้องรับ 
โดยเหตุน้ีขา้จึงรักไมก้างเขน 
เพราะวา่เป็นท่ีจะวางภาระลง 
ขา้ก็คงยดึกางเขนไวใ้หม้ัน่ 
แลว้วนัหน่ึงจะแลกเอามงกุฎงาม 
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บทที ่7 ความตายของพระเยซูคริสต์ 

บดัน้ีเราตอ้งพดูถึงส่ิงท่ีแปลกประหลาดท่ีสุด น่ากลวัท่ีสุด และเป็นเหตุการณ์มหศัจรรยท่ี์สุด
เท่าท่ีเคยมีมา เธอจ าเหตุการณ์เม่ืออาดมัและเอวาไดรั้บประทานผลไมท่ี้พระเจา้หา้มมิใหรั้บประทานได้
ไหม นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีบาปไดเ้ขา้มาสู่จิตใจของเขา ในทนัทีทนัใดนั้นร่างกายของเขาก็เปล่ียนแปลงไป 
เขาเร่ิมแก่และเร่ิมตาย ทัว่โลกรอบ ๆ เขาก็ผดิแปลกไป ขณะน้ีมีตน้ไมท่ี้มีหนามเกิดข้ึนซ่ึงไดเ้ร่ิมงอกข้ึน
อยา่งรวดเร็ว สัตวต่์าง ๆ เช่น สิงโตและเสือก็อยากจะฆ่าสัตวอ่ื์นจ าพวกแกะ และมนัอยากกินอาดมักบั 
เอวาดว้ย ส่ิงแปลก ๆ ทั้งหลายและภาวะท่ีไร้ความสุขเหล่าน้ีเกิดข้ึนเน่ืองดว้ยอาดมัและเอวาไดท้  าบาป 

แต่ส่ิงท่ีร้ายท่ีสุดยิง่กวา่ส่ิงใดทั้งส้ิน ก็คือการท่ีพระเจา้จ าตอ้งตรัสวา่ อาดมัและเอวาสมควรจะมี
ชีวติอยูใ่นนรก ซ่ึงอยูห่่างไกลจากพระเจา้แสนไกลเป็นนิจกาล โอ! น่าสยดสยองจริง ๆ ท่ีจะมีเหตุการณ์
เช่นน้ีเกิดข้ึน เราอยากใหอ้าดมัและเอวาเช่ือฟังพระเจา้ และไม่ท าบาปเลย 

แต่อยา่ลืมวา่ พระเจา้รักอาดมัและเอวาเหมือนกบัท่ีพระองครั์กเธอ และเธอเองก็ไดท้  าผดิเท่า ๆ 
กบัอาดมัและเอวา สมควรจะรับโทษเท่า ๆ กนัเพราะพระเจา้รักเธอ พระองคจึ์งตดัสินพระทยัท่ีจะ
ลงโทษพระเยซูแทนเธอ 

เธอและฉนัจะรับโทษเพื่อความผดิบาปของคนอ่ืนก็ไม่ได ้เพราะวา่เรายงัมีความคิดผิดบาป 
หลายอยา่ง ซ่ึงเราควรไดรั้บโทษ แต่พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ไม่เคยท าบาปเลย พระองค์

เป็นผูเ้ดียวท่ีเกิดมาในโลกน้ี ยอมตายเพื่อรับเอาความผิดบาปของคนอ่ืนได ้ พระองคย์อมตายเพื่อรับเอา
ความผดิบาปของเธอ 

เธอทราบไหมวา่ พระองคต์อ้งตายอยา่งไร บางคนท่ีไม่ชอบพระองคไ์ดจ้บัเอาพระองคไ์ปตรึง
เสียท่ีไมก้างเขนและพระองคส้ิ์นพระชนม ์ (ตาย) ท่ีนัน่ พระเยซูเจา้ไดรั้บความเจบ็ปวดแสนสาหสั 
เพราะวา่มีตะปูตอกแทงทะลุฝ่ามือและฝ่าเทา้ของพระองคพ์ระเยซูไดรั้บความทุกขท์รมานทางใจยิง่กวา่
ความเจบ็ปวดทางร่างกาย เราไม่อาจจะเขา้ใจถึงความทุกขท์รมานท่ีพระเยซูไดรั้บ แต่เราก็ทราบไดว้า่ 
นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีพระเจา้หนัพระพกัตร์ไปจากพระบุตรท่ีรักองคเ์ดียวของพระองค ์ และพระเยซูเจา้ก็ตก
อยูใ่นความมืดห่างไกลจากพระเจา้ ขอใหคิ้ดดูสักนิดเถิด พระเยซูไม่จ  าเป็นตอ้งรับความทุกขท์รมาน
หรือตายเลย แต่พระองคป์ระสงคท่ี์จะทนทุกขท์รมานและตายเพื่อเธอ และพระองคก์็ไดก้ระท าเช่นนั้น 

บดัน้ีเธอรับการยกโทษบาปไดแ้ลว้ ฉะนั้นผูใ้ดก็ตามท่ีตอ้งการความรอดก็จะรับเอาได้
เช่นเดียวกนั ถา้เธอทูลต่อพระเจา้วา่ เธอยอมรับพระเยซูผูซ่ึ้งไดส้ิ้นพระชนมแ์ทนตวัเธอ พระเจา้ก็พร้อม
ท่ีจะยกโทษใหเ้ธอ 
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ประมาณหน่ึงร้อยปีมาแลว้ ถา้ทหารในกองทพัไม่ท าตามค าสั่งของนายทหาร บางทีจะถูกเฆ่ียน
ดว้ยแส้หนงักระดา้งและยาว ซ่ึงจะบาดผวิหนงัท่ีหลงัจนเลือดไหลโทรม แน่ทีเดียวตอ้งไดรั้บความ
เจบ็ปวดมาก วนัหน่ึงทหารท่ีอยูใ่นเต็นทห์ลงัหน่ึงไดข้โมยเงินของเพื่อนทหาร ซ่ึงอยูใ่นเตน็ทถ์ดัไป 

แต่ทหารเหล่านั้นไม่ยอมบอกวา่ คนไหนในพวกตนเป็นผูข้โมยเงินไป นายทหารบอกวา่ พวก
เขาทุกคนจะตอ้งไดรั้บโทษโดยถูกเฆ่ียนดว้ยแส้ จนกวา่เขาจะยอมบอกวา่ใครเป็นคนขโมยเงิน 

มีเด็กชายคนหน่ึงช่ือวิโรจน์ ซ่ึงอายนุอ้ยมาก คืออ่อนวยัเกินกวา่ท่ีจะเป็นทหาร แต่ถึงกระนั้นก็
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นทหาร เด็กคนน้ีกา้วออกไปขา้งหนา้นายทหารและพดูวา่ 

“ท่านครับ ขอใหล้งโทษผมแทนทหารคนอ่ืน ๆ เถิด ผมไม่ไดเ้อาเงินนั้นไปเลย แต่ผมอยากรับ
โทษแทนคนท่ีขโมยเงิน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทหารเสียใจมาก เพราะวโิรจน์ไม่ไดข้โมยเงินจึงไม่สมควรจะไดรั้บโทษ และนอกจากนั้น
ร่างกายของวิโรจน์ก็ไม่แขง็แรงนกั เขาเกรงวา่ถา้ลงโทษ วโิรจน์อาจตอ้งลม้ป่วยลง แต่ในท่ีสุด
นายทหารก็ตดัสินใจเฆ่ียนวโิรจน์ 

เขามดัวิโรจน์ไวก้บัเสาไม ้ และใหถ้อดเส้ือออก แลว้นายทหารก็ลงมือเฆ่ียนเขา การเฆ่ียนอยา่ง
แรงท าใหห้ลงัของวโิรจน์เป็นแผลลึก แต่เขาไม่ไดร้้องออกมาเลย เฆ่ียนอีกทีหน่ึง ก็เป็นแผลลึกอีกแผล
หน่ึงท่ีหลงัของเขา 

เม่ือเฆ่ียนคร้ังท่ีสาม ชายผูซ่ึ้งเป็นขโมยตวัจริงก็กระโดดออกมา 
“หยดุ หยดุ” เขาร้อง “ผมเองเป็นคนขโมยเงิน อยา่เฆ่ียนวิโรจน์อีกเลย เฆ่ียนผมแทนเถิดครับ” 
แต่วิโรจน์บอกวา่ “ไม่ได ้เขาเฆ่ียนผมแลว้ เขาจะเฆ่ียนคุณอีกไม่ได ้ผมรับโทษแทนคุณแลว้” 
ดงันั้น นายทหาร จึงปล่อยใหช้ายท่ีขโมยเงินเป็นอิสระและไม่ไดเ้ฆ่ียนเขา เพราะวา่เขาไดเ้ฆ่ียน

วโิรจน์แทนแลว้ 
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คืนวนันั้นวโิรจน์ส้ินชีวติ เพราะเขาถูกเฆ่ียนเป็นแผลสาหสั 
บางทีเร่ืองน้ีจะช่วยเธอใหเ้ห็นไดช้ดัข้ึนเล็กนอ้ยวา่ เหตุใดพระเยซูคริสตเ์จา้ ซ่ึงเป็นผูส้ร้างฟ้า

สวรรคแ์ละแผน่ดินโลกและตวัเธอเองจึงไดเ้สด็จลงมาในโลก และยอมรับโทษเพื่อใหเ้ธอไดรั้บ
อิสรภาพ 

เธอขอบพระคุณพระเยซูหรือยงั เพราะพระองคย์อมตายเพื่อเธอ 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

อิสยาห์ 53:1-12 

ค าถาม 

1. พระเจา้ไดก้ระท าใหต้น้ไมมี้หนามทุกชนิดเกิดข้ึนเม่ือใด 
2. ก่อนท่ีอาดมัและเอวาจะหลงท าบาป สัตวต่์าง ๆ เป็นอยา่งไรมนัไล่กดักนัหรือ แมวและหนู

เป็นอยา่งไรต่อกนั 
3. อะไรเกิดข้ึนในจิตใจของอาดมัและเอวา เม่ือเขาไม่เช่ือฟังพระเจา้ ถา้ไม่มีความผิดบาปใน

โลกน้ีจะมีการทะเลาะววิาทกนัไหม ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 

ค าอธิษฐาน 

โอ พระเจา้ พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลาย ผูส้ถิตในสวรรค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายทราบวา่ แมว้า่เด็ก
เล็ก ๆ ท่ีไม่เช่ือฟังพระองค ์ ก็ยงัตอ้งการใหพ้ระเยซูเจา้ช่วยเขาใหพ้น้บาป ขา้พเจา้ทั้งหลาย
ขอขอบพระคุณพระองคอ์ยา่งสูงท่ีพระองคไ์ดย้อมส้ินพระชนมเ์พื่อขา้พเจา้ทั้งหลาย พระบิดาท่ีรักขอ
โปรดช่วยพวกขา้พเจา้ให้รักและไวว้างใจพระองค ์และเช่ือพระองคเ์สมอ ขา้พเจา้ทั้งหลายทูลขอในพระ
นามพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

อศัจรรย์พระผู้ช่วยเรา 
 
พระคริสตท์รงช่วยเราพน้ความบาป 
อศัจรรยพ์ระผูช่้วยเรา 
ทรงไถ่เราไว ้ทรงช าระบาป 
อศัจรรยพ์ระผูช่้วยเรา 
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ร้องรับ 
พระเยซูเป็นผูช่้วย 
อศัจรรยพ์ระเยซูนั้น 
อศัจรรยพ์ระเยซู 
เป็นผูช่้วยอศัจรรย ์
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บทที ่8 อะไรเกดิขึน้กบัชีวติของเราเมือ่เราทูลขอให้พระเยซูเป็นพระ

ผู้ช่วยให้รอดของเรา 

นาน นานมาแลว้ นานทีเดียว ก่อนเธอเกิดหลายลา้นปี พระเจา้รู้วา่เธอจะเกิดมา และพระองครั์บ
เธอ ตลอดเวลาอนัยาวนานนั้น พระองคร์ะลึกถึงเธอและคอยจนกวา่จะถึงเวลาเธอเกิด 

แต่พระเจา้ก็เศร้าพระทยัตลอดเวลานั้นดว้ย เพราะพระองครู้์วา่ไมช้า้หลงัจากท่ีเธอเกิดมาแลว้ 
เธอก็จะท าส่ิงท่ีผดิ ซ่ึงพระองคไ์ม่พอพระทยัใหเ้ธอกระท าพระองครู้์วา่ เม่ือเธอเกิดมาจะมีบาปอยูใ่น
จิตใจของเธอ พระองครู้์วา่พระองคจ์  าเป็นตอ้งลงโทษเธอเพราะความบาปผิดของเธอ พระเจา้ไม่
ประสงคจ์ะลงโทษเธอเพราะกระท าชัว่และพระองคมี์วธีิท่ีจะช่วยเธอใหพ้น้บาป พระองครั์บโทษเสีย
เอง แทนท่ีจะลงโทษเธอ ดงันั้น พระเยซูพระบุตรของพระเจา้จึงละทิ้งปราสาทอนัสวยงามของพระองค์
ในสวรรค ์ และเสด็จลงมาในโลก และรับโทษเพราะบาปของเธอและของฉนั พระเยซูไดส้ิ้นพระชนม์
เพื่อเธอ และเด๋ียวน้ีถา้เธอเสียใจเพราะบาปของเธอ เธอก็สามารถทูลขอพระเยซูใหเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเธอได ้

เด็กชาย เด็กหญิง หรือพอ่แม่ของเขาจะรอดพน้จากพระพิโรธของพระเจา้หรือไม่ ถา้เขาไม่
ตอ้งการใหพ้ระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ไม่ได!้ เขาจ าเป็นตอ้งรับเอาพระเยซูเขาตอ้งรัก
พระองค ์และปรนนิบติัพระองค์ 

บางทีเธออาจไม่รู้วา่จะทูลขอพระเยซูใหเ้ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเธอไดอ้ยา่งไร ไม่เป็นการ
ยากเลย พระเยซูรู้ก่อนแลว้เม่ือเราอยากรับเอาความรอด พระองคป์ระสงคท่ี์จะใหเ้ราเขา้เฝ้าพระองค ์
และสนทนากบัพระองคถึ์งเร่ืองน้ี เราสนทนากบัพระเยซูไดโ้ดยการอธิษฐาน และเราอาจพดูคลา้ย ๆ 
อยา่งน้ีวา่ “พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พเจา้ไดท้  าผดิหลายอยา่ง และขา้พเจา้ไดท้  าใหพ้ระเจา้ไม่พอพระทยัมาก 
เพราะส่ิงต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท ามาแลว้ พระเจา้ไม่ประสงคจ์ะลงโทษขา้พเจา้ โดยส่งขา้พเจา้ไปนรก 
ดงันั้นพระเจา้จึงลงโทษพระเยซู เพราะความผดิบาปของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระองค ์ พระเยซูเจา้ขา้ เพราะพระองคมี์พระทยัเมตตาปรานี และทน
ทุกขท์รมานและไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อขา้พเจา้ ขา้พเจา้ช่วยตวัเองไม่ได ้แต่พระองคไ์ดช่้วยขา้พเจา้ใหร้อด” 

เธอไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้  าพดูให้เหมือนกบัถอ้ยค าเหล่าน้ีโดยตรงก็ไดเ้พราะพระเจา้รู้ความหมาย
ของเธอ และถอ้ยค าท่ีเธอใชจึ้งไม่ใช่ส่ิงส าคญันกั แต่บางทีการใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีช่วยให้เราส านึกวา่ พระ
เยซูไดก้ระท าอะไรเพื่อเราแลว้บา้ง 
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พอ่คนหน่ึงมกัจะอุม้ลูกชายเล็ก ๆ และพดูกบัเขาถึงเร่ืองพระเยซูหนูนอ้ยไม่รู้สึกเบ่ือเร่ืองราวอนั
น่าฟังนั้นเลย วนัหน่ึงขณะท่ีนัง่อยูบ่นตกัของพอ่ พอ่พดูกบัเขาวา่ “ลูกนอ้ยของพอ่ ลูกอยากไปสวรรค์
ไหม” 

 “อยากซีครับ คุณพอ่แน่นอนทีเดียว หนูอยากไป” เขาตอบ  
“แต่” พอ่พดู “หนูจะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร ในดวงใจนอ้ย ๆ ของหนู มีความผดิบาปอยู ่หนูคิดวา่

จะไปอยูใ่น 
สถานท่ีท่ีพระเจา้สถิตอยูไ่ดอ้ยา่งไร” 
“แต่ทุกคนลว้นเป็นคนบาปนะครับ คุณพอ่” เด็กนอ้ยตอบ 
“จริงอยู”่ พอ่ตอบ “แต่พระเจา้ก็ไดต้รัสไวแ้ลว้วา่จิตใจท่ีบริสุทธ์ิเท่านั้นจึงจะไดเ้ห็นพระองค ์

เม่ือเป็นอยา่งนั้นลูกของพอ่จะไปอยูท่ี่นัน่ไดอ้ยา่งไร” 
ดวงหนา้ของเด็กชายเศร้าสลดลง แลว้เขาก็เร่ิมร้องไห้และในทนัใดนั้นเขาก็ยิม้ออกมาทั้งน ้าตา 

และพดูวา่ “แต่คุณพ่อครับ พระเยซูช่วยหนูใหร้อดจากบาปได”้ 
ถูกแลว้ พระเยซูยนิดีท่ีจะช่วยเด็กชายเล็ก ๆ คนนั้นให้รอดจากบาป และพระองคต์อ้งการท่ีจะ

ช่วยเธอใหร้อดดว้ย เธอเคยทูลขอพระเยซูใหช่้วยเธอให้รอดไหม พระองคป์ระสงคท่ี์จะใหเ้ธอทูลขอ
พระองคใ์นเร่ืองน้ี 

ข้อพระคมัภีร์ส าหรับอ่าน 

ยอห์น 3:1-18 
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ค าถาม 

1. ใครเป็นผูรั้บโทษเพราะความผดิบาปของเธอ 
2. เราตอ้งเสียเงินใหพ้ระเยซู เพื่อช่วยเราใหพ้น้บาปหรือไม่ 
3. ถา้เราเสียเงินใหพ้ระองคม์าก ๆ พระองคจ์ะช่วยเราให้รอดหรือไม่ 
4. ท าไมพระเยซูจึงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน 

ค าอธิษฐาน 

พระเยซูเจา้ท่ีรัก ขา้พเจา้ทั้งหลายทราบวา่ พวกขา้พเจา้ไม่อาจจะใชเ้งินทอง เพื่อใหไ้ปสวรรคไ์ด ้
ไม่วา่จะใชม้ากสักเพียงใด แต่ขา้พเจา้ทั้งหลายขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคไ์ดป้ระทานชีวตินิรันดร์
ใหข้า้พเจา้ทั้งหลาย โดยไม่ตอ้งเสียเงิน เพื่อขา้พเจา้ทั้งหลายจะไดไ้ปอยูส่รรคก์บัพระองคเ์ป็นนิตย ์ ใน
พระนามของพระเยซู อาเมน 

เพลงนมสัการ 

พระผู้ช่วยข้ารักนักหนา 
 
พระผูช่้วยขา้รักนกัหนา 
รักพระเยซู รักยิง่กวา่ชีวี 
พระโลหิตไดล้า้งบาปขา้ 
ขา้อยากอยูใ่กล ้ๆ พระบาทา 

ร้องรับ 
ทุก ๆ โมงทุกเวลา 
โปรดประทานฤทธ์ิเดชแก่ขา้ 
โปรดเมตตาไดท้รงบนัดาล 
ใหข้า้อยูใ่กล ้ๆ พระบาทา 
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พมิพ์คร้ังที ่5 

แผนการของพระเจ้าเล่ม 1 
พระเจา้อยูท่ี่ไหน! 
พระเจา้สร้างมนุษยจ์ริงหรือ 
ท าไมพระเยซูคริสตจึ์งตอ้งยอมตายเพื่อเรา 
.......................................................................... 
ท่านจะรู้ค าตอบของค าถามเหล่าน้ีได ้
ภายในเล่ม “แผนการของพระเจา้ เล่ม 1” 


