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คาํส่ัง: 

จงอา่นแตล่ะหนา้ของบทเรียนนีอ้ย่างระมดัระวงั  เม่ือมาถึงท่ีท่ีเขียนว่า “คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ” 

จงทาํอยา่งดีท่ีสดุท่ีจะตอบคาํถามแตล่ะขอ้ 

ถา้คณุไมเ่ขา้ใจคาํถาม  หรือไมส่ามารถตอบได ้ ขอเรียกใหค้รูมาชว่ยคณุ  

เม่ือคณุเขา้มาท่ีมีปา้ยติดวา่  หยุด  STOP ขอใหท้าํตามคาํสั่งอยา่งระมดัระวงั  ก่อนท่ีจะเรียนตอ่ใน

บทเรียนนี ้   

 

เม่ือคณุมองท่ีโลกรอบตวัคณุ  

คณุเห็นอะไร? 

มนันา่เกลียดไหม? 

มนัสวยไหม? 

หรือวา่มนัเป็นทัง้สองอยา่ง? 

คณุเคยสงสยัไหมวา่  โลกเกิดขึน้ไดอ้ยา่งไร?   

ใครสรา้งจกัรวาลทัง้มวลนี?้ 

และแลว้คณุละ่?  

คณุมาท่ีน่ีไดอ้ย่างไร?  

ทาํไมคณุอยูท่ี่น่ีในวนันี?้  

ท่ีไหนท่ีคณุกาํลงัจะไปในชว่งท่ีเหลืออยูใ่นชีวิตเลา่?  

ท่ีไหนท่ีคณุจะอยู ่ หลงัจากท่ีคณุตายแลว้? 

มีคาํถามมากมายเหลือเกิน 

แตใ่ครละ่ท่ีมีคาํตอบทัง้หมด 

ใครท่ีเราสามารถหนัไปหาเพ่ือขอคาํตอบตอ่คาํถามเหล่านี ้
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บทที ่1    

ใครวางแผนใหโ้ลกนี?้ 
 
ในปัจจบุนันี ้  บางคนกาํลงัพดูวา่  “เราทัง้หมดอยู่ท่ีน่ีโดยบงัเอิญ  ชีวิตดาํเนินมาหลายลา้นปีแลว้และ การ

วิวฒันาการเป็นหนทางดีท่ีสดุท่ีจะอธิบายถึงวิธีท่ีเรามาถึงท่ีน่ี” 

 คนอ่ืนๆ พดูวา่  เราทัง้หมดมาถึงท่ีน่ี  เพราะว่าพระเจา้ไดส้รา้งโลก 

 “พระเจา้ควบคมุอยู”่  พวกเขากลา่วไวอ้ยา่งนัน้  

 ประโยคแรกในพระคมัภีรก์ล่าววา่ 

 

ในปฐมกาล  พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน   ปฐมกาล 1:1 THSV11 
 

พระเจา้ชอบสิ่งท่ีพระองคส์รา้ง  -  นก  สตัว ์ ผูค้น  ดวงดาว  -  ทกุสิ่งทกุอย่าง   
 

พระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งทีท่รงสร้างขึน้ ทรงเหน็ว่าดยีิง่นัก   ปฐมกาล  1:31 TNCV 
 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 

1. อะไรเป็นความคิดเห็นแตกตา่งท่ีกนัสองประการ  ท่ีผูค้นมีเก่ียวกบัวิธีท่ีโลกไดม้าถึงท่ีน่ี ? 

ก.  คนบางคนในปัจจบุนันี ้ กาํลงัพดูวา่ [1] _____________________  เป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุเพ่ือ

อธิบายถึงวิธีท่ีเราไดม้าถึงท่ีน่ี   

ข.  คนอ่ืนพดูวา่เราทัง้หมดมาถึงท่ีน่ี   เพราะว่า  [2] _____________________   

[3] _____________________  โลกนี ้

 
2.  ปฐมกาล  1:31 TNCV บอกเราถึงสภาพของโลกเคยเป็นอยา่งไร เม่ือพระเจา้สรา้งมนัเสรจ็  

“พระเจา้ทอดพระเนตร [4] _________________  ท่ีทรงสรา้งขึน้ ทรงเห็นว่า [5] ______________  

[6] _____________________” 
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บทที ่2 

ใครทาํใหโ้ลกยุง่เหยงิ?  
อะไรท่ีผิดพลาด? 

ทาํไมโลกจงึยุง่ยากในทกุวนันี?้ 

พระเจา้ไมไ่ดส้รา้งเราใหเ้ป็นหุน่ 

พระองคไ์ดใ้หค้วามสามารถกบัเราท่ีจะเลือกกระทาํอะไรก็ไดก้บัชีวิตของเรา 

ผูค้นไดเ้ลือกกระทาํตามใจของเขา  แทนท่ีจะฟังพระเจา้ 

พวกเขาเห็นแก่ตวั  

อิสยาห ์53:6 (THSV11) กลา่ววา่  “เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ  ต่างคนต่างได้หันไป

ตามทางของตนเอง”  

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 

1. พระเจา้ไดใ้หค้วามสามารถกบัเราเพ่ือ  [7] __________  สิ่งท่ีเราจะ [8] _________________  ดว้ย 

[9] _________________  ของเรา 

2.  ผูค้น [10] _________________  ท่ีจะกระทาํ [11] _________________  [12] ________________  

ในสิ่งตา่ง ๆ แทนท่ีจะ [13] ________________  พระเจา้ 

3.  ในความเห็นของคณุ  อะไรเป็นความคิดหลกัในขอ้พระคมัภีรอิ์สยาห ์53:6? 

[14] _________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

4.  ก. จงดแูละอา่น  ยากอบ  1:13-15 

B. ดตูามขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นี ้ ความผิดเป็นของใครเม่ือคณุทาํบาป  

[15] _____________________   จงอธิบายวา่เหตใุด   [16] _______________________   

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้   _____________________________ ลายเซ็นครู  

                                           [เช็คคาํตอบทัง้หมด จงมีการสนทนาในเรื่องคาํตอบ 14-16] 
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ในการเลือกท่ีจะไปตามวิถีทางของเรา  เราไมเ่ช่ือฟังคาํแนะนาํ หรือ กฎบญัญตัท่ีิพระเจา้ไดใ้หเ้ราทาํตาม   

เม่ือไรท่ีไมเ่ช่ือฟัง  พระคมัภีรก์ลา่ววา่เราทาํบาป  พระคมัภีรบ์อกเราชดัเจนถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตอ่ผูค้นท่ีทาํบาป   

เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย  แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิต 

นิรันดรใ์นพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา 

โรม 6:23 (THSV11) 

เหตใุดจงึมีความทกุขย์าก และความเจ็บปวดในโลกปัจจบุนันี ้

 ผูค้นปฏิเสธแผนการของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของพวกเขา และใชชี้วิตเพ่ือตนเอง   

 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 

1. เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจา้  พระคมัภีรก์ลา่วว่า  เรา  [17] _____________________    

2.  โรม  6:23  กลา่ววา่  คณุจะไดร้บัสิ่งท่ีกาํลงัเขา้มาหาคณุ  เม่ือคณุทาํบาป   

 เพราะวา่ คา่จา้งของบาป  คือ  [18] _____________________   

3. มีความทกุขท์รมานและความเจ็บปวดมากมายเหลือเกินในโลกปัจจบุนันีเ้พราะว่า  

[19] ______ก. พระเจา้ทาํโลกใหเ้ป็นในแบบนี ้ 

  ______ข. ผูค้นปฏิเสธแผนการของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของพวกเขา และ ใชชี้วิตเพ่ือตนเอง 

  ______ ค. ทกุคนสนกุกบัความเจ็บปวดและความทกุขท์รมาน  
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บทที ่3 

แผนการของพระเจา้สาํหรับโลกนี ้ 
แผนการของพระเจา้สาํหรบัโลกนี ้ รวมถึงหนทางใหเ้รากลบัมาติดตอ่กบัพระเจา้  พระองคต์อ้งการใหเ้รารกั

พระองค ์ 

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนไดท้รงประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์ เพือ่ทุก

คนทีว่างใจในพระบุตรน้ันจะไม่พนิาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร ์ ยอหน์ 3:16 (TH1971) 

 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 

1. พระเจา้ตอ้งการใหเ้รา  [20] ______________  พระองค ์ 

2.  อะไรท่ียอหน์  3:16 กลา่วถึง  วา่จะเกิดขึน้กบัคนท่ีเช่ือในพระเยซู  

[21] ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3.  ใหค้ณุจินตนาการสกัครูว่า่คณุอยูท่ี่บา้น   เพ่ือนของคณุมาแวะหา  คณุบอกเพ่ือนเก่ียวกบัสิ่งท่ีกาํลงั

เกิดขึน้ในชีวิตของคณุ 

  “ฉนัไมเ่คยไปครสิตจกัร” เพ่ือนของคณุกลา่ว  “เลา่ใหฉ้นัฟังถึงเรื่องพระเยซูองคนี์ห้นอ่ย”   

  ขอใหเ้ขียน  3:16  ขึน้ใหม่  โดยใชส้ไตลค์าํพดูท่ีเพ่ือนของคณุจะเขา้ใจ  

[22] ________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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แผนการของพระเจา้สาํหรบัโลกนีฟั้งดดีูสาํหรบัคนบางคน  แตเ่ราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่มนัดีและเป็นจรงิขอให้

ฟัง เจค  ผูเ้รียนคนหนึ่งของทีนชาลเ์ลน้จก์ลา่ว    

 

ผมมาถึงทีนชาเลน้จ ์โดยรูถึ้งการทรงสถิตของพระเจา้ว่าอยูท่ี่น่ี  แตฉ่ผมไดไ้ปในศนูยด์ว้ย

จดุประสงคท่ี์แสดงว่าไมย่อมใหศ้าสนานีเ้ขา้มาอยูใ่กลก้บัผม  

รา่งกายของผมเหน่ือยลา้  และจาํเป็นตอ้งมีสถานพกั  ผมไปท่ีนั่นดว้ยจดุประสงคท่ี์จะเขา้ไป

นอนลงเพ่ือรบัประทานอาหารอุน่ๆ วนัละสามมือ้  พรอ้มกบัมีท่ีนอน  หลงัจาก10 วนั ผมตัง้ใจท่ีจะ

ลาออก 

ในเวลาใดก็ตามท่ีผมไดพ้บว่าตวัเองใจดีตอ่คนอ่ืนเพราะมีคนท่ีใจดีเขา้มาชว่ยเหลือผม  ผม

จะหยดุทนัที และพดูกบัตวัเองวา่ “ไม ่มนัไมใ่ชต่วัคณุหรอก  เจ็ค คณุไมเ่ป็นคนใจดี”  

บางครัง้มีคนกาํลงัพยายามบอกอะไรบางอยา่งกบัผมเรื่องพระเจา้  แตใ่นทนัที ผมจะพดูวา่  

“โอย คณุกาํลงัไวตอ่ความรูส้ึกนะ  มนัเป็นเพียงเพราะสิ่งแวดลอ้ม  แตอ่ย่ากงัวลไปเลย  คณุยงัคง

ไมห่ยดุความแรงอยา่งท่ีเคยเป็นนั่นแหละ”   

ผมยงัคงเป็นแบบนีเ้ป็นเวลา 10 วนั แลว้เราทัง้หมดก็ไปครสิตจกัร  นกัเทศนบ์อกถึงวิธีท่ี 

พระเจา้เคารพตอ่ผูค้น  ผมไมต่อ้งการท่ีจะเช่ือเหลา่นัน้  คดิว่าชีวิตตนเองนัน้เลวรา้ยเกินไปกว่าท่ี

พระเจา้จะรกัได ้

แตผ่มพบวา่พระเจา้รกัผม  พระองคน์ัน้เป็นจรงิ  ดงันัน้ ผมยอมรบัพระเจา้  หลงัจากนัน้ก็มี

สนัตสิขุท่ีแทจ้รงิ   และเริ่มสงัเกตวา่สิ่งตา่งๆ กาํลงัเริ่มถกูท่ีถกูทางในชีวิตของผม  ก่อนหนา้นี ้ชีวิต

ของผมไปยงัหนทางท่ีแตกตา่งกนัเป็นพนัเสน้ทาง  แตต่อนนีท้กุสิ่งกาํลงัลงเอย  ปัญหาหรือ?  ใช ่ 

ผมยงัคงมีปัญหา  แตพ่ระเจา้กาํลงัชว่ยผม 

หลงัจากนัน้ไมน่าน  ผมไดม้อบชีวิตใหก้บัพระเยซู  ผมเริ่มรูส้กึวา่พระเจา้มีชีวิตท่ีดีกว่าใหผ้ม

อยา่งแทจ้รงิในวนันี ้ ผมรูว้า่พระเจา้มีสิ่งอ่ืนใหผ้มย่ิงกวา่การเป็นคนท่ีเสพยา  

  



พระเจา้มีแผนการสาํหรบัโลกของฉนัไหม?     9 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 

1. คณุระบพุรอ้มกบัเจคไดไ้หม?  คณุสามารถเห็นบางอย่างในชีวิต ท่ีคณุรูส้ึกเหมือนกบัเจคไหม? 

[23] ______ก.  ใช ่ ในดา้นใดบา้ง? 

 ______ข.  ไม ่ ทา่ทีของคณุแตกตา่งไปอยา่งไร? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2.  เจคพดูวา่  อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีทาํใหเ้ขามาท่ีทีนชาลเ์ลน้จ?์ 

[24] ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3.  เหตใุดคณุจงึมาท่ีน่ี (ศนูยที์นชาเลน้จ)์ หรือ อะไรเกิดขึน้ท่ีทาํใหค้ณุตดัสินใจมาท่ีน่ี?  

[25] _________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

หยุด    จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้   _____________________________________________ ลายเซ็นครู  

                         [22-25] 



10 บทเรยีนท่ี 101 

บทที ่4 

แผนการของพระเจา้สาํหรับฉัน  
ฉนัจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่  พระเจา้หว่งใยฉนั? 

พระเจา้ตรสัวา่   พระองคห์ว่งใยฉนั 

องคพ์ระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสัญญาของพระองค ์ตามทีบ่างคนคิดน้ัน แต่ทรง

อดทนกับพวกท่าน พระองคไ์ม่ทรงประสงคใ์ห้ใครพินาศเลย แต่ประสงคใ์ห้ทุกคนกลับใจใหม่    

2 เปโตร  3:9 (THSV11) 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 
1.  พระเจา้ทรง  [26] ______________  คณุ  

2. 2  เปโตร 3:9  กล่าววา่พระเจา้ไมต่อ้งการให ้ [27] ______________  [28] ______________  ดงันัน้

พระองคก์าํลงั [29] ______________  กบั [30] ______________  ใหมี้เวลากลบัใจใหม ่

3.  จงหยิบพระคมัภีรม์า เปิดไปท่ี มทัธิว  6:25-33 และอ่าน 

 จงเขียนยอ่หนา้หนึ่งเลา่ว่า   พระเจา้เอาใจใสค่ณุมากเทา่ไร   

[31] __________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  



พระเจา้มีแผนการสาํหรบัโลกของฉนัไหม?     11 

ในพระคมัภีร ์พระเจา้บอกเก่ียวกบัแผนพิเศษท่ีพระองคมี์ใหค้ณุ   

11 “พระเจ้าตรัสว่า  เพราะเรารู้แผนงานทีเ่รามีไว้สาํหรับเจ้า  เป็นแผนงานเพื่อสวัสดภิาพ 

ไม่ใช่เพือ่ทุกขภาพ  เพือ่จะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า“ 
12  แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา  และมาอธิษฐานต่อเรา  และเราจะฟังเจ้า 
13  เจ้าจะแสวงหาเรา และพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเรา  ด้วยสิน้สุดใจของเจ้า”  

เยเรมีห ์ 29:11-13 (TH1971) 

ใช ่ พระเจา้มีแผนการดีสาํหรบัคณุ  พระองคส์ามารถชว่ยคณุใหมี้ชีวิตท่ีดี – อนาคตท่ีดี – ท่ีเตม็ไปดว้ย

ความหวงั  เหมือนกบัเจค  คณุดว้ยเชน่กนัท่ีสามารถพบชีวิตใหม ่ ดว้ยการชว่ยเหลือของพระเจา้  

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

 
1.  ใน  เยเรมีห ์ 29:11 พระเจา้กลา่ววา่พระองคมี์แผนการสาํหรบัคณุ ”เป็นแผนงานเพ่ือ  

[32] ______________  ไมใ่ชเ่พ่ือ[33] ______________  เพ่ือจะให ้[34] ______________  และ 

[35] ______________  แก่เจา้” 

2.  พระเจา้พดูวา่พระองคจ์ะทาํอะไร  เม่ือเราอธิษฐาน?  (เยเรมีห ์ 29:12) 

[36]  _________________________________________________________________________________  

3.  จงมีสกัหนึ่งหรือสองนาที  ท่ีจะคดิหวนกลบัเก่ียวกบัชีวิตของคณุ   จงบอกสัน้ ๆ วา่คณุตอบสนอง

อยา่งไรตอ่แผนการของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของคณุก่อนจะมาท่ีน่ี   

[37] ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ  
 

4.  คณุอยากจะเปล่ียนแปลงในวิธีท่ีคณุกาํลงัตอบสนองตอ่แผนการของพระเจา้สาํหรบัตวัคณุ  หรือไม?่          

ใช ่     ใม ่     (จงวงกลมหนึ่งอนั)  

เลา่ยอ่ๆ วา่เพราะอะไร  [38] 

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

 

 

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี ก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้   

จบบทเรียน ___________________________ ลายเซ็นครู  

                        [31,37,38] 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้ _____________________ ลายเซ็นครู 

  

ตอนนี ้คณุพรอ้มแลว้ท่ีจะศกึษาเตรียมตวัสาํหรบัสอบ คาํถามทบทวน    

ขอใหก้ลบัไปอ่านบทเรียนนี ้และทบทวนจดุท่ีสาํคญั 

เม่ือคณุรูส้กึวา่พรอ้มท่ีจะสอบ จงบอกครูของคณุ  



บทเรียนที ่101 

  คาํถามทบทวน 
 

ช่ือผูเ้รียน:    วนัท่ี:   

1. ใครไดว้างแผนใหโ้ลกนี?้  

2. เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจา้  พระคมัภีรก์ลา่วว่า  เรา  

3. เปิดพระคมัภีรข์องคณุและอ่านพระธรรม  ยอหน์ 3:16   อะไรคือแผนการของพระเจา้สาํหรบัทกุคน  

  

  

4. อะไรจะเกิดขึน้กบัคนท่ีไมเ่ช่ือฟังพระเจา้  

  

  

  

5. มีความทกุขท์รมานและความเจ็บปวดมากมายเหลือเกินในโลกปัจจบุนันี ้ เพราะวา่: 

 ก.  คนเราปฏิเสธแผนการของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของพวกเรา และใชชี้วิตอยูเ่พ่ือตนเอง  

 ข.  พระเจา้สรา้งโลกใหเ้ป็นแบบนี ้ 

 ค.  ทกุคนสนกุกบัความเจ็บปวดและทกุขท์รมาน  

6. ในพระคมัภีรข์องคณุ ใหเ้ปิดไปท่ี  2 เปโตร  3:9   จงอ่านขอ้พระคมัภีรส์องหรือสามครัง้  แลว้เขียนขอ้ 

พระคมัภีรเ์หลา่นีใ้หม ่ โดยเขียนเป็นคาํพดูของคณุเอง   

  

  

  

  

  

  

หยุด:  ใหค้รูเซ็นช่ือตรงนี ้ก่อน เริ่มทาํสอบนี ้

ลายเซ็นครู:  



 

บทที ่101   พระเจ้ามแีผนการสาํหรับโลกของฉันไหม  

คาํถามทบทวน  

หนา้ 2  

7. การตอบสนองสว่นตวัตอ่คาํถามนี ้

 เพ่ือนคนหนึ่งเขา้มาหาคณุดว้ยคาํถาม  เพ่ือนของคณุไดร้บัคาํบอกเลา่วา่พระเจา้สรา้งโลก  และเพ่ือน

ถามคณุว่า  “พระเจา้คือใคร”  ใครสรา้งพระเจา้”  คณุจะตอบคาํถามเหล่านีอ้ยา่งไร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ช่ือ   

วนัท่ี   

คะแนน   
 

1. ใครเป็นผูว้างแผนการสาํหรบัโลกนี ้   (10 คะแนน) 

2. เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจา้ พระคมัภีรก์ลา่วว่าเรา   (10 คะแนน) 

3. จงอา่น ยอหน์ 3:16 (ดขูา้งล่างในคาํถามท่ี  5)  อะไรดลใจพระเจา้ใหป้ระทานพระเยซู พระบตุร ใหจ้า่ย

ราคาสาํหรบัความบาปของเรา  (10 คะแนน) 

  

  

  

4. มีความทกุขย์ากและความเจ็บปวดมากมายเหลือเกินในโลกปัจจบุนันี ้เพราะวา่ (10 คะแนน) 

 ก. ผูค้นปฎิเสธแผนการของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของพวกเขา และใชชี้วิตเพ่ือตนเอง  

 ข. พระเจา้ทาํโลกใหเ้ป็นในแบบนี ้ 

 ค. ทกุคนสนกุกบัความเจ็บปวด และ ความทกุขท์รมาน  

พระเจา้กระทาํใหม้นัเป็นเชน่นัน้   

5. ขอใหอ้่าน  ยอหน์ 3:16  สองหรือสามครัง้  แลว้เขียนขอ้พระคมัภีรใ์หม ่โดยเขียนเป็นคาํพดูของคณุ

เอง (30 คะแนน) 

ยอหน์  3:16 

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ทรงประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์ เพือ่ทุก

คนทีว่างใจในพระบุตรน้ันจะไม่พนิาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร ์TH1971 

  

  

  

  

  

  

  

  

       บทเรียนที ่101 

       ข้อสอบทา้ยบท 



 

บทเรียนที ่ 101    พระเจ้ามีแผนการสาํหรับโลกของฉันไหม  

ข้อสอบทา้ยบท  

หนา้ 2 

6. การตอบสนองสว่นตวัตอ่คาํถามนี ้

ซีเจ เกิดมาพิการทางรา่งกาย  และตอนนีอ้าย ุ19 ปี  เขาขมข่ืนใจมากตอ่พระเจา้  เขาถามคณุวา่  

“ถา้พระเจา้รกัฉนั  ทาํไมพระองคย์งัคงทาํใหฉ้นัทกุขท์รมานเชน่นี”้   

 

คณุจะพดูอะไรกบั ซ๊เจ?     (30 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




