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4 พระเจ้าคือใคร? 

บทที ่1 
ท าความรู้จกักับพระเจา้ 

ก่ีครัง้กนัท่ีคณุพร ่าถามกบัตวัเองวา่ “พระเจา้คือใคร?” ไมใ่ชแ่คค่ณุเท่านัน้ท่ีมีค  าถามมากมายเก่ียวกบั 
พระเจา้เจอรร์ี่เป็นคนหนึ่งท่ีเคยไดย้ินเรื่องราวของพระเจา้มาบา้งและเขาก าลงัครุน่คดิอยูว่า่ควรจะท า
อยา่งไรกบัชีวิตของตนดี    มาฟังสิ่งท่ีเจอรร์ี่ท่ีไดก้ลา่ว 

“ผมอยากจะเช่ือนะวา่พระองคท์รงอยู่ขา้งบนนัน้ ในตอนท่ีผมอธิฐานรูส้กึเหมือนผมก าลงัพดูกบั
ก าแพงหรืออากาศอยู ่ผมคกุเขา่อธิฐานแตก็่ไมม่ั่นใจเลยว่าพระองคท์รงฟังผมไหม”  

“ผมจะดีใจมากถา้ผมรูแ้นว่า่พระองคท์รงก าลงัฟังผม” 

หลายอาทิตยต์อ่มาเจอรร์ี่ยงัคงมีค  าถามเก่ียวกบัพระเจา้อยู่ “ผมมกัจะรูส้ึกอยากสบูบหุรี่ ผมได้
ทลูขอใหพ้ระเจา้ชว่ยผมเลิกมนั แตผ่มก็พบวา่มนัยากมากๆ ท่ีจะจดัการกบัความอยากของผม” 

“ท าไมตอ้งเป็นบหุรี่? ท าไมค าอธิฐานของผมถึงไมไ่ดร้บัค าตอบจากพระองค ์และท าไมความ
อยากบหุรี่ของผมถึงไม่หายไปเลย? นั่นเป็นสิ่งท่ีผมไมเ่ขา้ใจเลยจรงิๆ เพราะวา่ผมไดท้ลูขอให้
พระเจา้ทรงชว่ยแลว้ แตท่ าไมพระองคไ์มท่รงตอบค าถามอธิฐานของผม? 

เจอรร์ี่เป็นเพียงอีกหนึ่งคน ซึ่งเราทกุคนลว้นแลว้แตมี่ค าถามเก่ียวกบัพระเจา้  มนัไมแ่ปลกเลยท่ีเราจะมี
ค าถามเหล่านัน้เพราะมีสิ่งหลายสิ่งท่ีเรายงัไมเ่ขา้ใจเก่ียวกบัพระองค ์ ความจรงิแลว้เราไมส่ามารถจะ
เขา้ใจทกุสิ่งทกุอยา่งเก่ียวกบัพระเจา้ได ้ พระองคจ์ะทรงเป็นพระเจา้ไมไ่ดเ้ลยหากเราเขา้ใจพระองคโ์ดย
สมบรูณ ์
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ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
รายการขา้งลา่งนีเ้ป็นค าถามของหลายคนท่ีมีเก่ียวกบัพระเจา้ ซึ่งอาจมีบางขอ้ท่ีคณุก าลงัสงสยัอยูเ่ชน่กนั 
จงท าเครื่องหมายหนา้ค าถามท่ีคณุก าลงัมองหาค าตอบอยู่ (1) 

❏ 1. ฉนัจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พระเจา้ทรงฟังค าอธิฐานของฉนั? 

❏ 2. ฉนัจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พระเจา้ทรงพิโรธฉนัอยูห่รือไม่? 

❏ 3. ฉนัคดิวา่พระเจา้ไมท่รงรกัฉัน 

❏ 4. บคุคลหนึ่งจะสามารถรบัรูไ้ดไ้มเ่ม่ือพระเจา้ทรงสถิตยอ์ยูก่บัเขา? 

❏ 5. ฉนัไดท้ลูขอใหพ้ระเจา้อภยับาปของฉนั แตว่า่ฉันจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พระองคอ์ภยับาปเหลา่นัน้แลว้? 

❏ 6. ฉนัจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พระเจา้มีอยูจ่รงิ? 

❏ 7. ใชเ้วลานานแคไ่หนฉนัถึงจะรูว้า่พระเจา้ทรงฟังค าอธิฐานของฉนั? 

❏ 8. เพราะเหตใุดพระเจา้จงึไมท่รงตอบค าอธิฐานของฉนั? 

พืน้ท่ีขา้งลา่งนีส้  าหรบัใสค่  าถามอ่ืนๆ ท่ีคณุอยากจะถามเพิ่มเตมิเก่ียวกบัพระเจา้ (2) 
ค าถามของฉนั: 
1.  

2. 

3. 

4. 

5.  
เราหวงัวา่บทเรียนนีจ้ะช่วยใหไ้ดค้ณุคน้พบค าตอบใหค้  าถามท่ีคณุมีเก่ียวกบัพระเจา้   ในขณะท่ีคณุเรียน
บทเรียนนีอ้ยู่ คณุอาจจะนกึค าถามใหม่ๆ  ขึน้มาเพิ่มเตมิ  ถา้เชน่นัน้ใหค้ณุกลบัมาท่ีหนา้นีอี้กครัง้และเขียน
ค าถามเพิ่มลงในพืน้ท่ีว่างดา้นบน

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท างานตอ่ไปใน
บทนี ้ 
ลายเซ็นครู  

  (1, 2)
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“พระเจา้คือใคร?” ถา้คณุถามค าถามนีก้บัใครหลายคน คณุคงไดห้ลากหลายค าตอบท่ีแตกตา่งกนั 
ถา้คณุถามชาวมสุลิม เขาจะตอบวา่“อลัลอฮฺคือพระเจา้” หรือถา้คณุถามชาวอินดเูธอจะตอบคณุว่า “เรามี
พระเจา้หลายพนัองค”์ ชาวยิวจะตอบวา่  “พระยะโฮวาคือพระเจา้” บางคนอาจตอบวา่ “พระเจา้ไมอ่ยูจ่รงิ” 
และบางคนยงัคงตอบวา่ “พวกเราทกุคนคือพระเจา้” 

ถา้คณุถามครสิเตียนอาวโุสบางทา่นท่ีคณุรูจ้กั  ทา่นจะใหค้  าตอบท่ีแตกตา่งออกไป “พระเยซูคือพระเจา้  
พระวิญญาณบรสิทุธ์ิคือพระเจา้ และพระเจา้พระบดิาก็คือพระเจา้” ฟังดนูา่สบัสนหรือไม?่ 

พระลกัษณะท่ีบง่บอกว่าพระเจา้คือใคร แทจ้รงิแลว้มาจากพระคมัภีรไ์บเบลิ  พระเจา้ทรงส าแดงองคเ์องใน 
พระวจนะของพระองค ์เพ่ือใหเ้ราทัง้หลายไดเ้ริ่มเรียนรูเ้ก่ียวกบัพระองค ์ และรูจ้กัพระองคไ์ปทีละนอ้ย   มา
ศกึษาใหล้กึซึง้กนัวา่พระคมัภีรบ์อกอะไรเก่ียวกบัพระเจา้ไวบ้า้ง พระเจา้คือใคร? พระองคท์รงเป็นแบบ
ไหน? พระองคท์รงท าอะไรบา้งวนันี?้  พระองคจ์ะทรงท าอะไรใหฉ้นัหรือไม?่ และฉนัตอ้งท าอยา่งไรจงึจะ
รูจ้กัพระองคม์ากขึน้? 

ในพระคมัภีรไ์ดก้ลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนวา่มีพระเจา้ผูท้รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทเ้พียงองคเ์ดียว   ศกึษาไดจ้ากขอ้ 
พระค าตอ่ไปนี ้

อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถดิ พระยาหเ์วหพ์ระเจ้าของเรา พระยาหเ์วหท์รงเป็นหน่ึง 
เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:4 (TNCV) 

มีพระเจ้าองคเ์ดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของท้ังปวง ผู้ทรงอยู่เหนือท้ังมวล ท่ัวท้ังสิน้ และใน
ท้ังหมด     เอเฟซัส 4:6 (TNCV) 

“พระเจา้” เป็นเพียงค าน าหนา้ท่ีใชเ้รียก ไมใ่ชช่ื่อของบคุคลแตอ่ยา่งใด พ่ีนอ้งครสิเตียนใชค้  านีใ้นการ
กลา่วถึงพระเจา้ผูท้รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทเ้พียงองคเ์ดียวคือพระเจา้ท่ีกลา่วไวใ้นพระคมัภีรน์ั่นเอง 

ในตอนนีเ้ราจะท าการศกึษาถอ้ยค าหนึ่งท่ีวา่“พระเยซูทรงคือพระเจา้ พระวิญญาณบริสทุธ์ิคือพระเจา้และ 
พระเจา้พระบดิาก็คือพระเจา้”  

จากปฐมกาลถึงพระธรรมวิวรณ ์พระคมัภีรไ์ดใ้หร้ายละเอียดและอธิบายวา่พระเจา้ทรงมีการส่ือสารกบัคน
ท่ีอยู่บนโลกในพระกิตติคณุส่ีเลม่แรกของพนัธสญัญาใหม่ ไดก้ลา่วถึงการเสดจ็มายงัโลกของพระครสิต ์
และพระองคท์รงประทบัอยูท่่ามกลางเรา  พระกิตตคิณุยอหน์เริ่มตน้ดว้ยการบรรยายถึงพระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระเจา้ไดอ้ยา่งไร และสิ่งท่ีพระองคท์รงกระท าก่อนท่ีจะทรงบงัเกิดเป็นบตุรมนษุย ์ยอหน์ไดบ้รรยายอีก
วา่พระเยซูแทจ้รงิแลว้คือ “พระค า” 
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1 ตอนเร่ิมต้นก่อนทีโ่ลกนีจ้ะเกิดขึน้ก็มพีระค าอยู่ แล้วพระค านีอ้ยู่กับพระเจ้า และเป็น
พระเจ้าด้วย 2 พระค าอยู่กับพระเจ้าตั้งแตเ่ร่ิมต้นก่อนทีโ่ลกนีจ้ะเกิดขึน้ 3 ทุกส่ิงทุกอย่างที่
เป็นอยู่นีเ้กิดมาจากพระค าท้ังน้ัน ไม่มอีะไรเลยทีไ่ม่ได้เกิดมาจากพระค า 4 พระค าเป็น
แหล่งของชีวิตทีเ่ที่ยงแท้ ชีวิตน้ันได้น าความสว่างมาให้มนุษยท์ุกคน       
ยอหน์ 1:1-4 (ERV-TH) 

 

ทัง้สามพระองคท่ี์กลา่วมานัน้ พระเจา้พระบิดา พระวิญญาณบริสทุธ์ิและพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้หนึ่งเดียว 
ซึง่ไมไ่ดแ้บ่งเป็นพระเจา้สามพระองค ์ ขอ้พระค าตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้หนึ่งท่ีกลา่วไวใ้นพระคมัภีรเ์ก่ียวกบัทัง้สามพระองค์
ผูท้รงเป็นพระเจา้หนึ่งเดียว 
 

ดังน้ันจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาต ิให้เขารับบัพตศิมาในพระนามของพระบิดา  
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์    มัทธิว 28:19 (TNCV) 

 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. ค าวา่ “พระเจา้” เป็นเพียง (3) _______________ ท่ีใชเ้รียก ไมใ่ช ่(4) _______ ของบคุคลแตอ่ยา่งใด 

2. ตามขอ้พระคมัภีรเ์อเฟซสั 4:6  ไดก้ลา่วไวว้่า มีพระเจา้เท่ียงแทก่ี้องค?์ (5) ___________________ 

3. ครสิเตียนกลา่ววา่มีพระนามท่ีทรงเป็นพระเจา้ ไดแ้ก่พระนามใดบา้ง? (6) 

ก.   
ข.    
ค.   

4. ในพระกิตตคิณุยอหน์1:1-2 (ERV-TH) กลา่ววา่ “ตอนเริ่มตน้ก่อนท่ีโลกนีจ้ะเกิดขึน้ก็มีพระค าอยูแ่ลว้ 
พระค านี ้(7) ___________________ พระเจา้”  จากขอ้พระค าชีใ้หเ้ห็นพระเยซูครสิตไ์มใ่ชเ่พียงผู้
เดียวท่ีทรงเป็นพระเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงอยูก่บัพระเจา้ 

5. ในพระกิตตคิณุยอหน์1:1-4 (ERV-TH) กลา่ววา่ “พระค าอยู่กบัพระเจา้ตัง้แตเ่ริ่มตน้ก่อนท่ีโลกนีจ้ะเกิด
ขึน้” และกลา่วอีกวา่ “ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเป็นอยูนี่ ้(8) ___________________  จากพระค าทัง้นัน้ ไมมี่
อะไรเลยท่ีไมไ่ดเ้กิดมาจากพระค า  พระค าเป็นแหลง่ของ (9) ___________________  ท่ีเท่ียงแท ้ 
ชีวิตนัน้ไดน้  า (10)  ___________________  มาใหม้นษุยท์กุคน” 
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ชาวครสิเตียนจะอธิบายเก่ียวกบัพระเจา้ไวใ้นลกัษณะนี ้ พระเจา้นัน้คือสาม “บคุคล” ลองนกึถึงรูป
สามเหล่ียมขึน้มาหนึ่งรูป สิ่งใดเลา่ท่ีท าใหส้ามเหล่ียมเป็นสามเหล่ียมอยา่งท่ีเราเห็น?  รูปสามเหล่ียมนัน้มี
สามดา้นใชไ่หม?เพียงดา้นใดดา้นหนึ่งหรือแคเ่สน้ๆ เดียวจะสามารถขึน้เป็นรูปสามเหล่ียมไดห้รือไม?่ 
ค าตอบคือไมไ่ด ้เพราะทัง้สามจะตอ้งประกอบกนัโดยเฉพาะเพ่ือใหไ้ดเ้ป็นรูปสามเหล่ียม 
 
 

 

เชน่เดียวกนักบัพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้สาม“บคุคล” ท่ีกลา่วมาพระเจา้
พระบดิา พระเจา้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ พระเจา้พระบตุร (พระเยซู
ครสิต)์ ซึ่งเห็นไดช้ดัวา่ทัง้สามพระองคคื์อพระเจา้องคเ์ดียว พระเจา้
ผูท้รงเป็นจรงิในสามพระภาค 

 
ฟังดนูา่สบัสนใชห่รือไม?่ แตไ่มเ่ป็นไรเพราะหลายพนัปีมาแลว้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระคมัภีรแ์ละนกัศาสน
ศาตรไ์ดพ้ยายามท าความเขา้ใจในเรื่องนีแ้ละพวกเขายงัไมส่ามารถหาค าตอบหรือท าความเขา้ไดท้ัง้หมด 
ดงันัน้ค  าวา่“ตรีเอกานภุาพ” จงึใชอ้ธิบายถึงความเป็นหนึ่งของ “บคุคล” ทัง้สาม ผูท้รงเป็นพระเจา้หนึ่งเดียว 
 

รูปสามเหล่ียมนีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัในนามของ 
“โลแ่หง่ตรเีอกานภุาพ” เป็นสญัลกัษณบ์ง่บอก
ถึงหลายๆ แง่มมุของหลกัขอ้เช่ือแหง่ตรเีอกานุ
ภาพท่ีประกอบขึน้เป็นภาพจ าลองนี ้ โดยภาพ
นีไ้ดมี้การใชอ้ยา่งแพรห่ลายตัง้แตปี่
ครสิตศ์กัราช 1255 เป็นตน้มา 

 
 
 

 

 

ใหค้ณุลองนึกภาพไขห่นึ่งฟองและสิ่งใดกนัท่ี
ท าใหไ้ขน่ัน้แตกตา่งจากสิ่งอ่ืน? โดยไขห่นึ่ง
ฟองนัน้มีสามสว่นดว้ยกนัคือ  เปลือกไข ่ไข่
ขาวและไขแ่ดง ทัง้สามส่วนนีท้  าใหเ้ราไดไ้ข่
หนึ่งฟองและแนน่อนวา่ทัง้สามสว่นรวมเป็น
ไขห่น่ึงฟองไมใ่ชส่ามฟองนั่นเอง 

 
 

พระเจา้พระบดิา 

พระเจา้ 

พระบตุร 
พระวิญญาณ 

บรสิทุธ์ิ 

ทรงเป็น 

 

ไมท่รงเป็น 
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คณุเคยสงสยัไหมวา่พระเจา้ทรงเป็นอยา่งไร? แลว้รูปภาพท่ีเรามกัจะเห็นท่ีครสิจกัรและท่ีบา้นไดแ้สดงถึง
พระลกัษณะของพระองคจ์ริงหรือ?พระเจา้ทรงเป็นแบบไหนกนัแน?่  

วนัหนึ่งพระเยซูทรงสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรียวา่: 

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ทีน่มัสการพระองคต์้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและ
ความจริง       ยอหน์ 4:24  (TNCV) 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

พระคมัภีรไ์ดส้อนเก่ียวกบัพระเจา้ไวด้งันี ้

1. พระเจา้ทรงมีความรูส้กึเหมือนท่ีคณุมี เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระกิตติคณุ ยอหน์ 3:16 
 พระเจา้ทรงมีความรูส้กึใดตามท่ีกลา่วไวใ้นพระค าขา้งตน้? (11) ___________________ 

2. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่น เอเฟซสั 4:30 พระค าขอ้นีส้อนเราวา่ การกระท าตา่งๆ ของเรานัน้มีผลกระทบ
ตอ่ความรูส้ึกของพระเจา้ซึ่งเราอาจท าใหพ้ระวิญญาณบริสทุธ์ิ (12) __________________________ 

3. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่น เอเฟซสั 4:25-32 คณุคิดวา่สิ่งใดท่ีอาจท าใหพ้ระวิญญาณบริสธ์ิุเสียใจ 
 เม่ือพระองคม์องดชีูวิตของคณุ? (13)  

  
  
  
  

4. อา่นพระธรรมสดดีุ 139:1, 2, 17 และ18. ขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีไ้ดส้อนอะไรเก่ียวกบัพระเจา้ไวบ้า้ง? 
(14) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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พระเจา้ทรงเป็นแบบไหนกนั? 

พระเจา้ทรงมีพระด าร ิพระองคท์รงทราบวา่วนันีเ้กิดอะไรขึน้บา้งในชีวิตของเราและพระองคท์รงมีความ
ปรารถนาดว้ยเชน่กนั 
 

จงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยองคพ์ระผู้เป็นเจ้า  เอเฟซัส 5:10 (TNCV) 
 
พระคมัภีรค์มัภีรเ์ตม็ไปดว้ยตวัอยา่งซึ่งท าใหเ้รารูว้่าพระเจา้ทรงเป็นมากกวา่ฤทธ์ิอ านาจหรือฤทธ์ิเดชท่ี
สถิตยอ์ยูท่กุหนทกุแหง่  พระเจา้คือสาม “บคุคล” และทัง้สามรวมเป็นหนึ่ง  พระเจา้ทรงเป็นนิรนัดรพ์ระองค์
ไมมี่การก าเนิดและไมมี่วนัดบัสญู 

ถึงแมว้า่ตอนนีค้ณุอยากจะศกึษาเนือ้หาทัง้หมดใหม้ากขึน้ แตช่า้ก่อน! ในตอนนีใ้หเ้รามาดขูอ้พระคมัภีรซ์ึ่ง
ระบไุวเ้ก่ียวกบัการทรงงานบนโลกพระเจา้ 
 
 
 
 
 
 

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท างานตอ่ไป
ในบทนี ้ 
ลายเซ็นครู    

(อภิปรายทัง้หมด, โดยเฉพาะ 13 & 14) 
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บทที ่2 
การทรงงานของพระเจา้ตัง้แตอ่ดตีกาล 

พระค าขอ้แรกในพระคมัภีรไ์บเบลิไดบ้อกเราเก่ียวกบัพระเจา้ไวว้า่ 

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกส่ิงในฟ้าสวรรคแ์ละโลก     ปฐมกาล 1:1 (TNCV) 

ในสองบทแรกของปฐมกาลไดเ้ลา่เก่ียวกบัการทรงสรา้งของพระเจา้ วา่พระองคท์รงสรา้งโลกและสรรพสิ่ง
บนโลกไดอ้ยา่งไร  โดยในภาคพนัธสญัญาใหม่ พระกิตติคณุยอหน์ไดท้  าใหเ้ราทราบมากย่ิงขึน้วา่พระเจา้
ทรงเป็นสว่นหนึ่งในการทรงสรา้งไดอ้ย่างไร 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระกิตติคณุยอหน์ 1:1-3. ผูใ้ดคือผูส้รา้งโลก? (15) ___________________ 

2. พระองคท์รงสรา้งสิ่งใดบนโลกบา้ง? (16) ___________________ 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่เยซูทรงเป็นบคุคลผูท้รงเป็นพระเจา้ ซึ่งพระองคไ์ดท้รงมาและประทบัอยูบ่นโลกนีเ้ม่ือสอง
พนัปีก่อน 

3. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่น ฟีลิปปี 2:5-7 และพระกิตติคณุยอหน์ 1:1-5 พระเยซูทรงเป็นพระเจา้เป็น
เวลาเทา่ใด? (17)    

4. และในขอ้7 กลา่ววา่ พระเยซูทรงสละฤทธ์ิอ านาจทกุสิ่งในฐานะพระเจา้ตอนท่ีพระองคท์รงใชชี้วิตบน
โลก คณุคิดเห็นอยา่งไร? เพราะเหตใุดพระองคท์รงท าเชน่นัน้? (18) 
  
  
  
  

5. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระกิตติคณุมาระโก 10:45 พระเยซูทรงบอกเหตผุลสองประการกบัเหลา่ 
สาวกวา่ท าไมพระองคท์รงมายงัโลก เหตผุลเหลา่นัน้มีอะไรบา้ง? 

1. (19)  
2. (20)  
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พระเยซูทรงเลือกท่ีจะสละชีวิตของพระองคเ์พ่ือเรา พระองคท์รงจา่ยราคาใหก้บัความบาปของเราเพ่ือท่ีเรา
จะไดไ้มต่อ้งไปนรก มาศกึษากนัตอ่วา่พระเยซูทรงท าสิ่งส  าคญัใดบา้งใหก้บัเรา 

20 พระองคท์ าให้ทุกส่ิงทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรือในสวรรค ์กลับมาคืนดีกับพระองค ์
คือท าให้เกิดสันตภิาพขึน้ ด้วยเลือดของพระคริสตท์ี่หล่ังบนไม้กางเขนน้ัน 21 ในอดตีน้ัน
พวกคุณได้เหนิห่างจากพระเจ้า และมีใจทีเ่ป็นศัตรูกับพระองคเ์พราะส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ ที่
พวกคุณท า  22 แตเ่ดีย๋วนีพ้ระเจ้าท าใหพ้วกคุณกลับมาคืนดกัีบพระองคโ์ดยการตายของ
พระคริสตใ์นร่างมนุษยนี์ ้พระองคท์ าอย่างนีก้็เพือ่จะได้ถวายคุณต่อหน้าพระเจ้าอย่างคน
บริสุทธิ์ ไม่มข้ีอเส่ือมเสียและไม่มข้ีอกล่าวหา โคโลสี 1:20-22 (ERV-TH) 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. พระองคท์ าใหท้กุสิ่งทกุอยา่งไมว่า่จะอยูบ่น (21) ___________________  หรือในสวรรค ์กลบัมาคืน
ดีกบั (22) ___________________  ผา่นทาง (23) ___________________  คือท าใหเ้กิด  
(24) ___________________ ดว้ยเลือดของ (25) __________________  ท่ีหลั่งบนไมก้างเขนนัน้ขึน้ 

2. คณุคิดจะเป็นอยา่งไร ถา้เราไมมี่ความสมัพนัธส์ว่นตวัท่ีติดสนิทกบัพระเจา้? (26) 
  
  

3. พระเยซูทรงชว่ยใหเ้รากลบัคืนดีกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? (27)   
  
  

4. ตามขอ้พระคมัภีร ์โคโลสี 1:22 สิ่งใดบา้งท่ีพระเยซูทรงเปล่ียนแปลงไดใ้นชีวิตของเรา ถา้เรายอมให้
พระองคเ์ป็นผูป้กครองเหนือชีวิตของเรา? (28) 
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เม่ือพระเยซูทรงวายพระชนมท่ี์กางเขนนัน้  พระองคท์รงจา่ยราคาใหก้บัความบาปของเราทัง้หลาย และ
สามวนัตอ่มาพระองคท์รงเป็นขึน้จากความตาย  จากนัน้พระองคท์รงใชเ้วลา 40วนัเย่ียมเยียนเหลา่สาวก
ก่อนท่ีพระองคท์รงถกูรบัขึน้สูส่วรรค ์ ในพระธรรมกิจการบทท่ีหนึ่งไดเ้ลา่ถึงการเสรจ็สู่สวรรคค์รัง้นัน้ของ
พระองคไ์ว ้

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 

1. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระธรรมกิจการ 1:1-11พระสญัญาขอ้ใดท่ีพระเยซูทรงใหก้บับรรดาอคัรทตู
ก่อนท่ีพระองคถ์กูรบัขึน้สูส่วรรค?์ (ขอ้ 8) (29)   
  
  

2. ในขอ้10 และ11 กล่าววา่ มีทตูสวรรคส์ององคม์าและใหส้ญัญาวา่กบัพวกเขาอีกหนึ่งขอ้ สญัญาขอ้
นัน้คืออะไร? (30)  
  
  
  
 

พวกเรายงัคงรอคอยการเสด็จกลบัมาของพระองค ์หรือมกัเรียกกนับอ่ยครัง้วา่  “การเสดจ็กลบัมาครัง้ท่ีสอง
ของพระครสิต”์ 
 
 

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท างานตอ่ไป
ในบทนี ้ 
ลายเซ็นครู    

                      (17-20, 26-30) 
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บทที ่3 

การทรงงานของพระเยซูคริสตส่์งผลตอ่ชวีติประจ าวันของ
ฉันอยา่งไร? 
พระเยซูทรงท าอะไรบา้งเพื่อชว่ยฉนัในวนันี?้ 

1. พระเยซูทรงประทบัอยูบ่นสวรรคแ์ละทรงก าลงัอธิฐานวิงวอนเผ่ือเราอยู่  พระองคท์รงสนทนากบั 
พระเจา้ดว้ยเรื่องของเรา น่ีเป็นสิ่งท่ีพงึระลกึไวอ้ยูเ่สมอ  

ฉะน้ันพระองคจ์ึงทรงสามารถช่วยบรรดาผู้ทีม่าถงึพระเจ้าโดยทางพระองคไ์ด้อย่างสมบูรณ ์
เพราะพระองคท์รงพระชนมอ์ยู่เสมอเพือ่ทีจ่ะทูลวิงวอนเพือ่เขาท้ังหลาย  ฮบีรู 7:25 (TNCV) 

2. ถา้คณุใหพ้ระเยซูทรงเป็นผูป้กครองเหนือบลัลงักชี์วิตคณุ พระองคจ์ะทรงมอบของประทานตา่งๆ ให้
คณุเพื่อท่ีคณุนัน้จะประสบความส าเรจ็ในชีวิตครสิเตียน พระองคท์รงมีงานใหค้ณุท า นั่นคือการท า
พนัธกิจ เพ่ือใหใ้ชข้องประทานเหลา่นีช้ว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้วกเขาไดเ้ติบโตในพระเจา้   

พวกเราแตล่ะคนได้รับของขวัญตามความเมตตาของพระคริสต ์เอเฟซัส 4:7 (ERV-TH) 

3. วนันีพ้ระเยซูทรงรกัคณุและถึงแมว้า่ใครคนหนึ่งไดต้กสูชี่วิตแหง่ความบาปอีกครัง้ พระองคย์งัทรงรกั
เขามากดงัเดมิ 

4. วนันีพ้ระเยซูทรงปรารถนาท่ีจะเป็นเพ่ือนกบัคณุและพระองคท์รงหยิบย่ืนมิตรภาพนีใ้หก้บัคณุแลว้ 

เราจะไม่เรียกพวกคุณว่า ‘ทาส’ อีกต่อไป เพราะทาสจะไม่รู้ว่านายของเขาท าอะไร แต่เรา 
เรียกพวกคุณว่า ‘เพือ่น’ เพราะเราได้บอกให้พวกคุณรู้ทุกส่ิงทุกอย่างทีเ่ราได้ยนิจาก 
พระบิดา ของเราแล้ว  ยอหน์ 15:15  (ERV-TH) 
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ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระธรรมยอหน์ 15:14  จงอธิบายวา่เราสามารถสรา้งมิตรภาพกบัพระเยซูได ้
อยา่งไร? (31) 
  
  
  

2. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระธรรมฮีบรู 7:25 (TNCV) พระเยซูทรงท าอะไรเพ่ือเราบา้งขณะท่ีพระองค์
ประทบับนสวรรคใ์นวนันีแ้ละทกุๆ วนั? (32)  
  
  
  

3. พระธรรมเอเฟซสั 4:7 (ERV-TH) กล่าววา่ “พวกเรา (33) ___________________  ไดร้บั 
(34) ___________________  (35) ___________________   ตามความเมตตาของพระครสิต”์ 

4. ใหก้ลบัไปอา่นในหนา้ 15 อะไรคือเหตผุลสองประการท่ีพระเยซูทรงมอบของขวญัพิเศษใหก้บัผูท่ี้
ตดิตามพระองค?์ (36) 

1.  

2.  

5. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระธรรม1ยอหน์ 3:16 (ไมใ่ชพ่ระกิตตคิณุ ยอหน์ 3:16) และโรม 5:8 พระเยซู
ทรงแสดงออกถึงความรกัท่ีพระองคมี์ตอ่เราไวอ้ยา่งไร? (37) 
  
  
  

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท างานตอ่ไป
ในบทนี ้ 
ลายเซ็นครู    

     (31, 32, 36, 37) 
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บทที ่4 
พระเจา้พระบดิา: แทจ้ริงแล้วพระเจ้าคอืใคร? 
ตามท่ีเราบอกไวก้่อนหนา้นี ้พระเจา้พระบดิาเป็นหนึ่งพระผูเ้ป็นเจา้ และบางครัง้ค  าว่า “พระเจา้” ท่ีพระคมัภีร ์
กลา่วถึงนัน้ หมายถึง พระเจา้พระบดิานั่นเอง 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระกิตติคณุยอหน์ 3:16 

ซึ่งขอ้พระคมัภีรข์อ้นีไ้ดก้ลา่วถึง “พระเจา้” หมายถึง (38) _______________  (39) ______________   

2. ขอ้พระคมัภีรข์อ้นีบ้อกอะไรเก่ียวกบัพระเจา้พระบดิาไวบ้า้ง? (40)  
  
  

ลองมาดกูนัวา่มีสิ่งใดอีกบา้งท่ีพระเจา้พระบดิาทรงท าเพ่ือเรา  

แต่ส าหรับพวกเรามีพระเจ้าองคเ์ดยีว คือพระบิดาผู้ทรงเป็นทีม่าของส่ิงสารพัด เรามีชีวิต
อยู่เพือ่พระองค ์และมีองคพ์ระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีว คือพระเยซูคริสต ์ส่ิงสารพัดเป็นมา
โดยทางพระองค ์และเรามีชีวิตอยู่โดยทางพระองค ์  1 โครินธ ์8:6  (TNCV) 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. พระเจา้พระบดิาและพระเยซูทรงเป็น (41) __________________  ของ (42) ______________  สิ่ง 

2. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่น 1ยอหน์ 1:9 มีอยู ่2 สิ่งท่ีพระเจา้จะทรงกระท าหากเราทลู(สารภาพ)บาปของ
เรากบัพระองค ์ทัง้สองสิ่งนัน้คือ? 
ก. (43)  
ข. (44)  

3. ใหอ้า่นพระกิตตคิณุยอหน์1:12 และ 1ยอหน์ 3:1 (ไมใ่ชพ่ระกิตตคิณุยอหน์ 3:1) ในพระคมัภีรข์อง
คณุ  

 โดยความสมัพนัธแ์บบใดท่ีพระเจา้พระบดิาทรงมีกบัพวกเขาผูซ้ึ่งถวายตวัแดพ่ระองค?์ (45) 
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ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
4. ในบรรดาผูท่ี้ถวายตวัแดพ่ระเจา้นัน้ไดส้ิทธ์ิเป็นลกูของพระองคท์กุคน ทัง้นีพ้ระองคย์งัทรงมี

ความสมัพนัธเ์ป็นพิเศษกบัผูท่ี้ก าพรา้พอ่หรือแม ่ ในสดดีุ 68:5 ไดบ้อกถึงความสมัพนัธพ์ิเศษนีข้อง
พระเจา้พระบดิา: 

บิดาของลูกก าพร้าพ่อ และผู้ปกป้องของหญิงม่าย คือองคพ์ระเจ้าในทีป่ระทับอัน 
บริสุทธิ์ของพระองค ์  สดุด ี68:5 (TNCV) 

ถา้คณุเสียผูป้กครองคนใดคนหนึ่ง หรือทัง้สองคนไป  คณุยงัมีพระเจา้ผูเ้ป็นเสมือน (46) _________  
ใหก้บั (47) __________________  และพระองคท์รงสญัญาวา่จะ (48) __________________  หญิง
มา้ยดว้ย  ทกุๆ คนท่ีถวายตวัและมอบชีวิตไวก้บัพระองคเ์ป็น (49) ____________  ของพระเจา้ 

5. คณุเป็นคนพิเศษในสายพระเนตรของพระเจา้  พระองคท์รงมีแผนการไวส้  าหรบัชีวิตของคณุ  คณุ
ปรารถนาความสขุและความหมายของชีวิตใชห่รือไม?่ พระเจา้พระบดิาทรงทราบดีวา่คุณจะตามหา
ชีวิตแบบนัน้ไดอ้ย่างไร 

11 องคพ์ระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า เพราะเรารู้แผนการทีเ่รามีไว้ส าหรับเจ้า เป็นแผนการเพือ่“
ท าให้เจ้ารุ่งเรือง ไม่ใช่เพื่อท าร้ายเจ้า เป็นแผนการเพือ่ให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้า  12

แล้วเจ้าจะร้องเรียกเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า   
เยเรมีย ์29:11,12 (TNCV) 

 
6. ในเยเรมีย ์29:12 (ขา้งบน) ไดบ้อกใหเ้รารูอี้กหนึ่งสิ่งท่ีพระเจา้ทรงท าเพ่ือเรา  พระองคท์รงท าสิ่งใด? 

(50)  
  

ไมใ่ชแ่คพ่ระองคท์รงฟังค าอธิฐานของเราเทา่นัน้ แตพ่ระองคจ์ะทรงตอบค าอธิฐานตา่งๆ ดว้ย  ท าไม
ละ่? 

นั่นเป็นเพราะวา่คณุคือลกูของพระองคแ์ละพระองคท์รงหว่งใยคณุ 
7. เปิดพระคมัภีรแ์ละอา่นพระกิตติคณุยอหน์ 14:26 พระเยซูทรงตรสักบัสาวกในสิ่งท่ีพระเจา้พระบดิา

จะทรงท าหลงัจากท่ีพระองคถ์กูรบัขึน้สูส่วรรค ์พระเจา้พระบดิาทรงท าสิ่งใด? (51)  
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บทที ่5 
พระวญิญาณบริสุทธิ:์ พระองคค์อืใคร? 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงพระเจา้ พระองคท์รงเป็น “บคุคล” ทรงเป็นเหมือนกนักบัพระเยซูครสิตท์กุประการ  
พระธรรมหลายเลม่ในพระคมัภีรใ์หมน่ัน้เป่ียมไปดว้ยขอ้พระค าท่ีกลา่วถึงพระวิญญาณบรสิทุธ์ิและการทรง
งานของพระองค ์

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ใหอ้า่นพระกิตตคิณุยอหน์14:15-17 ในพระคมัภีรข์องคณุ พระนามใดท่ีใชส่ื้อถึงพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ?(ขอ้16) (52)  

2. ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระกิตติคณุยอหน์14:17 เราจะรูจ้กัองคพ์ระวิญญาณบรสิทุธ์ิไดอ้ย่างไร (53) 
  

3. องคพ์ระเยซูเจา้ไดท้รงสญัญาไวว้า่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะทรงท าสองสิ่งเพ่ือเรา   ทัง้สองสิ่งนัน้คือ? 
(อา่นพระกิตติคณุยอหน์ 14:26 อีกครัง้) 
ก. (54)  
ข. (55)  

4. เม่ือผูห้นึ่งไดม้าเป็นครสิเตียน พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไดท้รงสญัญาวา่จะท าบางสิ่งใหก้บัเขาหรือเธอ
คนนัน้ ใหเ้ปิดพระธรรมโรม 8:16 ในพระคมัภีรข์องคณุและจดบนัทึกในสิ่งท่ีพระองคท์รงกระท า (56)  
  
  

5. ในพระธรรมโรม 5:5 บอกใหเ้รารูว้า่มีสิ่งหนึ่งท่ีพระวิญญาณทรงน ามาใหแ้ก่เรา สิ่งนัน้คือ? (57)  
  

6. ในพระธรรมโรม 8:9 ไดก้ลา่วถึงอีกหนึ่งภารกิจส าคญัของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  เม่ือผูห้นึ่งไดถ้วาย
ตวัแดพ่ระเจา้และเริ่มท่ีจะติดตามพระองค ์พระวิญญาณจะทรงเสดจ็มาประทบัและทรงสถิต
ทา่มกลางเขา ทนัทีท่ีคณุกลบัใจเป็นครสิเตียน พระวิญญาณจะเสดจ็มายงัคณุและทรงสถิตในคณุ
โดยทนัทีพระองคท์รงพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือคณุในการด าเนินชีวิตดั่งบตุรของพระเจา้และพระองคจ์ะ
มอบฤทธ์ิอ านาจในการตา้นทานสิ่งทดลองชั่วรา้ยใหก้บัคณุตามท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมโรม 8:9 ถา้
คณุเป็นครสิเตียน (ลกูของพระเจา้) ผูใ้ดท่ีจะมาสถิตในคณุ? (58) 
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ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

7. ในพระธรรมโรม 8:27 ไดมี้การกลา่วถึงภารกิจส าคญัขององคพ์ระวิญญาณบรสิทุธ์ิไวอี้กหนึ่งอยา่ง 
คือ พระองคท์รงอธิฐานวิงวอนแทนเรา: 
และพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจของเราทรงรู้พระทัยของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรง
อธิษฐานวิงวอนแทนประชากรของพระเจ้าตามพระประสงคข์องพระเจ้า  โรม 8:27 (TNCV) 
หนึ่งสิ่งท่ีคณุตอ้งการใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงอธิฐานวิงวอนแทนคณุคือ? (59)  

  
  
  
  

และตอนนีใ้หใ้ชเ้วลา 1 นาทีเพ่ืออธิฐานทลูขอพระวิญญาณใหพ้ระองคท์รงอธิฐานแทนคณุโดยเฉพาะในสิ่ง
คณุไดเ้ขียนไวเ้ม่ือครูนี่ ้หรือคณุอาจจะถามครูหรือเพ่ือนๆ ใหอ้ธิฐานพรอ้มกบัคณุในตอนนีด้ว้ย 
ยงัมีขอ้พระคมัภีรอี์กมากมายท่ีกลา่วถึงหลายๆ สิ่ง หลายๆ หนา้ท่ีท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิทรงท าในวนันี ้

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
ใหค้ณุใชเ้วลาสกัครูแ่ละทบทวนในสิ่งท่ีเราไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระเจา้  มีพระเจา้เท่ียงแทเ้พียงองคเ์ดียว 
“บคุคล” ทัง้สามคือพระเจา้ และทัง้สามนามนัน้มีอะไรบา้ง? (60) 

1.  
2.  
3.  

ทัง้สามพระองคท์รงมีพนัธกิจและสิ่งท่ีรบัผิดชอบในหลากหลายหนา้ท่ี พระองคท์รงงานอย่างตอ่เน่ือง ไมมี่
วนัหยดุพกั และทกุพระองคท์รงรูจ้กัคณุเป็นการส่วนตวั ทรงหว่งใยและรกัคณุมากกว่าสิ่งใด 

ตอนนีม้าเจาะลกึกนัวา่คณุมีความเขา้ใจและมีความรูส้ึกตอ่พระเจา้อยา่งไรบา้ง? 
หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท างานตอ่ไป

ในบทนี ้ 
ลายเซ็นครู    

(40, 45, 50, 51, 53, 59, 60) 
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บทที ่6 
ความคดิและความรู้สกึของฉันทีม่ีตอ่พระเจา้ 
มีบางคนไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะเขา้ใจวา่แทจ้ริงแลว้พระเจา้คือใคร  เราอาจจะพดูตามคนอ่ืน
เม่ือเขาบอกว่าพระเจา้เป็นแบบนีห้รือแบบนัน้  แลว้ส าหรบัตวัคณุละ่? เวลาท่ีคณุคดิถึงพระเจา้คณุพบอะไร
ในความคดิของคณุอะไร?  จงใชเ้วลาสกัสองสามนาทีท่ีจะคดิถึงพระเจา้ จากนัน้ใหจ้ดบนัทึกความคิดของ
คณุ 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. คณุมีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบัพระเจา้เม่ือหลายปีก่อน? (61)   

  
  
  

2. ความคดิของคณุเก่ียวกบัพระเจา้ไดเ้ปล่ียนไปอยา่งไรบา้งในไมก่ี่อาทิตยท่ี์ผ่านมา? (ความคดิท่ีวา่
พระเจา้คือใคร ทรงเป็นอยา่งไร และทรงท าอะไรบา้ง) (62) 
  
  
  
  
  

3. คณุชอบสิ่งใดเก่ียวกบัพระเจา้มากท่ีสดุ? (63)   
  
  
  

4. คณุกลวัสิ่งใดเก่ียวกบัพระเจา้มากท่ีสดุ? (64)   
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ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
5. สิ่งใดท่ีท าใหค้ณุสบัสนเก่ียวกบัพระเจา้มากท่ีสดุ? (65)   

  
  
  
  

 
6. พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้แหง่กระท า  เราไดศ้กึษาขอ้พระคมัภีรต์า่งๆ ท่ีบอกรูถ้ึงการทรงงานของ

พระองคม์ากมาย  แลว้ในชีวิตของคณุละ่? พระองคท์รงท าอะไรเพ่ือคณุบา้ง? ลองนึกยอ้นไปสอง
สามอาทิตยก์่อน หรือสองสามปีก่อน   ใหบ้นัทึกหนึ่งชว่งเวลาท่ีคณุเห็นวา่พระเจา้ทรงงานในชีวิตคณุ
พรอ้มกบัเลา่เหตกุารณณ์ท่ี์เกิดขึน้ (66)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

หยุด   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนท างานตอ่ไป
ในบทนี ้ 
ลายเซ็นครู    

 (61-66) 
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บทที ่7 
ท าความรู้จกัพระเจา้ใหม้ากขึน้ 

หนึ่งเหตผุลหลกัท่ีเราไดจ้ดัท าบทเรียนนีข้ึน้มาเพื่อใหค้ณุไดค้วามรูจ้กัพระเจา้ใหม้ากขึน้ 

ขา่วดีก็คือพระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะใหค้ณุไดรู้จ้กัพระองคม์ากขึน้ และไมท่รงตอ้งการใหค้ณุรูจ้กัเพียง
ขอ้มลูหรือความจรงิตา่งๆเก่ียวกบัพระองคเ์ทา่นัน้ เพราะสิ่งท่ีส  าคญักว่านัน้คือพระเจา้ทรงอยากให้คณุมี
ความพนัธส์ว่นตวักบัพระองค ์

ตวัอยา่งเชน่ คณุคงรูจ้กัเพ่ือสนิทของคณุดีและคงรูจ้กัมากกวา่คนท่ีคณุเพิ่งเดนิผา่นริมถนนซึ่งแนน่อนวา่
คณุไมเ่คยพบเจอเขาคนนัน้มาก่อน  การเป็นครสิเตียนนัน้เปรียบเสมือนคณุก าลงัออกเดนิทางและเป็นการ
เดนิทางท่ีจะท าใหค้ณุรูจ้กัพระเจา้เชน่เดียวกบัเพ่ือนสนิท เพ่ือนซีท่ี้แสนดีของคณุ 

จงเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วพระองคจ์ะเสดจ็มาใกล้ท่าน  ยากอบ 4:8ก (TNCV) 

ทางหนึ่งท่ีคณุจะเขา้ใกลพ้ระเจา้และรูจ้กัพระองคม์ากย่ิงขึน้ก็คือ ใหซ่ื้อสตัยต์อ่ค าถามท่ีคณุสงสยั 

ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
และน่ีเป็นบางค าถามท่ีหลายคนมีตอนท่ีเขาอยากรูจ้กักบัพระเจา้มากขึน้  จงส ารวจค าถามเหล่านี ้และดวูา่
มีค  าถามใดท่ีใกลเ้คียงกบัของคณุเก่ียวกบัการท าความรูจ้กัพระเจา้มากขึน้? 
ใหท้  าเครื่องหมายหนา้ขอ้ค าถามท่ีคณุตอ้งค าตอบ 

❏ 1. ฉนัจะส่ือสารกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? 

❏ 2. ฉนัจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พระเจา้ทรงพดูคยุกบัฉนัอยู?่ 

❏ 3. ฉนัจะเป็นเพ่ือนกบัคนท่ีมองไมเ่ห็นไดอ้ย่างไร? 

❏ 4. ฉนัจะรูส้กึสนิทสนมกบัพระเจา้ไดอ้ย่างไร? 

❏ 5. จรงิหรือท่ีฉนันัน้อย่ากจะเป็นเพ่ือนของพระเจา้? 
ใหเ้ขียนค าถามเพิ่มเตมิของคณุขา้งลา่งนี ้(67) 
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ถา้คณุไดม้อบชีวิตของคณุกบัพระเจา้ และทลูขอใหพ้ระองคท์รงน าชีวิตของคณุแลว้  คณุจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เรียนรูอี้กวา่ ในแตล่ะวนัพระองคจ์ะทรงน าชีวิตคณุอยา่งไร  เปา้หมายส าคญัอีกอยา่งหนึ่งของครสิเตียนทกุ
คนคือความเป็นเหมือนพระเยซู   นั่นหมายถึงการพฒันาตวัตนของเราใหเ้หมือนพระเยซูมากขึน้   พระองค์
ทรงมีความอดทน  ความปรานี  ความกลา้หาญ ความรกัและสิ่งอ่ืนๆ อีกมาก 

คุณจะพฒันาความเป็นเหมอืนพระเยซูในตวัคุณไดอ้ยา่งไร? 
1. พดูคยุกบัพระองค ์คณุสามารถคยุกบัพระองคเ์วลาไหนก็ไดร้ะหวา่งวนั  ใหท้ลูพระองคว์า่ในสิ่งท่ีคณุ

ก าลงัคิด และทลูถามถึงปัญหาท่ีคณุก าลงัประสบดว้ย 
2. อา่นพระคมัภีรแ์ละศกึษาท าความเขา้ใจ  พระคมัภีรคื์อพระวจนะของพระเจา้  พระองคท์รงเขียนขึน้

ไวเ้พ่ือเรา  พระคมัภีรเ์ปรียบเสมือนคูมื่อของเรา  ลองหาขอ้คิดจากพระคมัภีรแ์ละน ามาประยกุตใ์ช้
ในกิจวตัรประจ าวนัของคณุ 

3. อีกทางหนึ่งท่ีจะท าใหค้ณุรูจ้กัพระเจา้มากขึน้คือ การท างานรว่มกบัพระองค ์  คณุอาจจะถามวา่ 
“แลว้ฉนัตอ้งท าอยา่งไรละ่?”  กลบัมาดท่ีูพระคมัภีรก์นั  พระเจา้ทรงบอกใหเ้ราท าอะไรบา้ง?  เปิด
พระคมัภีรข์องคณุและอา่นพระกิตตคิณุลกูา 10:27 สองสิ่งท่ีพระเจา้ทรงบอกใหเ้ราท าคือ? 
1. (68)  
2. (69)  

คณุสามารถรูจ้กัพระเจา้มากขึน้โดยการท าในสิ่งท่ีพระคมัภีรข์อ้นีบ้อก 

เปิดพระคมัภีรข์องคณุและอ่านเอเฟซสั 4:32 สองสิ่งท่ีพระเจา้ทรงบอกใหเ้ราท าในพระคมัภีรข์อ้นี ้
คือ? 
1. (70)  
2. (71)  

คณุจะท าทัง้สองสิ่งนีไ้ดอ้ยา่งไร?  เม่ือคณุไดรู้จ้กัพระองคม์ากขึน้แลว้ละ่ก็ คณุจะไดค้วามคดิใหม่ๆ  
วา่คณุจะสามรถท าในสิ่งท่ีพระเจา้ทรงอยากใหค้ณุท าไดอ้ยา่งไร 

4. ถา้คณุอยากจะสรา้งมิตรภาพกบัผูอ่ื้น คณุก็จะพยายามท าในสิ่งท่ีท าใหเ้ขามีความสขุ 

จงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยองคพ์ระผู้เป็นเจ้า  เอเฟซัส 5:10 (TNCV) 

อะไรคือหนึ่งสิ่งท่ีคณุสามารถจะท าไดใ้นวนันีแ้ละอยากท าเพ่ือใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้? (72) 
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ค าถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ในบทเรียนนีเ้ราไดศ้กึษาวา่ “แทจ้รงิแลว้ พระเจา้คือใคร?” ใหใ้ชเ้วลาคดิถึงพระเจา้สกัครู ่ คณุคิดวา่

คณุรูจ้กัและเขา้ใจเก่ียวกบัพระเจา้ดีแคไ่หน?  ใหท้  าเครื่องหมายหนา้ขอ้ท่ีบง่บอกดีท่ีสดุถึงความรูส้กึ
ของคณุในวนันี ้(73) 

❏ ฉนัรูส้กึวา่ฉันรูจ้กัพระเจา้ดีมากๆ เลย และก็เขา้ใจพระองคเ์ป็นอย่างดีดว้ย 

❏ ฉนัไดเ้รียนรูห้ลายๆ สิ่งจากบทเรียนนี ้แตฉ่นัยงัคงมีค าถามเก่ียวกบัพระองคอ์ยู่ 

❏ ฉนัรูส้กึสบัสนเก่ียวกบัพระเจา้ ฉนัมีค าถามมากมายท่ียงัไมไ่ดร้บัค าตอบเลยสกัขอ้ 

2. พระเจา้ทรงปรารถนามิตรภาพท่ีแนน่แฟ้นกบัคณุ  ใหใ้ชเ้วลาสองสามนาทีคิดถึงความสมัพนัธข์องคณุ
กบัพระเจา้ และเขียนค าอธิฐานถึงพระองค ์ ทลูบอกพระในสิ่งท่ีคณุตอ้งการ คณุอาจจะอยากขอบคณุ
พระองคส์  าหรบัสิ่งท่ีพระองคท์รงกระท าในชีวิตคณุ  หรืออาจทลูขอความชว่ยเหลือจากพระองคใ์น
เรื่องท่ีคณุตอ้งความชว่ยเหลือ หรือทลูถามพระองคเ์ก่ียวกบัค าถามตา่งๆ ท่ีคณุมีก็ได ้(74)  
  
  
  
  

3. ตอนนีใ้หใ้ชเ้วลา 1 นาทีคดิถึงในอีกสองสามวนัขา้งหนา้ว่า  คณุก าลงัประสบปัญหาอะไรอยูห่รือไม?่  
จงเขียนสองถึงสามขอ้ในสิ่งท่ีคณุอยากใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยเหลือในอาทิตยนี์  ้(75) 

1.   
2.   
3.   

4. ถา้เพ่ือนของคณุเดนิมาหาคณุแลว้บอกวา่ “ฉนัเพิ่งเป็นครสิเตียนเม่ือไมก่ี่วนัมานี ้และฉนัอยากรูว้า่
ตอ้งท าอยา่งไรจงึจะรูจ้กัพระเจา้มากย่ิงขึน้ แลว้ฉนัจะเป็นเพ่ือนกบัคนท่ีฉนัมองไมเ่ห็นไดอ้ย่างไร? 

 คณุจะบอกกบัเพ่ือนของคณุว่าอย่างไร? (76)  
  
  

หยุด จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนท างานตอ่ไปในบทเรียนนี ้

จบบทเรียน  —  ลายเซ็นครู  
(67, 72-76) 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้  —  ลายเซ็นครู   



 

บทเรียนที ่108 
ค าถามทบทวน 

ช่ือ ผูเ้รียน:    วนัท่ี:   

ค าถามแบบถูก-ผิด  (ขอ้ละ 4 คะแนน) 

ใหเ้ขียนค าวา่ ถูก หรือ ผิด ในชอ่งวา่งหนา้ค าถามตอ่ไปนี ้

1. พระคมัภีรบ์อกวา่ทัง้สาม “บคุคล” คือพระเจา้ 

2. พระเจา้ทรงมีความรูส้กึเชน่เดียวกนักบัเรา 

3. พระคมัภีรบ์อกวา่พระเยซูไมไ่ดท้รงเป็นพระเจา้อยูต่ลอด 

4. เหตผุลหลกัท่ีพระเจา้ไมท่รงตอบค าอธิฐานบางอยา่งนั่นเป็นเพราะวา่พระองคไ์มท่รงรกั 
บรรดาผูท่ี้อธิฐานตอ่พระองค ์ 

5. พระคมัภีรบ์อกวา่ ในตอนนีพ้ระเยซูทรงประทบัอยู่บนสวรรค ์

ค าถามแบบจับคู่ (ขอ้ละ 4 คะแนน)    

ขอใหจ้บัคูค่  าตอบท่ีถกูตอ้งและเขียนตวัอกัษรในชอ่งว่าง: 
6. พระเจา้พระบดิา 

7. พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ 

8. พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ 

9. พระเยซูครสิต ์

10. พระเยซูครสิต ์

ก. พระองคท์รงท าใหเ้ราระลกึถึงทกุสิ่งท่ีพระเยซู
ทรงสอน 

ข. พระองคจ์ะทรงเสดจ็กลบัมายงัโลกอีกครัง้  
ค. พระองคท์รงตอบค าอธิฐานของเรา 
ง. ทรงเป็นองคท่ี์ปรกึษาและองคพ์ระผูช้ว่ยของ

เรา 
จ. พระองคท์รงสละชีวิตเพ่ือจา่ยราคาความบาป

ของเรา 

ให้ตอบค าถามส่วนตัวต่อไปนี ้  จงเตมิค าตอบลงในช่องว่าง 

11. ช่ือของทัง้สาม “บคุคล” ผูท้รงเป็นพระเจา้มีอะไรบา้ง? (ขอ้ละ 4 คะแนน) 
ก.  
ข.   
ค.  
 

หยุดขอใหค้รูเซ็นช่ือที่น่ี ก่อน  ทีค่ณุจะเริม่ท าสอบนี ้
ลายเซ็นครู  



 

บทเรียนที ่108   ค าถามทบทวน    หนา้ 2 
12. ใหอ้า่นพระกิตตคิณุมาระโก10:45 ในพระคมัภีรข์องคณุ 

ก. เพราะเหตใุดพระเยซูครสิตเ์จา้ทรงตรสัว่าท่ีพระองคเ์สดจ็มายงัโลกไมไ่ดเ้ป็นเพราะเหตผุลขอ้
ตอ่ไปนี ้(4 คะแนน) 
  
  

ข. มีเหตผุลสองประการท่ีพระเยซูทรงตรสัไวใ้นพระกิตตคิณุมาระโก10:45 วา่ท าไมพระองคท์รง
เสดจ็มายงัโลก เหตผุลทัง้สองขอ้นัน้คือ? (ขอ้ละ 4 คะแนน) 
1. 

  
  

2. 
  
  

13. ในเอเฟซสั 5:10 (TNCV) กลา่ววา่ “จงหาใหพ้บวา่อะไรเป็นท่ีชอบพระทยัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” อะไรคือ
หนึ่งสิ่งท่ีคณุสามารถท าไดใ้นวนันีแ้ละคณุรูดี้วา่สิ่งนัน้เป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้ดว้ย? (8 
คะแนน) 
  
  
  

 แลว้คณุรูไ้ดอ้ย่างไรวา่สิ่งนัน้เป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้? (8 คะแนน) 
  
  

14. ถา้เพ่ือนของคณุเดนิมาหาคณุแลว้บอกวา่ “ฉนัไมเ่ช่ือหรอกวา่พระเจา้มีอยูจ่รงิ  แลว้คณุรูไ้ดอ้ย่างไร
วา่พระเจา้มีจรงิ? คณุรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู?่  ชว่ยบอกฉนัเก่ียวกบัพระเจา้ของ
คณุหน่อยวา่  พระองคท์รงเป็นอยา่งไร?”   คณุจะบอกกบัเพ่ือนคนนัน้วา่อยา่งไร? (20 คะแนน) 
  
  
  
  
  



 

ช่ือ  
วันที ่  
คะแนน  

ค าถามแบบถูก-ผิด  (ขอ้ละ 4 คะแนน) 

ใหเ้ขียนค าวา่ ถูก หรือ ผิด ในชอ่งวา่งหนา้ค าถามตอ่ไปนี ้
1. พระวิญญาณบรสิทุธ์ิสิน้พระชนมท่ี์ไมก้างเขนเพ่ือจา่ยราคาใหก้บัความบาปของเรา 
2. พระเจา้ทรงด ารงคอ์ยูก่่อนท่ีโลกจะถกูสรา้งขึน้ 
3. สามวนัหลงัจากท่ีรา่งของพระเยซูถกูฝัง พระองคท์รงเป็นขึน้จากความตาย 
4. ทกุคนท่ีสารภาพบาปของเขาและกลบัใจเป็นครสิเตียน  ทัง้เขาและเธอก็คือลกูของพระเจา้ 
5. พระเจา้ทรงรกัเฉพาะผูท่ี้รกัพระองคเ์ทา่นัน้ 

ให้ตอบส้ันๆ ค าถามต่อไปนี ้(ขอ้ละ 4 คะแนน) 

6. ช่ือของทัง้สาม “บคุคล” ผูท้รงเป็นพระเจา้? 

ก.  
ข.  
ค.  

ค าถามแบบเลือกตอบ จงท าเครื่องหมายถกูหนา้ขอ้ท่ีถกูตอ้งท่ีสดุ  (ขอ้ละ 4 คะแนน)  
7. พระองคท์รงท าใหเ้ราระลกึถึงทกุสิ่งท่ีพระเยซูทรงสอน 
 ก. พระเจา้พระบดิา 

ข.  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  
ค. พระเยซูครสิต ์

8. พระองคท์รงสละชีวิตเพ่ือจา่ยราคาความบาปของเรา 
 ก. พระเจา้พระบดิา 

ข.  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  
ค. พระเยซูครสิต ์

9. ทรงเป็นองคท่ี์ปรกึษาและองคพ์ระผูช้ว่ยของเรา 
 ก. พระเจา้พระบดิา 

ข.  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  
ค. พระเยซูครสิต ์

  

บทเรียนที ่108 
ข้อสอบทา้ยบท 



 

บทเรียนที ่108 ข้อสอบทา้ยบท, หน้า 2 

ใหต้อบค าถามส่วนตัวต่อไปนี ้ 

10. พระลกัษณะเดน่ท่ีพระเจา้ทรงแสดงออกตอ่เรามากท่ีสดุนั่นคือความรกั ใหค้ณุลองยกมาหนึ่ง
ตวัอยา่งท่ีพระองคเ์คยแสดงออกถึงความรกัของพระองคใ์นชีวิตของคณุ อธิบายสัน้ๆ (16 คะแนน) 

  
  
  
  

11. ในพระกิตตคิณุมทัธิว 20:28 (TNCV) พระเยซูทรงตรสัวา่ “บตุรมนษุยไ์มไ่ดม้าเพื่อรบัการปรนนิบตัิ แต่
มาเพื่อปรนนิบตัิและประทานชีวิตของพระองคเ์ป็นคา่ไถ่เพ่ือคนเป็นอนัมาก”   พระองคไ์มไ่ดม้าเพื่อ
ถกูปรนนิบตั ิแตพ่ระองคท์รงมาเพ่ือปรนนิบตัผิูอ่ื้น  อะไรคือหนึ่งสิ่งท่ีคณุสามารถท าไดใ้นวนันี ้ท่ีจะ
ใหเ้ป็นเหมือนพระเยซูในดา้นนี ้ คือ ดแูลรบัใชค้นอ่ืน ปรนนิบตัผิูอ่ื้น  (16 คะแนน)  
  
  
  

12. ในกาลาเทีย 5:16-17 (TNCV) กลา่ววา่ “จงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองตณัหาของวิสยั
บาปเพราะตณัหาของวิสยับาปขดักบัพระวิญญาณ และพระวิญญาณขดักบัวิสยับาป ทัง้สองฝ่าย
เป็นศตัรูกนั สิ่งท่ีทา่นอยากท าจงึไมไ่ดท้  า”  
มีนิสยัเก่าหน่ืงอยา่งของคณุท่ีมนัยากท่ีคณุจะท าลาย?  (6 คะแนน)  
  
  

13. ใหเ้ขียนค าอธิฐานถึงพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ทลูขอใหพ้ระองคท์รงน าชีวิตของคณุและชว่ยใหค้ณุ
เอาชนะปัญหา(นิสยัเก่า)เหล่านีไ้ด ้(18 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  




