
ครัง้หนึง่จริศกัดิเ์คยถามเพือ่นทีไ่มเชือ่วาพระเจามจีรงิ
วาเคยมสีกัเสีย้ววนิาทไีหมทีเ่คยคดิวา พระเจาจรงิ

คุณจิรศักดิ์ประหลาดใจเมื่อยินคำตอบวา “แนนอน!”
เพือ่นคนนัน้บอกวา “เมือ่หลายปกอนผมเกอืบเชือ่วาพระเจามี
จรงิ เมือ่ลกูคนแรกของผมเกดิมา ขณะทีผ่มเฝาดเูขา มนษุยตวั
กระจดิรดิกบันิว้มอืเลก็ๆ ทีน่อนกระดกุกระดกิ กลอกตาไปมาบน
เตยีงเดก็ เปนภาพทีต่ดิตาผมอยหูลายเดอืน มองลกูทไีรกท็ำให
นกึเสมอวา พระเจาตองมจีรงิ”

1. สรรพสิง่ทัง้ปวงเกดิขึน้เองไมไดตองมผีอูอกแบบ
สราง

รางกายมนุษยตองมีผูออกแบบสราง นักวิทยาศาสตร
กลาววา แตละคนมสีมองซึง่สามารถเกบ็และจดจำภาพไดหลาย
พนัภาพ สมองรจูกัรวบรวมขอมลูเพือ่การแกปญหา สมองรซูึง้
ถงึความงดงาม ความเขาใจตนเอง และมพีฒันาการสคูวามเปน
เลศิ มกีารสงกระแสไฟฟาจากสมองไปยงักลามเนือ้ทกุสวนใน
รางกายเราเพือ่คอยควบคมุการเคลือ่นไหว

ดวยความฉลาดของมนัสมองมนษุยทำใหเกดิการคดิสราง
และสัง่ใหคอมพวิเตอรทำงานจากกระแสไฟฟาทีเ่ขาไปในเครือ่ง

ไมนาแปลกใจเลยที่พระธรรมบทสดุดีสรุปวา มนุษยจึง
ประกาศกองถงึพระผสูรางผทูรงมหศัจรรยวา

“ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองคเพราะพระองคทรง
กระทำใหขาพระองคแปลกประหลาดอยางนากลวั พระราชกจิ
ของพระองคอศัจรรย พระองคทรงทราบขาพระองคด”ี  สดดุี
139:14

เราไมตองไปไหนไกลเพือ่คนหา “พระราชกจิ” ของพระเจา
การออกแบบสมองที่ซับซอนของมนุษยและอวัยวะอื่นๆ ของ
รางกายคนเราเปน “พระราชกิจ” ขององคพระผูเปนเจานัก
ออกแบบมอืฉมงัไมมผีใูดเทยีบได

เครือ่งปมน้ำหรอืเครือ่งดดูของเหลวใดๆ ทีส่รางดวยฝมอื
มนษุยไมสามารถเทยีบไดกบัการทำงานของหวัใจมนษุยไดเลย
ไมมเีครอืขายคอมพวิเตอรแบบไหนทีจ่ะเหมอืนระบบประสาท
ของเรา ไมมรีะบบโทรทศันไหนทีม่ปีระสทิธภิาพใหทัง้ภาพและ
เสยีงเหมอืนหแูละตาของเรา ไมมรีะบบเครือ่งปรบัอากาศรอน
เยน็ยีห่อใดเหมอืนจมกู ปอด และผวิหนงัของเรา ความซบัซอน
ในรางกายมนษุยบงบอกวาตองมผีสูราง ทานผนูัน้กค็อื พระเจา

อวยัวะทกุสวนในรางกายของมนษุยทำงานสมัพนัธกนัอยาง
เปนระบบที่สมบูรณแบบ ไมวาจะเปนปอด หัวใจ ประสาท
กลามเนือ้ ตางทำงานสลบัซบัซอนสมัพนัธกนัไดอยางเหลอืเชือ่

พระเจา
มีจริง

พบแลว  บทที ่ 1

บทที ่1 พระเจามจีรงิ - 5



หากใครคดิวารางกายของคนเราเกดิขึน้
มาโดยบังเอิญ ใหดูความเปนไปไดจากการ
เปรยีบเทยีบตอไปนี ้โดยใชเหรยีญเขยีนตวัเลข
หนึง่ถงึสบิตามลำดบั นำเหรยีญทัง้สบิมาเขยา
รวมกันในกระเปา หลังจากเขยาทุกครั้ง ให
หยิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญแลวใสคืนทุกครั้งกอน
หยิบเหรียญตอไป มีโอกาศและความนา
จะเปน ที่ทานจะหยิบเหรียญสิบครั้ง แลวได
เหรียญที่เรียงตามลำดับเลขหนึ่งถึงสิบสักกี่
ครัง้?  คำตอบตามหลกัคณติศาสตรคอื ความ
นาจะเปนมีเพียงหนึ่งในหมื่นลานเทานั้น

คราวนีล้องพจิารณาโอกาสและความนา
จะเปนวาจะมีมากนอยเพียงใด หากเรานำ
ลำไส  สมอง หวัใจ ตบั เสนเลอืดแดง เสนเลอืด
ดำ ไต ห ู ตา และฟนออกมา แลวใสกลบัเขาที่
เดมิใหถกูทีอ่กีครัง้โดยใหอวยัวะแตละอยางเริม่
ทำงานตามหนาทีพ่รอมๆ กนัในเวลาเดยีวกนั?

คำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดในการ
สรางมนษุยคอื

“แลวพระเจาตรสัวา ‘ใหเราสรางมนษุย
ตามฉายาตามอยางของเรา’... ดงันัน้ พระเจาจงึ
ทรงสรางมนษุยขึน้ตามพระฉายาของพระองค
ตามพระฉายาของพระเจานัน้พระองคทรงสราง
มนุษยขึ้นและไดทรงสรางใหเปนชายและ
หญงิ”  ปฐมกาล 1:26, 27

ชายหญิงคูแรกเกิดขึ้นมาเองไมได ใน
พระครสิตธรรมคมัภรีประกาศยนืยนัวา พระเจา
ทรงเปนผสูรางเราใหเปนไปตามพระฉายาของ
พระองค พระองคทรงคดิและทำใหเรามชีวีติ

 2. สรรพสิง่ทัง้ปวงตองมผีสูรางขึน้มา
หลักฐานการสรางของพระเจาไมใชแค

รางกายของเราเทานั้น แตแผกระจายไปถึง
ทองฟา ทานอาจเห็นทางชางเผือกของกลุม
ดวงอาทิตยนับพันลานกลุมสวางขาวโพลน
ทอดยาวตลอดแนวทองฟา ความจรงิแลวกลมุ
ดวงอาทติยหนึง่ (ประกอบดวยดวงอาทติยหนึง่
ดวงพรอมดาวบรวิารดวงอาทติยหนึง่กลมุ) เปน
เพยีงกลมุเดยีวในหลายพนัลานกลมุ และกลมุ
ดวงอาทิตยนับพันลานกลุมนี้อยูในทางชาง
เผอืกเพยีงเสนเดยีว และทางชางเผอืกเพยีงเสน
เดียวเปนเพียงเสนหนึ่งในหลายรอยพันลาน
เสนในกาแลคซี่ ซึ่งเรามองไดจากกลองดูดาว
บนแผนดินโลกที่มองเขาไปในหวงอวกาศ

ไมนาแปลกใจทีพ่ระธรรมสดดุจีงึกลาววา ดวง
ดาวบนทองฟาตางประกาศกองอยางยนิดปีรดีาถงึองค
พระผทูรงสรางทีท่รงเกยีรตพิระองคนี้

“ฟาสวรรคประกาศพระสริขิองพระเจาและภาค
พืน้ฟาสำแดงพระหตัถกจิของพระองค  วนัสงถอยคำให
แกวนั และคนืแจงความรใูหแกคนื วาจาไมม ี ถอยคำก็
ไมม ี และไมมใีครไดยนิเสยีงฟา”  สดดุ ี19:1-3

เราจะสรปุไดอยางไร เมือ่มองไปทีก่ารออกแบบ
ทีย่ากจะอธบิายและความใหญโตมโหฬารของจกัรวาล
ที่เกิดขึ้น?

“ในปฐมกาลพระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและ
แผนดนิ”   ปฐมกาล 1:1

“(พระเจา) พระองคทรงดำรงอยูกอนสรรพสิ่ง
ทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเปนระเบียบอยูโดย
พระองค”   โคโลส ี1:17

สรรพสิง่ทัง้ปวงทีไ่ดรบัการสรางขึน้เปนหลกัฐาน
การเนรมิตของพระเจาพระผูทรงสรางที่ยิ่งใหญไร
ขอบเขต พดูงายๆ คอื “พระเจาในปฐมกาล” ซึง่เปน
คำตอบในความมหศัจรรยของชวีติทีอ่งคพระผเูปนเจา
ทรงเปนผสูรางสรรพสิง่

ปจจบุนัความคดิของนกัวทิยาศาสตรผมีูชือ่เสยีง
หลายคนเชื่อวาพระเจามีจริง ครั้งหนึ่ง ดร.อารเธอร
คอมพตนั ผไูดรบัรางวลัโนเบลสาขาฟสกิสไดใหขอคดิ
เกีย่วกบัพระธรรมในพระครสิตธรรมคมัภรีวา

เมือ่ตระหนกัถงึอจัฉรยิภาพสดุยอดในการสราง
จักรวาลหรือมนุษย ขาพเจาเริ่มเชื่อทันที ความจริง
ก็คือ ที่ใดมีการสรางที่นั่นยอมแสดงถึงอัจฉริยภาพ
พระเจา การไขจกัรวาลเปนหลกัฐานจรงิทีง่ดงามทีส่ดุ
สำหรบัคำพดูทีว่า “พระเจาแหงปฐมกาล”

พระคริสตธรรมคัมภีรไมไดพิสูจนวาพระเจามี
จริง แตประกาศถึงการดำรงอยูจริงของพระองค
ดร.อารเธอร คอนคลนิ นกัชวีวทิยาผมูชีือ่เสยีงกลาววา
“สิ่งมีชีวิตไมไดเกิดจากความบังเอิญ เหมือนเลม
หนงัสอืพจนานกุรมทีไ่มไดเกดิจากการระเบดิโรงพมิพ”

เรารวูามนษุยเกดิขึน้เองไมได เราอาจสรางหรอื
คิดคนหรือประกอบสิ่งตางๆ เขาดวยกัน แตเราไม
สามารถจะสรางสิ่งมีชีวิตจากการขีดเขียนได ไมวา
จะเปนเพยีงการวาดยอดหญาหรอืเขยีดตวัเลก็ๆ สดุ
หรอืดอกไมทีแ่สนจะธรรมดาทีส่ดุเพือ่ใหเกดิเปนสิง่มี
ชวีติขึน้มา สิง่ตาง  ๆรอบตวัเราจงึประกาศกองวา พระเจา
ทรงเปนผูออกแบบ ผูสราง ผูทำขึ้น ในที่สุดคำตอบ
ทีเ่ชือ่ถอืไดของการกำเนดิจกัรวาลโลกและมนษุยคอื
พระเจา
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3. พระเจาเสดจ็มาสรางมติรกบัทกุคน
พระเจาผูทรงสรางสวรรคใหเจิดจรัสดวยหมูดาว

ผทูรงสรางจกัรวาล เปนองคเดยีวกบัผทูรงสรางมติรภาพ
ทีใ่กลชดิกบัมนษุย พระองคทรงสนทนากบัโมเสสสองตอ
สองวา “พระเจาเคยตรสัสนทนากบัโมเสส.... เหมอืนมติร
สหายสนทนากัน” (อพยพ 33:11) และพระเจาจะทรง
สนทนากับทานสองตอสองจนกลายเปนมิตรของทาน
พระเยซทูรงสญัญากบัผตูดิตามพระองควา “ทานกจ็ะเปน
มติรสหายของเรา” (ยอหน 15:14)

การที่มนุษยแสวงหาศาสนาเปนเรื่องที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ เราทั้งหลายจึงคลุกคลีกับความคิดอานของ
พระเจาเสมอ จะเหน็ไดวาไมมสีตัวชนดิใดทีร่จูกัสรางแทน
บชูาเพือ่นมสัการพระเจา ทีใ่ดกต็ามทีท่านพบมนษุยทาน
จะพบคนเหลานัน้นมสัการพระหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีน่ัน่ เปน
สัญชาตญานในสวนลึกแหงกนบึ้งหัวใจของมนุษยทุก
คนที่คอยเฝากราบไหวนมัสการ มีความรูสึกอยากเปน
มติรกบัพระเจา ดงันัน้เมือ่ใดทีเ่ราเขาหาพระองคตามทีใ่จ
เราปรารถนา เมือ่นัน้กแ็สดงวาเราเขาใจความปรารถนา
ของตนเองและไมสงสยัถงึการมอียจูรงิของพระองค

ในชวงทศวรรษ 1990 ในประเทศรสัเซยีเมือ่ครัง้เปน
สหภาพโซเวียตเดิมมีผูไมเชื่อวาพระเจามีจริง นับลานๆ
คนไดละทิง้ลทัธเิดมิและหนัเขาหาพระองค ศาสตราจารย
ในมหาวทิยาลยัทีเ่ซนต ปเตอรเบริก เสนอบทความแสดง
ความคดิเหน็ของกลมุผกูลบัใจมาเชือ่พระเจาวา

“ผมไดพบความหมายของชวีติจากการทำวจิยัตาม
หลักวิทยาศาสตรแตก็ใหความมั่นใจอะไรไมไดเลย นัก
วิทยาศาสตรรอบๆ ตัวผมรูสึกเชนนั้นเหมือนกัน ในการ
ศกึษาดาราศาสตรเมือ่มองจกัรวาลอนักวางใหญ ผมกย็ิง่
พบความวางเปลาในจิตวิญญาณ รูสึกวานี่ควรมีความ
หมายบางอยาง เมือ่ผมอานพระครสิตธรรมคมัภรีทีท่าน
ใหมา ความวางเปลาของผมไดรบัการเตมิเตม็ เมือ่พบวา
พระคมัภรีเปนหนึง่เดยีวทีเ่พิม่ความมัน่ใจใหกบัจติวญิญาณ
ของตวัเอง ผมรบัเอาพระเยซใูหเปนพระผชูวยลบบาปของ
ตนเอง และพบสนัตสิขุและความพงึพอใจทีแ่ทจรงิในชวีติ”

ครสิตชนเชือ่พระเจาเพราะเขาพบวาพระองคเปนผู
ตอบสนองความตองการที่อยูลึกสุดในหัวใจ พระองคผู
ทำใหครสิตชนมคีวามชืน่ชมยนิดอียางแทจรงิ ชวยใหเรา
มมีมุมองทีแ่ปลกใหม ความหมายใหม แรงดลบนัดาลใจ
ใหม และความยนิดปีรดีาแบบใหม

พระเจาทรงชวยเราในการเผชิญความยากลำบาก
และความขดัแยงโดยทรงคอยนำทาง และชวยเราอยาง
แนนอน หากเรามีสัมพันธสนิทกับพระองค คริสตชน

นับลานๆ คนกลาวเปนคำพยานวาเขายอม
ทำทุกอยางเพื่อจะไมกลับไปใชชีวิตเกาที่ไมมี
พระเจาอกีตอไป

สิ่งมหัศจรรยที่ยิ่งใหญที่สุดคือ พระเจา
ผูทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง ผูทรงสามารถออก
แบบ สรางและรักษาจักรวาลอันกวางใหญ
ไพศาลนี้ไว ถึงกระนั้นก็ตามพระองคทรงสน
พระทัยในการสรางมิตรภาพกับมนุษยทุกคน
เปนการสวนตวัดวย   ไมวาจะเปนชายหรอืหญงิ
หรือเด็กๆ กษัตริยดาวิดของประเทศอิสราเอล
โบราณรสูกึประหลาดใจในเรือ่งนีจ้งึเขยีนไววา

“เมื่อขาพระองคมองดูฟาสวรรคอันเปน
ฝพระหตัถของพระองค ดวงจนัทรและดวงดาว
ซึง่พระองคไดทรงสถาปนาไว มนษุยเปนผใูดเลา
ซึง่พระองคทรงระลกึถงึเขา?”  สดดุ ี8:3, 4

พระผูทรงสรางของเรา “ทรงสนพระทัย”
ความเปนไปของเราแตละคนเปนราวกบัวาทาน
เปนสิง่มชีวีติหนึง่เดยีวทีพ่ระองคทรงสรางขึน้มา
ในโลก

ดงันัน้เราจงึเชือ่วาพระเจามจีรงิเพราะ
1) พระองคทรงออกแบบสรางมนษุยทีม่ี

รางกายซบัซอน พระองคทรงทราบรายละเอยีด
ทกุอยางทีเ่กีย่วกบัเรา

2) ในใจเราเรารองหาพระเจาดวยความ
กระวนกระวายและเมือ่พบพระองคแลว ความ
สขุใจจงึเกดิขึน้

3) การคนพบพระเจา ทำใหพระองคได
เติมสิ่งที่เราโหยหาทุกอยางใหเต็มบริบูรณ
จนเปนที่พอใจ!
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4. พระองคเปนพระเจาแบบไหน?
เหตผุลเดยีวเทานัน้ทีพ่ระเจาทรงเปดเผยพระองคตอสิง่มี

ชีวิตที่พระองคทรงสรางก็คือ ความรูสึกของพอที่ตองการให
ลกูรจูกั ในพระครสิตธรรมคมัภรีพระเจาตรสัไวเพือ่ใหเรารวูา
พระองคเปนใครและทรงเปนอยางไร

พระเจาทรงสรางชายและหญงิโดยใชอะไรเปนตนแบบ?
“พระเจาจงึทรงสรางมนษุยขึน้ตามพระฉายาของพระองค

ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสรางมนษุยขึน้และ
ไดทรงสรางใหเปนชายและหญงิ”  ปฐมกาล 1:27

เพราะวาเราถกูสรางขึน้ตามพระฉายาของพระเจา ความ
สามารถของเราในการสนองตอบและความรูสึก ความ
สามารถในการจำและความหวงั ความสามารถในการคดิใคร
ครวญและวเิคราะหลวนมาจากพระองคทัง้สิน้

คณุสมบตัพิเิศษเฉพาะของพระองคคอือะไร?
“พระเจาคอืความรกั”  1 ยอหน 4:8
พระเจาทรงมอบความรักในพระทัยของพระองคใหแก

มนุษย ไมมีสิ่งใดที่พระองคทรงไดทำคิดจะทำเพียงเพื่อ
ประโยชนของพระองค มคีวามรกัทีเ่สยีสละเทานัน้ทีพ่ระเจา
ทรงมอบใหเรา

5. พระเยซทูรงเปดเผยวาพระเจาทรงเปนอยางไร
ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีการกลาวซ้ำแลวซ้ำเลาวา

พระองคทรงเปนพระบดิา
“เราทุกคนมิไดมีบิดาคนเดียวดอกหรือ? พระเจาองค

เดยีวไดทรงสรางเรามใิชหรอื?”  มาลาค ี2:10
ภาพของพอบางคนทีเ่ราเหน็ในทกุวนันีอ้าจไมเปนอยาง

ที่นึกคิด บางคนเปนพอที่ละเลย บางก็เปนพอที่กระทำการ
ทารณุตอครอบครวั แตพระเจาไมเปนอยางนัน้  ยิง่ไปกวานัน้
พระองคทรงเปนพระบดิาทีเ่อาใจใส และมคีวามละเอยีดออน
ทรงเปนพระบดิาผทูรงพรอมทีจ่ะเลนกบัลกูๆ ของพระองคทรง
เปนพระบดิาทีท่ำใหเดก็ๆ ตดิใจนทิานสนกุ ทีพ่ระองคทรงเลา
ใหลกูฟงกอนนอน

พระบิดาที่รักยิ่งของเราทรงมีพระประสงคไมเพียงเผย
แพรพระธรรมของพระองคผานทางพระคริสตธรรมคัมภีร
เทานัน้ พระองคทรงตระหนกัดวีา หากพระองคทรงเปนมนษุย
ธรรมดาอยรูวมกบัเรา   พระธรรมของพระองคจะเปนรปูธรรม
ชดัเจนไดอยางไร หากพระองคเปนเพยีงใครคนหนึง่ทีเ่ราไดยนิ
หรอืไดอานจากหนงัสอืเทานัน้ ดงันัน้ พระเจาจงึตดัสนิพระทยั
เสดจ็มายงัโลกของเราในรางของคนจรงิๆ ผมูนีามวา พระเยซู

“(พระเยซู) ทรงเปนพระฉายของ
พระเจาผซูึง่ไมประจกัษแกตา” โคโลส ี1:15

เมื่อทานเห็นพระเยซู ก็เทากับทาน
ไดเหน็พระเจา   พระองคเสดจ็มาอยใูนระดบัเดยีวกบัเรา เปน
อยางเรา ดงันัน้พระองคทรงสามารถสอนเราถงึวธิกีารดำเนนิ
ชวีติใหมคีวามสขุ และทำใหเราเหน็วาทีจ่รงิแลวพระเจาทรง
เปนอยางไร ทรงเปนพระเจาทีม่องเหน็ได  พระเยซตูรสัวา “ใคร
กต็ามทีเ่หน็ในเรากจ็ะเหน็ในพระบดิา” (ยอหน 14:9)

ขณะทีท่านอานเรือ่งราวของพระเยซใูนหนงัสอืพระธรรม
พระกิตติคุณสี่เลมแรกในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม ทาน
จะเหน็ภาพการพรรณนาถงึพระบดิาบนสวรรคของเราไดอยาง
นาชื่นชมเปนยิ่งนัก ชาวประมงที่ทิ้งแหเพื่อติดตามพระเยซู
และกลุมเด็กเล็กๆ ที่ไดรับพระพรของพระองค พระเยซูทรง
ปลอบโยนคนบาปที่ทุกขเวทนาที่สุด และทรงจัดการกับ
คนหนาซือ่ใจคดทีค่ดิวาตนเองมคีวามชอบธรรม พระองคทรง
สามารถรักษาไดทุกโรค ตั้งแตคนตาบอดสนิทจนกระทั่ง
คนเปนโรคเรื้อน พระเยซูทรงแสดงออกใหเห็นวาพระเจาคือ
ความรกั! พระองคทรงทราบถงึความตองการของมนษุยอยาง
ทีไ่มมใีครทำได!

การเปดเผยถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัพระเจาบนไมกางเขนเปน
พระราชกจิสดุทายอนัทรงเกยีรตขิองพระเยซู

“เพราะวาพระเจาทรงรกัโลก จนไดทรงประทานพระบตุร
องคเดยีวของพระองค  เพือ่ทกุคนทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไม
พนิาศ แตมชีวีตินรินัดร”  ยอหน 3:16

การที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม  ไมเพียงเพื่อใหเรา
ทัง้หลายมชีวีติทีด่ขีึน้ในขณะนีเ้ทานัน้ แตพระองคยงัทรงมอบ
ชวีตินรินัดรแกเราดวย ประชาชาตปิระหลาดใจ มคีวามหวงั
และความฝนเกี่ยวกับพระเจามาหลายชั่วอายุคน เขาเห็น
ถึงพระหัตถกิจของพระองคในฟาสวรรคหรือความงามใน
ธรรมชาต ิและบนไมกางเขนทีพ่ระเยซทูรงเปดเผยใหผอูืน่เหน็
เฉพาะพระพกัตรของพระองคอยางแทจรงิวาพระองคทรงเปน
ความรกั รกัทีอ่มตะนรินัดร!

ทานพบพระเจาแลวในตอนนีเ้หมอืนอยางทีพ่ระเยซทูรง
เปดเผยเรือ่งราวของพระองค การพบดงักลาวทำใหโดยสวนตวั
ทานเกิดความมั่นใจจริงๆ วา “องคพระบิดา ขาพระองครัก
พระองค!”
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พระเจามจีรงิหรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่1 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว  ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่1

1. อานบทเรยีนบทที ่ 1 ตอนที ่ 1 จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาถกู
___ การออกแบบสรรีะรางกายของมนษุยเปนหลกัฐานวามผีสูราง
___ รางกายของมนษุยเปนผลมาจากการววิฒันาการเปนเวลานบัลานๆ ป
___ การออกแบบรางกายของมนุษยชี้ใหเห็นวาผูออกแบบมีฝมือการสรางเปนเลิศ

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขดานซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม 
คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

2. ถ. ผ. ดวงดาวบนทองฟาเปนผลงานจากพระหตัถของพระเจา
ถ. ผ. จกัรวาลเกดิขึน้มาจากผลของการระเบดิขึน้มาเอง
ถ. ผ. พระเจาทรงเปนนกัออกแบบชัน้ยอดและเปนผสูรางจกัรวาล
ถ. ผ. นกัวทิยาศาสตรผเูกงกาจจำนวนมากเชือ่วาพระเจามจีรงิ

3. ถ. ผ. พระเจาลงมาเกดิเปนมนษุยเพือ่จะมคีวามสมัพนัธกบัเรา

4. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมนษุยตามพระฉายาของพระองค
ถ. ผ. พระลกัษณะประจำตวัของพระเจาคอื ความรกั

5. ถ. ผ. พระเจาทรงดแูลเอาใจใส เปนพระบดิาผรูบัรแูละหวงใย
ถ. ผ. พระเจาเขามาในโลกของเรา เกดิเปนมนษุย
ถ. ผ. พระเยซเูปนเพยีงมนษุยคนหนึง่ ไมใชพระเจา
ถ. ผ. พระเยซคูอืพระเจา ผเูปดเผยใหเรามองเหน็ได
ถ. ผ. พระเยซสูิน้พระชนมเพือ่มอบชวีตินรินัดรใหแกเรา

คำถามชวนคดิ
บทเรยีน พบแลว ชวยใหทานเขาใจและเชือ่วาพระเจามจีรงิหรอืไม
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________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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พบแลว  บทที ่ 1
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