
เชาวนัใหมบางวนัใหความรสูกึ...เหมอืนอยบูนสวรรค
ทานตื่นขึ้นยืนอยางสบายอารมรณมองออกไปนอกหนาตาง
สูดอากาศบริสุทธิ์เขาเต็มปอด เห็นแสงอาทิตยสาดสองสีทอง
สะทอนเปนประกายใบไมใบหญาทกุตน เปนหวงเวลา ทีช่วีติดู
มคีา มรีาคา มกีารหวงหาอาทรเมือ่เพือ่นรกัลาจาก ไดฟงดนตรี
ทีไ่พเราะจบัใจชวนใหไหลหลง ไดรบัการสมัผสัถงึความรกัทีม่ใีห
เกนิคาดของเดก็นอย

แตเชาวนัใหมบางวนัใหความรสูกึ... เหมอืนอยบูนโลกที่
ชางมดืมนนากลวั สยดสยอง ทานตืน่ขึน้ พบขาวรายๆ พาดหวั
หนงัสอืพมิพ การประโคมขาววางระเบดิซ้ำแลวซ้ำเลา ตามดวย
เสียงรองไหโหยหวนของเด็กไรเดียงสาที่ไมรูอิโหนอิเหนตอง
กลายเปนคนพิการหรือตาบอด ไหนจะขาวฆาตกรฆาเหยื่อ
อยางตอเนื่องนับเปนรายที่สิบ ไหนจะขาวความอดอยากหรือ
สงคราม หรอืแผนดนิไหว เปนหวงเวลาทีช่วีติเหมอืนผกัปลา ไม
มรีาคาคางวด ตรีนัฟนแทงและตายเปนวาเลน ชางไมยตุธิรรม
เอาเสยีเลย

ทั้งหมดนี้หมายความวาอะไรกันแน? เราเขาใจโลกที่
สับสนใบนี้ไหม? เรามาอยูที่นี่ทำไม? ชีวิตของฉันมีคาสำหรับ
พระเจาจริงหรือ หรือฉันเปนเพียงแคฟนเฟองซี่เล็กๆ ในกลไก
ของจกัรวาลอนักวางใหญไพศาลนี?้

1. พระเจาทรงสรางโลกทีส่มบรูณแบบ
พระเจาทรงเปนพระผูสราง สถาปนิกและนักออกแบบ

ทุกสิ่ง นับตั้งแตปรากฏการณระเบิดของกลุมดาวที่เรียกวา
ซปุเปอรโนวา ไปจนถงึปกนอยๆ ของผเีสือ้

“โดยพระวจนะของพระเจา ฟาสวรรคก็ถูกสรางขึ้นมา
กับบริวารทั้งปวง ก็ดวยลมพระโอษฐของพระองค.... เพราะ
พระองคตรสั มนักเ็กดิขึน้มา พระองคทรงบญัชา มนักอ็อกมา”
สดดุ ี33:6-9

เพียงพระเจาตรัสเทานั้น ทุกหนวยก็จะวิ่งเขามาทำตาม
พระประสงคของพระองค

2. สรางโลกในหกวนั
“เพราะในหกวันพระเจาทรงสรางฟาและแผนดิน ทะเล

และสรรพสิง่ซึง่มอียใูนทีเ่หลานัน้ แตในวนัทีเ่จด็ทรงพกั เพราะ
ฉะนัน้พระเจาทรงอวยพระพรวนัสะบาโต และทรงตัง้วนันัน้ไว
เปนวนับรสิทุธิ”์  อพยพ 20:11

พระผสูรางผทูรงมอีานภุาพเหนอืสรรพสิง่ เปนองคนรินัดร
พระองคทรงสามารถสรางโลกเสรจ็ในพรบิตา “ดวยลมพระโอษฐ
ของพระองค” แตเปนพระประสงคของพระองคเทานัน้ทีต่องการ
สรางโลกใหเสรจ็ในหกวนั ความจรงิแลวหกนาทหีรอืหกวนิาทกี็

ชวีติ
ของฉนั

มคีา
สำหรบั
พระเจา

จรงิ
หรอื?
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นบัวาเพยีงพอ พระธรรมปฐมกาลบททีห่นึง่ในพระครสิตธรรม
คมัภรีอธบิายถงึสิง่ตางๆ ทีพ่ระเจาทรงสรางขึน้ในแตละวนัของ
สปัดาหแหงการสราง ผลงานชิน้โบวแดงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุทีอ่งค
พระผเูปนเจาทรงสรางในวนัทีห่กคอือะไร?

สปัดาหแหงการสราง
วนัแรก:  แสงสวางกลางวนัและกลางคนือยางตอเนือ่ง
วนัทีส่อง: บรรยากาศของโลก
วนัทีส่าม: แผนดนิแหง พชื หญา ตนไมตางๆ
วนัทีส่ี:่ ดวงอาทติยและดวงจนัทรปรากฏขึน้
วนัทีห่า: นกและปลา
วนัทีห่ก: สตัวบนบกชนดิตางๆ และมนษุย
วนัทีเ่จด็: เปนวนัหยดุ (สะบาโต)

พระเจาทรงสรางเราตามพระฉายาของพระองค ใหเรา
รูจักคิด รูจักเลือก รูจักจำ รูจักเขาใจและรูจักรัก อาดัมและ
เอวาเปนลกูทีร่กัยิง่ของพระองค

3. ความบาปเขามาในโลกทีส่มบรูณแบบแหงนี้
อาดมัและเอวามพีรอมทกุอยางทีเ่ขาทัง้สองจะมคีวาม

สุขได ทั้งสองเพลิดเพลินกับการมีสุขภาพจิตและกายที่
สมบรูณ มบีาน หอมลอมดวยสวนสวยอยางไรทีต่ ิ(ปฐมกาล
2:8; 1:28-31) พระเจาทรงสญัญาใหอาดมัและเอวามลีกูดกทวี
ขึน้ มคีวามคดิสรางสรรค และพอใจในการทำหนาทีแ่ละรกัษา
สวนดวยมือทั้งสองของเขา (ปฐมกาล 1:28; 2:15) ท้ังสอง
สนทนากบัพระผสูรางแบบสองตอสอง ไมมรีองรอยความกงัวล
ความกลวั หรอืความเจบ็ปวยทีจ่ะมาทำลายวนัแหงความสขุ
ของเขาทัง้สองไดเลย

โลกกลายเปนสถานทีม่แีตความทกุขโศกเศราไปไดอยางไร?
ในพระธรรมปฐมกาล บทที ่2 และ 3 บอกถงึวธิกีารทีบ่าปมา
ในโลกของเราอยางหมดเปลอืก ขอใหทานหาโอกาสอานสอง
บทนีแ้ละนีค่อืบทสรปุยอ

หลงัจากทีพ่ระเจาทรงสรางโลกอยางสมบรูณแบบไดไม
นาน ซาตานยองเขามาในสวนเอเดน เพือ่ลอลวงใหอาดมัและ
เอวาตอตานพระผสูรางของเขา พระเจาทรงกำหนดขอบเขต
อิทธิพลของซาตานในสวนเอเดนใหอยูที่ “ตนไมแหงความ
สำนกึในความดแีละความชัว่”  เพยีงตนเดยีว โดยพระองคทรง
เตอืนมนษุยคแูรกใหถอยหางตนไมนี ้หามกนิผลจากตนนีด้วย
เพราะถากนิแลวเขาจะตาย

วนัหนึง่เอวาเดนิเลนบรเิวณตนไมตองหามนี ้ เพือ่ไมให
เสียเวลา ซาตานรีบกุลีกุจอเสนอตัวทันทีรีบบอกเอวาวา
พระเจาโกหกเธอ ดังนั้นหากเธอกินผลไม จากตนนี้แลวเธอ
จะไมตาย แตจะกลายเปนคนฉลาดเหมอืนพระเจา คอืสำนกึ
ในความดแีละความชัว่ และแลวโศกนาฏกรรมจงึเกดิกบัเอวา
กอนแลวจงึ ตามดวยอาดมั เพราะเขาทัง้สองอยแูตในความ
ดจีงึงายตอการถกูหลอกลวง ความชัว่รายตบตาเขาทัง้สอง เขา
จงึกลายเปนหนทูดลองกนิผลไมตองหามนี ้แสดงวาเขาไมเชือ่
มัน่ ไมเชือ่ฟงพระเจาอกีตอไป ความสมัพนัธจงึขาดสะบัน้ลง

พระเจาทรงมแีผนใหอาดมัและเอวา “ปกครอง” โลกของ
เรา เขาเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนฉายาเปนของพระองค
(ปฐมกาล 1:26) แตเพราะเขาทัง้สองตดัขาดความเชือ่พระองค
จงึเทากบัวาเขาเลอืกซาตานเปนผนูำชวีติใหมโดยปรยิายนัน่
เอง เขาทัง้สองจงึสญูเสยีอำนาจในการปกครองโลก ปจจบุนั
ซาตานอางตวัวาเปนผคูรอบครองโลก และพยายามทกุวถิทีาง
เพื่อใหมนุษยทั้งหลายเปนทาสของมัน

มหีลายครัง้ทีเ่ราเหน็แกตวัหรอืทารณุโหดราย ซึง่แทจรงิ
แลวเราไมอยากทำ แตทำไมเรายังประพฤติเชนนั้น? เพราะ
ศตัรชูัว่รายทีม่องไมเหน็คอยชกัจงูใหเราตกต่ำไรศลีธรรมนัน่เอง

อานพระธรรมปฐมกาล บทที ่3 ทานจะพบวาบาปทำให
อาดมัและเอวาหลบซอนตวัจากพระเจาดวยความกลวั บาปมี
ผลกระทบตอพระราชกจิการสรางทัง้หมด เหมอืนดอกไมทีม่ี

14 - พบแลว

“แลวพระองคตรัสวา ‘ใหเราสรางมนุษย
ตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบครอง.....  ให
ปกครองแผนดนิทัว่ไป....’  พระเจาจงึทรงสราง
มนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค
ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสราง
มนษุยขึน้ และไดทรงสรางใหเปนชายและ
หญงิ”  ปฐมกาล 1:26, 27

พระเจาทรงตดัสนิพระทยัทีจ่ะสรางคน  แต
ละคนใหเหมอืนพระองค มเีหตมุผีล มคีวามรสูกึ
และรกัเปน ทกุคนถกูสรางขึน้ตาม “พระฉายา”
ของพระเจา โลกเตม็ไปดวยพชืพรรณตนไมและ
สัตวนานาชนิดภายในหกวัน และลำดับตอไป
พระองคทรงแนะนำผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดของพระองค จากพระธรรมปฐมกาล 2:7
พระเจาผทูรงฤทธานภุาพสรางรางของอาดมัจาก
ผงคลดีนิ เมือ่พระเจาทรงระบาย “ลมปราณแหง
ชวีติ” เขาทางจมกู มนษุยจงึกลายเปน “ผมูชีวีติ”
มนษุยมชีวีติขึน้มาตัง้แตบดันัน้พระเจาทรงตัง้ชือ่
ผชูายคนแรกวา อาดมั ซึง่มคีวามหมายธรรมดา
วา “ชาย” พระองคทรงสรางหญงิคนแรกชือ่ เอวา
แปลวา “มชีวีติ” (ปฐมกาล 2:20; 3:20) เพราะ
พระองคผทูรงเปนความรกัทรงตระหนกัถงึความ
ตองการของอาดมัทีต่องมเีพือ่น

มนุษยจึงมีชีวิตจากพระหัตถของพระเจา
อาดมัและเอวาสะทอนถงึ พระฉายาของพระองค
ความจรงิแลวพระเจาผทูรงฤทธานภุาพสามารถ
ใสคำสัง่การทำงานใหแกมนษุยเหมอืนการเขยีน
คำสัง่ใหหนุยนตเดนิเทีย่วเตรด็เตรในสวนเอเดน
ไดอยางสนุกสนาน และออกเสียงสรรเสริญ
พระองค แตพระเจาทรงปรารถนาการมีการ
ตดิตอผกูพนัธทีม่ากกวา เพราะหนุยนตสามารถ
ยิม้ไดพดูจาสภุาพไดและถงึขนาดลางจานไดแต
หนุยนตรกัไมเปน



หนาม ดนิทีแ่หงแลง การงานทีก่ลายเปนภาระตองทำ โรคภยั
ไขเจบ็ ความอจิฉารษิยา ความเปนศตัร ูความสงสยัและความ
โลภ ทำใหมนษุยพบความทกุขเวทนามากขึน้หลายเทา และ
สิง่ทีร่ายแรงทีส่ดุทีม่าพรอมกบับาปคอื ความตาย

4. ใครคอืมารผทูำใหโลกแปดเปอนไปดวยบาป?
“มนั (มาร) เปนฆาตกรตัง้แตเริม่แรกและไมไดตัง้อยู

ในสัจจะ เพราะมันไมมีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตาม
สนัดานของมนัเอง เพราะมนัเปนผมูสุา และเปนพอของการ
มสุา”  ยอหน 8:44

ตามทีอ่งคพระเยซกูลาว ซาตานเปนตนตอของบาปใน
จกัรวาล เปน “พอ” ของบาป การฆาฟนและการพดูเทจ็

ครัง้หนึง่โธมสั คารไลล นกัปรชัญาผมูชีือ่เสยีงชาวองักฤษ
เดนิกบั ราลฟ วาลโด อเีมอรสนั แถบถนนยานเสือ่มโทรมที่
สดุในกรงุลอนดอนตะวนัออก   ขณะทีเ่ดนิอยางเงยีบไปเรือ่ยๆ
เขาสงัเกตเหน็ความเลวรายรอบๆ ตวัเขา ในทีส่ดุคารไลลพดู
ขึน้วา “ตอนนีค้ณุเชือ่ในความชัว่รายแลวหรอืยงั?”

5. พระเจาทรงสรางซาตานใชหรอืไม?
ไมใช! พระเจาผูประเสริฐไมไดสรางมารราย อยางไร

ก็ตามพระคัมภีรกลาวไววา มารและเหลาทูตสวรรคที่ถูก
ซาตานหลอกลวงไมมทีีอ่ยบูนสวรรคจงึลงมายงัโลกของเรา

“ขณะนัน้เกดิสงครามขึน้ในสวรรค มคีาเอลกบับรรดา
ทตูสวรรคของทานตอสกูบัพญานาค และพญานาคกบับรวิาร
ของมนักต็อส ูแตมนัพายแพและพบวาไมมทีีอ่ยสูำหรบัพวก
มนัในสวรรคอกีตอไป พญานาคใหญตวันัน้คอืงดูกึดำบรรพ
ทีเ่ขาเรยีกกนัวามารและซาตานผลูอลวงมนษุยทัง้โลก มนัถกู
โยนลงมาทีแ่ผนดนิโลก และเหลาบรวิารของมนัถกูโยนลงมา
กบัมนัดวย”   ววิรณ 12:7-9

ซาตานเขาในแผนดนิสวรรคเปนสถานทีแ่หงแรกไดอยางไร?
“เราตัง้เจาใหอยกูบั เครบู ผพูทิกัษทีไ่ดเจมิตัง้ไว เจา

อยบูนภเูขาบรสิทุธิแ์หงพระเจา และเจาเดนิอยทูามกลางศลิา
เพลงิ เจาก็ปราศจากตำหนใินวธิกีารทัง้หลายของเจา
ตัง้แตวนัทีเ่จาไดถกูสรางขึน้ มาจนพบความบาปชัว่ในตวั
เจา”  เอเสเคยีล 28:14, 15

พระเจามไิดเปนผสูรางซาตาน พระองคทรงสรางลซูเีฟอร
ใหเปนทูตสวรรคที่สมบูรณแบบ  และเปนหนึ่งในหัวหนา
ทตูสวรรคซึง่ยนืขางบลัลงักของพระองค ตอมาซาตานทำบาป
เพราะมี “ความชั่วรายสิงอยูในตน” ซาตานจึงถูกขับไลจาก
สวรรคและเสแสรงมาเปนเพือ่นของอาดมัและเอวา นีค่อืทีม่า
ทำใหซาตานกลายเปนศตัรตูวัฉกาจของมนษุย

6. ทำไมลซูเีฟอรทตูสวรรคผูสมบรูณแบบจงึทำบาป?
“เจารวงลงมาจากฟาสวรรคไดอยางไร โอ ดาวประจำ

กลางวนั เอย พอโอรสแหงพระอรณุ! เจาถกูตดัลงมายงัพืน้

ดนิ เจาผกูระทำใหบรรดาประชาชาตติกต่ำนะ! เจารำพงึใน
ใจของเจาวา “ขาจะขึน้ไปยงัฟาสวรรค เหนอืดวงดาวทัง้หลาย
ของพระเจา ขาจะตัง้พระทีน่ัง่ของขา ณ ทีส่งูนัน้ ขาจะนัง่บน
ขนุเขาชมุชนสถาน ณ ทีอ่ดุรไกล ขาจะขึน้ไปเหนอืความสงู
ของเมฆ ขาจะกระทำตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด”
อสิยาห 14:12-14

ผูที่กลายเปนซาตานเดิมชื่อวา ลูซีเฟอร ชื่อนี้มีความ
หมายวา “ดาวประจำกลางวนั” หรอื “ดาวประกายแสง” หวัใจ
ของทตูสวรรคตนนีห้ยิง่ยโสและทะเยอทะยานแทนทีจ่ะรเูสยี
สละ เมล็ดพันธุแหงความทะนงตนพองโตจนอยากขึ้นเปน
พระเจาเสยีเอง

ลซูเีฟอรทำทกุอยางเพือ่ชกัจงูเหลาทตูสวรรคใหเชือ่ตาม
ซาตานแยงวาพระเจาหวงัสิง่ตอบแทนจากเหลาทตูสวรรค จงึ
กำหนดพระบัญญัติที่เขมงวดเกินไป และทรงปกครองอยาง
โหดราย ซาตานพดูจาใสรายปายสพีระองคผทูรงเปนเจาของ
บคุลกิแหงนยิามคำวา รกั

ความขดัแยงทีเ่กดิบนสวรรคคลีค่ลายไดอยางไร?
“จิตใจของเจาผยองขึ้นเพราะความงามของเจา เจา

กระทำ ใหสติปญญาของเจาเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก
ความงามของเจา เราเหวีย่งเจาลงทีด่นิแลว”  เอเสเคยีล 28:17

หัวใจหยิ่งผยองเปลี่ยนหัวหนาทูตสวรรคตนนี้ใหกลาย
เปนมารรายหรือซาตาน ตัวของมันและทูตสวรรคอีกหนึ่งใน
สามจากบรรดาทูตสวรรคทั้งหมดที่เห็นคลอยตามและรวม
กอกบฏ กับมัน จึงตองถูกขับไลออกจากสวรรค เพื่อใหเกิด
สนัตสิขุและความกลมเกลยีวกนับนสวรรค (ววิรณ 12:4, 7-9)

7. ใครควรรบัผดิชอบความบาป?
ทำไมพระเจาไมสรางใหมนษุยรจูกัทำแตความด?ี หาก

พระองคทำเชนนั้น เราจะไมตองพบปญหาความชั่วราย
บนโลกของเรา แตพระองคทรงมพีระประสงคใหมนษุยสามารถ
มคีวามสมัพนัธตอกนัอยางมคีวามหมาย ดงันัน้ “พระเจาทรง
สรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค” (ปฐมกาล 1:27)
หมายความวาเรามีอิสระและรูผิดชอบ เราสามารถเลือกที่
จะรกัหรอืหนัหลงัใหพระองคกไ็ด

พระเจาทรงใหมนุษยและทูตสวรรคมีจิตวิญญาณที่มี
สามญัสำนกึ และมคีวามสามารถในการเลอืกไดอยางแทจรงิ
ทกุยคุทกุสมยั

“ทานทัง้หลายจงเลอืกเสยีในวนันีว้าทานจะปรนนบิตั ิผใูด”
โยชวูา 24:15

พระองคทรงทาทายมนษุยผมูพีระฉายาของพระองคให
เลอืกทำในสิง่ทีถ่กูตอง เพราะพลงัอำนาจแหงเหตผุลจะคอย
เตอืนสตบิอกเขาวา “ทางของพระเจาเปนทางทีด่ทีีส่ดุ” และ
จะชวยชีผ้ลของการไมเชือ่ฟงหรอืผลของบาป จงึทำใหมนษุย
คดิไดและไมหลงทำผดิ
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เฉพาะมนษุยทีม่สีามญัสำนกึในการเลอืกอยางมเีหตผุล
เทานั้นจึงจะสามารถสัมผัสความรักที่แทจริงของพระองคได
พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ะสรางแตละคนใหหยัง่รแูละซาบซึง้
ในพระลกัษณะของพระองค รกัพระองคดวยความเตม็ใจและ
แบงความรกัใหผอูืน่ตอไป พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ะแบงปน
ความรกัซึง่มากพอๆ กบัระดบัความเสีย่งทีพ่ระองคทรงรบัเอา
จากการ ใหอสิระแกเราในการเลอืก พระองคทรงทราบดวีาสกั
วันหนึ่ง มนุษยหรือทูตสวรรคที่พระองคทรงสรางขึ้นอาจ
จะเลือกปฏิเสธที่จะรับใชพระองค ซาตานเปนตนแรกใน
จกัรวาลทีเ่ลอืกทางเลอืกทีน่ากลวันัน้ โศกนาฏกรรมของความ
บาปจงึไดเริม่ขึน้จากมนั (ยอหน 8:44, 1 ยอหน 3:8)

8. ไมกางเขนสามารถขจดัความบาปได
ทำไมพระเจาไมทำลายลซูเีฟอรกอนทีเ่ชือ้บาปจะ ระบาด?

ลซูเีฟอรทาทายความยตุธิรรมในการปกครองของพระองค มนั
พดูเทจ็เกีย่วกบัพระองค หากพระองคทรงทำลายลซูเีฟอรทนัที
เหลาทตูสวรรคกจ็ะรบัใชพระองคดวยความกลวัมากกวาความ
รัก และเปนการทำลายวัตถุประสงคที่แทจริงของพระเจาใน
การสรางมนุษยขึ้นมาใหมีสามัญสำนึกในการเลือก

คนอืน่รจูรงิไดอยางไรวาทางของพระเจาเปนทางออกที่
ดีที่สุด? เพื่อเปนการตอบคำถามนี้ พระองคจึงใหซาตานมี
โอกาสทดลองใจอาดมัและเอวา

โลกกลายเปนสนามประลองยุทธระหวางบุคคลิก
ลกัษณะตามแบบอยาง พระเจาและซาตาน ใครคอืฝายถกู?
สดุทายเราจะเชือ่ใคร? ลซูเีฟอรชางหลอกลวงไดเกงอะไรขนาด
นี้ กวามนุษยจะเชื่อจนสนิทใจวาซาตานเปนความพินาศที่
ใหญหลวงจรงิๆ ตองใชเวลานานมากมายเหลอืเกนิ ในทีส่ดุ
ทกุคนเหน็พองวา “คาจางของบาปคอืความตาย” และ “ของ
ประทานจากพระเจาคอืชวีตินรินัดรในองคพระเยซคูรสิตองค
พระผเูปนเจาของเรา” (โรม 6:23)

และแลวทกุชวีติในจกัรวาลตางยอมรบัวา
“ขาแตองคพระผเูปนเจา พระเจาผทูรงฤทธานภุาพสงูสดุ

พระราชกจิของพระองคยิง่ใหญและอศัจรรย ขาแตองคพระมหา
กษัตริยของบรรดาประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค
ยตุธิรรมและสตัยจรงิ ขาแตองคพระผเูปนเจา  มใีครบางไมเกรง
กลวัพระองคและไมถวายพระเกยีรตแิดพระนามของพระองค?
เพราะพระองคผูเดียวทรงเปนผูบริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งหมด
จะมานมสัการเฉพาะพระพกัตรพระองค เพราะวาพระราชกจิ
อนัชอบธรรมของพระองคปรากฎใหเหน็แลว” ววิรณ 15:3, 4

หลังจากที่ทุกคนรูถึงบาปอันรายกาจและเห็นถึงแนว
ทางการทำลายลางของซาตานแลว อยางไรกต็ามพระเจากย็งั
ทรงสามารถขจัดซาตาน ความบาป และพวกที่ยังดื้อรั้น
ซาตานตอตานขาวประเสรฐิของพระองคอกีดวย

พระเจาทรงกงัวลใจในการแกปญหาเรือ่งบาปและความ
ทกุขทรมานพอๆ กบัทีเ่ราอยากใหพระองคทรงแกปญหา แต
พระองคยังทรงรอจนกวาจะสามารถแกปญหาไดอยางถอน
รากถอนโคน โดยยงัคงความอสิระในการเลอืกของเราไวและ
มวีธิปีองกนัไมใหความชัว่รายเกดิขึน้อกีตลอดไป

พระเจาทรงสญัญาจะทำลายลางบาป
ตลอดไป โดยการชำระลางสวรรคและโลก
ใหบริสุทธิ์ดวยไฟ “แตวาตามพระสัญญา
ของพระองคนัน้” เราจงึคอย “ทองฟาใหม
และแผนดนิโลกใหม ทีค่วามชอบธรรมจะดำรงอย”ู (2 เปโตร
3:10, 13) จะไมมบีาปในจกัรวาลนีอ้กีตอไป ผลอนัเศราสลด
ของความบาปจะปรากฏชดัจนกระทัง่ การไมเชือ่ฟงพระเจา
ดเูหมอืนจะเปนทีเ่กลยีดชงัไปชัว่กลัปาวสาน

ใครคอืผมูคีวามสามารถกำจดัซาตานและความบาปให
จบสิน้ได?

“บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเชนกันอยางไร พระองค
(พระเยซคูรสิต) ทรงมสีวนเชนนัน้ดวยอยางนัน้ เพือ่โดยทาง
ความตายนัน้ พระองคจะทรงทำลายมารผมูอีำนาจแหงความ
ตาย และจะทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้น ที่ตกเปน
ทาสมาตลอดชวีติเนือ่งจากความกลวัตาย”  ฮบีร ู2:14, 15

บนไมกางเขน บรรดาทตูสวรรคและโลกทีด่งีามจะเหน็สิง่
ทีซ่าตานผเูปนนกัหลอกลวง จอมโกหกและฆาตกร ซาตานได
เผยโฉมทีแ่ทจรงิทีน่ัน่โดยการ ชกัจงูคนมาฆาพระบตุรผบูรสิทุธิ์
ของพระเจา ทัว่จกัรวาลไดเหน็บาปทีแ่สนจะไรสาระและโหด
รายเสียเหลือเกิน ไมกางเขนจะกระชากหนากากออกทำให
เหน็สิง่เลวรายของซาตานอยางชดัเจน และเมือ่พระองคทรง
ทำลายปศาจและคนบาปแลว ทัง้หมดจะรบัรวูามพีระเจาเทา
นัน้ผทูรงยตุธิรรมและถกูตอง

การสิน้พระชนมของพระเยซบูนไมกางเขนเปดเผยใหทกุ
คนทราบถงึเจตนาทีแ่ทจรงิของซาตาน (ยอหน 12:31, 32) ไม
กางเขนยงัเปดเผยสิง่ทีพ่ระครสิตวาทรงเปนผใูดดวย คอืองค
พระผชูวยใหรอดจากบาปของ โลก ณ เนนิเขากลโกธา สถานที่
องคพระเยซทูรงถกูตรงึกางเขน เปดเผยถงึ อำนาจในความ
รกั ของพระองคทีเ่กดิขึน้ ซึง่ตรงขามกบั ความรกัในอำนาจ
ของซาตานอยางสิน้เชงิ ไมสงสยัเลยวานัน่คอืความรกัขององค
พระผเูปนเจาผทูรงเสยีสละพระองคเอง พระองคทรงใชความ
รกัเปนอาวธุตอสกูบัซาตาน ตอสกูบัความบาป และตอสกูบั
ชายหญิงใจบาป

พระเยซูคริสตบนกางเขนสามารถพิสูจนใหเห็นถึงรัก
แบบไมมีเงื่อนไข ชางเปนโวหารที่ไพเราะจับใจยิ่งนัก ชนะ
ซาตานอยางราบคาบ สงครามนี้ใครควรครองโลกกันแน
พระครสิตหรอืซาตาน กางเขนเปนคำตอบใหเหน็ตลอดเวลาวา
คอืพระครสิต เทานัน้ผทูรงอยเูหนอืสิง่อืน่ใด!

ทานไดพบความสัมพันธที่จะมอบใหแกพระผูชวยให
รอดบาปหรอืยงั พระองคคอืผทูรงยอมสิน้พระชนม เพือ่เผยถงึ
ความรักที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงของพระองคที่ไมมีผูใดเสมอ
เหมอืนได? ทานรสูกึอยางไรทีพ่ระเจาองคหนึง่เสดจ็มาในโลก
มาเปนมนษุยธรรมดา และทรงสิน้พระชนมแทนทานเพือ่ชวย
ใหทานพนจากผลของบาป? ทานคดิทีจ่ะคกุเขาเพือ่กราบและ
ขอบพระคณุพระเยซคูรสิตเดีย๋วนี ้ เชญิพระองคใหมาสถติและ
ครอบครองชวีติของทานหรอืไม?
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แบบสอบถาม พบแลว บทที ่3 - 59

พระเจาสนใจความเปนไปในชวีติฉนัจรงิหรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่3 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่3

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

1. ถ. ผ.  ในการเนรมติสรางของพระเจา เพยีงพระองคตรสัฟาสวรรคกเ็กดิขึน้

อานบทเรยีน “พบแลว” บทที ่3 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
2. ___ พระเจาทรงสรางอาดมัและเอวาในวนัทีห่กของสปัดาหแหงการเนรมติสราง

___ มนษุยทกุคนไดรบัการสรางมาจากพระฉายาของพระเจาและมคีวามคลายคลงึกบัพระองค
___ พระเจาสรางรางของอาดมัมาจากน้ำ

3. ___ พระเจาทรงใหอาดมัและเอวาอาศยัอยใูนโลกทีส่มบรูณพรอมทกุอยาง
___ พระเจาทรงบอกใหอาดมัและเอวาวาการกนิผลไมจากตนไมร ูความด ีและ ความชัว่จะทำใหเขาฉลาดขึน้
___ ความบาปของอาดมัและเอวาทำใหเขาซอนตวัจากพระเจา
___ ซาตานทดลองอาดมัและเอวาใหขดัขนืไมเชือ่ฟงพระเจาผสูรางเขา
___ อาดมักนิผลไมตองหามและยืน่ใหเอวากนิดวยกนั
___ การทดลองอาดมัและเอวาจนทำใหเขาทำบาป ทำใหซาตานแยงเอาอำนาจการเปนผมูาครอบครองโลกไปจากเขาทัง้สอง

อานบทเรยีน “พบแลว” บทที ่3 สงัเกตตวัเลขดานซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ
“ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

4. ถ. ผ. ซาตานเปนผรูเิริม่นำความบาปเขามา

5. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมารราย
ถ. ผ. พระเจาสรางลซูเีฟอรเปนทตูสวรรคทีส่มบรูณพรอม ทตูองคนีอ้จิฉาพระเจา เมือ่เลอืกทำบาปความบาป

จงึกอเกดิขึน้จากตวัของลซูเีฟอรเอง

6. ถ. ผ. ซาตานถกูขบัไลออกจากสวรรค และเขามาในโลกทีถ่กูสรางใหมของเรา

7. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมนษุยใหมอีำนาจในการเลอืก หรอืเลอืกทีจ่ะไมทำบาปกไ็ด

8. ถ. ผ. พระเยซทูรงสำแดงพระลกัษณะของพระเจาทีไ่มกางเขน

คำถามชวนคดิ
ขณะนีใ้ครเปนผคูรอบครองชวีติของทาน พระครสิตหรอืซาตาน ผเูปนบอเกดิแหงความวนุวายยงุเหยงิ ความทกุขยากและความ
ตาย?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

พบแลว  บทที ่ 3


