
หลังจากที่ศาสนาจารยพูดเรื่อง “ทำไมผมจึงเชื่อ
พระเยซ”ู ชายหนมุแตงตวัภมูฐิานคนหนึง่เดนิเขามา “คำพดูของ
ทานคืนนี้ดูนาสนใจทีเดียว แตทุกอยางที่ทานพูดเกี่ยวกับ
พระเยซคูรสิตนัน้มาจากพระคมัภรีของทาน ชวยบอกผมหนอย
วา หากพระเยซูทรงเคยมีชีวิตจริงบนโลกนี้ แลวทำไมประวัติ
ศาสตรจงึไมบนัทกึเรือ่งราวของพระองคไว?”

“เปนคำถามทีด่คีรบั” อาจารยตอบ พลางหยบิหนงัสอืมา
หลายเลม “ความจรงิ...ประวตัศิาสตรพดูถงึพระเยซคูรสิตเหมอืน
กนันะครบั”

“งั้นขอผมดูหนอยครับ” ชายหนุมตอบ “ไดครับ นี่ไง
จดหมายพลนิี ่เดอะ ยงัเกอร ฉบบัที ่97 ในหนงัสอืเลมที ่10 เขา
เปนผบูญัชาการทหารสมยัโรมนัทีร่ฐับทิาเนยีโบราณ ทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของเอเซียไมเนอร (เอเชียนอย) ที่เกาแก
พลนิีเ่ขยีนจดหมายถงึจกัรพรรดิโ์รมนัชือ่ ทราจนั เลาเรือ่งราวที่
เกดิขึน้ในรฐัของเขา เหน็ไหมครบั นีค่อืส่ิงทีพ่ลนิีข่อคำปรกึษา
ถงึวธิรีบัมอืกลมุครสิเตยีนนกิายใหม เขาพดูถงึการขยายตวัอยาง
รวดเรว็ของครสิเตยีนและวธิกีารรองเพลงสรรเสรญิ พระครสิต
ผนูำ มกีารสงจดหมายของพลนิีเ่มือ่ประมาณป ค.ศ. 110 ซึง่ถอื
เปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
และความเชือ่พระองคไดแพรกระจายในยคุสมยัของอคัรสาวก”

ชายหนมุประหลาดใจและพดูวา “ผมอยากฟงตอครบั!”
ขณะทีอ่าจารยพลกิหนงัสอือกีเลมหนึง่ เขาเสรมิวา “ทาซทีสั

ผูเชี่ยวชาญ ดานประวัติศาสตรอีกคนหนึ่งในสมัยเดียวกับ
พลนิี ่ไดพดูไวในรายงานประจำปของเขา (เลมที ่15 บทที ่44)
ถึงความเกลียดชัง และการทารุณคริสเตียนของจักรพรรดิ์นีโร
(Nero) ซึ่งตรงกับชวงเวลาการเผากรุงโรม ทาซีทัสอธิบายวา
“ครสิเตยีน” มาจากชือ่ “พระครสิต” และในสมยัของจกัรพรรดิ์
ทเิบอรเรยีส ผสูำเรจ็ราชการแควนจเูดยีชือ่ ปอนตอิสั ปลาส ไดตรงึ
พระเยซคูรสิตผกูอตัง้ศาสนาครสิตบนไมกางเขน ซึง่เรือ่งราวนี้
สอดคลองกบัเหตกุารณ ชือ่ และสถานทีใ่นพระครสิตธรรมคมัภรี
อยางชดัเจน”

“อาจารยครับ ผมไมรูมากอนวาเรื่องนี้มีอยูในประวัติ
ศาสตรโลกดวย!” ชายหนมุอทุานขึน้

อาจารยเสริมขึ้น “ผมอยากใหคุณสังเกตวาประมาณป
ค.ศ. 180 เซลซสัเขยีนหนงัสอืโจมตคีรสิเตยีน และระบวุาถงึเวลา
แลวทีค่วามเปนครสิเตยีนไดกลายเปนพลงัทีบ่งัคบัใหเขาตองเขา
ใจ และหากทานยงัสงสยัอย ูขอใหระลกึวาพระกติตคิณุสีเ่ลม
แรกนีถ้อืเปนประวตัศิาสตรไดมากพอๆ กบัหนงัสอืทางโลกเลย
ทเีดยีว”

แผนการ
สำหรบั

ชวีติ
ของทาน

พบแลว  บทที ่ 4

บทที ่4 แผนการสำหรบัชวีติของทาน - 17



“เราพบคนที่โมเสสกลาวถึงในหนังสือธรรม
บญัญตั ิและคนทีพ่วกผเูผยพระวจนะกลาวถงึ คอื
เยซชูาวนาซาเรธ็บตุรโยเซฟ” ยอหน 1:45

ในการปรากฏพระองคตอหนาสาธารณชน
ครั้งแรก พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงอางถึง
คำพยากรณที่บันทึกเอกลักษณของพระองคไว
หลงัจากทีม่กีารกลาวอางจากพระคมัภรีพนัธสญัญา
เดมิ พระองคทรงประกาศวา องคพระผชูวยใหรอด
บาปของเราทรงสรางเอกลกัษณของพระองคใหเปน
ไปตามคำทำนายอยางสมบรูณ

“พระองคจึงตรัสกับสองคนนั้นวา ‘โอ คนโง
เขลาและมใีจเฉือ่ยชาในการเชือ่ถอยคำซึง่พวกผเูผย
พระวจนะกลาวไวนัน้! พระครสิตจำเปนตองทนทกุข
อยางนั้นแลวจึงเขาในพระสิริของพระองคไมใช
หรือ?’ แลวพระองคทรงอธิบาย (พระคัมภีรพันธ
สญัญาเดมิ) เลง็ถงึพระองคทกุขอใหเขาฟง เริม่ตน
ตั้งแตโมเสส และบรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหมด”
ลกูา 24:25-27

การเกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณเพิ่มความ
หนักแนนใหกับหลักฐานที่วา พระเยซูคริสตคือ
พระเมสสยิาหตามทีท่รงสญัญาไว

3. ชีวติของพระคริสตเปนจรงิตามคำพยากรณ
ใหเรามาดขูอความเกีย่วกบัคำพยากรณเหลา

นีใ้นพระครสิตธรรมพนัธสญัญาเดมิบางขอ ซึง่สำเรจ็
จรงิตามคำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมที่
บนัทกึเกีย่วกบัชวีติของพระครสิต

สถานทีเ่กดิของพระองค
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“แตเจา เบธเลเฮม เอฟราธาห...จากเจาจะมี

ผหูนึง่ออกมาเพือ่เรา เปนผทูีจ่ะปกครองในอสิราเอล
ดัง้เดมิของทานมาจากสมยัเกาจากสมยัโบราณกาล”
มคีาห 5:2

สำเรจ็ตามพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“พระเยซูไดทรงบังเกิดที่บาน เบธเลเฮม

แควนยเูดยี”  มทัธวิ 2:1
พระองคทรงบงัเกดิจากหญงิพรหมจรรย
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“เพราะฉะนั้น องคพระผูเปนเจาจะประทาน

หมายสำคญัเอง ดเูถดิ หญงิสาวคนหนึง่จะตัง้ครรภ
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนาม
ของทานวา อิมมานูเอล (พระเจาสถิตอยูกับเรา)”
อสิยาห 7:14

สำเรจ็ตามพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“โยเซฟบุตรดาวิด อยากลัวที่จะรับมารียมา

18 - พบแลว

เมือ่ชายหนมุผนูีต้ระหนกัแลววา พระเยซู
คริสตทรงมีพระชนมจริง ซึ่งเปดเผยทั้งใน
ประวัติศาสตรทางโลกและทางธรรม เขาเดิน
จากไปดวยความเชือ่มัน่วา เรือ่งราวของพระเยซู
ครสิตเปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้ใน ประวตัศิาสตรจรงิ

1. พระคริสตทรงพระชนมตลอดแต
นรินัดรกาล

พระเยซูคริสตมิไดเปนเพียงคนดี ผู
ประเสรฐิ   เทานัน้ พระองคทรงเปนพระเจาดวย
พระเยซทูรงกลาวอางอะไรทีพ่จิารณาแลวเหน็วา
พระองคเปนพระเจา?

“ถาพวกทานรูจักเราแลว ทานก็จะรูจัก
พระบดิาของเราดวย ตัง้แตนีไ้ป ทานกจ็ะรจูกั
พระองคและไดเหน็พระองค....คนที่ไดเหน็เรา
กไ็ดเหน็พระบดิา”  ยอหน 14:7-9

หากทานสนใจคำตอบในคำถามที่วา
“พระเจาคอืใคร? พระองคเปนอยางไร?” ขอให
ทานมองไปทีพ่ระเยซคูรสิตผทูรงประกาศวา

“เรากบัพระบดิาเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั”
ยอหน 10:30

พระเจา พระบดิาและพระเยซคูรสิตพระบตุร
ทรงดำรงอยดูวยกนัตัง้แตนรินัดรกาล (ฮบีร ู1:8)
ไมมแีมสกัเสีย้ววนิาททีีพ่ระเยซไูมเปนหนึง่เดยีวกบั
พระบดิา พระบดิาทรงแบงปนความรกั และความ
เอาใจใสใหมนษุยแตละคนเหมอืนกบัทีพ่ระเยซไูด
แสดงใหเหน็ขณะดำเนนิชวีติอยใูนโลก

2. พระคริสตทรงเปนหัวใจของ
ประวตัศิาสตรและคำพยากรณ

เนือ่งจากชวีประวตัขิองพระครสิตเปนจรงิ
ตามคำพยากรณซึ่งเขียนไว กอนที่พระองค
ประสูติ  คำทำนายในพระคริสตธรรมคัมภีร
พันธสัญญาเดิมเขียนไวลวงหนาอยางชัดเจน
ตัง้แตการดำเนนิชวีติ การสิน้พระชนมและการ
ฟนคืนพระชนมของพระเยซู พระคริสตธรรม
คัมภีรพันธสัญญาใหมเปนเรื่องราวชีวิตของ
พระองคทีเ่ปนจรงิตามคำพยากรณ

ชวงเวลา 500 ถงึ 1500 ป กอนพระครสิต
ทรงประสตู ิผเูผยพระวจนะ ในพระครสิตธรรม
คัมภีรพันธสัญญาเดิม พยากรณถึงชีวิตของ
พระเมสสยิาห ไดตรงทกุเรือ่ง

เริ่มแรกของการเสด็จเขามาในโลกของ
พระคริสต คนทั่วไปเปรียบเทียบ ชีวิตของ
พระองคกับคำพยากรณในพระคัมภีรพันธ
สญัญาเดมิไวอยางไร?



เปนภรรยาของทานเลย เพราะวา ผซูึง่ปฏิสนธใิน
ครรภของเธอเปนโดยเดชพระวญิญาณบรสิทุธิ์
เธอจะใหพระกำเนดิบตุรชาย แลวจงเรยีกนามทานวา
เยซ ู(พระเจา ทรงชวยใหรอด)”  มทัธวิ 1:20-23

เชือ้สายของพระองคมาจากเผายดูาห
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“ธารพระกรจะไมขาดไปจากยดูาห ทัง้ไมถอื

ของผปูกครองจะไมขาดไปจากหวางเทาของเขา จนกวา
ชีโลหจะมา และชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟงผูนั้น”
ปฐมกาล 49:10

สำเรจ็ในพระคมภรีพนัธสญัญาใหม
“เพราะเปนทีป่ระจกัษชดัวา องคพระผเูปนเจา

ของเราทรงสบืเชือ้สายมาจากเผายดูาห”  ฮบีร ู7:14
พระองคทรงถกูทอดทิง้
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“ทานไดถกูมนษุยดหูมิน่และทอดทิง้” อสิยาห 53:3
สำเรจ็ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“พระองคเสดจ็มายงับานเมอืงของพระองค

แตชาวบานชาวเมอืงของพระองคไมตอนรบัพระองค”
ยอหน 1:11

พระองคทรงถกูทรยศและสนิจาง
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“แมวาเพือ่นในอกของขาพระองค ผูซึ่งขา

พระองคไววางใจ ผรูบัประทานอาหารของขาพระองค
กย็กสนเทาใสขาพระองค”  สดดุ ี41:9

“แลวขาพเจาจึงพูดกับเขาวา ‘ถาทานเห็นควร
กข็อคาจางแกเรา ถาไมเหน็ควรกไ็มตอง’ แลวเขากช็ัง่
เงินสามสิบเชเขล ออกใหแกขาพเจาเปนคาจาง”
เศคารยิาห 11:12

สำเรจ็ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“เวลานัน้คนหนึง่ในสาวกสบิสองคนชือ่ยดูาสอสิ

คารโิอท ไปหาพวกหวัหนาปโุรหติบอกวา ‘ถาขาพเจา
มอบตัวเขาใหพวกทาน ทานจะใหขาพเจาเทาไหร?’
พวกเขากใ็หเงนิยดูาสสามสบิเหรยีญ”  มทัธวิ 26:14, 15

การสิน้พระชนมบนไมกางเขน
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“เขาแทงมอืแทงเทาขาพระองค”  สดดุ ี22:16
สำเรจ็ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“เมื่อไปถึงสถานที่แหงหนึ่งที่เรียกวากระโหลก

ศีรษะเขากต็รงึพระองคไวที่นั่นบนกางเขน” ลูกา
23:33 (ดใูนยอหน 20:25)

การทีพ่ระองคทรงฟนคนืจากหลมุศพ
คำพยากรณในพระคมัภรีเกา

“เพราะพระองคมไิดทรงมอบขาพระองคไว
กบัแดนผตูาย หรอืใหธรรมกิชนของพระองค
ตองเหน็ปากแดนนัน้” สดดุ ี16:10

สำเรจ็จรงิในพระครสิตธรรมคมัภรีใหม
“กษตัรยิดาวดิกท็รงลวงรเูหตกุารณนีก้อน

จงึทรงกลาว การคนืพระชนมของพระครสิตวา
พระเจาไมไดทรงละพระองคไวในแดน
คนตาย ทัง้พระกายของพระองคกไ็มทรงเปอย
เนาไป พระเยซูองคนี้พระเจาไดทรงใหคืน
พระชนมแลวซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยาน ของ
เรือ่งนี”้  กจิการของอคัรทตู 2:31, 32

หลักฐานที่แนนหนาวาชีวประวัติของ
พระเยซมูกีารเขยีนไวลวงหนาอยางมหศัจรรย
และเปนจริงทุกขอ ยืนยันวาพระเยซูทรงเปน
พระบตุรขององคพระผเูปนเจาอยางแทจรงิ

เมื่อดูจากหลักฐานที่มีแลว เราจำเปน
ตองตัดสินใจดวยจิตอธิษฐานวา ใครกันแนที่
ควรจะมาเปนองคพระผเูปนเจาในชวีติของเรา
หากทานยงัไมตดัสนิใจ ทานคดิจะมอบชวีติไว
ในพระหตัถของพระเยซคูรสิตเจาหรอืไม?

4. ชวีติเปนไปตามแผนการของพระเจา
พระเยซทูรงมพีระชนมตามแผนของพระผเูปน
เจา ซึง่กำหนดไวกอนทีพ่ระองคจะทรงบงัเกดิ
หลายรอยป การรูถึงขอเท็จจริงนี้ตลอดเวลา
ทำใหพระองคทรงไวตอการทรงนำของพระเจา
พระครสิตตรสัวา

“เราไมไดทำอะไรตามใจชอบ พระบดิาทรง
สอนเราอยางไร เราก็กลาวอยางนั้น.... เรา
ทำตามชอบพระทัยพระองคเสมอ” ยอหน
8:28, 29

พระเจาทรงมีแผนการใหพระเยซูกอนที่
พระองคจะเสด็จมาประสูติเปนมนุษย และ
พระองคไดทรงวางแผนใหมนษุยทกุคนเชนกนั
พระองคทรงหยั่งรูวิธีทำใหเราแตละคนสม
ปรารถนาและมชีวีติครบบรบิรูณ

ตลอดเวลาที่ผานมาเรวัติไมแนใจวาเขา
ควรยอมตนใหเปนไปตามแผนการของพระเจา
หรือไม เปนครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ขอการ
ทรงนำจากพระเจา เมือ่เขาตองตดัสนิใจครัง้ใหญ
วา เขาควรจะเรยีนมหาวทิยาลยัไหนด ีเขาเริม่
อธษิฐานอยหูลายวนัและพยายามรอฟงคำตอบ
หลังจากนั้นไมนานเขาเลือก  มหาวิทยาลัย
บนทางเลือกที่สองดวยเหตุผลหลายขอที่

บทที ่4 แผนการสำหรบัชวีติของทาน - 19

พบแลว



ชดัเจนกวา คาใชจายถกูกวา สถานทีใ่หญกวาและเปดสำหรบั
บุคคลทั่วไป หลังจากที่เขาเริ่มเรียนไดไมนาน เขาคุนเคย
สนิทสนมกับกลุมคริสเตียนที่ดีเยี่ยมจากกลุมผูประกาศขาว
ประเสรฐิแกนกัศกึษา ซึง่ตอมาใหหลงัสองป พวกนัน้ทำใหชีวติ
เขาเปลี่ยนไปอยางมาก ในวันนี้เมื่อเรวัติมองยอนกลับไปใน
อดตี เขาสงัเกตวาการตดัสนิใจครัง้สำคญัทกุครัง้ เขาจะขอการ
ทรงนำจากพระเจาและพระองคจะ “ทรงเปดทางใหมทัง้หมด
ใหกับชีวิตของเขา” ทานจะรูถึงแผนชีวิตของตนเองจาก
พระเจาไดอยางไร? พระองคทรงแนะนำทานไดหลายวธิคีอื

(1) แนะนำจากพระครสิตธรรมคมัภรี
ตามทีก่ลาวในพระธรรมบทสดดุ ีหนงัสอืคมูอืชวีติคอือะไร?
“พระวจนะของพระองคเปนโคมสำหรบัเทาของขาพระองค

และเปนความสวางแกมรรคาของขาพระองค”  สดดุ ี119:105
พระวจนะของพระเจาเปลีย่นจติใจของเราและใหความ

เขาใจใหม (โรม 12:2, สดดุ ี119:99) การศกึษาพระคมัภรีดวย
จิตอธิษฐานอยางสม่ำเสมอเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ควรใหความ
สำคญัเปนอนัดบัแรก

(2) การทรงนำของพระเจา
พระเจาทรงชีแ้นะเราโดยการทรงนำของพระองคโดยตรง

สดดุ ีบทที ่23 บอกวาพระองคทรงเปนผเูลีย้งแกะทีด่ ีทรงนำพา
ฝูงแกะของพระองคไปตามหุบเขาที่อุดมดวยหญาเขียวขจี
ใหผานพนหุบเขาอันตรายอยางปลอดภัย พระองคทรงมอบ
พระธรรมที่เปนประโยชนและทรงชวยเราในทุกสถานการณ
เรามผีเูลีย้งแกะทีค่อยอยเูคยีงขางเราอยางใกลชดิ

(3) การตดิตอโดยตรงกบัพระเจาดวยใจ
พระเจาทรงนำผานทางมโนธรรมของเรา พระวญิญาณ

บรสิทุธิท์ำให  “ตาใจของพวกทาน” สวางขึน้ (เอเฟซสั 1:18)
ยิง่เราฝกการสนทนากบัพระองคอยางสม่ำเสมอมากขึน้เพยีง
ใด พระองคจะยิง่ทรงนำเราไดงายมากขึน้เพยีงนัน้ พระองค
สามารถหลอหลอมใหเกดิความซาบซึง้ภายใน ความมเีหตผุล
และการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบใหเกิดขึ้นภายใน
ทำใหเหน็ชดัเจนวาเราควรทำอะไรตอไป

5. การทรงนำตางๆ ตองมคีวามสอดคลองกนั
การทีท่านจะทกึทกัวาพระเจาทรงนำชวีติทานเปนไปได

อยางแนนอน ทานเพียงโนมเอียงทำตามแรงดลใจของทาน
(สภุาษติ 16:25) ความรสูกึตางๆ ของเราตองสอดคลองกบั
พระวจนะในพระครสิตธรรมคมัภรี หากยงัไมสอดคลองกบัสาม
ขอขางตน กย็งัสรปุไมไดวาพระเจาทรงนำ

ขอใหดเูจตนเปนตวัอยาง เจตนมภีรรยาและลกูสองคนที่
นารกั แตเขากลบัเปนชกูบัหญงิอืน่ เขาบอกเพือ่นๆ ของเขาวา
“ผมอธษิฐานเกีย่วกบัเรือ่งนีแ้ละผมรสูกึวานีเ่ปนพระประสงค
ของพระผูเปนเจา” ดวยอารมณความรูสึกและ “ความฝงใจ
หลายอยาง” นำพาเจตนใหเดินทางผิดอยางชัดเจน เขานึก
ในใจวานัน่คอื “สิง่ทีพ่ระเจาทรงจดัเตรยีมให” เขาจงึพบหญงิ
คนนี้ แตเจตนไมไดมองยอนกลับไปที่ พระบัญญัติในพระ
ครสิตธรรมคมัภรีขอหามลวงประเวณ ีพระครสิตธรรมคมัภรี
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“พระบัญญัติและถอยคำพยาน”  เปน
หนังสือคูมือที่มีสิทธิ์อำนาจและเปนคำ
พพิากษาสดุทายทีต่ดัสนิวาการกระทำใด
ถกูตอง (อสิยาห 8:20) เราตองไมปลอยให
อารมณและสถานการณที่ลอแหลมนำพาเราใหถอยหาง
จากหลกัคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรี

6. การยอมรบัแผนการของพระเจา
เมือ่มารเขามาทดลององคพระเยซใูนปากนัดาร มนัแนะ

นำวา “หากทานเพยีงแตเพกิเฉยตอความเสยีสละอนัเจบ็ปวด
ทัง้ปวงบนไมกางเขน ทีพ่ระบดิาทรงวางแผนใหทาน เราจะให
โลกอยใูนองุมอืของทาน ใหทานมชีือ่เสยีง ทรพัยสนิเงนิทอง
และชวีติทีส่ะดวกสบาย” ซาตานยงัอางถงึพระคมัภรีเพือ่หลอก
ลอและชักนำพระเยซูใหหลงทาง แตละครั้งพระเยซูทรงยืน
หยดัตอสดูวยพระวาทะ “มพีระคมัภรีเขยีนไววา” (มทัธวิ 4:1-11)

บทเรียนที่ทรงพลังบทหนึ่งที่เราเรียนรูจากพระเยซูคือ
การยกใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา ถึงแมพระองค
ทรงเจบ็ปวดทนทกุขทรมานจติใจอยางแสนสาหสั แตยงัทรง
รองออกมาวา “โอพระบดิาของขาพระองค ถาเปนไปไดขอให
ถวยนีเ้ลือ่นพนไปจากขาพระองคเถดิ แตอยางไรกด็อียาใหเปน
ไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทยั
ของพระองค” (มทัธวิ 26:39) หลงัจากภารกจิรบัใชของพระองค
ผานพนไปสามป พระองคทรงใชชวีติสอดคลองตามแผนการ
ของพระบดิาทกุวนั พระวจนะของพระครสิตกอนสิน้พระชนม
ทีว่า “สำเรจ็แลว” (ยอหน 19:30) มาจากคำตรสัทีแ่ทจรงิวา
“บดันีช้วีติตามแผนการขององคพระผเูปนเจาของขาพระองค
ไดเสรจ็สิน้และเปนจรงิอยางสมบรูณแลว”

หากทานเริม่ไดยนิพระสรุเสยีงขององคพระผเูปนเจาจาก
พระวจนะ จากการทรงนำและจากความประทับใจพระองค
ทานจะยอมรบัคำแนะนำของพระองคอยางสดุจติสดุใจ ทาน
จะปตยินิดใีนแผนการชวีติทีไ่ดรบัการทรงนำจากพระองค

แหลงทีม่าของรายละเอยีดและประวตัศิาสตรขางตนคอืเอกสาร
ของครสิตจกัร, เลอืกและแกไขโดย เฮนรี ่เบทเทนสนั (ลอนดอน,
สำนกัพมิพมหาวทิยาลยัออกฟอรด); โจเซฟ ฃลัเลน เอเยอร, แหลง
หนงัสอืสำหรบัประวตัศิาสตรโบสถโบราณ (นวิยอรค: บตุรของชารลส
สครปิเนอร, 1931, 1941); ออริเจน: คอนตราเซลซมั, แปลโดย
เฮนรี ่แชดวคิ (แคมบรดิท:สำนกัพมิพของมหาวทิยาลยั, 1965);
เอฟ.เอฟ. บรคูซ, เอกสารพระคมัภรีใหม: พวกเขาเชือ่ถอืไดไหม?
พมิพครัง้ที ่5, แกไขปรบัปรงุ ครัง้ใหญ: บริษทั วลิเลีย่ม บ.ีอเีอรดมนัซ
ตพีมิพ, 1960; และ อาร.ท.ีฟรานซ, หลกัฐานสำหรบัองคพระเยซู
(ดาวเนอร กรูฟ, อีลินอยส: สำนักพิมพอินเตอรแวซิตี้, 1986)
หนังสือสองเลมสุดทายเปนปกออนและมีจำหนายตามราน
หนงัสอืทัว่ไปอยใูนกลมุหนงัสอืศาสนา หากหนงัสอืสามเลมแรก
ไมมีในหองสมุดแถวบานทาน ผูอาศัยในอเมริกาสามารถขอให
บรรณารกัษยมืจากหองสมดุอืน่



แผนงานเพือ่ชวีติของทาน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่4 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 4

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่4 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
0. พระเยซทูรง

___ มตีวัตนในประวตัศิาสตรจรงิ
___ เปนบคุคลในจนิตนาการตามทีน่กัประวตัศิาสตรครสิตจกัรเปนผคูดิขึน้

1. พระเยซทูรง
___ เปนพระเจาเทานั้น
___ เปนทั้งพระเจาและมนุษย
พระเจาพระบดิาและพระเยซพูระบตุรทรงดำรงอยดูวยกนั
___ ตัง้แตนรินัดรกาล
___ ตัง้แตพระบดิาทรงสรางพระบตุร

2. คำพยากรณในพระคมัภรี
___ เกีย่วของกบัพระครสิต พสิจูนแลววาไมสามารถเชือ่ถอืได
___ นำเสนอโครงเรือ่งประวตัชิวีติของพระครสิต ความตายและการเปนขึน้จากความตาย

3. พระครสิตทรงประสตูใินหมบูานเบธเลเฮม็
___ เกดิจากหญงิพรหมจารชีือ่มารยี
___ เกดิจากหญงิคนหนึง่ทีเ่คยมบีตุรมาแลวหลายคน
พระเยซทูรง
___  ไดรบัการยอมรบัจากประชาชนชาวอสิราเอลวาเปนพระเมสสยิาห
___  ชนชาตเิดยีวกนัของพระองคปฏเิสธไมยอมรบัและถกูมติรสหายทรยศ
หลายรอยปกอนเกดิเหตกุารณ ผเูผยพระวจนะไดพยากรณไววา
___ พระเยซจูะสิน้พระชนมบนไมกางเขนและจะเปนขึน้มาจากตาย
___ พระเยซจูะตายบนไมกางเขนและจะนอนอยใูนอโุมงคฝงศพตลอดไป

4. เราสามารถทราบแผนการของพระเจาเพือ่ชวีติของเราไดโดย
___  ตรวจสอบจากความฝนทีเ่คยไดรบั
___  ดวยการศกึษาพระคมัภรี การทรงนำจากพระเจาจากสภาพการณตางๆ และพระเจาทรงตรสัสจูติใจโดยตรง

5. พระเจาทรงนำชวีติของเราโดยความประทบัใจภายใน
___ ซึง่สอดคลองกบัความจรงิในพระครสิตธรรมคมัภรี
___ เพยีงอยางเดยีวเทานัน้

6. คำถามชวนคดิ
ทานจะยนิดรีบัคำเชญิดวยพระคณุของพระเจา เพือ่จะทรงนำพาชวีติของทาน เหมอืนกบัทีพ่ระองคทรงนำชวีติของพระครสิตเมือ่
ครัง้ทีพ่ระองคมชีวีติอยใูนโลกนีไ้หม?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

60 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่4

พบแลว  บทที ่ 4


