
เรียนนกัศึกษา, 

เรายนิดีท่ีคุณเลือกท่ีจะศึกษาพระคมัภีร์  พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีสาํคญั

ท่ีสุดในโลกทั้งใบ น่ีเป็นขอ้ความแห่งความรักของพระเจา้สาํหรับคุณ 

และจะช้ีใหคุ้ณเห็นวธีิการเขา้สู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ ซ่ึง

จะนาํเป้าหมายและความหมายมาสู่ชีวติของคุณ 

บทเรียนพระคมัภีร์คอร์สน้ีจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจวา่  พระเจา้คือใคร  

ทาํไมพระองคท์รงสร้างโลก  ทาํไมพระเยซูคริสตจึ์งเสดจ็มาในโลกน้ี  

ทาํไมพระเจา้ทรงสร้างคุณและจะมีความสัมพนัธ์กบัพระองคไ์ด้

อยา่งไร  ถา้คุณอยากจะรู้จกัพระเจา้ใหดี้ข้ึนบทเรียนพระคมัภีร์คอร์สน้ี

เหมาะสาํหรับคุณ! 

บทเรียนเหล่าน้ีฟรีเพราะเราตอ้งการใหทุ้กคนรู้จกัพระเจา้ คอร์สน้ีมี

บทเรียนท่ีสั้นๆ และอ่านง่ายๆ 32 บท หลงัจากแต่ละบท โปรดพิมพ์

คาํตอบและส่งใหเ้ราทางอีเมล, Facebook Messenger, LINE หรือ 

WhatsApp ถา้ผา่นเราจะส่งบทเรียนต่อไปใหคุ้ณ 

คุณสามารถมัน่ใจไดว้า่เราจะเกบ็ขอ้มูลการติดต่อของคุณไวเ้ป็น

ส่วนตวัเท่านั้น  เราจะไม่ส่งโฆษณาใด ๆ ใหคุ้ณเพือ่ซ้ืออะไร  ถา้หาก



คุณมีคาํถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา   เรายนิดีท่ีจะช่วยคุณเรียนรู้หนงัสือท่ี

สาํคญัท่ีสุดในโลก! 

ขอแสดงความนบัถือ 

Dr. Jeffrey Lange 

มูลนิธิมิตรธรรม 

รากฐานอยา่งมัน่คง 

บทท่ี 1 – คาํถามท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถตอบได ้ 
ปฐมกาล 1:1 

เราจะเร่ิมตน้บทเรียนดว้ยการเนน้ไปยงัเร่ืองการเขา้สู่ความสัมพนัธ์ท่ี

ถูกตอ้งกบัพระเจา้ ในบทน้ีเราจะมองไปท่ีคาํถามท่ีพระเจา้เท่านั้น

สามารถตอบได ้

ปฐมกาล 1:1 – “ในเร่ิมแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และ

แผ่นดินโลก” 

ตามขอ้พระคมัภีร์ขา้งตน้ ใครคือผูส้ร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก? 

คาํตอบคือพระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้าง พระคมัภีร์ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะพิสูจน์



การดาํรงอยูข่องพระเจา้ ในขอ้แรกสุดของพระคมัภีร์กล่าววา่ พระเจา้

ทรงดาํรงอยู ่

หลายคนมีมุมมองท่ีผดิเก่ียวกบัพระเจา้ บางคนคิดวา่ไม่มีพระเจา้ บาง

คนเช่ือวา่มีพระเจา้หลายองค ์บา้งกเ็ช่ือวา่พระเจา้คือธรรมชาติ บา้งกคิ็ด

วา่มนุษยน่ี์แหละคือพระเจา้เสียเอง และบางคนกคิ็ดวา่พระเจา้คือกาํลงั

งานหรือพลงังาน 

เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เรามีมุมมองท่ีผดิต่อพระเจา้หรือไม่? เพราะวา่ 

พระคมัภีร์ไดส้าํแดงวา่พระเจา้คือใคร พระองคท์รงมีพระลกัษณะ

อยา่งไร และพระองคม์าจากไหน 

พระคมัภีร์เป็นแหล่งขอ้มูลเดียวท่ีเราสามารถเรียนรู้ไดเ้ก่ียวกบัพระเจา้ 

พระเจา้ทรงประทานพระคมัภีร์แก่เราเพื่อสาํแดงความจริงวา่เราไม่

สามารถรับรู้พระองคไ์ดจ้ากทางอ่ืน 

ขอ้พระคมัภีร์กล่าววา่ “ในเร่ิมแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้า

สวรรค์และแผ่นดินโลก” คาํวา่ ทรงเนรมิต หมายความวา่อะไร? ซ่ึง

เนรมิตหมายความวา่ การทรงสร้างบางส่ิง 

สังเกตวา่พระเจา้ทรงสร้างบางส่ิงจากความวา่งเปล่า ในปฐมกาล 

พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงจากความวา่งเปล่า 



ผมสามารถนาํไมแ้ละซีเมนตม์าสร้างบา้นได ้แต่ผมไม่สามารถสร้าง

บา้นจากความวา่งเปล่าได ้ภรรยาของผมสามารถนาํเน้ือและผกัมา

ทาํอาหารได ้แต่เธอไม่สามารถทาํอาหารจากการไม่มีอะไรเลยได ้

มนุษยส์ามารถสร้างบางส่ิงได ้แต่มนุษยไ์ม่สามารถสร้างบางอยา่งจาก

ความวา่งเปล่าได ้มีเพียงพระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถสร้างบางส่ิงจากความ

วา่งเปล่า 

ในขอ้พระคมัภีร์น้ี คาํต่อไปท่ีเราอยากจะพิจารณาคือคาํวา่พระเจา้  

พระเจา้หมายความวา่อะไร? พระเจา้หมายความวา่ องคผ์ูท้รงมหิทธิ

ฤทธ์ิ ไม่มีใครมีอาํนาจเหนือเกินกวา่พระเจา้ พระองคท์รงฤทธ์ิอาํนาจ 

พระเจา้ผูท้รงสร้างทุกส่ิงจากความวา่งเปล่า 

พระเจา้ทรงเร่ิมตน้เนรมิตสร้างเม่ือไหร่? พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงตั้งแต่

เร่ิมแรก พระองคท์รงสร้างเวลา พระเจา้เนรมิตสร้างสวรรคแ์ละ

แผน่ดินโลกตั้งแต่เร่ิมแรก 

จะสังเกตไดว้า่ในเร่ิมแรกพระเจา้ไม่ไดถู้กสร้าง พระคมัภีร์กล่าววา่ใน

เร่ิมแรกนั้นพระเจา้ทรงเนรมิตสร้าง ซ่ึงพระองคท์รงดาํรงอยูก่่อนแลว้ 

หลายคนมีคาํถามวา่ “พระเจา้มาจากไหน?” พระคมัภีร์ไดต้อบคาํถาม

ขอ้น้ี 



ใหเ้ราอ่านใน เพลงสดุดี 90:2 “ก่อนท่ีภูเขาทั้งหลายเกิดข้ึนมา ก่อนท่ี

พระองคท์รงใหก้าํเนิดแผน่ดินโลกและพิภพ พระองคท์รงเป็นพระเจา้

ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล”  

คาํวา่ นิรันดร์กาล หมายถึง ตลอดถาวร ซ่ึงหมายความวา่ไม่มี

กาํหนดเวลา พระเจา้ทรงดาํรงอยูอ่ยา่งถาวรตั้งแต่ในอดีต 

หากคุณยอ้นเวลากลบัไปในอดีต พระเจา้ทรงเป็นนิรันดร์กาล และหาก

คุณเดินทางไปยงัอนาคตขา้งหนา้ พระเจา้กย็งัทรงเป็นนิรันดร์กาล 

พระองคไ์ม่มีจุดเร่ิมตน้และไม่มีจุดส้ินสุด 

มนุษยด์าํรงชีวติอยูด่ว้ยอากาศเพื่อหายใจ อาหาร และนํ้า แต่พระเจา้ไม่

ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี เพราะวา่พระองคท์รงมีอยูก่่อนส่ิงเหล่าน้ีจะถูกสร้าง

ข้ึน 

เม่ือเราถามคนอ่ืนๆวา่โลกเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร คนส่วนมากจะตอบวา่ 

“ไม่รู้” คาํถามท่ีวา่ “โลกเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? ” จึงเป็นคาํถามท่ีมีเพียง

พระเจา้เท่านั้นสามารถตอบได ้

ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น? เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีดาํรงอยูท่ี่

นัน่ตั้งแต่เร่ิมแรก ตั้งแต่มนุษยย์งัไม่ไดรั้บการเนรมิตสร้าง   



แต่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยแก่เราวา่โลกเกิดมาไดอ้ยา่งไร มนัถูกเร่ิมตน้จาก

องคพ์ระเจา้ผูส้ร้างมนัตั้งแต่เร่ิมแรก  กรุณาส่งขอ้ความหาผม หากคุณ

ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองการเขา้สู่ความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั

พระเจา้ 

********** 

โปรดพิมพค์าํตอบและส่งใหเ้ราทางอีเมล, Facebook Messenger, LINE 

หรือ WhatsApp ถา้ผา่นเราจะส่งบทเรียนต่อไปใหคุ้ณ  ถา้หากคุณมี

คาํถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา 

Email: jntlange@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy 

Line ID: 0871937157 

WhatsApp: +66-87-193-7157 

 

 

 

 

 

mailto:jntlange@gmail.com
http://www.facebook.com/ThaiBibleStudy


คาํถามบทเรียนท่ี 1 

1. ตามท่ีปฐมกาล 1:1 วา่ไว ้ผูใ้ดสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก? __   

2. พระคมัภีร์…  ก. พยายามท่ีจะพิสูจนก์ารดาํรงอยูข่องพระเจา้  

            ข. กล่าวอยา่งชดัเจนวา่พระเจา้ทรงดาํรงอยูโ่ดยไม่ 
                        พยายามพิสูจนเ์ร่ืองน้ี 

3. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นมุมมองท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั 
   พระเจา้? 

    ก. ไม่มีพระเจา้   ง. พระเจา้คือธรรมชาติ 

    ข. มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น จ. มนุษยคื์อพระเจา้ของตวัเอง 

    ค. มีพระเจา้หลายองค ์    ฉ. พระเจา้คือ กาํลงังานหรือพลงังาน 

4. แหล่งขอ้มูลเดียวใดเป็นท่ีๆเราสามารถเรียนรู้ไดเ้ก่ียวกบัพระเจา้? 

      ก. ธรรมชาติ      

      ข. เหล่าครูสอนศาสนา     

      ค. พระคมัภีร์  

      ง. ไม่มีแหล่งขอ้มูลใดท่ีเราจะเรียนรู้ไดเ้ก่ียวกบัพระเจา้ 



5. ตามท่ีปฐมกาล 1:1 วา่ไว ้พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรคแ์ละ 
   แผน่ดินโลกจากความวา่งเปล่า   

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

6. ตามท่ีบทเรียนน้ีวา่ไว ้คาํวา่ “พระเจา้” หมายความวา่อะไร? ___  

7. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้เวลาไม่ไดถู้กสร้างข้ึนมา แต่มีอยูม่าตลอด 
    กาลในอดีต  

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

8. ตามท่ีปฐมกาล 1:1 วา่ไว ้พระเจา้ทรงดาํรงอยูก่่อนกาลเวลาและ 
   ก่อนการเนรมิตสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก  

     ก. จริง       ข. เทจ็ 

9. ตามท่ีสดุดี 90:2 วา่ไว ้พระเจา้ทรงดาํรงอยูม่าตลอดกาลในอดีต  

      ก. จริง       ข. เทจ็ 

10. ตามท่ีปฐมกาล 1:1 วา่ไว ้พระเจา้ไดถู้กสร้างข้ึนมาในตอนเร่ิมแรก  

      ก. จริง       ข. เทจ็ 


