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สติปญญา 

นํ้าใจอิสระ 

4. การชวยใหรอดพน : พระเยซูคริสตเจา 
(ปฐมกาล 3:8-15) 

 

 

เย็นวันนั้น  มนุษยและภรรยาไดยินเสียงพระ

ยาหเวหพระเจากําลังทรงพระดําเนินในสวน จึงหลบ

ไปซอนใหพนจากพระพักตรพระยาหเวหพระเจาใน

หมูตนไมของสวน แตพระยาหเวหพระเจาทรงเรียก

มนุษย  ตรัสถามวา 'เธออยูไหน?' 

มนุษยทูลตอบวา 'ขาพเจาไดยินเสียงของ

พระองคในสวน  ก็กลัวเพราะขาพเจาเปลือยกายอยู  จึงไดซอนตัว?' 

พระองคตรัสถามวา 'ใครบอกเธอวาเธอเปลือยกายอยู ?  เธอไดกินผลจากตนไมท่ีเรา

หามมิใหกินนั้นหรือ?' 

มนุษยทูลตอบวา 'หญิงท่ีพระองคประทานใหอยูกับขาพเจาไดใหผลจากตนไมแก

ขาพเจา ขาพเจาจึงกิน' 

พระยาหเวหพระเจาตรัสกับหญิงวา 'เธอทําอะไรไปนี?่' 

หญิงทูลตอบวา  'งูหลอกลวงขาพเจา ขาพเจาจึงกิน'  

พระยาหเวหพระเจาจึงตรัสกับงูวา 'เพราะเจาทําเชนนี้ เจาจงถูกสาปแชง ในบรรดา

สัตวเล้ียงและสัตวปาท้ังปวง เจาจะตองใชทองเล้ือยไปตามพื้นดิน และกินฝุนเปนอาหารทุก

วันตลอดชีวิต เราจะทําใหเจาและหญิงเปนศัตรูกัน ใหลูกหลานของเจาและลูกหลานของนาง

เปนศัตรูกันดวย เขาจะเหยียบหัวของเจา และเจาจะกัดสนเทาของเขา” 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

- พระอัยกา 

- ผูวินิจฉัย 

- กษัตริย 

- ประกาศก 
พระคัมภีรพันธสัญญาใหม พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 
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การไตรตรอง 
 

1.  เธอมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระเจาและพระคริสตเจาอยางไร ?  

พระเยซูคริสตเจาสําหรับเธอคือใคร? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

2.  พระเยซูอยูสวนใดในชีวิตของเธอ  หรือในหัวใจของเธอมีท่ีสําหรับ

พระองคหรือไม?  ทรงประทับอยูอยางไร? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

3.  เธอรูสึกวาตนเองพรอมท่ีจะรับใชพระองคหรือไม  ทําไม ? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

4.  เธอเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อติดตามพระคริสตเจาหรือ ? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

5.  เธอปรารถนาท่ีจะยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระเจา  และพระผูไถกู

ของเธอหรือ?  เธอจะกระทําอยางไร? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
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อิสยาห บทท่ี  49 

 

เราไมเคยลืมเจา  ประชากรของเรา 

เราไดสลักเจาไวบนฝามือของเรา 

เราไมเคยลืมเจา 

เราไมเคยทอดท้ิงเจา 

และหลงลืมเจาเลย 

ผูหญิงจะลืมบุตรท่ียังกินนมของนาง 

และจะไมเมตตาบุตรจากครรภของนางไดหรือ 

แมวาคนเหลานี้ยังลืมได 

กระนั้นเราก็จะไมลืมเจา 

 

(เทียบ อสย 49:15-17) 

 



 

 75 
 

การไตรตรอง 

1. เธอมีคามาก พระเจาทรงรักเธอ เมื่อรูเชนนี้เธอรูสึกอยางไร? 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

2. เหตุการณอะไรท่ีทําใหเธอรับรูวาพระเจาทรงรักเธออยางแทจริง? 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

3. เธอคิดวาพระเจาทรงรักสิ่งใดในความเปนตัวเธอ? 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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พระเจาทรงเรียกเธอใหกลับมาหาพระองค  ใชเวลา

สักครูเพื่อฟง เธอตองฟงเสียงของพระเจา  คําถามไมได

ขึ้นอยูกับวา  พระเจากําลังตรัสกับเธอในตอนนี้หรือไม  แต

ขึ้นอยูกับตัวเธอวาขณะนี้เธอกําลังฟงพระองคอยูหรือเปลา ?  

เหตุท่ีเธอไมไดยินเสียงของพระเจาก็เพราะเธอไมไดฟง  หรือ

ถากําลังฟงเธออาจจะสงสัยวานี่เปนเสียงของพระองคหรือ?   

 เธอพรอมท่ีจะรับรูถึงอํานาจของพระองคในชีวิตของ

เธอหรือยัง? 

 จงสงบจิตใจ และปลอยใหพระองคตรัสกับเธอ 
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จดหมายรักจากพระเจา 

จะรับไดอยางไร? 
 

 

 

1. สถานที่ (Place) 

หาสถานท่ีท่ีเธอสามารถนั่งเงียบๆ และไมมีสิ่งใดรบกวนในขณะสวดภาวนา 

และรอคอยพระเจา 

สิ่งแวดลอมภายนอกไมสําคัญตราบเทาท่ีเธอยังคงสงบเงียบและรูสึกสบาย

ผอนคลาย 

2. ลักษณะทาทาง (Posture) 

อาจจะนั่ง หรือคุกเขา หรือจะจัดวางทาทางของเธอแบบใดก็ไดท่ีจะกระตุนให

เกิดความรูสึกเคารพยําเกรงและเกิดความมุงหวังบางอยางทางดานจิตใจ 

3. หยุดนิ่ง (Pause) 

ความเงียบเปนการเผยแสดงท่ียิ่งใหญ   มีเพียงเสียงแหงความสงบเงียบ

เทานั้นท่ีพระเจาจะตรัสในหัวใจของเธอ จงสงบ 

4. การอยูตอหนา (Presence) 

มอบตัวเธออยูตอหนาพระองค  จินตนาการวาเธออยูเบ้ืองหนาพระองค 

คิดถึงพระองค  

5. สวดภาวนา (Pray) 

พูดกับพระองคและขอขอความจากพระองค  “พระเจาขา ลูกอยูนี่ พระองค

ตองการจะบอกอะไรกับลูก” 

พระองคเปนพระเจาท่ีใหคําตอบ........... ใหรอ 

6. ปากกา (Pen) 

เขียนทุกสิ่งทุกอยางท่ีพระเจาบอกผานจิตใจเธอลงไป อยาสงสัย ใหเธอเชื่อ 

นั่นคือพระเจา 

7. สรรเสริญ (Praise) 

ขอบคุณพระเจาและสรรเสริญพระองคสําหรับความดีและความรักเมตตาท่ีมี

ตอเธอ  และสําหรับพระหรรษทานจากพระวาจาของพระองค 
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จดหมายจากพระเจาถึงฉัน 
 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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วิธีการของพระเจา 

ฉันวอนขอชอดอกไมท่ีสวยสดจากพระเจา 

แตพระองคประทานตนกระบองเพชรท่ีเต็มไปดวยหนามนาเกลียด 

ฉันวอนขอผีเสื้อท่ีสวยงามจากพระองค 

แตพระองคประทานหนอนท่ีนาเกลียดมากมายใหแทน 

ฉันรูสึกหวาดกลัว 

ผิดหวังและเสียใจ 

หลังจากนั้นอีกหลายวัน 

ฉันเห็นตนกระบองเพชรออกดอกสวยงามมากมาย 

หนอนท่ีนาเกลียดเหลานั้นกลายเปนผีเสื้อสวยงาม 

บินวอนอยูในอากาศ 

วิธีการของพระเจานั้นดีท่ีสุด 

 

 



 

 80 

เพลง ดุจสายธารและแสงสวาง 
เนื้อรองและทํานอง เรียบเรียงจาก Shine Jesus Shine 

แปลโดย    คุณพอ สุพัฒน สรรคสรางกิจ  

ขับรอง    พรทิพย แพรศิริพุฒิพงศ และนักรองประสานเสียงงาน 10 ปฯ  

อัลบ้ัม    บอกความรักพระองคใหโลกรู  

 

(รับ)  โปรดสองแสงเถิด พระเยซูเจา ใหพระสิริองคพระบิดาเจาครอบครองทุกดวงใจ โปรดหลั่งพระพรเหนือ

นานาชาติ ใหพระวาจาแพรหลายดุจสายธาร พรอมเปนดังแสงสวาง 

1.  ไฟความรักพระเจาน้ันพลันสองแสง ในความมืดท่ีสับสนจนออนแรง พระเยซูผูเปนแสงทองสองโลกน้ี 

โปรดสองแสงแหงความจริงนําสูเสรี โปรดสองแสงมานําชีวิตฉัน (รับ) 

2.  จากเงามืด ฉันออกมาอยูตอหนาองคพระเจาผูใหญยิ่งศักดิ์สิทธ์ินัก โลหิตผูไถโลกาสวางสุกใส โปรดเปน

แสงดับทําลายความมืดสับสน โปรดสองแสงมานําชีวิตฉัน (รับ) 

3.  คอยดูแสงท่ีองคพระกษัตรา พลันใบหนาปรากฏแสงพระสองมา ความรุงโรจนเพ่ิมทวีเขาสูชีวา สอง

สะทอนบอกเรื่องราวพระผูไถหลา โปรดสองแสงมานําชีวิตฉัน (รับ) 

 

เพลง แสงแหงหวัง พลังแหงรัก 
ประพันธโดย  บร. นรินทร สังวรจิตร  

เรียบเรียงโดย  ซาวีโอ  

รองนําโดย   บร. ธีรพงษ กานพิกุล  

อัลบ้ัม   แสงแหงหวัง พลังแหงรัก  

 

1.  ถาหากชีวิต คือหนทางท่ีกาวไป  

บางทีตองพบภัย มุงไปอยาหยุดอยาถอย 

ถาหากชีวิต คือหวังดังท่ีเฝาคอย 

มีใจดวงนอยนอย ท่ีคอยใหกําลังใหฝาฟน 

ขอแคมีรัก ความรักและมีความหวัง 

เพ่ือเปนพลัง ใหกาวไกลตอไป 

2.  (ใหความรัก) จงเปนดั่งแสง เปนแสงแหงความหวัง  

และเปนพลังพลังแหงรักในดวงใจ 

เปนดั่งแสง เปนแรงอยูขางใน 

เปยมในหัวใจ ปายปนไปสูฝน 

3.  ชีวิตคือตองรัก คือรักมาจากดวงใจ  

คือรักดวยหมดหัวใจ มอบไวใหเปนแรงพลัง 

ขอเพียงมีความรัก ใหรักมาเปนดั่งแสง 

ใหรักมาเปนดั่งแรง เปนแสงแหงความหวัง 

(เปนแสงแหงความหวัง เปนแสงแหงความหวัง) 
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