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God still loves people very much even though people disobey Him.  God knows 
everything.  Before God made the world, God knew that people would disobey Him.  
God had a plan to fix the relationship between God and man.  God has to punish sin 
because He is just and righteous.  But God is also merciful and loving.  God sent 
Jesus to earth to become a man like us.  Jesus ate, drank, slept, played and worked 
like other humans.  But Jesus never sinned.  Jesus told people that God loved them.  
Jesus was very kind.  Jesus healed sick people and raised dead people back to life.  
When Jesus was 33 years old, Jesus died on a cross.  Jesus took our punishment for 
our sins.  Three days later Jesus came back to life.  If we ask God to forgive us for 
our sins and if we believe that Jesus took our punishment, God will forgive us and fix 
our relationship with Him.  Our spirits will be alive again and we can walk and talk 
with God again.  When we die, we will go to Heaven and live with God forever.  In 
Heaven there will be no crying, no pain, no suffering, no sin.  We will be completely 
happy again. 

God’s Solution to Sin 
 

 
กอด ซติล ลัvซ พพีัล เvรี มัช อีแvน โth พีพัล ดิซโอเบ ฮมิ.  กอด โนซ แอvรีthอิง.  บฟีอร กอด เมด the  
เวิรลด กอด นวิ แthท พพีัล วุด ดิซโอเบ ฮมิ.  กอด แฮด อะ แพลน ทู ฟคซ the รีเลshอันshอิบ บทีวีน กอด 
แอนด แมน.  กอด แฮซ ทู พนัsิh ซิน บีคัซ ฮี อิซ จัซท แอนด ไรยชัซ.  บทั กอด อิซ ออลโซ เมิรซิฟล แอนด  
ลัvอิง.  กอด แซนท จีซัซ  ทู เอิรth ทู บีคัม อะ แมน ไลยค อัซ.  จีซัซ เอท แดรนค แซลพท เพลด แอนด วิรคด 
ไลยค ออเthอร ฮิวแมนซ.  บทั จีซซั แนเvอร ซินด.  จีซซั โทลด พพีัล แthท กอด ลัvด แthม.  จีซัซ วซั เvรี 
ไคนด.  จซีัซ ฮลีด ซิค พพีัล แอนด เรซด เดด พีพัล แบค ท ูไลฟ.  แวน จีซัซ วซั เthอรที thรี เยียรซ โอลด จีซัซ 
ไดยด ออน อะ ครอซ.  จีซัซ ทุค เอาร พนัsิhแมนท ฟอร เอาร ซินซ.  Thรี เดซ เลเทิร จซีัซ เคม แบค ทู ไลฟ.  
อิฟ ว ีแอซค กอด ทู ฟอรกvิ อัซ ฟอร เอาร ซินซ แอนด อิฟ ว ีบีลีv แthท จีซซั ทุก เอาร พนัsิhแมนท กอด วิล 
ฟอรกvิ อัซ แอนด ฟคซ เอาร รีเลshอันshอิบ วtิh ฮิม.  เอาร ซพีริทซ วิล บี อะไลv อะแกน แอนด ว ีวิล วอค 
แอนด ทอค วtิh กอด อะแกน.  แวน วี ไดย ว ีวิล โก ท ูแฮแvน แอนด ลิv วtิh กอด ฟอรแอเvอร.  อิน แฮแvน 
เthร วิล บี โน ไครยิง โน เพน โน ซัฟเฟรริง โน ซนิ.  วี วิล บี คัมพลีทลี แฮพพ ีอะแกน. 
 
พระเจาทรงรักมนุษยมาก ๆ แมวามนุษยไมเชื่อฟงพระองค พระเจาทรงรูทุกส่ิงทกุอยาง กอนพระเจาจะทรง
สรางโลกพระองคทรงรูวามนุษยจะไมเชื่อฟงพระองค พระเจาทรงมีแผนการที่จะใหมนุษยคืนดีกนักับ 
พระองค พระเจาตองลงโทษบาปเพราะวาพระเจาทรงเปนผูยุติธรรมและชอบธรรม แตพระเจาทรงเมตตา
และมีความรักดวย พระเจาทรงสงพระเยซูคริสตเขามาในโลกในสภาพมนษุยเหมือนเรา พระเยซทูรงกนิ ทรง
ด่ืม ทรงนอน ทรงเลน และทรงทํางานเหมอืนมนษุยทุกคน แตพระเยซูไมเคยทาํบาปสักคร้ัง พระเยซูทรงเลา
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ใหประชาชนฟงวาพระเจาทรงรักมนษุย พระเยซูทรงมพีระคุณมาก พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย
จากโรค และทรงทาํใหคนตายฟนจากความตาย เมื่อพระเยซูทรงมีอายุ 33 ป พระเยซูทรงส้ินพระชนมบน 
ไมกางเขน พระเยซูทรงรับการลงโทษจากบาปของพวกเรา สามวนัตอมาพระเยซูทรงฟนข้ึนมาจาก 
ความตาย ถาเราสารภาพบาปของเราแกพระเจาและเชือ่วาพระเยซูทรงรับการลงโทษแทนเราแลว พระเจา
จะทรงใหอภัยเราและทําใหเราคืนดีกันกับพระองคอีกคร้ัง และวิญญาณของเราจะฟนข้ึนมาใหม เราจะได
เดินและพูดคุยกันกับพระเจาอีกคร้ังหนึง่ เมื่อเราตายแลวเราจะไดไปสวรรคและอยูกับพระเจาตลอดไปเปน
นิตย บนสวรรคจะไมมีการรองไห ไมมีความเจ็บปวด ไมมีความทุกข ไมมีความบาป เราจะมีความสุข
สมบูรณอีกคร้ัง 
 
Vocabulary: Never – ไมเคย 
Still – ยัง Sinned/sins/sin – ทาํบาป 
Loves/loving – รัก Told – บอกวา 
People – มนษุย Kind – มีน้ําใจ (มีพระคุณ) 
Even though – แมวา Healed – รักษาใหหาย 
Disobey – ไมเชื่อฟง Sick – คนปวย 
Knows/knew – รู Raised dead people back to life – ทํา

ใหคนตายฟนข้ึนมาจากความตาย Everything – ทุกส่ิงทุกอยาง 
Before – กอน When Jesus was 33 years old – เมื่อ

พระเยชูมีอาย ุ33 ป World/earth – โลก 
Plan – แผนการ Died on a cross – ส้ินพระชนมบนไม

กางเขน Relationship – ความสัมพันธ 
Between – ระหวาง Three days later – สามวนัตอมา 
Punish/punishment – ลงโทษ Came back to life – ฟนข้ึนมา 
Just – ยุติธรรม Ask – ขอ 
Righteous – ชอบธรรม Forgive – ใหอภัย 
Merciful – เมตตา Believe – เชื่อ, ศรัตธา 
Sent – สง Spirits – วิญญาณ 
Like – เหมือน Alive again – จะฟนข้ึนมาใหม 
Ate, drank, slept, played and worked – กิน 
ด่ืม นอนหลับ เลน และทํางาน 

Walk and talk – เดินและพดูคุย 
Heaven – สวรรค 

Other humans – มนุษยคนอ่ืน 
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Live with God forever – อยูกับพระเจาตลอดไป
เปนนิตย 

No crying, pain, suffering, sin – ไมมี
การรองไห ไมมีความเจ็บปวด ไมมีความ
ทุกข ไมมีความบาป 
Completely happy – มีความสุขสมบูรณ

 
1.  Does God still love people even though they disobey Him? __________________ 

 
 
2.  When did God know that people would disobey Him? ______________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Why does God have to punish sin? ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. What is God like? __________________________________________________ 
 
 
5. What did Jesus do? ________________________________________________ 
 
 
6. If we ask God to forgive us for our sins and if we believe that Jesus took our  
 
punishment, what will God do?___________________________________________ 
 
 
7.  If God forgives us, where will we go when we die? _________________________ 
 
 
8.  What will Heaven be like? ____________________________________________ 
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