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  บทเรยีนน้ีเหมาะกบัใครบ้าง?

ผู้แสวงหา

คุณเป็นคนหน่ึงท่ีอยากจะลองเรียนรู้

เก่ียวกบัพระเจา้ไหม เช่น พระองคเ์ป็น

ใคร พระองคเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวติคุณ

อยา่งไร บทเรียนน้ีเหมาะกบัคุณมากท่ี

จะตอบโจทยใ์นค�าถามท่ีส�าคญัๆ ใน

ชีวติคุณ

ผู้เชื่อใหม่ (ประเภทที่ 1)

คุณเช่ือวา่พระเจา้มีจริงใช่ไหม  แต่ยงั

ไม่ค่อยแน่ใจในหลายส่ิงหลายอยา่ง 

เช่นพระเจา้เป็นอยา่งไร พระเยซู

ไถ่บาปเราไดจ้ริงหรือ พระเจา้ตอ้งการ

อะไรจากเรา บทเรียนน้ีเหมาะกบัคุณ

มาก เพราะจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจมาก

ข้ึน และจะช่วยใหคุ้ณกา้วขา้มจากแค่

การรับรู้ถึงเร่ืองพระเจา้ในหวัสมองน�า

ไปสู่การรู้จกั และรักพระองคอ์ยา่ง

แทจ้ริงในใจ  หรือจะพดูอีกนยัหน่ึงคือ 

บทเรียนน้ีจะน�าคุณไปสู่ความรอดท่ี 

ไมก้างเขนของพระคริสต ์

ผู้เชื่อใหม่ (ประเภทที่ 2)

คุณไดก้า้วขา้มจากแค่การเช่ือวา่พระเจา้

มีจริงไปสู่การกลบัใจ และความเช่ือ

วางใจในพระเยซู ใหพ้ระองค ์

เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ใช่ไหม ถา้เป็น

เช่นนั้นแลว้ กย็นิดีดว้ย เพราะคุณไดรั้บ

ความรอด และชีวติใหม่แลว้ บทเรียนน้ี

จะเป็นหมือนรากฐาน เพื่อช่วยคุณให้

รักพระเยซูมากข้ึน และเดินกบัพระองค์

พระผูช่้วยใหร้อดของคุณตลอดไป

ผู้เชื่อที่เข้มแขง็ 

คุณไดเ้ดินกบัพระเยซูมาซกัระยะแลว้

ใช่ไหม บทเรียนน้ีเหมาะกบัคุณเพราะ

คุณปรารถนาท่ีจะรู้จกั และรักพระเยซู

มากข้ึน และปรารถนาท่ีจะถวายเกียรติ

แด่พระองค ์และใชชี้วติเพื่อช่วยใหค้น

อ่ืนไดรู้้จกั และรักพระองคเ์ช่นกนั

บ
ท

น
�า
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บทน�า 1:“ชีวติคุณไม่ใช่เหตุบงัเอิญ”

ค�ำน�ำ (ตอนที ่1): หนงัสือเล่มน้ีไม่สามารถเขียนตวัมนัเองข้ึนมาไดฉ้นัใด ทุก

ส่ิงบนโลกใบน้ี ซ่ึงกร็วมถึงคุณกบัผม/ฉนั กไ็ม่สามารถสร้างตวัเองข้ึนมาไดฉ้นันั้น 

ทุกส่ิงจ�าเป็นตอ้งมีผูส้ร้าง  คุณเคยสงสยัไหมวา่… 

(1) พระเจ้าคือใคร?  

(2) พระองค์ทรงมพีระประสงค์อะไรในการสร้างคุณข้ึนมา? 

(3) พระองค์จะตอบสนองอย่างไรเมือ่คุณเลอืกทีจ่ะเช่ือฟัง 

หรอืปฏิเสธพระองค์? 

(4) หลงัจากทีคุ่ณตายไปแล้ว จะเกดิอะไรข้ึน?

เราทุกคนมีค�าถามเหล่าน้ีดว้ยกนัทั้งนั้น ไม่วา่เราอยากจะยอมรับมนั หรือไม่

กต็าม แลว้คุณตอ้งการค�าตอบต่อค�าถามเหล่าน้ีหรือไม่  บทเรียนต่อไปน้ีจะช่วยตอบ

ค�าถามเหล่านั้น ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงชีวติของคุณเลยทีเดียว 

คุณพร้อมหรือยัง?
บ

ท
น

�า

ชีวิตคุณ 
ไม่ใช่เหตุบังเอิญ
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บทน�า 2:“นี่ ไม่ใช่เรือ่งศาสนา”
& ให้อ่ำน กจิกำร 17:16-231

1.  เร่ืองราวน้ีท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ เปรียบเทียบไดก้บัประเทศไทยในสมยัน้ี

อยา่งไร?                                  

                            

2. ผูค้นท่ีปรากฎอยูใ่นเร่ืองราวขา้งตน้ และคริสเตียนท่ีก�าลงัพดูกบัคุณอยูใ่นวนัน้ี 

ไม่เคยดูถูกศาสนาอ่ืนๆ แต่เราน�าค�าตอบเก่ียวกบัพระเจา้สูงสุดมาให ้ เม่ือคุณ

ทราบเช่นน้ีแลว้ คุณรู้สึกอยา่งไร ในขณะเม่ือคุณก�าลงัจะเร่ิมตน้ท่ีจะแสวงหา

พระองค?์                                         

                                                    

3. ถา้พระเจา้มีจริงแลว้ท�าไมเราจึงไม่ไดพ้บกบัพระองค?์  

& ให้อ่ำน โรม 1:19-252                        

                           

                          

                         

4. พระเจา้มีจริง  มนุษยทุ์กคนไดป้ฏิเสธพระองค ์ ดงันั้น เราจะพบกบัพระองคไ์ด้

อยา่งไร? & ให้อ่ำน โรม 10:9-173                         

                            

                          

บ
ท

น
�า
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ผู้สร้างทางเดินชีวิตของคุณ1 พระเจ้าคือใคร?

ก.พระเจ้าคือพระผู้สร้าง และองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่ง 
พระองค์ไม่ใช่รูปเคารพ หรือศาสดา

& ให้อ่ำน กจิกำร 17:24-314

1. จากตอนน้ีเราไดเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัพระลกัษณะความยิง่ใหญ่

และพระปัญญาของพระเจา้?                            

                                               

                              

                              

2. พระเจา้ทรงแตกต่างกบัพระหรือเจา้อ่ืนๆ ท่ีคนทัว่ไป นมสัการหรือบูชาอยา่งไร?  

                                         

                                         

                                        

ทุกอยา่งท่ีเรามี และท่ีเราเป็นอยู ่มาจากพระองคท์ั้งส้ิน ในตอนน้ีเราควร

ตอบสนองต่อพระเจา้อยา่งไรบา้ง?                                         

                                                   

                                               

                            

                                          

บ
ท

ที่
 1

การตอบสนอง
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ข. พระเจ้านั้นทรงเป็นความรัก และเต็มไปด้วย 
ความเมตตาสงสาร เหมือนกับบิดาที่ดี 

& ให้อ่ำน ลูกำ 15:11-246 (บุตรน้อยหลงหำย); อพยพ 34:5-67

3. ใหอ้ธิบายถึงความรักของพระเจา้จากพระธรรมทั้งสองตอนน้ี                

                           

                           

                                                    

ค. พระเจ้าทรงเป็นผู้ตรากฎหมายที่สมบูรณ์แบบ  
และเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม

& ให้อ่ำน กจิกำร 17:29-318; สดุด ี145:17-209

4. เพราะเหตุใดพระเจา้จึงทรงมีสิทธิท่ีจะตดัสินความเรา?  

                                           

                                           

                                       

                          

& ให้อ่ำน อสิยำห์ 45:18-235

คุณน่าจะเปล่ียนแปลง และเร่ิมตน้นมสัการพระองคใ์นชีวติของคุณอยา่งไร?

                                                       

                                         

                 

การตอบสนอง

บ
ท

ที่
 1
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5. คุณรู้หรือไม่วา่พระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ ทุกส่ิงในความเช่ือของคริสเตียน ข้ึนอยูก่บั

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต?์ ถา้การฟ้ืนคืนพระชนมข์อง 

พระเยซูคริสตไ์ม่เป็นความจริง คุณสามารถท้ิงเร่ืองพระเยซูกไ็ด ้ คุณคิดอยา่งไร  

การท่ีพระเยซูคริสต ์ฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นการพิสูจนย์นืยนัถึงส่ิงต่อไปน้ีอยา่งไร 

(1) พระเจา้ทรงเป็นความจริง  

(2) ทรงมีสิทธิอ�านาจท่ีจะพิพากษาคนทั้งหลาย  

(3) รวมทั้งอภยัโทษบาปใหก้บัเขาดว้ย  

                                                            

                                            

                                                        

อธิบาย เปรียบเทียบการเช่ือฟังหรือการปฏิเสธของลกู ต่อพอ่แม่ 

และจากนั้นมนุษยต่์อพระเจา้

ตัวอย่าง

พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้าง จอมกษตัริย ์ผูพิ้พากษา และพระบิดาของคุณ 

พระองคท์รงสร้างทุกส่ิงในจกัรวาล ดงันั้นพระองคท์รงยิง่ใหญ่เกินกวา่ท่ีคุณจะ

จินตนาการถึงพระองคไ์ด ้พระองคป์ระทานทุกส่ิงท่ีคุณมี ดงันั้นพระองคจึ์งทรง 

รักคุณมากยิง่กวา่ท่ีคุณจะจินตนาการได ้พระองคจ์ะทรงตดัสินชีวติของคุณ และ

เน่ืองจากวา่คุณไดใ้ชเ้กือบทั้งชีวติในการเฉยเมยต่อพระองค ์คุณควรจะเปล่ียนแปลง

และตอบสนองต่อพระองคอ์ยา่งไรในวนัน้ี?                        

                           

                           

                                        

                                     

                            

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - บทที่ 1
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ค�าสัง่สอนของพระเจ้า
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แผนที่ที่ดีเลิศส�าหรับทางเดินชีวิตของคุณ
ค�าสัง่สอนของพระเจ้า

ค�ำน�ำ: ในบทท่ีหน่ึง คุณเร่ิมรู้จกัพระเจา้วา่พระองคเ์ป็นใคร 

และดีแค่ไหน ในบทน้ีคุณจะไดรู้้จกัตวัเองมากข้ึน 

และพบวา่ตวัเองดี (หรือไม่ดี) แค่ไหนเช่นกนั…

ค�ำถำมส�ำคญั #1 - คุณเป็นคนดไีหม?  เพรำะอะไร?            

        

       

ค�ำถำมส�ำคญั #2 - คุณได้ใช้ชีวติแบบทีเ่ดนิในทำงของพระเจ้ำ

หรือไม่?                                          

                                         

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคุณ ดังนั้นค�าสั่งสอนของพระองค์ส�าหรับ
ชีวิตของคุณนั้น จึงสมบูรณ์แบบและมีเพื่อประโยชน์ของคุณ  

ในขณะเดียวกันก็เพื่อพระเกียรติของพระองค์ด้วย

& ให้อ่ำน - สดุด ี19:7-910; อสิยำห์ 43:6-711; เฉลยธรรมบัญญตั ิ12:2812

ใหอ้ภิปรายและเปรียบเทียบกบัเร่ืองแนวทางปฏิบติัของพอ่แม่ต่อลกูๆ ของเขา 

เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาท่ีดี ค �าสัง่สอนของพระองคจึ์งดีพร้อมส�าหรับชีวติของ

คุณ พระบญัญติัเหล่าน้ีจะเกิดประโยชนแ์ก่คุณ และกถ็วายพระเกียรติแด่พระเจา้ดว้ย  

                                         

                                         

                                         

                                        

2

บ
ท

ที่
 2

ก.
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ข.   เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระผู้สร้างที่
บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นคุณจึงต้องบริสุทธิ์ด้วย

การที่พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร?

1. พระเจา้ทรงบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิและประเสริฐ ในทุกพระลกัษณะ ในทุกการกระท�า 

ในความรัก และในความชอบบธรรม ของพระองค ์

& ให้อ่ำน - สดุด ี111:2-4,7-913;  สดุด ี103:8, 1114;  1 ยอห์น 1:515

จากพระธรรมตอนน้ี บอกเราวา่ พระเจา้ทรงแตกต่างจากคนอ่ืนๆ หรือพระอ่ืนๆ

อยา่งไร? ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลอะไรในชีวติดา้นไหนของคุณบา้งหรือไม่?               

               

                                          

                                        

ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า มีความหมายอย่างไรต่อคุณ?

2. การท่ีจะเป็นคนดีได ้ตามมาตรฐานของพระเจา้ คุณตอ้งสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจา้ 

& ให้อ่ำน - มทัธิว 5:4816

3. ถา้จะเป็นคนดีได…้ อยา่กระท�าความผดิใดๆ 

& ให้อ่ำน - กำลำเทยี 5:19-2117

คุณคิดวา่อยา่งไร? คุณไดก้ระท�าผดิในชีวติของคุณบ่อยแค่ไหน?                  

                        

                                    

ใคร่ครวญ
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4. ถา้จะเป็นคนดีได…้ คุณตอ้งกระท�าดีตลอดเวลา ทั้งในค�าพดู ความคิด จิตใจ และ

การกระท�าของคุณดว้ย 

& ให้อ่ำน - โคโลสี 3:8-9, 12-1418; มำระโก 7:20-2319

ในชัว่ชีวติของคุณ  คุณไม่ได ้“ท�าดี” ก่ีลา้นคร้ัง?  คุณคิดวา่อยา่งไร?  คุณเป็น

คนดีตามมาตรฐานของพระเจา้หรือไม่?                                   

                        

                                   

ใคร่ครวญ

5. การจะเป็นคนดีไดน้ั้น คุณตอ้งรักอยา่งสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจา้ 

& ให้อ่ำน – มทัธิว 22:37-4020

คุณคิดวา่คุณเคยรักพระเจา้และผูอ่ื้นอยา่งสมบูรณ์ในทุกดา้น ทั้งการกระท�า 

ความคิด และค�าพดู ไดแ้มแ้ต่วนัเดียวในชีวติหรือไม่?                                    

                                        

                       

พระเจา้ประทานชีวติใหแ้ก่คุณ และประทานทุกอยา่งท่ีคุณมี คุณคิดวา่การท่ี

คุณจะรักพระองคต์อบนั้นเป็นเร่ืองท่ีควรเกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรมชาติไหม?  

พระองคท์รงรักคุณตลอดชัว่ชีวติของคุณ  แต่คุณเมินเฉยต่อพระองคเ์ป็นส่วนใหญ่ 

และคุณอาจจะรู้สึกวา่ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรักพระองค ์ส่ิงเหล่าน้ีบอกอะไรแก่คุณ

เก่ียวกบัตวัคุณเองบา้ง?                        

                        

                  

ใคร่ครวญ



16

บ
ท

ที่
 2

6. การเป็นคนดีตามมาตรฐานของพระเจา้  คุณตอ้งบริสุทธ์ิ และชอบธรรมในทุกๆ

ขณะของชีวติคุณ

& ให้อ่ำน – 1 เปโตร 1:15-1621; ยำกอบ 2:1022

ในความเป็นจริง คุณไดต้กจากมาตรฐานของพระเจา้ในการท่ีจะเป็นคนดี 

คุณตกเป็นลา้นๆ คร้ังในชีวติของคุณ  คุณยงัจะสามารถพดูอีกไดไ้หมวา่ คุณเป็น

คนดี?                                         

         

พระเจา้ตรัสไวว้า่คุณมีความผดิของการละเมิดพระบญัญติัของพระองค์

ทั้งหมด  พดูกนัตรงๆ  คุณในฐานะท่ีเป็นคนไม่ดีสมควรจะไดรั้บอะไรจาก

พระเจา้?                                         

                                       

ใคร่ครวญ

ถา้คุณเป็นลกูท่ีดีคุณควรท่ีจะใหเ้กียรติและรักพอ่แม่ของคุณ คุณควรจะเช่ือฟัง

ส่ิงท่ีพอ่แม่สัง่ใหท้�า เพราะพวกเขาออกค�าสัง่แก่คุณเพ่ือจะปกป้องคุณไม่ใหต้อ้งรับ

อนัตรายหรือเพ่ือท่ีคุณจะไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด การเช่ือฟังพอ่แม่กน็�าพระพรมาสู่ชีวติ

ของคุณ

เหมือนกบัพระเจา้ พระองคท์รงรักคุณมาก มากกวา่พอ่แม่ของคุณดว้ยซ�้า เพราะ

พระองคท์รงสร้างคุณข้ึนมา พระองคท์รงเป็นจอมกษตัริย ์ผูท้รงสร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง  

พระองคท์รงตั้งกฏหมายของพระองคไ์ว ้เพ่ือท่ีเราจะเช่ือฟังเพราะกฏหมายเหล่านั้น

เพ่ือประโยชนข์องเราและแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้นั้นดีและทรงบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ  

กฏหมายของ พระองคก์ส็มบูรณ์แบบ และดียอดเยีย่ม  ส่ิงเหล่านั้นเป็นหนทางใน

การด�าเนินชีวติท่ีดีท่ีสุด พระองคท์รงบญัชาใหเ้รากระท�าดี รักพระเจา้ และรักผูอ่ื้น 

และไม่กระท�าส่ิงท่ีผดิ เราไดพิ้สูจนแ์ลว้วา่ เราทั้งหลายไม่ใช่คนดี เพราะกฎหมาย

ของพระเจา้นั้นบริสุทธ์ิ และศกัด์ิสิทธ์ิแต่เราละเมิดกฎหมายเหล่านั้นอยูต่ลอดเวลา 

ตัวอย่าง



17

บ
ท

ที่
 2

เม่ือใดกต็ามท่ีเราไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ เราไม่ใช่เพียงแค่ละเมิดกฏหมายอนับริสุทธ์ิ

ศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้จอมกษตัริยเ์ท่านั้น แต่เรายงัไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของ

เราดว้ย

ในฐานะท่ีทรงเป็นกษตัริย ์พระองคท์รงเป็นผูพิ้พากษาเราเม่ือเราตายไป 

พระองคท์รงตอ้งตดัสินอยา่งยติุธรรม เพราะวา่พระองคท์รงบริสุทธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในพระองคไ์ม่มีการคอรัปชัน่หรือความอยติุธรรมแมส้กันิด ดงันั้นพระเจา้จึงทรง

ตอ้งลงโทษเราส�าหรับกฎเกณฑทุ์กขอ้ท่ีเราไดล้ะเมิด   พระองคไ์ม่สามารถปล่อยให ้

ความบาปเกิดข้ึนโดยไม่ลงโทษไม่ได้

ในบทท่ี 4 คุณจะไดย้นิถึงข่าวดีอนัมหศัจรรย ์คือ เพราะวา่พระเจา้ทรงรักคุณ

พระองคจึ์งไดท้รงจดัเตรียมหนทางเพ่ือคุณจะไดรั้บการอภยัโทษบาป และไดรั้บ 

การยอมรับในฐานะท่ีคุณเป็นลกูของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง แต่ก่อนอ่ืน เราจ�าเป็นตอ้ง

เห็นผลท่ีร้ายแรงของความผดิบาปของเราในบทท่ี 3 เพ่ือท่ีเราจะเขา้ใจไดว้า่ราคาค่า

งวดท่ีพระเจา้ทรงตอ้งจ่ายเพ่ือท่ีจะซ้ือเสรีภาพของเราจากความผดิบาปนั้นมากมาย

เพียงใด  เม่ือเขา้ใจแลว้เราจึงจะสามารถตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อความรักอนั 

ยิง่ใหญ่ของพระเจา้ท่ีมีต่อเราได ้

พระเจา้ตรัสวา่  “เราเป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่และบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ เราเป็นบิดาของเจา้ 

ผูซ่ึ้งไดส้ร้างเจา้และไดรั้กเจา้ เราตอ้งการใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดส�าหรับชีวติของเจา้ นัน่เป็น

เหตุผลวา่ท�าไมเราจึงไดใ้หค้ �าสัง่สอนแก่เจา้ เม่ือเจา้ขดัขืนท่ีจะเช่ือฟัง เจา้กท็ �าใหต้วั

ของเจา้ ตอ้งเสียหายและท�าใหเ้ราเสียใจ เพราะเจา้ไดแ้สดงวา่เจา้ไม่ไดรั้กเรา  

เจา้ไม่ใช่คนดีอยา่งท่ีเจา้คิดวา่เจา้เป็น เราจ�าเป็นตอ้งลงโทษการล่วงละเมิดกฎหมาย

อนับริสุทธ์ิของเรา  เพราะเราคือพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ และยติุธรรม   เจา้จะตอบสนอง

กบัเราอยา่งไรเล่าเวลาน้ี?                                      

                                      

                                     

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - บทที่ 2
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ในตอนตน้ของบทเรียนน้ีเราถามคุณวา่ “คุณเป็นคนดีหรือไม่ เพราะอะไร” และ 

“คุณไดใ้ชชี้วติแบบท่ีเดินในทางของพระเจา้หรือไม่” หลงัจากท่ีไดศึ้กษามาตรฐาน

ความดีของพระเจา้ส�าหรับทางเดินชีวติของคุณแลว้ ค�าตอบของคุณเปล่ียนไปจาก

เดิมอยา่งไร ?  ภาพต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัความคิดของคุณท่ีไดเ้ปล่ียนไปอยา่งไร?   
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คุณเป็นคนดีหรือเปล่า? ทดสอบทางเดินแห่งชีวิต ชื่อ:     

คะแนนสอบทั้งหมดในชีวติจะหายไป แต่วา่การทดสอบดา้นล่างน้ี 

จะมีผลกบัชีวตินิรันดร์ของคุณ คุณอาจจะยงัไม่พร้อมท่ีจะยอมรับวา่คุณ

ไม่ไดเ้ป็นคนดี และยอมรับวา่คุณตอ้งความเมตตาของพระเจา้ หรือบางที

คุณอาจจะก�าลงัเปรียบเทียบตวัเองกบัคนอ่ืน และบอกวา่ “ฉนัดีกวา่คน

นั้นนะ” ในสายของมนุษยม์นัอาจจะเป็นแบบนั้นกไ็ด ้ 

แต่คนนั้นกไ็ม่ไดต้ดัสินชีวติของคุณ แต่พระเจา้ต่างหากท่ี

จะตดัสินคุณ ดงันั้นก่อนท่ีคุณจะนอน ใหคุ้ณใชเ้วลาส่วนตวั

เพื่อส�ารวจตวัคุณเอง เพราะนิรันดร์กาลข้ึนอยูก่บัส่ิงน้ีแหล่ะ

ลองทดสอบตัวเองดูโดยใช้ศาสนาเป็นมาตรฐาน:

เรารู้วา่ทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี ดงันั้นลองใชศี้ล 5 วดัดูสิวา่ คุณ

เป็นคนดีพอหรือเปล่า

c คุณเคยโกหกมัย๊       O เคย       O ไม่เคย    

(การซุบซิบ/นินทา เลก็ๆ นอ้ยๆ )  (อยา่ลืม ววิรณ์ 21:8)

c คุณเคยขโมยของหรือจ๊ิกของ ของคนอ่ืนมัย๊       O  เคย       O  ไม่เคย   

(อยา่ลืม 1 โครินธ์ 6:9-10) (ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเป็นของมีค่าหรือไม่ ลอกขอ้สอบ 

หรือ ซ้ือซีดีปลอม คือการขโมยหมด )

c คุณเคยมอง ผูห้ญิง / ผูช้าย ดว้ยใจราคะไหม       O  เคย       O  ไม่เคย      

(ถา้เคยมองอยา่งน้ี พระเยซูตรัสวา่ คุณล่วงประเวณีในใจแลว้ - มทัธิว 5:27-28)

c          (ช่ือ)         คุณยอมรับวา่ คุณเป็นคนโกหก เป็นขโมย และคนล่วง

ประเวณีแลว้ อนัน้ียงัแค่ 3 ขอ้ เองนะ

บ
ท

ที่
 2
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นอกจากศาสนา ลองทดสอบตัวเองดู 
โดยใช้จิตส�านึกเป็นมาตรฐาน:

บางทีคุณอาจจะไม่สนในเร่ืองศาสนากไ็ด ้คุณเลยไม่สนใจวา่คุณแหกกฎ

อะไรบา้ง ถึงแมว้า่มนัจะเป็นแค่ศีล 5 ขอ้ ถา้อยา่งนัน่ลองมาทดสอบ

จิตใตส้�านึกกนั

c ในใจมนุษย ์ทุกคนรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีผดิ  คุณเคยท�าส่ิงเหล่าน้ีหรือ

เปล่า เกลียด เมา อิจฉาพดูค�าหยาบ โลภ โกรธ ชกต่อย การท�า

ผดิเร่ืองเพศ โกง หยิง่       O  เคย       O  ไม่เคย

c ในใจมนุษย ์ทุกคนรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีดี  คุณเคยละเลยท่ีจะท�าส่ิงเหล่าน้ีไหม?  

รัก เมตตา ใหอ้ภยั ช่วยเหลือ ให ้ซ่ือสตัย ์จริงใจ ถ่อมใจ อดทน   

 O  เคย        O  ไม่เคย

c แลว้ถา้เป็นความลบัในใจของคุณล่ะ?  สมมติวา่...ถา้ใส่กลอ้งวดีีโอไวใ้นสมอง

แลว้ใหม้นับนัทึกทุกส่ิงท่ีคุณท�า มอง และ คิด คุณกลา้ท่ีจะ น�าส่ิงน้ีมาฉายให้

คนอ่ืนดูไหม       O  กล้ำ       O  ไม่กล้ำ

c            (ช่ือ)          , คุณเพิ่งยอมรับวา่คุณไดท้�าผดิและละเลยท่ีจะท�าดีทั้งใน

การกระท�า ความคิด ค�าพดู จิตใจ และความรัก และส่ิงเหล่านั้นท่ีจิตใตส้�านึก

ของคุณบอกวา่คุณไม่ผา่น 
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ลองทดสอบตัวเองดู โดยใช้กฎหมายของพระเจ้าเป็น
มาตรฐาน: (บัญญัติสิบประการ)

คุณไม่ผา่นการทดสอบทั้ง 2 คร้ังท่ีผา่นมาและการทดสอบคร้ังสุดทา้ยจะ

ยากท่ีสุด เพราะวา่มนัเป็นมาตรฐานของผูพ้ิพากษา – นัน่คือ “พระเจา้” 

คุณเป็นคนดีพอหรือเปล่า  

1. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยใหส่ิ้งอ่ืนใดมีความส�าคญัมากไปกวา่

พระเจา้   ฉนัใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงทั้งในจิตใจ ความคิด ความรู้สึก 

ค�าพดู และการกระท�าเสมอ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

2. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยกราบไหวห้รือบูชารูปเคารพหรือส่ิงอ่ืนๆแทนท่ี

จะนมสัการพระเจา้  ฉนัไม่เคยนบัถือรูปเคารพไม่วา่จะเป็นรูปป้ัน หรือรูปเคารพ

ในใจ ฉนัไม่เคยไหวพ้ระองคอ่ื์นแทนท่ีจะนมสัการพระเจา้ผูเ้ท่ียงแทเ้พียงองค์

เดียว ดว้ยส้ินสุดจิตส้ินสุดใจ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

3. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยออกพระนามพระองคอ์ยา่งไม่สมควร  ฉนัไม่เคย

ไม่สนใจท่ีจะรู้จกักบัพระองค ์ฉนัจะใหเ้กียรติแก่พระนามของพระเจา้เสมอ และ

อยากรู้จกัพระองคเ์สมอ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

4. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยไม่เช่ือฟัง หรือไม่ใหเ้กียรติพอ่แม่ ไม่วา่จะเป็นต่อ

หนา้หรือลบัหลงั ฉนัแสดงความเคารพ และนบัถือพอ่แม่ของฉนั รวมทั้งให้

เกียรติและเช่ือฟังท่าน       O  ใช่       O ไม่ใช่

5. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยฆ่าใครทั้งในความเป็นจริงหรือเกลียดในความคิด 

เพราะพระเยซูตรัสวา่การเกลียดกเ็หมือนกบัการฆ่าเขาในใจแลว้ แต่ฉนัรักทุกคน

และท�าดีต่อทุกคน แมก้ระทัง่ศตัรู       O  ใช่       O  ไม่ใช่

บ
ท

ที่
 2
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6. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยท�าความผดิบาปในดา้นเพศเลย ยกตวัอยา่งเช่น มี

เพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน ดูหนงัโป๊ เกิดราคะ เพราะพระเยซูตรัสวา่การเกิดราคะ

ในใจกเ็ปรียบเหมือนการล่วงประเวณีในใจแลว้, แต่ฉนับริสุทธ์ิในการกระท�า 

สายตา และความคิดเสมอ       O  ใช่       O  ไม่ใช่

7. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือหลอกลวง

เพื่อไดส่ิ้งท่ีฉนัตอ้งการ ฉนัใหเ้กียรติ ต่อส่ิงของของผูอ่ื้น รวมถึงสิทธิของเขา  

 O  ใช่       O  ไม่ใช่

8. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยโกหกหรือพดูใส่ร้ายคนอ่ืน หรือทบัถมคนอ่ืน  

ฉนัซ่ือสตัยแ์ละพดูความจริงเสมอในทุกๆ สถานการณ์กบัทุกๆ คนรวมทั้ง

พระเจา้ดว้ย       O  ใช่       O  ไม่ใช่

9. ตลอดชีวติท่ีผา่นมา ฉนัไม่เคยละโมบหรืออิจฉา ในส่ิงท่ีเป็นของผูอ่ื้น ทั้งในความ

สามารถ หนา้ตาของผูอ่ื้น แต่ฉนัมกัจะใหท้ั้งเวลาและทรัพยสิ์นอยา่งใจกวา้งขวาง

ต่อผูอ่ื้น และพึงพอใจในส่ิงท่ีพระเจา้ใหก้บัฉนั       O  ใช่       O  ไม่ใช่

สรุปในพระมหาบัญญัติ

1. ฉนัรักพระเจา้ดว้ยส้ินสุดใจของฉนัมากกวา่ทุกส่ิง หรือมากกวา่มนุษยค์นไหนๆ        

 O  ใช่       O  ไม่ใช่

2. ฉนัรักทุกคนเหมือนรักตวัฉนัเอง และท�าในส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อคนอ่ืนเสมอ 

 O  ใช่       O  ไม่ใช่

เมือ่พระเจ้าพพิากษาทางเดินชีวติของคุณ, คุณจะถูกตัดสนิว่าคุณเป็น?   

O  คนดีพร้อม       O  คนบาป

คุณคิดว่าคุณสมควรทีจ่ะได้รบัอะไรในทางแห่งชีวติของคุณ: 

O  รางวลับนสวรรค์       O  โทษในนรก
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และเลือกทางแห่งความพินาศ

ความบาป: 
การปฏิเสธพระเจ้า3

ค�ำน�ำ:  หลงัจากท่ีคุณไดเ้รียนรู้ถึง

มาตรฐานของพระเจา้ส�าหรับชีวติของคุณแลว้ 

คุณเป็นคนดีใช่หรือไม่? ถา้ตอบตามมาตรฐาน

ของพระเจา้กคื็อ ไม่ใช่  เราอาจจะดูใชไ้ดต้ามมาตรฐานของ

สงัคม แต่เม่ือพระเจา้ทรงเป็นผูพ้ิพากษานั้น  ไม่มีใครสกัคน

เดียวท่ีเป็นคนดี ในฐานะท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูพ้ิพาษาท่ี

ยติุธรรม และสมบูรณ์แบบ การพิพากษาส�าหรับชีวติท่ี

เตม็ไปดว้ยความบาปทั้งหมดของคุณ คืออะไร?

 พระเจ้าตรัสว่าคุณเต็มไปด้วยความบาป

1. & ให้อ่ำน โรม 1:28-3123 – ความบาปคืออะไร?                                      

                                         

                                                                               

2. & ให้อ่ำน ยำกอบ 4:1724 - ความบาปคืออะไร?                  

                                         

                                        

3. & ให้อ่ำน 2 ทโิมธี  3:2-425 – ความบาปคืออะไร?                                     

                                         

                                       

บ
ท

ที่
 3

ก.
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4. & ให้อ่ำน มำระโก 7:22-2326 – ตามพระวจนะของพระเจา้ คุณเป็นคนดี ซ่ึงได้

ท�าบาปแค่นิดหน่อย หรือ พดูวา่ มนัเป็นธรรมชาติของคุณท่ีจะท�าบาป?                

                                        

5. & ให้อ่ำน สดุด ี53:1-327 – คุณอาจถามวา่ “พระเจา้… แลว้ส่ิงดีทั้งหลายของฉนั/

ผมล่ะ?”                                          

                                        

การตอบสนองของพระเจ้าต่อความบาปของคุณ คืออะไร?

6. & ให้อ่ำน กำลำเทยี 3:1028                                        

                                        

7. & ให้อ่ำน อสิยำห์ 59:229                                        

                                       

บริสุทธ์ิ

ข.  
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8. & ให้อ่ำน ทติสั 1:1630 และ ฮำบำกกุ 1:1331                                      

                                        

9. & ให้อ่ำน ปฐมกำล 6:5-632                                        

                                        

10. & ให้อ่ำน โรม 1:1833                                        

                                         

                                        

ค. ความบาปของคุณต้องได้รับการลงโทษจากพระเจ้า  
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม

11. & ให้อ่ำน ปัญญำจำรย์ 12:13-1434 - คุณสามารถท่ี

จะซ่อนความบาปของคุณ ไวจ้ากพระเจา้ไดห้รือไม่?   

                       

                                    

                                   

ข้อโต้แย้ง

ข้อโต้แย้งที ่1: พระเจา้ทรงแสนดีและเป่ียมดว้ยความรัก พระองคก์ท็รงแค่ท�า

เป็นลืมๆ บาปของฉนัไปบา้งไดไ้หม?   แต่พระเจา้ตรัสวา่…  

& ให้อ่ำน อสิยำห์ 5:1635;  โรม 2:5-636  
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ข้อโต้แย้งที ่2: บางทีนะฉนั/ผม อาจจะมีอีกชีวติหน่ึงท่ีจะชดใชค้วามผดิบาป

ของฉนั/ผม  แต่พระเจา้ตรัสวา่… 

& ให้อ่ำน ฮีบรู 9:2737

                                         

                                        

ข้อโต้แย้งที ่3:  ถา้อยา่งนั้น ฉนัจะหยดุท�าส่ิงท่ีผดิ และเร่ิมเคร่งครัดในศาสนาให้

มากข้ึน กจ็ะท�าใหพ้ระเจา้พอใจได ้ แต่พระเจา้ตรัสวา่…  

& ให้อ่ำน อสิยำห์ 64:638

                                         

                                        

ลองจินตนาการวา่มีฆาตกรมาฆ่าบาง

คนในครอบครัวคุณ และฆาตกรคนนั้น

ร้องขอต่อศาลวา่ใหอ้ภยัโทษใหเ้ขา และบอก

วา่… กรุณายกโทษใหผ้มดว้ย เพราะวา่ผมได้

เคยใหเ้ส้ือผา้เพื่อช่วยเหลือคนยากจน …

เพราะผมสญัญาวา่ผมจะไม่ฆ่าคนอีกใน

อนาคต … หรือเพราะในอดีตผมเคยท�าความ

ดีมาดว้ย”  คุณเองจะรู้สึกอยา่งไรถา้หากผู ้

พิพากษาปล่อยตวัฆาตกรไปดว้ยเพียงเพราะเหตุผลน้ี?  โกรธ! โมโห!  ตอนน้ีลอง

จินตนาการวา่ คุณคือฆาตกรคนนั้นดูบา้ง คุณสมควรรับโทษอยา่งไร?  คุณได้

ละเมิดกฎหมายของพระเจา้ทั้งหมด แลว้คุณสมควรจะไดรั้บโทษอะไร?

ตัวอย่าง

& ให้อ่ำน 2 พงศำวดำร 19:739; ปฐมกำล 18:2540
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  แล้วบทลงโทษส�าหรับความผิดบาปของคุณคืออะไร?ง.
& ให้อ่ำน โรม 6:2341 – ควำมตำย | & ให้อ่ำน 2 เธสะโลนิกำ 1:8-942 - ควำมพนิำศ  

| & ให้อ่ำน ววิรณ์ 21:843 – นรก | สรุป - & ให้อ่ำน ฮีบรู 10:3144

ลองจินตนาการดูถึงเดก็คนหน่ึงท่ี

เกลียดพอ่ของตวัเอง  วนัหน่ึงเดก็คนน้ีถกู

จบัเร่ืองยาเสพติด และการฆาตกรรม  พอ่

ของเขาเป็นผูพ้ิพากษาแต่กย็งัคงรักลกูของ

ตวัเองอยู ่ เดก็คนน้ีตะโกนวา่ “ปล่อยฉนั

ไปนะ ฉนัไม่ใช่คนเลวมากสกัหน่อย ฉนัก็

ท�าอะไรๆท่ีดีมาบา้งนะ” แต่ผูเ้ป็นพอ่ (ซ่ึง

เหมือนกบัพระเจา้) เป็นผูพ้ิพากษาท่ีดี เขา

รู้วา่เขาจะปล่อยลกูไปไม่ได ้ หาไม่แลว้เขา

จะกลายเป็นผูพ้ิพากษาไม่ดีทนัที  เพราะลกูละเมิดกฎหมาย แต่เขากอ็ยากจะให้

ลกูชายเป็นอิสระดว้ยเช่นเดียวกนั เพราะเขากย็งัรักลกูคนน้ีอยู ่แต่ปัญหากคื็อโทษ

คือความตาย ผูพ้ิพากษาคนน้ีจะแสดงใหล้กูรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ เขารักลกู  ในขณะ

เดียวกนั จะยงัเป็นผูพ้ิพากษาท่ียติุธรรมและซ่ือตรง?  ในท่ีสุด ผูพ้ิพากษา ผูเ้ป็น

พอ่ ตดัสินวา่ “นายมีความผดิ… การลงโทษคือการประหารชีวติ” 

คุณเองเหมือนกบัเดก็คนนั้น ความบาปของคุณตอ้งไดรั้บการลงโทษในนรก  

สปัดาห์หนา้เราจะมาดูกนัวา่ผูพ้ิพากษาท่านนั้นจะลงมา และจ่ายราคาของความ

ตายแทนเราอยา่งไร…  แต่เราตอ้งตอบค�าถามเหล่าน้ีก่อน…  

ตัวอย่าง



1. คุณรู้สึกอยา่งไรเม่ือไดรู้้วา่ในทุกๆ วนั คุณไดท้�าบาปและ

อกตญัญูต่อพระบิดา ผูส้ร้าง และความบาปนั้นกส็มควรท่ีจะได้

รับโทษ พระพิโรธ และการพิพากษาในนรก?

2. คุณไดต้ระหนกัหรือไม่วา่ มนัไม่มีความเป็นไปไดเ้ลยท่ีคุณจะ

รอดพน้จากการพิพากษาเหล่าน้ี และเป็นท่ียอมรับของพระเจา้

โดยผา่นทางความพยายามของคุณในการท�าความบาปนอ้ยลง 

ท�าความดีมากข้ึน หรือตั้งใจเขา้โบสถ ์รับใชพ้ระเจา้?

ดงันั้น คุณจะท�าอยา่งไร?        

          

          

         

สรุปบทท่ี 1-3 : ปัญหาของคุณ
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ชีวิตใหม่ และความรัก4 พระเยซคูรสิต์-หนทาง 
แห่งการคืนดีกบัพระเจ้า

ค�ำน�ำ:  พระเจา้ทรงสร้างคุณใหเ้ป็นเหมือนพระองค ์เพื่อท่ี

คุณและพระองคจ์ะสามารถมีสมัพนัธภาพท่ีสนิท

สนมกนัได ้ แต่บาปของคุณท่ีท�าใหคุ้ณถกูตดัขาด

จากพระเจา้ บาปท�าใหพ้ระองคท์รงรังเกียจ และ

ทรงพิโรธ และเพราะพระเจา้นั้นทรงประเสริฐ และ

ทรงเป็นผูพ้ิพากษาท่ีสมบูรณ์แบบ พระองคท์รงไม่

สามารถท่ีจะอภยัโทษใหคุ้ณ “ฟรี ฟรี” ได ้ความบาป

ของคุณตอ้งมีการชดใช ้ แต่คุณไม่มีอะไรท่ีจะต่อรองได้

เลย!   ความดีของคุณกไ็ม่สามารถช่วยจ่ายทดแทนความ

บาปของคุณไดเ้ช่นกนั  แต่เรามีข่าวดี… พระเจา้ทรงรักคุณ 

และทรงกระท�าหนทางนั้นแลว้!… 

ก.   พระเจ้าทรงเป็นความรัก: พระเจ้าคือพระเยซู 
 ลงมาหาเรา เพราะพระเจ้าทรงรักคนบาป 

1. & ให้อ่ำน 1 ยอห์น 4:8-1045 – แมว้า่เม่ือก่อนน้ีคุณจะไม่เคยรักพระเจา้ แต่

พระเจา้ทรงไม่เคยท่ีจะหยดุรักคุณเลย พระองคไ์ม่ใช่แค่พดูวา่ พระองครั์กคุณ

เท่านั้น แต่ทรงพิสูจนค์วามรักนั้นดว้ย พระเจา้ไดท้รงท�าอะไรท่ีแสดงถึง ความรัก

ของพระองคท่ี์มีต่อคุณ?                                        
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พระเยซูทรงจ่ายแทนความผิดบาปของเราได้อย่างไร?

ข. มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถไปถึงมาตรฐานของ
พระเจ้าได้  พระเยซูจึงทรงลงมาเป็นมนุษย์

2. & ให้อ่ำน ยอห์น 10:3046 – พระเยซูทรงอา้งวา่พระองคเ์ป็นผูใ้ด?           

                           

3. & ให้อ่ำน โคโลสี 1:15,1647 – คนอ่ืนๆบอกวา่พระเยซูคือใคร?                         

                           

4. & ให้อ่ำน ฮีบรู 1:8-1148 – พระเจา้พระผูส้ร้างตรัสวา่พระเยซูคือใคร?         

                                        

คุณล่ะ จะบอกวา่พระเยซูคือใคร อาจารย ์คนดี หรือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้?                           

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ค.   พระเยซูเป็นคนดี (บริสุทธิ์)  
แบบที่คุณควรจะเป็น  (แทนเรา) 

5. & ให้อ่ำน 1 เปโตร 2:2249 และ ฮีบรู 7:26-2750 – พระเยซูไดท้รงกระท�าอะไร

ส�าเร็จเพื่อคุณ โดยความดีงามของพระองค?์           

                                        

6. & ให้อ่ำน สดุด ี103:1751 & โรม 5:852 - เพราะความรักอนัสมบูรณ์ของพระองค ์

พระองคไ์ดท้รงท�าอะไรเพื่อคุณ?                                      

                                        

7. & ให้อ่ำน มทัธิว 5:1753 & ทติสั 2:1454 – การเช่ือฟังของพระเยซูช่วยคุณอยา่งไร?  
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เราไม่เช่ือฟังพระเจา้ และตกจากมาตรฐานของพระเจา้ทุกวนั นัน่คือ

เหตุผลวา่ท�าไมพระเยซูจึงทรงลงมาเป็นมนุษยเ์พื่อท่ีจะด�าเนินชีวติอยา่ง

สมบูรณ์แบบ  เพื่อเป็นเคร่ืองทดแทนเพ่ือถวายบูชา ความบริสุทธ์ิสมบูรณ์

แบบ ความรัก และความชอบธรรมของพระองคแ์ด่พระเจา้แทนเรา

พระเจ้ำ
มำตรฐำนของพระเจ้ำ

มนุษย์
ควำมดขีองมนุษย์

พระเยซูเท่ำน้ัน 
ทีส่ำมำรถไปถงึมำตรฐำน 

ของพระเจ้ำได้

จุดส�าคัญ
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พระเยซูทรงรับเอาการลงโทษที่เราสมควรได้รับ (แทนเรา)

8. & ให้อ่ำน กำลำเทยี 3:10-1355 – พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?             

                                        

9. & ให้อ่ำน 2 โครินธ์ 5:2156 - พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?         

                                        

10. & ให้อ่ำน โรม 5:8-957 - พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?         

                                        

11. & ให้อ่ำน อสิยำห์ 53:4-1158 - พระเยซูทรงกระท�าอะไรเพื่อคุณ?         

                                        

ง.

พระเจา้ทรงสาปแช่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พราะบาปของคุณ 

เหตุผลเพราะความรักยิง่ใหญ่ท่ีทรงมีต่อคุณนัน่เอง  พระเยซูทรงเตม็พระทยัท่ี

จะรับการแช่งสาป และการลงโทษท่ีคุณสมควรจะไดรั้บไวท่ี้พระองคเ์อง 

เพราะพระองคท์รงรักคุณ

จุดส�าคัญ

จ.    พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย – พิสูจน์ว่าการสละชีวิต
ของพระองค์นั้น เป็นการจ่ายแทนความบาปของเราที่เพียงพอ

12. & ให้อ่ำน 1 โครินธ์ 15:3-659                                      

13. & ให้อ่ำน ฮีบรู 10:12-1460                                     

บ
ท

ที่
 4
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ทุกส่ิงตามความเช่ือของคริสเตียนข้ึนอยูก่บัเร่ืองน้ี  คุณเขา้ใจไหมวา่ท�าไมถึง

เป็นเช่นนั้น                         

                       

ใคร่ครวญ

พระเยซูทรงส้ินพระชนมไ์ม่ใช่แค่เพื่อไถ่ความผดิบาป รับการแช่งสาป 

การพิพากษา และพระพิโรธของพระเจา้ไปจากคุณเท่านั้น แต่เราไดเ้ห็นวา่การ

ถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชานั้น  ยงัเป็นส่ิงท่ีเพียงพอต่อพระเจา้อีกดว้ย  

เพราะพระองคไ์ดท้รงชุบพระเยซูใหเ้ป็นข้ึนจากความตาย  คุณค่าแห่งพระชนม์

ชีพของพระเยซูนั้นสูงมากเพราะทรงเป็นพระเจา้  นัน่คือการถวายบูชาตวัของ

พระองคน์ั้น พอเสียยิง่กวา่พอ ส�าหรับการจ่ายแทนความบาปของมนุษยชาติทั้ง

ส้ิน   ดงันั้นเราคนบาปทั้งหลายผูส้มควรแก่โทษจากพระเจา้ สามารถไดรั้บการ

ยอมรับจาก พระองคแ์ละไดถ้กูเรียกวา่ เป็นลกูท่ีชอบธรรมของพระเจา้

จุดส�าคัญ

 จ �าหอ้งพิจารณาคดีท่ีมีเดก็หนุ่มคนหน่ึงถกูตดัสินวา่มีความผดิในคดี และท่ี

พอ่ของเขาเป็นผูพ้ิพากษาไดใ้ช่ไหม เร่ืองต่อมีอยูว่า่ เพราะวา่พอ่คนน้ีรักลกูของ

เขามาก พอ่ไดย้อมรับโทษแทนลกูชายของเขา และรับ โทษประหารแทนลกูชาย

ของเขา เพื่อท่ีลกูของเขาจะไดรั้บอิสรภาพ และเร่ิมตน้ชีวติใหม่  แมว้า่ลกูชายของ

เขาไม่ไดแ้สดงความเคารพนบัถือและ เช่ือฟังคุณพอ่ของเขา แต่คุณพอ่กย็งัคงรัก

ลกูมากจนเขายอมตายเพ่ือท่ีจะใหชี้วติใหม่กบัลกู พระเจา้ทรงเป็นเหมือนคุณพอ่

ท่านน้ีดว้ยเช่นกนั

พระเจา้ตรัสวา่ “ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเจา้ไดท้ �าผดิไป เราไดรั้บเอาไวท่ี้ตวัของเรา

หมดแลว้  เราไดจ่้ายราคาทุกส่ิงท่ีควรจ่ายแลว้  เพื่อท่ีเจา้จะไดเ้ร่ิมตน้ชีวติใหม่  

ตอนน้ีเจา้เขา้ใจหรือยงัวา่ ท�าไมเราจึงลงมาเพื่อตายแทนเจา้?  ตอนน้ีเจา้เห็นหรือ

ยงัวา่ เรารักเจา้มากแค่ไหน?  นบัจากวนัน้ีเป็นตน้ไป  เจา้จงเร่ิมตน้ชีวติใหม่เพราะ

ความรักยิง่ใหญ่ของเรา และการเสียสละของเราเพื่อเจา้

ตัวอย่าง
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ถา้คุณเห็นคุณพอ่หรือคุณแม่ของคุณตอ้งมาตายเพราะการกระท�าความผดิของคุณ คุณ

คงจะท�ามากกวา่แค่เพียงพดูวา่ “โอ ขอบใจนะ” แต่ในทางตรงกนัขา้ม คุณคงจะกลบัตวั

กลบัใจใหม่ดว้ยใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความรัก ไปสู่ทิศทางใหม่ท่ีจะใหเ้กียรติอยา่งเตม็ท่ีต่อ

การเสียสละของท่านต่อคุณ ใช่ไหม? เช่นนั้นแหละ พระเจา้ทรงเรียกคุณท่ีจะหนัหลงัจาก

ความบาป และยอมรับพระองค ์ไวว้างใจในเคร่ืองบูชาเพ่ือความผดิบาปของพระองคท่ี์

ใหแ้ก่คุณ ในเวลาน้ี ใหคุ้ณหนัมาหาพระเยซู  และขอบพระคุณ และไวว้างใจในพระองค ์ 

และมอบชีวติของคุณต่อพระเยซู และยอมใหพ้ระองคท์รงน�าชีวติของคุณไปตามหนทาง

ท่ีพระเจา้ทรงตั้งพระทยัไวแ้ลว้ คือ ท่ีจะถวายพระเกียรติ และรักพระองค ์รักผูอ่ื้น กระท�า

ส่ิงท่ีดีดว้ยความรู้ท่ีวา่คุณไม่มีความจ�าเป็นตอ้งเกรงกลวันรกอีกต่อไปแลว้ เพราะความ

บาปของคุณไดรั้บการจ่ายแทนจนหมดส้ินโดยความรักของพระเยซู และการท่ีทรง 

เสียสละเพ่ือคุณ                        

                                     

                        

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

บริสุทธ์ิ
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5 การตอบสนองของคุณ เลอืก
พระเจ้าและหนทางแห่งชีวติ และ
ความรกั หรอื เลอืกหนทางแห่ง
ความตาย และ ความพนิาศ

ค�ำน�ำ:  พระเจา้ผูท้รงสร้างคุณ และทรงเป็นกษตัริยข์อง

คุณไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อคุณ  น่ีคือความจริง ส่ิงท่ีกล่าวน้ี

มิใช่ศาสนา พระเยซูคริสตท์รงรับการลงโทษ และ

ความโกรธเกร้ียวของพระเจา้ซ่ึงเราผูท้ �าบาปสมควร

ไดรั้บ แทนเรา  ดงันั้นพระเยซูไม่ไดท้รงขอใหคุ้ณแค่ 

“เปิดใจ” และ “เช้ือเชิญพระองคเ์ขา้มาในใจ” เท่านั้น   

แต่พระองคท์รงบญัชาใหคุ้ณกลบัใจใหม่ และไวว้างใจในพระองค ์ 

การเลือกหนทางอ่ืนๆ นอกเหนือหนทางของพระเจา้ ลว้นส่งผลให้

คุณตกนรก  แต่พระเจา้ไม่ไดท้รงตอ้งการใหคุ้ณรับผลเช่นนั้น 

เพราะทรงรักคุณและทรงตอ้งการใหคุ้ณกลบัมาสู่การมีสมัพนัธ์สนิท

สนมกบัพระองค์

ส่ิงน้ีส�าคญัมาก  ถา้ตอนน้ีคุณเรียกตวัเองวา่เป็น 

“คริสเตียน” แลว้ กใ็หอ่้าน ต่อไปเร่ือยๆ อยา่งตั้งใจ 

และดูวา่  พระองคจ์ะเรียกคุณวา่ เป็นคริสเตียน หรือไม่  

ขอใหฟั้งพระค�าพระองคต่์อไปน้ีใหดี้  “ท่านจง

พิจารณาดูตวัของท่านวา่ ท่านตั้งอยูใ่นความเช่ือหรือ

ไม่” (2 โครินธ์ 13:5)  คุณอาจจะบอกวา่ “ใหส้�ารวจตวั

เองอีกท�าไม”  “ฉนัเช่ือในพระเยซูแลว้” แต่ขอถามวา่ 

คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คุณเช่ือแลว้จริงๆ เพราะใน 

พระคมัภีร์บอกวา่ “แมแ้ต่ผกีเ็ช่ือ และพวกมนักก็ลวัจนตวัสัน่” (ยากอบ 2:19) แต่

พวกผกีไ็ม่ไดรั้บความรอด  คุณมีความเช่ือแบบไหน ใหส้�ารวจตวัเอง  กิจกรรมดีๆ 

ของคริสเตียนท่ีคุณอาจเขา้ร่วม ส่ิงเหล่านั้นช่วยคุณไม่ได ้คุณตอ้งตอบสนองต่อ

พระเจา้ตามเง่ือนไขของพระองค ์ มนัถึงเวลาแลว้…
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ค�าถามส�าคัญมาก

1. ถา้หากคุณตอ้งเสียชีวติลงในคืนวนัน้ี  คุณมีความมัน่ใจ มาก-นอ้ยแค่ไหน  (จาก 

0-100%) วา่คุณจะไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้?                                     

2. ถา้พระเจา้ถามคุณวา่  “ท�าไมเราตอ้งใหเ้จา้เขา้ไปในแผน่ดินสวรรค”์ คุณจะตอบ

พระองคว์า่อยา่งไร?                                        

                                         

                                        

ก.      พระเจ้า พระผู้สร้าง พระบิดา พระผู้ช่วยให้รอดและ 
องค์จอมเจ้านาย ทรงเรียกคุณที่จะกลับมาหาพระองค์ 

1. & ให้อ่ำน โรม 3:23-2661 - ข่าวดีเร่ืองส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท�าเพื่อคุณคืออะไร?  

พระเจา้ไดจ่้ายราคาเท่าไหร่เพื่อไถ่บาปของคุณ และคุณจะตอ้ง จ่ายราคาเท่าไหร่

เพื่อรับการไถ่                                       

                                       

2. & ให้อ่ำน 2 โครินธ์ 5:2162 - การแลกเปล่ียนท่ียิง่ใหญ่ พระเยซูทรงสมควรไดรั้บ

อะไร?  พระองคท์รงไดรั้บอะไร?  คุณควรไดรั้บอะไร?  คุณสามารถรับอะไรได?้  

                            

                           

3. & ให้อ่ำน 1 ทโิมธี 2:3-663                                       

                                        

4. & ให้อ่ำน ยอห์น 14:664                                       

                                        

5. & ให้อ่ำน ยอห์น 3:3-765                                       
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หันกลับ (การกลับใจใหม่)

        ค�าว่า “กลับใจ” หมายถึงอะไร?

6. & ให้อ่ำน อสิยำห์ 55:6-766 – ค �าวา่ “กลบัใจ” หมายถึงอะไร?                            

                                           

                                    

7. & ให้อ่ำน อสิยำห์ 64:667 - พระเจา้ตรัสวา่อยา่งไร

เก่ียวกบัการพยายามท�าความดีของคุณ?  ใหย้ก

ตวัอยา่งของความพยายามในอดีตท่ีจะท�าในส่ิงดีๆ 

หรือ พยายามท่ีจะท�าบุญเพื่อตวัคุณเองจะไดรั้บการยอมรับจากพระเจา้ หรือเพื่อ

ท่ีจะไดเ้ขา้ไปในแผน่ดินสวรรค ์ หรือหลุดพน้จากบาป / กรรม?                    

                                                          

8. & ให้อ่ำน สดุด ี51:468 - ทศันคติแบบไหนท่ีควรมาพร้อมกบัการกลบัใจใหม่

ท่ีแทจ้ริง?                                         

                                        

9. & ให้อ่ำน เยเรมย์ี 13:2369 & กจิกำร 3:1970                                     

                                        

10. & ให้อ่ำน ลูกำ 13:371                          

                                        

ข.

การกลบัใจใหม่เหมือนการกลบัรถในถนนแห่งชีวติ  การกลบัใจใหม่ คือ 

การยอมรับวา่ คุณตอ้งการพระเจา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงคุณ   ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการหนั

หลงัใหค้วามผดิบาป และหนัหนา้เขา้มาหาพระเจา้ดว้ยความรัก และมีความ

ปรารถนาท่ีใจและทศันคติของคุณในเร่ืองความผดิบาปจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง

ใหม่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคผ์ดิ ส่วนพระองคน์ั้นทรงถกูตอ้งแลว้ ขอโปรด

ช่วยขา้พระองค ์ขา้พระองคต์อ้งการพระองค”์

จุดส�าคัญ
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ความเชื่อศรัทธา (การไว้วางใจ และการพึ่งพาในพระเจ้า)

ความเชื่อศรัทธาคืออะไร?

11. & ให้อ่ำน ยำกอบ 2:1972 - วญิญาณชัว่เช่ือวา่พระเจา้มี

จริงไหม?                         พวกมนั รู้ไหมวา่พระ

เยซูทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพ่ือจ่ายแทนความ

บาปของเรา?                                พวกมนัจะรอดไหม?      

      ท�าไมล่ะ?                         

              

12. & ให้อ่ำน เอเฟซัส 2:8-973 & โรม 4:4-574 & ฮีบรู 11:175 – คุณจะอา้งกบัพระเจา้

ถึงการท�าความดีของคุณในขอ้ใด ท่ีจะช่วยคุณใหร้อดได?้  หนทางเดียวท่ีเราจะ

รอดไดคื้อทางใด?                                        

                   

13. & ให้อ่ำน โรม 10:9-1076                                      

14. & ให้อ่ำน ยอห์น 3:3677                                      

ค.

ความเช่ือศรัทธาคือ การพ่ึงพาในพระเยซู และไวว้างใจในฐานะท่ีพระองคเ์ป็น 

ผูแ้บกความบาปของคุณ และเอาความบาป การแช่งสาป พระพิโรธ และการ

พิพากษาออกจากชีวติของคุณ เพ่ือเป็นตวัแทนแห่งความชอบธรรมเพ่ือใหคุ้ณ 

ไดรั้บการยอมรับต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ - ไม่ใช่เพราะความดีของคุณ แต่เป็น

เพราะชีวติท่ีสมบูรณ์ในความดีเลิศของพระเยซูท่ีเป็นตวัแทนของคุณต่างหาก

จุดส�าคัญ

ใหถ้ามตวัคุณเองวา่  คุณไดก้ลบัใจใหม่ และหนัมาเช่ือในพระเยซูคริสต ์พึ่งพา

พระองค ์และไวว้างใจพระองคใ์นฐานะของพระผูช่้วยใหร้อด และจอมเจา้นาย

ของคุณ หรือไม่?                                          

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
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ตวัอย่ำงในเร่ืองนีค้อืคุณและพระเจ้ำ  พระเยซูทรงทนทุกข์ และส้ินพระชนม์

แทนคุณ เพรำะว่ำพระองค์ทรงรักคุณ และทรงท�ำหนทำงทีคุ่ณจะได้รับกำรอภยัโทษ

บำป และเข้ำสู่ควำมสัมพนัธ์กบัพระเจ้ำได้  คุณไม่สำมำรถขึน้ไปถงึพระเจ้ำได้   

ดงัน้ันพระองค์จงึต้องลงมำเพือ่ช่วยคุณให้รอดจำกกำรลงโทษทีคุ่ณสมควรจะได้รับ!  

คุณจะตอบสนองด้วย กำรสำรภำพ ด้วยกำรขอบพระคุณ ด้วยควำมรัก และ 

กำรกลบัใจใหม่ และเช่ือในพระองค์ หรือไม่?

หรือว่ำคุณจะพูดว่ำ ไม่ต้องท�ำแบบนีก้ไ็ด้ ผม/ฉัน จะรับผลจำกบำปด้วยตวัเอง

ตลอดไปเป็นนิรันดร์?

จ�าเร่ืองลกูชายท่ีสมควรไดรั้บโทษถึงตายหรือไม่?  ผูพิ้พากษากคื็อพอ่ของเขา 

และตอ้งรักษากฎหมาย  อาชญากรรมของลกูชายจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการลงโทษ  แต่

เพราะวา่ความรักอนัยิง่ใหญ่ของพอ่ เขาไดเ้สียสละตวัของเขาเองแทนท่ีลกูชาย

ของเขา คุณพอ่รักษากฎหมายและรับเอาการลงโทษท่ีลกูชายสมควรไดรั้บเอาไว้

เสียเอง เพ่ือท่ีลกูชายจะไดเ้ป็นอิสระ  ลกูชายสามารถเร่ิมตน้ชีวติใหม่เพราะวา่

ความตายของคุณพอ่ของเขา  เม่ือลกูชายไดเ้ห็นความรักท่ียิง่ใหญ่ของพอ่ และ 

การเสียสละของท่าน ใจท่ีแขง็กระดา้งของลกูชายคนนั้นกถ็กูหลอมละลายลงดว้ย

ความรักของพอ่ เม่ือเขาไดเ้ห็นวา่พอ่ตอ้งเสียสละอะไรบา้งเพ่ือเขา ลกูชายคนนั้น

รู้สึก เสียใจ โศกเศร้า เม่ือรู้วา่การกระท�าของตนท�าใหคุ้ณพอ่ตอ้งตาย  เขาร้องออก

มาวา่ “พอ่ครับ  ผมขอโทษในส่ิงท่ีผมไดท้�าลงไป โปรดยกโทษใหผ้มดว้ย 

ขอบคุณครับท่ีช่วยชีวติของผมเอาไว ้ ผมไม่สมควรไดรั้บมนัเลย”  “ผมจะไม่กลบั

ไปหาชีวติเก่าของผมอีกต่อไปแลว้ – เพราะวา่ความรักท่ียิง่ใหญ่ของพอ่ และการ

เสียสละของพอ่เพ่ือผม” หลงัจากนั้น ชีวติของลกูชายคนน้ีกเ็ปล่ียนแปลงไปโดย

ความรักและพระคุณของคุณพอ่ของเขา เขาไดด้�าเนินชีวติอยา่งท่ีเป็นการใหเ้กียรติ

และแสดงความรักต่อพอ่ของเขา และยงัรักและห่วงใยผูอ่ื้นดว้ย – เพราะวา่เขาได้

รับความรักท่ียิง่ใหญ่ของพอ่ของเขานัน่เอง 

ตัวอย่าง
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นี่เป็นเวลาที่คุณจะตอบสนองแล้ว…

ถา้คุณพร้อมแลว้ท่ีจะตดัสินใจ  น่ีเป็นตวัอยา่งค�าอธิษฐาน  (การอธิษฐานคือการ

สนทนากบัพระเจา้ น่ีไม่ใช่บทสวด ส่ิงน้ีตอ้งมาจากใจของคุณ ถา้ไม่แลว้ มนักไ็ม่มี

ความหมายอะไรเลย พระเจา้ไม่ไดส้นใจกบัถอ้ยค�าของคุณ แต่พระองคส์นใจความ

จริงใจของคุณมากกวา่)  

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ท�าบาปต่อพระองค์   ข้าพระองค์เสียใจที่ ไม่
ได้รักและถวายเกียรติแด่พระองค์ ในชีวิตของข้าพระองค์  ข้าพระองค์ต้อง
ถ่อมใจลงเมื่อรู้ว่าพระองค์ยังทรงรัก และสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ ขอทรง

โปรดอภัยโทษให้ข้าพระองค์ มิใช่เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนดี  แต่เป็น
เพราะพระเมตตาของพระองค์  ข้าพระองค์ต้องการให้ทรงช่วยข้าพระองค์

ให้รอด  พระเยซูเจ้าข้า  ข้าพระองค์ไว้วางใจและพึ่งพาในพระองค์อย่างเต็ม
ที่ว่าทรงจ่ายแทนความผิดบาปทั้งส้นแล้ว เมื่อทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์   

ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์กลับใจใหม่จากความผิดบาป  และ
มอบถวายชีวิตแด่พระองค์ ขอทรงน�าชีวิต และทรงช่วยให้ข้าพระองค์

ติดตามพระองค์  ข้าพระองค์ขอรับเอาพระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ
จอมเจ้านาย  ขอขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

บริสุทธ์ิ

(หรือวา่คุณตอ้งการท่ีจะศึกษาจากพระคมัภีร์เพิ่มเติมต่อไปอีก?)
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เป็นเวลาระหวา่งคุณกบัพระเจา้ การเรียนไดจ้บล้ินลงแลว้ ถึงเวลาน้ีพระเจา้

ทรงก�าลงัตรัสอะไรแก่คุณ ใหคุ้ณใชเ้วลาต่อไปน้ีในการอธิษฐาน ฟังส่ิงท่ีพระเจา้

ทรงก�าลงัตรัสในหวัใจของคุณ คุณตอ้งการรอดในวนัน้ีหรือไม่ พระองคท์รง

เรียกคุณใหก้ลบัใจและเช่ือไวว้างใจหรือไม่ ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระองคใ์ห้

ดี และตอบสนองไปตามนั้น                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                       

คุณจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไร?

“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของ

พระองค ์เพ่ือทุกคนท่ีเช่ือในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวตินิรันดร์  เพราะ

พระเจา้ไม่ไดท้รงส่งพระบุตรของพระองคม์าในโลกเพ่ือพิพากษาลงโทษโลก 

แต่เพ่ือช่วยโลกใหร้อดโดยทางพระบุตรนั้น ผูใ้ดท่ีเช่ือในพระองคก์ไ็ม่ถกู

พิพากษา แต่ผูใ้ดท่ีไม่เช่ือกถ็กูพิพากษาอยูแ่ลว้ เพราะเขาไม่เช่ือในพระนาม

ของพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้” 

- ยอห์น 3:16-18 -

พระเจ้ารักคุณ คุณจะเลือกอะไร?
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ข้อพระคัมภร์ี
บทน�า

1กิจการ 17:16-23 - “ขณะรอสิลาสกบัทิโมธีอยูใ่นกรุงเอเธนส์เปาโลกทุ็กขใ์จยิง่นกัท่ีเห็นเมืองน้ีเตม็

ไปดว้ยรูปเคารพ ...18... บางคนเอ่ยวา่ “เจา้คนน้ีมาพล่ามอะไร” คนอ่ืนๆ กล่าววา่ “ดูเหมือนเขาจะน�า

เทพเจา้ต่างชาติมาเผยแพร่” ท่ีพวกเขาพดูเช่นน้ีเพราะเปาโลประกาศข่าวประเสริฐเร่ืองพระเยซูและ

การคืนพระชนม ์19 พวกเขาจึงน�าตวัเปาโลมาท่ีสภาอาเรโอปากสัและกล่าววา่ “พวกเราขอทราบค�า

สอนใหม่ท่ีท่านก�าลงัน�าเสนอไดไ้หม 20 ท่านน�าความคิดแปลกๆ เขา้มา เราเลยอยากรู้วา่ส่ิงเหล่าน้ีมี

ความหมายอยา่งไร”... 22 เปาโลจึงยนืข้ึนต่อหนา้ท่ีประชุมสภาอาเรโอปากสัแลว้กล่าววา่ “ชาว

เอเธนส์ทั้งหลาย! ขา้พเจา้เห็นวา่พวกท่านเคร่งศาสนามากในทุกดา้น 23 เพราะขณะท่ีขา้พเจา้เดินไป

ทัว่และไดส้งัเกตดูส่ิงท่ีท่านนมสัการขา้พเจา้ถึงกบัพบแท่นบูชาแท่นหน่ึงท่ีมีค �าจารึกไวว้า่ ‘แด่

พระเจา้ท่ีไม่รู้จกั’ บดัน้ีขา้พเจา้มาประกาศแก่ท่านถึงส่ิงท่ีท่านนมสัการทั้งท่ีไม่รู้จกั”

2โรม 1:19-25 - “เน่ืองจากส่ิงท่ีอาจจะรู้ไดเ้ก่ียวกบัพระเจา้กป็รากฏชดัแก่พวกเขา ดว้ยวา่พระเจา้ทรง

กระท�าใหส่ิ้งเหล่าน้ีปรากฏชดัแก่พวกเขา 20 เพราะตั้งแต่ทรงสร้างโลก เรากเ็ห็นและเขา้ใจสภาวะท่ี

เราไม่อาจมองเห็นไดข้องพระเจา้ คือฤทธานุภาพนิรันดร์และเทวสภาพของพระองคอ์ยา่งชดัเจนจาก

ส่ิงท่ีทรงสร้าง ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่มีขอ้แกต้วัเลย  21 เพราะแมว้า่พวกเขารู้จกัพระเจา้ พวกเขากไ็ม่ได้

ถวายพระเกียรติสิริแด่พระองคใ์หส้มกบัท่ีทรงเป็นพระเจา้ ทั้งไม่ไดข้อบพระคุณพระองค ์แต่กลบัคิด

ในส่ิงท่ีไร้สาระ และจิตใจอนัโง่เขลาของพวกเขากมื็ดมวัไป...  25 เขาเอาความจริงของพระเจา้มา

แลกกบัความเทจ็ นมสัการและปรนนิบติัส่ิงท่ีทรงสร้างแทนพระเจา้ผูท้รงสร้าง ผูท้รงเป็นท่ี

สรรเสริญตลอดนิรันดร์ อาเมน”

3โรม 10:9-17 - นัน่คือถา้ท่านยอมรับดว้ยปากของท่านวา่ “พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” และ

เช่ือในใจของท่านวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากตาย ท่านกจ็ะไดรั้บความรอด  10 เพราะท่าน

เช่ือดว้ยใจ จึงทรงใหท่้านเป็นผูช้อบธรรม และเพราะท่านยอมรับดว้ยปาก จึงทรงใหท่้านรอด  

11ตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “ผูใ้ดท่ีวางใจใน พระองคจ์ะไม่ไดรั้บความอบัอายเลย”  12 เพราะไม่

วา่จะเป็นคนยวิหรือคนต่างชาติกไ็ม่ต่างกนัเลย พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวกนัทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ของคนทั้งปวงและทรงอวยพรอยา่งอุดมแก่คนทั้งปวงท่ีร้องเรียกพระองค ์ 13 เพราะวา่ “ทุกคนท่ี

ร้องออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไดรั้บการช่วยใหร้อด”  14 แลว้ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือจะร้องเรียก

พระองคไ์ดอ้ยา่งไร และผูท่ี้ยงัไม่เคยไดย้นิเร่ืองของพระองคจ์ะเช่ือไดอ้ยา่งไร ? และหากไม่มีใคร

ประกาศเร่ืองของพระองค ์พวกเขาจะไดย้นิไดอ้ยา่งไร ... 17 ฉะนั้นความเช่ือจึงเกิดข้ึนจากการไดย้นิ

เร่ืองราวนั้น และเร่ืองราวท่ีไดย้นินั้นคือพระวจนะของพระคริสต์
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4กิจการ 17:24-31 - “พระเจา้องคน้ี์ผูท้รงสร้างโลกและสรรพส่ิงในโลกทรงเป็นเจา้เหนือฟ้าสวรรค์

และแผน่ดินโลก พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัในวหิารท่ีสร้างข้ึนดว้ยน�้ามือมนุษย ์ 25 และไม่ไดพ้ึ่งการ

ปรนนิบติัจากมือมนุษยเ์สมือนหน่ึงวา่ทรงตอ้งการส่ิงใดเพราะพระองคเ์องคือผูป้ระทานชีวติ 

ลมปราณ และส่ิงอ่ืนๆ ทั้งปวงแก่มนุษย ์ 26 จากมนุษยเ์พียงคนเดียวพระองคท์รงสร้างมนุษยทุ์กชาติ

ใหอ้าศยัทัว่พิภพ พระองคท์รงก�าหนดเวลาและเขตแดนท่ีพวกเขาควรจะอยู ่ 27 พระเจา้ทรงท�าเช่นน้ี

เพื่อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาพระองค ์เผือ่วา่พวกเขาจะไขวค่วา้หาพระองคแ์ละพบพระองค ์แต่วา่

พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูไ่กลจากเราแต่ละคนเลย  28 ‘เพราะวา่ในพระองคเ์รามีชีวติ เคล่ือนไหว และ

เป็นอยู ่‘ เหมือนท่ีกวบีางคนในพวกท่านเองกล่าววา่ ‘เราเป็นเช้ือสายของพระองค’์ 27 พระเจา้ทรง

ท�าเช่นน้ีเพื่อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาพระองค ์เผือ่วา่พวกเขาจะไขวค่วา้หาพระองคแ์ละพบพระองค ์แต่

วา่พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูไ่กลจากเราแต่ละคนเลย  28  ‘เพราะวา่ในพระองคเ์รามีชีวติ เคล่ือนไหว และ

เป็นอยู ่‘ เหมือนท่ีกวบีางคนในพวกท่านเองกล่าววา่ ‘เราเป็นเช้ือสายของพระองค’์  29 ฉะนั้นในเม่ือ

เราเป็นเช้ือสายของพระเจา้เรากไ็ม่ควรคิดวา่พระเจา้ทรงเป็นเหมือนทอง เงิน หรือหิน คือเป็น

ประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนโดยการออกแบบและฝีมือของมนุษย ์ 30 ในอดีตพระเจา้ทรงมองขา้มความ

เขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจใหม่  30 ในอดีตพระเจา้ทรงมอง

ขา้มความเขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจใหม่ 31 เพราะพระองค์

ไดท้รงก�าหนดวนัหน่ึงไว ้วนัซ่ึงจะทรงพิพากษาโลกดว้ยความยติุธรรมโดยผูห้น่ึงท่ีไดท้รง แต่งตั้งไว ้

พระองคท์รงยนืยนัขอ้น้ีแก่คนทั้งปวงโดยใหผู้น้ั้นเป็นข้ึนจากตาย”

5อิสยาห์ 45:18-23  - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค ์พระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองค์

ผูท้รงป้ันแต่ง และสร้างโลก ทรงสถาปนามนัไว ้พระองคไ์ม่ไดท้รงสร้างใหเ้ป็นท่ีเวิง้วา้งวา่งเปล่า 

แต่ทรงสร้างโลกใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั พระองคต์รัสวา่ “เราคือพระยาห์เวห์ และไม่มีพระเจา้อ่ืนใดอีก  

20 ...ผูแ้ห่รูปเคารพไมก้โ็ง่เขลา ผูส้วดออ้นวอนต่อพระซ่ึงช่วยอะไรเขาไม่ได ้ 21 ...ใครเล่าแจง้เร่ืองน้ี

ไวล่้วงหนา้นานแลว้ ใครเล่าลัน่วาจาไวต้ั้งแต่อดีตกาลนานนม  ไม่ใช่เราผูเ้ป็นพระยาห์เวห์หรอกหรือ 

นอก จากเราแลว้ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด พระเจา้ผูช้อบธรรมและผูช่้วยใหร้อด ไม่มีใครอ่ืนนอกจากเรา  

22 “มวลมนุษยท์ัว่โลก จงหนัมาหาเราและรับการช่วยใหร้อด เพราะเราเป็นพระเจา้ และไม่มีพระเจา้

อ่ืนใดอีก  23 เราปฏิญาณไวแ้ลว้ดว้ยตวัของเราเอง เราเองลัน่วาจาไวด้ว้ยความชอบธรรม ไม่มีวนั

คืนค�า คือทุกคนจะคุกเข่ากราบลงต่อหนา้เรา ทุกล้ินจะปฏิญาณโดยอา้งถึงเรา”

6ลกูา 15:11-24 – “พระ เยซูตรัสวา่ “ชายคนหน่ึงมีบุตรสองคน 12 บุตรคนเลก็พดูกบับิดาวา่ ‘พอ่ ขอ

แบ่งทรัพย ์สินส่วนท่ีตก เป็นของลกูใหล้กูดว้ย’ บิดาจึงแบ่งสมบติัใหแ้ก่บุตรทั้ง สอง 13 ต่อ มาไม่ก่ีวนั 

บุตรคน เลก็นั้นกร็วบ รวมทุก ส่ิงทุก อยา่งแลว้เดิน ทางไปยงัเมืองไกล และผลาญทรัพย ์สินของตน
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ท่ี นัน่ดว้ยการใชชี้วติแบบฟุ่ ม เฟือย 14 เม่ือใชจ่้ายจนหมด ส้ินทุก อยา่งแลว้ กเ็กิดกนั ดาร อาหารอยา่ง

รุน แรงทัว่เมืองนั้น เขาจึงเร่ิมขาด แคลน 15 เขาไปอาศยัอยูก่บัชาว เมืองนั้นคนหน่ึง และคน นั้นกใ็ช้

เขาไปเล้ียงหมูท่ีทุ่ง นา 16 เขาอยากจะอ่ิม ทอ้งดว้ยฝักถัว่ท่ีหมูกินนั้น แต่ไม่ มีใครใหอ้ะไรเขาเลย 17 

เม่ือเขาส�านึก ตวัได ้จึงพดูวา่ ‘ลกู จา้งของพอ่ไม่วา่จะมีมากสกัแค่ ไหนกย็งัมีอาหารเหลือ เฟือ แต่ขา้

กลบัตอ้งมาอด ตายท่ี น่ี 18 ขา้น่าจะลุก ข้ึนไปหาพอ่ และพดูกบัท่านวา่ “พอ่ ลกูผดิต่อสวรรคแ์ละผดิ

ต่อท่านดว้ย 19 ไม่สม ควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลกูของพอ่อีก ต่อ ไป ขอโปรดใหล้กูอยูใ่นฐานะของลกู จา้ง

คนหน่ึงของท่านเถิด” ’ 20 แลว้เขากลุ็ก ข้ึนไปหาบิดา แต่เม่ือเขายงัอยูแ่ต่ไกล บิดากเ็ห็นเขาและมีใจ

สงสาร จึงวิง่ออกไปกอดคอและจูบแกม้ของเขา 21 บุตรคนนั้นจึงกล่าวกบับิดาวา่ ‘พอ่ ลกูผดิต่อ

สวรรคแ์ละผดิต่อท่านดว้ย ไม่สม ควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลกูของพอ่อีก ต่อ ไป’ 22 แต่บิดาสัง่พวกบ่าวของ

ตนวา่ ‘จงรีบไปเอาเส้ือท่ีดีท่ี สุดออกมาสวมใหเ้ขา เอาแหวนมาสวมท่ีน้ิว มือ และเอารอง เทา้มาสวม

ใหด้ว้ย 23 และจงไปเอาลกูววัตวัท่ีอว้น พีมาฆ่าเล้ียง กนัเพื่อความร่ืน เริง 24 เพราะ วา่ลกูของเราคน น้ี

ตายแลว้แต่กลบัเป็นข้ึนอีก หายไปแลว้แต่ไดพ้บ กนัอีก’ พวก เขาต่างกมี็ความร่ืน เริง”

7อพยพ 34:6-7 - “พระองคเ์สดจ็ผา่นหนา้โมเสสไปพร้อมทั้งประกาศวา่ “ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระ

ยาห์เวห์ พระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความเมตตากรุณาและพระคุณ ทรงกร้ิวชา้ บริบูรณ์ดว้ยความรักมัน่คง

และความซ่ือสตัย ์7 ผูแ้สดงความรักมัน่คงต่อคนนบัพนัชัว่อาย ุโดยใหอ้ภยัความชัว่ร้าย การกบฏ 

และบาป…”

8กิจการ 17:29-31 - “ฉะนั้นในเม่ือเราเป็นเช้ือสายของพระเจา้เรากไ็ม่ควรคิดวา่พระเจา้ทรงเป็น

เหมือนทอง เงิน หรือหิน คือเป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนโดยการออกแบบและฝีมือของมนุษย ์ 30 

ในอดีตพระเจา้ทรงมองขา้มความเขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจ

ใหม่  30 ในอดีตพระเจา้ทรงมองขา้มความเขลาเช่นนั้น แต่บดัน้ีทรงบญัชามนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่ง

ใหก้ลบัใจใหม่ 31 เพราะพระองคไ์ดท้รงก�าหนดวนัหน่ึงไว ้วนัซ่ึงจะทรงพิพากษาโลกดว้ยความ

ยติุธรรมโดยผูห้น่ึงท่ีไดท้รง แต่งตั้งไว ้พระองคท์รงยนืยนัขอ้น้ีแก่คนทั้งปวงโดยใหผู้น้ั้นเป็นข้ึนจาก

ตาย”

9สดุดี 145:17-20 - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงชอบธรรมในทางทั้งปวงของพระองค ์และทรงเป่ียมดว้ย

ความรักต่อสรรพส่ิงท่ีทรงสร้างข้ึน 18 พระองคท์รงอยูใ่กลทุ้กคนท่ีร้องทูลพระองค ์ท่ีร้องทูล

พระองคด์ว้ยความสตัยจ์ริง... 20 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงพิทกัษรั์กษาคนทั้งปวงท่ีรักพระองค ์แต่จะ

ทรงท�าลายบรรดาคนชัว่ทั้งปวง”
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บทที่ 2
10สดุดี 19:7-9 - “บทบญัญติัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ สมบูรณ์ไร้ท่ีติฟ้ืนฟจิูตวญิญาณ … เช่ือถือได ้

กระท�าใหค้นรู้นอ้ยมีปัญญา  8 … ถกูตอ้ง ใหค้วามช่ืนชมยนิดีแก่จิตใจ… กระจ่างชดั ใหค้วามสวา่ง

แก่ ดวงตา 9 …แน่นอน และลว้นแต่ชอบธรรมทั้งส้ิน”

11อิสยาห์ 43:6-7 - “จงพาลกูชายของเรามาจากท่ีไกลโพน้ และพาลกูสาวของเรามาจากสุดปลาย ผน่

ดินโลก 7 คือทุกคนท่ีไดช่ื้อตามช่ือของเรา ผูท่ี้เราไดส้ร้างข้ึนเพื่อเกียรติสิริของเรา ผูท่ี้เราไดป้ั้นและ

สร้างข้ึนมา”

12ฉธบ 12:28 - “จงใส่ใจปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีขา้พเจา้มอบให ้เพื่อทุกส่ิงจะเป็นผลดีแก่ท่าน

และลกูหลานสืบไป เพราะท่านท�าส่ิงท่ีถกูตอ้งและดีงามในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจา้

ของท่าน”

13สดุดี 111:2-4; 7-9 - “พระราชกิจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ยิง่ใหญ่… 3 พระราชกิจของพระองคสู์งส่ง

และทรงเกียรติ ความชอบธรรมของพระองคด์�ารงนิรันดร์  4 พระองคท์รงกระท�าใหก้ารอศัจรรยข์อง

พระองคเ์ป็นท่ีจดจ�าไม่รู้ลืม องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป่ียมดว้ยพระคุณและทรงเอน็ดูสงสาร 7 พระราช

กิจแห่งพระหตัถข์องพระองคน์ั้นซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงธรรม ขอ้บงัคบัทั้งหมดของพระองคเ์ช่ือถือได ้9 

...พระนามของพระองคน์ั้นศกัด์ิสิทธ์ิ น่าเกรงขามยิง่นกั”

14สดุดี 103:8, 11 - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเมตตาและทรงพระคุณ ทรงพระพิโรธชา้และเป่ียมดว้ย

ความรักมัน่คง… 11 เพราะวา่ฟ้าสวรรคสู์งเหนือแผน่ดินเพียงใด ความรักของพระองคท่ี์มีต่อผูท่ี้

ย �าเกรงพระองคก์ย็ิง่ใหญ่เพียงนั้น”

151 ยอห์น 1:5 - “น่ีเป็นเร่ืองราวซ่ึงเราไดย้นิจากพระองคแ์ละประกาศแก่ท่าน คือพระเจา้ทรงเป็น

ความสวา่ง ในพระองคไ์ม่มีความมืดเลย”

16มทัธิว 5:48 - “เหตุฉะนั้นจงดีพร้อมเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรคท์รงดีพร้อม”

17กาลาเทีย 5:19-21 - “พฤติกรรมของวสิยับาปนั้นเห็นไดช้ดัคือ การผดิศีลธรรมทางเพศ ความไม่

บริสุทธ์ิ และการลามก 20 การกราบไหวรู้ปเคารพ การใชค้าถาอาคม ความเกลียดชงั ความบาดหมาง 

ความริษยาหึงหวง ความโมโหโทโส ความทะเยอทะยานอยา่งเห็นแก่ตวั การไม่ลงรอยกนั การแบ่ง

พรรคแบ่งพวก 21 และการอิจฉากนั การเมามาย การมัว่สุมเสพสุราและกาม และอ่ืนๆ ในท�านองน้ี 

ขา้พเจา้ขอเตือนท่านเหมือนท่ีเคยเตือนแลว้วา่ ผูท่ี้ประพฤติเช่นน้ีจะไม่ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้

เป็นมรดก”
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18โคโลสี 3:8-9; 12-14 - “แต่บดัน้ีท่านจงก�าจดัส่ิงทั้งปวงต่อไปน้ีใหห้มดจากตวัท่านคือ ความโกรธ 

ความเกร้ียวกราด การคิดปองร้าย การกล่าวร้าย และวาจาหยาบชา้จากปากของท่าน 9 อยา่โกหก

กนั…”  “…จงสวมความสงสาร ความกรุณา ความอ่อนโยน ความถ่อมสุภาพ และความอดทน 13 จง

อดทนอดกลั้นต่อกนัและกนั และไม่วา่ท่านมีเร่ืองขุ่นขอ้งหมองใจประการใดต่อกนักจ็งยกโทษให้

กนั … 14 และจงสวมความรักทบัคุณความดีทั้งหมดน้ี ความรักผกูพนัส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดใหเ้ป็นอนั

หน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์”

19มาระโก 7:20-23 - “ส่ิงท่ีออกมาจากมนุษยต่์างหากท่ีท�าใหเ้ขา ‘เป็นมลทิน’ 21 เพราะท่ีออกมาจาก

ภายในจากใจคนเราคือ ความคิดชัว่ การผดิศีลธรรมทางเพศ การลกัขโมย การเข่นฆ่า การล่วง

ประเวณี 22 ความโลภ การมุ่งร้าย การฉอ้ฉล ราคะตณัหา ความอิจฉา การนินทาวา่ร้าย ความหยิง่

จองหอง ความโฉดเขลา 23 สารพดัความชัว่น้ีมาจากภายในและท�าใหม้นุษย ์‘เป็นมลทิน’”

20มทัธิว 22:37-40 - “พระเยซูตรัสตอบวา่ “ ‘ จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของท่านอยา่งสุดใจ 

สุดจิต และสุดความคิดของท่าน’ 38 น่ีเป็นพระบญัญติัขอ้ส�าคญัท่ีสุดและขอ้แรก 39 ขอ้ท่ีสองกเ็ช่น

กนัคือ ‘ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง’ 40 หนงัสือบทบญัญติัและหนงัสือผูเ้ผยพระวจนะลว้นข้ึน

กบับทบญัญติัสองขอ้น้ี”

211 เปโตร 1:15-16 - “แต่ท่านทั้งหลายจงบริสุทธ์ิในการทุกอยา่งท่ีท่านท�าเหมือนอยา่งท่ีพระองค์

ผูท้รงเรียกท่านนั้นบริสุทธ์ิ 16 เพราะมีเขียนไวว้า่ “ จงบริสุทธ์ิเพราะเราบริสุทธ์ิ’”

22ยากอบ 2:10 - “เพราะผูใ้ดท�าตามบทบญัญติัทั้งหมดแต่พลาดไปจุดเดียวกมี็ความผดิเท่ากบัละเมิด

บทบญัญติัทั้งหมด”

บทที่ 3
23โรม 1:28-31 - “ยิง่กวา่นั้นเน่ืองจากเขาไม่เห็นคุณค่าของการรู้จกัพระเจา้ พระองคจึ์งทรงปล่อยเขา

ใหมี้จิตใจเส่ือมทราม ใหท้�าส่ิงท่ีไม่สมควร 29 พวกเขาจึงเตม็ไปดว้ยความเลว ความชัว่ร้าย ความ

โลภโมโทโสและความเส่ือมทรามสารพดัชนิด พวกเขามีแต่ความอิจฉาริษยา การเข่นฆ่า การ

แก่งแยง่ชิงดี การล่อลวงและการคิดร้าย พวกเขาชอบนินทา 30 ใส่ร้ายป้ายสี เกลียดชงัพระเจา้ หยาบ

คาย หยิง่ยโสและโออ้วด พวกเขาคิดหาทางใหม่ๆ ในการท�าชัว่ พวกเขาไม่เช่ือฟังบิดามารดาของตน 

31 พวกเขาเป็นคนไร้สติ ไร้สตัย ์ไร้หวัใจ ไร้ความปรานี”
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24ยากอบ 4:17 - “เพราะ ฉะนั้น คนท่ีรู้วา่อะไรเป็นความดีท่ีตอ้งท�า แต่ไม่ ไดท้ �า คนนั้นจึงมีบาป”

252 ทิโมธี 3:2-4 - “ผูค้นจะรักตนเอง รักเงิน ชอบโออ้วด หยิง่ยโส ชอบด่าวา่ ไม่เช่ือฟังพอ่แม่ 

อกตญัญู ไม่บริสุทธ์ิ 3 ไม่มีความรัก ไม่ใหอ้ภยั ชอบนินทาวา่ร้าย ไม่มีการควบคุมตนเอง โหดร้าย 

ไม่รักความดี 4 ทรยศหกัหลงั หุนหนัพลนัแล่น ถือดี รักสนุกมากกวา่รักพระเจา้”

26มาระโก 7:22-23 - “เพราะท่ีออกมาจากภายในจากใจคนเราคือ ความคิดชัว่ การผดิศีลธรรมทาง

เพศ การลกัขโมย การเข่นฆ่า การล่วงประเวณี ความโลภ การมุ่งร้าย การฉอ้ฉล ราคะตณัหา ความ

อิจฉา การนินทาวา่ร้าย ความหยิง่จองหอง ความโฉดเขลา สารพดัความชัว่น้ีมาจากภายในและท�าให้

มนุษย ์‘ เป็นมลทิน’”

27สดุดี 53:1-3 - “คนโง่เขลาร�าพึงอยูใ่นใจวา่ “ไม่มีพระเจา้” พวกเขาเส่ือมทรามและวถีิทางของพวก

เขากช็ัว่ชา้สามานย ์ไม่มีสกัคนท่ีท�าดี 2 พระเจา้ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค ์ดูมวลมนุษยชาติ 

เพื่อดูวา่มีสกัคนไหมท่ีเขา้ใจ มีสกัคนไหมท่ีแสวงหาพระเจา้ 3 ทุกคนไดห้นัหนีไปหมด พวกเขา

กลายเป็นคนเส่ือมทรามไปดว้ยกนั ไม่มีสกัคนท่ีท�าดี ไม่มีแมแ้ต่คนเดียว”

28กาลาเทีย 3:10 - “คนทั้งปวงท่ีพึ่งการท�าตามบทบญัญติักถ็กูสาปแช่ง เพราะมีเขียนไวว้า่ ‘ขอแช่ง

ทุกคนท่ีไม่ปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือบทบญัญติั”

29อิสยาห์ 59:2 - “แต่ความชัว่ชา้ของเจา้ต่างหาก ท่ีไดแ้ยกเจา้ออกจากพระเจา้ของเจา้ บาปของเจา้

ท�าใหพ้ระองคท์รงซ่อนพระพกัตร์จากเจา้ พระองคจึ์งไม่สดบัฟัง”

30ติตสั 1:16 - “เขาอา้งวา่รู้จกัพระเจา้ แต่ปฏิเสธพระองคด์ว้ยการกระท�าของเขา เขาเป็นคนน่า

รังเกียจ ไม่เช่ือฟัง ไม่เหมาะส�าหรับการท�าดีใดๆ”

31ฮาบากกุ 1:13 -“พระเนตรของพระองคบ์ริสุทธ์ิเกินกวา่จะมองดูความชัว่ พระองคไ์ม่ทรงสามารถ

ทนต่อความผดิได…้”

32ปฐมกาล 6:5-6 - “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นวา่ความชัว่ร้ายของมนุษยใ์นโลกทวมีากยิง่ข้ึน และ

ความคิดจิตใจของเขากโ็นม้เอียงไปในทางชัว่อยูเ่สมอ 6 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงเสียพระทยัยิง่นกัท่ี

ไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์นมาในโลก และพระองคท์รงปวดร้าวพระทยั”

33โรม 1:18 - “พระเจา้ทรงส�าแดงพระพิโรธจากสวรรคต่์อบรรดาความอธรรมและความชัว่ร้ายทั้ง

ปวงของมนุษย ์ผูใ้ชค้วามชัว่ร้ายของตนปิดกั้นความจริง”

34ปัญญาจารย ์12:13-14 - “บดัน้ีกไ็ดฟั้งกนัมาหมดส้ินแลว้ บทสรุปกคื็อ จงย �าเกรงพระเจา้และ

รักษาพระบญัญติัของพระองค ์เพราะน่ีเป็นหนา้ท่ีทั้งหมดของมนุษย ์14 เพราะพระเจา้จะทรง
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พิพากษาการกระท�าทุกอยา่ง รวมถึงทุกส่ิงท่ีปกปิดไว ้ไม่วา่ดีหรือชัว่”

35อิสยาห์ 5:16 - “แต่พระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธ์ิจะเป็นท่ียกยอ่งเทิดทูนเน่ืองดว้ยความยติุธรรมของ

พระองค ์และพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิจะส�าแดงพระองคว์า่บริสุทธ์ิโดยความชอบธรรมของพระองค”์

36โรม 2:5-6 - “แต่เพราะท่านใจแขง็ด้ือดา้นและไม่ยอมกลบัใจ ท่านจึงส�่าสมพระพิโรธใหแ้ก่ตนเอง

ไวส้�าหรับวนัแห่งพระพิโรธของพระเจา้ เม่ือพระองคท์รงส�าแดงการพิพากษาอนัชอบธรรม6 พระเจา้ 

“ จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระท�าของเขา”

37ฮีบรู 9:27 - “เหมือนท่ีมนุษยถ์กูก�าหนดใหต้ายคร้ังเดียว หลงัจากนั้นตอ้งพบกบัการพิพากษา”

38อิสยาห์ 64:6 - “ขา้พระองคท์ั้งปวงกลายเป็นผูมี้มลทิน ความประพฤติอนัชอบธรรมของขา้พระองค์

ทั้งปวงเหมือนผา้ข้ีร้ิวโสโครก ขา้พระองคท์ั้งหลายเห่ียวเฉาประหน่ึงใบไมร่้วง และบาปของขา้

พระองคท์ั้งหลายเหมือนลมพดัเอาพวกขา้พระองคป์ลิวหายไป”

392 พงศาวดาร 19:7 - “ฉะนั้นจงใหค้วามย �า เกรงพระ ยาห์ เวห์อยูใ่นตวัท่าน ทั้ง หลาย จงระมดั ระวงัส่ิง

ท่ีพวก ท่านท�า เพราะพระ ยาห์ เวห์พระ เจา้ของพวก เราไม่ มีความอยติุ ธรรม ไม่ มีความล�า เอียง และไม่ มี

การรับสินบน”

40ปฐมกาล 18:25 – “…องคตุ์ลาการแห่งสากลโลกจะไม่ธ�ารงความยติุธรรมไวห้รือ?”

41โรม 6:23 - “เพราะวา่ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากบาปคือความตาย” 

422 เธสะโลนิกา 1:8-9 - “พระองคจ์ะทรงลงโทษบรรดาผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจา้และไม่เช่ือฟังข่าว

ประเสริฐขององคพ์ระเยซูเจา้ของเรา 9 พวกเขาจะถูกลงโทษดว้ยความพินาศนิรันดร์ จะถกูแยกจาก

เบ้ืองพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค”์ 

43ววิรณ์ 21:8 - “ส่วนคนข้ีขลาดตาขาว คนท่ีไม่เช่ือ คนชัว่ชา้ ฆาตกร คนผดิศีลธรรมทางเพศ คนใช้

คาถาอาคม คนกราบไหวรู้ปเคารพ และคนทั้งปวงท่ีพดูโกหก ท่ีของเขาคือบึงไฟก�ามะถนัลุกโชน 

นัน่คือความตายคร้ังท่ีสอง”

44ฮีบรู 10:30-31 - “เพราะเรารู้จกัพระองคผ์ูต้รัสวา่ ‘การแกแ้คน้เป็นหนา้ท่ีของเราเอง เราจะคืน

สนอง’ และวา่ ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค’์ การตกอยูใ่นอุง้พระหตัถ์

ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูน่ั้นน่ากลวันกั”
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บทที่ 4
451 ยอห์น 4:8-10 - “…พระเจา้ทรงเป็นความรัก  9 น่ีคือวธีิท่ีพระเจา้ทรงส�าแดงความรักของพระองค์

ท่ามกลางเราทั้งหลาย คือพระองคท์รงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพ่ือเราจะไดมี้

ชีวติโดยทางพระบุตรนั้น  10 น่ีคือความรัก ไม่ใช่ท่ีเรารักพระเจา้ แต่ท่ีพระเจา้ทรงรักเราและทรงส่ง

พระบุตรของพระองคม์าเป็นเคร่ืองบูชาลบบาปของเรา”

46ยอห์น 10:30 - (พระเยซูตรัสวา่ ) - “เรากบัพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวกนั”

47โคโลสี 1:15-16 - “พระบุตรทรงเป็นพระฉายของพระเจา้ผูท่ี้เราไม่อาจมองเห็นได ้เป็นบุตรหวัปี

เหนือสรรพส่ิงท่ีทรงสร้าง 16 เพราะโดยพระองคทุ์กส่ิงถูกสร้างข้ึนทั้งในฟ้าสวรรคแ์ละบนแผน่ดิน

โลก ทั้งส่ิงท่ีมองเห็นไดแ้ละไม่อาจมองเห็นได ้ไม่วา่บรรดาเทพผูค้รองบลัลงัก ์หรือเทพผูท้รง

เดชานุภาพ หรือเทพผูค้รอง หรือเทพผูท้รงอ�านาจ ทุกส่ิงถกูสร้างข้ึนโดยพระองคแ์ละเพื่อพระองค”์

48ฮีบรู 1:8-11 – “… 8 แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองคต์รัสวา่ “ ขา้แต่พระเจา้ ราชบลัลงักข์องพระองค์

จะด�ารงนิจนิรันดร์ พระองคจ์ะทรงปกครองราชอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยคทาแห่งความชอบธรรม 

9 พระองคท์รงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชงัความชัว่ ฉะนั้นพระเจา้ผูท้รงเป็นพระเจา้ของ

พระองคจึ์งทรงตั้งพระองคไ์วเ้หนือพระสหายทั้งปวง โดยทรงเจิมพระองคด์ว้ยน�้ามนัแห่งความ

ช่ืนชมยนิดี “ 10 และพระองคต์รัสดว้ยวา่ “ ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงวาง

ฐานรากของแผน่ดินโลก และฟ้าสวรรคเ์ป็นพระหตัถกิจของพระองค ์11 ส่ิงเหล่านั้นจะพินาศไป แต่

พระองคท์รงด�ารงอยู”่

491 เปโตร 2:22 - “พระองคไ์ม่ไดท้รงท�าบาป และไม่เคยตรัสค�าโกหกหลอกลวง”

50ฮีบรู 7:26-27 - “มหาปุโรหิตเช่นน้ีแหละท่ีตอบสนองความจ�าเป็นของเราได ้คือปุโรหิตผูท้รง

บริสุทธ์ิไร้ท่ีติ ปราศจากมลทิน แยกจากคนบาป เป็นท่ีเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค ์27 พระเยซูไม่จ�าเป็น

ตอ้งถวายเคร่ืองบูชาทุกๆ วนัเหมือนมหาปุโรหิตอ่ืนๆ ซ่ึงตอนแรกตอ้งถวายเคร่ืองบูชาส�าหรับบาป

ของตนเอง จากนั้นจึงถวายเคร่ืองบูชาส�าหรับบาปของประชาชน พระเยซูทรงถวายพระองคเ์องเป็น

เคร่ืองบูชาส�าหรับบาปของเขาทั้งหลายเพียงคร้ังเดียวเป็นพอ”

51สดุดี 103:17 - “แต่ความเมตตา ของพระเยโฮวาห์นั้นด�ารงอยูต่ ั้งแต่นิรันดร์กาลถึง นิรันดร์กาล ต่อผู ้

ท่ีย �าเกรงพระองค”์

52โรม 5:8 - “แต่พระเจา้ทรงส�าแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคน

บาปอยูน่ั้น พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเรา”
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53มทัธิว 5:17 - (พระเยซู ตรัสวา่) “อยา่คิดวา่เรามาเพ่ือลม้ลา้งหนงัสือบทบญัญติัหรือหนงัสือผูเ้ผย

พระวจนะ เราไม่ไดม้าลม้ลา้งแต่มาเพื่อท�าใหส้�าเร็จครบถว้น”

54ติตสั 2:14 - “ผูป้ระทานพระองคเ์องแก่เราเพื่อไถ่เราใหพ้น้จากความชัว่ทั้งปวง และเพื่อช�าระเราให้

บริสุทธ์ิไวส้�าหรับพระองค ์เป็นประชากรของพระองคเ์พียงผูเ้ดียว เป็นผูก้ระตือรือร้นท่ีจะท�าส่ิงดี”

55กาลาเทีย 3:10-13 - “คนทั้งปวงท่ีพึ่งการท�าตามบทบญัญติักถ็กูสาปแช่ง เพราะมีเขียนไวว้า่ “ขอ

แช่งทุกคนท่ีไม่ปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือบทบญัญติั” 13 พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เราพน้จาก

ค�าสาปแช่งของบทบญัญติั โดยทรงรับค�าสาปแช่งแทนเรา เน่ืองจากมีเขียนไวว้า่ “ผูใ้ดถกูแขวนบน

ตน้ไมก้ถ็กูแช่งสาปแลว้”

562 โครินธ์ 5:21 - “พระเจา้ทรงกระท�าพระองคผ์ูป้ราศจากบาปใหเ้ป็นบาป เพื่อเรา เพื่อในพระองค์

เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจา้”

57โรม 5:8-9 - “แต่พระเจา้ทรงส�าแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคน

บาปอยูน่ั้น พระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเรา  9 ในเม่ือบดัน้ีเราไดถ้กูนบัเป็นผูช้อบธรรมแลว้โดย

พระโลหิตของพระองค ์ยิง่ไปกวา่นั้นเราจะรอดพน้จากพระพิโรธของพระเจา้โดยพระองคอ์ยา่ง

แน่นอน!”

58อิสยาห์ 53:4-12 - “แน่ทีเดียว เขารับความอ่อนแอทั้งหลายของเรา และแบกรับความทุกขโ์ศกของ

เราไป ถึงกระนั้นเรากลบัถือวา่เขาถกูพระเจา้ตี คือถกูพระองคโ์บยตีและทรมาน 5 แต่เขาถกูแทง

เพราะการล่วงละเมิดของเรา เขาบอบช�้าเพราะความชัว่ชา้ของเรา เขารับโทษทณัฑเ์พื่อเราจะมี

สนัติสุข บาดแผลของเขาท�าใหเ้ราไดรั้บการรักษาใหห้าย 6 เราทุกคนหลงเตลิดไปเหมือนแกะ แต่ละ

คนหนัไปตามทางของตน และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงวางความชัว่ชา้ของเราทุกคน ไวบ้นตวัเขา 10 

ถึงกระนั้นกเ็ป็นพระประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีจะบดขยี้และท�าใหเ้ขาทุกขท์รมาน…พระองค์

ทรงใช ้ชีวติของเขาเป็นเคร่ืองบูชาลบความผดิ … 11 หลงัจากท่ีชีวติจิตใจของเขาตอ้งทุกขท์รมาน

แลว้ เขาจะไดเ้ห็นแสงสวา่งแห่งชีวติ และเขาจะพึงพอใจ  โดยความรู้ของเขา คือผูรั้บใชท่ี้ชอบธรรม

ของเราจะท�าใหค้นเป็นอนัมากกลายเป็นผูช้อบธรรม และเขาจะแบกความชัว่ชา้ของคนเหล่านั้น 12 

…เขายอมพลีชีวติ และถกูนบัเป็นพวกเดียวกบัคนท่ีล่วงละเมิด เพราะเขาแบกรับบาปของคนเป็นอนั

มาก และทูลวงิวอนเพื่อคนท่ีล่วงละเมิด พระเกียรติสิริท่ีจะมาถึงของศิโยน”

591 โครินธ์ 15:3-6 - “พระคริสตท์รงวายพระชนมเ์พราะบาปของเรา… 4 ทรงถกูฝังไวแ้ละในวนัท่ี

สามพระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากตาย… 5 และทรงปรากฏแก่เปโตร จากนั้นปรากฏแก่อคัร

ทูตทั้งสิบสองคน 6 ต่อมาพระองคท์รงปรากฏแก่พวกพี่นอ้งกวา่หา้ร้อยคน…”
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60ฮีบรู 10:12-14 - “แต่เม่ือปุโรหิตองคน้ี์ถวายเคร่ืองบูชาลบลา้งบาปคร้ังเดียวส�าหรับตลอดไปแลว้ ก็

ประทบัลงท่ีเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้… 14 เพราะพระองคไ์ดท้รงกระท�าใหบ้รรดาผูท่ี้ก�าลงัรับ

การทรงช�าระใหบ้ริสุทธ์ินั้นบรรลุความสมบูรณ์พร้อมเป็นนิตยโ์ดยการถวายบูชาคร้ังเดียว”

บทที่ 5
61โรม 3:23-26 - “เพราะวา่ทุกคนท�าบาปและเส่ือมจากพระเกียรติสิริของพระเจา้ 24 และโดยพระคุณ

ของพระเจา้ พระองคท์รงนบัวา่พวกเขาเป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า ดว้ยการท่ีพระเยซูคริสตท์รง

ไถ่พวกเขา 25 พระเจา้ทรงใหพ้ระเยซูเป็นเคร่ืองบูชาลบบาป  แก่ผูท่ี้มีความเช่ือในพระโลหิตของ

พระเยซู พระเจา้ทรงกระท�าเช่นน้ีเพื่อส�าแดงความยติุธรรมของพระองค ์เพราะโดยความอดกลั้น

พระทยั พระองคจึ์งไม่ไดท้รงลงโทษบาปท่ีท�าไปก่อนหนา้นั้น 26 พระองคท์รงกระท�าเช่นน้ีเพื่อ

ส�าแดงความยติุธรรมของพระองคใ์นกาลปัจจุบนั เพื่อวา่พระองคจ์ะทรงเป็นผูเ้ท่ียงธรรมและเป็นผูท่ี้

ใหบ้รรดาคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซูถกูนบัเป็นผูช้อบธรรมดว้ย”

622 โครินธ์ 5:21 - “พระเจา้ทรงกระท�าพระองคผ์ูป้ราศจากบาปใหเ้ป็นบาป เพื่อเรา เพื่อในพระองค์

เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจา้”

631 ทิโมธี 2:3-6 - “… พระเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของเรา 4 ผูท้รงประสงคใ์หค้นทั้งปวงไดรั้บความ

รอด และรู้ถึงความจริง 5 เพราะมีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว และมีคนกลางผูเ้ดียวระหวา่งพระเจา้กบั

มนุษย ์คือพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นมนุษย ์6 ผูท้รงสละพระองคเ์องเป็นค่าไถ่บาปส�าหรับมวลมนุษย ์

พระองคป์ระทานพยานน้ีใหใ้นเวลาอนัเหมาะสม”

64ยอห์น 14:6 - “พระเยซูตรัสตอบวา่ “ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีใครมาถึงพระ

บิดาไดน้อกจากมาทางเรา”

65ยอห์น 3:3-7 - “พระเยซูตรัสตอบโดยประกาศวา่ “ เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ไม่มีใครเห็น

อาณาจกัรของพระเจา้ได ้ถา้เขาไม่บงัเกิดใหม่‘… 5 พระเยซูตรัสตอบวา่ “ เราบอกความจริงแก่ท่าน

วา่ ไม่มีใครสามารถเขา้อาณาจกัรของพระเจา้ไดถ้า้เขาไม่ไดเ้กิดจากน�้าและพระวญิญาณ6 มนุษย ์ให้

ก�าเนิดมนุษย ์แต่พระวญิญาณ ใหก้�าเนิดวญิญาณ 7 ท่านไม่ควรแปลกใจท่ีเราบอกวา่ท่าน ตอ้งเกิด

ใหม่”

66อิสยาห 55:6-7 - “จงแสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขณะท่ีจะพบพระองคไ์ด ้จงร้องทูลพระองคข์ณะท่ี

พระองคย์งัทรงอยูใ่กล ้7 ใหค้นชัว่ร้ายละท้ิงวถีิทางของตน และใหค้นชัว่ละท้ิงความคิดของตน ให้

เขาหนักลบัมาหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคจ์ะทรงเมตตาเขา ใหเ้ขาหนักลบัมาหาพระเจา้ของ

เรา เพราะพระองคจ์ะทรงใหอ้ภยัโดยไม่คิดมูลค่า”
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67อิสยาห์ 64:6 - “ขา้พระองคท์ั้งปวงกลายเป็นผูมี้มลทิน ความประพฤติอนัชอบธรรมของขา้พระองค์

ทั้งปวงเหมือนผา้ข้ีร้ิวโสโครก ขา้พระองคท์ั้งหลายเห่ียวเฉาประหน่ึงใบไมร่้วง และบาปของขา้

พระองคท์ั้งหลายเหมือนลมพดัเอาพวกขา้พระองคป์ลิวหายไป”

68สดุดี 51:4 - “ขา้พระองคไ์ดท้ �าบาปต่อพระองค ์ต่อพระองคผ์ูเ้ดียว และไดท้�าส่ิงท่ีชัว่ในสาย

พระเนตรของพระองค ์ดงันั้นพระองคจึ์งทรงเป็นฝ่ายถกูเม่ือทรงตดัสิน และทรงชอบธรรมเม่ือทรง

พิพากษา”

69เยเรมีย ์13:23 - “ชาวเอธิโอเปีย จะเปล่ียนสีผวิของตนไดห้รือ? เสือดาวจะลบลายของมนัไดห้รือ?  

พวกเจา้ซ่ึงคุน้เคยกบัการท�าชัว่  กไ็ม่สามารถท�าดีได”้ 

70กิจการ 3:19 - “ฉะนั้นจงกลบัใจใหม่และหนัมาหาพระเจา้เพื่อบาปทั้งหลายของท่านจะถกูลบลา้ง

ไป และวาระแห่งการฟ้ืนใจจะมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”

71ลกูา 13:3 – (พระเยซูตรัส) “‘เราบอกท่านวา่ ไม่ใช่! แต่หากพวกท่านไม่กลบัใจใหม่ พวกท่านกจ็ะ

พินาศเช่นกนั’”

72ยากอบ 2:19 - “ท่านเช่ือวา่มีพระเจา้องคเ์ดียวกดี็แลว้! แมพ้วกผมีารกย็งัเช่ือเช่นนั้นและกลวัจนตวั

สัน่”

73เอเฟซสั 2:8-9 – “เพราะวา่ท่านทั้งหลายไดรั้บความรอดโดยพระคุณผา่นทางความเช่ือ ความรอดน้ี

ไม่ไดม้าจากตวัท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจา้ 9 ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะ

ไม่มีใครอวดได”้

74โรม 4:4-5 - “เม่ือคนคนหน่ึงท�างาน ค่าจา้งของเขายอ่มไม่ถือวา่เป็นของขวญั แต่เป็นส่ิงท่ีเขาพึงได้

รับ5 ส่วนคนท่ีไม่ไดอ้าศยัการประพฤติ แต่วางใจพระเจา้ผูท้รงท�าใหค้นชัว่เป็นผูช้อบธรรม พระองค์

ทรงถือวา่ความเช่ือของเขาเป็นความชอบธรรม”

75ฮีบรู 11:1 - “ความเช่ือคือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไวแ้ละมัน่ใจในส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น”

76โรม 10:9-10 - “นัน่คือถา้ท่านยอมรับดว้ยปากของท่านวา่ ‘พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ และ

เช่ือในใจของท่านวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากตาย ท่านกจ็ะไดรั้บความรอด 10 เพราะท่าน

เช่ือดว้ยใจ จึงทรงใหท่้านเป็นผูช้อบธรรม และเพราะท่านยอมรับดว้ยปาก จึงทรงใหท่้านรอด”

77ยอห์น 3:36 - “คนท่ีวาง ใจในพระ บุตรกมี็ชีวตินิ รันดร์ คนท่ีไม่เช่ือ ฟังพระ บุตรกจ็ะไม่ ไดเ้ห็นชีวติ 

แต่พระ พิโรธของพระ เจา้ตกอยูก่บัเขา”
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“ทางเดินแห่งชีวติ”
เป็นหน่ึงในอีกหลายๆ เคร่ืองมือการประกาศและสร้างสาวกจากทีม...

ช่วยคนไทยใหน้�าพระกิตติคุณไปสู่คนไทยดว้ยกนั… 
ถกูตอ้งตามพระคมัภีร์ เขา้กบัวฒันธรรม

เคร่ืองมือการประกาศและสร้างสาวก
โดยคนไทยเพื่อคนไทย…

ดาวนโ์หลดไดท่ี้
http://www.gospeltoolsthailand.com


