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บทที่ 01




พระเจ้า

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระลักษณะเเละการกระทาของพระเจ้ าเป็ นอย่างไรบ้ าง
พี่น้องสามารถรักคนที่ไม่ร้ จู ักได้ ไหม ในทานองเดียวกัน เราจะรักพระเจ้ าได้ อย่างไร
ถ้ าหากยังไม่ร้ จู ักพระองค์ดี
1 ทิโมธี 6:13-16

ถาม - ตอบ
1.

ใครเป็ นผู้ประทานชีวิตเเก่ส่งิ ทั้งปวง?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:13
................................................................
พระเจ้ าทรงเรียกให้ มนุษย์รับชีวิตเเบบไหน?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:14
.................................................................
ลักษณะของพระเจ้ ามีอะไรบ้ าง?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:15
(1) ............................ (2) ............................
(3) ............................ (4) ............................
พระเจ้ าทรงสิ้นพระชนม์ได้ ไหม?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:16
.................................................................
พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ท่ไี หน?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:16
.................................................................
มีมนุษย์คนไหนที่เคยเห็นพระเจ้ าไหม?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:16
.................................................................
เราควรถวายอะไรเเด่พระเจ้ า?
ตอบ
1 ทิโมธี 6:16
.................................................................

2.
3.

4.
5.
6.
7.

อธิบาย
 พระเจ้ าเป็ นพระเจ้ าองค์เดียว เเต่ในพระคัมภีร์พูดถึงพระบิดา พระเยซูคริสต์ เเละพระวิญูญาณบริสทุ ธิ์

ซึ่งไม่ใช่พระเจ้ าสามองค์ เเต่เป็ นพระเจ้ าองค์เดียวกันที่ประกอบไปด้ วยสามพระภาค
ดูเพิ่มเติมใน 2 โครินธ์ 13:13

 พระเจ้ าเป็ นผู้ทรงอยู่เหนือจักรวาล เหนือกษัตริย์ทุกองค์ เหนือเทพเจ้ าทั้งปวง เหนือผีมารซาตาน เหนือ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีส่งิ ใดเลยที่ไม่ได้ อยู่ใตัพระบาทของพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 1:21 ; โคโลสี 1:16-17 เเละ ฟี ลิปปี 2:9-10
 ทั้งพระลักษณะเเละการกระทาของพระเจ้ าล้ วนปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งพระองค์ทรงประทาน

ให้ กบั มนุษย์ เพื่อเราจะได้ ร้ ถู ึงพระลักษณะเเละการกระทาของพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 20:31 เเละ ลูกา 1:3-4

นามาใช้
พระลักษณะใดของพระเจ้ าที่ประทับใจมากที่สดุ ทาไม? (ให้ เเต่ละคนออกความคิดเห็น เเล้ วอธิษฐานสรรเสริญู
พระเจ้ าลาหรับพระลักษณะต่างๆ ของพระองค์)
ข้อท่องจา
1 ทิโมธี 6:16
ค้นคว้าเพิม่ เติม อ่าน อิสยาห์ 40:12-31 เเละอธิบายถึงพระลักษณะต่างๆ เเละการกระทาของพระเจ้ า

บทที่ 02





การสร้างโลก

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระเจ้ าเป็ นผู้สร้ างสิ่งสารพัดทั้งปวง
หลายคนชอบพูดว่า โลกนี้เกิดขึ้นมาเอง นี่เป็ นคาพูดที่ไม่มีหลักฐานเลย ทุกสิ่งต้ องมีผู้สร้ าง เช่น
คนไม่ได้ เกิดมาเอง เเต่ถูกสร่างในครรภ์มารดา บ้ านไม่ได้ เกิดขึ้นเอง เเต่มีช่างก่อสร้ างมันขึ้นมา
ดังนั้นความจริงก็คือ ไม่มีส่งิ ใดเกิดมาเอง พระเจ้ าทรงสร้ างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้น
ปฐมกาล 1:1-2:3

ถาม - ตอบ
พระเจ้ าทรงกระทาอะไรบ้ างใน
วันที่ 1 (ปฐมกาล 1:3-5)
วันที่ 2 (ปฐมกาล 1:6-8)
วันที่ 3 (ปฐมกาล 1:9-13)
วันที่ 4 (ปฐมกาล 1:14-19)
วันที่ 5 (ปฐมกาล 1:20-23)
วันที่ 6 (ปฐมกาล 1:24-31)
วันที่ 7 (ปฐมกาล 2:1-3)

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

อธิบาย
 พระเจ้ าทรงพระซนม์อยู่ก่อนทุกสิ่งที่พระเจ้ าทรงสร้ างชื้น
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 90:2

 พระเจ้ าทรงสร้ างจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่าง
ดูเพิ่มเติมใน อิสยาท์ 45:12 เเละ ปฐมกาล 1:31

 เพราะพระเจ้ าเป็ นผู้สร้ าง พระองค์จึงเป็ นเจ้ าของทุกสิ่งทุกอย่างด้ วย
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 24:1-2

 เพราะพระเจ้ าเป็ นผู้สร้ าง พระองค์ทรงเป็ นเจ้ าของโลก เเละเจ้ าของชีวิตมนุษย์ มนุษย์ควรเคารพนับถือเเละ
ยกย่องให้ พระองค์เป็ นใหญ่ ควรเชื่อฟัง ยาเกรงพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 95:3-7

นามาใช้
เมื่อรู้ว่าพระเจ้ าเป็ นผู้สร้ างทุกสิ่ง เราควรมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้ า ต่อตัวเราเอง ต่อเพื่อนมนุษย์ เเละต่อธรรมชาติ
ที่พระเจ้ าทรงสร้ าง

ข้อท่องจา

1 โครินธ์ 8:6 ก.
“เเต่ว่าสาหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้ าองค์เดียวคือ พระบิดา
เเละสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ เเละเราเป็ นมาเพื่อพระองค์ ”

ค้นคว้าเพิม่ เติม เราเป็ นมาเพื่อพระเจ้ า 1 โครินธ์ 8:6

บทที่ 03





การไม่เชื่อฟังของมนุ ษย์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า บาปมาจากไหน
พระคัมภีร์สอนว่า ไม่มีสกั คนที่เป็ นคนดีพร้ อมเเละซอบธรรม
การที่มนุษย์เป็ นคนบาปนั้นเกิดขึ้นได้ อย่างไร ทาไมมนุษย์เราทาบาปตั้งเเต่เป็ นเด็กเล็กๆ
ทาไมมนุษย์เราทุกคนสามารถทาชั่วได้ โดยไม่มีใครสอน
ปฐมกาล 2:9 และ 15-17 ; 3:1-24

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระเจ้ าทรงห้ ามไม่ให้ มนุษย์คู่เเรกทาอะไร?
ตอบ
ปฐมกาล 2:16-17
.............................................................
งูหลอกลวงผู้หญิงอย่างไร?
ตอบ
ปฐมกาล 3:4
.............................................................
งูพูดอีกว่า ถ้ ากินผลไม้ จากต้ นที่พระองค์ทรงห้ าม เเทนที่จะตายจะเป็ นอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
ปฐมกาล 3:6-7
.............................................................
มนุษย์ท้งั คู่เชือฟังงู หรือเชือฟังพระเจ้ า?
ตอบ
ปฐมกาล 3:6-7
.............................................................
เมื่อเขาได้ ยนิ เสียงของพระเจ้ าเสด็จมาในสวน เขาทาอย่างไร?
ตอบ
ปฐมกาล 3:8
.............................................................
ทาไมเขาไม่อยากพบพระเจ้ า?
ตอบ
ปฐมกาล 3:10
.............................................................
ในที่สดุ พระเจ้ าทรงทาอะไร เพื่อมนุษย์คู่เเรกจะได้ไม่กนิ ผลไม้ จากต้นไม้ เเห่งชีวิตอีกด้ วย?
ตอบ
ปฐมกาล 3:23-24
.............................................................

อธิบาย
 เมื่อพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์คู่เเรกขึ้นมา พระองค์ทรงให้ เขามีสติปัญญาในการตัดสินใจเลือกได้ มนุษย์จึง
สามารถเลือกได้ ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้ าหรือจะไม่เซี่อฟัง (ทาบาป)
ดูเพิ่มเติมใน โยชูวา 24:15

 เมื่อมนุษย์คู่เเรกยอมเชื่อฟังซาตาน เขายอมให้ ซาตานเป็ นเจ้ านายของเขา นับเเต่น้นั มามนุษย์ท่พี ระเจ้ าทรง
สร้ างไว้ ให้ เป็ นเจ้ าของโลกก็ตกเป็ นทาสของมาร
ดูเพิ่มเติมใน โรม 6:16 เเละ ยอห์น 8:34

 มนุษย์มีบาปตั้งเเต่เเรกเกิด เพราะการเป็ นคนบาปได้ อยู่ในสายเลือดเเล้ ว หมายความว่า เราเป็ นคนบาป
เนื่องจาก พ่อเเม่ ปู่ ย่า ตายาย ต่างเป็ นคนบาป ไม่มีใครสอนให้ ทาบาป เเต่ธรรมชาติบาปได้ กลายเป็ นของ
มนุษย์
ดูเพิ่มเติมใน โรม 5:12 เเละ อิสยาห์ 53:6 ก.

นามาใช้
มนุษย์เป็ นคนบาปมาตั้งเเต่คู่เเรก เพราะการไม่เชื่อฟังเเละเลือกที่จะอยู่ฝ่ายมาร
ฉะนั้นคนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนถือว่าเป็ นคริลเตียนโดยอัตโนมัติหรือไม่ ?
ถัาท่านคิดว่าเบ็นคริสเดียนเพราะพ่อเเม่เชื่อพระเจ้ า ก็จงกลับใจใหม่เพื่อจะหลุดพ้ นจากบาป เเละเป็ นลูกที่เเท้จริง
ของพระเจ้ า
ข้อท่องจา
โรม 3:23

บทที่ 04





ศาสนาทุกศาสนานั้นไม่เพียงพอ

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า การนมัสการพระเจ้ าเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ
ไม่มีศาสนาใดสามารถช่วยเราได้ หรือเพียงพอสาหรับชีวิตของเรา ถ้ าพระเจ้ าไม่เป็ นศูนย์กลางของชีวิต
ทาไมมนุษย์ท่วั โลกจะต้ องนับถือศาสนาต่างๆ ทาไมมนุษย์จึงตั้งศาสนาหลายศาสนาขึ้นมา พระคัมภีร์
กล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่า มนุษย์ถือศาสนาต่างๆ แทนทีจ่ ะรักและนมัสการพระเจ้ าผู้ทรงสร้ างพวกเขา
โรม 1:18-25

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ทาไมพระเจ้ าทรงสาแดงพระพิโรธต่อมนุษย์?
โรม 1:18 ................................................
มนุษย์จะรู้เรื่องพระเจ้ าได้ อย่างไร?
โรม 1:19-20 .........................................................
พระลักษณะของพระเจ้ าปรากฏอย่างไรในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ าง?
ตอบ
โรม 1:19-20
.............................................................
มนุษย์ซ่งึ รู้จักพระเจ้ าตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงสร้ างโลก ได้ตอบสนองพระเจ้ า อย่างไร?
ตอบ
โรม 1:21
.............................................................
คนที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ ามีลักษณะอย่างไร?
ตอบ
โรม 1:21
.............................................................
คนที่ละทิ้งพระเจ้ า เขาได้ หันไปนมัสการอะไรแทนพระองค์?
ตอบ
โรม 1:22-23
.............................................................
สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ เช่น รูปเคารพ ศาสนาต่างๆ ภูติผี นามาเปรียบเทียบกับสง่าราศีของพระองค์
ผู้เป็ นอมตะได้ ไหม? ตอบ
โรม 1:23 .............................................................
พระเจ้ าทรงปล่อยเขาให้ ประพฤติอย่างไร?
ตอบ
โรม 1:24
.............................................................
เขาได้ เอาความจริงเรื่องพระเจ้ ามาเเลกกับอะไร?
ตอบ
โรม 1:25
.............................................................
เขานมัสการอะไรเเทนองด์พระผู้สร้ าง? โรม 1:25 ...........................................................

อธิบาย
 มนุษย์ทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้ าได้ เพราะพระองค์ได้ ปรากฏให้ เห็นในธรรมชาติท่พี ระองค์ทรงสร้ างมา
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 19:1-6 ; 50:6 เเละ 97:6

 มนุษย์ไม่ยอมร้ บพระองด์ เพราะเขาเป็ นคนบาป รักความมืดมากกว่าร้ กความสว่าง เเทนที่จะรักเเละนมัสการ
พระองด์ เขากลับไปตั้งศาสนาเเละลัทธิต่างๆ ขึ้นมา โดยกราบไหว้ นมัสการรูปเคารพหรือผู้นาของศาสนา
นั้นๆ เเทนที่จะกลับใจมาหาพระเจ้ า เเละกราบไหว้ นมัสการพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน อิสยาห์ 44:6-20
 พระเจ้ าทรงเสียพระทัย เมื่อมนุษย์ต้งั ศาสนาตางๆ ที่ไร้ ประโยชน์ข้ นึ มา เเละนมัสการสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ท่ไี ม่ใช่พระ
เจ้ า พระเจ้ าจึงทรงลงโทษ

นามาใช้
ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าศาสนาต่างๆ เพีองพอสาหรับท่านหรือไม่ ถ้ าท่านยังยึดเเละนับถือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง ก็ควรจะสารภาพต่อพระเจ้ า เเละให้ พ่ีน้องอธิษฐานเผื่อ
ข้อท่องจา
โรม 1:18

บทที่ 05





บาป

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า ทุกคนเป็ นคนบาป และบาปเป็ นลี่งทิ่น่าเกลียดชังทิ่สดู
ในสายพระเนตรของพระเจ้ า
หลายคนคิดว่าตนเองไม่ได้ เป็ นคนบาป เขาคิดว่าเขาเป็ นคนดีอยู่เเล้ ว เขาไม่ เข้ าใจว่า ทุกคนเป็ นคน
บาป เเละบาปคืออะไร บาปคือการไม่นับถือพระเจ้ า กราบไหว้ ส่งิ ศักดิ์สทิ ธิ์เเทนการกราบไหว้ พระเจ้ า
เเละการทาชั่ว เช่น ฆ่าคน ลักทรัพย์ ฯลฯ คนทั่วไปถือว่า บาปเป็ นเรื่องเล็กน้ อย เเต่พระคัมภีร์ไม่ได้
สอนเช่นนั้น
โรม 3:10-18

ถาม - ตอบ
1.

ในโลกนี้มีคนชอบธรรมเเละมีคนดีพร้ อมไม่เป็ นคนบาปหรือไม่ ?
ตอบ
โรม 3:10,12
.............................................................

2.

ใครบอกว่าไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียว?
ตอบ
โรม 3:10

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

มนุษย์ทุกคนเป็ นอย่างไร?
ตอบ
โรม 3:12

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

คาพูดของมนุษย์เป็ นอย่างไร?
ตอบ
โรม 3:13-14

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

บาปของมนูษย์นาให้ เขาประสบกับอะไรบ้ าง?
ตอบ
โรม 3:16

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

3.
4.
5.

6.

อะไรเป็ นสาเหตุทาให้ มนุษย์ท่เี ป็ นคนบาปตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ?
ตอบ
โรม 3:18
.............................................................

อธิบาย
 พระคัมภีร์ตอนนี้สอนชัดเจนว่ า มนุ ษย์ทุกคนเป็ นคนบาปไม่มีข้อยกเว้ น ถึงเเม้ ว่าหลายคนพยายามทาดีไม่เคย

ฆ่าคน หรือล่วงประเวณี ก็ยงั เป็ นคนบาปเช่นกันในสายพระเนตรของพระเจ้ า
ดูเพิ่มเติมใน อิสยาห์ 53:6 ก ; โรม 3:23 ; มัทธิว 5:21-23 ; 27-28; ยากอบ 4:17
 ท่านรู้สกึ เลียใจกับบาปที่ทาไปเเล้ วหรือไม่ เราทุกคนควรเกลียดชังบาปเหมือนพระองค์ทรงเกลียดชัง
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 51:3-12
 อย่าลืมว่ าพระเจ้ าผู้บริสทุ ธิ์เเละเกลียดชังบาปจะลงโทษคนบาปอย่างเเน่นอน เพราะเหตุน้ ีลูกของพระเจ้ าควร
เอาใจใส่เเละกระตือรือร้ นที่จะชักชวนคนใหักลับใจเสียใหม่
ดูเพิ่มเติมใน กิจการ 3:19

นามาใช้
ท่านมีความรู้สกึ อย่างไรต่อบาปที่ทาไปในอาทิตย์น้ ี เรามีท่าทีต่อบาปเหมือนอย่างพระเยซูหรือไม่ ถ้ าหากท่าน
รู้สกึ เพิกเฉยต่อบาปให้ รีบกลับใจเสียใหม่ เเละสารวจว่า เป็ นเพราะอะไรถึงเป็ นเช่นนั้น
ข้อท่องจา
โรม 3:12
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การลงโทษ

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระเจ้ าจะลงโทษคนบาป เเละให้ ร้ วู ่า อะไรเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้ พระเจ้ าต้ องลงโทษ
ตั้งเเต่สมัยโบราณมาเเล้ ว ปู่ ย่า ตายาย บอกลูกหลานว่า คนไม่ดตี ้ องตกนรก เเสดงว่ามนุษย์ร้ เู เล้ วว่า
มีการลงโทษ เเต่อาจไม่ร้ วู ่าใครเป็ นผู้พิพากษาลงโทษ เเละไม่ร้ วู ่าการลงโทษนั้นจะเป็ นอย่างไร
ยอห์น 3:16-21

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระเจ้ าทรงรักใคร?
ตอบ
ยอห์น 3:16
.............................................................
พระเจ้ าทรงร้ กมนุษย์มากเเค่ไหน?
ตอบ
ยอห์น 3:16
.............................................................
มนุษย์ทุกคนจะต้ องพินาศหมดหรือไม่?
ตอบ
ยอห์น 3:16
.............................................................
ส่วนคนที่วางใจเเละเชื่อในพระเยซูคริสต์จะรอดพ้ นจากอะไร?
ตอบ
ยอห์น 3:18
.............................................................
ทาไมมนุษย์บางคนจะต้ องถูกพิพากษาลงโทษเเละตกนรก?
ตอบ
ยอห์น 3:18
.............................................................
มนุษย์บางคนจะต้ องตกนรก เพราะเขาไม่รักพระเยซูฮผู้เป็ นความสว่าง เเต่เขากลับไปรักอะไรเเทน?
ตอบ
ยอห์น 3:19
.............................................................
ทาไมมนุษย์จึงร้ กความมืดมากกว่ารักความสว่าง?
ตอบ
ยอห์น 3:19
.............................................................

อธิบาย
 พระเจ้ าไม่ปรารถนาทีจ่ ะลงโทษใคร พระองค์ทรงโปรตใหัมนุษย์รอด (ยอห์น 3:17)
 ถึงเเม้ ว่าพระเจ้ าทรงส่งพระเยซูมาช่วยมนุษย์ให้ รอด ก็ยังมีหลายคนต้ องตกนรก เพราะไม่ยอมเชื่อเเละวางใจ
ในพระเยซู (ยอห์น 3:18) รักเเต่ความมืด ความชั่ว (ยอห์น 3:19) เกลียดชังความสว่าง (ยอห์น 3:20)
 พระคัมภีร์บอกหลายครั้งว่า คนบาปที่ไม่เชื่อพระเยซูจะต้องถูกพิพากษาลงโทษอย่างเเน่นอน ไม่มีข้อยกเว้ น
เขาจะไม่รอดด้วยการทาบุญ หรือการประพฤติดีอย่างเด็ดขาด

นามาใช้
เมื่อท่านคิดถึงการที่เพื่อนบ้าน หรือญาติพ่นี ้ องบางคนจะตกนรก ท่านมีความรู้สกึ อย่างไร
ถ้ าหากกลัวว่า คนที่ท่านร้ กกาลังจะตกนรก ท่านควรทาอะไรบ้ าง และจะช่วยเขาได้ อย่างไร

ข้อท่องจา

ยอห์น 3:18 ; โรม 3:12

ค้นคว้าเพิม่ เติม 1 โครินธ์ 6:9-10 ; วิวรณ์ 21:8
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กาเนิดของพระเยซู คริสต์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระเยซูเป็ นบุตรมนุษย์ เเละเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า
พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนใคร พระเยซูเป็ นบุตรมนุษย์ หมายความว่า
เป็ นมนุษย์จริงๆ ร้ อยเปอร์เซ็นต์
มัทธิว 1:18-25

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มารีย์กบั โยเซฟเเต่งงานกันเเล้ วหรือยัง? มัทธิว 1:18 ............................................................
มารีย์ยังเป็ นหญิงประเภทไหน?
มัทธิว 1:23 ............................................................
มารีย์ต้งั ครรภ์ได้ อย่างไร?
มัทธิว 1:18 ............................................................
เมื่อปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์ โยเซฟคิดว่าจะทาอย่างไร?
ตอบ
มัทธิว 1:19
.............................................................
ก่อนที่โยเซฟจะถอนหมั้น ได้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขา?
ตอบ
มัทธิว 1:20
.............................................................
ทูตสวรรค์บอกวุ่า มารีย์จะประสูติบุตรชาย เเล้ วโยเซฟต้ องตั้งชื่ออะไร?
ตอบ
มัทธิว 1:21
.............................................................
ผู้เผยพระวจนะทานายว่า พระเยซูจะมีนามว่าอะไร เเละนามนั้นจะมีความหมายว่าอยางไร?
ตอบ
มัทธิว 1:22-23
.............................................................
หลังจากที่โยเซฟตืนขึ้น เขาได้ ทาอะไรบ้ าง?
ตอบ
มัทธิว 1:24-25 ก) .............................................................
ข) .............................................................
ค) .............................................................

อธิบาย
 ใครเป็ นพ่อพระเยซูคริสต์ – ไม่มี นอกจากพระบิดาเจ้ า โยเซฟเป็ นเพียงพ่อเลี้ยงเท่านั้นเอง เพราะพระบิดา
เจ้ าเป็ นพ่อของพระเยซู พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระบิดาเจ้ า เเละเป็ นพระเจ้ าร้ อยเปอร์เซ็นต์
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 1:1 เเละ ฟี ลิปปี 2:6-7

 ใครเป็ นเเม่พระเยซูคริสต์ – นางมารียเ์ ป็ นเเม่ของพระเยซู มารีย์เป็ นหญิงธรรมดาๆ เเต่นางรักพระเจ้ ามาก
นางเป็ นคนที่พระเจ้ าใช้ ได้ พระเยซูเป็ นลูกชายคนหัวปี ของนาง ฉะนั้นพระองค์เป็ นบุตรมนุษย์เเท้จริง
ร้ อยเปอร์เซ็นต์
ดูเพิ่มเติมใน ลูกา 1:26-38
 พระเยซูเป็ นพระเจ้ า (อิมมานูเอล = พระเจ้ าอยู่กบั เรา) เเละเป็ นมนุษย์ด้วย มารีย์ได้ ต้งั ดรรภ์ด้วยฤทธิ์เดช
ของพระวิญญาณบริสทู ธิ์ ซึ่งเป็ นสิ่งอัศจรรย้ เพราะพระเยซูเป็ นมนุษย์ พระองค์จึงทรงเข้ าใจเรา เพราะพระ
เยซูเป็ นพระเจ้ า พระองค์จึงทรงช่วยเราไห้ รอดได้ เเละพระองค์ทรงเป็ นผู้กลางระหว่างพระเจ้ ากับมนุษย์
(1ทิโมธี 2:5)
ดูเพิ่มเติมใน ฮีบรู 4:15 เเละ กิจการ 4:12

นามาใช้
มนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถช่วยให้ อกี คนหนึ่งรอดพ้ นบาปได้ เพราะอะไร?
พระเยซูเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของมนุษย์ได้ เพราะอะไร?
ข้อท่องจา
มัทธิว 1:23
“อิมมานูเอล” เเปลว่าพระเจ้ าทรงอยู่กบั เรา
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การสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระเยซู คริสต์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์เเล้ ว เเละในทุกวันนี้
พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่
ผู้นาศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้กต็ ายไปเเล้ ว เเละมีทเ่ี ก็บกระดูกของเขาไว้ เเต่พระเยซูไม่เหมือน
พวกเขา ไม่มีเเม้ ท่เี ก็บกระดูกของพระองค์ เพราะหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เเล้ วเพียง 3 วัน
พระองค์กท็ รงเป็ นขึ้นมาจากความตายด้วย
มาระโก 15:21 - 16:8

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เมื่อพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน คนทั้งปวงเยาะเย้ ยพระองค์อย่างไร?
ตอบ
มาระโก 15:30
.............................................................
บ่ายสามโมง พระเยซูร้องเรียกเสิยงดังว่ าอย่างไร?
ตอบ
มาระโก 15:34
.............................................................
นายร้ อยที่เห็นพระเยซูส้ นิ พระชนม์น้ันก็พดู ว่าอย่างไร?
ตอบ
มาระโก 15:39
.............................................................
หลังจากที่พระเยซูส้ นิ พระชนม์ เขาทาอะไรกับพระศพของพระองค์?
ตอบ
มาระโก 15:46
.............................................................
พระเยซูได้ ฟ้ ื นคืนผระชนม์วันไหน?
ตอบ
มาระโก 16:2
.............................................................
เมื่อพวกผู้หญิงเข้าไปในอุโมงค์ เขาได้ พบกับอะไรบ้ าง?
ตอบ
มาระโก 16:5
.............................................................
ทูตสวรรค์บอกว่า พระเยซูเป็ นอย่างไร?
ตอบ
มาระโก 16:6
.............................................................

อธิบาย
 พระเยซูยอมถูกตรึงบนกางเขนเพื่อรับโทษเเทนมนุษย์ทเ่ี ป็ นคนบาป ดูเพิ่มเติมใน 1 เปโตร 3:18
 พระเยซูยอมถูกพระบิดาทอดทิ้งซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการร้ บโทษเเทนเรา เพราะพระบิดาทรงทนดูบาปไม่ได้
ดูเพิ่มเติมใน 2 โครินธ์ 5:21 ; อิสยาห์ 59:2 ; ฮาบากุก 1:13 ก.

 พระเยซูยอมรับโทษเเทนเราจนกระทั่งยอมตายเพื่อเรา
ดูเพิ่มเติมใน โรม 5:6-8
 เเต่ว่าในวันที่สามพระเยซูได้ ชนะความบาป (โรม 5:18-21) ความตาย (1 โครินธ์ 15:20-26 ; โรม 6:9)
เเละพญามาร (โคโลสี 2:14-15 ; ฮีบรู 2:14-15) โดยการฟื้ นคืนพระชนม์ และยังทรงพระชนม์อยู่จนถึง
ทุกวันนี๊ (วิวรณ์ 1:8)

นามาใช้
ให้ พ่ีน้องสรรเสริญูพระเยซูสาหรับการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ เเล้ วตั้งใจว่า จะเป็ นพยานกับใครสักคน
ภายในอาทิตย์น้ ีถงึ เรื่องพระผู้ช่วยให้ รอดที่ทรงพระชนม์อยู่ทุกวันนี้
ข้อท่องจา
มาระโก 16:6
“พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว”
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พระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระเยซูทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดจากบาปเเละการพิพากษาลงโทษ
มนุษย์ท่วั โลกทาบุญเเละทาความดีเพื่อช่วยตนเองให้ รอดจากบาป เพื่อจะให้ หลุดพ้ นจากโทษเเห่งบาป
มนุษย์ช่วยตัวเองให้ รอดไม่ได้ ถ้ าไม่มีใครสามารถช่วยให้ มนุษย์รอดได้ มนุษย์จะต้ องถูกพิพากษาให้
ตกนรกทุกคน
โรม 5:6-9

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระเยซูยอมตายบนไม้ กางเขนเพื่อช่วยใคร?
ตอบ
โรม 5:6
.............................................................
เมื่อพระเยซูตายเพื่อมนุษย์ มนุษย์มีสภาพเป็ นอย่างไร?
ตอบ
โรม 5:6
.............................................................
เป็ นไปได้ไหมว่า จะมีใครยอมตายเพื่อคนดี?
ตอบ
โรม 5:7
.............................................................
คนยอมตายเพื่อคนดียังหายาก จะเป็ นไปได้ไหม ที่จะมีใครยอมตายเพื่อคนชั่ว?
ตอบ
โรม 5:7
.............................................................
พระเยซูยอมตายเพื่อเรา ขณะที่เราเป็ นอย่างไร?
ตอบ
โรม 5:8
.............................................................
ที่พระเยซูยอมตายเพื่อเราเมื่อเรายังเป็ นคนบาป ได้ เเสดงให้ เราเห็นอะไรจากพระองด์?
ตอบ
โรม 5:8
.............................................................
เราถูกนับว่า เป็ นคนชอบธรรมโดยอะไร?
ตอบ
โรม 5:9
.............................................................
พระโลหิตของพระเยซู มีความหมายช่วยให้ คนรอดอย่างไร?
ตอบ ..................................................................................................
...........................................................................................................

อธิบาย
 มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาปถึงเเม้ ว่า บางศาสนาสอนให้ เอาตัวรอด เเต่เป็ นไปไม่ได้ ที่มนุษย์จะช่วยตัวเองให้ รอด
เพราะเป็ นคนทีต่ ายเเล้ วฝ่ ายวิญูญาณ
ดูเพิ่มเติมใน โรม 3:23 ; 5:12 เเละ 1 ยอห์น 1:8
 พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าที่บริสทุ ธิ์ จึงต้ องลงโทษคนบาป พระองค์ไม่เคยอ่อนข้ อต่อ
ความบาปใดๆเลย ผู้ท่ที าบาปจะต้ องถูกพระองค์ลงโทษ ดูเพิ่มเติมใน เอเสเคียล 18:4 ข. เเละ โรม 6:23 ก.
 พระเยซูผู้เป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ ายอมลงมาในโลกนี้เพื่อรับโทษเเทนมนุษย์ทุกคน การที่พระเยซู
ยอมตายบนไม้ กางเขน ไม่ใช่เพราะพระองค์มีบาป เเต่เพราะทรงรับการพิพากษาเเทนมนุษย์ พระองค์จึงทน
ทุกข์ทรมานจนตาย

นามาใช้
เราจะรับการช่วยให้ รอดได้ อย่างไร มีใครยังไม่ได้ รับชีวิตใหม่จากพระเยซูบ้างไหม?
ถ้ ามีกข็ อเชื้อเชิญูให้ ผ้ ูน้นั ต้ อนรับพระเยซูคริสต์เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด
ข้อท่องจา
โรม 5:8

บทที่ 10





แผนการของพระเจ้า

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า เเผนการของพระเจ้ าลาหรับมนุษย์เป็ นอย่างไร
หลังจากมนุษย์กบฏต่อพระเจ้ าเเล้ว พระองด์มีเเผนการอะไรที่จะช่วยมนุษย์ พระเจ้ าผู้ทรงยุติธรรม
เเละบริสทุ ธิ์ไม่เคยเมินเฉยต่อบาป พระองค์ต้องลงโทษคนบาป มนุษย์ทุกคนจะต้ องพินาศ แต่พระเจ้ า
ไม่ปรารถนาให้ มนุษย์พินาศ จึงวางเเผนเพื่อเเก้ไขปัญหาของมนุษย์โดยส่งพระเยซูคริสต์ลงมาในโลก
ฟี ลิปปี 2:5-11

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระเยซูทรงสภาพของใคร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:5-6
.............................................................
ถึงเเม้ ว่า พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ า เเต่พระองค์ทรงมีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:6-7
.............................................................
พระเยซูทรงเสียสละอย่างไร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:6-7
.............................................................
พระเยซูทรงร้ บสภาพอะไรบ้ าง?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:7-8
.............................................................
เมื่อพระเยซูทรงปรากฏในสภาพมนุษย์ พระองค์ยอมทาอะไรบ้ าง?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:8
.............................................................
พระเยซูยอมตายอย่างไร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:8
.............................................................
พระบิดาเจ้ าทรงตอบสนองต่อการเสียสละของพระเยซูอย่างไร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:9
.............................................................
มนุษย์จะต้ องเเสดงท่าทีอย่างไรต่อพระเยซู?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:10-11 .............................................................

อธิบาย
 มนุษย์ตกอยู่ในบ่วงเเห่งความบาป
ดูเพิ่มเติมใน โรม 3:23 เเละ ปั ญญาจารย์ 7:20
 พระเยซูทรงยอมลงมาในบ่วงที่มนุษย์ต้องอยู่ เพื่อไถ่มนุษย์ออกจากบาป
ดูเพิ่มเติมใน มาระโก 10:45
 พระเจ้ าได้ ทรงยกพระเยซูข้ นึ อย่างสูงเหนือสิ่งทั้งปวง เพราะความถ่อมพระทัย ความเสียสละ ความร้ ก เเละ
ความเมตตาของพระองค์
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 1:20-22
 ในที่สดุ ผู้ทเ่ี ชื่อในพระเยซูจะได้ รับการยกขึ้น เช่นเดียวกันกับพระองค์ นี่เเหละเป็ นเเผนการของพระเจ้ า
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 2:6-7

นามาใช้
คริสเตียนไม่ควรกลัวอนาคต ถ้ ามีใครยังกลัวอนาคต ให้ อธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นจะได้ เข้ าใจถึงเเผนการของ
พระเจ้ าเเละไม่กลัวอีกต่อไป
ท่านจะอธิบายเเผนการของพระเจ้ าให้ เพื่อนที่ยังไม่เชื่อให้ เข้ าใจได้ อย่างไร?

ข้อท่องจา

ฟี ลิปปี 2:10-11

บทที่ 11





สวรรค์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า สวรรค์เป็ นอย่างไร?
บางคนชอบพูดว่าไม่มีสวรรค์หรือนรก บ้ างก็ว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ สวรรค์อยู่ในใจของคนดี
ส่วนนรกก็อยู่ในใจของคนชั่ว เเต่พระคัมภีร์ไม่ได้ สอนอย่างนั้น พระคัมภีร์สอนว่า สวรรค์มีอยู่จริง
เป็ นสถานที่ประทับของพระเจ้ า เเละเป็ นปลายทางของคริสเตียนทุกคน
วิวรณ์ 21:1-4 ; 22:1-5

ถาม - ตอบ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใครจะอยู่ด้วยกันบนสวรรค์?
วิวรณ์ 21:3
.............................................................
บนสวรรค์จะไม่มีอะไรบ้ าง?
ตอบ
วิวรณ์ 21:4
(1) ............................. (2) .............................
(3) ............................. (4) .............................
บนสวรรค์จะมีอะไรช่วยรักษาบรรดาประชาชาติให้ หาย?
ตอบ
วิวรณ์ 22:2
.............................................................
บนสวรรค์จะไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่ง?
วิวรณ์ 22:3 .............................................................
คริสเตียนจะทาอะไรบ้ างบนสวรรค์?
วิวรณ์ 22:3 .............................................................
คริสเตียนจะได้ เห็นอะไรบนสวรรค์?
ตอบ
วิวรณ์ 22:4
.............................................................
กลางคืนจะไม่มีอกี ต่อไปบนสวรรค์ อะไรเป็ นแสงสว่างของสวรรค์?
ตอบ
วิวรณ์ 22:5
.............................................................
คริสเตียนจะครอบครองบนสวรรค์อกี นานเท่าใด?
ตอบ
วิวรณ์ 22:5
.............................................................

อธิบาย
 สวรรค์เป็ นที่ประทับของพระเจ้ า เเละเเน่นอนต้ องเป็ นสถานที่สวยสดงดงามมาก ต้ องมีสง่าราศีมากกว่าโลกนี้
หลายร้ อยเท่า
ดูเพิ่มเติมใน 1 โครินธ์ 2:9
 สวรรค์มีหลายอย่างที่โลกนี้ไม่มี เช่น พระที่น่ังของพระเจ้ า พระบุตรของพระองค์ เเม่นา้ เเห่งชีวิต รวมทั้งมี
ต้ นไม้เเห่งชีวิตที่ช่วยรักษาคนป่ วยใท้หายได้ มีความสว่างของพระเจ้ า เเละเต็มเปี่ ยมไปด้ วยความสุข
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 16:11

 บนสวรรค์ไม่มีหลายอย่างที่โลกนี้มีอยู่ในทุกวันนี้ เช่น ความทุกข์ ความโศกเศร้ า ความบาป พญามาร ผี
การเจ็บปวด การกันดารเเละการอดอาหาร ฯลฯ
ดูเพิ่มเติมใน วิวรณ์ 7:16-17 เเละ อิสยาห์ 25:8
 บนสวรรค์เราจะต้ องทาอะไรบ้ าง หลายคนเป็ นห่วงว่า สวรรค์ไม่สนุก พระคัมภีร์สอนว่าเราจะร้ บใช้ เเละ
นมัสการพระเจ้ าคงจะสนุก เพราะสวรรค์ไม่มีปัญหา ไม่มีการถกเถียงกัน ไม่มีส่งิ ที่ทาให้ เราขาดจากคาามสุข
ดูเพิ่มเติมใน วิวรณ์ 7:15 เเละ ฟี ลิปปี 1:21,23

นามาใช้
คนที่ยังไม่เชื่อไปสวรรค์ได้ ไหม? คนที่เชื่อตายเเล้วก็ไปสวรรค์ เราควรเศร้ าโศกเสียใจไหม?
ข้อท่องจา
สดุดี 23:6 ข.
“ข้ าพเจ้ าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้ าสืบไปเป็ นนิตย์”

บทที่ 12





นรก

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า นรกเป็ นอย่างไร
คนทั่วไปไม่กลัวตกนรกเพราะไม่เชื่อว่านรกมีจริง เเต่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่า พระเยซูได้ เตรียม
นรกไว้ สาหรับพญามาร เเละพวกลูกน้ องของมัน นรกเป็ นที่ทุกข์ทรมานที่สดู ทุกคนที่ตดิ ตามมารจะอยู่
ที่น้ันกับมาร เเละไม่มีทางที่จะออกไปได้
วิวรณ์ 20:10-15 ; 21:8

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใครจะตกนรกก่อน?
ตอบ
วิวรณ์ 20:10
.............................................................
นรกมีลักษณะอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
วิวรณ์ 20:10
.............................................................
ผู้ท่ตี กนรกจะได้ รับประสบการณ์อะไรบัาง?
ตอบ
วิวรณ์ 20:10
.............................................................
ผู้ท่ตี กนรกจะอยู่ท่นี ้นั นานเท่าไร?
ตอบ
วิวรณ์ 20:10
.............................................................
การตกในบึงไฟนรกเปรียบเสมือนอะไร?
ตอบ
วิวรณ์ 20:14
.............................................................
นอกจากพญามารเเล้ ว ใครจะต้ องตกนรกอีก?
ตอบ
วิวรณ์ 20:15
.............................................................
มนุษย์ท่ตี ้ องตกนรกมีลกั ษณอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 21:8
.............................................................

อธิบาย
 นรกเป็ นที่ทนทุกข์ทรมานไม่น่าไปเเน่นอน มนุษย์ท่ตี กอยู่ท่นี ่ันต้ องอยู่กบั มารเเละภูติผตี ลอตไปเป็ นบิตย์
นรกนั้นมืด ร้ อน ไม่มีอะไรจะกิน ไม่มีอะไรจะทา มีเเต่ไฟเเละกามะถัน เคยได้ ยนิ บางคนพูดว่ าอยากตกนรก
อยู่กบั มารคงจะสนุก คนที่คดิ เช่นนี้เป็ นคนที่เข้ าใจผิตถนัด
 ผู้ท่ไี ว้ วางใจในพระเจ้ าไม่ต้องกลัวว่า จะต้ องตกนรก นรกเป็ นที่ลงโทษสาหร้ บผีมารซาตาน เเละทุกคนทีไ่ ม่
ยอมเชื่อในพระเยซูคริสต์
 นรกไม่มีทางออก บางศาสนาสอนว่า ต้ องอยู่นรกชั่วคราวเท่านั้น เมื่อรับโทษเพียงพอ เเล้ วก็ออกได้ เเต่
พระคัมกีร์ไม่ได้ สอนเช่นนั้น แต่สอนว่า ชีวิตนี้มีเพียงชีวิตเดียว เเละหลังจากนั้นพระเจ้ าจะพิพากษาลงโทษ
ถ้ าไม่เชื่อพระเยซูจะตกนรกตลอดไปเป็ นบิตย์ โดยไม่มีชาติหน้ า ไม่มีโอกาสที่จะถอนตัวออกได้
ดูเพิ่มเติมใน ฮีบรู 9:27 ; ลูกา 16:19-31 (สังเกตข้ อ 26) เเละ มัทธิว 10:28

นามาใช้
ท่านเชื่อว่า มีนรกไหม ถ้าเชื่อว่ามีนรกจริงๆ ท่านควรทาอะไรบ้ างเพื่อญาติเเละเพื่อนบ้ านจะไม่ตัองตกนรก?

ข้อท่องจา

โรม 6:23

บทที่ 13




พระคุณพระเจ้า

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า เรารอดได้ด้วยพระคุณของพระเจ้ า
ศาสนาสอนว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ ช่วั หมายความว่ามนุษย์สามารถช่วยตัวเองให้ รอดได้ เเต่พระคาของ
พระเจ้ าสอนตรงกันข้ ามว่า ความรอดนั้นจะเนื่องด้ วยการกระทาก็หามิได้
ทิตัส 3:3-7

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้ าเราเป็ นอย่างไร?
ตอบ
ทิตัส 3:3
.............................................................
ถึงเเม้ ว่า เราเป็ นคนเลวทรามตามที่กล่าวไว้ เเล้ว พระเจ้ ายังเเสดงท่าทีอะไรต่อเรา?
ตอบ
ทิตัส 3:4
.............................................................
พระองค์ทรงปรากฏในโลกนี้เพื่อทาอะไร?
ตอบ
ทิตัส 3:4
.............................................................
เรารอดจากบาปด้ วยการกระทาดีของเราหรือไม่?
ตอบ
ทิตัส 3:5
.............................................................
ถ้ าหากมนุษย์ไม่ได้ รอดด้ วยการกระทาดี จะรอดด้ วยอะไร?
ตอบ
ทิตัส 3:5
.............................................................
เมื่อพระเจ้ าทรงเห็นว่ามนุษย์ไม่ชอบธรรม พระองค์จึงทรงส่งพระเยซูมาเพื่ออะไร?
ตอบ
ทิตัส 3:7
.............................................................

อธิบาย
 พระคุณของพระเจ้ าหมายความว่า พระเจ้ าได้ ทรงสาเเดงความเมตตาต่อมนุษย์ ถึงเเม้ ว่ามนุษย์สมควรที่จะ
ได้ รับการลงโทษ
ดูเพิ่มเติมใน โรม 3:24 เเละ 1 ยอห์น 4:10
 มนุษย์จะรอดไม่ได้ ด้วยการทาบุญหรือการทาดี เพราะมนุษย์ทุกคนทาบาป เเละเพราะความดีของมนุษย์ก ็
เหมือนผ้ าขี้ร้ วิ ในสายพระเนตรของพระเจ้ า
ดูเพิ่มเติมใน อิสยาห์ 64:6
 เราทาดีเพื่อจะรอด หรือเราทาดีเพราะรอดเเล้วอย่างไหนถูก ท่านตอบคาถามนี้ได้ไหม
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 2:8-10

นามาใช้
การทาบุญไม่มีประโยชน์ เพราะมนุษย์ไม่ได้ รอดด้วยการทาดี ถ้ าหากใครคิดว่า จะรอดเพราะการไปประชุมบ่อยๆ
หรือถวายสิบลด เเละกระทากิจต่างๆ ให้ เลิกคิดอย่างนี้เสีย เเล้วหันมาพึ้งพาไว้ ใจในพระเยซูพระผู้ช่วยให้ รอด

ข้อท่องจา

ทิตัส 3:5

