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  บทท่ี 01 พระเจา้ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  พระลักษณะเเละการกระท าของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง 

 พ่ีน้องสามารถรักคนที่ไม่รู้จักได้ไหม  ในท านองเดียวกนั เราจะรักพระเจ้าได้อย่างไร 

  ถ้าหากยังไม่รู้จักพระองค์ด ี

 1 ทโิมธ ี6:13-16 

ถาม - ตอบ 

1.  ใครเป็นผู้ประทานชีวิตเเก่สิ่งทั้งปวง? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:13   ................................................................ 

2. พระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์รับชีวิตเเบบไหน? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:14   ................................................................. 

3. ลักษณะของพระเจ้ามีอะไรบ้าง? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:15  (1) ............................ (2) ............................ 

     (3) ............................ (4) ............................ 

4. พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ได้ไหม? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:16   ................................................................. 

5. พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ไหน? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:16   ................................................................. 

6.  มีมนุษย์คนไหนที่เคยเหน็พระเจ้าไหม? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:16   ................................................................. 

7. เราควรถวายอะไรเเด่พระเจ้า? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี6:16   ................................................................. 

อธิบาย 

 พระเจ้าเป็นพระเจ้าองคเ์ดยีว  เเต่ในพระคัมภีร์พูดถึงพระบิดา พระเยซูคริสต์ เเละพระวิญูญาณบริสทุธิ์   

ซ่ึงไม่ใช่พระเจ้าสามองค์  เเต่เป็นพระเจ้าองค์เดยีวกนัที่ประกอบไปด้วยสามพระภาค 

    ดูเพ่ิมเติมใน  2 โครินธ ์13:13 

 พระเจ้าเป็นผู้ทรงอยู่เหนือจักรวาล  เหนือกษัตริย์ทุกองค์  เหนือเทพเจ้าทั้งปวง  เหนือผีมารซาตาน  เหนือ

ทุกสิ่งทุกอย่าง  ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้อยู่ใตัพระบาทของพระองค์  

    ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 1:21 ; โคโลส ี1:16-17 เเละ ฟีลิปปี 2:9-10 

 ทั้งพระลักษณะเเละการกระท าของพระเจ้าล้วนปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซ่ึงพระองค์ทรงประทาน

ให้กบัมนุษย์ เพ่ือเราจะได้รู้ถึงพระลักษณะเเละการกระท าของพระองค์ 

    ดูเพ่ิมเติมใน  ยอห์น 20:31 เเละ ลูกา 1:3-4 

น ามาใช ้

พระลักษณะใดของพระเจ้าที่ประทบัใจมากที่สดุ  ท าไม?  (ให้เเต่ละคนออกความคิดเหน็ เเล้วอธษิฐานสรรเสริญู

พระเจ้าล าหรับพระลักษณะต่างๆ ของพระองค)์ 

ขอ้ท่องจ า 1 ทโิมธ ี6:16 

คน้ควา้เพิม่เติม อ่าน อสิยาห์ 40:12-31  เเละอธบิายถึงพระลักษณะต่างๆ เเละการกระท าของพระเจ้า 

  



 บทท่ี 02 การสรา้งโลก 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  พระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดทั้งปวง 

 หลายคนชอบพูดว่า โลกน้ีเกดิขึ้นมาเอง น่ีเป็นค าพดูที่ไม่มีหลักฐานเลย  ทุกสิ่งต้องมีผู้สร้าง เช่น 

  คนไม่ได้เกดิมาเอง เเต่ถูกสร่างในครรภ์มารดา  บ้านไม่ได้เกดิขึ้นเอง เเต่มีช่างก่อสร้างมันขึ้นมา 

  ดังน้ันความจริงกค็ือ ไม่มีสิ่งใดเกดิมาเอง พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้น 

 ปฐมกาล 1:1-2:3 
 

ถาม - ตอบ 

พระเจ้าทรงกระท าอะไรบ้างใน 

 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 

 พระเจ้าทรงพระซนม์อยู่ก่อนทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างชื้น 

      ดูเพ่ิมเติมใน สดุดี 90:2 

 พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่าง 
    ดูเพ่ิมเติมใน อสิยาท ์45:12 เเละ ปฐมกาล 1:31 

 เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้าง พระองคจึ์งเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างด้วย 

      ดูเพ่ิมเติมใน สดุดี 24:1-2 

 เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้าง พระองค์ทรงเป็นเจ้าของโลก เเละเจ้าของชีวิตมนุษย์ มนุษย์ควรเคารพนับถือเเละ

ยกย่องให้พระองค์เป็นใหญ่ ควรเชื่อฟัง ย าเกรงพระองค์ 

      ดูเพ่ิมเติมใน สดุดี 95:3-7 
 

น ามาใช ้

เม่ือรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง เราควรมีท่าทอีย่างไรต่อพระเจ้า ต่อตวัเราเอง ต่อเพ่ือนมนุษย์ เเละต่อธรรมชาติ

ที่พระเจ้าทรงสร้าง 
 

ขอ้ท่องจ า 1 โครินธ ์8:6 ก. 

    “เเต่ว่าส าหรับพวกเราน้ันมีพระเจ้าองค์เดียวคือ พระบิดา 

   เเละสิ่งสารพัดทั้งปวงบงัเกดิขึ้นจากพระองค์ เเละเราเป็นมาเพ่ือพระองค์” 
 

คน้ควา้เพิม่เติม เราเป็นมาเพ่ือพระเจ้า  1 โครินธ ์8:6 

  



 บทท่ี 03 การไม่เช่ือฟังของมนุษย ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  บาปมาจากไหน 

 พระคัมภีร์สอนว่า ไม่มีสกัคนที่เป็นคนดีพร้อมเเละซอบธรรม 

   การที่มนุษย์เป็นคนบาปน้ันเกดิขึ้นได้อย่างไร  ท าไมมนุษย์เราท าบาปตั้งเเต่เป็นเดก็เลก็ๆ 

  ท าไมมนุษย์เราทุกคนสามารถท าชั่วได้ โดยไม่มีใครสอน 

 ปฐมกาล 2:9 และ 15-17 ; 3:1-24 

ถาม - ตอบ 

1.  พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้มนุษย์คู่เเรกท าอะไร? 

  ตอบ ปฐมกาล 2:16-17  ............................................................. 

2.  งูหลอกลวงผู้หญิงอย่างไร? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:4   ............................................................. 

3.  งูพูดอกีว่า ถ้ากนิผลไม้จากต้นที่พระองค์ทรงห้าม เเทนที่จะตายจะเป็นอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:6-7  ............................................................. 

4.  มนุษย์ทั้งคู่เชือฟังงู หรือเชือฟังพระเจ้า? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:6-7  ............................................................. 

5.  เม่ือเขาได้ยนิเสยีงของพระเจ้าเสดจ็มาในสวน เขาท าอย่างไร? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:8  ............................................................. 

6.  ท าไมเขาไม่อยากพบพระเจ้า? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:10  ............................................................. 

7.  ในที่สดุพระเจ้าทรงท าอะไร เพ่ือมนุษย์คู่เเรกจะได้ไม่กนิผลไม้จากต้นไม้เเห่งชีวิตอกีด้วย? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:23-24  ............................................................. 

อธิบาย 

 เม่ือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่เเรกขึ้นมา พระองค์ทรงให้เขามีสติปัญญาในการตดัสนิใจเลือกได้  มนุษยจึ์ง

สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะไม่เซ่ีอฟัง (ท าบาป)  

   ดูเพ่ิมเติมใน  โยชูวา 24:15 

 เม่ือมนุษย์คู่เเรกยอมเชื่อฟังซาตาน เขายอมให้ซาตานเป็นเจ้านายของเขา  นับเเต่น้ันมามนุษย์ที่พระเจ้าทรง

สร้างไว้ให้เป็นเจ้าของโลกกต็กเป็นทาสของมาร 

   ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 6:16  เเละ ยอห์น 8:34 

 มนุษย์มีบาปตั้งเเต่เเรกเกดิ เพราะการเป็นคนบาปได้อยู่ในสายเลือดเเล้ว  หมายความว่า เราเป็นคนบาป

เน่ืองจาก พ่อเเม่ ปู่ย่า ตายาย ต่างเป็นคนบาป ไม่มีใครสอนให้ท าบาป เเต่ธรรมชาติบาปได้กลายเป็นของ

มนุษย์  ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 5:12 เเละ อสิยาห์ 53:6 ก. 

น ามาใช ้

มนุษย์เป็นคนบาปมาตั้งเเต่คู่เเรก เพราะการไม่เชื่อฟังเเละเลือกที่จะอยู่ฝ่ายมาร 

ฉะน้ันคนที่เกดิในครอบครัวคริสเตียนถือว่าเป็นคริลเตียนโดยอตัโนมัติหรือไม่? 

ถัาท่านคิดว่าเบน็คริสเดียนเพราะพ่อเเม่เชื่อพระเจ้า กจ็งกลับใจใหม่เพ่ือจะหลุดพ้นจากบาป เเละเป็นลูกที่เเท้จริง

ของพระเจ้า 

ขอ้ท่องจ า โรม 3:23 



 บทท่ี 04 ศาสนาทุกศาสนานั้นไม่เพียงพอ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  การนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ 

 ไม่มีศาสนาใดสามารถช่วยเราได้ หรือเพียงพอส าหรับชีวิตของเรา ถ้าพระเจ้าไม่เป็นศนูย์กลางของชีวิต 

  ท าไมมนุษย์ทั่วโลกจะต้องนับถือศาสนาต่างๆ  ท าไมมนุษย์จึงตั้งศาสนาหลายศาสนาขึ้นมา  พระคัมภีร์ 

  กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า มนุษย์ถือศาสนาต่างๆ แทนทีจ่ะรักและนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขา 

 โรม 1:18-25 

ถาม - ตอบ 

1.  ท าไมพระเจ้าทรงส าแดงพระพิโรธต่อมนุษย์? โรม 1:18   ................................................ 

2.  มนุษย์จะรู้เร่ืองพระเจ้าได้อย่างไร? โรม 1:19-20  ......................................................... 

3.  พระลักษณะของพระเจ้าปรากฏอย่างไรในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง? 

  ตอบ  โรม 1:19-20 ............................................................. 

4.  มนุษย์ซ่ึงรู้จักพระเจ้าตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงสร้างโลก ได้ตอบสนองพระเจ้า อย่างไร? 

  ตอบ  โรม 1:21  ............................................................. 

5.  คนที่ไม่ถวายเกยีรติแด่พระเจ้ามีลักษณะอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 1:21  ............................................................. 

6.  คนที่ละทิ้งพระเจ้า เขาได้หันไปนมัสการอะไรแทนพระองค์? 

  ตอบ  โรม 1:22-23 ............................................................. 

7.  สิ่งศักดิ์สทิธิ์ เช่น รูปเคารพ ศาสนาต่างๆ ภตูิผ ีน ามาเปรียบเทยีบกบัสง่าราศีของพระองค ์

  ผู้เป็นอมตะได้ไหม? ตอบ  โรม 1:23 ............................................................. 

8.  พระเจ้าทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 1:24  ............................................................. 

9.  เขาได้เอาความจริงเร่ืองพระเจ้ามาเเลกกบัอะไร? 

  ตอบ  โรม 1:25  ............................................................. 

10.  เขานมัสการอะไรเเทนองด์พระผู้สร้าง?  โรม 1:25   ........................................................... 

อธิบาย 

 มนุษย์ทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าได้ เพราะพระองคไ์ด้ปรากฏให้เหน็ในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างมา 
  ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 19:1-6 ; 50:6 เเละ 97:6 

 มนุษย์ไม่ยอมร้บพระองด์ เพราะเขาเป็นคนบาป รักความมืดมากกว่าร้กความสว่าง  เเทนที่จะรักเเละนมัสการ

พระองด์ เขากลับไปตั้งศาสนาเเละลัทธต่ิางๆ ขึ้นมา โดยกราบไหว้นมัสการรูปเคารพหรือผู้น าของศาสนา

น้ันๆ เเทนที่จะกลับใจมาหาพระเจ้า เเละกราบไหว้นมัสการพระองค์       ดูเพ่ิมเติมใน  อสิยาห์ 44:6-20 

 พระเจ้าทรงเสยีพระทยั เม่ือมนุษย์ตั้งศาสนาตางๆ ที่ไร้ประโยชน์ขึ้นมา เเละนมัสการสิ่งศักดิ์สทิธิ์ที่ไม่ใช่พระ

เจ้า พระเจ้าจึงทรงลงโทษ 

น ามาใช ้

ในความคิดของท่าน ท่านคดิว่าศาสนาต่างๆ เพีองพอส าหรับท่านหรือไม่ ถ้าท่านยังยดึเเละนับถือศาสนาใด

ศาสนาหน่ึง กค็วรจะสารภาพต่อพระเจ้า เเละให้พ่ีน้องอธษิฐานเผื่อ 

ขอ้ท่องจ า โรม 1:18 



 บทท่ี 05 บาป 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  ทุกคนเป็นคนบาป และบาปเป็นล่ีงทิ่น่าเกลียดชังทิ่สดู 

  ในสายพระเนตรของพระเจ้า 

 หลายคนคดิว่าตนเองไม่ได้เป็นคนบาป เขาคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่เเล้ว เขาไม่ เข้าใจว่า ทุกคนเป็นคน 

  บาป เเละบาปคืออะไร บาปคือการไม่นับถือพระเจ้า กราบไหว้สิ่งศักดิ์สทิธิ์เเทนการกราบไหว้พระเจ้า 

  เเละการท าชั่ว เช่น ฆ่าคน ลักทรัพย ์ฯลฯ คนทั่วไปถือว่า บาปเป็นเร่ืองเลก็น้อย เเต่พระคัมภีร์ไม่ได้ 

  สอนเช่นน้ัน 

 โรม 3:10-18 

ถาม - ตอบ 

1.  ในโลกน้ีมีคนชอบธรรมเเละมีคนดีพร้อมไม่เป็นคนบาปหรือไม่? 

  ตอบ โรม 3:10,12  ............................................................. 

 

2.  ใครบอกว่าไม่มีคนชอบธรรมสกัคนเดียว? 

  ตอบ  โรม 3:10   ............................................................. 

 

3.  มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 3:12   ............................................................. 

 

4.  ค าพูดของมนุษย์เป็นอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 3:13-14  ............................................................. 

 

5.  บาปของมนูษยน์ าให้เขาประสบกบัอะไรบ้าง? 

  ตอบ  โรม 3:16   ............................................................. 

 

6.  อะไรเป็นสาเหตุท าให้มนุษย์ที่เป็นคนบาปตกอยู่ในสภาพเช่นน้ี? 

  ตอบ  โรม 3:18   ............................................................. 

อธิบาย 

 พระคัมภีร์ตอนน้ีสอนชัดเจนว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่มีข้อยกเว้น ถึงเเม้ว่าหลายคนพยายามท าดีไม่เคย

ฆ่าคน หรือล่วงประเวณี กย็งัเป็นคนบาปเช่นกนัในสายพระเนตรของพระเจ้า 

   ดูเพ่ิมเติมใน  อสิยาห์ 53:6 ก ; โรม 3:23 ; มทัธวิ 5:21-23 ; 27-28; ยากอบ 4:17 

 ท่านรู้สกึเลียใจกบับาปที่ท าไปเเล้วหรือไม่ เราทุกคนควรเกลียดชังบาปเหมือนพระองค์ทรงเกลียดชัง 

  ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 51:3-12 

 อย่าลืมว่าพระเจ้าผู้บริสทุธิ์เเละเกลียดชังบาปจะลงโทษคนบาปอย่างเเน่นอน เพราะเหตน้ีุลูกของพระเจ้าควร

เอาใจใส่เเละกระตือรือร้นที่จะชักชวนคนใหักลับใจเสยีใหม่  ดูเพ่ิมเติมใน  กจิการ 3:19 

น ามาใช ้

ท่านมีความรู้สกึอย่างไรต่อบาปที่ท าไปในอาทติย์น้ี  เรามีท่าทต่ีอบาปเหมือนอย่างพระเยซูหรือไม่  ถ้าหากท่าน

รู้สกึเพิกเฉยต่อบาปให้รีบกลับใจเสยีใหม่ เเละส ารวจว่า เป็นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นน้ัน 

ขอ้ท่องจ า โรม 3:12 

  



 บทท่ี 06 การลงโทษ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าจะลงโทษคนบาป เเละให้รู้ว่า อะไรเป็นสาเหต ุ

  ที่ท าให้พระเจ้าต้องลงโทษ 

 ตั้งเเต่สมัยโบราณมาเเล้ว ปู่ย่า ตายาย บอกลูกหลานว่า คนไม่ดต้ีองตกนรก เเสดงว่ามนุษย์รู้เเล้วว่า 

  มีการลงโทษ เเต่อาจไม่รู้ว่าใครเป็นผู้พิพากษาลงโทษ  เเละไม่รู้ว่าการลงโทษน้ันจะเป็นอย่างไร 

 ยอห์น 3:16-21 

 

ถาม - ตอบ 

1.  พระเจ้าทรงรักใคร? 

  ตอบ ยอห์น 3:16  ............................................................. 

2.  พระเจ้าทรงร้กมนุษย์มากเเค่ไหน? 

  ตอบ ยอห์น 3:16  ............................................................. 

3.  มนุษย์ทุกคนจะต้องพินาศหมดหรือไม่? 

  ตอบ ยอห์น 3:16  ............................................................. 

4.  ส่วนคนที่วางใจเเละเชื่อในพระเยซูคริสต์จะรอดพ้นจากอะไร? 

  ตอบ  ยอห์น 3:18  ............................................................. 

5.  ท าไมมนุษย์บางคนจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเเละตกนรก? 

  ตอบ  ยอห์น 3:18  ............................................................. 

6.  มนุษย์บางคนจะต้องตกนรก เพราะเขาไม่รักพระเยซูฮผู้เป็นความสว่าง เเต่เขากลับไปรักอะไรเเทน? 

  ตอบ  ยอห์น 3:19  ............................................................. 

7.  ท าไมมนุษย์จึงร้กความมืดมากกว่ารักความสว่าง? 

  ตอบ  ยอห์น 3:19  ............................................................. 

 

อธิบาย 

 พระเจ้าไม่ปรารถนาทีจ่ะลงโทษใคร พระองค์ทรงโปรตใหัมนุษย์รอด (ยอห์น 3:17) 
 

 ถึงเเม้ว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาช่วยมนุษย์ให้รอด กย็ังมีหลายคนต้องตกนรก เพราะไม่ยอมเชื่อเเละวางใจ

ในพระเยซู (ยอห์น 3:18) รักเเต่ความมืด ความชั่ว (ยอห์น 3:19) เกลียดชงัความสว่าง (ยอห์น 3:20) 

 

 พระคัมภีร์บอกหลายคร้ังว่า คนบาปที่ไม่เชื่อพระเยซูจะต้องถูกพิพากษาลงโทษอย่างเเน่นอน ไม่มีข้อยกเว้น 

เขาจะไม่รอดด้วยการท าบุญ หรือการประพฤติดีอย่างเดด็ขาด 

 

น ามาใช ้

เม่ือท่านคิดถงึการที่เพ่ือนบ้าน หรือญาติพ่ีน้องบางคนจะตกนรก ท่านมีความรู้สกึอย่างไร 

ถ้าหากกลัวว่า คนที่ท่านร้กก าลังจะตกนรก ท่านควรท าอะไรบ้าง และจะช่วยเขาได้อย่างไร 

 

ขอ้ท่องจ า ยอห์น 3:18 ; โรม 3:12 

 

คน้ควา้เพิม่เติม 1 โครินธ ์6:9-10 ; วิวรณ์ 21:8 



 บทท่ี 07 ก าเนิดของพระเยซูคริสต ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเยซูเป็นบุตรมนุษย ์เเละเป็นพระบุตรของพระเจ้า 

 พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนใคร พระเยซูเป็นบุตรมนุษย ์หมายความว่า 

  เป็นมนุษย์จริงๆ ร้อยเปอร์เซน็ต ์

 มัทธวิ 1:18-25 

ถาม - ตอบ 

1.  มารีย์กบัโยเซฟเเต่งงานกนัเเล้วหรือยัง? มัทธวิ 1:18  ............................................................ 

2.  มารีย์ยังเป็นหญิงประเภทไหน?  มัทธวิ 1:23  ............................................................ 

3.  มารีย์ตั้งครรภ์ได้อย่างไร?  มัทธวิ 1:18  ............................................................ 

4.  เม่ือปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์ โยเซฟคิดว่าจะท าอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 1:19  ............................................................. 

5.  ก่อนที่โยเซฟจะถอนหม้ัน ได้มีเหตุการณ์อะไรเกดิขึ้นกบัเขา? 

  ตอบ  มัทธวิ 1:20  ............................................................. 

6.  ทูตสวรรค์บอกวุ่า มารีย์จะประสตูิบุตรชาย เเล้วโยเซฟต้องตั้งชื่ออะไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 1:21  ............................................................. 

7.  ผู้เผยพระวจนะท านายว่า พระเยซูจะมีนามว่าอะไร เเละนามน้ันจะมีความหมายว่าอยางไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 1:22-23  ............................................................. 

8.  หลังจากที่โยเซฟตืนขึ้น เขาได้ท าอะไรบ้าง? 

  ตอบ  มัทธวิ 1:24-25 ก)  ............................................................. 

     ข)  ............................................................. 

     ค)  ............................................................. 

อธิบาย 

 ใครเป็นพ่อพระเยซูคริสต์ – ไม่มี นอกจากพระบิดาเจ้า  โยเซฟเป็นเพียงพ่อเล้ียงเท่าน้ันเอง เพราะพระบิดา

เจ้าเป็นพ่อของพระเยซู พระเยซูเป็นพระบุตรของพระบดิาเจ้า เเละเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซน็ต์  

    ดูเพ่ิมเติมใน  ยอห์น 1:1 เเละ ฟีลิปปี 2:6-7 

 ใครเป็นเเม่พระเยซูคริสต์ – นางมารียเ์ป็นเเม่ของพระเยซู  มารีย์เป็นหญิงธรรมดาๆ เเต่นางรักพระเจ้ามาก 

นางเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้  พระเยซูเป็นลูกชายคนหัวปีของนาง ฉะน้ันพระองคเ์ป็นบุตรมนุษยเ์เท้จริง 

ร้อยเปอร์เซน็ต ์   ดูเพ่ิมเติมใน  ลูกา 1:26-38 

 พระเยซูเป็นพระเจ้า (อมิมานูเอล = พระเจ้าอยู่กบัเรา) เเละเป็นมนุษยด้์วย  มารีย์ได้ตั้งดรรภ์ด้วยฤทธิ์เดช

ของพระวิญญาณบริสทูธิ์ ซ่ึงเป็นสิ่งอศัจรรย้ เพราะพระเยซูเป็นมนุษย ์พระองคจึ์งทรงเข้าใจเรา  เพราะพระ

เยซูเป็นพระเจ้า พระองคจึ์งทรงช่วยเราไห้รอดได้ เเละพระองค์ทรงเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากบัมนุษย์ 

 (1ทโิมธ ี2:5)  ดูเพ่ิมเติมใน  ฮีบร ู4:15 เเละ กจิการ 4:12 

 

น ามาใช ้

มนุษย์คนหน่ึงไม่สามารถช่วยให้อกีคนหน่ึงรอดพ้นบาปได้ เพราะอะไร? 

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ได้ เพราะอะไร? 

ขอ้ท่องจ า มัทธวิ 1:23   “อมิมานูเอล” เเปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กบัเรา 



 บทท่ี 08 การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนม ์

   ของพระเยซูคริสต ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเยซูทรงฟ้ืนคนืพระชนม์เเล้ว เเละในทุกวันน้ี  

  พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 

 ผู้น าศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกน้ีกต็ายไปเเล้ว เเละมีทีเ่กบ็กระดูกของเขาไว้ เเต่พระเยซูไม่เหมือน 

  พวกเขา ไม่มีเเม้ที่เกบ็กระดูกของพระองค์  เพราะหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เเล้วเพียง 3 วัน 

  พระองค์กท็รงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 

 มาระโก 15:21 - 16:8 

ถาม - ตอบ 

1.  เม่ือพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน คนทั้งปวงเยาะเย้ยพระองค์อย่างไร? 

  ตอบ มาระโก 15:30  ............................................................. 

2.  บ่ายสามโมง พระเยซูร้องเรียกเสยิงดังว่าอย่างไร? 

  ตอบ มาระโก 15:34  ............................................................. 

3.  นายร้อยที่เหน็พระเยซูสิ้นพระชนม์น้ันกพ็ดูว่าอย่างไร? 

  ตอบ มาระโก 15:39  ............................................................. 

4.  หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ เขาท าอะไรกบัพระศพของพระองค์? 

  ตอบ  มาระโก 15:46  ............................................................. 

5.  พระเยซูได้ฟ้ืนคนืผระชนม์วันไหน? 

  ตอบ  มาระโก 16:2  ............................................................. 

6.  เม่ือพวกผู้หญิงเข้าไปในอุโมงค์ เขาได้พบกบัอะไรบ้าง? 

  ตอบ  มาระโก 16:5  ............................................................. 

7.  ทูตสวรรค์บอกว่า พระเยซูเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  มาระโก 16:6  ............................................................. 

อธิบาย 

 พระเยซูยอมถูกตรึงบนกางเขนเพ่ือรับโทษเเทนมนุษย์ทีเ่ป็นคนบาป  ดูเพ่ิมเติมใน  1 เปโตร 3:18 

 พระเยซูยอมถูกพระบิดาทอดทิ้งซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการร้บโทษเเทนเรา เพราะพระบิดาทรงทนดูบาปไม่ได้ 

  ดูเพ่ิมเติมใน  2 โครินธ ์5:21 ; อสิยาห์ 59:2 ; ฮาบากุก 1:13 ก. 

 พระเยซูยอมรับโทษเเทนเราจนกระทั่งยอมตายเพ่ือเรา   ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 5:6-8 

 เเต่ว่าในวันที่สามพระเยซูได้ชนะความบาป (โรม 5:18-21) ความตาย (1 โครินธ ์15:20-26 ; โรม 6:9) 

เเละพญามาร (โคโลส ี2:14-15 ; ฮีบรู 2:14-15) โดยการฟ้ืนคืนพระชนม์ และยังทรงพระชนม์อยู่จนถึง

ทุกวันน๊ี (วิวรณ ์1:8) 

น ามาใช ้

ให้พ่ีน้องสรรเสริญูพระเยซูส าหรับการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์  เเล้วตั้งใจว่า จะเป็นพยานกบัใครสกัคน

ภายในอาทติย์น้ีถงึเร่ืองพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงพระชนม์อยู่ทุกวันน้ี 

ขอ้ท่องจ า มาระโก 16:6   “พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” 

 



 บทท่ี 09 พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปเเละการพิพากษาลงโทษ 

 มนุษย์ทั่วโลกท าบุญเเละท าความดีเพ่ือช่วยตนเองให้รอดจากบาป เพ่ือจะให้หลุดพ้นจากโทษเเห่งบาป 

  มนุษย์ช่วยตวัเองให้รอดไม่ได้  ถ้าไม่มีใครสามารถช่วยให้มนุษย์รอดได้ มนุษยจ์ะต้องถูกพิพากษาให้ 

  ตกนรกทุกคน 

 โรม 5:6-9 

ถาม - ตอบ 

1.  พระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพ่ือช่วยใคร? 

  ตอบ โรม 5:6  ............................................................. 

2.  เม่ือพระเยซูตายเพ่ือมนุษย์ มนุษย์มีสภาพเป็นอย่างไร? 

  ตอบ โรม 5:6  ............................................................. 

3.  เป็นไปได้ไหมว่า จะมีใครยอมตายเพ่ือคนดี? 

  ตอบ โรม 5:7  ............................................................. 

4.  คนยอมตายเพ่ือคนดยีังหายาก จะเป็นไปได้ไหม ที่จะมีใครยอมตายเพ่ือคนชั่ว? 

  ตอบ  โรม 5:7  ............................................................. 

5.  พระเยซูยอมตายเพ่ือเรา ขณะที่เราเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 5:8  ............................................................. 

6.  ที่พระเยซูยอมตายเพ่ือเราเม่ือเรายังเป็นคนบาป ได้เเสดงให้เราเหน็อะไรจากพระองด์? 

  ตอบ  โรม 5:8  ............................................................. 

7.  เราถูกนับว่า เป็นคนชอบธรรมโดยอะไร? 

  ตอบ  โรม 5:9  ............................................................. 

8.  พระโลหิตของพระเยซู มีความหมายช่วยให้คนรอดอย่างไร? 

  ตอบ  .................................................................................................. 

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

อธิบาย 

 มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปถึงเเม้ว่า บางศาสนาสอนให้เอาตวัรอด เเต่เป็นไปไม่ได้ ที่มนุษยจ์ะช่วยตัวเองให้รอด 

เพราะเป็นคนทีต่ายเเล้วฝ่ายวิญูญาณ   ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 3:23 ; 5:12 เเละ 1 ยอห์น 1:8 

 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสทุธิ์ จึงต้องลงโทษคนบาป พระองค์ไม่เคยอ่อนข้อต่อ 

 ความบาปใดๆเลย ผู้ที่ท าบาปจะต้องถูกพระองค์ลงโทษ  ดูเพ่ิมเติมใน  เอเสเคียล 18:4 ข. เเละ โรม 6:23 ก. 

 พระเยซูผู้เป็นพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจ้ายอมลงมาในโลกน้ีเพ่ือรับโทษเเทนมนุษย์ทุกคน การที่พระเยซู

ยอมตายบนไม้กางเขน ไม่ใช่เพราะพระองค์มีบาป เเต่เพราะทรงรับการพิพากษาเเทนมนุษย ์พระองค์จึงทน

ทุกข์ทรมานจนตาย 

น ามาใช ้

เราจะรับการช่วยให้รอดได้อย่างไร  มีใครยังไม่ได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูบ้างไหม? 

ถ้ามีกข็อเชื้ อเชิญูให้ผู้น้ันต้อนรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

ขอ้ท่องจ า โรม 5:8  



 บทท่ี 10 แผนการของพระเจา้ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า เเผนการของพระเจ้าล าหรับมนุษยเ์ป็นอย่างไร 

 หลังจากมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าเเล้ว พระองด์มีเเผนการอะไรที่จะช่วยมนุษย ์ พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม 

  เเละบริสทุธิ์ไม่เคยเมินเฉยต่อบาป พระองคต้์องลงโทษคนบาป  มนุษย์ทุกคนจะต้องพินาศ แต่พระเจ้า 

  ไม่ปรารถนาให้มนุษย์พินาศ จึงวางเเผนเพ่ือเเก้ไขปัญหาของมนุษย์โดยส่งพระเยซูคริสต์ลงมาในโลก 

 ฟีลิปปี 2:5-11 

ถาม - ตอบ 

1.  พระเยซูทรงสภาพของใคร? 

  ตอบ ฟีลิปปี 2:5-6 ............................................................. 

2.  ถึงเเม้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เเต่พระองค์ทรงมีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ ฟีลิปปี 2:6-7 ............................................................. 

3.  พระเยซูทรงเสยีสละอย่างไร? 

  ตอบ ฟีลิปปี 2:6-7 ............................................................. 

4.  พระเยซูทรงร้บสภาพอะไรบ้าง? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:7-8 ............................................................. 

5.  เม่ือพระเยซูทรงปรากฏในสภาพมนุษย ์พระองค์ยอมท าอะไรบ้าง? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:8 ............................................................. 

6.  พระเยซูยอมตายอย่างไร? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:8 ............................................................. 

7.  พระบิดาเจ้าทรงตอบสนองต่อการเสยีสละของพระเยซูอย่างไร? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:9 ............................................................. 

8.  มนุษย์จะต้องเเสดงท่าทอีย่างไรต่อพระเยซู? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:10-11 ............................................................. 

อธิบาย 

 มนุษย์ตกอยู่ในบ่วงเเห่งความบาป   ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 3:23 เเละ ปัญญาจารย ์7:20 

 พระเยซูทรงยอมลงมาในบ่วงที่มนุษย์ต้องอยู่ เพ่ือไถ่มนุษย์ออกจากบาป ดูเพ่ิมเติมใน  มาระโก 10:45 

 พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูขึ้นอย่างสงูเหนือสิ่งทั้งปวง เพราะความถ่อมพระทยั ความเสยีสละ ความร้ก เเละ

ความเมตตาของพระองค ์    ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 1:20-22 

  ในที่สดุ ผู้ทีเ่ชื่อในพระเยซูจะได้รับการยกขึ้น เช่นเดียวกนักบัพระองค์ น่ีเเหละเป็นเเผนการของพระเจ้า 
      ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 2:6-7 

น ามาใช ้

คริสเตียนไม่ควรกลัวอนาคต ถ้ามีใครยังกลัวอนาคต ให้อธษิฐานเพ่ือคนเหล่าน้ันจะได้เข้าใจถงึเเผนการของ 

พระเจ้าเเละไม่กลัวอกีต่อไป   

ท่านจะอธบิายเเผนการของพระเจ้าให้เพ่ือนที่ยังไม่เชื่อให้เข้าใจได้อย่างไร? 

 

ขอ้ท่องจ า ฟีลิปปี 2:10-11  

  



 บทท่ี 11 สวรรค ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า สวรรค์เป็นอย่างไร? 

 บางคนชอบพูดว่าไม่มีสวรรค์หรือนรก  บ้างกว่็า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ สวรรค์อยู่ในใจของคนด ี

  ส่วนนรกกอ็ยู่ในใจของคนชั่ว   เเต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างน้ัน พระคัมภีร์สอนว่า สวรรค์มีอยู่จริง 

  เป็นสถานที่ประทบัของพระเจ้า เเละเป็นปลายทางของคริสเตียนทุกคน 

 วิวรณ์ 21:1-4 ; 22:1-5 

ถาม - ตอบ 

1.  ใครจะอยู่ด้วยกนับนสวรรค์?    วิวรณ ์21:3 ............................................................. 

2.  บนสวรรค์จะไม่มีอะไรบ้าง? 

  ตอบ  วิวรณ์ 21:4 (1) ............................. (2) ............................. 

     (3) ............................. (4) ............................. 

3.  บนสวรรค์จะมีอะไรช่วยรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย? 

  ตอบ วิวรณ์ 22:2 ............................................................. 

4.  บนสวรรค์จะไม่มีอะไรอกีอย่างหน่ึง?  วิวรณ์ 22:3  ............................................................. 

5.  คริสเตียนจะท าอะไรบ้างบนสวรรค์?  วิวรณ์ 22:3  ............................................................. 

6.  คริสเตียนจะได้เหน็อะไรบนสวรรค์? 

  ตอบ  วิวรณ์ 22:4 ............................................................. 

7.  กลางคืนจะไม่มีอกีต่อไปบนสวรรค์  อะไรเป็นแสงสว่างของสวรรค์? 

  ตอบ  วิวรณ์ 22:5 ............................................................. 

8.  คริสเตียนจะครอบครองบนสวรรคอ์กีนานเท่าใด? 

  ตอบ  วิวรณ์ 22:5 ............................................................. 

อธิบาย 

 สวรรค์เป็นที่ประทบัของพระเจ้า เเละเเน่นอนต้องเป็นสถานที่สวยสดงดงามมาก ต้องมีสง่าราศีมากกว่าโลกน้ี

หลายร้อยเท่า     ดูเพ่ิมเติมใน  1 โครินธ ์2:9 

 สวรรค์มีหลายอย่างที่โลกน้ีไม่มี เช่น พระที่น่ังของพระเจ้า พระบุตรของพระองค ์เเม่น า้เเห่งชีวิต รวมทั้งมี

ต้นไม้เเห่งชีวิตที่ช่วยรักษาคนป่วยใท้หายได้ มีความสว่างของพระเจ้า เเละเตม็เป่ียมไปด้วยความสขุ 

       ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 16:11 

 บนสวรรค์ไม่มีหลายอย่างที่โลกน้ีมีอยู่ในทุกวันน้ี เช่น ความทุกข์ ความโศกเศร้า ความบาป พญามาร ผี  

การเจบ็ปวด การกนัดารเเละการอดอาหาร ฯลฯ   ดูเพ่ิมเติมใน  วิวรณ์ 7:16-17 เเละ อสิยาห์ 25:8 

 บนสวรรค์เราจะต้องท าอะไรบ้าง  หลายคนเป็นห่วงว่า สวรรค์ไม่สนุก  พระคัมภีร์สอนว่าเราจะร้บใช้เเละ

นมัสการพระเจ้าคงจะสนุก เพราะสวรรค์ไม่มีปัญหา ไม่มีการถกเถียงกนั ไม่มีสิ่งที่ท าให้เราขาดจากคาามสขุ  

      ดูเพ่ิมเติมใน  วิวรณ์ 7:15 เเละ ฟีลิปปี 1:21,23 

น ามาใช ้

คนที่ยังไม่เชื่อไปสวรรค์ได้ไหม?   คนที่เชื่อตายเเล้วกไ็ปสวรรค์ เราควรเศร้าโศกเสยีใจไหม? 

ขอ้ท่องจ า สดุดี 23:6 ข. “ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสบืไปเป็นนิตย์” 

  



 บทท่ี 12 นรก 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า นรกเป็นอย่างไร 

 คนทั่วไปไม่กลัวตกนรกเพราะไม่เชื่อว่านรกมีจริง เเต่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่า พระเยซูได้เตรียม 

  นรกไว้ส าหรับพญามาร เเละพวกลูกน้องของมัน  นรกเป็นที่ทุกข์ทรมานที่สดู ทุกคนที่ตดิตามมารจะอยู่ 

  ที่น้ันกบัมาร เเละไม่มีทางที่จะออกไปได้ 

 วิวรณ์ 20:10-15 ; 21:8 

ถาม - ตอบ 

1.  ใครจะตกนรกก่อน? 

  ตอบ วิวรณ์ 20:10 ............................................................. 

2.  นรกมีลักษณะอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ วิวรณ์ 20:10 ............................................................. 

3.  ผู้ที่ตกนรกจะได้รับประสบการณ์อะไรบัาง? 

  ตอบ วิวรณ์ 20:10 ............................................................. 

4.  ผู้ที่ตกนรกจะอยู่ที่น้ันนานเท่าไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 20:10 ............................................................. 

5.  การตกในบึงไฟนรกเปรียบเสมือนอะไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 20:14 ............................................................. 

6.  นอกจากพญามารเเล้ว ใครจะต้องตกนรกอกี? 

  ตอบ  วิวรณ์ 20:15 ............................................................. 

7.  มนุษย์ที่ต้องตกนรกมีลักษณอย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 21:8 ............................................................. 

อธิบาย 

 นรกเป็นที่ทนทุกข์ทรมานไม่น่าไปเเน่นอน  มนุษย์ที่ตกอยู่ที่น่ันต้องอยู่กบัมารเเละภูติผตีลอตไปเป็นบิตย์ 

นรกน้ันมืด ร้อน ไม่มีอะไรจะกนิ ไม่มีอะไรจะท า  มีเเต่ไฟเเละก ามะถัน  เคยได้ยนิบางคนพูดว่าอยากตกนรก 

อยู่กบัมารคงจะสนุก  คนที่คดิเช่นน้ีเป็นคนที่เข้าใจผิตถนัด 

 ผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าไม่ต้องกลัวว่า จะต้องตกนรก  นรกเป็นที่ลงโทษส าหร้บผีมารซาตาน เเละทุกคนทีไ่ม่

ยอมเชื่อในพระเยซูคริสต ์

 นรกไม่มีทางออก บางศาสนาสอนว่า ต้องอยู่นรกช่ัวคราวเท่าน้ัน เม่ือรับโทษเพียงพอ เเล้วกอ็อกได้ เเต่

พระคัมกร์ีไม่ได้สอนเช่นน้ัน แต่สอนว่า ชวิีตน้ีมีเพียงชวิีตเดียว เเละหลังจากน้ันพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษ 

ถ้าไม่เชื่อพระเยซูจะตกนรกตลอดไปเป็นบิตย์ โดยไม่มีชาติหน้า ไม่มีโอกาสที่จะถอนตวัออกได้ 

        ดูเพ่ิมเติมใน  ฮีบร ู9:27 ; ลูกา 16:19-31 (สงัเกตข้อ 26) เเละ มทัธวิ 10:28 

 

น ามาใช ้

ท่านเชื่อว่า มีนรกไหม  ถ้าเชื่อว่ามีนรกจริงๆ ท่านควรท าอะไรบ้างเพ่ือญาตเิเละเพ่ือนบ้านจะไม่ตัองตกนรก? 

 

ขอ้ท่องจ า โรม 6:23 

  



 บทท่ี 13 พระคุณพระเจา้ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า เรารอดได้ด้วยพระคุณของพระเจ้า 

 ศาสนาสอนว่า ท าดไีด้ดี ท าชั่วได้ชั่ว หมายความว่ามนุษยส์ามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ เเต่พระค าของ 

  พระเจ้าสอนตรงกนัข้ามว่า ความรอดน้ันจะเน่ืองด้วยการกระท ากห็ามิได้ 

 ทติัส 3:3-7 

 

ถาม - ตอบ 

1.  ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเราเป็นอย่างไร? 

  ตอบ ทติัส 3:3  ............................................................. 

2.  ถึงเเม้ว่า เราเป็นคนเลวทรามตามที่กล่าวไว้เเล้ว พระเจ้ายงัเเสดงท่าทอีะไรต่อเรา? 

  ตอบ ทติัส 3:4  ............................................................. 

3.  พระองค์ทรงปรากฏในโลกน้ีเพ่ือท าอะไร? 

  ตอบ ทติัส 3:4  ............................................................. 

4.  เรารอดจากบาปด้วยการกระท าดีของเราหรือไม่? 

  ตอบ  ทติัส 3:5  ............................................................. 

5.  ถ้าหากมนุษย์ไม่ได้รอดด้วยการกระท าดี จะรอดด้วยอะไร? 

  ตอบ  ทติัส 3:5  ............................................................. 

6.  เม่ือพระเจ้าทรงเหน็ว่ามนุษย์ไม่ชอบธรรม พระองค์จึงทรงส่งพระเยซูมาเพ่ืออะไร? 

  ตอบ  ทติัส 3:7  ............................................................. 

 

อธิบาย 

 พระคุณของพระเจ้าหมายความว่า พระเจ้าได้ทรงส าเเดงความเมตตาต่อมนุษย์  ถึงเเม้ว่ามนุษย์สมควรที่จะ

ได้รับการลงโทษ    ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 3:24 เเละ 1 ยอห์น 4:10 

 

 มนุษย์จะรอดไม่ได้ด้วยการท าบุญหรือการท าดี เพราะมนุษย์ทุกคนท าบาป เเละเพราะความดขีองมนุษย์ก็

เหมือนผ้าขี้ ร้ิวในสายพระเนตรของพระเจ้า  ดูเพ่ิมเติมใน  อสิยาห์ 64:6 

 

 เราท าดีเพ่ือจะรอด หรือเราท าดีเพราะรอดเเล้วอย่างไหนถูก ท่านตอบค าถามน้ีได้ไหม 

      ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 2:8-10 

 

น ามาใช ้

การท าบุญไม่มีประโยชน์ เพราะมนุษย์ไม่ได้รอดด้วยการท าดี ถ้าหากใครคิดว่า จะรอดเพราะการไปประชุมบ่อยๆ 

หรือถวายสบิลด เเละกระท ากจิต่างๆ ให้เลิกคิดอย่างน้ีเสยี เเล้วหันมาพ้ึงพาไว้ใจในพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด 

 

ขอ้ท่องจ า ทติัส 3:5 

 


