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สิ ่งที ่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเสมอไป 

เพราะเราสัมผัสสิ่งนั้นได้ด้วยสัมผัสอื่นหรือดูจากผลของสิ่งนั้น 
เรื่องของพระเจ้าก็เช่นกัน  

อ่านข้อพระคัมภีร์และตอบคำถาม  

ค าถาม: 

1. เหตุใดมนุษย์เราจึงมองไม่เห็นพระเจ้า?  
________________________________ 

2. คนที่จะสัมผัสพระองค์ได้ต้องสัมผัสด้วยวิธีใด? 
________________________________ 

 
พระคัมภีร์เปรียบพระวิญญาณของพระเจ้าว่าเป็นเหมือนสายลม คือ

เรามองไม่เห็นลม แต่เรารู้ว่าลมนั้นมีจริงเพราะผิวหนังเราสัมผัสได้และเห็น
การเคลื่อนไหวของสิ่งที่ถูกลมนั้นพัด  

รู้ได้อย่างไรว่า 

พระเจ้ามีจริง? 1 

ยอห์น 4:24 
พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ  

และคนท่ีนมัสการพระองค์

จะต้องนมัสการด้วยจิต

วิญญาณและความจริง 
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เนื่องจากพระเจ้าไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งของหรือมีเลือดเนื้ออย่างมนุษย์ 
พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ เราจึงไม่สามารถรับรู้พระองค์ได้ โดยอาศัย
การมองเห็นด้วยตาหรือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่เราสามารถรับรู้
พระองค์ได้ด้วยสัมผัสอื่น นั้นคือสัมผัสแห่งจิตวิญญาณ  

เรายังสามารถเห็นผลของสิ ่งที ่พระองค์ทรงกระทำไว้มากมายที่
สามารถใช้ เป็นหลักฐานเพื่อบ่งชี้ว่า “พระเจ้ามีจริง” ได้แก่ 1) หลักฐาน
จากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 2) หลักฐานจากจิตสำนึกของมนุษย์  
3) หล ักฐานจากมโนธรรม 4) หล ักฐานจากหล ักเหต ุผลหร ือตรรกะ 
5) หลักฐานจากพระคัมภีร์ 6) หลักฐานจากประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า  

ดูรายละเอียดทีละข้อ ดังนี้  
 

1. หลักฐานจากความอัศจรรย์ของธรรมชาติ 

ค าถาม: 

สิ่งใดที่ช่วยให้มนุษย์ในอดีต
จนถึงปัจจุบันรู ้สึกได้ว ่ามี
พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์? 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

สดุดี 19:1 
ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า และพ้ืนฟ้า

ส าแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ 

โรม 1:19-20 
19เพราะการท่ีจะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขา 

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงส าแดงแก่เขาแล้ว 20ต้ังแต่

เร่ิมสร้างโลกมาน้ัน สภาพของพระเจ้าซ่ึงตามนุษย์

มองไม่เห็น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพ

ของพระองค ์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพส่ิงท่ีพระองค์

ได้ทรงสร้าง  ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย  
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เมื่อสังเกตดูธรรมชาติทั้งในโลกและในจักรวาลจะพบว่า มีความเป็น
ระบบระเบียบสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างน่าอัศจรรย์จนทำให้นักวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของโลกหลายคนได้แต่พิศวงและเกิดข้อสงสัยขึ้นในใจว่า สิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติที่มีความเป็นระเบียบกลมกลืนกันอย่างนี้จะบังเอิญเกิดขึ้นเองได้
อย่างไรกัน น่าจะมีผู้ที่ออกแบบสร้างสรรค์ไว้มากกว่า  ตัวอย่างเช่น 

 
 
ความอัศจรรย์ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์เกิดจากการรวมตัว

กันอย่างซับซ้อนของโปรตีนชนิดต่างๆ และการที่โปรตีนเหล่านี้จะมา
รวมกันอย่างพอดีจนเกิดเป็นเซลล์สิ่งมีชีวิตนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก 
ยากเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ คือมีโอกาสเป็นไปได้เพียง 1 ใน 
50,000,000,000,000,000,000 (1 ใน 50 ล้านล้านล้าน) เท่านั้น 

ความมหัศจรรย์ของพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา   เริ่ม
จากไข่ที่ปฏิสนธิในครรภ์ การแบ่งตัวและการพัฒนาของเซลล์อย่างเป็น
ระเบียบจนทารกมีอว ัยวะและรูปร่างเหมาะสม ความอัศจรรย์ของ

www.bbc.com 

โครโมโซมมนุษย์ 
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พันธุกรรมมนุษย์ที่แต่ละคนได้รับการถ่ายทอดโครโมโซม 23 โครโมโซม
จากพ่อและแม่ ความอัศจรรย์ของลายนิ้วมือมนุษยท์ีแ่ต่ละคนไม่เหมือนกัน
เลย ฯลฯ 

ถ้าท่านเดินเข้าไปในป่าแล้วพบ
นาฬิกาเรือนหนึ่งบนพ้ืนท่านจะคิดว่านาฬิกา
เรือนนั้นบังเอิญเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือ
เปล่า  

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เกินกว่าที ่จะ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญได้  ข้อสังเกตเหล่านี้ ชี้ให้มนุษย์เราตระหนักว่าโลกและ
จักรวาลนี้น่าจะมีผู้สร้าง และบุคคลผู้นั้นน่าจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือ
สรรพสิ่ง ซึ่งก็เหมือนกับบอกว่า พระเจ้ามีจริง นั่นเอง 

 

2. หลักฐานจากจิตส านึกของมนุษย์ 

มนุษย์ทุกคนล้วนมีจิตสำนึกที่แสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ เราพบความจริงว่ามนุษย์ทั ่วโลกทุกยุคทุกสมัยคุ ้นเคยกับการ
แสวงหาเช่นนี้   มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี ้นับถือศาสนาและศาสนาที่
ประชากรส่วนใหญ่ในโลกนับถืออยู่นั้นเป็นศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง  
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนลึกภายในจิตใจของมนุษย์กระหายหาพระเจ้า ซึ่ง
เหมือนกับบอกว่า พระเจ้ามีจริง 
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3. หลักฐานจากมโนธรรมของมนุษย์  

มโนธรรมของมนุษย์หรือเรียกอีกอย่างว่า จิตสำนึกในเรื่องความดี
ความชั่ว พระธรรมโรม 2:14-15 บอกให้เราทราบว่ามนุษย์ทั่วโลกทุกยุค
ทุกสมัยมีมโนธรรมหรือจิตสำนึกในเรื่องความดีความชั่ว แม้ว่ามาตรฐาน
อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็นับว่าใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่ง
บางอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมนุษย์ไม่ได้ตั้งขึ้นเองแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกใส่ไว้
ในตัวมนุษย์ทุกคน เรื่องนี้บ่งชี้เป็นนัยว่า มีผู้หนึ่งได้ใส่มโนธรรมไว้ในใจ
มนุษย์ทุกคน ซึ่งเหมือนกับบอกว่า  พระเจ้ามีจริง 

 

4. หลักฐานจากการใช้หลักเหตุผลหรือตรรกะ  

มีการใช้ตรรกะหรือหลักเหตุผลแบบง่ายๆ ว่า ถ้าสิ่งมีชีวิตถือกำเนิด
มาจากสิ่งมีชีวิตเป็นทอดๆ แล้วสิ่งมีชีวิตแรกสุดหรือต้นกำเนิดชีวิตแรกสุด
ล่ะมาจากไหน? เป็นไปได้ไหมว่ามาจากพระเจ้าหรือตรรกะที ่ว ่าการ
เคลื่อนไหวของสิ่งใดๆ ในจักรวาลล้วนต้องได้รับแรงกระทบมาจากสิ่งอ่ืน
เป็นทอดๆ  แล้วสิ่งที่เคลื่อนไหวแรกสุดหรือต้นกำเนิดของแรงกระทบแรก
สุดล่ะมาจากไหน เป็นไปได้ไหมว่ามาจากพระเจ้า ตรรกะทำนองนี้ยังมีอีก
มากและล้วนบ่งชี้ว่า พระเจ้าน่าจะมีจริง 
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5. หลักฐานจากพระคัมภีร์  

เหตุการณ์ต่างๆ ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเรื ่องจริง มีความถูกต้องใน
ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี คำพยากรณ์ที่มีอยู่มากมายในพระคัมภีร์
ก็ได้ถูกพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไปคำพยากรณ์เหล่านั้นล้วนเป็นจริง
ทุกประการ เหตุการณ์เกี ่ยวกับการอัศจรรย์ที ่พระเยซูทรงกระทำไว้
มากมายในพระคัมภีร์ก็เป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้น 
รวมทั้งการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงฟื้นคืนพระชนม์ด้วย ไม่พบ
การคัดค้านใดๆ ที่บอกว่าเรื่องราวการอัศจรรย์ของพระเยซูไม่เป็นความจริง 
ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงช่วยให้เราแน่ใจได้ว่า พระเจ้ามีจริง 

 

6. หลักฐานจากประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า 

ในพระคัมภีร์ พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้หลายประการว่า มีสิ่งใดบ้าง
ที่พระองค์จะทรงกระทำแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ ซึ่งก็ปรากฏเป็นจริง
ในประสบการณ์ของคริสเตียนแทบทุกคน  คริสเตียนจะมีประสบการณ์ที่
ภายในจิตใจสามารถสัมผัสสันติสุขจากพระเจ้า ชีวิตที่เคยชินกับอุปนิสัยที่
ไม่ดีก็กลับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่ออธิษฐานก็ได้รับการตอบจาก
พระเจ้า เป็นต้น บางคนก็มีประสบการณ์พิเศษ เช่น หายจากโรคอย่าง
อัศจรรย์เมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า ได้ยินเสียงตรัสของพระเจ้า ได้เห็นนิมิต 
อย่างนี้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกได้ว่า พระเจ้าน่าจะมีจริง 
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หลักฐานต่างๆ ข้างต้นแม้ว่าจะมีหลักการที่
น่าเชื่อถือ แต่ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานที่หนัก
แน่นจนไม่สามารถโต้แย้งได้ เพราะถ้าจะโต้แย้งกัน
จริงๆ ก็สามารถจะโต้แย้งได้บ ้าง ที ่เป ็นเช ่นนี ้ก็
สอดคล้องกับที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ 

ด้วยเหตุผลนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่าการจะรู้จักพระเจ้าได้ ต้องเริ่มต้น
ด้วยความเชื่อและศรัทธาก่อน โดยอาจเป็นความเชื่อความศรัทธาที่สลัวอยู่ 
แต่เมื่อเขาเชื่อและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  พระเจ้าที่เขามองไม่เห็น
พระองค์นี้ก็จะทำให้เขาเริ่มมีประสบการณ์บางอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับที่
พระคัมภีร์กล่าวไว้ เมื่อถึงเวลานั้นความเชื่อสลัวๆ ก็จะกลายเป็นความเชื่อ
ที่มีความเข้าใจแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม หลักฐานต่างๆ ที่ได้กล่าวมาก็มีประโยชน์มากและเรา
ไม่ควรมองข้ามไป กล่าวคือ เหตุผลเหล่านี้ทำให้เราเริ่มต้นเชื่อศรัทธาใน
พระเจ้าได้ง่ายขึ้นและเราสามารถมั่นใจได้ว่า  แม้เราจะต้องอาศัยความเชื่อ 
แต่ความเชื่อของเราก็ไม่ใช่ความเชื่อที่มืดบอดหรือไร้เหตุผล  ความเชื่อใน
พระเจ้าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลรองรับหนักแน่นมากทีเดียว 

ตัดสินใจ  

เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่? เพราะอะไร?______________________ 
____________________________________________________

1โครินธ์ 1:21 

...โลกไม่อาจรู้จัก 

พระเจ้าได้โดย 

ปัญญาของตน...  
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จากบทท่ีผ่านมาช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริง   
บทนี้จะเป็นการศึกษาว่าพระเจ้าที่มีจริงองค์นี้คือผู้ใด และทรงมี

พระลักษณะอย่างไร   

พระเจ้าองค์นี้คือผู้ใด? 

ค าถาม: 

1. ชาวเอเธนส์ก็เหมือนคน
มากมายที่รู ้สึกว่าพระเจ้า 
มีจริงจึงแสวงหาพระองค์  
แต่พวกเขารู้แน่ชัดหรือไม่ว่า
แท้จริงพระเจ้าคือใคร และ
ทรงมีพระคุณอย่างไร? 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

คือใคร? 
พระเจ้า... 2 

กิจการ 17:24-26 
24พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับส่ิงท้ังปวงท่ีมีอยู่ 

ในน้ัน เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และ

แผ่นดินโลก 25พระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารท่ี

มนุษย์สร้างข้ึน พระองค์ไม่จ าเป็นต้องให้มือ

มนุษย์มารับใช้ราวกับว่ามีความต้องการส่ิง

หน่ึงส่ิงใด เพราะพระองค์ต่างหากท่ีทรงเป็น 

ผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและส่ิงสารพัดแก่ 

คนท้ังปวง 26พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ

มาจากคนๆ เดียวให้อยู่ท่ัวพิภพโลก และทรง

ก าหนดเวลาและเขตแดนให้เขาท้ังหลายอยู่ด้วย  
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2. พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสิ่งใดบ้าง? 
_____________________________ 
3. พระองค์เป็นเจ้าแห่งอะไร? 
_____________________________ 
4. พระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในปูชนียสถานที่
มนุษย์สร้างให้ใช่หรือไม่?_________ 
5. พระเจ้าทรงเป็นปฏิมากรหรือรูปปั้นรูป
หล่อที่มนุษย์สร้างใช่หรือไม่?________ 
6. พระเจ้าทรงกระทำอะไรให้แก่มนุษย์
บ้าง?________________________ 
7. พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์
อย่างไร?___________________ 

 
สรุปคือ พระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่ง 

เป็นผู้ยิ ่งใหญ่สูงสุด ทรงสร้างจักรวาล 
โลก มนุษย ์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
นี ้ขึ้น ยิ ่งกว่านั ้นพระองค์ยังทรงเป็น 
พระเจ้าที่เทีย่งแท้แต่องค์เดียวเท่านั้น  
ไม่มีผู้ใดอ่ืนอีก ไม่มีใครเทียบเท่าพระองค์ได้ 
 

  

กิจการ 17:27-29 
27เพ่ือพวกเขาจะได้แสวงหาพระเจ้า

และมุ่งหวังจะค้นหาและพบ

พระองค์ ท่ีจริงพระองค์ไม่ทรง

อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย 
28เพราะว่า ‘เรามีชีวิต และไหวตัว 

และเป็นอยู่ในพระองค์’ ตามท่ีกวี

บางคนในพวกท่านกล่าวว่า 

‘แท้จริงเราเป็นเช้ือสายของ

พระองค์’ 29เพราะฉะน้ันเม่ือเรา

เป็นเช้ือสายของพระเจ้าแล้ว 

เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็น

ทอง เงิน หรือหิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

สร้างข้ึนจากศิลปะและความคิด

ของมนุษย์ 

อิสยาห์ 45:5 

…เราคือยาห์เวห์ และไม่มีผู้อ่ืนอีก 

นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้า... 
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พระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไร? 

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระลักษณะต่างๆ ของพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์
แล้วตอบคำถาม  

ค าถาม: 

1. ยอห์น 4:24 พระเจ้าทรงมีสภาวะ
เป็นอย่างไร? และผู ้ที ่จะนมัสการ
พระเจ้าต้องนมัสการอย่างไร? 
__________________________ 
__________________________ 
2. ลูกา 1:37 มีสิ ่งใดที่พระเจ้าทรง
กระทำไม่ได้?_________________ 
__________________________ 
3. 1ยอห์น 4:8-10 พระเจ้าทรงเป็น
อะไร? ทรงแสดงออกให้เราประจักษ์
ชัดโดยทางใด?________________ 
__________________________ 
__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 

พระคัมภีร์  ยอห์น 4:24 

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนท่ี

นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการ

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง  

ลูกา 1:37 

เพราะว่าไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระเจ้า

ทรงท าไม่ได้ 

1ยอห์น 4:8-10 

8ผู้ท่ีไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่า

พระเจ้าทรงเป็นความรัก 9ความรัก

ของพระเจ้าก็เป็นท่ีประจักษ์แก่เราโดย

ข้อน้ี คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์

เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพ่ือ

เราจะได้ด ารงชีวิตโดยพระบุตร  
10ความรักท่ีข้าพเจ้าพูดถึงน้ีไม่ใช่ท่ี

เรารักพระเจ้า แต่ท่ีพระองค์ทรงรักเรา 

และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา 

เพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาลบบาปของเรา  
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4. เลว ีน ิต ิ 11 :45 พระเจ ้าทรงมี  
พระลักษณะอย่างไร? __________ 
__________________________ 
5. ฉะนั้นเราควรปฏิบัติตนอย่างไร?  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
6. ฮีบรู 1:10-20 พระเจ้าทรงเปลี่ยน 
แปลงหรือไม่? _______________ 
__________________________ 
7. พระองค์มีการเกิดแก่เจ ็บตาย
เหมือนมนุษย์หรือไม่?__________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
จากข้อพระคัมภีร์หลายตอนข้างต้นทำให้เราทราบถึงพระลักษณะของ

พระเจ้าหลายประการด้วยกัน กล่าวโดยสรุปคือ  

• ทรงอยู่ในสภาพของวิญญาณ ไม่ใช่เนื้อหนังวัตถุเราจึงมอง
พระองค์ไม่เห็น แต่เราสามารถสัมผัสพระองค์ได้ทางจิตวิญญาณ  

• พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดและไร้ขีดจำกัด ไม่มีสิ่งใดที่เกิน
ความสามารถของพระองค ์

เลวีนิติ 11:45 

เพราะเราคือยาห์เวห์ผู้น าเจ้าออกจาก

แผ่นดินอียิปต์ เพ่ือเป็นพระเจ้าของ

เจ้า เพราะฉะน้ันเจ้าจึงต้องบริสุทธ์ิ 

เพราะเราบริสุทธ์ิ 

ฮีบรู 1:10-12 

...ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในปฐมกาล

พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้า

สวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของ

พระองค ์11ส่ิงเหล่าน้ีจะพินาศ แต่

พระองค์เองทรงด ารงอยู่ ทุกส่ิงจะ

เก่าไปเหมือนเคร่ืองนุ่งห่ม 12พระองค์

จะทรงม้วนส่ิงเหล่าน้ีเหมือนม้วนผ้า

คลุม และส่ิงเหล่าน้ันจะถูกเปล่ียน 

เหมือนเปล่ียนเส้ือผ้า แต่พระองค์เอง

ยังทรงเหมือนเดิม และปีเดือนของ

พระองค์จะไม่มีวันส้ินสุด 
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• พระเจ้าทรงเป็นความรัก  ทรงรักมนุษย์ทุกคนจนต้องส่ง 
พระเยซูมาตายไถ่บาปให้แก่มนุษย์ 

• พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ พระองค์ไม่มีบาปและไม่กระทำบาปเลย 

• พระเจ้าทรงเป็นอมตะ พระองค์ไม่ม ีการเกิดแก่เจ ็บตาย 
พระองค์ทรงมชีีวิตในพระองค์เอง ไม่ต้องรับชีวิตจากใครไม่ต้องเกิดจากใคร 

ในพระคัมภีร์ตอนอื่นยังช่วยให้เราทราบอีกว่า 

• พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ทราบ 
ทรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคต ทรงทราบความคิดและจิตใจของคน 
ทุกคน ไม่มีใครปิดซ่อนอะไรจากพระองค์ได้ (สดุดี 147:5) 

• พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน และทรงอยู่
กับเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม (สดุดี 139:7)  

ตัดสินใจ 

1. จากที ่ศ ึกษามาทั ้งหมดนี้ ท่านรู ้ส ึกอย่างไรกับพระเจ้า  ท่านชอบ 
พระลักษณะใดของพระองค์บ้าง และกรุณาบอกเหตุผลที่ชอบ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
2. ถ้าพระเจ้าองค์นี้ตรัสกับท่านว่า “เรารักเจ้า อยากจะช่วยเจ้า อยากรู้จัก
กับเรา” ท่านรู้สึกอย่างไร?__________________________________ 
_____________________________________________________
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บทที่ผ่านมาเราได้เรียนรู ้ว่าพระเจ้าเป็นใครและมีพระลักษณะ
อย่างไร  บทนี้เราจะเรียนรู้ต่อไปว่าพระเจ้าทรงสำคัญต่อเราอย่างไรเหตุใด
เราจึงต้องรู้จักกับพระองค์ให้ได้ 

อ่านข้อพระคัมภีร์แล้วตอบคำถาม  

ค าถาม: 

1. โรม 3:23 มนษุย์ทุกคนทำอะไร? 
___________________________ 
2. การกระทำเช่นนั้นส่งผลให้สภาพ
ของมนุษย์ต่อพระเจ้าเป็นอย่างไร? 
___________________________ 
3. โรม 6:23 ผลตอบแทนของคนที่
ทำบาปคืออะไร? ______________ 
4. พระเจ้าประทานอะไรให้เราผ่าน
ทางพระเยซูคริสต์?_______________________________________ 
 

ส าคัญต่อเราอย่างไร? 
พระเจ้า... 3 ท าไมเราต้องรู้จักพระองค์?  

โรม 3:23 

เพราะว่าทุกคนท าบาป และเส่ือมจาก

พระสิริของพระเจ้า 

โรม 6:23 

เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความ

ตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ

ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์ 

พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
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5. วิวรณ์ 21:8 ได้กล่าวถึงตัวอย่างของคน
ที่ทำบาปอะไรบ้าง?________________ 
______________________________ 
______________________________ 
6. ความบาปที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีสิ่งใดที่
ตรงกับท่านบ้างหรือไม่?_____________ 
______________________________ 
7. สุดท้ายคนที่ทำบาปจะต้องพบกับความ
ตายครั้งทีส่องทีใ่ด?________________ 

 
พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์ พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนทรงมี

พระประสงค์ให้ทุกคนมีชีวิตที่มีสันติสุขและมีชีวิตนิรันดร์  มันเป็นชีวิตที่
ครบบริบูรณ์ แต่ปัญหาคือมนุษย์ตั ้งแต่คู่แรกได้ทำบาป และเชื ้อสาย
ลูกหลานของมนุษย์คูแ่รกจนมาถึงตัวเราทุกคนกไ็ด้ทำบาปเช่นกัน 

“บาป” คือ การไม่เชื่อฟังพระเจ้า และ “ผลของความบาป” คือ
มนุษย์ต้องพบกับ “ความตาย”  ซึ่งความตายในที่นี้หมายถึงความตายทั้ง
ฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ  แต่ร่างกายนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็เสื ่อม 
สภาพลงจนถึงแก่ความตาย ส่วนจิตวิญญาณนั ้นก็จะต้องไปรับการ
พิพากษาโทษในนรก ซึ่งนับเป็นความตายครั้งที่ 2 
  

วิวรณ์ 21:8 

แต่พวกท่ีข้ีขลาด พวกท่ีไม่เช่ือ 

พวกท่ีประพฤติอย่างน่าสะอิด 

สะเอียน พวกฆาตกร พวกล่วง

ประเวณี พวกใช้เวทมนตร์ 

พวกบูชารูปเคารพ และทุกคน

ท่ีโกหกน้ัน มรดกของพวกเขา

อยู่ในบึงท่ีไฟและก ามะถันก าลัง

ลุกไหม้อยู่ ซ่ึงเป็นความตาย

คร้ังท่ีสอง  
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ตัวอย่างของสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็น “ความบาป” พิจารณา
จากข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้  

ค าถาม: 

1. กาลาเทีย 5:19-21 กล่าวถึงความบาป
อะไรบ้าง?  (16 รายการ) 
____________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
2. จากความบาปข้างต้นนี้มีอะไรบ้าง 
ที่ตรงกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่? 
__________________________ 
__________________________ 

 
การที่เราเป็นคนบาปนั้นส่งผลร้าย 4 ประการใหญ่ๆ ในชีวิตคือ 
1. ทำให้ช ีว ิตมนุษย์ของเรามีความทุกข์และไม่สามารถมี

ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนได้ ความสุขที่พอหาได้ก็ผิวเผินและไม่เที่ยง
แท้ถาวร (โรม 8:19-22) 

2. เรามีนิสัยแห่งความบาป ต้องทำบาปอยู่เรื่อยไม่ว่าจะด้วยการ
กระทำ คำพูด หรือความคิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี แต่ก็เลิกไม่ได้ ชีวิตแม้มีความ
ดีอยู่ก็จริงแต่ก็ยังมีความบาปปนเปื้อนอยู่ น่าจะเป็นคนดีแต่ก็ไม่ใช่คน
สะอาดบริสุทธิ์ (โรม 7:18-24) 

กาลาเทีย 5:19-21 

19การงานของเน้ือหนังแปลได้อีกว่า 

ผลงานของเน้ือหนังน้ันเห็นได้ชัด  

คือการล่วงประเวณี การโสโครก การ

เสเพล 20การนับถือรูปเคารพ การถือ

วิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน 

การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่

สูง  การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน

แปลได้อีกว่าการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
21การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่น

เป็นพาลเกเร และการอ่ืนๆ ในท านองน้ี

ซ่ึงข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อน

ว่า คนท่ีประพฤติเช่นน้ันจะไม่มีส่วนใน

แผ่นดินของพระเจ้า 



   พระเจ้าส าคัญต่อเราอย่างไร?   

16 

3. ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราขาดพระเจ้าเป็นที่พึ่ง การดำเนินชีวิต
ในทุกด้านต้องพึ่งตัวเองโดยลำพังซึ่งหลายเรื่องก็เกินกำลังความสามารถ
ของตนเอง (เอเฟซัส 2:12) 

4. ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราเมื่อตายไป จิตวิญญาณของเราต้อง
ไปรับผลกรรมในนรกตลอดนิรันดร์ ชีวิตพระคัมภีร์อธิบายว่านรกเป็น 
“บึงไฟนรกที่ไม่รู้ดับ” สิ่งนี้ถือเป็นการตายครั้งที่ 2 (วิวรณ์ 20:12-15) 

คำถามที่ถามตั้งแต่ต้นว่า พระเจ้าทรงสำคัญต่อเราอย่างไรก็มาถึง
คำตอบตรงนี้เอง ที่พระเจ้าทรงสำคัญกับมนุษย์เรามาก และเราจำเป็นต้อง
รู้จักกับพระองค์ให้ได้ก็เพราะพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเราให้
รอดพ้นจากผลของความบาปที่กล่าวมานี ้ได้ พระองค์ทรงรักเรามากและ
พระองคท์รงพร้อมที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากสภาพแห่งความบาปนี้ 
 

ตัดสินใจ 

1. ท่านคิดว่าตนเองเป็นคนบาปหรือไม่?_________________________ 
2. ท่านรู้สึกอย่างไรกับผลของบาปตามท่ีพระคัมภีร์บอก?_____________ 
3. ท่านอยากจะรอดพ้นจากบาปหรือไม่?________________________ 
4. ท่านคิดว่าสามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากบาปได้หรือไม่?_________ 
5. ถ้าท่านคิดว่าสามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากบาปได ้ท่านจะใช้วิธีใด? 
_____________________________________________________ 
6. ถ้าพระเจ้าสามารถช่วยท่านให้รอดพ้นจากบาปได้ ท่านปรารถนาที่จะ
รับการช่วยเหลือจากพระองค์หรือไม่___________________________ 
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บทที่ผ่านมาเราเรียนรู้แล้วว่า พระเจ้าทรงสำคัญต่อมนุษย์เรามาก
และเราจำเป็นต้องรู้จักพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั ้นที่
สามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากผลของความบาปได้ พระองค์ทรงรักเรามาก 
และทรงพร้อมที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป  

บทนี้จะเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์เราให้รอดพ้นจากบาปและ
ผลของบาปได้อย่างไร  

พระคัมภีร์เรียกการรอดพ้นจากบาปด้วยคำเฉพาะว่า “ความรอด” 
บางทีก็เรียกว่า “ชีวิตนิรันดร์” บางทีก็เรียกว่า “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์” 
พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์เราให้เข้าสู่ความรอดนี้ได้ 
โดยการให้พระเยซูเป็นผู้บุกเบิกทางแห่งความรอด แล้วให้มนุษย์เดินเขา้สู่
ความรอดนี้โดยทาง “พระเยซู”  

แล้ว “พระเยซู” เป็นใครล่ะ? ทำไมถึงช่วยเราได้? พระองค์ทรง
ช่วยเราได้อย่างไร? 
  

ทรงช่วยเราได้อย่างไร? 
พระเจ้า... 4 
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พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในพระภาคของพระบุตร คัมภีร ์บันทึก 
พระนามของพระองค์หลายอย่าง  “พระเยซู” “พระคริสต์” หรือ “พระ
เยซูคริสต์” บางครั้งก็เรียก “บุตรมนุษย์”  

คำว่า “เยซ”ู แปลว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรอด” หมายความว่า 
พระเยซูทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์  เพื่อช่วยมนุษย์ให้
รอดจากบาป คำว่า “คริสต์” แปลว่า “ผู้ที่ได้รับการเจิม” หมายความว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งไว้โดยเฉพาะเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
พ้นบาป หรือบางทีก็เรียกพระองค์ว่า “พระเยซูคริสต์” 

พระเยซูเสด็จมาประสูติในโลกนี ้เมื ่อประมาณ 2 ,000 ปีก่อน 
ในชนชาติอิสราเอล ณ เมืองเบธเลเฮม ดินแดนปาเลสไตน์ หรือประเทศ
อิสราเอลในปัจจุบัน ทรงบังเกิดในครรภ์ของหญิงสาวพรหมจรรย์ ชาว
อิสราเอล (ชาวยิว) คนหนึ่งที่ชื ่อ “มารีย์” เป็นการกำเนิดโดยฤทธิ์เดชของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์มิใช่ทางการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างชายหญิง 

เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเสด็จไปทั่วประเทศอิสราเอล 
เพื ่อประกาศและสั่ งสอนถึงเร ื ่องแผ่นดินของพระเจ้าอีกทั้ งทรงกระทำ 
การอัศจรรย์ด้วยการรักษาคนเจ็บป่วย ขับผีให้ออกจากคนที่มีผีเข้า ฯลฯ  
ทรงเต็มด้วยความรักและเมตตา ตลอดชีวิตของพระองค์ไม่เคยทำบาปเลย 
  



    พระเจ้าทรงช่วยเราได้อย่างไร?  

19 

อ่านพระคัมภีร์และตอบคำถาม  

ค าถาม: 

1. พระเยซูคริสต์ทรงวายพระชนม์
เพราะอะไร?_________________ 
__________________________ 
__________________________ 
2. หลังจากที่ทรงถูกฝังไว้ วันที่สาม
เกิดอะไรขึ้นกับพระองค์?________ 
__________________________ 
3. หลังจากพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืน
พระชนม์แล้ว ทรงปรากฏพระองค์
ให้คนเห็นกี่ครั้ง?______________ 
4. มีคนอย่างน้อยกี่คนที่ได้เห็นพระองค์ 
ปรากฏ?____________________ 

 
จุดสำคัญที่พระเยซูทรงทำให้ความรอดเกิดขึ ้นกับมนุษย์ได้  คือ 

พระองค์ทรงยอมทนทุกข์ทรมานและถูกประหารจนสิ้นพระชนม์แต่กลับ
ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ข้ึนมาอีกครั้ง  
 
  

1 โครินธ์ 15:3-8 

3…ข้าพเจ้าได้มอบเร่ืองส าคัญท่ีสุดท่ีได้

รับมาน้ันแก่พวกท่าน คือพระคริสต์วาย

พระชนม์เพราะบาปของเรา ตามท่ีเขียนไว้

ในพระคัมภีร์ 4และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันท่ี

สามพระองค์ทรงถูกท าให้เป็นข้ึนมา 

ตามท่ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์5พระองคท์รง

ปรากฏต่อเคฟาส แล้วต่ออัครทูตสิบ

สองคน 6ต่อจากน้ัน พระองค์ทรง

ปรากฏต่อพ่ีน้องกว่าห้าร้อยคนในเวลา

เดียวกัน ท่ีส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึง

ทุกวันน้ี แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้ว 7ต่อ 

จากน้ันพระองค์ทรงปรากฏต่อยากอบ 

แล้วต่ออัครทูตท้ังหมด 8หลังสุด

พระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพเจ้า… 
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ค าถาม: 
1. พระเยซูคริสต์ทรงยอมตาย
เพ่ือช่วยเราซึ่งเป็นคนเช่นไร? 
______________________ 
2. การยอมสละชีวิตของพระองค์
ช่วยให้เราที่เป็นคนบาปให้กลาย 
เป็นคนอย่างไร? และช่วยให้เรา
พ้นจากอะไร?____________ 
______________________ 
3. โดยการส ิ ้นพระชนม ์ของ 
พระเยซูคริสต์ ได้ช่วยให้เรากับ
พระเจ้าเป็นอย่างไร? _______ 
4. ก่อนหน้านี้ขณะที่เรายังเป็น
คนบาป เรากับพระเจ้าเป็นอะไร
ต่อกนั? _________________ 

พระเยซูต้องยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นการตายแทนมนุษย์เพื่อรับ
โทษบาปแทนมนุษย์ เป็นการไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากการถูกพิพาก  
โทษบาป โดยที่พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เองเป็นค่าไถ่  ส่วนการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ก็เป็นสิ่งยืนยันให้เรามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง การไถ่ของพระองค์สำเร็จจริง 
และทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ก็เป็นความจริง 

โรม 5:6-11 

6ขณะเม่ือเรายังอ่อนก าลัง พระคริสต์ส้ิน 

พระชนม์เพ่ือคนอธรรมในเวลาท่ีเหมาะสม 
7อันท่ีจริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพ่ือคน

ชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพ่ือคนดี

ก็ได้ 8แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของ

พระองค์แก่เรา คือขณะท่ีเรายังเป็นคนบาปอยู่

น้ัน พระคริสต์ส้ินพระชนม์เพ่ือเรา 9เพราะฉะน้ัน

เม่ือเราถูกช าระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิต

ของพระองค์ ย่ิงกว่าน้ันเราจะพ้นจากพระพิโรธ

ของพระเจ้าโดยพระองค์ 10เพราะว่าถ้าขณะท่ี

เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับ

พระองค์ โดยท่ีพระบุตรของพระองค์ส้ิน 

พระชนม์ ย่ิงกว่าน้ันอีกเม่ือกลับคืนดีแล้ว  

เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์  
11ไม่ใช่เพียงเท่าน้ัน เรายังช่ืนชมยินดีในพระเจ้า 

โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ

เรา ผู้ทรงเป็นเหตุให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า 
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หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตายและทรงใช้เวลากับ
สาวกพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์  

ค าถาม: 

1. พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
เพ่ืออะไร? ____________________ 
____________________________ 
2. พระองค์เสด็จกลับมาอีกหรือไม่? 
เพ่ืออะไร?____________________ 
___________________________ 

 
แม้ว่าพระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้เข้าสู่ความรอด แต่

ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดพ้นจากบาปได้  อ่านพระคัมภีร์แล้วตอบคำถาม  

ค าถาม: 

1. ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไร
กับมนุษย์ในโลกนี้?_______________ 
2. ความรู้สึกที่พระองค์มีต่อมนุษย์นั้น
มากเสียจนทรงกระทำอะไร? ______ 
___________________________ 
3. คนที่เชื่อฟังในพระเยซูจะไม่พบสิ่งใด? แต่จะได้รับสิ่งใดทดแทน? 
_____________________________________________________ 

 

ยอห์น 14:2-3 

2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยู่

มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว 

เพราะเราไปจัดเตรียมท่ีไว้ส าหรับพวก

ท่าน 3เม่ือเราไปจัดเตรียมท่ีไว้ส าหรับ

ท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่าน

ไปอยู่กับเรา เพ่ือว่าเราอยู่ท่ีไหนพวก

ท่านจะได้อยู่ท่ีน่ันด้วย 

ยอห์น 3:16  

พระเจ้าทรงรักโลกดังน้ี คือได้ประทาน

พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือ

ทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรน้ันจะไม่

พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 
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ค าถาม:  

1. เอเฟซัส 2:8-9 เราจะรอดพ้นจาก
บาปได้โดยทางใด?____________ 
2. พระคัมภีร์บอกว่าตัวเรามีความ 
สามารถพอที่จะช่วยเหลือตนเองให้
รอดพ้นบาปได้หรือไม่?_________ 
(พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกอย่างชัดเจนว่า 
การทำดี การทำบุญ หรือการกระทำใดๆ 
ของเรานั้น ไม่สามารถช่วยเราให้รอดจาก
บาปได้เลย) 

3. โรม 10:9-10 ท่าทีอย่างไรที ่จะ
นำเราไปสู่ความชอบธรรม (การไม่มี
ความผิดบาป) และความรอด? ___ 
__________________________ 
__________________________ 
4. ยอห์น 14:6 และกิจการ 4:12 
นอกจากทางพระเยซูแล้วมีทางอ่ืนที่
ทำให้มนุษย์รอดพ้นบาปและไปถึง
พระเจ้าหรือสวรรค์ได้อีกหรือไม่?___ 
___________________________ 
__________________________  

เอเฟซัส  2:8-9  

8เพราะว่าท่านท้ังหลายได้รับความ

รอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความ

เช่ือ ความรอดน้ีไม่ใช่มาจากตัวท่าน 

แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่

มาจากการกระท า เพ่ือไม่ให้ใครอวดได้  

โรม 10:9-11 

9คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของ

ท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็น

เจ้า และเช่ือในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้

พระองค์เป็นข้ึนมาจากความตาย 

ท่านจะรอด 10เพราะว่าการเช่ือด้วยใจ

ก็น าไปสู่ความชอบธรรม และการ

ยอมรับด้วยปากก็น าไปสู่ความรอด 
11เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า “ทุกคนท่ี

เช่ือในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย” 

ยอห์น 14:6  

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางน้ัน 

เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใคร

มาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”  

กิจการ 4:12  

ในผู้อื ่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่า

นามอ่ืนซ่ึงให้เราท้ังหลายรอดได้น้ันไม่

โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ท่ัวใต้ฟ้า 
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การช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์จะเกิดผลเฉพาะกับคนที่... 
1. หนึ่งยอมสารภาพว่าตัวเองเป็นคนบาป  
2. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ทรงสิ้นพระชนม์เพ่ือไถ่บาปให้เรา  
3. ยอมรับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเรา 

 
ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่ได้รับความรอดโดยการเชื่อวางใจใน

พระเยซูคือ 
 

1. มีสันติสุขแท้ สันติสุขที ่พระเยซู
ประทานให้เป็นสันติสุขชนิดพิเศษที่
โลกนี้ใครไม่ให้ได ้ 

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ชีวิต
ที ่ม ีพระเยซูคร ิสต ์เป ็นพระผู ้ช ่วย 
ให ้รอดจะไม ่ม ีความทุกข์เลย  แต่
หมายความว่าจะมีสันติสุขแท้อยู ่ใน
ส่วนลึกของจิตใจตลอดเวลา แม้ในยาม
ที่มีความทุกข์อื ่นมากระทบก็ยังคงมี
สันติสุขในพระเจ้าอยู่ (โรม 5:1, ยอห์น 14:27) 
  
  

โรม 5:1 (ฉบับ 1971) 

เหตุฉะน้ัน เม่ือเราได้เป็นคนชอบธรรม

เพราะความเช่ือแล้ว เราจึงมีสันติสุขใน

พระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา  

ยอห์น 14:27 

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านท้ังหลาย 

สันติสุขของเราท่ีให้แก่ท่านน้ัน เราให้

ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของ

ท่านวิตก และอย่ากลัวเลย 
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2. มีชีวิตใหม่ คือ อุปนิสัยที ่ไม่ดีจะ
เปลี ่ยนไป พระเจ้าทรงเปลี ่ยนแปลง
จิตใจและลักษณะอุปนิส ัยของเรา  
(2โครินธ์ 5:17) 
3. มีพระเจ้าเป็นที่พึ ่ง เมื่อมีปัญหา
เราสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้า
ทรงช่วยเราได้ เพราะเราได้เป็นลูก
ของพระเจ้าแล้ว (ยอห์น 15:7, มัทธิว 
7:11)  
4. เราจะพ้นจากนรกและมีที่อยู่บน
สวรรค์ เรามีหลักประกันว่าเมื่อเรา
ตายจากโลกนี ้ไป เราจะไม่ต ้องตก
นรกเพื่อรับผลกรรมของเรา แต่จะได้
ไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าบนสวรรค์ตลอด
นิรันดร์ (ยอห์น 3:16) 
 

 

 
  

2โครินธ์ 5:17  

...ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคน

ท่ีถูกสร้างใหม่แล้ว ส่ิงสารพัดท่ีเก่าๆ 

ก็ล่วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ท้ังน้ัน 

ยอห์น 15:7  

ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและ

ถ้อยค าของเราติดสนิทอยู่กับท่าน

แล้ว ท่านจะขอส่ิงใดท่ีท่านปรารถนา

ก็จะได้ส่ิงน้ัน  

มัทธิว 7:11  

...ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยัง

รู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ย่ิงกว่า 

น้ันสักเท่าใด พระบิดาของท่าน 

ผู้สถิตในสวรรค์จะประทานส่ิงดี 

แก่พวกท่ีขอต่อพระองค์ 

ยอห์น 3:16  

พระเจ้าทรงรักโลกดังน้ี คือได้ประทาน

พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือ

ทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรน้ันจะไม่

พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 
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พระคัมภีร์ได้บรรยายสภาพของคนทีไ่ด้เข้าสวรรค์ไว้ดังนี้ว่า  

วิวรณ์ 21:3-4 

3ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระท่ีน่ังว่า “น่ีแน่ะ ท่ีประทับของพระเจ้า

อยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขาท้ังหลาย พวกเขาจะ

เป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิตกับเขา [และจะทรงเป็น

พระเจ้าของเขา] 4พระเจ้าจะทรงเช็ดน ้าตาทุกๆ หยดจากตาของเขา

ท้ังหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ 

และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมน้ันผ่านไปแล้ว”  

 
 

ตัดสินใจ 

 
1. ท่านคิดว่าคนเองเป็นคนบาปหรือไม่?________________________ 
2. หากใช่ ท่านคิดว่าสามารถช่วยตนเองให้รอดพันจากบาปได้หรือไม่? 
_____________________________________________________ 
3. ท่านต้องการรอดพ้นจากความผิดบาป และได้รับความรอดหรือไม่? 
_____________________________________________________ 
4. ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนม์ ฟื้นคืนพระชนม์ และ
สามารถช่วยท่านให้รอดพ้นบาปได้?____________________________ 
5. หากท่านเชื่อ ท่านต้องการยอมรับพระองคเ์ป็นเจ้าชีวิตของท่านหรือไม่? 
_____________________________________________________ 
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 บทที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นบาป 
โดยพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชมน์เพื่อรา และเราจะได้รับการช่วยเหลือนี้
ได้โดยการเชื่อพ่ึงพาในพระองค์  แต่เราอาจยังมีข้อสงสัยบางอย่างค้างคา
อยู่ในใจ หรืออาจมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้เรายังไม่สามารถต้อนรับ 
พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้  

ต่อไปนี้เป็นข้อสงสัยและอุปสรรคที่หลายคนเคยมีก่อนที่จะตัดสินใจ
ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด  

ลองพิจารณาว่ามีข้อใดที่ตรงกับข้อสงสัยหรืออุปสรรคของท่านบ้าง
และพิจารณาคำตอบ  
  

ที่ท าให้เราตอบสนอง 
มีอะไร.. 5 พระองค์ไม่ได้? 
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1. รู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้า? 

ไม่เพียงแต่พระคัมภีร์เองยืนยันว่า ถูกเขียนขึ้นโดยได้รับการดลใจ
จากพระเจ้า (2ทิโมธี 3:16-17) แต่พระคัมภีร์เองได้รับการพิสูจน์ว่ามีความ
ถูกต้องในด้านประวัต ิศาสตร์และ
โบราณคดี คำพยากรณ์มากมายใน
พระคัมภีร์ก็ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่า 
เมื่อเวลาผ่านไปคำพยากรณ์เหล่านั้น
ก็เป็นจริงทุกประการ นอกจากนี้  
พระคัมภีร์ยังสามารถเปลี่ยนชีวิตคน
เป็นจำนวนมากให้มีชีวิตใหม่ได้  

2. นรกสวรรค์ไม่มีจริง? 

เราไม่มีทางหาหลักฐานที่แน่ชัดมาพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ได้ แต่
ในทางการแพทย์มีบันทึกมากมายที่ได้สัมภาษณ์บรรดาผู้ป่วยที่ได้รับการ
ช่วยเหลือให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหลังจากหยุดเต้นไปช่วงเวลาหนึ่ง  
ผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนมากยืนยันว่าชีวิตหลังความตายมีจริง  วิญญาณของ
เขาได้ออกจากร่างจริงแล้วได้กลับเข้ามาในร่างตนเองอีกครั้ง 

ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเราไม่มีหลักฐานพิสูจน์อย่างแน่ชัดในเวลานี้ แต่ถ้า
นรกสวรรค์มีจริงแล้วเรายังไม่ได้เชื่อพระเยซู แม้เราได้รู้ความจริงในวันที่
เราตายไปก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เพราะเราต้องตกนรกอย่างแน่นอน  
ดังนั้น เราน่าจะเชื่อพระเยซูไว้ก่อนและถึงแม้วันที่เราตายไป นรกสรรค์ไม่
มีจริง เราก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร  

2ทิโมธี 3:16-17 

16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ

จากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการ

สอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไข

ส่ิงผิด และการอบรมในความชอบ

ธรรม 17เพ่ือคนของพระเจ้าจะมี

ความสามารถและพรักพร้อมเพ่ือ

การดีทุกอย่าง 
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3. ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ท าไมต้องมาเชื่อศาสนาคริสต์ด้วย? 

เป็นความจริงที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี แต่ความแตกต่างที่
ชัดเจนระหว่างพระเจ้ากับศาสนาต่างๆ ก็คือ พระองค์ไม่ได้มุ่งสอนให้เรา
เป็นคนดีเป็นอันดับแรก เนื่องจากตามปกติมนุษย์เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า
อะไรดีอะไรชั่ว แต่ปัญหาของคนเราอยู่ที่รู้แล้วแต่ก็ยังทำบาป มนุษย์เราทำ
บาปจึงทำให้ต้องรับผลกรรมในนรกและผลร้ายอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป พ้น
จากผลกรรมในนรก และเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา  

4. ฉันท าดีพอที่จะขึ้นสวรรค์แล้ว? 

สวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ที่ประทับ
ของพระองค์จึงบริสุทธิ์ คนที่ดีพอจะขึ้นสวรรค์ได้คือคนที่ดีสมบูรณ์แบบ 

เป็นคนบริสุทธิ์เพียบพร้อม ไม่มีความ
บาปความชั่วใดปนเปื้อนเลยในชีวิตไม่
เคยทำบาปเลย อาจลองถามตัวเองว่า 
เคยโกหกหรือไม่ หรือเพียงแค่เคยคิด
เกลียดคนอื่นบ้างหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก็
เป็นความบาปเช่นกัน ฉะนั้น จึงไม่มี
ใครดีพอที่จะขึ้นสวรรค์ได้เลย มนุษย์
จะรอดพ้นบาปและขึ้นสวรรค์ได้โดย
รับการไถ่บาปจากพระเยซูเท่านั้น 

โรม 3:23 

ไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว 

ไม่มีเลย  

เอเฟซัส  2:8-9  

8เพราะว่าท่านท้ังหลายได้รับความ

รอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความ

เช่ือ ความรอดน้ีไม่ใช่มาจากตัวท่าน 

แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า  
9ไม่ใช่มาจากการกระท า เพ่ือไม่ให้ใคร

อวดได้  
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5. คนท่ีไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วตายไปก่อนจะตกนรกหรือไม่? 

พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะทรงพิพากษาคนที่ไม่เคยได้ยิน
เรื ่องพระเยซูด้วยบรรทัดฐานที่เหมาะสมกับโอกาสของของเขาแน่นอน 
(มัทธิว 11:20-24)   

6. ศาสนาอื่นก็ช่วยเราไปสวรรค์ได้? 

อาจมีบางศาสนาที่บอกว่าช่วยให้เราไปสวรรค์ได้ แต่พระเยซูทรง
ยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้น ไม่มีนามอื่นใดที่ช่วยให้รอดได้ 
และทรงพิสูจน์ว่าทรงช่วยเราให้ไป
สวรรค์ได้โดยการที่พระองค์ฟื้นขึ้น
จากความตาย เรายังไม่พบข้อพิสูจน์
จากผู้ใดที่เหมือนพระเยซู  

7. ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาฝรั่งแต่เราเป็นคนไทย? 

พระเจ้าทรงเป็นพระผู ้สร้างโลกและจักรวาล พระองค์ตรัสว่า
พระองค์ทรงรักโลก ฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกและทรงมี
พระประสงค์จะช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้รอดพ้นบาป 

ดวงอาทิตย์ส่องแสงให้แก่คนทุกชาติฉันใด พระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือ
มนุษย์ทั้งโลกได้ฉันนั้น ทุกวันนี้มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าในทุกชาติ ทุกศาสนาและ
เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก 
 

  

ยอห์น 14:6  

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางน้ัน 

เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใคร

มาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”  
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8. ท าไมพระเยซูรับโทษบาปแทนเราได้ ใครท าอะไรก็ต้องได้รับผลนั้นเอง

ไม่ใช่หรือ?  

แน่นอนว่าคนเราต้องรับผลของการกระทำของตนเอง และโดยปกติ
แล้วหากมีผู้ที่จะชดใช้ผลการกระทำนั้นแทนเราก็สามารถทำได้  เพียงแต่ 
ผู้ที่ชดใช้นั้นจะต้องมีสิทธิ์ที่จะชดใช้แทนและชดใช้โทษนั้นอย่างเพียงพอ 

พระเยซูมีสิทธิ์ที่จะใช้โทษนั้นแทนเราและทรงชดใช้ได้อย่างเพียงพอ 
เพราะ 1) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที ่เป็นเจ้าของชีว ิตมนุษย์ทุกคน  
2) พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และยอมถูกจับไปทรมานอย่าง 
แสนสาหัสและตรึงพระองค์จนสิ้นพระชนม์เพื่อใช้ชีวิตของพระองค์เอง 
เป็นสิ่งชดใช้แทนมนุษย์ 3) เฉพาะคนที่ยอมมอบชีวิตของตนแด่พระองค์
เท่านั้นที่พระองค์จะชดใช้โทษแทนให้ได้ 

9. ท าไมคริสเตียนพ้นบาปได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เชื่อก็พ้นบาปแล้วหรือ? 

แท้จริงแล้วการที่คนเราจะพ้นบาปได้นั้นเป็นเรื่องยากมากจนเป็นไป
ไม่ได้เลยต่างหาก แต่อาจดูเหมือนง่ายสำหรับเราก็เพราะพระเยซูทรงทำสิ่ง
ยากนั้นแทนเราแล้ว อย่างไรก็ตาม การเชื่อพระเยซูจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนัก เพราะต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์และยอมทนทุกข์เพ่ือพระองค์
เมื่อถูกข่มเหงด้วย 

10.  เอาไว้วันหลังค่อยตัดสินใจเป็นคริสเตียน 

ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนรีบตัดสินใจขณะที่ยังมีโอกาสดีกว่า 
และอีกประการหนึ่งคือตัดสินใจก่อนก็ย่อมได้สิ่งดีก่อน 
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11. อยากเชื่อในพระเยซูแต่กลัวครอบครัวต าหนิ 

ทีค่รอบครัวไม่เห็นด้วยเพราะว่าพวกเขายังไม่รู้และไม่เข้าใจพระเยซู
อย่างถูกต้อง หากเรารับเชื่อพระเยซูและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงสิ่งดีที่  
พระเยซูทรงกระทำในชีวิตของเรา พวกเขาจะค่อยๆ เปลี่ยนใจซึ่งเราไม่
เพียงแต่ช่วยตัวเองให้รอดเท่านั้นแต่ยังช่วยครอบครัวของเราให้รอดด้วย 

หากเรากลัวคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาดุด่าว่ากล่าว  เราก็
สามารถรับเชื ่อและเก็บสิ ่งนี้ไว้ในใจของเราก่อนได้  ให้รู ้เฉพาะเรากับ 
พระเจ้าและกับพี่น้องคริสเตียน รอเวลาเมื่อเราสามารถเป็นตัวของตัวเอง
พอจึงค่อยเปิดเผย  ขณะเดียวกันก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเปิด
ช่องทางและประทานความกล้าหาญที่เราจะสามารถเปิดเผยได้ในอนาคต 

12. อยากเชื่อในพระเยซูแต่กลัวว่าจะท าตามค าสั่งสอนท้ังหมดไม่ได้ 

พระเยซูไม่ได้มาเพ่ือช่วยคนที่ดีสมบูรณ์เพียบพร้อม แต่ในความเป็น
จริงก็ไม่มีใครเป็นอย่างนั้น พระองค์
มาเพื่อช่วยคนที่ยังมีข้อบกพร่อง เป็น
ความเข้าใจผิดที่คิดว่าเราต้องดีพร้อม
ก่อนพระเจ้าจึงจะทรงรักเราและช่วย
เรา แต่ความจริงคือขณะที่เรายังเป็น
คนบาป ยังไม่สมบูรณ์พร้อม พระเจ้า
ก็ทรงรักและช่วยเราแล้ว พระองค์
ปรารถนาให้เรายอมรับการช่วยเหลือ

มัทธิว 9: 12-13 

12เม่ือพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่า 

“คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอ แต่คน

เจ็บป่วยต้องการ 13ท่านจงไปเรียน

ความหมายของคัมภีร์ข้อน้ีท่ีว่า 

‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์

เคร่ืองสัตวบูชา’ ด้วยว่าเราไม่ได้มา

เพ่ือเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียก

คนบาป 



     มีอะไรทีท่ าให้เราตอบสนองพระองค์ไม่ได้? 

32 

จากพระองค์  ฉะนั ้นเราจึงควรรับเชื ่อพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตเราเอง 

13. อยากเชื่อในพระเยซูแต่ไม่สามารถมาคริสตจักรทุกอาทิตย์ได้ 

จริงอยู่ แม้ว่าคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูควรไปคริสตจักรทุกอาทิตย์
เพื่อจะได้เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ จะได้นมัสการพระเจ้า จะได้เรียน
พระคัมภีร์และได้สนิทสนมกับพ่ีน้องคริสเตียนคนอ่ืนๆ แต่ถ้าเรามีความจำ
เป็นจริงๆ ที ่ทำให้ไม่สามารถที ่จะไปคริสตจักรได้ทุกอาทิตย์ก็ไม่ได้
หมายความว่า เราจะเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ พระองค์ยังคงอยู่กับเราทุก
หนทุกแห่ง แต่ให้เราพยายามที่จะมาคริสตจักรได้สม่ำเสมอมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได ้และไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็น 

 
คำถามทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นคำถามที่มักเกิดขึ้นบ่อย ยังมีอีก

หลายคำถามซึ่งอาจเกิดขึ้นในใจของเราซึ่งบางคำถามก็ตอบได้ง่าย  บาง
คำถามก็ตอบยาก ไม่ใช่เพราะไม่มีคำตอบแต่เนื่องจากบางเรื่องนั้นเป็น
เรื ่องที ่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่ให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ไม่
สามารถเข้าใจพระเจ้าทั ้งหมดได้ ไม่สามารถรู ้จักพระองค์ทุกแง่มุมได้
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู ้ย ิ ่งใหญ่สูงสุด  แต่ส ิ ่งที ่แน่นอนไม่
เปลี่ยนแปลงก็คือ “พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเราให้รอดพ้นบาปได้ทรง
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และทรงแก้ปัญหาของเราได้” 
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ตัดสินใจ 

1. ท่านยังมีข้อสงสัยหรืออุปสรรคอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้ท่านไม่พร้อมที่จะ
ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ณ ตอนนี้? ___________ 
_____________________________________________________ 
2. ท่านพร้อมจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเดี๋ยวนี้
หรือไม_่_______________________________________________ 

หากท่านพร้อมแล้วที่จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 
ขอให้ท่านทบทวนอีกครั้งเพื่อจะได้แน่ใจว่าท่านได้ตัดสินใจครั้งนี้ด้วย
ความเชื่อ โดยถามตัวเองดังนี้  

1. ฉันยอมรับหรือไม่ว่า  ตัวเองเป็นคนบาป_________________ 
2. ฉันเลือกจะเชื่อหรือไม่ว่า  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรง

เสด็จมาสิ้นพระชนม์เพ่ือไถ่บาปของมนุษย์_______________________ 
3. ฉันตอ้งการให้พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นเจ้าของชีวิตหรือไม่____ 
 
หากท่านพร้อมที่จะให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน และ

ได้ทบทวนด้วยตอบว่าใช่ทั้ง 3 ข้อ ขอให้ท่านอธิษฐาน ดังนี้ 
 

ข้าแต่พระเจา้ ลกูส านกึตัวแลว้ว่าตนเองเปน็คนบาป 

และเชื่อศรัทธาว่าพระองค์ไดท้รงสิ้นพระชนม์เพื่อรับโทษบาปของลูก 

ลูกจงึขออัญเชิญพระองค์เปน็เจ้าของชีวิตตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป  

ลูกขออธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์ อาเมน 
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หากท่านได้อธิษฐานเมื่อสักครู่ ณ จุดนี้ ท่านก็ได้เป็นคริสเตียนแล้ว
ขอแสดงความยินดีด้วย!!!   

หลังจากที่ท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว 
มีข้อแนะนำที่พึงปฏิบัติดังนี้ 

1. ขอให้ท่านมั่นใจว่า บัดนี้ท่านรอดพ้นจากบาปแล้วได้เป็นลูกของ
พระเจ้าแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าที่เรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เข้า
ไปอยู่ในตัวของท่านแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลหรือรู้สึกสงสัยหรือไม่
มั่นใจอะไรอีก  
 จงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าตามที่ปรากฏในพระคัมภีร ์อย่า
หวั่นไหวไปตามความรู้สึก 

2. หาคริสเตียนสักคนหนึ่งที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงของท่านได้ 
 ขอให้เขาทำหน้าที่พี ่เลี ้ยงดูแลฝ่ายจิตวิญญาณของท่านอย่าง
ใกล้ชิด ท่านสามารถติดต่อขอพี่เลี้ยงจากคริสตจักรที่ท่านไป ถ้าคริสตจักร
ที่ท่านไปได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านยอมรับการดูแลจาก
เขา พี่เลี้ยงของท่านจะนัดเวลาพบกับท่านและจะค่อยๆ สอนท่านอย่าง

ต่อจากนี้... 
สิ่งที่ควรท า 
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เป็นระบบเพื่อช่วยให้ท่านเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณจนในที่สุดท่านก็จะ
เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณ 

3. ขอยืมหรือขอซื้อพระคัมภีร์จากคริสตจักร และพยายามอ่าน
พระคัมภีร ์ทุกวันรวมทั้งหนังสืออ่านประกอบพระคัมภีร ์อื ่นๆ ที ่เป็น
ประโยชน์ด้วย 

4. หมั่นอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันเพื่อที่จะสามารถสัมผัสกับสันติ
สุขในพระเจ้า และมีประสบการณ์ช่วยเหลือของพระเจ้า 

5. พยายามไปร่วมนมัสการและเรียนพระคัมภีร์ที ่คริสตจักรทุก
สัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ และพยายามร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพ่ีน้องคริสเตียน
คนอ่ืนๆ ตามโอกาสที่พอจะทำได้ 

6. พยายามละทิ้งชีวิตเก่าหรือนิสัยที่ไม่ดีเก่าๆ และพยายามสำแดง
ชีวิตใหม่หรือชีวิตแห่งความบริสุทธิ์และความดีตามที่พระคัมภีร์สอนและ
ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำจิตใจของท่าน 

7. พยายามเปิดเผยให้คนอื่นรู ้ว่าตัวท่านเองเชื ่อในพระเจ้าแล้ว
เป็นคริสเตียนแล้ว และชักชวนคนอ่ืนให้ได้รู้จักพระเจ้าโดยเริ่มจากวิธีที่ง่าย
ที ่สุดคือ ดำเนินชีวิตที ่ดีให้คนอื ่นประทับใจชีวิตของเรา เล่าถึงสิ ่งดีที่ 
พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราให้คนอื ่นฟัง  และชักชวนผู้อื ่นไปใน
คริสตจักรหรือกลุ่มคริสเตียน เอาหนังสือคริสเตียนดีๆ ให้อ่าน 

8. หนงัสือท่ีควรอ่านต่อจากนี้ อาทิ คู่มือคริสเตียนใหม่  พระคัมภีร์
อย่างน้อยภาคพันธสัญญาใหม่  ชีวิตสาวก  สำรวจพระคัมภีร์ 
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หลักความเชื่อที่คริสเตียนยดึถือ 

หลักความเชื่อและหลักปฏิบัติต่อไปนี้ถูกประมวลมาจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์ซึ่งถือเป็นถ้อยคำของพระเจ้า 

คริสตชนทั่วโลกจะยึดถือหลักการที่ว่า... ดังนี้  
เราเชื่อและมีเหตุผลยืนยันว่ามีพระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์ทรงเป็น  

พระผู้สร้างสากลจักรวาล โลกและสรรพสิ่ง ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงสร้าง
มนุษยชาติขึ ้นมาด้วยความรักและปรารถนาจะให้ทุกคนมีช ีว ิตที ่มี
ความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างสนิทสนมและเป็นสุขได้ชั่วนิรันดร์กาล 

แต่มนุษย์เราตั้งแต่รุ่นแรกกลับทำบาป โดยการไม่เชื่อฟังพระองค์
ผลคือ คนเราทุกคนต้องเป็นคนบาปและรับผลกรรมโดยชีวิตต้องมีทุกข์มี
นิสัยบาปไม่มีพระเจ้าเป็นที่พ่ึงต้องจ่ายและตกนรกตลอดนิรันดร์ 

แม้ว่ามนุษย์จะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าก็ยังทรงรักและช่วยมนุษย์โดย
การให้พระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติในโลกนี้   และยอมทุกคนในยุคนั้น
ประหารจนสิ้นพระชนม์อย่างทรมานทั้งที่ปราศจากความผิด พระองค์ทำ
เช่นนี้เพื่อเป็นการรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคน และพระองค์ได้พิสูจน์ว่า
พระองค์เป็นพระเจ้าที่ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นบาปได้โดยการที่ทรงฟื้นขึ้น
จากตายใน 3 วันจากนั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวมี
พยานรู้เห็นมากมาย 

แม้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยมนุษย์เราแล้ว แต่เราแต่ละคนจะ
รอดพ้นบาปได้ต่อเมื่อเรายอมรับกับพระเจ้าว่าตัวเราเป็นคนบาป ขอเชื่อใน
พระเยซูคริสต์และยอมให้พระองค์เข้ามาเป็นผู้นำชีวิตตลอดไป ณ จุดนั้น 
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พระเจ้าก็จะช่วยผู้นั้นให้รอดพ้นจากบาป ผลก็คือ ชีวิตของเขาจะมีสันติสุข
แท้ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีอุปนิสัยในทางที่ดี มีพระเจ้าเป็นที่พ่ึงในชีวิต
และเม่ือเขาต้องจบชีวิต ในโลกเขาก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอด
นิรันดร์ 
 

ข้อปฏิบัตติามหลกัค าสั่งสอนของพระเยซู 

ข้อปฏิบัติต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าเราต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้
ครบถ้วนก่อนจึงจะเป็นคริสเตียนได้ แต่ข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้า
อยากให้เราทราบว่าพระองค์ประทานให้ลูกของพระองค์ดำเนินชีวิต
อย่างไรและพระองค์จะช่วยให้เราปฏิบัติได้หากเราเชื่อศรัทธาในพระองค์
ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ 

1. รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ  เคารพนับถือพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เดียวในชีวิต 

2. รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง รักแม้ศัตรู 
3. อธิษฐานกับพระเจ้าให้ดูแลและปรับปรุงชีวิตของเราในด้านต่างๆ 
4. หมัน่ศึกษาคำสอนจากพระคัมภีร์อยู่เสมอ 
5. รวมกลุ่มพี่น้องคริสเตียนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนมัสการพระเจ้า

ด้วยกัน รักผูกพันกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. พัฒนาชีวิตตนให้ดีพร้อมทั้งกายวาจาใจ 
7. ไม่ฆ่าและทำร้ายผู้อ่ืน 
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8. ให้เกียรติพ่อแม ่กตัญญู 
9. รักและซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส มีคู ่สมรสเพียงคนเดียว ไม่หย่าร้าง 

ไม่กระทำทารุณคู่สมรส ให้การสมรสเป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่ล่วงเกินทางใจ 
ดูแลบุตรธิดาอย่างดีในทางของพระเจ้า 

10. ไม่โกหกพูดแต่ความจริง และพูดด้วยความรัก 
11. ไม่เมาเหล้าหรือสิ่งใดๆ ที่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะและทำลาย

สุขภาพ 
12. ไม่ลักทรัพย์และไม่โลภของผู้อื่น ไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของในโลก

และสิ่งฟุ่มเฟือย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี  
13. ทำงานเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้อื่นและยังจะ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย 
14. ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาแต่ไม่เป็นภัยต่อผู้อ่ืน 
15. เชื่อฟังกฎหมาย เคารพพระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองรัฐเจ้าหน้าที่

บ้านเมือง เสียภาษีอย่างถูกต้อง ทำประโยชน์ให้แก่สังคม รักชาติ 
16. แนะนำผู้อ่ืนให้รู้จักและศรัทธาในพระเยซูเพ่ือเขาจะรอดพ้นบาป

เช่นกัน 
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