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บทที ่1 – พระเจ้ารักคุณและอยากมีความสัมพนัธ์กบัคุณ 

 
เราดีใจท่ีคุณสนใจท่ีจะเรียนรู้จากพระคมัภีร์วา่จะมีความสัมพนัธ์กบัพระ
เจา้อยา่งไร  พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีส าคญัท่ีสุดในโลกเพราะมนัสอนให้
เรารู้วา่จะมีความสัมพนัธท่ี์ถูกตอ้งกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 

หนงัสือเล่มน้ีอาจจะเปล่ียนชีวติของคุณได ้แต่จริงๆแลว้มนัสามารถ
เปล่ียนท่ีท่ีคุณจะใชชี้วตินิรันดร์ดว้ย  ถา้หากคุณมีค าถามใด ๆ โปรดติดต่อ
เรา  ขอใหเ้ราเร่ิมกนัเลย 

1 ยอห์น 4:16 – “เราท้ังหลายจึงรู้และเช่ือในความรักท่ีพระเจ้า
ทรงมต่ีอเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดท่ีอยู่ในความรัก
กอ็ยู่ในพระเจ้า และพระเจ้ากท็รงสถิตอยู่ในผู้นั้น” 



 
 

พระเจา้ทรงมีพระลกัษณะหลายประการ ในขอ้น้ีเราไดเ้รียนรู้พระลกัษณะ
อยา่งหน่ึงของพระเจา้คือความรัก  ความรักคืออะไร? 

คนส่วนใหญ่จะพรรณนาถึงอารมณ์แบบหน่ึง บางส่ิงท่ีคุณรู้สึก คุณ
มองเห็นความรักไหม? เห็นและไม่เห็น คุณมองไม่เห็นอารมณ์นั้น แต่คุณ
สามารถมองเห็นความรักเป็นการกระท าเม่ือมนัถูกแสดงออกต่ออีกคน
หน่ึง 

คุณแสดงความรักออกมาไม่ไดห้ากวา่ไม่มีใครใหแ้สดงความรักต่อ กบั
พระเจา้กเ็หมือนกนั พระเจา้ทรงเป็นความรัก แต่หากไม่มีมนุษย ์กไ็ม่มี
ทางท่ีพระองคจ์ะแสดงใหเ้ห็นหรือแสดงออกความรักของพระองคไ์ด ้

ดว้ยเหตุน้ี พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมา เพื่อท่ีพระองคจ์ะสามารถ
แสดงความรักของพระองคต่์อมนุษยแ์ละมีความสัมพนัธ์กบัเขาได ้พระ
คมัภีร์เป็นข่าวสารของพระเจา้ท่ีประกาศถึงความหวงัและความรักต่อ
มนุษยทุ์กคน  

บทเรียนพระคมัภีร์เหล่าน้ีจะช่วยคุณใหเ้ขา้ใจวา่: พระเจา้ทรงเป็นผูใ้ด, 
พระองคส์ร้างโลกน้ีข้ึนมาท าไม, ท าไมถึงมีความบาปและความทุกข ์และ
ท าไมพระเยซูคริสตถึ์งไดเ้สดจ็มายงัโลกน้ี 

แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อ คุณจะเรียนรู้วา่จะรู้จกัพระเจา้เป็นการส่วนตวัได้
อยา่งไรและมีความสัมพนัธ์กบัพระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

  



 
 

บทที ่2 – พระเจ้าไม่อยากให้ชีวติของคุณว่างเปล่า แต่อยากน า
เป้าหมายและความหมายมาสู่ชีวติของคุณ 

 
ปฐมกาล 1:1 – “ในเร่ิมแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและ
แผ่นดินโลก” 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว ใครเป็นผูส้ร้างฟ้าและแผน่ดินโลก?  พระเจา้เป็นผูส้ร้าง  
ขอใหส้ังเกตวา่พระคมัภีร์ไม่ไดใ้ชว้ทิยาศาสตร์หรือปรัชญาเพื่อพิสูจนก์าร
มีอยูจ่ริงของพระเจา้  พระคมัภีร์กล่าวเพียงวา่พระเจา้ทรงมีอยูจ่ริง 

พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้ทรงสร้างโลกน้ี แต่ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้น มนั
บอกเราวา่พระเจา้ทรงเป็นผูใ้ด คนมากมายมีมุมมองท่ีผดิๆเก่ียวกบัพระเจา้ 
บางคนคิดวา่ไม่มีพระเจา้อยูจ่ริง บางคนเช่ือวา่มีพระเจา้หลายองค ์บางคน



 
 

เช่ือวา่พระเจา้คือธรรมชาติ บางคนคิดวา่ตวัพวกเขาเองน่ีแหละคือพระเจา้ 
บางคนคิดวา่พระเจา้เป็นแรงหรือพลงังานอยา่งหน่ึง 

เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมุมมองท่ีผดิๆเก่ียวกบัพระเจา้?  ค าตอบก็
คือเพราะวา่พระคมัภีร์เปิดเผยแก่เราวา่พระเจา้ทรงเป็นผูใ้ด, พระองคท์รงมี
ลกัษณะอยา่งไร, และพระองคเ์สดจ็มาจากไหน 

พระคมัภีร์เป็นแหล่งขอ้มูลเดียวเท่านั้นท่ีเราสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้
ได ้พระองคไ์ดป้ระทานพระคมัภีร์แก่เราเพื่อเปิดเผยความจริงต่างๆแก่เรา
ท่ีเราไม่สามารถรู้ไดด้ว้ยวิธีอ่ืน 

ขอ้น้ีกล่าววา่พระเจา้ทรงท าอะไร?  พระองคท์รงเนรมิตสร้าง ค  าวา่เนรมิต
สร้างหมายถึงการท าใหบ้างส่ิงเกิดข้ึนมา 

ขอ้น้ีกล่าววา่พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดินโลกออกมาจาก
อะไร?  น่ีไม่ใช่ค  าถามท่ีหลอกลวง 

ในขอ้ท่ี 1 วสัดุใดมีอยูเ่ม่ือพระเจา้ทรงสร้างฟ้าและแผน่ดินโลก?  ค  าตอบก็
คือความวา่งเปล่า ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างลว้นออกมาจากความ
วา่งเปล่า 

เราอาจเอาไมแ้ละปูนมาสร้างบา้นสักหลงัได ้แต่เราไม่สามารถสร้างบา้น
สักหลงัจากความวา่งเปล่าได ้เราอาจเอาเน้ือและผกัมาท าอาหารได ้แต่เรา
ไม่สามารถท าอาหารจากความวา่งเปล่าได ้



 
 

มนุษยส์ามารถสร้างส่ิงต่างๆได ้แต่เขาไม่สามารถสร้างอะไรบางอยา่ง
ออกมาจากความวา่งเปล่าได ้มีแต่พระเจา้เท่านั้นผูท้รงฤทธ์ิทั้งส้ินท่ี
สามารถสร้างอะไรบางอยา่งออกมาจากความเปล่าได ้

ตามขอ้ท่ี 1 พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างเม่ือไร?  น่ีอาจเป็นค าถามท่ียาก
ส าหรับบางคนท่ีจะตอบ  ค  าใดในขอ้ท่ี 1 ท่ีบอกถึงเวลา?  ค  าตอบกคื็อค า
วา่ “เร่ิมแรก”  พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างในเร่ิมแรกนั้น 

ค าวา่ “ในเร่ิมแรก” หมายถึงการเร่ิมตน้  พระเจา้ทรงเร่ิมตน้อะไร?  
พระองคท์รงเร่ิมตน้เวลา  ก่อนท่ีพระเจา้ไดท้รงเนรมิตสร้างฟ้าและ
แผน่ดินโลกกไ็ม่มีเวลา 

พระเจา้ทรงเร่ิมตน้เวลาเม่ือพระองคไ์ดท้รงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดิน
โลก  เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจวา่พระเจา้ไม่ไดท้รงเร่ิมด ารงอยูต่ ั้งแต่
เร่ิมแรกของเวลาเพราะพระองคท์รงด ารงอยูก่่อนเร่ิมแรกของเวลาแลว้ 

ดงันั้น คนบางคนจึงสงสัยวา่ “พระเจา้มาจากไหน?”  พระคมัภีร์ตอบ
ค าถามนั้น เราอ่านในเพลงสดุดี 90:2 วา่ 

"ก่อนท่ีภเูขาท้ังหลายเกิดขึน้มา ก่อนท่ีพระองค์ทรงให้ก าเนิด
แผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์
กาลถึงนิรันดร์กาล" 

ค าวา่นิรันดร์กาลหมายถึงการอยูต่ลอดไป การไม่มีขีดจ ากดัดา้นเวลา หาก
คุณยอ้นเวลากลบัไป พระเจา้กท็รงอยูท่ี่นัน่ พระองคท์รงอยูช่ัว่นิรันดร์ใน



 
 

อดีต หากคุณขา้มเวลาไปขา้งหนา้ พระองคก์ท็รงอยูท่ี่นัน่ พระองคท์รงอยู่
ชัว่นิรันดร์ในอนาคต พระองคไ์ม่มีจุดเร่ิมตน้และจะไม่มีจุดจบเลย 

เราเรียนรู้จากขอ้น้ีวา่พระเจา้ทรงด ารงอยูเ่สมอ ไม่เคยมีเวลาท่ีพระเจา้ถูก
สร้างข้ึนมาหรือเร่ิมมีการด ารงอยู ่

ปฐมกาล 1:2 – “แผ่นดินโลกนั้นกป็ราศจากรูปร่างและว่าง
เปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวน า้ และพระวิญญาณของพระเจ้า
ปกอยู่ เหนือผิวน า้นั้น” 

ขอ้น้ีพรรณนาวา่แผน่ดินโลกมีลกัษณะอยา่งไรก่อนพระเจา้ทรงเนรมิต
สร้างชีวติข้ึนบนนั้น  ค าแรกท่ีพรรณนาถึงแผน่ดินโลกคือค าใด?  ค  าตอบ
คือ “ปราศจากรูปร่าง”  ค  าวา่ “ปราศจากรูปร่าง” หมายถึง รกร้างและยงัไม่
ถูกพฒันา  

ค าท่ีสองท่ีพรรณนาถึงแผ่นดินโลกคือค าใด?  ค าตอบคือค าวา่ “วา่งเปล่า”  
ค  าวา่ “วา่งเปล่า” หมายถึงไม่มีส่ิงใดอยูเ่ลย 

ดงันั้น พื้นผวิของแผน่ดินโลกจึงยงัไม่ถูกพฒันา รกร้างและปราศจากชีวติ 
มนัอาจดูเหมือนพื้นผวิของดวงจนัทร์ 

 



 
 

ขอ้ 2 บอกเราเช่นกนัถึงสองส่ิงท่ีปกคลุมแผน่ดินโลกอยูต่อนนั้น  ส่ิงแรก
คืออะไร?  ค าตอบคือความมืด แผน่ดินโลกถูกปกคลุมดว้ยความมืดทึบ ไม่
มีแสงสวา่งเลยตอนนั้น 

อยา่งท่ีสอง แผน่ดินโลกขณะนั้นถูกปกคลุมดว้ยส่ิงใดอีก?   มนัคือ “น ้า” 
ขณะนั้น น ้าลึกท่ีมีลกัษณะเป็นชั้นปกคลุมพื้นผวิของแผน่ดินโลก 

 
ดงันั้นพื้นผวิของแผน่ดินโลกจึงยงัไม่ถูกพฒันา รกร้างและไร้ชีวติ มนัถูก
หอ้มลอ้มดว้ยน ้าในความมืดสนิท  แผน่ดินโลกเร่ิมตน้ข้ึนมาอยา่งน้ีแหละ
แต่พระเจา้กไ็ม่ไดท้รงปล่อยมนัท้ิงไวแ้บบน้ี 

พระเจา้จะทรงเอาแผน่ดินโลกท่ียงัไม่ถูกพฒันา มืด และวา่งเปล่ามาสร้าง
เป็นแผน่ดินโลกท่ีพระองคจ์ะสามารถน าความสวา่งและชีวติมาไวบ้นมนั
ได ้ ส่ิงน้ีสอนอะไรเราเก่ียวกบัพระเจา้? 

อยา่งแรกกคื็อ พระเจา้ทรงท าส่ิงท่ีพระองคเ์ร่ิมไวจ้นเสร็จ พระองคไ์ม่ได้
ปล่อยท้ิงแผน่ดินโลกใหอ้ยูใ่นสภาพท่ียงัไม่ถูกพฒันา มืดและวา่งเปล่า ส่ิง
ท่ีพระองคเ์ร่ิมไว ้พระองคก์ท็  าจนเสร็จสมบูรณ์ 



 
 

พระองคจ์ะน าชีวติและความสวา่งมาสู่แผน่ดินโลกท่ีมืดและไร้ชีวติ 
เช่นเดียวกนั พระเจา้ไม่ไดท้รงหยดุแค่การประทานชีวติฝ่ายร่างกายแก่คุณ
เท่านั้น พระองคไ์ม่อยากใหชี้วติของคุณปราศจากความหมาย วา่งเปล่า 
และมืดแต่อยากน าความสวา่งและความหมายมาสู่ชีวติของคุณ 

อยา่งท่ีสอง เราเห็นวา่พระเจา้ทรงเป็นนกัวางแผน พระองคไ์ดท้รงวาง
แผนการเนรมิตสร้างของพระองคเ์ป็นขั้นเป็นตอน ในลกัษณะเดียวกนั 
พระเจา้กท็รงมีแผนการท่ีจะน าคุณเขา้มาในความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั
พระองค ์ซ่ึงจะน าสันติสุข เป้าหมาย และความหมายมาสู่ชีวติของคุณ  

อยา่งท่ีสาม เราไดเ้รียนรู้ว่าพระเจา้ทรงฤทธ์ิทั้งส้ิน พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิท่ีจะ
น าส่ิงท่ียงัไม่ไดถู้กพฒันาและสร้างมนัใหเ้ป็นอยา่งท่ีพระองคท์รงอยากให้
มนัเป็น  พระองคท์รงมีฤทธ์ิท่ีจะน าชีวติมาสู่แผน่ดินโลกท่ีไร้ชีวติ  
เช่นเดียวกนั หากคุณรู้สึกไม่มีชีวติและวา่งเปล่า พระเจา้กท็รงมีฤทธ์ิท่ีจะ
น าชีวติมาใหคุ้ณได ้

อยา่งท่ีส่ี เราเรียนรู้วา่พระเจา้ทรงพุ่งความสนใจมาท่ีแผน่ดินโลก  แมว้า่
พระเจา้ทรงสร้างทั้งฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก เรากเ็รียนรู้วา่พระองคท์รง
พุ่งความสนใจมาท่ีแผน่ดินโลก ในท านองเดียวกนั พระเจา้กท็รงพุ่งความ
สนใจมาท่ีชีวติของคุณดว้ย  พระองคไ์ม่อยากใหชี้วติของคุณตอ้งไร้
ความหมาย 



 
 

พระเจา้ก าลงัวางแผนท่ีจะน าความสวา่งและชีวติมาสู่แผน่ดินโลกท่ีมืด 
วา่งเปล่าและไร้ชีวติ แต่ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นกคื็อ พระองคอ์ยากน าความ
สวา่งและชีวติมาสู่คุณ 

บางคร้ังคุณรู้สึกไม่มีชีวติหรือรู้สึกวา่ชีวติของคุณไม่มีความหมายไหม? 
บางคร้ังคุณรู้สึกเหมือนวา่คุณก าลงัขาดเป้าหมายในชีวติของคุณไหม? 

เช่นเดียวกบัท่ีพระเจา้ไดท้รงน าแผน่ดินโลกมาจากสถานท่ีๆมืดและไร้
ชีวติมาสู่สถานท่ีๆมีความสวา่งและชีวติ พระเจา้กส็ามารถน าชีวติฝ่าย
วญิญาณมาสู่คุณและสร้างคุณใหก้ลายเป็นคนใหม่ท่ีมีความสวา่ง ชีวติ 
เป้าหมายและความหมายในชีวติได ้

  



 
 

บทที ่3 – พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาด ีไม่มีความช่ัวร้ายหรือ 

ความทุกข์ยากในโลกทีพ่ระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง 

 
พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมาเพื่อท่ีพระองคจ์ะสามารถส าแดงความรัก
ของพระองคต่์อมนุษยแ์ละมีความสัมพนัธ์กบัเขาได ้

ก่อนทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมา พระคมัภีร์พรรณนาวา่พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียม
แผน่ดินโลกอยา่งไรเพื่อท่ีมนุษยจ์ะอาศยัอยูบ่นนั้นในขอ้ 3-25  พระเจา้
ทรงบอกเราวา่พระองคไ์ดเ้นรมิตสร้างแผน่ดินโลกในหกวนัท่ีมี 24 
ชัว่โมงในแต่ละวนั  จากปฐมกาลบทท่ี 1: 

ในวนัท่ี 1 (ขอ้ 3-5) พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างความสวา่ง ในขอ้ 4 พระเจา้
ตรัสวา่มนั “ดี”  



 
 

ในวนัท่ี 2 (ขอ้ 6-8) พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างชั้นบรรยากาศท่ีพวกนกบินอยู่
บนนั้น มนัแยกน ้าออกจากน ้า เคยมีน ้าอยูเ่หนือชั้นบรรยากาศและน ้าอยูใ่ต้
ชั้นบรรยากาศ 

ในวนัท่ี 3 (ขอ้ 9-13) พระเจา้ทรงท าใหแ้ผน่ดินแหง้ปรากฏข้ึนจากน ้า ใน
ขอ้ 10 พระเจา้ตรัสวา่มนั “ดี” พระเจา้ยงัไดส้ร้างผกัหญา้และตน้ไมด้ว้ย 
ในขอ้ 12 พระเจา้ตรัสวา่มนั “ดี” 

ในวนัท่ี 4 (ขอ้ 14-19) พระเจา้ทรงสร้างดวงดาวต่างๆ ดวงอาทิตยแ์ละดวง
จนัทร์ ในขอ้ 18 พระเจา้ตรัสวา่มนั “ดี” 

ในวนัท่ี 5 (ขอ้ 20-23) พระเจา้ทรงสร้างปลาท่ีแหวกวา่ยอยูใ่นน ้าและนกท่ี
บินอยูใ่นทอ้งฟ้า ในขอ้ 21 พระเจา้ตรัสวา่มนั “ดี” 

ในวนัสุดทา้ย คือวนัท่ี 6 (ขอ้ 24-31) พระเจา้ทรงสร้างสัตวบ์ก ในขอ้ 25 
พระเจา้ตรัสวา่มนั “ดี” 

เม่ือพระเจา้ทรงมองดูส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างข้ึนมาจนถึงจุดน้ี พระองค
กต็รัสวา่มนัดี 

พระเจา้ก าลงัจดัเตรียมโลกเพื่อใหม้นุษยไ์ดอ้าศยัอยูบ่นนั้นและทุกส่ิงก็
ลว้นดีในสายพระเนตรของพระองค ์ไม่มีความชัว่ร้ายหรือความทุกขย์าก
ในส่ิงเหล่านั้นท่ีพระเจา้ไดท้รงเนรมิตสร้าง  



 
 

จากนั้นในขอ้ 26-30 ซ่ึงยงัอยูใ่นวนัท่ี 6 เหมือนเดิม พระเจา้ทรงปิดทา้ย
การเนรมิตสร้างของพระองคโ์ดยทรงสร้างมนุษย ์ ช่ือของมนุษยค์นแรก
คือ อาดมั  

ปฐมกาล 1:31 – “พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาส่ิงท่ีพระองค์
ได้ทรงสร้าง และดูเถิด เป็นส่ิงท่ีดีย่ิงนัก …” 

พระเจา้ตรัสอะไรในขอ้ 31 หลงัจากทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมาแลว้? พระเจา้
ทรงมองดูทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างและตรัสวา่มนั “ดียิง่นกั”  

การเห็นความแตกต่างเป็นเร่ืองส าคญั เม่ือพระเจา้ทรงเนรมิตสร้าง
ธรรมชาติ แสงสวา่ง แผน่ดิน ตน้หญา้ ตน้ไม ้ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์และ
ดวงดาวต่างๆ ปลา นกและสัตวบ์ก พระองคต์รัสวา่มนัดี 

แต่หลงัจากทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมาแลว้ พระเจา้กต็รัสวา่มนัดียิง่นกั น่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงใหคุ้ณค่ามนุษยม์ากกวา่ธรรมชาติและสัตวต่์างๆท่ี
พระองคท์รงเนรมิตสร้าง มนุษยมี์ความส าคญัต่อพระองคม์ากกวา่เยอะ 

ตามท่ีขอ้ 31 กล่าว พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยใ์หดี้หรือชัว่? ดี  พระเจา้ทรง
สร้างทุกส่ิงและทุกคนใหส้อดประสานกนัอยา่งกลมกลืน  ตอนนั้นไม่มี
ความบาป ความชัว่ หรือความทุกขย์ากในโลกท่ีพระเจา้เนรมิตสร้าง 

พระเจา้ตรัสหลงัจากทรงเนรมิตสร้างมนุษยแ์ลว้วา่มนัดียิง่นกั ค าวา่ดียิง่นกั
หมายความวา่มีคุณภาพสูง ครบถว้น และสมบูรณ์แบบ ซ่ึงหมายความวา่
พระเจา้ไดท้รงออกแบบคุณใหเ้ป็นบุคคลหน่ึงยอดเยีย่ม น่าท่ึงและสุดยอด 



 
 

แต่ส่วนใหญ่แลว้คุณไม่รู้สึกแบบนั้นเก่ียวกบัตวัคุณเองหรือเก่ียวกบัมนุษย์
โดยทัว่ไปเลย เม่ือคุณมองดูสังคมรอบตวัคุณ คุณกม็องเห็นความชัว่ ความ
บาป และความทุกขย์ากในโลกน้ี 

หากคุณซ่ือสัตยก์บัตวัเอง คุณกรู้็วา่มีอะไรบางอยา่งท่ีผดิปกติอยูภ่ายในใจ
ของคุณเองเช่นกนั คุณรู้วา่มีความบาปอยู ่

บางส่ิงไดเ้กิดข้ึนกบัโลกอนัสมบูรณ์แบบน้ีท่ีพระเจา้ไดเ้นรมิตสร้าง  เกิด
อะไรข้ึน? เรามาศึกษาต่อกนัเพื่อท่ีจะไดรู้้ 

  



 
 

บทที ่4 – พระเจ้าไม่ได้บังคบัคุณให้เช่ือฟังพระองค์ แต่ประทาน
สิทธ์ิให้คุณเลือกว่าจะเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังพระองค์ 

 
ในบทท่ี 2 ขอ้ 1-14 พระเจา้ประทานรายละเอียดเพิ่มเติมตอนท่ีพระองค์
ทรงสร้างมนุษย ์จากนั้นในขอ้ 15 พระเจา้ทรงจดัเตรียมสวนแห่งหน่ึงช่ือ
วา่เอเดนเพื่อใหม้นุษยอ์าศยัอยูแ่ละท างาน ใหเ้ราพุ่งความสนใจไปท่ีวลี
แรกของขอ้ 16 

ปฐมกาล 2:16 – “พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมพีระด ารัสส่ัง
มนุษย์นั้น…” 

ค ากริยาท่ีแสดงการกระท าค  าแรกในขอ้น้ีคือค าวา่ “มีพระด ารงสั่ง” ค  าวา่ 
“มีพระด ารัสสั่ง” หมายถึงค าสั่งหน่ึง 



 
 

พระเจา้เป็นผูส้ั่งมนุษยน์ั้น?  พระองคมิ์ไดป้ระทานขอ้เสนอแนะแก่
อาดมัมนุษยผ์ูแ้รกนั้น น่ีเป็นค าสั่งหน่ึงจากพระเจา้ 

พระเจา้ทรงเป็นผูเ้นรมิตสร้างของเรา ชีวติทั้งปวงลว้นมาจากพระเจา้ 
พระองคท์รงมีสิทธ์ิท่ีจะสั่งเราใหท้ าอะไร 

พระเจา้ทรงบงัคบัอาดมัใหเ้ช่ือฟังพระองคไ์หม?  ไม่ 

แมว้า่พระเจา้ทรงสั่งอาดมั พระองคก์ท็รงอนุญาตเขาใหมี้ทางเลือก 
อาดมัสามารถเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้หรือเขาสามารถเลือกท่ีจะไม่เช่ือฟัง
พระเจา้กไ็ด ้

กบัเราทุกวนัน้ีกเ็ป็นเหมือนกนั พระเจา้ไม่ไดบ้งัคบัคุณใหเ้ช่ือฟัง แต่
ประทานทางเลือกใหแ้ก่คุณวา่จะเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังพระองค ์

  



 
 

บทที ่5 – ตอนนั้นไม่มคีวามตายในโลกที่พระเจ้าเนรมิตสร้าง 
ความตายเป็นผลของความบาป 

 
พระเจา้ทรงใหอ้าดมัอยูใ่นสวนเอเดน จากนั้นพระเจา้กต็รัสวา่  

ปฐมกาล 2:16  – “พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมพีระด ารัสส่ัง
มนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ท้ังหมด” 

ในขอ้ 16 พระเจา้ทรงบอกอาดมัวา่เขาสามารถ “กินไดต้ามสบาย” จากทุก
ตน้ในสวนนั้น พระเจา้ทรงจดัเตรียมทุกอยา่งเพื่อมนุษยจ์ะมีชีวติอยู ่
พระองคท์รงบอกอาดมัวา่เขาสามารถกินเม่ือไรกไ็ดท่ี้เขาอยากกินและกิน
ไดเ้ยอะเท่าท่ีใจอยาก 



 
 

ปฐมกาล 2:17 – “แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ช่ัวเจ้าอย่ากินผล
จากต้นนั้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวนัใด เจ้าจะตายแน่
ในวนันั้น” 

อยา่งไรกต็าม ค าแรกในขอ้ 17 คือค าวา่ “แต่” พระเจา้ทรงบอกอาดมัวา่เขา
สามารถกินไดจ้ากทุกตน้ยกเวน้ตน้เดียว ตน้ไมน้ั้นมีช่ือวา่ ตน้ไมแ้ห่ง
ความรู้ดีและรู้ชัว่ 

ค าวา่ความรู้หมายความวา่อะไร? ในกรณีน้ี มนัหมายความมากกวา่แค่การ
รู้อะไรบางอยา่ง มนัหมายถึงการรู้อะไรบางอยา่งโดยประสบการณ์ 

หลงัจากสั่งอาดมัไปไม่นาน พระเจา้กท็รงสร้างผูห้ญิงคนแรกข้ึนมา คือเอ
วา จนถึงตอนน้ี อาดมัและเอวาประสบแต่ส่ิงท่ีดี พวกเขาไม่เคยประสบกบั
ความชัว่ร้าย เพราะวา่ไม่มีความชัว่ร้ายในโลกท่ีพระเจา้เนรมิตสร้างตอน
นั้น 

พระเจา้ตรัสวา่จะเกิดอะไรข้ึนถา้พวกเขากินผลจากตน้ไมต้น้นั้น? พวกเขา
จะตายเป็นแน่ น่ีเป็นอะไรบางอยา่งท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน? ค  าวา่ 
“แน่” หมายถึงวา่จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

ความตายเป็นของใหม่ท่ีจะถูกใส่เขา้มาในส่ิงทรงสร้างของพระเจา้หาก
พวกเขาไม่เช่ือฟังพระเจา้  เดิมทีความตายไม่ใช่ส่วนหน่ึงแห่งการทรง
สร้างของพระเจา้ 



 
 

ความตายท่ีพระเจา้ก าลงัพูดถึงน้ีเป็นอะไรท่ีเลวร้ายยิง่กวา่ความตายฝ่าย
ร่างกาย  ความตายหมายถึงการถูกตดัขาด  ความตายน้ีมีสามแง่มุม  หาก
พวกเขาจะไม่เช่ือฟังพระเจา้... 

1. พวกเขาจะถูกตดัขาดจากพระองคใ์นความสัมพนัธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อ
พระองค ์

2. การถูกตดัขาดจากพระเจา้น้ีจะน าไปสู่ความตายฝ่ายร่างกาย ชีวติของ
อาดมัและเอวามาจากพระเจา้ ดงันั้นการถูกตดัขาดจากแหล่งแห่งชีวติจึง
จะน าไปสู่ความตายฝ่ายร่างกายในอนาคต 

3. หากผูใ้ดตายโดยถูกตดัขาดจากพระเจา้ เขากจ็ะถูกตดัขาดจากพระเจา้
ตลอดชัว่นิรันดร์ในนรก 

พระเจา้มิไดท้รงสร้างความตาย  ความตายเช่นเดียวกบัความบาปไดเ้ขา้มา
ในโลกของเราอนัเป็นผลมาจากความบาปและความไม่เช่ือฟังต่อพระ
เจา้ของมนุษย ์

ข่าวดีกคื็อวา่ แมว้า่มนุษยเ์กิดมาในโลกน้ีโดยถูกตดัขาดจากพระเจา้  พระ
เจา้กท็รงจดัเตรียมหนทางหน่ึงท่ีมนุษยจ์ะมามีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั
พระเจา้ได ้

บางคนสงสัยวา่ท าไมพระเจา้ถึงเอาตน้ไมต้น้หน่ึงมาไวใ้นสวนนั้นและ
จากนั้นกห็า้มอาดมัไม่ใหกิ้นผลของมนั?  พระเจา้ทรงอยากใหอ้าดมัและเอ



 
 

วาเช่ือฟัง แต่พระเจา้ไดป้ระทานอิสรภาพแก่พวกเขาท่ีจะเลือกวา่จะเช่ือฟัง
หรือไม่เช่ือฟัง 

กบัพวกเราทุกวนัน้ีกเ็ป็นเหมือนกนั เราสามารถเลือกไดว้า่จะเช่ือฟังพระ
เจา้และประสบส่ิงท่ีดีหรือเราสามารถเลือกไดว้า่จะไม่เช่ือฟังและน าความ
ทุกขย์ากเขา้มาในชีวติของเรา มนัเป็นการตดัสินใจเลือกของเราเอง 

  



 
 

บทที ่6 – ความบาป ความช่ัวร้ายและความทุกข์ยากทั้งปวงในโลก
นีเ้ป็นผลมาจากความไม่เช่ือฟังต่อพระเจ้าของมนุษย์ 

 
ปฐมกาล 3:1 – “งูนั้นเป็นสัตว์ท่ีฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในท้อง
ทุ่งซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ มนักล่าวแก่หญิงนั้น
ว่า “จริงหรือท่ีพระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิด
ในสวนนี’้?” 

สัตวใ์ดในขอ้น้ี?  มนัคืองูตวัหน่ึง ขอ้น้ีบอกอะไรเราเก่ียวกบังูตวัน้ี?  มนั
ฉลาด ฉลาดในท่ีน้ีหมายความวา่เจา้เล่ห์และเตม็ไปดว้ยอุบาย  งูตวัน้ีฉลาด 
แต่ฉลาดในทางท่ีไม่ดี 

ปกติงูพูดไดไ้หม?  ไม่ได ้แลว้งูตวัน้ีพูดไดอ้ยา่งไร?  มนัตกอยูใ่ตอ้  านาจ
ของพญามาร  พญามารเขา้สิงในร่างของงูน้ีเพื่อพูดคุยกบัเอวา  



 
 

พญามารพูดกบัเอวาวา่ “จริงหรือท่ีพระเจา้ตรัสวา่ ‘เจา้อยา่กินผลจากตน้ไม้
ทุกชนิดในสวนน้ี’?”  น่ีเท่ากบัพญามารกล่าวแก่เอวาวา่ พระเจา้ตรัสจริงๆ
หรือวา่เจา้กินผลจากทุกตน้ในสวนน้ีไม่ได?้ 

พญามารก าลงัพยายามหลอกลวงเอวาโดยใส่ความสงสัยไวใ้นความคิด
ของเธอเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเจา้ตรัส พระเจา้ตรัสอะไรเม่ือยอ้นกลบัไปใน
ปฐมกาล 2:16-17?  พระเจา้ตรัสวา่พวกเขากินผลจากทุกตน้ได ้ยกเวน้ตน้
เดียว 

แต่โดยการบิดเบือนพระค าของพระเจา้  พญามารท าใหเ้อวาสงสัยส่ิงท่ี
พระเจา้ตรัส น่ีเกิดข้ึนในสมยัของเราเช่นกนั พญามารบิดเบือนพระวจนะ
ของพระเจา้เพื่อหลอกลวงผูค้นจนพวกเขาไม่เช่ือพระเจา้ 

ปฐมกาล 3:4 – “งูจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า “เจ้าจะไม่ตายแน่”” 

พญามารกล่าวอะไรแก่เอวาวา่ เธอจะไม่ตาย แต่พระเจา้ทรงบอกอาดมัใน
ปฐมกาล 2:17 วา่ “เจ้าจะตายแน่”  การพิพากษาความบาปนั้นเกิดข้ึน
แน่นอน  แต่พญามารโตแ้ยง้และปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้ จ  าไวว้า่
พระเจา้ตรัสความจริงเสมอ พญามารเป็นผูมุ้สา 

ปฐมกาล 3:6 – “เม่ือหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นเหมาะส าหรับ
เป็นอาหารและมนังามน่าดู และต้นไม้ต้นนั้นเป็นท่ีน่า
ปรารถนาเพ่ือให้เกิดปัญญา หญิงจึงเกบ็ผลไม้นั้นแล้วกินเข้าไป 
แล้วส่งให้สามขีองนางด้วย และเขาได้กิน” 



 
 

น่าเศร้าท่ีเอวาถูกหลอกใหไ้ม่เช่ือฟังพระเจา้ แต่อาดมัจงใจไม่เช่ือฟังพระ
เจา้  มีค  าแสดงการกระท าส่ีค  าในขอ้น้ี  ค  าแสดงการกระท าค  าแรกคือค าวา่ 
“เห็น” มีสามส่ิงท่ีเอวาเห็นในขอ้น้ี 

อยา่งแรก เธอเห็นวา่ตน้ไมน้ั้นเป็น “เหมาะส าหรับเป็นอาหาร”  เธอเห็น
ส่ิงนั้นท่ีพระเจา้ไดต้รัสหา้มไวว้า่เป็นส่ิงท่ีดี เธอคิดว่าเธอเห็นเหตุผลดีๆท่ี
จะไม่เช่ือฟังพระเจา้ 

อยา่งท่ีสอง เธอเห็นวา่ตน้ไมน้ั้นเป็น “งามน่าดู” การมองดูตน้ไมน้ั้นท าให้
เธอมีความสุข  บางทีเธออาจก าลงัคิดวา่ “ส่ิงท่ีท าใหฉ้นัมีความสุขจะเป็น
ส่ิงท่ีผดิไปไดอ้ยา่งไร?”  บางทีเธอเร่ิมสงสัยวา่พระเจา้ก าลงักีดกั้นส่ิงท่ีดี
ไปจากเธอหรือเปล่า 

น่ีเป็นความผดิพลาดท่ีหลายคนกระท า พวกเขามองดูความบาปและคิดวา่
มนัท าใหพ้วกเขามีความสุข แลว้พวกเขากคิ็ดวา่ส่ิงท่ีท าใหรู้้สึกดียอ่มไม่มี
ทางเป็นส่ิงท่ีผดิและเร่ิมคิดวา่พระเจา้ก าลงัพยายามกีดกั้นส่ิงท่ีดีจากพวก
เขา 

อยา่งท่ีสาม เธอเห็นวา่ตน้ไมน้ั้นเป็น “ท่ีน่าปรารถนาเพื่อใหเ้กิดปัญญา” 
เธอก าลงัคิดวา่ “ท าไมพระเจา้ถึงไม่สร้างฉนัใหมี้ปัญญามากกวา่น้ี?  พระ
เจา้ก าลงัปิดซ่อนอะไรจากฉนัอยู?่” 

ค าแสดงการกระท าค  าท่ีสองคือค าวา่ “เกบ็” เธอเกบ็ผลไมน้ั้น เธอค่อยๆ
ขยบัจากการมองตน้ไมน้ั้นไปยงัการเกบ็ผลไมน้ั้น 



 
 

พระเจา้ทรงอนุญาตใหอ้าดมัและเอวากินผลไดจ้ากทุกตน้ยกเวน้ตน้น้ีตน้
เดียว พระเจา้ทรงสงวนตน้ไมน้ี้ไวส้ าหรับพระองคเ์ท่านั้น พระองคต์รัสวา่
มนัเป็นของพระองค ์ แต่เอวาตดัสินใจวา่จะเกบ็ผลไมน้ั้นซ่ึงเป็นของพระ
เจา้ เธอขโมยมนัไปจากพระเจา้ 

ค าแสดงการกระท าค  าท่ีสามคือค าวา่ “กิน” เธอเห็น เธอเกบ็ และเธอกกิ็น 
เธอท าส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสหา้มไม่ใหก้ระท า เธอไม่เช่ือฟังพระเจา้ น่ีคือวธีิท่ี
ความบาปคืบคลานเขา้มาในชีวติของเรา เราเห็นส่ิงต่างๆท่ีพระเจา้ไดท้รง
หา้มไวแ้ลว้และกห็าวธีิท่ีจะท าใหม้นัเป็นของเรา 

ค าแสดงการกระท าค  าท่ีส่ีคือค าวา่ “ให”้ เธอไม่มีความสุขกบัการอยูใ่น
บาปเพียงคนเดียว เธออยากใหส้ามีของเธอเขา้มาอยูด่ว้ยและใหเ้ขาไม่เช่ือ
ฟังพระเจา้เช่นกนั ปกติแลว้ ความบาปไม่หยดุอยูแ่ค่คนๆเดียวท่ีกระท าผดิ 
คนท่ีท าบาปอยากใหค้นอ่ืนๆมาอยูใ่นบาปของตนเช่นกนั  

ขอ้น้ีแสดงใหเ้ราเห็นขั้นตอนต่างๆไปสู่ความบาป มนัเร่ิมตน้เม่ือเธอคิดวา่
ท าไมเธอถึงควรไดบ้างส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสวา่เธอไม่ควรได ้แลว้เธอกห็ยบิ
มนัไป จากนั้นเธอกกิ็นมนัและใหม้นัแก่สามีของเธอและเขากกิ็น 

ความบาป ความชัว่ร้ายและความทุกขย์ากทั้งปวงในโลกน้ีเป็นผลมาจาก
ความบาปและความไม่เช่ือฟังต่อพระเจา้ของมนุษย ์แต่ข่าวดีกคื็อวา่พระ
เจา้ไดท้รงจดัเตรียมหนทางหน่ึงเพื่อเอาชนะความบาปนั้นในชีวติของเรา
เพื่อท่ีวา่เราจะสามารถมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้  



 
 

บทที ่7 – แม้ว่าคุณได้ท าบาปต่อพระเจ้า พระองค์กย็งัอยากมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณอยู่เหมือนเดมิและทรงตามหาคุณอยู่ 

 
ปฐมกาล 3:8 – “ในเวลาเยน็วนันั้นเขาท้ังสองได้ยินพระสุ
รเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสดจ็ด าเนินอยู่ในสวน อาดัม
และภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนนั้น” 

ในขอ้ 8 อาดมัและเอวาไดท้ าอะไรเม่ือพวกเขาไดย้นิเสียงของพระเจา้?  
พวกเขาซ่อนตวัจากพระองค ์

ก่อนอาดมัและเอวาไม่เช่ือฟังพระเจา้ เม่ือพระเจา้เสดจ็มายงัสวนนั้น 
พระองคจ์ะทรงเรียกพวกเขาและพวกเขาจะมาและสนทนากบัพระองค ์



 
 

แต่บดัน้ีหลงัจากพวกเขาไม่เช่ือฟังพระเจา้แลว้ เม่ือพวกเขาไดย้นิพระเจา้
เสดจ็มา พวกเขากซ่็อนตวัจากพระองค ์แทนท่ีจะมาหาพระเจา้และบอก
พระองคว์า่พวกเขาไดท้ าผดิแลว้ พวกเขากลบัซ่อนตวัเสีย 

พระเจา้เสดจ็มาตามหาพวกเขาหรือพวกเขาตามหาพระเจา้?  แน่นอนวา่
เป็นพระเจา้ท่ีตามหาอาดมัและเอวา 

น่ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้?  แมว้า่คุณท าบาป พระเจา้กเ็สดจ็
มาตามหาคุณเพื่อท่ีพระองคจ์ะสามารถร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์กบัคุณได ้

บางคนคิดวา่การพบพระเจา้เป็นเร่ืองยาก นัน่เป็นความจริงหรือ? พระเจา้
ก าลงัซ่อนพระองคจ์ากอาดมัและเอวาโดยท าใหก้ารพบพระองคเ์ป็นเร่ือง
ยากส าหรับพวกเขาไหม? ไม่ พระเจา้ทรงอยูใ่นท่ีแจง้ท่ีพวกเขาสามารถ
มองเห็นพระองคไ์ด ้พระเจา้ไม่ทรงท าใหเ้ป็นเร่ืองยากท่ีผูค้นจะพบ
พระองคไ์ด ้ 

อาดมัและเอวาก าลงัซ่อนตวัจากพระเจา้อยู ่พวกเขาไม่อยากพบกบัพระเจา้
เพราะความบาปของพวกเขา ในท านองเดียวกนั มนุษยซ่์อนตวัจากพระเจา้
เพราะความบาปของตน 

ปฐมกาล 3:9 – “พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรียกอาดัมและตรัส
แก่เขาว่า “เจ้าอยู่ ท่ีไหน”?” 

พระเจา้ไม่ไดห้ยดุตามหาอาดมัเพราะวา่เขาก าลงัซ่อนตวัอยู ่ พระองค์
ไม่ไดท้รงหนักลบัและจากไป ในท านองเดียวกนั หากคุณก าลงัซ่อนตวั



 
 

จากพระเจา้เพราะความบาปของคุณ พระองคก์จ็ะไม่หยดุตามหาคุณ
เช่นกนั 

ขอ้น้ีกล่าววา่พระเจา้ทรงท าอะไร?  พระองคท์รงเรียกหาอาดมั พระองค์
ทรงอยากใหอ้าดมัรู้วา่พระองคก์  าลงัตามหาเขาอยู ่

พระเจา้จะทรงยดัเยยีดพระองคเ์องเขา้มาในชีวติของอาดมักท็ าได ้แต่
พระองคก์ไ็ม่ทรงท าเช่นนั้น ในท านองเดียวกนั พระเจา้จะทรงยดัเยยีด
พระองคเ์องเขา้มาในชีวติของคุณกท็ าได ้แต่พระองคก์จ็ะไม่ท าเช่นนั้น 
พระองคท์รงอยากใหเ้รามาหาพระองคด์ว้ยความเตม็ใจ 

เม่ือพระเจา้ทรงเรียกหาอาดมั พระองคต์รัสวา่อะไร?  พระองคต์รัสแก่
อาดมัวา่ "เจา้อยูท่ี่ไหน?" พระเจา้ทรงทราบแน่ชดัวา่อาดมัก าลงัซ่อนตวัอยู่
หลงัตน้ไมต้น้ไหน พระองคท์รงเรียกหาอาดมัเพราะวา่พระองคท์รงอยาก
ใหเ้ขาขานตอบ 

ในท านองเดียวกนั พระองคท์รงทราบเช่นกนัวา่คุณอยูท่ี่ไหน พระองค์
ทรงทราบทุกส่ิงเก่ียวกบัชีวติของคุณ การต่อสู้ด้ินรนต่างๆของคุณ ความ
ทุกขย์ากของคุณ และความบาปของคุณ พระองคก์  าลงัเรียกหาคุณเพราะวา่
พระองคท์รงอยากมีความสัมพนัธ์กบัคุณเช่นกนั 

พระเจา้ตรัสถามอาดมัวา่ "เจา้อยูท่ี่ไหน?" เพราะวา่พระเจา้ทรงอยากให้
อาดมัตระหนกัวา่เขามีปัญหาเร่ืองบาปและยอมรับว่าเขาไดท้ าผดิต่อพระ
เจา้ 



 
 

ปัญหาของอาดมัไม่ใช่กบัพระเจา้ พระเจา้ไม่ไดท้  าอะไรผดิต่ออาดมัเลย 
ปัญหาของอาดมัเกิดกบับาปของเขาเอง ในท านองเดียวกนั ปัญหาในชีวติ
ของเรากไ็ม่ใช่กบัพระเจา้ พระเจา้ไม่เคยท าผดิต่อเราเลย ปัญหาของเราเกิด
กบับาปของเราเอง  

พระเจา้เสดจ็มาหาอาดมัและเอวาเพราะวา่พระองคท์รงอยากร้ือฟ้ืน
ความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระองคแ์ละทรงมีแผนการท่ีจะแกปั้ญหา
บาปของพวกเขา แต่พวกเขาจะตอ้งออกมาจากท่ีซ่อนและมาพบกบั
พระองค ์

ในท านองเดียวกนั พระเจา้กท็รงจดัเตรียมหนทางหน่ึงไวแ้ลว้เพื่อท่ีคุณจะ
สามารถมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้แต่คุณจะตอ้งออกมาจาก
ท่ีซ่อนเพื่อมาพบกบัพระองค ์คุณจะไม่พบพระเจา้หากคุณซ่อนตวัเสียจาก
พระองค ์

  



 
 

บทที ่8 – พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดผู้หน่ึงมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาบาปของมนุษย์เพ่ือที่มนุษย์จะสามารถมี

ความสัมพนัธ์ที่ถูกต้องกบัพระองค์ได้ 

 
หลงัจากอาดมัและเอวาท าบาปแลว้ ความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระเจา้ก็
ถูกท าลาย ดว้ยความรักพระองคเ์สดจ็มาตามหาพวกเขาในสวนนั้น 
พระองคท์รงมีแผนการท่ีจะแกไ้ขปัญหาบาปของพวกเขาและร้ือฟ้ืน
ความสัมพนัธ์นั้น 

พระเจา้ทรงเปิดเผยแผนการของพระองคใ์นขอ้ 15 พระองคก์  าลงัพูดกบั
พญามารและตรัสวา่ 

ปฐมกาล 3:15 – “เราจะให้เจ้ากบัหญิงนีเ้ป็นปฏิปักษ์กนั ท้ังเช้ือ
สายของเจ้ากบัเช้ือสายของนาง เช้ือสายของนางจะกระท าให้
หัวของเจ้าฟกช า้ และเจ้าจะกระท าให้ส้นเท้าของท่านฟกช า้” 



 
 

ในกรณีน้ี ค  าวา่ “เช้ือสาย” หมายถึงบรรดาลูกหลาน พระเจา้ทรงบอกพญา
มารวา่จะมีลูกหลานผูห้น่ึงของหญิงน้ีท่ีจะท าลายมนั 

พระเจา้ทรงทราบอยูแ่ลว้ว่ามนุษยจ์ะท าบาป แต่พระองคก์ท็รงมีแผนการท่ี
จะแกไ้ขปัญหาบาปนั้นและจดัเตรียมหนทางหน่ึงท่ีมนุษยจ์ะมามี
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้

แผนการของพระเจา้พุ่งเป้าไปท่ีลูกหลานผูห้น่ึงของหญิงผูน้ี้ ลูกหลานผูน้ี้
จะเป็นท่ีรู้จกัในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดเพราะวา่พระองคจ์ะทรงช่วยมนุษย์
ใหร้อดจากโทษแห่งความบาปของพวกเขา  พระผูช่้วยใหร้อดท่ีจะเสดจ็มา
ผูน้ี้จะเป็นผูท้  าลายพญามาร 

พระผูช่้วยใหร้อดคือผูใ้ด?  คือพระเจา้นัน่เอง พระองคท์รงวางแผนท่ีจะ
เขา้มาเกิดในโลกน้ีเพื่อท่ีจะช าระโทษบาปของมนุษยเ์พื่อท่ีพวกเราจะมามี
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้พระนามของพระองคคื์อ พระเยซู
คริสต ์

พระเยซูคริสตท์รงเป็นเช้ือสายของหญิงผูน้ี้เพราะวา่ในฐานะพระเจา้ 
พระองคไ์ม่ทรงมีบิดาท่ีเป็นมนุษย ์เหมือนกบัท่ีพระคมัภีร์สอนไวใ้นขอ้
อ่ืนๆ พระเยซูคริสตป์ระสูติจากหญิงพรหมจารีคนหน่ึงและไม่มีบิดาท่ีเป็น
มนุษย ์



 
 

พระเจา้ทรงบอกพญามารวา่มนัจะท าใหส้้นเทา้ของพระผูช่้วยใหร้อดฟก
ช ้า บาดแผลท่ีส้นเทา้บ่งบอกถึงความตายแบบถาวรไหม?  ไม่เลย พระเยซู
ไดส้ิ้นพระชนม ์แต่สามวนัต่อมา พระองคก์ท็รงเป็นข้ึนจากตาย 

จากนั้นพระเจา้ทรงบอกพญามารวา่พระผูช่้วยใหร้อดท่ีจะเสดจ็มาน้ีจะท า
ใหห้วัของมนัฟกช ้า บาดแผลท่ีหวับ่งบอกถึงความตายแบบถาวรใช่ไหม?  
ใช่แลว้ พระผูช่้วยใหร้อดจะน าความพินาศแบบถาวรมาสู่พญามาร 

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงช าระโทษบาปแลว้เม่ือพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมบ์น
กางเขนนั้น พระองคท์รงพิชิตซาตานและแกปั้ญหาบาปของมนุษยแ์ลว้ เรา
จึงมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ได ้บดัน้ีพระเจา้สามารถประทาน
ชีวตินิรันดร์แก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือในพระองคด์ว้ยส้ินสุดใจของพวกเขา 

  



 
 

บทที ่9 – ไม่มีส่ิงใดที่มนุษย์กระท าได้เพ่ือท าให้ตวัเองคืนดกีบั 
พระเจ้า มีเพยีงเคร่ืองปกปิดบาปเดยีวเท่าน้ันทีพ่ระเจ้าจะยอมรับ 

 
หลงัจากอาดมัและเอวาท าบาปแลว้ เราอ่านวา่ 

ปฐมกาล 3:7 – “ตาของเขาท้ังสองกส็ว่างขึน้ เขาจึงรู้ว่าเขา
เปลือยกายอยู่ และเขาท้ังสองกเ็อาใบมะเด่ือมาเยบ็เป็นเคร่ือง
ปกปิดอวยัวะส่วนล่างของเขาไว้” 

อาดมัและเอวาถูกสร้างข้ึนโดยปราศจากเคร่ืองปกปิดกายและไม่รู้สึกอาย 
หลงัจากพวกเขาท าบาปแลว้ พวกเขาตระหนกัวา่พวกเขาเปลือยกายอยู่ 

พวกเขาเห็นความเปลือยเปล่าวา่เป็นอะไรท่ีตอ้งรู้สึกละอาย  ดงันั้นพวก
เขาจึงท าอะไร?  พวกเขาเอาใบมะเด่ือมาเยบ็เป็นเคร่ืองปกปิดกายของตน 
แต่คราวน้ีเราอ่านวา่ 



 
 

ปฐมกาล 3:21 – “พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงท าเส้ือคลมุด้วย
หนังสัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาท้ังสอง” 

อาดมัและเอวาพยายามแกปั้ญหาบาปของตนดว้ยวธีิของตวัเองเพื่อท าให้
ตวัเองไดคื้นดีกบัพระเจา้  พระเจา้ทรงยอมรับใบมะเด่ือท่ีใชเ้ป็นเคร่ือง
ปกปิดกายของพวกเขาไหม?  ไม่ยอมรับ พระองคท์รงท าเส้ือคลุมดว้ยหนงั
สัตวข้ึ์นมาแทน 

พระเจา้ไม่ทรงเห็นชอบความพยายามของพวกเขาท่ีจะท าใหต้วัเองไดคื้นดี
กบัพระเจา้ ในท านองเดียวกนั พระเจา้ทรงปฏิเสธท่ีจะยอมรับวธีิการของ
เราในการท าใหต้วัเราเองไดคื้นดีกบัพระองค ์

คนบางคนลองใชศ้าสนาและคิดวา่นัน่จะท าใหพ้วกเขาไดคื้นดีกบัพระเจา้ 
แต่ศาสนาท าใหคุ้ณคืนดีกบัพระเจา้ไม่ได ้คนบางคนลองเป็นคนดีและคิด
วา่นัน่จะท าใหพ้วกเขาคืนดีกบัพระเจา้ได ้แต่การเป็นคนดีท าใหคุ้ณคืนดี
กบัพระเจา้ไม่ได ้

มีเคร่ืองปกปิดเดียวเท่านั้นท่ีพระเจา้จะทรงยอมรับและมนัถูกแสดงใหเ้รา
เห็นเป็นภาพในขอ้ 21 มีค  าแสดงกริยาสองค าในขอ้ 21  

ค าแสดงกริยาค าแรกคือค าวา่ “ท า” ใครเป็นผูก้  าลงัท ากริยาน้ี?  พระเจา้
นัน่เอง พระเจา้ทรงท าอะไร? พระองคท์รงท าเส้ือคลุมดว้ยหนงัสัตว ์

พระเจา้ทรงปล่อยใหอ้าดมัและเอวาท าเคร่ืองปกปิดกายดว้ยตวัพวกเขาเอง
ไหม?   ไม่ พวกเขาช่วยพระเจา้ท าเคร่ืองปกปิดกายน้ีไหม? ไม่ พระเจา้



 
 

ทรงท าเคร่ืองปกปิดกายน้ีดว้ยพระองคเ์อง มนัแสดงใหเ้ห็นเป็นภาพวา่
มนุษยไ์ม่สามารถท าส่ิงใดเพื่อแลกกบัเคร่ืองปกปิดบาปของพระเจา้ได ้

คนจ านวนมากลองศาสนาหรือลองเป็นคนดีเพื่อท าใหต้วัเองไดคื้นดีกบั
พระเจา้ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจริงๆแลว้กลบัเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บการยกโทษ
บาปและการเขา้มามีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ 

เช่นเดียวกบัท่ีพระเจา้เพียงผูเ้ดียวทรงท าเคร่ืองปกปิดกายใหอ้าดมัและเอวา
เพื่อท่ีความบาปของพวกเขาจะถูกปกปิด พระเจา้เพียงผูเ้ดียวกท็รง
จดัเตรียมหนทางหน่ึงเพื่อความบาปของมนุษยจ์ะถูกปกคลุมและเพื่อท่ี
มนุษยจ์ะมามีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้

ค าแสดงกริยาค าท่ีสองในขอ้น้ีคือค าวา่ “สวมใส่” อาดมัและเอวาสวมเส้ือ
คลุมหนงัสัตวเ์หล่าน้ีดว้ยตวัเองไหม?  ไม่ ใครสวมใหพ้วกเขา พระเจา้ทรง
สวมให ้มนัเป็นภาพแห่งพระคุณของพระเจา้ 

พระคุณหมายถึงการไดบ้างส่ิงท่ีคุณไม่สมควรไดรั้บ พระเจา้ทรงปกปิด
บาปของอาดมัและเอวาแมว้า่พวกเขาไม่สมควรไดรั้บมนั  ในท านอง
เดียวกนั พระเจา้กท็รงเสนอตวัท่ีจะปกปิดบาปของคุณแมว้า่คุณไม่สมควร
ไดรั้บมนักต็าม 

หนงัสัตวเ์หล่านั้นมาจากไหน?  หนงัสัตวห์ลายอนัยอ่มมาจากสัตวห์ลาย
ตวั หนทางเดียวท่ีคุณจะไดห้นงัสัตวก์คื็อ สัตวต์วันั้นจะตอ้งตาย 



 
 

 
หนงัสัตวเ์หล่านั้นท่ีพระเจา้ทรงสวมใส่ใหอ้าดมัและเอวาเป็นภาพของพระ
ผูช่้วยใหร้อด คือพระเยซูคริสตเ์จา้ 

ตอนแรกพระเจา้ทรงเอ่ยถึงพระผูช่้วยใหร้อดท่ีจะเสดจ็มาในขอ้ 15 และ
ตอนน้ีพระเจา้ประทานภาพๆหน่ึงแก่พวกเขาวา่พระเยซูคริสตจ์ะทรงท า
อะไร พระเยซูคริสตจ์ะทรงกลายเป็นผูรั้บโทษแทน คือผูท่ี้ตายแทนเรา 

เหมือนกบัท่ีสัตวเ์หล่านั้นไดต้ายแทนอาดมัและเอวา พระเยซูคริสตก์ท็รง
ส้ินพระชนมแ์ทนเราดว้ย ในการสวมเส้ือคลุมหนงัสัตวเ์หล่านั้นใหอ้าดมั
และเอวา เลือดของสัตวจึ์งถูกท าใหห้ลัง่ออก ในท านองเดียวกนั พระเยซู
คริสตก์ท็รงหลัง่พระโลหิตของพระองคเ์พราะบาปของเราเช่นกนั 

มีเพียงส่ิงเดียวท่ีจะปกปิดบาปของคุณได ้มนัไม่ใช่การนบัถือศาสนา มนั
ไม่ใช่การเป็นคนดี มนัไม่ใช่โดยการท่ีคุณท าส่ิงใดเพื่อแลกกบัมนั 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นเคร่ืองปกปิดบาปเดียวท่ีพระเจา้ทรงยอมรับ  บาป
ทั้งหลายของคุณถูกปกปิดโดยพระเยซูคริสตแ์ลว้หรือยงั?  



 
 

บทที ่10 – พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า 100%  
และทรงเป็นมนุษย์ 100% 

 
หลงัจากพระเจา้ทรงเสร็จส้ินการเนรมิตสร้างของพระองคแ์ลว้ พระองคก์็
ตรัสวา่มนัดียิง่นกั ไม่มีความตาย ไม่มีความบาป ไม่มีความชัว่ร้ายหรือ
ความทุกขย์ากในโลกขณะนั้น มนัสมบูรณ์แบบ พระเจา้ทรงอยากมี
ความสัมพนัธ์รักกบัมนุษย ์แต่มนุษยไ์ดป้ฏิเสธพระเจา้และกบฏต่อ
พระองคเ์สีย ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งตกอยูใ่นสภาพบาป 

ความบาปของมนุษยคื์อเหตุผลท่ีมีความทุกขย์ากในโลกน้ี ความบาปของ
มนุษยคื์อเหตุผลท่ีมีความยุง่ยากต่างๆและความยากล าบากต่างๆในชีวติ 



 
 

ตลอดระยะเวลาหลายพนัปี มนุษยไ์ดป้ฏิเสธพระเจา้ แต่พระเจา้กท็รงรัก
มนุษยแ์ละอยากมีความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ พระองคต์รัสวา่ “แมว้า่เจา้เป็น
คนบาป เรากย็งัรักเจา้และเราก าลงัตามหาเจา้อยู!่”  แต่พระเจา้กท็รงมีความ
ยุง่ยากประการหน่ึง 

มนุษยเ์ป็นผูมี้บาปหนาและไม่สามารถเขา้ใกลพ้ระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิได ้ใน
ท านองเดียวกนั พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิกไ็ม่สามารถตอ้นรับมนุษยท่ี์บาปหนาได ้
แต่พระเจา้กท็รงมีแผนการหน่ึงเพื่อแกปั้ญหาบาปของมนุษยเ์พื่อท่ีมนุษย์
จะสามารถเขา้ใกลพ้ระเจา้และเพื่อท่ีพระเจา้จะสามารถตอ้นรับมนุษยไ์ด  ้

แผนการของพระเจา้คือ การเขา้มาเกิดในโลกน้ีและกลายเป็นมนุษยค์น
หน่ึงเพื่อท่ีพระองคจ์ะสามารถช าระโทษบาปและจดัเตรียมหนทางหน่ึงให้
มนุษยม์ามีความสัมพนัธท่ี์ถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้พระนามของพระองคคื์อ 
พระเยซูคริสต ์

พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูใ้ด?  บางคนกล่าววา่พระองคเ์ป็นเพียงมนุษยค์น
หน่ึง ขณะท่ีคนอ่ืนๆกล่าววา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ เราไม่ควรเช่ือส่ิงท่ี
มนุษยก์ล่าว แต่เราควรดูว่าพระคมัภีร์สอนอะไรและเช่ือพระค าของพระ
เจา้ 

1 ทิโมธี 3:16 – “… พระเจ้าทรงปรากฏในเนือ้หนัง …” 

เม่ือพูดถึงพระเยซูคริสต ์พระคมัภีร์กล่าววา่ “พระเจ้าทรงปรากฏในเนือ้
หนัง” ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว เราเรียนรู้วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นทั้งพระเจา้และ



 
 

มนุษย ์ เพื่อท่ีพระเจา้จะแกปั้ญหาบาปของมนุษยไ์ด ้มนัจ าเป็นท่ีพระเยซู
คริสตจ์ะตอ้งเป็นทั้งพระเจา้และมนุษย ์

พระเยซูทรงมีการประสูติแบบมนุษยป์กติและทรงเติบโตเป็นผูใ้หญ่ใน
ลกัษณะเดียวกบัมนุษยค์นอ่ืนๆ พระองคท์รงมีสภาพมนุษยท่ี์ปราศจาก
บาปและสภาพพระเจา้อนับริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตไ์ม่ไดเ้ป็นมนุษย ์50% 
และพระเจา้ 50% พระองคท์รงเป็นมนุษย ์100% และขณะเดียวกนักท็รง
เป็นพระเจา้ 100% ดว้ย! 

เหตุใดพระเยซูคริสตถึ์งตอ้งเป็นมนุษย ์100%?  พระเยซูคริสตต์อ้ง
กลายเป็นมนุษยค์นหน่ึงเพื่อท่ีจะช าระโทษบาปแทนมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นผูท่ี้
ไดท้  าบาป ดงันั้นมนุษยค์นหน่ึงเท่านั้นจึงสามารถช าระโทษบาปได ้

เหตุใดพระเยซูคริสตถึ์งตอ้งเป็นพระเจา้ 100%?  แผนการของพระเจา้เพื่อ
แกปั้ญหาบาปของมนุษยต์อ้งอาศยัตวัแทนผูห้น่ึง – ผูท่ี้ไม่มีความผดิซ่ึง
ตายแทนผูท่ี้มีความผดิ  มีเพียงใครสักคนท่ีปราศจากบาปเท่านั้นท่ีสามารถ
ตายแทนคนบาปทั้งหลายได ้

มนุษยไ์ม่มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นผูรั้บโทษแทนได ้เพราะวา่มนุษยทุ์กคนเป็น
คนบาป ผมตายเพื่อรับโทษบาปของคุณไม่ไดเ้พราะวา่ผมเป็นคนบาปคน
หน่ึง ในท านองเดียวกนั คุณกต็ายเพื่อรับโทษบาปของผมไม่ได ้เพราะวา่
คุณกเ็ป็นคนบาปคนหน่ึง 



 
 

ผูเ้ดียวท่ีสามารถช าระโทษบาปไดคื้อใครสักคนท่ีไม่มีบาป  ผูเ้ดียวท่ีไม่มี
บาปคือพระเจา้นัน่เอง  ในฐานะพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รงสามารถช าระ
โทษบาปบนกางเขนนั้นได ้

แผนการของพระเจา้เพื่อแกปั้ญหาบาปของมนุษยคื์อ พระองคจ์ะตอ้งช าระ
โทษบาปบนกางเขนนั้นแทนเรา 

  



 
 

บทที ่11 – พระเยซูคริสต์ทรงช าระโทษบาป 
แทนเราแล้วบนกางเขนน้ัน 

 
พระเยซูทรงกระท าหลายส่ิงขณะท่ีพระองคย์งัอยูบ่นโลก พระองคท์รง
กระท าการอศัจรรยต่์างๆท่ีพิสูจนว์า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้  พระองค์
ทรงรักษาคนเจบ็ป่วยใหห้าย  พระองคท์รงขบัพวกผอีอกจากผูค้น  
พระองคท์รงท าใหค้นตายเป็นข้ึนและทรงกระท าการอศัจรรยต่์างๆอีก
มากมาย 

พระเยซูคริสตไ์ม่ไดเ้สดจ็มาเพื่อท่ีจะเป็นครู แมว้า่พระองคท์รงสอนกต็าม  
พระองคมิ์ไดเ้สดจ็มาเพื่อท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี แมว้า่พระองคท์รงเป็น



 
 

แบบอยา่งท่ีดีกต็าม  พระราชกิจท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระเยซูคริสตมี์จุด
สนใจหลกัอยูท่ี่การส้ินพระชนมข์องพระองคบ์นกางเขนนั้น 

พวกผูน้  ายวิอิจฉาพระเยซูมากๆท่ีประชาชนต่างนิยมชมชอบในพระองค ์ 
สุดทา้ยแลว้พวกเขาจึงสั่งใหจ้บักมุพระองค ์ พวกเขาตั้งขอ้หาเทจ็ต่างๆ
ปรักปร าพระองคเ์พื่อท่ีพวกเขาจะประหารชีวติพระองคไ์ด ้

แต่พระเจา้ยงัทรงเป็นผูค้วบคุมอยูเ่หมือนเดิม อ ันท่ีจริงแลว้ ทั้งหมดน้ีลว้น
เป็นส่วนหน่ึงแห่งแผนการของพระเจา้เพื่อแกปั้ญหาบาปของมนุษยโ์ดย
การทรงจดัเตรียมผูรั้บโทษแทนซ่ึงไม่มีบาป ผูไ้ร้ความผดิท่ีตายแทนผูมี้
ความผดิ 

โดยอาศยัขอ้หาเทจ็ต่างๆ พระเยซูคริสตจึ์งถูกตดัสินใหรั้บโทษประหาร
ชีวติ พระองคท์รงถูกน าตวัไปยงัลานประหารและถูกตรึงท่ีกางเขนนั้น 

เกิดอะไรข้ึนบนกางเขนนั้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นเหลือเกินจนพระ
เจา้บดัน้ีทรงสามารถประทานชีวตินิรันดร์แก่คนทั้งหลายท่ีเช่ือในพระองค์
ดว้ยส้ินสุดใจของพวกเขา? 

2 โครินธ์ 5:21 – “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท าพระองค์ผู้ทรง
ไม่มบีาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพ่ือเราจะได้เป็น
คนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 

ตามท่ีขอ้น้ีวา่ไว ้พระเยซูทรงเป็นคนบาปไหม? ไม่ พระองค ์“ไม่มบีาป” 
พระเยซูทรงเป็นผูช้อบธรรมและบริสุทธ์ิ  พระองคไ์ม่เคยตรัส คิด หรือ



 
 

กระท าส่ิงท่ีเป็นความบาปเลย พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีเคยด าเนิน
ชีวติเช่นน้ีเพราะวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว พระเยซูทรงกลายเป็นส่ิงใด?  พระองคท์รงกลายเป็น
ความบาป “พระเจ้าได้ทรงกระท าพระองค์...ให้เป็นความบาป” 

พระเจา้ทรงเอาบาปของมนุษยไ์ปและวางมนับนพระเยซูคริสตข์ณะ
พระองคท์รงอยูบ่นกางเขนนั้น  พระเยซูทรงช าระโทษบาปแลว้โดยการ
ส้ินพระชนมบ์นกางเขน 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว พระเจา้ทรงท าเช่นน้ีเพื่อใคร?  พระเจา้ทรงท าเช่นน้ี “เพ่ือ
เรา” พระเจา้จะทรงยอมรับผูรั้บโทษแทนท่ีไม่มีบาปเท่านั้น  เน่ืองจาก
มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป มนุษยจึ์งขาดคุณสมบติัในการเป็นผูรั้บโทษแทน 

หากพระเจา้ไม่ทรงจดัเตรียมผูรั้บโทษแทนท่ีปราศจากบาป กค็งไม่มี
หนทางท่ีจะแกปั้ญหาบาปของมนุษยไ์ด ้ พระเจา้ทรงท าเช่นน้ีเพื่อเราเพื่อท่ี
พระองคจ์ะทรงน าเราใหเ้ขา้ในความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด ้

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว พระเจา้ทรงเอาความบาปของมนุษยไ์ปและทรงวางมนั
บนพระเยซูคริสตเ์พื่อท่ีมนุษยจ์ะเป็นอะไร?  “จะได้เป็นคนชอบธรรมของ
พระเจ้า” 

เพื่อคนเหล่านั้นท่ีเขา้มามีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้  พระเจา้ทรง
เอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสตไ์ปและทรงวางมนับนพวกเขา  เม่ือ



 
 

พระเจา้ทอดพระเนตรดูผูเ้ช่ือคนหน่ึง พระองคก์ไ็ม่ไดเ้ห็นคนบาปคนหน่ึง
แต่เห็นคนๆหน่ึงท่ีมีความชอบธรรมของพระเยซูคริสต ์

 
น่ีเป็นธุรกรรมอนัยิง่ใหญ่!  พระเจา้ทรงเอาบาปของเราไปและวางมนับน
พระเยซูคริสตเ์พื่อท่ีพระองคจ์ะทรงเอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์
มาวางบนเรา นัน่คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้บนกางเขนนั้น นัน่แหละคือวธีิท่ีพระ
เจา้ทรงแกปั้ญหาบาปของมนุษยแ์ลว้ 

พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนม ์ทรงถูกฝังไว ้และสามวนัต่อมาพระองค์
ทรงเป็นข้ึนจากตาย  บดัน้ีพระองคท์รงสามารถประทานชีวตินิรันดร์แก่
คนทั้งปวงท่ีเช่ือในพระองคด์ว้ยส้ินสุดใจของพวกเขา 



 
 

การส้ินพระชนม ์การถูกฝังไว ้และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต์
ถูกเรียกวา่ข่าวประเสริฐ 

ค าวา่ข่าวประเสริฐหมายถึงข่าวดี  พระเจา้ทรงแกปั้ญหาบาปของมนุษย์
แลว้โดยทางข่าวประเสริฐ  มนัเป็นข่าวดีจริงๆ! โดยทางข่าวประเสริฐ 
บดัน้ีคุณสามารถเขา้มามีความสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งกบัพระเจา้ไดแ้ลว้ 

  



 
 

บทที ่12 – พระเจ้าทรงย่ืนเสนอของขวญัให้เปล่าแก่คุณ 

 
โรม 6:23 – “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของ
ประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา” 

ค่าจา้งหมายถึงอะไร?  ค่าจา้งคือ ค่าแรง มนัเป็นบางส่ิงท่ีคุณไดรั้บ  สมมติ
วา่ท่ีท างานของคุณ คุณหาเงินได ้15,000 บาทต่อเดือน คุณท างานหน่ึง
เดือนแลว้คุณกไ็ดรั้บ 15,000 บาทส าหรับงานท่ีคุณไดก้ระท า 

เม่ือเราท าบาป  เรากก็  าลงัเพิ่มค่าจา้งของเรา แต่ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว  ค่าจา้ง
ของเราไม่ใช่เงินแต่เป็นอะไร?  มนัคือความตาย  ค่าจา้งของความบาปคือ
ความตาย  ความตายท่ีวา่น้ีไม่ไดห้มายถึงความตายฝ่ายร่างกาย  เราทุกคน
ตอ้งเผชิญความตายฝ่ายร่างกายอยูแ่ลว้ 



 
 

ความตายท่ีวา่น้ีหมายถึงความตายฝ่ายวญิญาณ  มนัคือการถูกตดัขาดจาก
พระเจา้ชัว่นิรันดร์ในนรกเพราะความบาปของเรา  แต่มีข่าวดี ตามท่ีขอ้น้ี
กล่าว พระเจา้ทรงยืน่เสนอของประทานอนัหน่ึง 

ของประทานในท่ีน้ีคือของขวญั คุณตอ้งจ่ายเงินเพื่อรับของขวญัไหม?  ไม่ 
ของขวญัคือ ส่ิงท่ีใหเ้ปล่า สมมติวา่ผมใหข้องขวญัช้ินหน่ึงแก่คุณ แต่แลว้
ผมกบ็อกคุณวา่คุณตอ้งท าความสะอาดบา้นของผมก่อน  ตกลงน่ีใช่
ของขวญัไหม?  ไม่ใช่แลว้ เพราะวา่คุณตอ้งท างานเพื่อแลกกบัมนั 
ของขวญัคือส่ิงท่ีใหเ้ปล่าแก่ผูท่ี้รับมนั 

ของประทานของพระเจา้คืออะไร? มนัคือชีวตินิรันดร์ คุณไดรั้บของ
ประทานแห่งชีวตินิรันดร์เม่ือคุณเขา้มามีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระ
เจา้  จากนั้นหลงัจากความตายฝ่ายร่างกาย คุณกจ็ะไปอยูก่บัพระเจา้ใน
สวรรค ์

ดงันั้น พระเจา้จึงทรงยืน่เสนอทางเลือกใหแ้ก่คุณระหวา่งการไดรั้บค่าจา้ง
ของความบาปซ่ึงจะน าคุณไปนรกหรือของประทานใหเ้ปล่าท่ีน าไปสู่ชีวติ
นิรันดร์ในสวรรค ์

คนจ านวนมากเคยถามค าถามน้ีวา่ “คุณรู้แน่ไดไ้หมวา่คุณจะไดไ้ปสวรรค์
ก่อนคุณตาย?”  คนส่วนใหญ่ตอบวา่คุณไม่มีทางรู้แน่ได ้นัน่เป็นความจริง
หรือ? คุณตอ้งรอจนกระทัง่คุณตายถึงจะรู้วา่คุณจะไดไ้ปสวรรคไ์หม?  ไม่ 
คุณไม่ตอ้งรอ ตามท่ีพระคมัภีร์กล่าว 



 
 

ขอ้น้ีสอนวา่พระเจา้ทรงยืน่เสนอของประทานแห่งชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่คุณ 
ถา้ผมใหข้องขวญัคุณช้ินหน่ึง คุณจะรู้ไดไ้หมวา่คุณไดรั้บของขวญัช้ินน้ี
แลว้?  แน่นอน เพราวา่คุณไดย้ืน่มือออกไปและรับของขวญัน้ีไปจากผม
แลว้ มนัเป็นกรรมสิทธ์ิของคุณแลว้ คุณรับมนัไปแลว้ 

ในท านองเดียวกนั คุณกรู้็ไดว้า่คุณไดรั้บของประทานของพระเจา้ซ่ึงเป็น
ชีวตินิรันดร์แลว้ คุณรู้ไดแ้น่นอน 100% วา่คุณจะไดไ้ปสวรรคห์ลงัจากท่ี
คุณตาย เพราะวา่คุณไดรั้บของประทานของพระเจา้ท่ีเป็นชีวตินิรันดร์แลว้ 

มีความแตกต่างระหวา่งการเลือกค่าจา้งของความบาปซ่ึงจะน าคุณไปสู่
นรกและการเลือกท่ีจะรับของประทานของพระเจา้ซ่ึงจะน าคุณไปสู่
สวรรค ์ทางเลือกเป็นของคุณ 

  



 
 

แผนแห่งความรอดของพระเจ้า 

  



 
 

บทที ่13 – คุณต้องตระหนักว่าคุณเป็นคนบาปที่สมควรตกนรก 

   
คุณเป็นคนบาปไหม?  คนบาปคือคนท่ีกระท าบาป  แต่ค  าวา่ “บาป” 
หมายถึงอะไร? เราตอ้งเขา้ใจความหมายของค าวา่บาปก่อนท่ีเราจะ
สามารถตอบค าตามน้ีได ้“คุณเป็นคนบาปไหม?” 

1 ยอห์น 3:4 – “ผู้ใดท่ีกระท าบาปกล็ะเมิดพระราชบญัญติัด้วย 
เพราะความบาปเป็นส่ิงท่ีละเมิดพระราชบญัญติั” 

พระเจา้ทรงใหนิ้ยามค าวา่บาปอยา่งไร?  พระเจา้ทรงใหนิ้ยามค าวา่บาปวา่
หมายถึงการละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้ ซ่ึงหมายความวา่คุณท า
บาปเม่ือคุณไม่เช่ือฟังพระเจา้ 

ตวัอยา่ง 1.  ในอพยพ 20:4-5 พระเจา้ตรัสวา่ 

“อย่าท ารูปเคารพสลกัส าหรับตนเป็นรูปส่ิงหน่ึงส่ิงใด… อย่า
กราบไหว้หรือปรนนิบติัรูปเหล่านั้น” 



 
 

คุณเคยกราบไหวรู้ปเคารพหรือไหวศ้าลพระภูมิไหม?  ทุกคร้ังท่ีคุณท า
แบบนั้น คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้ คุณไดล้ะเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้
แลว้ คุณไดท้ าบาปแลว้ 

ตวัอยา่ง 2.  ในอพยพ 20:12 พระเจา้ตรัสวา่ 

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” 

คุณใหเ้กียรติบิดามารดาของคุณเม่ือคุณเช่ือฟังพวกท่าน คุณไม่ใหเ้กียรติ
พวกท่านเม่ือคุณไม่เช่ือฟังพวกท่านหรือเม่ือคุณเถียงกลบัพวกท่าน 

คุณเช่ือฟังพ่อแม่ของคุณมาตลอดในทุกเร่ืองท่ีพวกท่านบอกคุณไหม?  
บางทีพวกท่านบอกคุณใหท้ าความสะอาดหอ้งของคุณ  เอาขยะไปท้ิง 
หรือลา้งจานและคุณกไ็ม่ท า นัน่คือความไม่เช่ือฟัง นัน่คือการไม่ใหเ้กียรติ
บิดามารดาของคุณ 

หากเราซ่ือตรงต่อตวัเอง เราทุกคนลว้นเคยไม่เช่ือฟังพ่อแม่ของเราไม่คราว
ใดกค็ราวหน่ึง ทุกคร้ังท่ีเราไม่เช่ือฟังพ่อแม่ เรากไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้ คุณได้
ละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้แลว้ คุณไดท้ าบาปแลว้ 

ตวัอยา่ง 3.  ในอพยพ 20:13 พระเจา้ตรัสวา่ 

“อย่าฆ่าคน” 

พระเยซูตรัสวา่ หากคุณเคยโกรธใคร คุณกฆ่็าเขาแลว้ในใจของคุณ (มทัธิว 
5:22)  คุณเคยโกรธคนอ่ืนไหม? ทุกคร้ังท่ีคุณเคยโกรธคนอ่ืน คุณกไ็ม่เช่ือ



 
 

ฟังพระเจา้แลว้ คุณไดล้ะเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้แลว้ คุณไดท้ า
บาปแลว้ 

ตวัอยา่ง 4.  ในอพยพ 20:14 พระเจา้ตรัสวา่ 

“อย่าล่วงประเวณีผวัเมยีเขา” 

พระเยซูตรัสวา่หากคุณเคยมองใครสักคนดว้ยตณัหาทางเพศซ่ึงไม่ใช่คู่
สมรสของคุณ คุณกไ็ดท้  าการล่วงประเวณีในใจแลว้ (มทัธิว 5:28) 

คุณเคยมองใครสักคนดว้ยตณัหาทางเพศซ่ึงไม่ใช่คุณสมรสของคุณไหม?  
ทุกคร้ังท่ีคุณท าแบบนั้น คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้แลว้  คุณไดล้ะเมิด
พระราชบญัญติัของพระเจา้แลว้ คุณไดท้ าบาปแลว้ 

ตวัอยา่ง 5.  ในอพยพ 20:16 พระเจา้ตรัสวา่ 

“อย่าเป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพ่ือนบ้าน” 

คุณเคยพูดโกหกไหม?  แน่นอนวา่คุณเคยอยูแ่ลว้ มนุษยทุ์กคนเคยพูด
โกหกกนัทั้งนั้น มนัไม่เก่ียววา่วฒันธรรมของคุณบอกวา่การโกหกไม่ใช่
เร่ืองผดิ พระเจา้ตรัสวา่อยา่โกหก 

ทุกคร้ังท่ีคุณเคยพูดโกหก คุณกไ็ม่เช่ือฟังพระเจา้แลว้ คุณไดล้ะเมิด
พระราชบญัญติัของพระเจา้แลว้ คุณไดท้ าบาปแลว้  

หากคุณเคยกราบไหวรู้ปเคารพ ไหวศ้าลพระภูมิ ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ โกรธคน
อ่ืน มองคนอ่ืนดว้ยตณัหาทางเพศซ่ึงไม่ใช่คู่สมรสของคุณ พูดโกหก แม้



 
 

เพียงคร้ังเดียวกต็าม คุณกมี็ความผดิโทษฐานละเมิดพระราชบญัญติัของ
พระเจา้ ซ่ึงหมายความวา่คุณเป็นคนบาปคนหน่ึง 

หากพระเจา้จะทรงพิพากษาคุณโดยพิจารณาตามพระราชบญัญติัไม่ก่ีขอ้น้ี 
คุณจะมีความผดิหรือเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ? หากเราจะซ่ือตรงต่อตวัเอง มนุษยทุ์ก
คนตอ้งยอมรับวา่ตนมีความผดิโทษฐานละเมิดพระราชบญัญติัของพระ
เจา้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นคนบาป 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนท าบาป และเส่ือมจากสง่าราศขีอง
พระเจ้า” 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว ใครไดท้ าบาปแลว้? มนุษยทุ์กคนไดท้ าบาปแลว้ มนุษย์
ทุกคนรวมถึงผมดว้ย มนุษยทุ์กคนรวมถึงคุณดว้ย  ไม่มีใครเป็นคนชอบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้เลย 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว มนุษยทุ์กคนเส่ือมจากผูใ้ดแลว้?  พระเจา้ ความบาปของ
มนุษยน์ ามนุษยไ์ปสู่พระเจา้ในสวรรคห์รือน าไปสู่นรก? ความบาปก าลงั
น ามนุษยไ์ปสู่ความตายในนรก 

มนัเป็นเร่ืองส าคญัมากๆท่ีคุณจะตระหนกัวา่บาปของคุณก าลงัน าคุณไปสู่
นรก คุณตอ้งเขา้ใจวา่คุณเป็นคนบาปคนหน่ึงท่ีสมควรตกนรก 

จงสรรเสริญพระเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมหนทางหน่ึงใหคุ้ณเขา้มามี
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองคแ์ลว้ แต่การเขา้มามีความสัมพนัธ์ท่ี



 
 

ถูกตอ้งกบัพระเจา้เร่ิมตน้ดว้ยการท่ีคุณยอมรับต่อพระเจา้วา่คุณเป็นคน
บาปคนหน่ึงท่ีสมควรตกนรก 

  



 
 

บทที ่14 – มนุษย์ต้องตอบสนองต่อพระเจ้าในการกลบัใจใหม่ 

   
ข่าวประเสริฐคือข่าวดีท่ีวา่พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อบาปของคุณ 
พระองคท์รงถูกฝังไวแ้ละวนัท่ีสามพระองคท์รงเป็นข้ึนจากตายแลว้ 
อยา่งไรกต็าม เพียงเพราะส่ิงท่ีพระเยซูไดท้รงกระท าเพื่อคุณกไ็ม่ได้
หมายความวา่คุณจะไดไ้ปสวรรคโ์ดยอตัโนมติั 

ดงัท่ีเราไดศึ้กษาแลว้ ของประทานของพระเจา้คือ ชีวตินิรันดร์โดยทาง
พระเยซูคริสต ์เช่นเดียวกบัของขวญัอ่ืนๆ มนัไม่ไดก้ลายเป็นของเรา
จนกวา่เรารับมนั ดงันั้น พระเจา้จึงทรงคาดหวงัการตอบสนองจากเรา การ
ตอบสนองนั้นคืออะไร? 

มาระโก 1:15 – “และตรัสว่า “เวลาก าหนดมาถึงแล้ว และ
อาณาจักรของพระเจ้ากม็าใกล้แล้ว ท่านท้ังหลายจงกลบัใจเสีย
ใหม่ และเช่ือข่าวประเสริฐเถิด”” 



 
 

พระเยซูตรัสวา่การตอบสนองของมนุษยต่์อข่าวประเสริฐคือสองส่ิง สอง
ส่ิงนั้นคืออะไร?  มนัคือการกลบัใจใหม่และความเช่ือ เราจะศึกษาการ
กลบัใจใหม่ก่อนและจากนั้นค่อยศึกษาความเช่ือ 

ลกูา 13:3 – “เราบอกท่านท้ังหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านท้ังหลาย
มิได้กลบัใจเสียใหม่กจ็ะต้องพินาศเหมือนกนั” 

พระเยซูตรัสวา่จะเกิดอะไรข้ึนหากคุณไม่กลบัใจใหม่?  พระเยซูตรัสวา่
หากคุณไม่กลบัใจใหม่ คุณกจ็ะพินาศซ่ึงหมายถึงตกนรก  คุณไปสวรรค์
ไม่ไดห้ากคุณไม่กลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง 

นัน่คือเหตุท่ีวา่ท าไมมนัถึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากๆท่ีจะตอ้งเขา้ใจ
ความหมายของการกลบัใจใหม่ มนัหมายความวา่อะไร? พระคมัภีร์ใหค้  า
นิยามมนัใน มทัธิว 21:28-29 วา่ 

“แต่ท่านท้ังหลายคิดเห็นอย่างไร ชายผู้หน่ึงมบีตุรชายสองคน 
บิดาไปหาบตุรคนแรกว่า ‘ลกูเอ๋ย วนันีจ้งไปท างานในสวนองุ่น
ของพ่อเถิด’ บตุรคนนั้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป’ แต่ภายหลงั
กลบัใจแล้วไปท า 

บุตรคนน้ีตอบบิดาของตนอยา่งไร?  เขากล่าววา่ “ลูกจะไม่ไป” แต่แลว้
พระคมัภีร์กก็ล่าววา่เขากลบัใจ  ผลลพัธ์คืออะไร? บุตรคนนั้นไป 

ดงันั้นการกลบัใจใหม่จึงหมายถึงการเปล่ียนความคิดซ่ึงส่งผลเป็นการ
เปล่ียนแปลงการกระท า 



 
 

ในความรอด การกลบัใจใหม่คือ การเปล่ียนแปลงความคิดเก่ียวกบัความ
บาปของคุณซ่ึงแสดงออกเป็นการหนัเสียจากบาปและหนัมาหาพระเจา้ซ่ึง
ส่งผลเป็นชีวติท่ีถูกเปล่ียนแปลง 

คนส่วนใหญ่เช่ือวา่ตนเป็นคนดีและไม่สมควรตกนรก  การกลบัใจใหม่
เร่ิมตน้ดว้ยการยอมรับวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก 

เม่ือคุณเห็นความร้ายแรงของบาปของคุณ มนักท็  าใหคุ้ณรู้สึกเสียใจอยา่ง
สุดซ้ึงเพราะวา่คุณรู้วา่คุณไดท้ าบาปต่อพระเจา้แลว้ พระคมัภีร์เรียกส่ิงน้ีวา่
ความเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทยัพระเจา้ 

2 โครินธ์ 7:10 – “เพราะว่าความเสียใจอย่างท่ีชอบพระทัยพระ
เจ้าย่อมกระท าให้กลับใจใหม่ ซ่ึงน าไปถึงความรอด …” 

ความเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทยัพระเจา้เป็นส่ิงเดียวกนักบัการกลบัใจใหม่
ไหม?  ไม่ใช่ การเสียใจอยา่งสุดซ้ึงไม่ใช่การกลบัใจใหม่ แต่มนัน าไปสู่
การกลบัใจใหม่ท่ีแทจ้ริงและความปรารถนาท่ีจะหนัเสียจากบาป  เราพบ
ตวัอยา่งอนัหน่ึงของเร่ืองน้ีใน 1 เธสะโลนิกา 1:9 

1 เธสะโลนิกา 1:9 – “…การท่ีท่านได้ละทิง้รูปเคารพและหัน
มาหาพระเจ้า เพ่ือรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเท่ียงแท้” 

รูปเคารพเป็นมากกวา่แค่วตัถุช้ินหน่ึงท่ีคุณกราบไหว ้ ส่ิงใดกต็ามท่ีมี
ความส าคญัมากกวา่พระเจา้คือรูปเคารพในใจของคุณ 



 
 

ส าหรับบางคน การศึกษากส็ าคญัมากกวา่พระเจา้  ส าหรับบางคน เงินก็
ส าคญัมากกวา่พระเจา้  ส าหรับบางคน ต าแหน่ง งาน หรือบางทีแฟนก็
ส าคญัมากกวา่พระเจา้ คนบางคนมีรูปเคารพท่ีเป็นการเมาเหลา้หรือยาเสพ
ติดในชีวติของพวกเขา ส าหรับบางคน ศาสนาเทียมเทจ็ของพวกเขาก็
ส าคญัมากกวา่พระเจา้ 

การกลบัใจใหม่ท่ีแทจ้ริงถูกมองเห็นในการหนัเสียจากบาปเหล่าน้ีและการ
หนัมาหาพระเจา้ คุณเปล่ียนความคิดของคุณและกล่าวในใจของคุณวา่ 
“ฉนัไม่อยากใหค้วามบาปน้ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของฉนัอีกต่อไปแลว้” 

มนัส่งผลเป็นการเปล่ียนแปลงการกระท า เด๋ียวน้ีคุณอยากติดตามพระเจา้
และเช่ือฟังพระองคแ์ลว้ 

หากคุณกล่าวยอมรับวา่เป็นคริสเตียนแต่ยงัประสบปัญหาในการด าเนิน
ชีวติคริสเตียนอยู ่จงส ารวจใจของคุณ บางทีคุณยงัไม่ไดก้ลบัใจใหม่เลย 

หากไม่มีการกลบัใจใหม่ งั้นคุณกไ็ม่ไดเ้ป็นคริสเตียนแท ้แต่ยงัอยูบ่น
เส้นทางท่ีน าไปสู่นรกอยูเ่หมือนเดิม 

  



 
 

บทที ่15 – มนุษย์ต้องตอบสนองต่อพระเจ้าด้วย 
ความเช่ือในพระเยซูคริสต์เจ้า 

   
มาระโก 1:15 – “และตรัสว่า “เวลาก าหนดมาถึงแล้ว และ
อาณาจักรของพระเจ้ากม็าใกล้แล้ว ท่านท้ังหลายจงกลบัใจเสีย
ใหม่ และเช่ือข่าวประเสริฐเถิด”” 

พระเยซูตรัสวา่การตอบสนองของมนุษยต่์อข่าวประเสริฐมีสองส่ิง นัน่คือ
การกลบัใจใหม่และความเช่ือ เราไดศึ้กษาเร่ืองการกลบัใจใหม่ไปแลว้ 
คราวน้ีเราจะศึกษาเร่ืองความเช่ือ 

กิจการ 16:31 – “เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเช่ือวางใจใน
พระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ท้ังครอบครัวของท่าน
ด้วย”” 

ค าวา่รอดถูกใชเ้พื่อพรรณนาถึงคนเหล่านั้นท่ีไดเ้ขา้มามีความสัมพนัธ์ท่ี
ถูกตอ้งกบัพระเจา้แลว้และจะไปสวรรคเ์ม่ือพวกเขาตายไป 



 
 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว การท่ีคนๆหน่ึงจะรอดไดน้ั้น เขาจะตอ้งเช่ือวางใจใน
ใคร?  เขาจะตอ้งเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเ์จา้ 

เพื่อท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ คุณตอ้งตอบสนองต่อข่าว
ประเสริฐโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ เน่ืองจากเราไดรั้บความรอดโดย
ความเช่ือ  มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากๆท่ีเราตอ้งเขา้ใจวา่ความเช่ือ
หมายถึงอะไร 

ความเช่ือไม่ไดห้มายถึงการรู้ขอ้เทจ็จริงต่างๆในหวัของคุณ  น่ีเรียกวา่
ความรู้ท่ีหวัหรือความเช่ือท่ีเป็นเชาวนปั์ญญา 

คุณอาจเช่ือวา่มีพระเจา้อยูอ่งคห์น่ึงและเช่ือวา่พระเยซูไดส้ิ้นพระชนมบ์น
กางเขนและทรงเป็นข้ึนอีก  แต่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีคุณเช่ือในหวั
ของคุณ  น่ีไม่ใช่ความเช่ือท่ีแทจ้ริงท่ีจะช่วยคุณใหร้อดจากนรก  คุณอาจรู้
เก่ียวกบัพระเจา้และยงัไม่รู้จกัพระเจา้เหมือนเดิม 

ความเช่ือตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวคือ การวางใจในส่ิงท่ีพระเยซูไดท้รง
กระท าเพื่อคุณในใจของคุณ น่ี เรียกวา่ความรู้ท่ีใจ นัน่เป็นความเช่ือท่ี
แทจ้ริงซ่ึงจะช่วยคุณใหร้อดจากนรก 

มีความแตกต่างระหวา่งการเช่ือในหวัของคุณ (ความรู้ท่ีหวั) และการเช่ือ
ในใจของคุณ (ความเช่ือ) แบบหน่ึงจะพาคุณไปนรกและอีกแบบจะพาคุณ
ไปสวรรค ์ เราอาจอธิบายความแตกต่างโดยใชว้ธีิน้ี: 



 
 

 
คนๆหน่ึงตรวจดูเกา้อ้ีตวัหน่ึงและเช่ือ (ในหวัของเขา) วา่มนัจะรองรับ
น ้าหนกัเขาได ้นั ่นเป็นเพยีงความรู้ท่ีหวั คือ ความเช่ือแบบท่ีเป็นเชาวน์
ปัญญา  มนัไม่ใช่ความเช่ือท่ีแทจ้ริง 

ความเช่ือท่ีแทจ้ริงคือความเช่ือในใจของคุณ  ความเช่ือของชายผูน้ี้
กลายเป็นความเช่ือแทเ้ม่ือเขาวางใจเกา้อ้ีตวันั้นวา่จะรองรับน ้าหนกัเขาได้
เม่ือเขานัง่ลงและท้ิงน ้าหนกัตวัทั้งหมดของเขาบนเกา้อ้ีตวันั้น 

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีอธิบายความแตกต่างระหวา่ง “การเช่ือในหวัของคุณ” 
และ “การเช่ือในใจของคุณ” คือตวัอยา่งของชาร์ลส์ บลอนดิน เขาเป็นนกั
กายกรรมช่ือกอ้งโลก ผูเ้ดินบนเชือกเส้นเดียวท่ีขึงขา้มน ้าตกไนแองการ่า
ในปี ค.ศ.1860  น ้าตกไนแองการ่าเป็นน ้าตกท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งอยูร่ะหวา่ง
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 



 
 

 
เขาแสดงท่าทางผาดโผนหลายอยา่งบนเชือกเส้นนั้น  และคนมากมายก็
อศัจรรยใ์จกบัทกัษะของเขา  ชายคนหน่ึงท่ียนือยูแ่ถวนั้นกแ็สดงความ
อศัจรรยใ์จใหบ้ลอนดินเห็น  บลอนดินจึงถามชายผูน้ั้นวา่  “คุณคิดวา่ผม
สามารถแบกชายคนหน่ึงขา้มน ้าตกน้ีบนเชือกเส้นหน่ึงไดห้รือไม่?” 

ชายคนนั้นแน่ใจวา่บลอนดินท าได ้ และอยากเห็นเขาแสดงใหดู้ ชาร์ลส์ 
บลอนดินจึงถามชายผูน้ั้นวา่  “คุณจะยอมใหผ้มแบกคุณขา้มไปไหม?”  
ชายคนนั้นไม่เตม็ใจท่ีจะวางใจบลอนดินและปฏิเสธ  ชายคนนั้น “เช่ือใน
หวัของตน” วา่ชาร์ลส์ บลอนดินสามารถแบกคนๆหน่ึงขา้มน ้าตกนั้นบน
เชือกท่ีขึงเส้นหน่ึงได ้ เขามีเพียงความเช่ือท่ีเป็นเชาวนปั์ญญาเท่านั้น 

แต่เขาไม่มีความเช่ือท่ีแทจ้ริงหรือ “เช่ือในใจของเขา”  เขาไม่ไวว้างใจวา่ 
บลอนดินจะท าได ้ ความเช่ือคือการวางใจบลอนดินในใจของเขาและข้ึนข่ี
หลงัของบลอนดิน 



 
 

การแสดงผาดโผนคร้ังสุดทา้ยของบลอนดินท่ีน ้าตกไนแองการ่านั้นคือ 
การแบกผูจ้ดัการของเขาขา้มไปบนเชือกท่ีขึงเส้น  ผูจ้ดัการของเขามีความ
เช่ือท่ีแทจ้ริง 

 
กิจการ 16:31 - "จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะ
รอดได้" 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว คุณรอดจากนรกไดอ้ยา่งไร?  คุณรอดไดโ้ดยการเช่ือใน
พระเยซูคริสต ์ เช่นเดียวกบัท่ีผูจ้ดัการของบลอนดินมีความเช่ือแทจ้ริง 
(ความรู้ท่ีใจ) โดยการข้ึนข่ีหลงัของบลอนดิน  คุณกต็อ้งมีความเช่ือท่ี
แทจ้ริงในพระเยซูคริสตแ์ละวางใจพระองคด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณเช่นกนั  



 
 

บทที ่16 – คุณต้องต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เป็น 
พระผู้ช่วยให้รอดของคุณและบังเกดิใหม่ 

   
ยอห์น 3:3 – “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระ
เจ้าไม่ได้”” 

พระเยซูตรัสวา่ คนๆหน่ึงไปสวรรคไ์ม่ไดเ้วน้เสียแต่วา่ เขาบงัเกิดใหม่  
พระเยซูไม่ไดก้  าลงัตรัสถึงการเกิดฝ่ายร่างกาย  พระองคก์  าลงัตรัสถึงการ
เกิดฝ่ายวญิญาณ 

เหมือนกบัท่ีเคยมี ณ เวลาหน่ึงในชีวติของคุณท่ีคุณไดเ้กิดฝ่ายร่างกายเขา้
มาในโลกน้ี  มนักต็อ้งมีเวลาหน่ึงในชีวติของคุณเช่นกนัท่ีคุณเกิดใหม่ฝ่าย
วญิญาณ 

ยอห์น 1:12 – “แต่ส่วนบรรดาผู้ ท่ีต้อนรับพระองค์ พระองค์
ทรงประทานอ านาจให้เป็นบตุรของพระเจ้า คือคนท้ังหลายท่ี
เช่ือในพระนามของพระองค์” 



 
 

ตามท่ีขอ้น้ีกล่าว คุณกลายเป็นบุตรของพระเจา้เม่ือคุณตอ้นรับพระเยซู
คริสตใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ 

สรุปกคื็อ คุณบงัเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณอยา่งไร?  คุณกลายเป็นคริสเตียนแท้
อยา่งไร? 

1.  คุณตอ้งตระหนกัวา่คุณไม่ไดเ้ป็นแค่คนบาปเท่านั้น  แต่เป็นคนบาปท่ี
สมควรตกนรก 

ผมเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียน  ผมเคยคิดวา่ผมเป็นคริสเตียนเพราะ
ผมไดรั้บบพัติศมา ไปโบสถ ์และเป็นคนดี ผมรู้ตอนนั้นวา่ผมเป็นคนบาป 
แต่ผมกคิ็ดวา่ผมยงัเป็นคนดีพอท่ีจะไดไ้ปสวรรค ์

วนัหน่ึงตอนผมอาย ุ23 ปี ผมไดศึ้กษาพระคมัภีร์ในหอพกัของ
มหาวทิยาลยัของผม  ผมจะไม่มีวนัลืมเลยวา่ผมช็อคขนาดไหนท่ีไดเ้รียนรู้
จากพระคมัภีร์วา่ผมไม่ใช่คริสเตียนแทแ้ละผมก าลงัมุ่งหนา้สู่นรก  คืน
นั้นเอง ผมไดต้ระหนกัวา่ผมเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก  ผมไดต้ระหนกั
วา่การไปคริสตจกัร การเป็นคนเคร่งศาสนา การไดรั้บบพัติศมา การเป็น
คนดี และการเช่ือฟังบญัญติั 10 ประการจะไม่ช่วยผมใหไ้ดไ้ปสวรรค ์

2.  คุณตอ้งกลบัใจจากบาปของคุณ  การกลบัใจใหม่เป็นทศันคติของการ
ยอมจ านนและมองเห็นไดใ้นการท่ีคุณเตม็ใจท่ีจะหนัเสียจากบาปของคุณ
และหนัมาหาพระเจา้ 



 
 

3. คุณตอ้งวางใจในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณ  ความเช่ือแท้
ไม่ใช่ความเช่ือท่ีเป็นเชาวนปั์ญญา  มนัคือการวางใจในพระเยซูคริสตด์ว้ย
ส้ินสุดใจของคุณ 

4. เหมือนกบัท่ียอห์น 1:12 กล่าว คุณตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของคุณ 

คุณบงัเกิดใหม่เม่ือคุณตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก  
จากนั้นในการกลบัใจใหม่ คุณหนัเสียจากบาปของคุณและหนัมาหาพระ
เจา้และเช่ือในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณเพื่อช่วยคุณใหร้อดจาก
โทษแห่งความบาปของคุณและจากนั้นกต็อ้นรับพระองคใ์หเ้ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของคุณ  เม่ือนั้นคุณจึงกลายเป็นคริสเตียนแท ้ เม่ือนั้นคุณจึง
ไดบ้งัเกิดใหม่ 

เม่ือหลายปีก่อน  ผมนัง่อยูใ่นรถแทก็ซ่ีในกรุงเทพฯ คนขบัรถแทก็ซ่ีถาม
ผมวา่ผมเป็นคริสเตียนหรือเปล่า ผมตอบวา่ใช่ และเขากต็อบกลบัมาวา่เขา
กเ็ป็นคริสเตียนเหมือนกนั  ผมถามเขาวา่เขากลายเป็นคริสเตียนเม่ือไร  เขา
ตอบวา่เขาเกิดมากเ็ป็นคริสเตียนแลว้และพ่อแม่ของเขาเป็นคริสเตียน เขา
จึงเป็นคริสเตียนดว้ย 

เพื่อนครับ ไม่มีใครเกิดมาเป็นคริสเตียนหรอกครับ  ผมเกิดมาใน
ครอบครัวคริสเตียน แต่นัน่กไ็ม่ไดท้  าใหผ้มเป็นคริสเตียน อนัท่ีจริง  ไม่มี
ใครเป็นคริสเตียนแทโ้ดยอาศยัความเช่ือของพ่อแม่ของตนเลย 



 
 

พระเจา้มีแต่ลูกๆของพระองคเ์ท่านั้น พระองคไ์ม่ทรงมีหลานๆ นัน่
หมายความวา่มนุษยทุ์กคนตอ้งกลบัใจจากบาปของตน วางใจในพระเยซู
คริสตแ์ละตอ้นรับพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของตวัเอง 
คนขบัรถแทก็ซ่ีคนนั้นไม่ใช่คริสเตียนแท ้

ผมกลายเป็นคริสเตียนแทต้อนผมอาย ุ23 ปี ผมตระหนกัในตอนนั้นวา่ผม
เป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก จากนั้นผมกก็ลบัใจจากบาปของผมและให้
ความเช่ือของผมอยูใ่นพระเยซูคริสต ์100% เพื่อช่วยผมใหร้อดและผมได้
ตอ้นรับพระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของผมแลว้ 

ผมรู้วา่ผมจะไดไ้ปสวรรค ์ไม่ใช่เพราะวา่ผมเป็นคนดี ไม่ใช่เพราะวา่ผมไป
คริสตจกัร ไม่ใช่เพราะวา่ผมไดรั้บบพัติศมาแลว้ ไม่ใช่เพราะวา่ผมเป็นครู
สอนพระคมัภีร์  ผมจะไดไ้ปสวรรคเ์พราะวา่ผมไดต้อบสนองต่อข่าว
ประเสริฐแลว้ในการกลบัใจใหม่และความเช่ือ  ผมไดรั้บของประทานของ
พระเจา้คือชีวตินิรันดร์แลว้ 

คุณไดรั้บของประทนของพระเจา้คือชีวตินิรันดร์แลว้หรือยงั? คุณไดรั้บ
ความรอดแลว้หรือยงั? 

  



 
 

บทสรุป 

 
ข่าวประเสริฐคือเร่ืองราวแสนวเิศษ พระเยซูทรงช าระค่าแห่งความบาป
ของเราแลว้  จากนั้นทรงพิชิตความตายโดยการฟ้ืนข้ึนจากตายในวนัท่ีสาม 
ในการฟ้ืนคืนพระชนม ์บดัน้ีพระองคท์รงสามารถท่ีจะประทานชีวตินิ
รันดร์ใหแ้ก่คนทั้งปวงท่ีหนัเสียจากบาปของตนในการกลบัใจใหม่และ
เช่ือในพระองคด์ว้ยส้ินสุดใจของตน 

ศาสนากล่าววา่คุณตอ้งพยายามไปหาพระเจา้เองเพื่อท่ีพระองคจ์ะทรง
ยอมรับคุณ พระเยซูตรัสว่าไม่มีส่ิงใดท่ีคุณท าไดท่ี้จะไปสวรรคด์ว้ยความ
พยายามของคุณเอง 



 
 

คุณแค่รับของประทานของพระเจา้อยา่งท่ีมนัถูกยืน่เสนอใหเ้ปล่าๆ นัน่
เป็นแผนการของพระเจา้เพื่อน าคุณเขา้มาในความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั
พระองค ์

เพื่อท่ีจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ คุณตอ้งตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควร
ตกนรก กลบัใจจากบาปของคุณ วางใจพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของ
คุณและตอ้นรับพระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ 

น่ีเป็นวธีิของพระเจา้เพื่อท่ีจะไดไ้ปสวรรค ์ น่ีเป็นแผนการของพระเจา้เพื่อ
น าคุณเขา้มาในความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระองค ์ ไม่มีหนทางอ่ืนเพื่อไป
สวรรค ์

คุณจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คุณพร้อมท่ีจะไดรั้บความรอดแลว้?  คุณพร้อมถา้คุณ
ตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก  คุณเตม็ใจท่ีจะหนัเสียจาก
บาปของคุณและเช่ือในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณ  จากนั้นก็
ตอ้นรับพระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ 

หากคุณยงัไม่พร้อม ไม่เป็นไรครับ เราไม่อยากกดดนัคุณ  เราขอแนะน า
ใหคุ้ณแสวงหาพระเจา้ต่อไปโดยการอ่านและศึกษาพระคมัภีร์และ
อธิษฐานต่อพระเจา้เพื่อขอความเขา้ใจ 

เรายนิดีท่ีจะพูดคุยกบัคุณมากกวา่น้ีเก่ียวกบัวธีิท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ี
ถูกตอ้งกบัพระเจา้ครับ 



 
 

หากคุณอยากไดรั้บความรอดวนัน้ี คุณกท็ าไดค้รับ มนัไม่จ าเป็นท่ีเรา
จะตอ้งอยูด่ว้ยกบัคุณเวลาท่ีคุณตอ้นรับพระคริสต ์ แต่เราจะยนิดีท่ีจะน า
คุณไปสู่ความรอดหากคุณพร้อมแลว้หรือตอบค าถามใดๆท่ีคุณอาจมี 

หากคุณอยากอธิษฐานรับความรอดและตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ด๋ียวน้ีเลย 
คุณกส็ามารถอธิษฐานค าอธิษฐานขา้งล่างน้ีหรือคุณสามารถอธิษฐานต่อ
พระเจา้ดว้ยค าพูดของคุณเองกไ็ด ้

“พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ลกูรู้ว่าลกูเป็นคนบาปท่ีสมควรตก
นรก ลกูรู้ว่าไม่มส่ิีงใดท่ีลูกท าได้เพ่ือช่วยตัวเองให้รอดจากโทษ
แห่งความบาปของลกู ลกูเตม็ใจท่ีจะหันเสียจากความบาปของ
ลกูในการกลบัใจใหม่และเช่ือวางใจในส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ได้
ทรงกระท าบนกางเขนเพ่ือช าระโทษบาปของลกูแล้ว ลกูเช่ือว่า
พระเยซูทรงส้ินพระชนม์บนกางเขน พระองค์ทรงถกูฝังไว้ 
และสามวนัถดัมาพระองค์ทรงเป็นขึน้จากตาย บดันีล้กูขอเช่ือ
วางใจพระเยซูคริสต์ด้วยส้ินสุดใจของลกู ขอโปรดยกโทษบาป
ท้ังส้ินของลกูและช่วยลกูให้รอดด้วยเถิด  ลกูขออธิษฐานใน
พระนามพระเยซูคริสต์,  เอเมน” 

หากคุณไดอ้ธิษฐานค าอธิษฐานขา้งบนแลว้ดว้ยเอาจริงเอาจงักบัพระเจา้  
คุณกก็ลายเป็นคริสเตียนแลว้  คุณเป็นผูเ้ช่ือใหม่แลว้ 

ในการเป็นผูเ้ช่ือใหม่  มีบางส่ิงท่ีเราขอแนะน าใหคุ้ณกระท าเพื่อช่วยคุณ
เติบโตในความเช่ือของคุณ 



 
 

1. บอกเพื่อนๆและครอบครัวของคุณเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณก าลงัเรียนรู้อยู ่

2.  เชิญชวนเพื่อนๆและครอบครัวของคุณใหศึ้กษาบทเรียนน้ี  เราจะยนิดี
ท่ีจะสอนพวกเขาหรือช่วยฝึกคุณเพื่อสอนพวกเขา 

3. อ่านพระคมัภีร์ของคุณทุกวนั หากคุณไม่มีพระคมัภีร์ กรุณาบอกเราและ
เราจะใหพ้ระคมัภีร์เล่มหน่ึงแก่คุณโดยท่ีคุณไม่ตอ้งเสียเงินเลย 

4. อธิษฐานต่อพระเจา้ทุกวนั หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อท่ีจะ
ทราบวธีิอธิษฐาน กรุณาบอกเราและเราจะสอนคุณ 

5. คน้หาและเขา้ร่วมประชุมกบัคริสตจกัรแห่งหน่ึงอยา่งสัตยซ่ื์อ โดยตอ้ง
เป็นคริสตจกัรท่ีสอนข่าวประเสริฐเพื่อท่ีคุณจะไดเ้ติบโตในความเช่ือของ
คุณ หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการหาคริสตจกัร กรุณาบอกเรา
และเราสามารถช่วยคุณหาคริสตจกัรสักแห่งในพื้นท่ีของคุณได ้

6. ศึกษาพระคมัภีร์ต่อไป เรามีบทเรียนพระคมัภีร์ฟรีหลายบทเรียนเพื่อ
ช่วยผูเ้ช่ือทั้งหลายเติบโตในความเช่ือของพวกเขา  หากคุณอยากได้
บทเรียนพระคมัภีร์อนัใดอนัหน่ึงเหล่าน้ี  กรุณาบอกเราและเราจะส่ง
บทเรียนเหล่าน้ีใหแ้ก่คุณโดยไม่คิดเงิน 

  



 
 

รายช่ือประเด็นหลกัต่างๆ 

บทท่ี 1 – พระเจา้รักคุณและอยากมีความสัมพนัธ์กบัคุณ 

บทท่ี 2 – พระเจา้ไม่อยากใหชี้วติของคุณวา่งเปล่า แต่อยากน าเป้าหมาย
และความหมายมาสู่ชีวติของคุณ 

บทท่ี 3 – พระเจา้ทรงสร้างมนุษยม์าดี ไม่มีความชัว่ร้ายหรือความทุกขย์าก
ในโลกท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตสร้าง 

บทท่ี 4 – พระเจา้ไม่ไดบ้งัคบัคุณใหเ้ช่ือฟังพระองค ์แต่ประทานสิทธ์ิให้
คุณเลือกวา่จะเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังพระองค ์

บทท่ี 5 – ตอนนั้นไม่มีความตายในโลกท่ีพระเจา้เนรมิตสร้าง ความตาย
เป็นผลของความบาป 

บทท่ี 6 – ความบาป ความชัว่ร้ายและความทุกขย์ากทั้งปวงในโลกน้ีเป็น
ผลมาจากความไม่เช่ือฟังต่อพระเจา้ของมนุษย ์

บทท่ี 7 – แมว้า่คุณไดท้ าบาปต่อพระเจา้ พระองคก์ย็งัอยากมีความสัมพนัธ์
กบัคุณอยูเ่หมือนเดิมและทรงตามหาคุณอยู ่

บทท่ี 8 – พระเจา้ทรงสัญญาวา่จะส่งพระผูช่้วยใหร้อดผูห้น่ึงมาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาบาปของมนุษยเ์พื่อท่ีมนุษยจ์ะสามารถมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั
พระองคไ์ด ้



 
 

บทท่ี 9 – ไม่มีส่ิงใดท่ีมนุษยก์ระท าไดเ้พื่อท าใหต้วัเองคืนดีกบัพระเจา้ มี
เพียงเคร่ืองปกปิดบาปเดียวเท่านั้นท่ีพระเจา้จะทรงยอมรับ 

บทท่ี 10 – พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ 100% และทรงเป็นมนุษย ์100% 

บทท่ี 11 – พระเยซูคริสตท์รงช าระโทษบาปแทนเราแลว้บนกางเขนนั้น 

บทท่ี 12 – พระเจา้ทรงยืน่เสนอของขวญัใหเ้ปล่าแก่คุณ 

บทท่ี 13 – คุณตอ้งตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก 

บทท่ี 14 – คุณตอ้งตอบสนองต่อพระเจา้ในการกลบัใจใหม่ 

บทท่ี 15 – คุณตอ้งตอบสนองต่อพระเจา้ดว้ยความเช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้ 

บทท่ี 16 – คุณตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ
และบงัเกิดใหม่ 
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