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บทท่ี 24 – ความหมายสําหรับการสิ้นพระชนมของ 

พระเยซูคริสตจากพระคัมภีรเดิม 

 

 พระคัมภีรเปรียบเหมือนหลักกิโลอันหนึ่งที่ปกอยูริมถนนเพ่ือ

บอกทิศทางใหทราบวาถนนสายนั้นจะพาไปสูที่ใด  พระเจาทรงทราบ

วามนุษยทุกคนกําลังหลงหาย  พระองคจึงทรงทําใหแนใจวาหนทางที่

จะกลับไปถึงพระองคนั้นไดถูกกําหนดไวเปนอยางดี  พระคัมภีรเดมิ

เปรียบเหมือนหลักกิโลของพระเจาเพราะเหตุการณหลายอยางใน

ประวัติศาสตรที่ไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีรเดิมไดเล็งถึงการประสูติ 

การส้ินพระชนม การถูกฝงไว และการฟนคืนพระชนมของพระเยซู

คริสตเจา  ในบทเรียนสุดทายนี้เราจะมาทบทวนเหตุการณในอดีต

เหลานี้และมาดูกันวาเหตุการณเหลานี้เล็งถึงองคพระเยซูคริสตและการ

ส้ินพระชนมของพระองคบนไมกางเขนเพ่ือเราไดอยางไร 

 

 คุณยังจําส่ิงที่อาดัมกับเอวา

ไดกระทําเม่ือคนทัง้สองทําบาปและ

รูตัววาพวกเขากําลังเปลือยกายอยูได

ไหม?  พวกเขาไดทําเครื่องปกปด
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รางกายดวยใบไม  พระเจาทรงยอมรับเครื่องคลุมกายทีค่นทั้งสองไดทํา

ขึ้นมาเองหรือเปลา? เปลาเลย  พระเจาทรงปฏิเสธทีจ่ะยอมรับส่ิงทีพ่วก

เขาไดทําขึ้นเพราะพระเจาทรงปรารถนาที่จะสอนคนทั้งสองใหทราบวา

พวกเขาไมสามารถจะกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่จะทําใหพวกเขาเปนที่

ยอมรับของพระเจาได 

 

 พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเราแตละคนตระหนักในเรื่องนี้ 

คือไมมีส่ิงใดทีเ่ราจะสามารถกระทําเพ่ือทําใหเราเปนที่ยอมรับของ 

พระเจาได การไปโบสถ การเล้ียงดูครอบครัว การทําความดี การบริจาค

เงินใหแกคนยากไรขัดสน การดูแลส่ิงแวดลอม ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแต

เปนส่ิงดทีี่เราควรทําทัง้ส้ิน แตไมมีอะไรในส่ิงเหลานี้เลยทีจ่ะสามารถ

ทําใหเราไดรับการยอมรับจากพระเจาได  คุณกําลังพยายามที่จะกระทํา

บางส่ิงบางอยางเพ่ือทําใหตัวคุณเองถูกตองชอบธรรมตอพระพักตร 

พระเจาหรือเปลา?  ถาคุณกําลังทาํเชนนี้อยูละก็คุณก็จําเปนที่จะตอง

ตระหนักวาส่ิงทีคุ่ณกําลังกระทําอยูนี้ก็ไมไดรับการยอมรับจากพระเจา

มากไปกวาเครื่องคลุมกายที่อาดัมกับเอวาเคยทําขึ้นมาแลว   

 

 พระเจาทรงปฏิเสธเครื่องคลุมกายที่คนทั้งสองไดทําขึ้น

สําหรับตนเอง พระเจาจึงทรงฆาสัตวมาทําเปนเครื่องคลุมกายสําหรับ
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พวกเขา  ในทํานองเดียวกันพระเจาก็ปฏิเสธทีจ่ะยอมรบัส่ิงใดๆ ที่เรา

กระทําเพ่ือจะทําใหตัวของเราเองเปนที่พอพระทัยพระองค แตเพราะวา

พระองคทรงรักเราพระองคจึงไดสงพระเยซูคริสตใหมาส้ินพระชนม

บนไมกางเขนเพ่ือเรา เพ่ือวาเราจะสามารถเปนที่ยอมรบัของพระองคได  

ถาคุณเช่ือและไววางใจในพระองคแตเพียงผูเดียวก็จะเปนเหมือนที ่

พระเจาทรงนําเครื่องคลุมกายที่พระองคไดทรงทําขึ้นไปปกปดใหแก

อาดัมกับเอวา คือพระองคจะทรงอภัยโทษความบาปทั้งหลายของคุณ

และยอมรับวาคุณถูกตองชอบธรรมอยางสมบูรณตอเบื้องพระพักตร

พระองค  พระเจาทรงยอมรบัคุณไมใชเพราะคุณปราศจากบาป แตเปน

เพราะวาพระเยซูเจาผูไดทรงส้ินพระชนมแทนคุณนั้นทรงปราศจาก

บาปอยางส้ินเชิง  ทุกคนที่ไววางใจในพระองคแตเพียงผูเดียวก็จะไดรับ

การยอมรับจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยเพราะพวกเขาไดรบัการสวม

ใสดวยความชอบธรรมของพระเยซูคริสตแลว 

 

 เรื่องราวตอไปทีเ่ราจําเปน

จะตองพิจารณากัน ก็คือเรื่อง

เก่ียวกับคาอินและอาแบล  พระเจา

ไดทรงปฏิเสธคาอินเพราะเขามาหา

พระเจาตามวิธีของเขาตามความคดิ
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ของเขาเอง ซ่ึงไมใชวิธีที่พระเจาไดทรงบัญชาไว  พระเจาไดช้ีใหเหน็

อยางชัดเจนมาตัง้แตตนแลววาเม่ือใดก็ตามที่ผูใดผูหนึ่งจะเขามา

นมัสการพระเจาเขาจะตองนําสัตวตัวหนึ่งมาฆาและปลอยใหเลือดของ

มันไหลออกมา  พระเจาไดตรัสใหกระทําเชนนี้เพราะพระองคทรง

ทราบวาวันหนึ่งพระเยซูคริสตจะทรงสละพระโลหติของพระองคเพ่ือ

เปนคาชดใชสําหรับความผิดบาปทั้งหลายของโลก      อาแบลก็เปนคน

บาปดวย แตเขาไดรับการยอมรับจากพระเจาเพราะเขาไววางใจใน  

พระเจาวาจะทรงชวยเขาใหรอดจงึไดนําเครื่องบูชาดวยเลือดมาถวาย

ตามที่พระเจาทรงกําหนดไว  ในทํานองเดียวกันพระเจาจะทรงยอมรับ

ทุกคนที่เช่ือในพระเยซูและพระโลหิตที่พระองคไดทรงหล่ังออกเพ่ือ

ความผิดบาปของมนุษยทุกคน 
 

 คุณจําเรื่องที่คุณไดอานเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย

ในสมัยของโนอาหกอนทีน่้ําจะทวมโลกไดไหม?  ผูคนปฏิเสธที่จะฟง

คําตักเตือนของพระเจาที่สงผานมาทางโนอาห  พระเจาจึงทรงตรัสวา

พระองคจะทรงทําลายโลกโดยน้าํทวมครั้งใหญ  ตอนนั้นพระเจาทรง

ตั้งพระทัยที่จะกําจัดโนอาหผูซ่ึงเปนเหมือนกับอาแบลทีท่ราบวาตวัเขา

เองเปนคนบาปและไดไววางใจในพระเจาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมา

ให หรือเปลา? เปลาเลย  แลวคุณจําไดไหมวาพระเจาไดตรัสส่ังใหโน

อาหสรางประตูในนาวาก่ีประตู  ใชแลว เพียงประตูเดียวเทานัน้ 
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ประตทูี่จะนําพวกเขาให

สามารถผานเขาไปในนาวาและ

ไดรับการชวยใหรอดพนจากการ

พิพากษาของพระเจาไดมีเพียงประตู

เดียวเทานัน้  บรรดาสัตวนานาชนิด 

โนอาหและครอบครัวของเขาตางก็เขาไปทางประตูซ่ึงมีอยูเพียงประตู

เดยีวกอนที่น้ําจะมาทวมโลก แลวพระเจาก็ทรงปดประตูใหพวกเขาอยู

ภายใน  พวกคนที่อยูในนาวาตางก็ปลอดภัยจากการพิพากษาของ 

พระเจาที่มีตอโลกซ่ึงเต็มไปดวยความบาปนั้น 

 

 ทุกคนที่อยูนอกนาวาไดตายดวยน้ําทวมเพราะเขาทั้งหลาย

ปฏิเสธทีจ่ะเช่ือพระเจาและเขาไปในนาวาทางประตูเพียงประตเูดียวนั้น  

ประตทูี่มีอยูเพียงประตูเดียวก็เตือนใหเราระลึกถึงพระเยซูเจาผูทรงเปน

ทางเดียวเทานั้นที่นําไปสูชีวิต  นิรันดร  เม่ือคนหนึ่งคนใดเช่ือวา 

พระเยซูไดส้ินพระชนมเพ่ือความบาปทั้งหลายของเขาและมอบความ

ไววางใจของเขากับพระองคเพียงผูเดียวพระเจาก็จะทรงอภัยโทษ

สําหรับความบาปทั้งหลายของเขาและประทานชีวิตนิรนัดรแกเขา  จง

อยาโงเขลาเหมือนคนในสมัยของโนอาหทีป่ฏเิสธไมยอมเขาไปใน

นาวาเพ่ือจะรับการชวยใหรอด 
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 อยูมาวันหนึ่ง พระเจาได

ตรัสส่ังใหอับราฮัมนําอิสอัคบุตรชาย

คนเดียวของเขาไปถวายเปนเครื่องเผา

บูชา  สถานที่ซ่ึงพระเจาทรงบอกให

อับราฮัมเดินทางไปนัน้อยูใกล หรือไมอยางนั้นก็คงจะเปนสถานที่

เดียวกับที่ซ่ึงพระเยซูคริสตพระบตุรองคเดียวของพระเจาไดถูกตรงึ

กางเขน  อับราฮัมไดเอาฟนที่ใชสําหรับเผาเครื่องบูชาไปใหอิสอัคแบก

ไวบนหลังและเดินขึ้นเขาไปดวยกัน  พระเยซูคริสตเองก็ไดทรงแบกไม

กางเขนและเดินขึ้นไปบนภูเขาซ่ึงเปนสถานทีท่ี่พระองคถูกตรึงบน

กางเขนนัน้  เม่ืออิสอัคถามบิดาของเขาวาเครื่องบูชาอยูที่ไหน อิสอัคก็

ตอบวา “บุตรชายของเราเอย พระเจาจะทรงจัดเตรียมลูกแกะดวย

พระองคเอง”  พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาพระบตุร  พระเจาไดทรง

จัดเตรียมพระองคเองอยางแทจริง เหมือนที่ยอหนไดกลาวถึงพระเยซู

คริสตไววา “พระองคทรงเปนพระเมษโปดกของพระเจาผูทรงรับ

ความผิดบาปของโลกไปเสีย”   
 

 เหตุการณอีกเหตุการณหนึ่งที่ไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีรซ่ึง

เปนภาพที่เล็งถึงพระเยซูคริสตผูทรงเปนพระผูชวยใหรอด คือภัยพิบัติ

ประการสุดทายที่พระเจาทรงบนัดาลใหเกิดขึ้นแกประเทศอียิปตกอนที่
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ชนชาติอิสราเอลจะไดรับการปลดปลอยใหเดนิทางออกจากประเทศ

อียิปต  ภัยพิบัติประการสุดทายนีจ้ะสังหารบุตรหัวปของทุกครอบครัว  

ชนชาติอิสราเอลก็อาจจะตองสูญเสียบุตรหัวปของเขาไปดวยแตพระเจา

ทรงจดัเตรียมหนทางสําหรับพวกเขาทีจ่ะรอดพนได 

 

 ประการแรกทีเดียว ลูกแกะจะตองปราศจากตําหนิ  พระเจา

ทรงบัญชาใหชาวอิสราเอลเลือกลูกแกะตัวหนึ่งซ่ึงมีสภาพรางกายที่

สมบูรณ  ลูกแกะที่สมบูรณเหลานี้เตือนใหเราระลึกถึงพระเยซูครสิตเจา  

พระองคประสูติโดยปราศจากบาป  พระองคทรงดําเนินชีวิตอยางไมมี

บาป  พระเจาสามารถจะยอมรบัพระเยซูเปนคาชดใชสําหรับความบาป

ทั้งหลายของเราไดเพราะพระองคทรงปราศจากบาปนัน่เอง 

 

 ประการที่สอง ลูกแกะตัวนั้นจะตองตาย  ชาวอิสราเอล

ทั้งหลายจะตองเล้ียงลูกแกะไวจนถึงเวลาที่พระเจาตรัสส่ังใหพวกเขาฆา

มันเสีย  ลูกแกะจะตองตายและเลือดของมันจะตองไหลออกบตุรหวัป

จึงจะรอดจากความตายได  ในทํานองเดียวกันก็จําเปนที่พระเยซูครสิต

เจาจะตองสละพระโลหิตของพระองคเพ่ือเปนคาชดใชสําหรบัความ

บาปทั้งหลายของเรา  ไมมีหนทางอ่ืนใดที่เราจะสามารถรอดพนจากการ

พิพากษาของ     พระเจาที่มีตอความบาปของเราได 
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 ประการที่สาม เลือดของ

ลูกแกะจะตองถูกเอาไปทาดานบน

และดานขางของขอบประตู  แมวา

ชาวอิสราเอลจะฆาลูกแกะแลวเอา

อางรองเลือดของมันตามที่พระเจา

ไดทรงบัญชาไวบุตรหัวปก็ยังคงตองตายนอกเสียจากวาพวกเขาจะเอา

เลือดนั้นไปทาดานบนและดานขางของขอบประตู  เรื่องนี้สอนใหเรา

ทราบวาเพียงแครูวาเราเปนคนบาปและรูวาพระเยซูคริสตเจาได

ส้ินพระชนมสําหรับความบาปทั้งหลายของเราก็ไมไดชวยเราใหรอด

จากการพิพากษาอันนากลัวของพระเจาเลย  ชาวอิสราเอลจะตองทา

เลือดลูกแกะตัวนั้นที่ขอบประตูบานของเขาเพ่ือแสดงใหพระเจาเหน็วา

พวกเขาไววางใจในเลือดนั้นวาจะคุมครองปองกันเขาจากทูตสวรรค

แหงความตายได  ในทํานองเดียวกันเราจะตองไววางใจในพระเยซู

คริสตเจาและการส้ินพระชนมของพระองคเพ่ือเปนคาชดใชสําหรบั

ความบาปของเราตอพระเจาเปนการสวนตัว  เราจะตองเช่ือวาส่ิงที่ 

พระเยซูเจาไดทรงกระทําที่ไมกางเขนนั้นเปนการกระทําสําหรับเราแต

ละคน  พระเยซูทรงส้ินพระชนมเพ่ือฉันเปนการสวนตัว และพระเยซูก็

ทรงส้ินพระชนมเพ่ือคุณเปนการสวนตัวดวยเชนกัน 
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 ทูตสวรรคแหงความตายไดสังหารบุตรหัวปทุกคนในบานที่มี

เลือดทาอยูหรือเปลา? เปลาเลย  พระเจาตรัสวาพระองคจะเสด็จผาน

บานทุกหลังที่พระองคทอดพระเนตรเห็นเลือดและพระองคก็ไดทรง

กระทําเชนนัน้จริงๆ  ในทํานองเดียวกันคุณเองก็สามารถแนใจไดอยาง

เต็มที่วาถาคุณไววางใจในพระเยซูคริสตเจาและการส้ินพระชนมของ

พระองคสําหรบัคุณคุณก็จะไมตองถูกพิพากษาสําหรับความบาป

ทั้งหลายของคุณเลย  พระโลหิตของพระเยซูไดชดใชสําหรับความบาป

ทั้งส้ินของคุณแลว และคุณสามารถจะแนใจไดวาพระเจาจะไมเรียกรอง

การชดใชเปนครั้งสองอีก  ทุกคนที่ไววางใจในพระเยซูแตเพียงผูเดยีวก็

มีชีวิตนิรันดรแลว 
 

 หลังจากที่พระเจาไดทรงชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากพวก

อียิปตแลวพระองคก็นําเขาทัง้หลายเขาไปในถ่ินทุรกันดารจนพวกเขา

ไดมาถึงภูเขาซีนาย และที่ภูเขานีเ้องพระเจาไดทรงประทานพระบญัญัติ

ของพระองคแกเขาทั้งหลายซ่ึงแสดงใหเขาทัง้หลายเห็นวาพวกเขาเปน

คนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมไดและอยูภายใตการพิพากษาใหถึงแก

ความตาย อยางไรก็ตามพระเจายังทรงเปยมลนดวยความรักและความ

เมตตากรุณาพระองคจึงส่ังใหโมเสสสรางพลับพลาที่ซ่ึงพระองคจะพบ

กับชนชาติของพระองคและทรงใหอภัยโทษสําหรบัความบาปของเขา

ทั้งหลาย 
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 มหาปุโรหติจะตองเขาไปยังหองช้ันในของพลับพลาและ

ประพรมเลือดของลูกแกะตัวหนึ่งบนพระที่นั่งแหงพระกรุณาคุณปละ

ครั้ง  ปแลวปเลาที่สัตวไดถูกฆาเปนเครื่องบูชาและเลือดของมันก็ถูก

นําไปประพรมบนที่นั่งแหงพระกรุณาคุณในพลับพลา แตเลือดของ

บรรดาสัตวทั้งหลายไมสามารถจะชดใชสําหรับความบาปไดเลย  เครื่อง

บูชาเหลานี้เปนเพียงภาพที่เล็งถึงพระเยซูคริสตเจาผูซ่ึงยังไมไดเสด็จมา

ในเวลานั้นเพ่ือจัดเตรียมเครื่องบชูาที่สมบูรณสําหรับความบาปเพียง

ครั้งเดียวโดยการยอมสละพระชนมชีพของพระองคเอง   

 

 พวกยิวซ่ึงปฏิเสธที่จะยอมรบัวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยให

รอดที่ไดรบัใชมาจากพระเจานั้นชางโงเขลาเสียจรงิๆ  คนเหลานัน้ที่ไม

เช่ือวาพระโลหิตของพระองคไดชดใชสําหรับความบาปทั้งส้ินจน

หมดแลวก็ชางโงเขลาเสียจริงๆ  และผูคนในปจจุบนัก็โงเขลาพอๆ กัน

เม่ือพวกเขาพยายามที่จะชวยเหลือตัวเองใหรอดโดยส่ิงตางๆ ที่เขาได

กระทําแทนที่จะแคเพียงไววางใจในส่ิงที่พระเยซูไดทรงกระทําสําเร็จ

แลว  แลวคุณละจะไววางใจในส่ิงที่คุณทําหรือยอมไววางใจในส่ิงที่

พระเยซูไดทรงกระทําเพ่ือคุณบนไมกางเขนแลว?  คุณจะเลือกทําอยาง

ใด? 
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 พระเยซูไดทรงจายคาชดใชสําหรบัความบาปทั้งส้ินของ

มนุษยทุกคนจนหมดแลว  ความบาปทั้งหลายของบรรดาผูที่อยูในสมัย

พระคัมภีรเดิม เชน อับราฮัม โมเสส กษัตริยดาวิด ซ่ึงเช่ือในพระผูชวย

ใหรอดที่จะเสดจ็มาก็ไดรับการอภัยโทษอยางเต็มที่แลว เพราะพระเยซู

ไดทรงส้ินพระชนมบนกางเขนสําหรับคนเหลานี้เชนกัน 

 

 บรรดาผูที่มีชีวิตในสมัยของพระเยซู เชน มัทธิว เปโตร และ

ยอหน ซ่ึงไดไววางใจในพระองคตางก็ไดรับการอภัยโทษจากพระเจา

และไดรับการยอมรับจากพระองคเพราะพระเยซูไดทรงส้ินพระชนม

บนกางเขนสําหรับคนเหลานีเ้ชนกัน และตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาคน

เปนลานๆ จากประเทศตางๆ ทั่วโลกไดมองยอนกลับไปดูส่ิงที่พระเยซู

คริสตเจาไดทรงกระทําสําเร็จแลวเม่ือพระองคทรงส้ินพระชนมสําหรับ

เขาทั้งหลาย และพวกเขาก็ไดไววางใจใหพระองคทรงเปนพระผูชวยให

รอดของเขา แลวคุณละ? 

 

 คุณจะยอมกลับใจเสียใหมจากความบาปทั้งหลายของคุณ

ไหม?  แลวมาเห็นดวยกับพระเจาวาคุณเปนคนบาปและสมควรจะถูก

แยกจากพระองคไปอยูในบงึไฟตลอดไป  ขอใหเปล่ียนความคดิของ

คุณเก่ียวกับส่ิงที่คุณกําลังไววางใจอยูเพ่ือคุณจะสามารถเปนที่ยอมรับ
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ของพระเจาได และไววางใจในพระเยซูคริสตอยางเต็มทีท่ี่จะให

พระองคทรงเปนพระผูชวยนําพาใหรอดพนและพระผูชวยใหรอดของ

คุณ 

 

 เพื่อนรักของผม ในวันใดวันหน่ึงขางหนา คุณจะได

ยืนเฝาตอหนาพระพักตรพระเจา เพราะพระองคทรงกําหนด

วันเวลาที่คุณจะไดยืนเขาเฝาพระองค เพื่อใหคุณไดพูดแกตาง

เร่ืองความคิด คําพูดหรือการกระทําที่ไมถูกตองและบาปเวร

กรรมตาง ๆ ที่คุณทํามาตลอดชั่วชีวิตของคุณไวแลว ไมมีบาป

ใดที่เล็ดลอดสายพระเนตรของพระองคไปได คนที่แชงดา เปน

นักด่ืม ทําผิดศีลธรรม ลักขโมย ทําผิดทางเพศ โลภโมโทสัน 

ไมซื่อสัตย ทําผิดประเวณี กามวิปริต โปปดมดเท็จ คดโกง 

เยอหยิ่งถือตัว รวมทั้งคนที่ประพฤติผิดบาปอ่ืน ๆ “ จะไดรับ

สวนของตนในบึงที่เผาไหมดวยไฟและกํามะถัน “ ( วิวรณ 

21:8 ) 
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 ทางที่จะรอดพนจากสิ่งที่ทรงกําหนดไวน้ี มีอยูเพียง

ทางเดียว คือพระเยซูคริสต ผูทรงเปนทางเดียวที่จะทําใหคุณ

ไปสวรรคได พระองคตรัสวา “เราเปนทางน้ัน เปนความจริง 

และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา” 

( ยอหน 14:6 ) พระเจาจะทรงชวยคุณใหรอดพนจากสิ่งเหลาน้ี 

ถา คุณจะกลับใจสารภาพความผิดบาปและยอมเชื่อวางใจใน

พระเยซูคริสต “เพราะวา ‘ผูใดที่จะรองออกพระนามขององค

พระผูเปนเจาก็จะรอด’” ( โรม 10:13 ) การไดรับการบังเกิด

ใหมน้ันเกิดขึ้นได เพียงแคคุณยอมรับเอาองคพระเยซูคริสต

เปนพระผูชวยใหรอดสําหรับตัวคุณ ความรูสึกต้ืนตันอบอุนใจ

เทาน้ันไมพอสําหรับเร่ืองน้ี ความเชื่อในพระองคทําใหคุณ

มั่นใจไดวาเมื่อคุณตายคุณจะไดไปสวรรคแนนอน (1 ยอหน 

5:13 ) และคุณจะไดรับความรอดนิรันดร ที่ไมมีวันสูญสิ้น  

(ยอหน 10:27-28 ) พระเจาทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ

ได (2 โครินธ 5:17 ) และจะทรงเติมความรูสึกเหมือนคนไมมี

ศาสนาของคุณใหเต็ม ไดโปรดอยาละเลยคุณคาของจิต
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วิญญาณของคุณ พระเจาทรงเห็นวามันมีคายิ่งกวาอะไร

ทั้งหมดในโลกน้ี ( มาระโก 8:36 ) ชีวิตที่คุณมีอยูในเวลาน้ีเปน

แคหองที่คุณใชแตงตัวเพื่อไปสูความเปนนิรันดร พระเจาทรง

รักคุณ ( ยอหน 3:16 ) และทรงปรารถนาใหคุณไดรับความ

รอด 

 โปรดติดตอเราถาคุณปรารถนาจะไดรับองคพระเยซู

คริสตเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ เราสามารถชวยคุณเร่ือง

การตัดสินใจคร้ังสําคัญยิ่งน้ีในชีวิตของคุณได แตถาคุณ

ตองการจะไดรับความรอดเด๋ียวน้ี ก็ไมจําเปนตองรอเรา ถาคุณ

เอาจริงกับพระเจา ปรารถนาใหพระองคครอบครองชีวิตคุณ 

และปรารถนาการบังเกิดใหมมากกวาสิ่งอ่ืนใดในโลก คุณก็ทํา

แบบงาย ๆ ดวยการอธิษฐานเอง ตามคําอธิษฐานขางลางน้ี 

พระเจาทรงไดยินคําอธิษฐานของคุณอยูแลว 

 “พระบิดาเจา ลูกรูตัววาลูกเปนคนบาปที่เวียนวายหลง

ทางชวยเหลือตัวเองไมได และมีนรกเปนจุดหมายปลายทาง 
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ขอทรงโปรดยกโทษใหลูก ลูกเสียใจ ขอโทษและขอสารภาพ

ความผิดบาปน้ีตอพระองค ลูกเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนผู

เดียวเทาน้ันที่จะชวยลูกไดตรงน้ีและเด๋ียวน้ี อธิษฐานใน 

พระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน “ 

 ถาคุณอธิษฐานตามน้ีดวยความจริงใจ ก็หมายความวา

คุณไดตัดสินใจทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณแลว ตอนน้ีเมื่อ

คุณไดรับการทรงชวยใหรอดแลว คุณควรจะอานพระคัมภีรที่

มีและอธิษฐานทุก ๆ วัน นอกจากน้ีคุณควรไปโบสถที่เชื่อและ

สอนตามพระคัมภีรจริง ๆ เพื่อจิตวิญญาณของคุณที่เปนคริส

เตียนใหมจะไดเติบโตเขมแข็ง 

 ถาคุณตัดสินใจอยางน้ีแลว กรุณาเขียนจดหมายบอก

เราเผื่อวาเราจะชวยคุณไดในเร่ืองน้ี    ขอพระเจาอวยพรนะ

ครับ  

 



16 

 

คําถามบทที่ 24 

 

 

1. พระเจาทรงพอพระทัยกับสิ่งที่อาดัมและเอวานํามาปกปด 

    รางกายหรือไม 

 ก) ทรงพอพระทัย ข) ไมทรงพอพระทัย 

2. พระเจาทรงทําเคร่ืองนุงหมที่ทําจากหนังสัตวใหพวกเขาใช 

    หรือไม  

  ก) ใช   ข) ไมใช 

3. สิ่งน้ีแสดงใหเห็นวาเราไมสามารถทําตัวเองใหดีพรอมกอน 

    พระองคและตองการความชวยเหลือจากพระองคใชหรือไม 

  ก) ใช  ข) ไมใช 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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4. พระเจาไมทรงโปรดของถวายของคาอินเพราะวาเขานําของ 

    มาถวายตามความคิดของเขาเอง ไมใชตามที่พระเจาทรง 

    บัญชาใชหรือไม    

   ก) ใช  ข) ไมใช 

5. พระเจาทรงบอกใหโนอาหสรางประตู 1 บาน ที่นาวาใช 

    หรือไม  ก) ใช  ข) ไมใช 

6. น่ีแสดงใหเห็นวาพระเยซูทรงเปนหนทางเดียวที่จะพาเราไป 

    ยังพระเจาและสวรรคไดใชหรือไม     

   ก) ใช  ข) ไมใช 

7. ตอนที่ชาวอิสราเอลเปนทาสในอียิปต การนําเอาเลือดแกะ 

    มาทาขอบประตูสามารถชวยชีวิต บุตรหัวปจากความตายได 

    หรือไม 

   ก) ได  ข) ไมได 
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8. น่ีแสดงใหเห็นวาพระโลหิตของพระเยซูสามารถชวยเราจาก 

    ความตายในบึงไฟไดใชหรือไม 

 ก) ใช   ข) ไมใช 

9. ถาพระเยซูไมทรงตายเพื่อเรา เราจะทางไหนอีกหรือไมที่เรา 

    จะรอดพนจากการลงโทษความผิดบาปของพระเจา 

 ก) มี   ข) ไมมี 

10. ถาเราพยายามทําดีใหมากที่สุดเทาที่เราจะทําได พระเจาจะ 

      ทรงยอมรับเราและมอบชีวิตนิรันดรในสวรรคใหเรา 

      หรือไม 

 ก) ทรงยอมรับ  ข) ไมทรงยอมรับ 

 


