
รากฐานอยา่งมัน่คง 

บทท่ี 32 – วธีิเขา้สู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้    

ยอห์น 3:3 

ค่าจา้งของความบาปคือความตาย ความตายน้ีคือการถูกแยกออกชัว่ 

นิรันดร์จากพระเจา้ในบึงไฟนรก ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ีลว้นตายฝ่าย

วญิญาณ และถูกแยกออกจากพระเจา้ 

แต่คุณสามารถเขา้มามีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ได ้เม่ือคุณหนั

เสียจากบาปของคุณโดยการกลบัใจใหม่และเช่ือวางใจในพระเยซู

คริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณ พระคมัภีร์เรียกส่ิงน้ีวา่ การบงัเกิดใหม่ 

ยอห์น 3:3 – “พระเยซูตรัสตอบและกล่าวแก่เขาว่า ‘เราบอกความจริง

อันเท่ียงแท้แก่ท่านว่า ผู้ใดจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ นอกเสีย

จากว่าผู้นั้นได้บงัเกิดใหม่’ ” 

พระเยซูไม่ไดก้าํลงัพูดถึงการเกิดฝ่ายร่างกาย พระองคก์าํลงัพูดถึงการ 

“เกิดใหม่” ฝ่ายวญิญาณ 

เหมือนกบัท่ีมีช่วงเวลาหน่ึงในชีวติของคุณท่ีคุณเกิดฝ่ายร่างกายเขา้มา

ในโลกน้ี มนัจึงตอ้งมีช่วงเวลาหน่ึงในชีวติของคุณท่ีคุณเกิดใหม่ฝ่ายจิต

วญิญาณดว้ย 



ดงันั้น คุณจะเกิดใหม่ฝ่ายจิตวญิญาณไดอ้ยา่งไร? คุณจะเป็นคริสเตียน

แทไ้ดอ้ยา่งไร? 

1. คุณตอ้งตระหนกัวา่คุณไม่ใช่แค่คนบาปเท่านั้น แต่คุณเป็นคนบาปท่ี 

    สมควรตกนรก 

ผมเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียน ผมคิดวา่ผมเป็นคริสเตียนเพราะ

ผมไดรั้บบพัติศมา ผมไปโบสถ ์และผมเป็นคนดี ตอนนั้นผมรู้วา่ผม

เป็นคนบาป แต่ผมกคิ็ดวา่ผมดีพอท่ีจะไปสวรรคไ์ด ้

วนัหน่ึงเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ผมกาํลงัศึกษาพระคมัภีร์และผมจะไม่มีวนัลืม

เลยวา่ผมช็อคขนาดไหนท่ีไดเ้รียนรู้จากพระคมัภีร์วา่ผมไม่ใช่คริสเตียน

แท ้และไดเ้รียนรู้วา่ผมกาํลงัมุ่งหนา้ไปสู่นรก 

คืนนั้นผมตระหนกัวา่ผมเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก ผมตระหนกัวา่

การไปโบสถ ์การเป็นคนเคร่งศาสนา การเป็นคนดี และการเช่ือฟัง

บทบญัญติัสิบประการของพระเจา้นั้นไม่ไดช่้วยใหผ้มไปสวรรค ์

2. คุณตอ้งกลบัใจใหม่จากบาปของคุณ คุณตอ้งเตม็ใจหนัเสียจากบาป 

    ของคุณและหนัมาหาพระเยซูคริสต ์คุณสามารถกลบัไปทบทวน 

    บทเรียนท่ี 30 ได ้เร่ืองการกลบัใจใหม่หากตอ้งการ 



3. คุณตอ้งเช่ือไวว้างใจในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณ ความ 

    เช่ือแทไ้ม่ใช่ความรู้ท่ีสมอง  ความเช่ือแทคื้อการวางใจในพระเยซู 

    คริสตด์ว้ยสุดจิตสุดใจของคุณ  คุณสามารถกลบัไปทบทวนบทเรียน 

    ท่ี 31 เร่ืองความเช่ือไดห้ากตอ้งการ 

4. คุณตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ 

ยอห์น 1:12 – “แต่ส่วนบรรดาผู้ ท่ีต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรง

ประทานอาํนาจให้เขาเป็นบตุรของพระเจ้า คือคนท้ังหลายท่ีเช่ือใน

พระนามของพระองค์” 

จากพระคาํขอ้น้ี คุณกลายเป็นบุตรของพระเจา้เม่ือคุณตอ้นรับพระเยซู

คริสต ์

คุณบงัเกิดใหม่ เม่ือคุณตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก 

จากนั้นในการกลบัใจใหม่ คุณกห็นัเสียจากความบาปของคุณและหนั

ไปหาพระเจา้ และเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณ 

เพื่อใหพ้ระองคช่์วยคุณใหร้อดจากโทษบาปของคุณเอง แลว้ตอ้นรับ

พระองคเ์ขา้มาในใจและในชีวติของคุณ 

เม่ือนั้น คุณกก็ลายเป็นคริสเตียนแท ้เม่ือนั้นเท่านั้นคุณถึงบงัเกิดใหม่  



อาจเป็นเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ ผมนัง่อยูใ่นรถแทก็ซ่ีคนัหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ 

คนขบัถามผมวา่ เป็นคริสเตียนใช่ไหม ผมตอบไปวา่ใช่ แลว้เขาตอบ

กลบัมาวา่เขากเ็ป็นคริสเตียนเหมือนกนั ผมถามเขาวา่เขาเป็นคริสเตียน

ตั้งแต่เม่ือไหร่ เขาบอกวา่เขาเกิดในครอบครัวคริสเตียน พ่อแม่ของเขา

เป็นคริสเตียน ดงันั้นเขาจึงเป็นคริสเตียนดว้ย 

พี่นอ้งทั้งหลาย ไม่มีใครเกิดมาแลว้เป็นคริสเตียนเลย ผมเกิดมาใน

ครอบครัวคริสเตียนกจ็ริง แต่นัน่ไม่ไดท้าํใหผ้มเป็นคริสเตียน 

คนขบัรถคนนั้นไม่ใช่ผูเ้ช่ือแท ้เขาตอ้งรับความรอดตามวธีิท่ีพระคมัภีร์

ไดก้ล่าวไวเ้ท่านั้น 

ผมกลายมาเป็นคริสเตียนแทเ้ม่ือผมอาย ุ23 ปี 

เม่ือผมตระหนกัวา่ผมเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก ผมกก็ลบัใจใหม่

จากบาปของผมและเช่ือวางใจในองคพ์ระเยซูคริสตร้์อยเปอร์เซ็นต ์

เพื่อใหพ้ระองคช่์วยผมใหร้อด และผมไดต้อ้นรับพระองคเ์ขา้มาในใจ

และในชีวติของผม 

ผมรู้วา่ผมจะไดไ้ปสวรรค ์ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนดี ไม่ใช่เพราะผมไป

โบสถ ์ไม่ใช่เพราะผมไดรั้บบพัติศมา 



ผมจะไปสวรรค ์เพราะวา่ผมไดต้อบสนองต่อข่าวประเสริฐแลว้ดว้ย

การกลบัใจใหม่และความเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต ์ผมไดรั้บของ

ประทานแห่งชีวตินิรันดร์จากพระเจา้แลว้  คุณไดรั้บของประทานแห่ง

ชีวตินิรันดร์จากพระเจา้แลว้หรือยงั? 

เพื่อท่ีจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ คุณตอ้งตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ี

สมควรตกนรก คุณตอ้งกลบัใจใหม่จากบาปของคุณและเช่ือวางใจใน

พระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจ และตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในชีวติคุณใน

ฐานะพระผูช่้วยใหร้อด 

น่ีคือแผนการของพระเจา้ท่ีจะนาํคุณเขา้มามีความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั

พระองค ์พระเจา้ทรงไม่มีแผนการอ่ืน คุณตอ้งยอมรับต่อพระองคว์า่

คุณมีปัญหาบาปและเขา้มาหาพระเจา้ตามวธีิของพระองค ์

ถา้คุณอยากไดรั้บความรอด กรุณาติดต่อเราและเราจะรู้สึกเป็นเกียรติ

อยา่งยิง่ท่ีจะพูดคุยกบัคุณ และตอบคาํถามต่างๆของคุณ และช่วยคุณ

สาํหรับการตดัสินใจน้ี 

หากคุณไม่สะดวกท่ีจะติดต่อเรา และถา้คุณพร้อม คุณสามารถไดรั้บ

ความรอดเด๋ียวน้ีโดยการอธิษฐานตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ขา้มาเป็น 

พระผูช่้วยใหร้อดของคุณ คุณจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คุณพร้อมหรือยงั? 



ถา้คุณรู้ตวัวา่คุณยงัไม่ไดรั้บความรอด คุณกต็ระหนกัวา่คุณเป็นคนบาป

ท่ีสมควรตกนรก คุณยนิดีท่ีจะหนัเสียจากความบาปของคุณ และเช่ือ

วางใจในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณ นัน่กแ็ปลวา่คุณพร้อม

แลว้ 

ถา้คุณยงัไม่พร้อม ผมกข็อแนะนาํใหคุ้ณแสวงหาพระเจา้ต่อไปผา่นการ

อ่านและศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐานต่อพระเจา้เพื่อขอความเขา้ใจ 

หากคุณมีคาํถามใดๆ กรุณาส่งขอ้ความถึงเรา เรายนิดีท่ีจะช่วยคุณหา

คาํตอบจากพระคมัภีร์ 

หากคุณอยากอธิษฐานเพื่อรับความรอด และตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ขา้

มาในชีวติของคุณเด๋ียวน้ี คุณกส็ามารถกล่าวคาํอธิษฐานดา้นล่าง หรือ

อธิษฐานต่อพระเจา้ดว้ยคาํพูดของคุณเองกไ็ด ้

“ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปท่ี

สมควรตกนรก ข้าพระองค์รู้ว่าไม่มส่ิีงใดท่ีข้าพระองค์สามารถกระทาํ

ได้เพ่ือช่วยตัวข้าพระองค์เองให้รอดพ้นจากโทษแห่งความบาปของ 

ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีท่ีจะหันเสียจากความบาปของข้าพระองค์

ด้วยการกลบัใจใหม่และเช่ือไว้วางใจในส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรง

กระทาํบนไม้กางเขนนั้นเพ่ือชาํระโทษบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์



เช่ือว่าพระเยซูทรงส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน ถกูฝังไว้ และทรงเป็น

ขึน้มาจากตายในวนัท่ีสาม ตอนนีข้้าพระองค์เช่ือและวางใจในองค์ 

พระเยซูคริสต์ด้วยส้ินสุดใจของข้าพระองค์แล้ว ขอทรงโปรดยกโทษ

ความบาปท้ังหมดของข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยเถิด 

ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 

หากคุณอธิษฐานคาํอธิษฐานน้ีแลว้ คุณกไ็ดก้ลายเป็นคริสเตียนแลว้ 

คุณเป็นผูเ้ช่ือใหม่แลว้ คุณจะส่งขอ้ความถึงเราและแจง้ใหเ้ราทราบ 

เพื่อท่ีเราจะร่วมยนิดีกบัคุณไดไ้หม? 

คุณควรอธิษฐานต่อพระเจา้และอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั หากคุณยงัไม่มี

พระคมัภีร์ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบและเราจะจดัส่งพระคมัภีร์เล่มหน่ึงให้

คุณฟรีๆ 

คุณควรหาคริสตจกัรสักแห่งท่ีสอนข่าวประเสริฐ เพื่อท่ีคุณจะสามารถ

เติบโตในความเช่ือของคุณได ้หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการ

หาคริสตจกัร โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ เพื่อท่ีเราจะช่วยคุณหาคริสตจกัร

ในพื้นท่ีของคุณ 



นอกจากน้ีเรายงัมีบทเรียนศึกษาพระคมัภีร์ฟรีเพื่อช่วยใหผู้เ้ช่ือเติบโต

ข้ึนในความเช่ือ หากคุณอยากศึกษาบทเรียนพระคมัภีร์น้ี โปรดส่ง

ขอ้ความหาเราและเราจะจดัส่งบทเรียนน้ีใหคุ้ณโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากคุณยงัไม่ไดรั้บความรอด แต่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการเขา้

สู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ กรุณาส่งขอ้ความถึงเรา 

********** 

โปรดพิมพค์าํตอบและส่งใหเ้ราทางอีเมล, Facebook Messenger, LINE 

หรือ WhatsApp ถา้ผา่นเราจะส่งบทเรียนต่อไปใหคุ้ณ  ถา้หากคุณมี

คาํถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา 

Email: jntlange@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy 

Line ID: 0871937157 

WhatsApp: +66-87-193-7157 

 

 

 

mailto:jntlange@gmail.com
http://www.facebook.com/ThaiBibleStudy


คาํถามบทเรียนท่ี 32 

1. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ตอ้งเกิดอะไรข้ึนบา้งเพื่อท่ีคุณจะมีความ  

    สัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้และบงัเกิดใหม่ (ไดรั้บความรอด) เพื่อท่ี 

    คุณจะไดไ้ปสวรรค?์   

 ก. ___________________  

 ข. ___________________  

 ค. ___________________  

 ง. ___________________  

2. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ถา้คุณเกิดในครอบครัวคริสเตียนหรือมีคาํวา่  

    “นบัถือศาสนาคริสต”์ อยูบ่นสูติบตัรของคุณ แต่คุณไม่ไดบ้งัเกิด 

     ใหม่ตามแบบของพระคมัภีร์ พระเจา้กจ็ะยงัยอมใหคุ้ณไปสวรรค ์

 ก. จริง  ข. เทจ็  

3. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ถา้คุณพยายามทาํดีท่ีสุดท่ีจะเป็นคนดี แต่ 

    ไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ตามแบบของพระคมัภีร์ พระเจา้กจ็ะยงัยอมใหคุ้ณ 

    ไปสวรรค ์    

 ก. จริง  ข. เทจ็ 



4. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ถา้คุณไดรั้บบพัติศมา แต่ไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ตาม 

    แบบของพระคมัภีร์ พระเจา้กจ็ะยงัยอมใหคุ้ณไปสวรรค ์     

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

5. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ถา้คุณอยากรอดจากการถูกลงโทษเพราะความ 

    บาปของคุณและไปสวรรค ์คุณตอ้งรับบพัติศมา  

 ก. จริง  ข. เทจ็  

6. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้สาํหรับคนเหล่านั้นท่ีไม่เช่ือในพระเยซูคริสต ์ 

    พระเจา้กท็รงมีวธีิอ่ืนๆเพื่อท่ีพวกเขาจะไดไ้ปสวรรค ์     

 ก. จริง  ข. เทจ็  

7.  ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้หนทางเดียวท่ีคุณจะไดไ้ปสวรรค ์คือ  

     ตระหนกัวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก จากนั้นในการกลบัใจ 

     ใหม่ คุณตอ้งหนัเสียจากความบาปของคุณและหนัมาหาพระเยซู 

     คริสตแ์ละเช่ือพระองคด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณเพื่อท่ีพระองคจ์ะช่วย 

     คุณใหร้อดจากโทษแห่งความบาปของคุณ และจากนั้นกต็อ้นรับ 

     พระองคเ์ขา้มาในใจของคุณ     

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

 


