คู่
มื
อ

คู่มอื สอนคริสเตียนใหม่ จากหลักข้ อเชื่อของอัครทูต

หลักข้ อเชื่อของอัครทูต
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
ผูท้ รงเป็ นพระบิดา
ผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
ผูท้ รงบังเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ประสู ติจากหญิงพรหมจารี ยม์ ารี ย ์
พระเยซูน้ นั ต้องรับทุกข์ทรมานตามคาสั่งของเจ้าเมืองปี ลาต
ทรงถูกตรึ งจนสิ้ นพระชนม์
และถูกฝังไว้
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
ทรงประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่
ฤทธิ์ อานาจของพระเยซูผชู้ นะความตาย
พระองค์จะเสด็จมาอีกเพื่อพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้าพเจ้าเชื่ อและวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูช้ ่วยของเรา
ข้าพเจ้าเชื่ อในคริ สตจักรบริ สุทธิ์
ข้าพเจ้าเชื่อในการอภัยบาป
ข้าพเจ้าเชื่ อผูต้ ายจะเป็ นขึ้นมาอีกและมีชีวติ อมตะ
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บทที1่
ข้ าพเจ้ าเชื่อวางใจในพระเจ้ าองค์ เดียว

1.1 อับราฮัม ชราแล้วและภรรยาก็เป็ นหมัน แต่พระเจ้าสัญญากับเขาว่า เขาจะมีลูกหลานมากมาย
เหมือนดวงดาวในท้องฟ้ า อับราฮัมก็เชื่ อพระเจ้า พระเจ้าทรงทาตามสัญญานั้นและอับราฮัมมีลูกมาก
(ปฐมกาล 15:5-6 โรม4:18-21)
1.2 ความเชื่อคืออะไร?
“ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่ งที่เราหวังไว้ เป็ นความรู ้สึกมัน่ ใจว่าสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เห็นนั้นมีจริ ง ฮีบรู
11:1
1.3 ความเชื่อ
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2. ความเชื่อทาให้ได้รับอะไรบ้าง?
2.1 เราได้ความรอดเพราะความเชื่อ
ความรอดคือพ้นจากอานาจของบาป ความตาย
ฝ่ ายวิญญาณและการพินาศในบึงไฟนรก
ความรอดเป็ นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราฟรี ๆ
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าอะไร เพียงแต่เชื่อในพระองค์ (เอเฟซัส2:8)
2.2 ความเชื่อทาให้เรารับเจ้าของใหม่
เมื่อเราเชื่ อในพระเจ้า พระองค์ทรงช่วย
เราให้พน้ จากอานาจผีมารซาตาน แล้วทรง
ย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินของพระเยซูคริ สต์ (โคโลสี 1:13)

2.3 ความเชื่อวางใจทาให้เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวติ

คนเชื่อในพระเจ้าจะกลายเป็ นคนใหม่ (2โคริ นธ์ 5:17)
3. ความเชื่อทาให้เราวางใจและเชื่อฟังพระเจ้า

3.1 ความเชื่อก็คือการไว้วางใจในพระบิดาเจ้า

3.2 ความเชื่อทาให้เราสามารถทาตามพระเจ้าได้
4

ความเชื่อไม่ได้ทาให้เราอยูเ่ ฉย ๆ แต่ทาให้เราตามพระเจ้า (ยากอบ 2:17)
3.3 ผูท้ ี่เชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์
โดยพึ่งอาศัยความช่วยเหลือจากพระองค์
การนาเอาไปใช้
1.ความเชื่อทาให้คุณได้รับอะไรบ้าง?..................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.คุณต้องไว้วางใจในพระเจ้าในเรื่ องอะไรบ้าง?
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.คุณต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่ องอะไรบ้าง?..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อท่องจา “ข้าพระเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว”
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บทที2่ ตอนที1่
ข้ าพเจ้ าเชื่อและวางใจในพระเจ้ าองค์ เดียวผู้เป็ นพระบิดาผู้ยงิ่ ใหญ่
ทบทวนบทที่1

ก. ความเชื่อคืออะไร?
ข. ความเชื่อทาให้คุณได้รับอะไรบ้าง
1.1 เรามีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา 1โคริ นธ์ 8:6
1.2 คาอุปมาเรื่ องบุตรน้อยหลงผิด สอนเราให้เข้าใจว่าพระบิดาเป็ นอย่างไร?
(ดูลูกา15:11-24)
1.บุตรน้อย
ขอส่ วนแบ่งมรดก

8. ได้รับอภัย

2.บุตรน้อยเดินทางไป

สารภาพความบาป

ลักษณะของพระบิดา
ทรงเป็ นห่วง
คิดถึง
รอคอย
เมตตา-รัก
ให้อภัย
กรุ ณาให้
รู ้วา่ อะไรดีสาหรับลูก
3. เขาผลาญเงินเป็ นนักเลง

7.

4. เขาขัดสนตกในความทุกข์ยาก

13. การนาเอาไปใช้
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คุณเคยได้พบกับความรักและการอภัยจากพระเจ้า
ถ้ายังจะพบได้อย่างไร?....................................................................
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บทที2่ ตอนที2่
2.1ข้ าพเจ้ าเชื่อในพระเจ้ าผู้ยงิ่ ใหญ่
“พระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริ ญอย่างยิง่ ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์เหลือจะหยัง่ รู ้”
สดุดี 145:3
“สวรรค์เป็ นบัลลังก์ของพระเจ้า”
หมายความว่าสวรรค์ก็เต็มไปด้วยพระสิ ริ
และการปกครองของพระองค์
“แผ่นดินโลกเป็ นแท่นวางเท้าของพระเจ้า”
หมายความว่าพระองค์ยนื บนโลกนี้เพื่อครอบงากิจการ
ของโลกตามน้ าพระทัยของพระองค์
แสดงว่าพระเจ้ายิง่ ใหญ่กว่าสวรรค์และแผ่นดินโลก
และไม่มีอะไรซึ่ งกาจัดพระองค์ได้

พระเจ้าทรงมีอานาจและเป็ นใหญ่เหนือพระทั้งปวงสรรพสิ่ งในโลกอยูใ่ นการดูแล
ภายใต้พระหัตถ์พระองค์ (สดุดี 95:3-6)
บริ สุทธิ์
บริ สุทธิ์
บริ สุทธิ์

“องค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผทู ้ รงประกอบด้วยความบริ สุทธิ์ ”
(อพยพ 15:11)
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มีความหมายว่าพระองค์ปราศจากมลทิน
ปราศจากตาหนิดีรอบครอบ
2.2 การนาเอามาใช้
1. เมื่อเรารู ้วา่ พระเจ้าเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูส้ ู งสุ ดเหนื อทุกสิ่ งทุกอย่าง เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
เราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้า?..........................................................................................

คาตอบ เราควรจะเกรงกลัวพระองค์
นับถือสรรเสริ ญ
เชื่อฟัง และรักพระองค์

นมัสการ

3.1 พระบิดาทรงอยูก่ บั เรา ( สดุดี 139:1-12)

“พระองค์...ทรง
คุน้ เคยกับทางทั้งสิ้ นของ
ข้าพระองค์” สดุดี139:3
พระเจ้ารู ้ท้ งั หมด รู ้ซ่ ึ งที่เรากาลังทาอยู่ ฟังคาพูดของเราทุกคาพระองค์รู้จกั ความคิดของเราทั้งหมดรู ้วา่
อะไรอยูใ่ นความคิดจิตใจของเรา
พระเจ้าทรงรู ้จกั ทุกหนทุกแห่ ง เราหนีไปไหนให้พน้ พระองค์ไม่ได้
3.2 การนาเอาไปใช้
เมื่อคุณรู้วา่ พระเจ้าทรงอยูก่ บั คุณตลอดเวลารู ้ทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวติ ของคุณ
คุณมีความรู ้สึกอย่างไร...........................................................................................................
คุณมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้า...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.1 ท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ผูเ้ ป็ นพระบิดา ผูย้ งิ่ ใหญ่
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บทที3่ ตอนที1่
ข้ าพเจ้ าเชื่อและวางใจในพระเจ้ าองค์ เดียว ผู้เป็ นพระบิดา ผู้ยงิ่ ใหญ่ ผู้ทรงสร้ างฟ้าสวรรค์
และแผ่ นดินโลก
ทวนบทที่ 2

ก. พระบิดามีลกั ษณะอย่างไร?
ข. พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่เหนื ออะไรบ้าง?
ค. พระบิดาทรงอยูก่ บั เราเมื่อไรบ้าง
1.1 “เรามีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิ่ งสารพัดทั้งปวงเกิดขึ้นจากพระองค์”
และเราเป็ นมาเพื่อพระองค์ 1โคริ นธ์ 8:6
1.2 พระเจ้าทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 1:1-2:3)

พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ งที่อยูใ่ นโลกนี้ในที่สุดพระองค์ทรงสร้างมนุษย์
ให้เป็ นชายและผูห้ ญิงให้กินอยูด่ ว้ ยกัน (ปฐมกาล 1:27)
1.3 ความสุ ขของมนุษย์คู่แรก
พระเจ้าทรงให้มนุษย์คู่แรกอยูใ่ นสวนเอเดน ให้เขาดูแลสวน เขาไม่ตอ้ งทางานหนัก
เพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงเขา ประทานผลไม้ให้เป็ นอาหาร แล้วเขาได้ประสบกับความรัก
ของพระองค์เขาเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เป็ นมิตรสหายของพระองค์ เขาสนทนากับพระเจ้า
และพระเจ้าสนทนากับเขาทั้งสองเขารู ้แต่ความสุ ขสบาย ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่มีความแก่เฒ่าและไม่มีความตาย
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การสร้างของพระเจ้ามีความสาคัญสาหรับเรา
2.1 มนุษย์เราทุกคนเป็ นผูป้ ระเสริ ฐสาหรับพระเจ้า
2.2 มนุษย์เราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า
2.3 พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อเป็ นของพระองค์ เพราะเรามีจิตวิญญาณ
เราสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้
2.4 พระเจ้าเป็ นเจ้าของชีวิตที่แท้จริ งของชีวติ เรา
2.5 พระเจ้ามีประสงค์และจุดมุ่งหมายสาหรับชีวติ ของเราทุกคน
เพื่อให้เรารักและเชื่อฟังพระองค์
ยกตัวอย่าง เช่นช่างไม้สร้างตูห้ ลังหนึ่งไว้ ช่างคนนี้ เป็ นเจ้าของตูน้ ้ นั เขามีแผนการสาหรับตูน้ ้ นั เพื่อจะ
ใช้เก็บของหรื อขายก็ได้ เช่นเดียวกับพระเจ้าที่สร้างชีวิตเราพระองค์เป็ นเจ้าของตัวเรา และมีแผนการสาหรับ
ชีวติ ของเราทุกคน
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บทที่ 3 ตอนที2่
3.1 มนุษย์ ไม่ เชื่อฟังพระเจ้ า
“พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุ ษย์น้ นั ว่า บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ท้ งั หมดเว้น
แต่ตน้ ไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ ผลของต้นไม้น้ นั อย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้า
จะต้องตายแน่
(ปฐมกา 2:15-17)

3.2 มารซึ่ งครั้งหนึ่งเคยเป็ นทูตของพระเจ้า ต่อมามันได้กบฏพระเจ้า พระเจ้าจึงขับไล่มนั ลงมาใน
โลกนี้ได้ล่อลวงผูห้ ญิงให้สงสัยคาสั่งของพระเจ้า เอวาก็เลยกินผลไม้ซ่ ึ งพระเจ้าห้าม
แล้วส่ งไปให้สามีกินด้วย พระเจ้าจาเป็ นต้องลงโทษ แล้วขับไล่เขาออกจากสวนแห่งนั้นเพื่อ
จะไม่ให้เขากินต้นไม้แห่งชีวิตที่อยูใ่ นสวนนั้น และมีชีวติ นิรันดร์ ในสภาพบาปและดื้อรันต่อ
พระเจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์
(ปฐมกาล 3:1-24)
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4. ผลของความบาป
การขัดขืนคาสั่งพระเจ้าทาให้การเป็ นมิตรกับพระเจ้าเสี ยไป
มนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะเป็ นมิตรกับพระเจ้าอีกต่อไป
ความบาป (คือการไม่เชื่อฟัง) ทาให้เขาถูกแยกจากพระเจ้า
เขาเลือกที่จะเชื่อฟังมารซึ่งทาให้เขาถูกแยกจากพระเจ้า
ความทุกข์ การเจ็บป่ วยและการตายจึงได้เข้ามาในโลก แล้วปลายทางของมนุษย์คือ......
ความพินาศในบึงไฟนรก

5. การนาเอาไปใช้
5.1 การรู้วา่ พระเจ้าทรงสร้างโลกทาให้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง?
.........................................................................................................................................................
5.2 การไม่เชื่อฟังมนุษย์คู่แรกทาให้อะไรเกิดขึ้นจนทุกวันนี้?
.........................................................................................................................................................
5.3 ใครเป็ นเจ้าของชีวติ คุณ? คุณแน่ใจได้อย่างไร?
.........................................................................................................................................................
6. ท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
ผูเ้ ป็ นพระบิดา ผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
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บทที4่
ข้ าพเจ้ าเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์ เดียวของพระเจ้ า ผู้ทรงบังเกิดมา
โดยพระวิญญาณของพระเจ้ า ประสู ติจากหญิงพรหมจารีย์
ก.ทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างอยูใ่ นสภาพเช่นไร?
ข.พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เรามาเพื่ออะไร?
ค.ทุกวันนี้มนุษย์อยูใ่ ต้อานาจของใคร?ทาไม?
ถึงแม้วา่ มนุษย์ขดั ขืนคาสั่งของพระเจ้าเลือกดาเนินชีวิตตามใจชอบพระบิดาเจ้ายังรักและเป็ นห่วงและ
ปรารถนาให้มนุษย์คืนดีกบั พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยประทานพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้
1.พระเยซูเข้ามาบังเกิดในโลกอย่างไร?
1.1พระเจ้าส่ งทูตสวรรค์ไปหาหญิงพรหมจารี ชื่อมารี ยซ์ ่ ึ งหมั้นกับโยเซฟ

ลูกา 1.26-38
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อิมมานูเอล

แปลว่า พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา
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2. พระเยซูเข้ามาในโลกเพราะเหตุเหล่านี้
2.1 พระเยซูมาเพื่อจะสาแดงพระเจ้าให้แก่เรา
ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียว..ได้ทรงสาแดงพระเจ้าแล้ว..ยอห์น 1:18
พระเยซูทรงสาแดงว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าในการกระทาของพระองค์

พระเยชูสั่งสอนด้วยฤทธิ์ อานาจ (มาระโก 122)
รักษาคนเจ็บป่ วย (มาระโก1:30-31)

ทาให้คนตายเป็ นขึ้นมา (ลูกา7:11-16)

ขับไล่ผอี อกไป (มาระโก5: 20)
ห้ามพายุ (มาระโก4:35-41)
2.2 พระเยซูมาเพื่อให้เราจะพ้นจากความพินาศ
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุ ษย์เป็ นอันมากจนได้พระราชทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตร
นั้นจะได้พน้ จากการพินาศและมีชีวติ นิ
รันดร์ ”
(ยอห์น3:16)
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2.3 พระเยซูมาเพื่อจะนาเราไปถึงพระเจ้า
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้นเป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาได้”
นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น14:6)
2.4 พระเยซูมาเพื่อจะปลดปล่อยเราจากการเป็ นทาสของมารและความบาป
“ถ้าพระบุตรทรงกระทาให้ท่านเป็ นไทท่านก็เป็ นไทจริ ง ๆ” (ยอห์น8:36)

“พระองค์ได้ทรงช่วยเราไห้พน้ จากอานาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่ง
พระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:13)
3. การนาเอาไปใช้
3.1 การเข้ามาในโลกของพระเยซูทาให้เราได้รับอะไรบ้าง?.................................................................
...............................................................................................................................................................
3.2 พวกเราพ้นจากอานาจของมารและความบาปได้อย่างไร?..............................................................
...............................................................................................................................................................
3.3 เราจะรู ้จกั กับพระเจ้าได้อย่างไร?....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. ข้อท่องจา ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
ผูท้ รงบังเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ประสู ติจากหญิงพรหมจารี มารี ย ์
5.ทบทวนการท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
ผูเ้ ป็ นพระบิดา
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ผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
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บทที่ 5
พระเยซูผู้น้ันต้ องรับทุกข์ ทรมานตามคาสั่ งของเจ้ าเมืองปี ลาต ทรงถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์
และถูกฝังไว้
ทบทวนบทที่ 4 ก. พระเยซูเข้ามาในโลกนี้ได้อย่างไร?
ข. ทาไมพระเยซูเข้ามาในโลก?
1. เหตุใดพระเยซูจึงยอมตาย?
พระคัมภีร์สอนว่า
“ทุกคนทาบาป” โรม 6:23
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” โรม 6:23
“พระเยซูคริ สต์ผบู ้ ริ สุทธิ์ ทรงสิ้ นพระชนม์แทนคนชัว่ ”1 เปโตร 3:18
2. พระเยซูถูกพิพากษา
2.1 เจ้าเมืองปี ลาตตัดสิ นว่า “เราก็ได้สอบสวน
2.2 มหาชนกลับโห่ ร้องเอ็ดอึง
ว่า “ฆ่าเสี ย
เขาแล้ว ก็ไม่เห็นว่าเขาผิดตรงไหน
ปล่อยบาระบัสให้พวกเรา”
เราจะปล่อยเขาไป” (ลูกา 23:13-15)
บาระบัสถูกจับขังคุกเพราะฆ่า
คนตาย
(ลูกา 23: 18-25)

3. พระเยซูสิ้นพระชนม์
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ในสมัยโรมวิธีการที่จะประหารนักโทษที่ทาผิดร้ายแรงที่สุดนั้นจะใช้วธิ ี ตรึ งที่กางเขน
ซึ่งเป็ นการประจานนักโทษ
พระเยซูถูกตรึ งไว้ที่ไม้กางเขนระหว่างโจรร้าย 2 คน (ลูกา23:32-43)
พระเยซูอธิ ษฐานต่อพระบิดาขอยกโทษแก่คนที่ฆ่าพระองค์
พระเยซูร้องเสี ยงดังว่า “สาเร็ จแล้ว”แล้วก็สิ้นพระชนม์
(ยอห์น 19:30)
ทหารนายร้อยคนหนึ่งเห็นพระเยซูดงั กล่าวจึงพูดว่า “แท้จริ งแล้วท่านผูน้ ้ ีเป็ นคนดี” (ลูกา 23:47)

4. การตายของพระเยซูช่วยเราอย่างไร?
4.1 พระเยซูทาสาเร็ จแล้ว เราไม่ตอ้ งไปแสวงหาบุญเพื่อจะลบบาปอีกเราไม่ตอ้ งไหว้พระ
เวียนเทียน เพื่อจะไม่มีบาป แต่พระเยซูได้ลบล้างความบาปของเราแล้วที่ไม้กางเขน
4.2 พระเยซูได้ตายแทนเรา เหมือนแพะรับบาป
ถ้าเรามาหาพระเยซู และสารภาพต่อพระองค์ เราจะได้รับการยกโทษบาปและเป็ นอิสระ
พระคัมภีร์สอนว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์........ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น 1 ยอห์น1:9
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4.3 พระเยซูเปิ ดโอกาสให้เราคืนดีกบั พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
“พระคริ สต์ก็ได้สิ้นพระชนม์.....เพื่อจะได้ทรงนาเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า”
1 เปโตร 3:18
5. ฝังพระศพของพระเยซู
5.1 มีคนหนึ่งที่รักพระเยซู
ไปหาปี ลาต ขออนุญาตรับพระศพไป
ท่านปลดร่ างพระเยซูลงจากไม้กางเขน
แล้ววางไว้ในอุโมงค์ซ่ ึงเจาะลงไปในหิน (ลู
23:50-51)

กา

5.2 มีกอ้ นหินปิ ดปากอุโมงค์ เจ้าเมืองประทับตรา อุโมงค์
และให้ทหารโรมันเฝ้ าอย่างแข็งแรง เพราะกลัวว่า สาวกพระเยซูจะ
มาขโมยศพไปแล้วอ้างว่า พระองค์เป็ นขึ้นจากความตาย (มัทธิ ว
27:62-66)

6. การนาเอาไปใช้
6.1 คาสุ ดท้ายของพระเยซูก็คือ “สาเร็ จแล้ว” มีความหมายอะไรสาหรับคุณ?
……………………………………………………………..
6.2 เราจะต้องทาอะไรเพื่อคืนดีกบั พระเจ้า?.................................................................................
...............................................................................................................................................
7. ท่องจา
พระเยซูผนู ้ ้ นั ต้องรับทุกข์ทรมานตามคาสั่งของเจ้าเมืองปี ลาต
ทรงถูกตรึ งจนสิ้ นพระชนม์และถูกฝังไว้
8. ทบทวนการท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
ผูเ้ ป็ นพระบิดา
ผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูส้ ร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริ สต์
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พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
ผูท้ รงบังเกิดโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ประสู ติจากหญิงพรหมจารี ยม์ ารี ย ์
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บทที่ 6 ตอนที่ 1
พระเยซูทรงเป็ นขึน้ มาจากความตายในวันทีส่ ามเสด็จสู่ สวรรค์ ทรงประทับอยู่เบือ้ งขวา
พระหัตถ์ ของพระเจ้ าพระบิดาผู้ยงิ่ ใหญ่
ทบทวนบทที่ 5
ก. ทาไมพระเยซูจึงถูกตรึ งไว้จนสิ้ นพระชนม์?
ข. การตายของพระเยซูช่วยเราอย่างไร?
1. พระเยซูเป็ นขึ้นจากความตาย

รุ่ งอรุ ณของวันที่สามพวกผูห้ ญิงไปที่อุโมงค์เห็นหิ นใหญ่ที่ปิดปากอุโมงค์น้ นั กลิ้งออกจากที่แล้ว
ทหารไม่อยู่ แต่มีชายสองคนมายืนอยูข่ า้ งเขา ชายนั้นบอกเขาว่า “ทาไมจึงมองหาคนเป็ นในหมู่คนตายเล่า?
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากตายแล้ว” (ลูกา24:1-8)
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2. พระเยซูปรากฏแก่สาวก

พวกศิษย์ท้ งั หลายอยูใ่ นห้อง พระเยซูเสด็จมายืนอยูท่ ่ามกลางพวกเขาทุกคนทั้งตกใจทั้งหวาดกลัว
เพราะคิดว่าเป็ นผี แต่พระเยซูตรัสปลอบเขาว่า ตกใจกันไปทาไม? มองดูที่มือที่เท้าของเราซิ
จับดูซิ แล้วจะได้รู้แน่เป็ นเราเอง พระเยซูอยูก่ บั เขาอีกสี่ สิบวัน และห้าร้อยกว่าคนที่ได้เห็นพระเยซู
(ลูกา 24:36-43)
3. พระเยซูเสด็จสู่ สวรรค์

พระเยซูพาลูกศิษย์ไปที่ภูเขาแห่งหนึ่ง ขณะที่ยงั อวยพรเขาอยู่ พระองค์ก็เสด็จสู่ สวรรค์
ประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่ ซึ่ งหมายความว่า พระเยซู
อยูใ่ นที่สูงสุ ด และฤทธานุภาพทั้งสิ้ นเป็ นของพระองค์ (ลูกา 24:50, ฮีบรู 1:3, มัทธิว 28:18)
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4. การเป็ นขึ้นจากความตายของพระเยซูมีความสาคัญอะไรต่อเรา
4.1 พระเยซูทรงเป็ น แล้วพวกเรานมัสการพระซึ่ งมีพระชนม์อยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์
พระเยซูตรัสว่า “เรา....เป็ นผูด้ ารงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ นี่แน่ะเราก็ยงั ดารงชีวติ อยูต่ ลอดไปเป็ น
นิตย์” วิวรณ์ 1:18
4.2 พระเยซูทรงอยูก่ บั เรา ก่อนพระเยซูเสด็จไปสวรรค์พระองค์สัญญาว่า “เราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลาย
เสมอไป” มัทธิว 28:20
5. ขณะที่พระเยซูทรงประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพระองค์ทรงทาอะไร?
5.1 พระเยซูทรงกาลังจัดเตรี ยมที่ไว้สาหรับเรา (ยอห์น 14:3)
ดังนั้นคริ สเตียนจึงไม่กลัวความตายเรามีความหวังจะอยูก่ บั พระองค์เมื่อเราตายไปแล้ว

5.2 พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อเรา (โรม 8:34)
พระองค์ทรงอธิษฐานขอให้พระบิดาปกป้ อง
เราไว้ให้พน้ จากมารร้าย (ยอห์น 17:15)
6. การนาเอาไปใช้
6.1 การรู ้วา่ พระเยซูอยูก่ บั คุณตลอดเวลาช่วยคุณในชีวติ ประจาวันอย่างไร?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6.2 คริ สเตียนควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อความตาย?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. ท่องจา
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ทรงประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่
8. ทบทวนข้อท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
ผูท้ รงเป็ นพระบิดา
ผูย้ งิ่ ใหญ่
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ผูส้ ร้างฟ้ าสวรรค์แผ่นดินโลก
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริ สต์
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
ผูท้ รงบังเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ประสู ติจากหญิงพรหมจารี ยม์ ารี ย ์
พระเยซูผนู ้ ้ นั ต้องรับทุกข์ทรมานตามคาสั่งของเจ้าเมืองปี ลาต
ทรงถูกตรึ งจนสิ้ นพระชนม์ และถูกฝังไว้
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บทที่ 6 ภาคที่ 2
ในหน้าที่ 20 ของบทเรี ยนนี้ เราได้ศึกษาเรื่ องไม้กางเขน และการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ง
เป็ นรากฐานของความรอดของพวกเรา มีคริ สเตียนหลายคนที่ยงั ไม่เข้าใจว่าความเชื่ อ การกลับใจใหม่ การ
บังเกิดใหม่ ความรอด และการรับการไถ่บาปนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร วันนี้เราจะศึกษาเรื่ องนี้ ดว้ ยกัน
การทบทวน
1. พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นค่าไถ่บาปของเรา เมื่อพระองค์รับการลงโทษ จนถึงสิ้ นพระชนม์แทนเรา
เพราะบาปของเรา
2. ในหน้าที่ 16,17,19 ได้เน้นถึงสิ่ งที่สาคัญมากคือการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ได้ทาให้เรา
รอด การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์มีผลมากมายสาหรับชีวติ ของเรา
3. ประสบการณ์ในเรื่ องความรอด เราจะมีประสบการณ์น้ ีได้อย่างไร

ก. เมื่อพระเจ้าตรัสต่อเรา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทาให้- เราสานึกความผิดบาปของเรา ดู ยอห์น 16:8 และลอกข้อนี้ลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- เราจะรู ้สึกเสี ยใจที่ได้ทาลายเกียรติของพระเจ้า ดู กิจการ. 17:30 และลอกข้อนี้ลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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- จะทาให้เรารี บไปถึงไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ เพื่อจะรับการอภัยโทษโดยฤทธิ์ เดชพระโลหิ ต
ของ
พระองค์ ดู 1 ยอห์น 1:9 และลอกข้อนี้ลงมา (ดูเพลง พระโลหิ ตของพระเยซูไหล ด้วย)
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข. การกลับใจเสี ยใหม่และรับความรอดโดยความเชื่ อ การบังเกิดใหม่ และรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นั้น เป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่เน้นคนละด้าน
- ฉันเชื่ อว่ามีพระเจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้น ทาให้ฉนั รอดได้ ดู เอเฟซัส 2:8 และลอกลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- ฉันได้หนั จากการดาเนินในชีวิตเก่าและปฏิเสธที่จะให้ซาตานจะมีสิทธิ์ ในชีวติ ฉัน แต่รับเอาองค์
พระเยซูคริ สต์มาเป็ นผูค้ รอบครองในชีวติ ของฉัน ดู เธสะโลนิกา 1:9 และลอกลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ตามใจตัวเอง

ตามใจพระเยซูคริ สต์

- พระเยซูคริ สต์เป็ นผูอ้ ภัยโทษต่อฉันแล้ว ดู 1ยอห์น. 2:12 และลอกข้อความลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- พระเยซูคริ สต์เป็ นผูป้ ระทานความชอบธรรมให้แก่ฉนั ดู โรม4:25 และลอกข้อความลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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– ฉันเป็ นคนใหม่- ฉันเป็ นคนใหม่แล้ว ดู ยอห์น 3:7 และ 2 โคริ นธ์ 5:17 และลอกข้อความลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ค. เมื่อเชื่ อแบบนี้ พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะปกครองและนาฉันต่อไป
- เพราะฉะนั้น ฉันจึงมีความแน่ใจในความรอด ดู เอเฟซัส 1:13 และลอกข้อความลงมา
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- เพราะฉะนั้น ฉันจึงมีความปรารถนาที่จะดาเนิ นชีวติ ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ดู 1 ยอห์น 5:13 และ
คัดลอกข้อความลงมา
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ดูเรื่ อง “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” และการกระทาของพระองค์หลังการกลับใจใหม่)
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ข้ าพเจ้ าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ า
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่พลังหรื อฤทธิ์ เดช แต่
ก. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นบุคคล พระองค์สามารถคิดได้
มีความเข้าใจ
มีความตั้งใจ
มีแผนการ
มีความรู้สึก (เสี ยพระทัย)
มีความรัก
ตรัสต่อเรา
ดลใจเราได้
ข. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระเจ้า
- พร้อมกับพระบิดาและพระบุตร ดู มัทธิว 28:19 และ 2 โคริ นธ์ 13:13
- เป็ นเหมือนพระเจ้าทุกอย่าง ไม่มีการสู ญสิ้ น รอบรู ้ทุกสิ่ ง อยูใ่ นทุกแห่งในเวลาเดียวกัน และบริ สุทธิ์
2. การกระทาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวติ เรา
ก่อนกลับใจเสี ยใหม่
ขณะกลับใจ
หลัง
กลับใจ
นาให้เราเห็น
บาปในชีวติ ของเรา
ความชอบธรรมของพระเยซู
การพิพากษา
ดาเนินในความมืด

ทาให้เราบังเกิดใหม่
สถิตอยูใ่ นเราทาให้เราเปิ ดชีวติ
ทาให้เราแน่ใจในการ
สาหรับพระบิดา
เป็ นบุตรของพระเจ้า
- ทาให้เราเข้าใจพระเยซู
ทรงสถิตอยูภ่ ายในเรา
- เปิ ดเผยความจริ งต่าง ๆ
- เปลี่ยนชีวติ ของเราให้สิ่งใหม่เกิดขึ้น
ดาเนินในความสว่าง

ยอห์น 16:8-11

ยอห์น 3:5-6
กิจการ 1:8
โรม 8:16
โรม 5:5, 8:14
เอเฟซัส 1:13, 4:30
1 โคริ นธ์ 2:9-10, 6:19
ดู โคโลสี 1:18 คริ สตจักรเปรี ยบได้กบั อะไร..........................................................................................
และเปรี ยบพระเยซูเป็ นอะไร..................................................................................................................
คริ สเตียนแต่ละคนมีความสาคัญมากในคริ สตจักร เพราะแต่ละคนเป็ นเหมือนอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย
อวัยวะต่าง ๆ ต้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เพื่อร่ างกายจะทางานได้เช่นเดียวกันสมาชิกแต่ละคนของ
คริ สตจักร
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จะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน รับใช้และปรนนิบตั ิดว้ ยกันโดยการทรงนาของพระเยซูคริ สต์

จงคิดในเรื่ องนี้ และแบ่งปั นกันว่าความจริ งในเรื่ องนี้มีความหมายต่อท่านในการเป็ นสมาชิกของ
คริ สตจักรอย่างไร
(พระกายของพระองค์จะต้องสมบูรณ์และบริ สุทธิ์ )
เราไม่ควรปฏิเสธที่จะมาร่ วมสามัคคีธรรมกันในวันอาทิตย์(จริ งอยูท่ ี่เราจะสามารถจะนมัสการ
พระองค์ที่ไหนก็ได้และท่าทีของเราต่อพระองค์สาคัญที่สุดให้ชีวติ ของเราถวายเกียรติยศแด่พระองค์) แต่วนั
อาทิตย์มีความหมายมากกว่านั้น พระเจ้าทรงทราบว่าเราต้องการอะไร และพระองค์ทรงรักเรา เพราะฉะนั้น
พระองค์จึงอยากให้เรา
ก. หยุดงาน
ข. ให้เราไม่........................................................(ฮีบรู 10:25)
พระเจ้าอยากจะอวยพระพรเราโดยการฟังพระธรรมของพระองค์เพื่อเราจะมีกาลังใจต่อไป
เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ เวลาเช้า จึงคิดถึงของขวัญที่พระเจ้าประทาน คือ วันแห่งความรักอันบริ สุทธิ์ (วัน
อาทิตย์)
- พระเจ้าอยากจะตรัสกับเรา และคุยกับเรา
- พระเจ้าอยากจะให้เราคิดถึงอาทิตย์ที่ผา่ นมา และชาระสิ่ งที่ไม่ดีออกไป
- พระเจ้าอยากจะประทานความหวังและกาลังใจในอาทิตย์ที่จะมาถึง
- คนที่รักพระเยซูจะไม่ปฏิเสธของขวัญนั้น และจะไปถึงที่ประชุมด้วยจิตใจที่ขอบคุณพระองค์
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พระเจ้าเองสร้างโลกภายใน 6 วัน และวันที่ 7 พระองค์หยุดงาน อวยพรวันนั้นจึงตั้งไว้เป็ น
วันบริ สุทธิ์ (ปฐมกาล2:2-3)
4.2 สามัคคีธรรม
สมาชิกของคริ สตจักรยินดีสละเวลาที่จะอยูด่ ว้ ยกัน เพื่อรู ้จกั การรักกัน ช่วยเหลือ
หนุนใจกัน รับภาระของกันและกัน ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกัน เพราะเป็ นครอบครัวเดียวกัน

“แต่ให้อวัยวะทุกส่ วนพระวงซึ่ งกันและกัน” 1 โคริ นธ์ 12:25
4.3 เป็ นพยาน
คริ สเตียนยินดีเป็ นพยานและออกไปประกาศ
เราเป็ นพยานโดย
ก. คุยกับเพื่อนหรื อญาติพี่นอ้ งสองต่อสอง

ข. ชีวติ ประจาวันและการทาความดี
โดยแสดงความรักความเมตตา เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
โดยรักษาชีวิตให้บริ สุทธิ์ ตามอย่างพระเยซู
ค. ประกาศและเทศนา
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พระเยซูตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน”
มาระโก16:15
5. การนาเอาไปใช้
5.1 พระเยซูปรารถนามีคริ สตจักรอันบริ สุทธิ์ เพื่อพระองค์เอง หมายความว่า เราทุกคนซึ่ ง
เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรต้องระมัดระวังรักษาชีวติ ไว้ให้บริ สุทธิ์ เราจะทาได้อย่างไร?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5.2 การนมัสการพระเจ้ามีความสาคัญอะไรในชีวิตของคุณ?.................................................................
คุณพร้อมที่จะสละอะไรเพื่อจะนมัสการพระองค์มากยิง่ ขึ้นหรื อเปล่า...................................................
5.3 คุณกาลังทาอะไรเพื่อจะสร้างความสามัคคีธรรมภายในคริ สตจักร?.................................................
พระเจ้าต้องการให้คุณรับใช้พี่นอ้ งคริ สเตียนอย่างไรบ้าง?.....................................................................
5.4 คุณเป็ นพยานได้อย่างไรบ้าง? คุณกาลังเป็ นพยานกับใคร................................................................
6. ท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่ อและวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า คริ สตจักรอันบริ สุทธิ์
7. ทบทวนการท่องจา
หัวข้อบทที่ 1-8
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ข้ าพเจ้ าเชื่อในการอภัยบาป
อย่าลืม ตั้งแต่เรากลับใจใหม่ เราไม่ตอ้ งเป็ นทาสของซาตานและบาปอีกต่อไป เมื่อเรามีความเชื่อ เราก็
จะเดินในทางที่พระเยซูเตรี ยมไว้ ทาให้เราสามารถเข้าเฝ้ าต่อพระบิดาได้ จงเปิ ด 1 ยอห์น 1:8 แต่เมื่อเรายังอยู่
ในโลกนี้เราก็อาจจะพูดหรื อคิด หรื อทาบางอย่างที่จะทาให้พระเยซูไม่พอพระทัยอาจจะเป็ นเรื่ องการใช้เวลา
การใช้เงิน หรื อการใช้อารมณ์ที่ตามใจตัวเองบ่อยครั้ง บางครั้งเราเชื่ อฟังแต่ไม่เต็มที่ ขี้เกียจที่จะทาในสิ่ งที่ดี
และเรารู ้วา่ พระเยซูทรงเสี ยพระทัย เพราะฉะนั้น เราควรจะเกลียดความผิดบาป และท่าทีต่าง ๆ ที่ผดิ ด้วย
จงดู โคโลสี 3:3-5 และลองแบ่งปั นสิ่ งที่ได้รับจากคนอื่น (คนที่เรี ยนด้วยกัน)
1.ในพระเยซูเราได้พน้ จากอานาจของความผิดบาปแล้ว
2. เราจะต้องสู้ และปฏิเสธสิ่ งที่ไม่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
3. บาปที่เรารู้สึกนึกตัวได้ ต้องรี บสารภาพทันที (1ยอห์น1:9)
(จงดู สดุดี 51.)
ผลการสารภาพบาปคือ
1. การชาระ
2. สันติสุขและชื่นชมยินดี
3. ความถ่อมใจ
4. ความอดทนต่อคนอื่น
ดู มัทธิว 6:12 และลอกข้อความลง
การที่พระเยซู อภัยบาปต่อเราก็ตอ้ งมีเงื่อนไขด้วยคือ เราต้องให้อภัยต่อคนที่ทาผิดต่อเรา
จงดู โคโลสี 3:13 การให้อภัยต่อกันและกัน เป็ นสิ่ งที่เนื้ อหนังเราไม่อยากทา แต่มีคาสอนพูดไว้
อย่าง ชัดเจน
จงอ่าน มัทธิว18:21-35 ในคาอุปมานี้เราพบบุคคล 3 คน ที่สาคัญคือ เจ้าองค์หนึ่ง ทาสที่เป็ นหนี้มาก
และเพื่อนทาส
เจ้าองค์น้ นั น่าจะเล็งถึง............................................
ทาสที่เป็ นหนี้.........................................................
เพื่อนทาสเล็งถึง.....................................................
ต่อไปนี้ ขอให้ท่านตอบคาถาม ที่ถามสาหรับท่านเอง
1. พระเจ้าทรงอภัยต่อท่านในเรื่ องอะไรบ้าง
2. ในอาทิตย์ที่ผา่ นมาพระเจ้าได้อภัยโทษท่านในเรื่ องอะไรบ้าง
3. เมื่อวานนี้พระเจ้าอภัยในเรื่ องอะไรบ้าง
4. เดี๋ยวนี้ ท่านยังไม่ได้ให้อภัยต่อใครบ้าง
5. ทาไมท่านจึงรู ้สึกว่ายากหรื อไม่อยากให้อภัยต่อคนอื่นนั้น
6. ถ้าท่านยังไม่ยอมให้อภัย จะมีผลอย่างไรเกิดขึ้น
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7.2 คุณมีชยั ชนะเหนื อมารและความบาปในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. ท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่ อและวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
คริ สตจักรอันบริ สุทธิ์ การอภัยบาป
9. ทบทวนข้อท่องจา
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
ผูท้ รงเป็ นพระบิดา
ผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
ผูท้ รงบังเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ประสู ติจากหญิงพรหมจารี ยม์ ารี ย ์
พระเยซูผนู ้ ้ นั ต้องรับทุกข์ทรมานตามคาสั่งของเจ้าเมืองปี ลาต
ทรงถูกตรึ งจนสิ้ นพระชนม์
และถูกฝังไว้
พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
ทรงประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่
พระองค์จะเสด็จมาอีก
เพื่อพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
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บทที่ 11
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ าผู้ตายจะเป็ นขึน้ มาและมีชีวติ อมตะ
ทบทวนบทที่ 10
ก. ความบาปคืออะไร?
ข. เราจะรับการอภัยบาปได้อย่างไร
ค. เมื่อเพื่อนทาผิดต่อเราเราควรทาอะไร? เพราะอะไร?
1. ชีวติ นิรันดร์

“ของประทานจากพระเจ้าคือชีวติ นิรันดร์
ในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” โรม 6:23
ชีวติ นิ รันดร์ หมายความว่า เราได้รับ
สันติสุขและความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้า
ในโลกนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริ สต์แล้วเมื่อ
ถึงเวลาเราตายเราจะไปอยูก่ บั พระองค์
ตลอดไปเป็ นนิตย์
2. พระเยซูทาให้ผตู ้ ายเป็ นขึ้น
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้นและมีชีวิต
ผูท้ ี่วางใจในเรานั้นถึงแม้วา่ เขาตายแล้วก็”ยอห์น 11:25
คริ สเตียนไม่ตอ้ งกลัวความตายเพราะว่าพระเยซูได้ชนะมัจจุราชผูม้ ีอานาจแห่งความตาย
เมื่อพระองค์ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา (ฮีบรู 2:14, 15)
สาหรับคริ สเตียนการตาย ก็เปรี ยบเหมือนกับเวลาที่เด็กเล่นจนเหนื่ อย
แล้วก็หลับอยูบ่ นเก้าอี้ เมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็พบว่านอนอยูช่ ้ นั บน
ที่มีเตียงนอนสุ ขสบายเพราะว่าคุณพ่อได้อุม้ เขาไป
(ยอห์น 14:3)
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เมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง จะมีเสี ยงแตร คนที่ตายไปแล้วและเชื่อในพระองค์จะเป็ นขึ้นมา
ใหม่และสวมสภาพอมตะ ไปอยูก่ บั พระองค์เป็ นนิตย์นิรันดร์ (1 โคริ นธ์ 15:15-55)
(อมตะคือ ที่ไม่ตาย แต่เป็ นที่หยัง่ ยืนตลอดไป)
3. สวรรค์ที่อยูใ่ หม่ของเราเป็ นอย่างไร?

คริ สเตียนจะไปอยูน่ ครบริ สุทธิ์ แม่น้ าแห่งชีวติ ไหลมาจากพระที่นงั่ ของพระเจ้า มีตน้ ไม้แห่งชีวติ
การคร่ าครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เขาจะเห็นพระพักตร์ พระเจ้า
และนมัสการพระองค์ และเขาจะครอบครองอยูก่ บั พระองค์ไปเป็ นนิตย์ (วิวรณ์ 21:4,22:1-5)
4.1 ความสาคัญของชีวิตอมตะสาหรับเรา
เมื่อมีผเู ้ สี ยชีวิต ร่ างกายก็ถูกเผาหรื อฝังไว้ และเปื่ อยเน่าไป แต่สาหรับผูเ้ ชื่อ เขาได้รับกาย
วิญญาณในสวรรค์ (1โคริ นธ์ 15:42-44) น่าเสี ยดายผูไ้ ม่เชื่อถูกทิ้งในบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:15)
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วิญญาณของผูต้ ายไปแล้วไม่ได้เวียนไปมาในโลกนี้ เลย เพราะฉะนั้นเราไม่ตอ้ งกลัววิญญาณของผูต้ าย
วิญญาณนั้นอยูใ่ นที่ซ่ ึ งพระเจ้าเตรี ยมไว้ให้จะไม่มาหาเราเลย

4.2 พระเยซูทรงเตรี ยมที่ไว้สาหรับคน
ที่เชื่อในพระองค์ (ยอห์น 14 :2)
พระองค์ทรงเลี้ยงและดูแลเขา
เราไม่ตอ้ งจัดเตรี ยมอาหาร
ดอกไม้ธูปเทียนหรื อทาบุญให้เขาเลย
ส่ วนคนตายที่ไม่เชื่ อพระเยซูเราไม่สามารถช่วยเขาเลย
แต่ตอ้ งวางใจในพระเจ้าพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของคนตายและคนเป็ น (โรม 14:9)
และพระองค์เป็ นผูพ้ ิพากษาอย่างยุติธรรม (ปฐมกาล 18:25)
4.3 เมื่อคริ สเตียนตายไปจากเราเราเป็ นทุกข์โคกเศร้า
แต่ยงั มีความหวังเพราะรู ้วา่ จะพบคนนั้นอีกในเมืองสวรรค์
(1 เธสะโลนิกา 4: 13, 14)
4.4 สาหรับคริ สเตียนการตายคือทางรับชีวิตซึ่ งดีกว่าชีวิตในโลกนี้หลายเท่า
อาจารย์เปาโลสอนว่า “สาหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวติ อยูก่ ็เพื่อพระองค์และการตายก็ได้กาไร…

38

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยูก่ บั พระคริ สต์ซ่ ึ งประเสริ ฐกว่ามากนัก”ฟี ลิปปี 1:21,23
5. การนาเอาไปใช้
5.1 งานศพของคริ สเตียนกับงานศพคนของที่ไม่เชื่ อจะผิดกันอย่างไร?เพราะอะไร?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5.2 เมื่อคริ สเตียนเสี ยชีวติ แล้วจะหนุนใจญาติพี่นอ้ งของเขาอย่างไร?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. ท่องจา ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
คริ สตจักรอันบริ สุทธิ์ การอภัยบาป
ผูต้ ายจะเป็ นขึ้นมาอีกและมีชีวติ อมตะ
7. ทบทวนการท่องจา หัวข้อบทที่ 1-8
ทบทวนบทที่ 11
ชีวติ นิรันดร์คืออะไร? คนที่เชื่อในพระเยซูจะเป็ นขึ้นอีกเมื่อไร?
เขาจะไปที่ไหน?
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