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คำนำ
“จงอุตส่ าห์สาแดงตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย เพราะเป็ นคนที่
ซื่ อตรงในการที่ใช้คาแห่งความจริ ง” (2 ธิโมที 2:15)
รากฐานความเชื่อของคริ สเตียนคืออะไร พระเจ้าที่ท่านเชื่อนั้นมีลกั ษณะอย่างไร ท่านรู ้ได้
อย่างไรว่าท่านได้รับความรอดคริ สเตียนความประพฤติตนอย่างไร ฯลฯ คนทัว่ ๆ ไปสนใจในปั ญหา
เหล่านี้ และอาจมีใครสักคนหนึ่งถามท่านก็ได้ ท่านสามารถตอบปั ญหาเหล่านี้ได้ไหม
คริ สเตียนจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ คริ สเตียนในวัยหนุ่มสาว ต้องอับอายขายหน้า เมื่อมี
คนถามหลักความเชื่อทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกับการเป็ นคริ สเตียน เขาจะอ้ าอึ้งตอบไม่ได้ หนังสื อเล่มนี้จดั ทาขึ้น
เพื่อช่วยเหลือท่านโดยเฉพาะ เพื่อท่านจะ “เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย” เพราะรู ้จกั ใช้ คาแห่งความจริ ง
นั้น”
หนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ท่านมากยิง่ ขึ้น หากท่านอ่านด้วยความตั้งใจ และท่องจา
คาตอบ หรื อข้อพระธรรมซึ่ งเป็ นคาตอบของคาถามนั้น ๆ เพื่อท่านจะนาออกใช้เป็ นประโยชน์ได้ทนั ที
ทั้งเพื่อตัวท่านเอง และเพื่อผูอ้ ื่น ในเวลาที่ตอ้ งการ
“...ข้าพเจ้าจึงรักข้อบัญญัติของพระองค์ มากกว่ารักทองคา” (สดุดี 119:127)
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1. พระเจ้ ำ
1. ถำม พระเจ้าคือผูใ้ ด?
ตอบ พระเจ้าคือผูท้ ี่ทรงสร้าง และปกครองสรรพสิ่ ง
“พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์พสิ่ งทั้งปวง และสิ่ งทั้งปวงที่เป็ นขึ้นแล้วนั้น ไม่มีสักสิ่ งเดียวที่เป็ น
ขึ้นนอกเหนื อพระองค์” ยอห์น 1:3
2. ถำม พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ี่ไหน?
ตอบ พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง
“พระเยโฮวาห์ได้ตรัสดังนี้วา่ “ท้องฟ้ าเป็ นพระที่นงั่ ของเรา และพิภพเป็ นม้าวางเท้าของเรา”
อิสยาห์ 66:1
3. ถำม พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ นานเท่าไรแล้ว?
ตอบ ไมมีใครทราบว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ล้วนานเท่าไร เพราะพระองค์ทรงเป็ นอยู่
ตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตกาลและจะทรงพระชนม์อยู่ ตลอดไปเป็ นนิจกาล
“พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอยู่ ตั้งแต่อดีตกาล จนตลอดอนาคตกาล” สดุดี 90:2
4. ถำม พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงไหม?
ตอบ พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง “แม้เราเยโฮวาห์ ไม่กลับลอก” มาลาคี 3:6
5. ถำม มีพระเจ้ามากกว่าองค์เดียวหรื อ?
ตอบ มีพระเจ้าที่แท้จริ ง เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น “ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากเราเลย” อิสยาห์
45:21
6. ถำม พระเจ้าทรงเป็ นอยูอ่ ย่างไร?
ตอบ พระเจ้าทรงมีพระชมน์อยูใ่ นสามพระภาค ซึ่ งเรี ยกว่า ตรี เอกานุภาพ
7. ถำม ทั้งสามพระภาค ในตรี เอกนุภาพนั้น ประกอบด้วยผูใ้ ดบ้าง?
ตอบ ประกอบด้วย พระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริ สต์พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
“...ให้รับบัพติศมา ในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มัทธิ ว 28:19
8. ถำม เราเห็นพระเจ้าได้ไหม?
ตอบ พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ เราจึงมองไม่เห็นพระองค์
“ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า...ได้สาแดงพระองค์แล้ว” ยอห์น
1:18
9. ถำม ถ้าอย่างนั้น เราทราบได้อย่างไรว่า มีพระเจ้าจริ ง ๆ?
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ตอบ เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่ทรงสามารถเนรมิต สร้างฟ้ าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
“ฟ้ าสวรรค์แสดงพระรัศมีของพระองค์ และท้องฟ้ าประกาศพระหัตถกิจ” สดุดี 19:1
10. เราทราบได้อย่างไรว่า พระเจ้าทรงมีพระลักษณะเหมือนอะไรบ้าง?
ตอบ เราทราบได้ จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์และจากชีวิตของพระเยซูคริ สต์ ขณะที่พระองค์
ทรงประทับอยูใ่ นโลกนี้
“พระวาทะนั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนัง และได้อาศัยอยูก่ บั เรา และเราได้เห็นสง่าราศีของ
พระองค์ เหมือนสง่าราศีซ่ ึ งบุตรองค์เดียวได้จากพระบิดา บริ บูรณ์ไปด้วยคุณและความจริ ง ยอห์น 1:14
11. ถำม พระเจ้าทรงกระทาทุกอย่างไหม?
ตอบ ได้ พระองค์ทรงสามารถกระทาทุกอย่าง ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา
“เพราะว่าไม่มีสิ่งใด ซึ่ งพระเจ้าทรงกระทาไม่ได้” ลูกา 1:37
12. ถำม พระเจ้าทรงมีพระสติปัญญาไหม?
ตอบ พระเจ้าทรงเป็ นสัพพัญญู พระองค์ทรงรอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่าง
“ซึ่ งข้าพเจ้านัง่ ลงหรื อลุกขึ้นนั้น พระองค์ทรงทราบหมดและความคิดของข้าพเจ้า พระองค์ทรง
ทราบแต่ไกล” สดุดี 139:2
13. ถำม เราควรปฏิบตั ิตนต่อพระเจ้าอย่างไร?
ตอบ เราควรถวายพระเกียรติ แก่พระนามของพระเจ้า และควรเคารพนบนอบเมื่ออยูใ่ นโบสถ์
วิหารของพระองค์
“ให้เราขอบพระคุณ เพื่อเราจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ ด้วยความเคารพ
และยาเกรง ฮีบรู 12:28
14. ถำม พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ ไหม?
ตอบ พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ งความบริ สุทธิ์
“เจ้าทั้งหลายต้องเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เพราะเราคือเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าเป็ นบริ สุทธิ์ เลวีนิติ 19:2
15. ถำม พระเจ้าทรงประกอบด้วย พระเมตตากรุ ณาไหม
ตอบ พระเจ้าทรงเมตตากรุ ณาต่อเรา เยีย่ งบิดาเมตตาบุตร
“บิดาเมตตาบุตรของคนมากฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาคน ที่ยาเกรงพระองค์ มากฉัน
นั้น”
สดุดี 103:13
16. ถำม เราควรมีความรู ้สึกต่อพระองค์อย่างไร?
ตอบ เราควรขอบพระคุณ และสรรเสริ ญพระองค์ และรับใช้พระองค์ดว้ ยความเต็มใจ
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“สมควรที่คนทั้งหลาย จะได้สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ เพราะความกรุ ณาคุณของพระองค์ และ
เพราะกิจการอัศจรรย์ ซึ่ งพระองค์ทรงกระทาเพื่อมนุษยชาติ” สดุดี 107:8
17. ถำม พระเจ้าทรงยุติธรรม?
ตอบ พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ ง ความยุติธรรมต่อมนุษย์ทุกคน
“พระองค์จะทรงพิพากษาพิภพโลกโดยยุติธรรม” สดุดี 96:13
18. ถำม ปั จจุบนั นี้ พระเจ้าทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้อย่างไร?
ตอบ พระเจ้าทรงกระทาพระราชกิจ ของพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
“เราจะขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่าน เพื่อจะอยูก่ บั ท่านเป็ น
นิตย์คือพระวิญญาณแห่งความจริ ง ยอห์น 14:16,17
19. ถำม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาพระราชกิจอะไรบ้างในโลกนี้?
ตอบ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทาให้โลกสานึกถึงความผิดบาป
“พระองค์จะบันดาลให้โลกรู้สึกถึงความผิด ถึงความชอบธรรม และถึงความพิพากษา ยอห์น
16:8
20. ถำม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทาอะไร เพื่อคริ สตจักรบ้าง?
ตอบ พระวิญญาณทรงสอน ทรงนา และประทานฤทธิ์ อานาจ ฝ่ ายวิญญาณจิตแก่คริ สตจักร
“แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์
นั้นจะทรงสอนท่านทุกสิ่ ง...พระองค์จะนาท่านทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทุกอย่าง...” ยอห์น 14:26 16:1,3
21. ถำม พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาอะไรเพื่อคริ สเตียนแต่ละคน?
ตอบ พระองค์ทรงสถิตอยู่ ในจิตใจของเราเพื่อทาให้เรา เหมือนพระเยซูคริ สต์มากยิง่ ขึ้น
“ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไว้นาน ความปรานี
ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนสุ ภาพ การรู ้จกั บังคับตน...” กาลาเทีย 5:22,23
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2. พระเยซูคริสต์
1. ถำม พระเยซูคริ สต์คือใคร?
ตอบ พระเยซูคริ สต์คือ พระบุตรของพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้
“พระองค์เป็ นพระคริ สต์ บุตรของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยู”่ มัทธิว 16:16
2. ถำม พระเยซูคริ สต์ทรงประสู ติเมื่อใด?
ตอบ พระองค์ทรงประสู ติ เกือบ 2000 ปี มาแล้ว
3. ถำม พระเยซูทรงประสู ติที่ไหน?
ตอบ พระเยซูทรงประสู ติ ที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม
“เมื่อพระเยซูได้บงั เกิดในบ้านเบธเฮ็ม มณฑลยูเดียครั้งนั้น เฮโรดเป็ นกษัตริ ย ์ มัทธิ ว 2:1
4. ถำม พระเยซูทรงเจริ ญวัยอย่างไร?
ตอบ พระเยซูทรงเจริ ญเติบโต เป็ นเด็กที่ฉลาด เชื่ อฟัง และขยันหมัน่ เพียรในการงาน
“พระเยซูก็ได้จาเริ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญาในฝ่ ายร่ างกายและเป็ นที่ชอบจาเพาะพระเจ้า และต่อ
หน้าคนทั้งปวงด้วย” ลูกา 2:52
5. ถำม พระเยซูทรงมีความต้องการ ทางฝ่ ายร่ างกาย เหมือนคนทัว่ ๆ ไปไหม?
ตอบ พระองค์ทรงต้องการทุกอย่าง เหมือนเรา เช่นอาหารที่อยูอ่ าศัย และการพักผ่อน
“เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิ ต ที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เราไม่ได้ แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลอง
เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ยงั ปราศจากความบาป” ฮีบรู 4:15
6. ถำม พระเยซูทรงเจริ ญเติบโตที่ไหน?
ตอบ พระองค์ทรงเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่เมืองนาซาเร็ ธ
“แล้วพระกุมารก็กลับไปกับเขา ยังเมืองนาซาเร็ ธอยูใ่ ต้ความปกครองของเขา” ลูกา 2:51
7. ถำม พระเยซูคริ สต์ทางกระทาอะไรบ้าง?
ตอบ พระองค์ทรงกระทาการดีตลอดเวลาที่พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นโลกนี้
“พระเยซูได้เสด็จไปกระทาคุณ และรักษาบรรดาคนซึ่ งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าได้
ทรงสถิตอยูก่ บั พระองค์ กิจการ 10:38
8. ถำม พรเยซูคริ สต์ ผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์ สามารถกระทา สิ่ งที่อศั จรรย์เหล่านั้นได้อย่างไร?
ตอบ พระองค์ทรงกระทาการอัศจรรย์ได้เพราะว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าในสภาพบุตรมนุษย์
“...การนั้นเอง ซึ่ งเรากาลังกระทาอยู่ เป็ นพยานถึงเราว่าพระบิดาได้ทรงใช้เรามา” ยอห์น 5:36
9. ถำม เราทราบได้อย่างไรว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า?
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ตอบ พระเจ้าตรัสถึงสองครั้งว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระองค์
“ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” มัทธิว 3:17 17:5
10. ถำม มีคนรัก และเชื่อพระเยซูคริ สต์เป็ นจานวนมากไหม?
ตอบ คนจานวนพัน ๆ รักพระองค์ แต่พระองค์ทรงเลือกเพียง 12 คนเท่านั้นให้เป็ นอัครสาวก
ของพระองค์
“พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคน ไว้ให้อยูก่ บั พระองค์เพื่อจะใช้เขาไปประกาศสั่งสอน มาระ
โก 3:14
11. ถำม มีใครเกลียดชัง และต่อต้านพระองค์ไหม?
ตอบ ผูน้ าต่าง ๆ ในประเทศอิสราเอล เกลียดชังพระเยซู
“โลกจะชังท่านทั้งหลายไม่ได้ แต่ได้ชงั เรา เพราะเราเป็ นพยานถึงการของโลก ว่าเป็ นการชัว่
ยอห์น 7:7
12. ถำม ผูน้ าเหล่านั้นทาร้ายพระเยซูได้ไหม?
ตอบ ทาได้ พวกเขาจับพระเยซูไปตรึ งที่ไม้กางเขน จนพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
“พวกยูดาตอบว่า พวกเรามีกฎหมาย ตาม กฎหมายนั้นเขาควรจะตาย เพราะว่าเขาได้ต้ งั ตัวเป็ น
บุตรของพระเจ้า” ยอห์น 19:7
“ปี ลาตได้ถามเขา...เพราะรู ้อยูแ่ ล้วว่า เขาได้มอบพระองค์โดยความอิจฉา มัทธิ ว 27:17,18
13. ถำม เหตุไร พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พวกเขาทาเช่นนั้น ต่อพระบุตรของพระองค์?
ตอบ พระเจ้าทรงอนุ ญาต เพราะการสิ้ นพระชมน์ของพระเยซูคริ สต์ บนไม้กางเขนนั้น ได้ช่วย
ให้มนุษย์รับความรอดพ้นจากความผิดบาป
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” ยอห์น 3:16
14. ถำม พระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ ต้อานาจ แห่งความตายนานเท่าไร?
ตอบ พระองค์ทรงอยูใ่ ต้อานาจ ความตายเพียงสามวัน
“และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สาม พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาใหม่” 1 โคริ นธ์ 15:4
15. ถำม ใครบ้างที่ได้เห็นพระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว?
ตอบ เหล่าสาวกของพระองค์ และศิษย์อื่น ๆ ประมาณ 500 คน
“แล้วพระองค์ทรงปรากฏแก่...อัครสาวกสิ บสองคนนั้น ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่
น้องกว่าห้าร้อยคน 1 โคริ นธ์ 15:5-8
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16. ถำม หลังจาก ที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงพานักอยูใ่ นโลกต่อไป อีก
นานเท่าไร?
ตอบ พระองค์ทรงพานักในโลกอีกสี่ สิบวัน
“ครั้งพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรง แสดงพระองค์แก่จาพวกนั้น ด้วยการพิสูจน์
หลายอย่างให้เขาเห็นว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ แล้วได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลาย ถึงสี่ สิบวัน
กิจการ 1:3
17. ถำม เมื่อพระเยซูเสด็จจากภูเขามะกอกเทศไปแล้ว พระองค์เสด็จไปที่ใด?
ตอบ พระองค์เสด็จกลับไปยังเมืองสวรรค์
“เมื่อพระองค์ตรัสคาเหล่านั้นแล้ว ในขณะที่เขาทั้งหลายกาลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป
และมีเมฆคลุมพระองค์บงั ตาเขาไว้” กิจการ 1:9
18. ถำม ขณะนี้ พระเยซูคริ สต์ทรงอยูท่ ี่ไหน?
ตอบ ขณะนี้ พระองค์ทรงประทับอยู่ ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า ทรงอธิ ษฐานเผื่อทุกคนที่
เชื่อในพระองค์
“พระคริ สต์...ได้เสด็จ เข้าไปในสวรรค์น้ นั เอง และบัดนี้ ทรงประกฎจาเพราะพระพักตร์ พระเจ้า
เพื่อเราทั้งหลาย” ฮีบรู 9:24
19. ถำม ทาไมพระเยซูคริ สต์ จึงมีสองพระนาม?
ตอบ พระนาม “พระเยซู” แปลว่า พระผูช้ ่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาปพระนาม “พระคริ สต์”
หรื อ “พระมาซีฮะ” แปลว่าผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิมไว้ “เจ้าจงเรี ยกนามท่านว่า “เยซู” เพราะท่านเป็ นผูท้ ี่จะ
โปรดช่วยพลไพร่ ของท่าน ให้รอดจากความผิดของเขา” มัทธิว 1:21
“พระองค์เป็ นบุตรของพระเจ้า พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องชาติอิสราเอล” ยอห์น 1:49
“ปี ลาตจึงถามพระองค์วา่ ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องชาติยดู าหรื อ” พระองค์ทรงตอบว่า “ท่านว่า
ถูกต้อง”
ลูกา 23:3
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3. พระคริสตธรรมคัมภีร์
1. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์คืออะไร?
ตอบ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือพระดารัสของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่
มนุษย์
“เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้า ประกอบด้วยชีวติ และด้วยฤทธิ์ เดช และคมกว่าดาบสองคม”
ฮีบรู 4:12
2. ถำม พระเจ้าพระราชทาน พระดารัสของพระองค์ แก่มนุษย์อย่างไร?
ตอบ พระเจ้าทรงดลใจ ให้มนุษย์เขียนพระดารัสของพระองค์ข้ ึน
“ด้วยว่าคาพยากรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมาตามน้ าใจมนุษย์แต่วา่ มนุษย์ได้กล่าวคาซึ่ งมาจาก
พระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่าวนั้น”
2 เปโตร 1:21
3. ถำม พระดารัสของพระเจ้า กล่าวเกี่ยวกับมนุษย์วา่ อะไรบ้าง?
ตอบ พระดารัสของพระเจ้า กล่าวให้มนุษย์ทราบว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทา
อะไรบ้าง
“พระคัมภีร์ทุกตอน
พระเจ้าได้ทรงประสาทให้ยอ่ มเป็ นประโยชน์สาหรับสัง่ สอนสาหรับ
ตักเตือนสาหรับดัดแปลงให้ดีข้ ึน และสาหรับสอนให้รู้ในความชอบธรรม” 2 ธิโมที 3:16
4. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ แบ่งออกเป็ นกี่ภาค
ตอบ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ แบ่งออกเป็ นสองภาค พระคัมภีร์เดิม และภาค พระคริ สตธรรม
ใหม่
5. ถำม คาว่า “พระคริ สตธรรมคัมภีร์” หรื อ “พันธสัญญา” หมายความว่าอะไร?
ตอบ “พันธสัญญา” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองคน ซึ่ งเขาทั้งสองได้สัญญากันไว้ ว่า
จะทาอะไรเพื่อกันและกันบ้าง
6. ถำม พระคัมภีร์เดิมมีคาสัญญาอะไรบ้าง?
ตอบ พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะปกปั กรักษาและทรงอวยพรประชากรของ พระองค์คือชนชาติยวิ
ให้เจริ ญรุ่ งโรจน์ และชนชาติยวิ ได้สัญญาว่า จะนมัสการพระเจ้า และจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์
“เหตุฉะนี้ ถ้าเจ้าทั้งหลาย จะฟังถ้อยคาของเราจริ ง ๆ และรักษาคาสัญญาไมตรี ของเราไว้ เจ้าจะ
เป็ นทรัพย์ประเสริ ฐของเรา ยิ่งกว่าชาติท้ งั ปวง” อพยพ 19:5
7. ถำม พระคัมภีร์เดิม มีพระธรรมกี่เล่ม?
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ตอบ พระคัมภีร์เดิม มีพระธรรม 39 เล่ม
8. ถาม พระคริ สตธรรมใหม่ มีคาสัญญาอะไรบ้าง?
ตอบ ในพระคริ สตธรรมใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาไว้วา่ จะประทานความรอดนิ รันดร์ แก่ทุกคน
ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
“พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ริ่ มจัดความรอดนิรันดร์ ให้แก่คนทั้งปวง ที่เชื่อฟังพระองค์ ฮีบรู 5:9
9. ถำม พระคริ สตธรรมใหม่ มีพระธรรมกี่เล่ม?
ตอบ พระคริ สตธรรมใหม่ มีพระธรรม 27 เล่ม
10. ถำม เมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมหลายเล่มเช่นนี้ จะเรี ยกว่าเป็ น
“หนังสื อ” เล่มเดียวกันได้อย่างไร?
ตอบ แม้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ จะมีพระธรรม 66 เล่ม เขียนโดยชนต่างชั้นวรรณะกันถึง 40
คน และใช้เวลาเขียนเกือบ 2,000 ปี แต่เนื้ อเรื่ องทั้งหมดติดต่อกลมกลืน เป็ นเรื่ องราวอันเดียวกันตลอด
เล่ม
11. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ตลอดเล่ม มี ความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรื่ อง ๆ หนึ่ง เรื่ อง
นั้นคือะไร?
ตอบ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่ม ได้ช้ ีให้ผอู ้ ่านรู ้ถึงพระเยซูคริ สต์
“ท่านทั้งหลายย่อมค้นดูในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้น้ นั เพราะท่านทั้งหลายคิดว่า ในพระคัมภีร์น้ นั
มีชีวติ นิ รันดร์ แต่พระคัมภีร์น้ นั เป็ นพยานถึงเรา” ยอห์น 5:37
“พระองค์จึงเริ่ มกล่าวเรื่ องตั้งต้นแต่โมเสส และบรรดาศาสดาพยากรณ์ อธิ บายให้เขาฟังใน
คัมภีร์ท้ งั หมด ซึ่ งเขียนไว้เล็งถึงพระองค์” ลูกา 24:27
12. ถำม ทุกคนชองพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไหม?
ตอบ มีบางคนไม่ยอมเชื่อฟั ง คาสั่งสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คาสั่งสอนในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ และยังพยายามทาลายเสี ย แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ยงั คงอยู่ ไม่มีใครอาจทาลายได้
“ถึงฟ้ าและดินจะล่วงไป พระบัญญัติสักพิมพ์หนึ่งหรื อจุดหนึ่งจะขาดไปก็หามิได้ จนกว่าจะ
สาเร็ จทั้งสิ้ น”มัทธิว 5:1813
ถำม เมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่ลา้ สมัยไปหรื อ?
ตอบ ไม่ลา้ สมัยเลย ตรงข้าม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้รับการแปลและพิมพ์เป็ นภาษาต่าง ๆ
มากขึ้นทุกปี
14. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่เชื่อถือได้ไหม?
ตอบ เชื่อถือได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อแห่งความจริ ง
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“คาของพระองค์เป็ นความจริ ง” ยอห์น 17:17
“พระวจนะอันสัตย์จริ ง...” สดุดี 119:43
16. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่มีประโยชน์ไหม?
ตอบ เป็ น
“กฎหมายของพระเยโฮวาหดีรอบคอบ เป็ นที่ให้จิตวิญญาณฟื้ นตื่นขึ้น คาโอวาทพระเยโฮวาห์
แน่นอนเตือนสติคนรู ้นอ้ ยให้มีปัญญา” สดุดี 19:7
16. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่มีประโยชน์ไหม?
ตอบ เป็ นหนังสื อที่มีประโยชน์แก่ทุกคน
“พระวจนะของพระองค์เป็ นโคม สาหรับเท้าของข้าพเจ้าละเป็ นแสงสว่างตามทางของข้าพเจ้า”
สดุดี 119:105
17. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่บริ สุทธิ์ ไหม?
ตอบ เป็ นหนังสื อที่บริ สุทธิ์
“พระดารัสของพระองค์น้ นั ข้าพเจ้าจดจาไว้ในใจ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่กระทาผิดต่อพระองค์”
สดุดี 119:11
18. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อที่จาเป็ นไหม?
ตอบ เราจาเป็ นต้องมี พระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อจะทราบว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เรา
ทาอะไรบ้าง
“ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” ฮีบรู 11:6
“เมื่อตกทุกข์ได้ยาก พระดารัสนั้นแหละ เป็ นที่ประเล้าประโลมข้าพเจ้า...” สดุดี 119:50
19. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั่ ยืนต่อไปนานเท่าไร?
ตอบ พระคริ สตธรรมคัมภีร์จะยัง่ ยืนอยูต่ ลอดไปเป็ นนิจกาล
“... พระดารัสของพระเจ้าของเรา จะยัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิ จ” อิสยาห์ 40:8
20. ถำม เราควรจะอ่าน พระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างไร?
ตอบ เราควรอ่านอย่างสม่าเสมอ และตรึ กตรองถึงพระดารัสของพระองค์
“หนังสื อกฎหมายนี้ อย่าให้ขาดจากปากของเจ้าแต่เจ้าตรึ กตรองในข้อกฎหมายนั้น ทั้งวันและ
คืน เพื่อเจ้าจะได้รักษาประพฤติตามสรรพสิ่ งจารึ กไว้ในกฎหมายนั้น แล้วทางที่เจ้าดาเนินไปนั้น จะมี
ความเจริ ญถึงกับสาเร็ จประโยชน์” โยชูวา 1:8
21. ถำม เหตุไรเราจึงต้องศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์?
ตอบ เราต้องศึกษา พระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อให้รู้ความหมายที่แท้จริ ง
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“จงอุตส่ าห์สาแดงคน ให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าเป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย เพราะเป็ นคนที่
ซื่ อตรงในการใช้พระวจนะแห่งความจริ งนั้น” 2 ทิโมธี 2:15
22. ถำม เราควรมีความคิดเห็น ต่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างไร?
ตอบ เราควรถือว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นครู ฝ่ายวิญญาณจิตของเรา ซึ่ งเราต้องเชื่อพึ่งโดย
ไม่สงสัย“เขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู ้วา่ ข้อความ
เหล่านั้น จริ งดังกล่าวหรื อไม่” กิจการ 17:11
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4. มนุษย์
1. ถำม สรรพสิ่ งที่อยูใ่ นโลก และในอากาศมาจากไหน?
ตอบ พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างสรรพสิ่ ง
“เมื่อเดิม พระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้ าและดิน” ปฐมกาล 1:1
2. ถำม พระเจ้าทรงสร้าง สิ่ งทั้งหมดเหล่านี้ อย่างไร?
ตอบ พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ ง โดยคาตรัสของพระองค์
“โดยความเชื่ อนั้น เราจึงรู ้เข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกทั้งปวง ด้วยคาตรัสของพระองค์
ฮีบรู 11:3
3. ถำม พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอะไรบ้าง?
ตอบ พระเจ้าทรงสร้างกลางวันและกลางคืน ฟ้ า น้ า แผ่นดิน ต้นหญ้า ต้นข้าว ผลไม้ ต้นไม้ ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ปลา นก สัตว์ ผูช้ ายและผูห้ ญิง
4. ถำม ใครเป็ นผูช้ ายและหญิงคู่แรก?
ตอบ อาดัมและเอวา
5. ถำม พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ให้อาดัม และเอวาทาอะไร?
ตอบ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ให้เขาทั้งสองปกครองสิ่ งมีชีวติ ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น
“พระองค์ทรงมอบอานาจ ให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรงให้
สรรพสิ่ งอยูใ่ ต้เท้าของมนุษย์น้ นั ” สดุดี 8:6
6. ถำม เหตุไรมนุษย์ จึงเป็ นผูท้ ี่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในบรรดาพระหัตถกิจของพระเจ้า?
ตอบ เพราะพระเจ้า ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่มนุษย์ และประทานดวงวิญญาณ ซึ่ง
ไม่รู้จกั ดับสู ญให้แก่มนุษย์
7. ถำม พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ ให้เป็ นคนดีหรื อชัว่ ?
ตอบ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้บริ สุทธิ์ แต่พญามารได้ล่อล่วงมนุษย์ ให้ขดั ขืนคาสั่งของพระ
เจ้า ไปกระทาชัว่
“พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็ นคนสัตย์ซื่อ? ปัญญาจารย์ 7:29
8. พญามารคือใคร?
ตอบ พญามารเป็ นทูตสวรรค์ ที่หลงกระทาผิด โดยฝ่ าฝื นคาสั่งของพระเจ้าแล้วกลายเป็ นศัตรู
ของพระองค์ และเป็ นผูล้ ่อลวงมนุษย์ให้กระทาผิด
ถำม ความบาปคืออะไร?
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ตอบ ความบาป คือการไม่เชื่ อฟังทาตามคาสัง่ ของพระเจ้า
“เหตุฉะนั้น คนใดที่รู้จกั กระทาการดี และไม่ได้กระทาบาป จึงมีแก่คนนั้น” ยากอบ 4:17
10. ถำม พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ให้เราทาอะไรบ้าง?
ตอบ ในพระบัญญัติสิบประการ พระเจ้าทรงกล่าวถึง สิ่ งซึ่ งพระองค์ทรงประสงค์ให้เรากระทา
อย่างย่อ ๆ ดังนี้
1. “อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย”
2. “อย่าทารู ปเคารพสาหรับตน”
3. “อย่าออกนาม เยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าเปล่า ๆ
4. จงนับถือวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ ”
5. “จงนับถือบิดามารดาของตน”
6. “อย่าฆ่าคน”
7. “อย่าล่วงประเวณี ”
8. “อย่าลักทรัพย์”
9. “อย่าเป็ นพยานกล่าวความเท็จ ต่อเพื่อนบ้าน”
10. “อย่าโลภ”
พระบัญญัติ 5,7,8,11,12,16-21 และอพยพ 20:1-17
11. ถำม พระเยซูทรงสรุ ป พระบัญญัติสิบประการอย่างไร?
ตอบ “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้า ด้วยสุ ดใจ สุ ดจิตของเจ้า ด้วยสุ ดความคิด และด้วยสิ้ นสุ ด
กาลังของเจ้าและ...จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” มาระโก 12:30,31
12. คนที่ได้ทาบาปมีจานวนมากเท่าใด?
ตอบ ทุกคนเป็ นคนบาปมาแต่กาเนิด
“เหตุวา่ คนทั้งปวงได้ทาผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า” โรม 3:23
13. ถำม พระเจ้าจะทรงลงโทษ ผูท้ ี่กระทาบาปไหม?
ตอบ พระเจ้าทรงเตรี ยมที่แห่งหนึ่งที่เรี ยกว่านรกไว้ สาหรับลงโทษพญามารและวิญญาณชัว่
ทั้งหลาย
“เจ้าทั้งหลายผูต้ อ้ งแช่งสาป จงถอยไปจากเราเข้าไปอยูใ่ นไฟ ซึ่ งไหม้อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้
สาหรับมารและพรรคพวกของมันนั้น” มัทธิว 25:41
14. ถำม มนุษย์จะถูกส่ งไป ยังนรกด้วยไหม?
ตอบ ผูท้ ี่ทาตามคาล่อล่วง ของพญามารซาตาน ก็จะตามมันไปยังนรกด้วย
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“แต่คนขลาด คนไม่เชื่ อ คนที่กระทาการอุจาดคนที่ฆา่ มนุษย์ คนกระทาผิดบาป คนกระทาผิด
ประเวณี ชายหญิง คนทาเล่ห์กระเท่ห์ คนที่บูชารู ปเคารพ และคนทั้งปวงที่พดู มุสา จะได้ส่วนมรดกของ
ตน ที่ในบึงที่มีไฟและกามะถันไหม้อยูน่ ้ นั นัน่ แหละ เป็ นความตายที่สอง” วิวรณ์ 21:8
15. ถำม ทาไมคนบาปจึงต้องตกนรก?
ตอบ เพราะว่า ความผิดบาปจะเข้าไปอยูใ่ นสวรรค์ไม่ได้
“สิ่ งหนึ่งใดที่เป็ นมลทิน หรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ประพฤติเป็ นที่อุจาด หรื อพูดมุสา จะเข้าในเมืองนั้น
ไม่ได้เลย แต่เฉพาะคนทั้งหลายที่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจาชีพ ของพระเมษโปดกนั้นถึงจะเข้า
ได้” วิวรณ์ 21:27
16. ถำม ถ้าเราทาแต่ความดี และไม่ได้กระทาบาป เราจะสวรรค์ได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ จิตใจที่ชอบทาบาปของเรา จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง โดยฤทธิ์ อานาจของพระ
เจ้าเสี ยก่อน
17. ถำม ถ้าอย่างนั้น เราจะเข้าเมืองสววรค์ได้อย่างไร?
ตอบ ความผิดบาปของเรา จะต้องได้รับการอภัยโทษ และรับการชาระเสี ยก่อน
“ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงยกบาปโทษของ
เรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” ยอห์น 1:9
18.ถำม สวรรค์คืออะไร?
ตอบ สวรรค์เป็ นบ้านของพระเจ้า ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นที่น้ นั มีความสุ ขความยินดีเสมอ
“ความยินดีอนั บริ บูรณ์ มีอยูต่ รงพระพักตร์ พระองค์ ความสุ ขสาราญมีอยูข่ า้ งเบื้องขวาพระหัตถ์
ของพระองค์เป็ นนิจกาล” สดุดี 16:11
19. ถำม เราไปสวรรค์เมื่อใด?
ตอบ วิญญาณของเรา ก็จะไปอยูก่ บั พระเจ้าในเมืองสวรรค์ในทันที ที่เราตาย
พระเยซูตรัสว่า “แท้จริ งเราบอกเจ้าว่า วันนี้ เจ้าจะอยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ขเกษม” ลูกา 23:43
20. ถาม ผูท้ ี่อยูใ่ นสวรรค์กบั พระเจ้ามีใครบ้าง?
ตอบ ผูท้ ี่ได้ตอ้ นรับพระเยซู คริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และผูท้ ี่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียน
ประจาชีพ
“ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซี โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ คือเมืองเยรู ซาเล็ม
แห่งสวรรค์ และมาถึงพวกทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับประมาณได้ และมาถึงที่ชุมนุมของเหล่า
สาวก และมาถึงคริ สตจักรเริ่ มแรกผูม้ ีชื่อจารึ กไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระเจ้าผูท้ รงพิพากษาคนทั้ง
ปวง และมาถึงพระเจ้าผูท้ รงพิพากษาคนทั้งปวง และมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรม ซึ่ งถึงที่สาเร็ จ
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แล้ว และมาถึงพระเยซูผสู ้ มานไมตรี แห่งคาสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิ ตสาหรับประพรม...” ฮีบรู
12:22,24
21. ถำม ทูตสวรรค์คือใคร?
ตอบ ทูตสวรรค์คือผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่ปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้าในเมืองสวรรค์
“ทูตสวรรค์ท้ งั ปวงนั้นเป็ นวิญญาณ สาหรับไว้ปรนนิบตั ิ ซึ่ งได้รับใช้มาปรนนิบตั ิคนเหล่านั้นที่
จะรับความรอดเป็ นมรดก...”ฮีบรู 1:14
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5. พระกิตติคุณ
1. ถำม พระกิตติคุณคืออะไร?
ตอบ พระกิตติคุณคือข่าวดี ข่าวประเสริ ฐเกี่ยวกับ การสิ้ นพระชมน์ของพระเยซูคริ สต์ บนไม้
กางเขน และการฟื้ นคืนพระชมน์ของพระองค์ เพื่อเราทั้งหลาย
“แต่บนั นี้ทรงสาแดงให้ปรากฏแห่ง โดยพระเยซูคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอดของเรา ผูไ้ ด้ทรงกาจัดค
วยามตายให้สูญ และได้ทรงนาชีวติ ...ให้กระจ่างแจ้งโดยกิตติคุณ” 2 ธิโมที 1:10
2. ถำม เหตุไรพระเยซู จึงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา?
ตอบ พระเยซูทรงสิ้ นพระชมน์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยเรา ให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเรา
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าใคร่ ให้ท่านระลึกถึงกิตติคุณของเรา... คือว่าพระคริ สต์ได้วาย
พระชนม์ เพราะความผิดทั้งหลาย ตามคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์
ทรงเป็ นขึ้นมาใหม่ ตามคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น” 1 โคริ นธ์ 15:1,3
3. ถำม ความผิดบาปของเรา จะนาโทษมาสู่ เราอย่างไรบ้าง?
ตอบ เนื่องด้วยความบาปของเรา พระเจ้าจึงต้องทรงลงโทษเรา ให้ถึงแก่ความตายเป็ นนิจกาล
“และพวกเหล่านี้
จะต้องไปปรับโทษอยูเ่ ป็ นนิ ตย์แต่ผชู ้ อบธรรมจะเข้าไปในชีวิตนิรันดร์ ”
มัทธิว 25:46
4. ถำม พระเยซูคริ สต์ทรงรับบาปแทนเรา ได้อย่างไร?
ตอบ เพราะพระองค์เองทรงปราศจากบาป
“พระองค์ไม่ได้ทรงกระทาบาปประการใด และอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ไม่มี” 1 เป
โตร 2:22
5. ถำม เมื่อพระเยซู ตรัสบนไม้กางเขนว่า “สาเร็ จแล้ว” นั้น พระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร?
ตอบ พระองค์ทรงหมายความว่า โทษแห่งความผิดบาป ซึ่ งมนุษย์ควรจะได้รับนั้น บัดนี้
พระองค์ได้ทรงรับแทนเราเรี ยบร้อยแล้ว
“พระองค์เองได้ทรงรับแบกความบาปของเขา ในพระกายของพระองค์ที่ตน้ ไม้น้ นั ” 1 เปโตร
2:24
6. ถำม เมื่อพระเยซูทรงสิ้ นพระชมน์ เพื่อไถ่เราให้พน้ จากความผิดบาป เช่นนี้แล้วหมายความ
ว่า เราต่างก็ได้รับการช่วยให้รอดแล้วใช่ไหม?
ตอบ ผูท้ ี่เชื่อว่า พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเขา และต้องรับพระองค์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเขาเป็ นส่ วนตัวเท่านั้น จึงระรอดได้
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“... คนทั้งหลายที่ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้
คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์” ยอห์น 1:12
7. ถำม ความผิดบาป มีอานาจเหนือพระเยซูบา้ งไหม?
ตอบ เมื่อพระองค์ยงั ทรงพานักอยูใ่ นโลกนี้พระองค์ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อการทดลองและโดยการ
สิ้ นพระชมน์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซูคริ สต์พระองค์ได้ทรงทาลายอานาจของความผิด
บาป และอานาจของพญามาร
“เพราะว่าผูค้ รองโลกจะมา ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ อะไรเหนือเรา” ยอห์น 14:30
“เพื่อโดยความตาย พระองค์จะได้ทรงทาลายผูน้ ้ นั ที่มีอานาจแห่งความตายคือมาร” ฮีบรู 3:14
8.ถำม พระเยซูทรงช่วยเราให้รอด จากอานาจของความผิดบาป และอานาจของพญามารได้
อย่างไร?
ตอบ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูส้ ถิตอยูใ่ นเรา
“ถ้าแม้พระวิญญาณของพระเจ้า สถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจึงมิได้อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง
แต่อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณ” โรม 8:9
9. ถำม เมื่อเราป่ วยไข้ไม่สบาย พระเยซูทรงช่วยเราได้อย่างไร
ตอบ ถ้าเราอธิษฐาน ทูลของต่อพระองค์พระองค์จะทรงรักษาเราให้หาย
“การอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ จะกระทาให้ผทู ้ ี่ป่วยนั้นรอด และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรดให้
เขาหาย” ยากอบ 5:15
10. ถำม พระเจ้า จะทรงจัดการอย่างไรกับโลกซึ่ งไม่ตอ้ งรับพระองค์?
ตอบ พระเยซูคริ สตเจ้า จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อปกครองโลกนี้
โดยความชอบธรรม
“เมื่อบุตรมนุษย์ จะเสด็จมาด้วยรัศมีภาพของพระองค์ กับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะ
ทรงนั้นบนพระทีนงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์” มัทธิว 25:31
11. ถำม จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมายังโลกนี้เป็ นครั้งที่สอง?
ตอบ พระเยซูจะทรงรับ คริ สเตียนทุกคนทั้งผูท้ ี่มีชีวิตอยู่ และผูท้ ี่ตายไปแล้ว ขึ้นไปพบพระองค์
ในท้องฟ้ า
“ด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วยสาเนียงของเทพบดี และ
ด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ตายแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ้นมาก่อน ภายหลังนั้นเรา
ผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ท้องฟ้ า...”
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1 เธสะโลนิกา 4:16,17
12. ถำม จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราพบพระเยซูคริ สต์ในท้องฟ้ า?
ตอบเราผูเ้ ป็ นคริ สเตียน จะได้รับการพิจารณา เกี่ยวกับการปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า ขณะที่เรายังมี
ชีวติ อยู่
“เพราะว่าจาเป็ นเราทั้งหลายทุกคน ต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริ สต์ เพื่อทุกคนจะ
ได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่ างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรื อชัว่ ” 2 โคริ นธ์ 5:10
13. ถำม ถ้าอย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นแก่โลก?
ตอบ โลกนี้จะเลวร้ายยิง่ ขึ้น และจะมีความทุกข์แสนเข็ญเกิดขึ้น
“ในคราวนั้น จะมีความทุกข์ลาบากใหญ่ยงิ่ ซึ่ งไม่เคยมาตั้งแต่เดิมสร้างโลก มาจนบัดนี้ หรื อใน
เบื้องจะไม่มีต่อไปอีก” มัทธิว 24:21
14. ถำม ยุคดังกล่าวนี้ เรี ยกว่ายุคอะไร?
ตอบ เรี ยกว่ากลียคุ หรื อยุคแห่งความทุกข์เข็ญ
15. ถำม ยุคนี้จะมีระยะเวลายาวนานเท่าไร?
ตอบ เจ็ดปี
16. ถำมยุคแห่งความทุกข์เข็ญ จะสิ้ นสุ ดลงอย่างไร?ตอบ จะสิ้ นสุ ดลงโดยพระเยซูคริ สต์ เสด็จ
มายังโลก และตั้งอาณาจักรของพระองค์ข้ ึน
ตอบ “คนใด ๆ ที่มีส่วนในการเป็ นขึ้นมาจากตายครั้งแรกนั้น ก็เป็ นผาสุ กและบริ สุทธิ์ ความตาย
ที่สองจะมีอานาจเหนื อคนเหล่านั้นก็หามิได้ แต่เขาจะเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้า และของพระคริ สต์ และ
จะครอบครองกับพระองค์ตลอดพนปี ” วิวรณ์ 20:6
17. ถำม อาณาจักรนี้เรี ยกว่า อาณาจักรอะไร?
ตอบ เรี ยกว่า อาณาจักรพันปี หรื อยุคพันปี
18. ถำม ยุคพันปี เป็ นยุคเช่นไร?
ตอบ เป็ นยุคที่เต็มไปด้วยสันติสุข และความชอบธรรม ตลอดเวลาหนึ่งพันปี
19. ถำม หลังจากยุคพันปี แล้ว จะเกิดอะไรขึ้น
ตอบ ผูท้ ี่ไม่เชื่อ ทั้งผูท้ ี่มีชีวติ อยูแ่ ละที่ตายแล้ว จะยืนอยูจ่ าเพราะพระพักตร์ พระเจ้า เพื่อรับการ
พิพากษา
“ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นงั่ ใหญ่ขาว กับท่านผูป้ ระทับที่พระที่นงั่ นั้น...ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผูท้ ี่
ตายแล้ว ทัง่ ผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย ยืนอยูเ่ ฉพาะพระที่นงั่ นั้น และหนังสื อทั้งหลายก็เปิ ดออก และมีหนังสื ออีเล่ม
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หนึ่งก็เปิ ดออก คือสมุดทะเบียนประจาชีพ และผูท้ ี่ตายแล้วปวง ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึ กไว้
แล้ว ในหนังสื อเหล่านั้นตามการที่เขาได้ประพฤติ” วิวรณ์ 20:11,12
20. ถำม การพิพากษานั้นเรี ยกว่า การพิพากษาอะไร?
ตอบ เรี ยกว่า การพิพากษาเฉพาะพระที่นงั่ ใหญ่ขาว
21. ถำม ทาไมพวกเขาจึงถูกพิพากษา?
ตอบ เพราะว่า พวกเขาไม่ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของพวกเขา
เขาจึงไม่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจาชีพ
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6. กำรเป็ นบุตรของพระเจ้ ำ
1. ถำม ทุกคนเป็ นบุตรของพระเจ้าไหม?
ตอบ ไม่ใช่ทุกคน
“เช่นนี้แหละจึงได้ปรากฏว่า ใครเป็ นบุตรของพระเจ้า และใครเป็ นลูกของมาร คือว่าคนใดที่
ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรม และไม่ได้รักพี่นอ้ งของตน คนนั้นก็ไม่ได้บงั เกิดมาจากพระเจ้า” 1
ยอห์น 3:10
2. ถำม เราเป็ นบุตรของพระเจ้า ได้อย่างไร?
ตอบ โดยการต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราเป็ นส่ วนตัว
“ท่านทั้งหลายได้บงั เกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่ อยเน่าเสี ย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่ อยเน่า คือด้วย
พระวจนะของพระเจ้า ผูท้ รงพระชมน์อยูแ่ ละทรงตั้งดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” 1 เปโตร 1:23
3. ถำม ถ้าเราเกิดในครอบครัวคริ สเตียน หรื อไปร่ วมประชุมที่โบสถ์บ่อย ๆ จะทาให้เรารับ
ความรอดได้ไหม?
ตอบ รอดไม่ได้ ทุกคนต้องบังเกิดใหม่
“ซึ่ ง บังเกิดจากเนื้อหนัง ก็เป็ นเนื้ อหนัง และซึ่ งบังเกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็ นวิญญาณ อย่า
ประหลาดใจ เพราะเราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่” ยอห์น 3:6,7
4. ถำม ทาไมเราจึงต้องบังเกิดใหม่?
ตอบ โดยเหตุที่บิดามารดา คู่แรกของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นบรรพบุรุษของเรา ไม่เชื่ อฟังพระเจ้า มนุษย์
เราจึงเป็ นคนผิดบาปมาตั้งแต่กาเนิด
“เหตุฉะนั้น ก็เช่นเดียวกับที่ความผิดได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมา
เพราะความผิดนั้น อย่างนั้นแหละ ความตายจึงได้ลามไปถึงคนทั้งปวง เพราะคนทั้งปวงเป็ นคนผิดอยู่
แล้ว” โรม 5:12
5. ถำมเราจะต้องทาอย่างไร จึงจะบังเกิดใหม่ได้?
ตอบ เราต้องสารภาพ ความผิดบาปของเราต่อพระเยซูคริ สต์ ต้องรู ้สึกเสี ยใจที่ได้กระทา
ความผิดบาปนั้น และหลีกเลี่ยงกระทาความผิดบาปต่อไปอีก
“ถ้าเราสามารถความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษ
ของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” ยอห์น 1:9
6. ถำม เราจะต้องทาอะไรอีก?
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ตอบ เราต้องทูลขอพระเยซู ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาป และเสด็จเข้ามาประทัยอยู่
ในจิตใจของเรา
“คนทั้งหลายที่ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้คือ
คนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์ ยอห์น 1:12
7. ถำม การเชื่อในพระนามพระเยซูคริ สต์อย่างเดียวเท่านั้น พอไหม?
ตอบ ไม่พอ เราต้องรับพระองค์ดว้ ยปากของเราด้วย
“เหตุดงั นั้น ทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผูน้ ้ นั เฉพาะพักตร์ พระบิดาของเรา ผูอ้ ยูใ่ น
สวรรค์” มัทธิว 10:32
8. ถำม เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้น?
ตอบ เราจะรักพระเจ้า และจะเกลียดชังความผิดบาป
“ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ได้
ล่วงไปนี่แน่ะ กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” 2 โคริ นธ์ 5:17
9. ถำม เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว เราต้องทาอะไร สาหรับจิตใจใหม่ของเรา?
ตอบ เราต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้า โดยการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอธิ ษฐาน
“ดัง่ ทารกที่บงั เกิดใหม่ ท่านทั้งหลายจงปรารถนาที่จะได้น้ านม ที่สมกับฝ่ ายวิญญาณ และ
ปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลาย จะได้วฒั นาขึ้นไปสู่ ความรอดด้วยน้ านมนั้น” 1 เปโตร 2:2
10. ถำม การอธิษฐานคืออะไร?
ตอบ การอธิ ษฐานคือการสนทนากับพระเจ้า
“...จงเสนอความปรารถนาของท่าน ทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน กับการขอบพระคุณ”
ฟี ลิปปี 4:6
11. ถำม พระคริ สตธรรมคัมภีร์ สอนให้เราอธิษฐานไหม?
ตอบ สอน เช่น คาอธิ ษฐานของพระเยซูคริ สต์เป็ นต้น (ดูพระธรรมยอห์น บทที่ 17)
12. ถาม เราต้องทาอะไรอีกบ้าง สาหรับจิตใจใหม่ของเรา?
ตอบ เราต้องได้รับ การเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
“เพราะว่ากฎของ พระวิญญาณแห่งชีวติ ในพระคริ สต์ ได้กระทาให้ขา้ พเจ้าจากฎของความผิด
ผละของความตาย โรม 8:2
13. ถำม เราต้องทาอะไร จึงจะได้รับการเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตอบ เราต้องให้พระเจ้าเป็ นใหญ่ในชีวติ ของเรา นัน่ หมายถึงการถวายตัวให้แก่พระองค์อย่าง
จริ งจัง
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“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลาย
ให้ถวายตัวแก่พระเจ้า เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าซึ่ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิ สมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่วา่ จงเปลี่ยนนิสัย
เสี ยใหม่ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกต รู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า ว่าอะไรดีอะไรที่ชอบ และอะไรยอด
เยีย่ ม โรม 12:1,2
14. ถำม เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปี่ ยมล้นในชีวติ ของเรา เราจะเหมือนอะไร?
ตอบ ชีวติ ของเราจะเปลี่ยนแปลง และเราจะมีความสุ ขในการใช้พระเจ้า การนี้เรี ยกว่ากระชาระ
ให้บริ สุทธิ์
“ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไว้นาน ความปรานี
ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนสุ ภาพ การรู ้จกั บังคับตน...” กาลาเทีย 5:22,23
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7. คริสตจักรของพระคริสต์
1. ถำม คริ สตจักรของพระคริ สต์คืออะไร?
ตอบ คือทุกคน ที่ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
“...เราทั้งหลายได้รับบัพติศมา แต่พระวิญญาณองค์เดียว เข้าเป็ นกายอันเดียว” 1 โคริ นธ์ 12:13
2. ถำม คริ สตจักรท้องถิ่นคืออะไร?
ตอบ คือกลุ่มคริ สเตียนที่ชุมนุมกัน เพื่อนมัสการพระเจ้า
“ซึ่ งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบางคนเคยกระทานั้น แต่จงเตือนสติกนั และ
ให้มากยิง่ ขึ้น...” ฮีบรู 10:25
3. ถำม การนมัสการคืออะไร?
ตอบ การนมัสการ คือการถวายพระเกีรยติแก่พระเจ้า ด้วยเสี ยงเพลง คาสรรเสริ ญ และคาพยาน
“พระเจ้าเป็ นพระวิญญาณ และผูท้ ี่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการโดยจิตวิญณาณ และความ
จริ ง” ยอห์น 4:24
4. ถำม เมื่อเรานมัสการพระเจ้า พระองค์จะประทับอยูท่ ่ามกลางเราหรื อไม่?
ตอบ พระเยซูคริ สต์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะประทับอยูด่ ว้ ย แม้แต่ในที่ประชุมที่เล็กที่สุด
“ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยูท่ ่ามกลางเขาที่นนั่ ” มัทธิว
18:20
“ท่านทั้งหลาย จงเข้ามาใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยูใ่ กล้ท่าน” ยากอบ 4:8
5. ถำม ในเมื่อพระเจ้า ประทับท่ามกลางที่ประชุม เราจึงควรวางตนอย่างไร?
ตอบ เราต้องมีใจเคารพยาเกรงพระเจ้า
“ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนฝากมายังท่าน (...เพื่อ) ท่านก็จะได้รู้วา่ ควรจะประพฤติอย่างไร
ในโบสถ์ของพระเจ้า คือคริ สตจักรของพระเจ้าที่ทรงพระชมน์อยู”่ 1 ธิโมที 3:14,15
6. ถำม ทาไมเราจึงตั้งวันหนึ่ งในแต่ละอาทิตย์ไว้สาหรับนมัสการพระเจ้า?
ตอบ เพราะพระเจ้าทรงตั้งวันหนึ่งในทุกเจ็ดวัน ไว้สาหรับพระองค์ ส่ วนหกวันที่เหลือนั้น เรา
ใช้สาหรับตัวเองได้
7. ถำม ทาไมเราจึงมีการประชุมนมัสการในวันแรกของสัปดาห์
ตอบ เพราะพระเยซูคริ สต์ ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ในวันแรกของสัปดาห์
8. ถำม พระเยซูคริ สต์ ทรงสัง่ ให้สาวกของพระองค์ ถือศีลสาคัญ คือศีลอะไรบ้าง?
ตอบ คือศีลบัพติศมา และศีลมหาสนิท
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9. ถำม ศีลบัพติศมาคืออะไร?
ตอบ ศีลบัพติศมาคือ พิธีชาระด้วยน้ า อันเป็ นสัญลักษณ์ แสดงว่า ความผิดบาปในจิตใจของเรา
ได้รับการชาระแล้ว โดยโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์
“เดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยูท่ าไม จงลุกขึ้นรับพับติศมา ลบล้างความผิดของท่านเสี ย และอธิ ษฐาน
ออกพระนามของพระองค์เถิ ด” กิจการ 22:16
10. ถำม ศีลมหาสนิทคืออะไร?
ตอบ คือพิธีที่จดั ขึ้น เพื่อระลึกการสิ้ นพระชมน์ของพระเยซูคริ สต์
“...เมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปั งนี้ และดื่มจากจอกนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการถวายพระชนม์
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า กว่าพระองค์จะเสด็จมา” 1 โคริ นธ์ 1:26
11. ถำม เราควรถือศีลมาหาสนิทอย่างไร?
ตอบ โดยการรับประทานขนมปั ง และดื่มน้ าองุ่น อันเป็ นสัญลักษณ์เล็งถึงพระกายของพระเยซู
คริ สต์ ที่ทรงบอบช้ า และพระโลหิ ตของพระองค์ที่ทรงหลัง่ เพื่อเราทั้งหลาย (ดู 1 โคริ นธ์ 11:23-25)
12. ถำม คริ สตจักรมีพิธีอะไรบ้างสาหรับเด็ก?
ตอบ บิดามารดา ที่เป็ นคริ สเตียน จะประกอบพิธีถวายบุตร ให้แก่พระเจ้าเป็ นการสัญญว่า จะ
เลี้ยงบุตรในทางของพระเจ้า
“ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระพักตร์ อวยพระพร แล้ว
พระองค์ทรงอุม้ เด็กเล็ก ๆ เหล่านั้น วางพระหัตถ์บนเขา และทรงอวยพรให้” มัทธิว 19:13 มาระโก
10:16
13. ถำม พิธีน้ ีจะช่วยให้เด็กรอดได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ เมื่อเด็กโตพอที่จะเข้าใจเรื่ องความรอด เขาจะต้องต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด ส่ วนตัวของเขาเอง
“ในปฐมวัยของเจ้า จงระลึกถึงพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงสร้างตัวเจ้านั้น ก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง
ปัญญาจารย์ 12:1
“ไม่มีใครสักคนเดียว ไม่วา่ จะทาด้วยวิธีใด ๆ ก็ไถ่ชีวติ น้องชายของเขาไม่ได้ หรื อจะเอาทรัพย์
ถวายพระเจ้า เพื่อไถ่ชีวิตน้องก็ไม่ได้ สดุดี 49:7
14. ถำม เมื่อคริ สเตียนป่ วย เขาควรจะทาอย่างไร?
ตอบ เขาควรจะเชิญศิษยากภิบาล และผูป้ กครองของคริ สตจักร มาชโลมทาศีรษะของเขาด้วย
น้ ามัน และอธิ ษฐานเผือ่ เขา
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“ในพวกท่านมีผใู ้ ดป่ วยหรื อ ก็ให้ผนู ้ ้ นั เชิ ญพวกผูป้ กครองในคริ สตจักรมาอธิ ษฐานเพื่อเขา และ
ชโลมทาเขาด้วยน้ ามัน ในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และการอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ จะกระทาให้ผู ้
ที่ป่วนนั้นรอด และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหาย” ยากอบ 5:14,15
15. ถำม คริ สเตียนทุกคนมีหน้าที่อะไรบ้าง?
ตอบ มีหน้าที่บอกให้คนอื่นทราบว่า พระเยซูคริ สต์ไดทาอะไรเพื่อเขาบ้าง
“ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดา มณฑลซามาเรี ย และจนถึง
ที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการ 1:8
16. ถำม มีอะไรบ้างที่คริ สเตียนทุกคนควรทา?
ตอบ คริ สเตียนทุกคน ควรถวายทรัพย์สินสาหรับใช้ในงานของพระเจ้า
“ทุกวันอาทิตย์ให้พวกท่านทุกคน เก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้ไว้บา้ ง...” 1 โคริ นธ์ 16:2
“ทุกคนจงให้ตามซึ่ งเขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ดว้ ยนึกเสี ยดาย มิใช่ดว้ ยฝื นใจให้ เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักคนนั้น ที่ให้ดว้ ยใจยินดี 2 โคริ นธ์ 9:7
17. ถำม คริ สจักรมีภารกิจอะไรบ้าง?
ตอบ คริ สตจักรเป็ นผูแ้ ทน ของพระเยซูคริ สต์ในโลกนี้ ในการประกาศพระกิตติคุณ ตามที่พระ
เยซูคริ สต์ได้ทรงสั่งไว้
“เพื่อท่านทั้งหลาย จะได้กลายเป็ นคนปราศจากตาหนิติเตียน เป็ นบุตรของพระเจ้า ปราศจากติ
เตียน ในท่ามกลางคนชาติคดโกง และดื้อด้านท่านทั้งหลาย จึงปรากฏดุจดวงสว่างต่าง ๆ ในโลกคือ
สาแดงพระวจนะแห่งชีวติ “ฟี ลิปปี 2:15,16
“ท่านทั้งหลาย จงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุ ษย์ทุกคน” มาระโก 16:15
18. ถำม มนุษย์ท้ งั โลกจะรับความรอด โดยการประกาศพระกิตติคุณไหม?
ตอบ ไม่ใช่ท้ งั โลก แต่จะมีคนจานวนหนึ่งจากทุกชาติ ซึ่ งจะได้รับความรอด
“พระเจ้าได้ทรงเยีย่ มเยียนคนต่างชาติ เพื่อจะทรงเลือกพวกหนึ่งออกจากเขาทั้งหลาย ให้ถือพระ
นามของพระองค์ กิจการ 15:14
“... พระองค์ถูกฆ่าเสี ยแล้ว และโดยพระโลหิ ตของพระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากทุก
ตระกูลและทุกภาษาและทุกชาติ และทุกประเทศ ถวายแด่พระเจ้า วิวรณ์ 5:9
19. ถำม เมื่อพระกิตติคุณ ได้รับการประกาศอย่างทัว่ ถึงแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้น?
ตอบ วันแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์จะมาถึง ดังคาอธิ ษฐานของพระเยซู ซึ่ งสอน
ให้ผเู ้ ชื่อทั้งหลายอธิ ษฐาน
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“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไร ก็ให้สาเร็ จ
ในแผ่นดินโลกเหมือนกัน มัทธิ ว 6:10
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