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บทที่ 1 พระเจ้ ำ
1. ถำม: พระเจ้ ำเป็ นผู้ใด?
ตอบ: พระเจ้ำเป็ นผูท้ รงสร้ำง ผูท้ รงครอบครอง ของสิ่ งสำรพัดทั้งปวง
“พระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งทั้งปวง และสิ่ งทั้งปวงทีเ่ ป็ นขึ้นแล้วนั้น ไม่มีสักสิ่ ง
เดียวที่เป็ นขึ้นนอกเหนื อพระองค์” ยอห์น 1:3
2. ถำม: พระเจ้ ำสถิต อยู่ไหน?
ตอบ: พระเจ้ำสถิตอยูท่ ี่ไปทุกหนทุกแห่ง
“พระเยโฮวำห์เจ้ำได้ตรัสว่ำดังนี้ “ท้องฟ้ ำเป็ นพระที่นงั่ ของเรำ และพิภพเป็ นม้ำวำงเท้ำ
ของเรำ” อิสยำห์ 66:1
3. ถำม: พระเจ้ ำทรงพระชนม์ อยู่ แล้ วนำนเท่ ำใด?
ตอบ: พระเจ้ำได้ทรงพระชนม์อยูแ่ ล้วและจะได้ทรงพระชนม์อยูเ่ สมอสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
“พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำอยูต่ ้ งั แต่อดีตกำล จนตลอดอนำคตกำล” สดุดี 90:2
4. ถำม: พระเจ้ ำทรงมีควำมแปรปรวนหรือไม่ ?
ตอบ: พระเจ้ำทรงมีควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงไรก็ทรงมีควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงนั้น ไม่ทรงแปรปรวน
“เรำเยโฮวำห์ไม่กลับกลอก (ไม่แปรปรวน)” มำลำคี 3:6
5. ถำม: พระเจ้ ำมีกอี่ งค์ ?
ตอบ: พระเจ้ำที่เที่ยงแท้น้ นั มีเฉพำะแต่พระองค์เดียวเท่ำนั้น แบ่งพระภำคออกเป็ นสำมคือพระ
บิดำ พระบุตรและพระวิญญำณบริ สุทธิ์
“ไม่มีพระเจ้ำอื่นนอกจำกเรำเลย” อิสยำห์ 45:21
6. ถำม: ถ้ ำอย่ำงนั้นไม่ ใช่ พระสำมองค์ หรือ
ตอบ: มิใช่เป็ นพระสำมองค์แต่ทรงนำมสำมในพระเจ้ำองค์เดียว
“ให้รับบัพติศมำในนำมแห่งพระบิดำ และพระบุตรและพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ”
มัทธิว 28:19
7. ถำม: พระเจ้ ำแท้น้ ันทรงนำมว่ำอย่ำงไร?
ตอบ: ทรงพระนำมว่ำพระบิดำ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พระเที่ยงแท้ พระเยโฮวำห์เจ้ำผูท้ รงฤทธิ์ และอื่น
ๆ อีก อ่ำนมัทธิ ว 6:9 ยอห์น 20:28 ยอห์น 17:3 อพยพ 6:2 อพยพ 6:3
8. ถำม: เยโฮวำห์ พระนำมนี้ มี ควำมหมำยอย่ำงไร
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

ตอบ: มีควำมหมำยว่ำเป็ นพระเจ้ำผูม้ ีชีวิตอยูใ่ นพระองค์เองสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ตั้งแต่อดีตกำล
ปัจจุบนั กำลและอนำคตกำล หรื อมีควำมหมำยอีกประกำรหนึ่งว่ำอยูเ่ หนื อธรรมชำติ
“เรำเป็ นซึ่งเรำเป็ น” อพยพ 3:14
ถำม: เรำเห็นพระเจ้ ำได้ ไหม?
ตอบ: พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ เรำเห็นพระองค์ไม่ได้
“ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้ำเลย พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ำ...ได้สำแดงพระองค์แล้ว”
ยอห์น 1: 18
ถำม: ถ้ ำเช่ นนั้น เรำจะรู้ ว่ำพระเจ้ ำทรงพระชนม์ อยู่ได้ อย่ ำงไร?
ตอบ: เรำรู้ได้ โดยเห็นสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้ำง
“ฟ้ ำสวรรค์แสดงพระรัศมีของพระเจ้ำ, และท้องฟ้ ำประกำศพระหัตถกิจ”
สดุดี 19:1
ถำม: เรำจะรู้ ได้ โดยอย่ ำงไรว่ ำพระเจ้ ำทรงมีพระลักษณะอย่ ำงไร?
ตอบ: เรำจะรู ้ได้โดยพระคัมภีร์ที่ได้กล่ำวถึงพระองค์และโดยชีวติ ของพระเยซูคริ สต์บนโลกนี้
“พระวำทะนั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนัง และได้อำศัยอยูก่ บั เรำ และเรำได้เห็นสง่ำรำศี
ของพระองค์ (เหมือนสง่ำรำศีซ่ ึ งบุตรองค์เดียวได้จำกบิดำ) บริ บูรณ์ไปด้วยคุณและควำมจริ ง”
ยอห์น 1:14
ถำม: พระเจ้ ำทรงกระทำและทรงรู้ ได้ ทุก ๆ สิ่ งหรือ?
ตอบ: พระเจ้ำทรงกระทำและทรงรู้ควำมปรำรถนำของพระองค์
“เพรำะว่ำไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดซึ่ งพระเจ้ำทรงกระทำไม่ได้” ลูกำ 1:37 “ซึ่ งข้ำพเจ้ำนัง่ ลง
หรื อลุกขึ้นนั้น พระองค์ทรงทรำบหมด และควำมคิดของข้ำพเจ้ำ พระองค์ทรงทรำบแต่ไกล”
สดุดี 139:2
ถำม: พระเจ้ ำทรงเป็ นผู้บริสุทธิ์หรือ?
ตอบ: พระเจ้ำทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
“พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยเป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นบริ สุทธิ์ ”
อิสยำห์ 6:3
ถำม: พระเจ้ ำทรงเมตตำกรุ ณำหรือ?
ตอบ: พระเจ้ำทรงห่วงใยเรำเหมือนอย่ำงบิดำ
“บิดำเมตตำบุตรของตนมำกฉันใด พระเจ้ำทรงพระเมตตำคนที่ยำเกรงพระองค์มำก
ฉันนั้น” สดุดี 103:13
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15. ถำม: พระเจ้ ำทรงยุติธรรมหรือ?
ตอบ: พระเจ้ำทรงยุติธรรมแก่มนุษย์ทุกคน
“วิธีกำรทั้งหลำยของพระองค์ทรงเป็ นอันยุติธรรมและแท้จริ ง” วิวรณ์ 15:3
16. ถำม: เรำควรจะแสดงอย่ำงไรต่ อพระเจ้ ำ?
ตอบ: เรำควรจะได้เคำรพนับถือพระนำมของพระองค์ และสำแดงควำมเคำรพในพระวิหำรของ
พระองค์
“ให้เรำขอบพระคุณ เพื่อเรำจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้ำตำมชอบพระทัยของพระองค์ ด้วย
ควำมเคำรพและยำเกรง” ฮีบรู 12:28
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บทที่ 2 พระเยซู คริสต์
17. ถำม: พระเยซู คริสต์ เป็ นผู้ใด?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์ เป็ นพระรำชบุตรำของพระเจ้ำ
“พระองค์เป็ นพระคริ สต์ บุตรของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู”่ มัทธิว 16:16
18. ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงประสู ติมำเมื่อใด?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงประสู ติ 1,900 กว่ำปี มำแล้ว
19. ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงประสู ติทไี่ หน?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงประสู ติที่เมืองเบ็ธเลเฮ็ม
“เมื่อพระเยซูได้บงั เกิดในบ้ำนเบ็ธเลเฮ็มมณฑลยูดำ ครั้งนั้นเฮโรดเป็ นกษัตริ ย”์
มัทธิว 2:1
20. ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงประสู ติเป็ นมนุษย์ ได้ อย่ ำงไร?
ตอบ:
ด้วยฤทธิ์ เดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดลบันดำลให้หญิงสำวพรหมจำรี มำเรี ยมีครรภ์จึง
ประสู ติมำเป็ นมนุษย์ปรำศจำกมลทิน
“พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมำบนเธอ...เหตุฉะนั้นองค์บริ สุทธิ์ ที่จะบังเกิดนั้น จะ
ได้นำมว่ำเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ” ลูกำ 1:35
21. ถำม: ทำไมพระเยซู คริสต์ มีนำมสองนำม คือนำมหนึ่งว่ ำพระเยซู อกี นำมหนึ่งว่ ำพระคริสต์ ?
ตอบ: พระนำมเยซู แปลว่ำพระผูช้ ่วยให้รอด และพระนำมพระคริ สต์แปลว่ำพระเมสสิ ยำห์
หรื อผูท้ ี่ได้ถูกชะโลมไว้
“แล้วเจ้ำจงเรี ยกนำมท่ำนว่ำเยซู เพรำะว่ำท่ำนเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ของท่ำนให้
รอดจำกควำมผิดของเขำ” มัทธิว 1:21
“ดิฉนั รู ้วำ่ เมสสิ ยำห์ที่เรี ยกว่ำ พระคริ สต์จะมำเมื่อท่ำนผูน้ ้ นั แล้วท่ำนจะบอกสิ่ งสำรพัด
แก่เรำพระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ เรำที่พดู กับเจ้ำคือท่ำนผูน้ ้ นั ” ยอห์น 4:25, 26
22. ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงพระเจริญวัยใหญ่ขนึ้ อย่ำงไร?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงพระเจริ ญวัยใหญ่ข้ ึน เป็ นเด็กที่ฉลำด และเชื่อถ้อยฟังคำ เมื่อเป็ น
คนหนุ่มท่ำนเป็ นช่ำงไม้ที่ทำงำนหนักมำก
“พระเยซู ก็ได้จำเริ ญขึ้น ในฝ่ ำยสติปัญญำในฝ่ ำยกำย และเป็ นที่ชอบจำเพำะพระเจ้ำ
และต่อหน้ำคนทั้งปวงด้วย” ลูกำ 2:52
23. ถำม: ร่ ำงกำยของพระเยซู คริ สต์ มีควำมต้ องกำรอย่ ำงคนเรำ ธรรมดำนีห้ รือ?
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

ตอบ: ร่ ำงกำยของพระเยซูคริ สต์ตอ้ งกำรอำหำร และต้องกำรควำมพักผ่อน เหมือนอย่ำงคน
ธรรมดำทั้งหลำย
“เพรำะว่ำเรำมิได้มีมหำปุโรหิ ต ที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรำไม่ได้แต่พระองค์ได้ทรง
ถูกทดลองเหมือนอย่ำงเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมบำป” ฮีบรู 4:15
ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ สอนมนุษย์ โลกถึงเรื่องอะไร?
ตอบ: ได้สอนถึงเรื่ องกำรชำระบำปช่วยคนบำปให้ได้รับควำมรอด
“พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปรอบบ้ำนรอบเมืองทรงสั่งสอนในธรรมศำลำของเขำ
ประกำศกิตติคุณแห่งแผ่นดินของพระเจ้ำ” มัทธิว 9:35
ถำม: นอกจำกนั้นแล้ว พระองค์ ยงั ทรงทำรำชกิจอืน่ อีกหรือ?
ตอบ: พระองค์ทรงกระทำกิจกำรอัศจรรย์มำกมำย เช่นรักษำโรคต่ำง ๆ ให้หำยขับผี และทรง
เรี ยกคนที่ตำยแล้วให้เป็ นขึ้นมำ
“คนตำบอดก็เห็นได้ คนง่อยก็เดินได้ คนโรคเรื้ อนก็หำยสะอำด คนหูหนวกก็ได้ยนิ คน
ตำยแล้วก็เป็ นขึ้นมำ และข่ำวประเสริ ฐก็ประกำศแก่คนอนำถำ” ลูกำ 7:22
ถำม: มีผ้ คู นเกลียดชั งพระเยซู และทำกำรต่ อสู้ บ้ำงหรือ?
ตอบ: ผูน้ ำบำงคนในประเทศอิสรำเอลพำกันเกลียดชังพระองค์
“โลกจะชังท่ำนทั้งหลำยไม่ได้ แต่ได้ชงั เรำเพรำะเรำเป็ นพยำนถึงกำร ของโลกว่ำเป็ น
กำรชัว่ ” ยอห์น 7:7
ถำม: ทำไมเขำจึงได้ เกลียดชั งพระองค์ ?
ตอบ: เพรำะว่ำพระเยซูคริ สต์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และพวกเขำนั้นเป็ นคนบำปและชัว่ ช้ำเพรำะฉะนั้น
เขำจึงไม่รักพระองค์
“ควำมสว่ำงได้เข้ำมำในโลกแล้วและมนุษย์ได้รักควำมมืดมำกกว่ำรักควำมสว่ำง
เพรำะกำรของเขำชัว่ ” ยอห์น 3:19
ถำม: ผู้นำเหล่ ำนั้นสำมำรถทำร้ ำยพระเยซู ได้ หรือ?
ตอบ: เขำไม่สำมำรถแต่พระเยซูทรงยอมให้เขำไปตรึ งพระองค์ไว้บนไม้กำงเขนจนตำย
“พวกยูดำตอบว่ำ พวกเรำมีกฎหมำยตำมกฎหมำยนั้นเขำควรจะตำย เพรำะว่ำเขำได้ต้ งั
ตัวเป็ นบุตรของพระเจ้ำ” ยอห์น 19:7 “ปี ลำต รู ้อยูแ่ ล้วว่ำ เขำได้มอบพระองค์โดยควำมอิจฉำ”
มัทธิว 27:18
ถำม: ทำไมพระเจ้ ำจึงได้ ทรงยอมให้ เขำทำแก่พระบุตรของพระองค์ อย่ ำงนั้น?
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ตอบ: โดยกำรถูกตรึ งตำยบนไม้กำงเขนนั้น พระเยซูคริ สต์จะได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจำกควำม
บำป
“เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุก
คนที่วำงใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ” ยอห์น 3:16
ถำม: เมื่อพระองค์ ทรงสิ้นพระชนม์ แล้วเป็ นอย่ำงไรต่ อไป?
ตอบ: ถูกฝังไว้
“โยเซฟก็เชิญพระศพ มำพันหุ ม้ ด้วยผ้ำป่ ำนที่สะอำด ไปประดิษฐำนไว้ที่อุโมงค์ใหม่
ของคนซึ่งได้เจำะไว้ในศิลำ มัทธิว 27:59, 60
ถำม : พระเยซู คริสต์ ทรงอยู่ใต้ อำนำจควำมตำยกีว่ นั ?
ตอบ : พระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ ต้อำนำจควำมตำยสำมวัน
“และทรงถูกฝัง แล้ววันที่สำมพระองค์ทรงเป็ นขึ้น” 1 โคริ นธ์ 15: 4
ถำม: ภำยหลังต่ อมำเป็ นอย่ำงไร?
ตอบ: หลัง จำกถูกฝังไว้ในอุโมงค์สำมวัน พระองค์ทรงคืนพระชนม์อีก
“พระองค์น้ นั พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้คืนพระชนม์” กิจกำร 2:23
ถำม: เมื่อพระองค์ ได้ ทรงเป็ นขึน้ นั้นมีใครได้ เห็นพระองค์ บ้ำง?
ตอบ: อัครสำวก 11 คนและพวกสำวกอีก 500 กว่ำ
“ภำยหลังทรงประกฎแก่อคั รสำวก สิ บสองคนนั้น ภำยหลังพระองค์ทรงปรำกฏแก่
พวกพี่นอ้ งกว่ำห้ำร้อยคนในครำวเดียว” 1 โคริ นธ์ 15:5-6
ถำม: เมื่อพระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็ นขึน้ มำจำกควำมตำยแล้ ว พระองค์ ได้ สถิตอยู่ในโลกนีอ้ กี
นำนเท่ำใด?
ตอบ: สี่ สิบวัน
“ครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมำนแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์แก่จำพวกนั้น ด้วยกำร
พิสูจน์หลำยอย่ำงให้เขำเห็นว่ำพระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ละได้ทรงปรำกฏแก่เขำทั้งหลำยถึงสี่
สิ บวัน”กิจกำร 1:3
ถำม: พระองค์ ได้ เสด็จไปอยู่ทไี่ หน เมื่อทรงเหำะขึน้ ไปจำกภูเขำมะกอกเทศ?
ตอบ: พระองค์ได้เสด็จเหำะกลับไปยังสวรรค์
“เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่ำนั้นแล้ว ในขณะที่เขำทั้งหลำยกำลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับ
ขึ้นไปและมีเมฆคลุมพระองค์บงั ตำเขำไว้” กิจกำร 1:9
ถำม: เดี๋ยวนีพ้ ระเยซู อยู่ทไี่ หน?
10

ตอบ: เดี๋ยวนี้พระเยซูสถิตอยูใ่ นสวรรค์ ทรงกำลังอธิ ษฐำนเพื่อสำวกทั้งหลำยของพระองค์อยู่
“แต่เสด็จเข้ำไปในสวรรค์น้ นั เอง และบัดนี้ทรงปรำกฏจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำเพื่อ
เรำทั้งหลำย” ฮีบรู 9:24
37. ถำม: พระเยซู จะสถิตอยู่ในสวรรค์ เสมอไปไหม?
ตอบ: พระองค์ จะเสด็จกลับมำอีกครั้งที่สอง
“เรำจะมำอีกรับท่ำนให้ไปอยูก่ บั เรำ เพื่อเรำอยูท่ ี่ไหนท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย”
ยอห์น 14:3

11

บทที่ 3 พระวิญญำณบริสุทธิ์
38. ถำม: เดี๋ยวนีพ้ ระเจ้ ำได้ ทรงกระทำรำชกิจของพระองค์ อย่ ำงไร?
ตอบ: เดี๋ยวนี้พระเจ้ำได้ทรงกระทำรำชกิจของพระองค์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
“เรำจะขอพระบิดำ และพระองค์จะทรงประทำนผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่ำน เพื่อจะอยูก่ บั
ท่ำนเป็ นนิ ตย์คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง” ยอห์น 14:16-17
39. ถำม: พระวิญญำณบริสุทธิ์เป็ นผู้ใด?
ตอบ: ก็เป็ นภำคที่สำม ของพระเจ้ำสำมพระภำคนัน่ เอง
“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้ำ ควำมรักแห่งพระเจ้ำและควำมสนิทสนมกับพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ดำรงอยูก่ บั ท่ำนทั้งหลำยเถิด” 2 โคริ นธ์ 13:14
40. ถำม: กิจธุระ ของพระวิญญำณบริสุทธิ์ในโลกนีค้ ืออะไร?
ตอบ: พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำให้ชำวโลกรู ้สึกถึงควำมผิดควำมบำปของตน
“เมื่อพระองค์น้ นั มำแล้ว พระองค์จะบันดำลให้โลกรู ้สึกถึงควำมผิด ถึงควำมชอบ
ธรรมและถึงควำมพิพำกษำ” ยอห์น 16:8
41. ถำม: เรำจะทำประกำรใดจึงจะได้ รับพระวิญญำณบริสุทธิ์?
ตอบ: เรำต้องกลับใจบังเกิดใหม่รับบัพติศมำ อธิ ษฐำนโดยควำมเชื่อและควำมร้อนรน
“จงกลับใจเสี ยใหม่และรับบัพติศมำในนำมแห่งพระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อควำมผิด
บำปของท่ำนจะทรงยกเสี ย แล้วท่ำนจะได้รับพระรำชทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” กิจกำร 2:38
42. ถำม: พระวิญญำณบริสุทธิ์ได้ กระทำกิจธุระเกีย่ วกับคริสตจักรอย่ ำงไร?
ตอบ: พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสั่งสอน ทรงนำ และทรงประทำนกำลังฤทธิ์ ฝ่ำยจิตใจให้
“แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำ จะทรงใช้มำในนำมของเรำ
พระองค์น้ นั จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง...พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ ควำมจริ งทุกอย่ำง...พระองค์
จะให้เรำมีเกียรติยศ” ยอห์น 14:26, 16:13, 14
43. ถำม: เมื่อพระวิญญำณบริสุทธิ์ได้ ทรงมำสวมทับชีวติ จิตใจของเรำแล้วเรำจะเป็ นอย่ำงไร?
ตอบ: ชีวติ จิตใจของเรำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงแล้วเรำจะปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยควำมชื่นอกบำนใจนี้
เรี ยกว่ำ “กำรถูกชำระให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ”
“ฝ่ ำยผลของพระวิญญำณนั้น คือควำมรักควำมยินดี สันติสุข ควำมอดกลั้นไว้นำน
ควำมปรำณี ควำมดี ควำมสัตย์ซื่อ ควำมอ่อนสุ ภำพ กำรรู้จกั บังคับตน” กำลำเทีย 5:22, 23
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บทที่ 4 พระคัมภีร์
44. ถำม: พระคัมภีร์คืออะไร?
ตอบ: พระคัมภีร์ เป็ นข่ำวเป็ นคำสอนของพระเจ้ำที่ประทำนให้แก่มนุษย์ชำติ
“เพรำะว่ำพระคำของพระเจ้ำประกอบด้วยชีวิต และด้วยฤทธิ์ เดช และคมกว่ำดำบสอง
คม”
ฮีบรู 4:12
45. ถำม: พระเจ้ ำได้ ทรงประทำนคำสอนนีใ้ ห้ แก่ มนุษย์ อย่ ำงไร?
ตอบ: พระเจ้ำทรงประทำนคำสอนให้โดยกำรดลใจคนให้เขียนตำมน้ ำ พระทัย ของพระองค์
“ด้วยว่ำพยำกรณ์น้ นั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมำตำมน้ ำใจมนุษย์ แต่วำ่ มนุษย์ได้กล่ำวคำซึ่ ง
มำจำกพระเจ้ำตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่ำวนั้น” 2 เปโตร 1:21
46. ถำม: คำสอนของพระเจ้ ำนั้นได้ บอกอะไรแก่ ชำติมนุษย์?
ตอบ: คำสอนของพระเจ้ำได้บอกเรำให้รู้วำ่ พระองค์ทรงต้องกำรให้เรำดำเนินชีวิตอย่ำงไร
“พระคัมภีร์ทุกตอน พระเจ้ำได้ทรงประสำทให้ ย่อมเป็ นประโยชน์สำหรับสั่งสอน
สำหรับตักเตือนสำหรับดัดแปลงคนให้ดีข้ ึนและสำหรับสอนให้รู้ในควำมชอบธรรม”
2 ทิโมธี 3:16
47. ถำม: พระคัมภีร์มีกสี่ ่ วน?
ตอบ: พระคัมภีร์มีสองส่ วนเรี ยกว่ำพระคัมภีร์เก่ำ และพระคัมภีร์ใหม่ หรื อจะเรี ยกตำมศัพท์เดิม
ว่ำ พระสัญญำเก่ำและพระสัญญำใหม่ก็ได้
48. ถำม: พระคัมภีร์เก่ำนั้นมีข้อควำมทำสั ญญำอะไรกัน?
ตอบ: ในพระคัมภีร์เก่ำพระเจ้ำได้ทรงสัญญำว่ำ จะทรงปกป้ องรักษำบำรุ งพลไพร่ ของพระองค์
คือพวกยิว ให้เจริ ญขึ้น และพวกยิวก็สัญญำว่ำจะบูชำกรำบไหว้พระเจ้ำและรักษำพระบัญญัติ
ของพระองค์
“เหตุฉะนี้ถำ้ เจ้ำทั้งหลำยจะฟังถ้อยคำของเรำจริ ง ๆ และรักษำคำสัญญำไมตรี ของเรำไว้
เจ้ำจะเป็ นทรัพย์ประเสริ ฐของเรำยิง่ กว่ำชำติท้ งั ปวง” อพยพ 19:5
49. ถำม: พระคัมภีร์เก่ำ มีหนังสื อกีเ่ ล่ม?
ตอบ: ในพระคัมภีร์เก่ำมีอยู่ 39 เล่ม
50. ถำม : พระคัมภีร์เก่ำได้ บันทึกหรือกล่ำวถึงเรื่องอะไรบ้ ำง?
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51.

52.
53.

54.

55.

56.
57.

58.

ตอบ : พระคัมภีร์เก่ำได้กล่ำวเรื่ องกำรทรงสร้ำง ควำมบำป น้ ำท่วมโลก พระบัญญัติ ควำมเจริ ญ
และควำมเสื่ อมของชนชำติอิสรำเอลและอื่น ๆ อีก
ถำม: พระคัมภีร์ใหม่ มขี ้ อควำมทำสั ญญำอะไรกัน?
ตอบ: พระเจ้ำได้ทรงสัญญำให้ชีวติ นิรันดร์ แก่คนทั้งปวงที่เชื่อและไว้วำงใจในองค์พระเยซู
คริ สต์
“และเมื่อถึงที่สำเร็ จแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็ นผูเ้ ริ่ มจัดควำมรอดนิ รันดร์ ให้แก่คนทั้งปวงที่เชื่อ
ฟังพระองค์ “ฮีบรู 5:9
ถำม: ในพระคัมภีร์ใหม่ มีหนังสื อกีเ่ ล่ม?
ตอบ: ในพระคัมภีร์ใหม่มีอยู่ 27 เล่ม
ถำม: พระคัมภีร์ใหม่ ได้ กล่ำวหรือบันทึกถึงเรื่องอะไรบ้ ำง?
ตอบ: พระคัมภีร์ใหม่ได้กล่ำวเรื่ องประวัติของพระเยซูคริ สต์ตำมที่ได้พยำกรณ์ไว้ในพระคัมภีร์
เก่ำ กำรประกำศกิตติคุณของเหล่ำอัครสำวกจดหมำยฝำกต่ำง ๆ อีก
ถำม: พระคัมภีร์มีหนังสื อหลำยเล่ม รวมกันเช่ นนีจ้ ะเป็ นหนังสื อเล่มเดียวกันได้ อย่ำงไร?
ตอบ: แม้วำ่ พระคัมภีร์มีหมดด้วยกันถึง 66 เล่ม มีผเู ้ ขียนถึง 40 คน อยูใ่ นระหว่ำงเวลำ 1600
กว่ำปี แต่กระนั้นก็ดี ยังมีขอ้ ควำมกลมเกลียวกัน ไม่ขดั แย้งกันจึงรวมกันเข้ำเป็ นหนังสื อเล่ม
เดียว
ถำม: สิ่ งหนึ่งที่หนังสื อทุกเล่ มในพระคัมภีร์ลงควำมเห็นพ้ องต้ องกันสิ่ งนั้นคืออะไร?
ตอบ: หนังสื อทุกเล่มในพระคัมภีร์ร่วมกันชี้ให้ผอู ้ ่ำนทั้งหลำยรู ้ถึงพระเยซูคริ สต์
“ท่ำนทั้งหลำย ย่อมค้นดูในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้น้ นั เพรำะท่ำนทั้งหลำยคิดว่ำในพระ
คัมภีร์น้ นั มีชีวติ นิรันดร์ แต่พระคัมภีร์น้ นั เป็ นพยำนถึงเรำ ยอห์น 5:39
“พระองค์จึงเริ่ มกล่ำวเรื่ องตั้งต้นแต่โมเสสและบรรดำศำสดำพยำกรณ์ อธิบำยให้เขำ
ฟังในคัมภีร์ท้ งั หมด ซึ่ งเขียนไว้เล็งถึงพระองค์” ลูกำ 24:27
ถำม: เมื่อพระคัมภีร์เป็ นหนังสื อโบรำณเก่ำ แก่เช่ นนีม้ ิเป็ นหนังสื อทีพ่ ้นสมัยแล้วหรือ?
ตอบ: ไม่พน้ สมัยเลย แต่กลับเป็ นหนังสื อที่ถูกแปลออกเป็ นเป็ นภำษำต่ำง ๆ มำกยิง่ ขึ้นทุก ๆ ปี
ถำม: พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อทีม่ ีข้อควำมจริงทั้งหมดหรือ?
ตอบ: แน่นอนทีเดียว พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่มีขอ้ ควำมจริ งทั้งหมด
พระเยซูตรัสว่ำ “คำของพระองค์เป็ นควำมจริ ง” ยอห์น 17: 17
ถำม: พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อทีใ่ ห้ สติปัญญำแก่ ผ้ อู ่ ำนหรื อ?
ตอบ: พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ประกอบไปด้วยพระสติปัญญำ
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

“กฎหมำยของพระเยโฮวำห์ดีรอบคอบ เป็ นที่ให้จิตวิญญำณฟื้ นตื่นขึ้นคำโอวำทของ
พระเยโฮวำห์ก็แน่นอน เตือนสติคนรู ้นอ้ ยให้มีปัญญำ” สดุดี 19:7
ถำม: พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อทีม่ ีคุณประโยชน์ หรือ?
ตอบ: พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่มีคุณประโยชน์แก่ทุก ๆ คนเพรำะสอนเรื่ องชีวิตนิ รันดร์
“พระวจนะของพระองค์เป็ น โคมสำหรับเท้ำของข้ำพเจ้ำ และเป็ นแสงสว่ำงตำมทำง
ของข้ำพเจ้ำ” สดุดี 119:105
ถำม: เป็ นควำมจำเป็ นหรือ ที่เรำจะต้ องมีพระคัมภีร์?
ตอบ: พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่เรำจำเป็ นจะต้องมี ไม่เช่นนั้นเรำจะรู ้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำไม่ได้
“เหตุฉะนั้นควำมเชื่ อได้เกิดขึ้นก็เพรำะได้ฟังและกำรที่ได้ฟังนั้นก็เพรำะมีคำของพระ
คริ สต์ โรม 10:17
ถำม: เรำควรจะได้ อ่ำน พระคัมภีร์อย่ำงไร?
ตอบ: เรำควรจะได้อ่ำนทุก ๆ ตอนตั้งแต่ตน้ จนจบและพิจำรณำและภำวนำด้วยข้อควำม
เหล่ำนั้น
“หนังสื อกฎหมำยนี้ อย่ำให้ขำดจำกปำกของเจ้ำ แต่เจ้ำจงตรึ กตรองในข้อกฎหมำยนั้น
ทั้งวันและคืน เพื่อเจ้ำจะได้รักษำประพฤติตำมสรรพสิ่ งจำรึ กไว้ในกฎหมำยนั้น แล้วทำงที่เจ้ำ
ดำเนินไปนั้นจะมีควำมเจริ ญถึงกับสำเร็ จประโยชน์” โยชูวำ 1:9
ถำม: ทำไมเรำจึงจะต้ องเล่ำเรียนพระคัมภีร์?
ตอบ: เรำควรจะได้เล่ำเรี ยนพระคัมภีร์ เพื่อจะได้รู้จกั ควำมหมำยในข้อควำมเหล่ำนั้นที่มีอยูใ่ น
พระคัมภีร์
“จงอุตส่ ำห์สำแดงตน ให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ เป็ นคนงำนที่ไม่ตอ้ งอำย เพรำะเป็ น
คนที่ซื่อตรงในกำรใช้คำแห่งควำมจริ งนั้น? 2 ทิโมธี 2: 15
ถำม: คนทุก ๆ คนรักพระคัมภีร์หรื อ?
ตอบ: บำงคนไม่รักพระคัมภีร์เพรำะเขำยังรักควำมชัว่ อยู่
“ด้วยว่ำทุกคนที่ประพฤติชวั่ ก็ยอ่ มชังควำมสว่ำง และไม่ได้มำถึงควำมสว่ำงกลัว
เกลือกว่ำกำรของตนจะปรำกฏ” ยอห์น 3:20
ถำม: พระคัมภีร์จะยืนยงคงอยู่ได้ อกี นำนสั กเท่ ำใด?
ตอบ: พระคัมภีร์จะยืนยงคงอยูช่ วั่ นิรันดร์ และไม่ศูนย์ไปเหมือนหนังสื ออื่น ๆ
“มนุษย์ชำติน้ ีเปรี ยบเหมือนหญ้ำจริ งทีเดียวส่ วนหญ้ำนั้นก็เหี่ ยวแห้ง และดอกไม้ก็ร่วง
โรยไปแต่พระดำรัสของพระเจ้ำของเรำจะยัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” อิสยำห์ 40:8
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บทที่ 5 มนุษย์
65. ถำม: สิ่ งสำรพัดทั้งหลำยในพืน้ แผ่นดินโลกและในท้องฟ้ำอำกำศนั้นเกิดมีมำจำกไหน?
ตอบ: สิ่ งสำรพัดทั้งปวงเหล่ำนี้พระเจ้ำเป็ นผูเ้ นรมิตสร้ำงมำ
“เมื่อเดิมพระเจ้ำได้เนรมิตสร้ำงฟ้ ำและดิน” ปฐมกำล 1:1
66. ถำม: พระเจ้ ำได้ ทรงเนรมิตสิ่ งเหล่ำนีอ้ ย่ำงไร?
ตอบ: พระเจ้ำได้ทรงเนรมิตสร้ำงสิ่ งเหล่ำนี้ดว้ ยคำตรัส
“โดยควำมเชื่ อนั้นเรำจึงรู ้เข้ำใจว่ำ
พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกทั้งปวงด้วยคำตรัสของ
พระองค์จนถึงสิ่ งของที่ปรำกฏนั้นมิได้บงั เกิดขึ้นจำกสิ่ งที่เห็นได้น้ นั ” ฮีบรู 11:3
67. ถำม: พระเจ้ ำได้ ทรงเนรมิตสร้ ำงอะไร? ให้ บอกตำมลำดับ
ตอบ: กลำงคืน กลำงวัน ท้องฟ้ ำ อำกำศ น้ ำ พื้นดิน หญ้ำ เมล็ดพืช ผลหมำกรำกไม้ ดวงอำทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดำว ปลำ นก สัตว์ทวิบำท จตุบำท คนผูช้ ำย และคนผูห้ ญิง จงอ่ำน
ปฐมกำล 1:1-27
68. ถำม: ใคร เป็ นผู้ชำยคนแรกและผู้หญิงคนแรก
ตอบ: ผูช้ ำยคนแรกคือ อำดัมและผูห้ ญิงคนแรกคือเอวำ
69. ถำม: พระเจ้ ำทรงประสงค์ ที่จะให้ อำดัมและเอวำทำอะไร?
ตอบ: พระเจ้ำทรงประสงค์ที่จะให้อำดัมกับเอวำครอบครองสิ งสำรำสัตว์ท้ งั หลำยที่พระองค์ได้
ทรงสร้ำงไว้
“พระองค์ทรงมอบอำนำจให้ครอบครองบรรดำพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรง
ให้สรรพสิ่ งอยูใ่ ต้เท้ำของมนุ ษย์น้ นั ” สดุดี 8:6
70. ถำม: ทำไมมนุษย์ จึงเป็ นใหญ่ กว่ ำสิ่ งสำรพัดทั้งปวงทีพ่ ระเจ้ ำได้ ทรงสร้ ำงไว้ ?
ตอบ: เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงประทำนให้มนุษย์มีสมอง ควำมคิด ควำมเข้ำใจและวิญญำณจิตที่
จะมีชีวติ อยูน่ ิ รันดร์
71. ถำม: พระเจ้ ำทรงสร้ ำงให้ มนุษย์ เป็ นคนดีหรือคนชั่ ว?
ตอบ: พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นคนดีมีควำมบริ สุทธิ์ แต่มำรได้มำล่อลวงเขำให้ขดั ขืน
คำสัง่ ของพระเจ้ำ
“พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นคนสัตย์ซื่อ” ปัญญำจำรย์ 7:29
72. ถำม: มำรคือใคร?
ตอบ: มำรคือทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่ได้กระทำควำมผิดควำมบำปเพรำะกำรขัดขืนคำสั่งของ
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

พระเจ้ำ ทูตสรรค์องค์น้ ี จึงกลำยเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำและเป็ นผูล้ ่อลวงมนุษย์ชำติ
ถำม: ควำมบำปคืออะไร?
ตอบ: ควำมบำปคือกิเลศหรื อควำมชัว่ ต่ำง ๆ กำรขัดขืนคำสั่งของพระเจ้ำและกำรไม่เชื่อฟังคำ
ของพระองค์
“กำรอธรรมทุกอย่ำงเป็ นควำมบำป” 1 ยอห์น 5:17
“เหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จกั กระทำกำรดี และไม่ได้กระทำบำป จึงมีแก่คนนั้น” ยำกอบ 4 :17
ถำม: พระเจ้ ำทรงประทำนอะไรเป็ นเครื่ องชี้ควำมบำป?
ตอบ : พระเจ้ำได้ทรงประทำนพระบัญญัติ 10 ประกำรเพื่อให้เรำได้ปฏิบตั ิ และทำตำม จงอ่ำน
อพยพ 20:1-7
ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงย่ อพระบัญญัติสิบประกำรอย่ำงไร?
ตอบ: จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้ำด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้ำ ด้วยสุ ดควำมคิดและด้วยสิ้ นสุ ดกำลัง
ของเจ้ำ และบัญญัติที่สองนั้นคือ จงรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตนเอง” มำระโก 12:30-31
ถำม: มีคนกีค่ นที่เป็ นคนบำป?
ตอบ: คนทุกคนเกิดมำเป็ นคนบำปแต่กำเนิด
“เหตุวำ่ คนทั้งปวงได้ทำผิดทุกคน และขำดกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ”โรม 3:23
ถำม: พระเจ้ ำจะทรงลงโทษคนผิดบำปหรือ?
ตอบ: คนทั้งปวงที่เชื่ อฟังมันและทำควำมผิดบำปที่มนั ได้ล่อลวงให้ทำ จะต้องติดตำมมันลงไป
สู่ สถำนที่หนึ่งเรี ยกว่ำนรก ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงจัดไว้เพื่อลงโทษมำรและพรรคพวกวิญญำณชัว่
ของมัน
“เจ้ำทั้งหลำยผูต้ อ้ งแช่งสำป จงถอยไปจำกเรำเข้ำไปอยูใ่ นไฟซึ่ งไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ ซึ่ ง
เตรี ยมไว้สำหรับมำรและพรรคพวกของมันนั้น” มัทธิว 25:41
ถำม: ทำไมคนบำปจะต้ องไปนรก?
ตอบ: เพรำะว่ำคนบำปจะต้องรับกำรลงโทษในเมืองนรก
“แต่คนขลำด คนไม่เชื่ อ คนที่ทำกำรอุจำด คนที่ฆ่ำมนุษย์ คนกระทำผิดประเวณี ชำย
หญิง คนทำเล่ห์กะเท่ห์ คนที่บูชำรู ปเคำรพและคนทั้งปวงที่พดู มุสำ จะได้ส่วนมรดกของตนที่
ในบึงที่มีไฟและกำมะถันไหม้อยูน่ ้ นั นัน่ แหละเป็ นควำมตำยที่สอง” วิวรณ์ 21:8
ถำม: ถ้ ำเรำทำควำมดีโดยตนเองมำก ๆ เรำจะเข้ ำในสวรรค์ ไหม?
ตอบ: เข้ำสวรรค์โดยควำมดีของตนเองไม่ได้
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80.

81.

82.

83.

“ด้วยว่ำซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำน
ทั้งหลำยเอง แต่พระเจ้ำทรงประทำนให้ควำมรอดนั้นเป็ นด้วยกำรประพฤติก็หำมิได้ เพื่อมิให้
คนหนึ่งคนในอวดได้” เอเฟซัส 2:8, 9
ถำม: ถ้ ำเช่ นนั้นเรำจะเข้ ำสวรรค์ อย่ำงไร?
ตอบ: เรำจะต้องได้รับกำรยกโทษควำมผิดบำปของเรำเสี ยก่อนและจะต้องถูกชำระให้เป็ นคน
บริ สุทธิ์ โดยฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ
“จงเชื่อวำงใจในพระเยซูคริ สต์เจ้ำ และท่ำนจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่ำนด้วย”
ถำม: สวรรค์ คืออะไร?
ตอบ: สวรรค์เป็ นบ้ำนของพระเจ้ำที่ที่ทุกคนมีควำมสบำยอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
“ควำมยินดีอนั บริ บูรณ์ มีอยูต่ รงพระพักตร์ พระองค์ ควำมสุ ขสำรำญมีอยูข่ ำ้ งเบื้องขวำ
พระหัตถ์ของพระองค์เป็ นนิจกำล”สดุดี 16:11
ถำม: เรำจะได้ ไปสวรรค์ เมื่อใด?
ตอบ: เมื่อร่ ำงกำยเรำตำยแล้ววิญญำณจิตของเรำก็ได้ไปอยูก่ บั พระเจ้ำทีเดียว
“วันนี้เจ้ำจะอยูก่ บั เรำในเมืองบรมสุ ขเกษม” ลูกำ 23:43
ถำม: ใครอยู่กบั พระเจ้ ำในเมืองสวรรค์ ?
ตอบ: คนเหล่ำนั้นที่ ยอมรับเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริ สต์ถือว่ำพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเขำ และมีชื่อจดอยูแ่ ล้วในทะเบียนสมุดประจำชีพของพระเมษโปดก
“สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่เป็ นมลทิน หรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ประพฤติเป็ นที่อุจำด หรื อพูดมุสำ จะเข้ำ
ในเมืองนั้นไม่ได้เลย แต่เฉพำะคนทั้งหลำยที่มีชื่อ จดไว้ในสมุดทะเบียนประจำชีพของพระเมษ
โปดกนั้นถึงจะเข้ำได้” วิวรณ์ 21:27
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บทที่ 6 พระกิตติคุณ
84. ถำม: พระกิตติคุณคืออะไร?
ตอบ: พระกิตติคุณข่ำวดี ที่พระเยซูได้ตำยไถ่บำปของเรำบนไม้กำงเขน แล้วได้เสด็จเป็ นขึ้นมำ
อีก
“พระเยซูคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอดของเรำ ผูไ้ ด้ทรงกำจัดควำมตำยให้ศูนย์ และได้ทรงนำ
ชีวติ และซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่ำนั้นให้กระจ่ำงแจ้ง โดยกิตติคุณ” 2 ทิโมธี 1:10
85. ถำม: ทำไมพระเยซู จึงตำยเพื่อเรำบนไม้ กำงเขน?
ตอบ: พระเยซูตำยบนไม้กำงเขนเพื่อช่วยเรำให้พน้ จำกควำมผิดบำปของเรำ
“ข้ำพเจ้ำใคร่ ให้ท่ำนระลึกถึงกิตติคุณที่ขำ้ พเจ้ำได้เคยประกำศไว้แก่ท่ำนทั้งหลำยแล้ว
คือว่ำพระคริ สต์ได้วำยพระชนม์เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำยตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น”
1 โคริ นธ์ 15:1, 3
86. ถำม: ควำมผิดควำมบำปจะทำอะไรแก่เรำ?
ตอบ: ควำมผิด ควำมบำปของเรำจะเป็ นเหตุให้พระเจ้ำลงโทษเรำถึงควำมตำยนิรันดร์
“และพวกเหล่ำนี้จะต้องไปรับโทษอยูเ่ ป็ นนิตย์ แต่ผชู ้ อบธรรมจะเข้ำในชีวิตนิรันดร์ ”
มัทธิว 25:46
87. ถำม: พระเยซู คริสต์ จะทรงแบกเอำควำมผิดควำมบำปของเรำได้ อย่ ำงไร?
ตอบ: ก็เพรำะว่ำพระเยซูคริ สต์เป็ นผูป้ รำศจำกบำป ผูท้ ี่มีควำมบำป เหมือนกัน จะช่วยยกบำป
ไม่ได้
“พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบำปประกำรใดและอุบำยในพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ไม่มี”
1 เปโตร 2:22
88. ถำม: คำพูดทีพ่ ระเยซู คริสต์ ตรัสเมื่อกำลังถูกตรึงอยู่บนไม้ กำงเขนว่ ำ “สำเร็จแล้ว” นั้นมี
ควำมหมำยว่ำอะไร?
ตอบ: หมำยควำมว่ำ กำรลงโทษควำมผิดควำมบำปของชำติมนุษย์น้ นั ได้เสร็ จสิ้ นกันไปแล้ว
ครบถ้วนแล้วโดยควำมตำยของพระองค์
“พระองค์เองได้ทรงรับแบกควำมบำปของเรำในพระกำยของพระองค์ที่ตน้ ไม้น้ นั ”
1 เปโตร 2:24
89. ถำม: เมื่อพระเยซู ได้ ทรงตำยเพือ่ ควำมผิดบำปควำมบำปของมนุษย์ แล้ ว เช่ นนั้นคนทุกคนก็
รอดหรือ?
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ตอบ: รอดได้เฉพำะแต่คนทั้งปวงเหล่ำนั้นที่เชื่อว่ำพระเยซูคริ สต์ได้ทรงตำยไถ่ควำมผิดบำป
ของเขำ และยอมรับเอำพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ
“แต่วำ่ คนทั้งหลำย ที่ได้ตอ้ นรับพระองค์พระองค์ทรงโปรด ให้มีอำนำจที่จะเป็ นบุตร
ของพระเจ้ำได้ คือคนทั้งหลำยที่ได้วำงใจในพระนำมของพระองค์” ยอห์น 1:12
90. ถำม: ควำมบำปมีฤทธิ์สำมำรถทำอะไรแก่ พระเยซู ได้ หรือ?
ตอบ: เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ไม่เคยแพ้ต่อกำรทดลองเลยสักครั้งเดียว และ
โดยควำมตำยและกำรเป็ นขึ้นของพระองค์พระองค์ทรงสำมำรถทำลำยอำนำจของควำมบำป
และมำรเสี ยได้
“เพรำะว่ำผูค้ รองโลกจะมำ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ์ อะไรเหนือเรำ” ยอห์น 14:30
“เพื่อโดยควำมตำย พระองค์จะได้ทรงทำลำยผูน้ ้ นั ที่มีอำนำจแห่งควำมตำยคือมำร”
ฮีบรู 2:14
91. ถำม: พระเยซู คริสต์ ทรงช่ วยเรำให้ พ้นจำกอำนำจของควำมบำปและมำรได้ อย่ ำงไร?
ตอบ: โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่สถิตอยูภ่ ำยในเรำ
“ถ้ำแม้พระวิญญำณของพระเจ้ำสถิตอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย ๆ จึงมิได้อยูฝ่ ่ ำยเนื้ อหนัง แต่
อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณ” โรม 8:9
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บทที่ 7 บุตรของพระเจ้ ำ
92. ถำม: ทุก ๆ คนในโลกเรำนีเ้ ป็ นบุตรของพระเจ้ ำหรือ?
ตอบ: ไม่ใช่
“เช่นนี้แหละจึงได้ปรำกฏว่ำ ใครเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และใครเป็ นลูกของมำรคือว่ำ
คนใดที่ไม่ได้ประพฤติตำมควำมชอบธรรม และไม่ได้รักพี่นอ้ งของตน คนนั้นก็ไม่ได้บงั เกิดมำ
จำกพระเจ้ำ” 1 ยอห์น 3:10
93. ถำม: คนหนึ่งคนใดจะเป็ นบุตรของพระเจ้ ำได้ อย่ ำงไร?
ตอบ: จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้โดยกำรรับเอำองค์พระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ
“ด้วยว่ำท่ำนทั้งหลำยได้บงั เกิดใหม่ ไม่ใช่จำกพืชที่จะเปื่ อยเน่ำเสี ย แต่จำกสิ่ งอันไม่รู้เปื่ อยเน่ำ
คือด้วยคำของพระเจ้ำ ผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละทรงตั้งดำรงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” 1 เปโตร 1:23
94. ถำม: ผู้ทไี่ ด้ เกิดมำเป็ นบุตรหลำนของคริสเตียนหรือเข้ ำสมัครเป็ นสมำชิกของคริสตจักรโดย
กำรรับศีลบัพติศมำในฐำนะอย่ำงนีจ้ ะรอดได้ ไหม
ตอบ: รอดไม่ได้ จำเป็ นที่คนทุกคนจะต้องมีกำรบังเกิดใหม่
“ซึ่ งบังเกิดจำกเนื้ อหนังก็เป็ นเนื้อหนัง และซึ่ งบังเกิดจำกพระวิญญำณก็เป็ นวิญญำณ
อย่ำงประหลำดใจเพรำะเรำบอกท่ำนว่ำท่ำนทั้งหลำยต้องบังเกิดใหม่” ยอห์น 3:6, 7
95. ถำม: ทำไมเรำจึงจะต้ องมีกำรบังเกิดใหม่ อกี ?
ตอบ: เพรำะบิดำมำรดำเดิม ของเรำไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ เรำทั้งหลำยจึงได้เกิดมำเป็ นคนบำปทั้งนั้น
“เหตุฉะนั้น ก็เช่นเดียวกับที่ควำมผิดได้เข้ำมำในโลกเพรำะคน ๆ เดียว และควำมตำยก็
เกิดมำเพรำะควำมผิดนั้น อย่ำงนั้นแหละควำมตำยจึงได้ลำมไปถึงคนทั้งปวง เพรำะคนทั้งปวง
เป็ นคนผิดอยูแ่ ล้ว” โรม 5:12
96. ถำม: เรำจะต้ องทำอะไรเพือ่ จะได้ รับกำรบังเกิดใหม่ ?
ตอบ: เรำจำเป็ นจะต้องสำรภำพควำมผิดควำมบำปของเรำและมีควำมเสี ยอกเสี ยใจจนยอมเลิก
ทิ้งควำมผิดควำมบำปทั้งหมด
“ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บำปโทษของเรำ และจะทรงชำระเรำ ให้พน้ จำกอธรรมทั้งสิ้ น” 1 ยอห์น 1:9
97. ถำม: เรำยังจะต้ องทำอะไรอีก?
ตอบ: เรำจะต้องขอพระเยซู ช่วยเรำให้พน้ จำกควำมผิดควำมบำปและอัญเชิ ญพระองค์เข้ำมำอยู่
ภำยในใจของเรำ
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“แต่วำ่ คนทั้งหลำยที่ได้ตอ้ นรับพระองค์พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนำจที่จะเป็ นบุตร
ของพระเจ้ำได้คือคนทั้งหลำยที่ได้วำงใจในพระนำมของพระองค์” ยอห์น 1:12
98. ถำม: เป็ นแต่ เชื่ อพระเยซู เท่ ำนั้นก็พอแล้ วหรือ?
ตอบ: หำมิได้เรำจำเป็ นจะต้องรับพระองค์ดว้ ยควำมเชื่อและวำจำ
“เหตุฉะนั้น ทุกคนที่จะรับเรำต่อหน้ำมนุษย์เรำจะรับผูน้ ้ นั เฉพำะพระพักตร์ บิดำของเรำ
ผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์” มัทธิว 10:32
99. ถำม: มีอะไรได้ บังเกิดขึน้ หรือเมื่อเรำได้ มีกำรบังเกิดใหม่ ?
ตอบ: เรำมีใจรักพระเจ้ำ และเกลียดชังควำมบำป
“เหตุฉะนั้น ถ้ำแม้คนหนึ่งคนใดอยู่ ในพระคริ สต์คนนั้นเป็ นคนสร้ำงใหม่แล้ว สิ่ ง
สำรพัดที่เก่ำ ๆ ก็ได้ล่วงไป นี่แน่ะกลำยเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” 2 โคริ นธ์ 5:17
100.
ถำม : เมื่อเรำได้ มีกำรบังเกิดใหม่ แล้ว เรำจะต้ องทำอะไรอีกแก่ดวงใจใหม่ ของเรำ?
ตอบ: เรำจำเป็ นจะต้องอ่ำนพระคัมภีร์และอธิ ษฐำนทุก ๆ วัน
“ดัง่ ทำรกที่บงั เกิดใหม่ ท่ำนทั้งหลำยจงปรำรถนำที่จะได้น้ ำนมที่สมกับฝ่ ำยวิญญำณ
และปรำศจำกอุบำย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้วฒั นำขึ้นไปสู่ ควำมรอดด้วยน้ ำนมนั้น”
1 เปโตร 2:2
101.
ถำม: แล้วเรำจะต้ องทำอะไรอีก แก่ดวงใจใหม่ ของเรำ?
ตอบ: เรำจะต้องถูก สวมทับด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
“เพรำะว่ำกฎของพระวิญญำณแห่งชีวติ ในพระคริ สต์ได้กระทำให้ขำ้ พเจ้ำพ้นจำกกฏ
ของควำมผิดและควำมตำย” โรม 8:2
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บทที่ 8 กำรอธิษฐำน
102.
ถำม: กำรอธิษฐำนคืออะไร
ตอบ: คือกำรสนทนำกับพระเจ้ำ
“แต่จงเสนอควำมปรำรถนำของท่ำนทุก ๆ อย่ำงต่อพระเจ้ำ โดยกำรอธิ ษฐำนกับกำร
ขอบพระคุณ” ฟิ ลิปปี 4:6
103.
ถำม: เป็ นไปได้ หรือทีค่ นมีบำปหนำจะกล้ ำมำอธิษฐำนต่ อพระผู้เป็ นเจ้ ำ?
ตอบ: ไม่วำ่ คนนั้นจะมีควำมบำปมำกเพียงไร ถ้ำเขำรับสำรภำพต่อพระเจ้ำโดยควำมจริ งใจเขำก็
จะอธิ ษฐำนทูลขอสิ่ งใดได้
“ฝ่ ำยคนเก็บภำษีน้ นั ยืนอยูแ่ ต่ไกล ไม่แหงนตำดูฟ้ำแต่ตีอกของตนว่ำ โอ้พระเจ้ำข้ำ ขอ
โปรดทรงพระเมตตำแก่ขำ้ พเจ้ำผูเ้ ป็ นคนบำปเถิด” ลูกำ 18:13
104.
ถำม: เรำรู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำ เชื่ อพึงในพระนำมอันบริสุทธิ์ของพระองค์ แล้ วพระเจ้ ำจะทรง
ฟังคำอธิษฐำนของเรำ?
ตอบ: เพรำะในพระคัมภีร์ได้ทรงสัญญำไว้แล้วว่ำ โดยพึ่งในพระนำมของพระเยซูคริ สต์
พระองค์จะทรงประทำนให้
“สิ่ งใดที่ท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ สิ่ งนั้นเรำจะกระทำ” ยอห์น 14:13
105.
ถำม: เพรำะฉะนั้นทุกสิ่ งทุกอย่ ำงทีเ่ รำทูลขอต่ อพระเจ้ ำพระองค์ ทรงประทำนให้ เรำ
แน่ นอนหรือ?
ตอบ: ถ้ำหำกว่ำเรำทูลขอต่อพระองค์ในสิ่ งที่ดีที่ถูก และเป็ นที่พอน้ ำพระทัยของพระองค์
พระองค์ก็ทรงเห็นสมควรจะได้ก็จะประทำนให้
“พระองค์...ทรงคุกเข่ำลงอธิ ษฐำนว่ำ พระบิดำเจ้ำข้ำถ้ำพระองค์พอพระทัย ขอให้จอก
นี้เลื่อนพ้นไปจำกข้ำพเจ้ำ
แต่ขออย่ำให้เป็ นไปตำมใจข้ำพเจ้ำขอให้เป็ นไปตำมพระทัยของ
พระองค์เถิด” ลูกำ 22:41-42
106.
ถำม: เรำจะอธิษฐำนกันทีไ่ หน?
ตอบ: กำรอธิ ษฐำนไม่จำกัดสถำนที่เพรำะว่ำพระเจ้ำสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่สถิตอยูใ่ น
โบสถ์ อยูใ่ นบ้ำน ในตลำดหรื อบนเตียง สถำนที่มีคนหรื อไม่มี ก็อธิ ษฐำนได้ท้ งั สิ้ น จงอ่ำน
1 ทิโมธี 2:8, มัทธิว 6: 6, 14:23 กิจกำร 16:25
107.
ถำม: กำรอธิษฐำน จะมีระเบียบหรื อขนบธรรมเนียมอย่ำงไรบ้ ำง?
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ตอบ: ไม่มีกฏเกณฑ์หรื อระเบียบที่แน่นอน จะคุกเข่ำ จะยืนจะนัง่ จะพนมมือไหว้หรื อไม่ ก็ได้
แต่ตอ้ งอธิษฐำนด้วยควำมจริ งใจกำรนบนอบและหลับตำเป็ นวิธีช่วยให้เรำเข้ำใกล้พระเจ้ำยิง่ ขึ้น
จงอ่ำนลูกำ 22:41,1 พงศำวดำร 17:16, 2 พงศำวดำร 20:13 มัทธิ ว 26:39
108.
ถำม: พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงสอนสำนุศิษย์ ให้ อธิษฐำนหรือเปล่ ำ?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสอนให้อธิ ษฐำนตำมแบบอย่ำงนี้
“โอพระบิดำแห่งข้ำพเจ้ำทั้งหลำย ผูส้ ถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็ นที่
นับถืออันบริ สุทธิ์ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยูพ่ ระทัยของพระองค์สำเร็ จในสวรรค์
อย่ำงไร ก็ให้สำเร็ จในแผ่นดินโลกเหมือนกัน ขอทรงโปรดประทำนอำหำรเลี้ยงข้ำพเจ้ำ
ทั้งหลำยในกำลวันนี้ และขอทรงโปรดยกหนี้ของข้ำพเจ้ำ เหมือนข้ำพเจ้ำได้ยกหนี้ของผูท้ ี่เป็ น
หนี้ขำ้ พเจ้ำนั้น และขออย่ำนำข้ำพเจ้ำเข้ำไปในกำรทดลอง แต่ขอให้พน้ จำกซึ่ งชัว่ ร้ำย เหตุวำ่
รำชสมบัติและฤทธิ์ เดชและรัศมีภำพสิ ทธิ์ ขำดอยูแ่ ก่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อำเมน มัทธิ ว
6:9-13
109.
ถำม: เรำควรอธิษฐำนเวลำไหนดี?
ตอบ: อธิ ษฐำนเวลำไหนก็ได้ ถึงแม้วำ่ ในขณะที่มีควำมทุกข์มีควำมสุ ข หรื อมีควำมทุกข์มี
ควำมสุ ขหรื อมีควำมโศกเศร้ำประกำรใดก็ตำม เรำก็ตอ้ งอธิษฐำน ขอบพระคุณและสรรเสริ ญ
พระนำมของพระองค์ จงอธิ ษฐำนเสมออย่ำได้หยุดเลย จงอ่ำนฟิ ลิปปี 4:6, ยำกอบ 5:13,
1 เธสะโลนิกำ 5:17-18 โคโลสี 4:2 ดำเนียล 6:10
110.
ถำม: ตำมปกติมีกำรอธิษฐำนกีอ่ ย่ำง?
ตอบ: ตำมปกติมีกำรอธิษฐำนสำมอย่ำง 1. อธิ ษฐำนตำมลำพัง 2. อธิษฐำนด้วยครอบครัว
3. อธิ ษฐำนรวมกับผูอ้ ื่นในที่สำธำรณะ
111.
ถำม: ก่อนรับประทำนอำหำรเรำควรแสดงกำรขอบพระคุณพระเจ้ ำอย่ ำงไร?
ตอบ: เรำควรอนุ โมทนำขอบพระคุณพระองค์ในกำรที่ทรงประทำนอำหำรและของดีต่ำง ๆ
“ฝ่ ำยพระเยซูทรง หยิบขนมนั้น ขอบพระคุณแล้วแจกให้แก่คนทั้งหลำยที่นงั่ อยูน่ ้ นั ”
ยอห์น 6:11
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บทที่ 9 กำรรักษำโรค
112.
ถำม: กำรทีพ่ ระเยซู คริสต์ ได้ สิ้นพระชนม์ บนไม้ กำงเขนนั้น จะเกีย่ วข้ องกับฝ่ ำยเนือ้
หนังเรำหรือ?
ตอบ: กำรเจ็บไข้ของร่ ำงกำยพระองค์ก็สำมำรถรักษำให้หำยได้เช่นเดียวกัน
“ด้วยรอยซึ่งพระองค์ได้ถูกเฆี่ยนนั้นก็เป็ นเหตุที่รักษำท่ำนทั้งหลำยให้หำยแล้ว”
1 เปโตร 2:24
113.
ถำม: ในพระคัมภีร์มีตอนไหนบ้ ำงทีไ่ ด้ กล่ำวถึงพระเยซู คริสต์ ได้ ทรงรักษำควำมเจ็บ
ไข้ ฝ่ำยเนือ้ หนัง?
ตอบ: มีหลักฐำนอยูใ่ นพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม ที่แสดงว่ำพระเยซูทรงรักษำ ไข้เจ็บฝ่ ำยร่ ำงกำยนี้
ก็เป็ นพยำนหลักฐำนตำมท่ำนอิสยำห์วำ่
“ถึงอย่ำงนั้นก็ยงั เป็ นควำมเจ็บปวดของเรำเองที่เขำผูน้ ้ นั รับแบกหำม... และที่พวกเรำ
หำยเป็ นปกติได้ก็เพรำะรอยแผลเฆี่ยนเขำผูน้ ้ นั ” อิสยำห์ 53:4, 5
114.
ถำม: พระเยซู ทรงทำกิจกำรต่ ำง ๆ สำเร็จแทนเรำเมื่อไร?
ตอบ: ก็เมื่อในขณะที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน
“บรรดำควำมทุกข์ ภัยไข้เจ็บ ของเรำท่ำนได้ทรงรับเอำเอง” มัทธิว 8:17
115.
ถำม: เหตุฉะนั้นเรำก็พงึ่ ในพระคุณและควำมรักของพระเยซู คริสต์ เจ้ ำให้ พระองค์ ทรง
รักษำควำมเจ็บไข้ ของเรำอย่ำงนั้นหรือ?
ตอบ: แน่นอน นี่ เป็ นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่มีมำตั้งแต่โบรำณกำล และปั จจุบนั กำล อนำคต
กำล
“จงรักษำคนเจ็บให้หำย คนตำยแล้วให้เป็ นขึ้น คนโรคเรื้ อนให้หำยสะอำดบริ สุทธิ์
และจงขับผีให้ออกเสี ย” มัทธิว 10:8
116.
ถำม: ในพระคัมภีร์ได้ บอกว่ ำให้ ผ้ ทู ี่เป็ นโรคภัยไข้ เจ็บนั้นทำอย่ ำงไร?
ตอบ: ให้เชิญผูป้ กครองในคริ สตจักรมำอธิษฐำนชะโลมน้ ำมันโดยพระนำมของพระเยซูคริ สต์
เจ้ำ
“ในพวกท่ำนมีผใู ้ ดป่ วยหรื อก็ให้ผนู ้ ้ นั เชิ ญพวกผูป้ กครอง ในคริ สตจักรมำอธิ ษฐำนเพื่อ
เขำและชะโลม ทำเขำด้วยน้ ำมัน ในพระนำมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” ยำกอบ 5:14
117.
ถำม: ถ้ ำเรำทำอย่ำงนั้นแล้วจะหำยได้ หรือ?
ตอบ: พระองค์ทรงสัญญำว่ำถ้ำเขำอธิ ษฐำนด้วยควำมเชื่อจะทรงโปรดให้เขำหำย
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“และกำรอธิษฐำนด้วยควำมเชื่อจะกระทำให้ผทู ้ ี่ป่วยนั้นรอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะ
ทรงโปรดให้เขำหำย” ยำกอบ 5:15
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บทที่ 10 คริสตจักรของพระเยซูคริสต์
118.
ถำม: อะไร เป็ นคริสตจักรของพระเยซู คริสต์ ?
ตอบ: บรรดำเหล่ำคนที่รับเอำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำทุกชำติทุกภำษำทัว่
โลกรวมกันเข้ำเป็ นคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์
“เพรำะว่ำถึงเรำเป็ นพวกยูดำก็ดี เป็ นพวกเฮเลนก็ดีเป็ นทำสก็ดี หรื อมิใช่ทำสก็ดี เรำ
ทั้งหลำยได้รับบัพติศมำแต่พระวิญญำณองค์เดียวเข้ำเป็ นกำยอันเดียวกัน” 1 โคริ นธ์ 12:13
119.
ถำม: อะไรเป็ นคริสตจักรประจำตำบล?
ตอบ: หมู่ผเู ้ ชื่ อทั้งหลำยผูเ้ ป็ นบุตรของพระเจ้ำ ที่ได้มำประชุมร่ วมนมัสกำรพระองค์ ณ ตำบล
หนึ่งตำบลใด
“ซึ่งเรำเคยประชุมกันนั้น อย่ำให้หยุดเหมือนอย่ำงบำงคนเคยกระทำนั้น แต่จงเตือนสติ
กันและให้มำกยิง่ ขึ้น เมื่อท่ำนทั้งหลำยเห็นวันเวลำนั้นใกล้เข้ำมำแล้ว” ฮีบรู 10:25
120.
ถำม: คริสตจักรจะตั้งขึน้ ด้ วยวิธีกำรอย่ำงไร?
ตอบ: คริ สตจักรจะตั้งขึ้นโดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจำดังนี้
1. ศิษยำภิบำล (ถ้ำมี)
2. ผูป้ กครอง
3. มัคนำยก
121.
ถำม: อะไรเป็ นกำรนมัสกำร
ตอบ: กำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำด้วย กำรร้องเพลงนมัสกำร กำรสรรเสริ ญโมทนำพระคุณ
และกำรเป็ นพยำน กำรเหล่ำนี้แหละเป็ นกำรนมัสกำร
“จงให้พระคำของพระคริ สต์ดำรงอยู่ ในท่ำนทั้งหลำยบริ บูรณ์ดว้ ยปั ญญำทั้งปวงสั่ง
สอนและเตือนสติซ่ ึ งกันและกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสกำรและเพลงสรรเสริ ญคือร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้ำด้วยใจกรุ ณำคุณ
122.
ถำม: พระเจ้ ำได้ เสด็จมำประทับอยู่ท่ำมกลำงเรำหรื อเมื่อเรำนมัสกำรพระองค์ ?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์เอง ได้ทรงสัญญำว่ำ จะมำอยูท่ ่ำมกลำงเรำแม้มีผมู ้ ำประชุมแต่นอ้ ยคน
“ด้วยว่ำมีสอง สำมคนประชุ มกันที่ไหน ๆ ในนำมของเรำ ๆ จะอยูท่ ่ำมกลำงเขำที่นนั่ ” มัทธิว
18:20
“ท่ำนทั้งหลำยจงเข้ำมำใกล้พระเจ้ำ และพระองค์จะสถิตอยูใ่ กล้ท่ำน”ยำกอบ 4:8
123.
ถำม: เรำคริสเตียนทุกคนมีหน้ ำทีช่ ่ วยบำรุ งกิจกำรคริสตจักรอย่ำงไร?
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ตอบ: ถวำยทรัพย์ เงิน สิ่ งของแรงงำนของเรำเพื่อช่วยกิจกำรงำนของพระเจ้ำ
“ทุกวันอำทิตย์ให้พวกท่ำนทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้ไว้บำ้ ง เพื่อจะไม่ตอ้ งเก็บ
เรี่ ยไรเมื่อข้ำพเจ้ำมำ” 1 โคริ นธ์ 16:2
“ทุกคนจงให้ตำมที่เขำได้คิดหมำยไว้ในใจมิใช่ดว้ ยนึกเสี ยดำย
มิใช่ดว้ ยขืนใจให้
เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักคนนั้นที่ให้ดว้ ยใจยินดี” 2 โคริ นธ์ 9:7
124.
ถำม: เรำควรถวำยทรัพย์ บำรุ งกำรของพระเจ้ ำมำกน้ อยเพียงไร?
ตอบ: เรำควรถวำยไม่นอ้ ยกว่ำสิ บลด
“จงเอำบรรดำส่ วนสิ บชักหนึ่ งนั้นมำสะสมไว้ในคลัง เพื่อจะมีโภชนำหำรไว้ในวิหำร
ของเรำและจงมำลองดูเรำในเรื่ องนี้ ดูที่หรื อว่ำเรำจะเปิ ดบัญชำท้องฟ้ ำให้เจ้ำและเทพรให้แก่เจ้ำ
จนเกินควำมต้องกำรหรื อไม่” มำลำคี 3:10
125.
ถำม: หน้ ำทีข่ องผู้เชื่ อถือทุกคนนั้นคืออะไร?
ตอบ: คือกำรเที่ยวไปบอกแก่คนอื่น ๆ ถึงกิจกำรที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกระทำแก่ตน
“แต่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำ
เหนื อท่ำนและท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำ ในกรุ งเยรู ซำเลมสิ้ นทั้งมณฑลยูดำ มณฑล
สะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก” กิจกำร 1:8
126.
ถำม: ธุระของคริสตจักร คืออะไร?
ตอบ: ธุระของคริ สตจักรนั้นคือกำรประกำศพระกิตติคุณของพระองค์ตำมที่พระองค์ได้ทรงสั่ง
ไว้ และเป็ นผูแ้ ทนองค์พระเยซูคริ สต์ในโลกเรำนี้
“เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้กลำยเป็ นคนปรำศจำกตำหนิติเตียนเป็ นบุตรของพระเจ้ำ
ปรำศจำกติเตียนในท่ำมกลำงคนชำติคดโกงและดื้อด้ำน ท่ำนทั้งหลำยจึงปรำกฏดุจสว่ำงต่ำง ๆ
ในโลก คือสำแดงพระคำแห่ งชีวติ ” ฟิ ลิปปี 2:15, 16
“ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปทัว่ โลกประกำศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” มำระโก 16:15
127.
ถำม: โลกจะถึงที่รอดโดยกำรประกำศพระกิตติคุณหรือ?
ตอบ: ไม่รอดแต่วำ่ จะมีคนทุกชำติทุกภำษำได้รับควำมรอดบ้ำง
“พระเจ้ำได้ทรงเยีย่ มเยียนคนต่ำงชำติเพื่อจะทรงเลือกพวกหนึ่งออกจำกเขำทั้งหลำย ให้ถือพระ
นำมของพระองค์” กิจกำร 15:14
“พระองค์ถูกฆ่ำเสี ยแล้ว โดยพระโลหิตของพระองค์ได้ทรงไถ่เรำทั้งหลำยออกจำกทุก
ตระกูลและทุกภำษำ และทุกชำติและทุกประเทศถวำยแด่พระเจ้ำ” วิวรณ์ 5:9
128.
ถำม: จะมีอะไรเกิดขึน้ เมื่อพระกิตติคุณได้ ประกำศไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ งแล้ ว?
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ตอบ: เวลำที่สุดปลำยมำฝ่ ำยโลกนี้
“กิตติศพั ท์ อันประเสริ ฐแห่งแผ่นดินนี้จะได้ประกำศไปทัว่ โลก
บรรดำชำติมนุษย์แล้วที่สุดปลำยจะมำถึง” มัทธิว 24:14

ให้เป็ นพยำนแก่
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บทที่ 11 วันอำทิตย์
129.
ถำม: ทำไมเรำจึงได้ ต้งั วันหนึ่งไว้สำหรับ นมัสกำรพระเจ้ ำทุก ๆ อำทิตย์ ?
ตอบ: วันหนึ่งในเจ็ดวันพระเจ้ำได้ทรงตั้งไว้เป็ นวันนมัสกำรพระองค์ หกวันในเจ็ดวันนั้นเป็ น
ของเรำ วันหนึ่งในเจ็ดวันเป็ นของพระเจ้ำ
“พระเจ้ำจึงได้ทรงอวยพระพร แก่วนั ที่เจ็ดนั้นตั้งไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์ เพรำะในวันนั้น
พระองค์ได้ทรงหยุด จำกสรรพกำรที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้ำงไว้น้ นั ” ปฐมกำล 2:3
130.
ถำม: ทำไมเรำจึงนมัสกำรพระเยซู คริสต์ ในวันอำทิตย์ซึ่งเป็ นวันทีห่ นึ่งของสั ปดำห์ ?
ตอบ: เพรำะว่ำพระเยซูคริ สต์ได้ทรงเป็ นขึ้นมำในวันนั้น
“เมื่อวันอำทิตย์เวลำเช้ำมืดมำเรี ยชำวมักกะดำลำมำถึงอุโมงค์ เห็นหิ นกลิ้งออกจำกปำก
อุโมงค์แล้ว”ยอห์น 20:1
131.
ถำม: กำรรักษำถือวันอำทิตย์ จะทำอย่ำงไร?
ตอบ: หยุดกำรงำนที่กระทำอยูป่ ระจำวันหรื อจะไม่ทำกำรงำนที่ไม่สำคัญนัก จะไม่เที่ยวเตร่ แต่
จะต้องไปสวดประชุมนมัสกำรพระเจ้ำ
จะต้องอธิ ษฐำนและอ่ำนพระคัมภีร์และร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้ำ ทำกิจกำรทุกอย่ำงเกี่ยวกับกำรนำคนอื่นมำถึงองค์พระเยซูคริ สต์
“ในวันนั้นอย่ำกระทำกำรงำนสิ่ งใด ๆ คือเจ้ำเอง หรื อบุตรำบุตรี ของเจ้ำ หรื อทำสำทำสี
ของเจ้ำ หรื อตัวโคของเจ้ำ หรื อตัวลำของเจ้ำหรื อ บรรดำสัตว์ใช้ของเจ้ำ หรื อแขกที่มำอำศัยอยู่
ข้ำงในประตูเมืองของเจ้ำ เพื่อทำสำทำสี ของเจ้ำจะหยุดกำรหำยเหนื่อยเหมือนตัวเจ้ำ”
เฉลยธรรมบัญญัติ 4:14
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บทที่ 12 ศีลบัพติศมำ
132.
ถำม: ในคริสตศำสนำ มีศีลกี่อย่ำง?
ตอบ: มีสองอย่ำง คือศีลบัพติศมำและศีลระลึกจงอ่ำน มัทธิ ว 28:19 และ ลูกำ 22:19, 20
133.
ถำม: ศีลบัพติศมำคืออะไร?
ตอบ: ศีลบัพติศมำคือพิธีชำระด้วยน้ ำ เป็ นเครื่ องหมำยเล็งถึงกำรชำระจิตใจของเรำเองด้วยพระ
โลหิตอันประเสริ ฐขององค์พระเยซูคริ สต์
“เดี๋ยวนี้ท่ำนจะรอช้ำอยูท่ ำไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมำลบล้ำงควำมผิดของท่ำนเสี ยและ
อธิษฐำนออกพระนำมของพระองค์เถิด” กิจกำร 22:16
134.
ถำม: ควำมหมำยของศีลบัพติศมำคืออะไร?
ตอบ: คือมีควำมหมำยแสดงว่ำเรำได้ตำย พร้อมกันกับพระเยซูคริ สต์ ถูกฝังไว้กบั พระองค์และ
ในที่สุดจะเป็ นขึ้นมำกับพระองค์ดว้ ย
“ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำ เรำทั้งหลำยที่ได้รับบัพติศมำนั้นเข้ำส่ วนในควำมตำยของ
พระองค์เหตุฉะนั้นเรำทั้งหลำยก็ถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้วโดยบัพติศมำเข้ำส่ วนในควำมตำยนั้น
เพื่อพระคริ สต์ได้ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยโดยเดชพระรัศมีของพระบิดำเจ้ำอย่ำงไรเรำ
ทั้งหลำยจะได้ประพฤติตำมชี วติ ใหม่อย่ำงนั้น” โรม 6:3,4
135.
ถำม: ถ้ ำบุคคลไม่ ได้ รับศีลบัพติศมำเขำจะไปสวรรค์ ได้ ไหม?
ตอบ: ทุก ๆ คนที่เชื่อโดยจริ งใจควรรับศีลบัพติศมำ แต่ถำ้ ไม่มีโอกำสรับศีลบัพติศมำเผอิญ
มำตำยลงเสี ยก่อนก็ได้รับควำมรอดไปสวรรค์เหมือนกัน
“ฝ่ ำยพระเยซูทรงตอบเขำว่ำแท้จริ งเรำบอกเจ้ำว่ำ วันนี้เจ้ำจะอยูก่ บั เรำในเมืองบรมสุ ข
เกษม” ลูกำ 23: 43
136.
ถำม: ถ้ ำหำกว่ำในใจเรำมีควำมเชื่อในพระเยซู คริสต์ แต่ ว่ำเรำไม่ ได้ รับศีลบัพติศมำจะ
ได้ หรือไม่ ?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสั่งสำวกของพระองค์ไว้วำ่ จงรับบัพติศมำในนำมของพระองค์และ
ยังมีอีกประโยคหนึ่งว่ำ “ผูใ้ ดได้เชื่อและรับบัพติศมำแล้วผูน้ ้ นั จะรอด” (มำระโก 16:16) ถ้ำหำก
ว่ำเรำต้องกำรควำมรอดและเป็ นบุตรของพระองค์เรำจะต้องเชื่อฟังทำตำมคำสัง่ ของพระองค์
137.
ถำม: คริสตจักรมีวธิ ีกำรอย่ำงไรสำหรับเด็กเล็ก ๆ?
ตอบ: เด็กทั้งหลำย ของบรรดำคนผูท้ ี่เชื่ อถือ ยังรับศีลบัพติศมำไม่ได้ แต่บิดำมำรดำควรนำมำ
ถวำยต่อพระเจ้ำ
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“ขณะนั้นเขำพำเด็กเล็ก ๆ มำหำพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวำงพระหัตถ์อวยพระ
พร” แล้วพระองค์จึงอุม้ เด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้น วำงพระหัตถ์บนเขำและทรงอวยพระพรให้” มัทธิว
19:13 มำระโก 10:16
138.
ถำม: กำรถวำยเด็ก ๆ นั้นจะช่ วยให้ เด็กเหล่ำนั้นได้ รับควำมรอดหรือ?
ตอบ มิได้แต่เมื่อเด็กเหล่ำนั้นได้โตขึ้นเป็ นคนใหญ่แล้วเขำจะต้องยืนขึ้นประกำศรับเอำพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระเจ้ำผูช้ ่วยให้รอด ของเขำเองและรับศีลบัพติศมำ
“ในปฐมวัยของเจ้ำจงระลึกถึงพระองค์ผไู ้ ด้ทรงสร้ำงตัวเจ้ำนั้น ก่อนที่ยำมทุกข์ร้อนจะ
มำถึง” ปัญญำจำรย์ 12: 1
“ไม่มีใครสักคนเดียวไม่วำ่ จะทำด้วยวิธี ๆ ก็ไถ่ชีวติ น้องชำยของเขำไม่ได้ หรื อจะเอำ
ทรัพย์ถวำยพระเจ้ำเพื่อไถ่ชีวติ น้องก็ไม่ได้” สดุดี 49:7

32

บทที่ 13 ศีลระลึก
139.
ถำม: ศีลระลึกหรือศีลมหำสนิทนั้นคืออะไร?
ตอบ: ศีลมหำสนิทเป็ นศีลระลึกถึงควำมตำยของพระเยซูคริ สต์
“เพรำะว่ำเมื่อท่ำนทั้งหลำยกินขนมปั งนี้และดื่มจำกจอกนี้ เวลำใด ท่ำนก็ประกำศกำร
วำยพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำกว่ำพระองค์จะเสด็จมำ” 1 โคริ นธ์ 11:26
140.
ถำม: เรำจะถือศีลระลึกนีอ้ ย่ำงไร?
ตอบ: โดยกำรรับประทำนขนมปั งและน้ ำองุ่น อ่ำน 1 โคริ นธ์ 11:23-25
141.
ถำม: ขนมปังที่หักออกมำนั้นมีควำมหมำยเล็งถึงอะไร?
ตอบ: หมำยถึงร่ ำงกำยของพระเยซูคริ สต์ได้รับควำมเจ็บปวดแสนสำหัสแทนเรำ
“พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักเสี ยตรัสว่ำนี่เป็ นกำยของ
เรำซึ่งทรงประทำนให้ทำ่ นทั้งหลำย” 1 โคริ นธ์ 11:23, 24
142.
ถำม: นำ้ องุ่นมีควำมหมำยว่ ำกระไร?
ตอบ: หมำยควำมว่ำพระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ได้ไหลออกมำเพื่อเรำทั้งหลำย
“จอกนี้เป็ นคำสัญญำใหม่โดยโลหิตของเรำซึ่ งจะเทไหลออกเพื่อท่ำนทั้งหลำย”
ลูกำ 22:20
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บทที่ 14 พระเยซู จะเสด็จมำอีก
143.
ถำม: พระเจ้ ำจะทรงกระทำอะไรแก่โลกทีไ่ ม่ ยอมต้ อนรับและเชื่อถือพระองค์ ?
ตอบ: พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมำยังโลกนี้อีก และจะทรงเป็ นกษัตริ ย ์ ครอบครองโลกนี้ดว้ ย
ควำมชอบธรรม
144.
ถำม: พระเยซู คริสต์ จะเสด็จมำในโลกนีอ้ กี หรือไม่ ?
ตอบ: พระองค์จะเสด็จมำอีกครั้งที่สอง
“พระเยซูองค์น้ ีซ่ ึ งถูกรับไปจำกท่ำนเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์แล้วจะเสด็จมำอีกเหมือน
ท่ำนทั้งหลำยได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั ” กิจกำร 1:11
145.
ถำม: พระองค์ จะเสด็จมำในวันใด?
ตอบ: พระองค์มิได้ทรงสัญญำว่ำจะเสด็จมำในวันใดแน่ แต่ให้ทุกคนเตรี ยมพร้อมทุกเวลำ
“เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำย
จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมในโมงที่ท่ำนไม่ทนั คิดนั้นบุตร
มนุษย์จะเสด็จมำ” มัทธิว 24:44
146.
ถำม: ทำไมพระองค์ มิได้ ทรงบอกไว้ล่วงหน้ ำ?
ตอบ: เพรำะพระองค์อยำกให้เหล่ำสำวกของพระองค์ทุกคนทัว่ โลกเฝ้ ำระวังอยูเ่ สมอ
“เหตุฉะนั้นอย่ำให้เรำ หลับไหลเหมือนอย่ำงคนอื่น แต่ให้เรำระวังระไวอยูแ่ ละไม่เมำ
มำย” 1 เธสะโลนิกำ 5: 6
147.
ถำม: จะมีอะไรเกิดขึน้ เมื่อพระเยซู คริสต์ จะเสด็จกลับมำ?
ตอบ: คริ สเตียนผูส้ ัตย์ซื่อร้อนรนทั้งหลำยที่ตำยแล้วก็ดีหรื อที่ยงั เป็ นอยูก่ ็ดีจะถูกรับขึ้นไปพบ
กับพระองค์บนฟ้ ำอำกำศ
“ด้วยว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จมำจำกสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ งด้วยสำเนียงของเทพบดี
และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของพระเจ้ำ และคนทั้งหลำยที่ตำยแล้วในพระคริ สต์ จะเป็ นขึ้นมำก่อน
ภำยหลังนั้น เรำผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอยอยูจ่ ะถูกรับไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่ำนั้น และจะได้พบ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในท้องฟ้ ำ” 1 เธสะโลนิกำ 4:16, 17
148.
ถำม : เมื่อเรำได้ ถูกรับขึน้ ไปพบกับพระเยซู คริสต์ ในท้ องฟ้ำอำกำศ จะมีอะไรเกิดขึน้ ?
ตอบ : เรำจะถูกพระองค์พิพำกษำตำมกิจกำรที่เรำได้ปฏิบตั ิพระองค์
“เพรำะว่ำจำเป็ นเรำทั้งหลำยทุกคนต้องปรำกฏตัวที่หน้ำบัลลังก์ของพระคริ สต์ เพื่อทุก
คนจะได้รับสมกับกำรที่ได้ประพฤติในร่ ำงกำยนี้ แล้วแต่จะดีหรื อชัว่ ” 2 โคริ นธ์ 5:10
149.
ถำม : เมื่อนั้นโลกเรำจะเป็ นอย่ำงไร?
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ตอบ : เมื่อนั้นโลกจะชัว่ ช้ำ เลวทรำมอย่ำงที่สุด และเวลำเหล่ำนั้น จะเป็ นเวลำที่มีควำมทุกข์
ยำกลำบำกที่สุด
“ในครำวนั้นจะมีควำมทุกข์ลำบำกใหญ่ยงิ่ ซึ่ งไม่เคยมีต้ งั แต่เดิมสร้ำงโลกมำจนบัดนี้
หรื อในเบื้องหน้ำจะไม่มีต่อไปอีก” มัทธิว 24:21
150.
ถำม : สมัยแห่ งควำมลำบำกนีเ้ รียกว่ำสมัยอะไร?
ตอบ : เรี ยกว่ำ สมัยมิคสัญญี แปลว่ำทุกข์ยำกลำบำก
151.
ถำม: สมัยมิคสั ญญี มีระยะยำวนำนเท่ำใด?
ตอบ: เจ็ดปี
152.
ถำม: สมัยมิคสั ญญี จะสิ้นสุ ดลงได้ อย่ ำงไร?
ตอบ: สมัยมิคสัญญีจะสิ้ นสุ ดลงได้โดยกำรเสด็จกลับมำของพระเยซูคริ สต์และพระองค์จะทรง
ตั้งพระรำชอำณำจักรของพระองค์ข้ ึนในโลกเรำนี้ซ่ ึ งมีเวลำกำหนดยืนยำวถึงพันปี
“คนใด ๆ ที่มีส่วนในกำรเป็ นขึ้นมำจำกตำยครั้งแรกนั้นก็เป็ นผำสุ กและบริ สุทธิ์ ควำม
ตำยที่สองจะมีอำนำจเหนือคนเหล่ำนั้นก็หำมิได้ แต่เขำจะเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้ำ และของพระ
คริ สต์ และจะครอบครองกับพระองค์ตลอดพันปี ” วิวรณ์ 20:6
153.
ถำม: สมัยนีเ้ รียกว่ำสมัยอะไร?
ตอบ: เรี ยกว่ำสมัยพันปี
154.
ถำม: สมัยพันปี นี้ คือสมัยอะไร?
ตอบ: คือสมัยที่มีกำหนดยืนยำวสมัยถึงพันปี ซึ่งเต็มไปด้วยควำมสันติและชอบธรรม
155.
ถำม: หลังจำกสมัยพันปี นีแ้ ล้ วจะมีอะไรเกิดขึน้ ?
ตอบ: คนเหล่ำนั้นที่ไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ท้ งั คนที่ตำยแล้วและคนที่ยงั เป็ นอยูจ่ ะต้องมำ
ยืนอยูต่ ่อหน้ำพระเยซูคริ สต์และพระองค์จะทรงพิพำกษำเขำ
“ข้ำพเจ้ำได้เห็นพระที่นงั่ ใหญ่ขำวกับท่ำนผูป้ ระทับที่พระที่นงั่ นั้น และแผ่นดินโลก
และฟ้ ำอำกำศก็อนั ตรธำนไปจำกพระพักตร์ ท่ำน และไม่มีที่อยูส่ ำหรับแผ่นดินโลก และฟ้ ำ
อำกำศนั้นต่อไปเลยข้ำพเจ้ำได้เห็นบรรดำผูท้ ี่ตำยแล้วทั้งผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ยยืนอยูเ่ ฉพำะพระที่นงั่ นั้น
และหนังสื อทั้งหลำยก็เปิ ดออกและมีหนังสื ออีกเล่มหนึ่งก็เปิ ดออก คือสมุดทะเบียนประจำชีพ
และผูท้ ี่ตำยแล้วทั้งปวงก็ถูกพิพำกษำตำมข้อควำมที่จำรึ กไว้แล้วในหนังสื อเหล่ำนั้นตำมกำรที่
เขำได้ประพฤติ” วิวรณ์ 20:11, 12
“ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียนประจำชีพนั้นผูน้ ้ นั ก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ”
วิวรณ์ 20: 15
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156.
ถำม: กำรพิพำกษำครั้งนีเ้ รียกว่ำอย่ำงไร?
ตอบ: กำรพิพำกษำครั้งนี้ เรี ยกว่ำ “กำรพิพำกษำหน้ำ พระที่นงั่ ขำวใหญ่”
157.
ถำม: ทำไมเขำจึงจะต้ องถูกกำรพิพำกษำ?
ตอบ: ก็เพรำะว่ำเขำไม่ยอมรับเอำพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ
158.
ถำม: หลังจำกกำรพิพำกษำจะมีอะไรเกิดขึน้ อีก?
ตอบ: จะมีฟ้ำอำกำศใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ พระเจ้ำจะสถิตอยูก่ บั มนุษย์ตลอดไปเป็ นนิตย์
“ข้ำพเจ้ำได้เห็นฟ้ ำอำกำศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพรำะฟ้ ำ อำกำศเดิม และแผ่นดิน
โลกเดิมนั้นล่วงไปแล้ว และทะเลไม่มีต่อไปเลย ข้ำพเจ้ำได้ยนิ เสี ยงดังมำจำกที่นงั่ ว่ำ จงดูเถิด
พลับพลำของพระเจ้ำก็อยูก่ บั มนุษย์แล้วพระองค์จะสถิตอยูก่ บั เขำเขำจะเป็ นพลเมืองของ
พระองค์ พระเจ้ำเองจะดำรงอยูก่ บั เขำและจะทรงเป็ นพระเจ้ำของเขำ” วิวรณ์ 21:1, 3
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ถ้ำท่ำนอ่ำนหนังสื อนี้แล้ว มีควำมสนใจอยำกรู ้ต่อไป โปรดติดต่อไปยัง
คริ สตจักรพระกิตติคุณ
ได้มีผปู ้ ระกำศประจำจังหวัดต่ำง ๆ เหล่ำนี้แล้ว
จังหวัด
นครรำชสี มำ, บุรีรัมย์, สุ รินทร์ , ขอนแก่น, อุดรธำนี
อุบลรำชธำนี, ร้อยเอ็ด, เลย, มหำสำรคำม, นครพนม
หนองคำย, ปรำจีนบุรี, และศรี สะเกษ
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