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หลกัข้อเช่ือของอคัรทูต 
  ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว 
    ผูท้รงเป็นพระบิดา 
    ผูย้ิง่ใหญ่ 
    ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 
  มนุษยไ์ม่เช่ือฟังพระเจา้ 
  ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต ์
    พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 
    ผูท้รงบงัเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจา้ 
    ประสูติจากหญิงพรหมจารียม์ารีย ์
  พระเยซูนั้นตอ้งรับทุกขท์รมานตามค าสั่งของเจา้เมืองปีลาต 
    ทรงถูกตรึงจนส้ินพระชนม ์
    และถูกฝังไว ้
  พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายในวนัท่ีสาม 
    เสด็จข้ึนสู่สวรรค ์
    ทรงประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดาผูย้ิง่ใหญ่ 
  ฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูผูช้นะความตาย 
  พระองคจ์ะเสด็จมาอีกเพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตาย 
  ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ 
  พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูช่้วยของเรา 
  ขา้พเจา้เช่ือในคริสตจกัรบริสุทธ์ิ 
  ขา้พเจา้เช่ือในการอภยับาป 
  ขา้พเจา้เช่ือผูต้ายจะเป็นข้ึนมาอีกและมีชีวติอมตะ 
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บทที1่ 

ข้าพเจ้าเช่ือวางใจในพระเจ้าองค์เดยีว 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 อบัราฮมั ชราแลว้และภรรยาก็เป็นหมนั แต่พระเจา้สัญญากบัเขาวา่ เขาจะมีลูกหลานมากมาย 
เหมือนดวงดาวในทอ้งฟ้า อบัราฮมัก็เช่ือพระเจา้ พระเจา้ทรงท าตามสัญญานั้นและอบัราฮมัมีลูกมาก

(ปฐมกาล 15:5-6 โรม4:18-21) 
1.2 ความเช่ือคืออะไร? 
“ความเช่ือคือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไว ้ เป็นความรู้สึกมัน่ใจวา่ส่ิงท่ียงัไม่ไดเ้ห็นนั้นมีจริง ฮีบรู 

11:1 
1.3 ความเช่ือ 
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2. ความเช่ือท าใหไ้ดรั้บอะไรบา้ง? 
2.1 เราไดค้วามรอดเพราะความเช่ือ 

ความรอดคือพน้จากอ านาจของบาป ความตาย 
ฝ่ายวญิญาณและการพินาศในบึงไฟนรก 

 
ความรอดเป็นของขวญัท่ีพระเจา้ประทานให้เราฟรี ๆ 

ไม่ตอ้งเสียค่าอะไร เพียงแต่เช่ือในพระองค ์(เอเฟซสั2:8) 
2.2 ความเช่ือท าให้เรารับเจา้ของใหม่ 

เม่ือเราเช่ือในพระเจา้ พระองคท์รงช่วย 
เราใหพ้น้จากอ านาจผมีารซาตาน แลว้ทรง 
ยา้ยเรามาตั้งไวใ้นแผน่ดินของพระเยซูคริสต ์(โคโลสี 1:13) 

 
 
 
2.3 ความเช่ือวางใจท าใหเ้รารับการเปล่ียนแปลงชีวติ 
 
 

คนเช่ือในพระเจา้จะกลายเป็นคนใหม่ (2โครินธ์ 5:17) 
 
3. ความเช่ือท าให้เราวางใจและเช่ือฟังพระเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3.1  ความเช่ือก็คือการไวว้างใจในพระบิดาเจา้ 

     
  
3.2 ความเช่ือท าให้เราสามารถท าตามพระเจา้ได ้
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ความเช่ือไม่ไดท้  าให้เราอยูเ่ฉย ๆ แต่ท าใหเ้ราตามพระเจา้ (ยากอบ 2:17)   
     

3.3 ผูท่ี้เช่ือพระเจา้เช่ือฟังพระองค ์
โดยพึ่งอาศยัความช่วยเหลือจากพระองค ์
 

การน าเอาไปใช้ 

1.ความเช่ือท าใหคุ้ณไดรั้บอะไรบา้ง?.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.คุณตอ้งไวว้างใจในพระเจา้ในเร่ืองอะไรบา้ง? 
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
3.คุณตอ้งเช่ือฟังพระเจา้ในเร่ืองอะไรบา้ง?.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
ขอ้ท่องจ า “ขา้พระเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว” 
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บทที2่ ตอนที1่ 

ข้าพเจ้าเช่ือและวางใจในพระเจ้าองค์เดยีวผู้เป็นพระบดิาผู้ยิง่ใหญ่ 

 
ทบทวนบทท่ี1  ก. ความเช่ือคืออะไร? 
   ข. ความเช่ือท าใหคุ้ณไดรั้บอะไรบา้ง 
1.1 เรามีพระเจา้องคเ์ดียว คือพระบิดา 1โครินธ์ 8:6 
1.2 ค าอุปมาเร่ืองบุตรนอ้ยหลงผดิ สอนเราใหเ้ขา้ใจวา่พระบิดาเป็นอยา่งไร?  
(ดูลูกา15:11-24) 
1.บุตรนอ้ย ขอส่วนแบ่งมรดก    8. ไดรั้บอภยั 
    
    
 

2.บุตรนอ้ยเดินทางไป     7. สารภาพความบาป 
 
 
 
 
    ลกัษณะของพระบิดา 

ทรงเป็นห่วง 
คิดถึง 
รอคอย 
เมตตา-รัก 
ใหอ้ภยั 
กรุณาให้ 

   รู้วา่อะไรดีส าหรับลูก 
3. เขาผลาญเงินเป็นนกัเลง   4. เขาขดัสนตกในความทุกขย์าก 
 
 
 

13. การน าเอาไปใช ้



 7 

คุณเคยไดพ้บกบัความรักและการอภยัจากพระเจา้ 
ถา้ยงัจะพบไดอ้ยา่งไร?.................................................................... 
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บทที2่ ตอนที2่ 

2.1ข้าพเจ้าเช่ือในพระเจ้าผู้ยิง่ใหญ่ 

 “พระเจา้นั้นยิง่ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอยา่งยิง่ ความยิง่ใหญ่ของพระองคเ์หลือจะหยัง่รู้” 
        สดุดี 145:3 

“สวรรคเ์ป็นบลัลงักข์องพระเจา้” 
หมายความวา่สวรรคก์็เตม็ไปดว้ยพระสิริ 
และการปกครองของพระองค ์
“แผน่ดินโลกเป็นแท่นวางเทา้ของพระเจา้” 
หมายความวา่พระองคย์นืบนโลกน้ีเพื่อครอบง ากิจการ

ของโลกตามน ้าพระทยัของพระองค ์
แสดงวา่พระเจา้ยิง่ใหญ่กวา่สวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 

และไม่มีอะไรซ่ึงก าจดัพระองคไ์ด ้
 
 
 
 
 
 
 
พระเจา้ทรงมีอ านาจและเป็นใหญ่เหนือพระทั้งปวงสรรพส่ิงในโลกอยูใ่นการดูแล 
ภายใตพ้ระหตัถพ์ระองค ์(สดุดี 95:3-6) 
 
 
 
 
 
 
 
“องคไ์หนจะเหมือนพระองคผ์ูท้รงประกอบดว้ยความบริสุทธ์ิ” 
(อพยพ 15:11) 
 
 

บริสุทธ์ิ    
 บริสุทธ์ิ     
บริสุทธ์ิ 
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มีความหมายวา่พระองคป์ราศจากมลทิน 
    ปราศจากต าหนิดีรอบครอบ 
2.2 การน าเอามาใช ้
1. เม่ือเรารู้วา่ พระเจา้เป็นผูย้ิง่ใหญ่ ผูสู้งสุดเหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
เราควรจะมีท่าทีอยา่งไรต่อพระเจา้?.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
3.1 พระบิดาทรงอยูก่บัเรา ( สดุดี 139:1-12) 
 
 
 
 
 
   
   
 

“พระองค.์..ทรง
คุน้เคยกบัทางทั้งส้ินของ
ขา้พระองค”์ สดุดี139:3 

พระเจา้รู้ทั้งหมด รู้ซ่ึงท่ีเราก าลงัท าอยู ่ ฟังค าพดูของเราทุกค าพระองครู้์จกัความคิดของเราทั้งหมดรู้วา่
อะไรอยูใ่นความคิดจิตใจของเรา 

พระเจา้ทรงรู้จกัทุกหนทุกแห่ง เราหนีไปไหนใหพ้น้พระองคไ์ม่ได ้
3.2 การน าเอาไปใช ้
เม่ือคุณรู้วา่พระเจา้ทรงอยูก่บัคุณตลอดเวลารู้ทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัชีวติของคุณ 
คุณมีความรู้สึกอยา่งไร........................................................................................................... 
คุณมีท่าทีอยา่งไรต่อพระเจา้................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
4.1 ท่องจ า ขา้พเจา้เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว ผูเ้ป็นพระบิดา ผูย้ิง่ใหญ่ 

ค าตอบ  เราควรจะเกรงกลวัพระองค ์ นมสัการ
 นบัถือสรรเสริญ 

เช่ือฟัง และรักพระองค ์
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บทที3่ ตอนที1่ 

ข้าพเจ้าเช่ือและวางใจในพระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระบิดา ผู้ยิง่ใหญ่ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก 

 
ทวนบทท่ี 2 ก. พระบิดามีลกัษณะอยา่งไร? 
  ข. พระเจา้ทรงยิง่ใหญ่เหนืออะไรบา้ง? 
  ค. พระบิดาทรงอยูก่บัเราเม่ือไรบา้ง 
1.1 “เรามีพระเจา้องคเ์ดียวคือพระบิดา และส่ิงสารพดัทั้งปวงเกิดข้ึนจากพระองค”์ 
และเราเป็นมาเพื่อพระองค ์1โครินธ์ 8:6 
1.2 พระเจา้ทรงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก (ปฐมกาล 1:1-2:3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกน้ีในท่ีสุดพระองคท์รงสร้างมนุษย ์
ใหเ้ป็นชายและผูห้ญิงใหกิ้นอยูด่ว้ยกนั (ปฐมกาล 1:27) 
1.3 ความสุขของมนุษยคู์่แรก 
พระเจา้ทรงใหม้นุษยคู์่แรกอยูใ่นสวนเอเดน ให้เขาดูแลสวน เขาไม่ตอ้งท างานหนกั 
เพราะพระเจา้ทรงเล้ียงเขา ประทานผลไมใ้หเ้ป็นอาหาร แลว้เขาไดป้ระสบกบัความรัก 
ของพระองคเ์ขาเช่ือฟังพระเจา้แลว้ก็เป็นมิตรสหายของพระองค ์เขาสนทนากบัพระเจา้ 
และพระเจา้สนทนากบัเขาทั้งสองเขารู้แต่ความสุขสบาย ไม่มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
ไม่มีความแก่เฒ่าและไม่มีความตาย 
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การสร้างของพระเจา้มีความส าคญัส าหรับเรา 
2.1 มนุษยเ์ราทุกคนเป็นผูป้ระเสริฐส าหรับพระเจา้ 
2.2 มนุษยเ์ราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจา้ 
2.3 พระเจา้ทรงสร้างเรามาเพื่อเป็นของพระองค ์เพราะเรามีจิตวิญญาณ 
เราสามารถติดต่อกบัพระเจา้ได ้
2.4 พระเจา้เป็นเจา้ของชีวิตท่ีแทจ้ริงของชีวติเรา 
2.5 พระเจา้มีประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายส าหรับชีวติของเราทุกคน 
เพื่อใหเ้รารักและเช่ือฟังพระองค์ 
ยกตวัอยา่ง เช่นช่างไมส้ร้างตูห้ลงัหน่ึงไว ้ช่างคนน้ีเป็นเจา้ของตูน้ั้นเขามีแผนการส าหรับตูน้ั้นเพื่อจะ

ใชเ้ก็บของหรือขายก็ได ้เช่นเดียวกบัพระเจา้ท่ีสร้างชีวิตเราพระองคเ์ป็นเจา้ของตวัเรา และมีแผนการส าหรับ
ชีวติของเราทุกคน 
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บทที ่3 ตอนที2่ 

3.1 มนุษย์ไม่เช่ือฟังพระเจ้า 

“พระเจา้จึงทรงบญัชาแก่มนุษยน์ั้นวา่ บรรดาผลไมทุ้กอยา่งในสวนน้ีเจา้กินไดท้ั้งหมดเวน้ 
แต่ตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ ผลของตน้ไมน้ั้นอยา่กินเพราะในวนัใดท่ีเจา้กินเจา้

จะตอ้งตายแน่ 
(ปฐมกา 2:15-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 มารซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นทูตของพระเจา้ ต่อมามนัไดก้บฏพระเจา้ พระเจา้จึงขบัไล่มนัลงมาใน 
โลกน้ีไดล่้อลวงผูห้ญิงใหส้งสัยค าสั่งของพระเจา้ เอวาก็เลยกินผลไมซ่ึ้งพระเจา้หา้ม 
แลว้ส่งไปใหส้ามีกินดว้ย พระเจา้จ าเป็นตอ้งลงโทษ แลว้ขบัไล่เขาออกจากสวนแห่งนั้นเพื่อ 
จะไม่ใหเ้ขากินตน้ไมแ้ห่งชีวิตท่ีอยูใ่นสวนนั้น และมีชีวตินิรันดร์ ในสภาพบาปและด้ือรันต่อ 
พระเจา้ตลอดไปเป็นนิตย ์
        (ปฐมกาล 3:1-24) 
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4. ผลของความบาป 
การขดัขืนค าสั่งพระเจา้ท าให้การเป็นมิตรกบัพระเจา้เสียไป 
มนุษยไ์ม่มีโอกาสท่ีจะเป็นมิตรกบัพระเจา้อีกต่อไป 
ความบาป (คือการไม่เช่ือฟัง) ท าใหเ้ขาถูกแยกจากพระเจา้ 
เขาเลือกท่ีจะเช่ือฟังมารซ่ึงท าใหเ้ขาถูกแยกจากพระเจา้ 
ความทุกข ์การเจบ็ป่วยและการตายจึงไดเ้ขา้มาในโลก แลว้ปลายทางของมนุษยคื์อ...... 
ความพินาศในบึงไฟนรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การน าเอาไปใช ้
 5.1 การรู้วา่พระเจา้ทรงสร้างโลกท าใหรู้้อะไรเก่ียวกบัตวัเราบา้ง? 
......................................................................................................................................................... 
 5.2 การไม่เช่ือฟังมนุษยคู์่แรกท าใหอ้ะไรเกิดข้ึนจนทุกวนัน้ี? 
......................................................................................................................................................... 
 5.3 ใครเป็นเจา้ของชีวติคุณ? คุณแน่ใจไดอ้ยา่งไร? 
......................................................................................................................................................... 
6. ท่องจ า 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว 
ผูเ้ป็นพระบิดา ผูย้ิง่ใหญ่ 
ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 
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บทที4่ 

ข้าพเจ้าเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระเจ้า ผู้ทรงบังเกดิมา
โดยพระวญิญาณของพระเจ้า ประสูติจากหญิงพรหมจารีย์ 

ก.ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างอยูใ่นสภาพเช่นไร? 
ข.พระเจา้ทรงสร้างมนุษยเ์รามาเพื่ออะไร? 
ค.ทุกวนัน้ีมนุษยอ์ยูใ่ตอ้  านาจของใคร?ท าไม? 
ถึงแมว้า่มนุษยข์ดัขืนค าสั่งของพระเจา้เลือกด าเนินชีวิตตามใจชอบพระบิดาเจา้ยงัรักและเป็นห่วงและ

ปรารถนาใหม้นุษยคื์นดีกบัพระเจา้อีกคร้ังหน่ึงโดยประทานพระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในโลกน้ี 
 
1.พระเยซูเขา้มาบงัเกิดในโลกอยา่งไร? 
1.1พระเจา้ส่งทูตสวรรคไ์ปหาหญิงพรหมจารีช่ือมารียซ่ึ์งหมั้นกบัโยเซฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกา 1.26-38 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิมมานูเอล แปลวา่ พระเจา้ทรงอยูก่บัเรา 
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2. พระเยซูเขา้มาในโลกเพราะเหตุเหล่าน้ี 
2.1 พระเยซูมาเพื่อจะส าแดงพระเจา้ใหแ้ก่เรา 
ไม่มีใครเคยเห็นพระเจา้เลยพระบุตรองคเ์ดียว..ไดท้รงส าแดงพระเจา้แลว้..ยอห์น 1:18 
พระเยซูทรงส าแดงวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ในการกระท าของพระองค ์
 
 
 
 
 
 
 
พระเยชูสั่งสอนดว้ยฤทธ์ิอ านาจ (มาระโก 122) 
รักษาคนเจบ็ป่วย (มาระโก1:30-31)  ท าใหค้นตายเป็นข้ึนมา (ลูกา7:11-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขบัไล่ผอีอกไป (มาระโก5: 20)     หา้มพาย ุ(มาระโก4:35-41) 
2.2 พระเยซูมาเพื่อใหเ้ราจะพน้จากความพินาศ 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักมนุษยเ์ป็นอนัมากจนไดพ้ระราชทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค์ 

เพื่อทุกคนท่ีไวว้างใจในพระบุตร
นั้นจะไดพ้น้จากการพินาศและมีชีวตินิ
รันดร์”  

(ยอห์น3:16) 
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2.3 พระเยซูมาเพื่อจะน าเราไปถึงพระเจา้ 
พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวติไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาได”้ 
นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น14:6) 
2.4 พระเยซูมาเพื่อจะปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของมารและความบาป 
“ถา้พระบุตรทรงกระท าใหท้่านเป็นไทท่านก็เป็นไทจริง ๆ” (ยอห์น8:36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พระองคไ์ดท้รงช่วยเราไหพ้น้จากอ านาจของความมืด และไดท้รงยา้ยเรามาตั้งไวใ้นแผน่ดินแห่ง

พระบุตรท่ีรักของพระองค”์ (โคโลสี1:13) 
3. การน าเอาไปใช ้
3.1 การเขา้มาในโลกของพระเยซูท าใหเ้ราไดรั้บอะไรบา้ง?................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
3.2 พวกเราพน้จากอ านาจของมารและความบาปไดอ้ยา่งไร?.............................................................. 
............................................................................................................................................................... 
3.3 เราจะรู้จกักบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร?.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
4. ขอ้ท่องจ า ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต ์
   พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 
   ผูท้รงบงัเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจา้ 
   ประสูติจากหญิงพรหมจารีมารีย ์
5.ทบทวนการท่องจ า 
   ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว 
   ผูเ้ป็นพระบิดา 
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   ผูย้ิง่ใหญ่ 
   ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 
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บทที่ 5 

พระเยซูผู้น้ันต้องรับทุกข์ทรมานตามค าส่ังของเจ้าเมอืงปีลาต ทรงถูกตรึงจนส้ินพระชนม์
และถูกฝังไว้ 

ทบทวนบทท่ี 4 ก. พระเยซูเขา้มาในโลกน้ีไดอ้ยา่งไร? 
  ข. ท าไมพระเยซูเขา้มาในโลก? 
1. เหตุใดพระเยซูจึงยอมตาย? 
พระคมัภีร์สอนวา่ 
 “ทุกคนท าบาป” โรม 6:23 
 “ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” โรม 6:23 
 “พระเยซูคริสตผ์ูบ้ริสุทธ์ิทรงส้ินพระชนมแ์ทนคนชัว่”1 เปโตร 3:18 
2. พระเยซูถูกพิพากษา 
2.1 เจา้เมืองปีลาตตดัสินวา่ “เราก็ไดส้อบสวน   2.2 มหาชนกลบัโห่ร้องเอด็อึง

วา่ “ฆ่าเสีย   
เขาแลว้ ก็ไม่เห็นวา่เขาผดิตรงไหน    ปล่อยบาระบสัใหพ้วกเรา” 
เราจะปล่อยเขาไป” (ลูกา 23:13-15)    บาระบสัถูกจบัขงัคุกเพราะฆ่า

คนตาย 
         (ลูกา 23: 18-25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พระเยซูส้ินพระชนม ์
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ในสมยัโรมวธีิการท่ีจะประหารนกัโทษท่ีท าผิดร้ายแรงท่ีสุดนั้นจะใชว้ธีิตรึงท่ีกางเขน 
ซ่ึงเป็นการประจานนกัโทษ 
พระเยซูถูกตรึงไวท่ี้ไมก้างเขนระหวา่งโจรร้าย 2 คน (ลูกา23:32-43)  
พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาขอยกโทษแก่คนท่ีฆ่าพระองค ์
พระเยซูร้องเสียงดงัวา่ “ส าเร็จแลว้”แลว้ก็ส้ินพระชนม ์   (ยอห์น 19:30) 
ทหารนายร้อยคนหน่ึงเห็นพระเยซูดงักล่าวจึงพดูวา่ “แทจ้ริงแลว้ท่านผูน้ี้เป็นคนดี” (ลูกา 23:47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การตายของพระเยซูช่วยเราอยา่งไร? 
4.1 พระเยซูท าส าเร็จแลว้ เราไม่ตอ้งไปแสวงหาบุญเพื่อจะลบบาปอีกเราไม่ตอ้งไหวพ้ระ 
เวยีนเทียน เพื่อจะไม่มีบาป แต่พระเยซูไดล้บลา้งความบาปของเราแลว้ท่ีไมก้างเขน 
  
4.2 พระเยซูไดต้ายแทนเรา เหมือนแพะรับบาป 
ถา้เรามาหาพระเยซู และสารภาพต่อพระองค ์เราจะไดรั้บการยกโทษบาปและเป็นอิสระ 
พระคมัภีร์สอนวา่ ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองค.์.......ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา 
และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน 1 ยอห์น1:9 
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4.3 พระเยซูเปิดโอกาสใหเ้ราคืนดีกบัพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง 
“พระคริสตก์็ไดส้ิ้นพระชนม.์....เพื่อจะไดท้รงน าเราทั้งหลายไปถึงพระเจา้” 
         1 เปโตร 3:18 
5. ฝังพระศพของพระเยซู 
5.1 มีคนหน่ึงท่ีรักพระเยซู  
ไปหาปีลาต ขออนุญาตรับพระศพไป 
ท่านปลดร่างพระเยซูลงจากไมก้างเขน 
แลว้วางไวใ้นอุโมงคซ่ึ์งเจาะลงไปในหิน (ลู กา 

23:50-51) 
 
 

 
 5.2 มีกอ้นหินปิดปากอุโมงค ์เจา้เมืองประทบัตรา อุโมงค์

และใหท้หารโรมนัเฝ้าอยา่งแขง็แรง เพราะกลวัวา่ สาวกพระเยซูจะ
มาขโมยศพไปแลว้อา้งวา่ พระองคเ์ป็นข้ึนจากความตาย (มทัธิว
27:62-66) 

 
 
 

 
6. การน าเอาไปใช ้
6.1 ค าสุดทา้ยของพระเยซูก็คือ “ส าเร็จแลว้” มีความหมายอะไรส าหรับคุณ? 
…………………………………………………………….. 
6.2 เราจะตอ้งท าอะไรเพื่อคืนดีกบัพระเจา้?................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
7. ท่องจ า 
พระเยซูผูน้ั้นตอ้งรับทุกขท์รมานตามค าสั่งของเจา้เมืองปีลาต 
ทรงถูกตรึงจนส้ินพระชนมแ์ละถูกฝังไว ้
8. ทบทวนการท่องจ า 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว 
ผูเ้ป็นพระบิดา 
ผูย้ิง่ใหญ่ 
ผูส้ร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในองคพ์ระเยซูคริสต ์
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พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 
ผูท้รงบงัเกิดโดยพระวิญญาณของพระเจา้ 
ประสูติจากหญิงพรหมจารียม์ารีย ์
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บทที ่6 ตอนที ่1 

พระเยซูทรงเป็นขึน้มาจากความตายในวนัทีส่ามเสด็จสู่สวรรค์ ทรงประทบัอยู่เบือ้งขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผู้ยิง่ใหญ่ 

 
ทบทวนบทท่ี 5 
ก. ท าไมพระเยซูจึงถูกตรึงไวจ้นส้ินพระชนม?์ 
ข. การตายของพระเยซูช่วยเราอยา่งไร? 
1. พระเยซูเป็นข้ึนจากความตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รุ่งอรุณของวนัท่ีสามพวกผูห้ญิงไปท่ีอุโมงคเ์ห็นหินใหญ่ท่ีปิดปากอุโมงคน์ั้นกล้ิงออกจากท่ีแลว้

ทหารไม่อยู ่แต่มีชายสองคนมายนือยูข่า้งเขา ชายนั้นบอกเขาวา่ “ท าไมจึงมองหาคนเป็นในหมู่คนตายเล่า? 
พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากตายแลว้” (ลูกา24:1-8) 
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2. พระเยซูปรากฏแก่สาวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พวกศิษยท์ั้งหลายอยูใ่นหอ้ง พระเยซูเสด็จมายนือยูท่่ามกลางพวกเขาทุกคนทั้งตกใจทั้งหวาดกลวั 
เพราะคิดวา่เป็นผ ีแต่พระเยซูตรัสปลอบเขาวา่ ตกใจกนัไปท าไม? มองดูท่ีมือท่ีเทา้ของเราซิ 
จบัดูซิ แลว้จะไดรู้้แน่เป็นเราเอง พระเยซูอยูก่บัเขาอีกส่ีสิบวนั และหา้ร้อยกวา่คนท่ีไดเ้ห็นพระเยซู 
(ลูกา 24:36-43) 
3. พระเยซูเสด็จสู่สวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเยซูพาลูกศิษยไ์ปท่ีภูเขาแห่งหน่ึง ขณะท่ียงัอวยพรเขาอยู ่พระองคก์็เสด็จสู่สวรรค ์
ประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดาผูย้ิง่ใหญ่ ซ่ึงหมายความวา่ พระเยซู 
อยูใ่นท่ีสูงสุด และฤทธานุภาพทั้งส้ินเป็นของพระองค ์(ลูกา 24:50, ฮีบรู1:3, มทัธิว 28:18) 
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4. การเป็นข้ึนจากความตายของพระเยซูมีความส าคญัอะไรต่อเรา 
4.1 พระเยซูทรงเป็น แลว้พวกเรานมสัการพระซ่ึงมีพระชนมอ์ยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์
พระเยซูตรัสวา่ “เรา....เป็นผูด้  ารงชีวิตอยู ่ เราไดต้ายแลว้ แต่ น่ีแน่ะเราก็ยงัด ารงชีวติอยูต่ลอดไปเป็น

นิตย”์ ววิรณ์ 1:18 
4.2 พระเยซูทรงอยูก่บัเรา ก่อนพระเยซูเสดจ็ไปสวรรคพ์ระองคส์ัญญาวา่ “เราจะอยูก่บัเจา้ทั้งหลาย

เสมอไป” มทัธิว 28:20 
5. ขณะท่ีพระเยซูทรงประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระบิดาพระองคท์รงท าอะไร? 
5.1 พระเยซูทรงก าลงัจดัเตรียมท่ีไวส้ าหรับเรา (ยอห์น 14:3) 
ดงันั้นคริสเตียนจึงไม่กลวัความตายเรามีความหวงัจะอยูก่บัพระองคเ์ม่ือเราตายไปแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อเรา (โรม 8:34)  
พระองคท์รงอธิษฐานขอให้พระบิดาปกป้อง 
เราไวใ้หพ้น้จากมารร้าย (ยอห์น 17:15) 
6. การน าเอาไปใช ้
6.1 การรู้วา่พระเยซูอยูก่บัคุณตลอดเวลาช่วยคุณในชีวติประจ าวนัอยา่งไร? 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
6.2 คริสเตียนควรจะมีท่าทีอยา่งไรต่อความตาย? 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
7. ท่องจ า 
พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายในวนัท่ีสาม 
เสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ทรงประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดาผูย้ิง่ใหญ่ 
8. ทบทวนขอ้ท่องจ า 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว 
ผูท้รงเป็นพระบิดา 
ผูย้ิง่ใหญ่ 



 26 

ผูส้ร้างฟ้าสวรรคแ์ผน่ดินโลก 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในองค์พระเยซูคริสต ์
พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 
ผูท้รงบงัเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจา้ 
ประสูติจากหญิงพรหมจารียม์ารีย ์
พระเยซูผูน้ั้นตอ้งรับทุกขท์รมานตามค าสั่งของเจา้เมืองปีลาต 
ทรงถูกตรึงจนส้ินพระชนม ์และถูกฝังไว ้
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บทที ่6 ภาคที ่2 

ในหนา้ท่ี 20 ของบทเรียนน้ี เราไดศึ้กษาเร่ืองไมก้างเขน และการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ซ่ึง
เป็นรากฐานของความรอดของพวกเรา มีคริสเตียนหลายคนท่ียงัไม่เขา้ใจวา่ความเช่ือ การกลบัใจใหม่ การ
บงัเกิดใหม่ ความรอด และการรับการไถ่บาปนั้นเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร วนัน้ีเราจะศึกษาเร่ืองน้ีดว้ยกนั 

การทบทวน 
1. พระเยซูคริสตท์รงเป็นค่าไถ่บาปของเรา เม่ือพระองครั์บการลงโทษ จนถึงส้ินพระชนมแ์ทนเรา

เพราะบาปของเรา 
2. ในหนา้ท่ี 16,17,19 ไดเ้นน้ถึงส่ิงท่ีส าคญัมากคือการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ไดท้  าใหเ้รา

รอด การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตมี์ผลมากมายส าหรับชีวติของเรา 
3. ประสบการณ์ในเร่ืองความรอด เราจะมีประสบการณ์น้ีไดอ้ยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. เม่ือพระเจา้ตรัสต่อเรา พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะท าให-้ 
- เราส านึกความผดิบาปของเรา ดู ยอห์น 16:8 และลอกขอ้น้ีลงมา 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
- เราจะรู้สึกเสียใจท่ีไดท้  าลายเกียรติของพระเจา้ ดู กิจการ. 17:30 และลอกขอ้น้ีลงมา 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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- จะท าใหเ้รารีบไปถึงไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์เพื่อจะรับการอภยัโทษโดยฤทธ์ิเดชพระโลหิต

ของ 
พระองค ์ดู 1 ยอห์น 1:9 และลอกขอ้น้ีลงมา (ดูเพลง พระโลหิตของพระเยซูไหล ดว้ย) 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 ข. การกลบัใจเสียใหม่และรับความรอดโดยความเช่ือ การบงัเกิดใหม่ และรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

นั้น เป็นเร่ืองเดียวกนั แต่เนน้คนละดา้น  
- ฉนัเช่ือวา่มีพระเจา้แต่องคเ์ดียวเท่านั้น ท าใหฉ้นัรอดได ้ดู เอเฟซสั 2:8 และลอกลงมา 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
- ฉนัไดห้นัจากการด าเนินในชีวิตเก่าและปฏิเสธท่ีจะใหซ้าตานจะมีสิทธ์ิในชีวติฉนั แต่รับเอาองค ์
พระเยซูคริสตม์าเป็นผูค้รอบครองในชีวติของฉนั ดู เธสะโลนิกา 1:9 และลอกลงมา 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 
ตามใจตวัเอง      ตามใจพระเยซูคริสต ์

 
 
 
- พระเยซูคริสตเ์ป็นผูอ้ภยัโทษต่อฉนัแลว้ ดู 1ยอห์น. 2:12 และลอกขอ้ความลงมา 
...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
- พระเยซูคริสตเ์ป็นผูป้ระทานความชอบธรรมใหแ้ก่ฉนั ดู โรม4:25 และลอกขอ้ความลงมา 
...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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– ฉนัเป็นคนใหม่- ฉนัเป็นคนใหม่แลว้ ดู ยอห์น 3:7 และ 2 โครินธ์ 5:17 และลอกขอ้ความลงมา 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
ค. เม่ือเช่ือแบบน้ี พระเจา้จะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะปกครองและน าฉนัต่อไป  
- เพราะฉะนั้น ฉนัจึงมีความแน่ใจในความรอด ดู เอเฟซสั 1:13 และลอกขอ้ความลงมา 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
- เพราะฉะนั้น ฉนัจึงมีความปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวติตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ดู 1 ยอห์น 5:13 และ

คดัลอกขอ้ความลงมา 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
(ดูเร่ือง “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” และการกระท าของพระองคห์ลงัการกลบัใจใหม่) 
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ข้าพเจ้าเช่ือในพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้า 

1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไม่ใช่พลงัหรือฤทธ์ิเดช แต่ 
ก. พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นบุคคล พระองคส์ามารถคิดได ้
      มีความเขา้ใจ 
      มีความตั้งใจ 
      มีแผนการ 
      มีความรู้สึก (เสียพระทยั) 
      มีความรัก 
      ตรัสต่อเรา 
      ดลใจเราได ้
ข. พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นพระเจา้ 
- พร้อมกบัพระบิดาและพระบุตร ดู มทัธิว 28:19 และ 2 โครินธ์ 13:13 
- เป็นเหมือนพระเจา้ทุกอยา่ง ไม่มีการสูญส้ิน รอบรู้ทุกส่ิง อยูใ่นทุกแห่งในเวลาเดียวกนั และบริสุทธ์ิ 
2. การกระท าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในชีวติเรา  
ก่อนกลบัใจเสียใหม่                                           ขณะกลบัใจ                                                   หลงั

กลบัใจ 
น าใหเ้ราเห็น                                     ท  าใหเ้ราบงัเกิดใหม่                     สถิตอยูใ่นเราท าใหเ้ราเปิดชีวติ 
บาปในชีวติของเรา                           ท  าใหเ้ราแน่ใจในการ                             ส าหรับพระบิดา 
ความชอบธรรมของพระเยซู                       เป็นบุตรของพระเจา้                  - ท าใหเ้ราเขา้ใจพระเยซู 
การพิพากษา                                               ทรงสถิตอยูภ่ายในเรา                - เปิดเผยความจริงต่าง ๆ 
                                                                                                   - เปล่ียนชีวติของเราใหส่ิ้งใหม่เกิดข้ึน 
ด าเนินในความมืด       ด าเนินในความสวา่ง 
 
ยอห์น 16:8-11                                              ยอห์น 3:5-6                                  กิจการ 1:8 
                                                                    โรม 8:16                                         โรม 5:5, 8:14 
                                                            เอเฟซสั 1:13, 4:30                                 1 โครินธ์ 2:9-10, 6:19 
ดู โคโลสี 1:18 คริสตจกัรเปรียบไดก้บัอะไร.......................................................................................... 
และเปรียบพระเยซูเป็นอะไร.................................................................................................................. 
คริสเตียนแต่ละคนมีความส าคญัมากในคริสตจกัร เพราะแต่ละคนเป็นเหมือนอวยัวะต่าง ๆ ของ

ร่างกาย  
อวยัวะต่าง ๆ ตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อร่างกายจะท างานไดเ้ช่นเดียวกนัสมาชิกแต่ละคนของ

คริสตจกัร 
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จะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รับใชแ้ละปรนนิบติัดว้ยกนัโดยการทรงน าของพระเยซูคริสต ์
 

 
 
จงคิดในเร่ืองน้ี และแบ่งปันกนัวา่ความจริงในเร่ืองน้ีมีความหมายต่อท่านในการเป็นสมาชิกของ

คริสตจกัรอยา่งไร 
(พระกายของพระองคจ์ะตอ้งสมบูรณ์และบริสุทธ์ิ) 
เราไม่ควรปฏิเสธท่ีจะมาร่วมสามคัคีธรรมกนัในวนัอาทิตย(์จริงอยูท่ี่เราจะสามารถจะนมสัการ

พระองคท่ี์ไหนก็ไดแ้ละท่าทีของเราต่อพระองคส์ าคญัท่ีสุดใหชี้วติของเราถวายเกียรติยศแด่พระองค)์ แต่วนั
อาทิตยมี์ความหมายมากกวา่นั้น พระเจา้ทรงทราบวา่เราตอ้งการอะไร และพระองคท์รงรักเรา เพราะฉะนั้น
พระองคจึ์งอยากใหเ้รา 

ก. หยดุงาน 
ข. ใหเ้ราไม่........................................................(ฮีบรู10:25) 
พระเจา้อยากจะอวยพระพรเราโดยการฟังพระธรรมของพระองคเ์พื่อเราจะมีก าลงัใจต่อไป 

เพราะฉะนั้นวนัอาทิตย ์เวลาเชา้ จึงคิดถึงของขวญัท่ีพระเจา้ประทาน คือ วนัแห่งความรักอนับริสุทธ์ิ (วนั
อาทิตย)์ 

- พระเจา้อยากจะตรัสกบัเรา และคุยกบัเรา 
- พระเจา้อยากจะใหเ้ราคิดถึงอาทิตยท่ี์ผา่นมา และช าระส่ิงท่ีไม่ดีออกไป 
- พระเจา้อยากจะประทานความหวงัและก าลงัใจในอาทิตยท่ี์จะมาถึง 
- คนท่ีรักพระเยซูจะไม่ปฏิเสธของขวญันั้น และจะไปถึงท่ีประชุมดว้ยจิตใจท่ีขอบคุณพระองค ์
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พระเจา้เองสร้างโลกภายใน 6 วนั และวนัท่ี 7 พระองคห์ยุดงาน อวยพรวนันั้นจึงตั้งไวเ้ป็น 
วนับริสุทธ์ิ (ปฐมกาล2:2-3) 
4.2 สามคัคีธรรม 
สมาชิกของคริสตจกัรยนิดีสละเวลาท่ีจะอยูด่ว้ยกนั เพื่อรู้จกัการรักกนั ช่วยเหลือ 
หนุนใจกนั รับภาระของกนัและกนั ร่วมทุกขร่์วมสุขดว้ยกนั เพราะเป็นครอบครัวเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“แต่ใหอ้วยัวะทุกส่วนพระวงซ่ึงกนัและกนั” 1 โครินธ์ 12:25 
4.3 เป็นพยาน 
คริสเตียนยนิดีเป็นพยานและออกไปประกาศ 
เราเป็นพยานโดย 
ก. คุยกบัเพื่อนหรือญาติพี่นอ้งสองต่อสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. ชีวติประจ าวนัและการท าความดี 
 โดยแสดงความรักความเมตตา เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 โดยรักษาชีวิตใหบ้ริสุทธ์ิตามอยา่งพระเยซู 
 ค. ประกาศและเทศนา 
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พระเยซูตรัสสั่งพวกสาวกวา่ “เจา้ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน” 
มาระโก16:15 
5. การน าเอาไปใช ้
5.1 พระเยซูปรารถนามีคริสตจกัรอนับริสุทธ์ิเพื่อพระองคเ์อง หมายความวา่ เราทุกคนซ่ึง 
เป็นสมาชิกของคริสตจกัรตอ้งระมดัระวงัรักษาชีวติไวใ้ห้บริสุทธ์ิ เราจะท าไดอ้ยา่งไร? 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
5.2 การนมสัการพระเจา้มีความส าคญัอะไรในชีวิตของคุณ?................................................................. 
คุณพร้อมท่ีจะสละอะไรเพื่อจะนมสัการพระองคม์ากยิง่ข้ึนหรือเปล่า................................................... 
5.3 คุณก าลงัท าอะไรเพื่อจะสร้างความสามคัคีธรรมภายในคริสตจกัร?................................................. 
พระเจา้ตอ้งการใหคุ้ณรับใชพ้ี่นอ้งคริสเตียนอยา่งไรบา้ง?..................................................................... 
5.4 คุณเป็นพยานไดอ้ยา่งไรบา้ง? คุณก าลงัเป็นพยานกบัใคร................................................................ 
 
6. ท่องจ า 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ คริสตจกัรอนับริสุทธ์ิ 
7. ทบทวนการท่องจ า 
หวัขอ้บทท่ี 1-8 
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ข้าพเจ้าเช่ือในการอภัยบาป 

อยา่ลืม ตั้งแต่เรากลบัใจใหม่ เราไม่ตอ้งเป็นทาสของซาตานและบาปอีกต่อไป เม่ือเรามีความเช่ือ เราก็
จะเดินในทางท่ีพระเยซูเตรียมไว ้ท าใหเ้ราสามารถเขา้เฝ้าต่อพระบิดาได ้จงเปิด 1 ยอห์น 1:8 แต่เม่ือเรายงัอยู่
ในโลกน้ีเราก็อาจจะพดูหรือคิด หรือท าบางอยา่งท่ีจะท าใหพ้ระเยซูไม่พอพระทยัอาจจะเป็นเร่ืองการใชเ้วลา
การใชเ้งิน หรือการใชอ้ารมณ์ท่ีตามใจตวัเองบ่อยคร้ัง บางคร้ังเราเช่ือฟังแต่ไม่เตม็ท่ี ข้ีเกียจท่ีจะท าในส่ิงท่ีดี 
และเรารู้วา่ พระเยซูทรงเสียพระทยั เพราะฉะนั้น เราควรจะเกลียดความผดิบาป และท่าทีต่าง ๆ ท่ีผดิดว้ย 

จงดู โคโลสี 3:3-5 และลองแบ่งปันส่ิงท่ีไดรั้บจากคนอ่ืน (คนท่ีเรียนดว้ยกนั) 
1.ในพระเยซูเราไดพ้น้จากอ านาจของความผดิบาปแลว้ 
2. เราจะตอ้งสู้ และปฏิเสธส่ิงท่ีไม่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 
3. บาปท่ีเรารู้สึกนึกตวัได ้ตอ้งรีบสารภาพทนัที (1ยอห์น1:9) 
(จงดู สดุดี 51.) 
ผลการสารภาพบาปคือ 
1. การช าระ 
2. สันติสุขและช่ืนชมยนิดี 
3. ความถ่อมใจ 
4. ความอดทนต่อคนอ่ืน 
ดู มทัธิว 6:12 และลอกขอ้ความลง 
การท่ีพระเยซู อภยับาปต่อเราก็ตอ้งมีเง่ือนไขดว้ยคือ เราตอ้งใหอ้ภยัต่อคนท่ีท าผดิต่อเรา  
จงดู โคโลสี 3:13 การใหอ้ภยัต่อกนัและกนั เป็นส่ิงท่ีเน้ือหนงัเราไม่อยากท า แต่มีค าสอนพดูไว ้
อยา่ง ชดัเจน 
จงอ่าน มทัธิว18:21-35 ในค าอุปมาน้ีเราพบบุคคล 3 คน ท่ีส าคญัคือ เจา้องคห์น่ึง ทาสท่ีเป็นหน้ีมาก 
และเพื่อนทาส 
เจา้องคน์ั้นน่าจะเล็งถึง............................................ 
ทาสท่ีเป็นหน้ี......................................................... 
เพื่อนทาสเล็งถึง..................................................... 
ต่อไปน้ี ขอใหท้่านตอบค าถาม ท่ีถามส าหรับท่านเอง  
1. พระเจา้ทรงอภยัต่อท่านในเร่ืองอะไรบา้ง 
2. ในอาทิตยท่ี์ผา่นมาพระเจา้ไดอ้ภยัโทษท่านในเร่ืองอะไรบา้ง 
3. เม่ือวานน้ีพระเจา้อภยัในเร่ืองอะไรบา้ง 
4. เด๋ียวน้ี ท่านยงัไม่ไดใ้ห้อภยัต่อใครบา้ง 
5. ท าไมท่านจึงรู้สึกวา่ยากหรือไม่อยากใหอ้ภยัต่อคนอ่ืนนั้น 
6. ถา้ท่านยงัไม่ยอมใหอ้ภยั จะมีผลอยา่งไรเกิดข้ึน 
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7.2  คุณมีชยัชนะเหนือมารและความบาปในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร? 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
8. ท่องจ า 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ 
คริสตจกัรอนับริสุทธ์ิ การอภยับาป 
9. ทบทวนขอ้ท่องจ า 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว 
ผูท้รงเป็นพระบิดา 
ผูย้ิง่ใหญ่ 
ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 
ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต ์
พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 
ผูท้รงบงัเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจา้ 
ประสูติจากหญิงพรหมจารียม์ารีย ์
พระเยซูผูน้ั้นตอ้งรับทุกขท์รมานตามค าสั่งของเจา้เมืองปีลาต 
ทรงถูกตรึงจนส้ินพระชนม ์
และถูกฝังไว ้
พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากความตายในวนัท่ีสาม 
เสด็จข้ึนสู่สวรรค ์
ทรงประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดาผูย้ิง่ใหญ่ 
พระองคจ์ะเสด็จมาอีก 
เพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตาย 
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บทที ่11 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าผู้ตายจะเป็นขึน้มาและมชีีวติอมตะ 

ทบทวนบทท่ี 10 
ก. ความบาปคืออะไร? 
ข. เราจะรับการอภยับาปไดอ้ยา่งไร 
ค. เม่ือเพื่อนท าผิดต่อเราเราควรท าอะไร? เพราะอะไร? 
1. ชีวตินิรันดร์ 
 
 
 
 
 
 
“ของประทานจากพระเจา้คือชีวตินิรันดร์ 
ในพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” โรม 6:23 
ชีวตินิรันดร์หมายความวา่ เราไดรั้บ 
สันติสุขและความสัมพนัธ์ใหม่กบัพระเจา้ 
ในโลกน้ีเม่ือเราเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ลว้เม่ือ 
ถึงเวลาเราตายเราจะไปอยูก่บัพระองค ์
ตลอดไปเป็นนิตย ์
2. พระเยซูท าใหผู้ต้ายเป็นข้ึน 
พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึนและมีชีวิต 
ผูท่ี้วางใจในเรานั้นถึงแมว้า่เขาตายแลว้ก”็ยอห์น 11:25 
คริสเตียนไม่ตอ้งกลวัความตายเพราะวา่พระเยซูไดช้นะมจัจุราชผูมี้อ  านาจแห่งความตาย 
เม่ือพระองคไ์ดต้ายบนไมก้างเขนเพื่อเรา (ฮีบรู 2:14, 15) 
 
ส าหรับคริสเตียนการตาย ก็เปรียบเหมือนกบัเวลาท่ีเด็กเล่นจนเหน่ือย 
แลว้ก็หลบัอยูบ่นเกา้อ้ี เม่ือเขาลืมตาต่ืนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงเขาก็พบวา่นอนอยูช่ั้นบน 
ท่ีมีเตียงนอนสุขสบายเพราะวา่คุณพอ่ไดอุ้ม้เขาไป 
 (ยอห์น 14:3)  
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เม่ือพระเยซูเสด็จมาคร้ังท่ีสอง จะมีเสียงแตร คนท่ีตายไปแลว้และเช่ือในพระองคจ์ะเป็นข้ึนมา 
ใหม่และสวมสภาพอมตะ ไปอยูก่บัพระองคเ์ป็นนิตยนิ์รันดร์ (1 โครินธ์ 15:15-55) 
(อมตะคือ ท่ีไม่ตาย แต่เป็นท่ีหย ัง่ยนืตลอดไป) 
3. สวรรคท่ี์อยูใ่หม่ของเราเป็นอยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คริสเตียนจะไปอยูน่ครบริสุทธ์ิ แม่น ้าแห่งชีวติไหลมาจากพระท่ีนัง่ของพระเจา้ มีตน้ไมแ้ห่งชีวติ 
การคร ่ าครวญ การร้องไห ้และการเจบ็ปวดจะไม่มีอีกต่อไป เขาจะเห็นพระพกัตร์พระเจา้ 
และนมสัการพระองค ์และเขาจะครอบครองอยูก่บัพระองคไ์ปเป็นนิตย ์(ววิรณ์ 21:4,22:1-5) 
4.1 ความส าคญัของชีวิตอมตะส าหรับเรา 
เม่ือมีผูเ้สียชีวิต ร่างกายก็ถูกเผาหรือฝังไว ้และเป่ือยเน่าไป แต่ส าหรับผูเ้ช่ือ เขาไดรั้บกาย 
วญิญาณในสวรรค ์(1โครินธ์ 15:42-44) น่าเสียดายผูไ้ม่เช่ือถูกทิ้งในบึงไฟนรก (ววิรณ์ 20:15) 
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วญิญาณของผูต้ายไปแลว้ไม่ไดเ้วยีนไปมาในโลกน้ีเลย เพราะฉะนั้นเราไม่ตอ้งกลวัวญิญาณของผูต้าย  
วญิญาณนั้นอยูใ่นท่ีซ่ึงพระเจา้เตรียมไวใ้ห้จะไม่มาหาเราเลย 
 
 
 
4.2 พระเยซูทรงเตรียมท่ีไวส้ าหรับคน 
ท่ีเช่ือในพระองค ์(ยอห์น 14 :2) 
พระองคท์รงเล้ียงและดูแลเขา 
เราไม่ตอ้งจดัเตรียมอาหาร 
ดอกไมธู้ปเทียนหรือท าบุญใหเ้ขาเลย 
ส่วนคนตายท่ีไม่เช่ือพระเยซูเราไม่สามารถช่วยเขาเลย 
แต่ตอ้งวางใจในพระเจา้พระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของคนตายและคนเป็น (โรม 14:9) 
และพระองคเ์ป็นผูพ้ิพากษาอยา่งยติุธรรม (ปฐมกาล 18:25) 
 
4.3 เม่ือคริสเตียนตายไปจากเราเราเป็นทุกขโ์คกเศร้า 
แต่ยงัมีความหวงัเพราะรู้วา่จะพบคนนั้นอีกในเมืองสวรรค ์
(1 เธสะโลนิกา 4: 13, 14) 
 
4.4 ส าหรับคริสเตียนการตายคือทางรับชีวิตซ่ึงดีกวา่ชีวิตในโลกน้ีหลายเท่า 
อาจารยเ์ปาโลสอนวา่   “ส าหรับขา้พเจา้นั้นการมีชีวติอยูก่็เพื่อพระองคแ์ละการตายก็ไดก้  าไร… 
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ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะจากไปเพื่ออยูก่บัพระคริสตซ่ึ์งประเสริฐกวา่มากนกั”ฟีลิปปี 1:21,23 
5. การน าเอาไปใช ้
5.1 งานศพของคริสเตียนกบังานศพคนของท่ีไม่เช่ือจะผิดกนัอยา่งไร?เพราะอะไร? 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
5.2 เม่ือคริสเตียนเสียชีวติแลว้จะหนุนใจญาติพี่นอ้งของเขาอยา่งไร? 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
6. ท่องจ า ขา้พเจา้เช่ือและวางใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ 
คริสตจกัรอนับริสุทธ์ิ การอภยับาป 
ผูต้ายจะเป็นข้ึนมาอีกและมีชีวติอมตะ 
7. ทบทวนการท่องจ า หวัขอ้บทท่ี 1-8 
ทบทวนบทท่ี 11 
ชีวตินิรันดร์คืออะไร? คนท่ีเช่ือในพระเยซูจะเป็นข้ึนอีกเม่ือไร? 
เขาจะไปท่ีไหน? 


