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ค ำน ำ 
“จงอุตส่าห์ส าแดงตนให้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย เพราะเป็นคนท่ี

ซ่ือตรงในการท่ีใชค้  าแห่งความจริง” (2 ธิโมที 2:15) 
รากฐานความเช่ือของคริสเตียนคืออะไร พระเจา้ท่ีท่านเช่ือนั้นมีลกัษณะอยา่งไร ท่านรู้ได้

อยา่งไรวา่ท่านไดรั้บความรอดคริสเตียนความประพฤติตนอยา่งไร ฯลฯ คนทัว่ ๆ ไปสนใจในปัญหา
เหล่าน้ี และอาจมีใครสักคนหน่ึงถามท่านก็ได ้ท่านสามารถตอบปัญหาเหล่าน้ีไดไ้หม 

คริสเตียนจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คริสเตียนในวยัหนุ่มสาว ตอ้งอบัอายขายหนา้ เม่ือมี
คนถามหลกัความเช่ือทัว่ ๆ ไป เก่ียวกบัการเป็นคริสเตียน เขาจะอ ้าอ้ึงตอบไม่ได ้หนงัสือเล่มน้ีจดัท าข้ึน 
เพื่อช่วยเหลือท่านโดยเฉพาะ เพื่อท่านจะ “เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย” เพราะรู้จกัใช ้ ค าแห่งความจริง
นั้น” 

หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากยิง่ข้ึน หากท่านอ่านดว้ยความตั้งใจ และท่องจ า
ค าตอบ หรือขอ้พระธรรมซ่ึงเป็นค าตอบของค าถามนั้น ๆ เพื่อท่านจะน าออกใชเ้ป็นประโยชน์ไดท้นัที 
ทั้งเพื่อตวัท่านเอง และเพื่อผูอ่ื้น ในเวลาท่ีตอ้งการ 

“...ขา้พเจา้จึงรักขอ้บญัญติัของพระองค ์มากกวา่รักทองค า” (สดุดี 119:127) 
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1. พระเจ้ำ 

1. ถำม พระเจา้คือผูใ้ด? 
ตอบ พระเจา้คือผูท่ี้ทรงสร้าง และปกครองสรรพส่ิง 
“พระองคไ์ดท้รงสร้างสรรคพ์ส่ิงทั้งปวง และส่ิงทั้งปวงท่ีเป็นข้ึนแลว้นั้น ไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีเป็น

ข้ึนนอกเหนือพระองค”์ ยอห์น 1:3 
2. ถำม พระเจา้ทรงสถิตอยูท่ี่ไหน? 
ตอบ พระเจา้ทรงสถิตอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง  
“พระเยโฮวาห์ไดต้รัสดงัน้ีวา่ “ทอ้งฟ้าเป็นพระท่ีนัง่ของเรา และพิภพเป็นมา้วางเทา้ของเรา” 
อิสยาห์ 66:1 
3. ถำม พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่นานเท่าไรแลว้? 
ตอบ ไมมีใครทราบวา่ พระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ลว้นานเท่าไร เพราะพระองคท์รงเป็นอยู่

ตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตกาลและจะทรงพระชนมอ์ยู ่ตลอดไปเป็นนิจกาล 
“พระองคท์รงเป็นพระเจา้อยู ่ตั้งแต่อดีตกาล จนตลอดอนาคตกาล” สดุดี 90:2 
4. ถำม พระเจา้ทรงเปล่ียนแปลงไหม?  
ตอบ พระเจา้ไม่ทรงเปล่ียนแปลง “แมเ้ราเยโฮวาห์ ไม่กลบัลอก” มาลาคี 3:6 
5. ถำม มีพระเจา้มากกวา่องคเ์ดียวหรือ? 
ตอบ มีพระเจา้ท่ีแทจ้ริง เพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น “ไม่มีพระเจา้อ่ืนนอกจากเราเลย” อิสยาห์ 

45:21 
6. ถำม พระเจา้ทรงเป็นอยูอ่ยา่งไร? 
ตอบ พระเจา้ทรงมีพระชมน์อยูใ่นสามพระภาค ซ่ึงเรียกวา่ ตรีเอกานุภาพ 
7. ถำม ทั้งสามพระภาค ในตรีเอกนุภาพนั้น ประกอบดว้ยผูใ้ดบา้ง? 
ตอบ ประกอบดว้ย พระเจา้พระบิดา พระเยซูคริสตพ์ระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
“...ใหรั้บบพัติศมา ในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มทัธิว 28:19 
8. ถำม เราเห็นพระเจา้ไดไ้หม? 
ตอบ พระเจา้ทรงเป็นพระวญิญาณ เราจึงมองไม่เห็นพระองค ์
“ไม่มีใครไดเ้ห็นพระเจา้เลย พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้...ไดส้ าแดงพระองคแ์ลว้” ยอห์น 

1:18 
9. ถำม ถา้อยา่งนั้น เราทราบไดอ้ยา่งไรวา่ มีพระเจา้จริง ๆ? 
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ตอบ เพราะมีแต่พระเจา้เท่านั้น ท่ีทรงสามารถเนรมิต สร้างฟ้าสวรรค ์และแผน่ดินโลก  
“ฟ้าสวรรคแ์สดงพระรัศมีของพระองค ์และทอ้งฟ้าประกาศพระหตัถกิจ” สดุดี 19:1 
10. เราทราบไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้ทรงมีพระลกัษณะเหมือนอะไรบา้ง? 
ตอบ เราทราบได ้ จากพระคริสตธรรมคมัภีร์และจากชีวิตของพระเยซูคริสต ์ ขณะท่ีพระองค์

ทรงประทบัอยูใ่นโลกน้ี 
“พระวาทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั และไดอ้าศยัอยูก่บัเรา และเราไดเ้ห็นสง่าราศีของ

พระองค ์เหมือนสง่าราศีซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้ากพระบิดา บริบูรณ์ไปดว้ยคุณและความจริง ยอห์น 1:14 
11. ถำม พระเจา้ทรงกระท าทุกอยา่งไหม? 
ตอบ ได ้พระองคท์รงสามารถกระท าทุกอยา่ง ตามท่ีพระองคท์รงปรารถนา  
“เพราะวา่ไม่มีส่ิงใด ซ่ึงพระเจา้ทรงกระท าไม่ได”้ ลูกา 1:37 
12. ถำม พระเจา้ทรงมีพระสติปัญญาไหม? 
ตอบ พระเจา้ทรงเป็นสัพพญัญู พระองคท์รงรอบรู้ทุกส่ิงทุกอยา่ง 
“ซ่ึงขา้พเจา้นัง่ลงหรือลุกข้ึนนั้น พระองคท์รงทราบหมดและความคิดของขา้พเจา้ พระองคท์รง

ทราบแต่ไกล” สดุดี 139:2 
13. ถำม เราควรปฏิบติัตนต่อพระเจา้อยา่งไร? 
ตอบ เราควรถวายพระเกียรติ แก่พระนามของพระเจา้ และควรเคารพนบนอบเม่ืออยูใ่นโบสถ์

วหิารของพระองค ์
“ใหเ้ราขอบพระคุณ เพื่อเราจะไดป้ฏิบติัพระเจา้ตามชอบพระทยัของพระองค ์ ดว้ยความเคารพ

และย  าเกรง ฮีบรู 12:28 
14. ถำม พระเจา้ทรงบริสุทธ์ิไหม? 
ตอบ พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิ  
“เจา้ทั้งหลายตอ้งเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เพราะเราคือเยโฮวาห์ พระเจา้ของเจา้เป็นบริสุทธ์ิ เลวนิีติ 19:2 
15. ถำม พระเจา้ทรงประกอบดว้ย พระเมตตากรุณาไหม 
ตอบ พระเจา้ทรงเมตตากรุณาต่อเรา เยีย่งบิดาเมตตาบุตร 
“บิดาเมตตาบุตรของคนมากฉนัใด พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาคน ท่ีย  าเกรงพระองค ์ มากฉนั

นั้น” 
สดุดี 103:13 
16. ถำม เราควรมีความรู้สึกต่อพระองคอ์ยา่งไร? 
ตอบ เราควรขอบพระคุณ และสรรเสริญพระองค ์และรับใชพ้ระองคด์ว้ยความเตม็ใจ 
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“สมควรท่ีคนทั้งหลาย จะไดส้รรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะความกรุณาคุณของพระองค ์ และ
เพราะกิจการอศัจรรย ์ซ่ึงพระองคท์รงกระท าเพื่อมนุษยชาติ” สดุดี 107:8 

17. ถำม พระเจา้ทรงยติุธรรม? 
ตอบ พระเจา้ทรงไวซ่ึ้ง ความยติุธรรมต่อมนุษยทุ์กคน 
“พระองคจ์ะทรงพิพากษาพิภพโลกโดยยติุธรรม” สดุดี 96:13 
18. ถำม ปัจจุบนัน้ี พระเจา้ทรงกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นโลกน้ีอยา่งไร? 
ตอบ พระเจา้ทรงกระท าพระราชกิจ ของพระองคโ์ดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
“เราจะขอพระบิดา และพระองคจ์ะทรงประทานผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่าน เพื่อจะอยูก่บัท่านเป็น

นิตยคื์อพระวญิญาณแห่งความจริง ยอห์น 14:16,17 
19. ถำม พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงกระท าพระราชกิจอะไรบา้งในโลกน้ี? 
ตอบ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงท าใหโ้ลกส านึกถึงความผิดบาป 
“พระองคจ์ะบนัดาลใหโ้ลกรู้สึกถึงความผดิ ถึงความชอบธรรม และถึงความพิพากษา ยอห์น 

16:8 
20. ถำม พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงท าอะไร เพื่อคริสตจกัรบา้ง? 
ตอบ พระวญิญาณทรงสอน ทรงน า และประทานฤทธ์ิอ านาจ ฝ่ายวญิญาณจิตแก่คริสตจกัร 
“แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ท่ีพระบิดาจะทรงใชม้าในนามของเรา พระองค์

นั้นจะทรงสอนท่านทุกส่ิง...พระองคจ์ะน าท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอยา่ง...” ยอห์น 14:26 16:1,3 
21. ถำม พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงกระท าอะไรเพื่อคริสเตียนแต่ละคน? 
ตอบ พระองคท์รงสถิตอยู ่ในจิตใจของเราเพื่อท าใหเ้รา เหมือนพระเยซูคริสตม์ากยิง่ข้ึน 
“ฝ่ายผลของพระวญิญาณนั้นคือ ความรัก ความยนิดี สันติสุข ความอดกลั้นไวน้าน ความปรานี

ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความอ่อนสุภาพ การรู้จกับงัคบัตน...” กาลาเทีย 5:22,23 
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2. พระเยซูคริสต์ 

1. ถำม พระเยซูคริสตคื์อใคร? 
ตอบ พระเยซูคริสตคื์อ พระบุตรของพระเจา้ผูเ้ท่ียงแท ้
“พระองคเ์ป็นพระคริสต ์บุตรของพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ มทัธิว 16:16 
2. ถำม พระเยซูคริสตท์รงประสูติเม่ือใด? 
ตอบ พระองคท์รงประสูติ เกือบ 2000 ปี มาแลว้ 
3. ถำม พระเยซูทรงประสูติท่ีไหน? 
ตอบ พระเยซูทรงประสูติ ท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ 
“เม่ือพระเยซูไดบ้งัเกิดในบา้นเบธเฮม็ มณฑลยเูดียคร้ังนั้น เฮโรดเป็นกษตัริย ์มทัธิว 2:1 
4. ถำม พระเยซูทรงเจริญวยัอยา่งไร? 
ตอบ พระเยซูทรงเจริญเติบโต เป็นเด็กท่ีฉลาด เช่ือฟัง และขยนัหมัน่เพียรในการงาน 
“พระเยซูก็ไดจ้  าเริญข้ึนในฝ่ายสติปัญญาในฝ่ายร่างกายและเป็นท่ีชอบจ าเพาะพระเจา้ และต่อ

หนา้คนทั้งปวงดว้ย” ลูกา 2:52 
5. ถำม พระเยซูทรงมีความตอ้งการ ทางฝ่ายร่างกาย เหมือนคนทัว่ ๆ ไปไหม? 
ตอบ พระองคท์รงตอ้งการทุกอยา่ง เหมือนเรา เช่นอาหารท่ีอยูอ่าศยั และการพกัผอ่น 
“เพราะวา่เรามิไดมี้มหาปุโรหิต ท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเราไม่ได ้แต่พระองคไ์ดท้รงถูกทดลอง

เหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ยงัปราศจากความบาป” ฮีบรู 4:15 
6. ถำม พระเยซูทรงเจริญเติบโตท่ีไหน? 
ตอบ พระองคท์รงเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีเมืองนาซาเร็ธ 
“แลว้พระกุมารก็กลบัไปกบัเขา ยงัเมืองนาซาเร็ธอยูใ่ตค้วามปกครองของเขา” ลูกา 2:51 
7. ถำม พระเยซูคริสตท์างกระท าอะไรบา้ง? 
ตอบ พระองคท์รงกระท าการดีตลอดเวลาท่ีพระองคท์รงประทบัอยูใ่นโลกน้ี 
“พระเยซูไดเ้สด็จไปกระท าคุณ และรักษาบรรดาคนซ่ึงถูกมารเบียดเบียน เพราะวา่พระเจา้ได้

ทรงสถิตอยูก่บัพระองค ์กิจการ 10:38 
8. ถำม พรเยซูคริสต ์ผูท้รงบงัเกิดเป็นมนุษย ์สามารถกระท า ส่ิงท่ีอศัจรรยเ์หล่านั้นไดอ้ยา่งไร? 
ตอบ พระองคท์รงกระท าการอศัจรรยไ์ดเ้พราะวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ในสภาพบุตรมนุษย ์
“...การนั้นเอง ซ่ึงเราก าลงักระท าอยู ่เป็นพยานถึงเราวา่พระบิดาไดท้รงใชเ้รามา” ยอห์น 5:36 
9. ถำม เราทราบไดอ้ยา่งไรวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้? 
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ตอบ พระเจา้ตรัสถึงสองคร้ังวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระองค ์ 
“ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” มทัธิว 3:17 17:5 
10. ถำม มีคนรัก และเช่ือพระเยซูคริสตเ์ป็นจ านวนมากไหม? 
ตอบ คนจ านวนพนั ๆ รักพระองค ์ แต่พระองคท์รงเลือกเพียง 12 คนเท่านั้นใหเ้ป็นอคัรสาวก

ของพระองค ์
“พระองคจึ์งทรงตั้งศิษยสิ์บสองคน ไวใ้ห้อยูก่บัพระองคเ์พื่อจะใชเ้ขาไปประกาศสั่งสอน มาระ

โก 3:14 
11. ถำม มีใครเกลียดชงั และต่อตา้นพระองคไ์หม? 
ตอบ ผูน้  าต่าง ๆ ในประเทศอิสราเอล เกลียดชงัพระเยซู 
“โลกจะชงัท่านทั้งหลายไม่ได ้ แต่ไดช้งัเรา เพราะเราเป็นพยานถึงการของโลก วา่เป็นการชัว่ 

ยอห์น 7:7 
12. ถำม ผูน้  าเหล่านั้นท าร้ายพระเยซูไดไ้หม? 
ตอบ ท  าได ้พวกเขาจบัพระเยซูไปตรึงท่ีไมก้างเขน จนพระองคท์รงส้ินพระชนม ์
“พวกยดูาตอบวา่ พวกเรามีกฎหมาย ตาม กฎหมายนั้นเขาควรจะตาย เพราะวา่เขาไดต้ั้งตวัเป็น

บุตรของพระเจา้” ยอห์น 19:7 
“ปีลาตไดถ้ามเขา...เพราะรู้อยูแ่ลว้วา่ เขาไดม้อบพระองคโ์ดยความอิจฉา มทัธิว 27:17,18 
13. ถำม เหตุไร พระเจา้จึงทรงอนุญาตใหพ้วกเขาท าเช่นนั้น ต่อพระบุตรของพระองค?์ 
ตอบ พระเจา้ทรงอนุญาต เพราะการส้ินพระชมน์ของพระเยซูคริสต ์ บนไมก้างเขนนั้น ไดช่้วย

ใหม้นุษยรั์บความรอดพน้จากความผดิบาป 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ

ในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” ยอห์น 3:16 
14. ถำม พระเยซูคริสตท์รงอยูใ่ตอ้  านาจ แห่งความตายนานเท่าไร? 
ตอบ พระองคท์รงอยูใ่ตอ้  านาจ ความตายเพียงสามวนั 
“และทรงถูกฝังไว ้แลว้วนัท่ีสาม พระองคท์รงเป็นข้ึนมาใหม่” 1 โครินธ์ 15:4 
15. ถำม ใครบา้งท่ีไดเ้ห็นพระเยซูคริสต ์เม่ือพระองคฟ้ื์นคืนพระชนมแ์ลว้? 
ตอบ เหล่าสาวกของพระองค ์และศิษยอ่ื์น ๆ ประมาณ 500 คน  
“แลว้พระองคท์รงปรากฏแก่...อคัรสาวกสิบสองคนนั้น ภายหลงัพระองคท์รงปรากฏแก่พวกพี่

นอ้งกวา่หา้ร้อยคน 1 โครินธ์ 15:5-8 
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16. ถำม หลงัจาก ท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระองคท์รงพ านกัอยูใ่นโลกต่อไป อีก
นานเท่าไร? 

ตอบ พระองคท์รงพ านกัในโลกอีกส่ีสิบวนั  
“คร้ังพระองคท์รงทนทุกขท์รมานแลว้ ไดท้รง แสดงพระองคแ์ก่จ าพวกนั้น ดว้ยการพิสูจน์

หลายอยา่งใหเ้ขาเห็นวา่ พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่แลว้ไดท้รงปรากฏแก่เขาทั้งหลาย ถึงส่ีสิบวนั 
กิจการ 1:3 
17. ถำม เม่ือพระเยซูเสด็จจากภูเขามะกอกเทศไปแลว้ พระองคเ์สด็จไปท่ีใด? 
ตอบ พระองคเ์สด็จกลบัไปยงัเมืองสวรรค์ 
“เม่ือพระองคต์รัสค าเหล่านั้นแลว้ ในขณะท่ีเขาทั้งหลายก าลงัพินิจดู พระองคก์็ถูกรับข้ึนไป 

และมีเมฆคลุมพระองคบ์งัตาเขาไว”้ กิจการ 1:9 
18. ถำม ขณะน้ี พระเยซูคริสตท์รงอยูท่ี่ไหน? 
ตอบ ขณะน้ี พระองคท์รงประทบัอยู ่ท่ีเบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระเจา้ ทรงอธิษฐานเผื่อทุกคนท่ี

เช่ือในพระองค ์
“พระคริสต.์..ไดเ้สด็จ เขา้ไปในสวรรคน์ั้นเอง และบดัน้ี ทรงประกฎจ าเพราะพระพกัตร์พระเจา้

เพื่อเราทั้งหลาย” ฮีบรู 9:24  
19. ถำม ท าไมพระเยซูคริสต ์จึงมีสองพระนาม? 
ตอบ พระนาม “พระเยซู” แปลวา่ พระผูช่้วยใหร้อดพน้จากความผดิบาปพระนาม “พระคริสต”์ 

หรือ “พระมาซีฮะ” แปลวา่ผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิมไว ้ “เจา้จงเรียกนามท่านวา่ “เยซู” เพราะท่านเป็นผูท่ี้จะ
โปรดช่วยพลไพร่ของท่าน ใหร้อดจากความผิดของเขา” มทัธิว 1:21 

“พระองคเ์ป็นบุตรของพระเจา้ พระองคเ์ป็นกษตัริยข์องชาติอิสราเอล” ยอห์น 1:49 
“ปีลาตจึงถามพระองคว์า่ ท่านเป็นกษตัริยข์องชาติยดูาหรือ” พระองคท์รงตอบวา่ “ท่านวา่

ถูกตอ้ง” 
 ลูกา 23:3 
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3. พระคริสตธรรมคมัภีร์ 

1. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์คืออะไร? 
ตอบ พระคริสตธรรมคมัภีร์ คือพระด ารัสของพระเจา้ ท่ีพระองคท์รงโปรดประทานใหแ้ก่

มนุษย ์
“เพราะวา่พระวจนะของพระเจา้ ประกอบดว้ยชีวติและดว้ยฤทธ์ิเดช และคมกวา่ดาบสองคม” 
ฮีบรู 4:12 
2. ถำม พระเจา้พระราชทาน พระด ารัสของพระองค ์แก่มนุษยอ์ยา่งไร? 
ตอบ พระเจา้ทรงดลใจ ใหม้นุษยเ์ขียนพระด ารัสของพระองคข้ึ์น 
“ดว้ยวา่ค าพยากรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมาตามน ้าใจมนุษยแ์ต่วา่มนุษยไ์ดก้ล่าวค าซ่ึงมาจาก

พระเจา้ ตามท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงดลใจใหก้ล่าวนั้น”  
2 เปโตร 1:21 
3. ถำม พระด ารัสของพระเจา้ กล่าวเก่ียวกบัมนุษยว์า่อะไรบา้ง? 
ตอบ พระด ารัสของพระเจา้ กล่าวใหม้นุษยท์ราบวา่ พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้ราท า

อะไรบา้ง 
“พระคมัภีร์ทุกตอน พระเจา้ไดท้รงประสาทใหย้อ่มเป็นประโยชน์ส าหรับสั่งสอนส าหรับ

ตกัเตือนส าหรับดดัแปลงให้ดีข้ึน และส าหรับสอนใหรู้้ในความชอบธรรม” 2 ธิโมที 3:16 
4. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ แบ่งออกเป็นก่ีภาค 
ตอบ พระคริสตธรรมคมัภีร์ แบ่งออกเป็นสองภาค พระคมัภีร์เดิม และภาค พระคริสตธรรม

ใหม ่
5. ถำม ค  าวา่ “พระคริสตธรรมคมัภีร์” หรือ “พนัธสัญญา” หมายความวา่อะไร? 
ตอบ “พนัธสัญญา” หมายถึง ขอ้ตกลงระหวา่งบุคคลสองคน ซ่ึงเขาทั้งสองไดส้ัญญากนัไว ้ วา่

จะท าอะไรเพื่อกนัและกนับา้ง 
6. ถำม พระคมัภีร์เดิมมีค าสัญญาอะไรบา้ง? 
ตอบ พระเจา้ทรงสัญญาวา่ จะปกปักรักษาและทรงอวยพรประชากรของ พระองคคื์อชนชาติยวิ 

ใหเ้จริญรุ่งโรจน์ และชนชาติยวิไดส้ัญญาวา่ จะนมสัการพระเจา้ และจะรักษาพระบญัญติัของพระองค ์
“เหตุฉะน้ี ถา้เจา้ทั้งหลาย จะฟังถอ้ยค าของเราจริง ๆ และรักษาค าสัญญาไมตรีของเราไว ้ เจา้จะ

เป็นทรัพยป์ระเสริฐของเรา ยิ่งกวา่ชาติทั้งปวง” อพยพ 19:5 
7. ถำม พระคมัภีร์เดิม มีพระธรรมก่ีเล่ม? 
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ตอบ พระคมัภีร์เดิม มีพระธรรม 39 เล่ม 
8. ถาม พระคริสตธรรมใหม่ มีค  าสัญญาอะไรบา้ง? 
ตอบ ในพระคริสตธรรมใหม่ พระเจา้ทรงสัญญาไวว้า่ จะประทานความรอดนิรันดร์ แก่ทุกคน

ท่ีเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ 
“พระองคท์รงเป็นผูเ้ร่ิมจดัความรอดนิรันดร์ ใหแ้ก่คนทั้งปวง ท่ีเช่ือฟังพระองค ์ฮีบรู 5:9 
9. ถำม พระคริสตธรรมใหม่ มีพระธรรมก่ีเล่ม? 
ตอบ พระคริสตธรรมใหม่ มีพระธรรม 27 เล่ม 
10. ถำม เม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ประกอบดว้ยพระธรรมหลายเล่มเช่นน้ี จะเรียกวา่เป็น 

“หนงัสือ” เล่มเดียวกนัไดอ้ยา่งไร? 
ตอบ แมว้า่พระคริสตธรรมคมัภีร์ จะมีพระธรรม 66 เล่ม เขียนโดยชนต่างชั้นวรรณะกนัถึง 40 

คน และใชเ้วลาเขียนเกือบ 2,000 ปี แต่เน้ือเร่ืองทั้งหมดติดต่อกลมกลืน เป็นเร่ืองราวอนัเดียวกนัตลอด
เล่ม 

11. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ตลอดเล่ม มี ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในเร่ือง ๆ หน่ึง เร่ือง
นั้นคือะไร? 

ตอบ พระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่ม ไดช้ี้ใหผู้อ่้านรู้ถึงพระเยซูคริสต ์
“ท่านทั้งหลายยอ่มคน้ดูในพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวน้ั้น เพราะท่านทั้งหลายคิดวา่ ในพระคมัภีร์นั้น 

มีชีวตินิรันดร์ แต่พระคมัภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา” ยอห์น 5:37 
“พระองคจึ์งเร่ิมกล่าวเร่ืองตั้งตน้แต่โมเสส และบรรดาศาสดาพยากรณ์ อธิบายใหเ้ขาฟังใน

คมัภีร์ทั้งหมด ซ่ึงเขียนไวเ้ล็งถึงพระองค”์ ลูกา 24:27 
12. ถำม ทุกคนชองพระคริสตธรรมคมัภีร์ไหม? 
ตอบ มีบางคนไม่ยอมเช่ือฟัง ค าสั่งสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ค  าสั่งสอนในพระคริสต

ธรรมคมัภีร์ และยงัพยายามท าลายเสีย แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ยงัคงอยู ่ไม่มีใครอาจท าลายได ้
“ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป พระบญัญติัสักพิมพห์น่ึงหรือจุดหน่ึงจะขาดไปก็หามิได ้ จนกวา่จะ

ส าเร็จทั้งส้ิน”มทัธิว 5:1813 
ถำม เม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีลา้สมยัไปหรือ? 
ตอบ ไม่ลา้สมยัเลย ตรงขา้ม พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดรั้บการแปลและพิมพเ์ป็นภาษาต่าง ๆ 

มากข้ึนทุกปี 
14. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีเช่ือถือไดไ้หม? 
ตอบ เช่ือถือได ้พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือแห่งความจริง 
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“ค าของพระองคเ์ป็นความจริง” ยอห์น 17:17 
“พระวจนะอนัสัตยจ์ริง...” สดุดี 119:43 
16. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์ไหม? 
ตอบ เป็น 
“กฎหมายของพระเยโฮวาหดีรอบคอบ เป็นท่ีให้จิตวิญญาณฟ้ืนต่ืนข้ึน ค าโอวาทพระเยโฮวาห์

แน่นอนเตือนสติคนรู้นอ้ยใหมี้ปัญญา” สดุดี 19:7 
16. พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์ไหม? 
ตอบ เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์แก่ทุกคน 
 “พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคม ส าหรับเทา้ของขา้พเจา้ละเป็นแสงสวา่งตามทางของขา้พเจา้” 

สดุดี 119:105 
17. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีบริสุทธ์ิไหม? 
ตอบ เป็นหนงัสือท่ีบริสุทธ์ิ 
“พระด ารัสของพระองคน์ั้น ขา้พเจา้จดจ าไวใ้นใจ เพื่อขา้พเจา้จะไม่กระท าผิดต่อพระองค”์ 

สดุดี 119:11 
18. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีจ าเป็นไหม? 
ตอบ เราจ าเป็นตอ้งมี พระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อจะทราบวา่ พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้รา

ท าอะไรบา้ง 
“ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ ฮีบรู 11:6 
“เม่ือตกทุกขไ์ดย้าก พระด ารัสนั้นแหละ เป็นท่ีประเลา้ประโลมขา้พเจา้...” สดุดี 119:50 
19. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ย ัง่ยนืต่อไปนานเท่าไร? 
ตอบ พระคริสตธรรมคมัภีร์จะย ัง่ยนือยูต่ลอดไปเป็นนิจกาล 
“... พระด ารัสของพระเจา้ของเรา จะย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิจ” อิสยาห์ 40:8 
20. ถำม เราควรจะอ่าน พระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งไร? 
ตอบ เราควรอ่านอยา่งสม ่าเสมอ และตรึกตรองถึงพระด ารัสของพระองค ์
“หนงัสือกฎหมายน้ี อยา่ให้ขาดจากปากของเจา้แต่เจา้ตรึกตรองในขอ้กฎหมายนั้น ทั้งวนัและ

คืน เพื่อเจา้จะไดรั้กษาประพฤติตามสรรพส่ิงจารึกไวใ้นกฎหมายนั้น แลว้ทางท่ีเจา้ด าเนินไปนั้น จะมี
ความเจริญถึงกบัส าเร็จประโยชน์” โยชูวา 1:8 

21. ถำม เหตุไรเราจึงตอ้งศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์? 
ตอบ เราตอ้งศึกษา พระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อให้รู้ความหมายท่ีแทจ้ริง 
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“จงอุตส่าห์ส าแดงคน ใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย เพราะเป็นคนท่ี
ซ่ือตรงในการใชพ้ระวจนะแห่งความจริงนั้น” 2 ทิโมธี 2:15 

22. ถำม เราควรมีความคิดเห็น ต่อพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งไร? 
ตอบ เราควรถือวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นครูฝ่ายวิญญาณจิตของเรา ซ่ึงเราตอ้งเช่ือพึ่งโดย

ไม่สงสัย“เขามีใจเล่ือมใสรับพระวจนะของพระเจา้ และคน้ดูพระคมัภีร์ทุกวนั หวงัจะรู้วา่ ขอ้ความ
เหล่านั้น จริงดงักล่าวหรือไม่” กิจการ 17:11 
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4. มนุษย์ 

1. ถำม สรรพส่ิงท่ีอยูใ่นโลก และในอากาศมาจากไหน? 
ตอบ พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง 
“เม่ือเดิม พระเจา้ไดเ้นรมิตสร้างฟ้าและดิน” ปฐมกาล 1:1 
2. ถำม พระเจา้ทรงสร้าง ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ีอยา่งไร? 
ตอบ พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิง โดยค าตรัสของพระองค ์
“โดยความเช่ือนั้น เราจึงรู้เขา้ใจวา่ พระเจา้ไดท้รงสร้างโลกทั้งปวง ดว้ยค าตรัสของพระองค ์

ฮีบรู 11:3 
3. ถำม พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างอะไรบา้ง? 
ตอบ พระเจา้ทรงสร้างกลางวนัและกลางคืน ฟ้า น ้า แผน่ดิน ตน้หญา้ ตน้ขา้ว ผลไม ้ตน้ไม ้ดวง

อาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดวงดาว ปลา นก สัตว ์ผูช้ายและผูห้ญิง 
4. ถำม ใครเป็นผูช้ายและหญิงคู่แรก? 
ตอบ อาดมัและเอวา 
5. ถำม พระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ใหอ้าดมั และเอวาท าอะไร? 
ตอบ พระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ใหเ้ขาทั้งสองปกครองส่ิงมีชีวติ ท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน 
“พระองคท์รงมอบอ านาจ ใหค้รอบครองบรรดาพระหตัถกิจของพระองค ์ พระองคท์รงให้

สรรพส่ิงอยูใ่ตเ้ทา้ของมนุษยน์ั้น” สดุดี 8:6 
6. ถำม เหตุไรมนุษย ์จึงเป็นผูท่ี้ใหญ่ยิง่ท่ีสุดในบรรดาพระหตัถกิจของพระเจา้?  
ตอบ เพราะพระเจา้ ทรงประทานความคิดความเขา้ใจแก่มนุษย ์ และประทานดวงวิญญาณ ซ่ึง

ไม่รู้จกัดบัสูญให้แก่มนุษย ์
7. ถำม พระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์ใหเ้ป็นคนดีหรือชัว่? 
ตอบ พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หบ้ริสุทธ์ิ แต่พญามารไดล่้อล่วงมนุษย ์ ใหข้ดัขืนค าสั่งของพระ

เจา้ ไปกระท าชัว่ 
“พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยใ์หเ้ป็นคนสัตยซ่ื์อ? ปัญญาจารย ์7:29 
8. พญามารคือใคร? 
ตอบ พญามารเป็นทูตสวรรค ์ ท่ีหลงกระท าผดิ โดยฝ่าฝืนค าสั่งของพระเจา้แลว้กลายเป็นศตัรู

ของพระองค ์และเป็นผูล่้อลวงมนุษยใ์หก้ระท าผดิ 
ถำม ความบาปคืออะไร? 
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ตอบ ความบาป คือการไม่เช่ือฟังท าตามค าสั่งของพระเจา้ 
“เหตุฉะนั้น คนใดท่ีรู้จกักระท าการดี และไม่ไดก้ระท าบาป จึงมีแก่คนนั้น” ยากอบ 4:17 
10. ถำม พระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ใหเ้ราท าอะไรบา้ง? 
ตอบ ในพระบญัญติัสิบประการ พระเจา้ทรงกล่าวถึง ส่ิงซ่ึงพระองคท์รงประสงคใ์หเ้รากระท า 

อยา่งยอ่ ๆ ดงัน้ี 
1. “อยา่ไดมี้พระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย” 
2. “อยา่ท ารูปเคารพส าหรับตน” 
3. “อยา่ออกนาม เยโฮวาห์ พระเจา้ของเจา้เปล่า ๆ  
4. จงนบัถือวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ” 
5. “จงนบัถือบิดามารดาของตน” 
6. “อยา่ฆ่าคน” 
7. “อยา่ล่วงประเวณี” 
8. “อยา่ลกัทรัพย”์  
9. “อยา่เป็นพยานกล่าวความเทจ็ ต่อเพื่อนบา้น”  
10. “อยา่โลภ” 
พระบญัญติั 5,7,8,11,12,16-21 และอพยพ 20:1-17 
11. ถำม พระเยซูทรงสรุป พระบญัญติัสิบประการอยา่งไร? 
ตอบ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ ดว้ยสุดใจ สุดจิตของเจา้ ดว้ยสุดความคิด และดว้ยส้ินสุด

ก าลงัของเจา้และ...จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” มาระโก 12:30,31 
12. คนท่ีไดท้  าบาปมีจ านวนมากเท่าใด? 
ตอบ ทุกคนเป็นคนบาปมาแต่ก าเนิด 
“เหตุวา่คนทั้งปวงไดท้  าผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจา้” โรม 3:23 
13. ถำม พระเจา้จะทรงลงโทษ ผูท่ี้กระท าบาปไหม? 
ตอบ พระเจา้ทรงเตรียมท่ีแห่งหน่ึงท่ีเรียกวา่นรกไว ้ ส าหรับลงโทษพญามารและวญิญาณชัว่

ทั้งหลาย 
“เจา้ทั้งหลายผูต้อ้งแช่งสาป จงถอยไปจากเราเขา้ไปอยูใ่นไฟ ซ่ึงไหมอ้ยูเ่ป็นนิตย ์ ซ่ึงเตรียมไว้

ส าหรับมารและพรรคพวกของมนันั้น” มทัธิว 25:41 
14. ถำม มนุษยจ์ะถูกส่งไป ยงันรกดว้ยไหม?  
ตอบ ผูท่ี้ท  าตามค าล่อล่วง ของพญามารซาตาน ก็จะตามมนัไปยงันรกดว้ย 



 18 

“แต่คนขลาด คนไม่เช่ือ คนท่ีกระท าการอุจาดคนท่ีฆ่ามนุษย ์ คนกระท าผดิบาป คนกระท าผดิ
ประเวณีชายหญิง คนท าเล่ห์กระเท่ห์ คนท่ีบูชารูปเคารพ และคนทั้งปวงท่ีพดูมุสา จะไดส่้วนมรดกของ
ตน ท่ีในบึงท่ีมีไฟและก ามะถนัไหมอ้ยูน่ั้น นัน่แหละ เป็นความตายท่ีสอง” ววิรณ์ 21:8 

15. ถำม ท าไมคนบาปจึงตอ้งตกนรก? 
ตอบ เพราะวา่ ความผดิบาปจะเขา้ไปอยูใ่นสวรรคไ์ม่ได ้
“ส่ิงหน่ึงใดท่ีเป็นมลทิน หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีประพฤติเป็นท่ีอุจาด หรือพดูมุสา จะเขา้ในเมืองนั้น

ไม่ไดเ้ลย แต่เฉพาะคนทั้งหลายท่ีมีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียนประจ าชีพ ของพระเมษโปดกนั้นถึงจะเขา้
ได”้ ววิรณ์ 21:27 

16. ถำม ถา้เราท าแต่ความดี และไม่ไดก้ระท าบาป เราจะสวรรคไ์ดไ้หม? 
ตอบ ไม่ได ้ จิตใจท่ีชอบท าบาปของเรา จะตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลง โดยฤทธ์ิอ านาจของพระ

เจา้เสียก่อน 
17. ถำม ถา้อยา่งนั้น เราจะเขา้เมืองสววรคไ์ดอ้ยา่งไร? 
ตอบ ความผดิบาปของเรา จะตอ้งไดรั้บการอภยัโทษ และรับการช าระเสียก่อน 
“ถา้เราสารภาพความผิดของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงยกบาปโทษของ

เรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” ยอห์น 1:9 
18.ถำม สวรรคคื์ออะไร? 
ตอบ สวรรคเ์ป็นบา้นของพระเจา้ ทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีนั้น มีความสุขความยนิดีเสมอ 
“ความยนิดีอนับริบูรณ์ มีอยูต่รงพระพกัตร์พระองค ์ความสุขส าราญมีอยูข่า้งเบ้ืองขวาพระหตัถ์

ของพระองคเ์ป็นนิจกาล” สดุดี 16:11 
19. ถำม เราไปสวรรคเ์ม่ือใด? 
ตอบ วญิญาณของเรา ก็จะไปอยูก่บัพระเจา้ในเมืองสวรรคใ์นทนัที ท่ีเราตาย 
พระเยซูตรัสวา่ “แทจ้ริงเราบอกเจา้วา่ วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” ลูกา 23:43 
20. ถาม ผูท่ี้อยูใ่นสวรรคก์บัพระเจา้มีใครบา้ง? 
ตอบ ผูท่ี้ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และผูท่ี้มีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียน

ประจ าชีพ 
“ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซีโยน และมาถึงเมืองของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ คือเมืองเยรูซาเล็ม

แห่งสวรรค ์ และมาถึงพวกทูตสวรรคม์ากมายเหลือท่ีจะนบัประมาณได ้ และมาถึงท่ีชุมนุมของเหล่า
สาวก และมาถึงคริสตจกัรเร่ิมแรกผูมี้ช่ือจารึกไวใ้นสวรรคแ์ลว้ และมาถึงพระเจา้ผูท้รงพิพากษาคนทั้ง
ปวง และมาถึงพระเจา้ผูท้รงพิพากษาคนทั้งปวง และมาถึงวญิญาณจิตของคนชอบธรรม ซ่ึงถึงท่ีส าเร็จ
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แลว้ และมาถึงพระเยซูผูส้มานไมตรีแห่งค าสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตส าหรับประพรม...” ฮีบรู 
12:22,24 

21. ถำม ทูตสวรรคคื์อใคร? 
ตอบ ทูตสวรรคคื์อผูบ้ริสุทธ์ิ ท่ีปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้ในเมืองสวรรค ์ 
“ทูตสวรรคท์ั้งปวงนั้นเป็นวิญญาณ ส าหรับไวป้รนนิบติั ซ่ึงไดรั้บใชม้าปรนนิบติัคนเหล่านั้นท่ี

จะรับความรอดเป็นมรดก...”ฮีบรู 1:14 
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5. พระกติติคุณ 

1. ถำม พระกิตติคุณคืออะไร? 
ตอบ พระกิตติคุณคือข่าวดี ข่าวประเสริฐเก่ียวกบั การส้ินพระชมน์ของพระเยซูคริสต ์ บนไม้

กางเขน และการฟ้ืนคืนพระชมน์ของพระองค ์เพื่อเราทั้งหลาย 
“แต่บนัน้ีทรงส าแดงใหป้รากฏแห่ง โดยพระเยซูคริสตผ์ูช่้วยใหร้อดของเรา ผูไ้ดท้รงก าจดัค

วยามตายใหสู้ญ และไดท้รงน าชีวติ...ใหก้ระจ่างแจง้โดยกิตติคุณ” 2 ธิโมที 1:10 
2. ถำม เหตุไรพระเยซู จึงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อเรา? 
ตอบ พระเยซูทรงส้ินพระชมน์บนไมก้างเขนเพื่อช่วยเรา ใหร้อดพน้จากความผดิบาปของเรา 
“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้ใคร่ใหท้่านระลึกถึงกิตติคุณของเรา... คือวา่พระคริสตไ์ดว้าย

พระชนม ์ เพราะความผิดทั้งหลาย ตามคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น และทรงถูกฝังไว ้แลว้วนัท่ีสามพระองค์
ทรงเป็นข้ึนมาใหม่ ตามคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น” 1 โครินธ์ 15:1,3 

3. ถำม ความผดิบาปของเรา จะน าโทษมาสู่เราอยา่งไรบา้ง? 
ตอบ เน่ืองดว้ยความบาปของเรา พระเจา้จึงตอ้งทรงลงโทษเรา ใหถึ้งแก่ความตายเป็นนิจกาล 
“และพวกเหล่าน้ี จะตอ้งไปปรับโทษอยูเ่ป็นนิตยแ์ต่ผูช้อบธรรมจะเขา้ไปในชีวิตนิรันดร์” 

มทัธิว 25:46 
4. ถำม พระเยซูคริสตท์รงรับบาปแทนเรา ไดอ้ยา่งไร? 
ตอบ เพราะพระองคเ์องทรงปราศจากบาป 
“พระองคไ์ม่ไดท้รงกระท าบาปประการใด และอุบายในพระโอษฐข์องพระองคก์็ไม่มี” 1 เป

โตร 2:22 
5. ถำม เม่ือพระเยซู ตรัสบนไมก้างเขนวา่ “ส าเร็จแลว้” นั้น พระองคท์รงหมายความวา่อยา่งไร? 
ตอบ พระองคท์รงหมายความวา่ โทษแห่งความผดิบาป ซ่ึงมนุษยค์วรจะไดรั้บนั้น บดัน้ี

พระองคไ์ดท้รงรับแทนเราเรียบร้อยแลว้ 
“พระองคเ์องไดท้รงรับแบกความบาปของเขา ในพระกายของพระองคท่ี์ตน้ไมน้ั้น” 1 เปโตร 

2:24 
6. ถำม เม่ือพระเยซูทรงส้ินพระชมน์ เพื่อไถ่เราใหพ้น้จากความผดิบาป เช่นน้ีแลว้หมายความ

วา่ เราต่างก็ไดรั้บการช่วยให้รอดแลว้ใช่ไหม? 
ตอบ ผูท่ี้เช่ือวา่ พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อเขา และตอ้งรับพระองค ์ เป็นพระผูช่้วยให้

รอดของเขาเป็นส่วนตวัเท่านั้น จึงระรอดได ้
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“... คนทั้งหลายท่ีตอ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดให้มีอ านาจ ท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได้
คือคนทั้งหลายท่ีไดว้างใจในพระนามของพระองค”์ ยอห์น 1:12 

7. ถำม ความผดิบาป มีอ านาจเหนือพระเยซูบา้งไหม? 
ตอบ เม่ือพระองคย์งัทรงพ านกัอยูใ่นโลกน้ีพระองคไ์ม่เคยพา่ยแพต่้อการทดลองและโดยการ

ส้ินพระชมน์ และการฟ้ืนคืนพระชนม ์ ของพระเยซูคริสตพ์ระองคไ์ดท้รงท าลายอ านาจของความผดิ
บาป และอ านาจของพญามาร 

“เพราะวา่ผูค้รองโลกจะมา ผูน้ั้นไม่มีสิทธิอะไรเหนือเรา” ยอห์น 14:30 
“เพื่อโดยความตาย พระองคจ์ะไดท้รงท าลายผูน้ั้น ท่ีมีอ านาจแห่งความตายคือมาร” ฮีบรู 3:14 
8.ถำม พระเยซูทรงช่วยเราใหร้อด จากอ านาจของความผดิบาป และอ านาจของพญามารได้

อยา่งไร? 
ตอบ โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูส้ถิตอยูใ่นเรา 
“ถา้แมพ้ระวญิญาณของพระเจา้ สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจึงมิไดอ้ยูฝ่่ายเน้ือหนงั 

แต่อยูฝ่่ายพระวิญญาณ” โรม 8:9 
9. ถำม เม่ือเราป่วยไขไ้ม่สบาย พระเยซูทรงช่วยเราไดอ้ยา่งไร 
ตอบ ถา้เราอธิษฐาน ทูลของต่อพระองคพ์ระองคจ์ะทรงรักษาเราใหห้าย 
“การอธิษฐานดว้ยความเช่ือ จะกระท าใหผู้ท่ี้ป่วยนั้นรอด และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดให้

เขาหาย” ยากอบ 5:15 
10. ถำม พระเจา้ จะทรงจดัการอยา่งไรกบัโลกซ่ึงไม่ตอ้งรับพระองค?์ 
ตอบ พระเยซูคริสตเจา้ จะเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง ในฐานะพระมหากษตัริย ์ เพื่อปกครองโลกน้ี 

โดยความชอบธรรม 
“เม่ือบุตรมนุษย ์ จะเสด็จมาดว้ยรัศมีภาพของพระองค ์ กบัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์ เม่ือนั้นพระองคจ์ะ

ทรงนั้นบนพระทีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองค”์ มทัธิว 25:31 
11. ถำม จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมายงัโลกน้ีเป็นคร้ังท่ีสอง? 
ตอบ พระเยซูจะทรงรับ คริสเตียนทุกคนทั้งผูท่ี้มีชีวิตอยู ่และผูท่ี้ตายไปแลว้ ข้ึนไปพบพระองค์

ในทอ้งฟ้า 
“ดว้ยวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้ง ดว้ยส าเนียงของเทพบดี และ

ดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจา้ และคนทั้งหลายท่ีตายแลว้ในพระคริสตจ์ะเป็นข้ึนมาก่อน ภายหลงันั้นเรา
ผูย้งัเป็นอยู ่ และคอยอยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ทอ้งฟ้า...” 
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1 เธสะโลนิกา 4:16,17 
12. ถำม จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือเราพบพระเยซูคริสตใ์นทอ้งฟ้า? 
ตอบเราผูเ้ป็นคริสเตียน จะไดรั้บการพิจารณา เก่ียวกบัการปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ขณะท่ีเรายงัมี

ชีวติอยู ่
“เพราะวา่จ าเป็นเราทั้งหลายทุกคน ตอ้งปรากฏตวัท่ีหนา้บลัลงักข์องพระคริสต ์ เพื่อทุกคนจะ

ไดรั้บสมกบัการท่ีไดป้ระพฤติในร่างกายน้ี แลว้แต่จะดีหรือชัว่” 2 โครินธ์ 5:10 
13. ถำม ถา้อยา่งนั้น อะไรจะเกิดข้ึนแก่โลก? 
ตอบ โลกน้ีจะเลวร้ายยิง่ข้ึน และจะมีความทุกขแ์สนเขญ็เกิดข้ึน 
“ในคราวนั้น จะมีความทุกขล์ าบากใหญ่ยิง่ ซ่ึงไม่เคยมาตั้งแต่เดิมสร้างโลก มาจนบดัน้ี หรือใน

เบ้ืองจะไม่มีต่อไปอีก” มทัธิว 24:21 
14. ถำม ยคุดงักล่าวน้ี เรียกวา่ยคุอะไร? 
ตอบ เรียกวา่กลียคุ หรือยคุแห่งความทุกขเ์ขญ็ 
15. ถำม ยคุน้ีจะมีระยะเวลายาวนานเท่าไร?  
ตอบ เจด็ปี 
16. ถำมยคุแห่งความทุกขเ์ข็ญ จะส้ินสุดลงอยา่งไร?ตอบ จะส้ินสุดลงโดยพระเยซูคริสต ์ เสด็จ

มายงัโลก และตั้งอาณาจกัรของพระองคข้ึ์น 
ตอบ “คนใด ๆ ท่ีมีส่วนในการเป็นข้ึนมาจากตายคร้ังแรกนั้น ก็เป็นผาสุกและบริสุทธ์ิ ความตาย

ท่ีสองจะมีอ านาจเหนือคนเหล่านั้นก็หามิได ้ แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจา้ และของพระคริสต ์ และ
จะครอบครองกบัพระองคต์ลอดพนปี” ววิรณ์ 20:6 

17. ถำม อาณาจกัรน้ีเรียกวา่ อาณาจกัรอะไร? 
ตอบ เรียกวา่ อาณาจกัรพนัปี หรือยคุพนัปี 
18. ถำม ยคุพนัปี เป็นยคุเช่นไร? 
ตอบ เป็นยคุท่ีเตม็ไปดว้ยสันติสุข และความชอบธรรม ตลอดเวลาหน่ึงพนัปี 
19. ถำม หลงัจากยคุพนัปีแลว้ จะเกิดอะไรข้ึน 
ตอบ ผูท่ี้ไม่เช่ือ ทั้งผูท่ี้มีชีวติอยูแ่ละท่ีตายแลว้ จะยนือยูจ่  าเพราะพระพกัตร์พระเจา้ เพื่อรับการ

พิพากษา 
“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระท่ีนัง่ใหญ่ขาว กบัท่านผูป้ระทบัท่ีพระท่ีนัง่นั้น...ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบรรดาผูท่ี้

ตายแลว้ ทัง่ผูใ้หญ่ผูน้อ้ย ยนือยูเ่ฉพาะพระท่ีนัง่นั้น และหนงัสือทั้งหลายก็เปิดออก และมีหนงัสืออีเล่ม
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หน่ึงก็เปิดออก คือสมุดทะเบียนประจ าชีพ และผูท่ี้ตายแลว้ปวง ก็ถูกพิพากษาตามขอ้ความท่ีจารึกไว้
แลว้ ในหนงัสือเหล่านั้นตามการท่ีเขาไดป้ระพฤติ” ววิรณ์ 20:11,12 

20. ถำม การพิพากษานั้นเรียกวา่ การพิพากษาอะไร? 
ตอบ เรียกวา่ การพิพากษาเฉพาะพระท่ีนัง่ใหญ่ขาว 
21. ถำม ท าไมพวกเขาจึงถูกพิพากษา? 
ตอบ เพราะวา่ พวกเขาไม่ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของพวกเขา 

เขาจึงไม่มีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียนประจ าชีพ 
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6. กำรเป็นบุตรของพระเจ้ำ 

1. ถำม ทุกคนเป็นบุตรของพระเจา้ไหม? 
ตอบ ไม่ใช่ทุกคน 
“เช่นน้ีแหละจึงไดป้รากฏวา่ ใครเป็นบุตรของพระเจา้ และใครเป็นลูกของมาร คือวา่คนใดท่ี

ไม่ไดป้ระพฤติตามความชอบธรรม และไม่ไดรั้กพี่นอ้งของตน คนนั้นก็ไม่ไดบ้งัเกิดมาจากพระเจา้” 1 
ยอห์น 3:10 

2. ถำม เราเป็นบุตรของพระเจา้ ไดอ้ยา่งไร? 
ตอบ โดยการตอ้นรับพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราเป็นส่วนตวั 
“ท่านทั้งหลายไดบ้งัเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชท่ีจะเป่ือยเน่าเสีย แต่จากพืชอนัไม่รู้เป่ือยเน่า คือดว้ย

พระวจนะของพระเจา้ ผูท้รงพระชมน์อยูแ่ละทรงตั้งด ารงอยูเ่ป็นนิตย”์ 1 เปโตร 1:23 
3. ถำม ถา้เราเกิดในครอบครัวคริสเตียน หรือไปร่วมประชุมท่ีโบสถบ์่อย ๆ จะท าใหเ้รารับ

ความรอดไดไ้หม? 
ตอบ รอดไม่ได ้ทุกคนตอ้งบงัเกิดใหม่  
“ซ่ึง บงัเกิดจากเน้ือหนงั ก็เป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิดจากพระวญิญาณ ก็เป็นวญิญาณ อยา่

ประหลาดใจ เพราะเราบอกท่านวา่ ท่านทั้งหลายตอ้งบงัเกิดใหม่” ยอห์น 3:6,7 
4. ถำม ท าไมเราจึงตอ้งบงัเกิดใหม่? 
ตอบ โดยเหตุท่ีบิดามารดา คู่แรกของมนุษยซ่ึ์งเป็นบรรพบุรุษของเรา ไม่เช่ือฟังพระเจา้ มนุษย์

เราจึงเป็นคนผดิบาปมาตั้งแต่ก าเนิด 
“เหตุฉะนั้น ก็เช่นเดียวกบัท่ีความผดิไดเ้ขา้มาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมา

เพราะความผดินั้น อยา่งนั้นแหละ ความตายจึงไดล้ามไปถึงคนทั้งปวง เพราะคนทั้งปวงเป็นคนผิดอยู่
แลว้” โรม 5:12 

5. ถำมเราจะตอ้งท าอยา่งไร จึงจะบงัเกิดใหม่ได?้ 
ตอบ เราตอ้งสารภาพ ความผดิบาปของเราต่อพระเยซูคริสต ์ ตอ้งรู้สึกเสียใจท่ีไดก้ระท า

ความผดิบาปนั้น และหลีกเล่ียงกระท าความผดิบาปต่อไปอีก 
“ถา้เราสามารถความผดิของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษ

ของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” ยอห์น 1:9 
6. ถำม เราจะตอ้งท าอะไรอีก? 
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ตอบ เราตอ้งทูลขอพระเยซู ทรงช่วยเราใหร้อดพน้จากความผดิบาป และเสด็จเขา้มาประทยัอยู่
ในจิตใจของเรา 

“คนทั้งหลายท่ีตอ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ไดคื้อ
คนทั้งหลายท่ีไดว้างใจในพระนามของพระองค ์ยอห์น 1:12 

7. ถำม การเช่ือในพระนามพระเยซูคริสตอ์ยา่งเดียวเท่านั้น พอไหม? 
ตอบ ไม่พอ เราตอ้งรับพระองคด์ว้ยปากของเราดว้ย 
“เหตุดงันั้น ทุกคนท่ีจะรับเราต่อหนา้มนุษย ์เราจะรับผูน้ั้นเฉพาะพกัตร์พระบิดาของเรา ผูอ้ยูใ่น

สวรรค”์ มทัธิว 10:32 
8. ถำม เม่ือเราบงัเกิดใหม่แลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึน? 
ตอบ เราจะรักพระเจา้ และจะเกลียดชงัความผดิบาป 
“ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัท่ีเก่า ๆ ก็ได้

ล่วงไปน่ีแน่ะ กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17 
9. ถำม เม่ือเราบงัเกิดใหม่แลว้ เราตอ้งท าอะไร ส าหรับจิตใจใหม่ของเรา? 
ตอบ เราตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้ โดยการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และอธิษฐาน 
“ดัง่ทารกท่ีบงัเกิดใหม่ ท่านทั้งหลายจงปรารถนาท่ีจะไดน้ ้านม ท่ีสมกบัฝ่ายวญิญาณ และ

ปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลาย จะไดว้ฒันาข้ึนไปสู่ความรอดดว้ยน ้านมนั้น” 1 เปโตร 2:2 
10. ถำม การอธิษฐานคืออะไร? 
ตอบ การอธิษฐานคือการสนทนากบัพระเจา้ 
“...จงเสนอความปรารถนาของท่าน ทุกอยา่งต่อพระเจา้โดยการอธิษฐาน กบัการขอบพระคุณ” 

ฟีลิปปี 4:6 
11. ถำม พระคริสตธรรมคมัภีร์ สอนให้เราอธิษฐานไหม? 
ตอบ สอน เช่น ค าอธิษฐานของพระเยซูคริสตเ์ป็นตน้ (ดูพระธรรมยอห์น บทท่ี 17) 
12. ถาม เราตอ้งท าอะไรอีกบา้ง ส าหรับจิตใจใหม่ของเรา? 
ตอบ เราตอ้งไดรั้บ การเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
“เพราะวา่กฎของ พระวิญญาณแห่งชีวติในพระคริสต ์ ไดก้ระท าใหข้า้พเจา้จากฎของความผดิ

ผละของความตาย โรม 8:2 
13. ถำม เราตอ้งท าอะไร จึงจะไดรั้บการเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ตอบ เราตอ้งใหพ้ระเจา้เป็นใหญ่ในชีวติของเรา นัน่หมายถึงการถวายตวัใหแ้ก่พระองคอ์ยา่ง

จริงจงั 
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“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้วงิวอนท่านทั้งหลาย
ใหถ้วายตวัแก่พระเจา้ เป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยู ่ อนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติั สมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย อยา่ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี แต่วา่จงเปล่ียนนิสัย
เสียใหม่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกต รู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ วา่อะไรดีอะไรท่ีชอบ และอะไรยอด
เยีย่ม โรม 12:1,2 

14. ถำม เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป่ียมลน้ในชีวติของเรา เราจะเหมือนอะไร? 
ตอบ ชีวติของเราจะเปล่ียนแปลง และเราจะมีความสุขในการใชพ้ระเจา้ การน้ีเรียกวา่กระช าระ

ใหบ้ริสุทธ์ิ 
“ฝ่ายผลของพระวญิญาณนั้น คือ ความรัก ความยนิดี สันติสุข ความอดกลั้นไวน้าน ความปรานี

ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความอ่อนสุภาพ การรู้จกับงัคบัตน...” กาลาเทีย 5:22,23 
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7. คริสตจักรของพระคริสต์ 

1. ถำม คริสตจกัรของพระคริสตคื์ออะไร? 
ตอบ คือทุกคน ท่ีไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 
“...เราทั้งหลายไดรั้บบพัติศมา แต่พระวิญญาณองคเ์ดียว เขา้เป็นกายอนัเดียว” 1 โครินธ์ 12:13 
2. ถำม คริสตจกัรทอ้งถ่ินคืออะไร? 
 ตอบ คือกลุ่มคริสเตียนท่ีชุมนุมกนั เพื่อนมสัการพระเจา้ 
“ซ่ึงเราเคยประชุมกนันั้นอยา่ใหห้ยดุ เหมือนอยา่งบางคนเคยกระท านั้น แต่จงเตือนสติกนัและ

ใหม้ากยิง่ข้ึน...” ฮีบรู 10:25 
3. ถำม การนมสัการคืออะไร? 
ตอบ การนมสัการ คือการถวายพระเกีรยติแก่พระเจา้ ดว้ยเสียงเพลง ค าสรรเสริญ และค าพยาน 
“พระเจา้เป็นพระวิญญาณ และผูท่ี้นมสัการพระองค ์ ตอ้งนมสัการโดยจิตวิญณาณ และความ

จริง” ยอห์น 4:24 
4. ถำม เม่ือเรานมสัการพระเจา้ พระองคจ์ะประทบัอยูท่่ามกลางเราหรือไม่? 
ตอบ พระเยซูคริสตท์รงสัญญาวา่ พระองคจ์ะประทบัอยูด่ว้ย แมแ้ต่ในท่ีประชุมท่ีเล็กท่ีสุด 
“ดว้ยวา่มีสองสามคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยูท่่ามกลางเขาท่ีนัน่” มทัธิว 

18:20 
“ท่านทั้งหลาย จงเขา้มาใกลพ้ระเจา้ และพระองคจ์ะสถิตอยูใ่กลท้่าน” ยากอบ 4:8 
5. ถำม ในเม่ือพระเจา้ ประทบัท่ามกลางท่ีประชุม เราจึงควรวางตนอยา่งไร? 
ตอบ เราตอ้งมีใจเคารพย  าเกรงพระเจา้  
“ขอ้ความเหล่าน้ี ขา้พเจา้เขียนฝากมายงัท่าน (...เพื่อ) ท่านก็จะไดรู้้วา่ ควรจะประพฤติอยา่งไร

ในโบสถข์องพระเจา้ คือคริสตจกัรของพระเจา้ท่ีทรงพระชมน์อยู”่ 1 ธิโมที 3:14,15 
6. ถำม ท  าไมเราจึงตั้งวนัหน่ึงในแต่ละอาทิตยไ์วส้ าหรับนมสัการพระเจา้? 
ตอบ เพราะพระเจา้ทรงตั้งวนัหน่ึงในทุกเจด็วนั ไวส้ าหรับพระองค ์ ส่วนหกวนัท่ีเหลือนั้น เรา

ใชส้ าหรับตวัเองได ้
7. ถำม ท าไมเราจึงมีการประชุมนมสัการในวนัแรกของสัปดาห์ 
ตอบ เพราะพระเยซูคริสต ์ทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ในวนัแรกของสัปดาห์ 
8. ถำม พระเยซูคริสต ์ทรงสั่งใหส้าวกของพระองค ์ถือศีลส าคญั คือศีลอะไรบา้ง? 
ตอบ คือศีลบพัติศมา และศีลมหาสนิท 
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9. ถำม ศีลบพัติศมาคืออะไร? 
ตอบ ศีลบพัติศมาคือ พิธีช าระดว้ยน ้า อนัเป็นสัญลกัษณ์ แสดงวา่ ความผดิบาปในจิตใจของเรา 

ไดรั้บการช าระแลว้ โดยโลหิตของพระเยซูคริสต ์ 
“เด๋ียวน้ีท่านจะรอชา้อยูท่  าไม จงลุกข้ึนรับพบัติศมา ลบลา้งความผดิของท่านเสีย และอธิษฐาน

ออกพระนามของพระองคเ์ถิด” กิจการ 22:16 
10. ถำม ศีลมหาสนิทคืออะไร? 
ตอบ คือพิธีท่ีจดัข้ึน เพื่อระลึกการส้ินพระชมน์ของพระเยซูคริสต ์
“...เม่ือท่านทั้งหลายกินขนมปังน้ี และด่ืมจากจอกน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการถวายพระชนม์

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กวา่พระองคจ์ะเสด็จมา” 1 โครินธ์ 1:26 
11. ถำม เราควรถือศีลมาหาสนิทอยา่งไร? 
ตอบ โดยการรับประทานขนมปัง และด่ืมน ้าองุ่น อนัเป็นสัญลกัษณ์เล็งถึงพระกายของพระเยซู

คริสต ์ท่ีทรงบอบช ้า และพระโลหิตของพระองคท่ี์ทรงหลัง่ เพื่อเราทั้งหลาย (ดู 1 โครินธ์ 11:23-25) 
12. ถำม คริสตจกัรมีพิธีอะไรบา้งส าหรับเด็ก?  
ตอบ บิดามารดา ท่ีเป็นคริสเตียน จะประกอบพิธีถวายบุตร ใหแ้ก่พระเจา้เป็นการสัญญวา่ จะ

เล้ียงบุตรในทางของพระเจา้ 
“ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองค ์เพื่อจะใหพ้ระองคท์รงวางพระพกัตร์อวยพระพร แลว้

พระองคท์รงอุม้เด็กเล็ก ๆ เหล่านั้น วางพระหตัถบ์นเขา และทรงอวยพรให้” มทัธิว 19:13 มาระโก 
10:16 

13. ถำม พิธีน้ีจะช่วยใหเ้ด็กรอดไดไ้หม? 
ตอบ ไม่ได ้เม่ือเด็กโตพอท่ีจะเขา้ใจเร่ืองความรอด เขาจะตอ้งตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้

รอด ส่วนตวัของเขาเอง 
“ในปฐมวยัของเจา้ จงระลึกถึงพระองค ์ ผูไ้ดท้รงสร้างตวัเจา้นั้น ก่อนท่ียามทุกขร้์อนจะมาถึง 

ปัญญาจารย ์12:1 
“ไม่มีใครสักคนเดียว ไม่วา่จะท าดว้ยวธีิใด ๆ ก็ไถ่ชีวตินอ้งชายของเขาไม่ได ้ หรือจะเอาทรัพย์

ถวายพระเจา้ เพื่อไถ่ชีวิตนอ้งก็ไม่ได ้สดุดี 49:7 
14. ถำม เม่ือคริสเตียนป่วย เขาควรจะท าอยา่งไร? 
ตอบ เขาควรจะเชิญศิษยากภิบาล และผูป้กครองของคริสตจกัร มาชโลมทาศีรษะของเขาดว้ย

น ้ามนั และอธิษฐานเผือ่เขา 
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“ในพวกท่านมีผูใ้ดป่วยหรือ ก็ใหผู้น้ั้นเชิญพวกผูป้กครองในคริสตจกัรมาอธิษฐานเพื่อเขา และ
ชโลมทาเขาดว้ยน ้ามนั ในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และการอธิษฐานดว้ยความเช่ือ จะกระท าใหผู้ ้
ท่ีป่วนนั้นรอด และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดใหเ้ขาหาย” ยากอบ 5:14,15 

15. ถำม คริสเตียนทุกคนมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง? 
ตอบ มีหนา้ท่ีบอกใหค้นอ่ืนทราบวา่ พระเยซูคริสตไ์ดท าอะไรเพื่อเขาบา้ง 
“ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน 

และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูา มณฑลซามาเรีย และจนถึง
ท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” กิจการ 1:8 

16. ถำม มีอะไรบา้งท่ีคริสเตียนทุกคนควรท า? 
ตอบ คริสเตียนทุกคน ควรถวายทรัพยสิ์นส าหรับใชใ้นงานของพระเจา้ 
“ทุกวนัอาทิตยใ์หพ้วกท่านทุกคน เก็บเงินผลประโยชน์ท่ีไดไ้วบ้า้ง...” 1 โครินธ์ 16:2 
“ทุกคนจงใหต้ามซ่ึงเขาไดคิ้ดหมายไวใ้นใจ มิใช่ดว้ยนึกเสียดาย มิใช่ดว้ยฝืนใจให ้ เพราะวา่

พระเจา้ทรงรักคนนั้น ท่ีใหด้ว้ยใจยนิดี 2 โครินธ์ 9:7 
17. ถำม คริสจกัรมีภารกิจอะไรบา้ง? 
ตอบ คริสตจกัรเป็นผูแ้ทน ของพระเยซูคริสตใ์นโลกน้ี ในการประกาศพระกิตติคุณ ตามท่ีพระ

เยซูคริสตไ์ดท้รงสั่งไว ้ 
“เพื่อท่านทั้งหลาย จะไดก้ลายเป็นคนปราศจากต าหนิติเตียน เป็นบุตรของพระเจา้ ปราศจากติ

เตียน ในท่ามกลางคนชาติคดโกง และด้ือดา้นท่านทั้งหลาย จึงปรากฏดุจดวงสวา่งต่าง ๆ ในโลกคือ
ส าแดงพระวจนะแห่งชีวติ “ฟีลิปปี 2:15,16 

“ท่านทั้งหลาย จงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” มาระโก 16:15 
18. ถำม มนุษยท์ั้งโลกจะรับความรอด โดยการประกาศพระกิตติคุณไหม? 
ตอบ ไม่ใช่ทั้งโลก แต่จะมีคนจ านวนหน่ึงจากทุกชาติ ซ่ึงจะไดรั้บความรอด 
“พระเจา้ไดท้รงเยีย่มเยยีนคนต่างชาติ เพื่อจะทรงเลือกพวกหน่ึงออกจากเขาทั้งหลาย ใหถื้อพระ

นามของพระองค ์กิจการ 15:14 
“... พระองคถู์กฆ่าเสียแลว้ และโดยพระโลหิตของพระองค ์ ไดท้รงไถ่เราทั้งหลายออกจากทุก

ตระกลูและทุกภาษาและทุกชาติ และทุกประเทศ ถวายแด่พระเจา้ ววิรณ์ 5:9 
19. ถำม เม่ือพระกิตติคุณ ไดรั้บการประกาศอยา่งทัว่ถึงแลว้ จะมีอะไรเกิดข้ึน? 
ตอบ วนัแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตจ์ะมาถึง ดงัค าอธิษฐานของพระเยซู ซ่ึงสอน

ใหผู้เ้ช่ือทั้งหลายอธิษฐาน 
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“ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไร ก็ใหส้ าเร็จ
ในแผน่ดินโลกเหมือนกนั มทัธิว 6:10 


