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บทที ่1 พระเจ้ำ 

1. ถำม: พระเจ้ำเป็นผู้ใด? 
ตอบ: พระเจำ้เป็นผูท้รงสร้ำง ผูท้รงครอบครอง ของส่ิงสำรพดัทั้งปวง 

“พระองคไ์ดท้รงสร้ำงสรรพส่ิงทั้งปวง และส่ิงทั้งปวงท่ีเป็นข้ึนแลว้นั้น ไม่มีสักส่ิง
เดียวท่ีเป็นข้ึนนอกเหนือพระองค”์ ยอห์น 1:3 

2. ถำม: พระเจ้ำสถิต อยู่ไหน? 
ตอบ: พระเจำ้สถิตอยูท่ี่ไปทุกหนทุกแห่ง 

“พระเยโฮวำห์เจำ้ไดต้รัสวำ่ดงัน้ี “ทอ้งฟ้ำเป็นพระท่ีนัง่ของเรำ และพิภพเป็นมำ้วำงเทำ้
ของเรำ” อิสยำห์ 66:1 

3. ถำม: พระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ แล้วนำนเท่ำใด? 
ตอบ: พระเจำ้ไดท้รงพระชนมอ์ยูแ่ลว้และจะไดท้รงพระชนมอ์ยูเ่สมอสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

 “พระองคท์รงเป็นพระเจำ้อยูต่ ั้งแต่อดีตกำล จนตลอดอนำคตกำล” สดุดี 90:2 
4. ถำม: พระเจ้ำทรงมีควำมแปรปรวนหรือไม่? 

ตอบ: พระเจำ้ทรงมีควำมเป็นอยูอ่ยำ่งไรก็ทรงมีควำมเป็นอยูอ่ยำ่งนั้น ไม่ทรงแปรปรวน 
“เรำเยโฮวำห์ไม่กลบักลอก (ไม่แปรปรวน)” มำลำคี 3:6 

5. ถำม: พระเจ้ำมีกีอ่งค์? 
ตอบ: พระเจำ้ท่ีเท่ียงแทน้ั้นมีเฉพำะแต่พระองคเ์ดียวเท่ำนั้น แบ่งพระภำคออกเป็นสำมคือพระ
บิดำ พระบุตรและพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
“ไม่มีพระเจำ้อ่ืนนอกจำกเรำเลย” อิสยำห์ 45:21 

6. ถำม: ถ้ำอย่ำงน้ันไม่ใช่พระสำมองค์หรือ 
ตอบ: มิใช่เป็นพระสำมองคแ์ต่ทรงนำมสำมในพระเจำ้องคเ์ดียว 
“ใหรั้บบพัติศมำในนำมแห่งพระบิดำ และพระบุตรและพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” 
มทัธิว 28:19 

7. ถำม: พระเจ้ำแท้น้ันทรงนำมว่ำอย่ำงไร? 
ตอบ: ทรงพระนำมวำ่พระบิดำ พระผูเ้ป็นเจำ้ พระเท่ียงแท ้พระเยโฮวำห์เจำ้ผูท้รงฤทธ์ิ และอ่ืน 
ๆ อีก อ่ำนมทัธิว 6:9 ยอห์น 20:28 ยอห์น 17:3 อพยพ 6:2 อพยพ 6:3 

8. ถำม: เยโฮวำห์ พระนำมนี ้มี ควำมหมำยอย่ำงไร 
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ตอบ: มีควำมหมำยวำ่เป็นพระเจำ้ผูมี้ชีวิตอยูใ่นพระองคเ์องสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ ตั้งแต่อดีตกำล 
ปัจจุบนักำลและอนำคตกำล หรือมีควำมหมำยอีกประกำรหน่ึงวำ่อยูเ่หนือธรรมชำติ 

“เรำเป็นซ่ึงเรำเป็น” อพยพ 3:14 
9. ถำม: เรำเห็นพระเจ้ำได้ไหม? 

ตอบ: พระเจำ้ทรงเป็นพระวิญญำณ เรำเห็นพระองคไ์ม่ได ้
 “ไม่มีใครไดเ้ห็นพระเจำ้เลย พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจำ้...ไดส้ ำแดงพระองคแ์ลว้” 

ยอห์น 1: 18 
10. ถำม: ถ้ำเช่นน้ัน เรำจะรู้ว่ำพระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ได้อย่ำงไร? 

ตอบ: เรำรู้ได ้โดยเห็นสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้ำง 
“ฟ้ำสวรรคแ์สดงพระรัศมีของพระเจำ้, และทอ้งฟ้ำประกำศพระหตัถกิจ” 

สดุดี 19:1 
11. ถำม: เรำจะรู้ได้โดยอย่ำงไรว่ำพระเจ้ำทรงมีพระลกัษณะอย่ำงไร? 

ตอบ: เรำจะรู้ไดโ้ดยพระคมัภีร์ท่ีไดก้ล่ำวถึงพระองคแ์ละโดยชีวติของพระเยซูคริสตบ์นโลกน้ี 
“พระวำทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั และไดอ้ำศยัอยูก่บัเรำ และเรำไดเ้ห็นสง่ำรำศี

ของพระองค ์ (เหมือนสง่ำรำศีซ่ึงบุตรองคเ์ดียวไดจ้ำกบิดำ) บริบูรณ์ไปดว้ยคุณและควำมจริง” 
ยอห์น 1:14 

12. ถำม: พระเจ้ำทรงกระท ำและทรงรู้ได้ทุก ๆ ส่ิงหรือ? 
ตอบ: พระเจำ้ทรงกระท ำและทรงรู้ควำมปรำรถนำของพระองค ์

“เพรำะวำ่ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงพระเจำ้ทรงกระท ำไม่ได”้ ลูกำ 1:37 “ซ่ึงขำ้พเจำ้นัง่ลง
หรือลุกข้ึนนั้น พระองคท์รงทรำบหมด และควำมคิดของขำ้พเจำ้ พระองคท์รงทรำบแต่ไกล” 
สดุดี 139:2 

13. ถำม: พระเจ้ำทรงเป็นผู้บริสุทธ์ิหรือ? 
ตอบ: พระเจำ้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

“พระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำทั้งหลำยเป็นบริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ เป็นบริสุทธ์ิ” 
อิสยำห์ 6:3 

14. ถำม: พระเจ้ำทรงเมตตำกรุณำหรือ? 
ตอบ: พระเจำ้ทรงห่วงใยเรำเหมือนอยำ่งบิดำ 

 “บิดำเมตตำบุตรของตนมำกฉนัใด พระเจำ้ทรงพระเมตตำคนท่ีย  ำเกรงพระองคม์ำก
ฉนันั้น” สดุดี 103:13 
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15. ถำม: พระเจ้ำทรงยุติธรรมหรือ? 
ตอบ: พระเจำ้ทรงยติุธรรมแก่มนุษยทุ์กคน 

“วธีิกำรทั้งหลำยของพระองคท์รงเป็นอนัยติุธรรมและแทจ้ริง” ววิรณ์ 15:3 
16. ถำม: เรำควรจะแสดงอย่ำงไรต่อพระเจ้ำ? 

ตอบ: เรำควรจะไดเ้คำรพนบัถือพระนำมของพระองค ์และส ำแดงควำมเคำรพในพระวิหำรของ
พระองค ์

“ใหเ้รำขอบพระคุณ เพื่อเรำจะไดป้ฏิบติัพระเจำ้ตำมชอบพระทยัของพระองค ์ ดว้ย
ควำมเคำรพและย  ำเกรง” ฮีบรู 12:28 
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บทที ่2 พระเยซูคริสต์ 

17. ถำม: พระเยซูคริสต์เป็นผู้ใด? 
ตอบ: พระเยซูคริสต ์เป็นพระรำชบุตรำของพระเจำ้ 

“พระองคเ์ป็นพระคริสต ์บุตรของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ มทัธิว 16:16 
18. ถำม: พระเยซูคริสต์ ได้ทรงประสูติมำเมื่อใด? 

ตอบ: พระเยซูคริสต ์ไดท้รงประสูติ 1,900 กวำ่ปีมำแลว้ 
19. ถำม: พระเยซูคริสต์ ได้ทรงประสูติทีไ่หน? 

ตอบ: พระเยซูคริสต ์ไดท้รงประสูติท่ีเมืองเบธ็เลเฮม็ 
“เม่ือพระเยซูไดบ้งัเกิดในบำ้นเบธ็เลเฮม็มณฑลยดูำ คร้ังนั้นเฮโรดเป็นกษตัริย”์ 

มทัธิว 2:1 
20. ถำม: พระเยซูคริสต์ได้ทรงประสูติเป็นมนุษย์ได้อย่ำงไร? 

ตอบ: ดว้ยฤทธ์ิเดชพระวญิญำณบริสุทธ์ิดลบนัดำลใหห้ญิงสำวพรหมจำรีมำเรียมีครรภจึ์ง
ประสูติมำเป็นมนุษยป์รำศจำกมลทิน 

“พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมำบนเธอ...เหตุฉะนั้นองคบ์ริสุทธ์ิท่ีจะบงัเกิดนั้น จะ
ไดน้ำมวำ่เป็นพระบุตรของพระเจำ้” ลูกำ 1:35 

21. ถำม: ท ำไมพระเยซูคริสต์ มีนำมสองนำม คือนำมหน่ึงว่ำพระเยซูอกีนำมหน่ึงว่ำพระคริสต์? 
ตอบ: พระนำมเยซู แปลวำ่พระผูช่้วยใหร้อด และพระนำมพระคริสตแ์ปลวำ่พระเมสสิยำห์ 
หรือผูท่ี้ไดถู้กชะโลมไว ้

“แลว้เจำ้จงเรียกนำมท่ำนวำ่เยซู เพรำะวำ่ท่ำนเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ของท่ำนให้
รอดจำกควำมผดิของเขำ” มทัธิว 1:21 

“ดิฉนัรู้วำ่เมสสิยำห์ท่ีเรียกวำ่ พระคริสตจ์ะมำเม่ือท่ำนผูน้ั้นแลว้ท่ำนจะบอกส่ิงสำรพดั
แก่เรำพระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ เรำท่ีพดูกบัเจำ้คือท่ำนผูน้ั้น” ยอห์น 4:25, 26 

22. ถำม: พระเยซูคริสต์ ได้ทรงพระเจริญวัยใหญ่ขึน้อย่ำงไร? 
ตอบ: พระเยซูคริสต ์ ไดท้รงพระเจริญวยัใหญ่ข้ึน เป็นเด็กท่ีฉลำด และเช่ือถอ้ยฟังค ำ เม่ือเป็น
คนหนุ่มท่ำนเป็นช่ำงไมท่ี้ท ำงำนหนกัมำก 

“พระเยซู ก็ไดจ้  ำเริญข้ึน ในฝ่ำยสติปัญญำในฝ่ำยกำย และเป็นท่ีชอบจ ำเพำะพระเจำ้
และต่อหนำ้คนทั้งปวงดว้ย” ลูกำ 2:52 

23. ถำม: ร่ำงกำยของพระเยซูคริสต์ มีควำมต้องกำรอย่ำงคนเรำ ธรรมดำนีห้รือ? 
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ตอบ: ร่ำงกำยของพระเยซูคริสตต์อ้งกำรอำหำร และตอ้งกำรควำมพกัผอ่น เหมือนอยำ่งคน
ธรรมดำทั้งหลำย 

“เพรำะวำ่เรำมิไดมี้มหำปุโรหิต ท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรำไม่ไดแ้ต่พระองคไ์ดท้รง
ถูกทดลองเหมือนอยำ่งเรำทุกประกำร ถึงกระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมบำป” ฮีบรู 4:15 

24. ถำม: พระเยซูคริสต์ได้สอนมนุษย์โลกถึงเร่ืองอะไร? 
ตอบ: ไดส้อนถึงเร่ืองกำรช ำระบำปช่วยคนบำปใหไ้ดรั้บควำมรอด 

“พระเยซูจึงเสด็จด ำเนินไปรอบบำ้นรอบเมืองทรงสั่งสอนในธรรมศำลำของเขำ
ประกำศกิตติคุณแห่งแผน่ดินของพระเจำ้” มทัธิว 9:35 

25. ถำม: นอกจำกน้ันแล้ว พระองค์ยงัทรงท ำรำชกจิอืน่อกีหรือ? 
ตอบ: พระองคท์รงกระท ำกิจกำรอศัจรรยม์ำกมำย เช่นรักษำโรคต่ำง ๆ ใหห้ำยขบัผี และทรง
เรียกคนท่ีตำยแลว้ให้เป็นข้ึนมำ 

“คนตำบอดก็เห็นได ้คนง่อยก็เดินได ้คนโรคเร้ือนก็หำยสะอำด คนหูหนวกก็ไดย้นิคน
ตำยแลว้ก็เป็นข้ึนมำ และข่ำวประเสริฐก็ประกำศแก่คนอนำถำ” ลูกำ 7:22 

26. ถำม: มีผู้คนเกลยีดชังพระเยซูและท ำกำรต่อสู้บ้ำงหรือ? 
ตอบ: ผูน้  ำบำงคนในประเทศอิสรำเอลพำกนัเกลียดชงัพระองค ์

“โลกจะชงัท่ำนทั้งหลำยไม่ได ้ แต่ไดช้งัเรำเพรำะเรำเป็นพยำนถึงกำร ของโลกวำ่เป็น
กำรชัว่” ยอห์น 7:7 

27. ถำม: ท ำไมเขำจึงได้เกลยีดชังพระองค์? 
ตอบ: เพรำะวำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และพวกเขำนั้นเป็นคนบำปและชัว่ชำ้เพรำะฉะนั้น
เขำจึงไม่รักพระองค ์

“ควำมสวำ่งไดเ้ขำ้มำในโลกแลว้และมนุษยไ์ดรั้กควำมมืดมำกกวำ่รักควำมสวำ่ง 
เพรำะกำรของเขำชัว่” ยอห์น 3:19 

28. ถำม: ผู้น ำเหล่ำน้ันสำมำรถท ำร้ำยพระเยซูได้หรือ? 
ตอบ: เขำไม่สำมำรถแต่พระเยซูทรงยอมใหเ้ขำไปตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้ำงเขนจนตำย 

“พวกยดูำตอบวำ่ พวกเรำมีกฎหมำยตำมกฎหมำยนั้นเขำควรจะตำย เพรำะวำ่เขำไดต้ั้ง
ตวัเป็นบุตรของพระเจำ้” ยอห์น 19:7 “ปีลำต รู้อยูแ่ลว้วำ่ เขำไดม้อบพระองคโ์ดยควำมอิจฉำ” 
มทัธิว 27:18 

29. ถำม: ท ำไมพระเจ้ำจึงได้ทรงยอมให้เขำท ำแก่พระบุตรของพระองค์อย่ำงน้ัน? 
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ตอบ: โดยกำรถูกตรึงตำยบนไมก้ำงเขนนั้น พระเยซูคริสตจ์ะไดช่้วยโลกใหร้อดพน้จำกควำม
บำป 

“เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุก
คนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16 

30. ถำม: เมื่อพระองค์ทรงส้ินพระชนม์แล้วเป็นอย่ำงไรต่อไป? 
ตอบ: ถูกฝังไว ้

“โยเซฟก็เชิญพระศพ มำพนัหุม้ดว้ยผำ้ป่ำนท่ีสะอำด ไปประดิษฐำนไวท่ี้อุโมงคใ์หม่
ของคนซ่ึงไดเ้จำะไวใ้นศิลำ มทัธิว 27:59, 60 

31. ถำม : พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ใต้อ ำนำจควำมตำยกีว่นั? 
ตอบ : พระเยซูคริสตท์รงอยูใ่ตอ้  ำนำจควำมตำยสำมวนั 

“และทรงถูกฝัง แลว้วนัท่ีสำมพระองคท์รงเป็นข้ึน” 1 โครินธ์ 15: 4 
32. ถำม: ภำยหลงัต่อมำเป็นอย่ำงไร? 

ตอบ: หลงั จำกถูกฝังไวใ้นอุโมงคส์ำมวนั พระองคท์รงคืนพระชนมอี์ก 
“พระองคน์ั้นพระเจำ้ไดท้รงบนัดำลใหคื้นพระชนม”์ กิจกำร 2:23 

33. ถำม: เมื่อพระองค์ได้ทรงเป็นขึน้น้ันมีใครได้เห็นพระองค์บ้ำง? 
ตอบ: อคัรสำวก 11 คนและพวกสำวกอีก 500 กวำ่ 

“ภำยหลงัทรงประกฎแก่อคัรสำวก สิบสองคนนั้น ภำยหลงัพระองคท์รงปรำกฏแก่
พวกพี่นอ้งกวำ่หำ้ร้อยคนในครำวเดียว” 1 โครินธ์ 15:5-6 

34. ถำม: เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึน้มำจำกควำมตำยแล้ว พระองค์ได้สถิตอยู่ในโลกนีอ้กี
นำนเท่ำใด? 
ตอบ: ส่ีสิบวนั 

“คร้ันพระองคท์รงทนทุกขท์รมำนแลว้ ไดท้รงแสดงพระองคแ์ก่จ ำพวกนั้น ดว้ยกำร
พิสูจน์หลำยอยำ่งใหเ้ขำเห็นวำ่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ละไดท้รงปรำกฏแก่เขำทั้งหลำยถึงส่ี
สิบวนั”กิจกำร 1:3 

35. ถำม: พระองค์ได้เสด็จไปอยู่ทีไ่หน เมื่อทรงเหำะขึน้ไปจำกภูเขำมะกอกเทศ? 
ตอบ: พระองคไ์ดเ้สด็จเหำะกลบัไปยงัสวรรค ์

“เม่ือพระองคต์รัสค ำเหล่ำนั้นแลว้ ในขณะท่ีเขำทั้งหลำยก ำลงัพินิจดู พระองคก์็ถูกรับ
ข้ึนไปและมีเมฆคลุมพระองคบ์งัตำเขำไว”้ กิจกำร 1:9 

36. ถำม: เดี๋ยวนีพ้ระเยซูอยู่ทีไ่หน? 
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ตอบ: เด๋ียวน้ีพระเยซูสถิตอยูใ่นสวรรค ์ทรงก ำลงัอธิษฐำนเพื่อสำวกทั้งหลำยของพระองคอ์ยู ่
“แต่เสด็จเขำ้ไปในสวรรคน์ั้นเอง และบดัน้ีทรงปรำกฏจ ำเพำะพระพกัตร์ พระเจำ้เพื่อ

เรำทั้งหลำย” ฮีบรู 9:24 
37. ถำม: พระเยซูจะสถิตอยู่ในสวรรค์เสมอไปไหม? 

ตอบ: พระองค ์จะเสด็จกลบัมำอีกคร้ังท่ีสอง 
“เรำจะมำอีกรับท่ำนใหไ้ปอยูก่บัเรำ เพื่อเรำอยูท่ี่ไหนท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย” 

ยอห์น 14:3 
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บทที ่3 พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

38. ถำม: เดี๋ยวนีพ้ระเจ้ำได้ทรงกระท ำรำชกจิของพระองค์อย่ำงไร? 
ตอบ: เด๋ียวน้ีพระเจำ้ไดท้รงกระท ำรำชกิจของพระองคโ์ดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

“เรำจะขอพระบิดำ และพระองคจ์ะทรงประทำนผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำน เพื่อจะอยูก่บั
ท่ำนเป็นนิตยคื์อพระวญิญำณแห่งควำมจริง” ยอห์น 14:16-17 

39. ถำม: พระวญิญำณบริสุทธ์ิเป็นผู้ใด? 
ตอบ: ก็เป็นภำคท่ีสำม ของพระเจำ้สำมพระภำคนัน่เอง 

“ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเ์จำ้ ควำมรักแห่งพระเจำ้และควำมสนิทสนมกบัพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ด ำรงอยูก่บัท่ำนทั้งหลำยเถิด” 2 โครินธ์ 13:14 

40. ถำม: กจิธุระ ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิในโลกนีค้ืออะไร? 
ตอบ: พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท ำใหช้ำวโลกรู้สึกถึงควำมผดิควำมบำปของตน 

“เม่ือพระองคน์ั้นมำแลว้ พระองคจ์ะบนัดำลใหโ้ลกรู้สึกถึงควำมผดิ ถึงควำมชอบ
ธรรมและถึงควำมพิพำกษำ” ยอห์น 16:8 

41. ถำม: เรำจะท ำประกำรใดจึงจะได้รับพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 
ตอบ: เรำตอ้งกลบัใจบงัเกิดใหม่รับบพัติศมำ อธิษฐำนโดยควำมเช่ือและควำมร้อนรน 

“จงกลบัใจเสียใหม่และรับบพัติศมำในนำมแห่งพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อควำมผิด
บำปของท่ำนจะทรงยกเสีย แลว้ท่ำนจะไดรั้บพระรำชทำนพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” กิจกำร 2:38 

42. ถำม: พระวญิญำณบริสุทธ์ิได้กระท ำกจิธุระเกีย่วกบัคริสตจักรอย่ำงไร? 
ตอบ: พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสั่งสอน ทรงน ำ และทรงประทำนก ำลงัฤทธ์ิฝ่ำยจิตใจให ้

“แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีพระบิดำ จะทรงใชม้ำในนำมของเรำ
พระองคน์ั้นจะสอนท่ำนทุกส่ิง...พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ควำมจริงทุกอยำ่ง...พระองค์
จะใหเ้รำมีเกียรติยศ” ยอห์น 14:26, 16:13, 14 

43. ถำม: เมื่อพระวญิญำณบริสุทธ์ิได้ทรงมำสวมทบัชีวติจิตใจของเรำแล้วเรำจะเป็นอย่ำงไร? 
ตอบ: ชีวติจิตใจของเรำจะมีกำรเปล่ียนแปลงแลว้เรำจะปฏิบติัพระองคด์ว้ยควำมช่ืนอกบำนใจน้ี
เรียกวำ่ “กำรถูกช ำระใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ” 

“ฝ่ำยผลของพระวญิญำณนั้น คือควำมรักควำมยนิดี สันติสุข ควำมอดกลั้นไวน้ำน 
ควำมปรำณี ควำมดี ควำมสัตยซ่ื์อ ควำมอ่อนสุภำพ กำรรู้จกับงัคบัตน” กำลำเทีย 5:22, 23 
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บทที ่4 พระคมัภีร์ 

44. ถำม: พระคัมภีร์คืออะไร? 
ตอบ: พระคมัภีร์ เป็นข่ำวเป็นค ำสอนของพระเจำ้ท่ีประทำนใหแ้ก่มนุษยช์ำติ 

“เพรำะวำ่พระค ำของพระเจำ้ประกอบดว้ยชีวิต และดว้ยฤทธ์ิเดช และคมกวำ่ดำบสอง
คม” 
ฮีบรู 4:12  

45. ถำม: พระเจ้ำได้ทรงประทำนค ำสอนนีใ้ห้แก่มนุษย์อย่ำงไร? 
ตอบ: พระเจำ้ทรงประทำนค ำสอนใหโ้ดยกำรดลใจคนให้เขียนตำมน ้ำ พระทยั ของพระองค ์

“ดว้ยวำ่พยำกรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมำตำมน ้ำใจมนุษย ์ แต่วำ่มนุษยไ์ดก้ล่ำวค ำซ่ึง
มำจำกพระเจำ้ตำมท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิไดท้รงดลใจให้กล่ำวนั้น” 2 เปโตร 1:21 

46. ถำม: ค ำสอนของพระเจ้ำน้ันได้บอกอะไรแก่ชำติมนุษย์? 
ตอบ: ค  ำสอนของพระเจำ้ไดบ้อกเรำให้รู้วำ่ พระองคท์รงตอ้งกำรให้เรำด ำเนินชีวิตอยำ่งไร 

“พระคมัภีร์ทุกตอน พระเจำ้ไดท้รงประสำทให ้ ยอ่มเป็นประโยชน์ส ำหรับสั่งสอน
ส ำหรับตกัเตือนส ำหรับดดัแปลงคนใหดี้ข้ึนและส ำหรับสอนให้รู้ในควำมชอบธรรม” 
2 ทิโมธี 3:16 

47. ถำม: พระคัมภีร์มีกีส่่วน? 
ตอบ: พระคมัภีร์มีสองส่วนเรียกวำ่พระคมัภีร์เก่ำ และพระคมัภีร์ใหม่ หรือจะเรียกตำมศพัทเ์ดิม
วำ่ พระสัญญำเก่ำและพระสัญญำใหม่ก็ได ้

48. ถำม: พระคัมภีร์เก่ำน้ันมีข้อควำมท ำสัญญำอะไรกนั? 
ตอบ: ในพระคมัภีร์เก่ำพระเจำ้ไดท้รงสัญญำวำ่ จะทรงปกป้องรักษำบ ำรุงพลไพร่ของพระองค์
คือพวกยวิ ใหเ้จริญข้ึน และพวกยวิก็สัญญำวำ่จะบูชำกรำบไหวพ้ระเจำ้และรักษำพระบญัญติั
ของพระองค ์

“เหตุฉะน้ีถำ้เจำ้ทั้งหลำยจะฟังถอ้ยค ำของเรำจริง ๆ และรักษำค ำสัญญำไมตรีของเรำไว ้
เจำ้จะเป็นทรัพยป์ระเสริฐของเรำยิง่กวำ่ชำติทั้งปวง” อพยพ 19:5 

49. ถำม: พระคัมภีร์เก่ำ มีหนังสือกีเ่ล่ม? 
ตอบ: ในพระคมัภีร์เก่ำมีอยู ่39 เล่ม 

50. ถำม : พระคัมภีร์เก่ำได้บันทึกหรือกล่ำวถึงเร่ืองอะไรบ้ำง? 
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ตอบ : พระคมัภีร์เก่ำไดก้ล่ำวเร่ืองกำรทรงสร้ำง ควำมบำป น ้ำท่วมโลก พระบญัญติั ควำมเจริญ
และควำมเส่ือมของชนชำติอิสรำเอลและอ่ืน ๆ อีก 

51. ถำม: พระคัมภีร์ใหม่มข้ีอควำมท ำสัญญำอะไรกนั? 
ตอบ: พระเจำ้ไดท้รงสัญญำใหชี้วตินิรันดร์ แก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือและไวว้ำงใจในองคพ์ระเยซู
คริสต ์
“และเม่ือถึงท่ีส ำเร็จแลว้ พระองคก์็เลยทรงเป็นผูเ้ร่ิมจดัควำมรอดนิรันดร์ใหแ้ก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือ
ฟังพระองค ์“ฮีบรู 5:9 

52. ถำม: ในพระคัมภีร์ใหม่มีหนังสือกีเ่ล่ม? 
ตอบ: ในพระคมัภีร์ใหม่มีอยู ่27 เล่ม 

53. ถำม: พระคัมภีร์ใหม่ได้กล่ำวหรือบันทกึถึงเร่ืองอะไรบ้ำง? 
ตอบ: พระคมัภีร์ใหม่ไดก้ล่ำวเร่ืองประวติัของพระเยซูคริสตต์ำมท่ีไดพ้ยำกรณ์ไวใ้นพระคมัภีร์
เก่ำ กำรประกำศกิตติคุณของเหล่ำอคัรสำวกจดหมำยฝำกต่ำง ๆ อีก 

54. ถำม: พระคัมภีร์มีหนังสือหลำยเล่ม รวมกันเช่นนีจ้ะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันได้อย่ำงไร? 
ตอบ: แมว้ำ่ พระคมัภีร์มีหมดดว้ยกนัถึง 66 เล่ม มีผูเ้ขียนถึง 40 คน อยูใ่นระหวำ่งเวลำ 1600 
กวำ่ปี แต่กระนั้นก็ดี ยงัมีขอ้ควำมกลมเกลียวกนั ไม่ขดัแยง้กนัจึงรวมกนัเขำ้เป็นหนงัสือเล่ม
เดียว 

55. ถำม: ส่ิงหน่ึงที่หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ลงควำมเห็นพ้องต้องกนัส่ิงน้ันคืออะไร? 
ตอบ: หนงัสือทุกเล่มในพระคมัภีร์ร่วมกนัช้ีใหผู้อ่้ำนทั้งหลำยรู้ถึงพระเยซูคริสต ์

“ท่ำนทั้งหลำย ยอ่มคน้ดูในพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวน้ั้น เพรำะท่ำนทั้งหลำยคิดวำ่ในพระ
คมัภีร์นั้นมีชีวตินิรันดร์ แต่พระคมัภีร์นั้นเป็นพยำนถึงเรำ ยอห์น 5:39 

“พระองคจึ์งเร่ิมกล่ำวเร่ืองตั้งตน้แต่โมเสสและบรรดำศำสดำพยำกรณ์ อธิบำยใหเ้ขำ
ฟังในคมัภีร์ทั้งหมด ซ่ึงเขียนไวเ้ล็งถึงพระองค”์ ลูกำ 24:27 

56. ถำม: เมื่อพระคัมภีร์เป็นหนังสือโบรำณเก่ำ แก่เช่นนีม้ิเป็นหนังสือทีพ้่นสมัยแล้วหรือ? 
ตอบ: ไม่พน้สมยัเลย แต่กลบัเป็นหนงัสือท่ีถูกแปลออกเป็นเป็นภำษำต่ำง ๆ มำกยิง่ข้ึนทุก ๆ ปี 

57. ถำม: พระคัมภีร์เป็นหนังสือทีม่ีข้อควำมจริงทั้งหมดหรือ? 
ตอบ: แน่นอนทีเดียว พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีมีขอ้ควำมจริงทั้งหมด 
พระเยซูตรัสวำ่ “ค ำของพระองคเ์ป็นควำมจริง” ยอห์น 17: 17 

58. ถำม: พระคัมภีร์เป็นหนังสือทีใ่ห้สติปัญญำแก่ผู้อ่ำนหรือ? 
ตอบ: พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีประกอบไปดว้ยพระสติปัญญำ 
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“กฎหมำยของพระเยโฮวำห์ดีรอบคอบ เป็นท่ีใหจิ้ตวญิญำณฟ้ืนต่ืนข้ึนค ำโอวำทของ
พระเยโฮวำห์ก็แน่นอน เตือนสติคนรู้นอ้ยใหมี้ปัญญำ” สดุดี 19:7 

59. ถำม: พระคัมภีร์เป็นหนังสือทีม่ีคุณประโยชน์หรือ? 
ตอบ: พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีมีคุณประโยชน์แก่ทุก ๆ คนเพรำะสอนเร่ืองชีวิตนิรันดร์ 

“พระวจนะของพระองคเ์ป็น โคมส ำหรับเทำ้ของขำ้พเจำ้ และเป็นแสงสวำ่งตำมทำง
ของขำ้พเจำ้” สดุดี 119:105 

60. ถำม: เป็นควำมจ ำเป็นหรือ ที่เรำจะต้องมีพระคัมภีร์? 
ตอบ: พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีเรำจ ำเป็นจะตอ้งมี ไม่เช่นนั้นเรำจะรู้น ้ำพระทยัของพระเจำ้ไม่ได ้

“เหตุฉะนั้นควำมเช่ือไดเ้กิดข้ึนก็เพรำะไดฟั้งและกำรท่ีไดฟั้งนั้นก็เพรำะมีค ำของพระ
คริสต ์โรม 10:17 

61. ถำม: เรำควรจะได้อ่ำน พระคัมภีร์อย่ำงไร? 
ตอบ: เรำควรจะไดอ่้ำนทุก ๆ ตอนตั้งแต่ตน้จนจบและพจิำรณำและภำวนำดว้ยขอ้ควำม
เหล่ำนั้น 

“หนงัสือกฎหมำยน้ี อยำ่ให้ขำดจำกปำกของเจำ้ แต่เจำ้จงตรึกตรองในขอ้กฎหมำยนั้น
ทั้งวนัและคืน เพื่อเจำ้จะไดรั้กษำประพฤติตำมสรรพส่ิงจำรึกไวใ้นกฎหมำยนั้น แลว้ทำงท่ีเจำ้
ด ำเนินไปนั้นจะมีควำมเจริญถึงกบัส ำเร็จประโยชน์” โยชูวำ 1:9 

62. ถำม: ท ำไมเรำจึงจะต้องเล่ำเรียนพระคัมภีร์? 
ตอบ: เรำควรจะไดเ้ล่ำเรียนพระคมัภีร์ เพื่อจะไดรู้้จกัควำมหมำยในขอ้ควำมเหล่ำนั้นท่ีมีอยูใ่น
พระคมัภีร์ 

“จงอุตส่ำห์ส ำแดงตน ใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ เป็นคนงำนท่ีไม่ตอ้งอำย เพรำะเป็น
คนท่ีซ่ือตรงในกำรใชค้  ำแห่งควำมจริงนั้น? 2 ทิโมธี 2: 15 

63. ถำม: คนทุก ๆ คนรักพระคัมภีร์หรือ? 
ตอบ: บำงคนไม่รักพระคมัภีร์เพรำะเขำยงัรักควำมชัว่อยู ่

“ดว้ยวำ่ทุกคนท่ีประพฤติชัว่ก็ยอ่มชงัควำมสวำ่ง และไม่ไดม้ำถึงควำมสวำ่งกลวั 
เกลือกวำ่กำรของตนจะปรำกฏ” ยอห์น 3:20 

64. ถำม: พระคัมภีร์จะยนืยงคงอยู่ได้อกีนำนสักเท่ำใด? 
ตอบ: พระคมัภีร์จะยนืยงคงอยูช่ัว่นิรันดร์ และไม่ศูนยไ์ปเหมือนหนงัสืออ่ืน ๆ 

“มนุษยช์ำติน้ีเปรียบเหมือนหญำ้จริงทีเดียวส่วนหญำ้นั้นก็เห่ียวแหง้ และดอกไมก้็ร่วง
โรยไปแต่พระด ำรัสของพระเจำ้ของเรำจะย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิตย”์ อิสยำห์ 40:8 
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บทที ่5 มนุษย์ 

65. ถำม: ส่ิงสำรพดัทั้งหลำยในพืน้แผ่นดินโลกและในท้องฟ้ำอำกำศน้ันเกดิมีมำจำกไหน? 
ตอบ: ส่ิงสำรพดัทั้งปวงเหล่ำน้ีพระเจำ้เป็นผูเ้นรมิตสร้ำงมำ 

“เม่ือเดิมพระเจำ้ไดเ้นรมิตสร้ำงฟ้ำและดิน” ปฐมกำล 1:1 
66. ถำม: พระเจ้ำได้ทรงเนรมิตส่ิงเหล่ำนีอ้ย่ำงไร? 

ตอบ: พระเจำ้ไดท้รงเนรมิตสร้ำงส่ิงเหล่ำน้ีดว้ยค ำตรัส 
“โดยควำมเช่ือนั้นเรำจึงรู้เขำ้ใจวำ่ พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงโลกทั้งปวงดว้ยค ำตรัสของ

พระองคจ์นถึงส่ิงของท่ีปรำกฏนั้นมิไดบ้งัเกิดข้ึนจำกส่ิงท่ีเห็นไดน้ั้น” ฮีบรู 11:3 
67. ถำม: พระเจ้ำได้ทรงเนรมิตสร้ำงอะไร? ให้บอกตำมล ำดับ 

ตอบ: กลำงคืน กลำงวนั ทอ้งฟ้ำ อำกำศ น ้ำ พื้นดิน หญำ้ เมล็ดพืช ผลหมำกรำกไม ้ดวงอำทิตย ์
ดวงจนัทร์ ดวงดำว ปลำ นก สัตวท์วบิำท จตุบำท คนผูช้ำย และคนผูห้ญิง จงอ่ำน 
ปฐมกำล 1:1-27 

68. ถำม: ใคร เป็นผู้ชำยคนแรกและผู้หญงิคนแรก 
ตอบ: ผูช้ำยคนแรกคือ อำดมัและผูห้ญิงคนแรกคือเอวำ 

69. ถำม: พระเจ้ำทรงประสงค์ที่จะให้อำดัมและเอวำท ำอะไร? 
ตอบ: พระเจำ้ทรงประสงคท่ี์จะใหอ้ำดมักบัเอวำครอบครองสิงสำรำสัตวท์ั้งหลำยท่ีพระองคไ์ด้
ทรงสร้ำงไว ้

“พระองคท์รงมอบอ ำนำจให้ครอบครองบรรดำพระหตัถกิจของพระองค ์พระองคท์รง
ใหส้รรพส่ิงอยูใ่ตเ้ทำ้ของมนุษยน์ั้น” สดุดี 8:6 

70. ถำม: ท ำไมมนุษย์จึงเป็นใหญ่กว่ำส่ิงสำรพดัทั้งปวงทีพ่ระเจ้ำได้ทรงสร้ำงไว้? 
ตอบ: เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงประทำนใหม้นุษยมี์สมอง ควำมคิด ควำมเขำ้ใจและวญิญำณจิตท่ี
จะมีชีวติอยูนิ่รันดร์ 

71. ถำม: พระเจ้ำทรงสร้ำงให้มนุษย์เป็นคนดีหรือคนช่ัว? 
ตอบ: พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นคนดีมีควำมบริสุทธ์ิแต่มำรไดม้ำล่อลวงเขำใหข้ดัขืน
ค ำสั่งของพระเจำ้ 

“พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นคนสัตยซ่ื์อ” ปัญญำจำรย ์7:29 
72. ถำม: มำรคือใคร? 

ตอบ: มำรคือทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงท่ีไดก้ระท ำควำมผิดควำมบำปเพรำะกำรขดัขืนค ำสั่งของ 



 17 

พระเจำ้ ทูตสรรคอ์งคน้ี์จึงกลำยเป็นศตัรูของพระเจำ้และเป็นผูล่้อลวงมนุษยช์ำติ 
73. ถำม: ควำมบำปคืออะไร? 

ตอบ: ควำมบำปคือกิเลศหรือควำมชัว่ต่ำง ๆ กำรขดัขืนค ำสั่งของพระเจำ้และกำรไม่เช่ือฟังค ำ
ของพระองค ์

“กำรอธรรมทุกอยำ่งเป็นควำมบำป” 1 ยอห์น 5:17 
“เหตุฉะนั้นคนใดท่ีรู้จกักระท ำกำรดี และไม่ไดก้ระท ำบำป จึงมีแก่คนนั้น” ยำกอบ 4 :17 

74. ถำม: พระเจ้ำทรงประทำนอะไรเป็นเคร่ืองช้ีควำมบำป? 
ตอบ : พระเจำ้ไดท้รงประทำนพระบญัญติั 10 ประกำรเพื่อใหเ้รำไดป้ฏิบติั และท ำตำม จงอ่ำน
อพยพ 20:1-7 

75. ถำม: พระเยซูคริสต์ได้ทรงย่อพระบัญญตัิสิบประกำรอย่ำงไร? 
ตอบ: จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจำ้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจำ้ ดว้ยสุดควำมคิดและดว้ยส้ินสุดก ำลงั
ของเจำ้ และบญัญติัท่ีสองนั้นคือ จงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง” มำระโก 12:30-31 

76. ถำม: มีคนกีค่นที่เป็นคนบำป? 
ตอบ: คนทุกคนเกิดมำเป็นคนบำปแต่ก ำเนิด 

“เหตุวำ่คนทั้งปวงไดท้  ำผิดทุกคน และขำดกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้”โรม 3:23 
77. ถำม: พระเจ้ำจะทรงลงโทษคนผดิบำปหรือ? 

ตอบ: คนทั้งปวงท่ีเช่ือฟังมนัและท ำควำมผดิบำปท่ีมนัไดล่้อลวงใหท้ ำ จะตอ้งติดตำมมนัลงไป 
สู่สถำนท่ีหน่ึงเรียกวำ่นรก ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงจดัไวเ้พื่อลงโทษมำรและพรรคพวกวิญญำณชัว่
ของมนั 

“เจำ้ทั้งหลำยผูต้อ้งแช่งสำป จงถอยไปจำกเรำเขำ้ไปอยูใ่นไฟซ่ึงไหมอ้ยูเ่ป็นนิตย ์ ซ่ึง
เตรียมไวส้ ำหรับมำรและพรรคพวกของมนันั้น” มทัธิว 25:41 

78. ถำม: ท ำไมคนบำปจะต้องไปนรก? 
ตอบ: เพรำะวำ่คนบำปจะตอ้งรับกำรลงโทษในเมืองนรก 

“แต่คนขลำด คนไม่เช่ือ คนท่ีท ำกำรอุจำด คนท่ีฆ่ำมนุษย ์ คนกระท ำผดิประเวณีชำย
หญิง คนท ำเล่ห์กะเท่ห์ คนท่ีบูชำรูปเคำรพและคนทั้งปวงท่ีพดูมุสำ จะไดส่้วนมรดกของตนท่ี
ในบึงท่ีมีไฟและก ำมะถนัไหมอ้ยูน่ั้น นัน่แหละเป็นควำมตำยท่ีสอง” ววิรณ์ 21:8 

79. ถำม: ถ้ำเรำท ำควำมดีโดยตนเองมำก ๆ เรำจะเข้ำในสวรรค์ไหม? 
ตอบ: เขำ้สวรรคโ์ดยควำมดีของตนเองไม่ได ้
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“ดว้ยวำ่ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำน
ทั้งหลำยเอง แต่พระเจำ้ทรงประทำนใหค้วำมรอดนั้นเป็นดว้ยกำรประพฤติก็หำมิได ้ เพื่อมิให้
คนหน่ึงคนในอวดได”้ เอเฟซสั 2:8, 9 

80. ถำม: ถ้ำเช่นน้ันเรำจะเข้ำสวรรค์อย่ำงไร? 
ตอบ: เรำจะตอ้งไดรั้บกำรยกโทษควำมผดิบำปของเรำเสียก่อนและจะตอ้งถูกช ำระใหเ้ป็นคน
บริสุทธ์ิ โดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้ 

“จงเช่ือวำงใจในพระเยซูคริสตเ์จำ้ และท่ำนจะรอดไดท้ั้งครอบครัวของท่ำนดว้ย” 
81. ถำม: สวรรค์คืออะไร? 

ตอบ: สวรรคเ์ป็นบำ้นของพระเจำ้ท่ีท่ีทุกคนมีควำมสบำยอยูเ่ยน็เป็นสุข 
“ควำมยนิดีอนับริบูรณ์ มีอยูต่รงพระพกัตร์พระองค ์ ควำมสุขส ำรำญมีอยูข่ำ้งเบ้ืองขวำ

พระหตัถข์องพระองคเ์ป็นนิจกำล”สดุดี 16:11 
82. ถำม: เรำจะได้ไปสวรรค์เมื่อใด? 

ตอบ: เม่ือร่ำงกำยเรำตำยแลว้วญิญำณจิตของเรำก็ไดไ้ปอยูก่บัพระเจำ้ทีเดียว 
“วนัน้ีเจำ้จะอยูก่บัเรำในเมืองบรมสุขเกษม” ลูกำ 23:43 

83. ถำม: ใครอยู่กบัพระเจ้ำในเมืองสวรรค์? 
ตอบ: คนเหล่ำนั้นท่ี ยอมรับเช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสตถื์อวำ่พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเขำ และมีช่ือจดอยูแ่ลว้ในทะเบียนสมุดประจ ำชีพของพระเมษโปดก 

“ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นมลทิน หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีประพฤติเป็นท่ีอุจำด หรือพดูมุสำ จะเขำ้
ในเมืองนั้นไม่ไดเ้ลย แต่เฉพำะคนทั้งหลำยท่ีมีช่ือ จดไวใ้นสมุดทะเบียนประจ ำชีพของพระเมษ
โปดกนั้นถึงจะเขำ้ได”้ ววิรณ์ 21:27 
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บทที ่6 พระกติติคุณ 

84. ถำม: พระกติติคุณคืออะไร? 
ตอบ: พระกิตติคุณข่ำวดี ท่ีพระเยซูไดต้ำยไถ่บำปของเรำบนไมก้ำงเขน แลว้ไดเ้สด็จเป็นข้ึนมำ
อีก 

“พระเยซูคริสตผ์ูช่้วยให้รอดของเรำ ผูไ้ดท้รงก ำจดัควำมตำยใหศู้นย ์ และไดท้รงน ำ
ชีวติและซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่ำนั้นใหก้ระจ่ำงแจง้ โดยกิตติคุณ” 2 ทิโมธี 1:10 

85. ถำม: ท ำไมพระเยซูจึงตำยเพื่อเรำบนไม้กำงเขน? 
ตอบ: พระเยซูตำยบนไมก้ำงเขนเพื่อช่วยเรำใหพ้น้จำกควำมผดิบำปของเรำ 

“ขำ้พเจำ้ใคร่ ใหท้่ำนระลึกถึงกิตติคุณท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้คยประกำศไวแ้ก่ท่ำนทั้งหลำยแลว้ 
คือวำ่พระคริสตไ์ดว้ำยพระชนมเ์พรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำยตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น” 
1 โครินธ์ 15:1, 3 

86. ถำม: ควำมผดิควำมบำปจะท ำอะไรแก่เรำ? 
ตอบ: ควำมผดิ ควำมบำปของเรำจะเป็นเหตุใหพ้ระเจำ้ลงโทษเรำถึงควำมตำยนิรันดร์ 

“และพวกเหล่ำน้ีจะตอ้งไปรับโทษอยูเ่ป็นนิตย ์แต่ผูช้อบธรรมจะเขำ้ในชีวิตนิรันดร์” 
มทัธิว 25:46 

87. ถำม: พระเยซูคริสต์จะทรงแบกเอำควำมผดิควำมบำปของเรำได้อย่ำงไร? 
ตอบ: ก็เพรำะวำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูป้รำศจำกบำป ผูท่ี้มีควำมบำป เหมือนกนั จะช่วยยกบำป
ไม่ได ้
“พระองคไ์ม่ไดท้รงกระท ำบำปประกำรใดและอุบำยในพระโอษฐข์องพระองคก์็ไม่มี” 
1 เปโตร 2:22 

88. ถำม: ค ำพูดทีพ่ระเยซูคริสต์ตรัสเมื่อก ำลงัถูกตรึงอยู่บนไม้กำงเขนว่ำ “ส ำเร็จแล้ว” น้ันมี
ควำมหมำยว่ำอะไร? 
ตอบ: หมำยควำมวำ่ กำรลงโทษควำมผดิควำมบำปของชำติมนุษยน์ั้นไดเ้สร็จส้ินกนัไปแลว้ 
ครบถว้นแลว้โดยควำมตำยของพระองค์ 

“พระองคเ์องไดท้รงรับแบกควำมบำปของเรำในพระกำยของพระองคท่ี์ตน้ไมน้ั้น” 
1 เปโตร 2:24 

89. ถำม: เมื่อพระเยซูได้ทรงตำยเพือ่ควำมผดิบำปควำมบำปของมนุษย์แล้ว เช่นน้ันคนทุกคนก็
รอดหรือ? 
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ตอบ: รอดไดเ้ฉพำะแต่คนทั้งปวงเหล่ำนั้นท่ีเช่ือวำ่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตำยไถ่ควำมผดิบำป
ของเขำ และยอมรับเอำพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขำ 

“แต่วำ่คนทั้งหลำย ท่ีไดต้อ้นรับพระองคพ์ระองคท์รงโปรด ใหมี้อ ำนำจท่ีจะเป็นบุตร
ของพระเจำ้ได ้คือคนทั้งหลำยท่ีไดว้ำงใจในพระนำมของพระองค”์ ยอห์น 1:12 

90. ถำม: ควำมบำปมีฤทธ์ิสำมำรถท ำอะไรแก่พระเยซูได้หรือ? 
ตอบ: เม่ือพระเยซูคริสตท์รงอยูใ่นโลกน้ี พระองคไ์ม่เคยแพต่้อกำรทดลองเลยสักคร้ังเดียว และ
โดยควำมตำยและกำรเป็นข้ึนของพระองคพ์ระองคท์รงสำมำรถท ำลำยอ ำนำจของควำมบำป
และมำรเสียได ้

“เพรำะวำ่ผูค้รองโลกจะมำ ผูน้ั้นไม่มีสิทธ์ิอะไรเหนือเรำ” ยอห์น 14:30 
“เพื่อโดยควำมตำย พระองคจ์ะไดท้รงท ำลำยผูน้ั้นท่ีมีอ ำนำจแห่งควำมตำยคือมำร” 

ฮีบรู 2:14 
91. ถำม: พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเรำให้พ้นจำกอ ำนำจของควำมบำปและมำรได้อย่ำงไร? 

ตอบ: โดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีสถิตอยูภ่ำยในเรำ 
“ถำ้แมพ้ระวญิญำณของพระเจำ้สถิตอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย ๆ จึงมิไดอ้ยูฝ่่ำยเน้ือหนงั แต่

อยูฝ่่ำยพระวญิญำณ” โรม 8:9 
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บทที ่7 บุตรของพระเจ้ำ 

92. ถำม: ทุก ๆ คนในโลกเรำนีเ้ป็นบุตรของพระเจ้ำหรือ? 
ตอบ: ไม่ใช่ 

“เช่นน้ีแหละจึงไดป้รำกฏวำ่ ใครเป็นบุตรของพระเจำ้ และใครเป็นลูกของมำรคือวำ่
คนใดท่ีไม่ไดป้ระพฤติตำมควำมชอบธรรม และไม่ไดรั้กพี่นอ้งของตน คนนั้นก็ไม่ไดบ้งัเกิดมำ
จำกพระเจำ้” 1 ยอห์น 3:10 

93. ถำม: คนหน่ึงคนใดจะเป็นบุตรของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? 
ตอบ: จะเป็นบุตรของพระเจำ้ไดโ้ดยกำรรับเอำองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ 
“ดว้ยวำ่ท่ำนทั้งหลำยไดบ้งัเกิดใหม่ ไม่ใช่จำกพืชท่ีจะเป่ือยเน่ำเสีย แต่จำกส่ิงอนัไม่รู้เป่ือยเน่ำ 
คือดว้ยค ำของพระเจำ้ ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ละทรงตั้งด ำรงอยูเ่ป็นนิตย”์ 1 เปโตร 1:23 

94. ถำม: ผู้ทีไ่ด้เกดิมำเป็นบุตรหลำนของคริสเตียนหรือเข้ำสมัครเป็นสมำชิกของคริสตจักรโดย
กำรรับศีลบัพติศมำในฐำนะอย่ำงนีจ้ะรอดได้ไหม 
ตอบ: รอดไม่ได ้จ  ำเป็นท่ีคนทุกคนจะตอ้งมีกำรบงัเกิดใหม่ 

“ซ่ึงบงัเกิดจำกเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิดจำกพระวญิญำณก็เป็นวิญญำณ
อยำ่งประหลำดใจเพรำะเรำบอกท่ำนวำ่ท่ำนทั้งหลำยตอ้งบงัเกิดใหม่” ยอห์น 3:6, 7 

95. ถำม: ท ำไมเรำจึงจะต้องมีกำรบังเกดิใหม่อกี? 
ตอบ: เพรำะบิดำมำรดำเดิม ของเรำไม่เช่ือฟังพระเจำ้ เรำทั้งหลำยจึงไดเ้กิดมำเป็นคนบำปทั้งนั้น 

“เหตุฉะนั้น ก็เช่นเดียวกบัท่ีควำมผดิไดเ้ขำ้มำในโลกเพรำะคน ๆ เดียว และควำมตำยก็
เกิดมำเพรำะควำมผดินั้น อยำ่งนั้นแหละควำมตำยจึงไดล้ำมไปถึงคนทั้งปวง เพรำะคนทั้งปวง
เป็นคนผิดอยูแ่ลว้” โรม 5:12 

96. ถำม: เรำจะต้องท ำอะไรเพือ่จะได้รับกำรบังเกดิใหม่? 
ตอบ: เรำจ ำเป็นจะตอ้งสำรภำพควำมผดิควำมบำปของเรำและมีควำมเสียอกเสียใจจนยอมเลิก
ทิ้งควำมผดิควำมบำปทั้งหมด 

“ถำ้เรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บำปโทษของเรำ และจะทรงช ำระเรำ ใหพ้น้จำกอธรรมทั้งส้ิน” 1 ยอห์น 1:9 

97. ถำม: เรำยงัจะต้องท ำอะไรอีก? 
ตอบ: เรำจะตอ้งขอพระเยซูช่วยเรำใหพ้น้จำกควำมผดิควำมบำปและอญัเชิญพระองคเ์ขำ้มำอยู่
ภำยในใจของเรำ 
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“แต่วำ่คนทั้งหลำยท่ีไดต้อ้นรับพระองคพ์ระองคท์รงโปรดใหมี้อ ำนำจท่ีจะเป็นบุตร
ของพระเจำ้ไดคื้อคนทั้งหลำยท่ีไดว้ำงใจในพระนำมของพระองค”์ ยอห์น 1:12 

98. ถำม: เป็นแต่เช่ือพระเยซูเท่ำน้ันกพ็อแล้วหรือ? 
ตอบ: หำมิไดเ้รำจ ำเป็นจะตอ้งรับพระองคด์ว้ยควำมเช่ือและวำจำ 

“เหตุฉะนั้น ทุกคนท่ีจะรับเรำต่อหนำ้มนุษยเ์รำจะรับผูน้ั้นเฉพำะพระพกัตร์บิดำของเรำ
ผูอ้ยูใ่นสวรรค”์ มทัธิว 10:32 

99. ถำม: มีอะไรได้บังเกดิขึน้หรือเมื่อเรำได้มีกำรบังเกดิใหม่? 
ตอบ: เรำมีใจรักพระเจำ้ และเกลียดชงัควำมบำป 

“เหตุฉะนั้น ถำ้แมค้นหน่ึงคนใดอยู ่ ในพระคริสตค์นนั้นเป็นคนสร้ำงใหม่แลว้ ส่ิง
สำรพดัท่ีเก่ำ ๆ ก็ไดล่้วงไป น่ีแน่ะกลำยเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17 

100. ถำม : เมื่อเรำได้มีกำรบังเกดิใหม่แล้ว เรำจะต้องท ำอะไรอีกแก่ดวงใจใหม่ของเรำ? 
ตอบ: เรำจ ำเป็นจะตอ้งอ่ำนพระคมัภีร์และอธิษฐำนทุก ๆ วนั 

“ดัง่ทำรกท่ีบงัเกิดใหม่ ท่ำนทั้งหลำยจงปรำรถนำท่ีจะไดน้ ้ำนมท่ีสมกบัฝ่ำยวญิญำณ
และปรำศจำกอุบำย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดว้ฒันำข้ึนไปสู่ควำมรอดดว้ยน ้ำนมนั้น” 
 1 เปโตร 2:2 

101. ถำม: แล้วเรำจะต้องท ำอะไรอกี แก่ดวงใจใหม่ของเรำ? 
ตอบ: เรำจะตอ้งถูก สวมทบัดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

“เพรำะวำ่กฎของพระวญิญำณแห่งชีวติในพระคริสตไ์ดก้ระท ำใหข้ำ้พเจำ้พน้จำกกฏ
ของควำมผดิและควำมตำย” โรม 8:2 
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บทที ่8 กำรอธิษฐำน 

102. ถำม: กำรอธิษฐำนคืออะไร 
ตอบ: คือกำรสนทนำกบัพระเจำ้ 

“แต่จงเสนอควำมปรำรถนำของท่ำนทุก ๆ อยำ่งต่อพระเจำ้ โดยกำรอธิษฐำนกบักำร
ขอบพระคุณ” ฟิลิปปี 4:6 

103. ถำม: เป็นไปได้หรือทีค่นมีบำปหนำจะกล้ำมำอธิษฐำนต่อพระผู้เป็นเจ้ำ? 
ตอบ: ไม่วำ่คนนั้นจะมีควำมบำปมำกเพียงไร ถำ้เขำรับสำรภำพต่อพระเจำ้โดยควำมจริงใจเขำก็
จะอธิษฐำนทูลขอส่ิงใดได ้

“ฝ่ำยคนเก็บภำษีนั้นยนือยูแ่ต่ไกล ไม่แหงนตำดูฟ้ำแต่ตีอกของตนวำ่ โอพ้ระเจำ้ขำ้ ขอ
โปรดทรงพระเมตตำแก่ขำ้พเจำ้ผูเ้ป็นคนบำปเถิด” ลูกำ 18:13 

104. ถำม: เรำรู้ได้อย่ำงไรว่ำ เช่ือพงึในพระนำมอนับริสุทธ์ิของพระองค์แล้วพระเจ้ำจะทรง
ฟังค ำอธิษฐำนของเรำ? 
ตอบ: เพรำะในพระคมัภีร์ไดท้รงสัญญำไวแ้ลว้วำ่ โดยพึ่งในพระนำมของพระเยซูคริสต์
พระองคจ์ะทรงประทำนให้ 

“ส่ิงใดท่ีท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำ ส่ิงนั้นเรำจะกระท ำ” ยอห์น 14:13 
105. ถำม: เพรำะฉะน้ันทุกส่ิงทุกอย่ำงทีเ่รำทูลขอต่อพระเจ้ำพระองค์ทรงประทำนให้เรำ

แน่นอนหรือ? 
ตอบ: ถำ้หำกวำ่เรำทูลขอต่อพระองคใ์นส่ิงท่ีดีท่ีถูก และเป็นท่ีพอน ้ำพระทยัของพระองค์
พระองคก์็ทรงเห็นสมควรจะไดก้็จะประทำนให้ 

“พระองค.์..ทรงคุกเข่ำลงอธิษฐำนวำ่ พระบิดำเจำ้ขำ้ถำ้พระองคพ์อพระทยั ขอใหจ้อก
น้ีเล่ือนพน้ไปจำกขำ้พเจำ้ แต่ขออยำ่ใหเ้ป็นไปตำมใจขำ้พเจำ้ขอให้เป็นไปตำมพระทยัของ
พระองคเ์ถิด” ลูกำ 22:41-42 

106. ถำม: เรำจะอธิษฐำนกนัทีไ่หน? 
ตอบ: กำรอธิษฐำนไม่จ  ำกดัสถำนท่ีเพรำะวำ่พระเจำ้สถิตอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่สถิตอยูใ่น
โบสถ ์อยูใ่นบำ้น ในตลำดหรือบนเตียง สถำนท่ีมีคนหรือไม่มี ก็อธิษฐำนไดท้ั้งส้ิน จงอ่ำน 
1 ทิโมธี 2:8, มทัธิว 6: 6, 14:23 กิจกำร 16:25 

107. ถำม: กำรอธิษฐำน จะมีระเบียบหรือขนบธรรมเนียมอย่ำงไรบ้ำง? 
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ตอบ: ไม่มีกฏเกณฑห์รือระเบียบท่ีแน่นอน จะคุกเข่ำ จะยนืจะนัง่ จะพนมมือไหวห้รือไม่ ก็ได ้
แต่ตอ้งอธิษฐำนดว้ยควำมจริงใจกำรนบนอบและหลบัตำเป็นวธีิช่วยใหเ้รำเขำ้ใกลพ้ระเจำ้ยิง่ข้ึน
จงอ่ำนลูกำ 22:41,1 พงศำวดำร 17:16, 2 พงศำวดำร 20:13 มทัธิว 26:39 

108. ถำม: พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนสำนุศิษย์ ให้อธิษฐำนหรือเปล่ำ? 
ตอบ: พระเยซูคริสตไ์ดท้รงสอนใหอ้ธิษฐำนตำมแบบอยำ่งน้ี 

“โอพระบิดำแห่งขำ้พเจำ้ทั้งหลำย ผูส้ถิตในสวรรค ์ ขอให้พระนำมของพระองคเ์ป็นท่ี
นบัถืออนับริสุทธ์ิ ขอให้แผน่ดินของพระองคม์ำตั้งอยูพ่ระทยัของพระองคส์ ำเร็จในสวรรค์
อยำ่งไร ก็ใหส้ ำเร็จในแผน่ดินโลกเหมือนกนั ขอทรงโปรดประทำนอำหำรเล้ียงขำ้พเจำ้
ทั้งหลำยในกำลวนัน้ี และขอทรงโปรดยกหน้ีของขำ้พเจำ้ เหมือนขำ้พเจำ้ไดย้กหน้ีของผูท่ี้เป็น
หน้ีขำ้พเจำ้นั้น และขออยำ่น ำขำ้พเจำ้เขำ้ไปในกำรทดลอง แต่ขอใหพ้น้จำกซ่ึงชัว่ร้ำย เหตุวำ่
รำชสมบติัและฤทธ์ิเดชและรัศมีภำพสิทธ์ิขำดอยูแ่ก่พระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์ อำเมน มทัธิว 
6:9-13 

109. ถำม: เรำควรอธิษฐำนเวลำไหนดี? 
ตอบ: อธิษฐำนเวลำไหนก็ได ้ ถึงแมว้ำ่ในขณะท่ีมีควำมทุกขมี์ควำมสุข หรือมีควำมทุกขมี์
ควำมสุขหรือมีควำมโศกเศร้ำประกำรใดก็ตำม เรำก็ตอ้งอธิษฐำน ขอบพระคุณและสรรเสริญ
พระนำมของพระองค ์จงอธิษฐำนเสมออยำ่ไดห้ยดุเลย จงอ่ำนฟิลิปปี 4:6, ยำกอบ 5:13, 
1 เธสะโลนิกำ 5:17-18 โคโลสี 4:2 ดำเนียล 6:10 

110. ถำม: ตำมปกติมีกำรอธิษฐำนกีอ่ย่ำง? 
ตอบ: ตำมปกติมีกำรอธิษฐำนสำมอยำ่ง 1. อธิษฐำนตำมล ำพงั 2. อธิษฐำนดว้ยครอบครัว 
3. อธิษฐำนรวมกบัผูอ่ื้นในท่ีสำธำรณะ 

111. ถำม: ก่อนรับประทำนอำหำรเรำควรแสดงกำรขอบพระคุณพระเจ้ำอย่ำงไร? 
ตอบ: เรำควรอนุโมทนำขอบพระคุณพระองคใ์นกำรท่ีทรงประทำนอำหำรและของดีต่ำง ๆ 

“ฝ่ำยพระเยซูทรง หยบิขนมนั้น ขอบพระคุณแลว้แจกใหแ้ก่คนทั้งหลำยท่ีนัง่อยูน่ั้น” 
ยอห์น 6:11 
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บทที ่9 กำรรักษำโรค 

112. ถำม: กำรทีพ่ระเยซูคริสต์ได้ส้ินพระชนม์บนไม้กำงเขนน้ัน จะเกีย่วข้องกบัฝ่ำยเนือ้
หนังเรำหรือ? 
ตอบ: กำรเจบ็ไขข้องร่ำงกำยพระองคก์็สำมำรถรักษำใหห้ำยไดเ้ช่นเดียวกนั 

“ดว้ยรอยซ่ึงพระองคไ์ดถู้กเฆ่ียนนั้นก็เป็นเหตุท่ีรักษำท่ำนทั้งหลำยใหห้ำยแลว้” 
 1 เปโตร 2:24 

113. ถำม: ในพระคัมภีร์มีตอนไหนบ้ำงทีไ่ด้กล่ำวถึงพระเยซูคริสต์ได้ทรงรักษำควำมเจ็บ
ไข้ฝ่ำยเนือ้หนัง? 
ตอบ: มีหลกัฐำนอยูใ่นพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม ท่ีแสดงวำ่พระเยซูทรงรักษำ ไขเ้จบ็ฝ่ำยร่ำงกำยน้ี
ก็เป็นพยำนหลกัฐำนตำมท่ำนอิสยำห์วำ่ 

“ถึงอยำ่งนั้นก็ยงัเป็นควำมเจ็บปวดของเรำเองท่ีเขำผูน้ั้นรับแบกหำม... และท่ีพวกเรำ
หำยเป็นปกติไดก้็เพรำะรอยแผลเฆ่ียนเขำผูน้ั้น” อิสยำห์ 53:4, 5 

114. ถำม: พระเยซูทรงท ำกจิกำรต่ำง ๆ ส ำเร็จแทนเรำเมื่อไร? 
ตอบ: ก็เม่ือในขณะท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน 

“บรรดำควำมทุกข ์ภยัไขเ้จบ็ ของเรำท่ำนไดท้รงรับเอำเอง” มทัธิว 8:17 
115. ถำม: เหตุฉะน้ันเรำกพ็ึง่ในพระคุณและควำมรักของพระเยซูคริสต์เจ้ำให้พระองค์ทรง

รักษำควำมเจ็บไข้ของเรำอย่ำงน้ันหรือ? 
ตอบ: แน่นอน น่ีเป็นน ้ำพระทยัของพระเจำ้ท่ีมีมำตั้งแต่โบรำณกำล และปัจจุบนักำล อนำคต
กำล 

“จงรักษำคนเจบ็ใหห้ำย คนตำยแลว้ใหเ้ป็นข้ึน คนโรคเร้ือนใหห้ำยสะอำดบริสุทธ์ิ 
และจงขบัผใีหอ้อกเสีย” มทัธิว 10:8 

116. ถำม: ในพระคัมภีร์ได้บอกว่ำให้ผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บน้ันท ำอย่ำงไร? 
ตอบ: ใหเ้ชิญผูป้กครองในคริสตจกัรมำอธิษฐำนชะโลมน ้ำมนัโดยพระนำมของพระเยซูคริสต์
เจำ้ 

“ในพวกท่ำนมีผูใ้ดป่วยหรือก็ใหผู้น้ั้นเชิญพวกผูป้กครอง ในคริสตจกัรมำอธิษฐำนเพื่อ
เขำและชะโลม ทำเขำดว้ยน ้ำมนั ในพระนำมขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” ยำกอบ 5:14 

117. ถำม: ถ้ำเรำท ำอย่ำงน้ันแล้วจะหำยได้หรือ? 
ตอบ: พระองคท์รงสัญญำวำ่ถำ้เขำอธิษฐำนดว้ยควำมเช่ือจะทรงโปรดให้เขำหำย 
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“และกำรอธิษฐำนดว้ยควำมเช่ือจะกระท ำใหผู้ท่ี้ป่วยนั้นรอดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะ
ทรงโปรดให้เขำหำย” ยำกอบ 5:15 
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บทที ่10 คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ 

118. ถำม: อะไร เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์? 
ตอบ: บรรดำเหล่ำคนท่ีรับเอำพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำทุกชำติทุกภำษำทัว่
โลกรวมกนัเขำ้เป็นคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์

“เพรำะวำ่ถึงเรำเป็นพวกยดูำก็ดี เป็นพวกเฮเลนก็ดีเป็นทำสก็ดี หรือมิใช่ทำสก็ดี เรำ
ทั้งหลำยไดรั้บบพัติศมำแต่พระวญิญำณองคเ์ดียวเขำ้เป็นกำยอนัเดียวกนั” 1 โครินธ์ 12:13 

119. ถำม: อะไรเป็นคริสตจักรประจ ำต ำบล? 
ตอบ: หมู่ผูเ้ช่ือทั้งหลำยผูเ้ป็นบุตรของพระเจำ้ ท่ีไดม้ำประชุมร่วมนมสักำรพระองค ์ ณ ต ำบล
หน่ึงต ำบลใด 

“ซ่ึงเรำเคยประชุมกนันั้น อยำ่ใหห้ยดุเหมือนอยำ่งบำงคนเคยกระท ำนั้น แต่จงเตือนสติ
กนัและใหม้ำกยิง่ข้ึน เม่ือท่ำนทั้งหลำยเห็นวนัเวลำนั้นใกลเ้ขำ้มำแลว้” ฮีบรู 10:25 

120. ถำม: คริสตจักรจะตั้งขึน้ด้วยวธีิกำรอย่ำงไร? 
ตอบ: คริสตจกัรจะตั้งข้ึนโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำดงัน้ี 
1. ศิษยำภิบำล (ถำ้มี) 
2. ผูป้กครอง 
3. มคันำยก 

121. ถำม: อะไรเป็นกำรนมัสกำร 
ตอบ: กำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ดว้ย กำรร้องเพลงนมสักำร กำรสรรเสริญโมทนำพระคุณ 
และกำรเป็นพยำน กำรเหล่ำน้ีแหละเป็นกำรนมสักำร 

“จงใหพ้ระค ำของพระคริสตด์ ำรงอยู ่ ในท่ำนทั้งหลำยบริบูรณ์ดว้ยปัญญำทั้งปวงสั่ง
สอนและเตือนสติซ่ึงกนัและกนัดว้ยเพลงสดุดี เพลงนมสักำรและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลง
สรรเสริญพระเจำ้ดว้ยใจกรุณำคุณ 

122. ถำม: พระเจ้ำได้เสด็จมำประทบัอยู่ท่ำมกลำงเรำหรือเมื่อเรำนมัสกำรพระองค์? 
ตอบ: พระเยซูคริสตเ์อง ไดท้รงสัญญำวำ่ จะมำอยูท่่ำมกลำงเรำแมมี้ผูม้ำประชุมแต่นอ้ยคน 
“ดว้ยวำ่มีสอง สำมคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนำมของเรำ ๆ จะอยูท่่ำมกลำงเขำท่ีนัน่” มทัธิว 
18:20 
“ท่ำนทั้งหลำยจงเขำ้มำใกลพ้ระเจำ้ และพระองคจ์ะสถิตอยูใ่กลท้่ำน”ยำกอบ 4:8 

123. ถำม: เรำคริสเตียนทุกคนมีหน้ำทีช่่วยบ ำรุงกจิกำรคริสตจักรอย่ำงไร? 
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ตอบ: ถวำยทรัพย ์เงิน ส่ิงของแรงงำนของเรำเพื่อช่วยกิจกำรงำนของพระเจำ้ 
“ทุกวนัอำทิตยใ์หพ้วกท่ำนทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ท่ีไดไ้วบ้ำ้ง เพื่อจะไม่ตอ้งเก็บ

เร่ียไรเม่ือขำ้พเจำ้มำ” 1 โครินธ์ 16:2 
“ทุกคนจงใหต้ำมท่ีเขำไดคิ้ดหมำยไวใ้นใจมิใช่ดว้ยนึกเสียดำย มิใช่ดว้ยขืนใจให้

เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักคนนั้นท่ีใหด้ว้ยใจยนิดี” 2 โครินธ์ 9:7 
124. ถำม: เรำควรถวำยทรัพย์บ ำรุงกำรของพระเจ้ำมำกน้อยเพียงไร? 

ตอบ: เรำควรถวำยไม่นอ้ยกวำ่สิบลด 
“จงเอำบรรดำส่วนสิบชกัหน่ึงนั้นมำสะสมไวใ้นคลงั เพื่อจะมีโภชนำหำรไวใ้นวหิำร

ของเรำและจงมำลองดูเรำในเร่ืองน้ี ดูท่ีหรือวำ่เรำจะเปิดบญัชำทอ้งฟ้ำใหเ้จำ้และเทพรใหแ้ก่เจำ้
จนเกินควำมตอ้งกำรหรือไม่” มำลำคี 3:10 

125. ถำม: หน้ำทีข่องผู้เช่ือถือทุกคนน้ันคืออะไร? 
ตอบ: คือกำรเท่ียวไปบอกแก่คนอ่ืน ๆ ถึงกิจกำรท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงกระท ำแก่ตน 

“แต่ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำ
เหนือท่ำนและท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำ ในกรุงเยรูซำเลมส้ินทั้งมณฑลยดูำ มณฑล
สะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” กิจกำร 1:8 

126. ถำม: ธุระของคริสตจักร คืออะไร? 
ตอบ: ธุระของคริสตจกัรนั้นคือกำรประกำศพระกิตติคุณของพระองคต์ำมท่ีพระองคไ์ดท้รงสั่ง
ไว ้และเป็นผูแ้ทนองคพ์ระเยซูคริสตใ์นโลกเรำน้ี 

“เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดก้ลำยเป็นคนปรำศจำกต ำหนิติเตียนเป็นบุตรของพระเจำ้
ปรำศจำกติเตียนในท่ำมกลำงคนชำติคดโกงและด้ือดำ้น ท่ำนทั้งหลำยจึงปรำกฏดุจสวำ่งต่ำง ๆ 
ในโลก คือส ำแดงพระค ำแห่งชีวติ” ฟิลิปปี 2:15, 16 
“ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปทัว่โลกประกำศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” มำระโก 16:15 

127. ถำม: โลกจะถึงที่รอดโดยกำรประกำศพระกติติคุณหรือ? 
ตอบ: ไม่รอดแต่วำ่ จะมีคนทุกชำติทุกภำษำไดรั้บควำมรอดบำ้ง 
“พระเจำ้ไดท้รงเยีย่มเยยีนคนต่ำงชำติเพื่อจะทรงเลือกพวกหน่ึงออกจำกเขำทั้งหลำย ใหถื้อพระ
นำมของพระองค”์ กิจกำร 15:14 

“พระองคถู์กฆ่ำเสียแลว้ โดยพระโลหิตของพระองคไ์ดท้รงไถ่เรำทั้งหลำยออกจำกทุก
ตระกลูและทุกภำษำ และทุกชำติและทุกประเทศถวำยแด่พระเจำ้” ววิรณ์ 5:9 

128. ถำม: จะมีอะไรเกดิขึน้เมื่อพระกติติคุณได้ประกำศไปทัว่ทุกหนทุกแห่งแล้ว? 
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ตอบ: เวลำท่ีสุดปลำยมำฝ่ำยโลกน้ี 
“กิตติศพัท ์ อนัประเสริฐแห่งแผน่ดินน้ีจะไดป้ระกำศไปทัว่โลก ใหเ้ป็นพยำนแก่

บรรดำชำติมนุษยแ์ลว้ท่ีสุดปลำยจะมำถึง” มทัธิว 24:14 
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บทที ่11 วนัอำทติย์ 

129. ถำม: ท ำไมเรำจึงได้ตั้งวนัหน่ึงไว้ส ำหรับ นมัสกำรพระเจ้ำทุก ๆ อำทติย์? 
ตอบ: วนัหน่ึงในเจด็วนัพระเจำ้ไดท้รงตั้งไวเ้ป็นวนันมสักำรพระองค ์ หกวนัในเจด็วนันั้นเป็น
ของเรำ วนัหน่ึงในเจด็วนัเป็นของพระเจำ้ 

“พระเจำ้จึงไดท้รงอวยพระพร แก่วนัท่ีเจด็นั้นตั้งไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิเพรำะในวนันั้น
พระองคไ์ดท้รงหยดุ จำกสรรพกำรท่ีพระองคท์รงเนรมิตสร้ำงไวน้ั้น” ปฐมกำล 2:3 

130. ถำม: ท ำไมเรำจึงนมัสกำรพระเยซูคริสต์ในวนัอำทติย์ซ่ึงเป็นวนัทีห่น่ึงของสัปดำห์? 
ตอบ: เพรำะวำ่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเป็นข้ึนมำในวนันั้น 

“เม่ือวนัอำทิตยเ์วลำเชำ้มืดมำเรียชำวมกักะดำลำมำถึงอุโมงค ์ เห็นหินกล้ิงออกจำกปำก
อุโมงคแ์ลว้”ยอห์น 20:1 

131. ถำม: กำรรักษำถือวันอำทติย์จะท ำอย่ำงไร? 
ตอบ: หยดุกำรงำนท่ีกระท ำอยูป่ระจ ำวนัหรือจะไม่ท ำกำรงำนท่ีไม่ส ำคญันกั จะไม่เท่ียวเตร่แต่
จะตอ้งไปสวดประชุมนมสักำรพระเจำ้ จะตอ้งอธิษฐำนและอ่ำนพระคมัภีร์และร้องเพลง
สรรเสริญพระเจำ้ ท ำกิจกำรทุกอยำ่งเก่ียวกบักำรน ำคนอ่ืนมำถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์

“ในวนันั้นอยำ่กระท ำกำรงำนส่ิงใด ๆ คือเจำ้เอง หรือบุตรำบุตรีของเจำ้ หรือทำสำทำสี
ของเจำ้ หรือตวัโคของเจำ้ หรือตวัลำของเจำ้หรือ บรรดำสัตวใ์ชข้องเจำ้ หรือแขกท่ีมำอำศยัอยู่
ขำ้งในประตูเมืองของเจำ้ เพื่อทำสำทำสีของเจำ้จะหยดุกำรหำยเหน่ือยเหมือนตวัเจำ้” 
เฉลยธรรมบญัญติั 4:14 
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บทที ่12 ศีลบพัติศมำ 

132. ถำม: ในคริสตศำสนำ มีศีลกี่อย่ำง? 
ตอบ: มีสองอยำ่ง คือศีลบพัติศมำและศีลระลึกจงอ่ำน มทัธิว 28:19 และ ลูกำ 22:19, 20 

133. ถำม: ศีลบัพติศมำคืออะไร? 
ตอบ: ศีลบพัติศมำคือพิธีช ำระดว้ยน ้ำ เป็นเคร่ืองหมำยเล็งถึงกำรช ำระจิตใจของเรำเองดว้ยพระ
โลหิตอนัประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต์ 

“เด๋ียวน้ีท่ำนจะรอชำ้อยูท่  ำไม จงลุกข้ึนรับบพัติศมำลบลำ้งควำมผดิของท่ำนเสียและ
อธิษฐำนออกพระนำมของพระองคเ์ถิด” กิจกำร 22:16 

134. ถำม: ควำมหมำยของศีลบัพติศมำคืออะไร? 
ตอบ: คือมีควำมหมำยแสดงวำ่เรำไดต้ำย พร้อมกนักบัพระเยซูคริสต ์ ถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ละ
ในท่ีสุดจะเป็นข้ึนมำกบัพระองคด์ว้ย 

“ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่ เรำทั้งหลำยท่ีไดรั้บบพัติศมำนั้นเขำ้ส่วนในควำมตำยของ
พระองคเ์หตุฉะนั้นเรำทั้งหลำยก็ถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยบพัติศมำเขำ้ส่วนในควำมตำยนั้น
เพื่อพระคริสตไ์ดท้รงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยโดยเดชพระรัศมีของพระบิดำเจำ้อยำ่งไรเรำ
ทั้งหลำยจะไดป้ระพฤติตำมชีวติใหม่อยำ่งนั้น” โรม 6:3,4 

135. ถำม: ถ้ำบุคคลไม่ได้รับศีลบัพติศมำเขำจะไปสวรรค์ได้ไหม? 
ตอบ: ทุก ๆ คนท่ีเช่ือโดยจริงใจควรรับศีลบพัติศมำ แต่ถำ้ไม่มีโอกำสรับศีลบพัติศมำเผอิญ
มำตำยลงเสียก่อนก็ไดรั้บควำมรอดไปสวรรคเ์หมือนกนั 

“ฝ่ำยพระเยซูทรงตอบเขำวำ่แทจ้ริงเรำบอกเจำ้วำ่ วนัน้ีเจำ้จะอยูก่บัเรำในเมืองบรมสุข
เกษม” ลูกำ 23: 43 

136. ถำม: ถ้ำหำกว่ำในใจเรำมีควำมเช่ือในพระเยซูคริสต์แต่ว่ำเรำไม่ได้รับศีลบัพติศมำจะ
ได้หรือไม่? 
ตอบ: พระเยซูคริสตไ์ดท้รงสั่งสำวกของพระองคไ์วว้ำ่ จงรับบพัติศมำในนำมของพระองคแ์ละ
ยงัมีอีกประโยคหน่ึงวำ่ “ผูใ้ดไดเ้ช่ือและรับบพัติศมำแลว้ผูน้ั้นจะรอด” (มำระโก 16:16) ถำ้หำก
วำ่เรำตอ้งกำรควำมรอดและเป็นบุตรของพระองคเ์รำจะตอ้งเช่ือฟังท ำตำมค ำสั่งของพระองค ์

137. ถำม: คริสตจักรมีวธีิกำรอย่ำงไรส ำหรับเด็กเลก็ ๆ? 
ตอบ: เด็กทั้งหลำย ของบรรดำคนผูท่ี้เช่ือถือ ยงัรับศีลบพัติศมำไม่ได ้ แต่บิดำมำรดำควรน ำมำ
ถวำยต่อพระเจำ้ 
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“ขณะนั้นเขำพำเด็กเล็ก ๆ มำหำพระองคเ์พื่อจะใหพ้ระองคท์รงวำงพระหตัถอ์วยพระ
พร” แลว้พระองคจึ์งอุม้เด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้น วำงพระหตัถบ์นเขำและทรงอวยพระพรให”้ มทัธิว 
19:13 มำระโก 10:16 

138. ถำม: กำรถวำยเด็ก ๆ น้ันจะช่วยให้เด็กเหล่ำน้ันได้รับควำมรอดหรือ? 
ตอบ มิไดแ้ต่เม่ือเด็กเหล่ำนั้นไดโ้ตข้ึนเป็นคนใหญ่แลว้เขำจะตอ้งยนืข้ึนประกำศรับเอำพระเยซู
คริสตเ์ป็นพระเจำ้ผูช่้วยใหร้อด ของเขำเองและรับศีลบพัติศมำ 

“ในปฐมวยัของเจำ้จงระลึกถึงพระองคผ์ูไ้ดท้รงสร้ำงตวัเจำ้นั้น ก่อนท่ียำมทุกขร้์อนจะ
มำถึง” ปัญญำจำรย ์12: 1 

“ไม่มีใครสักคนเดียวไม่วำ่จะท ำดว้ยวธีิ ๆ ก็ไถ่ชีวตินอ้งชำยของเขำไม่ได ้ หรือจะเอำ
ทรัพยถ์วำยพระเจำ้เพื่อไถ่ชีวตินอ้งก็ไม่ได”้ สดุดี 49:7 
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บทที ่13 ศีลระลกึ 

139. ถำม: ศีลระลกึหรือศีลมหำสนิทน้ันคืออะไร? 
ตอบ: ศีลมหำสนิทเป็นศีลระลึกถึงควำมตำยของพระเยซูคริสต์ 

“เพรำะวำ่เม่ือท่ำนทั้งหลำยกินขนมปังน้ีและด่ืมจำกจอกน้ีเวลำใด ท่ำนก็ประกำศกำร
วำยพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้กวำ่พระองคจ์ะเสด็จมำ” 1 โครินธ์ 11:26 

140. ถำม: เรำจะถือศีลระลกึนีอ้ย่ำงไร? 
ตอบ: โดยกำรรับประทำนขนมปังและน ้ำองุ่น อ่ำน 1 โครินธ์ 11:23-25 

141. ถำม: ขนมปังที่หักออกมำน้ันมีควำมหมำยเลง็ถึงอะไร? 
ตอบ: หมำยถึงร่ำงกำยของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บควำมเจบ็ปวดแสนสำหสัแทนเรำ 

“พระองคท์รงหยบิขนมปัง คร้ันขอบพระคุณแลว้จึงทรงหกัเสียตรัสวำ่น่ีเป็นกำยของ
เรำซ่ึงทรงประทำนใหท้่ำนทั้งหลำย” 1 โครินธ์ 11:23, 24 

142. ถำม: น ำ้องุ่นมีควำมหมำยว่ำกระไร? 
ตอบ: หมำยควำมวำ่พระโลหิตอนัประเสริฐของพระเยซูคริสตไ์ดไ้หลออกมำเพื่อเรำทั้งหลำย 

“จอกน้ีเป็นค ำสัญญำใหม่โดยโลหิตของเรำซ่ึงจะเทไหลออกเพื่อท่ำนทั้งหลำย” 
ลูกำ 22:20 
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บทที ่14 พระเยซูจะเสดจ็มำอกี 

143. ถำม: พระเจ้ำจะทรงกระท ำอะไรแก่โลกทีไ่ม่ยอมต้อนรับและเช่ือถือพระองค์? 
ตอบ: พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมำยงัโลกน้ีอีก และจะทรงเป็นกษตัริย ์ ครอบครองโลกน้ีดว้ย 
ควำมชอบธรรม 

144. ถำม: พระเยซูคริสต์จะเสด็จมำในโลกนีอ้กีหรือไม่? 
ตอบ: พระองคจ์ะเสด็จมำอีกคร้ังท่ีสอง 

“พระเยซูองคน้ี์ซ่ึงถูกรับไปจำกท่ำนเสด็จข้ึนไปยงัสวรรคแ์ลว้จะเสด็จมำอีกเหมือน
ท่ำนทั้งหลำยไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น” กิจกำร 1:11 

145. ถำม: พระองค์จะเสด็จมำในวนัใด? 
ตอบ: พระองคมิ์ไดท้รงสัญญำวำ่จะเสด็จมำในวนัใดแน่ แต่ใหทุ้กคนเตรียมพร้อมทุกเวลำ 

“เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำย จงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมในโมงท่ีท่ำนไม่ทนัคิดนั้นบุตร
มนุษยจ์ะเสด็จมำ” มทัธิว 24:44 

146. ถำม: ท ำไมพระองค์มิได้ทรงบอกไว้ล่วงหน้ำ? 
ตอบ: เพรำะพระองคอ์ยำกให้เหล่ำสำวกของพระองคทุ์กคนทัว่โลกเฝ้ำระวงัอยูเ่สมอ 

“เหตุฉะนั้นอยำ่ใหเ้รำ หลบัไหลเหมือนอยำ่งคนอ่ืน แต่ใหเ้รำระวงัระไวอยูแ่ละไม่เมำ
มำย” 1 เธสะโลนิกำ 5: 6 

147. ถำม: จะมีอะไรเกดิขึน้เมื่อพระเยซูคริสต์ จะเสด็จกลบัมำ? 
ตอบ: คริสเตียนผูส้ัตยซ่ื์อร้อนรนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ก็ดีหรือท่ียงัเป็นอยูก่็ดีจะถูกรับข้ึนไปพบ
กบัพระองคบ์นฟ้ำอำกำศ 

“ดว้ยวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จมำจำกสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้งดว้ยส ำเนียงของเทพบดี 
และดว้ยเสียงแตรสังขข์องพระเจำ้ และคนทั้งหลำยท่ีตำยแลว้ในพระคริสต ์ จะเป็นข้ึนมำก่อน
ภำยหลงันั้น เรำผูย้งัเป็นอยู ่ และคอยอยูจ่ะถูกรับไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่ำนั้น และจะไดพ้บ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในทอ้งฟ้ำ” 1 เธสะโลนิกำ 4:16, 17 

148. ถำม : เมื่อเรำได้ถูกรับขึน้ไปพบกบัพระเยซูคริสต์ในท้องฟ้ำอำกำศ จะมีอะไรเกดิขึน้? 
ตอบ : เรำจะถูกพระองคพ์ิพำกษำตำมกิจกำรท่ีเรำไดป้ฏิบติัพระองค ์

“เพรำะวำ่จ ำเป็นเรำทั้งหลำยทุกคนตอ้งปรำกฏตวัท่ีหนำ้บลัลงักข์องพระคริสต ์ เพื่อทุก
คนจะไดรั้บสมกบักำรท่ีไดป้ระพฤติในร่ำงกำยน้ี แลว้แต่จะดีหรือชัว่” 2 โครินธ์ 5:10 

149. ถำม : เมื่อน้ันโลกเรำจะเป็นอย่ำงไร? 
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ตอบ : เม่ือนั้นโลกจะชัว่ชำ้ เลวทรำมอยำ่งท่ีสุด และเวลำเหล่ำนั้น จะเป็นเวลำท่ีมีควำมทุกข์
ยำกล ำบำกท่ีสุด 

“ในครำวนั้นจะมีควำมทุกขล์ ำบำกใหญ่ยิง่ซ่ึงไม่เคยมีตั้งแต่เดิมสร้ำงโลกมำจนบดัน้ี 
หรือในเบ้ืองหนำ้จะไม่มีต่อไปอีก” มทัธิว 24:21 

150. ถำม : สมัยแห่งควำมล ำบำกนีเ้รียกว่ำสมัยอะไร? 
ตอบ : เรียกวำ่ สมยัมิคสัญญี แปลวำ่ทุกขย์ำกล ำบำก 

151. ถำม: สมัยมิคสัญญ ีมีระยะยำวนำนเท่ำใด? 
ตอบ: เจ็ดปี 

152. ถำม: สมัยมิคสัญญ ีจะส้ินสุดลงได้อย่ำงไร? 
ตอบ: สมยัมิคสัญญีจะส้ินสุดลงไดโ้ดยกำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสตแ์ละพระองคจ์ะทรง
ตั้งพระรำชอำณำจกัรของพระองคข้ึ์นในโลกเรำน้ีซ่ึงมีเวลำก ำหนดยนืยำวถึงพนัปี 

“คนใด ๆ ท่ีมีส่วนในกำรเป็นข้ึนมำจำกตำยคร้ังแรกนั้นก็เป็นผำสุกและบริสุทธ์ิ ควำม
ตำยท่ีสองจะมีอ ำนำจเหนือคนเหล่ำนั้นก็หำมิได ้แต่เขำจะเป็นปุโรหิตของพระเจำ้ และของพระ
คริสต ์และจะครอบครองกบัพระองคต์ลอดพนัปี” ววิรณ์ 20:6 

153. ถำม: สมัยนีเ้รียกว่ำสมัยอะไร? 
ตอบ: เรียกวำ่สมยัพนัปี 

154. ถำม: สมัยพนัปีนี ้คือสมัยอะไร? 
ตอบ: คือสมยัท่ีมีก ำหนดยนืยำวสมยัถึงพนัปีซ่ึงเตม็ไปดว้ยควำมสันติและชอบธรรม 

155. ถำม: หลงัจำกสมัยพนัปีนีแ้ล้วจะมีอะไรเกดิขึน้? 
ตอบ: คนเหล่ำนั้นท่ีไม่เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตท์ั้งคนท่ีตำยแลว้และคนท่ียงัเป็นอยูจ่ะตอ้งมำ
ยนือยูต่่อหนำ้พระเยซูคริสตแ์ละพระองคจ์ะทรงพิพำกษำเขำ 

“ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นพระท่ีนัง่ใหญ่ขำวกบัท่ำนผูป้ระทบัท่ีพระท่ีนัง่นั้น และแผน่ดินโลก
และฟ้ำอำกำศก็อนัตรธำนไปจำกพระพกัตร์ท่ำน และไม่มีท่ีอยูส่ ำหรับแผน่ดินโลก และฟ้ำ
อำกำศนั้นต่อไปเลยขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นบรรดำผูท่ี้ตำยแลว้ทั้งผูใ้หญ่ผูน้อ้ยยนือยูเ่ฉพำะพระท่ีนัง่นั้น 
และหนงัสือทั้งหลำยก็เปิดออกและมีหนงัสืออีกเล่มหน่ึงก็เปิดออก คือสมุดทะเบียนประจ ำชีพ 
และผูท่ี้ตำยแลว้ทั้งปวงก็ถูกพพิำกษำตำมขอ้ควำมท่ีจำรึกไวแ้ลว้ในหนงัสือเหล่ำนั้นตำมกำรท่ี
เขำไดป้ระพฤติ” ววิรณ์ 20:11, 12 

“ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีไม่มีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียนประจ ำชีพนั้นผูน้ั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ” 
ววิรณ์ 20: 15 
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156. ถำม: กำรพพิำกษำคร้ังนีเ้รียกว่ำอย่ำงไร? 
ตอบ: กำรพิพำกษำคร้ังน้ี เรียกวำ่ “กำรพิพำกษำหนำ้ พระท่ีนัง่ขำวใหญ่” 

157. ถำม: ท ำไมเขำจึงจะต้องถูกกำรพพิำกษำ? 
ตอบ: ก็เพรำะวำ่เขำไม่ยอมรับเอำพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ 

158. ถำม: หลงัจำกกำรพพิำกษำจะมีอะไรเกดิขึน้อกี? 
ตอบ: จะมีฟ้ำอำกำศใหม่ และแผน่ดินโลกใหม่ พระเจำ้จะสถิตอยูก่บัมนุษยต์ลอดไปเป็นนิตย ์

“ขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นฟ้ำอำกำศใหม่และแผน่ดินโลกใหม่ เพรำะฟ้ำ อำกำศเดิม และแผน่ดิน
โลกเดิมนั้นล่วงไปแลว้ และทะเลไม่มีต่อไปเลย ขำ้พเจำ้ไดย้นิเสียงดงัมำจำกท่ีนัง่วำ่ จงดูเถิด
พลบัพลำของพระเจำ้ก็อยูก่บัมนุษยแ์ลว้พระองคจ์ะสถิตอยูก่บัเขำเขำจะเป็นพลเมืองของ
พระองค ์พระเจำ้เองจะด ำรงอยูก่บัเขำและจะทรงเป็นพระเจำ้ของเขำ” ววิรณ์ 21:1, 3 
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ถำ้ท่ำนอ่ำนหนงัสือน้ีแลว้ มีควำมสนใจอยำกรู้ต่อไป โปรดติดต่อไปยงั 
คริสตจกัรพระกิตติคุณ 

ไดมี้ผูป้ระกำศประจ ำจงัหวดัต่ำง ๆ เหล่ำน้ีแลว้ 
จงัหวดั 

นครรำชสีมำ, บุรีรัมย,์ สุรินทร์, ขอนแก่น, อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี, ร้อยเอด็, เลย, มหำสำรคำม, นครพนม 

หนองคำย, ปรำจีนบุรี, และศรีสะเกษ 


