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ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าผู้สูงสุด
พระองค์ได้พระราชทานให้แก่เรา ซึ่งสามารถที่จะช่วยผู้ที่มี
ความหิวกระหายความชอบธรรมได้ เมื่อผู้ใดกลับใจใหม่โดย
การสารภาพความผิดบาปของตน และยอมรับเชื่อพระเยซู
คริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขามี
ความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจ นี่เป็นความจริง
ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์นี้เมื่อปี ค.ศ. 1937 และนับตั้งแต่



วันนั้นเป็นต้นมา มิตรภาพอันมหัศจรรย์ระหว่างองค์พระ
ผู้เป็นเจ้ากับข้าพเจ้าไม่เคยเสื่อมสลายเลย ท่านผู้อ่านที่รัก
ถ้าท่านยังไม่เคยต้อนรับพระองค์ ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้
มอบกาย จิตใจและจิตวิญญาณของท่านแด่พระองค์เดี๋ยวนี้
แล้วท่านจะรับสันติสุขและความชื่นชมยินดีเช่นกัน

วัตสัน กู๊ดแมน



1. ความรักของพระเจ้า
ยอห์น 13 1

ยอห์น 15 13

วิวรณ์ 1 5

:

:

:

ก่อนถึงงานเทศกาลปัศกา พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจาก
โลกนี้ไปหาพระบิดา พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรง
รักเขาจนถึงที่สุด

ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้
คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน

และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานอันสัตย์ซื่อ และทรงเป็นผู้แรกในจำพวกคน
ที่ตายไปแล้วซึ่งได้กลับเป็นขึ้นมา และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงบนพื้นโลก
จงถวายพระเกียรติยศและไอศวรรยานุภาพแด่พระองค์นั้นสืบๆ ไปเป็นนิตย์ ผู้ได้
ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์



2. การเป็นพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์
มัทธิว 1 22,23

1 ทิโมธี 3 16

:

:

การที่เป็นมาทั้งนี้ก็เพื่อจะให้คำของพระเจ้าสำเร็จ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้โดยปากของ
ศาสดาพยากรณ์ว่า นี่แน่ะสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย
และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา

ซึ่งธรรมนั้นเป็นข้อลึกลับอันสำคัญยิ่ง ไม่มีใครเถียงได้ คือว่าพระเจ้าทรงปรากฏ
เป็นเนื้อหนัง ถูกพิสูจน์โดยพระวิญญาณว่าเป็นผู้ชอบธรรม ทรงปรากฏแก่หมู่ทูต
สวรรค์ และมีผู้ประกาศพระองค์แก่พวกต่างชาติ มีคนในโลกเชื่อถือพระองค์และ
พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในรัศมี



3. พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า
อิสยาห์ 9 6

โคโลสี 2 9

ลูกา 1 35

:

:

:

ด้วยว่าจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเรา คือทรงประทานบุตราคนหนึ่งให้แก่พวก
เรา และท่านได้แบกการปกครองไว้เหนือบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่าน
ว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าทรงอานุภาพ พระบิดาองค์ถาวร และองค์สันติราช

เพราะว่าในพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น สภาพของพระเจ้าทรงดำรงอยู่เต็ม
บริบูรณ์

ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดช
ของผู้สูงสุดจะสวมทับเธอ เหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดนั้นจะได้นามว่าเป็น
พระบุตรของพระเจ้า



4. ระเยซูทรงบอกให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด
ยอห์น 11 25

ยอห์น 8 23

ยอห์น 5 58

ยอห์น 4 5, 6

:

:

:

:

พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้น และให้มีชีวิต ทุก ๆ คนที่วางใจใน
เรา แม้ว่าเขาตายแล้ว ก็ยังจะมีชีวิตอีก

พระเยซูตรัสแก่เขาว่า ท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายเบื้องล่าง เราเป็นฝ่ายเบื้องบน ท่านเป็นฝ่าย
โลกนี้ เราไม่ได้เป็นฝ่ายโลกนี้

พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า เราเป็นอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดอีก

นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันทราบว่าพระมาซีฮา ที่เรียกว่าพระคริสต์ จะเสด็จมา เมื่อ
พระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา” พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราที่พูดกับ
เจ้าคือท่านผู้นั้น”

( )



5. การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำบางประการ
มัทธิว 14 19-21

มัทธิว 20 30 และ 34

:

:

แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้า เมื่อได้รับขนมปังห้าอันกับปลาสอง
ตัวนั้นแล้ว พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าขอพรและหักส่งให้แก่เหล่าสาวก
พวกสาวกก็แจกให้แก่คนทั้งปวง เขาได้กินอิ่มทุกคน แล้วเก็บเศษอาหารที่ยังเหลือ
นั้นได้สิบสองกระบุงเต็ม ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณห้าพัน
คน มิได้นับผู้หญิงและเด็ก

และนี่แน่ะ มีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จไปจึง
ร้องเสียงดังว่า พระองค์ผู้บุตรดาิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพเจ้า… พระเยซูมี
พระทัยเมตตาก็ถูกต้องตาเขา ใทันใดนั้นตาเขาก็เห็นได้ และเขาทั้งสองได้ติด
ตามพระองค์ไป



6. พระเยซูคริสต์เป็นผู้ทรงสร้างและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
โคโลสี 1 16

ฮีบรู 1 2

โรม 14 91

เอเฟซัส 3 9

:

:

:

:

เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ง ในท้องฟ้าก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี สิ่งซึ่งประจักษ์แก่
ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา จะเป็นพระที่นั่งหรือเป็นอานุภาพ หรือเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์
หรือผู้มีฤทธิ์ก็ดี พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งนั้นและทรงสร้างไว้สำหรับพระองค์

แต่ในคราวที่สุดนี้ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร พระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เป็นผู้รับสิ่ง
ทั้งปวงเป็นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างโลกทั้งหลาย

ด้วยว่าเพราะเหตุนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงปลงพระชนม์และได้ทรงคืนพระชนม์อีก เพื่อจะ
ได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็น

พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยทางองค์พระเยซูคริสต์



7. พระเยซูคริสต์ทรงพิพากษาทุกคน
ยอห์น 5 22

โรม 14 10

ทิโมธี 4 1

:

:

:

เพราะว่าพระบิดามิได้ทรงพิพากษาผู้ใด แต่การพิพากษาทั้งสิ้น พระองค์ได้ทรง
มอบไว้แก่พระบุตร

เหตุไฉนท่านจึงพิพากษาพี่น้องของตัว หรืออีกประการหนึ่ง ไฉนท่านจึงประมาท
พี่น้องของตัว ด้วยว่าเราทั้งหลายต้องยืนต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า

2
ข้าพเจ้าขอกำชับท่านจำเพาะพระเจ้า และจำเพาะพระเยซูคริสต์เจ้าผู้จะทรงพิพากษา
ทั้งคนเป็นและคนตาย โดยอ้างการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ



8. การไถ่บาปโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น
กิจการของอัครทูต 4 12

ยอห์น 14 6

ยอห์น 8 24

ฮีบรู 5 9

:

:

:

:

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งเป็นที่รอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า

พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา
เว้นไว้มาทางเรา

เหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่า ท่านจะตายเพราะบาปของตัว เพราะว่าถ้าท่านมิได้
เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว

และเมื่อถึงที่สำเร็จแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้เริ่มจัดความรอดนิรันดร์ให้แก่คนทั้งปวง
ที่เชื่อฟังพระองค์



9. การไถ่บาปโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น
1 โครินธ์ 1 30

ทิตัส 2 14

ลูกา 19 10

:

:

:

โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็น
ปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็น
ผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป

ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง
และทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคน
ที่ขวนขวายกระทำการดี

เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด



10. พระโลหิตของพระเยซูได้ทรงชำระเรา
1 เปโตร 1 18,19

เอเฟซัส 2 14

1 ยอห์น 19 10

:

:

:

โดยรู้ว่าไม่ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติตามความโง่ ซึ่งท่านได้เรียนมา
จากบรรพบุรุษนั้น ด้วยสิ่งของที่จะเปื่อยเน่าไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยโลหิตอันมี
ราคามากคือพระโลหิตของพระคริสต์ เหมือนเลือดของลูกแกะที่ปราศจากพิการและด่าง
พร้อย

ในพระองค์นั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ และได้รับอภัยโทษในความผิด
ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์

แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์สถิตอยู่ในความสว่าง เราก็ร่วม
สามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ได้ทรง
ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น



11. การรอดจากบาปโดยมีความเชื่อพระเยซูคริสต์
เอเฟซัส 2 8-9

ยอห์น 20 31

โรม 5 1

กิจการ 16 31

:

:

:

:

ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่แต่ตัวท่านทั้ง
หลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นเป็นด้วยการประพฤติก็หามิได้ เพื่อมิให้
คนหนึ่งคนใดอวดได้

แต่ได้จดเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระคริสต์
บุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะได้ชีวิตโดยพระนามของพระองค์

เหตุฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงเป็นไมตรีกันกับ
พระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้



12. พระเมตตากรุณาของพระเจ้า
2 โครินธ์ 1 3

มีคาห์ 7 18

สดุดี 108 4

:

:

:

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา
พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง

ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอ เหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ และทรงให้อภัยการทรยศแก่คน
ที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะว่า
พระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง

เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์ ความสัตย์ของพระองค์สูง
ถึงเมฆ



13. พระเจ้าทรงเชิญเราให้มาหาพระองค์
อิสยาห์ 1 18

วิวรณ์ 22 17

อิสยาห์ 55 1

:

:

:

พระยะโฮวาตรัสว่า มาเถิด ให้เรามาหารือตกลงกันเสียให้เด็ดขาด แม้บาปของเจ้า
จะเป็นเหมือนสีที่แดงก่ำ บาปนั้นก็อาจจะกลับกลายเป็นสีขาวเหมือนอย่างหิมะ
แม้บาปของเจ้าจะเป็นเหมือนสีที่แดงก่ำ บาปนั้นก็อาจจะขาวเหมือนอย่างขนแกะ

พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่า “เชิญ
มาเถิด” และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิต
โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำ และผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มาซื้อเหล้าองุ่นและ
น้ำนมเถิด โดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่า



14. มิใช่มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
1 ยอห์น 3 10

ยอห์น 1 12

ฟีลิปปี 2 15

:

:

:

เช่นนี้แหละจึงได้ปรากฏว่าใครเป็นบุตรของพระเจ้า และใครเป็นลูกของมาร คือว่า
คนใดที่ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรม และไม่ได้รักพี่น้อง คนนั้นก็ไม่ได้บังเกิด
มาจากพระเจ้า

แต่ว่าคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนาจที่จะเป็นบุตร
ของพระเจ้าได้ คือคนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามของพระองค์

เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียน และไม่มีความผิด เป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิ
ของพระเจ้า ในท่ามกลางพงศ์พันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส



15. พระเจ้าทรงสอนถึงการดื่มเหล้าอย่างไร
โรม 13 13,14

สุภาษิต 23 31,32

อิสยาห์ 5 11

:

:

:

เราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่
หยาบโลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า
และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง

อย่ามองดูเหล้าองุ่นนั้นที่มีสีแดง และที่ฉายแสงอยู่ในถ้วย มันเลื่อนไหลลงไปอย่าง
คล่องๆ คอ แต่ที่สุดปลายมันจะกัดเหมือนงู และจะปล่อยพิษเหมือนงูเห่า

วิบัติแก่คนที่ลุกเช้ามืด เพื่อจะไปดื่มเหล้าอีกต่อไป แล้วก็นั่งเฉื่อยแฉะอยู่จนดึกดื่น
จนเขาเมาหยำเปไป



16. ความซื่อสัตย์สุตจริตเท่านั้นไม่พอ
มัทธิว 2 237,38

มาระโก 10 17-22

สุภาษิต 16 25

:

:

:

พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และ
ด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นข้อใหญ่

เมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทาง มีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์ คุกเข่าลงทูล
ถามพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิต
นิรันดร์

มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา



17. อย่าให้คนอื่นล่อลวงท่าน
ยากอบ 1 22

1 ยอห์น 3 7,8

กาลาเทีย 6 7

กาลาเทีย 6 3

:

แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามคำนั้น ไม่ใช่เป็นแต่ผู้ฟังเท่านั้น และล่อลวงตน
เอง

ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ทั้งหลาย อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลง ผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้
ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม คนที่กระทำบาปก็มาจากมาร ด้วยว่า
มารได้กระทำบาปตั้งแต่เดิมมา

อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น

เพราะว่าถ้าผู้ใดถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้ง ๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย ผู้นั้นก็หลอกตัวเอง

:

:

:



18. ความผิดบาปนำไปถึงความตาย
สุภาษิต 11 19

โรม 5 12

ยากอบ 1 15

เอเสเคียล

:

:

:

บุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ แต่บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะตาย

เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกับที่ความผิดได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิด
มาเพราะความผิดนั้น อย่างนั้นแหละความตายจึงได้ลามไปถึงคนทั้งปวง เพราะคนทั้งปวง
เป็นคนผิดอยู่แล้ว

ครั้นตัณหาได้ปฏิสนธิแล้วจึงบังเกิดความผิดและความผิดนั้นเมื่อโตเต็มขนาดแล้วจึงเกิด
ความตาย

ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย บุตรไม่ต้องรับโทษชั่วของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษชั่วของบุตร
คนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัว และคนอธรรมจะรับกรรมชั่วของตน



19. พระคริสต์ทรงชนะความตาย
โรม 1 4

ลูกา 7 14,15

ยอห์น 10 17,18

:

:

:

แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็น
ขึ้นมาจากความตายว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า

แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึง
ตรัสว่า ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจ้าให้ลุกขึ้นเถิด คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งพูด

ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมา
อีก ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิ
ที่จะสละชีวิตนั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก คำกำชับนี้ เราได้รับมาจากพระบิดาของ
เรา



20. พระบัญญัติสิบประการ
เฉลยธรรมบัญญัติ 5 7-12:

อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเรา อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นสัณฐานรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
มีอยู่ในฟ้าอากาศเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน
อย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้น…
อย่าออกพระนามพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าเปล่า ๆ ด้วยผู้ที่ออกพระนามของพระองค์เล่น
เปล่าๆ นั้น ยะโฮวาจะไม่ปรับหามิได้ จงนับถือวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ตามคำยะโฮวา
พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสสั่งไว้แก่เจ้า จงทำการงานของเจ้าให้สำเร็จ ในระหว่างหกวันแต่วันที่
เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า…
จงนับถือบิดามารดาของตน ตามคำยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าตรัสสั่ง เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน
และจำเริญอยู่บนแผ่นดิน อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีสามีภรรยา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็น
พยานกล่าวความเท็จต่อเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน อย่าโลภเรือนของเพื่อน
บ้าน หรือไร่นาของเขา หรือทาสาของเขา หรือทาสีของเขา ตัวโค หรือตัวลาของเขา หรือสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่เป็นของ ๆ เพื่อนบ้านนั้น



21. เราซ่อนตัวให้พ้นจากพระเจ้าไม่ได้
โยบ 34 21,22

สดุดี 139 8 และ 12

เยเรมีย์ 23 24

:

:

:

“เพราะพระเนตรของพระองค์มองดูทางของคน พระองค์ทรงเห็นย่างเท้าของเขา
หมด ไม่มีที่มืดครึ้มหรือที่มืดทึบซึ่งคนชั่วจะซ่อนตัวได้”

ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์สถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ใน
แดนมรณา พระองค์สถิตที่นั่น… สำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็
แจ้งอย่างกลางวัน ความมืดเป็นความสว่าง

จะมีผู้ใดอาจซ่อนตัวในที่ลับที่เราจะไม่เห็นเขาได้หรือ พระยะโฮวาได้ตรัส เราได้ให้
เห็นสวรรค์และแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยองค์เราไม่ใช่หรือ พระยะโฮวาได้ตรัส



22. การลงโทษตลอดไปเป็นนิตย์ต่อคนอธรรม
2 เปโตร 3 7

มัทธิว 13 41,42

สดุดี 9 17

มัทธิว 25 46

:

แต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้ พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตรัส
นั้นสำหรับให้ไฟเผา คือเก็บไว้จนถึงวันพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชน

บุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิด และบรรดาผู้ที่
กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่าน และจะทิ้งลงในเตาไฟ ที่นั่นแหละจะเป็นที่ร้องไห้
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

คนอธรรมจะต้องถอยไปสู่แดนผู้ตาย คือประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้า

และพวกเหล่านี้จะต้องไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าในชีวิตนิรันดร์

:

:

:



23. วันพิพากษา
กิจการ 17 31

2 เปโตร 2 9

โรม 14 12

2 โครินธ์ 5 10

:

:

:

:

เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความ
ชอบธรรม โดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้ง
ปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้ โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิต

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้
อย่างไร และทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

เหตุฉะนั้นเราทุกคนต้องให้การด้วยตัวเองแก่พระเจ้า

เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับ
สมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว



24. พระคุณของพระเยซู
2 โครินธ์ 8 9

โรม 5 15

โรม 9 16

:

:

:

เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระกรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่า ครั้นพระองค์
มั่งคั่งอยู่แล้ว พระองค์ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อ
ท่านจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์

แต่พระคุณนั้นหาเป็นเช่นความผิดนั้นไม่ ด้วยว่าถ้าคนเป็นอันมากถึงความตาย
เพราะความผิดของคน ๆ เดียวนั้น ยิ่งมากกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของ
ประทานโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก

เพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือตะเกียกตะกาย แต่ขึ้นอยู่กับ
พระกรุณาของพระเจ้า



25. การกลับใจเสียใหม่
กิจการ 17 30

ลูกา 13 3

มัทธิว 3 2

กิจการ 2 38

:

:

:

:

ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสา พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่
มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่

เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน

“จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว”

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติสมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์
สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์”



26. การยกโทษความผิดบาป
มัทธิว 6 14

อิสยาห์ 55 7

เอเสเคียล 18 21

:

:

:

เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรง
โปรดยกความผิดของท่านด้วย

และคนอธรรมละทิ้งความคิดของตน และให้เขากลับมาหาพระยะโฮวา เพื่อพระองค์จะได้
ทรงเมตตาแก่เขา และให้เขากลับมาหาพระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงให้อภัยแก่เขาที่เขาทำ
บาปทั้งปวง

แต่ถ้าคนชั่วนั้นกลับเสียจากความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น และจะรักษากฎหมาย
ทั้งปวงของเขา และประพฤติความสัตย์และความชอบธรรม เขาจะมีชีวิตเป็นแน่ เขาจะมิ
ได้ตาย



27. การแยกตัวออกจากโลกีย์
เอเฟซัส 5 11

โคโลสี 3 2

1 ยอห์น 2 15,16

:

:

:

และอย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดที่ไร้ผล แต่จงให้กิจการนั้นปรากฏเปิดเผย
ดีกว่า

จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดิน
โลก

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น
เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความ
ทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก



28. การบังเกิดใหม่
ยอห์น 3 3

2 โครินธ์ 5 17

เอเสเคียล 36 26

:

:

:

พระเยซูทรงตอบเขาว่า เราบอกท่านตามจริงว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่แล้ว จะเห็น
แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

เหตุฉะนั้นถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยู่ในพระคริสต์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ง
สารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

เราจะให้จิตใจใหม่แก่เจ้าทั้งหลาย และจะตั้งจิตวิญญาณใหม่ ณ ภายในเจ้าทั้งหลาย
และเราจะถอนหินเสียจากเนื้อของเจ้าทั้งหลาย และประทานใจเนื้อแก่เจ้า



29. ตายแล้วในการผิดบาป เป็นขึ้นมาในพระคริสต์
เอเฟซัส 2 1 และ 6

กาลาเทีย 5 24,25

1 เปโตร 2 24

:

:

:

พระองค์ได้ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านทั้งหลายได้เคยตายแล้วในการผิด
การบาป… และพระองค์ได้ทรงบันดาลให้เรามีชีวิตเป็นขึ้นมากับพระองค์ และได้ทรงโปรดให้
เรานั่งในสวรรค์สถานกับพระเยซูคริสต์

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่
กางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

พระองค์เองได้ทรงรับแบกความบาปของเราในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อเมื่อ
เราทั้งหลายตายฝ่ายการบาปแล้ว เราจะได้มีชีวิตอยู่ฝ่ายการชอบธรรม ด้วยรอยซึ่งพระองค์
ได้ถูกเฆี่ยนนั้นก็เป็นเหตุที่รักษาท่านทั้งหลายให้หายแล้ว



30. ชีวิตนิรันดร์
กาลาเทีย 6 8

ยอห์น 3 14,15

ยอห์น 5 24

โรม 6 23

:

:

:

:

ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่ผู้ที่หว่าน
ในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น

โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อทุกคนที่วาง
ใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์

เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า ถ้าผู้ใดเชื่อฟังคำของเราและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผู้
นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และมิได้เข้าในการพิพากษา แต่ได้พ้นจากความตายเข้าในชีวิตแล้ว

ด้วยว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าก็คือชีวิตนิรันดร์
ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา



31. การแน่ใจในความรอด
โรม 8 16

1 ยอห์น 5 11-13

1 ยอห์น 4 13

:

:

:

พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตร
ของพระเจ้า

และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และ
ชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อ
ความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์

เช่นนี้แหละ เราทั้งหลายจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระองค์และพระองค์ดำรงอยู่ในเรา คือว่าเพราะ
พระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา



32. พระเยซูประทานความยินดี
ยอห์น 17 13

ยอห์น 16 22

อิสยาห์ 12 3

กาลาเทีย 2 20

:

:

:

:

แต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก เพื่อให้เขา
ได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

เราจะมาหาท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจาก
ท่านได้

เจ้าจะโพงน้ำด้วยความชื่นบานจากบ่อแห่งความรอด

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่
ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดย
ศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า



33. จำเป็นที่เราต้องเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า

2 เธสะโลนิกา 1 7-9

เฉลยธรรมบัญญัติ 11 26-28

:

:

และจะทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่ถูกความยากลำบากนั้น ได้รับความบรรเทาด้วย
กันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ ปรากฏพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ผู้มีฤทธิ์ดังเปลวเพลิง และจะทรงสนองโทษแก่คนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้า
และไม่เชื่อฟังกิตติคุณของพระเยซูเจ้าของเรา คนเหล่านั้นจะรับโทษคือความพินาศ

ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย ถ้า
ท่านกระทำตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน
ในวันนี้ ท่านก็จะเป็นไปตามพรนั้น ถ้าท่านไม่กระทำตามพระบัญญัติของพระเยโวาห์
พระเจ้าของท่าน ท่านก็จะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้น



34. เราต้องรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์
ฟีลิปปี 2 11

มัทธิว 10 32,33

1 ยอห์น 4 2

1 ยอห์น 2 23

:

:

:

:

และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวาย
พระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า

เหตุฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้
อยู่ในสวรรค์ แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดา
ของเราผู้อยู่ในสวรรค์ด้วย

โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้า คือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่า
พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า

คนใดที่ปฏิเสธพระบุตร คนนั้นก็ไม่มีพระบิดา คนใดที่รับพระบุตร คนนั้นก็มีพระบิดาด้วย



35. พญามารคือศัตรูตัวสำคัญ
1 เปโตร 5 8-9

เอเฟซัส 6 10,11

ยอห์น 8 44

:

:

:

ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ
ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงใน
ความเชื่อ

สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์
จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้

ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อ
ท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูด
เท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และมันเป็นพ่อของการมุสา



36. ชัยชนะเหนือพญามาร
ยากอบ 4 7,8

1 ยอห์น 3 8

ฮีบรู 2 14

:

:

:

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีใจน้อมยอมฟังพระเจ้า แต่จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนี
ไปจากท่าน ท่านทั้งหลายจงเข้ามาใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่าน

คนที่กระทำบาปก็มาจากมาร ด้วยว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เดิมมา พระบุตรของ
พระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏเพราะเหตุนี้ คือว่าเพื่อจะได้ทรงทำลายกิจการของมาร
เสีย

เหตุฉะนั้น ครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อ
และเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่ง
ความตายคือมาร



37. ความรัก-การทดสอบในการเป็นศิษย์
ยอห์น 13 35

1 ยอห์น 3 14

กาลาเทีย 5 22,23

1 โครินธ์ 13 1

:

:

:

:

คนทั้งปวงจะรู้ได้ว่า เจ้าเป็นเหล่าสาวกของเราก็เพราะว่าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน

เราทั้งหลายรู้ว่า เราพ้นจากความตายไปถึงซึ่งชีวิตแล้ว เพราะเรารักพวกพี่น้อง คนใดที่ไม่มี
ความรักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย

ฝ่ายผลของวิญญาณนั้นคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไว้นาน ความปราณี
ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนสุภาพ

แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลก ๆ ได้ เป็นภาษามนุษย์ก็ดี เป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มี
ความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฉาบหรือฉิ่งที่กำลังส่งเสียง



38. การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
โรม 4 25

กิจการของอัครทูต 10 39-41

:

:

คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และ
ได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำทั้งในแว่นแคว้นมณ
ฑลยูเดียและในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ ในวันที่สาม
พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์นั้นคืนพระชนม์และให้ปรากฏแจ้ง ใช่ว่าปรากฏแก่
คนทั่วไป แต่ปรากฏแก่เหล่าพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อนคือปรากฏแก่เรา
ทั้งหลายที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว



39. การฟื้นคืนพระชนม์เป็นความหวังสูงสุดของเรา
ยอห์น 5 25 และ 28 29

โรม 6 3-5

:

:

,

เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า คงมีเวลาหนึ่งแหละ ที่จริงเวลานั้นก็ถึงแล้ว คือเมื่อ
ผู้ที่ตายแล้ว จะได้ยินสำเนียงพระบุตรของพระเจ้าและผู้ที่ได้ยินนั้นจะมีชีวิต… ท่านทั้ง
หลายอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะเวลาจะมาเมื่อคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้
ยินสำเนียงของพระองค์ และจะได้เป็นขึ้นมา ผู้ที่ได้ประพฤติดีจะเป็นขึ้นมาสู่ชีวิต แต่
ผู้ที่ได้ประพฤติชั่วจะเป็นขึ้นมาสู่การพิพากษา

ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความ
ตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตาย
นั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เรา
ก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่าง
พระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
ด้วย



40. ความบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้า
ลูกา 1 68,74,75

1 เธสะโลนิกา 4 1-4,7

:

:

ด้วยว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและช่วยไถ่ชนชาติของพระองค์…. เมื่อเราทั้งหลาย
พ้นจากมือของเราแล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์โดยปราศจากความ
กลัว ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์
ตลอดชีวิตของเรา

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่า
ท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะประพฤติอย่างไร จึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ท่านกำลังประพฤติอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ขอประพฤติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะท่านทั้ง
หลายทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่าน ในพระนามของพระเยซูเจ้าแล้ว นี่แหละ
เป็น



41. ความบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้า
1 ยอห์น 1 9

2 โครินธ์ 7 1

อิสยาห์ 35 8

:

:

:

ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรด
ยกโทษของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น

เมื่อเรามีคำสัญญาเช่นนั้นแล้ว ให้เราชำระตัวของเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่าง
แห่งเนื้อหนังและวิญญาณจิต และให้เรากระทำความบริสุทธิ์ให้สำเร็จโดยความ
เกรงกลัวพระเจ้า

และจะมีทางหลวงที่นั่น และเขาจะเรียกทางนั้นว่า วิสุทธิมรรค คนไม่สะอาดจะไม่
เดินทางนั้น แม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนั้น



42. ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการ 4 31

โรม 8 9

เอเสเคียล 36 27

:

:

:

เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมนั้นได้หวั่นไหว และชนทั้งหลายประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวคำของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ

ถ้าแม้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย ๆ จึงมิได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นมิ
ได้อยู่ฝ่ายพระคริสต์

และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฏเกณฑ์ของ
เราและให้รักษากฏหมายของเราและกระทำตาม



43. คำสัญญามหัศจรรย์
วิวรณ์ 21 4

สดุดี 34 18

1 เปโตร 4 12,13

:

:

:

และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุก ๆ หยดจากดวงตาของเขา ความตายจะไม่มีต่อไป
การคร่ำครวญและการร้องไห้และการเจ็บปวดอย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่มีอีกเลย เพราะ
เหตุการณ์ที่ได้มีอยู่แต่ดั้งเดิมนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว

พระเจ้า ฯ ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด

ดูก่อนพวกที่รัก อย่าคิดประหลาดใจที่ท่านต้องมีความทุกข์อย่างสาหัสเป็นที่ลองใจ
ท่าน เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์ประหลาดได้บังเกิดแก่ท่าน แต่ว่าท่านทั้งหลายจงมีใจ
ยินดีในการซึ่งท่านได้มีส่วนในความทุกข์ลำบากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศี
ของพระองค์จะปรากฏ ท่านทั้งหลายจะได้โสมนัสยินดีเป็นอันมากด้วย



44. คำสัญญาเมื่อถูกทดลอง
ฮีบรู 2 18

โรม 16 20

1 โครินธ์ 10 13

:

:

:

เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถ
ช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้

ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลาย

ไม่มีการทดลองอะไรมาถึงท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่การทดลองซึ่งเคยมีแก่มนุษย์ทั้ง
ปวง แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ ทรงยอมให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่จะ
ทนได้ และเมื่อทรงยอมให้ท่านถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดให้มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้
ด้วย เพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังทนได้



45. คำสัญญาต่อผู้ชนะ
วิวรณ์ 21 7

วิวรณ์ 3 12

วิวรณ์ 3 21

:

:

:

ถ้าผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และ
เขาจะเป็นบุตรของเรา

ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะ
ไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลย และที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของ
เรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จาก
พระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วย

ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะ
แล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์



46. พระเจ้าตรัสแก่เราถึงเรื่องการหย่า
มัทธิว 5 32

โรม 7 2,3

:

:

ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้
ผู้นั้นก็ทำให้หญิงนั้นผิดประเวณี และถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยา
ผู้นั้นก็ผิดประเวณีด้วย

เป็นต้นว่าผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้น ต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยา แต่ถ้าสามี
ตาย ผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฎนั้น ฉะนั้น ถ้าผู้หญิงนั้นไปหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อ
สามียังมีชีวิตอยู่ นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณี แต่ถ้าสามีตายแล้ว นางก็พ้น
จากกฎประเพณีสามีภรรยา แม้นางไปเป็นภรรยาชายอื่นก็หาผิดประเวณีไม่



47. การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์
ลูกา 12 40

มัทธิว 24 30

มาระโก 8 38

:

:

:

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จมาใน
โมงที่ท่านไม่ทันคิด

เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะพิลาป
ร่ำไร แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์มาบนเมฆในท้องฟ้าด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็น
อันมาก

ด้วยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา ในชั่วชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วย
การชั่วคิดคดทรยศ บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้น ในเวลาเมื่อพระองค์จะ
เสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดา…..



48. พระวจนะของพระเจ้า
ลูกา 21 33

2 เปโตร 1 21

2 ทิโมธี 3 16

สดุดี 119 105

:

:

:

:

ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย

เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่
มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่าง
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