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พระเจา้กาํลังพยายามทีจ่ะทาํใหคุ้ณสนใจ . . . 

สิ่งเหลา่นีบ้างอยา่งอาจจะปอ้งกนัจากการไดยิ้นพระเจา้พดูกบัคณุ… 

ก. การสบูบหุรี่  

ข. ความรบัผิดชอบ 

ของครอบครวั    

ค. กีฬา  

ง. ธุรกิจ 

จ. ปัญหา  

ฉ. เพ่ือน 

ช. เพศ  

ซ. ความสนกุ  

ฌ. กญัชา  

ญ. การพนนั 

ฎ. อลักอฮอล ์ 

ฎ. ยาเสพตดิอ่ืน ๆ  

ฐ. รูปลามก  

ฑ._________________ 

ฒ._________________ 

ณ._________________ 

ทาํวงกลมทกุขอ้ท่ีขดัขวางคณุจากการท่ีจะไดยิ้นพระเจา้พดูกบัคณุ 

หากวา่คณุตอ้งการเพิ่มเตมิประเดน็อ่ืนๆ ท่ีอาจจะไมไ่ดเ้ขียนไวท่ี้น่ี   ขอใหใ้ชช้อ่งวา่งนี ้ ฑ - ณ.   [1] 

พระเจา้ตอ้งการจะพดูกบัคณุ  พระองคต์อ้งการใหค้ณุรูว้า่พระองคร์กัคณุ  และมีจดุประสงคแ์ละแผนการท่ี

อศัจรรยส์าํหรบัชีวิตของคณุ  
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บทที ่1    

ชวีติของฉันเป็น … 
คณุอาจจะพยายามท่ีจะทาํใหชี้วิตเป็นของคณุเอง  –  ใชชี้วิตดว้ยตนเอง  คณุพบไหมวา่ชีวิตไมไ่ด้

เป็นอย่างท่ีคณุหวงัไว ้  มนัอาจจะมีหลายสิ่งหลายอยา่ง  นั่นคือ: 

    ความเจ็บปวด  

    ความผิดหวงั  

    ความยุง่ยาก   

    และความลม้เหลว  

ในชว่งเวลาทัง้หมดนี ้ พระเจา้กาํลงัตอ้งการใหค้ณุพบกบัชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยความสขุและสนัตภิาพ  

พระองคต์อ้งการคณุใหมี้ประสบการณค์วามรกั คือ ความรกัแทจ้รงิ  ความรกัท่ีทาํใหรู้ส้กึดี และ ยั่งยืน

นิรนัดร  ไมใ่ชเ่พียงสองสามนาที หรือ สองสามวนั หรือ สองสามสปัดาห ์ 
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คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. จงเลา่สัน้ๆ  ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของคณุ  เม่ือคณุพยายามท่ีจะทาํตามวิถีทางของตนเอง   

โดยปราศจากการชว่ยเหลือจากพระเจา้    (เม่ือคณุเคยพยายามจะใชชี้วิตดว้ยตนเอง)   

[2]  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุพบกบัชีวิตท่ีครบบริบรูณเ์ตม็ไปดว้ย [3] _____________________  และ  

[4] _____________________   พระองคต์อ้งการใหค้ณุมีประสบการณก์บั [5] _________________  

—ความรกัท่ี [6] _____________________   
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พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุพบกบัชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยความหมาย   พระองคต์อ้งการใหค้ณุภมูิใจในตนเอง 

และเขม้แข็งและเป็นผูใ้หญ่   พระองคต์อ้งการใหค้ณุสามารถตดัสินใจไดถ้กูตอ้งสาํหรบัชีวิตของคณุ  การ

ตดัสินใจท่ีจะทาํใหค้ณุมีความสขุเป็นเวลาหลายปี  

พระเจา้หวงัวา่คณุจะฟังพระองคใ์นวนันี ้  พระองคร์กัคณุและมีหลายสิ่งซึ่งอยากจะบอกกบัคณุ  

พระองคต์อ้งการใหค้ณุรูจ้กัพระองคม์ากขึน้   พระองคต์อ้งการเป็นเพ่ือนของคณุ  

 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. พระเจา้หวงัวา่คณุจะ [7] _____________________  to [8] _____________________   

2. พระองค ์[9] ____________________  คณุ 

3. พระองค ์[10] _____________________  เป็น  [11] _____________________    
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ในหนงัสือของพระองคท่ี์ใหก้บัเรา คือ พระครสิตธรรมคมัภีร ์ พระเจา้บอกเราถึงวิธีท่ีเราสามารถเริ่ม

ชีวิตใหมไ่ด ้  ดว้ยการชว่ยเหลือของพระองค ์  คณุสามารถไดร้บัชีวิตใหม ่ พระเยซูเป็นผูเ้ดียวท่ีสามารถ

ชว่ยคณุได ้ โดยตวัของเราเองเราจะลม้เหลวอีก   เราตอ้งมีมากกวา่แรงใจ ท่ีจะพบกบัชีวิตใหมท่ี่มีพระเจา้  

แตม่นัตอ้งมีฤทธานภุาพท่ีมาจากพระองค ์

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. ใน  [12] _____________________  พระเจา้บอกเราถึงวิธีท่ีเราสามารถเริ่ม [13] ________________  

ใหม ่ [14] _____________________  เป็น ผู ้[15] _____________________  ท่ีสามารถ  

[16] _____________________  คณุได ้

2. ฤทธ์ิอาํนาจใดท่ีคณุจาํเป็นตอ้งมี  เพ่ือพบกบัชีวิตใหมท่ี่มีพระเจา้   

[17]_________________________________________________________ 

หยุด:   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนหนา้ทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

 

                     ลายเซ็นครู ________________________________  

      [1,2] 
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บทที ่2    

ข้อเทจ็จริงของชวีติ 
 

ในท่ีนี ้มีขอ้เท็จจรงิแปดประการท่ีง่ายๆ เก่ียวกบัชีวิตท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุรู ้  

ก. พระเจ้ารักคุณ และ มีแผนการอัศจรรยส์าํหรับชีวิตของคุณ   

“พระเจ้าตรัสว่า  เพราะเรารู้แผนงานทีเ่รามีไว้สาํหรับเจ้า  เป็นแผนงานเพือ่สวัสดภิาพ 

ไม่ใช่เพือ่ทุกขภาพ  เพือ่จะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า“     เยเรมีห ์ 29:11  TH1971  
 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. แผนงานของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของคณุ คือ เพ่ือ [18] _____________________  และไมใ่ชเ้พ่ือ 

[19] _____________________   

2. แผนงานของพระเจา้จะใหค้ณุไดร้บั  [20] ________________  และ [21] _____________________   

3. ก่อนหนา้จะมาท่ีน่ี    คณุมีแผนการอะไรสาํหรบัชีวิตของคณุ  

[22]  
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คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

4. คณุประสบความสาํเรจ็อยา่งไรในสิ่งท่ีกาํลงัทาํอยู ่  ซึ่งคณุไดว้างแผนไวส้าํหรบัชีวิตของคณุ   

[23]  

  

  

  

 

ข. พระเจา้ใหก้ฎบญัญตัแิก่เรา  เพ่ือวา่เราจะสามารถรูถึ้งวิธีท่ีจะมีความสขุกบัชีวิต   ทกุคนไมเ่ช่ือฟังกฎ

บญัญตัิบางประการของพระเจา้   พระคมัภีรเ์รียกสิ่งนีว้า่ความบาป    เราไดท้าํตามท่ีตอ้งการกบัชีวิต

ของเรา  เราไดต้ดัสินใจถึงกฎของเราวา่จะเป็นอะไร  

“ไม่มใีครทีเ่ข้าใจ 

ไม่มีใครที่แสวงหา

พระเจ้า 

ทุกคนล้วนหันเห

พวกเขา ไป

กลายเป็นคนไร้ค่า

ไม่มีสัก ไปด้วยกัน

ไม่มี คนทีท่าํดี

”แม้แต่คนเดยีว  

โรม  3:11-12 TNCV 
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คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. เหตใุดพระเจา้จงึใหก้ฎบญัญตัแิก่เรา  [24]  

  

2. หนงัสือ โรม 3:11-12  ไดก้ล่าวถึงคนก่ีคน  ท่ีหนัเหไปจากทางของพระเจา้   

[25] ก. _____   คนสว่นใหญ่  

ข. _____   คนเลวทรามสองสามคน  

ค. _____   ทกุคน  

3. จงคน้หา กาลาเทีย 3:24 ในพระคมัภีรข์องคณุ ใหอ้า่น   จากขอ้พระคมัภีรนี์ ้อะไรคือจดุประสงคข์อง

กฎบญัญตัขิองพระเจา้?   

[26]  

  

  

  

4. จงมองยอ้นดชีูวิตของคณุ  กฎบญัญตัขิองพระเจา้ขอ้ใดท่ียากท่ีสดุท่ีคณุจะเช่ือฟัง   

[27]  

  

  

หยุด:   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

                     ลายเซ็นครู ________________________________  

                                                   [22, 23, 24, 26, 27] 
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ค. พระเจา้กลา่ววา่คนท่ีละเมิดกฎบญัญตัขิองพระองค ์ จะตอ้งจา่ยคา่ลงโทษสาํหรบัสิ่งนี ้ การลงโทษ

ของพระเจา้สาํหรบับาปใดก็ตามคือความตาย  - การตายนิรนัดร ์ 

“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย  แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดรใ์น 

พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา”   โรม  6:23 (THSV11) 

 

D. แตจ่งจาํไวว้า่  –  พระเจา้รกัทกุคน   พระองคไ์มต่อ้งการใหใ้ครเลยสกัคนใชชี้วิตท่ีเหลือในนรก  

องคพ์ระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าทีจ่ะทาํตามพระสัญญาอย่างทีบ่างคนคิด แต่ทรงอดทน

ต่อท่านเพราะพระองคไ์ม่ให้ผู้ใดพนิาศ แต่ทรงประสงคใ์ห้ทุกคนกลับใจใหม่ 

2 เปโตร 3:9  (TNCV) 

 
 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. อะไรคือการลงโทษของพระเจา้สาํหรบัความบาป [28]  

2. พระเจา้รกั [29] _____________________  คน 

3. ก่ีคนท่ีพระเจา้  ตอ้งการ  ใหไ้ปนรก   

[30] ก. _____   ทกุคนท่ีทาํบาป  

ข. _____   เฉพาะคนท่ีเกลียดชงัพระเจา้  

ค. _____   ไมมี่ใครเลย  

ง. _____   ทกุคนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  
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จ. พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจา่ยราคาการลงโทษสาํหรบับาปของเรา  ดว้ยตวัของพระองคเ์อง  นั่นเป็นเหตใุห ้

พระเยซูไดเ้ขา้มายงัโลกเม่ือเกือบ 2000 ปีมาแลว้  พระองคไ์ดอ้ยูบ่นโลกมามากวา่ 30 ปี เพ่ือสาํแดง

ใหเ้ราเห็นถึงวิธีท่ีจะมีชีวิตอยู่ คือ มีชีวิตอยูจ่รงิๆ  แลว้พระองคต์ายเพ่ือจา่ยราคาสาํหรบับาปของเรา  

เพราะส่ิงทีบ่ทบัญญัติทาํไม่ได…้พระเจ้าทรงกระทาํแล้ว โดยส่งพระบุตรของพระองคเ์องมา

ในสภาพ เช่นเดยีวกับมนุษยท์ีเ่ป็นคนบาปเพื่อเป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาป และโดยการกระทาํ

เช่นนีพ้ระองคไ์ด้ตัดสิน ลงโทษบาปในมนุษยท์ีเ่ป็นคนบาป    โรม 8:3ข TNCV 

ฉ. พระเยซูไดฟ้ื้นขึน้จากความตาย  เพ่ือพิสจูนว์่าพระองคมี์ฤทธ์ิอาํนาจเหนือบาปและความตาย  ตอนนี ้

พระองคไ์ดส้ญัญาชีวิตนิรนัดรต์อ่ทกุคนท่ีไวว้างใจในพระองค ์ และใหพ้ระองคค์วบคมุชีวิตของพวก

เขา  

พระองคต์ายเพียงคร้ังเดยีวเป็นพอตลอดไปเพือ่ชนะอาํนาจของบาป ชีวิตทีพ่ระองคม์ีอยู่นี ้

พระองคอ์ยู่เพือ่พระเจ้า    โรม 6:10 ERV-TH 

 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. ใครจา่ยราคาการลงโทษสาํหรบับาปของคณุ   [31]  

2. โรม  8:3  บอกเราวา่  เม่ือพระบตุรของพระเจา้ถกูทาํใหเ้ป็นเคร่ืองบชูา  [32] ___________________  

ไดป้ระกาศ  [33] _____________________   ตอ่  [34 _____________________  ของความบาป

เหนือเราทัง้หลาย  

3. พระเยซูสญัญา  [35] _____________________  [36] _____________________    ตอ่ผูค้น  

[37] _____________________  ผูท่ี้  [38] _____________________  ในพระองค ์  และ  

[39] _______________  พระองค ์ [40] _________________  [41] _______________  ของพวกเขา 
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ช. ตอนนี ้เราไมจ่าํเป็นตอ้งใชน้ิรนัดรในนรกสาํหรบัความบาปท่ีผา่นมา  เราสามารถเขา้มาหาพระเยซู  

ขอใหพ้ระองคย์กโทษบาปให ้  และพระองคไ์ดส้ญัญาว่าจะกระทาํเพียงเทา่นัน้  ไมเ่พียงแตจ่ะยก

โทษใหก้บัเรา   แตพ่ระองคจ์ะชว่ยเราใหพ้บกบัชีวิตใหม่อยา่งสมบรูณด์ว้ย   

 

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ์ื่อและเทีย่งธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและ

ชาํระเราให้พ้นจากความอธรรมท้ังสิน้   1 ยอหน์ 1:9 (TNCV) 

 

ความชอบธรรมจากพระเจ้านีผ่้านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสตไ์ปถึงคนท้ังปวงทีเ่ชื่อ 

ไม่ม ีข้อแตกต่างกัน    โรม  3:22 (TNCV) 

 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

 

1. [42] ถกู หรือ ผิด  (จงวงกลมในคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)    

 ทกุคนบนโลกจะมีชีวิตนิรนัดรใ์นนรก  เพราะบาปในอดีต  ของเขา หรือ เธอ  

2.  เกิดอะไรขึน้ เม่ือขอใหพ้ระเยซูยกโทษบาปของเรา 

[43]____________________________________________________ 

3.  ใครสกัคน  จะถกูตอังกบัพระเจา้โดย  [44] 

  ก. ________วางใจในพระเยซูครสิต ์ 

  ข. ________เป็นคนดี และชว่ยเหลือผูอ่ื้น  

  ค. ________ไปครสิตจกัรทกุวนัอาทิตย ์  
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ซ. ถา้คณุตอ้งการชีวิตใหมท่ี่พระเจา้มอบให ้  คณุตอ้งยอมจาํนนในสิ่งท่ีสาํคญั   คณุตอ้งใหพ้ระเยซู

ควบคมุชีวิตของคณุ  คณุไม่สามารถบอกพระเจา้ว่าจะเคล่ือนชีวิตของคณุอยา่งไร   คณุตอ้งฟัง

พระองค ์ พระองคต์อ้งเป็นผูน้าํ  คณุตอ้งเป็นผูต้าม  

พระองคต์ายเพื่อทุกคน เพือ่คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะไดไ้ม่อยู่เพือ่ตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่

เพือ่พระองคท์ีต่ายและฟ้ืนขึน้มาใหม่เพือ่พวกเขา   2  โครินธ ์ 5:15 ERV-TH 

 

 ในอดีต คณุเป็นผูน้าํ  คณุกระทาํตามใจตนเอง   ตอนนีค้ณุอยูอ่ยา่งแตกตา่งไปแลว้  คือ  ทาํสิ่งท่ี

พระองคต์อ้งการใหค้ณุทาํ  

 แตจ่งจาํไวว้า่  พระเจา้รกัคณุ  และพระองคต์อ้งการสิ่งท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัคณุ  จงไวว้างใจพระองค!์  

คณุสามารถแนใ่จไดว้่า   พระองคจ์ะไมท่าํใหชี้วิตของคณุยุง่เหยิง  พระองครู์จ้กัคณุดีกวา่ใคร  และ

สามารถเห็นอนาคตทัง้หมด    พระองครู์ว้า่จาํเป็นตอนนีท่ี้พระองคจ์ะตอ้งชว่ยคณุ  เพ่ือวา่พรุง่นี ้ ปี

หนา้  อีกสิบปีตอ่จากนี ้  คณุไมจ่าํเป็นตอ้งกลวัถา้คณุกาํลงัมีชีวิตอยูเ่พ่ือพระองค ์
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 เรารู้ว่า พระเจ้าทาํให้ทุกอย่างเกิดผลดสีาํหรับคนทีรั่กพระองค ์พวกเขาเป็นคนทีพ่ระเจ้า

เรียกตามแผนงานของพระองค ์  โรม  8:28 (ERV-TH) 

 

 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

1. [45]  ถกู หรือ ผิด  (จงใสว่งกลมคาํตอบท่ีถกูตอ้ง):   

 ในการเป็นครสิเตียน  คณุตอ้งใหพ้ระเยซูควบคมุชีวิตของคณุ   

2.  พระเจา้รกัคณุ และ ตอ้งการสิ่งท่ี  [46] _____________________  สาํหรบั [47] ________________   

3. คณุไมจ่าํเป็นตอ้ง [48] ________________  ถา้คณุกาํลงัมีชีวิตอยูเ่พ่ือ [49] ___________________   

ถา้คณุยงัคงตอ้งการจะควบคมุชีวิตของตนเอง   คณุก็มีเหตผุลท่ีดีท่ีจะกลวัอนาคต   อนาคตของคณุไม่

แนน่อน  คณุอาจจะทาํใหยุ้ง่เหยิงอีกก็ได ้   เหมือนกบัท่ีคณุไดก้ระทาํแลว้ในอดีต  

 

 

หยุด:   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

                     ลายเซ็นครู ________________________________  

                                                                                  [43] 
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ตอนนี ้ขอใหเ้ราใชเ้วลาสองสามนาที  และทบทวนแปดสิ่งท่ีเราเพิ่งจะเรียนจบ  แปดสิ่งนีอ้ธิบายถึงสิ่ง

ท่ีเก่ียวพนักบัการเป็นครสิเตียน   จงไปท่ีหนา้  8-16  และหาคาํตอบตอ่แตล่ะประโยคตอ่ไปนี ้   

ตวัอกัษร ก – ซ  ขา้งลา่งท่ีเหมือนกบัตวัอกัษร   ก – ซ  ในบทเรียนนี ้  
 

คาํถามทีอ่ยากให้คุณตอบ: 
 

 

ก. พระเจา้ [50] ______________  คณุและมี [51] _________________   ใน [52] ________________ 

สาํหรบัชีวิตของคณุ 

ข. พระเจา้ไดใ้ห ้ [53] _____________________  กบัเรา   ดงันัน้ เราจงึสามารถรูถึ้งวิธีท่ีจะ   

[54] _____________________  กบัชีวิต  ทกุคน [55] _____________________    

[56] __________________  บางขอ้ของพระเจา้   และเราเรียกสิ่งนีว้า่ [57] ____________________ 

ค. การลงโทษของพระเจา้สาํหรบับาปใดก็ตาม คือ  [58] _____________________  —นั่นคือความตาย 

[59] _____________________   

ง. พระเจา้รกัทกุคน  พระองคไ์ม ่[60] _____________________  ให ้[61] _____________________  

ใชน้ิรนัดรท่ีเหลือใน  [62] _____________________   

จ. [63] _____________________   ไดเ้ลือกท่ีจะจา่ย  [64] _____________________   เพ่ือบาปของ

เรา ดว้ย [65] _____________________   

ฉ. [66] _____________________  ไดฟ้ื้นขึน้จาก [67] ___________________  เพ่ือ [68] ___________  

วา่พระองคมี์ [69] ________________  เหนือ [70] ________________  และ [71] ______________ 

ช. เราสามารถมาถึง [72] ______________  และขอใหพ้ระองคท่ี์จะ [73] _____________  บาปของเรา 

ซ. ถา้คณุตอ้งการชีวิตใหมท่ี่พระเจา้มอบให ้ คณุตอ้งให ้[74] _____________________  เขา้  

[75] _____________________   ชีวิต [76] _____________________   

 

หยุด:   จงอภิปรายกบัครูถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่น  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

                     ลายเซ็นครู ________________________________  
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บทที ่3    

ข้อเลอืกทีย่ิง่ใหญ่  
 

 

ดงันัน้  ขอ้เลือกท่ีย่ิงใหญ่เป็นของคณุท่ีจะเลือกวา่  คณุสามารถควบคมุชีวิตของคณุและกระทาํสิ่ง

ตา่ง ๆ ตามใจของคณุ  หรือ คณุสามารถเขา้มาหาพระเจา้  และขอความชว่ยเหลือของพระองค ์

พระเยซูไดต้ายลงเพ่ือจ่ายราคาความบาปของคณุ   พระองคพ์รอ้มและรอท่ีจะยกโทษบาปของคณุ  

พระองคพ์รอ้มท่ีจะเป็นผูน้าํชีวิตของคณุ    พระองคต์อ้งการนาํคณุเขา้สูชี่วิตใหม ่ ท่ีดีกวา่เดมิมากกว่าท่ีคณุ

เคยเป็น  

ขอ้เลือกเป็นของคณุ:  คณุจะทาํอะไรตอ่ไป   

จงวงกลมคาํตอบท่ีบอกวา่คณุรูส้กึอย่างไร ในวนันี ้  [77] 

 

 1.   ใช ่ ฉันตอ้งการเป็นครสิเตียน  

 2.   ไม ่ ฉนัไมพ่รอ้มท่ีจะเป็นครสิเตียน  

 3.   ฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉันเป็นคริสเตียนหรือไม ่ 

 4.   ฉนัเป็นครสิเตียนแลว้   
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ตอนนี ้ขอใหเ้ขียนคาํอธิษฐานสัน้ ๆ  (หรือ จดหมาย)  ใหก้บัพระเจา้    บอกถึงสิ่งท่ีคณุตอ้งการทาํกบัชีวิต

ของคณุ  บอกพระองคว์า่   เหตใุดคณุจงึไดเ้ลือกคาํตอบสาํหรบัคาํถามนี ้ ในหนา้ 18   

[78]  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

หยุด:   จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

                     ลายเซ็นครู ________________________________  

                                                            [77, 78] 

 

 

 

เราแตล่ะคนจะเขา้ใจถึงคาํว่า “ครสิเตียน” ไมเ่หมือนกนั     

ขอใหใ้ชเ้วลาสกันาที  เพ่ือคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีทาํใหค้นนัน้เป็นครสิเตียน 
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คณุคิดวา่ครสิเตียน  แท ้ เป็นอยา่งไร  (ขอใหอ้ธิบายอยา่งละเอียด)   

[79]  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

จบบทเรียน ________________________________ ลายเซ็นครู  

               [79] 

 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้ ________________________________ ลายเซ็นครู 

 

 

ตอนนี ้คณุพรอ้มแลว้ท่ีจะศกึษาเตรียมตวัสาํหรบัสอบ คาํถามทบทวน    

เม่ือคณุรูส้กึวา่พรอ้มท่ีจะสอบ จงบอกครูของคณุ  



หยุด:   ขอใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อน  ท่ีคณุจะเริม่ทาํสอบนี ้ บทเรียนที ่102

ลายเซน็ครู คาํถามทบทวน 

ช่ือผูเ้รยีน วนัท่ี __________ 

คาํถามแบบถูก – ผดิ  

ใหเ้ขียนคาํวา่ ถูก หรือ ผิด ในชอ่งวา่งหนา้คาํถามตอ่ไปนี ้

1. ในพระคมัภีร ์ พระเจา้บอกเราถึงวิธีท่ีเราสามารถเริ่มชีวิตใหมไ่ด้

2. พระเจา้รกัเพียงคนท่ีเป็นครสิเตียนเทา่นัน้

3. ทกุคนไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญัตขิองพระเจา้บางขอ้

4. พระเจา้ไดต้ายเพ่ือจา่ยราคาการลงโทษบาปของเรา

5. พระเยซูไดฟ้ื้นขึน้จากความตาย  เพ่ือพิสจูนว์่าพระองคมี์ฤทธ์ิอาํนาจเหนือความบาป

ซาตาน และความตาย

6. ถา้คณุตอ้งการชีวิตใหมท่ี่พระเจา้มอบให ้ คณุไม่ตอ้งใหพ้ระเจา้ควบคมุชีวิตของคณุ

ขอใหจ้ับคู่คาํตอบ 

 ขอใหจ้บัคูค่าํตอบท่ีถกูตอ้งและเขียนตวัอกัษรในชอ่งว่าง: 

7. บาป ก. การลงโทษสาํหรบัการฝ่าฝืนกฎบญัญตัิของพระเจา้ 

8. การตาย  ข. สถานท่ีๆ ผูค้นไป ถา้พวกเขาไมส่ารภาพบาปของเขาตอ่พระเจา้ 

9. นรก ค. การฝ่าฝืนกฎบญัญัตขิองพระเจา้ 

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้

10. จงหาและอา่น กาลาเทีย 3:24 ในพระคมัภีร ์ขอ้นีพ้ดูวา่อะไร ถึงจดุประสงคข์องกฎบญัญตัขิอง

พระเจา้

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

11. สถานการณท่ี์ตอ้งการคาํปรกึษา คือ:  คณุมีเพ่ือนรว่มหอ้งใหม ่ ผูท่ี้เพิ่งเขา้มาอยู่กบัคณุสองสามวนั

มาแลว้   “ฉันกลวัจะเป็นครสิเตียน”   ผูร้ว่มหอ้งกลา่ว  “ฉันจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่ พระเจา้จะไมท่าํใหชี้วิต

ของฉนัยุง่เหยิง”

จงดท่ีูพระธรรมโรม 8:28  บนพืน้ฐานของสิ่งท่ีขอ้พระคมัภีรนี์ก้ลา่ว และ  สิ่งอ่ืนท่ีคณุรูเ้ก่ียวกบั

พระเจา้  จงเขียนลงไปถึงสิ่งท่ีคณุจะบอกเพ่ือนรว่มหอ้งของคณุ 

(จงใสค่าํตอบท่ีขา้งหลงัหนา้นี)้





ช่ือผูเ้รยีน 

วนัท่ี 

คะแนน 

คาํถามถูก – ผดิ  

ใหเ้ขียนคาํวา่ ถูก หรือ ผิด ในชอ่งวา่งหนา้คาํถามตอ่ไปนี ้

1. ทกุคนไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญัตขิองพระเจา้บางขอ้

2. พระเยซูไดต้ายท่ีจะจา่ยการลงโทษบาปของเรา

3. พระเจา้รกัเพียงคนท่ีเป็นครสิเตียนเทา่นัน้

4. ในพระคมัภีร ์ พระเจา้บอกเราถึงวิธีท่ีเราสามารถเริ่มตน้ชีวิตใหมท่ัง้หมดได้

5. ถา้คณุตอ้งการชีวิตใหมท่ี่พระเจา้มอบให ้  คณุไมต่อ้งใหพ้ระองคค์วบคมุชีวิตของคณุ

6. พระเยซูไดฟ้ื้นขึน้จากความตาย เพ่ือพิสจูนว์า่  พระองคมี์ฤทธ์ิอาํนาจเหนือซาตาน

ความบาป และความตาย

ขอใหจ้ับคู่คาํตอบ 

ขอใหจ้บัคูค่าํตอบท่ีถกูตอ้งและเขียนตวัอกัษรในชอ่งว่าง: 

7. ความตาย ก. การฝ่าฝืนกฎบญัญัตขิองพระเจา้ 

8. นรก ข. การลงโทษบาปสาํหรบัการฝ่าฝืนกฎบญัญัตขิองพระเจา้  

9. บาป ค. สถานท่ีๆ คนไป  ถา้พวกเขาไมส่ารภาพบาปของตนตอ่พระเยซู 

จงตอบคาํถามเหล่านี ้

10. จงหาและอา่น โรม 3:22  ในพระคมัภีรข์องคณุ ผูค้นจะมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัพระเจา้ได้

อยา่งไร?   _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

11. ความคดิเห็นสว่นตวัของคณุคืออะไร

คณุเพิ่งจะไดร้บัจดหมายจากเพ่ือน  “ฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉนัตอ้งการเป็นครสิเตียน”  เพ่ือนกลา่ว “ฉนัเปิด

ตอ่ประสบการณใ์หม่ๆ  แตชี่วิตของฉนัก็ดีอยูน่ะ  ไมไ่ดยุ้ง่เหยิงอะไร”

ความคดิเห็นของคณุคืออะไร   ทาํไมคณุจงึคดิวา่มนัยากมากสาํหรบัคนบางคน  ท่ีจะสารภาพบาป

ของเขาตอ่พระเยซู  และขอใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํของเขา

(ขอใหเ้ขียนคาํตอบของคณุท่ีขา้งหลงัหนา้นี)้

บทเรียนที ่102 

 ข้อสอบทา้ยบท 
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