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บทที ่1 

ฉันมคีาํถาม... 

ในบทเรียนท่ี 102   การมองดูใหม่ทีช่ีวิต  เป็นการอธิบายถึงการตดัสินใจท่ีสาํคญั  ซึ่งคณุกาํลงัเผชิญ  

คือ ท่ีจะใหชี้วิตของคณุกบัพระเยซ ูหรือ ทาํตามเสน้ทางเดมิท่ีคณุเป็นอยู ่  คณุเคยกล่าววา่คณุไมพ่รอ้มท่ี

จะเป็นครสิเตียน 

การเป็นครสิเตียนเป็นกา้วใหญ่ในชีวิตของผูค้น  คณุอาจจะมีเหตผุลวา่เหตไุร  คณุจงึไมพ่รอ้มท่ีจะเป็น 

ครสิเตียน 

จงเขียนสิ่งท่ีกาํลงัเป็นอปุสรรคไมใ่หค้ณุเป็นครสิเตียน   ถา้คณุมีหลายเหตผุล   ขอใหเ้ขียนทัง้หมด  (1) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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ประสบการณท์ีไ่ม่ด ี  
คณุเคยมีประสบการณท่ี์ไมดี่กบับางคน  ท่ีพดูว่าเขาหรือเธอเป็นครสิเตียนบา้งหรือไม ่ คนๆ นีไ้ดก้ระทาํ

บางอย่างท่ีทาํรา้ยคณุจรงิๆ หรือไม ่ วิธีท่ีคนนีป้ระพฤติและพดูไดร้บกวนคณุหรือไม ่ และ สิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ี

คณุตดัสินใจว่าคณุจะไมเ่ป็นครสิเตียน หรือไม?่ 
 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ   

1. คณุเคยมีประสบการณท่ี์ไมดี่  กบัคนเชน่นีห้รือไม ่  

❏  ใช่ ❏  ไมใ่ช ่ (ใสเ่ครื่องหมายเพียงหนึ่งขอ้) (2) 

2. ถา้คณุใสเ่ครื่องหมายวา่ “ใช่”  อะไรท่ีคนนี ้(หรือคนหลายคน) กระทาํ ท่ีทาํใหค้ณุตดัสินใจวา่จะไม่

เป็นครสิเตียน  (3) 
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คณุเคยพยายามท่ีจะเป็นคริสเตียนก่อนหนา้นีห้รือไม ่ แตค่ณุกลบัหนักลบัไปเดนิทางเก่า   คณุรูห้รือไมว่า่

ทาํไมคณุจงึหนัเหไปจากพระเจา้ 

พดูอีกอยา่งหนึ่ง  คือ  ในอดีต คณุเคยสารภาพบาปตอ่พระเยซ ู และขอใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ

หรือไม ่ คณุพยายามท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พ่ือพระองคห์รือไม ่ แตแ่ลว้ก็ยอมแพ ้  คณุไดห้ยดุพยายมท่ีจะรบัใช้

พระเจา้  และกลบัไปยงัวิถีชีวิตเก่าๆ   และคณุกล่าววา่ “ฉนัจะอยูมี่ชีวิตอยู่ตอ่ไปในวิถีทางท่ีฉนัตอ้งการ” 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. คณุเคยพยายามจะเป็นครสิเตียนก่อนหนา้นีห้รือไม ่ (ใสเ่คร่ืองหมายเพียงขอ้เดียว)  (4) 

❏  ใช ่ ฉนัเคยเป็นครสิเตียน  แตต่อนนี ้ฉันไมแ่นใ่จ   

❏  ไมใ่ช ่ ฉนัไมเ่คยเป็นคริสเตียนก่อนหนา้นี ้(ถา้ใสเ่คร่ืองหมายวา่ “ไม”่ ขอใหข้า้มไปและไปท่ีจดุหยดุ)  

2. ถา้คณุใส่ “ใช ่ ฉนัเคยเป็นคริสเตียน” กรุณาเขียนสัน้ๆ ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้  เม่ือคณุเป็นครสิเตียน  (5)  

  

  

  

3. เหตใุดคณุจงึหยดุท่ีจะใชชี้วิตครสิเตียน  (6)  

  

  

  

  

4. สิ่งใดท่ีผิดพลาดในชีวิตของคณ  เม่ือคณุไดห้ยดุตดิตามพระครสิต ์ (7)  

  

  

  

5. สิ่งนีเ้กิดขึน้มานานเทา่ไรแลว้   (8)  

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู      

(1-7) 
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บทที ่2 

พระเจา้รักฉันไหม?  
พระเจา้เอาใจใสต่อ่คณุ  โดยไมส่าํคญัวา่ความรูส้กึแตเ่ดมิของคณุจะเป็นอย่างไรตอ่พระองค ์ พระองคร์กั

คณุ  อยา่งท่ีคณุเป็นในวนันี ้  พระเจา้ไมไ่ดค้บัขอ้งใจ   และไมมี่อะไรท่ีคณุเคยกระทาํ  ท่ีจะทาํใหพ้ระเจา้ไม่

ยกโทษใหก้บัคณุ   พระองคไ์มไ่ดจ้าํกดัความรกัตอ่เพียงพวกครสิเตียนเทา่นัน้   ในหนงัสือโรม 5:8 ใน 

พระคมัภีร ์ บอกเราวา่พระเจา้ไดส้าํแดงความรกัอยา่งไรตอ่ทกุๆ คน  ก่อนหนา้ท่ีคนนัน้ๆ จะเป็นครสิเตียน

เสียอีก 

แต่พระเจ้าทรงสาํแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราท้ังหลาย คือขณะทีเ่รายัง

เป็นคนบาปอยู่น้ัน พระคริสตไ์ด้สิน้พระชนมเ์พือ่เรา  โรม 5.8 (TH1971) 
  

พระองคต์อ้งการสิ่งท่ีดีท่ีสดุใหก้บัคณุ  พระองคไ์ดช้ว่ยคนนบัเป็นพนั ใชแ่ลว้ เป็นลา้นๆ ใหพ้บชีวิตท่ีดีกวา่ 

ณ ท่ีนีบ้นโลก  พระเจา้ไดว้างแผนสาํหรบัชีวิตของคณุ  พระองคต์อ้งการช่วยคณุใหพ้บกบัชีวิตท่ีดี  ชีวิตท่ีมี

จดุประสงค ์แตค่ณุตอ้งเลือกเอา  คณุตอ้งการการช่วยเหลือจากพระองคไ์หม  หรือ  คณุตอ้งการดาํเนินชีวิต

ดว้ยตนเอง   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ   

1. พระเจา้  (9) ____________________ เก่ียวกบัตวัคณุ  

พระองค ์(10) ____________________  คณุอย่างท่ีคณุเป็น  (11)  ____________________ 

2. หนงัสือโรม 5:8  บอกเราว่า พระเจา้ไดส้าํแดงความรกัย่ิงใหญ่ของพระองคเ์พ่ือเรา  โดยการสง่   

(12) ____________________  ท่ีจะตายเพ่ือเรา  ในขณะท่ีเรายงัคงเป็น (13) ___________________ 

3. พระเจา้มี (14) ____________________  สาํหรบัชีวิตของคณุ   พระองคต์อ้งการ (15) ___________  

คณุใหพ้บกบัชีวิตท่ี (16) __________  นั่นคือ  ชีวิตท่ีมี (17) ____________________ 
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บทที ่3  

ถา้ฉันเป็นคริสเตยีน  ฉันจะ.... 
ขอใหห้ยดุสกัหนึ่งนาที  และฝันหรือคดิสกันิดเก่ียวกบัอนาคตของคณุ  ขอใหพ้ยายามจินตนาการถึงสิ่งท่ีจะ

เกิดกบัคณุถา้คณุเป็นครสิเตียนและมอบการควบคมุชีวิตของคณุกบัพระเยซู   สิ่งนีจ้ะมีผลกระทบกบัชีวิต

ของคณุอยา่งไร   การเปล่ียนแปลงอะไรจะเกิดขึน้  อะไรท่ีคณุตอ้งยอมจาํนนและเลิกรา  อะไรท่ีคณุจะไดร้บั  

เม่ือเป็นครสิเตียน  ซึ่งคณุไมมี่ในตอนนี ้  

การท่ีคณุเป็นครสิเตียนจะมีผลกระทบอยา่งไรกบัชีวิตของคณุ  ในดา้นท่ีมีรายช่ือขา้งลา่ง 

หลงัจากท่ีคณุใชเ้วลาสองสามนาทีคิดถึงสิ่งนี ้  ขอใหใ้ชเ้วลาเขียนความคิดของคณุลงไป  (18)  

ความสมัพนัธก์บัครอบครวัและเพ่ือนๆ   

  

ทา่ที   

  

วิถีการดาํเนินชีวิต    

  

สขุภาพ    

  

เวลาวา่ง    

  

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ   

  

สิทธิอาํนาจ  ตาํรวจ  การติดทณัฑบ์น    

  

ดา้นอ่ืนๆ    

  

 

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือ  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทนี ้ 

ลายเซ็นครู     

(18) 
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บทที ่4   

ใครทีค่วบคุมชวีติของฉันจริงๆ  
คนบางคนไมต่อ้งการใหพ้ระเจา้ควบคมุชีวิต   เพราะวา่พวกเขาตอ้งการเป็นคนควบคมุเอง   พวกเขากลา่ว

วา่  “ไมมี่ใครบอกฉนัใหท้าํอะไรไดห้รอก”  

คนนีมี้อิสรภาพจรงิๆ ไหม  เขาหรือเธอกาํลงัดาํเนินชีวิตของตนเองจรงิๆ หรือไม ่ 

ซาตานตอ้งการใหพ้วกเขาเช่ือวา่พวกเขารบัผิดชอบกบัชีวิตของตน   น่ีคือสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้จรงิๆ  ซาตาน

กาํลงัใสป่ลอกคอ  และ หลอกลวงพวกเขา   

พระคมัภีรก์ลา่ววา่คนๆ นีไ้มไ่ดมี้อิสรภาพจรงิๆ แตเ่ขาเป็นทาส   เจา้ของเขาคือความบาป   เปาโล คือ ชาย

ผูท่ี้เขียนหนงัสือหลายเลม่ในพระคมัภีรใ์หม ่ ไดเ้ลา่ถึงการตอ่สูข้องเขาเพ่ือจะมีชีวิตท่ีดี  โดยปราศจากการ

ชว่ยเหลือของพระเจา้  

 

ผมไม่เข้าใจหรอกว่าทาํไมผมถงึทาํในสิ่งทีผ่มทาํ เพราะสิ่งทีผ่มอยากทาํผมก็ไม่ไดท้าํ แต่

ผมกลับไปทาํในสิ่งทีผ่มเกลียด ถ้าผมทาํในสิ่งทีผ่มไม่อยากทาํ น่ันแสดงว่าผมเหน็ด้วยกับ

กฎและยอมรับว่ากฎน้ันด ีความจริงแล้ว ไม่ใช่ตัวผมหรอกทีท่าํสิ่งนี ้แต่บาปทีอ่ยู่ในตัวผม

ต่างหากทีท่าํ     โรม 7:15-17 (ERV-TH) 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. คนบางคนไม ่ (19) ____________________  ท่ีจะใหพ้ระเจา้ (20) ____________________   ชีวิต

ของพวกเขา  เพราะวา่ (21) ____________________  ตอ้งการท่ีจะควบคมุเอง  

2. พระคมัภีรก์ลา่ววา่  คนท่ีไมไ่ดก้าํลงัรบัใชพ้ระเจา้นัน้  เป็นอิสระอย่างแทจ้รงิ   

(ใสเ่คร่ืองหมายท่ีคาํตอบซึ่งถกูตอ้ง)   (22) 

❏ ถกู 

❏ ผิด 
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 

3. ในหนงัสือโรม 7:15-17 (ERV-TH)  อาจายเ์ปาโล เลา่ถึงการตอ่สูท่ี้เขามีในชีวิต  เม่ือเขาไมย่อมให้

พระเจา้ชว่ยเหลือเขา  “ผมไม ่(23) ____________________  หรอกวา่ทาํไมผมถึงทาํในสิ่งท่ีผมทาํ 

เพราะสิ่งท่ีผม (24) ____________________ ทาํผมก็ (25) ____________________   แตผ่มกลบัไป

ทาํในสิ่งท่ีผม (26) ____________________  ถา้ผม (27) ______________  ในสิ่งท่ีผม

(28) ____________________ ทาํ  นั่น (29) ____________________  ผม (30) _________________

กบักฎ (ของพระเจา้) และยอมรบัวา่กฎนัน้ (31) _____________   ความจรงิแลว้ ไมใ่ช่

(32) ____________________   หรอกท่ีทาํสิ่งนี ้แต ่(33) ____________ ท่ีอยูใ่นตวัผมตา่งหากท่ีทาํ

4. ขอใหอ้่านหนงัสือโรม 7:15-17  อีกครัง้หนึง่   สิ่งท่ีกลา่วในท่ีนีค้ลา้ยกบัชีวิตของคณุหรือไม ่จงอธิบาย

สัน้ๆ วา่ ขอ้นีอ้ธิบายถึงสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้ในชีวิตของคณุอย่างไร  (34)



บทเรียนที่ 104  11 

บทที ่5 

เกดิอะไรขึน้กบัคนทีไ่ม่ใช่คริสเตยีน?  
เราทกุคนควรจะพิจารณาอย่างจรงิจงั  ถึงผลลพัธข์องการไมเ่ป็นครสิเตียน  ขอใหถ้ามตนเองว่า  “อะไรจะ

เกิดขึน้กบัฉนั  ถา้ฉันไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน”  พระเจา้ใหค้าํตอบบางประการท่ีชดัมากตอ่คาํถามนัน้ 
 

เพราะว่าค่าตอบแทนทีไ่ด้จากบาปคือความตาย แต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์

ใน พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา    โรม 6.23 (TNCV) 
 

ขอ้พระคมัภีรอี์กขอ้ในพระคมัภีร ์ ใหค้าํตอบของพระเจา้ วา่จะเกิดอะไรขึน้กบับคุคลท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน 
 

จิตใจทีสั่นดานควบคุมอยู่น้ันนาํไปสู่ความตาย แต่จิตใจทีพ่ระวิญญาณควบคุมนาํไปสู่

ชีวิต และสันตสุิข    โรม 8.6 (ERV-TH) 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. ตามท่ีหนงัสือโรม  6:23  กล่าวไว ้ คณุจะไดร้บัอะไรจากการทาํบาป?  (35) ____________________   

2. หนงัสือโรม  8:6  กลา่ววา่  “(36) ____________________  ท่ี (37) ____________________   

(38) ____________________   อยู่นัน้นาํไปสู่  (39) ____________________   แตจ่ิตใจ  

(40) ____________________   (41) ____________________  นาํไปสู ่ (42) __________________  

และ  (43) ____________________” 
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คนบางคนถามวา่  “ฉนัทาํสิ่งท่ีตนเองตอ้งการ  และเป็นคริสเตียนไปดว้ยไดไ้หม”  อีกครัง้หนึ่งท่ีพระคมัภีรใ์ห้

คาํตอบท่ีชดัเจน   

 

จิตใจทีสั่นดานควบคุมน้ันเป็นศัตรูกับพระเจ้า เพราะจิตใจน้ันไม่ยอมทาํตามกฎของ 

พระเจ้า และความจริงแล้วมันก็ไม่สามารถทีจ่ะทาํตามกฎน้ันไดด้้วย คนทีม่ีชีวิตตาม

สันดานจึงไม่สามารถทาํให้พระเจ้าพอใจได ้  โรม 8.7-8 (ERV-TH) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. หนงัสือโรม  8:7  กลา่ววา่ บคุคลท่ีคิดถึงเพียงแตวิ่ถีทางท่ีทาํใหต้นพงึพอใจ  คือคนท่ี  (44) 

ก. ทาํใหพ้ระเจา้พอใจ 

ข. เป็นศตัรูกบัพระเจา้ 

ค. กาํลงัทาํสิ่งท่ีดีท่ีสดุ 

2. บคุคลท่ีคิดถึงแตวิ่ถีทางท่ีจะทาํใหต้นพงึพอใจ  ไมส่ามารถเช่ือฟังกฎบญัญตัิทัง้หมดของพระเจา้ได ้  

(ใสเ่คร่ืองหมายท่ีคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)   (45) 

❏  ถกู 

❏  ผิด 

   

3. ในหนงัสือ โรม  8:8  กลา่วว่า  “คนท่ีมี (46) ____________________ (47) ____________________  

จงึ (48) ____________________  ทาํใหพ้ระเจา้พอใจได ้”  
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อะไรจะเกิดขึน้กบับคุคล  ผูย้งัคงดาํเนินชีวิตเพ่ือตนเอง  หลงัจากรูถึ้งสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาหรือเธอ

กระทาํ 

พระคมัภีรใ์หค้าํตอบท่ีชดัเจนวา่  

แต่ถ้าเรายังตั้งใจทาํผิดอยู่หลังจากทีเ่รารู้เร่ืองความจริงแล้ว กจ็ะไม่มีเคร่ืองบูชา

จัดการกับบาปให้อีกแล้ว มแีต่จะรอคอยการพิพากษาด้วยความหวาดกลัว และ

รอคอยไฟร้อนแรงทีจ่ะเผาผลาญคนทีต่่อต้านพระเจ้า    ฮบีรู 10:26-27  (ERV-TH) 

 

สิ่งนีห้มายความหรือวา่  หากคณุเคยเป็นครสิเตียน  และหนักลบัไปดาํเนินชีวิตของตนเอง  ตอนนีไ้มมี่

ความหวงัสาํหรบัคณุอีกแลว้  ไมใ่ชเ่ลย  สิ่งนีห้มายความง่ายๆ วา่ไมมี่หนทางอ่ืนแลว้ยกเวน้กลบัมาหา 

พระครสิต ์ และยอมใหพ้ระองคช์ว่ยคณุ   คณุไมส่ามารถคืนดีกบัพระเจา้โดยหนทางอ่ืนใด   

พระคมัภีรอ์ธิบายตอ่ไป   ถึงสิ่งท่ีกาํลงัรอบคุคลนัน้   ผูท่ี้เลือกท่ีจะปฏิเสธ  และหนัหลงัใหก้บัพระเจา้ 

  

คิดดูสิว่า คนทีเ่หยยีบยํ่าพระบุตรของพระเจ้า และมองเลือดของคาํสัญญาใหม่ทีไ่ด้ชาํระ

เขาให้บริสุทธิ์น้ันว่าไร้ค่า แถมยังดูถูกพระวิญญาณแห่งความเมตตากรุณา คนพวกนี้

สมควรจะได้รับโทษหนักกว่าคนพวกน้ันขนาดไหน    ฮบีรู 10: 29  (ERV-TH) 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. หนงัสือฮีบรู  10:26-27  กลา่ววา่  “แตถ่า้เรายงั (49) __________________  (50) _______________ 

 หลงัจากท่ีเรา(51) ____________ (52) _____________  (53) ____________________  แลว้ ก็จะ

(54)  ________________  (55) ____________________   (56) ____________________  กบับาป

ให ้(57) ____________________  มีแตจ่ะรอคอย (58)  ____________________  ดว้ยความ

หวาดกลวั และ(59)  ____________________  ไฟรอ้นแรงท่ีจะเผาผลาญคนท่ี(60) _____________  

พระเจา้” 

  



14 คาํถามของฉันเก่ียวกับศาสนาคริสต ์

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ   

2. ตามหนงัสือ ฮีบรู 10:26-27  อะไรท่ีรอคอยผูค้นหลงัจากท่ีพวกเขาตายแลว้  ท่ีไมไ่ดข้อพระเจา้ท่ีจะ

ยกโทษใหพ้วกเขา  

  

  

 

3.  หนงัสือฮีบรู  10:29  บอกเราถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตอ่บคุคล  ท่ียงัคงปฏิเสธพระองค ์ 

“คดิดสูิวา่ คนท่ี (62)   ____________________  พระบตุรของ (63)  ____________________   และ

มองเลือดของคาํสญัญาใหม่ ท่ีไดช้าํระเขาให ้(64)  ____________________ นัน้วา่ (65)  _________  

แถมยงั (66)   ____________  (67)    ____________________  แหง่ (68)  ____________________  

คนพวกนีส้มควรจะไดร้บั (69)   _______________  (70)   ____________________  คนพวกนัน้ 

(71)   ____________________” 
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บทที ่6 

ข้อเลอืกเป็นของคุณ   
คณุไดเ้ผชิญกบัขอ้เลือกขอ้หนึ่ง  พดูง่ายๆ ก็คือ ขอ้เลือกนัน้ คือ ชีวิต หรือ ความตาย  มนัจะเป็นชีวิตนิรนัดร์

ถา้คณุมอบชีวิตของคณุใหก้บัพระเยซู   มนัจะเป็น ความตายนิรนัดร ์ ถา้คณุตดัสินใจจะลองดาํเนินชีวิต

โดยปราศจากพระเจา้ 

พระคมัภีรใ์หข้อ้เท็จจรงิท่ีชดัเจน และไมธ่รรมดาเก่ียวกบัชีวิตใหก้บัเรา   ในหนงัสือลกูา พระเยซูไดก้ลา่ววา่ 

เพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอด ผู้น้ันจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพือ่เรา ผู้น้ันจะมีชีวิต

รอด  ลูกา 9.24 (TNCV) 

ความชอบธรรมจากพระเจ้านีผ่้านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสตไ์ปถึงคนท้ังปวงทีเ่ชื่อ 

ไม่มีข้อแตกต่างกัน   โรม 3.22 (TNCV) 

ขอใหม้องดท่ีูนั่นอีกครัง้หนึ่ง  มนักลา่วว่า “คนทัง้ปวงท่ีเช่ือ”  บาปของคณุไมไ่ดใ้หญ่เกินกวา่ท่ีพระเจา้จะ 

ยกโทษ  ในอีกทางหนึ่ง  ชีวิตของคณุไมไ่ดดี้ไปกวา่นัน้  จนคณุสามารถพดูไดว้า่ “ฉนัไมจ่าํเป็นตอ้งมีความ

ชว่ยเหลือจากพระเจา้”  เราทัง้หมดจาํเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือของพระองค ์  เพ่ือท่ีจะพบกบัชีวิตท่ีเตม็

ไปจดุประสงค ์ 

 เมื่อเรายังไร้กาํลัง พระคริสตไ์ดสิ้น้พระชนมเ์พือ่คนบาปในเวลาอันเหมาะ  

โรม 5.6 (TNCV) 
 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. คณุพบวา่มนัยากท่ีจะคิดถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบัคณุหลงัจากคณุตายหรือไม ่   

(ใสเ่คร่ืองหมายท่ีคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)   (72) 

❏  ใช ่         ❏  ไมใ่ช ่ 

2. พระเจา้สญัญา  (73)   _________________    _________________   ถา้คณุมอบชีวิตใหก้บัพระเยซู   

3. พระเจา้กลา่วา่  คณุจะเผชิญกบั  (74)    ____________________   ____________________   ถา้

คณุเลือกท่ีดาํเนินชีวิตของตนเอง  โดยปราศจากการชว่ยเหลือของพระองค ์  

4. โรม 3:22 กล่าววา่ “(75)   ____________________  จากพระเจา้นีผ้า่นมาทาง (76)   ____________ 

ใน (77)   ____________________   ไปถึงคนทัง้ปวงท่ีเช่ือ 
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here before 

พระองคไ์ดใ้หชี้วิตของพระองคเ์พ่ือเรา  แตข่อใหห้ยดุสกัหนึ่งนาที และ คิดด ู  คณุยงัคงมีคาํถาม หรือ ขอ้

สงสยั ท่ีทาํใหค้ณุยงัไมเ่ป็นครสิเตียนหรือไม ่   ขอใหใ้ชเ้วลาหนึ่งนาที   และมองยอ้นกลบัไปท่ีเหตผุล   ซึ่ง

คณุเขียนรายช่ือไวใ้น  หนา้  4  ของบทเรียนนี ้ 

คาํถามทีอ่บากใหคุ้ณตอบ  
ใสเ่ครื่องหมายลงบนแตล่ะขอ้ขา้งลา่งนี ้  เม่ือคณุทาํงานเสรจ็   

❏  คณุพบคาํตอบตอ่คาํถาม หรือ ปัญหาท่ีลงรายช่ือไวใ้น   หนา้ 4  หรือไม ่

❏  ใช ่       ❏  ไมใ่ช ่ (78) 

❏ วงกลมในคาํถามและปัญหาเหลา่นัน้  ท่ีคณุไดพ้บคาํตอบ  (79) 

❏ ถา้คณุมีคาํถามมากขึน้ ท่ีคณุไมไ่ดเ้ขียนลงไปเม่ือทาํตัง้แตแ่รกในหนา้ 4 ขอใหเ้พิ่มคาํถามลงไปตอนนี ้

(80)    

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

 

 

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือ ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทนี ้ 

ลายเซ็นตค์รู   

 (34, 72, 78, 79, 80) 
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คณุชอบท่ีจะมีประสบการณก์บัสนัตสิขุแทจ้รงิภายในหรือไม ่ พระเจา้สญัญาสนัตสิขุนีใ้หก้บัพวกท่ีไวว้างใจ

ในพระองค ์

เหตุฉะน้ันเมื่อเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว   เราจงึมีสันตสุิขกับ

พระเจ้าโดยทางองคพ์ระเยซูคริสตเ์จ้าของเรา    โรม 5.1  (TNCV)  

พระเจา้ไมท่าํใหค้ณุผิดหวงั   มนัมีคณุคา่ท่ีจะกา้วออกไปดว้ยความเช่ือ  เพ่ือมอบชีวิตของคณุใหก้บั

พระองค ์

ขอใหใ้ชเ้วลาคิดเก่ียวกบัชีวิตของคณุและสิ่งท่ีคณุอยากจะทาํกบัมนั แลว้เขียนจดหมายไปหาพระเจา้  

อธิบายกบัพระองคถึ์งสิ่งท่ีคณุตอ้งการทาํกบัชีวิต  จงสตัยซ่ื์อมากๆ   หากว่าคณุตอ้งการเป็นครสิเตียน

ตอนนี ้  เพียงแตบ่อกกบัพระเจา้   จงบอกกบัพระองคว์า่ทาํไม  พระเจา้จะฟังคณุ  พระองคส์นใจและ 

เอาใจใสใ่นตวัคณุ  (81) 

หยุด จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือ  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทนี ้

   จบบทเรียน – ลายเซ็นครู 

(81) 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้ – ลายเซ็นครู 
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คาํถามทบทวน

ช่ือ ผูเ้รียน:     วนัท่ี: 

คาํถามแบบถูก-ผิด  (7 คะแนน ในแต่ละขอ้) 

เขียนคาํวา่  ถกู หรือ ผิด  ในชอ่งวา่งขา้งหนา้แตล่ะคาํถาม 

1. มีบาปบางประการ ท่ีใหญ่เกินกวา่ท่ีพระเจา้จะใหอ้ภยัได้

2. ก่อนท่ีคณุสามารถเป็นครสิเตียน  คณุตอ้งยอมรบัวา่คณุไดไ้มเ่ช่ือฟังกฎบญัญตัขิอง

พระเจา้

3. การเป็นครสิเตียนหมายความวา่ การยอมใหพ้ระเจา้เป็นผูน้าํในชีวิตของคณุทกุๆ วนั  

4. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุใหเ้อาชนะวิถีการดาํเนินชีวตเก่า (นิสยัไมดี่)  คณุตอ้งเปล่ียนแปลง

ทัง้หมดดว้ยตวัของคณุเอง

5. การเป็นครสิเตียนหมายความวา่การมีชีวิตอยูว่นัตอ่วนั ทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัทาํใน

แตล่ะวนั

คาํถามแบบเลือกตอบ    (8 คะแนน ในแตล่ะขอ้) 

ใสเ่คร่ืองหมาย  หนา้คาํตอบท่ีดีท่ีสดุ 

6. พระคมัภีรก์ลา่ววา่ ถา้คณุไมใ่หพ้ระเจา้ควบคมุชีวิตของคณุแลว้ละ่ก็

ก. ความบาปจะควบคมุชีวิตของคณุจรงิๆ 

ข. คณุยงัคงรบัผิดชอบตอ่ชีวิตของคณุเอง 

ค. พระเจา้จะเขา้ควบคมุชีวิตของคณุ   

7. พระเจา้รกั

ก. ครสิเตียนเทา่นัน้  

ข. ครสิเตียนทัง้หมด และ บางคนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

ค. ครสิเตียนทัง้หมด และ ผูค้นทัง้หมดท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน 

หยุด ขอใหค้รูเซน็ช่ือท่ีน่ี  ก่อน  ท่ีคณุจะเริม่ทาํสอบนี้

ลายเซน็ครู 
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คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้  

8. จงเปิดอา่นในพระคมัภีรข์องคณุ มาระโก  10:17-27 

ก. อะไรท่ีขดัขวางชายคนนีจ้ากการเป็นครสิเตียน? (10 คะแนน) 

   

ข. จงคดิถึงชีวิตของคณุเอง  มีสิ่งใดท่ีขดัขวางทาํใหค้ณุไมเ่ป็นครสิเตียน?  (14  คะแนน) 

   

  

  

  

9. คณุจะพดูวา่อะไร? 

นกัเรียนใหม่คนหนึ่งเขา้มา และพดูวา่  “ฉนัตอ้งการความชว่ยเหลือจิรงๆ  แตฉ่ันไมช่อบท่ีมี 

การพดูคยุกนัเร่ืองการเป็นคริสเตียน”  

ก. คณุสามารถเขา้ใจกบัสิ่งท่ีคนนีก้าํลงัพดูถึงไดไ้หม? ________________ 

ข. จงคดิถึงความนกึคิดและความรูส้กึ ท่ีคณุมีประสบการณ ์ ตัง้แตเ่ขา้มาอยูท่ี่น่ี  อะไรท่ีคณุ

สามารถ บอกคนๆ นีเ้ก่ียวกบัประสบการณข์องตน ท่ีอาจจะชว่ยเขาได?้  (25 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ช่ือ  

วนัท่ี  

คะแนน   

คาํถามแบบถูก-ผิด  (7 คะแนน แต่ละขอ้)  

เขียนคาํวา่  ถกู  หรือ  ผิด  ในชอ่งวา่ง  หนา้คาํถามแตล่ะขอ้ 

1. ไมมี่บาปใด  ท่ีใหญ่เกินไปกว่าท่ีพระเจา้จะยกโทษ  

2. ก่อนหนา้ท่ีคณุจะเป็นครสิเตียนได ้ คณุตอ้งสารภาพวา่คณุไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญตัขิองพระเจา้  

3. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุใหเ้อาชนะวิถีการดาํเนินชีวตเก่า (นิสยัไมดี่)  คณุตอ้งเปล่ียนแปลง

ทัง้หมดดว้ยตนเอง  

4. การเป็นครสิเตียนหมายความวา่ การยอมใหพ้ระเจา้เป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ ทกุๆ วนั  

5. การเป็นครสิเตียนหมายความวา่การมีชีวิตอยู ่วนัตอ่วนั  ทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหฉ้ันทาํ ใน

แตล่ะวนั  

คาํถามแบบเลือกตอบ  (8 คะแนน ในแต่ละขอ้)  

จงใสเ่คร่ืองหมายหนา้คาํตอบท่ีดีท่ีสดุ  

6. พระเจา้รกั  

ก. ครสิเตียนทัง้หมด และบางคน  ท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

ข. เพียงแตค่นท่ีเช่ือฟังกฎบญัญตัขิองพระองคเ์ทา่นัน้ 

ค. ครสิเตียนทัง้หมด  และผูค้นทัง้หมดผูท่ี้ไมใ่ชค่รสิเตียน  

ง. ครสิเตียนเทา่นัน้  

7.  พระคมัภีรก์ลา่ววา่ ถา้คณุไมใ่หพ้ระเจา้ควบคมุชีวิตของคณุ  แลว้ละ่ก็  

ก. คณุยงัคงตอ้งรบัผิดชอบตอ่ชีวิตของตนเอง 

ข. พระเจา้จะควบคมุชีวิตของคณุ  ในอนาคต  

ค. ความบาปเขา้ควบคมุชีวิตของคณุจรงิๆ  

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้

8. หนงัสือโรม 2:4  ERV-TH กล่าววา่  

คณุดหูมิ่นความกรุณาอนัย่ิงใหญ่ และความอดทนอดกลัน้ของพระองค ์และไมส่นใจว่าความกรุณา

ของพระองคน์ัน้ มีไวส้าํหรบันาํคณุใหก้ลบัตวักลบัใจเสียใหม ่

ขอ้พระคมัภีรนี์บ้อกอะไรกบัคณุ  เก่ียวกบัพระเจา้   (12 คะแนน)  
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บทเรียนที ่104    ข้อสอบท้ายบท    หน้า 2 

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้

9. จงมองยอ้นกลบัไปอีกครัง้ท่ีขอ้นี ้ (โรม  2:4)   ขอ้นีก้ลา่วอะไรกบัคณุเป็นสว่นตวั   (12 คะแนน)  

  

  

  

  

  

 

10. เพ่ือนคนหนึ่งของคณุไดยิ้นว่า ตอนนีค้ณุอยูก่บับางคนท่ีบอกวา่พวกเขาเป็นครสิเตียน   

“บอกฉันบางอยา่งเถอะ”  เพ่ือนของคณุกลา่ว   “ฉนัรูถึ้งสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัทาํ  อะไรจะเกิด

ขึน้กบัฉนั  ถา้ฉนัยงัคงใชชี้วิตในวิถีทางท่ีฉนัตอ้งการ?” 

ก. คณุจะบอกเพ่ือนคนนีว้่าอะไร  (12 คะแนน)  

  

  

  

  

  

ข. คณุจะพยายามใหเ้พ่ือนเปล่ียนทา่ทีของเขาตอ่พระเจา้หรือไม ่ จงอธิบายสัน้ๆ ถึงสิ่งท่ีคณุจะ

กลา่ว  (12 คะแนน)  
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