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4 ฉันไม่แน่ใจว่า  ฉันเป็นคริสเตยีนหรือไม่ 

บทที ่ 1  
ฉันไม่แน่ใจ  เพราะว่า . . . 
คณุมีคาํถามหรือไม?่  

มีความสงสยัหรือไม?่ 

มีความรูส้กึสบัสนหรือไม?่ 

คณุไมไ่ดอ้ยู่โดยลาํพงั  ทกุคนตอ้งตอ่สูก้บัสิ่งเหลา่นี ้

คนสว่นใหญ่อาจเคยถามคาํถามนีว้า่  “ฉนัเป็นครสิเตียนหรือไม”่  การตดัสินใจท่ีคณุเผชิญตอนนีคื้อ 

คณุจะทาํอะไร   อะไรคือสิ่งท่ีคณุตอ้งการจะทาํเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องคณุกบัพระเจา้   

คณุตอ้งการจะแนใ่จหรือไม ่ วา่คณุเป็นครสิเตียนแลว้

จงเขียนรายการคาํถามท่ีคณุมีเก่ีวยกบัการเขา้มาเป็นครสิเตียน  และเพิ่มเตมิอะไรก็ไดท่ี้จะชว่ยอธิบายดว้ย

วา่ เหตใุดคณุจงึไมแ่นใ่จวา่คณุเป็นครสิเตียนหรือไม ่  (1) 

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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ถา้หนึ่งในปา้ยเหลา่นีดี้  ซึ่งอธิบายวา่คณุรูส้ึกอย่างไรท่ีเป็นครสิเตียน   ขอใหใ้สช่ื่อเหนือปา้ยนัน้   ถา้ไมมี่

ปา้ยท่ีเหมาะสมกบัความรูส้ึกของคณุ   ก็มีปา้ยท่ีวา่ง   และคณุสามารถเขียนออกมาเอง  (2) 

ฉนัตอ้งการ แต่. . . 

ฉนักําลงัหวงั ว่าฉนัเป็น. .
. 

อาจจะ. . . 

   ถา้ฉนัเป็นครสิเตยีน 
ทาํไมฉันยงัคงสงสยั  

 ฉนัรูส้กึไมแ่น่ใจ  เพราะว่า. . . 

ฉนัคดิว่า ฉนัอาจจะเป็น  ถ้า . . . 

สปัดาหท์ีผ่่านมา ฉนัคดิอย่างนัน้  
ในวนัน้ี ฉันไมแ่น่ใจ 

... 
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บทที ่2 

ฉันมองหาข้อมูลเพิม่เตมิ

คนบางคนท่ีมาท่ีน่ีเพ่ือมองหาความชว่ยเหลือ ยงัไมไ่ดยิ้นเร่ืองมาก เก่ียวกบัการเป็นคริสเตียน และยงัคงไม่

คอ่ยเขา้ใจเก่ียวขอ้งในการมาเป็นครสิเตียน   พวกเขาตอ้งการรูม้ากขึน้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีพวกเขา

ตอ้งมี  ถา้พวกเขาเป็นครสิเตียน   บางทีคณุอาจจะมีคาํถามถึงสิ่งเหลา่นีเ้ชน่กนั  ขา้งล่างนีคื้อ คาํถามและ

หวัขอ้บางประการใหค้ณุประเมิน  ขอใหเ้ช็คส่ีเหล่ียมท่ีอธิบายไดดี้ท่ีสดุ ถึงวิธีท่ีคณุคดิหรือรูส้กึเก่ียวกบัแต่

ละขอ้  (3) 

น่ีคือตัวฉัน 
บอ่ย บางครัง้ นอ้ยมาก  ไมใ่ช ่

1. ฉนัยงัคงไมแ่นใ่จวา่มนัหมายความว่าอะไรท่ีจะเป็นครสิเตียน

2. ฉนัยงัคงมีคาํถามเก่ียวกบัสิ่งเหลา่นี ้ ท่ีตอ้งยอมละเลิกถา้ฉนั

เป็นครสิเตียน

3. ฉนัมีคาํถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีฉนัตอ้งทาํเพ่ือเป็นครสิเตียน

4. ฉนัยงัคงตอ้งมีเวลาคิดและตดัสินใจถา้ฉันตอ้งการเป็นคริสเตียน 

5. ฉนัสบัสนวา่  คาํวา่ “ครสิเตียน” นัน้หมายความวา่อะไร

6. ฉนัไมต่อ้งการละเลิกบางสิ่ง  ท่ีฉนัสนกุสนานท่ีจะทาํเพียงเพ่ือ

จะไดเ้ป็นครสิเตียน

7. ฉนัไมแ่นใ่จวา่การเป็นครสิเตียนจะชว่ยฉนัไดจ้รงิๆ  อยา่งไร

8. ฉนัไมเ่ขา้ใจวา่มนัหมายความวา่อะไร  ท่ีจะมีความสมัพนัธ์

สว่นตวักบัพระเจา้

9. ฉนัมีคาํถามเก่ียวกบัพระเจา้วา่เป็นผูใ้ด และพระองคม์ีความสมัพนัธก์บั

ฉนัอยา่งไรในการท่ีฉนัเป็นครสิเตยีน

10. ฉนัไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมฉนัจาํเป็นตอ้งเป็นครสิเตียน

 หยุด:  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือ  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

ลายเซ็นครู 

(1-3) 
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บทที ่3 
การตดิตอ่ในอดตีของฉันกับพระเจา้

คณุเคยพยายามท่ีจะเป็นคริสเตียนหรือไม ่ก่อนหนา้นี ้  แตค่ณุไดก้ลบัไปในวิถีทางเดมิของคณุ   คณุรูไ้หม

วา่ทาํไมคณุจงึไดเ้ดนิหนัไปจากพระเจา้ 

พดูอีกอยา่งหนึ่ง  ในอดีตคณุเคยสารภาพบาปของคณุตอ่พระเยซู  และขอใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํของชีวิตของ

คณุไหม  และคณุพยายามท่ีจะอยูเ่พ่ือพระองค ์ แตแ่ลว้ก็ยอมแพห้รือไม ่  คณุหยดุพยายามท่ีจะรบัใช ้

พระเจา้   และหนักลบัไปสูชี่วิตเก่า   และกลา่วว่า  “ฉนักาํลงัจะหนักลบัไปสูวิ่ถีทางท่ีฉนัตอ้งการจะเดนิไป”  

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. คณุเคยพยายามท่ีจะเป็นคริสเตียนก่อนหนา้นีไ้หม  (ขอใหเ้ช็คหนึ่งคาํตอบ)  (4)

❏  ใช ่ ฉนัเคยเป็นครสิเตียน  แตต่อนนี ้ ฉนัไมแ่นใ่จ

❏  ไมใ่ช ่ ฉนัไมเ่คยเป็นคริสเตียนก่อนหนา้นี ้ (ถา้คาํตอบของคณุคือ ไม ่ขอใหข้า้มไปท่ีจดุ หยุด)

2. ถา้คณุเช็ควา่ “ใช ่ ฉนัเคยเป็นครสิเตียน”  โปรดเขียนสัน้ๆ ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือคณุเคยเป็นครสิเตียนมา

ก่อน  (5)

3. เหตใุดคณุจงึไดห้ยดุดาํเนินชีวิตครสิเตียน?  (6)

4. มีสิ่งใดผิดพลาดในชีวิตของคณุ  เม่ือคณุหยดุติดตามพระครสิต?์  (7)

5. นานเทา่ไรแลว้ ท่ีสิ่งนีเ้กิดขึน้   (8)

  หยุด:  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือ  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้ 

ลายเซ็นครู 

(4-8) 
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บทที ่4 

พระเจา้รักฉันไหม 
พระเจา้สนใจคณุ  ไมว่า่ความรูส้กึท่ีผา่นมาของคณุจะเป็นอยา่งไรตอ่พระองค ์ พระองคร์กัคณุอย่างท่ีคณุ

เป็นในวนันี ้ พระเจา้ไมไ่ดค้บัขอ้งใจ   ไมมี่อะไรท่ีคณุเคยทาํท่ีจะทาํใหพ้ระเจา้ไมย่กโทษใหค้ณุ  พระองค์

ไมไ่ดจ้าํกดัความรกัของพระองค ์ เพียงเพ่ือพวกครสิเตียนเทา่นัน้   ในหนงัสือโรม 5:8  บอกเราถึงวิธีท่ี 

พระเจา้สาํแดงความรกัของพระองคต์อ่ประชากรทัง้สิน้  ก่อนหนา้ท่ีจะมีใครเป็นครสิเตียนเสียอีก 

แต่พระเจ้าทรงสาํแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราท้ังหลาย   คือขณะทีเ่รายัง

เป็นคนบาปอยู่น้ัน พระคริสตไ์ด้สิน้พระชนมเ์พือ่เรา    โรม 5:8 (TNCV)  

พระองคต์อ้งการสิ่งท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัคณุ  พระองคไ์ดช้ว่ยคนนบัพนั  ใช่ คนนบัลา้นอ่ืนๆ อีกมากมายใหพ้บ

กบัชีวิตท่ีดีขึน้ท่ีน่ีบนโลกนี ้

พระเจา้ไดว้างแผนเพ่ือชีวิตของคณุ   พระองคต์อ้งการชว่ยคณุใหพ้บกบัชีวิตท่ีดี  ชีวิตท่ีมีจดุประสงค ์  แต่

คณุตอ้งเลือก  วา่คณุตอ้งความชว่ยเหลือจากพระองคห์รือไม ่  หรือคณุตอ้งการควบคมุชีวิตของตนเอง   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. พระเจา้ (9) __________________  เก่ียวกบัคณุ

พระองค ์ (10) __________________  คณุอยา่งท่ีคณุเป็น (11) __________________

2. ใน โรม 5:8  บอกเราว่า พระเจา้ไดส้าํแดงความรกัท่ีย่ิงใหญ่ของพระองคเ์พ่ือเรา  โดยการสง่

(12) __________________  ใหม้าตายเพ่ือเรา  ในขณะท่ีเรายงัคงเป็น  (13) __________________

3. พระเจา้มี  (14) __________________  สาํหรบัชีวิตของคณุ   พระองคต์อ้งการจะ (15 ___________

คณุใหพ้บกบัชีวิตท่ี  (16) ______________  ชีวิตท่ีมี  (17) __________________
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บทที ่5 

ถา้ฉันเป็นคริสเตยีน  ฉันจะ.... 
ขอใหห้ยดุสกัหนึ่งนาที  และฝันหรือคดิสกันิดเก่ียวกบัอนาคตของคณุ  ขอใหพ้ยายามจินตนาการถึงสิ่งท่ีจะ

เกิดกบัคณุถา้คณุเป็นครสิเตียนและมอบการควบคมุชีวิตของคณุกบัพระเยซ ู  สิ่งนีจ้ะมีผลกระทบกบัชีวิต

ของคณุอยา่งไร   การเปล่ียนแปลงอะไรจะเกิดขึน้  อะไรท่ีคณุตอ้งยอมจาํนนและเลิกรา  อะไรท่ีคณุจะไดร้บั

เม่ือเป็นครสิเตียน  ซึ่งคณุไมมี่ในตอนนี ้  

การท่ีคณุเป็นครสิเตียนจะมีผลกระทบอยา่งไรกบัชีวิตของคณุ  ในดา้นท่ีมีรายช่ือขา้งลา่ง 

หลงัจากท่ีคณุใชเ้วลาสองสามนาทีคดิถึงสิ่งนี ้  ขอใหใ้ชเ้วลาเขียนความคิดของคณุลงไป  (18) 

ความสมัพนัธก์บัครอบครวัและเพ่ือนๆ 

ทา่ที 

วิถีการดาํเนินชีวิต 

สขุภาพ 

เวลาวา่ง 

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ 

สิทธิอาํนาจ  ตาํรวจ  การติดทณัฑบ์น 

ดา้นอ่ืนๆ 

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ และใหค้รูเซ็นช่ือ  ก่อนทาํงานตอ่ไปในบทนี ้

ลายเซ็นครู 

(18) 
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บทที ่6 

ขอใหเ้รามาทาํใหเ้ป็นทางการกนัเถอะ  

เม่ือเราวางแผนจะซือ้รถ  เราพดูคยุกบัพนกังานขาย  เก่ียวกบัราคาท่ีเราเตม็ใจจา่ยสาํหรบัรถคนันัน้  เรา

อาจเขา้มาทาํขอ้ตกลงกนั  แตไ่มเ่ซ็นช่ือในเอกสารใดๆ   ซือ้ผูซื้อ้ตอ้งการเวลามากขึน้ท่ีจะคดิในเรื่องซือ้รถ

คนันี ้

ในท่ีสดุ  เราก็ตดัสินใจแนน่อน  และกลบัไปหาพนกังานขายรถ  ระหวา่งทางท่ีไปนั่น เราเริ่มตัง้คาํถามและ

สงสยั  เชน่ “รถคนนัน้ ยงัอยู่หรือเปล่า”  หรือ  “ราคายงัเหมือนเดมิหรือเปล่า”  เราจะไมรู่จ้รงิๆ จนกระทั่งเรา

ไปถึงท่ีนั่น  และคยุกบัพนกังานขายอีกครัง้หนึ่ง   เม่ือเราเซ็นสญัญาและจา่ยคา่รถ  มนัก็กลายเป็นทางการ  

บางคนไดพ้ดูคยุกบัพระเจา้เก่ียวกบัการเป็นครสิเตียน   พวกเขาไดใ้หข้อ้คิดบางประการ   แตพ่วกเขาไม่

แนใ่จวา่มนัเป็นทางการหรือไม ่ พวกเขาจะถามวา่  “ฉันเป็นครสิเตียนจรงิๆ แลว้ยงั”   ถา้คณุอยูใ่น

สถานการณเ์ชน่นี ้ คณุสามารถทาํใหม้นัเป็นทางการได ้  

คณุสามารถเป็นครสิเตียนตอนนี ้ โดยการอธิษฐานตอ่พระเจา้  และขอใหพ้ระเยซูยกโทษบาปของคณุ  คณุ

สามารถขอพระองคใ์หเ้ป็นผูน้าํในชีวิต  แลว้คณุสามารถทาํบนัทึกการตดัสินใจท่ีสาํคญันี ้ ท่ีคณุไดท้าํในวนันี ้

รายการขา้งลา่งนีเ้ป็นสิ่งสาํคญัท่ีคณุจาํเป็นตอ้งพดูคยุกบัพระเจา้  จงใชเ้วลาและพดูคยุเด๋ียวนี ้ จงพดูคยุ

กบัพระเจา้ในลกัษณะทางเดียวกบัท่ีคณุพดูคยุกบัเพ่ือนท่ีนั่งอยูข่า้งๆ   ขอใหเ้ช็คในแตล่ะขอ้ขา้งลา่งนีใ้น

ขณะท่ีคณุอธิษฐาน (19) 

❏ 1. ขอบคณุพระเจา้ท่ีรกัคณุ และสง่พระเยซูมา   ใหจ้า่ยราคาโทษสาํหรบับาปของคณุ

❏ 2. คณุตอ้งการตดัสินใจเร่ืองความรอดใหเ้ป็น “ทางการ” ดงันัน้ ใหส้ารภาพบาปของคณุและขอให้

พระเยซูยกโทษใหค้ณุ  ขอใหก้ลา่วถึงบาปท่ีเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุเท่าท่ีจะจาํได ้ แลว้

ขอบพระคณุพระเยซูในการยกโทษบาปท่ีเฉพาะเจาะจงนี ้แตล่ะขอ้   

❏ 3. บอกพระเจา้ว่าคณุตอ้งการเปล่ียนแปลงวิธีคิด  และการดาํรงชีวิตของคณุ  บอกพระองคว์า่คณุ

ตอ้งการเริ่มชีวิตใหม ่ ดว้ยการชว่ยเหลือของพระองค ์

❏ 4. ขอพระเยซูใหเ้ขา้มา และ เป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ

❏ 5. พระองคไ์ดย้กโทษบาปของคณุ  จงขอบคณุพระองค ์ สาํหรบัการยกโทษบาปท่ีเฉพาะเจาะจงแต่

ละอนั 

❏ 6. ขอบพระคณุพระองคส์าํหรบัการเป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ

❏ 7. ขอใหพ้ระองคช์ว่ยคณุในแตล่ะวนัของสว่นท่ีเหลือในชีวิตของคณุ 
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หลงัจากท่ีคณุไดพ้ดูคยุกบัพระเจา้แลว  ขอใหใ้ชส้กันาที หรือสองนาที  และคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีคณุเพิ่งทาํ  คณุ

เพิ่งจะตดัสินใจครัง้ท่ีสาํคญัท่ีสดุในชีวิตของคณุ   

คณุสามารถแนใ่จวา่พระเจา้ไดยิ้นคาํอธิษฐานท่ีจรงิใจของคณุ   คณุสามารถมั่นใจวา่พระเจา้ไดก้ระทาํสว่น

ของพระองค ์ นั่นคือ  พระองคไ์ดย้กโทษใหค้ณุ  และคณุไดก้ลายเป็นครสิเตียน มนัเป็นทางการแลว้!  และ

มนัเป็นความจรงิ!  

ตอนนี ้ ขอใหเ้ราทาํบนัทกึการเขียนเก่ียวกบัสิ่งท่ีคณุเพิ่งทาํไป   ถา้คณุตอ้งซือ้รถยนต ์ คณุจะเซ็นสญัญาท่ี

แสดงวา่รถเป็นของคณุแลว้ตอนนี ้  ถา้คณุเพิ่งจะอธิษฐานและขอพระเยซูครสิตใ์หเ้ป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ 

คณุสามารถแนใ่จวา่พระองคไ์ดยิ้น และตอบคาํอธิษฐานของคณุ  คณุสามารถเตมิในหนา้นี ้และทาํบนัทึก

ท่ีเขียนออกมา ในวนัท่ีคณุ  “ทาํใหเ้ป็นทางการ”  ซึ่งทาํใหค้ณุกลายเป็นครสิเตียนแลว้  (20) 

พระเยซูไดส้ญัญาวา่ทาํในส่วนท่ีเป็นของพระองค ์ ตามท่ีพระองคไ์ดต้รสัไวใ้น 1 ยอหน์ 1:9 และ ยอหน์ 1:12 

ซึ่งเราจะทาํการศกึษาอย่างลกึซึง้ในบทท่ี  7 

หยุด: จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้ 

ลายเซ็นครู 

  (19, 20) 

ขา้พเจา้ (ช่ือ-สกลุ) ตอ้งการทาํบนัทึก

อยา่งเป็นทางการวา่  ในวนัท่ี      (วนัท่ีของวนันี)้ ขา้พเจา้ไดท้ลูขอพระเยซใูหย้กโทษ

บาปของขา้พเจา้ และไดเ้ชิญพระองคใ์หเ้ป็นผูน้าํในชีวิตของขา้พเจา้   ขา้พเจา้เช่ือว่าพระเยซูไดย้ก

โทษบาปของขา้พเจา้แลว้ และตัง้แตบ่ดันีไ้ปพระองคเ์ป็นผูน้าํในชีวิตของขา้พเจา้อยา่งแทจ้รงิ 

ลงช่ือ 
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บทที ่7 

ฉันจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าตอนนีฉั้นเป็นคริสเตยีน? 
บางครัง้  ครสิเตียนใหมมี่คาํถามและขอ้สงสยั  เพราะวา่พวกเขาไมเ่ขา้ใจชดัเจนถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคนๆ หนึ่ง

เม่ือเขาหรือเธอกลายเป็นคริสเตียน   พระเจา้ตอ้งการทาํใหแ้นใ่จวา่  ตอนนี ้คณุเป็นครสิเตียนแลว้ 

เราจะมาดคูวามจรงิพืน้ฐานหกประการท่ีบอกไวใ้นพระคมัภีร ์ ท่ีจะชว่ยคณุใหรู้ว้า่ ตอนนีค้ณุเป็นครสิเตียน

แลว้  และอาจจะชว่ยตอบคาํถามตา่งๆ ของคณุ   รวมทัง้ยงัชว่ยเตรียมความพรอ้มใหก้บัคณุ  ในกรณีท่ีมี

คนอยากทราบวา่คณุมาเป็นครสิเตียนไดอ้ยา่งไร 

ก. คุณทาํในส่ิงทีพ่ระเจา้บอกให้คุณทาํ  ดังน้ันตอนนีคุ้ณเป็นบุตรคนหน่ึง

ของพระองค ์ 

ถา้เราบอกพระองคถึ์งบาปของเรา  พระองคท์รงสตัยซ่ื์อและพระองคจ์ะอภยัปาปใหก้บัเรา 

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ์ื่อและเทีย่งธรรมจะทรงอภัยบาป

ของเราและชาํระเราให้พ้นจากความอธรรมท้ังสิน้    1 ยอหน์ 1:9 (TNCV) 

ส่วนคนท้ังปวงทีย่อมรับพระองค ์ผู้ทีเ่ชื่อในพระนามของพระองค ์พระองคก์็

ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า    ยอหน์ 1:12 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 

1. 1 ยอหน์ 1:9   กลา่ววา่  ถา้เราสารภาพบาปของเราตอ่พระเยซู  พระองค ์ (21) _________________

และ (22) __________________  ท่ีจะ (23) __________________  บาปของเรา และ

(24) __________________  เราใหพ้น้จากความชอัธรรม (25) __________________

2. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหม้าเป็นผูน้าํในชีวิตของฉนั  พระองคจ์ะใหส้ิทธิและอาํนาจกบัฉนั ใหเ้ป็นบตุรของ

พระเจา้ (26)  (ขอใหเ้ช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)

❏  ถกู

❏  ผิด
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ข. คุณต้องไว้วางใจพระเจ้า โดยเช่ือว่าพระองคไ์ด้กระทาํส่ิงทีไ่ด้สัญญาไว้  

พระองคท์รงสญัญาอะไรไวบ้า้ง? มาดท่ีูขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีอี้กครัง้: สงัเกตพระสญัญาอศัจรรยท่ี์พระองค์

ทรงใหก้บัคณุ 

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ์ื่อและเทีย่งธรรมจะทรงอภัยบาป

ของเราและชาํระเราให้พ้นจากความอธรรมท้ังสิน้    1 ยอหน์ 1:9 (TNCV) 

ส่วนคนท้ังปวงทีย่อมรับพระองค ์ผู้ทีเ่ชื่อในพระนามของพระองค ์พระองคก์็

ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า    ยอหน์ 1:12 (TNCV) 

ถา้คณุสารภาพบาปของคณุกบัพระองค ์เช่ือวางใจและยอมรบัพระองค ์พระองคส์ญัญาวา่จะยกโทษบาป

ใหค้ณุ และชาํระคณุจากความชั่วรา้ยทัง้ปวง  และพระองคก็์ประทานสิทธิใหค้ณุเป็นบตุรของพระองค ์

มีคนมากมายหลายลา้นคนท่ีเช่ือวางใจในพระเจา้และไดร้บัความรอดจากพระองค ์ พวกเขาไดม้อบชีวิต

ของเขาใหก้บัพระเยซูและไมเ่คยผิดหวงัในพระองคเ์ลยสกัครัง้ คณุเองก็จะไมผ่ดิหวงัเชน่กนั 

ขอใหฟั้งถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคนหนุม่สาวคนหนึ่งท่ีเป็นครสิเตียนเม่ือเรว็ๆ นี ้

ฉนัอยากจะพบพระเจา้   ฉันรูดี้วา่พระครสิตช์่วยฉนัได ้ แตต่อนท่ีฉนัเขา้มาท่ีน่ี  พวกเขาบอกฉนัใหท้าํสิ่งท่ี

เป็นไปได ้ และพระเจา้จะทาํสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ดเ้อง 

ฉนักาํลงัคาดหวงัใหพ้ระเจา้เพียงแตป่ลกุฉันขึน้ในตอนเชา้สกัวนั  และฉนัจะกลายเป็นคนใหม่อยา่งสิน้เชิง  

แตฉ่นัก็ไดเ้รียนรูอี้กว่า การเดินกบัพระเจา้นัน้เป็นการเดนิแบบวนัตอ่วนั  เป็นประสบการณท่ี์เราไดเ้ตบิโตขึน้

เรื่อยๆ ในทกุๆ วนั ฉันไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระองคม์ากขึน้ และชีวิตของฉนัก็เปลียนไปอยา่งชา้ๆ 

ตอนนีฉ้นัดีใจท่ีรูจ้กัพระเยซู  พระองคช์ว่ยฉนัมากจรงิๆ  ฉันมีความหวงัสาํหรบัอนาคตท่ีดีขึน้ พรอ้ม

ครอบครวัของฉนัดว้ย 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. ในการเป็นครสิเตียนนัน้  คณุตอ้ง (27) __________________  ในพระเจา้ (28) _________________

พระองคท์รง (29) ___________  ใหส้ิ่งท่ีพระองคท์รง (30) __________________   จะกระทาํ
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ค. การเป็นคริสเตยีนหมายถงึการยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นาํเหนือชวีติคุณ

ทุกๆ วัน 

“ในขณะทีคุ่ณได้วางความไว้วางใจในพระเจ้า  พระเยซูคริสตกู้์คุณจากการลงโทษ

บาป  ตอนนี ้ขอให้พระองคน์าํคุณในทุกๆ ก้าวเถดิ”  โคโลสี 2:6  (ผูแ้ปล)

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 

1. การเป็น (31) __________________  หมายถึงการยอมให ้ (32) __________________   เป็น

(33) _____________  เหนือชีวิตของคณุ ใน (34) ______________  (35) ______________

ง. พระเจ้าจะพูดกับเราภายในตัวของเราและบอกเราว่าเราเป็นบุตรของ

พระองค ์

พระวิญญาณเองทรงยนืยันร่วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 

โรม  8:16 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. จากขอ้พระคมัภีร ์โรม  8:16  พระเจา้ไมไ่ดพ้ดูกบัครสิเตียนบางคน  (36)

(เช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง

❏  ถกู

❏   ผิด

2. จากขอ้พระคมัภีร ์ โรม  8:16 ท่ีใดท่ีพระเจา้พดูกบัฉัน และบอกฉันวา่ฉนัเป็นครสิเตียน   (37)

ก. ในหวัของฉนั

ข. สว่นลกึในหวัใจ

ค. ในหขูองฉนั
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ง. ให้คดิว่าคุณน้ันได้ตายจากชวีติทีเ่ตม็ไปความบาปทัง้ปวง ทีคุ่ณเคยใช้

ชวีติมา 
ในทาํนองเดยีวกันจงถอืว่าตัวท่านเองตายต่อบาป  และมีชีวิตอยู่เพือ่พระเจ้าใน 

พระเยซูคริสต ์     โรม 6:11 (TNCV)  

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. จากขอ้พระคมัภีร ์โรม  6:11  บอกคณุใหถื้อวา่ตนเอง (38) _____________  ตอ่ (39) ____________

ของ (40) __________________

จ. พระวญิญาณบริสุทธิช่์วยคุณให้เอาชนะนิสัยเก่าทีเ่ป็นบาปได้ 

เม่ือคณุเป็นครสิเตียน  พระเยซูยกโทษบาปท่ีผ่านมาของคณุ  อยา่งไรก็ตาม พฤตกิรรมตา่งๆ หรือการชอบ

ทาํบาปของคณุ มกัจะไมห่ายไปในวนัเดียว  มนัอาจจะยากท่ีจะกาํจดัพฤติกรรมเหลา่นัน้ใหห้มดไป  แต ่

พระเจา้ไดส้ญัญาไวแ้ลว้วา่พระองคจ์ะชว่ยคณุ   โดยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะใหฤ้ทธ์ิเดชกบัคณุ  ท่ีจะ

ทาํลายนิสยับาปเก่าๆ เหลา่นี ้ เพ่ือใหค้ณุใหเ้ป็นอิสระจากมนัได ้

เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต ์  กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่าน

ให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย    โรม  8:2 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. ใครมีฤทธ์ิเดชท่ีจะปลดปล่อยคณุจากอาํนาจของบาปและความตาย (41)

2. อะไรเป็นนิสยัเก่าๆ ท่ีมีอาํนาจเหนือคณุ  (ควบคมุคณุ)  ก่อนท่ีคณุจะมาเป็นครสิเตียน?   (42)

1.

2.

3.

4.

5.

หยุด จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี ก่อนทาํงานตอ่ไป

ในบทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู

  (42)



16 ฉันไม่แน่ใจว่า  ฉันเป็นคริสเตยีนหรือไม่ 

บทที ่8 

ความรู้สกึ และ ข้อสงสัยของคุณคอือะไร 
ท่ีจะเขา้ใจวา่  คณุไมใ่ชค่รสิเตียนเพราะว่าคณุรูส้ึกแตกตา่งอยูภ่ายใน  ก็เป็นเร่ืองสาํคญัมากๆ  คณุรูว้่าคณุ

เป็นครสิเตียนเพราะวา่พระเจา้ไดเ้ปล่ียนแปลงคณุ   เน่ืองจากพระองคไ์ดส้ญัญาไวใ้นพระคมัภีรว์า่  

พระองคจ์ะเปล่ียนแปลงคณุถา้คณุทาํในสว่นของคณุ  คณุไดข้อพระองคใ์หย้กโทษบาป  และเป็นผูน้าํใน

ชีวิตของคณุ   พระเจา้รูว้า่คณุจรงิใจ  แตส่มมตุวิา่คณุยงัคงมีขอ้สงสยั   มนัมีความสาํคญัในวิธีท่ีคณุจดัการ

กบัขอ้สงสยัเหลา่นัน้   

บางครัง้  ครสิเตียนใหมมี่ขอ้สงสยัเก่ียวกบัวา่  พวกเขาเป็นครสิเตียนหรือไม ่ เพราะวา่พวกเขากาํลงัยึดอยู่

กบัสิ่งตา่งๆ ท่ีเขารูว้่าควรจะใหก้บัพระเจา้  พวกเขามอบปัญหาและขอ้ไมส่บายใจของตนแก่พระองคอ์ยา่ง

สบายใจ  แตไ่ม่ตอ้งการใหชี้วิตของเขาทัง้หมดกบัพระเจา้   ยกตวัอย่าง  บางคนตอ้งการเลือกเพ่ือนของ

ตนเอง   พวกเขากลา่ววา่ “ฉันตอ้งการเพศสมัพนัธก์บัใครก็ไดท่ี้ฉนัเลือก”   

จงทาํรายช่ือสิ่งของท่ียากสาํหรบัคณุท่ีจะมอบใหก้บัพระเจา้  (43) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.
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โปรเจก็ตก์ารอธิษฐาน 

ตอนนี ้ขอใหเ้ขียนคาํอธิษฐานของคณุใหก้บัพระเจา้   บอกพระองคว์า่คณุรูส้ึกอะไรเก่ียวกบัแตล่ะขอ้ในสิ่ง

เหลา่นี ้  คณุตอ้งการใหพ้ระองคเ์ขา้ควบคมุสิ่งเหลา่นีห้รือไม ่  ขอใหท้ลูกบัพระองคท่ี์จะชว่ยคณุใหอ้ยูเ่พ่ือ

พระองคไ์ด ้  (44) 

หยุด: จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้  

ลายเซ็นครู  ________________________________________ 

    (43, 44) 



18 ฉันไม่แน่ใจว่า  ฉันเป็นคริสเตยีนหรือไม่ 

บทที ่9 
การใช้ชวีติแบบคริสเตยีน 
สิ่งท่ีเป็นหวัใจหลกัท่ีเราควรระลกึไวเ้สมอวา่การเป็นครสิเตียนนัน้เป็นมากวา่การรูส้ิ่งตา่งๆ เก่ียวกบัพระเจา้ 

การเป็นครสิเตียนคือการมีความสมัพนัธแ์ละตดิสนิทกบัพระเจา้  การเป็นครสิเตียนหมายถึงการใชชี้วิตวนั

ตอ่วนัในการทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุทาํแตล่ะวนั 

การทีจ่ะรักพระเจ้าหมายความว่าเราจะทาํตามคาํส่ังของพระองค ์และคาํส่ังของ

พระองคก์็ไม่ยากหรอก  1  ยอหน์  5:3 (ERV-TH) 

ครสิเตียนใหมจ่ะทาํสิ่งนัน้ไดอ้ยา่งไร  คณุตอ้งเริ่มจากการอา่นพระคมัภีรแ์ละปฏิบตัิตามในสิ่งท่ีพระคมัภีร ์

สอน   โดยนาํเอาขอ้พระคมัภีรม์าทีละขอ้และคอ่ยๆ นาํมาปฏิบตัิในชีวิต ตวัอยา่งเชน่  เอเฟซสั  5.20  กลา่ว

วา่   

จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสาํหรับทุกสิ่งอยู่เสมอ  ในพระนามขององค ์

พระเยซูคริสตเ์จ้าของเรา     เอเฟซัส 5:20 (TNCV) 

และตอนนีค้ณุสามารถนาํขอ้พระคมัภีรนี์ไ้ปปฏิบตัใินชีวิตของคณุ 

โปรเจก็ตก์ารอธิษฐาน 

1. จงเขียนสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัคณุในวนันี ้ทัง้สิ่งท่ีดีและไมดี่   (45)

หยุด: จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้  

   ลายเซ็นครู  _______________________________________________ 

 (45) 



บทเรยีนท่ี 105 19 

โปรเจก็ตก์ารอธิษฐาน

2. ตอนนี ้ จงทาํตามท่ี เอเฟซสั 5:20 กลา่วไว ้  จงเขียนคาํอธิษฐานตอ่พระเจา้เพ่ือขอบพระคณุพระองค์

ในแตล่ะสิ่งเหลา่นีท่ี้ไดเ้กิดขึน้กบัคญุในวนันี ้  (46)



20 ฉันไม่แน่ใจว่า  ฉันเป็นคริสเตยีนหรือไม่ 

โดยการทาํโปรเจ็กตนี์ใ้หเ้สร็จ (ในหนา้ 18-19) คณุไดเ้ริ่มท่ีจะปฏิบตัสิิ่งที เอเฟซสั 5:20 ไดบ้อกคณุใหท้าํ 

คณุจะเตบิโตเขม้แข็งฝ่ายวิญญาณในขณะท่ีคณุทาํตอ่เน่ืองทกุๆ วนั  ในการหาขอ้พระคมัภีรแ์ละ

ตัง้เปา้หมายท่ีจะนาํไปปฏิบตั ิ   น่ีคือวิธีท่ีครสิเตียนใหมเ่ตบิโตเขม้แข็งขึน้ 

ชีวิตแบบครสิเตียนเป็นประสบการณก์ารเตบิโตกบัพระเจา้    จงใชชี้วิตในวนัหนึ่งในแตล่ะคราว  พระเจา้ได้

สญัญาท่ีจะใหก้าํลงัและปัญญาท่ีคณุจาํเป็นตอ้งมีในแตล่ะวนั   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. ครสิเตียนเติบโตขึน้  โดยการนาํสิ่งท่ีพระคมัภีรบ์อกใหท้าํมาปฏิบตัใินชีวิตของพวกเขา (47)

(จงเช็คในคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)

❏  ถกู

❏  ผิด

2. จงเขียนจดหมายถึงพระเจา้  บอกพระองคว์า่คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจากประสบการณใ์นการกระทาํสิ่งท่ี

เอเฟซสั  5:20 พดูถึง   ขอบคณุพระองคใ์นการชว่ยเหลือคณุในโปรเจ็กตนี์ ้ (48)

หยุด จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

จบบทเรียน  -  ลายเซ็นครู

  (46. 48) 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้ - ลายเซ็นครู 
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 คาํถามทบทวน 

ช่ือผูเ้รียน: _______________________________________ วนัท่ี: 

คาํถามแบบถูก-ผิด   (ข้อละ 5 คะแนน)

จงเขียนคาํว่า ถกู หรือ ผิด  หนา้ขอ้ตอ่ไปนี ้

1. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหม้าเป็นผูน้าํในชีวิตของฉนั   พระองคจ์ะใหส้ิทธิและฤทธ์ิเดชท่ีจะเป็น

บตุรของพระเจา้

2. ก่อนหนา้ท่ีเราสามารถเป็นครสิเตียน เราตอ้งยอมรบัว่าเราไดไ้มเ่ช่ือฟังกฎบญัญตัขิอง

พระเจา้

3. มีความบาปบางอย่างท่ีใหญ่เกินกวา่ท่ีพระเจา้จะอภยัได้

4. การมาเป็นครสิเตียนหมายถึงการยอมใหพ้ระเจา้มาเป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ ทกุๆ วนั 

5. พระคมัภีรก์ลา่ววา่  เราไมเ่คยมั่นใจไดว้า่พระเจา้จะพดูกบัเรา และบอกวา่เราเป็นบตุรของ

พระองค์

6. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุเอาชนะนิสยับาป (พฤตกิรรมเดมิๆ) ของคณุ  คณุจะตอ้ง

เปล่ียนแปลงทัง้หมดโดยตนเอง

7. การเป็นครสิเตียน หมายถึงการใชชี้วิต วนัตอ่วนั โดยกระทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุ

กระทาํในแตล่ะวนั

8. ครสิเตียนจะเติบโตฝ่ายวิญญาณไดโ้ดยการนาํเอาขอ้พระคมัภีรไ์ปปฏิบตัจิรงิ

9. บางครัง้ผีจะพยายามทาํใหค้ณุมีขอ้สงสยัในความคดิ เพ่ือทาํใหค้ณุคิดวา่ คณุไมใ่ช่ 

ครสิเตียน

คาํถามแบบเลือกตอบ    (ขอใหเ้ช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)   (5 คะแนน) 

10. พระเจา้รกั

ก. ครสิเตียนเทา่นัน้  

ข. ครสิเตียนทัง้หมด และ บางคนผูท่ี้ไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน 

ค. ครสิเตียนทัง้หมด และ ผูค้นทัง้หมดท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

หยุด: ขอใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อน  ท่ีคณุจะเริ่มทาํสอบนี ้

ลายเซ็นครู: 
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คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้ 

11. จงเปิดอา่นพระกิตติคณุมาระโก10:17-27  และตอบคาํถามตอ่ไปนี ้

ก. สิ่งใดท่ีฉดุรัง้ไมใ่หช้ายคนนีเ้ป็นครสิเตียน?   (10 คะแนน) 

  

ข. ใหน้กึถึงชีวิตของคณุวา่มีสิ่งใดบา้งท่ีฉดุรัง้ไมใ่หค้ณุเป็นคริสเตียน?   (10 คะแนน) 

  

  
 

12. ใน โรม 8:16 กลา่ววา่  พระวิญญาณเองทรงยนืยันร่วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบุตร

ของพระเจ้า (TNCV) 

จงเขียนคาํอธิษฐานต่อพระเจา้   บอกพระองคถึ์งสิ่งท่ีคณุคดิว่าในขอ้นีพ้ดูว่าอะไร  บอกพระองคถึ์ง

คาํถามท่ีคณุมีเก่ียวกบัวิธีและเม่ือไรท่ีพระองคจ์ะพดูคยุกบัคณุ   จงอภิปรายกบัพระเจา้ถึงวิธีท่ีคณุ

สามารถประยกุตพ์ระคมัภีรข์อ้นีม้าใชใ้นชีวิตประจาํวนัของคณุ  (15 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

13. เพ่ือนคนหนึ่งเขา้มาหาคณุ  และพดูวา่  “ฉันคิดวา่ ฉนัเป็นครสิเตียน  แตฉ่ันไมม่ั่นใจ”   

จงคดิกลบัยอ้นไปยงัหลายสิ่ง  ท่ีคณุไดท้าํในบทเรียนนี ้ อะไรท่ีคณุจะบอกเพ่ือน   เพ่ือวา่เขาหรือเธอ

สามารถพดูตอ่มาไดว้า่  “ตอนนี ้ฉนัรูว้่าฉนัเป็นครสิเตียนแลว้ละ่”  (15 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  



 

ช่ือ  

วนัท่ี    

คะแนน   

คาํถามแบบถูก–ผิด   (5 คะแนน ในแต่ละข้อ) 
จงเขียนคาํว่า  ถูก หรือ  ผิด  ในชอ่งวา่ง ก่อนหนา้คาํถามแตล่ะขอ้   

1. การเป็นครสิเตียนหมายถึงการใหพ้ระเจา้เป็นผูน้าํเหนือชีวิตของคณุในทกุๆ วนั  

2. มีบาปบางประการ  ท่ีใหญ่เกินไปกวา่ท่ีพระเจา้จะยกโทษใหไ้ด ้  

3. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหเ้ป็นผูน้าํชีวิตของฉนั พระองคม์อบสิทธิและฤทธ์ิอาํนาจใหเ้ป็นลกูของพระเจา้   

4. การเป็นครสิเตียนหมายถึงการดาํเนินชีวิตวนัต่อวนั ทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัทาํในแต่ละวนั  

5. ก่อนหนา้ท่ีคณุสามารถเป็นครสิเตียนได ้ คณุตอ้งยอมรบัว่าคณุไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญัตขิอง 

พระเจา้มาก่อน   

6. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุใหเ้อาชนะรูปแบบชีวิตนิสยัเดมิท่ีเต็มไปดว้ยความบาป   คณุตอ้ง

เปล่ียนแปลงทัง้หมดโดยตวัคณุเอง 

7. ครสิเตียนเติบโตแข็งแรงขึน้   โดยการนาํเอาขอ้พระคมัภีรไ์ปปฏิบตัจิรงิ 

8. พระคมัภีรก์ลา่ววา่   เราจะไมเ่คยแนใ่จไดว้า่ พระเจา้จะพดูกบัเรา และบอกเราวา่  เราเป็นลกู

ของพระองค ์ 

9. บางครัง้ผีมารจะพยายามใสข่อ้สงสยัในความคดิของคณุ เพ่ือทาํใหค้ณุคิดวา่  คณุไมใ่ช ่

ครสิเตียน  

คาํถามแบบเลือกตอบ  (เชค็คาํตอบทีถู่กต้อง)  (5 คะแนน) 

10. พระเจา้รกั  

ก.  ครสิเตียนทัง้หมด  และ  บางคนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน   

ข.  เพียงคนท่ีเช่ือฟังกฎบญัญัตเิทา่นัน้ 

ค. ครสิเตียนทัง้หมด  และ คนทัง้หมดท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

ง.  ครสิเตียนเทา่นัน้  

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้  
11. ในโคโลสี 2:6 กลา่ววา่  “ในขณะท่ีคณุไดว้างความไวว้างใจในพระเจา้  พระเยซูครสิตก์ูค้ณุจากการ

ลงโทษบาป  ตอนนี ้ขอใหพ้ระองคน์าํคณุในทกุๆ กา้วเถิด”  (ผูแ้ปล) 

อะไรเป็นสองสิ่งทีขอ้พระคมัภีรนี์บ้อกวา่เราจะไดจ้ากการไวว้างใจในพระเยซูครสิต?์  (5 คะแนน) 

ก.  

ข.  
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12. จงอา่นโคโลสี  2:6  อีกครัง้หนึ่ง   (จงดคูาํถามท่ี  11 ของขอ้สอบทา้ยบทนี)้ 

หตกุารณใ์ดท่ีคณุกาํลงัเผชิญในวนันีใ้นท่ีๆ คณุอยากใหพ้ระเจา้มานาํคณุ  (15 คะแนน) 

  

  

  

13. สมมตุวิา่ เพ่ือนรว่มหอ้งของคณุ  อยูใ่นโปรแกรมเพียงสองสามวนั และมาหาคณุ กลา่ววา่  “ฉันไมใ่ช ่

ครสิเตียน  ฉันตอ้งทาํสิ่งใดเพ่ือท่ีจะเป็นครสิเตียน” อะไรท่ีคณุจะบอกเพ่ือนรว่มหอ้งของคณุ  

(25 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การประเมนิผลส่วนตัว  

14. ณ จดุหนึ่ง  ในบทเรียนนี ้ คณุไดร้บัโอกาสท่ีจะ “ทาํใหม้นัเป็นทางการ”  คือ  ใหเ้ขียนเวลาและ

สถานท่ีลงไป  วา่เม่ือใดท่ีคณุรบัเช่ือเป็นครสิเตียน  

กิจกรรมนี ้ชว่ยทาํใหค้าํถามท่ีคณุมีบางขอ้ชดัเจนขึน้  วา่คณุเป็นครสิเตียนหรือไม ่ _____________ 

ขอใหอ้ธิบายคาํตอบของคณุอยา่งสัน้ๆ  
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