เดีย๋ วนีท้ า่ นได้ศกึ ษาบทเรียนทัง้ 7 บทเสร็จเรียบร้อย ถ้าท่านบังเกิดใหม่แล้วนีก่ ็     
เป็นเพียงการเริม่ ต้นเท่านัน้ ชีวติ ใหม่ของท่านจะได้รบั การพัฒนาและเติบโตขึน้ ท่านอาจจะถามว่า
แล้วขัน้ ตอนต่อไปคืออะไรล่ะ? นีเ่ ป็นคำถามทีจ่ ะได้รบั คำตอบใน การศึกษาของเราในตอนต่อไป   
กรุณา ท่องจำ พระธรรมยอห์น 14:6
เกี่ยวกับพระคัมภีร์
พระเยซู ตรัสว่า
ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
มัทธิว 24:35
เปาโล กล่าวว่า
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่า
กล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง
2 ทิโมธี 3:16-17

ข่าวประเสริฐ
สำหรับท่าน
Good News For You

อิสยาห์ กล่าวว่า
ต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไป ดอกไม้นั้นก็ร่วงโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยั่งยืนอยู่
เป็นนิตย์
อิสยาห์ 40:6
เปโตร กล่าวว่า
ด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของ
พระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา
2 เปโตร 1:21  

แนวทางการศึกษาพระคัมภีร์
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9.

อีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บนถนนกว้างอาจจะกล่าวว่า “ฉันจะไว้วางใจคริสตจักรของฉันสำหรับ
ความรอด” แต่ความรอดมาโดย_______________ใน_______________เท่านั้น

10. อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันมีเวลามากมาย บางทีพรุ่งนี้ฉันอาจจะต้อนรับพระเยซูคริสต์   
โดยความเชื่อก็ได้”  แต่ ท่านแน่ใจหรือว่าท่านจะมีวันพรุ่งนี้?
11. ท่านเองก็สามารถจะย้ายจากถนนกว้างไปยังถนนแคบได้      ขอให้อ่าน ยอห์น 14:1-6
12. ถ้าผู้ใดไม่ได้___________ _________ ผู้นั้นก็ไม่สามารถจะเข้าใน   ถนนแคบที่นำไป
ถึงสวรรค์ได้ (ยอห์น 3:3)
13. มีคนผู้หนึ่งในระหว่างที่เดินอยู่บนถนนกว้างนั้นได้ถามขึ้นมาว่า
“ฉันจะต้องทำอย่าง    ไรจึงจะรอดได้”   คำถามข้อนี้พร้อมทั้งคำตอบก็สามารถพบได้ใน
พระธรรมกิจการ 16:30-31 (ข้างล่าง)   
และพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้”
เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทั้ง
ครอบครัวของท่านด้วย”
ท่านจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร์ได้?
1. ฟังข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซู
2. ยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
3. กลับใจเสียจากความบาป โดยท่านจะต้องรู้สึกสำนึกเสียใจพอที่จะยอมหันเสียจากการ
ปกครองชีวิตตนเอง
4. เชื่ออย่างไม่สงสัยว่าพระเยซูจะทรงอภัยโทษสำหรับความบาปทั้งหมดของท่านและเชื่อ
ว่าพระองค์จะทรงประทานชีวิตใหม่ให้แก่ท่าน
5. เชิญให้พระเยซูมาทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน
ซึ่งท่านจะทำสิ่งนี้ได้โดยการอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรงด้วยคำอธิษฐานง่ายๆ
ที่ออกมาจากใจของท่าน คำอธิษฐานก็อย่างเช่น ข้าแต่ พระเยซู ข้าพระองค์เป็นคนบาป
ขอทรงโปรดอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้
รอดส่วนตัวและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน  
ขอให้อา่ นพระธรมยอห์น 5:24 และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวติ ใหม่ของท่าน   
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จงทำเครื่องหมายเลือกสูตรที่ถูกต้องสำหรับความรอดโดยใช้พื้นฐานจากข้อพระคัมภีร์
เหล่านี้
______ การทำความดี = ความรอด
______ พระคุณ + ความเชื่อ + การทำความดี = ความรอด
______ พระคุณ + ความเชื่อ = ความรอด
6.

อีกคนหนึ่งที่เดินอยู่บนถนนกว้างอาจจะกล่าวว่า “ฉันจะทำตามคนส่วนใหญ่ก็แล้วกัน”
ขอให้อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้:   
อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้
ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม     
โรม 12:2

7.

อีกคนหนึง่ ก็กล่าวว่า    “พิธบี พั ติศมาจะช่วยฉันให้รอดได้”
แต่ไม่มตี วั อย่างในพระคัมภีรท์ ส่ี นับสนุนเรือ่ งนีเ้ ลย ถ้าคนหนึง่ คนใดสามารถจะรอดโดย
พิธบี พั ติศมาได้ แล้วเหตุใดพระเยซูตอ้ งสิน้ พระชนม์ดว้ ยล่ะ?  ข้อความจาก พระคัมภีร์
ต่อไปนีอ้ ธิบายได้อย่างชัดเจนว่าพิธบิ พั ติศมานัน้ จะเกิดขึน้ หลังจากทีไ่ ด้มกี ารเชือ่ แล้ว
เสมอ    คนทัง้ หลายทีร่ บั คำของเปโตรด้วยความยินดีกร็ บั บัพติศมา..............กิจการ 2:41

8.

บ่อยครั้งที่มีคนกล่าวว่า “ฉันจะได้ไปสวรรค์ ถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ”       
ขอให้อ่านข้อความต่อไปนี้จากพระคัมภีร์   
ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการ
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น ถึงเราเองก็มี
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์
ไม่ใช่โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยการประพฤติตาม
พระราชบัญญัตินั้น ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย         
กาลาเทีย 2:16  
จากข้อพระคัมภีร์นี้เราจึงเห็นได้ว่า คนหนึ่งคนใดจะรอดได้ก็โดย______________
ใน__________________ ไม่ใช่โดยการประพฤติตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติได้กำหนดไว้
(ถ้าท่านมีพระคัมภีร์ใหม่ ขอให้อ่านพระธรรมโรม 3:20-31)
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คำชี้แจง
บทเรียนพระคัมภีร์ชุดนี้ประกอบด้วยบทเรียนพระคัมภีร์ 7 บทเรียนเพื่อจะให้ท่านได้ศึกษา ด้วย
ตัวของท่านเองภายใต้การดูแลของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำหรือศึกษากันในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการศึกษา
นีไ้ ด้จดั ทำขึน้ สำหรับทุกท่านทีต่ อ้ งการจะศึกษาพระคัมภีร์ และเนือ่ งจากบทเรียนเหล่านีไ้ ด้จดั เตรียม
ไว้โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากพระกิตติคุณยอห์น ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องมีหนังสือ พระกิตติคุณ
ยอห์นซึ่งเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ หรือมีพระคัมภีร์สักเล่มก่อนที่ท่านจะเริ่มศึกษา
บทเรียนชุดนี้ได้
บทเรียนเหล่านี้เป็นเพียงชุดคำถาม   โดยมีคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์โดยตรง     ดังนั้นจงอย่ายอมรับ        
คำตอบใด ๆที่ไม่ท่านไม่ได้พบในข้อพระคัมภีร์
แต่ละคนในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์จะต้องมีสำเนาของบทเรียนชุดนี้ มีพระกิตติคุณยอห์นหรือพระคัมภีร์ใหม่เล่มหนึ่งและมีปากกาหนึ่งด้าม สมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งอาจจะอ่านคำถามข้อแรก ดัง ๆ
ขณะทีแ่ ต่ละคนดูตามในบทเรียนของตนเองด้วย เมือ่ อ่านคำถามจบแล้วก็ให้ดวู า่ อ้างอิงจากพระคัมภีร์
ข้อใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะค้นพบคำตอบได้จากที่ไหนในพระกิตติคุณยอห์น สมาชิกอีกคนหนึ่ง
อาจจะอ่านข้อพระคัมภีร์ขึ้นดัง ๆขณะที่คนอื่นอ่านตามในใจอย่างเงียบๆ แล้วกลุ่มก็จะตัดสินใจ
เกี่ยวกับคำตอบโดยให้คำนึงว่าคำตอบจะต้องมาจากข้อพระคัมภีร์โดยตรง การปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเช่นนี้จะดำเนินไปจนกระทั่งได้ศึกษาบทเรียนนั้นๆ สิ้นสุดลง โดยให้ทุกคนในกลุ่มมี
โอกาสที่จะมีส่วนในการอ่านและให้คำตอบด้วย
ขอให้ลดการปรึกษาหารือลงให้น้อยที่สุดซึ่งน่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่าเพื่อจะสามารถศึกษา   
บทเรียนได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ หลังจากนั้นในการสรุปบทเรียนแต่ละบทจึงค่อยเปิด
โอกาสให้มีการปรึกษาหารือเนื้อหาที่ได้ศึกษากันไปแล้ว แต่ขอให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าพระคัมภีร์มี
สิทธิอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินเพื่อหาข้อสรุป ไม่ใช่ความคิดเห็นของมนุษย์หรือหลักปรัชญาที่มี
สิทธิอำนาจเด็ดขาดในการหาข้อสรุปนั้น
แต่ละท่านจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่จะหาข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ให้ได้การที่ จะหาพระธรรมยอห์น 3:16
นั้นให้หาบทที่13 แล้วจากนั้นก็ไห้มองตามหน้านั้นลงไปเรื่อย ๆจนกว่าจะพบพระคัมภีร์ข้อ16 โดย
ขอให้ท่านระมัดระวังที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าทุกคนสามารถจะพบข้อพระคัมภีร์ที่ ถูกต้อง
ก่อนที่จะมีการอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นขึ้นดังๆ (หากบทเรียนอ้างอิงถึงข้อพระคัมภีร์ที่ไม่ สามารถ
จะหาพบได้ในพระกิตติคุณยอห์น ข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นก็ได้พิมพ์ไว้ในบทเรียนนี้แล้ว) ข้อพระคัมภีร์
ทุกข้อที่ยกมาได้มาจากพระคัมภีร์ ฉบับอิงลิซทูเดย์เวอร์ชั่น ยกเว้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
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บทเรียนที่ 7
ถนนที่นำไปสู่ชีวิต
พระเยซูตรัสว่า   จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้น
นำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับ
และ ทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย
มัทธิว 7:13-14
1.

ขอให้ศึกษาหน้าแรกของบทเรียนนี้สัก 2-3 นาที ท่านกำลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่ง
ไม่ถนนกว้างก็ถนนแคบ ท่านกำลังอยู่บนถนนสายไหน?
________________________

2.

ท่านอยากจะอยู่บนถนนสายไหน? _____________________________

3.

ในบทที่ 6 เราได้เรียนรู้ว่า มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าเพราะ_______________ของเขา   
(โรม 3:23)

4.

บางคนที่เดินอยู่บนถนนกว้างอาจจะกล่าวว่า “ถนนทุกสายนำไปสู่สวรรค์”
พระเยซูตรัสว่ามีถนนอยู่ 2 สาย ถนนสายหนึ่งนำไปสู่__________________
และถนนอีกสายหนึ่งนำไปสู่__________________(ยอห์น 14:6)     ขอให้อ่านมัทธิว      
7: 13-14 ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้านี้

5.

บ่อยครั้งทีเดียวที่มีบางคนซึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนกว้างจะกล่าวว่า “ฉันจะได้ไปสวรรค์
ถ้าฉันดำเนินชีวิตที่ดี”   
พระคัมภีร์กล่าวว่า:  
ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่าน
ทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้
เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้     
เอเฟซัส 2:8-9   
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10. เชื่อ - ยอห์น 5:24  
ถ้าผู้ใด____________คำของเราและ____________ในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา   ____
_____ _______ _________ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว   
จงกรอกข้อความลงในช่องว่าง แล้วเขียนข้อความเดียวกันไว้บนกางเขนในภาพสะพาน
แห่งชีวิตของท่าน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามจึงจะสามารถ
ข้ามสะพานได้
11. ต้อนรับ - ในพระธรรมยอห์น 1:12 มีคำอยู่อีกคำหนึ่งที่มีความหมายเดียวกับคำว่า เชื่อ
ซึ่งคำนั้นคือคำว่า _________________ นั่นเอง
12. อธิษฐาน - โรม 10:13   
ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด
การร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่า ท่านจะต้องทูลขอ
(อธิษฐาน) ต่อพระองค์โดยการเชิญให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อมาเป็น  
พระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน
เวลานี้ ขอเชิญชวนให้ท่านอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานในลักษณะเดียว
กันนี้ “ข้าแต่ พระเยซู ข้าพระองค์เป็นคนบาป     ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือ
ข้าพระองค์ได้ฟังพระวจนะ ของพระองค์จากพระคัมภีร์ เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์
จะทรงโปรดอภัยโทษสำหรับ ความบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และประทานชีวิตใหม่ให้แก่
ข้าพระองค์ ขอทรงโปรดเสด็จเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์เพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของ ข้าพระองค์ด้วย”
ถ้าท่านได้อธิษฐานทูลขอให้พระเยซูเสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อมาเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของท่านแล้ว ตอนนีข้ อให้ทา่ นอธิษฐานด้วยคำอธิษฐาน
ขอบ พระคุณออกมาจากใจของท่านด้วยความรู้สึกที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้า อย่างเช่น
“ข้าแต่ พระเยซู ขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด และที่ทรงประทานชีวิตใหม่ให้แก่
ข้าพระ-องค์ อาเมน”
ท่านอาจจะอยากแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านให้แก่เพื่อนสักคนหนึ่ง
พระเยซูตรัสว่า   ผู้ใด จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้
ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักตร์
พระบิดาของเราผู้ทรง สถิตในสวรรค์ด้วย      มัทธิว 10:32-33
กรุณา ท่องจำ เอเฟซัส 2:8-9 (ตามข้อ 8 ในบทเรียนนี้)  
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บทเรียนที่ 1
ปัญหาของมนุษย์
1.

2.

พระกิตติคุณยอห์นได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อว่า_____________ จะได้ __________
พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมี
____ ______________ โดยพระนามของพระองค์ (ยอห์น 20:31)                                 
(กรุณาเติมคำลงในช่องว่าง)   
                    
พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็น _______________ ของโลก (ยอห์น 8:12)

3.

การติดตามพระเยซูเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่? ใช่ ______ ไม่ใช่ ______ (ยอห์น 8:12)

4.

จากการศึกษาพระธรรมยอห์น 8:12 ถ้าเราติดตามพระเยซูเราจะมีอะไร? ___________
______________________  

5.

มีบางคนไม่ยอมติดตามพระเยซูเพราะเขารัก ___________ มากกว่า __________
เพราะกิจการของเขา _________ (ยอห์น 3:19)

6.

ทำไมคนบางคนจึงชอบอยู่ในความมืด (ความบาป) มากกว่า? (ยอห์น 3:19-20)
______________________________________________________

7.

พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้ที่อยู่ในความมืดและความบาปว่าอย่างไร ? (ยอห์น 8:34)
_______________________________

8.

พระเยซูตรัสถึงผู้ที่ไม่ฟัง (ไม่ยอมฟัง หรือไม่เชื่อฟัง) พระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไร?
(ยอห์น 8:47) _____________________________________________

9.

ตามพระธรรมยอห์น 16:9 มนุษย์จะรู้สึกถึงความผิดบาปเรื่องอะไร? _______________
_______________________________________________

10. มนุษย์จะถูกพิพากษาเพราะความบาปเกี่ยวกับ ________________________________
______________(ยอห์น 16:9)
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11. เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อ (วางใจ) ในพระเยซู ผู้นั้นก็ __________________ แต่
______________________ ของพระเจ้าตกอยู่กับเขา (ยอห์น 3:36)
12. ในพระธรรมโรม 6:23 (ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง) พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงผลของความบาป   
ซึ่งผลของความบาปก็คือ _______________________ นั่นเอง   เพราะว่าค่าจ้างของ
ความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โรม 6:23
13. จงเลือกคำที่สามารถอธิบายความบาปได้ดีที่สุดจากรายการต่อไปนี้ (โดยให้เลือกเฉพาะ
คำที่พบในบทเรียนนี้เท่านั้น)  
การเดินในความมืด ______________
ความเชื่อ ______________
การเป็นทาส ______________
การไม่เชื่อ ______________
ความรอด ______________
การไม่เชื่อฟัง ______________
การประพฤติชั่วหรือกิจการชั่ว ______________

3.

ความตาย/การพิพากษา - ฮีบรู 9:27   
มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง และหลังจากนั้นก็จะมีการ
พิพากษา   มนุษย์ทุกคนมีกำหนดนัดหมาย 2 อย่างคือ _________________________
และ____________________________

4.

นรก - ที่อยู่อาศัยสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่   พระเยซูตรัสว่า   
จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ
และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก      มัทธิว 7:13

5.

ความรักของพระเจ้า - โรม 5:8   
แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาป
อยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา   พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์
ที่มีต่อเราอย่างไร? ___________________________________________________

6.

ขอให้เขียนคำว่า พระเยซูคริสต์ เพื่อทำให้สะพานของท่านสมบูรณ์

7.

ตอนนี้ก็ให้เขียนข้อความลงในช่องสำหรับเขียนข้อความทั้ง 3 ช่องนั้นด้วยคำว่า
พิธบี พั ติศมา, การทำความดี และ พิธศี ลี มหาสนิท  บางคนอาจจะกล่าวว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็น
ทางที่นำไปถึงพระเจ้า แต่ขอให้สังเกตว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ก็สั้นทั้งสิ้นจึงไม่สามารถจะนำ
ไปถึงพระเจ้าได้และไม่สามารถจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้เลย พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้
ไว้อย่างไร? เราได้อ่านในพระธรรมโรม 10:3 ที่ได้กล่าวว่า     เพราะว่าเขาไม่รู้จักความ
ชอบธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตั้งความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ได้ยอมอยู่
ในความชอบธรรมของพระเจ้า

8.

ความเชื่อ - เอเฟซัส 2:8-9  
ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่าน
ทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้
เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

9.

การกลับใจเสียใหม่ - กิจการ 3:19   
เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของ
ท่านเสีย    (การกลับใจจากความบาปก็หมายถึง การหันออกเสียจากความบาป นั่นเอง)

14. ผู้ที่ยังคงดำเนินอยู่ในความมืดแห่งบาปจะต้องเผชิญกับ
___________________________ ของพระเจ้า (ยอห์น 3:36)
15. มีบางคนปฏิเสธ (ไม่เชื่อ) พระเยซูและไม่ยินดีที่จะต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้  
รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้า (ยอห์น 1:10-11) ข้อความนี้เป็นจริงหรือเท็จ
จริง ____________ เท็จ _____________
16. พระเจ้าได้ทรงใช้พระเยซูให้เข้ามาในโลกเพื่อ ___________________
(ยอห์น 3:17)
17. ทำไมโลกจึงต้องการพระผู้ช่วยให้รอด (โรม 3:23 ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง)
____________________________________________ เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อม
จากสง่าราศีของพระเจ้า    โรม 3:23
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สะพานแห่งชีวิตของข้าพเจ้า  
=  

18. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของคนหนึ่งคนใดตามที่ข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวมาแล้ว คืออะไร?    
____________________________

                                                                                                         

มนุษย์
1

บ
า
ป   

เราได้อ่านเกี่ยวกับความบาปจากพระคัมภีร์ต่อไปอีกว่า:

พระเจ้า
5
8
9

2

10
11
12

3
4

สวรรค์

จงทำตามคำชี้แจงเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง:
จงเติมข้อความลงในภาพข้างบนตัง้ แต่ขอ้ 1-12 อย่างเป็นขัน้ ตอนตามอย่างทีท่ า่ นได้เห็น
สะพานแห่งชีวติ ในหน้าแรกของบทเรียนนี้ แต่ให้พยายามเติมข้อความลงใน สะพานแห่งชีวติ ของ
ท่านเองโดยไม่ยอ้ นกลับไปดูสะพานแห่งชีวติ อันทีป่ รากฏอยูใ่ นหน้าแรก ขอให้เริม่ ต้นด้วยการอ่าน
ข้อ 1 ข้างล่างนี้ แล้วค่อยเขียนคำว่า ความบาป - ยอห์น 3:18 ลงในภาพข้างบนน จ้ี ากนัน้ ก็ดตู อ่ ไปใน
ข้อ 2 ผลของความบาป - โรม 6:23 หลังจากทีไ่ ด้อา่ นข้อพระคัมภีรแ์ ละเติมข้อความลงในช่องว่าง
แล้วก็ให้เขียนคำว่า ผลของความบาป - โรม 6:23 ลงในภาพข้างบน ขอให้ทำเช่นนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ
จนกว่าท่านจะสร้างสะพานแห่งชีวติ ของท่านจน เสร็จสมบูรณ์
1.

ความบาป - ยอห์น 3:18
ผูท้ เ่ี ชือ่ ในพระบุตรก็ไม่ตอ้ งถูกพิพากษาลงโทษ แต่ผทู้ ม่ี ไิ ด้เชือ่ ก็ตอ้ งถูกพิพากษาลง
โทษอยูแ่ ล้ว เพราะเขามิได้___________ในพระนามพระบุตรองค์เดียวทีบ่ งั เกิดจาก พระเจ้า

2.

ผลของความบาป - โรม 6:23  
เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์
ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ผลของความบาปคือ_________________
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แต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า
และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยิน
อิสยาห์ 59:2
เราได้อ่านพบในพระคัมภีร์ใหม่ว่า:
พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป  
ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติตามวิถีของโลกนี้ตามเจ้าแห่งอำนาจในย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง  เมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรค
พวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเช่นกัน คือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็นบุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่าง
คนอื่น     เอเฟซัส 2:1-3
จงบอกถึงลักษณะ 4 อย่างของผู้ที่ดำเนินชีวิตในความบาปจากข้อพระคัมภีร์ข้างต้น ขอให้
ท่านกรุณาขีดเส้นใต้เมื่อท่านหาพบลักษณะเหล่านั้นแล้ว
         
เรายังได้อ่านอีกตอนหนึ่งว่า:
แล้วการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการเล่นชู้ การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก
การนับถือรูปเคารพ การนับถือพ่อมดหมอผี การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน
การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่สูง การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การฆาตกรรม
การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทำนองนี้อีก เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่าน
มาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่
ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก   
กาลาเทีย 25:19-21
จงขีดเส้นใต้คำที่อธิบายถึงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะธรรมชาติของความบาปจากข้อพระคัมภีร์ข้างต้น
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เราได้ข้อสรุปจากบทเรียนนี้ว่าความบาป คือ:
_____________ ที่ให้พระเจ้าทรงปกครอง หรือ ____________ที่ปกครองชีวิตตนเอง

บทเรียนที่ 6
สะพานแห่งชีวิต

พระเยซูทรงอธิบายถึงมนุษย์ที่ปกครองชีวิตตนเองว่า:

มี
=  

“ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มาก เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่า ‘เราจะทำอย่างไรดี
เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเรา’ เขาจึงคิดว่า ‘เราจะทำอย่างนี้ คือจะรื้อยุ้งฉางของเรา
เสีย และจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่น
แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย
กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด” ’ แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าคนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้อง
เรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’ คนที่ส่ำสมทรัพย์
สมบัติไว้สำหรับตัว และมิได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ”     ลูกา 12:16-21
จงขีดเส้นใต้สรรพนามว่า “เรา” และ “ของเรา” ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้
ขอให้สะกดคำโดยเติมสระตรงกลางให้สมบูรณ์
บ __ ป
S __ N
แก่นแท้ของความบาปก็คือ การปกครองชีวิตตนเอง หรือการให้ตนเองเป็นศูนย์กลาง
แต่มีข่าวประเสริฐสำหรับท่าน พระคัมภีร์กล่าวไว้ในพระธรรม 1 ยอห์น 3:4-5 ว่า
ผู้ใดที่กระทำบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็นสิ่งที่ละเมิดพระราชบัญญัติ  ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนำบาปทั้งหลายของเราไปเสีย
และบาปในพระองค์ไม่มีเลย
ขอให้มุ่งมั่นที่จะศึกษาในบทเรียนต่อไปเพราะมีข่าวประเสริฐเตรียมไว้สำหรับท่านแล้ว
กรุณา ท่องจำ พระธรรมโรม 3:23 (จากข้อ 17ของบทเรียนนี้) ก่อนท่านที่จะศึกษาในบทเรียน
ต่อไป
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พระเยซูคริสต์

พระเจ้า

มนุษย์
ความบาป
    ยอห์น 3:18

ความรักของพระเจ้า
     โรม 5:8

พิธีบัพติศมา

ความเชื่อ
      เอเฟซัส 2:8-9

ผลของความบาป การทำความดี
    โรม 6:23
ความตาย/
การพิพากษา
     ฮีบรู 9:27

การกลับใจเสียใหม่      
      กิจการ 3:19
เชื่อ
     ยอห์น 5:24

พิธีศีลมหาสนิท

ต้อนรับ
     ยอห์น 1:12    

อธิษฐาน
     โรม 10:13

สวรรค์

   นรก

หากท่านยังไม่เคยบังเกิดใหม่ บทเรียนนี้จะสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านจะต้องทำเพื่อ
จะบังเกิดใหม่ได้ แต่ถ้าท่านได้บังเกิดใหม่แล้วบทเรียนนี้ก็จะช่วยย้ำเตือนในใจของท่านอีก
ครั้งว่าการตัดสินใจของท่านนั้นเป็นความจริงแล้ว
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พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอมอบถวายชีวิตทั้งหมดของข้าพระองค์ให้แก่พระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมรับของประทาน
แห่งชีวิตนิรันดร์ด้วยการไว้วางใจพระองค์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์  
อาเมน   ท่านพร้อมจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เดี๋ยวนี้ไหม?  ถ้าท่านพร้อมแล้ว ขอให้ท่าน
อธิษฐานด้วยคำอธิษฐานในลักษณะเดียวกับคำอธิษฐานข้างต้นนี้  ถ้าท่านอธิษฐานและตั้ง
ใจเช่นนั้นจริง ๆพระเจ้าก็จะทรงช่วยท่านให้รอดเดี๋ยวนี้และจะทรงประทานสันติสุขอย่างไม่
มีที่สิ้นสุดให้แก่ท่าน       หากท่านยังไม่พร้อม ท่านอาจจะอยากใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก
ในบทเรียนของเราบทต่อไปท่านก็ยังมีโอกาสที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญนี้อีก ไม่มีใคร
พยายามที่จะบังคับท่าน ท่านมีอิสระที่จะกล่าวยอมรับหรือปฏิเสธต่อพระเยซูได้   ถ้าท่าน
ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ (หรือบังเกิดใหม่) แล้วในวันนี้ กรุณาอ่านพระธรรมยอห์น 3:16
และ ยอห์น 5:24 ในเวลานี้ขอให้อธิษฐานด้วยการขอบพระคุณตามตัวอย่าง “ข้าแต่ พระเยซู
ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด อาเมน”   ก่อนที่จะข้ามไปศึกษาใน
บทเรียนต่อไป ขอให้ท่องจำ ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 12

บทเรียนที่ 2
วิธีแก้ไขของพระเจ้าสำหรับปัญหาของมนุษย์
ในบทเรียนที่ 1 เราได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของคนหนึ่งคนใดคือ
ความบาป
1. เราได้เรียนรู้จากพระธรรมยอห์น 16:9 ว่าความบาปคือ ________________________
2.

พระเยซูได้ตรัสว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์จะต้อง ________________________ _______
____________________________(ยอห์น 8:24)  
พระคัมภีร์กล่าวว่า ค่าจ้างของความบาปคือความตาย โรม 6:23
คำว่า “ความตาย” ในที่นี้ หมายถึง ความตายครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการแยกจากพระเจ้าเป็น
นิตย์นิรันดร์   
เราได้อ่านในพระคัมภีร์ว่า:
แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์
คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น จะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วย
ไฟและกำมะถัน นั่นคือความตายครั้งที่สอง   วิวรณ์ 21:8

3.

ทัศนคติของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปเป็นอย่างไร?  (โรม 5:8 ตามที่ปรากฏด้านล่าง)
แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาป
อยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา!

4.

ตามพระธรรมยอห์น 3:16 พระเจ้าได้ทรงกระทำอะไรเพื่อสำแดงความรักของพระองค์
ที่มีต่อคนบาป? ________________________________________________________
__________________________________  
พระคัมภีร์กล่าวว่า   ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิด
บาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์ 1 เปโตร 3:18

24

9

5.

พระเยซูได้รับการขนานนามว่า _____________________ ผู้ทรงรับ ______ ________
__________ ของโลกไปเสีย (ยอห์น 1:29)  

15. มีคนหนึ่งคนใดที่มีความดีในตัวเองอย่างเพียงพอจนสมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์หรือ   
ไม่?  ใช่______     ไม่ใช่_______

ในยุคพระคัมภีร์เดิม เมษโปดก (ลูกแกะ) สมบูรณ์ ซึ่งไม่มีตำหนิใดๆ จะถูกนำ
มาฆ่าเป็นเครื่องบูชา (เหมือนเป็นตัวแทนที่ไร้ความผิด) เพื่อชดใช้ความบาปของ
ประชาชน  นี่เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เล็งถึง พระเยซูคริสต์ ซึ่งทรงเป็น
พระเมษโปดกของพระเจ้า อย่างแท้จริง ผู้ซึ่งจะเสด็จเข้ามาในโลกในเวลาต่อมา

16. เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์   
ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา     โรม 6:23

6.

ขอให้ท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
ซึ่งเป็นวิธีแก้ไขของพระเจ้าสำหรับปัญหาความบาปของมนุษย์
กรุณาอ่านพระธรรมยอห์น 19:1-37

7.

ทำไมพระเยซูจึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน?   (ยอห์น 1:29)______________________
_________________________________________

8.

ตอนที่พระเยซูทรงถูกพิพากษานั้นปรากฏว่าพระองค์ (ยอห์น 19:4)
_________ มีความผิดบาป
_________ ไม่มีความผิดบาป
(กาเครื่องหมายเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้อง)

9.

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์อย่างไร (ยอห์น 19:17-18)____________________________
___________________

17. ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์นั้นมาโดยทางพระเยซูคริสต์ (โรม 6:23)
         บุคคลผู้หนึ่งจะต้องทำอะไรจึงจะได้
ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์?   
ถ้าท่านต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน
พระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้แก่ท่านสำหรับความบาปทั้งสิ้นของท่านและจะทรงประทาน
ชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่าน   พระคัมภีร์กล่าวว่า   ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ
และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น
1 ยอห์น 1:9  
แต่ข้าพเจ้าจะต้อนรับพระองค์ได้อย่างไรล่ะ?  
พระคัมภีร์กล่าวว่า ผู้ใดที่จะ ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด โรม 10:13  
การร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า หมายความว่าอย่างไร?   

12. ในขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงใช้คำว่าอะไรเพื่ออธิบายถึง
การชดใช้ที่สมบูรณ์สำหรับความบาปทั้งสิ้นของเรา (ยอห์น 19:30)________________
___________________

การร้องออกพระนามขององค์พระผู้เจ้าก็หมายถึง การอธิษฐานนั่นเอง ขณะที่เรา
อธิษฐานเรากำลังพูดคุยกับพระเจ้าโดยตรง พระองค์ก็ทรงฟังและจะทรงตอบคำอธิษฐานของ
เราด้วย   ขอให้ท่านอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานง่ายๆ ที่ออกมาจากจิตใจของท่านโดยความเชื่อ
อย่างไม่สงสัยว่าพระเยซูจะทรงอภัยโทษสำหรับความบาปของท่านและจะทรงประทานชีวิต
ใหม่ให้แก่ท่านเดี๋ยวนี้   จงอธิษฐานจากใจของท่านอย่างจริงใจด้วยคำอธิษฐานในลักษณะ
เดียวกับคำอธิษฐานอย่างนี้:
ข้าแต่พระเยซู  ข้าพระองค์เป็นคนบาปที่ต้องการความช่วยเหลือ ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจ  สำ ห
รับการไม่เชื่อฟังและนิสัยที่ขัดขืนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้สิ้น พระชนม์
และเชื่อว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและทรงพระชนม์อยู่ในวันนี้ ข้าพระองค์   เชือ่ ว่า
พระองค์สามารถจะประทานชีวติ ใหม่ให้แก่ขา้ พระองค์ได้ ขอทรงโปรดเสด็จเข้ามาในชีวิตขอ
งข้าพระองค์เดี๋ยวนี้เพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวและเป็นองค์
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10. ทำไมพระเยซูจึงทรงยินดีที่จะสิ้นพระชนม์แทนเรา (ยอห์น 15:12-13)______________
____________________________
11. พระเยซูทรงสิ้นพระชน์บนไม้กางเขนเพราะ (ยอห์น 10:17-18)
___________ พระองค์ถูกบังคับ
___________ พระองค์ทรงเลือกเองด้วยความสมัครใจ

10. เปาโลกล่าวว่า   ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้า    
กับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ (1 ทิโมธี 2:5)

13. มีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อะไรซึ่งได้เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้ว?
(ยอห์น 20:9) _______________________________

11. ไม่มีใครสามารถจะมาถึงพระเจ้าได้สำเร็จหากเขาพยายามที่จะโดยใช้ผู้อื่นเป็นสื่อ
กลางนอกจากพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 14:6)   จริง______     ไม่จริง_______

14. วิธีแก้ไขของพระเจ้าสำหรับปัญหาความบาปของมนุษย์นั้นปรากฏออกมาให้เห็นโดย
__________________ ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน (ยอห์น 19:30)

12. ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า:
ความรอด   
ไม่ได้ มาโดย   
การรับพิธีบัพติศมา       การทำความดี       การรับพิธีศีลมหาสนิท                                 
การเป็นสมาชิกคริสตจักร   
แต่  
ความรอดเป็นของประทาน จากพระเจ้า    

15. จงให้เหตุผลมา 2 อย่างว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อมา    
สิ้นพระชนม์แทนเรา (ยอห์น 3:16) _________________________________________
____________________________   

เปาโลได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อท่านกล่าวว่า:   
ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่าน
ทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิ
ได ้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้   เอเฟซัส 2:8-9
13. ชีวิตนิรันดร์เป็นของประทาน หรือ เป็นสิ่งที่ได้มาโดยการทำความดี? (ให้ทำเครื่อง      
หมายเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)   เป็นสิ่งที่ได้มาโดยการทำความดี   เป็นของประทาน____
____   เปาโลกล่าวว่า   แต่ว่าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระกรุณา
โปรด และประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด
มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามี
ใจ บังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์    ทิตัส 3:4-5   
คำอธิบาย:   คนหนึ่งคนใดไม่ได้ประพฤติเพื่อจะรอดได้ แต่หลังจากที่บุคคลผู้นั้นรอด
(บังเกิดใหม่) แล้วการประพฤติดีหรือการทำความดีก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาโดย
ธรรมชาตินั่นเอง การทำความดีเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์   
ข้อสำคัญ: กรุณาอ่านคำถามข้อ 12และ13 อีกครั้งก่อนที่ท่านจะไปถึงคำถามข้อ 14
14. พระเยซูตรัสว่า ผู้ใดก็ตามที่เป็นคนที่ดีพอก็จะได้ชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 6:47)
จริง______     เท็จ_______   (คำตอบของท่านถูกต้องหรือเปล่า? ขอให้อ่าน ยอห์น 6:47
อีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ)
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ขอให้อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้
เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่า
พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์
และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีร์นั้น (BSV)   1 โครินธ์ 15:3-4   
จงขีดเส้นใต้ 3 สิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในข้อพระคัมภีร์ข้าง
ต้น
พระคัมภีร์กล่าวว่า:
โดยน้ำพระทัยนัน้ เองทีเ่ ราทัง้ หลายได้รบั การทรงชำระให้บริสทุ ธิ์ โดยการถวายพระกาย
ของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันๆและ
นำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆ เครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสีย
ไม่ ได้เลย ฝ่ายพระองค์นี้ครั้นทรงถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้
ได้ เป็นนิตย์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า     ฮีบรู 10:10-12   
พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันๆดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆ ผู้ซึ่งถวายสำหรับ
ความผิดของตัวเองก่อน แล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชน ส่วนพระองค์ได้
ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เอง  ฮีบรู 7: 27
พระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชา ____________________
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16. ขอให้อ่านยอห์น 3:16-18
เพื่อเป็นการสรุปสำหรับบทเรียนนี้   เราได้เรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า พระเจ้าได้
ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซูเพื่อมาสิ้นพระชนม์แทนเรา และเรา
ยังได้เรียนรู้อีกว่า บุคคลใดก็ตามจะต้อง _______________ ในพระบุตรจึงจะมีชีวิต
นิรันดร์ได้
  ขอให้มุ่งมั่นที่จะศึกษาในบทเรียนต่อไปเพราะมีข่าวประเสริฐเตรียมไว้สำหรับท่าน
แล้ว และขอให้แบ่งปันสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มากับเพื่อนสักคนหนึ่ง   
ขอให้ ท่องจำ พระธรรมโรม 5:8 (จากข้อ 3 ของบทเรียนนี้) ก่อนท่านที่จะศึกษาใน
บทเรียนต่อไป
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บทเรียนที่ 5
ทางเดียวที่จะนำไปสู่สวรรค์
1.

พระเยซูตรัสว่า   เราเป็น________นั้น เป็น____________ และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึง
พระบิดาได้นอกจาก______________  (ยอห์น 14:6)

2.

พระเยซูตรัสว่า    ______เป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด (ยอห์น 10:9)

3.

พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมัสว่า   ถ้าผู้ใดไม่ได้___________________ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ (ยอห์น 3:3)

4.

เราได้เรียนรู้มาแล้วว่า คนใดก็ตามจะบังเกิดใหม่ได้คนนั้นจะต้องต้อนรับ__________
_______________เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา
(ยอห์น 1:12)

5.

พระเยซูตรัสว่า    _______เป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตาม_____
มาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต (ยอห์น 8:12)

6.

พระเยซูตรัสว่า   _____เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่______ใน_____นั้น
ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และผู้ใดที่มีชีวิตและ______ใน_____จะไม่ตายเลย
(ยอห์น 11:25-26)

7.

พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่ชีวิต
นิรันดร์และสวรรค์ได้   ขอให้อ่าน: ยอห์น 1:10-12;   3:36;   6:29,40,47;  10:28   

8.

เปโตรกล่าวว่า   ความรอดจะพบได้โดยทางพระองค์ (พระเยซู) เท่านั้น
ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า   (กิจการ 4:12)   
พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้เราทราบว่าเราจะพบความรอดได้ใน_____________เท่านั้น

9.

พระเยซูทรงถึงผู้อื่นที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นอกจากพระองค์อีกหรือ
ไม่? (ยอห์น 14:6)  ใช่_______   ไม่ใช่_______
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2.

3.

นิโคเดมัส เป็น................ (ให้ทำเครื่องหมายเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งอาจเลือกได้มาก
กว่า1ข้อ)  
(1) คนเคร่งศาสนา________
(2) คนชั่ว_______
(3) คนมีการศึกษา________
(4) คนที่กำลังแสวงหาความจริง________
(5) คนที่จำเป็นต้องบังเกิดใหม่________
เราได้พบคำว่า“บัพติศมา”ในเรื่องราวของนิโคเดมัส หรือไม่?   พบ______    ไม่พบ_
_____ (ถ้าคำตอบของท่านคือ พบ ขอให้ท่านกรุณาบอกข้อพระคัมภีร์ด้วยว่าพบใน
พระคัมภีร์ข้อใด)

4.

ตามข้อความในพระคัมภีร์แล้ว มนุษย์ทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าในสวรรค์จะต้องบังเกิด  
ใหม่เสียก่อน      จริง______     เท็จ______

5.

บุคคลผู้ใดที่บังเกิดใหม่ก็จะเป็นบุตรของพระเจ้า (หรือเป็นสมาชิกในอาณาจักร  
ของพระเจ้า) ซี่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งคนใด___________________พระองค์
(พระเยซูคริสต์)     (ยอห์น 1:12)  
ข้าพเจ้าจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร?   
ประการแรก ก็จะต้องมีการสำนึกถึงความบาปเกี่ยวกับการไม่เชื่อ (ความบาปหมายถึง
การปกครองชีวิตตนเอง และขัดขืนต่อการปกครองของพระเจ้า) และจะต้องมีการ
กลับใจเสียใหม่ การกลับเสียใหม่เป็นความรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งและยอมหันเสียจาก
ความบาป (หรือการปกครองชีวิตตนเอง)  
แล้ววางใจพระเยซูคริสต์ให้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของท่านและเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตของท่านในทุกเรื่อง   
นี่แหละคือ ความหมายของการบังเกิดใหม่

6.

จงระบุถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้

7.

ท่านเคยบังเกิดใหม่หรือเปล่า?   ก่อนที่จะศึกษาบทเรียนต่อไป ขอให้ ท่องจำ
ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 3, 16
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บทเรียนที่ 3
การตอบสนองของมนุษย์
1.

คำถามสำคัญที่คนมีปัญญาทุกคนควรจะถามคืออะไร?  (ยอห์น 18:38)
__________________________

2.

พระเยซูได้ตรัสไว้ในคำอธิษฐานของพระองค์ที่ทรงทูลต่อพระเจ้าว่า ____________
________________ เป็นความจริง (ยอห์น 17:17)

3.

พระเยซูตรัสว่า  เราเป็นทางนั้น _______________________  และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมา
ถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา   (ยอห์น 14:6)

4.

พระเยซูตรัสว่าทุกคนที่ปรารถนาจะปฏิบัติตามความจริงจะต้องฟัง _____________  
__________________ (ยอห์น 18:37)

5.

ถ้ามีบุคคลใดก็ตามปฏิเสธว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็น
เจ้า และปฏิเสธคำตรัสของพระเยซูในขณะนี้ คำตรัสของพระเยซูจะกระทำอะไรในวัน
พิพากษา? ______________________________________ (ยอห์น 12:48)

6.

โทษทัณฑ์สำหรับความบาปเกี่ยวกับการไม่เชื่อคือ _____________________(ยอห์น
8:24)

7.

การรู้จักความจริงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะความจริงจะ ________________
_______________________________ (ยอห์น 8:32)

8.

การเป็นไทยหรืออิสรภาพที่แท้จริงมาโดยทาง _____________ เท่านั้น (ยอห์น 8:36)

9.

พระเยซูตรัสว่า   เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใด _____________
ของเรา และ _________ ในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มี _____________
และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้น ____________ ไปสู่ __________ แล้ว                 
(ยอห์น 5:24)
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10. ความจริงคือว่า ทุกคนจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเนื่องจาก ______________  (โรม 6:23
ตามที่ปรากฏด้านล่าง)  
เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์
ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา    โรม 6:23
11. เป็นความจริงอีกเช่นกันที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมวิธีแก้ไขปัญหาความบาปของมนุษย์   
เมื่อพระองค์ทรงใช้ให้ _________________ มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น (ยอห์น
3:17)
12. ขอให้อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์  
ให้คนชั่วละทิ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา
ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และยังพระเจ้าของเรา
เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ     อิสยาห์  55:7
เวลากำหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทั้งหลายจงกลับใจ
เสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด    มาระโก 1:15  
การกลับใจเสียใหม่คือ การหันเสียจาก ________________
13. คนใดก็ตามไม่เพียงแต่จะต้องกลับใจเสียจากความบาปเท่านั้นเขายังจะต้อง
_______________________ ในพระเยซูว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่พระองค์เดียว
ด้วย (ยอห์น 3:18)

13. ในพระธรรมยอห์น 3:6 พระเยซูกำลังตรัสถึงการบังเกิด 2 รูปแบบ คือ
________________________ และ _________________
14. ดังนั้นเราจึงสามารถคาดหมายได้ว่า ในพระธรรมยอห์น 3:6 พระเยซูคงจะตรัสถึง
การบังเกิด_______________และการบังเกิด_______________
ข้อสังเกต:
การบังเกิดฝ่ายกายโดยธรรมชาติแล้วเป็นการบังเกิดจากน้ำเพราะก่อนที่ทารกจะคลอด
ออกมานั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยน้ำอยู่ในครรภ์หรือมดลูกของแม่นั่นเอง
15. พระเยซูกำลังบอกแก่นิโคเดมัสว่าก่อนที่เขาจะเป็นบุตรของพระเจ้าได้นั้นเขาจะต้อง  
บังเกิดฝ่ายกาย (จากน้ำ) และนอกจากนี้เขายังจะต้องบังเกิดจาก___________ ________
________ ด้วย (ยอห์น 3:5-6)
16. การบังเกิดฝ่ายกายนั้นเกิดจากเนื้อหนัง และการบังเกิดฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเกิดจาก
_________________________ (ยอห์น 3:6)
17. แหล่งกำเนิดของการบังเกิดฝ่ายกายคือพ่อที่เป็นมนุษย์ ส่วนแหล่งกำเนิดของการ
บังเกิดฝ่ายจิตวิญญาณนั้นคือ ____________________ (ยอห์น 1:13)
18. พระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อ 15-16 ได้อธิบายให้ทราบว่าคนเราจะบังเกิดใหม่ได้อย่าง  
ไร ซึ่งตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้คนหนึ่งคนใดจะบังเกิดใหม่ได้ก็โดยการ:
(1) ทำความดี _______
(2) รับพิธีบัพติศมา ______
(3) เชื่อในพระเยซู ______
(ให้ทำเครื่องหมายเลือกเพียงข้อเดียว)

14. พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ (ยอห์น 3:36)
_______________ คนที่ดีพอเท่านั้น
_______________ คนที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น
15. ถ้าข้าพเจ้ายอมรับคำตรัสของพระเยซูและมีความเชื่อ (ยอห์น 5:24)   ข้าพเจ้าจะมีอะไร
เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า? ___________________   ข้าพเจ้าจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อไร?
___________________________
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ส่วนที่ใช้สำหรับการอภิปราย:
1.

ท่านคิดว่าทำไมนิโคเดมัสจึงมาหาพระเยซู?__________________________________
______________
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6.

ถึงแม้ว่านิโคเดมัสจะถือกำเนิดมาในตระกูลที่เคร่งศาสนาก็ตาม พระเยซูยังตรัสว่า
แค่นี้ยังไม่เพียงพอ พระองค์ตรัสว่านิโคเดมัสจะต้อง ___________________ (ยอห์น
3:7)

7.

แม้ว่านิโคเดมัสจะนับถือศาสนาของเขาด้วยความจริงใจ เขาก็ไม่สามารถจะเห็น ______
______________________ได้ นอกจากเขาจะบังเกิดใหม่เท่านั้น (ยอห์น 3:3)

8.

ตามพระธรรมยอห์น 3:3  คนหนึ่งคนใดจะสามารถเข้าในสวรรค์ได้ไหมหากเขาไม่ได้
บังเกิดใหม่เสียก่อน?   ได้________        ไม่ได้________

9.

นิโคเดมัสเป็นคนดีที่ได้ปฏิบัติตามพิธีทางศาสนามากมาย แต่เขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกใน
อาณาจักรของพระเจ้า เพราะเขาไม่ได้ _______________________ (ยอห์น 3:3)

10. นิโคเดมัสเข้าใจเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่หรือไม่?   เข้าใจ________   ไม่เข้าใจ________  
(ยอห์น 3:4, 9-10)
11. พวกยิวรู้ตัวว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ พระเจ้าได้ทรงเรียก   
ศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิตและกษัตริย์ออกมาจากชนชาตินี้ แล้วในที่สุดพระเจ้าก็ทรงใช้
พระเยซูให้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกก็โดยผ่านทางชนชาติยิวนี่เอง นิโคเดมัส
จึงทึกทักเอาว่าตัวเองคงจะเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้าเพียงเพราะว่าเขาถือ
กำเนิดมาเป็นคนยิวเท่านั้น  
พระเยซูกำลังตรัสว่าการบังเกิดครั้งที่สองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น   การบังเกิดครั้งที่สอง
เรียกว่า การบังเกิดจาก _________________  (ยอห์น 3:5)  
ข้อสำคัญ:
คือ ขอให้อา่ นพระธรรมยอห์น 1:12-13 ซึง่ เป็นตอนทีก่ ล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า คนใดก็ตาม
ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยการบังเกิดฝ่ายกาย แต่โดยการเชื่อ (วางใจ) ในพระเจ้า
12. ในพระธรรมยอห์น 3:4 นิโคเดมัสกำลังกล่าวถึงการบังเกิดแบบใด?
_____________________
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16. คำอื่นที่ปรากฏในพระธรรมยอห์น 1:12 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า “เชื่อ”   
คืออะไร? ______________________
17. คนใดก็ตามจะเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าได้บุคคลผู้นั้นจะต้อง
______________________ พระเยซูให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ส่วนตัวของเขา (ยอห์น 1:12)
บางคนอาจจะกล่าวว่า“ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว” อย่างไรก็ตามคำว่า“เชื่อ”ที่ใช้กันในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายมากกว่าความเชื่อทางความคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือคำสอนบางอย่าง
เท่านั้น ความเชื่อตรงนี้หมายถึงการไว้วางใจใน บุคคล ผู้ใดผู้หนึ่ง ด้วย สุดจิตสุดใจ ของท่าน
แต่การเชื่อใน พระเยซูคริสต์ สำหรับความรอดนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการเชื่อในวีรบุรุษ
ประจำชาติ เพราะเป็นสิ่งที่มากกว่าการรู้จักและเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระองค์เท่านั้น และเป็น
การยอมถวายตัวต่อพระองค์ในทุกเรื่องโดยยอมให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตท่าน
การ“เชื่อ”หมายถึง การมาหาพระเยซูคริสต์โดยตรงและโดยส่วนตัวเพื่อรับความ
รอดจากพระองค์
ในประเทศทีก่ ล่าวอ้างว่าเป็นชนชาติคริสเตียนเกือบทุกคนในประเทศนัน้ จะ“เชือ่ ”
ในพระเจ้าและเชื่อในพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าพญามารก็เชื่อเช่นกัน แน่นอนพญามารไม่
ได้เป็นคริสเตียนและมันจะไม่ได้เข้าในสวรรค์ด้วย
ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว นั่นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปิศาจก็เชื่อเช่นกัน และกลัวจนตัวสั่น      
ยากอบ  2:19
พญามารเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่ง   มันเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ  
พระเจ้า แต่การเชือ่ อย่างแท้จริงทีจ่ ะนำไปสูค่ วามรอดนัน้ หมายถึง การไว้วางใจในพระเยซูอย่าง
เต็มที่จะให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งนี่หมายความถึง
การยอมมอบถวายชีวิตทั้งหมดของท่านต่อพระเยซูโดยยอมให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้     
เป็น เจ้าของชีวิตท่าน
การเชื่อที่จะนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์นั้นจำเป็นต้องมีจิตสำนึกที่จะอุทิศตัวต่อพระเยซู
คริสต์และวิถีทางของพระองค์เป็นการส่วนตัว
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ขอให้อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง

บทเรียนที่ 4

ยอห์น 1:12;    3:15-16, 18, 36;   5:24;   8:12;   14:6
เป้าหมายของความเชื่อ (สิ่งที่ถูกเชื่อ) ที่กล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นความ
เชื่อที่มีต่อบุคคลผู้เดียวเสมอ
ตามพระคัมภีร์แล้ว มีบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถจะประทานชีวิตนิรันดร์ได้

ชายผู้หนึ่งที่ต้องการจะมีชีวิตใหม่
ทบทวน: ความจริงพื้นฐานในบทเรียนที่ 1-3
บทเรียนที่ 1 –   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์คือ _____________________

(กรุณากาเครื่องหมายหน้าชื่อที่ถูกต้อง)
_______ เปโตร
_______ เปาโล
_______ โยเซฟ
_______ มารีย์
_______ พระเยซู
ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรด   
ให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า     กิจการ 4:12
ขอให้ ท่องจำ ยอห์น 5:24 (จากข้อ 9 ของบทเรียนนี้) ก่อนท่านที่จะศึกษาในบทเรียนต่อไป

(โรม 3:23, ตามที่ปรากฏด้านล่าง )   เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศี   
ของพระเจ้า    โรม 3:23
บทเรียนที่ 2 – ของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือ ________________
(ยอห์น 3:16)
บทเรียนที่ 3 – การตอบสนองที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือ ___________________
(ยอห์น 9:38)
1.

ขอให้อ่านยอห์น 3:1-21 ด้วยความตั้งใจ

2.

จงบอกชื่อของชายผู้ที่ไปหาพระเยซู _____________________________

3.

เป็นที่ชัดเจนว่านิโคเดมัสเป็น:   เด็ก________      ผู้ใหญ่_________

4.

นิโคเดมัสเป็นสมาชิกคนหนึ่งในพวก  ____________________________                       
(ยอห์น 3:1)   
คำอธิบาย:    
พวกฟาริสีเป็นกลุ่มหนึ่งในคณะนิกายของศาสนายิวในสมัยพระเยซูคริสต์ คนกลุ่มนี้
เคร่งครัดในการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสและกฎระเบียบอื่นๆ ที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไป
ในธรรมบัญญัติดังกล่าวตลอดระยะเวลาหลายศควรรตนั้น

5.
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นิโคเดมัสเป็นคนเคร่งศาสนา      จริง__________      เท็จ__________
17

