
คำำสอบถำม
คำำถำม  -  คำำตอบสังเขป  

ถำม 1 มนุษย์เรำมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร 

ตอบ  มนุษย์เรำมีชีวิตอยู่เพื่อถวำยเกียรติแดูพระเจ้ำ 
และรูวมสำมัคคีธรรม 

กับพระองค์เป็นนิจ  
โรม   11 : 36 เพรำะสิ่งสำรพัดมำจำกพระองค์ โดย
พระองค์ และ เพื่อพระองค์ ขอพระสิรจิงมีแดูพระองค์ สืบ 
ๆ ไป เป็นนิตย์ อำเมน
1 โครนิธ์  10 : 31 เหตุฉะน้ันทูำนทั้งหลำยจะรบัประทำน
จะด่ืม หรอืจะทำำอะไรก็ตำม จงกระทำำทุกสิง่เพื่อเป็นกำร
ถวำยเกียรติแดูพระเจ้ำ
สดุดี   73 : 25-26 นอกจำกพระองค์ข้ำพระองค์มิมีผ้่ใดใน
ฟ้ำสวรรค์นอกจำก พระองค์ แล้วข้ำพระองค์ไมูปรำรถนำใด 
ๆ ในโลก เน้ือหนังและจิตใจของข้ำ พระองค์จะวำยไป แตู

พระเจ้ำเป็นกำำลังใจของข้ำพระองค์และเป็นสูวนมรดก
ของ ขำ้พระองค์ชัว่นิรนัดร์

ถำม 2 พระเจ้ำได้ประทำนกฎวูำด้วยวิธี ถวำยเกียรติ 
แ ละรูวมสำมัคคีธรรม ไว้อยูำงไรบ้ำง

ตอบ พระคำำของพระเจ้ำตำมที่ ปรำกฎในพระคัมภีร์เดิม
และพระคัมภีร์ใหมู 

เป็นกฎที่แนะวิธี ถวำยเกียรติ และรูวมสำมัคคีธรรมกับ
พระองค์ให้แกู เรำ

ล่กำ  24 : 27, 44  พระองค์จึงทรงอธิบำยพระคัมภีร์ที่
เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขำฟัง เริม่ต้นต้ังแตูโมเสส และ
บรรดำผ้่เผยพระวจนะ      พระองค์ตรสัแกูเขำวูำ "น่ี
เป็นถ้อยคำำของเรำ ซึ่งเรำได้บอกไว้แกูทูำนทั้งหลำย เม่ือ
เรำยังอยู่กับบรรดำที่เขียน 
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ไว้บัญญัติของโมเสส และคัมภีร์ในหมวดผ้่เผยพระวจนะ 
และในหมวดสดุดี กลูำวเล็ง ถึง เรำน้ันจำำเป็นต้องสำำเร็จ"
2 เปโตร  3 : 2 , 15 , 16 เพื่อทูำนทั้งหลำยที่พวกผ้่
พยำกรณ์บรสิุทธิไ์ด้กลูำวไว้เม่ือกูอน  และคำำสัง่สอนของ
เรำทั้งหลำยผ้่เป็นอัครสำวกของพระผ้่เป็นเจ้ำและพระผ้่
ชูวยให้ รอด  และจงถือวูำกำรที่พระองค์พระผ้่เป็นเจ้ำของ
เรำได้ทรงกลั้นพระทัยไว้นำนน้ัน 
ก็เป็นที่ให้เรำรอด เหมือนอยูำง เปำโลน้องที่รกัของเรำได้
เขียนจดหมำยฝำกไปยังทูำน ทั้งหลำยตำมสติปัญญำซึ่ง
ทรงโปรด ประทำน แกูทูำนน้ันด้วยเหมือนในจดหมำย 
ของทูำน ทุกฉบับทูำนได้กลูำวถึง เหตุกำรณ์เหตุกำรณ์เหลูำ
น้ัน และในจดหมำยน้ัน มีบำงข้อเข้ำใจยำก ซึง่หลำยคนที่
ไมูได้เรยีนร้่ และไมูแนูนอนมัน่คงน้ันได้เปลี่ยน แปลง เสีย
เหมือนเขำได้ เปลี่ยนแปลงข้ออื่น  ๆ ในพระคัมภีร์ จึง
เป็นเหตุกระทำำตัว ให้พินำศ
2 ทิโมธี  3 : 16-17   พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้ำ ได้รบั
กำรดลใจจำกพระเจ้ำให้ยูอมเป็น ประโยชน์สำำหรบัคำำสอน 

สำำหรบัตักเตือน สำำหรบัดัดแปลงให้คนดีขึ้น และสำำหรบั  
สอน ให้ร้่ ในควำม ชอบธรรมเพื่อคนของ พระเจ้ำ จะได้
เป็นผ้่รอบคอบ คือเป็นผ้่ที่ ได้ถ่กเตรยีมไว้พร้อมแล้ว 
สำำหรบักำรดี ทุกอยูำง
ล่กำ  16 : 31 อับรำฮัมจึงตอบเขำวูำ "ถ้ำเขำไมูฟังโมเสส 
และพวกผ้่เผยพระวจนะ์ แม้คนหน่ึงจะเป็นขึ้นมำจำกตำย 
เขำก็ ยงัไมูเช่ือ " 
กำลำเทีย  1 : 8-9 แม้แตูเรำเอง หรอืท่ตสวรรค์ก็ดี จะมำ
ประกำศพระกิตติคุณ อื่นแกูทูำนนอกจำกที่เรำได้ประกำศ 
แกู ทูำนแล้ว ก็ให้ผ้่น้ันถ่กแชูงสำป ตำมที่เรำได้พ่ดไว้
กูอนแล้วข้ำพเจ้ำ จึงพ่ดเด๋ียวน้ีอีกวูำ ถ้ำผ้่ใดจะมำ
ประกำศ พระกิตติคุณอื่นแกูทูำน ก็ให้ผ้่น้ันถ่กแชูงสำป 
ยอห์น  15 : 11 สิ่งเหลูำน้ันเรำได้บอกทูำนทั้งหลำยแล้ว 
เพื่อควำมยินดีของเรำจะได้ อยู่ในทูำนและควำมยินดีของ
ทูำน จะบรบิร่ณ์ 
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ถำม 3 พระคัมภีร์สอนอะไรที่เป็น สำระสำำ คัญ

ตอบ พระคัมภีร์สอนวูำมนุษย์ควรเช่ืออยูำงไรในเรื่ อง
พระเจ้ำและหน้ำที่ของมนุษย์ 

ที่พระเจ้ำต้องประสงค์ 
ยอห์น  5 : 39 ทูำนทั้งหลำยยูอมค้นด่ในพระคัมภีร์ที่เขียน
ไว้น้ัน เพรำะทูำนทั้งหลำย คิดวูำในพระคัมภีร์น้ันมีชีวิตนิ
รนัดร์ แตูพระคัมภีร์น้ันเป็นพยำนถึงเรำ
ยอห์น  20 : 31 แตูได้จดเหตุกำรณ์ไว้เพื่อทูำนทั้งหลำย 
พระเยซ่เป็นพระครสิต์ บุตรของพระเจ้ำ และเม่ือมีควำม
เช่ือ แล้วทูำนจะได้ชีวิตโดยพระนำมของพระองค์ 
1 ยอห์น  1 : 3-4 ซึ่งเรำได้เห็นและได้ยิน เรำได้
ประกำศแกูทูำนทั้งหลำย         เพื่อ ทูำนทั้งหลำยจะได้
รูวมสำมัคคีธรรมกับเรำด้วยแท้จรงิเรำก็รูวมสำมัคคีธรรม
กับ พระบิดำ และพระบุตร ของพระองค์ คือพระเยซ่ครสิต์
และเรำเขยีนข้อควำมเหลูำน้ัน 
มำยังทูำนทั้งหลำย เพื่อควำมยินดีของเรำจะได้เต็มเป่ียม 

โรม  15 : 4   ด้วยวูำสิ่งสำรพัดที่เขียนไว้แล้วครำวกูอน
น้ันก็ได้เขียนไว้เพื่อสัง่สอน เรำทั้งหลำยเพื่อเรำทั้งหลำย
จะได้มีควำมหวัง โดยควำมเพียรและควำมช่ใจตำมคำำ
เขียน ที่เขียนไว้แล้วน้ัน
1 โครนิธ์    10 : 11     เหตุกำรณ์เหลูำน้ีได้บังเกิดแกู
เขำเป็นตัวอยูำงสำำหรบัผ้่อื่นและได้ บนัทึกไว้แล้ว เพื่อ
เตือนสติเรำ ทั้งหลำย ผ้อ่ยู่ในปัจจุบันน้ี ผ้ซ่ึ่งกำำลังอยู่ใน
กำล สุดปลำยแผูนดินโลก

ถำม 4 พระเจ้ำคืออะไร

ตอบ พระเจ้ำเป็นพระวิญญำณ ทรงสภำวะ  ปัญญำ  ฤทธิ์ 
เดช  ควำมบรสิุทธิ ์ 

ควำมยุติธรรม  ควำมดี  และควำมสัตย์จรงิอยูำงไมูจำำกัด 
ไมูสิ้นสุด ไมูแปรปรวน
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ยอห์น  4 : 24 พระเจ้ำเป็นพระวิญญำณ  และผ้่ที่นมัสกำร
พระองค์ ต้องนมัสกำร โดยจิตวิญญำณและควำมจรงิ
อพยพ  3 : 14  พระเจ้ำตรสัแกูโมเสส วูำ  "เรำเป็นซึ่งเรำ
เป็น"   และตรสัอีกวูำ "เจ้ำจงไปบอกชนชำติ อสิรำเอลวูำ 
พระองค์ ผ้ท่รงพระนำมวูำ  'เรำเป็น'  ทรงใช้
ข้ำพเจ้ำ มำหำทูำนทั้งหลำย "
สดุดี  90 : 2   กูอนภ่เขำทั้งหลำยได้บังเกิดขึ้น และกูอน 
พระองค์ ได้ ทรงสร้ำง แผูนดินและพิภพโลก พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้ำ ต้ังแตูอดีตกำลจนอนำคตกำล
ยำกอบ  1 : 17 ของประทำนอันดีทุกอยูำงและของ
ประทำน อันเลิศทุกอยูำงยูอมมำ แตูเบื้ องบน  และลงมำ
จำกพระบิดำผ้่ทรงบรรดำลให้มีดวงสวูำงในพระบิดำ ไมูมี
กำรแปรปรวน หรอืไมูมีเงำอันเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลง
โรม  11 : 33 โอ พระบัญชำและควำมรอบร้่ของพระเจ้ำ 
น้ันลำ้ ำลึกเทูำใด ข้อตัดสิน ของพระองค์น้ันเหลือที่จะหยัง่ร้่
ได้ และทำงของพระองค์ยำกที่จะสืบเสำะได้ 

ปฐมกำล  17 : 1   เม่ืออำยุอับรำฮับได้ เก้ำสิบเก้ำปี 
พระยะโฮวำห์ได้สำำแดงพระองค์ ให้ปรำกฎแกูอับรำฮัม
ตรสัวูำ "เรำเป็นพระเจ้ำผ้่ทรงมหิทธิฤทธิ ์จงดำำเนินอยู่ตูอ
หน้ำ
เรำ และเป็นคนดีพร้อม
วิวรณ์  4 : 8    และสัตว์เหลูำน้ันร้องตลอดวันตลอดคืน 
ไมูได้หยุดเลยวูำ "สำธุ สำธุ สำธุ" แดูพระองค์ผ้่ทรงเป็น
พระเจ้ำ ผ้ท่รงมหิทธิฤทธิท์ุกประกำร ผ้ใ่ดทรงสภำพอยู ่
ในเบื้ องหน้ำน้ัน"
อพยพ  34 : 6-7 พระยะโฮวำห์ได้เสด็จผูำนไปข้ำงหน้ำ
ทูำน มีพระสุรเสยีงประกำศวูำ พระยะโฮวำ  พระยะโฮวำ 
พระเจ้ำผ้่ทรง เมตตำกรุณำ ผ้่ทรงอดพระทัยได้นำน และ
บรบิ่รณ์ด้วยควำมดี และควำมจรงิ ผ้่ทรงเมตตำตูอมนุษย์
ถึงหลำยพันชัว่อำยุคน  ผ้ท่รงโปรดยกควำมชัว่ กำรลูวง
ละเมิดและบำปของเขำ
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ถำม 5 มีพระเจ้ำมำกกวูำองค์หน่ึงหรอื

ตอบ มีพระเจ้ำแตูเพียงองค์เดียวเป็นพระเจ้ำผ้่ทรง
พระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ 
เฉลยธรรมบัญญัติ  6 : 4   ด่กูอนพวกอิสรำเอล จงฟัง
เถิด พระยะโฮวำห์ พระเจ้ำของเรำ ทั้งหลำยเป็นพระเจ้ำ
เดียว
1 โครนิธ์  8 : 4   เรำทั้งหลำยร้่อยู่วูำ "ร่ปน้ันไร้สำระ" 
และ "มีพระเจ้ำแท้แตูองค์เดียว"
เยเรมีย ์ 10 : 10 แตูพระยะโฮวำเป็นพระเจ้ำที่เที่ยงแท ้
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำ ผ้่ทรงพระชนม์   เป็นพระมหำ
กษัตรยิ์ เนืองนิตย์ พอทรงพระพิโรธแผูนดินก็ไหว และ
บรรดำประชำชำติจะทนตูอควำมกริ้ว ของพระองค์ไมูได้ 
ยอห์น  17 : 3 น่ีแหลูะเป็นชีวิตนิรนัดร์ คือวูำให้เขำร้่จัก 
พระองค์เป็นพระเจ้ำ เที่ยงแท้องค์เดียว และร้่จัก ผ้่ที่
พระองค์ทรง ใช้มำคือพระเยซ่ครสิต์

ถำม 6 พระเจ้ำประกอบด้วยก่ีบุคคลภำพ

ตอบ พระเจ้ำประกอบด้วยสำมบุคคลภำพ  พระบิดำ 
พระบุตร 

และพระวิญญำณบรสิุทธิ ์ทั้งสำมน้ีเป็นพระเจ้ำองค์
เดียวกัน เสมอกัน  

ในฤทธำนุภำพและสงูำรำศี 
มัทธิว  3 : 16-17 ครั้นพระองค์ทรงรบับัพติศมำแล้ว ก็

รบีเสด็จออกจำกนำ้ำ 
แล้วท้องฟ้ำก็แหวกออกตรงพระองค์ และพระองค์ได้ทรง

เห็นพระวิญญำณ 
ของพระเจ้ำลงมำดุจ นกพิรำบสถิตอยู่บนพระองค์ และมี

พระสุรเสยีงตรสั จำกฟ้ำ 
วูำ  "ทูำนน้ี เป็นบุตรที่รกัของเรำ เรำชอบใจทูำนมำก" 
มัทธิว  28 : 19 เหตุฉะน้ันทูำนทั้งหลำยจงออกไปสัง่

สอนชน ทกุประเทศ ให้เป็นสำวก
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ให้รบับัพติศมำ ในพระนำมแหูงพระบิดำ พระบุตรและพระ
วิญญำณบรสิุทธิ ์

2 โครนิธ์  13 : 14 ขอให้พระคุณของพระเยซ่ครสิ ต์เ จ้ำ 
ควำมรกัแหูงพระเจ้ำ 

และควำมสนิทสนมกับพระวิญญำณบรสิุทธิ ์ดำำรงอยู่ กับ
ทูำนทั้งหลำยเถิด อำเมน 

ยอห์น  1 : 1 เม่ือเดิมน้ันพระวำทะเป็นอยู่แล้ว และพระวำ
ทะ น้ันได้อยู่กับพระเจ้ำ 

และพระวำทะน้ันเป็นพระเจ้ำ 
ยอห์น  5 :18  เหตุฉะน้ันพวกย่ดำยยิ่งแสวงหำโอกำสที่จะ

ฆูำ พระองค์เสยี มิใชู 
เพรำะได้ลูวงกฎวันสะบำโตสิ่งเดียว แตูได้เรยีกพระเจ้ำวูำ

เป็นบิดำของตนด้วย คือ 
ได้กระทำำตัวให้เสมอกับพระเจ้ำ
กิจกำร  5 : 3- 4    ฝูำยเปโตรจึงถำมวูำ  "อนำเนีย,เหตุ

ไฉนซำตำนจึงทำำให้ใจของเจ้ำ 

เต็มไปด้วยมุสำวำทตูอพระวิญญำณบรสิุทธิ ์และได้เก็บ
คูำที่ดินสูวนหน่ึงไว้ เม่ือที่ดิน 

ยังอยู่น้ันก็เป็นของของเจ้ำ มิใชู หรอื เม่ือขำยแล้วเงินก็
ยังอยู่ในอำำนำจ ของเจ้ำมิใชูหรอื 

มีเหตุ อะไรในใจของเจ้ำให้คิดเชูนน้ันเลูำ เจ้ำมิได้มุสำตูอ
มนุษย์แตูได้มุสำ ตูอพระเจ้ำ

ฮีบร ่ 1 : 3 พระบุตรน้ันเป็นแสงแหูงสงูำรำศีของ
พระองค์ และเป็นแบบพระฉำยำ 

ของพระองค์น้ันเองทีเดียว

ถำม 7 อะไรเป็นพระประกำศิตของพระเจ้ำ 

ตอบ พระประกำศิตของพระเจ้ำ คือ พระประสงค์นิรนัดร์
ของพระองค์ 

ตำมพระดำำรชิอบของพระองค์ และโดยพระประกำศิตน้ัน
ทรงกำำหนดไว้ลูวงหน้ำ 

ในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสงูำรำศีของพระองค์ 
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โรม  11: 36 ด้วยวูำสิ่งสำรพัดเป็นมำจำกพระองค์ และ 
เป็นมำโดยพระองค์ เพื่อพระองค์     จงถวำยเกียรติยศแดู
พระองค์สืบ ๆ ไป เป็นนิตย์ อำเมน 
เอเฟซัส  1 : 11 ในพระองค์น้ันเรำซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือก
ไว้ จึงได้เป็นผ้่รบัมรดก ตำมพระดำำรขิองพระองค์ผ้่ทรง
กระทำำสิ่งสำรพัด ที่ได้ทรงตรติรองไว้สมกับนำ้ำพระทัย 
ของพระองค์ 
กิจกำร  2 : 23 พระเยซ่น้ีได้ถ่กมอบไว้ตำม ซึ่งพระเจ้ำได้
ทรงดำำร ิแนูนอนลูวงหน้ำ ไว้กูอนแล้วทูำนทั้งหลำย ได้ให้
คนใจดำำอมหิตจับพระองค์ ไปตรงึที่กำงเขน และประหำร

ถำม 8 พระเจ้ำทรงให้พระประกำศิตสำำเร็จอยูำงไร

ตอบ พระเจ้ำทรงให้พระประกำศิตสำำเร็จโดยเนรมิตสร้ำง 
อุปถัมภ์ และอุปกำระ 

วิวรณ์  4 : 11 "องค์พระผ้่เป็นเจ้ำของข้ำพเจ้ำ และ
ข้ำพเจ้ำ ทั้งหลำยของพระองค์ เป็นผ้่สมควรจะรบัสงูำรำศี 
และยศศักดิ ์และฤทธำนุภำพ เพรำะวูำพระองค์ได้ทรง 
สร้ำงสรรพสิ่งและสรรพสิ่งน้ันก็อุบัติขึ้น แล้วตำมพระทัย
ของพระองค์ 
ดำเนียล  4 : 35 สำำหรบัพระองค์ชำวพิภพนับวูำไมูมีคูำ 
ทูำมกลำงชำวสวรรค์น้ันพระองค์ทรงกระทำำตำมชอบ
พระทัยพระองค์ และทูำมกลำงชำวพิภพด้วย และไมูมีผ้่
ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้ หรอืตรสัถำมพระองค์ได้
วูำ "พระองค์ทรงกระทำำสิ่งใด"
อิสยำห์  40 : 26 จงเงยหน้ำขึ้นไปด่ท้องฟ้ำ และ
พิจำรณำด่วูำ ใครได้สร้ำงสิ่งเหลูำน้ี พระองค์ผ้่ทรงนำำดำว
ออกมำ เป็นหมวดหมู่ และทรงเรยีกมันออกมำตำมช่ือ
ด้วย อำนุภำพอันใหญยูิ่งและฤทธิเ์ดชอันแรงกล้ำของ
พระองค์ ไมูมีสักดวงเดียวที่ขำดไป

ถำม 9 กำรเนรมิตสร้ำงมีอะไรบ้ำง
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ตอบ กำรเนรมิตสร้ำงคือ พระเจ้ำทรงบันดำลใหส้ิ่งทั้งหลำย
เกิดขึ้น โดยพระวจนะ 

อันทรงฤทธิ ์ของพะองค์ภำยใน ระยะเ วลำหกวัน และทุก
สิ่งดีหมด 

ปฐมกำล  1 : 1 เม่ือเดิมพระเจ้ำได้เนรมิตสร้ำงฟ้ำและดิน
ฮีบร ่ 11 : 3 โดยควำมเช่ือน้ันเรำจึงร้่และเข้ำใจวูำ พระเจ้ำ 
ได้ทรงสร้ำงโลก ทั้งปวงด้วยคำำตรสั ของพระองค์จนถึง
สิ่งของที่ ปรำกฎน้ันมิได้ บงัเกิดขึ้นจำก สิ่งที่เห็นได้น้ัน 
สดุดี  33 : 9 เพรำะพระองค์ตรสัแล้วก็เป็นไปตำมตรสัน้ัน 
พระองค์ ทรงสัง่ แล้วก็ยัง่ยืนมัน่คงอยู่
ปฐมกำล  1 : 31 พระเจ้ำทอดพระเนตรด่สิ่งทั้งปวงที่
พระองค์ ทรงสร้ำงไว้น้ันเห็น วูำดีนัก มีเวลำเย็นและเวลำ
เช้ำเป็นวันที่หก

ถำม 10 พระเจ้ำเนรมิตสร้ำงมนุษย์อยูำงไร

ตอบ พระเจ้ำเนรมิตรสร้ำงมนุษย์เป็นชำยและหญิงตำม
แบบฉำยำของ
พระองค์ ให้มีควำมร้่ ควำมชอบธรรมและควำมบรสิุทธิ์ 
และมีอำำนำจเหนือ สรรพสัตว์ทั้งปวง
ปฐมกำล  1 : 27 พระเจ้ำจึงสร้ำงมนุษย์ขึ้นตำมแบบ
ฉำยำของพระองค์ และ ตำมแบบฉำยำของพระองค์น้ัน
พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้ำง
ให้เป็นชำยและหญิง
โคโลสี  3 : 10 และได้สวมมนุษย์ใหมูที่กำำลังสร้ำงขึ้นใหมู
ในควำมร้่ตำมแบบฉำยำ พระองค์ผ้่ได้ทรงสร้ำงขึ้นน้ัน
เอเฟซัส  4 : 24 และให้ทูำนสวมมนุษย์ใหมูซึ่งทรงสร้ำง
ขึ้น ตำมแบบพระเจ้ำ ในควำมชอบธรรมและควำมบรสิุทธิ์ 
แหูงควำมจรงิ
ปฐมกำล  1 : 28 พระเจ้ำได้ทรงอวยพรแกูมนุษย์น้ัน 
ตรสัแกู เขำวูำ  "จงบงัเกิดทวีมำกขึ้นทัว่แผูนดิน จงมี
อำำนำจเหนือแผูนดิน จง ครอบครองฝ่งปลำในทะเล และ
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ฝ่งนกในอำกำศ กับบรรดำสัตว์ที่มี ชีวิตไหวกำยได้ซึ่งอยู่
บนแผูนดิน

ถำม 11 งำนอุปถัมภ์ และงำนอุปกำระของพระเจ้ำมี
อะไรบ้ำง

ตอบ งำนอุปถัมภ ์อุปกำระของพระเจ้ำ คือ กำรบำำรุงรกัษำ 
และปกครอง 

สรรพสิ่งที่เนรมิตสร้ำงทั้งปกครองกำร กระทำำของสิ่งเหลูำ
น้ันด้วยควำม 

บรสิุทธิ ์ปัญญำและฤทธิเ์ดช 
สดุดี  145 : 17  พระยะโฮวำ ทรงสัตย์ซื่อในบรรดำมรรคำ
ของพระองค์ และพระรำชกิจทั้งปวง ของพระองค์ประกอบ
ไป ด้วยพระกรุณำ
ฮีบ่ร   1 : 3 และทรงทะนุบำำรุงสรรพสิ่งไว้ด้วยคำำตรสั อัน
ทรงฤทธิข์องพระองค์ 

เนหะมีย์  9 : 6 พระองค์เจ้ำข้ำพระองค์เป็นพระเจ้ำองค์
เดียว ที่ได้ทรงสร้ำงท้องฟ้ำ และช้ันฟ้ำทั้งปวงกับบรรดำ
ดวงดำวและแผูนดินโลก และสิ่งสำรพัดอยู่ในทะเลน้ัน 
พระองค์ได้ทรงทะนุบำำรุง ไว้ทั้งสิ้น ท่ตสวรรค์ทั้งปวงก็
ยูอมไหว้นมัสกำรพระองค์
มัทธิว  10 : 30 ถึงผมของทูำนก็ทรงนับไว้ทุกเส้น 

ถำม 12 พระเจ้ำทรงสำำแดงกำรอุปถัมภ์ อุปกำระเป็น
พิเศษตูอมนุษย์

ในสภำพเม่ือเขำถ่กสร้ำง ขึ้นใหมู ๆ ประกำรใดบ้ำง

ตอบ เม่ือพระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงทำำพันธ
สัญญำประทำน

ชีวิตแกูมนุษย์โดย มีเงื่อนไข ให้มนุษย์เช่ือฟังอยูำง
บรบิ่รณ์ ห้ำมมิให้

มนุษย์กินผลของต้นไม้แหูงกำรร้่ดีร้่ชัว่ถ้ำฝูำฝืนต้องตำย 
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กำลำเทีย  3 : 12 และเฉลยธรรมบัญญัติน้ันไ มูได้อำศัย
ควำมเช่ือแตูผ้่ที่ ประพฤติตำมเฉลยธรรมบัญญัติก็จะได้
ชีวิตดำำรงอยู่ได้โดยธรรมบัญญัติน้ัน
ปฐมกำล  2 : 17 เว้นแตูต้นไม้ที่ให้ร้่ควำมดี ควำมชัว่ผล
ของ ต้นน้ันเจ้ำอยูำกิน เป็นอันขำดถ้ำเจ้ำขืนกินในวันใด
เจ้ำจะตำยในวันน้ันเป็นแนู

ถำม 13 บรรพบุรุษเริม่แรกของเรำได้คงอยู่ในสภำพเดิม
ที่ถ่กสร้ำงขึ้น
หรอืเปลูำ

ตอบ บรรพบุรุษเริ ่มแรกของเรำ เม่ือได้ทรงปลูอยให้มี
เสรภีำพ ที่จะทำำอะไร 

ตำมใจสมัครได้ ได้ตกจำกสภำพเดิมที่ถ่กสร้ำงขึ้น โดยกำร
ทำำผิดบำปตูอพระเจ้ำ

โรม  5 : 12  เหตุฉะน้ันก็เชูนเดียวกันกับควำมผิดได้
เข้ำมำ ในโลก เพรำะคน ๆ เดียว
ปฐมกำล  3 : 6 เม่ือหญิงน้ันเห็นวูำผลไม้ต้นน้ันนูำกิน 
และงำม ด้วยทั้งเป็นผลไม้  ที่พึงต้องกำรให้มีปัญญำขึ้น 
จึงเก็บผลไม้ น้ันมำกิน เข้ำไป แล้วสงูให้สำมีกินด้วยกัน

ถำม 14 บำป คืออะไร

ตอบ บำปคือกำรไมูปฎิบัติตำมหรอืกำรละเมิดธรรม
บัญญัติของพระเจ้ำ
โรม  4 :15  แตูวูำถ้ำไมูมีธรรมบัญญัติ ควำมผิดธรรม
บัญญัติ ก็ไมูมี
ยากอบ  2 : 10 เพรำะวูำคนใดรกัษำธรรมบัญญัติ ได้
ทั้งหมด แตูผิดอยู:่เดียว คนน้ันก็เป็นผ้่ผิดธรรมบัญญัติ
ทั้งหมด
ยากอบ  2 : 17 เหตุกระน้ันคนใดที่ร้่จักกระทำำกำรดี และ 
ไมูได้กระทำำบำปจึง มีแกูคนน้ัน
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1 ยอห์น 3 :4  ผ้่ใดที่กระทำำบำปก็ผิดธรรมบัญญัติ บำป
เป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัต ิ

ถำม 15 บำปอะไรที่บรรพบุรุษของเรำได้ทำำจนเป็นเหตุ
ให้ตกจำกสภำพเดิม
ที่ถ่กสร้ำงขึ้น 

ตอบ บำปที่บรรพบุรุษของเรำได้ทำำจนเป็นเหตุให้ตกจำก
สภำพเดิมที่ถ่ก สร้ำงขึ้น

 คือ กินผลไม้ที่ทรงห้ำมไว้ 
ปฐมกาล  3 : 12-13 ชำยน้ันท่ลวูำ "หญิงที่พระองค์
ประทำน ให้อยู่กินกับข้ำพเจ้ำน้ัน สงูผลไม้น้ันให้ข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำจึงรบั ประทำน"   พระยะโฮวูำตรสัถำมหญิงวูำ 
"ทำำไมเจ้ำทำำอยูำงน้ันเลูำ" หญิงน้ันทล่วูำ  " ง่ลอูลวง
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงได้รบัประทำน"

ถาม 16 มนุษยชาติทั้งหมดตายจากสภาพเดิมใน
การละเมิดครั้งแรกของ 

อาดามด้วยหรอื

ตอบ สัญญำที่ทำำไว้กับอำดำมน้ันไมูใชูเป็นสัญญำเฉพำะ
ตัวแตูเพื่อเช้ือสำย

 ของเขำด้วย คือ มนุษย์ชำติทั้งหมดที่สืบเน่ืองจำกเขำ
อยูำงธรรมดำจึงเป็นผ้่ผิด

 และตกจำกสภำพเดิมในกำรละเมิดครั้งแรกของอำดำม
ด้วย

ปฐมกาล  1 : 28 พระเจ้ำได้ทรงอวยพระพรแกูมนุษย์น้ัน 
ตรสั แกูเขำวูำ  "จงบงัเกิด ทวีมำกขึ้น ทัว่ทั้งแผูนดิน จง
มีอำำนำจเหนือ แผูนดิน จงครอบครองฝ่งปลำในทะเล 
และฝ่งนกในอำกำศกับบรรดำ สตัว์ที่มีชีวิตไหวกำยได้ซึ่ง
อยู่บนแผูนดินโลก "
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กิจการ  17 : 26 พระองค์ได้สร้ำงมนุษย์ทุกประเทศ
สืบสำย โลหิตอันเดียวกัน ให้อยู่ทัว่พิภพโลกและได้ทรง
กำำหนดเวลำและเขตแดนที่อยู่ให้เขำ
1 โครนิธ์  15 : 21-22  เพรำะวูำควำมตำยได้อุบัติขึ้นเน่ือง
ด้วย มนุษย์เป็นเหตุฉัน ใดกำรเป็นขึ้นมำจำกตำยน้ันก็อุบัติ
ขึ้นเน่ืองด้วย
มนุษย์เป็นเหตุฉันน้ัน ด้วยวูำคนทั้งปวงได้ตำยเพรำะเก่ียว
เน่ืองกับ อำดำมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตขึ้นใหมู
เพรำะเก่ียวเน่ืองกับพระครสิต์ฉันน้ัน

ถาม 17 มนุษย์ได้ตกไปอยู่ในสภาพใด

ตอบ มนุษย์ได้ตกไปอยู่ในสภำพแหูงควำมบำปและควำม
ทุกข์  
โรม  5 : 12-13 เหตุฉะน้ันก็เชูนเดียวกับที่ควำมผิดได้เข้ำ
มำในโลก เพรำะคน ๆ เดียว และควำมตำยก็เกิดมำเพรำะ
ควำมผิดน้ันอยูำงน้ันแหลูะควำมตำยจึงได้ลำมไปถึง

คนทั้งปวง เพรำะคนทั้งปวงเป็นคนที่ผิดอยู่แล้วควำม
ผิดมีอยู่ในโลกกูอนมี ธรรมบัญญัติก็จรงิ แตูวูำเม่ือไมูมี
ธรรมบัญญัติก็ไมูถือวูำเป็นควำมผิด

ถาม 18 สภาพบาปที่มนุษย์ตกเข้าไปนั้นมีลักษณะ
อยูางไร

ตอบ สภำพบำปที่มนุษย์ตกเข้ำไปน้ันประกอบด้วยกรรม
บำปของอำดำม

กำรขำดควำมชอบธรรมเดิม และควำมเสื่อมเสียธรรมดำ
เดิมของมนุษย์ 

ซึ่งเรยีกกันวูำบำปเดิมพร้อมทั้งกำรละเมิด อันเกิดจำก
บำปเดิมน้ันด้วย

โรม  5 : 18-19 เหตุฉะน้ันกำรปรบัโทษได้มำถึงคนทั้ง
ปวงเพรำะควำมผิดครั้งเดียว 
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ฉันใด พระกรุณำก็มำถึงคนทั้งปวง ทำำให้ เป็นผ้่ชอบธรรม
และทำำให้มีชีวิตจำำเรญิเพรำะ กำรชอบธรรมครั้งเดียวฉันน้ัน
ด้วยวูำเหมือนหน่ึงคนเป็นอันมำกได้เป็นคนผิดเพรำะ
คน  ๆ เดียวที่ไมูเช่ือฟังน้ัน
เอเฟซัส  2 : 1 พระองค์ได้ทรงกระทำำให้ทูำนทั้งหลำยมี
ชีวิต อยู่แม้วูำทูำนทั้งหลำย ได้เคยตำยแล้วในกำรผิดกำร
บำป
โรม  8 : 7 เหตุวูำใจสมกับเน้ือหนังน้ันก็เป็นศัตร่กับ
พระเจ้ำ เพรำะวูำหำได้อยู่ ใต้บังคับธรรมบัญญัติของ
พระเจ้ำไมู และจะ อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติน้ันไมูได้ 

ถาม 19 ความทุกข์ของสภาพที่มนุษย์ตกเ ข้า ไปนั้น
เป็นอยูางไร

ตอบ มนุษย์ที่ตกเข้ำไป น้ันขำดสำมัคคีธรรมกับ
พระเจ้ำ มีแตูจะได้รบัพระพิโรธ

และกำรแชูงสำป และจะได้รบัควำมทุกข์ยำก แหูงชีวิตน้ี 
จนประสพควำมตำย 

และรบัทุกข์ทรมำรในนรก ตลอดไปเป็นนิตย์ 
ปฐมกาล   3 : 8, 24   เวลำเย็นวันน้ันเขำทั้งสองได้ยิน 
พระยะโฮวำเสด็จอยู่ในสวน สำมีกับภรรยำก็ไปหลบซูอน
ตัวอยู่ ใต้ต้นไม้ในสวนน้ัน, ให้พ้นจำกพระพักตร์ พระยะ
โฮวำ เม่ือไลูชำย น้ันออกไปแล้ว พระองค์ ทรงต้ังพวกเค
ร่บไว้ข้ำงทิศตะวัน ออก แหูงสวนเอเดนและต้ังกระบี่
เพลงิ อนัมีเปลววับวำมไว้รอบทุกทิศ เพื่อจะคอย รกัษำ
ทำงที่จะเข้ำไปถึงต้นไม้ที่ให้ชีวิต เจรญิขึ้นน้ัน
เอเฟซัส  2 : 3 ครั้งกูอนเรำทั้งปวงเคยประพฤติเป็น
พรรคพวกกับคนเหลูำน้ัน ที่ประพฤติตำมควำมปรำรถนำ
ของเน้ือหนัง คือ กระทำำ ให้ควำมปรำรถนำ ของเน้ือหนัง
และควำมคิดในใจ สำำเร็จและตำมสันดำนเรำจึงเป็นคน
ควรแกู พระอำชญำเหมือนอยูำงคนอื่น
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โรม 6 : 23 ด้วยวูำคูำจ้ำงของควำมบำปน้ัน คือ ควำมตำย
มาระโก  9: 47-48 ถ้ำตำของทูำนได้ทำำให้ทูำนหลงผิด จง
ควักออกเสียที่จะเข้ำใน แผูนดินของพระเจ้ำด้วยตำข้ำง
เดียว ดีกวูำมีตำสองข้ำงและต้องถ่กทิ้งในนรก ในที่น้ันตัว
หนอนก็ไมูตำย และไฟก็ไมูดับเลย 

ถาม 20 พระเจ้าได้ปลูอยให้มนุษย์ชาติทั้งส้ินพินาศอยู่ใน
สภาพบาป
และความทุกข์หรอื

ตอบ ด้วยพระเจ้ำทรงเลือกให้มีผ้่ได้รบัชีวิตนิรนัดร์ ตำม
ดำำรชิอบของพระองค์ 

 แตูด้ังเดิมมำแล้วพระองค์ได้ทำำพันธสัญญำแหูงพระคุณที่
จะชูวยให้เขำพ้นจำก 

สภำพบำปและควำมทุกข์และนำำเขำมำสู่สภำพควำมรอด
โดยพระผ้่ไถู 

เอเฟซัส  1: 4 ในพระเยซ่ครสิต์น้ัน พระองค์ได้ทรง
เลือกเรำไว้ต้ังแตูกูอนทรงวำกรำก สร้ำงโลกเพื่อเรำทั้ง
หลำยจะเป็นผ้่ถ่กยกถวำยไว้และปรำศจำกตำำหนิในควำม
รกัจำำเพำะ
พระองค์
ทิตัส  1 : 2 โดยควำมหวังวูำจะได้ชีวิตนิรนัดร์ ซึ่งพระเจ้ำ 
ผ้่ตรสัมุสำไมูได้ ได้ตรสัสัญญำไว้ต้ังแตูกูอนดึกดำำบรรพ์ 
ทิตัส 3 : 7 เพื่อวูำเม่ือทรงต้ังเรำไว้ในควำมชอบธรรมแล้ว 
โดยพระคุณของ พระองค์เรำจะได้เป็นผ้่รบัมรดกตำม
ควำมหวังที่จะได้ชีวิตนิรนัดร์
ยอห์น  17 : 6 ข้ำพเจ้ำได้สำำแดงพระนำมของพระองค์ 
แกูคน ทั้งหลำยที่พระองค์ ทรงประทำนให้แกู ข้ำพเจ้ำ
จำกมนุษย์โลกคนเหลูำ น้ันเป็นของพระองค์แล้ว และ
พระองค์ได้ทรงประทำนเขำให้แกู ข้ำพเจ้ำ และเขำได้
ปฏิบัติตำมคำำของพระองค์
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ถาม 21 พระผ้่ไถูของผ้่ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ คือผ้ ่
ใด

ตอบ พระผ้่ไถูของผ้่ที่ พระเ จ้ำทรงเลอืกไว้มีแตูองค์เดียว 
คือ พระเยซ่ครสิต์
เจ้ำผ้่ทรงเป็นพระบุตรนิรนัดรของพระเจ้ำที่ทรงลงมำ
บังเกิดเป็นมนุษย์แตูคงมีสภำพ พระเจ้ำเต็ม คือมีสภำพ
เป็นทั้งพระเจ้ ำ และมนุษย์ตลอดไป 
1 ทิโมธี 2  : 5 เพรำะวูำมีพระเจ้ำองค์เดียวและมีคนกลำง
แตูผ้่เดียว ระหวูำงพระเจ้ำ กับมนุษย์ คือ พระเยซ่ครสิต์
ผ้่ทรงสภำพ เป็นมนุษย์
ยอห์น  1 : 14 พระวำทะน้ันได้บังเกิดขึ้นเป็นเน้ือหนัง 
และ ได้อำศัยอยู่กับเรำ และเรำได้เห็นสงูำรำศีของพระองค์
เหมือนสงูำรำศี  ซึ่งบุตรองค์เดียวได้จำกพระบิดำ บรบิ่รณ์
ไปด้วยคุณและควำมจรงิ

โรม  9 : 5 ทั้งบรรพบุรุษก็เป็นของเขำด้วยและพระ
ครสิต์ ก็ได้ทรงบังเกิดจำก ผ้่เหลูำน้ันตำมเน้ือหนัง ให้
พระเจ้ำผ้่เป็นใหญูเหนือสำรพัดได้รบัเกียรติยศเป็นนิตย ์
อำเมน
โคโลสี  2 : 9 เพรำะวูำในพระองค์น้ัน สภำพของพระเจ้ำ
ทรงดำำรงอยู่เต็มบรบิ่รณ์
ฮีบร ่ 13 : 8 พระเยซ่ครสิต์ทรงเป็นอยู่อยูำงเดียวกันใน
เวลำ วำนน้ี และเวลำวันน้ี และสืบ ๆ ไปเป็นนิจกำล

ถาม 22 พระครสิต์ผ้่เป็นพระบตุรของพระเจ้าลงมาเป็น
มนุษย์อยูางไร

ตอบ พระครสิต์ผ้่เป็นพระบุตรของพระเจ้ำลงมำเป็น
มนุษย์ โดยมีรูำงกำย

มนุษย์จรงิ ๆ และมีจิตวิญญำณปฏิสนธิโดยฤทธิเ์ดชพระ
วิญญำณบรสิุทธิ ์ 
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ในครรภ์ของหญิงพรหมจำรยี์มำเรยี แล้วประส่ติมำจำกเธอ
และปรำศจำกควำมผิดบำป

ฮีบร ่ 2 : 14 เหตุฉะน้ันบุตรทั้งหลำยมีสูวนในเน้ือ และ
เลือดอยู่แล้ว พระองค์ก็ 

ทรงได้รบั เน้ือและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยควำมตำย
พระองค์จะได้ทรงทำำลำย 

ผ้่น้ันที่มีอำำนำจแหูงควำมตำย คือ มำร 
มัทธิว  1 : 31,35 น่ีแนูะ เธอจะต้ังครรภ์และคลอดบุตร
ชำย จงต้ังช่ือบุตรน้ันวูำเยซ่ ท่ตสวรรค์จึงตอบนำงวูำ พระ
วิญญำณบรสิุทธิ ์จะเสด็จลงมำบน เธอและฤทธิเ์ดช ของผ้่
ส่งสุดจะสวมทับเธอเหตุฉะน้ันองค์บรสิทุธิจ์ะบังเกิดจะได้
พระนำมวูำเป็นบุตร
ของพระเจ้ำ"
ฮีบร่    4 : 15    เพรำะวูำเรำมิได้มีมหำปุโรหิตที่จะรูวม
สุข รูวมทุกข์ กับเรำ ไมูได้ แตูพระองค์ได้ทรงถ่กทดลอง
เหมือนอยูำงเรำทุกประกำรถึงกระน้ันก็ยังปรำศจำก
ควำมบำป

ถาม 23 พระครสิต์ทรงทำาหน้าที่อะไรในฐานะทรงเป็น
พระผ้่ไถูของเราทั้งหลาย

ตอบ พระครสิต์ในฐำนะพระผ้่ไถูของเรำทั้งหลำยยังทรง
ทำำหน้ำที่ ศำสดำพยำกรณ์ , 

ปุโรหิตและกษัตรยิ์ ทั้งในสภำพโลกน้ี และใน สวรรค์
กิจการ 3 : 22 ที่จรงิโมเสสได้กลูำวไว้วูำ พระองค์ซึ่งเป็น 
พระเจ้ำของเขำทั้งหลำย จะทรงโปรดประทำน ผ้่เผยพระ
วจนะ คนหน่ึง เหมือนอยูำงเรำให้แกูทูำน จำกจำำพวก พี่
น้องของทูำน ทำูนทั้งหลำยจงฟังผ้่น้ัน ในสิ่งสำรพัดซึ่ง
พระองค์จะได้ ตรสัแกูทูำน
ฮีบร่   5 : 5-6 ฉันใดก็ดีพระครสิต์ก็ไมูได้ทรงยกยูอง
พระองค์ เอง ขึ้นเป็น มหำปุโรหิต แตูเป็นโดยพระเจ้ำ ผ้่
ได้ตรสัแกูพระองค์วูำ ทูำนเป็นบุตรของเรำ วันน้ีเรำเป็น
บิดำ ของทูำนแล้วเหมือนพระองค์ ตรสัในทีอ่ื่นวูำทูำน
เป็นปุโรหิต เป็นนิตย์ตำมอยูำง มัลคีเซเด็ค 
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สดุดี     2 : 6    ฝูำยเรำได้ต้ังกษัรยิ์ของเรำไว้ที่ซีโอน
ภ่เขำ บรสิุทธิข์องเรำ
ยอห์น   1 : 49 นะธันเอลท่ลตอบพระองค์วูำ "รบับี, 
พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้ำ พระองค์เป็นกษัติรยิ์ของชำติ
อิสรำเอล"

ถาม 24 พระครสิต์ทำาหน้าที่ศาสดาพยากรณ์อยูางไร

ตอบ พระครสิต์ทำำหน้ำที่ ศำสดำพยำกรณ์โดยสำำแดงนำ้ำ
พระทัย
ของพระเจ้ำเก่ียวกับควำมรอดของเรำทั้งหลำย โดยพระ
ดำำรสัทำงพระวิญญำณ ของพระองค์
ยอห์น   1 : 18    ไมูมีใครได้เห็นพระเจ้ำเลย พระบุตร 
องค์เดียวของพระเจ้ำผ้่ทรงสถิต อยู่ในทรวงของพระบิดำ
ทูำน องค์น้ันได้สำำแดงพระองค์แล้ว
ฮีบร่   1 : 1-2 เม่ือครำวกูอนพระเจ้ำได้ตรสัทำงพวก ผ้่
พยำกรณ์ทีละเล็กละน้อย ด้วยอำกำรหลำยวิธีแกูบรรพบุรุษ

ผล แตูในครำวที่สุดน้ีได้ตรสัแกูเรำทำงพระบุตร พระ
บุตรน้ัน พระองค์ได้ทรงต้ังไว้เป็นผ้่รบัสิ่งทั้งปวงเป็น
มรดก และโดยพระบุตรน้ัน พระองค์ได้ทรงสร้ำงโลกทั้ง
หลำย
ยอห์น    14 : 26 แตูพระองค์ผ้่ชูวยน้ัน คือพระวิญญำณ 
บรสิุทธิท์ีพ่ระบิดำ จะทรงใช้มำในนำมของเรำ พระองค์
น้ัน จะสอนทูำนทุกสิ่ง และจะให้ทูำนระลึก ทุกสิ่งที่เรำ
กลูำวแกูทูำนแล้ว
ยอห์น   16 : 13 แตูเม่ือพระวิญญำณแหูงควำมจรงิมำ
แล้ว พระองค์จะนำำทูำนทั้งหลำย ไปสู่ควำมจรงิทุกอยูำง

ถาม 25 พระครสิต์ทรงทำาหน้าที่ปุโรหิตอยูางไร

ตอบ พระครสิต์ทำำหน้ำที่ปุโรหิตโดยสละพระชนม์เอง แตู
ครั้งเดียว    เพื่อ  

ควำมยุติธรรมของพระเจ้ำ และเพื่อให้เรำ ทั้งหลำย คืนดี
กับพระองค์ และโดย 
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ทรงอธิษฐำนเพื่อเรำตลอดไป
ฮีบร ่ 9 : 28 พระครสิต์จึงต้องถวำย พระองค์เอง เป็น
เครื่องบ่ชำหนหน่ึง เพื่อจะได้ทรงรบัเอำควำมบำป ของคน
เป็นอันมำก 
โรม  3 : 26 และจะได้สำำแดงควำมชอบธรรมของพระองค์ 
ในปัจจุบันน้ี เพื่อจะได้ ปรำกฎวูำพระองค์เป็นผ้่ชอบธรรม
และยงัทรงโปรดแกูคนที่เช่ือพระเยซ่ ให้เป็น ผ้่ชอบธรรม
ด้วย
โรม  10 : 4 เพรำะวูำพระครสิต์น้ันเป็นผ้่ที่จะทำำให้ ธรรม
บัญญัติสำำเร็จ เพื่อให้ ทกุคนที่น้ันได้ควำมชอบธรรม 
ฮีบร ่ 2 : 17 เหตุฉะน้ันพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับ
พี่น้องทุกอยูำง เพื่อพระองค์ จะได้ทรงเป็นมหำปุโรหิต ผ้่
กอปรด้วยควำมเมตตำและควำมสัตย์ซื่อ ในกำรกระทำำกิจ 
กับพระเจ้ำเพื่อลบล้ำงบำปของประชำชน
ฮีบร่   7 : 25  ด้วยเหตุน้ีพระองค์จึงทรงสำมำรถชูวยคน
ทั้งปวงที่มำหำพระเจ้ำทำง พระองค์น้ันให้ได้รบัควำมรอด 

เพรำะวูำพระองค์ทรงพระชนม์ อยู่เป็นนิตย์ เพื่อชูวย
ท่ลขอพระกรุณำให้คนเหลูำน้ัน 

ถาม 26 พระครสิต์ ทำาหน้าที่กษัตรย์ิอยูางไร

ตอบ พระครสิต์ทำำหน้ำที่กษัตรยิ์โดยทำำให้เรำอูอนน้อมตูอ
พระองค์ 

ทรงปกครองและป้องกันเรำ ทรงยับยั้งและปรำบศัตร่ของ 
พระองค์และศัตร่ของเรำ

สดุดี   110 : 3 ไพรูพลของทูำนเต็มใจสมัครจัดขบวน
แหู อันประกอบด้วย เครื่องบรสิุทธิใ์นวันแสดงฤทธิเ์ดช
ของทูำน
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กิจการ   2 : 36 เหตุฉะน้ันให้ชำติอิสรำเอลทั้งปวงทรำบ 
แนูนอวูำ พระเจ้ำได้ทรงยก พระเยซ่น้ีซึ่งทูำนทั้งหลำยได้
ตรงึไว้ที่กำงเขนต้ังขึ้นให้เป็นองค์พระผ้่เป็นเจ้ำและเป็น
พระครสิต์ 
กิจการ   18 : 9-10 และพระเจ้ำได้ตรสัแกูเปำโลทำงนิมิต
ในเวลำกลำงคืนวูำ "อยูำกลัวเลย" แตูจงกลูำวตูอไปอยูำง
น่ิงเฉยเพรำะวูำเรำอยู่กับเจ้ำและจะไมูมี ผ้ห่น่ึงผ้่ใดอำจ
ตูอส้่ทำำร้ำยเจ้ำ ด้วยวูำคนของเรำในเมืองน้ีมีมำก

ถาม 27 สภาพการถูอมของพระครสิต์มีอะไรบ้าง 

ตอบ สภำพกำรถูอมของพระครสิต์มีกำรกำำเนิดในฐำนะ
ตำ่ำต้อยอยู่ใต้    

กฎหมำยทนทุกข์ยำก ในชีวิตน้ีรบัพระพิโรธของพระเจ้ำทรง
ตำยอยูำงนูำละอำย 

บนกำงเขน ถ่กฝังและอยู่ใต้อำำนำจควำมตำยชัว่ระยะหน่ึง

ล่กา 2 :7  นำงจึงประส่ติบุตรชำยหัวปีเอำผ้ำอ้อมพัน 
และวำงไว้ในรำงหญ้ำ เพรำะวูำ

 ไมูมีที่วูำงในโรงแรม 
ฟีลปิปี   2  : 7 แตูได้ยอมสละ และรบัสภำพอยูำงทำส 
อุบัติมีร่ปกำยเหมือนมนุษย์
กาลาเทีย  4 : 4 แตูเม่ือครบกำำหนดแล้ว พระเจ้ำจึง ทรง
ใช้ พระบุตรของพระองค์มำ ประส่ติจำกสตรเีพศ และทรง
ถือกำำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ
อิสยาห์  53 : 3 เขำเป็นคนที่ด่หม่ิน และคนไมูคบหำ 
เป็นเจ้ำ ทุกข์ และคุ้นเคยกับ ควำมเจ็บปวดและเหมือน
กับคนที่ใคร ๆ เบือนหน้ำหนี เขำผ้่น้ันก็ถ่กสบประมำท 
และเรำหำได้นับถือเขำไมู 
มัทธิว   27 : 46 ครั้งประมำณสำมนำฬิกำหลังเที่ยง พระ
เยซ่ทรงเปลูงเสยีงดังวูำ "เอลี เอลี ลำมำซะบัคทำนี แปล
วูำ พระเจ้ำข้ำ พระเจ้ำข้ำ เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้ง
ข้ำพเจ้ำเสีย
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กาลาเทีย   3 : 13  พระครสิต์ได้ทรงไถูเรำให้พ้นควำม
แชูง สำปแหูงธรรมบัญญัติ โดยที่ พระองค์ทรงยอมถ่กแชูง
สำปเพื่อเรำ เพรำะมีคำำเขียนไว้แล้ววูำ ทุกคนที่ต้องถ่ก
แขวน ไว้บนต้นไม้ ก็ถ่กแชูงสำปแล้ว
ฟีลปิปี  2 : 8 และครั้งทรงปรำกฎเป็นร่ปกำยมนุษย์แล้ว 
พระองค์ได้ทรงถูอม พระองค์ลงยอมเช่ือเช่ือฟังจนถึงควำม
มรณำ กระทัง่ควำมมรณำที่กำงเขนน้ัน 
1 โครนิธ์   15 : 3-4 ด้วยวูำ:ควำมอันสำำคัญที่สุด ซึ่ง
ข้ำพเจ้ำ รบัไว้แล้วน้ัน ขำ้พเจ้ำ ได้ประกำศ แกูทูำนทั้ง
หลำย คือวูำพระครสิต์ ได้วำยพระชนม์ เพรำะควำมผิด 
ของเรำทั้งหลำย ตำมคัมภีร์ที่เขียน ไว้แล้วน้ัน และทรงถ่ก
ฝังไว้ แล้ววันที่สำม พระองค์ทรงเป็นขึ้นมำ ใหมู ตำม
คัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วน้ัน

ถาม 28 สภาพที่ได้รับการทรงเทิดของพระครสิต์มีอะไร
บ้าง 

ตอบ สภำพที่ได้รบักำรทรงเทิดของพระครสิต์มี  กำร
เป็นขึ้นมำจำกควำมตำย

 ในวันที่สำมกำรเสด็จสู่สวรรค์ กำรประทั บเบื้ องขวำ 
พระหัตถ์ของพระบิดำ

 และกำรที่ทรงมำพิพำกษำโลกในวันสุดท้ำย
1 โครนิธ์   15 : 4 แล้ววันที่สำมพระองค์ทรงเป็นขึ้นมำ
ใหมู ตำมคัมภีร์ ที่เขียนไว้แล้วน้ัน
เอเฟซัส   1 : 20 เพรำะพระองค์ได้ทรงกำำหนดวันหน่ึง
ไว้ ในวันน้ันพระองค์จะทรง พพิำกษำโลกตำมควำมชอบ
ธรรมโดยให้ทูำนองค์น้ันซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็น
ผ้่พพิำกษำ  และซึ่งพระเจ้ำได้ทรงโปรดให้ทูำนองค์น้ันคืน
พระชนม์ ก็เป็น พยำนให้คน ทั้งปวงเช่ือ

ถาม 29 ในการที่พระครสิต์ทรงไถูมนุษย์ไว้เรามีสูวนได้
รับอยูางไร
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ตอบ เรำได้รบัโดยพระวิญญำณบรสิุทธิข์องพระองค์นำำมำ
ให้เรำได้รบัจนได้
ยอห์น  1 : 12 แตูวูำคนทั้งหลำยที่ได้ต้อนรบัพระองค์ 
พระองค์ทรงโปรดให้มีอำำนำจ ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้ำได้ 
คือคนทั้งหลำยที่ได้วูำงใจในพระนำมของพระองค์ 
ยอห์น   3 : 5-6 พระเยซ่ตอบวูำ "เรำบอกทูำนตำมจรงิวูำ 
ผ้่ใดไมูได้บังเกิดจำกนำ้ ำ และพระวิญญำณกูอนจะเข้ำใน
แผูนดิน ไมูได้ ซึ่งบังเกิดจำกเน้ือหนังก็เป็นแตูเน้ือหนัง 
และซึ่ง บงัเกิด  จำกพระวิญญำณก็เป็นพระวิญญำณ
ทิตัส   3 : 5-6 พระองค์ได้ทรงชูวยเรำให้รอดโดยชำำระให้
เรำมีใจบังเกิดใหมู และโดย พระวิญญำณบรสิุทธิท์รงสร้ำง
ใหมู ไมูใชูตำมกำรชอบธรรม ซึ่งเรำได้กระทำำแตูตำม 
พระองค์ทรงพระกรุณำ พระวิญญำณน้ัน พระองค์ได้ทรง
ประทำนแกูเรำทั้งหลำย
 อยูำงบรบิ่รณ์ โดยพระเยซ่ครสิต์ผ้่ชูวยให้รอดของเรำ 

ถาม 30 พระวิญญาณนำาเอาการไถูบาปโดยพระ
ครสิต์มาให้เราอยูางไร

 ตอบโดย ทำำให้เรำเกิดควำมเช่ือและทำำให้เรำเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกับพระครสิต์

โดยกำรทรงเรยีกอยูำงบังเกิดผล 
เอเฟซัส  4  : 15-16 แตูให้เรำยึดเอำควำมจรงิด้วยใจรบั 
เพื่อจะ จำำเรญิใหญูขึ้นทุกอยูำง ในองค์พระผ้่เป็นศรษีระ 
คือ พระครสิต์  คือ เน่ืองจำกพระองค์น้ันรูำงกำยทั้งสิ้น ที่
ติดตูอสนิท และผ่กพันกัน โดยที่ ทุก ๆ ขอ้ตูอได้ชูวยช่
กำำลังตำมขนำดอวัยวะ ทุกสูวน จึงได้เจรญิ เติบโตขึ้นเอง
ด้วยควำมรกั
กาลาเทีย   2 : 20 ข้ำพเจ้ำถ่กตรงึไว้กับพระครสิต์แล้ว 
และไมูใชู ข้ำพเจ้ำเองที่ยงัมีชีวิต เป็นอยู่ แตูพระครสิต์
ตูำงหำกทรงมีชีวิตเป็นอยู่ ใน ข้ำพเจ้ำ  และชีวิตซึ่ง
ข้ำพเจ้ำมีอยู่ ในเน้ือหนังเด๋ียวน้ี ขำ้พเจ้ำมีอยู่โดยศรทัธำ
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คือศรทัธำในพระบุตรของพระเจ้ำผ้่ได้ทรงรกั ข้ำพเจ้ำ และ
ได้ประทำนพระองค์เองเพื่อข้ำพเจ้ำ 

ถาม 31 การทรงเรยีกอยูางบังเกิด ผลคืออะไร 

ตอบ กำรทรงเรยีกอยูำงบงัเกิดผลเป็นงำนของพระ
วิญญำณของพระเจ้ำ 

โดยพระวิญญำณ ทรงชักชวน และทำำให้เรำรบัพระเยซ่
ครสิต์ ซึง่ทรงประทำนแกูเรำทำง 

กิตติคุณด้วยวิธีทำำให้ เรำสำำนึกในควำม บำปและทุกข์และ
ทำำให้จิตใจของเรำเกิด ควำมร้่ 

เรื่องพระครสิต์  และ เปลี่ยนใจเรำเสียใหมู  
2 เธซะโลนิกา   2 : 13 เพรำะวูำพระเจ้ำได้ทรงเลือกทูำน 

ทั้งหลำยไว้แตูเดิมให้ถึง 
ที่รอดโดยพระวิญญำณได้ทรงชำำระทูำน ใหบ้รสิุทธิ ์ และ

โดยทูำนได้เช่ือควำมจรงิ

กิจการ   2 : 37  เม่ือคนทั้งหลำยได้ยินแล้วร้่สึก
แปลบปลำบ ใจ จึงกลูำวแกูเปโตร 

และอัครสำวกอื่น ๆ วูำ "พี่น้องเอ๋ย" เรำจะทำำ อยูำงไร 
กิจการ  26 : 18 จะให้เรำเปิดตำของเขำ เพื่อเขำจะกลับ
จำก ทำงมืด มำถึงทำงสวูำง และจำกอำำนำจของซำตำน
มำถึงพระเจ้ำ เพื่อเขำจะได้รบักำรยกโทษแหูงควำมผิด
ของเขำ และให้ได้รบั สวูนที่จะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลำย 
ซึ่งถ่กชำำระให้เป็นผ้่ชอบธรรม แล้ว โดยควำมเช่ือในเรำ 
เอเสเคียล  36 : 26-27  เรำจะให้เจ้ำทั้งหลำยสะอำดจำก
ควำมชัว่ และร่ปเคำรพทั้งหลำย ของเจ้ำ เรำจะให้จิตใจ
ใหมูแกูเจ้ำทั้งหลำย และ จะต้ังจิตวิญญำณใหมู แกูเจ้ำทั้ง
หลำย และเรำจะถอนหินเสยีจำกเน้ือ ของเจ้ำทั้งหลำย
และประทำนใจเน้ือแกูเจ้ำ และเรำจะใสู พระวิญญำณ แกู
เรำไว้ ณ. ภำยในเจ้ำ และจะให้เจ้ำดำำเนินในกฎหมำยทั้ง
หลำยแกูเรำ และเรำจะรกัษำธรรมบัญญัติของเรำ และจะ
ประพฤติตำมธรรมบัญญัติ น้ัน
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ฟีลปิปี  2 : 13 เพรำะวูำพระเจ้ำเป็นผ้่กระทำำกิจอยู่ภำยใน
ทูำนทั้งหลำย ทั้งให้ 

ทูำนมีใจปรำรถนำและให้ประพฤติตำมชอบพระทัยพระองค์ 
ยอห์น  6 : 37 , 44-45 สำรพัดที่พระบิดำได้ทรงประทำน

แกูเรำจะมำหำเรำ 
และผ้่ที่มำหำเรำ เรำจะไมูทิ้งเลยไมูมีผ้่ใดมำถึงเรำได้ เว้น

ไว้พระบิดำผ้่ทรงใช้เรำมำ
จะชักนำำเขำ และเรำจะให้ผ้่น้ันเป็นขึ้นมำในวันที่สุดมีคำำ

เขีย นไว้ในคำำภีร์ศำสดำ  
พยำกรณ์วูำคนทั้งหลำยจะเรยีนร้่จำกพระเจ้ำทุกคนที่ได้ยิน

และเรยีนร้่จำกพระบิดำ
ก็มำถึงเรำ 

ถาม 32 ผ้่ถ่กทรงเรยีกอยูางบังเกิดผลได้รับประโยชน์
อะไรบ้างในชีวิตน้ี 

ตอบ ผ้่ทรงถ่กเรยีกอยูำงบงัเกิดผลได้รบัใ นชีวิตน้ี คือ
กำรทำำให้ชอบธรรม 

กำรรบัเข้ำเป็นบุตร กำรชำำระให้บรสิุทธิ ์และประโยชน์อื่น 
ๆ หลำย อยูำง 

อันบังเกิดรูวมหรอื จำกประโยชน์ที่ กลูำวแล้ว 
โรม  8 : 30 และผ้่ใดในพระองค์ได้ทรงเรยีกมำผ้่น้ัน
พระองค์ ได้ทรงบันดำล ให้เป็นผ้่ชอบธรรม
เอเฟซัส  1 : 5 พระองค์ได้ทรงแตูงต้ังเรำไว้กูอนตำมที่

ของ พระทัยของพระองค์ 
ให้เป็นบุตรโดยพระเยซ่ครสิต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสรญิ

สงูำรำศีแหูงพระคุณ 
ของพระองค์
1 โครนิธ์   1 : 30 แตูทูำนทั้งหลำยเป็นของพระองค์ 

เพรำะเช่ือ ในพระเยซ่ครสิต์ 
ผ้่ซึ่งพระเจ้ำได้ทรงต้ังให้ประกอบไปด้วยปัญญำควำมชอบ

ธรรมกำรสร้ำงสรรค์ไว้
เฉพำะและกำรไถูโทษสำำหรบั เรำทั้งหลำย
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ถาม 33 การทำาให้ชอบธรรมเป็นพระคุณที่พระเจ้า
ประทานให้เปลูา ๆ คือ 

ตอบ ทรงยกควำมผิดบำป ของเรำ และถือวูำเรำเป็นคน
ชอบธรรมแล้วโดยเอำ 

ควำมชอบธรรมของพระครสิต์มำใสูให้ เรำและเรำจะรบัเอำ
ได้โดยควำมเช่ือเทูำน้ัน

เอเฟซัส  1 : 7 ในพระองค์น้ันเรำได้รบักำรไถู โดยพระ
โลหิต ของพระองค์ และได้รบั

 อภยัโทษในควำมผิดของเรำ โดยพระกรุณำอันอุดมของ
พระองค์ 

2 โครนิธ์  5 : 21 เพรำะวูำพระเจ้ำได้ทรงกระทำำให้
พระองค์น้ัน ผ้่ไมูมีควำมผิด เป็นผิด 

เพรำะเห็นแกูเรำ เพื่อให้เรำได้เป็นควำมชอบ ธรรมของ
พระเจ้ำโดยพระองค์  

โรม   3 : 24 แตูพระเจ้ำทรงพระกรุณำให้เขำเป็นผ้่ชอบ
ธรรม โดยไมูคิดวูำ เพรำะพระเยซ่ 

ทรงไถูเขำให้พ้นแล้ว 
โรม   4 : 6 เหมือนดำวิทได้กลูำวถึงควำมสุข ของคนที่

พระเจ้ำ ได้ทรงโปรดวูำเป็น
 คนชอบธรรมโดยมิได้อำศัยกำรประพฤติ 
โรม 5 :  18 เหตุฉะน้ันกำรปรบัโทษได้มำถึงคนทั้งปวง 

เพรำะควำมผิดครั้งเดียว ฉันใด
 พระกรุณำก็มำถึงคนทั้งปวง ฉันน้ัน
กาลาเทีย  2 : 16 ก็ยังร้วู่ำไมูมีมนุษย์ผ้่ใดจะเป็นคนชอบ

ธรรม ได้โดยกำรประพฤติ 
เทูำน้ัน ถึงเรำเองก็ได้ศรทัธำในพระเยซ่ครสิต์ เพื่อจะได้

เป็นคนชอบธรรมโดยศรทัธำ
 ในพระครสิต์ และไมูใชูกำร ประพฤติตำมธรรมบัญญัติ

เพรำะวูำโดยกำรประพฤติ
 ตำมธรรมบัญญัติ น้ันไมูมีมนุษย์สักคนเดียวทีอยู่ในเน้ือ

หนังจะเป็นคนชอบธรรมได้ 
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ถาม 34 การรับเข้าเป็นบตุรคืออะไร

ตอบ เป็นพระคุณที่พระเจ้ำประทำนให้เปลูำ ๆ ทรงรบัเรำ
เข้ำไว้ และให้มีสิทธิ

ตูำง ๆ  ในฐำนะเป็นบุตรของพระองค์ 
1 ยอห์น  3 : 1 จงด่เถิดพระบิดำทรงโปรดประทำน ควำม

รกัแกูเรำทั้งหลำยเพียงไร 
ที่เรำจะได้ช่ือวูำเป็นบุตรของพระเจ้ำ 
ยอห์น  1 : 12 แตูวูำคนเรำทั้งหลำยที่ได้ต้อนรบัพระองค์ 

พระองค์ทรงโปรดให้ 
มีอำำนำจที่จะเป็นบุตรของพระเจ้ำได้ คือ คนทั้งหลำยที่ได้

วำงใจในพระนำมของ
พระองค์
โรม  8 : 17 และถ้ำเรำทั้งหลำยเป็นบุตรแล้ว เรำจึงเป็น

ทำยำทพระเจ้ำและเป็นทำยำท 

ด้วยกันกับพระครสิต์ 

ถาม 35 การชำาระให้บรสุิทธิคื์ออะไร

ตอบ เป็นพระคุณที่พระเจ้ำประทำนให้เ  ปลูำโดยทรงชุบ
ให้เรำเป็นคนใหมู 

ทั้งหมดตำมแบบฉำยำของพระเจ้ำและดลบันดำลให้เรำ
ตำยด้ำนตูอบำป 

และดำำเนินชีวิตในควำมชอบธรรม 
1 เปโตร  1 : 2 ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตำมที่พระบิดำเจ้ำได้

ทรงลูวงร้่ไว้กูอโดย  
พระวิญญำณได้ทรงชำำระให้บังเกิดควำมนบนอบ เช่ือฟัง 

และใหร้บักำรประพรม
 ด้วยพระโลหิตของพระเยซ่ครสิต์ 
เอเฟซัส   4 : 24 และให้ทูำนสวมมนุษย์ใหมูซึ่งทรงสร้ำง 

ขึ้นใหมูตำมแบบอยูำง
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 พระเจ้ำในควำมชอบธรรม และควำมบรสิุทธิ ์แหูงควำม
จรงิ 

โรม   6 : 6  เรำทั้งหลำยร้่แล้ววูำมนุษย์ เกูำของเรำน้ัน 
ได้ตรงึไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวบำปจะส่ญสิ้นไป เพื่อเรำ
จะไมูเป็นทำสของบำปน้ัน    

ถาม 36 ในชีวิตน้ีได้ประโยชน์อะไรอีกซึ่งกเิดรูวมหรอื
จากการทำาให้ชอบธรรม การรับเข้าเป็นบุตร และการชำาระ
ให้บรสุิทธิ ์

ตอบ ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเกิดรูวมหรอืจำกกำรทำำให้ชอบ
ธรรม กำรรบัเข้ำเป็น 

บุตรและกำรชำำระให้บรสิุทธิมี์ควำมร้่สึกแนูใจวูำพระเจ้ำทรง
รกัควำมสงบของ

ใจวินิจฉัยและชอบ ควำมยินดี ในพระวิญญำณบรสิุทธิ ์กำร
เพิ่มขึ้นแหูงพระคุณ

 และควำมวิรยิะจนถึงที่สุด

โรม   5 : 1,2,5 เหตุฉะน้ันเม่ือเรำทั้งหลำยเป็นคน
ชอบธรรม เพรำะควำมเช่ือแล้วเรำจึง 

เป็นไมตรกัีนกับพระเจ้ำ โดยพระเยซ่ครสิต์ องค์พระผ้่  
เป็นเจ้ำของเรำ โดยพระเยซ่ 

น้ันเรำทั้งหลำยจึงได้เข้ำรูวม พระคุณที่เรำยืนอยู่น้ัน และ
เรำมีควำมภ่มิใจ ด้วยมีควำม 

ไว้ใจวูำจะได้รบัรศัมีของพระเจ้ำและควำมหวังใจน้ันมิได้
กระทำำให้เกิดควำมเสียใจ

 เพรำะไมูสมหวัง เหตุวูำควำมรกัของพระเจ้ำได้ซึมซำบ
เข้ำไป ในใจ ของเรำโดยพระ

 วิญญำณบรสิุทธิซ์ึ่งพระองค์ได้ทรงประทำนให้แกูเรำทั้ง
หลำยแล้ว 

โรม   14 : 17 เพรำะวูำแผูนดินของพระเจ้ำไมูใชูกำรกิน
และกำรด่ืม แตูเป็นควำม

 ชอบธรรม และควำมสุขและควำมยินดี ในพระวิญญำณ
บรสิุทธิ ์
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ยอห์น  1 : ที่ 16  ด้วยวูำเรำทั้งหลำยได้รบัควำม บรบิ่รณ์ 
ของพระองค์แล้ว

 เป็นคุณซ้อนคุณ
ฟีลปิปี  1 : 6  ข้ำพเจ้ำไว้ใจในสิ่งน้ีทีเดียววูำ พระองค์

ผ้่ทรงต้ังต้นกำรดี ไว้ใน
 ทูำนทั้งหลำย แล้วคงจะกระทำำให้สำำเร็จจนถึงกำล วันแหูง

พระเยซ่ครสิต์ 
1 เปโตร  1 : 5 ผ้ท่ี่ถือฤทธิเ์ดชของพระเจ้ำได้ทรงรกัษำ 

ไว้โดยควำมเช่ือให้ถึง
 ควำมรอดซึ่งทรงจัดไว้พร้อมจะได้ปรำกฎ ในเวลำที่สุด 

ถาม 37 ผ้่เช่ือได้รับประโยชน์อะไรจากพระครสิต์เม่ื อถึง
ตาย

ตอบ  เม่ือถึงตำย วิญญำณของผ้่เช่ือจะบรสิุทธิย์ิ่ง และจะ
ผูำนไปสู่สงูำรำศี 

สูวนรูำงกำยยังคง เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับพระครสิต์ 
จะพักอยู่ในหลุม จนกวูำ 

จะถึงวันเป็นขึ้นมำอีก 
วิวรณ์  14 : 13 ข้ำพเจ้ำได้ยินพระสุรเสียงมำจำกสวรรค์

สัง่วูำ  "จงเขียนไว้เถิดวูำ 
ต้ังแตูน้ีสืบไป คนทั้งหลำยที่ตำยในองค์พระผ้่เป็นเจ้ำ 

แล้วจะเป็นสุข และพระวิญญำณ
 บรสิุทธิ ์ ตรสัวูำจรงิอยูำงน้ัน เพื่อเขำ จะได้หยุดจำกกำร

เหน็ดเหน่ือยของเขำ และผล
 แหูงกิจกำรที่เขำได้ กระทำำน้ันก็ติดตำมเขำไป " 
วิวรณ์     19 : 8 และได้ทรงโปรดให้เจ้ำสำวน้ันนูุงหูม 
แตูงตัวด้วยผ้ำปูำน เน้ือละเอียด 
สดใส บรสิุทธิ ์ด้วยวูำผ้ำปูำนน้ันได้แกู กำรประพฤติชอบ
ธรรมของพวกธรรมิกชน 
ล่กา  23 : 43 ฝูำยพระเยซท่รงตอบเขำวูำ "แท้จรงิเรำ
บอกเจ้ำวูำ วนัน้ีเจ้ำอยู่กับเรำ ในเมืองบรมสุขเกษม" 

27



กิจจการ  7 : 55,59  ฝูำยซะเตฟำโนประกอบด้วยพระ
วิญญำณ บรสิุทธิไ์ด้เขม้นด่ สวรรค์เห็นรศัมีของพระเจ้ำและ
พระเยซ่ทรงยืน อยู่เบื้ องขวำพระหัตถ์ของพระองค์ เขำจึง
เอำหินขว้ำงซะเตฟำโน เม่ือกำำลังอ้อนวอนพระเจ้ำอยู่วูำ " 
โอพระเยซ่องค์ พระผ้่เป็นเจ้ำ ของข้ำพเจ้ำขอทรงโปรดรบั
จิตตวิญญำณของข้ำพเจ้ำด้วย" 
ฟีลปิปี   1 : 23 แตูข้ำพเจ้ำคิดลังเลอยู่ในระหวูำง สอง
ฝูำยน้ี  คือวูำ ข้ำพเจ้ำมีควำม ปรำรถนำจะลำไปอยู่กับพระ
ครสิต์ซึ่งประเสรฐิ  กวูำมำกนัก
2 โครนิธ์  5 : 8 คือเรำมีควำมมัน่ใจอยำกจะอยู่กับองค์ 
พระผ้่เป็นเจ้ำมำกกวูำ อยู่ในรูำงกำยน้ี
1 เธสะโลนิกา  4 : 14 เพรำะถ้ำเรำเช่ือวูำพระเยซ่วำย
พระชนม์ และคืนพระชนม์แล้ว ฉันใด โดยพระเยซ่น้ัน
พระเจ้ำจะทรงนำำบรรดำคนที่ลูวงหลับไปแล้วให้เข้ำมำ กับ
พระองค์ ฉันน้ัน 
ยอห์น  5 : 28 เพรำะเวลำจะมำเม่ือบรรดำคนที่อยู่ใน
อุโมงค์ฝังศพ จะได้ยินสำำเนียง ของพระองค์ 

ถาม 38 ผ้่เช่ือจะได้รับประโยชน์อะไร จากพระครสิต์ 
เม่ือเป็นขึ้นมาจากความตาย

ตอบ เม่ือเป็นขึ้นมำจำกควำมตำย ผ้่เช่ือจะถ่กยกขึ้นสู่สงูำ
รำศีจะได้รบักำรรบัไว้โดย

เปิดเผย และปลดปลูอยในวันพพิำกษำ และจะได้รบั
ควำมสุขยิ่งในกำรรูวมสำมัคคี

ธรรมกับพระเจ้ำ อยูำงบรบิ่รณ์ตลอดนิรนัดร์ 
1 โครนิธ์  15 : 43 เม่ือหวูำนลงน้ันก็เป็นที่ไร้ยศครั้ง 

เม่ือเป็นขึ้นมำแล้วก็จะมียศ
มัทธิว  10 : 32 เหตุดังน้ันทุกคนที่รบัเรำตูอหน้ำมนุษย ์

เรำจะรบัผ้่น้ันเฉพำะพระพักตร์ 
พระบิดำของเรำผ้่อยู่ในสวรรค์
มัทธิว  25 : 34 ขณะน้ันพระมหำกษัตรยิ์จะตรสัแกู

บรรดำผ้่ที่อยู่เบื้ องขวำทูำนทั้งหลำย
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ที่ได้รบัพระพรจำกพระบิดำของเรำจงมำรบัเอำแผูนดินซึ่ง
ได้เตรยีมไว้สำำหรบัทูำนทั้ง

หลำย ต้ังแตูแรกสร้ำงโลก
สดุดี   16 : 1 พระองค์ทรงแสดงให้ข้ำพเจ้ำเห็นหนทำง 
ดำำเนินชีวิต ควำมยินดี อนับรบิ่รณ์มีอยู่ตรงพระพักตร์
พระองค์ 

ถาม 39 พระเจ้าต้องประสงค์ให้มนุษย์ทำาหน้าที่อะไรบ้าง

ตอบ หน้ำที่ที่พระเจ้ำต้องประสงค์ให้มนุษย์ทำำคือให้เช่ือฟัง
นำ้ ำ พระทัยที่ 

สำำแดงให้ทรำบแล้ว
มีคาห์  6 : 8 โอ ..บรรดำชน พระองค์ได้ทรงแจ้งให้ทรำบ 
แล้ววูำอะไรนูะดี พระยะโฮวำทรงพระประสงค์อะไรจำกทูำน 

เลูำนอกจำกทำำกำรยุติธรรมและ รกัควำมเมตตำกรุณำ 
และดำำเนินชีวิต อยูำงสุภำพเคียงคู่ไปกับพระเจ้ำ
ล่กกา  10 : 28 พระองค์ จึงตรสัแกูเขำวูำ "ทูำนตอบถ่ก
แล้ว จงกระทำำอยูำงน้ัน แล้วจะได้ชีวิต"

ถาม 40 กฎแหูงความเช่ือฟังที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้
แกูมนุษย์ทราบ ครั้งแรกคืออะไร

ตอบ กฎที่พระเจ้ำเปิดเผยให้มนุษย์เช่ือฟังครั้งแรกคือ 
กฎจรยิธรรม
โรม   2 : 14-15  เพรำะวูำเมูอพวกตูำงประเทศ ซึ่งไมูมี
ธรรมบัญญัติได้ประพฤติ ตำมธรรมบัญญัติ โดยธรรมดำ 
คนเหลูำน้ัน แม้ไมูมีธรรมบัญญัติ ตัวของตัว ก็เป็น
บัญญัติแกูตัวเอง คือ เขำ สำำแดงกำรของกฎหมำยน้ันที่
จำรกึไว้ในใจของเขำ ใจซึ่งสงัเกตผิด และชอบ ก็เป็น
พยำนบอกเขำ และโดยควำมคิดทั้งหลำยของเขำเอง เขำ
ก็จะปรบัโทษตัวเขำ หรอืแก้ตัวเขำ 
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ถาม 41 กฎจรยิธรรมยูอ ๆ มีอะไรบ้าง 

ตอบ กฎจรยิธรรมยูอ ๆ คือเฉลยธรรมบัญญัติ สิบประกำร 
เฉลยธรรมบัญญัต ิ 10 : 4 แล้วพระองค์ได้จำรฃึักไว้ใน
ศิลำ น้ัน ซึ่งเป็นบัญญัติ สิบประกำร ให้เหมือนครั้งน้ันที่
พระยะโฮวำ ได้ตรสัแกูเจ้ำทั้งหลำย ที่ภ่เขำ ออกมำจำก
ทูำมกลำงเปลวเพลิงในที่ประชุมกันน้ันแล้ว พระยะโฮวำได้ 
ประทำนแผูนศิลำน้ันไว้แกูเรำ
มัทธิว  19 : 17 ถ้ำทูำนปรำรถนำจะเข้ำในชีวิตก็ให้ถือ
รกัษำ ธรรมบัญญัติไว้

ถาม 42 บัญญัติสรุปของเฉลยธรรมบัญญัติ สิบประการ 
มีวูาอยูางไร 

ตอบ บัญญัติสรุปของเฉลยธรรมบัญญัติสิบประกำร คือ 
จงรกัพระเจ้ำ 

ด้วยสิ้นสุดใจสุดจิต และสุดกำำลัง และสุดควำมคิด 
และรกัเพื่อนบ้ำน เหมือนรกัตนเอง

มัทธิว  22 : 37-40 พระเยซท่รงตอบเขำวูำ "จงรกั
พระองค์ผ้่เป็นพระเจ้ำด้วยสุดจิต 

สุดใจของเจ้ และด้วยสิ้นสุดควำมคิดของเจ้ำ น่ันแหละู 
เป็นธรรมบัญญัติข้อต้นข้อใหญู 

ข้อสองก็เหมือนกัน คือ จงรกัเพื่อนบ้ำนเหมือนรกัตัวเอง 
บัญญัติและ คำำพยำกรณ์ 

ทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในธรรมบัญญัติสองข้อน้ี "

ถาม 43 คำานำาของเฉลยธรรมบัญญัติ สิบประการมีวูา
อยูางไร

ตอบ คำำนำำของเฉลยธรรมบัญญัติสิบประกำรประกอบด้วย
ข้อควำมดังตูอไปน้ี 

เรำคือพระยะโฮวำ พระเจ้ำของเจ้ำ ทั้งหลำยผ้่ได้นำำเจ้ำ
ออกจำกแผูนดินอำยคุปต์ 
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คือ จำกเรอืนทำส 

ถาม 44 คำานำาของเฉลยธรรมบัญญัติสิบประการสอน
อะไรแกูเราบ้าง

ตอบ คำำนำำของธรรมบัญญัติสิบประกำรสอนวูำเน่ืองจำก
พระเจ้ำ

เป็นองค์พระผ้่เป็นเจ้ำ และเป็นพระเจ้ำของเรำทั้งหลำย 
และเป็นพระผ้่ไถู

เ รำจึงจำำต้องรกัษำธรรมบัญญัติ ของพระองค์ 
เฉลยธรรมบัญญัต ิ 11 : 1 เหตุฉะน้ีเจ้ำทั้งหลำยจงรกั พระ

เยโฮวำพระเจ้ำของเจ้ำ
และรกัษำ คำำโอวำท ข้อกฎหมำย ข้อพพิำกษำ และข้อ

บัญญัติ ทั้งปวงของ พระองค์ 
เสมอเป็นนิจ

1 เปโตร  1 : 17-19 และถ้ำทูำนอธิษฐำนขออยูำงที่
ขอพระบิดำ ผ้่ได้ทรงพพิำกษำ

 ตำมกำรประพฤติของทุกคน และหำ ได้ทรงเห็นแกูหน้ำ
คนใดไมูเลยเวลำที่ทูำน

 อำศัยอยู่ในโลกน้ี  จงประพฤติด้วยควำมเกรงกลัว โดยร้่
วูำไมูได้ทรงไถูทูำน

 ทั้งหลำยออกจำก กำรประพฤติตำมควำมโงู ซึ่งทูำนได้
เรยีนมำจำกบรรพบุรุษน้ัน 

ด้วยสิ่งของที่จะเป่ือยเนูำไปคือเงินและทอง แตูทรง ไถู
ด้วยโลหิตอันมีรำคำมำก 

คือพระโลหิตของพระครสิต์ เหมือนเลอืด ของล่กแกะที่
ปรำศจำกพิกำรและดูำงพร้อย

ถาม 45 ธรรมบัญญัตขิ้อแรกวูาอยูางไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อแรกมีวูำ เจ้ำอยูำมีพระอื่นนอก
เหนือจำกเรำ 
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อพยพ  20 : 3 อยูำมีพระอื่นใดนอกเหนือจำกเรำ

ถาม 46 ธรรมบัญญัตขิ้อ 1 น้ีมีความมุูงหมายอะไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อหน่ึงน้ี ต้องกำรให้เรำร้่และรบัทรำบวูำ
พระเจ้ำ 

ทรงเป็นพระเจ้ำที่เที่ยงแท้ แตูองค์เดียวและทรงเป็น
พระเจ้ำของเรำ และต้อง 

นมัสกำรและถวำยเกียรติแดูพระองค์อยูำงเหมำะสม
1 พงศาวดาร  28 : 9 โซโลมอนบุตรชำยของเรำเอย๋ จง
ร้่จักพระเจ้ำแหูงบิดำของเจ้ำ 
สัญญำวูำ จะเดินในทำงทั้งปวงของ พระองค์ และรกัษำข้อ
กฎหมำย ข้อบัญญัติ และข้อพิพำกษำทั้งปวง และเช่ือฟัง
ถ้อยคำำของพระองค์
สดุดี  95 : 6 มำเถิดให้เรำทั้งหลำยอูอนน้อมกำยลง
นมัสกำร ให้คุกเขูำลงตรงพระ

ยะโฮวำ ผ้่ทรงสร้ำงพวกเรำเพรำะพระองค์เป็นพระเจ้ำ
ของเรำ พวกเรำ เป็นพลไพรู ที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ และ
เป็น ประดุจฝ่งแกะอยู่เงื้ อมพระหัตถ์ของพระองค์ 
มัทธิว 4 : 10 เพรำะมีคำำเขียนไว้วูำ จงกรำบไหว้พระองค์
ผ้่เป็นพระเจ้ำของตน และปฏิบัติพระองค์ผ้่เดียว

ถาม 47 ธรรมบัญญัตขิ้อแรกห้ามอะไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อแรกห้ำมกำรปฏิเสธหรอืละเลยไมู
นมัสกำร

และถวำยเกียรติแดูองค์พระเจ้ำ วำูเป็นพระเจ้ำ และเป็น
พระเจ้ำของเรำ ทั้งหลำยและห้ำมกำรนมัสกำรและกำร
ถวำยเกียรติ อันควรแกูพระองค์ แตูองค์เดียวน้ันแกูสิ่งใด
อื่น ๆ  
สดุดี  14 : 1 คนโฉดเขลำกลูำวในใจของตนแล้ววูำ

พระเจ้ำ ไมูมี
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โรม   1 : 20-21 คือ ฤทธำนุภำพอันถำวรและสัมภวะของ
พระองค์ ก็ทรงปรำกฎชัด

 ในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงน้ัน ต้ังแตูแรกสร้ำงโลก
เขำทั้งหลำยจึงไมูมี 

ข้อจะแก้ตัวได้ เพรำะวูำ เม่ือเขำทั้งหลำยได้ร้่จักพระเจ้ำ
แล้ว เขำยังมิได้ถวำยเกียรติยศ 

แดูพ ระองค์ อยูำงสมควร ที่เขำจะกระทำำแกูพระเจ้ำ และ
หำได้ขอบพระคุณไมู 

สดุดี   81 : 11 แตูพลไพรูของเรำมิได้ฟังเสียงของเรำ 
พวกอิสรำเอลไมูมีสักคน

 เดียวฟังเรำ
โรม  1 : 25 ด้วยเขำได้เอำควำมจรงิของพระเจ้ำมำแลก

เปลี่ยนกับควำมเท็จ และได้ 
นมัสกำร ปฏิบัติสิ่งที่ทรงสร้ำงไว้น้ันแทนที่จะปฏิบัติ

พระองค์ผ้่ทรงสร้ำงผ้่สมควร
จะได้รบักำรสรรเสรญิเป็นนิตย์

ถาม 48 เราเร ียนร้่อะไรพิเศษจาก คำาวูา "นอกเหนือ
จากเรา" ในธรรมบัญญัติ 

ขอ้หน่ึงนั้น

ตอบ คำำวูำ "นอกเหนือจำกเรำ" ในเฉลยธรรมบัญญัติข้อ
หน่ึงน้ันสอนวูำ 

พระเจ้ำซึ่งทรงเห็นทุกสิ่งทรงสังเกตและทรงไมูพอพระทัย
ในบำปที่ไปมีพระเจ้ำอื่น

สดุดี  139 : 1-3 ขำ้แตูพระยะโฮวำพระองค์ทรงพิจำรณำ 
และทรงทรำบ

ข้ำพเจ้ำ แล้วซึ่งข้ำพเจ้ำน่ังลงหรอืลุกขึ้นน้ันพระองค์ทรง
ทรำบหมดและควำมคิด 

ของข้ำพเจ้ำพระองค์ทรำบแตูไกล พระองค์ทรงพิจำรณำด่
ทำงเดิน ของข้ำพเจ้ำ

และที่นอนของข้ำพเจ้ำ ทำงประพฤติของข้ำพเจ้ำน้ัน
พระองค์ทรงทรำบทั้งสิ้น
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เฉลยธรรมบัญญัติ  30 : 17-18 แตูใจของข้ำพเจ้ำ
แปรปรวน มิได้เช่ือฟัง และหลงไป 

กรำบไหว้ นมัสกำรปฏิบัติพระอื่น ๆ เรำกลูำวแกูเจ้ำทั้ง
หลำยวันน้ีวูำ เจ้ำทั้งหลำย 

จะฉิบหำยเสียเป็นแนู 

ถาม 49 ธรรมบัญญัตขิ้อสองวูาอยูางไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อสองอยูำทำำร่ปเคำรพสำำหรบัตน ป็น
สัณฐำน 

ร่ปสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้ำอำกำศ เบื้ องบน หรอืซึ่งมีอยู่
ในแผูนดินเบื้ องลูำง 

หรอืซึง่มีอยู่ในนำ้ำใต้แผูนดิน อยูำกรำบไหว้หรอืปรนนิบัติ
ร่ปเคำรพเหลูำน้ันด้วยเรำคือ 

พระเจ้ำของเจ้ำ เป็นผ้่หวงแหน ให้โทษบิดำตกทอดไปถึง
ล่กหลำน ของผ้่ที่ชังเรำ

กระทัง่สำมชัว่สี่ชัว่อำยุคนแตูแสดง ควำมรกัมัน่คง แกู
ผ้่ที่รกัเรำและปฏิบัติตำม บัญญัติของเรำกระทัง่พันชัว่อำยุ
คน 
อพยพ   20 : 4-6 " อยูำทำำร่ปเคำรพสำำหรบัตน เป็น

สัณฐำนร่ปสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
เบื้ องบนหรอืซึง่มีอยู่ที่แผูนดินเบื้ องลูำง หรอืซึ่งมีอยู่ ใน

นำ้ ำใต้แผูนดินอยูำกรำบไหว้ 
หรอืปรนนิบัติร่ปเหลูำน้ันเลย ด้วยเรำ คือพระยะโฮวำของ

เจ้ำเป็นผ้่หวงแหนให้โทษ 
ของบิดำที่ชังเรำน้ันติด เน่ือง จนถึงล่กหลำนกระทัง่สำม

ชัว่สี่ชัว่อำยุคนแตูแสดง 
ควำมกรุณำแกูผ้่ที่รกัเรำ และรกัษำบัญญัติของเรำถึง

หลำยพันชัว่อำยุคน 

ถาม 50 ธรรมบัญญัตขิ้อสองมุูงหมายอะไร
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ตอบ     ธรรมบัญญัติข้อสองต้องกำรให้รบัเอำรกัษำและให้
ครบถ้วน
ซึ่งบรรดำกำรนมัสกำรและกฎหมำยตูำง ๆ ที่พระเจ้ำทรง
บัญญัติไว้ในพระคำำ ของพระองค์
เฉลยธรรมบัญญัต ิ  12 : 32  สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่เรำสัง่เจ้ำทั้ง
หลำย จงระวงัทำำตำม อยูำได้เพิ่มเติมหรอืลดหยูอนเสีย
จำกคำำน้ันเลย
มัทธิว  28 : 20 สอนเขำให้ถือรกัษำสิ่งสำรพัดซึ่งเรำ ได้สัง่
พวกทูำนไว้ 

ถาม 51 ธรรมบัญญัตขิ้อสองห้ามอะไรบ้าง

ตอบ ห้ำมกำรนมัสกำรพระเจ้ำด้วยร่ปเคำรพหรอืด้วยวิธีอื่น 
ๆ ที่มิได้ 

บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์
โรม  1 : 22-23 เขำถือตัววูำเป็นนักปรำชญ์ เขำจึงเป็นคน
โงูเขลำไปและเขำเอำ สงูำรำศีของพระเจ้ำที่จะส่ญเสยีไปไมู

ได้มำแปลงเป็นร่ปที่จะเป่ือยเนูำไปเป็นร่ปนก เป็นร่ป
สัตว์จตุบำท และเป็นร่ปสัตว์เลื้ อยคลำน
โคโลสี   2 : 18 อยูำให้คนใดตัดสินทูำนแพ้เสียบำำเหน็จ
ของทูำน ด้วยกิรยิำ ที่เขำทำำทีถูอมตัวลง และไหว้ท่ต
สวรรค์ และใฝูฝันอยู่ในสิ่งเหลูำน้ันที่เขำได้เห็น และพอง
ตัวขึ้นเปลูำ ๆ ตำมควำมคิดของเน้ือหนัง

ถาม 52 เหตุผลเก่ียวเน่ืองกับธรรมบัญญัตขิ้อสองมี
อะไรบ้าง

ตอบ เหตุผลที่เก่ียวเน่ืองกับเฉลยธรรมบัญญัต ิข้อสอง มี
วูำพระเจ้ำทรง 

มีอำำนำจเหนือตัวเรำพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำของตัวเรำ 
และร้อนพระทัย

 ในกำรนมัสกำรของพระองค์ 
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สดุดี   45 : 11 ด้วยวูำพระองค์เป็นพระผ้่เป็นเจ้ำของเธอ
จงน้อมตัวลงกรำบไว้พระองค์  
สดุดี   100 : 3 ทูำนทั้งหลำยจงร้่วูำพระยะโฮวำเป็น
พระเจ้ำ พระองค์ได้ทรงสร้ำงเรำ เรำจึงเป็นพรรคพวก
พระองค์ เรำเป็น ไพรพูลของพระองค์ และเป็นฝ่งแกะที่ 
พระองค์ทรงบำำรงุเลี้ยง
อพยพ   34 : 14 สวูนพวกเจ้ำอยูำได้นมัสกำรพระอื่นเลย 
เพรำะพระยะโฮวำ ผ้ท่รงนำม วูำหวงแหน เป็นพระเจ้ำผ้่
หวงแหน 
1 โครนิธ์    10 : 22 เรำจะอุตสูำห์กระทำำให้องค์ พระผ้่
เป็น เจ้ำทรงอิจฉำหรอื เรำมีฤทธิก์วูำพระองค์หรอื 

ถาม 53 ธรรมบัญญัตขิ้อสามวูาอยูางไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อสำมวูำอยูำออกพระนำมพระเจ้ำอยูำง
ไมูสมควร 

ด้วยผ้่ที่ออกพระนำมพระองค์อยูำงไมูสมควรน้ัน 
พระเจ้ำจะทรงถือวูำไมูมีโทษหำมิได้

อพยพ  20 : 7 อยูำออกพระนำมพระยะโฮวำพระเจ้ำของ
เจ้ำเปลูำ ๆ ด้วยผ้ท่ี่ออก

 พระนำมพระองค์เปลูำ ๆ น้ันพระยะโฮวำถือวูำ ไมูมีโทษ
หำมิได้ 

ถาม 54 ธรรมบัญญัตขิ้อสามมุูงหมายอะไร

ตอบ บัญญัติข้อสำมมุูงหมำยให้ใช้พระนำม พระตำำแหนูง
กฎหมำย พระคำำ

 และพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยควำมบรสิุทธิ ์และด้วย
ควำมเคำรพ

สดุดี   29 : 2 จงถวำยเกียรติยศ แกูพระยะโฮวำใหส้ม
กับ พระนำม ของพระองค์ 

วิวรณ์  15 : 3-4  ขำ้แตูพระองค์ผ้่เป็นมหำกษัรยิ์แหูง 
ประเทศทั้งปวง วิธีกำรทั้งหลำย 

36



ของพระองค์ทรงเป็นอันยุติธรรม และแท้จรงิ โอองค์พระผ้่
เป็นเจ้ำใครผ้่ใดจะ

 ไมูเกรงกลัว พระองค์ และจะไมูถวำยเกียรติยศแกู
พระนำมของพระองค์เลูำ

ปัญญาจารย์  5 : 1 จงระวังเท้ำของเจ้ำ เม่ือเจ้ำไปยังวิหำร 
ของพระเจ้ำเพรำะ 

กำรเข้ำใกล้ชิดเพื่อจะเช่ือฟัง ก็ดีกวูำคนโฉด เขลำถวำย
สักกำรบ่ชำ ด้วยวูำเขำไมูร้่วูำตน 

กระทำำควำมบำป
สดุดี   138 : 2  ขำ้พเจ้ำจะนมัสกำรต้ังหน้ำตรงไปยังพระ
วิหำรอันบรสิุทธิ ์ของพระองค์ และจะยกยูองสรรเสรญิ 
พระนำม ของพระองค์ เพรำะพระกรุณำคุณ และควำมสัตย ์
ของพระองค์ เพรำะพระองค์ได้ทรงกระทำำให้ พระดำำรสัของ
พระองค์เป็นใหญู เหนือพระนำมทั้งสิ้นของพระองค์ 
สดุดี    104 : 24 ขำ้แตูพระยะโฮวำ พระรำชกิจของ
พระองค์มีเป็นเอนกประกำร จรงิพระองค์ได้ทรงกระทำำกำร
น้ันทั้งสิ้นโดยพระสติปัญญำ

ถาม 55 ธรรมบัญญัตขิ้อสามห้ามอะไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อสำมห้ำมใช้พระนำมพระเจ้ำในทำงด่
หม่ิน
และเหยียดหยำมทุกประกำร
เลวีนิต ิ 19 : 12 อยูำสำบำนออกพระนำมของเรำโดย
ควำมเท็จ และอยูำทำำให้นำม พระเจ้ำของเจ้ำเสื่อมเสียเรำ
เป็นยะโฮวำ 
มัทธิว  5 : 34-35 ฝูำยเรำบอกทูำนทั้งหลำยวูำ อยูำ
สำบำนเลย จะอ้ำงถึงสวรรค์ก็ดี เพรำะสวรรค์เป็นที่น่ัง
ของพระเจ้ำ จะอ้ำงถึงแผูนดินก็ดีเพรำะแผูนดินเป็นที่รอง 
พระบำท ของพระเจ้ำ จะอ้ำงถึง กรุงเยร่ซำเล็มก็ดี เพรำะ
กรุงเยร่ซำเล็ม เป็นรำชธำนีของพระมหำ กษัตรยิ์

ถาม 56 เหตุผลเก่ียวกับธรรมบัญญัติข้อสามมีอะไรบ้าง
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ตอบ เหตุผลเก่ียวกับธรรมบัญญัติข้อสำมมีวูำผ้่ละเมิด
บัญญัติ 

ข้อน้ีอำจไมูได้รบัโทษอะไรจำก มนุษย์แตูพระองค์ไมูทรง
ยอม ให้เลี่ยงคำำพิพำกษำ

 อันชอบธรรมของพระองค์ไมูได้ 
เฉลยธรรมบัญญัติ   28 : 59 พระยะโฮวำจึงทรงกระทำำ ให้

บังเกิดโรคภัยแกูเจ้ำ
 และให้บังเกิดโรคภัยแกูเผูำพันธ์ของเจ้ำ เป็นโรคภัยอันอยู่

ช้ำนำน และให้มีควำมเจ็บ
 ควำมไข้ที่ให้มีควำมลำำบำกมำกมำย

ถาม 57 ธรรมบัญญัตขิ้อส่ี มีวูาอยูางไร

ตอบ   ธรรมบัญญัติข้อสี่มีวูำ จงระลึกถือวันสะบำโตถือเป็น
วันบรสิทุธิ ์

จงทำำกำรงำนทั้งสิ้น ของเจ้ำหกวัน แตูวันที่เจ็ดน้ัน 
เป็นวัน สะบำโตของพระเจ้ำของเจ้ำ 

ในวันน้ันอยูำกระทำำ งำนกำรสิ่งใด ๆ คือเจ้ำเอง หรอื
บุตรำบุตรขีองเจ้ำ หรอืทำสทำสี 

ของเจ้ำ หรอืสัตว์ใช้ ของเจ้ำ หรอืแขกที่อำศัยอยู่ภำยใน
ประต่เมือง ของเจ้ำเพรำะ 

ในหกวันพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงฟ้ำ และแผูนดิน และทะเล
และสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่ 

เหลูำน้ัน แตูในวันที่เจ็ดทรงงดกำรงำนไว้ เหตุฉะน้ัน
พระเจ้ำได้ทรงอวยพระพร 

แกูวันซะบำโตและทรงต้ังไว้เป็นวันบรสิุทธิ ์
อพยพ  20 : 8-11 จงระลึกถึงวันสะบำโต ถือเป็นวัน

บรสิุทธิ ์จงทำำกำรงำน 
ทั้งสิ้นของเจ้ำหกวัน แตูวันที่เจ็ดน้ันเป็นวันสะบำโต แหงู

พระยะโฮวำ พระเจ้ำของเจ้ำ 
ในวันน้ันอยูำกระทำำกำรงำนใด ๆ คือเจ้ำเอง หรอืบุตร

บุตรขีองเจ้ำ หรอืทำสทำสี 
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ของเจ้ำหรอืสัตว์ใช้ ของเจ้ำ หรอืแขกที่อำศัยอยู่ภำยใน
ประต่เมืองของเจ้ำ 

เพรำะในหกวัน พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงฟ้ำ และแผูนดิน และ
ทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ 

ในที่เหลูำน้ัน แตูในวันที่เจ็ดทรงงดกำรงำนไว้ เหตุฉะน้ัน
พระเจ้ำได้ทรงอวยพระ 

พรแกูวันซะบำโต และทรงต้ังไว้เป็นวันบรสิุทธิ ์

ถาม 58 ธรรมบัญญัตขิ้อส่ีมุูงหมายอะไร

ตอบ ธรรมบัญญัติข้อสี่มุูงหมำยกำรรกัษำวันที่พระเจ้ำ
กำำหนดไว้ใน

พระคำำของพระองค์ใหบ้รสิุทธิ ์คือวันหน่ึง ในเจ็ดวันให้
ถวำยเป็นวัน สะบำโต

บรสิุทธิแ์ดูพระองค์
เลวีนิต ิ 19 : 30 จงรกัษำวันซะบำโตและนับถือโบสถ์ของ

เรำ เรำเป็นยะโฮวำ

เฉลยธรรมบัญญัต ิ 5 : 12 จงถือวันสะบำโต ถือเป็น
วัน บรสิุทธิ ์ ตำมคำำพระยะโฮวำ 

พระเจ้ำของเจ้ำได้ตรสัสัง่ไว้แกูเรำ 

ถาม 59 วันอะไรในเจ็ดวันที่พระเจ้าทรงกำาหนดให้เป็นวัน
สะบาโตประจำาสัปดาห์

ตอบ ต้ังแตูวันสร้ำงโลกมำจนถึงวันพระครสิต์คืนพระชนม์ 
พระเจ้ำทรงกำำหนด 

วันที่ เจ็ดเป็นวันสะบำโต นับแตูน้ันมำตลอดไปจนกวูำจะ 
สิ้นโลก จงถือเอำวันที่หน่ึง 

ของสัปดำห์เป็นวันสะบำโตของครสิเตียน 
ปฐมกาล  2 : 3 พระเจ้ำจึงได้ทรงอวยพระพรแกูวันที่เจ็ด 

น้ันต้ังไว้เป็นวันบรสิุทธิ ์
เพรำะในวันน้ันพระองค์ได้ทรงหยุดจำก สรรพำกำรที่

พระองค์ทรงนฤมิตสร้ำงไว้น้ัน
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อพยพ  16 : 23 โมเสสได้บอกเขำวูำ น่ีแหลูะเป็น: พระยะ
โฮวำ ทรงรบัสัง่ ไว้แล้ววูำ 

พรูุงน้ีเป็นวันงดกำร เพรำะเป็นวันส ะบำโตวันบรสิุทธิแ์หูง
พระยะโฮวำ

กิจจการ   20  : 7 ในวันอำทิตย์เม่ือเรำทั้งหลำยประชุม
กันทำำพิธี หักขนมปัง 

เปำโลก็กลูำวสัง่สอนเขำ เพรำะวูำวันรูงุขึ้นจะลำไปจำกเขำ 
แล้ว

1 โครนิธ์  16 : 1-2  เรื่องกำรเรีย่ไร สำำหรบัธรรมิกชนน้ัน 
ข้ำพเจ้ำได้สัง่ครสิตจักร

 ที่กำลำเทียอยูำงไร ทูำนทั้งหลำย จงกระทำำเหมือนอยูำง
น้ัน ทุกวันอำทิตย์ใหพ้วกทูำน

ทุกคนเก็บเงินผล ประโยชน์ที่ได้ไว้บ้ำง
วิวรณ์  1 : 10 พระวิญญำณได้ทรงดลใจข้ำพเจ้ำในวันของ

องค์พระผ้่เป็นเจ้ำ

ถาม 60  จะถือวันสะบาโตให้บรสุิทธิอ์ยูางไร 

ตอบ ถือวันสะบำโตให้บรสิุทธิโ์ดยพักผูอนอยูำงบรสิุทธิ์
ตลอดวันแม้ทำำงำน
และเลูนกีฬำจะเป็นกำรชอบในวันทั้งหกและให้ใช้ตลอด

วันในกำรนมัสกำร 
พระเจ้ำรูวมกันและแตูลำำพังเว้นไว้แตูงำนที่เก่ียว กับ

ควำมเมตตำและจำำเป็นจรงิ ๆ 
เลวีนิติ   23 : 3 จงทำำกำรงำนในหกวัน แตูวันที่เจ็ดเป็น 
วันสะบำโตสำำหรบั หยุดหำยเหน่ือย เป็นวันสำำหรบักำร
ประชุม อันบรสิทุธิ ์ ในวันน้ันเจ้ำ ทั้งหลำย อยูำกระทำำ
กำรเลย เป็นวัน สะบำโตของยะโฮวำทัว่ไปในบ้ำนเมืองทั้ง
หลำยของเจ้ำ
อิสยาห์   58 : 13-14 ถ้ำเจ้ำจะยับยั้งเท้ำไมูลูวงละเมิด 
วันสะบำโต ไมูทำำกิจธุระของเจ้ำ ในวันบรสิุทธิข์องเรำ ถ้ำ
เจ้ำเรยีกวันสะบำโตวูำเป็นวันที่พึงพอใจ และเป็นวัน
บรสิุทธิ ์ของพระยะโฮวำซึง่ควรจะนับถือไว้ ถ้ำเจ้ำจะถือ 
รกัษำไว้โดย เว้นกิจวัตรประจำำวัน  โดยไมูทำำกิจธุระสูวน
ตัว และไมูพ่ดคำำ ที่ไมูเป็นสำระ เม่ือน้ันเจ้ำจะได้ประสบ 
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ควำมพึงพอใจ ในพระยะโฮวำ   แล้วเรำจะให้เจ้ำขี่ครูอมอยู่
บนที่สง่ทั้งหลำยแหูง แผูนดินโลก และจะทำำให้เจ้ำอิ่มหนำำ
ด้วยมรดกของยำโคบบิดำของเจ้ำ ด้วยพระโอษฐ์ ของพระ
ยะโฮวำได้ตรสัไว้ดังน้ัน
มัทธิว  12 : 11-12  พระองค์จึงตรสัแกูเขำวูำ มีผ้่ใดใน 
พวกทูำน ถ้ำมีแกะตัวเดียว และแกะตัวน้ันตกบูอในวันสะ
บำโต เขำจะไมูฉุดลำกแกะขึ้นหรอื ฝูำยมนุษย์ คนหน่ึงก็
ประเสรฐิยิง่กวูำ แกะมำกกวูำเทูำใดเหตุฉะไฉน ฃจึงไมู
สมควรทำำกำรดี ในวันสะบำโต
มะระโก 2 : 27 พระองค์จึงตรสักับเขำวูำ วันสะบำโตน้ัน 
ต้ังไว้สำำหรบัมนุษย์ มิใชู ต้ังมนุษย์สำำหรบัวันสะบำโต 

ถาม 61 ธรรมบัญญัตขิ้อส่ีห้ามอะไรบ้าง

ตอบ  ธรรมบัญญัติข้อสี่ห้ำมกำรละเว้น หรอืกำรสักแตูวูำ
ทำำงำน

 อันเป็นหน้ำที่ซึ่งมีควำมจำำเป็น หรอืทำำให้วันมลทิน 
ไปด้วยควำม กียจคร้ำน 

 หรอืทำำงำนที่เป็นบำปโดยตรง หรอืโดยกระทำำงำนรบัจ้ำง
หรอืกำรหยูอนใจ

 ด้วยควำมคิดวำจำ และงำนที่ไมูจำำเป็น
เอเสเคียล  23 : 38 อน่ึงเขำทั้งหลำยได้ทำำดังน้ีแกูเรำ 

คือเขำ ทำำวหิำรของเรำเอง 
ให้เป็นมลทินไปในวันเดียวน้ัน และได้ ประมำทวันสะบำ

โตทั้งหลำยของเรำ
เยเรมีย์   17  : 21 พระยะโฮวำได้ตรสัดังน้ีวูำ เจ้ำทั้ง

หลำย จงระวงัอยูำได้แบกของใด ๆ 
ในวันสะบำโต และอยูำได้พำของเข้ำ ไปโดยประต่เมืองเย

ร่ซะเล็ม
ล่กา   23 : 56 แล้วเขำก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับ

นำ้ ำมันหอมในวันสะบำโต
 น้ันเขำก็หยุดกำรไว้ตำมธรรมบัญญัติ 
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ถาม 62 เหตุผลอันเก่ียวเน่ืองกับธรรมบัญญัติขอ้ส่ีมีวูา
อยูางไร

ตอบ เหตุผลก็มีอยู่วูำ พระเจ้ำทรงอนุญำตให้เรำประกอบ
อำชีพหกวัน แตูทรงถือ

วูำวันที่เจ็ดเป็นวันพิเศษของพระองค์ทรงทำำแบบอยูำงไว้
แล้วและทรงอวยพระพร

ในวันสะบำโต
อพยพ  31 : 15-16 จงทำำกำรแตูในกำำหนดหกวันแตูในวัน

ที่เจ็ดน้ันเป็นวันสะบำโต
 จงงดกำรไว้ และถือเป็นวันบรสิุทธิแ์หูงพระยะโฮวำผ้่ใดจะ

ทำำกำรในวันน้ันต้อง
 ถ่กปรบัโทษถึงตำย เหตุฉะน้ีชนชำติอิสรำเอล จึงถือวันสะ

บำโตตลอดเช้ือวงศ์ของเขำ 
เป็นเครื่องหมำยระหวูำงเรำกับชนชำติอิสรำเอล เสมอไป

เลวีนิต ิ 23 :3 จงทำำกำรงำนในหกวัน แตูวันที่เจ็ดเป็น
วัน สะบำโตสำำหรบัหยุดหำย

 เหน่ือย เป็นวันสำำหรบักำรประชุมอัน บรสิุทธิ ์ในวันน้ัน
เจ้ำทั้งหลำยอยูำกระทำำกำรเลย

 เป็นวันสะบำโตของยะโฮวำทัว่ไปในบ้ำนเมืองทั้หลำยของ
เรำ

อพยพ  31: 7  ด้วยวูำในหกวันพระยะโฮวำ ได้ทรงสร้ำง
ฟ้ำ และแผูนดินแตูในวันที่เจ็ด พระองค์ ได้ทรงงดกำร
งำนไว้ และได้ ทรงหยูอนพระทัย 
ปฐมกาล  2 : 3 พระเจ้ำจึงได้ทรงอวยพระพรแกูวันที่เจ็ด 
ต้ังไว้เป็นวันบรสิุทธิ ์

ถาม 63 ธรรมบัญญัตขิ้อห้ามีวูาอยูางไร

ตอบ  ธรรมบัญญัติข้อห้ำมีวูำจงให้เกียรติบิดำมำรดำของ
เจ้ำ เพื่ออำยขุองเจ้ำจะได้
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 ยืนนำนบนแผูนดิน ซึ่งพระยะโฮวำ ทรงประทำนให้แกูเจ้ำ
อพยพ  20 : 12 จงนับถือบิดำมำรดำของเจ้ำ เพื่ออำย ุ

ของเจ้ำจะได้ยืนนำนบนแผูนดิน
 ซึ่งพระยะโฮวำพระเจ้ำ ของเจ้ำประทำนแกูเจ้ำ 

ถาม 64 ธรรมบัญญัตขิ้อห้ามุูงหมายอะไร

ตอบ มุูงหมำยจะให้ดำำรงไว้ซึ่งกำรให้เกียรติและทำำหนัำที ่
ซึ่งมีตูอทุกคนใน

สถำนที่ตูำง ๆ กันและในควำมสัมพันธ์ตูำง ๆ กันใน ฐำนะ
ที่เป็นผ้่ใหญูผ้่น้อย 

และผ้่เสมอกัน
เลวีนิต ิ  9 : 32 จงคำำนับคนผมหงอก และนับถือคนแกู 

และเกรงกลัวพระเจ้ำเรำเป็น
 ยะโฮวำ

 เอเฟซัส  6 : 1,5 ฝูำยบุตรทั้งหลำยจงนบนอบเช่ือฟัง 
บิดำ มำรดำของตัวด้วย เห็น

แกูองค์พระผ้่เป็นเจ้ำ เพรำะกำรกระทำำ อยูำงน้ันเป็นกำร
ถ่ก ฝูำยพวกทำส จงเช่ือฟังผ้่ที่เป็นนำย ตำมเน้ือหนัง 
ด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน่ ด้วยนำ้ ำวำใจจรงิ เหมือนกระทำำ
แกู พระครสิต์
โรม  13 : 1 ให้ทุกคนยอมอยู่ใต้บังคับผ้่มีอำำนำจด้วยวูำ

ไมูมี อำำนำจอันใด 
เว้นไว้ซึ่งมำจำกพระเจ้ำ ผ้่มีอำำนำจซึ่งดำำรงอยู่น้ัน พระเจ้ำ 

ก็ได้ทรงต้ังไว้
เอเฟซัส  6 : 9  ฝูำยนำยจงประพฤติตูอทำสอยูำง
เดียวกัน คืออยูำขู่เข็ญเขำด้วย ทำูนทั้งหลำยทรำบแล้ว 
วูำพระองค์ผ้่เป็น นำยของเขำและของทูำนอยู่ในสวรค์ 
และพระองค์ไมูทรงเลือก หน้ำผ้่ใดเลย
โรม  12 : 10 สูวนกำรที่รกัพี่น้องน้ันจงรกัด้วยใจเอ็นด่ 
สูวนกำรถืออิสสรยิยศ ซึ่งกัน และกันน้ันจงถือวูำผ้่อื่นดี
กวูำตัว 
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ถาม 65 ธรรมบัญญัตขิ้อห้าห้ามอะไร

ตอบ ห้ำมมิให้ละเลยหรอืกระทำำกำรอันเป็นปฏิปักษ์ ตูอ
เกียรติ และหน้ำที่ซึ่ง

เป็นของทุกทูำนในสถำนที่ตูำง ๆ กันและใน ควำมสัมพันธ์
ตูำง ๆ 

โรม  13 : 7-8 ทูำนทั้งหลำยจงให้แกูทุกคนตำมที่เขำควร
จะได้รบัสูวยอำกร

 ควรจะให้แกูผ้่ใดจงให้แกูผ้่น้ัน ภำษีควรจะให้แกูผ้่ใดจงให้
ผ้่น้ัน ควำมยำำเกรงควรจำำให้ 

แกูผ้่ใด จงให้แกูผ้่น้ัน เกียรติยศควรจะให้แกูผ้่ใด จงให้แกู
ผ้่ใด อยูำเป็นหน้ี คนหน่ึง 

คนใดเลย เว้นแตูในกำรรกัซึ่งกันและกัน เพรำะวูำคนใด 
ที่รกัคนอื่น ก็กระทำำให้ ธรรมบัญญัติสำำเร็จแล้ว

ถาม 66 เหตุผลเก่ียวกับธรรมบัญญัติข้อห้ามีวูาอยูางไร 

ตอบ เหตุผลก็คือ เป็นพระสัญญำที่ประทำนอำยุยืน และ
ควำมมัง่คัง่

(เพื่อสูงเสรมิสงูำรำศี ของพระเจ้ำและเป็นคุณแกูผ้่น้ัน
เอง)ให้แกูผ้่รกัษำธรรมบัญญัติข้อน้ี 

เอเฟซัส   6 : 2-3 จงนับถือบิดำมำรดำของตน ซึ่งเป็น
ธรรมบัญญัติแรกที่มีคำำทรง

 สญัญำไว้ด้วยเพื่อทูำนทั้งหลำย จะได้อยู่เย็นเป็นสุข 
และมีชีวิตยืนยำวที่แผูนดินโลก

ถาม 67 ธรรมบัญญัต:ิหก มีวูาอยูางไร 

ตอบ มีวูำ "อยูำฆูำคน"
อพยพ   20 : 13 " อยูำฆูำคน" 
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ถาม 68 ธรรมบัญญัตขิ้อหกมีความมุูงหมายอยูางไร

ตอบ มีควำมมุูงหมำยคือให้มีกำรพยำยำมโดยชอบธรรมที่
จะสงวน

ชีวิตเรำเองและของผ้่อื่นไว้ 
เอเฟซัส   5 : 29-30 ด้วยวูำไมูมีผ้่ที่เกลียดชังเน้ือหนัง 

ของ ตนเอง  แตูยูอมเลี้ยงบำำรุงไว้ 
เหมือนพระครสิต์ ทรงเลี้ยงบำำรุง ครสิตจักร เพรำะวูำเรำ

ทั้งหลำยเป็นอวัยวะแหงู 
พระกำยของพระองค์
สดุดี    82 : 3-4 จงพพิำกษำควำมของผ้่ที่มีกำำลังน้อย 

ของล่กกำำพร้ำ คนมีทุกข์ยำก 
และคนจน ตำมยุติธรรม จงสงเครำะห์ คนที่มีกำำลังน้อย 

และคนขัดสนให้รอดพ้น 
จำกมือคนชัว่ 

ถาม 69 ธรรมบัญญัตขิ้อหก ห้ามอะไร

ตอบ   ธรรมบัญญัติข้อน้ีห้ำมกำรทำำลำยชีวิตของตนเอง 
หรอืชีวิต ของผ้อ่ื่น

หรอืทำำกำรใด ๆ อันจะเป็นม่ลเหตุให้ทำำลำยชีวิต
กิจการ   16 : 28 "อยูำทำำร้ำยแกูตัวเองเลย เรำทั้งหลำย 

อยู่พรอ้มทุกคน" 
ปฐมกาล  9 : 6 ผ้่ใดฆูำมนุษย์ให้โลหิตไหล มนุษย์จะฆูำ 

ผ้่น้ัน ให้โลหิตเหมือนกัน
เพรำะพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ ตำมแบบฉำยำ ของ

พระองค์ 
เฉลยธรรมบัญญัต ิ  24 : 6 อยูำให้ผ้่ใดยึดเอำเครื่อง โมู

หรอื หินโมูช้ันบน ด้วยเป็น 
เครื่องประกอบกำรเลี้ยงชีวิต 
สุภาษิต   24 : 11-12 เจ้ำจงชูวยชีวิตเหลูำคนที่กำำลังถ่ก

นำำไป ประหำร และจงชูวย
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คนทั้งหลำยที่จวนจะถ่กฆูำให้รอดตำย ถ้ำเจ้ำจะแก้ตัววูำ 
"น่ีแหลูะเรำไมูได้ร้่เรื่องน้ีเลย 

ทูำนผ้่ทรงชัง่ใจมนุษย์จะ ไมูทรงพิเครำะห์เรื่องน้ันทีเดียว
หรอื และทูำนผ้่ทรงคุ้มครอง
ดวงจิต ของเจ้ำจะไมูทรงทรำบหรอื และทูำนจะไมูทรง

ทดแทนให้ทุกคนตำมทำง
กำรกระทำำ ของเขำหรอื
1 ยอห์น  3 : 15 ผ้ห่น่ึงผ้่ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็
ยูอม เป็นผ้่ฆูำคน และทูำน ทั้งหลำยร้่แล้ววูำผ้่ฆูำคนไมูมี
ชีวิตนิรนัดร์ อยู่ในตัวเลย 

ถาม 70 ธรรมบัญญัตขิ้อเจ็ดมีวูาอยูางไร

ตอบ มีวูำ " อยูำลูวงประเวณีผัวเมียเขำ"

ถาม 71 ธรรมบัญญัตขิ้อเจ็ดมีความมุูงหมายอยูางไร

ตอบ มุูงหมำยจะให้รกัษำควำมบรสิุทธิข์องตนเองและผ้่
อื่นทั้งในจิตใจ วำจำ 

และควำมประพฤติ
1 เธสะโลนิกา  4 : 4 ให้ทุกคนร้่จักมีภรรยำในทำง

บรสิุทธิ ์และในทำงที่
จะบังเกิดเกียรติยศ
2 ทิโมธี  2 : 22 ทูำนจงหลีกหนีเสียจำกรำคะ ตัณหำ

แหูง คนหนูุม ๆ น้ัน 
และจงมุูงตำมควำมชอบธรรม ควำมเช่ือ ควำมรกั และ

สันติสุข ด้วยกันกับคน
หลำยคนที่ออกพระนำม แหูงองค์พระผ้่ เป็นเจ้ำด้วยใจ
บรสิุทธิ์
เอเฟซัส  4 : 29 อยูำให้คำำหยำบคำยออกมำจำกปำกทูำน

เลย แตูให้ใช้คำำดี 
ตำมแตูจะต้องกำร ซึ่งจะเป็นที่ให้เกิดควำมจำำเรญิ ขึ้น

เพื่อจะเป็นคุณแกูคน
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เหลูำน้ันที่ได้ยิน 
เอเฟซัส  5 : 11-12 และอยูำเข้ำสูวนกับกิจกำรของควำม

มืดที่ไร้ผล  แตูจงให้กิจกำร 
น้ัน  ปรำกฎเปิดเผยดีกวูำ เพรำะวูำกำรที่ จะพ่ดถึงกำร

เหลูำน้ันซึ่ง เขำกระทำำในที่ลับ
 ก็นูำอับอำย
1 เปโตร  3 : 2  คือเม่ือเขำได้เห็นกำรประพฤติของภรรยำ 

ซึ่งปรำศจำกรำคี 
และมีใจยำำเกรง ด้วย

ถาม 72 ธรรมบัญญัตขิ้อเจ็ดห้ามอะไร

ตอบ ห้ำมมิให้มีควำมคิด วำจำ และกำรกระทำำที่ไมูบรสิุทธิ์ 
มัทธิว  5 : 28 ฝูำยเรำบอกทูำนทั้งหลำยวูำ ผ้่ใดแลด่ หญิง

ด้วยใจกำำหนัดในหญิงน้ัน
ผ้่น้ันได้ลูวงประเวณีในใจ กับหญงิน้ันแล้ว

เอเฟซัส  5 : 3 แตูวูำกำรลูวงประเวณี กำรลำมกตูำง 
ๆ และควำมโลภ อยูำให้เอูยช่ือ 

ทูำมกลำง ทูำนเลย จะได้สม กับเป็นธรรมิกชน 

ถาม 73 ธรรมบัญญัตขิ้อแปดมีวูาอยูางไร

ตอบ มีวูำ "อยูำลักทรพัย์ " 
อพยพ  20 : 15 " อยูำลักทรพัย์ "

ถาม 74 ธรรมบัญญัตขิ้อแปดมุูงหมายอะไร 

ตอบ  มุูงหมำยให้มีกำรแสวงหำและเพิ่มพ่นทรพัยส์ิน
ของตนเอง 

และผ้่อื่นในทำงที่ชอบ
สุภาษิต   27 : 23 จงหมัน่พิจำรณำด่ควำมเป็นไปแหูงฝ่ง

แกะ ของตนและจงรกัษำ 
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ฝ่งวัวของตนไว้ให้ดีเถิด
เลวีนิติ   25 : 35  ถ้ำพี่น้องของเจ้ำจนไป และมีกำำลัง

น้อย เจ้ำจงชูวยช่กำำลังเขำบ้ำง 
ถึงเขำเป็นแขกเมืองหรอืคนอำศัย ก็จง ชูวยเขำ และเขำจะ

อยู่กับเจ้ำได้
เฉลยธรรมบัญญัติ   15 : 10 เจ้ำทั้งหลำยต้องให้ ของแกู

เขำ จงได้ และเม่ือให้ 
แกูเขำดังน้ันแล้ว ใจของเจ้ำทั้งหลำยอยูำได้เสียดำย เลย 

เพรำะพระยะโฮวำ 
พระเจ้ำของเจ้ำจะอวยพรแกูเจ้ำ ทั้งหลำย 
เฉลยธรรมบัญญัต ิ 15 : 10   เจ้ำทั้งหลำยต้องให้ของแกู

เขำจงได้ และเม่ือให้แกูเขำ 
ดังน้ันแล้วใจของเจ้ำทั้งหลำยอยูำได้เสียดำย เลย เพรำะ

พระยะโฮวำพระเจ้ำของเจ้ำ
 จะอวยพรแกูเจ้ำ ทั้งหลำย ในบรรดำกิจกำรซึ่งมือของเจ้ำ

กระทำำน้ัน

ถาม 75 ธรรมบัญญัตขิ้อแปดห้ามอะไร

ตอบ ห้ำมมิให้มีกำรขัดขวำงทรพัย์สินของตนเองและผ้่อื่น
ในทำงมิชอบ

สุภาษิต   28 : 19 แตูผ้่ที่ติดตำมไปในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ 
จะได้รบัควำมยำกจนพอด่อยู่

1 ทิโมธี  5 : 8 ถ้ำแม้ผ้่ใดไมูเลี้ยงด่วงศ์ญำติของตน และ
คนในบ้ำนเรอืนของตนยิ่งกวูำ ผ้อ่ื่น ผ้่น้ันก็ปฎิเสธ
ควำมเช่ือเสียแล้ว และซำ้ ำ ชัว่ยิ่งกวูำคนที่ไมูได้เช่ือ
เลย

ถาม 76 ธรรมบัญญัตขิ้อเก้ามีวูาอยูางไร 

ตอบ  "อยูำเป็นพยำนเท็จตูอเพื่อนบ้ำน"
อพยพ  20 : 16 "อยูำเป็นพยำนเท็จตูอเพื่อนบ้ำน"
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ถาม 77 ธรรมบัญญัตขิ้อเก้ามีความมุูงหมายอะไร

ตอบ ธรรมบัญญัติมุูงหมำยที่จะสูงเสรมิให้มีควำมจรงิ
ระหวูำงมนุษย์ตูอมนุษย์ 

เพื่อรกัษำช่ือเสียงอันดีของตนเองและของเพื่อนบ้ำนโดย
เฉพำะอยูำงยิ่งในกำรเป็น

พยำน 
เอเฟซัส  4 : 25 เหตุฉะน้ันทูำนทั้งหลำยจงเลิกกำรมุสำ

เสีย และจงตูำงคนตูำงพ่ด
 ควำมจรงิกับเพื่อนบ้ำนเพรำะวูำเรำทั้งหลำย เป็นอวัยวะ

ซึ่งกันและกัน
1 เปโตร  3 : 16  มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี เพื่อใน

ข้อควำมที่เขำทั้งหลำยได้พ่ด 
ใสูร้ำยทูำน เขำที่ใสูร้ำยกำรประพฤติ ของทูำนในพระครสิต์

จะได้มีควำมละอำย  

กิจการ  25 : 10   เปำโลตอบวูำ ขำ้พเจ้ำก็กำำลังยืนอยู่
ตูอ หน้ำบัลลังก์ ของกำยะกำซำ 

อยู่แล้วก็สมควรจะพิพำกษำข้ำพเจ้ำ เสียที่น่ีตำมที่ทูำน
ทรำบอยู่แล้วข้ำพเจ้ำไมูได้

กระทำำผิดตูอพวกย่ดำย
3 ยอห์น  1 : 12   คนทั้งปวงก็เป็นพยำนของเดเมเต
รยีว และ ควำมจรงิก็เป็นพยำน อยู่ในตัว 
สุภาษิต  14 : 5 , 25  พยำนที่สัตย์ซื่อจะไมูมุสำแตู

พยำนเท็จ ก็จะมุสำพยำนจรงิ 
ยูอมชูวยคนไว้ แตูบุคคล ผ้ก่ลูำวเท็จเป็นเหตุแหูง กำร

ลูอลวง 

ถาม 78 ธรรมบัญญัตขิ้อเก้าห้ามอะไรบ้าง

ตอบ ห้ำมกำรกลูำวข้อควำมที่เป็นทำงอคติตูอควำมจรงิ 
หรอืกูอให้เกิดผลร้ำย 

 ตูอช่ือเสียงดี ของตนเองหรอืของผ้่อื่น 
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โคโลสี   3 : 9 อยูำพ่ดมุสำตูอกันและกัน เพรำะวูำทูำนทั้ง
หลำยถอดทิ้งมนุษย์เกูำกับกำร 

ทั้งหลำยของมนุษย์น้ันเสียแล้ว
สดุดี  12 : 3 พระยะโฮวำจะได้ทรงตัดรมิฝีปำกที่ป้อยอน้ัน

ออกเสียทั้งหมดรวมทั้งลิ้น
ที่คุยโต 
2 โครนิธ์  8 : 20-21  ทั้งจะได้ระวังไมูให้คนหน่ึงใดติ

เตียน เรำได้ ในกำรที่เรำ 
ได้รบัสิ่งของเป็นอันมำกมำแจกทำนน้ัน เพรำะเรำคิด

ปรำรถนำเป็นคนสัตย์ซื่อ 
มิใชูเฉพำะพระพักตร์ องค์พระผ้่เป็นเจ้ำเทูำน้ัน แตูตูอหน้ำ

คนทั้งปวงด้วย
สดุดี   15 : 3 คนที่มิได้พ่ดนินทำด้วยลิ้นของตน คนที่ไมู

กระทำำชัว่ร้ำย แกูเพื่อน
และไมูนำำควำมชัว่ร้ำย มำกลูำวสูอเสียดเพื่อนบ้ำน 

ถาม 79  ธรรมบัญญัติขอ้สิบมีวูาอยูางไร 

ตอบ   " อยูำโลภเรอืนของเพื่อนบ้ำน"  อยูำโลภภรรยำ
ของเพื่อนบ้ำน 

หรอืทำสำทำสขีองเขำ หรอืโคลำของเขำ หรอืสิ่งใด ๆ ที่
เป็นของ ๆ เพื่อนบ้ำน 

อพยพ    20 : 17 " อยูำโลภเรอืนของเพื่อนบ้ำน"  อยูำ
โลภ ภรรยำของเพื่อนบ้ำน 

หรอืทำสำทำสขีองเขำ หรอืโคลำของเขำ หรอืสิ่งใด ๆ ที่
เป็นของ ๆ เพื่อนบ้ำน 

ถาม 80 ธรรมบัญญัตขิ้อสิบมุูงหมายอยูางไร

ตอบ มุูงหมำยให้มีควำมพอใจในสภำพควำมเป็นอยู่ของ
ตน และให้มีนำ้ ำใจรกั 

และชอบธรรมตูอเพื่อนบ้ำนและทรพัย์สินของเขำ
ฮีบร ่ 13 : 5 ทูำนจงพ้นจำกกำรรกัเงิน ทูำนทั้งหลำย จง

อิ่มใจด้วยสิ่งของที่มีอยู่ 
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เพรำะวูำพระองค์เองได้ตรสัแล้ววูำ เรำจะไมูละทูำนไว้เลย
หรอืเรำจะไมูทิ้งทูำนเสียเลย 

1 ทิโมธี  6 : 6 แตูวูำธรรมประกอบสันโดษก็ได้กำำไรมำก
เลวีนิต ิ 19 : 18 อยูำแก้แค้นหณือผ่กพยำบำทผ้่หน่ึงผ้่ใด 

แตูจงรกัเพื่อนบ้ำนเหมือน
รกัตัวเอง เรำเป็นยะโฮวำ
1 โครนิธ์  13 : 4-6 ควำมรกัน้ันก็อดทนนำน และกระทำำ

คุณให้ ควำมรกัไมูอิจฉำ
 ไมูอวดตัวไมูจองหอง ไมูกระทำำสิ่งอันเป็นที่อำย กระดำก 

ไมูคิดเห็นแกูตนฝูำยเดียว
 ไมูมีใจหงุดหงิดไมูชูำงจดจำำควำมผิดไมูยินดีในกำร

ประพฤติผิด แตูมีควำมยินดี 
ในกำรประพฤติชอบ 

ถาม 81 ธรรมบัญญัตขิ้อสิบห้ามอะไร

ตอบ ห้ำมมิให้มีควำมมิพอใจในสภำพฐำนะของตนเอง 
ห้ำมอิจฉำตำร้อน

 ในควำมเจรญิรูุงเรอืง ของผ้่อื่น หรอืกำรมีรำคะตัณหำใน
สิ่งซึ่งเป็นของของเขำ

1 โครนิธ์  10 : 10 อยูำบูนเหมือนคนในพวกเขำได้บูน 
แล้วก็พินำศด้วยเพ็ชฌฆำต 

กาลาเทีย   5 : 26 อยูำให้เรำถือตัวกัน ยัว่โทสะกันและอ ิ
ฉำ กันเลย

โคโลสี  3 : 5 เหตุฉะน้ันจงประหำรอวัยวะของทูำน ซึ่ง 
อยู่ฝูำยโลกน้ี  

คือกำรลูวงประเวณี  
กำรโสโครก รำคะตัณหำ ควำมปรำรถนำกำรชัว่และควำม

โลภ 
ซึ่งเป็นกำรไหว้ร่ปเคำรพ  
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ถาม 82  มีมนุษย์คนใดรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้
อยูางบรบิร่ณ์หรอื

ตอบ นับแตูตกสู่สภำพบำปแล้ว ไมูมีมนุษย์ใดสำมำรถ
รกัษำธรรมบัญญัติ ของพระเจ้ำ 

อยูำบรบิ่รณ์เลยในชีวิตของเขำ แตูละเมิดด้วย กำย วำจำ 
ใจ ทุกวัน 

โรม  8 : 8 และคนทั้งหลำยที่อยู่ฝูำยเน้ือหนัง จะเป็นที่
ชอบ พระทยัพระเจ้ำก็หำมิได้ 

โรม  3 : 9 -10 ถ้ำอยูำงน้ันพวกเรำจะได้เป รยีบกวูำพวก
เขำหรอื ก็หำมิได้ด้วยวูำ

เรำได้ช้ีแจงให้เห็นแล้ววูำ ทั้งพวกย่ดำยกับ พวกตูำง
ประเทศ ก็อยู่ใต้ อำำนำจควำมผิด

 ทุกคนเหมือนมีคำำเขียนไว้แล้ววูำ ไมูมีคนชอบธรรมสักคน
หน่ึงเลยไมูมีเลย  

ยากอบ  3 : 2 เพรำะวูำเรำทั้งหลำยยูอมพลำดพลั้งกัน
หลำย ๆ สิ่ง ถ้ำผ้่ใดมิพลำดพลั้งผิด

ในวำจำผ้่น้ันก็เป็นผ้่ใหญูแล้ว อำจบังคับทั้งตัว ไว้ได้
ด้วย 

ถาม 83 การละเมิดธรรมบัญญัติเป็นการชัว่ร้ายเทูา  ๆ 
กันหรอื 

ตอบ บำปบำงชนิดควำมร้ำยแรงแรงของมันพระเจ้ำถือวูำ
ชัว่ร้ำยยิ่งกวูำบำปชนิดอื่น ๆ 

สดุดี   19 : 13    อน่ึงขอทรงยึดหนูวยผ้่ทำสของ
พระองค์ไว้ให้พ้นจำกควำมผิด

โดยประมำทอยูำให้ควำมผิดน้ันครอบงำำข้ำพเจ้ำ ไว้เลย 
มัทธิว  11 :  24 แตูเรำบอกเจ้ำวูำ ในวันพิพำกษำโทษ

เมือง โสโดมจะเบำ 
กวูำโทษของเจ้ำ
ล่กา  12 : 10 ผ้่ใดจะกลูำวคำำขัดขวำงตูอบุตรมนุษย์ จะ

ทรงโปรดยกโทษให้ผ้่น้ันได้  
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แตูถ้ำผ้่ใดจะกลูำวหม่ินประมำทตูอพระวิญญำณบรสิทุธิ ์จะ
ทรงยกโทษให้ผ้่น้ันมิได้

ฮีบร ่ 10  : 29 สูวนคนที่เหยียดหยำมพระบุตรของ
พระเจ้ำ และถือวูำพระโลหิต 

แหูงคำำสัญญำไมตร ีเป็นที่ชำำระตัวให้บรสิุทธิ ์น้ันเป็นมลทิน 
และประมำทตูอ 

พระวิญญำณ ผ้่ประกอบด้วยพระคุณ ทูำนทั้งหลำยคิดเห็น
วูำ คนเหลูำน้ันควรจะถ่ก

 ปรบัโทษมำกยิ่งกวูำน้ันสักเทูำใด 

ถาม 84 บาปทุกชนิดสมควรรับผลอะไร 

ตอบ บำปทุกชนิดสมควรร ับพร ะพิโรธ และกำรแชูงสำป
ของพระเจ้ำ

ทั้งในโลกชีวิตน้ีและชีวิตอนำคต 

กาลาเทีย  3 : 10 เพรำะวูำคนทั้งหลำยซึ่งพึ่งกำร
ประพฤติตำม ธรรมบัญญัติ 

ก็ถ่กแชูงสำปอยู่แล้ว 
ยากอบ  2 : 10 เพรำะวูำถ้ำคนใดรกัษำธรรมบัญญัติได้

ทั้งหมดแตูผิดอยู่ข้อเดียว 
คนน้ันก็เป็นผ้่ผิดบัญญัติทั้งหมด 
มัทธิว   25 : 41 พระองค์จึงตรสัแกูบรรดำผ้่ที่อยู่เบื้ อง

ซ้ำยวูำ "เจ้ำทั้งหลำย 
ผ้่ต้องแชูงสำป จงถอยไปจำกเรำเข้ำไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้ 

อยู่เป็นนิตย์ 
ซึ่งเตรยีมไว้สำำหรบัมำร และพรรคพวกของมันน้ัน "

ถาม 85 พระเจ้าต้องการให้เราทำาอะไรเพื่อพ้นจาก
พระพิโรธ
และการสาปแชูงเน่ืองด้วยความผิดบาปของเรา
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ตอบ เพื่อพ้นจำกพระพิโรธ และกำรสำปแชูงของพระองค์
เน่ืองจำก ควำมผิดบำป 

ของเรำพระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำมีควำมเช่ือ ใน พระเยซ่
ครสิต์ กลับชีวิตจิตใจเสียใหมู 

และพยำยำมใช้วิธีกำร ภำยนอกซึ่งพระครสิต์ประทำน
ประโยชน์แหูงกำรไถูบำปแกูเรำ 

กิจการ  20 : 21 ทั้งเป็นพยำนแกูชำติย่ดำย และชำติ
เฮเลน ถึงเรื่องกำรกลับใจเสียใหมู 

เฉพำะพระเจ้ำและควำมเช่ือใน พระเยซ่ครสิตเจ้ำของเรำ 
2 เปโตร  1 : 10 เหตุฉะน้ันด่กูอนพวกพี่ นอ้งทั้งหลำย 

จงยิ่งอุตสูำห์ กระทำำให้กำรที่ 
พระเจ้ำทรงเรยีกและเลือกทูำนไว้ แล้วน้ันให้ถึงที่สำำเร็จ

แนูนอน
ฮีบร่    2 : 3  เม่ือเรำไมูเอำใจใสูตูอควำมรอดอันใหญู
หลวง น้ันเรำก็จะหนีพ้นอยูำงไรได้   เพรำะควำมรอดน้ัน
เม่ือเดิมทรง ประกำศ ไว้โดยองค์พระผ้่เป็นเจ้ำ ทั้งคนเหลูำ
น้ัน ที่ได้ยินก็ได้สนับสนุนให้เรำแนูใจขึ้น 

1 ทิโมธี  4 : 16 จงระวังตัวและคำำสอนของทูำนให้ดี 
จงเอำใจจดจูออยู่กับกำร เหลูำน้ี 

เพรำะวูำเม่ือกระทำำอยูำงน้ี ทูำนจะชูวยจะตัวของทูำนและ
คนทั้งปวงที่ฟังทูำนให้รอดได้ 

ถาม 86 ความเช่ือในพระเยซ่ครสิต์ คืออะไร

ตอบ ควำมเช่ือในพระเยซ่ครสิต์ เป็นพระคุณที่ชูวยให้รอด 
คือ เรำรบัเอำ

 และวำงใจในควำมรอดที่ประทำนให้ตำมที่ปรำกฎในพระ
กิตติคุณ

กิจการ   16 : 31 เปำโลกับซีลำจึงกลูำววูำ "จงเช่ือวำงใจ
ใน พระเยซ่ครสิต์เจ้ำ 

และทูำนจะรอดได้ทั้งครอบครวัทูำนด้วย 
ฮีบร่  10 : 39 แตูเรำทั้งหลำยไมูอยู่ฝูำยคนเหลูำน้ันที่

กลับ ถอยหลังถึงควำมพินำศ 
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แตูอยู่ฝูำยคนเหลูำน้ันที่เช่ือจนให้วิญญำณจิตถึงที่รอด 
ยอห์น  1 : 12    แตูวูำคนทั้งหลำยที่ได้ต้อนรบัพระองค์ 

พระองค์ทรงโปรดให้มี 
อำำนำจที่จะเป็นบุตรของพระเจ้ำได้ คือคนทั้งหลำยที่ได้

วำงใจในพระนำมของพระองค์
ฟีลปิปี  3 : 9 และตะได้ปรำกฎอยู่ในพระองค์ คือควำม

ชอบธรรมที่ข้ำพเจ้ำ มีอยู่น้ัน 
 มิได้มีโดยธรรมบัญญัติ แตูมีโดยควำมเช่ือ นพระครสิต์คือ

เป็นควำมชอบธรรม 
ซึ่งมำแตูพระเจ้ำโดยควำมเช่ือ
วิวรณ์    22 : 17 และใครผ้่ใดมีนำ้ ำใจประสงค์ก็ให้ผ้่น้ันมำ

รบัประทำนนำ้ำแหูงชีวิต 
โดยไมูต้องเสียคูำอะไรเลย 

ถาม 87 การกลับชีวิตจิตใจเสียใหมูคืออะไร 

ตอบ กำรกลับชีวิตจิตใจเสียใหมูคือ พระคุณแหูงควำม
รอดในเม่ือคนบำป 

ร้่สึกในควำมผิดบำปของตนและเข้ำใจในพระ
มหำกรุณำธิคุณของพระเจ้ำ 

ในพระครสิต์ แล้วหันออกจำกบำป เข้ำหำพระเจ้ำด้วย 
ควำมเสียใจ และเกลียดบำป

ของตน พร้อมด้วยเจตจำำนงค์ และพยำยำม กระทำำตำม
เช่ือฟังใหมูน้ี 

2 โครนิธ์  7 : 10 เพรำะวูำควำมเสียใจอยูำงที่ชอบ
พระทัย พระเจ้ำยูอมกระทำำให้ 

กลับใจ เสียใหมู และนำำไปถึงควำมรอด และกลบัใจ เสีย
ใหมูน้ันจะไมูเป็นที่ 

นูำเสียดำยแตูควำมเสียใจอยูำงโลก ยูอมนำำไปถึงควำม
ตำย 

กิจการ   2 : 37 เม่ือคนทั้งหลำยได้ยินแล้วร้่สึกแปลบ
ปลำบใจ และพ่ดกับเปโตร 

และอัครสำวกอื่นวูำ "พี่น้องเอ๋ย เรำจะทำำอยูำงไร" 
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ล่กา  1 : 77-79     เพื่อจะให้พลเมืองของพระองค์ร้่ถึง 
ควำมรอดที่จะทรง

โปรดยกควำมผิดทั้งหลำยของเขำโดยพระทัยกรุณำแหูง
พระเจ้ำของเรำ
แสงอรุณจำกที่ส่งได้มำเยี่ยมเยียนเรำ จะสูองสวูำงแกูคน 

ทั้งหลำยผ้่อยู่นที่มืด
และแกูผ้่ที่น่ังอยู่ในเงำมืดแหูงควำมมรณำ เพื่อจะนำำเท้ำ
ของเรำไปในทำงแหูง 
ควำมสุขสำำรำญ
เยเรมีย์  31 : 18-19 แท้จรงิเรำได้ยินเอ็ฟรำยิมร้องทุกข์

แกู ตนเองวูำ พระองค์ได้ตีโบย 
ข้ำพเจ้ำและข้ำพเจ้ำได้ต้องตีโบยดุจวัวตัวผ้่ที่ยังไมูคุ้นเคย 

(แกูแอก) เพรำะพระองค์ 
ได้เป็นพระยะโฮวำ พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ แท้จรงิครั้น

ข้ำพเจ้ำ ได้ต้องหันกลับแล้ว 
ข้ำพเจ้ำได้ต้ังใจเสียใหมูแลครั้น เม่ือข้ำพเจ้ำต้อง สัง่สอน

แล้ว ขำ้พเจ้ำได้ทุบตีบนขำ

ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ต้องควำม ละอำย เออ แท้จรงิ
ข้ำพเจ้ำได้ตกตะลึงไป เพรำะข้ำพเจ้ำได้ 

ทนแบกควำมด่หม่ินแหูงเวลำหนูุมของข้ำพเจ้ำ 
โรม    6 : 18 เม่ือทูำนทั้งหลำยพ้นจำกบำปแล้วทูำน 

ก็ได้เป็น ทำส ของควำมชอบธรรม 

ถาม 88 วิธีการธรรมดาและภายนอกที่พระครสิต์
ประทานให้เราทราบประโยชน์ 

ของการไถูบาป คืออะไร

ตอบ คือธรรมบัญญัติตูำง ๆ โดยเฉพำะอยูำงยิ่งคือพระ
วจนะ ศีลตูำง ๆ และกำร  อธิษฐำนทั้งหมดน้ีเพื่อ
เป็นผลดีแกูผ้่ถ่กทรงเลือก ให้ได้รบั ควำมรอด

กิจการ   2 : 41-42 ฝูำยชนทั้งหลำยซึ่งได้ร ับคำำของเป
โตร ก็รบีบัพติศมำและในวันน้ัน 
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ก็มีคน เข้ำเป็นสำวกประมำณสำมพันคน เขำทั้งหลำยได้ต้ัง 
มัน่คงอยู่ในคำำสอน 

ของจำำพวกอัครสำวก และรูวมใจกันในกำรหักขนมปังและ
กำรอธิษฐำน 

ถาม 89 พระวจนะเป็นผ ลทำาให้ได้รับความรอดนั้น
อยูางไร

ตอบ พระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงกระทำำให้กำรอูำนและ
กำรเทศนำ 

พระวจนะเป็นทำง ให้คนบำปเช่ือ และกลบัใจ และชูวย
สนับสนุน เขำในควำมบรสิุทธิ ์

และในกำรปลอบใจ โดยควำมเช่ือทำำให้ได้รบั ควำมรอด
เนหะมีย์   8 : 8 พวกเหลูำน้ันได้อูำนหนังสือธรรมบัญญัติ

ของพระเจ้ำด้วยเสียงอันดัง 
แล้วอธิบำยให้คนทั้งปวงร้เ่น้ือควำมที่อูำนน้ัน

ยากอบ   1 : 21 และจงน้อมใจรบัคำำของพระเจ้ำที่
ปล่กไว้ แล้วน้ันซึ่งอำจชูวยจิต 

วิญญำณของทูำนทั้งหลำยให้รอดได้
กิจการ   20 : 32 ด่กูอนพี่น้องทั้งหลำย บดัน้ีข้ำพเจ้ำ 

มอบทูำน ไว้กับพระเจ้ำ 
และกับแหูงพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิอ์ำจกูอ สร้ำง

ทูำนขึ้นได้ และให้ทูำน 
มีสูวนที่จะได้ด้วยกัน กับบรรดำผ้่ที่ทรง เลอืกต้ังไว้
โรม   15 : 4 เพื่อเรำทั้งหลำยจะได้มีควำมหวัง โดย

ควำมเพียร และควำมช่ใจ ตำมคำำ 
ที่เขยีนไว้แล้วน้ัน
2 ทิโมธี  3 : 15 และร้่วูำต้ังแตูเป็นเด็ก ๆ มำ ทูำนได้

ร้่จัก คำำจำรกึอันศักดิส์ิทธิ ์ซึ่งมีฤทธิ ์
อำจทำำให้ทูำนได้ปัญญำถึงที่รอดโดยควำมเช่ือในพระเยซ่

ครสิต์ 
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ถาม 90 ต้องอูาน และฟังพระวัจนะอยูางไร จึงจะมีผล
ทำาให้เกิดความรอด

ตอบ ที่จะใหพ้ระวัจนะบงัเกิดผลถึงควำมรอดแกูเรำน้ัน เรำ
จะต้องอูำน และฟัง

  ด้วยควำมขยัน ด้วยกำรเตรยีมตัวและด้วยกำรอธิษฐำน 
รบัไว้ในจิตใจด้วยควำม 

ช่ือและควำมรกั และนำำออกไปปฏิบัติ ในกำรดำำเนินชีวิต
ของตน

เฉลยธรรมบัญญัติ   6 : 6-7  ละถ้อยคำำเหลูำน้ีซึ่งเรำสัง่ไว ้
แกูเจ้ำทั้งหลำยในวันน้ี 

ก็ให้ต้ังอยู่ในใจของเจ้ำทั้งหลำย  และจงอุตสูำห์ สัง่สอน
บุตรทั้งหลำยของเจ้ำด้วยถ้อยคำำ 

เหลูำน้ี และเม่ือเจ้ำทั้งหลำยจะน่ังอยู่ในเรอืน หรอืเดินใน
หนทำง หรอืนอนลงและต่ืนขึ้น 

1 เปโตร  2 : 1-2    เหตุฉะน้ัน ทูำนทั้งหลำยจงสละทิ้ ง 
กำรชัว่ร้ำย กำรอุบำยตูำง ๆ 

กำรหน้ำ ซื่อใจคด ในรษิยำ และคำำพ่ด ที่สอูเสียดให้
หมด ดัง่ทำรกที่บังเกิดใหมู 

ทูำนทั้งหลำยจงปรำรถนำ ที่จะได้นำ้ ำนมผสมกับฝูำย
วิญญำณและปรำศจำกอุบำย

สดุดี บ ทที่119 : 18 ขอทรงเปิดตำของข้ำพเจ้ำได้จดจำำ
ไว้ในใจ เพื่อให้แลเห็น 

ควำมประเสรฐิลึกซึ้งในธรรมบัญญัติของพระองค์ 
โรม  1 : 16  ด้วยวูำข้ำพเจ้ำไมูมีควำมละอำยในเรื่อง

กิตติคุณ ของพระครสิต์ 
เพรำะวูำกิตติคุณน้ันเป็นฤทธิเ์ดช ของพระเจ้ำให้คนทั้ง

ปวงที่เช่ือน้ันได้ถึงที่รอดทุกคน
2 เธสะโลนิกา  119 : 11 พระดำำรสัของพระองค์น้ัน 

ข้ำพเจ้ำได้จดจำำไว้ในใจเพื่อข้ำพเจ้ำ 
จะไมูกระทำำตูอพระองค์ 
ยากอบ  1 : 25 ฝูำยผ้่ใดที่พิจำรณำด่ในธรรมบัญญัติแหูง

เสรภีำพอันบรสิุทธิ ์และต้ัง  
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อยู่ในธรรมบัญญัติน้ัน ผ้่น้ันไมูได้เป็นผ้่ฟังแล้ว หลงลืมแตู
เป็นคนประพฤติตำม

 คนน้ันจะได้ควำมสุขในกำรของตน 

ถาม 91 พิธีศีลตูาง ๆ เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรอดได้
อยูางไร

ตอบ พิธีศีลตูำง ๆ เป็นอุปกรณ์ให้เกิดควำมรอดน้ัน มิใชู
ด้วยคุณธรรม ในพิธีศีลน้ัน ๆ

  หรอืในผ้ท่ี่ประกอบพิธีศีล แตูด้วยกำรประทำนพร ของ
พระครสิต์และด้วยกำรทำำงำน 

ของพระวิญญำณของพระองค์ในพิธีศีลน้ันซึ่งเรำรบัไว้ด้วย
ควำมเช่ือ

 1 เปโตร   3 : 21  เชูนน้ันแหลูะพิธีบพัติศมำก็เป็นที่รอด
แกูเรำ ทั้งหลำยไมูใชูด้วยชำำระ

 รำคีแหูงเน้ือหนังแตูโดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอัน
ดีจำำเพำะพระเจ้ำโดยพระเยซ่ 

 ครสิต์ได้ทรงเป็นขึ้นมำจำกควำมตำย  
โรม  2 : 28-29 เพรำะวูำคนที่ปรำกฎเป็นชำติย่ดำย 
ภำยนอก เทูำน้ัน มิได้เป็นชำติย่ดำย แท้ แตูวูำคนที่เป็นย่
ดำยแท้น่ันคือ คนที่เป็น ชำติย่ดำยภำยใน 
1 โครนิธ์   12 : 13 เพรำะวูำถึงเรำเป็นพวกย่ดำยก็ดี 
เป็นพวก เฮเลนก็ดี หรอืมิใชู ทำสก็ดี เรำทั้งหลำยได้รบั
บัพติศมำ แตูพระ วิญญำณองค์เดียว เข้ำเป็นกำยอัน
เดียว และพระวิญญำณองค์เดียวน้ัน ซำบซูำนอยู่  

ถาม 92 พิธีศีล คืออะไร

ตอบ พิธีศีล คือ กำรปฏิบัติเฉพำะซึ่งพระครสิต์ทรง
สถำปนำไว้ และในกำรน้ี 
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พระครสิต์ กับผลอันได้เกิดจำกพันธสัญญำใหมู ก็ถ่ก 
จำำลองขึ้นประทบัไว้และนำำ

 ไปใช้โดยบรรดำผ้่ที่เช่ือทั้งหลำย โดยเป็นหมำยสำำคัญที่ร้่
ได้ด้วยสัมผัส

มัทธิว  28 : 19 เหตุฉะน้ันทูำนทั้งหลำยจงออกไปสัง่สอน 
ชนทุกประเทศให้เป็นสำวก ให้รบับัพติศมำ  ในนำมแหูง
พระบิดำ และพระบุตร และพระวิญญำณบรสิุทธิ ์
มัทธิว   26 : 26-28  เม่ือกำำลังรบัประทำนอำหำรอยู่ พระ
เยซ่ ทรงหยิบขนมปังมำขอ พระพรและทรงหักสูง ใหส้ำวก
และตรสัวูำ "จงรบักันเถิดน่ีเป็นกำยของเรำ" แล้วทรง 
หยิบถ้วยมำโมทนำพระคุณ สงูให้แกูเขำและตรสัวูำ "จงกิน
จำกถ้วยน้ีทุกคนเถิด" ด้วยน่ีเป็นโลหิต แหงูคำำสัญญำของ 
เรำซึ่งต้องเทออกเพื่อไถูโทษคนเป็นอันมำก
โรม   4 : 11 และทูำนได้รบัเครื่องหมำยสำำคัญคือ พิธีสุนัต 
เป็นตรำแหูงควำมชอบ ธรรม ซึ่งเกิดแตูควำมชัว่ที่ทูำนได้มี
อยู่เม่ือทูำน ยงัไมูได้รบัพิธีสุนัต เพื่อทูำนจะได้ เป็นบิดำ

ของคนทั้งปวงที่เช่ือเม่ือ เขำเหลูำน้ันยังไมูได้รบัพิธีสุ
นัตเพื่อเขำได้ช่ือวูำ เป็นผ้่ชอบธรรมด้วย 
ถาม 93 พิธีตูาง ๆ ตามพระคัมภีร์ใหมูมีอะไรบ้าง

ตอบ พิธีศีลตำมพระคัมภีร์ใหมูคือ พิธีศีลบัพติศมำ และ
พิธีศีลมหำสนิท
กิจการ   10 : 47-48 มีผ้่ใดหรอืจะห้ำมคนเหลูำน้ี ซึ่งได้
รบั พระวิญญำณบรสิุทธิ ์เหมือนกับเรำมิให้เขำรบับัพติศ
มำด้วยนำ้ ำร ึเปโตรจึงสัง่ให้เขำรบับัพติศมำ ในพระนำม
แหูง พระเยซ่ครสิต์
1 โครนิธ์  11 : 23-26 ด้วยวูำข้ำพเจ้ำได้รบัเรื่องพิธีศีล
ระลึกจำกองค์พระผ้่เป็น 
เจ้ำข้ำพเจ้ำจึงได้มอบเรื่องน้ีไว้กับทูำนทั้งหลำยแล้ว คือใน
คืนวันน้ันเขำทรยศ ขำยพระเยซ่เจ้ำพระองค์ทรงหยิบ
ขนมปัง ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักเสียตรสัวูำ  
"น่ีเป็นกำยของเรำ ซึ่งประทำน ให้แกูทูำน ทั้งหลำยจง
กระทำำอยูำงน้ีให้เป็นที่ระลึก ถึงเรำ"   เพรำะวูำเม่ือทูำน
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ทั้งหลำยกินขนมปังน้ีและด่ืมจำกถ้วยน้ี เวลำใด ทูำนก็
ประกำศกำรวำยพระชนม์ขององค์พระผ้่เป็นเจ้ำกวูำ 
พระองค์จะเสด็จมำ

ถาม 94 พิธีศีลบัพติศมาคืออะไร

ตอบ พิธีศีลบัพติศมำ คือพิธีชำำระด้วยนำ้ ำในพระนำมของ
พระบิดำ พระบุตร 

และพระวิญญำณบรสิุทธิ ์แสดงควำมหมำยและเช่ือมโยง
เขำ เข้ำในองค์พระครสิต์ 

และเข้ำรูวมรบัประโยชน์ในพันธสัญญำ แหูงพระ คุณและ
ผ่กพันตัวเรำไว้ แสดงวูำเป็น 

บุคคลของพระผ้่เป็นเจ้ำแล้ว 
มัทธิว   28 : 19 เหตุฉะน้ันทูำนทั้งหลำยจงออกไปสัง่สอน

ชนทุกประเทศ ให้เป็นสำวก

ให้รบับัพติศมำในนำมแหูงพระบิดำ และพระบุตรและ
พระวิญญำณบรสิุทธิ ์

ยอห์น   3 : 5  พระเยซ่ตรสัตอบวูำ "เรำบอกทูำนตำม
จรงิวูำ ผ้่ใดไมูได้บังเกิดจำกนำ้ำ 

และพระวิญญำณจะเข้ำในแผูนดินของพระเจ้ำไมูได้
โรม   6 : 3-5 ทูำนทั้งหลำยไมูร้่หรอืวูำ เรำทั้งหลำยที่ได้

รบับัพติศมำ เข้ำสูวนใน
 พระเยซ่ครสิต์ ได้รบับัพติศมำน้ันเข้ำสูวนใน ควำมตำย

ของพระองค์เพรำะวูำ 
ถ้ำเรำรูวมสนิทกับพระองค์โดยได้เป็นขึ้นมำเหมือนอยูำง

พระองค์ได้ทรงเป็น 
 ขึ้นมำจำกควำมตำยน้ันด้วย
กาลาเทีย   3  : 27 เหตุวูำคนทั้งหลำยที่รบับพัติศมำเข้ำ

สนิทกับ พระครสิต์แล้ว
 ก็ได้ตกแตูง ด้วยพระครสิต์

ถาม 95 พิธีศีลบัพติศมาน้ีประกอบให้แกูผ้่ใด
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ตอบ พิธีศีลบัพติศมำน้ีประกอบให้แกูผ้่ใด ๆ ที่ประกำศ
ควำมเช่ือใน พระครสิต์ 

และเช่ือฟัง พระองค์ แตูทำรกของผ้่ที่เป็นสมำชิกของ ค
รสิตจักร ซึ่งเห็นได้ก็มีสิทธิ 

รบับัพติศมำได้ 
กิจการ   18 : 8 ฝูำยครสิปัสนำยธรรมศำลำ กับทั้งครวั

เรอืน ของทูำนได้เช่ือพระเจ้ำ 
และชำวโครนิธ์หลำยคนเม่ือได้ฟังเปำโลแล้ว ก็ได้เช่ือถือ

และรบับพัติศมำ 
ปฐมกาล   17 : 7,10  เรำจะต้ังพันธสัญญำของเรำไว้

ระหวูำงเรำกับเจ้ำและเช้ือสำย 
ของเจ้ำที่สืบมำตลอดชัว่ชำติพันธุ์ ของเขำ ให้เป็นพันธ

สัญญำนิรนัดร์ น่ีเป็นพันธ 
สัญญำของเรำ ซึ่งเจ้ำจะต้องรกัษำระหวูำงเรำกับเจ้ำ และ

เช้ือสำยของเจ้ำที่จะสืบมำ
คือผ้่ชำยทุกคนต้องเข้ำสุหนัต

กิจการ  2 : 38-39  ฝูำยเปโตรจึงกลูำวแกูเขำวูำ  "จง
กลับใจ ใหมู และรบับัพติศมำ 

ในพระนำมแหูงพระเยซ่ครสิต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้ำจะ
ทรงยกควำมผิดบำปของทูำน

เสีย แล้วทูำนจะได้รบัพระรำชทำนพระวิญญำณบรสิทุธิ์
ด้วยวูำพระสัญญำน้ัน  

ตกแกูทูำนทั้งหลำยกับล่กหลำนของทูำนด้วยและแกูคน
ทั้งหลำยที่อยู่ไกล คือ 

ทุกคนที่องค์พระผ้่ เป็นเจ้ำของเรำทรงเรยีกมำเฝ้ำ
พระองค์ 

1 โครนิธ์    7 : 14  เพรำะวูำสำมีที่ไมูเช่ือในพระครสิต์
น้ัน ได้รบักำรทรงชำำระ

ให้บรสิุทธิใ์นทำงภรรยำ และภรรยำ ที่ไมูเช่ือใน พระครสิต์ 
ก็ได้รบักำรทรงชำำระ 

ให้บรสิุทธิใ์นทำงสำมี มิฉะน้ัน ล่กของทูำนก็เป็นมลทิน 
แตูบัดน้ีเด็กเหลูำน้ันก็บรสิุทธิ ์
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ถาม 96 พิธีศีลมหาสนิทคืออะไร

ตอบ พิธีศีลมหำสนิทคือ พธีิที่ให้รบัประทำนขนมปังและนำ้ ำ
องูุนตำมที่พระครสิต์ 

ได้ต้ังไว้เพื่อแสดงควำมมรณำของพระองค์ ผ้่ที่สมควรจะรบั
น้ันมิใชูเพื่อประโยชน์ฝูำย 

รูำงกำยและเน้ือหนังแตูโดยควำมเช่ือจึงได้เข้ำสูวนรบั
ประทำนรูำงกำย และพระโลหิต 

ของพระองค์ตลอดจนคุณประโยชน์ตูำง ๆ เพื่อเลี้ยงจิต
วิญญำณ และควำมเจรญิขึ้นใน 

พระคุณ  
1 โครนิธ์   11 : 23-26   เพรำะวูำเรื่ องซึ่งข้ำพเจ้ำได้

มอบไว้กับทูำนแล้วน้ัน ขำ้พเจ้ำได้รบั 
จำกองค์พระผ้่เป็นเจ้ำ คือในคืนที่เขำอำยัดพระเยซ่เจ้ำน้ัน

พระองค์ทรงหยิบขนมปัง  

ครั้นขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหัก แล้วตรสัวูำ น่ีเป็น
กำยของเรำ ซึ่งให้แกูทูำนทั้งหลำย 

จงกระทำำอยูำงน้ีให้เป็นที่ระลึกถึงเรำ เม่ือรบัประทำนแล้ว 
พระองค์ ทรงหยบิถ้วย 

ด้วยอำกำรอยูำงเดียวกัน ตรสัวูำถ้วยน้ีคือพันธสัญญำใหมู
โดยโลหิตของเรำเม่ือทูำนด่ืม

 จำกถ้วยน้ีเวลำใด จงด่ืมเป็นที่ ระลึกถึงเรำเพรำะวูำเม่ือ
ทูำนทั้งหลำย กินขนมปัง 

น้ีและด่ืมจำกถ้วยน้ี เวลำใด ทูำนก็ประกำศกำรวำย
พระชนม์ขององค์พระผ้่เป็นเจ้ำจนกวูำ 

พระองค์จะเสด็จกลับมำ 
กิจการ   3 : 21 พระองค์น้ันสวรรค์จะต้องรบัไว้จนถึง

วำระ เม่ือสิ่งสำรพัดจะต้ัง ขึ้นใหมู  
ตำมซึ่งพระเจ้ำได้ตรสัไว้ โดยปำก บรรดำผ้่เผยพระวจนะ

บรสิุทธิข์องพระองค์ ต้ังแตู 
กำลโบรำณมำ 

63



1 โครนิธ์   10 : 16 ถ้วยแหูงพระพรซึ่งเรำได้ขอพระพรน้ัน
เป็น สิ่งที่ทำำให้เรำมีสูวนรูวมในพระโลหิต ของพระครสิต์
มิใชูหรอื ขนมปัง ซึ่งเรำหักน้ันเป็นสิ่งที่ทำำให ้เรำมีสูวน
รูวมในพระกำย ของพระครสิต์มิใชูหรอื 

ถาม 97 ผ้่ที่สมควรจะรับบัพติศมา มหาสนิท จะตอ้งมี
คุณสมบัติอยูางไร

ตอบ ผ้่ที่สมควรจะรบับพัติศมำมหำสนิทน้ันจะต้องมี
คุณสมบัติ คือสำำรวจ

 ตนเองพึงพิจำรณำรูำงกำยของพระองค์ กำรมีควำมเช่ือฟัง
ใหมู ของ เขำ เอง 

มิฉะน้ันแล้ว กำรรบัโดยไมูสมควรจะเป็นกำรกินและกำรด่ืม 
เพื่อพิพำกษำโทษตัวเอง 

1 โครนิธ์    11 : 27, 32-33   เหตุฉะน้ัน ถ้ำคนหน่ึงคน
ใดมำกิน ขนมปังและด่ืมจำกถ้วย

ขององค์พระผ้่เป็นเจ้ำอยูำงไมูสมควร ผ้่น้ันก็ ทำำผิดตูอ
พระกำยและพระโลหิตขององค์ 

พระผ้่เป็นเจ้ำ   เม่ือองค์ พระผ้่เป็น เจ้ำทรงทำำโทษเรำ
น้ัน พระองค์ทรงตีสอนเรำ 

เพื่อมิให้ เรำถ่กพิพำกษำลงโทษด้วยกันกับโลก 
โรม   6 : 17-18 แตูจงขอบพระคุณพระเจ้ำเพรำะวูำเม่ือ

กูอนน้ันทูำนเป็นทำสของบำป 
แตูบัดน้ีทูำนมีใจเช่ือฟังหลักคำำสอนน้ัน ซึ่งทรงให้ครอบ

ครองทูำนเม่ือทูำนพ้นจำก 
บำป แล้วทูำนก็ได้ เป็นทำสของควำมชอบธรรม 

 

ถาม 98 การอธิษฐานคืออะไร 

ตอบ กำรอธิษฐำนคือ กำรเสนอควำมต้องกำรของเรำตูอ 
พระเจ้ำในสิ่ง ซึ่ง 
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สอดคล้อง กับนำ้ ำพระทยัพระองค์ในนำมของพระองค์ 
พร้อมทั้ง สำรภำพ 

ควำมผิดบำปของเรำและขอบพระคุณในควำมเมตตำ กรุณำ 
ทั้งปวงของพระองค์

สดุดี   10 : 17 ข้ำแตูพระเจ้ำพระองค์ทรงฟังควำม
ปรำรถนำ ของคนใจอูอนสุภำพ 

จะทรงเสรมิกำำลังใจเขำ และพระองค์ จะทรงเงี่ย พระกร
รณฟังถ้อยคำำของเขำ

1 ยอห์น  5 : 14 และน่ีคือควำมมัน่ใจที่เรำมีตูอพระองค์ 
คือถ้ำเรำท่ลขอสิ่งใดที่เป็น

 พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ ก็ทรงโปรดฟังเรำ
ยอห์น  16 : 23 ในวันน้ันทูำนจะไมูถำมอะไรเรำอีก เรำ 

บอกควำมจรงิแกูทูำน 
ทั้งหลำยวูำ ทูำนขอสิ่งใดจำกพระบิดำ พระองค์จะประทำน

สิ่งน้ันให้แกูทูำน 
ในนำมของเรำ 

1 ยอห์น  1 : 9 ถ้ำเรำสำรภำพบำปของเรำ 
พระองค์ ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม

 ก็จะทรงโปรดยกบำปของเรำ และจะ ทรงชำำระเรำให้พ้น
จำกบำปกำรอธรรมทั้งสิ้น 

ฟิลปิปี  4  อยูำทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แตูจงท่ลเรื่อง
ควำม ปรำรถนำของทูำนทุก

อยูำงตูอพระเจ้ำด้วยกำรอธิษฐำน กำรวิงวอน กับกำำร
ขอบพระคุณ

ถาม 99 พระเจ้าได้ประทานกฎเป็นแนวทางในการ
อธิษฐานอะไรบ้าง

ตอบ พระคำำของพระเจ้ำทั้งหมดใช้เป็นแ นวทำงในกำร
อธิษฐำนได้ 

แตูกฎพิเศษในเรื่องน้ีเป็นแบบคำำอธิษฐำนที่พระครสิต์ทรง
สอนแกูศิษย์เรยีกอยูำงงูำย ๆ 

วูำ  "คำำอธิษฐำนของพระเยซ"่ 
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 โรม  8 : 26 ในทำำนองเดียวกันพระวิญญำณ ก็ทรงชูวย
เรำเม่ือเรำอูอนกำำลังด้วย 

เพรำะเรำไมูร้่วูำเรำควรอธิษฐำนขอสิ่งใด  อยูำงไร แตูพระ
วิญญำณทรงชูวยขอแทนเรำ 

ในเม่ือเรำครำ่ำครวญอธิษฐำนไมูเป็นคำำ 
สดุดี  119 : 170 คำำวิงวอนของข้ำพระองค์ขึ้นมำตูอเบื้ อง 
พระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงชูวยก่้ข้ำพระองค์ตำมพระ
ดำำรสั ของพระองค์ 
มัทธิว  6 : 9-13 ทูำนทั้งหลำยจงอธิษฐำนตำมอยูำงน้ีวูำ " 
ข้ำแตูพระบิดำแหูงข้ำ พระองค์ทั้งหลำย ผ้่ทรงสถิตในฟ้ำ
สวรรค์ ขอให้พระนำมของพระ องค์เป็นที่เคำรพสักกำระ 
ขอให้แผูนดิน ของพระองค์มำต้ังอยู่ ขอให้เป็นไป ตำมนำ้ ำ
พระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอยูำงไรก็เป็นไปอยูำง
น้ัน ในแผูนดินโลก ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจำำวัน 
แกูข้ำพระองค์ทั้งหลำยในกำลวันน้ี และขอ ทรงยกบำปผิด 
ของข้ำพระองค์ เหมือนข้ำพระองค์ ยกโทษผ้่ที่ทำำผิดตูอข้ำ 
พระองค์น้ัน และขออยูำอยูำนำำข้ำพระองค์ เข้ำไปใน กำร

ทดลอง แตูขอให้พ้นจำกซึ่งชัว่ร้ำย เหตุวูำ รำชอำำนำจ 
และฤทธิเ์ดช และพระสิรเิป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็น
นิตย์ อำเมน

ถาม 100  ขอ้ความเบื้ องต้นของคำาอธิษญานของพระเยซ่
สอนอะไรแกูเรา 

ตอบ ข้อควำมเบื้ องต้นในคำำอธิษฐำนของพระเยซ่มีวูำ 
"ข้ำแตูพระบิดำ 

แหูงข้ำพเจ้ำทั้งหลำย ผ้ท่รงสถิตอยู่ในสวรรค์ " สอนให้
เรำเฝ้ำ พระเจ้ำด้วยควำม 

เคำรพและควำมเช่ือมัน่ เชูนกับบุตรที่มีตูอบิดำ วำูจะ
สำมำรถและพร้อมที่จะชูวยเรำได้ 

และควรอธิษฐำนรูวมกัน กับผ้่อื่นและอธิษฐำนเผื่อผ้่อื่น
ล่กา   11 : 13 เพรำะฉะน้ันทูำนทั้งหลำยเองผ้่เป็นคน
บำป ยังร้่จักให้ของดีแกูบุตร ของตน ยิ่งกวูำน้ัน สัก
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เทูำใด พระบิดำผ้่ทรง สถิตในสวรรค์จะทรงประทำน พระ
วิญญำณบรสิุทธิ ์แกูผ้่ที่ขอตูอ พระองค์ 
โรม   8 : 15 เหตุวูำทูำนไมูได้รบันำ้ ำใจทำสซึ่งทำำให้ตกใน 
ควำมกลัวอีก แตูทูำนได้รบั พระวิญญำณผ้่ทรงให้เป็นบุตร
ของพระเจ้ำ ให้เรำทั้งหลำยร้องเรยีกพระเจ้ำวูำ "อบับำ" 
คือ พระบิดำ
1 ทิโมธี  2 : 1-2 เหตุฉะน้ันบุตรของข้ำพเจ้ำเอ๋ย จงเข้ม
แข็ง ขึ้นในพระคุณ ซึ่งมีอยู่ใน พระเยซ่ครสิต์ จงมอบ คำำ
สอนเหลูำน้ัน ซึ่งทูำนได้ยินจำกข้ำพเจ้ำ ตูอหน้ำพยำน 
หลำยคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ ที่สำมำรถสอนคนอื่นได้ด้วย

ถาม 101 คำาท่ลขอข้อแรกในคำาอธิษฐานมีวูาอยูางไร

ตอบ คำำท่ลขอข้อแรกมีวูำ "ขอใหพ้ระนำมของพระองค์เป็น
ที่นับถือ อนับรสิุทธิ์" 

คือเรำอธิษฐำนขอให้พระเจ้ำทำำให้เรำและผ้่อื่น ถวำย
เกียรติแกูพระองค์ในบรรดำ สิ่งทั้งหลำยที่สำำแดงพระองค์
ให้เรำร้่จักและวูำพระองค์จะทรงประทำนสิ่งทั้งหลำยเพื่อ
แกูสงูำรำศีของพระองค์
สดุดี  67 : 1-3 ขอพระเจ้ำทรงเมตตำข้ำพระองค์ทั้ง
หลำย และอำำนวยพร แกูข้ำพระองค์ ขอพระองค์ใหพ้ระ
พักตร์ฉำยสวูำง แกูข้ำพระองค์ เพื่อพระมรรคำ ของ
พระองค์จะ เป็นที่ร้่จักในแผูนดินโลกควำมรอดของ
พระองค์จะเป็นที่ทรำบทูำมกลำงบรรดำประชำ ชำติทั้งสิ้น 
ข้ำแตูพระเจ้ำขอชนชำติทั้งหลำยสรรเสรญิพระองค์ ให้
ชนชำติทั้งหลำย สรรเสรญิพระองค์ 
โรม  11 : 36 ด้วยวูำสิ่งสำรพัดมำจำกพระองค์  โดย
พระองค์และเพื่อพระองค์ ขอพระสิรจิงมีแดูพระองค์สบื 
ๆ ไปเป็นนิตย์ อำเมน 
วิวรณ์    4 : 11 องค์พระผ้่เป็นเจ้ำของข้ำพระองค์ทั้ง
หลำย พระองค์ทรงสมควร ที่จะได้รบัคำำสรรเสรญิ พระ
เกียรติ และฤทธิเ์ดช เพรำะวูำพระองค์ได้ทรงสร้ำง 
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สำรพัดสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงน้ันก็ทรงสร้ำงขึ้น
แล้ว และดำำรงอยู่ชอบ ตำมพระทัยของพระองค์ 

ถาม 102  คำาท่ลประการที่สอง เราอธิษฐานเพื่ออะไร

ตอบ คำำท่ลประกำรที่สอง "ขอให้แผูนดินของพระองค์มำ
ต้ังอยู"่ เรำอธิษฐำน  

ขอให้แผูนดินของมำรถ่กทำำลำยและให้แผูนดินของพระคุณ
เจรญิขึ้นเพื่อเรำและคนอื่น ๆ  จะได้เข้ำไปอยู่ใน แผูนดิน
น้ัน ๆ และให้แผูนดิน แหูงสงูำรำศีมำเร็วขึ้น 
สดุดี   68 : 1 ขอพระเจ้ำทรงลุกขึ้นให้ศัตร่ของพระองค์
กระจำยไป ใหบ้รรดำผ้่ที่เกลียด 
ชังพระองค์หนีไปตูอเบื้ องพระพักตร์พระองค์  
มัทธิว   9 : 37-38    แล้วพระองค์ตรสักับพวกสำวก ของ
พระองค์วูำ "ขำ้วที่ต้องเก่ียว น้ันมีมำก นักหนำ แตูคนงำน 
ยังน้อยอยู่ เหตุฉะน้ันพวกทูำนจงอ้อนวอน พระองค์ ผ้่ทรง

เป็นเจ้ำของนำให้สูงคนงำนมำเก็บเก่ียวพืชผลของ
พระองค์ 
2 เธสะโลนิกา  3 : 1 พี่น้องทั้งหลำยในที่สุดจงอธิษฐำน
เผื่อเรำ เพื่อวูำกิตติคุณ ของ องค์พระผ้่เป็นเจ้ำจะได้แผู
ไปและมีชัยหมือน อยูำง ที่ได้เป็นไปในหมู่พวกทูำนแล้ว
โรม   10 : 1  พี่น้องทั้งหลำย  ควำมปรำรถนำในจิตใจ 
ของข้ำพเจ้ำ และคำำวิงวอน ขอตูอพระเจ้ำเพื่อคน
อิสรำเอลน้ัน คือ ขอด้วยหวงัให้เขำรอด
วิวรณ์  22 : 20 พระองค์ผ้่ทรงเป็นพยำนในเหตุกำรณ์ 
ทั้งปวงเหลูำน้ี ตรสัวูำ เรำจะมำ ในเร็วน้ี แนูนอน... 
อำเมน พระเยซ่เจ้ำเชิญเสด็จมำเถิด 

ถาม 103 คำาท่ลประการที่สาม มีวูาอยูางไร 

ตอบ คำำท่ลประกำรที่สำม" พระทัยของพระองค์เสด็จใน
สวรรค์ฉันใด 
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ก็ให้สำำเร็จในมนุษย์โลกดุจกัน "    เรำอธิษฐำนวูำโดยพระ
มหำกรุณำธิคุณพระเจ้ำ จะทรงทำำให้ เรำสำมำรถ และ
เต็มใจที่จะร้่เช่ือฟัง และทำำตำมพระทัยพระองค์ ในทุกสิ่ง
เหมือนกันกับ พวกฑ่ตสวรรค์ ทำำในสวรรค์ 
มัทธิว  26 : 39  แล้วเสด็จดำำเนินไปอีกหนูอยหน่ึงก็ซบ
พระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐำนวูำ 
"โอพระบิดำของข้ำพระองค์ ถ้ำเป็นได้ขอให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้น

ไปจำก ขำ้พระองค์เถิด 
แตูอยูำงไรก็ดี อยูำให้เป็นไปตำมใจปรำรถนำของข้ำ

พระองค์แตูให้เป็นไปตำมพระทัย 
ของพระองค์
ฟิลปิปี  1 : 9-11 และข้ำพเจ้ำอธิษฐำนขอให้ควำมรกัของ
ทูำน จำำเรญิยิ่ง ๆ   ขึ้น พร้อมกับควำมร้่และวิจำรญำณทุก
อยูำง เพื่อทูำน ทั้งหลำย  จะได้สังเกตได้วูำสิ่งใด ประเสรฐิ
ที่สุด และเพื่อทูำนจะได้ เป็นคนบรสิุทธิ ์และไมูเป็นที่ติได้
ในวันแหูง พระครสิต์ จะได้เป็นผ้่ที่ บรบิ่รณ์ด้วยผลของ

ควำมชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซ่ ครสิต์ เพื่อ
ถวำยพระเกียรติ และควำมสรรเสรญิแดูพระเจ้ำ
สดุดี    103 : 20-21    ขำ้แตูทูำนทั้งหลำย ผ้่เป็นฑ่ต

สวรรค์ ของพระองค์ จงถวำย  
สำธุกำรแดูพระเจ้ำทูำนผ้่ทรงมหิทธิฤทธิ ์ผ้่กระทำำตำมพระ

วจนะของพระองค์ 
และฟังพระวจนะของพระองค์ พลโยธำทั้งสิ้นของพระองค์ 

จงถวำยสำธุกำรแดูพระเจ้ำ 
คือบรรดำ ผ้่รบัใช้ที่กระทำำตำมพระทัยพระองค์  

ถาม 104    คำาท่ลประการที่ส่ีมีวูาอยูางไร

ตอบ คำำท่ลประกำรที่สี่มีวู ำ "ขอทรงโปรดประทำนอำหำร
ประจำำวัน

แกูข้ำพเจ้ำ ทั้งหลำยในกำลวันน้ี"   เพื่อขอให้เรำได้รบั
สูวนพอเลี้ยง ปำกเลี้ยงท้อง
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ในบรรดำสิ่งที่ดีทั้งหลำย ในชีวิตน้ีและได้รบัพระพร จำก
พระองค์ด้วย 

สุภาษิต     30 : 8-9  ขอให้กำรมุสำและควำมเท็จไกลจำก 
ข้ำพระองค์ ขออยูำประทำน ควำมยำกจนหรอืควำมมัง่คัง่ 
แกูข้ำ พระองค์  ขอเลี้ยงข้ำพระองค์ด้วย อำหำรที่พอดี แกู
ข้ำพระองค์ เกรงวูำข้ำพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์ 
แล้วพ่ดวูำพระเจ้ำ เป็น ผ้ใ่ดเลูำ หรอืเกรงวูำข้ำพระองค์จะ
ยำกจนและขโมยและกระทำำให้พระนำมพระเจ้ำ ของข้ำ
พระองค์น้ันเป็นมลทิน
1 ทิโมธี     6: 6-8 จรงิอยู่เรำได้รบัประโยชน์มำกมำยจำก
ทำงของพระเจ้ำพร้อมทั้ง ควำมสุขใจ เพรำะวูำเรำไมูได้ 
เอำอะไร เข้ำมำในโลกฉันใด เรำก็เอำอะไรออกไปจำก โลก 
ไมูได้ฉันน้ัน แตูถ้ำเรำมีอำหำรและเสื้ อผ้ำ ก็ให้เรำพอใจ
ด้วยของเหลูำน้ันเถิด 
สุภาษิต    10  : 22  พระพรของพระเจ้ำ กระทำำให้มัง่คัง่ 
และพระองค์มิได้แถม ควำมโศกเศร้ำไว้ด้วย 
ถาม 105 คำาท่ลประการที่ห้ามีวูาอยูาง 

ตอบ คำำท่ลประกำรที่ห้ำวูำ "ขอทรงโปรดยกควำมผิดบำป
ของข้ำพระองค์  

เหมือนข้ำพระองค์ยกควำมผิดบำปของผ้่อื่น " เรำท่ลขอ
พระเจ้ำ เพื่อเห็นแกูพระเยซ่ 

ให้ยกควำมผิดบำปทั้งหลำยของเรำ ให้เรำได้รบั ควำม
หนุนใจ ให้ท่ลขอเพรำะวูำ 

โดยพระมหำกรุณำธิคุณจะได้ทำำให้ เรำมีแกูใจยกโทษให้
แกูผ้่อื่นด้วย

สดุดี  51 : 1-2 , 7 ขำ้แตูพระเจ้ำ ขอทรงแสดงพระ
กรุณำตูอข้ำพระองค์ตำมควำมรกั มัน่คงของพระองค์ขอ
ทรงชำำระข้ำพระองค์ด้วย ต้นหุบสบ ข้ำพระองค์จึงจะ
สะอำด ขอทรงล้ำงข้ำพระองค์และข้ำพระองค์จะขำวกวูำ
หิมะ 
มะระโก  11 : 25  เม่ือทูำนยืนอธิษฐำนอยู่  ถ้ำทูำนมี
เหตุ กับผ้ห่น่ึงผ้่ใดจงยกโทษให้ ผ้่น้ันเสีย เพื่อพระบิดำ
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ของทูำนผ้่ทรงสถิต ในสวรรค์ จะไมูทรงโปรดยกควำมผิด 
ของทูำนเหมือนกัน 
มัทธิว  18 : 35   พระบิดำของเรำผ้่ทรงสถิตในสวรรค์ จะ
ทรงกระทำำแกูทูำน ทุกคนอยูำงน้ัน ถ้ำหำกวูำทูำนแตูละคน
ไมูยกโทษให้แกูพี่น้องของทูำนด้วยใจ กว้ำงขวำง

ถาม 106 คำาท่ลประการที่หกมีวูาอยูางไร

ตอบ คำำท่ลประกำรที่หกมีวูำ " และขออยูำนำำข้ำพเจ้ำ
เข้ำไปในกำรทดลอง 

แตูขอให้พ้นจำกสิ่งซึ่งชัว่ร้ำย" เรำท่ลขอพระเจ้ำป้องกันมิ
ให้เรำถ่ก ทดลองทำำบำป 

หรอืมิฉะน้ันก็ขอช่กำำลังหรอื ชูวยใหเ้รำหลุดพ้น เม่ือถ่ก
ทดลอง 

มัทธิว    26 : 41   ทูำนทั้งหลำยจงเฝ้ำระวังและอธิษฐำน 
เพื่อทูำนจะได้ไมูเข้ำ ในกำรทดลอง 

สดุดี    19 : 13  ขอทรงยับยั้งผ้่รบัใช้ของพระองค์ให้
พ้นจำกบำปโดยประมำทน้ัน 

ด้วยเถิดขออยูำให้มันมีอำำนำจเหนือข้ำพระองค์ เลย แล้ว
ข้ำพระองค์จะไร้ตำำหนิและพ้น

จำกควำมผิดจำกกำรทรยศที่ยิ่งใหญูน้ัน 
ยอห์น   17 : 15 ขำ้พระองค์ไมูได้ให้พระองค์เอำเขำ 

ออกไปจำกโลกแตูขอให้ปกป้อง
 เขำไว้ให้พ้นจำกมำรร้ำย
1 โครนิธ์   10 : 13 ไมูมีกำรทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับทูำน

นอกเหนือจำกกำรทดลอง 
ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลำย พระเจ้ำ ทรงสัตย์ธรรม 

พระองค์จะไมูทรงให้ทูำน
 ต้องถ่กทดลองเกินกวูำที่ทูำนจะทนได้ และเม่ือทูำนถ่ก

ทดลองน้ันพระองค์จะทรงโปรด
 ให้ทูำนมีทำงหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อทูำนจะมีกำำลังทนได้ 
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ถาม 107     ขอ้ความตอนท้ายของคำาอธิษฐาน ของพระ
เยซ่สอนเราวูาอยูางไร 

ตอบ ข้อควำมตอนท้ำยมีวูำ "เหตุวูำรำชสมบัติ และฤทธิ์
เดชและรศัมีภำพ 

สิทธิข์ำดอยู่แกูพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ อำเมน สอนให้
เรำได้ รบักำรหนุนใจ 

จำกกำรอธิษฐำน จำกพระเจ้ำองค์เดียวเทูำน้ัน ในกำร 
อธิษฐำนเรำสรรเสรญิพระองค์ 

อ้ำงวูำ รำชสมบัติฤทธิเ์ดช  รศัมีภำพ เป็นของพระองค์ 
และเพื่อเป็นพยำนควำมปรำรถนำ 

และมัน่ใจวูำ พระองค์จะทรงฟังคำำอธิษฐำน ของเรำเรำจึง
วูำ อำเมน สำธุ

ดาเนียล   9 : 18-19 ขำ้แตูพระเจ้ำของข้ำพระองค์ ขอ
ทรงเงี่ย พระกรรณสดับ ของทรงลืมพระเนตรด่ควำมร้ำง
เปลูำของข้ำพระองค์ทั้งหลำย ทั้งนครซึ่งมีช่ือ ตำมพระนำม
ของพระองค์เพรำะวูำ ข้ำพระองค์ทั้งหลำยมิได้ถวำยคำำ

วิงวอนตูอพระองค์ ด้วยอ้ำง ควำมชอบธรรมของข้ำ
พระองค์ทั้งหลำยเป็นเหตุ แตูได้อ้ำง พระกรุณำ ยิ่งใหญ ู
ของพระองค์ ขำ้แตูองค์พระผ้่เป็นเจ้ำ ขอทรงฟังข้ำแตู
องค์พระผ้่เป็นเจ้ำ ขอทรงให้อภัย ข้ำแตูองค์พระผ้เ่ป็นเจ้ำ
ขอทรงใสพูระทัยและขอทรงกระทำำขออยูำเน่ินช้ำเลย
พระเจ้ำคูะ เพื่อเห็นแกูพระนำมของพระองค์ เพรำะวูำ
นครของข้ำพระองค์ และประชำกร  ของพระองค์ก็มีช่ือ
ตำมพระนำมของพระองค์  
ฟิลปิปี  4 : 6 อยูำทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลยแตูจงท่ล 
เรื่องควำมปรำรถนำของทูำน ทุกอยูำง ตูอพระเจ้ำด้วย
กำรอธิษฐำน กำรวิงวอน กับกำรขอบพระคุณ
1 พงศาวดาร  29 : 11-13   ขำ้แตูพระเจ้ำ ควำมยิ่งใหญ ู
ฤทธำนุภำพ  พระสิร ิชัยชนะ และควำมโอูอูำตระกำร 
เป็นของพระองค์ และบรรดำสิ่งที่มีอยู่ในฟ้ำสวรรค์ และ
ในแผูนดินโลก เป็นของพระองค์ ข้ำแตูพระเจ้ำรำช
อำณำจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่
ยกยูองเป็นจอมของสิ่งสำรพัด ทั้งควำมมัง่คัง่และเกียรติ 
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มำจำกพระองค์  และพระองค์ทรงครอบครอง อยู่เหนือทุก
สิ่งฤทธำนุภำพ และมหิทธิฤทธิอ์ยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ 
ที่จะทรงกระทำำให้ใหญูยิ่งและประทำน กำำลังแกูทั้งมวล 
บัดน้ีข้ำพระองค์ทั้งหลำยโมทนำพระคุณพระองค์ ผ้่เป็น
พระเจ้ำ ของข้ำพระองค์ และสรรเสรญิพระนำมอันรูุงโรจน์
ของพระองค์
1 โครนิธ์    14 : 16  มิฉะน้ันเม่ือทูำนขอบพระคุณ
พระเจ้ำ ด้วยใจแล้ว คนที่อยู่ใน พวกที่ไมูร้่ถึงจะวูำ 
"อำเมน" เม่ือทูำนโมทนำ พระคุณอยูำงไรได้ ในเม่ือเขำไมู
เข้ำใจ ในสิ่งที่ทูำนพ่ด 
วิวรณ์    22 : 20-21 พระองค์ผ้่เป็นพยำนในเหตุกำรณ์ทั้ง
ปวง เหลูำน้ี ตรสัวูำ "เรำจะมำในเร็ว ๆ น้ีแนูนอน  " 
อำเมน  พระเยซ่เจ้ำ เชิญเสด็จมำเถิดขอให้พระคุณแหูง 
พระเยซ่เจ้ำจงดำำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลำยเถิด    อำเมน
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