พระวรสาร(พระกิตติคุณ) – โปรดอ่ านต่ อไปนี ้ TKJV พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ
ปฐมกาล 1:1

ในเริ่มแรกนันพระเจ้
้
าทรงเนรมิตสร้ างฟ้าและแผ่นดินโลก

โรม 3:23

เหตุวา่ ทุกคนทาบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้ า

ยอห์น 8:34

พระเยซูตรัสตอบเขาทังหลายว่
้
า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ผู้ใดที่ทาบาปก็เป็ นทาสของบาป

พระเจ้าทรงสร้างเรา แต่เราไม่รู้จกั พระองค์และแยกจากพระองค์เพราะความบาปดั้งเดิมของเรา
ชีวติ ที่ปราศจากพระเจ้าเป็ นชี วติ ที่ไม่มีความหมายและไม่มีจุดมุ่งหมาย ผล (ราคาที่จะจ่าย)
ของความบาปของเราก็คือความตาย ทั้งตายทางกายภาพและตายทางจิตวิญญาณ
ตายทางจิตวิญญาณหมายถึงการถูกแยกออกจากพระเจ้า
ความตายทางเนื้ อหนังก็คือการเสื่ อมสลายทางกายของร่ างกายเรา ถ้าเราตายในความบาปของเรา
เราจะแยกออกจากพระเจ้าไปตลอดกาลและสิ้ นสุ ดที่ในนรก
วิธีที่เราสามารถป้ องกันตนเองจากความผิดบาปของเราและกลับไปเดินตามพระเจ้าใด้น้ นั
เราไม่สามารถช่วยตัวเราใด้เพราะมันเป็ นไปไม่ได้สาหรับคนบาปที่จะช่วยให้ตวั เอง
พ้นจากความบาป(เช่นเดียวกับคนจมน้ าไม่สามารถช่วยตนเองใด้) ทั้งคนอื่น ๆ
ก็ไม่สามารถช่วยเราใด้เพราะเราทุกคนมีบาป (คนจมน้ าคนหนึ่งไม่สามารถช่วยคนอื่นที่จมน้ าใด้
ทั้งสองคนต้องการให้ผอู ้ ื่นช่วยเหลือ) เราต้องการคนที่ไม่มีบาป (ไม่จมน้ า)
ช่วยให้เรารอดจากความผิดบาปของเรา มีเพียงเฉพาะบุคคลที่ไม่มีความบาปสามารถช่วยเราใด้
เราสามารถหาคนที่ไม่มีความผิดบาปในโลกที่ทุกคนมีความบาป ใด้อย่างไร?
โรม 6:23

เพราะว่าค่าจ้ างของความบาปคือความตาย
แต่ของประทานของพระเจ้ าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา

ยอห์น 3:16

เพราะว่าพระเจ้ าทรงรักโลก
จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บงั เกิดมา
เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนันจะไม่
้
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

มัทธิว 1:23

`ดูเถิด หญิงพรหมจารี คนหนึ่งจะตังครรภ์
้
และจะคลอดบุตรชายคนหนึง่
และเขาจะเรี ยกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึง่ แปลว่า พระเจ้ าทรงอยูก่ บั เรา'

ยอห์น 8:23

พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่านทังหลายมาจากเบื
้
้องล่าง เรามาจากเบื ้องบน
ท่านเป็ นของโลกนี ้ เราไม่ได้ เป็ นของโลกนี ้
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มาระโก 1:11

แล้ วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านเป็ นบุตรที่รักของเรา
เราชอบใจในท่านมาก"

ยอห์น 8:36

เหตุฉะนันถ้
้ าพระบุตรจะทรงกระทาให้ ท่านทังหลายเป็
้
นไทย ท่านก็จะเป็ นไทยจริงๆ

ยอห์น 3:3

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ถ้ าผู้ใดไม่ได้ บงั เกิดใหม่
ผู้นนจะเห็
ั้
นอาณาจักรของพระเจ้ าไม่ได้ "

ยอห์น 1:12

แต่สว่ นบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์
พระองค์ทรงประทานอานาจให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า
คือคนทังหลายที
้
่เชื่อในพระนามของพระองค์

พระเจ้าผูส้ ร้างเราและรักเรามาก ได้ให้แนวทางแก้ปัญหาให้เรา โดยความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
พระเจ้าทรงส่ งพระบุตรที่สุดรักเพียงพระองค์เดียว,คือ พระเยซู ลงมาตายเพื่อไถ่บาปของเรา
พระเยซู ไม่มีความผิดบาปเพราะพระองค์ไม่ได้มาจากโลกนี้และในขณะที่พระองค์อยูใ่ นโลกนี้พระองค์ทรงใ
ด้ชยั ชนะเหนื อการล่อลวงของมารเพื่อให้หลงในความบาป
ชีวติ บนโลกของพระเยซูเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าบนสวรรค์
พระเยซู รับเอาความผิดบาปทั้งหมดของเราและสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่โทษบาปบนไม้กางเขนเพื่อชาระความผิด
บาปของเรา พระองค์ทรงเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของชีวติ เรา
(พระเยซู สามารถช่วยเราเพราะพระองค์ไม่ได้จมน้ าตาย)
จุดประสงค์ของพระเยซู ที่ตายบนไม้กางเขนก็เพื่อชาระราคาและความผิดบาปของเราดังนั้นพระองค์จึงใด้เอา
ความผิดบาปของเราออกจากเราและกลับคืนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเหมือนเดิม
เรากลับมีชีวติ กลับคืนจากความตายฝ่ ายวิญญาณ (การแยกจากพระเจ้า) โดยอานาจของพระเจ้า
ความสัมพันธ์ใหม่น้ ีเรี ยกว่าการเกิดอีกครั้ง
การฟื้ นฟูน้ ีเพื่อจุดประสงค์ของเราในการสร้างและการดารงอยูข่ องชี วติ และทาให้เรามีดาเนินชี วติ อย่างมีควา
มหมายและมีจุดประสงค์ที่แท้จริ ง
ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "เราเป็ นเหตุให้ คนทังปวงเป็
้
นขึ ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานัน้
ถึงแม้ วา่ เขาตายแล้ วก็ยงั จะมีชีวิตอีก
โรม 6:9

เราทังหลายรู
้
้ อยูว่ ่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมาจากตายแล้ วนันจะหาตายอี
้
กไม่
ความตายหาครอบงาพระองค์ตอ่ ไปไม่

กิจการ 2:24

พระเจ้ าได้ ทรงบันดาลให้ พระองค์คืนพระชนม์
ด้ วยทรงกาจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย
เพราะว่าความตายจะครอบงาพระองค์ไว้ ไม่ได้
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โรม 14:9

เพราะเหตุนี ้เองพระคริสต์จงึ ได้ ทรงสิ ้นพระชนม์และได้ ทรงเป็ นขึ ้นมาและทรงพระชนม์อีก
เพื่อจะได้ เป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของทังคนตายและคนเป็
้
น

กิจการ 1:11

สองคนนันกล่
้ าวว่า "ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้ นดูฟ้าสวรรค์
พระเยซูองค์นี ้ซึง่ ทรงรับไปจากท่านขึ ้นไปยังสวรรค์นนั ้
จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ทา่ นทังหลายได้
้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นน"
ั้

อะไรคือหลักฐานที่แสดงว่าพระเยซู ทรงเสี ยสละชีวติ เพื่อตายเพื่อไถ่บาปของเรา
ก็คือการได้รับการยอมรับโดยพระเจ้าบนสวรรค์ หลักฐานก็คือการใด้ฟ้ื นคืนชีพของพระเยซู จากความตาย
จากการฟื้ นคืนชีพพิสูจน์ได้วา่ พระเยซู ได้เอาชนะความตาย (หรื ออีกนัยหนึ่ง
ความตายไม่มีอานาจเหนือพระองค์) ดังนั้น, เพราะพระเยซูมีชีวติ เราก็สามารถมีชีวิตอยู่
ชีวติ ของพระองค์ที่ดารงอยูใ่ นเราทาให้เรามีชีวติ
นอกจากนี้ เนื่องจากพระองค์ฟ้ื นคืนชีพพระองค์จึงทรงมีชีวติ อยูใ่ นวันนี้
้
า
ยอห์น 5:24 เราบอกความจริงแก่ทา่ นทังหลายว่
ถ้ าผู้ใดฟั งคาของเราและเชื่อในพระองค์ผ้ ทู รงใช้ เรามา ผู้นนก็
ั ้ มีชีวิตนิรันดร์
และไม่ถกู พิพากษา แต่ได้ ผา่ นพ้ นความตายไปสูช่ ีวิตแล้ ว
ั้
และเขาจะเข้ าออก แล้ วจะพบอาหาร
ยอห์น 10:9 เราเป็ นประตู ถ้ าผู้ใดเข้ าไปทางเรา ผู้นนจะรอด
ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็ นทางนัน้ เป็ นความจริง และเป็ นชีวิต
ไม่มีผ้ ใู ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา
้
า ท่านจะตายในการบาปของท่าน
ยอห์น 8:24 เราจึงบอกท่านทังหลายว่
เพราะว่าถ้ าท่านมิได้ เชื่อว่าเราเป็ นผู้นนั ้ ท่านจะต้ องตายในการบาปของตัว"
้
กิจการ 4:12 ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้ วยว่านามอื่นซึง่ ให้ เราทังหลายรอดได้
ไม่ทรงโปรดให้ มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ ฟ้า"
โรม 10:13

เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้ องออกพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าก็จะรอด'

โรม 10:11

เพราะมีข้อพระคัมภีร์วา่ `ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นนก็
ั ้ จะไม่ได้ รับความอับอาย'

โรม 2:11

เพราะว่าพระเจ้ าไม่ได้ ทรงเห็นแก่หน้ าผู้ใดเลย

โรม 3:22

คือความชอบธรรมของพระเจ้ าซึง่ ทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์สาหรับทุกค
นและแก่ทกุ คนที่เชื่อ เพราะว่าคนทังหลายไม่
้
ตา่ งกัน
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โรม 10:9

คือว่าถ้ าท่านจะรับด้ วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้ าได้ ทรงชุบพระองค์ให้ เป็ นขึ ้นมาจากความตาย
ท่านจะรอด

เราสามารถยกความผิดของเราออกและมีชีวติ ใหม่ใด้อย่างไร
เราทาใด้ก็โดยเชื่ อในพระองค์วา่ พระเยซูเป็ นพระเจ้าและผูช้ ่วยให้รอดของเรา
ถ้าเรากลับใจจากความบาปของเราและทูลขอให้พระเยซู ยกโทษให้และช่วยเรา, พระองค์ก็จะช่วยเรา
พระเยซู ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าผูท้ ี่มาบนโลกใบนี้ที่จะตายเพื่อบาปของเรา
ทุกคนในโลกที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าได้รับการยกโทษจากความผิดของพวกเขา
(และนรก) และได้รับชี วติ ใหม่จากพระเจ้า พระเจ้าไม่ใด้แอบแฝงอยูท่ ี่ใด
พระองค์ไม่ใด้รับอิทธิ พลจากชุมชนใด ภาษาใด ร่ ารวยหรื อยากจน เพศหญิง หรื อเพศชาย หนุ่มหรื อแก่
หรื อรู ปร่ างหน้าตา ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ สารภาพความผิดบาปก็ใด้รับตวามรอด/
ต่อไปนี้ เป็ นคาอธิ ษฐานที่คุณสามารถอธิษฐานใด้ถา้ คุณตัดสิ นใจที่จะติดตามพระเยซู :
พระเจ้ าในสวรรค์ ขอขอบคุณพระองค์ ที่ใด้ ส่งพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ , มาตายบนไม้ กางเขน
เพื่อลบความบาปของเรา เพื่อให้ พ้นจากความบาปและมีชีวิตใหม่ จากสวรรค์
ลูกสานึกผิดและขอกลับใจเลือกทางเดินใหม่ และขอจงอภัยโทษสาหรั บความผิดของลูกด้ วย
ลูกเชื่ อในพระเยซูและขอรั บพระเยซูเป็ นพระเจ้ าและผู้ช่วยให้ รอดของลูกและโปรดช่ วย
และนาชีวิตของลูกที่พระองค์ ประทานให้ ให้ เป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ เอเมน
ถ้าท่านได้อธิษฐานข้างต้นขอให้ท่านอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าสาแดงให้ท่านรู ้วา่ คริ สตจักรใดท่านควรไป
พูดคุยกับพระเจ้าในคาอธิ ษฐานเป็ นประจาและพระเจ้าจะพูดกับท่าน ฟังเสี ยงของพระเจ้า
พระเจ้าจะให้คาแนะนา พระองค์ทรงรักท่านและจะดูแลท่าน ท่านสามารถวางใจในพระองค์
พระเจ้าไม่เคยให้ผทู ้ ี่วางใจในพระองค์พบความล้มเหลว พระเจ้าเป็ นพระเจ้าที่ดี พระองค์สามารถเชื่อถือได้
ท่านสามารถพึ่งพาพระองค์ใด้สาหรับชีวิตของท่าน นาความต้องการของท่านมาทูลต่อพระพักษ์พระองค์
พระองค์ทรงใส่ ใจคุณและจะอวยคุณ พระเจ้าตรัสว่า'ฉันจะไม่จากท่านไป และไม่ทอดทิ้งท่าน
จงวางใจในพระเจ้า ท่านจะใด้รับพระพรโดยทางพระเยซู
อ่านพระคัมภีร์เป็ นประจาโดยเริ่ มต้นจากหนังสื อของจอห์น สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Copyright © www.gospel.net

4

