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พระวรสาร(พระกิตติคุณ) – โปรดอ่านต่อไปนี ้    TKJV พระคัมภร์ีภาษาไทยฉบับ 

 
ปฐมกาล 1:1  ในเร่ิมแรกนัน้พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดนิโลก 

โรม 3:23  เหตวุา่ทกุคนท าบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า 

ยอห์น 8:34  พระเยซูตรัสตอบเขาทัง้หลายวา่ "เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ 
ผู้ใดท่ีท าบาปก็เป็นทาสของบาป 

พระเจา้ทรงสร้างเรา แต่เราไม่รู้จกัพระองคแ์ละแยกจากพระองคเ์พราะความบาปดั้งเดิมของเรา 
ชีวติท่ีปราศจากพระเจา้เป็นชีวติท่ีไม่มีความหมายและไม่มีจุดมุ่งหมาย ผล (ราคาท่ีจะจ่าย) 
ของความบาปของเราก็คือความตาย ทั้งตายทางกายภาพและตายทางจิตวญิญาณ 
ตายทางจิตวิญญาณหมายถึงการถูกแยกออกจากพระเจา้ 
ความตายทางเน้ือหนงัก็คือการเส่ือมสลายทางกายของร่างกายเรา ถา้เราตายในความบาปของเรา 
เราจะแยกออกจากพระเจา้ไปตลอดกาลและส้ินสุดท่ีในนรก 
วธีิท่ีเราสามารถป้องกนัตนเองจากความผดิบาปของเราและกลบัไปเดินตามพระเจา้ใดน้ั้น 
เราไม่สามารถช่วยตวัเราใดเ้พราะมนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับคนบาปท่ีจะช่วยใหต้วัเอง 
พน้จากความบาป(เช่นเดียวกบัคนจมน ้าไม่สามารถช่วยตนเองใด)้ ทั้งคนอ่ืน ๆ 
ก็ไม่สามารถช่วยเราใดเ้พราะเราทุกคนมีบาป (คนจมน ้าคนหน่ึงไม่สามารถช่วยคนอ่ืนท่ีจมน ้าใด ้
ทั้งสองคนตอ้งการใหผู้อ่ื้นช่วยเหลือ) เราตอ้งการคนท่ีไม่มีบาป (ไม่จมน ้า) 
ช่วยใหเ้รารอดจากความผดิบาปของเรา มีเพียงเฉพาะบุคคลท่ีไม่มีความบาปสามารถช่วยเราใด ้
เราสามารถหาคนท่ีไม่มีความผดิบาปในโลกท่ีทุกคนมีความบาป ใดอ้ยา่งไร? 
 

โรม 6:23  เพราะวา่คา่จ้างของความบาปคือความตาย 

แตข่องประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 

ยอห์น 3:16 เพราะวา่พระเจ้าทรงรักโลก 

จนได้ทรงประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ท่ีบงัเกิดมา 
เพ่ือผู้ใดท่ีเช่ือในพระบตุรนัน้จะไมพ่ินาศ แตมี่ชีวิตนิรันดร์ 

มทัธิว 1:23 `ดเูถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตัง้ครรภ์ และจะคลอดบตุรชายคนหนึง่ 

และเขาจะเรียกนามของทา่นวา่ อิมมานเูอล ซึง่แปลวา่ พระเจ้าทรงอยูก่บัเรา' 

ยอห์น 8:23 พระองค์ตรัสกบัเขาวา่ "ทา่นทัง้หลายมาจากเบือ้งลา่ง เรามาจากเบือ้งบน 

ทา่นเป็นของโลกนี ้เราไมไ่ด้เป็นของโลกนี ้
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มาระโก 1:11  แล้วมีพระสรุเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า "ทา่นเป็นบตุรท่ีรักของเรา 

เราชอบใจในทา่นมาก" 

ยอห์น 8:36 เหตฉุะนัน้ถ้าพระบตุรจะทรงกระท าให้ท่านทัง้หลายเป็นไทย ทา่นก็จะเป็นไทยจริงๆ 

ยอห์น 3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาวา่ "เราบอกความจริงแก่ทา่นวา่ ถ้าผู้ใดไมไ่ด้บงัเกิดใหม่ 

ผู้นัน้จะเห็นอาณาจกัรของพระเจ้าไมไ่ด้" 

ยอห์น 1:12 แตส่ว่นบรรดาผู้ ท่ีต้อนรับพระองค์ 
พระองค์ทรงประทานอ านาจให้เป็นบตุรของพระเจ้า 
คือคนทัง้หลายท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์ 

พระเจา้ผูส้ร้างเราและรักเรามาก ไดใ้หแ้นวทางแกปั้ญหาใหเ้รา โดยความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์
พระเจา้ทรงส่งพระบุตรท่ีสุดรักเพียงพระองคเ์ดียว,คือ พระเยซูลงมาตายเพื่อไถ่บาปของเรา 
พระเยซูไม่มีความผดิบาปเพราะพระองคไ์ม่ไดม้าจากโลกน้ีและในขณะท่ีพระองคอ์ยูใ่นโลกน้ีพระองคท์รงใ
ดช้ยัชนะเหนือการล่อลวงของมารเพื่อให้หลงในความบาป 
ชีวติบนโลกของพระเยซูเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้บนสวรรค ์
พระเยซูรับเอาความผดิบาปทั้งหมดของเราและส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่โทษบาปบนไมก้างเขนเพื่อช าระความผดิ
บาปของเรา พระองคท์รงเป็นผูช่้วยใหร้อดของชีวติเรา 
(พระเยซูสามารถช่วยเราเพราะพระองคไ์ม่ไดจ้มน ้าตาย) 
จุดประสงคข์องพระเยซูท่ีตายบนไมก้างเขนก็เพื่อช าระราคาและความผดิบาปของเราดงันั้นพระองคจึ์งใดเ้อา
ความผดิบาปของเราออกจากเราและกลบัคืนความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้เหมือนเดิม 
เรากลบัมีชีวติกลบัคืนจากความตายฝ่ายวญิญาณ (การแยกจากพระเจา้) โดยอ านาจของพระเจา้ 
ความสัมพนัธ์ใหม่น้ีเรียกวา่การเกิดอีกคร้ัง 
การฟ้ืนฟูน้ีเพื่อจุดประสงคข์องเราในการสร้างและการด ารงอยูข่องชีวติและท าใหเ้รามีด าเนินชีวติอยา่งมีควา
มหมายและมีจุดประสงคท่ี์แทจ้ริง 
ยอห์น 11:25 พระเยซูตรัสกบัเธอวา่ "เราเป็นเหตใุห้คนทัง้ปวงเป็นขึน้และมีชีวิต ผู้ ท่ีเช่ือในเรานัน้ 

ถึงแม้วา่เขาตายแล้วก็ยงัจะมีชีวิตอีก 

โรม 6:9  เราทัง้หลายรู้อยูว่่า พระคริสต์ท่ีทรงถกูชบุให้เป็นขึน้มาจากตายแล้วนัน้จะหาตายอีกไม่ 
ความตายหาครอบง าพระองค์ตอ่ไปไม่ 

กิจการ 2:24  พระเจ้าได้ทรงบนัดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ 

ด้วยทรงก าจดัความเจ็บปวดแหง่ความตายเสีย 

เพราะวา่ความตายจะครอบง าพระองค์ไว้ไมไ่ด้ 
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โรม 14:9  เพราะเหตนีุเ้องพระคริสต์จงึได้ทรงสิน้พระชนม์และได้ทรงเป็นขึน้มาและทรงพระชนม์อีก 

เพ่ือจะได้เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของทัง้คนตายและคนเป็น 

กิจการ 1:11  สองคนนัน้กลา่ววา่ "ชาวกาลิลีเอย๋ เหตไุฉนทา่นจงึยืนเขม้นดฟู้าสวรรค์ 

พระเยซูองค์นีซ้ึง่ทรงรับไปจากทา่นขึน้ไปยงัสวรรค์นัน้ 

จะเสดจ็มาอีกเหมือนอยา่งท่ีทา่นทัง้หลายได้เห็นพระองค์เสดจ็ไปยงัสวรรค์นัน้" 

อะไรคือหลกัฐานท่ีแสดงวา่พระเยซูทรงเสียสละชีวติเพื่อตายเพื่อไถ่บาปของเรา 
ก็คือการไดรั้บการยอมรับโดยพระเจา้บนสวรรค ์หลกัฐานก็คือการใดฟ้ื้นคืนชีพของพระเยซูจากความตาย 
จากการฟ้ืนคืนชีพพิสูจน์ไดว้า่พระเยซูไดเ้อาชนะความตาย (หรืออีกนยัหน่ึง  
ความตายไม่มีอ านาจเหนือพระองค)์ ดงันั้น, เพราะพระเยซูมีชีวติเราก็สามารถมีชีวิตอยู ่ 
ชีวติของพระองคท่ี์ด ารงอยูใ่นเราท าให้เรามีชีวติ 
นอกจากน้ีเน่ืองจากพระองคฟ้ื์นคืนชีพพระองคจึ์งทรงมีชีวติอยูใ่นวนัน้ี 
 
ยอห์น 5:24 เราบอกความจริงแก่ทา่นทัง้หลายวา่ 

ถ้าผู้ใดฟังค าของเราและเช่ือในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นัน้ก็มีชีวิตนิรันดร์ 
และไมถ่กูพิพากษา แตไ่ด้ผา่นพ้นความตายไปสูชี่วิตแล้ว 

ยอห์น 10:9 เราเป็นประต ูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นัน้จะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะพบอาหาร 

ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกบัเขาวา่ "เราเป็นทางนัน้ เป็นความจริง และเป็นชีวิต 

ไมมี่ผู้ใดมาถึงพระบดิาได้นอกจากมาทางเรา 

ยอห์น 8:24 เราจงึบอกทา่นทัง้หลายวา่ ท่านจะตายในการบาปของท่าน 

เพราะวา่ถ้าทา่นมิได้เช่ือว่าเราเป็นผู้นัน้ ทา่นจะต้องตายในการบาปของตวั" 

กิจการ 4:12  ในผู้ อ่ืนความรอดไมมี่เลย ด้วยวา่นามอ่ืนซึง่ให้เราทัง้หลายรอดได้ 

ไมท่รงโปรดให้มีในทา่มกลางมนษุย์ทัว่ใต้ฟ้า" 

โรม 10:13  เพราะวา่ `ผู้ใดท่ีจะร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าก็จะรอด' 

โรม 10:11  เพราะมีข้อพระคมัภีร์วา่ `ผู้ใดท่ีเช่ือในพระองค์นัน้ก็จะไมไ่ด้รับความอบัอาย' 

โรม 2:11  เพราะวา่พระเจ้าไมไ่ด้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย 

โรม 3:22  คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึง่ทรงประทานโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์ส าหรับทกุค
นและแก่ทกุคนท่ีเช่ือ เพราะวา่คนทัง้หลายไม่ตา่งกนั 
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โรม 10:9  คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของทา่นว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า 
และเช่ือในจิตใจของทา่นวา่พระเจ้าได้ทรงชบุพระองค์ให้เป็นขึน้มาจากความตาย 

ทา่นจะรอด 

เราสามารถยกความผดิของเราออกและมีชีวติใหม่ใดอ้ยา่งไร 
เราท าใดก้็โดยเช่ือในพระองคว์า่พระเยซูเป็นพระเจา้และผูช่้วยใหร้อดของเรา 
ถา้เรากลบัใจจากความบาปของเราและทูลขอใหพ้ระเยซูยกโทษใหแ้ละช่วยเรา, พระองคก์็จะช่วยเรา 
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ผูท่ี้มาบนโลกใบน้ีท่ีจะตายเพื่อบาปของเรา 
ทุกคนในโลกท่ีเช่ือในพระองคจ์ะไดรั้บการอภยัโทษจากพระเจา้ไดรั้บการยกโทษจากความผดิของพวกเขา 
(และนรก) และไดรั้บชีวติใหม่จากพระเจา้ พระเจา้ไม่ใดแ้อบแฝงอยูท่ี่ใด 
พระองคไ์ม่ใดรั้บอิทธิพลจากชุมชนใด ภาษาใด ร ่ ารวยหรือยากจน เพศหญิง หรือเพศชาย หนุ่มหรือแก่ 
หรือรูปร่างหนา้ตา ทุกคนท่ีเช่ือในพระองค ์สารภาพความผดิบาปก็ใดรั้บตวามรอด/ 
ต่อไปน้ีเป็นค าอธิษฐานท่ีคุณสามารถอธิษฐานใดถ้า้คุณตดัสินใจท่ีจะติดตามพระเยซู : 
พระเจ้าในสวรรค์ขอขอบคุณพระองค์ท่ีใด้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์, มาตายบนไม้กางเขน 
เพ่ือลบความบาปของเรา เพ่ือให้พ้นจากความบาปและมชีีวิตใหม่จากสวรรค์ 
ลูกส านึกผิดและขอกลับใจเลือกทางเดินใหม่และขอจงอภัยโทษส าหรับความผิดของลูกด้วย 
ลูกเช่ือในพระเยซูและขอรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของลูกและโปรดช่วย 
และน าชีวิตของลูกท่ีพระองค์ประทานให้ให้เป็นท่ีพอพระทัยของพระองค์ เอเมน 
ถา้ท่านไดอ้ธิษฐานขา้งตน้ขอใหท้่านอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ส าแดงใหท้่านรู้วา่คริสตจกัรใดท่านควรไป  
พูดคุยกบัพระเจา้ในค าอธิษฐานเป็นประจ าและพระเจา้จะพูดกบัท่าน ฟังเสียงของพระเจา้ 
พระเจา้จะใหค้  าแนะน า พระองคท์รงรักท่านและจะดูแลท่าน ท่านสามารถวางใจในพระองค ์
พระเจา้ไม่เคยใหผู้ท่ี้วางใจในพระองคพ์บความลม้เหลว พระเจา้เป็นพระเจา้ท่ีดี พระองคส์ามารถเช่ือถือได ้
ท่านสามารถพึ่งพาพระองคใ์ดส้ าหรับชีวิตของท่าน น าความตอ้งการของท่านมาทูลต่อพระพกัษพ์ระองค ์
พระองคท์รงใส่ใจคุณและจะอวยคุณ พระเจา้ตรัสวา่'ฉนัจะไม่จากท่านไป และไม่ทอดทิ้งท่าน 
จงวางใจในพระเจา้  ท่านจะใดรั้บพระพรโดยทางพระเยซู 
 
อ่านพระคมัภีร์เป็นประจ าโดยเร่ิมตน้จากหนงัสือของจอห์น ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมคลิกท่ีน่ี 
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