พระธรรม 1 ยอหห์น 4:14 และเราทททงหลายไดด้เหห็นและ
เปห็นพยานววา พระบบิดาไดด้ทรงใชด้พระบบุตรใหด้เสดห็จมา
เปห็นพระผผด้ชววยใหด้รอดของโลก
1 John 4:14 "And we have seen and do testify that
the Father sent the Son to be the Saviour of the
world."

พระธรรม 1 ยอหห์น 1:3 ซซซึ่งเราไดด้เหห็นและไดด้ยบินนททน
เรากห็ไดด้ประกาศแกวทวานทททงหลาย เพพซึ่อทวานทททงหลายจะ
ไดด้รววมสามทคคคีธรรมกทบเรา แทด้จรบิงเราทททงหลายกห็
รว วมสามทคคคีธรรมกทบพระบบิดา และกทบพระเยซผครบิสตต
พระบบุตรของพระองคต
1 John 1:3 "That which we have seen and heard
declare we unto you, that ye also may have
fellowship with us: and truly our fellowship is with
the Father, and with his Son Jesus Christ."

พระธรรมฮฮีบรร 9:27 มคีขด้อกกาหนดสกาหรทบมนบุษยตไวด้
แลด้วววาจะตด้องตายหนหนซซึ่ง และหลทงจากนททนกห็จะมคีการ
พบิพากษาฉทนใด
Hebrews 9:27 "And as it is appointed unto men once
to die, but after this the judgment:"

พระธรรมอพยพ 20:14-16 อยวาลววงประเวณคีผทวเมคีย
เขา อยวาลทกทรทพยต อยวาเปห็นพยานเทห็จใสว รด้ายเพพซึ่อนบด้าน

Jeremiah 17:9 "The heart is deceitful above all
things, and desperately wicked: who can know it?"

พระธรรม 1 ยอหห์น 1:8 ถด้าเราทททงหลายจะววา เราไมวมคี
บาป เรากห็หลอกตทวเอง และความจรบิงไมวไดด้อยผใว นเรา
เลย
1 John 1:8 "If we say that we have no sin, we
deceive ourselves, and the truth is not in us."

พระธรรมโรม 3:23 เหตบุววาทบุกคนทกาบาป และเสพซึ่อม
จากสงวาราศคีของพระเจด้า
Romans 3:23 "For all have sinned, and come short
of the glory of God;"

พระธรรมววิวรณห์ 21:8 แตวคนขลาด คนไมวเชพซึ่อ คนทคีซึ่นวา
สะอบิดสะเอคียน ฆาตกร คนลววงประเวณคี คนใชด้
เวทมนตรต คนไหวด้รผปเคารพ และคนทททงปวงทคีซึ่พผดมบุสา
นททน จะไดด้รบท สว วนของตนในบซงทคีซึ่เผาไหมด้ดด้วยไฟและ
กกามะถทน นทนซึ่ คพอความตายครททงทคีซึ่สอง”
Revelation 21:8 "But the fearful, and unbelieving,
and the abominable, and murderers, and
whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all
liars, shall have their part in the lake which burneth
with fire and brimstone: which is the second death."

Exodus 20:14-16 "Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false
witness against thy neighbour."

พระธรรมโรม 6:23 เพราะววาควาจด้างของความบาปคพอ
ความตาย แตวของประทานของพระเจด้าคพอ ชคีวบิต
นบิรนท ดรตในพระเยซผครบิสตตองคตพระผผด้เปห็นเจด้าของเรา

พระธรรมเยเรมฮียห์ 17:9 จบิตใจกห็เปห็นตทวลวอลวงเหนพอ
กววาสบิซึ่งใดทททงหมด มทนเสพซึ่อมทรามอยวางรด้ายทคีเดคียว ผผด้ใด
จะรผด้จทกใจนททนเลวา

Romans 6:23 "For the wages of sin is death; but the
gift of God is eternal life through Jesus Christ our
Lord."

พระธรรม 1 ยอหห์น 4:14 และเราทททงหลายไดด้เหห็นและ
เปห็นพยานววา พระบบิดาไดด้ทรงใชด้พระบบุตรใหด้เสดห็จมา
เปห็นพระผผด้ชววยใหด้รอดของโลก

Jeremiah 17:9 "The heart is deceitful above all
things, and desperately wicked: who can know it?"

1 John 4:14 "And we have seen and do testify that
the Father sent the Son to be the Saviour of the
world."

พระธรรม 1 ยอหห์น 1:3 ซซซึ่งเราไดด้เหห็นและไดด้ยบินนททน
เรากห็ไดด้ประกาศแกวทวานทททงหลาย เพพซึ่อทวานทททงหลายจะ
ไดด้รววมสามทคคคีธรรมกทบเรา แทด้จรบิงเราทททงหลายกห็
รว วมสามทคคคีธรรมกทบพระบบิดา และกทบพระเยซผครบิสตต
พระบบุตรของพระองคต
1 John 1:3 "That which we have seen and heard
declare we unto you, that ye also may have
fellowship with us: and truly our fellowship is with
the Father, and with his Son Jesus Christ."

พระธรรมฮฮีบรร 9:27 มคีขด้อกกาหนดสกาหรทบมนบุษยตไวด้
แลด้วววาจะตด้องตายหนหนซซึ่ง และหลทงจากนททนกห็จะมคีการ
พบิพากษาฉทนใด
Hebrews 9:27 "And as it is appointed unto men once
to die, but after this the judgment:"

พระธรรมอพยพ 20:14-16 อยวาลววงประเวณคีผทวเมคีย
เขา อยวาลทกทรทพยต อยวาเปห็นพยานเทห็จใสว รด้ายเพพซึ่อนบด้าน

พระธรรม 1 ยอหห์น 1:8 ถด้าเราทททงหลายจะววา เราไมวมคี
บาป เรากห็หลอกตทวเอง และความจรบิงไมวไดด้อยผใว นเรา
เลย
1 John 1:8 "If we say that we have no sin, we
deceive ourselves, and the truth is not in us."

พระธรรมโรม 3:23 เหตบุววาทบุกคนทกาบาป และเสพซึ่อม
จากสงวาราศคีของพระเจด้า
Romans 3:23 "For all have sinned, and come short
of the glory of God;"

พระธรรมววิวรณห์ 21:8 แตวคนขลาด คนไมวเชพซึ่อ คนทคีซึ่นวา
สะอบิดสะเอคียน ฆาตกร คนลววงประเวณคี คนใชด้
เวทมนตรต คนไหวด้รผปเคารพ และคนทททงปวงทคีซึ่พผดมบุสา
นททน จะไดด้รบท สว วนของตนในบซงทคีซึ่เผาไหมด้ดด้วยไฟและ
กกามะถทน นทนซึ่ คพอความตายครททงทคีซึ่สอง”
Revelation 21:8 "But the fearful, and unbelieving,
and the abominable, and murderers, and
whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all
liars, shall have their part in the lake which burneth
with fire and brimstone: which is the second death."

Exodus 20:14-16 "Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false
witness against thy neighbour."

พระธรรมโรม 6:23 เพราะววาควาจด้างของความบาปคพอ
ความตาย แตวของประทานของพระเจด้าคพอ ชคีวบิต
นบิรนท ดรตในพระเยซผครบิสตตองคตพระผผด้เปห็นเจด้าของเรา

พระธรรมเยเรมฮียห์ 17:9 จบิตใจกห็เปห็นตทวลวอลวงเหนพอ
กววาสบิซึ่งใดทททงหมด มทนเสพซึ่อมทรามอยวางรด้ายทคีเดคียว ผผด้ใด
จะรผด้จทกใจนททนเลวา

Romans 6:23 "For the wages of sin is death; but the
gift of God is eternal life through Jesus Christ our
Lord."

พระธรรม 1 ยอหห์น 3:5 ทวานทททงหลายกห็รผด้อยผแว ลด้วววา
พระองคตไดด้ทรงปรากฏเพพซึ่อนกาบาปทททงหลายของเราไป
เสคีย และบาปในพระองคตไมวมคีเลย
1 John 3:5 "And ye know that he was manifested to
take away our sins; and in him is no sin."

พระธรรม 1 โครวินธห์ 15:3-4 เรพซึ่องซซซึ่งขด้าพเจด้ารทบไวด้นท น
ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกวทวานทททงหลายกวอน คพอววาพระ
ครบิสตตไดด้ทรงวายพระชนมตเพราะบาปของเราทททงหลาย
ตามทคีซึ่เขคียนไวด้ในพระคทมภคีรต และทรงถผกฝทงไวด้ แลด้ววทน
ทคีซึ่สามพระองคตทรงเปห็นขซทนมาใหมวตามทคีซึ่มคีเขคียนไวด้ใน
พระคทมภคีรนต ท น
1 Corinthians 15:3-4 "For I delivered unto you first of
all that which I also received, how that Christ died for
our sins according to the scriptures; And that he was
buried, and that he rose again the third day according
to the scriptures:"

พระธรรมเอเฟซซัส 1:7 ในพระเยซผนท น เราไดด้รบท การ
ไถวโดยพระโลหบิตของพระองคต คพอไดด้รบท การอภทยโทษ
บาปของเรา โดยพระคบุณอทนอบุดมของพระองคต
Ephesians 1:7 "In whom we have redemption
through his blood, the forgiveness of sins, according
to the riches of his grace;"

พระธรรมเอเฟซซัส 2:8-9 ดด้วยววาซซซึ่งทวานทททงหลายรอด
นททนกห็รอดโดยพระคบุณเพราะความเชพซึ่อ และมบิใชวโดยตทว
ทวานทททงหลายเอง แตวพระเจด้าทรงประทานใหด้ ความ
รอดนททนจะเนพซึ่องดด้วยการกระทกากห็หามบิไดด้ เพพซึ่อมบิใหด้คน
หนซซึ่งคนใดอวดไดด้

พระธรรม 1 ยอหห์น 3:5 ทวานทททงหลายกห็รผด้อยผแว ลด้วววา
พระองคตไดด้ทรงปรากฏเพพซึ่อนกาบาปทททงหลายของเราไป
เสคีย และบาปในพระองคตไมวมคีเลย
1 John 3:5 "And ye know that he was manifested to
take away our sins; and in him is no sin."

พระธรรม 1 โครวินธห์ 15:3-4 เรพซึ่องซซซึ่งขด้าพเจด้ารทบไวด้นท น
ขด้าพเจด้าไดด้ประกาศแกวทวานทททงหลายกวอน คพอววาพระ
ครบิสตตไดด้ทรงวายพระชนมตเพราะบาปของเราทททงหลาย
ตามทคีซึ่เขคียนไวด้ในพระคทมภคีรต และทรงถผกฝทงไวด้ แลด้ววทน
ทคีซึ่สามพระองคตทรงเปห็นขซทนมาใหมวตามทคีซึ่มคีเขคียนไวด้ใน
พระคทมภคีรนต ท น
1 Corinthians 15:3-4 "For I delivered unto you first of
all that which I also received, how that Christ died for
our sins according to the scriptures; And that he was
buried, and that he rose again the third day according
to the scriptures:"

พระธรรมเอเฟซซัส 1:7 ในพระเยซผนท น เราไดด้รบท การ
ไถวโดยพระโลหบิตของพระองคต คพอไดด้รบท การอภทยโทษ
บาปของเรา โดยพระคบุณอทนอบุดมของพระองคต
Ephesians 1:7 "In whom we have redemption
through his blood, the forgiveness of sins, according
to the riches of his grace;"

พระธรรมเอเฟซซัส 2:8-9 ดด้วยววาซซซึ่งทวานทททงหลายรอด
นททนกห็รอดโดยพระคบุณเพราะความเชพซึ่อ และมบิใชวโดยตทว
ทวานทททงหลายเอง แตวพระเจด้าทรงประทานใหด้ ความ
รอดนททนจะเนพซึ่องดด้วยการกระทกากห็หามบิไดด้ เพพซึ่อมบิใหด้คน
หนซซึ่งคนใดอวดไดด้

Ephesians 2:8-9 "For by grace are ye saved through
faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
Not of works, lest any man should boast."

ถด้าทวานมคีคกาถาม
หรพออยากไดด้ความรผด้เพบิมซึ่ เตบิม
กรบุณาตบิดตวอทคีซึ่ philippope@thaipope.org

พระธรรมโรม 10:9 คพอววาถด้าทวานจะรทบดด้วยปากของ
ทวานววาพระเยซผทรงเปห็นองคตพระผผด้เปห็นเจด้า และเชพซึ่อใน
จบิตใจของทวานววาพระเจด้าไดด้ทรงชบุบพระองคตใหด้เปห็น
ขซทนมาจากความตาย ทวานจะรอด

ภาษาไทย / ภาษาออซังกฤษ
พระธรรม 1 ยอหห์น 5:7 เพราะมคีพยานอยผสว ามพยาน
ในสวรรคต คพอพระบบิดา พระวาทะ และพระวบิญญาณ
บรบิสบุทธบิธ และพยานทททงสามนคีทเปห็นองคตเดคียวกทน
1 John 5:7 "For there are three that bear record in
heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost:
and these three are one."

ถด้าทวานพรด้อม ขอใหด้อธบิษฐานตด้อนรทบพระเยซผครบิสตต
เปห็นพระผผด้ชววยใหด้รอดของทวาน

พระธรรมยอหห์น 1:1 ในเรบิซึ่มแรกนททนพระวาทะทรง
เปห็นอยผแว ลด้ว และพระวาทะทรงอยผกว บท พระเจด้า และพระ
วาทะทรงเปห็นพระเจด้า

Ask the Lord Jesus Christ to
save you from hell right now!

John 1:1 "In the beginning was the Word, and the
Word was with God, and the Word was God."

พระธรรมโรม 10:13 เพราะววา ‘ผผด้ใดทคีซึ่จะรด้องออก
พระนามขององคตพระผผด้เปห็นเจด้ากห็จะรอด’

พระธรรมยอหห์น 1:14 พระวาทะไดด้ทรงสภาพของ
เนพทอหนทง และทรงอยผทว วามกลางเรา (และเราทททงหลาย
ไดด้เหห็นสงวาราศคีของพระองคต คพอสงวาราศคีอทนสมกทบ
พระบบุตรองคตเดคียวทคีซึ่บทงเกบิดจากพระบบิดา) บรบิบผรณตดด้วย
พระคบุณและความจรบิง

Romans 10:13 "For whosoever shall call upon the
name of the Lord shall be saved."

พระธรรมยอหห์น 10:28 เราใหด้ชคีวบิตนบิรนท ดรตแกวแกะนททน
และแกะนททนจะไมวพบินาศเลย และจะไมวมคีผผด้ใดแยวงชบิง
แกะเหลวานททนไปจากมพอของเราไดด้

Ephesians 2:8-9 "For by grace are ye saved through
faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
Not of works, lest any man should boast."

THE GOSPEL OF THE GRACE OF GOD

Thai / English

Romans 10:9 "That if thou shalt confess with thy
mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be
saved."

John 10:28 "And I give unto them eternal life; and
they shall never perish, neither shall any man pluck
them out of my hand."

ขข่าวประเสรวิฐแหข่งพระคคณของพระเจจ้า

www.thaipope.org

ถด้าทวานมคีคกาถาม
หรพออยากไดด้ความรผด้เพบิซึ่มเตบิม
กรบุณาตบิดตวอทคีซึ่ philippope@thaipope.org

John 1:14 "And the Word was made flesh, and dwelt
among us, (and we beheld his glory, the glory as of
the only begotten of the Father,) full of grace and
truth."

ขข่าวประเสรวิฐแหข่งพระคคณของพระเจจ้า
THE GOSPEL OF THE GRACE OF GOD

ภาษาไทย / ภาษาออซังกฤษ

พระธรรมโรม 10:9 คพอววาถด้าทวานจะรทบดด้วยปากของ
ทวานววาพระเยซผทรงเปห็นองคตพระผผด้เปห็นเจด้า และเชพซึ่อใน
จบิตใจของทวานววาพระเจด้าไดด้ทรงชบุบพระองคตใหด้เปห็น
ขซทนมาจากความตาย ทวานจะรอด

Thai / English

พระธรรม 1 ยอหห์น 5:7 เพราะมคีพยานอยผสว ามพยาน
ในสวรรคต คพอพระบบิดา พระวาทะ และพระวบิญญาณ
บรบิสบุทธบิธ และพยานทททงสามนคีทเปห็นองคตเดคียวกทน

Romans 10:9 "That if thou shalt confess with thy
mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be
saved."

1 John 5:7 "For there are three that bear record in
heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost:
and these three are one."

ถด้าทวานพรด้อม ขอใหด้อธบิษฐานตด้อนรทบพระเยซผครบิสตต
เปห็นพระผผด้ชววยใหด้รอดของทวาน

พระธรรมยอหห์น 1:1 ในเรบิซึ่มแรกนททนพระวาทะทรง
เปห็นอยผแว ลด้ว และพระวาทะทรงอยผกว บท พระเจด้า และพระ
วาทะทรงเปห็นพระเจด้า

Ask the Lord Jesus Christ to
save you from hell right now!

พระธรรมโรม 10:13 เพราะววา ‘ผผด้ใดทคีซึ่จะรด้องออก
พระนามขององคตพระผผด้เปห็นเจด้ากห็จะรอด’

John 1:1 "In the beginning was the Word, and the
Word was with God, and the Word was God."

Romans 10:13 "For whosoever shall call upon the
name of the Lord shall be saved."

พระธรรมยอหห์น 1:14 พระวาทะไดด้ทรงสภาพของ
เนพทอหนทง และทรงอยผทว วามกลางเรา (และเราทททงหลาย
ไดด้เหห็นสงวาราศคีของพระองคต คพอสงวาราศคีอทนสมกทบ
พระบบุตรองคตเดคียวทคีซึ่บทงเกบิดจากพระบบิดา) บรบิบผรณตดด้วย
พระคบุณและความจรบิง

พระธรรมยอหห์น 10:28 เราใหด้ชคีวบิตนบิรนท ดรตแกวแกะนททน
และแกะนททนจะไมวพบินาศเลย และจะไมวมคีผผด้ใดแยวงชบิง
แกะเหลวานททนไปจากมพอของเราไดด้
John 10:28 "And I give unto them eternal life; and
they shall never perish, neither shall any man pluck
them out of my hand."
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John 1:14 "And the Word was made flesh, and dwelt
among us, (and we beheld his glory, the glory as of
the only begotten of the Father,) full of grace and
truth."

