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โ ลกนี� เกิดมาจากไหน?
มีพระเจ้าผูท้รงสร้างจริงหรือ?

ทาํไมมนุษยจ์ึงไม่รู้จักพระผูส้ร้างของตน?
บาปคืออะไร?

ความบาปมีผลอะไรต่อมนุษย?์

บัตรตัดสินใจ
ขา้พเจ้าไดอ้ธิษฐานขอตอ้นรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของขา้พเจ้า
ชื1อ                                                                                  นามสกุล                                                                                            อายุ                  
บา้นเลขที1                             ซอย                                                                              ถนน                                                                            
หมู่ที1                                            ตาํบล                                                                          อาํเภอ                                                                        
จังหวดั                                                                                                                                โ ทร                                                                              
E-mail (อี-เมล์)                                                                                                                                                                                                  

       [ ] ตอ้งการหนังสือเพิ1มเติม
       [ ] ตอ้งการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย ์(ฟรี)
       [ ] ตอ้งการให้ไปเยี1ยมที1บา้น

กรุณาส่งบัตรนี �ไปยังที�อยู่ ด้านหลัง
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ท่านผูท้ี1ไดอ้ธิษฐาน ขอรับเอาพระเยซูเป็น
พระผูช้่วยให้รอดส่วนตวั พระเจ้าอยากให้ท่าน
เจริญเติบโ ตขึ�นในชีวิตใหม่ และรู้ถึงพระพร

อนัประเสริฐซึ1 งพระองคจ์ัดเตรียมไวส้าํหรับท่าน
ฉะนั�นขอแนะนาํให้ท่านลงชื1อและที1อยู่

แลว้ส่งบตัรตดัสินใจไปยงั…

มีทางรอดหรือเปล่า?
ทาํไมพระผูช้่วยให้รอดตอ้งตายบนไมก้างเขน?

รู้ไดอ้ย่างไรว่านี1 เป็นเรื1 องจริง?
ทาํอย่างไรจึงจะรอดได?้

สัมผสักบัพระเจ้าเดีCยวนี� ไดไ้หม?
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โ ลกนี� เกิดมาจากไหน?
เกิดมาโ ดยบังเอิญหรือ? เราทราบว่า แบบแปลนทุกแผ่นตอ้งมีผูเ้ขียน

และบา้นทุกหลงัตอ้งมีผูก้่อสร้าง ฉะนั�น ไม่น่าเชื1อว่า ธรรมชาติ และ

สิ�งที�มีชีวิตอยู่ ซึ1 งมีโ ครงสร้างซับซ้อนมาก เกิดขึ� นเองได้

ชีวิต….ความสวยงาม ระเบียบและความเรียบร้อยในธรรมชาติ

เกิดขึ นได้อย่างไร?                              

“ด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้าง
แต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิ�งทั งปวงก็คือพระเจ้า” ฮีบรู 1.3

“เมื�อเดิมพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก” ปฐมกาล 7.7

สัมผสักบัพระเจ้าเดีCยวนี� ไดไ้หม?
ได้แน่นอน โ ดยการอธิษฐานซึ1 งเป็นการสนทนากบัพระเจา้
เชิญ ท่านอธิษฐานต่อพระเจา้ดงันี� ก็ไดว้่า… 

“ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเชื� อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเที�ยง-
แท้และสูงสุด  ข้าพเจ้าเป็นคนบาปที�อยู่ ห่างจากพระองค์ ขอบพระคุณพระ-
องค์ที�ทรงยอมสิ�นพระชนม์  เพื�อเป็นค่าไถ่บาปของข้าพเจ้า  พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั�งสิ�นของข้าพเจ้าเสีย  ข้าพเจ้าขอหันจาก
ความบาป ความไม่เชื�อพระองค์ และจากทางเก่าเดี/ยวนี� ด้วยความเชื�อข้าพ-
เจ้าขอรับพระองค์ เป็นพระผู้ ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า เอเมน”

ฝ่ายผูท้ี1คืนดีกบัพระเจา้ พระองค์ทรงให้คาํมั1นสัญญาแก่เราว่า
“ทุกคนที�เชื� อในพระบุตรนั นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ยอห์น 1.7:
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ทาํอย่างไรจึงจะรอดได?้
ทาํอย่างไรจึงจะหลุดพน้จากความบาปและคืนดีกบัพระเจา้ได้

ถ้าท่านยอมรับว่า      ท่านเป็นคนบาปจริง ๆ  และไม่เคยมีความสัมพนัธ์ 
       กบัพระเจา้ผูสู้งสุด

ถ้าท่านเชื�อว่า        พระเยซูเจา้ทรงยอมสิ�นพระชนมเ์พื1อเป็นค่าไถ่บาป-
       ท่าน พระองค์ทรงฟื� นจากความตายและทรงพระชนม-์
       อยู่  เดีCยวนี� เพื1อเป็นที1พึ1งของท่าน…

ถ้าเชื� อเช่นนั น        เชิญเชื�อในพระองค์เถิด
และ สารภาพความผิดบาปของท่านต่อพระองค์ แลว้หันจากทางเก่า

ดว้ยความตั�งใจว่าจะขอให้พระองค์ทรงครอบครอง
และมอบชีวิตของท่านไวก้บัพระองค์ต่อไป

“จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื�อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์
ขณะพระองค์ทรงอยู่ ใกล้ ให้คนชั�วละทิ งทางของเขา

ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื�อพระองค์จะทรงเมตตาเขา” อิสยาห์ <<.:->

มีพระเจ้าผูท้รงสร้างจริงหรือ?
ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย   จริงอยู่ เ พราะพระเจา้เป็นวิญญาณ  ลองคิดดูว่า
เรามองไม่เห็นลมที1พดัมา แต่เราสัมผสัลมได้
เรามองไม่เห็นไฟฟ้า แต่เราใชไ้ฟฟ้าทุกวนัเป็นประจาํ
เรามองไม่เห็นดวงดาวกลางวนั แต่เรารู้ว่ามนัยงัอยู่
เรามองไม่เห็นผี แต่มนุษยย์งักลวัผี
เรามองไม่เห็นพระเจ้าผู้สร้าง         แต่เราเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้ชัดเจน

“ตั งแต่เริ�มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที�ไม่ปรากฏของพระองค์นั น คือฤทธานุภาพ
อันนิรันดร์ และเทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ�ง

ที�พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั นเขาทั งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” โรม 7.DE
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ทาํไมมนุษยจ์ึงไม่รู้จักพระผูส้ร้างของตน?
ถา้มนุษยเ์ราเป็นผลงานของพระเจ้าจริงๆ   ทาํไมมนุษยจ์ึง

ไม่เชื1อ  ไม่รู้  หรือ  ไม่แน่ใจ  ในเรื1 องของพระองค์
ความสว่าง  และ  ความมืด  เขา้กนัไม่ไดแ้น่นอน!

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิF   มนุษย์เป็นคนบาป

ความบาป     เป็นเหตุให้มนุษยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ผูส้ร้าง

“แต่ว่าความชั�วช้าของเจ้าทั งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้า
กับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั งหลายได้บัง
พระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า” อิสยาห์ <I.D

รู้ไดอ้ย่างไรว่านี1 เป็นเรื1 องจริง?
มีหลกัฐานสนับสนุนเรื1 องพระเยซู  หรือเปล่า?

คาํสอนและการอศัจรรยข์องพระองค์  (เช่น  รักษาคนเจ็บป่วยให้หาย
ขบัไล่ผี ชุบคนตายให้ฟื� น)  เป็นหลกัฐาน แต่มีหลกัฐานที1ยิ1งใหญ่กว่านั�นอีก

คือ การฟื นคืนพระชนม์ของพระเยซู  พระเยซูฟื� นคืนพระชนมจ์ริงหรือ?
จริง   รู้ไดอ้ย่างไร?                           อุโ มงค์ฝังศพว่างเปล่า!…และพระองค์ทรงปรากฏแก่

สาวกของพระองค์  JKK กว่าคน  ไม่ใ ช่ผีหรือ?                       ไม่ใ ช่!
พระเยซูไดเ้สวยอาหารและทรงให้คนคลาํตวัของพระองค์เพื1อแสดงว่า

พระองค์ฟื� นคืนพระชนมจ์ริง  ไม่ใ ช่ผี

“พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั งหลาย...
และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที�สามพระองค์ทรงเป็นขึ นมาใหม่”

7 โครินธ์ 7<.1-3
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ทาํไมพระผูช้่วยให้รอดตอ้งตายบนไมก้างเขน?
พระเจา้เป็นผูยุ้ติธรรม  ◌ฺฉะนั�นจาํเป็นตอ้งลงโ ทษคนบาป

แต่ว่า  พระเจา้เป็นความรัก  ฉะนั�นพระองค์อยากให้คนบาปรอด
ถ้าพระเจา้ลงโ ทษอย่างเดียว  ความรักของพระองค์อยู่ที1ไหน?

ถ้าพระเจา้ปล่อยคนบาป  ความยุติธรรมของพระองค์อยู่ที1ไหน?
คาํถาม              พระเจา้จะแสดงทั�งความรักและความยุติธรรมต่อมนุษยใ์นเวลาเดียวกนั
ไดอ้ย่างไร?
คาํตอบ              พระองค์เสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษยแ์ละรับโ ทษแทนมนุษยท์ั� งปวง
พระองค์เป็น ค่าไถ่บาป                 เพื1อเราทั�งหลาย

ดูซิ  พระเจา้ผูยุ้ติธรรม  และเต็มไปดว้ยความรัก
ไดล้งโ ทษบาปและเปิดทางให้ มนุษยเ์ขา้รับการอภยัโ ทษบาปได้

“ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรับคนทั งปวง
เหตุการณ์นี เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ”  1 ทิโมธี D.:

บาปคืออะไร
ท่านคงไม่เคยฆ่าคนและท่านคงพยายามทาํแต่ความดีเสมอ แต่ว่า

ความบาป ไม่ใช่เพียงแต่การฆ่าคน…ขโ มย…พูดโ กหก…ล่วงประเวณี

ความบาป  คือ การหันหลงัต่อพระผูส้ร้าง
โ ดยการปฏิเสธไม่นมสัการไม่เชื1อฟังและไม่อยู่ในความดูแลของพระองค์

ถึงแมว้่ามนุษยเ์ราจะพยายามทาํดี
ถา้เราไม่มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ผูส้ร้าง เราก็ยงัเป็นคนบาปอยู่

“เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื� อมจากสง่าราศีของพระเจ้า” โรม 1.D1
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ความทุกข์
ในชีวิตนี 

การพิพากษา
หลังจากความตาย

ความพินาศ
เป็นนิตย์นิรันดร์

“มีข้อกาํหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่า
จะต้องตายหนหนึ�ง และหลังจากนั น
ก็จะมีการพิพากษาฉันใด” ฮีบรู I.D>

โรคภัยไข้เจ็บ   ใจกระวนกระวาย
ความวุ่นวาย    ความกลัว
ปัญหาต่างๆ      ความหมดหวัง
ความตาย ความเสียใจ

ความบาปมีผลอะไรต่อมนุษย์ มีทางรอดหรือเปล่า?
ถา้มุ่งหมายทาํดี…พึ1งตวัเอง…มนุษยจ์ะรอดจากบาปไดห้รือ ลองคิดดูว่า
ในดา้นฝ่ายกาย  มนุษยม์ีที1พึ1ง

ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ก็ตอ้งพึ1งแม่
นักเรียนอยู่ในโ รงเรียน ก็ตอ้งพึ1งครู
คนป่วยอยู่ในโ รงพยาบาล ก็ตอ้งพึ1งหมอ

เช่นเดียวกนั  ในดา้นฝ่ายจิตวิญญาณ  มนุษยต์อ้งมีที1พึ1ง
มนุษยซ์ึ1 งอยู่ในสภาพเป็นคนบาปจะตอ้งพึ1งใคร?
ใครเล่าสามารถช่วยมนุษยใ์ห้รอดพน้จากบาปได?้
นอกจาก พระผู้สร้าง คือ พระเยซูคริสต์เจ้า

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั น เป็นความจริง และเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”  ยอห์น 73.:
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