
ววิวรณณ์ 1:5 "...พระเยซซูครวิสตณ์...ไดด้ทรงชชชำระ
บชำปของเรชำดด้วยพระโลหวิตของพระองคณ์..."

ทท่านจะไดด้รรับการชชาระจาก
ความผผิดบาปไดด้อยท่างไร?

เอเฟซซส 1:5-7 "...พระเยซซูครวิสตณ์...ในพระเยซซู
นซนั้น เรชำไดด้รซบกชำรไถถ่โดยพระโลหวิตของพระองคณ์
คคือไดด้รซบกชำรอภซยโทษบชำปของเรชำ โดยพระคคุณ

อซนอคุดมของพระองคณ์..."

เอเฟซซส 2:8-9 "ดด้วยวถ่ชำซซซงทถ่ชำนทซนั้งหลชำยรอด
นซนั้นกก็รอดโดยพระคคุณเพรชำะควชำมเชคืซอ และมวิใชถ่

โดยตซวทถ่ชำนทซนั้งหลชำยเอง แตถ่พระเจด้ชำทรง
ประทชำนใหด้ ควชำมรอดนซนั้นจะเนคืซองดด้วยกชำร

กระทชชำกก็หชำมวิไดด้ เพคืซอมวิใหด้คนหนซซงคนใดอวดไดด้"

โรม 10:8-9 "...คชชำแหถ่งควชำมเชคืซอ...
คคือวถ่ชำถด้ชำทถ่ชำนจะรซบดด้วยปชำกของทถ่ชำนวถ่ชำพระเยซซู

ทรงเปก็นองคณ์พระผซูด้เปก็นเจด้ชำ และเช คืซอในจวิตใจ
ของทถ่ชำนวถ่ชำพระเจด้ชำไดด้ทรงชคุบพระองคณ์ใหด้เปก็น

ขซนั้นมชำจชำกควชำมตชำย ทถ่ชำนจะรอด"

ขอใหด้พระเยซซูครผิสตต์ทรงชท่วยทท่านใหด้รอด
เดด ดยวนด น!

โรม 10:13 "เพรชำะวถ่ชำ ผซูด้ใดททซจะรด้องออก
พระนชำมขององคณ์พระผซูด้เปก็นเจด้ชำกก็จะรอด"

 
โรม 6:23 ข "...ของประทชำนของพระเจด้ชำ

คคือชทววิตนวิรซนดรณ์ในพระเยซซูครวิสตณ์
องคณ์พระผซูด้เปก็นเจด้ชำของเรชำ"

 

ใน ยอหณ์น 10:28 พระเยซซูทรงสซญญชำวถ่ชำ 
"เรชำใหด้ชทววิตนวิรซนดรณ์แกถ่แกะนซนั้น และแกะนซนั้นจะไมถ่
พวินชำศเลย และจะไมถ่มทผซูด้ใดแยถ่งช วิงแกะเหลถ่ชำนซนั้น

ไปจชำกมคือของเรชำไดด้"

 1 ยอหณ์น 5:13 ก "ขด้อควชำมเหลถ่ชำนทนั้ขด้ชำพเจด้ชำไดด้
เขทยนมชำถซงทถ่ชำนทซนั้งหลชำยททซเช คืซอในพระนชำมของ

พระบคุตรของพระเจด้ชำ เพคืซอทถ่ชำนทซนั้งหลชำยจะไดด้รซูด้วถ่ชำ
ทถ่ชำนมทชทววิตนวิรซนดรณ์..."

ถด้ชำทถ่ชำนไดด้รซบควชำมรอดแลด้ว จงดชชำรงชทววิตอยซูถ่
เพคืซอพระเยซซู (ทวิตซส 2:12, 3:14,

1 โครวินธณ์ 15:58) และทถ่ชำนจะไดด้รซบรชำงวซลจชำก
พระเจด้ชำ (2 โครวินธณ์ 5:10-11,15,

1 โครวินธณ์ 3:11-15, เอเฟซซส 6:8)
 

จงศซกษชำพระคซมภทรณ์ทคุก ๆ วซน
(ยอหณ์น 14:23, 2 ทวิโมธท 2:15,

เพลงสดคุดท 119:9-11, เอเฟซซส 6:17)
 

จงรถ่วมประชคุมททซครวิสตจซกรอยถ่ชำงสมชซชำเสมอ
 (มซทธวิว 18:17, ฮทบรซู 10:24-25,

เอเฟซซส 4:11-12)
 

จงเปก็นพยชำนกซบคนอคืซนเรคืซองควชำมรอด
(สคุภชำษวิต 11:30, มชำระโก 16:15,

 กวิจกชำร 1:8, 2 เปโตร 3:9)
 

 ถด้ชำทถ่ชำนมทคชชำถชำมใด ๆ ชถ่วยตวิดตถ่อกลซบไดด้ททซ
philippope@thaipope.org

 

www.thaipope.org

ทถ่ชำนจะไป
สวรรคณ์

ไดด้อยถ่ชำงไร
  

พระเจด้าทรงเปป็นผซูด้ใด?
พระเจด้าทรงเปป็นตรดเอกานนุภาพ

  
1 ยอหณ์น 5:7 "เพรชำะมทพยชำนอยซูถ่สชำมพยชำนใน

สวรรคณ์ คคือพระบวิดชำ พระวชำทะ และพระววิญญชำณ
บรวิสคุทธวิธิ์ และพยชำนทซนั้งสชำมนทนั้เปก็นองคณ์เดทยวกซน"

พระเยซซูครผิสตต์ทรงเปป็นพระวาทะ ประมาณ
2,000 ปดทดที่แลด้ว พระเยซซูทรงรรับสภาพเปป็น

เนน นอหนรัง
 

ยอหณ์น 1:14 ก "...พระวชำทะไดด้ทรงสภชำพของ
เนคืนั้อหนซง และทรงอยซูถ่ทถ่ชำมกลชำงเรชำ..."

 

2 ยอหณ์น 1:7 ข "...พระเยซซูครวิสตณ์ไดด้เสดก็จมชำ
เปก็นมนคุษยณ์"

 
พระเยซซูครผิสตต์ทรงเปป็นพระบนุตรองคต์เดดยว

ของพระองคต์ และพระองคต์ทรงเปป็นพระเจด้า
ในเวลาเดดยวกรัน

(มซทธวิว 1:23, ยอหณ์น 14:9, 20:28, ฮทบรซู 1:8)

ยอหณ์น 1:1 "ในเรวิซมแรกนซนั้นพระวชำทะทรงเปก็น
อยซูถ่แลด้ว และพระวชำทะทรงอยซูถ่กซบพระเจด้ชำ

และพระวชำทะทรงเปก็นพระเจด้ชำ"



1 ททิโมธธ 3:16 ข "...พระเจจ้าทรง
ปรากฏในเนนนื้อหนนัง..."

 

มนัทธทิว 9:4 "ฝฝ่ายพระเยซซูทรงทราบ
ความคทิดของเขาจจึงตรนัสวฝ่า เหตตุไฉน
ทฝ่านทนันื้งหลายคทิดชนัชวอยซูฝ่ในใจเลฝ่า"

 

ทฝ่านเคยททาความผทิดบาปไหม?
 

กาลาเทธย 5:19-21 "แลจ้วการงานของเนนนื้อหนนัง
นนันื้นเหห็นไดจ้ชนัด คนอการเลฝ่นชซู จ้ การลฝ่วงประเวณธ 
การโสโครก การลามก การนนับถนอรซูปเคารพ 

การนนับถนอพฝ่อมดหมอผธ... การอทิจฉากนัน 
การฆาตกรรม การเมาเหลจ้า การเลฝ่นเปห็นพาล

เกเร และการอนชนๆในททานองนธนื้อธก..."
 

อพยพ 20:7-16 "อยฝ่าออกพระนามพระเยโฮวาหห
พระเจจ้าของเจจ้าอยฝ่างไรจ้ประโยชนห...

อยฝ่าลฝ่วงประเวณธผนัวเมธยเขา  
[มนัทธทิว 5:28 "...ผซูจ้ใดมองผซูจ้หญทิงเพนชอใหจ้เกทิดใจ

กทาหนนัดในหญทิงนนันื้น ผซูจ้นนันื้นไดจ้ลฝ่วงประเวณธในใจกนับ
หญทิงนนันื้นแลจ้ว"]  อยฝ่าลนักทรนัพยห  

อยฝ่าเปห็นพยานเทห็จใสฝ่รจ้ายเพนชอนบจ้าน..."
 

สตุภาษทิต 6:16-17 "สทิชงเหลฝ่านธนื้พระเยโฮวาหหทรง
เกลธยด... ตา ยโส ลทินื้นมตุสา..."

  

สตุภาษทิต 21:4 "...ใจเยฝ่อหยทิชง...เปห็นบาป"
  

1 ยอหหน 5:17 ก "การอธรรมทตุกอยฝ่าง
เปห็นบาป..."

 

1 ยอหหน 1:8 "ถจ้าเราทนันื้งหลายจะวฝ่าเราไมฝ่มธบาป
เรากห็หลอกตนัวเอง และความจรทิง

ไมฝ่ไดจ้อยซูฝ่ในเราเลย"
 
 

โรม 3:23 "เหตตุวฝ่าทตุกคนททาบาป 
และเสนชอมจากสงฝ่าราศธของพระเจจ้า"    

 
ลซูกา 16:22-24 "...เศรษฐธนนันื้นกห็ตาย...
แลจ้วเมนชออยซูฝ่ในนรก...เศรษฐธจจึงรจ้องวฝ่า...

ขจ้าพเจจ้าตรทาทตุกขหทรมานอยซูฝ่ในเปลวไฟนธนื้"
 

โรม 6:23 ก "เพราะวฝ่าคฝ่าจจ้างของความบาป
คนอความตาย..."

 
วทิวรณห 20:14 ข "...บจึงไฟ นธชแหละ

เปห็นความตายครนันื้งทธชสอง"
 

เพราะเราเปห็นคนทธชมธขจ้อบกพรฝ่องแลจ้ว 
เราจจึงไมฝ่เขจ้าใจวฝ่า ความบาปเลวรจ้ายแคฝ่ไหน 

ไมฝ่มธการกระททาดธทธชสามารถชดเชย
การกระททาไมฝ่ดธของเราไดจ้

 
อทิสยาหห 64:6 ก "...ขจ้าพระองคหทตุกคนไดจ้กลาย

เปห็นเหมนอนสทิชงทธชไมฝ่สะอาด และการกระททา
อนันชอบธรรมของขจ้าพระองคหทนันื้งส ทินื้น

เหมนอนเสนนื้อผจ้าทธชสกปรก..."
 

การพยายามทธชจะเปห็น "คนดธ" 
ไมฝ่สามารถชฝ่วยเราไปสวรรคหไดจ้
เราจะดธพอทธชจะไปสวรรคหกห็ไมฝ่ไดจ้

 
เพลงสดตุดธ 39:5 ข "...มนตุษยหทตุกคนดทารงอยซูฝ่

อยฝ่างไรจ้สาระแนฝ่ทธเดธยว..."
 

มนัทธทิว 7:14 ข "...ประตซูซจึชงนทาไปถจึงชธวทิตนนันื้นกห็คนับ
และทางกห็แคบ ผซูจ้ทธชหาพบกห็มธนจ้อย"

 

ยอหหน 14:6 "พระเยซซูตรนัสกนับเขาวฝ่า 
เราเปห็นทางนนันื้น เปห็นความจรทิง และเปห็นชธวทิต 

ไมฝ่มธผซูจ้ใดมาถจึงพระบทิดาไดจ้นอกจากมาทางเรา"
 

 พระเยซซูเปห็นมนตุษยหคนเดธยวทธชไมฝ่เคย
กระททาความผทิดบาปใด ๆ

  

1 ยอหหน 3:5 ข "...พระองคหไดจ้ทรงปรากฏเพนชอ
นทาบาปทนันื้งหลายของเราไปเสธย
และบาปในพระองคหไมฝ่มธเลย"

 

ผซูจ้นทาฝฝ่ายศาสนายทิวเกลธยดพระเยซซูมาก 
จนกระทนันื้งพวกเขามอบพระองคหไวจ้ใหจ้ถซูกทรมาน

และถซูกประหารชธวทิตบนกางเขน
ททาไมพระเยซซูทรงยอมถซูกประหารชธวทิต?

 

ฮธบรซู 9:22 "...ถจ้าไมฝ่มธโลหทิตไหลออกแลจ้ว
กห็จะไมฝ่มธการอภนัยบาปเลย"

  

1 เปโตร 3:18 ก "...พระครทิสตห...ไดจ้ทนทตุกขห
...เพราะความผทิดบาป คนอพระองคหผซูจ้ชอบธรรม

เพนชอผซูจ้ไมฝ่ชอบธรรม..."
 

1 ยอหหน 3:16 ก "ดนังนธนื้แหละเราจจึงรซูจ้จนักความรนัก
ของพระเจจ้า เพราะวฝ่าพระองคหไดจ้ทรงยอม

ปลฝ่อยวางชธวทิตของพระองคหเพนชอเราทนันื้งหลาย..."
  

โรม 1:16 ข "...ขฝ่าวประเสรทิฐของพระครทิสตห...
เปห็นฤทธทิธิ์เดชของพระเจจ้า

เพนชอใหจ้ทตุกคนทธชเช นชอไดจ้รนับความรอด..."
  

1 โครทินธห 15:1-4 "...ขจ้าพเจจ้าขอใหจ้ทฝ่านคทานจึง
ถจึงขฝ่าวประเสรทิฐ...พระครทิสตหไดจ้ทรงวาย

พระชนมหเพราะบาปของเราทนันื้งหลาย ตามทธช
เขธยนไวจ้ในพระคนัมภธรห และทรงถซูกฝนังไวจ้ แลจ้ววนัน

ทธชสาม พระองคหทรงเปห็นขจึนื้นมาใหมฝ่..."




