
หลลักคคคำสอนววคำดด้วยเรรรื่องควคำมรอด

1 ควคำมหมคำยของคคคำววคำควคำมรอด
 ควคำมรอดอลันสมบบูรณณ์นลันนจะตด้องประกอบดด้วยสสรื่งสคคำคลัญสองประกคำรเสมอ ทลันงสองประกคำรนนน ไดด้แกว
 ก ผบูด้นลันนหรรอสสรื่งนลันนๆตด้องกคำรกคำรชววยเหลรอใหด้รอดพด้นจคำกอลันตรคำยนลันน ๆ
 1 คนปววยตด้องกคำรหมอ ถด้คำจะววคำไปแลด้วมนนุษยณ์ทนุกคนกกไดด้ชรรื่อววคำเปกนคนปววยดด้วยกลันทลันงนลันน 

อสย 1:6; มธ 9:12
 2 ผบูด้ทนรื่มนคดนหรรอตกเปกนผบูด้ตด้องหคำตด้องกคำรทนคำยควคำม มนนุษยณ์ทลันงปวงกกเชวนกลันในสคำยพระเนตร

ของพระเจด้คำนลันน ทนุกคนมนคดนตสดตลัวดด้วยกลันทลันงนลันน ครอกลวคำวตคำมพระบลัญญลัตสของพระเจด้คำแลด้ว
ไมวมนมนนุษยณ์ผบูด้ใดเลยทนรื่เปกนผบูด้ชอบธรรม โดยพระบลัญญลัตสนลันนมนนุษยณ์ทนุกคนยลังมนคดนตสดตลัว 
รม 3:10-19

3 ผบูด้ทนรื่ก คคำลลังจะจมนคนคำตคำยยวอมตด้องกคำรผบูด้ชววยชนวสตเขคำขขนนจคำกนคนคำและรอดจคำกตคำย มนนุษยณ์ทลันงปวง
กกเปกน ดลังเชวนผบูด้ทนรื่ก คคำลลังแหวกววคำยอยบูวในกระแสชลแหวงควคำมบคำปและกคคำลลังจะจมดสรื่งลงสบูวใตด้
นคน คำนลันน สดด 69:1-2

 4 ในหนลังสรอเลวมหนขรื่งชรรื่อ "ควคำมรอดนลันนนสรลันดร" ไดด้กลวคำวถขงเหตนุผลทนรื่มนนุษยณ์หลงหคำยไป
จคำกพระเจด้คำเอคำไวด้ดลังนนน

 ก มนนุษยณ์หลงไปเพรคำะเขคำปฏสเสธพระวจนะของพระเจด้คำทนรื่ทรงเปสดเผยหรรอสคคำแดงแกว
พวกเขคำ สดด 19:1; กจ 14:7; รม 1:19-20

 ข มนนุษยณ์หลงไปเพรคำะไมวเชรรื่อในจสตสคคำนขกผสดชอบของตนเอง รม 2:14-16
 ค มนนุษยณ์หลงไปเพรคำะไปมนควคำมสลัมพลันธณ์อยวคำงเหนนยวแนวนกลับโลกนนน  อฟ 2:2; 

ยก 4:4; 1 ยน 2:15-17
 ง มนนุษยณ์หลงไปเพรคำะไปมนควคำมสลัมพลันธณ์ก ลับซคำตคำน มธ 4:8-9; ยน 8:42-44; 

12:31; 2 คร 4:4; คส 1:13; 1 ยน 3:10; 5:19
 จ มนนุษยณ์หลงไปเพรคำะไปมนควคำมสลัมพลันธณ์ก ลับบคำป ปฐม 2:17; 8:21; โยบ 14:4; 

ปญจ 7:20; ยรม 17:9; มก 7:20-23; รม 5:12; 7:14; อฟ 4:18
 ฉ มนนุษยณ์หลงไปเพรคำะไมวมนควคำมสลัมพลันธณ์กลับพระเจด้คำ ยน 3:36; อฟ 2:12; 1 ยน 5:12;

ยด 1:19



 ข ผบูด้ทนรื่จะชววยใหด้รอดนลันน ตด้องเปกนผบูด้ทนรื่มนควคำมปรคำรถนคำและควคำมตลันงใจอลันแรงกลด้คำในอลันทนรื่จะชววย 
และตด้องมนควคำมสคำมคำรถในกคำรชววย

 1 ผบูด้นลันนจะตด้องมนควคำมสคำมคำรถในกคำรชววยใหด้รอดไดด้
 2 ผบูด้นลันนจะตด้องมนควคำมปรคำรถนคำหรรอควคำมตลันงใจจรสงในอลันทนรื่จะชววยใหด้รอดไดด้
2 แหลวงแหวงควคำมรอด องคณ์พระเยซบูครสสตณ์พระองคณ์เดนยวเทวคำนลันนทรงเปกนแหลวงแหวงควคำมรอดแกวมนนุษยณ์

ทลันงปวง
 ก พระองคณ์สคำมคำรถชววยมนนุษยณ์ใหด้รอดไดด้ ฮบ 2:18; อฟ 3:20; 2 ทธ 1:12; ฮบ 7:25; ยด 1:24
 ข พระองคณ์มนพระประสงคณ์ทนรื่จะชววยมนนุษยณ์ใหด้รอด มธ 8:2-3; 1 ทธ 2:3-4; 2 ปต 3:9
3 ควคำมหวลังทนรื่มสใชวทคำงรอดของมนนุษยณ์ สภษ 14:12
 ก กคำรศขกษคำ 1 ทธ 6:20; 2 ทธ 3:7
 ข กคำรเขด้คำเปกนสมคำชสกในครสสตจลักร
 ค กคำรกระทคคำดน อฟ 2:8-9
 ง กคำรรลับบลัพตสศมคำ 1 คร 1:17
 จ กคำรอยบูวในครอบครลัวทนรื่เครวงศคำสนคำ
 ฉ กคำรถรอรลักษคำบทบลัญญลัตส หรรอถรอศนล หรรอกคำรประพฤตสธรรมตคำมแนวทคำง หรรอตคำมหลลักคคคำสอน

ของศคำสนคำ กท 2:16
 ช กคำรถรอบวช (หรรอกคำรเปกนสมณะเพศ เชวน เปกนสงฆณ์, ชน, ฤคำษน, เณร)
 ซ กคำรถรอตคำมกฎบรรทลัดทอง (กฎบรรทลัดทองมนปรคำกฏอยบูวใน มธ 7:12)
 ฌ ควคำมสนุจรสตใจ
 ญ กคำรมนกสจกรรมรววมในศคำสนสถคำนอรรื่นๆ เชวน วลัดวคำอคำรคำม, โบสถณ์, วสหคำร, มลัสยสด, ศคำลเจด้คำ เปกนตด้น
 ฎ กคำรทคคำบนุญทคคำทคำน หรรอกคำรถวคำยทรลัพยณ์ในโบสถณ์ของพวกครสสเตนยน หรรอกคำรถวคำยสสบลดหนขรื่ง
 ฏ กคำรอยบูวภคำยใตด้องคณ์กรหรรอองคณ์กคำรตวคำงๆของโลก เชวน องคณ์กคำรสหประชคำชคำตส, องคณ์กคำรหรรอ

องคณ์กรตวคำง ๆ เกนรื่ยวกลับสลันตสภคำพ สดด 2; วว 18
 ฐ กคำรอยบูวภคำยใตด้องคณ์กรหรรอองคณ์กคำรของศคำสนคำตวคำงๆ วว 17
4 วสถนทคำงสบูวควคำมรอด
 ก ควคำมรอดตด้องมคำจคำกโลหสตเสมอ ฮบ 9:22
 ข ควคำมรอดตด้องผวคำนมคำทคำงผบูด้ใดผบูด้หนขรื่ง ยนคำ 2:9; กจ 4:12; 1 ธส 5:9; ฮบ 5:9



 ค ควคำมรอดมคำโดยพระคนุณ อฟ 2:8-9; ทต 2:11
 1 พระคนุณนนน จะไดด้รลับโดยควคำมเชรรื่อ รม 5:1; ฮบ 11:6; อฟ 2:8-9
 2 พระคนุณนนน ยลังผลใหด้เกสดสลันตสสนุขทนรื่ผบูด้ชววยใหด้รอดมอบใหด้ รม 1:7; 1 คร 1:3; กท 1:3
5 พระรคำชกสจของพระตรนเอกคำนนุภคำพเจด้คำววคำดด้วยเรรรื่องควคำมรอด
 ก พระรคำชกสจแหวงพระบสดคำ พระองคณ์ทรงวคำงแผนกคำรเหลวคำนนน ใหด้ดคคำรงอยบูวนสรลันดรณ์
 1 ทรงทรคำบลววงหนด้คำ (พระเจด้คำทรงทรคำบอยบูวแลด้ว แตวพระองคณ์ไมวไดด้ทรงเลรอกควคำมรอด)

 รม 8:29; 11:2; 1 ปต 1:2, 20
 2 ทรงเรนยก (พระเจด้คำทรงเรนยกทนุกคนใหด้มคำเปกนครสสเตนยนและทรงเลรอกสรรทนรื่หลลัง)

 มธ 20:16; 22:14; กจ 2:39; รม 1:6-7; 8:29-30; 9:7, 11, 24; 11:29; 
 1 คร 1:2, 9, 24, 26; กท 1:6, 15; 5:8, 13; อฟ 1:18; 4:1, 4; ฟป 3:14; คส 3:15;
 1 ธส 2:12; 5:24; 2 ธส 1:11; 2:14; 1 ทธ 6:12; 2 ทธ 1:9; ฮบ 3:1; 9:15; 
 11:18; 1 ปต 1:15; 2:9, 21; 3:1; 5:10; 2 ปต 1:3, 10; ยด 1:1; วว 17:14

 3 ทรงดคคำรสไวด้ (ใหด้ครสสเตนยนมนชนวสตบรสสนุทธสธ เหมรอนพระเยซบูครสสตณ์) กจ 4:28; รม 8:29-30; 
1 คร 2:7; อฟ 1:5,11

 4 ทรงเลรอกสรรไวด้ (พระเจด้คำทรงมนแผนกคำรทนรื่ดนทนรื่ทรงเลรอกสรรอคำชนพของแตวละคน เชวนบคำง
คนเปกนศสษยคำภสบคำล เปกนมสชชลั รื่นนคำรน เปกนนลักธนุรกสจ เปกนตคคำรวจ เปกนทหคำร เปกนพวอคด้คำแมวควคำ 
เปกนตด้น) มธ 20:16; 22:14; 24:22, 24, 31; มก 13:20, 22, 27; ลก 18:7; กจ 9:15; 22:14; 
26:16; รม 8:33; 9:11; 11:5, 7, 28; 16:13; อฟ 1:4; คส 3:12; 1 ธส 1:4; 2 ธส 2:13; 
2 ทธ 2:10; 1 ปต 1:2; 2:4, 6, 9; 2 ปต 1:10; วว 17:14

 ข พระรคำชกสจแหวงพระบนุตร ทรงสคคำแดงและทรงกระทคคำใหด้สคคำเรกจตคำมแผนกคำรตคำมเวลคำทนรื่ไดด้
ก คคำหนดไวด้

 1 พระสลัญญคำนสรลันดรณ์ของพระเจด้คำทนรื่มนตวอพระครสสตณ์ เปกนควคำมจรสง
 ก คคคำทนรื่เขนยนไวด้--มธ 26:54; มก 14:21 ลก 22:22 เปรนยบเทนยบกลับ 

ลก 24:25-27, 46; กจ 2:23; 4:25-28; 13:27-28; 26:22-23; 
1 คร 15:3-4; 1 ปต 1:11, 20

 ข พระสลัญญคำ--2 คร 1:20; กท 3:17 เปรนยบเทนยบกลับ ลก 1:68-79; ฮบ 11:13,
17-19, 39-40

 ค พระดคคำรส--รม 8:28-30; อฟ 3:11 เปรนยบเทนยบกลับ อฟ 1:3-14; 2 ทธ 1:9



 ง นคน คำพระทลัย--ฟป 2:6-8; ฮบ 10:5-9 เปรนยบเทนยบกลับ ยน 4:34; 5:30; 6:38; 
17:14; 18:11

 จ สลัญญคำไมตรน--อสย 42:6 เปรนยบเทนยบกลับ มลค 3:1
 ฉ พลันธสลัญญคำ--ฮบ 7:22 เปรนยบเทนยบกลับ ฮบ 9:15,16; 12:24; 13:20
 2 พระสลัญญคำนสรลันดรณ์ของพระเจด้คำทนรื่มนตวอพระครสสตณ์เปสดเผยใหด้เรคำทรคำบถขงสสรื่งเหลวคำนนน
 ก พระครสสตณ์นลันนสมควรเปกนดลังเชวนตด้นแบบทนรื่สองของเผวคำพลันธนุณ์มนนุษยชคำตส 

1 คร 15:45-47
 ข พระครสสตณ์นลันนสมควรทนรื่จะไดด้รลับสววนของควคำมเปกนมนนุษยณ์ (มนเนรนอ มนเลรอด 

มนกระดบูก) ฮบ 10:5-9
 ค พระครสสตณ์นลันนสมควรจะถบูกกคคำหนดและแตวงตลันงอยบูวในตคคำแหนวงของควคำมเปกน

พระบนุตรตลอดจนเปกนผบูด้รลับใชด้ของพระเจด้คำ อสย 43:10; 49:3, 6; 52:13; 
มธ 12:8-20; ยน 10:17; 12:49; 14:28, 31; กจ 3:26; ฟป 2:7

 ง พระครสสตณ์นลันนสมควรสสนนพระชนมณ์เพรรื่อไถวบคำปของโลก มธ 1:21; 18:11; ยน 1:29;
12:23, 47; 17:1-5; กจ 3:26; รม 5:6; 1 ทธ 1:15; ฮบ 2:14-15; 10:5-10:

 1 ยน 3:5, 8; 4:9-10
 จ พระครสสตณ์นลันนสมควรทนรื่จะไดด้รลับบรรดคำประชคำชคำตสตลอดจนฤทธคำนนุภคำพ และ

รคำชอคคำนคำจทลันงสสนนเปกนมรดก สดด 2:6-8; 8:5-8; 22:27; 110:1-7; ดนล 7:13-14; 
มธ 11:27; 28:18; ยน 3:35; อฟ 1:20-23; วว 1:5

 ค พระรคำชกสจของพระวสญญคำณ ทรงสคคำแดงใหด้เหกนถขงแผนแหวงควคำมรอดอยวคำง
สมครื่คำเสมอทนุกๆวลัน

 1 ประกคำศใหด้ทรคำบ ลก 8:5-15; รม 1:16; 10:14-17; 15:18-21; 
1 คร 1:18-24; คส 1:4-6; 1 ธส 1:5-6; 2:13; 2 ธส 2:13-14; 
ฮบ 4:12; ยก 1:18, 21; 1 ปต 1:23-25

 2 กคำรสคคำแดง ศคย 12:10; ยน 16:7-11; 1 คร 14:24
 3 ทรงสรด้คำงเรคำขขนนใหมว ยน 3:3-7; ทต 3:5-6
 4 ทรงชคคำระเรคำใหด้บรสสนุทธสธ  รม 15:16; 2 ธส 2:13; 1 ปต 1:2



6 ควคำไถวทนรื่ทคคำใหด้มนนุษยณ์ไดด้รลับควคำมรอด
ก โมเสสและดคำวสดกลวคำวไวด้ววคำบรรดคำสรรพสสรื่งทลันงปวงเปกนผลแหวงฝนพระหลัตถณ์ (นสนวพระหลัตถณ์) และ

อนุบลัตสขขนน โดยพระดคคำรลัสของพระองคณ์ ปฐม 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26; สดด 8:3-4; 33:6, 9
 ข อสสยคำหณ์และเปโตรกลวคำวววคำควคำมรอดเปกนผลมคำจคำกพระกร (จคำกศอกถขงมรอ) ของพระเจด้คำและ

อนุบลัตสขขนนโดยผวคำนทคำงพระโลหสตทนรื่หลลั รื่งออกของพระองคณ์ อสย 53:1; 4-6; 1 ปต 1:18-19
7 ตลัวอยวคำงจคำกพระคลัมภนรณ์เดสมทนรื่เกนรื่ยวกลับควคำมรอด
 ก ตลัวอยวคำงจคำกอคำดลัมและเอวคำ แสดงใหด้เหกนววคำควคำมรอดนลันนเปกนเสมรอนเสรนอผด้คำทนรื่หวอหนุด้มเรคำไวด้จคำก

ควคำมเปลรอยเปลวคำและควคำมอลับอคำย ปฐม 3:21; ศคย 3:1-5; วว 3:5, 18; 19:7-8
 ข ตลัวอยวคำงจคำกคคำอสนและอคำแบล ควคำมชอบธรรมของอคำแบลเปกนตลัวอยวคำงของกคำรทนรื่พระเจด้คำทรงรลับ

เรคำไวด้ และจคำกตลัวอยวคำงของคคำอสนแสดงใหด้เหกนถขงทคำงทนรื่ผสดทนรื่พระเจด้คำไมวอคำจรลับไดด้ 
ปฐม 4:4; อฟ 1:6

 ค ตลัวอยวคำงจคำกนคำวคำของโนอคำหณ์กลับพสธนปลัสกคำ แสดงใหด้เหกนววคำควคำมรอดนลันนปกปด้องเรคำไวด้จคำก
พระพสโรธของพระเจด้คำ ปฐม 7:1; อพย 12:23; รม 1:18; คส 3:6; 1 ธส 1:10; วว 6:17

 ง ตลัวอยวคำงจคำกอลับรคำฮลัมกลับอสสอลัค แสดงใหด้เหกนววคำควคำมรอดไดด้มอบผบูด้ทนรื่จะเปกนตลัวแทน 
ปฐม 22:12-14; อสย 53:4-6; 1 ปต 3:18

 จ ตลัวอยวคำงจคำกมคำนคำและศสลคำ (ทนรื่โมเสสเคคำะใหด้นคน คำไหลออก) แสดงใหด้เหกนววคำควคำมรอดนลันนทคคำใหด้เรคำ
อสรื่มใจอยวคำงบรสบบูรณณ์ อพย 16:14-15; 17:6; สดด 103:5; 107:9

 ฉ ตลัวอยวคำงจคำกงบูทองเหลรองทนรื่ถบูกยกขขนนในถสรื่นทนุรกลันดคำร แสดงใหด้เหกนววคำควคำมรอดนลันนรลักษคำเรคำ
ใหด้หคำย กดว 21:9; ยน 3:14

 ช ตลัวอยวคำงจคำกนคำอคำมคำน แสดงใหด้เหกนววคำควคำมรอดนลันนชววยชคคำระเรคำใหด้สะอคำด 2 พกษ 5:1-14; 
สดด 51:7

 ซ ตลัวอยวคำงจคำกพระทนรื่นลั รื่งกรนุณคำ แสดงใหด้เรคำเหกนววคำควคำมรอดนลันนทคคำใหด้แกะทนรื่หลงไปหลันกลลับมคำ
หคำพระเจด้คำ อพย 25:22; สดด 23:3



8 บรรดคำคคคำศลัพทณ์ตวคำง ๆ ทนรื่เกนรื่ยวกลับควคำมรอด
 ก กคำรกลลับใจ (Conversion) สดด 19:7; 51:13; มธ 18:3; กจ 3:19; 15:3; ยก 5:20
 สคคำหรลับภคำษคำกรนกคคคำววคำ "กคำรกลลับใจ" ประกอบดด้วยคคคำสองคคคำซขรื่งตรงขด้คำมกลัน กลวคำวครอคคคำหนขรื่ง

หมคำยถขงกคำรกลลับจคำกหรรอเอคำตลัวเองออกมคำจคำก ซขรื่งตรงกลับภคำษคำอลังกฤษววคำ "repentance" และอนก
คคคำหนขรื่งหมคำย ถขงกคำรกลลับไปหคำหรรอพคำตลัวเองออกไปหคำ ภคำษคำอลังกฤษเรนยกคคคำนนน ววคำ "faith 
(ควคำมเชรรื่อ)"

 1 กคำรกลลับใจ (Repentance) (กคำรกลลับออกมคำจคำก) (ภคำษคำกรนกใชด้คคคำววคำ metanoia)
 ก สสรื่งทนรื่มสใชวกคำรกลลับใจ
 1 มสใชวเปกนกคำรเปลนรื่ยนศคำสนคำ
 2 มสใชวกคำรรบูด้สขกผสดจคำกกคำรกระทคคำเพนยงอยวคำงใดอยวคำงหนขรื่ง กลวคำวครอมน

ควคำมรบูด้สขกเสนยใจตวอกคำรกระทคคำผสดนลันนๆทนรื่ไดด้กระทคคำลงไปเพนยงตรนนๆ 
ฮบ 12:17; มธ 27:3-5

 3 มสใชวเปกนกคำรทคคำดนเพรรื่อกลบเกลรรื่อนบคำปทนรื่ตนทคคำเอคำไวด้
 ข กคำรกลลับใจครอควคำมเตกมใจ ยสนยอม ทนรื่จะเปลนรื่ยนแปลงภคำยในจสตใจและควคำมคสด

ของคนบคำป และโดยกคำรเหลวคำนนน เปกนเหตนุใหด้เขคำผบูด้นลันนกลลับตลัวกลลับใจจคำกควคำมบคำป
โปรดสลังเกตคคคำววคำ "ควคำมบคำป" ทนรื่กลวคำวถขงในทนรื่นนน ตรงกลับภคำษคำอลังกฤษววคำ 
"sin" (เปกนเอกพจนณ์ หมคำยถขงกคำรปฏสเสธพระครสสตณ์) มสใชวคคคำววคำ "sins" (บคำป
ทลันงหลคำยแหลวทนรื่มนนุษยณ์ไดด้ กระทคคำ) กคำรกลลับใจทนรื่แทด้จรสงนลันนหมคำยถขงกคำรกลลับใจ
จคำกบคำป (ครอบคำปทนรื่ไมวเชรรื่อ พระเยซบู) พระเยซบูครสสตณ์ชนน ใหด้เรคำเหกนถขงบคำปเหลวคำนนน
อยวคำงชลัดแจด้ง ยน 16:7-11

 1 คคคำสอนยอหณ์นผบูด้ใหด้รลับบลัพตสศมคำ มธ 3:2, 8
 2 พระดคคำรลัสของพระครสสตณ์ มธ 9:13; ลก 13:5; 15:7; 24:47
 3 คคคำสอนของอ.เปโตร กจ 2:38; 3:19 
 4 คคคำสอนของอ.เปคำโล กจ 26:20; 17:30
 2 ควคำมเชรรื่อ (Faith)
 ก สสรื่งทนรื่ไมวใชวควคำมเชรรื่อ
 1 มสใชวกคำรงมงคำยในสสรื่งใดสสรื่งหนขรื่ง
 2 มสใชวเปกนกคำรสมมนุตสขขนนเอง



 3 มสใชวเปกนกคำรเดคำเอคำ
 4 มสใชวเปกนเพนยงควคำมคสดเหกน หรรอสมมนุตสฐคำน

ข ควคำมเชรรื่อครอ กคำรสมลัครใจหรรอเตกมใจในกคำรเปลนรื่ยนแปลงภคำยในควคำมคสดจสตใจ
ของ คนบคำปนลันนๆ ซขรื่งเปกนเหตนุใหด้เขคำผบูด้นลันนไดด้เขด้คำมคำหคำพระผบูด้ชววยใหด้รอด กจ 20:21;
ฮบ 11:1

 ค ทนรื่มคำของควคำมเชรรื่อ รม 10:17
 ง ควคำมเชรรื่อสคคำคลัญอยวคำงไร? ฮบ 11:6
 1 คนบคำปจะรอดไดด้กกโดยควคำมเชรรื่อ รม 5:1; อฟ 2:8-9
 2 สสทธสชนทลันงหลคำยไดด้เจรสญขขนนในพระคนุณโดยทคำงควคำมเชรรื่อ และโดย

ทคำงควคำมเชรรื่อนนน เองเรคำจขง
 ก ควคำมรอด--"อยบูว" ไดด้ รม 1:17
 ข มลั รื่นคงในควคำมเชรรื่อ--"ยรน" อยบูวไดด้ 2 คร 1:24
 ค ชนวสตประจคคำวลัน--"เดสน (ดคคำเนสนชนวสต)" ไดด้ 2 คร 5:7
 ง ตวอสบูด้ฝวคำยจสตวสญญคำณ--"ตวอสบูด้" ไดด้ 1 ทธ 6:12
 จ มนชลัยโดยควคำมเชรรื่อของเรคำ--"มนชลัย" ไดด้ 1 ยน 5:4
 ข ตลัวแทนหรรอผบูด้แทนทนรื่ (Substitution) 1 ปต 3:18
 1 ตลัวแทนชลั รื่วครคำวในสมลัยพระคลัมภนรณ์เดสม ครอในชววงกวอนเหตนุกคำรณณ์ทนรื่กลโกธคำนลันนจะเหกนววคำ

แกะตคำยแทนผบูด้เลนนยงแกะ ปฐม 22:10-13; อพย 12:3-7; 12-13
 2 ตลัวแทนถคำวร ฮบ 10:4 ในยนุคของพระคลัมภนรณ์ใหมวครอหลลังจคำกเหตนุกคำรณณ์ทนรื่กลโกธคำนลันน 

จะเหกนววคำผบูด้เลนนยงแกะตคำยแทนฝบูงแกะ ยน 10:11; 2 คร 5:21; อสย 53
 ค กคำรครนดนกลัน (Reconciliation) 2 คร 5:19
 1 ควคำมหมคำยของกคำรครนดนก ลัน
 ก ควคำมหมคำยในยนุคพระคลัมภนรณ์เดสม ในภคำษคำฮนบรบูใชด้คคคำววคำ "kaphar" ซขรื่งแปลตรงตลัวววคำ 

กคำรปกคลนุมหรรอหนุด้มหวอบคำงสสรื่งไวด้
 ข ควคำมหมคำยในยนุคพระคลัมภนรณ์ใหมว ตรงกลับภคำษคำกรนกววคำ "allasso" แปลววคำกคำรเปลนรื่ยน

จคำกกคำรเปกนศลัตรบูกลันมคำเปกนกคำรเปกนมสตรกลัน อฟ 2:16; คส 1:20-22; มธ 5:24; 
รม 5:10-11; 11:15; 1 คร 7:11; 2 คร 5:18-20



 2 ควคำมหมคำยและสสรื่งทนรื่เกนรื่ยวกลับกคำรครนดนกลัน
 ก ครลัน งหนขรื่งเคยเปกนอรสหรรอเปกนศลัตรบูก ลันมคำกวอน
 ข ผบูด้ทนรื่เปกนศลัตรบูกลันมนทวคำทนทนรื่เปลนรื่ยนแปลงไปในแงวบวก
 3 กคำรครนดนระหววคำงมนนุษยณ์กลับพระเจด้คำประกอบดด้วย 2 ประกคำรสคคำคลัญครอดลังนนน
 ก พระเจด้คำไดด้ทรงครนดนกลับโลกดด้วยพระองคณ์เองโดยทคำงพระครสสตณ์ 2 คร 5:18-19
 ข มนนุษยณ์สคำมคำรถครนดนกลับพระเจด้คำไดด้โดยทคำงพระครสสตณ์ 2 คร 5:20
 4 เบรนองหนด้คำเบรนองหลลังของกคำรครนดนกลันระหววคำงพระเจด้คำกลับมนนุษยณ์มนเปกนลคคำดลับมคำดลังนนน
 ก ในสวนเอเดนพระเจด้คำกลับมนนุษยณ์มนควคำมสลัมพลันธณ์ก ลันอยวคำงใกลด้ชสด
 ข หลลังจคำกทนรื่มนนุษยณ์ลด้มลงในควคำมบคำปควคำมสลัมพลันธณ์ของพระเจด้คำก ลับมนนุษยณ์กก

สสนนสนุดลง
 ค ทนรื่กลโกธคำพระองคณ์ทรงหลันพระพลักตรณ์มคำยลังมนนุษยณ์ (ทรงเปสดชวองทคำงใหด้มนนุษยณ์

ครนดนกลันกลับพระเจด้คำ)
 ง ทนรื่กลโกธคำอนกเชวนกลัน (โดยกคำรกลลับใจใหมว และโดยทคำงควคำมเชรรื่อ) มนนุษยณ์หลันกลลับ

มคำหคำพระเจด้คำ (กลลับเขด้คำมคำครนดนกลับพระเจด้คำ)
 ง ผบูด้ลบลด้คำงพระอคำชญคำ (Propitiation) 1 ยน 2:2; 4:10
 1 ควคำมหมคำยของกคำรลบลด้คำงพระอคำชญคำ ตรงกลับภคำษคำกรนก "hilasmos" ซขรื่งแปลววคำกคำรมอบ

สสรื่งทนรื่เหมคำะสมใหด้, กคำรใหด้อยวคำงบรสบรบูณณ์, กคำรทคคำใหด้มนไมตรนกลัน (ทคคำใหด้สงบศขกกลัน หรรอ
หยนุดเปกนศลัตรบูกลัน)

 2 วสถนทคำงแหวงกคำรลบลด้คำงพระอคำชญคำ รม 3:24-25; อฟ 2:13
 3 ควคำมจคคำเปกนของกคำรลบลด้คำงพระอคำชญคำ ยน 3:36; รม 1:18; อฟ 5:6; คส 3:6; วว 6:16; 

11:18; 14:10; 19:15
 4 สถคำนทนรื่ลบลด้คำงพระอคำชญคำ
 ก สถคำนทนรื่ลบลด้คำงพระอคำชญคำชลั รื่วครคำวปรคำกฏในสมลัยพระคลัมภนรณ์เดสมไดด้แกวพระทนรื่นลัรื่ง

กรนุณคำบนพลลับพลคำ (ซขรื่งเปกนแบบจคคำลอง และเปกนเงคำของสสรื่งทนรื่มคำถขงในยนุค
พระคลัมภนรณ์ใหมว) อพย 25:22; ฮบ 9:5-7

 ข สถคำนทนรื่ลบลด้คำงพระอคำชญคำถคำวรปรคำกฏในสมลัยพระคลัมภนรณ์ใหมวไดด้แกวทนรื่กคำงเขน
แหวงกลโกธคำ รม 5:10; คส 1:20



 5 ผลแหวงกคำรลบลด้คำงพระอคำชญคำ
 ก พระเจด้คำทรงไดด้ชรรื่อววคำเปกนผบูด้ชอบธรรม (เทนรื่ยงธรรม) ในกคำรยกโทษบคำป
 ข พระเจด้คำทรงเปกนผบูด้ชอบธรรมเพรคำะพระองคณ์ทรงประทคำนควคำมชอบธรรมแกว

มนนุษยณ์ รม 3:25-26
 จ กคำรอภลัยบคำป (Remission) กจ 10:43; มธ 26:28; ลก 24:47; ฮบ 9:22
 1 ควคำมหมคำยของกคำรอภลัยบคำป ถด้คำจะววคำไปแลด้วกคำรอภลัยบคำปกกมนควคำมหมคำยไมวตวคำงกลับคคคำววคำ 

ยกโทษ คคคำนนน แสดงถขงลลักษณะของกคำรสวงครนหรรอกคำรผลลักออกไป (ถอนหยวคำรด้คำงกลันกลันไป
กคคำจลัดออกไป)

 ก ในมลัทธสว 1:19 ตรงกลับควคำมหมคำยของคคคำววคำ "ถอนหมลันน" ในมลัทธสว 5:31 ตรงกลับ
ควคำมหมคำยของคคคำววคำ "หยวคำ" และในฮนบรบู 9:26 ตรงกลับควคำมหมคำยของคคคำววคำ 
"กคคำจลัด"

 ข ในหนลังสรอลบูกคำ 6:37; อฟ 4:32; คส 2:13 ตรงกลับควคำมหมคำยของคคคำววคำ 
"กคำรยกโทษ, กคำรอภลัยโทษ"

 2 ตลัวอยวคำงของกคำรอภลัยโทษในพระคลัมภนรณ์เดสม ลนต 16:21-22; ฮบ 13:12-13
 3 ปลัญหคำทนรื่เกนรื่ยวขด้องกลับกคำรอภลัยโทษ รม 3:25
 ก คคคำววคำ "กคำรอภลัยโทษ" (ดลั รื่งทนรื่เรคำไดด้ศขกษคำกลันแลด้ว) หมคำยถขงกคำรปลวอยสสรื่งหนขรื่งสสรื่งใด 

ใหด้ผวคำนไปเฉยๆ (กคำรถอนหมลันนกลับคบูวหมลันน, กคำรหยวคำกลับภรรยคำ, กคำรกคคำจลัดออกไป) 
แตวในกรณนนนนคคคำววคำ "กคำรอภลัยโทษ" ครอกคำรทนรื่พระเจด้คำทรงปลวอยใหด้บคำปของวสสนุทธส
ชน บคำงคนในสมลัยพระคลัมภนรณ์เดสมผวคำนไปไมวทรงถรอโทษใด ๆ

 ข คคคำววคำ "อดกลลันนพระทลัย" หมคำยถขงกคำรเอคำสสรื่งใดสสรื่งหนขรื่งกลลับครนมคำ ในกรณนนนน กกครอ
พระองคณ์ไดด้ทรงเอคำพระพสโรธของพระองคณ์ทนรื่มนตวอมวลมนนุษยณ์ทลันงปวงซขรื่งเปกน
คนบคำปนลันนออกไป กลวคำวครอไมวทรงถรอโทษ สดด 50:16-22; 85:10 กจ 14:16; 
17:30; รม 3:25-26

 4 ลลักษณะพสเศษของคคคำววคำ "กคำรอภลัยโทษ" ในคคคำศลัพทณ์ทนรื่สคคำคลัญทลันง 15 คคคำทนรื่เกนรื่ยวกลับควคำมรอด
นลันน คคคำววคำ "กคำรอภลัยโทษ" เพนยงคคคำเดนยวเทวคำนลันนซขรื่งมนควคำมหมคำยแสดงถขงผลในแงวลบ ใน
ขณะทนรื่ทลันง 14 คคคำนลันนแสดงออกถขงผลในแงวบวก



 ฉ กคำรไถว (Redemption) ลก 1:68; กท 3:13; วว 5:9
 1 ควคำมหมคำย 3 ประกคำรของกคำรไถว
 ก กคำรจวคำยเงสนเพรรื่อเปกนควคำไถวเพรรื่อไถวเอคำสสรื่งใดสสรื่งหนขรื่งหรรอผบูด้ใดผบูด้หนขรื่งออกมคำ ฮบ 9:12
 ข กคำรยด้คำยผบูด้ใดผบูด้หนขรื่งออกมคำจคำกควคำมเปกนทคำส กท 3:13
 ค ทคคำใหด้ผบูด้นลันนเปกนอสสระอยวคำงแทด้จรสง รม 8:22-23; 3:24; 1 คร 1:30; อฟ 1:7,14; 

4:30; คส 1:14
 2 ตลัวอยวคำงของกคำรไถวซขรื่งปรคำกฏในพระคลัมภนรณ์เดสม ตลัวอยวคำงทนรื่สคคำคลัญประกคำรหนขรื่งไดด้แกวเรรรื่อง

เกนรื่ยวกลับควคำมเปกนญคำตส ผบูด้ทนรื่เปกนญคำตสสนสทเทวคำนลันนจขงจะไดด้ชรรื่อววคำเปกนผบูด้ไถว 
พบญ 25:5; นรธ 3:4

 มนสสรื่งสคคำคลัญซขรื่งผบูด้เปกนญคำตสทนรื่จะเปกนผบูด้ไถวนลันนจะตด้องกระทคคำใหด้สคคำเรกจไดด้แกว
 ก ผบูด้นลันนตด้องเปกนญคำตสสนสทจรสงๆ ลนต 25:48-49; นรธ 3:12-13
 ข ผบูด้นลันนตด้องมนควคำมสคำมคำรถในอลันทนรื่จะไถวไดด้ ยรม 50:34
 ค ผบูด้นลันนตด้องมนควคำมตลันงใจทนรื่จะไถว
 เหตนุผลทลันง 3 ประกคำรนนน เมรรื่อนคคำมคำพสจคำรณคำดบูจะเหกนววคำพระเยซบูครสสตณ์มนพระปรนชคำสคำมคำรถ

ในกคำรทนรื่จะทรงกระทคคำสสรื่งสคคำคลัญทลันง 3 ประกคำรดลังกลวคำวนนน ใหด้สคคำเรกจไดด้กลวคำวครอพระองคณ์
สคำมคำรถในอลันทนรื่จะทรงไถวมนนุษยณ์ไดด้ กลวคำวครอ

 ก พระองคณ์ทรงรลับพระชคำตสเปกนเสมรอนญคำตสสนสททนรื่สนุดของมนนุษยณ์ ฮบ 2:14-16; 4:15
 ข พระองคณ์มนควคำมสคำมคำรถทนรื่จะไถวไดด้ ยน 10:11, 18
 ค พระองคณ์ทรงมนพระประสงคณ์ (ตลันงพระทลัย) ในอลันทนรื่จะไถวมนนุษยณ์ ฮบ 10:4-10
 3 ควคำไถว 1 ปต 1:18-19
 ช กคำรบลังเกสดใหมว (Regeneration) ทต 3:5
 1 นสยคำมของกคำรบลังเกสดใหมว ครอกคำรทนรื่องคณ์พระผบูด้เปกนเจด้คำจะทรงกระทคคำใหด้คนบคำปทนรื่เชรรื่อใน

พระองคณ์แลด้วใหด้มนธรรมชคำตส (สภคำวะ) ใหมวโดยผวคำนทคำงกคำรบลังเกสดครลัน งทนรื่สอง 
ยน 3:3; 1:12-13; 1 ยน 5:1

 2 ควคำมจคคำเปกนแหวงกคำรบลังเกสดใหมว กคำรบลังเกสดใหมวเปกนสสรื่งจคคำเปกนเพรคำะววคำธรรมชคำตสเกวคำของ 
มนนุษยณ์นลันนมนกคำรเสรรื่อมโทรมและผนุพลังไปไดด้ ยรม 13:23; รม 3:10-18; 7:18; 8:7; 
กท 5:19-21



 ตคำมธรรมชคำตสเกวคำแลด้ว มนนุษยณ์ทนุกคนเปกนดลังนนนครอ
 ก ตคำยจคำกพระเจด้คำ อฟ 2:1
 ข เปกนคนควรแกวพระอคำชญคำ (สคคำนวนภคำษคำกรนกใชด้ววคำ "ลบูกแหวงพระพสโรธ") อฟ 2:3
 ค เปกนคนทนรื่ไมวเชรรื่อฟลัง (สคคำนวนภคำษคำกรนกใชด้ววคำ "ลบูกของกคำรไมวเชรรื่อฟลัง") อฟ 2:2
 ง เปกนผบูด้ทนรื่รลับผลจคำกคคคำแชวงสคำปเชวนเดนยวกลันอคำดลัม รม 5:12; 1 คร 15:47
 3 ขอบเขตของกคำรบลังเกสดใหมว
 ก เปกนของใครของมลัน ทต 3:5
 ข เปกนผลทลั รื่วหลด้คำสคำกลซขรื่งรวมถขงกคำรไถวใหด้ธรรมชคำตสพด้นจคำกอคคำนคำจของอนสจจลัง

ซขรื่งจะเกสดขขนนในชววงเวลคำหนขรื่งพลันปนทนรื่พระครสสตณ์จะทรงครอบครองในโลกนนน  
มธ 19:28; รม 8:19-23

 4 วสธนไดด้รลับกคำรบลังเกสดใหมว มนองคณ์ประกอบ 3 ประกคำรดด้วยกลันซขรื่งเปกนสสรื่งสคคำคลัญยสรื่งตวอชนวสตของ
คนบคำปซขรื่งทลันง 3 ประกคำรนนน เปกนผลจคำกกคำรทรงไถวซขรื่งเรคำทลันงหลคำยควรจะมนประสบกคำรณณ์ดลัง
กลวคำวนนนทลั รื่วกลันนลัรื่นครอ

 ก พระวจนะของพระเจด้คำ ยน 3:5; อฟ 5:26; ทต 3:5; ยก 1:18; 1 ปต 1:23
 ข คนของพระเจด้คำ รม 10:13-15; 1 คร 4:15; 2 คร 5:18-20; กท 4:19; 

ฟป 1:10
 ค พระวสญญคำณของพระเจด้คำ ยน 3:5-6; 1 คร 2:14; ทต 3:5
 5 ตลัวอยวคำงจคำกพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรบลังเกสดใหมว
 ก มนลัสเสหณ์ 2 พกษ 21:1-18; 2 พศด 33:1-20

* ในบรรดคำผบูด้ทนรื่นลั รื่งปกครองบลัลลลังกณ์ทลันงทคำงเหนรอและทคำงใตด้ของแควด้นยบูเดนยซขรื่ง
ประกอบ ดด้วยกษลัตรสยณ์ 14 องคณ์นลันน มนลัสเสหณ์เปกนกษลัตรสยณ์ซขรื่งมนควคำมแตกตวคำงกลับองคณ์
อรรื่นๆโดย จะเหกนไดด้ดลังนนน

 1 พระองคณ์เปกนกษลัตรสยณ์ทนรื่ครองรคำชอคำณคำจลักรไดด้นคำนทนรื่สนุดกววคำองคณ์ใดๆ 
(55 ปน)

 2 พระองคณ์ทรงมนพระรคำชบสดคำผบูด้ชอบธรรมซขรื่งไดด้ชรรื่อววคำเปกนผบูด้ทนรื่ทรงไวด้ซขรื่ง
ทศพสธรคำชธรรมกววคำบรรดคำกษลัตรสยณ์แหวงแควด้นยบูเดนยทลันงปวงในเวลคำนลันน 
(กวอนทนรื่มนลัสเสหณ์ จะเปกนกษลัตรสยณ์) พระองคณ์ครอกษลัตรสยณ์เฮเซคนยคำหณ์



 3 กษลัตรสยณ์มนลัสเสหณ์ทรงมนพระรคำชนลัดดคำซขรื่งไดด้ชรรื่อววคำเปกนพระมหคำกษลัตรสยณ์
ทนรื่เปนรื่ยมดด้วยทศพสธรคำชธรรมลคนคำเลสศทนรื่สนุดในบรรดคำกษลัตรสยณ์ทลันงปวง 
(โยสสยคำหณ์)

 4 ทรงไดด้ชรรื่อววคำเปกนกษลัตรสยณ์ทนรื่โหดเหนน ยมอคคำมหสตทนรื่สนุด แตวอยวคำงไรกกตคำม
พระองคณ์กกไดด้ทรงกลลับพระทลัยใหมวกวอนทนรื่จะสสนนพระชนมณ์ลง

 5 กวอนทนรื่พระองคณ์จะเขด้คำมคำถขงควคำมรอดนลันน พระองคณ์ทรงเปกนกษลัตรสยณ์ชลั รื่วรด้คำย
ทนรื่สนุด

 * กคำรปกครองแผวนดสนของมนลัสเสหณ์กวอนทนรื่จะไดด้กลลับใจใหมว 2 พกษ 21:1-18; 
2 พศด 33:1-20 นลันน เมรรื่อเปรนยบเทนยบกลับกคำรปกครองของกษลัตรสยณ์อรรื่นๆแลด้วจะเหกน 
ววคำชลั รื่วรด้คำยและโหดเหนน ยมกววคำดลังจะเหกนไดด้จคำกขด้อมบูลในพระคลัมภนรณ์ตวอไปนนน

 1 พระองคณ์ไดด้ทรงสรด้คำงปบูชนนยสถคำนของพระบคำอลัลซขรื่งพระรคำชบสดคำของ
พระองคณ์ทรงรรนอถอนแลด้วนลันนขขนนมคำใหมวอนก 2 พศด 33:3

2 พระองคณ์ไดด้ทรงสรด้คำงทนรื่กรคำบไหวด้นมลัสกคำรบรรดคำบรสวคำรแหวงฟด้คำสวรรคณ์ 
(เปกนทนรื่ สคคำหรลับนมลัสกคำรดวงอคำทสตยณ์, ดวงจลันทรณ์และดวงดคำวตวคำงๆ) ไวด้
ตคำมพระนสเวศ ของพระเจด้คำ 2 พศด 33:5

 3 พระองคณ์ไดด้ทรงถวคำยโอรสของพระองคณ์ใหด้ลนุยไฟเปกนเครรรื่องบบูชคำแดว
บรรดคำพวกพระทนรื่ไดด้ชรรื่อววคำเปกนวสญญคำณชลั รื่ว ทรงทคคำเชวนนนนทนรื่หนุบเขคำบนุตร
ฮสนโนม ซขรื่งเปกนกคำรกระทคคำทนรื่เจรสญรอยตคำมกษลัตรสยณ์อคำหลัสพระอลัยกคำของ
พระองคณ์ 2 พศด 33:6

 4 พระองคณ์ทรงตสดตวอกลับพวกหมอดบู หรรอพวกทนรื่ทคคำนคำยโชคชะตคำรคำศน
และพวกคนทรงเจด้คำ 2 พศด 33:6

 5 มนผบูด้กลวคำวไวด้ววคำพระองคณ์ทรงประหคำรอสสยคำหณ์ดด้วยกคำรเลรรื่อยออกเปกนทวอนๆ 
ฮบ 11:37

 6 พระเจด้คำตรลัสววคำมนลัสเสหณ์เปกนกษลัตรสยณ์ทนรื่ชลั รื่วรด้คำยกววคำชนชคำตสอรรื่นทนรื่เคยจะชววงชสง
ดสนแดนปคำเลสไตนณ์ 2 พกษ 21:11

7 พระองคณ์ไดด้ทรงกระทคคำใหด้โลหสตทนรื่ไรด้ควคำมหลลั รื่นนองทลั รื่วกรนุงเยรบูซคำเลกม
จคำกขด้คำงหนขรื่งถขงอนกขด้คำงหนขรื่ง 2 พกษ 21:16



 8 ถขงแมด้พระเจด้คำจะไดด้ทรงตลักเตรอนมนลัสเสหณ์ใหด้ละเวด้นควคำมบคำปเหลวคำนนน แลด้ว
หลคำยครลัน งหลคำยหนแลด้วกกตคำม แตวมนลัสเสหณ์กกมสไดด้ใสวใจกลับคคคำตลักเตรอนของ
พระเจด้คำ 2 พศด 33:10

 9 พระองคณ์ทรงถบูกจองจคคำไวด้ชลั รื่วครคำวโดยจอมกษลัตรสยณ์อลัสซนเรนย 2 พศด 33:11
 10 พระองคณ์ทรงกลลับพระทลัยในระหววคำงทนรื่ทรงถบูกจคคำจองและพระเจด้คำทรง

โปรดอภลัยโทษแกวพระองคณ์ 2 พศด 33:12-13
 11 ภคำยหลลังพระองคณ์ไดด้ทรงถบูกปลวอยใหด้กลลับมคำเปกนกษลัตรสยณ์ยบูดคำหณ์อนกครลัน งหนขรื่ง
 2 พศด 33:13
 ข เซคำโลชคำวทคำรณ์ซลัส กวอนทนรื่ทวคำนจะไดด้กลลับใจใหมวนลันนเซคำโล (ภคำยหลลังรบูด้จลักกลันใน

นคำมววคำ เปคำโล) ไดด้เปกนปฏสปลักษณ์ตวอครสสตจลักรกลวคำวครอ
 1 เซคำโลไดด้รลับฝคำกเสรนอผด้คำของผบูด้ทนรื่ฆวคำสเทเฟนและยลังเหกนชอบในกคำรตคำยของ

ทวคำนดด้วย กจ 7:57-58; 8:1-2; 22:20
 2 ทวคำนไดด้เคยทคคำลคำยลด้คำงครสสตจลักร กจ 8:3 จคำกขด้อนนน ไดด้ใชด้สคคำนวนภคำษคำ 

อธสบคำยลลักษณะกคำรทคคำลคำยครสสตจลักรของเซคำโลเสมรอนหนขรื่งหมบูปวคำทคคำลคำย
สวนองนุวนอยวคำงชนสดถอนรคำกถอนโคน

3 ทวคำนบนุกรนุกเขด้คำไปในเคหะสถคำนของพวกครสสเตนยนและจลับพวกเขคำไป
จองจคคำ ในคนุก กจ 8:3

 4 ทวคำนไดด้ทคคำใหด้พวกครสสเตนยนรลับโทษประหคำรในหลคำยๆเมรอง กจ 22:5
 5 ทวคำนไดด้ทคคำกคำรเฆนรื่ยนตนผบูด้ทนรื่เชรรื่อในพระครสสตณ์ กจ 22:19
 6 ทวคำนไดด้สมรบูด้รววมคสดและเหกนดด้วยกลับพวกปนุโรหสตในอลันทนรื่จะใหด้พวก

ครสสเตนยนรลับโทษถขงตคำย กจ 26:10
 7 ทวคำนไดด้พยคำยคำมบลังคลับใหด้พวกครสสเตนยนกลวคำวคคคำหมสรื่นประมคำทพระครสสตณ์
 กจ 26:11
 8 ทวคำนไดด้ขวมเหงครสสตจลักรอยวคำงรด้คำยแรงอยวคำงเหลรอจะพรรณนคำนอกจคำกนลันน

ยลังพยคำยคำมทคคำลคำยลด้คำงครสสตจลักรใหด้สสนนซคำกไปอนกดด้วย กท 1:13 และตวอมคำ 
ภคำยหลลังทวคำนกกไดด้กลลับใจ กจ 9:1-19; 22:5-16; 26:12-20; 1 คร 15:7-10; 
1 ทธ 1:12-16



 9 ในขณะทนรื่ทวคำนกคคำลลังจะเดสนทคำงไปเพรรื่อทนรื่จะขวมเหงครสสตจลักรนลันน เมรรื่อทวคำน
มคำถขงทนรื่ดคำมลัสกลัสทวคำนไดด้ถบูกแสงแรงกลด้คำจคำกสวรรคณ์สวองมคำถบูกทวคำนทคคำใหด้
ตคำของทวคำนบอดไป กจ 9:2-3

 10 ทวคำนไดด้คนุกเขวคำลงและไดด้ยสนพระครสสตณ์ตรลัสววคำ "เซคำโล เซคำโลเออ๋ย เจด้คำขวมเหง
เรคำทคคำไม" กจ 9:4 ซขรื่งเปกนเวลคำเดนยวกลับทนรื่ทวคำนไดด้เหกนพระครสสตณ์ดด้วยตคำทวคำน
เอง

 11 เซคำโล (เปคำโล) ไดด้รลับควคำมรอดโดยพระคนุณของพระเจด้คำทลันทนในวลันนลันน 
และไดด้ถบูกนคคำไปยลังเมรองดคำมลัสกลัสทลันงๆทนรื่ยลังตคำบอดอยบูว และ ณ ทนรื่นลันนทวคำนไดด้
อดอคำหคำร และนคนคำอยบูวตคำมลคคำพลังเปกนเวลคำ 3 วลัน กจ 9:8-9

 6 ผลจคำกกคำรบลังเกสดใหมว ผบูด้ทนรื่ไดด้บลังเกสดใหมวนลันนเขคำจะรลักสสรื่งตวอไปนนน
 ก ครสสเตนยนคนอรรื่น 1 ยน 3:14
 ข องคณ์พระเยซบูครสสตณ์ 1 ยน 5:1-2
 ค ชนวสตทนรื่แยกออกจคำกทคำงโลก 1 ยน 2:15-16; 5:4
 ง ศลัตรบู มธ 5:43-45
 จ พระวจนะของพระเจด้คำ สดด 119:24, 40, 47-48, 72, 97, 103, 111, 113, 

127, 129, 140, 143, 159, 162, 165, 168; 1 ปต 2:2
 ฉ จสตวสญญคำณของมนนุษยณ์คนอรรื่น รม 9:1-3; 10:1; 2 คร 5:14
 ช กคำรอธสษฐคำน อฟ 5:19-20
 ซ กคำรถรอววคำหรรอกคำรเหกนววคำ (Imputation) รม 4:8

1 นสยคำมของคคคำววคำ "ถรอ" ไดด้แกว กคำรทนรื่ผบูด้ใดผบูด้หนขรื่งจะคสดหรรอตรคำหนด้คำแกวผบูด้ใดผบูด้หนขรื่งในแงวบวก
หรรอ ในแงวลบ

 2 ประเภทของกคำร "ถรอ" ในพระคลัมภนรณ์นลันนไดด้แบวงประเภทของกคำรทรงถรอตคำมหลลัก
ศคำสนศคำสตรณ์ไวด้ถขง 3 ประเภทดด้วยกลัน

 ก กคำรทรงถรอววคำมนนุษยณ์ทลันงปวงเปกนคนบคำปเพรคำะควคำมบคำปไดด้เขด้คำมคำทคำงอคำดลัม 
รม 3:2; 5:12; 1 คร 15:22

 ข กคำรทรงถรอววคำพระครสสตณ์ (ผบูด้ไมวมนบคำป) เปกนคนบคำปเพรคำะควคำมบคำปของมนนุษยณ์
ทนุกคน อสย 53:5, 11; ฮบ 2:9; 1 ปต 2:24; 2 คร 5:14-21



 ค กคำรทรงถรอววคำคนบคำปทนุกคนทนรื่เชรรื่อวคำงใจในพระองคณ์นลันนเปกนผบูด้ชอบธรรม 
ฟป 3:7-9

 3 ตลัวอยวคำงจคำกพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรทรง "ถรอ"
 ก จคำกตลัวอยวคำงของอลับรคำฮลัม ยก 2:23; ปฐม 15:6; รม 4:3
 ข จคำกตลัวอยวคำงของดคำวสด รม 4:6-8; สดด 32:1-2
 ค จคำกตลัวอยวคำงของโอเนสสมลัส ฟม 17-18
 ง จคำกตลัวอยวคำงของสเทเฟน กจ 7:59-60
 จ จคำกตลัวอยวคำงของเปคำโล 2 ทธ 4:16
 ฌ กคำรใหด้เปกนบนุตร (Adoption) กท 4:4-5
 1 ควคำมหมคำยทคำงศคำสนศคำสตรณ์
 ก ขอบขวคำยแหวงกคำรใหด้เปกนบนุตร หรรออนกนลัยหนขรื่งครอกคำรกระทคคำใหด้ผบูด้ใดผบูด้หนขรื่งทนรื่ไมวใชว

บนุตรแทด้ เปกนบนุตรบนุญธรรม กคำรทรงใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมยวอมเกสดตคำมมคำหลลังจคำก
กคำรบลังเกสดใหมวเสมอ อนขรื่งกคำรบลังเกสดใหมวนลันนกระทคคำใหด้เรคำมนธรรมชคำตสใหมว 
(สภคำวะใหมว) และนลัรื่นหมคำยถขงเมรรื่อเรคำบลังเกสดใหมวในพระเจด้คำเรคำกกมนสภคำวะใหมว
ของพระองคณ์อยบูวในเรคำดด้วย สววนกคำรทรงใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมนลันนกกครอกคำรมอบ
สสทธสแหวงกคำรเปกนบนุตรทนุกอยวคำงไวด้กลับผบูด้นลันนกลวคำวครอเมรรื่อพระเจด้คำทรงใหด้เรคำเปกน
บนุตรบนุญธรรมพระองคณ์กกทรงใหด้เรคำมนสสทธสทนุกอยวคำงนลัรื่นครอเปกนบนุตรของพระองคณ์ 
รม 8:15-23; 2 คร 6:18; กท 4:4-6; อฟ 1:5

ข ควคำมแตกตวคำงระหววคำงกคำรทรงใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมของพระเจด้คำก ลับกคำรใหด้เปกน
บนุตร บนุญธรรมในฝวคำยมนนุษยณ์

 1 มนนุษยณ์ไมวไดด้เอคำลบูกในไสด้ของตนเองมคำเปกนบนุตรบนุญธรรมแตวพระเจด้คำไมวเคย
เอคำผบูด้ใดมคำเปกนบนุตรบนุญธรรมนอกจคำกบนุตรของพระองคณ์

 2 กคำรใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมในทคำงของมนนุษยณ์นลันนนคคำควคำมชรรื่นชมยสนดนมคำใหด้
แกวพวอแมวทนรื่ไมวมนบนุตร แตวในทคำงของพระเจด้คำนลันนพระองคณ์ทรงมนบนุตรสนุดทนรื่รลัก
อยบูวกวอนทนรื่พระองคณ์จะไดด้ทรงรลับเรคำเปกนบนุตรบนุญธรรม มธ 3:17; 17:5



 3 ในทคำงของมนนุษยณ์นลันนกคำรทนรื่ผบูด้ใดผบูด้หนขรื่งจะรลับใครสลักคนหนขรื่งมคำเปกน
บนุตรบนุญธรรมนลันนเขคำกกมลักจะดบูบนุคคลสกลลักษณะของเดกก แลด้วเลรอกเอคำตคำมทนรื่
ตนชอบ แตวสคคำหรลับพระเจด้คำนลันนไมวใชว พระเจด้คำมสไดด้เลรอกเรคำมคำไวด้เปกน
บนุตรบนุญธรรมโดยอคำศลัย บนุคคลสกลลักษณะทนรื่พอพระทลัยพระองคณ์ 
รม 3:10-18

 4 กคำรใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมทคำงฝวคำยมนนุษยณ์นลันน ผบูด้ทนรื่เปกนพวอบนุญธรรมมสไดด้
ถวคำยทอดลลักษณะทคำงธรรมชคำตสของเขคำ (ไมวววคำจะเปกนทคำงรวคำงกคำยหรรอ
ควคำมคสดจสตใจ) ใหด้แกวผบูด้เปกนบนุตรบนุญธรรม แตวผบูด้ทนรื่พระเจด้คำทรงใหด้เปกน
บนุตรบนุญธรรมนลันนจะไดด้รลับกคำรถวคำยทอดลลักษณะหนขรื่งทนรื่เรนยกกลันตคำมหลลัก
ศคำสนศคำสตรณ์ววคำ "พระทลัยของ พระครสสตณ์" 1 คร 2:16

 5 กคำรใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมทคำงฝวคำยมนนุษยณ์นลันนมนโอกคำสทนรื่จะเปกนโมฆะแตว
สคคำหรลับทคำงฝวคำยพระเจด้คำนลันนบนุตรบนุญธรรมของพระเจด้คำทนุกคนจะไดด้เปกน
บนุตรตลอดไป ยน 6.37

 ค กคำรเปรนยบเทนยบกคำรทรงใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมของพระเจด้คำก ลับกคำรใหด้เปกน
บนุตรบนุญธรรมในฝวคำยมนนุษยณ์

 1 บสดคำตด้องเปกนผบูด้รสเรสรื่มหรรอคสดทนรื่จะเอคำใครสลักคนหนขรื่งมคำเปกนบนุตรบนุญธรรม
 อสย 1:18; ยน 3:16
 2 กคำรใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมทลันงของทคำงฝวคำยพระเจด้คำและทคำงฝวคำยมนนุษยณ์นลันน

เปกนเหตนุใหด้บนุตรบนุญธรรมมนสสทธสธ ไดด้รลับมรดก รม 8:17; 1 ปต 1:1-9
 3 กคำรใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรมของทลันงสองทคำงนลันนกระทคคำใหด้เรคำมนนคำมใหมว 

ยน 1:42; วว 2:17
 2 พระตรนเอกคำนนุภคำพกลับกคำรทรงใหด้เปกนบนุตรบนุญธรรม
 ก ผบูด้ทนรื่เปกนบนุตรบนุญธรรมของพระเจด้คำจะมนควคำมสลัมพลันธณ์สนสทสนมแนวนเหนนยวกลับ

องคณ์พระบสดคำ รม 8:15; มธ 26:42; มก 14:36
 ข ผบูด้ทนรื่เปกนบนุตรบนุญธรรมของพระเจด้คำจะไดด้รลับกคำรทรงสคคำแดงจคำกองคณ์พระวสญญคำณ

กลวคำวครอพระวสญญคำณจะทรงสคคำแดงกคำรทรงนคคำ รม 8:14 และทรงกระทคคำใหด้เรคำ
เกสดควคำมมลั รื่นใจ รม 8:16



ค ผบูด้ทนรื่ไดด้ชรรื่อววคำเปกนบนุตรบนุญธรรมของพระเจด้คำจะไดด้รลับมรดกรววมกลันกลับพระบนุตรของ
พระเจด้คำ กลวคำวครอ รม 8:17; ฮบ 2:11

 ญ กคำรวสงวอน (Supplication) (กคำรอธสษฐคำน) 1 ทธ 2:1; อฟ 6:18; ฟป 4:6
 1 นสยคำม ถด้คำจะหคำคคคำพบูดทนรื่ดนทนรื่สนุดมคำกลวคำวจคคำกลัดควคำมของคคคำววคำ "อธสษฐคำน" กกจะกลวคำวไดด้ดลังนนน

ครอ "กคำรอธสษฐคำนครอกคำรมนควคำมสลัมพลันธณ์ (สคำมลัคคนธรรม) กลันกลับพระเจด้คำ"
 2 สววนสคคำคลัญในกคำรอธสษฐคำน ลก 11:1; มธ 6:9-13 จะเหกนววคำกคำรอธสษฐคำนไดด้รวบรวมสววน 

สคคำคลัญยสรื่งถขง 10 ประกคำรดด้วยกลันดลังนนน
ก ควคำมสลัมพลันธณ์สววนตลัวระหววคำงเรคำกลับพระเจด้คำ "ขด้คำแตวพระบสดคำแหวงขด้คำพระองคณ์

ทลันงหลคำย"
 ข ควคำมเชรรื่อ "ผบูด้ทรงสถสตในสวรรคณ์" ฮบ 11:6
 ค กคำรนมลัสกคำร (สลักกคำระ) "ขอใหด้พระนคำมของพระองคณ์ เปกนทนรื่เคคำรพสลักกคำระ"
 ง กคำรคคำดหมคำย "ขอใหด้แผวนดสนของพระองคณ์มคำตลันงอยบูว"
 จ กคำรนอบนด้อม "ขอใหด้เปกนไปตคำมพระทลัยของพระองคณ์ ในสวรรคณ์เปกนอยวคำงไร 

กกใหด้เปกนไปอยวคำงนลันนในแผวนดสนโลก"
 ฉ กคำรทบูลขอ "ขอทรงโปรดประทคำนอคำหคำรประจคคำวลันแกวขด้คำพระองคณ์ทลันงหลคำยใน

กคำลวลันนนน "
 ช กคำรสคำรภคำพ "และขอทรงโปรด ยกบคำปผสดของขด้คำพระองคณ์"
 ซ กคำรแสดงควคำมปรคำนน "เหมรอนขด้คำพระองคณ์ยกโทษผบูด้ทนรื่ทคคำผสดตวอขด้คำพระองคณ์นลันน"
 ฌ กคำรพขรื่งพคำพระเจด้คำ "และขออยวคำนคคำขด้คำพระองคณ์เขด้คำไปในกคำรทดลอง แตวขอใหด้

พด้นจคำกมคำรรด้คำย"
 ญ กคำรยอพระเกนยรตส "เหตนุววคำรคำชอคคำนคำจ และฤทธสธ เดชและพระสสรสเปกนของพระองคณ์

สรบ ๆ ไปเปกนนสตยณ์ เอเมน"
 3 เหตนุผลทนรื่ตด้องอธสษฐคำน "ทคคำไมเรคำจขงตด้องอธสษฐคำนลวะ?"
 ก เพรคำะเปกนพระบลัญชคำของพระเจด้คำทนรื่ตรลัสไวด้หลคำยตวอหลคำยครลัน ง 1 ซมอ 12:23; 

รม 12:12; คส 4:2; 1 ธส 5:17; 1 ทธ 2:8
 ข เพรคำะววคำพระครสสตณ์ไดด้วคำงแบบอยวคำงไวด้ ฮบ 5:7; 1 ปต 2:21-23
 ค เพรคำะววคำครสสตจลักรในยนุคแรกไดด้วคำงแบบอยวคำงไวด้ กจ 1:14; 2:42; 6:4; 12:5



 ง เพรคำะววคำกคำรอธสษฐคำนเปกนวสธนทนรื่พระเจด้คำทรงเลรอกไวด้เพรรื่อจะใหด้เปกนเหตนุแหวงสสรื่งดลัง
ตวอไปนนน

 1 เพรรื่อใหด้ชนะมคำรซคำตคำน ลก 22:32; 1 ปต 4:7
 2 เพรรื่อใหด้คนบคำปไดด้รลับควคำมรอด ลก 18:13
 3 ใหด้ผบูด้ทนรื่กลลับไปสบูวควคำมบคำปอนกนลันนไดด้รลับกคำรฟรน นฟบูวสญญคำณจสตขขนนอนก 

ยก 5:16; 1 ยน 1.9
 4 เพรรื่อใหด้บรรดคำวสสนุทธสชนมนก คคำลลังขขนน ยด 1:20
 5 เพรรื่อใหด้พระเจด้คำสวงคนงคำนมคำเกกบเกนรื่ยว มธ 9:38; กจ 13:2-3
 6 เพรรื่อใหด้คนเจกบปววยไดด้รลับกคำรรลักษคำ ยก 5:13-15
 7 เพรรื่อใหด้พระนคำมของพระองคณ์ไดด้รลับพระเกนยรตส วว 5:8; 8:2-4
 8 เพรรื่อใหด้สสรื่งทนรื่เปกนไปไมวไดด้นลันนเปกนไปไดด้ มธ 21:22; มก 9:29; กจ 12:5-7; 

ยก 5:17-18
 9 เพรรื่อขอใหด้พระองคณ์ประทคำนสสรื่งทนรื่ดนแกวเรคำ สดด 102:17; มธ 7:7-11
 10 เพรรื่อใหด้มนสตสปลัญญคำ ยก 1:5
 11 เพรรื่อใหด้ไดด้รลับสลันตสสนุขของพระเจด้คำ ฟป 4:5-7
 12 เพรรื่อรลักษคำผบูด้หนขรื่งผบูด้ใดมสใหด้กระทคคำบคำป มธ 26:41
 13 เพรรื่อใหด้พระองคณ์ทรงสคคำแดงนคนคำพระทลัย (พระประสงคณ์) ของพระองคณ์ทนรื่มน

ตวอเรคำ ลก 11:9-10
 จ เพรคำะเปคำโลผบูด้ซขรื่งเปกนครสสเตนยนทนรื่มนชรรื่อเสนยงทนรื่สนุดผบูด้หนขรื่งไดด้วคำงแบบอยวคำงไวด้ 

กจ 9:10-11; 16:25; 20:36; 21:5; รม 1:9; 10:1; อฟ 1:16; ฟป 1:4; 
คส 1:3; 1 ธส 1:2; 2 ธส 1:11; 1 ทธ 2:8; 2 ทธ 1:3; ฟม 1:4

 4 คคคำแนะนคคำในกคำรอธสษฐคำน "เรคำอธสษฐคำนตวอผบูด้ใด?" จคำกหลลักคคคำสอนเบรนองตด้นทนรื่ปรคำกฏ
อยบูวในพระคลัมภนรณ์ใหมวนลันนกลวคำวไวด้ววคำ เรคำควรรด้องทบูลอธสษฐคำนตวอพระบสดคำ โดยทคำง
พระวสญญคำณ ในพระนคำมของพระเยซบูครสสตณ์เจด้คำ รม 8:15-16, 26-27

 5 ผบูด้ทนรื่เรคำควรอธสษฐคำนเผรรื่อ "เรคำควรอธสษฐคำนเผรรื่อใครบด้คำง?"
 ก เผรรื่อตลัวของเรคำเอง มธ 14:30; ลก 23:42 
 ข เผรรื่อซขรื่งกลันและกลัน ยก 5:16; รม 1:9
 ค เผรรื่อศสษยคำภสบคำล อฟ 6:19-20 คส 4:3



 ง เผรรื่อผบูด้เชรรื่อทนรื่มนอคำกคำรเจกบปววย ยก 5:14-15
 จ เผรรื่อบรรดคำเจด้คำบด้คำนผวคำนเมรองหรรอผบูด้ปกครองประเทศ 1 ทธ 2:1-3
 ฉ เผรรื่อศลัตรบูของเรคำ มธ 5:44; กจ 7:59-60
 ช เผรรื่อชนชคำตสอสสรคำเอล สดด 122:6; อสย 62:6-7
 ซ เผรรื่อคนทลันงปวง 1 ทธ 2:1
 6 ทวคำทคำงหรรออคำกลัปกสรสยคำเมรรื่อขณะอธสษฐคำน เรคำจะมคำศขกษคำจคำกในพระคลัมภนรณ์ถขงบรรดคำ

อคำกลัปกสรสยคำตวคำงๆ (ซขรื่งมนมคำกจนนลับไมวถด้วน) ดลังตวอไปนนน
 ก ยรน มก 11:25 (ตคำมทนรื่พระเยซบูครสสตณ์ทรงยกตลัวอยวคำงไวด้)
 ข นลัรื่ง 1 พศด 17:16-27 (ตคำมตลัวอยวคำงของกษลัตรสยณ์ดคำวสด)
 ค กด้มกรคำบลง อพย 34:8 (ตคำมแบบของโมเสส)
 ง นอน สดด 6:6 (ตลัวอยวคำงดคำวสด)
 จ ชบูมรอ สดด 28:2 (เหมรอนอยวคำงดคำวสด)
 ฉ ซบหนด้คำลง มธ 26:39 (ตคำมอยวคำงพระเยซบู)
 ช คนุกเขวคำ 1 พกษ 8:54; ดนล 6:10: ลก 22:41; กจ 20:36 (ตคำมตลัวอยวคำงของ 

ซคำโลมอน, ดคำเนนยล, พระเยซบูครสสตณ์และเปคำโล)
 ซ ซบหนด้คำระหววคำงเขวคำ 1 พกษ 18:42 (ตคำมแบบเอลนยคำหณ์)
 7 เวลคำทนรื่จะใชด้ในกคำรอธสษฐคำน (เวลคำไหนกกไดด้)
 ก เชด้คำตรบูว  มก 1:35
 ข กลคำงเทนรื่ยง สดด 55:17
 ค บวคำยคลด้อย กจ 3:1
 ง เยกน สดด 141:2
 จ เทนรื่ยงครน กจ 16:25
 8 อนุปสรรคของกคำรอธสษฐคำน
 ก ควคำมบคำป สดด 66:18
 ข ควคำมไมวจรสงใจ มธ 6:5
 ค ควคำมหวลังทนรื่จะสนองตลัณหคำ ยก 4:3
 ง ไมวเชรรื่อ ยก 1:5-8
 จ กคำรขลัดขวคำงจคำกซคำตคำน ดนล 10:10-13 



 ฉ ปลัญหคำครอบครลัว 1 ปต 3:7
 ช ควคำมหยสรื่งยโส ลก 18:10-14
 ซ ฉด้อโกง มลค 3:8-10
 ฌ หลนกเลนรื่ยงกคำรชววยเหลรอผบูด้ขลัดสน สภษ 21:3; 1 ยน 3:16-17
 ญ ไมวยอมทนรื่จะกระทคคำตคำมทนรื่พระคลัมภนรณ์สอน สภษ 1:24-28; 28:9; ศคย 7:11-14
 ฎ ไมวยอมยกโทษและไมวยอมรลับกคำรอภลัยโทษ มธ 5:23-24; 6:12, 14
 9 สววนประกอบของกคำรอธสษฐคำน
 ก ควรถวอมใจ สดด 10:17; ลก 18:13-14
 ข กลด้คำและมลั รื่นใจ 1 ยน 5:13-15
 ค โดยควคำมเชรรื่อ ฮบ 11:6
 ง มนควคำมจรสงใจ สดด 145:18
 จ ควรเปกนอยวคำงธรรมดคำเรนยบงวคำยไมวซคน คำซคำก มธ 6:7
 ฉ ไมวทด้อถอย ลก 18:7; คส 4:2
 ช มนควคำมจคคำกลัดเฉพคำะตคำมสถคำนกคำรณณ์ สดด 27:4; กจ 12:5 
 ซ ควรขขนนอยบูวกลับพระวจนะตคำมพระคลัมภนรณ์ 1 ยน 5:14
 ฎ กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม (Justification) โยบ 25:4; รม 5:1
 1 ควคำมตด้องกคำรกคำรทรงยอมใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมจคำกจดหมคำยของทวคำนเปคำโลถขงชคำวโรมนลันน 

ทวคำนไดด้แสดงใหด้มนนุษยณ์เหกนววคำมนนุษยณ์ทนุกคนซขรื่งไดด้ชรรื่อววคำเปกนคนบคำปนลันนเสมรอนหนขรื่งคนทนรื่
ก คคำลลังขขนนศคำล เขคำไดด้รลับกคำรพสจคำรณคำโทษฐคำนกบฏตวอพระมหคำกษลัตรสยณ์แหวงจลักรวคำล 
(รม 3:23) ในกคำรนนนองคณ์ พระเยซบูครสสตณ์ทรงเปกนผบูด้พสพคำกษคำ (ยน 5:22) คณะลบูกขนุน
ประกอบดด้วยพระบลัญญลัตสของพระเจด้คำ และบรรดคำกคำรกระทคคำตวคำงๆของมนนุษยณ์ 
(รม 2:6, 12) เมรรื่อผลของกคำรพสจคำรณคำคดนของชคำยผบูด้นลันน ออกมคำแลด้ว (รม 3:9-20) ปรคำกฏววคำ
ชคำยผบูด้นลันนไดด้กระทคคำผสดจรสงตคำมฟด้องและโทษของควคำมผสด นนนมนสถคำนเดนยวครอชคำยผบูด้นลันนตด้อง
ตคำยฝวคำยจสตวสญญคำณซขรื่งหมคำยควคำมววคำจะตด้องแยกจคำกพระเจด้คำชลั รื่วนสรลันดรณ์ และใหด้ไปทรมคำน
อยบูวในไฟนรกชลั รื่วกลัลปคำวสคำน รม 6:23; วว 20:11-15



 2 คคคำนสยคำมของ "กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม"
 ก ในแงวลบ (อะไรทนรื่ไมวใชว "กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม")
 1 มสใชวเปกนกคำรปลวอยตลัวผบูด้ตด้องหคำไปเฉยๆกลวคำวครอมสใชวเปกนกคำรกระทคคำใหด้

ผบูด้ทนรื่มนควคำมผสดทนรื่สมควรจะไดด้รลับโทษนลันนหลนุดพด้นจคำกโทษไปอยวคำงงวคำยๆ 
รม 3:19

 2 มสใชวเปกนกคำรยกโทษควคำมผสดของเขคำ ครอนลับววคำผสด แตวใหด้โอกคำสครลัน งทนรื่ 2
 3 มสใชวหมคำยถขงกคำรทคคำทคำนบนกลวคำวครอเปกนคนทนรื่กระทคคำผสดแตวยลังมสตด้องรลับ

กคำรลงโทษในควคำมผสดนลันนแตวไดด้รลับกคำรคคำดโทษไวด้ ครอรออคำญคำ
 ข ในแงวบวก กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมจขงถรอไดด้ววคำเปกนกคำรทรงกระทคคำใหด้

สถคำนภคำพของคนบคำปในสคำยพระเนตรของพระเจด้คำเปลนรื่ยนจคำกเลวเปกนดน
 3 วสถนทคำงสบูวกคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม รม 4:16
 ก โดยทคำงควคำมเชรรื่อ รม 5:1
 ข โดยทคำงพระคนุณ รม 3:24; ทต 3:7 
 4 ตลัวอยวคำงสคคำคลัญ 2 ประกคำรซขรื่งเกนรื่ยวกลับ "กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม"
 ก อลับรคำฮลัม
 ข กษลัตรสยณ์ดคำวสด 
 5 ผลจคำกกคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม
 ก ไดด้รลับกคำรอภลัยโทษบคำปซขรื่งสมควรจะไดด้รลับตคำมกฎของพระบลัญญลัตส กจ 13:38-39; 

รม 4:7; 6:23; 8:1, 33-34; 2 คร 5:21; อฟ 1:7; 4:32; คส 2:13
 ข ไดด้รลับกคำรฟรน นจสตวสญญคำณใหด้เขด้คำมคำไดด้รลับกคำรโปรดปรคำนจคำกพระเจด้คำหรรออนกใน

หนขรื่งครอไดด้ครนดนกลันกลับพระเจด้คำ รม 5:1-11
 ค พระเจด้คำทรงถรอววคำผบูด้นลันนมนควคำมชอบธรรมเชวนเดนยวกลับพระครสสตณ์ มธ 22:11; 

ลก 15:22-24; รม 4:11; 1 คร 1:30; 2 คร 5:21
 ฏ กคำรแยกตลันงไวด้ (Sanctification) ยน 17:19; อฟ 5:25-26; 1 ธส 4:3; 5:23
 1 นสยคำมของกคำรแยกตลันงไวด้
 ก ในแงวลบ (อะไรทนรื่มสใชวกคำรแยกตลันงไวด้)
 1 มสใชวเปกนกคำรกคคำจลัดหรรอทคคำลคำยธรรมชคำตสบคำปของมนนุษยณ์ไปอยวคำงถอนรคำก

ถอนโคน ฟป 3:12-14; ยก 3:2; 1 ยน 1:8-9; 2:1



 2 มสใชวเปกนพระพรชลันนทนรื่สอง 2 คร 1:15; 1 คร 1:2; 6:11
 3 มสใชวกคำรรลับบลัพตสศมคำโดยพระวสญญคำณบรสสนุทธสธ  1 คร 12:13; 13:1-4
 ข ในแงวบวก
 1 วลันและฤดบูกคำลไดด้รลับกคำรแยกตลันงไวด้ ปฐม 2:3; พบญ 5:12; นหม 13:19-22;

ยอล 1:14; 2:15
 2 บรรดคำสสรื่งทนรื่ทรงสรด้คำงซขรื่งมองเหกนไดด้ดด้วยตคำไดด้รลับกคำรแยกตลันงไวด้ ซขรื่งรวม
 ก ภบูเขคำซนนคำยดด้วย อพย 19:23
 ข เครรรื่องเผคำบบูชคำตคำมแบบอสสรคำเอล อพย 29:27
 ค ไรวนคำ ลนต 27:22
 ง พลลับพลคำ อพย 29:44
 จ ประตบูเมรอง นหม 3:1
 ฉ บด้คำนเรรอน ลนต 27:14
 3 บรรดคำประชคำชคำตสตด้องแยกตลันงตนเองไวด้ ลนต 11:44
 4 คนหนขรื่งสคำมคำรถแยกตลันงอนกคนหนขรื่งไวด้ไดด้ อพย 13:1-2
 5 คนชลั รื่วรด้คำยสคำมคำรถแยกตลันงตนเองไวด้ อสย 66:17
 6 โมเสสถบูกลงพระอคำชญคำเพรคำะมสไดด้เคคำรพนลับถรอพระเจด้คำววคำบรสสนุทธสธ  

พบญ 32:51
 7 พระเจด้คำไดด้ทรงตลันงพระครสสตณ์ไวด้ ยน 10:36
 8 พระครสสตณ์ไดด้ทรงแยกตลันงพระองคณ์เองไวด้เพรรื่อถวคำยพระเจด้คำ ยน 17:19
 9 คบูวสมรสทนรื่มสไดด้เปกนครสสเตนยนสคำมคำรถจะไดด้รลับกคำรแยกตลันงไวด้โดยทคำง

คบูวสมรสทนรื่เปกนครสสเตนยนไดด้ 1 คร 7:14
 10 เปคำโลกลวคำวววคำครสสเตนยนทนรื่อยบูวฝวคำยเนรนอหนลัง (ดลังเชวนครสสเตนยนในครสสตจลักร 

โครสนธณ์) ไดด้รลับกคำรแยกตลันงไวด้ในพระเยซบูครสสตณ์ (ใหด้เปรนยบเทนยบ 1 คร 3:3 
กลับ 1:2

 11 ผบูด้ทนรื่เชรรื่อในพระครสสตณ์ตด้องเคคำรพและยกยวองพระเจด้คำ 1 ปต 3:15



 2 กคำรเปรนยบเทนยบควคำมแตกตวคำงระหววคำง "กคำรแยกตลันงไวด้ (sanctification)" กลับ "กคำรทรงใหด้ 
เปกนผบูด้ชอบธรรม"

 ก กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนเกนรื่ยวขด้องกลับกคำรเปกนครสสเตนยนของเรคำในขณะทนรื่ 
กคำรแยกตลันงไวด้นลันนเกนรื่ยวขด้องกลับสถคำนะภคำพควคำมครสสเตนยนของเรคำ

 ข กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนพระเจด้คำไดด้ทรงกระทคคำเพรรื่อเรคำในขณะทนรื่
กคำรแยกตลันงไวด้นลันน พระเจด้คำทรงกระทคคำภคำยในชนวสตเรคำ

 ค กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนเปกนกฎเกณฑณ์อยวคำงหนขรื่งทนรื่พระเจด้คำทรงประทคำนแกว
 ผบูด้เชรรื่อทนุกคนในขณะทนรื่กคำรแยกตลันงไวด้เปกนพระรคำชกสจของพระองคณ์ทนรื่ไดด้ทรงกระทคคำ

ตวอผบูด้ทนรื่อยบูวใกลด้ชสดกลับพระองคณ์
 ง กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนเปกนหนทคำงไปสบูวผลบลันนปลคำยในขณะทนรื่

กคำรแยกตลันงไวด้ ครอบลันนปลคำยสนุดของชนวสตครสสเตนยน
 จ กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนทคคำใหด้เรคำไดด้รลับควคำมรอดแนวนอนในขณะทนรื่

กคำรแยกตลันงไวด้ทคคำใหด้เรคำมลั รื่นคงและเจรสญเตสบโตในชนวสตครสสเตนยน
 ฉ กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนเกนรื่ยวขด้องกลับควคำมดนของเรคำในขณะทนรื่

กคำรแยกตลันงไวด้ทคคำใหด้เรคำเปกนคนดน
 ช กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนทคคำใหด้ควคำมผสดบคำปตลอดจนพระอคำชญคำทนรื่จะ

ไดด้รลับหมดสสนนไปในขณะทนรื่กคำรแยกตลันงไวด้ก คคำจลัดควคำมเจรสญเตสบโตและอคคำนคำจ
ของควคำมบคำปใหด้หมดไป

 ซ กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรมนลันนจลัดเตรนยมทคำงไปสบูวสวรรคณ์สคคำหรลับเรคำในขณะทนรื่
กคำรแยกตลันงไวด้เปกนกคคำไรทนรื่จะไดด้บนสวรรคณ์

 3 หนทคำงทนรื่ทคคำใหด้ "กคำรแยกตลันงไวด้" สคคำเรกจลนุลววงในชนวสตของเรคำ ในหนลังสรอโรมบททนรื่ 6 
อคำจคำรยณ์เปคำโลไดด้แนะวสถนทคำงทนรื่จะนคคำเรคำไปสบูวกคำรมนชนวสตทนรื่จคคำเรสญขขนนในพระคนุณและ
ควคำมเปกนผบูด้ใหญวฝวคำยจสตวสญ-ญคำณ (หรรอ "กคำรแยกตลันงไวด้") ไวด้ 4 วสถนทคำงดด้วยกลันซขรื่งเปกน
คคคำกคคำชลับทนรื่สคคำคลัญ 4 ประกคำรดลังตวอไปนนน



 ก "ทวคำนไมวรบูด้หรรอววคำ ?" (Know) รม 6:1-10
 1 ทวคำนไมวรบูด้หรรอววคำเรคำทลันงหลคำยไดด้ "ถบูกฝลังไวด้กลับพระองคณ์ (ครอพระครสสตณ์) 

แลด้วโดยกคำรรลับบลัพตสศมคำเขด้คำสววนในกคำรตคำยนลันน"? รม 6:4
 ก บลัพตสศมคำซขรื่งเลกงถขงควคำมทนุกขณ์ทรมคำนของพระครสสตณ์อลันเนรรื่อง

มคำจคำกควคำมบคำปของมนนุษยณ์ มก 10:38
 ข บลัพตสศมคำดด้วยพระวสญญคำณบรสสนุทธสธ ทนรื่บรรดคำผบูด้เชรรื่อในพระครสสตณ์

ไดด้รลับเมรรื่อวลันเพกนเทคอสตณ์  กจ 1:5
 ค บลัพตสศมคำเขด้คำสววนในพระกคำยของพระครสสตณ์ทนรื่บรรดคำผบูด้เชรรื่อใน

พระองคณ์ไดด้รลับ 1 คร 12:13
 ง บลัพตสศมคำสคคำหรลับคนตคำย 1 คร 15:29
 จ บลัพตสศมคำ "เขด้คำสนสทกลับโมเสส" 1 คร 10:2
 ฉ บลัพตสศมคำซขรื่งเลกงถขงกคำรพสพคำกษคำลงโทษในยนุคแหวง

ควคำมทนุกขณ์เวทนคำ มธ 3:11-12
 2 ทวคำนไมวรบูด้หรรอววคำเรคำทลันงหลคำยทนรื่เปกนผบูด้เชรรื่อในพระครสสตณ์ไดด้มนสววนรววม 

(เขด้คำสววนหรรอเขด้คำสนสท) กลับพระองคณ์ ในกคำรเปกนขขนนมคำอยวคำงพระองคณ์? 
รม 6:5 อนขรื่งเรคำทลันงหลคำยทนรื่ไดด้เชรรื่อในพระองคณ์นลันนไดด้ถรอววคำไดด้มนสววนรววม
หรรอเขด้คำสววนกลับ 3 สสรื่งตวอไปนนน

 ก เรคำไดด้เขด้คำสววนกลับอคำดลัมในกคำรกระทคคำบคำป ณ สวนเอเดน 
(สคำยเลรอด)

 ข เรคำไดด้เขด้คำสววนในควคำมตคำยกลับพระครสสตณ์ทนรื่กคำงเขน (บลัพตสศมคำ)
 ค เรคำไดด้เขด้คำสววนกลับพระองคณ์ในกคำรฟรน นจคำกควคำมตคำยทนรื่อนุโมงคณ์

ฝลังพระศพนลันน (กคำรเปกนขขนนมคำจคำกควคำมตคำย)
 3 ทวคำนไมวรบูด้หรรอววคำดด้วยควคำมจรสงทลันงสองประกคำรดลังกลวคำวมคำแลด้ว 

(ครอจคำกขด้อ 1 และ 2) เรคำทลันงหลคำยทนรื่ไดด้เชรรื่อในพระองคณ์กกถรอไดด้ววคำ
 ก เรคำทลันงหลคำยไดด้ "ตคำยตวอบคำปแลด้ว"? รม 6:2
 ค เรคำทลันงหลคำยไดด้ "พด้นจคำกโทษของบคำปแลด้ว"? รม 6:7



 ข "ทวคำนจงถรอววคำ" (Reckon) รม 6:11-12 ซขรื่งหมคำยควคำมววคำโดยควคำมเชรรื่อของเรคำนลันน
เรคำควรทนรื่จะปฏสบลัตสตนในทคำงธรรมโดยอคำศลัยสลัจจะธรรมทนรื่เรคำเรนยนรบูด้มคำโดยมสตด้อง
คคคำนขงถขง ควคำมรบูด้สขกสววนตลัวของเรคำเองอนกตวอไป

 ค ฉะนลันนทวคำนทลันงหลคำยตด้องยอม (Yield) รม 6:16-23
 1 ไมวใหด้อวลัยวะของทวคำน "เปกนทคำสของกคำรโสโครก" ตลันงแตวบลัดนนน เปกนตด้นไป
 2 ใหด้อวลัยวะของทวคำน "เปกนทคำสของควคำมชอบธรรม" ตลอดไป
 ง ทวคำนจงยอมเชรรื่อฟลัง (Obey)
 1 เรคำควรเชรรื่อฟลังผบูด้ใด?
 ก ครสสเตนยนควรเชรรื่อฟลังและยอมตลัวรลับใชด้เจด้คำนคำยคนใหมวและปฏสเสธ 

นคำยคนเกวคำ รม 6:16; มธ 6:24
 ข ครสสเตนยนควรเชรรื่อฟลังหลลักคคคำสอนซขรื่งพระเจด้คำทรงประทคำนใหด้แกว

ทวคำนทลันงหลคำย
 2 ทคคำไมเรคำจขงตด้องเชรรื่อฟลัง?
 ก เพรคำะววคำเรคำทลันงหลคำยไดด้ "พด้นจคำกบคำป" แลด้ว รม 6:22 อนขรื่งมนหลลัก 

ศคำสนศคำสตรณ์ซขรื่งกลวคำวไวด้เปกนภคำษคำลคำตสน (Latin theological 
terms) ถขง 3 ประกคำรดด้วยกลันซขรื่งจะนคคำมคำอธสบคำยเกนรื่ยวกลับคคคำสอนใน
เรรรื่องนนน ไดด้เปกน อยวคำงดน หลลักศคำสนศคำสตรณ์ 3 ประกคำรดลังกลวคำวนนน
ไดด้แกว

 1 "Non posse non pecare" = เปกนไปไมวไดด้ทนรื่จะไมวกระทคคำ
บคำป ซขรื่งเลกงไปถขงครสสเตนยนกวอนทนรื่จะไดด้รลับควคำมรอด

 2 "Posse non pecare" = เปกนไปไดด้ทนรื่จะไมวกระทคคำบคำป ซขรื่ง
เลกงไปถขงครสสเตนยนหลลังจคำกทนรื่ไดด้รลับควคำมรอดแลด้ว พวกเขคำ
มนอคคำนคำจทนรื่จะดคคำเนสนชนวสตอยวคำงมนชลัยไดด้

 3 "Non posse pecare" = เปกนไปไมวไดด้ทนรื่จะกระทคคำบคำป ซขรื่ง
เลกงไปถขงครสสเตนยนทนรื่จะถบูกรลับขขนนไปอยบูวตวอพระพลักตรณ์
พระองคณ์



 ข เพรคำะววคำพระเจด้คำทรงมนพระประสงคณ์ใหด้ครสสเตนยนเกสดผลแหวง
ควคำมชอบธรรม ซขรื่งครสสเตนยนจะเกสดผลนลันนไดด้กกโดยกคำรเชรรื่อฟลัง
เทวคำนลันน รม 6:21-22

 ฐ กคำรทรงโปรดใหด้มนศลักดสธ ศรน (Glorification) รม 8:18, 30; 1 คร 15:43; คส 3:4; 1 ปต 5:1
 1 ควคำมหมคำย : กคำรใหด้มนศลักดสธ ศรนหรรอกคำรมนสววนในพระสสรสนลันนเลกงถขงในบลันนปลคำยของ

ชนวสตครสสเตนยน ทนุกคนจะไมวมนควคำมบกพรวองใดๆเลยทลันงทคำงดด้คำนรวคำงกคำยทคำงจสตใจและ
ทคำงวสญญคำณ รม 8:22-23; 1 คร 15:41-44, 51-55; 2 คร 4:14-18; 5:1-4; ยด 1:24-25

 2 เวลคำแหวงกคำรไดด้รลับศลักดสธ ศรน : ครสสเตนยนจะไดด้มนศลักดสธ ศรนหรรอมนสววนในพระสสรสนลันนกกตวอเมรรื่อ
ถบูกรลับขขนนไปอยบูวกลับพระองคณ์ และจะไดด้มนศลักดสธ ศรนตลันงแตวเวลคำนลันนเปกนตด้นไปจนนสรลันดรณ์กคำล 
1 คร 15:51-53; 1 ธส 4:13-18

 3 พระประสงคณ์ของกคำรทรงโปรดมนนุษยณ์มนศลักดสธ ศรนอนขรื่งถด้คำจะเปรนยบควคำมรอดเปกนลลักษณะ
รบูปสคำมเหลนรื่ยมเชวนนนนกคำรไดด้รลับศลักดสธ ศรนหรรอ กคำรมนสววนในพระสสรสนลันนกกเปกนเสมรอนดด้คำน
สนุดทด้คำยของสคำม เหลนรื่ยมศลักดสธ ศรนนลันนไดด้ทคคำใหด้ "กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม (justification)" 
และ "กคำรแยกตลันงไวด้ (sanctification)" นลันนสมบบูรณณ์

           /\
         /    \
         กคำรแยกตลันงไวด้ /         \ กคำรไดด้รลับศลักดสธ ศรน
     (ตลอดชนวสตครสสเตนยน) /              \ (บนสวรรคณ์)
            /___________\
  กคำรทรงใหด้เปกนผบูด้ชอบธรรม (ตอนทนรื่ไดด้รลับควคำมรอด)
 หมคำยเหตนุ :-
 ก ในอดนตพระครสสตณ์ (ในฐคำนะผบูด้เผยพระวจนะ) ไดด้ทรงชววยใหด้เรคำไดด้พด้นโทษทลัณฑณ์

แหวงควคำมผสดบคำปโดยกคำรทรงใหด้เรคำเปกนผบูด้ชอบธรรม
 ข ในปลัจจนุบลันพระครสสตณ์ (ในฐคำนะปนุโรหสต) ไดด้ทรงชววยเรคำใหด้รอดพด้นจคำกอคคำนคำจ

ของควคำมบคำปโดยกคำรแยกตลันงเรคำไวด้
 ค ในอนคำคตพระครสสตณ์ (ในฐคำนะองคณ์จอมรคำชคำ) จะทรงชววยเรคำใหด้พด้นจคำก

ควคำมบคำปทลันงปวงโดยกคำรทรงใหด้เรคำไดด้รลับศลักดสธ ศรนดด้วยกลันกลับพระองคณ์



 4 ผลทนรื่ไดด้รลับจคำกกคำรมนศลักดสธ ศรนหรรอมนสววนในพระสสรส เกนรื่ยวกลับรวคำงกคำยของผบูด้เชรรื่อ
 ก จะเปกนเหมรอนพระกคำยของพระครสสตณ์ ฟป 3:21; 1 ยน 3:2
 ข จะเปกนกคำยทนรื่มนเนรนอและมนกระดบูก ลก 24:39
 ค จะเปกนกคำยทนรื่เหกนและจคคำหนด้คำกลันไดด้อยวคำงชลัดเจน 1 คร 13:12
 ง จะเปกนกคำยแหวงวสญญคำณ (เปกนกคำยทนรื่ไดด้รลับอคคำนคำจจคำกพระวสญญคำณ) 

1 คร 15:44, 49
 จ จะเปกนกคำยทนรื่มสไดด้ถบูกจคคำกลัดดด้วยเวลคำหรรอดด้วยสถคำนทนรื่หรรอดด้วยธรรมชคำตส ลก 24:31;

ยน 20:19 
 ฉ จะเปกนกคำยทนรื่อยบูวเปกนนสจในสวรรคณ์ 2 คร 5:1
 ช จะเปกนกคำยทนรื่เตกมไปดด้วยสงวคำรคำศน (บรสบบูรณณ์ดด้วยศลักดสธ ศรน) รม 8:18; 1 คร 15:43
 ฑ กคำรปกปด้องคนุด้มครองรลักษคำ (Preservation) 1 ธส 5:23-24; ยด 1
 ฒ กคำรเปกนตด้นแบบ (Origination) 1 พศด 29:10-14 อะไรครอเหตนุผลทนรื่ทคคำใหด้แผนกคำรแหวงควคำมรอด 

ถบูกกวอกคคำเนสดขขนน?
 1 สสรื่งทนรื่เกนรื่ยวขด้องกลับกคำรกวอกคคำเนสดของควคำมรอด : มนศลัพทณ์อยบูว 8 คคคำดด้วยกลันซขรื่งเรคำจะไดด้

ศขกษคำกลันดลังตวอไปนนน
 ก พระบลัญชคำ (Decree) คส 1:16; วว 4:11 คคคำววคำ "พระบลัญชคำ" ของพระเจด้คำนนนมน

ผบูด้รลับใชด้พระเจด้คำแหวงครสสตจลักรเวสตณ์มสนสเตอรณ์ (อยบูวในประเทศอลังกฤษ) ชรรื่อววคำ 
Shorter Catechism ไดด้ใหด้บทนสยคำมไวด้ดลังนนน  "พระบลัญชคำของพระเจด้คำนลันนครอ
พระประสงคณ์ทนรื่เปกนนสรลันดรณ์ของพระองคณ์ ซขรื่งพระประสงคณ์นนน เปกนไปตคำมพระดคคำรส
ของพระองคณ์ ไมวววคำสสรื่งใดกกตคำมทนรื่สคคำเรกจลงแลด้วนลันนพระองคณ์ไดด้ทรงกคคำหนดไวด้
ลววงหนด้คำทลันงสสนนทลันงนนน เพรรื่อถวคำยพระเกนยรตสแดวพระองคณ์เอง" 
ในหนลังสรอเลวมหนขรื่งชรรื่อ Systematic Theology ของ L Berkhof ไดด้กลวคำวถขงลลักษณะ
สคคำคลัญของ "พระบลัญชคำ" ไวด้ 7 ประกคำรดลังนนน

 1 พระบลัญชคำทรงตลันงอยบูวบนพรนนฐคำนแหวงพระปลัญญคำอลันลคนคำลขกของพระเจด้คำ
 อฟ 3:9-11; สดด 104:24; สภษ 3:19
 2 พระบลัญชคำทรงดคคำรงอยบูวเปกนนสจ กจ 15:18; อฟ 1:4; 2 ทธ 1:9
 3 พระบลัญชคำยวอมเปกนผลสคคำเรกจลนุลววง สดด 33:11; สภษ 19:21; 

อสย 46:9-10; 14:24



 4 พระบลัญชคำไมวกคำรผลันแปร กจ 2:22-25
 5 พระบลัญชคำปรคำศจคำกเงรรื่อนไขและครบถด้วนสมบบูรณณ์ในตลัวของมลันเอง 

ดนล 4:25-37
 6 พระบลัญชคำกคคำหนดไวด้สคคำหรลับสคำกลจลักรวคำล และเพรรื่อใหด้เปกนทนรื่เขด้คำใจ 

พระบลัญชคำนลันนไดด้รวมไปถขงสสรื่งทนรื่ไดด้สคคำเรกจตคำมพระวจนะทลันงหมดไมวววคำจะ
เปกนสสรื่งทนรื่เกสดขขนนภคำยนอก (รวคำงกคำย) หรรอทคำงศนลธรรม, หรรอเปกนสสรื่งทนรื่เกสด
ขขนนจคำกควคำมดนและควคำมชลั รื่ว อฟ 1:11 ซขรื่งรวมไปถขง

 ก กคำรกระทคคำดนของมนนุษยณ์ อฟ 2:10 
 ข กคำรประพฤตสชลั รื่วของมนนุษยณ์ สภษ 16:4; กจ 2:23, 4:27-28
 ค เหตนุกคำรณณ์ทนุกอยวคำงเกสดขขนนโดยไมวคคำดคสด ปฐม 45:8, 50:20; 

สภษ 16:33
 ง ตลันงแตวเรสรื่มตด้นจนอวสคำน สดด 119:89-91; 2 ธส 2:13; อฟ 1:4
 จ อคำยนุขลัยของชนวสตมนนุษยณ์ สดด 39:4 รวมถขงสถคำนทนรื่อยบูวของมนนุษยณ์" 

กจ 17:26
 7 พระบลัญชคำอคำจมนชวองหรรอโอกคำสใหด้มนนุษยณ์กระทคคำควคำมผสดบคำป 

ปฐม 6:5-6; 15:16; 18:20; สดด 78:29; 106:15; สภษ 29:1; กจ 14:16; 
17:30

 ข กคคำหนดไวด้ (Ordain) ในภคำษคำกรนกใชด้คคคำววคำ "Tasso" หรรออคำจแปลไดด้อนกววคำ 
"หมคำยไวด้" มธ 28:16; ลก 7:8; รม 13:1; กจ 13:48; 1 ปต 1:18-20

 ค ทรคำบลววงหนด้คำ (Foreknowledge) ภคำษคำกรนกตรงกลับคคคำววคำ "Proginosko" อนขรื่ง
คคคำนนน ไดด้ถบูกนคคำมคำใชด้ในพระคลัมภนรณ์ววคำดด้วยสสรื่งตวอไปนนน

 1 ใชด้กลับอคำณคำจลักรแหวงธรรมชคำตสทลั รื่วจลักรวคำล กจ 15:18 (ใชด้คคคำววคำ "ทรงทรคำบ 
แตวโบรคำณกคำล")

 2 ใชด้กลับชนชคำตสอสสรคำเอล อมส 3:1-2; รม 11:1-2 (ใชด้คคคำววคำ "ทรงทรคำบ 
อยบูวแลด้ว" ดลังในฉบลับเกวคำ)



 3 กคำรสสนนพระชนมณ์บนไมด้กคำงเขนและกคำรฟรน นครนพระชนมณ์ของพระเยซบู
ครสสตณ์ ลก 22:22 (ใชด้คคคำววคำ "ทรงดคคำรสไวด้แตวกวอน") กจ 2:23-24 (ใชด้คคคำววคำ 
"ทรงดคคำรสแนวนอนลววงหนด้คำไวด้กวอน") 1 ปต 1:20 (ใชด้คคคำววคำ "ทรงดคคำรสไวด้
กวอน" ดลังในฉบลับ เกวคำ) วว 13:8

 4 ใชด้กลับผบูด้เชรรื่อ
 ก เกนรื่ยวกลับรวคำงกคำย สดด 139
 ข เกนรื่ยวกลับฝวคำยวสญญคำณ รม 8:29 (ใชด้คคคำววคำ "ทรงทรคำบอยบูวแลด้ว") 

1 ปต 1:2 (ใชด้คคคำววคำ "ทรงลววงรบูด้ไวด้กวอน" ดลังในฉบลับเกวคำ)
 ง กคำรเลรอกสรร (Election) ภคำษคำกรนกใชด้คคคำววคำ "Eklektos" ซขรื่งหมคำยถขงกคำรหยสบหรรอ 

กคำรเกกบเอคำสสรื่งหนขรื่งสสรื่งใดโดยเฉพคำะเจคำะจงออกมคำจคำกกลนุวมของมลันเพนยงอลันเดนยว
เทวคำนลันน

 1 พระครสสตณ์ทรงเปกนผบูด้ทนรื่พระเจด้คำเลรอกสรรไวด้ 1 ปต 2:4, 6; อสย 42:1; 49:5; 
ลก 23:35

 2 หมบูวทบูตสวรรคณ์ไดด้รลับกคำรทรงเลรอกสรรไวด้ 1 ทธ 5:21
 3 ชนชคำตสอสสรคำเอลในสมลัยพระคลัมภนรณ์เดสมไดด้รลับกคำรทรงเลรอกสรรไวด้ 

กจ 13:17; พบญ 4:37; 7:6-8; 1 พกษ 3:8; อสย 44:1-2; มธ 24:22, 24, 31;
รม 9:25-27

 4 พวกยสวทนรื่เชรรื่อในสมลัยปลัจจนุบลันนนน  เปกนผบูด้ทนรื่ไดด้รลับกคำรทรงเลรอกสรรไวด้ รม 11:5
 5 บรรดคำบนุคคลสคคำคลัญหลคำยคนไดด้รลับกคำรทรงเลรอกเอคำไวด้เพรรื่อประกอบ

พระรคำชกสจกคำรรลับใชด้องคณ์พระผบูด้เปกนเจด้คำ
 ก เยเรมนยณ์ ยรม 1:5
 ข ดคำวสด 1 ซมอ 16:12; 2 ซมอ 7:8; สดด 78:70-72
 ค อลับรคำฮลัม ปฐม 12:1-3
 ง ยอหณ์นผบูด้ใหด้รลับบลัพตสศมคำ ลก 1:13-17
 จ เปคำโล กจ 9:15
 ฉ อสสอลัค รม 9:7
 ช ยคำโคบ รม 9:11



 6 อลัครสคำวกทลันงสสบสองคนไดด้รลับกคำรทรงเลรอกสรรไวด้ มธ 10:1; ยน 15:16; 
6:70; กจ 1:2, 24; 10:41

 7 พระเจด้คำไดด้ทรงเลรอกแผนกคำรแหวงควคำมรอดไวด้แลด้ว 1 คร 1:27-28
 8 พระเจด้คำไดด้ทรงเลรอกสรรบรรดคำผบูด้ทนรื่ไดด้รลับควคำมรอดไวด้ รม 8:33; อฟ 1:4; 

2 ธส 2:13; 2 ทธ 2:10; ทต 1:1-2; ยก 2:5; 1 ปต 1:2; 2:9; วว 17:14
 จ ควคำมตลันงใจ (ควคำมคสดอวคำน) ทนรื่จะทคคำสสรื่งหนขรื่งสสรื่งใด (Counsel) ภคำษคำกรนกใชด้คคคำววคำ 

"Boulema" (คคคำทนรื่อยบูวในวงเลกบนลันนครอคคคำทนรื่ตรงกลับภคำษคำกรนกววคำ "Boulema" ซขรื่งควร
จะ แปลววคำ "ควคำมตลันงใจจรสงทนรื่จะ") คคคำนนน ไดด้ถบูกนคคำมคำใชด้ในพระคลัมภนรณ์ดลังนนน

 1 ควคำมตลันงใจอยวคำงจรสงจลังของพวกฟคำรสสนทนรื่จะประหคำรพระเยซบูครสสตณ์
 ยน 11:53 (คสดอวคำน)
 2 ควคำมตลันงใจอยวคำงจรสงจลังของพวกฟคำรสสนทนรื่จะฆวคำเปโตรและยอหณ์นเสนย 

กจ 5:33 (คสด)
 3 ควคำมตลันงใจอยวคำงจรสงจลังของนคำยรด้อยทนรื่จะชววยเปคำโล กจ 27:43 (ปรคำรถนคำ)
 4 ควคำมตลันงพระทลัยอยวคำงจรสงจลังของพระเจด้คำทนรื่จะทรงมอบพระบนุตรของ

พระองคณ์ กจ 2:23 (ดคคำรส) 4:27-28 (ดคคำรส)
 5 ควคำมตลันงพระทลัยอยวคำงจรสงจลังของพระเจด้คำทนรื่จะทรงชววยผบูด้ทนรื่เลรอกสรรไวด้แลด้ว

ใหด้รอด อฟ 1:11; ฮบ 6:17 (ดคคำรส)
 6 ควคำมตลันงพระทลัยอยวคำงจรสงจลังของพระเจด้คำทนรื่จะทรงควบคนุมสสรื่งสคำรพลัด 

สดด 33:11; สภษ 19:21; อสย 25:1; 46:10 (ดคคำรส)
 ฉ กคำรตลันงไวด้ (กคำรดคคำรสไวด้) (Predestination) ครอดคคำรสไวด้ลววงหนด้คำ หรรอใหด้ตลันงเขตแดน 

คคคำนนน ใชด้ในเรรรื่องตวอไปนนน
 1 กคำรประกคำศววคำพระเยซบูเปกนพระเจด้คำ รม 1:4 (หมคำยไวด้)
 2 กคำรดคคำรสววคำพระเยซบูจะถบูกประหคำรชนวสตโดยมรอของคนชลั รื่ว ลก 22:22; 

กจ 2:23; 4:27-28 (ดคคำรส)
 3 กคำรตลันงเขตแดนแหวงประเทศตวคำง ๆ กจ 17:24-26 (กคคำหนด)
 4 กคำรดคคำรสววคำผบูด้ทนรื่เชรรื่อทลันงหลคำยจะเปกนเหมรอนอยวคำงพระเยซบู รม 8:29-30; 

อฟ 1:9-12 (ดคคำรส)



 ช เปด้คำหมคำย (Purpose) ครอกคำรตลันงไวด้
 1 เกนรื่ยวกลับขนมปลังหนด้คำพระพลักตรณ์ในพลลับพลคำ ลก 6:4; ฮบ 9:2
 2 เกนรื่ยวกลับประเทศตวคำง ๆ ทนรื่จะถบูกพสพคำกษคำ มธ 25:31-33, 41-46
 3 เกนรื่ยวกลับกคำรพสพคำกษคำของพระเจด้คำตวอฟคำโรหณ์ รม 9:17
 4 เกนรื่ยวกลับแผนกคำรของพระเจด้คำทนรื่จะทรงใชด้อสสอลัคแทนอสชมคำเอล และทนรื่จะ

ทรงใชด้ยคำโคบแทนเอซคำว รม 9:6-13
 ซ กคำรทรงเรนยก (Called) ครอผบูด้ทนรื่มนตคคำแหนวงสบูงเรนยกใหด้มคำหคำ
 1 ใชด้ในเรรรื่องคคคำอนุปมคำของพระเยซบู ครอเรนยกคนทลั รื่วไป
 2 ใชด้ในเรรรื่องกคำรทรงเรนยกผบูด้ทนรื่เลรอกสรรไวด้แลด้ว รม 8:30; 1 คร 1:9; อฟ 4:1; 

1 ธส 2:12; 2 ธส 1:11; 2 ทธ 1:9; ฟป 3:4; ฮบ 9:25; 3:1; 2 ปต 1:10
 2 ควคำมคสด 2 แบบเกนรื่ยวกลับควคำมเปกนมคำของควคำมรอด
 ก ควคำมคสดทนรื่หนขรื่ง
 1 ควคำมหมคำย--พระเจด้คำไมวเลรอกผบูด้ใด ครอมนนุษยณ์สคำมคำรถตลัดสสนใจเองไดด้
 2 เหตนุผล มนขด้อพระคลัมภนรณ์หลคำยขด้อทนรื่พสสบูจนณ์ควคำมคสดนนน
 ก พระเยซบูทรงตคำยเพรรื่อมนนุษยณ์ทนุกคน ยน 1:4, 7; 12:32-33, 47; 

รม 5:18; 8:32; 1 ทธ 2:6; 4:10; ฮบ 2:9; 2 ปต 2:1; 3:9; 
1 ยน 2:2

 ข พระเจด้คำทรงเปกนผบูด้ยนุตสธรรม รม 2:5; 2 ธส 1:5; วว 16:7
 ค พระเยซบูทรงรลับแบกควคำมบคำปของเรคำแลด้ว อสย 53:6
 ง พระเจด้คำทรงสลัรื่งใหด้มนนุษยณ์ทนุกคนกลลับใจเสนยใหมว กจ 17:30
 จ พระเจด้คำทรงชวนมนนุษยณ์ทนุกคนใหด้มคำหคำพระองคณ์ ยน 3:16; 

รม 10:13; วว 22:17
 ข ควคำมคสดทนรื่สอง Hyper Calvinism
 1 ควคำมหมคำย--พระเจด้คำทรงเลรอกบคำงคนใหด้ขขนนสวรรคณ์ และทรงเลรอกบคำง

คนใหด้ตกนรก
 2 เหตนุผล--ตนควคำมหมคำย "เลรอกสรร" ผสดไป ครอตนควคำมหมคำยววคำ "เลรอกไป 

สวรรคณ์" แตวพระเจด้คำมนควคำมหมคำยววคำ "เลรอกสคคำหรลับกคำรรลับใชด้"



 3 กคำรตวอตด้คำนควคำมคสดทลันงสองเกนรื่ยวกลับควคำมเปกนมคำของควคำมรอด
 ก กคำรตวอตด้คำนกลับควคำมคสดทนรื่หนขรื่ง
 1 ทคคำใหด้กคำรไดด้รลับควคำมรอดนลันนขขนนกลับมนนุษยณ์มคำกไป
 ก ผบูด้ทนรื่เปกนพยคำนสคำมคำรถเลรอกววคำใครจะมนโอกคำสไปสวรรคณ์
 ข ผบูด้ทนรื่เปกนคนบคำปสคำมคำรถตลัดสสนใจเองววคำจะไปสวรรคณ์หรรอไมว
 2 เปลนรื่ยนควคำมหมคำยของคคคำววคำ เลรอกสรร
 3 ทคคำใหด้เปด้คำหมคำยและสงวคำรคำศนของพระเจด้คำอยบูวใตด้อคคำนคำจของมนนุษยณ์
 ข กคำรตวอตด้คำนกลับควคำมคสดทนรื่สอง Hyper Calvinism
 1 ทคคำใหด้พระเจด้คำเปกนผบูด้เลรอกหนด้คำคน
 2 บลังคลับคนทนรื่ถบูกเลรอกสรรไวด้นลันนไดด้รลับควคำมรอด
 3 ปฏสเสธอสสรภคำพของมนนุษยณ์
 4 ไมวไดด้สนลับสนนุนกคำรประกคำศและกคำรเปกนพยคำน
 5 เปลนรื่ยนควคำมหมคำยของคคคำววคำ ผบูด้ใด วว 22:17
 6 ทคคำใหด้เชรรื่อววคำ มนนุษยณ์บคำงคนไมวมนสสทธสธ กลลับใจเสนยใหมว
 4 กคำรสรนุปเกนรื่ยวกลับควคำมเปกนมคำของควคำมรอด
 ก พระคลัมภนรณ์สอนอยวคำงชลัดถขงควคำมยสรื่งใหญวของพระเจด้คำ และถขงควคำมรลับผสดชอบ

ของมนนุษยณ์
 ข เรคำยลังไมวทรคำบทนุกสสรื่ง 1 คร 8:2; รม 11:33-36
 ค เปกนไปไมวไดด้ทนรื่พระเจด้คำจะทคคำสสรื่งใดทนรื่ไมวยนุตสธรรม ฮบ 6:18; ปฐก 18:25; พบญ 32:4;

มก 7:35-37
8 ควคำมสมบบูรณณ์แหวงควคำมรอด
 ก ในเรรรื่องรวคำงกคำยของมนนุษยณ์ 1 คร 15:44; ฟป 3:21; รม 8:23
 ข ในเรรรื่องจสตใจของมนนุษยณ์ ฮบ 6:19; ยก 1:21; 1 ปต 1:9; 4:19
 ค ในเรรรื่องจสตวสญญคำณของมนนุษยณ์ รม 8:16; 2 ทธ 4:22; ฮบ 12:23
9 ควคำมมลั รื่นคงแหวงควคำมรอด (ครอไดด้รลับควคำมรอดเปกนนสตยณ์ ไดด้รลับชนวสตนสรลันดรณ์ทนรื่หคำยไปไมวไดด้)
 ก ปลัญหคำเกนรื่ยวกลับควคำมมลั รื่งคงแหวงควคำมรอด
 1 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับผบูด้สอนเทกจ มธ 7:15-23; 24:11, 24; 2 คร 11:13-15; 1 ทธ 4:1; 

2 ปต 2:1-22; 3:16-17; 1 ยน 2:19; 2 ยน 1:7; ยด 1:4, 10-16; วว 22:18-19



 2 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรกลลับใจเสนยใหมว มธ 10:32-33; ยน 8:51; 1 คร 15:1-2; 
2 คร 13:5; คส 1:23; ฮบ 2:1-4; 12:25, 29; ยก 2:14-26; 1 ยน 3:6, 8-9; 5:18; 
2 ยน 1:9

 3 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับบคคำเหนกจของครสสเตนยน 1 คร 3:11-15; 2 คร 5:9-10; กท 6:9; 
คส 3:24-25; 2 ทธ 2:12; ยก 1:12; 2 ยน 1:18; วว 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21

 4 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรขคำดจคำกนคนคำพระทลัยของพระเจด้คำ 1 คร 9:27; 10:5; ฮบ 3:11-19; 
4:1-16; 12:14-15

 5 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรทนรื่พระเจด้คำทรงตนสอนบนุตรของพระองคณ์ รม 14:23; 1 คร 11:29; 
1 ทธ 5:12

 6 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรเกสดผล กคำรเปกนพยคำน และกคำรเจรสญเตสบโตในชนวสตครสสเตนยน 
มธ 5:13; ยน 8:31; 15:1-6; กจ 13:43; 14:22; ยก 1:26; 2 ปต 1:9-11; 1 ยน 2:24

 7 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับคคคำสอนเทกจทนรื่อคำจจะทคคำใหด้ครสสเตนยนหลงไป 2 คร 11:2-4; กท 5:4; 
คส 2:4, 8, 18; 1 ธส 3:5; 1 ทธ 1:6, 19-20; 6:20-21; 2 ทธ 2:18, 26

 8 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับควคำมบคำปทนรื่นคคำไปถขงควคำมตคำย กจ 5:1-11; รม 6:16; 8:13; 
1 คร 5:5; 11:30; ฮบ 6:4-20; 10:26; ยก 1:13-15; 5:19-20; 1 ยน 5:16

 9 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับควคำมบคำปทนรื่พระเจด้คำยกโทษไมวไดด้ มธ 12:31-32
 10 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับประเทศอสสรคำเอลและยนุค 7 ปน มธ 22:1-13; 24:13, 45-51; 

25:1-30; ลก 13:23-30
 11 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับประเทศตวคำงชคำตส รม 11:13-24 
 12 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับคคคำพยคำนของครสสตจลักรทด้องถสรื่น วว 2-3
 13 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรรลับควคำมจรสงเรรรื่องพระเจด้คำแตวยลังไมวไดด้รลับเชรรื่อในพระเยซบู 

มธ 13:1-8, 18-23; ลก 11:24-28; ยน 6:66
 14 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับกคำรยกโทษซขรื่งกลันและกลันของครสสเตนยน มธ 18:23-35
 15 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับหนลังสรอแหวงชนวสต อพย 32:32-33; สดด 69:28; ดนล 21:1; ฟป 4:3; 

วว 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27; 22:19; ลก 10:20; รม 9:3



 16 ขด้อพระคลัมภนรณ์เกนรื่ยวกลับแตวละคน
 ก เอซคำว ฮบ 12:16-17
 ข บสลคำอคำม กดว 22-24
 ค ซคำอบูล 1 สมอ 13:13-14; 14:37, 44; 15:22-23, 35; 16:14; 18:10-12; 

20:30-33; 22:17; 28:6, 16
 ง ยบูดคำส ลก 22:3, 22; ยน 6:70-71; 12:4-6; 13:27
 จ ซนโมน กจ 8:5-25
 ฉ บนุตรทนรื่หลงหคำยไป ลก 15:11-32
 ช เดมคำส 2 ทธ 4:10
 ข ขด้อพสสบูจนณ์เกนรื่ยวกลับควคำมมลั รื่งคงแหวงควคำมรอด
 1 กสจกคำรของพระบสดคำ
 ก แผนกคำรของพระองคณ์ รม 8:28-30; อฟ 1:3-11; 2:7
 1 ทรงดคคำรสทนุกคนใหด้เปกนเหมรอนพระบนุตรของพระองคณ์ ครอทนุกคนทนรื่พระองคณ์

ทรงทรคำบไวด้กวอน รม 8:29
 2 ทรงเรนยก ทรงทคคำใหด้เปกนคนชอบธรรม และทรงใหด้รลับสงวคำรคำศนครอทนุกคนทนรื่ 

เชรรื่อในพระเยซบู รม 8:30
 3 ทรงยอมรลับทนุกคนโดยพระเยซบูครสสตณ์ อฟ 1:6; คส 3:3
 4 ทรงรวบรวมทนุกคนทนรื่เชรรื่อในพระเยซบูเมรรื่อถขงเวลคำก คคำหนดครบบรสบบูรณณ์แลด้ว 

อฟ 1:10
 5 ทรงสคคำแดงพระเมตตคำของพระองคณ์โดยผบูด้ทนรื่เชรรื่อในพระเยซบูตลอดไป

เปกนนสตยณ์ อฟ 2:7
 ข ฤทธสธ เดชของพระองคณ์ ยน 10:29; รม 4:21; 8:31-39; 14:4; 1 คร 1:8-9; 

อฟ 3:20; ฟป 1:6; 2 ทธ 1:12; 4:18; ฮบ 7:25; 1 ปต 1:5; ยด 1:24
 ค ควคำมรลักของพระองคณ์ รม 5:7-11; 8:31-33
 ง ควคำมซรรื่อสลัตยณ์ในกคำรตนสอนคนของพระองคณ์ ฮบ 12:1-11



 2 กสจกคำรของพระบนุตร
 ก พระสลัญญคำของพระองคณ์ ยน 5:24; 6:37; 10:27-28
 ข คคคำอธสษฐคำนของพระองคณ์ ยน 17:9-12, 15, 20
 ค ควคำมตคำยของพระองคณ์ อสย 53:5, 11; มธ 26:28; ยน 19:30
 ง กคำรเปกนขขนนมคำจคำกควคำมตคำยของพระองคณ์ รม 6:3-10; คส 2:12-15
 จ กคำรรลับใชด้ของพระองคณ์ในปลัจจนุบลัน
 1 กคำรทนรื่พระเยซบูทรงเปกนผบูด้ชววยเหลรอของเรคำในสวรรคณ์ทคคำใหด้เรคำมลั รื่นคงใน

ควคำมรอดของเรคำ รม 8:34; ฮบ 9:24; 1 ยน 2:1
 2 กคำรทนรื่พระเยซบูทรงอธสษฐคำนเพรรื่อเรคำในสวรรคณ์ทคคำใหด้เรคำมลั รื่นคงในควคำมรอด

ของเรคำ ยน 17:1-26; รม 8:34; ฮบ 7:23-25
 3 กสจกคำรของพระวสญญคำณบรสสนุทธสธ
 ก ทรงทคคำใหด้ผบูด้ทนรื่เชรรื่อบลังเกสดใหมว ยน 3:3-7; ทต 3:5; ยก 1:18; 1 ปต 1:23
 ข ทรงบลัพตสศมคำผบูด้ทนรื่เชรรื่อใหด้เขด้คำในพระกคำยของพระเยซบู รม 6:3-4; 1 คร 12:13; 

กท 3:27; อฟ 4:4-5; คส 2:12
 ค ทรงเปกนผบูด้สถสตในผบูด้ทนรื่เชรรื่อ ยน 7:37-39; 14:16; รม 8:9; 1 คร 2:12; 3:16; 6:19; 

1 ยน 3:24
 ง ทรงประทลับตรคำหมคำยผบูด้ทนรื่เชรรื่อไวด้ 2 คร 1:22; 5:5; อฟ 1:13-14; 4:30
 จ ทรงประทคำนกคคำลลังเรนรื่ยวแรงใหด้แกวผบูด้ทนรื่เชรรื่อ อฟ 3:16
 ฉ ทรงอธสษฐคำนเพรรื่อผบูด้ทนรื่เชรรื่อ รม 8:26
10 สสรื่งตวคำง ๆ ทนรื่ทคคำใหด้เรคำมลั รื่นใจในควคำมรอดของเรคำ

อ.รอเบอทณ์ โกรมคำคน ไดด้เขนยนหนลังสรอเลวมหนขรื่งเกนรื่ยวกลับควคำมรอด หนลังสรอเลวมนลันนไดด้ยกขด้อพสสบูจนณ์ 12 ขด้อซขรื่ง
โดย ขด้อพสสบูจนณ์เหลวคำนนน เรคำสคำมคำรถพสสบูจนณ์ววคำเรคำไดด้รลับควคำมรอดแลด้วหรรอยลัง

 ก เรคำชอบมนสคำมลัคคนธรรมกลับพระเจด้คำ กลับพระเยซบู และกลับผบูด้ทนรื่เชรรื่อคนอรรื่น ๆ หรรอเปลวคำ 1 ยน 1:3-4
 ข เรคำรบูด้สขกเสนยใจเวลคำเรคำทคคำบคำปหรรอเปลวคำ 1 ยน 1:5-10
 ค เรคำเชรรื่อฟลังคคคำสลัรื่งสอนในพระคลัมภนรณ์หรรอเปลวคำ 1 ยน 2:3-5
 ง เรคำมนกสรสยคำทวคำทคำงอะไรตวอโลกกลับสสรื่งของในโลก 1 ยน 2:15
 จ เรคำรลักพระเยซบูและมนควคำมยสนดนในกคำรเสดกจกลลับมคำของพระองคณ์หรรอเปลวคำ 2 ทธ 4:8; 1 ยน 3:2-3
 ฉ ทนุกวลันนนน เรคำทคคำบคำปนด้อยกววคำตอนทนรื่เรคำรลับเชรรื่อในพระเยซบูหรรอเปลวคำ 1 ยน 3:5-6



 ช เรคำรลักผบูด้ทนรื่เชรรื่อคนอรรื่น ๆ หรรอเปลวคำ 1 ยน 3:14
 ซ พระเจด้คำเคยตอบคคคำอธสษฐคำนของเรคำหรรอเปลวคำ 1 ยน 3:22; 5:14-15
 ฌ เรคำมนคคคำพยคำนของพระวสญญคำณบรสสนุทธสธ อยบูวภคำยในเรคำหรรอเปลวคำ รม 8:15-16; 1 ยน 4:13
 ญ เรคำสคำมคำรถสลังเกตระหววคำงควคำมจรสงและควคำมเทกจฝวคำยจสตวสญญคำณไดด้หรรอเปลวคำ ยน 10:3-5, 27; 

1 ยน 4:1-6 
 ฎ เรคำเชรรื่อหลลักคคคำสอนแหวงควคำมเชรรื่อจคำกพระคลัมภนรณ์หรรอเปลวคำ 1 ยน 5:1
 ฏ เรคำเคยถบูกขวมเหงเพรคำะเหตนุพระนคำมของพระเยซบูหรรอเปลวคำ ยน 15:18-20; ฟป 1:28
 (จคำกหนลังสรอ Salvation is Forever, หนด้คำ 117-182)


