คูมือขอพระคัมภีรสาํ หรับ
ผูนาํ วิญญาณ

เขียนโดย
ดร.อาร เอ ทอรรี่

ดร.อาร เอ ทอรรี่
คริสเตียนหลายคนนับวา ดร.อาร เอ ทอรรี่ เปนคนยอดเยี่ยมที่สุดใน
การนําวิญญาณ การสอนพระคัมภีร และการอบรมคนที่จะรับใชพระเยซู
เจา อาจารย ดี เอล มูดี่ เลือกดร.อาร เอ ทอรรี่ ใหเปนผูอาํ นวยการของ
วิทยสมาคม พระคัมภีร มูดี่ (Moody Bible Institute) ที่นั่นดร.ทอรรี่ ได
ตั้งหลักสูตรสอนพระคัมภีรซึ่งกลายเปนแบบอยางของวิทยาลัยพระคัมภีร
ทั่วโลก ดร.ทอรรี่ เปนศิษยภิบาลของคริสตจักร ที่ระลึก มูดี่ (Moody
Memorial Church) ที่เมืองชิคาโก คนที่จะรับใชพระเยซูนับเปนพันๆได
ศึ กษาหลั กสู ตรการเป นผู นําวิ ญญาณ และได ทําตามวิ ธี นําวิ ญญาณที่
เหมาะสมของท าน ต อมาท านเป นผู รวมก อตั้ งวิ ทยสมาคม พระคั มภี ร
ของลอสแอนจะลิส (Los Angeles Bible Institute) ซึ่งในปจจุบันมีชื่อวา
วิทยาลัย ไบโอลา (Biola College) ในเวลาเดียวกันทานเปนศิษยภิบาล
ของคริสตจักรแหงการเปดประตู (Church of the Open Door) ที่เมือง
ลอสแอนจะลิส
แตยิ่งกวาทุกสิ่ง ดร.อาร เอ ทอรรี่ เปนผูประกาศขาวประเสริฐ หลังจาก
อาจารยดี เอล มูดี่ เสียชีวิตแลว ดร.ทอรรี่ กับอาจารยชารส เอ็ม แอเล็กแซนเดอร มีการประชุมฟนฟูที่ใหญที่สุดในอเมริกา จากนั้นทานไปประกาศทั่วโลก และไดนาํ คนมาถึงพระเยซูนับเปนพันๆที่ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนต ประเทศอังกฤษ และประเทศตางๆแหงทวีปอาเซีย

หนังสือ "คูมือขอพระคัมภีรสําหรับผูนําวิญญาณ"
หนังสือเลมเล็กๆนี้ไดเตรียมไวเพราะคนๆหนึ่งไดขอใหมีคูมือสําหรับคนที่
อยากเปนผูนาํ วิญญาณ หนังสือเลมนี้ไมไดเขาแทนหนังสือ "วิธีนาํ คนมา
ถึงพระคริสต" ใครก็ตามที่อยากทราบเรื่องการนําวิญญาณที่ละเอียดกวา
ขอใหอานหนังสือ "วิธีนาํ คนมาถึงพระคริสต" ความคิดเห็นของผูนาํ วิญญาณหลายคนอาจแตกต างกั นว า ข อพระคั มภี รขอไหนดี ที่ สุ ดสําหรั บ
สถานการณตางๆ อย างไรก็ ตามขอพระคัมภีรที่ ใชในหนังสื อ "คู มือขอ
พระคัมภีรสําหรับผู นําวิญญาณ" เปนข อพระคัมภีรที่ ผู เขียนหนังสือเลม
นี้คิดวาดีที่สุด
พระคัมภีรมียาสําหรับดวงวิญญาณทุกดวงที่เปนโรคบาป แตละดวงวิญญาณไม ตองการยาอั นเดี ยวกั น หนั งสื อเล มนี้ พยายามจั ดยานั้ นให เข า
ระเบียบตามความตองการของแตละดวงเหลานั้น
ดร.อาร เอ ทอรรี่

บทที่ 1
นี้ เปนหัวขอดีที่ สุดเรื่ องความประมาท ความเฉยเมยของคนที่ ไมมีความ
สนใจเปนพิเศษเรื่องความจําเปนมีพระเยซูคริสต
1.
ความจริงและความยิ่งใหญในบาปของเรา
โรม 3.22-23; 1 ยอหน 1.8,10; มัทธิว 22.37-38
สดุดี 130.3
2.
ผลของความบาปและความไมเชื่อ
อิสยาห 57.20-21; ยอหน 8.34; กาลาเทีย 3.10
ยอหน 3.36; ฮีบรู 11.6; ยอหน 3.18; โรม 6.23
2 เธสะโลนิกา 1.7-9; ยอหน 8.24; ยอหน 8.21
วิวรณ 21.8; ฮีบรู 10.28-29
3.
ความรักของพระเจาตอเรา
ยอหน 3.16; โรม 5.6,8; อิสยาห 53.5-6; ลูกา 22.44
มัทธิว 27.46; กาลาเทีย 3.13; 1 เปโตร 1.18-19
1 เปโตร 2.24
บทที่ 2
หัวขอเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับผูมีความปรารถนาอยากจะรูวาทําอยางไรจึงจะ
มีความรอดได
1.
พระเยซู คริ สต ทรงรั บบาปแทนเราและช วยเราให รอดจากความ
ผิตบาป
อิสยาห 53.6; 1 เปโตร 2.24; กาลาเทีย 3.13
1 ยอหน 4.10; 1 ยอหน 2.2; โคโลสี 1.19-20
เอเฟซัส 1.7; โรม 5.6-11
2.
พระเยซู คริ สต ทรงปรากฎเป นพระผู ช วยให รอดจากพลั งอํานาจ
ของความบาป
1 โครินธ 15.1-4; มัทธิว 28.18,20; มัทธิว 1.21
โรม 7.20-21,23-25; ยูดาส 1.24-25; อิสยาห 41.10,13

1 เปโตร 1.5; ฟลิปป 4.13
3.
พระเยซูทรงเปนพระผูอธิษฐานเผื่อเราเปนนิตย
1 ยอหน 2.1; โรม 8.34; ฮีบรู 7.25
4.
พระเยซูคริสต ทรงมีพระชนมอยู และเป ยมไปดวยความกรุ ณาจึ ง
จะสามารถรั กษางานของพระองค ไว ได อย างเหมาะสมถ าเราจะรั บพระ
องค (เชื่อในพระเยซูคริสต) และสาราภาพพระองคถึงโลก
ยอหน 1.12; กิจการ 16.31; ยอหน 3.16
อิสยาห 45.21-22; โรม 10.9-10; ยอหน 3.36
กิจการ 10.43; กิจการ 13.39
บทที่ 3
หั วข อเรื่ องที่ ดีที่ สุ ดสําหรั บผู ที่ มีความยากลําบากเป นอุ ปสรรคในการรั บ
เชื่อพระเยซูคริสต
1.
ขาพเจาเปนคนบาปอยางยิ่งบาปมาก
1 ทิโมธี 1.15; โรม 5.6,8; อิสยาห 1.18; ยอหน 3.16
กิจการ 10.43; ลูกา 19.10; ยอหน 6.37
2.
ใจของขาพเจาแข็งมาก
เอเสเคียล 36.26-27
3.
ขาพเจาตองเปนคนดีเสียกอนกอนจะมาเปนคริสเตียน
มัทธิว 9.12-13; ลูกา 15.18,20-24; ลูกา 18.10-14
อิสยาห 44.22
4.
ข าพเจ ากลั ว ว าข าพเจ าจะไม ส ามารถทําได ห รื อข าพเจ าจะล ม
เหลวถาขาพเจาลองพยายาม
ยอหน 10.28-29; อิสยาห 41.10,13; 1 เปโตร 1.5
2 ทิโมธี 1.12; ยูดาส 1.24-25; 2 พงศาวดาร 32.7-8
2 เธสะโลนิกา 3.3; โรม 14.4; 1 โครินธ 10.13
5.
ขาพเจาเปนคนออนแอเหลือเกิน
2 โคริทธ 12.9-10; ฟลิปป 4.13; 1 โครินธ 10.13

6.

ขาพเจาไดเคยลองพยายามแลวแตลมเหลว
ลูกา 22.31-32; โรม 8.3-4; อิสยาห 40.29-31
สดุดี 119.11; 1 ยอหน 5.4; 1 เปโตร 5.6-10
7.
ขาพเจาไมสามารถยกเลิกหนทางแหงความชั่วรายของขาพเจา
กาลาเทีย 6.7-8; ฟลิปป 4.13; ยอหน 8.36
1 โครินธ 15.1-4
8.
ขาพเจาจะถูกขมเหงถาขาพเจาเปนคริสเตียน
2 ทิโมธี 3.12; มัทธิว 5.10-12; มาระโก 8.35,38
โรม 8.18; กิจการ 14.22; กิจการ 5.40-41
2 ทิโมธี 2.12; ฮีบรู 12.2-3; 1 เปโตร 2.20-21
9.
มั นจะกระทบกระเทื อนธุ ระกิ จของข าพเจ าหรื อข าพเจ าจะศู นย
เสียตําแหนงของขาพเจา
มาระโก 8.36; มัทธิว 6.33
10. มีหลายสิ่งหลายอยางตองเลิกทํา
มาระโก 8.36; สดุดี 84.11; โรม 8.32
1 ยอหน 2.15-17; ฮีบรู 11.24-26; ลูกา 12.16-21
ฟลิปป 3.7-8
11. ชีวิตคริสเตียนจะเปนชีวิตที่ยากลําบากมาก
มัทธิว 11.30; สุภาษิต 3.17; สุภาษิต 13.15
12. ขาพเจากลัวการหัวเราะเยาะ
สุภาษิต 29.25; มาระโก 8.38
13. ขาพเจาจะสูญเสียเพื่อนฝูงของขาพเจา
สุภาษิต 13.20; สดุดี 1.1-2; 1 ยอหน 1.3; ยากอบ 4.4
14. ขาพเจาไมมีอารมณ
คุณคาดหมายความรูสึกแบบอยางไง?
ก.
ความปติยินดีที่คริสเตียนเคยพูดถึง
กาลาเทีย 5.22; กิจการ 5.32; 1 เปโตร 1.8; มัทธิว 10.32
เอเฟซัส 1.13; โรม 10.10

ข.
มีความทุกขโสกเพราะบาป
1.
ข อพระคั มภี ร สําหรั บคนที่ มีความประมาทเรื่ องความจํา
เปนมีพระเยซูคริสต
โรม 3.22-23; 1 ยอหน 1.8,10; มัทธิว 22.37,38
สดุดี 130.3; อิสยาห 57.20-21; ยอหน 8.34
กาลาเทีย 3.10; ยอหน 3.36; ฮีบรู 11.6; ยอหน 3.18
โรม 6.23; 2 เธสะโลนิกา 1.7-9; ยอหน 8.24
ยอหน 8.21; วิวรณ 21.8; ฮีบรู 10.28-29
2.
ไมใชเปนความรู สึกทุกขโสกเพราะบาป แตเปนเมื่ อเรา
กลับใจใหมและรับพระเยซูคริสตเปนสิ่งที่พระเจาตองการ
อิสยาห 55.7; ยอหน 1.12; กิจการ 16.31
15. ข าพเจ าไดเคยพยายามแสวงหาพระเยซู คริสตแตไมสามารถพบ
พระองคได
เยเรมีย 29.13; ลูกา 15.3-10; ลูกา 19.10
(ใหดูทุกๆขอในบทที่ 2)
16. ข าพเจ าได เคยทําบาปห างจากพระกรุ ณาของพระเจ าหรื อพระ
เจาจะไมรับตัวขาพเจา
ยอหน 6.37; โรม 10.13; 2 พงศาวดาร 33.1-13
17. ขาพเจาไดเคยทําความบาปที่ยกโทษใหไมได
(ใหอธิบายวาความบาปที่ยกโทษใหไมไดคืออะไร)
มัทธิว 12.31-32
(ใหอธิบายความหมายของฮีบรู 6.4-6)
ฮีบรู 6.4-6
(เรื่องนี้เกี่ยวกับคนที่ "หลงอยูจากพระเจา" เปนคนที่สละทิ้งเปน
คริสเตียนและกลับใจถึงชีวิตที่ไมมีพระเยซูคริสตเลย ไมใชเปนคนทําบาป
หรือบาปชั่วราย)
(ความบาปที่ ยกโทษให ไม ได นั้ นคื อการปฏิ เสธรั บเชื่ อพระเยซู
คือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามใหคนรับความจริงเรื่องพระเยซู และ

คนนั้ นปฏิ เสธไม ยอมรั บ ก็ เหมื อนกั บเขาเรี ยกพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ว า
เปนคนพูดมุสา นั่นคือความหมิ่นประมาทพระวิญญาณ มนุษยทาํ บาปนี้
ไดเมื่อเขาปฏิเสธพระเยซูเปนครั้งสุดทาย)
18. ขาพเจารอสายเกินไป
พระราชบัญญัติ 4.30-31; 2 เปโตร 3.9; วิวรณ 22.17
19. การประพฤติของพวกคริสเตียนไมมั่นคง
โรม 14.12; โรม 2.1-5; มัทธิว 7.1-5
20. พระเจาดูเหมือนวาไมยุติธรรมและโหดราย
โรม 9.20; โรม 11.33; อิสยาห 55.8-9
โยบ 40.2; ฮีบรู 12.5-7,10-11
21. มี หลายสิ่ งหลายอย างในพระคั มภี รซึ่ งข าพเจ าไม สามารถจะเข า
ใจได
1 โครินธ 2.14; โรม 11.33; 1 โครินธ 13.11-12
2 เปโตร 3.16-18
22. มีคนซึ่งขาพเจาไมสามารถจะยกโทษได
มัทธิว 6.15; มัทธิว 18.23-35; เอเฟซัส 4.32
ฟลิปป 4.13; กาลาเทีย 5.22-23
บทที่ 4
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับผูที่คาํ นึงถึงความหวังที่ผิด
1.
ความหวังที่จะไดรับความรอดโดยความชอบธรรมของตนเอง
กาลาเทีย 2.16; โรม 3.19-20; กาลาเทีย 3.10
มัทธิว 22.37-38; ยากอบ 2.10; มัทธิว 5.20
ลูกา 18.10-14; ลูกา 16.15; โรม 2.16; 1 ซามูเอล 16.7
ฮีบรู 11.6; ยอหน 6.29; ยอหน 3.36; ฮีบรู 10.28-29
2.
ความหวังวาพระเจาดีเกินไปที่จะใหใครตกนรก
โรม 2.4-5; ยอหน 8.21,24; ยอหน 3.36; ยอหน 5.40
2 เปโตร 3.9-11; เอเสเคียล 33.11; 2 เปโตร 2.4-6,9

3.
เตียน

ลูกา 13.3; ยอหน 3.18; อิสยาห 57.20-21
ความหวังวาจะไดรับความรอดโดยความพยายามที่ จะเปนคริส-

(ไมใช การกระทําของตนเองที่ ชวยเรารอดได แตเปนการวางใจ
ในสิ่งที่พระเยซูไดทรงกระทําแลวที่ชวยเรารอดได)
โรม 3.23-25; โรม 4.3-5; ยูดาส 1.24-25; ยอหน 1.12
กิจการ 16.31; 2 ทิโมธี 1.12; อิสยาห 12.2
4.
ความหวังที่จะไดรับความรอดเพราะพึ่งความรูสึก คือรูสึกวารอด
แลว หรือรูสึกวาจะไปสวรรค (เปนความรูสึกที่ไมมีหลักในพระคัมภีร)
สุภาษิต 14.12; ทิตัส 1.2; ยอหน 3.36; ลูกา 18.9-14
5.
ความหวั งที่ จะได รั บความรอดโดยการรั บปากว าเป นคริ สเตี ยน
หรือโดยการเปนสมาชิกของคริสตจักร หรือโดยความเชื่อปลอม
ฮีบรู 12.14; 1 โครินธ 6.9-10; ทิตัส 1.16; ยากอบ 2.14
ยอหน 3.3; 1 ยอหน 2.29; 1 ยอหน 5.4-5; วิวรณ 21.8
บทที่ 5
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ขาดความมั่นใจ
1 ยอหน 5.13; ยอหน 1.12; ยอหน 3.36; ยอหน 5.24
กิจการ 13.39; 1 ยอหน 5.11-12; ยอหน 8.12
อิสยาห 55.7
บทที่ 6
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับคนที่กลับสัตย
1.
คนที่กลับสัตยเพราะเหตุไมระมัดระวัง
เยเรมีย 2.5,13,19; อาโมส 4.11-12; 1 พงศกษัตริย 11.9
สุภาษิต 14.14
2.
คนกลับสัตยที่อยากคืนดีกันกับพระเจา
เยเรมีย 3.12-13,22; โฮเชยา 14.1-4

อิสยาห 43.22,24-25; อิสยาห 44.20-22
เยเรมีย 29.11-13; พระราชบัญญัติ 4.28-31
2 พงศาวดาร 7.14; 1 ยอหน 1.9; 1 ยอหน 2.1-2
2 พงศาวดาร 15.4; 2 พงศาวดาร 33.12-13
ลูกา 15.13-24
บทที่ 7
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับคนชางสงสัย
1.
คนชางสงสัยที่แสวงหาความจริงอยางจริงจัง
ยอหน 7.17; 1 โครินธ 2.14; ยอหน 1.45-49
ยอหน 20.24-29; ยอหน 7.46; ยอหน 14.9-11
ยอหน 8.47; ยอหน 3.17-21; ยอหน 5.44
ยอหน 20.30-31; ยอหน 15.24; กิจการ 26.9-20
2.
คนชางสงสัยที่มักเยาะเยย
1 โครินธ 1.18; 2 โครินธ 4.3-4; ยอหน 8.21,24
2 เธสะโลนิกา 1.7-8; 2 เธสะโลนิกา 2.10-12
มาระโก 16.16
3.
สําหรับผูซึ่งมีความสงสัยเรื่องพระเจาทรงมีอยูจริง
โรม 1.19-22; สดุดี 19.1; สดุดี 14.1
4.
สําหรับผูที่มีความสงสัยวาพระคัมภีรเปนพระดําของพระเจา
มาระโก 7.13; มัทธิว 24.35; มัทธิว 5.18; ยอหน 10.35
ลูกา 24.27,44; 1 เธสะโลนิกา 2.13; 2 เปโตร 1.19-21
1 ยอหน 5.10; ยอหน 8.47
5.
สําหรับผูที่มีความสงสัยวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
กิจการ 10.36; 1 โครินธ 2.7-8; ฮีบรู 1.8
ยอหน 20.28-29; ยอหน 20.31; ยอหน 5.23
ฟลิปป 2.9-10; ฮีบรู 1.6; 1 ยอหน 2.22-23
1 ยอหน 5.1-5; ยอหน 8.24

บทที่ 8
หัวขอที่ ดีที่ สุดสําหรับคนที่ มีความปรารถนาจะผลักหรือเลื่ อนการตัดสิน
ใจออกไป
อิสยาห 55.6; สุภาษิต 27.1; สุภาษิต 29.1; มัทธิว 24.44
มัทธิว 25.10-13; ลูกา 12.19-20; 1 พงศกษัตริย 18.21
ยากอบ 4.13-14; ลูกา 13.24-25; ยอหน 12.35
มัทธิว 6.33; 2 โครินธ 6.2; ฮีบรู 3.15; ปญญาจารย 12.1
บทที่ 9
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับผูที่เปนศาสนาโรมันแคทอลิก
ยอหน 3.3; ยอหน 3.5; ยอหน 3.7; 1 ยอหน 2.29
1 ยอหน 3.9; 1 ยอหน 3.14-17; 1 ยอหน 5.4
กิจการ 16.31; โรม 4.5; 1 ทิโมธี 2.5; สดุดี 32.5
1 ยอหน 5.13; กิจการ 13.39; ยอหน 5.39; 1 เปโตร 2.1-2
2 ทิโมธี 3.13-17; มาระโก 7.7-8; มาระโก 7.13
มัทธิว 22.29; มัทธิว 23.9
บทที่ 10
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับผูที่เปนศาสนายิว
อิสยาห 53.1-12; เศคาริยาห 12.10; ดาเนียล 9.26
บทที่ 11
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับผูที่นับถือผี (ลัทธิซาตาน)
อิสยาห 8.19-20; 1 ยอหน 4.1,3; เลวีนิติ 19.31
เลวีนิติ 20.6; พระราชบัญญัติ 18.10-12
2 เธสะโลนิกา 2.9-12; 2 พงศกษัตริย 21.1-2,6
1 พงศาวดาร 10.13-14

บทที่ 12
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับผูที่เปนลัทธิพยานพระเยโฮวาห
1.
พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา
2 เปโตร 1.20-21; 2 ทิโมธี 3.14-17; วิวรณ 22.18-19
2.
พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
อพยพ 3.14; ยอหน 8.58; ยอหน 1.1-2,14
มัทธิว 11.27; 1 ยอหน 4.1-3
3.
มนุษยตองรับโทษเนื่องดวยความผิดบาปของเขา
โรม 14.11-12; เอเสเคียล 18.20; โรม 6.23
4.
มนุษยรับการไถบาปและชีวิตนิรันดรไดโดยพระเยซูคริสต
1 โครินธ 15.3-4; อิสยาห 53.5-6,10; เศคาริยาห 13.1
1 ยอหน 1.7-9; 1 ทิโมธี 1.15-16; โรม 5.6,8
ยอหน 10.27-30
5.
ความรอดเปนโดยความเชื่อและไมใชโดยการประพฤติ
เอเฟซัส 2.8-9; ยอหน 6.28-29; โรม 1.17; โรม 4.2-3
6.
เมื่ อร างกายของมนุ ษยตายแล ว จิตใจกั บจิตวิญญาณก็ยั งมีชี วิต
อยู
ยอหน 5.28-29; ลูกา 16.25-26; 2 เธสะโลนิกา 1.7-10
มาระโก 9.43; วิวรณ 20.14-15; วิวรณ 21.6-8
บทที่ 13
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับผูที่เปนลัทธิมอรมอน
1.
มี อยู พระเจ าองค เดี ยว ผู ซึ่ งอยู เหนื อมนุ ษย มนุ ษย ไม สามารถ
กลายเปนพระเจาได
อิสยาห 42.8; อิสยาห 44.6-8; โฮเชยา 11.9
2.
พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดองคเดียว
กิจการ 4.10-12; ยอหน 3.36; กาลาเทีย 1.3-4

3.
4.

5.
ปุโรหิต

มนุษยทุกๆคนเปนคนบาป
ปญญาจารย 7.20; โรม 3.22-24; โรม 5.12; โรม 3.10-12
ความรอดเปนโดยความเชื่อและไมใชโดยการประพฤติ
โรม 1.17; กาลาเทีย 3.10-11; ทิตัส 3.4-5
เอเฟซัส 2.8-9; ยอหน 6.28-29
ทุกคนที่ ไดรับความรอดเปนปุโรหิต และพระเยซูทรงเปนมหา1 เปโตร 2.4-5; ฮีบรู 7.17-22,25; 1 ทิโมธี 2.3-6

บทที่ 14
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ศึกษากับลัทธิตางๆ
1.
เรื่องที่สาํ คัญของลัทธิทุกพวก
ก.
ไม มีผู นําคนใดที่ ได รั บสิ ทธิ อํานาจพิ เศษกว าคนอื่ นจาก
พระเจา
2 เปโตร 1.20-21
ข.
ความรอดไมไดเปนโดยการประพฤติ
เอเฟซัส 2.8-9
ค.
ความรอดเปนโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเทานั้น
1 ยอหน 5.11-12; ยอหน 20.31
2.
สําหรับคนที่เคยเปนศาสนาคริสตแตมาศึกษากับลัทธิตางๆ
ก.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจาที่แทจริง
1 โครินธ 2.10-12
ข.
พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาที่แทจริง
ฮีบรู 1.1-2
ค.
การรับใชของพระเยซูครสิตบนโลกนี้ประสบความสําเร็จ
ฮีบรู 9.24-28
3.
สําหรับคนที่ศึกษาศาสนาจากทิศตะวันออกและลัทธิตางๆ

ก.

ความเชื่ อที่ เหมื อนกั นในศาสนาจากทิ ศตะวั นออกทุ ก

ศาสนา
1.
ไมมีใครสรางพระเจาและพระเจาไมไดเปนสวนหนึ่ งของ
สิ่งสารพัด
ปฐมกาล 1.1
2.
พระเจ ากั บพระเยซู คริ สต ไม มีวั นเริ่ มต น แต เป นอยู
ตลอดนิรันดร
ยอหน 1.1-3
3.
พระเจ าไม สถิ ตอยู ในมนุ ษย จนกว ามนุ ษย คนนั้ นรั บเชื่ อ
ในพระเยซู
โรม 3.22-23
ข.
สําหรับคนที่ศึกษาลัทธิ Transcendental Meditation คือ
ศาสนาที่ แสวงหาความจริงโดยการไตรตรอง และเชื่ อวาความจริงอยู ลึก
ในมนุษยทุกคน
1.
ปญหาของมนุษยชาติคือความโงเขลาเรื่องพระเจา ไมไช
ความโงเขลาเรื่องตนเอง
โรม 3.9-12
2.
ความสุ ขเกิ ดจากการรั บใช พระเจ า ไม ใช จากการไตร ตรอง
มัทธิว 5.6; มัทธิว 6.33
ค.
สําหรับคนที่ศึกษาลัทธิพระกฤษณ
1.
มนุษยมีชีวิตครั้ งเดียวบนโลกนี้ ไมใชโดยการกลับเวียน
ตายเกิด
ฮีบรู 9.27; ยอหน 5.28-29
2.
พระเยซู ทรงเป นพระผู ช วยให รอดที่ สมบู รณ และปราศจากตําหนิ
ฮีบรู 7.26-27; ฮีบรู 4.15

บทที่ 15
หัวขอที่ดีที่สุดสําหรับคริสเตียนผูซึ่งตองการความชวยเหลือ
1.
สําหรับคริสเตียนที่ไมรับพระเยซูตอหนามนุษย
มัทธิว 10.32-33; โรม 10.9-10; ยอหน 12.42-43
มาระโก 8.38
2.
สําหรับคริสเตียนที่ละเลยการอานพระคัมภีร
1 เปโตร 2.2; กิจการ 20.32; ยากอบ 1.21-22
2 ทิโมธี 3.13-17; เอเฟซัส 6.17; สดุดี 119.9,11,130
สดุดี 1.1-2; โยชูวา 1.8; กิจการ 17.11
3.
สําหรับคริสเตียนที่ละเลยการอธิษฐาน
ยากอบ 4.2; ลูกา 11.9-13; ยากอบ 5.13-18
ลูกา 22.46; อิสยาห 40.31; สดุดี 55.17; ดาเนียล 6.10
ลูกา 6.12; 1 เธสะโลนิกา 5.17
4.
สําหรับคริสเตียนที่ไมระมัดระวังการดําเนินชีวิต
2 โครินธ 6.14-7.1; มัทธิว 6.24; 1 ยอหน 2.15-17
ยากอบ 4.4; ยากอบ 4.6; ยากอบ 4.8; ฮีบรู 12.14
1 เปโตร 1.13-19; 1 เปโตร 4.17-18; ลูกา 8.14
ลูกา 21.34-36; ลูกา 12.35-38; โรม 12.1-2
โรม 14.23; 2 ทิโมธี 4.7-8
5.
สําหรับคริสเตียนที่ไมดาํ เนินชีวิตเพื่อพระเจา
มาระโก 13.34-37; มัทธิว 24.44-51; มัทธิว 25.14-30
กิจการ 8.4; เอเฟซัส 4.14-16; เอเฟซัส 5.14-21
มาระโก 14.8; ยากอบ 5.20; ดาเนียล 12.3; วิวรณ 22.12
6.
สําหรับคริสเตียนที่กาํ ลังถูกลอใจ
ยากอบ 1.2-4; ยากอบ 1.12; 1 เปโตร 5.8-10
1 โครินธ 10.13; 2 โครินธ 12.9-10; 1 เธสะโลนิกา 5.17
อิสยาห 40.29-31; ฟลิปป 4.13; 1 ยอหน 2.14
สดุดี 119.9

7.

8.

9.

สําหรับคริสเตียนที่กาํ ลังถูกขมเหงรังแก
มัทธิว 5.10-12; 1 เปโตร 4.12-14,16; 1 เปโตร 2.21
1 เปโตร 2.23; 1 เปโตร 3.17-18; 2 ทิโมธี 3.12
2 ทิโมธี 2.12; กิจการ 14.22; กิจการ 5.40-42
ฮีบรู 12.1-4; วิวรณ 2.10; ลูกา 12.32
สําหรับคริสเตียนที่กาํ ลังถูกทดลอง
ฮีบรู 12.5-7; ฮีบรู 12.11; 1 เปโตร 1.4-7; 1 เปโตร 5.6-7
สดุดี 46.1-3; สดุดี 23.4; สดุดี 34.19; สดุดี 50.15
สดุดี 34.17; สดุดี 27.1-6; สดุดี 27.13-14
มัทธิว 11.28-29
สําหรับคริสเตียนที่มีญาติพี่นองเสียชีวิต คือมีความอาลัย
ยอหน 14.1-3; ยอหน 14.27; ยอหน 13.7; สดุดี 46.10
วิวรณ 14.13; 2 ซามูเอล 12.22-23
1 เธสะโลนิกา 4.13-18; 2 โครินธ 5.6-8; ฟลิปป 1.23
1 โครินธ 15.42-44,53-58

