
แผนการของพระเจา้รอด 
 

การแนะน า 
 

The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven.  The 

question is do you believe what God says in his word. 

 

1 หอ้งน ้า 5:13   ขอ้ความเหลา่นีข้า้พเจา้ไดเ้ขยีนมาถงึทา่นทัง้หลายทีเ่ชือ่ในพระนามของพระบตุรของพระเจา้ 

เพือ่ทา่นทัง้หลายจะไดรู้ว้า่ทา่นมชีวีตินรัินดร ์และเพือ่ทา่นจะไดเ้ชือ่ในพระนามของพระบตุรของพระเจา้ 

 

ไอเราเป็นคนบาปทัง้หมด 
 

It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.  

That is called sin!  We all are guilty of it we have been doing it since we were born. 

 

ชาวโรมัน 3:10   ตามทีม่เีขยีนไวแ้ลว้วา่ `ไมม่ผีูใ้ดเป็นคนชอบธรรมสกัคนเดยีว ไมม่เีลย 
 

ชาวโรมัน 3:23   เหตวุา่ทกุคนท าบาป และเสือ่มจากสงา่ราศขีองพระเจา้ 

 
ชาวโรมนั 5:12   เหตฉุะนัน้เชน่เดยีวกบัทีบ่าปไดเ้ขา้มาในโลกเพราะคนๆเดยีว และความตายก็เกดิมาเพราะบาปนัน้ 

และความตายกไ็ดแ้ผไ่ปถงึมวลมนุษยท์กุคน เพราะมนุษยท์กุคนท าบาป 

 

 

เราเป็นคนบาปทกุคน! 
 

II มรีาคาส าหรับบาปที ่

โรม 6:23 เพราะวา่คา่จา้งของความบาปคอืความตาย 

แตข่องประทานของพระเจา้คอืชวีตินรัินดรใ์นพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 



การเปิดเผย 21:8   แตค่นขลาด คนไมเ่ชือ่ คนทีน่่าสะอดิสะเอยีน ฆาตกร คนลว่งประเวณี คนใชเ้วทมนตร ์คนไหวร้ปูเคารพ 

และคนทัง้ปวงทีพ่ดูมสุานัน้ จะไดรั้บสว่นของตนในบงึทีเ่ผาไหมด้ว้ยไฟและก ามะถัน น่ันคอืความตายครัง้ทีส่อง" 

 

ววิรณ์ 20:11-15   ขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระทีน่ั่งใหญส่ขีาว และเห็นพระองคผ์ูป้ระทับบนพระทีน่ั่งนัน้ 
และแผน่ดนิโลกและฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตรพ์ระองค ์
และไมม่ทีีอ่ยูส่ าหรับแผน่ดนิโลกและฟ้าอากาศนัน้ตอ่ไปเลย  
ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบรรดาผูท้ีต่ายแลว้ ทัง้ผูน้อ้ยและผูใ้หญ ่ยนือยูจ่ าเพาะพระพักตรพ์ระเจา้ 
และหนังสอืตา่งๆก็เปิดออก หนังสอือกีมว้นหนึง่ก็เปิดออกดว้ย คอืหนังสอืแหง่ชวีติ 
และผูท้ีต่ายไปแลว้ก็ถกูพพิากษาตามขอ้ความทีจ่ารกึไวใ้นหนังสอืเหลา่นัน้ ตามทีเ่ขาไดก้ระท า  
ทะเลก็สง่คนืคนทัง้หลายทีต่ายในทะเล ความตายและนรกก็สง่คนืคนทัง้หลายทีอ่ยูใ่นทีเ่หลา่นัน้ 
และคนทัง้หลายก็ถกูพพิากษาตามการกระท าของตนหมดทกุคน  
แลว้ความตายและนรกก็ถกูผลักทิง้ลงไปในบงึไฟ นีแ่หละเป็นความตายครัง้ทีส่อง 
และผูใ้ดทีไ่มม่ชีือ่จดไวใ้นหนังสอืแหง่ชวีติ ผูนั้น้ก็ถกูทิง้ลงไปในบงึไฟ 
 

III พระครสิตไ์ดท้รงสิน้พระชนมเ์พือ่บาปของเรา! 
 

โรม 5:6   ขณะเมือ่เรายังขาดก าลงั พระครสิตก็์ไดท้รงสิน้พระชนมเ์พือ่ชว่ยคนอธรรมในเวลาทีเ่หมาะสม 

ชาวโรมัน 5:8   แตพ่ระเจา้ทรงส าแดงความรักของพระองคแ์กเ่ราทัง้หลาย คอืขณะทีเ่รายังเป็นคนบาปอยูนั่น้ 

พระครสิตไ์ดท้รงสิน้พระชนมเ์พือ่เรา 
 
ชาวโรมัน 14:9   เพราะเหตนุีเ้องพระครสิตจ์งึไดท้รงสิน้พระชนมแ์ละไดท้รงเป็นขึน้มาและทรงพระชนมอ์กี 

เพือ่จะไดเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของทัง้คนตายและคนเป็น 

โรม 6:23 เพราะวา่คา่จา้งของความบาปคอืความตาย 

แตข่องประทานของพระเจา้คอืชวีตินรัินดรใ์นพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

 

พระครสิตไ์ดท้รงสิน้พระชนมเ์พือ่คนบาป! 

 



IV ความรอดเป็นของขวัญฟรไีมโ่ดยผลงานทีด่ ี

คณุตอ้งใชค้ าของพระเจา้ส าหรับมันและความไวว้างใจพระเยซคูนเดยีว! 
 

Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on 

the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save 

yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism, 

not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT 

ANYTHING YOU CAN DO! 

 

เอเฟซสั 2:8-9  ดว้ยวา่ซึง่ทา่นทัง้หลายรอดนัน้ก็รอดโดยพระคณุเพราะความเชือ่ และมใิชโ่ดยตัวทา่นทัง้หลายเอง 

แตพ่ระเจา้ทรงประทานให ้ความรอดนัน้จะเนือ่งดว้ยการกระท าก็หามไิดเ้พือ่มใิหค้นหนึง่คนใดอวดได ้
 

ทติัส 3:5   พระองคไ์ดท้รงชว่ยเราใหร้อด มใิชด่ว้ยการกระท าทีช่อบธรรมของเราเอง 

แตพ่ระองคท์รงพระกรณุาช าระใหเ้รามใีจบังเกดิใหม ่และทรงสรา้งเราขึน้มาใหมโ่ดยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
 

การปฏบิัตกิาร  4:12 ในผูอ้ ืน่ความรอดไมม่เีลย ดว้ยวา่นามอืน่ซึง่ใหเ้ราทัง้หลายรอดได ้

ไมท่รงโปรดใหม้ใีนทา่มกลางมนุษยท์ั่วใตฟ้้า" 

 

เราจะตอ้งน าความเชือ่และความไวว้างใจของเราในพระครสิตเ์พือ่ทีจ่ะไดรั้บ
การบนัทกึ 
  

ชาวโรมัน 10:9-10,13  คอืวา่ถา้ทา่นจะรับดว้ยปากของทา่นวา่ พระเยซทูรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

และเชือ่ในจติใจของทา่นวา่พระเจา้ไดท้รงชบุพระองคใ์หเ้ป็นขึน้มาจากความตาย ทา่นจะรอด 

ดว้ยวา่ความเชือ่ดว้ยใจก็น าไปสูค่วามชอบธรรม และการยอมรับดว้ยปากก็น าไปสูค่วามรอด เพราะวา่ 

`ผูใ้ดทีจ่ะรอ้งออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็จะรอด' 

 

 

Put your Faith in Christ! 



ใช.่! 

มนังา่ยนดิเดยีว..คณุไมส่ามารถกระท าสิง่ใดเพือ่ช าระหรอืชดเชยการใหอ้ภยัจากพระเจา้

ได ้คณุท าไดเ้พยีงรบัจากพระองค ์โดยผา่นความเชือ่ 

ผา่นทางพระคณุและพระเมตตาของพระเจา้ 

ถา้คณุตอ้งการรบัพระเยซูครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและรบัการใหอ้ภยัโทษจากพระเจา้ 

นีค่อืตวัอยา่งค าอธษิฐาน (แตก่ารอธษิฐานตามนี ้หรอืการอธษิฐานใด ๆ ก็ตาม 

ไมไ่ดช้ว่ยใหค้ณุไดร้บัความรอด 

มเีพยีงความไวว้างใจในพระเยซูครสิตเ์ทา่น ัน้ทีท่ าใหค้วามผดิบาปไดร้บัการอภยั) 

ค าอธษิฐานนีเ้ป็นวธิกีารงา่ย ๆ ทีจ่ะแสดงถงึความเชือ่ของคณุทีม่ใีนพระเจา้ 

และเป็นการขอบคณุพระองคท์ีท่รงเตรยีมการอภยัโทษใหแ้กค่ณุ..  

 

“ ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พระองคร์ูว้า่ ไดก้ระท าบาปตอ่พระองค ์

และขา้พระองคส์มควรไดร้บัการลงโทษ 

แตพ่ระเยซูครสิตท์รงรบัโทษไปจากตวัขา้พระองค ์

เพือ่ขา้พระองคจ์ะไดร้บัการยกโทษโดยผา่นทางความเชือ่ในองคพ์ระครสิต ์

ขา้พระองคจ์ะหนัหลงัใหก้บัความบาปของขา้พระองค ์

และขอมอบความไวว้างใจในพระองคส์ าหรบัการไถข่า้พระองคใ์หพ้น้จากบาป 

ขอสรรเสรญิส าหรบัพระคณุอนัยิง่ใหญ ่และการใหอ้ภยัจากพระองค ์

ทลูขอในพระนามพระเยซูครสิตเ์จา้. อาเมน!” 

If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! 

HALLELUJAH! 

You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL 

depends on doing what God SAID!  

God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could" 

be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED! 

`ผูใ้ดทีจ่ะรอ้งออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็จะรอด'. โรม 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH 

EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED! 

ผูท้ีเ่ชือ่ในพระบตุรก็มชีวีตินรัินดร ์ผูท้ีไ่มเ่ชือ่ในพระบตุรก็จะไมเ่ห็นชวีติ แตพ่ระพโิรธของพระเจา้ตกอยูก่ับเขา. 

ยอหน์ 3:36 

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — 

AND GOD CANNOT LIE!  
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