แผนการของพระเจ ้ารอด
การแนะนา
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 ห ้องน้ า 5:13 ข ้อความเหล่านีข
ื่ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ ้า
้ ้าพเจ ้าได ้เขียนมาถึงท่านทัง้ หลายทีเ่ ชอ
ื่ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ ้า
เพือ
่ ท่านทัง้ หลายจะได ้รู ้ว่าท่านมีชวี ต
ิ นิรันดร์ และเพือ
่ ท่านจะได ้เชอ

ไอเราเป็ นคนบาปทัง้ หมด
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.
ั คนเดียว ไม่มเี ลย
ชาวโรมัน 3:10 ตามทีม
่ เี ขียนไว ้แล ้วว่า `ไม่มผ
ี ู ้ใดเป็ นคนชอบธรรมสก
ื่ มจากสง่าราศข
ี องพระเจ ้า
ชาวโรมัน 3:23 เหตุวา่ ทุกคนทาบาป และเสอ
ชาวโรมัน 5:12 เหตุฉะนัน
้ เช่นเดียวกับทีบ
่ าปได ้เข ้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนัน
้
และความตายก็ได ้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทก
ุ คน เพราะมนุษย์ทก
ุ คนทาบาป

เราเป็ นคนบาปทุกคน!
II มีราคาสาหรับบาปที่
โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ ้างของความบาปคือความตาย
แต่ของประทานของพระเจ ้าคือชวี ต
ิ นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของเรา

่ ่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช ้เวทมนตร์ คนไหว ้รูปเคารพ
การเปิ ดเผย 21:8 แต่คนขลาด คนไม่เชือ่ คนทีน
และคนทัง้ ปวงทีพ
่ ด
ู มุสานัน
้ จะได ้รับส่วนของตนในบึงทีเ่ ผาไหม ้ด ้วยไฟและกามะถัน นั่นคือความตายครัง้ ทีส
่ อง"

ี าว และเห็นพระองค์ผู ้ประทับบนพระทีน
วิวรณ์ 20:11-15 ข ้าพเจ ้าได ้เห็นพระทีน
่ ั่งใหญ่สข
่ ั่งนัน
้

และแผ่นดินโลกและฟ้ าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์
และไม่มท
ี อ
ี่ ยูส
่ าหรับแผ่นดินโลกและฟ้ าอากาศนัน
้ ต่อไปเลย
ข ้าพเจ ้าได ้เห็นบรรดาผู ้ทีต
่ ายแล ้ว ทัง้ ผู ้น ้อยและผู ้ใหญ่ ยืนอยูจ
่ าเพาะพระพักตร์พระเจ ้า
ื ต่างๆก็เปิ ดออก หนังสอ
ื อีกม ้วนหนึง่ ก็เปิ ดออกด ้วย คือหนังสอ
ื แห่งชวี ต
และหนังสอ
ิ
ื
และผู ้ทีต
่ ายไปแล ้วก็ถก
ู พิพากษาตามข ้อความทีจ
่ ารึกไว ้ในหนังสอเหล่านัน
้ ตามทีเ่ ขาได ้กระทา
่
่
ทะเลก็สงคืนคนทัง้ หลายทีต
่ ายในทะเล ความตายและนรกก็สงคืนคนทัง้ หลายทีอ
่ ยูใ่ นทีเ่ หล่านัน
้
และคนทัง้ หลายก็ถก
ู พิพากษาตามการกระทาของตนหมดทุกคน
แล ้วความตายและนรกก็ถก
ู ผลักทิง้ ลงไปในบึงไฟ นีแ
่ หละเป็ นความตายครัง้ ทีส
่ อง
ื่ จดไว ้ในหนังสอ
ื แห่งชวี ต
และผู ้ใดทีไ่ ม่มช
ี อ
ิ ผู ้นัน
้ ก็ถก
ู ทิง้ ลงไปในบึงไฟ

III พระคริสต์ได ้ทรงสน
ิ้ พระชนม์เพือ
่ บาปของเรา!
โรม 5:6

ิ้ พระชนม์เพือ
ขณะเมือ
่ เรายังขาดกาลัง พระคริสต์กไ
็ ด ้ทรงสน
่ ชว่ ยคนอธรรมในเวลาทีเ่ หมาะสม

ชาวโรมัน 5:8 แต่พระเจ ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทัง้ หลาย คือขณะทีเ่ รายังเป็ นคนบาปอยูน
่ ัน
้
ิ้ พระชนม์เพือ
พระคริสต์ได ้ทรงสน
่ เรา
ิ้ พระชนม์และได ้ทรงเป็ นขึน
ชาวโรมัน 14:9 เพราะเหตุนเี้ องพระคริสต์จงึ ได ้ทรงสน
้ มาและทรงพระชนม์อก
ี
เพือ
่ จะได ้เป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของทัง้ คนตายและคนเป็ น
โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ ้างของความบาปคือความตาย
แต่ของประทานของพระเจ ้าคือชวี ต
ิ นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของเรา

ิ้ พระชนม์เพือ
พระคริสต์ได ้ทรงสน
่ คนบาป!

IV ความรอดเป็ นของขวัญฟรีไม่โดยผลงานทีด
่ ี
คุณต ้องใชค้ าของพระเจ ้าสาหรับมันและความไว ้วางใจพระเยซูคนเดียว!
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!
ั 2:8-9 ด ้วยว่าซงึ่ ท่านทัง้ หลายรอดนัน
ื่ และมิใชโ่ ดยตัวท่านทัง้ หลายเอง
เอเฟซส
้ ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชอ
แต่พระเจ ้าทรงประทานให ้ ความรอดนัน
้ จะเนือ
่ งด ้วยการกระทาก็หามิได ้เพือ
่ มิให ้คนหนึง่ คนใดอวดได ้
่ ้วยการกระทาทีช
ทิตัส 3:5 พระองค์ได ้ทรงชว่ ยเราให ้รอด มิใชด
่ อบธรรมของเราเอง
แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชาระให ้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร ้างเราขึน
้ มาใหม่โดยพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ์
่ ความรอดไม่มเี ลย ด ้วยว่านามอืน
่ ซึง่ ให ้เราทัง้ หลายรอดได ้
การปฏิบัตก
ิ าร 4:12 ในผู ้อืน
ไม่ทรงโปรดให ้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต ้ฟ้ า"

ื่ และความไว ้วางใจของเราในพระคริสต์เพือ
เราจะต ้องนาความเชอ
่ ทีจ
่ ะได ้รับ
การบันทึก
ชาวโรมัน 10:9-10,13 คือว่าถ ้าท่านจะรับด ้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้า
ื่ ในจิตใจของท่านว่าพระเจ ้าได ้ทรงชุบพระองค์ให ้เป็ นขึน
และเชอ
้ มาจากความตาย ท่านจะรอด
ื่ ด ้วยใจก็นาไปสูค
่ วามชอบธรรม และการยอมรับด ้วยปากก็นาไปสูค
่ วามรอด เพราะว่า
ด ้วยว่าความเชอ
`ผู ้ใดทีจ
่ ะร ้องออกพระนามขององค์พระผู ้เป็ นเจ ้าก็จะรอด'

Put your Faith in Christ!

ใช.่ !
ม ันง่ายนิดเดียว..คุณไม่สามารถกระทาสงิ่ ใดเพือ
่ ชาระหรือชดเชยการให้อภ ัยจากพระเจ้า
ื่
ได้ คุณทาได้เพียงร ับจากพระองค์ โดยผ่านความเชอ
ผ่านทางพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า
่ ยให้รอดและร ับการให้อภ ัยโทษจากพระเจ้า
ถ้าคุณต้องการร ับพระเยซูคริสต์เป็นพระผูช
้ ว
นีค
่ อ
ื ต ัวอย่างคาอธิษฐาน (แต่การอธิษฐานตามนี้ หรือการอธิษฐานใด ๆ ก็ตาม
่ ยให้คณ
ไม่ได้ชว
ุ ได้ร ับความรอด
มีเพียงความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านนที
ั้ ท
่ าให้ความผิดบาปได้ร ับการอภ ัย)
ื่ ของคุณทีม
คาอธิษฐานนีเ้ ป็นวิธก
ี ารง่าย ๆ ทีจ
่ ะแสดงถึงความเชอ
่ ใี นพระเจ้า
และเป็นการขอบคุณพระองค์ทท
ี่ รงเตรียมการอภ ัยโทษให้แก่คณ
ุ ..
“ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รว
ู ้ า่ ได้กระทาบาปต่อพระองค์
และข้าพระองค์สมควรได้ร ับการลงโทษ
แต่พระเยซูคริสต์ทรงร ับโทษไปจากต ัวข้าพระองค์
ื่ ในองค์พระคริสต์
เพือ
่ ข้าพระองค์จะได้ร ับการยกโทษโดยผ่านทางความเชอ
ข้าพระองค์จะห ันหล ังให้ก ับความบาปของข้าพระองค์
และขอมอบความไว้วางใจในพระองค์สาหร ับการไถ่ขา้ พระองค์ให้พน
้ จากบาป
ขอสรรเสริญสาหร ับพระคุณอ ันยิง่ ใหญ่ และการให้อภ ัยจากพระองค์
ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า. 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!

`ผู ้ใดทีจ
่ ะร ้องออกพระนามขององค์พระผู ้เป็ นเจ ้าก็จะรอด'. 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!
ื่ ในพระบุตรก็มช
ื่ ในพระบุตรก็จะไม่เห็นชวี ต
ผู ้ทีเ่ ชอ
ี วี ต
ิ นิรันดร์ ผู ้ทีไ่ ม่เชอ
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ ้าตกอยูก
่ ับเขา.
ยอห์น 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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