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We Believe – เราเชือ่วา่: 
1. In the word-by-word inspiration, sufficiency and final authority of the Holy Scriptures for faith, 

practice, and personal walk 

1. พระคมัภรีไ์ด้รบัการดลบนัดาลแบบค าตอ่ค า เป็นทีพ่อเพยีงอยูเ่สมอ และเป็นอ านาจค าสุดท้ายของเราใน
เรือ่งความเชือ่ การปฏบิตัติน และในการด าเนินชวีติ 

2. In one God, eternally existing in three persons: Father, Son and Holy Spirit or "The Trinity." 

2. พระเจ้าเป็นพระเจ้าองคเ์ดยีว  ด ารงอยูต่ลอดนิรนัดรใ์นสภาพสามองคร์ว่มกนัทีเ่ทา่เทยีมความเสมอภาคกนั
แตด่ าเนินในสามต าแหน่ง คอื พระบดิา พระบตุร และ พระวญิญาณบรสุิทธิ ์ การเป็นพระจ้าของพระเจ้านั้น
เรยีกวา่ "ตรเีอกานุภาพ" 

3. In the literal act of creation by God of all things; things both seen and unseen, in the seas, on earth, 

in the skies and heavens by His spoken command, as recorded in the first three chapters of Genesis.  

Moreover, God Created all things good and pure, without any sin or evil. (Not by happenstance.) 

3. พระเจ้าได้เนรมติสร้างธรรมชาตทุิกส่ิงทัง้ปวง ส่ิงทีเ่ห็นและส่ิงทีไ่ม่เห็น ในทะเล ทัง้ในโลก บนท้องฟ้า และ
ในจกัรวาล  โดยค าส่ังของพระองค ์ ซึง่ตอมทีม่บีนัทกึไว้ในสามบทแรกของหนงัสือปฐมกาล  ยิง่กวา่นั้นอกีพระ
เจ้าได้สร้างทุกส่ิงขึน้มาในสภาพดเียีย่มและบรสุิทธิ ์ปราศจากบาปหรอืส่ิงชั่วร้ายทัง้ส้ิน  (ไม่ใช่โดยบงัเอญิ) 

4. In the Lord Jesus Christ as true God and true man; His virgin birth, sinless humanity, vicarious 

death, bodily resurrection, present advocacy, and His personal, imminent, bodily return for His church. 

4. องคพ์ระเยซูครสิตเ์จ้าเป็นพระเจ้าโดยแท้ลง  มารบัสภาพเป็นมนุษยโ์ดยลงมาเกดิทางสายบรสุิทธิ ์ เลยเป็น
มนุษยท์ีป่ราศจากบาปและชั่วร้ายทัง้ส้ิน จงึยอมตายเป็นเครือ่งถวายบชูาเพือ่ไถบ่าป แล้วชนะความตายคนื
ชพีในวนัทีส่าม ออกมาจากอุโมงคใ์นรา่งกายกายเดยีวกนั แล้วในปัจจุบนัเป็นผู้ไกลเ่กลีย่ตอ่พระบดิา แล้ว
ในไมช้่านานใกล้จะกลบัมาในรา่งกายของพระองคเ์องเพือ่ครสิตจกัร(กลุม่ผู้รบัเชือ่)ของพระองค ์

5. In the fall of man, resulting in mankind's complete and universal separation from God and thus 

everyone's need to repent and receive salvation through the Lord Jesus Christ. 

5. ผลกระทบของการตกอยูใ่นสภาพบาปของมนุษยไ์ดเ้กดิการตดัขาดแตกแยกจากพระเจ้าแล้ว และทุกๆ 
คนอยูท่ ัว่สากล  ต้องการทีจ่ะกลบัใจใหม่รบัความรอดโดยในองคพ์ระเยซูครอสตเ์จ้า  

6. That the Lord Jesus Christ shed His blood and died as a sacrifice for the sins of the whole world. 

6. องคพ์ระเยซูครสิตไ์ด้สละชวีติ และหลัง่พระโลหติของพระองค ์เพือ่ไถบ่าปของชาวโลกทัง้ปวงทุกยุคสมยั  

7. That salvation is a free and everlasting gift of God, entirely apart from works, received by 

personal faith in the Lord Jesus Christ. 

7. รอดนั่นคอืของขวญัฟรแีละนิรนัดรข์องพระเจ้าทัง้หมดนอกเหนือจากผลงานทีไ่ด้รบัโดยความเชือ่ส่วน
บุคคลในองคพ์ระเยซูครสิต ์

8. That the Holy Spirit regenerates with divine life and personally indwells the believer upon his 

faith in Christ for salvation. 

8. วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ ์ regenerates กบัชวีติพระเจ้าทรงอยูแ่ละส่วนตวัเชือ่ตามความเชือ่ของเขาใน
พระครสิตส์ าหรบัความรอด 

9. In the bodily resurrection of both the saved and the unsaved. 

9. ในการฟ้ืนคนืพระชนมข์องรา่งกายของทัง้สองทีบ่นัทกึไว้และยงัไม่ได้บนัทกึ 

10. In the unending life of the saved with the Lord and the unending punishment of the unsaved. 

10. ในชวีติไม่มทีีส้ิ่นสุดของบนัทกึไว้กบัพระเจ้าและการลงโทษทีไ่ม่รูจ้กัจบของทีไ่มไ่ด้บนัทกึ 
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11. The pretribulational, premillennial return of Christ for the church. 

11. ในการกลบัมาของพระครสิตท์ีจ่ะรบัครสิตจกัร(กลุม่ผู้รบัเชือ่ทัง้หมด) กอนเกดิการทุกขเ์วทนาครัง้ใหญ ่7 
ปีทีจ่ะมานั้น และ กลบัมากอนการปกครองของพระองคเ์ป็นเวลาหนึ่งพนัปีนั้นด้วย  

12. The historical-grammatical interpretation of the Bible. 

12. การตคีวามหมายของพระคมัภรีต์ามประวตัศิาสตร ์หลกัไวยากรณ ์และบรบิท ไมใ่ช่ตามล าพงัของใคร 

13. A soul once saved can never be lost. 

13. ผู้ใดผู้หนึ่งเมือ่ได้รบัความรอดแล้วก็รอดตลอดไปโดยไม่มกีารทอดติง้  

14. We practice believer’s baptism by immersion. 

14. เราเชือ่และปฏบิตัใินการรบับพัตศิมาดว้ยการจุม่น ้าหลงัจากรบัเชือ่ เป็นการประกาศตอ่คนทัง้หลายวา่ 
ชวีติเกา่ได้ตายกบัพระครสิต ์ แล้วได้ฟ้ืนขึน้มามชีวติใหม่ในพระครสิตเ์ซ่นกนั (ไม่ได้ช่วยชวีติในประการ
ใด แตเ่ป็นการเชือ่ฟงัและการประกาศ) 

15. We do not seek after or practice what are commonly known as the sign gifts: Tongues, Healings, Miracles. 

Because, these three miraculous sign gifts ceased with the age of Christ's hand-chosen Apostles; being 

given to them as a sign of authenticity of the Gospel message for the unbelieving Jew, as being from God.   

15. เราไม่ได้แสวงหาหรอืปฏบิตัใินส่ิงทีเ่รยีกวา่ ของประทานฝ่ายวญิญาณทีเ่ป็นเครือ่งหมายส าคญั  คอื การพดู
ภาษาแปลกๆ  การวางมอืให้หายโรค  และ การท าการอศัจรรยต์า่งๆ  เพราะวา่ของประทานฝ่ายวญิญาณสาม
ประการเหลา่นีไ้ดจ้บลงในยุคอคัรทูต ซึง่เป็นผู้ทีพ่ระครสิตไ์ด้เลือ่กไว้โดยตรง และไดม้อบไวใ้ห้กบัพวกเขา
เป็นสัญลกัษณส์ าคญัส าหรบัชาวยวิผู้ทีไ่ม่เชือ่ง่าย  วา่เรือ่งขา่วประเสรญิเป็นกจิการของพระเจ้าจรงิๆ  
 

We Value The Following: 

เราให้ความส าคญัแกป่ระเด็นตอ่ไปนี้: 
1. The Word of God as our final authority 

1. พระค าของพระเจ้าเป็นอ านาจค าสุดท้ายของเรา 

2. A Spirit-controlled life 

2. ชวีติทีไ่ด้รบัการควบคุม(การทรงน า)โดยพระวญิญาณ 

3. Dependence on God 

3. การพึง่พาอาศัยพระเจ้า 

4. The role and responsibility of the local church in the Great Commission 

4. บทบาทและความรบัผดิชอบของครสิตจกัร(กลุม่ผู้เชือ่)ในทุกๆ ท้องถิน่ในมหาบญัชาของพระครสิต ์

5. Readiness to sacrifice for Christ and His church 

5. การเตรยีมพร้อมทีจ่ะเสียสละเพือ่พระครสิต ์และเพือ่ครสิตจกัร(กลุม่ผู้เชือ่)ของพระองค ์

6. Godly relationships and interdependence in ministry 

6. ความสัมพนัธร์ะหวา่งกนัและกนัซึง่เป็นทีถ่วายเกยีรตพิระเจ้า และ การพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนั 

7. The potential of all believers to be used by God in the Great Commission 

7. ทีม่ศัีกยภาพของผู้เชือ่ทุกคนทีจ่ะใช้โดยพระเจ้าในมหาบญัชาของพระครสิต ์

8. Excellence and urgency in all we do to finish the task 

8. ความเป็นเลศิและความเรง่ดว่นในการงานทุกส่ิงทีเ่รากระท าเพือ่ให้เสร็จ  


