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บทที่ 1 ภาค 1 ความมัน่ ใจในความรอด
 เป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผเู ้ ชื่ อมีความเข้าใจชีวติ ในพระเยซูคริ สต์มีความหมายมาก เมื่อได้
กลับใจใหม่และเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์แล้ว
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบ "พระฉายา" ของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26-27) มนุษย์
ประกอบด้วยร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แต่เมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า ทาความผิดบาป จึงเป็ น
เหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้ถูกแยกออกจากกัน ซึ่ งมีผลทาให้มนุ ษย์ตอ้ งตาย (จิต
วิญญาณ) และตกอยูใ่ ต้อานาจของบาป มนุษย์รู้และได้ พยายามสร้างหนทางเพื่อกลับมามีชีวติ นิรันดร์
และให้หลุดพ้นจากอานาจของบาปที่ได้นามนุษย์ไปสู่ ความตาย แต่มนุษย์ไม่สามารถทาให้ตนเองพบ
ทางแห่งความรอดที่แท้จริ งได้ ในที่สุดแผนการณ์ของพระเจ้าจึงได้ปรากฏขึ้นคือ พระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งเป็ น
พระเจ้า ได้ทรงเสด็จเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้มนุษย์ได้รับความรอดนิรันดร์ และชีวติ นิ รันดร์ อีกครั้ง
1.ร่ างกาย
2.จิตใจ
3.จิตวิญญาณ
สภาพมนุษย์ ก่อนตกในบาป

สภาพมนุษย์ หลังจากทาบาป
คือ ตายฝ่ ายจิตวิญญาณ

ความรอด หมายถึง
 ชีวติ ที่ได้พน้ จากการพิพากษาลงโทษ
 มาจากพระเจ้า ทางพระเยซูคริ สต์ ( กิจการ4:12)
 รากฐานแห่งความรอดคือการสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน
 ความรอดเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงประทาน
 ให้แก่คนที่ได้กลับใจใหม่และเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์

1. การช่ วยเหลือของพระเจ้ า
ก. สภาพของมนุษย์
 มนุษย์ทุกคนมีลกั ษณะอย่างไร? (โรม 3:23)......................................................................
 ความบาปของมนุษย์มีผลต่อมนุษย์อย่างไร? (โรม 6:23)......................................................
3. การที่มนุษย์มีบาปในชีวติ จะต้องเผชิญกับอะไร? (ฮีบรู 9:27).............................................
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บาปเป็ นเหตุให้มนุษย์ตอ้ งตาย มีความหมาย 3 ประการคือ
1. ตายฝ่ ายร่ างกายมีความเน่าเปื่ อย
2. ตายฝ่ ายวิญญาณจิต
3. ตายจากชีวติ นิรันดร์

ข.ความพยายามของมนุษย์ (เอเฟซัส 2:8-9) ....................................................................
......................................................................................................................................

ค.การทรงช่วยมนุษย์ของพระเจ้า
4

(โรม 5:8)...............................
.............................................................
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บทที่ 1 ภาค 2 ความมัน่ ใจในความรอด
 จงท่ องจา เอเฟซัส 2:8-9 แล้วเขียนลงในช่องว่างตามที่ท่านจาได้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2. เราควรจะตอบสนองความรักของพระเจ้ าอย่ างไร ?
ก. ต้องกลับใจใหม่ (กิจการ 17:30) ด้วยการสานึกผิดและสารภาพความบาปผิด
1 ยอห์น 1:9 ถ้าเรา......................................ของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะ
ทรงโปรดยก............................ของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จาก การ .......................ทั้งสิ้ น
กลับใจใหม่ หมายถึง การหันหลังจากความบาปโดยตั้งใจไม่ ทาอีก และหันมาหา พระเจ้ า
ข. ต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์ ด้วยการยอมรับด้วยปากและเชื่อในใจ โรม 10:9 คือว่า
ถ้าท่านจะรับด้วย.................................ว่า พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเชื่ อใน......................ว่า
พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะ..........................
ค.ต้องต้อนรับพระเยซูคริ สต์
วิวรณ์ 3:20 นี่แนะเรายืนเคาะอยูท่ ี่ประตู ถ้าผูใ้ ดได้ยนิ เสี ยงของเราและ ........................... เรา จะ
เข้าไปหาผูน้ ้ นั และเราจะรับประทานอาหาร ..................และเขาจะรับประทานอาหาร.............
ผูท้ ี่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เข้ามาในชีวติ จะได้รับสิ ทธิอะไร? ยอห์น 1:12
…………………………………………………………………………………………………

3. สิ่ งทีผ่ ู้เชื่อจะได้ รับ
 ความรอด (ยอห์น 5:24) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ในอดีต พระเจ้าได้ทรง.............................
ปัจจุบนั เราได้รับ............................
อนาคตเราจะได้.............................
 ฐานะ ใหม่จากพระเจ้า (ยอห์น 1:12)..................................................................
 พระเจ้าทรงสัญญากับผูท้ ี่เชื่อวางใจจะได้รับอะไร? ยอห์น 3:16
ไม่............................................. แต่มี........................................................
 หลังจากนั้นแล้ว พระคัมภีร์สัญญาว่า คนที่อยูใ่ นพระคริ สต์แล้วจะเป็ นอย่างไร?
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2 โคริ นธ์ 5:17.............................................................................................................

4. สารวจชีวติ
โปรดตรวจดูวา่ เดี๋ยวนี้ชีวติ ของท่านมีสิ่งเหล่านี้ หรื อไม่ ให้ทาเครื่ องหมาย 
............ มีสันติสุขในใจ
............ มีใจอยากอธิษฐาน
............ ระมัดระวังเรื่ องบาป
............ เชื่อว่าถูกยกบาปแล้ว
............ มีความรักต่อทุกคน
............ มัน่ ใจว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า
............ อยากอ่านพระคัมภีร์
............ อยากทาแต่สิ่งที่ดี
............ มีใจที่จะเล่าเรื่ องพระเยซูคริ สต์ให้กบั ทุกคน

 จงท่ องจา เอเฟซัส 2:8-9 แล้วเขียนลงในช่ องว่ างตามทีท่ ่ านจาได้
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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บทที่ 2 การอธิษฐาน - สนทนากับพระเจ้ า

เป้ าหมาย
เพื่อเข้าใจถึงความจริ งเรื่ องการอธิ ษฐานและช่วยให้สามารถอธิ ษฐานด้วยตนเองได้ เมื่อเราเป็ น
บุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยูก่ บั เราพร้อมที่จะสนทนากับเราและช่วยเหลือเราเสมอในชีวติ ดังนั้น
คริ สเตียนจึงควรให้โอกาสที่จะสัมพันธ์สนิดสนมกับพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์
พระเยซู ทรงทาเป็ นตัวอย่างแก่เรา มัทธิ ว 6:9-13

 จงท่ องจา มัทธิว 6:9-13
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
การหายใจสาคัญสาหรับร่ างกายฉันใด การอธิ ษฐานก็สาคัญสาหรับคริ สเตียนฉันนั้น

การอธิษฐาน
1. การอธิษฐานคืออะไร?
การสนทนากับพระเจ้า
การเข้าเฝ้ าพระมหากษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่
ไม่ใช่ทาตามประเพณี หรื อสวดภาวนา (มัทธิ ว 6:5-6)
2. ทาไมเราต้องอธิษฐาน?
ลูกา 6:12.......................................................................................................
ยอห์น 14:13-14..........................................................................................
เอเฟซัส 6:12,18...........................................................................................
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การอธิษฐานประกอบไปด้วยการสรรเสริ ญพระเจ้า การขอบพระคุณ การสารภาพบาปและการ
ทูลขอจากพระองค์

3.เราควรอธิ ษฐานอย่างไร?
การสรรเสริ ญ สดุดี 34:1-3.................................................................................
การขอบพระคุณ สดุดี 95:2...............................................................................
การสารภาพ 1 ยอห์น 1:9....................................................................................
การทูลขอ มัทธิว 7:7..........................................................................................
4. มีเงื่อนไขอะไร หรื อพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราบ้างในการอธิ ษฐาน?
ยอห์น 14:13 16:24
ในนามของ..................................................................
มัทธิว 21:22
ต้องอธิษฐานโดย.........................................................
ยากอบ 4:3
ต้องไม่สนอง...............................................................
บางครั้งพระเจ้าทรงกระทาอย่างนี้ เมื่อเราอธิ ษฐาน
1. ไฟเขียว
- ตอบทันทีตามน้ าพระทัยพระองค์
2. ไฟเหลือง - ให้เรารอคอยก่อน ยังไม่ถึงเวลา
3. ไฟแดง
- ไม่ให้ พระองค์ไม่อนุญาตสิ่ งนั้น
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บทที่ 3 ภาค 1 พระคัมภีร์ (พระวจนะของพระเจ้ า)



เป้ าหมาย เพื่อช่วยให้เปิ ดพระคัมภีร์ได้และเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็ นคาตรัสของพระเจ้าสาหรับ

ท่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่ม มีหวั ข้อเดียวคือ พระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งมีคาที่สาคัญอยู่ 5 คาคือ
1. การเตรี ยม - พันธสัญญาเดิม
2. ความสาเร็ จ - พระกิตติคุณ
3. การประกาศ - กิจการ
4. การสอน - จดหมายฝาก
5. เวลาสุ ดท้าย - วิวรณ์
หนังสื อในพันธสัญญาใหม่ ( พสม.)
เราแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
1. ประวัติศาสตร์ คือ พระกิตติคุณ 4 เล่ม และกิจการ
2. การสอน คือจดหมายฝากของเปาโล 13 ฉบับ
และจดหมายฝาก จากคนอื่นอีก 8 ฉบับ รวมเป็ น 21 ฉบับ
3. การเปิ ดเผย คือวิวรณ์

 อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17
พระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์ที่สาคัญ 4 อย่างด้วยกัน คือ
1) ……………………………………….2) ……………………………………………
3) ………………………………………..4) ……………………………………………
ผลของการที่ได้รู้จกั พระวจนะของพระเจ้า และสามารถนาไปประยุกต์ในชีวติ ประจาวันได้คือ
อะไร? (ข้อที่17)..............................................................................................................
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บทที่ 3 ภาค 2 พระคัมภีร์ (พระวจนะของพระเจ้ า)

การทบทวน จงเขียนเลขตามลาดับต่อไปนี้
1 เปโตร
กาลาเทีย
ทิตสั ลูกา โรม ยากอบ
วิวรณ์
ตั้งแต่เล่มสุ ดท้ายในพันธสัญญาเดิมจนถึงเวลาที่พระเยซูคริ สต์มาบังเกิด เป็ นระยะเวลา 400 ปี
ที่ชาวยิวได้รอคอยพระเยซู (พระมหาซียาห์)

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 – 17 และ 2 เปโตร 1:20-21
1. พระเจ้าทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้กบั เราได้อย่างไร
.....................................................................................................................................
2. พระคัมภีร์เป็ นความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้า หรื อเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงสอน และ
ช่วยเหลือมนุษย์ให้เขียนได้อย่างถูกต้อง?
.....................................................................................................................................
3. พระคัมภีร์แตกต่างจากหนังสื อทุกเล่มในโลกนี้อย่างไร?
....................................................................................................................................
4. ถ้าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์ เราควรจะอ่านพระคัมภีร์อย่างไร?
.....................................................................................................................................

ค่ าของพระวจนะของพระเจ้ า
1.  อ่านสดุดี 19:7-8 แล้วเติมข้อความในตาราง
ข้อที่

พระคาของพระเจ้าเป็ นอย่างไร พระคาของพระเจ้าทาให้เกิดอะไร

7
7
8
8
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2. พระวจนะของพระเจ้าปราศจากตาหนิหรื อไม่ เราสามารถเชื่อได้หรื อไม่?
.....................................................................................................................................
3. พระวจนะพระเจ้าจะช่วยคุณในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร?
.....................................................................................................................................

 อ่านพระธรรม ฮีบรู 4:12
ทาไมจึงเป็ นสิ่ งที่ดีที่เราจะใช้พระวจนะของพระองค์เข้าร่ วมในการแบ่งปั นเรื่ องของพระเยซู
ให้กบั ผูอ้ ื่นฟัง?
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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บทที่ 4 หลักข้ อเชื่อ

ข้ าพเจ้ าเชื่อวางใจในพระเจ้ าองค์ เดียว
ผูเ้ ป็ นพระบิดาผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูท้ รงสร้างสวรรค์และโลก

ข้ าพเจ้ าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์ เดียวของพระเจ้ า
ผูท้ รงบังเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ประสู ติจากหญิงพรหมจารี มาเรี ย
พระเยซูผนู ้ ้ ีตอ้ งรับทุกข์ทรมานตามคาสั่งของเจ้าเมืองปี ลาตทรงถูกตรึ งจนสิ้ นพระชนม์
และถูกฝังไว้ และทรงเป็ นขึ้นจากความตายในวันที่สาม
เสด็จสู่ สวรรค์ ประทับอยูเ่ บื้องขวาพระบิดาผูใ้ หญ่ยงิ่
พระองค์จะเสด็จมาอีก เพื่อพิพากษาคนเป็ นและคนตาย

ข้ าพเจ้ าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ า
คริ สตจักรบริ สุทธิ์
การอภัยบาป
ผูต้ ายจะเป็ นขึ้นมาอีก
และชีวติ อมตะ
อาเมน
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บทที่ 4 ภาค 1 หลักข้ อเชื่อ - พระเจ้ า

พระเจ้ า
 เป้ าหมาย เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างสิ่ งสารพัดทั้งปวง และเพื่อช่วยให้เราเข้าใจ
ว่าพระลักษณะและการกระทาของพระเจ้าเป็ นอย่างไรบ้าง ๆ
(หลายคนชอบพูดว่า โลกนี้เกิดมาเอง นี่ เป็ นคาพูดที่ไม่มีหลักฐานเลย ทุกสิ่ งต้องมีผสู ้ ร้าง
เช่น คนไม่ได้เกิดมาเอง แต่ถูกสร้างในครรภ์มารดา บ้านไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่มีช่างก่อ
สร้างมันขึ้นมา ดังนั้นความจริ งก็คือ ไม่มีสิ่งใดเกิดมาเอง พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้น)

 ปฐมกาล 1:1-2:3

การอธิบาย
พระเจ้าทรงพระชนม์อยูก่ ่อนทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ( สดุดี 90:2)
เพราะพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง พระองค์ทรงเป็ นเจ้าของโลกและเจ้าของชีวติ ของมนุษย์ มนุษย์ควร
เคารพนับถือและยกย่องให้พระองค์เป็ นใหญ่ ควรเชื่อฟัง ย่าเกรงพระองค์
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จงอภิปราย
เมื่อรู ้วา่ พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างทุกสิ่ ง เราควรมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้า ต่อตัวเราเอง ต่อเพื่อน
มนุษย์ และต่อธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง
พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้าง ตามหลักข้อเชื่อ พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาด้วย

 1 ทิโมธี 6: 13-16
ถาม -ตอบ
1. พระเจ้าทรงเรี ยกให้มนุษย์รับชีวติ แบบไหน?
1 ทิโมธี 6:14..........................................................................................................
2. ลักษณะของพระเจ้ามีอะไรบ้าง?
1 ทิโมธี 6:15 1......................................... 2................................................
3. ........................................
4................................................
3. พระเจ้าทรงสิ้ นพระชนม์ได้ไหม?
1 ทิโมธี 6:16 .......................................................................................................
4. พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ี่ไหน?
1 ทิโมธิ 6:16 ......................................................................................................
5. มีมนุษย์คนไหนที่เคยเห็นพระเจ้าไหม?
1 ทิโมธี 6:16 .........................................................................................................
6. เราควรถวายอะไรแด่พระเจ้า?
1 ทิโมธี 6:16 .........................................................................................................
 จงอ่าน ลูกา 15:11-32 และอภิปรายเรื่ อง การเป็ นพระบิดา ของพระเจ้า
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บทที่ 4 ภาค 2 หลักข้ อเชื่อ - พระเยซู - การกาเนิด

พระเยซู - การกาเนิด
 เป้ าหมาย เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเยซูเป็ นบุตรมนุษย์ และเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
 จงอ่าน มัทธิว 1:18-25
1. มารี ยก์ บั โยเซฟแต่งงานกันแล้วหรื อยัง?
มัทธิว 1:18....................................................................................................
2. มารี ยย์ งั เป็ นหญิงประเภทไหน?
มัทธิว 1:23................................................
3. มารี ยต์ ้ งั ครรภ์ได้อย่างไร? มัทธิว 1:18..............................................................
4. เมื่อปรากฏว่ามารี ยม์ ีครรภ์ โยเซฟคิดว่าจะทาอย่างไร?
มัทธิว 1:19.....................................................................................................
5. ก่อนที่โยเซฟจะถอนหมั้น ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขา?
มัทธิว 1:20....................................................................................................
6. ทูตสวรรค์บอกว่ามารี ยจ์ ะประสู ติบุตรชาย แล้วโยเซฟต้องตั้งชื่ ออะไร?
มัทธิว 1:21...................................................................................................
7. ผูเ้ ผยพระวจนะทานายว่า พระเยซูจะมีนามว่าอะไร และนามนั้นจะมีความหมายว่าอย่างไร?
มัทธิว 1:22-23...................................................................................
8. หลังจากที่โยเซฟตื่นขึ้นเขาได้ทาอะไรบ้าง?
มัทธิว 1:24-25
ก) ............................................................................................
ข) ............................................................................................
ค) ............................................................................................
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อธิบาย
ใครเป็ นพ่ อของพระเยซู - ไม่มีนอกจากพระบิดาเจ้า โยเซฟเป็ นเพียงพ่อเลี้ยงเท่านั้นเอง เพราะ
พระบิดาเจ้าเป็ นพ่อของพระเยซู พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระบิดาเจ้า และเป็ นพระเจ้า 100%
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 1:1 และฟี ลิปปี 2:6-7
ใครเป็ นแม่ ของพระเยซู - นางมารี ยเ์ ป็ นแม่ของพระเยซู นางมารี ยเ์ ป็ นหญิงธรรมดา ๆ แต่นาง
รักพระเจ้ามาก นางเป็ นคนที่พระเจ้าใช้ได้พระเยซูเป็ นลูกชายคนหัวปี ของนาง ฉะนั้นพระองค์
เป็ นบุตรมนุษย์แท้จริ ง 100% ดูเพิ่มเติมใน ลูกา 1:26-38
พระเยซู เป็ นพระเจ้ า (อิมมานูเอล= พระเจ้าอยูก่ บั เรา) และเป็ นมนุษย์ดว้ ย นางมารี ยไ์ ด้ต้ งั ครรภ์
ด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งอัศจรรย์
เพราะพระเยซูเป็ นมนุษย์ พระองค์จึงทรงเข้าใจเรา
เพราะพระเยซูเป็ นพระเจ้า พระองค์จึงทรงช่วยเราให้รอดได้
และพระองค์ทรงเป็ นผูก้ ลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ( 1 ทิโมธี 2:5)
ดูเพิ่มเติมใน ฮีบรู 4:15 และกิจการ 4:12

จงอภิปราย
 มนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถช่วยให้อีกคนหนึ่งรอดพ้นบาปได้เพราะอะไร ?
 พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์ได้เพราะอะไร ?
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บทที่ 4 ภาค 3 หลักข้ อเชื่อ - พระเยซู - การสิ้นพระชนม์ และการเป็ น
ขึน้

พระเยซู - การสิ้นพระชนม์ และการเป็ นขึน้


เป้ าหมาย
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเยซูทรงเป็ นขึ้นแล้ว และในทุกวันนี้พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่

ข้ อท่ องจา มาระโก 16:6 " พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว "



.....................................................................................................................................................
ผูน้ าศาสนาทุกศาสนาที่มีอยูใ่ นโลกนี้ก็ตายไปแล้ว และมีที่เก็บกระดูกของเขาไว้ แต่พระเยซูไม่
เหมือนพวกเขา ไม่มีแม้ที่เก็บกระดูกของพระองค์เพราะหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
แล้วเพียง 3 วัน พระองค์กท็ รงเป็ นขึ้นมาจากความตายด้วย

 มาระโก 15:21-16:8
ถาม-ตอบ
1. เมื่อพระเยซูถูกตรึ งบนกางเขน คนทั้งปวงเยาะเย้ยพระองค์อย่างไร?
มาระโก 15:30....................................................................................................
2. บ่ายสามโมง พระเยซูร้องเรี ยกเสี ยงดังว่าอย่างไร?
มาระโก 15:34.....................................................................................................
3. นายร้อยที่เห็นพระเยซูสิ้นพระชนม์น้ นั ก็พดู ว่าอย่างไร?
มาระโก 15:39.....................................................................................................
4. หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ เขาทาอะไรกับพระศพของพระองค์?
มาระโก 15:46.....................................................................................................
5. พระเยซูได้เป็ นขึ้นวันไหน?
มาระโก 16:2........................................................................................................
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6. เมื่อพวกผูห้ ญิงเข้าไปในอุโมงค์ เขาได้พบกับอะไรบ้าง?
มาระโก 16:5........................................................................................................
7. ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูเป็ นอย่างไร?
มาระโก 16.6..........................................................................................................

อธิบาย
พระเยซูยอมถูกตรึ งบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนมนุษย์ที่เป็ นคนบาป 1 เปโตร 3:18 พระเยซู
ยอมถูกพระบิดาทอดทิ้งซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการรับโทษแทนเรา เพราะพระบิดาทรงทนดูบาป
ไม่ได้ 2 โคริ นธ์ 5:21 อิสยาห์ 59:2 ฮาบากุก 1:13 ก. พระเยซูยอมรับโทษแทนเราจนกระทัง่ ยอม
ตายเพื่อเรา โรม 5:6-8
แต่วา่ ในวันที่สามพระเยซูได้ชนะความบาป (โรม 5:18-21) ความตาย
(1โคริ นธ์ 15:20-26,โรม 6:9) และพญามาร (โคโลสี 2:14-15, ฮีบรู 2:14-15) โดยการเป็ นขึ้น
และยังทรงพระชนม์อยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ( วิวรณ์ 1:8)

จงอภิปราย
ให้พี่นอ้ งสรรเสริ ญพระเยซูสาหรับการเป็ นขึ้นของพระองค์แล้วตั้งใจว่าจะเป็ นพยาน
กับใครสักคนภายในอาทิตย์น้ ีถึงเรื่ องพระผูช้ ่วยให้รอดที่ทรงพระชนม์อยูท่ ุกวันนี้
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บทที่ 4 ภาค 4 หลักข้ อเชื่อ - พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์


เป้ าหมาย

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาอะไรบ้าง
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช้พลังหรื อฤทธิ์ เดช แต่
ก. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นบุคคล พระองค์สามารถ
คิดได้
มีความเข้าใจ
มีความตั้งใจ
มีความรู้สึก(เสี ยพระทัย) มีความรัก
ตรัสต่อเรา
ดลใจเราได้
มีแผนการณ์
ข. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระเจ้า
- พร้อมกับพระบิดาและพระบุตร ดู มัทธิว 28:19 และ 2 โคริ นธ์ 13:13
- เป็ นเหมือนพระเจ้าทุกอย่าง
 ไม่มีการสู ญสิ้ น
 รอบรู ้ทุกสิ่ ง
 อยูใ่ นทุกแห่งในเวลาเดียวกัน และ
 บริ สุทธิ์
2. การกระทาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ของเรา
ก่อนกลับใจเสี ยใหม่
ขณะกลับใจ
หลังกลับใจ
นาให้เราเห็น
-ทาให้เราบังเกิดใหม่
สถิตอยูใ่ นเรา ทาให้เราเปิ ดชีวติ
- บาปในชีวติ ของเรา -ทาให้เราแน่ใจในการ
สาหรับพระบิดา
- ความชอบธรรมของ เป็ นบุตรของพระเจ้า
-ทาให้เราเข้าใจพระเยซู
พระเยซู
-ทรงสถิตอยูภ่ ายในเรา
-เปิ ดเผยความจริ งต่างๆ
- การพิพากษา
-เปลี่ยนชีวติ เราให้สิ่งใหม่เกิดขึ้น
ดาเนินในความมืด

ดาเนินในความสว่าง
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ยอห์น 16:8-11

ยอห์น 3:5-6
โรม 8:16
เอเฟซัส 1:13, 4:30

กิจการ 1:8
โรม 5:5,8:14
1 โคริ นธ์ 2:9-10, 6:19

สาหรับคริ สเตียนเรา ช่องที่ 3 ถือว่าสาคัญที่สุด พระเยซูประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาในวันเพ็นเทคศ
เตเพื่อจะชูกาลังใจ เป็ นผูน้ า และเป็ นผูช้ ่วยเรา
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสถิตอยูใ่ นผูท้ ี่เชื่อและวางใจในพระองค์ แต่บาปและการไม่เต็มใจทาให้พระองค์
ทรงเสี ยพระทัย ผลก็คือเราจะไม่มีสันติสุขในความเชื่อ
ดู เอเฟซัส 5:18 พระคัมภีร์ตอนนี้สงั่ ให้ทาอะไร..........................................................................
นอกจากนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ให้เราสามารถที่จะทาอะไร
ดู กิจการ 1:8...........................................................................................
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยเราไม่ให้ตกในการทดลองและสามารถต่อต้านความผิดบาปได้ โรม 8:2 และ
ลอกข้อนี้ลงมา
...............................................................................................
..............................................................................................
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้เรามีผลฝ่ ายพระวิญญาณ
ผลฝ่ ายพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีอะไรบ้าง ( กาลาเทีย 5:22-23)

..........................
..........................

............................
............................

..............................
..............................

..............................
..............................

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทานของประทานซึ่ งทาให้เราปรนนิบตั ิคริ สตจักรได้ โรม 12:6-8
และเขียนของประทานต่างๆ ลงในที่น้ ี
..........................
............................
..............................
..............................
..........................
............................
..............................
..............................
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บทที่ 5 คริสตจักร

 เป้ าหมาย
เพื่อช่วยให้เรารู ้วา่ คริ สตจักรคืออะไร
พี่นอ้ งคริ สเตียนจะต้องเข้าใจว่าคริ สตจักร หมายถึง ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเรี ยกออกจากโลกมาเป็ นบุตรของ
พระองค์ คริ สตจักรไม่ใช่ตวั อาคารหรื อวัตถุใด ๆ
แต่เป็ นกลุ่มคนที่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นเจ้านายของคริ สตจักร

1 เปโตร 2. 9-10
ถาม-ตอบ
1. คริ สเตียนเป็ นชนชาติอะไร?
1 เปโตร 2:9....................................................................................................................
2. คาว่าปุโรหิ ตหมายความว่าอะไร?
1 เปโตร 2:9....................................................................................................................
3. พระเจ้าได้เลือกเราไว้เพื่ออะไร?
1 เปโตร 2:9....................................................................................................................
5. พระเจ้าทรงเรี ยกท่านทั้งหลายออกมาจากอะไร?
1 เปโตร 2:9....................................................................................................................
6. พระเจ้าให้เราเข้าสู่ อะไร?
1 เปโตร 2:9....................................................................................................................
7. ก่อนที่เราจะมาเชื่ อพระเจ้าเราเคยเป็ นชนชาติอะไร?
1 เปโตร 2:10..................................................................................................................
8. ก่อนที่เราจะมาเชื่ อพระเจ้า เราไม่เคยได้รับอะไร?
1 เปโตร 2:10..................................................................................................................

อธิบาย
 คริ สตจักรเป็ นชนชาติของพระเจ้า
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- เป็ นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้
- เลือกสรรไว้เพื่อเป็ นปุโรหิตหลวงที่นมัสการพระเจ้า
- เป็ นชนชาติบริ สุทธิ์ คาว่า บริ สุทธิ์ หมายความว่าต้องเป็ นคนละทิ้งความบาปแล้ว รับ
ความชอบธรรม

 การตอบสนองของคริสตจักรต่ อพระเจ้ า
- เพราะเราได้รับความเมตตาจากพระเจ้า เราต้องประกาศถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนอื่น

จงอภิปราย
ท่านมีความรู ้สึกอย่างไรต่อการเป็ นชนชาติของพระเจ้า
การเป็ นชนชาติของพระเจ้ามี
ความหมายมากสาหรับท่าน เมื่อเรารู ้วา่ เป็ นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ เราควรตอบสนองพระคุณของ
พระเจ้าอย่างไร เราจะตอบสนองได้โดยทางไหนบ้าง

 ข้ อท่ องจา 1 เปโตร 2:9
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ค้นคว้าเพิ่มเติม เอเฟซัส 5:25-27, ทิตสั 2:11-14)
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เป้ าหมายสาหรั บสมาชิ กของคริ สตจักร บ้ านสุขเกษม
ชีวติ ที่แข็งแรง
โดยการนมัสการ
พื้นฐานที่มนั่ คง
โดยการถูกสร้างชีวติ
สนิทสนมและอบอุ่น โดยการสามัคคีธรรม
นาคริ สตจักรเติบโต
โดยการประกาศ
และโดยการปรนนิบตั ิของประทานจะพัฒนาขึ้น
จงเขียน มาระโก 12:30
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
จงสรุ ป มัทธิว 28:18-20
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

24

