สารบัญ
หน้ า

บทเรียนชุด

ความเชื่อ

3.
5.
6.

ความเชื่อกับความรอด
ความเชื่อกับการอธิ ษฐาน
ความเชื่อกับการประพฤติ

เอเฟซัส 2:8-9
มัทธิว 7:7-12
ยากอบ 2:14-26

บทเรียนชุด

เดินกับพระเยซู

เดินกับพระเยซูทุกวันตลอดเวลา

สดุดี 139:1-12

บทเรียนชุด

ชีวติ คริสเตียน

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์กบั โลก
ความสัมพันธ์กบั คริ สตจักร

1 เปโตร 3:1-7
1 โคริ นธ์ 9:19-23
1 ยอห์น1:3-10

บทเรียนชุด

สู่ ความไพบูลย์ ของพระคริสต์

การเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ
ความไพบูลย์ของพระคริ สต์
สู่ ความไพบูลย์ของพระคริ สต์

1 เปโตร 2:11-17
โคโลสี 1:15-23
ฟี ลิปปี 4:10-13

บทเรียนชุด

ยุคสุ ดท้าย

7.

9.
11.
13.

15.
17.
19.

21.

รอรับการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซู มัทธิว 24: 3-14
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บทเรียนชุ ด

ความเชื่อ

ตอน

“ความเชื่อกับความรอด”

จุดมุ่งหมาย
คานา

เพื่อให้ผเู ้ ชื่ อในพระเจ้าทุกคนมีความมัน่ ใจในความรอด
เนื่องจากมีหลายคนที่รับเชื่ อในพระเยซูคริ สต์แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าได้รับความ
รอดแล้วหรื อยังทาให้เกิดความสงสัยในจิตใจ เลยมีจิตใจกล้า ๆ กลัว ๆ จะ
เชื่อและติดตามพระเยซูคริ สต์ต่อไปดีหรื อไม่ หรื อจะหันไปตามวิธีชีวติ เก่าที่
ผ่านมาดี ดังนั้นบทเรี ยนนี้ จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้สัญญาไว้
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์

กิจการ 13:30-31
1. ข้าพเจ้าจะต้องทาอย่างไรจึงจะรอดได้?__________________________________
เอเฟซัส 2:8-9
2. ก.เรารอดได้โดยอะไร?______________________เพราะอะไร________________
ข.หมายความว่าอะไร _______________________________________________
3. ถ้ามีคนหนึ่งเขาทาความดีมากจนหาที่ติไม่ได้เขาจะรอดหรื อไม่?_______________
เพราะอะไร?________________________________________________ฟี ลิปปี 1:6
4.ใครทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกเรา?______________________________________
5.ใครจะทาให้สาเร็ จ?_________________________จนถึงเมื่อไร?_______________
ความรอดมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ ถ้าเราวางใจในความสามารถของความเชื่ อของเรา เราจะ
ไม่รอด แต่ถา้ เราวางใจในพระคุณของพระเจ้าเราจะรอดให้พน้ จากความผิดบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์
“พระคุณ” หมายถึง สิ่ งที่พระเจ้าให้กบั เราเปล่า ๆ โดยไม่คิดมูลค่าอะไร
ยอห์น 10:27-29
6.ใครให้ชีวติ นิรันดร์ แก่เรา? ข้อ 8_______________________________________________
7.มีใครสามารถชิงคริ สเตียนไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไหม? ข้อ 29_________________
8.ท่านรอดแล้วหรื อยัง?_______________________________________________________
9.ท่านรู ้ได้อย่างไรว่าท่านรอดหรื อไม่รอด?_____________________________________
เพราะอะไร?________________________________________________________________
10.คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาต้องทาอะไรบ้าง เพื่อจะได้รับความรอด?______________________
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สรุปบทเรียน ไม่มีใครได้รับความรอดด้วยการกระทาคุณงามความดีมาก ๆ ทุกคนจะรอดโดย
พระคุณของพระเจ้าและเพราะความเชื่อของเขาเอง ที่เป็ นเช่นนี้เพื่อป้ องกันการโอ้อวด
ของคนที่กระทาความดี มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป คุณงามความดีของมนุษย์เป็ น
เหมือนผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรของพระเจ้า อิสยาห์ 64:6

ข้ อท่ องจา

เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่ งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อและ
มิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทาเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่อง
ด้วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”
เพลง ความหวังของข้า มัง่ คงอยูใ่ นพระโลหิ ตไถ่และความชอบธรรม
ข้าจึงไม่ขอพึ่งบุญพึ่งกรรม พึ่งแต่พระนามของพระเยซู
องค์พระเยซูเปรี ยบเหมือนศิลา
ข้าจึงยืนอยูม่ นั่ คงนักหนา
ผูอ้ ื่นทรายโคลน ไม่ขอศรัทธา (190 เพลงชีวติ คริ สเตียน)
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ตอน

“ความเชื่อกับการอธิษฐาน”

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ลูก ๆ ของพระเจ้าแน่ใจว่า ทุกสิ่ งที่เขาอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ พระเจ้า
คานา

ประทานให้
มีชาวนาคนหนึ่งได้จุดธูปอธิ ษฐานขอลูก ต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สากลโลก เพื่อจะได้ลูกสัก
คนหนึ่งทั้ง ๆ ที่เขาไม่รู้วา่ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สากลโลกนั้นเป็ นอะไร เป็ นใคร และให้ในสิ่ ง
ที่เขาขอนั้นได้หรื อไม่เพราะไม่มีคาสัญญา และไม่ได้ทา้ ทายให้ขอ แต่ชาวนาผูห้ มด
หวังคนนี้ก็ได้อธิ ษฐานขอต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สากลโลกโดยมีความหวังว่าจะได้รับคาตอบ
ในช้าไม่ก็เร็ ว
เราทั้งหลายที่เป็ นลูก ๆ ของพระเจ้า เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อานาจไม่จากัดพระองค์
ทรงเป็ นผูท้ รงสร้างทุกสิ่ ง พระองค์ทรงท้าทายให้เราอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์แล้ว
จะได้ แล้วทาไมเราไม่กล้าอธิ ษฐานทูลขอต่อพระองค์ล่ะ?

มัทธิว 7:7-12
1. คาสัง่ ที่หนึ่งให้เราทาอะไร?__________________________คาสัญญา__________
2. คาสั่งที่สองให้เราทาอะไร?___________________________คาสัญญา_________
3. คาสั่งที่สามให้เราทาอะไร?___________________________คาสัญญา_________
4. ให้อ่านลูกา 11:5-13 เปรี ยบเทียบด้วย
5. ท่านเคยอธิ ษฐานขออะไรจากพระเจ้าบ้าง?________________________________
6. พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานขอของท่านบ้างไหม?_____________________________

สรุปบทเรียน คุณพ่อคุณแม่ยงั ปรารถนาอยากจะให้สิ่งที่ดีแก่ลูก ๆ ของท่านฉันใด ยิง่ กว่านั้นพระเจ้า
เป็ นพระบิดาของเรา พระองค์จะทรงประทานสิ่ งที่ดีแก่เราฉันนั้น เพราะเราเป็ นลูก
ของพระเจ้า ดังนั้นเราจงกล้าที่จะอธิ ษฐานทูลขอ และแสวงหาด้วยใจที่จดจ่อ และ
ด้วยการเอาใจใส่ ไม่ชา้ พระเจ้าจะตอบคาอธิ ษฐานของเราแน่นอน

การเคาะ
ข้ อท่ องจา

ในที่น้ ีคือ เป็ นท่าทีแห่งการรอคอยคาตอบจากพระเจ้า โดยไม่ด่วนใจร้อน ตัดสิ นใจ
เอง ทาเอง
มัทธิว 21:22
“สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอด้วยความเชื่ อ ท่านจะได้”
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ตอน

“ความเชื่อกับการประพฤติ”

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนให้รู้วา่ ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติก็ไม่สมบูรณ์
คานา
ชายคนหนึ่งเขาฝันว่าวันหนึ่งเขาได้ตายไปและกาลังเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์

ที่ประตู
สวรรค์น้ นั มีสิงโตอยูห่ ลายตัว ทุกคนที่เดินผ่านประตูเข้าไป จะต้องให้สิงโตเหล่านั้น
พิสูจน์กลิ่นเสี ยก่อน ทุกคนที่มีกลิ่นคริ สเตียน สิ งโตก็จะไม่กิน แต่คนใดที่ไม่มีกลิ่น
ของคริ สเตียน สิ งโตก็จะกินเสี ย ชายคนนี้เป็ นคริ สเตียนมานาน เขามีความมัน่ ใจว่า
สิ งโตจะไม่กินเขา เขาจึงเดินเข้าไปหาสิ งโต สิ งโตก็ดมกลิ่นคริ สเตียนในตัวเขา
ปรากฏว่าที่มือ ที่เท้าไม่มีกลิ่นของคริ สเตียนอยูเ่ ลย และที่หวั ใจของชายคนนี้ไม่มี
กลิ่นคริ สเตียน สิ งโตเหล่านั้นจึงกินชายคนนี้ ต้ งั แต่เท้ามาจนถึงปาก ทันใดนั้นสิ งโต
ต้องแปลกใจที่ปากของชายคนนี้มีกลิ่นคริ สเตียนอยู่ สิ งโตจึงไม่กินปากของชายคนนี้
เขาตกใจตื่นขึ้นสานึกได้วา่ ตลอดเวลาที่ผา่ นมาเขาเป็ นคริ สเตียนแต่ปากเท่านั้น

ยากอบ 2:14-26
1.ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติจะรอดได้หรื อไม่? ข้อ 14_______________________
ทาไม?______________________________________________________________
2.ผีมนั เชื่อว่ามีพระเจ้าหรื อไม่? ข้อ 19_____________________________________
3.อับราฮัมสาแดงความเชื่ออย่างไร? ข้อ 21__________________________________
4.ความเชื่อจะสมบูรณ์ได้อย่างไร? ข้อ 22___________________________________
5.ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติเป็ นเหมือนอะไร? ข้อ 26________________________
6.ถ้าความเชื่อเป็ นเหมือนมือซ้าย อะไรเป็ นมือขวา?___________________________
สรุปบทเรียน การที่เราตบมือข้างเดียวไม่ดงั ฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็เป็ นเช่นนั้น
เพราะทั้งสองเป็ นเหมือนเส้นทางที่ขนานกันไปตลอด เช่นรางรถไฟ ที่ท่านรู ้จกั และ
เข้าใจดี
คุณจะทาอะไรในทุกวันนี้ เพื่อจะสาแดงว่า คุณเชื่อในพระเจ้า?__________________
ข้ อท่ องจา 1 เธสะโลนิกา 2:21 “เพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผูท้ รงเรี ยกท่านให้
เข้าในแผ่นดินและพระสิ ริของพระองค์”
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บทเรียนชุ ด
ตอน

“เดินกับพระเยซู ”

เดินกับพระเยซูทุกวันตลอดเวลา

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผเู้ ชื่อพระเจ้าทุกคนจะได้เคารพและยาเกรงพระองค์
คานา

เพื่อให้คริ สตชนจะอบอุ่นใจเพราะพระเจ้าทรงอยูด่ ว้ ยในทุกแห่ง
มิชชันนารี ครอบครัวหนึ่ง มีสาวใช้อยู่ 2 คน ทุกครั้งที่มิชชันนารี สองสามีภรรยาไม่
อยูบ่ า้ น สาวใช้ 2 คนจะมารวมหัวกัน พูดนิ นทาเจ้านายของตน ต่างคนก็นินทา
เจ้านายของตนด้วยความมันปาก อยูม่ าวันหนึ่งมิชชันนารี ผชู ้ ายก็ได้แอบเปิ ดอัดเทป
เสี ยงสาวใช้ไว้ในห้องครัว ก่อนออกจากบ้านไป เมื่อเจ้านายไม่อยูบ่ า้ น สาวใช้ก็มา
สุ มหัวกันนินทาเจ้านายของตนอีกตามเคย พอตกเย็นมิชชันท่านชายก็เรี ยกสาวใช้ท้ งั
สองเข้ามาคุยด้วย เสร็ จแล้วเปิ ดเทปที่แอบอัดไว้ให้สาวใช้ฟัง ทั้งสองจาได้วา่ เป็ น
เสี ยงของตนต่างคนก็แปลกใจและร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสี ยใจ สานึกผิด ขอ
โทษเจ้านายของตนในสายตาของมนุษย์เรายังปิ ดบังไม่สนิท แล้วความผิดของเราจะ
รอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าหรื อไม่?

สดุดี 139:1-12
1. พระเจ้าทรงรู ้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะทาอะไรบ้าง? ข้อ 24 1.____________________
2._________________________3._________________________4._____________
2. ขณะที่เราเดินไปพระเจ้าอยูท่ ี่ไหนบ้าง? ข้อ 5______________________________
3. ถ้าเราคิดหนีให้พน้ จากพระพักตร์ของพระเจ้าได้ไหม?___________ทาไม?_______
____________________________________________________________________
4. พระเจ้าสถิตอยูท่ ี่ไหนบ้าง? ข้อ 8-12_____________________________________
5. พระลักษณะของพระเจ้าที่เห็นได้ในที่น้ ีคือ?_______________________________
6. ทุกครั้งที่ท่านอธิ ษฐานจงบอกกับพระเจ้าว่า (อ่านมัทธิ ว 6:13) คือ อย่า__________
____________________________________________________________________
สรุปบทเรียน พระเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าที่ทรงสัพพัญญูทรงรอบรู้ทุกสิ่ ง แม้แต่ความคิดในใจพระ
เจ้าทรงทราบ และยิง่ กว่านั้นความดี ความชัว่ ของเราที่ไม่ปรากฏให้คนอื่นรู ้เห็น แต่
พระเจ้าทรงรู ้ทรงเห็น อ่าน ฮีบรู 4:13 แม้แต่ทุกสิ่ งปรากฏแจ้งต่อพระเจ้าและพระองค์
รู ้จิตใจของเรา พระองค์ยงั รักลูกของพระองค์เสมอ เหตุฉะนั้นเราต้องทาให้มีใจซื่ อตรง
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ข้ อท่ องจา

พระเจ้า เพราะว่าเราจะหลอกลวงพระองค์ไม่ได้เลย ในจิตใจของท่านมีสิ่งใด ๆ ที่ไม่
ซื่ อตรงต่อพระเจ้าหรื อไม่?____________คืออะไรบ้าง?_____________________
ท่านพร้อมที่จะสารภาพเรื่ องนี้ต่อพระเจ้าไหม? 1 ยอห์น 1:9
1 เธสะโลนิกา 2:12 เพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผูท้ รงเรี ยกท่าน ให้
เข้ามาในแผ่นดินและพระสิ ริของพระองค์

8

บทเรียนชุ ด
ตอน

ชีวติ คริสเตียน

ความสั มพันธ์ ในครอบครัว

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนสามีและภรรยาที่เชื่อในพระเจ้าควรจะประพฤติอย่างไรในชีวิตครอบครัว
คานา
มีเรื่ องเล่ากันว่า ยังมีศิษยาภิบาลคนหนึ่ง พูดจาไพเราะนิ่มนวลชวนฟังเป็ นที่ชื่นชอบ
ของบรรดาสมาชิกในคริ สตจักรเป็ นอย่างมาก การเทศนาสั่งสอนก็ดี มีเรื่ องที่สนุกเล่า
ให้สมาชิกฟังทุกครั้งที่มีการเทศนาสั่งสอน อยูม่ าวันหนึ่งศิษยาภิบาลท่านนี้ก็ได้รับ
จดหมายจากสมาชิกคนหนึ่งในคริ สตจักรใจความของจดหมายก็มีใจความดังนี้
อาจารย์ค่ะ อาจารย์เป็ นคนที่พดู จาไพเราะอ่อนหวานทุกคนที่พบต่างก็ชื่นชอบในตัว
ของอาจารย์มาก แต่สาหรับดิฉนั อาจารย์ไม่เคยพูดเพราะด้วยเลย ทุกครั้งที่อาจารย์พดู
กับดิฉนั จะทาหน้าบึ้งตึงแสดงความไม่พอใจและจะพูดตะคอกใส่ หน้าดิฉนั เสมอ ซึ่ง
ทาให้ดิฉนั อับอายขายหน้าต่อกานันเป็ นประจาเลย
ทาเหมือนกับว่าดิฉนั เป็ นสัตว์
ประหลาดอย่างนั้นแหละ ดิฉนั อยากจะหนีไปให้พน้ ไหลจากคริ สตจักรนี้ จาก.........
สมาชิกที่น่าสงสาร(ภรรยาของศิษยาภิบาลคริ สตจักรแห่งนี้)
1 เปโตร 3:1-7
1. คาสอนสาหรับภรรยาควรจะประพฤติตวั อย่างไร? 1._______________________________
2._________________________________________3.______________________________
2. คาสอนสาหรับสามีควรจะประพฤติตวั อย่างไร? 1._________________________________
2.________________________________________________________________________
3. สามีตอ้ งเข้าใจภรรยาในเรื่ องอะไรบ้าง?_________________________________________
4.ชีวติ ครอบครัวของท่านอะไรที่เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทาให้ท่านทั้งสองหนักใจอะไรคือ
ปัญหา?__________________________________________________________________________
5. ครอบครัวของท่านประสบกับปั ญหาอย่างนี้ หรื อไม่ ภรรยาใช้เงินเก่งซื้ อสิ่ งของเกินความ
จาเป็ น ฝ่ ายสามีก็จจู ้ ้ ีจุกจิกขี้บ่นและเป็ นคนเจ้าอารมณ์ ครอบครัวของท่านมีอย่างที่กล่าวมาแล้ว
หรื อไม่?______
ถ้ามีปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้ท่านมีวธิ ี แก้ปัญหาอย่างไร?________________________
6. ท่านทั้งสองเคยอ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐานด้วยกันทุกคืนก่อนนอนหรื อไม่ และเมื่อท่านทั้ง
สองประสบปั ญหาท่านเคยนัง่ ลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันหรื อไม่?________________________
9

สรุปบทเรียน ชีวติ ครอบครัวที่ไม่มีสันติสุข เพราะว่าสามีภรรยาต่างก็ไม่ให้เกียรติแก่กนั และกัน ฝ่ าย

ข้ อท่ องจา

สามีก็พยายามใช้ความแข็งแรงฝ่ ายร่ างกายและใช้เสี ยงดังเข้าข่มภรรยาเพื่อบังคับ
ภรรยาให้เชื่อฟังตนและให้เกียรติตน ส่ วนภรรยาก็เล่นแง่แม่งอน เพื่อเรี ยกร้องความ
สนใจจากสามี เพื่อสามีจะได้รักและตามใจซึ่งเป็ นความเข้าใจผิดทั้งคู่ถา้ เป็ นอย่างนี้คง
จะอยูด่ ว้ ยกันไม่ค่อยยืนยาว และไม่มีสันติสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
ฟี ลิปปี 2:3 “อย่าทาสิ่ งใดในทางชิงดีกนั หรื อถือดีแต่จงมีใจถ่อม ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว”
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ตอน

ความสั มพันธ์ กบั โลก

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนให้ผเู้ ชื่อทุกคน

ไม่ตีตวั ออกห่างจากคนที่ไม่เชื่อ แต่ให้อยูท่ า่ มกลางเขา
เหล่านั้นเพื่อการประกาศพระกิตติคุณแก่คนที่ยงั ไม่เชื่ อ เพื่อให้พวกเขาได้รับความ
รอดพ้นบาป
คานา
บางคนเมื่อเชื่อในพระเจ้าแล้วมองเห็นตนเองบริ สุทธิ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มเหล้า ไม่
เที่ยวเตร่ เลยกล่าวคาตาหนิสังคมเก่า ๆ ของตนว่าเป็ นสังคมบาปหนา ไม่ยอมคบค้า
สมาคมกับพวกเขาด้วยเป็ นเหตุให้สูญเสี ยโอกาสอันดีไป แทนที่จะเป็ นพยานประกาศ
พระกิตติคุณแก่คนบาปให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความรอด กลับปลีกตัวออกมาอยู่
ต่างหากทาตนเป็ นเทวดาพิพากษาโลก
อย่าลืมว่าผูพ้ ิพากษาโลกนั้นมีเพียงผูเ้ ดียว
เท่านั้นมิใช่เรา
1 โคริ นธ์ 5:9-13 พระคัมภีร์ได้กล่าวห้ามเรามิให้คบค้าสมาคมกับสังคมโลกภายนอกหรื อไม่
ทาไม?______________________________________________________________
1โคริ นธ์9:19-23
ข้าพเจ้ายอมเป็ นคนทุกชนิ ดหมายความว่าอย่างไร? ข้อ 22_________
ถ้าเราอยูใ่ นวงเหล้า อยูใ่ นวงการพนันเราจะทาอย่างคนที่ไม่เชื่อหรื อไม่?__________
ทาไม?______________________________________________________
คาที่กล่าวว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม” นามาใช้ในกรณี น้ ีได้หรื อไม่?______
ทาไม?______________________________________________________________
เรายอมเป็ นคนทุกชนิดมีจุดประสงค์อะไร? ข้อที่ 22:23 เพื่ออะไร?_____________
____________________________________________________________________
“ข้าพเจ้ายอมเป็ นคนทุกชนิ ดหมายความว่า” เป็ นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้าได้กบั ทุก ๆ คนโดย
ไม่ถือตัว ไม่หยิง่ ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดูถูกผูอ้ ื่น ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ แต่เป็ นคนมีน้ าใจสุ ภาพอ่อนโยน
น่าเคารพนับถือ เป็ นคนที่มีอธั ยาสัยดี
สรุปบทเรียน ในชีวติ คริ สเตียนทุก ๆ คนจะมีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กบั สังคมชาวโลกทุก ๆ วัน
ดังนั้นเราต้องรักษาชีวติ ที่ดีงาม ความบริ สุทธิ์ เอาไว้ ให้เป็ นแสงสว่างที่คนอื่น
มองเห็นได้ เพื่อจะได้นาคนบาปที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้าให้ได้พบความรอด อย่างเรา
ทั้งหลายที่พบและเชื่อในพระเจ้าแล้ว
11

ข้ อท่ องจา

มัทธิว 5:13-14 ท่านทั้งหลายเป็ นเกลือแห่งแผ่นดินโลก ท่านทั้งหลายเป็ นความสว่าง
ของโลก
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ตอน

ความสั มพันธ์ กบั คริสตจักร

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนให้คริ สเตียนทุกคนรู้วา่

คานา

ทุกคนมีความสาคัญต่อคริ สตจักรและยังมี
ความสัมพันธ์กบั คริ สตจักรอย่างลึกซึ้ งอีกด้วย เพราะผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าทุกคนต่างเป็ น
อวัยวะของกันและกัน
คาขวัญที่กล่าวว่า สามัคคีคือพลัง ยังใช้ได้ในทุกวงการสังคมฉันใด เราก็นามาใช้กบั
คริ สตจักรของพระเจ้าได้ดว้ ย ตัวผึ้งทารังได้เพราะความสามัคคี และความเป็ นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันและตัวผึ้งเองจะไม่ยอมแยกจากฝูงไปไหน นอกจากเวลาออกหากิน
เท่านั้น โดยปกติแล้ว ตัวผึ้งจะรวมตัวกันอยูเ่ ป็ นหมู่ เหมือนผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าต่างก็
เป็ นคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า
เป็ นครอบครัวใหญ่มีพระเจ้าเป็ นหัวหน้า
ครอบครัว

1 ยอห์น 1:3-10
1. ทุกคนที่มีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เขาจะต้องดาเนินชีวติ อยูใ่ นอะไร?_______
หมายความว่าอะไร?__________________________________________________
2. สามัคคีธรรมคืออะไร?____________ __________________________________
3. คนที่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เขาจะร่ วมสามัคคีธรรมกับใครบ้าง? ข้อ 7________
____________________________________________________________________
4. ความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยได้หรื อไม่?___
ทาไม?______________________________________________________________
5. สัจจะคืออะไร? ข้อ 8_________________________________________________
6. ถ้าเราไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นพระเจ้าจะยกโทษให้เราหรื อไม่?__________ดูมทั ธิว 6:14-15
คาสัญญาใน 1 ยอห์น 1:9 เรื่ องการยกโทษจะสาเร็ จได้อย่างไร?________________________
ฮีบรู 10:23-25
7.ให้คริ สเตียนทุกคนทาอะไร? ข้อที่ 23 ให้__________________________________
8.ให้คริ สเตียนทุกคนทาอะไร? ข้อที่ 24 ให้__________________________________
9. เราจะหนุนใจพี่นอ้ งได้อย่างไรบ้าง?______________________________________
10. ให้คริ สเตียนทุกคนทาอะไร? ข้อที่ 25 ให้_________________________________
11. คาเตือนคริ สเตียนไม่ให้ทาอะไร? ข้อที่ 25 อย่า____________________________
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สรุปบทเรียน เทียนไขเล่มเดียวให้ความสว่างเพียงริ บหรี่ เท่านั้น

เทียนไขที่ถูกจุดไฟยิง่ มีมากเล่ม
เท่าใดแสงสว่างที่นามารวมกันเข้าก็จะให้ความสว่างมากขึ้นเท่านั้น
ทบทวนข้ อท่ องจา มัทธิว 5:13,14 ท่านทั้งหลายเป็ นเกลือแห่งโลก ท่านทั้งหลายเป็ นความสว่าง
ของโลก

14

บทเรียนชุ ด

“สู่ ความไพบูลย์ ของพระคริสต์ ”

ตอน
“การเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ”
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั ศึกษาได้สารวจชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของตนเองว่า มีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้น
มากน้อยเพียงใด
คานา
เด็กทุกคนที่เกิดมาลืมตาดูโลกนี้ ใช่วา่ จะมีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของคริ สเตียนก็เช่นกัน บางคนเชื่ อพระเจ้ามา 10 กว่าปี แล้ว ยัง
เป็ นเด็กฝ่ ายจิตวิญญาณก็มีอย่างที่เรี ยกกันว่า “จิตวิญญาณแคระแกร็ น”
1 เปโตร 2:11-17 ผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ เขาเป็ นคนอย่างไร?
1. เขาคิดอยูเ่ สมอว่าโลกนี้ไม่ใช่_________________________ข้อ11
2. เขาเป็ นคนที่ละเว้น________________________________ข้อ11
3. เขาเป็ นคนที่รักษา_________________________________ข้อ12
4. เขาเป็ นคนที่ยอมฟัง_______________________________ข้อ13
5. เขาเป็ นคนที่ระงับความโง่ของคนโฉดด้วย______________ข้อ15
6. เขาเป็ นคนที่ดาเนินชีวิต____________________________ข้อ16
7. เขาคิดอยูเ่ สมอว่าเขาเป็ น____________________________ข้อ16
8. เขาให้___________________________________________ข้อ17
9. เขา___________________________________________ข้อ17
10. เขา__________________________________________ข้อ17

คาถามอภิปราย

ข้ อคิด

ก) ขอให้นกั ศึกษาช่วยกันอภิปรายคาว่า ตัณหาคืออะไร?
ข) คริ สเตียนควรเชื่อฟังกฎหมายของบ้านเมืองหรื อไม่? ทาไม?
ค) ทาอย่างไรจึงจะเรี ยกว่า ดาเนินชีวิตอย่างผูร้ ับใช้
ขอให้นกั ศึกษาช่วยกันอ่านทบทวนการเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณตั้งแต่ขอ้ 1-10 อีก
ครั้งหนึ่ง แล้วพิจารณาดูชีวิตของตัวเองว่า ท่านเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมากแค่ไหน?
ท่านจะต้องปรับปรุ งอะไรบ้างในชีวติ เพื่อท่านจะเป็ นผูใ้ หญ่ตาม 10 ประการเหล่านี้
จงอธิ ษฐานเรื่ องนี้
15

สรุปบทเรียน

ข้ อท่ องจา

คาว่า “เสรี ภาพ” ตรงข้ามกับคาว่า “ทาส” คริ สเตียนไม่ได้เป็ นทาสของผี หรื อ
ทาสของสิ่ งเสพติดให้โทษ
แต่บ่อยครั้งมักจะเห็นคริ สเตียนเป็ นทาสของ
อารมณ์ของตนเอง คือ เป็ นคนที่โกรธง่าย โมโหร้าย มุทะลุ ทาตามอาเภอใจ
ของตนเอง ไม่รู้จกั ยับยั้งช่างใจของตน
ท่านเป็ นทาสอะไรบ้าง? จงอธิ ษฐานขอให้พระเยซูให้ท่านเป็ นอิสระจากสิ่ ง
เหล่านี้และขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ควบคุมชีวติ
กาลาเทีย 5:22-23 ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้ม
ใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพ
อ่อนน้อม การรู ้จกั บังคับตน เรื่ องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติหา้ มไว้เลย
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ตอน

“ความไพบูลย์ ของพระคริสต์ ”

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั ศึกษาทุกคนเชื่อและไว้วางใจในสิ ทธิอานาจของพระเจ้าที่ไม่จากัด ยังทรง
กระทาพระราชกิจของพระองค์อยูใ่ นวันนี้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์
คานา
คนที่คุน้ เคยกับฤทธิ์ อานาจของผีก็เชื่อในฤทธิ์ อานาจของผี คนที่เชื่อในพระเจ้าก็เชื่ อ
ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า คนที่อยากเป็ นใหญ่เป็ นโตก็มกั จะวางอานาจให้คนอื่นเกรง
ขามตนดูเหมือนว่าในทุกวันนี้ท้ งั ภูตผีปีศาจและมนุษย์ดว้ ยต่างก็แสวงหาอานาจเสริ ม
บารมีให้กบั ตนเอง
อ่านโคโลสี 1:15-23
1.) พระเยซูทรงสร้างอะไรบ้าง? ข้อ16 1.___________________2._______________
อะไรบ้างที่เรามองไม่เห็น1._______________2.______________________3._____
4___________________
การทรงสร้างโลกและระบบจักรวาลแสดงถึงอานาจอันไม่จากัดของพระเจ้า
2.) คาว่า “สรรพสิ่ ง” มีอยูก่ ี่ครั้ง_________________________ครั้ง
คาว่า “สรรพสิ่ ง” หมายความอย่างไร?______________________________
____________________________________________________________________
3.สรรพสิ่ งถูกสร้างโดยใคร?______________________________เพื่อใคร?________
4.ระบบจักรวาลเป็ นระเบียบอยูไ่ ด้โดยไม่สับสนวุน่ วายเพราะใครเป็ นผูค้ วบคุม?ข้อ
17_________________________
5.ชีวติ ของท่านวุน่ วายสับสนอะไร?_______________________________________
6.ใครเป็ นใหญ่ในโลกนี้ ข้อ 18____________________________________________
7. ความสมบูรณ์ท้ งั สิ้ นมีอยูท่ ี่ใคร? ข้อ 18___________________________________
8.ในพระเยซูพระองค์มีอะไรบ้าง?
1._______________________2.___________________________3._____________
4.__________________________________________5._______________________
9.คนที่ไม่เชื่อเขาเป็ นศัตรู ของพระเจ้าหรื อไม่?ข้อ21เพราะ
1.__________________________2._____________________________________3.
10. พระเจ้าต้องการให้เราเป็ นคนอย่างไร? ข้อ 22 1.___________________2.______________
คนดีคือคนที่________________________________________________________
17

คนบริ สุทธิ์ คือคนที่____________________________________________________
สรุปบทเรียน สิ่ งที่มนุษย์โลกต้องการมากคือ อานาจที่ไร้ขอบเขตจากัด เพื่อจะได้โอ้อวดคุณงาม
ความดีของตน เช่น ฉันทาอย่างโน้น ฉันทาอย่างนี้ ฉัน ๆ ๆ ๆ หรื อไม่ก็ขา้ ข้า ๆ ๆ ๆ
ข้ อท่ องจา เอเฟซัส 3:20 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผทู้ รงฤทธิ์กระทาสารพัดมากยิง่ กว่าที่
เราจะทูล หรื อคิดได้ตามฤทธิ์ เดชที่ประกอบกิจอยูภ่ ายในตัวเรา
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ตอน

“สู่ ความไพบูลย์ ของพระคริสต์ ”

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั ศึกษามีสันติสุขในพระเจ้า เพราะพระเจ้าประทานสิ่ งดีแก่เรามากมาย ซึ่ง
ไม่ใช่เงินและทองเท่านั้น แต่เป็ นพระพรนานัปการเกินกว่าที่จะบรรยายได้
คานา
ผิดหรื อไม่ที่คริ สเตียนอยากจะร่ ารวย มีใครบ้างที่ไม่อยากเป็ นคนร่ ารวย นักศึกษาพระ
คริ สตธรรมอยากเป็ นคนร่ ารวยมิใช่หรื อ พระคริ สตธรรมสอนว่า คนที่มีทรัพย์สมบัติ
มากมายจะได้ประโยชน์อะไร นอกจาก ชมเล่นเป็ นขวัญตาเท่านั้น (ปัญญาจารย์5:10)
คนที่ส่ าสมสมบัติในโลกนี้ ก็มิได้มงั่ มีจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้าก็เป็ นเช่นนั้นแหละ (ลู
กา 12:21) เรามิได้เอาอะไรมาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉนั นั้น
(ทิโมธี 6:7)
ฟี ลิปปี 4: 10-13 ให้เขียนชื่ อลงในช่องว่าง
ข้อ 11 _____________ไม่ได้บ่นถึงเรื่ องความขาดสน
__________________ จะมีฐานะอย่างไรก็ตาม
__________________ เรี ยนรู ้แล้วจะพอใจอยูอ่ ย่างนั้น
ข้อ 12 _____________ รู ้จกั ที่จะเผชิญกับความตกต่าและความสมบูรณ์
___________________ รู ้จกั เคล็ดลับที่จะเผชิ ญกับความอิ่มท้อง และความอดอยาก
ข้อ 13 ______________ผจญทุกสิ่ งได้โดยพระองค์ผทู ้ รงเสริ มกาลังข้าพเจ้า
2 โคริ นธ์ 6:1-10
ให้นกั ศึกษาเขียนช่องที่อยูต่ รงข้าม โดยให้มีความหมายที่ตรงกันข้าม เช่น
ขาว-ดา
ฝ่ ายร่ างกาย
ฝ่ ายจิตวิญญาณ
ฝ่ ายร่ างกาย
ฝ่ ายจิตวิญญาณ
ความทุกข์___________________________อดอาหาร__________________
ความขัดสน_________________________พูดโกหก____________
ความเหน็ดเหนื่อย____________________คดโกง____________________________
เหตุวบิ ตั ิ_________________________ อัปยศ_____________________________
โมโหร้าย__________________________ ยากจน____________________________
ถูกเฆี่ยน____________________________ โศกเศร้า_________________________
ถูกจาคุก____________________________ ไม่มีอะไร_________________________
การวุน่ วาย_________________________ ทาอะไรไม่ได้_______________________
อดหลับอดนอน_________________________มลทินบาป_____________________
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สรุปบทเรียน เราต้องเคลื่อนสภาพจิตวิญญาณของเรา ออกจากสิ่ งของวัตถุฝ่ายโลกนี้ไปสู่ โลกฝ่ าย

ข้ อท่ องจา

วิญญาณ เพราะความสมบูรณ์ที่แท้จริ งนั้นไม่ใช่วตั ถุสิ่งของที่เสื่ อมสลายไป แต่เป็ น
สภาพจิตวิญญาณที่สงบสุ ขมัง่ คงและปลอดภัย
1 ทิโมธี 6:9-10 คนที่อยากร่ ารวยก็ตกอยูใ่ นข่ายของความเย้ายวน และติดบ่วงแร้วใน
ความปรารถนาที่ไร้ความคิดและเป็ นภัยแก่ตวั ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็ นรากฐาน
แห่งความชัว่ ทั้งมวล เพราะความโลภนี่แหละจึงทาให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ
และตรอมตรมด้วยทุกข์

20

บทเรียนชุ ด

“ยุคสุ ดท้ าย”

ตอน
“รอรับการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริ สต์”
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผเู้ ชื่อทุกคนยึดมัน่ ในความเชื่อโดยไม่เสื่ อมถอย

เพราะพระเยซูใกล้จะเสด็จ

มาแล้ว
คานา
ปั จจุบนั มีลทั ธิ เทียมเท็จมากมาย พระคัมภีร์สอนว่า ยุคสุ ดท้ายนั้นจะมีพระคริ สต์เทียม
เท็จเกิดขึ้น จะทาการอัศจรรย์ และทาการอิทธิ ฤทธิ์ ต่าง ๆ จะมีผคู ้ นพากันหลงใหล
และตามเขาไปเหตุการณ์เช่นนี้แหละ ที่เขย่าขวัญกาลังใจของคริ สตชนผูร้ ักพระเจ้า
ให้ความเชื่อความศรัทธาไขว้เขวไป ไม่มนั่ คงในทางของพระเจ้า บางคนถึงกับละทิ้ง
ความเชื่อไปก็มี เพราะขาดการวิจารณญาณนั้นเอง
มัทธิว 24:3-14 เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นในยุคสุ ดท้าย
1. ข้อ 4:5 จะมี_________________________________________________________
2. ข้อ 5 จะมี__________________________________________________________
3. ข้อ 7 จะเกิด________________________________________________________
4. ข้อ 7 ________________________________________________ จะไหว
5. ข้อ 9 คริ สเตียนจะ____________________________________________________
6. ข้อ 9 ประชาชาติจะ___________________________________________________
7. ข้อ 10 ความเชื่ อของคริ สเตียนส่ วนมากจะ_________________________________
8. ข้อ 11 จะมีผ_ู้ _______________________________________________________
9. ข้อ 14 ข่าวประเสริ ฐจะ________________________________________________
อ่านมัทธิ ว 24:15-28 อ่านประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
ลักษณะของพระคริ สต์เทียมเท็จ 2 เธสะโลนิกา 2:1-12
1. มาโดย____________________________________________________________
2. จะทาการ____________________และ________________________ และ________
3. ข้อ 4 จะประกาศตนว่าฉันเป็ น__________________________________________
4. คนทัว่ โลกจะตามผูน้ ้ ีไป ด้วยความอัศจรรย์ใจ
อ่านวิวรณ์ 13:1-18 อ่านประกอบการศึกษาเพิม่ เติม
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สรุปบทเรียน นักศึกษาของข้าพเจ้าท่านอย่าหวัน่ ไหวหรื อ ท้อใจ เมื่อมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น
แม้จะมีผคู ้ นหลงใหลในเรื่ องอิทธิ ฤทธิ์ ที่พระคริ สต์เทียมเท็จกระทา แต่เราจะไม่ตาม
เขาไป ท่านและข้าพเจ้าต้องยืนหยัดอยูฝ่ ่ ายความจริ ง พระเจ้าของเราเลิศประเสริ ฐกว่า
ผีมารซานตานมากนัก
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