มิชชั่นลูเธอร์ แรนแห่ งประเทศไทย

เราจะนาผู้อนื่ มาหาพระคริสต์ ได้ อย่ างไร

การเติบโตขึน้ ในพระคริสต์
บทเรี ยนชุดที่ 9

บทเรี ยนนี้ แปลและนำมำประยุกต์ใช้จำกบทเรี ยนของ
THE AMGLICAN CHURCH, CIOCESES OF SABAH &
SINGAPORE LAY TRAINING MODULE

โดย
สถาบันศาสนศาสตร์ ลูเธอร์ แรน
ตู้ ป.ณ. 11-1173 นำนำ กรุ งเทพฯ 10112 โทร.2490069-70
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บทที่ 1 อธิษฐาน
1. การเตรียมเป็ นส่ วนตัว
1.1 พึ่งพำพระเจ้ำ
1.2 ยอมตำมพระคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
1.3 สำรภำพบำปทั้งสิ้ นด้วยใจสำนึกผิด
1.4 สวมยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้ำ

ยอห์น 15:4-5
1 เปโตร 3:15
อิสยำห์ 59 2
อพยพ 6:10-20

2. จะอธิษฐานเผือ่ ใคร
2.1 เพือ่ ทุกคนที่ท่ำนได้ติดตำม และเพื่อขอพระเจ้ำทรงนำไปสู่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นกำร
เจำะจง
2.2 เพื่อให้บุคคลนั้นมำรับเชื่ อพระเยซู

3. จะอธิษฐานเผือ่ อะไร
3.1 โอกำสที่จะได้แบ่งปั นกับบุคคลนั้น
3.2 ถ้อยคำที่ถูกต้องเหมำะสม
3.3 กำรตอบสนอง อำทิ
ควำมกระหำยเพื่อรับสิ่ งต่ำง ๆ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ควำมเข้ำใจฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ทัศนะเปิ ดรับพระกิตติคุณ

โคโลสี 4:3
โคโลสี 4:4-6

2 โคริ นธ์ 4:4

4. จะอธิษฐานเมือ่ ไร
4.1 ก่อนที่จะเข้ำพบบุคคลนั้น :
พี่นอ้ งคริ สเตียน
4.2 ในระหว่ำงกำรพบกับบุคคลนั้นอธิ ษฐำนในใจ
ปฏิญำณไหวพริ บ
4.3 หลังจำกกำรพบกับบุคคลนั้น

โดยสม่ำเสมอพร้อมกับ
เพื่อขอสติปัญญำ และ
สรรเสริ ญพระเจ้ำ สำหรับ
ผลที่เกิดขึ้นเพื่อมอบ
ควำมคืบหน้ำไว้กบั พระ4

เจ้ำ อธิษฐำนสำหรับกำร
แก้ไขปั ญหำยุง่ ยำก

5. จะอธิษฐานอย่ างไร
5.1 อธิษฐำนตำมที่พระวิญญำณทรงนำ
5.2 อธิษฐำนโดยทำงควำมเชื่อ
5.3 อธิษฐำนด้วยควำมเพียรพยำยำม

โรม 8:26-27
มำระโก 11:24
ลูกำ 18:1-8

การบ้ าน
เขียนชื่อ 2 คน ที่ท่ำนกำลังอธิ ษฐำนเผือ่ ให้เขำได้เข้ำมำหำพระคริ สต์ จงอธิษฐำนเพื่อเขำ สังเกต
ควำมคืบหน้ำของท่ำนในเรื่ องนี้
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บทที่ 2 สร้ างมิตรภาพ
1. สารวจท่ าทีของตนเอง
1.1 จงจริ งใจ
1.2 จงเปิ ดใจรับกำรสะกิดเตือนจำกพระเจ้ำ
1.3 จงรักด้วยจริ งใจ
1.4 จงเตรี ยมพร้อมเสมอ
1.5 จงเป็ นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง

โรม 9:1-3
กิจกำร 10:19-22
โรม 12:9
2 ทิโมธี 4:2
1 โคริ นธ์ 9:22

2. สร้ างสั มพันธ์
2.1 ขอควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่น อำทิ
ยอห์น 4:7
2.2 เสนอควำมช่วยที่เป็ นกำรกระทำ เช่น ให้นงั่ รถไปด้วย ฯลฯ
2.3 เชิญผูอ้ ื่นไปฟังคอนเสิ ร์ต, ไปปิ๊ กนิ๊ก, ไปงำนเลี้ยงที่บำ้ น ฯลฯ
2.4 มีอธั ยำศัยไมตรี ในกำรต้อนรับแขก

3. รักษาสั มพันธภาพ
3.1 สร้ำงควำมสนใจร่ วมกัน เช่น งำนอดิเรก, กีฬำ
3.2 แสดงควำมสนใจในเรื่ องสวัสดิภำพของผูอ้ ื่น

4. สร้ างความสนใจในพระเยซู
4.1 ให้ผอู ้ ื่นหยิบยืมนิ ตยสำร (เช่นที่มีคำพยำนส่ วนบุคคลอยูใ่ นนั้น)
หนังสื อ เทปเพลง ที่เหมำะสม
4.2 เล่ำประสบกำรณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับพระเยซูให้ผอู ้ ื่นฟัง
4.3 เชิญชวนเขำให้เข้ำร่ วมประชุมด้วย

5. แนวปฏิบัติส่วนตัว
5.1 จงอดทน : รู้จกั เป็ นผูฟ้ ังที่ดีแทนที่จะพูดเสี ยคนเดียว
อย่ำเร่ งรัดหรื อบีบบังคับ
เล่ำให้เขำฟังเฉพำะเท่ำที่เขำจะรับได้
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5.2 มีควำมเสมอต้นเสมอปลำยในชีวติ ของตนเอง:
ด้ำนวำจำ
ด้ำนทัศนะ
ด้ำนกำรกระทำ
ด้ำนคำพยำน / กำรแบ่งปั น
ในควำมห่วงใย : อย่ำรู ้สึกผิดหวังมำกหำกไม่มีกำรสนองตอบ
5.3 จงถ่อมใจ:
ยอมรับข้อบกพร่ อง
พร้อมที่จะเรี ยนรู้
5.4 ยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงนำทุกขั้นตอน

การบ้ าน
เล่ำถึงควำมคืบหน้ำจำกมิตรภำพระหว่ำงท่ำนกับคนทั้ง 2 นั้น
มีควำมสนใจด้ำนใดบ้ำงเกี่ยวกับพระเยซู เท่ำที่เกิดขึ้น
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บทที่ 3 ประเมินความต้ องการ
1. เปิ ดโอกาสให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทาพระราชกิจ
1.1 อธิ ษฐำนของกำรสำแดงโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์

ยอห์น 16:7-15

2. วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
2.1 จุดยืนฝ่ ำยวิญญำณของบุคคลนั้น
2.2 จุดเริ่ มหรื อจุดดำเนินกำรต่อไปในกำรที่จะนำเขำมำหำพระเยซู

3. ภูมหิ ลังของบุคคลนั้น
3.1 ภูมิหลังด้ำนครอบครัว :
ทำงสังคม
ทำงศำสนำ
3.2 กำรศึกษำ และ อำชีพ:
อิทธิพลของโรงเรี ยนคริ สเตียน ฯลฯ
ควำมรู้ทำงพระคัมภีร์และคริ สตศำสนำ
3.3 ท่ำทีของบุคคลนั้น:
อยำกรู้อยำกเห็นหรื อสนใจ
ไม่รู้เรื่ อง หรื อเฉย ๆ
ต่อต้ำน

4. ความต้ องการของบุคคลนั้นเท่ าทีส่ ั งเกตได้
4.1 วัตถุประสงค์ในชีวติ
4.2 ควำมทะเยอทะยำน
4.3 ควำมต้องกำรจำเพำะในขณะนั้น

5. ความต้ องการแท้ จริงของบุคคลนั้น : ภาวะด้ านจิตวิญญาณของเขา
5.1 กำรรับอภัยบำป
5.2 กำรบำบัดรักษำ

มำระโก 2:5, ลูกำ 7:41-48
ลูกำ 8:43-48
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5.3 กำรปลดปล่อย

มัทธิว 9:25-27

6. สภาพพร้ อม
6.1 ปิ ดโอกำส
6.2 ควำมสนใจผิวเผิน
6.3 เปิ ดโอกำส
6.4 กำรแสวงหำ

มัทธิว 13:3-23

7. ก้าวต่ อไป
7.1 พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรัสว่ำอย่ำงไร?
7.2 ไม่มีภำวะใดที่จะปิ ดอยูอ่ ย่ำงนั้นตลอดกำล
จงอ่ำน โยชูวำ 6:1-20

การบ้ าน
ให้จดั แบ่งกันเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน แล้วอภิปรำยและประเมินควำมต้องกำรของเพื่อนสักคน
หนึ่งที่มิใช่คริ สเตียน
จำกนั้นดูวำ่ ท่ำนจะตอบคำถำม ข้อ 2.1 และ 2.2 ได้อย่ำงไร?
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บทที่ 4 อธิบายปัญหาพืน้ ฐานของมนุษย์ : ความบาป
1. พระประสงค์ ของพระเจ้ าสาหรับมนุษย์
1.1 เพื่อให้เขำมีสำมัคคีอนั ดีกบั พระเจ้ำ
1.2 เพื่อให้เขำร่ วมในพระรำชอำนำจปกครองโลก

ปฐมกำล 1:26-30
ปฐมกำล 2:15-17

2. ลักษณะแท้ จริงของบาป
2.1 กำรขบถต่อพระเจ้ำและพระบัญชำของพระองค์
2.2 ตัวอย่ำงเรื่ องควำมผิดบำป
กำรกระทำผิด
กำรไม่ปฏิบตั ิสิ่งที่ถูก

ปฐมกำล 3:1-12
ยำกอบ 2:11
ยำกอบ 4:17

3. ขอบเขตของความผิดบาป
3.1 ทุกคนเป็ นคนบำป
3.2 บำปในทุก ๆ ด้ำน
ควำมคิด
วำจำ
กำรกระทำ
กำรกระทำผิด
กำรละเว้นไม่กระทำดี
สภำพ

อิสยำห์ 53:6, โรม 3:23
1 ยอห์น 1:8
เยเรมีย ์ 17:9
มำระโก 7:21-23
ยำกอบ 3:1-10
1 ยอห์น 3:4
ยำกอบ 4:17
เอเฟซัส 2:2-3

4. ผลของความบาป
4.1 กำรถูกแยกออกจำกพระเจ้ำ
4.2 เป็ นทำสของควำมผิดบำป
4.3 ควำมตำย

อิสยำห์ 59:2
ยอห์น 8:34
โรม 6:23,ยอห์น 8:24
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5. ความพยายามของมนุษย์ เพือ่ แก้ปัญหาเรื่องบาป
ให้สังเกตว่ำควำมพยำยำมทั้งหมดนี้ไม่สำมำรถกำจัดผลแห่งควำมผิดบำปได้เลย
5.1 กำรทำดี
อิสยำห์ 64:6
5.2 พิธีกรรมทำงศำสนำ อำทิ กำรใช้โทษบำป
โรม 3:20
5.3 กำรศึกษำ
1 โคริ นธ์ 3:19-20
5.4 ควำมตั้งใจแน่วแน่
โรม 7:21-25
5.5 กำรจัดให้เข้ำหลักเหตุผล
โคโลสี 2:8

6. วิธีแก้ปัญหาเรื่องบาปตามทีพ่ ระเจ้ าทรงดาเนินไว้แล้ว
พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรำ
6.1เพื่อนำเรำกลับมำหำพระเจ้ำ
6.2เพื่อให้เรำเป็ นอิสระจำกอำนำจของบำป
6.3 เพื่อมอบชี วติ นิ รันดร์ ให้แก่เรำ

1 ทิโมธี 2:5-6, โรม 5:8
1 เปโตร 3:18
โรม 6:18
ยอห์น 3:36

การบ้ าน
จงเขียนรำยกำรควำมผิดบำปดังปรำกฏในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้
มัทธิว 15:18-20
มัทธิว 25:41-45
โรม 1:29-32
โรม 13:13,14
1 โคริ นธ์ 5:9-11
1 โคริ นธ์ 6:9,10
ท่ำนนึกภำพออกหรื อไม่วำ่ ปั ญหำพื้นฐำนของมนุษย์น้ นั ร้ำยแรงเพียงใด?
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บทที่ 5 บอกกล่ าวพระกิตติคุณ
1. พระกิตติคุณคืออะไร
มำระโก 1:15
ลูกำ 4:18-19
จงอธิ บำยแก่นแท้ของพระกิตติคุณ
โดยใช้คำพูดของท่ำนเอง

อิสยำห์ 1:18

โรม 1:16, 10:9-10

2. ผลดีของพระกิตติคุณคืออะไร
2.1 ชีวติ นิรันดร์
2.2 แผ่นดินของพระเจ้ำ

ยอห์น 3:36, 5:24 , 10:28
โคโลสี 1:13-14,ลูกำ 12:32,
ยำกอบ 2:5

3. อะไรคือสิ่ งทีจ่ ะต้ องละทิง้ ไป
3.1 ละทิ้งควำมบำป
3.2 ละทิง้ ควำมปรำรถนำของตนเอง

กิจกำร 3:19
ลูกำ 9:23

4. อะไรคือสิ่ งทีห่ วังไว้
4.1กำรเป็ นอิสระพ้นจำกกำรถูกลงโทษ
4.2กำรรับกำรอภัยโทษและกำรชำระบำป
4.3กำรเป็ นอิสระจำกอำนำจบำป
4.4กำรคืนดีกบั พระเจ้ำ
4.5 กำรได้รับชีวิตใหม่
4.6 ควำมมัน่ ใจที่จะได้รับควำมรอด
4.7 ควำมรอดของครอบครัว
4.8 สถำนภำพใหม่ในฐำนะบุตรของพระเจ้ำ

โรม 8:1
สดุดี 103:10-12,
1 ยอห์น 1:7,9
โรม 6:14
2 โคริ นธ์ 5:19, เอเฟซัส 2:13
โคโลสี 1:21-22, ฮีบรู 10:19,22
เอเสเคียล 36:26,27;2 โคริ นธ์ 5:17
ยอห์น 5:24, 6:37, 10:28
1 ยอห์น 5:11,12
กิจกำร 16:31
ยอห์น 1:12
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4.9 กำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย

1 โคริ นธ์ 3:16
5. ความจาเป็ นในการตอบสนองข้ อเสนอของพระเจ้ า ในทำนองเดียวกันกับของขวัญทัว่ ๆ ไป
ชีวติ นิ รันดร์ ซ่ ึ งเป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำนั้น มนุษย์ก็จำต้องรับเอำไว้เช่นกัน
ยอห์น 1:12

การบ้ าน
อำศัย เนื้ อหำสำระที่ท่ำนได้เรี ยนรู ้จำกบทเรี ยนนี้ ให้ท่ำนเขียนจดหมำยถึงเพื่อนเพื่อบอกให้เขำ
ทรำบเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
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บทที่ 6 คาตอบข้ อโต้ แย้ งด้ านศาสนศาสตร์
1. ศาสนาทั้งหมดเหมือนกันทั้งนั้น
กล่ำวคือ พระเยซูมิได้ทรงเป็ นเพียงทำงเดียวที่จะไปสู่ พระเจ้ำได้
1.1 ศำสนำเป็ นควำมพยำยำมของมนุษย์ที่จะไปให้ถึงพระเจ้ำ
แต่วธิ ี กำรของพระเจ้ำเพื่อนำให้มนุษย์มำหำพระองค์เองนั้นอำศัยทำงพระเยซู
1.2 คริ สตศำสนำนั้นมีลกั ษณะไม่เหมือนศำสนำอื่น ๆ
1.2.1 พระบุคคลภำพของพระเยซูคริ สต์
ทรงถูกตรึ งบนกำงเขน
ทรงคืนพระชนม์
ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของสรรพสิ่ ง
กิจกำร 2:36
1.2.2 พระรำชกิจของพระคริ สต์
1 ทิโมธี 2:5-6

2. พระเยซูคอื คนดีธรรมดา ๆ มิใช่ พระเจ้ า
มนุษย์ธรรมดำถึงแม้วำ่ เป็ นคนดี แต่ก็เป็ นเหมือนพระเยซูไม่ได้ ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 กำรบังเกิดอย่ำงอัศจรรย์
ลูกำ 1, 35, มัทธิว 1, 20
2.2 ลักษณะปรำศจำกบำป
ยอห์น 8:46, 1 เปโตร 2:22
2.3 สิ ทธิ อำนำจของพระองค์
ในกำรสัง่ สอน
มัทธิว 7:28-29
ในกำรอัศจรรย์ของพระองค์
มัทธิว 8:27,ยอห์น 11:38-44
ในกำรยกโทษบำป
มัทธิว 9:2,6
พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ :
2.4.1 พระเจ้ำตรัสเช่นนั้น
มัทธิว 3:17,17:5
2.4.2 พระเยซูเองก็ตรัสเช่นนั้น
มำระโก 14:61-62
2.4.3 สำวกของพระองค์กล่ำวเช่นนั้น
มัทธิว 16:16, กิจกำร 9:20
2.5 ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรคืนพระชนม์
2.5.1 อุโมงค์วำ่ งเปล่ำ
ลูกำ 24:2-3
2.5.2 ผ้ำพันพระศพ
ยอห์น 20:6-8
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2.5.3 กำรปรำกฏพระองค์
หลังจำกทรงคืนพระชนม์แล้ว
2.5.4 ผลกระทบต่อสำวกของพระองค์
โธมัส
เปโตร
สเทเฟน
เปำโล
คริ สเตียนยุคปั จจุบนั (ยกตัวอย่ำง)

1 โคริ นธ์ 15:5-8
มำระโก 14:50 และดู
กิจกำร 5:41-42
ยอห์น 20:24-29
มำระโก 14 : 66-72 ดู
กิจกำร 4:13
กิจกำร 7:54-60
กิจกำร 26:19-33

3. พระคัมภีร์ไม่ จริง
3.1 พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อแห่งกำรอัศจรรย์ : จงสังเกต
3.1.1 ควำมอัศจรรย์ของข้อมูล :
ประกอบด้วยหนังสื อ 66 เล่ม
เขียนขึ้นโดยผูเ้ ขียนถึง 40 คน
ตลอดช่วงกำลเวลำ 55 อำยุขยั (1600ปี )
ควำมบรรลุผลตำมคำพยำกรณ์ เช่น เกี่ยวกับพระคริ สต์
ควำมก้ำวหน้ำโดยลำดับของกำรเปิ ดเผย
เรื่ องรำวในพระคัมภีร์ เช่น เกี่ยวกับพระเจ้ำ, มนุษย์, บำป, กำรไถ่บำป
กำรยืนยันของข่ำวสำร
ปฐมกำล 3:9,มัทธิว4:17,
วิวรณ์ 22:17
กำรสำแดงฤทธิ์ เดชของพระคัมภีร์
โรม 1:16
3.2 พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงดลใจผูเ้ ขียน
2 ทิโมธี 3:16
2 เปโตร 1:20-21
3.2.2 พระวจนะของพระเจ้ำดำรงอยูถ่ ำวร
มัทธิว 5:18 , อิสยำห์ 40:8
3.2.3 พระเจ้ำไม่ทรงตรัสมุสำ
ติตสั 1:2, กันดำรวิถี
23:19
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4. สาหรับคนทีย่ งั ไม่ เคยได้ ยนิ ได้ ฟังพระกิตติคุณอะไรจะเกิดขึน้ กับเขา
4.1ควำมรอดโดยทำงพระคริ สต์เท่ำนั้น
กิจกำร 4:12
4.2 พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำตำมควำมกระจ่ำงที่ได้ประทำนไว้แล้ว
4.2.1 ควำมกระจ่ำงในเรื่ องกำรทรงสร้ำง
โรม 1:19-20,สดุดี 19
4.2.2 ควำมกระจ่ำงในธรรมบัญญัติ
และ ในใจสำนึกผิดชอบ
โรม 2:14-15
4.2.3 ควำมกระจ่ำงในพระกิตติคุณ
ยอห์น 3:16-19

5. คริสเตียนนมัสการพระเจ้ า 3 องค์ หรือ?
เปล่ำเลย เรำนมัสกำรพระเจ้ำองค์เดียวใน 3 พระบุคคลภำพ
พระเจ้ำเดียว
มำระโก 12:29
พระเจ้ำเดียว ควำมเชื่อเดียว
เอเฟซัส 4:5-6
สำมบุคคลภำพในพระเจ้ำองค์เดียว
2 โคริ นธ์ 13:14
มัทธิว 28:19
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บทที่ 7 คาตอบข้ อโต้ แย้ งส่ วนบุคคล
1. ถ้ าพระเจ้ ารักเรา ทาไมพระองค์ จึงทาให้ เรามีความทุกข์
1.1 ควำมทรมำนเนื่องมำจำก

ซำตำน
บำป

พระเจ้ำทรงยอมให้เกิดกำรทรมำน
เพื่อขัดเกลำควำมเชื่อ
เพื่อกำรถวำยพระสิ ริแด่พระองค์เอง
1.3 พระเจ้ำทรงควบคุมสถำนกำรณ์อยู่
แม้จะมีกำรทดลองก็ตำม
1.4 พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมำนเพื่อเรำ

ลูกำ 13:16
กำลำเทีย 6:7-8
1 เปโตร 1:6-7
ยอห์น 9:3
1 โคริ นธ์ 10:13
ฮีบรู 2:18,4:15
อิสยำห์ 53:3-5

2. “ตัวเราเองนั้นไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ หรอก” แต่ พระเจ้ าทรงสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้
2.1 คนที่ถูกสร้ำงใหม่
2.2 ลีลำชีวติ แบบใหม่
2.3 ควำมเสรี แบบใหม่

2 โคริ นธ์ 5:17
โรม 6:3-8, 1 โคริ นธ์ 6:9-11
โรม 8:2

3. “ตัวเราเองบาปหนาเกินไปไม่ มอี ะไรจะสามารถเปลีย่ นแปลงอดีตของเราได้ เลย” ไม่ มใี คร
เลยทีจ่ ะอยู่นอกเหนือการทรงไถ่
3.1 พระเยซูทรงสำมำรถจัดกำรกับอดีตได้
3.2 พระเยซูทรงยินดีที่จะยอมรับ

อิสยำห์ 53:6, ยอห์น 1:29
โรม 10:9, 13
ยอห์น 6:37

4. “ตัวเราเองเป็ นคนทีส่ ั ตย์ ซื่อและดีอยู่แล้ว ฉะนั้นเราจะทาให้ ดยี งิ่ ขึน้ ”
4.1 ควำมดีของเรำยังไม่ดีพอสำหรับพระเจ้ำ
4.2 ถ้ำจะให้ดีพอเรำก็จะต้องเป็ นคนที่ดีสมบูรณ์แบบ

อิสยำห์ 64:6, โรม 3:10,11
ยำกอบ 2:10
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4.3 จิตใจของเรำเต็มไปด้วยเล่ห์กล
เยเรมีย ์ 17:9
4.4 คนเรำย่อมผิดพลำดได้ท้ งั ๆ ที่จริ งใจ เช่น อำจำรย์เปำโล เป็ นต้น
กิจกำร 9:1-9
4.5 กำรทำดีก็ไม่สำมำรถช่วยให้เรำรอดได้
เอเฟซัส 2:8-9,ทิตสั 3:5
4.6 ประเด็นอยูท่ ี่สัมพันธภำพระหว่ำงเรำกับพระเยซูต่ำงหำก
1 ยอห์น 5:11-12, ยอห์น
3:36

5. “สั กวันหนึ่งเราจะตัดสินใจ”
5.1 เวลำของพระเจ้ำคือ เดี๋ยวนี้
5.2 คำเตือนมิให้ละเลยต่อควำมจริ ง

อิสยำห์ 55:6, 2 โคริ นธ์ 6:2
ฮีบรู 2:3, 2 เธสะโลนิกำ 2:9-12

6. “คริสเตียนบางคนเลวยิง่ กว่ าคนทีไ่ ม่ เป็ นคริสเตียนเสี ยอีก” ประเด็นสาคัญมิได้ อยู่ทวี่ ่ าใคร
ดีกว่ าใคร แต่ อยู่ทวี่ ่ าใครได้ รับการยกโทษบาป และเป็ นผู้ทพี่ ระเจ้ ายอมรับ
6.1 ควำมรับผิดชอบส่ วนตัวของเขำ
6.2 กำรตอบสนองโดยส่ วนตัวต่อพระเยซู

โรม 14 :14,10-12
ยอห์น 5:24,โรม 10:6-11

7. “ศาสนาคริสต์ เป็ นศาสนาของคนตะวันตก”
7.1 พระเยซูทรงบังเกิดในอิสรำเอล (ตะวันออกกลำง)
7.2 พระกิตติคุณมีเพื่อคนทุกชำติ
7.3 พระเจ้ำมิได้ทรงมีอคติ

กิจกำร 1:8, โรม 1:14-16
กิจกำร 10:34, โคโลสี 3:11

การบ้ าน
เหตุผลของข้อโต้แย้งบำงข้อนั้นอำจเป็ นเหตุผลแท้จริ งก็ได้ แต่ขณะเดียวกันข้อโต้แย้งบำงข้อ
อำจเป็ นเพียงสิ่ งปกปิ ดควำมดื้อรั้น ควำมเมินเฉย ควำมไม่เชื่อ ฯลฯ แล้วท่ำนจะจัดกำรอย่ำงไรใน
ประเด็นเหล่ำนั้น
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บทที่ 8 เผชิญกับปัญหาทางด้ านปฏิบตั ิ
1. เราคงไม่ มที างทาได้ ตลอดรอดฝั่ง
1.1 พระเจ้ำทรงกระทำให้เรำมีควำมสำมำรถ
1.2 พระเจ้ำทรงให้คำมัน่ ว่ำจะบรรลุควำมสำเร็ จ
1.3 พระเจ้ำทรงรับประกัน

ฟี ลิปปี 4:13, 2 ทิโมธี 1:7
ฟี ลิปปี 1:6
ยอห์น 10:27-28, ยูดำ 24

2. “เราเคยลองมาแล้วแต่ ไม่ สาเร็จ”
ควำมศรัทธำและกำรเชื่ อไว้วำงใจของเรำต้องให้อยูใ่ นพระเยซู
2.1 ไม่มีควำมล้มเหลวใดเลยที่จะเป็ นควำมล้มเหลวตลอดกำล
เรำย่อมกลับใจใหม่ได้ ควำมรักของพระเจ้ำหนุนใจให้เรำกลับใจใหม่
โรม 2:4
พระเจ้ำประทำนอภัยเมื่อเรำกลับใจสำนึกผิด
1 ยอห์น 1:9
2.2 ทรัพยำกรของพระเจ้ำยังคงมีอยูเ่ พื่อเรำ
พระคุณของพระองค์
2 โคริ นธ์ 12:9
พระเยซูเอง
โรม 8:32-34, 1 ยอห์น 2:1
พระวิญญำณบริ สุทธิ์
ยอห์น 14:16, โรม 8:26

3. “เราต้ องละทิง้ หลายสิ่งหลายอย่ างออกไป”
3.1 กำรมัวเมำอยูก่ บั ทรัพย์สินวัตถุน้ นั เป็ นอันตรำย
ลูกำ 9:25,12:16-21
3.2 สิ่ งที่พระเจ้ำประทำนให้น้ นั ล้ ำค่ำยิง่ นัก
มัทธิว 13:44-46
3.3 พระเจ้ำทรงสำมำรถประทำนสิ่ งที่เรำต้องกำรให้กบั เรำได้ มัทธิว 6:33-34,มำระโก 10:29-30
3.4 สิ่ งทั้งปวงที่เรำมีอยูน่ ้ นั ล้วนแต่มำจำกพระเจ้ำทั้งสิ้ น 1 พงศำวดำร 29:14

4. “ครอบครัวของเราคงไม่ ยอมให้ เราเป็ นคริสเตียน”
4.1 พระเยซูทรงสั่งสอนเรื่ องค่ำของกำรเป็ นสำวกไว้แล้ว

มัทธิว 10:34-39,
ลูกำ 9:59-62
4.2 ท่ำนจะสำมำรถนำครอบครัวมำหำพระคริ สต์ได้โดยกำรที่
ท่ำนมำหำพระองค์ก่อน
กิจกำร 16:31
19

5. “เรากลัวว่ าพระเจ้ าองค์ อนื่ ๆ จะลงโทษเรา”
5.1 มีพระเจ้ำเพียงองค์เดียวเท่ำนั้นที่ทรงสร้ำงฟ้ ำสวรรค์
และแผ่นดินโลก
ปฐมกำล 1:1, เนหะมีย ์ 9:6
5.2 พระอื่น ๆ นอกนั้นเป็ นวิญญำณชัว่ ที่มีอำนำจเพียงจำกัด เฉลยธรรมบัญญัติ 32:17,
โยบ 1:12
1 โคริ นธ์ 10:14-22
5.3 พระเจ้ำในพระเยซูคริ สต์น้ นั ทรงได้รับชัยชนะเหนือวิญญำณชัว่
หรื อผีมำรทั้งสิ้ นแล้ว
โคโลสี 2:15 , ฮีบรู 2:14-15
5.4 เมื่อท่ำนรับพระเยซูคริ สต์ในจิตใจของท่ำน เพื่อให้พระองค์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและพระเจ้ำของท่ำนแล้ว ท่ำนก็ได้รับ
ชัยชนะเหนือวิญญำณชัว่ เหล่ำนั้นด้วย
1 ยอห์น 4:4, ลูกำ 10:17-19

การบ้ าน
จงเขียนจดหมำยไปถึงเพื่อนผูซ้ ่ ึ งคอยหำข้อแก้ตวั อยูเ่ สมอ โดยอ้ำงเหตุผลต่ำง ๆ ที่เขำไม่
สำมำรถเป็ นคริ สเตียนได้ และเหตุผลที่เขำยกมำนั้นก็เป็ นเหตุผลหนึ่งในจำนวนที่กล่ำวไว้ในบทเรี ยนนี้
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บทที่ 9 นาบุคคลนั้นให้ รับพระคริสต์
1. อธิษฐาน
1.1 เพื่อให้มีควำมไวต่อกำรทรงนำของพระวิญญำณ
1.2 เพื่อขอให้บุคคลนั้นเกิดควำมกระจ่ำงฝ่ ำยวิญญำณ
1.3 ต่อต้ำนศัตรู ดว้ ยสิ ทธิอำนำจ

2 โคริ นธ์ 10:3-6
มัทธิว 16:19

2. ประเมินความพร้ อมของบุคคลนั้น
2.1 ควำมเข้ำใจในพระกิตติคุณและในค่ำของกำรเป็ นสำวก
2.2 กำรเกิดสำนึกผิดบำป
2.3 ควำมยินดีที่จะรับพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นพระเจ้ำ
ถ้ำมีควำมพร้อม ก็ดำเนินขั้นตอนต่อไป

3. อธิบายขั้นตอนต่ าง ๆ
3.1 จงยอมรับควำมต้องกำรของท่ำนในฐำนะคนบำป
สดุดี 32:3-5
3.2 หันออกจำกบำป
กิจกำร 2:38
3.3 ต่อต้ำนซำตำนและกระทำของมัน เช่น ลัทธิ คำถำอำคม ศำสนำอื่น ๆ
3.4 จงเชื่อว่ำพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์บนกำงเขนเพื่อท่ำน
3.5 เชื้อเชิ ญพระเยซูเข้ำมำในชีวติ ของท่ำน ในฐำนะพระผูช้ ่วยให้รอด และองค์พระเป็ นเจ้ำ

4. นาบุคคลนั้นอธิษฐานตามแบบคาอธิษฐานของคนบาป
ข้ำแต่พระบิดำเจ้ำ
- ข้ำพระองค์มำหำพระองค์ในฐำนะคนบำปที่ตอ้ งกำรกำรอภัยโทษจำกพระองค์
-ข้ำพระองค์เชื่อว่ำพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์แทนข้ำพระองค์และทรงใช้โทษบำปของข้ำ
พระองค์ และทรงคืนพระชนม์ดว้ ยชัยชนะเหนือบำปและควำมตำย
- ข้ำพระองค์ปรำรถนำจะหันออกจำกบำป และ ละทิ้งมำรซำตำนและกำรงำนของมัน
- ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษควำมผิดบำปทั้งปวงของข้ำพระองค์
- ในบัดนี้ ข้ำพระองค์ขอทูลเชิญพระเยซูให้เสด็จเข้ำมำสู่ จิตใจและชีวติ ของข้ำพระองค์ เพื่อเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดและพระเจ้ำของข้ำพระองค์
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- และบัดนี้ขอทรงโปรดให้ขำ้ พระองค์ประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดว้ ย อำเมน

5. ช่ วยบุคคลนั้นในการจดบันทึกการตัดสิ นใจของเขา
“กำรตัดสิ นใจของข้ำพเจ้ำ”
เมื่อวันที่................เดือน..............ค.ศ.........................
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว.....................................ได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำแล้ว”

6. มอบความมัน่ ใจ
อย่ำถือควำมรู ้สึก แต่จงถือพระเจ้ำตำมพระวจนะของพระองค์
เช่น ยอห์น 1:12
ยอห์น 5:24
ยอห์น 10:27-29
1 ยอห์น 5:12-13

การบ้ าน
เล่ำให้สมำชิกกลุ่มฟังเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของท่ำนในกำรนำบุคคลมำหำพระคริ สต์
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บทที่ 10 อธิบายว่ าจะดาเนินไปกับพระคริสต์ ได้ อย่ างไร
1. ดาเนินชีวติ โดยพระวจนะของพระเจ้ า
กำรดำเนินชีวติ โดยพระวจนะ
จำเริ ญขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้ำ

มัทธิว 4:4 , เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3
1 เปโตร 2:2

2. พูดกับพระเจ้ าในการอธิษฐาน
กำจัดกำแพงบำป
อธิษฐำนเกี่ยวกับเรื่ องอะไรก็ได้

1 ยอห์น 1:9
ยอห์น 14:12-14

3. เข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์
จงรับบัพติศมำ
จงเข้ำร่ วมกำรสำมัคคีธรรม

กิจกำร 2:38
กิจกำร 2:42

4. เป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์
เป็ นพยำนด้วยฤทธิ์ เดช
แบ่งปั นประสบกำรณ์ที่ผำ่ นพบมำ

กิจกำร 1:8
1 ยอห์น 1:1-2

5. ก้าวไปข้ างหน้ าด้ วยพระวิญญาณ
เดินไปตำมพระวิญญำณ
อย่ำทำให้พระวิญญำณเสี ยพระทัย

กำลำเทีย 5:16
เอเฟซัส 4:30

6. จาเริญขึน้ ในความมีลกั ษณะเหมือนพระคริสต์
เป้ ำหมำยและฤทธิ์ เดชใหม่
ควำมหวังและสง่ำรำศีใหม่

2 เปโตร 1:3-8
1 ยอห์น 3:2-3

การบ้ าน
จงอธิ ษฐำนอย่ำงต่อเนื่ องสำหรับบุคคลนั้น และ ติดตำมผล

23

