มิชชั่นลูเธอร์ แรนแห่ งประเทศไทย

จะติดตามผู้เชื่อใหม่ ได้ อย่างไร

การเติบโตขึน้ ในพระคริสต์
บทเรี ยนชุดที่ 10 A

บทเรี ยนนี้ แปลและนำมำประยุกต์ใช้จำกบทเรี ยนของ
THE ANGLICAN CHURCH, DIOCESS OF SABAH & SINGAPORE LAY TRAINING MODULE

โดย
สถาบันศาสนศาสตร์ ลเู ธอร์ แรน
ตู้ ป.ณ. 239 นำนำ กรุ งเทพฯ 10112 โทร. 2490069-70
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บทที่ 1 การเลีย้ งดูผ้เู ชื่อใหม่
1. ความหมาย
กำรติดตำมเป็ นขบวนกำรของกำรให้ควำมช่วยเหลือผูเ้ ชื่ อใหม่ก่อน
ระบบ เพื่อให้เขำสำมำรถเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในควำมเชื่อและมีผลเกิดขึ้น

ต่อเนื่ องกันและอย่ำงมี

2. เป้ าหมาย โคโลสี 1:28
3. ขบวนการพืน้ ฐานของการเรียนรู้
3.1. อธิ บำยว่ำทำไม
3.2.ทำให้ดูวำ่ อย่ำงไร
3.3.ทำไปด้วยกันกับเขำ
3.4. ให้เขำทำเอง

4. แนวทาง
4.1. ผูเ้ ชื่อใหม่และพี่เลี้ยง อำยุ เพศเดียวกัน
4.2. พี่เลี้ยงมีชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณที่ไม่ด่ำงพร้อย
4.3. มีควำมสนใจห่วงใยในควำมต้องกำรทุกอย่ำงของผูเ้ ชื่ อใหม่ ทั้งด้ำนร่ ำงกำย สังคม และ
จิตวิญญำณ
4.4 ให้ยดึ หยุน่ ได้ โดยกำรทรงนำของพระวิญญำณ ให้เน้นบุคคลมำกกว่ำแผนงำน

5. ความสั มพันธ์
ตัวอย่ำงของอำจำรย์เปำโลใน
5.1. สุ ภำพอ่อนโยนเหมือนพี่เลี้ยง
5.2. อุทิศตัว
5.3. ดังบิดำกระทำต่อบุตร
5.3.1. เตือนสติ
5.3.2. หนุนใจ
5.3.3. กำชับทุกคน

1 เธสะโลนิกำ 2:7 -12
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 11
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6. ปัญหาในการพบกันเพือ่ ติดตาม
6.1. อธิษฐำน
2 โคริ นธ์ 10:3.5, 1 เธสะโลนิกำ 3:10
6.2. มีควำมเพียรแต่ไม่เร่ งรัดผูเ้ ชื่อใหม่
ฟี ลิปปี 1:6
6.3. แนะนำไปหำศิษยำภิบำล หรื อ ผูน้ ำกำรติดตำม

7. อธิษฐานด้ วยความร้ อนรน
1 เธสะโลนิกำ 3:10-13 เพิม่ ควำมเชื่อ จำเริ ญด้วยควำมรัก ดำรงอยูใ่ นควำมบริ สุทธิ์

การบ้ าน
ให้ผเู ้ ชื่อใหม่เริ่ มกำรเฝ้ ำเดี่ยว

1. อ่ำนพระธรรมยอห์น
2. อธิษฐำนทุกวัน (อธิ บำยถึงควำมจำเป็ น)
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บทที่ 2 การทาให้ เกิดความแน่ ใจในความรอด
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. พิจำรณำควำมจริ งใจในกำรถวำยตัว
1.2. ใช้พระธรรมให้เกิดควำมมัน่ ใจ
1.3. สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผูเ้ ชื่อใหม่
1.4. ตอบคำถำมทุกข้อ

2. ทบทวน
2.1. ให้กำลังใจแก่ผเู ้ ชื่อใหม่ให้เป็ นพยำนว่ำทำไมจึงรับเชื่อ
2.2. พิจำรณำกำรรับเชื่ อโดยถำมผูเ้ ชื่อใหม่ดงั นี้
2.2.1. ท่ำนเชื่ อหรื อไม่วำ่ พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนกำงเขนเพื่อไถ่ควำมผิดบำป ของท่ำน และ
พระองค์ได้คืนพระชนม์จำกควำมตำย
2.2.2. ท่ำนได้กลับใจใหม่ดว้ ยควำมจริ งใจ และขอให้พระเยซูเข้ำสู่ ชีวติ ของท่ำนหรื อเปล่ำ
2.2.3. พระองค์สถิตอยูใ่ นจิตใจของท่ำนในขณะนี้ หรื อเปล่ำ
2.2.4. ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไร (คำตอบ วิวรณ์ 3:20)
2.3. ทบทวนข่ำวประเสริ ฐ ถ้ำจำเป็ น

3. การสอน
3.1. ชีวติ นิรันดร์
3.2. กำรเป็ นบุตรของพระเจ้ำ
3.3. กำรยกโทษควำมผิดบำป
3.4. ควำมจริ งไม่ใช่อำรมณ์ของมนุษย์
3.5. กำรเป็ นพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
3.6. ชีวติ ที่เปลี่ยนใหม่
3.6.1. ต้องกำรพระวจนะของพระเจ้ำ
3.6.2. เชื่อฟังพระเจ้ำ
3.6.3. รักพี่นอ้ งคริ สเตียน

1 ยอห์น 5:11-13
ยอห์น 1:12
1 ยอห์น 1:9, โรม 8:1
ยอห์น 6:37,47
โรม 8:16
1 เปโตร 2:2
1 ยอห์น 2:3
1 ยอห์น 3:14
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3.6.4. ต้องกำรให้ผอู้ ื่นรู้จกั พระเยซู
กิจกำร 4:20
3.6.5.ไม่กลับสู่ ชีวติ เก่ำ
2 เปโตร 2:20, 2 โคริ นธ์ 5:17
การบ้ าน
ท่องจำพระธรรม ยอห์น 1:12, 5:24, 6:47
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บทที่ 3 การอ่ านพระวจนะของพระเจ้ า
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. เน้นให้เห็นถึงควำมจำเป็ นที่จะต้องอ่ำนพระคัมภีร์ทุกวัน
1.2. สอนวิธีศึกษำพระคัมภีร์

2. ทบทวน
2.1. สนับสนุนผูเ้ ชื่อใหม่ให้แบ่งปั นควำมมัน่ ใจที่ได้รับ
2.2. ทบทวนสิ่ งที่เขำได้อ่ำนมำจำกพระธรรมยอห์น
2.3. ให้เขำเล่ำถึงปฏิกิริยำของครอบครัวและเพื่อนของเขำเมื่อเขำรับเชื่ อ

3. การสอน
3.1. ควำมจำเป็ นที่จะต้องอ่ำนและศึกษำพระวจนะ 1 เปโตร 2: 2
3.2. ควำมจำเป็ นที่จะต้องหำสถำนที่ และเวลำที่เหมำะสม
3.3. ควำมจำเป็ นที่จะทำอย่ำงเป็ นระบบ
3.3.1. อธิษฐำน สดุดี 119:18 ขอพระเจ้ำช่วยให้เข้ำใจพระวจนะ
3.3.2. อ่ำนโดยหวังว่ำพระเจ้ำจะตรัส
สดุดี 119:1-5
3.3.3. ถำมคำถำมต่อไปนี้
- พระวจนะที่ได้อ่ำนแล้วสอนเรื่ องของพระเจ้ำอย่ำงไร
- ข้อพระธรรมนั้นมีควำมหมำยว่ำอะไร
- เรำจะต้องทำอย่ำงไร
- มีควำมบำปที่จะต้องละทิ้งหรื อไม่
- มีพระสัญญำที่จะเรี ยกร้องเอำได้หรื อไม่
- มีตวั อย่ำงให้ทำตำมบ้ำงไหม
- มีคำสั่งที่จะต้องทำตำมบ้ำงไหม
3.3.4. อธิ ษฐำนเพื่อสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้จำกพระวจนะ
3.3.5. มองหำโอกำสที่จะปฏิบตั ิตำมคำสอนที่ได้เรี ยนรู้มำ
การบ้ าน
1. หัดให้ผเู ้ ชื่ อใหม่อ่ำนพระคัมภีร์ โดยใช้วธิ ี กำรใน 3.3 เช่น ลูกำ 8:4-15
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2.สนับสนุนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่มีสมุดจดว่ำได้เรี ยนรู ้อะไรบ้ำงทุก ๆ วัน
3.สนับสนุนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่อ่ำนอย่ำงมีระบบ อ่ำนอย่ำงสม่ำเสมอ
ถ้ำจำเป็ นแนะนำให้อ่ำนพระธรรม เรี ยงลำดับดังนี้
พระธรรมยอห์น, ฟี ลิปปี , มำระโก, 1 ยอห์น, โรม, กิจกำร, 1 โคริ นธ์
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บทที่ 4 การเรียนรู้ทจี่ ะอธิษฐาน
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. อธิ บำยถึงควำมจำเป็ นต่อชีวติ ของกำรอธิ ษฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ
1.2. แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของกำรอธิษฐำน
1.3. แนะนำวิธีกำรที่จะทำให้อธิ ษฐำนอย่ำงได้ผล
1.4. เตือนให้ระวังสิ่ งที่อำจขัดขวำงกำรอธิ ษฐำน

2. ทบทวน
2.1. สนับสนุนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่แบ่งปั นประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
2.2. ตรวจสอบควำมเชื่อสม่ำเสมอ

3. การสอน
3.1. ควำมสำคัญของกำรอธิษฐำน
3.1.1. พระเยซูเป็ นตัวอย่ำง
มำระโก 1:35
3.1.2. คำสัง่ สอนของพระเยซู
ลูกำ 11:9-13
3.1.3. คำหนุนใจของอำจำรย์เปำโล
เอเฟซัส 6:18
3.2. จุดประสงค์ และแบบแผนกำรอธิษฐำน
3.2.1. ให้มีควำมสัมพันธ์กบั พระบิดำผูเ้ ป็ นพระเจ้ำ
3.2.2. แบบแผนกำรอธิษฐำน
- สำรภำพบำป
- สรรเสริ ญ
- ขอบพระคุณ
- วิงวอน
3.2.3. คำอธิษฐำนของพระเยซู
มัทธิว 6:9-13
ข้ำแต่พระบิดำ
- เป็ นกำรเข้ำใกล้พระเจ้ำ
ขอให้พระนำมเป็ นที่เคำรพสักกำระ
- ขอให้พระนำมของพระองค์
พระลักษณะของพระองค์ได้รับ
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ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่
ขอให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์

ขอทรงโปรดประทำนอำหำรในวันนี้
ขอทรงโปรดยกบำปเหมือนเรำยกโทษ
ขออย่ำนำเข้ำไปในกำรทดลอง

พระเกียรติสมกับที่ควรจะได้รับ
- กำรอธิ ษฐำนเปิ ดทำงสู่ สิ่งที่
พระเจ้ำมีพระประสงค์
- กำรโน้มควำมต้องกำรของ
เรำให้เป็ นไปตำมพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำ
- ทูลขอสิ่ งที่เรำต้องกำร
- เรำจะรับกำรอภัยโทษจำก
พระเจ้ำก็ต่อเมื่อเรำยกโทษให้ผอู ้ ื่น
- เป็ นคำทูลขอให้พระเจ้ำปกปักษ์รักษำเรำ
ไว้จำกสิ่ งชัว่ ร้ำยทั้งหลำย

3.3 แนวทำง
3.3.1. ให้พระวิญญำณทรงนำ
โรม 8:26
3.3.2. จงมีควำมขะมักเขม้น
โรม 12:12
3.3.3. ให้เจำะจง
เอเฟซัส 3:14-21
3.3.4. ไม่อ่อนระอำใจ
ลูกำ 18:1
3.4. สิ่ งที่ขดั ขวำง
3.4.1. ควำมเชื่อไม่เพียงพอ
ยำกอบ 1:5-8
3.4.2. ไม่จริ งจังในกำรทูลขอ
ยำกอบ 4:3
3.4.3. ขอผิด
ยำกอบ 4:3
3.4.4. ควำมบำปที่ไม่ได้สำรภำพ
สดุดี 66:18
3.4.5. ไม่ใช่น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
1 ยอห์น 5:14-15
การบ้ าน
1. อธิ ษฐำนกับผูเ้ ชื่ อใหม่
2.ขอให้เขำอธิ ษฐำนเผื่อท่ำนและคริ สตจักร
3. สอนให้มีระบบ เช่น มีรำยกำรหัวข้ออธิ ษฐำน
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บทที่ 5 การให้ พระคริสต์ เป็ นอันดับหนึ่ง
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. อธิ บำยให้เข้ำใจว่ำกำรให้พระคริ สต์เป็ นอันดับหนึ่งนั้นหมำยควำมว่ำอะไร
1.2. ให้ขอ้ แนะแนวในกำรดำรงชีวติ ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
1.3. เสนอแนะว่ำจะต้องเชื่ อฟังพระเจ้ำในกรณี ใดบ้ำง

2. ทบทวน
2.1. สนับสนุนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่เป็ นพยำนในเรื่ องกำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ
2.1. ตอบคำถำมทุกข้อที่เขำถำม

3. การสอน
3.1. กำรให้พระคริ สต์เป็ นอันดับหนึ่ง
มัทธิว 6:24
พระเยซูผเู้ ป็ นนำย
มัทธิว 10:37 พระเยซูมำก่อนบิดำ มำรดำ และลูก
ลูกำ 9:23
พระเยซูมำก่อนตัวเอง
มัทธิว 6:33
แผ่นดินและควำมชอบธรรมของพระเยซู
ก่อนควำมต้องกำรประจำวัน
มัทธิว 11:28-30 หำยเหนื่อยเป็ นสุ ขในพระคริ สต์
3.2. กำรมีชีวติ ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
3.2.1. น้ ำพระทัยของพระเจ้ำดีเป็ นที่ยอมรับและยอดเยีย่ ม โรม 12:2
3.2.2. รู ้น้ ำพระทัยของพระองค์
โรม 12:1-2
ถวำยตัว....รับกำรเปลี่ยนแปลงจิตใจ
สดุดี 32:8-9 ควำมใกล้ชิดกับพระเจ้ำ.....กำรเชื่ อฟัง
สุ ภำษิต 3:5-6 วำงใจ....ยอมรับรู้พระองค์ในทุกทำงของพระเจ้ำ
ยำกอบ 1:5
ทูลขอสติปัญญำ
โคโลสี 3:15
ให้สันติสุขครอบครองจิตใจ
3.2.3 ทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์
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ยำกอบ 1:22
ประพฤติ ไม่ใช่ฟังเท่ำนั้น
ยอห์น 14:21
ทำตำมน้ ำพระทัยด้วยควำมรัก
1 ซำมูเอล 15:22
กำรเชื่อฟังดีกว่ำเครื่ องบูชำ
โยชูวำ 1:8
ตรึ กตรองและกระทำตำมพระประสงค์ที่ทรงสำแดง
3.2.4 ดำรงชีวิตโดยพระวิญญำณ
กิจกำร 1:8
กำลำเทีย 5:25
การบ้ าน
1. พิจำรณำร่ วมกับผูเ้ ชื่ อใหม่วำ่ พระคัมภีร์สอนอะไรเกี่ยวกับชีวติ คริ สเตียน เช่น
เกี่ยวกับกำรอธิ ษฐำน กำรศึกษำพระวจนะ กำรเป็ นพยำน กำรมีส่วนร่ วมใน
คริ สตจักร อำชีพ กำรใช้เงิน คู่ครอง กำรใช้เวลำ สิ่ งที่ตอ้ งทำก่อน ฯลฯ
2. ขอให้ผเู ้ ชื่ อใหม่ตรึ กตรองโดยกำรทูลขอเพื่อให้รู้วำ่ จะให้พระเยซูคริ สต์เป็ น
อันดับหนึ่งในเรื่ องที่ได้ถึงในข้อ 1 ได้อย่ำงไร
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บทที่ 6 การดาเนินชีวติ ตามพระวิญญาณ
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. อธิ บำยให้รู้ถึงบทบำทของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1.2. แสดงให้เห็นถึงกำรดำเนิ นโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์

2. ทบทวน
2.1. พิจำรณำร่ วมกับผูเ้ ชื่ อใหม่วำ่ ได้มอบทุกสิ่ งให้กบั พระเจ้ำในด้ำนใดแล้วบ้ำง
2.2.ให้เรำแบ่งปั นประสบกำรณ์วำ่ กำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำนั้นได้ช่วยให้เขำดำเนินชีวิตคริ สเตียน
อย่ำงไร

3. การสอน
3.1. บทบำทของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
3.1.1. ทำให้รู้แจ้งในเรื่ องควำมบำป
ยอห์น 16:8
3.1.2. เป็ นที่ปรึ กษำ
ยอห์น 14:16-17
3.1.3. ถวำยเกียรติแด่พระเยซูคริ สต์
ยอห์น 16:13-14
3.1.4. เปลี่ยนผูท้ ี่เชื่อ
2 โคริ นธ์ 3:18
3.1.5. ประทำนฤทธิ์ เดชให้แก่ผเู ้ ป็ นพยำน
กิจกำร 1:8, 2 ทิโมธี 1:7
3.1.6. ให้ของประทำนแก่ผทู ้ ี่เชื่อ
1 โคริ นธ์ 12:4-11, โรม 12:4-8
3.1.7. นำทำงผูเ้ ชื่อ
ยอห์น 14:16, โรม 8:14
3.1.8. ช่วยขอแทน
โรม 8:26
3.2. กำรได้รับพระวิญญำณบริ สุทธิ์
3.2.1.พระเยซูทรงสัญญำไว้
กิจกำร 1:4-5
3.2.2. สำวกได้รับ
กิจกำร 2:1-4
คริ สเตียนรุ่ นแรกได้รับ
กิจกำร 8:14-17, 10:44, 19:4-6
3.2.3. สำหรับคริ สเตียนทุก ๆ คน
เอเฟซัส 1:13
3.3. กำรดำเนินชีวติ ตำมพระวิญญำณ : ให้ศึกษำ กำลำเทีย 5:16-26
ข้อ 16
คำสั่ง
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ข้อ 17
กำรต่อสู ้ระหว่ำงเนื้อหนังและพระวิญญำณ
ข้อ 18
ควำมแตกต่ำง
ข้อ 19-21
กำรงำนของเนื้ อหนัง
ข้อ 22-23
ผลของพระวิญญำณ (ท่องจำ)
ข้อ 24
กำรถูกตรึ งกับพระคริ สต์ : ควำมหมำย
ข้อ 25
ชีวติ และกำรดำเนินชีวิตตำมพระวิญญำณ
ข้อ 26
ท่ำที
การบ้ าน
ให้สังเกตว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ช่วยท่ำนอย่ำงไรบ้ำง และให้นำมำแบ่งปั นกันใน
กำรเรี ยนครำวต่อไป
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บทที่ 7 การมีส่วนร่ วมกันกับประชากรของพระเจ้ า
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. อธิ บำยว่ำ คริ สตจักรคืออะไร
1.2. อธิ บำยว่ำ ทำไมจึงต้องมีคริ สตจักร
1.3. อธิ บำยว่ำ ทำไมเรำต้องพบปะกับคริ สเตียน
1.4. ให้เสนอแนะว่ำผูเ้ ชื่ อทั้งหลำยจะมีส่วนในกันและกัน

2. ทบทวน
2.1.สนับสนุนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่แบ่งปั นประสบกำรณ์ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ช่วยเขำในสัปดำห์ที่
ผ่ำนไป หรื อให้เขำถำมอะไรก็ได้เกี่ยวกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์
2.2. ปรึ กษำกับผูเ้ ชื่อใหม่วำ่ เขำได้เรี ยนอะไรบ้ำงจำกพระคัมภีร์ หรื อปรึ กษำเกี่ยวกับคำตอบที่
เขำได้รับสำหรับกำรอธิษฐำน

3. การสอน
3.1. คริ สตจักรคืออะไร : 1 โคริ นธ์ 12:12-27 พระกำยของพระคริ สต์
- มีอวัยวะหลำยส่ วน
- อวัยวะที่ทำหน้ำที่ต่ำง ๆ กันในกำรรับใช้ในกำรดูแลซึ่ งกันและกัน
(ข้อ 25-26)
3.2 ทำไมจึงต้องมีคริ สตจักร : กิจกำร 2:42-47
- สำมัคคีธรรม
- สั่งสอน
- นมัสกำร
3.3. ทำไมจึงต้องพบปะกับคริ สเตียน
- ตัวอย่ำงของคริ สตจักรสมัยแรกเริ่ ม
กิจกำร 2:42
- พระธรรมสนับสนุน
ฮีบรู 10:24-25
3.4. กำรมีส่วนร่ วมกับประชำกรของพระเจ้ำ
- สำมัคคีธรรมมีอะไรบ้ำง
โคโลสี 3:12-17
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การบ้ าน

- กำรแบ่งปั น
กำลำเทีย 6:6, 10
- กำรให้
2 โคริ นธ์ 9:6-8
ให้เขียนเหตุกำรณ์หนึ่งในชีวิตของท่ำนที่ท่ำนสัมผัสกับพระเจ้ำและรู ้วำ่ เป็ นพระองค์
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บทที่ 8 การเป็ นพยานกับผู้อนื่
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. หนุนใจให้ผเู ้ ชื่อใหม่เป็ นพยำน
1.2. ช่วยผูเ้ ชื่อใหม่เตรี ยมคำพยำน

2. ทบทวน
2.1. ปรึ กษำร่ วมกันกับผูเ้ ชื่อใหม่วำ่ เขำได้มีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่ำงไรบ้ำง
2.2. หนุนใจให้เขำเฝ้ ำพระเจ้ำต่อไป

3. การสอน
กำรเป็ นพยำน
3.1. กำรทรงเรี ยก
กิจกำร 1:8
3.2. จุดประสงค์ - เป็ นพยำนเรื่ องพระคริ สต์
กิจกำร 2:32,26:16-18
- เพื่อให้เขำเป็ นสำวก
มัทธิว 28:19-20
3.3. ฤทธำนุภำพ - พระวิญญำณบริ สุทธิ์
กิจกำร 1:8, 2 ทิโมธี 1:7
- กำรอธิษฐำน
เอเฟซัส 6:18-20
- ศำตรำวุธฝ่ ำยวิญญำณ
2 โคริ นธ์ 10:3-5
3.4. แบบอย่ำง - กำรดำเนินชีวิต
มัทธิว 5:13-16
- ควำมรัก
ยอห์น 13:34-35
3.5. คำพยำนส่ วนตัว
กิจกำร 22:3-15
- ชีวติ ของเรำก่อนพบพระเยซู กิจกำร 22:3-5
- พบพระเยซูคริ สต์ได้อย่ำงไร กิจกำร 22:6-11
- ชีวติ ภำยหลังที่พบพระเยซูแล้ว กิจกำร 22:12-15
การบ้ าน
1. ขอให้ผเู ้ ชื่ อใหม่เตรี ยมคำพยำนของเขำ
2. หนุนใจให้เขำอธิ ษฐำนว่ำ ขอให้พระเจ้ำประทำนผูท้ ี่เขำจะเป็ นพยำนได้และร่ วมกับ
เขำว่ำเขำจะทำได้อย่ำงไร
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บทที่ 9 การมีชีวติ คริสเตียนอย่ างบริบูรณ์
1. จุดมุ่งหมาย
1.1. ช่วยให้ผเู ้ ชื่อใหม่เข้ำใจว่ำ กำรทดลองคืออะไร
1.2. ชี้ให้เห็นถึงแหล่งที่มำของกำรทดลอง
1.3. สอนให้รู้วำ่ จะต้องทำอย่ำงไรจึงจะเอำชนะฝ่ ำยเนื้ อหนังและพญำมำรได้ตลอดไป

2. ทบทวน
2.1. ทบทวนกำรเป็ นพยำนและประสบกำรณ์ของเขำ
2.2. ปรึ กษำร่ วมกันว่ำเขำได้เรี ยนรู้อะไรอีกในกำรเฝ้ ำเดี่ยว
2.3. ตอบคำถำมทุกข้อที่เขำถำม

3. การสอน
3.1. กำรทดลอง
3.1.1. ไม่ใช่ควำมบำป
3.1.2. มีชยั ชนะได้
3.2. แหล่งของกำรทดลอง
3.2.1. โลก
3.2.2. เนื้อหนัง
3.2.3. มำร (ซำตำน)
3.3. กำรเผชิญกำรทดลอง
3.3.1. ระวังตัว
3.3.2. ต่อต้ำนมำร
3.3.3. เต็มด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
3.3.4. ควำมรวดเร็ ว
3.3.5. รู้ทำงหนี
3.3.6. อธิษฐำน
3.3.7. ใช้พระวจนะ

ยำกอบ 1:14-15
1 โคริ นธ์ 10:13
1 ยอห์น 2:15
กำลำเทีย 5:16, ยำกอบ 1:13-15
มัทธิว 4:1-11
1 โคริ นธ์ 16:13, 1 เปโตร 5:8
1 เปโตร 5:9, ยำกอบ 4:7
เอเฟซัส 5:8
ปฐมกำล 39:12
1 โคริ นธ์ 10:13
มัทธิว 26:41
มัทธิว 4:1-11
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การบ้ าน

1. อธิ ษฐำนร่ วมกับผูเ้ ชื่อใหม่เกี่ยวกับกำรทดลองซึ่ งยำกที่เขำจะเอำชนะได้
2.สนับสนุนให้มีสมุดจดว่ำให้หลบหลีกหลุดพ้นกำรทดลองใดบ้ำงที่เขำประสบมำ
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บทที่ 10 การเผชิญปัญหา
1. แนวทาง
1.1. กำรอธิษฐำน
1.2. นำทำงและแก้ไขด้วยควำมอ่อนโยน
1.3. ช่วยผูเ้ ชื่อใหม่ให้รับเอำทรัพยำกรจำกพระเจ้ำ : พระวจนะและพระวิญญำณบริ สุทธิ์

2. ความกดดันจากครอบครัวและเพือ่ น
2.1.ที่จะพบกับกำรต่อต้ำนคัดค้ำนเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเตรี ยมตัว มัทธิว 5:10, 11, 1 เปโตร 1:6-9
2 ทิโมธี 3:12
2.2.ไปเยีย่ มเยียนที่บำ้ น
2.3.พระเจ้ำทรงทดสอบผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก
ฮีบรู 12:10-11

3. ความกดดันจากงาน
3.1. หนุนใจให้เพียรอ่ำนพระวจนะและอธิ ษฐำน สดุดี 1:1-2
แม้จะทำไม่ได้ทุกวัน
พร้อมที่จะพบกับเขำเมื่อเขำมีเวลำ

4. ความกดดันทางการเมือง
- ของ ๆ ซีซำร์และของ ๆ พระเจ้ำ
- เชื่อฟังพระเจ้ำยิง่ กว่ำเชื่ อฟังมนุษย์
- ซื่อสัตย์จนวันตำย

มำระโก 12:17
กิจกำร 4:19-20, 5:29
วิวรณ์ 2:10, 1 เปโตร 4:12-14

5. แรงดึงดูดของฝ่ ายโลกและนิสัยเก่า ๆ
5.1. เน้นให้เข้ำใจว่ำกำรกลับใจคือ
กำรเปลี่ยนวิถีชีวติ จำกเก่ำมำใหม่
5.2. หนุนใจให้เขำพึ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์

มัทธิ ว 6:24
1 ยอห์น 2:15-17
โรม 8:2
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6. ความสงสั ยและปัญหาที่เกิดจากปัญหา
6.1. เผชิญกับปั ญหำอย่ำงตรงไปตรงมำ
1 โคริ นธ์ 1:25
จำเสมอว่ำพระปั ญญำยิง่ ใหญ่กว่ำนั้นมำจำกพระเจ้ำ
ถ้ำไม่รู้คำตอบก็ให้ยอมรับว่ำไม่รู้และพยำยำมหำคำตอบ
การบ้ าน
1.หนุนใจให้ผเู ้ ชื่อใหม่รับบัพติศมำและเข้ำมำมีส่วนร่ วมเพื่อนคริ สเตียนในคริ สตจักร
2.ให้ยงั คงติดตำมเลี้ยงดูเพรำะกำรติดตำมยังไม่สมบูรณ์จนกว่ำผูเ้ ชื่อใหม่จะเป็ นพยำน
และเกิดผล
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