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คานา
หนังสื อติดตำมพระคริ สต์ที่ท่ำนอ่ำนอยูน่ ้ ีได้รับกำรอนุเครำะห์จำกสภำคริ สตจักรแองกลิกนั
แห่งสิ งคโปร์ ที่อนุญำตให้มิชชัน่ ลูเธอร์ แรนแห่งประเทศไทยแปลเป็ นภำษำไทย แต่ได้เปลี่ยนแปลงข้อ
พระคัมภีร์บำงข้อเพื่อควำมเหมำะสม ข้อที่มี * (ดอกจันทร์ ) คือ ข้อที่เปลี่ยน และเชื่อว่ำหนังสื อเล่มนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อคริ สตจักรของพระองค์ในประเทศไทย

สถำบันศำสนศำสตร์ลูเธอร์แรน
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บทที่ 1 การเป็ นคริสเตียนใหม่
สรรเสริ ญพระเจ้ำ! บัดนี้ท่ำนเป็ นคนใหม่แล้ว ท่ำนเกิดใหม่แล้ว และก็เช่นเดียวกับทำรกแรกเกิด
นัน่ แหละ ท่ำนก็จะต้องเจริ ญเติบโตขึ้น บทเรี ยนชุดนี้จดั เตรี ยมขึ้นเพื่อจะช่วยให้ท่ำนเริ่ มต้นกำร
เจริ ญเติบโตในชีวิตคริ สเตียน
ที่ปรึ กษำก็พร้อมอยูแ่ ล้วที่จะช่วยเหลือท่ำนในกระบวนกำรของกำร
เจริ ญเติบโตนี้ เพื่อว่ำท่ำนจะได้เป็ นคริ สเตียนที่เกิดผลและแก่กล้ำ
ตลอดช่วงเวลำกำรประชุมกันถึง 10 ครั้ง (รวมทั้งครั้งนี้) ที่ปรึ กษำของท่ำนจะพบกับท่ำน
สม่ำเสมอ ท่ำนจะสำมำรถเรี ยนรู ้สิ่งที่น่ำตื่นเต้นโดยลำดับเกี่ยวกับกำรดำเนิ นชีวติ คริ สเตียน กำรประชุม
พบปะกันนี้เป็ นเรื่ องจำเป็ นสำหรับกำรเรี ยนรู้ถึงควำมรักของพระเจ้ำ และกำรแบ่งปั นควำมรักนั้นซึ่ งกัน
และกัน ที่ปรึ กษำของท่ำนนั้นมิใช่ครู หรื อผูต้ รวจสอบหรื อตำรวจที่คอยจะสำรวจว่ำท่ำนกำลังทำสิ่ งที่
ถูกต้องหรื อไม่ เขำเป็ นเพียงผูเ้ คยแนะแนวทำงและดูแลท่ำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงที่ปรึ กษำกับท่ำนนั้น
ก็เหมือนกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์เปำโลกับศิษย์ดงั กล่ำวไว้ใน 1 เธสะโลนิกำ 2:7-12 นั้นเอง
ตลอดช่วงไม่กี่สัปดำห์ขำ้ งหน้ำนี้ มีอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะที่เรำจะต้องศึกษำ ดังนั้นจึงเป็ น
เรื่ องสำคัญที่ท่ำนควรเข้ำเรี ยนโดยตลอด ก็น่ำตื่นเต้นจริ ง ๆ ที่ทุกครั้งที่เรำคำดหวังสิ่ งใหม่ ๆ จำกพระเจ้ำ
พระองค์ก็จะประทำนสิ่ งนั้นแก่เรำ และแม้ในเวลำนี้ ถ้ำหำกท่ำนรู ้สึกว่ำมีเหตุบำงอย่ำงที่จะทำให้ท่ำนไม่
สำมำรถมำเรี ยนได้ในบำงครั้ง ก็ขอให้ท่ำนบอกที่ปรึ กษำของท่ำนเสี ยเลยในตอนนี้ เพื่อเขำจะได้
อธิ ษฐำนด้วยกันกับท่ำนเกี่ยวกับอุปสรรคนั้น
ขอให้ท่ำนระลึกอยูเ่ สมอว่ำ เป้ ำหมำยของเรำคือ :
“พระองค์นนั่ แหละเรำประกำศอยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนให้มีสติปัญญำทุกอย่ำง เพื่อ
จะได้ถวำยทุกคนให้เป็ นผูใ้ หญ่แล้วในพระคริ สต์” โคโลสี 1:28
สิ่ งแรกอย่ำงหนึ่งที่ท่ำนจำเป็ นต้องรู ้จกั คือ “การเฝ้ าเดี่ยว” กำรเฝ้ ำเดี่ยวเป็ นช่วงเวลำที่กำหนดไว้
เพื่อท่ำนจะได้เข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำตำมลำพัง ในช่วงเวลำนั้นท่ำนก็จะได้อยูต่ ำมลำพังกับพระเจ้ำโดยกำรอ่ำน
พระวจนะและอธิ ษฐำน
จงให้พระเจ้ำตรัสกับท่ำนทำงพระวจนะและท่ำนก็พดู กับพระองค์ในกำร
อธิ ษฐำน พระเยซูเจ้ำของเรำนั้นก็ทรงใช้เวลำอยูก่ บั พระเจ้ำในแบบนี้ดว้ ย
“ครั้นเวลำเช้ำมืดพระองค์ (พระเยซู) ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐำนที่
นัน่ ” มำระโก 1:35
ก่อนจะพบกันอีกคราวหน้ า
1) จงอ่ำน พระธรรมยอห์น
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2) จงอธิ ษฐำนทุก ๆ วัน (ขอคำอธิ บำยจำกที่ปรึ กษำของท่ำนถ้ำท่ำนยังไม่ทรำบวิธีกำรอธิ ษฐำน)
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บทที่ 2 การรับความมัน่ ใจเรื่องความรอด
ทบทวน
1. เล่ำสู่ กนั ฟังว่ำเหตุใดท่ำนจึงถวำยตัวแด่พระคริ สต์
2. ให้ท่ำนตอบคำถำมต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบตนเอง
2.1 ท่ำนเชื่อหรื อว่ำพระเยซูสิ้นพระชนม์
บนกำงเขนเพรำะบำปของท่ำนแล้ว
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำ
( ) เชื่อ
( ) ไม่เชื่อ
2.2 ท่ำนกลับใจแล้วจริ ง ๆ หรื อ
และได้ทูลเชิญพระเยซูให้เข้ำมำ
ในชีวติ ของท่ำนจริ ง ๆ หรื อ
( ) จริ ง
( ) ไม่จริ ง
2.3 พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นชี วติ ของท่ำน
ในขณะนี้หรื อไม่
( ) ทรงสถิตอยู่ ( ) เปล่ำ
2.4 ท่ำนทรำบได้อย่ำงไร
(คำตอบจะพบได้ในข้อพระคัมภีร์ เช่น ในวิวรณ์ 3:20)
ข้ อควรจา
เมื่อท่ำนได้เชื่อได้วำงใจในพระเยซูคริ สต์และรับพระองค์เข้ำสู่ ชีวติ เพื่อเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และพระเจ้ำของท่ำนแล้ว พระวจนะของพระเจ้ำสัญญำจะมอบอะไรแก่ท่ำน ตำมข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้
ข้ อพระคัมภีร์ที่ท่องจา
พระสั ญญาของพระเจ้ า
ความหมาย
1) 1ยอห์น 5:11-13
2) ยอห์น 1:12
3) 1ยอห์น 1:9
4) ยอห์น 6:37,47
5) โรม 8:16
เมื่อท่ำนเชื่อวำงใจในพระคริ สต์และรับพระองค์เข้ำในจิตใจของท่ำน เพื่อเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และพระเจ้ำของท่ำนแล้ว ก็จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่ำน
8

จำกข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ท่ำนจะพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ มีอะไรบ้ำง
ข้ อพระคัมภีร์ทตี่ ้ องจา
1) 1 เปโตร 2:2
2) 1 ยอห์น 2:3-5 *
3) 1 ยอห์น 3:14
4) 1 ยอห์น 1:3 *
5) ฮีบรู 2:14-15

พระสั ญญาของพระเจ้ า

ความหมาย

ก่อนจะพบกันอีกคราวหน้ า
จงท่องจำข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้:
ยอห์น 1:12
ยอห์น 5:24
ยอห์น 6:47
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บทที่ 3 การอ่ านพระคัมภีร์
ทบทวน
1. จงเขียนข้อพระคัมภีร์ ยอห์น 1:12 ตำมที่จำได้
2. จำกที่ท่ำนได้อ่ำน พระธรรมยอห์น ท่ำนพบว่ำมีควำมจริ งประกำรใดที่ประทับใจท่ำนที่สุด
3. ท่ำนได้บอกครอบครัวและมิตรสหำยของท่ำนหรื อยังว่ำท่ำนเป็ นคริ สเตียนแล้วเขำมีปฏิกิริยำ
อย่ำงไร
ข้ อควรจา
เช่นเดียวกับกำรที่เรำจำเป็ นต้องรับประทำนอำหำรและหำยใจเพื่อควำมเจริ ญฝ่ ำยร่ ำงกำยนั้น
เรำก็จำเป็ นต้องอ่ำนพระคัมภีร์ เพื่อเจริ ญขึ้นฝ่ ำยจิตวิญญำณด้วย
1. เรำจะทำอย่ำงไรดีกบั พระคัมภีร์?
1.1 1 เปโตร 2:2_________________________________________________
1.2 กิจกำรของอัครทูต 17:11_______________________________________
2. ท่ำนจะอ่ำนพระคัมภีร์ที่ไหนเมื่อใดจึงจะเหมำะสมที่สุด
____________________________________________________________________
3. ในอ่ำนพระคัมภีร์ ท่ำนจำเป็ นต้องกระทำสิ่ งต่อไปนี้ คือ
3.1 อธิ ษฐำนก่อนอ่ำน ทูลขอให้พระเจ้ำทรงโปรดให้ท่ำนเข้ำใจ พระวจนะของ
พระองค์ สดุดี 119:18
3.2 ขณะที่อ่ำนท่ำนก็ตอ้ งคำดหวังว่ำพระเจ้ำจะตรัสกับท่ำน สดุดี 119:105*
3.3 เมื่อท่ำนอ่ำนให้ท่ำนตั้งคำถำมดังนี้
ข้อควำมตอนนี้กล่ำวว่ำอย่ำงไร
ข้อควำมตอนนี้หมำยควำมว่ำอะไร
ข้อควำมตอนนี้จะใช้กบั ตัวเรำได้อย่ำงไรและเรำควรจะทำอะไร
- มีบำปที่ตอ้ งละทิง้ หรื อ
- มีพระสัญญำที่ตอ้ งอ้ำงเอำหรื อ
- มีตวั อย่ำงให้ทำตำมหรื อ
- มีพระบัญชำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมหรื อ
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4. อธิษฐำนอีก โมทนำขอบพระคุณพระเจ้ำสำหรับเรื่ องที่ได้เรี ยนรู ้ ขอพลังจำกพระเจ้ำให้ท่ำน
สำมำรถประยุกต์บทเรี ยนได้ในชีวติ ประจำวัน
บทฝึ กหัด : ใช้ ลูกำ 8 : 4-15 ในกำรฝึ กอ่ำนพระคัมภีร์ตำมวิธีกำรที่ท่ำน ได้เรี ยนรู ้มำ เริ่ ม
ใช้สมุดบันทึกเพื่อจดหัวข้อต่ำง ๆ ที่ได้เรี ยนไปแล้ว
ก่อนจะพบกันอีกในคราวหน้ า
โดยอำศัยวิธีกำรแบบเดียวกันนี้ จงอ่ำน สดุดี 1 และจดบันทึกไปด้วยและเตรี ยมพร้อมที่จะ
แบ่งปั นกับที่ปรึ กษำของท่ำนในครำวหน้ำ
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บทที่ 4 เรียนรู้ ในการอธิษฐาน
ทบทวน
1. จงเล่ำถึงและอภิปรำยปั ญหำต่ำง ๆ (ถ้ำมี) เกี่ยวกับกำรเฝ้ ำเดี่ยวและกำรศึกษำพระคัมภีร์ของ
ท่ำน
2. ท่ำนเฝ้ ำเดี่ยวอย่ำงสม่ำเสมอหรื อ
ข้ อควรจา
1.ทำไมกำรอธิ ษฐำนของท่ำนจึงสำคัญ?
1.1 มำระโก. 1:35____________________________________________________
1.2 ลูกำ. 11:9-13___________________________________________________
1.3 เอเฟซัส. 6:18_____________________________________________________
2. พระเยซูคริ สต์เจ้ำประทำนตัวอย่ำงกำรอธิ ษฐำนอันดีเยีย่ มไว้แล้ว ดังเป็ นที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่ำ
“คำอธิษฐำนตำมแบบที่พระเยซูคริ สต์ตรัสสอน” ซึ่งปรำกฏอยูใ่ นมัทธิ ว 6:9-13 แล้วนั้นให้เรำ
มำดูคำอธิษฐำนนี้ ดว้ ยกันว่ำ แต่ละข้อ ต่อไปนี้มีควำมหมำยอย่ำงไร
ข้อ 9 ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ท้ งั หลำย
___________________________________________________________________
ข้อ 9 ขอให้พระนำมของพระองค์เป็ นที่เคำรพสักกำระ
___________________________________________________________________
ข้อ 10 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่
___________________________________________________________________
ข้อ 10 ขอให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์
___________________________________________________________________
ข้อ 11 ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจำวัน
___________________________________________________________________
ข้อ 12 ขอทรงโปรดยกบำปผิดของข้ำพระองค์เหมือนข้ำพระองค์ยกโทษ
___________________________________________________________________
ข้อ 13 ขออย่ำนำข้ำพระองค์เข้ำไปในกำรทดลอง
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___________________________________________________________________
ข้อ 13 แต่ขอให้พน้ จำกสิ่ งชัว่ ร้ำย
___________________________________________________________________
3. แนวปฏิบตั ิในกำรอธิษฐำนมีอะไรบ้ำง
3.1 โรม. 8:26____________________________________________________________
3.2 โรม. 12:12___________________________________________________________
3.3 เอเฟซัส. 3:14-21__________________________________________________________
3.4 ลูกำ. 18:1____________________________________________________________
4. อะไรเป็ นอุปสรรคของกำรอธิษฐำน
4.1 ยำกอบ. 1:5-8___________________________________________________________
4.2 ยำกอบ. 4:3_____________________________________________________________
4.3 สดุดี. 66:18_________________________________________________________
4.4 1 ยอห์น. 5:14-15________________________________________________________
ก่อนจะพบกันอีกในคราวหน้ า
1. บอกที่ปรึ กษำของท่ำนให้ทรำบเรื่ องที่ท่ำนต้องกำรอธิ ษฐำนแล้วอธิ ษฐำนด้วยกัน
2. อธิ ษฐำนเผื่อที่ปรึ กษำของท่ำน และ เผือ่ คริ สตจักรของท่ำนอย่ำงสม่ำเสมอ
3. ทำรำยกำรอธิษฐำนสำหรับสัปดำห์หน้ำ แล้วยึดถือปฏิบตั ิ
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บทที่ 5 ยกพระคริสต์ ไว้ อบั ดับหนึ่ง
ทบทวน
1. เล่ำถึงบำงอย่ำงที่ท่ำนได้เรี ยนรู ้จำกกำรเฝ้ ำเดี่ยวประจำวัน
2. ท่ำนมีคำถำมอะไรบ้ำงไหมเกี่ยวกับชีวติ คริ สเตียนของท่ำน
ข้ อควรจา
1. ในฐำนะคริ สเตียนนั้นท่ำนต้องยกพระคริ สต์ไว้อบั ดับหนึ่งเสมอ คำว่ำ “ยกพระคริ สต์ไว้
อันดับหนึ่ง” นี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ตำมข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้
มัทธิว. 6:24_________________________________________________________________
มัทธิว. 10:37_______________________________________________________________
ลูกำ. 9:23__________________________________________________________________
มัทธิว. 6:33________________________________________________________________
มัทธิว.11:28-30______________________________________________________________
2. เมื่อเรำยกพระคริ สต์เป็ นอับดับหนึ่งอย่ำงแท้จริ งแล้ว เรำก็ยอ่ มดำเนินชี วติ ตำมพระประสงค์
ของพระองค์ดว้ ย พระคัมภีร์บอกไว้วำ่ พระประสงค์ของพระเจ้ำนั้นประเสริ ฐ เป็ นที่ยอมรับ
และ สมบูรณ์แบบ
“อย่ำประพฤติตำมอย่ำงคนในยุคนี้ แต่จงรับกำรเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่ำนจะ
เปลี่ยนใหม่ เพื่อท่ำนจะได้ทรำบน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจะได้รู้วำ่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ
พระทัย และอะไรดียอดเยีย่ ม” โรม. 12:2
3. ท่ำทีที่ท่ำนมีต่อพระประสงค์ของพระเจ้ำนั้นควรเป็ นอย่ำงไร
3.1 โรม. 12:1-2
_________________________________________________________________________
3.2 สดุดี. 32:8-9
_________________________________________________________________________
3.3 สุ ภำษิต 3:5-6
_________________________________________________________________________
3.4 ยำกอบ. 1:5
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_________________________________________________________________________
4. เมื่อรู ้วำ่ พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ให้ท่ำนทำอะไรแล้ว ท่ำนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
4.1 ยำกอบ. 1:22
_________________________________________________________________________
4.2 ยอห์น. 14:21
_________________________________________________________________________
4.3 1 ซำมูเอล. 15:22
_________________________________________________________________________
4.4 โยชูวำ. 1:8
_________________________________________________________________________
ก่อนจะพบกันอีกคราวหน้ า
1. จงเขียนรำยกำรด้ำนต่ำง ๆ ในชีวติ ท่ำนที่ตอ้ งกำรกำรเชื่ อฟังตำมพระทัยพระเจ้ำ เช่น เกี่ยวกับ
งำน กำรใช้เวลำ วินยั ในกำรอธิษฐำน ฯลฯ
2. ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ท่ำนเขียนออกมำนั้น ท่ำนจะยกพระคริ สต์เป็ นอันดับหนึ่งได้อย่ำงไร
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บทที่ 6 ดาเนินชีวติ ตามพระวิญญาณ
ทบทวน
กำรอ่ำนพระคัมภีร์ประจำวันมีส่วนช่วยให้ท่ำนเชื่อฟังพระเยซูได้อย่ำงไร
ข้ อควรจา
1. อะไรคือบทบำทของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ
1.1 ยอห์น. 16:8______________________1.5 กิจกำร. 1:8_____________________
1.2 ยอห์น. 14:16-17__________________1.6 1 โคริ นธ์. 12:7-11________________
1.3 ยอห์น. 16:13-14__________________1.7 โรม. 8:26____________________
1.4 2 โคริ นธ์. 3:18_____________________1.8 โรม. 8:14____________________
2. กำรประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นสิ่ งสำคัญสำหรับกำรดำเนิ นชีวติ คริ สเตียน *
2.1 พระเยซูทรงสัญญำไว้อย่ำงไรเกี่ยวกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ *
กิจกำร. 1:4-5________________________________________________________
2.2 ใครบ้ำงที่จะสำมำรถประกอบด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ *
2.2.1 กิจกำร. 2:1-4__________________________________________________
2.2.2 กิจกำร. 8:14-17________________________________________________
2.2.3 กิจกำร. 10 : 44_________________________________________________
2.2.4 กิจกำร. 19:4-6__________________________________________________
3. กำลำเทีย. 5:16-26 สอนไว้วำ่ อย่ำงไรเกี่ยวกับ “กำรดำเนินชีวติ ตำมพระวิญญำณ”
ข้อ 16_________________________ข้อ22-23________________________
ข้อ 17_________________________ข้อ 24__________________________
ข้อ 18_________________________ข้อ 25__________________________
ข้อ 19-21______________________ข้อ 26__________________________
ก่อนจะพบกันอีกคราวหน้ า
สำรวจดูวำ่ มีเหตุกำรณ์ใดบ้ำงที่ท่ำนเห็นว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยเหลือท่ำนในชีวิตของ
ท่ำน แล้วนำมำเล่ำสู่ กนั ฟัง
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บทที่ 7 แบ่ งปันกับพีน่ ้ องคริสเตียน
ทบทวน
1. จงเล่ำถึงเหตุกำรณ์ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยเหลือท่ำนในชีวติ ของท่ำน
2. ท่ำนยังคงมีคำถำมอะไรอีกไหมเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในชีวิตของท่ำน
ข้ อควรจา
1. คริ สตจักรคืออะไร ตำมที่พรรณำไว้ใน 1 โคริ นธ์ 12:12-27
2. ทำไมจึงจำเป็ นต้องมีคริ สตจักร (ดู กิจกำร 2:42-47)
___________________________________________________________________
3. ทำไมท่ำนจึงต้องพบปะกับพี่นอ้ งคริ สเตียนอื่น ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
3.1 กิจกำร. 2:42_______________________________________________________
3.2 ฮีบรู . 10:24-25_____________________________________________________
4. ท่ำนจะสำมำรถแบ่งปั นชีวิตของท่ำนกับพี่นอ้ งคริ สเตียนได้อย่ำงไร
4.1 โคโลสี . 3:12-17____________________________________________________
_________________________________________________________________
4.2 กำลำเทีย.6:6-10,2โคริ นธ์ 9:6-8_________________________________________
ก่อนจะพบกันอีกคราวหน้ า
1. เขียนถึงเหตุกำรณ์ในชีวิตของท่ำนที่ท่ำนรู ้สึกว่ำพระเจ้ำทรงสถิตอยูก่ บั ท่ำน
2. ท่ำนเป็ นสมำชิกประจำของกลุ่มสำมัคคีธรรมคริ สเตียนหรื อไม่ (เช่น กลุ่มศึกษำ พระคัมภีร์
กลุ่มเซลล์ กลุ่มอธิ ษฐำน ฯลฯ)
ถ้ำยังไม่ได้เป็ น ให้ท่ำนพูดเรื่ องนี้กบั ศิษยำภิบำลหรื อที่ปรึ กษำของท่ำน
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บทที่ 8 การเป็ นพยานแก่ ผู้อนื่
ทบทวน
มีดำ้ นใดบ้ำงของชี วติ คริ สเตียนของท่ำน ที่ท่ำนได้เล่ำให้ผอู ้ ื่นฟังในช่วงสัปดำห์ที่แล้วท่ำนรู ้สึก
อย่ำงไรในขณะที่กำลังเล่ำให้เขำฟังอยูน่ ้ นั
ข้ อควรจา
1. คริ สเตียนควรเป็ นพยำนให้ผอู้ ื่นรู้เรื่ องพระเยซูคริ สต์
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ พระองค์ได้ตรัสไว้อย่ำงไรใน กิจกำร 1:8
__________________________________________________________________________
2. อะไรคือวัตถุประสงค์ของกำรเป็ นพยำน
2.1 กิจกำร. 2:32, 26:16-18________________________________________________
2.2 มัทธิ ว. 28:19-20____________________________________________________
3. คริ สเตียนมีอำนำจที่จะเป็ นพยำนได้เพรำะ
3.1 กิจกำร. 1:8,2 ทิโมธี . 1:7____________________________________________________
3.2 เอเฟซัส. 6:18-20_________________________________________________________
3.3 2 โคริ นธ์ 10:3-5_________________________________________________________
4. ท่ำนจะเป็ นพยำนได้ในลักษณะใด
4.1 มัทธิว. 5:13-16_________________________________________________________
4.2 1 ยอห์น. 3:18 *__________________________________________________________
5. อำจำรย์เปำโลได้เล่ำถึงคำพยำนของท่ำนใน กิจกำร 22:3-15 คำพยำนส่ วนตัวอำจจะเป็ น
เครื่ องหนุ นใจอย่ำงยิง่ แก่ผอู ้ ื่นเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ งของกำรได้รู้จกั พระเยซูผทู ้ รงเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดและทรงเป็ นเจ้ำของชีวติ เรำ
คำพยำนขั้นพื้นฐำนประกอบด้วย 3 จุดสำคัญ
จุดที่ 1 : ก่อนที่ขำ้ พเจ้ำจะมำเป็ นคริ สเตียน กิจกำร. 22:3-5
จุดที่ 2 : ข้ำพเจ้ำมำเป็ นคริ สเตียนได้อย่ำงไร- กิจกำร. 22:6-11
จุดที่ 3 : หลังจำกเป็ นคริ สเตียนแล้ว กิจกำร. 22:12-15
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ก่อนจะพบกันอีกคราวหน้ า
1. จงเขียนคำพยำนส่ วนตัวของท่ำนตำมเค้ำโครง 3 จุดของอำจำรย์เปำโล
2. ใคร่ ครวญด้วยใจอธิ ษฐำนเพื่อมองหำว่ำใครควรเป็ นบุคคลที่ท่ำนจะไปเป็ นพยำนต่อเขำ แล้ว
ปฏิบตั ิ!
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บทที่ 9 การดาเนินชีวติ คริสเตียนอย่ างมีชัยชนะ
ทบทวน
1. ท่ำนได้เล่ำให้ผอู ้ ื่นฟังเกี่ยวกับคำพยำนส่ วนตัวของท่ำนแล้วหรื อ ผลจำกกำรตอบสนองของ
เขำเป็ นอย่ำงไร
2. ท่ำนยังมีคำถำมอื่น ๆ อีกไหมเกี่ยวกับกำรเป็ นพยำนของท่ำน
ข้ อควรจา
เมื่อใครคนหนึ่งมำเป็ นคริ สเตียน บ่อยครั้งทีเดียวจะปรำกฏว่ำมีกำรทดลองยัว่ ยวนเกิดขึ้นเพื่อกีด
กันมิให้เขำเป็ นสำวกของพระเจ้ำ
1. พระคัมภีร์สอนว่ำกำรทดลองนั้นเป็ น
1.1 ยำกอบ. 1:13-15________________________________________________________
1.2 1 โคริ นธ์. 10:13________________________________________________________
2. อะไรเป็ นแหล่งต้นตอของกำรทดลอง
2.1 ยอห์น. 2:15_________________________________________________________
2.2 กำลำเทีย. 5:16__________________________________________________________
2.3 วิวรณ์. 20:1-3________________________________________________________
3. อะไรเป็ นกำรทดลองที่ท่ำนเผชิญเวลำนี้
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. พระคัมภีร์บอกว่ำเรำย่อมสำมำรถเอำชนะกำรทดลองได้ให้เรำมำตรวจดูดว้ ยกันว่ำจะเอำชนะ
มันได้อย่ำงไร
4.1 1 โคริ นธ์. 16:13, 1 เปโตร. 5:8_______________________________________________
4.2 1 เปโตร. 5:9, ยำกอบ. 4:7___________________________________________________
4.3 เอเฟซัส. 5:18____________________________________________________________
4.4 1 โคริ นธ์. 10:13__________________________________________________________
4.5 โคโลสี . 2:6-7___________________________________________________________
4.6 มัทธิว. 26:41___________________________________________________________
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4.7
4.8

มัทธิว 4:1-11_________________________________________________________
*

ก่อนจะพบกันคราวหน้ า
1. จงระวังระไวเรื่ องกำรทดลองที่ท่ำนจะเผชิ ญ
จงเรี ยนรู้ที่จะจัดกำรกับมันทันที โดยอำศัยสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มำนี้
2.จงจดบันทึกในสมุดเป็ นบทเรี ยนว่ำท่ำนหลีกหนีกำรทดลองที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้อย่ำงไรอัน
นี้จะหนุนท่ำนเองและผูอ้ ื่นด้วย
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บทที่ 10 การจัดการกับปัญหา
ทบทวน
ท่ำนพอจะเขียนสรุ ปจุดสำคัญ ๆ แต่ละบทที่ได้เรี ยนรู ้มำแล้วได้ไหม
บทที่ 2______________________________________________________________
บทที่ 3______________________________________________________________
บทที่ 4______________________________________________________________
บทที่ 5______________________________________________________________
บทที่ 6______________________________________________________________
บทที่ 7______________________________________________________________
บทที่ 8______________________________________________________________
บทที่ 9______________________________________________________________
ข้ อควรจา
ชีวติ คริ สเตียนที่สมบูรณ์พร้อมนั้นไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่มีปัญหำอะไร แท้จริ งแล้ว ปั ญหำต่ำง
ๆ สำมำรถช่วยให้เรำเจริ ญขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ในควำมเชื่อเสี ยด้วยซ้ ำ ทว่ำปั ญหำนั้นย่อมจัดกำรกับมันได้
เพรำะเรำพึ่งพำอำศัยทรัพยำกรของพระเจ้ำ ซึ่ งได้แก่พระคัมภีร์ และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
พระเจ้ำได้ทรงสัญญำว่ำจะทรงสถิตอยูก่ บั เรำโดยตลอด! “และข้ำพเจ้ำแน่ใจว่ำ พระองค์ผทู ้ รงตั้งกำรดี
ไว้ในพวกท่ำนแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็ จ จนถึงวันแห่งพระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 1:6)
2. อะไรคือปั ญหำที่คริ สเตียนมักจะประสบเหมือน ๆ กัน
2.1 มัทธิว 5:10-11
2.2 มัทธิว 5:38-42
2.3 มัทธิว 6:19,24,33
3. ทำไมคริ สเตียนจึงต้องเผชิ ญกับปั ญหำ
3.12 ทิโมธี 3:12
3.2 ยำกอบ 1:2-4
3.3 1 เปโตร 1:6-9
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เพือ่ จะจาเริญขึน้ เรื่อย ๆ ตลอดไป
1. จงเตรี ยมตัวรับบัพติศมำ
2. จงเข้ำร่ วมกลุ่มสำมัคคีธรรมในคริ สตจักร
3. จงนำผูอ้ ื่นมำหำพระคริ สต์ แบ่งปั นสิ่ งที่ท่ำนได้เรี ยนรู ้ให้กบั เขำ
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รายการตรวจสอบฝ่ ายจิตวิญญาณ
ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของท่ำนเป็ นอย่ำงไร
จงให้สุขภำพชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของท่ำนสัมพันธ์กบั ลักษณะของสิ่ งมีชีวติ :
อำณำจักรฝ่ ำยสรี ระ
อำณำจักรฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ลักษณะของสิ่ งมีชีวติ
สัญลักษณ์ของชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณที่สมบูรณ์
1. หำยใจ
1.อธิษฐำน เอเฟซัส. 6:18
2. กำรกิน
2.รับพระวจนะของพระเจ้ำ 1เปโตร.2:2,ฮีบรู . 5:14
3. กำรเจริ ญเติบโต
3.จำเริ ญขึ้นถึงขึ้นควำมไพบูลย์ฝ่ำยจิตวิญญำณ
4. กำรรับสัมผัส
ลูกำ. 2 :52
5. กำรเคลื่อนไหว
4.กำรวินิจทิศทำงของพระเจ้ำ โรม. 12:1-2
6.กำรขับถ่ำยของเสี ย
5.เคลื่อนไหวในสำมัคคีธรรม โรม. 12:3-8
7.กำรสื บพันธ์
6.กำรชำระบำป 1 ยอห์น. 1:8-9
7.กำรเป็ นพยำน มำระโก. 1:17,มัทธิว. 28:18-20
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