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บทเรียนที่ 1 : แผนการของพระเจ้ าเพือ่ ความสั มพันธ์ กบั มนุษย์ มนุษย์
ตกระดับจากความสั มพันธ์
ทุก ๆ เรื่ องที่จะเรี ยนในบทเรี ยนนี้เป็ นความจริ ง ทุก ๆ สิ่ งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ทุก ๆ เรื่ องมา
จากพระคัมภีร์ พระคัมภีร์คือหนังสื อที่พระเจ้าดลใจให้คนเขียนไว้ มันจึงเป็ นคาสั่งของพระเจ้า ไม่ใช่คาพูด
ของมนุษย์ เพราะฉะนั้นเราสามารถเชื่อวางใจได้วา่ เป็ นความจริ ง
เรื่อง – การสร้ าง และการล้มลงในความบาป (ปฐมกาล 1 &3)
ก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมา พระเจ้าอยูท่ ี่นนั่ อยูแ่ ล้ว พระองค์สร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระองค์สร้างวิญญาณทั้งหมดในแผ่นดินแห่งวิญญาณ พระองค์สร้างทูตสวรรค์ผทู้ ี่จะรับใช้และนมัสการ
พระองค์ ถึงแม้วา่ บางองค์ในพวกทูตสวรรค์น้ นั กบฎและได้กลายเป็ นวิญญาณชัว่ เมื่อพระเจ้าสร้างแผ่นดิน
โลก มันมืดและไม่มีรูปร่ าง ไม่มีอะไรอยูใ่ นโลก แต่พระเจ้าพูดและแผ่นดินโลกก็มีชีวิตขึ้นมา พระเจ้าสร้าง
โลกในเวลา 6 วัน พระองค์สร้างแสงสว่าง แล้วพระองค์แยกความสว่างออกจากความมืด กาหนดให้เป็ นวัน
และคืนในวันแรก ในวันที่ 2 พระองค์สร้างท้องฟ้ า คือบรรยากาศรอบๆแผ่นดินโลก พระองค์สร้างพื้นดิน
และท้องทะเลในวันที่ 3 และทาให้พ้นื ดินมีผลิตผลพวกผักและพืชทุกชนิดที่มีเมล็ด ในวันที่ 4 พระเจ้าสร้าง
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว ให้ส่องสว่างอย่างเป็ นสัญลักษณ์ของฤดูกาล วันและปี ในวันที่ 5
พระองค์สร้างสิ่ งมีชีวติ ต่อไป ที่อาศัยอยูใ่ นทะเล และนกที่อาศัยอยูใ่ นอากาศ ในวันที่ 6 พระองค์สร้างสัตว์
ทุกชนิดและสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยอยูบ่ นพื้นดิน พระองค์สร้างมนุษย์ดว้ ย ตามภาพสะท้อนของพระองค์เองทั้งชาย
และหญิง พระองค์สร้างมนุ ษย์จากฝุ่ นผงของพื้นดิน และระบายลมหายใจของชีวติ เข้าในมนุษย์ และมนุษย์
กลายเป็ นผูม้ ีชีวติ พระองค์สร้างมนุษย์ให้ปกครองปลาในทะเล นกในอากาศ สิ่ งมีชีวติ ทุกอย่างบนแผ่นดิน
และทัว่ โลก พระเจ้าเห็นว่าทุกสิ่ งที่พระองค์สร้างนั้นดี และพระองค์หยุดพักในวันที่ 7 พระเจ้าสร้างทั้งชาย
และหญิง ให้ชื่อว่าอาดัมและเอวา พระเจ้าให้อาดัมและเอวาอยูใ่ นสวนเอเดน ให้ดูแลและรักษาสวน และชื่น
ชมพืช ต้นไม้ และสิ่ งมีชีวติ ที่อยูใ่ นสวนนั้น พระเจ้าบอกเขาทั้งสองว่า จะกินอะไรก็ได้จากพืชและต้นไม้ใน
สวนนี้ ยกเว้นต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ พระเจ้าบอกเขาว่า ถ้าเขากินผลจากต้นไม้แห่ง
ความสานึกในความดีและความชัว่ แล้วเขาจะตายแน่ ทั้งอาดัมและเอวาอยูใ่ นสวนเอเดนอย่างมีความสุ ข ดูแล
รักษาสิ่ งที่อยูใ่ นนั้นทั้งหมดตามที่พระเจ้าสั่ง เขาทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า และชื่นชมใน
ความงดงามของสิ่ งที่พระเจ้าสร้าง อย่างไรก็ดี วันหนึ่ง ผีร้ายมาหาเอวาในรู ปร่ างของงู มันได้ทดลองเอวาโดย
ถามว่า พระเจ้าบอกเธอหรื อว่าไม่ให้กินผลจากต้นไม้ใดๆ เอวาตอบว่า พระเจ้าได้บอกว่าเขาทั้งสองไม่ได้รับ
อนุญาตให้กินผลจากต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ เพราะเขาจะต้องตาย งูจึงบอกเอวาว่าเขา
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จะไม่ตายจากการกินผลของต้นไม้แห่งความสานึกในความดีและความชัว่ ดอก แต่พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้พวก
เขากิน เพราะเขาจะกลายเป็ นเหมือนพระเจ้าถ้าเขากิน เอวามองดูที่ตน้ ไม้และเห็นว่าผลของมันสวยและน่า
กิน และเธอคิดว่า ถ้าเธอกินเธอจะเป็ นเหมือนพระเจ้า เธอติดกับดักและตัดสิ นใจกินผลไม้น้ นั ขัดคาสั่งของ
พระเจ้า เธอจึงเด็ดผลจากกิ่งหนึ่งของมันลองชิมดูเห็นว่าอร่ อยดี จึงส่ งผลไม้น้ นั ให้อาดัม หลังจากที่อาดัมและ
เอวากินผลไม้น้ นั ตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นและรู ้วา่ ตนเองเปลือยกายอยู่ ความกลัวและความอายเข้ามาใน
ชีวติ ของพวกเขา เขาได้ยนิ เสี ยงพระเจ้ากาลังดาเนิ นอยูใ่ นสวน แต่พวกเขาได้แอบซ่อนตัวจากพระองค์ พวก
เขากลัวพระเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าโกรธมากและเสี ยใจ ที่อาดัมและเอวาไม่เชื่ อฟัง
พระองค์โดยสิ้ นเชิง พระเจ้าจึงให้พวกเขาออกจากสวนเอเดน แทนที่จะได้ชื่นชมแผ่นดินที่เต็มไปด้วยสิ่ งดีๆ
ตอนนี้พวกเขาต้องทางานหนักเพื่อหาอาหาร เพราะการที่พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า โดยการเลือกเชื่อการ
หลอกลวงของงู และสิ่ งที่นยั น์ตาของพวกเขาเห็น พวกเขาจึงไม่สามารถได้รับรสชาดของความดีงามที่พระ
เจ้าวางแผนการไว้สาหรับพวกเขา พวกเขาเลือกทางของเขาเอง แทนที่จะเลือกทางของพระเจ้า จึงถูกแยก
ออกจากพระเจ้า พวกเขาเสี ยความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
ขอให้คุณเล่าเรื่ องอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทาได้
คาถาม :
 คุณชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 เรื่ องนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
 เรื่ องนี้บอกให้คุณทาอะไร
อธิษฐาน : อธิษฐานออกเสี ยงเผือ่ ความต้องการของคุณ รวมทั้งการรักษาโรค และการปลดปล่อย
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บทเรียนที่ 2: พระเจ้ าแสดงให้ เราเห็นถึงวิธีทจี่ ะรู้ จักพระองค์
ทบทวน : ทบทวนสิ่ งทีไ่ ด้ เรียนในบทเรียนที่ 1
 เล่าเรื่ องที่ได้เรี ยนในบทเรี ยนที่ 1ได้บา้ งหรื อไม่
 พระเจ้าพูดในจิตใจของคุณบ้าง
 พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของคุณในเรื่ องที่ได้อธิษฐานแล้วหรื อไม่
วันนี้เราจะอ่านตอนที่สองของเรื่ อง
เรื่อง – กฎปฏิบัติ 10 ประการ และ วัวทองคา : อ่านเรื่ องให้ดีเพื่อที่คุณจะเล่าให้คนอื่นฟังได้
(เรื่ อง 2 – กฎปฏิบตั ิ 10 ประการ, อพยพ 20 และ วัวทองคา อพยพ 32)
เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ท้ งั ชายและหญิง พระองค์บอกให้เขามีลูกและทวีมากขึ้น ไม่นานก็มีคน
มากมายในโลก พวกเขาก็กลายเป็ นประเทศชาติและอาศัยอยูใ่ นที่ต่าง ๆ กันบนแผ่นดินโลก มีคนกลุ่มหนึ่ง
ชื่อว่าอิสราเอล พระเจ้าเลือกพวกเขาให้เป็ นประชากรของพระองค์และแบ่งปั นพระพรของพระองค์กบั ชน
ชาติอื่น ๆ ทั้งหมด พวกเขาตกเป็ นทาสอยูใ่ นประเทศอียปิ ต์หลายปี อย่างไรก็ดีพวกเขาก็มีจานวนมากและ
เข้มแข็ง ชาวอียปิ ต์กลัวว่าพวกเขาจะกบฎและแย่งชิงเอาแผ่นดิน ดังนั้นชาวอียปิ ต์จึงดุร้ายต่อชาวอิสราเอล
อย่างไรก็ดี ในขณะที่พวกเขาเป็ นทาส ชาวอิสราเอลก็นึกถึงพระผูส้ ร้างของพวกเขา คือ พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
พวกเขาอธิษฐานและร้องหาพระเจ้า ขอให้พระองค์ปลดปล่อยพวกเขาจากความเป็ นทาส พระเจ้าได้ยนิ คา
อธิษฐานของเขา และสงสารพวกเขา พระองค์จึงเรี ยกชายคนหนึ่งชื่อว่าโมเสสให้นาพวกเขาและปลดปล่อย
พวกเขาออกจากอียปิ ต์ดว้ ยฤทธิ์ อานาจใหญ่ยงิ่ อย่างไรก็ดีพวกอิสราเอลไม่รู้วา่ จะดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างไรให้
เป็ นที่พอใจพระเจ้า ดังนั้นหลังจากปลดปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียปิ ต์แล้ว พระเจ้าให้กฎปฏิบตั ิ 10
ประการเพื่อให้สอนวิธีดาเนิ นชีวติ แก่พวกเขา หนทางเหล่านี้เป็ นทางพื้นฐานที่มนุ ษย์จะดาเนินชีวิตถ้าเขา
ต้องการจะทาให้พระเจ้าพอใจ กฎปฏิบตั ิ 10 ประการมีดงั นี้
(หนึ่ง)
มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นอย่ามีพระเจ้าอื่นอีก
(สอง)
อย่าทารู ปเคารพใด ๆ หรื อนมัสการหรื อรับใช้รูปเคารพเหล่านั้น
(สาม)
อย่าใช้พระนามของพระเจ้าอย่างผิดๆหรื ออย่างไม่ถวายเกียรติ
(สี่ )
จงรักษาวันหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์ให้เป็ นวันหยุดทางศาสนา
(ห้า)
ให้เคารพพ่อแม่
(หก)
อย่าฆ่าคน
(เจ็ด)
อย่าเป็ นชูก้ บั สามีภรรยาเขา
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(แปด)
อย่าขโมย
(เก้า)
อย่าเป็ นพยานเท็จ
(สิ บ)
อย่าโลภของผูอ้ ื่น
พระเจ้าต้องการให้มนุษย์เชื่อฟังกฎปฏิบตั ิเพื่อเขาจะมีความสัมพันธ์กบั พระองค์พระผูส้ ร้างของพวก
เขาได้ พระองค์บริ สุทธิ์ เพราะฉะนั้นมนุษย์ตอ้ งบริ สุทธิ์ กฎปฏิบตั ิ 4 ข้อแรกสอนเราถึงวิธีที่จะมี
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าและอีก 6 ข้อหลังสอนเราถึงวิธีที่จะดาเนิ นชีวิตอยูด่ ว้ ยกัน ทุกคนต้องเชื่อฟังกฎ
ปฏิบตั ิ ทุกข้อตลอดเวลา
อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดนโดยการเลือกหนทางของตนเอง เช่นเดียวกันหลังจาก
ที่พระเจ้าปลดปล่อยคนอิสราเอลจากอียปิ ต์แล้วพวกเขาก็ด้ือและไม่เชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาจะร้องหาและเชื่อ
ฟังพระเจ้าก็ต่อเมื่อเขาต้องการพระองค์เท่านั้น แล้วเขาก็หนั เหไปจากพระเจ้าอีก มีแต่โมเสสเท่านั้นที่เดินกับ
พระเจ้าอย่างใกล้ชิดและนาประชาชนไปตามคาสั่งของพระเจ้า โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับกฎปฏิบตั ิ 10
ประการจากพระเจ้า คนอิสราเอลที่เหลือรอโมเสสอยู่ 40 วัน ที่จะกลับมาบอกพวกเขาว่าพระเจ้าต้องการให้
พวกเขาทาอะไร อย่างไรก็ดีพวกอิสราเอลไม่มีความอดทน ขณะที่รอพวกเขาตัดสิ นใจสร้างรู ปเคารพเพื่อจะ
ให้นาพวกเขาเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้วา่ จะนาเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ดีที่เขาจะอาศัยอยูไ่ ด้ ดังนั้นพวก
เขาก็หลอมทองคาเพื่อทาเป็ นรู ปเคารพในรู ปร่ างของโคหนุ่ม พวกเขาสร้างแท่นบูชาตรงหน้ารู ปวัวนั้นแล้ว
ถวายบูชาและก้มลงกราบนมัสการรู ปเคารพนั้นอย่างเป็ นพระเจ้า พระเจ้าเห็นทุกอย่างที่คนอิสราเอลทาและ
โกรธ พระองค์ผดิ หวังมากกับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเชื่ อฟังคาสั่งที่พระองค์กาลังจะให้
เขา แม้แต่หลังจากได้รับกฎปฏิบตั ิ 10 ประการแล้ว พวกอิสราเอลก็ยงั ไม่เชื่อฟัง ดังนั้นชนอิสราเอลรุ่ นนั้นจึง
ไม่ได้รับพระพรของพระเจ้าและตายในทะเลทราย
ตลอดประวัติศาสตร์ มนุษย์ได้ดาเนิ นชีวติ อย่างไม่เชื่อฟังอยูต่ ลอดเวลา เราได้เดินอยูใ่ นทางของเรา
และเลือกที่จะดาเนินชีวติ ของตนเองแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เราแต่ละคนไม่เชื่ อฟังคาสั่งที่พระเจ้าให้ ตลอด
ประวัติศาสตร์ มนุษย์ตอ้ งการกลับไปหาพระเจ้าแต่เขาก็เชื่ อพึ่งในหนทางของตนเองและไม่ตอ้ งการเดิน
ในทางของพระเจ้า เขาถึงกับสร้างรู ปเคารพขึ้นแทนพระเจ้าแต่ไม่มีสิ่งใดๆที่ถูกสร้างขึ้นมาจะสามารถเป็ น
ตัวแทนของพระเจ้าได้ ไม่มีหนทางใดของเราสักทางเดียวที่จะนาเรากลับไปหาพระเจ้าได้ เราสามารถ
กลับไปหาพระเจ้าได้โดยการเลือกทางของพระเจ้าเท่านั้น และพระองค์ได้วางแผนทางหนึ่งไว้สาหรับเรา
แล้วที่จะให้กลับไปหาพระองค์
ขอให้คุณ เล่าเรื่ องอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทาได้
คาถาม :
 คุณชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
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คุณไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
คุณไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
เรื่ องนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
เรื่ องนี้บอกให้คุณทาอะไร
มีสักหนึ่งประโยคในเรื่ องนี้หรื อไม่ที่คุณอยากท่องจาไว้ในอาทิตย์น้ ี

อธิษฐาน : พระเจ้ามีฤทธิ์ อานาจสู งสุ ดและเป็ นความรักสมบูรณ์ ถ้าเราอธิ ษฐานต่อพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์
จะช่วยเรา พระเจ้าสัญญาจะตอบคาอธิษฐานของเรา อธิ ษฐานเผื่อความต้องการของคุณในอาทิตย์น้ ี พระเจ้า
ห่วงใยความต้องการของคุณและจะช่วยคุณโดยทางนี้พระองค์จะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าพระองค์รักคุณและ
ต้องการให้คุณรู้จกั พระองค์
 คุณมีความต้องการอะไรที่จะอธิ ษฐานเผื่อ (เช่นความต้องการทาง ร่ างกาย อารมณ์ สังคม เป็ นต้น)
 ตอนนี้อธิ ษฐานในพระนามพระเยซูคริ สต์และวางใจว่าพระเจ้าจะทาสิ่ งดีที่สุด(อธิ ษฐานออกเสี ยงเผื่อ
ความต้องการของคุณ)
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บทเรียนที่ 3 : พระเจ้ าจัดเตรียมหนทางหนึ่งเพือ่ เราทีจ่ ะมีความสั มพันธ์
กับพระองค์ ได้ – คือพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์
ทบทวน : ทบทวนสิ่ งทีไ่ ด้ เรียนในบทเรียนที่ 2
 เล่าเรื่ องที่ได้เรี ยนในบทเรี ยนที่ 2ได้บา้ งหรื อไม่
 พระเจ้าพูดในจิตใจของคุณบ้าง
 พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของคุณในเรื่ องที่ได้อธิ ษฐานแล้วหรื อไม่
ทุก ๆ เรื่ องที่เรี ยนในบทเรี ยนนี้เป็ นความจริ ง ทุกๆสิ่ งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ทุกๆเรื่ องมาจากพระ
คัมภีร์ พระคัมภีร์คือหนังสื อที่พระเจ้าบอกให้คนเขียนไว้ มันจึงเป็ นคาสั่งของพระเจ้า ไม่ใช่คาพูดของมนุษย์
เพราะฉะนั้นเราสามารถเชื่ อวางใจได้วา่ เป็ นความจริ ง
วันนี้จะเรี ยนส่ วนที่ 3 ของเรื่ อง
เรื่อง – ค่าไถ่เพื่อความผิดบาปและพระเยซูคริ สต์ (การถวายบูชาเพื่อความผิดบาปและพระเยซู ): อ่านเรื่ องให้
ดีเพื่อที่คุณจะสามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้
พระเจ้ารู ้จกั มนุษย์ต้ งั แต่เริ่ มแรก พระองค์รู้วา่ มนุษย์จะทาความผิดบาปและไม่เชื่อฟังพระองค์เกือบ
ตลอดเวลา พระองค์รู้วา่ มนุษย์ไม่ดีพอที่จะถึงมาตรฐานที่พระองค์ต้ งั ไว้ในกฎปฏิบตั ิ 10 ประการไม่มีใครดี
พอจนถึงมาตรฐานเหล่านั้นเพราะความบาปของอาดัมและเอวาและการที่ความบาปนั้นมีผลต่อเราทุกคน
เนื่องจากพระเจ้ารู ้วา่ มนุษย์จะทาบาปพระองค์จึงตั้งการถวายบูชาหรื อเครื่ องบูชาไถ่บาปไว้
เมื่อคนใดคนหนึ่งทาบาปต่อพระองค์หรื อคนอื่นเขาต้องเผาบูชาสัตว์ที่ปราศจากตาหนิ ต่อพระเจ้า
เลือดสัตว์ที่ไหลออกนั้นเป็ นการชาระเพื่อความบาป แล้วคนนั้นจะได้รับการยกโทษบาป การถวาย
บูชากลายเป็ นแผนการของพระเจ้าที่จะไถ่มนุษย์และจัดเตรี ยมทางสาหรับเราที่จะกลับไปหาพระเจ้า พระ
บิดาและพระผูส้ ร้างของเรา ความบาปทุกอย่างต้องมีการลงโทษ เมื่อมนุษย์ทาบาป โทษก็คือความตาย การ
ถวายบูชากลายเป็ นหนทางที่ให้สัตว์อยูใ่ นที่ของมนุษย์และจ่ายค่าของโทษที่เกิดจากบาปนั้นแทน
ถ้า
ปราศจากการหลัง่ เลือดก็ไม่มีการยกโทษบาป อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหา ทุกครั้งที่มนุษย์ทาบาปเขาต้องถวาย
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เครื่ องบูชาและในที่สุดเขาก็ไม่สามารถถวายบูชาได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าของบาปทั้งหมดของเขา
เหนื่ อยต่อการไถ่ตนเองทางการถวายบูชาทั้งหมด

มนุษย์จึง

พระเจ้ารู ้เรื่ องเหล่านี้และเพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา พระองค์จึงจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งไว้
ช่วยเราเพื่อติดต่อกับพระองค์ได้ แผนการของพระเจ้าก็คือการส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระ
เยซู เพื่อช่วยเราจากความบาปของเรา ครั้งเดียวเป็ นพอแล้ว พระเยซูคือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
พระองค์สถิตอยูก่ บั พระเจ้าในสวรรค์ต้ งั แต่ก่อนวันแรกของโลกและพระองค์เป็ นพระเจ้า พระองค์เข้ามาใน
โลกบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ในโลกพระองค์มีชีวติ ที่สมบูรณ์แบบและปราศจากบาป พระองค์มีชีวติ อยู่
ท่ามกลางประชาชนทั้งหลาย พระองค์สงั่ สอนทุกคนที่จะฟังพระองค์เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาของพระองค์
เป็ นเวลา 3 ปี ที่พระองค์ดาเนิ นอยูใ่ นโลก ทาการดีโดยทางหมายสาคัญและการอัศจรรย์หลายอย่าง เช่น รักษา
คนเจ็บป่ วย คนตายแล้วให้เป็ นขึ้น ยกโทษความบาปและประทานอาหารแก่คนยากจน พระองค์บอก
ประชาชนเกี่ยวกับพระเจ้าและแสดงให้พวกเขาเห็นหนทางที่จะไปถึงพระเจ้า พระองค์เป็ นพระเจ้า อาศัยอยู่
ในโลกอย่างเป็ นมนุษย์คนหนึ่งหลายคนเชื่อในพระองค์และกลายเป็ นผูต้ ิดตามพระองค์ แต่พวกผูน้ าทาง
ศาสนาและผูป้ กครองบ้านเมืองอิจฉาพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจึงวางแผนต่อต้านพระเยซู ประชาชนพวกที่ไม่
ชอบสิ่ งที่พระองค์สอนก็เป็ นพยานเท็จ
ถึงแม้วา่ พระองค์จะปราศจากบาปและไม่สมควรที่จะต้องตาย
พระองค์ก็ถูกตรึ งที่กางเขนและสิ้ นพระชนม์เพื่อบาปของเรา เหตุการณ์น้ ีทาให้สิ่งที่พระคัมภีร์ได้ทานายไว้
หลายร้อยปี ก่อนหน้าสาเร็ จลง ที่วา่ พระเจ้าจะจัดเตรี ยมเครื่ องถวายบูชาที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับความบาปทั้งหมด
ของโลก พระเยซูไม่มีบาปพระองค์ต้ งั ใจที่จะตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเรา สี ขา้ งของพระองค์ถูก
แทงและ เลือดของพระองค์หลัง่ ออกมาเพื่อชาระเราจากความผิดบาปของเรา พระองค์กลายเป็ นสิ่ งทดแทน –
พระองค์ตายแทนมนุษย์คนบาปทุกคน ภายหลัง ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ แต่ในวันที่สามพระองค์ฟ้ื นขึ้นมาจาก
ความตาย เอาชนะความตายและพิสูจน์วา่ พระองค์เป็ นพระเจ้า ประชาชนจานวนมากได้เห็นพระองค์ภาย
หลังจากที่เป็ นขึ้นมาจากความตาย แล้วพระองค์กลับไปหาพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์ที่ซ่ ึงพระองค์
อธิ ษฐานเพื่อเราอยูต่ ลอดเวลา
พระเยซูกลายเป็ นสะพานสาหรับเราที่จะมาหาพระเจ้าไป มีความสัมพันธ์กบั ครอบครัวของพระเจ้า
เราไม่สามารถที่จะไปถึงพระเจ้าได้โดยความพยายามของเราเอง เราทุกคนสมควรที่จะตายเพราะความบาป
ของเราและถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไป แต่พระเจ้ารักเราและยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์
คือพระเยซูคริ สต์เพื่อตายแทนเรา ความตายของพระเยซูกลายเป็ นการชาระเพื่อความบาปของเราเพียงครั้ง
เดียวเป็ นพอตลอดไป พระองค์กลายเป็ นลูกแกะบูชาเพื่อความบาปของเรา การฟื้ นคืนจากความตายของ
พระองค์ได้มีชยั ชนะต่อความตาย ในวิธีเดียวกันพระองค์สามารถให้ชีวติ ใหม่ ชีวติ ตลอดไปกับผูท้ ี่รับเอาการ
ถวายบูชาของพระองค์ไว้เพื่อความบาปของเขา
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ขอให้คุณ เล่าเรื่ องอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทาได้
คาถาม :
 คุณชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 เรื่ องนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
 เรื่ องนี้บอกให้คุณทาอะไร
 มีสักหนึ่งประโยคในเรื่ องนี้หรื อไม่ที่คุณอยากท่องจาไว้ในอาทิตย์น้ ี
อธิษฐาน : พระเจ้ามีฤทธิ์ อานาจสู งสุ ดและเป็ นความรักสมบูรณ์ ถ้าเราอธิ ษฐานต่อพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์
จะช่วยเรา พระเจ้าสัญญาจะตอบคาอธิษฐานของเรา อธิ ษฐานเผื่อความต้องการของคุณในอาทิตย์น้ ี พระเจ้า
ห่วงใยความต้องการของคุณและจะช่วยคุณ โดยทางนี้พระองค์จะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าพระองค์รักคุณและ
ต้องการให้คุณรู้จกั พระองค์
 คุณมีความต้องการอะไรที่จะอธิ ษฐานเผื่อ (เช่นความต้องการทาง ร่ างกาย อารมณ์ สังคม เป็ นต้น)
 ตอนนี้อธิ ษฐานในพระนามพระเยซูคริ สต์และวางใจว่าพระเจ้าจะทาสิ่ งดีที่สุด(อธิ ษฐานออกเสี ยงเผื่อ
ความต้องการของคุณ)
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บทเรียนที่ 4 : คาเชิญของพระองค์ ให้ มคี วามสั มพันธ์ กบั พระองค์
ทบทวน : ทบทวนสิ่ งทีไ่ ด้ เรียนในบทเรียนที่ 3
 เล่าเรื่ องที่ได้เรี ยนในบทเรี ยนที่ 3ได้บา้ งหรื อไม่
 พระเจ้าพูดในจิตใจของคุณบ้าง
 พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของคุณในเรื่ องที่ได้อธิษฐานแล้วหรื อไม่
ทบทวนเรื่องทั้งหมด :ให้เราทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนทั้งหมด ในตอนแรกของโลกพระเจ้าได้สร้างชาย
และหญิงตามแบบของพระองค์ พระองค์สร้างเราเพื่อให้มีความสัมพันธ์กบั พระองค์และเชื่อฟังพระองค์
อย่างไรก็ดี มนุษย์เลือกที่จะมีชีวติ อยูต่ ามทางของเขาเองและไม่ฟังพระเจ้า ถึงแม้วา่ พระเจ้าให้กฎปฏิบตั ิ 10
ประการ ก็ไม่มีมนุษย์คนใดดีพอที่จะสามารถรักษากฎปฏิบตั ิน้ นั ได้ นี่เป็ นการเริ่ มต้นชีวติ ที่มีความบาปที่ทา
ให้ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าเสี ยไป พระเจ้าพูดว่า โทษของความบาปของเราคือความตาย นี่คือ
ความหมายของการเสี ยความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ชีวติ นี้ไม่มีความหมาย มีความตายทางร่ างกาย และการ
ลงโทษตลอดไป ไม่วา่ เราจะพยายามอย่างหนักเพียงใด เราก็ไม่สามารถที่จะรื้ อฟื้ นความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้าและมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ตลอดไปได้ แต่พระเจ้ารักเรามาก พระองค์ตอ้ งการที่จะจัดเตรี ยม
ทางให้เรากลับเข้ามาในความสัมพันธ์กบั พระองค์ พระองค์ทาอย่างนี้โดยการส่ งพระเยซูคริ สต์พระบุตรองค์
เดียวของพระองค์มาเป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาปของเรา พระเยซูจึงได้ลงมาในโลก มีชีวติ อยูอ่ ย่างสมบูรณ์แบบ
และแสดงให้เราเห็นถึงวิธีที่จะรู ้จกั กับพระเจ้าพระบิดา ถึงแม้วา่ พระองค์ไม่สมควรจะต้องตายเพราะพระองค์
ไม่มีบาปอย่างสิ้ นเชิง พระองค์ก็ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนเราและชาระบาปของเรา พระเจ้า
พอใจที่จะรับการชาระนี้ เพื่อความบาปของเราทุกคน พระเยซูยอมตายแทนท่านและฉัน ความจริ งเราควร
จะต้องตายเอง แต่พระเยซูยอมตายเพื่อให้เรามีชีวติ ใหม่กบั พระเจ้า พระเจ้าพิสูจน์วา่ พระองค์ยอมรับอย่างนี้
โดยการทาให้พระเยซูฟ้ื นขึ้นมาจากความตาย เราก็สามารถมีชีวติ ใหม่อยูไ่ ด้โดยฤทธิ์ อานาจเดียวกันกับที่พระ
เจ้าใช้ในการทาให้พระเยซูเป็ นขึ้นมาจากความตายด้วย นี่คือข่าวประเสริ ฐ – คือพระเจ้าได้จดั เตรี ยมหนทาง
เพื่อเราที่จะรู้จกั พระองค์ และมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์ตลอดไป นี่คือเรื่ องที่พระเจ้าพยายามที่จะติดต่อกับเรา
ข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ องนี้คือ : เพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับมนุษย์ในโลกนี้มาก จนถึงขนาด
ยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญสิ้ น แต่จะมี
ชีวติ กับพระเจ้าตลอดไป ยอห์น 3.16 ท่องหลายๆครั้ง
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เชิญชวน : มีขอ้ พระคัมภีร์ขอ้ หนึ่งที่สาคัญมาก คือ “ แต่สาหรับคนที่ยอมรับและไว้วางใจพระองค์ พระองค์
ได้ให้สิทธิ์ พวกเขาเป็ นลูกของพระเจ้า - ” ( ยน. 1.12 ) ท่องข้อนี้ หลายๆครั้ง พระองค์กาลังเชิญคุณให้มี
ความสัมพันธ์กบั พระองค์และอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ตลอดไป
พระองค์ตอ้ งการให้คุณเป็ นลูกของ
พระองค์ มันเป็ นของขวัญที่พระเจ้าต้องการให้คุณเปล่าๆ หนทางเดียวที่คุณจะมีความสัมพันธ์ได้คือการรับ
เอาของขวัญที่พระเยซูคริ สต์ตายเพื่อความบาปของคุณเพื่อทาให้คุณมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
คุณจะรับของขวัญนี้ได้โดยการทาสองอย่างนี้ :
1. กลับตัวกลับใจเสี ยใหม่จากความบาปของคุณ – คุณต้องตัดสิ นใจที่จะไม่ดาเนิ นชีวิตอยูใ่ นทางที่
คุณต้องการอีกต่อไป คุณต้องขอพระเจ้า – ให้ยกโทษความบาปของคุณบนพื้นฐานของการถวาย
บูชาที่พระเยซูได้ทาเพื่อคุณ
2. เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า – คุณต้องเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า พระองค์ตอ้ งกลายเป็ น
พระเจ้าและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวของคุณเท่านั้น คุณต้องมีความเชื่อในพระองค์วา่ ทรงช่วยให้
คุณรอดพ้นจากความบาปของคุณ และตัดสิ นใจติดตามพระองค์ไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยูข่ องคุณ
คุณจะรับของขวัญจากพระเจ้ าเพือ่ ทีจ่ ะมีความสั มพันธ์ กบั พระองค์ เดี๋ยวนีห้ รือไม่ คุณจะทาสองอย่ างนี้ –
กลับใจและเชื่อหรือไม่
อธิษฐาน : อธิ ษฐานครั้งแรกเพื่อ 1. กลับใจจากบาปใดๆทุกอย่าง แล้ว 2.อธิ ษฐานมอบชีวติ ของคุณกับพระ
เยซูคริ สต์และต้อนรับพระองค์ไว้อย่างเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด
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บทเรียนที่ 5 : การทาให้ ความสั มพันธ์ ของคุณกับพระเจ้ ามัน่ คง – เข้ าพิธี
จุ่มนา้
นมัสการ : พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าชอบที่จะอยูท่ ่ามกลางเราเมื่อเราสรรเสริ ญพระองค์ ให้คุณใช้เวลา 2 –
3 นาที ร้องเพลงถวายพระเจ้าและสรรเสริ ญพระองค์ในความอัศจรรย์ของพระองค์ คุณอาจจะลองใส่ ขอ้ พระ
คัมภีร์หรื อเรื่ องราวที่ได้เรี ยนมาเข้าไปในเพลง
อาทิตย์น้ ีจะทาให้ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าของคุณมีความมัน่ คงจะให้คุณแน่ใจว่าคุณกาลังติดตาม
พระคริ สต์และรู ้วา่ ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้านั้นแข็งแรง
เรื่อง – ขันทีชาวเอทิโอเปี ย : อ่านเรื่ องนี้ให้ดีเพื่อว่าคุณจะสามารถเล่าเรื่ องให้คนอื่นฟังได้
หลังจากที่พระเยซูกลับไปสู่ สวรรค์แล้วข่าวประเสริ ฐก็เริ่ มกระจายออกไปสู่ ประชาชนจานวนมาก
วันหนึ่งมีขนั ทีชาว เอทิโอเปี ยคนหนึ่งเดินทางมาตามถนนในทะเลทราย เขาเป็ นคนสาคัญมีหน้าที่รักษาคลัง
สมบัติของประเทศเอทิโอเปี ย เขากาลังเดินทางจะกลับบ้าน หลังจากการนมัสการในพระวิหารที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ซึ่งเป็ นเมืองที่พระเยซูถูกตรึ ง ในขณะที่กาลังเดินทางอยูน่ ้ นั เขาก็กาลังอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งอยู่
พระเจ้าได้ส่งฟี ลิป ผูต้ ิดตามพระเยซูคนหนึ่งให้มาพบเขา ฟิ ลิปได้ยนิ ขันทีอ่านพระคัมภีร์และถามว่า “คุณ
เข้าใจเรื่ องที่คุณกาลังอ่านอยูห่ รื อไม่ ”
เขาตอบว่า “ จะเข้าใจได้อย่างไรถ้าไม่มีใครอธิ บายให้ฟัง” เขาจึงเชิ ญฟิ สิ ป ขึ้นบนรถเพื่ออธิ บายข้อ
พระคัมภีร์ให้ ข้อความที่เขากาลังอ่านอยูน่ ้ นั ได้เขียนขึ้นหลายร้อยปี ก่อนที่พระเยซูจะมาในโลก เป็ นการ
ทานายว่าพระเยซูจะต้องตาย ดังนี้
“เขาถูกนาไปเหมือนกับแกะที่ถูกเอาไปฆ่า และเหมือนกับลูกแกะที่สงบนิ่งอยูต่ อ่ หน้าคนตัดขน เขา
ไม่ได้เปิ ดปากพูดสักคาเดียว เขาถูกทาให้อบั อายขายหน้า และไม่ได้รับความยุติธรรม ใครจะเป็ นคน
เล่าเรื่ องเกี่ยวกับเชื้ อสายของเขาได้ เพราะชีวิตของเขาถูกพรากไปจากโลกนี้แล้ว”
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ขันทีถามฟี ลิปว่า “ ช่วยบอกหน่อยว่า ผูพ้ ดู การทานายกาลังพูดถึงตัวเอง หรื อพูดถึงคนอื่น ” แล้วฟี
ลิป จึงเริ่ มต้นด้วยพระคัมภีร์ตอนนั้นและบอกเขาเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐของพระเยซู ในขณะที่เขาเดินทางอยู่
บนถนนด้วยกันก็มาถึงที่ๆมีน้ าแห่งหนึ่งและขันทีกล่าวว่า “นัน่ ไงน้ า มีอะไรขัดข้องไหม ถ้าผมจะเข้าพิธีจุ่ม
น้ า” ฟี ลิป จึงว่า “ถ้าท่านเชื่อสุ ดหัวใจของท่าน ท่านก็สามารถทาได้” เจ้าหน้าที่กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าพระเยซู
คริ สต์คือพระบุตรของพระเจ้า” แล้วเขาก็สั่งให้หยุดรถม้า จากนั้นคนทั้งสองคือขันทีกบั ฟี ลิปก็เดินลงไปใน
น้ า แล้วฟี ลิปก็ทาพิธีจุ่มน้ าให้ขนั ที เมื่อพวกเขาขึ้นมาจากน้ า พระวิญญาณขององค์เจ้าชีวติ ก็พาฟี ลิปไป
แล้วขันทีก็ไม่ได้เห็นหน้าฟี ลิปอีกเลย จากนั้นขันทีก็เดินทางต่อไปด้วยความดีใจ
เมื่อก่อนขันทีเข้าไปในพระวิหารเพื่อนมัสการตามพิธีทางศาสนา
นมัสการ และจิตใจของเขาก็เต็มไปด้วยสันติสุขและความรัก

เดี๋ยวนี้เขารู ้จกั พระองค์ผทู ้ ี่เขา

ขอให้คุณ เล่าเรื่ องให้คนอื่นฟังอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทาได้
เนื่องจากคุณได้มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าแล้ว คุณมีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นคุณ พระองค์จะ
ช่วยคุณ ให้เข้าใจถ้อยคาของพระเจ้า ตอนนี้ อธิ ษฐานและขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยให้เข้าใจและเชื่อฟัง
เรื่ องนี้







คุณชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
คุณไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
คุณไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
เรื่ องนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
เรื่ องนี้บอกให้คุณทาอะไร คุณจะเชื่อฟังได้อย่าไร
ท่องข้อท่องจาก่อนที่จะจบในวันนี้

ข้ อท่องจา : “เปโตร พูดกับพวกเขาว่า “กลับตัวกลับใจเสี ยใหม่ และเข้าพิธีจุ่มน้ า ในนามของพระเยซูคริ สต์
เพื่อพระเจ้าจะได้ยกโทษความผิดบาปของคุณ แล้วคุณก็จะได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นของขวัญ” กจ. 2 .
38
 ข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี้หมายความว่าอย่างไร
 ขันทีชาวเอทิโอเปี ยเชื่ อฟังข้อนี้อย่างไร
 ฟี ลิปบอกขันทีวา่ เขาต้องทาอะไรก่อนที่เขาจะเข้าพิธีจุ่มน้ า
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พิธีจุ่มน้ าไม่ได้ทาให้คุณรอด อย่างไรก็ดี มันเป็ นทางหนึ่งที่คุณจะแสดงว่าคุณมีความเชื่อในพระเยซู
คริ สต์ มันเป็ นทางที่คุณจะแสดงให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณเห็นด้วยว่าคุณกาลังติดตามพระคริ สต์ มัน
เป็ นภาพภายนอกของสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาภายใน มันเป็ นทางหนึ่งด้วยที่ช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณกาลังติดตาม
พระคริ สต์ ในพระคัมภีร์ประชาชนเข้า พิธีจุ่มน้ าทันทีที่เขาแน่ใจว่าเขาต้องการติดตามพระคริ สต์ ตาม
ธรรมดาคนๆหนึ่งจะไม่แน่ใจว่าเขากาลังติดตามพระคริ สต์และกลัวที่จะให้คนอื่นรู ้วา่ เป็ นผูเ้ ชื่อ จนกว่าจะได้
เข้าพิธีจุ่มน้ า
พิธีจุ่มน้ าทาโดยการจุ่มตัวลงไปจนมิดน้ า เพราะมันเป็ นภาพของเราที่ถูกฝังไว้และเป็ นขึ้นมามีชีวติ
ใหม่ เมื่อคุณมีความเชื่อในพระคริ สต์ชีวิตเก่าในความบาปของคุณได้ตายไปแล้วและคุณได้เริ่ มต้นมีชีวิต
ใหม่ในฐานะลูกของพระเจ้า
วิธีเชื่อฟัง : บนพื้นฐานของสิ่ งที่คุณได้ฟัง ขั้นต่อไปของการเชื่อฟังของคุณในการติดตามพระคริ สต์น้ นั ควร
จะเป็ นอะไร การนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าของคุณมัน่ คงขึ้นได้อย่างไร คุณจะเข้าพิธีจุ่มน้ าเมื่อไร
วันนี้หรื ออาทิตย์น้ ี
เชิ ญเพื่อนที่คุณอยากเชิญมาในพิธีจุ่มน้ าของคุณ ให้พวกเขาเห็นการเป็ นพยานต่อ
สาธารณะถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาในชีวติ ของคุณ เมื่อคุณเข้าพิธีจุ่มน้ า คุณต้องตอบคาถามนี้
(หนึ่ง)
คุณได้ตดั สิ นใจติดตามพระเยซูคริ สต์เจ้าใช่หรื อไม่
(สอง)
คุณรู ้หรื อไม่วา่ พระองค์ได้ยกโทษบาปทั้งหมดของคุณแล้ว
(สาม)
คุณได้ตดั สิ นใจแล้วหรื อไม่วา่ คุณจะติดตามพระเยซูและไม่หนั หลังกลับเลย
ข้ อสั งเกต : การทาลายรู ปเคารพ – ในหลายๆวัฒนธรรม ก่อนเข้าพิธีจุม่ น้ า เป็ นเรื่ องสาคัญที่ผเู ้ ชื่อใหม่จะ
ตั้งใจจริ งที่จะเลิกนมัสการรู ปเคารพ ฉะนั้นก่อนเข้าพิธีจุ่มน้ าเราแนะนาว่าให้นาสิ่ งเหล่านั้นที่อยูใ่ นและรอบๆ
บ้านที่เกี่ยวข้องในการนมัสการหรื อยอมอยูใ่ ต้อานาจของรู ปเคารพออกมา คุณอาจทาลายสิ่ งนั้น และ
อธิษฐานที่บา้ นของคุณในพระนามของพระเยซูคริ สต์ ถ้าคุณนมัสการรู ปเคารพ การไม่ได้ทาขั้นตอนนี้ก่อน
เข้าพิธีจุ่มน้ าอาจมีผลเป็ นการเชื่อฟังเพียงบางส่ วนเท่านั้น
ถ้าคุณตอบทุกคาถามเหล่านี้วา่ “ใช่ ” ก็ให้คุณเข้าพิธีจุ่มน้ าได้ วันหนึ่ง เมื่อคุณนาคนอื่นมาหาพระ
คริ สต์ คุณก็จะทาพิธีจุ่มน้ าให้พวกเขาในวิธีเดียวกัน
ความมั่นใจ : พระคัมภีร์สัญญาว่าทุกคนที่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์จะกลายเป็ นลูกของพระเจ้า (จา ยน. 1 . 12)
o ถ้าคุณต้อนรับพระคริ สต์ คุณเป็ นลูกพระเจ้าใช่หรื อไม่
o ถ้าพระองค์เป็ นพระบิดาผูร้ ักคุณ พระองค์จะขับไล่คุณออกจากครอบครัวของพระองค์หรื อไม่
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เมื่อคุณตัดสิ นใจติดตามพระคริ สต์ คุณจะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าตลอดไปไม่วา่ ผีร้ายจะพยายาม
หลอกลวงคุณอย่างไร และทาให้คุณคิดว่าคุณไม่ดีพอที่จะเป็ นลูกของพระเจ้า นับจากวันนี้เป็ นต้นไป ให้
ติดตามพระองค์ดว้ ยหมดใจของคุณจนคุณพิสูจน์ตวั เองและโลกว่าคุณเป็ นลูกของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า
คนเหล่านั้นที่ติดตามพระเยซู คริ สต์จริ งๆจะไม่หนั หลังกลับ
อธิษฐาน : อธิ ษฐานเดี๋ยวนี้และขอบคุณพระเจ้าที่ทาให้คุณเป็ นของพระองค์ตลอดไป อธิ ษฐานเดี๋ยวนี้และขอ
พระเจ้าให้ความกล้ากับคุณที่จะเข้าพิธีจุ่มน้ า
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บทเรียนที่ 6: เรียกให้ ติดตามไปและหาปลา
นมัสการ : พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าชอบที่จะอยูท่ ่ามกลางเราเมื่อเราสรรเสริ ญพระองค์ ให้คุณใช้เวลา 2 –
3 นาที ร้องเพลงถวายพระเจ้าและสรรเสริ ญพระองค์ในความอัศจรรย์ของพระองค์ คุณอาจจะลองใส่ ขอ้ พระ
คัมภีร์หรื อเรื่ องราวที่ได้เรี ยนมาเข้าไปในเพลง
ตอนนี้คุณเข้าพิธีจุ่มน้ าแล้ว คุณจาเป็ นต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรไว้สาหรับคุณในอนาคต
เรื่อง – พระเยซู เรี ยกเหล่ าสาวก : อ่านเรื่ องนี้ให้ดีเพื่อคุณจะสามารถเล่าเรื่ องให้คนอื่นฟังได้
เมื่อเริ่ มงาน พระเยซูได้เข้าไปในแผ่นดินกาลิลี ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า พระองค์พดู ว่า “
ถึงเวลาแล้ว แผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้ว กลับตัวกลับใจเสี ยใหม่และเชื่อในข่าวดีน้ ีซะ” ขณะที่พระ
เยซูเดินอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์เห็นเปโตร กับอันดรู วน์ อ้ งชายของเขากาลังเหวีย่ งแหจับปลากันอยู่
เพราะพวกเขาเป็ นชาวประมง พระองค์พดู กับพวกเขาว่า “ตามเรามาเถอะ แล้วเราจะสอนให้จบั คนแทนจับ
ปลา” พวกเขาจึงทิ้งแหและตามพระเยซูไปทันที พระองค์เดินต่อไปอีกนิดหนึ่งก็เห็นยากอบลูกชายของเศเบ
ดีกบั ยอห์นน้องชายของเขากาลังซ่อมแซมแหอยู่ พระองค์เรี ยกพวกเขาทันทีท้ งั สองได้ปล่อยให้พอ่ ของเขา
อยูใ่ นเรื อกับพวกลูกจ้างแล้วตามพระองค์ไป ( มก. 1 . 14 – 20 )
ขอให้คุณ เล่าเรื่ องให้คนอื่นฟังอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทาได้
ตอนนี้อธิ ษฐานและขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยให้เข้าใจและเชื่อฟังเรื่ องนี้
 คุณชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 เรื่ องนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
 เรื่ องนี้บอกให้คุณทาอะไร คุณจะเชื่อฟังได้อย่างไร
 ท่องข้อท่องจาก่อนที่จะจบในวันนี้
ข้ อท่องจา : “พระองค์พดู กับพวกเขาว่า “ตามเรามาเถอะ แล้วเราจะสอนให้จบั คนแทนจับปลา” มก. 1 .17
 ข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี้หมายความว่าอย่างไร
 การติดตามพระเยซูคริ สต์หมายความว่าอย่างไร
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 การเป็ นผูจ้ บั คนแทนจับปลานั้นหมายความว่าอย่างไร
วิธีเชื่อฟัง : ผูเ้ ชื่อทุกคนมีการเรี ยกจากพระเยซูเหมือนเปโตรและอันดรู ว์ ยากอบและยอห์น นี่คือวิธีที่พระเยซู
ต้องการให้เราดาเนินชีวิตของเรา มันเป็ นเหตุผลที่เราอยูใ่ นโลกนี้ เราควรให้ชีวิตของเราทาสองสิ่ งนี้ ถ้าเราไม่
ทาสองสิ่ งนี้เราก็ไม่ได้ดาเนินชีวติ อย่างที่ผเู ้ ชื่ อควรจะทา ถ้าคุณต้องการเป็ นผูเ้ ชื่อ คุณต้องดาเนินชีวติ ด้วย
วัตถุประสงค์สองอย่างนี้ อยูใ่ นใจ คือ
1. ติดตามพระคริ สต์ – การติดตามพระคริ สต์หมายความว่า คุณจะรัก รับใช้ และเชื่อฟังพระองค์ไม่
ว่าจะเป็ นอะไร พระองค์จะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของคุณ และคุณจะเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ ทุกๆวัน คุณจะ
เลือกที่จะเชื่อฟังไม่วา่ พระองค์จะบอกให้คุณทาอะไร คุณได้ตดั สิ นใจที่จะติดตามพระคริ สต์แบบนี้ หรื อไม่
2.จับคนแทนจับปลา – จงจาไว้วา่ พระองค์ตอ้ งการมีความสัมพันธ์กบั ทุกคนและทุกเผ่าในโลกนี้
พระเจ้าจะบอกให้มนุษย์รู้วา่ เขาต้องมีความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างไร พระองค์ใช้ผทู้ ี่รู้จกั พระองค์แล้วให้
แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐกับผูท้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระองค์ คุณถูกเรี ยกให้จบั คนแทนจับปลา – คือแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐ
กับพวกเขาและดึงให้พวกเขาเข้าสู่ แผ่นดินของพระเจ้าโดยการเชื่อในพระเยซู เหตุผลหนึ่งที่พระเจ้ายังคง
ปล่อยให้คุณอยูใ่ นโลกนี้แทนที่จะรับคุณตรงไปสวรรค์ก็เพื่อว่าคุณจะสามารถช่วยญาติมิตรให้เขารู ้จกั และมี
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ถ้าคุณล้มเหลวในการแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐ ญาติมิตรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พระ
เจ้าจะทาอย่างไร คุณจะเลือกที่จะเป็ นพยานที่สัตย์ซื่อเพื่อพระเยซูหรื อไม่
อธิษฐาน : อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าช่วยคุณเป็ นผูต้ ิดตามที่สัตย์ซื่อและเป็ นผูบ้ อกคนอื่นเรื่ องพระเยชูอย่างกล้า
หาญ
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บทเรียนที่ 7: การช่ วยญาติมติ รให้ เขารู้จักและมีความสั มพันธ์ กบั พระ
เจ้ า
การมีความสั มพันธ์ กบั พระเจ้ า: ออกไปหาญาติมิตรของเรา
ข้ อท่องจา : “ให้เอาคาสอนต่างๆ ที่คุณได้ยนิ จากผมต่อหน้าพยานมากมายนั้นไปให้กบั คนที่ไว้ใจได้ และคน
ที่สามารถจะนาไปสอนต่อไป” 2 ทิโมธี . 2 : 2 ท่องข้อนี้ จนกว่าจะจาได้
เป้าหมายของเรา : ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ชื่อ เป้ าหมายของเราควรเป็ นการถวายเกียรติพระเจ้าโดยการรักพระองค์
และขยายแผ่นดินของพระองค์โดยการนาคนในทุกๆที่เข้ามาติดต่อกับพระคริ สต์ และตั้งเป็ นกลุ่มใหม่ข้ ึน ซึ่ง
จะทาอย่างเดียวกันนี้ โดยวิธีน้ ีผเู ้ ชื่อใหม่ทุกคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ ซึ่ งจะขยายแผ่นดินไปทุก
หมู่บา้ น เมือง และบ้านใกล้เรื อนเคียง
เรื่อง – โครเนลิอสั : หลายคนที่มาถึงพระคริ สต์กม็ าโดยผ่านคนอื่นที่ช่วยให้เขารู ้จกั และมีความสัมพันธ์กบั
พระเจ้า ให้อ่าน กจ. 10 . 1 – 48 เรื่ องนี้ที่เกี่ยวกับวิธีขยายแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางการมีความสัมพันธ์
 ขอให้คุณ เล่าเรื่ องอย่างถูกต้องแม่นยามากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ตอนนี้ให้เราอธิ ษฐานและขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยให้เราเข้าใจและเชื่อฟังเรื่ องนี้
 คุณชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 คุณไม่เข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้
 เรื่ องนี้สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง
 เรื่ องนี้บอกให้คุณทาอะไร คุณจะเชื่อฟังได้อย่างไร
 ท่องข้อท่องจาข้างบนจนจาได้ก่อนที่จะจบในวันนี้
วิธีการเชื่อฟัง :
คุณมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นรอบๆตัว ให้คิดถึงทุกคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และเพื่อน
ร่ วมงาน ผูท้ ี่จาเป็ นจะต้องได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ และมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า มีใครบ้างที่คุณอยากจะบอกถึง
ข่าวที่ดียงิ่ ที่พระเยซูได้ทาเพื่อคุณ และสามารถทาเพื่อพวกเขาด้วย
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เพื่อให้ง่ายในการที่คุณจะคิดถึงผูท้ ี่เราจาเป็ นต้องบอกให้เขารู ้ ให้คุณเขียนรายชื่อคนที่คุณจะติดต่อด้วย คือผู้
ที่จาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า บนกระดาษ หรื อในความคิดของคุณ
ครอบครัว
_________________
_________________
_________________
_________________
เพื่อนบ้าน
_________________
_________________
_________________
_________________

เพื่อน
____________________
_____________________
_____________________
_____________________
เพื่อนร่ วมงาน
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ตอนนี้เมื่อคุณเขียนรายชื่อผูท้ ี่จาเป็ นต้องได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐแล้วก็ให้อธิ ษฐาน และขอให้พระเจ้า
แสดงให้คุณเห็นอย่างน้อย 5 คนที่คุณจะขอให้เขามาพบกับคุณอาทิตย์ละ 2 ครั้งใน 2 อาทิตย์ถดั ไป เพื่อจะได้
ฟังข่าวประเสริ ฐ ให้คุณแบ่งปั นเรื่ องจากพระคัมภีร์ 3 เรื่ องกับพวกเขาแล้วตามด้วยคาพยานของคุณ (คือ
บทเรี ยนที่ 1-4) หลังจากนั้นให้คุณเชิญเขาต้อนรับพระเยซูคริ สต์และมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า คุณจะเป็ นผู้
จับคนแทนจับปลา
หมัน่ ถามญาติมิตรของคุณจนมีอย่างน้อย 5 คนยินดีมาพบกับคุณ เพื่อแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐกับพวก
เขา เมื่อเขาต้อนรับพระคริ สต์ คุณก็จะเป็ นผูฝ้ ึ กเหมือนอย่างที่เราได้เรี ยนใน 2 ทิโมธี .2 : 2
1. เลือกเพื่อนร่ วมงานที่จะทางานร่ วมกับคุณในการนาให้พวกญาติมิมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
2. พบกันและอธิ ษฐานอาทิตย์น้ ี ที่คนเหล่านี้จะฟังและต้อนรับพระเยซูคริ สต์
3. อธิ ษฐานด้วยกันทุกวันผ่านทางรายชื่อข้างบนของคุณที่อย่างน้อยจะมี 5 คน มาเข้าร่ วมประชุมกับคุณ
อาทิตย์หน้า
4. ตกลงกันในเรื่ อง เมื่อไร และที่ไหน (ในบ้าน นอกบ้าน ร้านอาหาร หรื อที่อื่น) ที่คุณจะพบกับผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อ
อาทิตย์หน้า
5. เริ่ มต้นเชิญญาติมิตรของคุณให้พบกับคุณอาทิตย์ละ 2 ครั้งใน 2 อาทิตย์ขา้ งหน้า ต้องแน่ใจว่ามีอย่างน้อย 5
คน ตกลงที่จะมา
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เมื่อคุณพบกับสายสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นผูเ้ ชื่ อของคุณนั้น มี 3 สิ่ งที่สาคัญมาก คือ
1. การนาเสนอ – คนเหล่านี้เป็ นญาติมิตรของคุณ พวกเขารู้จกั คุณดี เมื่อเขาเห็นชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลง
และการที่คุณรักเขามาก เขาอาจจะสานึกได้วา่ พระคริ สต์เป็ นจริ ง เพราะเขาเห็นพระองค์ในคุณ อธิษฐาน
ขอให้พระเจ้าช่วยให้ชีวติ คุณเป็ นเหมือนพระคริ สต์ต่อพวกเขา
2. พลังอานาจ – พระเจ้าต้องการพิสูจน์กบั พวกเขาทุกคนว่า พระองค์รักเขา และต้องการมีความสัมพันธ์กบั
เขา ทุกครั้งที่คุณพบกัน คุณจะอธิ ษฐานออกเสี ยงเผื่อความจาเป็ นต่างๆที่พวกเขามี (การรักษาโรค ปัญหา
ต่างๆ การถูกผีเข้าสิ ง เป็ นต้น) อธิษฐานและเฝ้ าดูการทางานของพระเจ้า
3. การประกาศ – เมื่อคุณแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐและคาพยานของคุณ พระเจ้าจะพูดกับจิตใจของพวกเขา พวก
เขาเห็นความหวังใหม่และการเปลี่ยนแปลงในคุณ พวกเขาเห็นพระเจ้าทางานในชีวติ ของเขา ตอนนี้พวกเขา
ต้องการให้คุณอธิ บายวิธีที่จะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เมื่อคุณแบ่งปั นพระเจ้าจะทาให้ใจของเขาตระหนัก
ในความผิดบาป และหลายคนจะเชื่อ
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