ชุ ดที่ 1
บทที่
1.การนมัสการ
2.การอธิษฐาน
3.หน้าที่ของคริ สเตียน
4. พระวิญญาณบริ สุทธิ์
5.การเป็ นคนใหม่
6. คริ สตจักรคืออะไร?
7. หน้าที่ของคริ สตจักร
8. หน้าที่ถวายแด่พระเจ้า
9. หน้าที่ถวายแด่พระเจ้า
10. การวางตัวในคริ สตจักร
11. การวางตัวในคริ สตจักร
12. การวางตัวในสังคม
13. การวางตัวในสังคม
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1. การนมัสการ

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ คนส่ วนใหญ่ในเผ่าของคุณเขาจะเลี้ยงผีกนั อย่างไรบ้าง?
ใครเป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการเลี้ยงผี?
ทาไมเขาต้องเลี้ยงผี?
2. อ่านพระคัมภีร์
ยอห์น 4: 23-24
3. คาสอน
ในการที่เราจะนมัสการพระบิดาเจ้า เราต้องทาการนมัสการทุกๆ คนทั้งชาย
และหญิง
- การนมัสการที่แท้จริ ง
เราจะต้องละทิ้งสิ่ งอื่นๆ ให้หมด เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเที่ยงแท้มีองค์เดียวเท่านั้น
- ต้องนมัสการด้วยจิตใจ
พร้อมทั้งวิญญาณ และความจริ งมิใช่เฉพาะด้วยพิธีเท่านั้น การนมัสการที่แท้จริ งคือ การรัก
พระเจ้า สรรเสริ ญพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า นี่คือการนมัสการที่แท้จริ ง
4. การใช้
เราจะนมัสการพระเจ้าและเลี้ยงผีไปพร้อมๆ กันได้หรื อไม่?
พี่นอ้ งทุกๆ คนได้ละทิ้งผีกนั หมดแล้วหรื อยัง?
5. ท่องจา
ยอห์น 4: 24
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมพูดถึงเรื่ องจะขอบคุณและนมัสการพระเจ้าสาหรับอะไร?
ให้ผนู้ าฝึ กการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าทีละคน
3. ท่องจา
ยอห์น 4: 24
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2. การอธิษฐาน

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ คนส่ วนมากที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเขาเคยอธิ ษฐานหรื อไม่?
ในการอธิ ษฐานส่ วนมากเขาจะใช้คาพูดเช่นไรบ้าง?
2. อ่านพระคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา 5: 17
3. คาสอน 1. การอธิ ษฐานทุกๆคนที่เป็ นคริ สเตียนจะสามารถอธิ ษฐานกับพระเจ้าได้โดยตรง
โดยการใช้คาพูดธรรมดาที่เราใช้กนั อยูเ่ สมอ ไม่จาเป็ นต้องใช้คาพูดพิเศษ
ใช้เหมือนกับคาพูดที่ลูกใช้กบั พ่อ
2. การอธิษฐานมีหลายประเภท
กิจการ 4: 24 การอธิษฐานสรรเสริ ญ
ยากอบ 5: 15 อธิษฐานขอพระเจ้ารักษาโรคภัยให้หาย
1 ยอห์น 1: 9 อธิษฐานสารภาพบาป
เอเฟซัส 1: 17 อธิ ษฐานเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
มัทธิว 6: 13 อธิ ษฐานขอให้พน้ จากสิ่ งที่ชวั่ ร้าย
โคโลสี 4: 3 ขอพระเจ้าช่วยคนที่ออกไปทางานของพระองค์
3. ต้นแบบของการอธิษฐาน
คาขึ้นต้น - ข้าแต่พระบิดาเจ้า
คาสุ ดท้าย- จากยอห์น14: 13-14ขอในพระนามขององค์พระเยซู คริ สต์ ในช่วงกลางของคา
อธิษฐานจะเป็ นการสรรเสริ ญและขอบพระคุณการขอร้อง การสารภาพบาป
4. การใช้ ท่านต้องนาพี่นอ้ งคริ สเตียนในการใช้แบบอธิ ษฐาน ชี้นาพี่นอ้ งคริ สเตียนให้มีการ
อธิ ษฐานก่อนการรับประทานอาหาร ตอนเช้า และ ก่อนนอน โดยทาอย่าง
สม่าเสมอ
5. ท่องจา 1 เธสะโลนิกา 5: 17 หรื อ โคโลสี 4:2
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้ ฝึ กการอธิ ษฐานทีละคนอีกครั้งหนึ่ง คุยกันเรื่ องการอธิ ษฐานไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุม
เช่น เวลาตื่นนอน เวลากินอาหารทุกๆ มื้อ หรื อเวลาไหนก็ได้ที่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือ หรื อมีความรู ้สึกอยากขอบพระคุณ
3. ท่องจา 1 เธสะโลนิกา 5: 17 หรื อ โคโลสี 4:2
4

ให้ฝึกท่องจาจากอาทิตย์ที่แล้ว ยอห์น 4: 24
4. ทบทวน เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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3. หน้ าทีข่ องคริสเตียน

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ คนส่ วนมากจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรื อว่าเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ื่น?
ทาไมมนุษย์จึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น?
2. อ่านพระคัมภีร์ ลูกา 10: 27
3. คาสอน 1. ต้องรักพระเจ้า
ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ - ไม่มีพระเจ้าอื่นครอบครองอยูใ่ นจิตใจ
ด้วยสุ ดกาลัง - เตรี ยมร่ างกายให้บริ สุทธิ์ เพื่อการรับใช้ พระเจ้าเมื่อมี
โอกาส
ด้วยสุ ดความคิด - พัฒนาการทางด้านความคิด พูดในสิ่ งที่ควรพูด มีวาจาที่สุภาพอ่อนน้อม
ในทั้งสามด้านนี้ถา้ เราได้ทาตามจะทาให้เรารักพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
2. รักคน
รักคนอื่นเหมือนอย่างที่เรารักตัวเอง ทากับคนอื่นเหมือนอย่างที่ตอ้ งการให้
คนอื่นทาต่อเรา
โรม 12: 13 เราต้องมีความเห็นใจและช่วยเหลือผูอ้ ื่น
โรม 12: 15 เอาใจใส่ ต่อคนอื่น
ฟิ ลิปปี 2: 4 ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น
4. การใช้ ในชีวติ ประจาวันของเรา เราสามารถแสดงความรักต่อคนอื่นได้อย่างไรบ้าง?
5. ท่องจา ลูกา 10: 27
การประชุม ตอนเย็น
1. ฝึ กคน คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้ ในที่ประชุมคิดถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้หมู่บา้ น ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เราจะ
ช่วยเหลือเขาโดยวิธีไหน ? และจะออกไปช่วยเหลือได้อย่างไร?
ให้มีการเตรี ยมพร้อมอย่างแท้จริ งเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือ
3. ท่องจา ลูกา 10: 27 และฝึ กท่องจาจากอาทิตย์ที่แล้ว
1 เธสะโลนิกา 5:17
4. ทบทวน เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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4. พระวิญญาณบริสุทธิ์

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ในขณะที่ทาพิธีเลี้ยงผี ทาไมคนเลี้ยงผีจึงมีผเี ข้าสิ งอยูใ่ นร่ างกาย?
ในทานองเดียวกันคริ สเตียนก็ตอ้ งการพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในการอธิษฐานและการนมัสการ และแสดงความรักต่อกัน
2. อ่านพระคัมภีร์
ยอห์น 14: 16-17
3. คาสอนพระเจ้าส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาเพื่อช่วยเหลือเราจาก ยอห์น 14: 14-17
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตในเรา คือในใจและอยูก่ บั เราเสมอ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูช้ ่วยให้กบั เรา
2. การทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ยอห์น 16: 13 นาเราให้เข้าใจถึงความจริ ง
โรม 8: 26 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยเราเมื่อเราอ่อนแอ
โรม 8: 9 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะครอบครองในเรา
เอเฟซัส 3: 16 ทาให้เรามีกาลัง
4. การใช้ เราต้องนาตัวมอบไว้กบั การทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกวัน เพื่อพระ
วิญญาณจะช่วยเราได้ ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยเราในการนมัสการพระเจ้า ต้อง
ขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เรารู ้ถึงว่า จะอธิ ษฐานถึงเรื่ องอะไรบ้าง และขอให้นาให้
เรารักพระเจ้า และคนอื่นให้มากยิง่ ขึ้น
5. ท่องจา เอเฟซัส 5: 18
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้ ให้ผนู้ าถามถึงความรู้สึกที่เขามีอยู่ เช่นความกลัวในการเดินทางที่เชื่อว่ามีผีอยู่ หรื อ
ความกลัวอย่างอื่น ให้อธิ บายถึงเรื่ องนี้ และผูน้ าต้องอธิ บายว่าพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะสถิตอยูก่ บั เขา และให้ที่ประชุมร่ วมกันอธิ ษฐาน ถึงเรื่ องนี้
3. ท่องจา เอเฟซัส 5: 18 ท่องจากอาทิตย์ที่แล้ว ลูกา 10:27
4. ทบทวน เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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5. การเป็ นคนใหม่

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ การเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการละทิ้งผีแล้วมีอะไรบ้าง?
2. อ่านพระคัมภีร์ 2 โคริ นธ์ 5: 17
3. คาสอน 1. เมื่อเราเป็ นคนใหม่ในพระคริ สต์
เมื่อหลุดพ้นจากผีมารซาตานแล้วมาสู่ องค์พระเยซูคริ สต์
จาก กิจการ 26: 18
พระเจ้าเป็ นพระบิดาของเรา 2 โคริ นธ์ 6: 18
พระเจ้าเป็ นบิดาของเรา เราเป็ นลูกชายหญิงของพระองค์ เปโตร 2: 9 เราเป็ นของพระเจ้า
2. พระเจ้าเป็ นศูนย์กลางของเรา
เราต้องเลียนแบบของพระองค์ เอเฟซัส 5: 1
เราต้องทาตามในสิ่ งที่พระเจ้าพอพระทัย เอเฟซัส 5: 10
รักพระเจ้าและเชื่อฟังคาสั่งของพระองค์ ยอห์น 14: 15
4. การใช้ ถ้าหากเราเป็ นคนใหม่เราควรจะละทิ้งความประพฤติเก่าอย่างไร?
5. ท่องจา 2 โคริ นธ์ 5: 17
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้ ผูน้ าจะถามเขาว่าเขายังไม่ได้ละทิ้งความผิดบาปอะไรบ้าง?
ให้เขาตอบและให้คนที่เขายังไม่ได้ละทิ้งอธิ ษฐานสารภาพบาปให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาอย่าง
แท้จริ ง ให้ผนู ้ าถามเขาว่าหลังจากที่เขาเป็ นคริ สเตียนแล้ว เขายังกลับไปเลี้ยง
ผีอยูห่ รื อไม่ ถ้าหากเขายังกลับไปเลี้ยงอยูแ่ สดงว่าเขายังประพฤติเป็ นคนเก่า
อยูใ่ ห้เขาอธิ ษฐานสารภาพความบาปของเขาเพื่อพระเจ้ายกโทษให้
3. ท่องจา 2 โคริ นธ์ 5: 7 และจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา เอเฟซัส 5:18
4. ทบทวน เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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6. คริสตจักรคืออะไร?

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ในภาษาของท่านคาว่า คริ สตจักร คานี้มีความหมายถึงอะไร?
2. อ่านพระคัมภีร์ 1 เปโตร 2: 9-10
3. คาสอน 1. คนของพระเจ้าได้ถูกเลือกไว้แล้ว
เลือก คานี้หมายความว่าอย่างไร? ใคร? เลือกเรา?
เลือกเพราะเหตุใด? ดู 1 เปโตร 2: 9
- พวกปุโรหิ ตหลวง คานี้มีความหมายว่าอย่างไร?
เราต้องมีการรับใช้พระเจ้าด้วยการสรรเสริ ญ และการขอบพระคุณ
- เราเป็ นชาติบริ สุทธิ์ คานี้หมายความว่าอย่างไร?
เราเป็ นคนบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร? เพราะเหตุสิ่งนี้เราสมควรเป็ นคนของพระ เจ้า
2. เราต้องทาอย่างไรบ้าง?
1 เปโตร 2: 9-10 เราต้องรับพระกรุ ณาของพระเจ้า พระเจ้าจะยกโทษ
และยอมรับความผิดบาปของเรา ยอมรับเราเป็ นคนของพระเจ้า เราต้องประกาศพระกิตติคุณ
ของพระเจ้า เพราะพระเจ้าเรี ยกเรา ให้ออกจากความมืดมาสู่ ความสว่าง
4. การใช้
เชิญตอบตามความคิดเห็นของท่านว่า คริ สตจักร คืออะไร?
ถ้าเราเป็ นคนของพระเจ้าเราควรมีการประพฤติอย่างไร?
5. ท่องจา
1 เปโตร 2: 9
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันว่าเมื่อเขาเป็ นคนของพระเจ้าแล้วควรทา
อย่างไร?
เมื่อเขาออกความคิดเห็นแล้วให้ปรึ กษากันอีกว่าเขาทาได้อย่างไร?
3. ท่องจา
1 เปโตร 2: 9 จากอาทิตย์ที่แล้ว 2 โคริ นธ์ 5:17
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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7. หน้ าทีข่ องคริสตจักร

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ การที่จะมองว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่บา้ นของคุณเขาเป็ นคนดีน้ นั คุณจะดูจาก
ความประพฤติของเขาจากสิ่ งเหล่านี้ใช่ไหมคือในครอบครัว
ต่อคนใน
หมู่บา้ น และการนับถือศาสนา ว่าเขามีความประพฤติเช่นไร จึงเห็นเขาว่า
เป็ นคนดี
2. อ่านพระคัมภีร์
กิจการ 2: 42-47
3. คาสอน
- พระเจ้าทรงเป็ นศูนย์กลางของเราตลอดเวลา เหตุฉะนั้น
ทุกสิ่ งที่คริ สตจักรทาต้องเกี่ยงข้องกับพระเจ้า ทุกสิ่ งที่คริ สตจักรทาต้องเป็ นการถวายเกียรติแด่
พระเจ้า เอเฟโซ 3: 21
พระเจ้า

คริ สตจักร
โลก
- หน้าที่ของคริ สตจักร คือกระตือรื อร้นในการทางาน
1. หน้าที่ถวายแด่พระเจ้า ทุกวันสรรเสริ ญพระเจ้า กิจการ 2: 42
อธิ ษฐานกับพระเจ้าทุกวัน กิจการ 2: 42
ทุกวันร่ วมกันในการนมัสการ กิจการ 2: 42
2. การวางตัวในคริ สตจักร ฟั งคาสอน กิจการ 2: 42
มีความสัมพันธ์กนั กิจการ 2: 42 ร่ วมรับประทานอาหาร
กิจการ 2: 42-46 มีจิตใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กิจการ 2: 44 ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน กิจการ 2:45
3. การวางตัวในสังคม ปฏิบตั ิตนต่อคนอื่นอย่างสุ ภาพอ่อนน้อม
อยูเ่ สมอ ให้ความเคารพนับถือคนอื่นๆ ที่เชื่อในองค์พระคริ สต์
กิจการ 2: 47 ช่วยเหลือบุคคลอื่นเมื่อเขาต้องการ
กิจการ 2: 45
4. การใช้
คริ สตจักรได้ปฏิบตั ิในด้านใดต่อท่านบ้าง?
ท่านได้ขาดการปฏิบตั ิในด้านไหนอย่างไรบ้าง? และท่านคิดว่า
ท่านจะเพิ่มเติมสิ่ งที่ท่านขาดนั้นอย่างไรบ้าง?
10

5. ท่องจา
กิจการ 2: 42
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ องที่วา่ คริ สตจักรของเจายังขาดในด้านไหนบ้าง?
และให้เตรี ยมเพิ่มเติมในสิ่ งที่ขาดอย่างแท้จริ ง
3. ท่องจา
กิจการ 2: 42 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา 1 เปโตร 2:9
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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8. หน้ าทีถ่ วายแด่ พระเจ้ า

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ องที่วา่ ตั้งแต่เป็ นคริ สเตียนมาจนถึงทุกวันนี้แล้ว
การนมัสการพระเจ้ากับการเลี้ยงผีต่างกันอย่างไร?
2. อ่านพระคัมภีร์
ฮีบรู 12: 28
3. คาสอน
การนมัสการ
ฮีบรู 12: 28 เราเป็ นคนในแผ่นดินของพระเยซู พระเยซู
เป็ นกษัตริ ยป์ กครองเรา เรานมัสการพระเยซูคริ สต์ให้ขอบพระคุณพระเจ้าอยูเ่ สมอ
- นมัสการด้วยใจเคารพมีใจมุ่งตรงต่อพระเจ้าเสมอ
ไม่มีความวุน่ วายเกิดขึ้น 1 โคริ นธ์ 14: 33
ต้องนมัสการตามแบบอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้
เอเฟซัส 5: 19-20 - นมัสการด้วยความยาเกรง ต้องระลึกอยูเ่ สมอถึง
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า และควรนึกว่าจะปฏิบตั ิ
อย่างไรต่อพระองค์ ฮีบรู 12: 29 พระเจ้าทรงเป็ นเพลิงที่เผาผลาญ
- มีวธิ ี ในการนมัสการพระเจ้าหลายอย่าง
ฮีบรู 13: 15 ถวายคาสรรเสริ ญเป็ นเครื่ องบูชา
ฮีบรู 13: 16 การนมัสการพระเจ้าด้วยทาความดีต่อบุคคลอื่น
2 โคริ นธ์ 9: 7, 12 นมัสการพระเจ้าด้วยปั จจัยที่สาคัญ
โรม 12: 1 นมัสการพระเจ้าด้วยการถวายตัวเองต่อพระเจ้า
4. การใช้
เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีใดบ้าง?
5. ท่องจา
ฮีบรู 12: 28
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีการใดบ้าง? ให้ตอบและปรึ กษากันถึงเรื่ องที่
คริ สตจักรของเรายังขาดอะไรไปบ้าง? ในคาตอบที่เขาได้ตอบมา ถ้าหากยัง
ขาดในสิ่ งไหน ให้เขาทาในสิ่ งนั้นต่อไป
3. ท่องจา
ฮีบรู 12: 28 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา กิจการ 2:42
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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ชุ ดทีห่ นึ่ง

9. หน้ าทีถ่ วายแด่ พระเจ้ า

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ถามในที่ประชุมว่า พระเจ้าเป็ นอย่างไรบ้าง? และทรงทาอะไรบ้าง?
เรารู ้จกั พระองค์มากแค่ไหน?
2. อ่านพระคัมภีร์
วิวรณ์ 15: 3-4
3. คาสอน
การนมัสการ วิวรณ์ 15.3
1. พระเจ้าคือใคร?
พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด วิวรณ์ 15: 3
พระเจ้าทรงเป็ นมหากษัตริ ยแ์ ห่งประชาชาติท้ งั มวล
. พระเจ้าเป็ นอย่างไร?
พระเจ้ามีฤทธานุภาพสู งสุ ด วิวรณ์ 15: 3
บริ สุทธิ์ วิวรณ์ 15: 4 เป็ นนิรันดร์
3. พระเจ้าทาอะไรบ้าง?
งานของพระเจ้าเป็ นงานที่ยงิ่ ใหญ่มาก และมหัศจรรย์
วิวรณ์ 15: 3 วิธีการของพระองค์ยตุ ิธรรมและเที่ยงตรง พระองค์พิพากษาโดยการกระทา
ทั้งหมด วิวรณ์ 15:4
4. การนมัสการพระเจ้า
เราต้องยาเกรงพระเจ้า วิวรณ์ 15: 4
ถวายเกียรติแด่พระองค์
4. การใช้
พิจารณาจากที่สอนมาแล้วถึงเรื่ องที่วา่ พระเจ้าคือใคร? เป็ นอย่างไร? และเคย
ทาอะไรมาบ้าง? ผลจากการพิจารณานั้นเราต้องนาไปใช้
5. ท่องจา
วิวรณ์ 15: 4
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ฝึกการอธิ ษฐานตามอย่างในพระคัมภีร์ จากวิวรณ์ 15:3-4 วิวรณ์ 4:11
วิวรณ์ 5:13 วิวรณ์ 7:12 และให้เขา ฝึ กการอธิษฐานคล้ายๆ กับในข้อพระ
คัมภีร์ที่ให้มา แต่มาจากความคิดของเขาเป็ นส่ วนใหญ่
3. ท่องจา
วิวรณ์ 15: 4 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา ฮีบรู 12:28
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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ชุ ดทีห่ นึ่ง

10. การวางตัวในคริสตจักร

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ผูน้ าจะตั้งคาถามกับที่ประชุมว่าทาไมทุก ๆ อาทิตย์ผนู้ าเองจะต้องมาทาการ
สอนทุกๆ คน?ให้เขาตอบคาถาม
2. อ่านพระคัมภีร์
เอเฟซัส 4: 11-13
3. คาสอน
พระเจ้าส่ งครู มาสอนพระคัมภีร์แก่คริ สตจักรของพระองค์ จากเอเฟ
ซัส 4: 11
ครู ผสู้ อนมีหน้าที่เตรี ยมทุกๆ ท่านเป็ นผูร้ ับใช้ เอเฟซัส 4: 12
1. เพื่อจะเสริ มสร้างคริ สตจักร เอเฟซัส 4:12-13 ทุกคนมีส่วนในการรับใช้เพื่อจะเสริ มสร้าง
คริ สตจักรให้เจริ ญขึ้น เอเฟซัส 4:12 และเจริ ญขึ้นเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
เอเฟซัส 4:13 เจริ ญขึ้นทางด้านความรู ้ ความเชื่ อในเรื่ องขององค์พระเยซู
คริ สต์ เจริ ญขึ้นทางด้านความเชื่อจนเป็ นผูใ้ หญ่ เอเฟซัส 4:13
2. เราจะปฏิบตั ิตวั ตามวิธีการนี้ได้อย่างไร?
ดูเอเฟซัส 4: 1-3 ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่นก่อนเห็นแก่ตวั เอง ต้องมีใจสุ ภาพอ่อนลง
ในทุกๆ ด้าน
เอเฟซัส 4: 2 อดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก
เอเฟซัส 4: 2 จงมีความเพียรพยายามให้มีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน
เอเฟซัส 4: 3 มีความประพฤติดี
เอเฟซัส 4: 29-32 พูดกันด้วยคาพูดที่ดี ไม่พดู หยาบคายพูดคาที่เป็ นคุณต่อบุคคลอื่น เอเฟซัส
4:20-21 ปฏิบตั ิความดีต่อกันและกัน มีความเมตตาธรรมต่อกัน มีความรักใคร่
เอ็นดูซ่ ึ งกันและกัน มีการอภัยซึ่ งกันและกันอยูเ่ สมอ
4. การใช้
ถ้าเราปฏิบตั ิความดีเช่นนี้ ต่อกันและกันเสมอจะมีอะไรเกิดขึ้นใน
คริ สตจักรของเรา
5. ท่องจา
เอเฟซัส 4: 11-12
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ทุกๆ คนมีส่วนเสริ มสร้างคริ สตจักร มิใช่เฉพาะผูน้ าเพียงคนเดียวเท่านั้น ให้
ที่ประชุมปรึ กษากันว่าเขาควรจะทาเช่นไรซึ่ งจะเป็ นการเสริ มสร้างคริ สตจักร
อย่างแท้จริ ง
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3. ท่องจา
4. ทบทวน

เอเฟซัส 4: 11-12 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา วิวรณ์ 15:4
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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ชุ ดทีห่ นึ่ง

11. การวางตัวในคริสตจักร

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ผูน้ าถามว่ามีใครเคยมีปัญหาในการสมาคมกับคนอื่นหรื อไม่? ถ้าหามีเกิดขึ้น
จากอะไร? และในขณะที่มีปัญหาเขาได้ทาอย่างไรบ้าง?
2. อ่านพระคัมภีร์
1 เธสะโลนิกา 5: 12-15
3. คาสอน
- การวางตัวของสมาชิกต่อผูน้ าคริ สตจักร 1 เธสะโลนิกา 5:12-15 ผูน้ า
คริ สตจักรเขาเป็ นผูป้ กครองได้รับอานาจจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาทางานอยู่
ในท่ามกลางพวกคุณ 1 เธสะโลนิกา 5:12 และตักเตือนคุณ จากข้อ 12
สมาชิกคริ สเตียนต้องให้ความเคารพเขาอยูเ่ สมอและรักเขาให้มาก และงานที่
เขาทา 1 เธสะโลนิกา 5.12
- การวางตัวต่อกันและกัน ต้องอยูก่ นั อย่างสงบสุ ข 1 เธสะโลนิกา 5: 13 ต้องทา
ความดีต่อกันและกันอยูเ่ สมอ 1 เธสะโลนิกา 5:15
- การวางตัวต่อคนที่ทอ้ ถอย 1 เธสะโลนิกา 5: 14 ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุน
น้ าใจคนที่คนที่ทอ้ ถอย ชูใจคนที่อ่อนกาลังลง ทาด้วยใจอดกลั้นต่อความเพียร
4. การใช้
เราจะปฏิบตั ิและวางตัวเช่นนี้ ได้อย่างไร?
5. ท่องจา
1 เธสะโลนิกา 5: 14
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ด้วยการกระทาให้คนอื่นไม่สบายใจเราเคยทาบ้างไหม?
และยังไม่ได้ทาการสารภาพบาปนั้นเลยมีไหม?
เมื่อมีปัญหาเช่นนี้ผนู ้ าต้องแนะนาเขาไปหาคนนั้นที่เขาได้?
เมื่อมีปัญหาเช่นนี้ผนู ้ าต้องแนะนาเขาไปหาคนนั้นที่เขาได้สร้างปั ญหาขึ้น สารภาพและขอโทษ
ถ้าหากเขาเกิดความกลัวที่จะไปขอโทษให้ที่ประชุมอธิ ษฐานเผือ่ เขาด้วย
3. ท่องจา
1 เธสะโลนิกา 5: 4 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา เอเฟซัส 4:11-12
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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12. การวางตัวต่ อสั งคม

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ
การปฏิบตั ิตนของคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเป็ นอย่างไร?
2. อ่านพระคัมภีร์
ฟิ ลิปปี 2: 15-16
3. คาสอน
- เราต้องเป็ นพยานในโลกที่ชวั่ ร้ายและผิดปรกติน้ ีจากฟิ ลิปปี 2: 15 คนของ
พระเจ้าต้องเป็ นแสงสว่างในโลกของความมืด
1. ต้องเป็ นคนที่ไม่ถูกติเตียนจากบุคคลอื่น และเป็ นคนบริ สุทธิ์ โดยการ
ประพฤติดี และการทาความดี จากเปโตร 2: 12
และคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนจะเห็นแนวทางของคนที่เป็ นคริ สเตียนว่าดาเนินชีวิตแบบใด ซึ่ ง
ทั้งหมดนั้นเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
2. การใช้ชีวติ ประจาวันเพื่อการเป็ นพยานถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจาก 1 เปโตร
14: 11-12 คือการอยูก่ นั อย่างสงบโดยไม่ตอ้ งการทะเลาะกัน ทากิจธุ ระของตนตามที่
ได้รับการมอบหมายมายอย่างดี ไม่ควรเข้าไปยุง่ หรื อเกี่ยวข้องกับการงาน หรื อหน้าที่ของผูอ้ ื่น
1 เธสะโลนิกา 14: 11 ต้องเป็ นคนที่ฉลาดไม่เกียจคร้าน 1 เธสะโลนิกา
14:11 เพื่อท่านจะได้เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก
3. การเป็ นพยานด้วยคาพูด เราต้องเป็ นพยานด้วยการพูดและการตอบคาถาม
ของคนอื่น ที่ถามถึงความหวังใจของเรา เป็ นพยานด้วยความสุ ภาพ ด้วยความนับถือ
4. การใช้
- ในพวกท่านส่ วนมากนับถือคนประเภทไหน?
เปรี ยบเทียบการประพฤติการปฏิบตั ิของคนอื่นที่เป็ นคริ สเตียนกับคนที่ไม่ได้เป็ น
คริ สเตียน ว่ามีความต่างกันในด้านไหนและอย่างไรบ้าง?
- ในโอกาสต่อไปเรามีโอกาสเป็ นพยานถึงบุคคลอื่นในด้านไหนอย่างไรบ้าง?
5. ท่องจา
ฟิ ลิปปี 2: 16
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
- ให้ที่ประชุมคุยกันถึงเรื่ อง ความผิดที่ได้ทาอยู่ และการดีที่ยงั
ไม่ได้ทา
- ให้คิดหาวิธีแก้ไขการทาความผิดและคิดที่จะทาการดีต่อไปอย่างไร?
3. ท่องจา
ฟิ ลิปปี 2: 16 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา 1 เธสะโลนิกา 5:14
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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13. การวางตัวต่ อสั งคม

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ คนส่ วนใหญ่เมื่อมีความสนใจต่อคนอื่นจะแสดงเช่นไร?
2. อ่านพระคัมภีร์
ลูกา 10: 30-37
3. คาสอน
1. ความต้องการ
มีชายคนหนึ่งถูกโจรปล้นและแย่งชิงเสื้ อผ้าของเขา จนเขาได้รับบาดเจ็บ ถูกทิ้งไว้อยูร่ ิ มถนน
เกือบจะตายอยูแ่ ล้ว ลูกา 10: 30
2. การให้ความช่วยเหลือ
ลูกา 10:33 คนที่เดินทางผ่านมาเห็น เขามีใจสงสาร ลูกา 10:34 เข้าไปหาและเอาผ้าพัน
บาดแผล ลูกา 10:34 เขาใส่ ยาให้ชายคนนั้น ลูกา 10:33 ให้เขาขึ้นขี่บนหลัง
สัตว์ของตัวเอง พาไปถึงที่พกั ลูกา 10:34 แล้วเอาเงินให้ไว้พอที่จะรักษาเขา
ให้หายเป็ นปกติได้ ลูกา 10:35
ชายผูท้ ี่ทาการช่วยเหลือเขาได้เสี ยสละของส่ วนตัว เช่น ยา ม้า อันดับต่อมาเขาต้องเสี ยเวลา
อันดับสุ ดท้ายเขาต้องเสี ยสละเงินส่ วนตัวของเขาเอง
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่าเราควรที่จะทาเช่นนั้นเช่นกัน
4. การใช้
ที่ในหมู่บา้ นของท่านมีการต้องการความช่วยเหลืออะไรจากท่านบ้าง?
เช่นการเสี ยสละเวลา หรื อเงินทอง จากท่านบ้าง
5. ท่องจา
ลูกา 11:27
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้ว จะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
เราเคยที่มีความต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครช่วยเหลือเรา เราจะ
รู ้สึกอย่างไร?
ให้ที่ประชุมพิจารณาถึงคนในหมู่บา้ นที่เขาต้องการความ
ช่วยเหลือ
แต่ยงั ไม่ได้ทาการช่วยเหลือเขาได้ มีการเตรี ยมพร้อมในการ
ช่วยเหลือเขาอย่างจริ งจัง
3. ท่องจา
ลูกา 11: 27 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา ฟิ ลิปปี 2:16
4. ทบทวน
เรื่ องในอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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ชุ ดที่ 2
บทที่
1. คริ สเตียนคือใคร ?
2. คริ สเตียนแท้และเท็จ
3. การนมัสการที่ไม่ถูกต้อง
4. ความผิดบาป
5. การลงโทษ
6. พระเยซูตายแทนคนบาป
7. การกลับใจเสี ยใหม่
8. พระเจ้าช่วยคนให้รอด
9. การออกมาสู่ ความรอด
10. การเป็ นลูกของพระเจ้า
11. การมีอิสรภาพของคริ สเตียน
12. แผนการทางานของพระเจ้าที่จะช่วยคนให้รอด
13. ความมัน่ คงของความรอด
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1. คริสเตียนคือใคร ?

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ทัว่ โลกมีคนเรี ยกตัวเองว่าเป็ นคริ สเตียนเพราะมีเหตุผลหลายอย่างและตัวท่าน
เอง
เรี ยกตัวเองว่าเป็ นคริ สเตียนเพราะอะไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
2 โคริ นธ์ 6: 16-18
3. คาสอน
1. คนของพระเจ้า
2 โคริ นธ์ 6: 16 พระบิดาทรงเป็ นพระเจ้าองค์เดียวของเขา เขาเป็ นคน
ของพระเจ้า โดยเหตุน้ ี เขาจึงมีความสัมพันธ์กนั กับพระเจ้า พระเจ้าอยู่
ท่ามกลางเขาและจะดาเนินอยูใ่ นเขา
2. คนบริ สุทธิ์
2 โคริ นธ์ 6: 17 เขาต้องแยกตัวออกจากชาวโลก เพราะเขาเป็ นคนพิเศษที่
ไม่เหมือนชาวโลกทัว่ ไป เขาเป็ นคนบริ สุทธิ์ และละทิ้งความผิดบาปแล้ว และ
ทรงพอพระทัยในพวกเขาเหล่านั้น
3. ความสัมพันธ์กนั
2 โคริ นธ์ 6: 18 พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของเรา เขาเป็ นลูกชายหญิงของ
พระองค์ นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ
4. การใช้
คริ สเตียนมิใช่จะทาตามหรื อปฏิบตั ิตามเท่านั้น ( ตามคาสั่งของพระเจ้า ) แต่
ว่าคริ สเตียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับพระเจ้า
ท่านมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรกับพระเจ้าบ้าง ?
5. ท่องจา
2 โคริ นธ์ 6: 18
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
เมื่อคริ สเตียนมีความสัมพันธ์กนั กับพระเจ้า
เขาจะต้องมีความสัมพันธ์
อย่างไร
3. การท่องจา 2 โคริ นธ์ 6: 18 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา ลูกา 11:27
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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2. คริสเตียนแท้ และเท็จ

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
จากอาทิตย์ที่ผา่ นมาเราศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริ สเตียนกับพระ
เจ้า คุณคิดว่าคริ สเตียนเท็จเป็ นเช่นไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
มัทธิว 7: 21-23
3. คาสอน
1. คนที่เรี ยกตัวเองว่าเชื่ อในองค์พระเยซู ดูจากข้อ 22 สิ่ งที่เขาได้เชื่ อเป็ นสิ่ งที่
เหมาะสม เช่น พระองค์เจ้าข้า สิ่ งที่เขาทาจะเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม
- พยากรณ์ในพระนามขององค์พระเยซูคริ สต์
- ขับผีออกในพระนามขององค์พระเยซูคริ สต์
- ทาการอัศจรรย์ในพระนามขององค์พระเยซูคริ สต์
2. พระเจ้าปฏิเสธไม่ยอมรับเขา ดูจากข้อ 23
- เราไม่เคยรู ้จกั เจ้าเลย
หมายความว่าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์กนั กับ
พระเยซู
- ไปเสี ยให้พน้ หมายความว่าเขาอยูก่ บั พระเยซูไม่ได้เลย
- เขาเป็ นคนชัว่ ร้าย หมายความว่าเขาไม่ใช่เป็ นคนบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
3. ลักษณะของคริ สเตียนแท้และเท็จ ดูจากข้อ 21
- คนที่เรี ยกพระเยซูวา่ พระองค์เจ้าข้า ๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กนั กับพระเจ้า
- เป็ นคนที่เชื่อฟังพระเจ้า และปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระเจ้า
- จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์
4. การใช้
คนที่เลี้ยงผีตอ้ งรู ้ถึงวิธีการที่จะพูดว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องตามพิธีถา้ หาก
เป็ น เช่นนี้คนเลี้ยงผีกบั คริ สเตียนแท้ต่างกันอย่างไร ? คริ สเตียนแท้ควรมี
ลักษณะอย่างไรบ้าง
5. ท่องจา
มัทธิว 7 : 21
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้าการที่มีบาง
คนเรี ยกตัวเองว่า คริ สเตียน จะมีบางคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง มีหรื อไม่ ? จะรู ้ได้
ว่าคริ สเตียนแท้และเท็จได้อย่างไร ?
2. ท่องจา มัทธิว 7: 21 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา 2 โคริ นธ์ 6:18
3. ทบทวน เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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3. การนมัสการทีถ่ ูกต้ อง

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ทัว่ โลกส่ วนมากมีศาสนาหนึ่ งศาสนาใดที่ตนเองนับถือ คุณเคยคิดบ้างไหมว่า
ทาไมคนจึงต้องนับถือศาสนา ?
2. อ่านพระคัมภีร์
โรม 1: 18-23
3. คาสอน
1. เรารู ้จกั พระเจ้าได้ ดูจากข้อ 19 พระเจ้าได้แจ้งอยูก่ บั ใจของเราทุกคน พระ
เจ้าได้โปรดสาแดงแก่เขา 3 ลักษณะ
- สาแดงสภาพที่ไม่ปรากฎของพระองค์
- สาแดงฤทธานุภาพอันถาวรของพระองค์
- สาแดงสภาพอันแท้จริ งของพระองค์
2. คนที่รู้แต่ไม่ยอมรับในสภาพอันแท้จริ งของพระเจ้า ดูขอ้ 21-23 เขา รู ้จกั พระเจ้าแต่ไม่
ยอมรับนับถือพระองค์เป็ นเจ้าและไม่ยอมขอบพระคุณพระองค์ดว้ ย
- เขากลับเป็ นคนโง่
- คิดในสิ่ งที่ไม่เป็ นเรื่ อง
- จิตใจก็มืดมิดไป
เขาคิดว่าตัวเขาเองฉลาด แต่แท้จริ งเขาเป็ นคนโง่เขลา
- เขานับถือรู ปเคารพต่าง ๆ
- เขาปฏิเสธสง่าราศีของพระเจ้าผูเ้ ป็ นอมตะ
- เขาทารู ปจากสิ่ งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา
- เขานับถือรู ปนั้นแทนพระเจ้าเที่ยงแท้
3. ความโกรธของพระเจ้า ดูจากข้อ 18
- พระเจ้าในสวรรค์โกรธแก่คนเหล่านั้น
- โกรธเพราะเขาหมิ่นประมาท
- และความชัว่ ร้ายของเขา
- เพราะเขาบีบคั้นความจริ ง
4. การใช้ บางคนบอกว่าทุกศาสนาดีเหมือนกันทาไมพระคัมภีร์สอนว่าศาสนาอื่น บกพร่ อง
ตรงไหน ? อย่างไร ?
5. ท่องจา โรม 1: 18
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ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษาถึงเรื่ องความบกพร่ องของศาสนาอื่นเท่าที่เห็นมาและ
มีความบกพร่ องในด้านใดบ้าง ?
3. ท่องจา
โรม 1: 18 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา มัทธิ ว 7: 21
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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4. ความผิดบาป

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนคิดว่าความผิดบาปมีอะไรบ้าง ?
2. อ่านพระคัมภีร์
โรม 3: 18
3. คาสอน
1. จิตใจที่มีความผิดบาป ดูจากข้อ 10-20
ทุกคนไม่มีใครเป็ นคนชอบธรรม
ไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ทุกคนหลงผิดไปหมดถึงแม้วา่ จะค้นหา แต่ไม่พบพระเจ้า
เขาเป็ นคนที่ไม่ดีที่สุด
ไม่มีใครประพฤติดี
การกระทาที่ผดิ บาป ดูจากข้อ 13-18
คาพูดของเขาดูจากข้อ 13-14
คาพูดของเขาทาลายคนอื่น พูดให้ร้ายคนอื่น
เขาใช้กลอุบายในการล่อลวงคนอื่นอยูเ่ สมอ
เขาไม่รู้จกั แสวงหาความสุ ขสงบ และสันติเลย
เขาไม่มีความยาเกรงพระเจ้าเลย
4. การใช้
ความผิดบาปเป็ นการแสดงท่าทีที่ผดิ ต่อพระเจ้า การแสดงด้วยคาพูดและการ
กระทาที่ชวั่ ร้าย ถ้าเป็ นเช่นนี้ ใครเป็ นคนบาป และเขาเป็ นคนบาปอย่างไร?
5. ท่องจา
โรม 3: 12
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมา เมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ถามที่ประชุมว่ายังมีความผิดบาปอะไรบ้างต่อพระเจ้า อาจจะเป็ นด้วยคาพูด
และการกระทาคาพูดและการกระทาที่ผดิ บาปมาจากไหน ถ้าหากมีความผิด
บาปอยูใ่ ห้อธิ ษฐานสารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระเจ้า
3. การท่องจา โรม 3: 12 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา โรม 1: 18
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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5. การลงโทษ

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ในหมู่บา้ นของท่านมีวธิ ี การลงโทษคนที่บาปอย่างไร และเมื่อคนทาดีจะมี
วิธีการทาอย่างไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
ยอห์น 3: 16-21
3. คาสอน
1. พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ทุกคนรอด ไม่ประสงค์ให้ตอ้ งถูกทาโทษจากข้อ
16-17
พระเจ้ารักคุณ จากข้อ 16
พระเจ้าอยากช่วยคุณให้รอด จากข้อ 17
คนที่เชื่อในพระเยซูจะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ จากข้อ 18
2 . คนประเภทไหนที่จะถูกพิพากษา ดูจากข้อ 18
คนที่ไม่เชื่อจะถูกพิพากษาอยูแ่ ล้ว
เพราะเขาไม่ได้วางใจและเชื่อในพระเยซู
3 . สาเหตุที่เขาไม่ยอมเชื่อ ดูจากข้อ 19-20
เพราะคนรักความมืดมากกว่าความสว่าง ดูจากข้อ 19
เพราะเขาชอบทาความผิดบาป ดูจากข้อ 19
เขาไม่ชอบความสว่างเพราะไม่ตอ้ งการให้ความสว่างของเขาปรากฎ
เขาจึงไม่ยอมรับและปฏิเสธความสว่างของพระเจ้า
4 . คนดีรักความสว่าง ดูจากข้อ 21
คนดีประพฤติตามข้อพระธรรม
เขารักความสว่างเพราะเขาไม่มีความละอาย
เพื่อให้ความดีที่เขาทาปรากฎโดยการพึ่งพระเจ้า
4. การใช้
เหตุการณ์อะไรที่ทาให้พระเจ้าพิพากษาลงโทษมนุษย์ ?
ผลจากการพิพากษาจะมีอะไรเกิดขึ้น ? คนจะหนีจากการพิพากษาได้หรื อ
ได้หรื อไม่ ?
5.ท่องจา ยอห์น 3: 18
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะทาการสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมา
2. การใช้
ผูน้ าจะถามเขาว่าเขาหนีจากการลงโทษพิพากษาของพระเจ้าได้หรื อไม่ ?
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ถ้าหากว่าหนีไม่ได้ คนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วจะช่วยอย่างไรให้เขาหนีได้ ?
ให้ที่ประชุมพร้อมกันที่จะออกไปประกาศช่วยเหลือคนอื่นให้เตรี ยมพร้อมที่จะหนี
3. ท่องจา
ยอห์น 3: 18 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา โรม 3: 12
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่แล้ว
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6. พระเยซูตายแทนคนบาป

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเขาจะละทิ้งความผิดบาปได้อย่างไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
โรม 5: 6-9
3. คาสอน
1. พระเยซูตายแทนคนบาป
ในขณะที่เรายังเป็ นคนบาป เวลานั้นพระเยซูตายแทนเรา
ดูจากข้อที่ 6 พระเจ้าทรงรักโลก ในขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่
ด้วยเหตุน้ ี พระเยซูได้เสี ยสละชีวติ เพื่อเรา
2. พระเยซูเสี ยสละชีวติ เพื่อช่วยเราให้รอด ดูจากข้อ 9
ช่วยให้คนบาปกลายเป็ นคนชอบธรรม
พระโลหิ ตของพระเยซู ทาให้พระเจ้ากับเรายินยอมซึ่ งกันและกัน
พระเยซูช่วยให้เราพ้นจากความโกรธของพระเจ้า
4. การใช้
เราทุกคนเป็ นคนบาป พระเจ้าต้องการพิพากษาลงโทษคนบาปนั้น
แต่พระเจ้าก็ยงั รักเราด้วย
- เรารู ้วา่ พระเจ้ารักเราได้อย่างไร ?
- พระเจ้าได้แสดงความรักต่อเราโดยวิธีไหน ?
- เราจะยินยอมกับพระเจ้าโดยวิธีการใด ?
5. ท่องจา
โรม 5: 8
ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
เราจะยินยอมกับพระเจ้าโดยวิธีการใด ? ยังมีใครในที่ประชุมที่ยงั มิได้
ยินยอมต่อพระเจ้า ถ้าหากมีคนหนึ่งที่ยงั มิได้ยนิ ยอม ผูน้ าต้องอธิบายให้เขา
เข้าใจ อธิ ษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลง
3.ท่องจา
โรม 5: 8 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา โรม 3: 18
4.ทบทวน
โรม 5: 8 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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7. การกลับใจเสี ยใหม่

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คาว่า กลับใจเสี ยใหม่ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ถ้าหากว่ามีคนกลับใจใหม่เขาจะแสดงให้เห็นโดยวิธีการใด ?
2. อ่านพระคัมภีร์
กิจการ 2: 37-38
3. คาสอน
1. คนทั้งหลายได้ยนิ คาสอนแล้ว จากข้อ 37
เขาได้ยนิ ถึงเรื่ องของพระเยซูคริ สต์
อาจารย์เปโตรสอนถึงเรื่ อง พฤติกรรมของพระเยซูและความตายของพระเยซู
คริ สต์
เขาสอนถึงการกลับใจเสี ยใหม่ ละทิ้งความผิดบาป กลับมาหาพระเจ้า
2. เขารู้สึกแปลบปลาบใจ จากข้อ 37
เขารู ้สึกเช่นนั้นเพราะเขารู ้สึกตัวว่าเป็ นคนบาป
เขารู ้สึกตัวว่าเขาต้องการความรอด
เขาแน่ใจว่าเขาต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เขาไม่รู้วา่ เขาจะทาอย่างไร ดูจากข้อ 37
( เมื่อมีคนต้องการจะเชื่อพระเยซู มักจะถามว่าจาเป็ นจะต้องทาอย่างไร
เพื่อจะเป็ นคริ สเตียนได้ คาถามนี้เป็ นคาถามที่ดี แต่เราต้องระมัดระวัง
เมื่อจะตอบ )
4. ต้องกลับใจเสี ยใหม่ ดูจากข้อ 38
เขารู ้แล้วว่าเขาเป็ นคนบาป
การกลับใจเสี ยใหม่ หมายถึง เขาต้องละทิ้งความผิดบาป
และกลับมาหาความรอดจากพระเจ้า
แล้วพระเจ้าจะยกโทษความผิดบาปได้
แล้วพระเจ้าจะรับเขาเป็ นคนของพระองค์
4. การใช้ คุณเป็ นคริ สเตียนได้อย่างไร โดยวิธีการไหน ?
ถ้าเปรี ยบเทียบกับคาสอนบทนี้ กับการกระทาที่คุณได้เคยทามาจะแตกต่าง
หรื อเหมือนกันอย่างไรบ้าง ?
คุณเคยละทิ้งความผิดบาปและกลับใจใหม่ และรับความรอดจากพระเจ้าไหม
?
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ถ้าหากยังไม่เคยเดี๋ยวนี้คุณอยากจะทาไหม ?
5. ท่องจา มาระโก 1: 15
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมา เมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ผูน้ าถามเขาว่า คนที่กลับใจเสี ยใหม่จะต้องทาอย่างไรบ้าง ?
ถามเขาว่าใครยังไม่ได้กลับใจ และจะกลับใจตอนนี้ หรื อไม่และจะร่ วมใจกัน
อธิษฐาน
3. ท่องจา
มาระโก 1: 15 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา โรม 5:8
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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8. พระเจ้ าช่ วยคนให้ รอด

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเชื่อถึงเรื่ องของสวรรค์วา่ อย่างไร ?
เขาคิดว่าจะมีวธิ ี การใดที่จะเข้าสวรรค์ได้
สภาพในสวรรค์ในความคิดของเขาเป็ นเช่นไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
ทิตสั 3: 5
3. คาสอน
1. การทาดี หรื อการทาบุญช่วยให้ไปสวรรค์ไม่ได้เลย
การทาดีจะช่วยให้เราไปสวรรค์ไม่ได้เลย เช่นไปร่ วมนมัสการทุกอาทิตย์
การร้องเพลง การอธิ ษฐาน การถวายสิ บลดหนึ่ง สิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้
ไปถึงสวรรค์ไม่ได้เลย
สวรรค์เป็ นที่อยูข่ องพระเจ้า
เป็ นที่บริ สุทธิ์ ไม่มีความบาปอยูท่ ี่นนั่ เลย
ทุกคนเป็ นคนบาปดังนั้นจะเข้าไปในสวรรค์ไม่ได้เลย
2. พระเจ้าช่วยคนให้รอด
พระเจ้ารักเขาและแสดงพระกรุ ณาแก่เขา
พระกรุ ณา หมายถึง การที่ถูกขัดเคืองจะยินยอมยกโทษให้กบั คนที่ทา
การขัดเคืองนั้น
พระเจ้าช่วยเราให้รอดเพราะทรงมีพระกรุ ณาคุณต่อเรา
มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยกความผิดบาปของเราได้
พระเยซูตายเพื่อที่จะยกความผิดบาปของเรา
แทนการลงโทษพิพากษามนุษย์พระเจ้าทรงลงโทษพระเยซูแทน
เพราะฉะนั้นพระกรุ ณาคุณของพระเจ้าทาให้เรารอด
4. การใช้
พระเจ้าช่วยคนให้รอดได้อย่างไร ?
คุณคิดว่าพระเจ้าต้องการให้คนเราทาอย่างไรบ้าง ?
5. ท่องจา
ทิตสั 3: 5
ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ถามที่ประชุมว่าพระเจ้าช่วยคุณให้รอดได้อย่างไร ?
และถามทีละคนว่า คุณได้รับความรอดแล้วหรื อยัง ถ้าหากว่าใครยังไม่
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ได้รับความรอด ให้อธิ บายให้เขาฟัง อยากจะให้พระเจ้าช่วยให้รอด ให้รอดตอนนี้หรื อไม่ ?
3. ท่องจา
ทิตสั 3: 5 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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9. การออกมาสู่ ความรอด

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
สมมุติสถานการณ์ข้ ึนว่า เรี ยกให้พี่นอ้ งคนหนึ่งในที่ประชุ ม เดินเข้ามา
หาคุณ และบอกให้เขากลับไป
ให้ที่ประชุมคุยกันว่า เห็นคนนั้นเขาทา
อย่างไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
กิจการ 26: 18
3. คาสอน
เปิ ดตาของเขา คือการช่วยให้เขาเข้าใจ
1. การกลับออกมา
- กลับจากความมืด ความมืดหมายความว่า เขาไม่เข้าใจถึงเรื่ องของพระเจ้า
เขาไม่รู้ทางที่จะไปสวรรค์ เขาตกอยูใ่ นความผิดบาป
ความชัว่ ร้าย
- กลับมาจากอานาจของซาตาน หมายถึง เขาอยูใ่ ต้อานาจของผีร้ายและ
ความผิดบาปที่ผกู มัดเขาไว้
2. การกลับมาถึง
- กลับมาถึงความสว่าง หมายความว่า เข้าใจถึงเรื่ องของพระเจ้าเข้าใจถึงสิ่ งที่
บริ สุทธิ์ ชอบธรรมและดี
- กลับมาถึงพระเจ้า เพื่อจะรับการยกโทษจากพระเจ้า แล้วเป็ นคนชอบธรรม
4. การใช้
มีคนจานวนมากที่เรี ยกตัวเองว่าเป็ นคริ สเตียน ได้กลับออกมาจากอานาจของ
ซาตานและผี แต่ยงั ไม่ได้มาถึงพระเจ้า การกระทาเพียงด้านเดียวคือการกลับ
ออกมา ทาไมยังไม่เพียงพอ และไม่เป็ นผลสาเร็ จ เพราะเหตุใด ? ทุกคน
อาจจะทราบว่า เขากลับออกมาจากสิ่ งเหล่านั้นเมื่อไหร่
แต่วา่ เขามาถึง
พระเจ้าเมื่อไหร่ ? เวลาไหน ?
5. ท่องจา
กิจการ 26: 18
ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกแล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันว่าเขากลับออกจากซาตานเมื่อไหร่ ?
และเขาได้กลับมาถึงพระเจ้าเวลาไหน ?
และถ้าหากยังมีคนไหนที่ยงั ไม่ได้เข้ามาถึงพระเจ้า ช่วยให้เขามีโอกาส
กลับมาถึงพระเจ้าในตอนนั้น
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3. ท่องจา
4. ทบทวน

กิจการ 26: 18 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา ติโต 3:5
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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10. การเป็ นลูกของพระเจ้ า

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ลูก เป็ นของใคร ?
เขาเป็ นของคนนั้นเพราะเหตุใด ?
2. อ่านพระคัมภีร์
ยอห์น 1: 12-13
3. คาสอน
1. พระเจ้ามีลูก จากข้อ 13
- เป็ นคนที่เกิดจากพระเจ้า
- พระเจ้าเป็ นพระบิดาของเขา
เราเป็ นคนของพระเจ้าโดยการเกิดจากเลือดเนื้ อ หรื อกามหรื อความ
ประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้เลย
เราเป็ นลูกของพระเจ้าโดยวิธีการธรรมชาติไม่ได้เลย
2. การเป็ นลูกของพระเจ้า จากข้อ 12
- ลูกของพระเจ้าเป็ นคนที่ได้รับพระเยซู (สมมุติสถานการณ์ข้ ึนเอาของอะไร
ก็ได้ และบอกเขาว่า ผมอยากจะให้ของสิ่ งนี้กบั คุณ คนที่จะรับต้องออกมือ
รับ เพราะว่าจะมีแต่ความต้องการไม่พอ เมื่อรับจะต้องรับด้วยตัวเองแล้วก็จะ
ได้ เช่นเดียวกัน ถ้าเราต้องการพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราเราต้อง
รับเอา คือรับเอา พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราพระเยซูอยากจะเข้ามา
แต่เราต้องรับเอาพระองค์ )
ลูกของพระเจ้าเป็ นคนที่เชื่อในพระเยซูเขาเชื่ อว่าพระเยซูเป็ นผูท้ ี่แบกเอา
ความบาปของเขาให้หายเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าเขากลับใจเสี ยใหม่ พระเยซูจะ
ช่วยเขาให้รอดเขารับสิ ทธิ์ เป็ นลูกของพระเจ้า
4. การใช้
เราจะเป็ นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร ? คุณอยากเป็ นหรื อไม่ ?
ถ้าต้องการเช่นนั้นต้องละทิ้งความผิดบาป กลับใจเสี ยใหม่
พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปของเรา เราต้องเชื่อฟังพระเยซู
ซึ่ งยอมเสี ยสละชีวติ เพื่อช่วยเราให้รอด และเราต้องขอพระเยซู
เข้ามาอยูใ่ นจิตใจของเขา ชาระจิตใจของเราให้บริ สุทธิ์
5.ท่องจา
ยอห์น 1: 12
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อเช้านี้
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2. การใช้
3. ท่องจา
4. ทบทวน

เราจะเป็ นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร ?
เดี๋ยวนี้ อยากมีคนที่คิดจะเป็ นหรื อไม่ ?
ยอห์น 1: 12 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา กิจการ 26:18
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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11. การมีอสิ รภาพของคริสเตียน

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
แสดงให้คุณเห็น เอาเชือกมามัดมือ และเท้าของใครคนหนึ่ง
และถามที่ประชุมว่าคนนี้เขาทาอะไรได้หรื อไม่ ให้เขาตอบมาอย่างละเอียด
แก้เชือกที่มดั อยูใ่ ห้เป็ นอิสระ และถามเขาว่าเมื่อเขาถูกปล่อยแล้ว เขาทาอะไร
ได้บา้ ง ให้ทุกคนหาคาตอบ ถามเขาว่าทาไมตอนหลังเขาสามารถทาได้ทุกสิ่ ง
และในตอนแรก เขาจึงทาอะไรไม่ได้เลย เพราะอะไร
2. อ่านพระคัมภีร์
โรม 8: 1-2
3. คาสอน
- เดี๋ยวนี้ไม่มีการปรับโทษ จากข้อที่ 1
ไม่มีความบาปผูกมัดคนนั้น
ไม่มีคาพิพากษาและ การลงโทษ
พระเจ้าไม่มีความโกรธต่อเราแล้ว
เดี๋ยวนี้เราอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
พระเยซูอยูใ่ นจิตใจของเรา
เมื่อพระเจ้ามองเราก็เห็นพระเยซู
- มีกฎอยู่ 2 ข้อ จากข้อ 2
มีกฎของผี และ ความตาย
กฎนี้ผกู มัดเราไว้
ไม่มีอิสรภาพ
มีกฎของพระวิญญาณและชีวิตในพระคริ สต์
พ้นจากความบาป
พ้นจากความตาย
4. การใช้
เอาตะกร้าใส่ ของหนักให้อีกคนหนึ่งแบก
เปรี ยบเทียบตะกร้าใส่ ของหนัก เป็ นความบาปหนักที่เราแบกอยู่
ปลดตะกร้าที่หนักออกจากคนแบก และผูพ้ ดู เป็ นคนแบกเอง
พระเยซูเอาความบาปออกจากเรา
พระเยซูแบกความบาปนั้นของเรา
เราพ้นจากความบาปที่หนักของเรา
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เราไม่ตอ้ งแบกความหนักอีกก็รู้สึกสบาย
เราไม่ตอ้ งมีสิ่งที่ขวางกั้นในสิ่ งที่เราทา
ความบาปไม่เป็ นสิ่ งที่ขวางกั้นสาหรับเราอีก
5. ท่องจา
โรม 8: 2
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อเช้านี้
2. การใช้
ให้เขาเอาตะกร้าหนักมาแบกอีกครั้งหนึ่ง
ถามทุกคนว่ามีการทาบาปอะไรบ้าง ที่เปรี ยบเทียบได้กบั การแบกตะกร้าที่
หนัก
ถามทุกคนว่าความบาปของเรายังอยูท่ ี่ตวั เอง หรื อพระเยซูได้แบกไว้แล้ว
ถ้าหากมีคนตอบว่าพระเยซูยงั มิได้แบกความบาปไห้ ก็ตอ้ งอธิ บาย
เขาว่าจะกลายเป็ นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร ? และพระเจ้าจะ
ทรงแบกความบาปนั้นให้ และให้ที่ประชุมอธิ ษฐานเผื่อคน ๆ นั้น
และถ้าคน ๆ นั้น พร้อมที่จะรับเชื่อในพระเยซูจะช่วยให้เขาเชื่อในเวลานี้เอง
3. ท่องจา
โรม 8: 2 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา ยอห์น 1:12
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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12. แผนการทางานของพระเจ้ าทีจ่ ะช่ วยให้
คนรอด
การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
อ่านพระธรรมโรม 8: 30 ประมาณ 3-4 ครั้ง
ใครที่เป็ นผูท้ ี่ทาทุกสิ่ งทุกอย่างในข้อ นี้ เราทาในสิ่ งเหล่านั้นได้ไหม ?
ใครทาได้ทุกอย่าง ?
ให้เขาตอบคาถามทุกข้อที่ได้ถามมาแล้ว
2. อ่านพระคัมภีร์
โรม 8: 30
3. คาสอน
1. พระเจ้าได้ทรงดาริ เราไว้
พระเจ้ารู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกว่าใครจะเชื่อ
จึงดาริ และเลือกคน ๆ นั้นไว้
2. พระเจ้ารักเรา
พระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้เราออกมาจากความผิดบาปที่ทามาแล้ว
และละทิ้ง
ความเชื่อเก่า ๆ นั้นเสี ย พระเจ้าได้เรี ยกเราให้เข้ามาเป็ นลูกของพระองค์และ
ให้อยูก่ บั พระองค์
3. พระเจ้าทาให้เราเป็ นผูช้ อบธรรม
พระเจ้าทาให้เราคืนดีกนั กับพระองค์
พระองค์ยกโทษของเรา
พระเจ้าทรงชาระล้างความบาปของเรา
พระเจ้าทาให้เราเป็ นคนบริ สุทธิ์
4. พระเจ้าทาให้เรามีสง่าราศี
พระเจ้าแบ่งสง่าราศีของพระองค์ให้กบั เรา
และพระเจ้าทาให้เราเหมือนกันกับพระองค์
4. การใช้
ทุกสิ่ งที่พดู มาทั้งหมดพระเจ้าทรงเป็ นผูท้ าให้กบั เรา เราทาด้วยตัวเราเองไม่ได้
ถ้าหากว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ าทุกสิ่ งทุกอย่างให้กบั เรา เราจะต้องทาอะไรบ้าง ?
5. ท่องจา
โรม 8: 30
ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ฝึกไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
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2. การใช้

3. ท่องจา
4. ทบทวน

ให้ที่ประชุมปรึ กษากันเรื่ องว่าจะทาอะไรเพื่อพระเจ้าได้บา้ ง ? และอธิ ษฐาน
เพื่อสิ่ งเหล่านั้นที่เขาคิดอยากจะทา
ให้ที่ประชุมอธิ ษฐานนมัสการพระเจ้า เพราะพระเจ้าทาทุกสิ่ งให้กบั เขาแล้ว
โรม 8: 30 จากอาทิตย์ที่แล้ว โรม 8: 2
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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13. ความมัน่ คงของความรอด

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ผูน้ าประชุมให้เด็กเล็กคนหนึ่ งเดินออกมาจับมือ ชัว่ ครู่ ผนู ้ าดึงมือออกจากเด็ก
นั้น
ผูน้ าจะเป็ นคนจับมือเด็กคนนั้นเอง และต้องจับให้แน่นและบอกให้เด็กคน
นั้นดึงมือของเขาออก แต่เขาจะดึงมือออกไม่ได้ มิใช่วา่ เราจับมือของพระเจ้า
แล้วเราจะมัน่ คง แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็ นฝ่ ายจับเรา ให้เรามัน่ คงในพระองค์
2. อ่านพระคัมภีร์
โรม 8: 38-39
3. คาสอน
ไม่มีอะไรที่จะทาให้เราทั้งหลายขาดออกจากพระเจ้าได้ ข้อ 39 พระเจ้ารักเรา
โดยผ่านทางพระเยซู
ไม่มีอะไรที่จะทาให้เราขาดออกจากความรักของพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงรัก
เราตลอดเวลา ไม่มีสักสิ่ งเดียวที่จะหยุดพระเจ้าให้รักเราได้
พระเจ้าจับมือของเราด้วยพระองค์เอง ที่เป็ นมือแห่งความรัก
1. ความตาย
ความตายทาให้เราห่างจากความรักของพระเจ้าไม่ได้
เราตายเมื่อไหร่ เราไปอยูก่ บั พระเจ้าเมื่อนั้น
2. ชีวติ
ตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ พระเจ้ายังรักเรา
เมื่อมีชีวิตอยู่ ไม่มีสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น เช่น เจ็บป่ วย พิการ อื่น ๆ ที่จะทา
ให้พระเจ้าหยุดรักเราได้
3. ผี
ผีไม่สามารถทาให้เราขาด ออกจากความรักของพระเจ้าได้ ฤทธิ์ เดชชัว่ ทั้งหลายก็ทาให้เราขาด
ออกจากความรักของพระเจ้าไม่ได้เหมือนกัน
บางครั้งฤทธิ์ เดชชัว่ หรื อผี
พยายามทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า แต่พระเจ้าจับเราไว้ไม่ปล่อย
4. การใช้
ถามในที่ประชุมว่า เวลาเจ็บป่ วย พระเจ้าละทิ้งเราแล้วหรื อ หรื อไม่รักเรา
แล้วหรื อ ? หรื อไม่รักเราแล้วหรื อ? เวลาผีมาแย่งเราจากพระเจ้า ผีทาให้พระ
เจ้าปล่อยเราได้หรื อไม่ ?
5. ท่องจา
โรม 8 : 28
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ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมา เมื่อตอนเช้า
2. การใช้
- ถามถึงประสบการณ์ของใครคนหนึ่งในที่ประชุมว่า เขาเคยมีประสบการณ์
เมื่อเจ็บป่ วย หรื อมีความทุกข์ หรื อ ถูกผีร้ายทดลอง เขารู ้สึกว่าพระเจ้า
ทอดทิ้งเขาหรื อไม่ ให้อธิ บายถึงความรู ้สึกนั้น
- ให้ผนู ้ าประชุมถามเขาว่า พระเจ้าทอดทิ้งเขาในตอนนั้น จริ งหรื อไม่ ถ้าหาก
ตอบว่าทอดทิ้งจริ ง ๆ ผูน้ าต้องอธิ บายเขาว่า ตลอดชี วติ และเมื่อตายไปแล้ว
พระเจ้ายังคงจับเราไว้ดว้ ยความรักของพระองค์
- ให้ที่ประชุมอธิ ษฐานเผือ่ สารภาพในเรื่ องที่เคยคิดว่าพระเจ้าได้ทอดทิง้ แต่
ความจริ งแล้วพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาเลย และขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรง
จับเขาไว้ตลอดเวลา
3. ท่องจา
โรม 8: 28
โรม 8: 30
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา

41

ชุ ดที่ 3
บทที่
1. พระเจ้า
2. พระคัมภีร์
3. ผีกบั ทูตสรรค์
4. การสร้างโลก
5. ความผิดบาป
6. แผนการของพระเจ้า
7. การกาเนิดพระคริ สต์
8. การตาย และ การฟื้ น
9. คริ สตจักร
10. การกลับมาครั้งที่สอง
11. การพิพากษา
12. สวรรค์
13. นรก
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1. พระเจ้ า

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ อง พระเจ้าคือใคร ? พระเจ้าเป็ นอย่างไร ? และ
พระเจ้าได้ทาอะไรบ้าง ?
2. อ่านพระคัมภีร์
1 ทิโมธี 6: 15-16
3. คาสอน
1. มีสามรู ปในองค์พระเจ้า แต่เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน
มัทธิว 28: 18-20 พระ เยซูได้สงั่ พวกสาวกไว้วา่ เมื่อให้ศีลบัพติศมา ต้องให้ใน
นาม พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งไม่ใช่ในนาม พระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งไม่ใช่พระเจ้าสามองค์ แต่เป็ นพระเจ้า
องค์เดียวกัน ที่ประกอบไปด้วยสามส่ วน
2. พระเจ้าอยูเ่ หนื อจักรวาล 1 ทิโมธี 6: 15 พระเจ้าเป็ นกษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ย ์
เป็ นนายเหนือนาย อานาจทุกอย่างอยูภ่ ายใต้อานาจของพระเจ้า
พระเจ้าสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างและ อยูเ่ หนือทุกสิ่ งทุกอย่าง
3. ลักษณะของพระเจ้า 1 ทิโมธี 6: 16
-เป็ นผูไ้ ม่มีความตาย- อยูอ่ ย่างเป็ นนิจนิรันดร์ ไม่มีเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด
เคยเป็ นอยูต่ ลอดมาและจะเป็ นอยูต่ ลอดไป
-พระเจ้าอยูใ่ นความสว่าง ที่คนเข้าไปถึงไม่ได้
-พระเจ้าอยูใ่ นความสว่างไม่มีความมืดเลย เป็ นความบริ สุทธิ์ ไม่มีผใู ้ ดที่เคย
เห็น พระเจ้า
-พระเจ้าอยูเ่ หนือความเข้าใจของเราเราต้องนับถือพระเจ้า
-พระองค์เป็ นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่น นอกเหนือ
จากพระองค์
ต้องนับถือพระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
พระเจ้ามีฤทธานุภาพตลอดไปเป็ นนิจ พระเจ้ามีอานาจ พระเจ้าปกครอง และ
มีสิทธิ เหนือทุกสิ่ งทุกอย่าง
4. การใช้
จากข้อความที่ผา่ นมา ถ้าพระเจ้าทรงเป็ นเช่นนั้น เราควรจะเป็ นเช่นไร ?
5. ท่องจา
1 ทิโมธี 6: 16
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมา เมื่อตอนเช้า
2. ท่องจา
1 ทิโมธี 6: 18 จากอาทิตย์ที่ผา่ นมา โรม 8:28
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3. ทบทวน

เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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2. พระคัมภีร์

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ผนู ้ าถามว่าในเผ่าของคุณมีนิทานที่เล่าต่อ ๆ กันมาถึงเรื่ องหนังสื อที่
บริ สุทธิ์ บ้างหรื อไม่ ? ถ้ามี หนังสื อเล่มนั้นพูดถึงเรื่ องอะไรบ้าง และเดี๋ยวนี้อยู่
ที่ไหน ?
2. อ่านพระคัมภีร์
2 ทิโมธี 3: 16-17
3. คาสอน
1. พระคัมภีร์ เป็ นหนังสื อบริ สุทธิ์ สาหรับพระเจ้า
พระเจ้าสั่งไว้ให้คนเขียนลงในพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 3: 16
2 เปโตร 1: 20-21
พระเจ้าโกหกไม่เป็ น
คาทุกคาในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าเป็ นความจริ ง
ทั้งหมด คาในพระคัมภีร์ไม่ใช่คาที่มนุษย์เขียนขึ้นมา แต่เป็ นคาที่มาจากพระ
เจ้า
2. ทาไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 3: 16
- พระคัมภีร์เป็ นประโยชน์สาหรับสั่งสอน
- พระคัมภีร์บอกคาของพระเจ้าที่เป็ นความรู ้เราต้องเชื่ อฟังพระคาและทุกสิ่ งที่
บอกพระคาบอกให้เรารู้ถึงพระเจ้า และแผนการณ์ของพระเจ้าสาหรับเรา
- มีประโยชน์สาหรับตักเตือน
พระคาเตือนเราให้รู้ในสิ่ งที่ควรทา
- มีประโยชน์สาหรับแก้ไขให้ดีข้ ึน เวลาเราผิดพระคัมภีร์ช้ ีแนะให้เราทาในสิ่ ง
ที่ถูกต้อง
- มีประโยชน์สาหรับสอน
สอนให้เราเป็ นคนดีและชอบธรรม
สร้างให้เราเป็ นคริ สเตียนที่สมบูรณ์
3. ผลที่มาจากการอ่านพระคัมภีร์
เพือ่ ที่เราเป็ นคนของพระเจ้า 2 ทิโมธี 3: 17
เราพร้อมที่จะเป็ นและ ทุกสิ่ ง เหมือนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็ น
เราพร้อมแล้วสาหรับการดีทุกอย่าง พระเจ้าช่วยเรา
4. การใช้
ถามที่ประชุมว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์เพื่ออะไร ?
และทาไมเราจะต้องเชื่อฟังตามพระคัมภีร์ ?
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5. ท่องจา
2 ทิโมธี 3: 16
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ฝึกการท่องชื่ อเล่มในพระคัมภีร์ใหม่ 10 เล่ม
3. ท่องจา
2 ทิโมธี 3: 16
1 ทิโมธี 6: 16
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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3. ผีกบั ทูตสวรรค์

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ผีที่บางคนเลี้ยงอยูม่ ีการแสดงอานาจอะไร ? มีอารมณ์เช่นไร ? ผีที่คุม้ ครอง
เขาที่น้ นั เป็ นผีที่ดีหรื อไม่ ? มีอานาจอย่างไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
ยูดา 6-9-14
3. คาสอน
- ผีชวั่
- เคยเป็ นทูตสวรรค์มาก่อน ยูดา 6
- ไม่ได้รักษาสภาพการณ์เป็ นทูตสรรค์ของตัวเอง ชอบอวดตัวไม่เชื่ อ ฟัง
คาสั่งของพระเจ้า ยูดา 6
- หัวหน้าใหญ่ของผีชื่อซาตาน หรื อพญามาร ยูดา 9
- พระเจ้าทรงมีอานาจเหนื อผี และสามารถห้ามการกระทาต่าง ๆ ได้ ยูดา 6
- อานาจของผีมารที่มีอยูม่ ีวนั หมดสิ้ นไป ยูดา 6 และ 9
- มีวนั หนึ่งที่พระเจ้าทรงพิพากษาผี และลงโทษผี ยูดา6วิวรณ์ 20 : 10
- ผีจะไม่พดู ความจริ ง ยอห์น 8: 44
- มันโหดร้ายพอ ๆ กับสิ งโตที่จะกัดกินคน 1 เปโตร 5: 8
- มันสามารถปลอมตัวเป็ นทูตแห่งความสว่างได้
-ทูตสวรรค์
- เป็ นทูตของพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งสภาพเดิม เชื่อฟังและสรรเสริ ญพระเจ้าอยู่
ตลอดเวลา ยูดา 6 และ 9
- ทูตสวรรค์ได้อยูใ่ นที่ที่พระเจ้าได้เตรี ยมไว้ให้ คืออยูบ่ นสวรรค์กบั พระเจ้า ยู
ดา 6
- มีหวั หน้าทูตสรรค์ชื่อ คาเอล ยูดา 9
- เขามีหน้าที่ในการต่อต้านซาตาน ยุดา 9
- เขาอยูร่ ับใช้พระเจ้าตลอดเวลา ยูดา 14
- พระเยซูทรงมีอานาจอยูเ่ หนือทูตสวรรค์ ยูดา 14
- พระเยซูทรงมีอานาจอยูเ่ หนือทูตสวรรค์ ฮีบรู 1: 5-8 และ 13-14 และ ฮีบรู
2:5 และ 6
4. การใช้
1. ผีร้ายสามารถปลอมตัวเป็ นทูตแห่งความสว่างได้ท้ งั ๆที่ตวั มันเองเป็ น
สิ งโต เราจะต้องระมัดระวัง อย่างไรบ้าง ? ดูจาก เอเฟซัส6: 11
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2. ทูตสวรรค์ไม่อวดตัวและเชื่อฟังของพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลาเราควรจะให้
ความนับถือเขาหรื อไม่ อย่างไร ? ดูจาก โคโลสี 2: 18
5. ท่องจา
ยากอบ 4: 7
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันว่าหากมีผมี ารบกวนคริ สเตียน จะมีวธิ ี การทาเช่นใด ?
3. ท่องจา
ยากอบ 4: 7
2 ทิโมธี 3: 16
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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4. การสร้ างโลก

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คุณเคยพูดกันเกี่ยวกับการสร้างโลกหรื อเปล่า ? ถ้าเคยพูดถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับ
การสร้างโลกเป็ นอย่างไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
ปฐมกาล 1: 1-13
3. คาสอน
1. พระเจ้าสร้างทุกสิ่ งทุกอย่าง ปฐมกาล 1: 1
พระเจ้ามีก่อนอยูท่ ี่จะสร้างโลก
ดินนั้นอยูอ่ ย่างไม่เป็ นระเบียบ ปฐมกาล 1: 2
ยังไม่มีความสว่างมีแต่ความมิด ปฐมกาล 1: 2
พระเจ้าใช้คาพูดของพระองค์สร้างทุกสิ่ ง พระเจ้าบอกว่าสิ่ งนั้นจงเกิดขึ้น สิ่ ง
นั้นก็เกิดขึ้น
2. หกวันในการสร้างโลก
สร้างความสว่างและความมือ (กลางวัน กลางคืน)
วันที่สองพระเจ้าทรงสร้างฟ้ าอากาศ โดยการแยกน้ าส่ วนหนึ่งไว้ดา้ นบนส่ วน
หนึ่งไว้ดา้ นล่าง
วันที่สามพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลก และพืชพรรณธรรมชาติ
วันที่สี่ พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
วันที่หา้ พระเจ้าทรงสร้างนกและปลา
วันที่หก พระเจ้าเจ้าทรงสร้างสัตว์ ผูช้ าย และผูห้ ญิง
วันที่เจ็ด พระเจ้าทรงพักผ่อน และอวยพร ถือเป็ นวันพิเศษ
4. การใช้
ถามที่ประชุมว่าใครสร้างโลก ? และเดี๋ยวนี้ทุกแห่งในโลกเป็ น
อย่างไร ?
5. ท่องจา
ปฐมกาล 1: 1
ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมสนทนาถึงเรื่ องพระเจ้าทรงสร้างโลก และเปรี ยบเทียบ
กับสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ว่า พื้นนาที่เขาใช้ทานาอยูน่ ้ นั เป็ นของพระเจ้าเช่นกัน เขา
ควรจะทาอย่างไรกับพื้นนานั้น เพื่อให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
3. ท่องจา
ปฐมกาล 1: 1
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4. ทบทวน

ยากอบ 4: 7
เรื่ องราวจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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5. ความผิดบาป

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ที่ประชุมสนทนาถึงเรื่ องความผิดบาปว่ามีอะไรบ้าง ?
และในทาผิด ? การกระทาความผิดเป็ นสิ่ งที่ดีไหม ?
2. อ่านพระคัมภีร์
ปฐมกาล 3: 1-24
3. คาสอน
1. สวนเอเดน
พระเจ้าได้สร้างผูช้ าย และผูห้ ญิงมาสองคน โดยสร้างอย่างดี
และรอบคอบ ปฐมกาล 1: 31
พระเจ้าให้สองคนอาศัยอยูใ่ นสวนเอเดน ปฐมกาล 2: 15
พระเจ้าห้ามทั้งสองคนกินผลไม้ตน้ ที่รู้ดี และรู ้ชวั่
ปฐมกาล 2: 17
2. ซาตานมาล่อลวง อาดัม และ อีวา
ซาตานโกหกอีวาว่ากินผลไม้น้ นั แล้วจะไม่ตาย ปฐมกาล 3: 4
ซาตานโกหกว่าถ้าเขากินแล้วเขาจะเหมือนกันกับพระเจ้า
รู ้ดี รู ้ชวั่ ปฐมกาล 3: 5
อาดัม และ อีวากินผลไม้น้ นั ปฐมกาล 3: 6
สองคนนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้า
สองคนเชื่อฟังซาตาน
สองคนรู ้ความดี และความชัว่
3. พระเจ้าลงโทษเขา
พระเจ้าสาปแช่งซาตาน ปฐมกาล 3: 14
ทุกคนเวลาคลอดลูกจะเจ็บปวดทรมาน ปฐมกาล 3 : 16
พระเจ้าแช่งสาปดินให้มีหนามขึ้น ปฐมกาล 3 : 17-18
คนจะได้อาหารจากดินต้องเสี ยเหงื่อ ปฐมกาล 3 : 19
หญิง และ ชาย จะตายทางด้านร่ างกาย ปฐมกาล 3: 19
หญิงเจ้าไล่อาดัม และอีวา ออกจากสวน ปฐมกาล 3: 23
ทั้งสองคนไม่ได้อยูก่ บั พระเจ้าอีกต่อไป
ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กนั กับพระเจ้าอีกต่อไป
ทั้งสองคนหาทางกลับมาสู่ พระเจ้าไม่ได้
51

ทั้งสองคนแสวงหาสิ่ งที่จะนับถือ
4. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ องที่วา่ ความผิดของอีวา และอาดัม ได้
ส่ งผลมาถึงเราเดียวนี้ อย่างไร ?
ทาไมพระเจ้าทรงลงโทษสถานหนัก กับมนุษย์ที่ทาผิด ?
5. ท่องจา
โรม 3 : 23
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ องที่วา่ ลูกหลานของเขามีความผิดไหม?
และเขาจะต้องเชื่อพระเจ้าไหม ? หรื อพ่อแม่ จะเชื่อแทนได้
แล้วเขาจะพ้นจากความผิดบาปหรื อไม่ หรื อเขาจะต้องเชื่อเอง
3. ท่องจา
โรม 3: 23
ปฐมกาล 1: 1
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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6. แผนการของพระเจ้ า

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ที่ประชุมคุยกันถึงเรื่ องราวการสร้างบ้าน ทุกๆครั้งจะมีคนหนึ่งเป็ นผู ้
วางแผน และเขาจะค่อยๆ ประกอบทุก ๆ อย่างตามแผนนั้น จนกว่าจะเสร็ จ
และทาไม ถึงต้องมีการวางแผน สาคัญอย่างไร ?
2. อ่านพระคัมภีร์
เอเฟซัส 1: 3-10
3. คาสอน
พระเจ้าวางแผนการณ์ เอเฟซัส 1: 10
1. แผนการณ์น้ นั พระเจ้า ได้เตรี ยมไว้แล้วก่อนที่จะสร้างโลก
ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งพรเจ้าได้เลือก
พระเยซูเอาไว้แล้ว เอเฟซัส 1: 4
พระเจ้าวางแผนการณ์ให้เราเป็ นลูกของพระเจ้า เอเฟซัส 1: 5
พระเจ้าวางแผนการณ์ให้พระเยซูช่วยให้เราเป็ นลูก
ของพระองค์ เอเฟซัส 1: 5
พระเจ้าวางแผนการณ์ให้เราเป็ นคนบริ สุทธิ์ ปราศจากตาหนิ
เอเฟซัส 1: 4
ทุกสิ่ งที่บอกมาแล้วเป็ นแผนการณ์ของพระเจ้าที่ได้เตรี ยมไว้
แล้วก่อนสร้างโลก
. เริ่ มทาตามแผนการณ์น้ นั
พระเจ้าทาให้แผนการณ์น้ นั สาเร็ จโดยการส่ งพระเยซูลงมา
ตายแทนมนุษย์ เอเฟซัส 1: 7
เลือดและความตายของพระเยซูทาให้เราหลุดพ้น
เอเฟซัส 1: 7
พระเจ้าอภัยโทษบาปของเรา (สิ่ งที่ทาให้เราขาดความสัมพันธ์กนั กับพระเจ้า
ได้ถูกยกเลิกแล้ว) เอเฟซัส 1: 7
เรารู้ถึงพระคุณของพระเจ้า เอเฟซัส 1: 7-8
3. แผนการณ์ตอนสุ ดท้ายของพระเจ้า
พระเจ้าจะรวบรวมสิ่ งสารพัดเข้าด้วยกัน เอเฟซัส 1: 10
โดยมีพระเยซูเป็ นศูนย์กลาง เอเฟซัส 1: 10
4. การใช้
คนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนจะรู ้หรื อไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นในตอนสุ ดท้าย
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เขาจะรู ้หรื อไม่วา่ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนโลก
พวกเราที่เป็ นคริ สเตียนรู ้วา่ อะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นและเดี๋ยวนี้ เรา
ควรจะทาอย่างไร ?
5. ท่องจา
เอเฟซัส 1: 4
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ ก
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
เดี๋ยวนี้เราทุกคนทราบแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในตอนสุ ดท้ายเราที่เป็ น
คริ สเตียนควรจะประกาศความรอดนี้ไปสู่ ภายนอก เพื่อเขาจะได้รับความรอด
และสามารถอยูส่ วรรค์กบั พระเจ้าได้ ให้ที่ประชุมสนทนาปรึ กษากันถึงเรื่ อง
ที่จะออกไปประกาศ ให้กบั คนที่ยงั ไม่ได้เชื่อว่า ควรจะใช้วธิ ี การเช่นไร ?
3. ท่องจา
เอเฟซัส 1: 4
โรม 3: 23
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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7. การกาเนิดพระคริสต์

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
การที่คนธรรมดาจะมีลูกนั้น เฉพาะผูช้ ายเฉย ๆ หรื อ ผูห้ ญิงเฉย ๆ
จะมีลูกได้หรื อไม่ ?
2. อ่านพระคัมภีร์
มัทธิว 1: 18-23
3. คาสอน
1. ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวว่าพระเยซูจะบังเกิด มัทธิ ว 1: 18-21
มาเรี ยจะเป็ นแม่ของพระเยซู มัทธิว 1: 18
โยเซฟจะไม่เป็ นพ่อของพระเยซู มัทธิ ว 1: 18
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะให้กาเนิดแทนพ่อ
มัทธิว 1: 18 และ 20
2. เด็กคนนั้นจะชื่อว่าเยซู มัทธิ ว 1: 21-23
ทูตสวรรค์แจ้งมายังมาเรี ยว่าจะเกิดลูกชาย มัทธิ ว1: 21
เด็กนั้นต้องเชื่อว่า เยซู มัทธิ ว1: 21
ชื่อ เยซู หมายถึง ผูท้ ี่จะช่วยคนอื่นให้รอดบาป มัทธิ ว 1: 21
อีกชื่อหนึ่งของพระเยซู คือ อิมมานูเอล มัทธิว 1: 23
อิมมานูเอล หมายถึง พระเจ้าอยูก่ บั เรา
3. การเกิดที่อศั จรรย์
แม่ของพระเยซู เป็ นมนุษย์ธรรมดา ชื่อ มาเรี ย
พระเยซูไม่มีพอ่ ที่เป็ นมนุษย์ แต่พอ่ ของพระเยซู คือ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
เยซู เกิดมา เป็ นมนุษย์ธรรมดา ได้ชื่อว่า เยซู
เยซูเป็ นพระเจ้ามาอยูก่ บั คน และได้ชื่อว่า อิมมานูเอล
เยซูเป็ นพระเจ้าและเป็ นมนุษย์ จึงสามารถช่วยคนให้รอด
จากบาปได้
4. การใช้
ทาไมมนุษย์ดว้ ยกันจึงช่วยให้คนเหมือนกันรอดจากบาปไม่ได้
และใครจะช่วยได้ ?
5. ท่องจา
มัทธิว 1: 21
การประชุมตอนเช้า
1. ฝึ กคน
คนที่ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
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2. การใช้

3. ท่องจา
4. ทบทวน

ถามในที่ประชุมว่าในอาทิตย์ที่ผา่ นมาแล้วมีใครได้ออกไปประกาศ
ให้คนอื่นได้ทราบถึงเรื่ องของพระเยซูแล้วหรื อยัง และหนุนใจให้
อาทิตย์น้ ีทุกคนออกไปประกาศ
มัทธิว 1: 21
เอเฟซัส 1: 4
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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8. การตายและการฟื้ น

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ให้ที่ประชุมสนทนาถึงเรื่ องความตาย ว่าคนธรรมดาจะกลับฟื้ นคืนมีชีวติ ได้
อีกหรื อไม่?
2. อ่านพระคัมภีร์
ลูกา 23: 38 และ 44-47 และ 50-53 และ 24 1-9
3. คาสอน
1. ความตายบนไม้กางเขน ลูกา 23: 32-38
พระเยซูถูกตรึ งบนไม้กางเขนระหว่างคนชัว่ ทั้งสองคน ลูกา 23: 35 พระเยซู
ขอพระเจ้ายกโทษให้กบั ผูช้ วั่ ที่ทาร้ายพระองค์ ลูกา 23:34 หลายคนเยาะเย้ย
พระเยซูวา่ เป็ นพระคริ สต์แต่ทาไมถึงช่วยตัวเองไม่ได้ ลูกา 23:35
พวกทหารเยาะเย้ยพระเยซูวา่ ถ้าพระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ พระองค์
ต้องช่วยตัวเองได้ ลูกา 23.37
2. ความตาย ลูกา 23: 44-47
จากเที่ยงวันถึงบ่ายสามโมงพระอาทิตย์มืดมิด ลูกา 23: 46
ม่านในวิหารขาดออกจากกัน ลูกา 23:45
พระเยซูฝากชีวติ ของพระองค์ไว้กบั พระเจ้า แล้วก็ตาย ลูกา 23:46
หัวหน้าทหารเห็นว่าพระเยซูไม่มีความผิด ลูกา 23: 47
3. การฝังศพ ลูกา 23: 50-53
เจ้าหน้าที่ชื่อโยเซฟไม่เห็นด้วยกับการฆ่าพระเยซู ลูกา 23: 50-51
เขาขอศพของพระเยซู ลูกา 23:52
เขาเอาศพของพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ใหม่ ที่ยงั ไม่เคยมีคนใช้ ลูกา 23:53
4.การฟื้ น ลูกา 24:1-9
วันที่สามของการเอาศพไปฝั่งไว้ในอุโมงค์ ซึ่ งเป็ นวันอาทิตย์ มีผหู ้ ญิงสอง
สามคน ไปถึงอุโมงค์น้ นั ลูกา 24: 1
หิ นที่ถูกปิ ดปากอุโมงค์ถูกกลิ้งออกไป อุโมงค์เปิ ดอยู่ ลูกา 24:2
ศพของพระเยซูไม่ได้อยูใ่ นอุโมงค์ แต่หายไป ลูกา 24.3
ทูตสวรรค์สององค์ได้แจ้งการฟื้ นของพระเยซูให้เขาทราบ ลูกา 24:3
พระเยซูฟ้ื นคืนกลับมามีชีวติ แล้ว!
4. การใช้
พระเยซูตายเพื่อที่จะให้เรารอดจากบาป และตายเพื่อชนะความตาย สมมุติวา่
พระเยซูไม่ได้ตาย และไม่ได้ฟ้ื นคืน จะเป็ นผลอย่างไรกับเราทุกคน?
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5. ท่องจา
ลูกา 24: 7
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ถามที่ประชุมว่าเขายังเป็ นห่วงใครบ้างที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน? และให้ที่
ประชุมอธิ ษฐานเผือ่ คนเหล่านั้น
ผูน้ าหนุนใจให้เขาประกาศให้กบั คนที่เขายังเป็ นห่วง และได้ทาการเอ่ยชื่อ
มาแล้ว
3. ท่องจา
ลูกา 24: 7
มัทธิว 1: 21
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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9. คริสตจักร

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ คริ สตจักรคือ คนของพระเจ้า เราควรจะเป็ นคนแบบไหน?
2. อ่านพระคัมภีร์
เอเฟซัส 2: 1- 10 และ 19-20
3. คาสอน
1. คนที่มีชีวติ เอเฟซัส 2: 1-5
เราเคยตายในความผิดบาป เอเฟซัส 2: 2
เราเคยทาชีวิตของเราให้เหมือนคนอื่น เอเฟซัส 2: 2
เราเคยอยูใ่ ต้อานาจของซาตาน เอเฟซัส 2: 2
ซาตานครอบครองทุกคนที่ไม่ได้เป็ นของพระเจ้า เอเฟซัส 2: 2
เราเคยทาตามความปรารถนาของเนื้ อหนัง เอเฟซัส 2: 3
ในตอนนั้นเราอยูภ่ ายใต้พระพิโรธของพระเจ้า เอเฟซัส 2: 3
พระเจ้าทาให้เรากลับคืนมีชีวิตใหม่ เอเฟซัส 2: 1
พระเจ้าทรงรักเรา เอเฟซัส 2: 4
พระเจ้าทรงมีพระกรุ ณาต่อเรา เอเฟซัส 2: 4
ตอนที่เรายังคงตายในความผิดบาปพระเจ้ายังช่วยเราให้รอด
เอเฟซัส 2: 5
พระเจ้าทาให้เรามีชีวิตเป็ นขึ้นมากับพระเยซู เอเฟซัส 2: 5
2. คนที่ถูกยกย่อง เอเฟซัส 2: 6
พระเจ้ายังทรงให้เราอยูใ่ นสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริ สต์
เอเฟซัส 2: 6
ในอนาคตพระเจ้าจะแสดงพระกรุ ณาคุณอันเหลือล้น
โดยผ่านทางพระเยซูคริ สต์ เอเฟซัส 2: 7
3. คนที่รอดแล้ว เอเฟซัส 2: 8-10
พระคุณของพระเจ้าทาให้เรารอด เอเฟซัส 2: 8
เราทุกคนต้องเชื่อในพระเจ้า เอเฟซัส 2: 8
ทุกสิ่ งที่เราทาไม่วา่ จะเป็ นการดีสักแค่ไหนไม่ช่วยเราให้รอด
การรอดเป็ นของประทานที่มาจากพระเจ้า เอเฟซัส 2: 9
พระเจ้าสร้างเราให้เป็ นคริ สตจักรของพระองค์ เอเฟซัส 2: 10
พระเยซูทาให้เราเป็ นคริ สเตียนเพื่อให้เราทาความดี เอเฟซัส 2: 10
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พระเจ้าได้เตรี ยมทุกสิ่ งไว้แล้วเพื่อให้เราทาตาม เอเฟซัส 2: 10
4. คนของพระเจ้า เอเฟซัส 2: 19-22
เราเป็ นสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้า เอเฟซัส 2: 19
เราไม่ได้เป็ นคนแปลกหน้าหรื อคนที่อยูช่ วั่ คราว
แต่เราเป็ นส่ วนหนึ่งในพวกคริ สเตียน เอเฟซัส 2: 19
เราเป็ นวิหารของพระเจ้า เอเฟซัส 2: 21-22
5. การใช้
เราจะทาชีวิตของเราอย่างไร? เพื่อที่จะได้แสดงว่าเราได้เป็ น
แบบตามข้อเหล่านั้นที่กล่าวมา
6. ท่องจา
เอเฟซัส 2: 8
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมดู เอเฟซัส 2: 22 ว่าจะทาการช่วยเหลือกันอย่างไรในตามข้อ
พระคัมภีร์
3. ท่องจา
เอเฟซัส 2: 8
ลูกา 24: 7
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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10. การกลับมาครั้งหลัง

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ให้สนทนาว่า เทพที่เขาเคยนับถือ เมื่อยังไม่ได้เป็ นคริ สเตียนนั้น เมื่อก่อน
เขาเคยเป็ นคนมาหรื อเปล่า? หรื ออย่างไร?
2. อ่านพระคัมภีร์
มัทธิว 24: 3-8 และ 29-31
3. คาสอน
1. พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ยอห์น 14: 1-3
พระเยซูไปสวรรค์เพื่อจะเตรี ยมที่อยูส่ าหรับเรา ยอห์น 14: 2
พระเยซูทรงสัญญาว่าจะกลับมาสู่ โลกอีกครั้งหนึ่ง ยอห์น 14: 2
พระองค์จะนาเขาไปอยูก่ บั พระองค์ ยอห์น 14: 3
2. เวลาที่พระเยซูจะกลับมา มัทธิว 24: 36
พระบิดาเจ้าองค์เดียวรู้เวลาที่พระเยซูจะเสด็จมา มัทธิว 24: 36
จะมีหมายสาคัญบอกเราว่าเวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้ว
จะมีหลายคนอ้างว่าเป็ นพระคริ สต์ มัทธิ ว 24: 5
คนเหล่านั้นจะทาให้คนหลงไป มัทธิว 24: 36
จะมีสงครามเกิดขึ้นในหลายเผ่าพันธุ์ มัทธิว 24: 6-7
จะเกิดการกันดารอดอยากมาก มัทธิ ว 24: 7
และจะเกิดแผ่นดินไหวมาก มัทธิ ว 24: 7
3. จะมีหมายสาคัญปรากฏบนท้องฟ้ า มัทธิว 24: 29-30
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะมืดไป มัทธิ ว 24: 25
ดวงดาวหลายดวงจะตกจากท้องฟ้ า มัทธิว 24: 25
บรรดาทุกสิ่ งที่อยูใ่ นท้องฟ้ าจะมีอานาจสั่นสะเทือน มัทธิ ว 24: 25
จะมีนิมิตของพระเยซู คือบุตรมนุษย์ปรากฏบนท้องฟ้ า
มัทธิว 24: 30
4. การกลับมา มัทธิว 24: 29-31
พระเยซูจะกลับมาบนเมฆ มัทธิว 24: 30
ในตอนนั้นจะมีทูตสวรรค์เป่ าแตรด้วยเสี ยงอันดัง มัทธิ ว 24: 31
พระเยซูจะรวบรวมคนทุกแห่ งในโลก มัทธิ ว 24: 29-31
และจะรวมคนของพระเจ้าทุกแห่งที่อยูใ่ นสวรรค์ดว้ ย
มัทธิว 24: 29-31
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4. การใช้

ถามที่ประชุมว่าการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา จะมีประโยชน์
อย่างไรกับคนแต่ละคน?
6. ท่องจา
มัทธิว 24: 30
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมอ่าน 2 เปโตร 3: 10-14 และปรึ กษากันว่าจะทาตามข้อนั้นได้
อย่างไร? เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับวันที่พระเจ้าจะกลับมา
3. ท่องจา
มัทธิว 24: 30
เอเฟซัส 2: 8
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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11. การพิพากษา

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ มีพอ่ ลูกคนหนึ่งมีชายสองคน คนหนึ่งเป็ นคนที่รักและเชื่ อฟังพ่อมาก เขาทา
ทุกอย่างตามที่พอ่ ต้องการ และพอใจของพ่อ แต่อีกคนหนึ่งเขาเกลียดพ่อมาก
ไม่เคยเชื่อฟังคาสั่งของพ่อ ทาให้พอ่ ไม่สบายใจอยูเ่ สมอ
เมื่อถึงเวลาแบ่งมรดกพ่อควรจะยกให้กบั คนไหน? และควรจะลงโทษคนไหน
ทาไมพ่อต้องทาอย่างนั้น?
2. อ่านพระคัมภีร์
มัทธิว 35: 31-46
3. คาสอน
1. เวลาของการพิพากษา มัทธิว 25: 31
เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพร้อมทูตสวรรค์ จะมีการพิพากษา เกิดขึ้น มัทธิ ว
25: 31
พระเยซูนงั่ อยูบ่ นบังลังก์ มัทธิ ว25:31
ทุกคนในทุกชาติจะถูกรวบรวมมาอยูต่ ่อหน้าพระองค์ มัทธิ ว 25:32 และใน
เวลานั้นเองจะถูกพิพากษาต่อหน้าพระองค์
2. แกะ และ แพะ มัทธิว 25: 32-33
มีคนสองประเภท คือ แกะ และ แพะ มัทธิว 25:32
ทั้งสองประเภทนี้ อยูด่ ว้ ยกันไม่ได้ ต้องแยกออกจากกัน เหมือนอย่างผูเ้ ลี้ยง
แกะ แยกแกะออกจากแพะ มัทธิว 25:32
เขาจะแยกแกะไว้ทางด้านขวามือ หมายถึงว่าเป็ นการยอมรับ มัทธิ ว 25.33
เขาจะแยกแพะไว้ทางด้านซ้ายมือ
ซึ่ งหมายถึงว่าไม่ยอมรับและถูกละทิ้ง
มัทธิว 25:33
3. หลักของการพิพากษา มัทธิว 25: 35-45
แกะรักพระเยซู และทาทุกอย่างตามที่พระเยซูตอ้ งการให้เขาทา มัทธิ ว 25:
35-40
แพะไม่รักพระเยซู และไม่ทาตามที่พระเยซูได้บอกไว้ มัทธิ ว 25: 42-45
4. บาเหน็จและการพิพากษา
แกะเปรี ยบเหมือนคนชอบธรรม และจะได้บาเหน็จนิรันดร์
มัทธิว 25: 46
พระบิดาทรงอวยพรเขา มัทธิว 25: 34
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และเขาได้รับแผ่นดินที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้ มัทธิ ว 25: 34
แพะเปรี ยบเหมือนคนที่ถูกสาปแช่ง และถูกไล่ให้ออกไปรับโทษ ตลอดไป
เป็ นนิจ มัทธิว 25:46
เขาต้องออกจากพระบิดาไป มัทธิว25: 41 เขาถูกทิง้ อยูใ่ นบึงไฟ ที่ร้อนเป็ น
นิจ ถูกทิ้งไว้พร้อมผีมารซาตาน มัทธิ ว 25: 41
4. การใช้
ให้ที่ประชุมสนทนากัน ถึงเรื่ องว่าเมื่อมีการพิพากษาลงโทษแต่ละคนจะเป็ น
เช่นไรบ้าง?
6. ท่องจา
มัทธิว 25: 32
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ให้ที่ประชุมสนทนาปรึ กษากันถึงเรื่ อง เมื่อมีการพิพากษาเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้
เป็ นคริ สเตียนจะทาเช่นไร?
ให้เขาร่ วมกันอธิ ษฐานถึงญาติพี่นอ้ ง และคนที่รู้จกั ที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน
3. ท่องจา
มัทธิว 25: 32
มัทธิว 24: 30
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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12. สวรรค์

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ คนในหมู่บา้ นของท่านคิดว่าสวรรค์อยูท่ ี่ไหน?
และเป็ นอย่างไร? และใครจะไปอยูไ่ ด้?
2. อ่านพระคัมภีร์
วิวรณ์ 21: 1-4
วิวรณ์ 22: 1-5
3. คาสอน 1. สวรรค์เป็ นที่อยูข่ องพระเจ้า วิวรณ์ วิวรณ์ 21: 1-4
เมืองเยรู ซาเล็มใหม่ ลงมาจากสวรรค์ วิวรณ์ 21: 2
เป็ นที่อยูข่ องพระเจ้าและคนของพระองค์ วิวรณ์ 21: 3
2. สิ่ งที่มีอยูใ่ นสวรรค์ วิวรณ์ 21: 1-5
บังลังก์ของพระเจ้าและพระเยซูอยูท่ ี่นนั่ วิวรณ์ 21: 1
แม่น้ าแห่งชีวิตไหลออกจากบังลังก์น้ นั วิวรณ์ 21: 1
ต้นไม่แห่งชีวิตสามารถรักษาทุกสิ่ งได้อยูท่ ี่นนั่ วิวรณ์ 22: 2
ไม่มีดวงอาทิตย์และตะเกียง เพราะว่ามีความสว่างอยูแ่ ล้ว
วิวรณ์ 22: 5
คนของพระเจ้ารวมกันอยูท่ ี่นนั่
และที่หน้าผากจะมีชื่อของพระเจ้าติดอยู่
วิวรณ์ 22: 4
3. สิ่ งที่มีอยูใ่ นสวรรค์
จะไม่มีการหลัง่ น้ าตา จะไม่มีการโศกเศร้า และเสี ยใจ วิวรณ์ 21: 4
จะไม่มีการเจ็บป่ วยทางร่ างกาย และความตาย วิวรณ์ 22: 3
จะไม่มีการผิดบาป และการสาปแช่งอีกเลย วิวรณ์ 22.3
4. เราทาอะไร? อยูใ่ นสวรรค์ วิวรณ์ 22: 1-5
เราจะนมัสการพระเจ้า วิวรณ์ 22: 1-5
เราจะอยูต่ ่อหน้าพระเยซูและพูดคุยกันอยูเ่ สมอ วิวรณ์ 22: 3
เราจะครอบครองร่ วมกันกับพระเยซูเป็ นนิจ วิวรณ์ 22: 5
4. การใช้ ให้ที่ประชุมสนทนาเปรี ยบเทียบว่าสวรรค์ของคนที่เป็ นคริ สเตียนกับคนที่ ไม่ได้
เป็ นคริ สเตียน ต่างกันอย่างไร? ถามในที่ประชุมว่าเขาอยากอยู่
ในสวรรค์แห่งไหน?
ท่องจา วิวรณ์ 21: 4
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การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ถามในที่ประชุมว่าคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนจะเข้าไปอยูใ่ นสวรรค์ได้หรื อไม่?
และให้มีการหนุนใจกันต่อไป ถึงเรื่ องการออกไปช่วยคนที่ยงั ไม่ได้
เป็ นคริ สเตียน
3. ท่องจา
วิวรณ์ 21: 4
มัทธิว 25: 32
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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13. นรก

การประชุมตอนเช้า
1. การชี้แนะ ในหมู่บา้ นของคุณเชื่ อว่านรกมีสภาพเป็ นอย่างไร? และมีอยูท่ ี่ไหน? และใคร
ไปอยูน่ รก? ทาไมต้องไปอยูท่ ี่นนั่ ?
2. อ่านพระคัมภีร์
วิวรณ์ 20: 10-15
3. คาสอน
1. สภาพนรก
นรกเหมือนบึงไฟ วิวรณ์ 20: 14-15
ไฟนั้นจะลุกไหม้อยูเ่ สมอ มัทธิ ว 25: 41
เป็ นสถานที่รับโทษ มัทธิว 25: 46
เป็ นที่รับการทุกข์ทรมานทุกวันคืน มัทธิว 20: 10
ใครไปอยูท่ ี่นนั่
พระเจ้าไปอยูท่ ี่นนั่ คนที่อยูท่ ี่นนั่ ถูกไล่ออกจากพระเจ้าแล้ว
มัทธิว 25: 41 คนที่เชื่ อฟังพระเจ้าไม่อยูท่ ี่นนั่ มัทธิ ว 25:46
ซาตานและผีชวั่ ทุกตัวอยูท่ ี่นนั่ มัทธิ ว 10: 20
ทุกคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูอยูท่ ี่นนั่ ชื่อของเขาไม่ได้
อยูใ่ นหนังสื อแห่งชีวติ วิวรณ์ 20: 15 และวิวรณ์ 21:8
3. ไม่มีการหนีออกจากนรกได้
ระหว่างสวรรค์และนรกมีเหวใหญ่ก้ นั อยู่ ลูกา 16: 26
คนจากสวรรค์ไปนรกไม่ได้ และคนจากนรกก็ไป
สวรรค์ไม่ได้เช่นกัน ลูกา 16: 26
คนที่มีชีวติ อยู่ ช่วยคนที่ตายไปแล้วและอยูใ่ นนรกไม่ได้
หรื อ จะช่วยให้พน้ จากการทรมานก็ไม่ได้ ลูกา 16: 24
4. การใช้
ให้ที่ประชุมคุยกันถึงเรื่ องนรกของคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนกับนรกแท้ต่างกัน
อย่างไร? หากคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนจะตกนรก คนที่เป็ นคริ สเตียนจะ
สามารถช่วยเขาได้หรื อไม่?
6. ท่องจา
วิวรณ์ 20: 10
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ให้ที่ประชุมเตรี ยมตัวกันออกไปประกาศ
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3. ท่องจา
4. ทบทวน

วิวรณ์ 20: 10
วิวรณ์ 21: 4
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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1. ครอบครัวคริสเตียน

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
สามีและภรรยาจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรบ้าง?
2. อ่านพระคัมภีร์
เอเฟซัส 5.21-25 และ 29 – 30
3. คาสอน
- ยอมรับฟังกันและกัน
สามีตอ้ งยอมรับฟังภรรยา เช่นเดียวกันกับภรรยาก็ตอ้ งยอมรับฟังสามี ต้องทา
เช่นนั้นโดยความเคารพในพระคริ สต์
เพราะเขาทั้งสองอยูภ่ ายใต้อานาจขององค์พระเยซูคริ สต์
ทั้งสองมีความเท่าเทียมกันหมดในองค์พระเยซูคริ สต์ เอเฟซัส 5.21
-ภรรยา เอเฟซัส 5.22-24
ภรรยาต้องเชื่อฟังสามี เอเฟซัส 5.22 เหมือนยอมรับฟังพระคริ สต์
เอเฟซัส 5.22 สามีเป็ นศีรษะของภรรยา เอเฟซัส 5.23 เหมือนพระคริ สต์เป็ น
ศีรษะของคริ สตจักร คริ สตจักรยอมรับฟังองค์พระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาต้อง
ยอมเชื่อฟังสามีฉนั นั้น นี่คือคาสั่งขององค์พระคริ สต์จากเอเฟซัส 5.32
-สามีตอ้ งรักภรรยา เอเฟซัส 5.25
เหมือนอย่างพระคริ สต์รักคริ สตจักร ต้องเลี้ยงดูภรรยา
เอเฟซัส 5.29 ทะนุถนอมภรรยา เอเฟซัส 5.29
4. การใช้
- ถ้าหากคริ สตจักรมีความสัมพันธ์กนั เช่นนี้ ตลอดเวลา
ชีวติ ในครอบครัวจะเป็ นเช่นไรบ้าง?
5. ท่องจา
เอเฟซัส 5.21
ประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ถามในที่ประชุมว่าสามีภรรยา เหมือนกันพระเยซูคริ สต์รักคริ สตจักรหรื อ
เปล่า?
ถ้าหากการแสดงออกนั้นขาดไป ขาดไปในด้านใดบ้างที่จะแสดงถึงความรัก
และจะมีวธิ ี การแก้ไขอย่างไร? ในสิ่ งที่ขาดหายไปนั้น ภรรยาต้องนับถือสามี
ในด้านไหนบ้าง?
และถ้าหากขาด ขาดในด้านไหนบ้าง ควรมีการแก้ไขอย่างไร?
3. ท่องจา
เอเฟซัส 5.21 และวิวรณ์ 20.10
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4. ทบทวน

เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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2. การดูแลลูก

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ในหมู่บา้ นของคุณส่ วนใหญ่สั่งสอนและดูแลลูกอย่างไร?
2. อ่านพระคัมภีร์
เอเฟซัส 6.14
3. คาสอน
1. การเลี้ยงลูก เอเฟซัส 6.4
การตีสอนในพระเจ้า
การตีสอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุ ง พร้อมกับควบคุม
อย่ายัว่ ยุ
อย่าขัดเคืองใจ
การแนะนาสั่งสอนในพระเจ้า
แนะนาในทางที่ถูกต้อง
สอนถึงสิ่ งที่ต่างกัน ระหว่างสิ่ งที่ดี และสิ่ งที่ไม่ดี
สอนถึงมาตรการในชีวติ
สอนพระคัมภีร์
ทุกครอบครัวควรจะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
เล่าถึงเรื่ องราวในพระคัมภีร์ให้ลูกฟัง
สอนให้ลูกเชื่อตามอย่างพระคัมภีร์
ท่องจาถึงหัวข้อบางอย่างในพระคัมภีร์
2. ผลที่ได้รับ
ลูกจะเชื่อฟังพระเจ้า เอเฟซัส 6.1
- เชื่อฟังพระเจ้า
- เชื่อฟังพ่อแม่
ลูกจะนับถือพ่อแม่ เอเฟซัส 6.2
- ลูกจะนับถือพ่อแม่
คนอื่นจะนับถือพ่อแม่ดว้ ย
4. การใช้
ในหมู่บา้ นของท่านมีการเลี้ยงดูลูกต่างไปจากวิธีการที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้หรื อไม่ อย่างไร?
ถ้าหากต่างกันจะมีวธิ ี การแก้ไขอย่างไร?
5. ท่องจา
เอเฟซัส 6.1
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การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
- ผูน้ าควรจะแนะนาถึงวิธีการที่จะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในบ้าน
- ควรมีการอ่านพระคัมภีร์เมื่อตื่นนอน หรื อ ก่อนเข้านอน
- ดูจาก โคโลสี 3.16-17
อธิ ษฐานด้วยกัน
พ่อแม่และลูกอธิ ษฐานด้วยกัน
อธิ ษฐานเผื่อซึ่ งกันและกัน
อธิษฐานถึงความจาเป็ นในครอบครัว
อ่านพระคัมภีร์
อ่านพระคัมภีร์ทีละสอง-สามข้อสั้น ๆ
พ่อจะอธิ บายถึงความหมายในแต่ละข้อ
ร้องเพลงด้วยกัน
ผูน้ าให้ที่ประชุมแสดงบทบาทสมมติวา่ มีครอบครัว และทาตามทุกข้อตามที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว
3. ท่องจา
เอเฟซัส 6.1
เอเฟซัส 5.21
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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3. พิธีการส่ วนตัวของคริสเตียน
ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน เขาจะทาพิธีการ เช่น การแต่งงาน การตาย การขึ้น
บ้านใหม่อย่างไร?
2. อ่านพระคัมภีร์
ลูกา 21-24
3. คาสอน
1. การเกิด
ถวายลูกให้แก่พระเจ้า
ลูกา 2.22 พ่อแม่ท้ งั สองคนพาลูกไปถวายแด่พระเจ้าในโบสถ์ เขาได้รับพระ
พรจากพระเจ้า และ มาระโก 10.13-16 พระเยซูอวยพรแก่เด็กเล็ก ๆ
2. การแต่งงาน
การแต่งงานมาจากรพระประสงค์ของพระเจ้า มาระโก 10.6-9
คนที่เป็ นคริ สเตียนจะแต่งงานกับคนที่เป็ นคริ สเตียนเท่านั้น
2 โคริ นธ์ 6.14-15
สองคนเมื่อแต่งงานกันอยูก่ นั อย่างมีความจริ งใจและบริ สุทธิ์ ใจต่อกัน
1 เธสะโลนิกา 4.4
3. การตาย
พระเยซูได้ตาย และฟื้ นจากความตาย กิจการ 2.23-24
คนที่เชื่อในพระเยซู เมื่อตายไป เขาจะอยูก่ บั พระเยซู
1 เธสะโลนิกา 4.14-18
4. การใช้
ให้ที่ประชุมคุยกันถึงเรื่ องพิธีการต่าง ๆ ของคนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนและคน
ที่เป็ นคริ สเตียน
5. ท่องจา
2 โคริ นธ์ 6.14
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมาเมื่อเช้านี้
2. การใช้
ให้ที่ประชุมพูดกันถึงเรื่ องพิธีการต่าง ๆ เช่น การเกิด การตาย การแต่งงาน
ของคริ สเตียนในหมู่บา้ นที่เขาอาศัยอยู่ ว่าทาอย่างไรบ้าง?
3. ท่องจา
2 โคริ นธ์ 6.13
เอเฟซัส 6.1
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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4. พิธีการส่ วนตัวของคริสเตียน
ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ผูน้ า
ถามว่าคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเขาจะมีพิธีการอะไรบ้างที่เป็ นพิธีการ
ส่ วนรวม?
2. อ่านพระคัมภีร์
ลูกา 2.8-20
3. คาสอน
1. คริ สตมาส ลูกา 2.8-20
การเกิดของพระเยซู
ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่ผเู ้ ลี้ยงแกะทราบ
เป็ นข่าวดีที่ทาให้เกิดความยินดี
ผูเ้ ลี้ยงแกไปดูที่พระเยซูเกิด
เขานมัสการและสรรเสริ ญพระเจ้า
คริ สตมาสเป็ นการระลึกถึงการเกิดของพระเยซู
เป็ นช่วงเวลาที่คริ สเตียนสรรเสริ ญ นมัสการ และขอบพระคุณพระเจ้า
2. ช่วงเวลาของการตาย และการฟื้ นคืนพระชนม์ ลูกา 24.1-9
การฟื้ นคืนขององค์พระเยซู
พระเยซูตายบนไม้กางเขน
พระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์
วันที่สาม พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์
ช่วงเวลานี้ คริ สเตียนระลึกถึงการฟื้ นคืนพระชนม์ 1 เปโตร 1.21
เรามีความศรัทธา และ มัน่ คงในพระเจ้า
เรามีความไว้วางใจในพระเจ้า
เรามีความหวังในพระเจ้า
ทั้งสามประการของความหวังนี้เป็ นเพราะพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์
3. พิธีข้ ึนบ้านใหม่
เอเฟซัส 3.14-15
ต้องยอมรับว่าพระเจ้าเป็ นหัวหน้าใหญ่ของบ้าน
พระเจ้าเป็ นพระบิดา คือ ผูน้ า ผูร้ ักษา ผูด้ ูแล ถวายบ้านแด่พระเจ้า
4. ถวายผลไร่ นา
อพยพ 34.22
ในตอนนั้นจะมีการเลี้ยงใหญ่
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เขาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ผลผลิตที่ดี
เขาจึงยอมรับว่าเขาอาศัยพระเจ้า
ในการกินเลี้ยงนั้น เขาระลึกถึง ขอบพระคุณ พระเจ้าอยูเ่ สมอ
4. การใช้
- ผูน้ าจะถามว่า ในหมู่บา้ นของคุณมีพิธีการส่ วนตัวอย่างไร?
- ให้ที่ประชุมปรึ กษากันว่า เมื่อมีการขึ้นบ้านใหม่ เขาจะทาอย่างไรกันบ้าง?
5. ท่องจา
1 เปโตร 1.21
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ อง เมื่อโอกาสที่เขาเก็บเกี่ยวผลที่ได้แล้ว เขาควร
จะทาอย่างไรบ้าง?
3. ท่องจา
1 เปโตร 1.21
2 โคริ นธ์ 6.14
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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5. พิธีการของคริสตจักร

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงพิธีการของคริ สตจักร
ทาไมจึงถือว่าเป็ นสิ่ งที่
สาคัญ? (ถ้าหากว่าที่ประชุ มตอบไม่ได้ ผูน้ าต้องอธิ บายว่า พิธีการของ
คริ สตจักร แสดงให้คนอื่นเห็นว่า เขาเป็ นคริ สเตียน และพิธีการได้ช่วยให้คริ ส
เตียนได้อยูใ่ กล้พระเจ้ามากยิง่ ขึ้น)
2. อ่านพระคัมภีร์
กิจการ 8.36-38
3. คาสอน
1. บัพติศมา
พระเยซูสั่งให้ทุกคนรับบัพติศมา มัทธิ ว28.19
คริ สเตียนควรทาตามคาสั่งนั้น
จุ่มลงในน้ าหมดทั้งตัว กิจการ 8.36-38
ในขณะที่รับบัพติศมาเป็ นการเข้าไปเป็ นสมาชิก ของคริ สตจักรอย่างแท้จริ ง
กิจการ 2.41
2. พิธีมหาสนิท
พระเยซูสั่งให้ทา
ลูกา 22.14-20
จะกินขนม หรื อข้าว ดื่มน้ า หรื อน้ าชา เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ตอนที่กินและดื่มจะต้อง ระลึกถึง การตาย และการทุกข์ทรมาน ระลึกถึงการ
ฟื้ นคืนมาสู่ ความตาย การเสด็จสู่ สวรรค์ และวันที่จะกลับมาอีก
พิธีมหาสนิทเป็ นการกินอาหารร่ วมกันอย่างสนิทสนม
ร่ วมกันสนิทสนมในพระเจ้า
ร่ วมกันสนิทสนมในพี่นอ้ ง
4. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันเรื่ อง พิธีการของคริ สเตียน และ อธิ บายอย่างกว้างขวาง
ละเอียด
5. ท่องจา
มัทธิว 28.19
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
การทาพิธีการนั้น ถ้าหากไม่ได้ทาตามความตั้งใจจริ งแล้วจะเป็ นอย่างไร?
3. ท่องจา
มัทธิว 28.19
1 เปโตร 1.21
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4. ทบทวน

เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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6. การเป็ นสมาชิก

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงคาว่า “สมาชิก” หมายความว่าอย่างไร?
การที่จะเป็ นสมาชิกของคนในหมู่บา้ นนั้นควรจะทาอย่างไร?
คนที่เป็ นสมาชิกมีสิทธิ และ หน้าที่ อะไรในหมู่บา้ นนั้น?
2. อ่านพระคัมภีร์
1 โคริ นธ์ 12.12 , 25-27
3. คาสอน
1. คริ สตจักรมีสมาชิก กิจการ 2.41-42
สมาชิกเป็ นคนที่มีความเชื่อในพระเยซู
เมื่อเชื่ อแล้วเขาก็จะรับศีลบัพติศมา
สมาชิกจะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
จะเรี ยนพระคัมภีร์ และ สนทนาซึ่ งกันและกัน
2. คริ สตจักรเป็ นร่ างกายของพระคริ สต์ 1 โคริ นธ์ 12.12,27
คริ สเตียนแต่ละคนเป็ นสมาชิกร่ วมกัน 1 โคริ นธ์ 12.27
คริ สเตียนร่ วมกันแสดงให้เห็นถึงพระกายพระคริ สต์ 1 โคริ นธ์ 12.12
สมาชิกหลายคนรวมเป็ นกายอันเดียวกัน 1 โคริ นธ์ 12.12
3. ชีวติ ในร่ างกายของพระคริ สต์
สมาชิกไม่ควรมีการแตกแยกกัน 1 โคริ นธ์ 12.25
สมาชิกควรให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ถ้าหากสมาชิกคนใดได้รับความเดือดร้อน สมาชิกทุกคนก็พลอยเดือนร้อนไป
ด้วย แต่ถา้ หากสมาชิกคนใดได้มีความชื่นชมยินดี สมาชิ กทุกคน ก็พลอยชื่น
ชมยินดีไปด้วย 1 โคริ นธ์ 12.26
4. พระคริ สต์เป็ นคริ สตจักร เอเฟซัส 5.23-24
4. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ อง การที่เป็ นสมาชิกในคริ สตจักร สมาชิกนั้นจะมี
สิ ทธิ อย่างไร? ในคริ สตจักรนั้น
5. ท่องจา
1 โคริ นธ์ 12.27
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้า
2. การใช้
1. ให้ที่ประชุมปรึ กษากันถึงเรื่ อง หน้าที่ของสมาชิกในคริ สตจักร ถ้าหาก
สมาชิกคนหนึ่งคนใดบกพร่ องในหน้าที่ ก็ควรจะเตรี ยมตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไข
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3. ท่องจา
4. ทบทวน

1 โคริ นธ์ 12.27
มัทธิว 28.19
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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7. การรับศีลบัพติศมา

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ให้ที่ประชุมพูดถึงการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเรื่ องศีลบัพติศมา ให้กบั ผูน้ าฟังว่ามี
ความรู ้อย่างไรบ้าง?
2. อ่านพระคัมภีร์
กิจการ 2.38
3. คาสอน
1. บัพติศมาเกี่ยวข้องกับการรับอภัยโทษบาปของเรา
เราต้องตัดสิ นใจใหม่หนั หลังให้กบั บาป
และรับศีลบัพติศมา กิจการ 2.31
แล้วจะได้รับการอภัยโทษบาป
ถามในที่ประชุม
น้ าล้างร่ างกายให้สะอาดได้ และจะสามารถล้างจิตใจให้สะอาดได้ไหม 1
ยอห์น 1.7
2. บัพติศมาเกี่ยวข้องกับการรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กิจการ 2.38
ถ้าหากเชื่อ และรับบัพติศมาแล้ว จะได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ถามในที่ประชุม
การจุ่มน้ าจะทาให้เราได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อไม่
กิจการ 1.17
3. คนที่ได้รับบัพติศมาแล้วจะเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร 1 โคริ นธ์ 12.13
เราได้รับบัพติศมาเป็ นกายอันเดียวกัน
เรารับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพียงองค์เดียว
4. การรับบัพติศมาคือการยอมรับฟังพระเจ้า
พระเยซูสงั่ ให้พวกสาวกทุกคนรับบัพติศมา มัทธิว 28.19
เราต้องเชื่อฟังตามคาที่พระเยซูบอก
5. การรับบัพติศมาแสดงถึงการเป็ นลูกของพระเจ้า
กาลาเทีย 3.26-27
6. บัพติศมาเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงการเกิดใหม่ โรม 3-4
การจุ่มลงไปในน้ า / การฝังร่ วมกันกับพระเยซู
ตายพร้อมกับพระเยซู / ตายแก่ความบาป
การลูกขึ้นจากน้ า / การฟื้ นขึ้นพร้อมกับพระเยซู
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เขามีชีวติ ผูกพันกับพระเยซู และ พระเยซูอยูใ่ นเขา
เขาจึงมีชีวติ ใหม่ พื้นฐานชี วติ ใหม่
4. การใช้
ผูน้ าจะอธิ บายว่า การรับบัพติศมาหมายถึงการทางานที่พระเจ้ามีต่อคุณ ถามที่
ประชุมว่าทาไมถึงรับศีลบัพติศมา?
5. ท่องจา
กิจการ 2.38
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนทีได้ผา่ นมา เมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ให้ผนู ้ าถามว่ามีใครพร้อมที่จะรับศีลบัพติศมาหรื อเปล่า
ถ้าหากมีผตู ้ อ้ งการรับบัพติศมา จะต้องหาเวลาสักช่วงหนึ่ง 3-4 วันเพื่อการ
อบรม
ถ้าหากว่าไม่มีใครรับ ผูน้ าจะต้องเตือนว่าให้ที่ประชุมพร้อมใจกันเชื่ อฟังพระ
เยซู
3. ท่องจา
กิจการ 2.38
1 โคริ นธ์ 12.27
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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8. การรับศีลมหาสนิท

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
ชาวเขามักจะมีการเซ่นไหว้โดยการใช้เลือด เขาฆ่าสัตว์ต่าง ๆ ทาไมเขาจะต้อง
ฆ่า? อ่านฮีบรู 10.8-10
เครื่ องบูชาเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และพระองค์ไม่ยอมรับ
ฮีบรู 10.9
พระเยซูเสี ยสละตัวเองเป็ นเครื่ องบูชาแทนสิ่ งเหล่านั้น ฮีบรู 10.9
เราถูกชาระพ้นจากความบาป ฮีบรู 10.10
2. อ่านพระคัมภีร์
1 โคริ นธ์ 11.23-28
3. คาสอน
1. ร่ างกายของพระเยซูถูกแตกแยกเพื่อเรา 1โคริ นธ์ 11.24
อาหารเช้าหรื อข้าวที่เรากินเข้าไป หมายถึงร่ างกายของพระเยซู ที่ถูกแบ่งแยก
ร่ างกายของพระเยซูเป็ นเครื่ องบูชาสาหรับล้างบาป
เรากินอาหาร เพื่อระลึกถึงร่ างกายที่แตกแยกของพระเยซู
พระเยซูเสี ยสละทุกอย่าง เพื่อเป็ นการไถ่บาปของเรา 1 โคริ นธ์ 11.24
2. เลือดที่หลัง่ ออกมาสาหรับพวกเรา 1 โคริ นธ์ 11.25
น้ าหมายถึงเลือดของพระเยซู
การที่เลือดหลัง่ ออกมานั้น เป็ นการเปิ ดหนทาง สาหรับสัญญาใหม่
เราดื่มน้ านั้นเพื่อรักษาสัญญาใหม่ ที่พระเยซูมีต่อเรา
3. เรากินและดื่มเพื่อระลึกถึงความตายของพระเยซู 1 โคริ นธ์ 11.26
เราจะทาพิธีน้ ีไปเรื่ อย ๆ จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนกินและดื่มเราจะต้องสารวจดูใจตัวเองเสี ยก่อน 1 โคริ นธ์ 11.28
ต้องสารภาพบาปและกลับคืนดีกนั กับพระเจ้า
ต้องสารภาพบาปและกลับคืนดีกนั กับพี่นอ้ ง
4. การใช้
ถามว่าใครที่สามารถรับศีลมหาสนิท และใครไม่สามารถรับได้
5. ท่องจา
1 โคริ นธ์ 11.28
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้รับการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อเช้านี้
2. การใช้
ผูน้ าถามที่ประชุมว่า คนที่รับศีลมหาสนิท จะต้องมีจิตใจอย่างไร? และ
อธิบายวิธีการรับศีลมหาสนิทให้ทุกคนทราบ
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3. ท่องจา
4. ทบทวน

1 โคริ นธ์ 11.28
กิจการ 2.38
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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9. การถวาย

ประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คนส่ วนมากทาอะไรเพื่อที่จะได้รับเงิน?
เราจะอาศัยพระเจ้าในด้านไหนบ้าง? เพื่อจะได้เงิน
(เช่น พระเจ้าทาให้ฝนตก มีกาลัง มีความสุ ข มีแสงแดด)
2. อ่านพระคัมภีร์
2 โคริ นธ์ 9.6-8
3. คาสอน
1. คริ สตจักรต้องการใช้เงิน
คริ สตจักรมีงานที่ตอ้ งทา 2 โคริ นธ์ 9.8
ต้องช่วยเหลือคนยากจน
ต้องเลี้ยงดูผปู ้ ระกาศ
ต้องเลี้ยงดูผดู ้ ูแล เช่น ครู สอน ศิษยาภิบาล
คริ สตจักรต้องมีรายจ่ายที่จะต้องใช้ดูแลภายในคริ สตจักรเอง
ซ่อมแซมโบสถ์
ซื้ อน้ ามันตะเกียง
ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้
2. จะถวายได้อย่างไร?
คริ สเตียนทุกคนควรจะถวายเงินและพืชผล 2 โคริ นธ์ 8.1-2
เขาควรจะมีการถวายทุกอาทิตย์ 1 โคริ นธ์ 16.2
ควรจะถวายด้วยใจที่ชื่นชมยินดี มิใช่ให้ดว้ ยการฝื นใจ 2 โคริ นธ์ 9.7
การถวายมิใช่นึกเสี ยดายสิ่ งที่ได้ถวาย 2 โคริ นธ์ 9.7
ทุกคนควรให้ตามความคิดที่ได้ต้ งั ใจไว้ 2 โคริ นธ์ 9.7
ควรจะถวายด้วยการเผือ่ แผ่ 2 โคริ นธ์ 9.7
3. เราควรจะถวายเพราะเหตุใด?
เราควรจะถวายเมื่อคนอื่นมีความต้องการ และเราช่วยเหลือได้ 2 โคริ นธ์ 9.12
เราควรจะถวายเพื่อเป็ นการสรรเสริ ญพระเจ้า 2 โคริ นธ์ 9.13
เป็ นโอกาสที่จะแสดงถึงความมีน้ าใจเดียวกัน 2 โคริ นธ์ 9.14
การถวายนั้นเป็ นการช่วยคริ สตจักรทางานได้สาเร็ จ
4. การใช้
- พวกเราควรจะมีการถวายต่อพระเจ้าได้อย่างไร?
- ถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะถวายได้ เราจะใช้อะไรถวายแทน?
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- เราจะใช้เงินที่ได้จากการถวายทาอย่างไร?
5. ท่องจา
2 โคริ นธ์ 9.6
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
- ให้มีการเริ่ มถวายตั้งแต่วนั นี้ เป็ นต้นไป
- ให้มีการเลือกคนที่จะทาการรักษาเงินที่ได้จากการถวาย
- มีการใช้ และความต้องการ อะไรบ้างที่จะใช้จ่ายเงินนั้น
2. ท่องจา
2 โคริ นธ์ 9.6
1 โคริ นธ์ 11.28
3. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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10. ผู้นา

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คุณชอบผูน้ าที่มีลกั ษณะนิสัยแบบไหน?
2. อ่านพระคัมภีร์
มาระโก 10.42-45
3. คาสอน
1. ผูค้ รองของคนต่างชาติ มาระโก 10.42
เขาแสวงหาอานาจเหนือคน
และใช้อานาจนั้นในการบังคับคน
อยากให้คนนับถือเขาว่าเป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่
ปรึ กษากัน
ผูน้ าลักษณะแบบนี้เป็ นอย่างไร?
2. ผูค้ รองในคริ สตจักร มาระโก 10.43-44
คนที่ตอ้ งการเป็ นใหญ่ในคริ สตจักรต้องรับใช้ผอู ้ ื่นก่อน
ผูน้ าต้องเป็ นทาสเห็นแก่คนอื่นก่อน
ปรึ กษากัน
ผูล้ กั ษณะแบบนี้เป็ นอย่างไร?
3. พระเยซูเป็ นตัวอย่างในการเป็ นผูน้ า มาระโก 10.45
พระเยซูมาเพื่อมิให้คนอื่นปรนนิบตั ิ
แต่มาเพื่อจะรับใช้คนอื่น
พระองค์เป็ นผูใ้ ห้แต่มิใช่เป็ นผูร้ ับ
4. ลักษณะของผูร้ ับใช้
เขาต้องทาตามแบบอย่างพระเยซู มัทธิว 10.25
ต้องเป็ นคนสัตย์ซื่อในหน้าที่ 1 โคริ นธ์ 4.2
ต้องเป็ นคนที่ถ่อมตัว ลูกา 17.10
4. การใช้
- ผูน้ าในคริ สตจักรควรมีลกั ษณะแบบใด?
5. ท่องจา
มาระโก 10.44
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อเช้านี้
2. การใช้
ในคริ สตจักรของคุณมีใครที่มีลกั ษณะยกย่องที่จะเป็ นผูน้ าได้
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3. ท่องจา
4. ทบทวน

ถ้าหากมีอยูแ่ ล้ว คือใคร กับใคร?ได้การทาตามบทเรี ยนในอาทิตย์ที่แล้ว
หรื อไม่ในเรื่ องของการถวาย?
มาระโก 10.44
1 โคริ นธ์ 9.6
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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11. ครู

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
คานี้ มีความหมายว่าอย่างไร?
ครู มีหน้าที่ ที่จะทาอะไรบ้าง?
2. อ่านพระคัมภีร์
1 ทิโมธี 4.11-16
3. คาสอน
1. การเป็ นครู เป็ นของประทานมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ 1 โคริ นธ์ 12.28
และ 1 ทิโมธี 4.4
ความสามารถและการสอนมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นการช่วยให้ความ
เชื่อมัน่ คงและเจริ ญขึ้น
2. ครู ตอ้ งเป็ นตัวอย่าง 1 ทิโมธี 4.12
ต้องเป็ นตัวอย่างในด้านการใช้ชีวติ ประจาวัน 1 ทิโมธี 4.12
แต่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างในด้านความเชื่อด้วย จากข้อ 12
และไม่มีใครหมิ่นประมาทครู คนนั้นได้ 1 ทิโมธี 4.12
3. การรับใช้ 1 ทิโมธี 4.13
ต้องอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมได้
ในการเทศนาต้องตีความหมายในพระคัมภีร์ได้ และให้คนอื่นได้เข้าใจ
เขาต้องสัง่ สอนให้ทุกคนเชื่ อและทาตาม ปฏิบตั ิตามในข้อพระคัมภีร์
4. ท่าทีของครู
เขามีสิทธิในการสั่ง 1 ทิโมธี 4.11
เขามีอานาจที่จะทาตามในข้อพระคัมภีร์ จากข้อ 11
แต่ไม่มีอานาจในตัวเองเหนื อบุคคลอื่น เพราะเขาเป็ นผูร้ ับใช้ผอู ้ ื่น
ต้องเป็ นคนขยัน จากข้อ 15 ไม่เป็ นคนขี้เกียจ หรื อเป็ นคนที่ทอ้ ใจง่าย เขาต้อง
เป็ นคนที่ปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของเขาเองเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นถึงความเจริ ญ
1 ทิโมธี 4.15
4. การใช้
ในคริ สตจักรของท่านมีคนเหมาะสมที่จะเป็ นครู ไหม?
เขาเป็ นคนที่มีท่าทีอย่างไรบ้าง?
การสอนของเราเป็ นอย่างไรบ้าง ต่อสมาชิกของคริ สตจักร?
5. ท่องจา
1 ทิโมธี 4.12 เริ่ มต้นด้วยประโยคที่วา่
จงเป็ นแบบอย่างแก่คนที่........
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การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กฝนไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนทีได้ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
คริ สตจักรของคนมีเงินพอที่จะเลี้ยงครู คนนั้นให้ทางานเต็มเวลา หรื อครึ่ งเวลา
ได้ไหม?
อยากให้เขาเป็ นผูร้ ับใช้เต็มเวลา หรื อ ครึ่ งเวลาไหม?
3. ท่องจา
1 ทิโมธี 4.12
มาระโก 10.14
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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12. ผู้ปกครอง

การประชุมตอนเช้า
1. ชี้แนะ
- ในหมู่บา้ นของท่านมีผใู ้ หญ่บา้ น หรื อกรรมการหมู่บา้ นไหม ถ้ามีเขา
เหล่านั้นทาหน้าที่อย่างไรบ้าง?
- และคนในหมู่บา้ นจะเลือกคนลักษณะอย่างไรที่จะให้เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ
กรรมการของหมู่บา้ น?
2. อ่านพระคัมภีร์
1 เปโตร 5.14
1 ทิโมธี 3.1-7
3. คาสอน
1. ผูเ้ ลี้ยงแกะ และ ฝูงแกะ
พระเยซูเป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ยงิ่ ใหญ่ 1 เปโตร 5.4
พระเยซูเป็ นหัวหน้าของคริ สตจักร
พระเยซูแบ่งงานให้ผเู ้ ลี้ยงแกะช่วยกันรับผิดชอบ 1 เปโตร 5.2
ผูเ้ ลี้ยงแกะ มีชื่อว่าผูป้ กครอง
คริ สตจักร เปรี ยบเทียบกับฝูงแกะ 1 เปโตร 5.2
ฝูงแกะ คือคริ สตจักรของพระเจ้า 1 เปโตร 5.2
ฝูงแกะ ไม่เป็ นของผูป้ กครอง
ปรึ กษากัน
ฝูงแกะได้รับบาดเจ็บง่าย กลัวง่าย และมักจะหลงทางง่าย ถ้าหากเปรี ยบเทียบ
กับคริ สตจักรจะเป็ นอย่างไร?
2. การเลี้ยงดูฝงู แกะของพระเจ้า 1 เปโตร 5.2
เลี้ยงดู ต้องช่วยเหลือทุกด้านเมื่อคริ สตจักรมีความต้องการ ดูแลรักษา และ
เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อมีการสอนเท็จเกิดขึ้นจะต้องผลักออกไป และช่วย
ให้คริ สตจักรแข็งแรงขึ้น
หน้าที่รับผิดชอบอันยิง่ ใหญ่ – คริ สตจักรอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูป้ กครอง
3. ท่าทีที่แสดงออก 1 เปโตร 5.2-3
เต็มใจที่จะทา มิใช่ดว้ ยเงินทอง (มิใช่การหนีละทิ้งจากอาชีพประจา) 1 เปโตร
5.2
ต้องเป็ นตัวอย่างที่ดีต่อคนอื่น มิใช่ข่มขู่ผอู ้ ื่น 1 เปโตร 5.3
4. รางวัลที่ได้รับ 1 เปโตร 5.4
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พระเจ้าจะให้รางวัลแก่ผเู ้ ลี้ยงแกะด้วยมงกุฎที่ไม่ร่วงโรย
4. การใช้
ปรึ กษากันถึงเรื่ อง หน้าที่ของผูป้ กครองในคริ สตจักรมีอะไรบ้าง?
5. ท่องจา
1 เปโตร 5.2
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ได้ผา่ นมาเมื่อเช้านี้
2. การใช้
ให้ที่ประชุมปรึ กษากันว่าในโอกาสหน้าเมื่อมีการเลือกผูป้ กครอง เขาจะเลือก
คนที่มีลกั ษณะเช่นไร?
ถ้าหากเขาจะเลือกตามอย่างที่ไม่ได้เหมือนในพระคัมภีร์ เขาจะต้องเปลี่ยน
ความคิดนั้นเสี ยใหม่
3. ท่องจา
1 เปโตร 5.2
1 ทิโมธี 4.12
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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13. มัคนายก

การประชุมตอนเย็น
1. ชี้แนะ
ปรึ กษากันถึงเรื่ องหน้าที่ของปกครอง
คือการดูแลคริ สตจักรฝ่ ายวิญญาณ
มัคนายก จะดูแลนอกเหนือไปจากนี้ กิจการ 6.14
2. อ่านพระคัมภีร์
1 ทิโมธี 3.8-13
3. คาสอน
1. ผูช้ าย และ ผูห้ ญิงเป็ นมัคนายกได้
ผูช้ าย 1 ทิโมธี 3.8
ผูห้ ญิง 1 ทิโมธี 3.11
2. หน้าที่ของมัคนายก
มัคนายกดูแลเรื่ องฝ่ ายเนื้ อหนังของสมาชิก
ดูแลเรื่ องเงิน บ้าน โบสถ์ และสิ่ งของต่าง ๆ ของคริ สตจักร
3. สิ่ งที่ตอ้ งมีเมื่อจะเป็ นมัคนายกได้
ต้องเป็ นคนที่เจริ ญขึ้นทางฝ่ ายจิตวิญญาณ กิจการ 6.3
1 ทิโมธี 3.9
เป็ นคนที่มีศีลธรรม 1 ติโมเธี ยว 3.8 และ 11
ต้องไม่บกพร่ องในเรื่ องส่ วนตัว 1 ทิโมธี 3.8 และ 12
4. การใช้
ปรึ กษากัน ถึงเรื่ องหน้าที่ของมัคนายกในคริ สตจักรว่ามีอะไรบ้าง ให้คิดดูวา่
ควรจะมีการเลือกมัคนายกให้กบั คริ สตจักรหรื อไม่? อย่างไร?
หากเลือกจะเลือกกี่คน?
5. ท่องจา
1 ทิโมธี 3.8
การประชุมตอนเย็น
1. ฝึ กคน
คนที่ได้ทาการฝึ กไว้แล้วจะสอนถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมาเมื่อตอนเช้านี้
2. การใช้
ให้ผปู้ กครองปรึ กษากันถึงเรื่ องการเลือกมัคนายก
ว่าจะเลือกจากคนที่มี
ลักษณะเช่นไร?
ถ้าหากเขาเลือกในลักษณะที่ไม่เหมือนในพระคัมภีร์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขความคิดนั้นเสี ย
3. ท่องจา
1 ทิโมธี 3.8
1 เปโตร 5.2
4. ทบทวน
เรื่ องจากอาทิตย์ที่ผา่ นมา
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