
 

จงเตรียมพร้อม 

 

บัพติศมา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บทเรียนเตรียมส าหรับบัพติศมา 
บ้านสุขเกษม 

1999 



 2 

สารบัญ 
บทท่ี 1 ภาค 1 ความมัน่ใจในความรอด ................................................................................................... 3 

บทท่ี 1 ภาค 2 ความมัน่ใจในความรอด ................................................................................................... 6 

บทท่ี 2 การอธิษฐาน - สนทนากบัพระเจา้ ............................................................................................... 8 

บทท่ี 3 ภาค 1 พระคมัภีร์ (พระวจนะของพระเจา้) ................................................................................ 10 

บทท่ี 3 ภาค 2 พระคมัภีร์ (พระวจนะของพระเจา้) ................................................................................ 11 

บทท่ี 4 หลกัขอ้เช่ือ ................................................................................................................................ 13 

บทท่ี 4 ภาค 1 หลกัขอ้เช่ือ - พระเจา้ ...................................................................................................... 14 

บทท่ี 4 ภาค 2 หลกัขอ้เช่ือ - พระเยซู - การก าเนิด ................................................................................. 16 

บทท่ี 4 ภาค 3 หลกัขอ้เช่ือ - พระเยซู - การส้ินพระชนมแ์ละการเป็นข้ึน............................................... 18 

บทท่ี 4 ภาค 4 หลกัขอ้เช่ือ - พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ................................................................................. 20 

บทท่ี 5 คริสตจกัร .................................................................................................................................. 22 



 3 

บทที ่1 ภาค 1 ความมัน่ใจในความรอด 

 
 เป้าหมาย เพื่อช่วยใหผู้เ้ช่ือมีความเขา้ใจชีวติในพระเยซูคริสตมี์ความหมายมาก เม่ือได้

กลบัใจใหม่และเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตแ์ลว้ 
เม่ือพระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามแบบ "พระฉายา" ของพระองค ์ (ปฐมกาล 1:26-27) มนุษย์

ประกอบดว้ยร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ แต่เม่ือมนุษยไ์ม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ ท าความผดิบาป จึงเป็น
เหตุใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยไ์ดถู้กแยกออกจากกนั ซ่ึงมีผลท าใหม้นุษยต์อ้งตาย (จิต
วญิญาณ) และตกอยูใ่ตอ้  านาจของบาป มนุษยรู้์และได ้ พยายามสร้างหนทางเพื่อกลบัมามีชีวตินิรันดร์
และใหห้ลุดพน้จากอ านาจของบาปท่ีไดน้ ามนุษยไ์ปสู่ความตาย แต่มนุษยไ์ม่สามารถท าใหต้นเองพบ
ทางแห่งความรอดท่ีแทจ้ริงได ้ ในท่ีสุดแผนการณ์ของพระเจา้จึงไดป้รากฏข้ึนคือ พระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็น
พระเจา้ ไดท้รงเสด็จเขา้มาเพื่อช่วยเหลือใหม้นุษยไ์ดรั้บความรอดนิรันดร์และชีวตินิรันดร์อีกคร้ัง 
     1.ร่างกาย  

2.จิตใจ 
3.จิตวิญญาณ 

 
สภาพมนุษย์ก่อนตกในบาป   สภาพมนุษย์หลงัจากท าบาป 

     คือ ตายฝ่ายจิตวญิญาณ 
ความรอด หมายถึง  
 ชีวติท่ีไดพ้น้จากการพิพากษาลงโทษ 
 มาจากพระเจา้ ทางพระเยซูคริสต ์( กิจการ4:12) 
 รากฐานแห่งความรอดคือการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน  
 ความรอดเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงประทาน 
 ใหแ้ก่คนท่ีไดก้ลบัใจใหม่และเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต ์

1. การช่วยเหลอืของพระเจ้า 

   ก. สภาพของมนุษย ์
    มนุษยทุ์กคนมีลกัษณะอยา่งไร? (โรม 3:23)...................................................................... 
    ความบาปของมนุษยมี์ผลต่อมนุษยอ์ยา่งไร? (โรม 6:23)...................................................... 
3. การท่ีมนุษยมี์บาปในชีวติจะตอ้งเผชิญกบัอะไร? (ฮีบรู 9:27)............................................. 
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บาปเป็นเหตุใหม้นุษยต์อ้งตาย   มีความหมาย  3 ประการคือ 
1. ตายฝ่ายร่างกายมีความเน่าเป่ือย 
2. ตายฝ่ายวญิญาณจิต 
3. ตายจากชีวตินิรันดร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ข.ความพยายามของมนุษย ์(เอเฟซสั 2:8-9)    .................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ค.การทรงช่วยมนุษยข์องพระเจา้ 
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   (โรม 5:8)............................... 
............................................................. 
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บทที ่1 ภาค 2 ความมัน่ใจในความรอด 

 จงท่องจ า  เอเฟซสั  2:8-9  แลว้เขียนลงในช่องวา่งตามท่ีท่านจ าได ้ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

2. เราควรจะตอบสนองความรักของพระเจ้าอย่างไร ? 

ก. ตอ้งกลบัใจใหม่ (กิจการ 17:30) ดว้ยการส านึกผิดและสารภาพความบาปผดิ 
1 ยอห์น 1:9 ถา้เรา......................................ของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม  ก็จะ

ทรงโปรดยก............................ของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จาก การ .......................ทั้งส้ิน 
กลับใจใหม่หมายถึง  การหันหลงัจากความบาปโดยตั้งใจไม่ท าอกี และหันมาหา พระเจ้า 
ข. ตอ้งเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต ์ ดว้ยการยอมรับดว้ยปากและเช่ือในใจ โรม 10:9 คือวา่ 

ถา้ท่านจะรับดว้ย.................................วา่ พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเช่ือใน......................วา่ 
พระเจา้ไดท้รงชุบพระองคใ์หเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย ท่านจะ.......................... 

ค.ตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสต์ 
ววิรณ์ 3:20 น่ีแนะเรายนืเคาะอยูท่ี่ประตู ถา้ผูใ้ดไดย้นิเสียงของเราและ ........................... เรา จะ

เขา้ไปหาผูน้ั้น และเราจะรับประทานอาหาร ..................และเขาจะรับประทานอาหาร............. 
ผูท่ี้ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติ จะไดรั้บสิทธิอะไร? ยอห์น 1:12 
………………………………………………………………………………………………… 

3. ส่ิงทีผู้่เช่ือจะได้รับ 

 ความรอด (ยอห์น 5:24) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 
ในอดีต พระเจา้ไดท้รง............................. 
ปัจจุบนั เราไดรั้บ............................ 
อนาคตเราจะได.้............................ 
 ฐานะ ใหม่จากพระเจา้ (ยอห์น 1:12).................................................................. 
 พระเจา้ทรงสัญญากบัผูท่ี้เช่ือวางใจจะไดรั้บอะไร? ยอห์น 3:16 
             ไม่............................................. แต่มี........................................................ 
 หลงัจากนั้นแลว้ พระคมัภีร์สัญญาวา่ คนท่ีอยูใ่นพระคริสตแ์ลว้จะเป็นอยา่งไร? 
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2 โครินธ์ 5:17............................................................................................................. 

4. ส ารวจชีวติ 

    โปรดตรวจดูวา่เด๋ียวน้ีชีวติของท่านมีส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่   ใหท้  าเคร่ืองหมาย   
     ............ มีสันติสุขในใจ   ............ มีใจอยากอธิษฐาน 
     ............ ระมดัระวงัเร่ืองบาป   ............ เช่ือวา่ถูกยกบาปแลว้ 
     ............ มีความรักต่อทุกคน   ............ มัน่ใจวา่เป็นบุตรของพระเจา้ 
     ............ อยากอ่านพระคมัภีร์    ............ อยากท าแต่ส่ิงท่ีดี 
     ............ มีใจท่ีจะเล่าเร่ืองพระเยซูคริสตใ์หก้บัทุกคน 

 จงท่องจ า เอเฟซัส 2:8-9 แล้วเขยีนลงในช่องว่างตามทีท่่านจ าได้ 

.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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บทที ่2 การอธิษฐาน - สนทนากบัพระเจ้า 

 
เป้าหมาย 
เพื่อเขา้ใจถึงความจริงเร่ืองการอธิษฐานและช่วยใหส้ามารถอธิษฐานดว้ยตนเองได ้ เม่ือเราเป็น

บุตรของพระเจา้และพระเจา้ทรงอยูก่บัเราพร้อมท่ีจะสนทนากบัเราและช่วยเหลือเราเสมอในชีวติ ดงันั้น 
คริสเตียนจึงควรใหโ้อกาสท่ีจะสัมพนัธ์สนิดสนมกบัพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ 

พระเยซู ทรงท าเป็นตวัอยา่งแก่เรา มทัธิว 6:9-13 

 จงท่องจ า มทัธิว 6:9-13  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
การหายใจส าคญัส าหรับร่างกายฉนัใด  การอธิษฐานก็ส าคญัส าหรับคริสเตียนฉนันั้น 

การอธิษฐาน 

1. การอธิษฐานคืออะไร? 
การสนทนากบัพระเจา้ 
การเขา้เฝ้าพระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ 
ไม่ใช่ท าตามประเพณี หรือสวดภาวนา (มทัธิว 6:5-6) 

2. ท าไมเราตอ้งอธิษฐาน? 
ลูกา 6:12....................................................................................................... 
ยอห์น 14:13-14.......................................................................................... 
เอเฟซสั 6:12,18........................................................................................... 
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การอธิษฐานประกอบไปดว้ยการสรรเสริญพระเจา้ การขอบพระคุณ การสารภาพบาปและการ
ทูลขอจากพระองค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.เราควรอธิษฐานอยา่งไร? 
การสรรเสริญ สดุดี 34:1-3................................................................................. 
การขอบพระคุณ สดุดี 95:2............................................................................... 
การสารภาพ 1 ยอห์น 1:9.................................................................................... 
การทูลขอ มทัธิว 7:7.......................................................................................... 

4. มีเง่ือนไขอะไร หรือพระเจา้สัญญาอะไรกบัเราบา้งในการอธิษฐาน? 
ยอห์น 14:13  16:24 ในนามของ.................................................................. 
มทัธิว 21:22  ตอ้งอธิษฐานโดย......................................................... 
ยากอบ 4:3  ตอ้งไม่สนอง............................................................... 

บางคร้ังพระเจา้ทรงกระท าอยา่งน้ี เม่ือเราอธิษฐาน 
1. ไฟเขียว -  ตอบทนัทีตามน ้าพระทยัพระองค ์
2. ไฟเหลือง - ใหเ้รารอคอยก่อน ยงัไม่ถึงเวลา 
3. ไฟแดง - ไม่ให ้พระองคไ์ม่อนุญาตส่ิงนั้น 
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บทที ่3 ภาค 1 พระคมัภีร์ (พระวจนะของพระเจ้า) 

 
 เป้าหมาย เพื่อช่วยใหเ้ปิดพระคมัภีร์ไดแ้ละเขา้ใจวา่พระคมัภีร์เป็นค าตรัสของพระเจา้ส าหรับ

ท่าน 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่ม  มีหวัขอ้เดียวคือ  พระเยซูคริสตซ่ึ์งมีค าท่ีส าคญัอยู ่5 ค  าคือ 
1. การเตรียม - พนัธสัญญาเดิม 
2. ความส าเร็จ - พระกิตติคุณ 
3. การประกาศ - กิจการ 
4. การสอน - จดหมายฝาก 
5. เวลาสุดทา้ย - ววิรณ์ 

หนงัสือในพนัธสัญญาใหม่ ( พสม.) 
เราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
1. ประวติัศาสตร์ คือ พระกิตติคุณ 4 เล่ม และกิจการ 
2. การสอน  คือจดหมายฝากของเปาโล 13  ฉบบั 

และจดหมายฝาก จากคนอ่ืนอีก 8 ฉบบั รวมเป็น  21 ฉบบั 
3. การเปิดเผย คือววิรณ์ 

 อ่านพระธรรม 2 ทโิมธี 3:16-17 

พระวจนะของพระเจา้มีประโยชน์ท่ีส าคญั  4  อยา่งดว้ยกนั  คือ 
1)   ……………………………………….2)  …………………………………………… 
3)  ………………………………………..4)  …………………………………………… 
ผลของการท่ีไดรู้้จกัพระวจนะของพระเจา้ และสามารถน าไปประยกุตใ์นชีวติประจ าวนัไดคื้อ

อะไร? (ขอ้ท่ี17).............................................................................................................. 
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บทที ่3 ภาค 2 พระคมัภีร์ (พระวจนะของพระเจ้า) 

 
 

การทบทวน จงเขียนเลขตามล าดบัต่อไปน้ี 
1 เปโตร  กาลาเทีย ทิตสั ลูกา โรม ยากอบ  ววิรณ์ 
ตั้งแต่เล่มสุดทา้ยในพนัธสัญญาเดิมจนถึงเวลาท่ีพระเยซูคริสตม์าบงัเกิด เป็นระยะเวลา 400 ปี 

ท่ีชาวยวิไดร้อคอยพระเยซู (พระมหาซียาห์) 

อ่านพระธรรม 2 ทโิมธี 3:16 – 17 และ 2 เปโตร 1:20-21 

1.  พระเจา้ทรงประทานพระวจนะของพระองคใ์หก้บัเราไดอ้ยา่งไร 
..................................................................................................................................... 
2. พระคมัภีร์เป็นความคิดของมนุษยเ์ก่ียวกบัพระเจา้ หรือเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสอน และ

ช่วยเหลือมนุษยใ์หเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง? 
..................................................................................................................................... 
3.  พระคมัภีร์แตกต่างจากหนงัสือทุกเล่มในโลกน้ีอยา่งไร? 
.................................................................................................................................... 
4.  ถา้พระคมัภีร์มาจากพระเจา้ไม่ใช่มาจากมนุษย ์เราควรจะอ่านพระคมัภีร์อยา่งไร? 
..................................................................................................................................... 

ค่าของพระวจนะของพระเจ้า 

1.  อ่านสดุดี  19:7-8  แลว้เติมขอ้ความในตาราง 
 

ขอ้ท่ี พระค าของพระเจา้เป็นอยา่งไร พระค าของพระเจา้ท าใหเ้กิดอะไร 

7   
7   
8   
8   
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2. พระวจนะของพระเจา้ปราศจากต าหนิหรือไม่ เราสามารถเช่ือไดห้รือไม่? 
..................................................................................................................................... 
3. พระวจนะพระเจา้จะช่วยคุณในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................... 

 อ่านพระธรรม ฮีบรู 4:12 

ท าไมจึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเราจะใชพ้ระวจนะของพระองคเ์ขา้ร่วมในการแบ่งปันเร่ืองของพระเยซู
ใหก้บัผูอ่ื้นฟัง? 

.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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บทที ่4 หลกัข้อเช่ือ 

 

 

ข้าพเจ้าเช่ือวางใจในพระเจ้าองค์เดียว 

ผูเ้ป็นพระบิดาผูย้ิง่ใหญ่ ผูท้รงสร้างสวรรคแ์ละโลก 

ข้าพเจ้าเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระเจ้า 

ผูท้รงบงัเกิดมาโดยพระวิญญาณของพระเจา้ ประสูติจากหญิงพรหมจารี มาเรีย 
พระเยซูผูน้ี้ตอ้งรับทุกขท์รมานตามค าสั่งของเจา้เมืองปีลาตทรงถูกตรึงจนส้ินพระชนม์
และถูกฝังไว ้และทรงเป็นข้ึนจากความตายในวนัท่ีสาม  
เสด็จสู่สวรรค ์ประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระบิดาผูใ้หญ่ยิง่  
พระองคจ์ะเสด็จมาอีก เพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตาย 

ข้าพเจ้าเช่ือในพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้า 

คริสตจกัรบริสุทธ์ิ 
การอภยับาป  
ผูต้ายจะเป็นข้ึนมาอีก 
และชีวติอมตะ 
อาเมน 
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บทที ่4 ภาค 1 หลกัข้อเช่ือ - พระเจ้า 

 

พระเจ้า 
 เป้าหมาย เพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่    พระเจา้เป็นผูส้ร้างส่ิงสารพดัทั้งปวง และเพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจ

วา่พระลกัษณะและการกระท าของพระเจา้เป็นอยา่งไรบา้ง ๆ 
(หลายคนชอบพดูวา่  โลกน้ีเกิดมาเอง  น่ีเป็นค าพดูท่ีไม่มีหลกัฐานเลย  ทุกส่ิงตอ้งมีผูส้ร้าง 
เช่น  คนไม่ไดเ้กิดมาเอง   แต่ถูกสร้างในครรภม์ารดา  บา้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง  แต่มีช่างก่อ 
สร้างมนัข้ึนมา  ดงันั้นความจริงก็คือ  ไม่มีส่ิงใดเกิดมาเอง  พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึน) 
 

 ปฐมกาล  1:1-2:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอธิบาย 

พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูก่่อนทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึน  ( สดุดี  90:2) 
เพราะพระเจา้เป็นผูส้ร้าง  พระองคท์รงเป็นเจา้ของโลกและเจา้ของชีวติของมนุษย ์  มนุษยค์วร
เคารพนบัถือและยกยอ่งใหพ้ระองคเ์ป็นใหญ่  ควรเช่ือฟัง  ย  ่าเกรงพระองค ์ 
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จงอภิปราย 

เม่ือรู้วา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างทุกส่ิง  เราควรมีท่าทีอยา่งไรต่อพระเจา้  ต่อตวัเราเอง  ต่อเพื่อน
มนุษย ์  และต่อธรรมชาติท่ีพระเจา้ทรงสร้าง 
พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้าง  ตามหลกัขอ้เช่ือ  พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาดว้ย 

 1 ทโิมธี 6: 13-16 

ถาม -ตอบ 

1. พระเจา้ทรงเรียกใหม้นุษยรั์บชีวติแบบไหน? 
1 ทิโมธี  6:14.......................................................................................................... 

2. ลกัษณะของพระเจา้มีอะไรบา้ง? 
1 ทิโมธี 6:15  1.........................................    2................................................ 
3.  ........................................   4................................................ 

3. พระเจา้ทรงส้ินพระชนมไ์ดไ้หม? 
 1 ทิโมธี 6:16 ....................................................................................................... 
4. พระเจา้ทรงสถิตอยูท่ี่ไหน? 
 1 ทิโมธิ 6:16 ...................................................................................................... 
5. มีมนุษยค์นไหนท่ีเคยเห็นพระเจา้ไหม? 
 1 ทิโมธี 6:16 ......................................................................................................... 
6. เราควรถวายอะไรแด่พระเจา้? 
 1 ทิโมธี 6:16 ......................................................................................................... 

 จงอ่าน ลูกา 15:11-32 และอภิปรายเร่ือง การเป็นพระบิดา ของพระเจา้ 
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บทที ่4 ภาค 2 หลกัข้อเช่ือ - พระเยซู - การก าเนิด 

 

พระเยซู - การก าเนิด 
 เป้าหมาย     เพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ พระเยซูเป็นบุตรมนุษย ์และเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
 จงอ่าน  มทัธิว 1:18-25 

1. มารียก์บัโยเซฟแต่งงานกนัแลว้หรือยงั? 
มทัธิว 1:18.................................................................................................... 

2. มารียย์งัเป็นหญิงประเภทไหน? 
มทัธิว 1:23................................................ 

3. มารียต์ั้งครรภไ์ดอ้ยา่งไร? มทัธิว 1:18.............................................................. 
4. เม่ือปรากฏวา่มารียมี์ครรภ ์โยเซฟคิดวา่จะท าอยา่งไร? 

มทัธิว 1:19..................................................................................................... 
5. ก่อนท่ีโยเซฟจะถอนหมั้น  ไดมี้เหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนกบัเขา? 

มทัธิว 1:20.................................................................................................... 
6. ทูตสวรรคบ์อกวา่มารียจ์ะประสูติบุตรชาย  แลว้โยเซฟตอ้งตั้งช่ืออะไร? 

มทัธิว 1:21................................................................................................... 
7. ผูเ้ผยพระวจนะท านายวา่  พระเยซูจะมีนามวา่อะไร และนามนั้นจะมีความหมายวา่อยา่งไร? 

มทัธิว 1:22-23................................................................................... 
8. หลงัจากท่ีโยเซฟต่ืนข้ึนเขาไดท้  าอะไรบา้ง? 

มทัธิว 1:24-25 
ก) ............................................................................................  
ข) ............................................................................................ 
ค) ............................................................................................ 



 17 

อธิบาย 

ใครเป็นพ่อของพระเยซู - ไม่มีนอกจากพระบิดาเจา้ โยเซฟเป็นเพียงพอ่เล้ียงเท่านั้นเอง เพราะ
พระบิดาเจา้เป็นพอ่ของพระเยซู  พระเยซูเป็นพระบุตรของพระบิดาเจา้ และเป็นพระเจา้ 100%   
ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 1:1 และฟีลิปปี 2:6-7 
ใครเป็นแม่ของพระเยซู  - นางมารียเ์ป็นแม่ของพระเยซู นางมารียเ์ป็นหญิงธรรมดา ๆ แต่นาง
รักพระเจา้มาก นางเป็นคนท่ีพระเจา้ใชไ้ดพ้ระเยซูเป็นลูกชายคนหวัปีของนาง ฉะนั้นพระองค์
เป็นบุตรมนุษยแ์ทจ้ริง 100% ดูเพิ่มเติมใน ลูกา 1:26-38 
พระเยซูเป็นพระเจ้า (อิมมานูเอล= พระเจา้อยูก่บัเรา) และเป็นมนุษยด์ว้ย นางมารียไ์ดต้ั้งครรภ์
ดว้ยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นส่ิงอศัจรรย ์

เพราะพระเยซูเป็นมนุษย ์พระองคจึ์งทรงเขา้ใจเรา 
 เพราะพระเยซูเป็นพระเจา้ พระองคจึ์งทรงช่วยเราใหร้อดได ้
 และพระองคท์รงเป็นผูก้ลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์( 1 ทิโมธี 2:5) 
 ดูเพิ่มเติมใน ฮีบรู 4:15 และกิจการ 4:12 

จงอภิปราย 

 มนุษยค์นหน่ึงไม่สามารถช่วยใหอี้กคนหน่ึงรอดพน้บาปไดเ้พราะอะไร ? 
 พระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของมนุษยไ์ดเ้พราะอะไร ? 
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บทที ่4 ภาค 3 หลกัข้อเช่ือ - พระเยซู - การส้ินพระชนม์และการเป็น

ขึน้ 

 

พระเยซู - การส้ินพระชนม์และการเป็นขึน้ 
 เป้าหมาย 

เพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ พระเยซูทรงเป็นข้ึนแลว้ และในทุกวนัน้ีพระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่

 ข้อท่องจ า มาระโก 16:6 " พระองคท์รงเป็นข้ึนมาแลว้ " 
..................................................................................................................................................... 
ผูน้ าศาสนาทุกศาสนาท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีก็ตายไปแลว้ และมีท่ีเก็บกระดูกของเขาไว ้ แต่พระเยซูไม่
เหมือนพวกเขา ไม่มีแมท่ี้เก็บกระดูกของพระองคเ์พราะหลงัจากท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนม์
แลว้เพียง 3 วนั พระองคก์็ทรงเป็นข้ึนมาจากความตายดว้ย 

 มาระโก  15:21-16:8 

ถาม-ตอบ 

1. เม่ือพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน คนทั้งปวงเยาะเยย้พระองคอ์ยา่งไร? 
มาระโก 15:30.................................................................................................... 

2. บ่ายสามโมง  พระเยซูร้องเรียกเสียงดงัวา่อยา่งไร? 
มาระโก 15:34..................................................................................................... 

3. นายร้อยท่ีเห็นพระเยซูส้ินพระชนมน์ั้นก็พดูวา่อยา่งไร? 
มาระโก 15:39..................................................................................................... 

4. หลงัจากท่ีพระเยซูส้ินพระชนม ์ เขาท าอะไรกบัพระศพของพระองค?์ 
มาระโก 15:46..................................................................................................... 

5. พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนวนัไหน? 
มาระโก 16:2........................................................................................................ 
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6. เม่ือพวกผูห้ญิงเขา้ไปในอุโมงค ์เขาไดพ้บกบัอะไรบา้ง? 
มาระโก 16:5........................................................................................................ 

7. ทูตสวรรคบ์อกวา่พระเยซูเป็นอยา่งไร? 
มาระโก 16.6.......................................................................................................... 

อธิบาย 

พระเยซูยอมถูกตรึงบนไมก้างเขนเพื่อรับโทษแทนมนุษยท่ี์เป็นคนบาป 1 เปโตร 3:18 พระเยซู
ยอมถูกพระบิดาทอดทิ้งซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการรับโทษแทนเรา เพราะพระบิดาทรงทนดูบาป
ไม่ได ้2 โครินธ์ 5:21 อิสยาห์ 59:2 ฮาบากุก 1:13 ก. พระเยซูยอมรับโทษแทนเราจนกระทัง่ยอม
ตายเพื่อเรา โรม 5:6-8 
แต่วา่ในวนัท่ีสามพระเยซูไดช้นะความบาป (โรม 5:18-21) ความตาย  
(1โครินธ์ 15:20-26,โรม 6:9) และพญามาร (โคโลสี 2:14-15, ฮีบรู 2:14-15) โดยการเป็นข้ึน

และยงัทรงพระชนมอ์ยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ( ววิรณ์ 1:8) 

จงอภิปราย 

ใหพ้ี่นอ้งสรรเสริญพระเยซูส าหรับการเป็นข้ึนของพระองคแ์ลว้ตั้งใจวา่จะเป็นพยาน 
กบัใครสักคนภายในอาทิตยน้ี์ถึงเร่ืองพระผูช่้วยให้รอดท่ีทรงพระชนมอ์ยูทุ่กวนัน้ี 
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บทที ่4 ภาค 4 หลกัข้อเช่ือ - พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 เป้าหมาย  เพื่อช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าอะไรบา้ง 
1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไม่ใชพ้ลงัหรือฤทธ์ิเดช  แต่ 
ก. พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นบุคคล พระองคส์ามารถ  

คิดได ้   มีความเขา้ใจ  มีความตั้งใจ 
มีความรู้สึก(เสียพระทยั) มีความรัก  ตรัสต่อเรา 
ดลใจเราได ้  มีแผนการณ์ 

ข. พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นพระเจา้ 
- พร้อมกบัพระบิดาและพระบุตร ดู มทัธิว 28:19 และ 2 โครินธ์ 13:13 
- เป็นเหมือนพระเจา้ทุกอยา่ง 
 ไม่มีการสูญส้ิน 
 รอบรู้ทุกส่ิง 
 อยูใ่นทุกแห่งในเวลาเดียวกนั และ 
 บริสุทธ์ิ 

2. การกระท าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในชีวติของเรา 
ก่อนกลบัใจเสียใหม่  ขณะกลบัใจ   หลงักลบัใจ 
น าใหเ้ราเห็น  -ท าใหเ้ราบงัเกิดใหม่    สถิตอยูใ่นเรา ท าให้เราเปิดชีวติ 
- บาปในชีวติของเรา -ท าใหเ้ราแน่ใจในการ     ส าหรับพระบิดา 
- ความชอบธรรมของ เป็นบุตรของพระเจา้    -ท าใหเ้ราเขา้ใจพระเยซู 

พระเยซู   -ทรงสถิตอยูภ่ายในเรา    -เปิดเผยความจริงต่างๆ 
- การพิพากษา                    -เปล่ียนชีวติเราใหส่ิ้งใหม่เกิดข้ึน 
  
ด าเนินในความมืด    ด าเนินในความสวา่ง 
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ยอห์น 16:8-11  ยอห์น 3:5-6  กิจการ 1:8 
โรม 8:16  โรม 5:5,8:14 
เอเฟซสั 1:13, 4:30 1 โครินธ์  2:9-10, 6:19 

 
ส าหรับคริสเตียนเรา ช่องท่ี 3 ถือวา่ส าคญัท่ีสุด พระเยซูประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิมาในวนัเพน็เทคศ
เตเพื่อจะชูก าลงัใจ เป็นผูน้ า และเป็นผูช่้วยเรา 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะสถิตอยูใ่นผูท่ี้เช่ือและวางใจในพระองค ์แต่บาปและการไม่เตม็ใจท าใหพ้ระองค์
ทรงเสียพระทยั ผลก็คือเราจะไม่มีสันติสุขในความเช่ือ 
ดู เอเฟซสั 5:18 พระคมัภีร์ตอนน้ีสั่งใหท้  าอะไร.......................................................................... 
นอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัใหเ้ราสามารถท่ีจะท าอะไร  
ดู กิจการ 1:8........................................................................................... 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยเราไม่ใหต้กในการทดลองและสามารถต่อตา้นความผิดบาปได ้ โรม 8:2 และ
ลอกขอ้น้ีลงมา 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิท าใหเ้รามีผลฝ่ายพระวญิญาณ              
ผลฝ่ายพระวญิญาณบริสุทธ์ิมีอะไรบา้ง ( กาลาเทีย 5:22-23) 

 
 
 
 
 
..........................  ............................ .............................. .............................. 
..........................  ............................ .............................. .............................. 
 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานของประทานซ่ึงท าใหเ้ราปรนนิบติัคริสตจกัรได ้ โรม 12:6-8 
และเขียนของประทานต่างๆ ลงในท่ีน้ี 
..........................  ............................ .............................. .............................. 
..........................  ............................ .............................. .............................. 
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บทที ่5 คริสตจักร 

 
 เป้าหมาย  เพื่อช่วยใหเ้รารู้วา่ คริสตจกัรคืออะไร 
พี่นอ้งคริสเตียนจะตอ้งเขา้ใจวา่คริสตจกัร หมายถึง ผูท่ี้พระเจา้ทรงเรียกออกจากโลกมาเป็นบุตรของ
พระองค ์คริสตจกัรไม่ใช่ตวัอาคารหรือวตัถุใด ๆ 
แต่เป็นกลุ่มคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นเจา้ของหรือเป็นเจา้นายของคริสตจกัร 

1 เปโตร 2. 9-10 

ถาม-ตอบ 

1. คริสเตียนเป็นชนชาติอะไร? 
1 เปโตร 2:9.................................................................................................................... 

2. ค  าวา่ปุโรหิตหมายความวา่อะไร? 
1 เปโตร 2:9.................................................................................................................... 

3. พระเจา้ไดเ้ลือกเราไวเ้พื่ออะไร? 
1 เปโตร 2:9.................................................................................................................... 

5. พระเจา้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากอะไร? 
1 เปโตร 2:9.................................................................................................................... 

6. พระเจา้ใหเ้ราเขา้สู่อะไร? 
1 เปโตร 2:9.................................................................................................................... 

7. ก่อนท่ีเราจะมาเช่ือพระเจา้เราเคยเป็นชนชาติอะไร? 
1 เปโตร 2:10.................................................................................................................. 

8. ก่อนท่ีเราจะมาเช่ือพระเจา้ เราไม่เคยไดรั้บอะไร? 
1 เปโตร 2:10.................................................................................................................. 

อธิบาย 

 คริสตจกัรเป็นชนชาติของพระเจา้ 
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- เป็นชนชาติท่ีพระเจา้เลือกสรรไว ้
- เลือกสรรไวเ้พื่อเป็นปุโรหิตหลวงท่ีนมสัการพระเจา้ 
- เป็นชนชาติบริสุทธ์ิ ค  าวา่ บริสุทธ์ิ หมายความวา่ตอ้งเป็นคนละทิ้งความบาปแลว้ รับ
ความชอบธรรม 

 การตอบสนองของคริสตจักรต่อพระเจ้า 

- เพราะเราไดรั้บความเมตตาจากพระเจา้ เราตอ้งประกาศถึงพระเมตตาของพระเจา้ต่อคนอ่ืน 

จงอภิปราย 

ท่านมีความรู้สึกอยา่งไรต่อการเป็นชนชาติของพระเจา้ การเป็นชนชาติของพระเจา้มี
ความหมายมากส าหรับท่าน เม่ือเรารู้วา่เป็นชนชาติท่ีพระเจา้เลือกสรรไว ้เราควรตอบสนองพระคุณของ
พระเจา้อยา่งไร เราจะตอบสนองไดโ้ดยทางไหนบา้ง 

 ข้อท่องจ า 1 เปโตร 2:9 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(คน้ควา้เพิ่มเติม เอเฟซสั 5:25-27, ทิตสั 2:11-14) 
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เป้าหมายส าหรับสมาชิกของคริสตจักร บ้านสุขเกษม 
ชีวติท่ีแขง็แรง  - โดยการนมสัการ 
พื้นฐานท่ีมัน่คง  -  โดยการถูกสร้างชีวติ 
สนิทสนมและอบอุ่น - โดยการสามคัคีธรรม 
น าคริสตจกัรเติบโต - โดยการประกาศ 
และโดยการปรนนิบติัของประทานจะพฒันาข้ึน 

จงเขียน มาระโก 12:30 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

จงสรุป มทัธิว 28:18-20 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 


