
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

สารบญั 

หน้า  บทเรียนชุด    ความเช่ือ 

3.  ความเช่ือกบัความรอด   เอเฟซสั  2:8-9 
5.  ความเช่ือกบัการอธิษฐาน   มทัธิว  7:7-12 
6.  ความเช่ือกบัการประพฤติ   ยากอบ 2:14-26 

      

  บทเรียนชุด    เดินกบัพระเยซู 

7.  เดินกบัพระเยซูทุกวนัตลอดเวลา  สดุดี 139:1-12 
 

  บทเรียนชุด    ชีวติคริสเตียน 

9.  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  1  เปโตร 3:1-7 
11.   ความสัมพนัธ์กบัโลก   1 โครินธ์ 9:19-23 
13.  ความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร  1  ยอห์น1:3-10 

 

  บทเรียนชุด    สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ 

15.  การเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวญิญาณ  1  เปโตร 2:11-17 
17.  ความไพบูลยข์องพระคริสต์  โคโลสี 1:15-23 
19.  สู่ความไพบูลยข์องพระคริสต ์  ฟีลิปปี 4:10-13 

 

  บทเรียนชุด    ยุคสุดท้าย 

21.  รอรับการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ี 2  ของพระเยซู มทัธิว 24: 3-14 



 3 

บทเรียนชุด ความเช่ือ 

ตอน   “ความเช่ือกบัความรอด” 

จุดมุ่งหมาย  เพื่อใหผู้เ้ช่ือในพระเจา้ทุกคนมีความมัน่ใจในความรอด 

ค าน า เน่ืองจากมีหลายคนท่ีรับเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ลว้  ยงัไม่แน่ใจวา่ไดรั้บความ
รอดแลว้หรือยงัท าใหเ้กิดความสงสัยในจิตใจ  เลยมีจิตใจกลา้ ๆ กลวั ๆ จะ
เช่ือและติดตามพระเยซูคริสตต่์อไปดีหรือไม่  หรือจะหนัไปตามวธีิชีวติเก่าท่ี
ผา่นมาดี  ดงันั้นบทเรียนน้ี  จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจา้ท่ีใหส้ัญญาไว้
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

กิจการ  13:30-31 
1.  ขา้พเจา้จะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะรอดได?้__________________________________ 
 เอเฟซสั  2:8-9 
2. ก.เรารอดไดโ้ดยอะไร?______________________เพราะอะไร________________ 

 ข.หมายความวา่อะไร _______________________________________________ 
3. ถา้มีคนหน่ึงเขาท าความดีมากจนหาท่ีติไม่ไดเ้ขาจะรอดหรือไม่?_______________ 

เพราะอะไร?________________________________________________ฟีลิปปี  1:6 
4.ใครทรงตั้งตน้การดีไวใ้นพวกเรา?______________________________________ 
5.ใครจะท าใหส้ าเร็จ?_________________________จนถึงเม่ือไร?_______________ 
ความรอดมาจากพระเจา้ไม่ใช่มนุษย ์  ถา้เราวางใจในความสามารถของความเช่ือของเรา  เราจะ

ไม่รอด  แต่ถา้เราวางใจในพระคุณของพระเจา้เราจะรอดใหพ้น้จากความผดิบาปและไดรั้บชีวิตนิรันดร์ 
“พระคุณ” หมายถึง ส่ิงท่ีพระเจา้ใหก้บัเราเปล่า ๆ โดยไม่คิดมูลค่าอะไร  
ยอห์น  10:27-29 

6.ใครใหชี้วตินิรันดร์แก่เรา? ขอ้  8_______________________________________________ 
7.มีใครสามารถชิงคริสเตียนไปจากพระหตัถข์องพระเจา้ไดไ้หม? ขอ้  29_________________ 
8.ท่านรอดแลว้หรือยงั?_______________________________________________________ 
9.ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ท่านรอดหรือไม่รอด?_____________________________________ 
เพราะอะไร?________________________________________________________________ 
10.คนท่ีไมเ่ช่ือพระเจา้เขาตอ้งท าอะไรบา้ง เพื่อจะไดรั้บความรอด?______________________ 
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สรุปบทเรียน ไม่มีใครไดรั้บความรอดดว้ยการกระท าคุณงามความดีมาก ๆ ทุกคนจะรอดโดย
พระคุณของพระเจา้และเพราะความเช่ือของเขาเอง  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพื่อป้องกนัการโออ้วด
ของคนท่ีกระท าความดี  มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป  คุณงามความดีของมนุษยเ์ป็น
เหมือนผา้ข้ีร้ิวในสายพระเนตรของพระเจา้  อิสยาห์ 64:6 

 

ข้อท่องจ า เอเฟซสั  2:8-9 “ดว้ยวา่ซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือและ
มิใช่โดยตวัเราทั้งหลายกระท าเอง    แต่พระเจา้ทรงประทานให ้ความรอดนั้นจะเน่ือง
ดว้ยการกระท าก็หามิได ้เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ 

เพลง ความหวงัของขา้  มัง่คงอยูใ่นพระโลหิตไถ่และความชอบธรรม 
ขา้จึงไม่ขอพึ่งบุญพึ่งกรรม  พึ่งแต่พระนามของพระเยซู 
 องคพ์ระเยซูเปรียบเหมือนศิลา 
 ขา้จึงยนือยูม่ ัน่คงนกัหนา 

  ผูอ่ื้นทรายโคลน  ไม่ขอศรัทธา (190  เพลงชีวติคริสเตียน) 
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 ตอน  “ความเช่ือกบัการอธิษฐาน” 

จุดมุ่งหมาย เพื่อใหลู้ก ๆ ของพระเจา้แน่ใจวา่  ทุกส่ิงท่ีเขาอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ  พระเจา้
ประทานให้ 

ค าน า มีชาวนาคนหน่ึงไดจุ้ดธูปอธิษฐานขอลูก  ต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสากลโลก  เพื่อจะไดลู้กสัก
คนหน่ึงทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่รู้วา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสากลโลกนั้นเป็นอะไร  เป็นใคร  และใหใ้นส่ิง
ท่ีเขาขอนั้นไดห้รือไม่เพราะไม่มีค  าสัญญา  และไม่ไดท้า้ทายใหข้อ  แต่ชาวนาผูห้มด
หวงัคนน้ีก็ไดอ้ธิษฐานขอต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสากลโลกโดยมีความหวงัวา่จะไดรั้บค าตอบ
ในชา้ไม่ก็เร็ว 
เราทั้งหลายท่ีเป็นลูก ๆ ของพระเจา้  เรารู้วา่พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิอ านาจไม่จ  ากดัพระองค์
ทรงเป็นผูท้รงสร้างทุกส่ิง  พระองคท์รงทา้ทายให้เราอธิษฐานทูลขอต่อพระองคแ์ลว้
จะได ้ แลว้ท าไมเราไม่กลา้อธิษฐานทูลขอต่อพระองคล่์ะ? 

มทัธิว  7:7-12 
 1. ค  าสั่งท่ีหน่ึงใหเ้ราท าอะไร?__________________________ค าสัญญา__________ 
 2. ค  าสั่งท่ีสองใหเ้ราท าอะไร?___________________________ค าสัญญา_________ 
 3. ค  าสั่งท่ีสามใหเ้ราท าอะไร?___________________________ค าสัญญา_________ 
 4. ใหอ่้านลูกา 11:5-13 เปรียบเทียบดว้ย 
 5. ท่านเคยอธิษฐานขออะไรจากพระเจา้บา้ง?________________________________ 
 6. พระเจา้ตอบค าอธิษฐานขอของท่านบา้งไหม?_____________________________ 

 

สรุปบทเรียน คุณพอ่คุณแม่ยงัปรารถนาอยากจะใหส่ิ้งท่ีดีแก่ลูก ๆ ของท่านฉนัใด  ยิง่กวา่นั้นพระเจา้
เป็นพระบิดาของเรา  พระองคจ์ะทรงประทานส่ิงท่ีดีแก่เราฉนันั้น  เพราะเราเป็นลูก
ของพระเจา้  ดงันั้นเราจงกลา้ท่ีจะอธิษฐานทูลขอ  และแสวงหาดว้ยใจท่ีจดจ่อ  และ
ดว้ยการเอาใจใส่  ไม่ชา้พระเจา้จะตอบค าอธิษฐานของเราแน่นอน 

 

การเคาะ ในท่ีน้ีคือ  เป็นท่าทีแห่งการรอคอยค าตอบจากพระเจา้  โดยไม่ด่วนใจร้อน  ตดัสินใจ
เอง  ท าเอง 

ข้อท่องจ า มทัธิว  21:22 
 “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ ท่านจะได”้ 
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ตอน  “ความเช่ือกบัการประพฤติ” 

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนให้รู้วา่ความเช่ือท่ีไม่มีการประพฤติก็ไม่สมบูรณ์ 

ค าน า ชายคนหน่ึงเขาฝันวา่วนัหน่ึงเขาไดต้ายไปและก าลงัเขา้สู่แผน่ดินสวรรค ์  ท่ีประตู
สวรรคน์ั้นมีสิงโตอยูห่ลายตวั  ทุกคนท่ีเดินผา่นประตูเขา้ไป  จะตอ้งใหสิ้งโตเหล่านั้น
พิสูจน์กล่ินเสียก่อน  ทุกคนท่ีมีกล่ินคริสเตียน  สิงโตก็จะไม่กิน  แต่คนใดท่ีไม่มีกล่ิน
ของคริสเตียน  สิงโตก็จะกินเสีย  ชายคนน้ีเป็นคริสเตียนมานาน  เขามีความมัน่ใจวา่
สิงโตจะไม่กินเขา  เขาจึงเดินเขา้ไปหาสิงโต  สิงโตก็ดมกล่ินคริสเตียนในตวัเขา  
ปรากฏวา่ท่ีมือ  ท่ีเทา้ไม่มีกล่ินของคริสเตียนอยูเ่ลย  และท่ีหวัใจของชายคนน้ีไม่มี  
กล่ินคริสเตียน สิงโตเหล่านั้นจึงกินชายคนน้ีตั้งแต่เทา้มาจนถึงปาก  ทนัใดนั้นสิงโต
ตอ้งแปลกใจท่ีปากของชายคนน้ีมีกล่ินคริสเตียนอยู ่  สิงโตจึงไม่กินปากของชายคนน้ี  
เขาตกใจต่ืนข้ึนส านึกไดว้า่ตลอดเวลาท่ีผา่นมาเขาเป็นคริสเตียนแต่ปากเท่านั้น 

ยากอบ  2:14-26 
 1.ความเช่ือท่ีไม่มีการประพฤติจะรอดไดห้รือไม่? ขอ้ 14_______________________ 
 ท าไม?______________________________________________________________ 
 2.ผมีนัเช่ือวา่มีพระเจา้หรือไม่? ขอ้  19_____________________________________ 
 3.อบัราฮมัส าแดงความเช่ืออยา่งไร? ขอ้ 21__________________________________ 
 4.ความเช่ือจะสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร? ขอ้ 22___________________________________ 
 5.ความเช่ือท่ีไม่มีการประพฤติเป็นเหมือนอะไร? ขอ้ 26________________________ 
 6.ถา้ความเช่ือเป็นเหมือนมือซา้ย อะไรเป็นมือขวา?___________________________ 

สรุปบทเรียน การท่ีเราตบมือขา้งเดียวไม่ดงัฉนัใด  ความเช่ือท่ีปราศจากการประพฤติก็เป็นเช่นนั้น  
เพราะทั้งสองเป็นเหมือนเส้นทางท่ีขนานกนัไปตลอด  เช่นรางรถไฟ  ท่ีท่านรู้จกัและ
เขา้ใจดี  
คุณจะท าอะไรในทุกวนัน้ี  เพื่อจะส าแดงวา่ คุณเช่ือในพระเจา้?__________________ 

ข้อท่องจ า 1  เธสะโลนิกา  2:21 “เพื่อใหท้่านประพฤติอยา่งสมควรต่อพระเจา้ผูท้รงเรียกท่านให้
เขา้ในแผน่ดินและพระสิริของพระองค”์ 
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บทเรียนชุด “เดนิกบัพระเยซู” 

 ตอน  เดินกบัพระเยซูทุกวนัตลอดเวลา 

จุดมุ่งหมาย เพื่อใหผู้เ้ช่ือพระเจา้ทุกคนจะไดเ้คารพและย  าเกรงพระองค์ 
 เพื่อใหค้ริสตชนจะอบอุ่นใจเพราะพระเจา้ทรงอยูด่ว้ยในทุกแห่ง 

ค าน า มิชชนันารีครอบครัวหน่ึง  มีสาวใชอ้ยู ่  2  คน  ทุกคร้ังท่ีมิชชนันารีสองสามีภรรยาไม่
อยูบ่า้น  สาวใช ้  2  คนจะมารวมหวักนั  พดูนินทาเจา้นายของตน  ต่างคนก็นินทา
เจา้นายของตนดว้ยความมนัปาก  อยูม่าวนัหน่ึงมิชชนันารีผูช้ายก็ไดแ้อบเปิดอดัเทป
เสียงสาวใชไ้วใ้นหอ้งครัว  ก่อนออกจากบา้นไป  เม่ือเจา้นายไม่อยูบ่า้น  สาวใชก้็มา
สุมหวักนันินทาเจา้นายของตนอีกตามเคย  พอตกเยน็มิชชนัท่านชายก็เรียกสาวใชท้ั้ง
สองเขา้มาคุยดว้ย  เสร็จแลว้เปิดเทปท่ีแอบอดัไวใ้หส้าวใชฟั้ง  ทั้งสองจ าไดว้า่เป็น
เสียงของตนต่างคนก็แปลกใจและร้องไห้โฮออกมาดว้ยความเสียใจ  ส านึกผดิ  ขอ
โทษเจา้นายของตนในสายตาของมนุษยเ์รายงัปิดบงัไม่สนิท  แลว้ความผดิของเราจะ
รอดพน้จากสายพระเนตรของพระเจา้หรือไม่? 

สดุดี   139:1-12 
 1. พระเจา้ทรงรู้ล่วงหนา้ก่อนท่ีเราจะท าอะไรบา้ง? ขอ้ 24  1.____________________ 

2._________________________3._________________________4._____________ 
 2. ขณะท่ีเราเดินไปพระเจา้อยูท่ี่ไหนบา้ง? ขอ้ 5______________________________ 
 3. ถา้เราคิดหนีใหพ้น้จากพระพกัตร์ของพระเจา้ไดไ้หม?___________ท าไม?_______ 
 ____________________________________________________________________ 
 4. พระเจา้สถิตอยูท่ี่ไหนบา้ง? ขอ้ 8-12_____________________________________ 
 5. พระลกัษณะของพระเจา้ท่ีเห็นไดใ้นท่ีน้ีคือ?_______________________________ 
 6. ทุกคร้ังท่ีท่านอธิษฐานจงบอกกบัพระเจา้วา่ (อ่านมทัธิว 6:13) คือ  อยา่__________ 
 ____________________________________________________________________ 

สรุปบทเรียน พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้ท่ีทรงสัพพญัญูทรงรอบรู้ทุกส่ิง  แมแ้ต่ความคิดในใจพระ
เจา้ทรงทราบ  และยิง่กวา่นั้นความดี  ความชัว่ของเราท่ีไม่ปรากฏใหค้นอ่ืนรู้เห็น  แต่
พระเจา้ทรงรู้ทรงเห็น  อ่าน ฮีบรู 4:13 แมแ้ต่ทุกส่ิงปรากฏแจง้ต่อพระเจา้และพระองค์
รู้จิตใจของเรา พระองคย์งัรักลูกของพระองคเ์สมอ เหตุฉะนั้นเราตอ้งท าใหมี้ใจซ่ือตรง
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พระเจา้ เพราะวา่เราจะหลอกลวงพระองคไ์ม่ไดเ้ลย ในจิตใจของท่านมีส่ิงใด ๆ ท่ีไม่
ซ่ือตรงต่อพระเจา้หรือไม่?____________คืออะไรบา้ง?_____________________
ท่านพร้อมท่ีจะสารภาพเร่ืองน้ีต่อพระเจา้ไหม? 1 ยอห์น  1:9 

ข้อท่องจ า   1  เธสะโลนิกา 2:12 เพื่อใหท้่านประพฤติอยา่งสมควรต่อพระเจา้ผูท้รงเรียกท่าน ให้
เขา้มาในแผน่ดินและพระสิริของพระองค ์
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บทเรียนชุด ชีวติคริสเตียน 

ตอน  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนสามีและภรรยาท่ีเช่ือในพระเจา้ควรจะประพฤติอยา่งไรในชีวิตครอบครัว 

ค าน า มีเร่ืองเล่ากนัวา่  ยงัมีศิษยาภิบาลคนหน่ึง  พดูจาไพเราะน่ิมนวลชวนฟังเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของบรรดาสมาชิกในคริสตจกัรเป็นอยา่งมาก  การเทศนาสั่งสอนก็ดี  มีเร่ืองท่ีสนุกเล่า
ใหส้มาชิกฟังทุกคร้ังท่ีมีการเทศนาสั่งสอน  อยูม่าวนัหน่ึงศิษยาภิบาลท่านน้ีก็ไดรั้บ
จดหมายจากสมาชิกคนหน่ึงในคริสตจกัรใจความของจดหมายก็มีใจความดงัน้ี  
อาจารยค์่ะ  อาจารยเ์ป็นคนท่ีพดูจาไพเราะอ่อนหวานทุกคนท่ีพบต่างก็ช่ืนชอบในตวั
ของอาจารยม์าก  แต่ส าหรับดิฉนัอาจารยไ์ม่เคยพดูเพราะดว้ยเลย ทุกคร้ังท่ีอาจารยพ์ดู
กบัดิฉนั  จะท าหนา้บ้ึงตึงแสดงความไม่พอใจและจะพดูตะคอกใส่หนา้ดิฉนัเสมอ  ซ่ึง
ท าใหดิ้ฉนัอบัอายขายหนา้ต่อก านนัเป็นประจ าเลย  ท าเหมือนกบัวา่ดิฉนัเป็นสัตว์
ประหลาดอยา่งนั้นแหละ  ดิฉนัอยากจะหนีไปใหพ้น้ไหลจากคริสตจกัรน้ี  จาก.........
สมาชิกท่ีน่าสงสาร(ภรรยาของศิษยาภิบาลคริสตจกัรแห่งน้ี) 

1  เปโตร  3:1-7 
1. ค  าสอนส าหรับภรรยาควรจะประพฤติตวัอยา่งไร? 1._______________________________ 
2._________________________________________3.______________________________ 
2. ค าสอนส าหรับสามีควรจะประพฤติตวัอยา่งไร? 1._________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 
3. สามีตอ้งเขา้ใจภรรยาในเร่ืองอะไรบา้ง?_________________________________________ 
4.ชีวติครอบครัวของท่านอะไรท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีท าใหท้่านทั้งสองหนกัใจอะไรคือ

ปัญหา?__________________________________________________________________________ 
5. ครอบครัวของท่านประสบกบัปัญหาอยา่งน้ีหรือไม่  ภรรยาใชเ้งินเก่งซ้ือส่ิงของเกินความ

จ าเป็น  ฝ่ายสามีก็จูจ้ี้จุกจิกข้ีบ่นและเป็นคนเจา้อารมณ์  ครอบครัวของท่านมีอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้
หรือไม่?______ 

ถา้มีปัญหาอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีท่านมีวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร?________________________ 
6. ท่านทั้งสองเคยอ่านพระคมัภีร์และอธิษฐานดว้ยกนัทุกคืนก่อนนอนหรือไม่  และเม่ือท่านทั้ง

สองประสบปัญหาท่านเคยนัง่ลงอธิษฐานต่อพระเจา้ดว้ยกนัหรือไม่?________________________ 
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สรุปบทเรียน ชีวติครอบครัวท่ีไม่มีสันติสุข  เพราะวา่สามีภรรยาต่างก็ไม่ใหเ้กียรติแก่กนัและกนั ฝ่าย
สามีก็พยายามใชค้วามแขง็แรงฝ่ายร่างกายและใชเ้สียงดงัเขา้ข่มภรรยาเพื่อบงัคบั
ภรรยาให้เช่ือฟังตนและใหเ้กียรติตน  ส่วนภรรยาก็เล่นแง่แม่งอน  เพื่อเรียกร้องความ
สนใจจากสามี  เพื่อสามีจะไดรั้กและตามใจซ่ึงเป็นความเขา้ใจผดิทั้งคู่ถา้เป็นอยา่งน้ีคง
จะอยูด่ว้ยกนัไม่ค่อยยนืยาว  และไม่มีสันติสุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

ข้อท่องจ า   ฟีลิปปี 2:3 “อยา่ท าส่ิงใดในทางชิงดีกนัหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อม ถือวา่คนอ่ืนดีกวา่ตวั” 
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ตอน  ความสัมพนัธ์กบัโลก 

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนให้ผูเ้ช่ือทุกคน  ไม่ตีตวัออกห่างจากคนท่ีไม่เช่ือ  แต่ใหอ้ยูท่่ามกลางเขา
เหล่านั้นเพื่อการประกาศพระกิตติคุณแก่คนท่ียงัไม่เช่ือ  เพื่อใหพ้วกเขาไดรั้บความ
รอดพน้บาป 

ค าน า บางคนเม่ือเช่ือในพระเจา้แลว้มองเห็นตนเองบริสุทธ์ิ  ไม่สูบบุหร่ีและไม่ด่ืมเหลา้  ไม่
เท่ียวเตร่เลยกล่าวค าต าหนิสังคมเก่า ๆ ของตนวา่เป็นสังคมบาปหนา  ไม่ยอมคบคา้
สมาคมกบัพวกเขาดว้ยเป็นเหตุใหสู้ญเสียโอกาสอนัดีไป แทนท่ีจะเป็นพยานประกาศ
พระกิตติคุณแก่คนบาปใหพ้วกเขาเหล่านั้นไดรั้บความรอด  กลบัปลีกตวัออกมาอยู่
ต่างหากท าตนเป็นเทวดาพิพากษาโลก อยา่ลืมวา่ผูพ้ิพากษาโลกนั้นมีเพียงผูเ้ดียว
เท่านั้นมิใช่เรา 

1  โครินธ์  5:9-13 พระคมัภีร์ไดก้ล่าวหา้มเรามิใหค้บคา้สมาคมกบัสังคมโลกภายนอกหรือไม่ 
ท าไม?______________________________________________________________ 

1โครินธ์9:19-23 
ขา้พเจา้ยอมเป็นคนทุกชนิดหมายความวา่อยา่งไร? ขอ้ 22_________ 
ถา้เราอยูใ่นวงเหลา้  อยูใ่นวงการพนนัเราจะท าอยา่งคนท่ีไม่เช่ือหรือไม่?__________ 
ท าไม?______________________________________________________ 
 ค  าท่ีกล่าววา่  “เขา้เมืองตาหล่ิว ใหห้ล่ิวตาตาม” น ามาใชใ้นกรณีน้ีไดห้รือไม่?______ 
ท าไม?______________________________________________________________ 
  เรายอมเป็นคนทุกชนิดมีจุดประสงคอ์ะไร? ขอ้ท่ี  22:23  เพื่ออะไร?_____________ 
____________________________________________________________________ 
 
“ขา้พเจา้ยอมเป็นคนทุกชนิดหมายความวา่” เป็นคนท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีเขา้ไดก้บัทุก ๆ คนโดย

ไม่ถือตวั ไม่หยิง่ ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดูถูกผูอ่ื้น ไม่เป็นนกัเลงหวัไม ้ แต่เป็นคนมีน ้าใจสุภาพอ่อนโยน 
น่าเคารพนบัถือ เป็นคนท่ีมีอธัยาสัยดี 

สรุปบทเรียน ในชีวติคริสเตียนทุก ๆ คนจะมีความเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธ์กบัสังคมชาวโลกทุก ๆ วนั  
ดงันั้นเราตอ้งรักษาชีวติท่ีดีงาม  ความบริสุทธ์ิเอาไว ้  ใหเ้ป็นแสงสวา่งท่ีคนอ่ืน
มองเห็นได ้  เพื่อจะไดน้ าคนบาปท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ใหไ้ดพ้บความรอด  อยา่งเรา
ทั้งหลายท่ีพบและเช่ือในพระเจา้แลว้ 
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ข้อท่องจ า     มทัธิว  5:13-14 ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผน่ดินโลก ท่านทั้งหลายเป็นความสวา่ง
ของโลก   
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ตอน  ความสัมพนัธ์กบัคริสตจักร 

จุดมุ่งหมาย เพื่อสอนใหค้ริสเตียนทุกคนรู้วา่ ทุกคนมีความส าคญัต่อคริสตจกัรและยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรอยา่งลึกซ้ึงอีกดว้ย  เพราะผูท่ี้เช่ือในพระเจา้ทุกคนต่างเป็น
อวยัวะของกนัและกนั 

ค าน า ค าขวญัท่ีกล่าววา่   สามคัคีคือพลงั  ยงัใชไ้ดใ้นทุกวงการสังคมฉนัใด  เราก็น ามาใชก้บั
คริสตจกัรของพระเจา้ไดด้ว้ย  ตวัผึ้งท ารังไดเ้พราะความสามคัคี  และความเป็นน ้า
หน่ึงใจเดียวกนัและตวัผึ้งเองจะไม่ยอมแยกจากฝงูไปไหน   นอกจากเวลาออกหากิน
เท่านั้น   โดยปกติแลว้  ตวัผึ้งจะรวมตวักนัอยูเ่ป็นหมู่ เหมือนผูท่ี้เช่ือในพระเจา้ต่างก็
เป็นคนหน่ึงในครอบครัวของพระเจา้  เป็นครอบครัวใหญ่มีพระเจา้เป็นหวัหนา้
ครอบครัว 

1  ยอห์น  1:3-10 
1. ทุกคนท่ีมีความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ เขาจะตอ้งด าเนินชีวติอยูใ่นอะไร?_______ 
หมายความวา่อะไร?__________________________________________________ 
2. สามคัคีธรรมคืออะไร?____________ __________________________________ 
3. คนท่ีมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ เขาจะร่วมสามคัคีธรรมกบัใครบา้ง? ขอ้ 7________ 
____________________________________________________________________ 
4. ความสามคัคีธรรมเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีไม่ยอมเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนเลยไดห้รือไม่?___ 
ท าไม?______________________________________________________________ 
5. สัจจะคืออะไร? ขอ้ 8_________________________________________________ 
6. ถา้เราไม่ยอมยกโทษใหค้นอ่ืนพระเจา้จะยกโทษใหเ้ราหรือไม่?__________ดูมทัธิว 6:14-15 
ค าสัญญาใน  1  ยอห์น 1:9 เร่ืองการยกโทษจะส าเร็จไดอ้ยา่งไร?________________________ 

ฮีบรู  10:23-25 
7.ใหค้ริสเตียนทุกคนท าอะไร? ขอ้ท่ี 23  ให_้_________________________________ 
8.ใหค้ริสเตียนทุกคนท าอะไร? ขอ้ท่ี 24 ให_้_________________________________ 
9. เราจะหนุนใจพี่นอ้งไดอ้ยา่งไรบา้ง?______________________________________ 
10. ใหค้ริสเตียนทุกคนท าอะไร? ขอ้ท่ี 25  ให_้________________________________ 
11. ค าเตือนคริสเตียนไม่ใหท้  าอะไร? ขอ้ท่ี 25  อยา่____________________________ 
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สรุปบทเรียน เทียนไขเล่มเดียวใหค้วามสวา่งเพียงริบหร่ีเท่านั้น   เทียนไขท่ีถูกจุดไฟยิง่มีมากเล่ม
เท่าใดแสงสวา่งท่ีน ามารวมกนัเขา้ก็จะใหค้วามสวา่งมากข้ึนเท่านั้น 

ทบทวนข้อท่องจ า   มทัธิว 5:13,14 ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ท่านทั้งหลายเป็นความสวา่ง
ของโลก 
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บทเรียนชุด “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์”  

ตอน    “การเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวญิญาณ” 

จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัศึกษาไดส้ ารวจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของตนเองวา่  มีความเจริญกา้วหนา้ข้ึน
มากนอ้ยเพียงใด 

ค าน า เด็กทุกคนท่ีเกิดมาลืมตาดูโลกน้ี ใช่วา่จะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของคริสเตียนก็เช่นกนั  บางคนเช่ือพระเจา้มา  10  กวา่ปีแลว้  ยงั
เป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณก็มีอยา่งท่ีเรียกกนัวา่ “จิตวิญญาณแคระแกร็น” 

1  เปโตร 2:11-17  ผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ  เขาเป็นคนอยา่งไร? 
 1. เขาคิดอยูเ่สมอวา่โลกน้ีไม่ใช่_________________________ขอ้11 
 2. เขาเป็นคนท่ีละเวน้________________________________ขอ้11 
 3. เขาเป็นคนท่ีรักษา_________________________________ขอ้12 
 4. เขาเป็นคนท่ียอมฟัง_______________________________ขอ้13 
 5. เขาเป็นคนท่ีระงบัความโง่ของคนโฉดดว้ย______________ขอ้15 
 6. เขาเป็นคนท่ีด าเนินชีวิต____________________________ขอ้16 
 7. เขาคิดอยูเ่สมอวา่เขาเป็น____________________________ขอ้16 
 8. เขาให_้__________________________________________ขอ้17 
 9. เขา___________________________________________ขอ้17 
 10. เขา__________________________________________ขอ้17 

ค าถามอภิปราย 

 ก) ขอใหน้กัศึกษาช่วยกนัอภิปรายค าวา่  ตณัหาคืออะไร? 
 ข) คริสเตียนควรเช่ือฟังกฎหมายของบา้นเมืองหรือไม่? ท าไม? 
 ค) ท าอยา่งไรจึงจะเรียกวา่  ด าเนินชีวิตอยา่งผูรั้บใช ้

ข้อคดิ ขอใหน้กัศึกษาช่วยกนัอ่านทบทวนการเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณตั้งแต่ขอ้ 1-10 อีก
คร้ังหน่ึง แลว้พิจารณาดูชีวิตของตวัเองวา่ ท่านเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวญิญาณมากแค่ไหน?
ท่านจะตอ้งปรับปรุงอะไรบา้งในชีวติเพื่อท่านจะเป็นผูใ้หญ่ตาม  10  ประการเหล่าน้ี  
จงอธิษฐานเร่ืองน้ี 
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สรุปบทเรียน ค าวา่ “เสรีภาพ” ตรงขา้มกบัค าวา่ “ทาส” คริสเตียนไม่ไดเ้ป็นทาสของผ ีหรือ
ทาสของส่ิงเสพติดใหโ้ทษ แต่บ่อยคร้ังมกัจะเห็นคริสเตียนเป็นทาสของ
อารมณ์ของตนเอง คือ เป็นคนท่ีโกรธง่าย โมโหร้าย มุทะลุ ท าตามอ าเภอใจ
ของตนเอง ไม่รู้จกัยบัย ั้งช่างใจของตน  
ท่านเป็นทาสอะไรบา้ง? จงอธิษฐานขอใหพ้ระเยซูใหท้่านเป็นอิสระจากส่ิง
เหล่าน้ีและขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิควบคุมชีวติ 

ข้อท่องจ า   กาลาเทีย  5:22-23 ฝ่ายผลของพระวญิญาณนั้น คือ ความรัก ความปลาบปล้ืม
ใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพ
อ่อนนอ้ม การรู้จกับงัคบัตน เร่ืองอยา่งน้ีไม่มีธรรมบญัญติัหา้มไวเ้ลย 
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ตอน   “ความไพบูลย์ของพระคริสต์” 

จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัศึกษาทุกคนเช่ือและไวว้างใจในสิทธิอ านาจของพระเจา้ท่ีไม่จ  ากดั  ยงัทรง
กระท าพระราชกิจของพระองคอ์ยูใ่นวนัน้ีและสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์

ค าน า คนท่ีคุน้เคยกบัฤทธ์ิอ านาจของผกี็เช่ือในฤทธ์ิอ านาจของผ ี  คนท่ีเช่ือในพระเจา้ก็เช่ือ
ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้  คนท่ีอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็มกัจะวางอ านาจใหค้นอ่ืนเกรง
ขามตนดูเหมือนวา่ในทุกวนัน้ีทั้งภูตผปีีศาจและมนุษยด์ว้ยต่างก็แสวงหาอ านาจเสริม
บารมีใหก้บัตนเอง 

อ่านโคโลสี  1:15-23 
1.) พระเยซูทรงสร้างอะไรบา้ง? ขอ้16 1.___________________2._______________ 
อะไรบา้งท่ีเรามองไม่เห็น1._______________2.______________________3._____ 
4___________________ 
การทรงสร้างโลกและระบบจกัรวาลแสดงถึงอ านาจอนัไม่จ  ากดัของพระเจา้ 
2.) ค  าวา่ “สรรพส่ิง” มีอยูก่ี่คร้ัง_________________________คร้ัง 
ค าวา่ “สรรพส่ิง” หมายความอยา่งไร?______________________________  
____________________________________________________________________ 
3.สรรพส่ิงถูกสร้างโดยใคร?______________________________เพื่อใคร?________ 
4.ระบบจกัรวาลเป็นระเบียบอยูไ่ดโ้ดยไม่สับสนวุน่วายเพราะใครเป็นผูค้วบคุม?ขอ้ 
17_________________________ 
5.ชีวติของท่านวุน่วายสับสนอะไร?_______________________________________ 
6.ใครเป็นใหญ่ในโลกน้ี ขอ้ 18____________________________________________ 
7. ความสมบูรณ์ทั้งส้ินมีอยูท่ี่ใคร? ขอ้ 18___________________________________ 
8.ในพระเยซูพระองคมี์อะไรบา้ง? 
1._______________________2.___________________________3._____________ 
4.__________________________________________5._______________________ 
9.คนท่ีไม่เช่ือเขาเป็นศตัรูของพระเจา้หรือไม่?ขอ้21เพราะ  
1.__________________________2._____________________________________3. 
10. พระเจา้ตอ้งการให้เราเป็นคนอยา่งไร? ขอ้ 22 1.___________________2.______________ 
คนดีคือคนท่ี________________________________________________________ 
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คนบริสุทธ์ิคือคนท่ี____________________________________________________ 

สรุปบทเรียน ส่ิงท่ีมนุษยโ์ลกตอ้งการมากคือ  อ านาจท่ีไร้ขอบเขตจ ากดั  เพื่อจะไดโ้ออ้วดคุณงาม
ความดีของตน  เช่น  ฉนัท าอยา่งโนน้  ฉนัท าอยา่งน้ี  ฉนั ๆ ๆ ๆ หรือไม่ก็ขา้ ขา้ ๆ ๆ ๆ 

ข้อท่องจ า เอเฟซสั  3:20 ขอใหพ้ระเกียรติจงมีแด่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิกระท าสารพดัมากยิง่กวา่ท่ี
เราจะทูล หรือคิดไดต้ามฤทธ์ิเดชท่ีประกอบกิจอยูภ่ายในตวัเรา 



 19 

ตอน   “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์” 

จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัศึกษามีสันติสุขในพระเจา้  เพราะพระเจา้ประทานส่ิงดีแก่เรามากมาย  ซ่ึง
ไม่ใช่เงินและทองเท่านั้น  แต่เป็นพระพรนานปัการเกินกวา่ท่ีจะบรรยายได ้

ค าน า ผดิหรือไม่ท่ีคริสเตียนอยากจะร ่ ารวย  มีใครบา้งท่ีไม่อยากเป็นคนร ่ ารวย นกัศึกษาพระ
คริสตธรรมอยากเป็นคนร ่ ารวยมิใช่หรือ  พระคริสตธรรมสอนวา่  คนท่ีมีทรัพยส์มบติั
มากมายจะไดป้ระโยชน์อะไร  นอกจาก  ชมเล่นเป็นขวญัตาเท่านั้น (ปัญญาจารย5์:10) 
คนท่ีส ่าสมสมบติัในโลกน้ี ก็มิไดม้ัง่มีจ  าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ (ลู
กา 12:21) เรามิไดเ้อาอะไรมาในโลกฉนัใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ไดฉ้นันั้น 
(ทิโมธี 6:7) 

ฟีลิปปี  4: 10-13 ใหเ้ขียนช่ือลงในช่องวา่ง 
ขอ้  11 _____________ไม่ไดบ้่นถึงเร่ืองความขาดสน 
__________________ จะมีฐานะอยา่งไรก็ตาม 
__________________ เรียนรู้แลว้จะพอใจอยูอ่ยา่งนั้น 
ขอ้  12 _____________ รู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความตกต ่าและความสมบูรณ์ 
___________________ รู้จกัเคล็ดลบัท่ีจะเผชิญกบัความอ่ิมทอ้ง  และความอดอยาก 
ขอ้  13 ______________ผจญทุกส่ิงไดโ้ดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก าลงัขา้พเจา้ 

2  โครินธ์  6:1-10      ใหน้กัศึกษาเขียนช่องท่ีอยูต่รงขา้ม โดยใหมี้ความหมายท่ีตรงกนัขา้ม เช่น 
ขาว-ด า 

ฝ่ายร่างกาย ฝ่ายจิตวญิญาณ  ฝ่ายร่างกาย  ฝ่ายจิตวญิญาณ 
ความทุกข_์__________________________อดอาหาร__________________ 
ความขดัสน_________________________พดูโกหก____________ 
ความเหน็ดเหน่ือย____________________คดโกง____________________________ 
เหตุวบิติั_________________________     อปัยศ_____________________________ 
โมโหร้าย__________________________ ยากจน____________________________ 
ถูกเฆ่ียน____________________________ โศกเศร้า_________________________ 
ถูกจ าคุก ____________________________ ไม่มีอะไร_________________________ 
การวุน่วาย_________________________ ท าอะไรไม่ได_้______________________ 
อดหลบัอดนอน_________________________มลทินบาป_____________________ 
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สรุปบทเรียน เราตอ้งเคล่ือนสภาพจิตวญิญาณของเรา  ออกจากส่ิงของวตัถุฝ่ายโลกน้ีไปสู่โลกฝ่าย
วญิญาณ เพราะความสมบูรณ์ท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่วตัถุส่ิงของท่ีเส่ือมสลายไป  แต่เป็น
สภาพจิตวญิญาณท่ีสงบสุขมัง่คงและปลอดภยั 

ข้อท่องจ า 1  ทิโมธี  6:9-10 คนท่ีอยากร ่ ารวยก็ตกอยูใ่นข่ายของความเยา้ยวน และติดบ่วงแร้วใน
ความปรารถนาท่ีไร้ความคิดและเป็นภยัแก่ตวั ดว้ยวา่การรักเงินทองนั้นเป็นรากฐาน
แห่งความชัว่ทั้งมวล เพราะความโลภน่ีแหละจึงท าให้บางคนห่างไกลจากความเช่ือ 
และตรอมตรมดว้ยทุกข ์
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บทเรียนชุด “ยุคสุดท้าย” 

ตอน  “รอรับการเสด็จมาคร้ังท่ี 2 ของพระเยซูคริสต”์ 

จุดมุ่งหมาย เพื่อใหผู้เ้ช่ือทุกคนยดึมัน่ในความเช่ือโดยไม่เส่ือมถอย  เพราะพระเยซูใกลจ้ะเสด็จ
มาแลว้ 

ค าน า ปัจจุบนัมีลทัธิเทียมเทจ็มากมาย  พระคมัภีร์สอนวา่  ยคุสุดทา้ยนั้นจะมีพระคริสตเ์ทียม
เทจ็เกิดข้ึน  จะท าการอศัจรรย ์  และท าการอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ จะมีผูค้นพากนัหลงใหล
และตามเขาไปเหตุการณ์เช่นน้ีแหละ  ท่ีเขยา่ขวญัก าลงัใจของคริสตชนผูรั้กพระเจา้  
ใหค้วามเช่ือความศรัทธาไขวเ้ขวไป  ไม่มัน่คงในทางของพระเจา้  บางคนถึงกบัละทิ้ง
ความเช่ือไปก็มี  เพราะขาดการวจิารณญาณนั้นเอง 

มทัธิว 24:3-14   เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดข้ึนในยคุสุดทา้ย 
1. ขอ้ 4:5 จะมี_________________________________________________________ 
2. ขอ้ 5 จะมี__________________________________________________________ 
3. ขอ้ 7 จะเกิด________________________________________________________ 
4.  ขอ้ 7 ________________________________________________ จะไหว 
5. ขอ้ 9 คริสเตียนจะ____________________________________________________ 
6. ขอ้ 9 ประชาชาติจะ___________________________________________________ 
7. ขอ้ 10 ความเช่ือของคริสเตียนส่วนมากจะ_________________________________ 
8. ขอ้ 11 จะมีผู_้_______________________________________________________ 
9. ขอ้ 14 ข่าวประเสริฐจะ________________________________________________ 
อ่านมทัธิว  24:15-28 อ่านประกอบการศึกษาเพิ่มเติม  

ลกัษณะของพระคริสตเ์ทียมเทจ็  2  เธสะโลนิกา  2:1-12 
1. มาโดย____________________________________________________________ 
2. จะท าการ____________________และ________________________ และ________ 
3. ขอ้ 4 จะประกาศตนวา่ฉนัเป็น__________________________________________ 
4.  คนทัว่โลกจะตามผูน้ี้ไป  ดว้ยความอศัจรรยใ์จ 
 อ่านววิรณ์  13:1-18 อ่านประกอบการศึกษาเพิ่มเติม 
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สรุปบทเรียน นกัศึกษาของขา้พเจา้ท่านอยา่หวัน่ไหวหรือ ทอ้ใจ  เม่ือมีเหตุการณ์หลายอยา่งเกิดข้ึน  
แมจ้ะมีผูค้นหลงใหลในเร่ืองอิทธิฤทธ์ิท่ีพระคริสตเ์ทียมเท็จกระท า  แต่เราจะไม่ตาม
เขาไป  ท่านและขา้พเจา้ตอ้งยนืหยดัอยูฝ่่ายความจริง  พระเจา้ของเราเลิศประเสริฐกวา่
ผมีารซานตานมากนกั 


