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บทที ่1 อธิษฐาน 

1. การเตรียมเป็นส่วนตัว 

1.1 พึ่งพำพระเจำ้      ยอห์น 15:4-5 
1.2 ยอมตำมพระคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้   1 เปโตร 3:15 
1.3 สำรภำพบำปทั้งส้ินดว้ยใจส ำนึกผดิ   อิสยำห์ 59 2 
1.4 สวมยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจำ้   อพยพ 6:10-20 

2. จะอธิษฐานเผือ่ใคร 

2.1 เพือ่ทุกคนท่ีท่ำนไดติ้ดตำม และเพื่อขอพระเจำ้ทรงน ำไปสู่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกำร
เจำะจง 
2.2 เพื่อใหบุ้คคลนั้นมำรับเช่ือพระเยซู 

3. จะอธิษฐานเผือ่อะไร 

3.1 โอกำสท่ีจะไดแ้บ่งปันกบับุคคลนั้น   โคโลสี 4:3 
3.2 ถอ้ยค ำท่ีถูกตอ้งเหมำะสม    โคโลสี 4:4-6 
3.3 กำรตอบสนอง อำทิ 
      ควำมกระหำยเพื่อรับส่ิงต่ำง ๆ ฝ่ำยจิตวญิญำณ 
      ควำมเขำ้ใจฝ่ำยจิตวญิญำณ    2 โครินธ์ 4:4 
     ทศันะเปิดรับพระกิตติคุณ 

4. จะอธิษฐานเมือ่ไร 

4.1 ก่อนท่ีจะเขำ้พบบุคคลนั้น :    โดยสม ่ำเสมอพร้อมกบั 
พี่นอ้งคริสเตียน 
4.2 ในระหวำ่งกำรพบกบับุคคลนั้นอธิษฐำนในใจ  เพื่อขอสติปัญญำ และ  
      ปฏิญำณไหวพริบ 
4.3 หลงัจำกกำรพบกบับุคคลนั้น    สรรเสริญพระเจำ้ ส ำหรับ 
           ผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อมอบ 
        ควำมคืบหนำ้ไวก้บัพระ- 
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           เจำ้ อธิษฐำนส ำหรับกำร 
           แกไ้ขปัญหำยุง่ยำก 

5. จะอธิษฐานอย่างไร 

5.1 อธิษฐำนตำมท่ีพระวญิญำณทรงน ำ   โรม 8:26-27 
5.2 อธิษฐำนโดยทำงควำมเช่ือ    มำระโก 11:24 
5.3 อธิษฐำนดว้ยควำมเพียรพยำยำม   ลูกำ 18:1-8 

การบ้าน 

เขียนช่ือ 2 คน ท่ีท่ำนก ำลงัอธิษฐำนเผือ่ ใหเ้ขำไดเ้ขำ้มำหำพระคริสต ์จงอธิษฐำนเพื่อเขำ สังเกต
ควำมคืบหนำ้ของท่ำนในเร่ืองน้ี 
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บทที ่2 สร้างมติรภาพ 

1. ส ารวจท่าทขีองตนเอง 

1.1 จงจริงใจ      โรม 9:1-3 
1.2 จงเปิดใจรับกำรสะกิดเตือนจำกพระเจำ้   กิจกำร 10:19-22 
1.3 จงรักดว้ยจริงใจ     โรม 12:9 
1.4 จงเตรียมพร้อมเสมอ     2 ทิโมธี 4:2 
1.5 จงเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง   1 โครินธ์ 9:22 

2. สร้างสัมพนัธ์ 

2.1 ขอควำมช่วยเหลือจำกผูอ่ื้น อำทิ   ยอห์น  4:7 
2.2 เสนอควำมช่วยท่ีเป็นกำรกระท ำ เช่น ใหน้ัง่รถไปดว้ย ฯลฯ 
2.3 เชิญผูอ่ื้นไปฟังคอนเสิร์ต, ไปป๊ิกน๊ิก, ไปงำนเล้ียงท่ีบำ้น ฯลฯ 
2.4 มีอธัยำศยัไมตรีในกำรตอ้นรับแขก 

3. รักษาสัมพนัธภาพ 

3.1 สร้ำงควำมสนใจร่วมกนั เช่น งำนอดิเรก, กีฬำ 
3.2 แสดงควำมสนใจในเร่ืองสวสัดิภำพของผูอ่ื้น 

4. สร้างความสนใจในพระเยซู 

4.1 ใหผู้อ่ื้นหยบิยมืนิตยสำร (เช่นท่ีมีค ำพยำนส่วนบุคคลอยูใ่นนั้น)  
       หนงัสือ เทปเพลง ท่ีเหมำะสม 
4.2 เล่ำประสบกำรณ์ส่วนตวัเก่ียวกบัพระเยซูใหผู้อ่ื้นฟัง 
4.3 เชิญชวนเขำให้เขำ้ร่วมประชุมดว้ย 

5. แนวปฏบิัติส่วนตัว 

5.1 จงอดทน : รู้จกั เป็นผูฟั้งท่ีดีแทนท่ีจะพดูเสียคนเดียว 
อยำ่เร่งรัดหรือบีบบงัคบั 
เล่ำใหเ้ขำฟังเฉพำะเท่ำท่ีเขำจะรับได ้
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5.2 มีควำมเสมอตน้เสมอปลำยในชีวติของตนเอง: 
ดำ้นวำจำ 
ดำ้นทศันะ 
ดำ้นกำรกระท ำ 
ดำ้นค ำพยำน / กำรแบ่งปัน 
ในควำมห่วงใย : อยำ่รู้สึกผดิหวงัมำกหำกไม่มีกำรสนองตอบ 

5.3 จงถ่อมใจ: 
ยอมรับขอ้บกพร่อง 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 

5.4 ยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน ำทุกขั้นตอน 

การบ้าน 

เล่ำถึงควำมคืบหนำ้จำกมิตรภำพระหวำ่งท่ำนกบัคนทั้ง 2 นั้น 
มีควำมสนใจดำ้นใดบำ้งเก่ียวกบัพระเยซู เท่ำท่ีเกิดข้ึน 
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บทที ่3 ประเมนิความต้องการ 

1. เปิดโอกาสให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าพระราชกจิ 

1.1 อธิษฐำนของกำรส ำแดงโดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ยอห์น 16:7-15 

2. วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

2.1 จุดยนืฝ่ำยวญิญำณของบุคคลนั้น 
2.2 จุดเร่ิมหรือจุดด ำเนินกำรต่อไปในกำรท่ีจะน ำเขำมำหำพระเยซู 

3. ภูมหิลงัของบุคคลน้ัน 

3.1 ภูมิหลงัดำ้นครอบครัว : 
ทำงสังคม 
ทำงศำสนำ 

3.2 กำรศึกษำ และ อำชีพ: 
อิทธิพลของโรงเรียนคริสเตียน ฯลฯ 
ควำมรู้ทำงพระคมัภีร์และคริสตศำสนำ 

3.3 ท่ำทีของบุคคลนั้น: 
อยำกรู้อยำกเห็นหรือสนใจ 
ไม่รู้เร่ือง หรือเฉย ๆ  
ต่อตำ้น 

4. ความต้องการของบุคคลน้ันเท่าทีสั่งเกตได้ 

4.1 วตัถุประสงคใ์นชีวติ 
4.2 ควำมทะเยอทะยำน 
4.3 ควำมตอ้งกำรจ ำเพำะในขณะนั้น 

5. ความต้องการแท้จริงของบุคคลน้ัน : ภาวะด้านจติวญิญาณของเขา 

5.1 กำรรับอภยับำป     มำระโก 2:5, ลูกำ 7:41-48 
5.2 กำรบ ำบดัรักษำ     ลูกำ 8:43-48 
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5.3 กำรปลดปล่อย     มทัธิว 9:25-27 

6. สภาพพร้อม 

6.1 ปิดโอกำส      มทัธิว 13:3-23 
6.2 ควำมสนใจผวิเผิน 
6.3 เปิดโอกำส 
6.4 กำรแสวงหำ 

7. ก้าวต่อไป 

7.1 พระวญิญำณบริสุทธ์ิตรัสวำ่อยำ่งไร? 
7.2 ไม่มีภำวะใดท่ีจะปิดอยูอ่ยำ่งนั้นตลอดกำล 
จงอ่ำน โยชูวำ 6:1-20 

การบ้าน 

ใหจ้ดัแบ่งกนัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน แลว้อภิปรำยและประเมินควำมตอ้งกำรของเพื่อนสักคน
หน่ึงท่ีมิใช่คริสเตียน 

จำกนั้นดูวำ่ท่ำนจะตอบค ำถำม ขอ้ 2.1 และ 2.2 ไดอ้ยำ่งไร? 
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บทที ่4 อธิบายปัญหาพืน้ฐานของมนุษย์ : ความบาป 

1. พระประสงค์ของพระเจ้าส าหรับมนุษย์ 

1.1 เพื่อใหเ้ขำมีสำมคัคีอนัดีกบัพระเจำ้   ปฐมกำล 1:26-30 
1.2 เพื่อใหเ้ขำร่วมในพระรำชอ ำนำจปกครองโลก  ปฐมกำล 2:15-17 

2. ลกัษณะแท้จริงของบาป 

2.1 กำรขบถต่อพระเจำ้และพระบญัชำของพระองค ์ ปฐมกำล 3:1-12 
2.2 ตวัอยำ่งเร่ืองควำมผดิบำป 

กำรกระท ำผดิ     ยำกอบ 2:11 
กำรไม่ปฏิบติัส่ิงท่ีถูก    ยำกอบ 4:17 

3. ขอบเขตของความผดิบาป 

3.1 ทุกคนเป็นคนบำป     อิสยำห์ 53:6, โรม 3:23 
1 ยอห์น 1:8 

3.2 บำปในทุก ๆ ดำ้น 
ควำมคิด     เยเรมีย ์17:9 

       มำระโก 7:21-23 
 วำจำ      ยำกอบ 3:1-10 
 กำรกระท ำ 
  กำรกระท ำผดิ    1 ยอห์น 3:4 
  กำรละเวน้ไม่กระท ำดี   ยำกอบ 4:17 
 สภำพ      เอเฟซสั 2:2-3 

4. ผลของความบาป 

4.1 กำรถูกแยกออกจำกพระเจำ้    อิสยำห์ 59:2 
4.2 เป็นทำสของควำมผิดบำป    ยอห์น 8:34 
4.3 ควำมตำย      โรม 6:23,ยอห์น 8:24  
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5. ความพยายามของมนุษย์เพือ่แก้ปัญหาเร่ืองบาป  

ใหส้ังเกตวำ่ควำมพยำยำมทั้งหมดน้ีไม่สำมำรถก ำจดัผลแห่งควำมผดิบำปไดเ้ลย 
5.1 กำรท ำดี      อิสยำห์ 64:6 
5.2 พิธีกรรมทำงศำสนำ อำทิ กำรใชโ้ทษบำป  โรม 3:20 
5.3 กำรศึกษำ      1 โครินธ์  3:19-20 
5.4 ควำมตั้งใจแน่วแน่     โรม 7:21-25 
5.5 กำรจดัให้เขำ้หลกัเหตุผล    โคโลสี 2:8 

6. วธิีแก้ปัญหาเร่ืองบาปตามทีพ่ระเจ้าทรงด าเนินไว้แล้ว 

พระเยซูทรงส้ินพระชนมเ์พื่อเรำ    1 ทิโมธี 2:5-6, โรม 5:8 
6.1เพื่อน ำเรำกลบัมำหำพระเจำ้     1 เปโตร 3:18 
6.2เพื่อใหเ้รำเป็นอิสระจำกอ ำนำจของบำป   โรม 6:18 
6.3 เพื่อมอบชีวตินิรันดร์ให้แก่เรำ    ยอห์น 3:36 

การบ้าน 

จงเขียนรำยกำรควำมผดิบำปดงัปรำกฏในขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี 
มทัธิว 15:18-20 
มทัธิว 25:41-45 
โรม 1:29-32 
โรม 13:13,14 
1 โครินธ์ 5:9-11 
1 โครินธ์ 6:9,10 

ท่ำนนึกภำพออกหรือไม่วำ่ปัญหำพื้นฐำนของมนุษยน์ั้น ร้ำยแรงเพียงใด? 
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บทที ่5 บอกกล่าวพระกติตคุิณ 

1. พระกติตคุิณคอือะไร      อิสยำห์ 1:18 

มำระโก 1:15 
ลูกำ 4:18-19 
     จงอธิบำยแก่นแทข้องพระกิตติคุณ 
     โดยใชค้  ำพดูของท่ำนเอง    โรม 1:16, 10:9-10 

2. ผลดีของพระกติติคุณคอือะไร 

2.1 ชีวตินิรันดร์      ยอห์น 3:36, 5:24 , 10:28 
2.2 แผน่ดินของพระเจำ้     โคโลสี 1:13-14,ลูกำ 12:32, 

ยำกอบ 2:5 

3. อะไรคอืส่ิงทีจ่ะต้องละทิง้ไป 

3.1 ละทิ้งควำมบำป     กิจกำร 3:19 
3.2 ละทิ้งควำมปรำรถนำของตนเอง   ลูกำ 9:23 

4. อะไรคอืส่ิงทีห่วงัไว้ 

4.1กำรเป็นอิสระพน้จำกกำรถูกลงโทษ   โรม 8:1 
4.2กำรรับกำรอภยัโทษและกำรช ำระบำป   สดุดี 103:10-12,  
       1 ยอห์น 1:7,9 
4.3กำรเป็นอิสระจำกอ ำนำจบำป    โรม 6:14 
4.4กำรคืนดีกบัพระเจำ้     2 โครินธ์ 5:19, เอเฟซสั 2:13 
       โคโลสี 1:21-22, ฮีบรู 10:19,22 
4.5 กำรไดรั้บชีวิตใหม่     เอเสเคียล 36:26,27;2 โครินธ์ 5:17 
4.6 ควำมมัน่ใจท่ีจะไดรั้บควำมรอด   ยอห์น 5:24, 6:37, 10:28 
       1 ยอห์น 5:11,12 
4.7 ควำมรอดของครอบครัว    กิจกำร 16:31 
4.8 สถำนภำพใหม่ในฐำนะบุตรของพระเจำ้  ยอห์น 1:12 
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4.9 กำรท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูด่ว้ย  1 โครินธ์ 3:16 

5. ความจ าเป็นในการตอบสนองข้อเสนอของพระเจ้า ในท ำนองเดียวกนักบัของขวญัทัว่ ๆ ไป 
ชีวตินิรันดร์ซ่ึงเป็นของประทำนจำกพระเจำ้นั้น มนุษยก์็จ  ำตอ้งรับเอำไวเ้ช่นกนั ยอห์น 1:12 

การบ้าน 

อำศยั เน้ือหำสำระท่ีท่ำนไดเ้รียนรู้จำกบทเรียนน้ี ใหท้่ำนเขียนจดหมำยถึงเพื่อนเพื่อบอกใหเ้ขำ
ทรำบเก่ียวกบัพระกิตติคุณ 
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บทที ่6 ค าตอบข้อโต้แย้งด้านศาสนศาสตร์ 

1. ศาสนาทั้งหมดเหมอืนกนัทั้งน้ัน 

กล่ำวคือ พระเยซูมิไดท้รงเป็นเพียงทำงเดียวท่ีจะไปสู่พระเจำ้ได ้
1.1 ศำสนำเป็นควำมพยำยำมของมนุษยท่ี์จะไปใหถึ้งพระเจำ้ 
แต่วธีิกำรของพระเจำ้เพื่อน ำใหม้นุษยม์ำหำพระองคเ์องนั้นอำศยัทำงพระเยซู 
1.2 คริสตศำสนำนั้นมีลกัษณะไม่เหมือนศำสนำอ่ืน ๆ  
1.2.1 พระบุคคลภำพของพระเยซูคริสต ์ 
         ทรงถูกตรึงบนกำงเขน 
         ทรงคืนพระชนม ์
        ทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของสรรพส่ิง    กิจกำร 2:36 
1.2.2 พระรำชกิจของพระคริสต ์    1 ทิโมธี 2:5-6 

2. พระเยซูคอืคนดีธรรมดา ๆ มใิช่พระเจ้า 

มนุษยธ์รรมดำถึงแมว้ำ่เป็นคนดี แต่ก็เป็นเหมือนพระเยซูไม่ได ้ในดำ้นใดดำ้นหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
2.1 กำรบงัเกิดอยำ่งอศัจรรย ์    ลูกำ 1, 35, มทัธิว 1, 20 
2.2 ลกัษณะปรำศจำกบำป    ยอห์น 8:46, 1 เปโตร 2:22 
2.3 สิทธิอ ำนำจของพระองค ์
     ในกำรสั่งสอน     มทัธิว 7:28-29 
     ในกำรอศัจรรยข์องพระองค ์          มทัธิว 8:27,ยอห์น 11:38-44 
     ในกำรยกโทษบำป     มทัธิว 9:2,6 
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจำ้ : 
2.4.1  พระเจำ้ตรัสเช่นนั้น    มทัธิว 3:17,17:5 
2.4.2 พระเยซูเองก็ตรัสเช่นนั้น    มำระโก 14:61-62 
2.4.3 สำวกของพระองคก์ล่ำวเช่นนั้น   มทัธิว 16:16, กิจกำร 9:20 
2.5 ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักำรคืนพระชนม ์

2.5.1 อุโมงคว์ำ่งเปล่ำ    ลูกำ 24:2-3 
2.5.2 ผำ้พนัพระศพ    ยอห์น 20:6-8 
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2.5.3 กำรปรำกฏพระองค ์
หลงัจำกทรงคืนพระชนมแ์ลว้  1 โครินธ์ 15:5-8 

2.5.4 ผลกระทบต่อสำวกของพระองค ์  มำระโก 14:50 และดู 
กิจกำร 5:41-42 

โธมสั     ยอห์น 20:24-29 
เปโตร     มำระโก 14 : 66-72 ดู 
     กิจกำร 4:13 
สเทเฟน     กิจกำร 7:54-60 
เปำโล     กิจกำร 26:19-33 
คริสเตียนยคุปัจจุบนั (ยกตวัอยำ่ง) 

3. พระคมัภีร์ไม่จริง 

3.1 พระคมัภีร์เป็นหนงัสือแห่งกำรอศัจรรย ์: จงสังเกต 
3.1.1 ควำมอศัจรรยข์องขอ้มูล :  
ประกอบดว้ยหนงัสือ 66 เล่ม 
เขียนข้ึนโดยผูเ้ขียนถึง 40 คน 
ตลอดช่วงกำลเวลำ 55 อำยขุยั (1600ปี) 
ควำมบรรลุผลตำมค ำพยำกรณ์ เช่น เก่ียวกบัพระคริสต ์
ควำมกำ้วหนำ้โดยล ำดบัของกำรเปิดเผย 
เร่ืองรำวในพระคมัภีร์ เช่น เก่ียวกบัพระเจำ้, มนุษย,์ บำป, กำรไถ่บำป 
กำรยนืยนัของข่ำวสำร    ปฐมกำล 3:9,มทัธิว4:17, 
ววิรณ์ 22:17 
กำรส ำแดงฤทธ์ิเดชของพระคมัภีร์   โรม 1:16 

3.2 พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจำ้ 
พระเจำ้ทรงดลใจผูเ้ขียน    2 ทิโมธี 3:16 
2 เปโตร 1:20-21 
          3.2.2 พระวจนะของพระเจำ้ด ำรงอยูถ่ำวร   มทัธิว 5:18 , อิสยำห์ 40:8 
          3.2.3 พระเจำ้ไม่ทรงตรัสมุสำ    ติตสั 1:2, กนัดำรวถีิ 
23:19 
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4. ส าหรับคนทีย่งัไม่เคยได้ยนิได้ฟังพระกติติคุณอะไรจะเกดิขึน้กบัเขา 

4.1ควำมรอดโดยทำงพระคริสตเ์ท่ำนั้น   กิจกำร 4:12 
4.2 พระเจำ้จะทรงพิพำกษำตำมควำมกระจ่ำงท่ีไดป้ระทำนไวแ้ลว้ 
4.2.1 ควำมกระจ่ำงในเร่ืองกำรทรงสร้ำง   โรม 1:19-20,สดุดี 19 
4.2.2 ควำมกระจ่ำงในธรรมบญัญติั  
         และ ในใจส ำนึกผดิชอบ    โรม 2:14-15 
4.2.3 ควำมกระจ่ำงในพระกิตติคุณ   ยอห์น 3:16-19 

5. คริสเตยีนนมสัการพระเจ้า 3 องค์หรือ? 

เปล่ำเลย เรำนมสักำรพระเจำ้องคเ์ดียวใน 3 พระบุคคลภำพ 
พระเจำ้เดียว      มำระโก 12:29 
พระเจำ้เดียว ควำมเช่ือเดียว    เอเฟซสั 4:5-6 
สำมบุคคลภำพในพระเจำ้องคเ์ดียว   2 โครินธ์ 13:14 

มทัธิว 28:19 
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บทที่ 7 ค าตอบข้อโต้แย้งส่วนบุคคล 

1. ถ้าพระเจ้ารักเรา ท าไมพระองค์จึงท าให้เรามคีวามทุกข์ 

1.1 ควำมทรมำนเน่ืองมำจำก  ซำตำน   ลูกำ 13:16 
บำป   กำลำเทีย 6:7-8 

พระเจำ้ทรงยอมใหเ้กิดกำรทรมำน 
เพื่อขดัเกลำควำมเช่ือ     1 เปโตร 1:6-7 
เพื่อกำรถวำยพระสิริแด่พระองคเ์อง   ยอห์น 9:3 
1.3 พระเจำ้ทรงควบคุมสถำนกำรณ์อยู ่
แมจ้ะมีกำรทดลองก็ตำม     1 โครินธ์ 10:13 
1.4 พระเยซูทรงทนทุกขท์รมำนเพื่อเรำ   ฮีบรู 2:18,4:15 

อิสยำห์ 53:3-5 

2. “ตัวเราเองน้ันไม่สามารถเปลีย่นแปลงแก้ไขได้หรอก” แต่พระเจ้าทรงสามารถ
เปลีย่นแปลงได้ 

2.1 คนท่ีถูกสร้ำงใหม่     2 โครินธ์ 5:17 
2.2 ลีลำชีวติแบบใหม่     โรม 6:3-8, 1 โครินธ์ 6:9-11 
2.3 ควำมเสรีแบบใหม่     โรม 8:2 

3. “ตัวเราเองบาปหนาเกนิไปไม่มอีะไรจะสามารถเปลีย่นแปลงอดีตของเราได้เลย” ไม่มใีคร
เลยทีจ่ะอยู่นอกเหนือการทรงไถ่ 

3.1 พระเยซูทรงสำมำรถจดักำรกบัอดีตได ้   อิสยำห์ 53:6, ยอห์น 1:29 
       โรม 10:9, 13 
3.2 พระเยซูทรงยนิดีท่ีจะยอมรับ    ยอห์น 6:37 

4. “ตัวเราเองเป็นคนทีสั่ตย์ซ่ือและดีอยู่แล้ว ฉะน้ันเราจะท าให้ดยีิง่ขึน้” 

4.1 ควำมดีของเรำยงัไม่ดีพอส ำหรับพระเจำ้  อิสยำห์ 64:6, โรม 3:10,11 
4.2 ถำ้จะใหดี้พอเรำก็จะตอ้งเป็นคนท่ีดีสมบูรณ์แบบ ยำกอบ 2:10 
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4.3 จิตใจของเรำเตม็ไปดว้ยเล่ห์กล   เยเรมีย ์17:9 
4.4 คนเรำยอ่มผดิพลำดไดท้ั้ง ๆ ท่ีจริงใจ เช่น อำจำรยเ์ปำโล เป็นตน้ 
       กิจกำร 9:1-9 
4.5 กำรท ำดีก็ไม่สำมำรถช่วยใหเ้รำรอดได ้   เอเฟซสั 2:8-9,ทิตสั 3:5 
4.6 ประเด็นอยูท่ี่สัมพนัธภำพระหวำ่งเรำกบัพระเยซูต่ำงหำก  1 ยอห์น 5:11-12, ยอห์น 
3:36 

5. “สักวนัหน่ึงเราจะตัดสินใจ” 

5.1 เวลำของพระเจำ้คือ เด๋ียวน้ี    อิสยำห์ 55:6, 2 โครินธ์ 6:2 
5.2 ค ำเตือนมิใหล้ะเลยต่อควำมจริง   ฮีบรู 2:3, 2 เธสะโลนิกำ 2:9-12 

6. “คริสเตียนบางคนเลวยิง่กว่าคนทีไ่ม่เป็นคริสเตยีนเสียอกี” ประเด็นส าคญัมไิด้อยู่ทีว่่าใคร
ดีกว่าใคร แต่อยู่ทีว่่าใครได้รับการยกโทษบาป และเป็นผู้ทีพ่ระเจ้ายอมรับ 

6.1 ควำมรับผดิชอบส่วนตวัของเขำ   โรม 14 :14,10-12 
6.2 กำรตอบสนองโดยส่วนตวัต่อพระเยซู   ยอห์น 5:24,โรม 10:6-11 

7. “ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของคนตะวนัตก” 

7.1 พระเยซูทรงบงัเกิดในอิสรำเอล (ตะวนัออกกลำง) 
7.2 พระกิตติคุณมีเพื่อคนทุกชำติ    กิจกำร 1:8, โรม 1:14-16 
7.3 พระเจำ้มิไดท้รงมีอคติ    กิจกำร 10:34, โคโลสี 3:11 

การบ้าน 

เหตุผลของขอ้โตแ้ยง้บำงขอ้นั้นอำจเป็นเหตุผลแทจ้ริงก็ได ้ แต่ขณะเดียวกนัขอ้โตแ้ยง้บำงขอ้
อำจเป็นเพียงส่ิงปกปิดควำมด้ือร้ัน ควำมเมินเฉย ควำมไม่เช่ือ ฯลฯ แลว้ท่ำนจะจดักำรอยำ่งไรใน
ประเด็นเหล่ำนั้น 
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บทที่ 8 เผชิญกบัปัญหาทางด้านปฏิบตัิ 

1. เราคงไม่มทีางท าได้ตลอดรอดฝ่ัง 

1.1 พระเจำ้ทรงกระท ำใหเ้รำมีควำมสำมำรถ  ฟีลิปปี 4:13, 2 ทิโมธี 1:7 
1.2 พระเจำ้ทรงใหค้  ำมัน่วำ่จะบรรลุควำมส ำเร็จ  ฟีลิปปี 1:6 
1.3 พระเจำ้ทรงรับประกนั    ยอห์น 10:27-28, ยดูำ 24 

2. “เราเคยลองมาแล้วแต่ไม่ส าเร็จ” 

ควำมศรัทธำและกำรเช่ือไวว้ำงใจของเรำตอ้งใหอ้ยูใ่นพระเยซู 
2.1 ไม่มีควำมลม้เหลวใดเลยท่ีจะเป็นควำมลม้เหลวตลอดกำล 
       เรำยอ่มกลบัใจใหม่ได ้ควำมรักของพระเจำ้หนุนใจใหเ้รำกลบัใจใหม่ 
       โรม 2:4 
       พระเจำ้ประทำนอภยัเม่ือเรำกลบัใจส ำนึกผดิ  1 ยอห์น 1:9 
2.2 ทรัพยำกรของพระเจำ้ยงัคงมีอยูเ่พื่อเรำ 
      พระคุณของพระองค ์     2 โครินธ์ 12:9 
      พระเยซูเอง      โรม 8:32-34, 1 ยอห์น 2:1 
      พระวญิญำณบริสุทธ์ิ     ยอห์น 14:16, โรม 8:26 

3. “เราต้องละทิง้หลายส่ิงหลายอย่างออกไป” 

3.1 กำรมวัเมำอยูก่บัทรัพยสิ์นวตัถุนั้นเป็นอนัตรำย  ลูกำ 9:25,12:16-21 
3.2 ส่ิงท่ีพระเจำ้ประทำนให้นั้นล ้ำค่ำยิง่นกั   มทัธิว 13:44-46 
3.3 พระเจำ้ทรงสำมำรถประทำนส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรใหก้บัเรำได ้มทัธิว 6:33-34,มำระโก 10:29-30 
3.4 ส่ิงทั้งปวงท่ีเรำมีอยูน่ั้นลว้นแต่มำจำกพระเจำ้ทั้งส้ิน 1 พงศำวดำร 29:14 

4. “ครอบครัวของเราคงไม่ยอมให้เราเป็นคริสเตียน” 

4.1 พระเยซูทรงสั่งสอนเร่ืองค่ำของกำรเป็นสำวกไวแ้ลว้ มทัธิว 10:34-39, 
       ลูกำ 9:59-62 
4.2 ท่ำนจะสำมำรถน ำครอบครัวมำหำพระคริสตไ์ดโ้ดยกำรท่ี 
      ท่ำนมำหำพระองคก่์อน    กิจกำร 16:31 
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5. “เรากลวัว่าพระเจ้าองค์อืน่ ๆ จะลงโทษเรา” 

5.1 มีพระเจำ้เพียงองคเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค ์
      และแผน่ดินโลก     ปฐมกำล 1:1, เนหะมีย ์9:6 
5.2 พระอ่ืน ๆ นอกนั้นเป็นวิญญำณชัว่ท่ีมีอ ำนำจเพียงจ ำกดั เฉลยธรรมบญัญติั 32:17, 
โยบ 1:12 

1 โครินธ์ 10:14-22 
5.3 พระเจำ้ในพระเยซูคริสตน์ั้นทรงไดรั้บชยัชนะเหนือวิญญำณชัว่ 
       หรือผมีำรทั้งส้ินแลว้     โคโลสี 2:15 , ฮีบรู 2:14-15 
5.4 เม่ือท่ำนรับพระเยซูคริสตใ์นจิตใจของท่ำน เพื่อใหพ้ระองค ์
      เป็นพระผูช่้วยให้รอดและพระเจำ้ของท่ำนแลว้ ท่ำนก็ไดรั้บ 
      ชยัชนะเหนือวญิญำณชัว่เหล่ำนั้นดว้ย   1 ยอห์น 4:4, ลูกำ 10:17-19 

การบ้าน 

จงเขียนจดหมำยไปถึงเพื่อนผูซ่ึ้งคอยหำขอ้แกต้วัอยูเ่สมอ โดยอำ้งเหตุผลต่ำง ๆ ท่ีเขำไม่
สำมำรถเป็นคริสเตียนได ้และเหตุผลท่ีเขำยกมำนั้นก็เป็นเหตุผลหน่ึงในจ ำนวนท่ีกล่ำวไวใ้นบทเรียนน้ี 
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บทที ่9 น าบุคคลน้ันให้รับพระคริสต์ 

1. อธิษฐาน 

1.1 เพื่อใหมี้ควำมไวต่อกำรทรงน ำของพระวิญญำณ 2 โครินธ์ 10:3-6 
1.2 เพื่อขอใหบุ้คคลนั้นเกิดควำมกระจ่ำงฝ่ำยวญิญำณ 
1.3 ต่อตำ้นศตัรูดว้ยสิทธิอ ำนำจ    มทัธิว 16:19 

2. ประเมนิความพร้อมของบุคคลน้ัน 

2.1 ควำมเขำ้ใจในพระกิตติคุณและในค่ำของกำรเป็นสำวก 
2.2 กำรเกิดส ำนึกผดิบำป 
2.3 ควำมยนิดีท่ีจะรับพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด และเป็นพระเจำ้ 
     ถำ้มีควำมพร้อม ก็ด ำเนินขั้นตอนต่อไป 

3. อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ  

3.1 จงยอมรับควำมตอ้งกำรของท่ำนในฐำนะคนบำป สดุดี 32:3-5 
3.2 หนัออกจำกบำป     กิจกำร 2:38 
3.3 ต่อตำ้นซำตำนและกระท ำของมนั เช่น ลทัธิ คำถำอำคม ศำสนำอ่ืน ๆ 
3.4 จงเช่ือวำ่พระเยซูทรงส้ินพระชนมบ์นกำงเขนเพื่อท่ำน 
3.5 เช้ือเชิญพระเยซูเขำ้มำในชีวติของท่ำน ในฐำนะพระผูช่้วยใหร้อด และองคพ์ระเป็นเจำ้ 

4. น าบุคคลน้ันอธิษฐานตามแบบค าอธิษฐานของคนบาป 

ขำ้แต่พระบิดำเจำ้ 
- ขำ้พระองคม์ำหำพระองคใ์นฐำนะคนบำปท่ีตอ้งกำรกำรอภยัโทษจำกพระองค์ 
-ขำ้พระองคเ์ช่ือวำ่พระเยซูทรงส้ินพระชนมแ์ทนขำ้พระองคแ์ละทรงใชโ้ทษบำปของขำ้     
พระองค ์และทรงคืนพระชนมด์ว้ยชยัชนะเหนือบำปและควำมตำย 
- ขำ้พระองคป์รำรถนำจะหนัออกจำกบำป และ ละทิ้งมำรซำตำนและกำรงำนของมนั 
- ขอพระองคท์รงโปรดยกโทษควำมผดิบำปทั้งปวงของขำ้พระองค ์
- ในบดัน้ี ขำ้พระองคข์อทูลเชิญพระเยซูใหเ้สด็จเขำ้มำสู่จิตใจและชีวติของขำ้พระองค ์ เพื่อเป็น
พระผูช่้วยใหร้อดและพระเจำ้ของขำ้พระองค ์
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- และบดัน้ีขอทรงโปรดให้ขำ้พระองคป์ระกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิดว้ย   อำเมน 

5. ช่วยบุคคลน้ันในการจดบันทกึการตัดสินใจของเขา 

“กำรตดัสินใจของขำ้พเจำ้” 
เม่ือวนัท่ี................เดือน..............ค.ศ......................... 
ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว.....................................ไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด
และพระเจำ้ของขำ้พเจำ้แลว้” 

6. มอบความมัน่ใจ 

อยำ่ถือควำมรู้สึก แต่จงถือพระเจำ้ตำมพระวจนะของพระองค ์
เช่น  ยอห์น 1:12 

ยอห์น 5:24 
ยอห์น 10:27-29 
1 ยอห์น 5:12-13 

การบ้าน 

เล่ำใหส้มำชิกกลุ่มฟังเก่ียวกบัประสบกำรณ์ของท่ำนในกำรน ำบุคคลมำหำพระคริสต ์
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บทที ่10 อธิบายว่าจะด าเนินไปกบัพระคริสต์ได้อย่างไร 

1. ด าเนินชีวติโดยพระวจนะของพระเจ้า 

กำรด ำเนินชีวติโดยพระวจนะ    มทัธิว 4:4 , เฉลยธรรมบญัญติั 8:3 
จ ำเริญข้ึนโดยพระวจนะของพระเจำ้   1 เปโตร 2:2 

2. พูดกบัพระเจ้าในการอธิษฐาน 

ก ำจดัก ำแพงบำป      1 ยอห์น 1:9 
อธิษฐำนเก่ียวกบัเร่ืองอะไรก็ได ้    ยอห์น 14:12-14 

3. เข้าเป็นส่วนหน่ึงของพระกายของพระคริสต์ 

จงรับบพัติศมำ      กิจกำร 2:38 
จงเขำ้ร่วมกำรสำมคัคีธรรม    กิจกำร 2:42 

4. เป็นพยานเพือ่พระคริสต์ 

เป็นพยำนดว้ยฤทธ์ิเดช     กิจกำร 1:8 
แบ่งปันประสบกำรณ์ท่ีผำ่นพบมำ    1 ยอห์น 1:1-2 

5. ก้าวไปข้างหน้าด้วยพระวญิญาณ 

เดินไปตำมพระวญิญำณ     กำลำเทีย 5:16 
อยำ่ท ำใหพ้ระวญิญำณเสียพระทยั    เอเฟซสั 4:30 

6. จ าเริญขึน้ในความมลีกัษณะเหมอืนพระคริสต์ 

เป้ำหมำยและฤทธ์ิเดชใหม่    2 เปโตร 1:3-8 
ควำมหวงัและสง่ำรำศีใหม่    1 ยอห์น 3:2-3 

การบ้าน 

จงอธิษฐำนอยำ่งต่อเน่ืองส ำหรับบุคคลนั้น และ ติดตำมผล 


