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บทที่ 1 การเลีย้งดูผู้เช่ือใหม่ 

1. ความหมาย 

กำรติดตำมเป็นขบวนกำรของกำรใหค้วำมช่วยเหลือผูเ้ช่ือใหม่ก่อน ต่อเน่ืองกนัและอยำ่งมี
ระบบ เพื่อให้เขำสำมำรถเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในควำมเช่ือและมีผลเกิดข้ึน 

2. เป้าหมาย โคโลสี 1:28 

3. ขบวนการพืน้ฐานของการเรียนรู้ 

3.1. อธิบำยวำ่ท ำไม 
3.2.ท ำใหดู้วำ่อยำ่งไร 
3.3.ท ำไปดว้ยกนักบัเขำ 
3.4. ใหเ้ขำท ำเอง 

4. แนวทาง 

4.1. ผูเ้ช่ือใหม่และพี่เล้ียง อำย ุเพศเดียวกนั 
4.2. พี่เล้ียงมีชีวติฝ่ำยจิตวิญญำณท่ีไม่ด่ำงพร้อย 
4.3. มีควำมสนใจห่วงใยในควำมตอ้งกำรทุกอยำ่งของผูเ้ช่ือใหม่ ทั้งดำ้นร่ำงกำย สังคม และ 
       จิตวิญญำณ 
4.4 ใหย้ดึหยุน่ได ้โดยกำรทรงน ำของพระวิญญำณ ใหเ้นน้บุคคลมำกกวำ่แผนงำน 

5. ความสัมพนัธ์ 

ตวัอยำ่งของอำจำรยเ์ปำโลใน    1 เธสะโลนิกำ 2:7 -12 
5.1. สุภำพอ่อนโยนเหมือนพี่เล้ียง   ขอ้ 7 
5.2. อุทิศตวั     ขอ้ 8 
5.3. ดงับิดำกระท ำต่อบุตร   ขอ้ 11 

5.3.1. เตือนสติ 
5.3.2. หนุนใจ 
5.3.3. ก ำชบัทุกคน 
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6. ปัญหาในการพบกนัเพือ่ติดตาม 

6.1. อธิษฐำน     2 โครินธ์ 10:3.5, 1 เธสะโลนิกำ 3:10 
6.2. มีควำมเพียรแต่ไม่เร่งรัดผูเ้ช่ือใหม่  ฟีลิปปี 1:6 
6.3. แนะน ำไปหำศิษยำภิบำล หรือ ผูน้ ำกำรติดตำม 

7. อธิษฐานด้วยความร้อนรน 

1 เธสะโลนิกำ 3:10-13 เพิ่มควำมเช่ือ จ ำเริญดว้ยควำมรัก ด ำรงอยูใ่นควำมบริสุทธ์ิ 

การบ้าน 

ใหผู้เ้ช่ือใหม่เร่ิมกำรเฝ้ำเด่ียว 1. อ่ำนพระธรรมยอห์น 
2. อธิษฐำนทุกวนั (อธิบำยถึงควำมจ ำเป็น) 
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บทที ่2 การท าให้เกดิความแน่ใจในความรอด 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. พิจำรณำควำมจริงใจในกำรถวำยตวั 
1.2. ใชพ้ระธรรมใหเ้กิดควำมมัน่ใจ 
1.3. สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่ือใหม่ 
1.4. ตอบค ำถำมทุกขอ้ 

2. ทบทวน 

2.1. ใหก้ ำลงัใจแก่ผูเ้ช่ือใหม่ใหเ้ป็นพยำนวำ่ท ำไมจึงรับเช่ือ 
2.2. พิจำรณำกำรรับเช่ือโดยถำมผูเ้ช่ือใหม่ดงัน้ี 
2.2.1. ท่ำนเช่ือหรือไม่วำ่พระเยซูไดส้ิ้นพระชนมบ์นกำงเขนเพื่อไถ่ควำมผดิบำป ของท่ำน และ

พระองคไ์ดคื้นพระชนมจ์ำกควำมตำย 
2.2.2. ท่ำนไดก้ลบัใจใหม่ดว้ยควำมจริงใจ และขอใหพ้ระเยซูเขำ้สู่ชีวติของท่ำนหรือเปล่ำ 
2.2.3. พระองคส์ถิตอยูใ่นจิตใจของท่ำนในขณะน้ีหรือเปล่ำ 
2.2.4. ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไร (ค ำตอบ ววิรณ์ 3:20) 
2.3. ทบทวนข่ำวประเสริฐ ถำ้จ ำเป็น 

3. การสอน 

3.1. ชีวตินิรันดร์     1 ยอห์น 5:11-13 
3.2. กำรเป็นบุตรของพระเจำ้   ยอห์น 1:12 
3.3. กำรยกโทษควำมผดิบำป   1 ยอห์น 1:9, โรม 8:1 
3.4. ควำมจริงไม่ใช่อำรมณ์ของมนุษย ์  ยอห์น 6:37,47 
3.5. กำรเป็นพยำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ โรม 8:16 
3.6. ชีวติท่ีเปล่ียนใหม่ 
3.6.1. ตอ้งกำรพระวจนะของพระเจำ้  1 เปโตร 2:2 
3.6.2. เช่ือฟังพระเจำ้    1 ยอห์น 2:3 
3.6.3. รักพี่นอ้งคริสเตียน    1 ยอห์น 3:14 
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3.6.4. ตอ้งกำรใหผู้อ่ื้นรู้จกัพระเยซู  กิจกำร 4:20 
3.6.5.ไม่กลบัสู่ชีวติเก่ำ    2 เปโตร 2:20, 2 โครินธ์ 5:17 

การบ้าน ท่องจ ำพระธรรม ยอห์น 1:12, 5:24, 6:47 
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บทที่ 3 การอ่านพระวจนะของพระเจ้า 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. เนน้ให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งอ่ำนพระคมัภีร์ทุกวนั 
1.2. สอนวธีิศึกษำพระคมัภีร์ 

2. ทบทวน 

2.1. สนบัสนุนผูเ้ช่ือใหม่ใหแ้บ่งปันควำมมัน่ใจท่ีไดรั้บ 
2.2. ทบทวนส่ิงท่ีเขำไดอ่้ำนมำจำกพระธรรมยอห์น 
2.3. ใหเ้ขำเล่ำถึงปฏิกิริยำของครอบครัวและเพื่อนของเขำเม่ือเขำรับเช่ือ 

3. การสอน 

3.1. ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งอ่ำนและศึกษำพระวจนะ 1 เปโตร 2: 2 
3.2. ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งหำสถำนท่ี และเวลำท่ีเหมำะสม 
3.3. ควำมจ ำเป็นท่ีจะท ำอยำ่งเป็นระบบ 
3.3.1. อธิษฐำน สดุดี 119:18 ขอพระเจำ้ช่วยใหเ้ขำ้ใจพระวจนะ 
3.3.2. อ่ำนโดยหวงัวำ่พระเจำ้จะตรัส   สดุดี 119:1-5 
3.3.3. ถำมค ำถำมต่อไปน้ี 

- พระวจนะท่ีไดอ่้ำนแลว้สอนเร่ืองของพระเจำ้อยำ่งไร 
- ขอ้พระธรรมนั้นมีควำมหมำยวำ่อะไร 
- เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไร 
- มีควำมบำปท่ีจะตอ้งละทิ้งหรือไม่ 
- มีพระสัญญำท่ีจะเรียกร้องเอำไดห้รือไม่ 
- มีตวัอยำ่งใหท้  ำตำมบำ้งไหม 
- มีค  ำสั่งท่ีจะตอ้งท ำตำมบำ้งไหม 

3.3.4. อธิษฐำนเพื่อส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จำกพระวจนะ 
3.3.5. มองหำโอกำสท่ีจะปฏิบติัตำมค ำสอนท่ีไดเ้รียนรู้มำ 

การบ้าน 1. หดัใหผู้เ้ช่ือใหม่อ่ำนพระคมัภีร์ โดยใชว้ธีิกำรใน 3.3 เช่น ลูกำ 8:4-15 
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2.สนบัสนุนใหผู้เ้ช่ือใหม่มีสมุดจดวำ่ไดเ้รียนรู้อะไรบำ้งทุก ๆ วนั 
3.สนบัสนุนใหผู้เ้ช่ือใหม่อ่ำนอยำ่งมีระบบ อ่ำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ถำ้จ ำเป็นแนะน ำให้อ่ำนพระธรรม เรียงล ำดบัดงัน้ี 
พระธรรมยอห์น, ฟีลิปปี, มำระโก, 1 ยอห์น, โรม, กิจกำร, 1 โครินธ์ 
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บทที่ 4 การเรียนรู้ทีจ่ะอธิษฐาน 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. อธิบำยถึงควำมจ ำเป็นต่อชีวติของกำรอธิษฐำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
1.2. แสดงใหเ้ห็นถึงจุดประสงคข์องกำรอธิษฐำน 
1.3. แนะน ำวธีิกำรท่ีจะท ำให้อธิษฐำนอยำ่งไดผ้ล 
1.4. เตือนใหร้ะวงัส่ิงท่ีอำจขดัขวำงกำรอธิษฐำน 

2. ทบทวน 

2.1. สนบัสนุนใหผู้เ้ช่ือใหม่แบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ 
2.2. ตรวจสอบควำมเช่ือสม ่ำเสมอ 

3. การสอน 

3.1. ควำมส ำคญัของกำรอธิษฐำน 
3.1.1. พระเยซูเป็นตวัอยำ่ง   มำระโก 1:35 
3.1.2. ค  ำสั่งสอนของพระเยซู   ลูกำ 11:9-13 
3.1.3. ค  ำหนุนใจของอำจำรยเ์ปำโล  เอเฟซสั 6:18 
3.2. จุดประสงค ์และแบบแผนกำรอธิษฐำน 
3.2.1. ใหมี้ควำมสัมพนัธ์กบัพระบิดำผูเ้ป็นพระเจำ้ 
3.2.2. แบบแผนกำรอธิษฐำน 

- สำรภำพบำป 
- สรรเสริญ 
- ขอบพระคุณ 
- วงิวอน 

3.2.3. ค ำอธิษฐำนของพระเยซู   มทัธิว 6:9-13 
ขำ้แต่พระบิดำ    - เป็นกำรเขำ้ใกลพ้ระเจำ้ 
ขอใหพ้ระนำมเป็นท่ีเคำรพสักกำระ - ขอใหพ้ระนำมของพระองค์ 

พระลกัษณะของพระองคไ์ดรั้บ 
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พระเกียรติสมกบัท่ีควรจะไดรั้บ 
ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์ำตั้งอยู ่ - กำรอธิษฐำนเปิดทำงสู่ส่ิงท่ี 

พระเจำ้มีพระประสงค ์
ขอใหเ้ป็นไปตำมพระทยัของพระองค์ - กำรโนม้ควำมตอ้งกำรของ 

เรำใหเ้ป็นไปตำมพระ 
ประสงคข์องพระเจำ้ 

ขอทรงโปรดประทำนอำหำรในวนัน้ี - ทูลขอส่ิงท่ีเรำตอ้งกำร 
ขอทรงโปรดยกบำปเหมือนเรำยกโทษ - เรำจะรับกำรอภยัโทษจำก 

พระเจำ้ก็ต่อเม่ือเรำยกโทษใหผู้อ่ื้น 
ขออยำ่น ำเขำ้ไปในกำรทดลอง - เป็นค ำทูลขอใหพ้ระเจำ้ปกปักษรั์กษำเรำ

ไวจ้ำกส่ิงชัว่ร้ำยทั้งหลำย 
3.3 แนวทำง 
3.3.1. ใหพ้ระวญิญำณทรงน ำ   โรม 8:26 
3.3.2. จงมีควำมขะมกัเขมน้   โรม 12:12 
3.3.3. ใหเ้จำะจง     เอเฟซสั 3:14-21 
3.3.4. ไม่อ่อนระอำใจ    ลูกำ 18:1 
3.4. ส่ิงท่ีขดัขวำง 
3.4.1. ควำมเช่ือไม่เพียงพอ   ยำกอบ 1:5-8 
3.4.2. ไม่จริงจงัในกำรทูลขอ   ยำกอบ 4:3 
3.4.3. ขอผดิ     ยำกอบ 4:3 
3.4.4. ควำมบำปท่ีไม่ไดส้ำรภำพ   สดุดี 66:18 
3.4.5. ไม่ใช่น ้ำพระทยัของพระเจำ้   1 ยอห์น 5:14-15 

การบ้าน 1. อธิษฐำนกบัผูเ้ช่ือใหม่ 
2.ขอใหเ้ขำอธิษฐำนเผื่อท่ำนและคริสตจกัร 
3. สอนใหมี้ระบบ เช่น มีรำยกำรหวัขอ้อธิษฐำน 
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บทที่ 5 การให้พระคริสต์เป็นอนัดบัหน่ึง 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. อธิบำยใหเ้ขำ้ใจวำ่กำรใหพ้ระคริสตเ์ป็นอนัดบัหน่ึงนั้นหมำยควำมวำ่อะไร 
1.2. ใหข้อ้แนะแนวในกำรด ำรงชีวติตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ 
1.3. เสนอแนะวำ่จะตอ้งเช่ือฟังพระเจำ้ในกรณีใดบำ้ง 

2. ทบทวน 

2.1. สนบัสนุนใหผู้เ้ช่ือใหม่เป็นพยำนในเร่ืองกำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ 
2.1. ตอบค ำถำมทุกขอ้ท่ีเขำถำม 

3. การสอน 

3.1. กำรใหพ้ระคริสตเ์ป็นอนัดบัหน่ึง 
มทัธิว 6:24 พระเยซูผูเ้ป็นนำย 
มทัธิว 10:37 พระเยซูมำก่อนบิดำ มำรดำ และลูก 
ลูกำ 9:23 พระเยซูมำก่อนตวัเอง 
มทัธิว 6:33 แผน่ดินและควำมชอบธรรมของพระเยซู 

ก่อนควำมตอ้งกำรประจ ำวนั 
มทัธิว 11:28-30 หำยเหน่ือยเป็นสุขในพระคริสต ์

3.2. กำรมีชีวติตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ 
3.2.1. น ้ำพระทยัของพระเจำ้ดีเป็นท่ียอมรับและยอดเยีย่ม โรม 12:2 
3.2.2. รู้น ้ำพระทยัของพระองค ์

โรม 12:1-2 ถวำยตวั....รับกำรเปล่ียนแปลงจิตใจ 
สดุดี 32:8-9 ควำมใกลชิ้ดกบัพระเจำ้.....กำรเช่ือฟัง 
สุภำษิต 3:5-6 วำงใจ....ยอมรับรู้พระองคใ์นทุกทำงของพระเจำ้ 
ยำกอบ 1:5  ทูลขอสติปัญญำ 
โคโลสี 3:15  ใหส้ันติสุขครอบครองจิตใจ 

3.2.3 ท ำตำมน ้ำพระทยัของพระองค ์
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ยำกอบ 1:22  ประพฤติ ไม่ใช่ฟังเท่ำนั้น 
ยอห์น 14:21  ท ำตำมน ้ำพระทยัดว้ยควำมรัก 
1 ซำมูเอล 15:22  กำรเช่ือฟังดีกวำ่เคร่ืองบูชำ 
โยชูวำ 1:8  ตรึกตรองและกระท ำตำมพระประสงคท่ี์ทรงส ำแดง 

3.2.4 ด ำรงชีวิตโดยพระวญิญำณ 
กิจกำร 1:8 
กำลำเทีย 5:25 

การบ้าน  1. พิจำรณำร่วมกบัผูเ้ช่ือใหม่วำ่พระคมัภีร์สอนอะไรเก่ียวกบัชีวติคริสเตียน เช่น    
เก่ียวกบักำรอธิษฐำน กำรศึกษำพระวจนะ กำรเป็นพยำน กำรมีส่วนร่วมใน     
คริสตจกัร อำชีพ กำรใชเ้งิน คู่ครอง กำรใชเ้วลำ ส่ิงท่ีตอ้งท ำก่อน ฯลฯ 

 2. ขอใหผู้เ้ช่ือใหม่ตรึกตรองโดยกำรทูลขอเพื่อให้รู้วำ่จะใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็น 
     อนัดบัหน่ึงในเร่ืองท่ีไดถึ้งในขอ้ 1 ไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่6 การด าเนินชีวติตามพระวญิญาณ 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. อธิบำยใหรู้้ถึงบทบำทของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
1.2. แสดงใหเ้ห็นถึงกำรด ำเนินโดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

2. ทบทวน 

2.1. พิจำรณำร่วมกบัผูเ้ช่ือใหม่วำ่ ไดม้อบทุกส่ิงใหก้บัพระเจำ้ในดำ้นใดแลว้บำ้ง 
2.2.ใหเ้รำแบ่งปันประสบกำรณ์วำ่กำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้นั้นไดช่้วยใหเ้ขำด ำเนินชีวิตคริสเตียน    

อยำ่งไร 

3. การสอน 

3.1. บทบำทของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
3.1.1. ท ำใหรู้้แจง้ในเร่ืองควำมบำป  ยอห์น 16:8 
3.1.2. เป็นท่ีปรึกษำ    ยอห์น 14:16-17 
3.1.3. ถวำยเกียรติแด่พระเยซูคริสต ์  ยอห์น 16:13-14 
3.1.4. เปล่ียนผูท่ี้เช่ือ    2 โครินธ์ 3:18 
3.1.5. ประทำนฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ผูเ้ป็นพยำน  กิจกำร 1:8, 2 ทิโมธี 1:7 
3.1.6. ใหข้องประทำนแก่ผูท่ี้เช่ือ   1 โครินธ์ 12:4-11, โรม 12:4-8 
3.1.7. น ำทำงผูเ้ช่ือ    ยอห์น 14:16, โรม 8:14 
3.1.8. ช่วยขอแทน    โรม 8:26 
3.2. กำรไดรั้บพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
3.2.1.พระเยซูทรงสัญญำไว ้   กิจกำร 1:4-5 
3.2.2. สำวกไดรั้บ    กิจกำร 2:1-4 
          คริสเตียนรุ่นแรกไดรั้บ   กิจกำร 8:14-17, 10:44, 19:4-6 
3.2.3. ส ำหรับคริสเตียนทุก ๆ คน  เอเฟซสั 1:13 
3.3. กำรด ำเนินชีวติตำมพระวญิญำณ  :  ใหศึ้กษำ  กำลำเทีย 5:16-26 

ขอ้ 16   ค ำสั่ง 
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ขอ้ 17   กำรต่อสู้ระหวำ่งเน้ือหนงัและพระวญิญำณ 
ขอ้ 18   ควำมแตกต่ำง 
ขอ้ 19-21  กำรงำนของเน้ือหนงั 
ขอ้ 22-23  ผลของพระวญิญำณ (ท่องจ ำ) 
ขอ้ 24   กำรถูกตรึงกบัพระคริสต ์ :  ควำมหมำย 
ขอ้ 25   ชีวติและกำรด ำเนินชีวิตตำมพระวญิญำณ 

  ขอ้ 26   ท่ำที 

การบ้าน ใหส้ังเกตวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิไดช่้วยท่ำนอยำ่งไรบำ้ง และใหน้ ำมำแบ่งปันกนัใน
กำรเรียนครำวต่อไป 
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บทที่ 7 การมส่ีวนร่วมกนักบัประชากรของพระเจ้า 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. อธิบำยวำ่ คริสตจกัรคืออะไร 
1.2. อธิบำยวำ่ ท ำไมจึงตอ้งมีคริสตจกัร 
1.3. อธิบำยวำ่ ท ำไมเรำตอ้งพบปะกบัคริสเตียน 
1.4. ใหเ้สนอแนะวำ่ผูเ้ช่ือทั้งหลำยจะมีส่วนในกนัและกนั 

2. ทบทวน 

2.1.สนบัสนุนใหผู้เ้ช่ือใหม่แบ่งปันประสบกำรณ์ท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิไดช่้วยเขำในสัปดำห์ท่ี
ผำ่นไป หรือใหเ้ขำถำมอะไรก็ไดเ้ก่ียวกบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
2.2. ปรึกษำกบัผูเ้ช่ือใหม่วำ่เขำไดเ้รียนอะไรบำ้งจำกพระคมัภีร์ หรือปรึกษำเก่ียวกบัค ำตอบท่ี
เขำไดรั้บส ำหรับกำรอธิษฐำน 

3. การสอน 

3.1. คริสตจกัรคืออะไร : 1 โครินธ์ 12:12-27 พระกำยของพระคริสต์ 
- มีอวยัวะหลำยส่วน 
- อวยัวะท่ีท ำหนำ้ท่ีต่ำง ๆ กนัในกำรรับใชใ้นกำรดูแลซ่ึงกนัและกนั 
(ขอ้ 25-26) 

3.2 ท ำไมจึงตอ้งมีคริสตจกัร : กิจกำร 2:42-47 
- สำมคัคีธรรม 
- สั่งสอน 
- นมสักำร 

3.3. ท ำไมจึงตอ้งพบปะกบัคริสเตียน 
- ตวัอยำ่งของคริสตจกัรสมยัแรกเร่ิม กิจกำร 2:42 
- พระธรรมสนบัสนุน   ฮีบรู 10:24-25 

3.4. กำรมีส่วนร่วมกบัประชำกรของพระเจำ้ 
- สำมคัคีธรรมมีอะไรบำ้ง   โคโลสี 3:12-17 
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- กำรแบ่งปัน    กำลำเทีย 6:6, 10 
- กำรให้     2 โครินธ์ 9:6-8 

การบ้าน ใหเ้ขียนเหตุกำรณ์หน่ึงในชีวิตของท่ำนท่ีท่ำนสัมผสักบัพระเจำ้และรู้วำ่เป็นพระองค ์
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บทที่ 8 การเป็นพยานกบัผู้อืน่ 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. หนุนใจใหผู้เ้ช่ือใหม่เป็นพยำน 
1.2. ช่วยผูเ้ช่ือใหม่เตรียมค ำพยำน 

2. ทบทวน 

2.1. ปรึกษำร่วมกนักบัผูเ้ช่ือใหม่วำ่เขำไดมี้ส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นอยำ่งไรบำ้ง 
2.2. หนุนใจให้เขำเฝ้ำพระเจำ้ต่อไป 

3. การสอน 

กำรเป็นพยำน 
3.1. กำรทรงเรียก    กิจกำร 1:8 
3.2. จุดประสงค ์  - เป็นพยำนเร่ืองพระคริสต ์ กิจกำร 2:32,26:16-18 

 - เพื่อให้เขำเป็นสำวก  มทัธิว 28:19-20 
3.3. ฤทธำนุภำพ  - พระวญิญำณบริสุทธ์ิ  กิจกำร 1:8, 2 ทิโมธี 1:7 

 - กำรอธิษฐำน   เอเฟซสั 6:18-20 
 - ศำตรำวธุฝ่ำยวญิญำณ  2 โครินธ์ 10:3-5 

3.4. แบบอยำ่ง  - กำรด ำเนินชีวิต  มทัธิว 5:13-16 
 - ควำมรัก   ยอห์น 13:34-35 

3.5. ค  ำพยำนส่วนตวั    กิจกำร 22:3-15 
 - ชีวติของเรำก่อนพบพระเยซู กิจกำร 22:3-5 
 - พบพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยำ่งไร กิจกำร 22:6-11 
 - ชีวติภำยหลงัท่ีพบพระเยซูแลว้ กิจกำร 22:12-15 

การบ้าน 1. ขอใหผู้เ้ช่ือใหม่เตรียมค ำพยำนของเขำ 
2. หนุนใจให้เขำอธิษฐำนวำ่ ขอใหพ้ระเจำ้ประทำนผูท่ี้เขำจะเป็นพยำนไดแ้ละร่วมกบั

เขำวำ่เขำจะท ำไดอ้ยำ่งไร 
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บทที่ 9 การมชีีวติคริสเตียนอย่างบริบูรณ์ 

1. จุดมุ่งหมาย 

1.1. ช่วยใหผู้เ้ช่ือใหม่เขำ้ใจวำ่ กำรทดลองคืออะไร 
1.2. ช้ีใหเ้ห็นถึงแหล่งท่ีมำของกำรทดลอง 
1.3. สอนใหรู้้วำ่จะตอ้งท ำอยำ่งไรจึงจะเอำชนะฝ่ำยเน้ือหนงัและพญำมำรไดต้ลอดไป 

2. ทบทวน 

2.1. ทบทวนกำรเป็นพยำนและประสบกำรณ์ของเขำ 
2.2. ปรึกษำร่วมกนัวำ่เขำไดเ้รียนรู้อะไรอีกในกำรเฝ้ำเด่ียว 
2.3. ตอบค ำถำมทุกขอ้ท่ีเขำถำม 

3. การสอน 

3.1. กำรทดลอง 
3.1.1. ไม่ใช่ควำมบำป    ยำกอบ 1:14-15 
3.1.2. มีชยัชนะได ้    1 โครินธ์ 10:13 
3.2. แหล่งของกำรทดลอง 
3.2.1. โลก     1 ยอห์น 2:15 
3.2.2. เน้ือหนงั     กำลำเทีย 5:16, ยำกอบ 1:13-15 
3.2.3. มำร (ซำตำน)    มทัธิว 4:1-11 
3.3. กำรเผชิญกำรทดลอง 
3.3.1. ระวงัตวั     1 โครินธ์ 16:13, 1 เปโตร 5:8 
3.3.2. ต่อตำ้นมำร    1 เปโตร 5:9, ยำกอบ 4:7 
3.3.3. เตม็ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ  เอเฟซสั 5:8 
3.3.4. ควำมรวดเร็ว    ปฐมกำล 39:12 
3.3.5. รู้ทำงหนี     1 โครินธ์ 10:13 
3.3.6. อธิษฐำน     มทัธิว 26:41 
3.3.7. ใชพ้ระวจนะ    มทัธิว 4:1-11 
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การบ้าน 1. อธิษฐำนร่วมกบัผูเ้ช่ือใหม่เก่ียวกบักำรทดลองซ่ึงยำกท่ีเขำจะเอำชนะได ้
 2.สนบัสนุนใหมี้สมุดจดวำ่ใหห้ลบหลีกหลุดพน้กำรทดลองใดบำ้งท่ีเขำประสบมำ 
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บทที่ 10 การเผชิญปัญหา 

1. แนวทาง 

1.1. กำรอธิษฐำน 
1.2. น ำทำงและแกไ้ขดว้ยควำมอ่อนโยน 
1.3. ช่วยผูเ้ช่ือใหม่ให้รับเอำทรัพยำกรจำกพระเจำ้  :  พระวจนะและพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

2. ความกดดันจากครอบครัวและเพือ่น 

2.1.ท่ีจะพบกบักำรต่อตำ้นคดัคำ้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเตรียมตวั มทัธิว 5:10, 11, 1 เปโตร 1:6-9 
      2 ทิโมธี 3:12 
2.2.ไปเยีย่มเยยีนท่ีบำ้น 
2.3.พระเจำ้ทรงทดสอบผูท่ี้พระองคท์รงรัก  ฮีบรู 12:10-11 

3. ความกดดันจากงาน 

3.1. หนุนใจให้เพียรอ่ำนพระวจนะและอธิษฐำน สดุดี 1:1-2 
      แมจ้ะท ำไม่ไดทุ้กวนั 
      พร้อมท่ีจะพบกบัเขำเม่ือเขำมีเวลำ 

4. ความกดดันทางการเมอืง 

- ของ ๆ ซีซำร์และของ ๆ พระเจำ้   มำระโก 12:17 
- เช่ือฟังพระเจำ้ยิง่กวำ่เช่ือฟังมนุษย ์  กิจกำร 4:19-20, 5:29 
- ซ่ือสัตยจ์นวนัตำย    ววิรณ์ 2:10, 1 เปโตร 4:12-14 

5. แรงดึงดูดของฝ่ายโลกและนิสัยเก่า ๆ 

5.1. เนน้ให้เขำ้ใจวำ่กำรกลบัใจคือ   มทัธิว 6:24 
       กำรเปล่ียนวถีิชีวติจำกเก่ำมำใหม่  1 ยอห์น 2:15-17 
5.2. หนุนใจให้เขำพึ่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิ  โรม 8:2 
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6. ความสงสัยและปัญหาที่เกดิจากปัญหา 

6.1. เผชิญกบัปัญหำอยำ่งตรงไปตรงมำ  1 โครินธ์ 1:25 
       จ  ำเสมอวำ่พระปัญญำยิง่ใหญ่กวำ่นั้นมำจำกพระเจำ้ 
       ถำ้ไม่รู้ค  ำตอบก็ใหย้อมรับวำ่ไม่รู้และพยำยำมหำค ำตอบ 

การบ้าน 1.หนุนใจใหผู้เ้ช่ือใหม่รับบพัติศมำและเขำ้มำมีส่วนร่วมเพื่อนคริสเตียนในคริสตจกัร 
2.ใหย้งัคงติดตำมเล้ียงดูเพรำะกำรติดตำมยงัไม่สมบูรณ์จนกวำ่ผูเ้ช่ือใหม่จะเป็นพยำน    

และเกิดผล 


