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ค าน า 
หนงัสือติดตำมพระคริสตท่ี์ท่ำนอ่ำนอยูน้ี่ไดรั้บกำรอนุเครำะห์จำกสภำคริสตจกัรแองกลิกนั

แห่งสิงคโปร์ ท่ีอนุญำตใหมิ้ชชัน่ลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทยแปลเป็นภำษำไทย แต่ไดเ้ปล่ียนแปลงขอ้
พระคมัภีร์บำงขอ้เพื่อควำมเหมำะสม ขอ้ท่ีมี * (ดอกจนัทร์) คือ ขอ้ท่ีเปล่ียน และเช่ือวำ่หนงัสือเล่มน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อคริสตจกัรของพระองคใ์นประเทศไทย 

 
 
 
 

สถำบนัศำสนศำสตร์ลูเธอร์แรน 
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บทที ่1 การเป็นคริสเตียนใหม่ 

สรรเสริญพระเจำ้! บดัน้ีท่ำนเป็นคนใหม่แลว้ ท่ำนเกิดใหม่แลว้ และก็เช่นเดียวกบัทำรกแรกเกิด
นัน่แหละ ท่ำนก็จะตอ้งเจริญเติบโตข้ึน บทเรียนชุดน้ีจดัเตรียมข้ึนเพื่อจะช่วยใหท้่ำนเร่ิมตน้กำร
เจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน ท่ีปรึกษำก็พร้อมอยูแ่ลว้ท่ีจะช่วยเหลือท่ำนในกระบวนกำรของกำร
เจริญเติบโตน้ี เพื่อวำ่ท่ำนจะไดเ้ป็นคริสเตียนท่ีเกิดผลและแก่กลำ้ 

ตลอดช่วงเวลำกำรประชุมกนัถึง 10 คร้ัง (รวมทั้งคร้ังน้ี) ท่ีปรึกษำของท่ำนจะพบกบัท่ำน
สม ่ำเสมอ ท่ำนจะสำมำรถเรียนรู้ส่ิงท่ีน่ำต่ืนเตน้โดยล ำดบัเก่ียวกบักำรด ำเนินชีวติคริสเตียน กำรประชุม
พบปะกนัน้ีเป็นเร่ืองจ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ถึงควำมรักของพระเจำ้ และกำรแบ่งปันควำมรักนั้นซ่ึงกนั
และกนั ท่ีปรึกษำของท่ำนนั้นมิใช่ครูหรือผูต้รวจสอบหรือต ำรวจท่ีคอยจะส ำรวจวำ่ท่ำนก ำลงัท ำส่ิงท่ี
ถูกตอ้งหรือไม่ เขำเป็นเพียงผูเ้คยแนะแนวทำงและดูแลท่ำน ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งท่ีปรึกษำกบัท่ำนนั้น
ก็เหมือนกบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งอำจำรยเ์ปำโลกบัศิษยด์งักล่ำวไวใ้น 1 เธสะโลนิกำ 2:7-12 นั้นเอง 

ตลอดช่วงไม่ก่ีสัปดำห์ขำ้งหนำ้น้ี มีอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะท่ีเรำจะตอ้งศึกษำ ดงันั้นจึงเป็น
เร่ืองส ำคญัท่ีท่ำนควรเขำ้เรียนโดยตลอด ก็น่ำต่ืนเตน้จริง ๆ ท่ีทุกคร้ังท่ีเรำคำดหวงัส่ิงใหม่ ๆ จำกพระเจำ้ 
พระองคก์็จะประทำนส่ิงนั้นแก่เรำ และแมใ้นเวลำน้ี ถำ้หำกท่ำนรู้สึกวำ่มีเหตุบำงอยำ่งท่ีจะท ำใหท้่ำนไม่
สำมำรถมำเรียนไดใ้นบำงคร้ัง ก็ขอใหท้่ำนบอกท่ีปรึกษำของท่ำนเสียเลยในตอนน้ี เพื่อเขำจะได้
อธิษฐำนดว้ยกนักบัท่ำนเก่ียวกบัอุปสรรคนั้น 

ขอใหท้่ำนระลึกอยูเ่สมอวำ่ เป้ำหมำยของเรำคือ : 
“พระองคน์ัน่แหละเรำประกำศอยู ่ โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนใหมี้สติปัญญำทุกอยำ่ง เพื่อ

จะไดถ้วำยทุกคนใหเ้ป็นผูใ้หญ่แลว้ในพระคริสต”์ โคโลสี 1:28 
ส่ิงแรกอยำ่งหน่ึงท่ีท่ำนจ ำเป็นตอ้งรู้จกัคือ “การเฝ้าเดี่ยว” กำรเฝ้ำเด่ียวเป็นช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว ้

เพื่อท่ำนจะไดเ้ขำ้เฝ้ำพระเจำ้ตำมล ำพงั ในช่วงเวลำนั้นท่ำนก็จะไดอ้ยูต่ำมล ำพงักบัพระเจำ้โดยกำรอ่ำน
พระวจนะและอธิษฐำน จงใหพ้ระเจำ้ตรัสกบัท่ำนทำงพระวจนะและท่ำนก็พดูกบัพระองคใ์นกำร
อธิษฐำน พระเยซูเจำ้ของเรำนั้นก็ทรงใชเ้วลำอยูก่บัพระเจำ้ในแบบน้ีดว้ย 

“คร้ันเวลำเชำ้มืดพระองค ์ (พระเยซู) ไดท้รงลุกข้ึนเสด็จออกไปยงัท่ีเปล่ียว และทรงอธิษฐำนท่ี
นัน่”  มำระโก 1:35 

ก่อนจะพบกนัอกีคราวหน้า 

1) จงอ่ำน พระธรรมยอห์น 
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2) จงอธิษฐำนทุก ๆ วนั (ขอค ำอธิบำยจำกท่ีปรึกษำของท่ำนถำ้ท่ำนยงัไม่ทรำบวธีิกำรอธิษฐำน) 
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บทที ่2 การรับความมัน่ใจเร่ืองความรอด 

ทบทวน 

1. เล่ำสู่กนัฟังวำ่เหตุใดท่ำนจึงถวำยตวัแด่พระคริสต ์
2. ใหท้่ำนตอบค ำถำมต่อไปน้ีเพื่อตรวจสอบตนเอง 

2.1 ท่ำนเช่ือหรือวำ่พระเยซูส้ินพระชนม ์
บนกำงเขนเพรำะบำปของท่ำนแลว้ 
พระองคท์รงเป็นข้ึนมำ   (   ) เช่ือ  (   ) ไม่เช่ือ 
2.2 ท่ำนกลบัใจแลว้จริง ๆ หรือ  
และไดทู้ลเชิญพระเยซูใหเ้ขำ้มำ 
ในชีวติของท่ำนจริง ๆ หรือ  (   ) จริง  (   ) ไม่จริง 
2.3 พระองคท์รงสถิตอยูใ่นชีวติของท่ำน  
ในขณะน้ีหรือไม่    (   ) ทรงสถิตอยู ่ (   ) เปล่ำ 
2.4 ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไร 

(ค ำตอบจะพบไดใ้นขอ้พระคมัภีร์ เช่น ในววิรณ์ 3:20) 

ข้อควรจ า 

เม่ือท่ำนไดเ้ช่ือไดว้ำงใจในพระเยซูคริสตแ์ละรับพระองคเ์ขำ้สู่ชีวติ เพื่อเป็นพระผูช่้วยใหร้อด
และพระเจำ้ของท่ำนแลว้ พระวจนะของพระเจำ้สัญญำจะมอบอะไรแก่ท่ำน ตำมขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี 

ข้อพระคัมภีร์ที่ท่องจ า พระสัญญาของพระเจ้า ความหมาย 
1) 1ยอห์น 5:11-13   
2) ยอห์น 1:12   
3) 1ยอห์น 1:9   
4) ยอห์น 6:37,47   
5) โรม 8:16   
 

เม่ือท่ำนเช่ือวำงใจในพระคริสตแ์ละรับพระองคเ์ขำ้ในจิตใจของท่ำน เพื่อเป็นพระผูช่้วยใหร้อด
และพระเจำ้ของท่ำนแลว้ ก็จะเกิดกำรเปล่ียนแปลงในชีวิตของท่ำน 
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จำกขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ีท่ำนจะพบวำ่กำรเปล่ียนแปลงนั้น ๆ มีอะไรบำ้ง 
 

ข้อพระคัมภีร์ทีต้่องจ า พระสัญญาของพระเจ้า ความหมาย 
1) 1 เปโตร 2:2   
2) 1 ยอห์น 2:3-5 *   
3) 1 ยอห์น 3:14   
4) 1 ยอห์น 1:3 *   
5) ฮีบรู 2:14-15   
 

ก่อนจะพบกนัอกีคราวหน้า 

จงท่องจ ำขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี: 
ยอห์น 1:12 
ยอห์น 5:24 
ยอห์น 6:47 
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บทที ่3 การอ่านพระคมัภีร์ 

ทบทวน 

1. จงเขียนขอ้พระคมัภีร์ ยอห์น 1:12 ตำมท่ีจ ำได ้
2. จำกท่ีท่ำนไดอ่้ำน พระธรรมยอห์น ท่ำนพบวำ่มีควำมจริงประกำรใดท่ีประทบัใจท่ำนท่ีสุด 
3. ท่ำนไดบ้อกครอบครัวและมิตรสหำยของท่ำนหรือยงัวำ่ท่ำนเป็นคริสเตียนแลว้เขำมีปฏิกิริยำ

อยำ่งไร 

ข้อควรจ า 

เช่นเดียวกบักำรท่ีเรำจ ำเป็นตอ้งรับประทำนอำหำรและหำยใจเพื่อควำมเจริญฝ่ำยร่ำงกำยนั้น 
เรำก็จ  ำเป็นตอ้งอ่ำนพระคมัภีร์ เพื่อเจริญข้ึนฝ่ำยจิตวญิญำณดว้ย 

1. เรำจะท ำอยำ่งไรดีกบัพระคมัภีร์? 
1.1 1 เปโตร 2:2_________________________________________________ 
1.2 กิจกำรของอคัรทูต 17:11_______________________________________ 

2. ท่ำนจะอ่ำนพระคมัภีร์ท่ีไหนเม่ือใดจึงจะเหมำะสมท่ีสุด 
____________________________________________________________________ 

3. ในอ่ำนพระคมัภีร์ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งกระท ำส่ิงต่อไปน้ี คือ 
3.1 อธิษฐำนก่อนอ่ำน ทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงโปรดใหท้่ำนเขำ้ใจ พระวจนะของ

พระองค ์สดุดี 119:18 
3.2 ขณะท่ีอ่ำนท่ำนก็ตอ้งคำดหวงัวำ่พระเจำ้จะตรัสกบัท่ำน สดุดี 119:105* 
3.3 เม่ือท่ำนอ่ำนใหท้่ำนตั้งค  ำถำมดงัน้ี 

ขอ้ควำมตอนน้ีกล่ำววำ่อยำ่งไร 
ขอ้ควำมตอนน้ีหมำยควำมวำ่อะไร 
ขอ้ควำมตอนน้ีจะใชก้บัตวัเรำไดอ้ยำ่งไรและเรำควรจะท ำอะไร 

- มีบำปท่ีตอ้งละทิ้งหรือ 
- มีพระสัญญำท่ีตอ้งอำ้งเอำหรือ 
- มีตวัอยำ่งใหท้  ำตำมหรือ 
- มีพระบญัชำท่ีตอ้งปฏิบติัตำมหรือ 
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4. อธิษฐำนอีก โมทนำขอบพระคุณพระเจำ้ส ำหรับเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้ ขอพลงัจำกพระเจำ้ใหท้่ำน
สำมำรถประยกุตบ์ทเรียนไดใ้นชีวติประจ ำวนั 
บทฝึกหดั : ใช ้ลูกำ 8 : 4-15 ในกำรฝึกอ่ำนพระคมัภีร์ตำมวธีิกำรท่ีท่ำน ไดเ้รียนรู้มำ เร่ิม 

ใชส้มุดบนัทึกเพื่อจดหวัขอ้ต่ำง ๆ ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 

ก่อนจะพบกนัอกีในคราวหน้า 

โดยอำศยัวธีิกำรแบบเดียวกนัน้ี จงอ่ำน สดุดี 1 และจดบนัทึกไปดว้ยและเตรียมพร้อมท่ีจะ
แบ่งปันกบัท่ีปรึกษำของท่ำนในครำวหนำ้ 
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บทที ่4 เรียนรู้ในการอธิษฐาน 

ทบทวน 

1. จงเล่ำถึงและอภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ (ถำ้มี) เก่ียวกบักำรเฝ้ำเด่ียวและกำรศึกษำพระคมัภีร์ของ
ท่ำน 

2. ท่ำนเฝ้ำเด่ียวอยำ่งสม ่ำเสมอหรือ 

ข้อควรจ า 

1.ท ำไมกำรอธิษฐำนของท่ำนจึงส ำคญั? 
1.1 มำระโก. 1:35____________________________________________________ 
1.2 ลูกำ. 11:9-13___________________________________________________ 
1.3 เอเฟซสั. 6:18_____________________________________________________ 

2. พระเยซูคริสตเ์จำ้ประทำนตวัอยำ่งกำรอธิษฐำนอนัดีเยีย่มไวแ้ลว้ ดงัเป็นท่ีเรียกกนัทัว่ไปวำ่ 
“ค ำอธิษฐำนตำมแบบท่ีพระเยซูคริสตต์รัสสอน” ซ่ึงปรำกฏอยูใ่นมทัธิว 6:9-13 แลว้นั้นใหเ้รำ
มำดูค ำอธิษฐำนน้ีดว้ยกนัวำ่ แต่ละขอ้ ต่อไปน้ีมีควำมหมำยอยำ่งไร 
ขอ้ 9 ขำ้แต่พระบิดำแห่งขำ้พระองคท์ั้งหลำย 

___________________________________________________________________ 
ขอ้ 9 ขอใหพ้ระนำมของพระองคเ์ป็นท่ีเคำรพสักกำระ 

___________________________________________________________________ 
ขอ้ 10 ขอให้แผน่ดินของพระองคม์ำตั้งอยู ่

___________________________________________________________________ 
ขอ้ 10 ขอให้เป็นไปตำมพระทยัของพระองค์ 

___________________________________________________________________ 
ขอ้ 11 ขอทรงโปรดประทำนอำหำรประจ ำวนั 

___________________________________________________________________ 
ขอ้ 12 ขอทรงโปรดยกบำปผิดของขำ้พระองคเ์หมือนขำ้พระองคย์กโทษ 

___________________________________________________________________ 
ขอ้ 13 ขออยำ่น ำขำ้พระองคเ์ขำ้ไปในกำรทดลอง 
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___________________________________________________________________ 
ขอ้ 13 แต่ขอใหพ้น้จำกส่ิงชัว่ร้ำย 

___________________________________________________________________ 
3. แนวปฏิบติัในกำรอธิษฐำนมีอะไรบำ้ง 
3.1 โรม. 8:26____________________________________________________________ 
3.2 โรม. 12:12___________________________________________________________ 
3.3 เอเฟซสั. 3:14-21__________________________________________________________ 
3.4 ลูกำ. 18:1____________________________________________________________ 
4. อะไรเป็นอุปสรรคของกำรอธิษฐำน 
4.1 ยำกอบ. 1:5-8___________________________________________________________ 
4.2 ยำกอบ. 4:3_____________________________________________________________ 
4.3 สดุดี. 66:18_________________________________________________________  
4.4 1 ยอห์น. 5:14-15________________________________________________________ 

ก่อนจะพบกนัอกีในคราวหน้า 

1. บอกท่ีปรึกษำของท่ำนให้ทรำบเร่ืองท่ีท่ำนตอ้งกำรอธิษฐำนแลว้อธิษฐำนดว้ยกนั 
2. อธิษฐำนเผื่อท่ีปรึกษำของท่ำน และ เผือ่คริสตจกัรของท่ำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
3. ท ำรำยกำรอธิษฐำนส ำหรับสัปดำห์หนำ้ แลว้ยดึถือปฏิบติั 
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บทที ่5 ยกพระคริสต์ไว้อบัดบัหน่ึง 

ทบทวน 

1. เล่ำถึงบำงอยำ่งท่ีท่ำนไดเ้รียนรู้จำกกำรเฝ้ำเด่ียวประจ ำวนั 
2. ท่ำนมีค ำถำมอะไรบำ้งไหมเก่ียวกบัชีวติคริสเตียนของท่ำน 

ข้อควรจ า 

1. ในฐำนะคริสเตียนนั้นท่ำนตอ้งยกพระคริสตไ์วอ้บัดบัหน่ึงเสมอ ค ำวำ่ “ยกพระคริสตไ์ว้
อนัดบัหน่ึง” น้ีหมำยควำมวำ่อยำ่งไร ตำมขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี 
มทัธิว. 6:24_________________________________________________________________ 
มทัธิว. 10:37_______________________________________________________________ 
ลูกำ. 9:23__________________________________________________________________ 
มทัธิว. 6:33________________________________________________________________ 
มทัธิว.11:28-30______________________________________________________________ 
2. เม่ือเรำยกพระคริสตเ์ป็นอบัดบัหน่ึงอยำ่งแทจ้ริงแลว้ เรำก็ยอ่มด ำเนินชีวติ ตำมพระประสงค์
ของพระองคด์ว้ย พระคมัภีร์บอกไวว้ำ่พระประสงคข์องพระเจำ้นั้นประเสริฐ เป็นท่ียอมรับ 
และ สมบูรณ์แบบ 
“อยำ่ประพฤติตำมอยำ่งคนในยคุน้ี แต่จงรับกำรเปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้อุปนิสัยของท่ำนจะ
เปล่ียนใหม่ เพื่อท่ำนจะไดท้รำบน ้ำพระทยัของพระเจำ้จะไดรู้้วำ่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ
พระทยั และอะไรดียอดเยีย่ม” โรม. 12:2 
3. ท่ำทีท่ีท่ำนมีต่อพระประสงคข์องพระเจำ้นั้นควรเป็นอยำ่งไร 
3.1 โรม. 12:1-2 
_________________________________________________________________________ 
3.2 สดุดี. 32:8-9 
_________________________________________________________________________ 
3.3 สุภำษิต 3:5-6 
_________________________________________________________________________ 
3.4 ยำกอบ. 1:5 
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_________________________________________________________________________ 
4. เม่ือรู้วำ่พระเจำ้ทรงมีพระประสงคใ์หท้่ำนท ำอะไรแลว้ ท่ำนควรปฏิบติัอยำ่งไร 
4.1 ยำกอบ. 1:22 
_________________________________________________________________________ 
4.2 ยอห์น. 14:21 
_________________________________________________________________________ 
4.3 1 ซำมูเอล. 15:22 
_________________________________________________________________________ 
4.4 โยชูวำ. 1:8 
_________________________________________________________________________ 

ก่อนจะพบกนัอกีคราวหน้า 

1. จงเขียนรำยกำรดำ้นต่ำง ๆ ในชีวติท่ำนท่ีตอ้งกำรกำรเช่ือฟังตำมพระทยัพระเจำ้ เช่น เก่ียวกบั
งำน กำรใชเ้วลำ วนิยัในกำรอธิษฐำน ฯลฯ 

2. ในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีท่ำนเขียนออกมำนั้น ท่ำนจะยกพระคริสตเ์ป็นอนัดบัหน่ึงไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่6 ด าเนินชีวติตามพระวญิญาณ 

ทบทวน 

กำรอ่ำนพระคมัภีร์ประจ ำวนัมีส่วนช่วยใหท้่ำนเช่ือฟังพระเยซูไดอ้ยำ่งไร 

ข้อควรจ า 

1. อะไรคือบทบำทของพระวิญญำณบริสุทธ์ิในชีวติของผูเ้ช่ือ 
1.1 ยอห์น. 16:8______________________1.5 กิจกำร. 1:8_____________________ 
1.2 ยอห์น. 14:16-17__________________1.6 1 โครินธ์. 12:7-11________________ 
1.3 ยอห์น. 16:13-14__________________1.7 โรม. 8:26____________________ 
1.4 2 โครินธ์. 3:18_____________________1.8 โรม. 8:14____________________ 
2. กำรประกอบดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินชีวติคริสเตียน * 

2.1 พระเยซูทรงสัญญำไวอ้ยำ่งไรเก่ียวกบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิ * 
กิจกำร. 1:4-5________________________________________________________ 
2.2 ใครบำ้งท่ีจะสำมำรถประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิได ้* 
2.2.1 กิจกำร. 2:1-4__________________________________________________ 
2.2.2 กิจกำร. 8:14-17________________________________________________ 
2.2.3 กิจกำร. 10 : 44_________________________________________________ 
2.2.4 กิจกำร. 19:4-6__________________________________________________ 

3. กำลำเทีย. 5:16-26 สอนไวว้ำ่อยำ่งไรเก่ียวกบั “กำรด ำเนินชีวติตำมพระวญิญำณ” 
ขอ้ 16_________________________ขอ้22-23________________________ 
ขอ้ 17_________________________ขอ้ 24__________________________ 
ขอ้ 18_________________________ขอ้ 25__________________________ 
ขอ้ 19-21______________________ขอ้ 26__________________________ 

ก่อนจะพบกนัอกีคราวหน้า 

ส ำรวจดูวำ่มีเหตุกำรณ์ใดบำ้งท่ีท่ำนเห็นวำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงช่วยเหลือท่ำนในชีวิตของ
ท่ำน แลว้น ำมำเล่ำสู่กนัฟัง 
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บทที ่7 แบ่งปันกบัพีน้่องคริสเตียน 

ทบทวน 

1. จงเล่ำถึงเหตุกำรณ์ท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงช่วยเหลือท่ำนในชีวติของท่ำน 
2. ท่ำนยงัคงมีค ำถำมอะไรอีกไหมเก่ียวกบัพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิในชีวิตของท่ำน 

ข้อควรจ า 

1. คริสตจกัรคืออะไร ตำมท่ีพรรณำไวใ้น 1 โครินธ์ 12:12-27 
2. ท ำไมจึงจ ำเป็นตอ้งมีคริสตจกัร (ดู กิจกำร 2:42-47) 

___________________________________________________________________  
3. ท ำไมท่ำนจึงตอ้งพบปะกบัพี่นอ้งคริสเตียนอ่ืน ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.1 กิจกำร. 2:42_______________________________________________________ 
3.2 ฮีบรู. 10:24-25_____________________________________________________ 

4. ท่ำนจะสำมำรถแบ่งปันชีวิตของท่ำนกบัพี่นอ้งคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร 
4.1 โคโลสี. 3:12-17____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
4.2 กำลำเทีย.6:6-10,2โครินธ์ 9:6-8_________________________________________ 

ก่อนจะพบกนัอกีคราวหน้า 

1. เขียนถึงเหตุกำรณ์ในชีวิตของท่ำนท่ีท่ำนรู้สึกวำ่พระเจำ้ทรงสถิตอยูก่บัท่ำน 
2. ท่ำนเป็นสมำชิกประจ ำของกลุ่มสำมคัคีธรรมคริสเตียนหรือไม่ (เช่น กลุ่มศึกษำ พระคมัภีร์ 
กลุ่มเซลล ์กลุ่มอธิษฐำน ฯลฯ) 
ถำ้ยงัไม่ไดเ้ป็น ใหท้่ำนพดูเร่ืองน้ีกบัศิษยำภิบำลหรือท่ีปรึกษำของท่ำน 
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บทที ่8 การเป็นพยานแก่ผู้อืน่ 

ทบทวน 

มีดำ้นใดบำ้งของชีวติคริสเตียนของท่ำน ท่ีท่ำนไดเ้ล่ำให้ผูอ่ื้นฟังในช่วงสัปดำห์ท่ีแลว้ท่ำนรู้สึก
อยำ่งไรในขณะท่ีก ำลงัเล่ำใหเ้ขำฟังอยูน่ั้น 

ข้อควรจ า 

1. คริสเตียนควรเป็นพยำนใหผู้อ่ื้นรู้เร่ืองพระเยซูคริสต ์
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี พระองคไ์ดต้รัสไวอ้ยำ่งไรใน กิจกำร 1:8 
__________________________________________________________________________ 
2. อะไรคือวตัถุประสงคข์องกำรเป็นพยำน 
2.1 กิจกำร. 2:32, 26:16-18________________________________________________ 
2.2 มทัธิว. 28:19-20____________________________________________________ 
3. คริสเตียนมีอ ำนำจท่ีจะเป็นพยำนไดเ้พรำะ 
3.1 กิจกำร. 1:8,2 ทิโมธี. 1:7____________________________________________________ 
3.2 เอเฟซสั. 6:18-20_________________________________________________________ 
3.3 2 โครินธ์ 10:3-5_________________________________________________________ 
4. ท่ำนจะเป็นพยำนไดใ้นลกัษณะใด 
4.1 มทัธิว. 5:13-16_________________________________________________________ 
4.2 1 ยอห์น. 3:18 *__________________________________________________________ 
5. อำจำรยเ์ปำโลไดเ้ล่ำถึงค ำพยำนของท่ำนใน กิจกำร 22:3-15 ค ำพยำนส่วนตวัอำจจะเป็น
เคร่ืองหนุนใจอยำ่งยิง่แก่ผูอ่ื้นเก่ียวกบัควำมเป็นจริงของกำรไดรู้้จกัพระเยซูผูท้รงเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดและทรงเป็นเจำ้ของชีวติเรำ 
ค ำพยำนขั้นพื้นฐำนประกอบดว้ย 3 จุดส ำคญั 
จุดท่ี 1 : ก่อนท่ีขำ้พเจำ้จะมำเป็นคริสเตียน  กิจกำร. 22:3-5 
จุดท่ี 2 : ขำ้พเจำ้มำเป็นคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร- กิจกำร. 22:6-11 
จุดท่ี 3 : หลงัจำกเป็นคริสเตียนแลว้ กิจกำร. 22:12-15 
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ก่อนจะพบกนัอกีคราวหน้า 

1. จงเขียนค ำพยำนส่วนตวัของท่ำนตำมเคำ้โครง 3 จุดของอำจำรยเ์ปำโล 
2. ใคร่ครวญดว้ยใจอธิษฐำนเพื่อมองหำวำ่ใครควรเป็นบุคคลท่ีท่ำนจะไปเป็นพยำนต่อเขำ แลว้

ปฏิบติั! 
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บทที ่9 การด าเนินชีวติคริสเตียนอย่างมชัียชนะ 

ทบทวน 

1. ท่ำนไดเ้ล่ำใหผู้อ่ื้นฟังเก่ียวกบัค ำพยำนส่วนตวัของท่ำนแลว้หรือ ผลจำกกำรตอบสนองของ
เขำเป็นอยำ่งไร 

2. ท่ำนยงัมีค ำถำมอ่ืน ๆ อีกไหมเก่ียวกบักำรเป็นพยำนของท่ำน 

ข้อควรจ า 

เม่ือใครคนหน่ึงมำเป็นคริสเตียน บ่อยคร้ังทีเดียวจะปรำกฏวำ่มีกำรทดลองย ัว่ยวนเกิดข้ึนเพื่อกีด
กนัมิใหเ้ขำเป็นสำวกของพระเจำ้ 

1. พระคมัภีร์สอนวำ่กำรทดลองนั้นเป็น 
1.1 ยำกอบ. 1:13-15________________________________________________________ 
1.2 1 โครินธ์. 10:13________________________________________________________  
2. อะไรเป็นแหล่งตน้ตอของกำรทดลอง 
2.1 ยอห์น. 2:15_________________________________________________________ 
2.2 กำลำเทีย. 5:16__________________________________________________________  
2.3 ววิรณ์. 20:1-3________________________________________________________  
3. อะไรเป็นกำรทดลองท่ีท่ำนเผชิญเวลำน้ี 

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. พระคมัภีร์บอกวำ่เรำยอ่มสำมำรถเอำชนะกำรทดลองไดใ้หเ้รำมำตรวจดูดว้ยกนัวำ่จะเอำชนะ
มนัไดอ้ยำ่งไร 

4.1 1 โครินธ์. 16:13, 1 เปโตร. 5:8_______________________________________________ 
4.2 1 เปโตร. 5:9, ยำกอบ. 4:7___________________________________________________ 
4.3 เอเฟซสั. 5:18____________________________________________________________ 
4.4 1 โครินธ์. 10:13__________________________________________________________ 
4.5 โคโลสี. 2:6-7___________________________________________________________  
4.6 มทัธิว. 26:41___________________________________________________________ 
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4.7 มทัธิว 4:1-11_________________________________________________________ 
4.8 * 

ก่อนจะพบกนัคราวหน้า 

1. จงระวงัระไวเร่ืองกำรทดลองท่ีท่ำนจะเผชิญ 
จงเรียนรู้ท่ีจะจดักำรกบัมนัทนัที โดยอำศยัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มำน้ี 

2.จงจดบนัทึกในสมุดเป็นบทเรียนวำ่ท่ำนหลีกหนีกำรทดลองท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังไดอ้ยำ่งไรอนั
น้ีจะหนุนท่ำนเองและผูอ่ื้นดว้ย 
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บทที ่10 การจัดการกบัปัญหา 

ทบทวน 

ท่ำนพอจะเขียนสรุปจุดส ำคญั ๆ แต่ละบทท่ีไดเ้รียนรู้มำแลว้ไดไ้หม 
บทท่ี 2______________________________________________________________ 
บทท่ี 3______________________________________________________________ 
บทท่ี 4______________________________________________________________ 
บทท่ี 5______________________________________________________________ 
บทท่ี 6______________________________________________________________ 
บทท่ี 7______________________________________________________________ 
บทท่ี 8______________________________________________________________ 
บทท่ี 9______________________________________________________________ 

ข้อควรจ า 

ชีวติคริสเตียนท่ีสมบูรณ์พร้อมนั้นไม่ไดห้มำยควำมวำ่ไม่มีปัญหำอะไร แทจ้ริงแลว้ ปัญหำต่ำง 
ๆ สำมำรถช่วยใหเ้รำเจริญข้ึนเป็นผูใ้หญ่ในควำมเช่ือเสียดว้ยซ ้ ำ ทวำ่ปัญหำนั้นยอ่มจดักำรกบัมนัได ้
เพรำะเรำพึ่งพำอำศยัทรัพยำกรของพระเจำ้ ซ่ึงไดแ้ก่พระคมัภีร์ และพระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระองค ์
พระเจำ้ไดท้รงสัญญำวำ่จะทรงสถิตอยูก่บัเรำโดยตลอด! “และขำ้พเจำ้แน่ใจวำ่ พระองคผ์ูท้รงตั้งกำรดี
ไวใ้นพวกท่ำนแลว้ จะทรงกระท ำใหส้ ำเร็จ จนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 1:6) 

2. อะไรคือปัญหำท่ีคริสเตียนมกัจะประสบเหมือน ๆ กนั 
2.1 มทัธิว 5:10-11 
2.2 มทัธิว 5:38-42 
2.3 มทัธิว 6:19,24,33 

3. ท ำไมคริสเตียนจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหำ 
3.12 ทิโมธี 3:12 
3.2 ยำกอบ 1:2-4 
3.3 1 เปโตร 1:6-9 
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เพือ่จะจ าเริญขึน้เร่ือย ๆ ตลอดไป 

1. จงเตรียมตวัรับบพัติศมำ 
2. จงเขำ้ร่วมกลุ่มสำมคัคีธรรมในคริสตจกัร 
3. จงน ำผูอ่ื้นมำหำพระคริสต ์แบ่งปันส่ิงท่ีท่ำนไดเ้รียนรู้ใหก้บัเขำ 
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รายการตรวจสอบฝ่ายจิตวญิญาณ 

ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณของท่ำนเป็นอยำ่งไร 
จงใหสุ้ขภำพชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณของท่ำนสัมพนัธ์กบัลกัษณะของส่ิงมีชีวติ : 

อำณำจกัรฝ่ำยสรีระ 
ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 
1. หำยใจ 
2. กำรกิน 
3. กำรเจริญเติบโต 
4. กำรรับสัมผสั 
5. กำรเคล่ือนไหว 
6.กำรขบัถ่ำยของเสีย 
7.กำรสืบพนัธ์ 

อำณำจกัรฝ่ำยจิตวิญญำณ 
สัญลกัษณ์ของชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณท่ีสมบูรณ์ 
1.อธิษฐำน เอเฟซสั. 6:18 
2.รับพระวจนะของพระเจำ้ 1เปโตร.2:2,ฮีบรู. 5:14 
3.จ ำเริญข้ึนถึงข้ึนควำมไพบูลยฝ่์ำยจิตวญิญำณ           
ลูกำ. 2 :52 
4.กำรวนิิจทิศทำงของพระเจำ้  โรม. 12:1-2 
5.เคล่ือนไหวในสำมคัคีธรรม  โรม. 12:3-8 
6.กำรช ำระบำป 1 ยอห์น. 1:8-9 
7.กำรเป็นพยำน มำระโก. 1:17,มทัธิว. 28:18-20 

 


