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บทเรียนที่ 1 : แผนการของพระเจ้าเพือ่ความสัมพนัธ์กบัมนุษย์  มนุษย์

ตกระดบัจากความสัมพนัธ์ 

ทุก ๆ เร่ืองท่ีจะเรียนในบทเรียนน้ีเป็นความจริง ทุก ๆ ส่ิงเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์  ทุก ๆ เร่ืองมา
จากพระคมัภีร์ พระคมัภีร์คือหนงัสือท่ีพระเจา้ดลใจใหค้นเขียนไว ้ มนัจึงเป็นค าสั่งของพระเจา้ ไม่ใช่ค าพดู
ของมนุษย ์เพราะฉะนั้นเราสามารถเช่ือวางใจไดว้า่เป็นความจริง 
 
เร่ือง – การสร้าง และการล้มลงในความบาป (ปฐมกาล 1 &3) 

ก่อนท่ีจะมีอะไรเกิดข้ึนมา พระเจา้อยูท่ี่นัน่อยูแ่ลว้ พระองคส์ร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก 
พระองคส์ร้างวิญญาณทั้งหมดในแผน่ดินแห่งวญิญาณ พระองคส์ร้างทูตสวรรคผ์ูท่ี้จะรับใชแ้ละนมสัการ
พระองค ์ ถึงแมว้า่บางองคใ์นพวกทูตสวรรคน์ั้นกบฎและไดก้ลายเป็นวญิญาณชัว่ เม่ือพระเจา้สร้างแผน่ดิน
โลก มนัมืดและไม่มีรูปร่าง ไม่มีอะไรอยูใ่นโลก แต่พระเจา้พดูและแผน่ดินโลกก็มีชีวิตข้ึนมา พระเจา้สร้าง
โลกในเวลา 6 วนั พระองคส์ร้างแสงสวา่ง แลว้พระองคแ์ยกความสวา่งออกจากความมืด ก าหนดใหเ้ป็นวนั
และคืนในวนัแรก ในวนัท่ี 2 พระองคส์ร้างทอ้งฟ้า คือบรรยากาศรอบๆแผน่ดินโลก พระองคส์ร้างพื้นดิน
และทอ้งทะเลในวนัท่ี 3 และท าใหพ้ื้นดินมีผลิตผลพวกผกัและพืชทุกชนิดท่ีมีเมล็ด ในวนัท่ี 4 พระเจา้สร้าง
ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์และดวงดาว ใหส่้องสวา่งอยา่งเป็นสัญลกัษณ์ของฤดูกาล วนัและปี ในวนัท่ี 5 
พระองคส์ร้างส่ิงมีชีวติต่อไป ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเล และนกท่ีอาศยัอยูใ่นอากาศ  ในวนัท่ี 6 พระองคส์ร้างสัตว์
ทุกชนิดและส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นดิน พระองคส์ร้างมนุษยด์ว้ย ตามภาพสะทอ้นของพระองคเ์องทั้งชาย
และหญิง พระองคส์ร้างมนุษยจ์ากฝุ่ นผงของพื้นดิน และระบายลมหายใจของชีวติเขา้ในมนุษย ์ และมนุษย์
กลายเป็นผูมี้ชีวติ พระองคส์ร้างมนุษยใ์หป้กครองปลาในทะเล นกในอากาศ ส่ิงมีชีวติทุกอยา่งบนแผน่ดิน
และทัว่โลก พระเจา้เห็นวา่ทุกส่ิงท่ีพระองคส์ร้างนั้นดี และพระองคห์ยดุพกัในวนัท่ี 7 พระเจา้สร้างทั้งชาย
และหญิง ใหช่ื้อวา่อาดมัและเอวา พระเจา้ใหอ้าดมัและเอวาอยูใ่นสวนเอเดน ใหดู้แลและรักษาสวน และช่ืน
ชมพืช ตน้ไม ้ และส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นสวนนั้น พระเจา้บอกเขาทั้งสองวา่ จะกินอะไรก็ไดจ้ากพืชและตน้ไมใ้น
สวนน้ี ยกเวน้ตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ พระเจา้บอกเขาวา่ ถา้เขากินผลจากตน้ไมแ้ห่ง
ความส านึกในความดีและความชัว่แลว้เขาจะตายแน่ ทั้งอาดมัและเอวาอยูใ่นสวนเอเดนอยา่งมีความสุข ดูแล
รักษาส่ิงท่ีอยูใ่นนั้นทั้งหมดตามท่ีพระเจา้สั่ง เขาทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจา้ และช่ืนชมใน
ความงดงามของส่ิงท่ีพระเจา้สร้าง อยา่งไรก็ดี วนัหน่ึง ผร้ีายมาหาเอวาในรูปร่างของงู มนัไดท้ดลองเอวาโดย
ถามวา่ พระเจา้บอกเธอหรือวา่ไม่ใหกิ้นผลจากตน้ไมใ้ดๆ เอวาตอบวา่ พระเจา้ไดบ้อกวา่เขาทั้งสองไม่ไดรั้บ
อนุญาตใหกิ้นผลจากตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ เพราะเขาจะตอ้งตาย งูจึงบอกเอวาวา่เขา
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จะไม่ตายจากการกินผลของตน้ไมแ้ห่งความส านึกในความดีและความชัว่ดอก แต่พระเจา้ไม่ตอ้งการใหพ้วก
เขากิน เพราะเขาจะกลายเป็นเหมือนพระเจา้ถา้เขากิน เอวามองดูท่ีตน้ไมแ้ละเห็นวา่ผลของมนัสวยและน่า
กิน และเธอคิดวา่ ถา้เธอกินเธอจะเป็นเหมือนพระเจา้ เธอติดกบัดกัและตดัสินใจกินผลไมน้ั้น ขดัค าสั่งของ
พระเจา้ เธอจึงเด็ดผลจากก่ิงหน่ึงของมนัลองชิมดูเห็นวา่อร่อยดี จึงส่งผลไมน้ั้นใหอ้าดมั หลงัจากท่ีอาดมัและ
เอวากินผลไมน้ั้น ตาของพวกเขาก็สวา่งข้ึนและรู้วา่ตนเองเปลือยกายอยู ่ ความกลวัและความอายเขา้มาใน
ชีวติของพวกเขา เขาไดย้นิเสียงพระเจา้ก าลงัด าเนินอยูใ่นสวน แต่พวกเขาไดแ้อบซ่อนตวัจากพระองค ์ พวก
เขากลวัพระเจา้ เพราะวา่พวกเขาไม่เช่ือฟังพระองค ์ พระเจา้โกรธมากและเสียใจ ท่ีอาดมัและเอวาไม่เช่ือฟัง
พระองคโ์ดยส้ินเชิง พระเจา้จึงใหพ้วกเขาออกจากสวนเอเดน แทนท่ีจะไดช่ื้นชมแผน่ดินท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงดีๆ 
ตอนน้ีพวกเขาตอ้งท างานหนกัเพื่อหาอาหาร เพราะการท่ีพวกเขาไม่เช่ือฟังพระเจา้ โดยการเลือกเช่ือการ
หลอกลวงของงู และส่ิงท่ีนยัน์ตาของพวกเขาเห็น พวกเขาจึงไม่สามารถไดรั้บรสชาดของความดีงามท่ีพระ
เจา้วางแผนการไวส้ าหรับพวกเขา พวกเขาเลือกทางของเขาเอง แทนท่ีจะเลือกทางของพระเจา้ จึงถูกแยก
ออกจากพระเจา้ พวกเขาเสียความสัมพนัธ์กบัพระเจา้   
 

ขอใหคุ้ณเล่าเร่ืองอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 
ค าถาม :  
 คุณชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่ชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่เขา้ใจอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 เร่ืองน้ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง 
 เร่ืองน้ีบอกใหคุ้ณท าอะไร  
 
อธิษฐาน : อธิษฐานออกเสียงเผือ่ความตอ้งการของคุณ รวมทั้งการรักษาโรค และการปลดปล่อย 
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บทเรียนที่ 2: พระเจ้าแสดงให้เราเห็นถึงวธีิทีจ่ะรู้จักพระองค์ 

 
ทบทวน : ทบทวนส่ิงทีไ่ด้เรียนในบทเรียนที่ 1 
 เล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนในบทเรียนท่ี 1ไดบ้า้งหรือไม่ 
 พระเจา้พดูในจิตใจของคุณบา้ง 
 พระเจา้ตอบค าอธิษฐานของคุณในเร่ืองท่ีไดอ้ธิษฐานแลว้หรือไม่ 
 
วนัน้ีเราจะอ่านตอนท่ีสองของเร่ือง 
 
เร่ือง  – กฎปฏิบัติ 10 ประการ และ ววัทองค า : อ่านเร่ืองใหดี้เพื่อท่ีคุณจะเล่าใหค้นอ่ืนฟังได ้
(เร่ือง 2 – กฎปฏิบติั 10 ประการ, อพยพ 20 และ ววัทองค า อพยพ 32)  

เม่ือพระเจา้สร้างมนุษยท์ั้งชายและหญิง พระองคบ์อกใหเ้ขามีลูกและทวมีากข้ึน ไม่นานก็มีคน
มากมายในโลก พวกเขาก็กลายเป็นประเทศชาติและอาศยัอยูใ่นท่ีต่าง ๆ กนับนแผน่ดินโลก มีคนกลุ่มหน่ึง
ช่ือวา่อิสราเอล พระเจา้เลือกพวกเขาใหเ้ป็นประชากรของพระองคแ์ละแบ่งปันพระพรของพระองคก์บัชน
ชาติอ่ืน ๆ ทั้งหมด พวกเขาตกเป็นทาสอยูใ่นประเทศอียปิตห์ลายปี อยา่งไรก็ดีพวกเขาก็มีจ  านวนมากและ
เขม้แขง็ ชาวอียปิตก์ลวัวา่พวกเขาจะกบฎและแยง่ชิงเอาแผน่ดิน ดงันั้นชาวอียปิตจึ์งดุร้ายต่อชาวอิสราเอล 
อยา่งไรก็ดี ในขณะท่ีพวกเขาเป็นทาส ชาวอิสราเอลก็นึกถึงพระผูส้ร้างของพวกเขา คือ พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ 
พวกเขาอธิษฐานและร้องหาพระเจา้ ขอใหพ้ระองคป์ลดปล่อยพวกเขาจากความเป็นทาส พระเจา้ไดย้นิค า
อธิษฐานของเขา และสงสารพวกเขา พระองคจึ์งเรียกชายคนหน่ึงช่ือวา่โมเสสใหน้ าพวกเขาและปลดปล่อย
พวกเขาออกจากอียปิตด์ว้ยฤทธ์ิอ านาจใหญ่ยิง่ อยา่งไรก็ดีพวกอิสราเอลไม่รู้วา่จะด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งไรให้
เป็นท่ีพอใจพระเจา้ ดงันั้นหลงัจากปลดปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียปิตแ์ลว้ พระเจา้ใหก้ฎปฏิบติั 10 
ประการเพื่อใหส้อนวธีิด าเนินชีวติแก่พวกเขา หนทางเหล่าน้ีเป็นทางพื้นฐานท่ีมนุษยจ์ะด าเนินชีวิตถา้เขา
ตอ้งการจะท าใหพ้ระเจา้พอใจ กฎปฏิบติั 10 ประการมีดงัน้ี 

(หน่ึง) มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นอยา่มีพระเจา้อ่ืนอีก 
(สอง) อยา่ท ารูปเคารพใด ๆ หรือนมสัการหรือรับใชรู้ปเคารพเหล่านั้น 
(สาม) อยา่ใชพ้ระนามของพระเจา้อยา่งผดิๆหรืออยา่งไม่ถวายเกียรติ 
(ส่ี) จงรักษาวนัหน่ึงในหน่ึงอาทิตยใ์หเ้ป็นวนัหยดุทางศาสนา 
(หา้) ใหเ้คารพพอ่แม่ 
(หก)  อยา่ฆ่าคน 
(เจด็) อยา่เป็นชูก้บัสามีภรรยาเขา 
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(แปด) อยา่ขโมย 
(เกา้) อยา่เป็นพยานเท็จ 
(สิบ) อยา่โลภของผูอ่ื้น 

พระเจา้ตอ้งการใหม้นุษยเ์ช่ือฟังกฎปฏิบติัเพื่อเขาจะมีความสัมพนัธ์กบัพระองคพ์ระผูส้ร้างของพวก
เขาได ้ พระองคบ์ริสุทธ์ิเพราะฉะนั้นมนุษยต์อ้งบริสุทธ์ิ กฎปฏิบติั 4 ขอ้แรกสอนเราถึงวธีิท่ีจะมี
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้และอีก 6 ขอ้หลงัสอนเราถึงวิธีท่ีจะด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยกนั ทุกคนตอ้งเช่ือฟังกฎ
ปฏิบติั ทุกขอ้ตลอดเวลา 

อาดมัและเอวาไม่เช่ือฟังพระเจา้ในสวนเอเดนโดยการเลือกหนทางของตนเอง เช่นเดียวกนัหลงัจาก
ท่ีพระเจา้ปลดปล่อยคนอิสราเอลจากอียปิตแ์ลว้พวกเขาก็ด้ือและไม่เช่ือฟังพระเจา้ พวกเขาจะร้องหาและเช่ือ
ฟังพระเจา้ก็ต่อเม่ือเขาตอ้งการพระองคเ์ท่านั้น แลว้เขาก็หนัเหไปจากพระเจา้อีก มีแต่โมเสสเท่านั้นท่ีเดินกบั
พระเจา้อยา่งใกลชิ้ดและน าประชาชนไปตามค าสั่งของพระเจา้ โมเสสข้ึนไปบนภูเขาเพื่อจะรับกฎปฏิบติั 10 
ประการจากพระเจา้ คนอิสราเอลท่ีเหลือรอโมเสสอยู ่ 40 วนั ท่ีจะกลบัมาบอกพวกเขาวา่พระเจา้ตอ้งการให้
พวกเขาท าอะไร อยา่งไรก็ดีพวกอิสราเอลไม่มีความอดทน ขณะท่ีรอพวกเขาตดัสินใจสร้างรูปเคารพเพื่อจะ
ใหน้ าพวกเขาเขา้แผน่ดินท่ีพระเจา้สัญญาไวว้า่จะน าเขาเขา้ไปในแผน่ดินท่ีดีท่ีเขาจะอาศยัอยูไ่ด ้ ดงันั้นพวก
เขาก็หลอมทองค าเพื่อท าเป็นรูปเคารพในรูปร่างของโคหนุ่ม พวกเขาสร้างแท่นบูชาตรงหนา้รูปววันั้นแลว้
ถวายบูชาและกม้ลงกราบนมสัการรูปเคารพนั้นอยา่งเป็นพระเจา้ พระเจา้เห็นทุกอยา่งท่ีคนอิสราเอลท าและ
โกรธ พระองคผ์ดิหวงัมากกบัพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สามารถแมแ้ต่จะเช่ือฟังค าสั่งท่ีพระองคก์ าลงัจะให้
เขา แมแ้ต่หลงัจากไดรั้บกฎปฏิบติั 10 ประการแลว้ พวกอิสราเอลก็ยงัไม่เช่ือฟัง ดงันั้นชนอิสราเอลรุ่นนั้นจึง
ไม่ไดรั้บพระพรของพระเจา้และตายในทะเลทราย 
 

ตลอดประวติัศาสตร์มนุษยไ์ดด้ าเนินชีวติอยา่งไม่เช่ือฟังอยูต่ลอดเวลา เราไดเ้ดินอยูใ่นทางของเรา
และเลือกท่ีจะด าเนินชีวติของตนเองแทนท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ เราแต่ละคนไม่เช่ือฟังค าสั่งท่ีพระเจา้ให้ ตลอด
ประวติัศาสตร์มนุษยต์อ้งการกลบัไปหาพระเจา้แต่เขาก็เช่ือพึ่งในหนทางของตนเองและไม่ตอ้งการเดิน
ในทางของพระเจา้ เขาถึงกบัสร้างรูปเคารพข้ึนแทนพระเจา้แต่ไม่มีส่ิงใดๆท่ีถูกสร้างข้ึนมาจะสามารถเป็น
ตวัแทนของพระเจา้ได ้ ไม่มีหนทางใดของเราสักทางเดียวท่ีจะน าเรากลบัไปหาพระเจา้ได ้ เราสามารถ
กลบัไปหาพระเจา้ไดโ้ดยการเลือกทางของพระเจา้เท่านั้น และพระองคไ์ดว้างแผนทางหน่ึงไวส้ าหรับเรา
แลว้ท่ีจะใหก้ลบัไปหาพระองค ์
 
ขอใหคุ้ณ เล่าเร่ืองอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ค าถาม :  
 คุณชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
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 คุณไม่ชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่เขา้ใจอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 เร่ืองน้ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง 
 เร่ืองน้ีบอกใหคุ้ณท าอะไร  
 มีสักหน่ึงประโยคในเร่ืองน้ีหรือไม่ท่ีคุณอยากท่องจ าไวใ้นอาทิตยน้ี์ 
 
อธิษฐาน : พระเจา้มีฤทธ์ิอ านาจสูงสุดและเป็นความรักสมบูรณ์ ถา้เราอธิษฐานต่อพระเจา้และเช่ือวา่พระองค์
จะช่วยเรา พระเจา้สัญญาจะตอบค าอธิษฐานของเรา  อธิษฐานเผื่อความตอ้งการของคุณในอาทิตยน้ี์  พระเจา้
ห่วงใยความตอ้งการของคุณและจะช่วยคุณโดยทางน้ีพระองคจ์ะแสดงใหคุ้ณเห็นดว้ยวา่พระองครั์กคุณและ
ตอ้งการให้คุณรู้จกัพระองค์ 
 
 คุณมีความตอ้งการอะไรท่ีจะอธิษฐานเผื่อ (เช่นความตอ้งการทาง  ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นตน้) 
 ตอนน้ีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตแ์ละวางใจวา่พระเจา้จะท าส่ิงดีท่ีสุด(อธิษฐานออกเสียงเผื่อ

ความตอ้งการของคุณ) 
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บทเรียนที่ 3 : พระเจ้าจัดเตรียมหนทางหน่ึงเพือ่เราทีจ่ะมคีวามสัมพนัธ์

กบัพระองค์ได้ – คอืพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ 

 
ทบทวน : ทบทวนส่ิงทีไ่ด้เรียนในบทเรียนที่ 2 
 เล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนในบทเรียนท่ี 2ไดบ้า้งหรือไม่ 
 พระเจา้พดูในจิตใจของคุณบา้ง 
 พระเจา้ตอบค าอธิษฐานของคุณในเร่ืองท่ีไดอ้ธิษฐานแลว้หรือไม่ 
 

ทุก ๆ เร่ืองท่ีเรียนในบทเรียนน้ีเป็นความจริง ทุกๆส่ิงเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์  ทุกๆเร่ืองมาจากพระ
คมัภีร์ พระคมัภีร์คือหนงัสือท่ีพระเจา้บอกใหค้นเขียนไว  ้มนัจึงเป็นค าสั่งของพระเจา้ ไม่ใช่ค าพดูของมนุษย ์
เพราะฉะนั้นเราสามารถเช่ือวางใจไดว้า่เป็นความจริง 
 
วนัน้ีจะเรียนส่วนท่ี 3 ของเร่ือง 
 
เร่ือง – ค่าไถ่เพื่อความผดิบาปและพระเยซูคริสต ์ (การถวายบูชาเพื่อความผดิบาปและพระเยซู): อ่านเร่ืองให้
ดีเพื่อท่ีคุณจะสามารถเล่าให้คนอ่ืนฟังได ้
 

พระเจา้รู้จกัมนุษยต์ั้งแต่เร่ิมแรก พระองครู้์วา่มนุษยจ์ะท าความผดิบาปและไม่เช่ือฟังพระองคเ์กือบ
ตลอดเวลา พระองครู้์วา่มนุษยไ์ม่ดีพอท่ีจะถึงมาตรฐานท่ีพระองคต์ั้งไวใ้นกฎปฏิบติั  10 ประการไม่มีใครดี
พอจนถึงมาตรฐานเหล่านั้นเพราะความบาปของอาดมัและเอวาและการท่ีความบาปนั้นมีผลต่อเราทุกคน 
เน่ืองจากพระเจา้รู้วา่มนุษยจ์ะท าบาปพระองคจึ์งตั้งการถวายบูชาหรือเคร่ืองบูชาไถ่บาปไว ้  
 

เม่ือคนใดคนหน่ึงท าบาปต่อพระองคห์รือคนอ่ืนเขาตอ้งเผาบูชาสัตวท่ี์ปราศจากต าหนิต่อพระเจา้ 
เลือดสัตวท่ี์ไหลออกนั้นเป็นการช าระเพื่อความบาป แลว้คนนั้นจะไดรั้บการยกโทษบาป การถวาย

บูชากลายเป็นแผนการของพระเจา้ท่ีจะไถ่มนุษยแ์ละจดัเตรียมทางส าหรับเราท่ีจะกลบัไปหาพระเจา้ พระ
บิดาและพระผูส้ร้างของเรา ความบาปทุกอยา่งตอ้งมีการลงโทษ เม่ือมนุษยท์  าบาป โทษก็คือความตาย การ
ถวายบูชากลายเป็นหนทางท่ีใหส้ัตวอ์ยูใ่นท่ีของมนุษยแ์ละจ่ายค่าของโทษท่ีเกิดจากบาปนั้นแทน ถา้
ปราศจากการหลัง่เลือดก็ไม่มีการยกโทษบาป อยา่งไรก็ดี ยงัมีปัญหา ทุกคร้ังท่ีมนุษยท์  าบาปเขาตอ้งถวาย
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เคร่ืองบูชาและในท่ีสุดเขาก็ไม่สามารถถวายบูชาไดเ้พียงพอท่ีจะจ่ายค่าของบาปทั้งหมดของเขา มนุษยจึ์ง
เหน่ือยต่อการไถ่ตนเองทางการถวายบูชาทั้งหมด 
 

พระเจา้รู้เร่ืองเหล่าน้ีและเพราะความรักของพระองคท่ี์มีต่อเรา พระองคจึ์งจดัเตรียมหนทางหน่ึงไว้
ช่วยเราเพื่อติดต่อกบัพระองคไ์ด ้  แผนการของพระเจา้ก็คือการส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์  คือพระ
เยซู เพื่อช่วยเราจากความบาปของเรา คร้ังเดียวเป็นพอแลว้ พระเยซูคือพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้
พระองคส์ถิตอยูก่บัพระเจา้ในสวรรคต์ั้งแต่ก่อนวนัแรกของโลกและพระองคเ์ป็นพระเจา้ พระองคเ์ขา้มาใน
โลกบงัเกิดจากหญิงพรหมจารี ในโลกพระองคมี์ชีวติท่ีสมบูรณ์แบบและปราศจากบาป พระองคมี์ชีวติอยู่
ท่ามกลางประชาชนทั้งหลาย พระองคส์ั่งสอนทุกคนท่ีจะฟังพระองคเ์ก่ียวกบัพระเจา้พระบิดาของพระองค ์
เป็นเวลา 3 ปีท่ีพระองคด์ าเนินอยูใ่นโลก ท าการดีโดยทางหมายส าคญัและการอศัจรรยห์ลายอยา่ง เช่น รักษา
คนเจบ็ป่วย คนตายแลว้ให้เป็นข้ึน ยกโทษความบาปและประทานอาหารแก่คนยากจน พระองคบ์อก
ประชาชนเก่ียวกบัพระเจา้และแสดงใหพ้วกเขาเห็นหนทางท่ีจะไปถึงพระเจา้ พระองคเ์ป็นพระเจา้ อาศยัอยู่
ในโลกอยา่งเป็นมนุษยค์นหน่ึงหลายคนเช่ือในพระองคแ์ละกลายเป็นผูติ้ดตามพระองค ์ แต่พวกผูน้ าทาง
ศาสนาและผูป้กครองบา้นเมืองอิจฉาพระองค์ ดงันั้น พวกเขาจึงวางแผนต่อตา้นพระเยซู ประชาชนพวกท่ีไม่
ชอบส่ิงท่ีพระองคส์อนก็เป็นพยานเทจ็ ถึงแมว้า่พระองคจ์ะปราศจากบาปและไม่สมควรท่ีจะตอ้งตาย 
พระองคก์็ถูกตรึงท่ีกางเขนและส้ินพระชนมเ์พื่อบาปของเรา เหตุการณ์น้ีท าใหส่ิ้งท่ีพระคมัภีร์ไดท้  านายไว้
หลายร้อยปีก่อนหนา้ส าเร็จลง ท่ีวา่พระเจา้จะจดัเตรียมเคร่ืองถวายบูชาท่ียิง่ใหญ่ส าหรับความบาปทั้งหมด
ของโลก พระเยซูไม่มีบาปพระองคต์ั้งใจท่ีจะตายบนไมก้างเขนเพื่อความบาปของเรา สีขา้งของพระองคถู์ก
แทงและ เลือดของพระองคห์ลัง่ออกมาเพื่อช าระเราจากความผดิบาปของเรา พระองคก์ลายเป็นส่ิงทดแทน – 
พระองคต์ายแทนมนุษยค์นบาปทุกคน ภายหลงั ถูกฝังไวใ้นอุโมงค์ แต่ในวนัท่ีสามพระองคฟ้ื์นข้ึนมาจาก
ความตาย เอาชนะความตายและพิสูจน์วา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ ประชาชนจ านวนมากไดเ้ห็นพระองคภ์าย
หลงัจากท่ีเป็นข้ึนมาจากความตาย แลว้พระองคก์ลบัไปหาพระบิดาของพระองคใ์นสวรรคท่ี์ซ่ึงพระองค์
อธิษฐานเพื่อเราอยูต่ลอดเวลา 
 

พระเยซูกลายเป็นสะพานส าหรับเราท่ีจะมาหาพระเจา้ไป มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวของพระเจา้  
เราไม่สามารถท่ีจะไปถึงพระเจา้ไดโ้ดยความพยายามของเราเอง เราทุกคนสมควรท่ีจะตายเพราะความบาป
ของเราและถูกแยกจากพระเจา้ตลอดไป แต่พระเจา้รักเราและยอมสละพระบุตรเพียงองคเ์ดียวของพระองค ์
คือพระเยซูคริสตเ์พื่อตายแทนเรา ความตายของพระเยซูกลายเป็นการช าระเพื่อความบาปของเราเพียงคร้ัง
เดียวเป็นพอตลอดไป พระองคก์ลายเป็นลูกแกะบูชาเพื่อความบาปของเรา การฟ้ืนคืนจากความตายของ
พระองคไ์ดมี้ชยัชนะต่อความตาย ในวธีิเดียวกนัพระองคส์ามารถใหชี้วติใหม่ ชีวติตลอดไปกบัผูท่ี้รับเอาการ
ถวายบูชาของพระองคไ์วเ้พื่อความบาปของเขา 
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ขอใหคุ้ณ เล่าเร่ืองอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 
ค าถาม :  
 คุณชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่ชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่เขา้ใจอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 เร่ืองน้ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง 
 เร่ืองน้ีบอกใหคุ้ณท าอะไร  
 มีสักหน่ึงประโยคในเร่ืองน้ีหรือไม่ท่ีคุณอยากท่องจ าไวใ้นอาทิตยน้ี์ 
 
อธิษฐาน : พระเจา้มีฤทธ์ิอ านาจสูงสุดและเป็นความรักสมบูรณ์ ถา้เราอธิษฐานต่อพระเจา้และเช่ือวา่พระองค์
จะช่วยเรา พระเจา้สัญญาจะตอบค าอธิษฐานของเรา  อธิษฐานเผื่อความตอ้งการของคุณในอาทิตยน้ี์  พระเจา้
ห่วงใยความตอ้งการของคุณและจะช่วยคุณ โดยทางน้ีพระองคจ์ะแสดงใหคุ้ณเห็นดว้ยวา่พระองครั์กคุณและ
ตอ้งการให้คุณรู้จกัพระองค์ 
 
 คุณมีความตอ้งการอะไรท่ีจะอธิษฐานเผื่อ (เช่นความตอ้งการทาง  ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นตน้) 
 ตอนน้ีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตแ์ละวางใจวา่พระเจา้จะท าส่ิงดีท่ีสุด(อธิษฐานออกเสียงเผื่อ

ความตอ้งการของคุณ) 
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บทเรียนที่ 4 : ค าเชิญของพระองค์ให้มคีวามสัมพนัธ์กบัพระองค์ 

 
ทบทวน : ทบทวนส่ิงทีไ่ด้เรียนในบทเรียนที่ 3 
 เล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนในบทเรียนท่ี 3ไดบ้า้งหรือไม่ 
 พระเจา้พดูในจิตใจของคุณบา้ง 
 พระเจา้ตอบค าอธิษฐานของคุณในเร่ืองท่ีไดอ้ธิษฐานแลว้หรือไม่ 
 

ทบทวนเร่ืองทั้งหมด :ใหเ้ราทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนทั้งหมด ในตอนแรกของโลกพระเจา้ไดส้ร้างชาย
และหญิงตามแบบของพระองค ์ พระองคส์ร้างเราเพื่อใหมี้ความสัมพนัธ์กบัพระองคแ์ละเช่ือฟังพระองค ์
อยา่งไรก็ดี มนุษยเ์ลือกท่ีจะมีชีวติอยูต่ามทางของเขาเองและไม่ฟังพระเจา้ ถึงแมว้า่พระเจา้ใหก้ฎปฏิบติั 10 
ประการ ก็ไม่มีมนุษยค์นใดดีพอท่ีจะสามารถรักษากฎปฏิบติันั้นได ้ น่ีเป็นการเร่ิมตน้ชีวติท่ีมีความบาปท่ีท า
ใหค้วามสัมพนัธ์ของเขากบัพระเจา้เสียไป พระเจา้พดูวา่ โทษของความบาปของเราคือความตาย น่ีคือ
ความหมายของการเสียความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ ชีวติน้ีไม่มีความหมาย มีความตายทางร่างกาย และการ
ลงโทษตลอดไป ไม่วา่เราจะพยายามอยา่งหนกัเพียงใด เราก็ไม่สามารถท่ีจะร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์ของเรากบั
พระเจา้และมีชีวติอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคต์ลอดไปได ้แต่พระเจา้รักเรามาก พระองคต์อ้งการท่ีจะจดัเตรียม
ทางใหเ้รากลบัเขา้มาในความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ พระองคท์  าอยา่งน้ีโดยการส่งพระเยซูคริสตพ์ระบุตรองค์
เดียวของพระองคม์าเป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาปของเรา พระเยซูจึงไดล้งมาในโลก มีชีวติอยูอ่ยา่งสมบูรณ์แบบ
และแสดงใหเ้ราเห็นถึงวธีิท่ีจะรู้จกักบัพระเจา้พระบิดา ถึงแมว้า่พระองคไ์ม่สมควรจะตอ้งตายเพราะพระองค์
ไม่มีบาปอยา่งส้ินเชิง พระองคก์็ยอมตายบนไมก้างเขนเพื่อรับโทษแทนเราและช าระบาปของเรา พระเจา้
พอใจท่ีจะรับการช าระน้ีเพื่อความบาปของเราทุกคน พระเยซูยอมตายแทนท่านและฉนั ความจริงเราควร
จะตอ้งตายเอง แต่พระเยซูยอมตายเพื่อใหเ้รามีชีวติใหม่กบัพระเจา้ พระเจา้พิสูจน์วา่พระองคย์อมรับอยา่งน้ี
โดยการท าใหพ้ระเยซูฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย เราก็สามารถมีชีวติใหม่อยูไ่ดโ้ดยฤทธ์ิอ านาจเดียวกนักบัท่ีพระ
เจา้ใชใ้นการท าใหพ้ระเยซูเป็นข้ึนมาจากความตายดว้ย น่ีคือข่าวประเสริฐ – คือพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมหนทาง
เพื่อเราท่ีจะรู้จกัพระองค ์และมีชีวติอยูก่บัพระองคต์ลอดไป น่ีคือเร่ืองท่ีพระเจา้พยายามท่ีจะติดต่อกบัเรา 
 

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงเร่ืองน้ีคือ : เพราะวา่พระเจา้รักผกูพนักบัมนุษยใ์นโลกน้ีมาก จนถึงขนาด
ยอมสละพระบุตรเพียงองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อวา่ทุกคนท่ีไวว้างใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญส้ิน แต่จะมี
ชีวติกบัพระเจา้ตลอดไป ยอห์น 3.16 ท่องหลายๆคร้ัง 
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เชิญชวน : มีขอ้พระคมัภีร์ขอ้หน่ึงท่ีส าคญัมาก คือ “ แต่ส าหรับคนท่ียอมรับและไวว้างใจพระองค ์พระองค์
ไดใ้หสิ้ทธ์ิพวกเขาเป็นลูกของพระเจา้ -  ” ( ยน. 1.12 ) ท่องขอ้น้ีหลายๆคร้ัง พระองคก์ าลงัเชิญคุณใหมี้
ความสัมพนัธ์กบัพระองคแ์ละอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคต์ลอดไป พระองคต์อ้งการใหคุ้ณเป็นลูกของ
พระองค ์ มนัเป็นของขวญัท่ีพระเจา้ตอ้งการใหคุ้ณเปล่าๆ หนทางเดียวท่ีคุณจะมีความสัมพนัธ์ไดคื้อการรับ
เอาของขวญัท่ีพระเยซูคริสตต์ายเพื่อความบาปของคุณเพื่อท าให้คุณมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้  
 
คุณจะรับของขวญัน้ีไดโ้ดยการท าสองอยา่งน้ี : 

1. กลบัตวักลบัใจเสียใหม่จากความบาปของคุณ – คุณตอ้งตดัสินใจท่ีจะไม่ด าเนินชีวิตอยูใ่นทางท่ี
คุณตอ้งการอีกต่อไป คุณตอ้งขอพระเจา้ – ใหย้กโทษความบาปของคุณบนพื้นฐานของการถวาย
บูชาท่ีพระเยซูไดท้  าเพื่อคุณ 
2. เช่ือวางใจในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ – คุณตอ้งเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ พระองคต์อ้งกลายเป็น
พระเจา้และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวของคุณเท่านั้น คุณตอ้งมีความเช่ือในพระองคว์า่ทรงช่วยให้
คุณรอดพน้จากความบาปของคุณ และตดัสินใจติดตามพระองคไ์ปจนตลอดชีวิตท่ีเหลืออยูข่องคุณ 

คุณจะรับของขวัญจากพระเจ้าเพือ่ทีจ่ะมีความสัมพนัธ์กบัพระองค์เดี๋ยวนีห้รือไม่  คุณจะท าสองอย่างนี้ – 
กลบัใจและเช่ือหรือไม่ 
 
อธิษฐาน : อธิษฐานคร้ังแรกเพื่อ 1. กลบัใจจากบาปใดๆทุกอยา่ง แลว้  2.อธิษฐานมอบชีวติของคุณกบัพระ
เยซูคริสตแ์ละตอ้นรับพระองคไ์วอ้ยา่งเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อด  
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บทเรียนที่ 5 : การท าให้ความสัมพนัธ์ของคุณกบัพระเจ้ามัน่คง – เข้าพธีิ

จุ่มน า้ 

 
นมัสการ : พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้ชอบท่ีจะอยูท่่ามกลางเราเม่ือเราสรรเสริญพระองค ์ใหคุ้ณใชเ้วลา 2 – 
3 นาที ร้องเพลงถวายพระเจา้และสรรเสริญพระองคใ์นความอศัจรรยข์องพระองค ์ คุณอาจจะลองใส่ขอ้พระ
คมัภีร์หรือเร่ืองราวท่ีไดเ้รียนมาเขา้ไปในเพลง  
 

อาทิตยน้ี์จะท าใหค้วามสัมพนัธ์กบัพระเจา้ของคุณมีความมัน่คงจะใหคุ้ณแน่ใจวา่คุณก าลงัติดตาม
พระคริสตแ์ละรู้วา่ความสัมพนัธ์ของคุณกบัพระเจา้นั้นแข็งแรง 
 
เร่ือง – ขันทชีาวเอทโิอเปีย : อ่านเร่ืองน้ีใหดี้เพื่อวา่คุณจะสามารถเล่าเร่ืองใหค้นอ่ืนฟังได ้
 

หลงัจากท่ีพระเยซูกลบัไปสู่สวรรคแ์ลว้ข่าวประเสริฐก็เร่ิมกระจายออกไปสู่ประชาชนจ านวนมาก 
วนัหน่ึงมีขนัทีชาว เอทิโอเปียคนหน่ึงเดินทางมาตามถนนในทะเลทราย เขาเป็นคนส าคญัมีหนา้ท่ีรักษาคลงั
สมบติัของประเทศเอทิโอเปีย เขาก าลงัเดินทางจะกลบับา้น หลงัจากการนมสัการในพระวหิารท่ีกรุง
เยรูซาเล็ม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีพระเยซูถูกตรึง ในขณะท่ีก าลงัเดินทางอยูน่ั้นเขาก็ก าลงัอ่านพระคมัภีร์ตอนหน่ึงอยู ่
พระเจา้ไดส่้งฟีลิป ผูติ้ดตามพระเยซูคนหน่ึงใหม้าพบเขา ฟิลิปไดย้นิขนัทีอ่านพระคมัภีร์และถามวา่ “คุณ
เขา้ใจเร่ืองท่ีคุณก าลงัอ่านอยูห่รือไม่ ”  
 

เขาตอบวา่ “ จะเขา้ใจไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีใครอธิบายใหฟั้ง” เขาจึงเชิญฟิสิป ข้ึนบนรถเพื่ออธิบายขอ้
พระคมัภีร์ให้ ขอ้ความท่ีเขาก าลงัอ่านอยูน่ั้นไดเ้ขียนข้ึนหลายร้อยปีก่อนท่ีพระเยซูจะมาในโลก เป็นการ
ท านายวา่พระเยซูจะตอ้งตาย ดงัน้ี  

 
“เขาถูกน าไปเหมือนกบัแกะท่ีถูกเอาไปฆ่า  และเหมือนกบัลูกแกะท่ีสงบน่ิงอยูต่่อหนา้คนตดัขน เขา
ไม่ไดเ้ปิดปากพดูสักค าเดียว เขาถูกท าใหอ้บัอายขายหนา้ และไม่ไดรั้บความยติุธรรม ใครจะเป็นคน
เล่าเร่ืองเก่ียวกบัเช้ือสายของเขาได ้เพราะชีวิตของเขาถูกพรากไปจากโลกน้ีแลว้” 
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ขนัทีถามฟีลิปวา่ “ ช่วยบอกหน่อยวา่ ผูพ้ดูการท านายก าลงัพดูถึงตวัเอง หรือพดูถึงคนอ่ืน ” แลว้ฟี
ลิป จึงเร่ิมตน้ดว้ยพระคมัภีร์ตอนนั้นและบอกเขาเก่ียวกบัข่าวประเสริฐของพระเยซู ในขณะท่ีเขาเดินทางอยู่
บนถนนดว้ยกนัก็มาถึงท่ีๆมีน ้าแห่งหน่ึงและขนัทีกล่าววา่  “นัน่ไงน ้า มีอะไรขดัขอ้งไหม ถา้ผมจะเขา้พิธีจุ่ม
น ้า” ฟีลิป จึงวา่ “ถา้ท่านเช่ือสุดหวัใจของท่าน ท่านก็สามารถท าได”้ เจา้หนา้ท่ีกล่าววา่ “ผมเช่ือวา่พระเยซู
คริสตคื์อพระบุตรของพระเจา้” แลว้เขาก็สั่งใหห้ยดุรถมา้ จากนั้นคนทั้งสองคือขนัทีกบั ฟีลิปก็เดินลงไปใน
น ้า  แลว้ฟีลิปก็ท าพิธีจุ่มน ้าใหข้นัที  เม่ือพวกเขาข้ึนมาจากน ้า พระวิญญาณขององคเ์จา้ชีวติก็พาฟีลิปไป  
แลว้ขนัทีก็ไม่ไดเ้ห็นหนา้ฟีลิปอีกเลย  จากนั้นขนัทีก็เดินทางต่อไปดว้ยความดีใจ 
 

เม่ือก่อนขนัทีเขา้ไปในพระวิหารเพื่อนมสัการตามพิธีทางศาสนา เด๋ียวน้ีเขารู้จกัพระองคผ์ูท่ี้เขา
นมสัการ และจิตใจของเขาก็เตม็ไปดว้ยสันติสุขและความรัก 
 
ขอใหคุ้ณ เล่าเร่ืองใหค้นอ่ืนฟังอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 

เน่ืองจากคุณไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้แลว้ คุณมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นคุณ พระองคจ์ะ
ช่วยคุณ ใหเ้ขา้ใจถอ้ยค าของพระเจา้ ตอนน้ีอธิษฐานและขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยใหเ้ขา้ใจและเช่ือฟัง
เร่ืองน้ี 
 
 คุณชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่ชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่เขา้ใจอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 เร่ืองน้ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง 
 เร่ืองน้ีบอกใหคุ้ณท าอะไร  คุณจะเช่ือฟังไดอ้ยา่ไร 
 ท่องขอ้ท่องจ าก่อนท่ีจะจบในวนัน้ี 
 
ข้อท่องจ า : “เปโตร พดูกบัพวกเขาวา่ “กลบัตวักลบัใจเสียใหม่ และเขา้พิธีจุ่มน ้า ในนามของพระเยซูคริสต ์
เพื่อพระเจา้จะไดย้กโทษความผดิบาปของคุณ แลว้คุณก็จะไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นของขวญั” กจ. 2 . 
38 
 ขอ้พระคมัภีร์ขอ้น้ีหมายความวา่อยา่งไร 
 ขนัทีชาวเอทิโอเปียเช่ือฟังขอ้น้ีอยา่งไร 
 ฟีลิปบอกขนัทีวา่เขาตอ้งท าอะไรก่อนท่ีเขาจะเขา้พิธีจุ่มน ้า 
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พิธีจุ่มน ้าไม่ไดท้  าใหคุ้ณรอด อยา่งไรก็ดี มนัเป็นทางหน่ึงท่ีคุณจะแสดงวา่คุณมีความเช่ือในพระเยซู
คริสต ์ มนัเป็นทางท่ีคุณจะแสดงใหค้รอบครัวและเพื่อนของคุณเห็นดว้ยวา่คุณก าลงัติดตามพระคริสต ์ มนั
เป็นภาพภายนอกของส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าภายใน มนัเป็นทางหน่ึงดว้ยท่ีช่วยใหคุ้ณแน่ใจวา่คุณก าลงัติดตาม
พระคริสต ์ ในพระคมัภีร์ประชาชนเขา้ พิธีจุ่มน ้าทนัทีท่ีเขาแน่ใจวา่เขาตอ้งการติดตามพระคริสต ์  ตาม
ธรรมดาคนๆหน่ึงจะไม่แน่ใจวา่เขาก าลงัติดตามพระคริสตแ์ละกลวัท่ีจะใหค้นอ่ืนรู้วา่เป็นผูเ้ช่ือ จนกวา่จะได้
เขา้พิธีจุ่มน ้า 
 

พิธีจุ่มน ้าท าโดยการจุ่มตวัลงไปจนมิดน ้า เพราะมนัเป็นภาพของเราท่ีถูกฝังไวแ้ละเป็นข้ึนมามีชีวติ
ใหม ่  เม่ือคุณมีความเช่ือในพระคริสตชี์วิตเก่าในความบาปของคุณไดต้ายไปแลว้และคุณไดเ้ร่ิมตน้มีชีวิต
ใหม่ในฐานะลูกของพระเจา้ 
 
วธีิเช่ือฟัง : บนพื้นฐานของส่ิงท่ีคุณไดฟั้ง ขั้นต่อไปของการเช่ือฟังของคุณในการติดตามพระคริสตน์ั้นควร
จะเป็นอะไร การน้ีจะช่วยให้ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ของคุณมัน่คงข้ึนไดอ้ยา่งไร คุณจะเขา้พิธีจุ่มน ้าเม่ือไร 
วนัน้ีหรืออาทิตยน้ี์  เชิญเพื่อนท่ีคุณอยากเชิญมาในพิธีจุ่มน ้าของคุณ ใหพ้วกเขาเห็นการเป็นพยานต่อ
สาธารณะถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าในชีวติของคุณ เม่ือคุณเขา้พิธีจุ่มน ้า คุณตอ้งตอบค าถามน้ี 

(หน่ึง) คุณไดต้ดัสินใจติดตามพระเยซูคริสตเ์จา้ใช่หรือไม่ 
(สอง) คุณรู้หรือไม่วา่พระองคไ์ดย้กโทษบาปทั้งหมดของคุณแลว้ 
(สาม) คุณไดต้ดัสินใจแลว้หรือไม่วา่คุณจะติดตามพระเยซูและไม่หนัหลงักลบัเลย 

 
ข้อสังเกต : การท าลายรูปเคารพ – ในหลายๆวฒันธรรม ก่อนเขา้พิธีจุ่มน ้า เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูเ้ช่ือใหม่จะ
ตั้งใจจริงท่ีจะเลิกนมสัการรูปเคารพ ฉะนั้นก่อนเขา้พิธีจุ่มน ้าเราแนะน าวา่ให้น าส่ิงเหล่านั้นท่ีอยูใ่นและรอบๆ
บา้นท่ีเก่ียวขอ้งในการนมสัการหรือยอมอยูใ่ตอ้  านาจของรูปเคารพออกมา คุณอาจท าลายส่ิงนั้น และ
อธิษฐานท่ีบา้นของคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์ ถา้คุณนมสัการรูปเคารพ  การไม่ไดท้  าขั้นตอนน้ีก่อน
เขา้พิธีจุ่มน ้าอาจมีผลเป็นการเช่ือฟังเพียงบางส่วนเท่านั้น  
 

ถา้คุณตอบทุกค าถามเหล่าน้ีวา่ “ใช่ ” ก็ใหคุ้ณเขา้พิธีจุ่มน ้ าได ้ วนัหน่ึง เม่ือคุณน าคนอ่ืนมาหาพระ
คริสต ์คุณก็จะท าพิธีจุ่มน ้าใหพ้วกเขาในวธีิเดียวกนั 
 
ความมั่นใจ : พระคมัภีร์สัญญาวา่ทุกคนท่ีตอ้นรับพระเยซูคริสตจ์ะกลายเป็นลูกของพระเจา้ (จ า ยน. 1 . 12) 

o ถา้คุณตอ้นรับพระคริสต์ คุณเป็นลูกพระเจา้ใช่หรือไม่ 
o ถา้พระองคเ์ป็นพระบิดาผูรั้กคุณ พระองคจ์ะขบัไล่คุณออกจากครอบครัวของพระองคห์รือไม่ 
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เม่ือคุณตดัสินใจติดตามพระคริสต์   คุณจะมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ตลอดไปไม่วา่ผีร้ายจะพยายาม

หลอกลวงคุณอยา่งไร และท าใหคุ้ณคิดวา่คุณไม่ดีพอท่ีจะเป็นลูกของพระเจา้ นบัจากวนัน้ีเป็นตน้ไป ให้
ติดตามพระองคด์ว้ยหมดใจของคุณจนคุณพิสูจน์ตวัเองและโลกวา่คุณเป็นลูกของพระเจา้ พระคมัภีร์กล่าววา่
คนเหล่านั้นท่ีติดตามพระเยซูคริสตจ์ริงๆจะไม่หนัหลงักลบั 
 
อธิษฐาน : อธิษฐานเด๋ียวน้ีและขอบคุณพระเจา้ท่ีท าใหคุ้ณเป็นของพระองคต์ลอดไป อธิษฐานเด๋ียวน้ีและขอ
พระเจา้ใหค้วามกลา้กบัคุณท่ีจะเขา้พิธีจุ่มน ้า  
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บทเรียนที่ 6: เรียกให้ติดตามไปและหาปลา 

 
นมัสการ : พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้ชอบท่ีจะอยูท่่ามกลางเราเม่ือเราสรรเสริญพระองค ์ใหคุ้ณใชเ้วลา 2 – 
3 นาที ร้องเพลงถวายพระเจา้และสรรเสริญพระองคใ์นความอศัจรรยข์องพระองค ์ คุณอาจจะลองใส่ขอ้พระ
คมัภีร์หรือเร่ืองราวท่ีไดเ้รียนมาเขา้ไปในเพลง  
 

ตอนน้ีคุณเขา้พิธีจุ่มน ้าแลว้ คุณจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่พระเจา้มีแผนการอะไรไวส้ าหรับคุณในอนาคต 
 
เร่ือง – พระเยซูเรียกเหล่าสาวก : อ่านเร่ืองน้ีให้ดีเพื่อคุณจะสามารถเล่าเร่ืองใหค้นอ่ืนฟังได ้
 

เม่ือเร่ิมงาน พระเยซูไดเ้ขา้ไปในแผน่ดินกาลิลี ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ พระองคพ์ดูวา่ “ 
ถึงเวลาแลว้ แผน่ดินของพระเจา้ใกลจ้ะมาถึงแลว้ กลบัตวักลบัใจเสียใหม่และเช่ือในข่าวดีน้ีซะ” ขณะท่ีพระ
เยซูเดินอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบกาลิลี พระองคเ์ห็นเปโตร กบัอนัดรูวน์อ้งชายของเขาก าลงัเหวีย่งแหจบัปลากนัอยู ่
เพราะพวกเขาเป็นชาวประมง พระองคพ์ดูกบัพวกเขาวา่ “ตามเรามาเถอะ แลว้เราจะสอนใหจ้บัคนแทนจบั
ปลา”  พวกเขาจึงทิ้งแหและตามพระเยซูไปทนัที  พระองคเ์ดินต่อไปอีกนิดหน่ึงก็เห็นยากอบลูกชายของเศเบ
ดีกบัยอห์นนอ้งชายของเขาก าลงัซ่อมแซมแหอยู ่  พระองคเ์รียกพวกเขาทนัทีทั้งสองไดป้ล่อยใหพ้อ่ของเขา
อยูใ่นเรือกบัพวกลูกจา้งแลว้ตามพระองคไ์ป  ( มก. 1 . 14 – 20 ) 
 
ขอใหคุ้ณ เล่าเร่ืองใหค้นอ่ืนฟังอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ตอนน้ีอธิษฐานและขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยใหเ้ขา้ใจและเช่ือฟังเร่ืองน้ี 
 คุณชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่ชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่เขา้ใจอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 เร่ืองน้ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง 
 เร่ืองน้ีบอกใหคุ้ณท าอะไร  คุณจะเช่ือฟังไดอ้ยา่งไร 
 ท่องขอ้ท่องจ าก่อนท่ีจะจบในวนัน้ี 
 
ข้อท่องจ า : “พระองคพ์ดูกบัพวกเขาวา่ “ตามเรามาเถอะ แลว้เราจะสอนใหจ้บัคนแทนจบัปลา” มก. 1 .17 
 ขอ้พระคมัภีร์ขอ้น้ีหมายความวา่อยา่งไร 
 การติดตามพระเยซูคริสตห์มายความวา่อยา่งไร 
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 การเป็นผูจ้บัคนแทนจบัปลานั้นหมายความวา่อยา่งไร 
 
วธีิเช่ือฟัง : ผูเ้ช่ือทุกคนมีการเรียกจากพระเยซูเหมือนเปโตรและอนัดรูว์ ยากอบและยอห์น น่ีคือวธีิท่ีพระเยซู
ตอ้งการให้เราด าเนินชีวิตของเรา มนัเป็นเหตุผลท่ีเราอยูใ่นโลกน้ี เราควรใหชี้วิตของเราท าสองส่ิงน้ี ถา้เราไม่
ท าสองส่ิงน้ีเราก็ไม่ไดด้ าเนินชีวติอยา่งท่ีผูเ้ช่ือควรจะท า ถา้คุณตอ้งการเป็นผูเ้ช่ือ คุณตอ้งด าเนินชีวติดว้ย
วตัถุประสงคส์องอยา่งน้ีอยูใ่นใจ คือ 

1. ติดตามพระคริสต ์– การติดตามพระคริสตห์มายความวา่ คุณจะรัก รับใช ้และเช่ือฟังพระองคไ์ม่
วา่จะเป็นอะไร พระองคจ์ะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของคุณ และคุณจะเป็นผูรั้บใชข้องพระองค์ ทุกๆวนั คุณจะ
เลือกท่ีจะเช่ือฟังไม่วา่พระองคจ์ะบอกใหคุ้ณท าอะไร คุณไดต้ดัสินใจท่ีจะติดตามพระคริสตแ์บบน้ีหรือไม่ 

2.จบัคนแทนจบัปลา – จงจ าไวว้า่พระองคต์อ้งการมีความสัมพนัธ์กบัทุกคนและทุกเผา่ในโลกน้ี 
พระเจา้จะบอกใหม้นุษยรู้์วา่เขาตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยา่งไร พระองคใ์ชผู้ท่ี้รู้จกัพระองคแ์ลว้ให้
แบ่งปันข่าวประเสริฐกบัผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระองค ์ คุณถูกเรียกใหจ้บัคนแทนจบัปลา – คือแบ่งปันข่าวประเสริฐ
กบัพวกเขาและดึงใหพ้วกเขาเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้โดยการเช่ือในพระเยซู เหตุผลหน่ึงท่ีพระเจา้ยงัคง
ปล่อยใหคุ้ณอยูใ่นโลกน้ีแทนท่ีจะรับคุณตรงไปสวรรคก์็เพื่อวา่คุณจะสามารถช่วยญาติมิตรให้เขารู้จกัและมี
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้  ถา้คุณลม้เหลวในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ  ญาติมิตรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพระ
เจา้จะท าอยา่งไร คุณจะเลือกท่ีจะเป็นพยานท่ีสัตยซ่ื์อเพื่อพระเยซูหรือไม่ 
 
อธิษฐาน : อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ช่วยคุณเป็นผูติ้ดตามท่ีสัตยซ่ื์อและเป็นผูบ้อกคนอ่ืนเร่ืองพระเยชูอยา่งกลา้
หาญ 
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บทเรียนที่ 7: การช่วยญาติมติรให้เขารู้จักและมคีวามสัมพนัธ์กบัพระ

เจ้า 

 
การมีความสัมพนัธ์กบัพระเจ้า: ออกไปหาญาติมิตรของเรา 
 
ข้อท่องจ า : “ใหเ้อาค าสอนต่างๆ ท่ีคุณไดย้นิจากผมต่อหนา้พยานมากมายนั้นไปใหก้บัคนท่ีไวใ้จได ้และคน
ท่ีสามารถจะน าไปสอนต่อไป” 2 ทิโมธี. 2 : 2  ท่องขอ้น้ีจนกวา่จะจ าได ้
 
เป้าหมายของเรา : ในฐานะท่ีเป็นผูเ้ช่ือ เป้าหมายของเราควรเป็นการถวายเกียรติพระเจา้โดยการรักพระองค์
และขยายแผน่ดินของพระองคโ์ดยการน าคนในทุกๆท่ีเขา้มาติดต่อกบัพระคริสต ์และตั้งเป็นกลุ่มใหม่ข้ึน ซ่ึง
จะท าอยา่งเดียวกนัน้ี โดยวธีิน้ีผูเ้ช่ือใหม่ทุกคนจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในความสัมพนัธ์ ซ่ึงจะขยายแผน่ดินไปทุก
หมู่บา้น เมือง และบา้นใกลเ้รือนเคียง 
 
เร่ือง – โครเนลอิสั : หลายคนท่ีมาถึงพระคริสตก์็มาโดยผา่นคนอ่ืนท่ีช่วยใหเ้ขารู้จกัและมีความสัมพนัธ์กบั
พระเจา้  ใหอ่้าน กจ. 10 . 1 – 48 เร่ืองน้ีท่ีเก่ียวกบัวธีิขยายแผน่ดินของพระเจา้ผา่นทางการมีความสัมพนัธ์ 
 ขอใหคุ้ณ เล่าเร่ืองอยา่งถูกตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
ตอนน้ีใหเ้ราอธิษฐานและขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยใหเ้ราเขา้ใจและเช่ือฟังเร่ืองน้ี 
 คุณชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่ชอบอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 คุณไม่เขา้ใจอะไรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 เร่ืองน้ีสอนอะไรคุณเก่ียวกบัพระเจา้บา้ง 
 เร่ืองน้ีบอกใหคุ้ณท าอะไร คุณจะเช่ือฟังไดอ้ยา่งไร 
 ท่องขอ้ท่องจ าขา้งบนจนจ าไดก่้อนท่ีจะจบในวนัน้ี 
 
วธีิการเช่ือฟัง : 

คุณมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นรอบๆตวั ใหคิ้ดถึงทุกคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น และเพื่อน
ร่วมงาน ผูท่ี้จ  าเป็นจะตอ้งไดย้นิข่าวประเสริฐ และมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ มีใครบา้งท่ีคุณอยากจะบอกถึง
ข่าวท่ีดียิง่ท่ีพระเยซูไดท้  าเพื่อคุณ และสามารถท าเพื่อพวกเขาดว้ย 
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เพื่อใหง่้ายในการท่ีคุณจะคิดถึงผูท่ี้เราจ าเป็นตอ้งบอกให้เขารู้  ใหคุ้ณเขียนรายช่ือคนท่ีคุณจะติดต่อดว้ย คือผู ้
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ บนกระดาษ หรือในความคิดของคุณ 
 
        ครอบครัว                               เพื่อน 
_________________        ____________________ 
_________________       _____________________ 
_________________        _____________________ 
_________________        _____________________ 
          เพื่อนบา้น                         เพื่อนร่วมงาน 
_________________        _____________________ 
_________________        _____________________ 
_________________        _____________________ 
_________________        _____________________ 
 

ตอนน้ีเม่ือคุณเขียนรายช่ือผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งไดย้นิข่าวประเสริฐแลว้ก็ใหอ้ธิษฐาน และขอใหพ้ระเจา้
แสดงใหคุ้ณเห็นอยา่งนอ้ย 5 คนท่ีคุณจะขอให้เขามาพบกบัคุณอาทิตยล์ะ 2 คร้ังใน 2 อาทิตยถ์ดัไป เพื่อจะได้
ฟังข่าวประเสริฐ ใหคุ้ณแบ่งปันเร่ืองจากพระคมัภีร์ 3 เร่ืองกบัพวกเขาแลว้ตามดว้ยค าพยานของคุณ (คือ
บทเรียนท่ี 1-4) หลงัจากนั้นใหคุ้ณเชิญเขาตอ้นรับพระเยซูคริสตแ์ละมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ คุณจะเป็นผู ้
จบัคนแทนจบัปลา 
 

หมัน่ถามญาติมิตรของคุณจนมีอยา่งนอ้ย 5 คนยนิดีมาพบกบัคุณ เพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐกบัพวก
เขา เม่ือเขาตอ้นรับพระคริสต์ คุณก็จะเป็นผูฝึ้กเหมือนอยา่งท่ีเราไดเ้รียนใน 2 ทิโมธี.2 : 2  
 
1. เลือกเพื่อนร่วมงานท่ีจะท างานร่วมกบัคุณในการน าให้พวกญาติมิมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ 
2. พบกนัและอธิษฐานอาทิตยน้ี์ ท่ีคนเหล่าน้ีจะฟังและตอ้นรับพระเยซูคริสต ์
3. อธิษฐานดว้ยกนัทุกวนัผา่นทางรายช่ือขา้งบนของคุณท่ีอยา่งนอ้ยจะมี 5 คน มาเขา้ร่วมประชุมกบัคุณ
อาทิตยห์นา้ 
4. ตกลงกนัในเร่ือง เม่ือไร และท่ีไหน (ในบา้น นอกบา้น ร้านอาหาร หรือท่ีอ่ืน) ท่ีคุณจะพบกบัผูท่ี้ยงัไม่เช่ือ
อาทิตยห์นา้ 
5. เร่ิมตน้เชิญญาติมิตรของคุณใหพ้บกบัคุณอาทิตยล์ะ 2 คร้ังใน 2 อาทิตยข์า้งหนา้ ตอ้งแน่ใจวา่มีอยา่งนอ้ย 5 
คน ตกลงท่ีจะมา  
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เม่ือคุณพบกบัสายสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นผูเ้ช่ือของคุณนั้น มี 3 ส่ิงท่ีส าคญัมาก คือ 
 
1. การน าเสนอ – คนเหล่าน้ีเป็นญาติมิตรของคุณ พวกเขารู้จกัคุณดี เม่ือเขาเห็นชีวิตของคุณเปล่ียนแปลง 
และการท่ีคุณรักเขามาก เขาอาจจะส านึกไดว้า่ พระคริสตเ์ป็นจริง เพราะเขาเห็นพระองคใ์นคุณ อธิษฐาน
ขอใหพ้ระเจา้ช่วยใหชี้วติคุณเป็นเหมือนพระคริสตต่์อพวกเขา 
 
2. พลงัอ านาจ – พระเจา้ตอ้งการพิสูจน์กบัพวกเขาทุกคนวา่ พระองครั์กเขา และตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบั
เขา ทุกคร้ังท่ีคุณพบกนั คุณจะอธิษฐานออกเสียงเผื่อความจ าเป็นต่างๆท่ีพวกเขามี (การรักษาโรค ปัญหา
ต่างๆ การถูกผเีขา้สิง เป็นตน้) อธิษฐานและเฝ้าดูการท างานของพระเจา้ 
 
3. การประกาศ –  เม่ือคุณแบ่งปันข่าวประเสริฐและค าพยานของคุณ พระเจา้จะพดูกบัจิตใจของพวกเขา พวก
เขาเห็นความหวงัใหม่และการเปล่ียนแปลงในคุณ พวกเขาเห็นพระเจา้ท างานในชีวติของเขา ตอนน้ีพวกเขา
ตอ้งการให้คุณอธิบายวธีิท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ เม่ือคุณแบ่งปันพระเจา้จะท าใหใ้จของเขาตระหนกั
ในความผดิบาป และหลายคนจะเช่ือ 
 
 


