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ชุดที ่ 1 
บทท่ี 
1.การนมสัการ 
2.การอธิษฐาน 
3.หนา้ท่ีของคริสเตียน 
4. พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
5.การเป็นคนใหม่ 
6. คริสตจกัรคืออะไร? 
7.  หนา้ท่ีของคริสตจกัร 
8.  หนา้ท่ีถวายแด่พระเจา้ 
9.  หนา้ท่ีถวายแด่พระเจา้ 
10.  การวางตวัในคริสตจกัร 
11.  การวางตวัในคริสตจกัร 
12.  การวางตวัในสังคม 
13.  การวางตวัในสังคม 
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ชุดทีห่น่ึง     1.  การนมสัการ 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ คนส่วนใหญ่ในเผา่ของคุณเขาจะเล้ียงผกีนัอยา่งไรบา้ง? 
ใครเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการเล้ียงผ?ี 
ท าไมเขาตอ้งเล้ียงผ?ี 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ยอห์น  4: 23-24 
3.  ค  าสอน ในการท่ีเราจะนมสัการพระบิดาเจา้  เราตอ้งท าการนมสัการทุกๆ คนทั้งชาย

และหญิง 
- การนมสัการท่ีแทจ้ริง 
เราจะตอ้งละทิ้งส่ิงอ่ืนๆ ใหห้มด  เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่ียงแทมี้องคเ์ดียวเท่านั้น 
-  ตอ้งนมสัการดว้ยจิตใจ 
พร้อมทั้งวิญญาณ  และความจริงมิใช่เฉพาะดว้ยพิธีเท่านั้น การนมสัการท่ีแทจ้ริงคือ  การรัก

พระเจา้  สรรเสริญพระเจา้  ขอบพระคุณพระเจา้  น่ีคือการนมสัการท่ีแทจ้ริง 
4.  การใช ้ เราจะนมสัการพระเจา้และเล้ียงผไีปพร้อมๆ กนัไดห้รือไม่? 
พี่นอ้งทุกๆ คนไดล้ะทิ้งผกีนัหมดแลว้หรือยงั? 
5.  ท่องจ า ยอห์น  4: 24 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหท่ี้ประชุมพดูถึงเร่ืองจะขอบคุณและนมสัการพระเจา้ส าหรับอะไร? 
ใหผู้น้ าฝึกการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ทีละคน 
3.  ท่องจ า ยอห์น  4: 24 
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ชุดทีห่น่ึง     2.  การอธิษฐาน 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ  คนส่วนมากท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเขาเคยอธิษฐานหรือไม่? 
ในการอธิษฐานส่วนมากเขาจะใชค้  าพดูเช่นไรบา้ง? 
2.  อ่านพระคมัภีร์  1  เธสะโลนิกา  5: 17 
3.  ค  าสอน  1.  การอธิษฐานทุกๆคนท่ีเป็นคริสเตียนจะสามารถอธิษฐานกบัพระเจา้ไดโ้ดยตรง  

โดยการใชค้  าพดูธรรมดาท่ีเราใชก้นัอยูเ่สมอ  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้  าพดูพิเศษ    
ใชเ้หมือนกบัค าพดูท่ีลูกใชก้บัพอ่ 

2.  การอธิษฐานมีหลายประเภท 
กิจการ  4: 24 การอธิษฐานสรรเสริญ 
ยากอบ  5: 15 อธิษฐานขอพระเจา้รักษาโรคภยัใหห้าย 
1  ยอห์น  1: 9 อธิษฐานสารภาพบาป 
เอเฟซสั  1: 17 อธิษฐานเพื่อท่ีจะรู้จกัพระเจา้มากยิง่ข้ึน 
มทัธิว  6: 13 อธิษฐานขอให้พน้จากส่ิงท่ีชัว่ร้าย 
โคโลสี  4: 3 ขอพระเจา้ช่วยคนท่ีออกไปท างานของพระองค ์
3.  ตน้แบบของการอธิษฐาน 
ค าข้ึนตน้  -  ขา้แต่พระบิดาเจา้ 
ค าสุดทา้ย-    จากยอห์น14: 13-14ขอในพระนามขององคพ์ระเยซู คริสต ์ ในช่วงกลางของค า

อธิษฐานจะเป็นการสรรเสริญและขอบพระคุณการขอร้อง การสารภาพบาป 
4.  การใช ้  ท่านตอ้งน าพี่นอ้งคริสเตียนในการใชแ้บบอธิษฐาน  ช้ีน าพี่นอ้งคริสเตียนใหมี้การ

อธิษฐานก่อนการรับประทานอาหาร  ตอนเชา้ และ ก่อนนอน  โดยท าอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5.  ท่องจ า   1  เธสะโลนิกา  5: 17 หรือ โคโลสี 4:2 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน   คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้   ฝึกการอธิษฐานทีละคนอีกคร้ังหน่ึง  คุยกนัเร่ืองการอธิษฐานไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุม  

เช่น  เวลาต่ืนนอน  เวลากินอาหารทุกๆ ม้ือ  หรือเวลาไหนก็ไดท่ี้ตอ้งการ
ความช่วยเหลือ  หรือมีความรู้สึกอยากขอบพระคุณ 

3.  ท่องจ า    1  เธสะโลนิกา  5: 17 หรือ โคโลสี 4:2 
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ใหฝึ้กท่องจ าจากอาทิตยท่ี์แลว้   ยอห์น  4: 24 
4.  ทบทวน   เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     3.  หน้าทีข่องคริสเตียน 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ  คนส่วนมากจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั  หรือวา่เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น?  

ท าไมมนุษยจึ์งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัเท่านั้น? 
2.  อ่านพระคมัภีร์  ลูกา  10: 27 
3.  ค  าสอน   1.  ตอ้งรักพระเจา้ 
ดว้ยสุดจิตสุดใจ  -  ไม่มีพระเจา้อ่ืนครอบครองอยูใ่นจิตใจ 
ดว้ยสุดก าลงั       -   เตรียมร่างกายใหบ้ริสุทธ์ิ  เพื่อการรับใช ้  พระเจา้เม่ือมี 
โอกาส 
ดว้ยสุดความคิด  -  พฒันาการทางดา้นความคิด  พดูในส่ิงท่ีควรพดู  มีวาจาท่ีสุภาพอ่อนนอ้ม 
ในทั้งสามดา้นน้ีถา้เราไดท้  าตามจะท าใหเ้รารักพระเจา้มากยิง่ข้ึน 
2.  รักคน 
รักคนอ่ืนเหมือนอยา่งท่ีเรารักตวัเอง  ท ากบัคนอ่ืนเหมือนอยา่งท่ีตอ้งการให้ 
คนอ่ืนท าต่อเรา 
โรม  12: 13 เราตอ้งมีความเห็นใจและช่วยเหลือผูอ่ื้น 
โรม  12: 15 เอาใจใส่ต่อคนอ่ืน 
ฟิลิปปี  2: 4 ตอ้งเห็นแก่ประโยชน์ของคนอ่ืน 
4.  การใช ้ ในชีวติประจ าวนัของเรา  เราสามารถแสดงความรักต่อคนอ่ืนไดอ้ยา่งไรบา้ง? 
5.  ท่องจ า  ลูกา  10: 27 
การประชุม  ตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน   คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้  ในท่ีประชุมคิดถึงใครสักคนหน่ึงก็ไดห้มู่บา้น  ท่ีเขาตอ้งการความช่วยเหลือ  เราจะ

ช่วยเหลือเขาโดยวธีิไหน ?  และจะออกไปช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร? 
ใหมี้การเตรียมพร้อมอยา่งแทจ้ริงเพื่อท่ีจะออกไปช่วยเหลือ 
3.  ท่องจ า   ลูกา  10: 27 และฝึกท่องจ าจากอาทิตยท่ี์แลว้       
1 เธสะโลนิกา 5:17   
4.  ทบทวน   เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     4.  พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ  ในขณะท่ีท าพิธีเล้ียงผ ี ท าไมคนเล้ียงผจึีงมีผเีขา้สิงอยูใ่นร่างกาย? 
ในท านองเดียวกนัคริสเตียนก็ตอ้งการพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ในการอธิษฐานและการนมสัการ  และแสดงความรักต่อกนั 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ยอห์น  14: 16-17 
3.  ค  าสอนพระเจา้ส่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาเพื่อช่วยเหลือเราจาก ยอห์น  14: 14-17 
1.  พระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตในเรา  คือในใจและอยูก่บัเราเสมอ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูช่้วยใหก้บัเรา 
2.  การท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ยอห์น  16: 13 น าเราใหเ้ขา้ใจถึงความจริง 
โรม  8: 26 พระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยเราเม่ือเราอ่อนแอ 
โรม  8: 9 พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะครอบครองในเรา 
เอเฟซสั  3: 16 ท าใหเ้รามีก าลงั 
4.  การใช ้ เราตอ้งน าตวัมอบไวก้บัการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิทุกวนั  เพื่อพระ

วญิญาณจะช่วยเราได ้ ขอให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยเราในการนมสัการพระเจา้  ตอ้ง
ขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหเ้รารู้ถึงวา่  จะอธิษฐานถึงเร่ืองอะไรบา้ง  และขอใหน้ าให้
เรารักพระเจา้  และคนอ่ืนให้มากยิง่ข้ึน 

5.  ท่องจ า   เอเฟซสั  5: 18 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหผู้น้  าถามถึงความรู้สึกท่ีเขามีอยู ่ เช่นความกลวัในการเดินทางท่ีเช่ือวา่มีผีอยู ่ หรือ

ความกลวัอยา่งอ่ืน  ใหอ้ธิบายถึงเร่ืองน้ี  และผูน้ าตอ้งอธิบายวา่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะสถิตอยูก่บัเขา  และใหท่ี้ประชุมร่วมกนัอธิษฐาน  ถึงเร่ืองน้ี  

3.  ท่องจ า  เอเฟซสั  5: 18 ท่องจากอาทิตยท่ี์แลว้ ลูกา 10:27   
4.  ทบทวน  เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     5.  การเป็นคนใหม่ 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ  การเปล่ียนแปลงท่ีไดเ้กิดข้ึนหลงัจากการละทิ้งผแีลว้มีอะไรบา้ง? 
2.  อ่านพระคมัภีร์  2  โครินธ์  5: 17 
3.  ค  าสอน  1.  เม่ือเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต ์
เม่ือหลุดพน้จากผมีารซาตานแลว้มาสู่องคพ์ระเยซูคริสต ์  
จาก       กิจการ  26: 18 
พระเจา้เป็นพระบิดาของเรา  2  โครินธ์  6: 18   
พระเจา้เป็นบิดาของเรา  เราเป็นลูกชายหญิงของพระองค ์ เปโตร  2: 9 เราเป็นของพระเจา้ 
2.  พระเจา้เป็นศูนยก์ลางของเรา 
เราตอ้งเลียนแบบของพระองค ์ เอเฟซสั  5: 1 
เราตอ้งท าตามในส่ิงท่ีพระเจา้พอพระทยั  เอเฟซสั  5: 10 
รักพระเจา้และเช่ือฟังค าสั่งของพระองค ์ ยอห์น  14: 15 
4.  การใช ้  ถา้หากเราเป็นคนใหม่เราควรจะละทิ้งความประพฤติเก่าอยา่งไร? 
5.  ท่องจ า   2  โครินธ์  5: 17 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้  ผูน้  าจะถามเขาวา่เขายงัไม่ไดล้ะทิ้งความผดิบาปอะไรบา้ง? 
ใหเ้ขาตอบและใหค้นท่ีเขายงัไม่ไดล้ะทิ้งอธิษฐานสารภาพบาปใหพ้ระเจา้เปล่ียนแปลงเขาอยา่ง

แทจ้ริง  ใหผู้น้  าถามเขาวา่หลงัจากท่ีเขาเป็นคริสเตียนแลว้  เขายงักลบัไปเล้ียง
ผอียูห่รือไม่  ถา้หากเขายงักลบัไปเล้ียงอยูแ่สดงวา่เขายงัประพฤติเป็นคนเก่า
อยูใ่หเ้ขาอธิษฐานสารภาพความบาปของเขาเพื่อพระเจา้ยกโทษให ้

3.  ท่องจ า   2  โครินธ์  5: 7 และจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา เอเฟซสั 5:18 
4.  ทบทวน  เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     6.  คริสตจักรคอือะไร? 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ  ในภาษาของท่านค าวา่  คริสตจกัร  ค  าน้ีมีความหมายถึงอะไร? 
2.  อ่านพระคมัภีร์  1  เปโตร  2: 9-10 
3.  ค  าสอน   1.    คนของพระเจา้ไดถู้กเลือกไวแ้ลว้ 
       เลือก  ค  าน้ีหมายความวา่อยา่งไร? ใคร?  เลือกเรา? 
       เลือกเพราะเหตุใด? ดู 1  เปโตร  2: 9 
- พวกปุโรหิตหลวง  ค าน้ีมีความหมายวา่อยา่งไร? 
เราตอ้งมีการรับใชพ้ระเจา้ดว้ยการสรรเสริญ  และการขอบพระคุณ 
- เราเป็นชาติบริสุทธ์ิ  ค  าน้ีหมายความวา่อยา่งไร? 
เราเป็นคนบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร? เพราะเหตุส่ิงน้ีเราสมควรเป็นคนของพระ เจา้ 
2.    เราตอ้งท าอยา่งไรบา้ง? 
1  เปโตร  2: 9-10 เราตอ้งรับพระกรุณาของพระเจา้ พระเจา้จะยกโทษ                                
และยอมรับความผดิบาปของเรา ยอมรับเราเป็นคนของพระเจา้ เราตอ้งประกาศพระกิตติคุณ

ของพระเจา้ เพราะพระเจา้เรียกเรา ใหอ้อกจากความมืดมาสู่ความสวา่ง 
4.  การใช ้  เชิญตอบตามความคิดเห็นของท่านวา่  คริสตจกัร  คืออะไร? 
ถา้เราเป็นคนของพระเจา้เราควรมีการประพฤติอยา่งไร? 
5.  ท่องจ า    1  เปโตร  2: 9 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้  ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัวา่เม่ือเขาเป็นคนของพระเจา้แลว้ควรท า

อยา่งไร? 
เม่ือเขาออกความคิดเห็นแลว้ใหป้รึกษากนัอีกวา่เขาท าไดอ้ยา่งไร? 
3.  ท่องจ า  1  เปโตร  2: 9 จากอาทิตยท่ี์แลว้ 2 โครินธ์ 5:17 
4.  ทบทวน   เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     7.  หน้าทีข่องคริสตจักร 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ การท่ีจะมองวา่คนใดคนหน่ึงในหมู่บา้นของคุณเขาเป็นคนดีนั้นคุณจะดูจาก  

ความประพฤติของเขาจากส่ิงเหล่าน้ีใช่ไหมคือในครอบครัว  ต่อคนใน
หมู่บา้น  และการนบัถือศาสนา  วา่เขามีความประพฤติเช่นไร  จึงเห็นเขาวา่
เป็นคนดี 

2.  อ่านพระคมัภีร์ กิจการ  2: 42-47 
3.  ค  าสอน -  พระเจา้ทรงเป็นศูนยก์ลางของเราตลอดเวลา  เหตุฉะนั้น 
ทุกส่ิงท่ีคริสตจกัรท าตอ้งเก่ียงขอ้งกบัพระเจา้  ทุกส่ิงท่ีคริสตจกัรท าตอ้งเป็นการถวายเกียรติแด่

พระเจา้  เอเฟโซ  3: 21 
  พระเจา้ 

 
 

คริสตจกัร                                  โลก 
-  หนา้ท่ีของคริสตจกัร  คือกระตือรือร้นในการท างาน 
1.  หนา้ท่ีถวายแด่พระเจา้  ทุกวนัสรรเสริญพระเจา้  กิจการ 2: 42 
     อธิษฐานกบัพระเจา้ทุกวนั  กิจการ  2: 42 
     ทุกวนัร่วมกนัในการนมสัการ  กิจการ  2: 42 
2.  การวางตวัในคริสตจกัร ฟังค าสอน  กิจการ  2: 42 
     มีความสัมพนัธ์กนั  กิจการ 2: 42 ร่วมรับประทานอาหาร 
     กิจการ  2: 42-46 มีจิตใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
      กิจการ  2: 44   ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กิจการ 2:45 
 3.  การวางตวัในสังคม  ปฏิบติัตนต่อคนอ่ืนอยา่งสุภาพอ่อนนอ้ม 
อยูเ่สมอ  ใหค้วามเคารพนบัถือคนอ่ืนๆ ท่ีเช่ือในองคพ์ระคริสต ์
       กิจการ  2: 47 ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนเม่ือเขาตอ้งการ 
    กิจการ  2: 45 
4.  การใช ้ คริสตจกัรไดป้ฏิบติัในดา้นใดต่อท่านบา้ง? 
ท่านไดข้าดการปฏิบติัในดา้นไหนอยา่งไรบา้ง? และท่านคิดวา่ 
ท่านจะเพิ่มเติมส่ิงท่ีท่านขาดนั้นอยา่งไรบา้ง? 
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5.  ท่องจ า กิจการ  2: 42 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ืองท่ีวา่คริสตจกัรของเจายงัขาดในดา้นไหนบา้ง? 

และใหเ้ตรียมเพิ่มเติมในส่ิงท่ีขาดอยา่งแทจ้ริง 
3.  ท่องจ า กิจการ  2: 42 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 1 เปโตร 2:9 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     8.  หน้าทีถ่วายแด่พระเจ้า 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ืองท่ีวา่  ตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาจนถึงทุกวนัน้ีแลว้  

การนมสัการพระเจา้กบัการเล้ียงผต่ีางกนัอยา่งไร? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ฮีบรู  12: 28 
3.  ค  าสอน การนมสัการ 
ฮีบรู  12: 28 เราเป็นคนในแผน่ดินของพระเยซู พระเยซู 
เป็นกษตัริยป์กครองเรา  เรานมสัการพระเยซูคริสตใ์หข้อบพระคุณพระเจา้อยูเ่สมอ 
-   นมสัการดว้ยใจเคารพมีใจมุ่งตรงต่อพระเจา้เสมอ 
ไม่มีความวุน่วายเกิดข้ึน  1  โครินธ์  14: 33 
ตอ้งนมสัการตามแบบอยา่งท่ีพระเจา้ไดท้รงตั้งไว ้
เอเฟซสั  5: 19-20 -   นมสัการดว้ยความย  าเกรง  ตอ้งระลึกอยูเ่สมอถึง 
ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ และควรนึกวา่จะปฏิบติั 
อยา่งไรต่อพระองค ์ ฮีบรู  12: 29 พระเจา้ทรงเป็นเพลิงท่ีเผาผลาญ 
-   มีวธีิในการนมสัการพระเจา้หลายอยา่ง 
ฮีบรู  13: 15 ถวายค าสรรเสริญเป็นเคร่ืองบูชา 
ฮีบรู  13: 16 การนมสัการพระเจา้ดว้ยท าความดีต่อบุคคลอ่ืน 
2  โครินธ์  9: 7, 12 นมสัการพระเจา้ดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 
โรม  12: 1 นมสัการพระเจา้ดว้ยการถวายตวัเองต่อพระเจา้ 
4.  การใช ้ เราตอ้งนมสัการพระเจา้ดว้ยวิธีใดบา้ง? 
5.  ท่องจ า ฮีบรู  12: 28 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ เราตอ้งนมสัการพระเจา้ดว้ยวิธีการใดบา้ง?  ให้ตอบและปรึกษากนัถึงเร่ืองท่ี

คริสตจกัรของเรายงัขาดอะไรไปบา้ง? ในค าตอบท่ีเขาไดต้อบมา  ถา้หากยงั
ขาดในส่ิงไหน  ใหเ้ขาท าในส่ิงนั้นต่อไป 

3.  ท่องจ า ฮีบรู  12: 28 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา กิจการ 2:42 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     9.  หน้าทีถ่วายแด่พระเจ้า 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ ถามในท่ีประชุมวา่  พระเจา้เป็นอยา่งไรบา้ง?   และทรงท าอะไรบา้ง? 
 เรารู้จกัพระองคม์ากแค่ไหน? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ววิรณ์  15: 3-4 
3.  ค  าสอน การนมสัการ ววิรณ์ 15.3 
1.  พระเจา้คือใคร? 
พระเจา้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  ววิรณ์  15: 3 
พระเจา้ทรงเป็นมหากษตัริยแ์ห่งประชาชาติทั้งมวล 
.  พระเจา้เป็นอยา่งไร? 
พระเจา้มีฤทธานุภาพสูงสุด  ววิรณ์  15: 3 
บริสุทธ์ิ  ววิรณ์  15: 4 เป็นนิรันดร์ 
3.  พระเจา้ท าอะไรบา้ง? 
งานของพระเจา้เป็นงานท่ียิง่ใหญ่มาก  และมหศัจรรย ์  
ววิรณ์  15: 3 วธีิการของพระองคย์ติุธรรมและเท่ียงตรง พระองคพ์ิพากษาโดยการกระท า

ทั้งหมด ววิรณ์ 15:4 
4.  การนมสัการพระเจา้ 
เราตอ้งย  าเกรงพระเจา้  ววิรณ์  15: 4 
ถวายเกียรติแด่พระองค ์
4.  การใช ้ พิจารณาจากท่ีสอนมาแลว้ถึงเร่ืองท่ีวา่พระเจา้คือใคร?  เป็นอยา่งไร?  และเคย

ท าอะไรมาบา้ง?  ผลจากการพิจารณานั้นเราตอ้งน าไปใช ้
5.  ท่องจ า ววิรณ์  15: 4 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหฝึ้กการอธิษฐานตามอยา่งในพระคมัภีร์  จากววิรณ์  15:3-4  ววิรณ์  4:11  

ววิรณ์  5:13  ววิรณ์  7:12  และใหเ้ขา  ฝึกการอธิษฐานคลา้ยๆ กบัในขอ้พระ
คมัภีร์ท่ีใหม้า  แต่มาจากความคิดของเขาเป็นส่วนใหญ่ 

3.  ท่องจ า  ววิรณ์  15: 4 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา ฮีบรู 12:28 
4. ทบทวน  เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     10.  การวางตัวในคริสตจักร 
การประชุมตอนเชา้  
1.  การช้ีแนะ ผูน้ าจะตั้งค  าถามกบัท่ีประชุมวา่ท าไมทุก ๆ อาทิตยผ์ูน้  าเองจะตอ้งมาท าการ

สอนทุกๆ คน?ใหเ้ขาตอบค าถาม 
2.  อ่านพระคมัภีร์ เอเฟซสั  4: 11-13 
3.  ค  าสอน  พระเจา้ส่งครูมาสอนพระคมัภีร์แก่คริสตจกัรของพระองค ์  จากเอเฟ

ซสั  4: 11 
ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีเตรียมทุกๆ ท่านเป็นผูรั้บใช ้ เอเฟซสั  4: 12 
1.  เพื่อจะเสริมสร้างคริสตจกัร  เอเฟซสั  4:12-13  ทุกคนมีส่วนในการรับใชเ้พื่อจะเสริมสร้าง

คริสตจกัรใหเ้จริญข้ึน  เอเฟซสั  4:12  และเจริญข้ึนเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั  
เอเฟซสั  4:13  เจริญข้ึนทางดา้นความรู้  ความเช่ือในเร่ืองขององคพ์ระเยซู
คริสต ์ เจริญข้ึนทางดา้นความเช่ือจนเป็นผูใ้หญ่  เอเฟซสั  4:13 

2.  เราจะปฏิบติัตวัตามวธีิการน้ีไดอ้ยา่งไร?  
ดูเอเฟซสั  4: 1-3 ตอ้งเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอ่ืนก่อนเห็นแก่ตวัเอง ตอ้งมีใจสุภาพอ่อนลง

ในทุกๆ ดา้น   
เอเฟซสั  4: 2 อดกลั้นต่อกนัและกนัดว้ยความรัก   
เอเฟซสั  4: 2 จงมีความเพียรพยายามใหมี้ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั   
เอเฟซสั  4: 3 มีความประพฤติดี   
เอเฟซสั  4: 29-32 พดูกนัดว้ยค าพดูท่ีดี ไม่พดูหยาบคายพดูค าท่ีเป็นคุณต่อบุคคลอ่ืน เอเฟซสั 

4:20-21 ปฏิบติัความดีต่อกนัและกนั มีความเมตตาธรรมต่อกนั มีความรักใคร่
เอน็ดูซ่ึงกนัและกนั มีการอภยัซ่ึงกนัและกนัอยูเ่สมอ 

4.  การใช ้  ถา้เราปฏิบติัความดีเช่นน้ีต่อกนัและกนัเสมอจะมีอะไรเกิดข้ึนใน
คริสตจกัรของเรา 

5.  ท่องจ า  เอเฟซสั  4: 11-12 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ทุกๆ คนมีส่วนเสริมสร้างคริสตจกัร  มิใช่เฉพาะผูน้ าเพียงคนเดียวเท่านั้น  ให้

ท่ีประชุมปรึกษากนัวา่เขาควรจะท าเช่นไรซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างคริสตจกัร
อยา่งแทจ้ริง 
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3.  ท่องจ า  เอเฟซสั  4: 11-12 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา ววิรณ์ 15:4 
4.  ทบทวน  เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     11.  การวางตัวในคริสตจักร 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ ผูน้ าถามวา่มีใครเคยมีปัญหาในการสมาคมกบัคนอ่ืนหรือไม่? ถา้หามีเกิดข้ึน

จากอะไร?  และในขณะท่ีมีปัญหาเขาไดท้  าอยา่งไรบา้ง? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ 1  เธสะโลนิกา  5: 12-15 
3.  ค  าสอน -  การวางตวัของสมาชิกต่อผูน้ าคริสตจกัร  1  เธสะโลนิกา  5:12-15  ผูน้ า

คริสตจกัรเขาเป็นผูป้กครองไดรั้บอ านาจจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  เขาท างานอยู่
ในท่ามกลางพวกคุณ  1  เธสะโลนิกา  5:12  และตกัเตือนคุณ  จากขอ้  12  
สมาชิกคริสเตียนตอ้งใหค้วามเคารพเขาอยูเ่สมอและรักเขาใหม้าก และงานท่ี
เขาท า 1 เธสะโลนิกา 5.12 

-  การวางตวัต่อกนัและกนั  ตอ้งอยูก่นัอยา่งสงบสุข  1  เธสะโลนิกา  5: 13 ตอ้งท า 
ความดีต่อกนัและกนัอยูเ่สมอ 1 เธสะโลนิกา 5:15  
-  การวางตวัต่อคนท่ีทอ้ถอย  1  เธสะโลนิกา  5: 14 ตกัเตือนคนท่ีเกียจคร้าน หนุน 
น ้าใจคนท่ีคนท่ีทอ้ถอย ชูใจคนท่ีอ่อนก าลงัลง ท าดว้ยใจอดกลั้นต่อความเพียร 
4.  การใช ้ เราจะปฏิบติัและวางตวัเช่นน้ีไดอ้ยา่งไร? 
5.  ท่องจ า 1 เธสะโลนิกา  5: 14 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ดว้ยการกระท าใหค้นอ่ืนไม่สบายใจเราเคยท าบา้งไหม? 
และยงัไม่ไดท้  าการสารภาพบาปนั้นเลยมีไหม? 
เม่ือมีปัญหาเช่นน้ีผูน้ าตอ้งแนะน าเขาไปหาคนนั้นท่ีเขาได?้ 
เม่ือมีปัญหาเช่นน้ีผูน้ าตอ้งแนะน าเขาไปหาคนนั้นท่ีเขาไดส้ร้างปัญหาข้ึน  สารภาพและขอโทษ  

ถา้หากเขาเกิดความกลวัท่ีจะไปขอโทษใหท่ี้ประชุมอธิษฐานเผือ่เขาดว้ย 
3.  ท่องจ า 1  เธสะโลนิกา  5: 4 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา เอเฟซสั 4:11-12 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง     12.  การวางตัวต่อสังคม 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ  การปฏิบติัตนของคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเป็นอยา่งไร? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ฟิลิปปี  2: 15-16 
3.  ค  าสอน -  เราตอ้งเป็นพยานในโลกท่ีชัว่ร้ายและผดิปรกติน้ีจากฟิลิปปี  2: 15 คนของ

พระเจา้ตอ้งเป็นแสงสวา่งในโลกของความมืด 
1.  ตอ้งเป็นคนท่ีไม่ถูกติเตียนจากบุคคลอ่ืน  และเป็นคนบริสุทธ์ิโดยการ 
ประพฤติดี  และการท าความดี  จากเปโตร  2: 12  
และคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนจะเห็นแนวทางของคนท่ีเป็นคริสเตียนวา่ด าเนินชีวิตแบบใด ซ่ึง

ทั้งหมดนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจา้ 
2.  การใชชี้วติประจ าวนัเพื่อการเป็นพยานถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จาก  1  เปโตร  
14: 11-12 คือการอยูก่นัอยา่งสงบโดยไม่ตอ้งการทะเลาะกนั ท ากิจธุระของตนตามท่ี 
ไดรั้บการมอบหมายมายอยา่งดี  ไม่ควรเขา้ไปยุง่หรือเก่ียวขอ้งกบัการงาน หรือหนา้ท่ีของผูอ่ื้น  

1  เธสะโลนิกา   14: 11 ตอ้งเป็นคนท่ีฉลาดไม่เกียจคร้าน 1 เธสะโลนิกา 
14:11 เพื่อท่านจะไดเ้ป็นท่ีนบัถือของคนภายนอก 

3. การเป็นพยานดว้ยค าพดู  เราตอ้งเป็นพยานดว้ยการพดูและการตอบค าถาม 
ของคนอ่ืน  ท่ีถามถึงความหวงัใจของเรา  เป็นพยานดว้ยความสุภาพ  ดว้ยความนบัถือ 
4.  การใช ้ -  ในพวกท่านส่วนมากนบัถือคนประเภทไหน? 
เปรียบเทียบการประพฤติการปฏิบติัของคนอ่ืนท่ีเป็นคริสเตียนกบัคนท่ีไม่ไดเ้ป็น 
คริสเตียน  วา่มีความต่างกนัในดา้นไหนและอยา่งไรบา้ง? 
-  ในโอกาสต่อไปเรามีโอกาสเป็นพยานถึงบุคคลอ่ืนในดา้นไหนอยา่งไรบา้ง? 
5.  ท่องจ า ฟิลิปปี  2: 16 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้  -  ใหท่ี้ประชุมคุยกนัถึงเร่ือง  ความผดิท่ีไดท้  าอยู ่  และการดีท่ียงั

ไม่ไดท้  า 
-  ใหคิ้ดหาวธีิแกไ้ขการท าความผดิและคิดท่ีจะท าการดีต่อไปอยา่งไร? 
3.  ท่องจ า ฟิลิปปี  2: 16 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 1 เธสะโลนิกา 5:14 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีห่น่ึง    13.  การวางตัวต่อสังคม 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ คนส่วนใหญ่เม่ือมีความสนใจต่อคนอ่ืนจะแสดงเช่นไร? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ลูกา  10: 30-37 
3.  ค  าสอน 1.  ความตอ้งการ 
มีชายคนหน่ึงถูกโจรปลน้และแยง่ชิงเส้ือผา้ของเขา  จนเขาไดรั้บบาดเจบ็  ถูกทิ้งไวอ้ยูริ่มถนน

เกือบจะตายอยูแ่ลว้  ลูกา  10: 30 
2.  การใหค้วามช่วยเหลือ 
ลูกา  10:33  คนท่ีเดินทางผา่นมาเห็น  เขามีใจสงสาร ลูกา  10:34  เขา้ไปหาและเอาผา้พนั

บาดแผล  ลูกา  10:34  เขาใส่ยาใหช้ายคนนั้น  ลูกา  10:33  ใหเ้ขาข้ึนข่ีบนหลงั
สัตวข์องตวัเอง  พาไปถึงท่ีพกั  ลูกา  10:34  แลว้เอาเงินใหไ้วพ้อท่ีจะรักษาเขา
ใหห้ายเป็นปกติได ้ ลูกา  10:35 

ชายผูท่ี้ท  าการช่วยเหลือเขาไดเ้สียสละของส่วนตวั  เช่น  ยา    มา้   อนัดบัต่อมาเขาตอ้งเสียเวลา  
อนัดบัสุดทา้ยเขาตอ้งเสียสละเงินส่วนตวัของเขาเอง 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่เราควรท่ีจะท าเช่นนั้นเช่นกนั 
4.  การใช ้ ท่ีในหมู่บา้นของท่านมีการตอ้งการความช่วยเหลืออะไรจากท่านบา้ง? 
เช่นการเสียสละเวลา  หรือเงินทอง  จากท่านบา้ง  
5.  ท่องจ า ลูกา  11:27 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้  จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ เราเคยท่ีมีความตอ้งการใหค้นอ่ืนช่วยเหลือ  แต่ไม่มีใครช่วยเหลือเรา  เราจะ

รู้สึกอยา่งไร?  ใหท่ี้ประชุมพิจารณาถึงคนในหมู่บา้นท่ีเขาตอ้งการความ
ช่วยเหลือ  แต่ยงัไม่ไดท้  าการช่วยเหลือเขาได ้ มีการเตรียมพร้อมในการ
ช่วยเหลือเขาอยา่งจริงจงั 

3.  ท่องจ า  ลูกา  11: 27 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา ฟิลิปปี 2:16 
4.  ทบทวน  เร่ืองในอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่ 2 
 

บทท่ี 
1. คริสเตียนคือใคร  ? 
2. คริสเตียนแทแ้ละเทจ็ 
3. การนมสัการท่ีไม่ถูกตอ้ง 
4. ความผดิบาป 
5. การลงโทษ 
6. พระเยซูตายแทนคนบาป 
7. การกลบัใจเสียใหม่ 
8. พระเจา้ช่วยคนให้รอด 
9. การออกมาสู่ความรอด 
10. การเป็นลูกของพระเจา้ 
11. การมีอิสรภาพของคริสเตียน 
12. แผนการท างานของพระเจา้ท่ีจะช่วยคนใหร้อด 
13. ความมัน่คงของความรอด 
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ชุดที ่สอง     1. คริสเตียนคอืใคร  ? 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ทัว่โลกมีคนเรียกตวัเองวา่เป็นคริสเตียนเพราะมีเหตุผลหลายอยา่งและตวัท่าน

เอง 
เรียกตวัเองวา่เป็นคริสเตียนเพราะอะไร  ? 

2. อ่านพระคมัภีร์ 2 โครินธ์  6: 16-18 
3. ค  าสอน 1. คนของพระเจา้ 

2 โครินธ์  6: 16 พระบิดาทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดียวของเขา เขาเป็นคน    
ของพระเจา้ โดยเหตุน้ีเขาจึงมีความสัมพนัธ์กนักบัพระเจา้ พระเจา้อยู่
ท่ามกลางเขาและจะด าเนินอยูใ่นเขา 
2. คนบริสุทธ์ิ  
2 โครินธ์  6: 17 เขาตอ้งแยกตวัออกจากชาวโลก เพราะเขาเป็นคนพิเศษท่ี 
ไม่เหมือนชาวโลกทัว่ไป เขาเป็นคนบริสุทธ์ิและละทิ้งความผดิบาปแลว้ และ
ทรงพอพระทยัในพวกเขาเหล่านั้น 
3. ความสัมพนัธ์กนั 
2  โครินธ์  6: 18 พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของเรา เขาเป็นลูกชายหญิงของ 
พระองค ์น่ีคือพระสัญญาของพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ 

4. การใช ้ คริสเตียนมิใช่จะท าตามหรือปฏิบติัตามเท่านั้น  ( ตามค าสั่งของพระเจา้ )  แต่
วา่คริสเตียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนักบัพระเจา้ 

ท่านมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรกบัพระเจา้บา้ง  ? 
5. ท่องจ า 2  โครินธ์  6: 18 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ เม่ือคริสเตียนมีความสัมพนัธ์กนักบัพระเจา้  เขาจะตอ้งมีความสัมพนัธ์

อยา่งไร 
3. การท่องจ า 2  โครินธ์ 6: 18 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา   ลูกา 11:27 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่สอง    2. คริสเตียนแท้และเทจ็ 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ จากอาทิตยท่ี์ผา่นมาเราศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคริสเตียนกบัพระ 

เจา้  คุณคิดวา่คริสเตียนเท็จเป็นเช่นไร ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ มทัธิว  7: 21-23 
3. ค  าสอน 1. คนท่ีเรียกตวัเองวา่เช่ือในองคพ์ระเยซู  ดูจากขอ้  22 ส่ิงท่ีเขาไดเ้ช่ือเป็นส่ิงท่ี

เหมาะสม  เช่น  พระองคเ์จา้ขา้ ส่ิงท่ีเขาท าจะเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม 
- พยากรณ์ในพระนามขององคพ์ระเยซูคริสต์ 
- ขบัผอีอกในพระนามขององคพ์ระเยซูคริสต์ 
- ท าการอศัจรรยใ์นพระนามขององคพ์ระเยซูคริสต์ 
2. พระเจา้ปฏิเสธไม่ยอมรับเขา  ดูจากขอ้  23  
- เราไม่เคยรู้จกัเจา้เลย  หมายความวา่เขาไม่เคยมีความสัมพนัธ์กนักบั          
พระเยซู 
-  ไปเสียใหพ้น้  หมายความวา่เขาอยูก่บัพระเยซูไม่ไดเ้ลย 
-   เขาเป็นคนชัว่ร้าย หมายความวา่เขาไม่ใช่เป็นคนบริสุทธ์ิของพระเจา้ 
3. ลกัษณะของคริสเตียนแทแ้ละเทจ็  ดูจากขอ้  21 
-  คนท่ีเรียกพระเยซูวา่พระองคเ์จา้ขา้  ๆ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนักบัพระเจา้ 
-  เป็นคนท่ีเช่ือฟังพระเจา้  และปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเจา้ 
-  จะไดเ้ขา้ในแผน่ดินสวรรค ์

4. การใช ้   คนท่ีเล้ียงผตีอ้งรู้ถึงวธีิการท่ีจะพดูวา่อยา่งไรจึงจะถูกตอ้งตามพิธีถา้หาก 
เป็น เช่นน้ีคนเล้ียงผกีบัคริสเตียนแทต่้างกนัอยา่งไร ? คริสเตียนแทค้วรมี
ลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

5. ท่องจ า   มทัธิว  7  : 21 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน   คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้การท่ีมีบาง 
คนเรียกตวัเองวา่  คริสเตียน  จะมีบางคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง  มีหรือไม่  ? จะรู้ได้

วา่คริสเตียนแทแ้ละเทจ็ไดอ้ยา่งไร  ? 
2. ท่องจ า   มทัธิว  7: 21   จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 2 โครินธ์ 6:18   
3. ทบทวน  เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่สอง     3. การนมสัการทีถู่กต้อง 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ทัว่โลกส่วนมากมีศาสนาหน่ึงศาสนาใดท่ีตนเองนบัถือ คุณเคยคิดบา้งไหมวา่

ท าไมคนจึงตอ้งนบัถือศาสนา ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ โรม  1: 18-23 
3. ค  าสอน 1. เรารู้จกัพระเจา้ได ้ ดูจากขอ้  19  พระเจา้ไดแ้จง้อยูก่บัใจของเราทุกคน พระ

เจา้ไดโ้ปรดส าแดงแก่เขา  3  ลกัษณะ 
-  ส าแดงสภาพท่ีไม่ปรากฎของพระองค ์
-  ส าแดงฤทธานุภาพอนัถาวรของพระองค์ 
-  ส าแดงสภาพอนัแทจ้ริงของพระองค์ 

2. คนท่ีรู้แต่ไม่ยอมรับในสภาพอนัแทจ้ริงของพระเจา้  ดูขอ้ 21-23  เขา  รู้จกัพระเจา้แต่ไม่
ยอมรับนบัถือพระองคเ์ป็นเจา้และไม่ยอมขอบพระคุณพระองคด์ว้ย 
-  เขากลบัเป็นคนโง่ 
- คิดในส่ิงท่ีไม่เป็นเร่ือง 
-  จิตใจก็มืดมิดไป 
  เขาคิดวา่ตวัเขาเองฉลาด  แต่แทจ้ริงเขาเป็นคนโง่เขลา 
-  เขานบัถือรูปเคารพต่าง  ๆ  
-  เขาปฏิเสธสง่าราศีของพระเจา้ผูเ้ป็นอมตะ 
-  เขาท ารูปจากส่ิงท่ีพระเจา้สร้างข้ึนมา 
-  เขานบัถือรูปนั้นแทนพระเจา้เท่ียงแท ้
3. ความโกรธของพระเจา้  ดูจากขอ้ 18 
-  พระเจา้ในสวรรคโ์กรธแก่คนเหล่านั้น 
-  โกรธเพราะเขาหม่ินประมาท 
-  และความชัว่ร้ายของเขา 
-  เพราะเขาบีบคั้นความจริง 

4. การใช ้  บางคนบอกวา่ทุกศาสนาดีเหมือนกนัท าไมพระคมัภีร์สอนวา่ศาสนาอ่ืน     บกพร่อง
ตรงไหน  ?  อยา่งไร  ? 

5. ท่องจ า   โรม  1: 18 
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ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษาถึงเร่ืองความบกพร่องของศาสนาอ่ืนเท่าท่ีเห็นมาและ 
มีความบกพร่องในดา้นใดบา้ง  ? 
3. ท่องจ า โรม  1: 18 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา มทัธิว 7: 21 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่สอง     4. ความผดิบาป 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนคิดวา่ความผดิบาปมีอะไรบา้ง  ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ โรม  3: 18 
3. ค  าสอน 1. จิตใจท่ีมีความผิดบาป ดูจากขอ้  10-20 

     ทุกคนไม่มีใครเป็นคนชอบธรรม 
     ไม่มีใครแสวงหาพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 
      ทุกคนหลงผดิไปหมดถึงแมว้า่จะคน้หา  แต่ไม่พบพระเจา้ 
      เขาเป็นคนท่ีไม่ดีท่ีสุด 
      ไม่มีใครประพฤติดี 
การกระท าท่ีผดิบาป  ดูจากขอ้  13-18 
ค าพดูของเขาดูจากขอ้  13-14 
ค าพดูของเขาท าลายคนอ่ืน  พดูใหร้้ายคนอ่ืน 
เขาใชก้ลอุบายในการล่อลวงคนอ่ืนอยูเ่สมอ       
เขาไม่รู้จกัแสวงหาความสุขสงบ  และสันติเลย 
เขาไม่มีความย  าเกรงพระเจา้เลย 

4. การใช ้ ความผดิบาปเป็นการแสดงท่าทีท่ีผดิต่อพระเจา้ การแสดงดว้ยค าพดูและการ
กระท าท่ีชัว่ร้าย ถา้เป็นเช่นน้ีใครเป็นคนบาป และเขาเป็นคนบาปอยา่งไร? 

5. ท่องจ า โรม  3: 12 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมา เม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ถามท่ีประชุมวา่ยงัมีความผดิบาปอะไรบา้งต่อพระเจา้ อาจจะเป็นดว้ยค าพดู

และการกระท าค าพดูและการกระท าท่ีผดิบาปมาจากไหน ถา้หากมีความผดิ
บาปอยูใ่หอ้ธิษฐานสารภาพความผดิบาปนั้นต่อพระเจา้ 

3. การท่องจ า โรม  3: 12 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา   โรม 1: 18 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่สอง     5. การลงโทษ 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ในหมู่บา้นของท่านมีวธีิการลงโทษคนท่ีบาปอยา่งไร และเม่ือคนท าดีจะมี

วธีิการท าอยา่งไร ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ ยอห์น  3: 16-21 
3. ค  าสอน      1. พระเจา้มีพระประสงคใ์ห้ทุกคนรอด  ไม่ประสงคใ์หต้อ้งถูกท าโทษจากขอ้  

16-17   
  พระเจา้รักคุณ  จากขอ้ 16 
  พระเจา้อยากช่วยคุณใหร้อด  จากขอ้  17 
  คนท่ีเช่ือในพระเยซูจะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ  จากขอ้ 18 
2 . คนประเภทไหนท่ีจะถูกพิพากษา  ดูจากขอ้  18 
      คนท่ีไม่เช่ือจะถูกพิพากษาอยูแ่ลว้   
      เพราะเขาไม่ไดว้างใจและเช่ือในพระเยซู 
3 . สาเหตุท่ีเขาไม่ยอมเช่ือ  ดูจากขอ้ 19-20 
      เพราะคนรักความมืดมากกวา่ความสวา่ง  ดูจากขอ้ 19 
      เพราะเขาชอบท าความผิดบาป  ดูจากขอ้  19 
      เขาไม่ชอบความสวา่งเพราะไม่ตอ้งการใหค้วามสวา่งของเขาปรากฎ 
      เขาจึงไม่ยอมรับและปฏิเสธความสวา่งของพระเจา้ 
4 . คนดีรักความสวา่ง    ดูจากขอ้  21 
      คนดีประพฤติตามขอ้พระธรรม 
      เขารักความสวา่งเพราะเขาไม่มีความละอาย 
      เพื่อใหค้วามดีท่ีเขาท าปรากฎโดยการพึ่งพระเจา้ 

4. การใช ้  เหตุการณ์อะไรท่ีท าใหพ้ระเจา้พิพากษาลงโทษมนุษย ์? 
ผลจากการพิพากษาจะมีอะไรเกิดข้ึน  ?  คนจะหนีจากการพิพากษาไดห้รือ    
ไดห้รือไม่  ? 

5.ท่องจ า   ยอห์น  3: 18 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะท าการสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมา 
2. การใช ้ ผูน้ าจะถามเขาวา่เขาหนีจากการลงโทษพิพากษาของพระเจา้ไดห้รือไม่ ? 
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ถา้หากวา่หนีไม่ได ้ คนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้จะช่วยอยา่งไรใหเ้ขาหนีได ้? 
ใหท่ี้ประชุมพร้อมกนัท่ีจะออกไปประกาศช่วยเหลือคนอ่ืนใหเ้ตรียมพร้อมท่ีจะหนี 
3. ท่องจ า ยอห์น  3: 18 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา โรม 3: 12  
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์แลว้ 
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ชุดที ่สอง     6. พระเยซูตายแทนคนบาป 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเขาจะละทิ้งความผดิบาปไดอ้ยา่งไร  ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ โรม  5: 6-9 
3. ค  าสอน 1. พระเยซูตายแทนคนบาป 

ในขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาป  เวลานั้นพระเยซูตายแทนเรา 
ดูจากขอ้ท่ี 6  พระเจา้ทรงรักโลก ในขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยู ่
ดว้ยเหตุน้ี  พระเยซูไดเ้สียสละชีวติเพื่อเรา 
2. พระเยซูเสียสละชีวติเพื่อช่วยเราให้รอด   ดูจากขอ้ 9 
ช่วยใหค้นบาปกลายเป็นคนชอบธรรม 
พระโลหิตของพระเยซู  ท าใหพ้ระเจา้กบัเรายนิยอมซ่ึงกนัและกนั 
พระเยซูช่วยใหเ้ราพน้จากความโกรธของพระเจา้ 

4. การใช ้ เราทุกคนเป็นคนบาป  พระเจา้ตอ้งการพิพากษาลงโทษคนบาปนั้น 
แต่พระเจา้ก็ยงัรักเราดว้ย 
-  เรารู้วา่พระเจา้รักเราไดอ้ยา่งไร  ? 
 -  พระเจา้ไดแ้สดงความรักต่อเราโดยวธีิไหน  ?  
 -  เราจะยนิยอมกบัพระเจา้โดยวธีิการใด  ? 

5. ท่องจ า โรม  5: 8   
ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ เราจะยนิยอมกบัพระเจา้โดยวธีิการใด  ?  ยงัมีใครในท่ีประชุมท่ียงัมิได้

ยนิยอมต่อพระเจา้ ถา้หากมีคนหน่ึงท่ียงัมิไดย้นิยอม ผูน้ าตอ้งอธิบายใหเ้ขา
เขา้ใจ  อธิษฐานต่อพระเจา้เพื่อใหเ้ขาเกิดการเปล่ียนแปลง 

3.ท่องจ า โรม  5: 8 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา โรม 3: 18 
4.ทบทวน โรม  5: 8 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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 ชุดที ่สอง     7. การกลบัใจเสียใหม่ 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ค าวา่  กลบัใจเสียใหม่  มีความหมายวา่อยา่งไร  ? 

ถา้หากวา่มีคนกลบัใจใหม่เขาจะแสดงใหเ้ห็นโดยวธีิการใด  ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ กิจการ  2:  37-38 
3. ค าสอน 1. คนทั้งหลายไดย้นิค าสอนแลว้  จากขอ้  37 

เขาไดย้นิถึงเร่ืองของพระเยซูคริสต์ 
อาจารยเ์ปโตรสอนถึงเร่ือง  พฤติกรรมของพระเยซูและความตายของพระเยซู
คริสต ์
เขาสอนถึงการกลบัใจเสียใหม่  ละทิ้งความผดิบาป กลบัมาหาพระเจา้ 
2. เขารู้สึกแปลบปลาบใจ  จากขอ้ 37 
เขารู้สึกเช่นนั้นเพราะเขารู้สึกตวัวา่เป็นคนบาป 
เขารู้สึกตวัวา่เขาตอ้งการความรอด 
เขาแน่ใจวา่เขาตอ้งท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
3. เขาไม่รู้วา่เขาจะท าอยา่งไร  ดูจากขอ้ 37 
(  เม่ือมีคนตอ้งการจะเช่ือพระเยซู  มกัจะถามวา่จ าเป็นจะตอ้งท าอยา่งไร  
เพื่อจะเป็นคริสเตียนได ้ ค  าถามน้ีเป็นค าถามท่ีดี  แต่เราตอ้งระมดัระวงั 
เม่ือจะตอบ  ) 
4. ตอ้งกลบัใจเสียใหม่ ดูจากขอ้  38 
เขารู้แลว้วา่เขาเป็นคนบาป 
การกลบัใจเสียใหม่  หมายถึง   เขาตอ้งละทิ้งความผิดบาป 
และกลบัมาหาความรอดจากพระเจา้ 
แลว้พระเจา้จะยกโทษความผิดบาปได ้
แลว้พระเจา้จะรับเขาเป็นคนของพระองค์ 

4. การใช ้  คุณเป็นคริสเตียนไดอ้ยา่งไร  โดยวธีิการไหน  ?  
ถา้เปรียบเทียบกบัค าสอนบทน้ี กบัการกระท าท่ีคุณไดเ้คยท ามาจะแตกต่าง
หรือเหมือนกนัอยา่งไรบา้ง  ? 
คุณเคยละทิ้งความผดิบาปและกลบัใจใหม่  และรับความรอดจากพระเจา้ไหม  
?   
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ถา้หากยงัไม่เคยเด๋ียวน้ีคุณอยากจะท าไหม  ? 
5. ท่องจ า   มาระโก   1: 15 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมา เม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ ผูน้ าถามเขาวา่ คนท่ีกลบัใจเสียใหม่จะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง   ? 

ถามเขาวา่ใครยงัไม่ไดก้ลบัใจ  และจะกลบัใจตอนน้ีหรือไม่และจะร่วมใจกนั
อธิษฐาน 

3. ท่องจ า มาระโก  1: 15 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา โรม 5:8 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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 ชุดที ่สอง     8. พระเจ้าช่วยคนให้รอด 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเช่ือถึงเร่ืองของสวรรคว์า่อยา่งไร ? 

เขาคิดวา่จะมีวธีิการใดท่ีจะเขา้สวรรคไ์ด ้
สภาพในสวรรคใ์นความคิดของเขาเป็นเช่นไร  ? 

2. อ่านพระคมัภีร์ ทิตสั   3: 5 
3. ค าสอน 1. การท าดี หรือการท าบุญช่วยใหไ้ปสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย 

การท าดีจะช่วยใหเ้ราไปสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย เช่นไปร่วมนมสัการทุกอาทิตย ์
การร้องเพลง   การอธิษฐาน  การถวายสิบลดหน่ึง  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให ้
ไปถึงสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย 
สวรรคเ์ป็นท่ีอยูข่องพระเจา้ 
เป็นท่ีบริสุทธ์ิไม่มีความบาปอยูท่ี่นัน่เลย 
ทุกคนเป็นคนบาปดงันั้นจะเขา้ไปในสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย 
2. พระเจา้ช่วยคนให้รอด 
พระเจา้รักเขาและแสดงพระกรุณาแก่เขา 
พระกรุณา หมายถึง การท่ีถูกขดัเคืองจะยนิยอมยกโทษให้กบัคนท่ีท า 
การขดัเคืองนั้น 
พระเจา้ช่วยเราให้รอดเพราะทรงมีพระกรุณาคุณต่อเรา 
มีแต่พระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถยกความผดิบาปของเราได ้
พระเยซูตายเพื่อท่ีจะยกความผดิบาปของเรา 
แทนการลงโทษพิพากษามนุษยพ์ระเจา้ทรงลงโทษพระเยซูแทน 
เพราะฉะนั้นพระกรุณาคุณของพระเจา้ท าใหเ้รารอด 

4. การใช ้ พระเจา้ช่วยคนให้รอดไดอ้ยา่งไร  ? 
คุณคิดวา่พระเจา้ตอ้งการใหค้นเราท าอยา่งไรบา้ง  ? 

5. ท่องจ า ทิตสั  3: 5 
ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ถามท่ีประชุมวา่พระเจา้ช่วยคุณใหร้อดไดอ้ยา่งไร  ?  

และถามทีละคนวา่ คุณไดรั้บความรอดแลว้หรือยงั  ถา้หากวา่ใครยงัไม่ 
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ไดรั้บความรอด  ใหอ้ธิบายใหเ้ขาฟัง  อยากจะใหพ้ระเจา้ช่วยใหร้อด ใหร้อดตอนน้ีหรือไม่  ? 
3. ท่องจ า ทิตสั  3: 5 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 



 32 

ชุดที ่ สอง     9. การออกมาสู่ความรอด 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ สมมุติสถานการณ์ข้ึนวา่  เรียกใหพ้ี่นอ้งคนหน่ึงในท่ีประชุม  เดินเขา้มา 

หาคุณ และบอกใหเ้ขากลบัไป    ใหท่ี้ประชุมคุยกนัวา่  เห็นคนนั้นเขาท า
อยา่งไร  ?  

2. อ่านพระคมัภีร์ กิจการ  26: 18 
3. ค าสอน เปิดตาของเขา  คือการช่วยใหเ้ขาเขา้ใจ 

1. การกลบัออกมา 
-   กลบัจากความมืด  ความมืดหมายความวา่ เขาไม่เขา้ใจถึงเร่ืองของพระเจา้  
เขาไม่รู้ทางท่ีจะไปสวรรค ์เขาตกอยูใ่นความผดิบาป 
ความชัว่ร้าย 
-  กลบัมาจากอ านาจของซาตาน  หมายถึง เขาอยูใ่ตอ้  านาจของผีร้ายและ
ความผดิบาปท่ีผกูมดัเขาไว ้
2. การกลบัมาถึง 
- กลบัมาถึงความสวา่ง หมายความวา่ เขา้ใจถึงเร่ืองของพระเจา้เขา้ใจถึงส่ิงท่ี
บริสุทธ์ิชอบธรรมและดี 
- กลบัมาถึงพระเจา้ เพื่อจะรับการยกโทษจากพระเจา้ แลว้เป็นคนชอบธรรม 

4. การใช ้ มีคนจ านวนมากท่ีเรียกตวัเองวา่เป็นคริสเตียน  ไดก้ลบัออกมาจากอ านาจของ
ซาตานและผ ี แต่ยงัไม่ไดม้าถึงพระเจา้ การกระท าเพียงดา้นเดียวคือการกลบั
ออกมา  ท าไมยงัไม่เพียงพอ และไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะเหตุใด ?  ทุกคน
อาจจะทราบวา่ เขากลบัออกมาจากส่ิงเหล่านั้นเม่ือไหร่           แต่วา่เขามาถึง
พระเจา้เม่ือไหร่ ? เวลาไหน  ? 

5. ท่องจ า กิจการ  26: 18 
ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กแลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัวา่เขากลบัออกจากซาตานเม่ือไหร่  ?  

และเขาไดก้ลบัมาถึงพระเจา้เวลาไหน ?  
และถา้หากยงัมีคนไหนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มาถึงพระเจา้  ช่วยให้เขามีโอกาส 
กลบัมาถึงพระเจา้ในตอนนั้น   
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3. ท่องจ า กิจการ  26: 18 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา ติโต 3:5 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 



 34 

ชุดที ่สอง     10. การเป็นลูกของพระเจ้า 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ลูก เป็นของใคร  ? 

เขาเป็นของคนนั้นเพราะเหตุใด  ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ ยอห์น  1: 12-13 
3. ค าสอน 1. พระเจา้มีลูก  จากขอ้  13 

-  เป็นคนท่ีเกิดจากพระเจา้ 
-  พระเจา้เป็นพระบิดาของเขา 
-  เราเป็นคนของพระเจา้โดยการเกิดจากเลือดเน้ือ หรือกามหรือความ
ประสงคข์องพระเจา้ไม่ไดเ้ลย 
เราเป็นลูกของพระเจา้โดยวธีิการธรรมชาติไม่ไดเ้ลย 
2. การเป็นลูกของพระเจา้   จากขอ้  12 
-  ลูกของพระเจา้เป็นคนท่ีไดรั้บพระเยซู  (สมมุติสถานการณ์ข้ึนเอาของอะไร
ก็ได ้  และบอกเขาวา่  ผมอยากจะใหข้องส่ิงน้ีกบัคุณ  คนท่ีจะรับตอ้งออกมือ
รับ  เพราะวา่จะมีแต่ความตอ้งการไม่พอ เม่ือรับจะตอ้งรับดว้ยตวัเองแลว้ก็จะ
ได ้  เช่นเดียวกนั  ถา้เราตอ้งการพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเราเราตอ้ง
รับเอา คือรับเอา พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราพระเยซูอยากจะเขา้มา
แต่เราตอ้งรับเอาพระองค ์) 
ลูกของพระเจา้เป็นคนท่ีเช่ือในพระเยซูเขาเช่ือวา่พระเยซูเป็นผูท่ี้แบกเอา 
ความบาปของเขาให้หายเขาเช่ือวา่ถา้หากวา่เขากลบัใจเสียใหม่ พระเยซูจะ
ช่วยเขาใหร้อดเขารับสิทธ์ิเป็นลูกของพระเจา้ 

4. การใช ้ เราจะเป็นลูกของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร  ?  คุณอยากเป็นหรือไม่ ?  
ถา้ตอ้งการเช่นนั้นตอ้งละทิ้งความผดิบาป กลบัใจเสียใหม่ 
พระเจา้ทรงยกโทษความผดิบาปของเรา  เราตอ้งเช่ือฟังพระเยซู 
ซ่ึงยอมเสียสละชีวติเพื่อช่วยเราใหร้อด  และเราตอ้งขอพระเยซู 
เขา้มาอยูใ่นจิตใจของเขา  ช าระจิตใจของเราใหบ้ริสุทธ์ิ 

5.ท่องจ า ยอห์น  1: 12 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือเชา้น้ี 
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2. การใช ้ เราจะเป็นลูกของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร  ? 
เด๋ียวน้ีอยากมีคนท่ีคิดจะเป็นหรือไม่  ? 

3. ท่องจ า ยอห์น 1: 12 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา กิจการ 26:18 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่สอง     11. การมอีสิรภาพของคริสเตียน 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ แสดงใหคุ้ณเห็น เอาเชือกมามดัมือ  และเทา้ของใครคนหน่ึง 

และถามท่ีประชุมวา่คนน้ีเขาท าอะไรไดห้รือไม่  ให้เขาตอบมาอยา่งละเอียด 
แกเ้ชือกท่ีมดัอยูใ่หเ้ป็นอิสระ และถามเขาวา่เม่ือเขาถูกปล่อยแลว้ เขาท าอะไร
ไดบ้า้ง ใหทุ้กคนหาค าตอบ ถามเขาวา่ท าไมตอนหลงัเขาสามารถท าไดทุ้กส่ิง 
และในตอนแรก เขาจึงท าอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร 

2. อ่านพระคมัภีร์ โรม  8: 1-2  
3. ค าสอน - เด๋ียวน้ีไม่มีการปรับโทษ  จากขอ้ท่ี 1 

ไม่มีความบาปผกูมดัคนนั้น 
ไม่มีค  าพิพากษาและ  การลงโทษ 
พระเจา้ไม่มีความโกรธต่อเราแลว้ 
เด๋ียวน้ีเราอยูใ่นพระเยซูคริสต ์
พระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด 
พระเยซูอยูใ่นจิตใจของเรา 
เม่ือพระเจา้มองเราก็เห็นพระเยซู 
- มีกฎอยู ่ 2  ขอ้  จากขอ้  2 
มีกฎของผ ี และ  ความตาย 
กฎน้ีผกูมดัเราไว ้
ไม่มีอิสรภาพ 
มีกฎของพระวญิญาณและชีวิตในพระคริสต์ 
พน้จากความบาป 
พน้จากความตาย 

4. การใช ้ เอาตะกร้าใส่ของหนกัให้อีกคนหน่ึงแบก 
เปรียบเทียบตะกร้าใส่ของหนกั  เป็นความบาปหนกัท่ีเราแบกอยู ่
ปลดตะกร้าท่ีหนกัออกจากคนแบก  และผูพ้ดูเป็นคนแบกเอง 
พระเยซูเอาความบาปออกจากเรา 
พระเยซูแบกความบาปนั้นของเรา 
เราพน้จากความบาปท่ีหนกัของเรา 
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เราไม่ตอ้งแบกความหนกัอีกก็รู้สึกสบาย 
เราไม่ตอ้งมีส่ิงท่ีขวางกั้นในส่ิงท่ีเราท า 
ความบาปไม่เป็นส่ิงท่ีขวางกั้นส าหรับเราอีก 

5. ท่องจ า โรม  8: 2 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหเ้ขาเอาตะกร้าหนกัมาแบกอีกคร้ังหน่ึง 

ถามทุกคนวา่มีการท าบาปอะไรบา้ง  ท่ีเปรียบเทียบไดก้บัการแบกตะกร้าท่ี
หนกั 
ถามทุกคนวา่ความบาปของเรายงัอยูท่ี่ตวัเอง  หรือพระเยซูไดแ้บกไวแ้ลว้ 
ถา้หากมีคนตอบวา่พระเยซูยงัมิไดแ้บกความบาปไห ้ก็ตอ้งอธิบาย 
เขาวา่จะกลายเป็นลูกของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร  ? และพระเจา้จะ 
ทรงแบกความบาปนั้นให ้และใหท่ี้ประชุมอธิษฐานเผื่อคน ๆ นั้น 
และถา้คน ๆ นั้น พร้อมท่ีจะรับเช่ือในพระเยซูจะช่วยใหเ้ขาเช่ือในเวลาน้ีเอง 

3. ท่องจ า โรม  8: 2 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา ยอห์น 1:12 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่สอง     12. แผนการท างานของพระเจ้าทีจ่ะช่วยให้
คนรอด 

การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ อ่านพระธรรมโรม  8: 30 ประมาณ 3-4 คร้ัง 

ใครท่ีเป็นผูท่ี้ท  าทุกส่ิงทุกอยา่งในขอ้ น้ี เราท าในส่ิงเหล่านั้นไดไ้หม ?  
ใครท าไดทุ้กอยา่ง  ? 
ใหเ้ขาตอบค าถามทุกขอ้ท่ีไดถ้ามมาแลว้ 

2. อ่านพระคมัภีร์ โรม  8: 30  
3. ค าสอน 1. พระเจา้ไดท้รงด าริเราไว ้ 

พระเจา้รู้ตั้งแต่เร่ิมแรกวา่ใครจะเช่ือ 
จึงด าริและเลือกคน  ๆ นั้นไว ้
2. พระเจา้รักเรา 
พระเจา้ไดท้รงเรียกใหเ้ราออกมาจากความผดิบาปท่ีท ามาแลว้ และละทิ้ง
ความเช่ือเก่า  ๆ นั้นเสีย  พระเจา้ไดเ้รียกเราให้เขา้มาเป็นลูกของพระองคแ์ละ
ใหอ้ยูก่บัพระองค ์
3. พระเจา้ท าใหเ้ราเป็นผูช้อบธรรม 
พระเจา้ท าใหเ้ราคืนดีกนักบัพระองค ์
พระองคย์กโทษของเรา 
พระเจา้ทรงช าระลา้งความบาปของเรา 
พระเจา้ท าใหเ้ราเป็นคนบริสุทธ์ิ 
4. พระเจา้ท าใหเ้รามีสง่าราศี 
พระเจา้แบ่งสง่าราศีของพระองคใ์หก้บัเรา 
และพระเจา้ท าใหเ้ราเหมือนกนักบัพระองค ์

4. การใช ้ ทุกส่ิงท่ีพดูมาทั้งหมดพระเจา้ทรงเป็นผูท้  าใหก้บัเรา เราท าดว้ยตวัเราเองไม่ได ้ 
ถา้หากวา่พระเจา้เป็นผูท้  าทุกส่ิงทุกอยา่งใหก้บัเรา  เราจะตอ้งท าอะไรบา้ง  ? 

5. ท่องจ า โรม  8: 30 
ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน    คนท่ีไดฝึ้กไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
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2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัเร่ืองวา่จะท าอะไรเพื่อพระเจา้ไดบ้า้ง  ? และอธิษฐาน
เพื่อส่ิงเหล่านั้นท่ีเขาคิดอยากจะท า 
ใหท่ี้ประชุมอธิษฐานนมสัการพระเจา้ เพราะพระเจา้ท าทุกส่ิงใหก้บัเขาแลว้ 

3. ท่องจ า โรม  8: 30 จากอาทิตยท่ี์แลว้ โรม 8: 2 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา  



 40 

ชุดที ่สอง    13. ความมัน่คงของความรอด 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ผูน้ าประชุมใหเ้ด็กเล็กคนหน่ึงเดินออกมาจบัมือ  ชัว่ครู่ผูน้  าดึงมือออกจากเด็ก

นั้น 
ผูน้ าจะเป็นคนจบัมือเด็กคนนั้นเอง  และตอ้งจบัใหแ้น่นและบอกใหเ้ด็กคน
นั้นดึงมือของเขาออก  แต่เขาจะดึงมือออกไม่ได ้ มิใช่วา่เราจบัมือของพระเจา้
แลว้เราจะมัน่คง  แต่พระเจา้ต่างหากท่ีเป็นฝ่ายจบัเรา ใหเ้รามัน่คงในพระองค ์

2. อ่านพระคมัภีร์ โรม  8: 38-39 
3. ค าสอน ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหเ้ราทั้งหลายขาดออกจากพระเจา้ได ้ ขอ้  39 พระเจา้รักเรา

โดยผา่นทางพระเยซู 
ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหเ้ราขาดออกจากความรักของพระเจา้ได ้  พระเจา้ทรงรัก
เราตลอดเวลา  ไม่มีสักส่ิงเดียวท่ีจะหยดุพระเจา้ใหรั้กเราได ้
พระเจา้จบัมือของเราดว้ยพระองคเ์อง ท่ีเป็นมือแห่งความรัก 
1.  ความตาย 
ความตายท าใหเ้ราห่างจากความรักของพระเจา้ไม่ได ้
เราตายเม่ือไหร่ เราไปอยูก่บัพระเจา้เม่ือนั้น 
2.  ชีวติ 
ตลอดเวลาท่ีเรายงัมีชีวิตอยู ่พระเจา้ยงัรักเรา 
เม่ือมีชีวิตอยู ่ไม่มีสักอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึน  เช่น เจบ็ป่วย พิการ  อ่ืน  ๆ ท่ีจะท า
ใหพ้ระเจา้หยดุรักเราได ้
3.  ผ ี

ผไีม่สามารถท าใหเ้ราขาด  ออกจากความรักของพระเจา้ได ้ ฤทธ์ิเดชชัว่ทั้งหลายก็ท าใหเ้ราขาด
ออกจากความรักของพระเจา้ไม่ไดเ้หมือนกนั  บางคร้ังฤทธ์ิเดชชัว่หรือผี  
พยายามท าใหเ้ราขาดจากความรักของพระเจา้  แต่พระเจา้จบัเราไวไ้ม่ปล่อย 

4. การใช ้ ถามในท่ีประชุมวา่  เวลาเจ็บป่วย พระเจา้ละทิ้งเราแลว้หรือ  หรือไม่รักเรา
แลว้หรือ  ?  หรือไม่รักเราแลว้หรือ? เวลาผมีาแยง่เราจากพระเจา้  ผที  าใหพ้ระ
เจา้ปล่อยเราไดห้รือไม่  ? 

5. ท่องจ า โรม  8 : 28 
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ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมา  เม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ -  ถามถึงประสบการณ์ของใครคนหน่ึงในท่ีประชุมวา่  เขาเคยมีประสบการณ์

เม่ือเจบ็ป่วย  หรือมีความทุกข ์  หรือ  ถูกผร้ีายทดลอง เขารู้สึกวา่พระเจา้
ทอดทิ้งเขาหรือไม่  ใหอ้ธิบายถึงความรู้สึกนั้น 
-  ใหผู้น้  าประชุมถามเขาวา่ พระเจา้ทอดทิ้งเขาในตอนนั้น จริงหรือไม่ ถา้หาก
ตอบวา่ทอดทิ้งจริง  ๆ ผูน้ าตอ้งอธิบายเขาวา่ ตลอดชีวติและเม่ือตายไปแลว้  
พระเจา้ยงัคงจบัเราไวด้ว้ยความรักของพระองค์ 
-  ใหท่ี้ประชุมอธิษฐานเผือ่  สารภาพในเร่ืองท่ีเคยคิดวา่พระเจา้ไดท้อดทิ้งแต่
ความจริงแลว้พระเจา้ไม่ไดท้อดทิ้งเขาเลย  และขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดท้รง
จบัเขาไวต้ลอดเวลา 

3. ท่องจ า โรม  8: 28 
โรม  8: 30 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่3 
บทท่ี 
1. พระเจา้ 
2. พระคมัภีร์ 
3. ผกีบัทูตสรรค ์
4. การสร้างโลก 
5. ความผดิบาป 
6. แผนการของพระเจา้ 
7. การก าเนิดพระคริสต ์
8. การตาย และ การฟ้ืน 
9. คริสตจกัร 
10. การกลบัมาคร้ังท่ีสอง 
11. การพิพากษา 
12. สวรรค ์
13. นรก 



 43 

ชุดทีส่าม    1. พระเจ้า 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ือง พระเจา้คือใคร ? พระเจา้เป็นอยา่งไร ? และ

พระเจา้ไดท้  าอะไรบา้ง ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ 1 ทิโมธี  6: 15-16  
3. ค  าสอน 1. มีสามรูปในองคพ์ระเจา้ แต่เป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั 

มทัธิว 28: 18-20 พระ เยซูไดส้ั่งพวกสาวกไวว้า่เม่ือใหศี้ลบพัติศมา ตอ้งใหใ้น
นาม พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงไม่ใช่ในนาม พระบิดา 
พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงไม่ใช่พระเจา้สามองค ์ แต่เป็นพระเจา้
องคเ์ดียวกนั ท่ีประกอบไปดว้ยสามส่วน 
2. พระเจา้อยูเ่หนือจกัรวาล 1 ทิโมธี  6: 15 พระเจา้เป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริย์
เป็นนายเหนือนาย อ านาจทุกอยา่งอยูภ่ายใตอ้  านาจของพระเจา้ 
พระเจา้สร้างทุกส่ิงทุกอยา่งและ อยูเ่หนือทุกส่ิงทุกอยา่ง 
3. ลกัษณะของพระเจา้ 1 ทิโมธี  6: 16  
-เป็นผูไ้ม่มีความตาย- อยูอ่ยา่งเป็นนิจนิรันดร์ ไม่มีเร่ิมตน้และส้ินสุด 
   เคยเป็นอยูต่ลอดมาและจะเป็นอยูต่ลอดไป 
-พระเจา้อยูใ่นความสวา่ง  ท่ีคนเขา้ไปถึงไม่ได ้
-พระเจา้อยูใ่นความสวา่งไม่มีความมืดเลย เป็นความบริสุทธ์ิไม่มีผูใ้ดท่ีเคย
เห็น  พระเจา้ 
-พระเจา้อยูเ่หนือความเขา้ใจของเราเราตอ้งนบัถือพระเจา้ 
-พระองคเ์ป็นพระเจา้องคเ์ดียวไม่มีพระเจา้อ่ืน นอกเหนือ           จากพระองค ์
ตอ้งนบัถือพระองคเ์พียงผูเ้ดียวเท่านั้น 
พระเจา้มีฤทธานุภาพตลอดไปเป็นนิจ  พระเจา้มีอ านาจ พระเจา้ปกครอง และ
มีสิทธิ เหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง 

4. การใช ้ จากขอ้ความท่ีผา่นมา ถา้พระเจา้ทรงเป็นเช่นนั้น เราควรจะเป็นเช่นไร ? 
5. ท่องจ า 1 ทิโมธี    6: 16 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมา เม่ือตอนเชา้ 
2. ท่องจ า 1 ทิโมธี  6: 18 จากอาทิตยท่ี์ผา่นมา โรม 8:28 
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3. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม    2. พระคมัภีร์ 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหผู้น้  าถามวา่ในเผา่ของคุณมีนิทานท่ีเล่าต่อ ๆ กนัมาถึงเร่ืองหนงัสือท่ี

บริสุทธ์ิ บา้งหรือไม่ ? ถา้มี หนงัสือเล่มนั้นพดูถึงเร่ืองอะไรบา้ง และเด๋ียวน้ีอยู่
ท่ีไหน ? 

2. อ่านพระคมัภีร์ 2 ทิโมธี  3: 16-17 
3. ค  าสอน 1. พระคมัภีร์ เป็นหนงัสือบริสุทธ์ิส าหรับพระเจา้ 

พระเจา้สั่งไวใ้หค้นเขียนลงในพระคมัภีร์ 2 ทิโมธี  3: 16  
2  เปโตร 1: 20-21 
พระเจา้โกหกไม่เป็น ค าทุกค าในพระคมัภีร์มาจากพระเจา้เป็นความจริง
ทั้งหมด ค าในพระคมัภีร์ไม่ใช่ค าท่ีมนุษยเ์ขียนข้ึนมา แต่เป็นค าท่ีมาจากพระ
เจา้ 
2. ท าไมเราตอ้งอ่านพระคมัภีร์ 2 ทิโมธี  3: 16 
- พระคมัภีร์เป็นประโยชน์ส าหรับสั่งสอน 
- พระคมัภีร์บอกค าของพระเจา้ท่ีเป็นความรู้เราตอ้งเช่ือฟังพระค าและทุกส่ิงท่ี
บอกพระค าบอกใหเ้รารู้ถึงพระเจา้ และแผนการณ์ของพระเจา้ส าหรับเรา  
- มีประโยชน์ส าหรับตกัเตือน 
พระค าเตือนเราให้รู้ในส่ิงท่ีควรท า  
- มีประโยชน์ส าหรับแกไ้ขใหดี้ข้ึน เวลาเราผิดพระคมัภีร์ช้ีแนะใหเ้ราท าในส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง 
- มีประโยชน์ส าหรับสอน  
สอนใหเ้ราเป็นคนดีและชอบธรรม 
สร้างใหเ้ราเป็นคริสเตียนท่ีสมบูรณ์ 
3. ผลท่ีมาจากการอ่านพระคมัภีร์ 
เพือ่ท่ีเราเป็นคนของพระเจา้ 2 ทิโมธี  3: 17  
เราพร้อมท่ีจะเป็นและ ทุกส่ิง เหมือนอยา่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเป็น  
เราพร้อมแลว้ส าหรับการดีทุกอยา่ง พระเจา้ช่วยเรา 

4. การใช ้ ถามท่ีประชุมวา่เราจะอ่านพระคมัภีร์เพื่ออะไร ?  
และท าไมเราจะตอ้งเช่ือฟังตามพระคมัภีร์ ? 
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5. ท่องจ า  2 ทิโมธี  3: 16 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ใหฝึ้กการท่องช่ือเล่มในพระคมัภีร์ใหม่ 10 เล่ม 
3. ท่องจ า 2 ทิโมธี  3: 16  

1 ทิโมธี  6: 16 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม    3. ผกีบัทูตสวรรค์ 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ผท่ีีบางคนเล้ียงอยูมี่การแสดงอ านาจอะไร ? มีอารมณ์เช่นไร ? ผท่ีีคุม้ครอง 

เขาท่ีนั้นเป็นผท่ีีดีหรือไม่ ? มีอ านาจอยา่งไร ? 
2. อ่านพระคมัภีร์  ยดูา 6-9-14 
3. ค  าสอน - ผชีัว่ 

- เคยเป็นทูตสวรรคม์าก่อน ยดูา 6 
- ไม่ไดรั้กษาสภาพการณ์เป็นทูตสรรคข์องตวัเอง ชอบอวดตวัไม่เช่ือ    ฟัง
ค าสั่งของพระเจา้ ยดูา 6 
- หวัหนา้ใหญ่ของผช่ืีอซาตาน หรือพญามาร ยดูา 9 
- พระเจา้ทรงมีอ านาจเหนือผี และสามารถหา้มการกระท าต่าง ๆ ได ้ยดูา 6 
- อ  านาจของผมีารท่ีมีอยูมี่วนัหมดส้ินไป ยดูา 6 และ 9 
- มีวนัหน่ึงท่ีพระเจา้ทรงพิพากษาผ ีและลงโทษผ ียดูา6ววิรณ์ 20 : 10 
- ผจีะไม่พดูความจริง ยอห์น 8: 44 
- มนัโหดร้ายพอ ๆ กบัสิงโตท่ีจะกดักินคน 1 เปโตร 5: 8 
- มนัสามารถปลอมตวัเป็นทูตแห่งความสวา่งได ้
-ทูตสวรรค ์
- เป็นทูตของพระเจา้ไม่ไดล้ะทิ้งสภาพเดิม เช่ือฟังและสรรเสริญพระเจา้อยู่
ตลอดเวลา ยดูา 6 และ 9 
- ทูตสวรรคไ์ดอ้ยูใ่นท่ีท่ีพระเจา้ไดเ้ตรียมไวใ้ห้ คืออยูบ่นสวรรคก์บัพระเจา้ ยู
ดา 6 
- มีหวัหนา้ทูตสรรคช่ื์อ คาเอล ยดูา 9 
- เขามีหนา้ท่ีในการต่อตา้นซาตาน ยดุา 9 
- เขาอยูรั่บใชพ้ระเจา้ตลอดเวลา ยดูา 14 
- พระเยซูทรงมีอ านาจอยูเ่หนือทูตสวรรค ์ยดูา 14 
- พระเยซูทรงมีอ านาจอยูเ่หนือทูตสวรรค ์ ฮีบรู 1: 5-8 และ 13-14 และ ฮีบรู
2:5 และ 6 

4. การใช ้ 1. ผร้ีายสามารถปลอมตวัเป็นทูตแห่งความสวา่งไดท้ั้ง ๆท่ีตวัมนัเองเป็น 
สิงโต เราจะตอ้งระมดัระวงั อยา่งไรบา้ง ? ดูจาก เอเฟซสั6: 11 
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2. ทตูสวรรคไ์ม่อวดตวัและเช่ือฟังของพระเจา้อยูต่ลอดเวลาเราควรจะให้ 
ความนบัถือเขาหรือไม่ อยา่งไร ? ดูจาก โคโลสี 2: 18 

5. ท่องจ า ยากอบ 4: 7 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัวา่หากมีผมีารบกวนคริสเตียน จะมีวธีิการท าเช่นใด ? 
3. ท่องจ า ยากอบ 4: 7 

2 ทิโมธี 3: 16 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม   4. การสร้างโลก 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คุณเคยพดูกนัเก่ียวกบัการสร้างโลกหรือเปล่า ? ถา้เคยพดูถึงเร่ืองราวเก่ียวกบั 

การสร้างโลกเป็นอยา่งไร ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ ปฐมกาล 1: 1-13 
3. ค  าสอน 1. พระเจา้สร้างทุกส่ิงทุกอยา่ง ปฐมกาล 1: 1 

พระเจา้มีก่อนอยูท่ี่จะสร้างโลก  
ดินนั้นอยูอ่ยา่งไม่เป็นระเบียบ ปฐมกาล 1: 2 
ยงัไม่มีความสวา่งมีแต่ความมิด ปฐมกาล 1: 2 
พระเจา้ใชค้  าพดูของพระองคส์ร้างทุกส่ิง พระเจา้บอกวา่ส่ิงนั้นจงเกิดข้ึน ส่ิง 
นั้นก็เกิดข้ึน 
2. หกวนัในการสร้างโลก 
สร้างความสวา่งและความมือ (กลางวนั กลางคืน)  
วนัท่ีสองพระเจา้ทรงสร้างฟ้าอากาศ โดยการแยกน ้าส่วนหน่ึงไวด้า้นบนส่วน
หน่ึงไวด้า้นล่าง 
วนัท่ีสามพระเจา้ทรงสร้างแผน่ดินโลก และพืชพรรณธรรมชาติ 
วนัท่ีส่ี พระเจา้ทรงสร้างดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาว 
วนัท่ีหา้ พระเจา้ทรงสร้างนกและปลา 
วนัท่ีหก พระเจา้เจา้ทรงสร้างสัตว ์ผูช้าย และผูห้ญิง 
วนัท่ีเจ็ด พระเจา้ทรงพกัผอ่น และอวยพร ถือเป็นวนัพิเศษ 

4. การใช ้ ถามท่ีประชุมวา่ใครสร้างโลก ? และเด๋ียวน้ีทุกแห่งในโลกเป็น 
อยา่งไร ? 

5. ท่องจ า ปฐมกาล 1: 1  
ประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมสนทนาถึงเร่ืองพระเจา้ทรงสร้างโลก และเปรียบเทียบ 

กบัส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั วา่ พื้นนาท่ีเขาใชท้  านาอยูน่ั้นเป็นของพระเจา้เช่นกนั เขา
ควรจะท าอยา่งไรกบัพื้นนานั้น เพื่อให้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 

3. ท่องจ า ปฐมกาล 1: 1 
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ยากอบ  4: 7 
4. ทบทวน เร่ืองราวจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     5. ความผดิบาป 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมสนทนาถึงเร่ืองความผดิบาปวา่มีอะไรบา้ง ?  

และในท าผดิ ? การกระท าความผดิเป็นส่ิงท่ีดีไหม ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ ปฐมกาล 3: 1-24 
3. ค  าสอน 1. สวนเอเดน 

พระเจา้ไดส้ร้างผูช้าย และผูห้ญิงมาสองคน โดยสร้างอยา่งดี  
และรอบคอบ ปฐมกาล  1: 31  
พระเจา้ใหส้องคนอาศยัอยูใ่นสวนเอเดน ปฐมกาล 2: 15 
พระเจา้หา้มทั้งสองคนกินผลไมต้น้ท่ีรู้ดี และรู้ชัว่  
ปฐมกาล 2: 17 
2. ซาตานมาล่อลวง อาดมั และ อีวา 
ซาตานโกหกอีวาวา่กินผลไมน้ั้นแลว้จะไม่ตาย ปฐมกาล 3: 4 
ซาตานโกหกวา่ถา้เขากินแลว้เขาจะเหมือนกนักบัพระเจา้  
รู้ดี รู้ชัว่ ปฐมกาล 3: 5 
อาดมั และ อีวากินผลไมน้ั้น  ปฐมกาล 3: 6 
สองคนนั้นไม่เช่ือฟังพระเจา้ 
สองคนเช่ือฟังซาตาน 
สองคนรู้ความดี และความชัว่ 
3. พระเจา้ลงโทษเขา 
พระเจา้สาปแช่งซาตาน ปฐมกาล 3: 14 
ทุกคนเวลาคลอดลูกจะเจบ็ปวดทรมาน ปฐมกาล 3 : 16 
พระเจา้แช่งสาปดินใหมี้หนามข้ึน ปฐมกาล 3 : 17-18 
คนจะไดอ้าหารจากดินตอ้งเสียเหง่ือ ปฐมกาล  3 : 19 
หญิง และ ชาย จะตายทางดา้นร่างกาย ปฐมกาล 3: 19 
หญิงเจา้ไล่อาดมั และอีวา ออกจากสวน  ปฐมกาล 3: 23 
ทั้งสองคนไม่ไดอ้ยูก่บัพระเจา้อีกต่อไป 
ทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัพระเจา้อีกต่อไป 
ทั้งสองคนหาทางกลบัมาสู่พระเจา้ไม่ได ้
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ทั้งสองคนแสวงหาส่ิงท่ีจะนบัถือ 
4. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ืองท่ีวา่ ความผดิของอีวา และอาดมั ได ้

ส่งผลมาถึงเราเดียวน้ีอยา่งไร ? 
ท าไมพระเจา้ทรงลงโทษสถานหนกั กบัมนุษยท่ี์ท าผดิ ? 

5. ท่องจ า โรม 3 : 23 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ืองท่ีวา่ ลูกหลานของเขามีความผดิไหม? 

และเขาจะตอ้งเช่ือพระเจา้ไหม ? หรือพอ่แม่ จะเช่ือแทนได ้ 
แลว้เขาจะพน้จากความผิดบาปหรือไม่ หรือเขาจะตอ้งเช่ือเอง 

3. ท่องจ า โรม 3: 23 
ปฐมกาล 1: 1 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม    6. แผนการของพระเจ้า 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมคุยกนัถึงเร่ืองราวการสร้างบา้น ทุกๆคร้ังจะมีคนหน่ึงเป็นผู ้

วางแผน และเขาจะค่อยๆ ประกอบทุก ๆ อยา่งตามแผนนั้น จนกวา่จะเสร็จ 
และท าไม ถึงตอ้งมีการวางแผน ส าคญัอยา่งไร ? 

2. อ่านพระคมัภีร์ เอเฟซสั 1: 3-10 
3. ค  าสอน พระเจา้วางแผนการณ์ เอเฟซสั 1: 10 

1. แผนการณ์นั้นพระเจา้ ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ก่อนท่ีจะสร้างโลก 
ก่อนท่ีพระเจา้จะสร้างอะไรสักอยา่งหน่ึงพรเจา้ไดเ้ลือก 
พระเยซูเอาไวแ้ลว้ เอเฟซสั 1: 4 
พระเจา้วางแผนการณ์ใหเ้ราเป็นลูกของพระเจา้ เอเฟซสั 1: 5 
พระเจา้วางแผนการณ์ใหพ้ระเยซูช่วยใหเ้ราเป็นลูก 
ของพระองค ์เอเฟซสั 1: 5 
พระเจา้วางแผนการณ์ใหเ้ราเป็นคนบริสุทธ์ิปราศจากต าหนิ 
เอเฟซสั 1: 4 
ทุกส่ิงท่ีบอกมาแลว้เป็นแผนการณ์ของพระเจา้ท่ีไดเ้ตรียมไว ้
แลว้ก่อนสร้างโลก 
. เร่ิมท าตามแผนการณ์นั้น 
พระเจา้ท าใหแ้ผนการณ์นั้นส าเร็จโดยการส่งพระเยซูลงมา 
ตายแทนมนุษย ์เอเฟซสั 1: 7 
เลือดและความตายของพระเยซูท าใหเ้ราหลุดพน้ 
เอเฟซสั 1: 7 
พระเจา้อภยัโทษบาปของเรา (ส่ิงท่ีท าใหเ้ราขาดความสัมพนัธ์กนักบัพระเจา้
ไดถู้กยกเลิกแลว้) เอเฟซสั 1: 7 
เรารู้ถึงพระคุณของพระเจา้ เอเฟซสั 1: 7-8 
3. แผนการณ์ตอนสุดทา้ยของพระเจา้ 
พระเจา้จะรวบรวมส่ิงสารพดัเขา้ดว้ยกนั เอเฟซสั 1: 10 
โดยมีพระเยซูเป็นศูนยก์ลาง เอเฟซสั 1: 10 

4. การใช ้ คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนจะรู้หรือไม่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนในตอนสุดทา้ย 
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เขาจะรู้หรือไม่วา่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบนโลก 
พวกเราท่ีเป็นคริสเตียนรู้วา่อะไรจะมีอะไรเกิดข้ึนในตอนนั้นและเด๋ียวน้ีเรา 
ควรจะท าอยา่งไร ? 

5. ท่องจ า เอเฟซสั 1: 4 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึก  คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ เด๋ียวน้ีเราทุกคนทราบแลว้วา่จะเกิดเหตุการณ์อะไรในตอนสุดทา้ยเราท่ีเป็น 

คริสเตียนควรจะประกาศความรอดน้ีไปสู่ภายนอก เพื่อเขาจะไดรั้บความรอด  
และสามารถอยูส่วรรคก์บัพระเจา้ได ้ใหท่ี้ประชุมสนทนาปรึกษากนัถึงเร่ือง  
ท่ีจะออกไปประกาศ ใหก้บัคนท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือวา่ ควรจะใชว้ธีิการเช่นไร ? 

3. ท่องจ า เอเฟซสั 1: 4 
โรม 3: 23 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     7. การก าเนิดพระคริสต์ 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ การท่ีคนธรรมดาจะมีลูกนั้น เฉพาะผูช้ายเฉย ๆ หรือ ผูห้ญิงเฉย ๆ  

จะมีลูกไดห้รือไม่ ? 
2. อ่านพระคมัภีร์ มทัธิว 1: 18-23 
3. ค  าสอน 1. ทตูสวรรคม์าแจง้ข่าววา่พระเยซูจะบงัเกิด มทัธิว 1: 18-21 

มาเรียจะเป็นแม่ของพระเยซู มทัธิว 1: 18 
โยเซฟจะไม่เป็นพอ่ของพระเยซู มทัธิว 1: 18 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะใหก้ าเนิดแทนพอ่  
มทัธิว 1: 18 และ 20 
2. เด็กคนนั้นจะช่ือวา่เยซู มทัธิว 1: 21-23 
ทูตสวรรคแ์จง้มายงัมาเรียวา่จะเกิดลูกชาย มทัธิว1: 21 
เด็กนั้นตอ้งเช่ือวา่ เยซู มทัธิว1: 21 
ช่ือ เยซู หมายถึง ผูท่ี้จะช่วยคนอ่ืนให้รอดบาป มทัธิว 1: 21 
อีกช่ือหน่ึงของพระเยซู คือ อิมมานูเอล มทัธิว 1: 23 
อิมมานูเอล หมายถึง พระเจา้อยูก่บัเรา 
3. การเกิดท่ีอศัจรรย ์
แม่ของพระเยซู เป็นมนุษยธ์รรมดา ช่ือ มาเรีย 
พระเยซูไม่มีพอ่ท่ีเป็นมนุษย ์แต่พอ่ของพระเยซู คือ 
วญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ 
เยซู เกิดมา เป็นมนุษยธ์รรมดา ไดช่ื้อวา่ เยซู 
เยซูเป็นพระเจา้มาอยูก่บัคน และไดช่ื้อวา่ อิมมานูเอล 
เยซูเป็นพระเจา้และเป็นมนุษย ์จึงสามารถช่วยคนใหร้อด 
จากบาปได ้

4. การใช ้   ท  าไมมนุษยด์ว้ยกนัจึงช่วยใหค้นเหมือนกนัรอดจากบาปไม่ได ้
 และใครจะช่วยได ้? 

5. ท่องจ า มทัธิว 1: 21 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ฝึกคน คนท่ีท าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
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2. การใช ้ ถามในท่ีประชุมวา่ในอาทิตยท่ี์ผา่นมาแลว้มีใครไดอ้อกไปประกาศ 
ใหค้นอ่ืนไดท้ราบถึงเร่ืองของพระเยซูแลว้หรือยงั และหนุนใจให้ 
อาทิตยน้ี์ทุกคนออกไปประกาศ 

3. ท่องจ า มทัธิว 1: 21 
เอเฟซสั 1: 4 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     8.  การตายและการฟ้ืน 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมสนทนาถึงเร่ืองความตาย  วา่คนธรรมดาจะกลบัฟ้ืนคืนมีชีวติได้

อีกหรือไม่? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ลูกา 23: 38 และ 44-47 และ 50-53 และ 24    1-9 
3. ค าสอน 1.  ความตายบนไมก้างเขน  ลูกา  23: 32-38 

พระเยซูถูกตรึงบนไมก้างเขนระหวา่งคนชัว่ทั้งสองคน  ลูกา  23: 35 พระเยซู
ขอพระเจา้ยกโทษใหก้บัผูช้ัว่ท่ีท  าร้ายพระองค ์ ลูกา 23:34 หลายคนเยาะเยย้
พระเยซูวา่เป็นพระคริสตแ์ต่ท าไมถึงช่วยตวัเองไม่ได ้ลูกา 23:35 
พวกทหารเยาะเยย้พระเยซูวา่ ถา้พระองคเ์ป็นกษตัริยข์องชนชาติยวิ พระองค์
ตอ้งช่วยตวัเองได ้ลูกา 23.37 
2.  ความตาย  ลูกา  23: 44-47 
จากเท่ียงวนัถึงบ่ายสามโมงพระอาทิตยมื์ดมิด  ลูกา  23: 46  
ม่านในวหิารขาดออกจากกนั ลูกา 23:45  
พระเยซูฝากชีวติของพระองคไ์วก้บัพระเจา้ แลว้ก็ตาย ลูกา 23:46  
หวัหนา้ทหารเห็นวา่พระเยซูไม่มีความผดิ ลูกา  23: 47 
3.  การฝังศพ  ลูกา  23: 50-53 
เจา้หนา้ท่ีช่ือโยเซฟไม่เห็นดว้ยกบัการฆ่าพระเยซู ลูกา  23: 50-51  
เขาขอศพของพระเยซู ลูกา 23:52  
เขาเอาศพของพระเยซูไปไวใ้นอุโมงคใ์หม่ ท่ียงัไม่เคยมีคนใช ้ลูกา 23:53 
4.การฟ้ืน  ลูกา  24:1-9 
วนัท่ีสามของการเอาศพไปฝ่ังไวใ้นอุโมงค ์  ซ่ึงเป็นวนัอาทิตย ์  มีผูห้ญิงสอง
สามคน  ไปถึงอุโมงคน์ั้น  ลูกา  24: 1  
หินท่ีถูกปิดปากอุโมงคถู์กกล้ิงออกไป อุโมงคเ์ปิดอยู ่ลูกา 24:2 
ศพของพระเยซูไม่ไดอ้ยูใ่นอุโมงค ์แต่หายไป ลูกา 24.3 
 ทูตสวรรคส์ององคไ์ดแ้จง้การฟ้ืนของพระเยซูใหเ้ขาทราบ ลูกา 24:3 
พระเยซูฟ้ืนคืนกลบัมามีชีวติแลว้! 

4.  การใช ้ พระเยซูตายเพื่อท่ีจะให้เรารอดจากบาป และตายเพื่อชนะความตาย สมมุติวา่
พระเยซูไม่ไดต้าย และไม่ไดฟ้ื้นคืน จะเป็นผลอยา่งไรกบัเราทุกคน? 
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5.  ท่องจ า ลูกา  24: 7 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหถ้ามท่ีประชุมวา่เขายงัเป็นห่วงใครบา้งท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน?  และใหท่ี้

ประชุมอธิษฐานเผือ่คนเหล่านั้น 
ผูน้ าหนุนใจใหเ้ขาประกาศใหก้บัคนท่ีเขายงัเป็นห่วง  และไดท้  าการเอ่ยช่ือ
มาแลว้ 

3.  ท่องจ า ลูกา  24: 7 
มทัธิว  1: 21 

4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     9.  คริสตจักร 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ คริสตจกัรคือ คนของพระเจา้  เราควรจะเป็นคนแบบไหน? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ เอเฟซสั  2: 1- 10 และ 19-20 
3. ค าสอน 1.  คนท่ีมีชีวติ   เอเฟซสั 2: 1-5 

เราเคยตายในความผดิบาป  เอเฟซสั 2: 2 
เราเคยท าชีวิตของเราใหเ้หมือนคนอ่ืน  เอเฟซสั  2: 2 
เราเคยอยูใ่ตอ้  านาจของซาตาน    เอเฟซสั 2: 2 
ซาตานครอบครองทุกคนท่ีไม่ไดเ้ป็นของพระเจา้ เอเฟซสั 2: 2 
เราเคยท าตามความปรารถนาของเน้ือหนงั    เอเฟซสั   2: 3 
ในตอนนั้นเราอยูภ่ายใตพ้ระพิโรธของพระเจา้     เอเฟซสั 2: 3 
พระเจา้ท าใหเ้รากลบัคืนมีชีวิตใหม่    เอเฟซสั  2: 1 
พระเจา้ทรงรักเรา     เอเฟซสั  2: 4 
พระเจา้ทรงมีพระกรุณาต่อเรา     เอเฟซสั 2: 4 
ตอนท่ีเรายงัคงตายในความผิดบาปพระเจา้ยงัช่วยเราให้รอด 
เอเฟซสั 2: 5 
พระเจา้ท าใหเ้รามีชีวิตเป็นข้ึนมากบัพระเยซู    เอเฟซสั 2: 5 
2.  คนท่ีถูกยกยอ่ง    เอเฟซสั 2: 6 
พระเจา้ยงัทรงให้เราอยูใ่นสวรรคร่์วมกบัพระเจา้โดยพระเยซูคริสต ์  
  เอเฟซสั 2: 6 
ในอนาคตพระเจา้จะแสดงพระกรุณาคุณอนัเหลือลน้ 
โดยผา่นทางพระเยซูคริสต ์  เอเฟซสั 2: 7 
3.  คนท่ีรอดแลว้  เอเฟซสั  2: 8-10 
พระคุณของพระเจา้ท าใหเ้รารอด     เอเฟซสั 2: 8 
เราทุกคนตอ้งเช่ือในพระเจา้     เอเฟซสั  2: 8 
ทุกส่ิงท่ีเราท าไม่วา่จะเป็นการดีสักแค่ไหนไม่ช่วยเราให้รอด 
การรอดเป็นของประทานท่ีมาจากพระเจา้    เอเฟซสั 2: 9 
พระเจา้สร้างเราให้เป็นคริสตจกัรของพระองค ์เอเฟซสั  2: 10 
พระเยซูท าใหเ้ราเป็นคริสเตียนเพื่อให้เราท าความดี    เอเฟซสั  2: 10 
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พระเจา้ไดเ้ตรียมทุกส่ิงไวแ้ลว้เพื่อใหเ้ราท าตาม   เอเฟซสั  2: 10  
4.  คนของพระเจา้     เอเฟซสั 2: 19-22 

เราเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเจา้  เอเฟซสั  2: 19 
เราไม่ไดเ้ป็นคนแปลกหนา้หรือคนท่ีอยูช่ัว่คราว 
แต่เราเป็นส่วนหน่ึงในพวกคริสเตียน เอเฟซสั    2: 19 
เราเป็นวหิารของพระเจา้  เอเฟซสั 2: 21-22 

5.  การใช ้ เราจะท าชีวิตของเราอยา่งไร?  เพื่อท่ีจะไดแ้สดงวา่เราไดเ้ป็น 
แบบตามขอ้เหล่านั้นท่ีกล่าวมา 

6.  ท่องจ า  เอเฟซสั 2: 8 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหท่ี้ประชุมดู เอเฟซสั  2: 22 วา่จะท าการช่วยเหลือกนัอยา่งไรในตามขอ้ 

พระคมัภีร์ 
3.  ท่องจ า   เอเฟซสั  2: 8 

ลูกา  24: 7 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     10.  การกลบัมาคร้ังหลงั 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ ใหส้นทนาวา่  เทพท่ีเขาเคยนบัถือ  เม่ือยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนนั้น  เม่ือก่อน

เขาเคยเป็นคนมาหรือเปล่า?  หรืออยา่งไร? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ มทัธิว  24: 3-8   และ 29-31 
3. ค าสอน 1.  พระเยซูทรงสัญญาวา่พระองคจ์ะกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง  ยอห์น  14: 1-3 

พระเยซูไปสวรรคเ์พื่อจะเตรียมท่ีอยูส่ าหรับเรา      ยอห์น 14: 2 
พระเยซูทรงสัญญาวา่จะกลบัมาสู่โลกอีกคร้ังหน่ึง     ยอห์น 14: 2 
พระองคจ์ะน าเขาไปอยูก่บัพระองค ์     ยอห์น 14: 3 
2.  เวลาท่ีพระเยซูจะกลบัมา    มทัธิว  24: 36 
พระบิดาเจา้องคเ์ดียวรู้เวลาท่ีพระเยซูจะเสด็จมา มทัธิว 24: 36 
จะมีหมายส าคญับอกเราวา่เวลานั้นใกลจ้ะมาถึงแลว้ 
จะมีหลายคนอา้งวา่เป็นพระคริสต ์    มทัธิว 24: 5 
คนเหล่านั้นจะท าใหค้นหลงไป      มทัธิว 24: 36 
จะมีสงครามเกิดข้ึนในหลายเผา่พนัธ์ุ  มทัธิว     24: 6-7 
จะเกิดการกนัดารอดอยากมาก  มทัธิว  24: 7 
และจะเกิดแผน่ดินไหวมาก    มทัธิว  24: 7 
3.  จะมีหมายส าคญัปรากฏบนทอ้งฟ้า     มทัธิว  24: 29-30 
ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยจ์ะมืดไป    มทัธิว 24: 25   
ดวงดาวหลายดวงจะตกจากทอ้งฟ้า  มทัธิว 24: 25 
บรรดาทุกส่ิงท่ีอยูใ่นทอ้งฟ้าจะมีอ านาจสั่นสะเทือน มทัธิว    24: 25 
จะมีนิมิตของพระเยซู  คือบุตรมนุษยป์รากฏบนทอ้งฟ้า 
มทัธิว     24: 30 
4.  การกลบัมา    มทัธิว 24: 29-31 
พระเยซูจะกลบัมาบนเมฆ     มทัธิว   24: 30 
ในตอนนั้นจะมีทูตสวรรคเ์ป่าแตรดว้ยเสียงอนัดงั  มทัธิว   24: 31 
พระเยซูจะรวบรวมคนทุกแห่งในโลก  มทัธิว   24: 29-31 
และจะรวมคนของพระเจา้ทุกแห่งท่ีอยูใ่นสวรรคด์ว้ย 
มทัธิว   24: 29-31 
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4.   การใช ้ ถามท่ีประชุมวา่การท่ีพระเยซูจะเสด็จกลบัมา  จะมีประโยชน์ 
อยา่งไรกบัคนแต่ละคน? 

6.  ท่องจ า มทัธิว 24: 30 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2.  การใช ้ ใหท่ี้ประชุมอ่าน  2  เปโตร  3: 10-14 และปรึกษากนัวา่จะท าตามขอ้นั้นได้

อยา่งไร? เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับวนัท่ีพระเจา้จะกลบัมา 
3.  ท่องจ า   มทัธิว   24: 30 

เอเฟซสั  2: 8 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     11.  การพพิากษา 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ มีพอ่ลูกคนหน่ึงมีชายสองคน  คนหน่ึงเป็นคนท่ีรักและเช่ือฟังพอ่มาก  เขาท า

ทุกอยา่งตามท่ีพอ่ตอ้งการ  และพอใจของพอ่  แต่อีกคนหน่ึงเขาเกลียดพอ่มาก  
ไม่เคยเช่ือฟังค าสั่งของพ่อ  ท าใหพ้อ่ไม่สบายใจอยูเ่สมอ 
เม่ือถึงเวลาแบ่งมรดกพอ่ควรจะยกใหก้บัคนไหน? และควรจะลงโทษคนไหน  
ท าไมพอ่ตอ้งท าอยา่งนั้น? 

2.  อ่านพระคมัภีร์ มทัธิว  35: 31-46 
3. ค าสอน 1.  เวลาของการพิพากษา  มทัธิว  25: 31 

เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมาพร้อมทูตสวรรค ์  จะมีการพิพากษา  เกิดข้ึน   มทัธิว  
25: 31  
พระเยซูนัง่อยูบ่นบงัลงัก ์มทัธิว25:31  
ทุกคนในทุกชาติจะถูกรวบรวมมาอยูต่่อหนา้พระองค ์ มทัธิว 25:32 และใน
เวลานั้นเองจะถูกพิพากษาต่อหนา้พระองค ์
2.  แกะ  และ  แพะ  มทัธิว  25: 32-33 
มีคนสองประเภท  คือ  แกะ  และ  แพะ มทัธิว   25:32    
ทั้งสองประเภทน้ีอยูด่ว้ยกนัไม่ได ้  ตอ้งแยกออกจากกนั  เหมือนอยา่งผูเ้ล้ียง
แกะ  แยกแกะออกจากแพะ  มทัธิว  25:32   
เขาจะแยกแกะไวท้างดา้นขวามือ หมายถึงวา่เป็นการยอมรับ มทัธิว 25.33 
เขาจะแยกแพะไวท้างดา้นซา้ยมือ  ซ่ึงหมายถึงวา่ไมย่อมรับและถูกละทิ้ง  
มทัธิว  25:33 
3.  หลกัของการพิพากษา  มทัธิว  25: 35-45 
แกะรักพระเยซู  และท าทุกอยา่งตามท่ีพระเยซูตอ้งการให้เขาท า    มทัธิว 25: 
35-40  
แพะไม่รักพระเยซู และไม่ท าตามท่ีพระเยซูไดบ้อกไว ้มทัธิว 25: 42-45 
4.  บ าเหน็จและการพิพากษา  
แกะเปรียบเหมือนคนชอบธรรม  และจะไดบ้  าเหน็จนิรันดร์ 
มทัธิว 25: 46   
พระบิดาทรงอวยพรเขา   มทัธิว 25: 34   
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และเขาไดรั้บแผน่ดินท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้ห ้ มทัธิว 25: 34   
แพะเปรียบเหมือนคนท่ีถูกสาปแช่ง  และถูกไล่ใหอ้อกไปรับโทษ  ตลอดไป
เป็นนิจ    มทัธิว 25:46   
เขาตอ้งออกจากพระบิดาไป    มทัธิว25: 41  เขาถูกทิ้งอยูใ่นบึงไฟ  ท่ีร้อนเป็น
นิจ  ถูกทิ้งไวพ้ร้อมผมีารซาตาน  มทัธิว  25: 41 

4.   การใช ้ ใหท่ี้ประชุมสนทนากนั  ถึงเร่ืองวา่เม่ือมีการพิพากษาลงโทษแต่ละคนจะเป็น
เช่นไรบา้ง? 

6.  ท่องจ า มทัธิว   25: 32 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2.  การใช ้ ใหท่ี้ประชุมสนทนาปรึกษากนัถึงเร่ือง  เม่ือมีการพิพากษาเกิดข้ึนคนท่ีไม่ได้

เป็นคริสเตียนจะท าเช่นไร?   
ใหเ้ขาร่วมกนัอธิษฐานถึงญาติพี่นอ้ง  และคนท่ีรู้จกัท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน 
3.  ท่องจ า   มทัธิว   25: 32 

 มทัธิว  24: 30 
4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     12.  สวรรค์ 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ คนในหมู่บา้นของท่านคิดวา่สวรรคอ์ยูท่ี่ไหน? 

และเป็นอยา่งไร?  และใครจะไปอยูไ่ด?้ 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ววิรณ์  21: 1-4 
ววิรณ์  22: 1-5 
3. ค าสอน   1.  สวรรคเ์ป็นท่ีอยูข่องพระเจา้  ววิรณ์  ววิรณ์  21: 1-4 

เมืองเยรูซาเล็มใหม่  ลงมาจากสวรรค ์ ววิรณ์  21: 2 
เป็นท่ีอยูข่องพระเจา้และคนของพระองค ์   ววิรณ์  21: 3 
2.  ส่ิงท่ีมีอยูใ่นสวรรค ์  วิวรณ์  21: 1-5 
บงัลงักข์องพระเจา้และพระเยซูอยูท่ี่นัน่  ววิรณ์  21: 1 
แม่น ้าแห่งชีวิตไหลออกจากบงัลงักน์ั้น  ววิรณ์  21: 1 
ตน้ไม่แห่งชีวิตสามารถรักษาทุกส่ิงไดอ้ยูท่ี่นัน่  ววิรณ์  22: 2 
ไม่มีดวงอาทิตยแ์ละตะเกียง  เพราะวา่มีความสวา่งอยูแ่ลว้   
ววิรณ์  22: 5 
คนของพระเจา้รวมกนัอยูท่ี่นัน่  และท่ีหนา้ผากจะมีช่ือของพระเจา้ติดอยู ่  
ววิรณ์  22: 4 
3.  ส่ิงท่ีมีอยูใ่นสวรรค ์ 
จะไม่มีการหลัง่น ้าตา  จะไม่มีการโศกเศร้า  และเสียใจ  วิวรณ์  21: 4 
จะไม่มีการเจบ็ป่วยทางร่างกาย  และความตาย  ววิรณ์  22: 3 
จะไม่มีการผดิบาป และการสาปแช่งอีกเลย ววิรณ์ 22.3 
4.  เราท าอะไร?  อยูใ่นสวรรค ์ ววิรณ์  22: 1-5 
เราจะนมสัการพระเจา้    ววิรณ์  22: 1-5 
เราจะอยูต่่อหนา้พระเยซูและพดูคุยกนัอยูเ่สมอ   ววิรณ์  22: 3 
เราจะครอบครองร่วมกนักบัพระเยซูเป็นนิจ   ววิรณ์  22: 5 

4.   การใช ้  ใหท่ี้ประชุมสนทนาเปรียบเทียบวา่สวรรคข์องคนท่ีเป็นคริสเตียนกบัคนท่ี    ไมไ่ด้
เป็นคริสเตียน       ต่างกนัอยา่งไร?  ถามในท่ีประชุมวา่เขาอยากอยู ่
ในสวรรคแ์ห่งไหน? 
ท่องจ า  ววิรณ์  21: 4 



 66 

การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2.  การใช ้ ถามในท่ีประชุมวา่คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนจะเขา้ไปอยูใ่นสวรรคไ์ดห้รือไม่? 

และใหมี้การหนุนใจกนัต่อไป  ถึงเร่ืองการออกไปช่วยคนท่ียงัไม่ได ้
เป็นคริสเตียน 

3.  ท่องจ า   ววิรณ์  21: 4 
มทัธิว  25: 32 

4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่าม     13.  นรก 
การประชุมตอนเชา้ 
1.  การช้ีแนะ ในหมู่บา้นของคุณเช่ือวา่นรกมีสภาพเป็นอยา่งไร?  และมีอยูท่ี่ไหน?  และใคร

ไปอยูน่รก?  ท าไมตอ้งไปอยูท่ี่นัน่? 
2.  อ่านพระคมัภีร์ ววิรณ์  20: 10-15 
3. ค าสอน 1.  สภาพนรก 

นรกเหมือนบึงไฟ  ววิรณ์  20: 14-15 
ไฟนั้นจะลุกไหมอ้ยูเ่สมอ   มทัธิว  25: 41 
เป็นสถานท่ีรับโทษ   มทัธิว 25: 46 
เป็นท่ีรับการทุกขท์รมานทุกวนัคืน    มทัธิว  20: 10 
 ใครไปอยูท่ี่นัน่ 
พระเจา้ไปอยูท่ี่นัน่  คนท่ีอยูท่ี่นัน่ถูกไล่ออกจากพระเจา้แลว้  
มทัธิว 25: 41 คนท่ีเช่ือฟังพระเจา้ไม่อยูท่ี่นัน่ มทัธิว 25:46 
ซาตานและผชีัว่ทุกตวัอยูท่ี่นัน่   มทัธิว 10: 20 
ทุกคนท่ีไม่เช่ือในพระเยซูอยูท่ี่นัน่  ช่ือของเขาไม่ได ้
อยูใ่นหนงัสือแห่งชีวติ  ววิรณ์  20: 15 และววิรณ์ 21:8 
3.  ไม่มีการหนีออกจากนรกได ้
ระหวา่งสวรรคแ์ละนรกมีเหวใหญ่กั้นอยู ่ ลูกา  16: 26 
คนจากสวรรคไ์ปนรกไม่ได ้ และคนจากนรกก็ไป 
สวรรคไ์ม่ไดเ้ช่นกนั  ลูกา  16: 26 
คนท่ีมีชีวติอยู ่ ช่วยคนท่ีตายไปแลว้และอยูใ่นนรกไม่ได ้
หรือ  จะช่วยใหพ้น้จากการทรมานก็ไม่ได ้ ลูกา  16: 24 

4.   การใช ้ ใหท่ี้ประชุมคุยกนัถึงเร่ืองนรกของคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนกบันรกแทต่้างกนั 
อยา่งไร?  หากคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนจะตกนรก  คนท่ีเป็นคริสเตียนจะ
สามารถช่วยเขาไดห้รือไม่? 

6.  ท่องจ า ววิรณ์  20: 10 
การประชุมตอนเยน็ 
1.  ฝึกคน  คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2.  การใช ้  ใหท่ี้ประชุมเตรียมตวักนัออกไปประกาศ 
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3.  ท่องจ า   ววิรณ์  20: 10 
ววิรณ์  21: 4 

4.  ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดท่ี 4 
บทท่ี  1. ครอบครัวคริสเตียน 

2. การดูแลลูก 
3. พิธีการส่วนตวัของคริสเตียน 
4. พิธีการส่วนตวัของคริสเตียน 
5. พิธีการของคริสตจกัร 
6. การเป็นสมาชิก 
7. การรับศีลบพัติศมา 
8. การรับศีลมหาสนิท 
9. การถวาย 
10. ผูน้ า 
11. ครู 
12. ผูป้กครอง 
13. มคันายก 
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ชุดที ่ส่ี     1. ครอบครัวคริสเตยีน 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ สามีและภรรยาจะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรบา้ง? 
2. อ่านพระคมัภีร์ เอเฟซสั 5.21-25 และ 29 – 30 
3. ค  าสอน - ยอมรับฟังกนัและกนั 

สามีตอ้งยอมรับฟังภรรยา เช่นเดียวกนักบัภรรยาก็ตอ้งยอมรับฟังสามี ตอ้งท า
เช่นนั้นโดยความเคารพในพระคริสต ์
เพราะเขาทั้งสองอยูภ่ายใตอ้  านาจขององคพ์ระเยซูคริสต ์
ทั้งสองมีความเท่าเทียมกนัหมดในองคพ์ระเยซูคริสต ์เอเฟซสั 5.21 
-ภรรยา เอเฟซสั 5.22-24 
ภรรยาตอ้งเช่ือฟังสามี เอเฟซสั 5.22 เหมือนยอมรับฟังพระคริสต ์ 
เอเฟซสั 5.22 สามีเป็นศีรษะของภรรยา เอเฟซสั 5.23 เหมือนพระคริสตเ์ป็น
ศีรษะของคริสตจกัร คริสตจกัรยอมรับฟังองคพ์ระคริสตฉ์นัใด ภรรยาตอ้ง
ยอมเช่ือฟังสามีฉนันั้น น่ีคือค าสั่งขององคพ์ระคริสตจ์ากเอเฟซสั 5.32 
-สามีตอ้งรักภรรยา เอเฟซสั 5.25 
เหมือนอยา่งพระคริสตรั์กคริสตจกัร ตอ้งเล้ียงดูภรรยา  
เอเฟซสั 5.29 ทะนุถนอมภรรยา เอเฟซสั 5.29 

4. การใช ้ - ถา้หากคริสตจกัรมีความสัมพนัธ์กนัเช่นน้ีตลอดเวลา  
ชีวติในครอบครัวจะเป็นเช่นไรบา้ง? 

5. ท่องจ า เอเฟซสั 5.21 
ประชุมตอนเยน็  
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ถามในท่ีประชุมวา่สามีภรรยา เหมือนกนัพระเยซูคริสตรั์กคริสตจกัรหรือ

เปล่า? 
ถา้หากการแสดงออกนั้นขาดไป ขาดไปในดา้นใดบา้งท่ีจะแสดงถึงความรัก 
และจะมีวธีิการแกไ้ขอยา่งไร? ในส่ิงท่ีขาดหายไปนั้น ภรรยาตอ้งนบัถือสามี
ในดา้นไหนบา้ง? 
และถา้หากขาด ขาดในดา้นไหนบา้ง ควรมีการแกไ้ขอยา่งไร? 

3. ท่องจ า เอเฟซสั 5.21 และววิรณ์ 20.10 
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4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่ส่ี     2. การดูแลลูก 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ในหมู่บา้นของคุณส่วนใหญ่สั่งสอนและดูแลลูกอยา่งไร? 
2. อ่านพระคมัภีร์ เอเฟซสั 6.14 
3. ค าสอน 1. การเล้ียงลูก เอเฟซสั 6.4 

การตีสอนในพระเจา้ 
การตีสอน แกไ้ข เปล่ียนแปลง และปรับปรุง พร้อมกบัควบคุม 
อยา่ย ัว่ย ุ
อยา่ขดัเคืองใจ 
การแนะน าสั่งสอนในพระเจา้ 
แนะน าในทางท่ีถูกตอ้ง 
สอนถึงส่ิงท่ีต่างกนั ระหวา่งส่ิงท่ีดี และส่ิงท่ีไม่ดี 
สอนถึงมาตรการในชีวติ 
สอนพระคมัภีร์ 
ทุกครอบครัวควรจะอ่านพระคมัภีร์ร่วมกนั 
เล่าถึงเร่ืองราวในพระคมัภีร์ใหลู้กฟัง 
สอนใหลู้กเช่ือตามอยา่งพระคมัภีร์ 
ท่องจ าถึงหวัขอ้บางอยา่งในพระคมัภีร์ 
2. ผลท่ีไดรั้บ 
ลูกจะเช่ือฟังพระเจา้ เอเฟซสั 6.1 
- เช่ือฟังพระเจา้ 
- เช่ือฟังพ่อแม่ 
ลูกจะนบัถือพอ่แม่ เอเฟซสั 6.2 
- ลูกจะนบัถือพอ่แม่ 
 คนอ่ืนจะนบัถือพอ่แม่ดว้ย 

4. การใช ้ ในหมู่บา้นของท่านมีการเล้ียงดูลูกต่างไปจากวธีิการท่ีกล่าวมา 
ขา้งตน้น้ีหรือไม่ อยา่งไร? 
ถา้หากต่างกนัจะมีวธีิการแกไ้ขอยา่งไร? 

5. ท่องจ า เอเฟซสั 6.1 
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การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ - ผูน้  าควรจะแนะน าถึงวธีิการท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ร่วมกนัในบา้น 

- ควรมีการอ่านพระคมัภีร์เม่ือต่ืนนอน หรือ ก่อนเขา้นอน 
- ดูจาก โคโลสี 3.16-17 
อธิษฐานดว้ยกนั 
พอ่แม่และลูกอธิษฐานดว้ยกนั 
อธิษฐานเผื่อซ่ึงกนัและกนั 
อธิษฐานถึงความจ าเป็นในครอบครัว 
อ่านพระคมัภีร์ 
อ่านพระคมัภีร์ทีละสอง-สามขอ้สั้น ๆ 
พอ่จะอธิบายถึงความหมายในแต่ละขอ้ 
ร้องเพลงดว้ยกนั 
ผูน้ าใหท่ี้ประชุมแสดงบทบาทสมมติวา่มีครอบครัว และท าตามทุกขอ้ตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้แลว้ 

3. ท่องจ า เอเฟซสั 6.1 
เอเฟซสั 5.21 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     3. พธีิการส่วนตัวของคริสเตียน 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน เขาจะท าพิธีการ เช่น การแต่งงาน การตาย การข้ึน

บา้นใหม่อยา่งไร? 
2. อ่านพระคมัภีร์ ลูกา 21-24 
3. ค  าสอน   1. การเกิด 

ถวายลูกใหแ้ก่พระเจา้ 
ลูกา 2.22 พอ่แม่ทั้งสองคนพาลูกไปถวายแด่พระเจา้ในโบสถ ์ เขาไดรั้บพระ
พรจากพระเจา้  และ มาระโก 10.13-16 พระเยซูอวยพรแก่เด็กเล็ก ๆ  
2. การแต่งงาน 
การแต่งงานมาจากรพระประสงคข์องพระเจา้ มาระโก 10.6-9 
คนท่ีเป็นคริสเตียนจะแต่งงานกบัคนท่ีเป็นคริสเตียนเท่านั้น 
2 โครินธ์ 6.14-15 
สองคนเม่ือแต่งงานกนัอยูก่นัอยา่งมีความจริงใจและบริสุทธ์ิใจต่อกนั  
1 เธสะโลนิกา 4.4 
3. การตาย 
พระเยซูไดต้าย และฟ้ืนจากความตาย กิจการ 2.23-24 
คนท่ีเช่ือในพระเยซู เม่ือตายไป เขาจะอยูก่บัพระเยซู  
1 เธสะโลนิกา 4.14-18 

4. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมคุยกนัถึงเร่ืองพิธีการต่าง ๆ ของคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนและคน
ท่ีเป็นคริสเตียน 

5. ท่องจ า 2 โครินธ์ 6.14 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีท าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมาเม่ือเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมพดูกนัถึงเร่ืองพิธีการต่าง ๆ เช่น การเกิด การตาย การแต่งงาน 

ของคริสเตียนในหมู่บา้นท่ีเขาอาศยัอยู ่วา่ท าอยา่งไรบา้ง? 
3. ท่องจ า 2 โครินธ์ 6.13 

เอเฟซสั 6.1 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา  
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ชุดทีส่ี่    4. พธีิการส่วนตัวของคริสเตียน 

ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ผูน้ า ถามวา่คนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเขาจะมีพิธีการอะไรบา้งท่ีเป็นพิธีการ

ส่วนรวม? 
2. อ่านพระคมัภีร์ ลูกา 2.8-20 
3. ค  าสอน 1. คริสตมาส  ลูกา 2.8-20 

การเกิดของพระเยซู 
ทูตสวรรคแ์จง้ข่าวแก่ผูเ้ล้ียงแกะทราบ 
เป็นข่าวดีท่ีท าให้เกิดความยินดี 
ผูเ้ล้ียงแกไปดูท่ีพระเยซูเกิด 
เขานมสัการและสรรเสริญพระเจา้ 
คริสตมาสเป็นการระลึกถึงการเกิดของพระเยซู 
เป็นช่วงเวลาท่ีคริสเตียนสรรเสริญ นมสัการ และขอบพระคุณพระเจา้ 
2. ช่วงเวลาของการตาย และการฟ้ืนคืนพระชนม ์ลูกา 24.1-9 
การฟ้ืนคืนขององคพ์ระเยซู 
พระเยซูตายบนไมก้างเขน 
พระเยซูถูกฝังไวใ้นอุโมงค ์
วนัท่ีสาม พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์
ช่วงเวลาน้ี คริสเตียนระลึกถึงการฟ้ืนคืนพระชนม ์1 เปโตร 1.21 
เรามีความศรัทธา และ มัน่คงในพระเจา้ 
เรามีความไวว้างใจในพระเจา้ 
เรามีความหวงัในพระเจา้ 
ทั้งสามประการของความหวงัน้ีเป็นเพราะพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์
3. พิธีข้ึนบา้นใหม่ เอเฟซสั 3.14-15 
ตอ้งยอมรับวา่พระเจา้เป็นหวัหนา้ใหญ่ของบา้น 
พระเจา้เป็นพระบิดา คือ ผูน้ า ผูรั้กษา ผูดู้แล ถวายบา้นแด่พระเจา้ 
4. ถวายผลไร่นา  อพยพ 34.22 
ในตอนนั้นจะมีการเล้ียงใหญ่ 
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เขาขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระเจา้ใหผ้ลผลิตท่ีดี 
เขาจึงยอมรับวา่เขาอาศยัพระเจา้ 
ในการกินเล้ียงนั้น เขาระลึกถึง ขอบพระคุณ พระเจา้อยูเ่สมอ 

4. การใช ้ - ผูน้  าจะถามวา่ ในหมู่บา้นของคุณมีพิธีการส่วนตวัอยา่งไร? 
- ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัวา่ เม่ือมีการข้ึนบา้นใหม่ เขาจะท าอยา่งไรกนับา้ง? 

5. ท่องจ า 1 เปโตร 1.21 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ือง เม่ือโอกาสท่ีเขาเก็บเก่ียวผลท่ีไดแ้ลว้ เขาควร

จะท าอยา่งไรบา้ง? 
3. ท่องจ า 1 เปโตร 1.21 

2 โครินธ์ 6.14 
4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดที ่ส่ี      5. พธีิการของคริสตจักร 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงพิธีการของคริสตจกัร ท าไมจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ี

ส าคญั? (ถา้หากวา่ท่ีประชุมตอบไม่ได ้ ผูน้  าตอ้งอธิบายวา่ พิธีการของ
คริสตจกัร แสดงใหค้นอ่ืนเห็นวา่ เขาเป็นคริสเตียน และพิธีการไดช่้วยใหค้ริส
เตียนไดอ้ยูใ่กลพ้ระเจา้มากยิง่ข้ึน) 

2. อ่านพระคมัภีร์ กิจการ 8.36-38 
3. ค  าสอน 1. บพัติศมา   

พระเยซูสั่งใหทุ้กคนรับบพัติศมา มทัธิว28.19 
คริสเตียนควรท าตามค าสั่งนั้น 
จุ่มลงในน ้าหมดทั้งตวั กิจการ 8.36-38 
ในขณะท่ีรับบพัติศมาเป็นการเขา้ไปเป็นสมาชิก ของคริสตจกัรอยา่งแทจ้ริง 
กิจการ 2.41 
2. พิธีมหาสนิท 
พระเยซูสั่งใหท้  า  ลูกา 22.14-20 
จะกินขนม หรือขา้ว ด่ืมน ้า หรือน ้าชา เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
ตอนท่ีกินและด่ืมจะตอ้ง ระลึกถึง การตาย และการทุกขท์รมาน ระลึกถึงการ
ฟ้ืนคืนมาสู่ความตาย การเสด็จสู่สวรรค ์และวนัท่ีจะกลบัมาอีก 
พิธีมหาสนิทเป็นการกินอาหารร่วมกนัอยา่งสนิทสนม 
ร่วมกนัสนิทสนมในพระเจา้ 
ร่วมกนัสนิทสนมในพี่นอ้ง 

4. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัเร่ือง พิธีการของคริสเตียน และ อธิบายอยา่งกวา้งขวาง 
ละเอียด  

5. ท่องจ า มทัธิว 28.19 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ การท าพิธีการนั้น ถา้หากไม่ไดท้  าตามความตั้งใจจริงแลว้จะเป็นอยา่งไร? 
3. ท่องจ า มทัธิว 28.19 

1 เปโตร 1.21 
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4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่      6. การเป็นสมาชิก 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงค าวา่ “สมาชิก” หมายความวา่อยา่งไร? 

การท่ีจะเป็นสมาชิกของคนในหมู่บา้นนั้นควรจะท าอยา่งไร? 
คนท่ีเป็นสมาชิกมีสิทธิ และ หนา้ท่ี อะไรในหมู่บา้นนั้น? 

2. อ่านพระคมัภีร์ 1 โครินธ์ 12.12 , 25-27 
3. ค  าสอน 1. คริสตจกัรมีสมาชิก กิจการ 2.41-42 

สมาชิกเป็นคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซู 
เม่ือเช่ือแลว้เขาก็จะรับศีลบพัติศมา 
สมาชิกจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
จะเรียนพระคมัภีร์ และ สนทนาซ่ึงกนัและกนั 
2. คริสตจกัรเป็นร่างกายของพระคริสต ์1 โครินธ์ 12.12,27 
คริสเตียนแต่ละคนเป็นสมาชิกร่วมกนั 1 โครินธ์ 12.27 
คริสเตียนร่วมกนัแสดงใหเ้ห็นถึงพระกายพระคริสต ์1 โครินธ์ 12.12 
สมาชิกหลายคนรวมเป็นกายอนัเดียวกนั 1 โครินธ์ 12.12 
3. ชีวติในร่างกายของพระคริสต ์
สมาชิกไม่ควรมีการแตกแยกกนั 1 โครินธ์ 12.25 
สมาชิกควรใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ถา้หากสมาชิกคนใดไดรั้บความเดือดร้อน สมาชิกทุกคนก็พลอยเดือนร้อนไป
ดว้ย แต่ถา้หากสมาชิกคนใดไดมี้ความช่ืนชมยนิดี สมาชิกทุกคน ก็พลอยช่ืน
ชมยนิดีไปดว้ย 1 โครินธ์ 12.26 
4. พระคริสตเ์ป็นคริสตจกัร เอเฟซสั 5.23-24 

4. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ือง การท่ีเป็นสมาชิกในคริสตจกัร สมาชิกนั้นจะมี
สิทธิอยา่งไร? ในคริสตจกัรนั้น 

5. ท่องจ า 1 โครินธ์ 12.27 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้ 
2. การใช ้ 1. ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัถึงเร่ือง หนา้ท่ีของสมาชิกในคริสตจกัร ถา้หาก

สมาชิกคนหน่ึงคนใดบกพร่องในหนา้ท่ี ก็ควรจะเตรียมตวัเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
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3. ท่องจ า 1 โครินธ์ 12.27 
มทัธิว 28.19 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 



 81 

ชุดทีส่ี่      7. การรับศีลบพัติศมา 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ใหท่ี้ประชุมพดูถึงการเรียนรู้ เก่ียวกบัเร่ืองศีลบพัติศมา ใหก้บัผูน้ าฟังวา่มี

ความรู้อยา่งไรบา้ง? 
2. อ่านพระคมัภีร์ กิจการ 2.38 
3. ค  าสอน 1. บพัติศมาเก่ียวขอ้งกบัการรับอภยัโทษบาปของเรา 

เราตอ้งตดัสินใจใหม่หนัหลงัใหก้บับาป 
และรับศีลบพัติศมา กิจการ 2.31 
แลว้จะไดรั้บการอภยัโทษบาป 
ถามในท่ีประชุม 
น ้าลา้งร่างกายใหส้ะอาดได ้ และจะสามารถลา้งจิตใจใหส้ะอาดไดไ้หม 1 
ยอห์น 1.7 
2. บพัติศมาเก่ียวขอ้งกบัการรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ กิจการ 2.38 
ถา้หากเช่ือ และรับบพัติศมาแลว้ จะไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ถามในท่ีประชุม 
การจุ่มน ้าจะท าให้เราไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือไม่ 
กิจการ 1.17 
3. คนท่ีไดรั้บบพัติศมาแลว้จะเป็นสมาชิกของคริสตจกัร 1 โครินธ์ 12.13 
เราไดรั้บบพัติศมาเป็นกายอนัเดียวกนั 
เรารับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพียงองคเ์ดียว 
4. การรับบพัติศมาคือการยอมรับฟังพระเจา้ 
พระเยซูสั่งใหพ้วกสาวกทุกคนรับบพัติศมา มทัธิว 28.19 
เราตอ้งเช่ือฟังตามค าท่ีพระเยซูบอก 
5. การรับบพัติศมาแสดงถึงการเป็นลูกของพระเจา้ 
กาลาเทีย 3.26-27 
6. บพัติศมาเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงการเกิดใหม่ โรม 3-4 
การจุ่มลงไปในน ้า / การฝังร่วมกนักบัพระเยซู 
ตายพร้อมกบัพระเยซู / ตายแก่ความบาป 
การลูกข้ึนจากน ้า / การฟ้ืนข้ึนพร้อมกบัพระเยซู 
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เขามีชีวติผกูพนักบัพระเยซู และ พระเยซูอยูใ่นเขา 
เขาจึงมีชีวติใหม่ พื้นฐานชีวติใหม่ 

4. การใช ้ ผูน้ าจะอธิบายวา่ การรับบพัติศมาหมายถึงการท างานท่ีพระเจา้มีต่อคุณ ถามท่ี
ประชุมวา่ท าไมถึงรับศีลบพัติศมา? 

5. ท่องจ า กิจการ 2.38 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนทีไดผ้า่นมา เม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหผู้น้  าถามวา่มีใครพร้อมท่ีจะรับศีลบพัติศมาหรือเปล่า 

ถา้หากมีผูต้อ้งการรับบพัติศมา จะตอ้งหาเวลาสักช่วงหน่ึง 3-4 วนัเพื่อการ
อบรม 
ถา้หากวา่ไม่มีใครรับ ผูน้ าจะตอ้งเตือนวา่ใหท่ี้ประชุมพร้อมใจกนัเช่ือฟังพระ
เยซู 

3. ท่องจ า กิจการ 2.38 
1 โครินธ์ 12.27 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     8. การรับศีลมหาสนิท 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ชาวเขามกัจะมีการเซ่นไหวโ้ดยการใชเ้ลือด เขาฆ่าสัตวต่์าง ๆ ท าไมเขาจะตอ้ง

ฆ่า? อ่านฮีบรู 10.8-10 
เคร่ืองบูชาเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และพระองคไ์ม่ยอมรับ 
ฮีบรู 10.9 
พระเยซูเสียสละตวัเองเป็นเคร่ืองบูชาแทนส่ิงเหล่านั้น ฮีบรู 10.9  
เราถูกช าระพน้จากความบาป ฮีบรู 10.10  

2. อ่านพระคมัภีร์ 1 โครินธ์ 11.23-28 
3. ค  าสอน 1. ร่างกายของพระเยซูถูกแตกแยกเพื่อเรา  1โครินธ์ 11.24 

อาหารเชา้หรือขา้วท่ีเรากินเขา้ไป หมายถึงร่างกายของพระเยซู ท่ีถูกแบ่งแยก 
ร่างกายของพระเยซูเป็นเคร่ืองบูชาส าหรับลา้งบาป 
เรากินอาหาร เพื่อระลึกถึงร่างกายท่ีแตกแยกของพระเยซู 
พระเยซูเสียสละทุกอยา่ง เพื่อเป็นการไถ่บาปของเรา 1 โครินธ์ 11.24 
2. เลือดท่ีหลัง่ออกมาส าหรับพวกเรา 1 โครินธ์ 11.25 
น ้าหมายถึงเลือดของพระเยซู 
การท่ีเลือดหลัง่ออกมานั้น เป็นการเปิดหนทาง ส าหรับสัญญาใหม่ 
เราด่ืมน ้านั้นเพื่อรักษาสัญญาใหม่ ท่ีพระเยซูมีต่อเรา 
3. เรากินและด่ืมเพื่อระลึกถึงความตายของพระเยซู 1 โครินธ์ 11.26 
เราจะท าพิธีน้ีไปเร่ือย ๆ จนกวา่พระเยซูจะเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง 
ก่อนกินและด่ืมเราจะตอ้งส ารวจดูใจตวัเองเสียก่อน 1 โครินธ์ 11.28 
ตอ้งสารภาพบาปและกลบัคืนดีกนักบัพระเจา้ 
ตอ้งสารภาพบาปและกลบัคืนดีกนักบัพี่นอ้ง 

4. การใช ้ ถามวา่ใครท่ีสามารถรับศีลมหาสนิท และใครไม่สามารถรับได ้
5. ท่องจ า 1 โครินธ์ 11.28 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดรั้บการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือเชา้น้ี 
2. การใช ้ ผูน้ าถามท่ีประชุมวา่ คนท่ีรับศีลมหาสนิท จะตอ้งมีจิตใจอยา่งไร? และ 

อธิบายวธีิการรับศีลมหาสนิทใหทุ้กคนทราบ 
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3. ท่องจ า 1 โครินธ์ 11.28 
กิจการ 2.38 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     9. การถวาย 
ประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คนส่วนมากท าอะไรเพื่อท่ีจะไดรั้บเงิน? 

เราจะอาศยัพระเจา้ในดา้นไหนบา้ง? เพื่อจะไดเ้งิน 
(เช่น พระเจา้ท าใหฝ้นตก มีก าลงั มีความสุข มีแสงแดด) 

2. อ่านพระคมัภีร์ 2 โครินธ์ 9.6-8 
3. ค  าสอน 1. คริสตจกัรตอ้งการใชเ้งิน 

คริสตจกัรมีงานท่ีตอ้งท า 2 โครินธ์ 9.8 
ตอ้งช่วยเหลือคนยากจน 
ตอ้งเล้ียงดูผูป้ระกาศ 
ตอ้งเล้ียงดูผูดู้แล เช่น ครูสอน ศิษยาภิบาล 
คริสตจกัรตอ้งมีรายจ่ายท่ีจะตอ้งใชดู้แลภายในคริสตจกัรเอง 
ซ่อมแซมโบสถ ์
ซ้ือน ้ามนัตะเกียง 
ภาชนะต่าง ๆ ท่ีใช ้
2. จะถวายไดอ้ยา่งไร? 
คริสเตียนทุกคนควรจะถวายเงินและพืชผล 2 โครินธ์ 8.1-2 
เขาควรจะมีการถวายทุกอาทิตย ์ 1 โครินธ์ 16.2 
ควรจะถวายดว้ยใจท่ีช่ืนชมยินดี มิใช่ใหด้ว้ยการฝืนใจ 2 โครินธ์ 9.7 
การถวายมิใช่นึกเสียดายส่ิงท่ีไดถ้วาย 2 โครินธ์ 9.7 
ทุกคนควรให้ตามความคิดท่ีไดต้ั้งใจไว ้2 โครินธ์ 9.7 
ควรจะถวายดว้ยการเผือ่แผ ่ 2 โครินธ์ 9.7 
3. เราควรจะถวายเพราะเหตุใด? 
เราควรจะถวายเม่ือคนอ่ืนมีความตอ้งการ และเราช่วยเหลือได ้2 โครินธ์ 9.12 
เราควรจะถวายเพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจา้ 2 โครินธ์ 9.13 
เป็นโอกาสท่ีจะแสดงถึงความมีน ้าใจเดียวกนั 2 โครินธ์ 9.14 
การถวายนั้นเป็นการช่วยคริสตจกัรท างานไดส้ าเร็จ 

4. การใช ้ - พวกเราควรจะมีการถวายต่อพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? 
- ถา้เราไม่มีเงินพอท่ีจะถวายได ้เราจะใชอ้ะไรถวายแทน? 
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- เราจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการถวายท าอยา่งไร? 
5. ท่องจ า 2 โครินธ์ 9.6 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน - ใหมี้การเร่ิมถวายตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 

- ใหมี้การเลือกคนท่ีจะท าการรักษาเงินท่ีไดจ้ากการถวาย 
- มีการใช ้และความตอ้งการ อะไรบา้งท่ีจะใชจ่้ายเงินนั้น 

2. ท่องจ า 2 โครินธ์ 9.6 
1 โครินธ์ 11.28 

3. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     10. ผู้น า 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ คุณชอบผูน้ าท่ีมีลกัษณะนิสัยแบบไหน? 
2. อ่านพระคมัภีร์ มาระโก 10.42-45 
3. ค  าสอน 1. ผูค้รองของคนต่างชาติ มาระโก 10.42 

เขาแสวงหาอ านาจเหนือคน 
และใชอ้ านาจนั้นในการบงัคบัคน 
อยากใหค้นนบัถือเขาวา่เป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่ 
ปรึกษากนั 
ผูน้ าลกัษณะแบบน้ีเป็นอยา่งไร? 
2. ผูค้รองในคริสตจกัร มาระโก 10.43-44 
คนท่ีตอ้งการเป็นใหญ่ในคริสตจกัรตอ้งรับใชผู้อ่ื้นก่อน 
ผูน้ าตอ้งเป็นทาสเห็นแก่คนอ่ืนก่อน 
ปรึกษากนั 
ผูล้กัษณะแบบน้ีเป็นอยา่งไร? 
3. พระเยซูเป็นตวัอยา่งในการเป็นผูน้ า มาระโก 10.45 
พระเยซูมาเพื่อมิใหค้นอ่ืนปรนนิบติั 
แต่มาเพื่อจะรับใชค้นอ่ืน 
พระองคเ์ป็นผูใ้หแ้ต่มิใช่เป็นผูรั้บ 
4. ลกัษณะของผูรั้บใช ้
เขาตอ้งท าตามแบบอยา่งพระเยซู มทัธิว 10.25 
ตอ้งเป็นคนสัตยซ่ื์อในหนา้ท่ี 1 โครินธ์ 4.2 
ตอ้งเป็นคนท่ีถ่อมตวั ลูกา 17.10 

4. การใช ้ - ผูน้  าในคริสตจกัรควรมีลกัษณะแบบใด? 
5. ท่องจ า มาระโก 10.44 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือเชา้น้ี 
2. การใช ้ ในคริสตจกัรของคุณมีใครท่ีมีลกัษณะยกยอ่งท่ีจะเป็นผูน้ าได ้
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ถา้หากมีอยูแ่ลว้ คือใคร กบัใคร?ไดก้ารท าตามบทเรียนในอาทิตยท่ี์แลว้
หรือไม่ในเร่ืองของการถวาย? 

3. ท่องจ า มาระโก 10.44 
1 โครินธ์ 9.6 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     11. ครู 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ ค าน้ี มีความหมายวา่อยา่งไร? 

ครู มีหนา้ท่ี ท่ีจะท าอะไรบา้ง? 
2. อ่านพระคมัภีร์ 1 ทิโมธี 4.11-16 
3. ค  าสอน 1. การเป็นครูเป็นของประทานมาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 1 โครินธ์ 12.28 

และ 1 ทิโมธี 4.4 
ความสามารถและการสอนมาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นการช่วยใหค้วาม
เช่ือมัน่คงและเจริญข้ึน 
2. ครูตอ้งเป็นตวัอยา่ง 1 ทิโมธี 4.12 
ตอ้งเป็นตวัอยา่งในดา้นการใชชี้วติประจ าวนั 1 ทิโมธี 4.12 
แต่ตอ้งเป็นตวัอยา่งในดา้นความเช่ือดว้ย จากขอ้ 12 
และไม่มีใครหม่ินประมาทครูคนนั้นได ้1 ทิโมธี 4.12 
3. การรับใช ้1 ทิโมธี 4.13 
ตอ้งอ่านพระคมัภีร์ในท่ีประชุมได ้
ในการเทศนาตอ้งตีความหมายในพระคมัภีร์ได ้และใหค้นอ่ืนไดเ้ขา้ใจ 
เขาตอ้งสั่งสอนใหทุ้กคนเช่ือและท าตาม ปฏิบติัตามในขอ้พระคมัภีร์ 
4. ท่าทีของครู 
เขามีสิทธิในการสั่ง 1 ทิโมธี 4.11 
เขามีอ านาจท่ีจะท าตามในขอ้พระคมัภีร์ จากขอ้ 11 
แต่ไม่มีอ านาจในตวัเองเหนือบุคคลอ่ืน เพราะเขาเป็นผูรั้บใชผู้อ่ื้น 
ตอ้งเป็นคนขยนั จากขอ้ 15 ไม่เป็นคนข้ีเกียจ หรือเป็นคนท่ีทอ้ ใจง่าย เขาตอ้ง
เป็นคนท่ีปฏิบติัตามค าสั่งสอนของเขาเองเพื่อท่ีจะใหค้นอ่ืนเห็นถึงความเจริญ 
1 ทิโมธี 4.15 

4. การใช ้ ในคริสตจกัรของท่านมีคนเหมาะสมท่ีจะเป็นครูไหม? 
เขาเป็นคนท่ีมีท่าทีอยา่งไรบา้ง? 
การสอนของเราเป็นอยา่งไรบา้ง ต่อสมาชิกของคริสตจกัร? 

5. ท่องจ า 1 ทิโมธี 4.12 เร่ิมตน้ดว้ยประโยคท่ีวา่ 
จงเป็นแบบอยา่งแก่คนท่ี........ 
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การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกฝนไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนทีไดผ้า่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ คริสตจกัรของคนมีเงินพอท่ีจะเล้ียงครูคนนั้นใหท้  างานเตม็เวลา หรือคร่ึงเวลา

ไดไ้หม? 
อยากใหเ้ขาเป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลา หรือ คร่ึงเวลาไหม? 

3. ท่องจ า 1 ทิโมธี 4.12 
มาระโก 10.14 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     12. ผู้ปกครอง 
การประชุมตอนเชา้ 
1. ช้ีแนะ - ในหมู่บา้นของท่านมีผูใ้หญ่บา้น หรือกรรมการหมู่บา้นไหม ถา้มีเขา

เหล่านั้นท าหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง? 
- และคนในหมู่บา้นจะเลือกคนลกัษณะอยา่งไรท่ีจะใหเ้ป็นผูใ้หญ่บา้น หรือ
กรรมการของหมู่บา้น? 

2. อ่านพระคมัภีร์ 1 เปโตร 5.14 
1 ทิโมธี 3.1-7 

3. ค  าสอน 1. ผูเ้ล้ียงแกะ และ ฝงูแกะ 
พระเยซูเป็นผูเ้ล้ียงท่ียิง่ใหญ่  1 เปโตร 5.4 
พระเยซูเป็นหวัหนา้ของคริสตจกัร 
พระเยซูแบ่งงานใหผู้เ้ล้ียงแกะช่วยกนัรับผดิชอบ 1 เปโตร 5.2 
ผูเ้ล้ียงแกะ มีช่ือวา่ผูป้กครอง 
คริสตจกัร เปรียบเทียบกบัฝงูแกะ 1 เปโตร 5.2 
ฝงูแกะ คือคริสตจกัรของพระเจา้ 1 เปโตร 5.2 
ฝงูแกะ ไม่เป็นของผูป้กครอง 
ปรึกษากนั 
ฝงูแกะไดรั้บบาดเจบ็ง่าย กลวัง่าย และมกัจะหลงทางง่าย ถา้หากเปรียบเทียบ
กบัคริสตจกัรจะเป็นอยา่งไร? 
2. การเล้ียงดูฝงูแกะของพระเจา้ 1 เปโตร 5.2 
เล้ียงดู ตอ้งช่วยเหลือทุกดา้นเม่ือคริสตจกัรมีความตอ้งการ ดูแลรักษา และ 
เล้ียงดูฝ่ายจิตวิญญาณ เม่ือมีการสอนเท็จเกิดข้ึนจะตอ้งผลกัออกไป และช่วย
ใหค้ริสตจกัรแขง็แรงข้ึน  
หนา้ท่ีรับผิดชอบอนัยิง่ใหญ่ – คริสตจกัรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูป้กครอง 
3. ท่าทีท่ีแสดงออก 1 เปโตร 5.2-3 
เตม็ใจท่ีจะท า มิใช่ดว้ยเงินทอง (มิใช่การหนีละทิ้งจากอาชีพประจ า) 1 เปโตร 
5.2 
ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อคนอ่ืน มิใช่ข่มขู่ผูอ่ื้น 1 เปโตร 5.3 
4. รางวลัท่ีไดรั้บ 1 เปโตร 5.4 
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พระเจา้จะให้รางวลัแก่ผูเ้ล้ียงแกะดว้ยมงกุฎท่ีไม่ร่วงโรย 
4. การใช ้ ปรึกษากนัถึงเร่ือง หนา้ท่ีของผูป้กครองในคริสตจกัรมีอะไรบา้ง? 
5. ท่องจ า 1 เปโตร 5.2 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีไดผ้า่นมาเม่ือเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหท่ี้ประชุมปรึกษากนัวา่ในโอกาสหนา้เม่ือมีการเลือกผูป้กครอง เขาจะเลือก

คนท่ีมีลกัษณะเช่นไร? 
ถา้หากเขาจะเลือกตามอยา่งท่ีไม่ไดเ้หมือนในพระคมัภีร์ เขาจะตอ้งเปล่ียน
ความคิดนั้นเสียใหม่ 

3. ท่องจ า 1 เปโตร 5.2 
1 ทิโมธี 4.12 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา 
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ชุดทีส่ี่     13. มคันายก 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ช้ีแนะ ปรึกษากนัถึงเร่ืองหนา้ท่ีของปกครอง คือการดูแลคริสตจกัรฝ่ายวิญญาณ 

มคันายก จะดูแลนอกเหนือไปจากน้ี กิจการ 6.14 
2. อ่านพระคมัภีร์ 1 ทิโมธี 3.8-13 
3. ค  าสอน 1. ผูช้าย และ ผูห้ญิงเป็นมคันายกได ้

ผูช้าย 1 ทิโมธี 3.8 
ผูห้ญิง 1 ทิโมธี 3.11 
2. หนา้ท่ีของมคันายก 
มคันายกดูแลเร่ืองฝ่ายเน้ือหนงัของสมาชิก 
ดูแลเร่ืองเงิน บา้น โบสถ ์และส่ิงของต่าง ๆ ของคริสตจกัร 
3. ส่ิงท่ีตอ้งมีเม่ือจะเป็นมคันายกได ้
ตอ้งเป็นคนท่ีเจริญข้ึนทางฝ่ายจิตวญิญาณ กิจการ 6.3 
1 ทิโมธี 3.9 
เป็นคนท่ีมีศีลธรรม 1 ติโมเธียว 3.8 และ 11 
ตอ้งไม่บกพร่องในเร่ืองส่วนตวั 1 ทิโมธี 3.8 และ 12 

4. การใช ้ ปรึกษากนั ถึงเร่ืองหนา้ท่ีของมคันายกในคริสตจกัรวา่มีอะไรบา้ง ใหคิ้ดดูวา่
ควรจะมีการเลือกมคันายกใหก้บัคริสตจกัรหรือไม่? อยา่งไร? 
หากเลือกจะเลือกก่ีคน? 

5. ท่องจ า 1 ทิโมธี 3.8 
การประชุมตอนเยน็ 
1. ฝึกคน คนท่ีไดท้  าการฝึกไวแ้ลว้จะสอนถึงบทเรียนท่ีผา่นมาเม่ือตอนเชา้น้ี 
2. การใช ้ ใหผู้ป้กครองปรึกษากนัถึงเร่ืองการเลือกมคันายก วา่จะเลือกจากคนท่ีมี

ลกัษณะเช่นไร? 
ถา้หากเขาเลือกในลกัษณะท่ีไม่เหมือนในพระคมัภีร์ ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขความคิดนั้นเสีย 

3. ท่องจ า 1 ทิโมธี 3.8 
1 เปโตร 5.2 

4. ทบทวน เร่ืองจากอาทิตยท่ี์ผา่นมา  


