“เช่ นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนานา้ นมฝ่ าย
วิญญาณอันบริสุทธิ์ เพือ่ โดยนา้ นมนั้นจะทาให้ ท่าน
ทั้งหลายเจริญขึน้ สู่ ความรอด”
1 เปโตร 2: 2
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บทนา
เมื่อเรำสำรภำพควำมผิดบำป
และต้อนรับพระเยซูคริ สต์ไว้ในชีวิตนั้นเรำก็ได้เข้ำร่ วมเป็ น
สมำชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้ำ และมีฐำนะเป็ นบุตรของพระองค์ (ยอห์น 1: 12) ในพระธรรม
ยอห์น 3:16 ได้กล่ำวไว้วำ่ “เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ” และยอห์น 20:31 ได้ ยืนยันเพิ่มเติม
ไว้วำ่ “แต่กำรที่ได้บนั ทึกเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ไว้ก็เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้เชื่อว่ำ พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์
พระบุตรของพระเจ้ำ และเมื่อมีควำมเชื่ อแล้วท่ำนก็จะมีชีวติ โดยพระนำมของพระองค์” ดังนั้น เรำจึงมี
ควำมมัน่ ใจว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นผูช้ ่วยให้เรำพ้นควำมผิดบำปได้ เมื่อเรำอธิษฐำนเชิญให้พระเยซูคริ สต์
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในชีวิตของเรำ (โรม 10:9) พระเจ้ำทรงเป็ นหลักประกันแก่เรำว่ำ พระสัญญำที่ทรง
มีต่อเรำนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเรำเลย
แม้วำ่ เรำจะรู ้สึกว่ำพระองค์อยูด่ ว้ ย
หรื อไม่ก็ตำม “พระสัญญำอันดีท้ งั สิ้ นของพระองค์มิได้ลม้ เหลวสักคำเดียว” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8: 56)
อ่ำน 1 ยอห์น 5:11, 12 (บัตรหมำยเลข 1)

คาถามสาหรับคิด
1. ใครจะเป็ นผูป้ ระทำนชีวิตนิรันดร์ ให้แก่เรำ..............................................................................
2. เรำจะพบชีวิตนิรันดร์ได้ที่ไหน.................................................................................................
3. คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรื อยัง ( ) ได้รับแล้ว ( ) ยังไม่ได้รับ ( ) ไม่แน่ใจ
ถ้ำเลือกช่อง ยังไม่ได้รับ หรื อไม่แน่ใจ คุณควรเริ่ มอธิ ษฐำนกับพระเจ้ำเพื่อให้พระเยซูคริ สต์มีส่วนใน
ชีวติ ของคุณและประทำนชีวิตนิรันดร์ ให้แก่คุณ
4. คุณจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำคุณมีชีวติ นิ รันดร์ แล้ว.......................................................................
แน่นอนที่สุด คุณสำมำรถมัน่ ใจเพรำะเป็ นพระสัญญำของพระเจ้ำที่ไม่เปลี่ยนแปลง
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บทที่ 1 การเฝ้ าเดีย่ ว
กำรเฝ้ ำเดี่ยว หมำยถึง เวลำส่ วนตัวที่เรำอยูส่ นทนำกับพระเจ้ำโดยกำรอ่ำนพระคัมภีร์ และกำร
อธิษฐำน พระเยซูคริ สต์ทรงใช้เวลำเช้ำแต่ละวันในกำรอธิ ษฐำนเฝ้ ำเดี่ยว “ครั้ นเวลาเช้ ามืดพระองค์ ได้
ทรงตื่นขึน้ เสด็จออกไปที่สงัดและทรงอธิ ษฐานที่ นั่น” (มาระโก 1:35) เช่นเดียวกันที่เรำต้องกำรเวลำแต่
ละวันที่จะเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำด้วย

คาถามสาหรับคิด
1. พระเยซูคริ สต์ทรงใช้เวลำเมื่อใดสำหรับเฝ้ ำเดี่ยว.......................................................................
2.พระเยซูคริ สต์ทรงกระทำสิ่ งใดในขณะเฝ้ ำเดี่ยว........................................................................

ข้ อเสนอแนะในการใช้ เวลาเฝ้ าเดี่ยวอย่างมีคุณค่า
1. จัดเวลาเฉพาะที่จะถวำยแด่พระเจ้ำในเวลำเช้ำหลังจำกตื่นนอน เริ่ มต้นจำก 10 นำทีก่อนแล้วจึงค่อย ๆ
เพิ่มขึ้นเป็ น 15 นำที 20 นำที หรื อมำกกว่ำนั้น
2. เริ่ มต้นด้วยการอธิ ษฐานกับพระเจ้ำ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรในสิ่ งต่ำง ๆ ที่ผำ่ นมำ ขอกำรทรง
นำที่จะเริ่ มต้นชีวิตในวันใหม่ อธิ ษฐำนเพื่อผูอ้ ื่น ครอบครัว และตัวเอง
3. อ่ านพระคัมภีร์ ควรเริ่ มที่พระธรรม ยอห์น อ่ำนอย่ำงน้อยวันละ 15 ข้อ ตั้งคำถำมกับตัวเองดังนี้วำ่
3.1 มีควำมบำปอะไรที่ตอ้ งสำรภำพ
3.2 พระเจ้ำทรงสัญญำอะไรที่มีสิทธิขอได้
3.3 มีตวั อย่ำงอะไรที่ควรปฏิบตั ิตำม
3.4 มีบญั ญัติหรื อคำสั่งใดที่ตอ้ งเชื่อฟัง
3.5 มีบำปอะไรที่ตอ้ งหลีกเลี่ยง
ให้เลือกท่องจำข้อควำมบำงข้อจำกพระคัมภีร์ตอนที่ได้อ่ำนในแต่ละวัน
4. มีสมุดจดบันทึกสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ หรื อข้อคิดที่ได้ระหว่ำงเฝ้ ำเดี่ยว พยำยำมทำเช่นนี้ทุกวัน

สิ่ งทีค่ วรทา
ก) ท่องจำพระธรรม 1 ยอห์น 1: 9 (บัตรหมำยเลข 2)
ข) ใช้คู่มือเฝ้ ำเดี่ยว
ค) ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเฝ้ ำเดี่ยว ให้ขอคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำของคุณ
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ง) แบ่งปั นพระพรที่ได้รับจำกพระคัมภีร์ในเวลำเฝ้ ำเดี่ยวแก่ผอู ้ ื่น

เวลานัดหมายกับพระเจ้ า
เวลำที่เหมำะสมที่สุดสำหรับข้ำพเจ้ำในกำรเฝ้ ำเดียวคือ...............................................................
สถำนที่เหมำะสมที่สุดสำหรับกำรอธิ ษฐำนและอ่ำนพระคัมภีร์คือ.............................................
ข้ำพเจ้ำตั้งใจจะใช้เวลำเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำแต่ละวันประมำน.......................................................นำที
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บทที่ 2 วงล้ อชีวติ คริสเตียน
คานา
ขณะที่เรำรับพระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ เรำก็ได้รับชีวติ ใหม่ซ่ ึ งชีวิตใหม่น้ ีจะ
พัฒนำขึ้นในส่ วนต่ำง ๆ ตำมที่แสดงไว้ในภำพวงล้อนี้ ดังในภำพวงล้อข้ำงบน จะเห็นว่ำ พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นแกนกลางของล้ อ ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญที่สุด เพรำะแรงที่จะเคลื่อนล้อให้หมุนไปได้จะมำจำกที่นี่
ดังนั้น กำลังในกำรดำเนินชี วิตคริ สเตียนก็มำจำกพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงสถิตอยูใ่ นเรำนัน่ เอง
วงล้ อรอบนอก เปรี ยบได้กบั กำรประพฤติของเรำที่แสดงออกถึงกำรเชื่อฟังพระเจ้ำ คริ สเตียน
ดำเนินชี วติ ด้วยควำมเชื่ อฟังได้โดยกำรรับกำลังจำกพระเยซูคริ สต์ผำ่ นกำรปฏิบตั ิตำมซี่ ลอ้ ทั้งสี่ ซี่ล้อ
แนวตั้ง แสดงให้เรำเห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับพระเจ้ำ เรำสนทนำกับพระองค์ได้ดว้ ยกำร
อธิษฐำน และพระองค์ทรงตรัสสอนเรำ ทำงพระคัมภีร์ ซี่ล้อแนวนอน ชี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเรำกับผูอ้ ื่น ทั้งผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนและผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียน เรำหนุนใจพี่นอ้ งคริ สเตียนด้วยกันเมื่อ
มีสำมัคคีธรรม และแสดงออกถึงควำมห่วงใยเพื่อน ๆ ที่ไม่เป็ นคริ สเตียนด้วยกำรเป็ นพยำน และแบ่งปั น
ควำมรักของพระเจ้ำแก่เขำเหล่ำนั้น

พระเยซูคริสต์ ทรงเป็ นแหล่งกาลัง
หลังจำกที่อำจำรย์เปำโลได้กลับใจใหม่แล้ว
ท่ำนได้กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์
แล้ว และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองที่ยงั มีชีวติ อยู่
แต่พระคริ สต์ต่ำงหำกที่ทรงมีชีวติ อยูใ่ นข้ำพเจ้ำ”
(กำลำเทีย 2:20)
พระเยซูคริ สต์เองตรัสว่ำ “เราเป็ นเถาองุ่น
ท่ำนทั้งหลำยเป็ นแขนง ผูท้ ี่เข้ำสนิทอยูใ่ นเรำและ
เรำเข้ำสนิทอยูใ่ นเขำผูน้ ้ นั ก็จะเกิดผลมำก เพรำะ
ถ้ำแยกจำกเรำแล้วท่ำนจะทำสิ่ งใดไม่ได้เลย”
(ยอห์น 15: 5)
พระคัมภีร์ท้ งั 2 ข้อนี้ สอนให้เรำทรำบถึง
รำกฐำนของควำมจริ งว่ำ หำกเรำขำดจำกพระเยซูคริ สต์แล้ว
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คริ สเตียนก็จะขำดกำลังในกำรดำเนิน
ชีวติ ดังนั้นเรำจึงต้องให้พระเยซูคริ สต์ควบคุม
ชีวติ ของเรำ และเป็ นแกนกลำงในชีวติ

คาถามสาหรับคิด
1. เมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริ สต์ไว้ในชีวติ คุณได้รับอะไร
2. ในพระธรรม ยอห์ น 15: 5
ก) ใครคือเถำองุ่น
ข) ใครคือแขนง
3. เถำองุ่นกับแขนงสัมพันธ์กนั อย่ำงไร
4. จงอธิ บำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวคุณกับพระเยซูคริ สต์ (อ่ำน ยอห์น 15: 5)
5. มีคริ สเตียนคนใดหรื อไม่ที่คุณรู ้จกั สำมำรถประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้ำ
เป็ นแกนกลำงชีวติ ของเขำ ทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น

แบบสารวจตัวเอง
กำเครื่ องหมำยลงในหัวข้อที่คุณยังไม่ให้พระเยซูคริ สต์ควบคุม
( ) กำรเรี ยน ( ) นิสัย
( ) กำรงำน ( ) เวลำ
( ) เพื่อน
( ) บุคลิกภำพและอำรมณ์
( ) งำนอดิเรก ( ) ควำมสัมพันธ์กบั ต่ำงเพศ
( ) กำรใช้เงิน ( ) ชีวติ ครอบครัว

สิ่ งควรทา
ก) ท่องจำพระธรรม ยอห์ น 15: 5 (บัตรหมำย 3)
ข) อธิ ษฐำนของกำลังฝ่ ำยจิตวิญญำณในส่ วนต่ำง ๆ ที่ยงั ไม่ให้พระเยซูคริ สต์ควบคุม
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บทที่ 3 การอธิษฐาน
กำรอธิ ษฐำนเป็ นกำรสนทนำกับพระเจ้ำพระบิดำเหมือนดังเด็กสนทนำกับบิดำของตน ซึ่ งเป็ น
ควำมจริ งว่ำพระเจ้ำจะทรงฟังเรำ เพรำะเมื่อเรำมำเป็ นคริ สเตียนนั้น เรำมีฐำนะเป็ นบุตรของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงสัญญำว่ำ “จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้ า และบอกสิ่ งที่ใหญ่ ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้ าไม่ ร้ ู นั้น
ให้ แก่ เจ้ า (เยเรมีย์ 33: 3)
ครั้งหนึ่ง พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสแก่สำวกของพระองค์วำ่ “แม้บดั นี้ท่ำนยังไม่ได้ขอสิ่ งใดในนำม
ของเรำ จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อควำมชื่นชมยินดีของท่ำนจะมีเต็มเปี่ ยม” (ยอห์น 16:24) ในพระธรรม
ยำกอบ 1:6, 7 กล่ำวว่ำ “แต่จงให้ผนู ้ ้ นั ทูลขอด้วยควำมเชื่ อ...” และมีพระคัมภีร์ขอ้ หนึ่งที่เรำควรจะจดจำ
ไว้ก็คือยำกอบ 4:3 ที่กล่ำวไว้วำ่ “ท่ำนทั้งหลำยขอและไม่ได้รับเพรำะท่ำนขอผิด หวังจะเอำไว้ใช้ตำมใจ
ปรำรถนำชัว่ ของท่ำน” เมื่อเรำอธิษฐำนขออย่ำงถูกต้อง หรื อขอด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจโดยปรำศจำก
ควำมเห็นแก่ตวั และไม่มีบำปแอบแฝงอยูพ่ ระเจ้ำก็จะทรงตอบที่ขอนั้น

คาถามสาหรับคิด
1.กำรอธิษฐำนคืออะไร................................................................................................................
2. ในยอห์น 16: 24
ก) พระเยซูคริ สต์ตรัสไว้วำ่ อย่ำงไร
ข) ทำไมพระเจ้ำมีพระประสงค์ให้เรำอธิษฐำน
1.............................................................................................................................
ข. 2.................................................................................................................................
3.ทำไมบำงครั้งพระเจ้ำไม่ทรงตอบคำอธิ ษฐำนตำมที่เรำขอ (อ่ำน ยำกอบ 4:3)
4. มีหวั ข้อใดที่ควรอธิษฐำนเผือ่ บ้ำง
ก)..................................................................................................................................
ข) ..................................................................................................................................
ค) ....................................................................................................................................

สิ่ งควรทา
ก) ท่องจำพระธรรม ยอห์ น 16: 24 (บัตรหมำยเลข 4)
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ข) หยุดคิดไตร่ ตรองถึงสิ่ งต่ำง ๆ ที่พระเจ้ำทรงประทำนให้ เช่น กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เพื่อ
ทำให้คุณได้รับชีวิตนิ รันดร์ และขอบพระคุณพระเจ้ำสำหรับสิ่ งเหล่ำนั้นที่ได้ไตร่ ตรอง
ค) หำหนังสื ออ่ำนประกอบที่เกี่ยวกับกำรอธิ ษฐำน
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บทที่ 4 พระคัมภีร์
เมื่อคุณได้บงั เกิดใหม่เข้ำสู่ ครอบครัวของพระเจ้ำ ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของคุณก็ยงั เป็ นเด็กอยู่
และเพื่อจะช่วยให้คุณเติบโตขึ้น คุณต้องได้รับอำหำรฝ่ ำยจิตวิญญำณเสมอ ดังที่อคั รสำวกเปโตรได้
แนะนำว่ำ “ดังทารกบังเกิดใหม่ ท่านทั้งหลายจงปรารถนาที่จะได้ รับนา้ นมที่สมกับฝ่ ายวิญญาณและ
ปราศจากอุบายเพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ พัฒนาขึน้ สู่ความรอดด้ วยนา้ นมนั้น” (1 เปโตร 2:2) กำรรับน้ ำนม
บริ สุทธิ์ น้ นั ก็คือกำรอ่ำนและกำรศึกษำพระคัมภีร์เพื่อนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันใน 2 ทิโมธี 3:16-17 ได้
กล่ำวไว้วำ่ “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำ และเป็ นประโยชน์ในกำรสอน กำรตักเตือน
ว่ำกล่ำว กำรปรับปรุ งแก้ไขคนให้ดี และกำรอบรมในทำงธรรม เพื่อคนของพระเจ้ำจะพรักพร้อมที่จะ
กระทำกำรดีทุกอย่ำง”
คุณจะสังเกตได้วำ่ กำรที่ได้ทรำบในสิ่ งที่พระเจ้ำได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์เป็ นกุญแจสำคัญที่จะ
เข้ำใจ และทรำบถึงน้ ำพระทัยพระเจ้ำว่ำท่ำนปรำรถนำให้เรำดำเนินชีวิตอย่ำงไร

คาถามสาหรับคิด
1. จำก 1 เปโตร 2: 2 กล่ำวถึงพระวจนะของพระเจ้ำว่ำสำมำรถช่วยเรำได้อย่ำงไรบ้ำง
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. จำก 2 ทิโมธี 3: 16
ก) ในพระคัมภีร์ได้กล่ำวถึงต้นกำเนิดของพระคัมภีร์วำ่ อย่ำงไร
....................................................................................................................................................
ข) พระคัมภีร์มีคุณค่ำอย่ำงไร
.....................................................................................................................................................
ค) หลังจำกที่ได้รู้จกั พระเจ้ำแล้ว ทำให้ทรำบว่ำพระเจ้ำมีพระประสงค์ให้คุณเป็ นอย่ำงไร
.....................................................................................................................................................
3. คุณคิดว่ำมีทำงใดที่จะทำให้พระวจนะของพระเจ้ำซึ่ งเป็ นอำหำรฝ่ ำยจิตวิญญำณ อยูใ่ นชีวติ ของคุณได้
นำน
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ตัวอย่ างต่ อไปนีอ้ าจเป็ นแนวความคิดสาหรับคุณ
อำหำรฝ่ ำยจิตวิญญำณ (พระคัมภีร์)
กำรฟัง
กำรอ่ำน
กำรศึกษำ
กำรท่องจำ
กำรไตร่ ตรอง

สิ่ งที่ตอ้ งทำ

สิ่ งทีค่ วรทา
ก) ท่องจำพระธรรม 2 ทิโมธี 3: 16, 17 (บัตรหมำยเลข 5)
ข) ซื้ อพระคัมภีร์เป็ นของตัวเอง
ค) ตั้งเป้ ำหมำยกำรอ่ำนพระคัมภีร์ โดยเริ่ มที่พระคัมภีร์ใหม่ก่อน
ง) ถ้ำต้องกำรศึกษำพระคัมภีร์เพิม่ เติม ควรศึกษำบทเรี ยนทำงไปรษณี ย ์
จ) ถ้ำต้องกำรคู่มือประกอบกำรศึกษำพระคัมภีร์ให้ถำมจำกที่ปรึ กษำของคุณ
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บทที่ 5 สามัคคีธรรม
สามัคคีธรรม คือ กำรร่ วมสัมพันธ์กบั คริ สเตียน เพื่อเรี ยนรู ้จกั ชีวติ คริ สเตียน และเสริ มสร้ำง
ชีวติ ของกันและกันในทำงของพระเจ้ำ ในกำรสำมัคคีธรรมนั้น เรำร่ วมทำกิจกรรม สังสรรค์แบ่งปั น
ควำมทุกข์ควำมสุ ข และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
กำรสำมัคคีธรรมต้องประกอบด้วย ควำมรัก – ควำมเอำใจใส่ ควำมอดกลั้น กำรให้อภัย กำรให้
เกียรติ – กำรเชื่อฟังซึ่ งกันและกัน กำรสร้ำงวินยั – กำรเตือนสติกำรหนุ นน้ ำใจ – กำรแบ่งเบำภำระ ฯลฯ
พระธรรมสุ ภำษิต 27: 17 กล่ำวว่ำ “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลบั เพื่อนของตนได้” ผูเ้ ขียนพระ
ธรรมฮีบรู ได้พดู เกี่ยวกับกำรสำมัคคีธรรมว่ำ “ขอให้เรำพิจำรณำดูวำ่ จะทำอย่ำงไร จึงจะปลุกใจซึ่ งกัน
และกันให้มีควำมรักและทำควำมดีอย่ำขำดกำรประชุมเหมือนอย่ำงบำงคนที่ขำดอยูน่ ้ นั แต่จงพูดหนุ น
ใจกันให้มำกยิง่ ขึ้น...” (ฮีบรู 10: 24, 25)

คาถามสาหรับคิด
1 .ฮี บรู 10:24,25 ได้เตือนให้เรำทำอะไร........................................................................................
2. ทำไมสำมัคคีธรรมจึงเป็ นสิ่ งสำคัญ (ให้พยำยำมแบ่งปั นประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชี วติ )
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. คุณมีโอกำสร่ วมสำมัคคีธรรมกับคริ สเตียนคนอื่น ๆ บ้ำงหรื อไม่
( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้ำคุณยังไม่มีโอกำสได้ร่วมสำมัคคีธรรมกับคริ สเตียนคนอื่น ๆ ก็ให้บอกกับที่ปรึ กษำของคุณเพื่อจะได้
แนะนำให้รู้จกั กับเพื่อนคริ สเตียน และคริ สตจักรที่จะไปร่ วมนมัสกำรพระเจ้ำ

สิ่ งทีค่ วรทา
ก) ท่องจำพระธรรม ฮี บรู 10: 24, 25 (บัตรหมำยเลข 6)
ข) ร่ วมชั้นศึกษำพระคัมภีร์ในคริ สตจักร
ค) แบ่งปั นพระพรที่คุณได้รับแก่เพื่อน หรื อที่ปรึ กษำของคุณ เช่นพระพรจำกประสบกำรณ์กำรเฝ้ ำเดี่ยว
เป็ นต้น
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บทที่ 6 การเป็ นพยาน
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย และก่อนที่จะเสด็จสู่ สวรรค์พระองค์ตรัสแก่บรรดำ
สำวกว่ำ “แต่ ท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็มทั่วแคว้ นยูเดีย แคว้ นสะมาเรี ย จนถึง
ที่สุดปลายแผ่ นดินโลก” (กิจกำร 1:8) และพระองค์ยงั ทรงตรัสแก่ผเู ้ ชื่อในพระองค์เหล่ำนั้นว่ำ “เหตุ
ฉะนั้นท่ านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาในพระนามแห่ ง
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (มัทธิว 28:19) เช่นนี้ แหละพระเยซูคริ สต์มีพระประสงค์
ให้เรำแบ่งปั นควำมรักของพระองค์ให้แก่ผอู ้ ื่น
การเป็ นพยาน คือกำรที่เรำได้รู้จกั กับพระเยซูคริ สต์แล้ว และนำเอำสิ่ งที่เรำรู ้เกี่ยวกับพระองค์
ไปบอกแก่ผอู ้ ื่น ไม่จำเป็ นที่เรำต้องออกไปไกลสุ ดแผ่นดินโลกในทันที แต่ให้เรำเริ่ มเป็ นพยำนในที่ที่เรำ
อยู่ เป็ นพยำนกับคนในครอบครัว พี่นอ้ ง และเพื่อน ๆ แล้วขยำยวงกว้ำงออกไปสู่ ผทู ้ ี่เรำไม่รู้จกั

คาถามสาหรับคิด
จำกพระธรรม มัทธิ ว 28: 18-20
1. พระเยซูคริ สต์ตรัสให้เรำทำอะไร
ก)..................................................................................................................................................
ข)..................................................................................................................................................
2. พระเยซูคริ สต์ทรงสัญญำว่ำจะกระทำสิ่ งใด ถ้ำเรำเป็ นพยำนเพื่อพระองค์
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

สิ่ งควรทา
ก) ท่องจำพระธรรม มัทธิว 28: 18-20 (บัตรหมำยเลข 7)
ข) ถำมที่ปรึ กษำของคุณเกี่ยวกับวิธีกำรเป็ นพยำน
ค) เขียนคำพยำนของคุณเองว่ำคุณมำเป็ นคริ สเตียนได้อย่ำงไร ให้บอกด้วยว่ำก่อนเป็ นคริ สเตียนนั้นชีวิต
ของคุณเป็ นอย่ำงไร แล้วพระเจ้ำทรงเปลี่ยนชีวติ ของคุณอย่ำงไรบ้ำง
ง) อธิษฐำนเผือ่ คนที่คุณต้องกำรเป็ นพยำนด้วย แล้วหำโอกำสที่จะเป็ นพยำนกับเขำ
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บทที่ 7 การเชื่อฟัง
คริ สเตียนทุกคนควรจะหรื อต้องเชื่อฟังพระเจ้ำ โดยกำรดำเนินชีวติ ตำมพระคำของพระเจ้ำที่
สอนไว้ในพระคัมภีร์
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรำและประพฤติตำมบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละเป็ นผูท้ ี่รัก
เรำ และผูท้ ี่รักเรำนั้น พระบิดำของเรำจะทรงรักเขำและเรำจะรักเขำและสำแดงตัวปรำกฏแก่เขำ” (ยอห์น
14: 21) กำรรู ้แต่วำ่ พระเจ้ำมีน้ ำพระทัยให้เรำทำสิ่ งใดบ้ำงนั้นไม่เป็ นกำรเพียงพอ แต่เรำต้องเชื่ อฟังและ
ปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ซึ่ งเป็ นกำรแสดงให้เห็นว่ำเรำรักพระองค์จริ ง ๆ
สำวกยำกอบได้กล่ำวว่ำ “แต่ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนที่ประพฤติตำมพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็ น
เพียงแต่ผฟู ้ ังเท่ำนั้น ซึ่ งเป็ นกำรล่อลวงตัวเอง” (ยำกอบ 1:22)
เรำจะเป็ นคนที่หลอกลวงตัวเอง ถ้ำเรำอ้ำงว่ำได้อ่ำนพระคัมภีร์ ได้ร่วมสำมัคคีธรรม กับพี่นอ้ ง
คริ สเตียนคนอื่น ๆ และได้อธิ ษฐำนเสมอ หำกในควำมเป็ นจริ งนั้น เรำไม่ประพฤติตำมหรื อเชื่อฟังในสิ่ ง
ที่พระเจ้ำทรงตรัสสอนไว้เลย

คาถามสาหรับคิด
1. เรำควรทำอย่ำงไรกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกพระคัมภีร์ (ดูยอห์น 4: 21 และ ยำกอบ 1:22)
....................................................................................................................................................
2. เมื่อเรำเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้ำ เรำได้พิสูจน์อะไร
.....................................................................................................................................................
3. พระคัมภีร์ได้กล่ำวถึงคนที่รู้จกั พระวจนะของพระเจ้ำแต่ไม่ประพฤติตำมว่ำอย่ำงไร
.....................................................................................................................................................

สิ่ งควรทา
ก) ท่องจำพระธรรม ยากอบ 1: 22 (บัตรหมำยเลย 8)
ข) เมื่อเรำได้ศึกษำจนจบบทสุ ดท้ำยของหนังสื อเล่มนี้แล้ว ขอให้เรำตั้งใจดำเนิ นชีวติ คริ สเตียนตำมควำม
จริ งที่ได้เรี ยนรู ้ในแต่ละบท เพื่อว่ำชีวติ คริ สเตียนของเรำจะได้เติบโตต่อไป
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บัตรหมายเลข 2
ถ้ำเรำสำรภำพบำปของเรำ พระองค์ทรง
สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบำป
ของเรำ และจะทรงชำระเรำให้พน้ จำกกำร
อธรรมทั้งสิ้ น
1 ยอห์น 1: 9
บัตรหมายเลข 4
แม้จนบัดนี้ท่ำนยังไม่ได้ขอสิ่ งใดในนำมของ
เรำ จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อควำมชื่นชม
ยินดีของเรำจะมีเต็มเปี่ ยม
ยอห์น 16: 24
บัตรหมายเลข 6
และขอให้เรำพิจำรณำดูวำ่ จะทำอย่ำงไรจึง
จะปลุกในซึ่ งกันและกัน ให้มีควำมรักและ
ทำควำมดี อย่ำขำดกำรประชุ มเหมือนอย่ำง
บำงคนที่ขำดอยูน่ ้ นั แต่จงพูดหนุนใจกันให้
มำกยิง่ ขึ้น เพรำะท่ำนทั้งหลำยก็รู้อยูว่ ำ่ วัน
นั้นใกล้เข้ำมำแล้ว
ฮีบรู 10: 24, 25

บัตรหมายเลข 1
และพยำนหลักฐำนนั้นก็คือว่ำพระเจ้ำ
ทรงโปรดประทำนชีวติ นิรันดร์ให้เรำ
ทั้งหลำยและชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของ
ของพระองค์ผทู้ ี่มีพระบุตรก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มี
พระบุตรก็ไม่มีชีวิต
1 ยอห์น 5:11, 12
บัตรหมายเลข 3
เรำเป็ นเถำองุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็ นแขนง
ผูท้ ี่เข้ำสนิทอยูใ่ นเรำ และเรำเข้ำสนิทอยู่
ในเขำ ผูน้ ้ นั ก็จะเกิดผลมำก เพรำะถ้ำแยก
จำกเรำแล้ว ท่ำนจะทำสิ่ งใดไม่ได้เลย
ยอห์น 15:5
บัตรหมายเลขที่ 5
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับกำรดลใจจำก
พระเจ้ำและเป็ นประโยชน์ในกำรสอน
กำรตักเตือนว่ำกล่ำว กำรปรับปรุ งแก้ไข
คนให้ดีและกำรอบรมในทำงธรรม เพื่อคน
ของพระเจ้ำจะพรักพร้อมที่จะทำกำรดี
ทุกอย่ำง
2 ทิโมธี 3:16, 17
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บัตรหมายเลข 8
แต่ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นคนที่ประพฤติตำม
พระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงผูฟ้ ังเท่ำนั้น
ซึ่งเป็ นกำรลวงตนเอง
ยำกอบ 1: 22

บัตรหมายเลข 7
พระเยซูจึงเสด็จเข้ำมำใกล้ แล้วตรัสกับ
เขำว่ำ “ฤทธำนุภำพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี
ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เรำแล้ว
เหตุฉะนั้นเจ้ำทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกชำติให้เป็ นสำวกของเรำ ให้รับ
บัพติศมำในพระนำมแห่งพระบิดำ
พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
สอนเขำให้ถือรักษำสิ่ งสำรพัดซึ่ งเรำได้สั่ง
พวกเจ้ำไว้ นี่แหละเรำจะอยูก่ บั เจ้ำทั้งหลำย
เสมอไป จนกว่ำจะสิ้ นยุค”
มัทธิว 28: 18-20
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องค์กำรเยำวชนไทยเพื่อพระคริ สต์
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สงวนลิขสิ ทธิ์
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