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“เช่นเดยีวกบัทารกแรกเกดิ จงปรารถนาน า้นมฝ่าย
วญิญาณอนับริสุทธ์ิ เพือ่โดยน า้นมน้ันจะท าให้ท่าน

ทั้งหลายเจริญขึน้สู่ความรอด” 

1 เปโตร 2: 2 
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บทน า 

เม่ือเรำสำรภำพควำมผดิบำป และตอ้นรับพระเยซูคริสตไ์วใ้นชีวิตนั้นเรำก็ไดเ้ขำ้ร่วมเป็น
สมำชิกคนหน่ึงในครอบครัวของพระเจำ้ และมีฐำนะเป็นบุตรของพระองค ์(ยอห์น 1: 12) ในพระธรรม 
ยอห์น 3:16 ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” และยอห์น 20:31 ได ้ ยนืยนัเพิ่มเติม
ไวว้ำ่ “แต่กำรท่ีไดบ้นัทึกเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีไวก้็เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดเ้ช่ือวำ่ พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์
พระบุตรของพระเจำ้ และเม่ือมีควำมเช่ือแลว้ท่ำนก็จะมีชีวติโดยพระนำมของพระองค”์ ดงันั้น เรำจึงมี
ควำมมัน่ใจวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นผูช่้วยใหเ้รำพน้ควำมผิดบำปได ้ เม่ือเรำอธิษฐำนเชิญใหพ้ระเยซูคริสต์
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในชีวิตของเรำ (โรม 10:9) พระเจำ้ทรงเป็นหลกัประกนัแก่เรำวำ่ พระสัญญำท่ีทรง
มีต่อเรำนั้นจะไม่เปล่ียนแปลงพระองคจ์ะไม่ทรงทอดทิ้งเรำเลย แมว้ำ่เรำจะรู้สึกวำ่พระองคอ์ยูด่ว้ย
หรือไม่ก็ตำม “พระสัญญำอนัดีทั้งส้ินของพระองคมิ์ไดล้ม้เหลวสักค ำเดียว” (1 พงศก์ษตัริย ์8: 56)  
อ่ำน 1 ยอห์น 5:11, 12 (บตัรหมำยเลข 1) 

ค าถามส าหรับคดิ 

1. ใครจะเป็นผูป้ระทำนชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรำ.............................................................................. 
2. เรำจะพบชีวิตนิรันดร์ไดท่ี้ไหน................................................................................................. 
3. คุณไดรั้บชีวิตนิรันดร์หรือยงั (      ) ไดรั้บแลว้  (     ) ยงัไม่ไดรั้บ  (     ) ไม่แน่ใจ 
ถำ้เลือกช่อง ยงัไม่ไดรั้บ หรือไม่แน่ใจ คุณควรเร่ิมอธิษฐำนกบัพระเจำ้เพื่อใหพ้ระเยซูคริสตมี์ส่วนใน
ชีวติของคุณและประทำนชีวิตนิรันดร์ใหแ้ก่คุณ 
4. คุณจะทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่คุณมีชีวตินิรันดร์แลว้....................................................................... 
แน่นอนท่ีสุด คุณสำมำรถมัน่ใจเพรำะเป็นพระสัญญำของพระเจำ้ท่ีไม่เปล่ียนแปลง 
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บทที ่1 การเฝ้าเดีย่ว 

กำรเฝ้ำเด่ียว หมำยถึง เวลำส่วนตวัท่ีเรำอยูส่นทนำกบัพระเจำ้โดยกำรอ่ำนพระคมัภีร์ และกำร
อธิษฐำน พระเยซูคริสตท์รงใชเ้วลำเชำ้แต่ละวนัในกำรอธิษฐำนเฝ้ำเด่ียว “คร้ันเวลาเช้ามืดพระองค์ได้
ทรงต่ืนขึน้เสดจ็ออกไปท่ีสงัดและทรงอธิษฐานท่ีนั่น” (มาระโก 1:35) เช่นเดียวกนัท่ีเรำตอ้งกำรเวลำแต่
ละวนัท่ีจะเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ดว้ย 

ค าถามส าหรับคดิ 

1. พระเยซูคริสตท์รงใชเ้วลำเม่ือใดส ำหรับเฝ้ำเด่ียว....................................................................... 
2.พระเยซูคริสตท์รงกระท ำส่ิงใดในขณะเฝ้ำเด่ียว........................................................................ 

ข้อเสนอแนะในการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวอย่างมคุีณค่า 

1. จัดเวลาเฉพาะท่ีจะถวำยแด่พระเจำ้ในเวลำเชำ้หลงัจำกต่ืนนอน เร่ิมตน้จำก 10 นำทีก่อนแลว้จึงค่อย ๆ 
เพิ่มข้ึนเป็น 15 นำที 20 นำที หรือมำกกวำ่นั้น  
2. เร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐานกบัพระเจำ้ ขอบคุณพระองคท่ี์ทรงอวยพรในส่ิงต่ำง ๆ ท่ีผำ่นมำ ขอกำรทรง
น ำท่ีจะเร่ิมตน้ชีวิตในวนัใหม่ อธิษฐำนเพื่อผูอ่ื้น ครอบครัว และตวัเอง 
3. อ่านพระคัมภีร์ ควรเร่ิมท่ีพระธรรม ยอห์น อ่ำนอยำ่งนอ้ยวนัละ 15 ขอ้ ตั้งค  ำถำมกบัตวัเองดงัน้ีวำ่ 
3.1 มีควำมบำปอะไรท่ีตอ้งสำรภำพ 
3.2 พระเจำ้ทรงสัญญำอะไรท่ีมีสิทธิขอได ้
3.3 มีตวัอยำ่งอะไรท่ีควรปฏิบติัตำม 
3.4 มีบญัญติัหรือค ำสั่งใดท่ีตอ้งเช่ือฟัง 
3.5 มีบำปอะไรท่ีตอ้งหลีกเล่ียง 
ใหเ้ลือกท่องจ ำขอ้ควำมบำงขอ้จำกพระคมัภีร์ตอนท่ีไดอ่้ำนในแต่ละวนั 
4. มีสมดุจดบันทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ หรือขอ้คิดท่ีไดร้ะหวำ่งเฝ้ำเด่ียว พยำยำมท ำเช่นน้ีทุกวนั 

ส่ิงทีค่วรท า 

ก) ท่องจ ำพระธรรม 1 ยอห์น 1: 9 (บตัรหมำยเลข 2) 
ข) ใชคู้่มือเฝ้ำเด่ียว 
ค) ถำ้มีปัญหำเก่ียวกบักำรเฝ้ำเด่ียว ใหข้อค ำแนะน ำจำกท่ีปรึกษำของคุณ 
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ง) แบ่งปันพระพรท่ีไดรั้บจำกพระคมัภีร์ในเวลำเฝ้ำเด่ียวแก่ผูอ่ื้น 

เวลานัดหมายกบัพระเจ้า 

เวลำท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับขำ้พเจำ้ในกำรเฝ้ำเดียวคือ............................................................... 
สถำนท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับกำรอธิษฐำนและอ่ำนพระคมัภีร์คือ............................................. 
ขำ้พเจำ้ตั้งใจจะใชเ้วลำเขำ้เฝ้ำพระเจำ้แต่ละวนัประมำน.......................................................นำที 
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บทที ่2 วงล้อชีวติคริสเตียน 

ค าน า 

ขณะท่ีเรำรับพระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ เรำก็ไดรั้บชีวติใหม่ซ่ึงชีวิตใหม่น้ีจะ
พฒันำข้ึนในส่วนต่ำง ๆ ตำมท่ีแสดงไวใ้นภำพวงลอ้น้ี ดงัในภำพวงลอ้ขำ้งบน จะเห็นวำ่ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นแกนกลางของล้อ ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีสุด เพรำะแรงท่ีจะเคล่ือนลอ้ใหห้มุนไปไดจ้ะมำจำกท่ีน่ี 
ดงันั้น ก ำลงัในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนก็มำจำกพระเยซูคริสตผ์ูท้รงสถิตอยูใ่นเรำนัน่เอง 

วงล้อรอบนอก เปรียบไดก้บักำรประพฤติของเรำท่ีแสดงออกถึงกำรเช่ือฟังพระเจำ้ คริสเตียน
ด ำเนินชีวติดว้ยควำมเช่ือฟังไดโ้ดยกำรรับก ำลงัจำกพระเยซูคริสตผ์ำ่นกำรปฏิบติัตำมซ่ีลอ้ทั้งส่ี ซ่ีล้อ

แนวต้ัง แสดงให้เรำเห็นถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเรำกบัพระเจำ้ เรำสนทนำกบัพระองคไ์ดด้ว้ยกำร
อธิษฐำน และพระองคท์รงตรัสสอนเรำ ทำงพระคมัภีร์ ซ่ีล้อแนวนอน ช้ีใหเ้ห็นถึงควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งเรำกบัผูอ่ื้น ทั้งผูท่ี้เป็นคริสเตียนและผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียน เรำหนุนใจพี่นอ้งคริสเตียนดว้ยกนัเม่ือ
มีสำมคัคีธรรม และแสดงออกถึงควำมห่วงใยเพื่อน ๆ ท่ีไม่เป็นคริสเตียนดว้ยกำรเป็นพยำน และแบ่งปัน
ควำมรักของพระเจำ้แก่เขำเหล่ำนั้น 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งก าลงั 

หลงัจำกท่ีอำจำรยเ์ปำโลไดก้ลบัใจใหม่แลว้ 
ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้ไดถู้กตรึงไวก้บัพระคริสต ์
แลว้ และไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองท่ียงัมีชีวติอยู ่ 
แต่พระคริสตต่์ำงหำกท่ีทรงมีชีวติอยูใ่นขำ้พเจำ้” 
 (กำลำเทีย 2:20) 

พระเยซูคริสตเ์องตรัสวำ่ “เราเป็นเถาองุ่น 
ท่ำนทั้งหลำยเป็นแขนง ผูท่ี้เขำ้สนิทอยูใ่นเรำและ 
เรำเขำ้สนิทอยูใ่นเขำผูน้ั้นก็จะเกิดผลมำก เพรำะ 
ถำ้แยกจำกเรำแลว้ท่ำนจะท ำส่ิงใดไม่ไดเ้ลย” 
(ยอห์น 15: 5) 

พระคมัภีร์ทั้ง 2 ขอ้น้ี สอนให้เรำทรำบถึง 
รำกฐำนของควำมจริงวำ่ หำกเรำขำดจำกพระเยซูคริสตแ์ลว้ 
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คริสเตียนก็จะขำดก ำลงัในกำรด ำเนิน 
ชีวติ ดงันั้นเรำจึงตอ้งใหพ้ระเยซูคริสตค์วบคุม 
ชีวติของเรำ และเป็นแกนกลำงในชีวติ 

ค าถามส าหรับคดิ 

1. เม่ือคุณตอ้นรับพระเยซูคริสตไ์วใ้นชีวติ คุณไดรั้บอะไร 
2. ในพระธรรม ยอห์น 15: 5 
ก) ใครคือเถำองุ่น 
ข) ใครคือแขนง 
3. เถำองุ่นกบัแขนงสัมพนัธ์กนัอยำ่งไร 
4. จงอธิบำยถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัคุณกบัพระเยซูคริสต ์(อ่ำน ยอห์น 15: 5) 
5. มีคริสเตียนคนใดหรือไม่ท่ีคุณรู้จกั สำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจำ้
เป็นแกนกลำงชีวติของเขำ ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น 

แบบส ารวจตัวเอง 

กำเคร่ืองหมำยลงในหวัขอ้ท่ีคุณยงัไม่ใหพ้ระเยซูคริสตค์วบคุม 
(   ) กำรเรียน (   ) นิสัย 
(   ) กำรงำน (   ) เวลำ 
(   ) เพื่อน (   ) บุคลิกภำพและอำรมณ์ 
(   ) งำนอดิเรก (   ) ควำมสัมพนัธ์กบัต่ำงเพศ 
(   ) กำรใชเ้งิน (   ) ชีวติครอบครัว 

ส่ิงควรท า 

ก) ท่องจ ำพระธรรม ยอห์น 15: 5 (บตัรหมำย 3) 
ข) อธิษฐำนของก ำลงัฝ่ำยจิตวญิญำณในส่วนต่ำง ๆ ท่ียงัไม่ใหพ้ระเยซูคริสตค์วบคุม 
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บทที ่3 การอธิษฐาน 

กำรอธิษฐำนเป็นกำรสนทนำกบัพระเจำ้พระบิดำเหมือนดงัเด็กสนทนำกบับิดำของตน ซ่ึงเป็น
ควำมจริงวำ่พระเจำ้จะทรงฟังเรำ เพรำะเม่ือเรำมำเป็นคริสเตียนนั้น เรำมีฐำนะเป็นบุตรของพระเจำ้ 
พระองคท์รงสัญญำวำ่ “จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และบอกส่ิงท่ีใหญ่ย่ิงและท่ีซ่อนอยู่ ซ่ึงเจ้าไม่รู้นั้น
ให้แก่เจ้า (เยเรมีย์ 33: 3) 

คร้ังหน่ึง พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสแก่สำวกของพระองคว์ำ่ “แมบ้ดัน้ีท่ำนยงัไม่ไดข้อส่ิงใดในนำม
ของเรำ จงขอเถิดแลว้จะได ้ เพื่อควำมช่ืนชมยนิดีของท่ำนจะมีเตม็เป่ียม” (ยอห์น 16:24) ในพระธรรม
ยำกอบ 1:6, 7 กล่ำววำ่ “แต่จงใหผู้น้ั้นทูลขอดว้ยควำมเช่ือ...” และมีพระคมัภีร์ขอ้หน่ึงท่ีเรำควรจะจดจ ำ
ไวก้็คือยำกอบ 4:3 ท่ีกล่ำวไวว้ำ่ “ท่ำนทั้งหลำยขอและไม่ไดรั้บเพรำะท่ำนขอผดิ หวงัจะเอำไวใ้ชต้ำมใจ
ปรำรถนำชัว่ของท่ำน” เม่ือเรำอธิษฐำนขออยำ่งถูกตอ้ง หรือขอดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจโดยปรำศจำก
ควำมเห็นแก่ตวัและไม่มีบำปแอบแฝงอยูพ่ระเจำ้ก็จะทรงตอบท่ีขอนั้น 

ค าถามส าหรับคดิ 

1.กำรอธิษฐำนคืออะไร................................................................................................................ 
2. ในยอห์น 16: 24 
ก) พระเยซูคริสตต์รัสไวว้ำ่อยำ่งไร 
ข) ท ำไมพระเจำ้มีพระประสงคใ์หเ้รำอธิษฐำน 
1............................................................................................................................. 
ข. 2................................................................................................................................. 
3.ท ำไมบำงคร้ังพระเจำ้ไม่ทรงตอบค ำอธิษฐำนตำมท่ีเรำขอ (อ่ำน ยำกอบ 4:3) 
4. มีหวัขอ้ใดท่ีควรอธิษฐำนเผือ่บำ้ง 
ก).................................................................................................................................. 
ข) .................................................................................................................................. 
ค) .................................................................................................................................... 

ส่ิงควรท า 

ก) ท่องจ ำพระธรรม ยอห์น 16: 24 (บตัรหมำยเลข 4) 
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ข) หยดุคิดไตร่ตรองถึงส่ิงต่ำง ๆ ท่ีพระเจำ้ทรงประทำนให้ เช่น กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์พื่อ
ท ำใหคุ้ณไดรั้บชีวิตนิรันดร์ และขอบพระคุณพระเจำ้ส ำหรับส่ิงเหล่ำนั้นท่ีไดไ้ตร่ตรอง 
ค) หำหนงัสืออ่ำนประกอบท่ีเก่ียวกบักำรอธิษฐำน 
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บทที ่4 พระคมัภีร์ 

เม่ือคุณไดบ้งัเกิดใหม่เขำ้สู่ครอบครัวของพระเจำ้ ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณของคุณก็ยงัเป็นเด็กอยู่
และเพื่อจะช่วยใหคุ้ณเติบโตข้ึน คุณตอ้งไดรั้บอำหำรฝ่ำยจิตวญิญำณเสมอ ดงัท่ีอคัรสำวกเปโตรได้
แนะน ำวำ่ “ดังทารกบังเกิดใหม่ท่านท้ังหลายจงปรารถนาท่ีจะได้รับน า้นมท่ีสมกับฝ่ายวิญญาณและ
ปราศจากอุบายเพ่ือท่านท้ังหลายจะได้พัฒนาขึน้สู่ความรอดด้วยน า้นมนั้น” (1 เปโตร 2:2) กำรรับน ้ำนม
บริสุทธ์ินั้นก็คือกำรอ่ำนและกำรศึกษำพระคมัภีร์เพื่อน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนัใน 2 ทิโมธี 3:16-17 ได้
กล่ำวไวว้ำ่ “พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บกำรดลใจจำกพระเจำ้ และเป็นประโยชน์ในกำรสอน กำรตกัเตือน
วำ่กล่ำว กำรปรับปรุงแกไ้ขคนใหดี้ และกำรอบรมในทำงธรรม เพื่อคนของพระเจำ้จะพรักพร้อมท่ีจะ
กระท ำกำรดีทุกอยำ่ง” 

คุณจะสังเกตไดว้ำ่ กำรท่ีไดท้รำบในส่ิงท่ีพระเจำ้ไดต้รัสไวใ้นพระคมัภีร์เป็นกุญแจส ำคญัท่ีจะ
เขำ้ใจ และทรำบถึงน ้ำพระทยัพระเจำ้วำ่ท่ำนปรำรถนำให้เรำด ำเนินชีวิตอยำ่งไร 

ค าถามส าหรับคดิ 

1. จำก 1 เปโตร 2: 2 กล่ำวถึงพระวจนะของพระเจำ้วำ่สำมำรถช่วยเรำไดอ้ยำ่งไรบำ้ง 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
2. จำก 2 ทิโมธี 3: 16 
ก) ในพระคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงตน้ก ำเนิดของพระคมัภีร์วำ่อยำ่งไร 
.................................................................................................................................................... 
ข) พระคมัภีร์มีคุณค่ำอยำ่งไร 
..................................................................................................................................................... 
ค) หลงัจำกท่ีไดรู้้จกัพระเจำ้แลว้ ท ำใหท้รำบวำ่พระเจำ้มีพระประสงคใ์หคุ้ณเป็นอยำ่งไร 
..................................................................................................................................................... 
3. คุณคิดวำ่มีทำงใดท่ีจะท ำใหพ้ระวจนะของพระเจำ้ซ่ึงเป็นอำหำรฝ่ำยจิตวญิญำณ อยูใ่นชีวติของคุณได้
นำน 
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ตัวอย่างต่อไปนีอ้าจเป็นแนวความคดิส าหรับคุณ 

อำหำรฝ่ำยจิตวิญญำณ (พระคมัภีร์) ส่ิงท่ีตอ้งท ำ 
กำรฟัง  
กำรอ่ำน  
กำรศึกษำ  
กำรท่องจ ำ  
กำรไตร่ตรอง  

 

ส่ิงทีค่วรท า 

ก) ท่องจ ำพระธรรม 2 ทิโมธี 3: 16, 17 (บตัรหมำยเลข 5) 
ข) ซ้ือพระคมัภีร์เป็นของตวัเอง 
ค) ตั้งเป้ำหมำยกำรอ่ำนพระคมัภีร์ โดยเร่ิมท่ีพระคมัภีร์ใหม่ก่อน 
ง) ถำ้ตอ้งกำรศึกษำพระคมัภีร์เพิ่มเติม ควรศึกษำบทเรียนทำงไปรษณีย ์
จ) ถำ้ตอ้งกำรคู่มือประกอบกำรศึกษำพระคมัภีร์ใหถ้ำมจำกท่ีปรึกษำของคุณ 



 13 

บทที ่5 สามคัคธีรรม 

สามัคคีธรรม คือ กำรร่วมสัมพนัธ์กบัคริสเตียน เพื่อเรียนรู้จกัชีวติคริสเตียน และเสริมสร้ำง
ชีวติของกนัและกนัในทำงของพระเจำ้ ในกำรสำมคัคีธรรมนั้น เรำร่วมท ำกิจกรรม สังสรรคแ์บ่งปัน
ควำมทุกขค์วำมสุข และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

กำรสำมคัคีธรรมตอ้งประกอบดว้ย ควำมรัก – ควำมเอำใจใส่ ควำมอดกลั้น กำรใหอ้ภยั กำรให้
เกียรติ – กำรเช่ือฟังซ่ึงกนัและกนั กำรสร้ำงวนิยั – กำรเตือนสติกำรหนุนน ้ำใจ – กำรแบ่งเบำภำระ ฯลฯ 

พระธรรมสุภำษิต 27: 17 กล่ำววำ่ “เหล็กลบัเหล็กได ้คนหน่ึงก็ลบัเพื่อนของตนได”้ ผูเ้ขียนพระ
ธรรมฮีบรูไดพ้ดูเก่ียวกบักำรสำมคัคีธรรมวำ่ “ขอใหเ้รำพิจำรณำดูวำ่จะท ำอยำ่งไร จึงจะปลุกใจซ่ึงกนั
และกนัใหมี้ควำมรักและท ำควำมดีอยำ่ขำดกำรประชุมเหมือนอยำ่งบำงคนท่ีขำดอยูน่ั้น แต่จงพูดหนุน
ใจกนัใหม้ำกยิง่ข้ึน...” (ฮีบรู 10: 24, 25) 

ค าถามส าหรับคดิ 

1 .ฮีบรู 10:24,25 ไดเ้ตือนใหเ้รำท ำอะไร........................................................................................ 
2. ท ำไมสำมคัคีธรรมจึงเป็นส่ิงส ำคญั (ใหพ้ยำยำมแบ่งปันประสบกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติ) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
3. คุณมีโอกำสร่วมสำมคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ บำ้งหรือไม่ 
(   ) มี   (   ) ไม่มี 
ถำ้คุณยงัไม่มีโอกำสไดร่้วมสำมคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ก็ใหบ้อกกบัท่ีปรึกษำของคุณเพื่อจะได้
แนะน ำใหรู้้จกักบัเพื่อนคริสเตียน และคริสตจกัรท่ีจะไปร่วมนมสักำรพระเจำ้ 

ส่ิงทีค่วรท า 

ก) ท่องจ ำพระธรรม ฮีบรู 10: 24, 25 (บตัรหมำยเลข 6) 
ข) ร่วมชั้นศึกษำพระคมัภีร์ในคริสตจกัร 
ค) แบ่งปันพระพรท่ีคุณไดรั้บแก่เพื่อน หรือท่ีปรึกษำของคุณ เช่นพระพรจำกประสบกำรณ์กำรเฝ้ำเด่ียว 
เป็นตน้ 
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บทที ่6 การเป็นพยาน 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย และก่อนท่ีจะเสด็จสู่สวรรคพ์ระองคต์รัสแก่บรรดำ
สำวกวำ่ “แต่ท่านท้ังหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ท่ัวแคว้นยเูดีย แคว้นสะมาเรีย จนถึง
ท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจกำร 1:8) และพระองคย์งัทรงตรัสแก่ผูเ้ช่ือในพระองคเ์หล่ำนั้นวำ่ “เหตุ
ฉะนั้นท่านท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ง
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (มทัธิว 28:19) เช่นน้ีแหละพระเยซูคริสตมี์พระประสงค์
ใหเ้รำแบ่งปันควำมรักของพระองคใ์หแ้ก่ผูอ่ื้น 

การเป็นพยาน คือกำรท่ีเรำไดรู้้จกักบัพระเยซูคริสตแ์ลว้ และน ำเอำส่ิงท่ีเรำรู้เก่ียวกบัพระองค์
ไปบอกแก่ผูอ่ื้น ไม่จ  ำเป็นท่ีเรำตอ้งออกไปไกลสุดแผน่ดินโลกในทนัที แต่ให้เรำเร่ิมเป็นพยำนในท่ีท่ีเรำ
อยู ่เป็นพยำนกบัคนในครอบครัว พี่นอ้ง และเพื่อน ๆ แลว้ขยำยวงกวำ้งออกไปสู่ผูท่ี้เรำไม่รู้จกั 

ค าถามส าหรับคดิ 

จำกพระธรรม มทัธิว 28: 18-20 
1. พระเยซูคริสตต์รัสใหเ้รำท ำอะไร 
ก).................................................................................................................................................. 
ข).................................................................................................................................................. 
2. พระเยซูคริสตท์รงสัญญำวำ่จะกระท ำส่ิงใด ถำ้เรำเป็นพยำนเพื่อพระองค ์
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ส่ิงควรท า 

ก) ทอ่งจ ำพระธรรม มทัธิว 28: 18-20 (บตัรหมำยเลข 7) 
ข) ถำมท่ีปรึกษำของคุณเก่ียวกบัวธีิกำรเป็นพยำน 
ค) เขียนค ำพยำนของคุณเองวำ่คุณมำเป็นคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร ใหบ้อกดว้ยวำ่ก่อนเป็นคริสเตียนนั้นชีวิต
ของคุณเป็นอยำ่งไร แลว้พระเจำ้ทรงเปล่ียนชีวติของคุณอยำ่งไรบำ้ง 
ง) อธิษฐำนเผือ่คนท่ีคุณตอ้งกำรเป็นพยำนดว้ย แลว้หำโอกำสท่ีจะเป็นพยำนกบัเขำ 
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บทที ่7 การเช่ือฟัง 

คริสเตียนทุกคนควรจะหรือตอ้งเช่ือฟังพระเจำ้ โดยกำรด ำเนินชีวติตำมพระค ำของพระเจำ้ท่ี
สอนไวใ้นพระคมัภีร์ 

พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ผูท่ี้มีบญัญติัของเรำและประพฤติตำมบญัญติันั้นผูน้ั้นแหละเป็นผูท่ี้รัก
เรำ และผูท่ี้รักเรำนั้น พระบิดำของเรำจะทรงรักเขำและเรำจะรักเขำและส ำแดงตวัปรำกฏแก่เขำ” (ยอห์น 
14: 21) กำรรู้แต่วำ่พระเจำ้มีน ้ำพระทยัใหเ้รำท ำส่ิงใดบำ้งนั้นไม่เป็นกำรเพียงพอ แต่เรำตอ้งเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ ซ่ึงเป็นกำรแสดงใหเ้ห็นวำ่เรำรักพระองคจ์ริง ๆ 

สำวกยำกอบไดก้ล่ำววำ่ “แต่ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนท่ีประพฤติตำมพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็น
เพียงแต่ผูฟั้งเท่ำนั้น ซ่ึงเป็นกำรล่อลวงตวัเอง” (ยำกอบ 1:22)  

เรำจะเป็นคนท่ีหลอกลวงตวัเอง ถำ้เรำอำ้งวำ่ไดอ่้ำนพระคมัภีร์ ไดร่้วมสำมคัคีธรรม กบัพี่นอ้ง 
คริสเตียนคนอ่ืน ๆ และไดอ้ธิษฐำนเสมอ หำกในควำมเป็นจริงนั้น เรำไม่ประพฤติตำมหรือเช่ือฟังในส่ิง
ท่ีพระเจำ้ทรงตรัสสอนไวเ้ลย 

ค าถามส าหรับคดิ 

1. เรำควรท ำอยำ่งไรกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกพระคมัภีร์ (ดูยอห์น 4: 21 และ ยำกอบ 1:22) 
.................................................................................................................................................... 
2. เม่ือเรำเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจำ้ เรำไดพ้ิสูจน์อะไร 
..................................................................................................................................................... 
3. พระคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงคนท่ีรู้จกัพระวจนะของพระเจำ้แต่ไม่ประพฤติตำมวำ่อยำ่งไร 
..................................................................................................................................................... 

ส่ิงควรท า 

ก) ท่องจ ำพระธรรม ยากอบ 1: 22 (บตัรหมำยเลย 8) 
ข) เม่ือเรำไดศึ้กษำจนจบบทสุดทำ้ยของหนงัสือเล่มน้ีแลว้ ขอใหเ้รำตั้งใจด ำเนินชีวติคริสเตียนตำมควำม
จริงท่ีไดเ้รียนรู้ในแต่ละบท เพื่อวำ่ชีวติ คริสเตียนของเรำจะไดเ้ติบโตต่อไป 
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บัตรหมายเลข 2     บตัรหมายเลข 1 
ถำ้เรำสำรภำพบำปของเรำ พระองคท์รง  และพยำนหลกัฐำนนั้นก็คือวำ่พระเจำ้ 
สัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบำป ทรงโปรดประทำนชีวตินิรันดร์ใหเ้รำ 
ของเรำ และจะทรงช ำระเรำใหพ้น้จำกกำร  ทั้งหลำยและชีวติน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของ 
อธรรมทั้งส้ิน     ของพระองคผ์ูท่ี้มีพระบุตรก็มีชีวติผูท่ี้ไม่มี 
      พระบุตรก็ไม่มีชีวิต 
   1 ยอห์น 1: 9    1 ยอห์น 5:11, 12 
 
บัตรหมายเลข 4     บัตรหมายเลข 3 
แมจ้นบดัน้ีท่ำนยงัไม่ไดข้อส่ิงใดในนำมของ เรำเป็นเถำองุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็นแขนง 
เรำ จงขอเถิดแลว้จะได ้เพื่อควำมช่ืนชม  ผูท่ี้เขำ้สนิทอยูใ่นเรำ และเรำเขำ้สนิทอยู ่
ยนิดีของเรำจะมีเตม็เป่ียม    ในเขำ ผูน้ั้นก็จะเกิดผลมำก เพรำะถำ้แยก 
      จำกเรำแลว้ ท่ำนจะท ำส่ิงใดไม่ไดเ้ลย 

ยอห์น 16: 24     ยอห์น 15:5 
 
บัตรหมายเลข 6     บัตรหมายเลขที ่5 
และขอใหเ้รำพิจำรณำดูวำ่จะท ำอยำ่งไรจึง  พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บกำรดลใจจำก 
จะปลุกในซ่ึงกนัและกนั ใหมี้ควำมรักและ  พระเจำ้และเป็นประโยชน์ในกำรสอน 
ท ำควำมดี อยำ่ขำดกำรประชุมเหมือนอยำ่ง  กำรตกัเตือนวำ่กล่ำว กำรปรับปรุงแกไ้ข 
บำงคนท่ีขำดอยูน่ั้น แต่จงพดูหนุนใจกนัให้ คนใหดี้และกำรอบรมในทำงธรรม เพื่อคน 
มำกยิง่ข้ึน เพรำะท่ำนทั้งหลำยก็รู้อยูว่ำ่วนั  ของพระเจำ้จะพรักพร้อมท่ีจะท ำกำรดี 
นั้นใกลเ้ขำ้มำแลว้    ทุกอยำ่ง 
   ฮีบรู 10: 24, 25      2 ทิโมธี 3:16, 17 
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บัตรหมายเลข 8     บัตรหมายเลข 7 
แต่ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนท่ีประพฤติตำม  พระเยซูจึงเสด็จเขำ้มำใกล ้แลว้ตรัสกบั 
พระวจนะนั้น ไมใ่ช่เป็นแต่เพียงผูฟั้งเท่ำนั้น เขำวำ่ “ฤทธำนุภำพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี 
ซ่ึงเป็นกำรลวงตนเอง    ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เรำแลว้ 
   ยำกอบ 1: 22  เหตุฉะนั้นเจำ้ทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอน 
      ชนทุกชำติใหเ้ป็นสำวกของเรำ ใหรั้บ 
      บพัติศมำในพระนำมแห่งพระบิดำ 
      พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
      สอนเขำใหถื้อรักษำส่ิงสำรพดัซ่ึงเรำไดส้ั่ง 
      พวกเจำ้ไว ้น่ีแหละเรำจะอยูก่บัเจำ้ทั้งหลำย 
      เสมอไป จนกวำ่จะส้ินยคุ”  
         มทัธิว 28: 18-20  
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