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ค ำน ำ 
ในฐานะของผูร้วบรวมหนงัสือบทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน เราตระหนกัถึงความส าคญั

ของหนงัสือเล่มน้ีดว้ยเหตุผลเบ้ืองตน้ 3 ประการ ประการแรก คือ เม่ือเราตีความพระมหาบญัชาขององค์
พระเยซูคริสตท่ี์ทรงตรัสสั่งไวใ้น พระธรรมมทัธิว 28:18-20 นั้น “พระเยซูจึงเสด็จเขา้มาใกล ้ แลว้ตรัส
กบัเขาวา่ ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดีทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เหตุฉะนั้นเจา้
ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเ้ป็นสาวกของเรา ใหรั้บบพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา 
พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกเจา้ไว ้ น่ีแหละเราจะ
อยูก่บัเจา้ทั้งหลายเสมอไป จนกวา่จะส้ินยคุ” คริสเตียนมีหนา้ท่ีในการประกาศพระกิตติคุณและดูแลผู ้
เช่ือใหม่ใหม้ัน่คงในความเช่ือ คริสเตียนรุ่นพี่มีความรับผดิชอบท่ีจะหาวธีิการในการเล้ียงดูคริสเตียน
ใหม่ประการท่ีสอง ผูเ้ช่ือใหม่มีความมัน่คงในความเช่ือไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการวางพื้นฐานชีวติ
บนพระค าของพระเจา้ดงัท่ีพระเยซูคริสตไ์ดเ้ปรียบเทียบวา่ ผูท่ี้ไดย้นิค าของพระองคแ์ละประพฤติตาม
เขาเปรียบเสมือนผูท่ี้มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไวบ้นศิลา แมว้า่ลมพายฝุนจะพดัมาปะทะเรือนนั้น 
เรือนก็ไม่พงัลง เพราะวา่เขาตั้งอยูบ่นศิลา (มทัธิว 7:24) ประการสุดทา้ย เราค านึงถึงความจริงวา่ คริส
เตียนใหม่ไม่อาจท่ีจะเขา้ใจความจริงลึก ๆ แห่งพระค าของพระเจา้ไดท้นัที ท่านอคัรทูตเปโตรไดก้ล่าว
กบัคริสเตียนใหม่วา่ “เช่นเดียวกบัทารกเกิด จงปรารถนาน ้านมฝ่ายวญิญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านม
นั้นจะท าใหท้า่นทั้งหลายเจริญข้ึนสู่ความรอด” (1 เปโตร 2:2) คริสเตียนใหม่เปรียบเหมือนทารก ซ่ึงจะ
เจริญเติบโตข้ึนมาไดด้ว้ยการเรียนรู้และเช่ือฟังความจริงระดบัเบ้ืองตน้ง่าย ๆ ของพระเจา้ เราจึงจ าเป็นท่ี
จะถ่ายทอดความจริงของพระเจา้ใหค้ริสเตียนใหม่ไดเ้ขา้ใจแบบง่าย ๆ โดยเร่ิมจากขั้นพื้นฐานเป็นตน้ไป 

ในอีกดา้นหน่ึง เราค านึงถึงคริสเตียนรุ่นพี่หลายคนปรารถนาท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ในเร่ืองการ
เล้ียงดูคริสเตียนใหม่ แต่บางคร้ังก็ท าไม่ไดเ้พราะขาดประสบการณ์ คริสเตียนรุ่นพี่ตอ้งการวธีิการใน
การดูแลผูเ้ช่ือใหม่ใหเ้จริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ดว้ยเหตุผลประการต่าง ๆ ดงักล่าว เราจึงรวบรวม
หนงัสือบทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานพร้อมกบัคู่มือการใชข้ึ้นมา โดยหวงัวา่ จะเป็นประโยชน์แก่ 
คริสเตียนรุ่นพี่ในดา้นการฝึกฝนรับใชพ้ระเจา้และเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนใหม่ท่ีจะเรียนรู้ และเช่ือ
ฟังความจริงพื้นฐานของพระเจา้ เพื่อชีวติคริสเตียนท่ีมัน่คงและเกิดผลต่อไป 
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แนะน าหนงัสือบทเรียน “ชีวติคริสเตียนขั้นพื้นฐาน” 
บทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยบทเรียนท่ีต่อเน่ืองกนัทั้งส้ิน 8 บทเรียน คือ 
บทน า หลกัประกนัความรอด   บทท่ี 4 พระคมัภีร์ 
บทท่ี 1 การเฝ้าเด่ียว    บทท่ี 5 สามคัคีธรรม 
บทท่ี 2 วงลอ้ชีวติคริสเตียน   บทท่ี 6 การเป็นพยาน 
บทท่ี 3 การอธิษฐาน    บทท่ี 7 การเช่ือฟัง 
ในหนงัสือบทเรียนนั้น แต่ละบทเรียนจะประกอบดว้ย 3 ส่วน ตามล าดบัดงัน้ีคือ 
1. เน้ือหาสั้น ๆ ของบทเรียน 
2. ค  าถามส าหรับคิด 
3. ส่ิงท่ีควรท า (การบา้น) 
เน้ือหาสั้น ๆ แต่ละบทในหนงัสือบทเรียนนั้นออกแบบไวเ้พื่อใหพ้ี่เล้ียงและผูเ้ช่ือใหม่ไดเ้รียน

บทเรียนดว้ยกนั โดยท่ีพี่เล้ียงจะเป็นผูท่ี้เพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ให ้ ทั้งน้ีจะเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ี่
เล้ียงและผูเ้ช่ือใหม่ไดใ้ชเ้วลาดว้ยกนั ไม่เพียงแต่ผูเ้ช่ือใหม่จะเรียนรู้เร่ืองพื้นฐานชีวิตคริสเตียน แต่ยงั
สามารถกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสองฝ่ายใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน ความสัมพนัธ์เป็นกุญแจหลกัตวัหน่ึง
ท่ีท าใหก้ารเล้ียงดูผูเ้ช่ือใหม่รับความส าเร็จได ้

ส าหรับส่วนประกอบส่วนท่ี 2 และ 3 ในบทเรียนนั้นถูกก าหนดข้ึนเพื่อผูเ้ช่ือใหม่ จะไดเ้ห็นวา่
บทเรียนนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตนเอง และเขาจะไดป้ระยกุตน์ าเอาบทเรียนมาใชใ้นชีวติประจ าวนั
ของตนเอง เป้าหมายการเรียนรู้ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานคือ เพื่อใหผู้เ้ช่ือใหม่เขา้ใจแต่ละบทเรียนอยา่ง
ถูกตอ้ง และมีชีวติท่ีรับการเปล่ียนแปลงตามความจริงท่ีไดเ้รียนรู้นั้น 

ขั้นตอนกำรใช้หนังสือ ชีวิตคริสเตียนขั้นพืน้ฐำน มดีังนีค้อื 

1. นดัแนะเวลาการเรียนท่ีแน่นอนกบัผูเ้ช่ือใหม่สัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยจะเรียนคร้ังละ 1 บทเรียน 
การเรียนคร้ังแรกควรจะอยูภ่ายในสัปดาห์แรกท่ีผูเ้ช่ือใหม่ไดรั้บเช่ือ 

2. ใหผู้เ้ช่ือใหม่อ่านบทเรียน ท่ีจะเรียนมาล่วงหนา้ทุกคร้ัง 
3. เตรียมการถ่ายทอดบทเรียนใหพ้ร้อมทุกคร้ัง 
4. ด าเนินบทเรียนตามแนวท่ีใหไ้วใ้นหนงัสือคู่มือเล่มน้ี พี่เล้ียงสามารถเพิ่มเติมตวัอยา่งหรือ

อธิบายบางจุดใหล้ะเอียดกวา่ท่ีใหไ้วใ้นคู่มือได ้ แต่ควรรักษาเวลาแต่ละบทเรียนให้อยูร่ะหวา่ง 30-45 
นาที 

5. หากเวลาอ านวยให ้ พี่เล้ียงสามารถท่ีจะท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใหไ้วใ้นคู่มือได ้
เช่น นมสัการพระเจา้ดว้ยกนั อธิษฐานร่วมกนั แบ่งปันทุกขสุ์ขทัว่ ๆ ไป ออกไปประกาศดว้ยกนั ฯลฯ 



 4 

ข้อเสนอแนะส ำหรับพีเ่ลีย้ง 

พี่เล้ียงเป็นตวัประกอบส าคญัยิง่ท่ีจะท าใหก้ารเล้ียงดูผูเ้ช่ือใหม่นั้นประสบความส าเร็จ ฉะนั้นพี่
เล้ียงท่ีดีควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีชีวติท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2. ความรู้ความเขา้ใจต่อพระวจนะของพระเจา้ 
3. ขวนขวายในการพฒันาชีวิตการรับใชใ้หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเสมอ 
4. พึ่งพิงพระวญิญาณบริสุทธ์ิในการรับใชพ้ระเจา้เสมอ 
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บทน ำ 

หลกัประกนัควำมรอด 

เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ผูน้ั้นก็ไดรั้บความรอดจาก 2 ส่ิงใหญ่คือ 1. จากตวับาป 2. 
จากขมุนรก ความรอดท่ีไดรั้บน้ี ก่อใหเ้กิดส่ิงใหญ่ภายในชีวติของผูเ้ช่ือ นัน่คือชีวิตใหม่ ซ่ึงชีวติใหม่น้ี
เป็นชีวติฝ่ายวญิญาณท่ียงัเป็นเด็ก ซ่ึงตอ้งการการเติบโตทั้งความรู้และชีวติฝ่ายวิญญาณ ดงันั้นส่ิงท่ี
จะตอ้งใหผู้เ้ช่ือไดรั้บรู้และมัน่ใจในเบ้ืองตน้คือ  ความแน่ใจในความรอด ซ่ึงบทเรียนใชช่ื้อวา่ 
“หลกัประกนัความรอด” ความมัน่ใจในความรอดของคริสเตียนถือไดว้า่เป็นพื้นฐานอนัส าคญัประการ
แรกท่ีจะรองรับการสร้างส่ิงต่าง ๆ อีกมากมายในชีวติคริสเตียน 

จุดประสงค์ของบทเรียนหลกัประกนัในควำมรอด 

1. ใหผู้ท่ี้ตอ้นรับพระเยซูคริสต ์มีความมัน่ใจในความรอด 
2.สามารถอธิบายสาเหตุของความมัน่ใจในความรอดน้ี 
3. ส าแดงความมัน่ใจในความรอด โดยการประกาศตวัวา่เป็นคริสเตียน 

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน 

1. แสดงความยนิดีกบัผูรั้บเช่ือใหม่ ท่ีไดต้ดัสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสต ์
2. ถามถึงความรู้สึกส่วนตวัของผูรั้บเช่ือ หลงัจากตอ้นรับพระเยซูคริสต ์
3. มอบบทเรียนชีวติคริสเตียนขั้นพื้นฐาน ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ 
4. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ อ่านบทน า ถึง ขอ้พระธรรมยอห์น 1:12 แลว้เปิดพระคมัภีร์อ่าน บรรยายให้

เขาทราบวา่ เขามีความสัมพนัธ์อนัพิเศษกบัพระเจา้ในฐานะ พอ่-ลูก ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดมาก
ท่ีสุด 

5. อ่านยอห์น 3:16 แลว้อธิบายถึง แผนการช่วยใหร้อดมาจากพื้นฐานแห่งความรักท่ีพระเจา้รัก
มนุษยทุ์กคนและตวัของเขาดว้ย และจะไดรั้บความรอดพน้จากนรกเขา้สู่ชีวตินิรันดร์ไดโ้ดยความเช่ือ 
ความไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์ ตามค าสัญญาของพระเจา้ท่ีปรากฏในพระธรรมน้ีและใหเ้สริมดว้ย   
พระธรรม ยอห์น 20:31 

6. น าใหอ่้านต่อไปจนจบ แลว้พดูเสริมในจุดท่ีวา่พระเจา้ไม่เปล่ียนแปลงค าสัญญา แต่จะรักษา
สัญญาท่ีจะใหผู้เ้ช่ือในพระเยซูคริสตไ์ดรั้บความรอด ไม่วา่เราจะมีอารมณ์แปรปรวนมากนอ้ยอยา่งไร 

7. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ เขียนตอนช่วง ค าถามส าหรับคิดสัก 5-10 นาที 
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8. แลว้ตรวจค าถามนั้นดว้ยกนั เพื่อดูความเขา้ใจของเขาวา่ถูกตอ้งมากนอ้ยแค่ไหน พร้อมทั้งตั้ง
ค  าถามเสริมใหลึ้กลงไปสู่ความเขา้ใจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ใหก้ารบา้นท่อง 1 ยอห์น 5:11-12 และท าบทท่ี 1 มาก่อน 
10. นดัเวลาพบกนัในสัปดาห์หนา้ 
11. แนะน าหนงัสืออ่านประกอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
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บทที ่1 กำรเฝ้ำเดีย่ว 

ผูท่ี้ตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ ก็มีชีวติใหม่ฝ่ายวญิญาณและชีวติใหม่จะเจริญเติบโตไดก้็ตอ้งอาศยั
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้นการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอก็
ตอ้งอาศยัวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีเราเรียกวา่ “การเฝ้าเด่ียว” 

จุดประสงค์ 

1. ผูเ้ช่ือสามารถอธิบายถึงคุณค่า และความหมายการเฝ้าเด่ียว 
2. ใหผู้เ้ช่ือ รู้ถึงขั้นตอน และวธีิการเฝ้าเด่ียว 
3. ใหผู้เ้ช่ือจดัเวลาเฝ้าเด่ียวประจ าวนั 

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน 

1. ทบทวนขอ้พระคมัภีร์ท่ีท่องจ า และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปเม่ือสัปดาห์ก่อน 
2. ถามถึงพระพรท่ีไดรั้บ และปัญหาท่ีประสบในสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
3. แบ่งปัน พระพรท่ีท่านไดรั้บในสัปดาห์ท่ีผา่นมา 
4. อธิบายถึง ค าวา่ “เฝ้าเด่ียว” วา่เป็นการใชเ้วลาส่วนตวัสนทนากบัพระเจา้ เหมือนบุตรท่ีสนิท

สนมกบับิดา ดว้ยการอธิษฐานและการอ่านพระค าเพื่อจะทราบวา่พระองคต์รัสอะไรกบัเรา แลว้
ไตร่ตรองเงียบ ๆ ซ่ึงสามารถท าไดใ้นเวลาต่าง ๆ กนัตามท่ีก าหนดนั้น 

5. น าผูเ้ช่ือใหม่ เขา้สู่บรรยากาศแห่งการเฝ้าเด่ียวโดยการเฝ้าเด่ียวร่วมกนักบัเขาดงัน้ี 
5.1 เร่ิมอธิษฐานสั้น ๆ สัก 2-3 ประโยค 
5.2 ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ร่วมกนั 
5.3 อ่านพระธรรมใน ยอห์น 1:1-13 สลบักนัคริสเตียนใหม่ (ออกเสียง) 
5.4 ถามค าถามในบทเรียนท่ี 1 
5.5 อ่านพระคมัภีร์ตอนดงักล่าวในใจอีกคร้ังใหเ้ลือกขอ้พระคมัภีร์ท่ีชอบมากมาขอ้หน่ึงเสร็จ

แลว้เงยหนา้ข้ึน 
5.6 ถามเขาวา่ “เลือกขอ้ไหน และท าไมจึงเลือกขอ้นั้น” สามารถน าไปใชอ้ยา่งไร 
5.7 อธิษฐานกบัคริสเตียนใหม่ ถึงขอ้พระคมัภีร์ท่ีเขาเลือก 
6. แบ่งปันขอ้พระคมัภีร์ 1 ยอห์น 1:9 “พระสัญญาในการยกโทษบาป” (และขอใหเ้ขาน า

กลบัไปทอ่งจ าพระคมัภีร์ขอ้น้ีก่อนการพบกนัในคร้ังต่อไป) การแบ่งปันกนัน้ีควร กล่าวเพิ่มเติมวา่เขา 



 9 

จะพบวา่ถึงแมจ้ะเป็นคริสเตียนแลว้ก็อาจจะมีบางคร้ังท่ีเขาท าผดิโดยไม่เจตนาหรือไม่อยากท า แต่
อยา่งไรก็ตาม ถา้เขาเสียใจจริง ๆ ต่อส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไป ก็ใหอ้ธิษฐานทูลขอการอภยัจากพระเจา้ ใน 1 
ยอห์น 1:9 กล่าววา่พระเจา้จะทรงยกโทษความผดิบาปของเราอยา่งแน่นอน ไม่วา่ความผดินั้นจะเป็น
อยา่งไรก็ตาม 

7. การบา้นท่อง 1 ยอห์น 1:9 และท าบทท่ี 2 
8. แนะน าหนงัสือท่ีจะอ่านประกอบซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับทเรียนน้ี 
9. นดัเวลา ส าหรับการพบกนัคร้ังต่อไป 
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บทที ่2 วงล้อชีวติคริสเตียน 

เป้าหมายชีวติคริสเตียนคือ การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผูท่ี้ดีรอบคอบอยา่งพระเยซูคริสต ์
(มทัธิว5:48) ชีวติคริสเตียนของเราเปรียบเหมือนกบัลอ้ท่ีเคล่ือนท่ีบนทางลาดชนั แต่การเคล่ือนท่ีมีอยู ่ 2 
ลกัษณะ คือ ข้ึน หรือ ลง ดงันั้นคริสเตียนจึงตอ้งประกอบดว้ยรากฐาน 4 ประการคือ การอธิษฐาน 
การศึกษาพระคมัภีร์ การสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนอ่ืน ๆ และการเป็นพยานกบัคนท่ีไม่เป็นคริสเตียน 
ถา้ส่ิงเหล่าน้ีขาดการฝึกฝน อยา่งสม ่าเสมอ ก็เหมือนกบัลอ้ท่ีเคล่ือนท่ีลงและในไม่ชา้ผูน้ั้นก็จะรู้สึกวา่ไม่
มีความสุข เพราะชีวติคริสเตียนท่ีไม่กา้วหนา้ และห่างไกลจากชีวติท่ีเป็นแบบอยา่งอยา่งพระเยซูคริสต์
ของเรา 

จุดประสงค์ของบทนี ้

1. ผูเ้ช่ือสามารถอธิบายรากฐาน 4 ประการ ของคริสเตียนได ้
2. ผูเ้ช่ือไดก้ าหนดแนวทางประพฤติทั้ง 4 ประการอยา่งชดัเจน 

ขั้นตอบกำรเสนอบทเรียน 

1. อ่านค าน า “วงลอ้ชีวติคริสเตียน” ดว้ยกนั จากนั้นน าเอากระดาษแขง็รูปวงลอ้ท่ีตดัไวแ้ลว้ 
(เส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 น้ิว) พร้อมทั้งอุปกรณ์เหล่าน้ีคือ 

- กระดาษแขง็เปล่า ๆ 1 แผน่ 
- วงเวยีน 
- กรรไกร 
2. เขียนขอ้ความลงในวงลอ้ ขณะเดียวกบัท่ีอ่านค าน า แลว้อธิบายวา่ 
2.1 แกนกลางลอ้ เป็นจุดก าเนิดก าลงัท่ีส่งไปยงัลอ้รอบนอก พระเยซูคริสตท์รงเป็นแกนกลาง

ของลอ้น้ี ความเช่ือคริสเตียนคือพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ และทรงเป็นแหล่งก าเนิดก าลงัของเรา 
ถา้เอาพระเยซูคริสตอ์อกไป (ใชก้รรไกรตดัแกนวงลอ้ออก) ศาสนาคริสตก์็จะไม่มีเช่นเดียวกบัวงลอ้ท่ี
ไม่มีแกนกลาง ลอ้นั้นก็จะหกัดว้ย 

2.2 ซ่ีลอ้ เป็นทางถ่ายทอดก าลงัจากพระเยซูคริสต ์ สู่ชีวิตของเรา ซ่ีลอ้ แนวตั้งเปรียบเหมือน
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งเรากบัพระเจา้ซ่ึงท าไดโ้ดยการอธิษฐานอ่านพระคมัภีร์อนัเป็นทางท่ีพระเจา้จะ
ทรงสอนเรา ซ่ีลอ้แนวนอน เปรียบเสมือนความสัมพนัธ์ของเรากบัผูอ่ื้น ในชีวติคริสเตียนของเราก็คือ
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การหนุนใจซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีสามคัคีธรรมและส าแดงออกซ่ึงความรักของพระเจา้แก่เพื่อนท่ีไม่เป็นค
ริสเตียนโดยการเป็นพยาน 

2.3 วงลอ้รอบนอก หมายถึงการด าเนินชีวิตอยา่งเช่ือฟังพระเจา้ ซ่ึงแสดงออกโดยการประพฤติ 
2.4 ถา้แกนต่าง ๆ ไม่สมดุลยก์นั เช่นมีสามคัคีธรรม แต่ขาดการเป็นพยาน หรืออ่านพระคมัภีร์

แต่ไม่อธิษฐาน ลอ้นั้นก็จะไม่เป็นรูปเป็นร่าง ฉะนั้นแกนลอ้ทั้งส่ีจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 
2.5 ถา้เราเพียงแต่อ่านพระค าของพระเจา้แต่ไม่สนใจคนอ่ืน ก็เหมือนกบัลอ้ท่ีเบ้ียวไปขา้งหน่ึง 

ไม่สามารถเคล่ือนท่ีได ้
2.6 เป้าหมายของชีวติคริสเตียน คือการเจริญข้ึนจนเป็นผูท่ี้ดีรอบคอบอยา่งพระเยซูคริสต ์

(มทัธิว 5:48) ชีวติคริสเตียนของเราเปรียบเหมือนกบัลอ้ท่ีเคล่ือนท่ีไปบนทางลาดชนัแต่การเคล่ือนท่ีก็มี
อยู ่ 2 ลกัษณะคือ ข้ึน กบั ลง ดงันั้น ชีวติคริสเตียนจึงตอ้งประกอบดว้ยรากฐาน 4 ประการ คือ การ
อธิษฐาน การศึกษาพระคมัภีร์ การสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ และการเป็นพยานกบัคนท่ีไม่
เป็นคริสเตียน ถา้ส่ิงเหล่าน้ีขาดการฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ ก็จะเหมือนกบัลอ้ท่ีเคล่ือนถอยลง และในไม่
ชา้ผูน้ั้นก็จะรู้สึกวา่ไม่ความสุขขาดความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้ท าใหชี้วิตคริสเตียนไม่
เจริญเติบโต 

2.7 แต่ถา้เราหมัน่ฝึกฝนส่ิงท่ีส าคญัต่อชีวติคริสเตียนของเรา ก็จะเป็นเหมือนลอ้ท่ีเคล่ือนท่ีไป
ขา้งหนา้ กา้วต่อไป อยา่งไรก็ตามในขณะท่ีกา้วไปขา้งหนา้นั้น (เจริญเติบโตข้ึนในชีวติคริสเตียน) ก็
อาจจะมีความยุง่ยากและปัญหาเขา้มาได ้ แต่อยา่กลวั เพราะในพระธรรม 1 โครินธ์ 10:13 ไดก้ล่าววา่ 
“ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกบัท่านนอกเหนือการทดลองท่ีเคยเกิดข้ึนกบัมนุษยท์ั้งหลาย พระเจา้ทรง
สัตยธ์รรม  พระองคจ์ะไม่ทรงใหท้่านถูกทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได ้ และเม่ือทรงทดลองท่านนั้น 
พระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่านจะมีก าลงัทนได”้ อุปสรรคแ์ละหรือ
การทดลองเป็นประสบการณ์ธรรมดาในชีวติคริสเตียนทัว่ ๆ ไป แต่แน่นอนท่ีสุด พระองคท์รงสัญญาท่ี
จะใหเ้ราไดรั้บชยัชนะเหนือปัญหา ยิง่กวา่นั้นขณะท่ีชีวิตคริสเตียนของเราเจริญข้ึน เราก็ตระหนกัไดว้า่ 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเราคือ “พระเยซูคริสตอ์ยูใ่นแกนวงลอ้ (ในชีวติ) ถา้ปราศจาก
แกนกลางลอ้แลว้ วงลอ้ก็ไม่สามารถใชก้ารได”้ 

2.8 ใหพ้ิจารณาต่อ โดยอ่านบทเรียนตอน พระเยซูทรงเป็นแหล่งก าลงั และอภิปรายกบัผูรั้บเช่ือ
ใหม่ ตามแนวค าถามท่ีใหไ้วใ้นบทเรียน 

2.9 ท่องจ าพระธรรม ยอห์น 15:5 
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2.10 หนุนใจใหท้ าแบบส ารวจตวัเองอยา่งสัตยซ่ื์อและใหเ้ขาดูแบบส ารวจท่ีท่านท าดว้ย เขาอาจ
พบวา่ท่านยงัมีขอ้บกพร่องอยูห่ลายอยา่ง แต่อยา่บงัคบัใหเ้ขาบอกถึงความบกพร่องในส่วนท่ีเขาไม่
ตอ้งการบอก 
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บทที ่3 กำรอธิษฐำน 

มีผูน้  าคริสเตียนหลายคน เปรียบเทียบความส าคญัของการอธิษฐานวา่เป็นเหมือน “ลมหายใจ” 
ของมนุษยแ์น่นอนการเปรียบเทียบเช่นน้ี คงไม่เกินความเป็นจริงและถา้หมายถึงเช่นนั้นจริง ๆ คริส
เตียนท่ีไม่อธิษฐานชีวติฝ่ายวิญญาณของผูน้ั้นก็ตอ้งจบลงอยา่งน่าเศร้าเหมือนกบัร่างกายท่ีไม่มีลมหายใจ 
ก็ตอ้งตายเช่นกนัดงันั้นการเรียนรู้เร่ืองการอธิษฐาน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากส าหรับคริสเตียนทัว่ไป 
โดยเฉพาะคริสเตียนใหม่ 

จุดประสงค์ 

1. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบายถึง ความหมายของการอธิษฐานได ้
2. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบายถึงขั้นตอนในการอธิษฐานได ้
3. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบายถึงสาเหตุท่ีพระเจา้ไม่ตอบค าอธิษฐาน 

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน 

1. อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้แรกในบทเรียนดว้ยกนั 
2. อธิบายความหมายของการอธิษฐาน โดยเนน้ท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัคริสเตียน

เป็นแบบอยา่ง พอ่ กบั ลูก และกล่าวถึงค าเชิญชวนของพระเจา้ใน เยเรมีย ์33:3 ยอห์น 16:24  
3. อธิบายถึงวธีิการอธิษฐานวา่เป็นอยา่งไร ไม่ใช่เป็นการนัง่สมาธิและการสวดมนต ์
4. อ่านเน้ือเร่ืองดว้ยกนัในยอ่หนา้ท่ี 2 และอธิบายถึงท่าทีในการอธิษฐาน คือ ตอ้งอธิษฐานดว้ย

ความเช่ือ ผูอ้ธิษฐานจะตอ้งเช่ือวา่พระเจา้ทรงสดบัฟังและจะทรงตอบค าอธิษฐานของเรา การขอนั้น
จะตอ้งไม่ใช่ขอตามใจชอบ ถา้ขอเพื่อสนองกิเลสตณัหาของตวัเอง (ยากอบ 4:3) หรือถา้มีบาปอยูใ่นใจ
โดยไม่สารภาพ พระเจา้จะไม่ฟังและไม่ตอบ เม่ืออธิษฐานพระเจา้อาจไม่ตอบทนัที เราจึงตอ้งรอคอย
ค าตอบ พระเจา้จะตอบรับหรือปฏิเสธส่ิงท่ีเราทูลขอได ้

5. อธิบายขั้นตอนของการอธิษฐาน ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน 
5.1 สรรเสริญพระเจา้ คือการยกยอ่งในสภาพท่ีพระเจา้เป็น เช่น ความยิง่ใหญ่ 
5.2 สารภาพบาปผดิ หากเราบ่มความบาปไวใ้นใจ พระเจา้จะไม่ฟังค าอธิษฐาน 
5.3 ขอบคุณพระเจา้ ขอบคุณในส่ิงท่ีพระเจา้ให ้พระพร, การตอบค าอธิษฐาน 
5.4 ทูลขอดว้ยใจถ่อม ขอเพื่อผูอ่ื้น เหตุการณ์ต่าง ๆ และขอส่ิงท่ีตนปรารถนา 
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6. สอนการอธิษฐานโดยร่วมกนัอธิษฐาน โดยใหพ้ี่เล้ียงเป็นผูเ้ร่ิมตน้ก่อนตามขั้นตอนทั้ง 4 แลว้
ใหผู้เ้ช่ือใหม่อธิษฐานตามเรา 

7. ใหท้บทวนค าถามส าหรับคิดในบทเรียนดว้ยกนั 
8. มอบการบา้น ท่องจ า ยอห์น 16: 24 และท าบทท่ี 4 
9. แนะน าหนงัสืออ่านประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี “ควรอธิษฐานอยา่งไร” โดย บาซิเลีย 

ชล๊ิงค ์
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บทที ่4 พระคมัภีร์ 

ในชีวติคริสเตียน ส่ิงท่ีท าให้คริสเตียนเติบโตฝ่ายวิญญาณ และมีความรู้ในเร่ืองพระเจา้ คือพระ
คมัภีร์ พระคมัภีร์เป็นรากฐานแห่งความเขา้ใจนานปัประการเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจา้ และท่าทีของคริส
เตียนท่ีมีต่อพระเจา้และต่อผูอ่ื้น เราจะไม่มีโอกาสเติบโตฝ่ายวญิญาณอยา่งมาก และถูกตอ้ง ถา้เรา
ปราศจากพระคมัภีร์ 

จุดประสงค์ 

1. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบายถึงคุณค่าของพระคมัภีร์ 
2. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบายขั้นตอน 5 ประการในการน าพระคมัภีร์เขา้สู่ชีวิต 
3. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ ก าหนดแผนการ การอ่านพระคมัภีร์ 

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน 

1. อ่านเน้ือเร่ืองดว้ยกนั 
2. อธิบายถึงคุณค่าของพระคมัภีร์ ซ่ึงมี 
2.1 เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณท่ีช่วยใหชี้วติคริสเตียนเติบโต สู่ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ความ

เขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อพระเจา้ 1 เปโตร 2:2 
2.2 ปรับปรุงชีวิตคริสเตียนใหพ้ร้อมส าหรับการดีทุกอยา่ง 2 ทิโมธี 3:16-17  
3. อธิบายถึงขั้นตอนในการศึกษาพระคมัภีร์ ซ่ึงมีภาพประกอบดว้ยค าบรรยายเร่ืองภาษามือ 

ภำษำมอื 

บอกเขาวา่วนัน้ีจะแบ่งปันถึงเร่ืองภาษามือ 
เร่ิมต้น เขียนตวัอกัษร “ด” ในฝ่ามือ แลว้บอกกบัคริสเตียนใหม่วา่ “ภาษามือจะแสดงใหเ้ห็นวา่

เราควรสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตคริสเตียนไดโ้ดยอาศยัพระคมัภีร์ ดงัเช่นน้ิวแต่ละน้ิวจะใช้
แทนความหมายต่อไป 
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ก) กำรฟัง พระค าของพระเจา้จากค าเทศนาเป็นการหนุนใจ และเตรียมจิตวิญญาณของเราให้
พร้อมท่ีจะเผชิญทุกส่ิง แต่คุณทราบไหมวา่ หลงัจาก 24 ชม. ผา่นไปแลว้ คุณจะสามารถจ าค าเทศนาได้
เพียง 5% เท่านั้น ... เราจะใชแ้ทนการฟังดว้ยน้ิวกอ้ย น้ิวกอ้ยเพียงน้ิวเดียวไม่สามารถยกพระคมัภีร์ได ้
ดงันั้นจึงตอ้งการน้ิวอ่ืน ๆ มาช่วย 

ข) กำรอ่ำน ดว้ยการฟังและการอ่านพระคมัภีร์ คุณจะสามารถจ าพระค าของพระเจา้ไดม้ากข้ึน 
แต่กระนั้นก็ตามภายหลงัจากการอ่าน 24 ชม. แลว้ ก็จะจ าไดเ้พียง 5 % เช่นกนั จึงตอ้งมีบางส่ิงเพิ่มข้ึน 
เพื่อช่วยใหจิ้ตวญิญาณเจริญข้ึน...เราจะใชน้ิ้วนางแทนความหมายของการอ่าน 

ค) กำรศึกษำ การศึกษาพระคมัภีร์ใหค้วามเขา้ใจมากกวา่การอ่าน การศึกษาตอ้งไตร่ตรองและ
จดจ าในส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้ การศึกษาช่วยใหรู้้จกัคิดและจดจ าไดม้ากข้ึน ดงันั้นหลงัจาก 24 ชม. ผา่นไป
จึงสามารถจ าส่ิงท่ีศึกษาไปแลว้ถึง 35% เราจะใชน้ิ้วกลางแทนความหมายของการศึกษา 

ง) กำรท่องจ ำ เราใชน้ิ้วช้ี แทนการท่องจ าพระค าของพระเจา้ ดว้ยการท่องจ าจะท าใหข้อ้      
พระคมัภีร์อยูใ่นจิตใจของเราตลอดเวลา จะท าใหเ้รามีชยัชนะเหนือความบาปและอารมณ์ของตวัเอง ท า
อยา่งไรจึงจะจ าไดแ้ม่นย  า ท าไดโ้ดยการท่องจนข้ึนใจ และหลงัจากเวลาผา่นไปแลว้ 24 ชม. ก็ยงัจะจ าได้
หมดทั้ง 100 % ดว้ยทั้ง 4 น้ิว คือน้ิวกอ้ย น้ิวนาง น้ิวกลาง และน้ิวช้ี คุณก็สามารถถือพระคมัภีร์ไวไ้ด ้แต่
อยา่งไรก็ตามเม่ือมีบางส่ิงบางอยา่งมากระทบพระคมัภีร์ก็ยงัหล่นลงไดง่้าย จ าเป็นตอ้งมีบางอยา่ง
เพิม่ข้ึน เพื่อจะท าใหถื้อไวไ้ดม้ัน่คง ส่ิงนั้นก็คือการไตร่ตรอง 

จ) กำรไตร่ตรอง เราจะใชน้ิ้วหวัแม่มือ แทนการไตร่ตรอง ดว้ยการไตร่ตรองดูความหมายอยา่ง
รอบคอบ สามารถน ามาใชร่้วมกบัน้ิวอ่ืน ๆ อีก 4 น้ิวได ้ถา้เราใชน้ิ้วหวัแม่มือกบัน้ิวกอ้ยหยบิพระคมัภีร์ 
(แสดงการหยบิ) จะมีก าลงัไม่พอ แต่ถา้ใชร่้วมกนัทั้ง 5 น้ิว ก็จะมีความมัน่คงมากข้ึน แต่กระนั้นก็ตาม
อาจจะมีโอกาสหลุดออกจากมือได ้

ฉ) ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีขาดไม่ไดก้็คือ ตวัอกัษร “ด” ท่ีไดเ้ขียนลงบนฝ่ามือในตอนแรก 
4. ทบทวนค าถามส าหรับคิดในบทเรียนดว้ยกนั “ด” คือการดดัแปลงมาใชใ้นชีวติ หลงัจากท่ีได้

ฟัง ไดอ่้าน ไดศึ้กษา ท่องจ าและไตร่ตรองพระค าแลว้ เราตอ้งน าพระคมัภีร์ตอนนั้น ๆ ไปใชจ้ริง ๆ ให้
เกิดผลใหชี้วติคริสเตียนของเรา  

5. ท่องจ า 2 ทิโมธี 3:16-17 และท าบทเรียนท่ี 5 
6. ขอใหค้ริสเตียนใหม่จดัหาพระคมัภีร์ส าหรับตวัเอง (ควรใหเ้ขาออกเงินซ้ือเองเพื่อจะรักพระ

คมัภีร์ของตวัเอง) 
7. หนุนใจใหค้ริสเตียนใหม่จดัเวลาวนัละ 10 ถึง 15 นาที เพื่ออ่านพระคมัภีร์ (ถา้อ่านพระคมัภีร์

ใหม่ 1 บท และ พระคมัภีร์เดิม 2 บท ต่อวนั จะสามารถอ่าน พระคมัภีร์จบทั้งเล่มในระยะเวลา 1 ปี) 
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8. แนะน าหนงัสืออ่านประกอบ 
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บทที ่5 สำมคัคธีรรม 

มีส่ิงจ าเป็นหลายอยา่งรอบกายของเรา ท่ีช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตของชีวติในโลกน้ี เช่น 
ปัจจยั 4 การศึกษา การงาน และอ่ืน ๆ ในส่ิงจ าเป็นเหล่าน้ีมีส่ิงหน่ึงซ่ึงนบัไดว้า่มีความส าคญัยิง่ นัน่คือ 
การเขา้สังคม ทุกคนในทุกยคุทุกสมยัต่างก็มีความปรารถนาส่ิงน้ี ในชีวติของคริสเตียนก็เช่นเดียวกนั 
การท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในสังคมของพระเจา้ หรือของคริสเตียนจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ท่ีขาดไม่ได ้ เพราะใน
สังคมของคริสเตียน เรามีการสามคัคีธรรมร่วมกนัซ่ึงจะช่วยสร้างชีวติฝ่ายวิญญาณของคริสเตียน ของผู ้
นั้นใหเ้ติบโตอยา่งสมบูรณ์แบบ 

จุดประสงค์ 

1. ใหผู้เ้ช่ือใหม่ สามารถอธิบาย ความหมาย และความส าคญัของการสามคัคีธรรม 
2. ใหผู้เ้ช่ือใหม่ ไดต้ดัสินใจเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรหรือเป็นสมาชิกคริสตจกัรใด

คริสตจกัรหน่ึง 
3. ใหผู้เ้ช่ือใหม่ ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในคริสตจกัรนั้น 

ขั้นตอนกำรถ่ำยทอดบทเรียน 

1. ความหมายของการสามคัคีธรรม อธิบายโดยใหผู้รั้บเช่ือใหม่ แสดงความคิดเห็นวา่ การ
สามคัคีธรรมคืออะไร? เรียบเรียงค าตอบของเขาเสียใหม่ และสรุปตามแนวในยอ่หนา้แรกของบทเรียน 

2. พื้นฐานของการสามคัคีธรรม ส่ิงท่ีท าใหค้ริสเตียนมีสามคัคีธรรมหรือมีสัมพนัธ์แบบฉนัทพ์ี่
นอ้งต่อกนั เพราะเราทุกคนมีส่วนในพระเจา้ดว้ยกนั พระคมัภีร์ช้ีใหเ้ห็นวา่ คริสเตียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในองคพ์ระเยซูคริสตด์ว้ยกนั (1 โครินธ์ 1:9) ในโลหิตไถ่และพระกายของพระคริสตด์ว้ยกนั (1 โครินธ์ 
10:16) ในความเช่ือเดียวกนั (ฟิเลโมน ขอ้ 6) ในพระวิญญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวกนั (ฟิลิปปี 2:1) ในพระ
เจา้เดียวกนั (เอเฟซสั 4:5,6) พระเจา้ทรงเป็นพนัธนะหรือเป็นพื้นฐานแห่งการสามคัคีธรรมของคริส
เตียน 

3. การสามคัคีธรรมแบบพระกายของพระคริสต ์ (โรม 12) พระคมัภีร์สอนวา่ คริสเตียนทุกคน
เป็นอวยัวะในพระกายของพระคริสต ์ ผูเ้ช่ือทุกคนเปรียบเหมือนอวยัวะอนัหน่ึงอนัใดของร่างกาย
เดียวกนัคริสเตียนทุกคนมีความส าคญั เราต่างตอ้งการซ่ึงกนัและกนั เราขาดคนหน่ึงคนใดไม่ไดใ้นการ
สามคัคีธรรมของคริสเตียนจึงประกอบดว้ยความรัก...ความเอาใจใส่ความช่วยเหลือ สรุปตามแนว
บทเรียนในยอ่หนา้ท่ี 2 กิจกรรมต่างๆ ท่ีคริสเตียนกระท าร่วมกนัจึงควรมีลกัษณะเหล่าน้ี 



 19 

4. ความส าคญัอีกประการหน่ึงของการสามคัคีธรรม อธิบายโดยใหก้ระดาษเปล่าแก่ ผูรั้บเช่ือ
ใหม่ 1 แผน่ ขอใหเ้ขาเอากระดาษพบัคร่ึงและฉีกกระดาษออกเป็น 2 ส่วน เอากระดาษทั้ง 2 ส่วนวาง
ซอ้นกนัแลว้พบัคร่ึงและฉีกออก และวางซอ้นกนัฉีกต่อไปเร่ือย ๆ และถามผูรั้บการอบรมวา่ “ท าไมจึง
ฉีกกระดาษออกไดไ้ม่ง่ายเหมือนคร้ังแรก ๆ ” ค  าตอบคือ เพราะกระดาษท่ีวางซอ้นกนัหนาข้ึน 
เช่นเดียวกนั การสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนดว้ยกนัท าให้คุณภาพชีวติคริสเตียนแน่นหนาข้ึน เพราะเรา
เสริมก าลงัแก่กนัและกนั จึงยากต่อการท าลาย สรุปต่อตามแนวในบทเรียนยอ่หนา้ท่ี 3 

5. ทบทวนค าถามส าหรับคิดในบทเรียนดว้ยกนักบัผูรั้บเช่ือใหม่ 
6. สะกิดเตือนใหท้่องจ า ฮีบรู 10:24,25 และท าบทเรียนท่ี 6 
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บทที ่6 กำรเป็นพยำน 

ความจ าเป็นอีกดา้นหน่ึงในส่ิงท่ีคริสเตียนควรท านั้นคือ การเป็นพยาน ถึงเร่ืองพระเยซูคริสต ์ผู ้
เป็นพระผูช่้วยให้รอดของมนุษยโ์ลก ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการเติบโตฝ่ายวญิญาณจิต และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากมายต่อคนทัว่ไปท่ีจะมีโอกาสไดย้นิ  และตดัสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสต์
เพื่อชีวติของเขาจะไดรั้บความรอดดว้ย 

จุดประสงค์ 

1. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบาย ความหมายและความส าคญัของการเป็นพยาน 
2. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ มีความปรารถนาท่ีจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากพระคมัภีร์ 

ท ำควำมเข้ำใจกำรประกำศข่ำวประเสริฐด้วยวธิีแบบสะพำน 

1. พบักระดาษออกเป็น 3 ส่วนดงัในภาพ 

 
2. เม่ือเดิมพระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์ และมนุษยก์บัพระเจา้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด (เขียน

ค าวา่ มนุษย ์พระเจา้ ลงบนกระดาษตามแบบในภาพ) 
3. แต่บางส่ิงเกิดข้ึนท่ีท าให้ความสัมพนัธ์น้ีขาดลงส่ิงน้ีไดข้วางกั้นความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บั

พระเจา้ ส่ิงน้ีคืออะไร?  
4. ใหคู้่สนทนาอ่านออกเสียงจากพระธรรมโรม 3:23 แลว้ตั้งค  าถามวา่ “อะไรท่ีท าใหม้นุษย์

เส่ือมจากสง่าราศีหรือมาตราฐานของพระเจา้?” (ค าตอบ:บาป) บาปคือ การไม่เช่ือฟังพระเจา้พระคมัภีร์
ไดส้อนเราวา่ “มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป” ค  ากล่าวน้ีรวมถึงใครบา้ง? (ค าตอบ:“ทุกคน”) รวมถึงตวั
ขา้พเจา้ดว้ยหรือเปล่า? (ช้ีท่ีตวัเอง) ถา้เช่นนั้นรวมถึงตวัคุณดว้ยใช่ไหม? (ค าตอบ:ใช่) ถูกตอ้งทุกคนเป็น
คนบาป และเส่ือมจากพระสิริของพระเจา้ แลว้เร่ืองของมนัเป็นอยา่งไรต่อไป? 

5. ยงัไม่จบลงเพียงแค่น้ี ให้คู่สนทนาอ่านพระธรรม โรม 6:23 ค่าจา้ง (ผล) ของความบาปคือ
ความตาย ซ่ึงหมายถึงถูกตดัขาดจากพระเจา้ 

6. ใหก้างแผน่กระดาษท่ีพบัไวอ้อก มนุษย ์จะอยูท่างซา้ยมือ พระเจา้ จะอยูท่างขวามือ ระหวา่ง
ทั้งสองมีช่องวา่งกั้นอยูซ่ึ่งแยกมนุษยอ์อกจากพระเจา้ เขียนค าวา่ “บาป” ลงไป 
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7. มีบางอยา่งท่ีพระเจา้ทรงตรัสไวเ้ก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลงัความตายทางฝ่ายร่างกายแลว้ 

ขอใหคู้ส่นทนาอ่าน ฮีบรู 9:27 แลว้ถามค าถามวา่ “เกิดอะไรข้ึนหลงัจากความตาย?” (ค าตอบ:การ
พิพากษา) แน่นอนท่ีสุดท่ีหลงัจากความตายแลว้ เราทุกคนจะตอ้งรับการพิพากษาจากพระเจา้ 

 
8. เราจะท าอยา่งไร? มนุษยท์  าอะไรไม่ได ้ แต่พระเจา้ทรงกระท าได ้ ใหคู้่สนทนาอ่าน โรม 5:8 

พระคมัภีร์ขอ้น้ีบอกเราวา่ ถึงแมม้นุษยจ์ะเป็นคนบาปและถูกตดัขาดจากพระเจา้ แต่พระองคก์็ยงัทรงรัก
เรา พระเจา้ทรงพิสูจน์ความรักของพระองคด์ว้ยการกระท า พระองคท์รงท าส่ิงใด? (ค าตอบ:พระเยซู
คริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา) ใช่ ถึงแมใ้นขณะท่ีเรายงั.... (ใหเ้ขาเป็นผูต้อบใหส้มบูรณ์) 

9. ต่อจากนั้นให้ขีด “บาป” ออก แลว้เขียนสะพานคือพระเยซูคริสต ์ เช่ือมระหวา่งมนุษยก์บั
พระเจา้ (เขียนอยา่งมีระเบียบ) 

 
10. น่ีเป็นข่าวดีท่ีขา้พเจา้อยากใหคุ้ณทราบ มีขอ้พระคมัภีร์อีกตอนหน่ึงท่ีกล่าวถึงส่ิงน้ี ใหคู้่

สนทนาอ่าน ยอห์น 5:24 จะพบวา่มีพระสัญญาจากพระเจา้อยู ่ 3 ประการ ส าหรับผูท่ี้ไดย้นิและเช่ือวา่
พระเยซูคริสตไ์ดต้ายแทนความบาปของตน พระสัญญานั้นคืออะไร? (ค าตอบ:มีชีวตินิรันดร์ไม่ตอ้งถูก
พิพากษา และผา่นพน้ความตายไปสู่ชีวติ) 
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11. แน่นอนท่ีพระสัญญาน้ีเป็นจริงส าหรับคุณดว้ย เพราะวา่พระเจา้ทรงรักคุณ พระสัญญาทุก

ขอ้เป็นของประทานใหเ้ปล่า ๆ จากพระเจา้ส าหรับคุณ แต่คุณจะตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้
ส่วนตวัของคุณเสียก่อนเหมือนกนักบัท่ีเพื่อนของคุณซ้ือของขวญัวนัเกิดไวใ้หคุ้ณ ของขวญัน้ีจะไม่เป็น
ของคุณจนกวา่คุณจะรับเอาไวแ้ละคุณจะรับเอาพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร? 

12. ใหคู้่สนทนาอ่าน โรม 10:9,10 รวมความขอ้พระคมัภีร์ 2 ขอ้น้ีง่าย ๆ ก็ไดค้วามวา่ ถา้หาก
คุณรับดว้ยปากและเช่ือดว้ยใจวา่ พระคริสตท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และไดเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย 
คุณก็จะเป็นคนชอบธรรมและรอดได ้ และน่ีก็หมายความวา่ คุณไม่ตอ้งถูกพิพากษาผา่นพน้ความตาย
แลว้และมีชีวตินิรันดร์ 

13. เม่ือคุณจะรับดว้ยปากและเช่ือดว้ยใจ หมายความวา่ คุณจะตอ้งอญัเชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มา
ในชีวติของคุณดว้ยการอธิษฐาน ผมอยากจะถามคุณวา่ คุณเขา้ใจในส่ิงท่ีเราไดส้นทนากนัแลว้นั้น
หรือไม่ (ถา้ตอบวา่เขา้ใจ) คุณเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผลไหม (ถา้ตอบวา่มีเหตุมีผล ใหถ้ามต่อไป
วา่) ถา้อยา่งนั้นคุณพร้อมไหมท่ีจะอญัเชิญพระคริสตเ์ขา้มาในชีวติของคุณเด๋ียวน้ี (ถา้ค าตอบวา่พร้อม) 
ถา้อยา่งนั้น คุณสามารถท่ีจะอธิษฐานกบัพระเจา้เด๋ียวน้ี 

14. การอธิษฐานคือการพดูคุยกนัธรรมดา ๆ น่ีแหละเพียงแต่วา่คู่สนทนาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นพระ
เจา้แมเ้ราจะมองไม่เห็นพระเจา้ แต่พระองคอ์ยูท่่ามกลางเราท่ีน่ีและพร้อมท่ีจะฟังค าอธิษฐานของคุณ 
เน่ืองจากคุณไม่เคยอธิษฐาน อาจจะไม่รู้วา่จะพดูอยา่งไรดี ฉะนั้นผมจะน าคุณในการอธิษฐานก็แลว้กนั 
ใหคุ้ณอธิษฐานตามทีละวรรค ๆ จากใจจริง 

15. ขา้แต่พระเจา้ท่ีรัก ขา้พระองคย์อมรับวา่เป็นคนบาป และช่วยตวัเองใหพ้น้โทษทณัฑไ์ม่ได ้
ขา้พระองคเ์สียใจในความผิดบาปทั้งส้ินท่ีไดก้ระท าไป ขอขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงโปรดประทาน
พระเยซูคริสตใ์หเ้สด็จมาส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อขา้พระองค ์ ขอพระองคท์รงอภยัโทษความผิด
บาปทั้งส้ินของขา้พระองค ์ ขา้พระองคข์อตอ้นรับพระเยซูคริสตไ์วเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะเป็นผู ้
ควบคุมชีวติของขา้พระองคต่์อไป ในพระนามของพระเยซูคริสต ์อาเมน 

16. ขอแสดงความยนิดีกบัคุณ...คุณไดต้ดัสินใจคร้ังใหญ่ท่ีสุดในชีวติของคุณแลว้ ผมอยากจะ
ใหคุ้ณดูพระคมัภีร์สัก 2 ขอ้ เพื่อใหคุ้ณเห็นวา่พระเจา้ไดพู้ดอยา่งไรเก่ียวกบัส่ิงท่ีคุณไดเ้พิ่งกระท าไป 
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ยอห์น 1:12 ผูท่ี้เช่ือและตอ้นรับ...เป็นบุตร 
ยอห์น 6:12 ผูท่ี้เช่ือและตอ้นรับ...มีชีวตินิรันดร์ 
คุณเป็นบุตรของพระเจา้และมีชีวตินิรันดร์แลว้ ขอตอ้นรับเขา้สู่ครอบครัวของพระเจา้ 

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน 

1. การกล่าวน าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการเป็นพยาน โดยพดูโยงไปถึงความเป็นมาในการมา
รับเช่ือของผูรั้บเช่ือใหม่ วา่ ท าไมจึงมีคริสเตียนมาเป็นพยานใหเ้ขาฟัง? ท าไมคริสเตียนจึงเป็นพยาน
เร่ืองของพระเยซูคริสต?์ คริสเตียนไดรั้บอะไรตอบแทนหรือ? ผูรั้บเช่ือใหม่ อาจมีค าตอบหลายอยา่ง แต่
ใหเ้รากล่าวเพิ่มเติมวา่คริสเตียนเป็นพยานเร่ืองของพระเจา้ เพราะพระเยซูคริสตท์รงรักเรา เราจึงอยาก
เช่ือฟังพระองคโ์ดยท าตามทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตรัสสั่งเรา ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จจากโลกน้ีไป 
พระองคไ์ดต้รัสสั่งไวว้า่ พดูสรุปตามแนวเน้ือหาในบทเรียน… 

2. ผูรั้บเช่ือใหม่ จะเรียนรู้จกัการเป็นพยานไดอ้ยา่งไร ให้สอนวธีิการเป็นพยานดว้ยวธีิ “สะพาน
ชีวติ” โดยสาธิตใหเ้ขาดู 

3. การฝึกเป็นพยาน หากมีเวลา (หรืออาจนดัพบอีกคร้ังก็ได)้ ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ ทดลองฝึกการ
เป็นพยานดว้ยวธีิ “สะพานชีวติ” โดยเป็นพยานกบัเรา และประการต่อไปให้เรานดัผูรั้บเช่ือใหม่ ออกไป
เป็นพยานกบัเรา เพื่อเขาจะสังเกตและเรียนรู้จากสนามงานจริง ๆ 

4. ใหท้บทวนค าถามส าหรับคิดในบทเรียนดว้ยกนั 
5. มอบการบา้นใหท้่องจ า มทัธิว 28:18-20 เขียนค าพยานส่วนตวัคร่ึงหนา้กระดาษตามโครง

เร่ืองคือ 
1. ชีวติก่อนเป็นคริสเตียน 
2. การมาเช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์
3. ชีวติหลงัจากเป็นคริสเตียน 
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บทที ่7 กำรเช่ือฟัง 

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียนรู้มาตั้งแต่เร่ิมตน้จะปราศจากความหมายหรือไร้ค่า ถา้ขาดการประพฤติตาม 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเช่ือฟัง และน้ีคือ กุญแจท่ีไขประตูซ่ึงน าเราไปสู่ความส าเร็จของชีวติคริสเตียน 

จุดประสงค์ 

1. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถอธิบายถึงความหมายและความส าคญัของการเช่ือฟัง 
2. ใหผู้รั้บเช่ือใหม่ สามารถท่ีจะปฏิบติัส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามพระคมัภีร์เป็นเบ้ืองตน้ 

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน 

1. ความส าคญัของการเช่ือฟัง ภายหลงัท่ีคริสเตียนไดฟั้ง อ่าน ศึกษา ท่องจ า และไตร่ตรองพระ
ค าของพระเจา้แลว้ ลองคิดดูซิวา่พระเจา้รักเรามากขนาดไหนท่ีสู้ยอมใหพ้ระคริสตต์ายเพื่อเรา ไม่เป็น
การสมควรหรือท่ีเราจะมอบความรักใหก้บัพระเจา้ พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ผูท่ี้มีบญัญติัของเรา และ
ประพฤติตามนั้น ผูน้ั้นแหละเป็นผูท่ี้รักเรา...” ถามค าถามใหผู้รั้บเช่ือใหม่ คิดโดยถามวา่ “คุณอยากให้
คนท่ีรักคุณผิดหวงัและเสียใจไหม?” 

2. ตวัอยา่งประกอบใหเ้ห็นความส าคญัของการเช่ือฟัง 
ใหย้กเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่ีเราไม่ไดท้  าตามค าแนะน า และก่อใหเ้กิดความเสียหายภายหลงั 

เช่น การขบัรถเกินความเร็วแลว้ตอ้งเสียค่าปรับ การใชย้าเกินขนาดตามท่ีก ากบัไวใ้นวธีิการใชย้าท าให้
เกิดอาการแพเ้ป็นตน้ พระค าของพระเจา้เป็นค าแนะน าก ากบัการด าเนินชีวติ หากเราไม่กระท าตาม
ค าแนะน าของพระเจา้จะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อชีวติของคริสเตียน เราจึงควรเช่ือฟังพระค าของพระเจา้โดย
ประพฤติตาม เม่ือเราเช่ือฟัง พระเจา้จะทรงประทานส่ิงท่ีทรงสัญญาไวใ้หก้บัเรา ยากอบจึงไดเ้ตือนสติค
ริสเตียนวา่...ใหส้รุปตามแนวในบทเรียนยอ่หนา้ท่ี 3 

3. คริสเตียนตอ้งเช่ือฟังพระค าทั้งหมดของพระเจา้ ถา้เราเพียงแต่เช่ือพระคมัภีร์บางส่วนท่ีเรา
ชอบและไม่สนใจเช่ือฟังในบางเร่ือง แน่นอนทีเดียวเราไดต้ดัส่ิงท่ีส าคญับางอยา่งออกไป ซ่ึงท าใหพ้ระ
เจา้ไม่พอพระทยัอยา่งยิง่ พระองคมี์พระประสงคใ์หเ้ราเช่ือฟังทุกส่ิง เพราะเม่ือเรากลบัใจมาเช่ือ
พระองค ์ นัน่คือการหนัหลงัใหก้บัชีวติเก่า ความประพฤติท่ีไม่ถูกตอ้งมาเช่ือฟังและติดตามพระเยซู
คริสตแ์ต่องคเ์ดียว 
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4. เช็ควา่ผูรั้บเช่ือใหม่ ไดป้ฏิบติัตามส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้จากพระคมัภีร์บา้งแลว้ยงั ใหแ้สดงความ
ยนิดีและหนุนใจเขาในเร่ืองท่ีเขาไดเ้ช่ือฟัง แลว้ทา้ทายเขาในเร่ืองการเป็นพยาน โดยเปิดอ่านมทัธิว 
28:18-20 และอภิปรายดว้ยกนั นดัแนะออกไปเป็นพยานดว้ยกนักบัเขา สักคร้ังหน่ึงโดยเร็วท่ีสุด 

5. อยา่ลืมเช็คค าตอบค าถามส าหรับคิดในบทเรียนใหท้่องขอ้พระคมัภีร์ และอธิษฐานดว้ยกนั 
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ศูนย ์ซีแอลซี 
21/9-10 สุขมุวทิ 101/1 กรุงเทพฯ 10260 
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