คำนำ
ในฐานะของผูร้ วบรวมหนังสื อบทเรี ยนชีวิตคริ สเตียนขั้นพื้นฐาน เราตระหนักถึงความสาคัญ
ของหนังสื อเล่มนี้ดว้ ยเหตุผลเบื้องต้น 3 ประการ ประการแรก คือ เมื่อเราตีความพระมหาบัญชาขององค์
พระเยซูคริ สต์ที่ทรงตรัสสัง่ ไว้ใน พระธรรมมัทธิ ว 28:18-20 นั้น “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัส
กับเขาว่า ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้า
ทั้งหลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวกของเรา
ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา
พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะ
อยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นยุค” คริ สเตียนมีหน้าที่ในการประกาศพระกิตติคุณและดูแลผู ้
เชื่อใหม่ให้มนั่ คงในความเชื่ อ คริ สเตียนรุ่ นพี่มีความรับผิดชอบที่จะหาวิธีการในการเลี้ยงดูคริ สเตียน
ใหม่ประการที่สอง ผูเ้ ชื่อใหม่มีความมัน่ คงในความเชื่ อได้น้ นั จาเป็ นจะต้องได้รับการวางพื้นฐานชีวติ
บนพระคาของพระเจ้าดังที่พระเยซูคริ สต์ได้เปรี ยบเทียบว่า ผูท้ ี่ได้ยนิ คาของพระองค์และประพฤติตาม
เขาเปรี ยบเสมือนผูท้ ี่มีสติปัญญาสร้างเรื อนของตนไว้บนศิลา แม้วา่ ลมพายุฝนจะพัดมาปะทะเรื อนนั้น
เรื อนก็ไม่พงั ลง เพราะว่าเขาตั้งอยูบ่ นศิลา (มัทธิ ว 7:24) ประการสุ ดท้าย เราคานึงถึงความจริ งว่า คริ ส
เตียนใหม่ไม่อาจที่จะเข้าใจความจริ งลึก ๆ แห่งพระคาของพระเจ้าได้ทนั ที ท่านอัครทูตเปโตรได้กล่าว
กับคริ สเตียนใหม่วา่ “เช่นเดียวกับทารกเกิด จงปรารถนาน้ านมฝ่ ายวิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านม
นั้นจะทาให้ทา่ นทั้งหลายเจริ ญขึ้นสู่ ความรอด” (1 เปโตร 2:2) คริ สเตียนใหม่เปรี ยบเหมือนทารก ซึ่ งจะ
เจริ ญเติบโตขึ้นมาได้ดว้ ยการเรี ยนรู ้และเชื่อฟังความจริ งระดับเบื้องต้นง่าย ๆ ของพระเจ้า เราจึงจาเป็ นที่
จะถ่ายทอดความจริ งของพระเจ้าให้คริ สเตียนใหม่ได้เข้าใจแบบง่าย ๆ โดยเริ่ มจากขั้นพื้นฐานเป็ นต้นไป
ในอีกด้านหนึ่ง เราคานึงถึงคริ สเตียนรุ่ นพี่หลายคนปรารถนาที่จะเชื่ อฟังพระเจ้าในเรื่ องการ
เลี้ยงดูคริ สเตียนใหม่ แต่บางครั้งก็ทาไม่ได้เพราะขาดประสบการณ์ คริ สเตียนรุ่ นพี่ตอ้ งการวิธีการใน
การดูแลผูเ้ ชื่ อใหม่ให้เจริ ญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ ด้วยเหตุผลประการต่าง ๆ ดังกล่าว เราจึงรวบรวม
หนังสื อบทเรี ยนชีวิตคริ สเตียนขั้นพื้นฐานพร้อมกับคู่มือการใช้ข้ ึนมา โดยหวังว่า จะเป็ นประโยชน์แก่
คริ สเตียนรุ่ นพี่ในด้านการฝึ กฝนรับใช้พระเจ้าและเป็ นประโยชน์แก่คริ สเตียนใหม่ที่จะเรี ยนรู ้ และเชื่อ
ฟังความจริ งพื้นฐานของพระเจ้า เพื่อชีวติ คริ สเตียนที่มนั่ คงและเกิดผลต่อไป
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แนะนาหนังสื อบทเรี ยน “ชีวติ คริ สเตียนขั้นพื้นฐาน”
บทเรี ยนชีวิตคริ สเตียนขั้นพื้นฐานประกอบด้วยบทเรี ยนที่ต่อเนื่องกันทั้งสิ้ น 8 บทเรี ยน คือ
บทนา หลักประกันความรอด
บทที่ 4 พระคัมภีร์
บทที่ 1 การเฝ้ าเดี่ยว
บทที่ 5 สามัคคีธรรม
บทที่ 2 วงล้อชีวติ คริ สเตียน
บทที่ 6 การเป็ นพยาน
บทที่ 3 การอธิษฐาน
บทที่ 7 การเชื่อฟัง
ในหนังสื อบทเรี ยนนั้น แต่ละบทเรี ยนจะประกอบด้วย 3 ส่ วน ตามลาดับดังนี้คือ
1. เนื้อหาสั้น ๆ ของบทเรี ยน
2. คาถามสาหรับคิด
3. สิ่ งที่ควรทา (การบ้าน)
เนื้อหาสั้น ๆ แต่ละบทในหนังสื อบทเรี ยนนั้นออกแบบไว้เพื่อให้พี่เลี้ยงและผูเ้ ชื่ อใหม่ได้เรี ยน
บทเรี ยนด้วยกัน โดยที่พี่เลี้ยงจะเป็ นผูท้ ี่เพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ทั้งนี้จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พี่
เลี้ยงและผูเ้ ชื่อใหม่ได้ใช้เวลาด้วยกัน ไม่เพียงแต่ผเู ้ ชื่อใหม่จะเรี ยนรู ้เรื่ องพื้นฐานชีวิตคริ สเตียน แต่ยงั
สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ ายให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น ความสัมพันธ์เป็ นกุญแจหลักตัวหนึ่ง
ที่ทาให้การเลี้ยงดูผเู ้ ชื่ อใหม่รับความสาเร็ จได้
สาหรับส่ วนประกอบส่ วนที่ 2 และ 3 ในบทเรี ยนนั้นถูกกาหนดขึ้นเพื่อผูเ้ ชื่อใหม่ จะได้เห็นว่า
บทเรี ยนนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเอง และเขาจะได้ประยุกต์นาเอาบทเรี ยนมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ของตนเอง เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ชีวิตคริ สเตียนขั้นพื้นฐานคือ เพื่อให้ผเู ้ ชื่ อใหม่เข้าใจแต่ละบทเรี ยนอย่าง
ถูกต้อง และมีชีวติ ที่รับการเปลี่ยนแปลงตามความจริ งที่ได้เรี ยนรู ้น้ นั

ขั้นตอนกำรใช้ หนังสื อ ชีวิตคริสเตียนขั้นพืน้ ฐำน มีดังนีค้ อื
1. นัดแนะเวลาการเรี ยนที่แน่นอนกับผูเ้ ชื่อใหม่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจะเรี ยนครั้งละ 1 บทเรี ยน
การเรี ยนครั้งแรกควรจะอยูภ่ ายในสัปดาห์แรกที่ผเู ้ ชื่ อใหม่ได้รับเชื่ อ
2. ให้ผเู้ ชื่อใหม่อ่านบทเรี ยน ที่จะเรี ยนมาล่วงหน้าทุกครั้ง
3. เตรี ยมการถ่ายทอดบทเรี ยนให้พร้อมทุกครั้ง
4. ดาเนิ นบทเรี ยนตามแนวที่ให้ไว้ในหนังสื อคู่มือเล่มนี้ พี่เลี้ยงสามารถเพิ่มเติมตัวอย่างหรื อ
อธิ บายบางจุดให้ละเอียดกว่าที่ให้ไว้ในคู่มือได้ แต่ควรรักษาเวลาแต่ละบทเรี ยนให้อยูร่ ะหว่าง 30-45
นาที
5. หากเวลาอานวยให้ พี่เลี้ยงสามารถที่จะทากิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ให้ไว้ในคู่มือได้
เช่น นมัสการพระเจ้าด้วยกัน อธิ ษฐานร่ วมกัน แบ่งปั นทุกข์สุขทัว่ ๆ ไป ออกไปประกาศด้วยกัน ฯลฯ
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ข้ อเสนอแนะสำหรับพีเ่ ลีย้ ง
พี่เลี้ยงเป็ นตัวประกอบสาคัญยิง่ ที่จะทาให้การเลี้ยงดูผเู ้ ชื่อใหม่น้ นั ประสบความสาเร็ จ ฉะนั้นพี่
เลี้ยงที่ดีควรมีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีชีวติ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ความรู ้ความเข้าใจต่อพระวจนะของพระเจ้า
3. ขวนขวายในการพัฒนาชีวิตการรับใช้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นเสมอ
4. พึ่งพิงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการรับใช้พระเจ้าเสมอ
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บทนำ
หลักประกันควำมรอด
เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดต้อนรับพระเยซูคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็ได้รับความรอดจาก 2 สิ่ งใหญ่คือ 1. จากตัวบาป 2.
จากขุมนรก ความรอดที่ได้รับนี้ ก่อให้เกิดสิ่ งใหญ่ภายในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ นัน่ คือชีวิตใหม่ ซึ่ งชีวติ ใหม่น้ ี
เป็ นชีวติ ฝ่ ายวิญญาณที่ยงั เป็ นเด็ก ซึ่งต้องการการเติบโตทั้งความรู ้และชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ ดังนั้นสิ่ งที่
จะต้องให้ผเู้ ชื่อได้รับรู ้และมัน่ ใจในเบื้องต้นคือ
ความแน่ใจในความรอด ซึ่ งบทเรี ยนใช้ชื่อว่า
“หลักประกันความรอด” ความมัน่ ใจในความรอดของคริ สเตียนถือได้วา่ เป็ นพื้นฐานอันสาคัญประการ
แรกที่จะรองรับการสร้างสิ่ งต่าง ๆ อีกมากมายในชีวติ คริ สเตียน

จุดประสงค์ ของบทเรียนหลักประกันในควำมรอด
1. ให้ผทู ้ ี่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ มีความมัน่ ใจในความรอด
2.สามารถอธิ บายสาเหตุของความมัน่ ใจในความรอดนี้
3. สาแดงความมัน่ ใจในความรอด โดยการประกาศตัวว่าเป็ นคริ สเตียน

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน
1. แสดงความยินดีกบั ผูร้ ับเชื่ อใหม่ ที่ได้ตดั สิ นใจต้อนรับพระเยซูคริ สต์
2. ถามถึงความรู ้สึกส่ วนตัวของผูร้ ับเชื่อ หลังจากต้อนรับพระเยซูคริ สต์
3. มอบบทเรี ยนชีวติ คริ สเตียนขั้นพื้นฐาน ให้ผรู ้ ับเชื่อใหม่
4. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ อ่านบทนา ถึง ข้อพระธรรมยอห์น 1:12 แล้วเปิ ดพระคัมภีร์อ่าน บรรยายให้
เขาทราบว่า เขามีความสัมพันธ์อนั พิเศษกับพระเจ้าในฐานะ พ่อ-ลูก ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดมาก
ที่สุด
5. อ่านยอห์น 3:16 แล้วอธิ บายถึง แผนการช่วยให้รอดมาจากพื้นฐานแห่งความรักที่พระเจ้ารัก
มนุษย์ทุกคนและตัวของเขาด้วย และจะได้รับความรอดพ้นจากนรกเข้าสู่ ชีวติ นิ รันดร์ ได้โดยความเชื่อ
ความไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์
ตามคาสัญญาของพระเจ้าที่ปรากฏในพระธรรมนี้และให้เสริ มด้วย
พระธรรม ยอห์น 20:31
6. นาให้อ่านต่อไปจนจบ แล้วพูดเสริ มในจุดที่วา่ พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงคาสัญญา แต่จะรักษา
สัญญาที่จะให้ผเู้ ชื่อในพระเยซูคริ สต์ได้รับความรอด ไม่วา่ เราจะมีอารมณ์แปรปรวนมากน้อยอย่างไร
7. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ เขียนตอนช่วง คาถามสาหรับคิดสัก 5-10 นาที
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8. แล้วตรวจคาถามนั้นด้วยกัน เพื่อดูความเข้าใจของเขาว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน พร้อมทั้งตั้ง
คาถามเสริ มให้ลึกลงไปสู่ ความเข้าใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ให้การบ้านท่อง 1 ยอห์น 5:11-12 และทาบทที่ 1 มาก่อน
10. นัดเวลาพบกันในสัปดาห์หน้า
11. แนะนาหนังสื ออ่านประกอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้
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บทที่ 1 กำรเฝ้ ำเดีย่ ว
ผูท้ ี่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ ก็มีชีวติ ใหม่ฝ่ายวิญญาณและชีวติ ใหม่จะเจริ ญเติบโตได้ก็ตอ้ งอาศัย
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ ดังนั้นการที่จะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างสม่าเสมอก็
ต้องอาศัยวิธีการอย่างหนึ่งที่เราเรี ยกว่า “การเฝ้ าเดี่ยว”

จุดประสงค์
1. ผูเ้ ชื่อสามารถอธิ บายถึงคุณค่า และความหมายการเฝ้ าเดี่ยว
2. ให้ผเู ้ ชื่อ รู ้ถึงขั้นตอน และวิธีการเฝ้ าเดี่ยว
3. ให้ผเู้ ชื่อจัดเวลาเฝ้ าเดี่ยวประจาวัน

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน
1. ทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่ท่องจา และสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
2. ถามถึงพระพรที่ได้รับ และปั ญหาที่ประสบในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
3. แบ่งปั น พระพรที่ท่านได้รับในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
4. อธิ บายถึง คาว่า “เฝ้ าเดี่ยว” ว่าเป็ นการใช้เวลาส่ วนตัวสนทนากับพระเจ้า เหมือนบุตรที่สนิท
สนมกับบิดา ด้วยการอธิ ษฐานและการอ่านพระคาเพื่อจะทราบว่าพระองค์ตรัสอะไรกับเรา แล้ว
ไตร่ ตรองเงียบ ๆ ซึ่ งสามารถทาได้ในเวลาต่าง ๆ กันตามที่กาหนดนั้น
5. นาผูเ้ ชื่อใหม่ เข้าสู่ บรรยากาศแห่งการเฝ้ าเดี่ยวโดยการเฝ้ าเดี่ยวร่ วมกันกับเขาดังนี้
5.1 เริ่ มอธิ ษฐานสั้น ๆ สัก 2-3 ประโยค
5.2 ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าร่ วมกัน
5.3 อ่านพระธรรมใน ยอห์น 1:1-13 สลับกันคริ สเตียนใหม่ (ออกเสี ยง)
5.4 ถามคาถามในบทเรี ยนที่ 1
5.5 อ่านพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวในใจอีกครั้งให้เลือกข้อพระคัมภีร์ที่ชอบมากมาข้อหนึ่งเสร็ จ
แล้วเงยหน้าขึ้น
5.6 ถามเขาว่า “เลือกข้อไหน และทาไมจึงเลือกข้อนั้น” สามารถนาไปใช้อย่างไร
5.7 อธิ ษฐานกับคริ สเตียนใหม่ ถึงข้อพระคัมภีร์ที่เขาเลือก
6. แบ่งปั นข้อพระคัมภีร์ 1 ยอห์น 1:9 “พระสัญญาในการยกโทษบาป” (และขอให้เขานา
กลับไปท่องจาพระคัมภีร์ขอ้ นี้ก่อนการพบกันในครั้งต่อไป) การแบ่งปั นกันนี้ควร กล่าวเพิ่มเติมว่าเขา
8

จะพบว่าถึงแม้จะเป็ นคริ สเตียนแล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่เขาทาผิดโดยไม่เจตนาหรื อไม่อยากทา
แต่
อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาเสี ยใจจริ ง ๆ ต่อสิ่ งที่ได้กระทาลงไป ก็ให้อธิ ษฐานทูลขอการอภัยจากพระเจ้า ใน 1
ยอห์น 1:9 กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปของเราอย่างแน่นอน ไม่วา่ ความผิดนั้นจะเป็ น
อย่างไรก็ตาม
7. การบ้านท่อง 1 ยอห์น 1:9 และทาบทที่ 2
8. แนะนาหนังสื อที่จะอ่านประกอบซึ่ งเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนนี้
9. นัดเวลา สาหรับการพบกันครั้งต่อไป
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บทที่ 2 วงล้ อชีวติ คริสเตียน
เป้ าหมายชีวติ คริ สเตียนคือ การเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณเป็ นผูท้ ี่ดีรอบคอบอย่างพระเยซูคริ สต์
(มัทธิว5:48) ชีวติ คริ สเตียนของเราเปรี ยบเหมือนกับล้อที่เคลื่อนที่บนทางลาดชัน แต่การเคลื่อนที่มีอยู่ 2
ลักษณะ คือ ขึ้น หรื อ ลง ดังนั้นคริ สเตียนจึงต้องประกอบด้วยรากฐาน 4 ประการคือ การอธิ ษฐาน
การศึกษาพระคัมภีร์ การสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนอื่น ๆ และการเป็ นพยานกับคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
ถ้าสิ่ งเหล่านี้ขาดการฝึ กฝน อย่างสม่าเสมอ ก็เหมือนกับล้อที่เคลื่อนที่ลงและในไม่ชา้ ผูน้ ้ นั ก็จะรู ้สึกว่าไม่
มีความสุ ข เพราะชีวติ คริ สเตียนที่ไม่กา้ วหน้า และห่างไกลจากชีวติ ที่เป็ นแบบอย่างอย่างพระเยซูคริ สต์
ของเรา

จุดประสงค์ ของบทนี้
1. ผูเ้ ชื่อสามารถอธิบายรากฐาน 4 ประการ ของคริ สเตียนได้
2. ผูเ้ ชื่อได้กาหนดแนวทางประพฤติท้ งั 4 ประการอย่างชัดเจน

ขั้นตอบกำรเสนอบทเรียน
1. อ่านคานา “วงล้อชีวติ คริ สเตียน” ด้วยกัน จากนั้นนาเอากระดาษแข็งรู ปวงล้อที่ตดั ไว้แล้ว
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว) พร้อมทั้งอุปกรณ์เหล่านี้คือ
- กระดาษแข็งเปล่า ๆ 1 แผ่น
- วงเวียน
- กรรไกร
2. เขียนข้อความลงในวงล้อ ขณะเดียวกับที่อ่านคานา แล้วอธิ บายว่า
2.1 แกนกลางล้อ เป็ นจุดกาเนิดกาลังที่ส่งไปยังล้อรอบนอก พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแกนกลาง
ของล้อนี้ ความเชื่อคริ สเตียนคือพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า และทรงเป็ นแหล่งกาเนิดกาลังของเรา
ถ้าเอาพระเยซูคริ สต์ออกไป (ใช้กรรไกรตัดแกนวงล้อออก) ศาสนาคริ สต์ก็จะไม่มีเช่นเดียวกับวงล้อที่
ไม่มีแกนกลาง ล้อนั้นก็จะหักด้วย
2.2 ซี่ลอ้ เป็ นทางถ่ายทอดกาลังจากพระเยซูคริ สต์ สู่ ชีวิตของเรา ซี่ ลอ้ แนวตั้งเปรี ยบเหมือน
ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระเจ้าซึ่ งทาได้โดยการอธิ ษฐานอ่านพระคัมภีร์อนั เป็ นทางที่พระเจ้าจะ
ทรงสอนเรา ซี่ลอ้ แนวนอน เปรี ยบเสมือนความสัมพันธ์ของเรากับผูอ้ ื่น ในชี วติ คริ สเตียนของเราก็คือ
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การหนุนใจซึ่ งกันและกัน เมื่อมีสามัคคีธรรมและสาแดงออกซึ่ งความรักของพระเจ้าแก่เพื่อนที่ไม่เป็ นค
ริ สเตียนโดยการเป็ นพยาน
2.3 วงล้อรอบนอก หมายถึงการดาเนินชีวิตอย่างเชื่ อฟังพระเจ้า ซึ่ งแสดงออกโดยการประพฤติ
2.4 ถ้าแกนต่าง ๆ ไม่สมดุลย์กนั เช่นมีสามัคคีธรรม แต่ขาดการเป็ นพยาน หรื ออ่านพระคัมภีร์
แต่ไม่อธิ ษฐาน ล้อนั้นก็จะไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ าง ฉะนั้นแกนล้อทั้งสี่ จึงต้องมีความสัมพันธ์กนั
2.5 ถ้าเราเพียงแต่อ่านพระคาของพระเจ้าแต่ไม่สนใจคนอื่น ก็เหมือนกับล้อที่เบี้ยวไปข้างหนึ่ง
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
2.6 เป้ าหมายของชีวติ คริ สเตียน คือการเจริ ญขึ้นจนเป็ นผูท้ ี่ดีรอบคอบอย่างพระเยซูคริ สต์
(มัทธิว 5:48) ชีวติ คริ สเตียนของเราเปรี ยบเหมือนกับล้อที่เคลื่อนที่ไปบนทางลาดชันแต่การเคลื่อนที่ก็มี
อยู่ 2 ลักษณะคือ ขึ้น กับ ลง ดังนั้น ชีวติ คริ สเตียนจึงต้องประกอบด้วยรากฐาน 4 ประการ คือ การ
อธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ การสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนคนอื่น ๆ และการเป็ นพยานกับคนที่ไม่
เป็ นคริ สเตียน ถ้าสิ่ งเหล่านี้ขาดการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ ก็จะเหมือนกับล้อที่เคลื่อนถอยลง และในไม่
ช้าผูน้ ้ นั ก็จะรู ้สึกว่าไม่ความสุ ขขาดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าทาให้ชีวิตคริ สเตียนไม่
เจริ ญเติบโต
2.7 แต่ถา้ เราหมัน่ ฝึ กฝนสิ่ งที่สาคัญต่อชี วติ คริ สเตียนของเรา ก็จะเป็ นเหมือนล้อที่เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า ก้าวต่อไป อย่างไรก็ตามในขณะที่กา้ วไปข้างหน้านั้น (เจริ ญเติบโตขึ้นในชี วติ คริ สเตียน) ก็
อาจจะมีความยุง่ ยากและปั ญหาเข้ามาได้ แต่อย่ากลัว เพราะในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 10:13 ได้กล่าวว่า
“ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนื อการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ท้ งั หลาย พระเจ้าทรง
สัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น
พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้” อุปสรรค์และหรื อ
การทดลองเป็ นประสบการณ์ธรรมดาในชี วติ คริ สเตียนทัว่ ๆ ไป แต่แน่นอนที่สุด พระองค์ทรงสัญญาที่
จะให้เราได้รับชัยชนะเหนือปั ญหา ยิง่ กว่านั้นขณะที่ชีวิตคริ สเตียนของเราเจริ ญขึ้น เราก็ตระหนักได้วา่
สิ่ งสาคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือ “พระเยซูคริ สต์อยูใ่ นแกนวงล้อ (ในชีวติ ) ถ้าปราศจาก
แกนกลางล้อแล้ว วงล้อก็ไม่สามารถใช้การได้”
2.8 ให้พิจารณาต่อ โดยอ่านบทเรี ยนตอน พระเยซูทรงเป็ นแหล่งกาลัง และอภิปรายกับผูร้ ับเชื่ อ
ใหม่ ตามแนวคาถามที่ให้ไว้ในบทเรี ยน
2.9 ท่องจาพระธรรม ยอห์น 15:5
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2.10 หนุนใจให้ทาแบบสารวจตัวเองอย่างสัตย์ซื่อและให้เขาดูแบบสารวจที่ท่านทาด้วย เขาอาจ
พบว่าท่านยังมีขอ้ บกพร่ องอยูห่ ลายอย่าง
แต่อย่าบังคับให้เขาบอกถึงความบกพร่ องในส่ วนที่เขาไม่
ต้องการบอก
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บทที่ 3 กำรอธิษฐำน
มีผนู ้ าคริ สเตียนหลายคน เปรี ยบเทียบความสาคัญของการอธิ ษฐานว่าเป็ นเหมือน “ลมหายใจ”
ของมนุษย์แน่นอนการเปรี ยบเทียบเช่นนี้ คงไม่เกินความเป็ นจริ งและถ้าหมายถึงเช่นนั้นจริ ง ๆ คริ ส
เตียนที่ไม่อธิ ษฐานชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งจบลงอย่างน่าเศร้าเหมือนกับร่ างกายที่ไม่มีลมหายใจ
ก็ตอ้ งตายเช่นกันดังนั้นการเรี ยนรู ้เรื่ องการอธิ ษฐาน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากสาหรับคริ สเตียนทัว่ ไป
โดยเฉพาะคริ สเตียนใหม่

จุดประสงค์
1. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ สามารถอธิ บายถึง ความหมายของการอธิ ษฐานได้
2. ให้ผรู้ ับเชื่ อใหม่ สามารถอธิ บายถึงขั้นตอนในการอธิษฐานได้
3. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ สามารถอธิ บายถึงสาเหตุที่พระเจ้าไม่ตอบคาอธิ ษฐาน

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน
1. อ่านเนื้อเรื่ องย่อหน้าแรกในบทเรี ยนด้วยกัน
2. อธิ บายความหมายของการอธิ ษฐาน โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคริ สเตียน
เป็ นแบบอย่าง พ่อ กับ ลูก และกล่าวถึงคาเชิญชวนของพระเจ้าใน เยเรมีย ์ 33:3 ยอห์น 16:24
3. อธิ บายถึงวิธีการอธิ ษฐานว่าเป็ นอย่างไร ไม่ใช่เป็ นการนัง่ สมาธิ และการสวดมนต์
4. อ่านเนื้อเรื่ องด้วยกันในย่อหน้าที่ 2 และอธิ บายถึงท่าทีในการอธิ ษฐาน คือ ต้องอธิ ษฐานด้วย
ความเชื่อ ผูอ้ ธิษฐานจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงสดับฟังและจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา การขอนั้น
จะต้องไม่ใช่ขอตามใจชอบ ถ้าขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเอง (ยากอบ 4:3) หรื อถ้ามีบาปอยูใ่ นใจ
โดยไม่สารภาพ พระเจ้าจะไม่ฟังและไม่ตอบ เมื่ออธิ ษฐานพระเจ้าอาจไม่ตอบทันที เราจึงต้องรอคอย
คาตอบ พระเจ้าจะตอบรับหรื อปฏิเสธสิ่ งที่เราทูลขอได้
5. อธิ บายขั้นตอนของการอธิ ษฐาน ซึ่ งมี 4 ขั้นตอน
5.1 สรรเสริ ญพระเจ้า คือการยกย่องในสภาพที่พระเจ้าเป็ น เช่น ความยิง่ ใหญ่
5.2 สารภาพบาปผิด หากเราบ่มความบาปไว้ในใจ พระเจ้าจะไม่ฟังคาอธิ ษฐาน
5.3 ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณในสิ่ งที่พระเจ้าให้ พระพร, การตอบคาอธิษฐาน
5.4 ทูลขอด้วยใจถ่อม ขอเพื่อผูอ้ ื่น เหตุการณ์ต่าง ๆ และขอสิ่ งที่ตนปรารถนา
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6. สอนการอธิ ษฐานโดยร่ วมกันอธิ ษฐาน โดยให้พี่เลี้ยงเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นก่อนตามขั้นตอนทั้ง 4 แล้ว
ให้ผเู ้ ชื่อใหม่อธิ ษฐานตามเรา
7. ให้ทบทวนคาถามสาหรับคิดในบทเรี ยนด้วยกัน
8. มอบการบ้าน ท่องจา ยอห์น 16: 24 และทาบทที่ 4
9. แนะนาหนังสื ออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ “ควรอธิ ษฐานอย่างไร” โดย บาซิเลีย
ชลิ๊งค์
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บทที่ 4 พระคัมภีร์
ในชีวติ คริ สเตียน สิ่ งที่ทาให้คริ สเตียนเติบโตฝ่ ายวิญญาณ และมีความรู้ในเรื่ องพระเจ้า คือพระ
คัมภีร์ พระคัมภีร์เป็ นรากฐานแห่งความเข้าใจนานัปประการเกี่ยวกับเรื่ องของพระเจ้า และท่าทีของคริ ส
เตียนที่มีต่อพระเจ้าและต่อผูอ้ ื่น เราจะไม่มีโอกาสเติบโตฝ่ ายวิญญาณอย่างมาก และถูกต้อง ถ้าเรา
ปราศจากพระคัมภีร์

จุดประสงค์
1. ให้ผรู้ ับเชื่ อใหม่ สามารถอธิ บายถึงคุณค่าของพระคัมภีร์
2. ให้ผรู้ ับเชื่ อใหม่ สามารถอธิ บายขั้นตอน 5 ประการในการนาพระคัมภีร์เข้าสู่ ชีวิต
3. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ กาหนดแผนการ การอ่านพระคัมภีร์

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน
1. อ่านเนื้อเรื่ องด้วยกัน
2. อธิ บายถึงคุณค่าของพระคัมภีร์ ซึ่งมี
2.1 เป็ นอาหารฝ่ ายวิญญาณที่ช่วยให้ชีวติ คริ สเตียนเติบโต สู่ ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าความ
เข้าใจอันถูกต้องต่อพระเจ้า 1 เปโตร 2:2
2.2 ปรับปรุ งชีวิตคริ สเตียนให้พร้อมสาหรับการดีทุกอย่าง 2 ทิโมธี 3:16-17
3. อธิ บายถึงขั้นตอนในการศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งมีภาพประกอบด้วยคาบรรยายเรื่ องภาษามือ

ภำษำมือ
บอกเขาว่าวันนี้จะแบ่งปั นถึงเรื่ องภาษามือ
เริ่มต้ น เขียนตัวอักษร “ด” ในฝ่ ามือ แล้วบอกกับคริ สเตียนใหม่วา่ “ภาษามือจะแสดงให้เห็นว่า
เราควรสามารถประสบความสาเร็ จในชีวิตคริ สเตียนได้โดยอาศัยพระคัมภีร์ ดังเช่นนิ้วแต่ละนิ้วจะใช้
แทนความหมายต่อไป
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ก) กำรฟัง พระคาของพระเจ้าจากคาเทศนาเป็ นการหนุนใจ และเตรี ยมจิตวิญญาณของเราให้
พร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่ ง แต่คุณทราบไหมว่า หลังจาก 24 ชม. ผ่านไปแล้ว คุณจะสามารถจาคาเทศนาได้
เพียง 5% เท่านั้น ... เราจะใช้แทนการฟังด้วยนิ้วก้อย นิ้วก้อยเพียงนิ้วเดียวไม่สามารถยกพระคัมภีร์ได้
ดังนั้นจึงต้องการนิ้วอื่น ๆ มาช่วย
ข) กำรอ่ำน ด้วยการฟังและการอ่านพระคัมภีร์ คุณจะสามารถจาพระคาของพระเจ้าได้มากขึ้น
แต่กระนั้นก็ตามภายหลังจากการอ่าน 24 ชม. แล้ว ก็จะจาได้เพียง 5 % เช่นกัน จึงต้องมีบางสิ่ งเพิ่มขึ้น
เพื่อช่วยให้จิตวิญญาณเจริ ญขึ้น...เราจะใช้นิ้วนางแทนความหมายของการอ่าน
ค) กำรศึกษำ การศึกษาพระคัมภีร์ให้ความเข้าใจมากกว่าการอ่าน การศึกษาต้องไตร่ ตรองและ
จดจาในสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้า การศึกษาช่วยให้รู้จกั คิดและจดจาได้มากขึ้น ดังนั้นหลังจาก 24 ชม. ผ่านไป
จึงสามารถจาสิ่ งที่ศึกษาไปแล้วถึง 35% เราจะใช้นิ้วกลางแทนความหมายของการศึกษา
ง) กำรท่องจำ เราใช้นิ้วชี้ แทนการท่องจาพระคาของพระเจ้า ด้วยการท่องจาจะทาให้ขอ้
พระคัมภีร์อยูใ่ นจิตใจของเราตลอดเวลา จะทาให้เรามีชยั ชนะเหนื อความบาปและอารมณ์ของตัวเอง ทา
อย่างไรจึงจะจาได้แม่นยา ทาได้โดยการท่องจนขึ้นใจ และหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 24 ชม. ก็ยงั จะจาได้
หมดทั้ง 100 % ด้วยทั้ง 4 นิ้ว คือนิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วชี้ คุณก็สามารถถือพระคัมภีร์ไว้ได้ แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อมีบางสิ่ งบางอย่างมากระทบพระคัมภีร์ก็ยงั หล่นลงได้ง่าย
จาเป็ นต้องมีบางอย่าง
เพิม่ ขึ้น เพื่อจะทาให้ถือไว้ได้มนั่ คง สิ่ งนั้นก็คือการไตร่ ตรอง
จ) กำรไตร่ ตรอง เราจะใช้นิ้วหัวแม่มือ แทนการไตร่ ตรอง ด้วยการไตร่ ตรองดูความหมายอย่าง
รอบคอบ สามารถนามาใช้ร่วมกับนิ้วอื่น ๆ อีก 4 นิ้วได้ ถ้าเราใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยหยิบพระคัมภีร์
(แสดงการหยิบ) จะมีกาลังไม่พอ แต่ถา้ ใช้ร่วมกันทั้ง 5 นิ้ว ก็จะมีความมัน่ คงมากขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม
อาจจะมีโอกาสหลุดออกจากมือได้
ฉ) สิ่ งสาคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือ ตัวอักษร “ด” ที่ได้เขียนลงบนฝ่ ามือในตอนแรก
4. ทบทวนคาถามสาหรับคิดในบทเรี ยนด้วยกัน “ด” คือการดัดแปลงมาใช้ในชี วติ หลังจากที่ได้
ฟัง ได้อ่าน ได้ศึกษา ท่องจาและไตร่ ตรองพระคาแล้ว เราต้องนาพระคัมภีร์ตอนนั้น ๆ ไปใช้จริ ง ๆ ให้
เกิดผลให้ชีวติ คริ สเตียนของเรา
5. ท่องจา 2 ทิโมธี 3:16-17 และทาบทเรี ยนที่ 5
6. ขอให้คริ สเตียนใหม่จดั หาพระคัมภีร์สาหรับตัวเอง (ควรให้เขาออกเงินซื้ อเองเพื่อจะรักพระ
คัมภีร์ของตัวเอง)
7. หนุนใจให้คริ สเตียนใหม่จดั เวลาวันละ 10 ถึง 15 นาที เพื่ออ่านพระคัมภีร์ (ถ้าอ่านพระคัมภีร์
ใหม่ 1 บท และ พระคัมภีร์เดิม 2 บท ต่อวัน จะสามารถอ่าน พระคัมภีร์จบทั้งเล่มในระยะเวลา 1 ปี )
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8. แนะนาหนังสื ออ่านประกอบ
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บทที่ 5 สำมัคคีธรรม
มีสิ่งจาเป็ นหลายอย่างรอบกายของเรา ที่ช่วยเสริ มสร้างความเจริ ญเติบโตของชี วติ ในโลกนี้ เช่น
ปั จจัย 4 การศึกษา การงาน และอื่น ๆ ในสิ่ งจาเป็ นเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งซึ่ งนับได้วา่ มีความสาคัญยิง่ นัน่ คือ
การเข้าสังคม ทุกคนในทุกยุคทุกสมัยต่างก็มีความปรารถนาสิ่ งนี้ ในชีวติ ของคริ สเตียนก็เช่นเดียวกัน
การที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งในสังคมของพระเจ้า หรื อของคริ สเตียนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ที่ขาดไม่ได้ เพราะใน
สังคมของคริ สเตียน เรามีการสามัคคีธรรมร่ วมกันซึ่ งจะช่วยสร้างชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของคริ สเตียน ของผู ้
นั้นให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

จุดประสงค์
1. ให้ผเู ้ ชื่อใหม่ สามารถอธิ บาย ความหมาย และความสาคัญของการสามัคคีธรรม
2. ให้ผเู ้ ชื่อใหม่ ได้ตดั สิ นใจเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรหรื อเป็ นสมาชิกคริ สตจักรใด
คริ สตจักรหนึ่ง
3. ให้ผเู ้ ชื่อใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในคริ สตจักรนั้น

ขั้นตอนกำรถ่ ำยทอดบทเรียน
1. ความหมายของการสามัคคีธรรม อธิ บายโดยให้ผรู ้ ับเชื่อใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า การ
สามัคคีธรรมคืออะไร? เรี ยบเรี ยงคาตอบของเขาเสี ยใหม่ และสรุ ปตามแนวในย่อหน้าแรกของบทเรี ยน
2. พื้นฐานของการสามัคคีธรรม สิ่ งที่ทาให้คริ สเตียนมีสามัคคีธรรมหรื อมีสัมพันธ์แบบฉันท์พี่
น้องต่อกัน เพราะเราทุกคนมีส่วนในพระเจ้าด้วยกัน พระคัมภีร์ช้ ีให้เห็นว่า คริ สเตียนทุกคนมีส่วนร่ วม
ในองค์พระเยซูคริ สต์ดว้ ยกัน (1 โคริ นธ์ 1:9) ในโลหิ ตไถ่และพระกายของพระคริ สต์ดว้ ยกัน (1 โคริ นธ์
10:16) ในความเชื่อเดียวกัน (ฟิ เลโมน ข้อ 6) ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์เดียวกัน (ฟิ ลิปปี 2:1) ในพระ
เจ้าเดียวกัน (เอเฟซัส 4:5,6) พระเจ้าทรงเป็ นพันธนะหรื อเป็ นพื้นฐานแห่งการสามัคคีธรรมของคริ ส
เตียน
3. การสามัคคีธรรมแบบพระกายของพระคริ สต์ (โรม 12) พระคัมภีร์สอนว่า คริ สเตียนทุกคน
เป็ นอวัยวะในพระกายของพระคริ สต์
ผูเ้ ชื่อทุกคนเปรี ยบเหมือนอวัยวะอันหนึ่งอันใดของร่ างกาย
เดียวกันคริ สเตียนทุกคนมีความสาคัญ เราต่างต้องการซึ่ งกันและกัน เราขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้ในการ
สามัคคีธรรมของคริ สเตียนจึงประกอบด้วยความรัก...ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือ
สรุ ปตามแนว
บทเรี ยนในย่อหน้าที่ 2 กิจกรรมต่างๆ ที่คริ สเตียนกระทาร่ วมกันจึงควรมีลกั ษณะเหล่านี้
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4. ความสาคัญอีกประการหนึ่งของการสามัคคีธรรม อธิ บายโดยให้กระดาษเปล่าแก่ ผูร้ ับเชื่ อ
ใหม่ 1 แผ่น ขอให้เขาเอากระดาษพับครึ่ งและฉี กกระดาษออกเป็ น 2 ส่ วน เอากระดาษทั้ง 2 ส่ วนวาง
ซ้อนกันแล้วพับครึ่ งและฉี กออก และวางซ้อนกันฉี กต่อไปเรื่ อย ๆ และถามผูร้ ับการอบรมว่า “ทาไมจึง
ฉีกกระดาษออกได้ไม่ง่ายเหมือนครั้งแรก ๆ ” คาตอบคือ เพราะกระดาษที่วางซ้อนกันหนาขึ้น
เช่นเดียวกัน การสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนด้วยกันทาให้คุณภาพชีวติ คริ สเตียนแน่นหนาขึ้น เพราะเรา
เสริ มกาลังแก่กนั และกัน จึงยากต่อการทาลาย สรุ ปต่อตามแนวในบทเรี ยนย่อหน้าที่ 3
5. ทบทวนคาถามสาหรับคิดในบทเรี ยนด้วยกันกับผูร้ ับเชื่ อใหม่
6. สะกิดเตือนให้ท่องจา ฮีบรู 10:24,25 และทาบทเรี ยนที่ 6
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บทที่ 6 กำรเป็ นพยำน
ความจาเป็ นอีกด้านหนึ่งในสิ่ งที่คริ สเตียนควรทานั้นคือ การเป็ นพยาน ถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์ ผู้
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของมนุ ษย์โลก ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิต และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากมายต่อคนทัว่ ไปที่จะมีโอกาสได้ยนิ และตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูคริ สต์
เพื่อชีวติ ของเขาจะได้รับความรอดด้วย

จุดประสงค์
1. ให้ผรู้ ับเชื่อใหม่ สามารถอธิ บาย ความหมายและความสาคัญของการเป็ นพยาน
2. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ มีความปรารถนาที่จะปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากพระคัมภีร์

ทำควำมเข้ ำใจกำรประกำศข่ ำวประเสริฐด้ วยวิธีแบบสะพำน
1. พับกระดาษออกเป็ น 3 ส่ วนดังในภาพ

2. เมื่อเดิมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ และมนุษย์กบั พระเจ้ามีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด (เขียน
คาว่า มนุษย์ พระเจ้า ลงบนกระดาษตามแบบในภาพ)
3. แต่บางสิ่ งเกิดขึ้นที่ทาให้ความสัมพันธ์น้ ีขาดลงสิ่ งนี้ได้ขวางกั้นความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั
พระเจ้า สิ่ งนี้คืออะไร?
4. ให้คู่สนทนาอ่านออกเสี ยงจากพระธรรมโรม 3:23 แล้วตั้งคาถามว่า “อะไรที่ทาให้มนุษย์
เสื่ อมจากสง่าราศีหรื อมาตราฐานของพระเจ้า?” (คาตอบ:บาป) บาปคือ การไม่เชื่ อฟังพระเจ้าพระคัมภีร์
ได้สอนเราว่า “มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป” คากล่าวนี้รวมถึงใครบ้าง? (คาตอบ:“ทุกคน”) รวมถึงตัว
ข้าพเจ้าด้วยหรื อเปล่า? (ชี้ที่ตวั เอง) ถ้าเช่นนั้นรวมถึงตัวคุณด้วยใช่ไหม? (คาตอบ:ใช่) ถูกต้องทุกคนเป็ น
คนบาป และเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้า แล้วเรื่ องของมันเป็ นอย่างไรต่อไป?
5. ยังไม่จบลงเพียงแค่น้ ี ให้คู่สนทนาอ่านพระธรรม โรม 6:23 ค่าจ้าง (ผล) ของความบาปคือ
ความตาย ซึ่งหมายถึงถูกตัดขาดจากพระเจ้า
6. ให้กางแผ่นกระดาษที่พบั ไว้ออก มนุษย์ จะอยูท่ างซ้ายมือ พระเจ้า จะอยูท่ างขวามือ ระหว่าง
ทั้งสองมีช่องว่างกั้นอยูซ่ ่ ึ งแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า เขียนคาว่า “บาป” ลงไป
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7. มีบางอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เกี่ยวกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายทางฝ่ ายร่ างกายแล้ว
ขอให้คูส่ นทนาอ่าน ฮีบรู 9:27 แล้วถามคาถามว่า “เกิดอะไรขึ้นหลังจากความตาย?” (คาตอบ:การ
พิพากษา) แน่นอนที่สุดที่หลังจากความตายแล้ว เราทุกคนจะต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้า

8. เราจะทาอย่างไร? มนุษย์ทาอะไรไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทาได้ ให้คู่สนทนาอ่าน โรม 5:8
พระคัมภีร์ขอ้ นี้บอกเราว่า ถึงแม้มนุษย์จะเป็ นคนบาปและถูกตัดขาดจากพระเจ้า แต่พระองค์ก็ยงั ทรงรัก
เรา พระเจ้าทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ดว้ ยการกระทา พระองค์ทรงทาสิ่ งใด? (คาตอบ:พระเยซู
คริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา) ใช่ ถึงแม้ในขณะที่เรายัง.... (ให้เขาเป็ นผูต้ อบให้สมบูรณ์)
9. ต่อจากนั้นให้ขีด “บาป” ออก แล้วเขียนสะพานคือพระเยซูคริ สต์ เชื่อมระหว่างมนุษย์กบั
พระเจ้า (เขียนอย่างมีระเบียบ)

10. นี่เป็ นข่าวดีที่ขา้ พเจ้าอยากให้คุณทราบ มีขอ้ พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่กล่าวถึงสิ่ งนี้ ให้คู่
สนทนาอ่าน ยอห์น 5:24 จะพบว่ามีพระสัญญาจากพระเจ้าอยู่ 3 ประการ สาหรับผูท้ ี่ได้ยนิ และเชื่อว่า
พระเยซูคริ สต์ได้ตายแทนความบาปของตน พระสัญญานั้นคืออะไร? (คาตอบ:มีชีวติ นิรันดร์ ไม่ตอ้ งถูก
พิพากษา และผ่านพ้นความตายไปสู่ ชีวติ )
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11. แน่นอนที่พระสัญญานี้เป็ นจริ งสาหรับคุณด้วย เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคุณ พระสัญญาทุก
ข้อเป็ นของประทานให้เปล่า ๆ จากพระเจ้าสาหรับคุณ แต่คุณจะต้องต้อนรับพระเยซู คริ สต์เป็ นพระเจ้า
ส่ วนตัวของคุณเสี ยก่อนเหมือนกันกับที่เพื่อนของคุณซื้ อของขวัญวันเกิดไว้ให้คุณ ของขวัญนี้จะไม่เป็ น
ของคุณจนกว่าคุณจะรับเอาไว้และคุณจะรับเอาพระเยซูคริ สต์ได้อย่างไร?
12. ให้คู่สนทนาอ่าน โรม 10:9,10 รวมความข้อพระคัมภีร์ 2 ข้อนี้ง่าย ๆ ก็ได้ความว่า ถ้าหาก
คุณรับด้วยปากและเชื่ อด้วยใจว่า พระคริ สต์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและได้เป็ นขึ้นมาจากความตาย
คุณก็จะเป็ นคนชอบธรรมและรอดได้ และนี่ก็หมายความว่า คุณไม่ตอ้ งถูกพิพากษาผ่านพ้นความตาย
แล้วและมีชีวติ นิรันดร์
13. เมื่อคุณจะรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจ หมายความว่า คุณจะต้องอัญเชิญพระเยซูคริ สต์เข้ามา
ในชีวติ ของคุณด้วยการอธิ ษฐาน ผมอยากจะถามคุณว่า คุณเข้าใจในสิ่ งที่เราได้สนทนากันแล้วนั้น
หรื อไม่ (ถ้าตอบว่าเข้าใจ) คุณเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่สมเหตุสมผลไหม (ถ้าตอบว่ามีเหตุมีผล ให้ถามต่อไป
ว่า) ถ้าอย่างนั้นคุณพร้อมไหมที่จะอัญเชิญพระคริ สต์เข้ามาในชีวติ ของคุณเดี๋ยวนี้ (ถ้าคาตอบว่าพร้อม)
ถ้าอย่างนั้น คุณสามารถที่จะอธิ ษฐานกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้
14. การอธิ ษฐานคือการพูดคุยกันธรรมดา ๆ นี่แหละเพียงแต่วา่ คู่สนทนาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นพระ
เจ้าแม้เราจะมองไม่เห็นพระเจ้า แต่พระองค์อยูท่ ่ามกลางเราที่นี่และพร้อมที่จะฟังคาอธิ ษฐานของคุณ
เนื่องจากคุณไม่เคยอธิ ษฐาน อาจจะไม่รู้วา่ จะพูดอย่างไรดี ฉะนั้นผมจะนาคุณในการอธิ ษฐานก็แล้วกัน
ให้คุณอธิษฐานตามทีละวรรค ๆ จากใจจริ ง
15. ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ยอมรับว่าเป็ นคนบาป และช่วยตัวเองให้พน้ โทษทัณฑ์ไม่ได้
ข้าพระองค์เสี ยใจในความผิดบาปทั้งสิ้ นที่ได้กระทาไป ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทาน
พระเยซูคริ สต์ให้เสด็จมาสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษความผิด
บาปทั้งสิ้ นของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูคริ สต์ไว้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่จะเป็ นผู้
ควบคุมชีวติ ของข้าพระองค์ต่อไป ในพระนามของพระเยซู คริ สต์ อาเมน
16. ขอแสดงความยินดีกบั คุณ...คุณได้ตดั สิ นใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวติ ของคุณแล้ว ผมอยากจะ
ให้คุณดูพระคัมภีร์สัก 2 ข้อ เพื่อให้คุณเห็ นว่าพระเจ้าได้พูดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณได้เพิ่งกระทาไป
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ยอห์น 1:12 ผูท้ ี่เชื่อและต้อนรับ...เป็ นบุตร
ยอห์น 6:12 ผูท้ ี่เชื่อและต้อนรับ...มีชีวติ นิรันดร์
คุณเป็ นบุตรของพระเจ้าและมีชีวติ นิ รันดร์ แล้ว ขอต้อนรับเข้าสู่ ครอบครัวของพระเจ้า

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน
1. การกล่าวนาให้เห็นถึงความสาคัญของการเป็ นพยาน โดยพูดโยงไปถึงความเป็ นมาในการมา
รับเชื่ อของผูร้ ับเชื่ อใหม่ ว่า ทาไมจึงมีคริ สเตียนมาเป็ นพยานให้เขาฟัง? ทาไมคริ สเตียนจึงเป็ นพยาน
เรื่ องของพระเยซูคริ สต์? คริ สเตียนได้รับอะไรตอบแทนหรื อ? ผูร้ ับเชื่ อใหม่ อาจมีคาตอบหลายอย่าง แต่
ให้เรากล่าวเพิ่มเติมว่าคริ สเตียนเป็ นพยานเรื่ องของพระเจ้า เพราะพระเยซูคริ สต์ทรงรักเรา เราจึงอยาก
เชื่อฟังพระองค์โดยทาตามทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งเรา ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จจากโลกนี้ไป
พระองค์ได้ตรัสสัง่ ไว้วา่ พูดสรุ ปตามแนวเนื้ อหาในบทเรี ยน…
2. ผูร้ ับเชื่ อใหม่ จะเรี ยนรู ้จกั การเป็ นพยานได้อย่างไร ให้สอนวิธีการเป็ นพยานด้วยวิธี “สะพาน
ชีวติ ” โดยสาธิตให้เขาดู
3. การฝึ กเป็ นพยาน หากมีเวลา (หรื ออาจนัดพบอีกครั้งก็ได้) ให้ผรู ้ ับเชื่อใหม่ ทดลองฝึ กการ
เป็ นพยานด้วยวิธี “สะพานชีวติ ” โดยเป็ นพยานกับเรา และประการต่อไปให้เรานัดผูร้ ับเชื่อใหม่ ออกไป
เป็ นพยานกับเรา เพื่อเขาจะสังเกตและเรี ยนรู ้จากสนามงานจริ ง ๆ
4. ให้ทบทวนคาถามสาหรับคิดในบทเรี ยนด้วยกัน
5. มอบการบ้านให้ท่องจา มัทธิว 28:18-20 เขียนคาพยานส่ วนตัวครึ่ งหน้ากระดาษตามโครง
เรื่ องคือ
1. ชีวติ ก่อนเป็ นคริ สเตียน
2. การมาเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์
3. ชีวติ หลังจากเป็ นคริ สเตียน
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บทที่ 7 กำรเชื่อฟัง
สิ่ งต่าง ๆ ที่เรี ยนรู ้มาตั้งแต่เริ่ มต้นจะปราศจากความหมายหรื อไร้ค่า ถ้าขาดการประพฤติตาม
ซึ่งเป็ นลักษณะของการเชื่ อฟัง และนี้คือ กุญแจที่ไขประตูซ่ ึ งนาเราไปสู่ ความสาเร็ จของชีวติ คริ สเตียน

จุดประสงค์
1. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ สามารถอธิ บายถึงความหมายและความสาคัญของการเชื่อฟัง
2. ให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ สามารถที่จะปฏิบตั ิสิ่งหนึ่งสิ่ งใดตามพระคัมภีร์เป็ นเบื้องต้น

ขั้นตอนกำรเสนอบทเรียน
1. ความสาคัญของการเชื่อฟั ง ภายหลังที่คริ สเตียนได้ฟัง อ่าน ศึกษา ท่องจา และไตร่ ตรองพระ
คาของพระเจ้าแล้ว ลองคิดดูซิวา่ พระเจ้ารักเรามากขนาดไหนที่สู้ยอมให้พระคริ สต์ตายเพื่อเรา ไม่เป็ น
การสมควรหรื อที่เราจะมอบความรักให้กบั พระเจ้า พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรา และ
ประพฤติตามนั้น ผูน้ ้ นั แหละเป็ นผูท้ ี่รักเรา...” ถามคาถามให้ผรู ้ ับเชื่ อใหม่ คิดโดยถามว่า “คุณอยากให้
คนที่รักคุณผิดหวังและเสี ยใจไหม?”
2. ตัวอย่างประกอบให้เห็นความสาคัญของการเชื่อฟัง
ให้ยกเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ทาตามคาแนะนา และก่อให้เกิดความเสี ยหายภายหลัง
เช่น การขับรถเกินความเร็ วแล้วต้องเสี ยค่าปรับ การใช้ยาเกินขนาดตามที่กากับไว้ในวิธีการใช้ยาทาให้
เกิดอาการแพ้เป็ นต้น พระคาของพระเจ้าเป็ นคาแนะนากากับการดาเนินชี วติ หากเราไม่กระทาตาม
คาแนะนาของพระเจ้าจะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อชี วติ ของคริ สเตียน เราจึงควรเชื่ อฟังพระคาของพระเจ้าโดย
ประพฤติตาม เมื่อเราเชื่อฟัง พระเจ้าจะทรงประทานสิ่ งที่ทรงสัญญาไว้ให้กบั เรา ยากอบจึงได้เตือนสติค
ริ สเตียนว่า...ให้สรุ ปตามแนวในบทเรี ยนย่อหน้าที่ 3
3. คริ สเตียนต้องเชื่ อฟังพระคาทั้งหมดของพระเจ้า ถ้าเราเพียงแต่เชื่ อพระคัมภีร์บางส่ วนที่เรา
ชอบและไม่สนใจเชื่อฟังในบางเรื่ อง แน่นอนทีเดียวเราได้ตดั สิ่ งที่สาคัญบางอย่างออกไป ซึ่ งทาให้พระ
เจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิง่
พระองค์มีพระประสงค์ให้เราเชื่อฟังทุกสิ่ ง เพราะเมื่อเรากลับใจมาเชื่ อ
พระองค์ นัน่ คือการหันหลังให้กบั ชีวติ เก่า ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องมาเชื่อฟังและติดตามพระเยซู
คริ สต์แต่องค์เดียว
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4. เช็คว่าผูร้ ับเชื่ อใหม่ ได้ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่เขาได้เรี ยนรู ้จากพระคัมภีร์บา้ งแล้วยัง ให้แสดงความ
ยินดีและหนุนใจเขาในเรื่ องที่เขาได้เชื่ อฟัง แล้วท้าทายเขาในเรื่ องการเป็ นพยาน โดยเปิ ดอ่านมัทธิ ว
28:18-20 และอภิปรายด้วยกัน นัดแนะออกไปเป็ นพยานด้วยกันกับเขา สักครั้งหนึ่งโดยเร็ วที่สุด
5. อย่าลืมเช็คคาตอบคาถามสาหรับคิดในบทเรี ยนให้ท่องข้อพระคัมภีร์ และอธิ ษฐานด้วยกัน

25

ศูนย์ ซีแอลซี
21/9-10 สุ ขมุ วิท 101/1 กรุ งเทพฯ 10260

องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริ สต์
บ้าน วาย เอฟ ซี ตูป้ ณ. 1263 ปท.นานา กรุ งเทพฯ 10112
สงวนสิ ทธิ์
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