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เราใคร่จะหนุนน า้ใจท่านให้ท่องจ าข้อพระธรรมที่หน้า
สุดท้ายของหนังสือเล่มนี ้

 
 

องค์การเผยแพร่กติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและ
มวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวงกรุงเทพฯ 
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บันไดสิบขั้น 

สู่ความสมบูรณ์ 

ในชีวติคริสเตยีน 
 
 
 

ขั้นที่ 7 

คริสเตยีนกบัการเป็นพยาน 
 
 
 

องค์การเผยแพร่กติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่โลก  
ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัพิมพ ์และผูจ้  ำหน่ำย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
ตู ้ป.ณ. 4-32 นครหลวง ฯ 

สงวนลิขสิทธ์ิ 
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คริสเตยีนกบัการเป็นพยาน 
“ถำ้เพียงแต่เรำสำมำรถพิสูจน์ใหช้ำวโลกในปัจจุบนัน้ีเขำ้ใจวำ่ กำรมอบกำยถวำยชีวติจิตใจกบั

พระคริสตน์ั้น มิใช่สภำพอนัน่ำเบ่ือหน่ำย หำกแต่เป็นประสบกำรณ์ฝ่ำยจิตวญิญำณอนัน่ำต่ืนเตน้ท่ี
มนุษยจ์ะพึงไดรั้บ บรรดำผูท่ี้คอยจอ้งมองดูควำมเป็นไปของคริสตจกัร และมีควำมสงสัยในพระคริสต ์
ก็จะพำกนักลบัใจหลัง่ไหลกนัเขำ้มำหำพระองคด์ว้ยควำมจงรักภกัดี และควำมหวงัท่ีจะไดเ้ห็นกำรฟ้ืนฟู
ทำงดำ้นจิตวญิญำณคร้ังยิง่ใหญ่เกิดข้ึนเช่นเดียวกบัท่ีคริสตจกัรในสมยัต่ำง ๆ ประสบมำแลว้ ในเทศกำล
วนัเพนเทคศเตก็จะเป็นควำมจริงข้ึนมำ” ดร.เจมส์ เอส. สติเวร์ิท นกัศำสนศำสตร์และผูรั้บใชพ้ระเจำ้
ชำวสก๊อตท่ีมีช่ือเสียง 

หลกัปฏบัิติเจ็ดประการ ในการน าผู้อืน่มาหาพระเยซูคริสต์ 

1. ท่ำนจะตอ้ง รู้จกัพระคริสตเ์ป็นส่วนตวัเสียก่อน 
2. ท่ำนจะตอ้ง ไม่ปล่อยให้มีควำมผดิบำปใด ๆ ท่ีไม่ไดส้ำรภำพต่อพระเจำ้ซ่อนเร้นอยูใ่นชีวติ
จิตใจของท่ำน 
3. ท่ำนจะตอ้ง เป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
4. ท่ำนจะตอ้ง เตรียมตวัไวส้ ำหรับกำรเป็นพยำน 
5. ท่ำนจะตอ้ง ออกไปหำผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บเอำพระคริสตเ์ป็นผูช่้วยใหร้อด 
6. ท่ำนจะตอ้ง บอกกล่ำวใหเ้ขำทรำบ ถึงเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต์ 
7. ท่ำนจะตอ้ง หวงัผลในกำรพยำน 

ข้อเตือนใจทีจ่ะช่วยท่านในการเป็นพยาน 

1. ไมว่ำ่จะมียศฐำบรรดำศกัด์ิหรือมีควำมเป็นอยูใ่นสังคมดีเด่นสักเพียงใดก็ตำม ไม่มีใครท่ีจะ
สมบูรณ์ได ้โดยปรำศจำกพระคริสต.์ 
2. มนุษยทุ์กคนมีควำมหิวกระหำยพระเจำ้ ท่ำนออกสัตินกล่ำววำ่”ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
พระองคท์รงสร้ำงพวกขำ้พเจำ้ข้ึนมำเพื่อพระองคเ์อง จิตใจของพวกขำ้พเจำ้หำควำมสงบสุข
ไม่ได ้จนกวำ่ไดพ้บท่ีพึ่งพิงในพระองค”์ 
3. เม่ือเขำใจอยำ่งถูกตอ้งแลว้ พยำนหลกัฐำนท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้
นั้น เป็นท่ีเช่ือถือไดโ้ดยปรำศจำกขอ้สงสัย 
โปรดติดต่ออุปกรณ์ซ่ึงจะช่วยในกำรเป็นพยำนของท่ำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนไดท่ี้ องคก์ำร
เผยแพร่กิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษำ และมวลชนในประเทศไทย  
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ตู ้ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ 4 
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คริสเตยีนกบัการเป็นพยาน 
หนำ้ 

บทเรียนท่ี 1 เหตุใดเรำจึงตอ้งเป็นพยำน .................................................................................................. 7 

บทเรียนท่ี 2 แบบอยำ่งกำรเป็นพยำนของพระเยซู ................................................................................... 9 

บทเรียนท่ี 3 คุณสมบติัในกำรเป็นพยำน................................................................................................ 11 

บทเรียนท่ี 4 กำรเป็นพยำนกบัพระวจนะของพระเจำ้ ............................................................................ 13 

บทเรียนท่ี 5 กำรเป็นพยำนกบักำรอธิษฐำน ........................................................................................... 15 

บทเรียนท่ี 6 กำรเป็นพยำนกบั พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ............................................................................. 17 

บทเรียนท่ี 7 กำรเป็นพยำนกบัค ำพยำนส่วนตวั ..................................................................................... 25 
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บทเรียนที ่1 เหตุใดเราจึงต้องเป็นพยาน 

กำรบำ้น :  ท่องจ ำ: 2 โครินธ์ 5:14-15:  
อ่ำน :  กำลำเทีย บทท่ี 1 และ 2 

มิตรสหำยของท่ำนอำจกล่ำววำ่ “ผมคิดวำ่กำรนบั
ถือศำสนำของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองส่วนตวัของแต่ละบุคคล 
ไม่ควรหยบิยกข้ึนมำพดูเลย บำงคนก็อำจกล่ำววำ่ “ผมไม่
ชอบคนท่ีบำ้คลัง่ศำสนำ ซ่ึงพยำยำมบงัคบัใหค้นอ่ืนเช่ือตำม”  

สหำยคนแรกนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงควำมพอใจในรสนิยมของตนเอง ส่วนคนท่ีสองนั้นโออ้วดวำ่
ตนมีระดบัจิตใจท่ีสูงส่ง และสำมำรถควบคุมจิตใจของตนเองได ้ จุดมุ่งหมำยของบทเรียนน้ีก็เพื่อท่ีจะ
พิจำรณำอยำ่งตรงไปตรงมำ ถึงปัญหำท่ีวำ่เหตุใดเรำจึงเป็นพยำน 

1. เหตุใดพระเยซูคริสตจึ์งเสด็จเขำ้มำในโลก? (ลูกำ 19:10 มำระโก 10:45)................................. 
.................................................................................................................................................... 
2. ประสบกำรณ์ท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดซ่ึงไดบ้งัเกิดแก่ท่ำนนั้นคืออะไร?................................................  
.................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงประดิษฐท่ี์สุดซ่ึงเรำสำมำรถท ำไดเ้พื่อคนอ่ืนนั้น คืออะไร?................................................. 
.................................................................................................................................................... 
4. ในกำรติดตำมพระเยซู พระเยซูทรงสัญญำวำ่จะท ำอะไรเพื่อเรำหำกวำ่เรำซ่ือสัตย ์
 (มทัธิว 4:19)............................................................................................................................... 
5. พระเยซูทรงบญัชำให้เรำท ำอะไร? (มำระโก 16:15 มทัธิว 28:18,19)....................................... 
..................................................................................................................................................... 
6. ตำมพระธรรม 2 โครินธ์ 5:20 เรียกเรำทั้งหลำยวำ่อะไร?.......................................................... 
..................................................................................................................................................... 
(ค ำวำ่ “รำชทูต” หมำยถึงผูท่ี้กระท ำกำรในฐำนะเป็นตวัแทนของประเทศของตนใน
ต่ำงประเทศ) 
 7. ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นรำชทูตหรือผูแ้ทนของพระคริสต ์ ท่ำนควรน ำข่ำวอะไรไปบอกกล่ำว
ใหแ้ก่ผูท่ี้ยงัไม่ทรำบถึงพระคริสต(์2โครินธ์
5:20)............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
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8. จงสรุปค ำพยำนของท่ำนอคัรสำวกเปำโล ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรม  
กิจกำร 20:2427,3133................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
9. ในพระธรรม 2 โครินธ์ 5:14-15 
ก. อะไรเป็นมูลเหตุให้อคัรสำวกเปำโลเป็นพยำน?...................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ข. พวกเขำจะตอ้งรับกำรเปล่ียนแปลงในชีวติดำ้นในบำ้ง?........................................................... 
..................................................................................................................................................... 
10. พระเยซูคริสตต์รัสไวอ้ยำ่งไร ในกำรท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดมีควำมละอำยเพรำะพระองค?์  
(ลูกำ 9:26).................................................................................................................................... 
11. พระธรรมสดุดีบทท่ี 107:1,2 เตือนใหเ้รำท ำอะไร?................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

บันทกึและค าถาม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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บทเรียนที่ 2 แบบอย่างการเป็นพยานของพระเยซู 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ: ยอห์น 4:35 
 อ่ำน : กำลำเทีย บทท่ี 3 และ 4 
ในพระธรรมยอห์น บทท่ี 4 ในตอนท่ีพระเยซู

ทรงสนทนำกบัหญิงชำวสะมำเรียนั้น พระองคไ์ดท้รง
วำงแบบอยำ่งในกำรเป็นพยำนท่ีเกิดผลไว ้ ขอใหศึ้กษำ
พระธรรมบทน้ีใหล้ะเอียดถ่ีถว้น เพื่อจะทรำบถึงวธีิกำร
ใหม่ ๆ ในกำรเป็นพยำน 

อ่านพระธรรมยอห์น 4:1-42 

จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี (หำกเห็นวำ่ควรมีค ำถำมอ่ืนเพิ่มเติม ก็จงตั้งค  ำถำมนั้น ๆ ตำมแต่ท่ำนจะ
เห็นสมควร) 

1. ตำมท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นขอ้ 6-9 นั้น พระเยซูทรงยกเอำเร่ืองรำวอะไรข้ึนมำเป็นส่ือในกำรเป็น
พยำนของพระองค์
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. กำรเร่ิมตน้สนทนำดว้ยเร่ืองรำวท่ีคู่สนทนำของเรำสนใจนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อยำ่งไร
บำ้ง?............................................................................................................................................. 
3. ท่ำนเคยมีโอกำสเป็นพยำนเพื่อพระคริสตใ์นกรณี ใดบำ้ง?..................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4. ในตอนแรก หญิงชำวสะมำเรียนั้น มีควำมรู้สึกอยำ่งไร? (ขอ้ 9,11,12).................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ภำยหลงัท่ำทีของนำงเปล่ียนไปอยำ่งไร? (ขอ้ 15)........................................................................ 
5. พระเยซูตรัสวำ่อยำ่งไร อนัเป็นกำรส ำแดงถึงฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค?์ (ขอ้ 16-18)............... 
..................................................................................................................................................... 
6. พระเจำ้คือใคร?......................................................................................................................... 
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เรำตอ้งนมสักำรพระองคอ์ยำ่งไร?................................................................................................ 
7. หญิงชำวสะมำเรียผูน้ั้นแสวงหำผูใ้ด?....................................................................................... 
นำงตอ้งกำรใหพ้ระองคท์  ำอะไร?................................................................................................. 
8. พระเยซูทรงอำ้งเก่ียวกบัพระองคเ์องวำ่อยำ่งไร?...................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
9. ผลของกำรท่ีพระเยซูทำงเป็นพยำนแก่หญิงชำวสะมำเรียผูน้ั้น เป็นอยำ่งไร?........................... 
..................................................................................................................................................... 
10. บรรดำผูท่ี้รับฟังค ำพยำนของหญิงผูน้ั้น มีควำมรู้สึกอยำ่งไร?................................................ 
..................................................................................................................................................... 
11. จงอธิบำยถึงวธีิกำร ท่ีพระเยซูทรงเป็นพยำนต่อหญิงชำวสะมำเรียดว้ยถอ้ยค ำของท่ำนเอง 
(ใหมี้ควำมยำวประมำณ 50 ค ำ) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

บันทกึและค าถาม 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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บทเรียนที ่3 คุณสมบตัิในการเป็นพยาน 

กำรบำ้น :  ท่องจ ำ: มทัธิว 4:19 
 อ่ำน : กำลำเทีย บทท่ี 5 และ 6 
คริสเตียนท่ีแทจ้ริง ยอ่มปรำรถนำท่ีจะเป็น

พยำนเพื่อพระคริสตอ์ยำ่งเกิดผลหำกท่ำนศึกษำพระ
ธรรมกิจกำรบทท่ี 8 ใหล้ะเอียดถ่ีถว้น จะช่วยให้
ท่ำนเขำ้ใจถึงคุณสมบติัในกำรเป็นพยำน จงขอพระวญิญำณบริสุทธ์ิใหโ้ปรดประทำนคุณสมบติั
เหล่ำนั้นใหแ้ก่ท่ำน 

อ่านกจิการ 8:25-39 แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ 25 และ 26 นั้น เหตุใดพระเจำ้ทรงเรียกฟิลิปใหท้ ำหนำ้ท่ีนั้นโดยเฉพำะ
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ฟิลิปเป็นพยำนแก่ใคร? (ขอ้ 27)............................................................................................... 
3. ใครเป็นผูท่ี้สั่งฟิลิปวำ่ “จงเขำ้ไปใหชิ้ดกบัรถนั้นเถิด?” (ขอ้ 29).............................................. 
ทุกวนัน้ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงน ำเรำใหก้ระท ำเช่นเดียวกนัน้ี
หรือไม่?........................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
4. ฟิลิปตอบสนองค ำบญัชำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิอยำ่งไร? (ขอ้ 30) ...................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. ท่ำนจะอธิบำยถึงกำรเป็นพยำนของฟิลิป ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ท่ี 30 อยำ่งไร?........................ 
..................................................................................................................................................... 
6. บุคคลผูน้ั้นพร้อมท่ีจะรับฟังค ำพยำนของฟิลิปหรือไม่? ....................เพรำะเหตุใด.................. 
..................................................................................................................................................... 
เขำตอบฟิลิปอยำ่งไร?.................................................................................................................. 
7. ขอ้พระธรรมในพระคมัภีร์เดิมซ่ึงขนัทีชำวอำยธิโอบ ก ำลงัอ่ำนอยูน่ั้นอยูใ่นพระธรรมเล่ม
ใด? (ขอ้ 28,32,33)........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
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ขอ้พระธรรมเล็งถึงใคร?............................................................................................................... 
8. ฟิลิปเป็นพยำนวำ่อยำ่งไร?........................................................................................................ 
9. พระคริสตธรรมคมัภีร์ ส ำแดงถึงคุณสมบติัอนัดีเด่นของท่ำนฟิลิปอยำ่งนอ้ยแปดประกำร ซ่ึง
มีส่วนส ำคญัในกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งเกิดผล จงตอบลงในช่องวำ่งวำ่คุณสมบติั
ของท่ำนฟิลิปดงัต่อไปน้ี ปรำกฏอยูใ่นพระธรรมขอ้ใด? 
ควำมรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์................................................................................................. 
ควำมกลำ้หำญ............................................................................................................................ 
ควำมเมตตำกรุณำ....................................................................................................................... 
ควำมอ่อนนอ้มถ่อมตน............................................................................................................... 
ควำมเช่ือฟัง................................................................................................................................ 
ควำมสำมำรถท่ีจะรับเอำควำมนึกคิด และมีควำมอ่อนไหวต่อกำรน ำของพระเจำ้...................... 
.................................................................................................................................................... 
ควำมโอนอ่อนผอ่นปรน หรือรู้จกักำลเทศะ............................................................................... 
ควำมกระตือรือร้น....................................................................................................................... 

บันทกึและค าถาม 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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บทเรียนที่ 4 การเป็นพยานกบัพระวจนะของพระเจ้า 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ: 1 เปโตร 3:15 
 อ่ำน : เอเฟซสั บทท่ี 1 และ 2 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบงัคบับญัชำ และ

ประทำนฤทธ์ิเดชใหท้่ำนเปโตรในกำรเป็นพยำนเพื่อพระ
คริสต ์ ต่อหนำ้มหำชนผูซ่ึ้งก่อนหนำ้นั้นเพียงหำ้สิบวนัได้
ร้องตะโกนให ้ “ตรึงพระเยซู” และวำ่ “ใหโ้ลหิตของท่ำนตกอยูแ่ก่เรำ และทั้งบุตรของเรำดว้ย” (มทัธิว 
27:25) ในท่ำมกลำงคนเหล่ำนั้นท่ีฟังค ำเทศนำของเปโตร คงจะมีบำงคนเคยไดย้นิเปโตรพดูหยำบคำย
ปฏิเสธพระองค ์(มทัธิว 26:73-74) บ่อเกิดแห่งฤทธ์ิเดชของท่ำนเปโตรในคร้ังน้ี คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
และพระวจนะของพระเจำ้ จุดมุ่งหมำยของบทเรียนน้ี เพื่อสอนใหใ้ชพ้ระวจนะของพระเจำ้ ในกำรเป็น
พยำนท่ีเกิดผล 

อ่านพระธรรมกจิการบทที ่2 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จำกขอ้ควำมขำ้งบนน้ีและในพระธรรมกิจกำรบทท่ี 2 นั้น เหตุใดเปโตรซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่
เหมำะสมอยำ่งยิง่ ท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสตจึ์งกลำยเป็นผูท่ี้เป็นพยำนเพื่อพระคริสตอ์ยำ่ง
เกิดผลมำกได้
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. ค  ำเทศนำของท่ำนเปโตรซ่ึงอำ้งมำจำกพระคมัภีร์เดิม เป็นตน้วำ่ค ำตรัสของกษตัริยด์ำวดิ  
ค ำพยำกรณ์ของโยเอล)นั้นมีมำกนอ้ยเพียงใด?............................................................................. 
3. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงปฏิบติัพระรำชกิจของพระองคอ์ยำ่งไร? 
ก. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัท่ำนเปโตร? (ยอห์น 14:26).......................................................................... 
ข. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูฟั้ง? (ยอห์น 16:8-11)................................................................................. 
4. ค  ำพดูของท่ำนเปโตร ท่ีท ำใหผู้ฟั้งไดรู้้สึกส ำนึกถึงควำมผดิบำปของตนมีใจควำมวำ่อยำ่งไร? 
(กิจกำร 2:23,36,37)...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5. สำระส ำคญัท่ีท่ำนเปโตรเทศนำเก่ียวกบัพระเจำ้นั้น คืออะไร? (กิจกำร 2:24,34,38,39)............ 
..................................................................................................................................................... 
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6. มีผูก้ลบัใจใหม่เช่ือเป็นคริสเตียนในวนันั้นก่ีคน?..................................................................... 
7. ผูฟั้งเหล่ำนั้นมีควำมรู้สึกอยำ่งไร ทั้งก่อนและหลงัจำกกำรบงัเกิดใหม่?.................................. 
..................................................................................................................................................... 
8. อะไรเป็นมูลเหตุใหค้นโกรธแคน้คริสเตียนท่ีเป็นพยำน?......................................................... 
..................................................................................................................................................... 
9. มีอะไรเกิดข้ึนในจิตใจของผูท่ี้ยงัไม่เช่ือเป็นคริสเตียนบำ้ง ในขณะท่ีเรำเป็นพยำนโดยใช ้
พระวจนะของพระเจำ้? (ฮีบรู 4:12).............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
ในบทเรียนท่ี 6 เรำจะไดศึ้กษำถึงรำยละเอียดเพิ่มเติมวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงท ำงำนใน
จิตใจของมนุษยอ์ยำ่งไร ในขณะท่ีเรำก ำลงัเป็นพยำนใหแ้ก่เขำ 
10. ในพระธรรมเอเฟซสั 6:17 เรียกพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งไร?............................................ 
.....................................................................................................................................................
เพรำะเหตุใด................................................................................................................................. 
11. จงสรุปพระธรรมอิสยำห์ 55:11.............................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
12. จำกขอ้ควำมในบทเรียนน้ี เหตุใดกำรท่องจ ำและกำรอำ้งขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงมี
ควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ต่อกำรศึกษำของท่ำน?................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

บันทกึและค าถาม 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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บทเรียนที่ 5 การเป็นพยานกบัการอธิษฐาน 

กำรบำ้น :  ท่องจ ำ :กิจกำร 4:31 
 อ่ำน : เอเฟซสั บทท่ี 3 และ 4 
“บดัน้ี พระองคเ์จำ้ขำ้ ขอทรงโปรดทอดพระเนตรดูกำรขู่

เขญ็ของเขำและโปรดประทำนใหผู้ท้ำสของพระองค ์ กล่ำวถอ้ยค ำ
ของพระองคด์ว้ยใจกลำ้เม่ือเขำไดอ้ธิษฐำนแลว้ ท่ีประชุมท่ีเขำอยู่
นั้นก็หว ัน่ไหว และชนทั้งหลำยก็ประกอบดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ ไดก้ล่ำวค ำของพระเจำ้ดว้ยใจกลำ้หำญ” (กิจกำร 4:29,31) 

มีหลำยคร้ังท่ีควำมพยำยำมของเรำ ในกำรน ำผูค้นมำหำพระคริสตน์ั้นไม่เกิดผล ท่ีเป็นเช่นนั้น
อำจเป็นเพรำะวำ่ เรำเป็นพยำนโดยผดิวธีินัน่เอง เรำจะตอ้งพดูถึงเร่ืองรำวของมนุษยใ์หพ้ระเจำ้ฟังเป็น 
อันดับแรก ต่อจำกนั้นจึงพดูเร่ืองรำวของพระเจำ้ใหม้นุษยฟั์ง ถำ้หำกวำ่เรำปฏิบติัตำมหลกัเกณฑน้ี์ เรำก็
จะไดรั้บผล ในกำรน ำมนุษยใ์หม้ำหำพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งแทจ้ริงโดยกำรอธิษฐำน การเป็นพยานเป็นแต่
เพียงการรวบรวมผลแห่งการอธิษฐานของเรา จุดประสงคข์องบทเรียนน้ี ก็เพื่อท่ีจะแสดงใหท้่ำนได้
ทรำบวำ่ กำรอธิษฐำนมีบทบำทส ำคญัอยำ่งยิง่ ในกำรเป็นพยำนของคริสตจกัรในสมยัเร่ิมแรก 

อ่านกจิการ บทที ่4 แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้

1. คริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกนั้นเผชิญกบัอุปสรรคอะไรบำ้ง?...................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. หำกวำ่คริสตจกัรในสมยัเร่ิมแรกนั้นเลิกเป็นพยำน จะมีอะไรเกิดข้ึนเก่ียวกบัพระกิตติคุณของ
พระคริสต?์................................................................................................................................... 
3. องคป์ระกอบท่ีส ำคญัท่ีสุด ในกำรน ำจิตวญิญำณของมนุษยม์ำหำพระคริสตไ์ด ้คืออะไร? 
..................................................................................................................................................... 
4. คริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกนั้นแกไ้ขปัญหำอนัยุง่ยำกของเขำอยำ่งไร? 
ก. เม่ือถูกน ำตวัมำฟ้องร้องต่อศำล?.............................................................................................. 
ข. ในชีวติส่วนตวั?....................................................................................................................... 
ค. ต่อหนำ้มหำชน?....................................................................................................................... 
5. ใครเป็นผูคุ้ม้ครองเขำ? (กิจกำร 4:21)....................................................................................... 
6. พวกเขำอธิษฐำนทูลขออะไร?.................................................................................................. 
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7. ผลของกำรอธิษฐำนของเขำเป็นอยำ่งไร?................................................................................. 
พระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของคริสเตียนเหล่ำนั้น ในทนัทีทนัใดและทรงตอบโดย
เฉพำะเจำะจงตำมค ำทูลขอนั้น เม่ือพวกเขำอธิษฐำนทูลขอต่อพระเจำ้ พระองคก์็ทรงโปรดให้
เป็นไปตำมค ำทูลขอของพวกเขำ ตำมท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญำไว ้ และเม่ือส้ินเสียงอธิษฐำน
ของคริสเตียนเหล่ำนั้น บริเวณท่ีพวกเขำประชุมกนัอยูน่ั้นสั่นสะเทือนและพวกเขำก็ไดรั้บกำร
เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดค้วบคุมบงัคบับญัชำชีวติจิตใจ
ของเขำ ท ำใหเ้ขำสำมำรถเป็นพยำนถึงพระกิตติคุณของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งกลำ้หำญไม่มีใคร
สำมำรถต่อตำ้นคริสเตียนเหล่ำนั้นได ้เพรำะพวกเขำมีชยัชนะในพระคริสตแ์ลว้ 
8. ท่ำนไดรั้บบทเรียนอะไรจำกกำรท่ีคริสเตียนเหล่ำนั้นมีควำมกลำ้หำญมีควำมเพียรในกำร
อธิษฐำน และเป็นพยำนอยำ่งเกิดผล?.......................................................................................... 
บุคคลอ่ืน ๆ พึ่งพิงควำมกลำ้หำญ ควำมเพียรในกำรอธิษฐำน และกำรเป็นพยำนของท่ำนมิใช่
หรือ ? .......................................................................................................................................... 
9. ท่ำนคิดวำ่ใครเป็นตน้เหตุในกำรต่อสู้ขดัขวำงกำรเป็นพยำนของคริสเตียน? เพรำะเหตุ
ใด?............................................................................................................................................... 
10. ผูข้่มเหงรังแกคริสเตียนท่ีเป็นพยำนเพื่อพระคริสตด์งักล่ำวแลว้นั้น เป็นผูท่ี้ไม่เช่ือถือศำสนำ
ใด ๆ เลย หรือวำ่เป็นผูท่ี้เคร่งครัดในดำ้นศำสนำ?........................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
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บทเรียนที่ 6 การเป็นพยานกบั พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

กำรบำ้น  : ท่องจ ำ : ยอห์น 15:26,27  
อ่ำน :  เอเฟซสั บทท่ี 5 และ 6 

ควำมกลวัเกรงต่อกำรติฉินนินทำหรือกำรวำ่ร้ำยของผูอ่ื้น เป็น
อุปสรรคอนัส ำคญัยิง่ต่อกำรเป็นพยำนของเรำ  สะเตฟำโนซ่ึงเป็นเพียง
คนปรนนิบติัรับใชค้นของพระเจำ้ (กิจกำร 6:2-5) มิใช่อคัรสำวกแต่
อยำ่งใด แต่ท่ำนก็ตอ้งเผชิญกบัศตัรูท่ีชัว่ร้ำย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเล่ห์เหล่ียม
และต่อตำ้นพระคริสต ์ แมว้ำ่สะเตฟำโนอำจจะรู้ถึงควำมอ่อนแอของตนเอง และหำทำงหลีกเล่ียงจำก
ศตัรูเหล่ำนั้น แต่ท่ำนก็ไดย้อมมอบชีวติจิตใจของท่ำนให้พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบญัชำ ดงันั้น
ท่ำนจึงเป็นบุคคลแรกท่ีไดส้ละชีวติเพื่อพระคริสตก์ำรตำยของท่ำนจึงมีอิทธิพลในชีวติจิตใจของผูท่ี้ไม่
เช่ือหลำยคน ทั้งเป็นกำรวำงพื้นฐำนในกลบัใจใหม่ของเซำโล จุดประสงคข์องบทเรียนน้ีก็เพื่อแสดงให้
เห็นถึงควำมสัมพนัธ์ในฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิกบักำรเป็นพยำนของเรำ 

อ่านพระธรรมกจิการบทที ่6 และ  7 แล้วท าแบบฝึกหัดต่อไป 

1. ขีดเส้นใตค้  ำวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิทุกค ำท่ีอ่ำนพบ 
2. พระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิคืออะไร? (ยอห์น 15:26 16:13,14 กิจกำร 1:8)................ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงท ำพระรำชกิจของพระองคใ์นชีวติของซะเตฟำโนอยำ่งไร?............. 
..................................................................................................................................................... 
4. ท่ำนซะเตฟำโนไดก้ล่ำวหำพวกเขำอยำ่งไร? จึงเป็นท่ีบำดใจพวกเขำยิง่นกั?............................ 
..................................................................................................................................................... 
5. กำรท่ีท่ำนซะเตฟำโนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท ำใหท้่ำนมีเป้ำหมำยท่ียิง่ใหญ่สอง
ประกำร ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรเป็นพยำนของท่ำนและกำรอธิษฐำนทูลขอในวำระสุดทำ้ยแห่ง
ชีวติของท่ำน สองประกำรนั้นคืออะไร?.............................................................................. 
6. เป้ำหมำยทั้งสองน้ี ส ำแดงถึงกำรท่ีท่ำนซะเตฟำโนเป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ดว้ย พระวิญญำณบริสุทธ์ิ
อยำ่งไร? (กำลำเทีย 5:22,23 และ 2 โครินธ์ 5:14,15)................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน ำมนุษยใ์หเ้ผชิญกบัสภำพฝ่ำยจิตวิญญำณ และควำมจ ำเป็นทั้งหลำย
ในชีวติของเขำ กำรกระท ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิน้ี เรำเรียกวำ่ “กำรใหรู้้ส ำนึกในควำมผดิ
บำป กำรตกัเตือน กำรเปิดเผยและกำรน ำมำถึงควำมสวำ่ง” หำกวำ่เรำเป็นพยำน โดยอำศยั
ควำมสำมำรถของตวัเรำเองแลว้ เรำก็จะไม่ประสบผลส ำเร็จแต่อยำ่งใดเลย แต่เม่ือพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงใชค้  ำพยำนของเรำ พระองคก์็ทรงน ำบุคคลท่ีก ำลงัฟังค ำพยำนของเรำให้เผชิญกบั
ควำมจริงอนัส ำคญัยิง่ บุคคลเหล่ำนั้นจึงตอ้งยอมรับรู้และพิจำรณำไตร่ตรองในควำมจริง
เหล่ำนั้น 
ควำมจริงท่ีส ำคญัยิง่สำมประกำรน้ีคืออะไร? (ยอห์น 16:7-11) 
ก................................................................................................................................................... 
ข................................................................................................................................................... 
ค................................................................................................................................................... 
ควำมจริงประกำรใดในสำมประกำรน้ี ท่ีท ำใหป้ระชำชนรู้สึกนึกในควำมผดิบำปของตนขณะท่ี
เขำฟังค ำเทศนำของท่ำนเปโตร? (กิจกำร 3:13-18 22-23)............................................ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ผูท่ี้เช่ือค ำเทศนำสั่งสอนของท่ำนเปโตรในวนันั้นมีก่ีคน? (กิจกำร 4:4)....................................... 
..................................................................................................................................................... 
จงอธิษฐำนทูลขอใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงตระเตรียมจิตใจของบุคคลท่ีจะรับฟังค ำพยำน
ของท่ำน ใหพ้ระองคท์รงเปิดจิตใจของบุคคลเหล่ำนั้น ใหพ้ร้อมท่ีจะเขำ้ใจและรับเอำควำม
สวำ่งแห่งพระกิตติคุณ (2 โครินธ์ 4:3,4 ยอห์น 16:8-11) เพื่อวำ่เขำจะไดต้ดัสินใจรับเอำ 
พระคริสตใ์หเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และเป็นพระผูช่้วยให้รอดส่วนตวัของเขำ 
จงอธิษฐำนทูลขอใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิน ำท่ำนไปหำบุคคลเหล่ำนั้นในวำระท่ีเหมำะสม และ
ขอใหพ้ระองคท์รงใชค้  ำพยำนของท่ำนในกำรน ำให้เขำเผชิญกบัข่ำวประเสริฐของพระคริสต ์
ขณะท่ีท่ำนเป็นพยำนนั้น จะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิเป็นผูท้รงเปิดเผยควำม
จริงในจิตใจ ใหแ้ก่ผูท่ี้รับฟังค ำพยำนของท่ำน (1 โครินธ์ 2:9,10) 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 1:18 แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสเตียนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร ในกำรท่ีพระเยซูคริสตถู์กตรึงบนไมก้ำงเขน? 
..................................................................................................................................................... 
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2. ควำมคิดเห็นของเขำเปล่ียนไปอยำ่งไร เม่ือเขำเขำ้ใจและตระหนกัในควำมส ำคญั แห่งกำร
ส้ินพระชมน์ของพระองคบ์นไมก้ำงเขนนั้น?............................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. เหตุใดควำมคิดเห็นของเขำจึงเปล่ียนแปลงไป? (1 โครินธ์ 2:12) 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

สรุป 

1. พระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิตำมท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ 2:4-6 9-10 
นั้นคืออะไร? จงสรุปอยำ่งยอ่ ๆ ................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. เหตุใดกำรสำรภำพควำมผดิบำปทุกอยำ่งในชีวติของท่ำนต่อพระเจำ้กำรอธิษฐำนเผื่อบุคคล
อ่ืนใหเ้ขำรู้จกัพระคริสต ์ กำรอธิษฐำนทูลขอใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงน ำท่ำนไปหำบุคคลท่ี
มีจิตใจเตรียมพร้อมแลว้พึ่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิใหน้ ำบุคคลเหล่ำนั้นมำหำพระเยซูคริสตจึ์ง
เป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นอยำ่งยิง่................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ท่านจะเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ อย่างมปีระสิทธิภาพได้อย่างไร? 

คริสเตียนทุกคนต่ำงก็มีควำมปรำรถนำท่ีจะใหมิ้ตรสหำยของเขำ ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเขำพบ
เห็น มีโอกำสรู้จกัพระคริสต ์ ท่ำนสำมำรถท่ีจะใชก้ฎเกณฑต่์อไปน้ี ในกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ ทั้ง
ในกำรสนทนำปรำศรัยกบัแขกเหร่ือผูม้ำเยีย่มเยยีนท่ีบำ้นของท่ำน หรือในเวลำท่ีท่ำนพบปะมิตรสหำยท่ี
สถำบนักำรศึกษำ ในชั้นเรียนหรือในหอพกั ตลอดจนในส ำนกังำนของท่ำนนอกจำกนั้น ท่ำนยงัอำจใช้
หลกักำรต่อไปน้ีเพื่อส ำรวจดูควำมเช่ือถือของบุคคลต่ำง ๆ ไดอี้กดว้ย หลงัจำกท่ีไดท้กัทำยปรำศรัยกบัผู ้
ท่ีไดส้นทนำพอสมควรแลว้ท่ำนก็อำจแทรกค ำพยำนของท่ำนเองหรือถำมค ำถำมต่อไปน้ีได ้
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1. “ท่ำนทรำบไหมวำ่พระเจำ้ทรงรักท่ำนและทรงมีแผนกำรณ์อนัประเสริฐยิง่ส ำหรับชีวติของ
ท่ำน? 
2. “ท่ำนรู้จกักฎฝ่ำยวิญญำณจิตส่ีประกำรหรือยงั?” 
3. “ท่ำนเคยไดย้นิถึงบนัไดส่ีขั้นท่ีจะน ำท่ำนไปสู่ชีวติอนัครบบริบูรณ์ ตำมท่ีพระเจำ้ทรงเสนอ
ใหแ้ก่ท่ำนหรือยงั?” 
4.“ผมใคร่ท่ีจะใหท้่ำนไดย้นิถึงกฎฝ่ำยวญิญำณจิตส่ีประกำร ขอใหท้่ำนใหค้วำมคิดเห็นเก่ียวกบั
กฎเหล่ำน้ีใหผ้มฟังบำ้ง” 

ท่านจะเป็นพยานให้ผู้อืน่ทราบถึงกฎฝ่ายวญิญาจิต ทั้งส่ีประการได้อย่างไร? 

“จกัรวำลมีกฎธรรมชำติควบคุมฉนัใด ควำมสำมคัคีธรรมระหวำ่งท่ำนกบัพระเจำ้ก็มีกฎฝ่ำย
วญิญำณจิตควบคุมฉนันั้น” 

“กฎเหล่ำน้ีมีอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์” (ใหน้กัศึกษำอ่ำนขอ้พระธรรมจำกพระคริสตธรรม
จำกพระคริสตธรรมใหม่โดยตรง) 

กฎประกำรแรก  พระเจำ้ทรงรักท่ำนและทรงมี  
   แผนกำรอนัประเสริฐยิง่ ส ำหรับชีวติของท่ำน 
(ยอห์น 3:16 10:10)  
กฎประกำรท่ีสอง ดว้ยเหตุท่ีมนุษยทุ์กคนเป็น คนบำปและถูกตดั
   ขำดจำกพระเจำ้ ดงันั้น มนุษยจึ์งไม่อำจรู้หรือ
   รับเอำควำมรักของพระเจำ้ และแผนกำรท่ี 
   พระองคท์รงเตรียมไวเ้พื่อชีวิตของเขำได ้(โรม 3:23 6:23) 

“ท่ำนจะใหค้  ำจ  ำกดัควำมค ำวำ่ “บำป” อยำ่งไร? (ใหน้กัศึกษำตอบก่อน ตำมควำม
คิดเห็นของเขำ แลว้ท่ำนจึงค่อยอธิบำยควำมหมำยท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่เขำในภำยหลงั) บำปคือท่ำที
ใด ๆ อนัแสดงถึงควำมเพิกเฉยหรือไม่เห็นควำมส ำคญัของพระเจำ้ ไม่ยอมเช่ือฟังค ำสั่งสอน
ของพระองค ์คือฝ่ำฝืนน ้ำพระทยัของพระเจำ้ตำมท่ีพระองคไ์ดท้รงเปิดเผยใหแ้ก่เรำแลว้ จะเป็น
ฝ่ำยจิตส ำนึกก็ดี, ฝ่ำยบทบญัญติั หรือโดยทำงพระกิตติคุณก็ดีและไม่วำ่ท่ำทีเหล่ำน้ีจะส ำแดง
ออกมำโดยทำงใจ วำจำ หรือกำรกระท ำประกำรหน่ึงประกำรใดก็ตำม พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษย ์
ใหมี้สำมคัคีธรรมกบัพระองค ์ แต่เพรำะควำมด้ือร้ันตำมใจปรำรถนำของตนเอง มนุษยจึ์งได้
เลือกด ำเนินตำมวถีิทำงท่ีเตม็ไปดว้ยอิสระของตนเอง ดว้ยเหตุน้ีสำมคัคีธรรมระหวำ่งมนุษยก์บั
พระเจำ้จึงขำดสะบั้นลง ท่ำทีต่อพระเจำ้เช่นน้ี พระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวำ่บำป ควำมกงัวลใจ 
ควำมมีใจหงุดหงิด ฉุนเฉียว กำรขำดจุดมุ่งหมำยในชีวติ ควำมขุ่นขอ้งหมองใจ ควำมรู้สึกวำ่
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ตนเองดอ้ยกวำ่ผูอ่ื้น กำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำ กำรพูดปด ฯลฯ ส่ิงทั้งหมดเหล่ำน้ี ลว้นแต่
เป็นผลของควำมบำป ซ่ึงส ำแดงถึงชีวติท่ี ถกูตัดขาด จำกพระเจำ้” 

“กฎประการทีส่ามเป็นค าตอบเดียวเท่าน้ันทีจ่ะไขปัญหาอนัยุ่งยากนีไ้ด้” 

กฎประการทีส่าม โดยทำงพระเยซูคริสตเท่ำนั้นท่ีพระเจำ้ทรงช ำระลำ้งควำมผดิบำป
ของมนุษยไ์ด ้ และโดยพระองคท์่ำนจะรู้ถึง ควำมรักของพระเจำ้และรับเอำควำมรักนั้นตลอดจน
แผนกำรของพระองคส์ ำหรับชีวติของท่ำนได ้(โรม 5:8 ยอห์น 14:6) 

กฎประการทีส่ี่ เรำจ ำเป็นตอ้งรับเอำพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยให้
รอดและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำเป็นส่วนบุคคลแลว้เรำจึงจะรู้และรับเอำ ควำม
รัก และแผนกำรของพระเจำ้ส ำหรับชีวติของเรำได ้ (ยอห์น 3:1-8 1:12 ววิรณ์ 
3:20 และ(1 ยอห์น 5:11-13) 

กำรรู้แต่เพียงกฎส่ีประกำรเหล่ำน้ีเท่ำนั้น ยงัไม่เป็นกำรเพียงพอ เรำจ ำเป็นท่ี
จะตอ้งรับเอำพระเยซูคริสตเ์จำ้เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของ
เรำเป็นส่วนบุคคล 

บำงคนอำจจะแนะน ำท่ำนวำ่ กำรท่ีจะเป็นคริสเตียนไดน้ั้น ท่ำนจะตอ้งเขำ้เป็นสมำชิกของ
คริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใด

โดยเฉพำะ หรือบำงคนก็อำจ
แนะน ำท่ำนวำ่ กำรท่ีจะเป็นคริส
เตียนนั้น จะตอ้งด ำเนินชีวิตใหอ้ยู่
ในมำตรฐำนอนัสูงส่ง ขอ้แนะน ำ

ทั้งสองอยำ่งน้ีไม่สู้จะตรง
เป้ำหมำยนกั อยำ่งไรก็ดี ในพระ
ธรรมยอห์น 3:1-8 และ ยอห์น 
1:12 พระเยซูคริสตเ์จำ้ไดอ้ธิบำย
ใหเ้รำทรำบวำ่เรำจะเป็นคริสเตียน

ไดอ้ยำ่งไร (อธิบำยขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีใหน้กัศึกษำฟังอยำ่งยอ่ ๆ แลว้อ่ำนพระธรรมโรม 10:9 และ
ววิรณ์ 3:20 รูป 3 และ 4 ท่ีแสดงไวน้ี้ประกอบค ำอธิบำยเพื่อช้ีใหเ้ห็นวำ่ กำรท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะรับเอำพระ
เยซูคริสตใ์หเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำนั้นจะตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง?) 

หำกท่ำนตอ้งกำรทรำบขอ้ควำมเพิ่มเติม ขอให้อ่ำนจำกจดหมำยถึงคุณประเสริฐ โปรดจ ำไวว้ำ่ 
มีคนเป็นจ ำนวนมำกพร้อมท่ีจะรับเอำพระคริสตเ์ขำส ำนึกในควำมผดิบำปแลว้ ดงันั้นเขำตอ้งกำร
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ค ำแนะน ำวำ่เขำสำมำรถจะรับพระเยซูคริสตเ์จำ้เขำ้สู่ชีวติของเขำไดอ้ยำ่งไร? ทั้งน้ีไม่ควรใชเ้วลำนำน
กวำ่ 30 นำที จงหลีกเล่ียงกำรพดูแบบน ้ำท่วมทุ่ง ขอใหเ้นน้กฎประกำรท่ีส่ีใหม้ำก 

จะช่วยให้ผู้สนใจตัดสินใจรับเอาพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? 

“ตำมขอ้พระธรรมวิวรณ์ 3:20 นั้น พระเยซูคริสตท์รงก ำลงัท ำอะไรอยู ่ ท่ีประตูใจประตูชีวติ
ของท่ำน?” (ค  ำวำ่ “ประต”ู หมำยถึงจิตใจ สติปัญญำและอำรมณ์หรือควำมรู้สึกของท่ำน)  

“ท่ำนเคยคิดท่ีจะทูลเชิญพระคริสตใ์หเ้สด็จเขำ้มำในชีวิตจิตใจของท่ำนหรือไม่? 
“ตำมค ำเช้ือเชิญของพระองค ์ท่ำนปรำรถนำท่ีจะเช้ือเชิญใหพ้ระองคเ์ขำ้ไปประทบัในจิตใจของ

ท่ำนตั้งแต่บดัน้ีมิใช่หรือ? ขำ้พเจำ้จะอธิษฐำนน ำและขอใหท้่ำนอธิษฐำนตำม จงทูลเชิญพระองคใ์ห้เป็น
องคพ์ระผูช่้วยให้รอดและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในชีวิตของท่ำน (ใหบุ้คคลท่ีท่ำนแนะน ำนั้นอธิษฐำน 
เงียบ ๆ ในใจหรืออธิษฐำนออกเสียงก็ได ้ทั้งน้ีสุดแลว้แต่ควำมเหมำะสม) 

จะช่วยให้ผู้กลบัใจใหม่มคีวามมัน่ใจในความรอดได้อย่างไร? 

ใหผู้ท่ี้กลบัใจใหม่แลว้มีควำมมัน่ใจวำ่ไดรั้บควำมรอดโดยกำรอ่ำนขอ้พระธรรม 1 ยอห์น 5:11-
13 ใหเ้ขำฟัง (เนน้ค ำวำ่ “ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ” และค ำวำ่ “รู้วำ่”) 

จงถำมเขำเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนในชีวิตของเขำดงัน้ีวำ่ “บดัน้ีพระคริสตอ์ยูท่ี่ไหน? พระ
คริสตต์รัสวำ่พระองคจ์ะเสด็จเขำ้มำประทบัในจิตใจของท่ำน พระองคท์รงกระท ำเช่นนั้นจริงหรือไม่? 
พระองคจ์ะทรงกล่ำวเทจ็กระนั้นหรือ? ขณะน้ีพระองคมี์ควำมสัมพนัธ์กบัท่ำนอยำ่งไร? ท่ำนรู้ได้
อยำ่งไร?” (ในกรณีท่ีเขำไม่มีควำมมัน่ใจวำ่ไดรั้บควำมรอดแลว้ขอใหท้บทวนกฎฝ่ำยวญิญำณจิตทั้งส่ี
ประกำรอยำ่งยอ่ ๆ จนกระทัง่เขำเกิดมีควำมมัน่ใจในกำรรับควำมรอด พระวจนะของพระเจำ้เป็น
รำกฐำนแห่งควำมมัน่ใจของเรำ คริสเตียนด ำรงชีวิตอยูโ่ดยควำมเช่ือ คือควำมไวว้ำงใจในพระเจำ้และ
พระวจนะของพระองค ์อธิบำยใหเ้ขำ้ใจถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมจริง ควำมเช่ือ และควำมรู้สึก (จง
ยกอุทำหรณ์เร่ืองรถไฟ อธิบำยประกอบวำ่ ควำมจริงนั้นเปรียบดงัหวัรถจกัร ควำมเช่ือ ก็เหมือน
เช้ือเพลิงและควำมรู้สึกนั้นเปรียบเหมือนตูพ้ว่ง รถไฟนั้นอำจแล่นไปไดโ้ดยไม่จ  ำเป็นจะตอ้งมีตูพ้ว่งก็
ได ้ แต่ในทำงตรงกนัขำ้ม หำกมีเฉพำะตูพ้ว่งเท่ำนั้น โดยไม่มีหวัรถจกัรตูพ้ว่งก็ไม่สำมำรถเคล่ือนท่ีได)้ 
อธิบำยใหเ้ขำเขำ้ใจวำ่ภำยในระยะเวลำไม่ก่ีนำที ท่ีเขำกบัท่ำนไดพ้บปะสนทนำปรำศรัยกนันั้น และใน
วำระท่ีเขำไดทู้ลเชิญพระคริสตใ์หเ้สด็จเขำ้สู่ชีวติจิตใจของเขำ มีเหตุกำรณ์อยำ่งนอ้ยส่ีประกำรไดเ้กิดข้ึน 
คือ 

1. พระคริสตไ์ดเ้สด็จเขำ้มำประทบัในชีวติของเขำ (ววิรณ์ 3:20 โคโลสี 1:27) 
2. พระองคไ์ดท้รงอภยัโทษในควำมผดิบำปของเขำแลว้ (โคโลสี 1:14) 
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3. เขำไดก้ลำยเป็นบุตรของพระเจำ้ (ยอห์น 1:12) 
4. เขำไดเ้ร่ิมรับประสบกำรณ์อนัยิง่ใหญ่เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงเขำข้ึนมำใหเ้ป็นเช่นนั้น 
(ยอห์น 10:10  2 โครินธ์ 5:17  1 เธสะโลนิกำ 5:18) 
ต่อจำกนั้น แนะน ำใหเ้ขำคุกเข่ำลงอธิษฐำนร่วมกบัท่ำนเพื่อขอบพระคุณพระเจำ้ส ำหรับส่ิงต่ำง 

ๆ ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ำเพื่อเขำ กำรขอบพระคุณพระเจำ้ส ำแดงถึงควำมเช่ือ และกำรเช่ือฟังพระองค ์
ทั้งน้ีมกัเกิดผลในกำรท่ีพระคริสตท์รงส ำแดงพระองคเ์องใหผู้ท่ี้กลบัใจใหม่เป็นพิเศษ (ยอห์น 14:21) 

ความส าคญัของคริสตจักรส าหรับผู้เช่ือใหม่ 

คริสตจกัรเป็นสถำนท่ีหนุนใจผูท่ี้เช่ือใหม่ ดงันั้นเรำควรสนบัสนุนให้เขำมีควำมสัมพนัธ์กบั
คริสตจกัรทอ้งถ่ินและในละแวกบำ้นของเขำ ในขั้นแรกคริสเตียนอ่ืนควรจะพำเขำไปร่วมประชุม
นมสักำรพระเจำ้ในคริสตจกัร จนกระทัง่เขำมีควำมคุน้เคยกบัสมำชิกของคริสตจกัรนั้นและสำมำรถไป
ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

จะปลูกฝังความรู้เกีย่วกบับันไดสิบขั้นสู่ความสมบูรณ์ในชีวติคริสเตียนได้อย่างไร? 

อธิบำยใหผู้เ้ช่ือใหม่เขำ้ใจถึงควำมส ำคญัในกำรเจริญเติบโตในดำ้นวิญญำณจิต ท่ำนควรหำ
โอกำสใหค้  ำแนะน ำแก่ผูเ้ช่ือใหม่น้ี ดว้ยตวัของท่ำนเอง หรือให้คริสเตียนท่ีไดรั้บกำรอบรมเป็นอยำ่งดี
แลว้กระท ำแทน ทุก ๆ สัปดำห์และหนุนใจเขำใหศึ้กษำแนวทำงเก่ียวกบั บันไดสิบข้ันสู่ความสมบูรณ์
ในชีวติคริสเตียนเป็นประจ ำ 

บุคคลทีท่่านต้องการอธิษฐานเผือ่และเยีย่มเยยีน 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 

....................................................................  .................................................................... 
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บทเรียนที่ 7 การเป็นพยานกบัค าพยานส่วนตัว 

กำรบำ้น :  อ่ำนทบทวนพระธรรมกำลำเทีย และเอเฟ
ซสั ตลอดเล่ม 

เขียนค ำพยำนเก่ียวกบัประสบกำรณ์ส่วนตวัของ
ท่ำนกบัพระคริสต ์ ใหมี้ควำมยำวพอท่ีจะเป็นพยำนไดภ้ำยในสำมนำที และบอกดว้ยวำ่ก่อนหนำ้ท่ีท่ำน
ตดัสินใจเป็นคริสเตียนนั้น ชีวติของท่ำนเป็นอยำ่งไร? และภำยหลงัจำกท่ีท่ำนเป็นคริสเตียนแลว้ชีวติ
ของท่ำนเปล่ียนแปลงไปอยำ่งไร (แนบค ำพยำนของท่ำนไวต้อนทำ้ยของบทเรียนน้ี) 

การเร่งเร้าจิตใจ 

ในกำรเจรจำเพื่อหำทำงลดอำวธุระหวำ่งประมุขของประเทศต่ำง ๆ คร้ังหน่ึงเม่ือหลำยปีมำแลว้ 
ขณะท่ีกษตัริยย์อร์จแห่งองักฤษ กล่ำวค ำปรำศรัยทำงวทิยกุระจำยเสียงของบริษทัโคลมัเบียอยูน่ั้น ไดมี้
เจำ้หนำ้ท่ีผูห้น่ึงเดินไปสะดุดสำยไฟ อนัเป็นวงจรท่ีกษตัริยย์อร์จก ำลงักล่ำวค ำปรำศรัยอยูน่ั้น ท ำให้
สำยไฟนั้นขำด เป็นเหตุใหก้ำรออกอำกำศของสถำนีวทิยุนั้นชะงกัลง หวัหนำ้พนกังำนวทิยซ่ึุงอยู ่ ณ ท่ี
นั้นไดรี้บควำ้เอำสำยไฟฟ้ำนั้นต่อกนัไวด้ว้ยมือเปล่ำในขณะท่ีเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ก ำลงัท ำกำรซ่อมสำยไฟ
นั้น ซ่ึงกินเวลำยีสิ่บนำทีเศษผลปรำกฏวำ่มือทั้งสองของเขำไหมเ้กรียมไปเล็กนอ้ย แต่อยำ่งไรก็ตำม เขำ
ก็ไดมี้ส่วนช่วยใหพ้ระด ำรัสของกษตัริยย์อร์จแต่ละค ำสำมำรถผำ่นตวัของเขำไปสู่มหำชนจ ำนวนลำ้น ๆ 
ซ่ึงก ำลงัฟังรำยกำรวทิยนุั้นอยูอ่ยำ่งใจจดจ่อ ไดรั้บฟังอยำ่งชดัเจน หำกวำ่เขำไม่กลำ้เส่ียงชีวติกระท ำกำร
อยำ่งกลำ้หำญเช่นนั้นแลว้ค ำปรำศรัยของกษตัริยย์อร์จจะไม่สำมำรถแพร่ออกไปสู่ผูฟั้งไดเ้ป็นอนัขำด 
พระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลำยไดท้รงเลือกวธีิส่งข่ำวประเสริฐเก่ียวกบัควำมรอดของ
พระองคม์ำยงัชำวโลกท่ีหลงหำย และก ำลงัจะพินำศโดยทำงมนุษย ์ โดยท่ีมิไดค้  ำนึงถึงวำ่ตอ้งเสียสละ
มำกนอ้ยเพียงใด ควำมมุ่งมัน่อนัเด็ดเด่ียวของพระองคคื์อ จะตอ้งใหช้ำวโลกทั้งหลำยไดรั้บทรำบถึงข่ำว
อนัประเสริฐน้ีโดยทัว่หนำ้กนั คริสเตียนท่ีมีควำมจงรักภกัดีและมีควำมตั้งใจท่ีจะรับใชพ้ระคริสตทุ์ก ๆ 
คน ลว้นแต่เป็นเคร่ืองมือซ่ึงพระองคจ์ะทรงใชใ้ห้เป็นส่ือกลำง ในกำรส่งพระสุรเสียงบอกข่ำวประเสริฐ
ของพระองคไ์ปยงัมนุษยผ์ูห้ลงหำยทั้งหลำย เพื่อใหเ้ขำไดรั้บควำมรอดและรับกำรปลดปล่อยใหเ้ป็น
อิสระ และประทำนสันติสุขแก่เขำ ซ่ึงนบัวำ่เป็นพระด ำรัสท่ีมีคุณค่ำและมีควำมส ำคญัท่ีสุด เกินกวำ่ท่ีจะ
น ำเอำไปเปรียบเทียบกบัค ำปรำศรัยของกษตัริยย์อร์จแห่งองักฤษ ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ในตอนตน้ พระ
คริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “ฝ่ำยคนท่ีมีสติสัมปชญัญะจะรุ่งโรจน์ดงัดำรำ ผูท่ี้ชกัน ำคนมำกหลำยใหก้ลบั
มำถึงควำมชอบธรรมจะโชติช่วงดงัดวงดำวเป็นนิจนิรันดร์” (ดำนิเอล 12:3) 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
พิมพท่ี์โรงพิมพเ์จริญธรรม 160 ถนนบ ำรุงเมือง เสำชิงชำ้ นครหลวง ฯ 2 

นำยกำรุญ สกุลรัตนเจริญ ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณำ 2515 โทร. 229242 



 27 

ขั้นที่ 7 
“เม่ือเขำอธิษฐำนแลว้ ท่ีซ่ึงเขำประชุมอยู่
นั้นไดห้ว ัน่ไหว และชนทั้งหลำย
ประกอบดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ได ้
กล่ำวค ำของพระเจำ้ดว้ยใจกลำ้”  
                                          กิจกำร 4:31 

“เพรำะวำ่ควำมรักของพระครสิตไ์ด้
บงัคบัเรำอยูเ่พรำะเรำไดคิ้ดเห็นอยำ่งน้ี 
คือวำ่มีผูห้น่ึงไดต้ำยเพื่อคนทั้งปวง เหตุ
ฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตำยเสียแลว้ และ
พระองคไ์ดท้รงวำยพระชนมเ์พื่อคนทั้ง
ปวง เพื่อคนเหล่ำนั้นท่ีมีชีวติอยูจ่ะมิได้
เป็นอยูเ่พื่อประโยชน์แก่ตวัเองต่อไป แต่
จะเป็นอยูเ่พื่อประโยชน์แก่พระองคน์ั้น ผู ้
ทรงวำยพระชนมแ์ละทรงเป็นข้ึนมำใหม่
เพรำะเห็นแก่เขำ” 
                                   2 โครินธ์ 5:14,15 
 

“แต่เม่ือพระองคผ์ูช่้วยท่ีเรำจะใชม้ำหำ
ท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระ
วญิญำณแห่งควำมจริงท่ีมำจำกพระบิดำ
นั้นมำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึง
เรำ และท่ำนทั้งหลำยเป็นพยำนดว้ย 
เพรำะวำ่ท่ำนไดอ้ยูก่บัเรำตั้งแต่แรก” 
                                   ยอห์น 15:26,27 
 

“ท่ำนทั้งหลำยวำ่ “อีกส่ีเดือนฤดูเก่ียวขำ้ว
จะถึง” มิใช่หรือ น่ีแน่ะเรำบอกท่ำน
ทั้งหลำยวำ่ จงลืมตำมองดูนำเถิดเพรำะวำ่
ทุ่งนำเหลืองถึงฤดูเก่ียวแลว้” 
                                             ยอห์น 4:35 
 

 “พระองคต์รัสแก่เขำวำ่ “จงตำมเรำมำเถิด 
เรำจะตั้งท่ำนใหเ้ป็นผูจ้บัคน” 
                                        มทัธิว 4:19 

 “แต่ในใจของท่ำนจงเคำรพพระคริสต ์ ถือ
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จงเตรียมใจไวใ้ห้
พร้อม เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบแก่ทุกคน
ท่ีถำมท่ำนวำ่ ท่ำนมีควำมหวงัใจเช่นน้ี
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ดว้ยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบดว้ยใจ
สุภำพและดว้ยใจย  ำเกรง”  
                                         1 เปโตร 3:15 
 

 


