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เราใครจะหนุนน้าํใจทานใหทองจําขอพระธรรมที่หนา
สุดทายของหนงัสือเลมนี้ 

 
 

องคการเผยแพรกิตติคุณพระคริสตแกนกัศึกษาและ
มวลชนทั่วโลก  

ตู ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ 
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บันไดสิบขั้น 

สูความสมบูรณ 

ในชีวิตคริสเตียน 

ขั้นที่ 2 

คริสเตียนกับชีวิตครบบริบรูณ 
 
 
 
 
 
 

องคการเผยแพรกิตติคณุพระคริสตแกนกัศึกษาและมวลชนท่ัวโลก 
ตู ป.ณ. 4-6 นครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดพิมพ และผูจําหนาย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
ตู ป.ณ. 4-32 นครหลวงฯ 

สงวนลิขสิทธ์ิ 
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สูความสมบูรณในชีวิตคริสเตียน 
ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตแหงความมีชัย ความยนิด ี

สันติสุข และมีจุดมุงหมาย พระเยซูตรัสวา “เราไดมาเพื่อเขา
ท้ังหลายจะไดชีวิตและจะไดชีวิตนั้นครบบริบูรณ (ยอหน 10: 
10) แมจะมีมูลความจริงท่ีวา มีหลายคนท่ีอางตัววาเปนคริส
เตียน แตดําเนนิชีวิตอยางผูแพ และทอถอย อยางใดก็ตาม การ
ดําเนินชีวิตอยางลมเหลวเชนนี้ หาใชมาตรฐานของชีวิตคริสเตียนในพระคริสตธรรมใหมไม ขอใหดู
ชีวิตของคริสเตียนในอดีตเปนตัวอยาง เม่ือคร้ังท่ีอัครสาวกเปาโล และซีลา ถูกจับกุมคุมขังอยูท่ีเมืองฟ
ลิปปนั้น แมวาบุคคลท้ังสองจะถูกโบยตี ถูกใสข่ือคา ไดรับทุกขทรมานเพียงใด แตเขาอธิษฐาน และรอง
เพลงสรรเสริญพระเจามิไดขาดการท่ีเขามีจิตใจท่ีเขมแข็งเชนนี้ มิใชเปนเพราะพวกเขามีความม่ันใจใน
ตัวเอง หากแตพวกเขามีความม่ันใจและความไววางใจในพระเจา เท่ียงแทผูทรงพระชนมอยู ท่ีพวกเขา
รัก บูชา และปฏิบัติรับใชนั่นเอง 

ขอใหทานลองนึกวาดภาพเกี่ยวกับการท่ีอัครสาวกของพระคริสต และคริสเตียนในสมยั
เร่ิมแรก นับเปนพัน ๆ คน สามารถยืนหยัดรองเพลงสรรเสริญพระเจา อยางไมยอทอ แมในยามท่ีพวก
เขาตกอยูในภยัอันตราย เชนถูกเผาท้ังเปน ถูกตรึงบนไมกางเขนและถูกปลอยใหเปนเหยื่อของสิงโตน้ัน 
พวกเขาทําไดอยางไร ไดรับการหนุนน้ําใจจากไหน การท่ีคริสเตียนเหลานั้นสามารถเผชิญกับความตาย 
อันนาสยดสยองเชนนั้นไดกเ็พราะพวกเขาแตละคนมีความสัมพันธกับพระคริสตอยางแนบแนน และ
ตระหนกัในพระดํารัสท่ีวา “บาวจะเปนใหญกวานายกห็ามิได” นั่นเอง มิใชอัครสาวกและคริสเตียนใน
สมัยเร่ิมแรกเทานั้นท่ีกระทําเชนนี้ แตมีคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย จนกระท่ังปจจุบันน้ีไดถวายชีวติจิตใจ
เพื่อพระองค เขามีชีวิตอยูอยาง “ครบบริบูรณ” ตามท่ีพระคริสตทรงสัญญาไว ทานอาจไมจําเปนตอง
ตายเพื่อพระคริสต แตทานพรอมแลวท่ีจะมีชีวิตอยูเพื่อพระองคหรือไม? 

ในการอางถึงวิกฤตกาลของโลกในปจจุบัน เซอรวินสตัน เชอรชิล นายกรัฐมนตรีผูลวงลับไป
แลวของประเทศอังกฤษไดกลาววา “มนษุยในช่ัวอายุขัยนี้ คงมีโอกาสท่ีจะไดเห็นวาระสุดทายของส่ิงท่ี
เราเรียกกนัวาอารยธรรม” ในวาระท่ีอารยธรรมของโลกกําลังกาวไปสูความหายนะน้ี โลกจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งยวด ท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากผูท่ีอุทิศตนเพื่อพระคริสตอยางแทจริง คือคริสเตียนผู
ซ่ึงยอมพลีชีวติรับใชพระคริสต 

การหม่ันศึกษาบทเรียนในข้ันนี้ดวยการไตรตรองและอธิษฐาน จะทําใหทานรูถึงพระสัญญา
ของพระเจา ตามท่ีบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีวา ถาทานอางพระสัญญาเหลานี้โดยความเช่ือ
อยางแทจริง กจ็ะทําใหชีวติของทานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
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“เม่ือขาพเจายิง่คิด และยิ่งอธิษฐานเผ่ือสภาพฝายจิตวิญญาณของคนในประเทศน้ี และท่ัวโลก
มากเทาใด ขาพเจากย็ิ่งสํานกึถึงสภาพความตกตํ่าของชีวติฝายจิตวิญญาณของคริสเตียนวา เปนเพราะ
พวกเขามิไดตระหนกัถึงเปาหมาย และวตัถุประสงคของการกลับใจใหม คือพระเจามีพระประสงคจะ
นําจิตวิญญาณมนุษย ใหเขาสูสามัคคีธรรมกับพระองคในแตละวัน เม่ือผูท่ีเช่ือในพระเจาไดยอมรับ
ความจริงนีแ้ลว กย็อมจะเขาใจถึงคุณคาของชีวิตฝายวิญญาณของคริสเตียนวา จําเปนท่ีจะตองอานพระ
วจนะของพระเจาและอธิษฐานเปนประจําทุกวัน และคอยทาจนกระท่ังพระองคทรงสําแดงพระองคเอง
และความรักของพระองคใหแกเขา 

“เพียงแตการกลับใจ เพื่อรับการอภัยโทษจากพระเจา หรือแมแตการยอมออนนอมตอพระองค
เทานั้น ยังไมเปนการเพยีงพอสําหรับชีวิตคริสเตียน ส่ิงเหลานี้เปนเพียงการเร่ิมตนเทานั้น คริสเตียนท่ี
เช่ือใหมจะตองเขาใจอีกดวยวา เขาไมมีฤทธ์ิเดชที่จะรักษาชีวิตฝายจิตวญิญาณดวยตนเองได เขาจําเปนท่ี
จะตองไดรับพระคุณจากพระเจาใหมในแตละวัน โดยการมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต พระคุณนี้ใช
วาจะรับเอาโดยการอธิษฐานอยางรีบเรง หรืออานพระธรรมบางขออยางผิวเผินก็หาไม หากแตจะตอง
ใชเวลาอยูเงียบ ๆ เฝาจําเพราะพระพักตรของพระองค เพื่อท่ีจะรูสํานกึถึงความออนแอและความจําเปน
ของตน และคอยทาพระองคเพื่อรับการฟนใจใหมในจิตวิญญาณของเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ถา
ปฏิบัติเชนนี้เขาพึ่งหวังไดวาจะไดรับการคุมครองรักษาใหพนจากภยัอันตรายและการทดลองตาง ๆ ได
ตลอดวัน โดยฤทธ์ิอํานาจของพระคริสต 

“คริสเตียนเปนจํานวนมาก ใฝฝนที่จะมีระดับชีวิตฝายจิตวิญญาณท่ีดข้ึีน แตเขาเหลานั้นมิได
ตระหนกัถึงความจําเปน ท่ีจะตองสละเวลาใหแกพระเจาเงียบ ๆ คนเดียวในแตละวัน เพื่อพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะไดเปล่ียนแปลงชีวิตของเขาใหเปนคนใหม และรับการชําระชีวิตใหบริสุทธ์ิ 

“ขอใหทานใครครวญถึงขอนี้ การท่ีชีวิตฝายจิตวิญญาณออนแอ ไรสมรรถภาพนั้นก็เนื่องดวย
ขาดการเขาเฝาพระเจาเปนประจํานั่นเอง” 

(แอนดรูว เมอรเรย) 
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บทเรียนที่ 1.ชีวิตคริสเตียนคืออะไร? 0

การบาน :  ทองจํา 2 โครินธ 5:17 
 อานพระธรรม ยอหน บทท่ี 1-3  
ชีวิตคริสเตียนเร่ิมตนดวย  การบังเกิดใหมฝายจิตวญิญาณ 

(ยอหน 3:6) โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต (เอเฟซัส 2:8,9) ชีวิตคริส
เตียน คือการมีความสัมพันธสวนบุคคลเปนประจําทุกวนั ระหวางผูเช่ือ
กับพระคริสต ชีวิตนีด้ํารงอยูไดดวยความเชื่อ ความเช่ือหมายถึง ความ
ไววางใจ การที่เรายอมมอบชีวิตของเราใหอยูในความพทัิกษรักษาของ
พระองค ก็เพราะพระองคไดทรงพิสูจนใหเราเห็นแลววาพระองคเปนผูควรคาแกการเช่ือและไววางใจ
เปนอยางยิ่ง ท้ังนี้โดยพระชนมชีพของพระองค การส้ินพระชนม การฟนคือพระชนม และการท่ี
พระองคประทับอยูกับเรา 

การรับการสรางขึ้นใหม 

1. ตามพระธรรม 2 โครินธ 5:17 เม่ือทานเชื่อในพระครสิตแลว มีอะไรเกิดข้ึนกับทานบาง?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
มีอะไรพอจะเปนหลักฐานพสูิจนไดบางวา “ส่ิงสารพัดในชีวิตเกาของทานไดลวงไปแลว บัดนี้
กลายเปนส่ิงใหมท้ังส้ิน?” 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. พระคริสตธรรมคัมภีรเปรียบเทียบชีวิตใหมนี้วาอยางไร? (ยอหน 3:3) _________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ใครเปนผูทําใหทานบังเกดิใหม? (ยอหน 3: 16 และ ยอหน 1:12, 13) __________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ตามพระธรรม เอเฟซัส 2: 8, 9 ทานรับเอาของประทาน ชีวิตใหมนี้โดยวิธีใด?  
__________________________________________________________________________ 
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ความสัมพันธใหมกับพระเจา 

1. ขอพระธรรม 1 เปโตร 2: 2, 3 นั้น เรียกเราวาอยางไร? ______________________________ 
เราควรจะปรารถนาอะไร? ____________________________________________________ 
2. เดี๋ยวนี้เราเปนบุตรของผูใด? (ยอหน 1: 12) ______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ตามพระธรรม 2 เปโตร 1: 4 นั้น เราไดรับสวนใน _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. พระเจาทรงสําแดงใหเราทราบวา เราเปนบุตรของพระองคโดยทางใด? (กาลาเทีย 4: 6, โรม 
8: 16) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. ในฐานะท่ีเรามีความสัมพันธกับพระเจา เม่ือเราประสบปญหาทอแทใจ หรือมีความขุนของ
หมองใจ เราควรทําอยางไร? (1 เปโตร 5: 7, โรม 8:28)  
__________________________________________________________________________ 

แรงหนุนน้ําใจใหม 

1. แรงหนุนน้ําใจอยางใหมของทานคืออะไร? (2 โครินธ 5: 14, 15) _____________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. มีอะไรไดเขามาแทนการดาํเนินชีวิตอยางเห็นแกตวัในชีวิตของทาน? (ขอ 15) _________ 
_________________________________________________________________________ 
3. พระธรรมโคโลสี 3: 1-3 ไดกลาวถึงเหตุการณ 2 อยาง อันเปนเคร่ืองหนุนน้ําใจใหม ซ่ึง
เกิดข้ึนในชีวิตของทาน 
ก. ตามขอ 3 นัน้ มีอะไรเกิดข้ึนกับชีวิตเกาของทาน? _______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ข. ส่ิงท่ีจะหนนุน้ําใจใหเรา “แสวงหาส่ิงเหลานั้นซ่ึงอยูเบ้ืองบน” ตามขอ 1 นั้นคืออะไร?  
_________________________________________________________________________ 

ความสัมพันธใหมกับเพื่อนมนุษย 

1. สาระสําคัญท่ีถือวาเปนของใหม ในความสัมพันธระหวางเรากับเพื่อนมนุษยคืออะไร?  
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(1ยอหน3:11,14) 
___________________________________________________________________ 
2. ชาวโลกจะรูไดอยางไรวา เราเปนผูติดตามพระคริสต? (ยอหน 13: 35) ________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. อานพระธรรม 1 โครินธ 5: 18-21 พระราชกิจท่ีพระเจาทรงมอบหมายใหเราปฏิบัติตามขอ 
18 นั้นคืออะไร? _____________________________________________________ ขอ 20 
เรียกเราวาเปน__________________________________ของพระคริสต 
4. ในฐานะท่ีทานเปน “ราชทูต” ของพระคริสต ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทานทําไดคืออะไร? 
(มัทธิว 4: 19) _______________________________________________________________ 
5. ในฐานะท่ีทานเปนราชทูตของพระคริสต การประกาศขาวประเสริฐของพระองคแกชาวโลก
นั้น จะกอใหเกิดผลอะไรบาง? (ยอหน 1: 3, 4) ______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 2.การประเมินคุณคาชีวติฝายจิตวิญญาณ 1

การบาน :  ทองจํา กาลาเทีย 6:7 
  อาน ยอหน บทท่ี 4-6 

จงพิจารณาไตรตรองท้ังคําถามและคําตอบ ในบทเรียนนี้
เปนการประเมินคุณคาชีวิตฝายจิตวิญญาณของทานไปในตัวดวย 

ขอใหอานทบทวน ถอยคําท่ีใชอางอิงเปรียบเทียบในคํา
อุปมา เร่ืองคนหวานพืชในพระธรรมมัทธิว 13: 1-23, มาระโก 4:3-
20, ลูกา 8:4-15 

1. เมล็ดพืชหมายถึงอะไร? (มาระโก 4: 14) ________________________________________ 
2. ก. ดินท้ังส่ีชนิดในพระธรรมมัทธิว 13: 4-8 นั้นมีอะไรบาง? _________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. ดินแตละชนิดหมายถึงอะไร?  
(1) จงเทียบขอ 4 กับขอ 18,19 __________________________________________________ 
(2) จงเทียบขอ 5,6 กับขอ 20,21 ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(3) จงเทียบขอ 7 กับขอ 22 _____________________________________________________ 
(4) จงเทียบขอ 8 กับขอ 23 ____________________________________________________ 
3. อะไรคือสาเหตุท่ีทําใหผูมีใจแข็งกระดางดุจหนิไมเกดิผล? (มาระโก 4: 16, 17)  
__________________________________________________________________________ 
4. เหตุใด ผูท่ีมีจิตใจประดุจดินท่ีปกคลุมดวยหนาม จึงไมอาจเปนคริสเตียนท่ีแทจริงและทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพได? (มัทธิว 13: 7, มาระโก 4:18, 19) _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. คริสเตียนตองอยูในสภาพเชนใด จึงจะเกิดผลอยางอุดมสมบูรณ? (มาระโก 4: 20, ลูกา 8:15)  
__________________________________________________________________________ 
6. ผูท่ีอางตัววาเปนคริสเตียนสวนมากเปรียบไดกับดินชนิดใด? _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
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7. ชีวิตของทานขณะนี้เปรียบไดกับดนิชนดิใด? ____________________________________ 
8. ทานตองการใหชีวิตของทานเปนดนิชนดิใด? ___________________________________ 
9. จงแสดงความคิดเห็นวา ทานจะดําเนนิชีวิตอยาง จึงจะบังเกดิผลสมบูรณ ______________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 3.ชีวิตที่ครบบรบิูรณ 2

การบาน :  ทองจํา ยอหน 10:10 
 อาน : ยอหน บทท่ี 7-9 
พระเยซูตรัสวา “เราไดมาเพือ่เขาท้ังหลายจะไดชีวิต และจะไดชวีิตนัน้ครบบริบูรณ (ยอหน 10: 

10)  
“ทานท้ังหลายไดรับพระเยซูคริสตเจาแลวฉันใด จงดาํเนินตามพระองคฉันนั้น” (โคโลสี 2:6) 

เราไดรับพระคริสตโดยความเช่ือ และยอมรับการตักเตือน เพื่อดําเนินชีวิตดวยความเชื่อเชนเดยีวกนั 
ทานไดรอดพนจากการพิพากษาโทษ ความผิดบาปของทานแลว (ยอหน 3: 18, เอเฟซัส 2:8)  
ทานกําลังจะรอดพนจากอํานาจบาป (ยูดา 24,25, 2 เธสะโลนิกา 3: 3)  
ทานจะไดรอดพนจากการมีชีวิตอยู ทามกลางความผิดบาปในท่ีสุด (1 ยอหน 3: 2, ฟลิปป 3:21, 

1 โครินธ 15:51, 52) 
บัดนี้ทานไดเช่ือพึ่งพระเจา เพื่อรับการชําระหนี้บาป และรับชีวิตนิรันดรแลว ทําไมทานจึงไม

เช่ือพึ่งพระองคใหพนจากอํานาจของความผิดบาปดวย? พึงระลึกวา ทานไดรับเอาพระคริสต โดยความ
เช่ือแลว บัดนีจ้งดําเนนิชีวิตโดยความเช่ือใหสอดคลองกันดวย 

อานพระธรรมโรม 6: 1-16 แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

1. เม่ือทานเปนคริสเตียนแลว มีอะไรเกิดข้ึนแกทานบาง? (ขอ 6) _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. ตามขอ 11 ทานจะตองทําอะไรบาง? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ตามขอ 13 ในฐานะท่ีทานเปนคริสเตียน ทานควรออนนอมถอมตัวตอผูใด?  
__________________________________________________________________________ 
4. ตามขอ 16 นั้น ถาหากมนุษยไมเปนทาสของความบาป เขาก็เปนคนชอบธรรม เพราะเหตุ
ใด?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ทานจะเลือกเอาอยางใด? ______________________________________________________ 
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จงไตรตรองขอพระธรรม โรม 6: 6, 11, 13 และ 16 แลวสังเกตลําดบัความดังนี ้ทานตองรูวา 
ทานไดถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว ตอง ถือ วาทานไดตายแกความผิดบาปแลว และยังมีชีวิตอยูเพื่อพระ
คริสต จง ถวาย ชีวิตใหแกพระเจา และจงเช่ือฟงพระองค 

อานพระธรรม สดุดี 37: 1-7, 34 แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

1. ขอพระธรรมเหลานี้ สอนเกี่ยวกับการเดอืดรอนกังวลใจวาอยางไร? (ขอ 1) _____________ 
__________________________________________________________________________ 
2. พระธรรมขอ 3 บัญชาใหเราทําอะไร? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. เราจะตองทําอยางไร จึงจะไดรับส่ิงท่ีใจเราปรารถนา (ขอ 4) _________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. กอนท่ีจะวางแผนการเกีย่วกับอนาคตของทาน พระธรรมขอ 5 กลาววาทานควรทําอยางไร?  
__________________________________________________________________________ 
5. พระธรรมขอ 7 เตือนใหเราทําอยางไร? _________________________________________ 
6. พระธรรมขอ 34 กลาววา เราตองคอยทาใคร? ____________________________________ 
จงใครครวญดขูอพระธรรมแตละขอท่ีอางมาน้ี แลวสังเกตลําดับความดังนี้อยาเดือดรอน จง

วางใจในพระเจา จงช่ืนชมยินดใีนพระองค จงมอบถวายวิถีชีวิตใหแกพระองค จงพึ่งพิงในพระองค 
และจงคอยทานพระองค 

เคล็ดลับในการมีชีวิตท่ีครบบริบูรณอยูในขอบเขตของคําตอไปนี้ รู ถือถวาย ออนนอม เช่ือฟง 
อยาเดือดรอน วางใจ ช่ืนชม มอบถวาย พึ่งพิงและคอยทา (จงขีดเสนใตคําเหลานี้ เทาท่ีพบในพระธรรม
โรมบทท่ี 6 และพระธรรมสดุดีบทท่ี 37) 

อธิบายความหมายของถอยคํา 

รู – ความเช่ือม่ันในความจริงของพระเจา 
ถือ – พิจารณาไตรตรองปฏิบัติตาม โดยไมคํานึงถึงความรูสึก 
ถวาย – ยอมออนนอมตอ 
เช่ือฟง – ปฏิบัติตาม ไวใจ 
วางใจ – พึ่งพิงอยางสุดจิตสุดใจ 
คอยทา – ม่ันใจดวยความหวังวา จะไดรับ 
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บทเรียนที่ 4.ชีวิตที่เขาสนิทอยูกับพระคริสต 3

การบาน : ทองจํา: ยอหน 15:7, 16 
 อาน : ยอหน บทท่ี 10-12 
การมีชีวิตสนทิอยูในพระคริสต คือการตระหนกัถึงความ

จําเปนท่ีตองพึง่อาศัยในพระองค วาเปนชีวิต อํานาจ สติปญญา 
ขุมทรัพยกําลัง และความสามารถของพระองคท่ีทํางานอยูในชีวิตของ
เรา ซ่ึงทําใหเราสามารถดํารงชีวิตใหเปนท่ีพอพระทัยของพระองคได 
พระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา “ขาพเจากระทําทุกส่ิงไดโดยพระเยซู
คริสตผูทรงชูกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13) ถาปราศจากพระองคเสียแลว เราจะทําส่ิงใด ๆ ไมไดเลย 
(ยอหน 15:5) 

“ดวยพละกําลังท่ีไดรับจากพระคริสต ทําใหขาพเจามีความเขมแข็งพอท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ 
ไดทุกอยาง “  

1. ในพระธรรม ยอหน 15:5 พระเยซูทรงเปรียบพระองคเองวาเปนดุจ ___________________
และคริสเตียนเปนดุจ __________________________ พระธรรมขอนี้สําแดงความสัมพนัธ
ระหวางพระคริสตกับทานไวอยางไร? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. พระเยซูตรัสไวในพระธรรมยอหน 15: 2 วา ทุกกิ่งในเราที่มิไดเกิดผล พระองคทรงตัดท้ิงเสีย 
เพื่อจะให ____________________________ ประสบการณในชีวิตคริสเตียนของทาน ท่ี
เปรียบเสมือน “การถูกลิดแขนง” มีอะไรบาง? (ฮีบรู 12: 6, โรม 5:3-5)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. อานพระธรรมยอหน 15: 7-11 ใหถ่ีถวน ขอปฏิบัติสองประการที่จะทําใหการอธิษฐานของ
ทานบังเกิดผลตามท่ีบันทึกไวในขอ 7 มีอะไรบาง? __________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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พระเยซูถวายเกียรติยศแกพระเจาฉันใด เราก็สามารถถวายพระเกียรติยศแกพระเจา พระบิดาได
ฉันนั้น โดย 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________(ขอ 8) 
พระเยซูตรัสส่ังเราใหตั้งม่ันอยูในความรักของพระองค ความรักของพระองคท่ีมีตอเรานั้น
ยิ่งใหญเพียงใด? (ขอ9) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เราจะต้ังม่ันอยูในความรักของพระองคไดอยางไร? (ขอ 10 ) __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เหตุใดพระเยซูทรงสอนบทเรียนเหลานี้ใหแกเรา (ขอ 11) _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ความรักของพระคริสตท่ีเราสําแดงตอเพ่ือนมนุษยดวยกันนั้นควรจะย่ิงใหญเพยีงใด? (ยอหน 
15: 12-14) __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. พระเยซูคริสตทรงเลือกเราใหทําอะไรบาง? (ยอหน 15-16) _________________________ 
__________________________________________________________________________ 
คําวา “ผล” ในท่ีนี้หมายถึงอะไร? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. ส่ิงท่ีกําหนดวา ทานสามารถจะกระทําตามท่ีพระเยซูคริสตบัญชาไวนั้นไดหรือไม คืออะไร? 
(ยอหน 15:5) ________________________________________________________________ 
7. ในยามที่ทานถูกผูอ่ืนเหยียดหยาม หรือขมเหงรังแกนั้น ทานควรระลึกถึงอะไร?  
(ยอหน 15: 20, 21 มัทธิว 5:11, 12) _______________________________________________ 
“การเขาสนิทอยูในพระคริสต เปนกุญแจไขสูประสบการณในชีวิตคริสเตียน ซ่ึงจะทําใหพระ
ลักษณะของพระเจาฝงลึกลงในจิตใจของคน ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงอุปนสัิย และความประพฤติ
ของคน ๆ นั้น” (นอรแมน บี แฮริสัน)  
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บทเรียนที่ 5.ชีวิตที่ไดรับการชําระ 4

การบาน :  ทองจํา: 1 ยอหน 1:9 
  อาน : ยอหน บทท่ี 13-15 

พระเจามิอาจบรรจุจิตใจมนษุยท่ีมีมลทินดวยฤทธ์ิเดช และความรักของพระองคจนเปยมลนได 
การชําระลางจติใจใหสะอาดบริสุทธ์ิยอมตองมากอนการบรรจุใหเต็มบริบูรณเสมอ เรากระหายท่ีจะ
ไดรับฤทธ์ิเดชจากพระเจาแตก็ไมไดรับ เนือ่งจากมีจุดมุงหมายที่ไมบริสุทธ์ิ หรือไมก็มีความผิดบาปซุก
ซอนอยูในจิตใจท่ียังไมไดสารภาพตอพระเจา จิตใจท่ีไดรับการบรรจุใหเปยมลนดวยฤทธ์ิเดชพระ
วิญญาณบริสุทธ์ินั้น คือจิตใจท่ีไดรับการชําระลางใหสะอาดบริสุทธ์ิแลว 

บทเรียนนี้อธิบายใหทราบวา ทานจะรับฤทธ์ิเดชจากพระเจาไดอยางไรข้ันแรกทานจะตองรับ
การชําระใหสะอาดบริสุทธ์ิเสียกอน แลวจึงจะไดรับการบรรจุใหเปยมลนดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
พระเจาได 

แผนภาพแสดงสามัคคีธรรมระหวางมนุษยกับพระเจา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผล ของ
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ความผิดบาปและการทําตามใจปรารถนา 

ขอใหศึกษาจากแผนภาพท่ีแสดงไวในตอนตนของบทเรียนนี ้
1. สามัคคีธรรมระหวางเรากับพระเจาสูญไปไดอยางไร? _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. ผลของการทําความผิดบาปในชีวติของเรา ตามท่ีพระธรรมอิสยาห 59: 2 กลาวไวนั้นมี
อะไรบาง? 
________________________________________________________________________ 
3. ผลลัพธแหงการขาดสามัคคีธรรมกับพระเจา คืออะไรบาง? (ยากอบ 1:8) ______________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. พระเจาทรงสดับฟงคําทูลขอจากผูท่ีมีจติใจไมสะอาดหรือไม? (สดดุี 66: 18) ___________ 
__________________________________________________________________________ 

วิธีการชําระจากพระเจา 

1. เง่ือนไขในการรับการชําระ และการอภยัโทษจากพระเจามีอยางไร? (1 ยอหน 1:9) _______ 
__________________________________________________________________________ 
การสารภาพ คือ การเหน็พองกับพระเจา เม่ือทานรูสึกตวัวา ไดกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่เปนบาป 
ทานก็ตองสารภาพความผิดนั้น โดยเห็นพองกับพระเจาวาส่ิงนั้นเปนบาป (เม่ือพระเจาตรัสวา
การกระทําเชนนั้น เปนความผิดบาป ทานก็ยอมรับตามนั้นดวย ) อยางเพยีงพูดวา “ขาพเจาได
ทําบาป” แตจงสารภาพวาบาปท่ีไดกระทํานั้นคืออะไรอันเปนการมองดูความผิดบาปจากทัศนะ
ของพระเจา แลวตัดสินใจแนวแนวาจะขจดัความผิดบาปนั้นออกจากชีวิตจิตใจของทานและจะ
ไมกระทําอีกตอไป 
2. ผูเขียนพระธรรมสดุดี จัดการเกี่ยวกับความผิดบาปของเขาในบทท่ี 32: 5 อยางไร?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. พระธรรมสุภาษิต 28: 13 กลาววา “คนท่ีปกปดความผิดบาปของตัวไว _________________ 
แตคนท่ี _________________และ ___________________________จะประสบความเมตตา”  
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การดําเนินชีวิตดวยสามัคคีธรรมกับพระเจา 

1. ขอใหสังเกตดูแผนภาพ เม่ือเราสารภาพความผิดบาปของเราตอพระเจาแลว พระองคก็จะ
กระทําให เราคืนดีมีสามัคคีธรรมกับพระองคเชนเดิม การดําเนินชีวิตในสามัคคีธรรมกับพระ
บิดาเจาและพระบุตร เปรียบประดุจ “การดําเนินอยูในความสวาง” อานพระธรรม 1 ยอหน 1:7 
แลวอธิบายวา ผลสองประการแหงพระสัญญาในขอนี้มีอะไรบาง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. ส่ิงท่ีพิสูจนถึงความรักท่ีเรามีตอพระเจาคืออะไร? (1 ยอหน 2: 15-17) _________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ตามท่ีบันทึกไวในพระธรรมฟลิปป 2: 13, 4:13 เม่ือเรามีสามัคคีธรรมกับพระเจาแลว มีอะไร
เกิดข้ึนภายในชีวิตจิตใจของเราบาง? _____________________________________________ 
ก. ________________________________________________________________________ 
ข. ________________________________________________________________________ 
ค.________________________________________________________________________ 
4. ฤทธ์ิอํานาจของพระเจาภายในเราคืออะไร? และผลฤทธ์ิอํานาจนั้นไดแกอะไร? (โรม 8: 9, 
 กาลาเทีย 5: 22, 23) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. เม่ือตกอยูในการทดลองเราควรจะปฏิบัติตนอยางไร? (โรม 6: 11-13) __________________ 
__________________________________________________________________________ 
เพราะเหตุใด? (โคโลสี 3:3)___________________________________________________ 

สรุป 

6. เม่ือรูวาสามัคคีธรรมของทานกับพระเจาขาดลงแลว ทานจะปฏิบัตอิยางไร? จงสรุปดวย
ถอยคําของทานเอง___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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7. จงใหเหตุผลโดยยอวา เหตุใดการสารภาพความผิดบาปในทันทีท่ีรูสํานึก จึงมีความสําคัญยิ่ง
นัก?_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 6.อาวุธยุทธภัณฑและการตอสูของคริสเตียน 

การบาน : ทองจํา : เอเฟซัส 6:10-12 
 อาน : ยอหน บทท่ี 16-18 
สําหรับบทเรียนนี้ขอใหอาน เอเฟซัส 6: 10-18 แลวบรรยายดวย

คําพูดของทานเอง วาขอพระธรรมเหลานี้ สอนเราอยางไรบาง?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1. เหตุผลสองประการที่ทําใหทานตองสวมยุทธภัณฑท้ังส้ินของพระเจาคืออะไร? (ขอ 11-13) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. คริสเตียนทุกคนตองสูรบในสงครามจิตวิญญาณ 
ก. ศัตรูของคริสเตียนมีใครบาง?  
1) ยากอบ 4: 4 _______________________________________________________________ 
2) กาลาเทีย 5: 17 ____________________________________________________________ 
3) 1 เปโตร 5: 8 ______________________________________________________________ 
ข. เราควรจะปฏิบัติตอศัตรูเหลานี้อยางไร?  
1) โรม 12: 2 ________________________________________________________________ 
2) กาลาเทีย 2: 20 ____________________________________________________________ 
3) ยากอบ 4: 7 ______________________________________________________________ 
3. อาวุธยุทธภณัฑท้ังหาประการท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมใหเรา และทรงบัญชาใหเราใชตอสูกับ 
ศัตรูนั้นมีอะไรบาง (เอเฟซัส 6: 24-17) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. อาวุธท่ีสามารถทํารายพญามารใหไดรับความเจ็บปวด คืออะไร? (เอเฟซัส 6: 17)  
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__________________________________________________________________________ 
5. วิถีทางท่ีดท่ีีสุดท่ีคริสเตียนพรอมเสมอท่ีจะใชพระแสงดาบแหงพระวจนะของพระเจา เพื่อมิ
ใหพายแพตอการทดลองของพญามารคืออะไร? (สดุดี 119: 9, 11) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. ทานสามารถใชพระวจนะของพระเจาใหเปนประโยชนในการตอสูกับพญามารทางใดได
บาง จงบอกมาสี่อยาง? (2 ทิโมธี 6: 16, 17)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
7. คริสเตียนท่ีประสบชัยชนะคือผูท่ีเตรียมตัวพรอมอยูเสมอท่ีจะ _______________________ 
______________________________________________________________(เอเฟซัส 6: 18) 
8. เม่ือพิจารณาดูอาวุธยุทธภัณฑแตละอยางท่ีพระเจาจัดเตรียมใหเราแลวผูท่ีทําการตอสูกับมาร
อยางแทจริงนัน้คืออะไร? (เอเฟซัส 6: 10) _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
9. พระธรรม 1 ยอหน 4:4 กลาววา “พระองคผูดํารงอยูในทานท้ังหลายเปนใหญกวาผูท่ี  
__________________________________________________________________________ 
10. เราควรมีความรูสึกตอ ความทุกขยาก และการทดลองของพญามารอยางไร หากวาเราคิดท่ี
จะพึ่งพิงพระธรรมโรม 8: 31? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เรามีชัยชนะอยางเหลือลนโดยพระคริสต!  
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บทเรียนที่ 7.ปฏิกิริยาของคริสเตียนใน

ยามทุกขยาก 

6

การบาน :  ทองจํา: 2 โครินธ 1:3, 4 
 อาน : ยอหน บทท่ี 19-21 
เม่ือคริสเตียนสองคนเผชิญกับความทุกขโศกอยางเดยีวกัน คน

หนึ่งอาจทอถอยและพายแพ ขณะเดยีวกันอีกคนหนึ่งกลับเขาสนิทสนมกับพระเจามากยิ่งข้ึน เหตใุดจึง
เปนเชนนัน้? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ในการศึกษาบทเรียนนี้ ทานจะไดเรียนรูถึงการรับพระพรท่ีซอนแรนจากพระเจาโดยท่ีผูรับคาด

ไมถึง บางคร้ังคริสเตียนอาจจรูสึกประหนึ่งวา พระเจาทรงทอดท้ิงเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งยามเม่ือเขาอยู
ในสภาพท่ียากไร สุขภาพเสื่อมโทรม ไมมีช่ือเสียง และตกอยูในสภาวะคับขัน การทอแทเชนนี ้ยอมเปน
มูลฐานท่ีจะนาํไปสูความเยน็ชาฝายจิตวิญญาณ ขาดการอธิษฐาน ขาดความไววางใจในพระเจา กังวลใจ 
และมีชีวิตทีเ่หน็แกตวัในท่ีสุดจินตนาการของเรามีบทบาทสําคัญ ในอันท่ีจะทําใหชีวติผันแปรไป
ไดมากในเร่ืองนี้ 

1.ในพระธรรมอพยพ 14:1-14 ชนชาติอิสราเอล ไดรับพระพรจากพระเจาโดยไมรูตัว ขณะท่ี
ทานอาน ขอใหสังเกตดู ความคิดเห็นของมนุษย ซ่ึงสําแดงออกโดยชนชาติอิสราเอลกับความ
คิดเห็นของพระเจา ซ่ึงสําแดงออกโดยทางโมเสส วาตางกันอยางไร  
ก. ชนชาติอิสราเอลมีปฏิกิริยาอยางไร เม่ือเผชิญกับภัยอันตราย? (อพยพ 14: 10-12)  
__________________________________________________________________________ 
ข. โมเสสมีปฏิกิริยาตอบอยางไร? โมเสสส่ังใหชาวอิสราเอลทําอยางไร? (อพยพ 14: 13, 14)  
__________________________________________________________________________ 
ค. ประสบการณของชนชาติอิสราเอลในการไดรับพระพรจากพระเจาคร้ังนี้กอใหเกิดผลตอ
จิตใจของพวกเขาอยางไร? อพยพ 14: 31) _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ง. ทานเขาใจหรือยังวา พระเจาทรงกระทําพระราชกจิของพระองคแมในวาระท่ีเราตกอยูใน
ความทุกขยาก และในความทุกขยากเหลานั้น แทจริงแลวมีพระพรที่ซอนเรนอยู?  
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2. หลักส่ีประการท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรใหไวแกเรา ในยามท่ีเราถูกทดลองมีอะไรบาง?  
(1 โครินธ 10: 13) ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. พระคริสตธรรมคัมภีรไดใหคําม่ันวาอยางไร เกีย่วกบัเหตุการณทุกส่ิงทุกอยางท่ีเราจะตอง
เผชิญในอนาตค? (โรม 8: 28) __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. เราควรปฏิบัติอยางไร ยามเม่ือประสบความทุกขยาก? (โรม 5: 3-5) ___________________ 
__________________________________________________________________________ 
ขอใหสังเกตผลในบ้ันปลายของการสูทนความทุกขยากนั้นดวย (ดู ยากอบ 1: 3 ดวย)  
5. พระคริสตธรรมคัมภีรอธิบายถึง พระประสงคในการท่ีพระเจาประทานพรท่ีซอนเรนใหแก
เราอยางไร?  
ก. 2 โครินธ 1: 3, 4 ___________________________________________________________ 
ข. ฮีบรู 12: 6,7,11 ___________________________________________________________ 
6. พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5: 18 และฮีบรู 13:15 สอนใหเราปฏิบัตตินตอทุก ๆ สถานการณ
อยางไร? ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ยามเม่ือเราประสบความทุกข ความเศราโศกเสียใจ เราควรแสดงความยนิดีและขอบพระคุณ
พระเจาหรือไม? _________________________การกระทําเชนนี้ แตกตางจากพฤติการณของ
ชนชาติอิสราเอล ในพระธรรมอพยพ 14: 1-12 อยางไร? ______________________________ 
7. ทําอยางไรเรา จึงจะตระหนักถึงคุณคาของการไววางใจในพระเจา? (เอเฟซัส 5: 18, กาลาเทีย 
5:16, 1 เธสะโลนิกา 5:17, โรม 10:17) ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

บันทึกและคําถาม 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนที่ 8.ทบทวน 7

จงสรุปดวยถอยคําของทานเองวา การมีชีวิตคริสเตียนท่ีครบบริบูรณ ตามท่ีทานไดศึกษาจาก
บทเรียนนี้ประกอบดวยอะไรบาง? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

พิมพท่ีโรงพิมพเจริญธรรม 160 ถนนบํารุงเมือง เสาชิงชา นครหลวงฯ 
นายการุญ สกลุรัตนเจริญ ผูพิมพผูโฆษณา 2515 โทร. 229242 

_________________________________________________________________________________ 
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ขั้นที่ 2 
“ถาเราสารภาพความผิดของเรา พระองค
ทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะโปรดยก
บาปโทษของเรา และจะทรงชําระเรา ให
พนจากอธรรมท้ังส้ิน” 

“เหตุฉะนัน้ถาแมคนหนึ่งคนใดอยูในพระ
คริสต คนนั้นเปนคนถูกสรางใหมแลว ส่ิง
สารพัดท่ีเกา ๆ ก็ไดลวงไป นี่แนะ
กลายเปนส่ิงใหมท้ังนั้น” 

                                          1 ยอหน 1:9                                        2 โครินธ 5:17 
“ในท่ีสุดนี้ทานจงมีกําลังข้ึนในองคพระผู
เปนเจา และในเร่ียวแรงแหงฤทธ์ิเดชของ
พระองค จงสวมยุทธภณัฑท้ังส้ินของพระ
เจา เพื่อจะตอตานยุทธอุบายของพญามาร
ได เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนัง
และเลือด แตตอสูกับผูมีบรรดาศักดิ์ และ
ตอสูกับผูมีอํานาจ และตอสูกับผู
ครอบครองในโมหะความมืดแหงโลกนี้ 
และตอสูกับบรรดาวิญญาณอันช่ัวใน
สถานอากาศ” 

“อยาหลงเลย จะหลอกพระเจาเลนไมได 
เพราะวาคนใดหวานพืชอยางใดลงก็จะ
เกี่ยวเก็บผลอยางนั้น” 
                                        

                                    เอเฟซัส 6:10-12 

กาลาเทีย 6:7 

“ขโมยน้ันยอมไมมา นอกจากจะลักและ
ฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อเขา
ท้ังหลายจะไดชีวิต และจะไดชีวิตนัน้ครบ
บริบูรณ  

“จงสรรเสริญพระเจา พระบิดาแหงพระ
เยซูคริสตเจาของเรา คือพระบิดาผูทรง
ความเมตตาและพระเจาผูทรงชูใจทุก
อยาง พระองคผูทรงโปรดใหเราไดรับชู
ใจในการทุกขยากท้ังส้ินของเรา เพื่อเรา
จะไดชูใจคนเหลานั้น ท่ีมีความทุกขยาก
อยางหนึ่งอยางใดดวยความชูใจ ซ่ึงตัวเรา
เองไดรับจากพระเจา” 

                                           

                                      2 โครินธ 1:3,4 

ยอหน 10:10 
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 “ถาทานท้ังหลายเขาสนิทอยูในเรา และ
ถอยคําของเราฝงอยูในทาน ทานจะขอส่ิง
ใด ซ่ึงทานปรารถนา ก็จะไดส่ิงนั้น... 
ทานท้ังหลายมิไดเลือกเรา แตเราไดเลือก
ทานท้ังหลาย และไดตั้งทานไว เพื่อทาน
จะไปเกิดผล และผลของทานจะอยูถาวร 
เพื่อเม่ือทานจะขอส่ิงใดจากพระบิดา ใน
นามของเรา พระองคจะทรงประทานส่ิง
นั้นแกทาน” 
                                        ยอหน 15:7,16 
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