
1 

กาวใหม 
เหตุฉะนั้น ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนท่ีถกูสรางใหมแลว สิ่งสารพัดท่ีเกา ๆ ก็ลวงไป นีแ่นะกลายเปนสิ่ง
ใหมท้ังนั้น 
2 โครินธิ์ 5:17 
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บทเรียนท่ี 1 : ของประทานจากพระเจา 
 คุณเพ่ิงไดตดัสนิใจครั้งสําคัญที่สดุในชีวิตของคณุ : ใหมาเร่ิมทบทวนดวยกันเพ่ือใหแนใจในสิ่งท่ีคุณได
เขาใจอยางถูกตองชัดเจนวา อะไรไดเกิดขึน้กับคุณแลว 

ของประทานที่พระเจาประทานใหแกมนุษยคืออะไร? 
1.อานพระธรรมโรม 5:8 พระเจาทรงสาํแดงความรักของพระองคแกเราท้ังหลายอยางไร
บาง?...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2.อานพระธรรมโคโลสี 1:14 เราจะไดรับอะไรจากการสิน้พระชนมบนไมกางเขนของพระเยซู
คริสต?............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.อานพระธรรมโรม 6:23 ของประทานท่ีพระเจาไดใหกับเรานั้น คอือะไร? 
................................................................................................................................................................... 
 

เราไดรับของประทานจากพระเจาไดอยางไร? 
 พระเจาไดตรสักับเราในพระคัมภีร มี 2 สิ่งท่ีเราจะตองทําเพ่ือจะไดรับการอภัยโทษบาปและเขาสูชีวิตนิ
รันดรในสวรรค 
 
 มาสาํรวจตัวเองกนัหนอยดีกวา วาคณุไดผานตามเกณฑตาง ๆ เหลานีแ้ลวหรอืยัง!? 

ประการแรก : 
1. อานพระธรรมยอหน 3:16 เราจะตองทําอยางไรเพ่ือใหไดชีวิตนิรันดร? 
………………………………………………………………………………………………………. 
คนสวนมากไดไววางใจตัวเองในเรือ่งความรอดของเขา พวกเขาคิดวาจะตองทําความดีมาก ๆ เพ่ือจะไดไปสวรรค
เม่ือเขาตาย 
2. อานพระธรรมเอเฟซัส 2:8, 9 เราไดรับความรอด เพราะผลแหงการกระทําของเราใชหรอืไม? 
..............................................ใช .....................................................ไมใช 
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3. มีความดอีะไรบาง ท่ีคนสวนมากมักจะทําเพ่ือจะไดไปสูสวรรค? 
................................................................................................................................................................... 
4. ความดีเหลานี้จะชวยใหพวกเขาไปสูสวรรคไดไหม? 
......................................................ได  .....................................................ไมได 
5. คุณกาํลังวางใจ “ใคร หรือ อะไร” ในเรื่องความรอดของคุณ? 
................................................................................................................................................................... 
 

ประการที่ 2 : 
1. อานพระธรรมลกูา 13:3 เกณฑประการท่ีสองสาํหรับเรา คืออะไร? 
................................................................................................................................................................ 
 
 การกลับใจใหม คอื การเปลี่ยนความคิดท่ีเกี่ยวกับบาปของคุณ และหันหลังใหกับสิ่งเหลานั้น 
 ลองตรวจสอบตามขอเท็จจริงตอไปนี้ เพ่ือดูวาคุณไดกลับใจใหมอยางแทจริงแลวหรือยัง? 
............. ขาพเจาไดเห็นแลววา ขาพเจาเปนคนบาป และใชชีวิตอยูตามความปรารถนาของตัวเอง 
............. ขาพเจารูสึกเสียใจที่ด้ือดึงตอพระเจาในเรื่องนี ้
............. ขาพเจาไมตองการท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป ตามความปรารนาของตนเอง แตตองการอยูตามคาํสอนของพระเจา 
ขาพเจาวางใจวา พระองคทรงมีแผนการทีดี่สาํหรับชวิีตของขาพเจา 
 

คุณมาถึงเกณฑของพระองคแลวหรือยัง!? 
 ถาคณุไดกลับใจจากบาปแลววางใจพระเยซูครสิตในเรือ่งความรอดของคณุนับแตบัดนี้ คณุก็ม่ันใจไดเลยวา 
คุณไดรับการอภยัโทษบาปแลว และจะไดมีชีวิตนิรันดรอยูในสวรรคเม่ือคุณจากโลกนี้ไป 
 จากการศึกษาบทเรียนนีแ้ละเพ่ิงรูตัววา ไมไดทําตามเกณฑเหลานั้น แตตอนนี้มีความปรารถนาทีจ่ะกลับใจ
ใหม และวางใจในพระเยซูคริสต คุณสามารถกลาวคาํอธษิฐานตอพระองคไดเด๋ียวนี้ ดังนี ้
“พระเยซคูริสต ลกูเช่ือแลววาพระองคไดทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพือ่ความบาปผิดของลูก และลกูรูวาลกูไม
สามารถทําอะไรเพ่ือชวยตัวเองใหรอดได ลูกไมตองการจะดาํเนนิชีวิตอยูเพ่ือตัวเองอีกตอไป แตตองการอยูเพ่ือ
พระองค ลกูขอทูลเชิญพระองคเสดจ็มาประทับอยูในใจของลูก เปนเจานายในชีวิตและเปนองคพระผูชวยใหรอด
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ของพระองคทรงควบคุมดแูลในชีวิตของลูก ขอบพระคณุที่พระองคทรงประทานความเช่ือใหกับลูก อธิษฐานใน
พระนามพระเยซูครสิตเจา อาเมน” 

สรุป 
 เพ่ือใหแนใจวาคณุไดเขาใจบทเรียนนีอ้ยางแทจริง ใหตอบคําถามตาง ๆ ตอไปนี ้
1.ถาหากคุณตองเสียชีวิตในคืนนี้ คุณคิดวาคุณจะไดไปท่ีนรกหรือสวรรค? 
................................................................................................................................................................... 
2.สมมุติวาคุณเสียชีวิตในคืนนี้ แลวกําลังยืนอยูตอหนาพระพักตรพระเจา และพระองคถามคณุวา “ทําไมเราควรจะ
อนุญาติใหเจาเขาสูสวรรค?” คุณจะตอบพระองควาอยางไร? 
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

คําแนะนําเพ่ือการเติบโตในสัปดาหน้ี 
 การเปนคริสเตียนไมใชการเปลี่ยนศาสนาแตเปนการเริ่มตนความสัมพันธใหม ๆ กับพระเจา ตอไปนี้เปน
คําแนะนาํบางประการเพ่ือชวยใหคณุสามารถเติบโตขึ้นในความสัมพันธของคณุกับพระเจา 
1.เขารวมกับทีมแครและคริสตจักร 
2.ถาคณุมีคาํถาม ขอสงสัย หรือปญหาใด ๆ ก็ตาม ใหโทรเพ่ือติดตอกับพ่ีเลีย้งท่ีคอยดแูลคณุอยู 
ช่ือพ่ีเลี้ยง : .............................................................. 
เบอรโทรศัพทพ่ีเลี้ยง#:.............................................................. 
3.จัดเวลาเพื่อนัดพบกับพ่ีเลี้ยงของคุณในสัปดาหหนา เพ่ือศึกษาบทเรียนท่ี #2 
วันท่ี ....................... เวลา ......................... สถานท่ี............................................ 
4.เร่ิมอานพระกิตติคณุมาระโกดวยตัวคุณเอง โดยอานอยางนอย วันละ 1 บททุกวัน เพ่ือท่ีจะเรียนรูมากขึน้เกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต 



 5 

บทเรียนท่ี 2 : สนทนากับพระเจา 

ความสัมพันธใหม 
 การเปนคริสเตียนไมใชการปฏิบัติตามกฏตาง ๆ แตเปนการมีความสัมพันธสวนตัวกับพระบิดาในสวรรคผู
ซึ่งรักคุณ และในการท่ีจะพัฒนาขึ้นในความสัมพันธใด ๆ ก็ตาม การใชเวลารวมกันนับเปนสิ่งท่ีมีความสาํคญัมาก
เพ่ือจะไดมีการสือ่สารทําความรูจักซึ่งกันและกันมากขึ้น 

แลวเราจะสื่อสารกับพระเจาไดอยางไรละ? 
 
เราสื่อสารกับพระเจาไดโดยการอธิษฐาน และพระเจาจะสือ่สารกับเราทางพระวจนะของพระองค (พระคัมภรี) 
ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรูกันวา จะอธษิฐานไดอยางไร 

การอธิษฐาน 
 การอธษิฐาน คอื การสนทนากับพระเจาคุณสามารถท่ีจะสนทนากับพระเจาไดเหมอืนท่ีคณุอยากจะคุยกับ
เพ่ือน คุณสามารถสนทนากับพระองคในเวลาที่เศรา มีความสขุหรือเวลาท่ีตองการใครสกัคน ที่จะมาชวยเหลอืคณุ
เราสามารถเรียนรูการอธษิฐานไดจากบุคคลตาง ๆ มากมายท่ีสนทนากับพระเจา ตามท่ีพระคัมภีรบันทึก และโดย
ตัวอยางเหลานี้มี 4 สวนสาํคัญท่ีเห็นไดเดนชัดในการอธษิฐาน ก็คอื การสรรเสริญ, สนองคุณ, สารภาพและการเสนอ
ขอ 

1.สรรเสริญ 
 การสรรเสริญพระเจาเปนวธิีท่ีดีมากในการเพงดูวา พระเจาทรงเปนผูใด เม่ือเราเพงดูท่ีความย่ิงใหญ ฤทธิ์
อาํนาจและความสามารถของพระเจา ในการที่จะชวยเหลอืเราใหผานพนจากทุก ๆ สถานการณแลวนัน้ ปญหาตาง ๆ 
ในโลกนี้กดู็เลก็ลงไปในทันทีเลย 
 เม่ือคุณไดเรียนรูบางสิ่งจากพระวจนะวา พระเจาทรงเปนผูใดแลว ใหสรรเสริญพระองค ตอไปนี้คอืตัวอยาง
คําอธษิฐานสรรเสริญพระเจา 
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“พระบิดาเจา ลกูสรรเสริญท่ีพระองคทรงเปนผูสรางโลกนี ้และสรรพสิ่งที่อยูในนั้นพระองคทรงยิ่งใหญกวาวิญญาณ
ช่ัวท้ังมวล และพระองคทรงสามารถปกปองลูกไดในทุก ๆ ทาง ลกูสรรเสริญท่ีพระองคทรงสรางลกูและรักลกู และ
พระองคทรงสามารถดูแลปกปองไดเสมอ สรรเสริญพระองค” 
อานสดุดี 147:1, 5 คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับพระเจาตามพระวจนะ ในขอ 5 นี?้ 
ใชเวลาสกัครูเพือ่สรรเสริญพระเจาสาํหรับสิ่งตาง ๆ เหลานี ้
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2.สนองคุณ (การขอบพระคุณ) 
-  เม่ือคณุทําสิ่งท่ีดีกับผูอื่นคุณอยากใหเขากลาวคาํ “ขอบคณุ” กับคุณไหม? ทําไม? 
- โดยปกติแลวคาํขอบคุณนั้น แสดงถึงพวกเขาไดสังเกตเห็นวาเราไดทาํบางสิ่งใหกับเขาและเขาก็รูสึกซาบซึ้ง 
ตอนนี้ คุณไดเช่ือในพระเจาและเริ่มเห็นหลายสิ่งหลายอยางท่ีพระองคทรงทําเพื่อคุณแลว คณุจะตอบสนองตอ
พระองคอยางไร? 
อาน 1 เธสะโลนิกา 5:18 
ตอไปนีค้อืตัวอยางคาํอธษิฐานขอบพระคุณพระเจา 
“ขอแตพระบิดา ลกูขอขอบพระคณุพระองคสาํหรับครอบครัวท่ีพระองคทรงประทานใหกับลกู ขอขอบพระคณุ
พระองคสาํหรับความรอดของลกูดวย” 
กรุณาเขียนสิ่งตาง ๆ ท่ีคุณปรารถนาจะขอบพระคณุพระเจา แลวใชเวลาสกัครูหนึ่งเพ่ืออธษิฐานขอบพระคณุพระเจา
สาํหรับสิ่งเหลานั้น 
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

3.การสารภาพบาป 
 เพ่ือจะใหเขาใจไดดีย่ิงขึน้เกี่ยวกับการสารภาพบาป ใหนกึถึงความสัมพันธระหวางพอกับลูก สมมุติวาวนั
หนึ่ง ลูกไดขโมยเงินของพอไป แตพอเห็นเหตุการณนั้นและเรียกลกูมาแลวบอกกับลกูวา “พอเห็นลกูขโมยเงนิออก
จากกระเปาเงินของพอนะ” ลูกคนนั้นควรจะทําอยางไร ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีลกูคนนั้นควรจะทําคอื คืนเงินใหพอ และ
กลาว “ใชแลวครับพอ ผมไดทําผิดตอพอโดยขโมยเงินไปจริง ๆ ผมขอโทษครับแลวผมจะไมทําอีก” 
 การสารภาพบาปตอพระเจาก็คลายกนั เม่ือพระเจาไดทรงเปดเผย ใหเห็นวาคณุกาํลังทาํอะไรที่ทําให
พระองคเสียพระทัยอยู แลวคณุก็เห็นดวยวา คุณกาํลังทําผิดจริง คุณขออภัยตอพระเจาและตดัสนิใจวา คุณจะพยายาม
ไมทําสิ่งนั้นอกี 
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อาน 1 ยอหน 1:9 
พระเจาจะทรงกระทาํอะไรเม่ือเราสารภาพบาปของเรา? 
................................................................................................................................................................... 
ตอไปนี้เปนตัวอยางคาํอธษิฐานสารภาพบาป 
“ขาแตพระบิดา ลูกขอสารภาพวาลูกไดโกหกตอเพ่ือนวันนี้ ลกูรูวาการโกหกเปนสิ่งท่ีผิดลกูรูสึกเสียใจท่ีทําแบบนั้น 
ขอทรงโปรดชวยใหลูกไมพูดโกหกอกี ขอขอบพระคุณที่พระองคทรงโปรดอภัยใหกับความผิดของลกู” 

4.การเสนอขอ 
อาน 1 ยอหน 5:14, 15 
พระเจาทรงสญัญาไววาอยางไร ตามขอพระวจนะตอนนี้? 
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
อาน ฟลิปป 4:6-7 
คุณควรจะทําอยางไรเม่ือคุณโกรธ? (ดูในขอ 6) 
................................................................................................................................................................... 
ถาคณุรองขอตอพระเจาใหฟงคาํขอของคณุ ผลจะเปนอยางไร? (ดูในขอ 7) 
................................................................................................................................................................... 
ตอไปนีค้อืตัวอยางคาํอธษิฐานทูลขออยางเฉพาะเจาะจง 
“ขาแตพระบิดา ลกูขออธษิฐานตอพระองคท่ีจะทรงประทานโอกาสท่ีดแีกลูกเพื่อจะบอกแกครอบครัว วาลูกไดเชื่อ
และไววางใจในพระองคแลว” 
ใหเขียนคําทูลขอท่ีเฉพาะเจาะจงออกมา แลวใชเวลาสกัครูหนึ่งเพ่ืออธษิฐานขอสิ่งเหลานั้นตอพระเจา 
................................................................................................................................................................... 

คําแนะนําเพ่ือการเติบโตในสัปดาหน้ี 
1.เขารวมทีมแครและครสิตจกัร 
2.จัดเวลาเพื่อนัดพบกับพ่ีเลี้ยงของคุณในสัปดาหหนา เพ่ือศึกษาบทเรียนท่ี #3 
วันท่ี........................... เวลา ............................... สถานท่ี .................................................. 
3.อานพระธรรมมาระโกตอ และในแตละคร้ังท่ีคุณอานเสร็จ ใหใชเวลาสกัครูเพื่ออธิษฐานตอพระเจา โดยทํา
ตามลาํดับ 4 ส. คอื 
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สรรเสริญ สนองคณุ สารภาพ และ เสนอขอ 
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บทเรียนท่ี 3 : การฟงพระวจนะของพระเจา 
 คุณเคยมีเพ่ือนประเภทที่เอาแตจอตลอดเวลาจนไมสนใจฟงเลยวาคุณกาํลังจะพูดอะไรไหม? สิ่งนี้ทาํใหคุณ
รูสึกอยางไร? 
 ในความสัมพันธใด ๆ กต็าม การสือ่สารท่ีดียอมประกอบไปดวยการพูดและการฟง ในบทเรยีนนี้เราจะเห็น
วา เราสามารถพูดคุยกับพระเจาไดโดยการอธษิฐานและในขณะเดียวกนั เราก็ตองใชเวลาเพ่ือจะฟงวาพระองคจะ
ตรัสสิ่งใดกับเราดวย 
พระเจาจะตรัสกับเราอยางไร? 
 
 
พระคัมภีร – พระวจนะของพระเจา 
 ถาเรากาํลังจะเติบโตขึ้นในความสัมพนัธกับพระเจา สิง่ท่ีมีความสาํคัญอยางย่ิงก็คอืเราตองฟงและเขาใจ
พระองคแลวนาํเอาสิ่งท่ีพระองคทรงสอนไปประยกุตใช 
1.อาน 2 เปโตร 1:20, 21 พระคัมภรีเปนเพียงแคความคดิของมนุษยท่ีมตีอพระเจา หรอืเปนคาํสั่งสอนของพระเจาท่ี
พระองคทรงชวยใหมนษุยเขียนออกมา? 
................................................................................................................................................................... 
2.อาน 2 ทิโมธี 3:16 พระเจาทรงใชพระคาํของพระองคเพ่ือเหตุผล 4 อยางคือ : 
........................................................... .................................................................................. 
........................................................... .................................................................................. 
3.อานลูกา 24:45 พระเยซคูรสิตจะทรงทําสิ่งใดเพ่ือใหเราสามารถท่ีจะเขาใจในพระวจนะของพระองค 
................................................................................................................................................................... 
ในแตละครั้งกอนท่ีคุณจะเร่ิมอานพระคัมภีร ใหอธษิฐานขอพระเจาทรงชวยใหคุณเขาใจพระวจนะของพระองค 
4.คุณควรจะอานพระคัมภีรอยางไร? 
ใหใชเวลาสักครูเพ่ือคิดดูวาคุณจะอานสิ่งตอไปนี้ไดอยางไร? 
*บทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพ 
*หนังสอืประกอบการเรียน 
*จดหมายรกัจากแฟนของคณุ 
 โดยปกติ ความต้ังใจในการอานจะขึ้นอยูกับวา ใครเปนคนเขียนและสิ่งนั้นนาํมาประยุกตใชในชวิีตไดมาก
นอยแคไหน ขณะคณุอานพระคัมภีรโปรดระลกึใหไดวา ใครเปนผูเขียนหนังสอืนีแ้ละทุก ๆ คาํในพระคาํภีรก็มี
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คุณคาในการสอนเราเร่ืองความจริงเกีย่วกับพระเจาทรงเปนผูใด? และเราควรจะดาํเนินชีวิตอยูอยางไร? ใหใชเวลา
สักครูเพ่ือสังเกตดวูา พระเจาทรงกาํลังสอนอะไรในแตละขอแลวใครครวญวามีความหมาย และเกี่ยวของกับชีวติ
ของคุณอยางไร วิธีงาย ๆ ในการสังเกตและใครครวญก็คือ การถามและตอบคาํถามในหลาย ๆ  แงมุม ดังตอไปนี ้
*อะไรคือความสาํคญัท่ีพระเจาทรงสอนในขอนี้? 
(คําถามสังเกตุการณ) 
*พระวจนะตอนนี้เกี่ยวของกับสถานการณใดในชีวิตของฉนั/ผม ตอนนี ้
(คําถามเพ่ือการใครครวญ) 
5.อาน ยากอบ 1:22-25 
ก.นอกเหนอืจากการอานและทาํความเขาใจพระคัมภีรแลว เราควรจะทําสิ่งใด? 
................................................................................................................................................................... 
ข.คุณจะไดรับสิ่งใดถาหากคุณเช่ือฟงพระเจา? 
................................................................................................................................................................... 

การใชเวลาตามลําพังกับพระเจา 

(เฝาเดี่ยว) 
 การใชเวลาอานพระคัมภีรและอธิษฐาน เพ่ือเราจะเติบโตขึ้นในความสัมพันธกับพระเจานั้นเปนเร่ืองสาํคญั 
คริสเตียนสวนมากจึงจัดเวลาท่ีจะพบกับพระองคทุก ๆ วันซึ่งเราเรียกวา “เฝาเดี่ยว” นั่นเอง ตอไปนี้เปนบางขั้นตอนท่ี
ชวยใหเราเร่ิมตนมีการเขาเฝาพระองคตามลาํพังในแตละวันได 
1.เร่ิมตนดวยการใชหนังสอืคูมือ “31 วันในการเฝาเด่ียว” หนังสือเลมนี้จะสอนคุณถึงวิธกีารในการเฝาเด่ียว และยัง
ชวยใหคณุสามารถทําตอเนื่องกันไปถึง 31 วัน 
2.การจัดเตรียมเวลาและสถานท่ี คณุควรเร่ิมจากการหาเวลาสัก 15 นาทีเพ่ือพบกับพระองคโดยเลอืกเวลาท่ีคุณจะถกู
รบกวนนอยที่สดุ หรือไมถกูรบกวนเลยกด็ีท่ีสดุ  คริสเตียนสวนมากเลอืกท่ีจะเฝาเดี่ยวกันในตอนเชาตรูเพ่ือจะขอ
คําแนะนาํและพละกาํลังจากพระเจาสาํหรับวันนัน้ 
 

สรุป 
1.ทําไมการใชเวลาเพ่ืออานพระคัมภรีและอธิษฐานในแตละวัน จึงมคีวามสาํคญัมาก? 
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........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.ใชสมุดคูมือ “31 วันเพือ่การเฝาเดีย่ว” เริ่มตนเฝาเด่ียวสาํหรับวันแรก ดวยกันกับพี่เลีย้งของคณุตอนนี ้

คําแนะนําเพ่ือการเติบโตสําหรับสัปดาหนี้ 
1.เขารวมทีมแคร และคริสตจักร 
2.นัดกนักับพ่ีเลี้ยงของคุณเพ่ือศึกษาบทเรียนท่ี #4 
3.สัตยซื่อท่ีจะเฝาเด่ียวทุกวนักับพระเจาในสัปดาหนี้ และถาสะดวกคณุนาจะพบกับพ่ีเลี้ยง เพ่ือท่ีจะเฝาเดี่ยวดวยกัน
สัปดาหละครั้ง แตถาไมสะดวกคุณกส็ามารถท่ีจะทํากับเขาดวยกนัไดทางโทรศัพท 
4.ถามครสิเตียนคนหนึ่งท่ีเปนรุนพ่ี วาทําไมการเฝาเดี่ยวในแตละวนัจึงมีความสาํคัญตอพวกเขา 
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บทเรียนท่ี 4 : เราเปนครอบครัวของพระเจา 

1.การเปนครอบครัวเดียวกันกับพระเจา 
 โดยแผนการอนัเยี่ยมยอดสมบูรณแบบของพระเจา ทารกนอย ๆ ก็ไดเกดิมาในครอบครัวและพวกเราเกอืบทุกคน
ก็มักจะมีครบท้ังพอ แม พ่ีนอง ท่ีคอยดูแลเอาใจใสเรารกัเราและชวยใหเราเติบโตขึ้น 
1.ครอบครัวของคณุชวยคุณเติบโตไดอยางไรบาง? 
................................................................................................................................................................... 
 เม่ือคุณเชือ่ในองคพระเยซคูริสตเจา คณุก็ไดกลายเปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของอกีครอบครัวหนึ่ง
นั้นกค็ือครอบครัวของพระเจานั่นเอง ครอบครัวใหมนี้จะคอยดูแลเอาใจใสคุณ รกัคุณ และชวยเหลอืใหคุณเติบโตขึน้
ดวยเหมือนกนั.... ในความสัมพันธระหวางคณุกับพระเจา 
2.อานยอหน 1:12 ตอนนี้ความสัมพันธระหวางคณุกับพระเจาเปนอยางไร? 
................................................................................................................................................................... 
3.เพราะวาครสิเตียนคนอื่น ๆ  ก็เปนลูกของพระเจาเหมือนกันกับคุณ ฉะนัน้เราเปน................................. 
กับพวกเขา 
 พระเจาไมเคยมีเจตนาท่ีจะใหเราเปนคริสเตียนตามลาํพังคนเดียวในโลกนี้ ดังนัน้ พระองคจึงทรงสอนตามท่ี
ปรากฏในพระวจนะ ใหเราใชเวลากับพี่นองคริสเตียนอืน่ ๆ เพ่ือเราจะชวยหนนุใจซึ่งกันและกัน เราสามารถจะทําสิ่ง
เหลานี้ไดในทีมแครของเรา เขตของเรา และในครสิตจกัรของเรา 

2.ทีมแครของคุณ 

ทีมแคร คืออะไร? 
  ทีมแครกค็ือคริสเตียนกลุมเลก็ ๆ ที่ทุมเทใจท่ีจะคอยดูแลหวงใยซึ่งกนัและกันชวยเหลอืกันและกนัใหเติบโต

ขึ้นในพระเจา และนําความรกัไปสูผูอื่นท่ียังไมรูจักกับพระเจา พวกเขาจะพบกันเปนประจําทุก ๆ สัปดาห 
คุณเปนสมาชิกในทีมแครใดอยูหรือเปลา? 
ถาเปนอยูแลว อยากทราบวาคณุรูสึกอยางไรเกี่ยวกับการเขารวมในทีมแครนัน้? 
คุณมีประสบการณอยางไรในทีมแคร?................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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จะมีอะไรเกิดข้ึนบางระหวางการประชุมในทีมแครของคุณ? 

1.สรางความสัมพันธ 
 ระหวางการประชุมของทีมแคร เรากจ็ะมีการเลนเกมส จัดใหมีเวลาในการแบงปนเร่ืองตาง ๆ เพ่ือที่เราจะ
รูจักซึ่งกนัและกันมากขึน้ 
ก.เปนเร่ืองยากสาํหรับคณุไหมท่ีจะตองเลาหรอืแบงปนเกี่ยวกับตัวคณุเองใหเพื่อนคนอื่น ๆ ในทีมแครฟง? เหตุผล
คืออะไร?................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
ข.คนทีคุ่ณสนิทดวยมากท่ีสดุในทีมแครคือใคร? 
................................................................................................................................................................... 
ค.2 คนท่ีคุณอยากจะรูจักเขาใหมากขึ้นตอนนีค้ือใคร? 
................................................................................................................................................................... 

2.สรรเสริญ 
 ในแตละสัปดาห เราจะรวมกนัรองเพลงถวายแดพระเจาเพ่ือนมัสการถึงความยิ่งใหญของพระองค เราจะ
ขอบคุณพระเจาและอธิษฐานตอพระองคดวยกัน 
ก.อานยอหน 4:23 พระเจาทรกาํลังแสวงหาผูใด? 
.................................................................................................................................................................. 
ข.อานฟลิปป 4:4 พระวจนะตอนนี้บอกใหเราทําอะไร? 
................................................................................................................................................................... 

3.เสริมสราง 
 คือ การสรางเสริมซึ่งกันและกันดวยการอภิปราย หรือพูดคุยกันถึงพระวจนะของพระเจาวาเราจะนาํเอาไป
ประยุกตใชในชีวิตของเราไดอยางไร? 
อาน 1 เธสะโลนิกา 5:11 ในการอภิปรายนั้นเราควรพยายามที่จะ ............................................................ 
และ........................................................................................................................................................... 
 สวนมากเม่ือคุณมาทีมแคร คุณมีโอกาสท่ีคุณจะสามารถใหกําลังใจหรือเสริมสรางคนท่ีกาํลังทอแทใจอยูให
เขมแข็งแตเปนไปไดวาวนัหนึ่งที่คณุเองอาจจะทอแทจนไมอยากจะมารวมกลุมในวันแบบนี้แหละ! ยิ่งสาํคญัท่ีจะมา
และใหโอกาสคนอื่นเจามาหนุนใจปลอบโยนและชวยเหลอืคณุ 



 14 

4.สองสวาง 
 คือ การเขาไปถึงผูอื่นท่ียังไมรูจักพระเจา 
 มีเพ่ือนคนอื่น ๆ หรอืญาติพ่ีนองของคณุ ท่ีคณุอยากจะแบงปนเกี่ยวกับความรักของพระเจากับพวกเขาไหม? 
มีใครบาง?........................................................................................ 
ทีมแครของคณุสามารถชวยได! ลองคดิถึงแนวความคดิเหลานี้ดูซิ.................................................... 
 * ขอใหทีมแครของคุณอธิษฐานเผ่ือพวกเขา 
 * เชิญพวกเขามารวมทีมแครของคณุ 
 * ถาพวกเขาปวย หรือตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ คณุกับสมาชิกบางคนในทีมแครอาจจะไปเยี่ยมเยียน
หรือรับใชใหความชวยเหลอืกับเขาได 

3.เขตของคุณ 

“เขต” คืออะไร? 
 เขต คือ กลุมของทีมแครทีมหลาย ๆ ทีมมารวมตัวกนั, ท่ีมีอาชีพเดียวกันหรือในบริเวณเดียวกนั ตัวอยางเชน 
ทีมแครของนกัศึกษาท่ีอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกนัจะเรียกวา “เขต” 
ภายในเขตจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบาง? 
 ในแตละเดือน เขตของคณุจะมารวมประชุมพบปะและทํากิจกรรมรวมกนั ซึ่งนับเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะรูจกั
เพ่ือนจากทีมแครอืน่ ๆ มากขึน้ 

4.คริสตจักรของคุณ 
 ในแตละสัปดาหทีมแครทุก ๆ กลุมกจ็ะมารวมตัวกันเปนกลุมใหญเพ่ือนมัสการพระเจา ซึ่งชวงเวลานี้จะเปน
โอกาสท่ีนาต่ืนเตนยินดีในการเฉลิมฉลองดวยกันกับสมาชิกคริสตจักรคนอื่น ๆ ดวย ในระหวางท่ีรวมประชุมกนัก็
จะมีการรองเพลง สรรเสริญพระเจาและอธิษฐานเผ่ือซึ่งกันและกนั และก็เปนโอกาสดสีัปดาหละคร้ังท่ีจะไดยนิ
นักเทศนเทศนาจากพระวจนะของพระเจา และโดยทางคาํเทศนานั้นพระเจาจะทรงหนุนใจเรา นาํเราและสรางเราใน
การดํารงชีวิตในโลกนี้ตามทางของพระองค 
อาน ลูกา 11:28 แตคนท้ังหลายท่ี................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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คําแนะนําในการเติบโตสาํหรับสัปดาหนี้ 
1.เขารวมทีมแคร และคริสตจักร 
2.แบงปนบางอยางเกี่ยวกับตัวคุณในทีมแครของคณุสัปดาหนี้ 
3.ใชเวลากับใครสกัคนหนึ่งในทีมแครท่ีคุณอยากจะรูจักมากขึ้น 
4.เชิญเพ่ือนหรือญาติพ่ีนองของคุณมารวมทีมแคร 
5.จัดเวลานัดพบกับพ่ีเลีย้งของคณุเพ่ือศึกษาบทเรียนท่ี #5 
6.เฝาเดี่ยวอยางสัตยซือ่ทุกวันกับพระเจาในตลอดสัปดาหนี ้
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บทเรียนท่ี 5 : พระเยซู ผูควรคาแกการไววางใจ 
 ในขณะนี้ ใครเปนคนท่ีคุณไววางใจมากทีสุ่ด? ทําไมคุณจึงไววางใจเขา? ใหเขียนถึงลกัษณะของบคุคลที่คณุ
จะไววางใจ : 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
กรุณาเขียนถึงลกัษณะของบุคคลท่ีคณุไมอยากจะไววางใจ : 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 เราทุกคนตางกต็องการท่ีจะมีคน ๆ หนึ่งท่ีเราจะสามารถไววางใจไดในทุก ๆ เร่ือง แมแตเพ่ือนสนิทท่ีสุด
และไววางใจมากท่ีสุดของเรา ก็ยังคงทําใหเราเจ็บปวดไดในบางครั้ง นัน่ก็เปนเพราะวาคนเราตางไมสมบูรณแบบทํา
ใหไมสามารถตอบสนองไดในทุกความตองการของคณุนัน่เอง แตอยางไรก็ตามมีผูหนึ่งท่ีควรคาแกการไววางใจ
ท่ีสุดและจะไมทําใหคณุผิดหวัง ขอพระวจนะตาง ๆ ตอไปนี้จะชวยใหคณุเห็น และเขาใจถึงวาทําไมพระเยซูจึงเปน
บุคคลผูซึ่งควรแกการไววางใจ 

อาน ยอหน 10:10-18 
1.ทําไมพระเยซคูริสตจึงเสด็จมาในโลกนี?้ (ขอ 10) 
............................................................................................................................................................ 
2.พระเยซูทรงเปรียบพระองคเองกับอะไร? (ขอ 11 “ลูกแกะ” หมายถึงคริสเตียนทุกคน) 
............................................................................................................................................................ 
3.คุณคดิวาผูเลี้ยงแกะตองรับผิดชอบตออะไรบาง? 
............................................................................................................................................................ 
4.พระเยซูคริสตทรงเต็มพระทัยที่จะทําสิ่งใดเพ่ือเรา? (ขอ 15) 
............................................................................................................................................................ 
5.พระเยซูทรงบอกแกสาวกวาพระองคจะทําอะไร หลังจากการทนทุกขและสิน้พระชนมบนไมกางเขน เพ่ือลูกแกะ
ของพระองค? (ขอ 17) 
........................................................................................................................................................... 
6.ถาพระเยซูตองการใหยุตกิารตรึงบนไมกางเขน พระองคมีฤทธิ์อาํนาจท่ีจะกระทํานั้นไดไหม? (ขอ 18) 
................................................................................................................ 
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7.ทําไมพระเยซูจึงยอมใหมนษุยฆาพระองค? (อาน ยอหน 3:16 เพื่อชวยใหคุณไดพบกับคาํตอบ
นี้)...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

อาน ยอหน 10:27-30 
8.อะไรคือความรับผิดชอบของลกูแกะ? (ขอ 27)................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
9.อะไรคือสิ่งท่ีผูเลีย้งแกะท่ีดีควรจะกระทาํเพ่ือฝูงแกะของเขา? (ขอ 27, 28) 
............................................................................................................................................................ 
10.ใครคือผูท่ีย่ิงใหญท่ีสุด? (ขอ 29) ................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
11.พระเยซูทรงเปนอันหนึ่งเดียวกับ.........................................................(ขอ 29) 
12.คุณจะยอมไววางใจในทุก ๆ เร่ืองตอคนท่ีมีคณุลกัษณะดังตอไปนี้ไดไหม? 
*หวงใยคุณ *มีอาํนาจเหนอืทุกสิ่ง *รูจักคุณ *ใหชีวิตของเขาแกคุณ 
*นําคุณได *จัดเตรียมทุกอยางท่ีจาํเปนไวสาํหรับคุณ 
*มาเพ่ือใหชีวิตท่ีเต็มลนแกคุณ *ปกปองคุณ *เปนผูท่ีย่ิงใหญกวาทุกสิ่ง 
*เปนพระเจา 
ใหวงกลมลอมรอบคุณลกัษณะ 3 ประการขางบนนี้ที่มีความหมายตอคุณมากที่สดุ 
 

อานพระธรรมมัทธิว 14:22-33 
13.ทําไมเปโตรจึงออกจากเรอืเพ่ือเดินไปหาพระเยซู (ขอ 29) 
............................................................................................................................................. 
14.ทําไมเปโตรจึงจมลงในทะเลหลังจากท่ีเขาเดินไปไดในตอนแรก ๆ (ขอ 30) 
............................................................................................................................................................ 
15.พระเยซูทรงมีฤทธิ์อาํนาจเพียงพอท่ีจะชวยเปโตรไหม? 
............................................................................................................................................................ 
 สิ่งท่ีสาํคัญท่ีสุดในการไววางใจในองคพระเยซูคริสตนั้นกค็ือ การเล็งไปที่พระองคเอง และฤทธิอ์าํนาจของ
พระองค ถาเราเริ่มตนท่ีจะเล็งไปท่ีสถานการณตาง ๆ รอบตัวเรา เรากจ็ะกลวัและเริ่มจมด่ิงลงไปกับสถานการณนั้น
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ถึงอยางไรพระเยซูยังอยูกับเรา และพรอมท่ีจะย่ืนพระหัตถของพระองคออกมาชวยชีวิตเราใหรอดพนจากภยันตราย
ท้ังปวง 

เลือกท้ังที............เลือกดี ๆ นะจะ! 
 วันหนึ่งแดงกับต๋ีไดออกเดินทางเพ่ือไปท่ีน้าํตก และระหวางทางกอนท่ีจะไปถึงน้าํตกแหงนัน้ พวกเขาตอง
ใชสะพานเพ่ือขามไปใหพนลาํธารท่ีกวางและลึกแหงนี้เสียกอน และท่ีนั่นก็มีสะพาน 2 เสนพาดอยูคูกัน สะพานแรก
ถูกสรางจากเชือกและก็เกามากแลวดวย สวนสะพานท่ีสองถูกสรางขึ้นมาดวยคอนกรตี 
 ดวยความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง แดงเลอืกที่จะขามสะพานเชือกเกาแกนัน้ สวนต๋ีไดตัดสินใจท่ี
จะขามสะพานท่ีทาํดวยคอนกรตี เพราะวาดูม่ันคง และปลอดภัยกวาคุณคิดวาใครตัดสินใจไดฉลาดกวากัน? แดง
อาจจะคิดวาทางที่เขาเลือกนัน้นาต่ืนเตนและทาทายมากกวา แตในท่ีสดุแลว เขาจะตองจบลงที่ไหน? กนบ้ึงของลาํ
ธารหรอืเปลา? ในชวิีตของเราเองกต็องเลอืกทางที่เราจะเดินตอไปเสมอ และมีบอยคร้ังเหมือนกันที่เราตัดสินใจท่ีจะ
ไววางใจ ในทางท่ีคดิวาจะนาํความสขุและความสาํเร็จมาใหกับเรามากท่ีสดุบางคร้ังเราก็วางใจในเงิน หรือบางทกี็
อาชีพการงาน หรอืแฟน 
 การมีสิง่เหลานีก้็ไมผิดอะไร แตคาํถามมอียูวาคุณเองไดทุมเทท้ังชีวิตเพ่ือใหไดสิ่งเหลานี้มาหรอื? ใหตอบ
คําถามตอไปนี้เพ่ือจะดูวาจริง ๆ แลวคุณกาํลังทุมเทชีวิตใหกับอะไรอยู? 
1)อะไรเปนสิ่งจูงใจใหคุณทําการติดสินใจไดมากท่ีสุด?..................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
2)โดยปกติแลวคณุใชเวลาในแตละวันอยางไรบาง? 
............................................................................................................................................................ 
 จากการตอบ 2 คาํถามนี้ อาจจะแสดงใหเห็นไดวาอะไรคอืสิ่งท่ีสาํคัญท่ีสุดสาํหรับคณุ แลวคณุละ! เลือกท่ีจะ
เดินบนสะพานเสนไหน? คณุกาํลังไลตามสิ่งใดอยู? สิ่งเหลานัน้มีคาคูควรท่ีคณุจะตดิตามหรือไม? 
 

คําแนะนําเพ่ือชวยในการเติบโตสําหรับสัปดาหนี้ 
1.เขารวมทีมแครและครสิตจกัร 
2.อานหนังสอื “ใจฉันคอืบานพระคริสต” เพ่ือเปนการเตรียมตัวกอนนัดพบกับพ่ีเลี้ยงของคณุ 
3.สัตยซื่อในการเฝาเด่ียวทุกวันในตลอดสัปดาหนี ้
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บทเรียนท่ี 6 : พระลักษณะของพระเจา 

ในความคิดของคุณนัน้พระเจาทรงเปนเชนใด? 
ใชเวลาสกัครูหนึ่งเพ่ือคิดดวูาพระเจาทรงเปนผูใด? และเขยีนถึงพระลกัษณะของพระเจาท่ีคณุคิดออกมาสกั 2-3 พระ
ลักษณะ 
 อะไรก็ตามท่ีเราเชือ่เกี่ยวกับพระเจา ก็จะมีผลกระทบตอทุก ๆ สวนในชีวิตของเรา ความกระวนกระวายใน
ชีวิตสวนมากแลว ลวนเปนผลจากความคดิท่ีไมถกูตองเกีย่วกับพระเจา ตัวอยางเชน ถาเรากลวัภตูผีปศาจนัน่อาจเปน
เพราะวา เราไมไดเขาใจอยางชัดเจนวาพระเจาทรงมีฤทธิอ์าํนาจเหนือกวาภูตผีปศาจท้ังหมด และเราก็ไมไดยืนอยูบน
ความเขาใจท่ีวาพระเจาทรงอยูกับเราตลอดเวลา และสามารถปกปองเราจากวิญญาณช่ัวได 
 ถาเปนเชนนัน้ เราจะสามารถรูจักกับพระเจามากขึน้ไดอยางไร? พระเจาทรงเปดเผยพระองคเองอยางชัดเจน
ในพระคัมภีร เราจะเติบโตขึ้นในดานความคดิที่มีตอพระเจา เม่ือเราไดอานพระวจนะท่ีอธิบายถึงพระองคและความ
เกี่ยวของกันระหวางพระองคกับประชากรของพระองค หลังจากท่ีเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการเรียนรูจักวาพระเจา
ทรงเปนผูใด และเราเร่ิมไววางใจพระองคมากขึน้ ๆ ในจุดนัน้เรากจ็ะไดมีประสบการณกับพระองคในการดําเนนิ
ชีวิตแตละวันสมมุตวิาคณุตัดสินใจท่ีอยากจะรูจักคน ๆ หนึ่งอยางดี คุณคงจะไมคาดหวังหรอกนะวาจะสามารถรูจกั
ทุก ๆ ดานของเขาท้ังหมดในการพบกันครั้งแรก ทํานองเดียวกนั บทเรียนนีก้็เปนการเร่ิมตนติดตามพระเจาดวยการ
เฝามองดูท่ีพระลกัษณะของพระองคบางประการกอน เชน ความรกัของพระองค ฤทธานภุาพ และการทรงสถิตอยู
ทุกหนทุกแหงของพระองค 

ความรักของพระเจา 
1.อานโรม 5:7, 8 
ก.พระเจาทรงสาํแดงความรักของพระองคตอเราอยางไร? 
ข.อะไรคอืสภาพของมนุษยตอนท่ีพระเจาทรงสาํแดงความรักของพระองคตอเรา? 
........................................................................................................................................................... 
ค.คุณไดทําอะไรเพ่ือที่จะไดรับความรักจากพระเจาไหม? 
............................................................................................................................................................ 
2.อาน โรม 8:38, 39 
มีอะไรท่ีทําใหเราท้ังหลายขาดจากความรกัของพระเจาหรือไม? 
............................................................................................................................................................ 
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3.อาน 1 ยอหน 4:18 
ความรกัท่ีสมบูรณแบบจะขจดั.......................................ออกไป 
 
 คุณไมตองกลวัวาจะตองพยายามทําบุญหรือทําความดีตาง ๆ เพ่ือใหไดรับความรักของพระเจา ไมมีสิ่งใดท่ี
คุณทาํแลวจะทําใหพระเจารักคุณนอยลงไป ความรักท่ีพระองคมใีหเรานัน้สมบูรณแบบและไมมีเง่ือนไข ไมมอีะไร
จะมาแยกเราออกจากความรักของพระเจาได 
4.มีทาทีหรอืการกระทาํอะไร ท่ีจะแสดงออกมาวาคน ๆ นัน้ไมไดเชื่อวาพระเจาทรงรักพวกเขา? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
5.ใชเวลาสกัครูหนึ่งเพื่อสรรเสริญถึงความรกัของพระเจา 
 

ฤทธิ์อาํนาจของพระเจา 
1.อานเยเรมีย 32:17 
ก.พระเจาทรงสาํแดงฤทธิ์อาํนาจของพระองคอยางไร? 
............................................................................................................................................................ 
2.อานมาระโก 10:27 
ก.มีอะไรท่ียากสาํหรับมนุษยในการที่จะทาํใหสาํเร็จไหม? 
............................................................................................................................................................ 
ข.มีอะไรท่ียากสาํหรับพระเจาท่ีจะกระทําใหสาํเร็จไหม? 
............................................................................................................................................................ 
 เราจะตองระมัดระวังใหดีท่ีจะไมมองดูท่ีสถานการณ แลวตัดสนิวามันยากจนไมสามารถจัดการได แต
สาํหรับมนษุยแลวกแ็นนอนท่ีสิ่งนั้นอาจจะเปนเร่ืองยากแตไมมีอะไรท่ียากสาํหรับพระเจา 
3.อานเอเฟซสั 1:19-21 
ก.พระเจาทรงสาํแดงฤทธิ์อาํนาจของพระองคอยางไร? (ดูขอ 20) 
............................................................................................................................................................ 
ข.พระเจาทรงมีฤทธิ์อาํนาจสูงยิ่งเหนอืบรรดา (ดขูอ 21) 
................................. .................................... .............................................. 
................................. .................................... 
4.เอเฟซสั 3:20 
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ก.พระเจาทรงสามารถทําอะไรไดบาง? 
 
............................................................................................................................................................ 
ข.ฤทธิ์เดชของพระองคกาํลังทํางานอยูภายใน........................................ 
5.ทาทีหรอืการกระทําอะไรท่ีจะแสดงใหเห็นวาคน ๆ นัน้ไมไดเชื่อวาพระเจาทรงมีฤทธิ์อาํนาจเหนอืทุกสิ่ง และฤทธิ์
อาํนาจของพระองคก็กาํลังทํางานอยูในเราดวย? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
6.ใชเวลาสกัครูหนึ่งเพื่อสรรเสริญพระเจาสาํหรับฤทธิอ์าํนาจของพระองค 

การทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงของพระเจา 
1.อานอิสยาห 41:10 
ตามพระวจนะขอนีแ้ลวเราไมจาํเปนตองกลวัเพราะวา 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
2.อานมัทธิว 28:18-20 
ตามขอท่ี 20 นี้ พระเจาทรงสญัญาอะไรกับเรา? 
............................................................................................................................................................ 
3.ทาทีหรอืการกระทําอะไรท่ีจะแสดงวาคน ๆ นัน้ไมไดเช่ือวาพระเจาทรงสถติอยูกับเขา? 
............................................................................................................................................................ 
 

สรุป 
1.จงสรุปใจความสาํคัญท่ีคุณไดเรียนรูเกี่ยวกับพระเจาในบทเรียนนี ้
............................................................................................................................................................ 
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2.พระวจนะขอใดเปนขอทีคุ่ณชอบมากท่ีสุดจากบทเรียนนี?้ 
............................................................................................................................................................ 
3.จากสิ่งท่ีเรียน และท่ีเขาใจใหม คิดวาจะมีอิทธิพลตอทาทีหรือ การกระทําของคณุอยางไรบาง? 
............................................................................................................................................................ 
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บทเรียนท่ี 7 : ชีวิตท่ีไดรับการเปล่ียนแปลง 
 ขณะนี้เม่ือคณุไดตอนรับพระเยซูคริสตไวในชีวิต คุณมคีวามสัมพนัธสวนตัวกับพระองคแลว ขณะนี้คณุ
คือคริสเตียนอยางแทจริง คณุไมไดเปนคริสเตียนเพราะการดํารงชีวิตอยูในความดี หรือโดยการเกิดมาในครอบครัวค
ริสเตียน คาํวา “คริสเตียน” หมายถึง พระเยซูคริสตทรงอยูในผูนั้น พระคัมภีรไดบอกกับเราวามีหลายสิ่งไดเกดิขึน้ 
เม่ือพระเยซูคริสตทรงเสด็จมาประทับอยูในคณุ บทเรียนนีจ้ะชวยใหคุณเขาใจไดชัดเจนวา ชีวิตของคณุเปลี่ยนแปลง
อยางไร? 

การเปลี่ยนแปลงใหมที่เขามาแทนที่เดิม 
อานแตละขอตอไปนี้ และเติมคาํตอบลงในชองวางวาอะไร คอืความจริงท่ีเกีย่วกับคุณในขณะนี้ เม่ือพระเยซคูริสต
ทรงประทับอยูในชีวิตของคุณ 
1. ยอหน 1:12 
............................................................................................................................................................ 
2. ยอหน 5:24 
............................................................................................................................................................ 
3. 1 โครินธ 3:16 
............................................................................................................................................................ 
4. 1 โครินธ 6:11 
............................................................................................................................................................ 
5. 2 โครินธ 5:17 
............................................................................................................................................................ 
6. โคโลสี 1:14, 15 
............................................................................................................................................................ 
ใชเวลาสกัครูหนึ่งเพ่ืออธิษฐานและขอบคุณพระเจาสาํหรับสิ่งตาง ๆ เหลานี ้ ท่ีพระองคทรงกระทําใหสาํเร็จแลวใน
ชีวิตของคณุ 
ก็เหมือนกันกับดักแดท่ีเม่ือเปลี่ยนเปนผีเสือ้แลวกจ็ะไมมีวันกลับไปเปนดักแดอีก ดังนั้นคุณเองในฐานะท่ีเปนผูสราง
ขึ้นใหมในพระเยซคูริสต ก็ไมสามารถท่ีจะเลิกจากการเปนคริสเตียนได คุณรูสกึอยางไรบาง เม่ือคณุไดยินเชนนี?้ 
ทําไมละ? 
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การเปล่ียนแปลงใหมท่ีเขามาแทนท่ีเดิม 
 ถาคณุเพียงแครับองคพระเยซคูริสตไว คุณกอ็าจจะไมไดรูสึกวามีอะไรท่ีแตกตางออกไป ก็เหมือนกับคนท่ี
ถูกลอ็ตเตอรรีแ่ลวกลายเปนเศรษฐี เขาคงจะไมรูสกึมอีะไรแตกตางจากเดิมในตอนแรก การท่ีเขาไมรูสกึวามอีะไร
แตกตางในตอนแรกก็เพราะวาเขายังคงอาศัยอยูในบานหลงัเดิมและสวมเสื้อผาชุดเดิม ๆ หลังจากนัน้เขาจึงเริ่มซือ้สิ่ง
ตาง ๆ และสวมเสื้อผาใหม ๆ พรอมท้ังยายไปอยูในบานหลังใหมดวย ในนาทนีั้นเองท่ีเขาจะเร่ิมตระหนกัไดวาเขา
ไมใชคนเดิมอกีตอไป และคนอืน่ ๆ ท่ีอยูลอมรอบเขากจ็ะเห็นดวยวา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขา 
 ขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาไดดาํรงอยูในคุณ พระองคจะประทานความปรารถนาและ
ความสามารถใหแกคุณในการดําเนินชีวิตใหมในพระวิญญาณ คุณไมตองดํารงชีวิตเกาของคณุตามความตองการของ
เนื้อหนังอีกตอไป ใหเรามาดูกันเถอะวา พระวจนะของพระเจาไดบอกไวเกี่ยวกับพฤติกรรมและบุคลกิลกัษณะของ
คุณวา จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร? 
 
1.อานเอเฟซสั 4:21-24 พระเจาทรงบอกใหคุณทาํอะไร? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
2.อานกาลาเทีย 5:19-25 และเขยีนสิ่งท่ีเปนการงานของเนือ้หนัง และผลของพระวิญญาณออกมา 
ก.การงานของเนือ้หนัง : 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
ข.ผลของพระวิญญาณ : 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
ค.ใหวงกลมลอมรอบ การทํางานของเนื้อหนงัและผลของวญิญาณที่พบเห็นไดในชวิีตของคุณ 
ง.ต้ังแตคุณมาเปนคริสเตียน คุณมองเห็นการเปลีย่นแปลงในบุคลกิลกัษณะใดในตัวของคณุบางไหม? ถาเห็น สิ่ง
เหลานั้นท่ีเปลี่ยนคอือะไรบาง? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
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จ.ใหเขียนถึง 2 สิ่งที่เกี่ยวกับบุคลิกลกัษณะหรอืการกระทําท่ีคณุตองการจะอธษิฐานและขอใหพระเจาชวย
เปลี่ยนแปลงใหกับคุณ : 
1............................................................................................................................. 
2............................................................................................................................. 

สรุป 
1.จากขอ 6 ขอแรก ในบทเรียนนี้ ขอใดมีความหมายตอคณุมากท่ีสดุ 
......................................................................................................................................................... 
2.ทําไมเม่ือคณุมาเปนครสิเตียน จึงทําใหบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได? 
........................................................................................................................................................... 

คําแนะนําเพ่ือการเติบโตข้ึนในสัปดาหนี้ 
1.เขารวมทีมแครและครสิตจกัร 
2.จัดเวลาเพื่อนัดพบกับพ่ีเลี้ยงของคุณในสัปดาหตอไป เพ่ือศึกษาในบทเรียนท่ี 8 
3.สัตยซื่อท่ีจะเฝาเด่ียวกับพระเจาทุกวันในสัปดาหนี้ ระหวางท่ีคุณเฝาเด่ียวในแตละวันนั้น ขอบคุณพระเจาสาํหรับ
ฐานะของคุณในพระเยซคูริสต (หัวขอแรกในบทเรยีน) และขอใหพระองค ทรงชวยเหลือคณุในการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับบุคลิก 2 อยางท่ีคุณไดเขียนออกมาขางบนแลว 
4.ใหถามคนท่ีเปนคริสเตียนนานกวาดูวาชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปไดอยางไรบาง ต้ังแตมาเปนคริสเตียน 
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บทเรียนท่ี 8 : พิธีทางศาสนา 
 เม่ือพระเยซูคริสตทรงเสด็จมาประทับอยูในชีวิตของคณุแลว ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ก็เขามาแทนที่ สิ่งท่ี
เกา ๆ ก็กลายเปนสิ่งใหม แตอยางไรก็ตาม สังคมท่ีเราอาศัยอยูก็ไมไดเปลี่ยนแปลงตามไปดวย สิ่งนี้ทําใหผูเช่ือใหม
เกิดความกดดันและมีคาํถามมากมายวาพวกเขาควรจะวางตัวอยางไรในสังคมทามกลางผูท่ีไมไดเปนคริสเตียน 
 ในสังคมไทยของเรานั้นประกอบไปดวยประเพณีตาง ๆ มากมายท่ีเกี่ยวของกับการเคารพวิญญาณ เทวรูป 
ศาสตรแหงการทํานาย และเวทมนต แลวเราจะรูไดอยางไรวาเราควรจะตอบสนองตอสิ่งเหลานี้ เพ่ือใหเปนที่พอ
พระทัยพระเจาไดอยางไร? เม่ือตองมีการเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ 
ในสังคมไทยนั้น คริสเตยีนควรจะมีการตอบสนองตอสิ่งเหลานีอ้ยางไร? 
 ต้ังแตคุณมาเปนคริสเตียน คุณเคยเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ท่ียาก จนทาํใหคณุรูสกึลาํบาก และคุณก็ไมรู
วาจะตองทําอยางไรไหม? อะไรคอืสถานการณท่ียากท่ีสดุสําหรับคณุ? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 บทเรียนนี้จะชวยตอบคาํถามบางอยางใหกับคุณ พระเจาทรงสอนเราในเร่ืองนี้ไวแลว คอื เราไมตองกังวลวา 
เราควรจอตอบสนองอยางไร เม่ือเราตองเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ท่ียากเหลานี้ ใหเรามาดูทีค่าํสั่งบางอยางท่ีพระ
เจาทรงบอกให “เราทํา” และ “อยาทํา” 
 

คําสอนจากพระเจา 
1.อานอพยพ 20:3-5 พระเจาทรงสั่งใหเราทําอะไร ตามพระวจนะในขอนี้? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
2.อาน 1 ซามูเอล 12:24 พระเจาทรงสอนวาเราควรทําอะไร ในพระวจนะขอนี?้ 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
3. อานอิสยาห 45:5 พระเจาทรงกลาวถึงพระองคเองวาอยางไร ในพระวจนะขอนี?้ 
............................................................................................................................................................ 
อานโคโลสี 1:16-18 ทําไมพระเจาจึงสั่งใหเรานมัสการแตพระเยซูคริสตเทานั้น? 
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........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
4.อานมาระโก 12:30 เราควรจะรักพระเจาอยางไร? 
............................................................................................................................................................ 
 
สมมุติวาคุณไดแตงงานกับแฟนของคุณซึ่งคณุรักกนัมาก แตจู ๆ วันหนึ่งเขาก็มาบอกกับคณุวา ถึงแมวาเขาจะรักคณุ
อยางสุดหัวใจ แตเขาก็มคีนอื่นท่ีเขารักดวย และเขาถามคณุวา จะเปนอะไรไหมถาเขาจะมีแฟนทีเดียว 2 คน คณุจะ
รูสึกอยางไร? คุณคดิวาเขารักคุณอยางสุดหัวใจจริง ๆ  หรือเปลา? 
 

การตอบสนองของเรา 
 ตอนนี้เราไดรูแลววาพระเจาทรงสั่งใหเรานมัสการ และยกยองพระองคแตเพียงผูเดียว คุณจะทําอยางไรเมื่อ
คุณตองตกอยูในสถานการณท่ียาก มีหลกังาย ๆ 2 ขอท่ีคณุสามารถท่ีจะทํา และนาํไปประยุกตใชกับสถานการณตาง 
ๆ ได นัน่กค็อื โดยการถามคาํถามเหลานี้กับตัวเองวา 
 *สิ่งท่ีฉนั/ผม กาํลังเกี่ยวของอยูนั้น เปนท่ีถวายเกียรติแดพระเจาหรือไม? 
 *ฉัน/ผม กาํลังถกูขอรองใหรวมนมัสการวิญญาณอื่น ๆ  นอกจากพระวญิญาณบรสิุทธิ์ของพระเจาหรือเปลา 
1.คุณควรจะทําอยางไร ถามีคนพยายามผลักดันหรือขอใหคุณกราบไหวรูปเคารพ ไมวาจะในโอกาสใดกต็าม ซึ่งสิ่ง
นั้นไมไดถวายเกียรติแดพระเจาเลย 
 * เขารวมการนมัสการนัน้ โดยการทําตามคนที่อยูในสถานการณนั้น แตอธษิฐานในใจตอพระเจาวาตนไม
จริงใจกับสิ่งนั้น และคิดวาพระเจาทรงรูจักใจของคุณและพระองคทรงเขาใจสถานการณนัน้ดวย 
 * อธิษฐานและไววางใจวาพระเจาจะทรงนาํคณุใหผานพนสถานการณนี้ได และอาสาท่ีจะชวยทําหนาที่อืน่ 
ๆ แทน แตไมเขารวมการนมสัการนั้น โดยอธิบายใหเขาเขาใจวาคุณเปนคริสเตียน 
จริง ๆ แลวไมมใีครท่ีจะสามารถผลกัดันใหคณุเขารวมในสิ่งเหลานัน้ได ไมวาเมือ่ใดก็ตามท่ีมีคนขอรองใหคณุกราบ
ไหวรูปเคารพ ไหววิญญาณของคนทีต่ายไปแลวทาํบุญ จุดธูปเทียนเครือ่งหอมบูชา คณุจะตองตัดสินใจวาจะเช่ือฟง
พระเจา หรือเช่ือฟงคนที่ขอรองใหคุณทาํสิ่งนัน้ 
2.อภิปรายคาํถามตอไปนี ้
 *ฉันทําบุญตักบาตรไดไหม? 
 *ฉันสามารถท่ีจะไหวรูปเคารพไดหรอืไม? 
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3.คุณรูลวงหนาบางหรือเปลาวา คณุกาํลังจะตองเขาไปเกีย่วของกับพิธกีรรมอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาพธิี? คุณจะทํา
อยางไรเพ่ือจะเช่ือฟงพระเจาสาํหรับสถานการณนัน้? 
คนสวนมากในสังคมสมัยนี้มักจะขึ้นอยูกับคนทํานายโชคชะตา หรอืการทรงเจาเขาผีเพ่ือแสวงหาโชคและคาํตอบวา
จะทําสิ่งใดตอไป ในสมัยพระคัมภีรเดิมไดแสดงใหเห็นวาผูคนในสมัยนั้นท่ีไมรูจักพระเจาก็ทําเหมือนกัน อานใน
พระธรรมเลวนีิติ 19:31 พระเจาตรัสวา “อยาไปหาคนทรงหรือพอมดแมมด อยาเท่ียวคนหาใหตนมลทนิไปเพราะเขา
เลย เราคอื พระเยโฮวาหพระเจาของเจา” 
4.ผิดไหมท่ีจะไปหาหมอดูเพื่อหาคาํแนะนาํในการตัดสนิใจหรือแมแตเพ่ือความสนุก? ทําไมละ? 
............................................................................................................................................................ 
5.กรุณาเขยีนถึงกจิกรรมตาง ๆ ทีคุ่ณกาํลังมสีวนรวมอยูซึ่งคณุเองก็ทราบแลววาสิ่งเหลานี้ไมไดถวายเกียรติแดพระ
เจาเลย 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
จากแตละรายการท่ีเขียนออกมาขางบนนี้ ใหกลาวคาํอธษิฐานตอพระเจาดังตอไปนี ้
ขาแตพระบิดา ขาพระองคเสียใจท่ีไมไดถวายเกียรติแดพระองคเพราะการเขารวม.........................ขาพระองครูวาสิ่ง
นั้น เปนบาปขาพระองคจะไมเขารวม..............................................อีกตอไปเพราะวาขาพระองคเปนลกูของพระเจา 
อธษิฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน 
 

อยากลัวเลย!  
คุณจะรูสกึอยางไรถาพระราชาจะขอรับคุณไปเปนบุตรบุญธรรม? คณุคงจะรูสึกมัน่คงปลอดภัย เปนที่รัก เปนคน
พิเศษ กลาหาญมากขึ้นและมอีาํนาจมาก เม่ือคณุมาเปนคริสเตยีนพระเยซูคริสตผูเปนจอมกษัตริยไดเปลีย่นใหคุณ
กลายเปนลกูของพระองคและพระองคทําสัญญาท่ีจะปกปองและนาํคณุไปในทุกสถานการณ 
อาน  2 เธสะโลนิกา 3:3 พระเจาทรงสญัญาอะไรกับคุณ? 
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บทเรียนท่ี 9 : การแบงปนขาวประเสริฐ 
 สมมุติวาพอของคุณซือ้รถคันใหมใหคุณ คุณจะอวดรถคนัใหมนีก้ับใครเปนคนแรก? คุณจะชวนเพ่ือน ๆ 
ของคุณมานั่งรถคันใหมดวยกันกับคุณหรอืคณุจะแอบขับมันตอนท่ีไมมีใครอยู?! มันเปนเรื่องธรรมชาติเม่ือเรามี
อะไรใหม ๆ เรากอ็ยากจะอวดหรอืบอกใหคนอื่นรู 
2โครินธิ์ 5:17 กลาววา “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระครสิต ผูนั้นก็เปนคนท่ีถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกา ๆ กล็วง
ไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น” 
 บทเรียนนี้จะชวยคณุเตรียมตวัใหพรอมท่ีจะบอกกับผูอืน่เกีย่กับชีวิตใหมในพระครสิตของคุณ 
มีกี่คนแลวท่ีคุณบอกกับพวกเขาวาคณุเปนคริสเตียน? 
................................................................................................................................................... 
คุณรูสึกอยางไรบางหลังจากท่ีคุณบอกพวกเขาแลว? 
.................................................................................................................................................... 
 ถาคณุยังไมไดบอกใครใหวงกลมลอมรอบคาํขางลางนี้เพือ่อธิบายวาคณุรูสึกอยางไรเกี่ยวกับการบอก
ครอบครัวหรือเพ่ือน ๆ วาคุณเปนคริสเตียน 
 ต่ืนเตน ไมแนใจวาจะพูดอะไร สับสน กลัว วิตกกังวล คิดวาคนอื่น ๆ คงจะไมยอมรับในเรือ่งนี้ อื่น ๆ 
.................................................................................................................... 
อานโยชูวา 1:9 
 เราสั่งเขาไวแลวมใิชหรือวา จงเขมแข็งและกลาหาญเถิดอยางตกใจหรอืครามกลวัเลยเพราะวาเจาไปในถิ่น
ฐานใดพระเยโฮวาหพระเจาของเจาทรงสถิตกับเจา” 
ก.คุณควรจะรูสกึ..................................................... และ .......................................................... 
ข.คุณไมควรจะรูสึก.....................................................หรือ ............................................................ 
ค.ทําไม?......................................................................................................................... 
2. อานลูกา 12:11-12 
ก.พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองควาไมควรจะ..........................เม่ือพวกเขาจะตองเลาเร่ืองเกี่ยวกับพระองค 
ข.พระเยซทูรงสัญญาวา พระวิญญาณบริสุทธิจ์ะทรงทําประการใดกับพวกเขา? (ขอ 12) 
................................................................................................................................................................. 
3.อาน โรม 1:16 
ก.อาจารยเปาโลกลาววา “เพราะวาขาพเจาไมมี ....................................................ในขาวประเสริฐ” 
ข.อะไรคอืสิ่งท่ีผูเช่ีอทกุคนจะไดรับ? ............................................................................................ 
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 สมมุติวาคุณกาํลังเดินไปตามถนน แลวมองเห็นไฟกาํลังไหมบานเพ่ือนของคุณ เม่ือคณุมองผานทาง
หนาตาง คณุเห็นทุกคนในบานหลังนั้นกาํลังทานอาหารค่ํากันอยู พวกเขาไมทันไดรูตัววากาํลังมีเหตุรายแรงเกิด
ขึ้นกับเขา คุณจะทําอยางไร? คุณจะบอกพวกเขาหรือไมวาบานของเขากาํลังถูกไฟไหม? คุณจะบอกทางหนีไฟใหกับ
พวกเขาไหม? หรือไมกลาเขาไปเตือนพวกเขาหรือเปลา?! 
 คุณจะบอกพวกเขาอยางแนนอน เพราะวาชีวิตของพวกเขาขึน้อยูกับคาํเตือนนัน้ ในพระธรรมยอหน 14:6 
พระเยซูคริสตตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิตไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” 
ครอบครัวและเพ่ือน ๆ  ของเราจะไมรูแน ๆ วาจะรอดไดอยางไรถาเราไมบอกพวกเขา 
4.อาน 1 เปโตร 3:15 
ก.จากพระธรรมตอนนี้ เราควรจะพรอมเสมอท่ีจะทําอะไร? 
............................................................................................................................................................... 
ข.อะไรคอืลักษณะ 2 อยางท่ีเราควรจะมี ไมวาเมือ่ใดกต็ามท่ีเรากาํลังเลาถึงเรือ่งความเช่ือของเรา? 
.......................................................................................................................................................... 
 การเตรียมตัวใหพรอมไมไดหมายความวาคุณจะตองรู และตอบคาํถามตาง ๆ ไดหมดเม่ือไรก็ไดท่ีมีบางคน
ถามเกี่ยวกับการเปนคริสเตียนแลวคุณตอบไมไดก็จะไมใชเร่ือแปลกอะไร ถาคณุจะตอบวา “ไมทราบครับ/คะ” 
5. อาน 1 ยอหน 1:3 
คุณสามารถจะแบงปนอะไรกับคนอืน่? 
................................................................................................................................................................... 
 ใหเขียนรายชื่อคนท่ีคุณอยากบอกพวกเขาวาคณุเปนครสิเตียนแลว 
1. .........................................  2. ...................................................... 
3. .........................................  4. ...................................................... 
ใชเวลาสกัครูหนึ่งเพ่ืออธิษฐาน และขอใหพระเจาทรงชวยใหคุณมีโอกาสท่ีดี และเหมาะสมที่จะบอกบุคคลเหลานี้วา
คุณเปนคริสเตียน 

สรุป 
1.ทําไมเราจึงสมควรทีจ่ะบอกผูอื่นเกีย่วกับขาวประเสริฐของพระเยซูครสิต? 
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
2.พระวจนะในขอใดจากบทเรียนนี้ ท่ีหนุนใจคุณมากท่ีสุดในการท่ีจะบอกผูอืน่เกี่ยวกับพระเยซคูริสตในชีวิตของ
คุณ? ...................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 

ขอแนะนําเพ่ือการเติบโตในสัปดาหนี้ 
1.เชิญคนในครอบครัวหรือเพ่ือนของคุณท่ีไมเปนครสิเตียนมารวมทีมแครในสัปดาหนี ้
2.อธษิฐานเผ่ือ 4 คนตามท่ีรายช่ือทีคุ่ณเขยีนนี้ ทุก ๆ วันขณะเฝาเดีย่ว อธิษฐานท่ีพระเจาจะเตรียมเวลาท่ีดีเพือ่คณุจะ
คุยกับพวกเขา 
3.การเร่ิมตนคุยเร่ืองพระเยซูก็เปนเร่ืองท่ียากมากท่ีสดุ ฉะนั้นใหคุณคิดประโยคงาย ๆ ท่ีจะชวยคณุใหเร่ิมเลาเกี่ยวกบั
ความสัมพันธของคณุกับพระเยซกูับคนท้ัง 4 นี้ได 


