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บทที่ 20




พระวิญญาณบริสุทธิ์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้ท่เี ชือ่ ทุกคน
ท่านเคยสังเกตไหมว่าการทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้ านั้นเป็ นสิ่งดี เเต่หลายครั้งเราทาไม่สาเร็จ เพราะ
เราขาดกาลัง เราจะรับพลังหรืออานาจในการกระทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้ าได้ อย่างไร
ยอห์น 14:15-29

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

พระเยซูบอกว่าจะทูลขอพระบิดาให้ ประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง ผู้ชว่ ยนั้นคือใคร?
ตอบ
ยอห์น 14:15-17 ................................................................
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะอยู่กบั เรานานเท่าไร?
ตอบ
ยอห์น 14:16
.................................................................
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงมีพระลักษณะอย่างไร?
ตอบ
ยอห์น 14:17
.................................................................
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงสถิตที่ไหน?
ตอบ
ยอห์น 14:17
.................................................................
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงทาอะไร?
ตอบ
ยอห์น 14:26
(1) .................................................................
(2) .................................................................
ถ้ าหากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์อยู่ในเรา เราไม่ควรทาอย่างไร?
ตอบ
ยอห์น 14:27
.................................................................

อธิบาย
 พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน ให้ เรารู้เเน่นอนว่า เราเป็ นลูกของพระเจ้ า (โรม 8:14-16)
 พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน เป็ นพลังเป็ นฤทธิ์เดชให้ เรามีชัยชนะเหนือบาป เหนือพญา
มาร เหนือโลก (โรม 8:9)
 พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้ท่เี ชื่อทุกคน เพื่อทรงนาให้ เราดาเนินชีวิตตามนา้ พระทัยของพระเจ้ า
(ยอห์น 14:26)

นามาใช้
 ให้ ท่านอธิษฐานขอให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงนาท่านในชีวิตประจาวัน
 ให้ ท่านพิจารณาตนเองว่า มีความกลัวสิ่งใดๆ อยู่หรือไม่ (เช่น กลัวผี กลัวตาย ฯลฯ) ถ้ ายังกลัวสิ่งเหล่านี้อยู่
ให้ ท่านเข้ าใจว่า พระวิญญาณที่ทรงสถิตอยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น เเล้วให้ อธิษฐานขอพระ
วิญญาณกาจัดความกลัวเหล่านั้นออกจากจิตใจเสีย
ข้อท่องจา
ยอห์น 14:26
ค้นคว้าเพิม่ เติม จงเปรียบเทียบสิทธิ์กบั การปฏิบัติในเอเฟซัสเพื่อดูว่าเเตกต่างกันอย่างไร
สิทธิ์
เอเฟซัส

1:13,14
2:18
2:19-22
4:4
3:4-5

การปฏิบัติ
เอเฟซัส

4:30
3:16 ; 6:18
5:18-21
4:1-3
6:17

บทที่ 21





คริสตจักร

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า คริสตจักรคืออะไร
พี่น้องคริสเตียนจะต้ องเข้ าใจว่า คริสตจักรหมายถึงผู้ท่พี ระเจ้ าทรงเรียกออกจากโลก มาเป็ นบุตรของ
พระองค์ คริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารหรือวัตถุใดๆ เเต่เป็ นกลุ่มคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็ น
เจ้ าของหรือเป็ นเจ้ านายของคริสตจักร
1เปโตร 2:9-10

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คริสเตียนเป็ นชนชาติอะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:9
................................................................
คาว่าปุโรหิตหมายความว่าอะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:9
.................................................................
พระเจ้ าได้ เลือกเราไว้ เพื่ออะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:9
.................................................................
พระเจ้ าทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากอะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:9
.................................................................
พระเจ้ าให้ เราเข้ าสู่อะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:9
.................................................................
ก่อนที่เราจะมาเชือ่ พระเจ้ า เราเคยเป็ นชนชาติอะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:10
.................................................................
ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้ า เราไม่เคยได้ รับอะไร?
ตอบ
1เปโตร 2:10
.................................................................

อธิบาย
 คริสตจักรเป็ นชนชาติของพระเจ้ า

 เป็ นชนชาติท่พี ระเจ้ าเลือกสรรไว้
 เลือกสรรไว้ เพื่อเป็ นปุโรหิตหลวงที่นมัสการพระเจ้ า
 เป็ นชนชาติบริสทุ ธิ์ คาว่า บริสทุ ธิ์ หมายความว่า ต้ องเป็ นคนละทิ้งความบาป เเล้ วรับความชอบธรรม
 การตอบสนองของคริสตจักรต่อพระเจ้ า
 เพราะเราได้ รับความเมตตาจากพระเจ้ า เราจะต้ องประกาศถืงพระเมตตาของพระเจ้ าต่อคนอืน่

นามาใช้
ท่านมีความรู้สกึ อย่างไรต่อการเป็ นชนชาติของพระเจ้ า การเป็ นชนชาติของพระเจ้ ามีความหมายมากสาหรับท่าน
เมื่อเรารู้ว่าเราเป็ นชนชาติท่พี ระเจ้ าเลือกสรรไว้ เราควรตอบสนองพระคุณของพระเจ้ าอย่างไร
เราจะตอบสนองได้ โดยทางไหนบ้ าง

ข้อท่องจา
1เปโตร 2:9
ค้นคว้าเพิม่ เติม เอเฟซัส 5:25-27 ; ทิตัส 2:11-14

บทที่ 22





การนมัสการ

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า ทาไมต้ องนมัสการพระเจ้ าเที่ยงเเท้องค์เดียว
เเละเราควรนมัสการพระเจ้ าอย่างไร
การนมัสการพระเจ้ าไม่เหมีอนกับการเคารพกราบไหว้ ส่งิ ศักดิ์สทิ ธิ์ต่างๆ ที่ท่านเคยเคารพนับถือมา
ก่อนที่จะเชือ่ พระเจ้ า ท่านจะกระทาต่อพระเจ้ าเหมือนที่ท่านเคยเลี้ยงผี บนบานศาลเจ้ า ศาลพระภูมิ
ไม่ได้ ที่ท่านเคยทาสิ่งเหล่านี้มาในศาสนาเก่าจะนามาใช้ ในการนมัสการพระเจ้ าไม่ได้ เพราะการ
นมัสการพระเจ้ าไม่เหมือนกันกับการไหว้ รูปเคารพ
อพยพ 20:1-6

ถาม - ตอบ
1.

คาสอนนี้มาจากผู้ใด?
ตอบ
อพยพ 20:1
................................................................
เราไม่ควรมีอะไรไว้ กราบไหว้ บูชา?
ตอบ
อพยพ 20:4
.................................................................
ทาไมเรากราบไหว้ รูปเคารพไม่ได้ ?
ตอบ
อพยพ 20:5
.................................................................
หลังจากเชื่อพระเจ้ าเเล้ วเราควรเก็บรูปเคารพไว้ ในบ้ านอีกหรือไม่?
ตอบ
อพยพ 20:5
.................................................................
ผู้ท่กี ราบไหว้ รูปเคารพเเสดงท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้ า?
ตอบ
อพยพ 20:5
.................................................................
ผู้ท่กี ราบไหว้ รูปเคารพจะได้ รับผลตอบเเทนอย่างไรจากพระเจ้ า?
ตอบ
อพยพ 20:5
.................................................................
ผู้ท่เี ชื่อฟังเเละนมัสการพระเจ้ าจะได้ รับผลตอบเเทนอย่างไรจากพระองค์?
ตอบ
อพยพ 20:6
.................................................................

2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบาย
 คริสเตียนจะต้ องนมัสการพระเจ้ าองค์เดียวเท่านั้น จะกราบไหว้ พระเจ้ าเเละพระอืน
่ ๆ ด้วยไม่ได้







(อพยพ 20:1-6)
ผู้ท่เี ชือ่ ต้ องนมัสการพระเจ้ าอย่างถูกต้ องด้วยการ:
 ร้ องเพลง (สดุดี 96:1)
 ประกาศความรอดของพระองค์ (สคุดี 96:2)
 เล่าถึงพระศิริของพระองด์ (สดุดี 96:3)
 สรรเสริญูขอบพระคุณพระเจ้ า ฯลฯ
ผู้ท่เี ชื่อต้ องนมัสการพระเจ้ าด้วยใจบริสทุ ธิ์ (ยอห์น 4:24)
การนมัสการที่เเท้จริงนั้นไม่ใช่พิธกี าร จึงไม่ต้องมีธูปเทียนหรือวัตถุส่งิ ของ เเต่เป็ นการนมัสการพระเจ้ าด้ วยใจ
บริสทุ ธิ์ คือยอมรับว่าพระเจ้ าเป็ นพระเจ้ าสูงสุด เป็ นพระผู้เป็ นเจ้ า เเละยอมร้ บว่า เราเป็ นคนบาปที่ได้ รับ
ความรอดจากพระองค์
เราต้ องนมัสการพระเจ้ าด้วยสุดจิต สุดใจ ลุดกาลัง

นามาใช้
 ถ้ าท่านมีรูปเคารพเก็บไว้ ในบ้ านของท่าน ท่านควรจะทาอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้น
 ให้ ท่านกล่าวคาขอบพระคุณพระเจ้ าในสิ่งที่พระองค์ประทาน เเละควรยกย่องนมัสการเเละสรรเสริญพระองค์
เเต่ผู้เดียว

ข้อท่องจา

ยอห์น 4:24

ค้นคว้าเพิม่ เติม
โรม 1:21-25
1 โครินธ์ 8:3-6
กิจการ 17:22-34
เฉลยธรรมบัญญัติ 8:9-14
1 โครินธ์ 10:14-22

บทที่ 23





การอธิษฐาน

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า ทาไมเราต้ องอธิษฐาน เเละเราควรจะอธิษฐานอย่างไร
ก่อนที่ท่านจะมาเชือ่ พระเยซูคริสต์น้ัน ท่านเคยสวดมนต์ การสวคมนต์จะต้ องใช้ บทสวดมนต์ ต้ องมีผู้
สวดนา เเละไม่มีเป้ าหมายว่า จะสวดถึงใคร เเต่การอธิษฐานไม่เหมือนกันเพราะไม่ต้องใช้ ภาษาพิเศษ
ทุกคนสามารถอธิษฐานได้ เเละมีเป้ าหมายคืออธิษฐานถึงพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่
มัทธิว 6:9-13

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.

4.
5.

เมื่อท่านอธิษฐาน ท่านอธิษฐานถึงใคร?
ตอบ
มัทธิว 6:9
................................................................
เมื่อเราเริ่มอธิษฐาน เราควรจะกล่าวถึงพระบิดาอย่างไร?
ตอบ
มัทธิว 6:9
.................................................................
จากข้ อ 10-13 เป็ นตัวอย่างทีเ่ ราควรจะขออะไรจากพระบิดาบ้ าง?
ตอบ
ข้ อที่ 10
.................................................................
ตอบ
ข้ อที่ 11
.................................................................
ตอบ
ข้ อที่ 12
.................................................................
ตอบ
ข้ อที่ 13
.................................................................
เราควรจะจบคาอธิษฐานด้ วยคาพูดอย่างไรต่อพระเจ้ า?
ตอบ
มัทธิว 6:13
.................................................................
คาว่า “อาเมน" หมายความว่าอะไร?
ตอบ
.................................................................

อธิบาย
 การอธิษฐานเปรียบเสมือนการสนทนาระหว่างลูกกับพ่ อ
 การอธิษฐานมีหลายประเภทด้ วยกัน เช่น

นมัสการ สรรเสริญ สารภาพ ขอบคุณสาหรับอาหาร ขอการทรงนา ฯลฯ
 เเบบอย่างในการอธิษฐาน คือ (ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราต้ องอาศัยพระนามของพระเยซูไม่ใช่ตวั เราเอง)
1. ยกย่อง สรรเสริญ (สดุดี 111:1-9)
2. สารภาพบาป (ลูกา 18:13 ; สดุดี 51:1-12 เเละ 1 ยอห์น 1:9)
3. ทูลขอ (มัทธิว 7:7-11 ; ยอห์น 16:24 เเละ ฟี ลิปปี 4:6-7)
4. อธิษฐานเผื่อ
ก. สติปัญญา (ยากอบ 1:5)
ข. การนา (สดุดี 25:4-5 ; 8-9)
ค. ผู้อนื่ (1 ทิโมธี 2:1-2 ; ฟี ลิปปี 1:3-4)
5. ขอบพระคุณ (1 เธสะโลนิกา 5:18)

นามาใช้
เราควรจะจดสิ่งที่เราได้ อธิษฐานทูลขอจากพระเจ้ า เพื่อเราจะได้ เห็นถึงความมหัศจรรย์เมื่อพระเจ้ าทรงตอบคา
อธิษฐานของเรา
ข้อท่องจา
มัทธิว 6:9

บทที่ 24





พระคัมภีร ์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า พระคัมภีร์เป็ นคาตรัสของพระเจ้ าสาหรับมนุษย์
ตั้งเเต่พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ พระองค์ทรงติดต่อกับมนุ ษย์เรื่อยมาถึงสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ มนุษย์ร้ ู
พระองค์ทรงดลใจมนุษย์ให้ บันทึกไวัเป็ นพระคัมกีร์ เพื่อมนุษย์จะมีคาตรัสของพระองค์ไว้ อ่าน เเละทา
ตามได้
2 ทิโมธี 3:16-17 ; ลูกา 1:1-4

ถาม - ตอบ
1.
2.

3.
4.

คนที่เขียนพระคัมภีร์ได้ รับอะไรจากพระเจ้ า เพื่อจะรู้ว่าควรเขียนอย่างไร?
ตอบ
2 ทิโมธี 3:16
................................................................
พระคัมภีร์มีประโยชน์อะไรบ้ างเเก่ผู้อ่าน?
ตอบ
2 ทิโมธี 3:16
ก) .............................. ข) ...................................
ค) .............................. ง) ...................................
พระเจ้ าทรงใช้ พระคัมภีร์เพื่อคนของพระองค์จะเป็ นอย่างไร?
ตอบ
2 ทิโมธี 3:17
.................................................................
เป้ าหมายที่พระเจ้ าทรงใช้ ให้ คนเขียนพระคัมภีร์น้ คี ืออะไร?
ตอบ
ลูกา 1:4
.................................................................

อธิบาย
 พระคัมภีร์เป็ นหนังสือพิเศษ เหนือกว่าหนังสือทุกเล่มที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะเป็ นพระคาของพระเจ้ าที่พระองค์

ประทานให้ มนุษย์ ขอให้ ท่านเข้ าใจว่า หนังสือที่ท่านถือไว้ เป็ นเพียงกระดาษเท่านั้น เเต่คาสั่งสอนที่อยู่ในเล่ม
นั้น ซึ่งมาจากพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่ศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี ดุ
 พระคัมภีร์จะไม่มีประโยชน์ถ้าท่านไม่อ่าน ฉะนั้นท่านควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน เเล้ วนามาใช้ ในชีวติ ประจาวัน
 พระคัมภีร์มีประโยชน์มาก เช่น
 สั่งสอนให้ ร้ ถู ึงนา้ พระทัยของพระเจ้ า ให้ เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้ า มนุษย์ ความบาป
ความรอด สวรรค์ นรก ฯลฯ
 ตักเตือนให้ เราระมัดระวังเเละหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ดี
 ปร้ บปรุงเเก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อเราทาผิดพระคัมภีร์จะชี้เเนะให้ เราเเก้ปัญหาเหล่านั้น
 อบรมในทางธรรมเพื่อเราจะเป็ นคนทีด่ พี ร้ อมไม่ต้องอายพระเจ้ า

นามาใช้
ให้ ท่านตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ เช่น เริ่มต้ นอ่านมัทธิวบทที่ 1 เเล้ วอ่านวันละบทต่อไป อ่านออกเสียงด้ วย เพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวฟัง เมื่ออ่านจบเเล้ ว ให้ ขีดเส้นใต้ สกั ข้ อหนึ่งที่ประทับใจ เมื่ออ่านพระคัมภีร์ใหม่จบเเล้ ว ให้
เริ่มอ่านพระคัมภีร์เดิม
ข้อท่องจา
2 ทิโมธี 3:16

ค้นคว้าเพิม่ เติม
สดุดี 19:7-11
สดุดี 119:9 และข้ อ 89, 97-104
2 เปโตร 1:20-21
ฮีบรู 4:12

บทที่ 25




การรักพระเจ้าและเพือ่ นบ้าน

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า ควรมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้ าเเละเพื่อนบ้ าน
คนไทยทุกคนมีส่งิ ที่ต้องรักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เเต่คริสเตียนทุกคนสมควรจะร้ กอะไรมากที่สดุ
ลูกา 10:25-28

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ลูกของพระเจ้ าที่เเท้จริงควรรักพระเจ้ าอย่างไร?
ตอบ
ลูกา 10:27
................................................................
นอกจากต้ องรักพระเจ้ าเเล้ ว เราควรจะต้ องรักใครอีก?
ตอบ
ลูกา 10:27
................................................................
เราจะต้ องรักเพื่อนบ้านอย่างไร?
ตอบ
ลูกา 10:27
.................................................................
การที่เราจะรักเพื่อนบ้ านเหมือนรักตนเองนั้นควรทาอย่างไร?
ตอบ
มัทธิว 7:12
.................................................................
ถ้ าเรารักพระเจ้ าเเละรักเพื่อนบ้ าน เราจะได้ รับอะไรบ้ าง?
ตอบ
ลูกา 10:28
.................................................................

อธิบาย
 การรักพระเจ้ า

 ด้ วยสุดจิต สุดใจ คือการรักพระเจ้ าเเต่องค์เดียวเท่านั้น ไม่มีพระอืน่ อยู่ในใจอีกต่อไป
 ด้ วยสุดกาลัง คือการมอบร่างกายเเละกาลังถวายในการรับใช้ พระเจ้ า
 ด้ วยสุดความคิด คือการใช้ ความคิด สติปัญญาในการรับใช้ พระเจ้ า เช่น ศึกษาค้นคว้ าพระคัมภีร์ สอน
คนอืน่ เเนะนาครอบครัวตามเเนวทางของพระเจ้ า ฯลฯ
 ร้ กคนอืน่ เช่น ช่วยเหลือเขาโดยนาเขามารู้จักกับพระเจ้ า เเละเเสดงความรักต่อเขา ไม่นินทาหรือเเช่งด่า
ไม่อจิ ฉา ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือเห็นเเก่ตวั

นามาใช้
 ความรักเกิดขึ้นได้ เมื่อท่านใช้ เวลาด้ วยกัน สนทนากัน ให้ คาปรึกษากันเเละกัน ท่านจะทาอย่างไรในชีวิตท่าน
เพื่อจะรักพระเจ้ ามากยิ่งขึ้น
 ให้ ทุกคนในที่ประชุมเสนอว่า เราควรจะเเสดงความรักต่อเพื่อนบ้ านคนไหนบ้ าง เเละจะเเสดงความรักต่อเขา
อย่างไร ให้ จดรายชื่อคนนั้นไว้ เเละนัดกันว่า จะไปเยี่ยมเยียนเขาเมื่อไร ให้ ท่ปี ระชุมอธิษฐานขอการทรงนา
จากพระเจ้ าที่จะไปเยี่ยมเยียนเเสดงความรักของพระเจ้ าต่อเขา

ข้อท่องจา
ลูกา 10:27
ค้นคว้าเพิม่ เติม
การรักพระเจ้ า
การรักเพื่อนบ้ าน

มีคาห์ 6:8
ลูกา 6:27-31

1 ยอห์น 5:2-3
1 ยอห์น 4:19-21

บทที่ 26




ผีมารซาตาน

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า ผีมารซาตานคือใคร? ทาอะไร เเละปลายทางเป็ นอย่างไร?
ทุกวันนี้เราได้ เห็นความชั่วร้ ายมากมายในสังคม ทาไมเป็ นเช่นนี้
ปฐมกาล 2:15-17 ; 3:1-7,15 ; 1 ยอห์น 3:8 ; วิวรณ์ 20:10

ถาม - ตอบ
1.

ใครเป็ นผู้สร้ างงู (ซาตาน)?
ตอบ
ปฐมกาล 3:1
................................................................
พระเจ้ าทรงตรัสว่ า ถ้ ามนุษย์กนิ ผลของต้ นไม้ เเห่งความสานึกในความดีเเละความชั่ว
มนุษย์จะรับโทษอย่างไร?
ตอบ
ปฐมกาล 2:17
................................................................
ซาตานได้ พูดอะไรกับหญิง?
ตอบ
ปฐมกาล 3:4
.................................................................
หญิงเลือกเชื่อฟังใคร เเละทาอะไร เพราะฉะนั้นจึงตกอยู่ใต้ อานาจของใคร?
ตอบ
ปฐมกาล 3:6
.................................................................
พระเจ้ าทรงตรัสอะไรกับซาตาน? หมายความว่าอะไร?
ตอบ
ปฐมกาล 3:15
.................................................................
พระเยซูเข้ ามาในโลกนี้เพื่ออะไร?
ตอบ
1 ยอห์น 3:8
.................................................................
มารได้ ทาอะไร? มันถูกโยนลงไปที่ไทน?
ตอบ
วิวรณ์ 20:10
.................................................................
มันต้ องอยู่ทน่ี ้ ันนานเท่าไร?
ตอบ
วิวรณ์ 20:10
.................................................................

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

อธิบาย
 มารเคยเป็ นทูตสวรรค์ เเต่มนั อยากจะกระทาตัวเองเหมือนองค์พระผู้เป็ นเจ้ าสูงสุด พระเจ้ าจึงจาเป็ นต้ องไล่
มันลงมายังเเผ่นดินโลก
ดูเพิ่มเติมใน อิสยาท์ 14:12-15 และ วิวรณ์ 12:7-10
 เมื่อลงจากสวรรค์เเล้ ว มารมีชื่อว่ า เจ้ าเเห่ งย่านอากาศ (เอเฟซัส 2:2)
มันล่อลวงมนุษย์ให้ อยู่ใต้ อานาจของมัน
ดูเพิ่มเติมใน 2 เปโตร 5:8 เเละ 2 โครินธ์ 4:4
 พระเยซูเข้ ามาในโลกนี้ ในสภาพของมนุ ษย์เพื่อจะทาลายอานาจของมาร โดยสิ้นพระชนม์บนไม้ กางเขน เเละ

เป็ นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูทรงมีอานาจเหนือผีมารซาตานเสมอ
ดูเพิ่มเติมใน ฮีบรู 2:14 ; โคโลสี 2:15 เเละ วิวรณ์ 12:11
 ในที่สดุ มารจะทาอะไรอีกไม่ได้ เพราะมันจะถูกโยนลงในบึงไฟนรก เเละมันจะต้ องทนทุกข์ทรมานเป็ นนิตย์
ดูเพิมเดืมใน มัทธิว 25:41

นามาใช้
คริสเตียนควรกลัวผีมารซาตานหรือไม่ ทาไม? (ดู 1 ยอห์น 4:4)
อ่านยากอบ 4:7 ข้ อนี้มคี วามสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของท่านอย่างไร?

ข้อท่องจา

1 ยอห์น 4:4

บทที่ 27





บุตรของพระเจ้า

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า เราเป็ นบุตรของพระเจ้ า
บางครั้งพี่น้องคริสเตียนถูกคนภายนอกกล่าวหาว่า เป็ นลูกน้ องฝรั่ง หรือเป็ นลูกน้ องอาจารย์คนนั้น
อาจารย์คนนี้ เเต่ไม่เป็ นความจริง คริสเตียนไม่ได้เป็ นลูกน้ องของใครเลย เเต่เป็ นลูกที่รักของ
พระบิดาเจ้ า
ยอห์น 1:12-13 เเละ โรม 8:14-17

ถาม - ตอบ
1.

มนุษย์จะเป็ นบุตรของพระเจ้ าได้ อย่างไร?
ตอบ
ยอห์น 1:12
................................................................
การเป็ นบุตรของพระเจ้ านั้นไม่ได้ เกิดจากอะไรบ้ าง?
ตอบ
ยอห์น 1:13 ไม่ได้ เกิดจาก 1) ............................................................
2) ............................................................
3) ............................................................
คริสเตียนได้ รับวิญญาณอะไรไว้ ในใจ?
ตอบ
โรม 8:15
.................................................................
คริสเตียนเป็ นบุตรของพระเจ้ า เเละจะเรียกพระเจัาว่าอย่างไร?
ตอบ
โรม 8:15
.................................................................
เราจะรู้เเน่นอนว่า เราเป็ นบุตรของพระเจ้ าได้ อย่างไร?
ตอบ
โรม 8:16
.................................................................
ถ้ าเราเป็ นบุตรของพระเจ้ าเเล้ ว เรามีฐานะเป็ นอะไรด้ วย?
ตอบ
โรม 8:17
.................................................................
การร่วมเป็ นทายาทกับพระคริสต์ จะได้ ร่วมรับอะไรบ้ าง?
ตอบ
โรม 8:17
.................................................................

2.

3.
4.
5.
6.
7.

อธิบาย
 มนุ ษย์ทุกคนถือกาเนิดชีวิตฝ่ ายเนื้อหนังจากพ่ อเเม่ เเต่การได้ ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ จะต้ องเกิดใหม่จากพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์
ดูเพิ่มเติมใน ทิตัส 3:5 เเละ 1 เปโตร 1:23
 คริสเตียนเป็ นบุตรของพระเจ้ า หมายความว่ า เราไม่ได้ เป็ นลูกกาพร้ า หรือเป็ นลูกของพญามาร เเต่เป็ นลูก
ของพระเจ้ า พระเจ้ าทรงเป็ นบิดาทีด่ ีท่สี ดุ
ดูเพิ่มเติมใน 1 ยอห์น 3:1+10
 การเป็ นลูกของพระเจ้ า หมายความว่า อยู่ในครอบครัวของพระองค์ ร่วมทุกข์กบ
ั พระองค์เพื่อจะได้ ศักดิ์ศรี

ด้ วยกันกับพระองค์ การอยู่ในครอบครัวของพระองค์หมายความว่า พระองค์เป็ นบิดาของเรา เเละคนหลาย
ล้ านคนทีเ่ ชื่อในพระองค์กเ็ ป็ นพี่น้องของเรา เเละเรามีส่วนร่วมทุกข์สขุ ด้วยกันกับพี่น้องคริสเตียนเพราะว่า
เราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
ดูเพิ่มเติมใน กาลาเทีย 3:26

นามาใช้
 ท่านจะมั่นใจว่า ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้ าได้ อย่างไร?
 คริสเตียนซึ่งเป็ นบุตรของพระเจ้ าควรมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้ า? ท่านเป็ นลูกกตัญญูไหม?
ข้อท่องจา
ยอห์น 1:12

บทที่ 28




เสรีภาพในพระคริสต์

เพี่อช่วยให้ เราเข้ าใจว่า เราได้ ร้บการไถ่พ้นจากการเป็ นทาสบาปโดยพระเยซูคริสต์เเล้ ว
โดยพระเยซูคริสต์พระเจ้ าได้ ก้พู วกเราให้ เป็ นอิสระจากการเป็ นทาสของบาปเเละความตาย
เพื่อทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้ า
โรม 8:1-4

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พี่น้องที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ได้ รอดพ้ นจากอะไร?
ตอบ
โรม 8:1
................................................................
เราได้ รับการช่ายให้ รอดพ้ นจากอะไรอีก?
ตอบ
โรม 8:2
................................................................
ใครเป็ นผู้ช่วยกู้ออกจากการเป็ นทาสของบาปเเละความตาย?
ตอบ
โรม 8:2
.................................................................
การถือธรรมบัญญัติช่วยให้ รอดพ้ นจากการเป็ นทาสของบาปเเละความตายได้ หรือไม่?
ตอบ
โรม 8:3
.................................................................
ทาไมการถือธรรมบัญญัติช่วยกู้ไม่ได้ ?
ตอบ
โรม 8:3
.................................................................
พระเยซูสามารถช่วยกู้เราได้ อย่างไร?
ตอบ
โรม 8:3-4
.................................................................
เราควรปฏิบตั ติ ามพระองค์อย่างไร?
ตอบ
โรม 8:4
.................................................................

อธิบาย
ถ้ าสมมุติว่า มีชายคนหนึ่งไปลักขโมยเเล้ วถูกจับได้ ศาลสั่งลงโทษให้ เสียค่าปรับห้ าพันบาท ชายคนนั้นไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้ จึงต้ องติดคุกเพราะไม่มีเงิน เเต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนสมัครใจที่จะช่วยเหลือ ผู้ชว่ ยคนนั้นต้ องเสีย
ค่าปรับให้ นักโทษจึงจะออกจากคุกเป็ นอิสระได้ ตารวจจะไม่ยอมปล่อยถ้ าไม่มีใครช่วยเสียค่าปรับ
ในทานองเดียวกัน พระเยซูได้ มาเพื่อไถ่เราออกจากการเป็ นทาสเเห่งบาปและความตาย เเละเพื่อให้ เราได้ เป็ น
อิสระ พระเยซูต้องยอมรับโทษเเทนเราทั้งหลาย เมื่อพระเยซูยอมรับโทษเเทนเราเเล้ ว ไม่มใี ครเอาโทษเราได้ อกี
ด้ วยความช่วยเหลือเช่นนี้เราจะได้ รับเสรีภาพในพระคริสต์

นามาใช้
ขอให้ ท่านพิจารณาดูว่า ท่านได้ รับเสรีภาพในพระคริสต์หรือยัง หรือยังเป็ นทาสของบาปเเละความตายอยู่ ถ้ ายัง
ไม่ได้ รับเสรีภาพก็จงใคร่ครวญว่า พระเยซูทรงเสียค่าไถ่เรียบร้ อยเเล้ ว ท่านจึงไม่ต้องตกอยู่ในอานาจของบาป
เเละความตายอีกต่อไป

ข้อท่องจา

โรม 8:1-2

ค้นคว้าเพิม่ เติม 2 โครินธ์ 5:21

1 เปโตร 2:24

