
  ช่ือ:        
 

การสรา้งสาวก 

ในดา้นความเชื่อคริสเตียน 
 

ส่วนท่ี  3  การด าเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต ์
 
 

สารบญั 
บทที่ 20  พระวิญญาณบริสทุธิ์ 

บทที่ 21  คริสตจักร 

บทที่ 22  การนมัสการ 

บทที่ 23  การอธษิฐาน 

บทที่ 24  พระคัมภร์ี 

บทที่ 25  การรักพระเจ้าและเพ่ือนบ้าน 

บทที่ 26  ผมีารซาตาน 

บทที่ 27  บุตรของพระเจ้า 

บทที่ 28  เสรีภาพในพระคริสต์ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
  จุดมุ่งหมาย 

  ค าขึ้นน า 

  ตอนพระคัมภีร์ 

 



 บทท่ี 20 พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  พระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงสถติอยู่ในผู้ที่เชือ่ทุกคน 

 ท่านเคยสงัเกตไหมว่าการท าตามน า้พระทยัของพระเจ้าน้ันเป็นสิ่งดี เเต่หลายคร้ังเราท าไม่ส าเรจ็ เพราะ 

  เราขาดก าลัง เราจะรับพลังหรืออ านาจในการกระท าตามน า้พระทยัของพระเจ้าได้อย่างไร 

 ยอห์น 14:15-29 

ถาม - ตอบ 

1.  พระเยซูบอกว่าจะทูลขอพระบิดาให้ประทานผู้ช่วยอกีผู้หน่ึง ผู้ช่วยน้ันคือใคร? 

  ตอบ  ยอห์น 14:15-17 ................................................................ 

2. พระวิญญาณบริสทุธิ์จะอยู่กบัเรานานเท่าไร? 

  ตอบ  ยอห์น 14:16   ................................................................. 

3. พระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงมีพระลักษณะอย่างไร? 

  ตอบ  ยอห์น 14:17  ................................................................. 

4. พระวิญญาณบริสทุธิ์จะทรงสถิตที่ไหน? 

  ตอบ  ยอห์น 14:17  ................................................................. 

5. พระวิญญาณบริสทุธิ์จะทรงท าอะไร? 

  ตอบ  ยอห์น 14:26  (1)  ................................................................. 

     (2)  ................................................................. 

6.  ถ้าหากพระวิญญาณบริสทุธิ์อยู่ในเรา เราไม่ควรท าอย่างไร? 

  ตอบ  ยอห์น 14:27  ................................................................. 

อธิบาย 

 พระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้เช่ือทุกคน ให้เรารู้เเน่นอนว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า (โรม 8:14-16) 

 พระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้เช่ือทุกคน เป็นพลังเป็นฤทธิ์เดชให้เรามีชัยชนะเหนือบาป เหนือพญา

มาร เหนือโลก (โรม 8:9) 

 พระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงสถิตอยู่ในผู้ที่เช่ือทุกคน เพ่ือทรงน าให้เราด าเนินชีวิตตามน า้พระทยัของพระเจ้า 

(ยอห์น 14:26) 

น ามาใช ้

 ให้ท่านอธษิฐานขอให้พระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงน าท่านในชีวิตประจ าวัน 

 ให้ท่านพิจารณาตนเองว่า มีความกลัวสิ่งใดๆ อยู่หรือไม่ (เช่น กลัวผ ีกลัวตาย ฯลฯ) ถ้ายังกลัวสิ่งเหล่าน้ีอยู่ 

ให้ท่านเข้าใจว่า พระวิญญาณที่ทรงสถิตอยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่าน้ันทั้งสิ้น เเล้วให้อธษิฐานขอพระ

วิญญาณก าจัดความกลัวเหล่าน้ันออกจากจิตใจเสยี 

ขอ้ท่องจ า ยอห์น 14:26 

คน้ควา้เพิม่เติม จงเปรียบเทยีบสทิธิ์กบัการปฏิบัติในเอเฟซัสเพ่ือดูว่าเเตกต่างกนัอย่างไร 

สทิธิ์ การปฏบิัติ 

เอเฟซัส  1:13,14  
      2:18  

      2:19-22 

      4:4 

      3:4-5  

เอเฟซัส 4:30 
      3:16 ; 6:18 

      5:18-21 

      4:1-3 

      6:17 
 



 บทท่ี 21 คริสตจกัร 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  คริสตจักรคืออะไร 

 พ่ีน้องคริสเตยีนจะต้องเข้าใจว่า คริสตจักรหมายถงึผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกออกจากโลก มาเป็นบุตรของ 

  พระองค์  คริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารหรือวัตถุใดๆ เเต่เป็นกลุ่มคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็น 

  เจ้าของหรือเป็นเจ้านายของคริสตจักร 

 1เปโตร 2:9-10 
 

ถาม - ตอบ 

1.  คริสเตียนเป็นชนชาติอะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:9 ................................................................ 

2. ค าว่าปุโรหิตหมายความว่าอะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:9   ................................................................. 

3. พระเจ้าได้เลือกเราไว้เพ่ืออะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:9  ................................................................. 

4. พระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากอะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:9  ................................................................. 

5. พระเจ้าให้เราเข้าสู่อะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:9  ................................................................. 

6.  ก่อนที่เราจะมาเชือ่พระเจ้า เราเคยเป็นชนชาตอิะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:10 ................................................................. 

7.  ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้า เราไม่เคยได้รับอะไร? 

  ตอบ  1เปโตร 2:10 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 คริสตจักรเป็นชนชาตขิองพระเจ้า 

 เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ 

 เลือกสรรไว้เพ่ือเป็นปุโรหิตหลวงที่นมัสการพระเจ้า 

 เป็นชนชาติบริสทุธิ์ ค าว่า บริสทุธิ์ หมายความว่า ต้องเป็นคนละทิ้งความบาป เเล้วรับความชอบธรรม 

 การตอบสนองของคริสตจักรต่อพระเจ้า 

 เพราะเราได้รับความเมตตาจากพระเจ้า เราจะต้องประกาศถืงพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนอืน่ 
 

น ามาใช ้

ท่านมีความรู้สกึอย่างไรต่อการเป็นชนชาตขิองพระเจ้า การเป็นชนชาติของพระเจ้ามีความหมายมากส าหรับท่าน 

เม่ือเรารู้ว่าเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ เราควรตอบสนองพระคุณของพระเจ้าอย่างไร 

เราจะตอบสนองได้โดยทางไหนบ้าง 
 

ขอ้ท่องจ า 1เปโตร 2:9 

คน้ควา้เพิม่เติม เอเฟซัส 5:25-27 ; ทติัส 2:11-14 



 บทท่ี 22 การนมสัการ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  ท าไมต้องนมัสการพระเจ้าเที่ยงเเท้องค์เดียว 

  เเละเราควรนมัสการพระเจ้าอย่างไร 

 การนมัสการพระเจ้าไม่เหมีอนกบัการเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สทิธิ์ต่างๆ ที่ท่านเคยเคารพนับถือมา 

  ก่อนที่จะเชือ่พระเจ้า ท่านจะกระท าต่อพระเจ้าเหมือนที่ท่านเคยเล้ียงผี บนบานศาลเจ้า ศาลพระภูมิ 

  ไม่ได้  ที่ท่านเคยท าสิ่งเหล่าน้ีมาในศาสนาเก่าจะน ามาใช้ในการนมัสการพระเจ้าไม่ได้ เพราะการ 

  นมัสการพระเจ้าไม่เหมือนกนักบัการไหว้รูปเคารพ 

 อพยพ 20:1-6 

ถาม - ตอบ 

1.  ค าสอนน้ีมาจากผู้ใด? 

  ตอบ  อพยพ 20:1 ................................................................ 

2. เราไม่ควรมีอะไรไว้กราบไหว้บูชา? 

  ตอบ  อพยพ 20:4 ................................................................. 

3. ท าไมเรากราบไหว้รูปเคารพไม่ได้? 

  ตอบ  อพยพ 20:5 ................................................................. 

4. หลังจากเชื่อพระเจ้าเเล้วเราควรเกบ็รูปเคารพไว้ในบ้านอกีหรือไม่? 

  ตอบ  อพยพ 20:5 ................................................................. 

5. ผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพเเสดงท่าทอีย่างไรต่อพระเจ้า? 

  ตอบ  อพยพ 20:5  ................................................................. 

6.  ผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพจะได้รับผลตอบเเทนอย่างไรจากพระเจ้า? 

  ตอบ  อพยพ 20:5 ................................................................. 

7.  ผู้ที่เชื่อฟังเเละนมัสการพระเจ้าจะได้รับผลตอบเเทนอย่างไรจากพระองค์? 

  ตอบ  อพยพ 20:6 ................................................................. 

อธิบาย 

 คริสเตียนจะต้องนมัสการพระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน จะกราบไหว้พระเจ้าเเละพระอืน่ๆ ด้วยไม่ได้  

(อพยพ 20:1-6) 

 ผู้ที่เชือ่ต้องนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยการ: 

 ร้องเพลง (สดุดี 96:1) 

 ประกาศความรอดของพระองค์ (สคุดี 96:2)  

 เล่าถึงพระศิริของพระองด์ (สดุด ี96:3) 

 สรรเสริญูขอบพระคุณพระเจ้า ฯลฯ 

 ผู้ที่เชื่อต้องนมัสการพระเจ้าด้วยใจบริสทุธิ์ (ยอห์น 4:24) 

 การนมัสการที่เเท้จริงน้ันไม่ใช่พิธกีาร จึงไม่ต้องมีธูปเทยีนหรือวัตถุสิ่งของ เเต่เป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยใจ

บริสทุธิ์ คือยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าสงูสดุ เป็นพระผู้เป็นเจ้า เเละยอมร้บว่า เราเป็นคนบาปที่ได้รับ

ความรอดจากพระองค ์

 เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยสดุจิต สดุใจ ลุดก าลัง 



น ามาใช ้

 ถ้าท่านมีรูปเคารพเกบ็ไว้ในบ้านของท่าน ท่านควรจะท าอย่างไรกบัสิ่งเหล่าน้ัน 

 ให้ท่านกล่าวค าขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทาน เเละควรยกย่องนมัสการเเละสรรเสริญพระองค์

เเต่ผู้เดียว 
 

ขอ้ท่องจ า ยอห์น 4:24 
 

คน้ควา้เพิม่เติม 

โรม 1:21-25 

1 โครินธ ์8:3-6 

กจิการ 17:22-34 

เฉลยธรรมบัญญัต ิ8:9-14    

1 โครินธ ์10:14-22 

 

  



 บทท่ี 23 การอธิษฐาน 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  ท าไมเราต้องอธษิฐาน เเละเราควรจะอธษิฐานอย่างไร 

 ก่อนที่ท่านจะมาเชือ่พระเยซูคริสตน้ั์น ท่านเคยสวดมนต์ การสวคมนตจ์ะต้องใช้บทสวดมนต ์ต้องมีผู้ 

  สวดน า เเละไม่มีเป้าหมายว่า จะสวดถึงใคร  เเต่การอธษิฐานไม่เหมือนกนัเพราะไม่ต้องใช้ภาษาพิเศษ  

  ทุกคนสามารถอธษิฐานได้ เเละมีเป้าหมายคืออธษิฐานถงึพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

 มัทธวิ 6:9-13 

ถาม - ตอบ 

1.  เม่ือท่านอธษิฐาน ท่านอธษิฐานถงึใคร? 

  ตอบ  มัทธวิ 6:9  ................................................................ 

2. เม่ือเราเร่ิมอธษิฐาน เราควรจะกล่าวถงึพระบิดาอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 6:9  ................................................................. 

3. จากข้อ 10-13 เป็นตวัอย่างทีเ่ราควรจะขออะไรจากพระบิดาบ้าง? 

  ตอบ  ข้อที่ 10  ................................................................. 

  ตอบ  ข้อที่ 11  ................................................................. 

  ตอบ  ข้อที่ 12  ................................................................. 

  ตอบ  ข้อที่ 13  ................................................................. 

4. เราควรจะจบค าอธษิฐานด้วยค าพูดอย่างไรต่อพระเจ้า? 

  ตอบ  มัทธวิ 6:13 ................................................................. 

5. ค าว่า “อาเมน" หมายความว่าอะไร? 

  ตอบ    ................................................................. 

อธิบาย 

 การอธษิฐานเปรียบเสมือนการสนทนาระหว่างลูกกบัพ่อ 

 การอธษิฐานมีหลายประเภทด้วยกนั เช่น 

นมัสการ สรรเสริญ สารภาพ ขอบคุณส าหรับอาหาร ขอการทรงน า ฯลฯ 

 เเบบอย่างในการอธษิฐาน คือ  (ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี เราต้องอาศัยพระนามของพระเยซูไม่ใช่ตวัเราเอง) 

1. ยกย่อง สรรเสริญ (สดุดี 111:1-9) 

2. สารภาพบาป (ลูกา 18:13 ; สดุดี 51:1-12 เเละ 1 ยอห์น 1:9) 

3. ทูลขอ (มัทธวิ 7:7-11 ; ยอห์น 16:24 เเละ ฟีลิปปี 4:6-7) 

4. อธษิฐานเผื่อ  ก. สติปัญญา (ยากอบ 1:5) 

   ข. การน า (สดุด ี25:4-5 ; 8-9) 

   ค. ผู้อืน่ (1 ทโิมธ ี2:1-2 ; ฟีลิปปี 1:3-4) 

5. ขอบพระคุณ (1 เธสะโลนิกา 5:18) 

น ามาใช ้

เราควรจะจดสิ่งที่เราได้อธษิฐานทูลขอจากพระเจ้า เพ่ือเราจะได้เหน็ถงึความมหัศจรรย์เม่ือพระเจ้าทรงตอบค า

อธษิฐานของเรา 

ขอ้ท่องจ า มัทธวิ 6:9 



 บทท่ี 24 พระคมัภีร ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  พระคัมภีร์เป็นค าตรัสของพระเจ้าส าหรับมนุษย์ 

 ตั้งเเต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงตดิต่อกบัมนุษย์เร่ือยมาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้  

  พระองค์ทรงดลใจมนุษย์ให้บันทกึไวัเป็นพระคัมกร์ี เพ่ือมนุษย์จะมีค าตรัสของพระองคไ์ว้อ่าน เเละท า 

  ตามได้ 

 2 ทโิมธ ี3:16-17 ; ลูกา 1:1-4 

ถาม - ตอบ 

1.  คนที่เขียนพระคัมภีร์ได้รับอะไรจากพระเจ้า เพ่ือจะรู้ว่าควรเขียนอย่างไร? 

  ตอบ  2 ทโิมธ ี3:16 ................................................................ 

2. พระคัมภีร์มีประโยชน์อะไรบ้างเเก่ผู้อ่าน? 

  ตอบ  2 ทโิมธ ี3:16 ก) .............................. ข) ................................... 

     ค) .............................. ง) ................................... 

3. พระเจ้าทรงใช้พระคัมภีร์เพ่ือคนของพระองคจ์ะเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  2 ทโิมธ ี3:17 ................................................................. 

4. เป้าหมายที่พระเจ้าทรงใช้ให้คนเขียนพระคัมภีร์น้ีคืออะไร? 

  ตอบ  ลูกา 1:4  ................................................................. 

อธิบาย 

 พระคัมภีร์เป็นหนังสอืพิเศษ เหนือกว่าหนังสอืทุกเล่มที่มีอยู่ในโลกน้ี เพราะเป็นพระค าของพระเจ้าที่พระองค์

ประทานให้มนุษย์ ขอให้ท่านเข้าใจว่า หนังสอืที่ท่านถือไว้เป็นเพียงกระดาษเท่าน้ัน เเต่ค าสั่งสอนที่อยู่ในเล่ม

น้ัน ซ่ึงมาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สทิธิ์ที่สดุ 

 พระคัมภีร์จะไม่มีประโยชน์ถ้าท่านไม่อ่าน ฉะน้ันท่านควรอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน เเล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 พระคัมภีร์มีประโยชน์มาก เช่น  

 สั่งสอนให้รู้ถึงน า้พระทยัของพระเจ้า ให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกบัพระเจ้า มนุษย์ ความบาป 

ความรอด สวรรค์ นรก ฯลฯ 

 ตักเตือนให้เราระมัดระวังเเละหลีกเล่ียงจากสิ่งที่ไม่ด ี

 ปร้บปรุงเเก้ไขปัญหาต่างๆ เม่ือเราท าผิดพระคัมภีร์จะชี้ เเนะให้เราเเก้ปัญหาเหล่าน้ัน 

 อบรมในทางธรรมเพ่ือเราจะเป็นคนทีด่พีร้อมไม่ต้องอายพระเจ้า 

น ามาใช ้

ให้ท่านตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ เช่น เร่ิมต้นอ่านมัทธวิบทที่ 1 เเล้วอา่นวันละบทต่อไป อ่านออกเสยีงด้วย เพ่ือให้

สมาชิกในครอบครัวฟัง  เม่ืออ่านจบเเล้ว ให้ขีดเส้นใต้สกัข้อหน่ึงที่ประทบัใจ  เม่ืออ่านพระคัมภีร์ใหม่จบเเล้ว ให้

เร่ิมอ่านพระคัมภีร์เดิม 

ขอ้ท่องจ า 2 ทโิมธ ี3:16 

คน้ควา้เพิม่เติม 

สดุดี 19:7-11 สดุดี 119:9 และข้อ 89, 97-104 

2 เปโตร 1:20-21 

ฮีบรู 4:12 



 บทท่ี 25 การรกัพระเจา้และเพือ่นบา้น 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  ควรมีท่าทอีย่างไรต่อพระเจ้าเเละเพ่ือนบ้าน 

 คนไทยทุกคนมีสิ่งที่ต้องรักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  เเต่คริสเตียนทุกคนสมควรจะร้กอะไรมากที่สดุ 

 ลูกา 10:25-28 

ถาม - ตอบ 

1.  ลูกของพระเจ้าที่เเท้จริงควรรักพระเจ้าอย่างไร? 

  ตอบ  ลูกา 10:27 ................................................................ 

2. นอกจากต้องรักพระเจ้าเเล้ว เราควรจะต้องรักใครอกี? 

  ตอบ   ลูกา 10:27 ................................................................ 

3. เราจะต้องรักเพ่ือนบ้านอย่างไร? 

  ตอบ  ลูกา 10:27 ................................................................. 

4. การที่เราจะรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเองน้ันควรท าอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 7:12  ................................................................. 

5. ถ้าเรารักพระเจ้าเเละรักเพ่ือนบ้าน เราจะได้รับอะไรบ้าง? 

  ตอบ  ลูกา 10:28  ................................................................. 

อธิบาย 

 การรักพระเจ้า 

 ด้วยสดุจิต สดุใจ คือการรักพระเจ้าเเต่องค์เดียวเท่าน้ัน ไม่มีพระอืน่อยู่ในใจอกีต่อไป 

 ด้วยสดุก าลัง คือการมอบร่างกายเเละก าลังถวายในการรับใช้พระเจ้า 

 ด้วยสดุความคดิ คือการใช้ความคิด สตปัิญญาในการรับใช้พระเจ้า เช่น ศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ สอน

คนอืน่ เเนะน าครอบครัวตามเเนวทางของพระเจ้า ฯลฯ 

 ร้กคนอืน่ เช่น ช่วยเหลือเขาโดยน าเขามารู้จักกบัพระเจ้า เเละเเสดงความรักต่อเขา ไม่นินทาหรือเเช่งด่า 

ไม่อจิฉา ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือเหน็เเกต่วั 
 

น ามาใช ้

 ความรักเกดิขึ้นได้เม่ือท่านใช้เวลาด้วยกนั สนทนากนั ให้ค าปรึกษากนัเเละกนั ท่านจะท าอย่างไรในชวิีตท่าน

เพ่ือจะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 

 ให้ทุกคนในที่ประชุมเสนอว่า เราควรจะเเสดงความรักต่อเพ่ือนบ้านคนไหนบ้าง เเละจะเเสดงความรักต่อเขา

อย่างไร ให้จดรายชื่อคนน้ันไว้ เเละนัดกนัว่า จะไปเยี่ยมเยยีนเขาเม่ือไร ให้ที่ประชุมอธษิฐานขอการทรงน า

จากพระเจ้าที่จะไปเยี่ยมเยียนเเสดงความรักของพระเจ้าต่อเขา 
 

ขอ้ท่องจ า ลูกา 10:27 

คน้ควา้เพิม่เติม 

  การรักพระเจ้า  มีคาห์ 6:8 1 ยอห์น 5:2-3 

  การรักเพ่ือนบ้าน  ลูกา 6:27-31 1 ยอห์น 4:19-21 



 บทท่ี 26 ผีมารซาตาน 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  ผีมารซาตานคือใคร? ท าอะไร เเละปลายทางเป็นอย่างไร? 

 ทุกวันน้ีเราได้เหน็ความชั่วร้ายมากมายในสงัคม ท าไมเป็นเช่นน้ี 

 ปฐมกาล 2:15-17 ; 3:1-7,15 ; 1 ยอห์น 3:8 ; วิวรณ ์20:10 

ถาม - ตอบ 

1.  ใครเป็นผู้สร้างง ู(ซาตาน)? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:1 ................................................................ 

2. พระเจ้าทรงตรัสว่า ถ้ามนุษย์กนิผลของต้นไม้เเห่งความส านึกในความดเีเละความชั่ว 

  มนุษย์จะรับโทษอย่างไร? 

  ตอบ   ปฐมกาล 2:17 ................................................................ 

3. ซาตานได้พูดอะไรกบัหญิง? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:4 ................................................................. 

4. หญิงเลือกเชื่อฟังใคร เเละท าอะไร เพราะฉะน้ันจึงตกอยู่ใต้อ านาจของใคร? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:6  ................................................................. 

5. พระเจ้าทรงตรัสอะไรกบัซาตาน? หมายความว่าอะไร? 

  ตอบ  ปฐมกาล 3:15  ................................................................. 

6. พระเยซูเข้ามาในโลกน้ีเพ่ืออะไร? 

  ตอบ  1 ยอห์น 3:8  ................................................................. 

7. มารได้ท าอะไร? มันถูกโยนลงไปที่ไทน? 

  ตอบ  วิวรณ์ 20:10  ................................................................. 

8. มันต้องอยู่ทีน้ั่นนานเท่าไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 20:10  ................................................................. 

อธิบาย 

 มารเคยเป็นทูตสวรรค์ เเต่มันอยากจะกระท าตัวเองเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าสงูสดุ  พระเจ้าจึงจ าเป็นต้องไล่

มันลงมายังเเผ่นดินโลก   ดูเพ่ิมเติมใน  อสิยาท ์14:12-15  และ  ววิรณ์ 12:7-10 

 เม่ือลงจากสวรรค์เเล้ว มารมีชื่อว่า เจ้าเเห่งย่านอากาศ (เอเฟซัส 2:2) 

มันล่อลวงมนุษย์ให้อยู่ใต้อ านาจของมัน  ดูเพ่ิมเติมใน  2 เปโตร 5:8  เเละ 2 โครินธ ์4:4 

 พระเยซูเข้ามาในโลกน้ี ในสภาพของมนุษย์เพ่ือจะท าลายอ านาจของมาร โดยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เเละ

เป็นขึ้นมาจากความตาย  พระเยซูทรงมีอ านาจเหนือผีมารซาตานเสมอ 

      ดูเพ่ิมเติมใน  ฮีบร ู2:14 ; โคโลส ี2:15  เเละ  วิวรณ์ 12:11 

 ในที่สดุมารจะท าอะไรอกีไม่ได้ เพราะมันจะถูกโยนลงในบงึไฟนรก เเละมันจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนิตย ์

      ดูเพิมเดืมใน มทัธวิ 25:41 

น ามาใช ้

คริสเตียนควรกลัวผีมารซาตานหรือไม่ ท าไม? (ดู 1 ยอห์น 4:4) 

อ่านยากอบ 4:7  ข้อน้ีมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวันของท่านอย่างไร? 
 

ขอ้ท่องจ า 1 ยอห์น 4:4 



 บทท่ี 27 บุตรของพระเจา้ 

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  เราเป็นบุตรของพระเจ้า 

 บางคร้ังพ่ีน้องคริสเตียนถูกคนภายนอกกล่าวหาว่า เป็นลูกน้องฝร่ัง หรือเป็นลูกน้องอาจารย์คนน้ัน 

  อาจารย์คนน้ี เเต่ไม่เป็นความจริง  คริสเตียนไม่ได้เป็นลูกน้องของใครเลย เเต่เป็นลูกที่รักของ 

  พระบิดาเจ้า 

 ยอห์น 1:12-13 เเละ โรม 8:14-17 

ถาม - ตอบ 

1.  มนุษย์จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร? 

  ตอบ  ยอห์น 1:12 ................................................................ 

2. การเป็นบุตรของพระเจ้าน้ันไม่ได้เกดิจากอะไรบ้าง? 

  ตอบ   ยอห์น 1:13  ไม่ได้เกดิจาก 1) ............................................................ 

      2) ............................................................ 

      3) ............................................................ 

3. คริสเตียนได้รับวิญญาณอะไรไว้ในใจ? 

  ตอบ  โรม 8:15  ................................................................. 

4. คริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้า เเละจะเรียกพระเจัาว่าอย่างไร? 

  ตอบ  โรม 8:15  ................................................................. 

5. เราจะรู้เเน่นอนว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร? 

  ตอบ  โรม 8:16  ................................................................. 

6. ถ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเเล้ว เรามีฐานะเป็นอะไรด้วย? 

  ตอบ  โรม 8:17  ................................................................. 

7. การร่วมเป็นทายาทกบัพระคริสต์ จะได้ร่วมรับอะไรบ้าง? 

  ตอบ  โรม 8:17  ................................................................. 

อธิบาย 

 มนุษย์ทุกคนถือก าเนิดชีวิตฝ่ายเน้ือหนังจากพ่อเเม่ เเต่การได้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ จะต้องเกดิใหม่จากพระ

วิญญาณบริสทุธิ์     ดูเพ่ิมเติมใน  ทติัส 3:5  เเละ  1 เปโตร 1:23 

 คริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้า หมายความว่า เราไม่ได้เป็นลูกก าพร้า หรือเป็นลูกของพญามาร เเต่เป็นลูก

ของพระเจ้า  พระเจ้าทรงเป็นบิดาทีด่ีที่สดุ  ดูเพ่ิมเติมใน  1 ยอห์น 3:1+10 

 การเป็นลูกของพระเจ้า หมายความว่า อยู่ในครอบครัวของพระองค์ ร่วมทุกข์กบัพระองคเ์พ่ือจะได้ศักดิ์ศรี

ด้วยกนักบัพระองค์  การอยู่ในครอบครัวของพระองค์หมายความว่า พระองคเ์ป็นบิดาของเรา เเละคนหลาย

ล้านคนทีเ่ชื่อในพระองค์กเ็ป็นพ่ีน้องของเรา เเละเรามีส่วนร่วมทุกข์สขุด้วยกนักบัพ่ีน้องคริสเตียนเพราะว่า 

เราอยู่ในครอบครัวเดยีวกนั   ดูเพ่ิมเติมใน  กาลาเทยี 3:26 

น ามาใช ้

 ท่านจะม่ันใจว่า ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร? 

 คริสเตียนซ่ึงเป็นบุตรของพระเจ้าควรมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้า?  ท่านเป็นลูกกตัญญูไหม? 

ขอ้ท่องจ า ยอห์น 1:12 



 บทท่ี 28 เสรีภาพในพระคริสต ์

 เพ่ีอช่วยให้เราเข้าใจว่า  เราได้ร้บการไถ่พ้นจากการเป็นทาสบาปโดยพระเยซูคริสตเ์เล้ว 

 โดยพระเยซูคริสตพ์ระเจ้าได้กู้พวกเราให้เป็นอสิระจากการเป็นทาสของบาปเเละความตาย 

  เพ่ือท าตามน า้พระทยัของพระเจ้า 

 โรม 8:1-4 

ถาม - ตอบ 

1.  พ่ีน้องที่อยู่ในพระเยซูคริสต ์ได้รอดพ้นจากอะไร? 

  ตอบ  โรม 8:1  ................................................................ 

2. เราได้รับการช่ายให้รอดพ้นจากอะไรอกี? 

  ตอบ   โรม 8:2   ................................................................ 

3. ใครเป็นผู้ช่วยกู้ออกจากการเป็นทาสของบาปเเละความตาย? 

  ตอบ  โรม 8:2  ................................................................. 

4. การถือธรรมบัญญัติช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาปเเละความตายได้หรือไม่? 

  ตอบ  โรม 8:3  ................................................................. 

5. ท าไมการถอืธรรมบัญญัติช่วยกู้ไม่ได้? 

  ตอบ  โรม 8:3  ................................................................. 

6. พระเยซูสามารถช่วยกู้เราได้อย่างไร? 

  ตอบ  โรม 8:3-4 ................................................................. 

7. เราควรปฏิบตัติามพระองค์อย่างไร? 

  ตอบ  โรม 8:4  ................................................................. 

อธิบาย 

ถ้าสมมุติว่า มีชายคนหน่ึงไปลักขโมยเเล้วถูกจับได้ ศาลสั่งลงโทษให้เสยีค่าปรับห้าพันบาท ชายคนน้ันไม่สามารถ

ช่วยตวัเองได้ จึงต้องติดคุกเพราะไม่มีเงิน เเต่อยู่มาวันหน่ึงมีคนสมัครใจที่จะช่วยเหลือ ผู้ช่วยคนน้ันต้องเสยี

ค่าปรับให้ นักโทษจึงจะออกจากคุกเป็นอสิระได้  ต ารวจจะไม่ยอมปล่อยถ้าไม่มีใครช่วยเสยีค่าปรับ   

ในท านองเดยีวกนั พระเยซูได้มาเพ่ือไถ่เราออกจากการเป็นทาสเเห่งบาปและความตาย เเละเพ่ือให้เราได้เป็น

อสิระ  พระเยซูต้องยอมรับโทษเเทนเราทั้งหลาย เม่ือพระเยซูยอมรับโทษเเทนเราเเล้ว ไม่มีใครเอาโทษเราได้อกี   

ด้วยความช่วยเหลือเช่นน้ีเราจะได้รับเสรีภาพในพระคริสต ์
 

น ามาใช ้

ขอให้ท่านพิจารณาดูว่า ท่านได้รับเสรีภาพในพระคริสต์หรือยัง  หรือยังเป็นทาสของบาปเเละความตายอยู่  ถ้ายัง

ไม่ได้รับเสรีภาพกจ็งใคร่ครวญว่า พระเยซูทรงเสยีค่าไถ่เรียบร้อยเเล้ว ท่านจึงไม่ต้องตกอยู่ในอ านาจของบาป 

เเละความตายอกีต่อไป 
 

ขอ้ท่องจ า โรม 8:1-2 

 

คน้ควา้เพิม่เติม 2 โครินธ ์5:21 1 เปโตร 2:24 

 


