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 บทท่ี 29 ยุทธภณัฑข์องพระเจา้ 

 เพ่ือหนุนใจใหัเรามีความเข้มเเขง็เเละกล้าหาญในการต่อสู้กบัศัตรูฝ่ายวิญญาณ โดยสวมยุทธภัณฑ์ทั้ง 

  ชุดของพระเจ้าไว้ตลอดเวลา 

 มีชายสองคนก าลังต่อสู้กนัเเบบเอาเป็นเอาตาย ชายคนหน่ึงถือดาบยืนจังก้า ส่วนชายอกีคนหน่ึงมีเเต่ 

  มือเปล่า ทั้งสองคนต่อสู้กนัไปได้สกัครู่ กป็รากฏว่าชายมือเปล่าน้ันถูกดาบฟันตามร่างกายหลายเเห่ง 

  จนในที่สดูกถ็ึงเเก่ความตายเพราะไม่มีอาวุธในการต่อสู้ 

  ท่านทราบหรือไม่ว่า เราต้องต่อสู้กบัศัตรูตวัฉกาจของเรา คือบรรดาผีมารวิญญาณชั่ว อ านาจเเห่งความ 

  มืดในสถานฟ้าอากาศ เราจะต่อสู้มือเปล่าไม่ได้ เราต้องรับยุทธภัณฑข์องพระเจ้าเป็นอาวุธ เเละเคร่ือง 

  ปัองกนัในการต่อสู้กบัศัตรูฝ่ายวิญญาณ เราจึงจะชนะมันได้ 

 เอเฟซัส 6:10-18 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ก าลังของคริสเตยีนมาจากไหนเเละเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:10 ................................................................ 

2. เราต้องสวมอะไร เพ่ืออะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:11   ................................................................. 

3. เราต่อสู้กบัอะไรบ้าง? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:12   ................................................................. 

4. เราต้องร้บเอายุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพ่ืออะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:13   ................................................................. 

5. เราต้องใช้อะไรบ้างเพ่ือปัองกนัตวั เเละเเต่ละอย่างเปรียบได้กบัอะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:14-17 

    (1)     ความจริง   เปรียบได้กบั  เขม็ขัด 

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

 (3)  ................................   เปรียบได้กบั ................................ 

 (4)  ................................   เปรียบได้กบั ................................ 

 (5)  ................................   เปรียบได้กบั ................................ 

6.  เราต้องต่อสู้โดยใช้อะไรเป็นอาวุธ อาวุธน้ันคืออะไร เเละหมายความว่าอย่างไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:17 ข  ................................................................. 

7.  มีค าสั่งอะไรอกี? 

  ตอบ  เอเฟซัส 6:18  ................................................................. 
 

อธิบาย 

 คริสเตียนเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ซ่ึงเป็นการสู้รบระหว่างอาณาจักรของพระเจ้าเเละอาณาจักรของผี

มารซาตาน โลกเเห่งความสว่างเเละความมืด ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 2:1-2 ; โคโลส ี1:13 ; กจิการ 26:18 

 

 

 



 พระเจ้าทรงประทานยุทธภัณฑ์ของพระองศ์ เพ่ือใหัเราสวมใส่ไว้ไห้พร้อมที่จะต่อสู้เสมอ โดยเอา 

 ความจริงคาดเอว คือ ต้องชื่อตรงเเละพูดความจริง 

 ความชอบธรรมเป็นทบัทรวงเคร่ืองป้องกนัอก คือ ให้จิดใจคริสเตียนได้รับการช าระด้วยพระโลหิตของ

พระเยซู  

 ข่าวประเสริฐเเห่งสนัติสขุเป็นรองเท้า คือเดินตามพระเยซูไปทุกหนทุกเเห่งเเละเป็นพยานเพ่ือพระองค์ 

 ความเชือ่เป็นโล่ คือ ต้องเชื่อในพระค าของพระเจ้าเเละฤทธิ์เดชของพระองคเ์สมอ (1 ยอหน 5:4) 

 ความรอดเป็นหมวกเหลก็ คือ เม่ือเราคืนดีกบัพระเจ้าเเล้วเราต้อง "น้อมน าความคดิทุกอย่างให้อยู่ใต้ 

บังคับเเละเชื่อฟังพระคริสต"์ (2 โครินธ ์10:5 ข) 

สรุปเเล้วคริสเตียนจ าเป็นต้องด าเนินชวิีตอย่างบริสทุธิ์เพ่ือที่จะมีชัยชนะเหนือมารเเละวิญญาณชั่ว 

        ดูเพ่ิมเติมใน  ฟีลิปปี 4:13 

 พระเจ้าประทานอาวุธชุดเดยีวเท่าน้ัน คอืพระวจนะของพระองค์ ดงัน้ันเราจ าเป็นต้องอ่าน ศึกษา ใคร่ครวญ 

เเละท่องจ าพระคัมภีร์เสมอ เพ่ือเราจะพร้อมต่อสู้กบัมารเเละมีชัยชนะ  ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 119:9,11 

 การอธษิฐานเป็นสิ่งส าคญัในการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ เราควรจะอธษิฐานขอสติปัญญา ก าลัง เเละขอให้พ้น

จากมารร้าย  เราควรอธษิฐานเผื่อพ่ีน้องคริสเตียนคนอืน่ เเละเผื่อตัวเราเองด้วย 

        ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 6:13 
 

น ามาใช ้

คริสเตียนจะสวมยุทธภัณฑข์องพระเจ้าได้อย่างไร เเละควรจะสวมเม่ือไร 
 

ขอ้ท่องจ า เอเฟซัส 6:10 ; ยากอบ 4:7 

  



 บทท่ี 30 ชยัชนะเหนือซาตาน 

 เพ่ือสอนใหัเรารู้ว่า มารมีวิธกีารอย่างไร เเละเราจะมีชัยชนะได้อย่างไรบ้าง 

 ในสงครามทหารต้องรู้ว่า ศัตรูมีอาวุธหรือเเผนการอะไรบ้าง เพ่ือจะได้เตรียมตวัต่อสู้เอาชัยชนะ เช่น 

  เดียวกนัคริสเตียนต้องรู้ว่า จะชนะการทดลองของมารได้อย่างไร 

 มัทธวิ 3:13-4:11 
 

ถาม - ตอบ 

1.  เม่ือพระเยซูรับบัพติศมาเเล้ว ใครมาสถติอยู่บนพระองค?์ 

  ตอบ  มัทธวิ 3:16 ................................................................ 

2. พระเจ้าทรงตร้สอะไรเกี่ยวกบัพระเยซู? 

  ตอบ  มัทธวิ 3:17   ................................................................. 

3. ใครน าพระเยซูไปในถิ่นทุรกนัดาร เเละน าไปเพ่ืออะไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:1   ................................................................. 

4. พระเยซูทรงอดอาหารกี่วัน เเล้วพระองค์รู้สกึอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:2   ................................................................. 

5. มารผจญมาหาพระเยซูทูลว่าอะไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:3   ................................................................. 

6.  พระเยซูตอบว่าอะไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:4    ................................................................. 

7.  มารสั่งให้พระเยซูท าอะไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:6    ................................................................. 

8.  พระเยซูไม่ยอมเชื่อฟังมารเเละพระองค์ทรงตอบว่าอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:7    ................................................................. 

9.  มารพูดว่ามันจะให้อะไรเเก่พระเยซู ถ้าพระองคจ์ะกราบลงนมัสการมัน? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:9    ................................................................. 

10.  พระเยซูทรงตร้สอย่างไรกบัมารซาตาน? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:10    ................................................................. 

11.  เเล้วมารท าอะไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 4:11    ................................................................. 
 

อธิบาย 

 พระวิญญาณสถติกบัพระเยซู เเละทรงน าพระเยซูเม่ือมารมาผจญพระองค์ เช่นเดียวกนักบัพวกเรา เราอาจจะ

ได้รับพระพรจากการไปค่าย เพ่ิงรับบัพตศิมา หรือได้ร้บพระพรจากการเฝ้าเดี่ยว เเละหลังจากน้ันมารมาผจญู

เรา เพราะฉะน้ันเราควรเฝาัระวังอยู่เสมอ 

 พระเยซูรู้สกึอ่อนเพลียฝ่ายร่างกายเพราะพระองค์ทรงอดอาหาร 40 วัน เเล้วมารมาผจญพระองค์  มารอาจ 

จะทดลองเรา เม่ือเราอ่อนเพลีย เจบ็ป่วย เหนด็เหน่ือย หรือท้อใจ 

    ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 4:26-27 ; 1 เปโตร 5:7-9 



 มารพยายามให้พระเยซูสงสยัพระค าพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รักของเรา” (มัทธวิ 3:17) 

เเต่มารทูลว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”(มัทธวิ 4:3) วิธกีารอย่างหน่ึงของมารกค็ือ ให้เราสงสยัว่า

พระค าเเละพระลัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงหรือไม่ หรือท าให้เราเข้าใจพระค าไม่ถูกต้อง 

 ทุกคร้ังพระเยซูตอบมารโดยยกข้อพระคัมภีร์ (มัทธวิ 4:4,7,10) พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาวูธของเราใน

การต่อสู้กบัมารซาตานเช่นเดียวกนั เพราะฉะน้ันเราตัองขยันในการศึกษาเเละท่องจ าพระคัมภิร์เสมอ 

     ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 119:11 ; เอเฟซัส 6:17 

 มารชอบโกหก มันบอกว่า จะให้บรรดาราชอาณาจักรในโลกเเก่พระเยซู (มัทธวิ 4:8) เเต่อาณาจักรทั้งสิ้นใน

โลกน้ีเป็นของพระเยซูอยู่เเล้ว มารจะโกหกเเก่เราเสมอ (ยอห์น 8:44) เราต้องระวังที่จะไม่เชื่อค าพดูของมาร 

 พระเยซูทรงสั่งให้มารออกไป เเละมันจึงละพระองค์ไป (มัทธวิ 4:10-11) พวกเราซ่ึงเป็นบุตรของพระเจ้ามี

สทิธิ์สั่งให้มันออกไปจากเราในพระนามของพระเยซูคริสตเ์เละมันต้องไป 

     ดูเพ่ิมเติมใน  ลูกา 10:19 ; 1 โครินธ ์10:13 เเละ วิวรณ์ 12:11 
 

น ามาใช ้

1. ท่านจะเตรียมตัวใหัพร้อมต่อสู้เเละชนะการผจญของมารได้อย่างไรบ้าง? 

2. เม่ือมารมาชักน าให้ท่านท าผิด ท่านจะท าอะไรเพ่ีอจะชนะเเละไม่ท าบาป? 
 

ขอ้ท่องจ า ยากอบ 4:7 ; 1ยอห์น 4:4 

  



 บทท่ี 31 ชยัชนะเหนือวิญญาณชัว่ 

 เพ่ือให้ผู้เชือ่ทุกคนมีความเข้าใจเเละม่ันใจว่า เรามีอ านาจเหนือผีมารวิญญาณชั่วทั้งปวง เพราะพระเยซู 

  มีอ านาจเหนือพวกมัน เเละพระองค์กท็รงประทานอ านาจน้ีให้เเกผู้่ทีเ่ชือ่ทุกๆ คน ในพระนามของ 

  พระองค์ 

 คนทั่วไปเชือ่ว่า ผคีือคนที่ตายไปเเล้ว เเต่เเท้ที่จริง ผีเป็นลูกน้องของซาตาน พญามาร เป็นวิญญาณชั่ว 

  ที่ชอบหลอกหลอน ท าให้มนุษย์เดือดร้อนหวาดกลัว มนุษย์ที่เสยีชีวิตไปเเล้วไม่ได้กลับมาเป็นผี เเต่จะ 

  ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเเล้วเเต่พระเจ้าจะตดัสนิ 

 มาระโก 5:1-20 ; ลูกา 10:17-20 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ผู้ชายที่มีผเีข้าสงิอยู่อาศยัอยู่ที่ไหน เเละท าอะไร? 

  ตอบ  มาระโก 5:2-5 ................................................................ 

2. เม่ือเขาเหน็พระเยซูเขาท าอย่างไร? 

  ตอบ  มาระโก 5:6   ................................................................. 

3. เขารู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูคือใคร? 

  ตอบ  มาระโก 5:7    ................................................................. 

4. พระเยซูได้ตรัสอะไรเเก่คนที่ผีเข้าสงิ? 

  ตอบ  มาระโก 5:8   ................................................................. 

5. ผีทั้งหลายขออะไรจากพระเยซู? 

  ตอบ  มาระโก 5:12   ................................................................. 

6.  พระเยซูทรงท าอะไรเเละอะไรเกดิขึ้น? 

  ตอบ  มาระโก 5:13  ................................................................. 

7.  เหตุการณน้ี์ได้เปล่ียนชวิีตของผู้ชายคนน้ีอย่างไร? 

  ตอบ  มาระโก 5:15  ................................................................. 

8.  สาวกเจด็สบิคนมีความเปรมปรีดิ์เพราะอะไร? 

  ตอบ  ลูกา 10:17    ................................................................. 

9.  พระเยซูให้อ านาจอะไรเเก่สาวก? 

  ตอบ  ลูกา 10:19  ................................................................. 

10.  สาวกของพระเยซูควรจะเปรมปรีดิ์เพราะอะไร? 

  ตอบ  ลูกา 10:20    ................................................................. 
 

อธิบาย 

 ผีเป็นพวกลูกน้องของมารซาตาน  พวกผเีคยเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ติดตามซาตาน เม่ือซาตานกบฎต่อ

พระเจ้า พระองค์ทรงไล่ซาตานเเละพวกผีออกจากสวรรค์ มันจึงต้องอพยพมาอยู่ในโลกน้ี 

     ดูเพ่ิมเติมใน  ยูดา 6 ; วิวรณ์ 12:9 

 ผีเเละวิญญาณชั่วรู้ว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สงูสดุ เเละมันยังรู้อกีว่า อ านาจของมันถูกจ ากดัไว้

เเล้ว เพราะว่าพระเยซูมีอ านาจเหนือกว่า เเละมันต้องเชื่อฟังพระองค์ 

     ดูเพ่ิมเติมใน  ยากอบ 2:19 ; มาระโก 1:23-27 



 ในวันสิ้นสดุของโลก พระเจ้าจะทรงลงโทษพวกผีโดยพิพากษามันลงนรกพร้อมกบัมารซาตาน 

     ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 25:41 ; 1ยอห์น 4:1-4 ; มาระโก 16:17 

 พระเยซูทรงสถิตอยู่ในทุกคนทีเ่ชือ่ในพระองค ์พระองค์มีอ านาจเหนือพวกผีที่อยู่ในโลกน้ี เพราะฉะน้ันคริส

เตยีนมีสทิธิ์ขบัไล่ผีออกไปในพระนามของพระองค์ด้วยเช่นกนั 

 พระเยซูไม่ต้องการให้เราลิงโลดใจว่า พวกผีอยู่ใต้บงัคับของเรา เเต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเปรมปรีดิ์ใน

ชีวิตนิรันดร์ 
 

น ามาใช ้

ท าไมคริสเตียนจึงไม่ควรกลัวผ ีถ้าหากว่า ผีมาหลอกหลอนหรือรบกวน เราควรจะท าอย่างไร? 
 

ขอ้ท่องจ า ยากอบ 4:7 ; 1ยอห์น 4:4 

 

  



 บทท่ี 32 ศีลมหาสนิท 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า พิธมีหาสนิทมีความหมายอย่างไรบ้างในชีวิตคริสเตยีน 

 เหตกุารณ์ส าคญัที่สดุตั้งเเต่พระเจ้าทรงสร้างโลกคือ การตายของพระเยซูเพ่ือไถ่บาปมนุษย์ ซ่ึงเป็น 

  เหตุการณ์ที่ไม่ควรลืม  ด้วยเหตน้ีุพระองค์ได้ทรงตั้งพิธมีหาสนิทไว้ เพ่ือให้คริสเตียนได้ระลึกถึง 

  การตายของพระองคบ์นไม้กางเขน 

 มาระโก 14:22-26 ; 1 โครินธ ์11:23-34 
 

ถาม - ตอบ 

1.  พระเยซูได้ตั้งพิธมีหาสนิทขึ้นเม่ือไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:23 ................................................................ 

2. ขนมปังเลง็ถึงอะไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:24   ................................................................. 

3. ท าไมเราจะต้องรับประทานขนมปังน้ัน? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:24 ................................................................. 

4. พระเยซูตรัสว่าถ้วยน้ีคืออะไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:25 ................................................................. 

5. ถ้วยน้ันเลง็ถงึอะไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:25 ................................................................. 

6.  ท าไมเราจะต้องดื่มจากถ้วยน้ัน? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:25 ................................................................. 

7.  ก่อนจะรับพิธมีหาสนิทต้องท าอะไรบ้าง? 

  ตอบ  1 โครินธ ์11:28 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 ขนมปัง หมายถงึพระกายของพระคริสต์ที่ได้ทนทุกขท์รมานบนไม้กางเขนเพราะความบาปของมนุษย์  เม่ือ

เราร้บประทานขนมปังน้ัน พึงระลึกเสมอว่า พระเยซูทรงร้บโทษเเทนเรา  ดูเพ่ิมเติมใน  1 เปโตร 3:18 

 ถ้วยน า้องุ่น หมายถึงพระโลหีต (เลือด) ของพระเยซูที่ได้ไหลจากพระกายของพระองค์บนไม้กางเขน  เม่ือ

เรารับเเละดื่มจากถ้วยน้ี พึงระลึกไว้ว่า พระเยซูได้ทรงล้างบาปของมนุษย์โดยพระโลหิตของพระองค ์

         ดูเพ่ิมเติมใน  1 ยอห์น 1:7 

 พิธมีหาสนิท เป็นพิธทีี่คริสเตียนกระท าเพ่ือระลึกถึงการวายพระชนม์ของพระเยซู  เราควรระลึกถึงด้วยการ

ขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค ์เเละสดุดพีระองค์ส าหรับความร้กอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเรา 

         ดูเพ่ิมเติมใน  ลูกา 22:19 

 ก่อนพ่ีน้องจะร่วมรับพิธจีะต้องส ารวจตัวเอง เเละสารภาพบาปต่อพระเจ้า หากมีเร่ืองบาดหมางกบัพ่ีน้องคน

ใด ควรท าความเข้าใจกนัก่อนรับพิธมีหาสนิท     ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 5:22-24 

 เราต้องเข้าใจว่า ขนมปังเเละน า้องุ่นที่ใช้ในพิธมีหาสนิทเป็นสิ่งของธรรมดาเท่าน้ัน ไม่ใช่ของศักดิ์สทิธิ์หรือไม่

ได้เป็นอาหารทพิยท์ี่จะช่วยบ ารุงชีวิตคริสเตียนเเต่อย่างใด ขนมปังเเละน า้องุ่นเป็นเพียงสญัลักษณ์ที่เลง็ถงึ

พระกายเเละพระโลหิตขององด์พระเยซูคริสต์เท่าน้ันเอง 
 



น ามาใช ้

ใครควรรับพิธมีหาสนิท เเละใครไม่ควรรับ 

ก่อนที่จะร้บพิธมีหาสนิททุกคร้ง เราควรจะส ารวจตัวเองอย่างไร เพราะอะไร 
 

ขอ้ท่องจ า 1 โครินธ ์11:26 

 

  



 บทท่ี 33 การเสด็จมาครั้งท่ีสองของพระเยซู 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า การเสดจ็มาคร้ังที่สองของพรเยซูเป็นอย่างไร 

 เม่ือพระเยซูเสดจ็เข้ามาในโลกน้ีคร้ังเเรก พระองค์มาในสภาพผู้รับใช้ ผู้ช่วยให้รอด ยอมถ่อมใจลงเป็น 

  คนยากจน เเละเสยีสละเพ่ือช่วยเหลือมนุษย์ เเต่ในการเสดจ็มาคร้ังที่สอง พระเยซูจะเสดจ็มาเเบบพระ 

  มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์เดช เเละจะมาด้วยสง่าราศี 

 1 เธสะโลนิกา 4:13 - 5:11 

ถาม - ตอบ 

1.  การเสดจ็กลับมาของพระเยซูจะเป็นอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:16 ................................................................ 

2. ใครจะเบน็ขึ้นมาก่อน? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:16 ................................................................. 

3. คริสเตยีนทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่จะได้รับการปฏิบตัิอย่างไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:17 ................................................................. 

4. ผู้ที่เชือ่ทุกคนจะอยู่ที่ไหนตลอดไปเป็นนิตย์? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:17 ................................................................. 

5. ท าไมพระเจ้าทรงอธบิายถึงการเสดจ็กลับมาของพระเยซู? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:13,18 ................................................................. 

6.  พระคัมภีร์ระบุวัน เดือน ปี ที่พระเยซูจะกลับมาไหม? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:1-2 ................................................................. 

7.  เม่ือพระเยซูเสดจ็กลับมา คนทั่วไปพร้อมที่จะต้อนรับไหม? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:1-3 ................................................................. 

8.  คริสเตียนควรท าอะไร จึงจะเตรียมตัวให้พร้อมเม่ือพระองค์เสดจ็กลับมา? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:6 ................................................................. 

อธิบาย 

 พระเยซูสญัญาว่า จะเสดจ็กลับมา  ค าสญัญาของพระองคเ์ป็นสิ่งที่จริงเเท้เเน่นอน  พระองค์ตรัสว่า เม่ือเราไป

จัดเตรียมที่ไว้ส าหรับท่านเเล้ว เราจะกลับมาอกี เเละรับท่านไปอยู่กบัเรา (ยอห์น 14:3) 

 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกวัน เวลา ที่พระองค์จะเสดจ็กลับมา  มีเพียงพระบดิาเจ้าเท่าน้ันทรงรู้เวลาที่พระองค์จะมา 

(มัทธวิ 24:36) 

 เม่ือพระองค์กลับมาจะมาด้วยสง่าราศี มีทูตสวรรค์คอยเป็นขบวน มีเสยีงเเตรของพระเจ้า จะมาเเบบ

พระมหากษัตริย์ที่ไม่ยอมเหยียบโลกที่มีมลทนิ 

น ามาใช ้

เม่ือพ่ีน้องคริสเตียนคนหน่ึงคนใดเสยีชีวิต เราควรมีท่าทอีย่างไร  เราจะพบคนน้ันอกีเม่ือไร เเละส าหรับพวกเราที่

ยังเป็นอยู่ควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพ่ือจะพร้อมในการต้อนรับพระองค ์

ขอ้ท่องจ า มัทธวิ 24:30 ข.  “มนุษยท์กุชาติทัว่โลกจะเห็นบตุรมนุษยเ์สดจ็มาบนเมฆในทอ้งฟ้า 

     ทรงฤทธานุภาพเเละพระสิริเป็นอันมาก” 

คน้ควา้เพิม่เติม มัทธวิ 24:1-41 



 บทท่ี 34 การเป็นสมาชิกคริสตจกัร 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า การเป็นสมาชกิคริสตจักรท้องถิ่นเป็นอย่างใร 

 มีคริสเตียนหลายคนไปประชุมวันอาทติย ์อยู่ร่วมจนจบประชุม เเล้วกลับบ้านโดยไม่เคยร่วมรับผดีชอบ 

  งานต่างๆในคริสตจักร  ได้ชื่อว่าเป็นสมาชกิคนหน่ึงเท่าน้ัน ซ่ึงไม่ถูกต้องนัก เพราะคริสเตยีนทุกคน 

  ควรมีส่วนในพระกายของพระคริสต์ร่วมกนั 

 1 โครินธ ์12:12-27 
 

ถาม - ตอบ 

1.  เเม้คริสตจักรมีสมาชิกหลายคน เเต่ละคนจะต้องเป็นอย่างไรต่อกนั? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:12 ................................................................ 

2. สมาชกิคริสตจักรอาจจะต่างชาต ิต่างภาษา หรือมีฐานะต่างกนั เเต่ยังไดัร้บอะไรเหมือนกนั? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:13 ................................................................. 

3. คริสตจกรัหรือพระกายของพระคริสต์เป็นกายเดียวกนัที่ประกอบด้วยอะไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:20 ................................................................. 

4. ในคริสตจักรหรือพระกายของพระคริสต์มีสมาชิกหรืออวัยวะส่วนหน่ึงที่ส  าคญักว่าอวัยวะส่วนอืน่ๆ 

  หรือไม่? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:21-24 ................................................................. 

5. คริสเตียนควรห่วงใยซ่ึงกนัเเละกนั ไม่ควรมีอะไรในพระกายของพระคริสต์? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:25 ................................................................. 

6.  ถ้าหากสมาชิกคนหน่ึงเดือดร้อนหรือได้รับเกยีรต ิสมาชกิคนอืน่ควรเป็นอย่างไรด้วย? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:26 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 ทุกคนที่เชือ่ล้วนเป็นสมาชิกคริสตจักรของพระเจ้าโดยการบังเกดิใหม่ เเต่ปัญหากค็ือคริสเตียนบางคนยังไม่

พร้อมที่จะเป็นสมาชกิที่สมบูรณ์ 

 หลักใหญ่ของคริสตจักรคือ การรักซ่ึงกนัเเละกนั  คนที่ชอบเเบ่งพรรคเเบ่งพวก ชอบท าให้คริสเตยีนเเก่งเเย่ง

กนักน้็บได้ว่า เป็นศตัรูของพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 คริสเตียนทุกคนต้องรับผิดชอบในการเป็นอวัยวะส่วนหน่ึงของพระกายของพระองค์ การรับผิดชอบของเเต่ละ

คนไม่เหมือนกนั เเต่เม่ือทุกคนมีหน้าที่เเล้วควรปฏิบัตด้ิวยความเตม็ใจ 

 คริสเตียนทุกคนมีสทิธเิสมอภาคเหมือนกนัหมด ในคริสตจักรไม่มีเจ้านายเเละไม่มีลูกน้อง 
 

น ามาใช ้

พ่ีน้องทุกคนต่างรับภาระซ่ึงกนัเเละกนัเเละเป็นสมาชกิที่สมบูรณ์เเล้วหรือยัง  ถ้าหากมีคนใดที่มีท่าทไีม่อยาก

รับผิดชอบ ขอให้กลับใจใหม่ หรือถ้าหากมีพ่ีน้องที่ไม่รักษาความเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนั ขอให้กลับใจใหม่เสยี 
 

ขอ้ท่องจ า 1 โครินธ ์12:27 
 

คน้ควา้เพิม่เติม เอเฟซัส 4:10-16 โรม 12:4-13 



 บทท่ี 35 สามคัคีธรรมในคริสตจักร 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ผู้ที่เชื่อทุกคนมีหน้าที่ต่อกนัเเละกนัอย่างไร 

 ภายในคริสดจักรเคยมีปัญหากนัไหม อะไรเป็นสาเหตุให้สิ่งเหล่าน้ีเกดิขึ้น เเละควรจะเเก้ไขอย่างไร 

 1 เธสะโลนิกา 5:12-22 

ถาม - ตอบ 

1.  เราควรจะมีท่าทอีย่างไรต่อผู้ปกครองหรือผู้น าคริสตจักร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:13 ................................................................ 

2. พระคัมภีร์สอนให้เราด าเนินชวิีตร่วมกนัอย่างไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:13 ................................................................. 

3. คริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอืน่อย่างไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:14  

 คนเกยีจคร้าน   ช่วยคัวยการ ................................................ 

 คนที่ท้อใจ  ช่วยคัวยการ ................................................ 

 คนที่อ่อนก าลัง   ช่วยคัวยการ ................................................ 

4. ในการรับใช้คนอืน่เราควรมีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:14 ................................................................. 

5. เพ่ือสร้างความรักเเละความเข้าใจกนัในคริสตจักร เราต้องระมัดระวังอะไรให้ดี? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:15 ................................................................. 

6.  เม่ือพ่ีน้องคนหน่ึงคนใดท าไม่ดต่ีอเรา เราควรจะตอบสนองอย่างไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:15 ................................................................. 

7.  น า้พระทยัของพระเจ้าส าหรับคริสเตียนมีอะไรบ้าง? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:16 ................................................................. 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:17 ................................................................. 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:18 ................................................................. 

8.  เม่ือคริสเตียนร่วมประชุม เราควรท าอะไรเเละไม่ควรท าอะไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 5:19-22 ................................................................. 

อธิบาย 

 พ่ีน้องทุกคนควรจะส ารวจว่า ภายไนคริสตจักรมีการสามัคคีธรรมเเละเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัมากน้อยเเค่ไหน 

 ท่านมีท่าทอีย่างไรต่อ 

o ผู้น าคริสตจักร ท่านพร้อมที่จะยอมรับค าแนะน าของเขาไหม 

o พ่ีน้องคนอืน่  ท่านพร้อมที่จะอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุไหม 

o พ่ีน้องที่ต้องการความช่วยเหลือ   ท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเขาไหม 

น ามาใช ้

ให้พ่ีน้องส ารวจตวัเองว่า มีเร่ืองบาดหมางหรือวิวาทกบัคนอืน่ในคริสตจักรไหม ถ้ามีควรรีบเเก้ไข  มีคนที่ต้องการ

ค าหนุนใจเป็นพิเศษไหม ถ้ามีควรรีบหนุนใจเขา 

ขอ้ท่องจ า 1 เธสะโลนิกา 5:14 



 บทท่ี 36 การเลือกสรรของพระเจา้ 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราไว้ตั้งเเต่ก่อนจะทรงเร่ิมสร้างโลก 

 พระเจ้าทรงเตรียมหนทางเเห่งความรอดให้เราอย่างครบบริบูรณ์ เราเพียงเเต่เชื่อ เเละยอมรับความ 

  ช่วยเหลือจากพระองค์เท่าน้ัน  พระองค์ยังทรงเลือกสรรผู้ที่จะเป็นลูกของพระองค์ก่อนที่จะทรงเร่ิม 

  สร้างโลกอกีด้วย  ฉะน้ันจงขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองคท์รงเปิดทางให้เราไปถึงพระบิดาได้โดย 

  ทางพระเยซูคริสต ์

 เอเฟซัส 1:3-12 
 

ถาม - ตอบ 

1.  เราได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการโดยใคร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:3 ................................................................ 

2. พระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้เพ่ือจะเป็นลูกของพระองค์เม่ือไหร่? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:4 ................................................................. 

3. พระเจ้าได้เลือกสรรเราไว้เพ่ือจะให้เราเป็นคนเเบบไหน? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:4 ................................................................. 

4. พระเจ้าได้ทรงก าหนดเราไว้ให้เป็นอะไรอกี? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:5 ................................................................. 

5. ผู้ใดประทานการไถ่บาปเเละการอภัยโทษบาปเเกเ่รา? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:7 ................................................................. 

6.  การไถ่มนุษย์เป็นเเผนการของใคร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:11 ................................................................. 

7.  พระเจ้าทรงเเต่งตั้งเราไว้เพ่ืออะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัส 1:12 ................................................................. 
 

อธิบาย 

เเผนการของพระเจ้าในโรม 8:30 มี 4 ประการด้วยกนัคอื 

 ทรงเลือกเราไว้ให้เป็นบุตรของพระองค์     ดูเพ่ิมเติมใน  1 ยอห์น 3:1 

 ทรงเลีอกเราให้ออกจากทางของโลก ของมาร เเละเน้ิอหน้ง 
      ดูเพ่ิมเติมใน  โคโลส ี1:13 ; กจิการ 26:18 ; กาลาเทยี 5:24 

 ทรงโปรดให้เราเป็นผู้ชอบธรรม โดยการช าระด้วยพระโลหิตของพระเยซู  ดูเพ่ิมเติมใน  1 ยอห์น 1:7 

 ทรงโปรดให้เรามีศักดิ์ศรีด้วย โดยเฉพาะเม่ือเราเข้าไปในสวรรศ์   ดูเพ่ิมเติมใน  โรม 8:17 

 

น ามาใช ้

เม่ือรู้เช่นน้ี เราควรตอบสนองพระเจ้าอย่างไร 
 

ขอ้ท่องจ า โรม 8:30 

  



 บทท่ี 37 ความมัน่ใจในพระเจา้ 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า เราม่ันใจในพระเจ้าได้เสมอ 

 คริสเตียนบางคนอาจกลัวว่า ถ้าหากเขาท าอะไรผิด พระองค์จะละทิ้งเขาไม่ให้เป็นลูกของพระองค์อกี 

  ต่อไป  หรือบางคนอาจเป็นห่วงว่า ผีมารซาตานหรือสิ่งเเวดล้อมต่างๆ จะท าให้เขาขาดจากความรัก 

  ของพระเจ้า เเต่พระคัมภีร์หนุนใจว่า ไม่ต้องกลัวเลย 

 โรม 8:35-39 

ถาม - ตอบ 

1.  ไม่มีอะไรที่สามารถท าให้เราทั้งหลายขาดจากความร้กของพระองค์ได้ สิ่งเหล่าน้ันคืออะไรบ้าง? 

  ตอบ  โรม 8:35  1) ...............................  2) ............................... 

      3) ...............................  4) ............................... 

    5) ...............................  6) ............................... 

    7) ............................... 

2. ท าไมคริสเตียนต้องถูกกดขี่ข่มเหงบ่อยๆ? 

  ตอบ  โรม 8:36 ................................................................. 

3. เหตกุารณ์บางอย่างสามารถท าให้เราพ่ายเเพ้ เเละขาดจากความรักของพระเจ้าได้ไหม? 

  ตอบ  โรม 8:37 ................................................................. 

4. ให้เขียนสิ่งที่ไม่สามารถท าให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าอกี 9 ประการ 

  ตอบ  โรม 8:38-39 1) ...............................  2) ............................... 

      3) ...............................  4) ............................... 

    5) ...............................  6) ............................... 

    7) ...............................  8) ............................... 

    9) ............................... 

อธิบาย 

 ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถท าให้เราขาดจากความร้ก การดูเเล เเละความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ เพราะว่าพระ

เจ้าทรงโอบอุ้มเราไว้ในพระหัตถ์ เเละพระองคจ์ะไม่ยอมทิ้งลูกที่รักพระองค์ 

 ความตายไม่สามารถท าให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า เพราะเม่ือใดที่เราตาย เราจะอยู่กบัพระเจ้า 

 ชีวิตเเละสิ่งซ่ึงเกดิขึ้นในชวิีตประจ าวัน ไม่สามารถท าให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ คริสเตยีนอยู่ใน

พระคุณความรักเเละการดูเเลของพระองคต์ลอดเวลา 

 ผีไม่สามารถท าใท้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ ถึงเเม้ว่าอ านาจชั่วจะพยายามท าให้เราหันออกจากความ

รักของพระองค์ เเต่มันต้องพ่ายเเพ้เพราะพระเจ้าทรงอยู่กบัเรา 

น ามาใช ้

เวลาที่พ่ีน้องเจบ็ป่วยหมายความว่า พระเจ้าได้ละทิ้ งเรา ไม่รักเราเเล้วใช่หรือไม่  เวลาที่ภูตผิีมาชักน าเราไปจาก

พระเจ้า เราเคยกลัวว่า มันจะสามารถท าให้พระเจ้าทอดทิ้งเราหรือไม่  เม่ือเราเดือดร้อน เราเข้าใจว่า พระเจ้าเลิก

รักเราไหม  ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าเพ่ือว่า เราจะมีความม่ันใจในความรอดของเรา 

ขอ้ท่องจ า โรม 8:38-39 

คน้ควา้เพิม่เติม  ฮีบรู 13:5-6 ยอห์น 10:27-30 



 บทท่ี 38 ตรีเอกานุภาพ 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า มีพระเจ้าองคเ์ดยีว เเต่พระองค์ปรากฎเป็นสามพระภาค คือ พระบดิา 

  พระบุตร (พระเยซูคริสต)์ เเละพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 ตรีเอกานุภาพเปรียบได้กบัน า้ซ่ึงเป็นของเหลว เม่ือเราต้มน า้ น า้จะเดือดกลายเป็นไอน า้ เเละเม่ือเรา 

  เอาน า้เเช่ไว้ในช่องเเช่เเขง็ น า้น้ันจะกลายเป็นน า้เเขง็ ดังน้ันไม่ว่าน า้จะเป็นของเหลว ไอน า้ หรือน า้เเขง็ 

  กต็าม น า้กย็ังเป็นน า้อยู่  ท านองเดียวกนั พระเจ้ามีเพียงองค์เดยีว เเต่ทรงปรากฏเป็นสามพระภาค คือ  

  พระบดิา พระบุตร เเละพระวิญญาณบริสทุธิ์  ค าเปรียบเทยีบอกีอย่างหน่ึงคือไข่ ซ่ึงมีส่วนประกอบสาม 

  ส่วนคือ เปลือกไข่ ไข่ขาว เเละไข่เเดง  ทั้งสามอย่างน้ีอยู่ในไข่ฟองเดยีวกนั เช่นเดียวกนั พระบดิา พระ 

  บุตร เเละพระวิญญาณบริสทุธิ์ ทั้งสามพระภาคน้ีทรงเป็นพระเจ้าองคเ์ดยีวกนั 

 เอเฟซัส 4:5-6  ;  ฮีบรู 1:1-6 , 10:7  ;  ยอห์น 14:26 , 15:16 
 

ถาม - ตอบ 

1.  องค์พระผู้เป็นเจ้ามีกี่องด์? 

  ตอบ  เอเฟซัส 4:5 ................................................................. 

2. พระเจ้าทรงเป็นอะไรของคนทั้งปวง? 

  ตอบ  เอเฟซัส 4:6 ................................................................. 

3. พระบิดาทรงอยู่ที่ไหนบ้าง? 

  ตอบ  เอเฟซัส 4:6 ................................................................. 

4. ในวาระสดุท้ายน้ี พระเจ้าทรงตรัสเเกเ่ราทั้งหลายทางไหน? 

  ตอบ  ฮีบรู 1:2  ................................................................. 

5. พระบุตรทรงเป็นอะไรของพระเจ้า? 

  ตอบ  ฮีบรู 1:3  ................................................................. 

6. พระบุตรทรงเหมือนพระบิดาอย่างไร? 

  ตอบ  ฮีบรู 1:3  ................................................................. 

7. พระเจ้ากบัพระเยซูทรงมีความส าคัญกนัอย่างไร? 

  ตอบ  ฮีบรู 1:5  ................................................................. 

8. ใครน าพระเยซูเข้ามาในโลก? 

  ตอบ  ฮีบรู 1:6  ................................................................. 

9. พระเยซูมาในโลกเพ่ือจะกระท าอะไร? 

  ตอบ  ฮีบรู 10:7  ................................................................ 

10. ใครใช้องค์ผู้ช่วย (คือพระวิญญาณบริสทุธิ์) มา? 

  ตอบ  ยอห์น 14:26 ................................................................. 

11. พระวิญญาณบริสทุธิ์มาในนามของใคร? 

  ตอบ  ยอห์น 14:26 ................................................................. 

12. พระวิญญาณบริสทุธิ์ท าอะไรบ้าง? 

  ตอบ  ยอห์น 14:26; 15:16 ................................................................. 

 



อธิบาย 

 ทั้งพระคัมกร์ีเดิมเเละพระคัมภีร์ใหม่สอนอย่างชัดเจนว่า มีพระเจ้าองคเ์ดยีวเท่าน้ัน  พระเจ้าองคต์รีเอกานุ

ภาพจะเเยกออกจากกนัไม่ได้  ”โอ คนอิสราเอล จงฟังเถดิ พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเราทัง้หลายเป็นพระเจา้

เดียว” (เฉลยธรรมบัญญต ิ6:4) 

“เเต่ว่าส าหรบัพวกเรานัน้มีพระเจา้องค์เดียวคือ พระบิดา” (1 โครินธ ์8:6 ก.)  ถึงเเม้ว่าพระเจ้าพระผู้สร้าง

ทรงเตม็ไปด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นเเละเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์กท็รงปรารถนาให้เราเรียกพระองค์ว่า 

พระบิดา    ดูเพ่ิมเติมใน  เฉลยธรรมบัญญติ 4:35,39 ; อสิยาห์ 64:8 ; มทัธิว 11:25-27 

 พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า  พระองค์ทรงบังเกดิมาโดยพระวิญญาณบริสทุธิ์  

ประสตูิจากหญิงพรหมจารีเพ่ือจะส าเเดงพระบิดาให้เเกเ่รา  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเเละมนุษย์ในเวลา

เดียวกนั    ดูเพ่ิมเติมใน  ลูกา 1:30-35 ; ยอห์น 1:14,18 

 หลังจากพระเยซูเสดจ็กลับสู่สวรรค์เเล้ว พระบดิาเเละพระบุตรได้ใช้พระวิญญาณบริสทุร์ิมาเพ่ือจะสถิตภายใน

คนที่เชือ่ เพราะฉะน้ันพระเยซูทรงเรียกพระวิญญาณบริสทุธิ์ว่า "ผู้ช่วยอกีผู้หน่ึง" (ยอห์น 14:16,17) 

     ดูเพ่ิมเติมใน  ยอห์น 16:7-15 

 ทั้งพระบิดา พระบุตร เเละพระวิญญาณบริสทุธิ์ทรงท างานร่วมกนัตลอดเวลา  พระเยซูหรือพระบุตรมาเพ่ือจะ

ท าตามพระประสงค์ของพระบิดา  พระเยซูได้เชื่อฟังเเละถวายเกยีรติเเด่พระบิดาเสมอโดยยอมตายบนไม้

กางเขน เเละพระบิดาทรงให้เกยีรตเิเก่พระเยซู  โดยได้ทรงยกย่องพระเยซูอย่างสงูเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง  

พระบิดาทรงใช้พระวิญญาณบริสทุธิ์มาเพ่ือถวายเกยีรตเิเก่พระเยซู เเละส าเเดงความจริงของพระบุตรเเละ

พระบิดาให้เเก่พวกเรา 

    ดูเพ่ิมเติมใน  ยอห์น 17:1-5 ; ฟีลิปปิ 2:8-9 ; โรม 8:14-17 ; กจิการ 1:8 
 

น ามาใช ้

การรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระบดิาท าให้ท่านมีความรู้สกึอะไรบ้าง? 

พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าทรงท าอะไรให้ท่านบ้าง? 

พระวิญญาณบริสทุธิ์ก  าลังท าอะไรเพ่ือท่านทุกวันน้ี? 

จงขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งเหล่าน้ี 
 

ขอ้ท่องจ า ยอห์น 14:26 

  



 บทท่ี 39 ความทุกขย์ากล าบาก 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ผู้ที่ตดิตามพระเยซูต้องประสบกบัความทุกข์ยากล าบากเหมือนพระองค ์

 มีบางคนเข้าใจผิดว่า ถ้าหากเชือ่พระเยซูเเล้วจะไม่มีปัญหาอกีต่อไป บางคนคดิว่า พระเจ้าจะช่วยให้พ้น 

  จากความทุกขย์ากล าบากทั้งสิ้น ชีวิตจะมีเเต่ความสขุ เเละเม่ือคนเช่นน้ีประสบความทุกข์กผ็ิดหวังเเล้ว 

  เลิกเชือ่พระเจ้าเสยีเป็นส่วนใหญ่ 

 1 เปโตร 4:12-19 
 

ถาม - ตอบ 

1.  พ่ีน้องไม่ควรประหลาดใจเม่ือต้องได้รับอะไร? 

  ตอบ  1 เปโตร 4:12 ................................................................. 

2. เม่ือพบกบัความเดือดร้อนเพราะเป็นคริสเตียน ควรมีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ  1 เปโตร 4:13 ................................................................. 

3. คนที่เชือ่พระเยซูจะถูกด่าว่าเพราะอะไร? 

  ตอบ  1 เปโตร 4:14 ................................................................. 

4. ถ้าหากว่าคนที่ไม่เชือ่ด่าว่าเพราะเราเป็นคริสเตยีน ท่านมีความรู้สกึอย่างไรเเละใครสถิตอยู่ในท่าน? 

  ตอบ  1 เปโตร 4:14 ................................................................. 

5. ถ้าหากถูกกล่าวร้ายเพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน เราควรวางตัวอย่างไร? 

  ตอบ  1 เปโตร 4:16 ................................................................. 

6. พ่ีน้องที่ประสบกบัความทุกขท์รมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าต้องท าอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ  1 เปโตร 4:19 1) ............................ 2) ............................ 
 

อธิบาย 

 คริสเตียนจะพบกบัความทุกขเ์หมือนพระเยซู  เม่ือพระองค์อยู่ในโลกน้ี กพ็บกบัความทุกข์ยากล าบาก เเละ

การข่มเหงจนถึงความตาย  เพราะฉะน้ันผู้ที่เชือ่เเละตดิตามพระองค์จะต้องได้รับเช่นเดียวกบัพระองค ์ 

      ดูเพ่ิมเติมใน  ยอห์น 15:18-21 

 เม่ือเราถูกข่มเหงเพราะเป็นคริสเตียนกค็วรชื่นชมยนิดี เเละสรรเสริญพระเจ้า เพราะจะได้รับบ าเหนจ็ 

อนับริสทุธิ์ในสวรรค์     ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 5:11-12 

 เม่ือเราถูกติเตียนเเละนินทาว่าร้าย เพราะเป็นลูกของพระองค์ เราไม่ควรเกลียดชังหรือเเก้เเค้นผู้ที่ท าร้ายต่อ

เรา เเต่ควรเเสดงความรักของพระเจ้าต่อเขา เพ่ือเขาจะได้เหน็ความเมตตาของพระองค์ เเละกลับใจเสยีใหม่ 

      ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 5:44 ; โรม 12:14, 20-21 
 

น ามาใช ้

ให้พ่ีน้องคิดถงึคนทีเ่คยข่มเหงท่านเพราะท่านเชือ่พระเจ้า และตั้งใจว่า จะอธษิฐานเผื่อเขาทุกๆ วันตลอดไป 

 

ขอ้ท่องจ า 1 เปโตร 4:12-13 

  



 บทท่ี 40 การถวาย 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ท าไมเราควรถวายเงิน เเลควรถวายอย่างไร 

 ทุกสิ่งที่มีอยู่ เช่น โลก ชีวิต ลมหายใจ ฯลฯ ล้วนมาจากพระเจ้า  พระองค์มีพระทยักว้างขวางประทาน 

  ให้เเกม่นุษย์ขนาดน้ี เราเองกค็วรมีใจกว้างในเร่ืองการถวายเเก่งานของพระองค์ เเละผู้ทีข่ดัสนด้วย 

  เช่นเดียวกนั 

 2 โครินธ ์9:5-15 ; มัทธวิ 6:1-4 

ถาม - ตอบ 

1.  พระคัมภีร์ 2 โครินธ ์9:5-15 เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัอะไรโดยเฉพาะ? 

  ตอบ  2 โครินธ ์9:5 ................................................................. 

2. เม่ือถวายเงินไม่ควรมีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์9:7 ................................................................. 

3. พระเจ้าอยากให้คริสเตยีนมีท่าทใีนการถวายเงนิอย่างไร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์9:7 ................................................................. 

4. พระคัมภีร์กล่าวว่า การเเจกจ่ายให้เเก่คนยากจนเป็นอะไร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์9:10-11 ................................................................. 

5. พระเจ้าทรงอวยพรให้เรามีเงนิเพ่ือจะท าอะไรกบัเงินเหล่าน้ัน? 

  ตอบ  2 โครินธ ์9:10-11 ................................................................. 

6. ถ้าคริสเตียนถวายเงนิเพ่ือให้คนสรรเสริญ เพ่ือรับเกยีรติ เขาเหล่าน้ันจะไม่ได้ร้บอะไรจากพระเจ้า? 

  ตอบ  มัทธวิ 6:1  ................................................................. 

7. เราควรท าทานหรือถวายเงนิอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวิ 6:4  ................................................................. 

อธิบาย 

 การถวายไม่ใช่การท าบุญ  มนุษย์ไม่ได้รับความรอดด้วยการท าบุญ เเต่รอดด้วยพระคุณของพระเจ้าเท่าน้ัน 

     ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 2:8-9; มทัธวิ 6:2-4 

 การถวายไม่ใช่เพ่ือจะได้ชื่อเสยีง  การถวายที่พระเจ้าทรงพอพระทยัคือ การถวายเพ่ือให้พระเจ้าได้รับเกยีรต ิ

ไม่ใช่เพ่ือหน้าตาหรือช่ือเสยีงของตนเอง ดูเพ่ิมเติมใน  กจิการ 20:35 

 คริสเตียนควรถวายเงนิช่วยเหลือในงานของพระเจ้า เช่น เร่ืองเงินเดือนผู้รับใช้พระเจ้า บ้านพักอาศัย ฯลฯ 

การประกาศกต้็องใช้จ่ายเงินมากเช่นกนั  คริสเตียนควรช่วยเหลือเพ่ือให้ข่าวประเสริฐไปถึงมนุษย์ทุกคนทั่ว

โลก เเละควรถวายเพ่ือสงเคราะห์คนยากจนด้วย 

           ดูเพ่ิมเติมใน  1 โครินธ ์9:13-14 ; เอเฟซัส 4:28 ; สภุาษิต 22:9 , 28:27 ; โรม 15:25-27 

 ไม่ต้องรอให้ได้รับก่อนถึงจะถวายได้  ทุกคนมีส่วนควรให้ตามที่ตนมีอยู่ 
      ดูเพ่ิมเติมใน  มาระโก 12:41-44 

น ามาใช ้

พ่ีน้องเคยถวายเงนิเเก่พระเจ้าหรือยงั  เราควรถวายรายได้ 10% หรือมากกว่ากไ็ด้  พ่ีน้องควรท าบัญชส่ีวนตัว จด

รายได้เเต่ละเดือนเพ่ือจะได้รู้ว่า เราถวายให้พระเจ้าอย่างสตัย์ซ่ือทรือไม่ 

ขอ้ท่องจ า 2 โครินธ ์9:7  “พระเจา้ทรงรกัคนนัน้ทีใ่หด้ว้ยใจยินดี” 



 บทท่ี 41 วนัพิเศษของคริสเตียน 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ควรสรรเสริญความดขีองพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราด้วยการฉลองวันพิเศษต่างๆ 

 ในพระคัมภีร์เดิม ชาวอสิราเอลเคยฉลองวันพิเศษต่างๆ เป็นเทศกาลซ่ึงพระเจ้าตั้งไว้เพ่ือเตือนใจชน 

  ชาติของพระองค์ถงึความดี ความรัก การช่วยเหลือของพระองค์  ปัจจุบนัน้ีไม่มีเทศกาลที่พระเจ้าทรง 

  ตั้งไว้ เเต่คริสตจักรควรฉลองวันพิเศษต่างๆ เพ่ือพ่ีน้องจะได้ระลึกถึงพระคุณเเละคุณความดีของ 

  พระองค์  

 อสิยาห์ 12:1-6  (เป็นบทเพลงที่ชาวอสิราเอลร้องเม่ือฉลองเทศกาลปัสกา) 

ถาม - ตอบ 

1.  เปัาหมายในการฉลองวันพิเศษคืออะไร? 

  ตอบ  อสิยาห์ 12:1 ................................................................. 

2. เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองด์ทรงเป็นอะไรของเรา? 

  ตอบ  อสิยาห์ 12:2 ................................................................. 

3. เราควรมีท่าทอีย่างไรในการฉลองวันพิเศษ เเละสรรเสริญพระเจ้า? 

  ตอบ  อสิยาห์ 12:3 ................................................................. 

4. การฉลองวันพิเศษเป็นการประกาศถึงพระราชกจิทั้งสิ้นของพระองค์ให้ใครทราบ? 

  ตอบ  อสิยาห์ 12:4 ................................................................. 

5. ชนชาตอิสิราเอลเเสดงความชื่นบานในพระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระองค์อย่างไร? 

  ตอบ  อสิยาห์ 12:5-6 ................................................................. 

อธิบาย 

 คริสเตียนจะฉลองวันอะไรบ้าง?  ความจริงพระเจ้าไม่ได้ทรงจ ากดัให้ฉลองวันพิเศษ เพราะฉะน้ันคริสเตียนจึง

มีอสิระในการเลือกวันที่จะถือเป็นวันส าคัญ  ส่วนมากคริสเตียนทั่วโลกถือวันพิเศษ ดังต่อไปน้ี คือ 

1) วนัคริสตมาส  เป็นวันประสตูิของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงปกตถิือเอาวันที่ 25 ธนัวาคมของทุกปีเป็นวันฉลอง 

2) วนัศุกรประเสริฐเเละวนัอีสเตอร ์ คือวันสิ้นพระซนม์เเละคืนพระชนม์ของพระเยซู ซ่ึงมีระยะเวลา 3 วัน

(ศุกร์-อาทติย)์ ส่วนมากจะอยู่ในเดือนเมษายนของทุกปี 

3) วนัถวายผลไร่นา  ซ่ึงเป็นวันขอบคุณพระเจ้าส าหรับผลที่เกี่ยวเกบ็  การฉลองน้ันเเล้วเเต่จะจัดขึ้น เพราะ

ฤดูเกบ็เกีย่วไม่ตรงกนัในเเต่ละภาค เเต่ละประเทศ 

4) วนัข้ึนปีใหม ่ เป็นวันขอบคุณพระเจ้าส าหรับปีที่ผ่านไปเเล้ว เเละขอการทรงน าในปีใหม่  

นอกจากน้ี พ่ีน้องจะฉลองวันพิเศษอืน่ๆ อกีกไ็ด้ เช่น วันขึ้นบ้านใทม่ วันเกดิ วันเเม่ ฯลฯ 

 ในการฉลองวันพิเศษควรมีจุดมุ่งหมายให้พระเจ้าได้รับพระเกยีรติ พ่ีน้องจะเเสดงความชืน่บานได้ เช่น ร้อง

เพลง เเบ่งปัน รับประทานอาหารด้วยกนั ร้องเพลงพิเศษ เล่นละคร เล่นเกม ฯลฯ  ไม่ว่าเราจะท าอะไรกต็าม

ต้องให้พระนามของพระองคเ์ป็นทีเ่ชิดชู 

 วันพิเศษเป็นโอกาสที่ดีในการสรรเสริญพระเจ้า สร้างสงัคมคริสเตียน เเละน าคนมารู้จักกบัพระเจ้า  เเต่วันน้ัน

ไม่ได้หมายถึงเป็นวันศักดิ์สทิธิ์หรือวันวิเศษ พระคัมภีร์สอนว่า ทุกวันในปีหน่ึงเหมือนกนัหมด สิ่งที่ส  าคัญ

ไม่ใช่อยู่ที่วันพิเศษน้ัน เเต่ส าคัญที่การใช้วันน้ันเพ่ือพระองค ์

น ามาใช ้ พ่ีน้องอยากจะฉลองวันอะไรบ้าง อยากจะท าอะไรบ้างเพ่ือวันพิเศษ 

ขอ้ท่องจ า อสิยาห์ 12:4 


