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คริสตจักรแห่งสง่าราศี

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า คริสตจักรมีหน้ าที่ต่อพระเจ้ า ต่อกันเเละกัน เเละต่อสังคมอย่างไร
ก่อนที่เราจะมาเชือ่ พระเจ้ า เราเคยร้ บใช้ ตวั เอง ยึดตัวเองเป็ นใหญ่ ทาอะไรตามใจตัวเอง เเต่เดีย๋ วนี้เรา
ควรรับใช้ พระเจ้ า คริสตจักร เเละสังคม
กิจการ 2:42-47



ถาม - ตอบ
1.

ในคริสตจักรสมัยเเรก เขาขะมักเขม้ นเรื่องอะไร?
ตอบ
กิจการ 2:42
(1)
................................................................
(2)
................................................................
(3)
................................................................
(4)
................................................................
เขามีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้ า?
ตอบ
กิจการ 2:43
.................................................................
พระเจ้ าอวยพรผู้นาอย่างไร?
ตอบ
กิจการ 2:43
.................................................................
ทาไมคริสดจักรในสมัยเดิมได้ ขายที่ดินเเละสิ่งของของเขา?
ตอบ
กิจการ 2:44-45 .................................................................
เมื่อเขาร่วมสามัคคีธรรม เขามีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
กิจการ 2:46
.................................................................
คนภายนอกมีความรู้สกึ อย่างไรต่อการกระทาของคริสตจักรในสมัยเดิม?
ตอบ
กิจการ 2:47
.................................................................
พระเจ้ าอวยพรคริสตจักรในสมัยเดิมอย่างไร?
ตอบ
กิจการ 2:47
.................................................................

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

อธิบาย
 คริสตจักรจะทาอะไรก็ตาม จะต้ องให้ พระเจ้ าเป็ นใหญ่เป็ นเอก
 คริสตจักรในสมัยเเรกเป็ นตัวอย่างในการขะมักเขม้ น 3 อย่าง คือ
 รับใช้ พระเจัา เช่น สรรเสริญพระเจ้ าทุกวัน อธิษฐานนมัสการ ฯลฯ
ดูเพิ่มเติมใน โคโลสี 3:17
 รับใช้ ซ่งึ กันเเละกัน เช่น ช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน รับประทานอาหารร่วมกัน
ดูเพิ่มเติมใน โคโลสี 3:23-24

 รับใช้ สงั คม เช่น ช่วยเหลือคนยากจน นาคนมาเชือ่ พระเจ้ า

นามาใช้
คริสตจักรของเรากาลังทาตามรูปแบบ 3 ประการนี้หรือไม่
ถ้ ายัง ควรจะปรับปรุงเเก้ ไขอย่างไร เเละอาทิตย์น้ ีควรทาอะไรบ้ าง
ข้อท่องจา
กิจการ 2:42
ค้นคว้าเพิม่ เติม เปรียบเทียบ กิจการ 2:42 กับ โคโลลี 3:16, 12-14, 4:2

ดูเพิ่มเติมใน โคโลสี 4:5-6
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การนมัสการในคริสตจักร 1

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า การนมัสการพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ
คุณเคยสังเกตไหมว่า คริสตจักรมีเป้ าหมายอย่างไร ความจริงเเล้ วคริสตจักรตั้งขึ้นเพื่อนมัสการพระเจ้ า
การนมัสการพระเจ้ าไม่เหมือนกับการทาบุญูในศาสนาเดิม เพราะการทาบุญมีเปัาหมายเพื่อหวังจะได้
รับสิ่งตอบเเทนในชาติหน้ า เเต่การนมัสการมีเปัาหมายเพื่อจะถวายความรัก คาสรรเสริญเเด่พระเจ้ า
โดยไม่หวังสิ่งตอบเเทน เเต่เรานมัสการพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
วิวรณ์ 5:9-14

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การนมัสการนี้เกิดขึ้นที่ไหน?
ตอบ
วิวรณ์ 5:9
.................................................................
คนที่นมัสการพระเจ้ าเป็ นคนประเภทไหน?
ตอบ
วิวรณ์ 5:9
.................................................................
ทาไมพระเยซูจึงสมควรจะได้ รับการนมัสการ?
ตอบ
วิวรณ์ 5:9
.................................................................
ในการนมัสการควรสรรเสริญพระเจ้ าอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 5:12
.................................................................
ใครบัางควรนมัสการพระเยซู?
ตอบ
วิวรณ์ 5:13
.................................................................
ในข้ อที่ 13 คาว่าพระเมษโปดก หมายความว่าอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 5:13
.................................................................
คนที่นมัสการพระเจ้ าควรมีท่าทีอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 5:14
.................................................................

อธิบาย
 คริสตจักรอยู่เพื่อนมัสการพระเยซูผ้ ูเป็ นกษัตริย์ท่ยี ่ิงใหญ่
 เมี่อเรานมัสการ ต้ องนมัสการด้ วยใจสารวม เเละทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วย ดูเพิ่มเติมใน 1 โคร. 14:26
 ต้ องนมัสการด้ วยใจที่ยาเกรงพระองค์ เพราะพระองค์ย่ิงใหญ่เเละบริสทุ ธิ์ ดูเพิ่มเติมใน วิวรณ์ 14: 7
 ผู้ท่นี มัสการต้ องนมัสการด้ วยความตั้งใจเเละจากใจจริง ไม่ใช่ทาเป็ นพิธเี ท่านั้น (ยอท์น 4:24)
 การนมัสการพระเจ้ ามีหลายอย่างด้วยกัน เช่น ร้ องเพลง อธิษฐาน ถวายทรัพย์เเละถวายชีวิต (โรม 12:1)
ดูเพิ่มเติมใน เอเฟซัส 5:19 ; ฮีบรู 13:15-16

นามาใช้
การนมัสการในคริสตจักรของเราเป็ นอย่างไร ควรจะเปลี่ยนเเปลงอย่างไรบ้ าง ให้ ตรงกับตัวอย่างข้ างต้ นนี้ ขอให้
ที่ประชุมทุกคนสารวจตัวเองว่า เมื่อเรานมัสการ เราตั้งใจจริงๆ หรือทาเป็ นพิธเี ท่านั้น เมื่อเสร็จจากบทเรียนนี้
เเล้ ว ขอให้ ทุกคนใช้ เวลาเพื่อจะนมัสการพระเจ้ า

ข้อท่องจา

วิวรณ์ 5:12

ยอห์น 4:24
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การนมัสการในคริสตจักร 2

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า เราต้ องรู้จักพระเจ้ าเพื่ อจะนมัสการพระองค์ได้ อย่างถูกต้ อง
พี่น้องรู้จักพระลักษณะเเละการกระทาของพระเจ้ ามากน้ อยเเค่ไหน ถ้ ายังไม่ร้ ูจักพระเจ้ าดีพอ ต้ อง
ศึกษาพระคัมภีร์ซ่ึงเป็ นพระวจนะของพระเจ้ า เพื่อจะสามารถยกย่องพระเจ้ าได้ อย่างเต็มที่
วิวรณ์ 15:3-4

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เขาทาอย่างไรในการนมัสการพระเจ้ า?
ตอบ
วิวรณ์ 15:3
พระเยซูทรงมีฤทธิ์มากน้ อยเพียงใด?
ตอบ
วิวรณ์ 15:3
พระราชกิจของพระองค์เป็ นอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 15:3
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริยข์ องใครบ้ าง?
ตอบ
วิวรณ์ 15:3
วิธกี ารของพระเจ้ าเป็ นอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 15:3
ท่าทีของผู้ท่นี มัสการเป็ นอย่างไร?
ตอบ
วิวรณ์ 15:4
ใครเป็ นผู้บริสทุ ธิ์?
ตอบ
วิวรณ์ 15:4

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

อธิบาย
 พระเจ้ าทรงเป็ น
 องค์ฤทธานุภาพสูงสุด (สดุดี 111:2-3 ; 1 ทิโมธี 6:15-16)
 ทรงเป็ นพระเจ้ าเเห่งนิรันดร์กาล (สดุดี 90:2 ; 1 ทิโมธี 1:17)
 พระลักษณะของพระเจ้ า
 บริสทุ ธิ์ (สดุดี 99:9 ; อิสยาห์ 6:3)
 ยุติธรรม (เฉลยธรรมบัญญติ 32:4)
 เป็ นความรัก (1 ยอห์น 4:8-10)
ให้ เเต่ละคนบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้ ามา 10 ประการ
 พระราชกิจของพระองค์
 เป็ นผู้สร้ างโลก (โคโลสี 1:16)
 เป็ นผู้พิพากษา (กิจการ 10:42)
 เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด (เอเฟซัส 5:23)
ให้ เเต่ละคนเล่าถึงพระราชกิจของพระเจ้ ามา 10 ประการ

นามาใช้
ขอให้ พ่ีน้องใช้ เวลาสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเจ้ าด้ วยกันสาหรับพระลักษณะ เเละพระราชกิจของพระองค์ท่ไี ด้
เรียนในวันนี้

ข้อท่องจา

วิวรณ์ 5:12
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ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า พระเจ้ าได้ ทรงมอบของประทานต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์เเก่คริสตจักร เเละ
คริสเตียนเป็ นอวัยวะของพระกายพระคริสต์ อวัยวะทุกส่วนมีความสาคัญเท่ากัน
ร่างกายประกอบด้ วยอวัยวะหลายส่วน เเละทุกส่วนก็มีความสาคัญเู ท่าๆกัน เช่น ถ้ าเราเป็ นไข้ กจ็ ะ
ปวดศีรษะมาก เเละไม่สามารถทางานได้ ตามปกติ ร่างกายของพระคริสต์คือคริสตจักรก็ประกอบ
ด้ วยสมาชิกหลายคน เเละสมาชิกเเต่ละคนมีความสาคัญเท่าๆกัน ทุกคนมีของประทานเพื่อจะรับใช้ ซ่ึง
กันเเละกัน เพื่อคริสตจักรจะจาเริญขึ้น
1 โครินธ์ 12:4-31 ; 14:1

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ของประทานมีต่างกัน งานรับใซ้ มีต่างกัน กิจกรรมมีต่างกัน เเต่ใครเป็ นต้ นตอของสิ่งเหล่านี้?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:4-6 .................................................................
การสาเเดงของพระวิญญาณนั้นเพื่ออะไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:7
.................................................................
ของประทานมี 9 อย่าง ได้ เเก่อะไรบ้ าง?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:8-10
(1) .................................
(2) .................................
(3) .................................
(4) .................................
(5) .................................
(6) .................................
(7) .................................
(8) .................................
(9) .................................
พระวิญญาณได้ ประทานของประทานอย่างไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:11 ข .................................................................
ร่างกายเดียวประกอบด้วยอะไรบ้ าง?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:12 ก .................................................................
ไม่ว่าจะเป็ นชนชาติใด เราทุกคนต่างได้ รับอะไรเหมือนกัน?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:13 .................................................................
ใครสร้ างอวัยวะในร่างกาย?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:18 .................................................................
พระเจ้ าทรงให้ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเสมอภาคกันหรือไม่?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:24 .................................................................
พระเจ้ าทรงสร้ างอวัยวะไว้ เพื่ออะไรบ้ าง?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:25 .................................................................
ถัาสมาชิกคนใดได้ รับเกียรติ สมาชิกคนอืน่ ๆควรจะรู้สกึ อย่างไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:26 .................................................................
เราทั้งหลายเป็ นอะไรบ้ าง?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:27 .................................................................

12.

ในคริสตจักรพระเจ้ าทรงเเต่งตั้งตาเเหน่งอะไรบ้ าง?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:28
(1) .................................
(3) .................................
(5) .................................
(7) .................................
ทุกคนมีของประทานเหมือนกันหรือไม่?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:29-30
พวกเราควรจะเเสวงหาอะไร?
ตอบ
1 โครินธ์ 12:31 ; 14:1

13.
14.

(2) .................................
(4) .................................
(6) .................................
(8) .................................
.................................................................
.................................................................

อธิบาย
 เรารู้ว่า ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง เเละอวัยวะทุกส่วนมีความสาคัญกับร่างกาย ทานอง
เดียวกัน พระกายของพระคริสต์กป็ ระกอบด้วยสมาชิกหลายๆคน เเละเเต่ละคนมีของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณเเตกต่างกัน
 เราไม่ได้เลือกของประทานของเราเอง เเต่พระเจ้ าประทานให้ เเก่เราอย่างเหมาะสม เเละตามพระประสงค์ของ
พระองค์ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรอวดหรืออ้างว่าเราเก่ง เเต่ควรใซ้ ของประทานซึ่งพระเจ้ าใหัเเก่เราโดยพึ่งพา
พระองค์
 ของประทานมี 9 อย่าง ดงต่อไปนี้
ของประทาน
1+2) ถ้ อยคาประกอบด้ วยสติปัญญา เเละความรู้
3) ความเชื่อ
4) ความสามารถรักษาคนป่ วย
5) ทาการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ
6) เผยพระวจนะ

7) รู้จักสังเกตวิญญาณต่ างๆ
8) พูดภาษาเเปลกๆ
9) เเปลภาษาเเปลกๆ

หมายถึง
การเรึยนรู้ทจี่ ะเผชิญเเละตอบโต้ กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างฉลาด
เเละถูกต้ อง
ความสามารถทีจ่ ะเข้ าไจว่า พระเจ้ าทรงปรารถนากระทาอะไร เเละ
ไว้ วางใจในพระองค์จนกระทั่งสิ่งนั้นบังเกิดขึ้น
การรักษาโรค ด้ วยการวางมือหรืออธิษฐาน
พระเจ้ าทรงทาการอัศจรรย์โดยใช้ เรา
เพื่อถวายพระเกียรติเเด่พระองค์
การทานายเหตุการณ์ซ่ึงจะเกิตขึ้นในอนาคต
เเต่ส่วนมากหมายกึงการกล่ าวพระคาของพระเจ้ าโดยการดลใจ
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
การรู้จักเเยกเเยะได้ ว่า วิญญาณใดจริง วิญญาณใดเท็จ
ความสามารถจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทจี่ ะพูดภาษาซึ่งตัวเอง
ไม่ได้ เรียนรู้
เเปลภาษาเเปลกๆให้ ผ้ ฟู ั งได้ เข้ าไจ เเละได้ ร้บพระพร

 นอกจากของประทานดังกล่าว พระเจ้ าทรงเเต่งตั้งให้ บางคนมีตาเเหน่งในคริสตจักร (ข้ อ 28) ได้ เเก่
1) อัครทูต
2) ผู้เผยพระวจนะ
3) ครูบาอาจารย์
4) ผู้ทาการอิทธิฤทธิ์
5) ผู้ร้กษาโรค
6) ผู้อปุ การะ
7) ผู้ครอบครอง
8) ผู้ทรี่ ้ ภู าษาเเปลกๆ

ผู้ทพี่ ระเยซูทรงส่งออกไปให้ ล่ังสอนพระคาของพระองค์เพื่อจะตั้งคริสตจักร
ผู้ซ่งึ มีของประทานในการสอนเเละอธิบายความจริงของพระเจ้ า ไห้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจเเละเชื่อฟั ง

ผู้ทยี่ อมเสียสละเพื่อจะรับใช้ ผ้ ูอนื่
ผู้ทจี่ ัดรายการเเละวางเเผนการของคริสตจักร

 พระเจ้ าไม่ได้ ประทานของประทานเพื่อเราจะอวดตัว อวดความสามารถของเรา เเต่เพื่อประโยชน์สว่ นรวม
เพื่อจะเสริมสร้ างพี่น้องในพระคริสต์ให้ เป็ นผู้ใหญ่ในความเชือ่ (เอเฟซัส 4:12-13)

นามาใช้
สมาชิกในคริสตจักรของท่านมีของประทานอะไรบ้ าง เเละควรใช้ ของประทานเหล่านั้นเพื่อเสริมสร้ างคริสตจักร
อย่างไร
ถ้ ามีใครในคริสตจักรไม่กล้ าใช้ ของประทานของเขา เราควรจะทาอย่างไรเพื่อซ่วยเขา

ข้อท่องจา

1 โครินธ์ 12:7

ค้นคว้าเพิม่ เดิม
1 โครินธ์ 14: 1-40
เอเฟซัส 4:11-16
1 เปโตร 4:10-11

โรม 12:4-8
1 ทิโมธี 4:14
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ความเป็ นน้ าหนึง่ ใจเดียวกัน

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ผู้ท่เี ชื่อทุกคนมีหน้ าที่ต่อกันเเละกันอย่างไร
ในคริสตจักรของพระคริสต์ ความรักซึ่งกันเเละกัน เเละการเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันเป็ นสิ่งสาคัญมาก
เพราะเป็ นการพิสจู น์ว่า เราเป็ นลูกของพระเจ้ าเเละพระเจ้ าทรงสถิตอยู่กบั เรา
เอเฟซัล 4:1-6 ; 10-13

ถาม - ตอบ
1.

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

อาจารย์เปาโลวิงวอนให้ เราเเสดงท่าทีอย่างไรต่อกันเเละกัน?
ตอบ
เอเฟซัล 4:2
(1) ............................................ (2) ............................................
(3) ............................................ (4) ............................................
คริสเตียนทุกคนจะต้ องพยายามทาอะไรบัาง?
ตอบ
เอเฟซัล 4:3
.................................................................
คริสตจักรของพระเจ้ าควรจะเเบ่งเป็ นหมู่เหล่าหรือไม่?
ตอบ
เอเฟซัล 4:4
.................................................................
ใครบ้ างที่รับใช้ ในคริสตจักร?
ตอบ
เอเฟซัล 4:11
.................................................................
บรรดาผู้รับใช้ ของพระเจ้ าควรจะเตรียมคริสเตียนให้ ทาอะไร?
ตอบ
เอเฟซัล 4:12
.................................................................
เปัาหมายของการเสริมสร้ างคริสตจักรให้ จาเริญขึ้นมีอะไรบ้ าง?
ตอบ
เอเฟซัล 4:13 (1) ................................... (2) ....................................
คริสตจักรจะจาเริญขึ้น เมื่อทุกคนในคริสตจักรทาอะไร?
ตอบ
เอเฟซัล 4:16
.................................................................

อธิบาย
 ทุกคนต้ องมีส่วนเอาใจใส่คริสตจักร ไม่ใช่หน้ าที่ของศิษยาภิบาลหรืออาจารย์เท่านั้น
 ต้ องเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อคนภายนอกจะเชื่อว่าพระเจ้ ามีจริง เราเป็ นลูกของพระเจ้ า การเเบ่งพรรค
เเบ่งพวก เป็ นการทาลายพระกายของพระองค์ (1 โครินธ์ 3:17)
 คริสเตียนทุกคนต้ องช่วยคนทีเ่ ชือ่ ใหม่ให้ จาเริญเติบโตขึ้นในพระคริสต์

นามาใช้
ถ้ าหากว่าพี่น้องคนใดมีท่าทีท่ไี ม่ถูกต้ องต่อพี่น้องคริสเตียนคนอืน่ ควรไปสารภาพคืนดีกนั (โคโลสี 3:13)
ให้ ท่ปี ระชุมตั้งเป้ าหมายสัก 3 ประการที่จะช่วยกันเสริมสร้ างคริสตจักร

ข้อท่องจา

เอเฟซัล 4:3

ค้นคว้าเพิม่ เติม 1 โครินธ์ 12:12-30
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คริสตจักรกับสังคม 1

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ควรจะวางตัวอย่างไรต่อสังคม
หน้ าที่เเรกของคริสตจักรต่อสังคมคือ ต้ องเป็ นเเบบอย่างที่ดใี นการดาเนินชีวิตประจาวันต่อสังคม
การเป็ นพยานจะมีนา้ หนักมากยิ่งขึ้น ถ้ าการดาเนินชีวิตประจาวันเป็ นเเบบอย่างที่ดอี ยู่แล้ ว
ฟี ลิปปี 2:14-16 ; 1 เธสะโลนิกา 4:11-12

ถาม - ตอบ
1.

ในปัจจุบันชาวโลกเป็ นอย่างไรในสายพระเนตรของพระเจ้ า?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:15
.................................................................
ในสังคมเช่นนี้ เราควรเป็ นเหมือนอะไร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:15
.................................................................
ในสังคมเช่นนี้ พวกเราควรยึดมั่นอะไร?
ตอบ
ฟี ลิปปี 2:16
.................................................................
เราควรจะวางตัวอย่างไรในสังคม เพื่อจะเป็ นที่นับถือของคนภายนอก?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:11
(1) .................................................................
(2) .................................................................
(3) .................................................................
ถ้ าเราวางตัวเช่นนี้ ผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไร?
ตอบ
1 เธสะโลนิกา 4:12 .................................................................

2.
3.
4.

5.

อธิบาย
ในโลกที่เต็มไปด้ วยความบาปนี้ เราต้ องเป็ นเเบบอย่างเเก่สงั คม เช่น
 ต้ องวางตัวไม่ให้ ถูกติเตียนได้ เพื่อคนที่ยังไม่เชื่อจะได้ เห็นชีวิตของเรา เเละจะได้ สนใจเรื่องของพระเจ้ า
ดูเพิ่มเติมใน มัทธิว 5:16

 ต้ องพูดเเต่ในทางที่ดเี เละเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้ า เพื่อคนที่ยังไม่เชือ่ จะได้ สนใจเชื่อในพระเจ้ า
ดูเพิ่มเติมใน โคโลสี 4:6




ต้ องใช้ พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นหลักในการพูด เเละการประพฤติปฏิบัติ เพื่อเอาชนะสังคมที่ช่วั ร้ ายเเละนา
คนมาเชือ่ พระเจ้ าได้
ดูเพิ่มเติมใน 2 ทิโมธี 3:16
หากคริสเตียนเป็ นคนเลวทราม เเน่นอนว่า ไม่มีใครจะสนใจมาเชื่อพระเจ้ า

นามาใช้
ขอให้ พ่ีน้องสารวจตนเองว่ า คาพยานของเรามีอทิ ธิพลต่อคนอืน่ มากน้ อยเเค่ไหน เมื่อพูดออกไปเเล้ วจะมีคน
ยอมรับฟังหรือไม่ เเละชีวิตประจาวันของเราเป็ นเเบบอย่างที่ดีต่อสังคมหรือเปล่า หรือชีวิตของเราเป็ นเหตุ
ให้ คนภายนอกพูดว่า ชีวิตเเละการประพฤติของคริสเตียนไม่ได้ เเตกต่างจากคนที่ไม่เชือ่ สักเท่าไร

ข้อท่องจา

1 เธสะโลนิกา 4:11-12
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คริสตจักรกับสังคม 2

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ควรจะวางตัวอย่างไรต่ อสังคม
ถ้ าท่านมีความทุกข์หรือมีปัญหาหนักใจ เเต่ไม่มีใครช่วยเหลือท่าน ท่านจะมีความรู้สกึ อย่างไร ใน
ทานองเดียวกัน มีหลายคนในสังคมที่กาลังมีกบั ความทุกข์เพราะปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางครอบครัว
ปัญหาเรื่องงาน บางคนไม่มีใครสนใจช่วยเหลือ คริสตจักรควรให้ ความสนใจบุคคลเช่นนี้
ลูกา 10:30-37

ถาม - ตอบ
1.

ชายคนนั้นกาลังเดินทางไปไหน?
ตอบ
ลูกา 10:30
.................................................................
ขณะที่เขากาลังเดินทางอยู่น้นั ก็เกิดอะไรขึ้น?
ตอบ
ลูกา 10:30
.................................................................
มีใครที่ผ่านมาพบเขา เเละช่วยเขาหรือไม่?
ตอบ
ลูกา 10:31
.................................................................
คนต่อมาที่ผ่านมาพบเขาเป็ นใคร? เเละช่วยเขาหรือไม่?
ตอบ
ลูกา 10:32
.................................................................
ในที่สดุ ใครได้ ช่วยเขา?
ตอบ
ลูกา 10:33
.................................................................
ชาวสะมาเรียได้ ช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
ลูกา 10:34-35 1) .................................................................
2) .................................................................
3) .................................................................
พระเยซูส่งั ใหัเราทาอย่างไร?
ตอบ
ลูกา 10:37
.................................................................

2.
3.
4.
5.
6.

7.

อธิบาย
 ความต้ องการของชายที่เดินทาง – เขาถูกปล้ นเเละถูกทุบตีในเส้นทางที่เปลี่ยวห่ างไกลผู้คน




ความเมตตาของผู้ช่วย – ชาย 2 คนเเรกคือ ปุโรหิตเเละคนเลวี เเม้ จะเป็ นนักบุญเเต่กไ็ ม่ได้ ช่วยชายที่บาดเจ็บ
เลย มีเพียงชาวสะมาเรียใจดีเท่านั้นที่ช่วยเหลือ ถึงเเม้ ว่าชาวสะมาเรียจะเป็ นศัตรูกบั ชาวยิว เเต่เขากลับมีนา้ ใจ
ช่วยเหลือชายบาดเจ็บนี้ไว้
คาสั่งของพระเยซู – พระเยซูส่งั ให้ เราทาอย่างชาวสะมาเรีย คือเป็ นคนเอื้อเฟื้ อต่อสังคม ถึงเเม้ ผู้ท่ตี ้ องการ
ความช่วยเหลือจะไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนของเราก็ตาม เเต่เราต้ องเสียสละเพื่อเเสดงความรักของพระเจ้ าต่อเขา

นามาใช้
ในสังคมของท่านมีใครต้ องการความช่วยเทลือไหม ถ้ ามีเราควรจะทาอย่างไรเพื่อเเสดงความรักของพระเจ้ าเเก่เขา

ข้อท่องจา

ลูกา 10:27
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คริสเตียนต้องบริสุทธิ์

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจความหมายของคาว่า “คริสเตียนเป็ นคนบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า”
ก่อนที่ท่านจะมาเชื่อในพระเจ้ า ท่านอาจจะเคยได้ ร้บคาสอนว่า “ทุกศาสนาเหมือนกันหมด สามารถ
ผสมผเสกันได้ ” ทีจ่ ริงเเล้วเรื่องความเชือ่ ในพระเยซูคริสต์ไม่ได้ เป็ นศาสนาเหมือนศาสนาต่างๆ
ที่มนุษย์ต้ ังขึ้นมา เรื่องของพระเจ้ าเป็ นความจริง เเต่ศาสนาอืน่ เป็ นเรื่องหลอกลวงที่มาจากพญามาร
ดังนั้นเรื่องของพระเยซูจะนามาปนกันกับศาสนาอืน่ ๆไม่ได้ เด็ดขาด
2 โครินธ์ 6:14-18

ถาม - ตอบ
1.

การเข้ าเทียมเเอกกับคนที่ไม่เชือ่ หมายความว่าอย่างไร?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:14
.................................................................
ทาไมคริสเตียนเข้ าหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชือ่ ไม่ได้ ?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:14
.................................................................
คาว่า “เบลีอลั ” เป็ นชือ่ ของใคร?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:15
.................................................................
ทาไมลูกของพระเจ้ ามีส่วนกับรูปเคารพไม่ได้ ?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:15-16 .................................................................
ใครเป็ นวิหารของพระเจ้ า?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:16
.................................................................
ลูกของพระเจ้ าไม่ควรเเตะต้ องอะใรบ้ าง?
ตอบ
2 โครินธ์ 6:17
.................................................................
สิ่งที่ไม่สะอาดคืออะไร?
ตอบ
.................................................................

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

อธิบาย
 บริสทุ ธิ์ หมายความว่ า พระเจ้ าได้ เลือกสรรให้ เป็ นชนชาติของพระองค์ คริสเตียนเป็ นคนบริสทุ ธิ์ในเเง่ท่เี รามี
ชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ า
ดูเพิ่มเติมใน 1 เปโตร 2:9


บริสทุ ธิ์ หมายความว่ า ไม่เหมือนคนอืน่ คนที่ไม่เชือ่ เป็ นลูกน้ องของมาร ซึ่งกาลังเดินทางไปนรก พระเจ้ า
ทรงเรียกเขาว่า คนอธรรม เเต่เราเป็ นคนชอบธรรม คนอธรรมกับคนชอบธรรมจะเข้ าส่วนกันไม่ได้
ดูเพิ่มเติมใน สดุดี 1:1

 บริสทุ ธิ์ หมายความว่ า เหมือนกันกับพระเจ้ า พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าบริสทุ ธิ์ ไม่เคยทาบาป คริสเตียนต้ อง
เป็ นคนบริสทุ ธิ์ด้วย ต้ องเกลียดชังบาป
ดูเพิ่มเติมใน ฮีบรู 10:10, 14

นามาใช้
ขอให้ พ่ีน้องทุกคนสารวจตัวเองว่า ยังมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่ ถ้ ามีควรจะทาอย่างไรบ้ าง

ข้อท่องจา

2 โครินธ์ 6:17
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ผูร้ บั ใช้ในคริสตจักรของพระเจ้า

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า ผู้รับใช้ ในคริสตจักรควรเป็ นคนลักษณะใด เเละมีหน้ าที่อะไรบ้ าง
พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ในมาระโก 10:43-44 ว่า
“ถ้ าผู้ใดใคร่จะได้เป็ นใทญ่ในพวกท่าน ผู้น้ันจะต้ องเป็ นผู้ปรนนิบตั ท่านทั้งหลาย
เเละถ้ าผู้ใดใคร่จะเป็ นเอก เป็ นต้น ผู้น้ันจะต้ องเป็ นทาสสมัครของคนทั้งปวง
เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อรับการปรนนิบตั ิ เเต่ท่านมาเพื่ อจะปรนนิบตั ิเขา
เเละประทานชีวติ ของท่านให้ เป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก”
มาระโก 10:42-45 ; 1 ทิโมธี 3:1-7

ถาม - ตอบ
1.
2.

3.
4.
5.

ผู้ใดปรารถนาเป็ นผู้รับใช้ ในคริสตจักร ผู้น้ันปรารถนากิจการงานที่เป็ นอย่างไร?
ตอบ
1 ทิโมธี 3:1
.................................................................
ผู้ร้บใช้ ในคริสตจักรควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้ าง?
ตอบ
1 ทิโมธี 3:1-2
1) .............................
2) .............................
3) .............................
4) .............................
5) .............................
6) .............................
7) .............................
8) .............................
9) .............................
10) .............................
11) ............................. 12) .............................
ทาไมผู้ร้บใช้ ในคริสตจักรของพระเจ้ าต้ องเป็ นคนที่ปกครองครอบครัวของตนได้เป็ นอย่างดี?
ตอบ
1 ทิโมธี 3:4-5
.................................................................
ทาไมไม่ควรให้ คริสเตียนใหม่รับผิดชอบเป็ นผู้รับใช้ ในคริสตจักรของพระเจ้ า?
ตอบ
1 ทิโมธี 3:6
.................................................................
ผู้รับใช้ ไนคริสตจักรต้ องเป็ นที่นับถือของใครอีกด้วย?
ตอบ
1 ทิโมธี 3:7
.................................................................

อธิบาย
ผู้รับใช้ ในคริสตจักรของพระเจ้ าที่ได้ ถูกตั้งขึ้น ไม่ใช่เพราะความสามารถฝ่ ายเนื้อหนังหรือเป็ นคนมีฐานะสูงใน
สังคม เเต่เพราะเขาเป็ นคนที่เจริญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ
 ผู้รับใช้ ในคริสตจักรของพระเจ้ า ไม่ได้ เป็ นเจ้ านายของสมาชิกธรรมดาๆ เเต่เป็ นผู้รับใช้ จริงๆ เเม้ เเต่อาจารย์
เปาโลยังยอมรับว่า ตนเป็ นทาสของพระคริสต์เพื่อรับใช้ ในคริสตจักร
 ผู้รับใช้ ในคริสตจักรของพระเจ้ ามีหน้ าทีด
่ ูเเลพี่น้องคริสเตียนด้ านจิตใจเเละฝ่ ายจิตวิญญาณ เพื่อคริสเตียน
ทุกๆ คนจะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ


นามาใช้
ผู้รับใช้ ในคริสตจักรควรมีท่าทีอย่างไร ผู้รับใช้ ในคริสตจักรมีหน้ าที่อะไรบ้ าง
พี่น้องควรมีท่าทีอย่างไรต่อผู้รบใช้ ในคริสตจักร
ข้อท่องจา
มาระโก 10:43
ค้นคว้าเพิม่ เติม 1 เปโตร 5:1-5
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คริสเตียนแท้และคริสเตียนปลอม

เพื่อช่วยใหัเราเข้ าใจว่า คริสเตียนเเท้เเละคริสเตียนปลอมเเตกต่างกันอย่างไร
คริสเตียนเเท้เป็ นคนที่ได้ บังเกิดใหม่ด้วยการเชื่อในพระคริสต์ เป็ นคนที่ร้ ูจักพระเจ้ า มีความสัมพันธ์กบั
พระองค์ เเละประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
มัทธีว 7:21-23

ถาม - ตอบ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ทุกคนที่เรียกพระเยซูว่า “พระองค์เจ้ าข้ า” จะได้เข้ าในเเผ่นดินสวรรค์หรือไม่?
ตอบ
มัทธีว 7:21
.................................................................
ใครจะเป็ นผู้ท่ไี ด้ เข้าในเเผ่นดินสวรรค์?
ตอบ
มัทธีว 7:21
.................................................................
ปัจจุบนั มีคริสเตียนปลอมอยู่หรือไม่?
ตอบ
มัทธีว 7:22
.................................................................
ถึงเเม้ ว่า คริสเตียนปลอมไม่ได้ เป็ นลูกของพระเจ้ า เเต่เขาเคยทาอะไรในพระนามของพระเยซู?
ตอบ
มัทธีว 7:22
1) .................................................................
2) .................................................................
3) .................................................................
คริสเตียนปลอมเอ่ยอ้างชื่อพระเยซูหรือไม่?
ตอบ
มัทธีว 7:22
.................................................................
พระเยซูทรงตอบพวกคริสเตียนปลอมอย่างไร?
ตอบ
มัทธีว 7:23
.................................................................
คริสเตียนปลอมเคยทาชั่วอะไรบ้ าง?
ตอบ
.................................................................

อธิบาย
 มีหลายคนอ้างว่า เป็ นคริสเตียนเเท้อยู่ท่วั ไป เเต่พวกเขาไม่ได้ เชื่ออย่างจริงจัง เพียงเเต่เชื่อเพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว พวกเขาจะพูดเเบบคริสเตียนเเท้ เเต่จิตใจอยู่ห่างจากพระเจ้ า เเสดงท่าทีเป็ นคริสเตียน
เช่น อธิษฐาน ไปนมัสการ ถวายสิบลด ฯลฯ เเต่เป็ นเพียงเเค่การกระทาภายนอก ภายในใจของเขาไม่มี
ความรักของพระเจ้ าเลย
 คริสเตียนปลอมไม่มีส่วนในพระเยซูคริสต์ ถึงเเม้ เขาจะเรียกพระเยซูว่า “พระองค์เจ้ าข้ า” เเต่น้ น
ั ไม่ไดัหมาย
ความว่า เขาเป็ นลูกของพระองค์ เหตุฉะนั้นพระองค์จะไม่ต้อนรับเขา
 การพิสจู น์ว่า เป็ นคริสเตียนปลอมหรือคริสเตียนจริง ขอให้ พ่ีน้องระมัดระวังเเละสังเกตให้ ดี เพราะมีหลายคน
อ้างว่า ตัวเองเป็ นคริสเตียนทั้งๆ ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ าจริงๆ เราไม่ควรเชื่อเพียงคาพูดของเขาเท่านั้น เเต่จะ
ต้ องดูความประพฤติของเขาด้ วย คริสเตียนเเท้น้นั จะทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้ า (มัทธิว 7:21)

นามาใช้
ขอให้ พ่ีน้องทุกคนสารวจจิตใจว่า เราเป็ นคนที่เชือ่ อย่างไม่จริงจังเพียงเพื่อหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือไม่ ทาไม
เราเชือ่ พระเยซู เพื่อจะได้ รับการรักษาให้ หายจากโรคภัยหรืออยากจะร่ารวยใช่ไหม พี่น้องคนไหนรู้สกึ ว่ า ตนเอง
เป็ นคริสเตียนไม่จริง ให้ กลับใจสารภาพบาปต่อพระเจ้ า ขอพระองด์ทรงรับเป็ นลูกที่เเท้จริงของพระองค์

ข้อท่องจา

มัทธิว 7:21

ค้นคว้าเพิม่ เติม โรม 10:9-10

