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 บทท่ี 42 คริสตจกัรแห่งสง่าราศี 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า คริสตจักรมีหน้าที่ต่อพระเจ้า ต่อกนัเเละกนั เเละต่อสงัคมอย่างไร 

 ก่อนที่เราจะมาเชือ่พระเจ้า เราเคยร้บใช้ตวัเอง ยึดตัวเองเป็นใหญ่ ท าอะไรตามใจตวัเอง เเต่เดีย๋วน้ีเรา 

  ควรรับใช้พระเจ้า คริสตจักร เเละสงัคม 

 กจิการ 2:42-47 

ถาม - ตอบ 

1.  ในคริสตจักรสมัยเเรก เขาขะมักเขม้นเร่ืองอะไร? 

  ตอบ  กจิการ 2:42 

(1) ................................................................ 

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

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

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

2. เขามีท่าทอีย่างไรต่อพระเจ้า? 

  ตอบ  กจิการ 2:43 ................................................................. 

3. พระเจ้าอวยพรผู้น าอย่างไร? 

  ตอบ  กจิการ 2:43 ................................................................. 

4. ท าไมคริสดจักรในสมัยเดิมได้ขายที่ดินเเละสิ่งของของเขา? 

  ตอบ  กจิการ 2:44-45 ................................................................. 

5. เม่ือเขาร่วมสามัคคีธรรม เขามีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ  กจิการ 2:46 ................................................................. 

6.  คนภายนอกมีความรู้สกึอย่างไรต่อการกระท าของคริสตจักรในสมัยเดิม? 

  ตอบ  กจิการ 2:47 ................................................................. 

7.  พระเจ้าอวยพรคริสตจักรในสมัยเดิมอย่างไร? 

  ตอบ  กจิการ 2:47 ................................................................. 

อธิบาย 

 คริสตจักรจะท าอะไรกต็าม จะต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่เป็นเอก 

 คริสตจักรในสมัยเเรกเป็นตัวอย่างในการขะมักเขม้น 3 อย่าง คือ 

 รับใช้พระเจัา เช่น สรรเสริญพระเจ้าทุกวัน อธษิฐานนมัสการ ฯลฯ ดูเพ่ิมเติมใน  โคโลส ี3:17 

 รับใช้ซ่ึงกนัเเละกนั เช่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัเเละกนั รับประทานอาหารร่วมกนั 

                 ดูเพ่ิมเติมใน  โคโลส ี3:23-24 

 รับใช้สงัคม เช่น ช่วยเหลือคนยากจน น าคนมาเชือ่พระเจ้า           ดูเพ่ิมเติมใน  โคโลส ี4:5-6 

น ามาใช ้

คริสตจักรของเราก าลังท าตามรูปแบบ 3 ประการน้ีหรือไม่  

ถ้ายัง ควรจะปรับปรุงเเก้ไขอย่างไร เเละอาทติย์น้ีควรท าอะไรบ้าง 

ขอ้ท่องจ า กจิการ 2:42 

คน้ควา้เพิม่เติม เปรียบเทยีบ กจิการ 2:42  กบั  โคโลลี 3:16, 12-14, 4:2 



 บทท่ี 43 การนมสัการในคริสตจักร 1 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า การนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ 

 คุณเคยสงัเกตไหมว่า คริสตจักรมีเป้าหมายอย่างไร ความจริงเเล้วคริสตจักรตั้งขึ้นเพ่ือนมัสการพระเจ้า 

  การนมัสการพระเจ้าไม่เหมือนกบัการท าบุญูในศาสนาเดมิ เพราะการท าบุญมีเปัาหมายเพ่ือหวังจะได้ 

  รับสิ่งตอบเเทนในชาตหิน้า  เเต่การนมัสการมีเปัาหมายเพ่ือจะถวายความรัก ค าสรรเสริญเเด่พระเจ้า 

  โดยไม่หวังสิ่งตอบเเทน เเต่เรานมัสการพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  

 วิวรณ์ 5:9-14 
 

ถาม - ตอบ 

1.  การนมัสการน้ีเกดิขึ้นที่ไหน? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:9  ................................................................. 

2. คนที่นมัสการพระเจ้าเป็นคนประเภทไหน? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:9  ................................................................. 

3. ท าไมพระเยซูจึงสมควรจะได้รับการนมัสการ? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:9  ................................................................. 

4. ในการนมัสการควรสรรเสริญพระเจ้าอย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:12 ................................................................. 

5. ใครบัางควรนมัสการพระเยซู? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:13 ................................................................. 

6.  ในข้อที่ 13 ค าว่าพระเมษโปดก หมายความว่าอย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:13 ................................................................. 

7.  คนที่นมัสการพระเจ้าควรมีท่าทอีย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 5:14 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 คริสตจักรอยู่เพ่ือนมัสการพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 

 เม่ีอเรานมัสการ ต้องนมัสการด้วยใจส ารวม เเละทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วย ดูเพ่ิมเติมใน  1 โคร. 14:26 

 ต้องนมัสการด้วยใจที่ย าเกรงพระองค์ เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่เเละบริสทุธิ์  ดูเพ่ิมเติมใน  วิวรณ์ 14: 7 

 ผู้ที่นมัสการต้องนมัสการด้วยความตั้งใจเเละจากใจจริง ไม่ใช่ท าเป็นพิธเีท่าน้ัน (ยอทน์ 4:24) 

 การนมัสการพระเจ้ามีหลายอย่างด้วยกนั เช่น ร้องเพลง อธษิฐาน ถวายทรัพย์เเละถวายชวิีต (โรม 12:1) 
     ดูเพ่ิมเติมใน  เอเฟซัส 5:19 ; ฮีบร ู13:15-16 

 

น ามาใช ้

การนมัสการในคริสตจักรของเราเป็นอย่างไร ควรจะเปล่ียนเเปลงอย่างไรบ้าง ให้ตรงกบัตวัอย่างข้างต้นน้ี  ขอให้

ที่ประชุมทุกคนส ารวจตัวเองว่า เม่ือเรานมัสการ เราตั้งใจจริงๆ หรือท าเป็นพิธเีท่าน้ัน  เม่ือเสรจ็จากบทเรียนน้ี

เเล้ว ขอให้ทุกคนใช้เวลาเพ่ือจะนมัสการพระเจ้า 
 

ขอ้ท่องจ า วิวรณ์ 5:12  ยอห์น 4:24 



 บทท่ี 44 การนมสัการในคริสตจักร 2 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า เราต้องรู้จักพระเจ้าเพ่ือจะนมัสการพระองค์ได้อย่างถูกต้อง 

 พ่ีน้องรู้จักพระลักษณะเเละการกระท าของพระเจ้ามากน้อยเเค่ไหน ถ้ายังไม่รู้จักพระเจ้าดีพอ ต้อง 

  ศึกษาพระคัมภีร์ซ่ึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า เพ่ือจะสามารถยกย่องพระเจ้าได้อย่างเตม็ที่ 

 วิวรณ์ 15:3-4 
 

ถาม - ตอบ 

1.  เขาท าอย่างไรในการนมัสการพระเจ้า? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:3 ................................................................. 

2. พระเยซูทรงมีฤทธิ์มากน้อยเพียงใด? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:3 ................................................................. 

3. พระราชกจิของพระองค์เป็นอย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:3 ................................................................. 

4. พระองค์ทรงเป็นกษัตริยข์องใครบ้าง? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:3 ................................................................. 

5. วิธกีารของพระเจ้าเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:3 ................................................................. 

6.  ท่าทขีองผู้ที่นมัสการเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:4 ................................................................. 

7.  ใครเป็นผู้บริสทุธิ์? 

  ตอบ  วิวรณ์ 15:4 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 พระเจ้าทรงเป็น 

 องค์ฤทธานุภาพสงูสดุ (สดุดี 111:2-3 ; 1 ทโิมธ ี6:15-16) 

 ทรงเป็นพระเจ้าเเห่งนิรันดร์กาล (สดุดี 90:2 ; 1 ทโิมธ ี1:17) 

 พระลักษณะของพระเจ้า 

 บริสทุธิ์ (สดุดี 99:9 ; อสิยาห์ 6:3) 

 ยุติธรรม (เฉลยธรรมบัญญติ 32:4) 

 เป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8-10) 

ให้เเต่ละคนบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้ามา 10 ประการ 

 พระราชกจิของพระองค ์

 เป็นผู้สร้างโลก (โคโลส ี1:16) 

 เป็นผู้พิพากษา (กจิการ 10:42) 

 เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (เอเฟซัส 5:23) 

ให้เเต่ละคนเล่าถึงพระราชกจิของพระเจ้ามา 10 ประการ 
 



น ามาใช ้

ขอให้พ่ีน้องใช้เวลาสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกนัส าหรับพระลักษณะ เเละพระราชกจิของพระองค์ที่ได้

เรียนในวันน้ี 
 

ขอ้ท่องจ า วิวรณ์ 5:12  

  



 บทท่ี 45 ของประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์เเก่คริสตจักร เเละ 

  คริสเตียนเป็นอวัยวะของพระกายพระคริสต ์อวัยวะทุกส่วนมีความส าคญัเท่ากนั 

 ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน เเละทุกส่วนกมี็ความส าคัญเูท่าๆกนั เช่น ถ้าเราเป็นไข้กจ็ะ 

  ปวดศีรษะมาก เเละไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ร่างกายของพระคริสต์คือคริสตจักรกป็ระกอบ 

  ด้วยสมาชิกหลายคน เเละสมาชิกเเต่ละคนมีความส าคัญเท่าๆกนั ทุกคนมีของประทานเพ่ือจะรับใช้ซ่ึง 

  กนัเเละกนั เพ่ือคริสตจักรจะจ าเริญขึ้น 

 1 โครินธ ์12:4-31 ; 14:1 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ของประทานมีต่างกนั งานรับใซ้มีต่างกนั กจิกรรมมีต่างกนั เเต่ใครเป็นต้นตอของสิ่งเหล่าน้ี? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:4-6 ................................................................. 

2. การส าเเดงของพระวิญญาณน้ันเพ่ืออะไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:7 ................................................................. 

3. ของประทานมี 9 อย่าง ได้เเก่อะไรบ้าง? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:8-10  (1) ................................. 

  (2) .................................  (3) ................................. 

  (4) .................................  (5) ................................. 

  (6) .................................  (7) ................................. 

  (8) .................................  (9) ................................. 

4. พระวิญญาณได้ประทานของประทานอย่างไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:11 ข ................................................................. 

5. ร่างกายเดยีวประกอบด้วยอะไรบ้าง? 

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

6.  ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด เราทุกคนต่างได้รับอะไรเหมือนกนั? 

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

7.  ใครสร้างอวัยวะในร่างกาย? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:18 ................................................................. 

8.  พระเจ้าทรงให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเสมอภาคกนัหรือไม่? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:24 ................................................................. 

9.  พระเจ้าทรงสร้างอวัยวะไว้เพ่ืออะไรบ้าง? 

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

10.  ถัาสมาชิกคนใดได้รับเกยีรต ิสมาชกิคนอืน่ๆควรจะรู้สกึอย่างไร? 

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

11.  เราทั้งหลายเป็นอะไรบ้าง? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:27 ................................................................. 

 



12. ในคริสตจักรพระเจ้าทรงเเต่งตั้งต าเเหน่งอะไรบ้าง? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:28 

  (1) .................................  (2) ................................. 

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

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

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

13.  ทุกคนมีของประทานเหมือนกนัหรือไม่? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:29-30 ................................................................. 

14.  พวกเราควรจะเเสวงหาอะไร? 

  ตอบ  1 โครินธ ์12:31 ; 14:1 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 เรารู้ว่า ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง เเละอวัยวะทุกส่วนมีความส าคัญกบัร่างกาย ท านอง

เดียวกนั พระกายของพระคริสต์กป็ระกอบด้วยสมาชิกหลายๆคน เเละเเต่ละคนมีของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณเเตกต่างกนั 
 

 เราไม่ได้เลือกของประทานของเราเอง เเต่พระเจ้าประทานให้เเกเ่ราอย่างเหมาะสม เเละตามพระประสงค์ของ

พระองค์ เพราะฉะน้ันเราไม่ควรอวดหรืออ้างว่าเราเกง่ เเต่ควรใซ้ของประทานซ่ึงพระเจ้าใหัเเก่เราโดยพ่ึงพา

พระองค์ 
 

 ของประทานมี 9 อย่าง ดงต่อไปน้ี 

 

ของประทาน หมายถึง 

1+2) ถ้อยค าประกอบด้วยสติปัญญา เเละความรู้   การเรึยนรู้ทีจ่ะเผชิญเเละตอบโต้กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างฉลาด

เเละถูกต้อง 

3) ความเชื่อ ความสามารถทีจ่ะเข้าไจว่า พระเจ้าทรงปรารถนากระท าอะไร เเละ

ไว้วางใจในพระองค์จนกระทั่งสิ่งนั้นบังเกดิขึ้น 

4) ความสามารถรักษาคนป่วย การรักษาโรค ด้วยการวางมอืหรืออธษิฐาน 

5) ท าการอทิธิฤทธิต่์างๆ พระเจ้าทรงท าการอศัจรรยโ์ดยใช้เรา 

เพ่ือถวายพระเกียรติเเด่พระองค์ 

6) เผยพระวจนะ การท านายเหตุการณ์ซึ่งจะเกติขึ้นในอนาคต  

เเต่ส่วนมากหมายกงึการกล่าวพระค าของพระเจ้าโดยการดลใจ

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

7) รู้ จักสงัเกตวิญญาณต่างๆ การรู้ จักเเยกเเยะได้ว่า วิญญาณใดจริง วิญญาณใดเทจ็ 

8) พูดภาษาเเปลกๆ ความสามารถจากพระวิญญาณบริสทุธิ์ทีจ่ะพูดภาษาซึ่งตัวเอง

ไม่ได้เรียนรู้  

9) เเปลภาษาเเปลกๆ เเปลภาษาเเปลกๆให้ผู้ ฟังได้เข้าไจ เเละได้ร้บพระพร 

 

  



 นอกจากของประทานดังกล่าว พระเจ้าทรงเเต่งตั้งให้บางคนมีต าเเหน่งในคริสตจักร (ข้อ 28) ได้เเก ่

 

1) อคัรทูต ผู้ทีพ่ระเยซูทรงส่งออกไปให้ลั่งสอนพระค าของพระองค์เพ่ือจะตั้งคริสตจักร 

2) ผู้ เผยพระวจนะ  

3) ครบูาอาจารย์ ผู้ซึ่งมขีองประทานในการสอนเเละอธิบายความจริงของพระเจ้า ไห้ผู้ ฟังเข้าใจเเละเชื่อฟัง 

4) ผู้ท  าการอทิธิฤทธิ์  

5) ผู้ ร้กษาโรค  

6) ผู้อปุการะ ผู้ทีย่อมเสียสละเพ่ือจะรับใช้ผู้อืน่ 

7) ผู้ครอบครอง ผู้ทีจั่ดรายการเเละวางเเผนการของคริสตจักร 

8) ผู้ทีรู่้ภาษาเเปลกๆ  

 

 พระเจ้าไม่ได้ประทานของประทานเพ่ือเราจะอวดตัว อวดความสามารถของเรา เเต่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

เพ่ือจะเสริมสร้างพ่ีน้องในพระคริสต์ให้เป็นผู้ใหญ่ในความเชือ่ (เอเฟซัส 4:12-13) 
 

น ามาใช ้

สมาชกิในคริสตจักรของท่านมีของประทานอะไรบ้าง เเละควรใช้ของประทานเหล่าน้ันเพ่ือเสริมสร้างคริสตจักร

อย่างไร 

ถ้ามีใครในคริสตจักรไม่กล้าใช้ของประทานของเขา เราควรจะท าอย่างไรเพ่ือซ่วยเขา 
 

ขอ้ท่องจ า 1 โครินธ ์12:7 

 

คน้ควา้เพิม่เดิม 

  1 โครินธ ์14: 1-40  โรม 12:4-8 

  เอเฟซัส 4:11-16  1 ทโิมธ ี4:14 

  1 เปโตร 4:10-11 

 

  



 บทท่ี 46 ความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดียวกนั 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ผู้ที่เชื่อทุกคนมีหน้าที่ต่อกันเเละกนัอย่างไร 

 ในคริสตจักรของพระคริสต ์ความรักซ่ึงกนัเเละกนั เเละการเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัเป็นสิ่งส าคญัมาก 

  เพราะเป็นการพิสจูน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าเเละพระเจ้าทรงสถิตอยู่กบัเรา 

 เอเฟซัล 4:1-6 ; 10-13 
 

ถาม - ตอบ 

1.  อาจารย์เปาโลวิงวอนให้เราเเสดงท่าทอีย่างไรต่อกนัเเละกนั? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:2 

 (1) ............................................ (2) ............................................  

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

2. คริสเตยีนทุกคนจะต้องพยายามท าอะไรบัาง? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:3 ................................................................. 

3. คริสตจักรของพระเจ้าควรจะเเบ่งเป็นหมู่เหล่าหรือไม่? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:4 ................................................................. 

4. ใครบ้างที่รับใช้ในคริสตจักร? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:11 ................................................................. 

5. บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าควรจะเตรียมคริสเตียนให้ท าอะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:12 ................................................................. 

6.  เปัาหมายของการเสริมสร้างคริสตจักรให้จ าเริญขึ้นมีอะไรบ้าง? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:13  (1) ...................................  (2) ....................................  

7.  คริสตจักรจะจ าเริญขึ้น เม่ือทุกคนในคริสตจักรท าอะไร? 

  ตอบ  เอเฟซัล 4:16 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 ทุกคนต้องมีส่วนเอาใจใส่คริสตจักร ไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลหรืออาจารย์เท่าน้ัน 

 ต้องเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนั เพ่ือคนภายนอกจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง  เราเป็นลูกของพระเจ้า การเเบ่งพรรค 

เเบ่งพวก เป็นการท าลายพระกายของพระองค์ (1 โครินธ ์3:17) 

 คริสเตียนทุกคนต้องช่วยคนทีเ่ชือ่ใหม่ให้จ าเริญเติบโตขึ้นในพระคริสต ์
 

น ามาใช ้

ถ้าหากว่าพ่ีน้องคนใดมีท่าททีี่ไม่ถูกต้องต่อพ่ีน้องคริสเตยีนคนอืน่ ควรไปสารภาพคืนดีกนั (โคโลส ี3:13) 

ให้ที่ประชุมตั้งเป้าหมายสกั 3 ประการที่จะช่วยกนัเสริมสร้างคริสตจักร 
 

ขอ้ท่องจ า เอเฟซัล 4:3 

 

คน้ควา้เพิม่เติม 1 โครินธ ์12:12-30 

  



 บทท่ี 47 คริสตจกัรกบัสงัคม 1 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ควรจะวางตัวอย่างไรต่อสังคม 

 หน้าที่เเรกของคริสตจักรต่อสงัคมคือ ต้องเป็นเเบบอย่างที่ดใีนการด าเนินชีวิตประจ าวันต่อสงัคม 

  การเป็นพยานจะมีน า้หนักมากยิ่งขึ้น ถ้าการด าเนินชวิีตประจ าวันเป็นเเบบอย่างที่ดอียู่แล้ว 

 ฟีลิปปี 2:14-16 ; 1 เธสะโลนิกา 4:11-12 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ในปัจจุบันชาวโลกเป็นอย่างไรในสายพระเนตรของพระเจ้า? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:15 ................................................................. 

2. ในสงัคมเช่นน้ี เราควรเป็นเหมือนอะไร? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:15 ................................................................. 

3. ในสงัคมเช่นน้ี พวกเราควรยึดม่ันอะไร? 

  ตอบ  ฟีลิปปี 2:16 ................................................................. 

4. เราควรจะวางตัวอย่างไรในสงัคม เพ่ือจะเป็นที่นับถือของคนภายนอก? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:11 

   (1) ................................................................. 

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

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

5. ถ้าเราวางตัวเช่นน้ี ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร? 

  ตอบ  1 เธสะโลนิกา 4:12 ................................................................. 
 

อธิบาย 

ในโลกที่เตม็ไปด้วยความบาปน้ี เราต้องเป็นเเบบอย่างเเกส่งัคม เช่น 

 ต้องวางตัวไม่ให้ถูกตเิตยีนได้ เพ่ือคนที่ยังไม่เชื่อจะได้เหน็ชวิีตของเรา เเละจะได้สนใจเร่ืองของพระเจ้า 

      ดูเพ่ิมเติมใน  มทัธวิ 5:16 

 ต้องพูดเเต่ในทางที่ดเีเละเกี่ยวกบัเร่ืองของพระเจ้า เพ่ือคนที่ยังไม่เชือ่จะได้สนใจเชื่อในพระเจ้า  
     ดูเพ่ิมเติมใน  โคโลส ี4:6 

 ต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในการพูด เเละการประพฤติปฏบัิติ เพ่ือเอาชนะสงัคมที่ชั่วร้ายเเละน า

คนมาเชือ่พระเจ้าได้   ดูเพ่ิมเติมใน  2 ทโิมธ ี3:16 

 หากคริสเตียนเป็นคนเลวทราม เเน่นอนว่า ไม่มีใครจะสนใจมาเชื่อพระเจ้า 

 

น ามาใช ้

ขอให้พ่ีน้องส ารวจตนเองว่า ค าพยานของเรามีอทิธพิลต่อคนอืน่มากน้อยเเค่ไหน  เม่ือพูดออกไปเเล้วจะมีคน

ยอมรับฟังหรือไม่ เเละชีวิตประจ าวันของเราเป็นเเบบอย่างที่ดีต่อสงัคมหรือเปล่า  หรือชีวิตของเราเป็นเหต ุ

ให้คนภายนอกพูดว่า ชวิีตเเละการประพฤติของคริสเตียนไม่ได้เเตกต่างจากคนที่ไม่เชือ่สกัเท่าไร 
 

ขอ้ท่องจ า 1 เธสะโลนิกา 4:11-12 

 

  



 บทท่ี 48 คริสตจกัรกบัสงัคม 2 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ควรจะวางตัวอย่างไรต่อสงัคม 

 ถ้าท่านมีความทุกข์หรือมีปัญหาหนักใจ เเต่ไม่มีใครช่วยเหลือท่าน ท่านจะมีความรู้สกึอย่างไร ใน 

  ท านองเดียวกนั มีหลายคนในสงัคมที่ก  าลังมีกบัความทุกขเ์พราะปัญหาสขุภาพ ปัญหาทางครอบครัว 

  ปัญหาเร่ืองงาน บางคนไม่มีใครสนใจช่วยเหลือ คริสตจักรควรให้ความสนใจบุคคลเช่นน้ี 

 ลูกา 10:30-37 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ชายคนน้ันก าลังเดนิทางไปไหน? 

  ตอบ  ลูกา 10:30 ................................................................. 

2. ขณะที่เขาก าลังเดินทางอยู่น้ันกเ็กดิอะไรขึ้น? 

  ตอบ  ลูกา 10:30 ................................................................. 

3. มีใครที่ผ่านมาพบเขา เเละช่วยเขาหรือไม่? 

  ตอบ  ลูกา 10:31 ................................................................. 

4. คนต่อมาที่ผ่านมาพบเขาเป็นใคร? เเละช่วยเขาหรือไม่? 

  ตอบ  ลูกา 10:32 ................................................................. 

5. ในที่สดุใครได้ช่วยเขา? 

  ตอบ  ลูกา 10:33 ................................................................. 

6. ชาวสะมาเรียได้ช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ  ลูกา 10:34-35 1) ................................................................. 

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

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

7. พระเยซูสั่งใหัเราท าอย่างไร? 

  ตอบ  ลูกา 10:37 ................................................................. 
 

อธิบาย 

 ความต้องการของชายที่เดินทาง – เขาถูกปล้นเเละถูกทุบตีในเส้นทางที่เปล่ียวห่างไกลผู้คน 

 ความเมตตาของผู้ช่วย – ชาย 2 คนเเรกคือ ปุโรหิตเเละคนเลวี เเม้จะเป็นนักบุญเเต่กไ็ม่ได้ช่วยชายที่บาดเจบ็

เลย มีเพียงชาวสะมาเรียใจดีเท่าน้ันที่ช่วยเหลือ ถึงเเม้ว่าชาวสะมาเรียจะเป็นศัตรูกบัชาวยวิ เเต่เขากลับมีน า้ใจ

ช่วยเหลือชายบาดเจบ็น้ีไว้ 

 ค าสั่งของพระเยซู – พระเยซูสั่งให้เราท าอย่างชาวสะมาเรีย คือเป็นคนเอื้อเฟ้ือต่อสงัคม  ถึงเเม้ผู้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือจะไม่ใช่ญาติหรือเพ่ือนของเรากต็าม เเต่เราต้องเสยีสละเพ่ือเเสดงความรักของพระเจ้าต่อเขา 

 

น ามาใช ้

ในสงัคมของท่านมีใครต้องการความช่วยเทลือไหม ถ้ามีเราควรจะท าอย่างไรเพ่ือเเสดงความรักของพระเจ้าเเก่เขา 
 

ขอ้ท่องจ า ลูกา 10:27 

 

  



 บทท่ี 49 คริสเตียนตอ้งบริสุทธ์ิ 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจความหมายของค าว่า “คริสเตียนเป็นคนบริสทุธิ์ของพระเจ้า” 

 ก่อนที่ท่านจะมาเชื่อในพระเจ้า ท่านอาจจะเคยได้ร้บค าสอนว่า “ทุกศาสนาเหมือนกนัหมด สามารถ 

  ผสมผเสกนัได้” ทีจ่ริงเเล้วเร่ืองความเชือ่ในพระเยซูคริสตไ์ม่ได้เป็นศาสนาเหมือนศาสนาต่างๆ  

  ที่มนุษย์ตั้งขึ้นมา เร่ืองของพระเจ้าเป็นความจริง เเต่ศาสนาอืน่เป็นเร่ืองหลอกลวงที่มาจากพญามาร 

  ดังน้ันเร่ืองของพระเยซูจะน ามาปนกนักบัศาสนาอืน่ๆไม่ได้เดด็ขาด 

 2 โครินธ ์6:14-18 
 

ถาม - ตอบ 

1.  การเข้าเทยีมเเอกกบัคนที่ไม่เชือ่ หมายความว่าอย่างไร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:14 ................................................................. 

2. ท าไมคริสเตียนเข้าหุ้นส่วนกบัคนที่ไม่เชือ่ไม่ได้? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:14 ................................................................. 

3. ค าว่า “เบลีอลั” เป็นชือ่ของใคร? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:15 ................................................................. 

4. ท าไมลูกของพระเจ้ามีส่วนกบัรูปเคารพไม่ได้? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:15-16 ................................................................. 

5. ใครเป็นวิหารของพระเจ้า? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:16 ................................................................. 

6. ลูกของพระเจ้าไม่ควรเเตะต้องอะใรบ้าง? 

  ตอบ  2 โครินธ ์6:17 ................................................................. 

7. สิ่งที่ไม่สะอาดคืออะไร? 

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

อธิบาย 

 บริสทุธิ์ หมายความว่า พระเจ้าได้เลือกสรรให้เป็นชนชาตขิองพระองค์ คริสเตียนเป็นคนบริสทุธิ์ในเเง่ที่เรามี

ชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า    ดูเพ่ิมเติมใน  1 เปโตร 2:9 

 บริสทุธิ์ หมายความว่า ไม่เหมือนคนอืน่  คนที่ไม่เชือ่เป็นลูกน้องของมาร ซ่ึงก าลังเดนิทางไปนรก  พระเจ้า

ทรงเรียกเขาว่า คนอธรรม  เเต่เราเป็นคนชอบธรรม  คนอธรรมกบัคนชอบธรรมจะเข้าส่วนกนัไม่ได้ 

     ดูเพ่ิมเติมใน  สดุดี 1:1 

 บริสทุธิ์ หมายความว่า เหมือนกนักบัพระเจ้า  พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าบริสทุธิ์  ไม่เคยท าบาป  คริสเตียนต้อง

เป็นคนบริสทุธิ์ด้วย  ต้องเกลียดชงับาป  ดูเพ่ิมเติมใน ฮีบร ู10:10, 14 

 

น ามาใช ้

ขอให้พ่ีน้องทุกคนส ารวจตวัเองว่า ยังมีส่วนร่วมกบัสิ่งเหล่าน้ีอยู่หรือไม่  ถ้ามีควรจะท าอย่างไรบ้าง 
 

ขอ้ท่องจ า 2 โครินธ ์6:17 
 

  



 บทท่ี 50 ผูร้บัใชใ้นคริสตจักรของพระเจา้ 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า ผู้รับใช้ในคริสตจักรควรเป็นคนลักษณะใด เเละมีหน้าที่อะไรบ้าง 

 พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ในมาระโก 10:43-44 ว่า 

  “ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใทญ่ในพวกท่าน  ผู้น้ันจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัตท่านทั้งหลาย 

  เเละถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอก เป็นต้น  ผู้น้ันจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวง 

  เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพ่ือรับการปรนนิบตัิ เเต่ท่านมาเพ่ือจะปรนนิบตัิเขา 

  เเละประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” 

 มาระโก 10:42-45 ; 1 ทโิมธ ี3:1-7 

ถาม - ตอบ 

1.  ผู้ใดปรารถนาเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักร ผู้น้ันปรารถนากจิการงานที่เป็นอย่างไร? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี3:1 ................................................................. 

2. ผู้ร้บใช้ในคริสตจักรควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี3:1-2 1) .............................   2) ............................. 

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

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

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

     9) .............................   10) ............................. 

     11) .............................   12) ............................. 

3. ท าไมผู้ร้บใช้ในคริสตจักรของพระเจ้าต้องเป็นคนที่ปกครองครอบครัวของตนได้เป็นอย่างด?ี 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี3:4-5 ................................................................. 

4. ท าไมไม่ควรให้คริสเตียนใหม่รับผิดชอบเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้า? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี3:6 ................................................................. 

5. ผู้รับใช้ไนคริสตจักรต้องเป็นที่นับถือของใครอกีด้วย? 

  ตอบ  1 ทโิมธ ี3:7 ................................................................. 

อธิบาย 

 ผู้รับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้าที่ได้ถูกตั้งขึ้น ไม่ใช่เพราะความสามารถฝ่ายเน้ือหนังหรือเป็นคนมีฐานะสงูใน

สงัคม เเต่เพราะเขาเป็นคนที่เจริญเตบิโตฝ่ายจิตวิญญาณ 

 ผู้รับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้า ไม่ได้เป็นเจ้านายของสมาชิกธรรมดาๆ เเต่เป็นผู้รับใช้จริงๆ  เเม้เเต่อาจารย์

เปาโลยังยอมรับว่า ตนเป็นทาสของพระคริสต์เพ่ือรับใช้ในคริสตจักร 

 ผู้รับใช้ในคริสตจักรของพระเจ้ามีหน้าทีดู่เเลพ่ีน้องคริสเตียนด้านจิตใจเเละฝ่ายจิตวิญญาณ เพ่ือคริสเตียน

ทุกๆ คนจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ 

น ามาใช ้

ผู้รับใช้ในคริสตจักรควรมีท่าทอีย่างไร  ผู้รับใช้ในคริสตจักรมีหน้าที่อะไรบ้าง 

พ่ีน้องควรมีท่าทอีย่างไรต่อผู้รบใช้ในคริสตจักร 

ขอ้ท่องจ า มาระโก 10:43 

คน้ควา้เพิม่เติม 1 เปโตร 5:1-5 

  



 บทท่ี 51 คริสเตียนแทแ้ละคริสเตียนปลอม 

 เพ่ือช่วยใหัเราเข้าใจว่า คริสเตียนเเท้เเละคริสเตียนปลอมเเตกต่างกนัอย่างไร 

 คริสเตียนเเท้เป็นคนที่ได้บังเกดิใหม่ด้วยการเชื่อในพระคริสต ์เป็นคนที่รู้จักพระเจ้า มีความสมัพันธก์บั 

  พระองค์ เเละประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

 มัทธวี 7:21-23 
 

ถาม - ตอบ 

1.  ทุกคนที่เรียกพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า” จะได้เข้าในเเผ่นดนิสวรรค์หรือไม่? 

  ตอบ  มัทธวี 7:21 ................................................................. 

2. ใครจะเป็นผู้ที่ได้เข้าในเเผ่นดนิสวรรค์? 

  ตอบ  มัทธวี 7:21 ................................................................. 

3. ปัจจุบนัมีคริสเตียนปลอมอยู่หรือไม่? 

  ตอบ  มัทธวี 7:22 ................................................................. 

4. ถึงเเม้ว่า คริสเตยีนปลอมไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า เเต่เขาเคยท าอะไรในพระนามของพระเยซู? 

  ตอบ  มัทธวี 7:22 1) ................................................................. 

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

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

5. คริสเตียนปลอมเอ่ยอ้างชื่อพระเยซูหรือไม่? 

  ตอบ  มัทธวี 7:22 ................................................................. 

6. พระเยซูทรงตอบพวกคริสเตยีนปลอมอย่างไร? 

  ตอบ  มัทธวี 7:23 ................................................................. 

7. คริสเตียนปลอมเคยท าชั่วอะไรบ้าง? 

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

อธิบาย 

 มีหลายคนอ้างว่า เป็นคริสเตียนเเท้อยู่ทั่วไป เเต่พวกเขาไม่ได้เชื่ออย่างจริงจัง  เพียงเเต่เชื่อเพ่ือหา

ผลประโยชน์ส่วนตัว  พวกเขาจะพูดเเบบคริสเตียนเเท้ เเต่จิตใจอยู่ห่างจากพระเจ้า เเสดงท่าทเีป็นคริสเตียน 

เช่น อธษิฐาน ไปนมัสการ ถวายสบิลด ฯลฯ  เเต่เป็นเพียงเเค่การกระท าภายนอก  ภายในใจของเขาไม่มี

ความรักของพระเจ้าเลย 

 คริสเตียนปลอมไม่มีส่วนในพระเยซูคริสต ์ถึงเเม้เขาจะเรียกพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า”  เเต่น้ันไม่ไดัหมาย

ความว่า เขาเป็นลูกของพระองค ์ เหตุฉะน้ันพระองค์จะไม่ต้อนรับเขา 

 การพิสจูน์ว่า เป็นคริสเตยีนปลอมหรือคริสเตียนจริง ขอให้พ่ีน้องระมัดระวังเเละสงัเกตให้ดี เพราะมีหลายคน
อ้างว่า ตัวเองเป็นคริสเตียนทั้งๆ ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆ  เราไม่ควรเชื่อเพียงค าพดูของเขาเท่าน้ัน เเต่จะ 

ต้องดูความประพฤติของเขาด้วย  คริสเตียนเเท้น้ันจะท าตามน า้พระทยัของพระเจ้า (มัทธวิ 7:21) 
 

  



น ามาใช ้

ขอให้พ่ีน้องทุกคนส ารวจจิตใจว่า เราเป็นคนที่เชือ่อย่างไม่จริงจังเพียงเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรือไม่  ท าไม

เราเชือ่พระเยซู เพ่ือจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยหรืออยากจะร ่ารวยใช่ไหม  พ่ีน้องคนไหนรู้สกึว่า ตนเอง

เป็นคริสเตียนไม่จริง ให้กลับใจสารภาพบาปต่อพระเจ้า ขอพระองด์ทรงรับเป็นลูกที่เเท้จริงของพระองค ์

 

ขอ้ท่องจ า มัทธวิ 7:21 
 

คน้ควา้เพิม่เติม โรม 10:9-10 

 


