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แนวทางปฏบัิตขิองคริสเตียน 

วิชานีจ้ะศกึษาในหกหวัข้อเก่ียวกบัคริสตจกัรท้องถ่ิน    จดุสําคญัมุง่เน้นท่ี  คริสเตียนใหมจ่ะมีสว่น

ร่วมกบัคริสเตียนอ่ืนๆ ในคริสตจกัรของชมุชนท่ีตนอาศยัอยูอ่ยา่งมีความหมายได้อย่างไร 
 

บทท่ี 1.  คริสตจักรท้องถิ่น 

บทนีจ้ะพดูถึงคริสตจกัรคืออะไร  เหตผุลท่ีเรามีคริสตจกัร  และวิธีการท่ีพระเจ้าทรง

ต้องการให้คริสตจกัรท้องถ่ินรับใช้ผู้คนในชมุชนนัน้ 

บทท่ี 2.  วิธีการเป็นพยาน 

บทนีจ้ะพดูถึงว่าคําพยานควรประกอบด้วยเร่ืองใดบ้าง  เพ่ือเราจะใช้ในการเป็นพยาน

กบัคนอ่ืนถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงทําทําในชีวิตเรา 

บทท่ี 3.  การเป็นผู้จัดการของพระเจ้า 

เราจะศกึษาวิธีการท่ีคริสเตียนสามารถใช้สิ่งท่ีพระเจ้าประทานให้อยา่งเกิดประโยชน์   

จะพดูคยุกนัในหวัเร่ือง เวลาของเรา ความสามารถของเรา และทรัพย์สมบตัขิองเรา  

บทท่ี 4.  พธีิมหาสนิท  

เปา้หมายหลกัของบทนีก็้คือ การค้นหาจดุประสงค์ของพิธีมหาสนิทสําหรับคริสเตียน

ในปัจจบุนั 

บทท่ี 5.  พธีิบัพตศิมาในนํา้  

เราจะค้นดวูา่ทําไมคริสเตียนจงึควรรับบพัตศิมาในนํา้ จดุเน้นหลกัของบทนีก็้เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจท่ีชดัเจนถึงความหมายฝ่ายวิญญาณท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพิธีบพัตศิมาในนํา้  

บทท่ี 6.  การอธิษฐาน  

บทเรียนนีจ้ะพดูถึงการอธิษฐานคืออะไร และคําอธิษฐานควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  

และวิธีการได้รับคําตอบสําหรับคําอธิษฐานของเรา 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง 

เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น    มีหวัข้อใหญ่ดงันี ้

 1.  แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู  

 2.  คูมื่อผู้ เรียน  

 3.  สมดุบนัทกึโครงการ 

 4.  การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา  

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 

1
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คาํนํา  

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีวิ้ชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใสว่นักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทําแบบทดสอบยอ่ย

แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวิธีการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา   
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 

แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 

ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวิชา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้

ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจา่ยให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ

จดัจําหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/


แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตียน  7 

แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ

ในการสอนวิชานี ้   

 

 
  



8  คู่มือครู 
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้



10 คู่มือครู 

ภาพรวมของวิชานี ้

1. ครูอาจแนะนําวิชานีแ้ก่ผู้ เรียนประมาณหนึง่หรือสองวนัก่อนจะเร่ิมเรียน และกําหนดการบ้านชิน้แรกๆ

ท่ีพวกเขาต้องทํา   ถ้าเป็นไปได้ให้แจก สมดุบนัทกึโครงการ ให้แก่ผู้ เรียนก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนสกัหนึง่หรือ

สองวนั พร้อมกนันีใ้ห้แจกคูมื่อผู้ เรียนให้แก่ผู้ เรียนด้วยเลย  บอกให้เขาอา่นบทท่ี 1 ซึง่จะใช้เรียนใน 

คาบแรก 

2. ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูจะมีหน้าถ่ายเอกสาร รายการการบ้าน ซึง่มีกําหนดเวลาวา่เม่ือไหร่ท่ี

การบ้านแตล่ะอยา่งควรทําเสร็จสมบรูณ์   ให้ผู้ เรียนใส่วนัท่ีในชอ่งท่ีกําหนดให้ในหน้า รายการ

การบ้าน ซึง่อยู่ด้านหลงัสมดุบนัทึกโครงการ  

3. ผู้ เรียนจําเป็นต้องทําโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทกึโครงการให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนคาบแรก

4. แตล่ะแผนการสอนของบทเรียนจะมีกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพ่ือใช้ในการเร่ิมต้น

บทเรียน  จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนมุง่ความสนใจไปท่ีหวัข้อหลกัของ

บทเรียนนัน้    เราต้องการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุน่และเปิดกว้าง   เพ่ือผู้ เรียนทกุคนจะรู้สกึสบายใจ 

ท่ีจะมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  

ข้อสงัเกต   กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในบทท่ี 3  พดูถึงการเป็นผู้จดัการของพระเจ้านัน้    

กําหนดให้ครูทําการสมัภาษณ์คนท่ีเป็นผู้จดัการหรือเคยทํางานเป็นผู้จดัการในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่   

ครูควรเลือกไว้ลว่งหน้าว่าจะสมัภาษณ์ใคร    อาจเลือกจากบางคนในชัน้เรียน หรือจากสมาชิกใน

คริสตจกัร  หรือเพ่ือนฝงูของเราซึง่เตม็ใจท่ีจะมาในชัน้เรียนเพ่ือให้สมัภาษณ์ 

5. ครูต้องตดัสินใจลว่งหน้าวา่จะมีจํานวนคาบเรียนเทา่ไหร่ในการสอนวิชานี ้  คูมื่อเลม่นีมี้แผนการสอน

ท่ีเตรียมไว้ 7 คาบเรียน    ในกรณีท่ีจําเป็นต้องรวมบทเรียนเป็น 4 คาบเรียน โดยคาบท่ี 5 จะเป็นการ

สอบ ให้พิจารณาว่าหวัข้อใดท่ีควรจะนํามาสอนร่วมในคาบเดียวกนั 
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รายการการบ้าน 

ช่ือวชิา  แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตียน

แบบทดสอบย่อย ข้อทอ่งจํา วนัท่ี

1. เอเฟซสั 4:29      วนัท่ี 2 

2. 2 โครินธ์ 9:7      วนัท่ี 3 

3. โคโลสี 3:23      วนัท่ี 4 

4. 

โครงการ   วนักําหนดสง่งาน

1.  วนัท่ี 1

2.  วนัท่ี 3

3.  วนัท่ี 3

4.  วนัท่ี 4

5.  วนัท่ี 4

6.   วนัท่ี 5

  7. 

การสอบ        วนัท่ี 7 



12 คู่มือครู 

บทเรียนที่ 1 

คริสตจกัรท้องถ่ิน  

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราสามารถแสดงความช่ืนชอบคริสตจกัรโดยการมีสว่นร่วมในการสามคัคีธรรมกบัผู้ เช่ือใน

คริสตจกัร 

2.   ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 4:16 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

คือเน่ืองจากพระองค์นัน้ ร่างกายทัง้สิน้ท่ีตดิตอ่สนิทและประสานกนัโดยทกุๆ ข้อตอ่ท่ีทรง

ประทาน ได้จําเริญเตบิโตขึน้ด้วยความรัก เม่ืออวยัวะทกุอยา่งทํางานตามความเหมาะสมแล้ว 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้บทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนร่วมกบับทนี ้ รวมถึงโครงการท่ี 1 “นิยามความหมาย”  ด้วย 

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5 นาที)

ให้ผู้ เรียน 2-3 คนแบง่ปันประสบการณ์การไปคริสตจกัรครัง้แรก     หากผู้ เรียนเกิดในครอบครัวท่ี

ไปคริสตจกัรเป็นประจําอยูแ่ล้ว  ก็อาจต้องตัง้คําถามใหม่   เชน่   มีก่ีคนท่ีมาเป็นคริสเตียนตอนเป็น

วยัรุ่นหรือตอนเป็นผู้ใหญ่?   ความทรงจําของเราเก่ียวกบัคริสตจกัรก่อนท่ีเราจะมาเป็นคริสเตียนเป็น

อยา่งไร? 

ณ จดุนี ้เราไมไ่ด้กําลงัมองหาคําตอบท่ีถกูหรือผิด    แตเ่พ่ือจะชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าประสบการณ์ใน

การร่วม สามคัคีธรรมกบัคริสตจกัรของเราในอดีตอาจมีผลกระทบตอ่ท่าทีของเราท่ีมีตอ่คริสตจกัรใน

ปัจจบุนันี ้

5.   ครอบคลุมหัวข้อ ก. “ความหมายของคาํว่า ‘คริสตจักร’?   (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 5-6)

ให้ใช้คําถามท่ี 1 ในโครงการท่ี 1 แล้วให้ผู้ เรียนแบง่ปันคํานิยามของพวกเขาเก่ียวกบัคําวา่ 

“คริสตจกัร”   หลงัจากท่ีผู้ เรียนแบง่ปันความหมายแล้ว   ให้อภิปรายความหมายท่ีแตกตา่งกนัของ

คําวา่ “คริสตจกัร” ในหน้าท่ี 5-6 ของคูมื่อผู้ เรียนคร่าวๆ  

1 
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เม่ือพดูเนือ้หาในหวัข้อยอ่ยท่ี 3 “ภาพเล็งถึงคริสตจกัรในพระคมัภีร์”   ให้พดูแบบกระชบั     

เพียงให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่เม่ืออ่านพระคมัภีร์ท่ีอ้างอิงภาพเล็งถึงคริตจกัร  พวกเขาต้องตีความตาม

ความหมายท่ีจากภาพหรือสญัลกัษณ์นัน้ 

6.   ครอบคลุมหัวข้อ ข. “ทาํไมเราจึงมีคริสตจักรท้องถิ่น?”   (10-15 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6)

ในการนําเสนอสองจดุประสงค์ท่ีให้ไว้ด้านลา่ง  เราอาจพบวา่บางคนอาจไมเ่ห็นด้วยกบัลําดบั

ความสําคญัของสองจดุประสงค์นี ้  

ขณะท่ีเราพดูถึงเหตผุลทัง้สองข้อ  จงเน้นว่าทัง้สองประเด็นนีสํ้าคญั  หากคริสตจกัรไม่รับรู้หนึง่

ในสองจดุประสงค์นี ้ผู้ เช่ือก็จะพลาดจากสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขามีประสบการณ์อยา่ง

มาก 

ให้พดูถึงเหตผุลหลกัท่ีทําไมเราจงึมีคริสตจกัรท้องถ่ินทัง้สองข้อแบบคร่าวๆ    ตลอดการสอนใน

วิชานีใ้ห้พยายามเช่ือมโยงกลบัมาท่ีทัง้สองเหตผุลนี ้

ให้เน้นความจําเป็นในการมีสว่นร่วมกบัคริสตจกัรท้องถ่ินสําหรับคริสเตียนทกุคนโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงคริสเตียนใหมเ่พราะน่ีคือโอกาสของการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ 

บางคริสตจกัรไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัการรู้จกัพระเยซูคริสต์เป็นการสว่นตวั  ผู้ เช่ือจงึเข้าใจผิด 

วา่การท่ีพวกเขาเข้าร่วมกบัคริสตจกัรแล้วพวกเขาก็จะได้รับความรอด     อภิปรายประเดน็นีด้้วย

ความระมดัระวงัชีใ้ห้ผู้ เรียนเข้าใจวา่การเข้าร่วมสามคัคีธรรมในคริสตจกัรไมไ่ด้ทําให้คนกลายเป็น 

คริสเตียนได้  

หากเรากําลงัสอนวิชานีใ้นศนูย์ทีนชาล์เลนจ์   จงเน้นให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของการเป็นสว่น

หนึง่ในคริสตจกัรท้องถ่ินหลงัจากพวกเขาเรียนจบหลกัสตูรนี ้

ข.  ทาํไมเราจงึมีคริสตจักรท้องถิ่น? 

1.  เพ่ือชว่ยให้คริสเตียนเจริญเตบิโตเข้มแข็งขึน้ในฝ่ายวิญญาณ

2.  เพ่ือแบง่ปันเร่ืองพระเยซูกบัคนท่ียงัไมไ่ด้เป็นคริสเตียน

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่6 

1 
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7.   แนะนําหัวข้อ ค. เราจะรักคริสตจักรได้อย่างไร?    (3-5 นาที  คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 7-10)

หลายครัง้คริสเตียนใหมรู้่สึกตวัเองเป็นคนนอกเม่ือเขามาเย่ียมคริสตจกัรท้องถ่ินครัง้แรก  ดงันัน้  

อธิบายให้เขาเข้าใจความสําคญัของการมีสว่นร่วมเป็นส่วนหนึง่ของคริสตจกัรและความสําคญัของ

การเลือกคริสตจกัรซึง่จะทําให้พวกเขาได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณท่ีดีและมีสามคัคีธรรมกบัคริสเตียน

ท่ีเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ 

เราจะดหูลกัสําคญั  4 ประการในการค้นหาคริสตจกัรท่ีจะสร้างกระทบในทางบวกตอ่ชีวิตของ

ผู้ เรียน   เขียนทัง้ 4 ประการนีก่้อน   จากนัน้คอ่ยพดูรายละเอียดของแตล่ะประการท่ีให้ไว้ตามท่ี

บทเรียนอธิบาย 

หลกั 4 ประการนีจ้ะชว่ยเราในการเลือกคริสตจกัรท่ีดี 

ค.  เราจะรักคริสตจกัรได้อย่างไร? (กิจการฯ 2:42) 

1.  เราอยูร่่วมกนัเพ่ือสามคัคีธรรม

2.  เราอยูร่่วมกนัเพ่ือนมสัการพระเจ้าและอธิษฐาน

3.  เราอยูร่่วมกนัเพ่ือฟังเสียงพระเจ้า

4.  เราอยูร่่วมกนัเพ่ือชว่ยเหลือกนัและกนั

   อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่7-10 

อาจเขียนหลกัทัง้ 4 ประการนีบ้นกระดาษโปสเตอร์แล้วติดไว้ท่ีผนงัห้องเรียนก่อนเร่ิมการเรียน 

8.  ครอบคลุมหัวข้อ ค.-1. “เราอยู่ร่วมกันเพ่ือสามัคคีธรรม”    (5-7 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 7)

เหตผุลแรกท่ีทําไมเราจงึเข้าร่วมกบัคริสตจกัรท้องถ่ินก็คือ  เพ่ือสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ  

พระเจ้ามิได้เรียกเราให้เป็นคริสเตียนแบบ “วีรบรุุษผู้ฉายเด่ียว” แตพ่ระองค์ทรงต้องการให้เรา

ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนด้วย 

ในคูมื่อผู้ เรียนได้ให้ 5 วิธีการท่ีเราสามารถดําเนินชีวิตท่ีแสดงความหมายของการมีสามคัคีธรรม

กบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ    ใช้เวลาในการพดูแตล่ะประเดน็   โดยยกตวัอยา่งจากชีวิตผู้ เรียนในชัน้ 
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การสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอ่ืนๆ จะช่วยเราในด้านใด 

ก.  ชว่ยให้เรารู้จกัคริสเตียนคนอ่ืน 

ข.  ให้โอกาสในการแบง่ปันความเช่ือของเรา 

ค.  สอนเราให้เรียนรู้วา่จะรักคนอ่ืนได้อยา่งไร 

ง.  ชว่ยให้เราค้นพบวิธีชว่ยเหลือกนัและกนั 

จ.  ชว่ยให้เราอธิษฐานเผ่ือกนัและกนั 

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่7 

เป็นการยากสําหรับคริสเตียนใหมใ่นการออกไปทําความรู้จกัคนใหม่ๆ เพ่ือสร้างมิตรภาพ  ดงันัน้

เน้นให้เห็นความสําคญัของการเป็นผู้ เร่ิมสร้างมิตรภาพใหม่ๆ    ผู้ เรียนไม่ควรคอยให้คนอ่ืนเข้ามาหา

พวกเขาก่อน 

เพ่ือนท่ีอยู่ในทางของพระเจ้าสามารถเป็นกญุเจสําคญัท่ีจะนําเราสูก่ารเจริญเตบิโตฝ่ายจิต

วิญญาณ 

9.  ครอบคลุมหัวข้อ ค.-2. “เราอยู่ร่วมกันเพ่ือนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน”

(5-7 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 8) 

เหตผุลท่ีสองท่ีทําไมเราจงึเข้าร่วมในคริสตจกัรท้องถ่ินก็เพ่ือนมสัการพระเจ้าและอธิษฐาน

ร่วมกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ    

เราจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีนมสัการพระเจ้า   ในคูมื่อผู้ เรียนได้ให้ความหมายของคําวา่   “การ

นมสัการ”  หมายถึงการเคารพสกัการะ  การเทิดทนูบชูา การสรรเสริญ การแสดงความช่ืนชอบ 

การให้เกียรติ และความยําเกรง 

เราต้องเรียนรู้วา่จะนําสิ่งนีม้าปฏิบตัิในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าได้อยา่งไร    มีอยู ่ 2 วิธี

คือ ผ่านทางการร้องเพลงถึงพระเจ้า และผา่นทางคําอธิษฐานของเรา 

จงให้ความสําคญักบัการร้องเพลงและอธิษฐานในคริสตจกัรและทําให้ทัง้สองสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีเรา

ปฏิบตัใินกิจวตัรประจําวนัของเราด้วย 
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พระคมัภีร์ได้ให้ตวัอย่างผู้คนท่ีนมสัการพระเจ้าไว้มากมาย    บทเพลงสดดีุหลายๆ บทเป็นการ

แสดงออกถึงการนมสัการ    หนนุใจผู้ เรียนให้ศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือจะเห็นวิธีท่ีคนนมสัการพระเจ้า  

และให้คําอธิษฐานเและถ้อยคําแหง่การนมสัการพระเจ้าของคนในพระคมัภีร์กลายเป็นคําอธิษฐาน

แหง่การนมสัการของเราเอง 

ประเดน็สําคญัอีกอยา่งท่ีจะเน้นในท่ีนีคื้อ การนมสัการไม่ควรเป็นเร่ืองท่ีทําเป็นการสว่นตวั

เทา่นัน้   ผู้ เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะนมสัการพระเจ้าร่วมกบัคนอ่ืนด้วย   เราเป็นสว่นหนึง่ของ

ครอบครัวของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้เรานมสัการพระองค์ร่วมกนั  

เราจะใชท้ัง้คาบเรยีนในการพดูถงึหวัขอ้เรือ่งการอธษิฐานในภายหลงั ดงันัน้ให้ใช้เวลาสัน้ๆ 

ศกึษาเร่ืองการอธิษฐานในช่วงนีข้องบทเรียน  

10.  ครอบคลุมเนือ้หาหัวข้อ ค.-3. “เราอยู่ร่วมกันเพ่ือฟังเสียงพระเจ้า”

(5-7 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 8-9) 

เหตผุลท่ีสามท่ีทําไมเราจงึเข้าร่วมในคริสตจกัรท้องถ่ินก็คือ เพ่ือฟังเสียงพระเจ้า 

ในคูมื่อผู้ เรียนได้บอก  5 วิธีท่ีเราสามารถได้ยินเสียงจากพระเจ้า   สามารถเพิ่มเตมิวิธีอ่ืนๆ เข้า

ไปได้  แตจํ่าไว้วา่จดุเน้นหลกัของเราวนันีคื้อชีใ้ห้เห็นว่าคริสตจกัรคือท่ีท่ีเราจะได้ยินเสียงจากพระเจ้า

ได้ 

พระเจ้าตรัสกับเราอย่างไร 

ก.  ผา่นทางพระคมัภีร์ 

ข.  ผา่นทางคําอธิษฐาน 

 ค.  ผ่านทางของประทานตา่งๆ ของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ง.  ผา่นทางคริสเตียนท่ียําเกรงพระเจ้า 

จ.  ผา่นทางสถานการณ์ตา่งๆ 

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่8-9 
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เน้น สองประเดน็หลกันี ้

1.  พระเจ้าต้องการท่ีจะส่ือสารกบัเราแตล่ะคน    พระองค์ทรงรักเราอย่างมากและปรารถนา

ท่ีจะส่ือสารกบัเราเป็นการส่วนตวั 

2.  เราต้องมีท่าทีท่ีคาดหวงัจะได้ยินเสียงจากพระเจ้าและมีความต้องการท่ีจะได้ยินเสียง

พระองค์ 

ประเดน็เร่ืองการได้ยินเสียงพระเจ้านัน้ต้องให้อยูใ่นภาคปฏิบตัิ   การส่ือสารกบัผู้คนโดยรอบนัน้

เป็นเร่ืองปกติประจําวนัของเรา   ในทํานองเดียวกนัการได้ยินเสียงพระเจ้านัน้ควรเป็นเร่ืองปกตใิน

ชีวิตประจําวนัเราเชน่กนั  

ไมไ่ด้หมายความวา่เราจะได้ยินพระเจ้าตรัสออกมาเป็นเสียงซึง่สามารถได้ยินด้วยหขูองเราจริงๆ   

แม้บางครัง้อาจมีผู้คนเคยได้ยินเสียงตรัสจากพระเจ้าแบบนัน้ก็ตาม 

เราจะได้ยินเสียงจากพระเจ้าได้อยา่งไร?  รายการในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 8 เร่ิมต้นด้วยวิธีท่ีธรรมดา

ท่ีสดุท่ีเราจะสามารถได้ยินเสียงพระเจ้าได้นัน่คือ  การอา่นพระคมัภีร์  

เราควรจะเข้ามาประชมุนมสัการท่ีคริสตจกัรด้วยทา่ทีท่ีวา่  “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการ

ได้ยินเสียงจากพระองค์ในวนันี”้   ในแตล่ะสว่นของการนมสัการนัน้เราต้องตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีพระเจ้า

ต้องการจะตรัสกบัเรา 

พระเจ้าอาจใสค่วามคิดบางอยา่งเข้ามาในจิตใจของเราซึ่งตรงกบัปัญหาท่ีเรากําลงัเผชิญอยู ่  

หรือบางทีเราอาจต้องตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญัอย่างมากและเราต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าในการ

ตดัสินใจนี ้   จงคาดหวงัว่าพระเจ้าจะตรัสกบัเราผา่นส่วนตา่งๆ ของการนมสัการในคริสตจกัร 

อีกหนึง่วิธีท่ีพระเจ้าสามารถตรัสกบัเราได้ก็คือผา่นทางการเทศนาของนกัเทศน์   ระมดัระวงัใน

การอธิบาย 2 ประเด็นตอ่ไปนี ้

1.  พระเจ้าสามารถตรัสกบัเราผ่านคําเทศนาของศษิยาภิบาล   บางคนอาจกลา่ววา่ “สิ่งท่ี

ศษิยาภิบาลเทศน์นัน้พดูกบัเราโดยตรงและยงัชว่ยแก้ปัญหาท่ีเรากําลงัตอ่สู้อยู่ด้วย”   

นัน่คือพระเจ้ากําลงัทํางานอยู ่คือตรัสกบัเรา! 

2.  ไมไ่ด้หมายความวา่ทกุสิ่งท่ีศิษยาภิบาลกลา่วนัน้จะเป็นถ้อยคําจากพระเจ้าทัง้หมด

เราควรจะแยกแยะว่าสิ่งท่ีศิษยาภิบาลกลา่วในคําเทศนานัน้เป็นอะไรบ้าง เชน่ 

ก. ถ้อยคําของพระเจ้า  โดยเฉพาะเม่ือนกัเทศน์อ่านจากพระคมัภีร์ 

ข. การอธิบายพระคําพระเจ้า  ในวิถีทางท่ีสมดลุและเท่ียงตรง 
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ค. ความคดิเห็นของศษิยาภิบาล   ความคิดเห็นเหลา่นีอ้าจเตม็ด้วยสติปัญญาของ 

พระเจ้า หรืออาจเป็นสิ่งท่ีตรงกนัข้ามโดยสิน้เชิง คือความคดิเห็นในประเดน็นีอ้าจ

เป็นสิ่งท่ีไกลจากถ้อยความของพระเจ้า 

เราต้องระมดัระวงัในการเรียนรู้การประเมินสิ่งท่ีเราได้ยินในคริสตจกัร และแยกแยะความจริง

ของพระเจ้าจากความคิดเห็นของมนษุย์    ไมผ่ิดท่ีเราจะไมเ่ห็นด้วยกบัความคิดเห็นของใครบางคน

แตเ่ราต้องระวงัท่ีจะเช่ือฟังความจริงของพระเจ้า 

ในการพดูถึงเนือ้หาสว่นนีเ้ราจะไมมี่เวลาพดูถึงวิธีการท่ีพระเจ้าตรัสกบัเราในทกุด้านของชีวิตซึง่

เป็นประเดน็ท่ีกว้างเกินไปสําหรับบทเรียน   อยา่ลืมวา่เราต้องรักษาจดุเน้นของเราไว้ท่ีวิธีท่ีเรา

สามารถได้ยินเสียงจากพระเจ้าภายในบริบทของคริสตจกัร  

เป็นการดีท่ีจะชีใ้ห้เห็นวา่คริสตจกัรนัน้เป็นมากกวา่สถานท่ีในการประชมุนมสัการในคริสตจกัร

เทา่นัน้    พระเจ้าสามารถตรัสกบัเราผา่นทางพนัธกิจอ่ืนๆ ของคริสตจกัรท่ีอยูน่อกเหนือจากเช้าวนั

อาทิตย์ได้เชน่กนั 

สรุปประเดน็นีด้้วยการเน้นยํา้ท่ีการมีความสมดลุในเร่ืองนี ้  เราต้องคาดหวงัท่ีจะได้ยินเสียง 

จากพระเจ้า แตเ่ราต้องระวงัด้วยว่าเราจะไมพ่ึง่พาคนอ่ืนมากไปในการได้รับถ้อยคําจากพระเจ้า    

เราต้องเรียนรู้วิธีทดสอบทกุๆ “ถ้อยคําจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า” ด้วยการศกึษาพระคมัภีร์อยา่งตัง้ใจ   

ไมสํ่าคญัวา่คําแนะนําของใครบางคนจะดฝู่ายวิญญาณมากแคไ่หน   เรายงัต้องดวู่าถ้อยคํานัน้มี

ความสอดคล้องกบัสิ่งท่ีพระคมัภีร์กลา่วหรือไม่ 

หากมีใครบางคนมาหาเราแล้วบอกวา่  “ข้าพเจ้ามีถ้อยคําจากองค์พระผู้ เป็นเจ้ามาบอกวา่   

“คณุจะต้องแตง่งานกบัชายคนนี”้  เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่สิ่งท่ีคนๆ นัน้พดูเป็นถ้อยคําจากพระเจ้ามาถึง

เราจริงๆ?    หากเราแตง่งานแล้วในกรณีนีเ้ราก็จะรู้ได้ทนัทีวา่คนๆ นัน้ไมไ่ด้กล่าวถ้อยคําของพระเจ้า   

และเราไมจํ่าเป็นต้องอธิษฐานกบัพระเจ้าวา่เราควรจะหย่าแล้วมาแตง่งานกบัผู้ชายท่ีเขากลา่วอ้าง

วา่มี “ถ้อยคําจากพระเจ้า” มาถึงเรา    

ความสมดลุเป็นกญุเจสําคญัสูค่วามสมัพนัธ์สนิทกบัพระเจ้า 
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11.  ครอบคลุมหัวข้อ ค.-4 “เราอยู่ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือกันและกัน”

(5-7 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 9-10) 

เหตผุลท่ีส่ีท่ีทําไมเราจงึเข้าร่วมกบัคริสตจกัรท้องถ่ินก็คือ คริสตจกัรเป็นสถานท่ีซึง่เราสามารถ

ชว่ยเหลือคนอ่ืนและเราได้รับความชว่ยเหลือจากคนอ่ืนเช่นกนั   เราไมไ่ด้มาท่ีคริสตจกัรเพียงเพ่ือ 

จะเข้าร่วมการนมสัการแล้วก็กลบับ้าน   แตพ่ระเจ้าต้องการให้คริสตจกัรเป็นสถานท่ีซึ่งผู้คนจะ

ชว่ยเหลือกนัและกนั 

หลายครัง้ท่ีคริสเตียนใหมรู้่สึกราวกบัวา่เขาเป็นคนแปลกหน้าในคริสตจกัร   หรือรู้สกึว่าไมส่นิท

กบัผู้ เช่ือสกัคนท่ีนัน่   หนึง่ในวิธีแก้ไขปัญหานีคื้อ หาโอกาสท่ีจะชว่ยเหลือผู้ เช่ือคนอ่ืนๆ  แล้วเราจะ

รู้จกัคนมากขึน้ 

เร่ิมต้นด้วยการถามศษิยาภิบาลวา่ “เราจะทําอะไรเพ่ือชว่ยเหลือคนอ่ืนได้บ้าง?   เราอยากมีส่วน

ในการชว่ยเหลือคนอ่ืนๆ”  

ในขณะเดียวกนัเราต้องถามพระเจ้าวา่ “พระเจ้าท่ีไหนท่ีพระองค์ทรงต้องการให้ข้าพระองค์มีสว่น

ร่วมในการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน?”    น่ีไมไ่ด้หมายความวา่เราต้องได้รับหมายสําคญัพิเศษจากพระเจ้าก่อน

เราถึงจะลงมือทําอะไรได้   ประเดน็สําคญัคือวา่ เราคาดหวงัให้พระเจ้าเปิดประตท่ีูพระองค์ทรง

ต้องการให้เราเข้าไปมีสว่นร่วม และปิดประตท่ีูพระองค์ไม่ต้องการให้เราเข้าไปข้องเก่ียว 

ให้ผู้ เรียนตระหนกัว่า การเป็นสว่นหนึง่ของคริสตจกัรท้องถ่ินนัน้หมายความวา่เรามีส่วนร่วมใน

การชว่ยเหลือคนอ่ืน   น่ีไมใ่ชท่างเลือก  แตเ่ป็นสิ่งท่ีต้องทํา   พระเจ้าไมไ่ด้ให้เฉพาะคนท่ีเดน่ดงั

ทํางานของพระองค์ แตพ่ระเจ้ามีบางสิ่งให้เราทกุคนได้ทํา 

อยา่ทําตามความปรารถนาท่ีเห็นแก่ตวัของเรา  แตใ่ห้มองหาวา่มีใครท่ีต้องการความชว่ยเหลือ

บ้าง และถามพระเจ้าว่าเราจะมีสว่นในกระบวนการของพระองค์ในการชว่ยเหลือผู้คนอยา่งไรบ้าง 

12.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5 นาที)

หนนุใจผู้ เรียนให้เน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัโดยนํามาใช้กบัคริสตจกัรท้องถ่ินของตน   ให้

พวกเขาดเูหตผุลสําคญั 4 ประการนัน้ในหวัข้อ ค. “เราจะรักคริสตจกัรได้อยา่งไร?” อีกครัง้     แล้วให้

ผู้ เรียนถามตวัเองว่าพวกเขาต้องจริงจงัในการนําประเดน็ใดมาประยกุต์ใช้กบัชีวิตมากขึน้?  ให้ผู้ เรียน

เขียนเปา้หมายท่ีเจาะจงในสิ่งท่ีพวกเขาจะเร่ิมต้นทําในสปัดาห์หน้า 
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หากทา่นนําวิชานีไ้ปสอนในโครงการของศนูย์พกัพิง อย่างเชน่ ทีนชาล์เล้นจ์  จงเน้นการ

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในสามประเดน็ตอ่ไปนี ้

ก.   ให้ผู้ เรียนตัง้เปา้หมายในการเลือกคริสตจกัรท่ีพวกเขาจะเข้าร่วมหลงัจากท่ีพวกเขาเรียน

หลกัสตูร ในโครงการนีจ้บแล้ว 

ข.   หนนุใจผู้ เรียนให้นําเหตผุลสําคญัทัง้ 4 ประการนีไ้ปประยกุต์ใช้กบัคริสตจกัรท่ีพวกเขา

กําลงัมี สว่นร่วมอยูใ่นช่วงเวลาท่ีกําลงัอยูใ่นโครงการ    ผู้ เรียนอาจไมส่ามารถนําทัง้ 4 

ประเดน็ไป ประยกุต์ใช้ได้ครบถ้วน  แตจ่งหนนุใจให้พวกเขาพยายามทําให้ได้มากท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะทําได้ 

ค.   หนนุใจผู้ เรียนให้นําเหตผุลทัง้ 4 ประการนีไ้ปประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคน

ท่ีอยูใ่นโครงการด้วยนี ้   ช่วยผู้ เรียนให้เห็นวา่คริสตจกัรไมไ่ด้แคส่ถานท่ีจดักิจกรรมในวนั

อาทิตย์ เท่านัน้  แตเ่ป็นท่ีสร้างความสมัพนัธ์กบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ ด้วย 

13.  การบ้าน

ก.   หากยงัไมไ่ด้แจกคูมื่อผู้ เรียน  ก็ให้แจกให้ผู้ เรียนในวนันีแ้ละให้พวกเขาอ่านบทท่ี 2 “วิธีการเป็น

พยาน” เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

ข.   ให้คะแนนโครงการท่ี 1 เร่ือง “นิยามความหมาย”    

ค.   โครงการท่ี 4 “2 โครินธ์ 9:7”  นัน้จะยงัไมมี่การให้คะแนนจนกวา่จะถึงคาบเรียนท่ี 4  แต่

สามารถหนนุใจ ให้ผู้ เรียนเร่ิมโครงการนีไ้ด้เลยเพราะว่าจะชว่ยผู้ เรียนในการทําโครงการท่ี 2 ท่ี

เป็นการเขียนคําพยาน  สว่นตวัของพวกเขา   อธิบายด้วยวา่จดุประสงค์ของโครงการท่ี 4 นัน้ก็

เพ่ือให้แนวคดิบางอยา่งแก่ผู้ เรียน ในการจดจําข้อพระคมัภีร์ท่ีเจาะจงซึง่สามารถนํามา

ประยกุต์ใช้เป็นส่วนตวัในการดําเนินชีวิตประจําวนั ของพวกเขา    

14. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 2 

วิธีการเป็นพยาน 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เม่ือเราเลา่คําพยาน  เราสามารถแบง่ปันกบัคนอ่ืนว่าพระเจ้าทรงชว่ยเหลือเราให้เตบิโตขึน้

อยา่งไรบ้าง   

2.  ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 4:29 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

อยา่ให้คําหยาบคายออกมาจากปากเราเลย  แตจ่งกล่าวคําท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสม

กบัความต้องการ  เพ่ือจะได้เป็นคณุแก่คนท่ีได้ยินได้ฟัง 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

จะใช้บทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน และ โครงการท่ี 1 ท่ีอยูใ่น  สมดุบนัทึกโครงการ  ร่วมกบับทนี ้ 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5-7 นาที)

เร่ิมต้นการเรียนในวนันีด้้วยการให้อาสาสมคัรสกัหนึง่หรือสองคนแบง่ปันคําพยานวา่ใครท่ีมี

อิทธิพลตอ่ชีวิตของเขาจนนําเขาให้มาเป็นคริสเตียน   อาจเลือกตวัแทนท่ีจะแบง่ปันคําพยานไว้

ลว่งหน้า เพ่ือเขาจะได้มีเวลาเตรียมตวั  

หากมีผู้ เรียนท่ีมาเป็นคริสเตียนในขณะท่ีเป็นวยัรุ่นหรือเม่ือเป็นผู้ใหญ่แล้ว พวกเขาสามารถเลา่

ถึงคํา พยานของใครบางคนท่ีได้สง่ผลกระทบตอ่พวกเขาในการมาเป็นคริสเตียน 
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5.  ครอบคลุมหัวข้อ ก. “คาํพยานคืออะไร?”    (5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 11)

ก่อนท่ีจะเข้าสูเ่นือ้หาในประเดน็นี ้  ขอให้ผู้ เรียนแตล่ะคนบอกความหมายของคําวา่ “คําพยาน” 

หนนุใจให้ผู้ เรียนอ้างอิงจากสิ่งท่ีพวกเขาเขียนไว้ในโครงการท่ี 1   

หลงัจากท่ีผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นแล้วให้พวกเขาเปิดไปท่ีหน้าท่ี 11 ของคูมื่อผู้ เรียน และ

อภิปรายคร่าวๆ เก่ียวกบัความหมายของคําพยาน ท่ีเรากําลงัจะใช้ในบทนี ้  อาจเขียนสิ่งท่ีผู้ เรียน

ตอบบนกระดาษแผน่ใหญ่แล้วตดิไว้ในชัน้เรียน 

คําพยาน:  การแบง่ปันกบัคนอ่ืนถึงสิ่งท่ีพระคริสต์ทรงกระทําและกําลงักระทําในชีวิตของเรา 

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่11 

6.  ครอบคลุมหัวข้อ ข. “ทาํไมเราจึงควรเป็นพยาน?”   (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 11)

ทบทวนคร่าวๆ 6 ประการด้านลา่งนีแ้ละรายการท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนท่ีพดูถึงทําไมเราจงึควร

เตรียมพร้อมและเตม็ใจท่ีจะแบง่ปันคําพยานของเรา 

ข.  ทาํไมเราจงึควรเป็นพยาน 

1.  เป็นโอกาสท่ีเราจะเช่ือฟังพระคริสต์ได้ (มทัธิว 28:19-20)

2.  เป็นโอกาสท่ีเราจะได้รับการเสริมกําลงัความเช่ือและความมัน่ใจในพระเจ้า ซึง่ชว่ยให้เรา

เป็นคริสเตียนท่ีเข้มแข็งย่ิงขึน้

3.  เป็นโอกาสท่ีเราจะได้ยืนหยดัอยา่งเปิดเผยเพ่ือพระเจ้า (กิจการ 5:29)

4.  เป็นโอกาสท่ีเราจะชว่ยเหลือคนอ่ืนให้เขาพบพระเจ้าในชีวิตของเขา

5.  เป็นโอกาสท่ีเราจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า  และพระองค์จะได้รับการยกย่องเพราะการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเรา 

6.  เป็นโอกาสท่ีเราจะทําให้ซาตานพา่ยแพ้  (วิวรณ์ 12:11)

 อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่11 
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หลงัจากท่ีได้ทบทวนประเดน็เหลา่นีแ้ล้ว   ให้ใช้เวลาสกัสองสามนาทีแสดงความคิดเห็นวา่  เรา

สามารถแบง่ปันคําพยานของเราในท่ีใดหรือโอกาสใดได้บ้าง    ให้ผู้ เรียนเขียนสถานท่ีหรือโอกาสเขา

คดิได้     ด้านลา่งนีคื้อความคดิเห็นของครูและผู้ เรียนรุ่นก่อนหน้า    ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นของ

เขาก่อนท่ีเราจะบอกความคิดเห็นจากรายการด้านลา่งนี ้

เราสามารถแบ่งปันคาํพยานของเราในท่ีใดบ้าง? 

1.   ในคริสตจกัร

2.  ในครอบครัวของเรา (หากวา่เราไมไ่ด้อาศยัอยูก่บัพวกเขา  ก็ให้พยานในชว่งท่ีไปเย่ียม

เยียนเขาหรือโทรศพัท์หา หรือเขียนจดหมาย) 

3.   กบัเพ่ือนบ้านของเรา (โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคนท่ีย้ายมาใหม)่

4.   กบัเพ่ือนร่วมห้อง

5.   ในชมรมของเรา

6.   ในชว่งรับประทานอาหาร

7.   ในเวลาวา่ง

7.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. “คาํพยานท่ีดีควรมีประเดน็ใดบ้าง” (15-20 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 12-13)

ในชว่งเร่ิมต้นของการพดูคยุประเดน็นี ้  ให้แสดงความแตกตา่งระหวา่ง คําพยาน กบั คําพยาน

ชีวิต    ให้ผู้ เรียนเห็นอยา่งชดัเจน  เราจะพดูเร่ือง คําพยานชีวิต  หลงัจากคาบเรียนนี ้  ผู้ เรียนต้อง

มองหาโอกาสท่ีจะแบง่ปันคําพยานของเขาในระหวา่งสปัดาห์   

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากผู้ เรียนเป็นคริสเตียนใหม ่อาจต้องค้นหาประเดน็ในการพดูคยุไว้ไมใ่ชพ่ดู

แคเ่ร่ืองความบาปในอดีตของตน    การมองหาโอกาสท่ีจะพดูสิ่งท่ีพระเจ้ากําลงัทําในชีวิตของผู้ เรียน

ในสปัดาห์นีคื้อสว่นสําคญัของการเจริญเตบิโตฝ่ายวิญญาณของพวกเขา 

ให้พดูถึงองค์ประกอบ 4 อย่างของคําพยานท่ีดีท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 12 ของคูมื่อผู้ เรียน   เราต้อง

เตรียมตวัอยา่งสกัสองสามเร่ืองท่ีซึง่แสดงให้เห็นรูปแบบของการเลา่คําพยาน   ตวัอยา่งท่ีใช้ควรเป็น

คําพยานควรจะเหมาะสมกบัวยัและการเตบิโตฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียน 
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หลัก 4 ประการของคาํพยานที่ดี 

1. เลา่ถึงด้านหนึง่ในชีวิตของทา่นท่ีพระเจ้าทรงชว่ยให้ทา่นเตบิโตขึน้

2. ยกพระคมัภีร์สกัข้อหนึง่ท่ีชว่ยให้ทา่นเตบิโตขึน้ในด้านนัน้ของชีวิตหากทา่นทอ่งข้อพระคมัภีร์

นัน้ได้แล้วก็ให้ทอ่งให้เขาฟังหรือไมก็่อา่นจากพระคมัภีร์ก็ได้ 

3. เลา่วา่ทา่นนําข้อพระคมัภีร์นีม้าปรับใช้กบัชีวิตของทา่นในด้านนัน้อยา่งไร   ไมค่วรเทศนา  แค่

อธิบายวิธีปฏิบตัแิบบง่าย  ๆเพ่ือคนฟังจะเข้าใจได้  และอธิบายวา่พระคมัภีร์ข้อนีเ้ก่ียวข้องกบั

ชีวิตในด้านนีซ้ึง่พระเจ้ากําลงัชว่ยให้เราเตบิโตได้อยา่งไร 

4. ยกตวัอยา่งจากชว่งไมก่ี่วนัท่ีผา่นมา  เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ทา่นได้ใช้ข้อพระคมัภีร์นีก้บัชีวิตด้าน

นัน้ของทา่น    จงขอบคณุพระเจ้าสําหรับการชว่ยเหลือทา่นให้เตบิโตขึน้  

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่12 

อาจเขียนหลกั 4 ประการบนกระดาษโปสเตอร์แล้วตดิไว้ท่ีชัน้เรียนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนใน

วนันี ้

จงอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่เม่ือเราเป็นพยานนัน่คือช่วงเวลาท่ีเรากําลงัถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

ไมใ่ชพุ่ง่ความสนใจมาท่ีตวัเรา   เราไมไ่ด้เป็นพยานเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้คนอ่ืน    หากเลือก

คําพยานท่ีเหมาะสมแล้วคําพยานนัน้สามารถชว่ยเหลือและหนนุใจคนอ่ืนได้    ท่ีสําคญัคือแบง่ปัน

คําพยานไมใ่ชเ่ทศนา 

สว่นสําคญัท่ีสดุในคําพยานของผู้ เรียนก็คือ  ยกตวัอย่างวิธีการท่ีพระเจ้าทรงชว่ยเหลือพวกเขา

ให้เตบิโตขึน้ในด้านใดด้านหนึง่ของชีวิต 

ให้ผู้ เรียนบางคนแบง่ปันคําพยานหน้าชัน้เรียนตามหวัข้อท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 12 ของคูมื่อผู้ เรียน   

แล้วให้ผู้ เรียนคนอ่ืนประเมินผลวา่เพ่ือนแบง่ปันคําพยานตาม 4 ประเดน็สําคญัในการเป็นพยานได้ดี

เพียงใด   ระวงัอยา่ให้การประเมินกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีไมเ่สริมสร้าง  

หรืออาจทําการประเมินหลงัจากท่ีผู้ เรียนทําโครงการท่ี 2 เสร็จแล้ว  นัน่คือการเขียนคําพยานของ

ตวัเอง   

อาจเป็นเร่ืองยากสําหรับผู้ เรียนบางคนท่ีจะคิดถึงด้านท่ีเจาะจงในชีวิตซึง่พระเจ้าได้ช่วยให้เติบโต

ขึน้    รูปแบบการเรียนรู้จากชีวิตสู่ชีวิต ในหน้าท่ี 13 ในคูมื่อผู้ เรียนนัน้ได้เสนอยทุธวิธีในเชิง

ปฏิบตัขิองการระบปุระเดน็ชีวิตท่ีเจาะจงท่ีจะใช้ในการเป็นพยานได้ 
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ใช้ตารางนีใ้นการพดูคยุ   โดยให้ 2 หรือ 3 คนท่ีเคยใช้ยทุธวิธีเหลา่นีใ้นการขอความชว่ยเหลือ

จากพระเจ้าได้มีโอกาสแบง่ปันประสบการณ์      

8.  ครอบคลุมหัวข้อ ง. “ความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ”    (5-10 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 14)

ทบทวน  4 ประเดน็ท่ีให้ไว้ด้านลา่งคร่าวๆ    หนนุใจให้ผู้ เรียนเขียนคําพยานของตนเอง  ซึง่อยูใ่น

ประเดน็ท่ี 2 ของรายการท่ีให้ไว้ 

ง.  ความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ 

1. จงพยายามให้คําพยานของเราใช้เวลาพดูไมถึ่งห้านาที

2. จงวางแผนสิ่งท่ีเราจะพดูในคําพยานของเรา

3. จงแนใ่จวา่คําพยานทัง้หมดของเราถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า

4. จงทลูขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยเราให้กล่าวสิ่งท่ีสมควรจะกลา่ว

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 14 

ใน 2 ประเด็นท้ายสดุนัน้เป็นสิ่งท่ีไมอ่าจเพิกเฉยได้หากเราอยากแบง่ปันคําพยานกบัคนอ่ืนให้ดี

ท่ีสดุ  ท้าทายผู้ เรียนให้หลีกเล่ียง “ความบาป”  เร่ืองการนิ่งเฉย   มารซาตานพยายามทําให้พวกเขา

ไมอ่ยากพดูอะไรเลยความกลวัอาจกลายเป็นเคร่ืองมือของมารท่ีจะใช้ทําให้เรานิ่งเฉย   เราต้องมอง

หาโอกาสท่ีจะแบง่ปันคําพยาน และเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงชว่ยเราให้เอาชนะความกลวัเหลา่นัน้ได้ 

9.  ครอบคลุมหัวข้อ จ. “การแบ่งปันคาํพยานชีวิตของเรา”   (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 15-16)

เตือนผู้ เรียนวา่ คําพยานชีวิต ไมใ่ชชี่วประวตัิทัง้หมดของชีวิตเรา   เร่ืองราวชีวิตเป็น

อตัชีวประวตัท่ีิเราเขียนออกมาเป็นเลม่ๆ ได้หากว่าเราต้องการให้ผู้คนได้รับรู้เร่ืองราวทัง้หมดของเรา 

ให้ทบทวน 4 ประเดน็หลกัท่ีให้ไว้ในสว่นนีอ้ยา่งคร่าวๆ   ในคูมื่อผู้ เรียนมีคําแนะนําทัง้ 4 ประเดน็

เพิ่มเตมิสําหรับการเลา่คําพยานชีวิต  

ท่ีทีนชาล์เล้นจ์หลายครัง้ผู้ เรียนมีโอกาสแบง่ปันคําพยานชีวิตของเขาเม่ือไปเย่ียมเยียนคริสตจกัร

ตา่งๆ    เน้นกบัผู้ เรียนวา่ คําพยานควรพดูถึงหนึง่เร่ืองเทา่นัน้    ไมจํ่าเป็นต้องพดูถึงความบาป
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ทัง้หมดท่ีเคยทําในอดีต  เลา่ความบาปเพียงหนึง่เร่ืองก็พอ  แล้วอธิบายวา่ความบาปนัน้นําความ

เจ็บปวดและความเสียหายมาสูชี่วิตของเราอยา่งไร 

ชว่งท่ีต้องให้เวลามากท่ีสดุในการเป็นพยานคือ การบอกวา่เขาได้ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิต

ได้อยา่งไร และเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบ้างหลงัจากรับเช่ือแล้ว   

ในคําพยานชีวิตมีข้อพระคมัภีร์อยา่งน้อยหนึง่ข้อซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนเติบโตขึน้ในความสมัพนัธ์

สว่นตวัของพวกเขากบัพระเยซ ู

หนนุใจให้ผู้ เรียนเขียนคําพยานชีวิตของเขา 

จ.  การแบ่งปันคาํพยานชีวิตของเรา 

1. เลา่ถึงผลลพัธ์ของความบาป

2. เลา่วา่เรามาเป็นคริสเตียนได้อยา่งไร

3. เลา่วา่ชีวิตของเราตัง้แตม่าเป็นคริสเตียนเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบ้าง

4. เลา่ถึงแผนการและเปา้หมายในอนาคตของเรา

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่15-16 

10. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5 นาที)

ในการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั  หนนุใจผู้ เรียนให้เลา่คําพยานในคริสตจกัร  ในการประชมุ

กลุม่ยอ่ย หรือเป็นพยานสว่นตวักบัใครสกัคน    โดยเร่ิมเป็นพยานให้เร็วท่ีสดุนบัจากเรียนบทนีจ้บ 

11.  การบ้าน

ก.   ในชว่งท้ายของชัน้เรียน ให้แบบทดสอบย่อยจากเอเฟซสั 4:29 

เอเฟซัส 4:29 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

อยา่ให้คําหยาบคายออกมาจากปากเราเลย แตจ่งกลา่วคําท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้

เหมาะสมกบัความต้องการ  เพ่ือจะได้เป็นคณุแก่คนท่ีได้ยินได้ฟัง 

ข.   ให้ทําโครงการท่ี 2 “คําพยานของเรา” และ โครงการท่ี 3 “ผู้จดัการของพระเจ้า” กําหนดทํา

ให้เสร็จก่อนคาบเรียนถดัไป 
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ค.   ให้ผู้ เรียนอ่านบทเรียนท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน  เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

ง.  คาบเรียนถดัไปจะพดูในหวัข้อ การเป็นผู้จดัการของพระเจ้า   ถามดวู่ามีใครในชัน้เรียนท่ี

กําลงัทํางานหรือเคยทํางานเป็นผู้จดัการในบริษัทหรือไม ่  ขอสมัภาษณ์เขาในชว่งเร่ิมต้น

ของคาบเรียนถดัไปนี ้

12. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 3 

การเป็นผู้จดัการของพระเจ้า 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ในฐานะผู้จดัการของพระเจ้า   ทกุสิ่งท่ีเราทํานัน้เราต้องทําอยา่งดีท่ีสดุ 

2.  ข้อพระธรรมหลัก: โรม 12:11 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

อยา่ออ่นระอา  จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ  จงปรนนิบตัิองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

3.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

จะใช้บทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนร่วมกบับทนี ้ รวมถึงโครงการท่ี 3 “ผูจ้ดัการของพระเจ้า” ก็จะ

นํามาใช้ร่วมกบับทนีด้้วยเชน่กนั  

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (5-7 นาที)

จงเร่ิมการเรียนวนันีด้้วยหนึง่ในสองกิจกรรมตอ่ไปนี ้เชน่ การสมัภาษณ์คนหนึง่ (กิจกรรม ก.) 

หรือการให้ผู้ เรียนสองคนแสดงละครสัน้ เร่ือง “ไขม่กุราคาแพง” (กิจกรรม ข.) 

สามารถใช้ทัง้สองกิจกรรมในการเรียนวนันีไ้ด้  ทัง้นีข้ึน้กบัการวางแผนการเรียนของเรา อยา่งเชน่  

เราอาจเร่ิมต้นชัน้เรียนด้วยกิจกรรมอนัหนึง่  แล้วใช้อีกกิจกรรมในชว่งอ่ืนของการเรียนท่ีเหมาะสมก็

ได้ 

ก. สัมภาษณ์ผู้จัดการคริสเตียน 

เร่ิมต้นการเรียนวนันีด้้วยการสมัภาษณ์ผู้จดัการคนหนึง่ ซึ่งปัจจบุนักําลงัทํางานหรือเคยทํางาน

เป็นผู้จดัการในธุรกิจแหง่หนึ่ง   มี 2 วิธีในการสมัภาษณ์ 

วิธีท่ีหนึง่  ก่อนเร่ิมเรียน ให้เลือกผู้ เรียนคนหนึง่ท่ีเคยทํางานเป็นผู้จดัการในธุรกิจแหง่หนึง่  ให้เขา

มายืนหน้าชัน้แล้วสมัภาษณ์เขาโดยใช้คําถามท่ีให้มาด้านลา่ง วิธีท่ีสอง   เตรียมไว้ลว่งหน้า  โดยการ

ถ่ายวิดีโอการสมัภาษณ์คนท่ีกําลงัทํางานหรือเคยทํางานเป็นผู้จดัการในธุรกิจแหง่หนึง่  แล้วเปิดวิดิี

โอให้ทัง้ชัน้เรียนได้ดดู้วยกนั ก็ได้ 

3



แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตียน 29 

ตัวอย่างคาํถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

1.  คณุถกูจ้างให้เป็นผู้จดัการอยูท่ี่ไหน  คณุทํางานเป็นผู้จดัการอยูท่ี่นัน่นานแคไ่หน?

2.  คณุสมบตัใิดท่ีคณุจําเป็นต้องมีเพ่ือจะได้รับการพิจารณาให้รับตําแหนง่ผู้จดัการ?

3.  มีพนกังานก่ีคนท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของคณุ?

4.  ข้อแตกตา่งระหวา่งความรับผิดชอบของคณุในฐานะผู้จดัการ กบัความรับผิดชอบของคน

ท่ีอยู ่ภายใต้การบริหารของคณุคืออะไร? 

5.  ข้อแตกตา่งระหวา่งคณุท่ีเป็นผู้จดัการกบัเจ้าของธุรกิจคืออะไร?

6.  ความสมัพนัธ์ของคณุกบัเจ้าของธุรกิจเป็นอยา่งไร?

7.  ความสมัพนัธ์ของคณุกบัพระเยซูในขณะท่ีคณุเป็นผู้จดัการเป็นอยา่งไรบ้าง?

ข. ละครสัน้ “ไข่มุกราคาแพง” 

เลือกผู้ เรียนสองคนให้พดูบทละครนี ้

คาํอุปมาของพระเยซูคริสต์เร่ือง “ไข่มุกราคาแพง” ฉบับทันสมัย 

(ประโยคคําพดูของ ผู้ซ้ือ จะเป็นตวัเอียง ส่วนของผู้ขายจะเป็นตวัพิมพ์ปกต)ิ 

ผูซ้ื้อ:   “ผมตอ้งการซ้ือไข่มกุนี้  ราคาเท่าไหร่?” 

ผู้ขาย: “อืมมม  ราคาของมนัแพงมากนะ”     

ผูซ้ื้อ:     “ก็แลว้มนัราคาเท่าไหร่ล่ะ”     

ผู้ขาย:    “อืมม  เป็นเงินจํานวนมากโขอยู”่ 

ผูซ้ื้อ:      “คณุคิดว่าผมไม่มีปัญญาซ้ือมนัหรอ?” 

ผู้ขาย:    “โอ ไม ่ไม ่ ทกุคนสามารถซือ้มนัได้” 

ผูซ้ื้อ:    “แต่ว่าเมื่อก้ีคณุบอกว่า มนัแพงมากใช่ไหม?” 

ผู้ขาย:   “ใช”่    

ผูซ้ื้อ:   “เอาล่ะ ถา้งัน๊บอกมามนัมีราคาเท่าไหร่?” 

ผู้ขาย:  “ราคาก็คือ  ทัง้หมดท่ีคณุมี”  

ผูซ้ื้อ:    “โอเคเลย  ผมจะซ้ือมนั   ผมมีเงินสามแสนบาทอยู่ในธนาคาร” 
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ผู้ขาย: “ยอดเย่ียม เงินสามแสนบาท   คณุมีอะไรอีก?” 

ผูซ้ื้อ:  “หมดแลว้ นัน่คือเงินทัง้หมดทีผ่มมี  อ้อ นีมี่ติดกระเป๋าอยู่อีกนิดหน่อย” 

ผู้ขาย:   “เทา่ไหร่?” 

ผูซ้ื้อ:   (เร่ิมคน้ดูเงินในประเป๋า) “เดี๋ยวดูก่อน เก้าร้อย พนัสอง พนัแปด สองพนัสี ่สามพนั สาม

พนัหกร้อยบาท” 

ผู้ขาย:   “ใช้ได้     คณุยงัมีอะไรอีกมัย้?”  

ผูซ้ื้อ:    “อืมมม ไม่มีแลว้   นัน่คือทัง้หมดทีผ่มมี” 

ผู้ขาย:   “คณุพกัอยูท่ี่ไหน?”   

ผูซ้ื้อ:  “ทีบ่า้นของผม  อืมมม ใช่ๆ  ผมยงัมีบา้นอีกหน่ึงหลงั”  

ผู้ขาย:   “เอาบ้านด้วย” (เขาจดบนัทกึลงไป) 

 ผูซ้ื้อ:  “คณุหมายความว่าผมต้องไปอยู่ในเต็นท์อย่างนัน้หรือ?” 

ผู้ขาย:  “คณุมีเตน็ท์ด้วยหรือ  นัน่ก็ด้วย แล้วยงัมีอะไรอีก?” 

ผูซ้ื้อ:  “ถา้เอาเต็นท์ไปผมก็คงตอ้งไปนอนในรถละสิ!” 

ผู้ขาย:   “คณุมีรถด้วยหรือ” 

ผูซ้ื้อ:  “ใช่” 

ผู้ขาย:  “เอารถด้วย  คณุมีอะไรอีก?” 

ผูซ้ื้อ:   “คณุไดท้ัง้เงินของผม  บา้นของผม เต็นท์ของผม รถยนต์ของผมไปแลว้คณุยงัต้องการ

อะไรอีก” 

ผู้ขาย:   “คณุอยูต่วัคนเดียวในโลกหรือเปลา่”  

ผูซ้ื้อ:   “เปล่า ผมมีภรรยาและลูกอีกสองคน” 

ผู้ขาย:   “อืม ดีมาก ภรรยาและลกูๆ ด้วย  มีอะไรอีกมัย้” 

ผูซ้ื้อ:  “ผมไม่เหลืออะไรแลว้!  เหลือแต่ตวัแล้ว” 

ทนัทีนัน้ ผู้ขายก็ร้องออกมาเสียงดงัวา่  

“โอ้  เกือบลืมไป!  ตวัคณุด้วย!   ทกุอยา่งกลายเป็นของเราแล้ว ไมว่า่จะเป็นภรรยาของคณุ ลกูๆ

ของคณุ บ้านของคณุ เงินของคณุ รถยนต์ของคณุ และตวัคณุเองด้วย”    แล้วเขาก็พดูตอ่ไปวา่  
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“เอาละ่ฟังนะ  ตอนนีเ้ราจะอนญุาตให้คณุใช้ทัง้หมดนีไ้ด้   แตอ่ยา่ลืมวา่ทัง้หมดนีเ้ป็นของเราแล้ว

รวมทัง้ตวัคณุก็เป็นของเราด้วย    และเม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราต้องการสิ่งหนึง่สิ่งใดคณุต้องยอมมอบ

ให้เราเพราะวา่บดันีท้ัง้หมดนัน้  เราคือเจ้าของ” 

5.   อภปิรายหัวข้อ ก. “ผู้จัดการคืออะไร?”    (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 17)

แนะนําประเดน็ในวนันีโ้ดยการพดูในหวัข้อ ก. “ผู้จดัการคืออะไร?”    ก่อนจบชัน้เรียนในวนันีต้้อง

แนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจวา่การเป็นผู้จดัการของพระเจ้าหมายความวา่อยา่งไร   โดยปกติคริสเตียนจะไม่

การเปรียบความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าในฐานะท่ีพระเจ้าเป็นผู้จดัการ    สิ่งท่ีเราได้ยินบอ่ยๆ คือ

ความสําคญัของการเช่ือฟังพระเจ้า และการรักพระเจ้า ฯลฯ  มากกว่า 

ดงันัน้  เม่ือเราพดูคยุเก่ียวกบัการเป็นผู้จดัการของพระเจ้า  ประเดน็ท่ีสําคญัท่ีเราต้องการพดูก็

คือ เราต้องการให้ผู้ เรียนเห็นความแตกตา่งระหวา่งคนท่ีเป็นเจ้าของกบัคนท่ีเป็นผู้จดัการ  แล้วเร่ิม

มองเห็นวา่ตนเองไมใ่ชเ่จ้าของเหนือสิ่งของท่ีเรามีอยู ่ แตเ่ราเป็นผู้จดัการดแูลบรรดาสิ่งของท่ีพระเจ้า

ประทานให้แก่เรา    น่ีเป็นเร่ืองของทา่ทีและพฤตกิรรม 

ชีใ้ห้เห็นวา่การมาเป็นคริสเตียนนัน้เป็นมากกวา่เพียงแคก่ารขอให้พระเยซูยกโทษบาปให้เรา   

พระเจ้าทรงคาดหวงัจากเรามากกวา่เพียงแคก่ารไปคริสตจกัรในวนัอาทิตย์ตลอดชีวิตท่ีเหลืออยูข่อง

เรา  เรามีความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตเพ่ือพระเยซูตลอด 7 วนัตอ่สปัดาห์ 

การเป็นคริสเตียนหมายความวา่เราได้มอบชีวิตของเราแดพ่ระเยซ ู   บดันีพ้ระเยซูทรงเป็น

เจ้าของตวัเรา เป็นเจ้านายของเรา และเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา   เวลานีเ้รากําลงัทํางานให้กบั

พระองค์   พระเยซูทรงมอบความรับผิดชอบให้เราเป็นผู้จดัการของพระองค์เพ่ือดแูละทกุสิ่งท่ี

พระองค์ได้มอบให้แก่เรา 

ในโลกธุรกิจคนท่ีเป็นผู้จดัการจะอยูใ่นตําแหนง่นัน้ก็ตอ่เม่ือ “กําลงัทํางานในสถานท่ีท่ีถกูวา่จ้าง” 

เม่ือกลบับ้านพวกเขาก็มีบทบาทท่ีตา่งออกไป คือเป็นพ่อแม ่สามี ภรรยา พ่ีน้อง ฯลฯ   แตก่ารเป็น

ผู้จดัการของพระเจ้านัน้เป็นตลอด 7     วนัๆ ละ 24 ชัว่โมง     เรา “กําลงัปฏิบตัหิน้าท่ีในงานของ 

พระเจ้า” เสมอ   นัน่คือ เรามีความรับผิดชอบในการเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าตลอดเวลา 
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6.  อภปิรายหัวข้อ ข. “พระเจ้าประทานอะไรให้เราบริหารจัดการ?”

(7-10 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 18-19) 

ให้อภิปรายคร่าวๆ วา่พระเจ้าประทานอะไรให้เราบริหารจดัการบ้าง    หลีกเล่ียงการอภิปรายท่ี

ยืดยาวและไมต้่องลงรายละเอียดวิธีการเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าในแตล่ะประเดน็ด้านลา่ง    เรา

จะพดูเร่ืองนัน้ในหวัข้อ จ. “เราจะเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าได้อย่างไร?”  ท่ีจะมีในภายหลงั 

ข.  พระเจ้าประทานอะไรให้เราบริหารจัดการ? 

1.  เวลา

2.  เงิน

3.  ของประทานตา่งๆ ของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

4.  ครอบครัวและความสมัพนัธ์

5.  การงาน

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 18-19 

สิ่งท่ีเราต้องการให้ผู้ เรียนสนใจก็คือ “การรับมือ” กบับางด้านของชีวิตท่ีพระเจ้าต้องการให้พวก

เขารับผิดชอบนัน้   ผู้ เรียนต้องรู้วา่เขาคือผู้จดัการของพระเจ้าในแตล่ะด้านเหลา่นี ้

สามารถเพิ่มเตมิรายการนอกเหนือจากสิ่งท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนได้    โดยเขียนใสก่ระดาษ

โปสเตอร์ขนาดใหญ่แล้วนําไปติดท่ีผนงัห้องเรียนเพ่ือใช้อ้างอิงประเดน็เหลา่นีใ้นขณะท่ีสอนหวัข้อท่ี

เหลือของคาบเรียนนี ้

ให้ผู้ เรียนคิดดวูา่มีวิธีใดท่ีจะทําให้เราเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าได้    จากนัน้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคน

บอกวิธีท่ีพวกเขาคดิให้เพ่ือนๆ ฟัง 

เราจะรู้ได้อย่างไรวา่พระเจ้าต้องการให้เราบริหารจดัการสิ่งใด?   พระเจ้าจะบอกเร่ืองความ

รับผิดชอบเหล่านีใ้ห้แก่เรา   ความรับผิดชอบคือสิ่งท่ีเราได้รับมอบหมายมาให้ทํา,  สิ่งท่ีเราต้องทํา 

เสรีภาพหรือสิทธิพิเศษเป็นสิ่งท่ีเราได้รับมา  หมายความว่า เราไมจํ่าเป็นต้องทําหากเราไม่

ต้องการทํา   ยกตวัอย่างเชน่ เรามีเสรีภาพท่ีจะเขียนจดหมายไปหาพอ่แมข่องเราท่ีบ้านหรือจะ

โทรศพัท์ไปหา   แตค่วามรับผิดชอบนัน้มีความหมายท่ีตา่งออกไป 
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-  เอาใจใส่ 

-  ฟังอยา่งตัง้ใจ 

-  มีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

-  ถามคําถาม 

-  จดบนัทกึ 

-  ศกึษาเพิ่มเตมิ (นอกชัน้เรียน) 

-  ทบทวน 

-  นําคําสอนในพระคมัภีร์มาปรับใช้กบัชีวิตเรา 

ผู้ เรียนสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่พวกเขารักพระเจ้าผา่นการตัง้ใจฟังในชัน้เรียนได้   ให้

ผู้ เรียนฟังอยา่งตัง้ใจในชัน้เรียนสกันาทีหนึง่   จากนัน้อธิบายว่าการท่ีพวกเขาตัง้ใจฟังแสดงให้เห็น

ความรักของเขาท่ีมีตอ่พระเจ้า  

ขณะท่ีผู้ เรียนฟังเม่ืออยูใ่นชัน้เรียนก็สามารถคิดไปพร้อมๆ กนัได้    ความคดินัน้สามารถแสดง

ความรักตอ่พระเจ้าได้เชน่กนั   

เราจะเช่ือมโยงการฟังเข้ากบัการรักพระเจ้าได้อยา่งไร? 

“อยา่ออ่นระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้น” (โรม 12:11) 

“ไมว่า่เราจะทําสิ่งใด ก็จงทําด้วยความเตม็ใจเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้ เป็นเจ้า” 

(โคโลสี 3:23) 

การคิดคือการทํางาน   การคิดเก่ียวข้องกบัการทํางานของสมองท่ีต่ืนตวั

การฟังอาจเป็นแคค่วามเฉยเมย   ผู้ เรียนสามารถนัง่และรับถ้อยคําผา่นทางหแูล้วก็ปล่อยไป   

แตก่ารฟังท่ีจะชว่ยผู้ เรียนให้แสดงความรักตอ่พระเจ้าได้นัน้จะต้องเป็นการฟังท่ีมีความกระตือรือร้น 
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อะไรคือความรับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีพระเจ้าประทานให้เรา?  คือการรักพระเจ้า  

(มาระโก 12:30)   จงสงัเกตว่า ความรับผิดชอบของเราก็คือการรัก    รักใคร?    รักพระเจ้า   

ความรับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของเรานัน้ไมใ่ชก่ารรักตนเองหรือการรักคนอ่ืน  แตเ่ป็นการรักพระเจ้า 

ในฐานะผ้เูรียนพระเจ้าประทานความรับผิดชอบอะไรให้แก่เรา?    คําถามหน่งึที่ผ้เูรียนต้องถามก็

คือ     “เราต้องทําอยา่งไรจงึจะเกิดการเรียนรู้?”   คําตอบประมาณนี ้
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หนึง่ในวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะใช้ความคดิเม่ือผู้ เรียนนัง่ฟังในชัน้เรียนก็คือ การคดิถึงวิธีการท่ีจะใช้สิ่งท่ี

ครูสอนในชีวิตประจําวนั (การนํามาปฏิบตั)ิ    เราจะใช้คําสอนนีใ้นความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าได้

อยา่งไร?   แล้วจะใช้สิ่งท่ีกําลงัเรียนรู้ในความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนได้อยา่งไร?    

สิ่งหนึง่ท่ีชว่ยได้ก็คือ การจดบนัทกึความคดิท่ีจะนํามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตทนัทีท่ีได้รับความคดิ

ใหม่ๆ !   สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุคือหาทางนําข้อพระคมัภีร์ท่ีเรียนไปมาประยกุต์ใช้ในชีวิตส่วนตวั     

การตัง้ใจฟังของผู้ เรียนเป็นกญุแจสําคญัท่ีจะทําให้เราได้ประโยชน์จากการเรียนในชัน้เรียน 

จงฟังด้วยความกระตือรือร้น   ด ู2 โครินธ์ 8:11 ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั

7.  อภปิรายหัวข้อ ค. “อะไรทาํให้เราเป็นผู้จัดการท่ีดีของพระเจ้า?”

(10-15 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19-20) 

ให้พดูถึงคณุลกัษณะ 6 ประการท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน   ซึ่งอธิบายถึงสิ่งท่ีทําให้เราเป็นผู้จดัการท่ี

ดีของพระเจ้าได้  เราอาจเช่ือมโยงลกัษณะเหลา่นีก้บัการสมัภาษณ์ผู้จดัการตอนเร่ิมต้นคาบเรียน   

คณุลกัษณะของการเป็นผู้จดัการของพระเจ้าเหลา่นีมี้ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัจากการเป็น

ผู้จดัการท่ีดีในโลกธุรกิจอยา่งไรบ้าง? 

ค.  อะไรทาํให้เราเป็นผู้จัดการที่ดีของพระเจ้า? 

1. การเติบโตท่ีสมดลุ

2. ผู้จดัการท่ีดีเรียนรู้ท่ีจะมอบหมายความรับผิดชอบแก่ผู้ อ่ืน

3. ใครเป็นเจ้าของหรือผู้ นําของเรา?  คําตอบคือพระเจ้า!

4. ความรักเป็นสว่นท่ีสําคญัในการเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้า

5. ความสตัย์ซ่ือ

6.  การเช่ือฟัง

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 19-20 

หลงัจากพดูหกคณุลกัษณะของการเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าแล้วอาจให้ผู้ เรียนแบง่ปัน

คําตอบของเขาจากคําถามท่ี 10 ของโครงการท่ี 3 “ผู้จดัการของพระเจ้า” 

อ่านเร่ืองราวใน ลูกา 12:42-48  อะไรคือส่ิงท่ีทาํให้เจ้านายคนนีพ้ึงพอใจกับผลงานของ

ผู้รับใช้ท่ีดีคนนี?้ 

3
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8.   อภปิรายหัวข้อ ง. “เราจะแสดงให้เหน็ว่าเป็นผู้จัดการท่ีดีของพระเจ้าได้อย่างไร?”

(10-15 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 21-22) 

เนือ้หาสว่นนีจ้ะเน้นไปท่ีระดบัของการประยกุต์ใช้ในชีวิตสว่นตวั   เปา้หมายของเราก็คือชว่ยให้

ผู้ เรียนเร่ิมต้นใช้โอกาสท่ีพระเจ้าทรงวางไว้ตอ่หน้าพวกเขาในวนันีม้าปรับใช้กบัชีวิตสว่นตวั    มี 3 

ประเดน็ท่ีจะเราจะพดูถึงนนัคือ เวลาของเรา  การงานของเรา และทรัพย์สินของเรา 

ประเดน็นีจ้ะเช่ือมโยงกบัหวัข้อ ข. “พระเจ้าประทานอะไรให้เราบริหารจดัการ?”  ซึง่ได้ให้

รายละเอียดไว้ด้วยเชน่กนั   เราอาจไมมี่เวลาพอท่ีจะพดูถึงรายละเอียดของทกุด้าน  แตห่นนุใจให้

ผู้ เรียนคิดทบทวนแตล่ะด้านอีกครัง้และตัง้เปา้หมายว่าพวกเขาจะเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าได้

อยา่งไร 

จงพยายามเช่ือมโยงประเดน็ทัง้หมดท่ีพดูคยุในวนันีไ้ว้ด้วยกนั  และทําให้ผู้ เรียนเห็นว่าพวกเขา

สามารถเร่ิมต้นเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าได้ตัง้แตว่นันี ้     

เม่ือพดูถึงประเดน็ “เวลาของเรา” นัน้   มีคนเคยกลา่วไว้ว่า “ถ้าหากเราจะมีเวลามากขึน้อีกนิด  

เราจะทําให้สําเร็จได้มากกว่านี”้  การมีเวลามากขึน้ไมไ่ด้ชว่ยอะไร    เราอาจมีเวลาในการบริหาร

จดัการมากขึน้  แตเ่ราใช้เวลาให้มีคณุภาพมากขึน้กวา่เดิมหรือเปลา่?     หลกัการของพระเจ้าก็คือ 

หากเราเป็นคนสตัย์ซ่ือในสิ่งเล็กน้อยแล้ว พระเจ้าก็จะประทานให้เรามีมากขึน้ 

เวลาของเรานัน้ เราจะใช้อยา่งเกิดประโยชน์มากท่ีสดุได้อยา่งไร?   จงจดัตารางเวลาโดยให้

ความสําคญัแก่สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุก่อน 

เอเฟซัส 5:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงฉวยโอกาส  เพราะวา่ทกุวนันีเ้ป็นกาลท่ีชัว่ 

เม่ือพดูถึงประเดน็ “การงาน” นัน้    แม้วา่ผู้ เรียนจะยงัไมไ่ด้ทํางาน  แตส่ามารถประยกุต์ใช้เร่ืองนี ้

กบัชีวิตของเขาได้   โดยการปรับใช้กบัการทํางานบ้าน   หรือประยกุต์ใช้กบังานอาสาสมคัรท่ีเขาทําก็

ได้ 

3
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9.  อภปิรายหัวข้อ จ. “ท่าทีของเราเป็นตัวกาํหนดว่าเราเป็นผู้จัดการของพระเจ้าหรือไม่”

(5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 23-24) 

ชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นวา่ท่าทีท่ีพวกเขาพฒันาขึน้ในวนันีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ชีวิตท่ีเหลืออยูข่องพวกเขา  

การเป็นผู้จดัการของพระเจ้าเป็นเร่ืองของทา่ที   รูปแบบความคิดของผู้ เรียนจะเป็นตวักําหนด

ความสําเร็จในการเป็นผู้จดัการของพระเจ้าในชีวิตของเขา 

ทา่ทีของเราเป็นกญุเจสําคญัท่ีบง่ชีว้า่ปัจจบุนัเรากําลงัปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้จดัการของพระเจ้าอยู่

หรือไม ่ 

อภิปรายจากพระธรรม โรม 12:11 และโคโลสี 3:23  วา่ข้อพระธรรมเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัทา่ทีของ

ผู้ เรียนอย่างไรบ้าง   หลายครัง้ทา่ทีเป็นอปุสรรคอนัใหญ่หลวงตอ่การทํางานเพ่ือพระเจ้า  

10.   อภปิรายหัวข้อ ฉ. “ผลของการเป็นผู้จัดการของพระเจ้า”    (5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 24)

เราอาจสอนหวัข้อนีไ้ปแล้วในคาบเรียนของวนันี ้  จงใช้หวัข้อนีใ้นการรวบรวมประเดน็สําคญัของ

บทเรียนวนันีไ้ว้ด้วยกนั    จงชว่ยให้ผู้ เรียนมองเห็นพลงัท่ีสําคญัของการเรียนรู้การเป็นผู้จดัการท่ีดี

ของพระเจ้า   เพราะพระเจ้าจะประทานความรับผิดชอบท่ีใหญ่มากขึน้แก่เขา    วิธีท่ีดีท่ีสดุในการ

เปิดประตใูหม่ๆ  ให้กบัโอกาสท่ีจะเข้ามาในชีวิตก็คือ การเป็นคนท่ีสตัย์ซ่ือในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงให้เราใน

วนันี ้

11.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (10 นาที)

ก.  การเป็น “ผู้จัดการของพระเจ้า” ในชัน้เรียน 

เน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในการเป็นผู้จดัการของพระเจ้าในชัน้เรียน     ทบทวนสิ่งตา่งๆ 

ท่ีพระเจ้าประทานให้แก่เราเพ่ือบริหารจดัการซึง่เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรียนไปในชัน้เรียนนี ้   ยกตวัอยา่ง

เพ่ือแสดงให้เห็นชดัเจนขึน้   ให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งท่ีเขาจะทําในคาบเรียนถดัไปซึง่จะแสดงให้เห็นวา่พวก

เขาเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้า  

หนนุใจผู้ เรียนให้เขียนด้านท่ีพวกเขากําลงัพยายามเป็นผู้จดัการท่ีดีของพระเจ้าด้วย    ให้ผู้ เรียน

ตัง้เปา้หมายวา่เขาจะทําสิ่งใดในอีก 2 วนัข้างหน้าเพ่ือเร่ิมต้นเป็นผู้จดัการท่ีดีขึน้ของพระเจ้าในด้านนี ้

ของชีวิต    

ข.  การเป็น “ผู้จัดการของพระเจ้า” ในด้านเงนิของเรา 

หากผู้ เรียนมีงานทํา   ท้าทายให้พวกเขาถวาย 10% ของรายได้เป็นสิบลดแดพ่ระเจ้า 
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12.  การบ้าน

ก.  ในชว่งท้ายของคาบเรียน   ให้แบบทดสอบย่อยจาก 2 โครินธ์ 9:7 

2 โครินธ์ 9:7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ทุกคนจงให้ตามท่ีเขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืน

ใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนัน้ท่ีให้ด้วยใจยนิด ี 

ข.  ให้คะแนนโครงการท่ี 2 เร่ือง “คําพยานของเรา” และโครงการท่ี 3 “ผูจ้ดัการของพระเจ้า” 

ค.  ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

จ. มอบหมายโครงการท่ี 5 “งานของเรา”  เป็นการติดตามผลการเรียนในชัน้เรียนวนันี ้ ท้าทาย

ผู้ เรียนให้ มองหาโอกาสท่ีจะใช้เวลาในการทํางานของพวกเขาเป็นโอกาสในการประยกุต์ใช้สิ่ง

ท่ีได้เรียนไปในวนันี ้ 

13. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 4 

พิธีมหาสนิท  

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

พิธีมหาสนิทคือช่วงเวลาของการเติบโตเม่ือเราใคร่ครวญถึงเหตผุลของพระเจ้าสําหรับการมีพิธี

มหาสนิทนี ้

2.  ข้อพระธรรมหลัก: กิจการฯ 2:42 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

เขาทัง้หลายได้ขะมกัเขม้นฟังคําสอนของจําพวกอคัรทตูและร่วมสามคัคีธรรม ทัง้ขะมกัเขม้นใน

การหกัขนมปังและการอธิษฐาน  

3.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้ 

4.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

มีกิจกรรมสําหรับการดงึความสนใจสําหรับบทนี ้  มี 2 กิจกรรมท่ีสามารถเลือกใช้ได้ 

ก.  ฉายวิดีโอเร่ือง เดอะ พาสช่ัน ออฟ ไครสท์ 

เน่ืองจากจดุเน้นของบทเรียนนีอ้ยูท่ี่ความหมายของการสิน้พระชนม์ของพระเยซูคริสต์  เราอาจ

เร่ิมต้นการเรียนด้วยการฉายบางฉากของภาพยนตร์เร่ือง เดอะ พาสชัน่ ออฟ ไครสท์ ก็ได้   มีฉาก

หนึง่ซึง่เน้นความเจ็บปวดอย่างแสนสาหสัของพระเยซูท่ีทรงทนทกุข์ทรมานเพ่ือเรา นัน่คือฉากท่ี

พระองค์ทรงถกูเฆ่ียนตี  

อีกทางเลือกหนึง่ก็คือ  ให้ผู้ เรียนได้ดหูนงัเร่ืองนีล้ว่งหน้าก่อนท่ีจะเรียน 
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ข.  การนําเสนอเร่ืองพธีิมหาสนิทด้วยพาวเวอร์พอยต์ 

เราอาจนําเสนอภาพเพ่ือแสดงบางสว่นของพิธีมหาสนิท    หากเราเลือกใช้การนําเสนอนีใ้ห้

พิจารณาวา่น่ีจะเป็น “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน” หรือวา่เราจะใช้ประกอบการเรียนการ

สอนสว่นอ่ืนๆ ของบทเรียน  ภาพท่ีจะใช้แสดงมีดงันี ้

1.  ภาพการประชมุพิธีมหาสนิทของคริสตจกัรยคุใหม่

2. ภาพถ่ายของเด็กๆ ท่ีกําลงัเข้าร่วมในพิธีมหาสนิท แล้วให้ผู้ เรียนแบง่ปันความรู้สกึ

ของเขาในการ เข้าร่วมพิธีมหาสนิทในครัง้แรก 

3.  ภาพพระหตัถ์ของพระเยซูและพระโลหิตหลัง่ไหล

5.   ครอบคลุมหัวข้อ ก. “ความหมายของ ‘พธีิมหาสนิท’?”    (5 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 25)

เร่ิมต้นการเรียนด้วยการให้ผู้ เรียนบอกความหมายของคําวา่  “พิธีมหาสนิท”    เขียนคําตอบของ

ผู้ เรียนบนกระดาน   ผู้ เรียนอาจมีความหมายท่ีแตกตา่งหลากหลาย  ก็ไมเ่ป็นไร  

เม่ือเขียนความหมายเสร็จแล้ว   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นความพิเศษของพิธีนีใ้นคริสตจกัร  ในคูมื่อผู้ เรียน

หน้าท่ี 25 มีความหมายท่ีแตกตา่งมากมายเพ่ือใช้บรรยายถึงความพิเศษของพิธีนีข้องคริสตจกัร   

คริสตจกัรในแตล่ะคณะเรียกพิธีนีด้้วยช่ือท่ีแตกตา่งกนัและยงัมีหลกัปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนัในการเฉลิม

ฉลองพิธีนีด้้วย  

อยา่ให้การพดูคยุจดจอ่ไปท่ีหลกัปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนัของคริสตจกัร   เพียงแคชี่ใ้ห้เห็นวา่แตล่ะ

คริสตจกัรมีหลกัปฏิบตัใินพิธีนีท่ี้แตกตา่งกนัก็พอ   ความตา่งไมใ่ชเ่ร่ืองสําคญั  

คําวา่ “มหาสนิท” โดยทัว่ไปมีความหมายวา่ “ความสามคัคี”  คํานิยามนีมี้ส่วนสําคญัในการชว่ย

เราให้เข้าใจจดุประสงค์ของพิธีนีข้องคริสตจกัร  ซึง่เราจะพดูคยุเร่ืองนีใ้นรายละเอียดในภายหลงั 

จงหลีกเล่ียงการเข้าสู่ประเด็นเร่ืองขนมปังและเหล้าองุ่นในพิธีมหาสนิทนัน้กลายมาเป็นเลือด

และเนือ้ของพระเยซูจริงๆ หรือไม ่(ลทัธิคาทอลิก)  ประเด็นนีไ้มใ่ชจ่ดุเน้นสําหรับบทเรียนในวนันีแ้ละ

ไมใ่ชป่ระเดน็ท่ีจําเป็นสําหรับคริสเตียนใหม ่  จงกลบัไปท่ี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  ท่ีเป็น

จดุประสงค์ของการเรียนในบทนี ้
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6.   ครอบคลุมหัวข้อ ข. “มีส่ิงพเิศษอะไรบ้างท่ีถูกใช้ในพธีิมหาสนิท?”

(3-5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 25-26) 

พิธีมหาสนิทไมเ่หมือนการประชมุนมสัการอ่ืนๆ ของคริสตจกัร  พิธีนีใ้ช้อาหารเป็นสว่นสําคญั

ของการประชมุนมสัการ 

ครัง้แรกสดุท่ีพระเยซูทรงแนะนําพิธีมหาสนิทนีแ้ก่เหลา่สาวกของพระองค์คือชว่งเวลาก่อนการ

สิน้พระชนม์ของพระองค์ไมน่านนกั  พระเยซูและเหลา่สาวกของพระองค์ได้เฉลิมฉลองพิธี “ปัสกา” 

ซึง่เป็นพิธีระลกึทางศาสนาท่ีพิเศษมากของชาวยิว   ปัสกาเป็นมือ้อาหารพิเศษเพ่ือระลกึถึงการท่ี 

พระเจ้าทรงปกปอ้งชาวยิวในค่ําคืนท่ีทตูแหง่ความมรณาได้ผา่นเข้ามาในอียิปต์และสงัหารบรรดา

บตุรหวัปีของทกุบ้าน วนัปัสกาจงึเป็นวนัท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุสําหรับชาวยิวในยคุสมยัของพระเยซู   มือ้

อาหารจะจดัเตม็ท่ี   ทกุสว่นของมือ้อาหารล้วนเป็นสญัลกัษณ์พิเศษฝ่ายวิญญาณ 

พิธีมหาสนิทท่ีพระเยซูทรงกระทํานัน้คือการแนะนําความหมายใหมข่องประเพณีท่ีดํารงมา

ยาวนานของชาวยิว    พระองค์ทรงนําอาหารสองอย่างซึง่เป็นอาหารปกตธิรรมดาของยคุนัน้  นัน่คือ 

ขนมปังและเหล้าองุ่น แล้วทรงให้ความหมายใหมแ่ก่อาหารทัง้สองนี ้

พระเยซูยงัทรงกําชบัเหลา่สาวกให้ทําสิ่งนีเ้พ่ือเป็นการระลึกถึงสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงกระทําเพ่ือ

พวกเขาด้วย (ดลูกูา 22:7-23) 

พระเยซูตรัสกบัสาวกวา่ ขนมปังเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเล็งถึงพระกายของพระองค์ท่ีทรงประทานเพ่ือ

พวกเขา คือเพ่ือความรอดของเรา (ดลูกูา 22:19) 

พระเยซูตรัสวา่เหล้าองุ่นนัน้เป็นเคร่ืองหมายเล็งถึงพระโลหิตของพระองค์  นัน่คือชีวิตของ

พระองค์  ซึง่พระองค์ประทานเพ่ือความรอดของเรา  (ดลูกูา 22:20)    

สญัลกัษณ์อยา่งเดียวกนันีถ้กูอธิบายในคริสตจกัรเมืองโครินธ์เม่ืออาจารย์เปาโลให้คํากําชบัถึง

หลกัปฏิบตัขิองการทําพิธีมหาสนิท  (ด ู1 โครินธ์ 11:17-34)   พระธรรมข้อนีจ้ะเป็นจดุเน้นท่ีสําคญั

สําหรับการเรียนตลอดสว่นท่ีเหลือของคาบเรียนวนันี ้

7.   ครอบคลุมหัวข้อ ค. “ทาํไมเราจึงใช้ขนมปังและเหล้าองุ่นในพธีิมหาสนิท?”

(5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 26) 

บรรดาผู้ นําศาสนาไมไ่ด้เป็นผู้ตดัสินใจในการใช้ขนมปังและเหล้าองุ่น  หากแตเ่ป็นพระเยซูเองท่ี

ประทานคํากําชบัเหลา่นี ้  และเป็นพระเจ้าเองท่ีประทานคํากําชบัรายละเอียดเก่ียวกบัมือ้อาหารใน

พิธีปัสกาซึง่มีการเฉลิมฉลองในยคุสมยัของพระคมัภีร์เดมิ 
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ขนมปังและเหล้าองุ่นคือเคร่ืองหมายทางกายภาพท่ีเราสามารถแตะต้องสมัผสั ลิม้รส และกินด่ืม

ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองเตือนความจําถึงสิ่งท่ีพระเยซูทรงทําเพ่ือเรา   พระเยซูทรงเตือนความจําของเรา

ถึงการเสียสละอยา่งใหญ่หลวงของพระองค์เพ่ือเรา  

หากเรายงัไมไ่ด้ให้ผู้ เรียนชมภาพยนตร์เร่ือง เดอะพาสชัน่ ออฟ ไครสท์  ในกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียนแล้ว   สามารถใช้ชว่งเวลานีใ้นการให้ผู้ เรียนชมบางฉากท่ีเลือกไว้ได้   ฉากท่ีแนะนํา

ให้ชมคือ ภาพตา่งๆ ท่ีแสดงถึงการเฆ่ียนตีซึง่พระเยซูทรงทนทกุข์ทรมานเพ่ือเรา  ภาพนีทํ้าให้

ความหมายของพิธีมหาสนิทนัน้กลายเป็นความจริงแท้ขึน้มาได้   หากเราเปิดวีดิโอนีต้อนเร่ิมเรียนไป

แล้วก็ให้อ้างอิงกลบัไปยงัสิ่งท่ีผู้ เรียนได้ชมไปแล้วได้ 

8.   ครอบคลุมหัวข้อ ง. “อะไรคือจุดประสงค์ของพธีิมหาสนิท?”

(15-20 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 26) 

ใช้เวลาสว่นใหญ่ในคาบเรียนนีพ้ดูถึงประเดน็ท่ีว่าทําไมเราจงึมีพิธีมหาสนิท   ให้ผู้ เรียนอา่น 1 โค

รินธ์ 11:23-34 และหาห้าเหตผุลท่ีอธิบายวา่ทําไมเราจงึมีพิธีนี ้ (ดหูน้าท่ี 26 ของคูมื่อผู้ เรียนสําหรับ

ข้อมลูเพิ่มเตมิ) 

อะไรคือจุดประสงค์ของพธีิมหาสนิท? 

1.  เพ่ือนมสัการพระเจ้า (1 โครินธ์ 11:24-26)

2.  เพ่ือรําลกึวา่พระเยซูได้สิน้พระชนม์เพ่ือเรา (1 โครินธ์ 11:24-25)

3.  เพ่ือเตือนใจเราให้มองไปท่ีการเสดจ็กลบัมาอีกครัง้ของพระเยซูคริสต์ (1 โครินธ์ 11:26)

4.  เพ่ือให้โอกาสเราย้อนมองดตูวัเองเพ่ือตรวจสอบชีวิตของเรา (1 โครินธ์ 11:27-32)

ก.  เราสามารถสารภาพบาปของเราตอ่พระเจ้า      

ข.  เราจะได้รู้วา่เราบรรลเุปา้หมายของเราหรือไม ่

5.  เพ่ือชว่ยเราให้มองดคูวามสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน (1 โครินธ์ 11:24-29)

ก.  เราสามารถขอการให้อภยั หากเราทําให้ใครบางคนขุ่นเคืองใจหรือเจ็บปวด  

ข.  เราสามารถหนนุใจใครบางคน  

ค.  เราสามารถขอบคณุบางคนสําหรับสิ่งท่ีพวกเขาได้ทําเพ่ือเรา 

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 26 
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ขณะท่ีพดูประเดน็ท่ี 4   ให้ใช้เวลาพดูคยุเก่ียวกบัความบาปในชีวิตของเราและพิธีมหาสนิท  

พิธีมหาสนิทไมไ่ด้ขจดัความบาปของเราออกไป  แตเ่ป็นภาพท่ีเล็งถึงสิ่งท่ีพระเยซูทรงกระทําเพ่ือ 

ไถ่บาปเราเทา่นัน้ 

เชน่เดียวกบัท่ีบพัติศมาในนํา้ไมไ่ด้ชําระความผิดบาปของเรา  พิธีมหาสนิทนีก็้ไมไ่ด้ทําเชน่กนั  

จงเน้นยํา้เหตผุลท่ีทําไมพระเยซูทรงเร่ิมหลกัปฏิบตัทิางศาสนานี ้

ยงัมีอีกประเดน็หนึง่ท่ีบางคนเป็นหว่ง นัน่คือ จะเกิดอะไรขึน้หากคนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียนรับพิธีมหา

สนิทนี?้  แม้แตค่ริสเตีนบางคนก็ยงัรู้สึกกลวัเกรงตอ่การรับพิธีมหาสนิทในทางท่ีอาจนําการพิพากษา

โทษมาสู่ตนเอง  

สว่นสดุท้ายของ 1 โครินธ์ 11 พดูถึงปัญหาในคริสตจกัรเมืองโครินธ์   ความจริงโดยทัว่ไป

เก่ียวกบัพิธีมหาสนิทนีก็้คือว่า หากเราเป็นคริสเตียนแล้วพิธีนีก็้เป็นหนทางท่ีดีท่ีจะแสดงให้พระเจ้า

ทรงเห็นวา่เรารักพระองค์  แตถ้่าหากเราไมใ่ชค่ริสเตียนแล้วการมีสว่นร่วมในพิธีมหาสนิทนัน้ก็ไมไ่ด้

ชว่ยยกโทษบาปอะไรของเราเลย    หลงัจากร่วมพิธีนีแ้ล้วเราก็ยงัคงเป็นคนบาปเหมือนกบัก่อนท่ีเรา

จะร่วมพิธีมหาสนิท 

เราสามารถรับความรอดและการให้อภยัความผิดบาปโดยการสารภาพบาปเหลา่นัน้ตอ่พระเยซู

เทา่นัน้  พระองค์คือผู้ ท่ีทรงชําระเราจากความบาปผิดของเรา  ไมใ่ชโ่ดยการกระทําของเราหรือพิธี

มหาสนิท หรือพิธีบพัติศมาในนํา้ หรือแม้แตก่ารเข้าร่วมในคริสตจกัรก็ไมส่ามารถชําระความผิดบาป

ของเราได้ 

อีกประเดน็ท่ีสําคญัซึง่ต้องเน้นยํา้ในสว่นนีข้องคาบเรียนก็คือว่า พิธีมหาสนิทเตือนเราให้รําลกึถึง

ความสําคญัของ “พระกายของพระคริสต์”   ซึง่ไมไ่ด้อ้างอิงถึงร่างกายฝ่ายกายภาพของพระเยซู  แต่

เป็นภาพท่ีเล็งถึงคนท่ีเป็นคริสเตียนในคริสตจกัรและการสามคัคีธรรมกนั 

9.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5 นาที)

จงเน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในด้านเหตผุลห้าประการท่ีทําไมเราจงึมีพิธีมหาสนิท 

1.  ให้ผู้ เรียนเขียนเหตผุลทัง้ห้าประการนีไ้ว้ท่ีปกหน้าด้านในพระคมัภีร์ของตนเอง

2.  เตือนใจผู้ เรียนให้ระลกึวา่เม่ือพวกเขากําลงัร่วมในพิธีมหาสนิทท่ีคริสตจกัรนัน้  พวกเขาควร

จะคดิถึง เหตผุลตา่งๆ ท่ีเรียนไปเพ่ือเขาจะเข้าร่วมพิธีนีอ้ยา่งมีความหมายมากขึน้

3.  ให้คดิถึงเหตผุลเหล่านีใ้นทกุครัง้ท่ีเราอยูใ่นการประชมุนมสัการท่ีคริสตจกัร
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10.  การบ้าน

ก.  ให้แบบทดสอบยอ่ยจากพระธรรมโคโลสี 3:23 ในช่วงท้ายของคาบเรียนนี ้

โคโลสี 3:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ไม่ว่าเราจะทาํส่ิงใด ก็จงทาํด้วยความเตม็ใจเหมือนกระทาํถวายองค์พระผู้เป็น

เจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทาํแก่มนุษย์ 

ข.  ให้คะแนนโครงการท่ี 4 เร่ือง “2 โครินธ์ 9:7” และโครงการท่ี 5 “งานของเรา” 

ค.  ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 5 “พิธีบพัตศิมาในนํา้” จากคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือการเตรียมตวัสําหรับ 

คาบเรียนถดัไป 

11. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

4
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บทเรียนที่ 5 

พิธีบพัติศมาในนํา้

1.  หลักความจริงจากพระคัมภีร์

การเข้าร่วมพิธีบพัตศิมาในนํา้แตล่ะครัง้จะชว่ยให้เราพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของเรากบั 

พระเจ้า 

2.  ข้อพระธรรมหลัก: โรม 6:3 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

เราไมรู้่หรือวา่ เราทัง้หลายท่ีได้รับบพัตศิมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบพัตศิมาเข้าใน 

ความตายของพระองค์ 

3.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนท่ี 5 ของคูมื่อผู้ เรียนรวมถึง โครงการท่ี 6 “พิธีบพัติศมาในน้ํา”  จะถกูนํามาใช้ร่วมกบับท

นี ้ 

4.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

การเร่ิมต้นบทเรียนในวนันีอ้าจให้ผู้ เรียนสกั 1 หรือ 2 คนแบง่ปันว่าพวกเขาได้รับบพัติศมาในนํา้

เม่ือไหร่ และพิธีนีมี้ความหมายตอ่พวกเขาอยา่งไรบ้าง 

5.  การแนะนําบทเรียน    (5 นาที)

เร่ิมต้นการเรียนในวนันีด้้วยการอภิปรายคร่าวๆ ถึงเบือ้งหลงัของพิธีบพัตศิมาในนํา้ในยคุสมยั

พระคมัภีร์ใหม ่  น่ีเป็นประเพณีท่ีได้ถือปฏิบตัิกนัมาโดยยอห์นผู้ให้บพัติศมา ซึง่มีอยู่ก่อนท่ีพระเยซู

จะทรงเร่ิมพนัธกิจของพระองค์เสียอีก  (ดมูทัธิวบทท่ี 3 ) 

ในมทัธิวบทท่ี 3  ได้เลา่ถึงการท่ีพระเยซูทรงได้รับบพัติศมาในนํา้จากยอห์นด้วย  ดงัท่ีปรากกฏ

ในข้อท่ี 13-17  

ให้ผู้ เรียนเขียนวา่ความหมายของพิธีบพัติศมาในนํา้ท่ีอยู่ในยคุสมยัของยอห์นผู้ให้บพัตศิมา

หมายความวา่อยา่งไร   หากคําตอบของผู้ เรียนถกูต้องตามเหตผุลท่ีทําไมยอห์นจงึให้บพัตศิมาในนํา้
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แล้วก็ให้ไปท่ีประเด็นตอ่ไป   เหตผุลของยอห์นในการให้บพัตศิมาในนํา้ก็คือ สญัลกัษณ์ภายนอกเพ่ือ

แสดงวา่คนท่ีรับบพัติศมาในนํา้นัน้ได้มาเป็นผู้ เช่ือและผู้ติดตามพระเจ้าแล้ว   

6.  ครอบคลุมหัวข้อ ก. “ความหมายฝ่ายวิญญาณของพธีิบัพตศิมาในนํา้”

(20-25 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 27-30) 

ให้ใช้เวลาสว่นใหญ่ของคาบเรียนนีพ้ดูถึงความหมายฝ่ายวิญญาณของพิธีบพัติศมาในนํา้  มี

เหตผุลห้าประการท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน   เราจะใช้พระคมัภีร์ 2 ตอนเป็นฐานในการอธิบาย คือ  

โรม 6:1 และ กาลาเทีย 2:20    

ภายหลงัจากการสิน้พระชนม์และการฟืน้ขึน้จากตายของพระเยซูคริสต์แล้วมีความหมายใหมท่ี่

ผกูเข้ามากบัเคร่ืองหมายทางศาสนาของพิธีบพัตศิมาในนํา้นี ้    ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่าง

การรับความรอดกบั พิธีบพัติศมาในนํา้ซึง่เป็นเคร่ืองหมายฝ่ายวิญญาณของความรอด 

ให้พดูถึงเหตผุลทัง้ห้าท่ีให้ไว้ด้านลา่ง   โดยแสดงให้เห็นว่าพิธีบพัตศิมาในนํา้เป็นเคร่ืองหมาย

ของแตล่ะเหตผุลในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้าง   

ก.  ความหมายฝ่ายวิญญาณของพธีิบัพตศิมาในนํา้

1.  เราแสดงตวัร่วมกบัพระคริสต์ในการถกูตรึงตายของพระองค์ (กาลาเทีย 2:20,  โรม 6:6)

2.  เราแสดงตวัร่วมกบัพระคริสต์ในความตายของพระองค์ (โรม 6:3)

3.  เราแสดงตวัร่วมกบัพระคริสต์ในการถกูฝังของพระองค์ (โรม 6:4)

4.  เราแสดงตวัร่วมกบัพระคริสต์ในการฟืน้ขึน้จากตายของพระองค์ (โรม 6:4-5)

5.  เราแสดงตวัร่วมกบัพระคริสต์ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบใหมข่องพระองค์ (กาลาเทีย 2:20)

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่27-30) 
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7.  ครอบคลุมหัวข้อ ข. “ทาํไมเราจึงควรรับบัพตศิมาในนํา้    (5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 30)

แนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจชดัเจนว่าบพัติศมาในนํา้เป็นเพียงเคร่ืองหมายเทา่นัน้   พิธีนีไ้มอ่าจนําเอา

ความผิดบาปของผู้ใดออกไปได้   อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์สอนวา่เราต้องรับบพัตศิมาในนํา้หลงัจาก

ท่ีเราเป็นคริสเตียนแล้ว   

จงอภิปรายคร่าวๆ ถึงสามประเดน็ท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนเก่ียวกบัเหตผุลท่ีทําไมผู้ เรียนจึงควรรับ

บพัตศิมาในนํา้ 

ทาํไมเราจงึควรรับบัพติศมาในนํา้? 

1.  เป็นวิธีหนึง่ท่ีแสดงถึงการเช่ือฟังพระเจ้า   (มทัธิว 28:10-20)

2.  เป็นคําพยานตอ่หน้าสาธารณชนวา่เราเป็นคริสเตียน

3.  เป็นอีกก้าวหนึง่ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรา

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่30 

8. ครอบคลุมหัวข้อ ค. “เราควรรับบัพตศิมาในนํา้เม่ือไหร่?    (5 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 30-31)

พยายามให้การพดูคยุในประเดน็นีมุ้ง่ไปท่ีสิ่งท่ีพระคมัภีร์กลา่วไว้    ให้ผู้ เรียนค้นหาและอา่นข้อ

พระคมัภีร์ท่ีพดูถึงพิธีบพัติศมาในนํา้ของคริสตจกัรสมยัแรก ดงัท่ีปรากฏในกิจการ 2:38, 41; 8:37-

38 และในกิจการ 19:4-5   

คริสตจกัรท่ีแตกตา่งกนัย่อมมีธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัพิธีนี ้  บางคริสตจกัรให้ 

บพัตศิมาในนํา้แก่ผู้ เช่ือในวนัเดียวกบัท่ีพวกเขาอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจ   ในขณะท่ี

คริสตจกัรอ่ืนๆ อาจรอให้คริสเตียนใหมเ่รียนพระคมัภีร์เสียก่อน    ขณะท่ีบางคริสตจกัรอาจมี

ข้อกําหนดเร่ืองอาย ุเชน่ คนท่ีจะรับบพัติศมาในนํา้ได้จะต้องถึงวยัท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ เป็นต้น  

บางคริสตจกัรถือว่าเวลาท่ีเราได้เข้าร่วมกบัคริสตจกัรเป็นสมาชิกนัน้ก็คือเวลาเดียวกบัเม่ือเรารับ

บพัตศิมาในนํา้  

จงเน้นยํา้ความจริงท่ีเรียบง่ายของพิธีบพัติศมาในนํา้  ซึง่ก็คือ เป็นเคร่ืองหมายตอ่หน้าสาธารชน

วา่คนๆ นีเ้ป็นคริสเตียนแล้ว   
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9.  ครอบคลุมหัวข้อ ง. “ผลของการรับบัพตศิมาในนํา้”    (5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 31)

เม่ือพดูถึงผลของการรับบพัติศมาในนํา้นัน้  จงเน้นยํา้อีกครัง้วา่บพัติศมาในนํา้ไมไ่ด้ชําระ

ความผิดบาปของเราให้หมดไป  หากแตเ่ป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเปล่ียนแปลงฝ่ายวิญญาณ 

ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเรา 

ประโยชน์ของการรับพิธีบพัติศมาในนํา้ก็คือ  การแสดงออกถึงการเช่ือฟังของเราตอ่หน้า

สาธารณะวา่เราได้มอบชีวิตของเราแดพ่ระเยซูแล้ว 

ทนัทีท่ีพระเยซูได้รับบพัติศมาในนํา้นัน้ พระองค์ได้เผชิญกบัชว่งเวลา 40 วนัแหง่การทดลอง

อยา่งหนกัหนว่งจากซาตาน   สิ่งนีอ้าจไมไ่ด้เกิดขึน้จริงๆ กบัคริสเตียนใหมท่กุคนในปัจจบุนั แตเ่ราก็

ไมค่วรประหลาดใจหากต้องเผชิญกบัการทดลองใหญ่ให้ทําบาปในชว่งเวลาหลงัจากท่ีเราได้รับ 

บพัตศิมาในนํา้แล้ว 

เราต้องไมส่บัสนระหวา่งบพัตศิมาในนํา้ กบั การรับบพัติศมาในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึง่เป็นอีก

ประเดน็หนึง่ท่ีเราจะสอนในหลกัสตูร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ในวิชา ประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน    

10.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5 นาที)

จงเน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในการทําให้มัน่ใจว่าเรามีความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัพระเจ้า  

ความสมัพนัธ์ฝ่ายวิญญาณกบัพระเยซูเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัมากเกินกว่าแคก่ารร่วมพิธีรับ 

บพัตศิมาในนํา้   

หากมีผู้ เรียนคนไหนท่ียงัไมไ่ด้รับบพัติศมาในนํา้  เราอาจต้องจดัพิธีบพัตศิมาในนํา้เพ่ือท่ีผู้ เรียน

จะได้เข้าปฏิบตัติามท่ีได้เรียนไป 

11. การบ้าน

ก. ให้คะแนนโครงการท่ี 6 เร่ือง “พิธีบพัติศมาในน้ํา”   

ข. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 6 “การอธิษฐาน” จากคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือการเตรียมตวัสําหรับคาบเรียน

ถดัไป 
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12. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 6 

การอธิษฐาน 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภีร์

การอธิษฐานต้องเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความหมายในชีวิตประจําวนัของคริสเตียน 

2.  ข้อพระธรรมหลัก: ฟีลิปปี 4:6 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

อยา่ทกุข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แตจ่งทลูเร่ืองความปรารถนาของเราทกุอยา่งตอ่พระเจ้า  

ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กบัการขอบพระคณุ 

3.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 6 ของคูมื่อผู้ เรียนจะใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้ 

4.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5 นาที)

ก.  คาํอธิษฐานท่ีมีอารมณ์ขัน 

เร่ิมบทเรียนวนันี ้  ด้วยการอ่านตวัอยา่งท่ีขําขนัของคําอธิษฐาน  มีทัง้จากเด็กๆ คริสเตียนใหม ่

ฯลฯ 

ข.  เขียนคาํอธิษฐาน 

ให้ผู้ เรียนจบัคูก่นัและเขียนคําอธิษฐานตอ่พระเจ้า   กําหนดสถานการณ์บางอยา่งใน

ชีวิตประจําวนัแล้วให้พวกเขาใช้เร่ืองนัน้ในการอธิษฐาน 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนเขียนคําอธิษฐานแล้ว   ให้บางคนอา่นคําอธิษฐานของเขาให้เพ่ือนฟัง   เราจะ

ไมบ่อกวา่คําอธิษฐานนัน้ดีหรือไม ่ เราต้องการให้ผู้ เรียนคิดแคว่า่ควรมีสิ่งใดอยูใ่นคําอธิษฐานของ

เขาบ้าง   

5.  ตัดสินใจเร่ืองลาํดับความสาํคัญของบทเรียนวันนี ้

บทเรียนนีเ้ตม็ไปด้วยข้อมลูพืน้ฐานมากมายเร่ืองการอธิษฐาน   เราต้องประเมินความจําเป็นของ

ผู้ เรียน และพิจารณาวา่เร่ืองใดจากประเดน็เหลา่นีท่ี้ควรจะเน้นมากขึน้ในระหวา่งคาบเรียนนี ้  
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6.   ครอบคลุมหัวข้อ ก. “การอธิษฐานคืออะไร?”     (5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 32)

เร่ิมต้นคาบเรียนนีด้้วยการให้ผู้ เรียนลองให้นิยามความหมายของการอธิษฐาน 

สิ่งท่ีสําคญัคือ การอธิษฐานเป็นการส่ือสารสองทาง  คริสเตียนใหมห่ลายคนมีปัญหาในการ  

“ได้ยินเสียงพระเจ้าในการอธิษฐาน”  การอธิษฐานเป็นมากกวา่เพียงแคเ่ราพดูคยุกบัพระเจ้าในสิ่งท่ี

เราต้องการ แล้วก็กล่าววา่ “อาเมน”   

คูมื่อผู้ เรียนได้ให้เหตผุลเร่ือง “ทําไมเราจงึควรอธิษฐาน?”  ไว้หลายประการ   เราอาจเร่ิมต้นการ

เรียนด้วยการให้ผู้ เรียนตอบคําถามท่ีวา่ทําไมเราจงึควรอธิษฐาน? 

ประเดน็ท่ีสามในสว่นนีก็้คือ “เราควรอธิษฐานตอ่ใคร?”   คําตอบนัน้ง่ายมาก นัน่คือ  เรา

อธิษฐานตอ่พระเจ้า     คริสเตียนใหมห่ลายคนอธิษฐานตอ่พระเยซ ู ก็ไมเ่ป็นไร เพราะวา่พระเยซูก็

ทรงเป็นพระเจ้า   คนอ่ืนอาจอธิษฐานตอ่พระเจ้าพระบิดา  พระเจ้าไมไ่ด้ทรงติดอยู่กบัรายละเอียด

ท่ีวา่ เราอธิษฐานตอ่พระเจ้า พระเยซู หรือพระวิญญาณบริสทุธ์ิ    

ความรักของพระเจ้านัน้น่ายําเกรง  และพระเจ้าก็ทรงรักท่ีจะฟังเราอธิษฐานตอ่พระองค์    

พระเจ้าจะไมยื่นกอดอกอยูใ่นสวรรค์  แล้วพดูวา่ “เราจะไมต่อบคําอธิษฐานนัน้เพราะวา่เจ้าใช้

ถ้อยคําท่ีผิด”   นัน่ไมใ่ชพ่ระเจ้าท่ีเรารับใช้อยู่  

7.  แนะนําหัวข้อ ข. “เราควรอธิษฐานอย่างไร?”    (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 33)

เราอาจพดูเนือ้หาสว่นนีจ้บอยา่งรวดเร็ว และไปประเดน็อ่ืนๆ ตอ่ไป  ทัง้นีข้ึน้กบัความเตบิโตฝ่าย

วิญญาณของผู้ เรียน   แตเ่ราต้องระวงัวา่เราจะไมค่าดเดาเอาวา่ทกุคนเข้าใจในประเด็นนีดี้แล้ว  

ขณะท่ีเราพดูใน 4 ประเด็นนีเ้ราต้องทํารู้จกัเนือ้หาสว่นท่ีเหลือของบทนีก่้อน  เพ่ือวา่เราจะ

สามารถตอบคําถามเหลา่นัน้ในชว่งท่ีเหมาะสมของบทนี ้

เน้นวิธีปฏิบตัแิละเรียบง่าย   เราต้องการให้การอธิษฐานเป็นธรรมชาตชีิวิตเราเหมือนอยา่งกบั

การหายใจ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการพดูหวัข้อย่อยท่ีหนึง่—จงใช้ภาษาปกติธรรมดา   หนนุใจผู้ เรียนไมใ่ห้

ยดึตดิอยูก่บัรูปแบบทางศาสนา     อ้างอิงเร่ืองราวท่ีพระเยซูคริสต์พดูถึงชายสองคนท่ีกําลงัอธิษฐาน

ในขณะท่ีเราสอนใน 4 ประเดน็นี ้(ดลูกูา 18:9-14)   
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ข.  เราควรอธิษฐานอย่างไร? 

1.  ใช้ภาษาธรรมดา

2.  เปิดเผยความจริงตอ่พระเจ้า

3.  อธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจง

4.  ทา่ทางด้านร่างกายไมใ่ชเ่ร่ืองสําคญั

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่33 

8.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. “เราควรพูดอะไรในขณะท่ีอธิษฐาน” (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 34-35)

ประเดน็นีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานเร่ืองการอธิษฐาน    อธิษฐาน  แตต้่องระวงัด้วยวา่ทา่นจะไมค่าดเดา

วา่สิ่งท่ีเห็นชดัสําหรับทา่นว่าเป็นคริสเตียนท่ีเติบโตแล้วนัน้ จะเป็นสิ่งเดียวกนักบัผู้ เรียนของทา่น   

เน้นความสําคญัของการเรียนรู้วา่การอธิษฐานเป็นอะไรท่ีมากกว่าแคก่ารทลูขอพระเจ้าสําหรับ

สิ่งท่ีเราต้องการ   การอธิฐานเปรียบเทียบได้กบัการสนทนากบัเพ่ือนคนพิเศษ     

เราจะรู้สกึอย่างไรหากเพ่ือนคยุกบัเราเฉพาะเวลาท่ีเขาต้องการบางอย่างจากเราเท่านัน้? 

เราจะรู้สกึอย่างไรหากว่าทกุครัง้ท่ีเพ่ือนคยุกบัเรา เขาไมเ่คยให้เราพดูอะไรเลย?  เขาแคพ่ดูในสิ่ง

ท่ีเขาต้องการ แล้วก็หนัหลงัเดนิจากไป   

ขณะท่ีเราพดูถึงแตล่ะประเด็น   ให้เน้นวา่น่ีคือวิถีปฏิบตัใินชีวิตประจําวนัของเรา ไมใ่ช่เฉพาะ

เวลาท่ีเจอวิกฤตการณ์ใหญ่โตเทา่นัน้ 

ค.  เราควรพูดอะไรในขณะที่อธิษฐาน? 

1.  นมสัการพระเจ้า

2.  ทลูขอการอภยัโทษความผิดบาปจากพระเจ้า (สดดีุ 66:2, อิสยาห์ 59:2)

3.  ขอบพระคณุพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 5:18)

4.  อธิษฐานสําหรับทกุสิ่ง (ฟีลิปปี 4:6)

5.  อธิษฐานตามท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนําให้อธิษฐาน (เอเฟซสั 6:18)

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่34-35 
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9.  ครอบคลุมหัวข้อ ง. “ประโยชน์ของการอธิษฐาน?”   (5-7 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 36-38)

ให้พดูประเดน็นีเ้พียงคร่าวๆ   หลายครัง้คริสเตียนใหมด่ิน้รนอยู่กบัการทําให้การอธิษฐานเตม็ไป

ด้วยความหมายในชีวิตประจําวนั    แตเ่ราจะได้ประโยชน์จากการอธิษฐานเม่ือเราทําให้การอธิษฐาน

นัน้กลายเป็นสิ่งปกตใินชีวิตประจําวนัของเรา 

ง.  ประโยชน์ของการอธิษฐาน? 

1.  การอธิษฐานชว่ยให้เรารู้จกัพระบดิาบนสวรรค์มากขึน้ (มทัธิว 6:9)

2.  การอธิษฐานชว่ยให้เราค้นพบความชว่ยเหลือของพระเจ้าในยามท่ีจําเป็น

(ฮีบรู 4:16, 2 โครินธ์ 12:7-10, ยากอบ 1:2-8) 

3.  การอธิษฐานชว่ยให้เราค้นพบสนัตสิขุและเสรีภาพของพระเจ้าทา่มกลางปัญหา

(ฟีลิปปี 4:6-7) 

4.  การอธิษฐานชว่ยให้เราได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

(กิจการฯ 2, กิจการฯ 4:31, ลกูา 11:13) 

5.  การอธิษฐานชว่ยให้เราค้นพบนํา้พระทยัพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา (ลกูา 22:41-43)

6.  การอธิษฐานชว่ยให้เราเตรียมพร้อมสําหรับการเสดจ็กลบัมาของพระเยซ ู(ลกูา 21:36)

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่36-38 

10.  ครอบคลุมหัวข้อ จ. “เราจะได้รับคาํตอบต่อคาํอธิษฐานได้อย่างไร?”

(5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 38-39) 

น่ีอาจเป็นหนึง่ในประเดน็ท่ียากท่ีสดุสําหรับคริสเตียนใหมใ่นการเข้าใจ   แคเ่พียงความคดิว่า

อธิษฐานตอ่ใครบางคนท่ีเราไมอ่าจเห็นได้ก็เป็นสิ่งท่ียากเย็นพอดอูยูแ่ล้วสําหรับหลายๆ คน  แต่

ปัญหาท่ีใหญ่กวา่นัน้ก็คือการได้ยินจากพระเจ้าหรือการได้รับคําตอบตอ่คําอธิษฐานของเรา  

เราต้องระวงัเม่ือสอนเร่ืองนี ้  เราไมค่วรเอาประสบการณ์เป็นหลกั  แม้จะเป็นประสบการณ์ท่ีดีก็

ตาม   แตส่อนให้มองดสูิ่งท่ีพระเจ้าตรัสไว้ในพระคมัภีร์  ซึ่งควรจะเป็นรากฐานสําหรับเราในการตอบ

คําถามนี ้

ให้พดูแตล่ะหวัข้อยอ่ยในจดุนี ้   ระวงัในการพดูประเดน็ท่ีคริสเตียนบางคนเข้าใจผิด   นัน่คือ 

บางคนเช่ือวา่หากเราทําบางสิ่งแล้วเราก็จะได้รับการรับรองวา่จะได้รับคําตอบท่ีเราต้องการ  
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อยา่งเชน่  “อธิษฐานในนามของพระเยซู   ใช้คําพดูท่ีเจาะจง  อยา่สงสยัในสิ่งท่ีขอ  แล้วจะได้รับ

ตามท่ีขอ” เป็นต้น 

การอธิษฐานไมใ่ชไ่ม้วิเศษท่ีจะใช้เพ่ือให้ได้มาซึง่สิ่งท่ีเราต้องการ   เรากําลงัพดูคยุกบัพระเจ้า

แหง่สากลจกัรวาลนี ้และพระองค์ต้องการท่ีจะฟังสิ่งท่ีเราจะพดู 

อยา่งไรก็ตาม  เราอาจได้รับหนึง่ในสามของคําตอบตอ่คําอธิษฐานของเรา 

จ.  เราจะได้รับคาํตอบต่อคาํอธิษฐานได้อย่างไร? 

1.  คาดหวงัวา่พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐาน (1 ยอห์น 5:14-15, ยากอบ 1:6-7)

2.  ยอมรับคําตอบของพระเจ้า (สภุาษิต 28:9, 2 โครินธ์ 12:7-10)

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่38-39 

11.  ครอบคลุมหัวข้อ ฉ. “เหตุใดเราจึงไม่ได้รับคาํตอบสําหรับคาํอธิษฐานของเรา?”

(5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 39-41) 

สว่นนีข้องบทเรียนอาจก่อให้เกิดคําถามมากมายสําหรับผู้ เรียน     สิ่งสําคญัคือเราจะต้องชว่ย

ตอบคําถามนีข้องผู้ เรียนบนพืน้ฐานของสิ่งท่ีพระคมัภีร์กลา่ว ไมใ่ชบ่นประสบการณ์ส่วนตวั   

นอกจากนัน้เรายงัต้องชว่ยผู้ เรียนให้เห็นวา่เพียงเพราะคนๆ หนึง่มีการตอบสนองบางอยา่ง ไมไ่ด้

หมายความวา่เราจะมีการตอบสนองอย่างเดียวกนันัน้โดยอตัโนมตั ิ

โปรดสงัเกตว่าประเดน็ย่อยท่ีให้ไว้ในท่ีนี ้ไมใ่ชเ่หตผุลเดียวเทา่นัน้ท่ีคนๆ หนึง่อาจไมไ่ด้รับคําตอบ

ตอ่คําอธิษฐาน   สามารถเพิ่มประเดน็อ่ืนๆ ท่ีกีดขวางเราจากการได้รับคําตอบตอ่คําอธิษฐานของเรา  

2 ซามเูอลบทท่ี 21  พดูถึงเร่ืองราวชีวิตกษัตริย์ดาวิดท่ีค้นพบวา่ทําไมเขาจงึไมไ่ด้รับคําตอบตอ่

คําอธิษฐาน และวิธีการท่ีเขาตอบสนองตอ่การแก้ไขปัญหานัน้ 

สิ่งสําคญัท่ีควรเน้นก็คือวา่ พระเจ้าทรงได้ยินคําอธิษฐานของเราและพระองค์ทรงต้องการตอบ

เรา  หลายครัง้มีเง่ือนไขบางอยา่งท่ีเราต้องตอบสนองก่อนจะได้รับคําตอบตอ่คําอธิษฐาน   แตเ่ราก็

ไมจํ่าเป็นต้องเป็นคนท่ีสมบรูณ์แบบก่อนท่ีพระเจ้าจะตอบเรา 
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ฉ.  เหตุใดเราจงึไม่ได้รับคาํตอบสาํหรับคาํอธิษฐานของเรา? 

1.  เรากําลงัทลูขอพระเจ้าในสิ่งท่ีผิดหรือไม?่ (ยากอบ 4:14-15, 4:3)

2.  เรากําลงัยึดความบาปบางอยา่งในชีวิตของเราหรือไม?่ (สดดีุ 66:18, สภุาษิต  28:13)

3.  เรากําลงัปฏิเสธท่ีจะฟังเสียงพระเจ้าหรือไม?่ (สภุาษิต 28:9)

4.  บางคําอธิษฐานนัน้เป็นสิ่งท่ีมีเง่ือนไข (1 ยอห์น 3:22-24)

5.  เรากําลงัอยูใ่นความสงสยัหรือไม?่ (ฮีบรู 11:6, ยากอบ 1:6-7)

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่39-41 

12.  ครอบคลุมหัวข้อ ช. “เราควรจะอธิษฐานเม่ือไหร่?”   (5-10 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 42)

น่ีเป็นประเดน็ท่ีพืน้ฐานมาก   หนนุใจผู้ เรียนให้มองหาโอกาสตา่งๆ ท่ีพวกเขาสามารถอธิษฐาน

ทัง้กบัคนอ่ืนๆ และตามลําพงั    จงเน้นความสําคญัของประเดน็ย่อยท่ี 2 ซึง่ คือการมีเวลาเฝา้เด่ียว

อยา่งสม่ําเสมอในการอธิษฐาน 

ช.  เราควรจะอธิษฐานเม่ือไหร่? 

1.  อย่าหยดุการอธิษฐาน (1 เธสะโลนิกา 5:17)

2.  มีเวลาเฝา้เด่ียวเป็นประจําเพ่ือการอธิษฐาน

3.  มีกลุม่อธิษฐาน

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่หน้าท่ี 42 
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13.  ครอบคลุมหัวข้อ ซ. “ทาํไมการอธิษฐานจึงเป็นส่ิงท่ียากเยน็เหลือเกิน?”

(5 นาที คูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 42-44) 

ประเดน็นีอ้าจเป็นหนึง่ในการท้าทายท่ีใหญ่มากสําหรับผู้ เรียน   ให้เน้นยํา้วา่ เราไมค่วร

ประหลาดใจหากการอธิษฐานเป็นสิ่งท่ียากเย็น   เราอาจสรุปอย่างผิดๆ เก่ียวกบัการอธิษฐานวา่ควร

เป็นสิ่งท่ีง่าย  บอ่ยครัง้ข้อสรุปเหลา่นีไ้มไ่ด้ตัง้อยู่บนสิ่งท่ีพระคมัภีร์กลา่วไว้ 

อาจมีประเดน็อ่ืนอีกท่ีผู้ เรียนสามารถเพิ่มเตมิเข้าไปในรายการท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน  

ซ.  ทาํไมการอธิษฐานจงึเป็นสิ่งที่ยากเย็นเหลือเกนิ? 

1.  เรากําลงัโกรธพระเจ้าอยู่หรือไม?่  (โยบ 21:15)

2.  เราเช่ือมัน่วา่พระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของเราหรือไม?่ (มาระโก 11:24)

3.  เรากําลงัเผชิญกบัปัญหาในชีวิตอยูห่รือไม?่ (ลกูา 18:1, ยากอบ 5:13)

4.  เรากําลงัเผชิญกบัการกดข่ีขม่เหงอยูห่รือไม?่ (มทัธิว 5:44)

  อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าท่ี 42-44 

14.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว   (5-10 นาที)

ขณะท่ีเรามาถึงตอนท้ายบทเรียนนี ้  ท้าทายผู้ เรียนท่ีจะทําให้การอธิษฐานกลายเป็นวิถีปฏิบตัใิน

ชีวิตประจําวนัของเขา   จงเน้นยํา้หลกัพืน้ฐานของการอธิษฐาน   แม้แตเ่ดก็เล็กๆ ก็สามารถอธิษฐาน

ได้ ดงันัน้ เราจงึไมค่วรทําให้เร่ืองนีด้เูป็นเร่ืองสลบัซบัซ้อนของชีวิต 

ท้าทายผู้ เรียนท่ีจะทําให้การอธิษฐานกลายเป็นสิ่งท่ีทําเป็นปกตใินชีวิตประจําวนั  โดยให้พระเจ้า

เป็นผู้ นําในแตล่ะสถานการณ์ท่ีพวกเขาเผชิญอยูต่ลอดวนั  

เราอาจจบชัน้เรียนนีด้้วยการให้ผู้ เรียนจบัคูแ่ละเขียนคําอธิษฐาน โดยใช้ข้อมลูท่ีเราได้พดูคยุกนั

ในชัน้เรียนวนันี ้   หรือกําหนดสถานการณ์บางอยา่งซึง่สอดคล้องกบัสภาวะของผู้ เรียน และให้พวก

เขาเขียนคําอธิษฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนเขียนคําอธิษฐานแล้ว  ให้ผู้ เรียนบางคนอา่นคําอธิษฐานของเขาให้เพ่ือนฟัง 
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15.  การบ้าน

ก. ให้คะแนนรายงานใดๆ ก็ตามท่ีเรายงัไมไ่ด้ให้คะแนน     

ข. ให้ผู้ เรียนเตรียมตวัสําหรับการสอบ ซึง่จะมีในคาบเรียนถดัไป 

16. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?    

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 7 

การสอบ 

1.  แนะนําวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มี รายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ทาํการสอบวิชานี ้

3.  ถ้าหากท่านยังไม่ได้คืนแบบทดสอบย่อย  และโครงการต่างๆ ท่ีท่านได้ให้คะแนนเรียบร้อย

แล้ว ขอให้คืนทัง้หมดแก่ผู้เรียนในเวลานี ้
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การสอบและใบประกาศนียบัตรสาํหรับผู้ที่จบการศึกษา 
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ช่ือ แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตียน

วันท่ี การสอบ 1 

ชัน้ คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถกู

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด

1. ________  พิธีมหาสนิทกบัอาหารม้ือสุดทา้ยของพระเยซูคือส่ิงเดียวกนั

2. ________  ก่อนท่ีเราจะรับศีลมหาสนิท  เราตอ้งสาํรวจดูภายในจิตใจของตนก่อนวา่เราไดท้าํบาปหรือไม่

3. ________  คนๆ หน่ึงจะเป็นคริสเตียนไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บบพัติศมาในนํ้าแลว้เท่านั้น

4. ________  เม่ือเราอธิษฐานเราควรยอมใหพ้ระเจา้พูดคุยกบัเราดว้ย

5. ________  พระเจา้ไม่เคยคาดหวงัใหเ้ราทาํงานเพื่อเล้ียงดูตนเองและครอบครัว

6. ________  พระเจา้ทรงสัญญาวา่จะช่วยเหลือในทุกๆ ความจาํเป็นหากคนๆ นั้นเป็นคริสเตียน

7. ________  เม่ือเรากาํลงัเล่าคาํพยานใหเ้ราถือโอกาสเทศนาไปดว้ยเลย

8. ________  คริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือของพระเจา้ในการช่วยผูเ้ช่ือใหเ้ป็นคริสเตียนท่ีเขม้แข็งยิง่ข้ึน

9. ________  เราตอ้งเป็นคริสเตียนอยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนท่ีจะสามารถเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้ได ้

10. _______  คริสเตียนไม่ควรใหเ้งินเพื่อช่วยเหลือคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน

11. _______  เหตุผลเดียวท่ีคนควรไปคริสตจกัรก็คือ เพื่อมาเป็นคริสเตียน

12. _______  เม่ือเล่าคาํพยานเราควรยกตวัอยา่งหน่ึงเร่ืองจากชีวติของเราเสมอ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้

ทรงช่วยใหเ้ราเติบโตไดอ้ยา่งไร 

13. _______  พระเจา้ประทานทุกส่ิงแก่ผูค้นท่ีทูลขอ  หากวา่พวกเขาเช่ือพระเจา้จริงๆ ในขณะท่ีอธิษฐาน

14. _______  พระเจา้ไม่สนใจการใชเ้วลาของเรา  หากวา่เราเป็นคริสเตียนแลว้

15. _______  เหตุผลท่ีทาํไมเราจึงมีคริสตจกัรทอ้งถ่ินก็คือ เพื่อช่วยคริสเตียนใหเ้ติบโตเขม้แขง็ยิง่ข้ึน
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ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) ต่อ 

16. _______  ผูเ้ช่ือตอ้งเล่าถึงชีวติบาปในอดีตของตนทุกคร้ังท่ีเป็นพยานท่ีคริสตจกัร

17. _______  หน่ึงในหนทางท่ีดีท่ีสุดสาํหรับคริสเตียนในการเจริญเติบโต ก็คือพูดคุยกบัคนอ่ืนๆ และ

แบ่งปันถึงความเช่ือ ปัญหา และความสาํเร็จของตน 

18. _______  หากคริสเตียนตอ้งการเป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระเจา้ เขาหรือเธอตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ี 

สัตยซ่ื์อ 

19. _______  เม่ือเรากาํลงัอยูใ่นพิธีมหาสนิท  เราควรคิดถึงความสัมพนัธ์ของเรากบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ

ให้เลือกคําตอบทีถู่กต้อง (ขอ้ละ 2 คะแนน)  

คําส่ัง จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง แลว้ใส่พยญัชนะของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถามนั้น

1.______ เราควรรับบพัติศมาในนํ้า เพราะวา่ 

ก.  เราจะกลายเป็นคริสเตียนหลงัจากนั้น 

ข.  พระเยซูตรัสบอกให้เราทาํเช่นนั้น 

ค.  โมเสสไดเ้ดินขา้มทะเลแดงบนแผน่ดินแหง้

2.______ เม่ือผูเ้ช่ือนมสัการพระเจา้ พวกเขา 

ก.  ทูลขอพระเจา้ใหช่้วยเหลือพวกเขาในชีวิตประจาํวนั 

ข.  อธิษฐานขอพระเจา้รักษาคนเจบ็ป่วย 

ค.  บอกพระเจา้วา่พวกเขาชอบส่ิงใดเก่ียวกบัพระองค ์(พระเจา้) 

3.______ เราควรท่ีจะถวายใหแ้ก่พระเจา้ เพราะวา่ 

ก.  เราจาํเป็นตอ้งทาํ 

ข.  เรารักพระเจา้ 

ค.  เราไม่สามารถเป็นคริสเตียนได ้หากไม่ถวาย 

4.______ เราควรจะพดูถึงชีวิตบาปในอดีตบ่อยแค่ไหนในขณะท่ีเล่าคาํพยานในคริสตจกัร? 

ก.  ทุกคร้ังท่ีเป็นพยาน 

ข.  บางคร้ัง  

ค.  ไม่ตอ้งเลย 
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คาํถามประเภทให้จับคู่ทีต่รงกนั 
นาํพยญัชนะดา้นขวามือมาเขียนในช่องวา่งของขอ้ท่ีตรงกนั (ขอ้ละ 3 คะแนน) 

1. _______ พิธีมหาสนิท ก.  เราทาํส่ิงน้ีเพียงคร้ังเดียวเพื่อแสดงวา่เราเป็นคริสเตียนแลว้

2. _______ ผูจ้ดัการของพระเจา้ ข.  เพื่อระลึกถึงพระเยซูและรอคอยการเสด็จกลบัมาของ

พระองค ์

3. _______ คาํพยาน ค.  วถีิทางในการพดูคุยกบัพระเจา้

4. _______ พิธีบพัติศมาในนํ้า ง.  พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราถวาย10% จากเงินท่ีเราหามาไดแ้ด่

พระองค ์

5. _______ คริสตจกัรทอ้งถ่ิน จ.   แสดงส่ิงท่ีพระเจา้กาํลงัทรงทาํงานในชีวติประจาํวนัของเรา

6. _______ การอธิษฐาน ฉ.  กลุ่มคนซ่ึงมารวมกนัเพื่อการสามคัคีธรรมของคริสเตียน

คําถามทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ 

1.  ในพิธีมหาสนิท ขนมปังเป็นตวัแทนเล็งถึงอะไร?    (5 คะแนน)

2.  ในพิธีมหาสนิท เหลา้องุ่นเป็นตวัแทนเล็งถึงอะไร?    (5 คะแนน)

3.  จงเขียนขอ้พระคมัภีร์ท่ีใหท้่องจาํ  หากท่ีไม่พอใหข้อกระดาษเพิ่มได ้(24 คะแนน)



4 แนวทางปฏิบติัของคริสเตียน 

คําถามทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ    ต่อ 

4.   จงเขียนคาํพยานโดยใชแ้นวทางส่ีประการท่ีไดเ้รียนไปในชั้นเรียน   หากกระดาษไม่พอใหข้อเพิ่มได ้

อยา่ลืมยกตวัอยา่งจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตท่านเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงช่วยใหท้่านเติบโตได้

อยา่งไรบา้ง    ขอ้พระคมัภีร์ใดท่ีใชเ้พื่อช่วยใหท้่านเติบโตข้ึนในดา้นน้ี  (21 คะแนน) 



แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตยีน  

การสอบ 1 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่1  

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือไม่จริง 

(ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1.   x   ถูก

2.   x   ถูก

3.   0   ผดิ

4.   x   ถูก

5.   0   ผดิ

6.   x   ถูก

7.   0   ผดิ

8.   x   ถูก

9.   0   ผดิ

10.   0   ผดิ

11.   0   ผดิ

12.   x   ถูก

13.   0   ผดิ

14.   0   ผดิ

15.   x   ถูก

หน้าที ่2 

16.   0   ผดิ

17.   x   ถูก

18.   x   ถูก

19.   x   ถูก

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่ก (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1.   ข.

2.   ค.

3.   ข.

4.   ข.

หน้าที ่3 

ข้อสอบแบบจับคู่คําตอบทีต่รงกนั

(ขอ้ละ 3 คะแนน)  

1.   ข.

2.   ง.

3.   จ.

4.   ก.

5.   ฉ.

6.   ค.



แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตยีน  

การสอบ 1 

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่3 (ต่อ) 

ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ 

1.  (5 คะแนน)

พระกายของพระคริสต ์

2.  (5 คะแนน)

พระโลหิตของพระคริสต ์

3.  (24 คะแนน)

เอเฟซสั 4:29, 2 โครินธ์ 9:7, โคโลสี 3:23 

หน้าที ่4 

4.  (21 คะแนน)

คาํตอบส่วนตวั



แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตยีน 

การสอบ 2 ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายคาํตอบ 

คาํส่ัง 
จงเขียนคาํตอบในกระดาษท่ีใหไ้วต่้างหาก ไม่เขียนคาํตอบในกระดาษขอ้สอบน้ี    จงเขียนคาํตอบใหช้ดัเจน

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้  ตอบแบบเจาะจง (ให้ตรงกบัประเด็น)    บางคาํถามมีหลายๆ ส่วนหรือมีคาํตอบท่ี

แยกยอ่ย  ตอ้งอ่านใหล้ะเอียดและตอบใหค้รบเพื่อจะไดค้ะแนนเตม็  บางคาํถามมีคาํถามซ่อนอยูใ่นวงเล็บ  

ซ่ึงจริงๆ แลว้คือคาํถามเดียวกนัแต่ใชค้าํต่างกนัเท่านั้น 

คาํถาม 

1.  อะไรคือจุดประสงคข์องพิธีบพัติศมาในนํ้า?

(ทาํไมเราจึงควรรับบพัติศมาในนํ้า?)  (10 คะแนน) 

2.  เม่ือเราเขา้ร่วมในพิธีมหาสนิทนั้น เราควรคิดถึงส่ิงใดบา้ง?  (ทาํไมเรามีพิธีมหาสนิท?)

คาํตอบมี 5 ส่วน (ส่วนละ 3 คะแนน) 

3.   เราจะเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? (5 คะแนน)

4.  จงเขียนสามส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหเ้ราบริหารจดัการ  อธิบายวา่ท่านใชว้ธีิใดในการเป็น ผูจ้ดัการท่ีดี

ของทั้งสามส่ิงน้ี   การทาํส่ิงน้ีส่งผลต่อชีวติประจาํวนัของท่านอยา่งไร? 

คาํตอบ 3 ส่วน (เม่ือตอบครบถว้นจะไดรั้บส่วนละ 5 คะแนน)  

5.  ทาํไมเราจึงมีคริสตจกัรทอ้งถ่ิน?

(อะไรคือเป้าหมายระยะยาวสองประการของคริสตจกัรทองถ่ิน?)  

คาํตอบ 2 ส่วน (ส่วนละ 5 คะแนน) 

6.  ในชั้นเรียน เราไดพู้ดถึงส่ิงท่ีผูเ้ช่ือสามารถทาํเพื่อจะช่ืนชอบกบัการเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร

ทอ้งถ่ิน   มีแนวทางหรือหลกัการส่ีประการซ่ึงทาํใหค้ริสตจกัรมีความเขม้แขง็  จงระบุมาสามประการ

จากแนวทางเหล่าน้ี (ส่วนละ 4 คะแนน รวม 12 คะแนน) 

7.  จงเขียนคาํพยานของท่านโดยใชแ้นวทางท่ีไดเ้รียนไปในชั้นเรียน  จวแสดงให้เห็นวา่ท่านไดใ้ช้

พระคมัภีร์ขอ้หน่ึงเพื่อช่วยให้ตวัเองเติบโตข้ึนในดา้นนั้นอยา่งไร (16 คะแนน) 

8.  จงยกตวัอยา่งคาํอธิษฐานท่ีเจาะจงท่ีพระเจา้ทรงตอบในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมา  (5 คะแนน)

9.  จงเขียนขอ้พระคมัภีร์ท่ีใหท้่องจาํ  (12 คะแนน—ขอ้ละ 4 คะแนน)





แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตยีน 

การสอบ 2 ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายคําตอบ 

เฉลยคาํตอบ 

ข้อสังเกตสําหรับครู   คาํตอบควรเขียนในกระดาษท่ีแยกต่างหาก   คาํตอบท่ีใหไ้วข้า้งล่างเป็นเพียงเคา้

โครงเท่านั้น ครูสามารถใหผู้เ้รียนเขียนอธิบายคาํตอบมากกวา่ส่ิงท่ีไดใ้หไ้วน้ี้ในบางคาํถามได ้

1.  อะไรคือจุดประสงค์ของพธีิบัพติศมาในนํา้? (ทาํไมเราจึงควรรับรับบัพติศมาในนํา้?)  (10 คะแนน)

- เพื่อเช่ือฟังพระเจา้ 

- เป็นคาํพยานต่อสาธารณชนวา่เราเป็นคริสเตียน 

- เป็นอีกกา้วหน่ึงในการเจริญเติบโตฝ่ายวญิญาณของเรา 

2.   เม่ือเราเข้าร่วมในพธีิมหาสนิทน้ัน เราควรคิดถึงส่ิงใดบ้าง?

(ทาํไมเรามีพธีิมหาสนิท?)  

คาํตอบมี 5 ส่วน (ส่วนละ 3 คะแนน) 

คาํตอบท่ีแนะนาํ 

1.  เพื่อนมสัการพระเจา้

2.  เพื่อระลึกวา่พระเยซูทรงตายเพื่อเรา

3.  เป็นการรอคอยการเสด็จกลบัมาของพระเยซู 

4.  เป็นการสาํรวจภายในชีวิตของเรา

ก.  ทูลขอพระเจา้ให้อภยัความบาปผดิของเรา 

ข.  เพื่อดูวา่เราไดบ้รรลุเป้าหมายของเราหรือไม่ 

5.  เพือ่พิจารณาความสมัพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน

ก.  ขอการยกโทษ 

ข.  หนุนใจบางคน 

ค.  ขอบคุณบางคนสาํหรับบางส่ิงท่ีพวกเขาไดท้าํเพื่อเรา 

3. เราจะเป็นผู้จัดการของพระเจ้าได้อย่างไร? (5 คะแนน)

คาํตอบท่ีแนะนาํ

• ผกูพนัชีวติของตนกบัพระคริสต ์

• โดยการเป็นคนท่ีสัตยซ่ื์อ



2 แนวทางปฏิบติัของคริสเตียน 

4.  จงเขียนสามส่ิงทีพ่ระเจ้าประทานให้เราบริหารจัดการ อธิบายว่าท่านใช้วธีิใดในการเป็นผู้จัดการทีด่ี

ของทั้งสามส่ิงนี ้  การทาํส่ิงนีส่้งผลต่อชีวติประจําวนัของท่านอย่างไร?  

(15 คะแนน, ส่วนละ 5 คะแนนเม่ือตอบครบถว้น)      

คาํตอบท่ีใหไ้วใ้นท่ีน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งการตอบคาํถามในส่วนแรกเท่านั้น  ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งอธิบาย

ส่วนท่ีเหลือของคาํถามจึงจะมีโอกาสไดค้ะแนนเตม็ 

1. เวลา

2. เงิน

3. ของประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

4. ครอบครัว

5. การงาน

5.  ทาํไมเราจึงมีคริสตจักรท้องถิ่น?

(อะไรคือเป้าหมายระยะยาวสองประการของคริสตจักรทองถิ่น?)  

คาํตอบ 2 ส่วน (ส่วนละ 5 คะแนน) 

1. เพื่อช่วยคริสเตียนให้เติบโตเขม้แขง็ข้ึนในฝ่ายวิญญาณ

2. เพือ่แบ่งปันพระคริสตก์บัคนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน

6.  ในช้ันเรียน เราได้พูดถึงส่ิงที่ผู้เช่ือสามารถทาํเพ่ือจะช่ืนชอบกบัการเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักร

ท้องถิ่น   มีแนวทางหรือหลกัการส่ีประการซ่ึงทาํให้คริสตจักรมีความเข้มแข็ง 

จงระบุมาสามประการจากแนวทางเหล่านี ้ 

(12 คะแนน ส่วนละ 4 คะแนน) 

คาํตอบท่ีแนะนาํ

1.  มาร่วมกนัเพื่อสามคัคีธรรม

2.  มาร่วมกนัเพื่อนมสัการพระเจา้และอธิษฐาน

3.  มาร่วมกนัเพื่อฟังเสียงพระเจา้

4.  มาร่วมกนัเพื่อช่วยเหลือกนัและกนั



การสอบ 2    เฉลยคาํตอบ 3 

7. จงเขียนคําพยานของท่านโดยใช้แนวทางทีไ่ด้เรียนไปในช้ันเรียน  จงแสดงให้เห็นว่าท่านได้ใช้

พระคัมภีร์ข้อหน่ึงเพ่ือช่วยให้ตัวเองเติบโตขึน้ในด้านน้ันอย่างไร  

(16 คะแนน ขอ้ละ 4 คะแนน) 

ข้อสังเกตุสําหรับครู   คาํพยานของผูเ้รียนควรมีแนวทางทั้งส่ีประการท่ีใหไ้วใ้นบทเรียนน้ีดว้ย 

แนวทางท่ีไดใ้หไ้ว ้มีดงัน้ีคือ 

1. เล่าถึงดา้นหน่ึงในชีวิตของเราท่ีพระเจา้ทรงช่วยใหเ้ราเติบโตข้ึน

2. ยกพระคมัภีร์สักขอ้หน่ึงท่ีช่วยใหท้่านเติบโตข้ึนในดา้นนั้นของชีวิต

3. เล่าวา่ท่านนาํขอ้พระคมัภีร์น้ีมาปรับใชก้บัชีวติของท่านในดา้นนั้นอยา่งไร

4. ยกตวัอยา่งจากช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา  เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านไดใ้ชข้อ้พระคมัภีร์น้ีกบัชีวติดา้น

นั้นของท่าน  

8.   จงยกตัวอย่างคําอธิษฐานทีเ่จาะจงทีพ่ระเจ้าทรงตอบในช่วงสัปดาห์ทีผ่่านมา  (5 คะแนน)

เป็นคาํตอบส่วนตวั  จงใหค้รูพิจารณาการให้คะแนนเอง 

9.  จงเขียนข้อพระคัมภีร์ทีใ่ห้ท่องจํา  (12 คะแนน—ขอ้ละ 4 คะแนน)

เอเฟซสั 4:29,    2 โครินธ์ 9:7,    โคโลสี 3:23 
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ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

แนวทางปฏบิตัขิองคริสเตยีน 

แนวทางปฏิบัติของคริสเตียน 
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