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เกริ่นนำา

ขอส่งคำาทักทายมายังทุกท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์

หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ ได้ถูกรวบรวมเพื่อเป็นคู่มือเพื่อช่วยเหลือศิษยา 
ผู้รับใช้และฆารวาส  ในการเตรียมคำาสอนจากพระคัมภีร์ และยังเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยให้สาวกของพระคริสต์ให้เติบโตและสามารถรับใช้พระเจ้า ได้ และ
ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นต้นแบบโดยมีการแปลเป็นภาษาอื่น 8 ภาษาด้วยกัน 
และยังเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือในภาคผนวกของศัพท์ทางศาสนศาสตร์ซ่ึงมี
หลายกลุ่มภาษาด้วยกัน (ซึ่ง 6 ภาษานั้นอยู่ในกลุ่มชนเผ่าคะฉิ่น และกำาลังจะ
แปลเป็นภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย ภาษาเตลูกูและภาษานากา)

 เนื้อหาจากหนังสือเล่มน้ีรวบรวมมาจากหลาย ๆ แหล่งและจาก 
หลายหลายกลุ่มคน ซึ่งตัวอย่างต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อหานี้อาจจะไม่ตายตัวและ 
อาจจะใช้ไม่ได้ตลอดไป นั่นคืออาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือตัดออกจาก 
เนือ้หาของต้นฉบบันีไ้ด้ และมสีิง่หน่ึงในหลายสิง่ทีข้่าพเจ้าจะกล่าวคอืขอขอบคณุ
ท่านผู้ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์และบรรดาสาวกของพระองค์ ซึ่งสละเวลา
เพ่ือพวกเรา ทำาให้เราได้เนื้อหาที่มีค่ามาก ๆ พวกเราเข้าใจว่าข้อมูลนี้จะเป็น
ประโยชน์ให้กับบรรดาผู้เชื่อในพระคริสต์ในดินแดนแห่งเอเชียได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้ใหญ่ได้

 พวกเรามีความหวังและได้อธิษฐานที่จะให้หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ได้เป็น
จุดเริ่มต้นให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ เพื่อท้าชวนให้ออกไปและเตรียมเนื้อหาต่าง ๆ 
ตามแต่ละภาษานั้น ๆ เพื่อให้สมาชิกของคริสตจักรได้เติบโตและออกผล ทั้งนี้
เพื่อว่าท้ายที่สุดน้ันจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ขอพระเจ้าประทาน 
สติปัญญาและความเข้าใจและให้เราอทุศิตวัในการรบัใช้พระกายของพระครสิต์
ด้วยกัน

ผู้รับใช้ของพระคริสต์ 

ศจ.ดร.เจมส์ และ ฮอว์ วิน ฮัมฟรีส์ 

ผู้รวบรวมและสร้างสะพานเชื่อมเพื่อพระเยซูคริสต์

6 กุมภาพันธ์ 2013
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ตัวย่อ

ภาคพันธสัญญาเดิม
 1. ปฐมกาล ปฐก. 
 2. อพยพ อพย.                                                                
 3. เลวีนิต ลนต.   
 4. กันดารวิถี กดว.
 5. เฉลยธรรมบัญญติ ฉธบ.
 6. โยชูวา ยชว.
 7. ผู้วินิจฉัย วนฉ.
 8. นางรูธ นรธ.
 9. 1 ซามูเอล 1 ซมอ.
 10. 2 ซามูเอล 2 ซมอ.
 11. 1 พงค์กษัตริย์ 1 พกษ.
 12. 2 พงค์กษัตริย 2 พกษ.
 13. 1 พงศาวดาร 1 พศด.
 14. 2 พงศาวดาร 2 พศด.
 15. เอสรา อสร.
 16. เนหะมีย นหม.
 17. เอสเธอร อสธ.
 18. โยบ โยบ.
 19. สดุด สดด.
 20. สุภาษิต สภษ.
 21. ปัญญาจารย์ ปญจ.
 22. เพลงซาโลมอน พซม.
 23. อิสยาห์ อสย.
 24. เยเรมีย ยรม.
 25. เพลงคร่ำาครวญ พคค.
 26. เอเสเคียล อสค.
 27. ดาเนียล ดนล.
 28. โฮเชยา ฮชย.
 29. โยเอล ยอล.    
 30. อาโมส อมส.
 31. โอบาดีห อบด.
 32. โยนาห ยนา.
 33. มีคาห์ มคา.
 34. นาฮูม นฮม.
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 35. ฮาบากุก ฮบก.
 36. เศฟันยาห์ ศฟย.
 37. ฮักกัย ฮกก.
 38. เศคาริยาห์  ศคย.
 39. มาลาคี มลค.

ภาคพันธสัญญาใหม่
 1. มัทธิว มธ.
 2 . มาระโก มก. 
 3.  ลูกา ลก.
 4.  ยอห์น ยน.
 5.  กิจการ กจ.
 6.  โรม รม.
 7.  1 โครินธ์ 1 คร.
 8.  2 โครินธ์ 2 คร.
 9.  กาลาเทีย กท.
 10.  เอเฟซัส อฟ.
 11.  ฟิลิปป ฟป.
 12.  โคโลสี คส.
 13.  1 เธสะโลนิกา 1 ธส.
 14.  2 เธสะโลนิกา 2 ธส.
 15.  1 ทิโมธ 1 ทธ.
 16.  2 ทิโมธ 2 ทธ.
 17.  ทีตัส ทต.
 18.  ฟีเลโมน ฟม.
 19. ฮีบร ฮบ.
 20.  ยากอบ ยก.
 21.  1 เปโตร 1 ปต.
 22.  2 เปโตร 2 ปต.
 23.  1 ยอห์น ยน.
 24.  2 ยอห์น ยน.
 25.  3 ยอห์น 3 ยน.
 26.  ยูดา ยด.
 27.  วิวรณ์  วว.
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1. เจ็ดวันแห่งการทรงสร้าง

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง : 

วันที่หนึ่ง ปฐก. 1:1- 5
- พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหว
- พระเจ้าทรงสร้างรูปร่างของแผ่นดินโลกและพื้นฟ้า
- พระเจ้าทรงสร้างความสว่างและความมืด
- พระเจ้าทรางสร้างกลางวันและกลางคืน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่สอง ปฐก. 1:6 – 8
- พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนำ้า
- พระเจ้าทรางสร้างภาคพื้นฟ้า พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่สาม ปฐก.1:9 – 13
- พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและทะเล
- พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่สี่ ปฐก. 1:14 – 19
- พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ   

 พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่ห้า ปฐก. 1:20 – 23
- พระเจ้าทรงสร้างบรรดาสัตว์นำ้า เช่นปลาและสัตว์นำ้าอื่น ๆ
- พระเจ้าทรงสร้างบรรดานกต่าง ๆ 
- พระเจ้าทรงอวยพระพรสรรพสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้าง  

 พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่หก ปฐก. 1:24 – 31
-  พระเจ้าทรงสัตว์บก
- พระเจ้าทรงสร้างสัตว์เลื้อยคลาน
- พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
- พระเจ้าทรงอวยพระพรมนุษย์ พระเจ้าทรงเห็นว่าดียิ่งนัก
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วันที่เจ็ด ปฐก. 1:1 – 3

- พระเจ้าทรงกำาหนดให้มีการหยุดพัก ทรงอวยพระพรวนัน้ี                   

      และทรงตั้งไว้ให้เป็น 

       วันบริสุทธิ์

2. พระบัญญัติสิบประการ
และพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า

เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำาเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือ
จากแดนทาส

1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

2. อย่า ทำา รปู เคา รพ สำา หรับ ตน เป็น รปูสลกัของ สิง่ ใด ซึง่ ม ีอยู่ ใน ฟ้า เบ้ือง บน หรอื 
บน แผ่น ดิน เบื้อง ล่าง หรือ ใน นำ้า ใต้ แผ่น ดิน อย่า กราบ ไหว ้หรือ ปรน นิบัติรูป 
เหล่า นัน้ เพราะ เรา คอื พระ เจ้า ของ เจ้า เป็น พระ เจ้า ที ่หวง แหน ให้ โทษ บดิา ตก ทอด 
ไป ถึง ลกู หลาน ของ ผู ้ที ่ชงั เรา จน ถงึ สาม ชัว่ สี ่ชัว่ อาย ุคน แต่ เรา แสดง ความ รกั มัน่ คง 
ต่อ คน ที ่รัก เรา และ ปฏิ บัต ิตาม บัญ ญัต ิของ เราจน ถึง พัน ชั่ว อายุ คน

3. อย่า ออก พระ นาม พระ เจ้า ของ เจ้า อย่าง ไม่สม ควร เพราะ ผู ้ที ่ออก พระ นาม 
พระ องค ์อย่าง ไม ่สม ควร นั้น พระ เจ้า จะ ทรง ถือ ว่า ไม่ ม ีโทษ ก ็หา มิ ได้

4. จง ระลึก ถึง วัน สะ บา โต ถือ เป็น วัน บริ สุทธิ์ จง ทำา การ งาน ทั้ง สิ้น ของ เจ้า หก 
วันแต่ วนั ที ่เจด็ นัน้ เป็น สะ บา โต ของ พระ เจ้า ของ เจ้า ใน วนั นัน้ อย่า กระ ทำา การ งาน 
ใดๆไม ่ว่า เจ้า เอง หรือ บุตร ชาย บุตร หญิง ของ เจ้า หรือ ทาส ทาส ีของ เจ้า หรือ สัตว ์
ใช้ งาน ของ เจ้า หรือ แขก ที ่อา ศัย อยู ่ใน ประ ต ูเมือง ของ เจ้า พราะ ใน หก วัน พระ เจ้า 
ทรง สร้าง ฟ้า และ แผ่น ดิน ทะเล และ สรรพ สิ่ง ซึ่ง ม ีอยู ่ใน ที ่เหล่า นั้น แต ่ใน วัน ที ่เจ็ด 
ทรง พัก เพราะ ฉะนั้น พระ เจ้า ทรง อวย พระ พร วัน สะ บา โต และ ทรง ตั้ง วัน นั้น ไว้ 
เป็น วัน บริ สุทธิ์
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5. จง ให้ เกยีรต ิแก่ บดิา มารดา ของ เจ้า เพือ่ อาย ุของ เจ้า จะ ได้ ยนื นาน บน แผ่น ดนิ 
ซึ่ง พระ เจ้า ของ เจ้า ประ ทาน ให ้แก ่เจ้า

6. อย่า ฆ่า คน

7. อย่า ล่วง ประ เวณ ีผัว เมีย เขา

8. อย่า ลัก ทรัพย์

9. อย่า เป็น พยาน เท็จ ใส่ ร้าย เพื่อน บ้าน

10. อย่า โลภ ครัว เรือน ของ เพื่อน บ้าน อย่า โลภ ภรรยา ของ เพื่อน บ้าน หรือ ทาส 
ทาส ีของ เขา หรือ โค ลา ของ เขา หรือ สิ่ง ใดๆ ซึ่ง เป็น ของ ของ เพื่อน บ้าน  อพยพ 
20:1 - 17
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3. พลับพลา

อพยพ 25-27; 35:10-38:31

พลับพลา

หีบพระโอวาท
แท่นเผา

เครื่องหอม
โต๊ะขนมปัง 
เฉพาะพระพักตร์

อ่างทองสัมฤทธิ์

เหนือ

ใต้

ออกตก

แท่นบูชาหุ้มด้วย 
ทองสัมฤทธิ์

ผ้าม่าน เชิงเทียน

ลานพระวิหาร
ห้องอภิสุทธิสถาน ห้องวิสุทธิสถาน

อัตราส่วน 1คิวบิต = 1คิวบิตโบราณ = 20.67 นิ้ว

ปร
ะต

ูพ
ระ

วิห
าร

 2
0 

คิว
บิต

แผนภูมิของพระวิหาร  A. vander Net

ทา
งเ

ข้า

หีบพระโอวาท
และพระที่นั่งกรุณา

คันประทีปทองค�า แท่นเผาบูชาหุ้มด้วย
ทองสัมฤทธิ์

แท่นเผาเครื่องหอม โต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักตร์ อ่างทองสัมฤทธิ์
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4. อิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า
 เผ่า เหล่า นี้ เป็น เผ่า ทั้ง สิบ สอง ของ อิส รา เอล นี่ เป็น ถ้อย คำา ที่ บิดา  
กล่าว ไว ้เมื่อ อวย พร เขา ยา โคบ ให ้พร แก ่ทุก คน อย่าง เหมาะ สม กับ แต่ ละ คน  
ปฐมกาล 49:28

ชื่อ มารดา ความหมาย อัญมณี ปฐก.

1. รูเบน เลอาห์ ทรงทอดพระเนตร มรกต 29:32 
   บุตรคนที่ 1

2. สิเมโอน เลอาห์ ทรงได้ยิน บุตรคนที่ 2 ไพลิน 29:33

    *เลวี เลอาห์ สนิทสนม บุตรคนที่ 3 ไม่มี 29:34

3. ยูดาห์ เลอาห ์ สรรเสริญ บุตรคนที่ 4 ซาเดียส 29:35

4. เศบูลุน เลอาห์ ให้เกียรติ บุตรคนที่ 10 คาร์บันเคิล 30:20

5. อิสสาคาร์ เลอาห์ สินจ้าง,รางวัล บุตรคนที่ 9 โทแพซ 30:18

6. ดาน ศิลปาห์ ตัดสิน บุตรคนที่ 5 เบริล 30:6

7. กาด ศิลปาห์ โชคดี บุตรคนที่ 7 เพชร 30:11

8. อาเชอร์ ศิลปาห์ ความสุข บุตรคนที่ 8 โอนิกซ์ 30:13

9. นัฟทาลี บิลฮาห์     ปลำ้าสู้ บุตรคนที่ 6 แจสเพอร์ 30:8 
 *โยเซฟ ราเชล      พระองค์ทรงเพิ่ม ไม่มี 30:24 
   บุตรคนที่ 11

10. เบนยามิน ราเชล      บุตรชายแห่งขวามือของ  35:18

         ข้าพเจ้า หรือ บุตรชายแห่ง

         ทิศใต้ บุตรคนที่ 12

11. มนัสเสห์ บุตรชาย การทำาให้ลืม   41:51 
  ของโยเซฟ

12. เอฟราฮิม บุตรชาย มีลูกดก ลิเกอร์ 41:52 
  ของโยเซฟ
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5. สดุดีบทที่ 23
บทสดุดีของดาวิด

1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
2 พระองค์ทรงกระทำาให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด  

พระองค์ทรงนำาข้าพเจ้าไปริมนำ้าแดนสงบ
3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำาข้าพเจ้า 

ไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค ์

ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์  

คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์
5 พระองค์ทรงเตรียมสำารับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตร ู

ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนำ้ามัน  

ขันนำ้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่
6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป  

ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศ 

ของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของเรา

1. พระองค์ทรงกระทำา (ข้อ 2)

 ข้าพเจ้านอนลงทีทุ่ง่หญ้าเขยีวสด ; เป็นสถานทีท่ีม่อีาหารอย่างบรบูิรณ์ 

ซึ่งเป็นเหมือนสถานที่ที่มีอาหารอย่างดีสำาหรับทุกคน

 พระองค์ทรงน�ำประชำกรให้ได้หยดุพกั และนีค่อืสิง่ทีเ่รำจะท�ำต่อผูค้น

ซึ่งเรำต้องเลี้ยงดูและดูแลเอำใจใส่

2. พระองค์ทรงนำา (ข้อ 2)

 ข้าพเจ้าได้ดื่มนำ้าที่สะอาดและในดินแดนที่เงียบและสงบ

 พระองค์ทรงน�ำประชำกรให้มีควำมสดชื่นเปรมปรีด์และมีสันติสุข
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3. พระองค์ทรงฟื้น (ข้อ 3)

 พระองค์ทรงนำาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม

 พระองค์ทรงน�ำย่ำงเท้ำของข้ำพเจ้ำเดินบนพื้นดิน

4. พระองค์ทรงนำา (ข้อ 3)

 ข้าพเจ้าได้ติดตามพระองค์ไปในทางที่ชอบธรรม

 พระองค์ทรงนำาให้ข้าพเจ้าให้อยู่ในความชอบธรรมของพระคริสต์และ

อยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์

5. พระองค์ทรงเดินไปกับข้าพเจ้า (ข้อ 4ก)

 พระองค์จะไม่ทรงทอดทิง้ให้ข้าพเจ้าอยูแ่ต่ลำาพัง แต่พระองค์จะทรงอยู่

กับข้าพเจ้า

 พระองค์ทรงท�ำให้ข้ำพระองค์เผชิญหน้ำและด�ำเนินชีวิตอย่ำงไม่ต้อง

กลัว ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยร่ำงกำย จิตใจและอำรมณ์ 

6. พระงอค์ทรงเล้าโลมและปกป้องเรา (ข้อ 4ข)

 พระองค์ทรงเล้าโลมข้าพเจ้า โดยการต่อสู้แทนข้าพเจ้าด้วยคทาของ

พระองค์ และทรงนำาเราด้วยธารพระกรของพระองค์ และเมื่อข้าพเจ้า

ล้มลงพระองค์ก็ทรงพยุงข้าพเจ้ายืนขึ้น

 พระองค์ทรงน�ำเรำโดยกำรเล้ำโลมเรำด้วยคธำ (พระวจนะ) และด้วย

ธำรพระกร (กำรทรงสถิตของพระวิญญำณบริสุทธิ์)

7. พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เรา (ข้อ 5ก)

 ข้าพเจ้าอยูใ่นทีท่ีม่อีาหารอย่างมากมายและอยูต่่อหน้าบรรดาศตัรขูอง

ข้าพเจ้า และพวกศัตรูเหล่านั้นจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูฝูงแกะ

ของพระองค์อย่างไร

 พระองค์ทรงเลี้ยงดูและทรงห่วงใยข้ำพเจ้ำและพระองค์จะส�ำแดงให้

บรรดำศัตรูได้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงประทำนฤทธิ์อ�ำนำจและทรงเทพระ

พรให้กับบรรดำผู้ที่พระองค์ทรงรัก
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8. พระองค์ทรงเจิมศีรษะเราด้วยนำ้ามัน (ข้อ 5ข)

 ของพระองค์และพระองค์ทรงให้เราบริสทุธิด้์วยพระวญิญาณท่ีทรงเจิม

เหนือเราอย่างไม่จำากัดเราเป็นแขกในบ้าน ( คอกแกะ) ของพระองค์ 

พระองค์ตรวจดูเห็บริ้น ไร และรอยฟกชำ้าในตัวเรา แล้วทาด้วยนำ้ามัน 

(พระวิญญาณบริสุทธิ์) อย่างไม่เสียดายเลย

 พระองค์ทรงน�ำเรำเข้ำในและอยูใ่ต้กำรทรงเจมิของพระเจ้ำ พวกเรำจงึ

ได้เป็นประชำกรของพระองค์ด้วยพระวิญญำณท่ีสถิตกับเรำอย่ำงไม่

จ�ำกัดเลย

9. พระองค์ทรงอวยพระพรเราตลอดไป (ข้อ  6 ก)

 เราจะได้รับที่สิ่งดี ๆ จากพระเจ้าและความรักของพระองค์ตลอด

ชีวิตของเรา

 พระองค์จะทรงน�ำเรำเข้ำไปในที่ที่เรำมีควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์

กับควำมรักของพระเจ้ำและสิ่งที่ดีในฐำนที่เรำเป็นประชำกรของ

พระองค์

10. พระองค์ทรอยู่กับเราตลอดไปเป็นนิตย์ (ข้อ 6ข)

 พระเจ้าและเราจะได้อยู่ด้วยกัน

 พระองค์จะทรงน�ำเรำไปในทีท่ีเ่รำจะได้อยูด้่วยกนักบัพระเยซคูริสต์องค์

พระผู้เป็นเจ้ำตลอดไปเป็นนิตย์
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6. บรรดาคำาทำานายที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์

คำาทำานาย      สำาเร็จ

1.   ปฐก.3:15 จะมี ‘พงศ์พันธ์ผ่านมาทางหญิงผู้หนึ่ง’ กท. 4:4

2.   ปฐก.12:3 พระสัญญาเรื่องพงศ์พันธ์ของอับราฮัม มธ. 1:1

3.   ปฐก.17:19 พระสัญญาเรื่องพงศ์พันธ์ของอิสอัค ลก. 3:34

4.   กดว. 24:17 พระสัญญาเรื่องพงศ์พันธ์ของยาโคบ มธ. 1:2

5.   ปฐก. 49:10 พระประสงค์จะผ่านมาทางพงศ์พันธ์ของยูดาห์ ลก. 3:33

6.   อสย. 9:7 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของดาวิด ลก. 1:32-33

7.   มคา. 5:2 สถานที่ประสูติ มธ. 2:6

8.   ดนล. 9:25 เวลาแห่งการประสูติ ลก. 2:1-2

9.   อสย. 7:14 ประสูติจากหญิงพรหมจารี มธ. 1:18

10. ยรม. 31:15 การประหารทารก มธ. 2:16

11. ฮชย. 11:1 หนีไปประเทศอียิปต์ มธ. 2:14

12. อสย. 9:1-2 พันธกิจใจเมืองกาลิลี มธ. 4:12-16

13. ฉธบ. 18:15 ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะ ยน. 6:14

14. สดด. 110:4 ทรงเป็นปุโรหิตเหมือนกับเมลคีเซเดค ฮร. 6:20

15. อสย. 53:3 ถูกคนยิวปฏิเสธ ยน. 1:11

16. อสย. 11:2 พระลักษณะบางประการของพระองค์ ลก. 2:52

17. ศคย. 9:9 การเสด็จอย่างผู้มีชัยชนะ ยน. 12:13-14

18. สดด. 41:9 การถูกทรยศโดยมิตรสหาย ลก. 22:47-48

19. ศคย. 11:12 ถูกขายด้วยเงิน 30 เหรียญ มธ. 26:15

20. ศคย. 11:13 เงินถูกนำาไปซื้อทุ่งช่างหม้อ มธ. 27:7

21. สดด. 109:7-8 ผู้มาแทนตำาแหน่งของยูดาส กจ. 1:18-20

22. สดด. 27:12 พยานเท็จใส่ร้ายพระองค์ มธ. 26:60-61

23. อสย. 53:7 พระองค์ทรงนิ่งเงียบขณะที่ถูกใส่ร้าย มธ. 26:32-63

24. อสย. 50:6 ถูกถ่มด้วยนำ้าลายและถูกทุบตี มก. 14:65
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25. สดด. 69:4 ถูกเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุ ยน. 15:23-25

26. อสย. 53:4-5 ยอมรับความเจ็บปวดเพื่อผู้อื่น มธ. 8:16-17

27. อสย. 53:12 ถูกตรึงที่กางเขนโดยไม่มีความผิดบาป มธ. 27:38

28. สดด. 22:16 ถูกตอกด้วยตาปูที่ฝ่าพระหัตถ์และ  ยน. 20:27 
 ที่ฝ่าพระบาท

29. สดด. 22:6-8 ถูกเยาะเย้ยและหมิ่นประมาท มธ. 27:39-40

30. สดด. 69:21 ได้รับนำ้าองุ่นที่เปรี้ยวและขม ยน. 19:29

31. สดด. 22:8 ได้ยินคำาสบประมาทอีกครั้งหนึ่ง มธ. 37;43

32. สดด.109:4 ทรงอธิษฐานเผื่อศัตรูของพระองค์ ลก. 23:34

33. ศคย. 12:10 ถูกแทงที่สีข้าง ยน. 19:34

34. สดด. 22:18 ทหารเอาฉลองของพระองค์มาจับฉลาก มธ. 27:35 
 แบ่งกัน  
35. สดด. 34:20 กระดูกไม่หักแม้แต่ซี่เดียว ยน. 19:33

36. อสย. 53:9 พระศพของพระเยซูถูกฝังไว้กับเศรษฐี มธ. 27:57-60

37. สดด. 68:18 การเสด็ขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ ลก. 24:50-51

อิสยาห์ : เป็นภาพแห่งการทนทุกข์ของการรับใช้

คำาทำานาย      สำาเร็จ

1) พระองค์จะได้รับการยกย่องสูงสุด (52:13) ฟป. 2:9

2) พระองค์จะเสียโฉมเพราะความทุกข์ (52:14, 53:2) มก. 15:17,19

3) พระองค์จะถูกปฏิเสธอย่างใหญ่หลวง (53:1,3) ยน. 12:37, 38

4) พระองค์จะทรงแบกเอาความบาปและเศร้าโศกของเราไป รม. 4:25

  1ปต. 2:24, 25

5) พระองค์จะทรงทำาให้โลหิตของพระองค์ รม. 3:25, 5:6,8 

 ไถ่บาปของเราได้ (53:5)
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6)   พระองค์จะทรงรับแทนเรา (53:6,8) 2คร. 5:21

7)   พระองค์จะทรงรับความผิดและการลงโทษของเรา (53:7) ยน. 10:11

8)   พระองค์จะทรงถูกฝังในอุโมงค์ของคนรวย (53:9) ยน. 19:38-42

9)   พระองค์จะทำาให้พวกเขาบริสุทธิ์ กจ. 13:38-39 

 จากความบาปผิด (53:10,11)

10) พระองค์จะสิ้นพระชนม์ด้วยการถูกนับว่าเป็น มก. 15:27, 28; 

 พวกคนทรยศ (53:12) ลก. 22:37

   

 

7. พระกิติคุณหรือข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

1) พระวาทะที่มีชีวิต
- พระผู้สร้างและพระเมสสิยาห์
- ความสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืด
- พระวาทะที่มีชีวิตรับสภาพเป็นมนุษย์

2) การประสูติ
- โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
- จากสาวพรหมจารีย์

3) การดำาเนินชีวิต
- พันธกิจแห่งการสอนของพระองค์คือการกล่าวอ้างและยืนยันถึง 

พระบิดาในสวรรค์
- พันธกิจแห่งการสอนของพระองค์คือการกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์

4) การสิ้นพระชนม์
- พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของพวกเรา
- พระองค์ทรงเป็นลูกแกะที่แท่นบูชา
- พระโลหิตของพระองค์ทรงหลั่งลงมาเพื่อช่วยเรา
- พระองค์ทรงทำาลายม่านในพระวิหาร



ข้อมูลเกี่ยวกับพระคัมภีร์

เครื่องมือเพื่อการศึกษา และข้อมูลเพื่อการสร้างสาวก         หน้า :  17

5) การฟื้นคืนพระชนม์
- เป็นชัยชนะเหนือความบาปและความตาย
- การฟื้นขึ้นจากความตายเป็นฤทธิ์เดชแห่งการมีชีวิต

6) การเสด็จสู่สวรรค์
- ประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระบิดา
- ทรงจัดเตรียมสถานที่ให้กับพวกเรา
- ทรงทูลขอแทนเรา

7) พระวิญญาณบริสุทธิ์
- สาวกได้รับการเจิมและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- สาวกได้รับการเล้าโลม สั่งสอน และจัดเตรียมจากพระวิญญาณ

บริสุทธิ์

8) คริสตจักร
- เป็นพระกายและเป็นเจ้าสาวของพระเยซู
- เป็นสถานท่ีทำาพนัธกจิ การประกาศข่าวประเสรฐิ และการสร้างสาวก 

9) การเสด็จมาครั้งที่สอง
- การเสดจ็กลบัมาของพระองค์เพือ่บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษตัรย์ิ

เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวงด้วย
- พระองค์จัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นใหม่

10) สวรรค์
- สวรรค์ใหม่และโลกใหม่
- ไม่มีการทนทุกข์ ไม่มีการครำ่าครวญอีกต่อไป แต่เราจะมีร่างกายใหม่

และเสื้อผ้าใหม่
- งานเลี้ยงในพิธีอภิเสกสมรส

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรม มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 

และ กิจการ 
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8. ชื่อของสาวกสิบสองคน
มธ. 10:1-4; มก. 3:13-19; ลก. 6:12-16

พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มา แล้วก็ประทาน
อำานาจให้เขาขับผีร้ายออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุก
อย่างให้หายได้

อัครทูตสิบสองคนนั้นมีชื่อดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับ
อันดรูว์น้องของเขา ยากอบบุตรเศเบดี กับยอห์นน้องของเขาฟีลิป 
และบารโธโลมิว โธมัส และมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรอัลเฟอัส
และเลบเบอสั ผูท้ีม่ชีือ่อกีว่าธดัเดอสั ซโีมนพรรคชาตินยิม และยดูาส 
อิสคาริโอท ที่ได้อายัดพระองค์ไว้นั้น

อัครทูตทั้งสิบสองคนมีลักษณะดังนี้

1. ซีโมน เปโตร (พี่ชายของอันดรูว์) – เป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้น 
ในการนำาคนมาหาพระเยซู – พระคัมภีร์ได้เขียนไว้

2. ยากอบ (บุตรเศเบดีและเป็นพี่ชายของยอห์น) ซ่ึงเป็นผู้มีสมยานาม
ว่า “ยากอบใหญ่” – พระคัมภีร์ได้เขียนไว้

3. ยอห์น (บุตรเศเบดีและเป็นน้องชายของยากอบ) – พระคัมภีร์ได ้
เขียนไว้

4. อันดรูว์ (น้องชายของซีโมน เปโตร) - เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น
ในการนำาคนมาหาพระเยซู – พระคัมภีร์ได้เขียนไว้

5. ฟิลิป แห่งเมืองเบธไซดา

6. โธมัส (ดิเดมัส)
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7. บาโธโลมิว (นาธัลนาเอล) – ซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งที่ได้พบกับพระเยซู
ทีท่ะเลทเิบเรยีสหลงัจากทีพ่ระองได้เสดจ็ขึน้จากความตาย และเป็น
คนหนึ่งที่ได้เป็นพยายเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู

8. มัทธิว (เลวี) แห่งเมืองคาเปอรนาอุม

9. ยากอบ (บุตรอัลเฟอัส) และเป็นผู้มีสมยานามว่า  “ยากอบน้อย”

10. ซีโมน ที่เรียกว่า โศโลเท (คนคานาอัน)

11. ธัดเดอัส-ยูดาส (เลบเบอัส) ผู้เป็นน้องชายของยากอบน้อย และน้อง
ชายของมัทธิว (เลวี) แห่งเมืองคาเปอรนาอุม

12. ยูดาส อิทคาริโอท คนที่ทรยศพระเยซู

9)  คำาอธิษฐานของเหล่าสาวก
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์

ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่

ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำาวัน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้

และขอทรงโปรด ยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำา

ผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง

แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำานาจ และฤทธิ์เดช

และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์

อาเมน

มธ. 6:9-13; ลก. 11:2-4
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1)  พระบิดาของเรา ข้อที่ 9

2)  นำ้าพระทัยของพระบิดา ข้อที่ 10

3)  อาหาร ข้อที่ 11

4)  การยกโทษของพระบิดา ข้อที่ 12
วงล้อแห่งคำาอธิษฐานของสาวก
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5)  การทรงนำาของพระบิดา ข้อที่ 13

6)  พระบิดาผู้ทรงทำาให้เราพ้น (ปลดปล่อย) จากสิ่งชั่วร้าย ข้อที่ 13

7)  พระบิดาผู้ซึ่งประกอบด้วยฤทธานุภาพและเต็มด้วยพระสิริ ข้อที่ 13

10. การรับบัพติศมาของสาวก
คำาสั่ง – ให้กลับใจและรับบัพติศมา กจ. 2:38

 ในพระธรรมมัทธิว 3:13-17 ทำาให้เราได้ทราบถึงเหตุผลที่พระเยซู 
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงรับบัพติศมา ซึ่งมัทธิวได้อธิบายให้เราทราบว่า วันหนึ่ง 
พระคริสต์ได้เสด็จมาหายอห์นเพื่อรับบัพติศมาจากท่าน และเมื่อพระองค์ 
ทรงรับบพัตศิมาแล้วกม็พีระวิญญาณเสด็จมาจากสวรรค์สณัฐานเหมอืนนกพริาบ
สถิตบนพระองค์

 คำาว่าบัพติศมาเป็นคำาที่แปลมาจากภาษากรีก  ซ่ึงมีความหมายว่า  
จุ่มลง หรือ วางอยู่ใต้

 เปาโลได้สอนว่าการรบับัพตศิมาคอืการทีเ่ราได้ตายต่อชวีติเก่าของเรา  
และถกูฝังไว้ด้วยกนักบัพระเยซคูรสิต์ และเรากจ็ะมชีวีติใหม่ด้วยกนักบัพระเยซู
คริสผูซ่ึ้งพระองค์ได้ทรงให้เป็นขึน้มาจากความตาย ดังท่ีปรากฏในพระธรรมโรม 
6:1-4 “ถ้าเช่นนัน้แล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยูใ่นบาปต่อไป เพ่ือให้พระคณุ
มีมากยิ่งขึ้นหรือ   อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิต
ในบาปต่อไปอย่างไรได้ ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าใน 
พระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมาน้ันเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น  
เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น  
เพือ่ว่าเมือ่พระคริสต์ได้ทรงถกูชุบให้เป็นขึน้มาจากความตายโดยเดชพระสริขิอง
พระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำาเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

 พวกเราต้องเชื่อฟังคำาตรัสสั่งของพระเยซูในเร่ืองการรับบัพติศมา ซ่ึง
คำาสั่งนี้ก็ปรากฏในพระธรรมมัทธิว 28:19 “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่ง
สอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา 
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”

 สิง่แรกทีเ่ราต้องทำาคอืการยอมรบัว่าเราเป็นคนบาปและขอให้พระเยซู
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เข้ามาในชีวิตของเรา ให้พระองค์เป็นพระเจ้าของเราและเป็นผู้ประทานความ
รอดให้กับเรา หลังจากนั้นจึงจะรับบัพติศมา ซึ่งพิธีรับบัพติศมานั้นเป็นสิ่งที่เรา
ได้แสดงว่าเรายอมรับว่าพระเยซคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและเราจะมี
ชีวิตเพื่อพระองค์

บัพติศมามีความหมายว่าอย่างไร

บัพติศมามีความหมายสามด้านด้วยกัน

A. ความหมายด้านการกระทำา
- ประการแรก : เป็นการยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในหัวใจของ

เราในฐานะเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
- ประการที่สอง : เมื่อเราจมในนำ้าอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นการแสดงว่า

ร่างกายทุกส่วนของเราถูกปกคลุมด้วยนำ้าแล้ว

B. ความหมายในเชิงสัญลักษณ์
- เป็นการแสดงการยอมรบัว่าพระองค์เป็น “พระอาจารย์” และยอมรบั

ถ้อยคำาสอนของพระองค์ อันมีความหมายถึงการท่ีเราได้ยอมรับ 
ความแตกต่างของสาวกคนอืน่ ๆ  ของพระเยซคูรสิต์ในการร่วมสามคัคี
ธรรมด้วยกัน

- เป็นการแสดงว่าเราได้ตาย และถูกฝังแล้ว  และต่อมามาได้เป็น 
ขึ้นมาและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

- มทัธวิ 3:8, 13, มทัธวิ 28:19, ยอห์น 3:22, ยอห์น 4:1-4, โรม 6:3-6

C. ความหมายอย่างอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนำ้า
- คำาว่า “บัพติศมา” มีความหมายว่า “เป็นเอกลักษณ์หรือการบ่งบอก

ถึงการเป็นสาวก” และ “การสามัคคีธรรม”
- 1คร. 10:1,2; 1ปต. 2:20-21
- 

ทำาไมต้องรับบัพติศมา

1.  เพราะว่าพระเยซูเองก็ทรงกระทำา มธ. 3;13-17

2.  เพราะว่าพระเยซูได้สั่งสอนไว้ มธ. 28:19, มก. 16:16
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3.  เพราะอัครทูตได้สั่งสอนไว้ กจ. 2:38

4.  เพราะว่าอัครทูตได้สั่งสอนไว้ กจ. 8:36-38, กจ. 16:33, กจ. 19:5

5. เพราะว่าเรามีความประสงค์ที่จะเป็นผู ้ติดตามที่เชื่อฟังพระเยซูและ 
ถ้อยคำาของพรองค์

จะรับบัพติศมาเมื่อไหร่

1.  เมื่อกลับใจอย่างแท้จริง

 การกลับใจประกอบด้วย  ก) สำานึกบาป – กจ. 2:38

  ข) มีความเชื่อ – มก. 16:16

  ค) การสารภาพบาป – รม. 10:9-10

2.  เมื่อตัดสินใจที่จะทำาตามการทรงเรียกของพระเยซูด้วยการเป็นสาวกของ
พระองค์

- เราจะทำาด้วย เราจะไม่เป็นแต่ผู้ที่ฟังเท่านั้น พระธรรมยากอบ 1:22-25
- กระทำานำ้าพระทัยของพระเจ้าให้สำาเร็จผ่านทางชีวิตของเรา ขณะที่อยู่

ในโลกนี้ กจ. 22:14-16; รม. 12:2
- อฟ. 6:6-7; 1ยน. 5:14
- เมื่อตัดสินใจที่วางชีวิตของเราลงด้วยการเป็นพยานในความรักและใน

พระคุณของพระองค์
- เราตายแล้วและเรามีชีวิตใหม่เพราะพระองค์ทรงอยู่ในเรา รม. 12:1; 

กท. 2:20
- 2ทธ. 2:11

สาวกทกุ ๆ  คนต้องตอบสนองการทรงเรยีกและตอบสนองต่อพระบญัชาของ
พระองค์ด้วยการรับบัพติศมา

11. พิธีมหาสนิทของสาวก
คำาสั่ง – ให้กระทำาจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา 1คร. 11:26

 เทศกาลปัสกาในอดีต (มัทธิว 26:17; อพยพ 12:1-30) เมื่อพระคริสต์
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ได้ประกอบพิธีนี้ซ่ึงเราทราบในชื่อว่าอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระเจ้าหรือ 
งานเลี้ยงแห่งความรักที่จัดขึ้นเพื่อสาวกของพระองค์ ซ่ึงเป็นการสะท้อนภาพ 
ในอดีตและเป็นการระลึกสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำาโดยพระองค์เอง โดยการ
ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและโดยการเป็นข้ึนมาจากความตาย 
ซึ่งพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ได้ทรงเป็นเครื่องบูชาและได้หลั่ง 
โลหิตของพระองค์จนถึงแก่ความมรณา และสิ่งนี้จึงเป็นเหตุทำาให้เรามีชีวิตอยู่ 
พิธีมหาสนิทน้ันจะนำาเราไปสู่การขอบพระคุณและสรรเสริญเพราะพระเจ้าได้
ทรงกระทำาเพื่อเราและยังคงกระทำาอยู่ต่อไป

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพิธีมหาสนิท: มัทธิว 26:17-20, 26-30; มาระโก 14:12-
26; ลูกา 22:7-23; 1 คร. 11:23-26

ตัวอย่างพิธีมหาสนิท: กิจการ 2:42 ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงของกำาเนิดของ 
คริสตจักร

วัตถุประสงค์ของพิธีมหาสนิท:

1. เพื่อความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์และกับคนอื่นๆ ด้วย เพื่อระลึกและ
สะท้อนภาพในอดีตถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำาเพื่อเรา

2. เพื่อสื่อสาร เพื่อใช้เวลาในการพูดคุยและเป็นพยานกับพระเจ้าและกับ
คนอื่น ๆ และเป็นเวลาในการสร้างพระกายของพระคริสต์

3. เพื่อสร้างมิตรภาพ เพื่อให้คนในครอบครัวได้มีการสามัคคีธรรมร่วมกัน
กับพระคริสต์และกับคนอื่น ๆ ด้วย

4. เพื่อสารภาพในความบาปของเราต่อพระเจ้าและต่อคนอื่น ๆ ซึ่งสิ่งนี้จะ
นำาไปสู่การปลดปล่อยจากการผูกมัดและจากโรคภัย ความบาปนำาไปสู่
ความแตกแยกแต่การสารภาพนำาเรากลับไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันใน
พระคริสต์และพระกายของพระองค์

5. เพื่อการอุทิศตัวถวาย ให้เราระลึกถึงการที่พระคริสต์ทรงยืนอยู่ระหว่าง
ช่องว่างและอธษิฐานวงิวอนทลูขอต่อพระบดิาแทนเรา ให้เราระลกึถงึสิง่
ที่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ดังนั้นเราต้อง
อุทิศตัวที่จะกระทำาตามนำ้าพระทัยที่พระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเรา
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6. เพื่อเป็นพันธสัญญาและข้อตกลงใหม่ ท่ีกำาลังเคลื่อนไหวในชีวิตของเรา 
ซึ่งจากพันธสัญญาเดิมสู่พันธสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นพันสัญญาแห่งพระคุณ
และความชอบธรรม ซึง่เราได้รบัและการเติมด้วยพระคณุและพระกรณุา 
และพันธสัญญาใหม่นี้ได้เรียกร้องให้เรารักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

สิ่งที่ใช้ในพิธีมหาสนิท :

ขนมปัง  –  สำาแดงถึงพระวรกายของพระองค์ที่ถูกทำาร้าย

- ขมปังไร้เชื้อ .....บริสุทธิ์และไร้ซึ่งความบาป

- ให้กับคนอื่นๆ 

นำ้าองุ่น -  สำาแดงถึงโลหิตของพระองค์

  - พันธสัญญาใหม่หรือการยอมรับร่วมกันแบบใหม่ซึ่งเรา 

   ต้องสร้างระหว่างเรากับคนอื่น ๆ 

 พธิมีหาสนทิน้ีเพ่ือยำา้เตือนและนำาเรากลบัไปสร้างความสัมพันธ์เป็นการ
ส่วนตัวของเรากับพระองค์ และนำาเราใกล้พระองค์ในการร่วมสามัคคีธรรมและ
มีความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถทำาให้นำ้าพระทัยของพระเจ้าที่มอบให้กับ
เรานั้นสำาเร็จสมบูรณ์

12. พระมหาบัญชาที่ทรงมอบให้กับสาวก
คำาสั่ง – ออกไป และ สร้างสาวก มัทธิว 28:19

 สาวกได้รับการทรงเรียกจากพระเยซูคริสต์ให้เช่ือฟังและออกไป 
เพื่อกระทำาพระบัญชาสุดท้ายให้สำาเร็จ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสสั่งในขณะที่ยังอยู่ 
ในโลกน้ีให้กับบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็น 
พระผู้ช่วยให้รอด เราต้องเป็นพยานและเป็นแสงสว่างให้กับผู้หลงหายในโลกนี้ 
ซึ่งไม่ใช่ด้วยกำาลังหรือฤทธิ์ของเราเอง แต่ด้วยกำาลังและฤทธานุภาพที่ได้รับการ
เจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สาวกต้องเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเยซู
ครสิต์ ให้เราเป็นเหมือนพระหตัถ์และพระบาทของพระองค์ แต่ให้สาวกส่วนใหญ่
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นี้ได้เป็นพยานกับเพื่อนบ้านของเรา คนที่อยู่ในเมืองของเรา และคนที่อยู่ใน
ประเทศของเรา และอาจจะมบีางคนทีอ่อกไปสดุปลายแผ่นดนิโลก เรา พวกเรา
ได้รับบญัชาให้กระทำาสิง่นี ้ทัง้นีเ้พราะว่ามนัเป็นส่วนหนึง่ของนำา้พระทยัทีล่ำา้เลศิ
ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคน

 ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งสี่เล่มของหนังสือพระกิตติคุณและรวมถึงบาง
ส่วนของพระธรรมกิจการ สาวกได้รับการทรงเรียกและได้รับพระบัญชาให้ออก
ไปเพื่อเกิดผลทั้งนี้เพื่อจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์

a. มัทธิว 28:16-20
- ฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้มอบให้แล้ว ข้อ 18
- พวกเราจะต้องออกไปสู่บรรดาประชาชาติทั้งปวงเพื่อสร้างสาวก ข้อ 

19
- ให้บัพติศมาพวกเขาในพระนามพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ

บริสุทธิ์
- สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด
- พวกเราต้องยึดถือและสอนตามที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งไว้ ข้อ 20
- พระเยซูจะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค

b. มาระโก 16:14-18
- ต้องเชื่อฟังในพระคริสต์ ข้อ 14
- ต้องมีหัวใจที่อ่อนโยนเหมือนพระคริสต์ ข้อ 14
- ต้องมีความเชื่อในพระคริสต์ ข้อ 14
- ต้องออกไปเพื่อพระคริสต์ ข้อ 15
- ต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ข้อ 15
- ต้องมคีวามเช่ือในเรือ่งการรบับพัตศิมาและเป็นพยานเพ่ือพระครสิต์ 

ข้อ 16
- ต้องออกไปเพ่ือขับไล่และปลดปล่อย รักษาและทำาให้มีอิสระจาก

อำานาจของความชั่วร้ายโดยผ่านทางพระคริสต์ ข้อ 17-18

c. ลูกา 22:44-49
- กล่าวและสอนถ้อยคำาของพระเจ้า ข้อ 44
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- ถ้อยคำาของพระเจ้าจะทำาให้ใจของเขาสว่างขึ้น ข้อ 45
- ถ้อยคำาของพระเจ้าจะสำาเร็จและสมบูรณ์ผ่านทางพระคริสต์ ข้อ 46
- ถ้อยคำาของพระเจ้าจะถกูประกาศออกไปสูบ่รรดาประชาชาตทิัง้ปวง

โดยบรรดาสาวก ข้อ 47
- ถ้อยคำาของพระเจ้าท้าชวนให้เรากลับใจใหม่ เพื่อเราทั้งหลายจะได้

รับการยกโทษจากความบาป ข้อ 47
- ถ้อยคำาของพระเจ้าเป็นพยานแก่ผู้หลงหาย ข้อ 48
- ถ้อยคำาของพระเจ้าประกอบด้วยฤทธิ์เดช ข้อ 49

d. ยอห์น 20:19-23
- สันติสุขดำารงอยู่กับเรา ข้อ 19
- พระเยซูทรงส่งเราไป ข้อ 21
- พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานฤทธิ์เดชให้กับเรา ข้อ 22
- หน้าที่ของเราคือยกความผิดบาปโดยพระนามของพระเยซู ข้อ 23

e. กิจการ 1:7-8
- เราจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา

เหนือเรา ข้อ 8
- เราจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ ข้อ 8
- เราจะออกไปยังที่สุดปลายของแผ่นดินโลก ข้อ 8

 มันเป็นเวลาที่จะออกไปและให้แต่ละคนเริ่มต้นแห่งการทำาพันธกิจ 
แห่งพระมหาบัญชาของพระคริสต์ที่ทรงมอบแก่เราให้สำาเร็จ ในฐานะท่ีเรา 
เป็นสาวกของพระองค์ และจงจำาไว้ว่าพระองค์ได้มอบสิทธิอำานาจให้กับเรา 
เพื่อการรับใช้ ดังนั้นเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งใด ๆ ก็ตามเราจะสามารถต่อสู ้
กับมันได้โดยสติปัญญาของพระเจ้า ความเข้มแข็งและความสามารถท่ีพระเจ้า
ประทานให้กับเรา

13.  ผู้ที่เป็นสุข
1. ผู้ที่ยากจนด้านจิตวิญญาณ (5:3) เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของ  

 เขาทั้งหลาย อสย. 57:15
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2. คนที่โศกเศร้า (5:4) เขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ   
 อสย. 61:1,2

3. คนที่สุภาพ อ่อนโยน (5:5) เขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก   
 สดด. 37:5-7

4. คนชอบธรรม (5:6) พระองค์จะให้เขาอิ่ม อสย.   
 11:4-5; 42:1-4

5. คนที่มีใจเมตตา (5:7) เขาจะได้รับพระเมตตาตอบ  
 สดด. 41:1

6. คนที่มีใจบริสุทธิ์ (5:8) เขาจะได้เห็นพระเจ้า  
 สดด. 24:3,4

7. คนที่สร้างสันติ (5:8) พระเจ้าจะเรียกเขาทั้งหลาย 
 ว่าเป็นลูก อสย. 57:18,19

8. คนที่ถูกข่มเหง (5:10) แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา  

 อสย. 52:13

14. พันธกิจของพระเยซู

พระกิตติคุณสัมพันธ์

•	 พระเยซูทรงรับบัพติศมา (แม่นำ้าจอร์แดน): มธ. 3:13-17; มก. 1:9-11; 

ลก. 3:21-22; ยน. 1:29-34

•	 พระเยซูถูกทดลองโดยซาตาน (ถิ่นทุรกันดาร): มธ. 4:1-11; มก. 1:12-

13; ลก. 4:1-13 

•	 พระเยซูทรงเรยีกชาวประมง (ทะเลกาลลิ)ี: มธ. 4:18-22; มก. 1:16-20; 

ลก. 5:1-11

•	 พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร (เมืองคาเปอรนาอุม); มธ. 8:14-

15; มก. 1:29-31; ลก. 4:38-39

•	 พระเยซูเริ่มต้นเทศนาที่แคว้นกาลิลี (แคว้นกาลิลี): มธ. 4:23-25; มก. 

1:35-39; ลก. 4:42-44
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•	 พระเยซูทรงเรียกมัทธิว (เมืองคาเปอรนาอุม): มธ. 9:9-13; มก. 2:13-

17; ลก. 5:27-32

•	 พระเยซูทรงเลือกสาวกสิบสองคน (กาลิลี): มธ. 10:2-4; มก. 3:13-19; 

ลก.6:12-15

•	 พระเยซูสอนเรือ่งแผ่นดนิสวรรค์ด้วยคำาอปุมา (แคว้นกาลลิ)ี:มธ. 13:1-

52; มก. 4;1-34; ลก. 8:4-18

•	 พระเยซูทรงสั่งให้พายุสงบ (ทะเลกาลิลี): มธ. 8:23-27; มก. 4:35-41; 

ลก. 8:22-25

•	 ลูกสาวของไยรัสฟ้ืนจากความตาย (เมอืงคาเปอรนาอมุ): มธ. 9:18-26; 

มก. 2:13-17; ลก. 5:27-32

•	 พระเยซูส่งสาวกสิบสองคนออกไป (แคว้นกาลิลี); มธ. 9:35-11:1; มก. 

6:6-13; ลก. 9:1-6

•	 พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คน (เมืองเบธไซดา): มธ. 14:13-21; มก. 

6:30-44; ลก. 9:10-17; ยน. 6:1-14

•	 พระเยซูทรงดำาเนินบนทะเล (ทะเลกาลิลี): มธ. 14:22-32; มก. 6:47-

52; ลก. 6:16-21

•	 เปโตรยอมรบัว่าพระเยซทูรงเป็นพระบตุรของพระเจ้า(เมอืงซซีารยีา ฟิ

ลิปปี): มธ. 16:13-20; มก. 8:27-30; ลก. 9:18-21

•	 พระเยซทูรงทำานายถงึการมรณกรรมของพระองค์(เมอืงซซีารยีา ฟิลปิ

ปี): มธ. 16:21-26; มก. 8:31-33; ลก. 9:22-25

•	 พระเยซูทรงจำาแลงพระกาย (ภูเขาเฮอร์โมน): มธ. 17:1-13; มก. 9:2-

13; ลก. 9:28-36

•	 พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็ก ๆ (ชายฝั่งจอร์แดน): มธ. 19:13-15; มก. 

10:13-16; ลก. 18:15-17

•	 พระเยซทูรงสอนเรือ่งขนุนางผูร้ำา่รวย (ชายฝ่ังจอร์แดน): มธ. 19:16-30; 

มก. 10:17-31; ลก. 18:18-30
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•	 พระเยซูทรงทำานายถึงมรณกรรมของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง (ใกล้ ๆ 

จอร์แดน): มธ. 20:17-19; มก. 10:32-34; ลก. 18:31-34

•	 พระเยซทูรงรกัษาชายตาบอดทีช่ือ่บาธเิมอสั (เมอืงเยรโีค): มธ. 20:29-

34; มก. 10:46-52; ลก. 18:35-43

มัทธิว :

•	 พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขา (แคว้นกาลิลี) มธ. 5:1-7:20

•	 ยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกฆ่าตายโดยเฮโรด: มธ. 14;1-12

•	 พระเยซูทรงเลี้ยคน 4,000 คน (ทะเลกาลิลี) : มธ. 15:32-39

•	 พระเยซูทรงชำาระค่าบำารงุพระวหิาร (เมืองคาเปอรนาอมุ): มธ. 17:24-

27

มาระโก :

•	 ยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกฆ่าตายโดยเฮโรด: มก. 6: 14-29

•	 พระเยซูทรงเลี้ยคน 4,000 คน (ทะเลกาลิลี) : มก. 8:1-9

ลูกา

•	 พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขา (แคว้นกาลิลี): ลก. 6:20-49

•	 หญิงซึ่งเป็นคนบาปได้ชโลมพระเยซู (คาเปอรนาอุม):  ลก. 7:36-50

•	 พระเยซทูรงเสด็จผ่านหมู่บ้านในแคว้นกาลลิ ี(แคว้านกาลิล)ี: ลก. 8:1-3

•	 พระเยซูเสด็จเยี่ยมมารีย์และมาธา (หมู่บ้านเบธานี): ลก. 10:38-42

•	 พระเยซูทรงเริ่มต้นเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้าย (ถนนเลียบ

เมือง) : ลก. 17:11

•	 พระเยซูทรงสนทนากับศักเคียส (เมืองเยรีโค): ลก. 19:1-10

ยอห์น

•	 พระเยซูทรงทำาการอัศจรรย์ครั้งแรก (หมู่บ้านคานา): ยน. 2:1-11

•	 พระเยซูกับนิโคเดมัส (แคว้นยูเดีย): ยน. 3:1-21
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•	 พระเยซทูรงสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรยี (เมอืงสะมาเรีย): ยน. 4:5-42

•	 พระเยซูทรงรักษาบุตรของข้าราชการ (เมืองคานา): ยน. 4:46-54

•	 พระเยซทูรงเสด็จเข้าร่วมเทศกาลอยูเ่พงิ (กรงุเยรซูาเลม็): ยน. 7:10-53

•	 พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำาเนิด (กรุงเยรูซาเล็ม): ยน. 9:1-41

•	 พระเยซูทรงเรียกลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตาย (หมู่บ้านเบธานี): ยน. 

11:1-44

•	 พระเยซูทรงเสด็จเยี่ยมมารีย์และมาธาอีกครั้งหนึ่ง (หมู่บ้านเบธานี): 

ยน. 12:1-11

•	 คำาอธิษฐานของพระเยซูผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต (กรุงเยรูซาเล็ม): ยน. 

17:1-12

15. พระเยซูทรงเป็น

เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น 
อพยพ 3:14

“เราเป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย” 

อพยพ 3:14

(1) เราเป็นอาหารแห่งชีวิต พระเยซูทรงเลี้ยงดูคนที่มีใจหิวกระหาย 
 ยน. 6:35

(2) เราเป็นความสว่างของโลก พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องนำาทา 
 ยน. 8:12 ให้กับเรา

(3) เราเป็นประตู ยน. 10:9 พระองค์ทรงปกป้องและคุ้มครองเรา

(4) เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ยน. 10:11 พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเรา

(5) เราเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงมีอำานาจเหนือชีวิตของเรา 
 และเป็นชีวิต ยน. 14:6 และเป็นผู้ให้ชีวิต ยน. 11:25

(6) เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง พระองค์ทรงนำาและประทานความเข้าใจ  
  ให้กับเราในการดำาเนินชีวิตในทุก ๆ วัน
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(7) เราเป็นเถาองุ่นแท้ ยน. 15:1 พระองค์ทรงกระทำาให้เราติดสนิทกับ 
  พระองค์

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า  

ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว” ยน. 8:58

16. คำาสอนของพระเยซู

มัทธิว:

•	 คำาเทศนาบนภูเขา: มธ. 5-7

•	 ผู้เป็นสุข: มธ. 5:1-12

•	 คำาอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า: มธ. 6:5-15

•	 ความกังวลและความกระวนกระวาย: มธ. 6:25-34

•	 การพิพากษา: มธ. 7:1-6

•	 ต้นไม้และผลของมัน: มธ. 7:15

•	 การส่งสาวกสิบสองคนออกไป: มธ. 10

•	 ค่าจ้างของการเป็นสาวก: มธ. 16:24-28

•	 สาวกกับการอธิษฐาน: มธ. 18:15-20

•	 การหย่าร้าง: มธ. 19:3-12

•	 ความรำ่ารวย: มธ. 16:16-30

•	 พระมหาบัญญัติ: มธ. 22:34-40

•	 พวกธรรมาจารย์และฟาริสี: มธ. 23:13-36

•	 พิธีมหาสนิท: มธ. 26:26-30

•	 พระมหาบัญชา: มธ. 28:19-20

มาระโก:

•	 การหย่าร้าง: มก. 10:1-12

•	 ขุนนางผู้รำ่ารวย: มก. 10:17-31
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•	 ของถวายแด่ซีซาร์: มก. 12:13-17

•	 การกลับมาของพระคริสต์: มก. 13:24-27

•	 พระบัญชาของอัครทูต: มก. 16:14-18

ลูกา:

•	 ทรงเป็นเจ้านายเหนือวันสะบาโต: ลก. 6:1-5

•	 กฎทอง: ลก. 6:31

•	 สาวกเจ็ดสิบคน: ลก. 10:1-16

•	 ความกระวนกระวาย: ลก. 12:22-34

•	 ทรงเรียกให้กลับใจ: ลก. 13:1-5

•	 การเป็นสาวก: ลก. 14:25-35

•	 การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์: ลก. 17:22-37

ยอห์น:  

•	 ถ้อยคำาแห่งชีวิต: ยน. 1:1-4

•	 การบังเกิดใหม่: ยน. 3:1-21

•	 นำ้าดำารงชีวิต: ยน. 4:26

•	 พระคัมภีร์และโมเสส: ยน. 5:39-47

•	 อาหารแห่งชีวิต: ยน. 6:25-59

•	 ความสว่างของโลก: ยน. 8 :12-20

•	 บุตรมนุษย์: ยน. 8:21-30

•	 สัจจะที่ทำาให้เป็นไท: ยน. 8 :31-47

•	 ผู้เลี้ยงที่ดี: ยน. 10:1-18

•	 การเป็นขึ้นมาจากความตายและการมีชีวิตอยู่: ยน. 11:1-46

•	 พระเยซูและบรรดาสาวกของพระองค์: ยน. 14:1-6
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•	 พระเยซูทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต: ยน. 14:5-14

•	 พระเยซูและพระบิดา: ยน. 14:7-15

•	 พระเยซูและพระวิญญณบริสุทธิ: ยน. 14:16-31

•	 เถาองุ่นและแขนง: ยน. 14:16-31

•	 สาวกและโลกนี้: ยน. 15:18-26

•	 คำาอธิษฐาน: ยน. 16:23-28

•	 ช่วงเวลา: ยน. 21:18-23

17. การทำาอัศจรรย์ของพระเยซู

พระกิตติคุณสัมพันธ์:

•	 คนโรคเรื้อน: มธ. 8:1-4; มก. 1:40-44; ลก. 5:12-14

•	 แม่ยายของเปโตร: มธ. 8:14-15; มก. 1:30-31; ลก. 4:38-39

•	 ทรงห้ามพายุ: มธ. 8:23-27; มก. 4:37-41; ลก. 8:22-25

•	 ชายสองคนที่ถูกผีสิง: มธ. 8:28-34; มก. 5:1-5; ลก. 8:27-39

•	 คนง่อย: มธ. 9:2-7; มก. 2:3-12; ลก. 5:18-26

•	 บุตรสาวไยรัส: มธ. 9:18-26; มก. 5:21-43; ลก. 8:40-56

•	 หญิงเป็นโรคโลหิตตก: มธ. 9:20-22; มก. 5:25-34; ลก. 8:43-48

•	 ชายทีมือข้างหนึ่งลีบ: มธ. 12:10-13; มก. 3:1-5; ลก. 6:6-11

•	 การเลี้ยงคน 5,000 คน: มธ. 14:14-21; มก. 6:30-44; ลก. 9:10-17; 

ยน. 6:1-14

•	 การทรงดำาเนินบนทะเล: มธ. 14:22-32; มก. 6:47-52; ยน. 6:16-21

•	 เด็กที่มีผีสิง: มธ. 17:14-21; มก. 9:17-29; ลก. 9:38-43

•	 ชายตาบอดสองคน: มธ. 20:29-34; มก. 10:46-52; ลก. 18:35-43

มัทธิว:

•	 บ่าวของนายร้อยชาวโรมัน: มธ. 8:5-13
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•	 ชายตาบอดสองคน: มธ. 9:27-31

•	 ชายที่เป็นใบ้และมีผีสิง: มธ. 9:32-33

•	 ชายตาบอด เป็นใบ้และผีสิง: มธ. 12:22-23

•	 ลูกสาวของหญิงชาวคานาอัน: มธ. 15:21-28

•	 การเลี้ยงคน 4,000 คน: มธ. 15:21-28

•	 เหรียญในปากปลา: มธ. 17:24-27

•	 ต้นมะดื่อที่ถูกสาป: มธ. 21:18-22

มาระโก:

•	 ชายคนหนึ่งที่อยู่ในธรรมศาลาถูกผีสิง: มก. 1:21-28

•	 ลูกสาวของหญิงชาวคานาอัน: มก. 7:24-30

•	 ชายตาบอดที่อยู่ในเมืองเบธไซดา: มก. 8:24-26

•	 การเลี้ยงคน 4,000คน: มก. 8:1-9

•	 ต้นมะดื่อที่ถูกสาป: มก. 11:12-14, 20-25

ลูกา:

•	 ชายคนหนึ่งที่อยู่ในธรรมศาลาถูกผีสิง: ลก. 4:31-37

•	 การจับปลาได้เป็นจำานวนมาก: ลก. 5:4-11

•	 บ่าวของนายร้อยชาวโรมัน: ลก. 7:1-10

•	 บุตรของแม่ม่ายที่นาอิน: ลก. 7:11-17

•	 ชายที่เป็นใบ้และมีผีสิง: ลก. 11:14

•	 หญิงหลังโกง: ลก. 13:10-17

•	 ชายที่เป็นโรคบวมนำ้า: ลก. 14:1-4

•	 คนโรคเรื้อนสิบคน: ลก. 17:11-19

•	 ทาสของมหาปุโรหิต: ลก. 22:50-51

ยอห์น:
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•	 นำ้ากลายเป็นเหล้าองุ่น: ยน. 2:1-11

•	 บุตรชายของข้าราชการเมืองคาเปอรนาอุม: ยน. 4:46-54

•	 การรักษาโรคที่สระนำ้าเบธซาธา: ยน. 5:1-15

•	 ชายตาบอดแต่กำาเนิด: ยน. 9:1-14

•	 ลาซารัส: ยน. 11:1-44

•	 การจับปลาได้เป็นจำานวนมาก: ยน. 2:1-11

18. อุปมาของพระเยซู

พระกิตติคุณสัมพันธ์:

•	 ตะเกียงใต้ถังครอบ: มธ. 5:14-16; มก. 4:21-22; ลก. 11:33-36

•	 ผ้าทอใหม่และเสื้อผ้าเก่า: มธ. 9:16; มก. 2:21; ลก. 5:36

•	 เหล้าใหม่และถุงหนังเก่า: มธ. 9:17; มก. 2:22; ลก. 5:37-39

•	 ผู้หว่าพืช: มธ. 13:3-8,18-23; มก. 4:3-8,14-20; ลก. 8:5-8,11-15

•	 เมล็ดมัสตาร์ด: มธ. 13:1-32; มก. 4:30-32; ลก. 13:18-19

•	 เจ้าของสวน: มธ. 21:33-40; มก. 12:1-11; ลก. 20:9-18

•	 ต้นมะดื่อ: มธ. 24:32-35; มก. 13:28-31; ลก. 21:29-33

มัทธิว:

•	 ช่างสร้างบ้านที่ฉลาดและช่างสร้างบ้านที่โง่เขลา: มธ. 7:24-27

•	 เชื้อขนม: มธ. 13:33

•	 ข้าวละมานและข้าวสาลี: มธ. 13:24-30, 36-43

•	 ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และไข่มุก: มธ. 13:44-46

•	 อวน: มธ. 13:47-50

•	 เจ้าของบ้าน: มธ. 13:52
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•	 แกะหาย: มธ. 18:12-14

•	 ทาสผู้ไร้ความปรานี: มธ. 18:23-35

•	 คนทำางานในสวนองุ่น: มธ. 20:1-16

•	 บุตรชายสองคน: มธ. 21:28-32

•	 งานเลี้ยงในงานอภิเษกสมรส: มธ. 22:2-14

•	 บ่าวที่ซื่อสัตย์ล่าวที่ไม่ซื่อสัตย์: มธ. 24:45-51

•	 หญิงพรมหจารีสิบคน: มธ. 25:1-13

•	 เงินตะลันต์: มธ. 25:14-30

•	 แกะและแพะ: มธ. 25:31-46

มาระโก:

•	 เมล็ดพืชที่งอกขึ้น: มก. 4:26-29

•	 บ่าวที่เฝ้าระวัง: มก. 13:34-37

ลูกา:

•	 ช่างสร้างบ้านที่ฉลาดและช่างสร้างบ้านที่โง่เขลา: ลก. 6:47-49

•	 การยกหนี้สิน: ลก. 7:41-43

•	 ชาวสะมาเรียนใจดี: ลก. 10:30-37

•	 เพื่อนผู้ไม่ยอมลดละความพยายาม: ลก. 11:5-8

•	 เศรษฐีโง่: ลก. 12:16-21

•	 บ่าวที่เฝ้าระวัง: ลก. 12:35-40

•	 บ่าวที่สัตย์ซื่อและฉลาด: ลก. 12:42-48

•	 ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล: ลก. 13:6-9

•	 เชื้อขนม: ลก. 13:20-21

•	 ที่นั่งอันมีเกียรติในงานเลี้ยง: ลก. 14:7-14

•	 งานเลี้ยงใหญ่: ลก. 14:16-24
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•	 สิ่งที่สาวกต้องจ่าย: ลก. 14:28-33

•	 แกะหาย: ลก. 15:4-7

•	 เงินเหรียญหาย: ลก. 15:8-10

•	 บุตรเสเพล (หลงหาย) : ลก. 15:11-32

•	 พ่อบ้านที่ฉลาด: ลก. 16:1-8

•	 เศรษฐีกับลาซารัส: ลก. 16:19-31

•	 ทาสที่เชื่อฟัง: ลก. 17:7-10

•	 หญิงม่ายผู้ไม่ยอมลดละความพยายาม: ลก. 18:2-8

•	 ฟาริสีและคนเก็บภาษี: ลก. 18:10-14

•	 เงินสิบมินา: ลก. 19:12-27

ยอห์น:

•	 ผู้เลี้ยงที่ดี: ยน. 10:1-8

*ค�ำอุปมำส่วนใหญ่จะมำจำกควำมเป็นจริงในโลกนี้ เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำย

ถึงแผ่นดินสวรรค์

19.  ผลของพระวิญญาณ
22ฝ่ายผลของพระวญิญาณนัน้ คอืความรกั ความปลาบปลืม้ใจ สนัตสิขุ ความอด
กลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์ซือ่ 23 ความสภุาพอ่อนน้อม การรูจ้กับังคบั
ตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 

กาลาเทีย 5:22-23

 1. ความรัก
 2. ความปลาบปลื้มใจ พระเจ้าก่อน
 3. สันติสุข

 4. ความอดกลั้นใจ
 5. ความปรานี คนอื่นที่สอง
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 6. ความดี 

 7. ความสัตย์ซื่อ  

 8. ความสุภาพอ่อนน้อม  ตัวเองสุดท้าย
 9. การรู้จักบังคับตน

รายชื่อพระคัมภีร์

ความรัก: ลก. 10:25-27; 1 คร. 13:10, 11, 18,19 
ความปลาบปลื้มใจ: ยน. 15:11; 16:24
สันติสุข: อสย. 26:3; ยน. 14:27 
ความอดกลั้นใจ: รม. 5:3-4; 2 คร. 6:6 
ความปรานี: 1 คร. 13:4; 2 คร. 6:6; คส. 3:12
ความดี: อฟ. 5:9 
ความสัตย์ซื่อ: 1 คร. 4:2 

ความสุภาพอ่อนน้อม: กท. 6:1; 1ทธ. 6:11; 1 ปต. 3:15 
การรู้จักบังคับตน: กจ. 24:25; 2 ปต. 1:6

20.  ของประทานฝ่ายวิญญาณ

ของประทานเกี่ยวกับการพูด:

ถ้อยคำาที่ประกอบด้วยสติปัญญา 1 คร. 12
ถ้อยคำาที่ประกอบด้วยความรู้ 1 คร. 12
การทำานาย การเผยพระวจนะ ผู้เผยพระวจนะ 1 คร. 12; รม. 12
การพูดภาษาแปลก ๆ 1 คร. 12
การแปลภาษาแปลก ๆ 1 คร. 12
การหนุนใจ 1 คร. 12
การสอน 1 คร. 12; รม. 12

ของประทานการเป็นผู้นำา:

การเป็นอัครทูต อฟ. 4
อาจารย์ อฟ. 4; รม.12; 1 คร. 12
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ผู้นำาที่เป็นผู้เผยพระวจนะ อฟ. 4
ผู้ประกาศ อฟ. 4
ศิษยาภิบาล    อฟ. 4

*เอเฟซัส 4:12 - เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้ำง  
พระกำยของพระคริสต์ให้จ�ำเริญขึ้น

ของประทานในการปรนนิบัติ:

ความเชื่อ 1 คร. 12
การรักษาโรค 1 คร. 12
ผู้ทำาการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ 1 คร. 12
การปรนนิบัติ รม. 12
ผู้เตือนสติ 1 คร. 12
ผู้ให้การช่วยเหลือ 1 คร. 12
ผู้ครอบครอง รม. 12
ผู้ให้ รม. 12
ผู้ที่มีความเมตตา รม. 12

ข้อพระคัมภีร์ที่อ้ำงถึงของประทำน: 1 คร. 12:8-11, 28-31; รม. 12:6-8;  
อฟ. 4:11

21. ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า

“สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำาลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และ 
ในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า  

เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้”  
เอเฟซัส 6:10-11

1. กำาลังของทหาร อฟ. 6:10
2. สงครามของทหาร อพ. 6:11-12
3. ยุทธภัณฑ์ของทหาร อฟ. 6:13-17
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4. ทัศนคติของทหาร อฟ. 6:18
5. ฤทธิ์อำานาจของทหาร อฟ. 6:19
6. ข่าวสารของทหาร อฟ. 6:20

ยุทธภัณฑ์

เอเฟซัส 6;10-17

A. เข็มขัด แห่งความจริง ปกป้องพื้นที่ส่วนเจริญพันธุ์ของคุณ

B. ทับทรวง แห่งความชอบธรรม ปกป้องหัวใจของคุณ

C. รองเท้า เตรียมความพร้อมด้วย ปกป้องเท้าของคุณ 
 ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข 

D. หมวกเหล็ก แห่งความรอด ปกป้องความคิดของคุณ

E. โล ่ แห่งความเชื่อ ปกป้องคุณจากลูกศรเพลิง 
  ของพญามาร

F. พระแสง พระวจนะ ปกป้องคุณและให้อำานาจแก ่

  คุณในการทำาสงคราม
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รูปภาพแห่งยุทธภัณฑ์ของทหาร

A. เข็มขัด ของความจริง 

B. ทับทรวง แห่งความชอบธรรม  

C. รองเท้า เตรียมความพร้อมด้วยข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข 

D. หมวกเหล็ก แห่งความรอด  

E. โล่ แห่งความเชื่อ  

F. พระแสง พระวจนะ   

22. การอธิษฐาน
1. คนแรกที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง:  

ปฐก. 4:26

2. คำาอธิษฐานของบรรดาธรรมิกชน:   
วว. 5:8

3. คำาสั่งให้อธิษฐาน:  
1 พศด. 16:11; มธ. 7:7; ยน. 16:24; อฟ. 6:18

4. อธิษฐานตลอดเวลา:  
1 ธก. 5:17

5. อธิษฐานด้วยการครำ่าครวญและวิงวอน:  
ฟป. 4:6; 1 ทธ. 2:1

6. อดอาหารและอธิษฐาน:  
ยอล 1:14; อสธ. 4:16-18; มธ. 6:16-18; 17:21

7. บรรดาผู้ที่อธิษฐานแล้วได้รับคำาตอบ:  
โมเสส อพย. 15:24-25 
กิเดโอน วนฉ. 6:39-40 
ฮันนาห์ 1 ซมอ. 1:27 
ซามูเอล 1 ซมอ. 7:9-10 
ซาโลมอน  1 พกษ. 9:3 
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เอลียาห์ 1 พกษ.18:37-38 
เฮเซคียาห์ 2 พกษ. 19:19-20 
เยโฮชาฟัท 2 พศด. 18:31 
เอสรา อสร. 8:23 
คริสตจักรในยุคแรก กจ.4:31

8. ตัวอย่างของคำาอธิษฐาน 
อับราฮัม ปฐก. 18:23 
ยาโคบ ปฐก. 32:24  
ดาวิด 2 ซมอ. 7:18 
ซาโลมอน 1 พกษ. 8:22 
ยาเบส 1 พศด. 4:10 
เอสรา อสร. 9:6 
ดาเนียล ดนล. 9:4 
ฮาบากุก อบก. 3:1 
คำาอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า มธ. 6:9 
สเทฟาน กจ. 7:60

9. อุปสรรคของการอธิษฐาน 
การไม่เชื่อฟัง  ฉธบ. 1:45; 1 ซมอ. 14:37; 28:6 
ความบาป สดด. 66:18 
ความชั่ว อสย. 59:2; มคา. 3:4 
ใจแข็งกระด้าง ยรม. 32:33; สภษ. 28:14;  
 กจ. 7:51; รม. 2:5

10.  พระคัมภีร์บางตอนก็ได้สร้างความตระหนักในเรื่องการอธิฐาน

2 พศด. 7:14
“ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยช่ือของเรานั้นจะถ่อมตัวลง 
และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางช่ัวของเขา 
เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดิน
ของเขาให้หาย”
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สดด. 122:6
“จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม ว่า : ขอบรรดาผู้ท่ีรักเธอจง
จำาเริญ”มธ. 5:44“ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรกัศัตรขูองท่าน และจงอธษิฐาน
เพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน”

มธ. 21:13
“พระองค์ตรัสกบัเขาว่า “มพีระวจนะเขยีนไว้ว่า นเิวศของเราเขาจะเรียก
ว่า เป็นนิเวศอธิษฐาน แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำาให้เป็น ถำ้าของพวกโจร”

กจ. 1:14
“พวกเขาร่วมใจกันขะมักเขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารีย์
มารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วย”

คส. 4:2-3
“จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ 
และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เรา
สำาหรับพระวาทะนั้น ให้เรากล่าวความลำ้าลึกของพระคริสต์ที่ข้าพเจ้าถูก
จำาจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้”

1 ทธ. 2:1
“เหตฉุะนัน้ก่อนสิง่อืน่ใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทัง้หลายให้วงิวอนอธษิฐาน
ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง”

1 ปต. 3:7
“ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจใน
เธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า และเพราะท่าน
ทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อว่าคำาอธิษฐานของท่าน
จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง” 

ชีวิตแห่งการอธิษฐาน:

สำมำรถประทำนอ�ำนำจให้แก่เรำเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรำ 
และสำมำรถช่วยเรำในการเตรียมความพร้อม 

เพื่อเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์
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23. คริสตจักร : พันธกิจ, การประกาศ และ การสร้างสาวก

2 โครินธ์ 5:20     ทูตของพระคริสต์     เอเฟซัส 6:19-20

กิจการ. 11:19-26        คริสตจักร/ร่างกายของพระคริสต์            โรม. 12:4-8

ผู้รับใช้ / ผู้นำา       กิจการ 6:3-4       ผู้รับใช้ / ผู้นำา

พันธกิจ, การประกาศ และ การสร้างสาวก  จะนำาไปสู่การสร้างคริสตจักร

1. ทรงบังเกิด
1. ทรงดำ�เนินชีวิต
1. ทรงสิ้นพระชนม์
1. ทรงฟื้นขึ้นจ�กคว�มต�ย
1. ก�รเสด็จสู่สวรรค์
1. พระวิญญ�ณบริสุทธิ์
1. คริสตจักร
1. ก�รเสด็จม�ครั้งที่สอง
1. สวรรค์

• มีคว�มเข้�ใจ 
นหม. 8:1-2

• ก�รปฏิบัต ิ
ฟป. 4:9

• ก�รรับใช ้
รม. 12:10-12

• เป็นที่ปรึกษ� 
2 ทธ. 2:2

การสร้างสาวก
2 ทิโมธี 3:16-17

พันธกิจ
มัทธิว 28:19-20

• เข้ามา

• ส่ง

• ออกไป

• สร้าง

ฝึกฝนข่าวประเสริฐต่างประเทศท้องถิ่น จัดเตรียม

อัครทูต
ผู้ที่ถูกเรียก / ส่งออกไป

การประกาศ
มาระโก 16:15-16

คริสตจักร
คส. 1:18-20

การรับใช้
กท. 5:13

การเกิดผล
ยน. 15:8 และ 13

ร่างกายของพันธกิจ
1 คร. 12:12-27

คริสตจักร

คริสตจักร

การสร้างสาวก

การอธิษฐาน

การอธิษฐาน

พระคริสต์
องค์พระผู้
เป็นเจ้ากา

รเ
กิด

ผล
การเกิดผล

พันธกิจ
การประกาศ
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24. เรื่องราวต่าง ๆ จากพระคัมภีร์
1. พระเจ้าทรงสร้างโลก  ปฐก. 1:1-2:3

2. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์   ปฐก. 2:4-25

3. มนุษย์ตกลงในความบาป ปฐก. 3:1-4

4. นำ้าท่วมโลก ปฐก. 6:9-9;17

5. มนุษย์สร้างหอสูง ปฐก. 11:1-9

6. พระเจ้าทรงเรียกอับราม (อับราฮัม) ปฐก. 12:1-9; 17:1-8

7. กำาเนิดอิสอัค ปฐก. 21:1-7

8. พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัม   ปฐก. 22:1-19

9. อิสอัคและเรเบคาห์  ปฐก. 24

10. ยาโคบและเอซาวซึ่งเป็นพี่ชาย   ปฐก. 25;19-34

11. ยาโคบได้รับพระพร   ปฐก. 27;1-40

12. ความฝันของยาโคบ   ปฐก. 28:10-22

13. ยาโคบแต่งงาน   ปฐก. 29:14-30

14. โยเซฟถูกขายไปยังอียิปต์   ปฐก. 37: 12-36

15. ความฝันสองครั้งของฟาโรห์   ปฐก. 41

16. บรรดาพี่ชายของโยเซฟเดินทาง   ปฐก. 42-45 

ไปยังประเทศอียิปต์

17. กำาเนิดของโมเสส   อพย. 1:8-2:10

18. พระเจ้าทรงเรียกโมเสส   อพย. 3:1-15

19. ภัยพิบัต์สิบประการของพระเจ้า   อพย. 7:14-11:10

20. พิธีปัสกา   อพย. 12

21. ชนชาติอิสราเอลข้ามทะเล   อพย. 13:17-14:13

22. พระเจ้าประทานนำ้า   อพย. 15:22-27; 

17:1-7

23. พระเจ้าประทานอาหาร   อพย. 16

24. พระเจ้าทรงพระทานพระบัญญัติผ่านทางโมเสส  อพย. 19:1-20:21
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25. ประชาชนนมัสการวัวทองคำา   อยพ. 32

26. ส่งผู้สอดแนมไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา   กดว. 13:1-14:38

27. ลาพูดกับบาลาอัม   กดว. 22:1-35

28. โยชูวานำาประชาชน   ยชว. 1

29. ราหับช่วยผู้สอดแนม   ยชว. 2

30. กำาแพงเมืองเยรีโคพังลง   ยชว. 5:13-6:27

31. คำากล่าวอำาลาของโยชูวา   ยชว. 23-24

32. เดโบราห์และบาราครบชนะสิเสรา   ผนฉ. 4:1-16

33. กิเดโอนทดสอบพระเจ้า   ผนฉ. 6

34. กิเดโอนรบชนะในสงคราม   ผนฉ. 7

35. แซมสันและเดลิลา   ผนฉ. 16:4-31

36. เรื่องราวของนางรูธ   นรธ. 1-4

37. พระเจ้าทรงเรียกซามูเอล   1 ซมอ. 3

38. ดาวิดต่อสู้กับโกลิอัท   1 ซมอ. 17

39. ดาวิดเป็นเพื่อนกับโยนาธาน   1 ซมอ. 20

40. นางอาบีกายิลช่วยชีวิตให้กับคนในครอบครัวของเธอ  1 ซมอ. 25

41. ความบาปของดาวิดที่มีต่อนางบัทเชบา   2 ซมอ. 11

42. พระเจ้ายกโทษความบาปของดาวิด   2 ซมอ. 12:1-25

43. คำาอธิษฐานของซาโลมอน   1 พกษ. 3;6-9

44. ซาโลมอนทรงเป็นนักปกครองที่ฉลาด   1 พกษ. 3:16-28

45. การถวายพระวิหาร   1 พกษ. 8-9

46. เอลิยาห์ได้รับการเลี้ยงดูโดยนก   1 พกษ. 17:1-6

47. เอลิยาห์กล่าวท้าทายต่อผู้เผยพระวจนะ  1 พกษ. 18:17-39 

ของพระบาอลัล 

48. เอลียาห์ถูกรับไปยังฟ้าสวรรค์   2 พกษ. 2:1-11

49. นำ้ามันของหญิงม่าย   2 พกษ. 4:1-7

50. บุตรชายของหญิงม่ายฟื้นจากความตาย   2 พกษ. 4:8-37

51. พระเจ้าทรงรักษานาอามานให้หายจากโรคเรื้อน 2 พกษ. 5
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52. กษัตริย์โยสิยาห์นำาประชาชนนมัสการพระเจ้า   2 พกษ. 22:1-23:30

53. เอสราเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม   อสร. 7-10

54. เนหะมีย์มีความปรารถนาที่จะสร้าง นหม. 1:1-2:8 

กำาแพงของกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่  

55. เอสราสอนด้วยความเข้าใจ   นหม. 8:1-18

56. เอสเธอร์และโมรเดชัยช่วชีวิตประชาชน   อสธ. 2:5-5:8; 7:1-8:17

57. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของพวกเรา   สดด. 23

58. เดวิดทูลขอให้พระเจ้าทรงยกโทษ   สดด. 51

59. พระวจนะของพระเจ้า   สดด. 119

60. อิสยาห์ปรารถนาที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า   อสย. 6:1-8

61. อิสยาห์แจ้งแก่ประชาชนให้ทราบในเรื่อง   อสย. 40-44 

การเป็นประชากรของพระเจ้า

62. อิสยาห์แจ้งถึงการกลับมาของผู้รับใช้   อสย. 54:1-17

63. พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์   ยรม. 1:4-9

64. พระเจ้าทรงปกป้องชายสามคนจากเตาไฟ   ดนล. 3

65. ดาเนียลปลอดภัยจากสิงโต   ดนล. 6

66. โยนาห์ในท้องปลา    ยนา. 1-2

67. ฮักกัยได้สร้างพระวิหารหลังที่สอง   ฮกก. 1-2

68. พระดำารัสสุดท้ายในพระคัมภีร์   มลค. 1-4 

ภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งกล่าวโดยมาลาคี

69. ทูตสวรรค์เยี่ยมมารีย์   ลก. 1:29-38

70. พระเยซูทรงบังเกิด ลก. 2:1-7

71. คนเลี้ยงแกะนมัสการพระเยซู  ลก. 2:8-10

72. โหราจารย์ได้เยี่ยมพระเยซู  มธ. 2;1-12

73. พระกุมารเยซูถูกนำาไปยังพระวิหาร ลก. 2:22-40

74. ครอบครัวของพระเยซูหนี้ไปยังอียิปต์ มธ. 2:13-23

75. พระเยซูเสด็จไปยังพระวิหาร ลก. 2:41-52

76. พระเยซูทรงรับบัพติศมา ยน. 1:29-34
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77. ซาตานทดลองพระเยซู ลก. 4:1-13

78. นำ้าธรรมดากลายเป็นนำ้าองุ่น ยน. 2:1-11

79. เพื่อนๆ ของคนป่วยนำาเขาไปพบกับพระเยซู ลก. 5:17-26

80. พระเยซูทรงสอนนิโคเดมัส ยน.3:1-21

81. พระเยซูสนทนากับหญิงที่บ่อนำ้า ยน.4:4-42

82. ความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของข้าราชการคนหนึ่ง ยน. 4:46-54

83. พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ มก. 3:13-19

84. คำาเทศนาของพระเยซูที่บนภูเขา  มธ. 5:1-7:29

85. พระเยซูทรงตรัสห้ามพายุ มก. 4:35-41

86. เด็กผู้หญิงฟื้นจากความตาย มก. 5:21-24, 35-43

87. ทรงรักษาผู้หญิง มก. 5:25-34

88. ยอห์นบัพติศโตถูกฆ่า มก. 6:17-29

89. พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคน มก. 6:30-44

90. พระเยซูทรงดำาเนินบนทะเล มก. 6:45-51

91. พระเยซูทรงรักษาชายตาบอด ยน. 9:1-41

92. ชาวสะมาเรียใจดี ลก. 10:25-37

93. พระเยซูทรงเรียกลาซารัสให้ฟื้นขึ้นจากความตาย ยน. 11:1-46

94. อย่ากังวล ลก. 12:22-34

95. แกะหาย ลก. 15:1-7

96. เงินเหรียญหาย ลก. 15:8-10

97. บุตรน้อยหลงหาย ลก. 15:11-32

98. พระเยซูทรงรักษาชายสิบคน ลก. 17:11-19

99. พระเยซูทรงอวยพระพรเด็ก ๆ มก. 1013-16

100. ชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาพระเยซู มก. 10:17-31

101. ศักเคียสปีนขึ้นต้นไม้ ลก. 19:1-10

102. พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ลก. 19:28-44

103. พระเยซูทรงเสวยอาหารมื้อสุดท้าย  มธ. 26:17-30

104. พระเยซูทรงอธิษฐานที่ในสวน มธ. 26:36-56
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105. เปโตรปฏิเสธพระเยซู มธ. 26:69-75

106. พระเยซูทรงถูกไต่สวนพิจารณาคดี มธ. 27:1-30

107. พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มธ. 27:31-56

108. พระเยซูถูกฝัง มธ. 27:57-66

109. พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ ลก. 24:1-12

110. พระเยซูทรงสนทนากับชายสองคน ลก. 24:13-35

111. พระเยซูทรงปรากฏกับบรรดา ลก. 24:13-35 

  เหล่าสาวกของพระองค์

112. พระเยซูทรงทำานายการเสด็จมาครั้งที่สอง ยน. 14:3-28

113. พระเยซูทรงปรากฏที่ทะเลกาลิลี ยน. 21

114. พระเยซูทรงเสด็จสู่สรรค์ กจ. 1:4-11

115. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือประชาชน กจ. 1:12-2:47

116. คำาพยานและการตายของสเทเฟน กจ. 7

117. ซาอูลเริ่มต้นแห่งการติดตามพระเยซู  กจ. 9:1-19

118. เปโตรหนีออกจากคุก กจ. 12;1-17

119. การประชุมในกรุงเยรูซาเล็ม กจ. 15

120. เปาโลและสิลาสร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า กจ. 16:16-40 

  ขณะที่อยู่ในคุก

121. เปาโลต่อหน้าเฟลิกส์และเฟสทัส กจ. 24-25

122. เปาโลแก้คดีต่อหน้าอากริปปา กจ. 26

123. ความรักคือของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 1 คร. 13

124. การฟื้นขึ้นจากความตายที่แท้จริง 1คร. 15

125. บรรดาคำาพยานของความเชื่อ ฮร. 11

126. คำาเตือนของยูดา  ยด. 1

127. คริสตจักรทั้งเจ็ด วว. 2:1-3:22

128. พระเมษโปดกผู้สมควรได้รับการนมัสการ วว. 5

129. นครเยรูซาเล็มใหม่ วว. 21:1-22:6

130. การเสด็จกลับมาของพระเยซูอีกครั้งหนึ่ง วว. 22:7-21
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25. พระสัญญาที่มีค่าจากพระคัมภีร์
1. ถ้าคุณรู้สึกผิด:  2 ซมอ. 14:14; สดด. 130:3-4; รม. 8:1-2;   

  1 คร. 6:11; อฟ. 3:12; ฮร. 10:22-23

2. ถ้าคุณรู้สึกหดหู่ใจ: สดด. 130:7; อสย. 65:24; มธ. 11:28-30;   

  รม. 8:26; ฮร. 4:16; ยก. 4:8,10

3. ถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวัง: สดด. 119:116; อสย. 57:15; ยรม. 32:17;   

  ฮร. 10:35

4. ถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง: สดด. 22:4-5; อสย. 49:23; มธ. 19:25-26;   

  มก. 9:21-24; ยน. 15ซ7; อฟ. 3:20

5. ถ้าคุณหมดกำาลัง: ฉธบ. 31:8; สดด. 34:18; อสย. 49:13; รม. 5:5

6. ถ้าคุณถูกข่มเหง: ปฐก. 50:20 ; สดด. 37:1-2; มธ. 5:10-12;   

  2 คร. 4:8-12; 2 ทธ. 1:11-12; 1 ปต. 3:13-14

7. ถ้าคุณมีความวิตก สดด. 55:22; อสย. 41:13; มธ. 6:25;  

  11:28-29; ฟป. 4:6-7; 1 ปต.ด5:7

8. ถ้าคุณประสบความ สดด. 37:4; 84:11; 103:5; ลก. 12:29-31 

สำาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา:

9.  ถ้าคุณเจ็บป่วย: สดด. 23:4; 73:26; อสย. 57:18; มธ. 8:16-17;  

  ยน. 16:33; รม. 8:37-39; ยก. 5:14-15

10. ถ้าคุณเป็นคนที่หมด สดด. 27:13-14; 37:7,9; รม. 2:7; 1 ทธ. 1:16; 

ความความอดทน: ฮร. 6:12; 2 ปต. 3:9

11. ถ้าคุณรู้สึกสับสน: สดด. 32:8; อสย. 42:16; ยน. 8:12; 14:27;  

  1 คร. 2:15-16; ยก. 1:5

12.  ถ้าคุณถูกทดลอง: โยบ 23:10-11; 1 คร. 10:13; ฮร. 2:18;   

  4:15-16; ยก. 1:2-4, 13-14; 1 ปต. 5:8-10

13. ถ้าคุณรู้สึกอ่อนล้า:  สดด. 73:13; อสย. 41:10; รม. 8:26; 1 คร.   

  1:7-9; 2 คร. 4:7-9; 12:9-10

14. ถ้าคุณมีความกลัว: สดด. 4:8; 23:4; อสย. 35:4; รม. 8:37-39; 2  

  คร. 1:10; 2 คร. 1:7; ฮร. 13:6
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15. ถ้าคุณรู้สึกมีความยาก อพย. 14:23; มธ. 16:27; ยน. 8:31-32; 14:21; 

ลำาบากในการเชื่อฟัง: ยก. 1:25

16. ถ้าคุณมีความขัดสน: อสย. 58:11; ยน.6:35; 2 คร. 9:10-11;  

  อฟ. 3:20-21; ฟป. 4:19

17. ถ้าคุณมีความโศกเศร้า: สดด. 119:50; 76-77; ยรม. 31:13; มธ. 5:4;  

  ยน. 16:20-22

18. ถ้าคุณมีความทุกข์: สดด. 34:19; นหม. 1:7; ยน. 16:33;  

  รม. 8:16-17; 1 ปต. 2:20-21; 4:12-13

19. ถ้าคุณประสบความ ยชว. 1:9; รม. 3:23-24; 5:8; ฮร. 10:36;  

ล้มเหลว: 1 ยน. 1:8-9

20. ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจ: สดด. 34:22; ยน. 3:18; 11:25-26; รม. 4:5; 1  

  ยน. 4:15-16

21. ถ้าอนาคตของคนดู  อสย. 54:1-7; พคค. 3:19-24; 1 คร. 15:20-28; 

เหมือนไม่มีความหวัง: 1 ปต. 1:1-9; 5:10-11; วว. 11:15-19

22. ถ้าคุณกำาลังแสวงหา 1 คร. 3:1-14; สภษ. 2:1-6; รม. 12:1-3; อฟ. 

การทรงนำาของพระเจ้า: 5:15-17; คส. 1:9-14; ยก. 1:5-8

23. ถ้าคุณต้องการคำา อสย. 12;40:1-11; ยรม. 31:10-13; 2  

ปลอบโยน: คร. 1:3-7; 7:6-13

24. ถ้ามีคนไม่เห็นด้วย มธ. 7:1-5; รม. 12:9-21; 14:1-15;  

กับคุณ: 2 คร. 5:11-21

25. ถ้าดูเหมือนโลก ปฐก. 3:1-7; ปญจ. 2:1-11; 2 คร. 6:14-7:1; 

ทำาให้คุณหลงไป: ยก. 1:26-27; 4:4-10; 1 ยน. 2:15-17

26. ถ้าคุณต้องการหลัก สดด. 91:14-16; มคา. 7:18-20; ยน. 3:14-21; 

ประกันแห่งความรอด: 11:25-26; กจ. 16:31-34; 1 ยน. 5:9-13

27. ถ้าคนอื่นได้ทำาผิด ปฐก. 33:1-4: 50 

ต่อคุณ:

28. ถ้าคุณตกอยู่ในภาวะ สดด. 4;38:7-9; 73; สภษ. 16:32; 1 คร. 13:5; 

ขมขื่นใจ: อฟ. 4:29-5:2; ฮร. 12:14-15
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29. ถ้าคุณไม่อยาก  อพย. 20:8-11; สดด. 95:1-7;  

 นมัสการ: กจ. 2:42-47;  ฮร. 10:19-25

30. ถ้าคุณต้องการมี ปฐก. 15:1-6; สภษ. 3:5-9; รม. 5:1-11; มาก

ความเชื่อขึ้น: 1 คร. 9:24-27; ฮร. 10:19-25; 11:1-12:3

31. ถ้าคุณต้องการมีอำานาจ สดด. 39:1; สภษ. 10:18-20; มธ. 15:1-20; 

เหนือลิ้นของคุณ: ยก. 3:1-12

32. ถ้าคุณเป็นคนที่มี มธ. 7:1-5; 1 คร. 4:1-5; ยก. 2:1-13; 4:11-12 

แนวโน้มในการ  

พิพากษาคนอื่น:

33. ถ้าคุณมีการคดโกง: ปฐก. 33:1-4; มธ. 18:15-17; 1 คร. 6:1-8;  

  ยก. 5:1-8

34. ถ้าทุกสิ่งไปได้ด้วยดี: โยบ 31:24-28; สภษ. 15:27; ลก. 12:13-21;  

  1 ทธ. 6:3-19; ลก. 12:13-21; ยก. 2:1-17

ถ้าคุณสงสัยเกี่ยวกับ รม. 12:3-8; 1 คร. 1:4-9; 12:1-14:25;  

ของประทาน 1 ปต. 4:7-11 

ฝ่ายวิญญาณของคุณ:

35. ถ้าคุณกำาลังเริ่ม 1 พกษ. 3:1-14; สภษ. 10:4-5; รม. 12:1-2;  

 งานใหม่: กท. 5:13-26; อฟ. 1:3-4

36. ถ้าคุณอยู่ในฐานะที่ 1 พกษ. 11:5-7; สภษ. 3:21-27; มก. 10:35-45; 

ต้องมีความรับผิดชอบ: ลก. 7:1-10; 1 คร. 16:13-14; กท. 6:9-10

37. ถ้าคุณกำาลังสร้าง ปฐก. 2;19-25; ปญจ. 9:7-10; อฟ. 5:22-33; 

ครอบครัวใหม่:  คส. 3:18-21; 1 ปต. 3:1-7

38. ถ้าคุณมีความ ปฐก. 13:5-11; สภษ. 133; 1 คร. 3; อฟ. 4:1-6, 

 ขัดแย้งกัน: 15-5:2; 2 ทธ. 2:14-16; ยก. 4:1-12

39. ถ้าคุณกำาลังถูก ยชว. 1:6-9; สดด. 56:1-4; รม. 8:38-39; 

 ท้าทายด้วยอำานาจมืด: 2 คร. 4:7-18; อฟ. 6:10-18; 2 ทธ. 4:3-7

40. ถ้าคุณตกอยู่ในข่าย กดว. 12:1-15; 16:1-35; กท. 5:13-15, 19-21; 

ของการอิจฉา: ยก. 3:13-18
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41. ถ้าคุณตกอยู่ในข่าย สภษ. 6:6-11; 10:4-5; อฟ. 5:15-16;  

เป็นคนเกียจคร้าน: ฟป. 2:12-13; 1 ธก. 4:11-12; 2 ธก. 3:6-15

42. ถ้าคุณตกอยู่ในภาวะ ฉธบ. 22:22-24; 2 ซมอ. 11:1-12:14;  

ความใคร่ มธ. 5:27-30; รม. 13:8-14; ยก. 1:13-18

43. ถ้าคุณมีความโกรธ: ปฐก. 4:1-12; สดด. 4:4; มธ. 5:21-22,  

  18:21-35; อฟ. 4:25, 5:2; ยก. 1:19-21

44. ถ้าคุณคิดที่จะแก้แค้น:  ฉธบ. 32:34-35; สดด. 94:1; สภษ. 25:21-22;  

  มธ. 5:38-42; รม. 12:17-21; 1 ธก. 5: 12-15;  

  1 ปต. 3:8-14

45. ถ้าคุณตกอยู่ในข่าย สภษ. 8:12-14; มธ. 25:34-40; มก. 10:35-45;  

ของความหยิ่ง: รม.12:3; ฟป. 2:1-11

46. ถ้าคุณติดยาเสพติด: สดด. 18;28; สภษ. 23:29-35; รม. 6:1-23;   

  12ว1-2; 1 คร. 6:12-20; ฟป. 2:1-11

47. ถ้าคุณตกอยู่ในข่าย สดด. 62:1-2, 10; ปญจ. 2:1-11;  

ของความโลภ: ลก. 12:13-21; 2 คร. 9:6-15; อฟ. 5:3-7; 1   

  ยน. 3:16-18

48. ถ้าคุณตัดสินใจที่จะ  2 พศด. 6:13-42, 20:5-12; มธ. 6:5-15; 

อธิษฐาน: มก. 11:22-25; ลก. 18:9-14; ฟป. 4:4-7

ถ้าคุณไม่มีความ กดว. 25:10-13; ปญจ. 9:10; มธ. 25:1-13;  

กระตือรือร้นหรือมี ลก. 12:35-48; 1 ธก. 5;1-11; วว. 3:1-6, 14-22 

ความเฉื่อยชา:

49. ถ้าคุณมีปัญหาเรื่อง ฉธบ. 15:7-11; สภษ. 3ซ9; มลค. 3:10-12;  

การเงิน: มธ. 6:1-4; 1 ทธ. 6:10

50. ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ กท. 5:22-23; รม. 5:3-5; 1 ทธ. 6:11;  

ผลของพระวิญญาณ: 2 ทธ. 3:10; 2 ปต. 1:5-7

51. ถ้าคุณต้องการความ  สดด. 27:1; 37:9; อสย. 12:2; กจ. 2:21;  

รอดในพระเยซูคริสต์: รม. 10:9-13; ทต. 2:11; 2 ปต. 3:9

52. ถ้าคุณรู้สึกเหงา: สดด. 119:63; สภษ. 18:24: มก. 3:35; ยน. 1:3
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26. ข้อพระคัมภีร์สำาหรับทำาพันธกิจ
1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ: ฉธบ. 29:29; รม. 8:28; 1 ธก. 3:7

2. การทำาลายแท่นบูชา (ปูชนียสถานสูง): ฉธบ. 12:1-4; 1  

พกษ. 14:22-23; 2 พศด. 14:3,5; อสค. 6:1-6; ฮชย. 4:11-14

3. พิธีถวายบุตร: อพย. 2:6; สดด. 17:14, 127:3; ลก. 2:12, 16

4. พิธีบัพติศมา: มธ. 28:19; มก. 16:16; กจ. 2:38; รม. 6:3-5;  

กท. 3:27; คส. 2:12; 1 ปต. 3:21

5. เมื่อมีความขมขื่น: สดด. 64:3; สภษ. 14:10; ยรม. 4:18;  

อฟ. 4:31; ฮร. 12:15

6. เมื่อมอบถวายธุรกิจใหม่: ฉธบ. 25:15; ลนต. 19:35-36;  

1 พกษ. 8:12-66; อสร. 6:1-122: สภษ. 10:4; 11:1; 13:4; 22:29

7. ลูก ๆ: ปฐก. 33:5; ฉธบ. 30:2; สสด. 127:3; สภษ. 8:32; 17:6;  

มก. 10:14; อฟ. 6:1-4; กท.4:1-12; ฮร. 12:9

8. คนงานคริสเตียน (ผู้รับใช้พระเจ้า): กจ. 2:8; รม. 12:11;  

1 คร. 3:13-15; อฟ. 2:10; 2 ทธ. 2:21; 3:17

9. คริสมาส (วันประสูติของพระเยซู): อสย. 7:14; มธ. 1:18-25;  

ลก. 2:1-20; กท. 4:4

10. คริสตจักร: กจ. 2:41-47; อฟ. 4:12; 5:22-32; 1 ทธ. 3:15;  

ฮร. 12:23

11. พิธีมหาสนิท: มธ. 26:26-29; ลก. 22:19,20; กจ. 2:42, 46;  

1 คร. 11:20

12. ประเทศหรือสาธารณรัฐ(รัฐบาล): อพย. 18:13-26;  

อสย. 45:1-13; มธ. 22:18-21; รม. 13:1-7; 1 ทธ. 2:1-3

13. คณะธรรมกิจ: กจ. 6:1-6; 1 ทธ. 3:8-13

14. พันธกิจแห่งการปลดปล่อย: คส. 1:1-13; 2 ทธ. 3:11; 4:18;  

2 ปต. 2:9
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15. การสร้างสาวก: มธ. 16:25; 28:19-20; ลก. 14:26-33; ยน. 15:1-17

16. อบายมุกต่าง ๆ (การพนัน สารเสพติด สุรา ): สภษ. 20:1; 23:21; 

28:20; อสย. 28:7

17. เทศกาลวันอีสเธอร์-วันศุกร์ประเสริฐ (วันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

คริสต์): มธ. 27:45-61; มก. 15:33-47; ลก. 23:26-56;  

ยน. 19:28-42; ฮร. 2:14

18. เทศกาลวันอีสเธอร์-การฟื้นคืนพระชนม์ในวันอาทิตย์:  

มธ. 28:1-15; มก. 16:1-14; ลก. 24:1-12; ยน. 20:1-23

19. คู่หมั้น (การนัดหมาย/ชีวิตก่อนการแต่งงาน/การรักษาพรมหจารี): 

ฉธบ. 20:7; มธ. 1:18; ลก. 1:27; 2 คร. 11:2

20. ครอบครัว: ปฐก. 1:27, 28; มธ. 19:6; 1 คร. 7:3

21. การเงิน (เงิน): ฉธบ. 2:6; 28; 14:22-26; มธ. 25:14-27;  

ลก. 7:41-42; 1 ทธ. 6:10

22. งานศพ (การตาย): สดด. 23:4; ปญจ. 9:10; อสย. 57:1-2;  

กจ. 24:15; 1 คร. 15; 2 คร. 5:1-10; ฮร. 2:15; วว. 14:13; 21:1-4

23. ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว (การเก็บผลผลิต): ปฐก. 8:22;  

อพย. 23:16; ลนต. 19:9; 23:10; ฉธบ. 24:19; 26:1-2; สภษ. 10:5

24. พระวิญญาณบริสุทธิ์: ยน. 1:32-34; 14:15-31; 16:5-15;  

กจ. 2:1-41; รม. 8 :1-17; กท. 5;22-23; อฟ. 5:18

25. การมอบถวายบ้าน: อฟ. 25:8; ฉธบ. 12:5; อสย. 56:7; สดด. 127:1

26. รูปเคารพ: อพย. 20;1-5; 34:13-16; วนฉ. 6:25-32;  

ฮชย. 4:12-19; รม. 1:21-25; 1 คร. 5:11; 10:14, 19-21;  

กท. 4:8-9; 1 ธก. 1:9; 1 ปต. 4:3; 1 ยน. 5:21

27. เทศกาลเข้าสู่ธรรม: (ช่วงเวลาสี่สับวันเพื่ออดอาหารและการสารภาพ

บาปหรือช่วงที่มีความทุกข์): 2 ซมอ. 13:19; อสธ. 4:1; (เป็นการระลึก

ถึงการทนทุกข์ของพระเยซู รวมถึงการถูกตรึง ความตาย การถูกฝังไว้ 
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และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์) มธ. 27:33-28:15;  

มก. 15:22-16:31; ลก. 23:26-24:12; ยน. 19:1-20:18

28. การแต่งงาน: ปฐก. 2:19-25; มธ. 19:6; มก. 10:7-9; 1 คร. 7;  

อฟ. 5:21-33; คส. 3:18-19; 1 ปต. 3:1-2, 7

29. พันธกิจ: มธ. 20:22-27: ยน. 21:15-17; กจ. 13:5; รม. 15:17-19;  

1 คร. 1:4-9; 2 ทธ. 2:2

30. การอัศจรรย์: 2 พกษ. 5:10-14; มธ. 9:1-8; 11:2-5; ยน. 2:1-11;  

กจ. 6:8; 14:10; รม. 15:18

31. การออกไป (ผู้ที่ถูกส่งออกไป): มธ. 10:10; 28:18-20; ยน. 6:38;  

กจ. 8:5-17, 13:1-4

32. การตั้งชื่อ: ปฐก. 21:3; นรธ. 4;17; อสย. 62:2; มธ. 1:21-25;  

ลก. 1:57-66; 2:21

33. โรงเรียนอนุบาล (การสอน): สดด. 34:11; สภษ. 8:17, 32;  

13:34; 19:18; 19:18; 22:15; 23:13; กท. 4:1-3; อฟ. 6:4

34. ชัยชนะเหนือความบาป: ยชว. 7:19-21; สดด. 51:3-4;  

รม. 5:12, 16; 1 คร. 15:3; ฮร. 2:17; 1 ยน. 1:7, 9

35. พ่อแม่: ปฐก. 18;18-19; อพย. 20:12; ฉธบ. 6;6-7;  

1 พกษ. 2:1-4; 2 ทธ. 1:5

36. ศิษยาภิบาล (ผู้เลี้ยง/ผู้ดูแล): สดด. 23:1; มก. 6:34;  

ยน. 10:11; อฟ. 4:11-12

37. ฤดูแห่งการปลูก (การหว่าน): สดด. 126:5-6; ปญจ. 11:4;  

อสย. 32:20; ฮชย. 10:12; มธ. 13:3-9; ลก. 8:5-8; กท. 6:8

38. ความยากจนและความขัดสน: ลนต. 19:9-10; ฉธบ. 15;1-11;  

อสย. 58:6-7; อมส. 5;11-15; มธ. 25:31-46; ลก. 21:2-3; ยก. 2:1-9

39. การอธิษฐาน: มธ. 18:20; ยน. 14:13; กจ. 1;13-14; 10:2,30;  

1 คร. 14:14-17
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40. การกลับใจ: 2 พศด. 7:14; อสค. 18:30-32; สดด. 51:10-13;  

มธ. 4:12-17; มก. 1:15; ลก. 18:9-14; กจ. 2:38; 8:22; 9:35;  

รม. 10:9-10

41. ความรอด: อพย. 14:30; 15:2; สดด. 62; อสย. 59;15-20;  

ลก. 19:1-10; ยน. 3:14-15; กจ. 16;16-34; รม. 10:9-10;  

อฟ. 1:13; 2:1-10; 2 คร. 6:2; ฮร. 5:9

42. การจบการศึกษา (การประสบความสำาเร็จ): ฟป. 3:12-14;  

1 คร. 9:24-25; 2 ทธ. 4:7,8

43. ป่วย/การรักษา: มธ. 4;23; 8:3; 9:35; มก. 10:52;  

ลก. 13:13; ยน. 9:1-7; กจ. 3:7; 9:34; 28:8-9; ยก. 5:14,15

44. ทหาร: มธ. 8:9; กจ. 10:7-8; อฟ. 6;10-18; ฟป. 2:25;  

2 ทธ. 2;4

45. การเปิดเทอม (การศึกษา): อสย. 28:10;  2 พศด. 17:7-9;  

ลก. 2:46; กจ. 17:10-11; อฟ.6:4; 2 ทธ. 3:15-17

46. ครู: 2 พศด. 17:7-9; ยน. 14:26; อฟ. 4:11; 2 ทธ. 2:24-26;  

ฮร. 8:11-12; ยก. 3:1,2

47. การทดลอล: มธ. 4:1-10; 6:13; ฮร. 4:15-16; 2 ปต. 2:9

48. ทศางและการถวายต่าง ๆ: ลนต. 27:30-33; กดว. 18;26;  

มลค. 3;10; ฮร. 7;1,2,6

49. การเป็นม่าย: อพย. 22;22-24; อสย. 1:17, 23; ลก. 21:2-4;  

ยก. 1:27; 1 ทธ. 5:3

50. อนุชน: สดด.25:7; 119:9; สภษ.1:10-16; 20:29;  

ปญจ. 12:1-2; ยรม. 3:25; ลก. 15:11-32; 1 ทธ. 4:12; 2  

ทธ. 2:22; ทต. 2:6; 1 ปต. 5:5
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27. หลักข้อเชื่อที่สำาคัญ

1. ศาสนศาสตร์เรื่องพระคัมภีร์ พระวจนของพระเจ้ำเป็นอำหำร  

 เป็นแสงสว่ำงและเป็นดำบของเรำ  

สดด. 119:105; อฟ. 6:17; 2 ทธ. 3:16-17

2. ศาสนศาสตร์เรื่องพระเจ้า ทรงเป็นตรีเอกำนุภำพ คือมีพระเจ้ำองค์ 

 เดียว แต่มี 3 พระภำค (พระบิดำ  

 พระบุตร และพระวิญญำณบริสุทธิ์)  

ฉธบ. 6:4; ยน. 1:1; กจ. 5:3-4; 1 ยน. 5:8

3. ศาสนศาสตร์เรื่องพระเยซู เป็นควำมรอด เป็นพระอำจำรย์ เป็น  

 พระผู้ไถ่ เป็นผู้ช่วยกู้และเป็นผู้จัดเตรียม  

 พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ /  

 พันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่

4. ศาสนศาสตร์เรื่องการ สิ้นพระชนม์ของรพระคริสต ์

 สิ้นพระชนม์แทนเรำและเพื่อเรำ  

มธ. 27:33-66; มก. 15:22-47; ลก. 23:33-56; ยน. 19:16-42

5. ศาสนศาสตร์เรื่องการ เป็นขึ้นมาจากความตาย 

 เป็นชัยชนะเหนือควำมบำปและ 

 ควำมตำย  

มธ. 28:1-10; มก. 16:1-13; กจ. 1:8-11; อฟ. 1;19-23

6. ศาสนศาสตร์เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ ์

 เป็นผู้สอนเรำ มอบอ�ำนำจในกำรรับใช ้

 ให้กับเรำ ประทำนผลฝ่ำยวิญญำณและ 

 ประทำนของประทำนเพื่อท�ำพันธกิจ 

 ให้กับเรำ  

กจ. 2;38; รม. 12; 1 คร. 12:1-11; อฟ. 4; กท. 5:22-23
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7. ศาสนศาสตร์เรื่องมนุษย์ ถูกสร้ำงโดยพระเจ้ำ เลือกที่ท�ำชั่วเอง 

และความบาป และบำปตั้งแต่เกิด  

ปฐก. 3; ยน. 3:5-16; รม. 1;18-32; 3:23

8. ศาสนศาสตร์เรื่องความรอด พระเยซู: ทรงเป็นทำงเดียว เป็นควำม  

 จริงและเป็นชีวิต 

 ยน. 14 :6; กจ. 4:12; รม. 1:16-17; 5:9; 10:9-10

9. ศาสนศาสตร์เรื่องคริสตจักร เป็นพระกำยของพระคริสต์: ศูนย์กลำง 

 ของกำรฝึกฝน กำรเลี้ยงดูและกำร 

 จัดเตรียม  

มธ. 16:18; อฟ. 1;22; 5:23; คส.1;18, 24

10. ศาสนศาสตร์เรื่องทูตสวรรค์ ซาตานและวิญญาณชั่ว 

 คือทูตสวรรค์ที่ล้มลงในควำมบำป 

  ควำมตำยและถูกท�ำลำยลง  

 เป็นสงครำมฝ่ำยวิญญำณ  

โยบ 1:6-7; 2 ปต. 2:4; ยด. 1:6

11. ศาสนศาสตร์เรื่อง อวสารศาสตร์ (ยุคสุดท้าย)  

 กำรถูกรับขึ้นไป เมืองอมำเกโดน  

  หนังสือแห่งชีวิต กำรพิพำกษำ ชัยชนะ 

 ครั้งสุดท้ำย เจ้ำสำวและงำนเลี้ยงฉลอง 

 ของพระเมษโปดก พระธรรมดำเนียล 

พระธรรมเอเสเคียลและพระธรรมวิวรณ์

12. ศาสนศาสตร์เรื่องการสร้างสาวก   

 เป็นพระบัญชำที่ให้ไว้คือออกไป สอน  

 และสร้ำงคนทุกชนชำติให้เป็นสำวก  

มธ. 28:18-20; มก. 16:15-16; ลก. 24:44-49; ยน. 20:21; กจ. 1:6-8
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28. หลักข้อเชื่อ

เราเชื่อ:

1. ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าซ่ึงได้รับการดลใจ

จากพระเจ้าและมีสิทธิอำานาจสูงสุดที่จะตัดสินทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิต

คริสเตียน และหลักคำาสอนทุกอย่าง (2 ทธ. 3:16, 17)

2. ในพระเจ้าเทีย่งแท้พระองค์เดียว ในองค์ตรเีอกานุภาพผูท้รงเป็นพระบิดา 

พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ฉธบ. 6:4; มธ. 3:16; ยน. 1:1;  

กจ. 5:3,4; 1 ยน. 5:8)

3. ในการบังเกิดจากหญิงพรมจารีของพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์โดย 

ทรงปฏิสนธิจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มธ. 1:23-25; ลก. 1:34, 35)

4. ในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์โดยพระกายใหม่   

และพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และประทับท่ีเบ้ืองขวาพระหัตถ์ 

ของพระบิดา (กจ. 1:8-11, 2:24; อฟ. 1:19-23)

5. ในความรอดด้วยกลับใจจากความบาป และเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์  

และพระโลหิตของพระองค์ได้หล่ังลงเพือ่ไถ่ความบาปของเรา (กจ. 4:12; 

รม. 5:9; อฟ. 2:8-10)

6. ว่าการรับบัพติศมาโดยการจุ ่มในนำ้าของผู ้เชื่อนั้น เป็นการเข้าส่วน 

ในการตาย, การถูกฝังไว้, และในการเป็นขึ้นมาจากความตายเข้าสู่ชีวิต

ใหม่ร่วมกับพระคริสต์ (มก. 16:16; รม. 6:1)

7. ในการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ. 2:38; 19:1-6) นำามาซ่ึง 

ของประทานต่าง ๆ (1 คร. 12-14) และการประกอบด้วยผลของ 

พระวิญญาณ (กท. 5:22-23) ตลอดจนงานรับใช้ต่าง ๆ (อฟ. 4:11)

8. ในการใช้สิทธิอำานาจและสิทธิพิเศษของผู ้เชื่อ และการอธิษฐาน 

ในพระนามของพระเยซู เพื่อรับเอาพระพรซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้

ผ่านทางพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระคริสต์ เพื่อการรักษาโรคและ 
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การปลดปล่อย ทำาให้ชีวิตมีความบริบูรณ์ทั้งด้านวิญญาณ,  จิตใจ,  

และร่างกาย (อสย.53:4-6; ลก.4:8; ยน.14:12; ยก.5:14)

9. ในการดำาเนินชีวิตในพระวิญญาณซึ่งช่วยทำาให้ผู้เชื่อเป็นผู้พิชิต และมี

กำาลงัทีจ่ะดำาเนินชวิีตครสิเตียนอทีม่ชียัชนะด้วย (รม. 8:11; กท. 5:16-18)

10. ในการเป็นขึ้นมาจากความตายของทุกคน คือผู ้เชื่อจะเป็นข้ึนมาสู ่ 

ชีวิตชีวิตนิรันดร์ (1 คร. 15) และผู้ที่ไม่เชื่อจะเป็นขึ้นมาสู่ความพินาศ 

ชั่วนิรันดร์ (วว. 20:4-15)

11. ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองโดยเร็วพลัน (ยน. 14:1;  

กจ. 1:11; วว. 22:12)

12. ในพระมหาบัญชาให้คริสตจักรออกไปทั่วแผ่นโลก เพื่อประกาศ 

ข่าวประเสริฐ และสร้างคนทุกชาติให้เป็นสาวก และบัพติสมาผู้ที่กลับใจ

ใหม่ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์  

และสอนเขาให้ถอืรกัษาสิง่สารพดัทีพ่ระเยซไูด้ตรสัสัง่ไว้ (มธ. 28:19-20; 

มก. 16:15-16)
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29. คริสตจักรทั้งเจ็ด ในพระธรรมวิวรณ์

วิวรณ์ 2:1-3:22
1.  เอเฟซัส  - คริสตจักรที่เข้มแข็ง
 วว. 2:1-7
   •	 มีความทรหดอดทนและไม่ยอมต่อความชั่วร้าย
  •		 หล่นจากความรักดั้งเดิม พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เขาระลึก

ถึงสภาพเดิมที่ตกลงมานั้น
2.  สเมอร์นา – คริสตจักรที่รำ่ารวยแต่ยากจน
 วว. 2:8-11
  •		 คริสจักรที่ต้องเผชิญกับการข่มเหง
  •		 พระเจ้าไม่มีอะไรตำาหนิคริสตจักรนี้
3.  เมืองเปอร์กามัม – คริสตจักรที่ไม่มั่นคง
 วว. 2:12-17
  •		 ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้า
  •		 ยอมให้ผู้สอนเท็จเข้ามาในคริสตจักร
4.  เมืองธิยาทิรา – คริสตจักรที่หลงจากความจริง
 วว. 2:18-29
  •		 มีการประพฤติที่ดีหลายอย่าง
  •		 ยอมให้ผู้สอนเท็จหญิงชื่อเยเซเบลเข้ามาในคริสตจักร
5.  เมืองซาร์ดิส – คริสตจักรที่กำาลังตาย
 วว. 3:1-6
  •		 พระเจ้าทรงเฝ้าดูและเรียกร้องให้กลับใจใหม่
6.  เมืองฟิลาเดเฟีย – คริสตจักรที่อ่อนแอ
 วว. 3:7-13

  •		 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปกป้องเขาจากช่วงเวลาแห่ง 
การทดลองใจ

  •		 พระเจ้าจะให้ธรรมศาลาของซาตานที่อ้างว่าเป็นยิว ได้รู้ว่า
พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา
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7.  เมืองเลาดีเซีย – คริสตจักรที่อุ่น ๆ 
 วว. 3:14-22

  •		 เป็นคริสตจักรที่คิดว่าตัวเองดีอยู่แล้ว

  •		 พระเจ้าเรยีกร้องให้เขาซือ้ทองคำาทีห่ลอมแล้วจากพระองค์ 
เพื่อเขาจะได้มั่งมี 
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30. แนวการอ่านพระคัมภีร์ใน 8 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ หนึ่ง

วันที่ 1  สดด. 1:1-6 ใคร่ครวญถึงพระเจ้า
วันที่ 2  ปฐก. 1-2 การทรงสร้าง
วันที่ 3  ปฐก. 3 จุดเริ่มต้นของความบาป
วันที่ 4  ปฐก. 15; 17:15-27  พันธสัญญาของพระเจ้าที่ทรงกระทำากับ 

อับราฮัม
วันที่ 5  ปฐก. 21:1-7; 22 ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความเชื่อ 

ของอับราฮัม
วันที่ 6  อพย. 3-4 พระเจ้าทรงเรียกโมเสสเพื่อปลดปลอ่ย

ประชากรของพระองค์
วันที่ 7  สภษ. 1:1-33 เรียนรู้ความจริงจากสุภาษิตของซาโลมอน

สัปดาห์ที่ สอง

วันที่ 1  สดด. 23:1-6 การเลี้ยงดูจากพระเจ้า
วันที่ 2  อพย. 20 พระบัญญัติสิบประการ
วันที่ 3  ยชว. 1 ชัยชนะเหนือแผ่นดินแห่งพระสัญญา
วันที่ 4  1ซมอ. 16-17 ดาวิดกับยักษ์โกไลแเอท
วันที่ 5  1 พกษ. 3; 8:1-9; 9  สติปัญญาของซาโลมอน และพระวิหาร
วันที่ 6  1 พกษ. 18 ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ กับผู้เผยพระวจนะ

ของพระบาอัล
วันที่ 7  สภษ. 1-3 ปัญญาที่แท้จริง

สัปดาห์ที่ สาม
วันที่ 1  สดด. 27:1-4 ความรอดผ่านทางพระเจ้า
วันที่ 2  นหม. 1-2 การทรงเรียกเนหะมีย์
วันที่ 3  ดนล. 2-3 ดาเนียลในบาบิโลน: เตาไฟที่ลุกโชน
วันที่ 4  อสร. 3 สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ในกรุงเยรูซาเล็ม
วันที่ 5  อสย. 9, 53, 61 คำาทำานายของอิสยาห์เกี่ยวกับการเสด็จมา

ของพระเมสสิยาห์
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วันที่ 6 ลก. 1-2  การประสูติของพระเยซู
วันที่ 7 สภษ. 4  คำาสอนของบิดา

สัปดาห์ที่ สี่

วันที่ 1 สดด. 34:1-22 พระทัยของพระเจ้า
วันที่ 2  ยน. 1:1-18 พระเยซูคือใคร
วันที่ 3  ลก. 4;14-44 พระเยซูทรงเริ่มทำาพันธกิจ
วันที่ 4  มธ. 5-8 แก่นแท้แห่งคำาสอนของพระเยซู
วันที่ 5  ยน. 3 ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อโลก
วันที่ 6  ยน. 5 การอัศจรรย์และสิทธิอำานาจของพระเยซู
วันที่ 7  สภษ. 10-18 ความชอบธรรม หรือ ความชั่วร้าย :  

เป็นสิ่งที่เราเลือกได้

สัปดาห์ที่ ห้า

วันที่ 1  สดด. 100;1-5 การโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
วันที่ 2  ยน. 11 พระเยซูทรงมีอำานาจเหนือความตาย
วันที่ 3  ยน. 15 นิยามของชีวิตคริสเตียน
วันที่ 4  ยน. 17 คำาอธิษฐานของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิต
วันที่ 5  มธ. 26-27 การถูกจับกุมและการถูกตรึงของพระเยซู
วันที่ 6  ยน. 20 การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
วันที่ 7  สภษ. 19-23 ชีวิตและความประพฤติ

สัปดาห์ที่ หก 

วันที่ 1  สดด. 119 พระวจนะของพระเจ้า
วันที่ 2  ลก. 24 การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู
วันที่ 3  กจ. 2 การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
วันที่ 4  กจ. 7  คำาพยานของสเทเฟน
วันที่ 5  กจ. 9 การกลับใจของเซาโล
วันที่ 6  กจ. 26 เปาโลกล่าวแก้ในเรื่องความเชื่อของ

คริสเตียน
วันที่ 7 สภษ. 25-26 บรรดาคำาสั่งสอนต่าง ๆ
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สัปดาห์ที่ เจ็ด

วันที่ 1  สดด. 121:1-8 การปกป้องของพระเจ้า
วันที่ 2  รม. 3 เป็นผู้ชอบธรรมได้โดยความเชื่อเท่านั้น
วันที่ 3  รม. 7-8 สงครามกับความบาป : ชีวิตในพระวิญญาณ
วันที่ 4  1 คร. 13 วิถีแห่งรัก
วันที่ 5  1 คร. 15 ฤทธิ์อำานาจแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
วันที่ 6   กท. 5 เสรีภาพในพระคริสต์
วันที่ 7 สภษ. 27-29 ถ้อยคำาแห่งการตักเตือน

สัปดาห์ที่ 8

วันที่ 1  สดด. 150:1-6 คำาสรรเสริญพระเจ้า
วันที่ 2  อฟ. 6 ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า
วันที่ 3  ฟป. 1:8-2:18 แบบอย่างของพระคริสต์
วันที่ 4  คส. 3:1-7 การสวมชีวิตใหม่
วันที่ 5  ฮร. 11 บรรดาคำาพยานแห่งความเชื่อ
วันที่ 6  วว. 21-22 ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
วันที่ 7  สภษ. 31:10-30 สตรีที่ยำาเกรงพระเจ้า
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31. คำาอธิษฐานเพื่อการอุทิศถวายตัว

พระเยซูที่รัก

 ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป  ใช้ชีวิตตามทาง 
ของตนเอง และข้าพระองค์ต้องการรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและ 
พระผูช่้วยให้รอด  ข้าพระองค์เชือ่ว่าพระองค์ได้ชำาระความบาปแทนข้าพระองค์
แล้วโดยโลหิตที่หลั่งลง เมื่อทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น เพื่อทำาให ้
ข้าพระองค์ได้รบัชวีตินิรนัดร์  ข้าพระองค์เต็มใจและพร้อมทีจ่ะหันจากความบาป
กลบัมาหาพระองค์  บดันี ้ขออญัเชิญพระองค์ได้เข้ามาสถติในจติใจ เพือ่ควบคุม
และนำาทางชีวิตของข้าพระองค์ในทุกทาง ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค ์
เป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริง ขอบพระคุณพระองค์ท่ีได้ทรงรับเอา 
การลงโทษไป และทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความตายนิรันดร์ ได้เข้าสู่ชีวิต
นิรันดร์แล้ว ขอบพระคุณพระองค์ที่เสด็จมาประทับในจิตใจ ทำาให้ข้าพระองค์มี
ความสัมพันธ์สนิท และใกล้ชิดกับพระองค์ได้  อาเมน

(ข) หนังสือรับรองเพื่อยืนยันการอุทิศตัวถวาย

คำาสารภาพของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้ทำาบาปต่อพระเจ้า ขอละทิ้งความบาป เข้ามาเชื่อ
ในพระคริสต์ และได้รับการอภัยโทษบาปจากพระองค์แล้ว 

คำายอมรับของข้าพเจ้า

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ต้อนรับเอาพระคริสต์ผู้ทรงชีวิตอยู่เข้ามาในชีวิตแล้ว เพื่อให้
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต 

คำาอุทิศถวายตัวของข้าพเจ้า 

ข้าพระองค์ขอมอบถวายชีวิต ให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ครอบครอง พระเยซู
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

วันที่มอบถวายชีวิตแด่พระคริสต์...............................................

ลายมือชื่อ.............................................................................................

พยาน.................................................................................................
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32. รูปแบบชีวิตของสาวก

 ต่อไปน้ีเป็นคำาแนะนำาบางประการสำาหรับผู้ที่เป็นสาวกใหม่ของพระ
เยซูคริสต์ เพื่อช่วยให้ท่านเข้มแข็งขึ้นในความสัมพันธ์กับพระองค์  

พระคัมภีร์: อ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน  

2 ทิโมธี  3:14-17

การอธิษฐาน: เพื่อให้ทราบถึงนำ้าพระทัยของพระเจ้า และขอสติปัญญา

สำาหรับผู้อื่น ฟิลิปปี 4:6-7

การเป็นพยาน: แบ่งปันความเชื่อในพระคริสต์และเล่าถึงความรักของ

พระเจ้าให้กับผู้อื่น ซึ่งสิ่งแรกที่ทำาได้คือโดยการรับบัพ

ติศมาในนำ้า 1 เปโตร 3:15-16

การสามัคคีธรรม:  ออกไปมีส่วนร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆ –ในการ

นมัสการ, ประกอบพิธีมหาสนิท, และถวายทรัพย์  

ซึ่งจะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

การดำาเนินชีวิต:  ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำาและชี้แนะสำาหรับการ

ดำาเนินชีวิตของคุณ และยอมให้พระองค์ประทาน 

ฤทธิ์เดชเพื่อการปรนนิบัติรับใช้ ยอห์น 14:2;  

กิจกำร 2:38 

การเกิดผล: ให้เราเติบโตขึ้นทุกวัน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่   

เพื่อจะได้เกิดผลที่ยั่งยืน ยอห์น 15:11 

หว่านเมล็ดพันธุ์:  ตอบสนองต่อพระมหาบัญชา ด้วยการออกไป,  

การปลูก และการเก็บเกี่ยว เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

เมล็ดพันธุ์คือข่าวประเสริฐของพระคริสต์  จงออกไป

บอกและแบ่งปันแก่ผู้อื่น ในสิ่งที่ท่านได้รับมาโดยเปล่าๆ 

มธ. 28:19-20; มก. 16:15-18
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33. คำาป่าวประกาศในข่าวประเสริฐของผู้เป็นสาวก
 1. ข้าพเจ้าเชือ่และยอมรบัด้วยปากว่า พระวาททีม่ชีวีติอยูข่องพระเจ้า ซึง่

ดำารงอยู่กับพระเจ้าในปฐมกาล ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง และไม่มีสิ่งใด

เลยที่สร้างขึ้นมานอกเหนือพระองค์ และในฐานะพระวาทะ พระองค์

ได้บังเกิดเป็นมนุษย์และทรงดำารงอยู่ท่ามกลางเรา ทรงเป็นพระบุตร

องค์เดียวของพระบิดาผู้ทรงเต็มล้นด้วยพระคุณและความจริง

 2. ข้าพเจ้าเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า 

ทรงกำาเนิดจากหญิงพรมจารีมารีย์ ผู้ซึ่งได้ปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ และคลอดบุตรชาย ผู้ทรงพระนามว่า “อิมมานู

เอล แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

 3. ข้าพเจ้าเชื่อและยอมรับว่าพระคริสต์ทรงดำาเนินชีวิตและสั่งสอน 

อยูใ่นโลก เพือ่ประกาศถงึพระบดิาและอาณาจกัรของพระเจ้า และทรง

เป็นแบบอย่างสำาแดงให้คนทั้งปวงได้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นทางนั้น 

เป็นความจริง และเป็นชีวิต และทุกคนควรรับกางเขนของตนแบก 

ติดตามพระองค์ไป  

 4. ข้าพเจ้าเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

สิ้นพระชนม์ในฝ่ายร่างกายที่บนกางเขน เพื่อแบกรับความบาปให้กับ

เรา และเป็นการเปิดทางให้เราสามารถเข้าสูเ่ขตอภสิทุธสิถาน ทำาให้เรา

สามารถยนืจำาเพาะพระพกัตร์เพระบดิาได้ โดยการปกคลมุด้วยพระคุณ

และความชอบธรรมของพระครสิต์ อนัเป็นการประกาศว่าเราได้ตายต่อ

ตนเอง และบัดนี้มีชีวิตอยู่ในฐานะสาวกของพระเยซู

 5. ข้าพเจ้าเชือ่และยอมรบัว่าพระเยซคูรสิต์ได้ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย

ในฝ่ายร่างกาย หลังจากที่ทรงสิ้นพระชนม์เป็นเวลาสามวันแล้ว 

พระองค์ได้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและทรงเป็นผลแรกใน

ท่ามกลางคนมากหลาย ทำาให้ตัวเก่าของเราได้ตายไป เปิดหนทางใหม่

สำาหรับตัวใหม่ของเราที่จะปกคลุมและเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชและความ

จริงของพระองค์ 
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 6. ข้าพเจ้าเชือ่และยอมรบัว่าพระเยซคูรสิต์ได้เสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ ภายหลงั

จากทีพ่ระองค์ทรงเป็นขึน้จากความตาย จนถงึวนัท่ีพระองค์ทรงถกูรบั

ขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อหน้าต่อตาพยานหลายคนนั้น บัดนี้ พระองค์ทรง

สถิตอยู่ในเมืองบรมสุขเกษม เพื่อจัดเตรียมสถานท่ีให้กับสาวกของ

พระองค์ และทรงอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาแทนเรา

 7. เราเชื่อและยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นพระภาคหนึ่งของ

พระเจ้าองค์ตรเีอกานภุาพ ทรงถกูส่งมาโดยพระบดิาเพือ่บพัตศิมาและ

เติมเต็มบรรดาสาวกด้วยฤทธิ์เดช เพื่อเจิมพวกเขาให้เต็มด้วยผลของ

พระวิญญาณ และมอบของประทานต่าง ๆ  เพือ่ให้พวกสาวกได้ปรนนบัิติ

รับใช้ในพระกายของพระคริสต์ทั่วโลก 

 8. ข้าพเจ้าเชื่อและยอมรับ ในคริสตจักรหนึ่งเดียวของพระเยซูคริสต์ ซึ่ง

พระองค์ได้ให้กำาเนดิขึน้ในวนัเพน็เทคอสต์ผ่านทางพระวิญญาณบรสิทุธิ์ 

โดยพระเยซูทรงเป็นศีรษะและคริสตจักรเป็นอวัยะแห่งพระกายของ

พระองค์ซึง่มชีวีติอยู ่เพือ่ให้ป่าวประกาศพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์

บนแผ่นดินโลก และทรงสถิตกับครสิตจักรด้วยความรกั เพือ่ทำาให้ครสิต

จักรเป็นที่แห่งการลี้ภัย การหนุนนำ้าใจ และการทำานุบำารุง เป็นสถานที่

ที่คำาสอนของพระคริสต์จะถูกส่งออกไป และเป็นสถานที่แห่งการ

สามัคคีธรรมสำาหรับทุกคนที่ได้ต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 

และพระผู้ช่วยให้รอด

 9. ข้าพเจ้าเชือ่และยอมรบัในการเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์  ว่า

พระองค์จะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้ ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและจอม

ราชา พร้อมด้วยกองทัพของพระองค์  เพื่อปราบบรรดาศัตรูของ

พระองค์ และผูกมัดซาตาน และทำาลายคำาแช่งสาปแห่งความบาปและ

การไม่เชือ่ฟังทกุอย่างครัง้เดยีวเป็นพอ ก่อให้เกดิราชอาณาจกัรใหม่บน

แผ่นดินโลกและในสวรรค์  

 10. ข้าพเจ้าเชื่อและยอมรับว่า สวรรค ์เป็นสถานที่มีอยู่จริง ที่ซึ่งทุกคนจะ

ได้รับการพิพากษา เป็นสถานที่เก็บหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก 
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เป็นสถานทีข้่าพเจ้าผูเ้ป็นสาวกจะได้ไปอยูท่ีน่ัน่  เป็นสถานท่ีซึง่ไม่มกีาร

เจบ็ป่วยหรอืความตายอกีต่อไป เป็นสถานทีซ่ึง่ข้าพเจ้าจะกลายเป็นสิง่

ที่ถูกสร้างใหม่และมีช่ือใหม่ เป็นสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าจะได้พบกับ 

พระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

องค์พระเมษโปดกของพระเจ้า พระผู้ไถ่ของทุกคนท่ีเช่ือในพระองค์ 

และทีน่ัน่เราจะได้ร่วมรบัประทานอาหารในงานเลีย้งสมรสของพระเมษ

โปดก ได้นมัสการยกย่องพระเยซู องค์จอมราชาของเราตลอดไปเป็น

นิตย์นิรันดร์ 

  ข้าพเจ้าขอสญัญาว่าจะถวายความจงรกัภกัดแีด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า และ

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมราชา ตั้งแต่บัดนี้และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ 

อาเมน

 ชื่อ...................................................................

 วันที่.................................................................

 ลายมือชื่อ.......................................................
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34. แผนที่นำาทางสู่ชีวิตนิรันดร์

1.  พระเจ้าทรงเรียกคุณ!

 รม. 1:6-7
 รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย 
เรียน บรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก และทรงเรียกให้เป็น
ธรรมกิชน ขอพระคุณและสนัติสขุซึง่มาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทัง้หลาย 

และจากพระเยซูคริสตเจ้า จงดำารงอยู่กับพวกท่านเถิด

2.  พระเจ้าทรงจัดเตรียมทางให้เราแล้ว

 รม. 1:16
เพราะว่าข้าพเจ้า ไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าว
ประเสริฐน้ันเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนท่ีเช่ือได้รับความรอด 

พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย

3.  ไม่มีใครที่ไม่ทำาบาปเลย

 รม. 3:10

ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว...

4.  ทุกคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นคนบาป

 รม. 3:23-24
เพราะว่าทุกคนทำาบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรง
พระกรุณาให้เขาเป็นผูช้อบธรรม โดยไม่คดิมลูค่า โดยทีพ่ระเยซคูรสิต์ทรงไถ่

เขาให้พ้นบาปแล้ว

5.  รากเหง้าแห่งปัญหาทุกอย่างมาจากความบาป

 รม. 5:12
เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับทีบ่าปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความ
ตายก็เกิดมาเพราะบาปน้ัน และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน 
เพราะมนุษย์ทุกคนทำาบาป
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6.  พระเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา

 รม. 6:23
เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ

ชีวิตนิรันดรใ์นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

7.  ชีวิตนิรันดร์ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น

 รม. 5:8
แต่พระเจ้าทรงสำาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายัง

เป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสตไ์ด้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

8. สารภาพความผิดบาป เชื่อด้วยใจของเราและมอบถวายชีวิตของเราแด่
พระคริสต์ 

 รม. 10:9-10, 13
คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 
และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย 
ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำาไปสู่ความชอบธรรม และการ
ยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำาไปสู่ความรอด เพราะว่า ผู้ที่ร้อง

ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด

9.  ดำาเนินชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว

 รม. 12:1-2
พีน้่องทัง้หลาย ด้วยเหตนุีโ้ดยเหน็แก่ความเมตตากรณุาของพระเจ้า ข้าพเจ้า
จึงวิงวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชา
ที่มีชีวิตอันบริสุทธ์ิและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดย
วิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แตจ่งรับ
การเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะ
ได้ทราบนำ้าพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทัย
และอะไรดียอดเยี่ยม
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10. สามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้วันนี้

 รม. 13:11-12
นอกจากนี้ท่านควรจะรูก้าลสมัยว่า บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับ
แล้ว เพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้น กลาง
คนืล่วงไปมากแล้ว และรุง่เช้ากใ็กล้เข้ามา เราจงเลกิการกระทำาของความมดื 

และจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่าง

11. มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ด้วยสุดหัวใจของเรา

 รม. 14:8, 12
ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็น
คนขององค์พระผู้เป็นเจ้า....ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเอง
ต่อพระเจ้า

12. พระเจ้าทรงเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

 รม. 15:13
ขอพระเจ้าแห่งความหวงัทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความช่ืนชมยนิดี และ
สนัตสุิขในความเชือ่ เพือ่ท่านจะได้เป่ียมด้วยความหวงัโดยฤทธิเ์ดชแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

  *ข้อพระคัมภีร์ต่างๆ คัดมาจากพระคัมภีร์ฉบับ 1971*

เวลาแห่งการเริ่มต้น: คำาอธิษฐานเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์

พระเยซูที่รัก

 ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป  ใช้ชวิีตตามทางของ
ตนเอง และข้าพระองค์ต้องการรบัพระองค์เป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้าและพระผูช่้วย
ให้รอด  ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ชำาระความบาปแทนข้าพระองค์แล้วโดย
โลหติทีห่ลัง่ลง เมือ่ทรงสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนนัน้ เพือ่ทำาให้ข้าพระองค์ได้รบั
ชีวิตนิรันดร์  ข้าพระองค์เต็มใจและพร้อมที่จะหันจากความบาปกลับมาหา
พระองค์  บดัน้ี ขออัญเชญิพระองค์ได้เข้ามาสถติในจิตใจ เพือ่ควบคมุและนำาทาง
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ชีวิตของข้าพระองค์ในทุกทาง ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เป็นสาวกของ
พระองค์อย่างแท้จริง ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงรับเอาการลงโทษไป และ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความตายนิรันดร์ ได้เข้าสู ่ชีวิตนิรันดร์แล้ว 
ขอบพระคณุพระองค์ท่ีเสด็จมาประทบัในจติใจ ทำาให้ข้าพระองค์มคีวามสมัพนัธ์
สนิท และใกล้ชิดกับพระองค์ได้  อำเมน

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแห่งชีวิตนิรันดร์กับพระเยซูคริสต์
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