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ข้อพระคมัภีร์ใช้ตามฉบบัปี1971 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย TH1971 ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั

Thai New Contemporary Bible (TNCV) และ ฉบบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัอา่นเข้าใจง่าย THA-ERV 

เอกสารทัง้หมดได้จดลิขสิทธ์ิโดย Copyright © 2019, Teen Challenge USA. 

เดมิที วิชานีไ้ด้ถกูตีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษช่ือ Spiritual Power and the Supernatural, 5th edition 

เอกสารเหล่านีอ้นญุาตให้ผลิตและแจกจา่ยเพ่ือใช้กบัทีนชาลเล้นจ์และพนัธกิจซึง่คล้ายคลงึกนั ใน

คริสตจกัรท้องถ่ิน ในโรงเรียน องค์การและกบับคุคล   เอกสารเหลา่นีย้งัดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตท่ี

เว็บไซต์: www.iTeenChallenge.org    สงวนสิทธ์ิในการผลิตและจําหนา่ยนอกจากจะได้รับอนญุาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากทีนชาล์เล้นจ์สากล 

วิชานีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่ได้รับการพฒันาเพ่ือใช้ในคริสตจกัร 

ในโรงเรียน  และพนัธกิจเรือนจํา ทีนชาลเล้นจ์ประเทศไทย และพนัธกิจซึง่คล้ายคลงึกนัท่ีทํางานกบั 

คริสเตียนใหม ่ ในวิชานีเ้รามี คูมื่อครู คูมื่อผู้ เรียน สมดุบนัทกึโครงการ การสอบ และใบประกาศนียบตัร

สําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา   หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัวิชานีส้ามารถตดิตอ่ได้ท่ี… 
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ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงที่เหนือธรรมชาต ิ

ประเด็นของความเช่ือ ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ และการมีสว่นร่วมของคริสเตียนในเหตกุารณ์ท่ีเหนือ

ธรรมชาตทิัง้หลายนัน้กลายเป็นข้อถกเถียงในหลายคริสตจกัรในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา   เราจะไมพ่ยายามแก้ไข

ปัญหาข้อถกเถียงทางด้านศาสนศาสตร์หรือความแตกตา่งทัง้หลายของคณะนิกายเก่ียวกบัประเด็นเหล่านี ้  แต่

เราจะดวู่าอะไรคือฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง และสิ่งนีมี้ผลกระทบในทางปฏิบตัติอ่ชีวิตคริสเตียนใหม่

อย่างไรบ้าง 

1 
2 
3 
4 

บทที่ 1 บทบาทของพระเจ้าในโลกของเรา 
เราจะศกึษาถึงบทบาทของพระเจ้าในโลกของเราทัง้ในอดีตและปัจจบุนั  เราจะดวิูธีการ 

และเหตผุลท่ีพระเจ้าทรงแทรกแซงโลกของเราทกุวนันีด้้วยเหตกุารณ์ท่ีเหนือธรรมชาติ 

บทที่ 2 ลักษณะของฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง 
ความหมายของการเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณคืออะไร?  เราจะศกึษาถึงลกัษณะของ

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง  การเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ ความหวงั และความเช่ือ  

โดยเราจะให้ความหมายแตล่ะคําท่ีสอดคล้องกบัหลกัการพระคมัภีร์ 

บทที่ 3 วิธีรับฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณ 
ในบทเรียนนี ้เราจะพดูถึงสิ่งท่ีคนๆ หนึง่ต้องทําในการรับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณอย่าง

เจาะจง 

บทที่ 4 ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงกับสิ่งปลอมแปลง 
เราจะศกึษาถึงความแตกตา่งระหวา่งฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตานและ

อํานาจของมนษุย์  อะไรคือความแตกตา่งระหวา่งความเช่ือกบัสมมตุฐิาน?   เราจะพดูถึง

ความผิดพลาดบางอยา่งเก่ียวกบัคําสอนเร่ืองความเช่ือในยคุปัจจบุนันี ้

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 

เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู  

2. คูมื่อผู้ เรียน  

3. สมดุบนัทึกโครงการ  

4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา 

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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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 เบทตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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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 ้
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ภาพรวมของวิชานี ้

1. จดุประสงค์ของวิชานี ้

ก.  แยกแยะบทบาทของพระเจ้าในโลกของเรา 

ข.  เรียนรู้ลกัษณะของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง 

ค.  เรียนรู้วิธีการใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเรา 

ง.  เรียนรู้ความแตกตา่งระหว่างฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตานและอํานาจมนษุย์ 

2.  เราไมส่ามารถสอนเนือ้หาทกุอยา่งท่ีมีในวิชานีใ้นด้วยเวลาอนัสัน้   ขอแนะนําให้ปรับกระบวนการสอน

วิชานีต้ามความต้องการและความสะดวกของชัน้เรียน  

3.  อย่าพยายามสอนเนือ้หาทกุอยา่งท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนและในแผนการสอนของครูจนเกินไป   ท่าน

จําเป็นต้องเลือกประเด็นท่ีทา่นรู้สึกว่าสําคญัท่ีสดุ และให้พดูถึงเนือ้หาส่วนอ่ืนแบบผ่านๆ อย่างรวดเร็ว 

4.  วิชานีคื้อวิชาสดุท้ายในหลกัสตูร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่   หากท่านทําตามคําแนะนําท่ี

ให้ไว้ในหน้าท่ี 4 ของบทนําในคูมื่อครูเล่มนีแ้ล้ว  วิชาถดัไปท่ีทา่นจะสอนนัน้ควรเป็นวิชา เราจะรู้ได้

อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน?    ให้ทา่นตดัสินใจว่าประเดน็ใดท่ีควรจะเน้นในวิชานีแ้ละประเดน็ใดท่ีควร

เก็บไว้สอนในวิชา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน?  โปรดจําไว้ว่าท่านมีอีก 13 วิชาอ่ืนในหลกัสตูร 

กกคม  ซึง่สามารถพดูถึงเนือ้หาในรายละเอียดของบางประเด็นท่ีมีอยู่ในวิชานีด้้วย  

5.  จงพิจารณาความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียนในชัน้เรียนของท่านด้วยความระมดัระวงั  เชน่ มี

ผู้ เรียนบางคนท่ียงัไมไ่ด้เป็นคริสเตียนบ้างหรือไม?่   แล้วสําหรับคนท่ีเป็นคริสเตียนแล้ว พวกเขาเป็น 

คริสเตียนมานานแคไ่หน?   มีภมูิหลงัอย่างไรบ้าง?    

6.  ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาตนิัน้เหมาะกบัประเภทหวัข้อท่ีแตกตา่งไปจากหวัข้อ 

เร่ืองความรัก ความโกรธ ท่าที และความล้มเหลว   ดงันัน้ อยา่ได้ประหลาดใจหากว่าผู้ เรียนกลบัมี

คําถามมากขึน้ในตอนท้ายๆ ของวิชานี ้ซึง่เป็นคําถามท่ียงัไมมี่คําตอบ 

7.  อย่าสอนในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ท่านมากท่ีสดุ   แตพ่ยายามนกึถึงผู้ เรียนว่าอะไรคือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่พวกเขามากท่ีสดุ?  เม่ือท่านเร่ิมตระหนกัถึงความจําเป็นของผู้ เรียนมากขึน้ ท่านก็ อาจต้อง

ปรับเปล่ียนสิ่งท่ีทา่นจะสอนตลอดวิชานี ้

8.  อะไรก็ตามท่ีท่านเลือกให้เป็นจดุเน้นสําหรับแตล่ะบทเรียน  จงแนใ่จว่าท่านได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษตอ่

สว่นของการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในแตล่ะบทเรียนนัน้ด้วย   เราได้รวมเอาข้อแนะนําสําหรับ

กิจกรรมในการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัไว้ชว่งท้ายของแผนการสอนของแตล่ะบทเรียนด้วย   

9.  ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูเลม่นี ้ท่านจะพบสําเนารายการการบ้าน ซึง่บอกว่าเม่ือไหร่ท่ีการบ้านแตล่ะครัง้

ควรสร็จสมบรูณ์ จงให้ผู้ เรียนใสว่นัท่ีท่ีเหมาะสมลงไปในช่องท่ีกําหนดให้ โดยใช้สําเนาท่ีว่างอยูข่อง

รายการการบ้าน ซึ่งอยู่ด้านหลงัคูมื่อสมดุบนัทกึโครงการ  
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รายการการบ้าน 

ช่ือวิชา                        ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  

 

แบบทดสอบย่อย  

  ข้อท่องจาํ วันท่ี 

1.  2 เปโตร 1:3          วนัท่ี 2  

2.  ยากอบ 1:2-4        วนัท่ี 3  

3.             

  

โครงการ วันกาํหนดส่งงาน 

 1.  วนัท่ี 1  

 2.  วนัท่ี 2   

 3.  วนัท่ี 3 หรือทางเลือก  

 4.  วนัท่ี 2  

 5.  วนัท่ี 3  

 6.  วนัท่ี 4  

     

     

     

  

การสอบ  วนัท่ี 5  
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บทเรียนที่ 1 

บทบาทของพระเจ้าในโลกของเรา 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

พระเจ้าทรงเตม็ด้วยฤทธานภุาพทัง้สิน้และพระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีใสใ่จตอ่โลกของเรา   พระเจ้าทรง

สําแดงถึงความรักและความห่วงใยของพระองค์ท่ีมีตอ่เราผ่านวิถีทางอนัหลากหลายทัง้ในอดีตและ

ปัจจบุนั 

2. ข้อพระธรรมหลัก

ลกูา 1:37 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม TH1971) 

เพราะวา่ไมมี่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึง่พระเจ้าทรงกระทําไมไ่ด้ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูนํามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้รวมถึงโครงการท่ี 1 “ฤทธ์ิอํานาจทีเ่หนือ

ธรรมชาติของพระเจ้า” ก็จะถกูนํามาใช้ร่วมกบับทเรียนนีด้้วยเช่นกนั  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน “ใครคือพระเจ้าท่ีแท้จริง?” โดย John Koehler     (5 นาที)

หาอาสาสมคัรเพ่ือแสดงละครสัน้    มอบบทให้ผู้ เรียนล่วงหน้าเพ่ือว่าพวกเขาจะมีเวลาเตรียม

ตวัอยา่งเพียงพอ     

การเตรียมตวั: เลือกผู้ เรียน 4 คนในการแสดงละคร  และแจ้งคําสัง่สําหรับแตล่ะบทบาท   หากทา่นไม่

ต้องการเป็นผู้บรรยาย ท่านต้องเลือกใครอีกคนมาทําหน้าท่ีนี ้

การจดัฉาก: ให้ผู้ เรียน 3 คนเป็นตวัแทนนําเสนอ 3 ทศันะเก่ียวกบัพระเจ้า  โดยทัง้สามจะนัง่อยูห่น้า

ชัน้เรียน   ผู้บรรยายจะยืนท่ีด้านข้าง   ส่วนคนท่ีส่ีซึ่งเป็นตวัแทนเล็งถึงพระเจ้าควรนัง่

อยู่ในกลุ่มผู้ชมจนกว่าจะถึงบทท่ีเขาหรือเธอจะพดู 

ผู้บรรยาย: วนันีเ้ราจะมาร่วมกนัค้นหาว่าใครคือพระเจ้าท่ีแท้จริง  ข้าพเจ้าจะเรียกแตล่ะคนให้

ขึน้มาพดู   หลงัจากท่ีพดูเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะขอให้ผู้ชมลงความเห็นวา่คนไหนท่ีทา่น

เช่ือวา่เป็นพระเจ้า 

1 
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ผู้บรรยาย: ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 1  โปรดเลา่ประวตัขิองตวัทา่นเองให้เราฟังคร่าวๆ 

บคุคลท่ี 1: “เราเป็นพระเจ้าในพระคมัภีร์ และเราลงโทษความผิดบาป  ทกุครัง้ท่ีใครบางคนออก

นอกขอบเขตอนัควร  เราก็จะตีหวัของเขา  เพราะวา่เราทนตอ่คนบาปเหล่านีไ้มไ่ด้” 

ผู้บรรยาย: ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 2  โปรดเลา่ประวตัขิองตวัทา่นเองให้เราฟังคร่าวๆ 

บคุคลท่ี 2: “เรามีทกุอยา่งอยูภ่ายใต้การควบคมุของเรา” (ขณะพดูประโยคนี ้ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 

2 ถือหุ่นเชิดในมือและช่ืนชมกบัมนั) “เราได้สง่บางคนไปนรก และบางคนเราก็ได้สง่ไป

สวรรค์ พวกเขาไมมี่สิทธ์ิเลือก” 

ผู้บรรยาย: ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 3  โปรดเลา่ประวตัขิองตวัท่านเองให้เราฟังคร่าวๆ (ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 

3 กําลงันัง่อยูพ่ร้อมกบัใสห่ฟัูง)  หมายเลข 3 ครับ? (พดูดงัขึน้)  หมายเลข 3 ครับ? 

(พดูดงัขึน้) หมายเลข 3 ครับ 

บคุคลท่ี 3: ให้ลกุขึน้ทําหน้าตาต่ืน “โอ มนษุย์พวกนี ้ ย้อนไปเม่ือครัง้สวนเอเดน พวกเขาได้สร้าง

ความเสียหาย  พวกเขาสร้างสถานการณ์ท่ียุง่ยากอย่างมากจนต้องรับผลจากการ

กระทําของตนเอง  เราไมต้่องการมีส่วนเก่ียวข้องอะไรกบัมนษุย์พวกนีอี้ก” 

ผู้บรรยาย: “ทา่นผู้ชมครับ ท่านได้ยินทัง้สามคนนีพ้ดูแล้ว   เวลานีข้อให้ทา่นตดัสินใจเลือกวา่ คน

ไหนท่ีท่านคิดว่าเป็นพระเจ้าท่ีแท้จริงตามพระคมัภีร์?” 

(ให้เวลาคนในชัน้เรียนตดัสินใจเลือก แตค่ณุครูไม่ต้องมีส่วนในการแสดงความเห็น) 

ผู้บรรยาย: “เอาละ่ บดันี ้ ขอพระเจ้าท่ีแท้จริงตามพระคมัภีร์กรุณาลกุยืนขึน้ได้มัย๊?” 

3 ผู้ เข้าแขง่ขนั: ทัง้สามคนมองหน้ากนัและกนัด้วยความลงัเลใจชัว่ขณะ แตก็่แสดงตนราวกบัว่าพวก

เขากําลงัคิดจะลกุขึน้ยืน 

บคุคลท่ี 4: บคุคลท่ีส่ีลกุขึน้ยืนในทนัที  และก้าวมาอยูท่ี่ข้างหน้า “เราคือพระเจ้าท่ีแท้จริงตาม 

พระคมัภีร์   เราคือผู้สร้างโลกและทัว่ทัง้จกัรวาลนีข้ึน้มา   เราคือผู้นัน้ท่ีไปยงัไม้กางเขน

เม่ือ 2000 ปีก่อน และเรายงัคงมีสว่นเก่ียวข้องกบัโลกใบนีผ้่านทางพระราชกิจของ 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ   เราไม่ชอบความผิดบาป แตเ่ราก็ต้องการช่วยคนบาป” 

จบการแสดงเร่ืองสัน้
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14 คู่มือครู 

การอภปิรายเพ่ือติดตามผล 

1. ถามผู้ เรียนถึงเหตผุลท่ีพวกเขาเลือกบคุคลหมายเลข 1, 2, หรือ 3

2. อะไรคือแนวคิดของผู้ เรียนเก่ียวกบัพระเจ้าในขณะท่ีอยูใ่นวยัเด็ก?   ความคิดเห็น เหล่านี ้

เปล่ียนไปอย่างไรบ้างในระหว่างเวลานัน้กบัปัจจบุนันี?้

3. สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวมีทศันะเก่ียวกบัพระเจ้าเชน่เดียวกบัท่ีผู้ เรียนมีหรือไม?่

4. ผู้ เรียนมีคําถามอะไรบ้างเก่ียวกบัพระเจ้าและฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิอง พระองค์?

5. อภปิรายหัวข้อ ก. คนในปัจจุบันคิดอย่างไรเก่ียวกับพระเจ้า?

(3-5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6-7)

ให้อภิปรายมมุมองบางอย่างท่ีแตกตา่งกนัซึ่งผู้คนมกัมีเก่ียวกบัพระเจ้าอย่างคร่าวๆ   ขอให้ผู้ เรียน

บรรยายว่าพวกเขาได้ยินเร่ืองราวของพระเจ้าครัง้แรกได้อย่างไร และในวยัเด็กมีความเข้าใจเก่ียวกบั 

พระเจ้าอยา่งไรบ้าง    

6. ภาพรวมของทัง้วิชานี ้    (2-3 นาที)

ในวิชานีเ้ราจะพดูถึงฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระเจ้าและการท่ีสิ่งท่ีเหนือธรรมชาตสิง่ผลตอ่

ชีวิตของเราอย่างไรบ้าง   ในหลายกรณีพระเจ้าทรงใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาติในการทําอศัจรรย์   ใน

ท่ีนีมี้คําถามท่ีเราพยายามหาคําตอบ คือ “มีพระราชกิจท่ีเหนือธรรมชาติอะไรบ้างท่ีเราสามารถคาดหวงั

จากพระเจ้าในชีวิตของเรา?”    

เรายงัจะดปูระเดน็ท่ีว่าอะไรคือฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง   การเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ 

ความหวงั และความเช่ือ   สง่ผลตอ่ชีวิตคริสเตียนผู้ มีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงได้อย่างไร? 

และเราจะได้รับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณได้อยา่งไร? 

มีพลงัอํานาจท่ีแตกตา่งกนัอย่างมากมายซึง่ทํางานอยู่ในโลกของเราทกุวนันี ้  เราจะแยกแยะระหว่าง

ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตานได้อยา่งไร?   และคริสเตียนจะใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าได้

อย่างไรโดยท่ีไม่หลงกลไปกบัอํานาจของซาตาน?     
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ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ 15 

7. อภปิรายหัวข้อ ข. พระเจ้าแห่งการทรงสร้าง     (2-5 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 7-8)

ผู้ เรียนบางคนอาจมาจากภมูิหลงัซึง่มีส่วนเก่ียวข้องกบัเวทย์มนต์ไสยศาสตร์และได้เห็นอํานาจของ

ซาตานมาแล้ว    สิ่งสําคญัในการอธิบายคือต้องให้ความเข้าใจท่ีชดัเจนว่าฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้านัน้

ย่ิงใหญ่เพียงไรโดยท่ีไม่ต้องอภิปรายรายละเอียดเก่ียวกบัอํานาจของซาตานในเวลานี ้ เพราะประเดน็นี ้

จะถกูพดูถึงในบทเรียนท่ี 4 ของวิชานี ้

ในการอภิปราย หัวข้อ ข. พระเจ้าแห่งการทรงสร้าง  จงแสดงให้เห็นว่าการทรงสร้างทัง้หลายท่ีถกู

บรรยายถึงในพระธรรมปฐมกาลนัน้เป็นเหตกุารณ์เหนือธรรมชาต ิ  พระเจ้าตรัสและแตล่ะสว่นของ

จกัรวาลก็บงัเกิดขึน้    ในวนัสดุท้ายของการทรงสร้างนัน้  พระเจ้าประทานชีวิตแก่อาดมัและเอวาภาย

หลงัจากท่ีได้สร้างร่างกายแล้ว (ดปูฐมกาลบทท่ี 1 และ 2)  

ไมมี่ใครได้เห็นพระเจ้าทรงกระทําการท่ีเหนือธรรมชาตเิหล่านี ้ณ เวลาแหง่การทรงสร้าง เราจะรู้ได้

อย่างไรว่าเร่ืองราวส่วนนีใ้นพระคมัภีร์เป็นความจริง?  แท้จริงแล้วเราไมส่ามารถพิสจูน์ได้   แตเ่ราต้อง

ตดัสินใจวา่จะไว้วางใจพระคมัภีร์และเช่ือในสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าวถึงหรือไม่   อยา่พดูถึงประเด็นท่ี

เก่ียวกบัความเท่ียงตรงของพระคมัภีร์  เน่ืองจากประเดน็นีจ้ะถกูพดูถึงอย่างรายละเอียดในวิชา  

การสํารวจพระคมัภีร์อย่างคร่าวๆ ในหลกัสตูร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่   

8. มนุษย์ถูกสร้างให้มีจิตแห่งเสรีภาพ     (3-5 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 7)

จงชีใ้ห้เห็นว่าพระเจ้าสร้างมนษุย์พร้อมกบัความสามารถพิเศษคือการมีจิตแหง่เสรีภาพ ซึ่งเป็น

ความสามารถเลือกตดัสินใจอยา่งเป็นส่วนตวั    เราสามารถเลือกวา่อยูเ่พ่ือพระเจ้าหรือเลือกไปตามทาง

ของตนเองได้   เราเองเป็นผู้ เลือก  และความสามารถในการเลือกนัน้ก็เป็นสิ่งท่ีสําคญัย่ิงตอ่ความเข้าใจ

ถึงท่ีมาของความบาปท่ีมีอยู่ในโลกของเรา และภายในชีวิตของเราแตล่ะบคุคล   

เราต้องประเมินความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ เรียนเพ่ือตดัสินใจวา่จะใช้เวลามากน้อยแคไ่หนใน

หวัข้อนี ้  จงเน้นยํา้ถึงความรับผิดชอบสว่นตวัของผู้ เรียนสําหรับการกระทําตา่งๆ ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั 

9. อภปิรายหัวข้อ “กฏธรรมชาต”ิ     (3-5 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 7-8)

เม่ือพดูถึงพระราชกิจของพระเจ้าในการทรงสร้างจกัรวาลนัน้จงอธิบายว่าพระองค์ทรงกําหนด

กฏเกณฑ์ทางธรรมชาตใิห้ดําเนินไปซึง่สง่ผลตอ่ชีวิตประจําวนัของเรา   จงยกตวัอย่างหลายๆ อย่าง

เก่ียวกบักฏธรรมชาติเหลา่นี ้   หนนุใจผู้ เรียนให้ใช้กฏเกณฑ์ทางธรรมชาตเิหลา่นีเ้ป็นหนทางของการ

เตือนตนเองให้ขอบพระคณุพระเจ้าสําหรับความงดงามและความเป็นระบบระเบียบท่ีเราเห็นในสิ่งทรง

สร้างของพระองค์ 
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16 คู่มือครู 

จงอ้างอิงถึงความหมายของ “สิ่งท่ีเหนือธรรมชาต”ิ ในกล่องข้อความในหน้าท่ี 6 ของคูมื่อผู้ เรียน   จง

เปรียบเทียบความแตกตา่งท่ีเห็นได้ชดัระหวา่งกฏธรรมชาติของพระเจ้าซึง่อยูเ่หนือกิจวตัรประจําวนัของ

เรากบัโอกาสอนัน้อยนิดท่ีเหตกุารณ์ “ท่ีเหนือธรรมชาต”ิ นัน้เกิดขึน้ 

อะไรทาํให้บางสิ่งเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาต?ิ 

โดยทัว่ไปแล้วพระเจ้าจะทรงดําเนินการภายใต้กฏธรรมชาติ    แตบ่างครัง้พระเจ้าก็ทรงเลือกท่ีจะยกเลิก

กฏเหล่านีแ้ล้วทําบางสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ  โดยสิ่งนัน้อาจอยูเ่หนือหรือเกินธรรมชาต ิ  เราเรียกสิ่งเหลา่นี ้

วา่ การอศัจรรย์   การอศัจรรย์ทัง้หลายเกิดขึน้โดยฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า ไมใ่ช่โดยอํานาจของมนษุย์    

เม่ือเรามองดท่ีูการอศัจรรย์ตา่งๆ ในพระคมัภีร์หรือแม้แตใ่นปัจจบุนั    เรารู้ได้ว่าน่ีคือฤทธ์ิอํานาจของ 

พระเจ้าท่ีทรงทําการอศัจรรย์นัน้  ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกินกว่าจะเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ 

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ, คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่8 

10. อภปิรายหัวข้อ ค. พระเจ้าทรงเก่ียวข้องกับคนในสมัยพระคัมภีร์อย่างไร   และ หัวข้อ ง.

พระเจ้าทรงใช้ฤทธ์ิอาํนาจท่ีเหนือธรรมชาตอิย่างไร     (3-4 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 8-10)

อธิบายวา่พระคมัภีร์เตม็ด้วยตวัอยา่งมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเอาพระทยัใส่ชีวิตของ

ผู้คนทัง้หลายอย่างไร   นบัตัง้แตค่รอบครัวแรกสดุคืออาดมักบัเอวา  เม่ือพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนีก็้

เป็นการแสดงออกถึงความสนพระทยัของพระเจ้าท่ีมีตอ่เราทกุคน 

ในการอภิปรายหวัข้อ  ง. พระเจ้าทรงใช้ฤทธ์ิอํานาจทีเ่หนือธรรมชาติอย่างไร  จงอธิบายถึงเหตกุารณ์

เหนือธรรมชาตท่ีิย่ิงใหญ่ท่ีสดุในตลอดทกุยคุสมยั ซึ่งก็คือ การจดัเตรียมความรอดเพ่ือผู้คนทัง้ปวงผ่าน

ทางความตายและการฟืน้ขึน้จากความตายของพระเยซูคริสต์   ความย่ิงใหญ่ท่ีสดุของพระราชกิจท่ีเหนือ

ธรรมชาตนีิเ้ป็นพระราชกิจแห่งความรัก  ไมใ่ช่พระราชกิจแหง่การตอบแทนหรือการทําลายล้าง 

11. พระราชกิจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระเจ้าในพระคัมภีร์เดมิและพระคัมภีร์ใหม่   

(5-20  นาที   โครงการท่ี 1 ในสมุดบันทึกโครงการ)

หากมีเวลาพอให้อภิปรายตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจ้าท่ี

กําลงัสําแดงออกในโลกของเรา   จงใช้โครงการท่ี 1 ในเวลานี ้และอภิปรายถึงจดุประสงค์ของการอศัจรรย์

แตล่ะอย่าง   จงชีใ้ห้เห็นว่าวิธีการท่ีการอศัจรรย์เหล่านีกํ้าลงับอกเราว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีสําคญัตอ่พระเจ้า  

เพราะวา่พระเจ้ามิได้ใช้การอศัจรรย์ของพระองค์อยา่งไร้ความหมาย  มนษุย์ไม่อาจเรียกร้องพระเจ้าให้ใช้

ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระองค์ 
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12. อภปิรายหัวข้อ ง-2. เราต้องการฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณเพ่ือการเป็นคริสเตียนอย่าง

ต่อเน่ือง     (5 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 10)

ในการอภิปรายหวัข้อนีใ้ห้ชีใ้ห้เห็นความจําเป็นท่ีเราต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการ

ดําเนินชีวิตคริสเตียนอยา่งคงเส้นคงวา   ความรอดเป็นการอศัจรรย์เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของชีวิตใหม ่

อย่าคาดหวงัให้พระเจ้าทรงทําการอศัจรรย์ในชีวิตของทา่นในทกุครัง้ท่ีมีปัญหาเกิดขึน้ แตล่ะการ

ทดสอบและปัญหาเหล่านีไ้ด้จดัเตรียมโอกาสอยา่งหนึง่สําหรับผู้ เรียนท่ีจะพฒันาคณุลกัษณะชีวิตและ

ความเข้มแข็งภายใน 

ผู้ เรียนจําเป็นต้องรู้วา่พระเจ้าทรงสามารถทําการอศัจรรย์หากพระองค์ต้องการจะทํา แตห่ลายครัง้

พระเจ้าไมท่รงกระทํา   สิ่งสําคญัก็คือการเรียนรู้จกัพระเจ้ามากขึน้ในแตล่ะวนัเพ่ือจะพฒันา

ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระองค์  เร่ืองนีจ้ะอภิปรายในรายละเอียดมากขึน้ในวิชา เราจะรู้ได้อย่างไรว่า

เราเป็นคริสเตียน?  

เราควรทลูขอการอศัจรรย์จากพระเจ้า   แตส่ิ่งสําคญัย่ิงกว่านัน้ก็คือการพฒันาความ สมัพนัธ์ท่ี

ใกล้ชิดกบัพระองค์   ผู้ เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจพระเจ้าวา่ทรงช่วยเหลือพวกเขาผ่านแตล่ะ

ปัญหาท่ีเผชิญ  (ดฟีูลิปปี  1:6 และ 4:13) 

13. การยอมจาํนนต่อพระเจ้า

ในการวางรากฐานสําหรับวิชานี ้จงชีใ้ห้เห็นว่าเราไม่อาจเรียกร้องพระเจ้าให้กระทําสิ่งตา่งๆ ตาม

แนวทางของเรา  อิสยาห์ 55:8-9 ได้กล่าวถึงความจริงท่ีสําคญัย่ิง 

อิสยาห์ 55:8-9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า  ทัง้ทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา”  พระเจ้า

ตรัสดังนี ้  “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด  วิถีของเราสูงกว่า ทางของเจ้าและ

ความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนัน้”  

ในสมยัพนัธสญัญาใหม่  พระเยซูทรงอยู่ในโลกมนษุย์   พระองค์ทรงทําการอศัจรรย์มากมาย  แต่

พระองค์ทรงทําเฉพาะสิ่งท่ีพระบิดาในสวรรค์ได้บอกพระองค์ให้กระทําเท่านัน้   และก่อนท่ีพระเยซูจะ

จากไปพระองค์ทรงสญัญาว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเสด็จมาและอยูใ่นชีวิตของผู้ ท่ีติดตาม

พระองค์  ทกุวนันีพ้ระวิญญาณบริสทุธ์ิสําแดงถึงฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าด้วยวิถีทางท่ีหลากหลาย ซึง่

รวมถึงของประทานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิด้วย 
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14. อภปิรายหัวข้อ  จ. แผนการของพระเจ้าสาํหรับอนาคต     (5 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 11)

ใช้เวลาสกัสองสามนาทีในการอภิปรายคร่าวๆ ถึงแผนการของพระเจ้าสําหรับโลกนีใ้นอนาคต     

อย่าใช้เวลามากไปในประเด็นนีเ้พ่ือวา่จะมีเวลาท่ีจะเพียงพอสําหรับประเดน็การประยกุต์ใช้กบัชีวิต

สว่นตวั 

จดุประสงค์หลกัในการยกประเด็นนีข้ึน้มาก็เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยคําพยากรณ์ตา่งๆ 

เก่ียวกบัแผนการของพระเจ้าในการใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระองค์ทัง้ในยคุสมยัก่อนและ

หลงัการเสดจ็กลบัมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูคริสต์   คําพยากรณ์เหล่านีมี้อยูท่ัง้ในพระคมัภีร์เดิมและ 

พระคมัภีร์ใหม่   หากท่านมีเวลามากพอให้อ่านพระคมัภีร์สกัสองสามตอนเพ่ือแสดงให้เห็นตวัอย่างของ

ประเด็นนี ้

จงเตือนผู้ เรียนให้ระลึกว่าพระเจ้าได้ใส่คําพยากรณ์เหล่านีไ้ว้ในพระคมัภีร์เพ่ือให้ความ หวงัใน

อนาคตแก่เรา   แตเ่ราไม่ควรใช้เวลามากเกินไปในการคาดการณ์ถึงหมายสําคญัของเหตกุารณ์ใน

ปัจจบุนัโดยเช่ือมโยงกบัคําพยากรณ์ของพระคมัภีร์   เม่ือคําพยากรณ์เหล่านีสํ้าเร็จก็จะเป็นตวัอย่างท่ีชี ้

ถึงฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระเจ้า  และนัน่คือประเด็นสําคญัท่ีเราต้องการจะส่ือสารในส่วนนี ้

ของบทเรียน 

15. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-8 นาที)

ก.  อย่ากลัวท่ีจะไว้วางใจพระเจ้า   พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าท่ีเต็มด้วยฤทธ์ิอํานาจ ทรงแสดงความ

รักและเป็นผู้ ท่ีคูค่วรแก่การไว้วางใจ  การประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีผู้ เรียนสามารถ

ทําในชีวิตของตนเองก็คือ การไว้วางใจพระเจ้าสําหรับความรอด   หากวา่  พวกเขายงัไมไ่ด้กระทํา

สิ่งนี ้ อย่างท่ีสองคือ ผู้ เรียนจําเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้าเก่ียวกบั  ปัญหาตา่งๆ ท่ีพวกเขากําลงั

เผชิญอยู่    ให้ผู้ เรียนบนัทึกสกัหนึง่หรือสองด้านของชีวิตท่ี  พวกเขาจําเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้า

มากขึน้    จากนัน้ขอให้ผู้ เรียนเขียนสกัหนึง่หรือสอง  วิธีท่ีพวกเขาสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นว่า

พวกเขาไว้วางใจพระเจ้าในด้านนีข้องชีวิตแล้ว 

ข.  จงมองดูกฏเกณฑ์ทางธรรมชาติท่ีกาํลังทาํงานอยู่ ในขณะท่ีท่านกําลงัทํากิจกรรมในวนันีแ้ละ

ตลอดวนัท่ีเหลือของสปัดาห์นี ้ จงเตือนตนเองให้ระลึกว่าพระเจ้าทรงกําหนดให้กฏเกณฑ์ทาง

ธรรมชาตเิหล่านีดํ้าเนินไปในขณะท่ีพระองค์ทรงสร้างจกัรวาล   จงใคร่ครวญถึงพระบารมีของ 

พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกในวิถีทางท่ีกฏเกณฑ์เหล่านีดํ้าเนินไปอย่างคงเส้นคงวาวนัแล้ววนัเลา่ 
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ค.  หนุนใจผู้เรียนให้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากขึน้ ให้ผู้ เรียนรู้ถึงพระลกัษณะของ พระเจ้า

ไมใ่ชเ่ฉพาะการอศัจรรย์ของพระองค์ 

ง.  อย่าพึ่งพาการอัศจรรย์เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการรับใช้ของเรา   จงเลือกท่ีจะติดตาม พระองค์

เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า  จงให้ความรักเป็นแรงจงูใจไมใ่ช่การอศัจรรย์  ในยคุสมยั 

พระคมัภีร์เดมิและในสมยัของพระเยซูผู้คนนบัพนัได้เห็นการอศัจรรย์มากมาย    จงมองดสูิ่งทัง้

ปวงท่ีพระเจ้าทรงกระทําในขณะท่ีทรงนําคนยิวออกจากอียิปต์  และในการสถาปนาพวกเขาเป็น

ชนชาติหนึง่  ถึงกระนัน้ก็ยงัมีคนอิสราเอลไม่มากท่ีเช่ือในพระเจ้าเท่ียงแท้ ในขณะท่ีผู้คนมากมาย

หนัหลงัให้กบัพระองค์ 

16. การบ้าน

ก. หากท่านยงัไมไ่ด้ให้คะแนน จงให้คะแนนโครงการท่ี 1 เร่ือง “ฤทธ์ิอํานาจที่เหนือธรรมชาติของ

พระเจ้า”  เน่ืองจากคําตอบสําหรับบางคําถามในรายงานของวิชานีอ้าจเป็นคําตอบส่วนตวั ท่าน

อาจเพียงแคต่รวจงานของผู้ เรียนแบบผ่านตา   เพ่ือแนใ่จว่าแตล่ะคนได้ทํารายงานเสร็จสมบรูณ์

แล้ว โดยไม่ต้องใช้เวลาอ่านคําตอบเหล่านัน้  หากทา่นเลือกทําตามคําแนะนํานี ้ จงหนนุใจผู้ เรียน

ท่ีมีคําถามหรือต้องการความคิดเห็นจากครูเก่ียวกบัโครงการของเขาให้สง่โครงการมาให้ครูดหูรือ

มาพบทา่นหลงัจากชัน้เรียนได้ 

ข. ขอให้ผู้ เรียนนําโครงการท่ี 2 และ 4 มาในคาบเรียนถดัไป เพราะเราจะใช้อภิปรายในชัน้เรียน 

ค.  มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

17. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ผลท่ีสดุ?

สว่นใดท่ียากท่ีสดุสําหรับผู้ เรียนเข้าใจ?

มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ?
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บทเรียนที่ 2 

ลกัษณะของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าต้องการค้นหาลกัษณะของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง 

2. ข้อพระธรรมหลัก:

ฟีลิปปี 4:13 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม TH1971) 

ข้าพเจ้าผจญทกุสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า 

2 เปโตร 1:3-4 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม TH1971) 

ฤทธ์ิเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพดัแก่เรา ท่ีจะให้มีชีวิตและมีธรรม  โดยรู้จกัพระองค์  ผู้ ได้ทรงเรียก

เราด้วยพระสิริและความลํา้เลิศของพระองค์  พระองค์จงึได้ทรงประทาน พระสญัญาอนัประเสริฐและ

ใหญ่ย่ิงแก่เรา เพ่ือว่าด้วยเหตเุหล่านี ้ท่านทัง้หลายจะพ้นจากความเส่ือมโทรมท่ีมีอยูใ่นโลกนีเ้พราะ

ตณัหา และจะได้รับสว่นในสภาพของพระองค์ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูนํามาใช้ร่วมกบับทนี ้รวมถึงโครงการท่ี 2 และ 4 ก็ สามารถถกูนํามาใช้

ร่วมกบับทนีด้้วยเช่นกนั  

อปุกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับบทนี ้

1. กระดาษโปสเตอร์ หรือกระดาษแข็ง  สีโปสเตอร์หรือปากกาเมจิก

2. กระดานข่าว หรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนข้อความแล้วฉายขึน้โปรเจคเตอร์ก็ได้

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: กฏธรรมชาติ     (2-5 นาที)

สามารถเร่ิมต้นชัน้เรียนในวนันีด้้วยการขอให้ผู้ เรียนแบง่ปันประสบการณ์บางอย่างซึง่ผู้ เรียนได้

สงัเกตเห็นจากกฏธรรมชาตท่ีิดําเนินอยู ่  พร้อมทัง้อธิบายว่าประสบการณ์เหลา่นีเ้ตือนให้เราระลึกถึง

ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีดํารงอยูใ่นโลกของเราทกุวนันี ้  อธิบายด้วยว่าวนันีเ้ราจะอภิปรายถึงอีกด้าน

หนึง่แหง่การทรงสร้างของพระเจ้า ซึง่ก็คือฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าทรงกระทําให้มีอยู่เพ่ือคน

เหล่านัน้ท่ีเลือกติดตามพระองค์    
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5. อภปิรายหัวข้อ ก. ความเป็นจริงของการเป็นคนอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ

(3-5  นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 12-13 และโครงการท่ี 4)

ให้อภิปรายประเดน็ท่ีว่าเราทกุคนต้องการฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตค

ริสเตียนท่ีคงเส้นคงวา    ให้ใช้คําถามหนึง่ในโครงการท่ี 4 “ความจําเป็นของข้าพเจ้าสําหรับ การมีฤทธ์ิ

อํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิต”    ในการอภิปรายถึงความอ่อนแอของอาจารย์เปาโลท่ีได้ถกู บรรยายไว้ใน 

2 โครินธ์ 12:1-10   

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบสําหรับคําถามท่ีหนึง่: 

1. อ่าน 2 โครินธ์ 12:1-10   สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปาโลพูดถึงความอ่อนแอของท่าน

ทา่นอาจต้องอธิบายสถานะของเปาโลว่าท่านเป็นใครคร่าวๆ  เผ่ือว่าผู้ เรียนบางคน อาจมีพืน้ฐานการ

เรียนรู้ทางคริสตศาสนาเพียงเล็กน้อยหรืออาจไมมี่เลย 

ในจดุนีใ้ห้อภิปรายคําตอบของผู้ เรียนท่ีมีตอ่คําถามท่ี 2 ของโครงการท่ี 4 คร่าวๆ 

2. ลองคิดถึงชีวิตของท่านดูว่า มีด้านใดในชีวิตท่ีอ่อนแอและจําเป็นต้องได้รับฤทธ์ิอํานาจ

ของพระเจ้าในการช่วยเหลือ?  จงเลือกหน่ึงด้านท่ีอ่อนแอในชีวิตของท่าน แล้วเขียนส่ิง

น้ันและวิธีท่ีเราต้องการให้พระเจ้าทรงช่วย

สิ่งนีอ้าจชว่ยให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัว่าพวกเราทกุคนมีความอ่อนแอท่ีเราต้องการฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณของพระเจ้าในการทําให้เราเข้มแข็งเพียงพอเพ่ือต้านทานการทดลองท่ีซาตานนํามาสูชี่วิตของ

เรา   ไม่ควรอภิปรายรายละเอียดในจดุนี ้   เพราะเราจะกลบัมาท่ีคําถามนีอี้กเม่ืออภิปรายหวข้อการ

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในชว่งท้ายของคาบเรียน  

ประเด็นหลกัสําหรับคาบเรียนในวนันีก็้คือ พระเจ้าทรงต้องการจดัเตรียมฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ

ของพระองค์เพ่ือเราจะใช้รับมือกบัปัญหาและความอ่อนแอทัง้หลายในชีวิตของเรา   แบบอย่างของ

อาจารย์เปาโลใน 2 โครินธ์ 10 ชีใ้ห้เห็นประเด็นท่ีทรงพลงันี ้  อาจารย์เปาโลต้องการการอศัจรรย์เพ่ือ

เคล่ือนปัญหาท่ีท่านกําลงัเผชิญอยู่  แตพ่ระเจ้ากลบัสญัญาท่ีจะประทานฤทธ์ิอํานาจแก่ท่านในการใช้

ชีวิตกบัปัญหานัน้ 

วิธีการพืน้ฐานท่ีพระเจ้าทรงต้องการใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราก็คือในด้านตา่งๆ 

ของความอ่อนแอของเรา   ขณะท่ีเรียนวิชานีค้รูอาจย้อนกลบัมาท่ีประเด็นนีอ้ยูบ่อ่ยครัง้ 

ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีมีอยูพ่ร้อมเพ่ือจะนําเราผ่านชว่งเวลาของความยากลําบาก ไมใ่ช่

เพ่ือจะเอาช่วงแหง่ความยากลําบากนัน้ออกไปจากเรา 
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6. อภปิรายหัวข้อ ข. ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงคืออะไร?

(2-5 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 13)

ในจดุนีข้องบทเรียน เราต้องการปพืูน้ฐานกว้างๆ สําหรับทิศทางท่ีเราจะมุง่ไปในบทเรียนของวนันี ้ 

บทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนนัน้มุง่ตอบคําถามท่ีว่า “ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงคืออะไร?” 

ทา่นอาจใช้ตวัอย่างเร่ืองไฟฟ้าซึง่อยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า เราสามารถใช้

บางสิ่งได้แม้ว่าเราไมเ่ข้าใจวิธีการทํางานของมนั    ซึง่ก็เหมือนกบัเร่ืองฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของ 

พระเจ้า  จดุประสงค์หลกัของวิชานีก็้เพ่ือช่วยผู้ เรียนให้ใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าในชีวิต

ของตน  ไม่ใชเ่พียงแคเ่รียนรู้นิยามความหมายเท่านัน้ 

7. อภปิรายหัวข้อ ค. ความหมายของการเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ?

(8-10 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 14-17)

ให้ถามคําถามว่า “ความหมายของการเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณคืออะไร?”   เขียนคําตอบของ

ผู้ เรียนบนกระดาน    จากนัน้ให้พดูถึงหวัข้อย่อยทัง้ 7 ข้อท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียน   ในแตล่ะประเด็นนัน้ท่าน

อาจอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าจงึเป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการบรรลถึุงการ

เป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา  

เน่ืองจากเราจะอ้างอิงกลบัมาท่ี  7 หวัข้อนีต้ลอดการเรียนบทนี ้ ทา่นอาจให้ผู้ เรียนสกัคน เขียนหวัข้อ

ทัง้ 7 ใส่กระดาษโปสเตอร์    โปสเตอร์นีจ้ะมีประโยชน์อีกสองบทเรียนถดัไปด้วย 

ความหมายของการเป็นคนเข้มแขง็ฝ่ายวิญญาณ? 
1. อทิุศตวัอยา่งจริงจงัในการมีชีวิตอยูเ่พ่ือพระเยซู 

2. เราจะตดัสินใจได้ก็ตอ่เม่ือได้รู้สิ่งท่ีพระคมัภีร์บอกให้เราทํา

3. การอธิษฐานคือสิ่งท่ีสําคญัย่ิงของชีวิตเรา

4. เรากําลงัเรียนรู้การฟังเสียงพระเจ้าผ่านทางวิญญาณจิตของเรา

5. เรารักพระเจ้ามากกว่าใครหรือสิง่อ่ืนใด

6. เราได้เรียนรู้วิธีการเอาชนะการทดลองให้ทําบาป

7. ชีวิตของเราสําแดงถึง “ผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ”

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ  คู่มือผูเ้รียนหน้าที ่14-17 
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8. อภปิรายหัวข้อ ง. อย่าลอกเลียนแบบฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้า

(3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 18)

เตือนผู้ เรียนให้รู้ถึงอนัตรายของการเลียนแบบฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าแทนท่ีจะมีฤทธ์ิ 

อํานาจท่ีเป็นของจริง   พระเจ้าทรงห็นผู้ปลอมแปลงได้ดีและเร็วย่ิงกว่ามนษุย์   เราอาจหลอกคริสเตียน

คนอ่ืนท่ีอยูร่อบข้างได้  ถ้าทําอย่างนัน้เรากําลงัทําร้ายตนเองอยู ่

เร่ืองราวในพระธรรมกิจการบทท่ี 19 เก่ียวกบับตุรชายทัง้เจ็ดของเสวา ชีใ้ห้เห็นคอ่นข้างชดัถึง

อนัตรายอีกอย่างหนึง่ของการพยายามเลียนแบบฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า   ซาตานไมไ่ด้ถกูหลอกได้

เหมือนกบัท่ีเราพยายามจะหลอกลวงคนอ่ืนเก่ียวกบัความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณของเรา   บคุคลท่ี

พยายามลอกเลียนแบบฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าไม่ควรประหลาดใจเม่ือเขาแพ้การทดลองตา่งๆ    หนทาง

เดียวท่ีจะต้านทานการทดลองเหล่านัน้ให้สําเร็จก็คือการมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงของพระเจ้า

ทํางานอยู่ในชีวิตของตน  

9. แนะนําหัวข้อ จ. หลักสาํคัญส่ีประการสู่ชีวิตแห่งฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ - การเช่ือม่ัน

ความไว้วางใจ ความหวัง และความเช่ือ     (2-3 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 19)

ส่ีคําท่ีถกูใช้บอ่ยครัง้ในพระคมัภีร์จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของ 

พระเจ้าคืออะไร  ทัง้ส่ีคํานีคื้อ การเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ ความหวงั และความเช่ือ    บอ่ยครัง้เราจะสบัสน

เพราะคําเหล่านีถ้กูใช้อย่างผิดๆ ในแวดวงคริสเตียน   จงึเป็นการยากท่ีจะให้คํานิยามท่ีมีความหมายท่ี

สมบรูณ์ ซึง่บรรยายถึงแง่มมุฝ่ายวิญญาณของแตล่ะคํา 

จงชีใ้ห้เห็นว่าจะต้องใช้มากกวา่ทัง้ชีวิตของการรับใช้พระคริสต์ในการเป็นผู้ เช่ียวชาญในมิตฝ่ิาย

วิญญาณของแตล่ะคําเหล่านีแ้ละในการท่ีสิ่งเหลา่นีส้ง่อิทธิพลตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนัของเรา  

อย่างไรก็ตาม จดุประสงค์ของเราในวนันีไ้ม่ใชเ่พ่ือจะให้ผู้ เรียนศกึษาแตล่ะคําเหล่านีใ้นระดบัปริญญา

เอก   มีความจริงพืน้ฐานฝ่ายวิญญาณท่ีเรียบง่ายซึง่คริสเตียนใหมส่ามารถเข้าถึงได้โดยง่ายซึง่จะชว่ยให้

มีความเข้าใจท่ีดีขึน้เก่ียวกบัวิธีการท่ีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าทรงทํางานอยู่ในชีวิตของตน 

บทนําสูห่วัข้อ จ. ในหน้าท่ี 19  ของคูมื่อผู้ เรียนชีใ้ห้เห็นวา่วนันีเ้ราต้องการแยกแยะลกัษณะท่ีสําคญั

ซึง่บรรยายถึงความโดดเดน่ของแตล่ะคํา 
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10. คาํนิยามของผู้เรียนสาํหรับทัง้ 4 คาํนี ้    (5 นาที   โครงการท่ี 2 ในสมุดบันทกึโครงการ)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบจากงานท่ีได้ทําในการตอบคําถามท่ีหนึง่ของโครงการท่ี 2 “ความเช่ือ  

การเช่ือมัน่  ความไว้วางใจ  และความหวงั”   ท่านอาจเขียนคํานิยามของผู้ เรียนบนกระดานดํา  ให้ใส ่

คํานิยามทัง้หมดท่ีผู้ เรียนให้ความหมายสําหรับแตล่ะคํานัน้   จดุประสงค์หลกัของโครงการนีก็้เพ่ือแสดง

ให้เห็นว่าในปัจจบุนัแตล่ะคําเหลา่นีมี้คํานิยามท่ีถกูให้ไว้หลากหลายความหมาย   โดยหลายความหมาย

นัน้ทบัซ้อนกบัคําอีกสามคํา 

ให้โอกาสผู้ เรียนอธิบายถึงการท่ีคําเหลา่นีแ้ตกตา่งจากกนัและกนัอย่างไรบ้าง   พวกเขาสามารถ

แบง่ปันคําตอบของเขาจากคําถามท่ี 2 ในโครงการท่ี 2 ได้   ให้การอภิปรายใช้เวลาสัน้ๆ เพราะว่า

เปา้หมายของเราไม่ใชเ่พ่ือผู้ เรียนจะได้คําตอบท่ีสมบรูณ์พร้อม 

คําตอบของผู้ เรียนตอ่คําถามท่ี 2 นีจ้ะช่วยทา่นให้รู้ว่าผู้ เรียนเข้าใจทัง้ส่ีคําหลกันีท่ี้นําสู่การมีฤทธ์ิ

อํานาจฝ่ายวิญญาณอย่างไรบ้าง   อย่างไรก็ตาม การมีคํานิยามท่ีถกูต้องนัน้ไม่ได้หมายความว่าผู้ เรียน

กําลงัใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณได้อย่างอตัโนมตัแิละมีประสิทธิภาพในชีวิตของพวกเขา 

11. คาํนิยามของชัน้เรียนสาํหรับทัง้ 4 คาํนี ้    (5-10 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 19-24)

ตอ่มาให้นําเสนอความหมายของแตล่ะคําซึ่งเราจะใช้ในชัน้เรียนนี ้  เราทกุคนรู้วา่แตล่ะคําเหล่านีมี้

มากกว่าหนึง่ความหมาย   แตเ่พ่ือไม่ให้การอภิปรายซบัซ้อนจนเกินไปในชัน้เรียนนีเ้ราจะใช้เพียงคํา

นิยามเดียวสําหรับแตล่ะคําเหลา่นัน้ โดยจะเลือกเอาความหมายท่ีโดดเดน่ของคํานัน้ออกมาความหมาย

เดียวออกมาจากลกัษณะท่ีโดดเดน่ของคําๆ นัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามท่ีได้ถกูใช้ในพระคมัภีร์ 

ทกุวนันีค้ริสตจกัรทัว่โลกมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัอยา่งรุนแรงเก่ียวกบัคํานิยามในเชิง 

ศาสนศาสตร์ของคําทัง้ส่ีนี ้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคําวา่ความเช่ือและการเช่ือมัน่   จดุประสงค์ของเราใน

วนันีไ้ม่ใชเ่พ่ือหาข้อยตุสํิาหรับข้อถกเถียงทางศาสนศาสตร์  หากเป็นไปได้เราอยากหลีกเล่ียงข้อถกเถียง

นัน้มากกว่า 

ในท่ีนีมี้คํานิยามท่ีให้ไว้สําหรับแตล่ะคําในคูมื่อผู้ เรียน   เพ่ือข้อมลูเพิ่มเติมโปรดเปิดดท่ีูหน้าท่ี 19-24  

การเช่ือม่ัน (Belief)— การเห็นด้วยกบัข้อเท็จจริง การยอมรับในความคิดว่าเป็นความจริง 

ความไว้วางใจ (Trust)— การมีความมัน่ใจในอีกบคุคลหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง การพึง่พาใครบางคน 

ความหวัง (Hope)—  การคาดหวงับางสิ่งว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ความเช่ือ (Faith)— ฤทธ์ิอํานาจากพระเจ้าซึ่งนําสูก่ารกระทําเสมอ 
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ให้เขียนคํานิยามหรือความหมายของทัง้ส่ีคํานีบ้นกระดาษโปสเตอร์  แล้วนําไปติดท่ีผนงัห้องเรียน   

เม่ือผู้ เรียนต้องใช้คําเหล่านีใ้นการอภิปรายในชัน้เรียนเขาจะได้อธิบายตามขอบเขตความหมายของ 

คํานิยามเหลา่นี ้  

12. ตัวอย่างประกอบการอธิบายคาํทัง้ 4     (5-10 นาที)

จงยกตวัอย่างจากชีวิตประจําวนัท่ีเก่ียวข้องกบัคําทัง้ส่ีนีโ้ดยใช้คํานิยามเหล่านี ้  จงยกตวัอย่างท่ี

ชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งระหว่างคําเหลา่นี ้   ยกตวัอย่างเชน่   เราไมจํ่าเป็นท่ีต้อง “หวงั” ว่าจะกินอาหาร

เช้าในวนันีห้ากเรากินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว   เรา “เช่ือมัน่” วา่เราได้กินอาหารเช้าซึง่เป็นการเห็นพ้อง

กบัข้อเท็จจริง   เรา “หวงั” อย่างถกูต้องท่ีจะกินอาหารค่ําในค่ําคืนนี ้เป็น “การหวงั” ว่าอาหารค่ําจะเสร็จ

ตรงเวลา เพ่ือวา่ทา่นจะไม่ต้องคอย   เรา “ไว้วางใจ” แม่ครัว ซึง่เป็นการวางความมัน่ใจของเราตอ่บคุคล

นัน้ว่าเขาหรือเธอจะจดัเตรียมอาหารท่ีปลอดภยัซึง่จะไมทํ่าให้เราต้องตายเม่ือรับประทานนัน้ 

13. ความหมายของคาํว่า ความเช่ือ

สําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนนี ้เราจะจํากดัความคําว่า “ความเช่ือ” ในความหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ   โดยเราจะใช้อีกสามคําท่ีเหลือในการบรรยายถึงสถานการณ์ซึง่ความเช่ือจาก

พระเจ้านัน้ไมมี่ความจําเป็นในการบรรลบุทบาทหน้าท่ีนัน้   มีอีกหลายตวัอยา่งท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน

หน้าท่ี 22-25 ท่ีให้ภาพสาธิตถึงความเช่ือท่ีแสดงการกระทําในพระคมัภีร์ 

การมีความเข้าใจท่ีชดัเจนถึงคําวา่ความเช่ือตามท่ีเราได้กําหนดความหมายในท่ีนีน้ัน้เป็นสิ่งสําคญั

ย่ิงสําหรับวิชานี ้  ขณะท่ีท่านสอนส่วนท่ีเหลือของวิชานีข้อให้ย้อนกลบัมายงัคํานิยามนีบ้อ่ยๆ  เพ่ือเน้น

ยํา้ให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่ความเช่ือไม่ใชฤ่ทธ์ิอํานาจจากตวัเราเอง แตเ่ป็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีกําลงัออก

ฤทธ์ิผา่นทางเรา 
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14. อภปิรายหัวข้อ ฉ. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาํคัญส่ีประการกับฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ

(5 นาที   คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 24-26)

ใช้ตวัอย่างท่ีอยูใ่นหน้าท่ี 24-25 ของคูมื่อผู้ เรียน  เพ่ือระบคุวามสมัพนัธ์ระหว่างหลกัสําคญัทัง้ส่ี

ประการนีก้บัฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ    

ทัง้ส่ีวงกลมนีนํ้าเสนอหลกัสําคญั 4 ประการ   จงใช้ตวัอย่างแรกท่ีมีวงกลมทบัซ้อนกนัอยู่เพ่ือ

ชีใ้ห้เห็นข้อเท็จจริงท่ีวา่ ความเช่ือ การเช่ือมัน่ ความหวงั และความไว้วางใจ นัน้ทบัซ้อนกนัและกนั และ

ทํางานร่วมกนัอยู่ในชีวิตของเรา  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือทําให้การอภิปรายหลกัสําคญัทัง้ 4 ประการนีง้่ายขึน้   เราจะใช้ภาพตวัอย่างท่ี

สอง คือทัง้ส่ีวงกลมนีต้า่งเป็นอิสระตอ่กนัและกนัอยา่งสมบรูณ์โดยไมไ่ด้ทบัซ้อนกนั 

สําหรับสว่นท่ีเหลือของวิชานี ้   ท้าทายผู้ เรียนให้ใช้ความหมายเหลา่นีส้ลบักนัไปมา แตใ่ห้ใช้ 

คํานิยามท่ีเรากําหนดให้แตล่ะคํานัน้ 
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ในหน้าท่ี 25-26 ของคูมื่อผู้ เรียนมีคําอธิบายว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรหากไมมี่หลกัสําคญัทัง้ 4 

ประการนี ้  นอกจากนัน้ยงัอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึน้กบัชีวิตของเราเม่ือมีหลกัสําคญัแตล่ะอนันีใ้นชีวิต

ของเรา 

15. อภปิรายหัวข้อ ช. เราสามารถใช้ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณในท่ีไหนได้บ้าง

(5-10 นาที  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 26-28)

ในหน้าท่ี 26 ของคูมื่อผู้ เรียนมีรายการซึ่งให้คําอธิบายบางด้านท่ีคริสเตียนสามารถใช้ความเช่ือ  เรา

จะพดูถึงประเด็นนีใ้ห้รายละเอียดมากขึน้ในอีกสองคาบเรียนถดัไป   แตใ่ห้แนะนําหวัข้อนีไ้ว้ก่อนเพ่ือว่า

ผู้ เรียนจะสามารถเห็นความเช่ือมโยงในภาคปฏิบตัสํิาหรับการใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าใน

ชีวิตของตนในวนันี ้

การพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณเป็นกระบวนการอย่างหนึง่  แตพ่ระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะช่วยทกุๆ 

คน    พวกเขาไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก่อนพระเจ้าถึงจะประทานฤทธ์ิอํานาจของพระองค์

แก่พวกเขา 

เขียนรายการทัง้ 9 ใส่กระดาษโปสเตอร์แล้วนําไปติดไว้ท่ีผนงัห้องเรียนสําหรับใช้ประกอบการเรียนท่ี

เหลือของวิชานี ้

เราสามารถใช้ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณในที่ไหนได้บ้าง 
1. ในการรับเช่ือเป็นคริสเตียน (ความรอด) เอเฟซสั 2:8-9

2. ในการดํารงไว้ซึง่การเป็นคริสเตียนอย่างตอ่เน่ือง  2 เปโตร 1:3

3. ในการกระทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า  สดดีุ 32:8

4. ในการมีอํานาจเหนือความบาปตา่งๆ  1 ยอห์น 5:4-6

5. ในการดําเนินผ่านความทกุข์ยากลําบาก และปัญหาทัง้หลาย ยากอบ 1:2-5

6. ในการรักษาโรค   ยากอบ 5:15

7. ในการเอาชนะการทดลองตา่งๆ  1 โครินธ์ 10:13

8. ในการเช่ือฟังพระบญัญัตขิองพระเจ้า  สดดีุ 119:11

9. ในการตอบสนอความจําเป็นในปัจจบุนั   เราไมส่ามารถสะสมความเช่ือไว้สําหรับความ

จําเป็นในอนาคต   ฟีลิปปี 4:6-7

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ  คู่มือผูเ้รียนหน้าที ่26 
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16. พูดถงึเร่ืองราวการทดลอง “การรักษาโรคโดยความเช่ือ” ของครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย

(5-10 นาที)

กล่องข้อความในหน้าถดัไปจะมีเร่ืองราวของครอบครัวหนึง่ในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีพยายามประยกุต์ใช้

ความเช่ือเพ่ือรักษาลกูชายของเขาท่ีเป็นโรคเบาหวาน   เร่ืองราวนีเ้ป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนว่าครอบครัวนี ้

เข้าใจหลกัการพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือ การเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ ความหวงั ฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณ และสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติอย่างผิดๆ อย่างไร 

โปรดใช้เวลาในการอา่นเร่ืองราวนีใ้นชัน้เรียน  และน่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของการสอบซึง่จะมีในคาบเรียน

สดุท้ายด้วย 

ทา่นอาจอ้างอิงกลบัมาท่ีตวัอยา่งนีต้ลอดการเรียนท่ีเหลือของวิชานี ้  หนึง่ในคําถามท่ีอยู่ในการสอบ

นัน้จะพดูถึงเร่ืองราวนีด้้วย   ดงันัน้ ท่านควรพดูถึงเร่ืองนีใ้นขณะท่ีท่านเตรียมแผนการสอน   เร่ืองราวนี ้

อาจถกูใช้เม่ือท่านอภิปรายในเร่ืองสมมตุิฐานในบทท่ี 4 อีกด้วย 

ครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนียทดลอง “การรักษาโรคด้วยความเช่ือ” 

เมืองซานเบอร์นาดิโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ในคืนวนัเสาร์ท่ี 19 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1973  ครอบครัวลอว์เรนซ์ ปาร์คเกอร์ ได้พาบตุรชายของ

ตนไปท่ีคริสตจกัรแหง่หนึ่งเพ่ือให้ผู้ประกาศขา่วประเสริฐคนหนึง่ได้อธิษฐานเพ่ือลกูชายของเขา  

พวกเขาเช่ือมัน่ว่า “การวางมืออธิษฐานเผ่ือ” โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐนัน้ได้รักษาบตุรชายของ

ตนแล้วจากสภาพของโรคเบาหวาน  “เราเช่ือมัน่ในการรักษาโรคโดยความเช่ือ” ผู้ เป็นพอ่กล่าว 

ความเช่ือมัน่ท่ีว่าลกูชายวยั 11 ปีของเขาได้รับการรักษาแล้วทําให้ผู้ เป็นพ่อและแมไ่ด้ยตุิการ

ให้ยาอินซูลินแก่ลกูชาย    บตุรชายก็เห็นด้วยอย่างย่ิงกบัการตดัสินใจนี ้   เขาโอ้อวดกบัเพ่ือนๆ 

ของตนว่าเขาได้รับการรักษาจากโรคท่ีเป็นมานานถึงห้าปีแล้ว   ในวนัพธุระบบหายใจของเดก็ชาย

เร่ิมติดขดัและลําบาก   การพดูก็เร่ิมแย่ลง  ขณะท่ีพ่อแมแ่ละเพ่ือนใกล้ชิดสองสามคนของ

ครอบครัวยงัคงอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ือง  แล้วเดก็ชายก็เสียชีวิต     

แรกทีเดียวครอบครัวปาร์คเกอร์ปฏิเสธท่ีจะให้ผู้ มีอํานาจของรัฐเข้าไปดําเนินการชนัสตูรศพผู้

เป็นบตุร  เพราะเช่ือมัน่ว่าพระเจ้าจะทรงทําให้ลกูชายฟืน้ขึน้จากความตาย 

ในวนัอาทิตย์ตอ่มาผู้คนเกือบ 200 คนมารวมตวักนัท่ีบ้านซึ่งมีศพของเด็กนัน้ตัง้อยูเ่พ่ือจะ

ร่วมประชมุอธิษฐานกนั   ไมน่านก่อนท่ีการประชมุจะเร่ิม นายปาร์คเกอร์ได้กลา่วว่า “จะไมมี่พิธีไว้
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อาลยัอะไรท่ีน่ี  เราไมไ่ด้วางแผนว่าจะทําอะไรเพราะว่าลกูชายของผมคือเวสเลย์จะออกมาจาก 

โลงศพในบา่ยวนันี”้ 

ภายหลงัจากท่ีอธิษฐาน ร้องเพลงนมสัการ และอ่านพระคมัภีร์  มากกวา่สามชัว่โมง สมาชิก

ในครอบครัวจงึยอมอนญุาตให้ฝังศพบตุรชาย   ผู้ เป็นบิดายงัคาดหวงัอีกว่า “บตุรชายจะเป็นขึน้

ออกมาจากหลมุศพภายหลงัส่ีวนั”  เหมือนอย่างท่ีลาซารัสในพระคมัภีร์ได้เป็นขึน้มา 

บตุรชายคนไมไ่ด้ฟืน้ขึน้มามีชีวิตอีก  และผู้ เป็นพ่อแมก็่ถกูจบักมุและถกูฟ้องร้องดําเนินคดีใน

ฐานะฆาตกรรมในภายหลงั  (ข้อมลูและคําพดูอ้างอิงของเร่ืองราวนีส้ว่นใหญ่ได้มาจากบทความ 

“คําอธิษฐานของคูส่ามีภรรยาท่ีล้มเหลวในการฟืน้ชีวิตลกูชายท่ีตายไปของตน” จากหนงัสือ The 

Star-Ledger, 27 สิงหาคม 1983)   ผู้ เป็นพ่อแมไ่ด้เขียนหนงัสือเล่มหนึง่ท่ีบรรยายถึงส่วนท่ีเป็น

โศกนาฏกรรมนีใ้นชีวิตของตน    พวกเขาบรรยายถึงการดิน้รนตอ่สู้ ในฝ่ายวิญญาณซึง่เกิดขึน้ทัง้

ก่อนหน้าและหลงัจากเจอประสบการณ์นี ้   ช่ือหนงัสือวา่ เราปล่อยใหลู้กของเราตาย (We Let 

Our Son Die) เขียนโดย ลอว์เรนซ์ ปาร์คเกอร์ และจดัพิมพ์โดยสํานกัพิมพ์ ฮาร์เวสท์เฮ้าส์ 

17. ข้อสังเกตสรุปท้าย     (3-5 นาที)

ขณะท่ีท่านสรุปบทเรียนนี ้ขอให้เน้นประเด็นท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 27-28 ของคูมื่อผู้ เรียน 

“อันตรายอย่างหน่ึงสาํหรับคริสเตียนใหม่ในการมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุความหมายท่ีสมบูรณ์

ของฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณเสียจนพวกเขาพลาดจุดประสงค์ทัง้หมด ... ...ณ จุดนีส่ิ้งท่ีสาํคัญ

ท่ีสุดในชีวิตเราก็คือการเร่ิมต้นการเจริญเตบิโตฝ่ายวิญญาณและการใช้ฤทธ์ิอาํนาจของ 

พระเจ้าในชีวิตของเราเพ่ือต่อสู้กับสงครามทัง้หลายซึ่งจะมาถงึ” 

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 27-28 

18. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

ก. ให้ผู้ เรียนดท่ีูโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึกโครงการ อีกครัง้  แล้วดท่ีูคําตอบตา่งๆ ท่ีเขาให้ ไว้สําหรับ

คําถาม ท่ี 2 และ 3  ผู้ เรียนบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา ข้อพระคมัภีร์ท่ี

เก่ียวข้องกบัด้านนัน้   ทา่นอาจอภิปรายประเด็นนีใ้นชัน้เรียน บางคนอาจ ต้องการความใสใ่จเป็น

สว่นตวัภายหลงัจากเสร็จสิน้ชัน้เรียนแล้ว  จงแน่ใจวา่ผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมท่ี 6 ในโครงการท่ี 4 จน

เสร็จสมบรูณ์หากว่าพวกเขายงัทําไม่เสร็จเรียบร้อย 

ทา่นอาจให้ผู้ เรียนจบัคูแ่ละแบง่ปันเปา้หมายแก่กนัและกนั และให้พวกเขาอธิษฐานเผ่ือกนัและกนั

ด้วย   
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ข.  หากท่านไม่แนใ่จว่าผู้ เรียนในชัน้เรียนของท่านจะอยู่ในคาบเรียนถดัไปหรือไม ่ทา่นอาจให้พวกเขา

เตมิข้อความในโครงการท่ี 5 ในสมดุบนัทกึโครงการ เพ่ือเป็นกิจกรรมของ การประยกุต์ใช้กบัชีวิต

สว่นตวัสําหรับบทนีก็้ได้  อย่างไรก็ตาม หากท่านดําเนินคาบเรียน เหล่านีใ้นลกัษณะโครงสร้างท่ี

เป็นระบบแล้วละ่ก็ ทา่นอาจให้ผู้ เรียนทําโครงการท่ี 5 นีใ้ห้ เสร็จในชว่งระหว่างเวลาเรียนส่วนตวั

นอกห้องเรียนของตนก็ได้  

19. การบ้าน

ก. ในช่วงท้ายของชัน้เรียน ให้ทําการทดสอบย่อยจาก 2 เปโตร 1:3

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 2 เร่ือง “ความเชื่อ การเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ และความหวงั

ค. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 4 “ความจําเป็นของข้าพเจ้าสําหรับการมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณใน

ชีวิต”  นอกเสียจากว่าท่านต้องการให้เวลาพวกเขามากขึน้ในการทํารายงานนี ้ 

ง.  โครงการท่ี 5 ในสมดุบนัทึกโครงการ “การประเมินฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิต ของข้าพเจ้า”  

นัน้ ถกูออกแบบเพ่ือติดตามการอภิปรายท่ีเรามีในคาบเรียนนี ้  จงหนนุใจ ผู้ เรียนให้ความคิดเห็น

อย่างระมดัระวงัในโครงการนี ้ 

จ.  ให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน ก่อนท่ีคาบเรียนถดัไปจะเร่ิมขึน้

20. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคดิเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ผลท่ีสดุ?

สว่นใดท่ียากท่ีสดุสําหรับผู้ เรียนเข้าใจ?

มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ?
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บทเรียนที่ 3 

วิธีรับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน เราจําเป็นต้องค้นหาสถานการณ์ท่ีเจาะจงในชีวิตประจําวนัท่ีเราสามารถใช้

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณซึง่พระเจ้าทรงต้องการให้พฒันาขึน้ในชีวิตของเรา 

2. ข้อพระธรรมหลัก

ยากอบ 1:2-3 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม TH1971) 

ดกู่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือทา่นทัง้หลายประสบความทกุข์ยากลําบากก็จงถือวา่เป็นเร่ืองน่ายินดี   

เพราะทา่นทัง้หลายรู้วา่การทดลองความ เช่ือของท่านนัน้ทําให้เกิดความหนกัแน่นมัน่คง 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูนํามาใช้ร่วมกบับทนี ้รวมถึงโครงการท่ี 4 “ความจําเป็นของข้าพเจ้า

สําหรับการมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิต” และโครงการท่ี 5 “การประเมินฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ

ในชีวิตข้าพเจ้า” ก็สามารถถกูนํามาใช้ร่วมกบับทนีด้้วย  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: การประเมินฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตเรา

(5 นาที   โครงการท่ี 5 ในสมุดบันทกึโครงการ)

จงเร่ิมต้นบทเรียนนีด้้วยการอภิปรายคําตอบตา่งๆ ของผู้ เรียนในโครงการท่ี 5 การประเมินฤทธ์ิ

อํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของข้าพเจ้า  ท่านอาจทํากิจกรรมนีด้้วยการให้อภิปรายเป็นกลุม่ใหญ่   โดย

ให้อาสาสมคัรแบง่ปันคําตอบของกลุม่   อีกทางเลือกหนึง่คือการให้ผู้ เรียนจบัคู ่ หรือจบักลุม่ๆ ละสาม

คนเพ่ืออภิปรายร่วมกนั 

จงให้คําชีแ้นะท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสิ่งท่ีทา่นอยากให้ผู้ เรียนกระทํา  จดุประสงค์หลกัของโครงการและ

การอภิปรายนีก็้คือช่วยให้แตล่ะคนประเมินฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของเขาหรือเธอ  ซึง่จะช่วย

จดัเตรียมคําแนะนําท่ีมีความหมายสําหรับบทเรียนในวนันีเ้ม่ือเราอภิปรายถึงการท่ีคนหนึ่งจะได้รับฤทธ์ิ

อํานาจฝ่ายวิญญาณมากขึน้ได้อย่างไร  
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5. อภปิรายหัวข้อ  ก. อย่าแสวงหาท่ีจะเป็นดาราดังฝ่ายวิญญาณท่ีเช่ียวชาญในการอัศจรรย์ 

(5 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 29-31)

จงอธิบายความแตกตา่งระหว่างฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าทรงต้องการจะพฒันาเพ่ือใช้ใน

ชีวิตประจําวนัของเรา กบัฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าใช้เป็นครัง้คราวเพ่ือสําแดงการอศัจรรย์

ตา่งๆ   น่ีไมใ่ช่ฤทธ์ิอํานาจสองชนิดท่ีแตกตา่งกนั    ทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองของวิธีการท่ีพระเจ้าทรงต้องการใช้

ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์ในชีวิตของเรา   คงจะมีน้อยครัง้ท่ีเราจะเห็นพระเจ้าใช้เราในการทําการอศัจรรย์   

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนรู้วิธีการใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระองค์ใน

ชีวิตประจําวนัของเราเพ่ือเผชิญกบัแตล่ะปัญหา  และตอบสนองในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรา

กระทํา 

มีตวัอยา่งจากพระคมัภีร์สองตวัอยา่งท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือใช้ประกอบประเด็นนี ้คือ 

ดาเนียลบทท่ี 3 ชายสามคนในเตาท่ีมีไฟลกุโพลง 

ในลกูา 9:53-56 พระเยซูทรงกําราบเหล่าสาวกท่ีต้องการจะเรียกไฟลงมาจากสวรรค์เพ่ือเผาผลาญ

ทําลายเมืองหนึง่ในแคว้นสะมาเรีย 

6. อภปิรายหัวข้อ ข. การพัฒนาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณจะต้องใช้เวลาและการฝึกฝน

(5  นาที    คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 31-32  และโครงการท่ี 4)

ผู้ เรียนต้องตระหนกัว่าการเจริญเติบโตของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของผู้ เช่ือนัน้เป็น

กระบวนการตลอดชีวิต   คนเราไมไ่ด้พฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณได้โดยการกล่าวว่า “เราเป็นคน

เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ”    เพียงแคก่ารพดูเท่านัน้ไม่อาจทําให้เราเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณได้   แตเ่รา

จําเป็นต้องเติบโตด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า  ท่านอาจยกตวัอย่างวา่สิ่งนีเ้กิดขึน้ในชีวิตของท่านได้

อย่างไร 

จงให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบจากกิจกรรมท่ี 4 ของโครงการท่ี 4 

กิจกรรมท่ี 4:  จงถามหน่ึงหรือสองคนว่าเขามีวิธีเรียนรู้การพัฒนาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ

ชีวิตอย่างไร   จงบันทึกส่ิงท่ีท่านได้เรียนรู้จากพวกเขา 

การสมัภาษณ์นีอ้าจสร้างความเข้าใจบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากหรือไมก็่อาจเป็นวิถีท่ีตก

ขอบก็เป็นได้     ให้เน้นยํา้เร่ืองการใช้พระคมัภีร์เพ่ือเป็นครูคนสําคญัของเราในการพฒันาฤทธ์ิอํานาจ

ฝ่ายวิญญาณ 

หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าความเข้าใจท่ีผู้ เรียนได้รับจากการพดูคยุนีจ้ะสอดคล้องกบัประเด็นสําคญัท่ีอยูใ่น

ประเด็นถดัไป 

3 



ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ 33 

7. อภปิรายหัวข้อ ค. ขัน้ตอนพืน้ฐานของการพัฒนาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ

(10-15 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 32-37)

ประเด็นสําคญัท่ีเราต้องการพดูถึงในบทนีก็้คือขัน้ตอนพืน้ฐานในการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณ    ก่อนท่ีเร่ิมขัน้ตอนเหล่านีท้า่นอาจทบทวนภาพตารางจากคาบเรียนก่อนซึ่งเราได้พดูถึง

ลกัษณะของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง  ประเด็นเหล่านัน้ให้ความเข้าใจตา่งๆ ท่ีเราสามารถ

ลงทนุเวลาและพลงังานในการทําส่วนของเราเพ่ือพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ 

ตารางข้างลา่งนีม้าจากบทเรียนท่ี 2 แสดงให้เห็นว่ากําลงัเกิดอะไรขึน้ในชีวิตของบคุคลหนึง่ผู้ซึง่มี

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ 

ความหมายของการเป็นคนเข้มแขง็ฝ่ายวิญญาณ? 
1. อทิุศตวัอยา่งจริงจงัในการมีชีวิตอยูเ่พ่ือพระเยซู 

2. เราจะตดัสินใจได้ก็ตอ่เม่ือได้รู้สิ่งท่ีพระคมัภีร์บอกให้เราทํา

3. การอธิษฐานคือสิ่งท่ีสําคญัย่ิงของชีวิตเรา

4. เรากําลงัเรียนรู้การฟังเสียงพระเจ้าผ่านทางวิญญาณจิตของเรา

5. เรารักพระเจ้ามากกว่าใครหรือสิง่อ่ืนใด

6. เราได้เรียนรู้วิธีการเอาชนะการทดลองให้ทําบาป

7. ชีวิตของเราสําแดงถึง “ผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ”

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ  คู่มือผูเ้รียนหน้าที ่14-17 

คราวนีเ้ราต้องการดขูัน้ตอนพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีเราสามารถนํามาพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณใน

ชีวิตของเรา 

ขณะท่ีท่านกําลงัสอนแตล่ะขัน้ตอนพืน้ฐานของการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณนัน้ ให้อธิบาย

วา่อะไรคือความรับผิดชอบของเราและอะไรคือความรับผิดชอบของพระเจ้าในการนํามาซึง่ความ

เจริญเติบโตนี ้ แตล่ะขัน้ตอนนีต้้องมาพร้อมกบัความช่วยเหลือของพระเจ้า  เพราะฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณไม่อาจมาถึงได้โดยความพยายามของมนษุย์อย่างเดียว 

จงพยายามยกตวัอย่างแตล่ะขัน้ตอนโดยใช้ตวัอย่างส่วนตวัจากชีวิตของท่านเองหรือจากชีวิต

ของคริสเตียนคนอ่ืน 

3 



34 คู่มือครู 

ขัน้ตอนพืน้ฐานของการพัฒนาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณ 

1. การมาเป็นคริสเตียน

2. การใกล้ชิดติดสนิทกบัพระเจ้า

3. การเช่ือฟัง

4. เตรียมตวัในการรับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า

5. การอธิษฐาน

6. จงเรียนรู้จากการทดสอบและปัญหาตา่งๆ ท่ีเราเผชิญ

7. การอดอาหาร

8. การสรรเสริญและนมสัการ

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติ, คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่32-37 

เม่ือพดูถึงขัน้ตอนท่ี 8 “การสรรเสริญและนมสัการ” ทา่นอาจใช้สดดีุบทท่ี 100 ซึ่งเก่ียวข้องในทาง

ปฏิบตัท่ีิการสรรเสริญและนมสัการจะเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัของเรา 

8. จงพยายามทาํให้บทเรียนนีนํ้าสู่การปฏิบัตใิห้ได้     (3-5 นาที)

จดุประสงค์หลกัของบทนีก็้คือเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงความจริงฝ่ายวิญญาณนีก้บัชีวิตของ

ตนเอง   อย่าทําให้ผู้ เรียนรู้สึกวา่ชีวิตเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงใหม่ๆ  นบัพนัอย่าง แตจ่งนําเสนอบทนีใ้น วิถี

ท่ีพวกเขาสามารถเช่ือมโยงความจริงเหล่านีก้บัการดําเนินชีวิตได้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 “จงเรียนรู้จากการทดสอบและปัญหาตา่งๆ ท่ีเราเผชิญ” ในหน้าท่ี 35 ของคูมื่อผู้ เรียนนัน้

เปิดโอกาสในการเน้นยํา้การนําบทเรียนนีไ้ปใช้กบัชีวิตท่ีเขาเป็นอยูไ่ด้เป็นอย่างดี   จงชีว้่าน่ีเป็นหนทางท่ี

บอ่ยครัง้พระเจ้าทรงทํางานในชีวิตของเรา ยากอบ 1:2-4 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 ซึง่แปล

ข้อเหล่านีอ้ยา่งทรงพลงัย่ิง  

ยากอบ 1:2-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ดูก่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากลาํบากต่างๆ ก็

จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายินดี  เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่า การทดลองความเช่ือของท่าน

นัน้ ทาํให้เกิดความหนักแน่นม่ันคง  และจงให้ความม่ันคงนัน้บรรลุผลอัน

สมบูรณ์ เพ่ือท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนท่ีดีพร้อม มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่มีส่ิง

ใดบกพร่องเลย  
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9. การทดลองสามารถช่วยพัฒนาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ     (3-5 นาที)

ทา่นอาจใช้เวลาในจดุนีเ้พ่ือยกตวัอยา่งให้เห็นว่าการทดลองใดๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตของเรานัน้ สามารถ

แปรเปล่ียนเป็นโอกาสในการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร  

10. ความแตกต่างระหว่างฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณกับการทาํการอัศจรรย์     (5-10 นาที)

หากมีเวลา ทา่นอาจอภิปรายความแตกตา่งระหว่างการวางใจพระเจ้าในฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ

เพ่ือเอาชนะการทดลอง    กบัการไว้วางใจพระเจ้าในฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาติเพ่ือทํา การอศัจรรย์   

หากท่านได้ใช้เร่ืองราวของครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้ว  ทา่นสามารถอ้างอิงเร่ืองนีไ้ด้อีก   และ

อภิปรายเร่ืองราวนีใ้นแง่มมุของประเด็นนี ้ เร่ืองราวนีชี้ใ้ห้เห็นความแตกตา่งระหว่างสองประเดน็นีอ้ย่าง

นา่เศร้าใจ    ตอนจบของเร่ืองเป็นโศกนาฏกรรมของเด็กชายท่ีเป็นโรคเบาหวาน   (ดหูน้าท่ี 28-29 ของ

คูมื่อครูนีเ้พ่ืออา่นเร่ืองราวนี)้ 

พอ่แม่ของเด็กชายคนนีไ้ด้เขียนหนงัสือเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของพวกเขา  เราปล่อย

ใหลู้กของเราตาย (We Let Our Son Die) เขียนโดย ลอว์เรนซ์ ปาร์คเกอร์ ได้ให้ความเข้าใจท่ียอดเย่ียม

บางอย่างในบทสรุปของพวกเขาเก่ียวกบัความผิดพลาดท่ีพวกเขาได้ทําในการแสวงหาและทําตามนํา้

พระทยัของพระเจ้า 

11. บัพตศิมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิกับฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณ     (5-15 นาที)

อีกประเด็นหนึง่ท่ีทา่นอาจยกขึน้มาในเวลานีก็้คือบทบาทของบพัติศมาในพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ี

อาจมีในชีวิตของผู้ เช่ือทัง้หลาย ซึง่กําลงัแสวงหาการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า   

สําหรับคริสเตียนมากมายแล้วความสมัพนัธ์ท่ีหยัง่ลึกกบัพระเจ้านัน้สามารถมาพร้อมกบับพัติศมาใน

พระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีอาจนํามาซึง่ความกล้าหาญในการเป็นพยานกบัคนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียน และฤทธ์ิ

อํานาจท่ีจะต้านทานการทดลองทัง้หลาย 

บพัตศิมาในพระวิญญาณบริสทุธ์ิไมไ่ด้นํามาซึ่งฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีเพิม่ขึน้เป็นพิเศษในชีวิต

ของผู้ เช่ืออยา่งอตัโนมตั ิ   แตก็่มีโอกาสท่ีจะเป็นอย่างนัน้   พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงมีส่วนสําคญัย่ิงใน

ชีวิตของผู้ เช่ือซึง่แสวงหาการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า 
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12. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

ก.  ให้ผู้ เรียนมองดท่ีูการตอบสนองของเขาอีกครัง้ในโครงการท่ี 5 การประเมินฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณในชีวิตของข้าพเจ้า   ให้เขาเลือกสกัหนึ่งหรือสองด้านซึ่งเขาจําเป็นต้องเจริญเติบโต 

จงให้ผู้ เรียนเขียนสกัหนึ่งหรือสองอย่างท่ีเขาสามารถเร่ิมทํา ในวนันีซ้ึง่จะช่วยให้ตนเอง

เจริญเติบโตในด้านนัน้ของชีวิต   

ข.  จงให้ผู้ เรียนแยกแยะหนึง่หรือสองด้านท่ีสําคญัของการทดลองท่ีเขากําลงัเผชิญอยู่ในปัจจบุนั

ผู้ เรียนสามารถบนัทึกเร่ืองนีไ้ว้ได้   โดยเขาไมจํ่าเป็นต้องสง่สิ่งท่ีเขียนให้ครู จงให้ผู้ เรียนใคร่ครวญ

ถึงการอทิุศตวัของเขาในการเอาชนะการทดลองนี ้และตอบสนองในวิถีทางท่ีตรงกบัสิ่งท่ีพระเจ้า

ตรัสในพระคมัภีร์  หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนเขียนหนึง่หรือสองอย่างท่ีสามารถทําในสปัดาห์นีเ้พ่ือ

ต้านทานการทดลองให้สําเร็จ 

13. การบ้าน

ก. ในช่วงท้ายของคาบเรียน ให้ทําการทดสอบย่อยจากยากอบ 1:2-4

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 5 เร่ือง “การประเมินฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของข้าพเจ้า”   ชว่ง

ท้ายของชัน้เรียน    เน่ืองจากในโครงการนีมี้คําตอบท่ีเป็นของผู้ เรียนเอง ท่านอาจเพียงแคต่รวจดู

งานของผู้ เรียนแบบผ่านตา เพ่ือดวู่าเขาทําเสร็จสมบรูณ์แล้ว โดยไมจํ่าเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือ

อา่นรายละเอียด นอกเสียจากวา่ผู้ เรียนเรียกร้องท่านให้กระทําเช่นนัน้  

ค.  มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน ก่อนท่ีคาบเรียนถดัไปจะเร่ิม 

14. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคดิเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ผลท่ีสดุ?

สว่นใดท่ียากท่ีสดุสําหรับผู้ เรียนเข้าใจ?

มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ?
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บทรียนที่ 4 

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงกบัส่ิงปลอมแปลง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราจําเป็นต้องค้นหาความแตกตา่งระหว่างฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตานและอํานาจ

ของมนษุย์   เราต้องเลือกว่าในขณะท่ีผ่านแตล่ะสถานการณ์ของชีวิตนัน้ เราจะพึง่พาฤทธ์ิอํานาจใด   

2. ข้อพระธรรมหลัก

โรม 8:2 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม TH1971) 

เพราะวา่กฎของพระวิญญาณแหง่ชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแหง่บาป 

และความตาย 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูนํามาใช้ร่วมกบับทนี ้รวมถึงโครงการท่ี 6 ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบั

อํานาจของซาตาน  ก็อาจนํามาใช้ร่วมกบับทนีด้้วยเชน่กนั  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: ฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้ากับอาํนาจของซาตาน     (3-5 นาที)

ให้เร่ิมต้นบทนีด้้วยการอภิปรายผลการประเมินของผู้ เรียนเองเก่ียวกบัฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบั

อํานาจของซาตาน    ท่านอาจตัง้ถามคําถามตามตวัอย่างด้านล่างเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับความเข้าใจ

เร่ืองฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในโลกนี ้ 

คาํถามเพ่ือการอภปิราย 

ก.  ทา่นเช่ือว่าซาตานมีอํานาจจริงหรือไม?่ 

ข.  ให้เปรียบเทียบอํานาจของซาตานกบัฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง? 

ค.  พระเจ้าทรงใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาติในปัจจบุนัเท่ากบัท่ีพระองค์ทรง กระทําในชว่ง 

พระคมัภีร์เดมิและพระคมัภีร์ใหมห่รือไม?่ 

ง.  ให้คิดถึงการทดลองท่ีท่านเผชิญในชีวิต   การทดลองเหล่านัน้บอกอะไรแก่ท่านเก่ียวกบัอํานาจของ

ซาตาน? 
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5. อภปิรายหัวข้อ ก. ฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้ากับอาํนาจของซาตานและอาํนาจของมนุษย์

(5-7 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 38-43)

คําตอบท่ีได้จากคําถามด้านบนจะสง่ผลโดยตรงตอ่วิธีท่ีเราจะสอนในประเด็นเหลา่นี ้

1. ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ามีจริงหรือไม?่

2. อํานาจของซาตานมีจริงหรือไม?่

3. อํานาจของมนษุย์เก่ียวโยงกบัฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตานอย่างไรบ้าง?

หากผู้ เรียนมาจากภมูิหลงัท่ีเคยเห็นฤทธ์ิอํานาจของซาตานผ่านทางไสยศาสตร์ตา่งๆ แล้วเขาก็จะ

เช่ืออย่างเตม็ร้อยว่าอํานาจซาตานมีอยูจ่ริง    ผู้ เรียนอาจเช่ือวา่อํานาจของซาตานนัน้ย่ิงใหญ่กว่าฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้า   เพราะว่าเขาได้เห็นแล้ววา่อิทธิพลของความบาปนัน้มีอํานาจมากแคไ่หน แตพ่วก

เขายงัไมไ่ด้พบหรือเห็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าด้วยตาของตวัเอง 

หากชัน้เรียนของท่านมีผู้ เรียนท่ีมาจากภมูิหลงัทางศาสนาอ่ืนๆ ก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจมี

ประสบการณ์ส่วนตวัเพียงเล็กน้อยกบัอํานาจของซาตาน   ดงันัน้ ท่านอาจต้องเน้นถึงการมีอยู่จริงของ

อํานาจของมารซาตานในปัจจบุนันี ้

6. ทัศนะของคริสเตียนเก่ียวกับอาํนาจของซาตาน     (3-5 นาที)

อย่าใช้เวลาทัง้คาบเรียนในการอภิปรายถึงอํานาจของซาตาน   จงควบคมุการใช้เวลาในการอภิปราย

นีใ้ห้ดี      และระวงัท่ีจะไม่ให้เป็น “การพดูคยุเพ่ือเป็นพยานถึงสิ่งท่ีซาตานได้ทําในชีวิตเรา”   ชีใ้ห้เห็นว่า

ทัง้พระคมัภีร์เดมิและพระคมัภีร์ใหมน่ัน้ตา่งรับรู้ถึงอํานาจของซาตานอย่างชดัเจน   เอเฟซสั 6:10-13 

และ 1 เปโตร 5:8-9  พระคมัภีร์ทัง้สองตอนเตือนคริสเตียนให้ตระหนกัอย่างจริงจงัถึงอํานาจของซาตาน  

7. ความแตกต่างระหว่างฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้ากับอํานาจของซาตาน     (3-5 นาที)

ทา่นอาจพิจารณาดสู่วนตา่งๆ ของพระธรรมโรมบทท่ี 7 และ 8  พระคมัภีร์ในตอนเหลา่นีไ้ด้ให้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัสามรูปแบบของพลงัอํานาจท่ีเรากําลงัจะศกึษาในวนันี ้  หากท่านใช้พระคมัภีร์นี ้  จงระวงั

ท่ีจะไมนํ่าสู่การอภิปรายในเชิงศาสนศาสตร์ระดบัลึกซึ่งอาจทําให้ท่านสญูเสียผู้ เรียนท่ีเป็นคริสเตียนใหม่

ของท่าน   
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8. ตัวอย่างฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้าท่ีปรากฏในพระคัมภีร์     (5-10 นาที  ดูโครงการท่ี 6)

ณ เวลานีท้่านอาจอภิปรายบางคําถามในโครงการท่ี 6 ใน สมดุบนัทึกโครงการฤทธ์ิอํานาจของ 

พระเจ้ากบัอํานาจของซาตาน   คําถามเหล่านีเ้ปิดโอกาสในการแสดงให้เห็นความแตกตา่งระหว่างฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตาน 

9. อภปิรายหัวข้อ ก.-3 ฤทธ์ิอาํนาจท่ีอยู่ภายในตัวเรา    (5-10 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 42-43)

จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจว่าหนึ่งในสามของพลงัอํานาจท่ีทํางานอยูใ่นชีวิตของเรานัน้เป็นอํานาจของ

เราเอง    จงยกตวัอยา่งจากชีวิตของท่านเองหรือจากคนอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นพลงัของการคิดอย่าง

สร้างสรรค์และการคิดในทางทําลาย    ท่านอาจอภิปรายหวัข้อ  “คําพยากรณ์ท่ีเกิดขึน้และสําเร็จด้วย

ตวัเอง” (คนๆ นัน้ต่ืนขึน้ในแตล่ะเช้าพร้อมกบัคําพดูท่ีวา่ “เรารู้ว่าวนันีจ้ะเป็นวนัท่ีอบัโชคสําหรับเรา  มนั

ต้องเกิดขึน้แน่ๆ”    แน่นอนเลยว่าคนเช่นนีจ้ะต้องเจอกบัวนัอนัเลวร้ายแน่ๆ เพราะเขากําหนดตวัเขาให้

เป็นอย่างนัน้ไปแล้ว)  โรมบทท่ี 7 และ 8 ก็ให้ตวัอย่างท่ีชดัเจนถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีคริสเตียนมีเม่ือเขา

พยายามดําเนินชีวิตท่ีบริสทุธ์ิด้วยกําลงัของตนเอง   

พลงัอํานาจภายในเราแตล่ะคนนัน้มีสว่นสําคญัในชีวิตของเรา  เราสามารถลือกใช้พลงัอํานาจของ

เราด้วยสติปัญญา หรือเราจะใช้อย่างสญูเปล่าก็ได้ 

พระเจ้าจะไม่ใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์ในชีวิตเราเพ่ือทําในสิ่งท่ีพระองค์ทรงคาดหวงัให้เราเองเป็น

ผู้ลงมือทํา   แตพ่ระองค์ทรงพร้อมและเตม็ใจช่วยเราเม่ือเราอ่อนแอและเราได้ทลูขอความชว่ยเหลือจาก

พระองค์ 

10. อภปิรายหัวข้อ  ก.1 เราต้องเลือกผู้เป็นเจ้านายชีวิตของเรา

(5-10 นาที คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 38-40)

หลงัจากท่านได้อภิปรายคร่าวๆ ถึงความเป็นจริงของพลงัอํานาจสามประเภทท่ีแตกตา่งกนัในชีวิต

ของเรา   จงอภิปรายถึงประเด็นท่ียกขึน้มาในหน้าท่ี 38-40 ของคูมื่อผู้ เรียน “เราต้องเลือกผู้ เป็นเจ้านาย

ชีวิตของเรา”  บางคนอาจพยายามดําเนินชีวิตด้วยตนเองซึง่ก็คือการเป็นผู้ นําตวัเอง   แตใ่นความเป็นจริง

ของการใช้ชีวิตเช่นนีห้มายถึงการเลือกซาตานให้เป็นผู้ นําของเขาตา่งหาก   

จงเน้นให้เห็นความแตกตา่งเม่ือพระเจ้าทรงเป็นผู้ นําในชีวิตของผู้ ท่ีติดตามพระองค์ ซึง่แตกตา่งอย่าง

มากกบัวิธีการท่ีซาตานใช้    ซาตานจะทําให้ผู้ติดตามมนักลายเป็นทาสท่ีอยูภ่ายใต้ความผิดบาป  มนัจะ

วางกบัดกัล่อคนๆ นัน้และผกูมดัพวกเขาไว้ภายใต้อิทธิพลของความบาป  
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ในแตล่ะวนัพระเจ้าทรงอนญุาตให้ผู้ติดตามของพระองค์เลือกว่าเขาต้องการท่ีจะพึง่พาฤทธ์ิอํานาจ

ของพระองค์หรือไม่   พระเจ้าจะไมบี่บบงัคบัผู้คนให้รับใช้พระองค์  

บางคนอาจคิดผิดว่าคนท่ีพึง่ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้านัน้เป็นคนอ่อนแอ   พวกเขามองดคูริสเตียน

อ่อนแอท่ีอยูร่อบตวัเขา  แล้วสรุปว่าฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้านัน้อ่อนแอ    แตปั่ญหาจริงๆ แล้วอยูท่ี่ 

คริสเตียนไม่ได้ใช้ฤทธ์ิอํานาจมหาศาลของพระเจ้าซึ่งมีอยูพ่ร้อมสําหรับพวกเขาตา่งหาก 

11. จงรักษาสมดุลเก่ียวกับทัศนะเร่ืองฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้ากับอาํนาจของซาตาน

(5-10 นาที)

จงชีใ้ห้เห็นว่าเราจะต้องระมดัระวงัในการรับเอาภาพกว้างๆ เก่ียวกบัฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบั

อํานาจของซาตาน   หากเรามองดเูฉพาะส่วนของเหตกุารณ์ท่ีแยกออกมาก็เป็นการง่ายท่ีจะสรุปเอาว่า

อํานาจของซาตานนัน้เหนือกว่าฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า   

ถ้าเรามองดเูฉพาะส่วนแรกของหนงัสือโยบ คนๆ หนึง่อาจสรุปว่าพระเจ้าไมส่ามารถช่วยโยบได้ 

หรือไมก็่พระองค์ไมต้่องการชว่ยเขา    แตเ่ม่ือเราอ่านหนงัสือเล่มนีท้ัง้เลม่  เราเจะห็นว่าแท้จริงแล้ว 

พระเจ้าทรงฤทธ์ิอํานาจมากย่ิงกว่าซาตานมากมายนกั 

พระเยซูทรงถกูตรึงท่ีไม้กางเขน พระองค์ทรงตาย และทรงถกูฝัง  คนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียนอาจกล่าวว่า 

“พระเยซูทรงพ่ายแพ้”   แตส่ามวนัตอ่มาพระคริสต์ทรงฟืน้คืนชีวิตซึง่เป็นการพิสจูน์ถึงฤทธ์ิอํานาจของ

พระเจ้าวา่ย่ิงใหญ่กว่าอํานาจของความตาย  

โยเซฟในพระคมัภีร์เดมิถกูขายไปเป็นทาส  และใช้ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุของชีวิตหลายตอ่หลายปีอยูใ่น

คกุเน่ืองด้วยข้อหาท่ีไมจ่ริง   แตถึ่งกระนัน้ในภายหลงัโยเซฟได้พดูกบัพวกพ่ีๆ ซึง่ขายเขาเป็นทาสว่า   

“พวกท่านคิดร้ายตอ่เราก็จริง แตฝ่่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดี”   พระเจ้าทรงมีฤทธ์ิอํานาจกระทําสิ่งนี ้ 

คือเปล่ียนภยัพิบตัทิัง้หลายของความบาปไปสู่ความเป็นจริงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในทางบวกแก่

อาณาจกัรของพระเจ้าได้ 

12. แล้วเร่ืองสงคราม การกันดารอาหาร ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานล่ะ?   (5-7 นาที)

ผู้ เรียนบางคนในชัน้เรียนของทา่นอาจถามว่าทําไมพระเจ้าทรงอนญุาตให้ซาตานมีอํานาจมากขนาด

นัน้ในโลกของเราทกุวนันี ้  ทําไมพระเจ้าจงึทรงอนญุาตให้มีความเจ็บปวด ความทกุข์ทรมาน   และผู้คน

อย่างฮิตเลอร์และคนอ่ืนๆ ท่ีได้สงัหารผู้คนบริสทุธ์ินบัพนัๆ คนละ่?   หากพระเจ้าทรงเตม็ด้วยความรัก

และเตม็ด้วยฤทธ์ิอํานาจแล้ว   ทําไมโลกของเราจงึอยูใ่นความสบัสนยุง่เหยิงเช่นนี?้   หนงัสือยอดเย่ียม

เลม่หนึง่ท่ีให้คําตอบตอ่คําถามเหลา่นีก็้คือ ‘Where is God When it Hurts?’ พระเจ้าทรงอยูไ่หน…เม่ือ
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ฉนัเจ็บ?  เขียนโดย ฟีลิป ยานซ่ี (จดัพิมพ์โดยสํานกัพิมพ์ซอนเดอร์แวน)  จงพิจารณาดวู่าทา่นจะใช้เวลา

มากน้อยเทา่ไหร่ในการพดูประเด็นนี ้

13. ความคิดเหล่านีม้าจากพระเจ้าหรือซาตาน?     (5-10 นาที)

มีด้านหนึง่ซึง่มกัสร้างความสบัสนให้กบัคริสเตียนใหม ่(และคริสเตียนเก่า) ก็คือ  เราจะรู้ได้อย่างไร

วา่ความคิดนัน้มาจากพระเจ้าหรือว่ามาจากซาตาน?   ความคิดบางอย่างนัน้ง่ายตอ่การแยกแยะท่ีมา  

เพราะวา่ซาตานมกัล่อลวงเราให้กระทําบาป   พระคมัภีร์กล่าวไว้อย่างชดัเจนแล้ววา่อะไรคือความบาป  

แตค่วามคิดในใจของท่านกลบับอกท่านให้ทําไปเลย  สว่นความคิดอ่ืนๆ ตดัสินใจยากกวา่นี ้ในหน้าท่ี 

39-40 ของคูมื่อผู้ เรียนอภิปรายถึงประเด็นนีใ้นรายละเอียดบางอย่าง 

ในหน้าท่ี 40  ของคูมื่อผู้ เรียนมีสองตวัอย่างซึ่งเป็นแนวทางตามหลกัการพระคมัภีร์ท่ีสามารถช่วยเให้

เรารู้ว่าความคิดใดมาจากพระเจ้าหรือซาตาน   ในนัน้จะมีท่ีวา่งให้เตมิข้อความในข้อท่ี 3-5 ด้วย    ท่าน

อาจให้ผู้ เรียนเติมคําตอบอ่ืนๆ ในท่ีวา่งเหลา่นี ้

14. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1. ซาตานมีส่ิงปลอมแปลงสาํหรับส่ิงดีทุกอย่างท่ีพระเจ้าทรงมีสาํหรับ

ชีวิตของเรา     (3-5 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 44)

จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจว่าซาตานนัน้เป็นผู้หลอกลวงและมกัจะนําเสนอสิ่งปลอมแปลงแทนท่ีสิ่งดีทกุ

อย่างท่ีพระเจ้าทรงมีสําหรับชีวิตของท่าน 

โดยปกติแล้ววิถีทางของซาตานจะดเูหมือนสนกุกว่าและง่ายกว่าวิถีทางของพระเจ้า แตม่กันําไปสู่

ความผิดหวงัเสมอ 

15. ครอบคลุมหัวข้อ ข.-2. ความเช่ือกับสมมุตฐิาน     (5-10 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 44-47)

พระคมัภีร์เรียกซาตานว่าเป็นพอ่แหง่การมสุา   หนึ่งในบรรดาเลห์่กลสดุโปรดของวิญญาณชัว่ก็คือ 

การหลอกลวงเราด้วยการอ้างอิงบางส่วนจากความจริงในพระคมัภีร์ แล้วหลงัจากนัน้ก็เพิ่มเตมิบางอย่าง

เข้าไปในความจริงนัน้   กลวิธีในการหลอกลวงนีใ้ช้ได้ผลกบั เอวา และกบัชายและหญิงทัง้หลาย

นบัตัง้แตน่ัน้มา 

ในการอภิปรายเร่ือง “ความเช่ือ” กบั “สมมตุิฐาน” นัน้ จงแน่ใจว่าท่านได้ให้คํานิยามหรือความหมาย

ท่ีชดัเจนว่าอะไรคือสมมตุิฐาน   จงยกตวัอย่างหลายๆ สมมตุฐิาน และเปรียบเทียบให้เห็นความแตกตา่ง

ท่ีเดน่ชดัระหว่างสมมตุิฐานกบัความเช่ือท่ีแท้จริงในการกระทํา 
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สมมุตฐิานคือการคาดเดาเอาว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําอะไรโดยปราศจาก

การได้ยินเสียงจากพระเจ้าจริงๆ   การกระทําตา่งๆ ท่ีเกิดจาก “สมมตุิฐาน” นัน้มีสว่นร่วมในการ

ดําเนินการตา่งๆ ซึง่เราคาดเดาเอาว่าเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา แม้วา่พระเจ้าไมไ่ด้

บอกให้ทําสิ่งเหล่านัน้ก็ตาม 

คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 44 

หากวา่ท่านมีวนัเพิ่มพิเศษอีกหนึง่วนั ท่านอาจใช้เวลาทัง้คาบเรียนกบัหวัข้อนีไ้ด้  แหล่งข้อมลูท่ียอด

เย่ียมเพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเตมิในหวัข้อนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ยอดสดุของพระวิหาร เขียนโดยชาร์ลส  ฟาร่าห์ 

จดัพิมพ์โดยสํานกัพิมพ์โลกอส From the Pinnacle of the Temple, by Charles Farah (Logos Publ.) 

16. อภปิรายหัวข้อ ค. ความผิดพลาดของคาํสอนในปัจจุบันเก่ียวกับความเช่ือ

(5-15 นาที    คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 48-52)

จงใช้ดลุยพินิจของทา่นในการตดัสินใจวา่จะใช้เวลามากเท่าไหร่ในประเด็นเหล่านี ้ หากผู้ เรียนเป็น 

คริสเตียนใหมซ่ึง่ยงัไมพ่ร้อมสําหรับปัญหาเหล่านี ้ ท่านก็อาจพดูประเด็นนีแ้คเ่พียงคร่าวๆ   แตถ้่าหาก

ผู้ เรียนมาจากภมูิหลงัท่ีคริสตจกัรมีข้อถกเถียงเหลา่นีมี้อยู่แล้ว  ทา่นก็อาจใช้เวลาทัง้คาบเรียนกบัส่วนนี ้

ได้ 

ความผิดพลาดในคําสอนปัจจุบันเก่ียวกับความเช่ือ 

1. มีความแตกตา่งระหว่างความเช่ือกบัการเช่ือมัน่หรือไม่

2. ถ้อยคําแห่งความเช่ือถกูจํากดัไว้ในความรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้า

3. อะไรคือการกระทําท่ีแสดงความเช่ือ

4. ความสงสยัและคํากล่าวในทางลบ

5. การใช้ยารักษาโรคนัน้ผิดหรือไม่

6. พระเจ้าทรงถกูผกูมดัด้วยถ้อยคําในพระคมัภีร์หรือไม่ 

คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่48-52 
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17. บทสรุปท้ายวิชา    (2-5 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 52)

การสรุปท้ายวิชาในวนันี ้ จงหนนุใจผู้ เรียนให้จบัจ้องสายตาของเขาไปท่ีพระเยซูและความจริงของ

พระองค์   อาจยงัคงมีปัญหาและสิ่งท้าทายมากมายรออยู่เบือ้งหน้า แตด้่วยความช่วยเหลือของพระเจ้า

ผู้ เรียนสามารถพบความสําเร็จได้   พระเจ้าทรงพร้อมและเตม็ใจประทานฤทธ์ิอํานาจของพระองค์แก่

บรรดาคนท่ีเต็มใจจะตดิตามพระองค์ 

จงย้อนกลบัมาท่ีหลกัสําคญั 4 ประการสู่ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ นัน่คือ การเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ 

ความหวงั และความเช่ือ     หนนุใจผู้ เรียนให้รักษาการเจริญเติบโตขึน้ในแตล่ะด้านอย่างตอ่เน่ือง 

18. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5-10 นาที)

ก. ให้ผู้ เรียนอธิบายวา่จะพดูอะไรกบัเด็กวยั 9 ขวบท่ีถามว่า “อะไรคือความแตกตา่งระหว่างฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตาน?”   สามารถทํากิจกรรมนีโ้ดยให้อภิปรายในกลุ่มใหญ่  

หรือแบง่เป็นกลุม่ย่อยกลุม่ละ 2-3 คน  แล้วให้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัในกลุม่  ในกรณีท่ี

แบง่เป็นกลุม่ย่อย ท่านอาจให้ 2 หรือ 3 กลุม่ออกมาสรุปหน้าชัน้เรียน  

ข.  หนนุใจผู้ เรียนให้มุ่งความสนใจของตนไปท่ีฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า ไม่ใชอํ่านาจของซาตาน  จง

เน้นยํา้ถึงความจําเป็นของการพึง่พาฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในสงครามฝ่ายวิญญาณท่ีเผชิญอยู ่ 

ทา่นอาจให้ผู้ เรียนทําบนัทึกสกัหนึง่หรือสองด้านของชีวิตในท่ีพวกเขาจําเป็นต้องพึง่พาฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้ามากกวา่ด้านอ่ืนๆ  ให้ผู้ เรียนจบัคูแ่ละอธิษฐานเพ่ือกนัและกนัด้วย   

19. การบ้าน

ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 6 เร่ือง “ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัอํานาจของซาตาน” รวมถึงโครงการอ่ืนท่ี

ผู้ เรียนทําเสร็จ 

20. การประเมินผล

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ผลท่ีสดุ?

สว่นใดท่ียากท่ีสดุสําหรับผู้ เรียนเข้าใจ?

มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ?
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ

1. แนะนําเนือ้หาท่ีจะครอบคลุมในวิชาถัดไปท่ีเรากาํลังจะสอน

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มีรายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ทาํการสอบวิชานี ้

ในหน้าท่ี 4 ของการสอบ ให้เขียนจดหมาย ให้แจกกระดาษเปล่าอีกแผน่ให้แก่ผู้ เรียนแตล่ะคน

สําหรับการเขียนจดหมายเหล่านี ้

3. ส่งคืนแบบทดสอบย่อยและโครงการทัง้หลายท่ีท่านได้ให้คะแนนแล้วแก่ผู้เรียน  หากว่า

ท่านยังไม่ได้ส่งคืน
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คู่มือผู้เรียน 

 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้คูมื่อผู้ เรียน 
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สมุดบนัทกึโครงการ 

 

สมดุบนัทึกโครงการไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้สมดุบนัทกึโครงการ 
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การสอบและใบประกาศนียบัตรสาํหรับผู้ที่จบการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเร่ืองการใช้การสอบและใบประกาศนียบตัรสําหรับ 

ผู้ ท่ีจบการศกึษา  
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ช่ือ   ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณและส่ิงที่เหนือธรรมชาต ิ

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้    คะแนน 

คําถามทีใ่ห้ตอบว่าจริงหรือไม่จริง (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

1. ________  ทุกคนลว้นอยูภ่ายใตก้ฏธรรมชาติ 

2. ________  ความอยติุธรรม ความหิวโหย และความยากจนในโลกแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่พระเจา้ไม่ใส่ใจคน

เหล่าน้ี  หรือไม่ก็พระองคไ์ม่มีฤทธ์ิอาํนาจท่ีจะช่วยพวกเขาได ้

3. ________  พระราชกิจท่ีเหนือธรรมชาติแรกสุดของพระเจา้ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ก็คือการทรงสร้างมนุษย ์

4. ________  ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณเป็นของประทานจากพระเจา้  ไม่มีอะไรท่ีท่านสามารถทาํไดใ้นการพฒันา

ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณในชีวติของท่าน  

5. ________  พระธรรมววิรณ์กล่าวไวช้ดัเจนวา่พระเจา้ไม่มีวนัทาํลายโลกน้ี 

6. ________  ท่านสามารถเป็นคนเขม้แขง็ฝ่ายวญิญาณในสายพระเนตรพระเจา้ได ้ก่อนท่ีท่านจะอุทิศตวัในการรับ

ใชพ้ระเยซูคริสต ์ 

7. ________  เหตุการณ์เหนือธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในตลอดทุกยคุสมยัก็คือการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์

8. ________  ความรอดสาํหรับแต่ละบุคคลเป็นพระราชกิจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจา้ 

9. ________  เฉพาะคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเท่านั้นท่ีสามารถทาํบาปในเร่ืองสมมุติฐาน 

10. _______  จากการอภิปรายในชั้นเรียน ไม่มีความแตกต่างระหวา่งความเช่ือกบัความหวงั   

11. _______  ผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริงทุกคนมีฤทธ์ิอาํนาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูใ่นตวัเขา 

12. _______  การเป็นคริสเตียนเป็นส่ิงสาํคญัยิง่กวา่การไดรั้บการรักษาใหห้ายจากโรค 

13. _______  บุคคลท่ีเขม้แขง็ฝ่ายวญิญาณสนใจห่วงใยวา่พระเจา้คิดอยา่งไรเก่ียวกบัแต่ละการตดัสินใจท่ีเขากระทาํ 

14. _______  พระเจา้ทรงใหค้วามเช่ือแก่ท่านเพื่อวา่ท่านสามารถใชท้าํส่ิงใดท่ีท่านตอ้งการ 

15. _______  หากท่านสามารถทาํการอศัจรรยท่ี์เหนือธรรมชาติ ส่ิงน้ีพิสูจน์วา่ท่านเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพระเจา้มาก   

16. _______  สมมุติฐานคือการรู้วา่อะไรคือนํ้าพระทยัพระเจา้และทาํตามนั้น 

17. _______  พระเจา้ไม่เคยตอบคาํอธิษฐานของท่านหากท่านมีความสงสัยในความคิดของท่าน 

18. _______  ท่านจาํเป็นตอ้งเช่ือวา่พระเจา้ทรงดาํรงอยู ่หากท่านตอ้งการไดรั้บความเช่ือจากพระองค ์ 

19. _______  เป็นการง่ายท่ีจะตดัสินวา่ใครมีฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณมากท่ีสุด   คนท่ีทาํการอศัจรรยเ์หนือธรรมชาติ

มากท่ีสุดก็คือคนท่ีมีฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณจากพระเจา้มากท่ีสุด   

20. _______  บุคคลท่ีเป็นคนฝ่ายวิญญาณแทจ้ริงจะไม่ทาํส่ิงใดในชีวติโดยปราศจากการไดย้นิเสียงตรัสจากพระเจา้

เก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาควรกระทาํก่อน 

21. _______  ซาตานไม่มีอาํนาจอะไรเลย 
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22. _______  เม่ือเรารู้วา่เราเป็นใคร และพระเจา้ทรงเป็นผูใ้ด เราก็สามารถทาํใหซ้าตานพา่ยแพไ้ดโ้ดยง่ายดายดว้ย

กาํลงัของเราเอง 

23. _______  หน่ึงในความรับผดิชอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของมนุษยใ์นการพฒันาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณก็คือการเช่ือฟัง

พระเจา้  

คําถามทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่กต้อง (ขอ้ละ 2 คะแนน)  

คําส่ัง จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง แลว้ใส่พยญัชนะของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถามนั้น  

1.______ เราไดรั้บความเช่ือจากพระเจา้โดย 

    ก.  การทาํงานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเช่ือ 

    ข.  การอธิษฐานและทูลขอจากพระเจา้เพื่อไดรั้บความเช่ือ 

    ค.  การเช่ือมัน่ในตนเอง 

2.______ ท่านรู้วา่ท่านมีความเช่ือของพระเจา้ 

    ก.  เฉพาะเม่ือท่านรู้สึกดี 

    ข.  เม่ือท่านเช่ือมัน่ในความเช่ือ 

    ค.  เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิบอกท่านในวญิญาณของท่านวา่ท่านมีความเช่ือ 

3.______ การเช่ือมัน่ (Belief) คือ 

    ก.  ฤทธ์ิอาํนาจจากพระเจา้ 

    ข.  การเห็นชอบกบัขอ้เทจ็จริง 

    ค.  ไม่ไดถู้กพูดถึงในพระคมัภีร์ 

4.______ ในการไดรั้บความเช่ือ ท่านจาํเป็นตอ้ง 

    ก.  ทาํงานเพื่อใหไ้ดม้า 

    ข.  เตรียมตวัของท่านเองเพื่อจะไดม้าโดยการเขา้ใกลชิ้ดกบัพระเจา้  

    ค.  คิดอยา่งหนกัมาก แลว้เช่ือมัน่วา่ท่านไดรั้บแลว้ 

5.______ ความเช่ือมาจาก 

    ก.  ความคิดของท่าน 

    ข.  พระคมัภีร์  

    ค.  พระเจา้ 

คําถามให้อธิบายคําตอบโดยย่อ   

1.  พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หมี้ความสามารถพิเศษคือมีจิตแห่งเสรีภาพ  จงอธิบายวา่มนุษยท่ี์มีจิตแห่งเสรีภาพ

เป็นอยา่งไร?    (5 คะแนน)                                
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2.  จงบอกลกัษณะส่ีประการของคนท่ีเขม้แขง็ฝ่ายวญิญาณ (ขอ้ละ 2 รวม 8 คะแนน) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

3.  จงเขียนความหมายของคาํเหล่าน้ี (คาํเหล่าน้ีถูกใชใ้นพระคมัภีร์อยา่งไร?) (ขอ้ละ 2 รวม 8 คะแนน) 

 1.  ความเช่ือ (faith)   
      

      

 2.  การเช่ือมัน่  (belief)   
      

      

 3.  ความหวงั  (hope)   
      

      

 4.  ความไวว้างใจ  (trust)   
      

      

4.  คนๆ หน่ึงไดรั้บฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณไดอ้ยา่งไร? (6 คะแนน) 

      

      

      

      

      

5.  ท่านสามารถใชฤ้ทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณในท่ีใดไดบ้า้ง?  เขียนอยา่งนอ้ย 4 อยา่ง   

(ขอ้ละ 1 รวม 4 คะแนน) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    
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6.  ในชั้นเรียนเราไดพู้ดถึงพอ่แม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ผูซ่ึ้งกล่าววา่พวกเขามีความเช่ือวา่ลูกของตนไดรั้บการรักษา  

แต่เม่ือพวกเขางดการใหย้า เด็กนั้นก็ตาย   จงเขียนจดหมายถึงพอ่แม่คู่น้ีโดย อธิบายวา่ปัญหาของพวกเขาคือ

อะไร  พวกเขาไดท้าํผิดพลาดอยา่งไร และส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีพวกเขา ควรทาํในเวลานั้นคืออะไร 

แนวทางสาํหรับการเขียนจดหมายคือ    สมมุติวา่พอ่แม่คู่น้ีไม่รู้จกัท่านเลย และไม่เคยไดรั้บจดหมายจากท่าน

มาก่อน   คาํถามดา้นล่างน้ีอาจช่วยในการเรียบเรียงความคิดของท่าน   อยา่เพียงแต่เขียนคาํตอบสาํหรับแต่ละ

คาํถามเหล่าน้ี  

จงเขียนจดหมายบนกระดาษเปล่าอีกแผน่ (รวม 24 คะแนน, 3 คะแนนสาํหรับการครอบคลุมในแต่ละคาํถาม

ของทั้ง 8 คาํถามขา้งล่างน้ี หรือใหป้ระเด็นท่ีสาํคญัอ่ืนแทน) 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือของท่านจากท่ีใด? 

2. อะไรคือความเช่ือ? 

3. ช่วยอธิบายถึงความสับสนเก่ียวกบัความเช่ือ (Faith) กบัการเช่ือมัน่ (Belief) 

4. พวกเขาสามารถไดรั้บความเช่ือในการทาํการอศัจรรยท่ี์เหนือธรรมชาติไดอ้ยา่งไร? 

5. ทาํไมพระเจา้ทรงสาํแดงการอศัจรรย?์ 

6. พวกเขาจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พวกเขามีความเช่ือในการทาํการอศัจรรย?์ 

7. พวกเขาจะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองความเช่ือไดจ้ากท่ีใด? 

8. พวกเขาสามารถรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ตนมีความเช่ือสาํหรับการรักษาลูกชายจริงๆ? 

7.  จงเขียนขอ้ท่องจาํในท่ีวา่งขา้งล่างน้ี (12 คะแนน) 
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การสอบ   

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่1  

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือเทจ็ 

(ข้อละ 1 คะแนน) 

1.   X ถูก 

2.   O ผดิ 

 

3.   O ผดิ  

4.   O ผดิ 

 

5.   O ผดิ 

6.   O ผดิ 

 

7.   O ผดิ 

8.   X ถูก 

9.   O ผดิ 

10.  O ผดิ 

11.  X ถูก 

12.  X ถูก 

13.  X ถูก 

14.  O ผดิ 

15.  O ผดิ  

16.  O ผดิ 

17.  O ผดิ 

18.  X ถูก 

19.  O ผดิ 

 

20.  O ผดิ 

 

21.  O ผดิ 

หน้าที ่2  

ข้อสอบจริงหรือไม่จริง (ต่อ)  

22.  O ผดิ 

23.  X ถูก 

 

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่ก  

(ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1.  ข. 

2.  ค. 

3.  ข. 

4.  ข. 

5.  ค. 

 

 

ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายคําตอบโดยย่อ  

1.  คําตอบทีน่่าจะเป็น (5 คะแนน)         

มนุษยถู์กสร้างใหมี้ความสามารถท่ีจะเลือก

ตดัสินใจ เป็นส่วนตวั   จิตแห่งเสรีภาพน้ีมี

ความหมายวา่เราสามารถเลือกอยา่งอิสระ

ในระหวา่งส่ิงท่ีถูกและส่ิงผดิ 
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การสอบ   

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่3  

2.  คําตอบทีน่่าจะเป็น เฉพาะ 4 ข้อเท่าน้ันทีจํ่าเป็นสําหรับคะแนนเต็ม (8 คะแนน—ข้อละ 2) 

ก.  ท่านไดผ้กูพนัตวัอยา่งลึกซ้ึงวา่จะอยูเ่พื่อพระเยซู 

ข.  ท่านจะตดัสินใจภายหลงัท่ีไดดู้ส่ิงท่ีพระคมัภีร์บอกใหท้่านกระทาํ 

ค.  การอธิษฐานคือส่วนท่ีสาํคญัในชีวติของท่าน 

ง.  ท่านกาํลงัเรียนรู้วธีิการฟังเสียงของพระเจา้ผา่นทางวิญญาณจิตของท่าน 

จ.  ท่านรักพระเจา้มากกวา่ผูใ้ดหรือส่ิงใด 

ฉ.  ท่านเรียนรู้วธีิการเอาชนะการทดลองใหท้าํบาป 

ช. ชีวติของท่านสาํแดงถึง  “ผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

3.  คําตอบทีน่่าจะเป็น  (8 คะแนน—ข้อละ 2) 

1.  ความเช่ือ     (faith)—  ฤทธ์ิอาํนาจากพระเจา้ซ่ึงนาํสู่การกระทาํเสมอ 

2.  การเช่ือมั่น (belief) —การเห็นดว้ยกบัขอ้เทจ็จริง การยอมรับใน ความคิดวา่เป็นความจริง 

3.  ความหวงั    (hope)—  การคาดหวงับางส่ิงวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

4.  ความไว้วางใจ (trust) การมีความมัน่ใจในอีกบุคคลหน่ึงหรือส่ิงหน่ึง การพึ่งพาใครบางคน 

4.  คําตอบทีน่่าจะเป็น (5 คะแนน) 

ก.  การมาเป็นคริสเตียน 

ข.  การใกลชิ้ดติดกบัพระเจา้ 

ค.  การเช่ือฟังพระเจา้ 

ง.  เตรียมตวัในการรับฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณของพระเจา้  

จ.  การอธิษฐาน 

ฉ.  จงเรียนรู้จากการทดสอบและปัญหาต่างๆ ท่ีเราเผชิญ       

5.  คําตอบทีน่่าจะเป็น (4 คะแนน—ข้อละ 1, ต้องการเพยีง 4 คําตอบสําหรับคะแนนเต็ม) 

1.  เพื่อเอาชนะการทดลองใหท้าํบาป 

2.  เพื่อทาํตามนํ้าพระทยัพระเจา้ 

3.  เพื่อเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้ 

4.  เพื่อดาํเนินผา่นความทุกขย์ากและปัญหา 

5.  เพื่อดาํรงการเป็นคริสเตียนไวไ้ด ้
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การสอบ   

เฉลยคาํตอบ 

 

หน้าที ่4  

(ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้บรรยายโดยย่อ--ต่อ)   

6.  คําตอบส่วนตัว (24 คะแนน—เม่ือจดหมายน้ันได้ครอบคลุมคําถามทั้ง 8 ดังทีเ่สนอไว้) 

 

7.  ข้อพระธรรมทีใ่ห้ท่องจํา (12 คะแนน) 

2 เปโตร 1:3                        ยากอบ 1:2-4 
 





ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้
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