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บทที ่1 
การสนทนาของฉันกับพระเจา้ 

ในบทเรียนท่ี 102,  การมองดูใหม่ทีช่ีวิต, ไดอ้ธิบายถึงสิ่งท่ีคณุตอ้งเลือกและตดัสินใจวา่คณุจะมอบชีวิต

ใหพ้ระเยซู หรือจะยงัเลือกทางเลือกผิดๆ ใหก้บัตวัเองตอ่ไป ซึ่งในบทเรียนท่ีแลว้ คณุไดต้ดัสินใจว่าคณุ

อยากจะเป็นครสิเตียน 

พระเจา้ทรงต่ืนเตน้และรอคอยการตดัสินใจของคณุท่ีคณุจะยอมมอบชีวิตไวก้บัพระองค ์  พระองคท์รงเป็น

ผูเ้ดียวท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของคณุได ้  ดงันัน้คณุตอ้งเริ่มพดูคยุกบัพระองคต์ัง้แตต่อนนีเ้ลย   เม่ือ

คณุอธิฐาน ใหบ้อกกบัพระองคว์า่ คณุไดต้ดัสินใจจะเปล่ียนแปลงชีวิต ทลูขอใหพ้ระองคช์ว่ยคณุเริ่มตน้ 

ชีวิตใหม ่ ในเวลาท่ีคณุสนทนากบัพระองค ์ใหพ้ดูคยุเหมือนกบัท่ีคณุคยุกบัเพ่ือนคนหนึ่งท่ีนั่งอยูข่า้งๆ คณุ 

น่ีคือ 7 สิ่งสาํคญัท่ีควรบอกกบัพระเจา้ในขณะท่ีคณุอธิฐาน   จงทาํเคร่ืองหมายหนา้ท่ีละขอ้ตอ่ไปนี ้

หลงัจากท่ีคณุไดส้นทนากบัพระองคเ์รียบรอ้ยแลว้  (1) 

❏ 1. ขอบคณุพระเจา้ท่ีพระองคท์รงรกัคณุและไดส้ง่พระเยซูมาเพ่ือเป็นผูซ้ึ่งจา่ยคา่ความบาปของคณุ 

❏ 2.  คณุตอ้งการจะประกาศความรอดนีอ้ยา่งเป็นทางการ  ดงันัน้คณุตอ้งสารภาพบาปและขอให้

พระเยซูทรงอภยับาปใหค้ณุ  

ใหก้ลา่วถึงความบาปเป็นขอ้ๆ ใหม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีคณุพอจะจาํได ้ 

❏ 3 บอกกบัพระเจา้ว่าคณุอยากจะเปล่ียนแปลงในดา้นตา่งๆ ทัง้กระบวนการทางความคิด 

ความรูส้กึ  และการดาํเนินชีวิต  ใหบ้อกกบัพระองคเ์ลยว่าคณุอยากจะหยดุทาํบาปและ

อยากจะเริ่มตน้ชีวิตใหม่ดว้ยความชว่ยเหลือท่ีมาจากพระองค ์

❏ 4. ทลูเชิญพระเยซูใหพ้ระองคเ์ป็นผูป้กครองเหนือชีวิตของคณุ 

❏ 5. ขอบคณุพระเจา้ท่ีพระองคท์รงอภยับาปทัง้หมด ขอบคณุพระองคท่ี์ทรงใหอ้ภยัในแตล่ะสิ่งท่ี

คณุไดท้าํผิดไป 

❏ 6. ขอบคณุพระองคท่ี์ทรงเป็นผูน้าํชีวิตของคณุ 

❏ 7.  ทลูขอใหพ้ระองคท์รงชว่ยคณุในทกุๆ วนัไปตลอดชั่วชีวิตของคณุ 

หลงัจากท่ีไดส้นทนากบัพระองคเ์รียบรอ้ยแลว้ ใหใ้ชเ้วลาครุน่คดิ  โดยการอธิษฐานจากหวัใจท่ีสตัยซ่ื์อเม่ือ

ครูท่าํใหต้อนนีค้ณุเป็นครสิเตียนแลว้ คณุไดท้าํการตดัสินใจครัง้ย่ิงใหญ่และสาํคญัท่ีสดุในชีวิต ขอแสดง

ความยินดีดว้ย!!  
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ตอนนีก็้ถึงเวลาท่ีคณุจะทาํบนัทกึเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือยํา้เตือนในสิ่งท่ีคณุไดท้าํสาํเรจ็ไป  สมมตุิวา่

คณุตอ้งการจะซือ้รถยนต ์คณุตอ้งลงช่ือในใบสญัญาเพ่ือแจง้ใหท้ราบวา่รถคนันัน้เป็นของคณุแลว้ใชห่รือไม ่  

เชน่ เดียวกนักบัการท่ีคณุไดอ้ธิฐานและทลูเชิญพระเยซูครสิตใ์หเ้ขา้มาผูน้าํในชีวิตของคณุ  ตอนนี ้คณุ

สามารถมั่นใจไดเ้ลยวา่พระองคท์รงรบัฟังและตอบคาํอธิฐานของคณุอย่างแนน่อน   คณุสามารถเตมิ

ขอ้ความในแบบ ฟอรม์ขา้งล่างนี ้และบนัทึกใหช้ดัเจนวา่คณุได ้”ทาํใหเ้ป็นทางการแลว้” วา่ตอนนีค้ณุเป็น 

ครสิเตียนแลว้ (2) 
 

 
 
พระเยซูไดส้ญัญาวา่ทาํในส่วนท่ีเป็นของพระองค ์ ตามท่ีพระองคไ์ดต้รสัไวใ้น 1 ยอหน์ 1:9 และ  

ยอหน์ 1:12 ซึ่งเราจะทาํการศกึษาอย่างลกึซึง้ในบทตอ่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หยุด จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู   

                                                                                                   (1,  2) 

  

 
ขา้พเจา้       (ชื่อ-สกุล) ตอ้งการทาํบนัทกึ

อยา่งเป็นทางการว่า  ในวนัที ่     (วนัทีข่องวนัน้ี) ขา้พเจา้

ไดท้ลูขอพระเยซใูหย้กโทษบาปของขา้พเจา้ และไดเ้ชญิพระองคใ์หเ้ป็นผูนํ้าในชวีติของขา้พเจา้   

ขา้พเจา้เชื่อว่าพระเยซไูดย้กโทษบาปของขา้พเจา้แลว้ และตัง้แต่บดัน้ีไปพระองคเ์ป็นผูนํ้าในชวีติ

ของขา้พเจา้อย่างแทจ้รงิ  
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บทที ่2 

ฉันจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าตอนนีฉั้นเป็นคริสเตยีน? 

บางครัง้  ครสิเตียนใหมมี่คาํถามและขอ้สงสยั  เพราะวา่พวกเขาไมเ่ขา้ใจชดัเจนถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคนๆ หนึ่ง   

เม่ือเขาหรือเธอกลายเป็นคริสเตียน   พระเจา้ตอ้งการทาํใหแ้นใ่จวา่  ตอนนี ้คณุเป็นครสิเตียนแลว้ 

เราจะมาดคูวามจรงิพืน้ฐานหกประการท่ีบอกไวใ้นพระคมัภีร ์ ท่ีจะชว่ยคณุใหรู้ว้า่ ตอนนีค้ณุเป็นครสิเตียน

แลว้  และอาจจะชว่ยตอบคาํถามตา่งๆ ของคณุ  รวมทัง้ยงัชว่ยเตรียมความพรอ้มใหก้บัคณุ  ในกรณีท่ีมีคน

อยากทราบวา่คณุมาเป็นคริสเตียนไดอ้ยา่งไร 

 

ก. คุณทาํในส่ิงทีพ่ระเจา้ทรงบอกให้คุณทาํ ดังน้ันตอนนีคุ้ณเป็นบุตรคนหน่ึง

ของพระองค ์

ถา้เราบอกพระองคถึ์งบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ่ื์อและพระองคจ์ะอภยัปาปใหก้บัเรา  

 
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ์ื่อและเทีย่งธรรมจะทรงอภัยบาป

ของเราและชาํระเราให้พ้นจากความอธรรมท้ังสิน้       1 ยอหน์ 1:9 (TNCV) 
 
ส่วนคนท้ังปวงทีย่อมรับพระองค ์ผู้ทีเ่ชื่อในพระนามของพระองค ์พระองคก์็

ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า      ยอหน์ 1:12 (TNCV) 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. 1 ยอหน์ 1:9 กลา่วว่า ถา้เราสารภาพบาปของเราตอ่พระเยซู พระองคท์รง (3) __________________  

และ (4) ______________________   จะทรง (5) __________________  บาปของเราและ  

(6) __________________  เราใหพ้น้จากความอธรรม (7) __________________   

2. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหม้าเป็นผูน้าํในชีวิตของฉนั  พระองคจ์ะใหส้ิทธิและอาํนาจกบัฉนั ใหเ้ป็นบตุรของ 

พระเจา้ (8)  (จงทาํเคร่ืองหมายหนา้ขอ้ท่ีถกูตอ้ง) 

                                  ❏ ถกู             

❏ ผิด 
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ข. คุณต้องไว้วางใจพระเจ้า โดยเชือ่ว่าพระองคไ์ด้กระทาํส่ิงทีไ่ด้สัญญาไว้   
 
พระองคท์รงสญัญาอะไรไวบ้า้ง? มาดท่ีูขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีอี้กครัง้: สงัเกตพระสญัญาอศัจรรยท่ี์พระองค์

ทรงใหก้บัคณุ 

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ์ื่อและเทีย่งธรรมจะทรงอภัยบาป

ของเราและชาํระเราให้พ้นจากความอธรรมท้ังสิน้    1 ยอหน์ 1:9 (TNCV) 
 

ส่วนคนท้ังปวงทีย่อมรับพระองค ์ผู้ทีเ่ชื่อในพระนามของพระองค ์พระองคก์็

ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า    ยอหน์ 1:12 (TNCV) 

ถา้คณุสารภาพบาปของคณุกบัพระองค ์เช่ือวางใจและยอมรบัพระองค ์พระองคส์ญัญาวา่จะยกโทษบาป

ใหค้ณุ และชาํระคณุจากความชั่วรา้ยทัง้ปวง  และพระองคก็์ประทานสิทธิใหค้ณุเป็นบตุรของพระองค ์

มีคนมากมายหลายลา้นคนท่ีเช่ือวางใจในพระเจา้และไดร้บัความรอดจากพระองค ์ พวกเขาไดม้อบชีวิต

ของเขาใหก้บัพระเยซูและไมเ่คยผิดหวงัในพระองคเ์ลยสกัครัง้ คณุเองก็จะไมผ่ดิหวงัเชน่กนั 

ขอใหฟั้งถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัคนหนุม่สาวคนหนึ่งท่ีเป็นครสิเตียนเม่ือเรว็ๆ นี ้

ฉนัอยากจะพบพระเจา้   ฉันรูดี้วา่พระครสิตช์่วยฉนัได ้ แตต่อนท่ีฉนัเขา้มาท่ีน่ี  พวกเขาบอกฉนัใหท้าํสิ่งท่ี

เป็นไปได ้ และพระเจา้จะทาํสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ดเ้อง 

ฉนักาํลงัคาดหวงัใหพ้ระเจา้เพียงแตป่ลกุฉันขึน้ในตอนเชา้สกัวนั  และฉนัจะกลายเป็นคนใหม่อยา่งสิน้เชิง  

แตฉ่นัก็ไดเ้รียนรูอี้กว่า การเดินกบัพระเจา้นัน้เป็นการเดนิแบบวนัตอ่วนั  เป็นประสบการณท่ี์เราไดเ้ตบิโตขึน้

เรื่อยๆ ในทกุๆ วนั ฉันไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระองคม์ากขึน้ และชีวิตของฉนัก็เปลียนไปอยา่งชา้ๆ 

ตอนนีฉ้นัดีใจท่ีรูจ้กัพระเยซู  พระองคช์ว่ยฉนัมากจรงิๆ  ฉันมีความหวงัสาํหรบัอนาคตท่ีดีขึน้ พรอ้ม

ครอบครวัของฉนัดว้ย 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. ในการเป็นครสิเตียนนัน้ คณุตอ้ง (9) __________________  ในพระเจา้ (10) __________________   

พระองคท์รง(11) __________________  ใหส้ิ่งท่ีพระองคท์รง (12) __________________  จะกระทาํ 
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ค. การเป็นคริสเตยีนหมายถงึการยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นาํเหนือชวีติคุณ

ทุกๆ วัน   

ดังน้ัน ในเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็จงดาํเนินชีวิต

ในพระองคต์่อ ไป     โคโลสี 2:6 (ผู้แปล) 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. การเป็น (13) __________________  หมายถึงการยอมให ้(14) __________________   

เป็น (15) __________________   เหนือชีวิตของคณุใน (16 __________________   

(17) __________________   

 

 

 

 

ง. พระเจ้าจะพูดกับเราภายในตัวของเราและบอกเราว่าเราเป็นบุตรของ

พระองค ์  

พระวิญญาณเองทรงยนืยันร่วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 

โรม 8:16 (TNCV) 
 
 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. จากขอ้พระคมัภีร ์ โรม  8:16  พระเจา้ไมไ่ดพ้ดูกบัครสิเตียนบางคน (18)   

(จงทาํเคร่ืองหมายหนา้ขอ้ท่ีถกูตอ้ง)       

  ❏ ถกู            ❏ ผิด 

2. จากขอ้พระคมัภีร ์ โรม  8:16 ท่ีใดท่ีพระเจา้พดูกบัฉัน และบอกฉันวา่ฉนัเป็นครสิเตียน  (19) 

ก. ______ในสมองของฉนั 

ข. ______ในหวัใจของฉนั 

ค. ______ในหขูองฉนั  
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จ.  ขอให้คดิถงึตนเองว่าตายแล้วต่อรูปแบบชึวติทีม่ีความบาป  ซึ่งคุณเคย

ดาํเนินชวีติมาก่อน  
ในทาํนองเดยีวกันจงถอืว่าตัวท่านเองตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพือ่พระเจ้าใน 
พระเยซูคริสต ์    โรม 6:11 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. จากขอ้พระคมัภีร ์โรม 6:11 บอกคณุใหถื้อว่าตนเอง (20) __________________  ตอ่  

(21) __________________  ของ  (22) __________________   

ฉ. พระวญิญาณบริสุทธิจ์ะช่วยคุณให้เอาชนะนิสัยเก่าทีเ่ป็นบาปได้   

เม่ือคณุเป็นครสิเตียน  พระเยซูยกโทษบาปในอดีตของคณุ  อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมตา่งๆ หรือการชอบ 
ทาํบาปของคณุ มกัจะไมห่ายไปในวนัเดียว  มนัอาจจะยากท่ีจะกาํจดัพฤติกรรมเหลา่นัน้ใหห้มดไป แต ่
พระเจา้ไดส้ญัญาไวแ้ลว้วา่พระองคจ์ะชว่ยคณุ โดยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะใหฤ้ทธ์ิเดชกบัคณุ  ท่ีจะทาํลาย

นิสยับาปเก่าๆ เหลา่นี ้ เพ่ือใหค้ณุใหเ้ป็นอิสระจากมนัได ้

เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต ์กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่าน

ให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย      โรม 8:2 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. ใครมีฤทธ์ิเดชท่ีจะปลดปล่อยคณุจากอาํนาจของบาปและความตาย (23)   

2.  พฤตกิรรมใดบา้งท่ีเคยมีอาํนาจเหนือคณุ  (ควบคมุคณุไว)้   ก่อนท่ีคณุจะมาเป็นครสิเตียน (24) 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู   

                                                 (24) 
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บทที ่3 

การใช้ชวีติแบบคริสเตยีน 

สิ่งท่ีเป็นหวัใจหลกัท่ีเราควรระลกึไวเ้สมอวา่  การเป็นครสิเตียนนัน้เป็นมากวา่การรูส้ิ่งตา่งๆ เก่ียวกบั 

พระเจา้ การเป็นครสิเตียนคือการมีความสมัพนัธแ์ละติดสนิทกบัพระเจา้ การเป็นครสิเตียนหมายถึงการใช้

ชีวิตวนัตอ่วนั  ในการทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุทาํแตล่ะวนั 

การทีจ่ะรักพระเจ้าหมายความว่าเราจะทาํตามคาํส่ังของพระองค ์และคาํส่ังของ

พระองคก์็ไม่ยากหรอก  1  ยอหน์  5:3 (ERV-TH) 

ครสิเตียนใหมจ่ะทาํสิ่งนัน้ไดอ้ยา่งไร  คณุตอ้งเริ่มจากการอา่นพระคมัภีรแ์ละปฏิบตัิตามในสิ่งท่ีพระคมัภีร ์

สอน โดยนาํเอาขอ้พระคมัภีรม์าทีละขอ้และคอ่ยๆ นาํมาปฏิบตัใินชีวิต ตวัอยา่งเชน่  เอเฟซสั 5:20 กลา่วว่า 

จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสาํหรับทุกส่ิงอยู่เสมอในพระนามขององคพ์ระ

เยซูคริสตเ์จ้าของเรา      เอเฟซัส 5:20 (TNCV) 

และตอนนีค้ณุสามารถนาํขอ้พระคมัภีรนี์ไ้ปปฏิบตัใินชีวิตของคณุ 

โปรเจก็ตก์ารอธิษฐาน 
1. จงเขียนสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัคณุในวนันี ้ทัง้สิ่งท่ีดีและไมดี่ (25) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู   

(25) 
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โปรเจก็ตก์ารอธิษฐาน 
2. ตอนนี ้ จงทาํตามท่ี เอเฟซสั 5:20 กลา่วไว ้  จงเขียนคาํอธิษฐานตอ่พระเจา้ เพ่ือขอบคณุพระเจา้ใน

แตล่ะสิ่งเหลา่นีท่ี้ไดเ้กิดขึน้กบัคญุในวนันี ้(26) 
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โดยการทาํโปรเจ็กตนี์ใ้หเ้สรจ็ (ในหนา้ 10-11) คณุไดเ้ริ่มท่ีจะปฏิบตัสิิ่งที เอเฟซสั 5:20 ไดบ้อกคณุใหท้าํ  

คณุจะเตบิโตเขม้แข็งฝ่ายวิญญาณในขณะท่ีคณุทาํตอ่เน่ืองทกุๆ วนั  ในการหาขอ้พระคมัภีรแ์ละ

ตัง้เปา้หมายท่ีจะนาํไปปฏิบตั ิ   น่ีคือวิธีท่ีครสิเตียนใหมเ่ตบิโตเขม้แข็งขึน้ 

ชีวิตแบบครสิเตียนเป็นประสบการณก์ารเตบิโตกบัพระเจา้  จงใชชี้วิตในวนัหนึ่งในแตล่ะคราว  พระเจา้ได้

สญัญาท่ีจะใหก้าํลงัและปัญญาท่ีคณุจาํเป็นตอ้งมีในแตล่ะวนั   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 

1. ครสิเตียนเติบโตขึน้  โดยการนาํสิ่งท่ีพระคมัภีรบ์อกใหท้าํมาปฏิบตัใินชีวิตของพวกเขา (27)   

(จงเช็คในคาํตอบท่ีถกูตอ้ง) 

  ❏ ถกู            ❏ ผิด 

2. จงเขียนจดหมายถึงพระเจา้  บอกพระองคว์า่คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจากประสบการณใ์นการกระทาํสิ่งท่ี  

เอเฟซสั  5:20 พดูถึง   ขอบคณุพระองคใ์นการชว่ยเหลือคณุในโปรเจ็กตนี์ ้ (28) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

จบบทเรียน  -  ลายเซ็นครู   

                                                                   (26, 28) 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้ - ลายเซ็นครู    
 



 

บทเรียนที ่103 

คาํถามทบทวน 

ช่ือผูเ้รียน:   วนัท่ี:  

คาํถามแบบถูก-ผิด  (ข้อละ 6 คะแนน)   จงเขียนคาํว่า ถูก หรือ ผิด หนา้แตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้

1. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหม้าเป็นผูน้าํในชีวิตของฉนั   พระองคจ์ะใหส้ิทธิและฤทธ์ิเดชท่ีจะเป็น

บตุรของพระเจา้  

2. ก่อนหนา้ท่ีเราสามารถเป็นครสิเตียน เราตอ้งยอมรบัว่าเราไดไ้มเ่ช่ือฟังกฎบญัญตัขิองพระ

เจา้   

3. มีความบาปบางอย่างท่ีใหญ่เกินกวา่ท่ีพระเจา้จะอภยัได ้

4. การมาเป็นครสิเตียนหมายถึงการยอมใหพ้ระเจา้มาเป็นผูน้าํในชีวิตของคณุในทกุๆ วนั 

5. พระคมัภีรก์ลา่ววา่  เราไมส่ามารถแนใ่จไดว้า่  พระเจา้จะพดูกบัเรา และบอกเราวา่เราเป็น

ลกูของพระองค ์ 

6. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุเอาชนะนิสยับาป (พฤตกิรรมเดมิๆ) ของคณุ  คณุจะตอ้ง

เปล่ียนแปลงทัง้หมดโดยตนเอง 

7. การเป็นครสิเตียนคือการใชชี้วิตวนัตอ่วนักบัพระเจา้และทาํในสิ่งท่ีพระองคอ์ยากใหเ้ราทาํ 

8. ครสิเตียนจะเติบโตฝ่ายวิญญาณไดโ้ดยการนาํเอาขอ้พระคมัภีรไ์ปปฏิบตัจิรงิ 

คาํถามส่วนตัว 

9. จงเปิดอา่นพระกิตติคณุมาระโก 10:17-27  และตอบคาํถามตอ่ไปนี ้ 

ก. สิ่งใดท่ีฉดุรัง้ไมใ่หช้ายคนนีเ้ป็นครสิเตียน? (10 คะแนน) 

  

  

  

ข. ใหน้กึถึงชีวิตของคณุวา่มีสิ่งใดบา้งท่ีฉดุรัง้ไมใ่หค้ณุเป็นคริสเตียน? (15 คะแนน) 

  

  

  

หยุด: ขอใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อน  ท่ีคณุจะเริ่มทาํสอบนี ้

ลายเซ็นครู:  
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10.  ใน โรม 8:16 (TNCV) กล่าวว่า 

พระวิญญาณเองทรงยนืยันร่วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 

จงเขียนคาํอธิฐานตอ่พระเจา้ บอกพระองคถึ์งสิ่งท่ีคณุคิดวา่ในขอ้นีพ้ดูว่าอะไร   บอกพระองคถึ์ง

คาํถามท่ีคณุมีเก่ียวกบัวิธีและเม่ือไรท่ีพระองคจ์ะพดูคยุกบัคณุ   จงอภิปรายกบัพระเจา้ถึงวิธีท่ีคณุ

สามารถประยกุตพ์ระคมัภีรข์อ้นีม้าใชใ้นชีวิตประจาํวนัของคณุ   (27 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ช่ือผูเ้รยีน  
วนัท่ี  
คะแนน  
คาํถามแบบถูก-ผิด  (ข้อละ 6 คะแนน)  จงเขียนคาํวา่ ถูก หรือ ผิด หนา้แตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้

1. การเป็นครสิเตียนหมายถึงการใหพ้ระเจา้เป็นผูน้าํเหนือชีวิตของคณุในทกุๆ วนั 

2. มีบาปบางประการท่ีใหญ่เกินไปกวา่ท่ีพระเจา้จะยกโทษใหไ้ด ้  

3. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหเ้ป็นผูน้าํชีวิตของฉนั   พระองคม์อบสิทธิและฤทธ์ิอาํนาจใหเ้ป็นลกูของ 

พระเจา้      

4. การเป็นครสิเตียนหมายถึงการดาํเนินชีวิตวนัต่อวนั ทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัทาํในแต่ละวนั 

5. ก่อนหนา้ท่ีคณุสามารถเป็นครสิเตียนได ้ คณุตอ้งยอมรบัว่าคณุไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญัตขิอง 

พระเจา้มาก่อน 

6. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุใหเ้อาชนะรูปแบบชีวิตนิสยัเดมิท่ีเต็มไปดว้ยความบาป   คณุตอ้ง

เปล่ียนแปลงทัง้หมดโดยตวัคณุเอง 

7. ครสิเตียนจะเตบิโตแข็งแรงขึน้ฝ่ายวิญญาณ โดยการนาํเอาขอ้พระคมัภีรไ์ปปฏิบตัจิริง 

8. พระคมัภีรก์ลา่ววา่  เราไมส่ามารถแนใ่จไดว้า่ พระเจา้จะพดูกบัเรา และบอกเราวา่  เราเป็นลกู

ของพระองค ์

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้  

1. ในโคโลสี 2:6 กลา่ววา่  “ในขณะท่ีคณุไดว้างความไวว้างใจในพระเจา้  พระเยซูครสิตก์ูค้ณุจาก 

การลงโทษบาป  ตอนนีข้อใหพ้ระองคน์าํคณุในทกุๆ กา้วเถิด” (ผูแ้ปล) 

อะไรเป็นสองสิ่งทีขอ้พระคมัภีรนี์บ้อกวา่เราจะไดจ้ากการไวว้างใจในพระเยซูครสิต?์   

(ขอ้ละ 6 คะแนน) 

ก.  

ข.  

2. จงอา่นขอ้พระคมัภีรข์า้งตน้อีกครัง้  หตกุารณใ์ดท่ีคณุกาํลงัเผชิญในวนันีใ้นท่ีๆ คณุอยากใหพ้ระเจา้

มานาํคณุ? (15 คะแนน) 
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11. เพ่ือนรว่มหอ้งของคณุอยูใ่นโปรแกรมเพียงสองสามวนั เขาพดูกบัคณุว่า “ฉนัไมเ่คยเจอคนท่ีพดูเร่ือง

ของพระเจา้เชน่นีม้าก่อน  ฉันไมไ่ชค่รสิเตียน ฉันตอ้งทาํอยา่งไรบา้งถึงจะเป็นครสิเตียน?”  

คณุจะบอกเพ่ือนรว่มหอ้งของคณุวา่อยา่งไร? (25 คะแนน) 
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