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4 ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้

 

บทที ่1 

เมือ่ฉันไดเ้ป็นคริสเตยีน 

คาํถามตอ่ไปนีจ้ะชว่ยทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของคณุเม่ือคณุไดเ้ป็นครสิเตียน 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ 
1. นานเทา่ใรแลว้ท่ีคณุเป็นครสิเตียน?  (1)

2. ใครเป็นส่วนสาํคญัท่ีสดุในการชว่ยใหค้ณุตดัสินใจมาเป็นครสิเตียน  (ขอใหท้าํรายช่ือผูค้นทัง้หมดท่ี

คณุสามารถคิดออก)  (2)

3. คณุเป็นครสิเตียนแลว้  ก่อนหนา้ท่ีคณุจะเขา้มาท่ีน่ีใชห่รือไม ่ (3)

❏  ใช่

❏  ไมใ่ช่

4. บอ่ยครัง้เทา่ไรท่ีคณุเคยไปครสิตจกัร  ก่อนท่ีจะเป็นครสิเตียน  (4)

มากกวา่ครัง้หนึ่งในสปัดาห ์  

ครัง้หนึ่งในสปัดาห ์ 

ครัง้หนึ่งทกุสองสปัดาห ์ 

ครัง้หนึ่งทกุเดือน  

นอ้ยกวา่ครัง้หนึ่งในหนึ่งเดือน 

ไมเ่คยไปเลย  

5. มีใครในครอบครวัของคณุเป็นครสิเตียนหรือไม?่   (ขอใหเ้ช็คทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง)   (5)

บดิา ภรรยา/สามี 

มารดา ปู่ ยา่ ตายาย 

พ่ีชาย นอ้งชาย เดก็ๆ 

พ่ีสาว นอ้งสาว อ่ืนๆ 
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บทที ่2 
การตดิตอ่กับพระเจา้ในอดตีของฉัน  
คณุเคยพยายามเป็นครสิเตียนมาก่อน  แตก่ลบัหนัไปสูห่นทางเดมิหรือไม ่  คณุรูห้รือไมว่า่เพราะเหตใุดคณุ

จงึเดนิออกไปจากพระเจา้   

พดูอีกอยา่งหนึ่ง  ในอดีตคณุเคยสารภาพบาปตอ่พระเยซู  และขอใหพ้ระองคเ์ป็นผูน้าํชีวิตคณุหรือไม ่   

คณุไดพ้ยายามท่ีจะมีชีวิตอยู่เพ่ือพระองค ์แตแ่ลว้ก็ยอมแพห้รือไม ่ คณุหยดุพยายามท่ีจะรบัใชพ้ระเจา้ 

และกลบัไปสูชี่วิตแบบเก่า  และกลา่ววา่  “ฉนัอยากจะมีชีวิตอยูต่ามวิธีท่ีฉนัตอ้งการ”    

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ   
1. คณุเคยพยายามเป็นครสิเตียนก่อนหนา้นีห้รือไม ่  (เช็คคาํตอบเพียงหนึ่งคาํตอบ)  (6) 

❏ ใช ่ ฉนัเคยเป็นครสิเตียน  แตต่อนนี ้ ฉันไมแ่นใ่จ   

❏ ไม ่ฉนัไมเ่คยเป็นครสิเตียนมาก่อน (ถา้คณุเช็ควา่ “ไม”่ ขอใหเ้วน้ไวแ้ละตรงไปท่ีจดุซึ่งตอ้งหยดุ) 

2. ถา้คณุเช็ควา่  “ใช ่ ฉันเคยเป็นครสิเตียน”  โปรดเขียนลงไปสัน้ๆ  ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในครัง้แรก  ท่ีคณุ

ขอใหพ้ระครสิตเ์ขา้มาเป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ  (7) 

  

  

  

3. เหตใุดคณุจงึไดห้ยดุใชชี้วิตครสิเตียน  (8)  

  

  

  

4.  สิ่งใดท่ีผิดพลาดในชีวิตของคณุ   เม่ือคณุหยดุตดิตามพระครสิต ์ (9)  

  

  

  

5.  สิ่งนีเ้กิดขึน้นานเทา่ไรแลว้  (10)  

  

หยุด: จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้

ลายเซน็ครู________________________________________________  

                                          (1-10) 
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บทที ่3 

แบ่งปันเร่ืองการตดัสนิใจของฉัน  

เม่ือมีบางสิ่งท่ีสาํคญัมากจรงิๆ ในชีวิตของเรา  เรามกัจะเก็บบนัทกึบางอย่างเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว ้  เราอาจ

ถ่ายรูปของปารตี์ท่ี้พิเศษ  และในโรงเรียนเรายงัมีการด์รายงาน     เม่ือมีใครสกัคนซือ้รถ  เขาหรือเธอจมี

สาํเนาสญัญาการขาย เราทกุคนมีสตูบิตัรหรือใบเกิด (อยูท่ี่ไหนสกัแหง่)  เอกสารเหล่านีบ้นัทึกเหตกุารณท่ี์

พิเศษเอาไว ้   

เหตกุารณท่ี์สาํคญัท่ีสดุในชีวิตทัง้หมดของคณุ  คือ เม่ือคณุตดัสินใจท่ีจะเป็นครสิเตียน  คณุอธิษฐาน และ

ขอพระเยซูยกโทษบาปของคณุ และ ใหเ้ป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ   

คณุมีบนัทึกของเหตกุารณท่ี์สาํคญันัน้ไหม   

จงใชเ้วลาสกัหนึ่งนาที  คิดยอ้นกลบัมามองชีวิตตนเอง  แลว้เขียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ลงไปเม่ือคณุมาเป็นครสิเตียน

แลว้    

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. เม่ือไรท่ีคณุมาเป็นครสิเตียน  (11)  

  

2. คณุอยูท่ี่ไหน  เม่ือคณุมาเป็นครสิเตียน  (12)  

  

3. ใครชว่ยคณุตดัสินใจท่ีจะมาเป็นครสิเตียน   พวกเขาไดท้าํอะไรเพ่ือชว่ยคณุ  (13)  

  

  

  

4. เหตกุารณใ์ดท่ีช่วยใหค้ณุตดัสินใจมาเป็นครสิเตียน  (14)  
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
5. อะไรเกิดขึน้กบัชีวิตของคณุ  ในชว่งสองสามวนัแรก   หลงัจากคณุเป็นครสิเตียนแลว้  (15) 

  

  

  

  

  

  

  

6. ตอนนี ้ คณุเป็นครสิเตียนแลว้   พระเจา้ไดใ้หส้ญัญาวา่พระองคจ์ะไมไ่ปจากคณุ หรือ ละทิง้คณุ  

ขอใหเ้ขียนคาํอธิษฐานท่ีคณุมีตอ่พระเจา้ลงไป   พระองคไ์ดย้กโทษบาปใหก้บัคณุแลว้  ดงันัน้ขอให้

ขอบคณุในสิ่งท่ีพระองคไ์ดท้าํเชน่นี ้  ขอบคณุพระองคส์าํหรบัการเขา้มาเป็นผูน้าํในชีวิตของคณุ  

ขอใหค้ยุกบัพระองคเ์ก่ียวกบัสิ่งท่ีไดท้รงกระทาํในชีวิตของคณุแลว้ และกาํลงักระทาํอยู่ตัง้แตค่ณุมา

เป็นครสิเตียน   (16) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หยุด:  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ   ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

          ลายเซ็นครู____________________________________________ 

                                                                       (11-16)  
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บทที ่4 

มขี้อสงสัยและคาํถามอะไรบ้าง 

หลายครัง้ท่ีครสิเตียนใหมมี่คาํถามและขอ้สงสยัหลงัจากพวกเขาไดม้อบชีวิตใหก้บัพระเยซ ู พวกเขาเริ่มจะ

สงสยัวา่ พวกเขาเป็นครสิเตียนจรงิๆ หรือ 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
คณุมีคาํถามหรือขอ้สงสยัอะไรหรือไม ่เก่ียวกบัการท่ีคณุมาเป็นครสิเตียน    

❏  ใช ่    ❏  ไมใ่ช ่   (เช็คคาํตอบเพียงขอ้เดียว)   (17) 

1. ถา้คณุตอบวา่ “ใช”่ จงทาํรายการดา้นลา่งเก่ียวกบัคาํถามหรือขอ้สงสยัท่ีคณุมีตัง้แตม่าเป็นครสิเตียน 

(18) 

2. ขอใหเ้ลา่ว่านานเท่าไรท่ีแตล่ะขอ้ของสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้หลงัจากท่ีคณุไดม้อบชืวิตใหพ้ระเยซู  (19) 

คาํถามหรือข้อสงสัยของฉัน  นานเท่าไรทีมั่นเกิดขึน้ 

หลังจากทีฉั่นเป็นคริสเตยีน  

1.   1.   

      

2.   2.   

      

3.   3.   

      

4.   4.   

      

5.   5.   

      

6.   6.   

      

3. จงวงกลม ข้อสงสัย  และ คาํถาม  ท่ียงัคงไมไ่ดร้บัคาํตอบ  (20)  

ขอใหใ้ชเ้วลาสกัครูแ่ละอธิษฐาน  ขอพระเจา้ใหช้ว่ยคณุพรอ้มกบัขอ้สงสยัแตล่ะขอ้  และคาํถามท่ีได้

วงกลมไว ้  
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ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูจะจากโลกนีไ้ป และกลบัสูส่วรรค ์  พระองคไ์ดม้อบคาํสอนบางขอ้ใหก้บัผูท่ี้ตดิตาม    

พระเยซูจึงเสดจ็เข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “สิทธิอาํนาจท้ังหมดในสวรรคก์็

ด ีในแผ่นดินโลกก็ดทีรงมอบไว้แก่เราแล้ว  เพราะฉะน้ัน  ท่านท้ังหลายจงออกไป

และนาํชนทุกชาตมิาเป็นสาวกของเรา   จงบัพตศิมาพวกเขาในพระนามของ 

พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถอืรักษาส่ิง

สารพัดทีเ่ราส่ังพวกท่านไว้ และน่ีแน่ะ เราจะอยู่กับท่านท้ังหลายเสมอไปจนกว่า

จะสิน้ยุค” มัทธิว 28:18-20  THSV11 

คาํถามใหคุ้ณตอบ  
1. พระเยซูบอกผูค้นใหท้าํอะไร  (21)  

  

  

2. พระเยซูใหส้ญัญาอะไรกบัพวกเขา  ในเวลานี ้ (22)  

  

ตอนนี ้คณุไดต้ดัสินใจเป็นครสิเตียน  คณุจาํเป็นตอ้งเริ่มบอกคนอ่ืนเก่ียวกบัสิ่งนี ้  บอกพวกเขาเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีพระเจา้กาํลงัชว่ยคณุใหก้ระทาํในชีวิต  อยา่กลวั และอย่าอาย  ในขณะท่ีคณุบอกคนอ่ืน

เก่ียวกบัชีวิตใหมข่องคณุในพระครสิต ์   ขอ้สงสยัอาจจะเริ่มจางหายไป   พระเจา้สามารถใชค้าํพดูและ

ประสบการณข์องคณุ  เพ่ือช่วยหนนุใจครสิเตียนใหม่คนอ่ืนๆ ได ้    

อยา่กลวัท่ีจะหนนุใจคนอ่ืนใหเ้ป็นครสิเตียนดว้ย  พระเจา้รกัพวกเขาและตอ้งการใหพ้วกเขามอบชีวิตของ

ตนใหก้บัพระองค ์  ในขณะท่ีคณุสาํแดงความรกั   ขอใหอ้ธิษฐานเพ่ือและพดูคยุกบัพวกเขา   พระเจา้ทาํให้

พวกเขาสาํนกึผิดจากบาปอยา่งตอ่เน่ือง  

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. คณุบอกใครคนอ่ืนไหมว่าคณุเป็นครสิเตียน   

2. ถา้คณุบอก  ขอใหเ้ลา่ใหเ้ราฟังวา่เกิดอะไรขึน้  เม่ือคณุบอกใครสกัคนวา่คณุเป็นคริสเตียน  (23) 

  

  

  

หยุด:  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ   ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู_________________________________________  

                               (17-23) 



10  ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้ 

บทที ่5 

ฉันจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าตอนนีฉั้นเป็นคริสเตยีน?   

คณุอาจสามารถพบคาํตอบตอ่คาํถามและขอ้สงสยับางประการของคณุในวนันี ้  บางครัง้ ครสิเตียนใหมมี่

คาํถามและขอ้สงสยั  เพราะวา่พวกเขาไมเ่ขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ตอ่คนๆ หนึ่ง  เม่ือเขาหรือเธอ

กลายเป็นครสิเตียน    
 
ขอใหเ้รามองดอีูกครัง้หนึ่งท่ีหวัขอ้นี ้ สิ่งนีอ้าจจะชว่ยตอบคาํถามบางขอ้ของคณุ  มนัสามารถชว่ยเตรียม

คณุดว้ยสาํหรบัเวลาท่ีมีบางคนเขา้มาหาคณุ  ดว้ยคาํถามท่ีวา่เขาจะมาเป็นครสิเตียนไดอ้ยา่งไร   
 
ก. คุณทาํในส่ิงทีพ่ระเจา้ทรงบอกให้คุณทาํ  ดังน้ันตอนนีคุ้ณเป็นบุตรคน

หน่ึงของพระองค ์    

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 (24) _________________  

และ (25) _________________  จะทรง (26) ________________  บาปของเราและ (27) _________  

เราใหพ้น้จากความอธรรม (28) _________________    

2. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหม้าเป็นผูน้าํในชีวิตของฉนั  พระองคจ์ะใหส้ิทธิและอาํนาจกบัฉนั ใหเ้ป็นบตุรของ 

พระเจา้ (เช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)    (29) จงทาํเคร่ืองหมายหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้ง 

❏  จรงิ 

❏  ไมจ่รงิ 
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ข.  คุณจะต้องไว้วางใจพระเจ้า  โดยเชือ่ว่าพระองคไ์ด้กระทาํแล้วในสิ่งที่

สัญญาไว้ว่าจะกระทาํ     
 
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 (30) _________________  ในพระเจา้ (31) _________________  

พระองคท์รง(32 ____________  ใหส้ิ่งท่ีพระองคท์รง (33) _________________  จะกระทาํ 

ค.  การเป็นคริสเตยีนหมายถงึการยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นาํเหนือชวีติคุณ

ทุกๆ วัน   
 

ดังน้ัน ในเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็จงดาํเนินชีวิต

ในพระองคต์่อ ไป     โคโลสี 2:6 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. การเป็น  (34) _________________  หมายถึงการยอมให ้ (35) _________________  เป็น  

(36) ______________  เหนือชีวิตของคณุใน  (37 ____________  (38) ______________   

 



12  ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้ 

ง. พระเจ้าจะพูดกับเราภายในตัวของเราและบอกเราว่าเราเป็นบุตรของ

พระองค ์  

พระวิญญาณเองทรงยนืยันร่วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 

โรม 8:16 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ   

1. จากขอ้พระคมัภีร ์ โรม  8:16  พระเจา้ไมไ่ดพ้ดูกบัครสิเตียนบางคน    

(เช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)   (39)  

❏  ถกู  

❏  ผิด 

2. จากขอ้พระคมัภีร ์ โรม  8:16  ท่ีใดท่ีพระเจา้พดูกบัฉนั  และบอกฉนัวา่ฉนัเป็นครสิเตียน  (40) 

ก. _____ ในสมองของฉนั 

ข. ______ในหวัใจของฉนั 

ค. ______ในหขูองฉนั  

 
 

จ.  ขอให้คดิถงึตนเองว่าตายแล้วต่อรูปแบบชวึติทีม่ีความบาป  ซึ่งคุณเคย

ดาํเนินชวีติมาก่อน  
ในทาํนองเดยีวกันจงถอืว่าตัวท่านเองตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพือ่พระเจ้าใน 
พระเยซูคริสต ์    โรม 6:11 (TNCV) 

 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. จากขอ้พระคมัภีร ์โรม 6:11 บอกคณุใหถื้อว่าตนเอง (41) _________________  ตอ่ (42) 

_________________  ของ  (43) _________________   
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เม่ือคณุกลายเป็นครสิเตียน  ความเปล่ียนแปลงควรเริ่มเกิดขึน้  ในวิถีทางท่ีคณุดาํเนินชีวิต   
 

เหตุฉะน้ัน ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต ์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึน้แล้ว ส่ิงเก่าได้ล่วง

ไป ส่ิงใหม่ได้เข้ามา    2 โครินธ ์ 5.17 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ    

จงทาํรายการในการเปล่ียนแปลงบางประการ  ท่ีไดเ้กิดขึน้ในชีวิตของคณุ  ตัง้แตค่ณุมาเป็นครสิเตียน   

(44)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     

จงเลือกขอ้หนึ่งขา้งบน  และ บอกวา่การเปล่ียนแปลงเชน่นี ้ ทาํใหเ้กิดความแตกตา่งอยา่งไรในวิถีทางท่ีคณุ

ดาํรงชีวิต  (45) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

หยุด:  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ   ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู_____________________________________________  

                                                  (24-45) 



14  ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้ 

ฉ.  พระวญิญาณบริสุทธิจ์ะช่วยคุณให้เอาชนะนิสัยเก่าทีเ่ป็นบาปได้  

เม่ือคณุเป็นครสิเตียน  พระเยซูยกโทษบาปในอดีตของคณุ  อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมตา่งๆ หรือการชอบทาํ

บาปของคณุ มกัจะไมห่ายไปในวนัเดียว   มนัอาจจะยากท่ีจะกาํจดัพฤตกิรรมเหลา่นัน้ใหห้มดไป 
แตพ่ระเจา้ไดส้ญัญาไวแ้ลว้ว่าพระองคจ์ะชว่ยคณุ โดยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะใหฤ้ทธ์ิเดชกบัคณุ  ท่ีจะ

ทาํลายนิสยับาปเก่าๆ เหลา่นี ้ เพ่ือใหค้ณุใหเ้ป็นอิสระจากมนัได ้
 

เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต ์ กฎของพระวญิญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่าน

ให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาป และความตาย    โรม 8.2 (TNCV) 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

1. ใครมีฤทธ์ิอาํนาจท่ีจะปลดปลอ่ยคณุใหเ้ป็นอิสระจากอาํนาจของบาป และ ความตาย  (46)   

2. พฤตกิรรมใดบา้งท่ีเคยมีอาํนาจเหนือคณุ  (ควบคมุคณุไว)้   ก่อนท่ีคณุจะมาเป็นครสิเตียน   (47) 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

3. คณุตอ้งการจะกาํจดันิสยัเหลา่นีห้รือไม ่ (48) _________________ 

4. คณุเคยสามารถปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดนิสยับาปเก่าๆ เหลา่นีบ้างประการหรือไม ่(49) ใช่ ____  ไมใ่ช ่____ 

ถา้คณุตอบวา่  “ใช่”    โปรดทาํงานตอ่ไปยงั คาํถามหมายเลข  #5. 

ถา้คณุตอบวา่  “ไม่”   จงทาํตอ่ไปยงัคาํถามหลายเลข #11  ในหนา้ท่ี  16 

5. นิสยัใดในสิ่งเหลา่นีท่ี้คณุไดก้าํจดัแลว้  (ไดเ้อาชนะแลว้)  (50) 
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คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

6. ขอใหเ้ลือกหนึ่งขอ้ในสิ่งเหลา่นี ้ (จากคาํถามหมายเลข  5)  และบอกวา่คณุสามารถเอาชนะนิสยันีไ้ด้

อยา่งไร   (51) 

  

  

  

  

7. คณุเคยถกูล่อลวงใหก้ลบัไปสูนิ่สยัแบบเก่าของคณุหรือไม ่  ขอใหอ้ธิบายว่ามีอะไรบา้ง  (52) 

  

  

  

8. ขอ้พระคมัภีรใ์ดในหนา้  10-14  ของบทเรียนนี ้  บอกคณุใหจ้ดัการเก่ียวกบันิสยัเก่าเหลา่นี ้  (53) 

  

  

  

  

9. ขอ้พระคมัภีรใ์ดท่ีไดช้ว่ยใหค้ณุเอาชนะนิสยัเก่าเหลา่นี ้  (54) 

  

  

  

10. ขอใหอ้ธิบายถึงขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีว้า่ไดช้่วยคณุอย่างไร  (55) 

  

  

  

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู   

(46-55) 



16  ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้ 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  

11. นิสยัเก่าบางประการของคณุอาจยงัคงสง่ผลกระทบตอ่คณุ  นิสยัใดท่ีคณุใสใ่นรายการในคาํถาม

หลายเลข #2  หนา้  14  ซึ่งคณุอยากใหพ้ระเจา้ชว่ยใหเ้อาชนะในอนาคตอนัใกลนี้ ้ (56) 

  

  

12. คณุยงัคงเผชิญการลอ่ลวง  ใหก้ลบัไปสูน่ิสยัเดมิๆ นีไ้หม  ขอใหอ้ธิบายอย่างสัน้ๆ   (57) 

  

  

  

13. ขอ้พระคมัภีรใ์ด (หนา้ 10-14)  ในบทเรียนนี ้  บอกคณุเก่ียวกบันิสยัเก่านี ้   (58) 

  

  

  

  

14. พระเจา้ไดส้ญัญาชว่ยเรา  พระองคไ์ดส้ญัญาท่ีจะตอบคาํอธิษฐานของเรา  และนาํเราเขา้สูค่วามจรงิ

ทัง้สิน้  พระองคจ์ะชว่ยคณุใหเ้อาชนะนิสยันี ้  คณุอาจจะทาํการเปล่ียนแปลงบางประการ   และคณุ

เตม็ใจจะกระทาํสิ่งนีห้รือไม ่  ขอใหใ้ชเ้วลาสองสามนาทีตอนนี ้ และเขียนคาํอธิษฐานของคณุตอ่

พระเจา้  ขอใหพ้ดูคยุกบัพระองคเ์ก่ียวกบันิสยัเก่าๆ นี ้  (59) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



บทเรยีนท่ี 106  17 

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ   

15. การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของการแกปั้ญหาท่ีจะเอาชนะนิสยัเดมิ  แตห่ลายครัง้ท่ีเราตอ้งทาํมากกว่า

อธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้  เราตอ้งเปล่ียนแปลงกิจกรรมประจาํวนัของเรา   คณุอาจจาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนแปลงในวิธีท่ีคณุคิด  

การเปล่ียนแปลงใด   ท่ีคณุรูส้กึวา่จะชว่ยคณุใหเ้อาชนะนิสยัเดมินี ้  (60) 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  
 

พระเจา้สญัญาท่ีจะใหส้ิ่งจาํเป็นทัง้ปวงกบัเรา  ถา้เรากาํลงัรบัใชพ้ระองคอ์ยู ่   

และพระเจ้าของข้าพเจ้า จะประทานสิ่งทีจ่าํเป็นทุกอย่างแก่ท่านจากความม่ังค่ัง

อันเลอเลิศของพระองคใ์นพระเยซูคริสต ์  ฟิลิปปี 4.19 (TNCV) 

พระองคส์ญัญาท่ีจะชว่ยเรา  เม่ือเราถกูลอ่ลวงใหท้าํบาป  และลม้ลงกลบัไปสูนิ่สยัเดมิ 

ไม่มีการทดลองใดๆ มาถึงท่าน นอกจากการทดลองทีเ่กิดกับมนุษยท่ั์วไป  และ 
พระเจ้าทรงสีตยซ์ื่อ  พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าทีท่่านจะ

ทนได้  แตเ่มื่อท่านถูกทดลอง  พระองคจ์ะทรงให้ท่านมีทางออกด้วย  เพือ่ท่านจะ

ยนืหยัดได้ภายใต้การทดลอง   1 โครินธ ์10.13 (TNCV) 

ดว้ยการชว่ยเหลือของพระเจา้ และ การชว่ยเหลือของครสิเตียนคนอ่ืนๆ  คณุสามารถจะประสบ

ความสาํเรจ็ในการกาํจดันิสยัเก่า และ ใหน้ิสยัใหมเ่ขา้มาแทนท่ีได ้ 
 

หยุด: จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู_______________________________________  

                                             (56-60) 



18  ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้ 

การช่วยเพือ่น   
เพ่ือนเขา้มาหาคณุและกล่าววา่  “ฉนัตอ้งการเป็นครสิเตียน  แตไ่มรู่ว้า่จะทาํยงัไร”  คณุจะบอกอะไรกบัเขา

หรือเธอ (61) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

หยุด: จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ  ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปในบทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู_________________________________________________  

                                                        (61) 
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บทที ่6 

การใช้ชวีติแบบคริสเตยีน   
สิ่งท่ีเป็นหวัใจหลกัท่ีเราควรระลกึไวเ้สมอวา่  การเป็นครสิเตียนนัน้เป็นมากวา่การรูส้ิ่งตา่งๆ เก่ียวกบั 

พระเจา้  

การเป็นครสิเตียนคือการมีความสมัพนัธแ์ละตดิสนิทกบัพระเจา้ 
 

การทีจ่ะรักพระเจ้าหมายความว่าเราจะทาํตามคาํส่ังของพระองค ์และคาํส่ังของ

พระองคก์็ไม่ยากหรอก  1  ยอหน์  5:3 (ERV-TH) 

 
การเป็นครสิเตียนหมายถึงการใชชี้วิตวนัตอ่วนั  ในการทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหค้ณุทาํแตล่ะวนั 

คริสเตียนใหมจ่ะทาํสิ่งนัน้ไดอ้ย่างไร   คณุตอ้งเริ่มจากการอา่นพระคมัภีรแ์ละปฏิบตัิตามในสิ่งท่ีพระคมัภีร ์

สอน โดยนาํเอาขอ้พระคมัภีรม์าทีละขอ้และคอ่ยๆ นาํมาปฏิบตัใินชีวิต ตวัอยา่งเชน่  เอเฟซสั 5:20 กลา่วว่า 

จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสาํหรับทุกส่ิงอยู่เสมอในพระนามขององค ์

พระเยซูคริสตเ์จ้าของเรา      เอเฟซัส 5:20 (TNCV) 
 
คณุจะใชข้อ้พระคมัภีรนี์อ้ย่างไรในทางปฏิบตัใินชีวิตของคณุ?    
 

โปรเจก็ตก์ารอธิษฐาน 
1. จงเขียนสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัคณุในวนันี ้ทัง้สิ่งท่ีดีและไมดี่ (62) 

  

  

  

  

  

  

  

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

ลายเซ็นครู   

                                                 (62) 



20  ตอนนี้ ฉันเป็นคริสเตียนแลว้ 

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

แตล่ะสิ่งเหลา่นีท่ี้ไดเ้กิดขึน้กบัคญุในวนันี ้(63) 
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โดยการทาํโปรเจก็ตนี์ใ้หเ้สร็จ (ในหนา้ 19-20) คณุไดเ้ริ่มท่ีจะปฏิบตัสิิ่งที เอเฟซสั 5:20 ไดบ้อกคณุใหท้าํ  

คณุจะเตบิโตเขม้แข็งฝ่ายวิญญาณในขณะท่ีคณุทาํตอ่เน่ืองทกุๆ วนั  ในการหาขอ้พระคมัภีรแ์ละ

ตัง้เปา้หมายท่ีจะนาํไปปฏิบตั ิ   น่ีคือวิธีท่ีครสิเตียนใหมเ่ตบิโตเขม้แข็งขึน้ 

ชีวิตแบบครสิเตียนเป็นประสบการณก์ารเตบิโตกบัพระเจา้  จงใชชี้วิตในวนัหนึ่งในแตล่ะคราว  พระเจา้ได้

สญัญาท่ีจะใหก้าํลงัและปัญญาท่ีคณุจาํเป็นตอ้งมีในแตล่ะวนั   

คาํถามทีอ่ยากใหคุ้ณตอบ  
1. ครสิเตียนเติบโตขึน้  โดยการนาํสิ่งท่ีพระคมัภีรบ์อกใหท้าํมาปฏิบตัใินชีวิตของพวกเขา (64)   

         (จงเช็คในคาํตอบท่ีถกูตอ้ง) 

  ❏ ถกู              ❏ ผิด  

 
2. จงเขียนจดหมายถึงพระเจา้  บอกพระองคว์า่คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจากประสบการณใ์นการกระทาํสิ่งท่ี  

เอเฟซสั  5:20 พดูถึง   ขอบคณุพระองคใ์นการชว่ยเหลือคณุในโปรเจ็กตนี์ ้ (65) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หยุด  จงอภิปรายถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งอา่นกบัครูของคณุ    ใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ีก่อนทาํงานตอ่ไปใน

บทเรียนนี ้

จบบทเรียน  —  ลายเซ็นครู  

               (63-65) 

ใหค้ะแนนเสรจ็สิน้  —  ลายเซ็นครู   
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คาํถามทบทวน 

 
ช่ือผูเ้รียน: _______________________________________ วนัท่ี:   

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

1. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหม้าเป็นผูน้าํในชีวิตของฉนั   พระองคจ์ะใหส้ิทธิและฤทธ์ิเดชท่ีจะเป็นบตุร

ของพระเจา้  

2. ก่อนหนา้ท่ีเราสามารถเป็นครสิเตียน เราตอ้งยอมรบัว่าเราไดไ้มเ่ช่ือฟังกฎบญัญตัขิองพระเจา้   

3. มีความบาปบางอย่างท่ีใหญ่เกินกวา่ท่ีพระเจา้จะอภยัได ้

4. การมาเป็นครสิเตียนหมายถึงการยอมใหพ้ระเจา้มาเป็นผูน้าํในชีวิตของคณุในทกุๆ วนั 

5. พระคมัภีรก์ลา่ววา่  เราไมส่ามารถแนใ่จไดว้า่  พระเจา้จะพดูกบัเรา และบอกเราวา่เราเป็นลกู

ของพระองค ์ 
6. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุเอาชนะนิสยับาป (พฤตกิรรมเดมิๆ) ของคณุ  คณุจะตอ้งเปล่ียนแปลง

ทัง้หมดโดยตนเอง 

7. การเป็นครสิเตียนคือการใชชี้วิตวนัตอ่วนักบัพระเจา้และทาํในสิ่งท่ีพระองคอ์ยากใหเ้ราทาํ 

8. ครสิเตียนจะเติบโตฝ่ายวิญญาณไดโ้ดยการนาํเอาขอ้พระคมัภีรไ์ปปฏิบตัจิรงิ 

9.  บางครัง้ ผีมารจะพยายามทาํใหเ้กิดความสงสยัในความคดิของคณุ  เพ่ือทาํใหค้ณุคิดวา่คณุ

ไมใ่ชค่รสิเตียน 

คาํถามแบบเลือกตอบ     (จงเช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)  (5 คะแนน) 

10. พระเจา้รกั  

ก.  ครสิเตียนเทา่นัน้  

ข.  ครสิเตียนทัง้หมด และบางคน ท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  

ค.  ครสิเตียนทัง้หมด และ คนทัง้ปวงท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน  
 

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้ 
11. จงเปิดอา่นพระกิตติคณุมาระโก 10:17-27  และตอบคาํถามตอ่ไปนี ้ 

ก.  สิ่งใดท่ีฉดุรัง้ไมใ่หช้ายคนนีเ้ป็นครสิเตียน? (10 คะแนน)  

ข. ใหน้กึถึงชีวิตของคณุวา่มีสิ่งใดบา้งท่ีฉดุรัง้ไมใ่หค้ณุเป็นคริสเตียน? (10 คะแนน) 

  

  

 

หยุด: ขอใหค้รูเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อน  ท่ีคณุจะเริ่มทาํสอบนี ้

ลายเซ็นครู:  
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12. ใน โรม 8:16 (TNCV) กลา่วว่า 

พระวิญญาณเองทรงยืนยนัรว่มกบัวิญญาณจิตของเรา ว่าเราเป็นบตุรของพระเจา้ 

จงเขียนคาํอธิฐานตอ่พระเจา้ บอกพระองคถึ์งสิ่งท่ีคณุคิดวา่ในขอ้นีพ้ดูว่าอะไร   บอกพระองคถึ์ง 

คาํถามท่ีคณุมีเก่ียวกบัวิธีและเม่ือไรท่ีพระองคจ์ะพดูคยุกบัคณุ   จงอภิปรายกบัพระเจา้ถึงวิธีท่ีคณุ 

สามารถประยกุตพ์ระคมัภีรข์อ้นีม้าใชใ้นชีวิตประจาํวนัของคณุ (15 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
13. เพ่ือนคนหนึ่งเขา้มาหาคณุและกลา่ววา่  “ฉนัคดิว่าฉนัเป็นครสิเตียน  แตฉ่ันก็ไมแ่นใ่จ”  

ขอใหค้ดิยอ้นหลงัไปในสิ่งตา่งๆ ท่ีคณุทาํในบทเรียนนี ้ คณุจะบอกเพ่ือนวา่อะไร  เพ่ือวา่เขาหรือเธอ

สามารถกลา่วตอ่ไปว่า  “ตอนนี ้ ฉนัรูแ้ลว้วา่ฉนัเป็นครสิเตียน”  (15 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



ช่ือ  

วนัท่ี   

คะแนน   

คาํถามแบบถูก-ผิด (5 คะแนนในแตล่ะขอ้) จงเขียนคาํวา่ ถูก หรอื  ผิด  ในช่องวา่ง  หนา้คาํถามแตล่ะขอ้  
1. การเป็นครสิเตียนหมายถึงการใหพ้ระเจา้เป็นผูน้าํเหนือชีวิตของคณุในทกุๆ วนั 

2. มีบาปบางประการท่ีใหญ่เกินไปกวา่ท่ีพระเจา้จะยกโทษใหไ้ด ้  

3. ถา้ฉนัขอพระเยซูใหเ้ป็นผูน้าํชีวิตของฉนั   พระองคม์อบสิทธิและฤทธ์ิอาํนาจใหเ้ป็นลกูของ 

พระเจา้      

4. การเป็นครสิเตียนหมายถึงการดาํเนินชีวติวนัต่อวนั ทาํสิ่งท่ีพระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัทาํในแต่ละวนั 

5. ก่อนหนา้ท่ีคณุสามารถเป็นครสิเตียนได ้ คณุตอ้งยอมรบัว่าคณุไมเ่ช่ือฟังกฎบญัญัตขิอง 

พระเจา้มาก่อน 

6. พระเจา้จะไมช่ว่ยคณุใหเ้อาชนะรูปแบบชีวิตนิสยัเดมิท่ีเต็มไปดว้ยความบาป   คณุตอ้ง

เปล่ียนแปลงทัง้หมดโดยตวัคณุเอง 

7. ครสิเตียนจะเตบิโตแข็งแรงขึน้ฝ่ายวิญญาณ โดยการนาํเอาขอ้พระคมัภีรไ์ปปฏิบตัจิริง 

8. พระคมัภีรก์ลา่ววา่  เราไมส่ามารถแนใ่จไดว้า่ พระเจา้จะพดูกบัเรา และบอกเราวา่  เราเป็นลกู

ของพระองค ์

9.  บางครัง้  ผีมารจะทาํใหเ้ราสงสยัในความคิด  และทาํใหค้ณุคดิวา่คณุไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน   

คาํถามแบบเลือกตอบ   (ขอใหเ้ช็คคาํตอบท่ีถกูตอ้ง)   (5 คะแนน) 

10. พระเจา้รกั   

ก.______ครสิเตียนทัง้หมด และบางคน  ท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนดว้ย  

ข._____คนท่ีเช่ือฟังกฎบญัญตัขิองพระองคเ์ทา่นัน้  

ค._____ครสิเตียนทัง้หมด และ ผูค้นทัง้หมดท่ีไมใ่ชค่รสิเตียน 

ง._____ครสิเตียนเท่านัน้ 

คาํตอบส่วนตัวต่อคาํถามนี ้  
11. ในโคโลสี 2:6 กลา่ววา่  “ในขณะท่ีคณุไดว้างความไวว้างใจในพระเจา้  พระเยซูครสิตก์ูค้ณุจากการ

ลงโทษบาป  ตอนนีข้อใหพ้ระองคน์าํคณุในทกุๆ กา้วเถิด” (ผูแ้ปล) 

อะไรเป็นสองสิ่งทีขอ้พระคมัภีรนี์บ้อกวา่เราจะไดจ้ากการไวว้างใจในพระเยซูครสิต?์    

(5 คะแนนในแตล่ะขอ้) 

ก.  

ข.  

บทเรียนที ่106 

ข้อสอบทา้ยบท 
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12. จงอา่นขอ้พระคมัภีรโ์คโลสี  2:6 ขา้งตน้ อีกครัง้  (จงดคูาํถามท่ี  11  ในหนา้ท่ี 1)  

หตกุารณใ์ดท่ีคณุกาํลงัเผชิญในวนันีใ้นท่ีๆ คณุอยากใหพ้ระเจา้มานาํคณุ? (15 คะแนน) 

  

  

  

13. เพ่ือนรว่มหอ้งของคณุอยูใ่นโปรแกรมเพียงสองสามวนั เขาพดูกบัคณุว่า “ฉนัไมเ่คยเจอคนท่ีพดูเร่ือง

ของพระเจา้เชน่นีม้าก่อน  ฉันไมไ่ชค่รสิเตียน ฉันตอ้งทาํอยา่งไรบา้งถึงจะเป็นครสิเตียน?” คณุจะ

บอกเพ่ือนรว่มหอ้งของคณุว่าอยา่งไร? (25 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

  

  

การประเมนิผลส่วนตัว   

14. ณ จดุหนึ่งในบทเรียนนี ้  คณุไดร้บัโอกาสท่ีจะเขียน เวลา และสถานท่ีๆ  คณุเป็นครสิเตียน  

กิจกรรมนีช้ว่ยตอบคาํถามบางขอ้ท่ีคณุเคยมี วา่คณุเป็นครสิเตียนแลว้หรือยงั__________________ 

ขอใหอ้ธิบายคาํตอบของคณุอยา่งสัน้ๆ  
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