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เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน 
วิชานีใ้ห้ภาพรวมเบือ้งต้นวา่การเป็นคริสเตียนหมายความว่าอะไร และเราจะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่เราเป็นบตุร
ของพระเจ้า ตอ่ไปนีเ้ป็นภาพรวมคร่าวๆของวิชานี ้

1 

2 

3 

4

บทที่ 1  ข้าพเจ้าจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้อย่างไร  
ในสว่นนีข้องวิชา เราจะศกึษาวา่ความคิด ความตัง้ใจ และอารมณ์ มีสว่นเก่ียวข้อง
อยา่งไรเม่ือเรารับเช่ือเป็นคริสเตียน 

บทที่ 2 ข้าพเจ้าจะหาหลักฐานว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนได้จากที่ไหน 
ในบทนี ้เราส ารวจวา่ทา่นจะสามารถหาหลกัฐานท่ีก าหนดวา่ท่านเป็นคริสเตียนได้จากท่ี
ไหน พระคมัภีร์ พระวิญญาณบริสทุธ์ิ และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ในชีวิต เป็นประเดน็
หลกัท่ีจะอภิปราย 

บทที่ 3 ความสัมพันธ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ากับพระเยซูคริสด์ 
การพฒันาความสมัพนัธ์กบัพระเยซูเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับคริสเตียนใหมบ่างคน เราจะ
ส ารวจแนวทางปฏิบตัใินการสร้างมิตรภาพกบัพระเยซูหลายแนวทางด้วยกนั 

บทที่ 4 ข้าพเจ้าจะจดัการกับความสงสัยเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนได้
อย่างไร 

คริสเตียนใหมส่ว่นใหญ่มกัเคยสงสยัวา่เขาเป็นคริสเตียนจริงๆ หรือไม ่เราจะอภิปรายกนั
วา่ความสงสยัมาจากไหนและอะไรเป็นสาเหต ุนอกจากนีเ้ราจะค้นหาวา่เราสามารถ
ขจดัความสงสยัเหลา่นีอ้อกไปได้อยา่งไร 

เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียนสามารถน าไปใช้เป็นวิชาบทน าส าหรับวิชาอ่ืนๆในชดุ การศึกษาในกลุ่ม
ส าหรับคริสเตียนใหม่  เรายินดีท่ีจะสง่ข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือชว่ยในการจดัตัง้ชดุวิชาเหลา่นีใ้ห้กบัทา่น กรุณา
ตดิตอ่เราตามท่ีอยูท่ี่ระบดุ้านหน้าของหนงัสือเลม่นี ้

เนือ้หาในคู่มือครูนีมี้อะไรบ้าง 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น    แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู
2. คูมื่อผู้ เรียน
3. สมดุบนัทึกโครงการ
4. การสอบและใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทน าจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น
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ค าน า 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพื่อชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถน าค าสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน
และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการด าเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะน า
ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุค าตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู
หน้าแรกๆเป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน
หวัข้อ การบ้านท่ีต้องท า ผู้ เรียนจะต้องใส่วนัก าหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทกึเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  
และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะน าเก่ียวกบัวิธีการสอน
บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีส้ าคญัมาก คริสเตียน
ใหมต้่องการค าแนะน าท่ีชดัเจนวา่เขาจะน าค าสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนท า 
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ
สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนส าหรับสอนสปัดาห์ละ
ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้ครบ
ทกุวิชาต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี มีบทเรียนหลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก 
หรือ แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกวา่นี ้ 

2. คู่มือผู้เรียน
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ ส าหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ
ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ
การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยท าให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3. สมุดบันทกึโครงการ
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป 

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากส าหรับบางเร่ืองท่ีมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ความ
จริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   

4. การสอบของผู้เรียน
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงส าคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมค าเฉลยของค าตอบซึง่อยู่
ข้างหลงัของคูมื่อ  

5. ใบประกาศนียบัตร
ผู้ เรียนท่ีท างานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน
ท่ีเรียนครบทัง้  14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความส าเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน
กลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน 
ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles ส าหรับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้
คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นส าคญัในการพฒันาวิชา
เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ท างานกบักลุม่ 
ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม
พฒันาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ท าขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก
กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรับคนเหล่านัน้
ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซ า้คู่มือเหล่านี ้
คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซ า้และแจกจา่ยให้ใช้
ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล
ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  
อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ
จดัจ าหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้

http://www.iteenchallenge.org/


เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน 7 

แนะน าล าดับในการสอน 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา  ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพื่อให้สอนตามล าดบั  รายการล าดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน
สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน

2. การส ารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ

3. ทา่ที

4. การทดลอง

5. ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริสเตียน

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน

8. การเช่ือฟังพระเจ้า

9. การเช่ือฟังมนษุย์

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์

12. รักและยอมรับตนเอง

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ

14. ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ

หนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอนหลกัสตูร การศกึษาในกลุม่ส าหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ
ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 
เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้



10 คู่มือครู

ภาพรวมของวิชานี ้

1. ก่อนเร่ิมคาบเรียนแรกหนึง่หรือสองวนั ให้แนะน าวิชานีแ้ก่ผู้ เรียน และมอบงานชิน้แรกๆให้พวกเขาท า
ถ้าเป็นได้ให้แจก สมุดบันทึกโครงการ หนึง่หรือสองวนัก่อนท่ีท่านจะเร่ิมสอนวิชานี ้พร้อมกบัคู่มือ
ผู้เรียนให้กบัผู้ เรียน และให้พวกเขาอา่นหน้าตา่งๆ ท่ีจะมีการอภิปรายกนัในคาบเรียนแรกของวิชานี ้

2. ในหน้าท่ี 12 มีส าเนาของ รายการการบ้าน ซึง่ก าหนดเวลาท่ีงานแตล่ะชิน้ควรจะเสร็จ ให้ผู้ เรียนใส่
วนัท่ีๆ เหมาะสมโดยใช้ส าเนาเปลา่ของ รายการการบ้าน ท่ีอยู่ด้านหลงัในสมดุบนัทกึโครงการ

3. แจ้งให้ผู้ เรียนทราบวา่จะต้องท าโครงการที่ 1 จากสมดุบนัทกึโครงการเสร็จก่อนเข้าเรียนในคาบแรก

4. แผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพ่ือใช้ในการเร่ิมต้น
บทเรียน วตัถปุระสงค์หลกัของกิจกรรมเหลา่นีคื้อชว่ยให้ผู้ เรียนจดจ่อความสนใจอยูท่ี่หวัข้อหลกัของ
บทเรียนนัน้ เราต้องการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุน่และเปิดกว้างท่ีผู้ เรียนทกุคนจะรู้สึกถึงการมีสว่นร่วม
ในชัน้เรียน

5. ทา่นอาจต้องการแนะน าความคดิบางอย่างท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจค าวา่ "คริสเตียน" ผู้ เขียนวิชานี ้
ทราบดีวา่ค านีไ้มมี่ค าจ ากดัความท่ีเรียบง่าย อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นค าในพระคมัภีร์ท่ีสามารถให้ค าจ ากดั
ความในชัน้เรียนของทา่น เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะไมรู้่สกึสบัสนกบัความหมาย

ผู้ เขียนพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการใช้ค าท่ีสามารถเข้าใจได้เฉพาะคนท่ีเป็นคริสเตียนมานานหลายปี
วิชานีไ้ด้รับการออกแบบส าหรับคริสเตียนใหมแ่ละผู้ ท่ีสนใจเป็นคริสเตียน ท่ีอาจจะไมคุ่้นเคยกบัค า
เฉพาะท่ีใช้กนัในกลุม่ท่ีเป็นคริสเตียนแล้ว

เม่ือค าว่า "คริสเตียน" ถกูน ามาใช้ในวิชานี ้เราก็จะให้ความหมายค าดงักลา่ววา่ คือผู้ ท่ีมีความ สมัพนัธ์
สว่นตวัท่ีแท้จริงกบัพระเยซูคริสต์ ซึง่เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ชว่ยให้รอด หรืออาจเรียกวา่ ผู้ เช่ือ
แท้

6. ทา่นจะต้องตดัสินใจวา่ทา่นต้องการสอนวิชานีก่ี้คาบเรียน มีแผนการสอนบทเรียนส าหรับ 10 คาบเรียน
วิชานีย้งัสามารถเพิ่มเป็น 14 คาบเรียนได้ หวัข้อของ 10 คาบถกูระบอุยูใ่นหน้าถดัไป
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ท่านจะต้องสอนก่ีคาบเรียนในวิชานี ้

ทา่นจะต้องตดัสินใจวา่ทา่นต้องการสอนวิชานีก่ี้คาบเรียน มีแผนการสอนบทเรียนส าหรับ 10 คาบเรียน 
หวัข้อของ 10 คาบถกูระบอุยู่ด้านลา่ง อยา่งไรก็ตาม วิชานีส้ามารถเพิ่มเป็น 14 คาบเรียนได้ หวัข้อท่ีมีดาว
อยูข้่างหน้า* สามารถแบง่ออกเป็น 2 คาบได้ มีค าแนะน าในแผนการสอนบทเรียนวา่ท่านจะสามารถแบง่
เอกสารการเรียนออกเป็น 2 คาบได้อย่างไร 

บทที่ 1: ข้าพเจ้าจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้อย่างไร 
*บทเรียนท่ี 1: การอทุิศความคดิและความตัง้ใจ
*บทเรียนท่ี 2: การอทุิศอารมณ์ความรู้สกึ

บทที่ 2: ข้าพเจ้าจะหาหลักฐานว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนได้จากที่ไหน 
*บทเรียนท่ี 3: พระคมัภีร์และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ
บทเรียนท่ี 4: การเปล่ียนแปลงในชีวิตของทา่น

บทที่ 3:  ความสัมพันธ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ากับพระเยซูคริสต์ 
*บทเรียนท่ี 5: ความสมัพนัธ์สว่นตวัของข้าพเจ้ากบัพระเยซูคริสต์  – สว่นท่ี 1
บทเรียนท่ี 6: การสร้างมิตรภาพกบัพระเยซู

บทที่ 4:  ข้าพเจ้าจะจดัการกับความสงสัยเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนได้อย่างไร 
  บทเรียนท่ี 7: สาเหตตุา่งๆ ของความสงสยั 
  บทเรียนท่ี 8: การขจดัความสงสยั – สว่นท่ี 1 
  บทเรียนท่ี 9: การขจดัความสงสยั – สว่นท่ี 2 

 บทเรียนท่ี10: การสอบ 
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รายการการบ้าน 

ชื่อวชิา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน

แบบทดสอบย่อย ข้อทอ่งจ า วนัท่ี

1 ความจริง 8 ประการในหน้า 5-6 ของคูมื่อผู้ เรียน บทเรียนท่ี 2 

2 โรม 8:16 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย บทเรียนท่ี 3 

3 ยอห์น 1:12 บทเรียนท่ี 4 

4 ยากอบ 1:5-6 บทเรียนท่ี 7 

โครงการ วนัก าหนดสง่งาน

1 บทเรียนท่ี 1 

2 บทเรียนท่ี 2 

3 บทเรียนท่ี 3 

4 บทเรียนท่ี 3 หรือ 4 

5 บทเรียนท่ี 8 

6 บทเรียนท่ี 4 

7 บทเรียนท่ี 4 หรือ 5 

8 บทเรียนท่ี 5 หรือ 6 

9 บทเรียนท่ี 7 หรือ 8 

10 บทเรียนท่ี 7 หรือ 8 

11 บทเรียนท่ี 7 

12 บทเรียนท่ี  9 

การสอบ   วนัท่ี บทเรียนท่ี 10 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 1 
การอทิุศความคิด  
การอทิุศความตัง้ใจ

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 เม่ือข้าพเจ้าเข้าใจความจริงจากพระคมัภีร์เก่ียวกบัวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ข้าพเจ้าก็จะต้อง
เข้าสูข่ัน้ตอนการรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

2. ข้อพระธรรมหลัก: ยอห์น 1:12  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

สว่นคนทัง้ปวงท่ียอมรับพระองค์ ผู้ ท่ีเช่ือในพระนามพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบตุร
ของพระเจ้า 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

 อ้างอิงหน้า 5-9 ในคูมื่อผู้ เรียน ไปพร้อมกบับทเรียนนี ้อ้างอิง โครงการท่ี 1 “การรับเช่ือเป็น 

คริสเตียน” จากสมดุบนัทกึโครงการ ไปพร้อมกบับทเรียนนีด้้วย 

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

ก. สัมภาษณ์คริสเตียนคนหน่ึง 

ส าหรับกิจกรรมท่ี 17 ในแผนการสอนบทเรียนนี ้ท่านจะต้องสมัภาษณ์คริสเตียนคนหนึง่ 
ทา่นอาจต้องการให้คูมื่อผู้ เรียนกบัคริสเตียนคนนี ้เพ่ือให้เขาอา่นบทท่ี 1 ก่อนท่ีจะท าการ
สมัภาษณ์ ถ้าเป็นไปได้ท่านอาจจะสมัภาษณ์สดคริสเตียนคนนัน้ท่ีหน้าชัน้เรียน แตห่ากไม่
สามารถท าได้ ก็ให้ใช้วิดีโอบนัทกึค าสมัภาษณ์ โดยให้ไมโครโฟนสามารถบนัทกึเสียงทัง้
ค าถามของทา่นและค าตอบของ 

ผู้ถกูถามได้อย่างชดัเจน พยายามจ ากดัเวลาการสมัภาษณ์ไว้ท่ี 10-15 นาที หรือเลือกบท
สมัภาษณ์บางสว่นมาเปิดในชัน้เรียน 

ให้ท าส าเนาค าถามท่ีให้ไว้คูก่บักิจกรรมท่ี #17 ส าหรับผู้ เรียน พวกเขาสามารถ
เปรียบเทียบประสบการณ์กบัพวกเขากบัเร่ืองราวในบทสมัภาษณ์ 

1 
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ข. ตารางของความจริง 8 ประการ 

ความจริงทัง้ 8   ประการท่ีเราจ าเป็นต้องรู้และเช่ือเพ่ือท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ เป็น
หนึง่ในประเด็นส าคญัท่ีเราต้องการสอนในคาบเรียนแรก ให้เขียนความจริงทัง้  8 ประการนีล้ง
บนกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่เพ่ือมีประโยชน์ส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียน การท าเชน่นีจ้ะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งหากท่านท าการสมัภาษณ์สดส าหรับกิจกรรมท่ี 17 ในแผนการสอน
บทเรียน  ความจริงทัง้ 8 ประการอยู่ใน หน้า 5 และ 6 ของคูมื่อผู้ เรียน  

5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5-10 นาที)

เลือกหนึง่ในกิจกรรมข้างลา่งนีเ้พ่ือเร่ิมต้นคาบเรียนในวนันี ้

ก. ครัง้แรกที่มีคนถามว่าท่านเป็นคริสเตียนหรือไม่ 

ให้ผู้ เรียนหลายคนแบง่ปันกบัเพ่ือนในห้องเก่ียวกบัครัง้แรกท่ีมีคนถามวา่พวกเขาเป็น 
คริสเตียนหรือไม ่พวกเขาตอบอย่างไร? ถ้าผู้ เรียนส่วนใหญ่เกิดในครอบครัวคริสเตียน พวกเขา
อาจจะไมต้่องตอบค าถามนี ้ทา่นอาจคยุกบัผู้ เรียนบางคนท่ีเคยเป็นพยานหลายครัง้และมีค า
พยานมากมายเก่ียวกบัวิธีการตอบถามนี ้

ข. ท่านคิดว่าอะไรที่ท าให้คนมาเป็นคริสเตียน? 

ให้ผู้ เรียนอ่านค าตอบของ ค าถามท่ี 1 ในโครงการท่ี  1 ในสมดุบนัทึกโครงการ ซึง่ถามวา่  
ท่านคิดว่าอะไรท าให้คนมาเป็นคริสเตียน? อย่าใช้เวลามากเกินไปในการอภิปรายค าตอบเร่ือง
นี ้ทา่นสามารถชว่ยแก้ไขมมุมองท่ีผิดๆ ให้กบัผู้ เรียนในช่วงท้ายคาบเรียน 

6. คนๆหน่ึงจะรับเชื่อเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?  (3-5 นาที)   คู่มือผู้เรียน หน้า 5

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียนจะมีผลกระทบอยา่งมากตอ่สิ่งท่ีท่านสอนใน
บทเรียนนี ้ถ้าผู้ เรียนหลายคนยงัไมไ่ด้ตดัสินใจรับเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านก็จะต้องระมดัระวงัท่ีจะใช้
เวลาในการตอบค าถามของพวกเขา อยา่ตัง้สมมตฐิานว่าผู้ เรียนทกุคนในชัน้เป็นคริสเตียน 

ถ้าทา่นมัน่ใจวา่ผู้ เรียนส่วนใหญ่ได้อทุิศตวัตอ่พระคริสต์แล้ว ก็หนนุใจให้พวกเขาศกึษาบทเรียนนี ้
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นพยาน ในขณะท่ีพวกเขาทบทวนเร่ืองเหลา่นี ้ให้พวกเขาหาทางใช้
บทเรียนเหล่านีใ้นการอภิปรายกบัคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน 
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ทา่นอาจต้องเร่ิมการอภิปรายด้วยการให้ผู้ เรียนบางคนแบง่ปันค าตอบของค าถามท่ี 3 จาก
โครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทกึโครงการซึง่ระบวุา่ ท่านเชื่ออะไรเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์? เร่ืองนีอ้าจช่วย
ให้ทา่นเข้าใจอยา่งลกึซึง้ว่าจะใสร่ายละเอียดท่ีจ าเป็นในการอภิปรายความจริงทางพระคมัภีร์ท่ี
เก่ียวข้องกบัสว่นนีข้องบทเรียนได้มากเพียงใด อยา่ใช้เวลามากเกินไปในการอภิปรายค าถามนี ้ถ้า
ผู้ เรียนหนึง่หรือสองคนมีค าถามท่ียากในเร่ืองนี ้ก็ให้จดัอภิปรายโดยให้รายละเอียดมากขึน้กบัพวก
เขาในชว่งหลงัเลิกเรียน 

เราขอแนะน าวา่ท่าน ไม่ควรขอ ให้ผู้ เรียนยกมือขึน้ตอบ ค าถามท่ี 2 ในโครงการ 1 ใน สมดุ
บนัทกึโครงการ ซึง่ถามว่า ท่านเป็นคริสเตียนหรือไม?่  น่ีเป็นค าถามสว่นตวั เราต้องการให้พวกเขามี
ความรู้สกึอิสระในการเรียนวิชานีโ้ดยไมมี่การกดดนัให้พวกเขารู้สกึล าบากใจกบัการท่ีไมไ่ด้เป็น 
คริสเตียน 

ย า้ประเดน็หลกัในยอ่หน้าแรกของบทท่ี  1 ในหน้า  5 ของคูมื่อผู้ เรียน พระเจ้าจะไมห่ลอกให้ใคร
มารับเช่ือเป็นคริสเตียน ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่มี  3 สิ่งท่ีต้องอทุิศตอ่พระเจ้าเม่ือเรารับเช่ือเป็นคริสเตียน  

ก่อนท่ีท่านจะมัน่ใจวา่ทา่นเป็นคริสเตียนนัน้ ทา่นต้องรู้วิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียนเสียก่อน ไมมี่
ใครเป็นคริสเตียนโดยบงัเอิญ พระเจ้าไมเ่คยหลอกให้ใครมาเป็นสาวกของพระองค์ ถ้าทา่นต้องการ
รับเช่ือเป็นคริสเตียน ทา่นต้องอทุิศตวัตอ่พระคริสต์ ทัง้ 3 หวัข้อข้างลา่งนีมี้ความเก่ียวข้องกบัขัน้ตอน
นี ้

การอทุิศความคดิของทา่น 
การอทุิศความตัง้ใจของทา่น 
การอทุิศอารมณ์ความรู้สกึของทา่น 

เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่5 

7. การอุทศิตัวคืออะไร? (3-5 นาที)

ในบทเรียน 2 บทแรกของวิชานี ้เราจะคยุกนัเก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียนด้วยการอทุิศ
ความคดิ ความตัง้ใจ และอารมณ์ของเรากบัพระคริสต์ ให้หาเวลาพดูเร่ืองการอทุิศตวั เพราะส าหรับ
บางคนแล้ว น่ีเป็นสว่นท่ีผิวเผินอยา่งมากในชีวิต พวกเขาคดิว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยท่ีจะผิดค าสญัญาได้
หากไมส่ดวกท่ีจะรักษา ทา่นควรอภิปรายสัน้ๆ ว่าเม่ือเราพดูเร่ืองการอทุิศชีวิตของเราตอ่พระองค์ 
พระเจ้าถือวา่เป็นเร่ืองส าคญัมาก 

ผู้ เรียนบางคนอาจจะตัง้ค าถามวา่อารมณ์ของเรามีความเก่ียวข้องกบัการรับเช่ือเป็น 
คริสเตียนอยา่งไร ทา่นควรอธิบายวา่เราจะสอนเร่ืองนัน้ในคาบเรียนตอ่ไป 
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8. ความจริง 8 ประการที่เก่ียวข้องกับการอุทศิความคิดของท่าน
(10-15 นาที) หน้า 5-6 คู่มือผู้เรียน

ด ู ความจริง 8 ประการท่ีให้ไว้ในหน้า 5-6 ของคูมื่อผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนค้นหาและอา่นข้อพระธรรม
ท่ีให้มากบัแตล่ะขัน้ตอน ให้มัน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจหลกัความจริงในข้อความเหล่านี ้        

ความจริงที่ท่านต้องรู้และเช่ือที่จะรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

1. พระเจ้าทรงพระชนม์อยู ่ฮีบรู 11:6

2. พระคมัภีร์เป็นความจริง 2 ทิโมธี 3:16

3. ข้าพเจ้าได้ท าบาปด้วยการไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า โรม 3:23

4. พระเจ้ารักข้าพเจ้าและพระองค์ทรงสง่พระเยซู พระบตุรองค์เดียวของพระองค์มาเพ่ือท่ีจะอยู่
และตายเพ่ือข้าพเจ้า ยอห์น 3:16

5. พระเยซูทรงเป็นผู้ เดียวท่ีสามารถยกโทษบาปให้ข้าพเจ้าได้ กิจการ 4:12

6. โทษของความบาปคือความตาย (ความตายนิรันดร์) โรม 6:23

7. ข้าพเจ้าสามารถรอดจากโทษบาปได้ด้วยการสารภาพบาปของข้าพเจ้ากบัพระเยซู และทลูขอ
พระองค์ยกโทษให้กบัข้าพเจ้า 1 ยอห์น 1:9

8. ข้าพเจ้าสามารถรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้ด้วยการรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของข้าพเจ้า
ตัง้แตบ่ดันี ้โรม 10:9-10

คดัมาจากคูมื่อผู้ เรียน หน้า 5 -6 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามเพิ่มเตมิท่ีทา่นสามารถใช้ในการอภิปรายตอนนีข้องบทเรียน
1. การอทุิศความคดิของทา่นหมายความวา่อยา่งไร?

2. ทา่นคิดวา่ข้อใดในความจริงทัง้ 8 ประการนีท่ี้ไมจ่ าเป็นตอ่การรับเช่ือเป็นคริสเตียน? ถ้ามี บอก
ได้ไหมวา่ข้อไหน? ชว่ยอธิบายค าตอบของท่าน

3. "ก้าวกระโดดทางความเช่ืออยา่งขาดเหตผุล" หมายความวา่อะไร?

4. รูปแบบทางพระคมัภีร์เก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียนแตกตา่งจาก "ก้าวกระโดดทางความเช่ือ
อยา่งขาดเหตผุล" อยา่งไร?
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9. พระคัมภีร์มีความถูกต้องแม่นย าไหม? (3-5 นาที)

 ผู้ เรียนบางคนอาจรู้สกึยากท่ีจะเห็นด้วยกบัความจริงทัง้ 8 ประการเน่ืองจากความเช่ือของพวก
เขาเก่ียวกบัพระคมัภีร์ ขอให้ผู้ เรียนอา่นสิ่งท่ีพวกเขาตอบใน ค าถามท่ี 4 จากโครงการท่ี 1 ในสมดุ
บนัทกึโครงการ หวัข้อ ท่านมีหรือเคยมีช่วงเวลาที่ยากทีจ่ะเชื่อว่าพระคมัภีร์เป็นความจริงไหม?   ถ้า
ผู้ เรียนบางคนมีข้อสงสยัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ให้ใช้เวลาในการอภิปรายวา่เราจะรู้ว่าพระคมัภีร์มีความ
ถกูต้องแมน่ย าอยา่งไร  

 วิชานีจ้ะมีการสอนแบบครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ในเร่ือง  การส ารวจพระคมัภีร์อย่างคร่าวๆ 
ซึง่เป็นวิชาถดัไปถ้าทา่นสอนหลกัสตูรเหล่านีอ้ยา่งตอ่เน่ืองตามท่ีได้รับค าแนะน า ถ้าเร่ืองนีเ้ป็น
เหตผุลหลกัวา่ท าไมผู้ เรียนจึงลงัเลท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน ก็ขอให้ใช้เวลาจดัการกบัเร่ืองดงักลา่ว
เดี๋ยวนี ้แม้จะต้องใช้คาบเรียนพิเศษในการจดัการกบัเร่ืองนีก็้ตาม 

ถ้าผู้ เรียนเช่ือวา่พระคมัภีร์ไม่มีความถกูต้องแมน่ย า ก็ให้พวกเขามีเสรีภาพท่ีจะอธิบายความรู้สกึ
เชน่นัน้ บางครัง้ปัญหาอยูท่ี่การแปลพระคมัภีร์ท่ีแตกตา่งกนั จงรีบชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่ไมมี่การแปลใดๆ
ท่ี "สมบรูณ์แบบ" พระคมัภีร์ฉบบัแปลมากมายท่ีเรามีทกุวนันีเ้ป็นฉบบัท่ีดีเลิศ แตท่กุฉบบัก็ยงัมี
จดุอ่อน เราไมจ่ าเป็นต้องกงัวลวา่แผนการแหง่ความรอดจะถกูท าให้เสียหายไปในระหวา่งการแปล
พระคมัภีร์ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ไมอ่อ่นแอ พระองคส์ามารถรักษาพระคมัภีร์ไว้จากการถกูท าให้
เสียหายจากนกัแปล  

น่ีเป็นจดุท่ีจะอภิปรายเร่ืองความเช่ือและความวางใจในพระเจ้า เราจ าเป็นต้องตรวจสอบความ
จริงและการใช้ความคิดของเราอย่างระมดัระวงั แตก็่มีจดุท่ีความคดิอย่างมีเหตมีุผลและชดัเจนจะไม่
พอท่ีจะน าคนมาถึงความรอด เราต้องเตม็ใจท่ีจะก้าวเข้าสูค่วามเช่ือโดยไมจ่ าเป็นต้องเข้าใจสิ่งท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมด น่ีไมใ่ชก่าร "ก้าวกระโดดทางความเช่ืออยา่งขาดเหตผุล" แตเ่ป็นขัน้ตอนของความ
เช่ือท่ีอยู่บนพืน้ฐานค าสอนท่ีชดัเจนจากพระคมัภีร์  ถ้าบางคนมีความรู้สกึวา่ยากท่ีจะเช่ือพระคมัภีร์ 
ก็ให้หนนุใจให้ขอความชว่ยเหลือจากพระองค์ 

10. ท่านต้องมีความรู้มากเพียงใดเพื่อที่จะรับเชื่อเป็นคริสเตียน?
(3-4 นาที) หน้า 5-6 คู่มือผู้เรียน

เราต้องระมดัระวงัท่ีจะไมเ่ป็นคนท่ียดึกฎเกณฑ์ตายตวัว่าคนจะต้องรู้เร่ืองแผนการแห่งความรอด
ทัง้หมดก่อนท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้ ความจริงทัง้ 8 ประการท่ีน าเสนอในท่ีนีเ้ป็นค าแนะน า
โดยทัว่ไป คนอาจจะไมเ่ข้าใจสิ่งเหลา่นีข้้อหนึง่หรือมากกวา่ กระทัง่เขารับเช่ือเป็นคริสเตียน พระเจ้า
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ให้ความรอดแก่ทกุคนโดยไมค่ดิราคา พระองค์ให้ความรอดแก่ทกุคนท่ีเข้ามาหาพระองค์ด้วยความ
จริงใจ 

อยา่งไรก็ตาม บางคนมี "ประสบการณ์ทางศาสนา" คีอ "รู้สกึ" วา่บางสิ่งบางอยา่งเกิดขึน้ภายใน 
และตัง้สมมตฐิานว่าความรู้สึกเชน่นัน้เป็นสิ่งท่ีพิสจูน์ว่าพวกเขาได้รับเช่ือเป็นคริสเตียนแล้ว ทา่นควร
อธิบายวา่การท่ีคนจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ ไมใ่ชเ่พียงเพราะค าอธิษฐานของพวกเขาเทา่นัน้ ความ
รอดท่ีแท้จริงเกิดขึน้เม่ือพระเจ้าทรงอภยัความบาปให้พวกเขาและเสดจ็มาประทบัอยู่ในวิญญาณจิต
ของเขา เร่ืองนีไ้ด้มีการอภิปรายใน คูมื่อผู้ เรียน หน้า 6 

11. แนะน าเร่ืองการอุทศิความตัง้ใจของท่าน (3-5 นาที) หน้า 6-9 คู่มือผู้เรียน

 ให้อธิบายวา่ "ความตัง้ใจ"  น่ีเป็นสว่นของการตดัสินใจสว่นตวัของเรา ท่านอาจต้องการใช้
ภาพประกอบของการเกิดของทารกเพ่ือให้เห็นความแตกตา่งของการ "บงัเกิดใหม"่ ในครอบครัวของ
พระเจ้า ดใูนตอนท้ายของหน้า 6 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเป็นข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัตวัอย่างดงักลา่ว  

12. ท่านต้องทราบว่าท่านก าลังท าอะไรก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจ (3-5 นาที) หน้า 7 คู่มือผู้เรียน

สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนท่ีครอบคลมุถึง หน้า 7 ในคูมื่อผู้ เรียน อยา่งคร่าวๆ ใน 
หวัข้อย่อยข้อท่ี 1 ท่านตอ้งเข้าใจว่าความหมายของการรับเช่ือเป็นคริสเตียนคืออะไร  สอนเร่ืองนี ้
ควบคูไ่ปกบัสว่นแรกของบทเรียนนีใ้นเร่ืองการอทุิศความคดิของทา่น สิ่งท่ีต้องย า้ในท่ีนีคื้อประเด็น
ท่ีวา่พระเจ้าต้องการให้เรามีความรู้ ความเข้าใจและยงัใช้สตปัิญญาในขณะท่ีตดัสินใจรับเช่ือ 

13. ท่านตัดสินใจในเร่ืองส าคัญอย่างไร? (5 นาที)

ค าถามท่ี 5 ของโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทกึโครงการเป็นกิจกรรมท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถ
เข้าใจวา่พวกเขาใช้วิธีการใดเม่ือต้องมีการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบของ
กิจกรรมนี ้ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่ ส าหรับบางคนแล้วการตดัสินใจเป็นเร่ืองง่าย บางคนตดัสินใจเร็วโดยไม่
คดิมาก และเร่ืองนีมี้ความเก่ียวข้องอยา่งไรกบัการอทุิศตวัเพ่ือพระคริสต์ 

ในฐานะครู ทา่นจะเข้าใจวา่ผู้ เรียนหลายคนไมไ่ด้ใช้ขัน้ตอนเดียวกบัทา่นในการตดัสินใจ ขอให้
ทา่นคิดถึงผลท่ีตามมาของการใช้วิธีการตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนัในการอทุิศตวัเพ่ือพระคริสต์ ทา่นควร
พิจารณผลท่ีตามมาทัง้ในด้านบวกและด้านลบของวิธีการแตล่ะอย่าง 

ยกตวัอย่าง คนท่ีใจร้อนอาจจะถกูโน้มน้าวให้อทุิศตวัเพ่ือพระคริสต์ได้ง่าย แตก่ารอทุิศตวัเชน่นี ้
จะคงอยูไ่ด้นานเพียงใด? พวกเขาจะสงสยัในเร่ืองความรอบคอบในการตดัสินใจดงักลา่วในเวลา
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ตอ่มาไหม? "คนท่ีชอบเน้นรายละเอียด" จะผลกัดนัให้ทา่นรู้สกึสบัสนกบัค าถามทัง้หมดของพวกเขา
ไหม? ถ้าทา่นมีผู้ เรียนแบบนัน้ ก็ขอให้พิจารณาผลท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการตดัสินใจของเขา มีความ
เป็นไปได้อยา่งมากท่ีบคุคลผู้ นีจ้ะไมล่ะทิง้สิ่งท่ีได้ตดัสินใจง่ายๆ 

ถ้าทา่นมีเวลาในชว่งท้ายคาบเรียน ให้อภิปรายเร่ืองนีโ้ดยลงรายละเอียดมากขึน้ ค าถามท่ี 7 
และ 8 ของโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการนัน้ ครอบคลมุถึงเร่ืองนีใ้นระดบัท่ีเป็นสว่นตวัมากขึน้ 
ทา่นต้องมัน่ใจวา่ท่านพิจารณาค าถามนีอ้ยา่งละเอียดรอบคอบเม่ือทา่นให้คะแนนโครงการท่ี 1 เพ่ือดู
วา่มีผู้ เรียนคนใดจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใสอ่ยา่งเป็นส่วนตวั เพ่ือชว่ยให้พวกเขาเข้าใจเร่ืองนีอ้ยา่ง
ชดัเจน 

14. ท่านต้องตัดสินใจ (3-5 นาที) หน้า 7-8 คู่มือผู้เรียน

 ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถศกึษาความจริงในพระคมัภีร์อยา่งง่ายๆและสมมตุเิอาวา่
การรู้ความจริงเป็นทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีจ าเป็น พวกเขาต้องเลือกวา่ใครจะเป็นผู้น าในชีวิต - พระเจ้าหรือ
ซาตาน เร่ืองนีค้รอบคลมุอยูใ่น หน้า7-8 ของคูมื่อผู้ เรียน ในหวัข้อยอ่ยข้อท่ี 2 ท่านตอ้งตดัสินใจทีจ่ะ
รับเช่ือเป็นคริสเตียน 

15. เดนิหน้าต่อไปที่จะท าตามสิ่งท่ีท่านตัดสินใจ (3-5 นาที) หน้า 8-9 คู่มือผู้เรียน

 เร่ืองนีค้รอบคลมุอยูใ่น หน้า 8-9 ในคูมื่อผู้ เรียน ในหวัข้อย่อยข้อท่ี 3 ท่านต้องเดินหนา้ต่อไปและ
ท าในส่ิงทีท่่านตดัสินใจทีจ่ะท าโดยความช่วยเหลือจากพระเจ้า  อธิบายว่าการให้ค ามัน่สญัญานัน้
ง่ายเพียงใด และการรักษาค ามัน่สญัญาวา่จะท าในสิ่งท่ีได้สญัญาเอาไว้นัน้ยากเพียงใด เม่ือมีคนพดู
วา่ "ข้าพเจ้าอยากรับเช่ือเป็นคริสเตียน" นัน่ดเูหมือนเป็นค าพดูง่ายๆ แคไ่มก่ี่ค า แตพ่วกเราต้อง
เดนิหน้าตอ่ไปและท าในสิ่งท่ีเราตดัสินใจท่ีจะท า 

อธิบายสิ่งทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิหน้าตอ่ไปท่ีจะท าตามสิ่งท่ีตดัสินใจ 

1. ทา่นต้องสารภาพบาปของท่านตอ่พระเจ้า และขอให้พระองค์ยกโทษให้ทา่น

2. ทา่นต้องเชิญพระเยซูเป็นผู้น าในชีวิตของทา่น ซึง่หมายความวา่ทา่นจะต้องมอบทกุสิ่งใน
ชีวิตของท่านให้กบัพระองค์

3. ทา่นต้องหนักลบัจากวิถีแหง่ความบาปของทา่น และหนัมาเช่ือฟังพระบญัญตัแิละค าสอน
ของพระเจ้า
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20 คู่มือครู

อภิปรายเร่ืองนีซ้ึง่อยู่ในพระธรรมยากอบ 2:24 วา่ ความรอดไมไ่ด้เก่ียวข้องแคค่ าพูด แตย่งั
รวมถึงการกระท าของเราด้วย 

ใช้เร่ืองราวในพระคมัภีร์เก่ียวกบัเศรษฐีหนุม่ท่ีเข้ามาถามพระเยซูวา่เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์
อยา่งไร ดใูนพระธรรมลกูา 18:23-30, มทัธิว 19:16-30, มาระโก 10:17-31 ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่ 
พระเยซูไมไ่ด้ขอให้ชายผู้ นีเ้พียงแคอ่ธิษฐานง่ายๆ พระเยซูเรียกร้องการกระท า "จงทิง้ความร ่ารวย 
ของทา่น และจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” ชายผู้ นีไ้มเ่ตม็ใจท่ีจะพยายามกระท าในสิ่งท่ี
จ าเป็นเพ่ือพิสจูน์วา่เขาจริงจงักบัการอทุิศชีวิตของเขาตอ่พระคริสต์ 

16. จะเกิดอะไรขึน้ถ้าท่านล้มเหลวและท าบาป (3-5 นาที)

การอทุิศตวัตอ่พระคริสต์ไมไ่ด้ท าให้เรามีเสรีภาพท่ีจะออกไปและละเมิดพระบญัญัตขิองพระเจ้า
ได้ทกุเวลาท่ีอยากท า ในอีกนยัหนึง่เราไมต้่องอธิษฐานรับความรอดใหมท่กุครัง้ท่ีเราท าบาป อภิปราย
ถึงความส าคญัของการท าหน้าท่ีของเราอย่างดีท่ีสดุในการอทุิศตนเองตอ่พระคริสต์ พระเจ้าทรง
สญัญาวา่จะประทานก าลงัให้กบัเรา เพ่ือท่ีจะต้านทานการทดลองและด าเนินชีวิตเพ่ือพระองค์ 
อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ไมไ่ด้น าไปสูค่วามสมบรูณ์แบบในทนัที เรา
ทกุคนผิดพลาดได้ แตเ่ราก็มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา และเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า
มากขึน้ 

17. สัมภาษณ์คริสเตียนคนหน่ึง (10-15 นาท)ี

เราต้องการน าข้อมลูทัง้หมดนนีไ้ปสูร่ะดบัของการปฏิบตัใินคาบเรียนนี ้การสมัภาษณ์คริสเตียน
คนหนึง่อาจจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการอทุิศความคดิและความตัง้ใจในชีวิตเรา 
ในชว่งเร่ิมต้นของแผนการสอนบทเรียนนี ้ขอแนะน าในสิ่งท่ีทา่นต้องเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะท าการ
สมัภาษณ์ 

ถ้าเป็นไปได้ ควรจะสมัภาษณ์สดท่ีหน้าชัน้เรียน การท าเชน่นีจ้ะท าให้ครูสามารถควบคมุความ
ยาวของการสมัภาษณ์ได้ บอกผู้ ท่ีทา่นจะสมัภาษณ์ว่าให้ตอบค าถามสัน้ๆ ไมค่วรนานเกิน 2-3 นาที
ตอ่ค าถาม ถ้าทา่นต้องการรายละเอียดมากขึน้ ทา่นจะถามเขาเพิ่มเตมิวา่ "คณุจะอธิบายเร่ืองนี ้
เพิ่มเตมิได้ไหม?" 
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ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

1. ทา่นได้ยินความจริงพืน้ฐานเก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียนครัง้แรกได้อยา่งไร?

2. ความจริงทัง้ 8 ประการ (หน้า 5-6 ของคูมื่อผู้ เรียน) นัน้ มีข้อใดท่ีอธิบายให้ท่านเข้าใจอยา่ง
ชดัเจน ก่อน ท่ีทา่นจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน?

3. ความจริงทัง้ 8 ประการ มีข้อใดท่ีไมไ่ด้อธิบายให้ทา่นเข้าใจอยา่งชดัเจน กระทัง่ทา่นรับเช่ือเป็น
คริสเตียนแล้ว เร่ืองนีท้ าให้เกิดความสบัสนในความคิดของทา่นเก่ียวกบัความหมายท่ีแท้จริงของ
การเป็นคริสเตียนไหม?

ค าถามข้างลา่งนีอ้าจช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งการอทุิศความคิดและการอทุิศ
ความตัง้ใจ

4. การเช่ือว่าทา่นเป็นคนบาปและต้องการความชว่ยเหลือจากพระเจ้าในการรับเช่ือเป็น
คริสเตียนนัน้ ยากเพียงใดส าหรับทา่น?

5. การยอมรับว่าพระคมัภีร์เป็นความจริงนัน้ ยากส าหรับทา่นไหม? ชว่ยอธิบายวา่ท าไมยากและ
ท าไมไมย่าก

6. ทนัทีท่ีทา่นรู้วา่ท่านเป็นคนบาป และทา่นรู้วิธีท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ ท่านใช้เวลานานแค่
ไหนกวา่ท่ีจะพดูวา่ "ใช่ ข้าพเจ้าต้องการรับเช่ือเป็นคริสเตียน"?

7. ทนัทีท่ีทา่นพดูวา่ "ใช ่ข้าพเจ้าต้องการรับเช่ือเป็นคริสเตียน" ทา่นอธิษฐานตอ่พระเจ้าและขอให้
พระองค์ชว่ยท่านให้รอดในทนัทีไหม? ถ้าไม ่ทา่นใช้เวลานานแคไ่หนกระทัง่ทา่นอธิษฐานแบบ
นัน้?

8. หลงัจากท่ีทา่นอธิษฐาน ทา่นมีค าถามหรือความสงสยัเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง
ไหม?

9. หลงัจากท่ีทา่นอธิษฐาน ทา่นรู้สกึยากท่ีจะมุง่มัน่ในการตดัสินใจท่ีจะเป็นคริสเตียนตอ่ไปหรือไม?่

10. ทา่นรู้สกึถึงความแตกตา่งใดๆ ทนัทีท่ีท่านอธิษฐานและขอให้พระเยซูเป็นผู้น าในชีวิตไหม? ถ้า
ทา่นรู้สกึดีขึน้มาก ความรู้สกึเชน่นัน้อยู่นานเพียงใด?

ทา่นอาจต้องการให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบประสบการณ์ของพวกเขากบัผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์ โดยท า
ส าเนาค าถามเหลา่นีส้ าหรับผู้ เรียน 
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ถ้าทา่นมีเวลาพอ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนถามค าถามผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์ จบการเรียนด้วยกิจกรรมการ
ประยกุตร์ใช้สว่นตวั 

การอภิปรายควรจะท าให้เกิดความชดัเจนว่าเราทกุคนมีประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัในขัน้ตอน
ของการรับเช่ือเป็นคริสเตียน เราแตล่ะคนได้เรียนรู้ความจริงเก่ียวกบัวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน เรา
แตล่ะคนได้เผชิญกบัการตดัสินใจท่ีวา่ - ตอนนีฉ้นัจะท าอะไรกบัแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า? 
ความคดิและความตัง้ใจของเรามีความเก่ียวข้องอย่างชดัเจนในการรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

18. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนคดัลอกความจริง 8 ประการในหน้า 5 และ 6 ของคูมื่อผู้ เรียน และตอบสนองแตล่ะข้อ
ด้วยการเขียนความคิดเห็นข้างลา่งนี ้ตอ่จากความจริงแตล่ะข้อ 

•ข้าพเจ้าเช่ือเร่ืองนี ้

•ข้าพเจ้าไมเ่ช่ือเร่ืองนี ้

•ข้าพเจ้าไมแ่นใ่จ

 กิจกรรมนีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถประเมินวา่พวกเขาได้อทุิศความคิดให้กบัความเช่ือเหลา่นี ้
ของคริสเตียนหรือไม ่  

19. การบ้านที่ต้องท า

ก. ให้คะแนน โครงการท่ี 1 “การรับเช่ือเป็นคริสเตียน” ในสมดุบนัทึกโครงการ 

ข. บอกให้ผู้ เรียนจ าความจริงทัง้ 8 ประการเพ่ือท าแบบทดสอบย่อยในคาบเรียนตอ่ไป 

20. การประเมินผลของครูหลังจบการสอน

โปรดเขียนข้อความวา่ส่วนใดของบทเรียนท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสดุ ทา่นสามารถรักษาเวลาท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดัของแตล่ะกิจกรรมได้ตามเปา้หมายหรือไม?่  

การเปล่ียนแปลงด้านใดท่ีทา่นต้องการจะท าในกิจกรรมการสมัภาษณ์ (ข้อท่ี 17 ในแผนการสอน
บทเรียน) ค าถามอะไรท่ีทา่นจะตดัออกหรือเพิ่มเข้าไป เพ่ือท่ีจะท าให้การสอนในครัง้หน้าประสบ
ความส าเร็จมากขึน้?  
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แผนการสอนบทเรียนที่ 2 
การอทิุศอารมณ์ความรู้สกึ  

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าต้องมีความเข้าใจท่ีชดัเจนในเร่ืองท่ีวา่อารมณ์ความรู้สกึของข้าพเจ้ามีความเก่ียวข้องกบั
การรับเช่ือเป็นคริสเตียนอยา่งไร  

2. ข้อพระธรรมหลัก :  ยากอบ 1:9 (พระคัมภีร์ฉบับชีวิตใหม่)

ให้พ่ีน้องคริสเตียนท่ียากจนในโลกนีจ้งมีความสขุในสิ่งท่ีเขามี เขาเป็นผู้ ท่ียิ่งใหญ่ในสาย พระ
เนตรของพระเจ้า 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

อ้างอิง หน้า 9-17 ในคูมื่อผู้ เรียน  ควบคูไ่ปกบับทเรียนี ้  โครงการท่ี 2 อารมณ์ความรู้สึกของ
ข้าพเจ้า  จากสมดุบนัทกึโครงการซึง่จะใช้กบับทเรียนนี ้

4. การเตรียมล่วงหน้าของครู

ก.  ทางเลือก 2 คาบเรียน 

บทเรียนนีอ้าจน าไปสูก่ารอภิปรายในหลายหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทของอารมณ์ในชีวิต
ของคริสเตียน ทา่นอาจต้องการใช้คาบเรียน 2 คาบในการสอนบทเรียนนี ้มีข้อมลูเพิ่มเตมิในเนือ้หา
เพิ่มเตมิส าหรับครู ซึง่จะใช้สอนในเวลานี ้ดหูน้า 37-38 ของคูมื่อครู  

ข. ภาพประกอบส าหรับกิจกรรมที่ 10 ในแผนการสอนบทเรียน 

กิจกรรมท่ี  10 ในแผนการสอนบทเรียนนีแ้นะน าให้ใช้ภาพประกอบรูปบ้าน โดยแสดงให้เห็นถึง
ระยะตา่งๆของการก่อสร้าง ภาพท่ีแสดงควรจะเน้นภาพของการวางรากฐาน ชัน้ใต้ดิน ก าแพง 
หลงัคาชัน้บน และบ้านท่ีสร้างเสร็จแล้ว และอาจจะมีเตาผิง  
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5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  (5-10 นาที)

ก.  แบบทดสอบย่อยเร่ืองอารมณ์ความรู้สึก 

ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบยอ่ยในชว่งเร่ิมคาบเรียน   แบบทดสอบย่อยอยูใ่นหน้า 25 ของคูมื่อครู  
บอกผู้ เรียนวา่แบบทดสอบย่อยเหลา่นีเ้ป็นการตอบค าถามสว่นตวั ครูจะไมใ่ห้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบนี ้วตัถปุระสงค์ คือให้ผู้ เรียนมีโอกาสคิดเก่ียวกบัอารมณ์ความ รู้สกึท่ีมีอยู่ และ
ความรู้สกึเหลา่นัน้มีผลในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากน้อยแคใ่หน 

ให้ท าส าเนาแบบทดสอบยอ่ยนี ้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคน 

หลงัจากผู้ เรียนท าแบบทดสอบย่อยเสร็จแล้ว ให้อภิปรายค าตอบอย่างสัน้ๆ ผู้ เรียนคงมีค าตอบท่ี
แตกตา่งกนั ขอให้พวกเขาอธิบายว่าท าไมจงึเลือกค าตอบนัน้ ประเดน็หนึง่ท่ีต้องการจะส่ือสารผา่น
กิจกรรมนีก็้คือความจ าเป็นในการพิจารณาอารมณ์ความรู้สกึของเรา และดวู่ามีผลในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคริสเตียนใหม ่ในขณะเดียวกนั เราต้องการให้ผู้ เรียนตระหนกัวา่คนเราแตล่ะคน
ถกูสร้างขึน้มาอยา่งพิเศษไมเ่หมือนใคร และเราจะไมต่อบสนองตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ในชีวิตของเรา
ด้วยอารมณ์ท่ีเหมือนกนั 

ข.  แสดงภาพประกอบของทารกแรกเกิด 

ผู้ใหญ่และเดก็สว่นใหญ่มกัแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สกึเม่ืออยูใ่กล้ทารกแรกเกิด ให้ผู้ เรียน
คดิถึงทารกแรกเกิด ให้สมมตุติวัเองเป็นคณุแมห่รือคณุพ่อ คณุหมอ พยาบาล ปู่ ยา่ตายาย หรือพ่ีสาว
หรือพ่ีชายของทารกแรกเกิด ทา่นจะแสดงอารมณ์ความรู้สกึอะไรออกมาเป็นครัง้แรกเม่ือทา่นเห็น
ทารกนี?้ ให้ผู้ เรียนแบง่ปันการตอบสนองกบัเพ่ือนๆในชัน้  

ชีใ้ห้เห็นวา่คนท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดของทารกอาจจะมีความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัไป แม้จะอยูใ่น
เหตกุารณ์เดียวกนัก็ตาม 

การเกิดในฝ่ายร่างกายของทารกก็คล้ายกบัการเกิดในฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนใหม ่ทารกจะ
ร้องไห้หลงัจากเกิดมา สองสามสปัดาห์และสองสามเดือนแรกก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆ  ทกุรูปแบบ 
โดยเฉพาะผ้าอ้อมท่ีสกปรกซึ่งไมช่อบเลย ชีวิตของเดก็ทารกมกัจะมีแตก่ารร้องไห้ ความเจ็บปวด 
ความสบัสน รู้สกึไม่คุ้นกบัสถานท่ี หนาวเกินไป ร้อนเกินไป มีแตค่วามยุง่ยาก! เดก็ทารกมีชว่งเวลาท่ี
ยากล าบากในการปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงทกุอย่างในชีวิตใหม ่ผู้ใหญ่ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเดก็ทารก
เรียกประสบการณ์เหลา่นีว้่า "การเจริญเตบิโต" 
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หลายครัง้ท่ีคริสเตียนใหมมี่ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดและท้อแท้ด้วยความพยายามท่ีจะปรับตวัให้
เข้ากบัชีวิตใหมข่องการเร่ิมเป็นคริสเตียน ซึง่แนน่อนวา่ไมใ่ชชี่วิตท่ีเตม็ไปด้วยความสขุกายสบายใจ
ตลอดเวลา ในคาบเรียนวนันี ้เราจะท าการส ารวจอยา่งใกล้ชิดวา่อารมณ์มีความเก่ียวข้องกบัการรับ
เช่ือเป็นคริสเตียนอยา่งไร และล าดบัใดท่ีอารมณ์มีควรจะมีในชีวิตใหมข่องเรา   

แบบทดสอบย่อยเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึก 

จริง เท็จ 1. คริสเตียนท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้าอยา่งแท้จริงจะรู้สกึมีความสขุตลอดเวลา 

จริง เท็จ 2. เก็บความรู้สกึโกรธไว้ข้างใน ดีกวา่แสดงออกมาอย่างหนุหนัพลนัแลน่ (หรือแสดง
อารมณ์ออกมา) 

จริง เท็จ 3. เม่ือคริสเตียนรู้สึกหดหูใ่จ แสดงวา่มีบางสิ่งบางอย่างท่ีผิดปกติกบัชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ของเขา (ความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจ้า) 

จริง เท็จ 4. คริสเตียนใหมส่ามารถรักษา "ความร้อนรน" ในฝ่ายวิญญาณเอาไว้ได้ ซึง่มกัเกิดขึน้
หลงัจากการกลบัใจใหม ่หากพวกเขาเช่ือฟังพระบญัญัติของพระเจ้าอยา่ง
ระมดัระวงั  

 ใน 4 ค าถามถดัไปนัน้ ให้วงกลมค าตอบท่ีอธิบายตวัท่านและอารมณ์ของทา่นได้อยา่งดีท่ีสดุ 
หลายค าถามมีมากกวา่หนึง่ค าตอบ 

5. เม่ือมีบางคนท าให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดหรือท าให้ข้าพเจ้าโกรธ มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกเขาหรือ
เธอวา่ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างไร

น่ีคือข้าพเจ้า น่ีคือข้าพเจ้าบางสว่น ไมใ่ชข้่าพเจ้า 

6. โดยปกตแิล้วข้าพเจ้าไวตอ่การแสดงความรู้สกึ (แสดงอารมณ์ออกมา)

น่ีคือข้าพเจ้า น่ีคือข้าพเจ้าบางสว่น ไมใ่ชข้่าพเจ้า 

7. โดยปกตแิล้วข้าพเจ้าจะเก็บความรู้สกึเอาไว้ข้างใน และไมแ่สดงออกมา

น่ีคือข้าพเจ้า  น่ีคือข้าพเจ้าบางสว่น ไมใ่ชข้่าพเจ้า 

8. เป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกกบัพระเจ้าวา่ ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างไรเม่ือข้าพเจ้ากลุ้มใจหรือหดหู่

น่ีคือข้าพเจ้า น่ีคือข้าพเจ้าบางสว่น ไมใ่ชข้่าพเจ้า 
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6. ทบทวนเร่ืองการอุทศิความคิดและความตัง้ใจ  (3-5 นาที)   หน้า 5-9 คู่มือผู้เรียน

ผู้ เรียนหลายคนจะมีชว่งเวลาท่ียากล าบากในการจดจ าประเดน็ส าคญัท่ีทา่นได้น าเสนอเก่ียวกบั
การอทุิศตวัใน 3 ลกัษณะนี ้ในคาบเรียน 2 หรือ 3 คาบตอ่ไป ให้ใช้เวลา 2-3 นาทีเพ่ือทบทวนการ
อทุิศตวัใน 2 ลกัษณะตามท่ีได้มีการน าเสนอในคาบเรียนแรก คือการอทุิศความคดิ และการอทุิศ
ความตัง้ใจ ให้ผู้ เรียนอธิบายสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเหลา่นี ้ใช้สิ่งนีเ้ป็นจดุเปล่ียนท่ีจะน าไปสูก่ารอทุิศ
ตวัในลกัษณะท่ีสามซึง่จะสอนในวนันี ้นัน่คือการอทุิศอารมณ์ 

7. แนะน าเร่ืองการอุทศิอารมณ์ความรู้สึก  (2-3 นาที)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจะชว่ยดงึดดูควาสนใจเร่ืองอารมณ์ได้โดยตรง ตอ่ไปนีเ้ป็น
ค าถามตา่งๆ ท่ีเราจะตอบในคาบเรียนวนันี ้(อยา่พยายามตอบค าถามในตอนนี ้ให้แนะน าค าถามนี ้
กบัผู้ เรียน เพ่ือให้พวกเขาทราบถึงจดุประสงค์ในชัน้เรียนนี ้)  

1. ล าดบัใดท่ีอารมณ์ของเราเกิดขึน้ในประสบการณ์ของการรับเช่ือเป็นคริสเตียน?

2. อารมณ์ความรู้สกึของเราส าคญัอยา่งไร?

3. ข้าพเจ้านา่จะมีความรู้สกึแตกตา่งหลงัจากรับเช่ือเป็นคริสเตียนไหม?

4. ข้าพเจ้านา่จะสมัผสัพระเจ้าในชีวิตหลงัจากข้าพเจ้ารับเช่ือเป็นคริสเตียนไหม?

8. เม่ือรับเช่ือเป็นคริสเตียนความรู้สึกของท่านเก่ียวข้องอย่างไร?
(5-10 นาที) หน้า 9-12, คู่มือผู้เรียน

อ้างกลบัไปท่ีตวัอย่างซึง่ใช้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวา่ คนเรามีการตอบสนองทาง
อารมณ์ท่ีแตกตา่งกนัตอ่สถานการณ์เดียวกนัอย่างไร เร่ืองนีเ้ป็นความจริงเม่ือคนเราตดัสินใจท่ีจะรับ
เช่ือเป็นคริสเตียน  

ใช้ตวัอยา่งของส้มในคูมื่อผู้ เรียน หน้า 9 และ 10  ให้อภิปรายเร่ืองค าสญัญาท่ีคริสเตียนบางคน
ชีน้ าในทางท่ีผิด เชน่ ทา่นจะสมัผสัความรัก ความช่ืนชมยินดี และมีสนัตสิขุจากพระเจ้าทนัทีท่ีท่าน
รับเช่ือเป็นคริสเตียน ค าสญัญาง่ายๆแบบนัน้ไมไ่ด้อยูบ่นพืน้ฐานของพระคมัภีร์  
คริสเตียนมากมายมีอารมณ์ในด้านบวกเชน่นัน้เม่ือมอบชีวิตให้กบัพระคริสต์ นัน่ก็เป็นเร่ืองท่ีดี แตก็่
พระคมัภีร์ไมไ่ด้รับประกนัวา่เราจะ "รู้สกึ" รอดแล้วทนัทีท่ีเราเสร็จสิน้การอธิษฐานเพ่ืออทุิศชีวิตของ
เราตอ่พระคริสต์ 
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ให้ย า้วา่ คริสเตียนใหมม่กัจะต้องเผชิญกบัชว่งเวลาท่ียุง่ยากของการปรับตวั เชน่เดียวกบัทารก
แรกเกิดท่ีต้องปรับตวัอย่างยากล าบากหลงัจากเกิดมา พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะท าให้เราส านกึผิดถึง
ความบาป ซึง่จะแสดงผลในรูปของความรู้สึกผิด 

9. คาดหวังว่าอารมณ์ความรู้สึกของท่านจะเปล่ียน  (3-5  นาที)  หน้า 10-11 คู่มือผู้เรียน

เร่ืองนีมี้การครอบคลมุใน หน้า 10-11 ของคูมื่อผู้ เรียน หวัข้อย่อย ข. “ความรู้สึกของท่าน
เปล่ียนไป”  อธิบายว่าการมีอารมณ์ท่ีขึน้ๆลงๆนัน้เป็นเร่ืองปกตเิพียงใด น่ีเป็นบางสิ่งท่ีจะยงัคง
เกิดขึน้เม่ือคนรับเช่ือเป็นคริสเตียน ถ้ามีการพฒันาทางอารมณ์ท่ีดีขึน้เม่ือรับเช่ือเป็นคริสเตียน ก็ให้
ขอบคณุพระเจ้าส าหรับสิ่งนัน้ แตก็่อย่าสิน้หวงัเม่ือความรู้สกึเหลา่นัน้หมดไป 

ถ้าคนไมมี่การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์เม่ือรับเช่ือเป็นคริสเตียน ก็ควรจะแสวงหาการทรงสถิต
ของพระเจ้าในชีวิต เพื่อน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงในด้านบวก 

ไมว่า่การตอบสนองทางอารมรณ์จะเป็นอย่างไรเม่ือเราอธิษฐานรับเช่ือเป็นคริสเตียน เราก็ควรจะ
รู้วา่พระเจ้าต้องการน าความรัก สนัตสิขุ และความช่ืนชมยินดีมาสูชี่วิต การตอบสนองทางอารมณ์
เชน่นีไ้มเ่ป็นเร่ืองหลกัท่ีเราจะแสวงหาในความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้า สิ่งเหลา่นัน้เป็นผลพลอยได้
ของการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงกบัพระเยซู ในคูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 3  จะครอบคลมุเร่ืองนี ้
“ความสมัพนัธ์สว่นตวัของข้าพเจ้ากบัพระเยซูคริสต์”  

10. ความรู้สึกของท่านควรเป็นล าดับที่สามเม่ือท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน
(5-15 นาที) หน้า 11-12 คู่มือผู้เรียน

เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึงล าดบัท่ีอารมณ์ของเราควรอยูใ่นการรับเช่ือเป็นคริสเตียน  ให้กลบั ไปท่ี 
2 ประเดน็ซึง่ครอบคลมุอยูใ่นบทเรียนท่ีแล้ว ประเด็นแรกและส าคญัท่ีสดุก็คือการมีความเข้าใจท่ี
ชดัเจนวา่พระคมัภีร์พดูวา่อย่างไรเก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ประเดน็ท่ีสอง ท่านต้องตดัสินใจ
อยา่งชดัเจนในเร่ืองการอทุิศความตัง้ใจ พระเจ้าจะประทานฤทธ์ิอ านาจแหง่ความเช่ือให้กบัท่าน 
เพ่ือท่ีจะให้การตดัสินใจเป็นผลส าเร็จ เราจ าเป็นต้องอทุิศอารมณ์ของเราตอ่พระคริสต์ ซึง่เป็นการ
ยอมรับวา่บดันีพ้ระองค์เป็นผู้น าท่ีแท้จริงในชีวิตของเราแล้ว 

ใน หน้า 11 ในคูมื่อผู้ เรียน ทา่นมีภาพของบ้านหลงัหนึง่ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งแง่มมุทัง้ 
3 นี ้ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธิบายภาพดงักลา่วโดยมีรายละเอียดมากขึน้ 

ความรู้สกึเม่ือรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ไมส่ าคญัเทา่กบัความเข้าใจและการเช่ือฟังความจริงใน
พระคมัภีร์ ซึง่บอกถึงวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน 
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ก.  สร้างบ้านของท่าน 

 (ถ้าเป็นไปได้ ให้แนะน าหวัข้อนีโ้ดยใช้ภาพ 4 ภาพของขัน้ตอนการสร้างบ้านท่ีให้ไว้ด้านลา่ง) 

แบบบ้าน: ก่อนท่ีจะเร่ิมสร้างบ้านหลงัใหม ่จะต้องมีแบบบ้านท่ีวาดขึน้ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะสร้าง
บ้านตามแบบนัน้ คนท่ีไมเ่คยสร้างบ้านต้องขอความชว่ยเหลือจากผู้ ท่ีรู้วิธีการสร้างบ้าน 

การวางรากฐาน: เม่ือสร้างบ้าน สิ่งแรกท่ีต้องท าคือการขดุดินและวางรากฐานให้แข็งแกร่ง การ
วางรากฐานนีจ้ะต้องแข็งแรงมากพอท่ีจะหนนุตวับ้านให้คงอยูไ่ด้นานหลายปี 

บ้าน: เม่ือมีการวางรากฐานอยา่งเหมาะสมแล้ว ก็เร่ิมสร้างบ้านโดยหาวสัดท่ีุดีท่ีสดุ และท่ี
เหมาะสมด้วย ต้องไมน่ าวสัดเุก่ามาใช้ ใช้วสัดตุามท่ีแบบบ้านก าหนดไว้ ต้องใช้เวลาในการสร้างบ้าน 
ก าแพงจะต้องตัง้ขึน้ หลงัคาจะต้องยกขึน้ และต้องมีการตดิตัง้ประตแูละหน้าตา่งด้วย 

ความร้อน: หลงัจากสร้างบ้านแล้ว เตาผิงก็จะถกูจดุและความร้อนก็จะอบอวลภายในบ้าน เป็น
เร่ืองโง่มากท่ีจะจดุเตาผิงก่อนท่ีบ้านจะสร้างเสร็จ เม่ือเตาผิงท างานอย่างถกูต้อง ความร้อนก็จะ
อบอวลอยูภ่ายในบ้านและท าให้บ้านกลายเป็นสถานท่ีท่ีนา่อยู่ แตค่วามร้อนนัน้ไมไ่ด้ท าให้บ้าน
แข็งแรง ถ้าบ้านถกูสร้างขึน้อยา่งเหมาะสม มนัก็จะตัง้อยู่อยา่งแข็งแรงและมัน่คงไมว่า่ความร้อนจะ
ถกูจดุหรือดบัลงก็ตาม 

ข. การประยุกต์ใช้ภาพประกอบ 

การรับเช่ือเป็นคริสเตียนสามารถเปรียบเทียบกบัการสร้างบ้าน ถ้าทา่นต้องการเป็นคริสเตียนท่ี
ประสบความส าเร็จ ทา่นจะต้องท าตามแผนการของพระเจ้า พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยทา่นในการ
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รับเช่ือเป็นคริสเตียน พระองค์มีประสบการณ์มากมายในการชว่ยเหลือมนษุย์ "สร้างบ้าน" (หรือชีวิต 
คริสเตียน) 

รากฐาน: ทา่นต้องวางรากฐานให้แข็งแกร่งเป็นอยา่งแรกก่อนท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน รากฐาน
ของบ้านสามารถเปรียบเทียบได้กบัความเข้าใจและการเช่ือฟังความจริงในพระคมัภีร์ซึง่บอกทา่น
เก่ียวกบัวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ความจริงเหล่านีช้ว่ยให้ทา่นวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งในการสร้าง
ชีวิตคริสเตียน พระเยซูทรงสญัญาวา่ความจริงเหลา่นีไ้มเ่คยเปล่ียนแปลง ดใูนพระธรรมมทัธิว 5:18 

บางคนคดิวา่รากฐานของการด าเนินชีวิตคริสเตียนอาจจะเป็นความรู้สกึตา่งๆ แต ่ความรู้สกึท า
ให้รากฐานชีวิตคริสเตียนอ่อนแอ ถ้าทา่นสร้างชีวิตคริสเตียนไว้บน "รากฐานของความรู้สกึ" ความ
เข้มแข็งและความมัน่คงของชีวิตฝ่ายวิญญาณจะเปล่ียนแปลงไปวนัตอ่วนั ในวนัท่ีทา่นรู้สกึดี ทา่นก็
จะคดิว่าทา่นเป็นคริสเตียนท่ีเข้มแข็ง แตเ่ม่ือความรู้สึกดีๆ หมดไป "บ้าน" ของทา่นก็จะเร่ิมสัน่คลอน
และอาจจะพงัลงมาและได้รับความเสียหายในท่ีสดุ  

รากฐานท่ีแข็งแกร่งมีเพียงอยา่งเดียวคือรากฐานท่ีพระเจ้าประทานให้กบัทา่น คือพระคมัภีร์ 
พระวจนะของพระองค์  

อาคาร: ทา่นสร้างชีวิตคริสเตียนด้วยความเช่ือ ความเช่ือเป็นฤทธ์ิอ านาจท่ีพระเจ้าประทาน
ให้กบัท่านเพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแรงบนพระวจนะของพระเจ้า ทา่นไมส่ามารถประสบความส าเร็จ
ในการเป็นคริสเตียนได้ด้วยตวัทา่นเอง  ทา่นต้องการความชว่ยเหลือจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึง่
เป็นผู้น าและเป็นครูของทา่น พระองค์ประทานวสัดท่ีุจ าเป็นให้กบัท่าน และพระองค์ทรงสอนทา่น
เก่ียวกบัวิธีการสร้างชีวิตคริสเตียน   

บางคนท าตามความจริงในพระคมัภีร์ รับเช่ือเป็นคริสเตียน และ "วางรากฐานไว้อยา่งเหมาะสม" 
อยา่งไรก็ตาม พวกเขาท าผิดท่ีพยายามจะสร้างและค า้ยนัชีวิตคริสเตียนไว้บนความรู้สึก ความรู้สกึ
ไมไ่ด้ท าให้ "ก าแพงแข็งแรง" หรือท าให้ "หลงัคาแข็งแรง" และไมไ่ด้ท าให้ "หน้าตา่งหรือประตอูยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ดี" ความรู้สึกไมใ่ช ่"วสัด"ุ ตามแบบแผนท่ีพระคมัภีร์ก าหนดไว้อยา่งเฉพาะเจาะจง 

ถ้าทา่นต้องการสร้างชีวิตคริสเตียนให้แข็งแรง ทา่นจะต้องท าตามแผนการของพระเจ้า ซึง่ทา่นจะ
พบแผนการดงักลา่วได้ในพระคมัภีร์ ทา่นต้องใช้ "วสัด"ุ ท่ีพระองค์บอกให้ใช้และท่านต้องสร้าง "บ้าน" 
ในแบบท่ีพระองค์บอก พระองค์เทา่นัน้ท่ีต้องเป็นผู้ควบคมุการสร้างบ้าน  

ถ้าความรู้สกึของทา่นเป็น "วสัด"ุ ท่ีจะใช้สร้าง "บ้านของทา่น" บ้านหลงันัน้ก็อนัตรายท่ีจะใช้เป็นท่ี
อยูอ่าศยั บางวนัก าแพงอาจจะแข็งแรง บางวนัมนัอาจจะหลดุออกไป การเจริญเตบิโตในชีวิต 
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คริสเตียนแตล่ะวนัจะต้องได้รับการสร้าง ซึง่ไมใ่ชส่ร้างด้วยผลงานและความตัง้ใจของทา่น แตด้่วย
ฤทธ์ิอ านาจและการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ความร้อน: ความรู้สึกของท่านอาจเปรียบเทียบได้กบัความร้อนท่ีอบอวลอยูใ่นบ้านและจะเป็น
ล าดบัท่ีสาม ความรู้สกึเป็นสิ่งท่ีท าให้ชีวิตคริสเตียนมีชีวิตชีวา ถ้าทา่นเข้าใจล าดบัท่ีเหมาะสมส าหรับ
อารมณ์ในชีวิตคริสเตียนประจ าวนั ทา่นก็ยงัคงมัน่คงในฐานะคริสเตียน ไมว่า่ความรู้สึกตา่งๆจะเข้า
มาหรือหมดไปก็ตาม 

บ้านก็คือบ้าน ไมว่า่จะมีความร้อนอยูข้่างในหรือไมก็่ตาม เชน่เดียวกนักบัการเป็นคริสเตียน ทา่น
เป็นคริสเตียนเพราะท่านวางรากฐานอยา่งถกูต้อง และสร้าง "บ้าน" ของทา่นด้วยความชว่ยเหลือและ
วสัดท่ีุพระเจ้าประทานให้ ความรู้สกึดีๆ ไมไ่ด้ชว่ยให้ท่านเป็นคริสเตียน ถ้าความรู้สกึหมดไป ถ้าทา่น
ไมรู้่สกึเหมือนกบัวา่เป็นคริสเตียน ถ้าทา่นไมรู้่สกึสมัผสัพระเจ้าได้ตลอดเวลา นัน่ไมเ่ป็นไร "บ้าน" ก็
ยงัคงยืนหยดัอยูอ่ยา่งแข็งแรง 

11. ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เม่ือท่านรับเชื่อเป็นคริสเตียนนัน้มีอะไรบ้าง?
(5-10 นาที)  หน้า 12 คู่มือผู้เรียน

ให้ผู้ เรียนใช้ค าตอบจากโครงการท่ี 2 ตอนท่ี 1 จากสมดุบนัทกึโครงการในการอภิปรายเร่ืองนี ้
ประเดน็ส าคญัท่ีเราต้องการจะส่ือคือ เม่ือคนรับเช่ือเป็นคริสเตียน ก็จะมีความรู้สกึตา่งๆมากมาย ให้
อา่นพระคมัภีร์ท่ีระบอุยูใ่นโครงการท่ี 2   

12. ประสบการณ์ทางความรู้สึกตอนรับเชื่อ (3-5 นาท)ี

 ให้ผู้ เรียนแบง่ปันประสบการณ์ของการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ให้เขาอธิบายอารมณณ์ตา่งๆท่ี
ประสบมาในช่วงเวลานัน้อย่างยอ่ๆ โดยใช้ค าตอบในเร่ืองนีจ้ากสว่นท่ี 2 ของโครงการท่ี 2 ในสมดุ
บนัทกึโครงการ 

13. แนะน า ข้อ ค-3.  “เรียนรู้ว่าพระคริสต์ต้องการให้ท่านแสดงความรู้สึกอย่างไรในแต่ละวัน”
(3-5 นาที)  หน้า 12 คู่มือผู้เรียน

หลงัจากท่ีคนรับเช่ือเป็นคริสเตียน เขาจะเผชิญกบัโอกาสมากมายท่ีจะแสดงอารมณ์ เขา
สามารถเรียนรู้ท่ีจะมอบชีวิตด้านนีใ้ห้กบัพระคริสต์ หรือจะยงัคงตอบสนองทางอารมณ์ตามแบบท่ี
เขาต้องการและเพิกเฉยตอ่สิ่งท่ีพระคริสต์พดู การอทุิศอารมณ์ก่ียวข้องกบัการยอมมอบชีวิตด้านนี ้
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ให้กบัพระคริสต์ในแตล่ะวนั การอทุิศตวัเม่ืออธิษฐานรับเช่ือนัน้เป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของการอทุิศตวัใน
ประเดน็นี ้

ให้อภิปรายประเดน็ตา่งๆ ในสว่นนีข้องบทเรียน โดยมีศนูย์กลางอยูท่ี่การเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียน และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นกบัพระคริสต์ 

ผู้ เรียนบางคนอาจมีความเจ็บปวดทางอารมณ์จากประสบการณ์ในอดีต เฉพาะผู้ ท่ีเคยถกูท าร้าย
ทัง้ในด้านร่างกายและในเร่ืองเพศ และผู้ ท่ีมาจากสภาพครอบครัวท่ีแตกหกั ในกรณีเหลา่นี ้การ
อภิปรายในเวลา 15 นาทีนีจ้ะไมพ่อท่ีจะชว่ยให้เขาได้รับค าตอบในการแก้ปัญหา หนนุใจให้เขามา
แบง่ปันกบัทา่นอย่างเป็นสว่นตวัเก่ียวกบัความยุง่ยากท่ีเขาประสบมาในด้านนี ้ 

14. สอน  หัวข้อย่อย ก. “ยอมมอบอารมณ์ความรู้สึกของท่านให้อยู่ในการน าของพระเยซู
คริสต์”   (3-5 นาท)ี หน้า 12-13 คู่มือผู้เรียน

พวกเราสว่นใหญ่มองวา่การตอบสนองทางอารมณ์เป็นด้านท่ีเป็นส่วนตวัอย่างมากของชีวิต ทา่น
เป็นใครถึงมาบอกวา่ข้าพเจ้าควรจะรู้สกึอยา่งไร? เม่ือท่านอทุิศอารมณ์ของทา่นกบัพระคริสต์ ก็
เทา่กบัท่านก าลงัพดูวา่ "ข้าแตพ่ระเจ้า ข้าพระองค์อนญุาตให้พระองค์บอกข้าพระองค์วา่ ข้าพระองค์
ควรหรือไมค่วรตอบสนองทางอารมณ์อย่างไร ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์พอพระทยัเม่ือข้า
พระองค์ตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัด้วยอารมณ์"  

น่ีไมไ่ด้หมายความวา่พระคริสต์จะท าให้เรามีอารมณ์ เราไมไ่ด้เป็นหุน่ยนต์ มนัยงัคงเป็นอารมณ์
ของพวกเรา และเราต้องรับผิดชอบในสิ่งท่ีเราตอบสนอง เราไมอ่าจพดูได้วา่ "ข้าพเจ้าอทุิศอารมณ์ตอ่
พระคริสต์แล้ว ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึโกรธทา่นได้ นัน่ก็เพราะพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าท าอยา่งนีก้บั
ทา่น" 

ย า้ความส าคญัของการเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ตา่งๆ อย่างเป็นผู้ใหญ่ อารมณ์ต้องไม่
ควบคมุชีวิตของเรา พระคริสต์จะต้องเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าในชีวิตด้านนี ้การอทุิศอารมณ์ของทา่น
ตอ่พระเจ้าไมไ่ด้หมายความวา่ทา่นจะต้องหยดุความเป็นตวัเอง แตห่มายความวา่ท่านจะต้อง
เปล่ียนแปลงทา่ทีและความประพฤติในเร่ืองการแสดงอารมณ์ ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่น่ีเป็นกระบวนการ
การเจริญเติบโตท่ีอาจจะต้องใช้เวลาหลายสปัดาห์ หลายเดือน หรืออาจจะหลายปี 
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15. สอน หัวข้อย่อย ข. “เรียนรู้ท่ีจะระบุความรู้สึกของท่านอย่างถูกต้อง”
(3-5 นาที) หน้า 13-14 คู่มือผู้เรียน

คนจ านวนมากมีความรู้สกึยากท่ีจะควบคมุอารมณ์ แตถ้่าทา่นจะถามคนนัน้วา่เขารู้สึกอยา่งไร
ในชว่งเวลานัน้ เขาอาจจะไม่สามารถอธิบายได้วา่เขาก าลงัรู้สึกอะไร การเรียนรู้ท่ีจะระบคุวามรู้สกึ
อยา่งถกูต้องถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัอยา่งมาก 

ให้ผู้ เรียนเขียนอารมณ์ตา่งๆลงบนกระดาษ จากนัน้ให้พวกเขาอธิบายสถานการณ์ท่ีพวกเขาจะ
รู้สกึถึงการใช้อารมณ์แบบนัน้ 

หนงัสือของจอห์น โพเวลล์ เร่ือง John Powell Why Am I Afraid to Tell You Who I Am? บทท่ี 
3 และ 4 มีข้อมลูท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัความรู้สกึตา่งๆ ท่านอาจน าความคดิเห็นของเขาเข้าไปรวมอยูใ่น
บทเรียนนี ้ 

16. สอน หัวข้อย่อย ค. “เรียนรู้วิธีปลดปล่อยทางอารมณ์ผ่านการอธิษฐาน”
(5-10 นาที) หน้า 14-15 คู่มือผู้เรียน

น่ีเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากในชีวิตของคริสเตียนใหมท่กุคน ถ้าผู้ เรียนสามารถเร่ิมพดูกบัพระเจ้า
เก่ียวกบัสิ่งท่ีก าลงัรู้สกึได้ ก็นบัวา่เดนิอยู่ในทางท่ีถกูต้อง หนนุใจให้อ่านสดดีุ และดวู่ากษัตริย์ดาวิด
อธิบายความรู้สกึตอ่พระเจ้าอยา่งไร ถ้าผู้ เรียนรู้สึกอึดอดั ให้บอกกบัพระเจ้าตรงๆ วา่พวกเขารู้สกึ
อยา่งไร 

หนนุใจให้ผู้ เรียนทลูขอให้พระเจ้าเตมิเตม็ชีวิตด้วยการตอบสนองทางอารมณ์ ตามท่ีพระองค์
ต้องการ ยกตวัอย่าง ขอให้พระเจ้าชว่ยให้พวกเขารู้สกึรักใครบางคนท่ียากท่ีจะรัก ทลูขอให้พระเจ้า
น าสนัตสิขุเข้ามาในจิตใจแทนความกงัวลและความวิตกท่ีอดัแนน่อยูใ่นใจ ทลูขอความโศกเศร้าแทน
ความโกรธท่ีมีตอ่ใครบางคนท่ีท าความผิดบาปตอ่เขา 

17. สอน  หัวข้อย่อย ง. “เรียนรู้วิธีการพูดถงึความรู้สึกต่างๆของท่านกับคนอ่ืน”
(5-10 นาที) หน้า 15 คู่มือผู้เรียน

พวกเราสว่นใหญ่ส่ือสารความรู้สกึของเรากบัผู้ อ่ืนผา่นทางปฏิกริยาท่ีมีตอ่เขา ผู้ เรียนต้องการ
เรียนรู้ท่ีจะส่ือสารด้วยค าพดูด้วยน า้เสียงท่ีเป็นกลางวา่เขารู้สกึอะไร ท่านอาจต้องการให้เขาปฏิบตัใิน
เร่ืองนี ้สมมตุสิถานการณ์บางอยา่งขึน้มาท่ีโดยปกตแิล้วผู้ เรียนอาจจะตอบสนองด้วยความโกรธ และ
ขอให้เขาเลน่ตามบทนัน้ คือให้อธิบายกบัคนอ่ืนว่าเขารู้สกึอยา่งไร แทนท่ีจะแสดงความรู้สกึออกมา
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ด้วยการใช้ค าพดูและการกระท าท่ีเกรีย้วกราด หนงัสือของจอห์น โพเวลล์ เร่ือง ท าไมข้าพเจ้าตอ้ง
กลวัทีจ่ะบอกท่านว่าข้าพเจ้าเป็นใคร? (บทท่ี 3 และ 4 ให้ข้อคิดท่ีดีเย่ียมส าหรับเร่ืองนี)้ 

อภิปรายกบัผู้ เรียนวา่ท าไมการให้คนอ่ืนรับรู้ถึงความรู้สึกของทา่นจงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เหตผุล
หนึง่ก็คือวา่จะชว่ยปอ้งกนัหรือท าให้การทะเลาะวิวาทสงบลงได้ อีกเหตผุลหนึง่ก็คือเพ่ือพฒันา
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึน้ ย า้ถึงความส าคญัของการเรียนรู้ท่ีจะท าสิ่งนี ้
กบัสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะกบัลกู 

จ าเป็นจะต้องท าให้เร่ืองนีมี้ความสมดลุ เราไมค่วรใช้วิธี "ปลอ่ยมนัไว้อยา่งนัน้" แตก็่มีเวลาท่ีการ
ตอบสนองอยา่งเป็นผู้ใหญ่ก็คือการนิ่งเงียบโดยไมบ่อกวา่เรารู้สกึอะไร ถ้าเรารู้สึกแยแ่ละหดหู ่เราก็
ไมจ่ าเป็นต้องออกไปบอกให้ทกุคนรู้ถึงปัญหาท่ีเรามีอยู ่อยา่งไรก็ตามถ้าเราไมส่ามารถเอาชนะเร่ือง
นีไ้ด้ด้วยตวัเอง ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งท่ีจะพดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัวเป็นการสว่นตวั 

18. สอน หัวข้อย่อย จ. “เรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ีแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึน้”
(3-5 นาที) หน้า 15-16 คู่มือผู้เรียน

ประเดน็หลกัท่ีเราต้องการจะส่ือสารในท่ีนีก็้คือว่า พระเจ้าต้องการให้เรายินดีกบัอารมณ์ตา่งๆ ท่ี
พระเจ้าทรงสร้างไว้ในเรา ในฐานะคริสเตียน เรามีศกัยภาพอยา่งมากท่ีจะมีประสบการณ์แหง่สนัตสิขุ 
ความช่ืนชมยินดี และความรักในระดบัท่ีลกึขึน้ ด้วยความชว่ยเหลือของพระคริสต์ 

19. สอน หัวข้อย่อย ฉ. จงเฝ้าระวังคริสเตียนท่ี ”เสพตดิทางอารมณ์"
(3-5 นาที) หน้า 16-17 คู่มือผู้เรียน

ค าสอนบางอยา่งท่ีคริสเตียนได้รับมา เป็นค าสอนท่ีมีปัญหา เชน่การย า้มากเกินไปว่า "พระเจ้า
จะประทานความรู้สกึดีๆให้กบัทา่น" หรือ "พระเจ้าจะประทานความรัก ความช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุ
อยา่งเหลือล้น" ถ้าเราไมมี่ความรู้สกึเหลา่นี ้ก็เทา่กบัว่าเราก าลงัปลอ่ยให้ซาตานเข้ามาขโมยสิ่ง
เหลา่นีไ้ปจากเรา หนนุใจผู้ เรียนให้ตรวจสอบอยา่งระมดัระวงัวา่พระคมัภีร์พดูอยา่งไร ไมใ่ชเ่ลือกเอา
แคข้่อพระคมัภีร์หนึง่หรือสองข้อ 

พระเจ้าไมไ่ด้สญัญาวา่คริสเตียนจะมี "ความยอดเย่ียมทางอารมณ์" ในทกุๆวนั พระองค์สญัญา
วา่จะอยู่กบัเราตลอดเวลา และพระองค์จะชว่ยเราให้ผ่านพ้นชว่งเวลาท่ียากล าบากไปได้ หนนุใจ
ผู้ เรียนให้คิดว่าความยอดเย่ียมทางอารมณ์นัน้ ผา่นมาแล้วก็ผา่นไป น่ีเป็นส่วนหนึง่ของการด าเนิน
ชีวิตท่ีปกติ 
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20. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว  (5 นาท)ี

เน้นเร่ีองการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั เก่ียวกบัการยอมรับอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และไม่
พึง่พาสิ่งเหลา่นีใ้นการพิสจูน์วา่เราเป็นคริสเตียน ตอ่ไปนีเ้ป็นโครงการตา่งๆ ท่ีสามารถชว่ยให้ชีวิตใน
ด้านนีเ้จริญเตบิโตขึน้ 

ก. อธิษฐานเก่ียวกับอารมณ์ 

สารภาพเร่ืองอารมณ์กบัพระเจ้าในค าอธิษฐาน บอกพระเจ้าอยา่งตรงไปตรงมาวา่ทา่นรู้สึก
อยา่งไรในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีก าลงัเผชิญ นอกจากนี ้ให้บอกพระองค์วา่ทา่นรู้สึกอย่างไรตอ่
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีทา่นมีในวนันี ้ใช้เวลาในการพดูกบัพระเจ้าทา่มกลางสถานการณ์ท่ียากล าบาก 
การบอกกบัพระเจ้าอยา่งตรงไปตรงมาจะชว่ยให้ทา่นปลดปลอ่ยความตงึเครียดท่ีอาจจะก่อตวัอยู่
ภายในทา่นนัน้ออกมาได้ 

ข. เขียนไดอารีหรือจดบันทกึอารมณ์ 

เขียนไดอารีหรือจดบนัทกึความรู้สกึของทา่นอยา่งน้อยครัง้ละ 1 สปัดาห์ พยายามระบคุวามรู้สกึ
ในสถานการณ์บางอยา่งท่ีท่านเผชิญในระหวา่งวนั ให้ประเมินตวัเองด้วยการตอบค าถามท่ีวา่ 
ข้าพเจ้าตอบสนองด้วยอารมณ์ท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้าไหม? วิธีท่ีข้าพเจ้าแสดงอารมณ์เป็น
อยา่งไร? สิ่งนัน้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้าไหม? 

ค. การเรียนเร่ืองอารมณ์จากพระคัมภีร์ 

ศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือค้นหาว่าสิ่งท่ีพระคมัภีร์พดูเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการแสดงอารมณ์ ค้นหา
แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัวิธีท่ีทา่นสามารถแสดงความรู้สกึในแบบท่ีพระเจ้าต้องการให้ท า 

ง. ท าสัญญากับเพื่อนหรือญาต ิ

ให้ท าสญัญากบัสามี/ภรรยา หรือเพ่ือน เพ่ือท่ีจะร่วมกนัตรวจสอบความรู้สึกท่ีทา่นสงัเกตเห็นใน
กนัและกนั การรายงานตอ่กนัเชน่นีจ้ะชว่ยให้ทัง้คูมี่โอกาสท่ีจะเรียนรู้วิธีท่ีจะอธิบายการแสดงออก
ทางอารมณ์ของคนอ่ืน นอกจากนี ้ยงัจะท าให้ทา่นมีโอกาสแสดงความสตัย์ซ่ือตอ่ความรู้สกึของ
ตวัเองกบัคนท่ีทา่นไว้ใจด้วย ถ้าสิ่งนีด้เูป็นการคกุคามทางค าพดู หรือการเผชิญหน้ากนัมากเกินไป 
ทา่นอาจต้องเขียนการประเมินและแจกให้กนัและกนั 
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จ. กรณีศึกษา 

ประเมินกรณีศกึษาดงัตอ่ไปนีแ้ละก าหนดวา่อะไรจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะชว่ยให้คนนัน้มีความเข้า
ในวา่พระเจ้าต้องการให้เขาแสดงอารมณ์ออกมอย่างไร และต้องพึง่พาอารมณ์เหลา่นัน้มากแคไ่หน 

เปล่ียนช่ือในตวัอย่างนีเ้ป็นช่ือผู้หญิงถ้าชัน้เรียนของทา่นมีแตผู่้หญิง 

ตวัอยา่ง: เม่ือ 6 วนัท่ีแล้ว เอ็ดได้ต้อนรับพระคริสต์ตอ่หน้าผู้ อ่ืน และทลูขอให้พระเยซูเป็นผู้น าใน
ชีวิตของเขา สองวนัแรกเป็นชว่งเวลาท่ียิ่งใหญ่มากส าหรับเอ็ด ทกุคนท่ีใกล้ชิดเขาสามารถสมัผสั
ความช่ืนชมยินดีและสนัตสิขุท่ีไหลบา่เข้ามาในชีวิตของเขา 

แตเ่ม่ือวานนี ้โลกของเอ็ดก็กลบัตาลปัด เขารู้ว่าภรรยาก าลงัวางแผนท่ีจะไปจากเขา เธอบอกวา่
เธอไมรั่กเขาแล้ว ความช่ืนชมยินดีและสนัตสิขุของเขาเม่ือ 2-3 วนัก่อนหายไปหมดสิน้ เอ็ดไม่
สามารถควบคมุความเศร้าหมองและหดหูข่องเขาได้ เอ็ดบอกวา่ "ถ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้า พระองค์
จะต้องไมใ่ห้เร่ืองนีเ้กิดขึน้กบัข้าพเจ้า ถ้าการเป็นคริสเตียนแล้วต้องเจอกบัเร่ืองแบบนี ้ข้าพเจ้าก็ไม่
ต้องการ" 

ทา่นจะพดูกบัเอ็ดวา่อยา่งไร? พระคมัภีร์ข้อไหนท่ีทา่นจะชว่ยให้เอ็ดเห็นสิ่งท่ีพระเจ้าก าลงัท าใน
ชีวิตของเขา? ทา่นจะโน้มน้าวอยา่งไรให้เอ็ดรู้วา่เขายงัคงเป็นคริสเตียนและพระเจ้ารักเขาจริงๆ? ทา่น
จะแนะน าอะไรกบัเขาเก่ียวกบัล าดบัของอารมณ์ของเขาท่ีควรมีในชีวิตคริสเตียน? 

21. การบ้านที่ต้องท า

ก. ในชว่งท้ายคาบเรียน ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบยอ่ยเก่ียวกบัความจริง 8 ประการท่ีเราต้องรู้
และเช่ือเพ่ือท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน ดหูน้า 5-6 ของคูมื่อผู้ เรียน 

1. พระเจ้าทรงพระชนม์อยู ่ฮีบรู 11:6

2. พระคมัภีร์เป็นความจริง 2ทิโมธี 3:16

3. ข้าพเจ้าได้ท าบาปด้วยการไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า โรม 3:23

4. พระเจ้ารักข้าพเจ้าและพระองค์ทรงสง่พระเยซู พระบตุรองค์เดียวของพระองค์มาเพ่ือท่ีจะ
อยูแ่ละตายเพ่ือข้าพเจ้า ยอห์น3:16

5. พระเยซูทรงเป็นผู้ เดียวท่ีสามารถยกโทษบาปให้ข้าพเจ้าได้ กิจการ 4:12

6. โทษของความบาปคือความตาย (ความตายนิรันดร์) โรม 6:23
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7. ข้าพเจ้าสามารถรอดจากโทษบาปได้ด้วยการสารภาพบาปของข้าพเจ้ากบัพระเยซู และทลู
ขอพระองค์ยกโทษให้กบัข้าพเจ้า 1 ยอห์น 1:9

8. ข้าพเจ้าสามารถรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้ด้วยการรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของข้าพเจ้า
ตัง้แตบ่ดันี ้โรม 10:9-10

ข.  ให้คะแนน  โครงการท่ี 2 "อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า"  ในสมดุบนัทกึโครงการ 

ค. ใช้เวลาสัน้ๆในการอธิบาย โครงการท่ี 5 “เขียนเร่ืองราว”  ผู้ เรียนมีเวลาพอสมควรในการท า
โครงการนี ้แตอ่าจแนะน าให้เร่ิมเด๋ียวนี ้เน้นให้เขียนเร่ืองราว ไมใ่ชก่ารรายงานธรรมดาเพ่ือให้
ข้อมลู 

22. เนือ้หาเพิ่มเตมิ

ใน 2 หน้าถดัไปเป็น 2 ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์  คนสามารถเรียนรู้ท่ีจะรู้สกึถึงการทรงสถิต
ของพระเจ้าได้ไหม?  และ ทา่นจดัการกบัความรู้สกึท่ีมีตอ่ความบาปของชีวิตในอดีตของทา่นอยา่งไร 

ถ้ามีเวลา สอนเร่ืองเหลา่นีใ้นคาบเรียนใดคาบเรียนหนึง่

23. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสด? สว่นไหนท่ี
ผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? สวนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ?  
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เนือ้หาเพิ่มเตมิส าหรับครู 

เราสามารถเรียนรู้ที่จะสัมผัสการทรงสถติของพระเจ้าได้ไหม? 

หลายครัง้ท่ีคริสเตียนใหมรู้่สึกสบัสนในสิ่งท่ีคริสเตียนท่ีรับเช่ือมานานได้พดูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ของพวกเขากบัพระเจ้า พวกเขาไปคริสตจกัรและได้ยินศิษยาภิบาลพดูวา่ "ในเช้านีเ้รารู้สกึถึงการทรงสถิต
ของพระเจ้า ยอดเย่ียมไช้ไหม!" คริสเตียนใหมก็่มองไปรอบๆ และประหลาดใจวา่เขาควรจะรู้สกึอยา่งไร 

หนนุใจให้พวกเขาระมดัระวงัอยา่งมากเก่ียวกบัค าพดูแบบนัน้ สอนพวกเขาให้ยึดมัน่ในพระสญัญา
ของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ พระเจ้าสญัญาวา่จะอยูก่บัเราเม่ือเรามาชมุนมุกนัเพ่ือนมสัการพระองค์ 
พระองค์สถิตอยู่กบัท่านไมว่่าทา่นจะรู้สกึถึงพระองค์หรือไมก็่ตาม ความรู้สกึไมมี่ความส าคญัแตอ่ย่างใด 
สิ่งท่ีส าคญัคือความจริงท่ีว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ 

ชีใ้ห้เห็นวา่บางคนง่ายท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องทางอารมณ์เม่ืออยู่กบัคนมากมาย ค าทางเทคนิคคือ 
"จิตวิทยาหมู"่ หรือ "การพึง่พาอารมณ์ของคนหมู่มาก" นกัพดูบางคนมีความสามารถในการปลกุเร้าอารมณ์
ของฝงูชน อธิบายให้ผู้ เรียนทราบวา่อย่าตีความสิ่งนีว้่าเป็น "การรู้สกึถึงพระเจ้า" 

ภาพประกอบอ่ืนๆอาจจะชว่ยอธิบายเร่ืองนีไ้ด้ชดัขึน้ เม่ือทา่นอยูใ่นบ้านกบัครอบครัว ทา่น "รู้สึก" ถึง
การอยูข่องสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวไหม? สมมตุวิา่ทา่นก าลงันัง่อยูใ่นห้องรับแขกและมีบางคนเข้ามา
ในห้อง ทา่นรู้วา่เขาอยูท่ี่นัน่เพราะทา่นเห็นหรือได้ยินเขา ทา่นรู้สกึถึงระลอกคล่ืนของอารมณ์เพียงเพราะ
เขาเข้ามาในห้องหรือ? บางครัง้อาจจะเป็นเชน่นัน้ ถ้าทา่นก าลงันอนอยู่และเขาเข้ามาท าเสียงดงั ท่าน
อาจจะรู้สกึถึงอารมณ์โกรธภายในทนัที หรือถ้าท่านเป็นวยัรุ่นและเพ่ือนหญิงหรือเพ่ือนชายเข้ามา ทา่น
อาจจะรู้สกึถึงอารมณ์รักขึน้มาทนัที  

แตห่ยดุก่อนและคดิถึงเหตกุารณ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในวนันี ้สว่นใหญ่แล้วจะเป็นเหตกุารณ์ท่ีปกตมิาก 
ทา่นรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ครัง้ใหญ่อยูภ่ายในทกุครัง้ท่ีมีบางคนเข้ามาหรือออกไปจากห้อง
ไหม? คงไม ่

ดงันัน้อยา่แปลกใจถ้าทา่นไม่สมัผสัถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในทกุๆครัง้ท่ีทา่นไปคริสตจกัร หลาย
ครัง้ท่ีทา่นสามารถท าบางสิ่งท่ีจะท าให้รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้ง่ายขึน้ อธิษฐานกบัพระองค์ 
คดิถึงพระองค์ อา่นพระคมัภีร์ น่ีคือสิ่งท่ีจะชว่ยท่านให้สนใจพระองค์และเร่ิมรับรู้ถึงการทรงสถิตของ
พระองค์ได้ 
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ท่านจัดการกับความรู้สึกผิดบาปต่อชีวิตในอดตีของท่านอย่างไร 

ซานตานมกัจะพยายามท าให้คริสเตียนใหมท้่อใจด้วยการกลา่วโทษเขา มนัจะท าให้ท่านจดจ าความ
ล้มเหลวท่ีเพิ่งเกิดขึน้หรือท่ีเกิดขึน้นานมาแล้ว และพดูวา่ "ทา่นท าบาป ทา่นควรจะรู้สึกผิดกบัสิ่งเลวร้ายท่ี
ทา่นได้ท าลงไป และทา่นรู้ไหมวา่พระเจ้าบริสทุธ์ิและสมบรูณ์แบบมากเพียงใด แตด่คูวามบาปของทา่นสิ 
ทา่นล้มลงในความบาป ท่านไมอ่าจจะเทียบกบัความบริสทุธ์ิของพระเจ้าได้เลย" 

การกลา่วโทษท่ีมาจากซาตานนีท้ าให้คริสเตียนใหมท้่อใจได้ง่าย และท าให้เขารู้สกึยอมแพ้กบั 
พระเจ้า หนนุใจให้เขายดึมัน่ในพระสญัญาของพระเจ้า ให้ดใูน 1ยอห์น 1:9 เม่ือทา่นสารภาพความบาป
ของทา่น พระเจ้าจะทรงยกโทษให้ ท่านไมจ่ าเป็นต้องสารภาพความบาปเดมิๆวนัแล้ววนัเลา่ ถ้าทา่นมี
ความจริงใจเม่ือท่านสารภาพบาปในครัง้แรก ทา่นก็ไมจ่ าเป็นต้องท าอะไรอีก พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะยก
โทษให้กบัทา่น 

ซาตานจะท าทกุอยา่งเพื่อหลอกลวงทา่น "ถ้าพระเจ้ายกโทษให้ทา่น แล้วท าไมทา่นจงึยงัรู้สกึผิดตอ่
ความบาปนัน้? แนน่อนวา่ท่านยงัคงรู้สกึอบัอายและรู้สกึผิดตอ่บาปท่ีเลวร้ายนัน้" บอกผู้ เรียนให้เห็นด้วย
กบัซาตานท่ีวา่พวกเขาได้ท าความบาป 

หนนุใจผู้ เรียนให้บอกซาตานวา่ พระเจ้าได้ทรงยกโทษบาปเหลา่นัน้ให้แล้วและขณะนีพ้วกเขาช่ืนชม
ยินดีในสนัตสิขุท่ีรู้วา่พระเจ้ายงัทรงรักพวกเขา ตอนนีพ้วกเขาควรจะหนัความสนใจไปท่ีพระเจ้าและ
ขอบคณุพระองค์ส าหรับความรักและการยกโทษบาป ใช้เร่ืองนีเ้ป็นโอกาสท่ีจะขอให้พระเจ้าทรงชว่ยพวก
เขาให้แข็งแรงและไมล้่มลงในความบาปอีก แตถ่ึงแม้ว่าท าอีก ก็รู้วา่พระเจ้าจะยกโทษให้ถ้าพวกเขา
สารภาพบาปนัน้ด้วยความจริงใจ 

ความเจ็บปวดทางอารมณ์บางอยา่งท่ีมาจากความบาปในอดีตอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ให้ค าปรึกษาท่ีเป็นคริสเตียน หนนุใจให้คนท่ีมีปัญหารุนแรงในอดีตขอความชว่ยเหลือจากผู้ให้ค าปรึกษา 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 3 
หลกัฐาน : พระคมัภีร์และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้ท่ีจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือพระองค์พดูกบัข้าพเจ้า 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  โรม 8:9  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูใ่นท่านทัง้หลายจริงๆแล้ว ทา่นก็มิได้อยูใ่ต้เนือ้หนงั แต่
อยูใ่ต้พระวิญญาณ ผู้ใดไมมี่พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นัน้ก็ไมเ่ป็นของพระองค์ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

หน้า 18-23 ของคูมื่อผู้ เรียน ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้ โครงการท่ี 6 “ค้นหาหลกัฐาน” ในสมดุ
บนัทกึโครงการจะน ามาใช้ในบทเรียนนี ้

ข้อมูลการวางแผนล่วงหน้าส าหรับครู* 

กรุณาทบทวนข้อ 4-8  ข้างลา่งนีเ้ป็นเวลาหลายวนัก่อนท่ีทา่นจะสอนบทเรียนนี ้ทา่นจ าเป็นต้อง
ตดัสินใจท่ีส าคญัๆหลายอย่างในประเดน็นี ้ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่วิธีท่ีทา่นวางแผนส าหรับบทเรียนนี  ้

4.*  ทางเลือกส าหรับสอน 2 คาบเรียน 

บทเรียนนีส้ามารถแบง่และสอนเป็น 2 คาบเรียน บทเรียนท่ี 1 จะครอบคลมุหลกัฐานใน 
พระคมัภีร์แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคริสเตียน บทเรียนท่ี 2 จะครอบคลมุหลกัฐานท่ีพระวิญญาณ
บริสทุธ์ิส าแดงให้เห็นว่าเราเป็นคริสเตียน ตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัความจริงจากพระคมัภีร์และข้อพระธรรม
หลกัท่ีแนะน าให้ใช้กบับทเรียนเก่ียวกบัหลกัฐานจากพระคมัภีร์ 

หลกัความจริงจากพระคมัภีร์: ข้าพเจ้าเรียนรู้ท่ีจะใช้พระคมัภีร์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บหลกัฐาน
ท่ีจะแสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน   

 ข้อพระธรรมหลกั:  2 ทิโมธี 2:15 
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5.* แผนการสอนบทเรียนในหน่ึงคาบเรียน 

แผนการสอนบทเรียนท่ีให้ไว้ข้างลา่งนี ้ได้ให้ค าแนะน าเร่ืองเวลาท่ีจะใช้ในการสอน 2 หวัข้อนี ้
(หลกัฐานจากพระคมัภีร์ และหลกัฐานจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ) ในหนึง่คาบเรียน ถ้าสอนเร่ืองนีใ้น
หนึง่คาบเรียน จะต้องจดัการแบง่เวลาระหว่าง 2 หวัข้อนีอ้ยา่งระมดัระวงั 

6.* สองวิธีที่จะสอนเร่ืองหลักฐานจากพระคัมภีร์ 

ในชว่งคร่ึงแรกของบทเรียนนีใ้ห้มุง่เน้นเร่ืองหลกัฐานจากพระคมัภีร์ มี 2 วิธีท่ีจะสอนบทเรียนนี ้
ซึง่จะขึน้อยูก่บัความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณของผู้ เรียน 

ก.  วิธีง่ายๆ 

วิธีง่ายๆคือการมองวา่พระคมัภีร์เป็นแหลง่หนงัสือท่ีให้ข้อมลูกบัเราว่าเราเป็นคริสเตียนหรือไม ่ใช้
เวลาในการอภิปรายข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้และอธิบายวา่เราสามารถรู้วา่ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีเ้ป็นจริง
ในชีวิตของเราหรือไม ่

ข. วิธีที่ท้าทาย 

การเรียนท่ีท้าทายมากขึน้ในชว่งคร่ึงแรกของบทเรียนนีคื้อการส ารวจวา่เราสามารถใช้พระคมัภีร์
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมหลกัฐานซึง่แสดงให้เห็นวา่เราเป็นคริสเตียนได้อยา่งไร จดจอ่ท่ีการ
อภิปรายเก่ียวกบัความจ าเป็นในการศกึษาพระคมัภีร์อย่างถกูต้อง ส ารวจวา่เราสามารถตีความและ
ประยกุต์พระสญัญาของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตและเกิดผลได้อย่างไร 

7.*  ประเมินความรู้ของผู้เรียนในเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมสอนคร่ึงหลงัของบทเรียนนี ้ซึง่พดูถึงหลกัฐานท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิประทานให้กบั
เรานัน้ ทา่นจะต้องประเมินอยา่งระมดัระวงัวา่ผู้ เรียนรู้เร่ืองพระวิญญาณบริสทุธ์ิมากเพียงใด ถ้า
เป็นไปได้ ให้ตดัสินเร่ืองนีก้่อนเร่ิมชัน้เรียน 

เน้นวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นบคุคล ไมใ่ชผี่ พระองค์เป็นพระเจ้า เทียบเท่ากบัพระเจ้าพระ
บดิา และพระเจ้าพระบตุร ผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจความจริงพืน้ฐานวา่อะไรคือวตัถปุระสงค์และ
งานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิในวนันี ้

จะมีการอภิปรายเร่ืองพระราชกิจและของประทานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิโดยลงรายละเอียด
มากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ วิชา ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริส
เตียน 
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8.*  คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนสามารถเข้าใจหลักฐานของท่านได้ไหม? 

ในการเตรียมพร้อมส าหรับบทเรียนนี ้เราจะต้องน าเสนอหลกัฐานท่ีแม้แตค่นไมไ่ด้เป็นคริสเตียน
หรือเป็นคนขีส้งสยัมากก็สามารถเข้าใจอยา่งชดัเจน และเป็นท่ีท้าทายทศันคตขิองพวกเขา พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิจะต้องท าให้ความจริงเหลา่นีเ้ป็นจริงในชีวิตของทกุคน แตเ่ราต้องท าในสว่นของเรา
อยา่งระมดัระวงัในเร่ืองการเตรียมหลกัฐานท่ีหนกัแนน่ส าหรับแง่มมุนี  ้

9. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5 นาที)

ภาพประกอบคดีในศาล 

ให้นกัเรีนใช้จินตนาการในขณะท่ีทา่นอธิบายภาพประกอบดงัตอ่ไปนี:้ ข้าพเจ้าจะพาไปท่ีห้อง
พิจารณาคดี การพิจารณาคดีก าลงัด าเนินไป และทนายความก าลงัพิสจูน์คดีในด้านของเขาด้วย
หลกัฐานท่ีมีอยู ่ค าว่าหลกัฐานหมายความวา่อะไร? 

ให้ผู้ เรียนตอบค าถาม ท่านอาจจะชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งหลกัฐาน ค าบอกเลา่ - ข้อมลู
ท่ีบอกตอ่กนัมา และการพิสจูน์ หลกัฐานช่วยลกูขนุในการตดัสินคดี หลกัฐานเช่ือถือได้หรือไม?่ การ
พิสจูน์บางอยา่งก็ต้องมีหลกัฐานท่ีชดัเจนและต้องไมมี่ข้อสงสยัในความจริงนัน้  

จากนัน้ให้บอกกบัผู้ เรียนวา่ "เม่ือคนรับเช่ือเป็นคริสเตียน เขาหรือเธอก็ต้องมีหลกัฐานท่ี
นา่เช่ือถือ" หลกัฐานนีแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าคนๆนัน้เป็นคริสเตียน ถ้าท่านอยูใ่นการไตส่วน 
ทา่นสามารถพิสจูน์วา่ทา่นเป็นคริสเตียนได้หรือไม?่ หลกัฐานอะไรท่ีทา่นจะน าเสนอเพ่ือพิสจูน์คดี
ของทา่น?  

ให้ผู้ เรียนบางคนตอบค าถามนีอ้ยา่งคร่าวๆ แตอ่ย่าพึง่ให้มีการอภิปรายเป็นเวลานานในเร่ืองนี ้
ถ้าผู้ เรียนไมต้่องการตอบค าถามนีเ้ป็นค าพดู ก็ให้พดูง่ายๆวา่ "เราก าลงัค้นหาหลกัฐานท่ีจะน าไปใช้
เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เราเป็นคริสเตียน" 

10. กิจกรรมเป็นกลุ่ม – ค้นหาหลักฐาน  (15-25 นาทีส าหรับกิจกรรมทัง้หมด)

ก. กิจกรรมการศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มเล็ก  (7-10 นาท)ี 

แบง่ชัน้เรียนออกเป็น 2 กลุม่และมอบหมายให้กลุม่ ก.ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัฐานตาม
พระคมัภีร์ มอบหมายให้กลุ่ม ข. ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัฐานจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีจะพิสจูน์
วา่เราเป็นคริสเตียน ถ้ามีชัน้เรียนท่ีใหญ่ อาจจะต้องแบง่ออกเป็นหลายกลุม่ 
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ให้แตล่ะกลุม่หาข้อพระคมัภีร์ท่ีระบอุยูใ่น หน้า 18-23 ในคูมื่อผู้ เรียน ท่ีควบคูไ่ปกบักิจกรรม ให้
ข้อพระคมัภีร์เพิ่มเตมิท่ีทา่นรู้สกึวา่จะชว่ยได้ แจกกระดาษแผน่ใหญ่และปากกาเมจิกให้แตล่ะกลุม่ ท่ี
จะเขียนรายงาน 

กลุ่ม ก. จะตอบค าถามนี ้: หลกัฐานอะไรท่ีพระคมัภีร์บอกกบัข้าพเจ้าวา่ข้าพเจ้าเป็น 
คริสเตียน  (ใช้ข้อพระคมัภีร์ท่ีระบใุน  คูมื่อผู้ เรียนหน้า 5-6, 18-20) 

กลุ่ม ข. จะตอบค าถามนี:้ หลกัฐานอะไรท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิบอกข้าพเจ้าอยา่งชดัเจนวา่
ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน?   (ใช้ข้อพระคมัภีร์ท่ีระบใุน คูมื่อผู้ เรียน หน้า 20-23) 

ข. รายงานในชัน้เรียน (5-10 นาที) 

ให้กลุม่ ก. รายงานการค้นพบของพวกเขาให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้ฟัง จากนัน้เปิดโอกาสให้ทกุคนได้
อภิปรายหวัข้อนัน้ ให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามกบัสมาชิกในกลุม่ท่ีท ารายงานนี ้ตอ่ไปให้ผู้ เรียนแบง่ปัน
ค าตอบส าหรับค าถามท่ี 2 จากโครงการท่ี 6  ค าถามนีจ้ะให้เขียนข้อพระคมัภีร์ 2 ข้อท่ีจะชว่ยให้เรา
เข้าใจขัน้ตอนพืน้ฐานของวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

ให้กลุม่ ข. รายงานสิ่งท่ีเขาพบในชว่งท้ายคาบเรียนเม่ือท่านเร่ิมพดูเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
ดใูนกิจกรรมท่ี 16 หน้า 44 ในแผนการสอนบทเรียนนี ้

11. ทบทวนเร่ืองการอุทศิตัว 3 ด้าน  (5 นาท)ี

หลงัจากกลุม่ ข. น าเสนอ และทา่นได้อภิปรายสิ่งท่ีพวกเขาค้นพบแล้ว ให้ใช้โอกาสนีใ้นการ
ทบทวนพืน้ฐานของการอทุิศตวัทัง้ 3 ด้านท่ีได้มีการอภิปรายในคาบเรียนก่อนหน้านี ้ชีใ้ห้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างหลกัฐานจากพระคมัภีร์และการอทุิศความคดิในขณะท่ีรับเช่ือเป็น 
คริสเตียน ท่านอาจใช้กรณีศกึษาข้างลา่งนีเ้พ่ือช่วยให้ผู้ เรียนใคร่ครวญการอทุิศตวัทัง้ 3 ด้าน 

กรณีศึกษา:  คริสเตียนใหม่ที่หนุหนัพลันแล่น 

เม่ือ 2-3 วนัท่ีแล้ว ปีเตอร์ได้ยินเร่ืองแผนการแหง่ความรอดเป็นครัง้แรก เขาไมเ่คยคยุกบั 
คริสเตียนในเร่ืองนี ้ทัง้หมดนีจ้งึเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับเขา เขาชอบสิ่งท่ีเขาได้ยิน และตดัสินใจรับเช่ือ
เป็นคริสเตียน น่ีเป็นบคุคลิกของปีเตอร์ เขามกัจะตดัสินใจเร็ว 

เป็นเวลา 4 วนันบัตัง้แตปี่เตอร์อธิษฐานรับเช่ือเป็นคริสเตียน นบัแตน่ัน้เขาได้ประสบกบัความ
ยุง่ยากและปัญหามากมาย "ข้าพเจ้าเคยคดิวา่พระเจ้าจะให้ข้าพเจ้ามีชีวิตท่ีดีกวา่ ดเูหมือนวา่ศาสน
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ศาสตร์ของคริสเตียนก็ไมมี่อะไรมากไปกวา่การโกหกค าโต ถ้าการเป็นคริสเตียนเป็นเร่ืองท่ีจริงแท้ 
ข้าพเจ้าก็นา่จะดีกวา่นีม้าก" 

ค าถามส าหรับการอภปิราย: 

1. ใช้การอทุิศตวัทัง้ 3 ด้านท่ีเราได้อภิปรายกนัใน 2 คาบเรียนท่ีผา่นมา และประเมินการตดัสินใจท่ี
รับเช่ือเป็นคริสเตียนของปีเตอร์

2. ผลกระทบอะไรท่ีคนตดัสินใจแบบหนุหนัพลนัแลน่อยา่งปีเตอร์ จะมีตอ่การอทุิศความคิดของเขา
เพ่ือรับเช่ือเป็นคริสเตียน?

3. ค าแนะน าอะไรท่ีทา่นจะให้กบัปีเตอร์เพ่ือช่วยเขาในเวลานี?้

12. เรียนรู้วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ (5-15 นาที) หน้า 18-19 คู่มือผู้เรียน

พระคมัภีร์ประกอบด้วยความจริงเก่ียวกบัวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน เราต้องการส่ือสารอย่าง
ชดัเจนวา่ข้อพระคมัภีร์อีกหลายข้อสามารถน าไปใช้เป็นหลกัฐานวา่เราเป็นคริสเตียน เพ่ือชว่ย 
คริสเตียนใหม่ค้นพบและใช้ความจริงในพระคมัภีร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องพฒันาวิธี
การศกึษาพระคมัภีร์ด้วยการปฏิบตัิ 

วิชานีมี้การครอบคลมุรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ในวิชา  
วิธีศึกษาพระคมัภีร์  ถ้ามีเวลา ก็ให้อภิปรายกบัผู้ เรียนเก่ียวกบัวิธีการพืน้ฐานบางอยา่งของการศกึษา
พระคมัภีร์ พร้อมกบัการสอนวิธีใช้ศพัทานกุรมเพื่อค้นหาข้อพระคมัภีร์ในหวัข้อท่ีเฉพาะเจาะจง 

ให้พวกเขาระมดัระวงัอนัตรายของการน าข้อพระคมัภีร์มาใช้นอกบริบท อธิบายว่าเร่ืองนีส้ าคญั
อยา่งไรและให้ภาพประกอบ ดหูน้า 18-19 ในคูมื่อผู้ เรียน  ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ 

ในการสรุปบทเรียนสว่นนี ้จงชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการศกึษาพระคมัภีร์ เพ่ือท่ีจะเรียนรู้สิ่ง
ท่ีพระเจ้าพดูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค์ ในฐานะบตุรของพระองค์  
พระเจ้าทรงประทานหลกัฐานให้กบัเรา ตอนนีก็้ขึน้อยูก่บัเราท่ีจะค้นหาหลกัฐานนัน้และน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของเรา 

13. ท่านต้องเช่ือฟังค าสอนในพระคัมภีร์ (3-5 นาท)ี หน้า 19 คู่มือผู้เรียน

อธิบายวา่พระคมัภีร์ไมเ่พียงแคใ่ห้ข้อมลูเรียบง่ายซึง่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการรับเช่ือเป็น 
คริสเตียน ข้อย่อยท่ี 2 ในหน้า 19 ในคูมื่อผู้ เรียน แสดงให้เห็นวา่เม่ือคนรับเช่ือเป็นคริสเตียน เขา
จะต้องเช่ือฟังค าสอนในพระคมัภีร์ ในขณะท่ีเราเช่ือฟังค าสอน เราก็ได้สะสมหลกัฐานสว่นตวัเพิ่มเตมิ
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วา่ พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า เราสว่นใหญ่ไมส่ามารถเช่ือฟังค าสอนเหล่านีไ้ด้ด้วยก าลงั
ของเราเอง เราต้องได้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าจงึจะท าเชน่นัน้ได้ 

หนนุใจผู้ เรียนให้ค้นหาข้อพระคมัภีร์ท่ีจะจดัการกบัด้านใดๆในชีวิตท่ีเขาต้องการจะเจริญเตบิโต 
บอกให้ก าหนดเปา้หมายและขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้าท่ีจะท าส าเร็จ ความส าเร็จเหลา่นีจ้ะให้
ข้อมลูพืน้ฐานส าหรับค าพยานสว่นตวัท่ีเตม็ไปด้วยฤทธ์ิอ านาจวา่  

พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงอยา่งไร บอกให้เขาแบง่ปันตวัอยา่งเหลา่นีเ้ม่ือเป็นพยานใน
คริสตจกัรหรือกบัคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน 

14. ความจริงในพระคัมภีร์ไม่เคยเปล่ียนแปลง (3-10 นาที) หน้า 19-20 คู่มือผู้เรียน

พระคมัภีร์ให้หลกัฐานยอดเย่ียมซึง่มีความนา่เช่ือถือสงูมาก ดู หน้า 18-20 ในคูมื่อผู้ เรียน ส าหรับ
ข้อมลูเพิ่มเตมิของเร่ืองนี ้ประเดน็นีมี้การครอบคลมุโดยมีรายละเอียดมากขึน้ใน การศึกษาในกลุ่ม
ส าหรับคริสเตียนใหม่ เร่ือง การส ารวจพระคมัภีร์อย่างคร่าวๆ ซึง่เป็นวิชาตอ่ไปท่ีจะสอนในชดุวิชานี ้
ถ้าสอนตามล าดบัท่ีแนะน า   

15. หลักฐานท่ีต้องการค าตัดสิน  (2-10 นาที)

จอช แมคโดเวลล์ได้เขียนหนงัสือหลายเลม่ท่ีให้หลกัฐานมากมายเก่ียวกบัลกัษณะท่ีแสดงถึง
ความเท่ียงแท้ของพระคริสต์และพระคมัภีร์ ตอ่ไปนีเ้ป็นช่ือหนงัสือท่ีทา่นอาจจะแนะน าให้กบัผู้ เรียน
เพ่ือท่ีจะใช้รวบรวมหลกัฐานสว่นตวัเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียน 

“Evidence that Demands a Verdict” by Josh McDowell  "หลกัฐานแหง่คริสต์ศาสนา"  

16. รายงานเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิของกลุ่ม ข.  (5-10 นาที)

แนะน าคร่ึงหลงัของบทเรียนอยา่งคร่าวๆ ชีใ้ห้เห็นว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิสามารถให้หลกัฐานท่ี
พิสจูน์ได้วา่เราเป็นคริสเตียน ให้กลุม่ ข. น าเสนอสิ่งท่ีพวกเขาค้นพบให้กบัผู้ เรียนทัง้ชัน้ ดกิูจกรรมท่ี 
10 หน้า 41-42 ในแผนการสอนบทเรียน ส าหรับข้อมลูในเร่ืองนี ้

หลงัจากผู้ เรียนน าเสนอเรียบร้อยแล้ว ก็ให้อภิปรายประเด็นหลกัใน คูมื่อผู้ เรียน หน้า 20-23  
ประเดน็ท่ีผู้ เรียนเข้าใจได้ดีแล้วไมจ่ าเป็นต้องอภิปรายเพิ่มเตมิ ให้เปล่ียนไปอภิปรายเร่ืองประเด็น
หลกัท่ีทา่นต้องการจะลงรายละเอียดมากขึน้  
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17. พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็มาและประทับอยู่ในท่าน  (5 นาท)ี หน้า 20-21 คู่มือผู้เรียน

ประเดน็นีจ้ะมีการครอบคลมุใน หน้า 20-21 ในคูมื่อผู้ เรียน  เพ่ือประโยชน์ของผู้ เรียนทัง้ชัน้ ให้
อา่นและอภิปรายข้อพระคมัภีร์ท่ีระบอุยูใ่นหวัข้อนี ้อธิบายวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสดจ็มาและ
ประทบัอยูใ่นเราในชว่งเวลาแหง่ความรอด พระองค์ประทบัอยูว่ิญญาณจิตของเรา อธิบายวา่
วิญญาณจิตของเราอยูท่ี่ไหน ใช้ค าถามสดุท้ายนีเ้พ่ือน าไปสูก่ารอภิปรายประเดน็หลกัตอ่ไป: ท าไม
พระวิญญาณบริสทุธ์ิจึงเสด็จมาและประทบัอยู่ภายในหลงัจากทีเ่รารับเช่ือเป็นคริสเตียน? 

18. พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นครูของเรา (5-10 นาที) หน้า 21 คู่มือผู้เรียน

อภิปรายหน้าท่ีของพระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิตคริสเตียนอยา่งคร่าวๆ 

ให้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ เรียนและความเข้าใจของพวกเขาในเร่ืองพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ถ้าผู้ เรียน
แทบจะไมเ่ข้าใจประเดน็เหล่านี ้ทา่นก็ควรใช้เวลาสัน้ๆ ในการอธิบายวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็น
ผู้ใด ต้องมัน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจวา่พระองค์เป็นพระเจ้า 

ทา่นอาจต้องการอภิปรายในรายละเอียดบางอย่างเก่ียวกบัค าตอบของค าถามท่ีวา่ "พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิสอนท่านอยา่งไร?" เขียนรายการค าตอบลงบนกระดานหรือฉายแผ่นใส พระองค์
ไมไ่ด้บรรยายให้เราฟัง และไมไ่ด้สง่จดหมายดว่นถึงเรา พระองค์มกัจะใช้พระคมัภีร์และผู้คนรอบๆ 
ตวัเรา และพร้อมท่ีจะน าเราเข้าสูค่วามจริงด้วย "พระสรุเสียงท่ีแผว่เบา" ของพระองค์ 

19. พระวิญญาณบริสุทธ์ิพูดกับเราอย่างไร? (5-10 นาที)  หน้า 22 คู่มือผู้เรียน

ให้ผู้ เรียนอภิปรายแนวความคดิในเร่ืองท่ีว่าเราสามารถฟังเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิได้
อยา่งไร และเรารู้ได้อยา่งไรเม่ือพระองค์ก าลงัพดูกบัเรา ทา่นอาจจะเขียนค าถามข้างลา่งนีล้งบน
กระดานหรือแผ่นใส ่และจดรายการค าตอบ: พระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัเราอย่างไร?  

ภิปรายค าตอบใน ค าถามท่ี 4 และ 5 จากสมดุบนัทกึโครงการ โครงการท่ี 6  ในประเด็นนี ้

ค าถามท่ี 4: พระวิญญาณบริสทุธ์ิบอกกบัเราวา่เราเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? 

ค าถามท่ี 5: เราควรจะมีปฏิกริยาตอ่สิ่งท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิบอกกบัเราอย่างไร? 

อนญุาตให้ผู้ เรียนตอบค าถามท่ีแตกตา่งกนัได้ ให้ย า้วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพยานร่วมกบั
วิญญาณจิตของเรา เพ่ือท่ีจะบอกเราวา่เราเป็นบตุรของพระเจ้า ในการส่ือสารกบัมนษุย์นัน้ ไมค่อ่ย
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มีคริสเตียนท่ีได้ยินพระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัเขาด้วยเสียงท่ีดงั พระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัเราผ่าน
วิญญาณจิตของเรา การส่ือสารในลกัษณะเชน่นีเ้ป็นเร่ืองภายใน  

ทา่นอาจต้องการอภิปรายค าถามนีก้บัเจ้าหน้าท่ีบางคนในหนว่ยงานท่ีทา่นรับใช้อยู ่หรือกบัศษิ
ยาภิบาล เพ่ือรับเอาแนวคิดด้านอ่ืนๆว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัเราอย่างไร 

หลายครัง้ท่ีคริสเตียนใหมจ่ะมีความสงสยัวา่พวกเขาเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริงหรือไม ่ความคดิ
ตา่งๆจะเข้ามาในจิตใจ หากวา่มีเวลาให้อภิปรายค าถามเหลา่นีใ้นตอนนี ้แตห่ากไมมี่เวลา ก็ให้พดู
ประเดน็นีอ้ย่างคร่าวๆและอธิบายวา่เราจะสอนเร่ืองนีภ้ายหลงัในบทท่ี 4 ของวิชานี ้เม่ือเราพดูเร่ือง
ความสงสยั 

1. ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิก าลงัพดูหรือเป็นเพียงความคิดของข้าพเจ้า
เอง?

2. มีวิธีท่ีดีไหมท่ีจะรู้เม่ือพระวิญญาณบริสทุธ์ิก าลงัตรัส ซึง่ตรงข้ามกบัความคิดอ่ืนๆท่ีเข้ามาในใจ
ของข้าพเจ้าซึง่ไมไ่ด้มาจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ?

3. ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรเม่ือซาตานก าลงัใส่ความคดิเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้า? (จ าไว้วา่
ซาตานจะปลอมตวัเป็นทตูแหง่ความสวา่ง)

ในการอภิปรายค าถามเหลา่นี ้ให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่การฟังพระเจ้าเป็นเร่ืองท่ีเราจะเรียนตลอดชีวิต
ดหูน้า 22-23 ในคูมื่อผู้ เรียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัแนวความคดิทัง้ 5 ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การตดัสินว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิก าลงัพดูกบัทา่นหรือไม ่ 

ย า้ถึงความสมดลุในการฟังความคิดของเราเองและส ารวจพระวจนะของพระเจ้าในด้านอ่ืนๆของ
ชีวิตคริสเตียน เพราะเรามีพระคมัภีร์ อนัเป็นข้อความท่ีชดัเจนจากพระเจ้าและเป็นท่ีพึง่พาได้
มากกวา่ความคิดของเรา 

20. เป็นคนท่ีไวต่อพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมากขึน้
(5-10 นาที) หน้า 22-23 คู่มือผู้เรียน

ถ้ามีเวลา และผู้ เรียนมีวฒุิภาวะพอท่ีจะรับประโยชน์จากการอภิปราย ก็ให้พดูเก่ียวกบัวิธีท่ีเรา
สามารถเป็นคนท่ีไวตอ่พระสรุเสียงของพระเจ้ามากขึน้ ต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจว่าท าไมพระ
วิญญาณบริสทุธ์ิจงึพดูกบัเรา หลายครัง้ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิพดูกบัเราผา่นทางจิตส านกึผิดชอบ
ของเรา อภิปรายวา่จิตส านกึผิดชอบคืออะไร และความบาปสง่ผลกระทบตอ่จิตส านกึผิดชอบได้
อยา่งไร ผู้ ท่ีเป็นบตุรของพระเจ้าจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะไวตอ่จิตส านกึผิดชอบนัน้  
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21. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาท)ี

มีโครงการการประยกุต์ใช้สว่นตวัหลายโครงท่ีระบไุว้ด้านลา่ง เลือกหนึง่โครงการหรือมากกวา่ ท่ี
ทา่นรู้สกึว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนของท่าน 

ก. เขียนเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 1 ย่อหน้า (5-10 นาที) 

ให้ผู้ เรียนเขียนถึงความสมัพนัธ์ของเขากบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ความยาว 1 ย่อหน้า ให้คดิเร่ือง
นีแ้ละตอบค าถามเหล่านีใ้นขณะท่ีเขียน 

1. พระวิญญาณบริสทุธ์ิเคยพดูกบัข้าพเจ้าหรือไม?่

2. พระวิญญาณบริสทุธ์ิเคยสอนอะไรข้าพเจ้าบ้างหรือไม่? ถ้าพระองค์เคยสอน อะไรคือ
ตวัอยา่ง?  ให้จดวา่ทา่นต้องการให้พระองค์สอนทา่นเร่ืองอะไรบ้าง

3. ท าอย่างไรข้าพเจ้าจงึจะได้ยินพระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งใกล้ชิด?

ข. กรณีศึกษาส าหรับคริสเตียนใหม่ (5-10 นาท)ี 

น าเสนอกรณีตอ่ไปนีแ้ละให้ผู้ เรียนเขียนค าตอบลงบนกระดาษ: 

เม่ือไมน่านมานีเ้พ่ือนใหมค่นหนึง่ของทา่นได้ให้ความสนใจท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน เพ่ือนคนนี ้
ได้อธิษฐานกบัท่าน เพ่ือขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิต และเขา/เธอได้รับความรอด เพ่ือนคนนีเ้ผชิญกบั
ปัญหาท่ียุง่ยากมากมายในช่วง 2-3 วนัท่ีผา่นมา เพ่ือนพดูวา่ "ฉนัคดิว่าฉนัไมเ่ป็น 
คริสเตียนจริง เพราะถ้าเป็น ฉนัก็คิดวา่พระเจ้าจะไมป่ลอ่ยให้ฉนัเผชิญกบัปัญหาเหลา่นี"้ ทา่น 
จะหนนุใจเพื่อนของท่านท่ีไม่มัน่ใจวา่เขา/เธอยงัเป็นคริสเตียนอยา่งไร?  

หลงัจากผู้ เรียนได้เขียนค าตอบแล้ว ใช้เวลาเพ่ืออภิปรายค าตอบกบัผู้ เรียนทัง้ชัน้

ค. บันทกึหลักฐานส่วนตัวของการเป็นคริสเตียน  (5 นาท)ี 

ท้าทายผู้ เรียนให้ศกึษาพระสญัญาของพระเจ้าและดวูา่พระสญัญาจะเป็นจริงในชีวิตหรือไม ่ 
ให้เขาจดบนัทกึในไดอาร่ีสิ่งพิเศษตา่งๆท่ีพระเจ้าท าเพ่ือเขา และเขียนตวัอยา่งในสิ่งท่ีเขาเห็นวา่พระ
เจ้าทรงรักษาสญัญาส าหรับเขา ให้ผู้ เรียนเขียนบนัทกึรายการแรกตอนนี ้
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ง. จดรายการปัญหาในปัจจุบัน (5 นาท)ี 

โครงการการประยกุต์ใช้สว่นตวันีมี้ความเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ในการพึง่พาพระวิญญาณ
บริสทุธ์ิมากขึน้ในกิจกรรมประจ าวนั ให้ผู้ เรียนจดรายการปัญหาท่ีพวกเขาเผชิญในสปัดาห์นี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาท่ีไมส่ามารถแก้ได้ด้วยสติปัญญาหรือก าลงัของตนเอง ให้เขาค้นหาข้อพระ
คมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาเหลา่นี ้และจากนัน้ให้อธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงประทาน
สตปัิญญาท่ีจะรู้วา่เขาจะเร่ิมจดัการกบัปัญหาแตล่ะอยา่งได้อยา่งไร 

22. การบ้าน

1. ในชว่งท้ายคาบเรียน ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบยอ่ยเก่ียวกบัพระธรรมโรม 8:16 จากฉบบัสมาคม
พระคริสตธรรมไทย

โรม 8:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 
พระวิญญาณบริสุทธ์ินัน้เป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทัง้หลายว่า เรา
ทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจ้า 

2. ให้คะแนน โครงการท่ี 3 การอทุิศตวัตอ่พระเยซูคริสต์

3. ให้คะแนน โครงการท่ี 4 การน าเสนอเร่ืองการอทุิศตวั 3 ด้าน วนันีห้รือหลงัคาบเรียนตอ่ไป

23. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสุด? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? สวนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 4 
หลกัฐาน: การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่าน 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจะต้องร่วมมือกบัพระเจ้าในการเปล่ียนแปลงชีวิตประจ าวนัของข้าพเจ้า ซึง่จะชว่ยให้
ข้าพเจ้าเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้ 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  ฟิลิปปี 1:6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้าพเจ้าแนใ่จวา่พระองค์ผู้ทรงตัง้ต้นการดีไว้ในพวกทา่นแล้ว จะทรงกระท าให้ส าเร็จจนถึงวนั
แหง่พระเยซูคริสต์ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

หน้า 24-32 ในคูมื่อผู้ เรียน ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้โครงการตอ่ไปนีใ้นคูมื่อผู้ เรียนจะน ามาใช้กบั
บทเรียนนีด้้วย 

โครงการท่ี3 การอทุิศตวัตอ่พระเยซูคริสต์ 

โครงการท่ี 4 การน าเสนอเร่ืองการอทุิศตวัสามด้าน 

โครงการท่ี 6 ค้นหาหลกัฐาน 

โครงการท่ี 7 ส ารวจคริสเตียนคนอ่ืนเพ่ือหาหลกัฐาน 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  (5 นาที)

ก. เร่ืองของชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีถูกเกณฑ์เป็นทหาร 

อา่นเร่ืองราวของชายหนุม่ท่ีถกูเกณฑ์เป็นทหาร ซึง่เขาไมเ่คยบอกใครมาเป็นเวลา 2 ปีวา่เขา
เป็นคริสเตียน เร่ืองนีม้าจากหนงัสือ The Mind Changers โดย เอ็ม กริฟฟิน (Tyndale House 
Publishers, 1976) หน้า 207 ซึง่ได้รับอนญุาตให้ใช้: 

มีเดก็หนุม่คนหนึง่ท่ีอาศยัอยูในชนบทท่ีรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึง่ถกูเกณฑ์ไปเป็นทหาร เขาได้รับการ
เลีย้งดใูนคริสตจกัรท่ีเล็กและแยกตวัออกจากโลกภายนอก ซึง่เขาและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในคริสตจกัร

4



50 คู่มือครู

กงัวลวา่การเปิดตวัสู่โลกภายนอกจะท าให้เขาขาดความเช่ือ พวกเขาจดัการประชมุอธิษฐานตลอด
ทัง้คืนเพ่ือเด็กหนุม่คนนี ้ก่อนท่ีเขาจะเข้าคา่ยฝึกทหาร เด็กหนุม่ผู้ นีไ้มไ่ด้เขียนจดหมายถึงคนท่ีบ้าน
ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีเขาเป็นทหารอยู ่วนันัน้ท่ีเขากลบับ้านพ่ีน้องคริสเตียนทัง้หมดได้เข้ามาห้อม
ล้อมเขา "เป็นยงัไงบ้าง?" พวกเขาถาม "ทา่นยงัรักษาความเช่ือเอาไว้ได้ไหม?" ชายหนุ่มตอบอย่าง
กระตือรือร้นวา่ "ทา่นรู้ไหม ผมกลวัจริงๆ แตค่ าอธิษฐานของพวกทา่นชว่ยเอาไว้และท าให้ทกุอยา่ง
ผา่นไปด้วยดี ผมอยู่ในกองทพัตลอด 2 ปี และไมมี่ใครสกัคนรู้วา่ผมเป็นคริสเตียน!" 

อธิบายสัน้ๆวา่วนันีช้ัน้เรียนจะอภิปรายเร่ือง ชีวิตใหมใ่นพระคริสต์ควรมีผลกระทบอยา่งไรตอ่
ความคดิ ความรู้สกึ และความประพฤตขิองเรา ได้อยา่งไร 

ข. ทบทวนเร่ืองการอุทศิตัวทัง้ 3 ด้าน 

หลงัจากท่ีทา่นอา่นเร่ืองราวข้างบนแล้ว ให้ผู้ เรียนประเมินระดบัของการอทุิศตวัในความสมัพนัธ์
ของชายหนุม่ผู้ นีก้บัพระเจ้า จากนัน้ขอให้ผู้ เรียนหนึง่หรือสองคนแบง่ปันค าตอบใน โครงการท่ี 4  
การน าเสนอเร่ืองการอุทศิตัวสามด้านจาก สมดุบนัทึกโครงการ  หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าผู้ เรียนจะเร่ิม
จบัจดุส าคญัของการอทุิศตวัทัง้ 3 ด้านนีใ้นชีวิตของพวกเขา 

5. แนะน าหัวข้อของบทเรียนที่4นี ้การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในชีวิต  (5 นาที)

เข้าสูส่ว่นถดัไปของบทเรียนนี ้โดยชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่การอทุิศตวัเม่ือเรารับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ 
จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา ในวนันีเ้ราจะอภิปรายวา่การเปล่ียนแปลงอะไรท่ี
นา่จะเกิดขึน้ในชีวิตเม่ือเรารับเช่ือเป็น คริสเตียน 

คาบเรียนนีจ้ะครอบคลมุประเดน็ข้างลา่งนี ้แตอ่ยา่พยายามตอบค าถามในตอนนี ้

• การเปล่ียนแปลงอะไรท่ีนา่จะเกิดขึน้ในชีวิตของข้าพเจ้า?

• ท าไมการเปล่ียนแปลงเหล่านีจ้งึเกิดขึน้?

• การเปล่ียนแปลงเหลา่นีใ้ห้หลกัฐานวา่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนอยา่งไร?

• ข้าพเจ้าจะท าให้การเปล่ียนแปลงเหลา่นีเ้กิดขึน้ในชีวิตของข้าพเจ้าได้อยา่งไร?

เขียนค าถามทัง้ 4 นีล้งบนโปสเตอร์แผ่นใหญ่ และตดิไว้ท่ีก าแพง 
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6. กรณีศึกษาเร่ืองของศักเคียสในพระคัมภีร์ (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนคนหนึง่อ่านออกเสียงเร่ืองของศกัเคียสในพระธรรมลกูา 19:1-10 บอกให้ผู้ เรียนสงัเกต
ดวูา่ศกัเคียสเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรหลงัจากท่ีเขารับเช่ือเป็นคริสเตียน   

หลงัจากท่ีมีการอา่นข้อพระคมัภีร์แล้ว น าไปใช้ค าถามเหล่านีส้ าหรับการอภิปราย: 

1. ทา่นประทบัใจอะไรจากการอา่นเร่ืองนี?้

2. อะไรคือสิ่งท่ีศกัเคียสสญัญาวา่จะเปล่ียนแปลงอย่างเฉพาะเจาะจง หลงัจากท่ีเขารับเช่ือ
เป็นคริสเตียน?

พวกเราไมอ่ยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมือนกบัศกัเคียส แตพ่ระเจ้าสนใจท่ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงเกิด
ขีน้ในชีวิตซึง่จะเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนให้กบัเราเองและผู้ อ่ืนวา่เราเป็นคริสเตียนแล้วจริงๆ 

7. เขียนรายการการเปล่ียนแปลง (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนน ารายการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตนบัตัง้แตท่ี่พวกเขารับเช่ือเป็น 
คริสเตียนมาสง่ให้ทา่น เขียนรายการเหลา่นีล้งบนกระดานหรือบนแผน่ใส ให้ผู้ เรียนอ้างอิงค าตอบ
ของพวกเขาในโครงการท่ี 3 ค าถามท่ี 6 และ 7 และโครงการท่ี 6 ค าถามท่ี 8 อยา่ใช้ 
เวลาอภิปรายในแตล่ะรายการนานเกินไป จดบนัทึกรายการเอาไว้เพ่ือท่ีนกัเรีนทกุคนจะเร่ิมเข้าใจ
แนวทางปฏิบตัท่ีิเราต้องการจะท าในวนันี ้ 

โครงการท่ี 3 ค าถามท่ี 6 “ถ้าทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน ทา่นเคยเห็นการเปล่ียนแปลงใดๆในชีวิต
ของทา่นไหม?” ใช ่ไมใ่ช ่ไมแ่นใ่จ  ถ้าทา่นเคยเห็นการเปล่ียนแปลง มีอะไรบ้าง?  

โครงการท่ี 3 ค าถามท่ี 7  “การแปล่ียนแปลงตา่งๆในชีวิตท าให้ทา่นเป็นคริสเตียนไหม?” 
ใช ่ไมใ่ช ่ไมแ่นใ่จ อธิบายค าตอบของทา่น 

โครงการท่ี 6 ค าถามท่ี 8  “การเปล่ียนแปลงอะไรบ้างท่ีท่านเห็นในชีวิตของทา่นนบัตัง้แตท่ี่ทา่น
รับเช่ือเป็นคริสเตียน?”  

8. ข้าพเจ้าต้องเปล่ียนแปลงเร็วแค่ไหน?  (5 นาที)

ประเดน็หนึง่ท่ีอาจจะกลายเป็นข้อถกเถียงก็คือวา่ คนๆหนึง่จะเปล่ียนแปลงทกุอย่างได้ 
เร็วแคไ่หน ยกตวัอยา่ง ถ้าคนหนึง่เขียนรายการลงไปวา่ "เลิกสบูบหุร่ี" เป็นหนึง่ในสิ่งท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลง ทา่นอาจจะใช้เร่ืองนีเ้ป็นตวัอยา่งของหวัข้อนี ้
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1. ทา่นต้องเลิกสบูบหุร่ีก่อนท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนหรือ?

2. ทา่นจะต้องเลิกบหุร่ีภายใน 1 หรือ 2 วนัหลงัจากท่ีรับเช่ือเป็นคริสเตียนหรือ?

3. ข้าพเจ้ายงัสามารถสบูบหุร่ีได้อีกหลายเดือนหรือหลายปีหลงัจากรับเช่ือเป็นคริสเตียน
ไหม?

4. พระเจ้าต้องการให้เราเปล่ียนแปลงจดุอ่อนของเราเม่ือไร?

อยา่รู้สึกวา่ต้องยึดตดิว่า ค าตอบของค าถามเร่ืองการสบูบหุร่ีต้องมาจากพระคมัภีร์ท่ีชดัเจน  
ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นประเดน็ท่ีเราต้องการจะส่ือ คือ: 

1. พระเจ้าคดิว่าน่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีข้าพเจ้าควรจะท า หรือพระเจ้าต้องการให้
ข้าพเจ้าจดัการกบัการเปล่ียนแปลงด้านอ่ืนๆก่อนใชไ่หม?

2. พระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าเร่ิมการเปล่ียนแปลงในด้านนีข้องชีวิตเม่ือใด?

เราจ าเป็นจะต้องค้นหาล าดบัความส าคญัของพระเจ้า เราจะท าอย่างนัน้ได้อยา่งไร? เราสามารถ
อธิษฐาน อา่นพระคมัภีร์ และมองหาผู้ให้ค าปรึกษาซึง่เป็นคริสเตียนท่ีมีวฒุิภาวะ 

ดเูหมือนวา่จะมีชว่งเวลา 3 ช่วงท่ีจะพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงเหลา่นี ้แตล่ะช่วงเวลาจะมี
การอภิปรายในรายละเอียดท่ีมากขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปล่ียนแปลงก่อน หรือเม่ือตอนท่ีรับความรอด

2. การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นจะต้องเกิดขึน้ทนัทีหลงัจากรับเช่ือเป็นคริสเตียน

3. การเปล่ียนแปลงซึง่เกิดขึน้ภายหลงัท่ีรับเช่ือเป็นคริสเตียน

9. การเปล่ียนแปลงก่อน หรือเม่ือรับความรอด (3-5 นาที)

บางครัง้การเปล่ียนแปลงบางประเภทก็ดเูหมือนเป็นความจ าเป็นสว่นหนึง่ของการรับเช่ือเป็นค
ริสเตียน ซ่ีงการเปล่ียนแปลงเหลา่นีจ้ะต้องเกิดขึน้เม่ือรับความรอดหรือแม้แตก่่อนท่ีจะรับความรอด
นัน้ เพ่ือจะการพิสจุน์วา่ประสบการณ์แหง่ความรอดนัน้เป็นเร่ืองจริง  

ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงท่ีมกัจะเกิดขึน้ก่อนหรือเม่ือได้รับความรอด 

1. วิญญาณชัว่ถกูขบัออกจากคนท่ีถกูเข้าสิง - ชายจากเมืองเกราซา ในลกูา 8: 26-39

2. เปาโลเลิกการขม่เหงคริสเตียน ในกิจการ 9:1-22
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3. คนท่ีตดิยาเสพติดสามารถต้อนรับพระเยซูคริสต์ได้ แตค่นท่ีก าลงัเมายาอยู่ อาจยงัขาดสติ
เพ่ือท่ีจะรับเช่ือจากใจจริง เพราะเราไมส่ามารถรู้ว่า เขาเข้าใจถึงสิ่งท่ีเขาก าลงัท าอยู่ คน
นัน้จะต้องอยู่ในสภาวะจิตใจท่ีปกต ิไมใ่ชรู้่สกึเมายา

4. เม่ือคนอยูใ่นอาการมนึเมาจากเคร่ืองดื่มสรุา ก็จะมีการใช้เหตผุลเดียวกบัท่ีใช้กบัคนท่ีเมา
ยา เป็นไปได้ท่ีคนไมเ่มามากอธิษฐานรับเช่ือเป็นคริสเตียนยงัจริงใจได้ แตป่ระเด็นหลกัก็
คือการสารภาพของคนประเภทนีค้งอยูไ่มน่าน

ถ้าบางคนอธิษฐานเพ่ือรับเช่ือเป็นคริสเตียนเม่ือก าลงัเมายาหรือเมาเหล้า ให้พดูคยุเร่ืองทัง้หมด
อีกครัง้เม่ือคนนัน้สร่างเมา เราไมค่วรจะบีบบงัคบัคนนัน้ให้ยดึมัน่ในค าอธิษฐานในขณะท่ีก าลงัเมา 
หนนุใจคนนัน้ให้พิจารณาเร่ืองการตดัสินใจท่ีจะรับความรอดอยา่งจริงจงัอีกครัง้ จากนัน้ให้เขา
อธิษฐานอีกครัง้เพ่ือยืนยนัสิ่งท่ีเขาอธิษฐานไปเม่ือ 2-3 ชัว่โมง หรือ 2-3 วนัก่อนหน้านี ้

10. การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นจะต้องเกิดขึน้ทันทีหลังจากรับเชื่อเป็นคริสเตียน (3-5 นาที)

มีบางปัญหาและการประพฤตบิางอยา่งท่ีจ าเป็นต้องได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างเร็วท่ีสดุ
หลงัจากคนนัน้รับเช่ือเป็นคริสเตียน ยิ่งคนนัน้รับการเปล่ียนแปลงด้านดงักลา่วช้าเท่าไหร่ ก็มีความ
เป็นไปได้มากขึน้วา่ปัญหานัน้จะท าลายชีวิตใหมท่ี่เขาค้นพบในพระเยซูคริสต์ การเปล่ียนแปลง
เหลา่นีเ้ป็นเร่ืองยาก แตย่ิ่งคนนัน้ท าได้เร็วเทา่ไหร่ ก็จะเจริญเตบิโตในฝ่ายวิญญาณเร็วขึน้เทา่นัน้ 

มีบางปัญหาท่ีจะมาถึงจดุท่ีพระเจ้าตรัสวา่ "ถ้าท่านเตม็ใจท่ีจะเลิกนิสยันัน้ ก็เทา่กบัท่านก าลงัพดู
วา่พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผู้ เป็นเจ้าในชีวิตอยา่งแท้จริง" ถ้าพระคริสต์ไมไ่ด้เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าใน
ชีวิตทัง้หมด พระองค์ก็จะไมเ่ป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าในชีวิตของทา่นเลย ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งบางข้อ: 

1. พระเยซูขอให้เศรษฐีหนุม่ทิง้เงินทัง้หมดของเขาและตดิตามพระเยซู
ดใูนพระธรรมมทัธิว 19:16-30 เราไมอ่าจกลา่ววา่ทกุคนจะต้องทิง้เงินของพวกเขาเพ่ือท่ีจะ
ตดิตามพระเยซู แตส่ าหรับบางคน ซึง่รวมถึงเศรษฐีหนุม่ในพระธรรมมทัธิวนัน้ เงินอาจจะเป็น
"พระเจ้า" ในชีวิตของพวกเขา

2. ศกัเคียสชดใช้สิ่งท่ีเขายกัยอกมาในอดีต พระธรรมลกูา 19:1-10

3. คนท่ีใช้ยาเสพตดิหรือสรุา

4. คนท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกบัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย (ซึง่การละเมิดกฎหมายของประเทศ ก็เทา่กบั
วา่ละเมิดพระบญัชาของพระเจ้าท่ีให้เราเช่ือฟังผู้ ท่ีมีสิทธิอ านาจ  โรม 13)

5. เกลียดชงัผู้ อ่ืนหรือกลุม่คนอยา่งมาก
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11. การเปล่ียนแปลงซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลังในชีวิตคริสเตียน  (3-5 นาท)ี

มีการเปล่ียนแปลงบางอยา่งซึง่พระเจ้าจะยงัไม่ท าให้เรารู้สกึถึงความผิดบาปจนกวา่การเป็น 
คริสเตียนของเราผา่นไปหลายเดือนหรืออาจจะหลายปี ยิ่งรับใช้พระเจ้านานเทา่ใด พระวิญญาณ
บริสทุธ์ิก็จะสอนทา่นมากขึน้เทา่นัน้ บางครัง้พระเจ้าก็เตม็ใจท่ีจะรอเป็นเวลานานก่อนท่ีพระองค์จะ
เรียกร้องให้เราเปล่ียนแปลง ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่ง 

1. ทา่ทีอคติท่ีเปโตรมีตอ่ชาวตา่งชาต ิและความต้องการท่ีจะเทศนาให้พวกเขาฟัง
ดหูนงัสือกิจการ 10:1 - 11:18

2. ปัญหาบางอย่างก็ไมจ่ าเป็นต้องเป็นความบาป แตม่นัก็อาจฉดุรัง้จิตวิญญาณของเราและขโมย
ความช่ืนชมยินดีท่ีพระเจ้าให้กบัเรา - ความกงัวล ความโกรธท่ีมีกบัคนในครอบครัว ความเยอ่หยิ่ง
หรือการไมใ่ห้อภยั ในบางกรณีพระเจ้าก็อาจสัง่ให้เราพฒันาการเปล่ียนแปลงในด้านบวกในการ
ด าเนินชีวิต เชน่การเป็นคนท่ีมีเมตตาตอ่ผู้ อ่ืน เฉลียวฉลาด ให้อภยั รักและหว่งใยผู้ อ่ืน

พระเจ้าจดัการกบัแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั พระวิญญาณบริสทุธ์ิอาจจะโน้มน้าวคนหนึง่ให้
เปล่ียนแปลงทนัที แตก่บัอีกคนหนึง่นัน้ พระองค์อาจจะรอหลายเดือนหรือหลายปี ตามท่ีพระองค์
เห็นสมควร ไมใ่ชห่น้าท่ีท่ีเราจะท าแทนพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เราจ าเป็นต้องระมดัระวงัวา่ เราจะไม่
บงัคบัให้ผู้ เรียนของเรากลบัใจในเร่ืองท่ีพระเจ้าก าลงัสอนตวัเราเอง 

12. ถ้าข้าพเจ้าเปล่ียนแปลง ข้าพเจ้าจะยังคงเป็น "ตัวเอง" หรือไม่ (5 นาที)

คริสเตียนใหมบ่างคนอาจจะตอ่ต้านการเปล่ียนแปลง เพราะเขารู้สกึวา่ทา่นก าลงัพยายามบงัคบั
เขาให้เป็นใครบางคนท่ีเขาไมไ่ด้เป็น พระเจ้าไมไ่ด้ขอให้เขาเป็นคนจอมปลอมและเสแสร้งท่ีจะเป็นคน
อ่ืน พระเจ้าไมต้่องการให้คริสเตียนใหมท่กุคนเปล่ียนแปลงและเป็นคนเหมือนกนัหมด ดงันัน้ การ
เป็น "ตวัตนของตนเอง" ในกระบวนการการเปล่ียนแปลงส าคญัอยา่งไรละ่?  

ดร.แกรี คอลลินจดัการกบัเร่ืองนีไ้ด้อยา่งดีเย่ียมในหนงัสือ How to be a People Helper หน้า 
201-204 เขาแสดงให้เห็นวา่พระคริสต์จะต้องอยูใ่นสถานะผู้น าชีวิตอยา่งเตม็รูปแบบอยา่งไร แตถ่ึง
กระนัน้พระองค์ก็ท างานผ่านตวัเราเองเพ่ือท่ีจะแสดงผลของพระองค์ในชีวิตของเรา บางครัง้คนก็เอา
ตวัตนของเขาไปผกูไว้กบัการประพฤตหิรือกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ยกตวัอยา่ง การติดยา
เสพตดิ เขาอาจจะพดูกบัตวัเองวา่ "ข้าพเจ้ารู้วา่ข้าพเจ้าเป็นคนตดิยาตวัยง ถ้าข้าพเจ้าเลิกยา ชีวิตจะ
เป็นอย่างไร?" ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่พระเจ้าต้องการให้เราค้นหา "ตวัจริง" ท่ีอยูภ่ายในเราเอง พระองค์
ต้องการให้เราหยดุท่ีจะเลน่เป็นคนท่ีเราไมเ่ป็น แตแ่สดงตวัตนอยา่งท่ีเราเป็น และเรียนรู้วิธีท่ีจะเป็น
คนสตัย์ซ่ืออยา่งแท้จริง  
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13. ใครเป็นคนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง - พระเจ้า หรือ ข้าพเจ้า?  (5-10 นาท)ี

ประเดน็อ่ืนๆท่ียากแก่การเข้าใจก็คือวา่พระเจ้ามีบทบาทอะไร และข้าพเจ้ามีหน้าท่ีอะไรในการ
เปล่ียนแปลงด้านท่ีจ าเป็นในชีวิต ท่านอาจต้องการใช้ตวัอยา่ง 1 หรือ 2 ตวัอย่าง และอภิปรายวา่
อะไรคือส่วนของพระเจ้าและของเรา ให้ลากเส้นลงบนกระดาน เขียนด้านหนึง่ว่า สว่นของพระเจ้า 
และอีกด้านวา่ สว่นของข้าพเจ้า 

ทา่นอาจจะยกตวัอยา่งสถาณการณ์การทดลองให้ท าบาป มีข้อพระคมัภีร์ชีใ้ห้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีมาจากพระเจ้าและบางข้อชีใ้ห้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากตวัเราเอง พระธรรม
ยากอบ 4:7-8 บอกหลายสิ่งท่ีเป็นหน้าท่ีของเรา และมีหนึง่สิ่งท่ีพระเจ้าจะท า ในพระธรรม  
1โครินท์ 10:13 มีตวัอยา่งในเร่ืองนีท้ัง้สองด้าน 

14. การเปล่ียนแปลงพืน้ฐาน 6 อย่างส าหรับคริสเตียนใหม่
(10-20 นาที) หน้า 25-32  คู่มือผู้เรียน

ในประเดน็นี ้ทา่นอาจต้องการสอนเร่ืองการเปล่ียนแปลงพืน้ฐาน 6 อยา่งใน หน้า 25-32 ในคูมื่อ
ผู้ เรียน  พยายามแสดงภาพให้เห็นแตล่ะประเดน็จากชีวิตของทา่นอง หรือให้ผู้ เรียนยกตวัอยา่งในแต่
ละประเดน็ พยายามอธิบายวา่ท าไมการเปล่ียนแปลงเหล่านีจ้งึจ าเป็นต้องเกิดขึน้ในชีวิตคริสเตียน  

ประเดน็หนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัความบาปควรจะมีการอภิปรายร่วมกบัการเปล่ียนแปลงท่ี 4 ท่านจะมี
การทดสอบ การทดลอง และปัญหามากข้ึน ให้ผู้ เรียนเห็นถึงความแตกตา่งระหว่างการท าบาปและ
ด าเนินชีวิตในบาป พระคมัภีร์ 2 ข้อ 1ยอห์น 1:9 และ 1ยอห์น 3:5-10 พดูถึงเร่ืองนี ้คนท่ีท าบาปอยา่ง
ตัง้ใจ และท าด้วยท่าทีท่ีว่า "ข้าพเจ้าไมส่นใจวา่พระเจ้าจะพดูอยา่งไร" ถือเป็นคนท่ีมีปัญหาอย่างมาก 
โดยเฉพาะถ้าเขายงัคงมีทา่ทีเชน่นีอ้ยูเ่ดือนตอ่เดือน คนเช่นนีแ้ตกตา่งอยา่งมากกบัคนท่ีท าบาปใน
ชว่งเวลาท่ีอ่อนแอ เชน่ท่ีเปโตรท าในคืนท่ีพระเยซูถกูตรึง เป็นความแตกตา่งระหวา่งความล้มเหลว
และคนท่ีท าบาปอยา่งตอ่เน่ืองจนเป็นนิสยั และไมส่นใจท่ีจะเปล่ียนแปลง 

15. เล่นบทคดีในศาล  (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนเลน่บทในห้องพิจารณาคดีในศาล สมมตุิวา่คริสเตียนคนหนึง่ก าลงัถกูสอบปากค า ให้
เขาน าเสนอหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าเขาเป็นคริสเตียน มีอยัการท่ีพยายามจะพิสจูน์วา่
เขาไมใ่ชค่ริสเตียน สรุปตอนนีข้องบทเรียนด้วยการถามผู้ เรียนทกุคนวา่ "ถ้าทา่นถกูเรียกเข้าไปใน
ศาลและถกูกลา่วหาเร่ืองการเป็นคริสเตียน ทา่นมีหลกัฐานมากพอท่ีจะพิสจูน์ตวัเองไหม?" 
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16. อภปิรายผลการส ารวจในโครงการท่ี 7  (3-10 นาที)

ถ้ามีเวลา ให้ผู้ เรียนหลายคนรายงานสิ่งท่ีพวกเขาเรียนโครงการท่ี 7 ส ารวจคริสเตียนคนอืน่เพือ่
หาหลกัฐาน 

17. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาท)ี

ก. แผนส าหรับการเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล 

1. ถ้าผู้ เรียนยงัท าไมไ่ด้ท ารายการ ให้จดสิ่งตา่งๆ ท่ีเขาต้องเปล่ียนแปลงตอนนี ้

2. ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนอธิษฐานแล้วเลือกด้านท่ีส าคญัท่ีสดุ 3 ด้านท่ีเขารู้สกึว่าต้อง
เปล่ียนแปลงเป็นล าดบัแรก ใสห่มายเลย 1-3 ข้อท่ี 1 เป็นด้านท่ีส าคญัสงูสดุ จากนัน้ให้
แตล่ะคนเขียน 1 หรือ 2 สิ่งท่ีเขาจะท าในสปัดาห์นี ้เพ่ือท าในสว่นของตนเองในการน า
การเปล่ียนแปลงมาสู่ด้านนัน้ๆ ย า้ถึงความจ าเป็นในการแสวงหาความชว่ยเหลือจาก
พระเจ้าในการเปล่ียนแปลงสิ่งเหลา่นี ้

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามเพิ่มเตมิ เพ่ือใคร่ครวญและศกึษาตอ่ไป: 

1. ท าไมข้าพเจ้าต้องการเปล่ียนแปลงด้านนีใ้นชีวิตของข้าพเจ้า?

2. พระเจ้าพดูถึงประเดน็นีใ้นพระคมัภีร์วา่อยา่งไร?

3. อะไรคือส่วนของข้าพเจ้าท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง?

4. อะไรท่ีพระเจ้าสญัญาวา่จะช่วยข้าพเจ้าในการเปล่ียนแปลงเร่ืองนี?้

5. การเปล่ียนแปลงนีจ้ะมีผลกระทบตอ่การเตบิโตในชีวิตคริสเตียนของข้าพเจ้าอยา่งไร?

6. ข้าพเจ้าควรท าอยา่งไรเพ่ือท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรในด้านนี?้

7. การเปล่ียนแปลงนีมี้ผลกระทบอย่างไรตอ่ความสมัพนัธ์ของข้าพเจ้ากบัเพ่ือน
(ทัง้ คริสเตียนและไมเ่ป็นคริสเตียน)?

ข. เล่นบทคนที่มีโอกาสเป็นพยาน 

ให้ผู้ เรียนสมมตุิวา่เขาก าลงัเป็นพยานกบัเพ่ือนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน เพ่ือนถามว่า "ชีวิตของทา่น
มีการเปล่ียนแปลงอะไรบ้างนบัตัง้แตรั่บเช่ือเป็นคริสเตียน?" ให้ผู้ เรียนตอบค าถาม 
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ค. ข้าพเจ้าควรจะเร่ิมเปล่ียนแปลงตรงไหน? 

ถ้าผู้ เรียนรู้สึกตดัสินใจยากว่าจะเร่ิมเปล่ียนแปลงตรงไหน ก็หนนุใจให้พยายามท าตามรู้แบบนี:้ 

1. เร่ิมต้นกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของท่านท่ีเป็นเหตใุห้ทา่นรู้สกึเครียดหรือขุน่
เคืองมากท่ีสดุ

2. ระบถุึงด้านท่ีทา่นต้องการเติบโต ซึง่จะแสดงออกเม่ือมีสถานการณ์ตงึเครียด

3. จดข้อพระคมัภีร์ท่ีบอกในสิ่งท่ีทา่นสามารถท าได้ เพ่ือท่ีจะเจริญเตบิโตในด้านเหล่านี ้

4. ก าหนดเปา้หมาย 1 หรือ 2 อยา่งท่ีทา่นสามารถท าเพ่ือท่ีจะเจริญเตบิโตในด้านนีใ้น 2-3
วนัข้างหน้า

5. หลงัจากทา่นท าตามเปา้หมายแล้ว ให้ประเมินผลท่ีเกิดขึน้ เพ่ือดวู่าเปา้หมายชว่ยทา่น
ได้มากแคไ่หน จากนัน้ให้ก าหนดเปา้หมายใหมเ่พ่ือการเจริญเตบิโตมากขึน้

18. การบ้าน

1. ในชว่งท้ายคาบเรียน ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบยอ่ยจากพระธรรมยอห์น 1:12

ยอห์น 1:12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย  
แต่ส่วนบรรดาผู้ท่ีต้อนรับพระองค์ ผู้ท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็
ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระองค์ 

2. ให้คะแนน โครงการท่ี 4 การน าเสนอเร่ืองการอุทศิตัวสามด้าน ถ้ายงัไมไ่ด้ให้

3. ให้คะแนน โครงการท่ี 6  คน้หาหลกัฐาน

4. ให้คะแนน โครงการท่ี 7 ส ารวจคริสเตียนคนอื่นเพือ่หาหลกัฐาน ทา่นอาจจ าเป็นต้องให้คะแนน
ข้อนีใ้นวนัหน้าถ้าผู้ เรียนไมมี่โอกาสท่ีจะติดตอ่คนท่ีต้องส ารวจส าหรับโครงการนี ้

19. การประเมินผลบทเรียน

 กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสุด? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? ส่วนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 5  
ความสมัพนัธ์สว่นตวัของข้าพเจ้ากบัพระเยซคูริสต์ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าต้องค้นหาวิธีท่ีมีความหมายในการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูคริสต์ให้แนน่
แฟ้นขึน้  

2. ข้อพระธรรมหลัก:  ฮีบรู 4:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ฉะนัน้ขอให้เราทัง้หลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระท่ีนัง่แหง่พระคณุ เพ่ือเราจะได้รับพระเมตตา 
และจะได้รับพระคณุท่ีจะชว่ยเราในขณะท่ีเราต้องการ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้โครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทกึโครงการ การพฒันา
ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซู ก็ให้อ้างอิงควบคูไ่ปกบับทเรียนนีด้้วย  

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

ให้อา่นแผนการสอนบทเรียนท่ี 5 และ 6 ในขณะท่ีท่านเตรียมคาบเรียนนี ้บทท่ี 3 ของวิชานีไ้ม่
สามารถแบง่คร่ึงส าหรับ 2 คาบเรียนได้ เราแนะน าสอนความคิดรวบยอดทัง้หมดของการพฒันา
ความสมัพนัธ์กบัพระเยซูในบทเรียนท่ี 5 จากนัน้ในคาบเรียนตอ่ไปก็ให้สอนความคิดรวบยอดแบบ
เดียวกนัอีกครัง้โดยใช้ตวัอยา่งจากพระคมัภีร์ โดยเฉพาะจากชีวิตของพระเยซู ทา่นควรมีอิสระในการ
ออกแบบแผนการสอนบทเรียนทัง้ 2 บทถ้าทา่นพบวิธีท่ีดีกวา่ในการสอนเร่ืองนี ้

ถ้าผู้ เรียนจบัประเดน็เหลา่นีไ้ด้ยาก เราแนะน าให้ใช้ 3 คาบเรียนในการสอนบทท่ี 3  ท่านอาจใช้ 
2 คาบเรียนในการสอนประเดน็เบือ้งต้นท่ีได้มีการน าเสนอในแผนการสอนบทเรียนท่ี 5 ในคาบเรียนท่ี 
3 ทา่นจะครอบคลมุเนือ้หาท่ีได้น าเสนอในแผนการสอนบทเรียนท่ี 6 

5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ลักษณะของมิตรภาพท่ีดี  (5-10 นาที)

อธิบายกบัผู้ เรียนวา่ในวนันีเ้ราจะเร่ิมอภิปรายเร่ืองการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบั พระเยซู 
ส าหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เราจะมองดมูิตรภาพท่ีเรามีตอ่ผู้ อ่ืน 
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ให้ผู้ เรียนเขียนรายการลกัษณะหรือคณุภาพของเพ่ือนสนิทท่ีเขามองหามา 10 ข้อ ให้เขาเลือกข้อ
ท่ีส าคญัท่ีสดุ 4 ข้อและเขียนเลขตามล าดบัความส าคญั หลงัจากท่ีเขียนเสร็จแล้ว ให้เขาอา่น
คณุสมบตัท่ีิเขียน เขียนข้อความเหลา่นีล้งบนกระดาน กระดาษโปสเตอร์ หรือแผ่นใส 

อภิปรายคร่าวๆวา่ ข้อไหนท่ีพวกเขาเลือกเป็นล าดบัแรก ให้สร้างบรรยากาศท่ีพวกเขารู้สกึมีอิสระ
ท่ีจะเปิดเผยล าดบัความส าคญัท่ีแตกตา่งจากท่ีผู้ เรียนคนอ่ืนๆ เลือก 

6. ให้ค าจ ากัดความของค าว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว (3-5 นาท)ี

ขอให้ผู้ เรียนให้ค าจ ากดัความของค าว่าความสมัพนัธ์สว่นตวั หรือให้พวกเขาอธิบายความหมาย
ของค าวา่ความสมัพนัธ์สว่นตวักบับางคน 

อภิปรายคร่าวๆวา่หมายความวา่อย่างไรเม่ือเราพดูถึงการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบั 
พระเยซู เราจ าเป็นต้องพฒันามิตรภาพกบัพระเยซู และรู้จกัพระองค์เป็นการสว่นตวั วนันีเ้ราต้องการ
อภิปรายวิธีท่ีจะท าเชน่นัน้  

หนึง่ในปัญหาใหญ่ท่ีเราเผชิญอยูก็่คือวา่เราพฒันามิตรภาพกบัมนษุย์ท่ีมองไมเ่ห็นได้อยา่งไร? 
รวมทัง้ปัญหาท่ีวา่พระองค์ไมไ่ด้คยุกบัเราด้วยเสียงอนัดงัและเราไมส่ามารถจบัต้องพระองค์ได้ ท่าน
ต้องอธิบายประเด็นท่ีวา่เราสามารถรู้จกัพระเจ้าได้ และพระองค์ต้องการท่ีจะพฒันามิตรภาพกบั
ผู้ เรียนแตล่ะคน 

7. ท าไมต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซู?  (5-10 นาท)ี หน้า 33-35 คู่มือผู้เรียน

เราต้องตอบค าถามอีก 2 ข้อ ก่อนท่ีเราจะสามารถตอบค าถามท่ีวา่ "ท าไมเราควรสร้าง
ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู?" ค าถามทัง้ 2 นัน้คือ: 

ทา่นเช่ือหรือไมว่า่พระเจ้าทรงพระชนม์อยู?่ 

ทา่นเช่ือหรือไมว่า่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า? 

ถ้าผู้ เรียนบางคนยงัคงมีค าถามเก่ียวกบั 2 ประเดน็นี ้ให้อธิบายให้เขาเข้าใจก่อนท่ีท่านจะสอน
ประเดน็ตอ่ไป ให้ผู้ เรียนอา่นพระธรรมฮีบรู 11:6 ซึง่อ้างอิงควบคูไ่ปกบัค าถามแรก นอกจากนี ้ให้
อภิปรายพระคมัภีร์บางข้อท่ีพดูถึงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

จากนัน้ให้ตอบ 2 ค าถามท่ีได้อภิปรายใน หน้า 33-35 ในคูมื่อผู้ เรียน  ค าตอบทัง้สองนีจ้ะอธิบาย
ชดัเจนวา่ท าไมเราควรจะพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู  
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1. ท าไมพระเจ้าทรงสร้างทา่น?

2. อะไรท่ีท าให้ชีวิตบรรลเุปา้หมายอย่างแท้จริง?

ค าพดูของเจไอ แพคเกอร์จากหนงัสือ การรู้จกัพระเจ้า (Knowing God หน้า 35 ของคูมื่อผู้ เรียน 
ย า้เร่ืองการจดัล าดบัความส าคญัในเร่ืองการรู้จกัพระเจ้าเป็นการส่วนตวั หนงัสือปัญญาจารย์ยงัพดู
เร่ืองการค้นหาความหมายท่ีแท้จริงของชีวติไว้ 2-3 ข้อสดุท้ายในหนงัสือเลม่นีชี้ใ้ห้เห็นถึงความส าคญั
ท่ีแท้จริงในชีวิต  – คือการย าเกรงพระเจ้าและเช่ือฟังพระบญัชาของพระองค์ เปรียบเทียบความจริง
จากพระคมัภีร์เหลา่นีก้บัสิ่งท่ีโลกให้ความหมายของชีวิต  

ในหนงัสือเร่ือง การรู้จกัพระเจ้ (Knowing God) เจไอ แพคเกอร์ ได้ชีใ้ห้เห็นถึงอนัตรายของการ
เพิกเฉยตอ่พระเจ้า "หากทา่นเพิกเฉยตอ่การศกึษาเร่ืองของพระเจ้า ก็เปรียบเสมือนท่านก าลงั
พิพากษาตนเองให้เดินโซซดัโซเซผา่นชีวิตท่ีมืดมน ไมรู้่ทิศทาง และไมเ่ข้าใจวา่อะไรอยู่รอบตวัทา่น 
เชน่นัน้ชีวิตของทา่นจะสญูเปลา่และสญูเสียจิตวิญญาณของทา่นเอง" 

 จากคูมื่อผู้ เรียน หน้า 35 

8. อย่ามองหาประสบการณ์ที่เร้นลับ      (3-5 นาที) หน้า 35-36 คู่มือผู้เรียน

ประเดน็แรกในคูมื่อผู้ เรียน หน้า 35-36 ในเร่ือง “ทา่นจะพฒันาความสมัพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์
แบบไหน?” จดัการกบัเร่ืองนี ้ถ้าผู้ เรียนบางคนมาจากภมูิหลงัท่ีเก่ียวข้องกบัไสยศาสตร์ พวกเขา
อาจจะมีประสบการณ์ในการมองเห็นวิญญาณตา่งๆ อยา่สนบัสนนุให้พวกเขาแสวงหาประสบการณ์
เดียวกนันีก้บัพระเยซู 

เราสามารถมีมิตรภาพท่ีแท้จริงกบัพระเยซูได้ อภิปรายเร่ืองความส าคญัของพระธรรมยอห์น 
6:44 เม่ือพระเยซูตรัสวา่ "ไม่มีใครมาถึงเรา (พระเยซู) ได้ นอกจากพระบดิาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชกั
น าให้เขามาหาพระองค์" (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย) 

9. ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องหยุดความเป็นตัวของตัวเองไหม?  (3-5 นาท)ี หน้า 36 คู่มือผู้เรียน

คริสเตียนใหมบ่างคนไมมี่ความมัน่ใจในตวัท่ีเขาเป็น ทกุครัง้ท่ีครูขอให้เขาเปล่ียนและหยดุท าสิ่ง
ท่ีพระเจ้าถือวา่เป็นความบาป เขาจะรู้สกึวา่ทา่นก าลงัขอให้เขาหยดุความเป็นตวัของตวัเอง "ถ้า
ข้าพเจ้าเลิกท าอยา่งนัน้ ก็เท่ากบัว่าข้าพเจ้าหยดุความเป็นตวัของตวัเองลงด้วย" นัน่เป็นความเข้าใจ
ผิดของความเป็นจริง ให้เราเปรียบเทียบเร่ืองนีก้บัมิตรภาพท่ีใกล้ชิดกบัผู้ อ่ืน 
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เม่ือคนสองคนเร่ิมเป็นเพ่ือนสนิทกนั พวกเขายงัคงรักษาตวัตนของพวกเขาเอาไว้ ใช ่พวกเขาจะ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเพ่ือท่ีจะไมก่ระทบกระทัง่กนัและกนั แตพ่วกเขาท าเชน่นัน้ก็เพราะพวกเขารัก
เพ่ือน ไมใ่ชเ่พราะถกูบงัคบัให้ท า 

10. พระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนที่ดี แต่พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้า
(5-15 นาที) หน้า 36-38 คู่มือผู้เรียน

มิตรภาพแบบไหนท่ีเราสามารถมีกบัพระเยซู? ชีใ้ห้เห็นวา่พระเจ้าไมไ่ด้สร้างมิตรภาพกบัมนษุย์
ในเชิงปริมาณ พระองค์ปฏิบตัติอ่มนษุย์แตล่ะคนอยา่งพิเศษ และให้ความสนใจตอ่มนุษย์แตล่ะคน 
อยา่งไรก็ตามมิตรภาพแบบนีก้บัพระเจ้าไมไ่ด้ท าให้เราเท่าเทียมกบัพระเจ้า เราไมส่ามารถเรียกร้อง
จากพระเจ้า แตพ่ระองค์สามารถเรียกร้องจากเรา 

ใช้แผนภมูิในการอธิบายระยะหรือระดบัทัง้ 3 ในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซู 

1. พระเยซูเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของทา่น – พระองค์ยกโทษบาปให้ทา่น

2. พระเยซูเป็นผู้น าของทา่น  – พระองค์ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชีวิตของท่าน

3. พระเยซูต้องการเป็นเพ่ือนกบัทา่น – พระองค์ต้องการมิตรภาพท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความรัก

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ข้อพระธรรม บทบาทของ     

พระเยซใูน
ความสมัพนัธ์ 

การกระท าของ
พระเยซู  

จดุสมัผสั บทบาทของ
ข้าพเจ้าใน
ความสมัพนัธ์ 

การกระท าของ
ข้าพเจ้า 

1 ยอห์น 1:9 
1 ยอห์น 2:1-2 
กิจการ 4:12 

พระผู้ช่วยให้
รอด 

พระองค์จา่ยโทษ
บาปของข้าพเจ้า
พระองค์ยกโทษ
บาปให้ข้าพเจ้า 

ความบาปของ
ข้าพเจ้า 

คนบาป สารภาพบาปของ
ข้าพเจ้า          
อทุิศชีวติที่จะ
ติดตามพระเยซ ู

1 ยอห์น 2:3 
1 เปโตร 2:21 
ยอห์น 16:13 
1โครินธ์  6:19-
20 

พระผู้ เป็นเจ้า 
ผู้น าแบบผู้ รับ
ใช้ 

เป็นผู้น า 
ครู 
ชีวิตของพระองค์
ในพระคมัภีร์เป็น
แบบอยา่งที่
ชดัเจน 

พระบญัญตัิและ 
ค าสอนของ     
พระเจ้าที่
เก่ียวข้องกบั
ความประพฤติ
ของข้าพเจ้า 

ผู้ตาม 
ผู้ รับใช้ 
ทาส 

รู้จกัพระบญัญตัิ
ของพระองค์ 
เช่ือฟังพระบญัญตัิ 
ท าตามน า้พระทยั
ของพระองค์ 

ยอห์น 15:12-14 
ยอห์น 15:15 

เพื่อน รักข้าพเจ้า 
แบง่ปันอยา่ง
เปิดเผย 

กิจกรรมแตล่ะ
อยา่งในชีวิต 
ประจ าวนัของ
ข้าพเจ้า 

เพื่อน รักพระองค์ 
แบง่ปันอยา่ง
เปิดเผย 

คูมื่อผู้ เรียน หน้า 38 
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ให้ท าแผนภมูิลงบนกระดาษโปสเตอร์และแสดงให้ผู้ เรียนดใูนระหว่างคาบเรียน เม่ือสอนเร่ือง
การพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู 

เร่ือง จดุสมัผสั  ซึง่อยูแ่ถวกลางนัน้ เป็นประเดน็หลกัในการอภิปราย ความบาป กิจกรรม
ประจ าวนัและความประพฤตขิองเราเป็นจดุมุง่เน้นเร่ืองความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู ก่อนอ่ืนเรา
จะต้องจดัการกบัความบาปก่อนท่ีเราจะสามารถเล่ือนไปยงัระดบัท่ี 2 ได้ ซึง่เป็นการจดัการเร่ืองการ
เช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า และการยอมให้พระคริสต์เป็นผู้น าในชีวิต 

ทา่นข้ามระยะท่ี 2 ของความสมัพนัธ์นีไ้มไ่ด้ เราไมส่ามารถเป็นเพ่ือนกบัพระเยซูและเพิกเฉยตอ่
พระบญัญตัขิองพระองค์และสิทธิอ านาจของพระองค์ท่ีมีตอ่ชีวิตของเราได้ เราเป็นเพ่ือนกบัผู้
บญัชาการต ารวจได้แตน่ัน้ไม่ได้หมายความวา่เรามีเสรีภาพในการละเมิดกฎหมายได้  

มิตรภาพของเรากบัพระเยซูเป็นจริงและสนิทสนมได้ พระเยซูจะไมมี่วนัใช้สิทธิอ านาจของ
พระองค์ (เหมือนกบัท่ีบางคนท า) พระเยซูจะไมต่รัสว่า "เราไมอ่ยากเข้าใกล้คนๆนัน้มากเกินไป 
เพราะเรามีสิทธิอ านาจเหนือเขา" 

อภิปรายบางภาพของพระเยซูท่ีใช้ในการอธิบายความสมัพนัธ์นี ้ความสมัพนัธ์แบบพอ่กบัลกูเป็น
ภาพท่ีพบทัว่ไปในพระคมัภีร์ นอกจากนีพ้ระเยซูยงัใช้ภาพความสมัพนัธ์ของผู้ เลีย้งแกะและแกะ  
พระคมัภีร์เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของเรากบัพระคริสต์วา่เป็นเจ้าสาวและเจ้าบา่ว ให้ครูพดูถึง
ภาพประกอบเหลา่นีอ้ยา่งคร่าวๆ และอภิปรายในรายละเอียดเพิ่มขึน้ในบทเรียนหน้า 

ใช้แผนภมูินีใ้นบทท่ี 6 ในการอภิปรายในรายละเอียดเพิ่มขึน้เร่ืองการพฒันาความสมัพนัธ์อยา่ง
ลกึขึน้โดยการสมัผสัสว่นตวักบัพระเยซูคริสต์  

11. เรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าในพระคัมภีร์ (5-10 นาที) หน้า 38-39 คู่มือผู้เรียน

การเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าเป็นหนึง่ในขัน้ตอนแรกท่ีเราจะต้องน ามาใช้ในการพฒันาความสมัพนัธ์
กบัพระเยซู ให้ผู้ เรียนอ้างถึงค าถามท่ี 2 ในโครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทกึโครงการ ซึง่ขอให้ผู้ เรียนให้
คะแนน 1-10 วา่พวกเขารู้จกัพระเยซูมากแคไ่หน ถ้าผู้ เรียนรู้สกึสบายใจท่ีจะท าอย่างนัน้ ก็ให้พวกเขา
อา่นการให้คะแนนของพวกเขาออกมาดงัๆ หรือไมอ่ยา่งนัน้ให้ครูเดนิไปรอบๆห้องและอา่นคะแนน
ของผู้ เรียนแตล่ะคน เพ่ือจะได้รู้วา่ผู้ เรียนคิดว่าตวัเองมีความรู้ของพระเจ้ามากแคไ่หน 

ถ้าผู้ เรียนบางคนไมใ่ช่คริสเตียน หนนุใจพวกเขาให้ศกึษาชีวิตของพระคริสต์ อย่ารีบร้อนท่ีจะให้
พวกเขาอทุิศชีวิตให้กบัพระคริสต์ จนกวา่พวกเขาจะรู้วา่พระเยซูเป็นใคร ถ้าพระคริสต์จะเป็นผู้น าใน
ทกุๆด้านในชีวิตของพวกเขาจากปัจจบุนัไปจนกระทัง่พวกเขาตาย ก็ไม่ต้องรีบเร่ง เพราะจะท าให้การ
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อทุิศตวัเป็นไปอยา่งตืน้เขิน ยิ่งพวกเขาเรียนรู้เร่ืองพระเยซูมากเทา่ไหร่ พวกเขาก็จะเห็นวา่พระองค์
เป็นทางเลือกท่ีถกูต้องมากขึน้เทา่นัน้ 

ใช้พระธรรรมยอหน์ 14:9-11 เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ในพระเจ้า คือพระเจ้าพระบดิา พระเจ้า
พระบตุร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ไมมี่บคุคลิกท่ีแตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด พระองค์ทัง้ 3 มี
คณุลกัษณะท่ีเหมือนกนั พระเยซูตรัสวา่ "ถ้าทา่นต้องการรู้วา่พระบดิารู้สกึอยา่งไรเก่ียวกบัประเดน็
ตา่งๆในชีวิต ก็ให้ดวูา่ข้าพเจ้ารู้สกึอยา่งไรกบัประเดน็เหล่านี ้เราทัง้สองคดิและรู้สกึเหมือนกนั" 

12. อย่าเหมาเอาว่าพระเจ้าทรงคิดเหมือนที่ท่านคิด  (3-5 นาที) หน้า 39-40 คู่มือผู้เรียน

ใช้อิสยาห์ 55:8-9 เพ่ือแสดงให้เห็นความจริงท่ีส าคญัเก่ียวกบัพระเจ้า วิถีและความคิดของ
พระองค์อยูเ่หนือเรามาก ดงันัน้เราจงึไมค่วรพยายามเดาความคดิของพระเจ้าในเร่ืองท่ีพระองค์ทรง
เลือกท่ีจะนิ่งเงียบ เราสามารถรู้จกัพระเจ้าได้ แตเ่ราไมส่ามารถรู้ทกุสิ่งเก่ียวกบัพระเจ้า 

อิสยาห์ 55:8-9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

”เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทัง้ทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา พระเจ้า
ตรัสดังนี ้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดนิโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และ
ความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนัน้” 

น่ีอาจจะเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีจะชีใ้ห้เห็นวา่ ชีวิตประกอบไปด้วยค าถามท่ีไมมี่ค าตอบ เราไมต้่องรอ
คอยจนกระทัง่เราได้ค าตอบส าหรับค าถามเหลา่นีท้ัง้หมดก่อนท่ีเราจะอทุิศตวัเพ่ือพระคริสต์และรับ
เช่ือเป็นคริสเตียน บางประเด็นจะต้อง "วางไว้บนหิง้" จนกวา่เวลาจะมาถึง เพ่ือท่ีเราจะสามารถ
ตดิตามประเดน็ท่ีส าคญัมากกวา่ในชีวิต คือการเรียนรู้ท่ีจะรักและเช่ือฟังพระเจ้า 

น่ีอาจจะเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีจะเตือนผู้ เรียนเก่ียวกบัการพดูวา่ "พระเจ้าตรัสกบัข้าพเจ้าว่า ...." บาง
ทีพระเจ้าก็บอกบางสิ่งบางอยา่งกบัคนนัน้ แตก็่ไมเ่ป็นเช่นนัน้เสมอไป พระคมัภีร์จะต้องเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้วดั เพ่ือดวู่า "ถ้อยค าใหมจ่ากพระเจ้า" เหลา่นีม้าจากพระเจ้าจริงๆหรือไม่ 

13. การรู้เร่ืองพระเจ้าหรือการรู้จักพระเจ้า (5-10 นาท)ี หน้า 40-41 คู่มือผู้เรียน

แนะน าให้สอนเร่ืองนีอ้ยา่งคร่าวๆและไปสอนตอ่ในเนือ้หาถดัไป ซึง่จะครอบคลมุถึงขัน้ตอน
เก่ียวกบัการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีใกล้ชิดกบัพระเยซู 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบจากค าถามท่ี 3 ของโครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทกึโครงการ ค าถาม
ดงักลา่วได้ขอให้พวกเขาอธิบายว่าคนเราสามารถรู้จกัพระเจ้าดีขึน้ตามท่ีพระธรรมโคโลสี 1:9-10 

5



64 คู่มือครู

และพระธรรมมทัธิว 7:21-23 บอกได้อยา่งไร ในยคุของพระเยซูพวกฟาริสีบางคนรู้อยา่งมากในสิ่งท่ี
พระคมัภีร์บอก แตไ่มมี่ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู  

ผู้ เรียนอาจจะมีการศกึษามากพอและมีภมูิหลงัฝ่ายวิญญาณท่ีจะแยกแยะความแตกตา่งของค า
ท่ีใช้ในภาษากรีกส าหรับค าว่า "รู้" ในภาษาองักฤษเรามีเพียงค าเดียว “know” แตภ่าษากรีกในยคุของ
พระเยซูมี 2 ค า ค ากรีก “oida” เล็งถึงความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง หมายถึงการรู้เก่ียวกบับางสิ่ง ค ากรีก
อีกค าหนึง่คือ “ginoski” ซึง่หมายถึงการรู้จากประสบการณ์สว่นตวั 

หนนุใจให้ผู้ เรียนท าการศกึษาสองค านีใ้นข้อพระคมัภีร์ หนงัสือศพัท์สมัพนัธ์ จะให้ข้อ 
พระคมัภีร์ท่ีมีสองค านี ้“oida”และ “ginoski” 

14. แนะน า ข้อ ง “ขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคืออะไร”
(3-5 นาที) หน้า 41-44 คู่มือผู้เรียน

เม่ือทา่นสอนในคาบเรียนถึงตอนนี ้ทา่นจะต้องประเมินว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่ในการสอนตอนนี ้
และส าหรับกิจกรรมการประยกุต์ใช้ส่วนตวัส าหรับบทเรียนในวนันี ้ถ้ามีเวลาไมพ่อท่านอาจต้องผา่น
ประเดน็เหล่านีไ้ปและอธิบายวา่จะสอนโดยมีรายละเอียดมากขึน้ในคาบหน้า 

บทน าในหน้า 41 ของคูมื่อผู้ เรียน มีหลายจดุท่ีทา่นอาจต้องอภิปรายอยา่งคร่าวๆ หนนุใจผู้ เรียน
ให้มองวา่น่ีเป็นเปา้หมายท่ีเป็นความจริง แม้เด็กๆสามารถพฒันามิตรภาพสว่นตวักบั 
พระเยซูอยา่งลกึซึง้ เราอาจจะไม่เห็นพระเยซู แตเ่ราก็สามารถพดูได้วา่ "พระเยซูเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุ
ของข้าพเจ้า” 

ขณะท่ีทา่นอภิปรายขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ตอนเพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู ให้พดูถึง
แตล่ะขัน้ตอนในแง่ของมิตรภาพท่ีคนสองคนมี ส่วนใหญ่แล้วขัน้ตอนเหลา่นีเ้ป็นหลกัการส าหรับ
ประยกุต์ใช้กบัมิตรภาพใดๆ ก็ตามท่ีเราต้องการจะพฒันา 

15. สอน ข้อ 1 “คนทัง้คู่ต้องการมิตรภาพแบบนี”้  (3-5 นาที) หน้า 42 คู่มือผู้เรียน

ชีใ้ห้เห็นอย่างชดัเจนว่า พระเจ้าไมมี่ความลงัเลท่ีจะสร้างมิตรภาพกบัผู้ เรียนแตล่ะคนในชัน้เรียน 
พระเจ้าปรารถนาท่ีจะเป็นเพ่ือนสนิทกบัผู้ ท่ียงัคงด าเนินชีวิตอยูใ่นความบาป พระองค์ทรงใช้หลายวิธี
ท่ีจะแสดงความรักของพระองค์ ค าถามท่ีแท้จริงก็คือ ข้าพเจ้าตอ้งการพฒันามิตรภาพทีใ่กลชิ้ดกบั
พระเจ้ามากเท่าไหน?  

พระธรรมมทัธิว 7:7-11 อภิปรายในเร่ืองนี ้ชีใ้ห้เห็นวา่ขัน้ตอนนีมี้ความเก่ียวข้องกบัหวัข้อแรกใน
วิชานีอ้ คือ - อทุิศชีวิตของท่านกบัพระเยซูคริสต์ 
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16. สอน ข้อ 2 “เรียนรู้วิธีการส่ือสารกับพระเยซู”  (5-10 นาท)ี หน้า 42-43 คู่มือผู้เรียน

การเรียนรู้วิธีการส่ือสารถือเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู ย า้
ถึงความจ าเป็นในการพฒันาชว่งเวลาท่ีมีความหมายของการอธิษฐานในแตล่ะวนั ถ้าผู้ เรียนเป็น 
คริสเตียนท่ีใหมม่าก ทา่นอาจจะต้องใช้เวลามากขึน้ในการพดูเร่ืองพืน้ฐานของการอธิษฐาน ประเดน็
นีมี้การอภิปรายในรายละเอียดมากขึน้ใน วิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เร่ือง แนวทาง
ปฏิบติัของคริสเตียน 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันสิ่งท่ีตอบในค าถามท่ี 4 และ 5 ในโครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทึกโครงการ ค าถามท่ี 
4 ให้พวกเขาประเมินชว่งเวลาใดๆก็ตามท่ีพวกเขารู้สกึใกล้ชิดพระเจ้า ค าถามท่ี 5 ให้พวกเขาให้
คะแนนเร่ืองเวลาท่ีพวกเขาอธิษฐาน ถ้าทา่นมีเวลาไมพ่อ ทา่นอาจต้องการอภิปรายแคค่ าถามท่ี 5 
และเก็บการอภิปรายค าถามท่ี 4 ไว้จนกวา่จะถึงคาบถดัไป 

ย า้ถึงความจ าเป็นในการส่ือสารกบัพระเจ้าด้วยวิธีท่ีเปิดกว้างและจริงใจ หนนุใจผู้ เรียนให้พดูกบั
พระเจ้าเก่ียวกบัเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเขาพบมาตลอดทัง้วนั พวกเขาไมจ่ าเป็นต้องได้ยิน "เสียงจาก
สวรรค์" ก่อนท่ีจะท าสิ่งใดๆในวนันัน้ แตจ่ าเป็นต้องเรียนรู้ให้พระเจ้าเข้ามาในความคิดอยา่งเป็น
กิจวตัรตลอดทัง้วนั ค าอปุมาของฟาริสีและคนเก็บภาษีแสดงให้เห็นภาพท่ีแตกตา่งระหวา่งการ
อธิษฐานอยา่งเห็นแก่ตวัเองและการส่ือสารกบัพระเจ้าอยา่งเปิดเผย ดใูนพระธรรมลกูา 18:9-14 

17. สอน ข้อ 3 “เรียนรู้ท่ีจะพัฒนาความไว้วางใจและความจริงใจ”
(5-10 นาที) หน้า 43 คู่มือผู้เรียน

ทัง้สองประเดน็นีมี้ความเก่ียวข้องกนัอยา่งมาก แตถ่ึงกระนัน้ก็มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 
ชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเลือกอยา่งชดัเจนว่าทา่นจะตอบสนองอยา่งไรกบัทัง้สองด้านนี ้ทา่น
เลือกท่ีจะไว้วางใจบางคน ท่านเลือกท่ีจะจริงใจกบัเขา 

พระเจ้าทรงสมบรูณ์ในสองด้านนี ้พระองค์จริงใจอย่างสมบรูณ์กบัเราเสมอไป และพระองค์ไม่
เคยให้เหตผุลใดๆท่ีจะท าให้เราไมไ่ว้วางใจพระองค์ เรา (ไมใ่ชพ่ระเจ้า) จ าเป็นต้องเจริญเตบิโตในทัง้
สองด้านนี ้การเช่ือฟังพระองค์ท าให้พระองค์สามารถไว้ใจเราด้วย  

18. สอน ข้อ 4 “เรียนรู้ท่ีจะเคารพและรักพระองค์”  (5-10 นาที) หน้า 43-44 คู่มือผู้เรียน

พระคมัภีร์พดูชดัเจนวา่พระเจ้าทรงรักและยอมรับมนษุย์อยา่งมาก ให้ผู้ เรียนพิจารณาท่ีลกัษณะ
ตา่งๆของความรักท่ีระบใุน 1โครินธ์ 13:4-8 และดวูา่พระเจ้าตอบสนองเราด้วยความรักเหลา่นี ้ถ้า
เวลาไมพ่อในวนันี ้ให้รอจนถึงคาบเรียนหน้า เพ่ือพิจารณา 1โครินธ์ 13 
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ชีใ้ห้เห็นวา่เราจ าเป็นต้องตอบสนองด้วยความรักและการยอมรับ ระดบัท่ีเราตอบสนองความรัก
ของพระเจ้านัน้ จะเป็นตวัวดัความลกึของความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจ้า อภิปรายความส าคญั
ของพระบญัญตัข้ิอใหญ่สดุของพระเจ้า คือให้เรารักพระองค์ อภิปรายว่าท าไมเราจงึถกูสัง่ให้รัก
พระองค์ พร้อมกบัข้อพระคมัภีร์ซึง่บอกวา่ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็จะเช่ือฟังพระองค์ อ้างถึงแผนภมูิ
หน้า 38 ในคูมื่อผู้ เรียน แสดงให้เห็น 3 ระดบัของความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซู ชีใ้ห้เห็นวา่ความ
รักและการยอมรับมีความเก่ียวข้องกบัพระเยซู ซึง่เป็นผู้น าของเราอยา่งไร 

19. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว  (5 นาท)ี

ท้าทายผู้ เรียนให้มีความจริงใจท่ีจะบอกกบัพระเจ้าถึงสิ่งท่ีพวกเขาต้องการจะท าในเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้า ท้าทายให้ใช้ขัน้ตอนการปฏิบตัใินแตล่ะวนั เพ่ือท่ีจะเข้าใกล้พระเยซู
มากขึน้ 

ก. ให้คะแนนความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับพระเยซู 

หนนุใจให้ผู้ เรียนให้คะแนนตวัเอง 1-10 ในด้านคณุภาพของความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้า  
(1 คะแนนหมายถึงข้าพเจ้าไมค่อ่ยรู้จกัพระเยซู, 10 คะแนนหมายถึงข้าพเจ้ามีความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ี
ใกล้ชิดกบัพระเยซู) 

ให้ผู้ เรียนจบัคูแ่ละแบง่ปันค าตอบกบัคูข่องเขา จากนัน้ให้พวกเขาอธิษฐานเผ่ือกนัและกนั การท า
เชน่นัน้ท าให้พวกเขาสามารถพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูอยา่งใกล้ชิดมากขึน้ ถ้าทา่น
รู้สกึไมส่บายใจท่ีจะให้ผู้ เรียนจบัคูแ่ละอธิษฐานด้วยกนั ก็ให้ผู้ เรียนเขียนค าอธิษฐานตอ่พระเจ้า
หลงัจากท่ีให้คะแนนตวัเองเสร็จ ให้พวกเขาบอกพระเจ้าในสิ่งท่ีอยากจะให้เกิดขึน้ในความสมัพนัธ์
สว่นตวักบัพระเยซูในหลายวนัและหลายสปัดาห์ข้างหน้า 

ข. การเร่ิมต้นมีความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีลึกซึง้กับพระเยซู โครงการท่ี 10 ในสมุดบันทกึ
โครงการ 

คนเราจะเร่ิมต้นพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีใกล้ชิดขึน้กบัพระเยซูได้ท่ีไหน? โครงการท่ี 10 ใน
สมดุบนัทึกโครงการ ให้ค าแนะน าบางอยา่งซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนมีแนวความคดิบางอย่างท่ีจะน าเร่ือง
นีไ้ปสูร่ะดบัของการปฏิบตัิ 

ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีโครงการนีแ้ละอธิบายค าแนะน าคร่าวๆ ถ้าเป็นเวลามากกวา่ 1 วนัก่อนท่ีทา่น
จะสอบคาบเรียนถดัไป ท่านอาจให้พวกเขาท าการประเมินประจ าวนัอยา่งน้อย 1 ครัง้ส าหรับคาบ
เรียนตอ่ไป ประสบการณ์ของพวกเขาจะถกูน าไปใช้ในการอภิปรายเร่ืองการเสริมสร้างความสมัพนัธ์
กบัพระเยซู 
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20. การบ้าน

1. ให้คะแนน โครงการท่ี 8 การพฒันาความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซู ในสมดุบนัทกึโครงการ

2. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือทบทวนการอภิปรายในชัน้เรียนในวนันี ้และเพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับคาบเรียนตอ่ไป

3. ให้คะแนน โครงการท่ี 7 ส ารวจคริสเตียนคนอื่นเพือ่หาหลกัฐาน ในสมดุบนัทกึโครงการ  ในวนันี ้
หากทา่นไมไ่ด้ให้คะแนนหลงัจากจบคาบเรียนสดุท้าย

4. ตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการเตมิค าลงในสมดุบนัทึกโครงการ โครงการท่ี 9 การ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ส่วนตวัของข้าพเจ้ากบัพระเยซู  พวกเขาควรท างานนีใ้ห้เสร็จอยา่งน้อย
1 วนัก่อนคาบเรียนถดัไป

21. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสด? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? สวนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 6  
การสร้างมิตรภาพกบัพระเยซู 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจะต้องร่วมมือกบัพระเจ้าในการเปล่ียนแปลงชีวิตประจ าวนัของข้าพเจ้า ซึง่จะชว่ยให้
ข้าพเจ้าเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้ 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  ฟิลิปปี 1:6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้าพเจ้าแนใ่จวา่พระองค์ผู้ทรงตัง้ต้นการดีไว้ในพวกทา่นแล้ว จะทรงกระท าให้ส าเร็จจนถึงวนั
แหง่พระเยซูคริสต์ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้ โครงการข้างลา่งนีม้าจากสมดุบนัทกึโครงการ ซึง่
สามารถน าไปใช้กบับทเรียนนี ้

โครงการท่ี 8 การพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู  

โครงการท่ี 9 การเสริมสร้างความสมัพนัธ์สว่นตวัของข้าพเจ้ากบัพระเยซู 

โครงการท่ี 10  ประสบการณ์สว่นตวัท่ีข้าพเจ้ารู้จกัพระเยซู  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ท่านสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนท่ีอยู่ห่างไกลได้อย่างไร
(5-10 นาที)

ก. ปัญหา (อ่านให้ผู้เรียนฟัง) 

ทา่นต้องการเป็นเพ่ือนกบัคนหน่ีงท่ีอยูใ่นอีกประเทศหนึง่ ทา่นไมส่ามารถเห็นคนนี ้เพราะทา่นไม่
สามารถเดินทางไปยงัประเทศนัน้ได้ ทา่นจะพฒันามิตรภาพกบัคนนีไ้ด้อยา่งไร? 

ข. กิจกรรมกลุ่มเล็ก 

ให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่ออกเป็นกลุม่เล็ก 3-5 กลุม่ ให้เวลา 4 นาทีในการเขียนรายการแนวความคดิ 
ผู้ เรียนควรจะวางแผนการปฏิบตัอิยา่งเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ เรียนเขียนรายการปัญหาบางอยา่งท่ีพวก
เขาเผชิญในขณะท่ีท าความรู้จกักบัคนนัน้ ให้เขียนแนวความคดิ 
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ค. เวลาในการรายงาน 

ให้แตล่ะกลุม่รายงานแนวความคดิให้กบัทกุคนในชัน้ทราบ อภิปรายอยา่งคร่าวๆเก่ียวกบัปัญหา
ท่ีพวกเขาเผชิญในขณะพยายามพฒันามิตรภาพดงักล่าว 

ทา่นอาจต้องการเปรียบเทียบปัญหาเหลา่นีก้บัสิ่งท่ีเราเผชิญในขณะท่ีพยายามพฒันามิตรภาพ
กบัพระเยซู เราส่วนใหญ่ไมเ่ห็นพระเยซูจนกวา่เราจะไปสวรรค์ แตเ่ราสามารถเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารกบั
พระองค์ในขณะนี ้ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามตา่งๆท่ีเราต้องการจะตอบในคาบเรียนนี:้ 

1. ความสมัพนัธ์แบบไหนท่ีทา่นต้องการมีกบัพระเยซู?

2. ทา่นสามารถรู้จกัพระเยซูเป็นการสว่นตวัได้อย่างไร?

3. การพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีใกล้ชิดกบัพระเยซูใช้เวลานานเทา่ใด?

4. ข้าพเจ้าสามารถท าอะไรได้บ้างในสปัดาห์นี ้เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู
อยา่งลกึซึง้?

5. ทบทวนประเดน็หลักๆ จากบทเรียนที่ 5  (5-10 นาที)

ทบทวนประเด็นดงักลา่วท่ีอยูใ่นหน้า 34-35 ในคูมื่อผู้ เรียน “อะไรท่ีท าให้ชีวิตบรรลเุปา้หมาย
อยา่งแท้จริง?”  ถามผู้ เรียนว่าพวกเขามีปัญหาอะไรเก่ียวกบัประเดน็ท่ีท่านได้สอนไปแล้วในคาบเรียน
ท่ีแล้วหรือไม่ ย า้ถึงความจ าเป็นในการอทุิศความคดิ ความตัง้ใจ และอารมณ์ เม่ือเราแสวงหาการ
พฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู 

6. “เป็นหน่ึงเดียว” กับพระเยซู (5-15 นาที)

ทบทวนแผนภมูิท่ีอภิปรายความสมัพนัธ์ 3 ระยะของเรากบัพระเยซู แผนภมูินีอ้ยูใ่น หน้า 38 ใน
คูมื่อผู้ เรียน    
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ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ข้อพระธรรม บทบาทของ     

พระเยซใูน
ความสมัพนัธ์ 

การกระท าของ
พระเยซู  

จดุสมัผสั บทบาทของ
ข้าพเจ้าใน
ความสมัพนัธ์ 

การกระท าของ
ข้าพเจ้า 

1 ยอห์น 1:9 
1 ยอห์น 2:1-2 
กิจการ 4:12 

พระผู้ช่วยให้
รอด 

พระองค์จา่ยโทษ
บาปของข้าพเจ้า
พระองค์ยกโทษ
บาปให้ข้าพเจ้า 

ความบาปของ
ข้าพเจ้า 

คนบาป สารภาพบาปของ
ข้าพเจ้า          
อทุิศชีวติที่จะ
ติดตามพระเยซ ู

1 ยอห์น 2:3 
1 เปโตร 2:21 
ยอห์น 16:13 
1โครินธ์  6:19-
20 

พระผู้ เป็นเจ้า 
ผู้น าแบบผู้ รับ
ใช้ 

เป็นผู้น า 
ครู 
ชีวิตของพระองค์
ในพระคมัภีร์เป็น
แบบอยา่งที่
ชดัเจน 

พระบญัญตัิและ 
ค าสอนของ     
พระเจ้าที่
เก่ียวข้องกบั
ความประพฤติ
ของข้าพเจ้า 

ผู้ตาม 
ผู้ รับใช้ 
ทาส 

รู้จกัพระบญัญตัิ
ของพระองค์ 
เช่ือฟังพระบญัญตัิ 
ท าตามน า้พระทยั
ของพระองค์ 

ยอห์น 15:12-14 
ยอห์น 15:15 

เพื่อน รักข้าพเจ้า 
แบง่ปันอยา่ง
เปิดเผย 

กิจกรรมแตล่ะ
อยา่งในชีวิต 
ประจ าวนัของ
ข้าพเจ้า 

เพื่อน รักพระองค์ 
แบง่ปันอยา่ง
เปิดเผย 

คูมื่อผู้ เรียน หน้า 38 

ในชอ่งกลางของแผนภมูิท่ีอธิบายจดุสมัผสัท่ีเรามีกบัพระเยซูคริสต์ในแตล่ะระยะ ให้ขยาย
แนวความคิดดงักล่าวด้วยการน าเสนอข้อมลูข้างลา่งนี ้

พระเยซูอธิษฐานในยอห์น 17:20-21 "ข้าพระองค์ไมไ่ด้อธิษฐานเพ่ือคนเหลา่นีพ้วกเดียว แตเ่พ่ือ
คนทัง้ปวงท่ีวางใจข้าพระองค์เพราะถ้อยค าของเขา เพ่ือเขาทัง้หลายจะได้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
ดงัท่ีพระองค์ คือพระบดิาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพ่ือให้เขาเป็นอนัหนึง่
อนัเดียวกบัพระองค์และกบัข้าพระองค์ด้วย เพ่ือโลกจะได้เช่ือวา่พระองค์ทรงใช้     ข้าพระองค์มา"    
ค าอธิษฐานท่ีเหลือในยอห์น 17 ได้ขยายความคิดรวบยอดนี ้พระเยซูต้องการให้เรามีประสบการณ์
ความเป็นหนึง่เดียวกนัแบบเดียวกบัท่ีพระองค์และพระบิดามี นัน่คือเปา้หมายสงูสดุของเรา 

สิ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้ความสมัพนัธ์ท่ีได้พฒันาร่วมกนัระหวา่งคนสองคนก็คือ จดุสมัผสั (ลาก
วงกลม 2 วงท่ีมีจดุสมัผสักนัและกนัสกันิดหน่อย) 

ยิ่งสองคนมีจดุสมัผสักนัมากขึน้เทา่ใด ความสมัพนัธ์สว่นตวัก็จะยิ่งแน่นแฟ้นขึน้เทา่นัน้ (ลาก
วงกลม 2 วนัท่ีให้บางสว่นมีการทาบทบักนัและกนั) ยิ่งพวกเขามีจดุสมัผสัมาก พวกเขาก็จะยิ่งรู้จกั
กนัและกนัมากขึน้ด้วย 
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ยิ่งมีการทาบทบักนัมากขึน้ พวกเขาก็จะยิ่งมีความเป็นหนึง่เดียวกนัมากขึน้ด้วย (แสดงภาพนี ้
ด้วยการวาดวงกลมซึง่มีระยะหา่งท่ีแตกตา่งกนัไป ให้วงกลมแตล่ะภาพเข้าใกล้กนัมากขึน้ และอนั
สดุท้ายให้วาดวงกลมเกือบจะทาบทบักนัและกนั ) 

ยิ่งทา่นมีความ "เป็นหนึง่เดียว" กบัอีกคนหนึง่มากเทา่ใด ความสมัพนัธ์สว่นตวัของทา่นกบัคนนัน้
ก็จะลกึซึง้มากขึน้ ขัน้ตอนของการเป็นหนึง่เดียวกนัไมไ่ด้หมายความวา่คนใดคนหนึง่ในสองคนต้อง
สญูเสียความเป็นตวัของตวัเอง คนทัง้สองยงัคงแตกตา่งกนัอย่างชดัเจนและมีบคุลิกภาพเป็นของ
ตนเอง แตพ่วกเขาก าลงัเดนิทางไปด้วยกนั ผ่านเส้นทางชีวิตด้วยเปา้หมายท่ีคล้ายกนั มีคา่นิยมท่ี
คล้ายกนั จดัล าดบัความส าคญัคล้ายกนั และสนใจในเร่ืองท่ีคล้ายกนั พวกเขารู้จกัอีกคนหนึง่อยา่ง
แท้จริง - พวกเขาเปิดกว้างในการส่ือสารตอ่กนัและกนัอยา่งมาก น าข้อพระคมัภีร์ในโคโลสี 3:14 มา
ใช้ในท่ีนีแ้ละชีใ้ห้เห็นวา่ความรักชว่ยให้เราเป็นหนึง่เดียวกบัพระเยซูได้อยา่งไร 

ย้อนกลบัไปท่ีแผนภมูิ  (คูมื่อผู้ เรียนหน้า 38)  อธิบายเร่ือง 3 ระยะของความสมัพนัธ์กบัพระเยซู 
วาดปิรามิดจากบนลงลา่งของแผนภมูิ เม่ือเรารู้จกัพระเยซูครัง้แรก เหมือนกบัเราอยู่บนยอดของปิรา
มิด ขณะท่ีความรักของเราเจริญเตบิโตในระดบัท่ีลกึขึน้ ความสมัพนัธ์ของเราก็มีสถานท่ีใหญ่ขึน้ใน
ชีวิตของเราด้วย ความรักท่ีขยายออกของเราชว่ยให้เรามีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูในระดบัท่ี
ลกึขึน้ 

7. ขัน้ตอนพืน้ฐานที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซู
(5-15 นาที) หน้า 41-44 คู่มือผู้เรียน

ถ้าทา่นสอนเร่ืองนีใ้นระดบัลึกในคาบเรียนท่ีแล้ว ก็ให้ทบทวน 4 ประเดน็เหลา่นีอ้ย่างคร่าว จาก 
หน้า 41-44 ของคูมื่อผู้ เรียน  ถ้าได้สอนขัน้ตอนนีอ้ย่างคร่าวๆ ก็ให้เพิ่มรายละเอียดของประ เดน็
เหลา่นีใ้นเวลานี ้ด ูกิจกรรมท่ี 14-18 ในคูมื่อครูนี ้ในบทเรียนท่ี 5 หน้า 64-66 

8. ยกตัวอย่างจากชีวิตของพระเยซู (10-20 นาท)ี หน้า 41-44 คู่มือผู้เรียน

เพ่ือน าแนวความคดิทัง้หมดนีเ้ข้าสูร่ะดบัของการปฏิบตั ิให้มองดท่ีูความสมัพนัธ์ท่ีพระเยซูมีกบั
คนประเภทตา่งๆในพระคมัภีร์ใหม ่ให้จดจ่อท่ี 4 ขัน้ตอนพืน้ฐานซึง่เป็นข้อก าหนดในการพฒันา
ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซู ซึง่ได้มีการอภิปรายใน หน้า 41-44 ในคูมื่อผู้ เรียน 
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9. พระคัมภีร์ให้ภาพความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างไร  (5-15 นาท)ี

อภิปรายภาพตา่งๆท่ีใช้ในพระคมัภีร์ เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า ทา่นมีอิสระท่ี
จะเพิ่มข้อพระธรรมข้ออ่ืน หรือภาพอ่ืนๆ ท่ีใช้ในพระคมัภีร์ 

1. พอ่ – ลกู; ยอห์น1:12, ฮีบรู 12

2. ผู้ เลีย้งแกะ – แกะ; ยอห์น 10

3. เจ้าสาว – เจ้าบา่ว; มทัธิว 25

4. แมไ่ก่ – ลกูไก่; มทัธิว 23:37-39

ดหูน้า 36-38 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเป็นข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับประเด็นนี ้—ข้อ 3:  “พระเจ้าตองการ
เป็นเพ่ือนท่ีดี แตพ่ระองค์ยงัคงเป็นพระเจ้า”  ถ้าทา่นสอนหวัข้อนีไ้ปแล้วในบทเรียนท่ี 5 (ดกิูจกรรมท่ี 
10 หน้า 61-62) ทา่นอาจต้องการข้ามกิจกรรมนีไ้ป หรือเพียงแคท่บทวนอยา่งคร่าวๆ 

10. อภปิรายเอเฟซัส 3:14-21  (5-10 นาท)ี

เอเฟซสั 3:14-21 มีความจริงบางอย่างท่ีนา่ประทบัใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า 
ค าถามท่ี 6 ใน สมดุบนัทกึโครงการ โครงการท่ี 8 การพฒันาความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซ ูให้
ผู้ เรียนเขียนแนวความคิดตา่งๆเก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้ เรียนสามารถพฒันามิตรภาพกบัพระเยซูในระดบัท่ีลกึ
ขึน้ ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบกบัเพ่ือนในชัน้เรียน ทา่นอาจต้องการเขียนสิ่งตา่งๆท่ีค้นพบลงบน
กระดาน หรือแผน่ใสเพ่ือฉาย  

11. ตัวอย่างในยุคนีแ้ละในประวัตศิาสตร์ของคนท่ีพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูอย่าง
ใกล้ชิด (5-15 นาที)

ถ้าทา่นมีเวลา ให้อภิปรายกบัผู้ เรียนเก่ียวกบัภาพตา่งๆมากมายในประวตัศิาสตร์และตวัอยา่งใน
ยคุนีข้องคนท่ีพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูอย่างใกล้ชิด ท่านอาจต้องการสมัภาษณ์คริส
เตียนอาวโุสหลายคนท่ีทา่นรู้จกั และถามว่าพวกเขาพฒันามิตรภาพกบัพระเยซูอยา่งใกล้ชิดอยา่งไร 
แบง่ปันตวัอยา่งเหลา่นีก้บัผู้ เรียนในชัน้ ทา่นอาจต้องพิจารณาเร่ืองการบนัทึกเทปการสมัภาษณ์
บคุคลเหลา่นัน้ เพ่ือท่ีท่านจะสามารถเปิดให้ผู้ เรียนฟังได้ 
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12. รายงานโครงการท่ี 9 และ 10  (5-15 นาท)ี

ถ้าผู้ เรียนได้เร่ิมท างานในโครงการท่ี 9 และ 10 ของสมดุบนัทกึโครงการแล้ว ก็ให้พวกเขาแบง่ปัน
ตวัอยา่งจากงานท่ีได้เขียนไปแล้ว แตถ้่าผู้ เรียนยงัไมเ่ร่ีม ท่านก็อาจต้องการแบง่ปันตวัอยา่งท่ี
หลากหลายจากงานในโครงการดงักล่าวท่ีผู้ เรียนเก่าเคยท า เม่ือท่านได้สอนบทเรียนนีแ้ล้ว ถ้าหากน่ี
เป็นครัง้แรกท่ีทา่นสอนวิชานี ้ให้เก็บส าเนางานท่ีผู้ เรียนกลุม่นีท้ าในโครงการเหลา่นีเ้อาไว้ เพ่ือท่ีจะใช้
ตวัอยา่งเหลา่นีเ้ม่ือสอนวิชานีใ้นครัง้ตอ่ไป ให้ได้รับอนญุาตจากผู้ เรียนก่อน 

13. การส าแดงความรักจาก 1 โครินธ์ 13:1-8 ออกมาเป็นการปฏิบัติ (5-15 นาที)

การหาแนวทางปฏิบตัท่ีิจะแสดงความรักของเราตอ่พระเจ้ามกัเป็นเร่ืองท่ีท้าทายอยา่งมาก ความ
รักในลกัษณะตา่งๆท่ีระบใุน 1 โครินธ์ 13:1-8 เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีมากส าหรับผู้ ท่ีแสวงหาแนวทาง
ปฏิบตัิบางอยา่งเพื่อท่ีจะแสดงความรักตอ่พระเจ้า ถ้ามีเวลาพอให้พดูถึงลกัษณะแตล่ะอยา่งของ
ความรักและอภิปรายวา่เราสามารถแสดงสิ่งนีต้อ่พระเจ้าอยา่งไร 

ข้อท่ี 4 พดูวา่ "ความรักนัน้ก็อดทนนาน" อะไรคือวิธีบางอยา่งท่ีเราสามารถแสดงความอดทนใน
ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า? บางคนขอการอศัจรรย์จากพระเจ้าและก าลงัรอค าตอบ การแสดง
ความอดทนตอ่พระเจ้าคือการแสดงความรัก ทกุครัง้ท่ีทา่นแสดงความรักในกิจวตัรประจ าวนั นัน่ก็
เป็นการแสดงความรักท่ีมีตอ่พระเจ้าด้วย 

การมีความอดทน คือวิธีหนึง่ท่ีจะแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรารักพระองค์มากเพียงใด พระองค์ก็จะ
เห็นการกระท าท่ีเป็นความรักของทา่น พระเยซูพดูในพระธรรมมทัธิว 10:40-42 วา่แม้น า้เย็นสกัแก้ว
หนึง่ท่ีเราให้กบัคนๆหนึง่ในนามของพระองค์ พระองค์ก็จะเห็นสิ่งนัน้ 

สองประเดน็ท่ีพดูไว้ในหนงัสือ 1 ยอห์น เหมาะสมกบัสถานการณ์นี ้1ยอห์น 2:3-11 พดูเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรักพระเจ้าและการเกลียดพ่ีน้อง 1ยอห์น 2:15 พดูเก่ียวกบัการรักพระเจ้า
หรือการรักโลก - ไมใ่ชท่ัง้สอง ทา่นสามารถอภิปรายในเร่ืองวา่การเช่ือฟังพระบญัญตัิของพระเจ้าเป็น
การแสดงความรักของเราตอ่พระเจ้า 

14. สอน  ข้อ จ. “ผลท่ีได้จากการรู้จักพระเจ้าเป็นส่วนตัวคืออะไร?” (5-10 นาที) หน้า 44-46
คู่มือผู้เรียน

อภิปรายผลท่ีได้จากการรู้จกัพระเจ้าเป็นการสว่นตวั ความสมัพนัธ์แบบนีมี้ผลกระทบอะไรตอ่
การด าเนินชีวิตประจ าวนั?  
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15. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาท)ี

ความสมัพนัธ์ทกุรูปแบบได้ประโยชน์จากการใคร่ครวญและการประเมินผลเม่ือวนัเวลาผา่นไป
ระยะหนึง่ คนท่ีเป็นสามีควรหยดุและถามตวัเองวา่ความสมัพนัธ์กบัภรรยาเป็นอย่างท่ีควรจะเป็น
หรือไม ่ภรรยาก็ท าอยา่งนัน้เชน่กนั เราต้องท าแบบเดียวกนันัน้กบัความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซู 
บางครัง้เราต้องหยดุและถามตวัเองวา่มนัเป็นอยา่งท่ีควรจะเป็นหรือไม่ 

ให้ผู้ เรียนใช้เวลาในการคิดถึงความสมัพนัธ์กบัพระเยซู เลือกกิจกรรมข้อหนึง่จากข้างลา่งนีเ้พ่ือ
สรุปบทเรียนนี ้

ก. การประเมินผลส่วนตัวด้วยภาพหรือบทกวี 

ใช้ค าถามเหล่านีเ้พ่ือชว่ยให้ทา่นประเมินความสมัพนัธ์ส่วนตวัของทา่นกบัพระเจ้า (เขียนรายการ
ค าถามลงบนแผน่ใส หรือเตรียมเป็นเอกสารก่อนท่ีจะเร่ิมสอน) 

1. ความสมัพนัธ์ของข้าพเจ้ากบัพระเยซูก าลงัเจริญเติบโตหรือไม่?

2. ดเูหมือนวา่พระเยซูอยูห่า่งไกล ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ในชีวิตของข้าพเจ้าหรือไม่?

3. ข้าพเจ้ารักพระเยซูจริงๆหรือไม่?  รักมากแคไ่หน?

4. ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะรักพระองค์มากขึน้ไหม?

5. ข้าพเจ้าจะท าอะไรได้บ้างเพื่อท่ีจะปรับปรุงความสมัพนัธ์ของข้าพเจ้ากบัพระเยซู?

หลงัจากเวลาผา่นไปท่ีทา่นคิดวา่เหมาะสมให้ผู้ เรียนเลือกกิจกรรมข้างลา่งนี ้1 ข้อ: 

1. ท าภาพประกอบ หรือถ้อยค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของทา่นกบั
พระเยซู

2. เขียนบทกวีท่ีแสดงความรู้สกึของทา่นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งทา่นกบัพระเยซู

ข. การประเมินผลจุดที่เป็นความเครียดของข้าพเจ้า 

ให้ผู้ เรียนระบสุาเหตดุ้านหนึ่งของชีวิตท่ีพวกเขาได้รับความเครียด โกรธ หรือหงดุหงิด เขาไม่
จ าเป็นต้องบอกเพ่ือนคนอ่ืนๆในชัน้เรียนเก่ียวกบัเร่ืองนี ้สถานการณ์นีจ้ะเป็นโอกาสท่ีจะท าให้เขา
ใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ได้อยา่งไร 

ให้ผู้ เรียนเขียนวิธีหนึง่ท่ีเขาสามารถแสดงความรักท่ีมีตอ่พระเจ้าผา่นสถานการณ์ท่ียากล าบาก
เชน่นี ้บางทีท่านอาจต้องการยกตวัอย่างจากชีวิตของท่านเองก่อน 
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ปิดชัน้เรียนด้วยการอธิษฐานอยา่งอทุิศตวั เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูให้ใกล้ชิด
มากขึน้ 

16. การบ้าน

1. ให้คะแนนโครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทึกโครงการในวนันี ้ถ้าทา่นไมไ่ด้ให้คะแนนหลงัจากสอน
คาบเรียนท่ีแล้ว

2. ตรวจสอบความก้าวหน้าใน สมดุบนัทึกโครงการ โครงการท่ี 5 เขียนเร่ืองราว  อยา่ให้ผู้ เรียน
เล่ือนโครงการท่ี 5 นีอ้อกไปจนกระทัง่ถึงวนัก่อนครบก าหนดสง่

17. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสด? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? ส่วนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 6 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 7 
สาเหตตุ่างๆ ของความสงสยั 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึน้ในชีวิตประจ าวนั ท่ีเป็นสาเหตใุห้ข้าพเจ้ามีความสงสยั
ในการเป็นคริสเตียน 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  ยากอบ 1:5-6  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ถ้าผู้ใดในพวกทา่นขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นัน้ทลูขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้
ปวงด้วยพระกรุณาและไมไ่ด้ทรงต าหนิ แล้วผู้นัน้ก็จะได้รับสิ่งท่ีทลูขอ แตจ่งให้ผู้นัน้ทลูขอด้วยความ
เช่ือ อยา่สงสยัเลย เพราะวา่ผู้ ท่ีสงสยัก็เป็นเหมือนคล่ืนลมในทะเลซึง่ถกูลมพดัซดัไปมา  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

หน้า 47-58 ในคูมื่อผู้ เรียน ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้  สมดุบนัทกึโครงการ โครงการท่ี 11 ความ
สงสยัเป็นอย่างไร? ซึง่จะมีการน ามาใช้ในบทเรียนนี ้

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

บทท่ี 4 ของวิชานีเ้ป็นการจดัการกบัความสงสยั ทา่นต้องตดัสินใจวา่จะใช้คาบเรียน 2 หรือ 3 
คาบเรียนเพ่ือสอนเร่ืองความสงสยั แตก็่จะขึน้อยู่กบัว่าท่านมีเวลามากแคไ่หนและผู้ เรียนให้ความ
สนใจมากแคไ่หน แผนการสอนบทเรียนทัง้ 3 มีดงัตอ่ไปนี ้

บทเรียนท่ี 7 จดัการกบัสาเหตขุองความสงสยั 

บทเรียนท่ี 8 ให้รูปแบบตา่งๆส าหรับการแก้ปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั ประสบการณ์
ของโทมสั สาวกของพระเยซู เป็นเร่ืองหลกัของวิชานี ้

บทเรียนท่ี 9 ให้การฝึกฝนเพิ่มเตมิเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัความสงสยั และผลกระทบของความ
สงสยัท่ีมีตอ่ชีวิตคริสเตียน 
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ให้คะแนนความสงสัยและค าถาม 

น่ีเป็นแผน่การประเมินเพ่ือท่ีจะให้คะแนนตวัเอง ให้ตอบค าถามแตล่ะข้อเป็นการสว่นตวั ไมมี่
ค าตอบท่ี "ถกูหรือผิด" ทา่นไมต้่องสง่คืนแผ่นนีใ้ห้คณุครู  

อา่นแตล่ะประโยคและให้คะแนนตวัเองด้วยประโยคนี ้"ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความสงสยั 
ค าถาม หรือความไมแ่นใ่จในด้านตา่งๆเหลา่นี"้ 

ท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีอธิบายประสบการณ์ของท่านได้ดีท่ีสดุ 

มาก มีบ้าง แทบจะ
ไม่มี 

1. พระเจ้ามีอยูจ่ริง
2. พระเยซูเป็นพระเจ้า
3. นรกมีอยูจ่ริง
4. ข้าพเจ้าจะไปสวรรค์เม่ือข้าพเจ้าตาย
5. คริสตจกัของเรามีค าตอบให้กบัค าถามและปัญหาฝ่ายวิญญาณ

ทัง้หมด
6. ศาสนาคริสต์สามารถตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นและผู้ใหญ่

ในวนันีไ้ด้
7. พระเจ้ารู้วา่ใครเป็นคนท่ีดีท่ีสดุท่ีข้าพเจ้าจะแตง่งานด้วย และ

พระองค์จะส าแดงคนๆนัน้กบัข้าพเจ้า
8. ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง
9. ข้าพเจ้าสามารถเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้าและยงัคงประสบ

ความส าเร็จในชีวิต
10.  พระเจ้าหว่งใยข้าพเจ้าและความต้องการของข้าพเจ้าอยา่งแท้จริง
11.  พระเจ้าจะตอบค าอธิษฐานของข้าพเจ้า
12.  คนอ่ืนๆในคริสตจกัรของเราเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง
13.  พระเจ้าพอพระทยักบัวิธีการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้าในขณะนี ้
14.  ประเดน็อ่ืนๆท่ีเป็นสาเหตใุห้ข้าพเจ้ามีความสงสยั

ก.  
ข.  
ค.  
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5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  ให้คะแนนความสงสัยและค าถาม  (5-10 นาที)

ใช้แบบทดสอบย่อยเร่ือง ใหค้ะแนนความสงสยัและค าถาม เพ่ือเร่ิมคาบเรียนในวนันี ้ทา่นจะพบ
ส าเนาของแบบสอบถามนีใ้นหน้า 77 ถ่ายส าเนากิจกรรมการประเมินนีแ้ละแจกผู้ เรียนทกุคน ให้
เวลาพวกเขา 3-5 นาทีเพ่ือให้คะแนนตวัเอง แบบทดสอบยอ่ยไมไ่ด้ขอให้ผู้ เรียนให้คะแนนความรู้สกึท่ี
มีตอ่เร่ืองเหลา่นีใ้นวนันีเ้ทา่นัน้ แตข่อให้คะแนนตวัเองถ้าเคยมีความรู้สกึสงสยัหรือมีค าถามในเร่ือง
เหลา่นีท้ัง้ในอดีตและปัจจบุนัด้วย    

หลงัจากท่ีผู้ เรียนให้คะแนนตวัเองเสร็จแล้ว ให้ครูเลือกวิธีหนึง่ท่ีจะส ารวจความคิด เช่น ให้ผู้ เรียน
แสดงค าตอบของแตล่ะค าถามโดยยกมือขึน้ หรือให้ผู้ เรียนแตล่ะคนแบง่ปันด้านตา่งๆท่ีเขา/เธอมี
ความสงสยัหรือค าถาม "มาก" หลงัจากผู้ เรียนทกุคนท าเสร็จแล้ว ให้ทกุคนแบง่ปันหนึ่งหรือสองด้าน 
(ถ้ามี) ท่ีพวกเขาแทบจะไมมี่ค าถามหรือความสงสยัเลย  

แนะน าบทท่ี 4 ของวิชานี ้อธิบายว่าทา่นจะสอนหวัข้ออะไรบ้างในหนึง่หรือสองคาบเรียนตอ่มา 
การท าเหล่านีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงทิศทางของการสอนของทา่น 

6. ค าจ ากัดความของค าว่า “ความสงสัย”  (3-5 นาที)

ใช้เวลาในการเร่ิมต้นชัน้เรียน เพ่ืออภิปรายความหมายของค าวา่ "ความสงสยั" ให้ผู้ เรียนอา่นสิ่ง
ท่ีตอบในค าถามท่ี 2 ในโครงการท่ี 11 ของสมดุบนัทึกโครงการ ซึง่บอกให้พวกเขาเขียนค าจ ากดั
ความของค าวา่ "ความสงสยั" 

ผู้ เรียนบางคนอาจต้องการภาพประกอบเพ่ือท าความเข้าใจอยา่งแท้จริงว่าเราก าลงัพดูเก่ียวกบั
อะไร ในประเดน็นี ้เราก าลงัใช้ค าวา่ "ความสงสยั" ในความหมายทัว่ไป คือเราจะอ้างถึงค าถามหรือ
ความสงสยัใดๆท่ีคนเราอาจจะมี 

7. เขียนรายการความสงสัยของคริสเตียนใหม่  (5 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันความสงสยับางอย่างท่ีพวกเขามีเก่ียวกบัพระเจ้าและการเป็นคริสเตียน อ้างอิง
ถึงประเดน็ท่ีได้หยิบยกในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบท่ีสมดุ
บนัทกึโครงการ โครงการท่ี 11 ค าถามท่ี 5 ซึง่ถามวา่อะไรคือความสงสยัและค าถามท่ีทา่นมีเก่ียวกบั
พระเจ้า พระคมัภีร์ หรือการเป็นคริสเตียน? 

ให้จดจอ่ความสนใจท่ีความสงสยัเก่ียวกบัพระเจ้าและความสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค์ อยา่งไร
ก็ตามปัญหาบางอย่างซึง่ดผูิวเผินแล้ว ดเูหมือนไมมี่ผลอะไรกบัความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้านัน้ 
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สามารถกลายเป็นสาเหตโุดยตรงของการมีความสงสยัเก่ียวกบัพระเจ้าและความมัน่ใจในความรอด
ของเราได้ 

จงระวงัวา่ทา่นจะไมล่ะเลยค าถามท่ีผู้ เรียนหยิบยกขึน้มา แตใ่ห้พร้อมท่ีจะอภิปรายประเดน็ท่ี
ทา่นตัง้ใจจะสอน หนนุใจให้ผู้ เรียนท่ีมีค าถามอ่ืนๆให้มาพบทา่นหลงัเลิกเรียน 

นอกจากนี ้เราต้องการหลีกเล่ียงท่ีจะอภิปรายค าถามเหล่านีใ้นเชิงศาสนศาสตร์ซึง่ท าให้เกิดการ
แบง่แยกคณะนิกาย แตเ่น้นท่ีจะน าไปปฏิบตัแิละควรจะเป็นประโยชน์กบัทกุคน 

อาจจะมีความคิดจอมปลอมฝ่ายวิญญาณท่ีผดุเข้ามาในขณะท่ีเราสอนบทท่ี 4 ในวิชานี ้"ความ
สงสยัหรือ? ข้าพเจ้าไมเ่คยมีเลย! มีแตค่ริสเตียนท่ีออ่นแอเทา่นัน้ท่ีมีความสงสยั ข้าพเจ้าเป็นคนฝ่าย
วิญญาณ ข้าพเจ้าไมเ่คยสงสยั" อยา่ปลอ่ยให้ตวัทา่นเองหรือผู้ เรียนคนใดมีทศันคตเิชน่นี ้ไมใ่ชท่กุคน
ท่ีต้องตอ่สู้กบัความสงสยั แตก็่มีคนจ านวนมากท่ีตอ่สู้ในเร่ืองนี ้และเราจะต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ท่ีให้
ไว้ในหนงัสือยดูา 22 (ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั) อย่างเคร่งครัดวา่ "จงส าแดงความเมตตาแก่ผู้ ท่ีสงสยั" 

8. อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เศรษฐีหนุ่มมีความสงสัย?  (10-15 นาที)

ให้ผู้ เรียนอ่านพระธรรมมาระโก 10:17-22 ซึง่เป็นเร่ืองราวของเศรษฐีหนุม่ท่ีเข้ามาหาพระเยซู 
ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามตา่งๆท่ีทา่นอาจจะน ามาใช้เพ่ืออภิปรายภาพประกอบจากพระคมัภีร์ตอนนี  ้

1. ค าถามอะไรท่ีชายผู้ นีต้้องการจะถามพระเยซู? {“ทา่นอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะท าประการ
ใดจงึจะได้ชีวิตนิรันดร์?”}

2. พระเยซูตอบค าถามของเศรษฐีหนุม่อย่างไร?
{พระองค์พดูถึงบญัญตัิ 10 ประการบางข้อ}

3. เศรษฐีหนุม่ตอบเร่ืองบญัญตัิ 10 ประการวา่อย่างไร?
{“ข้อความเหลา่นี ้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง้แตเ่ป็นเดก็มา}
แสดงความคิดเห็น: แตถ่ึงกระนัน้เขาก็ยงัมีความสงสยัเร่ืองการไปสวรรค์ ชีใ้ห้เห็นวา่คริสเตียน
จ านวนมาก ไมเ่พียงแคค่นเดียว ท่ีมีชว่งเวลาท่ีสงสยัแบบนี ้

4. สิ่งท่ีพระเยซูชีใ้ห้เห็นวา่เป็นปัญหาท่ีท าให้ชายผู้ นีย้งัคงสงสยัคืออะไร? พระเยซูให้วิธีการ
แก้ปัญหากบัชายผู้ นีว้่าอย่างไร?
{ปัญหาของเขา – เงิน}  [วิธีแก้ปัญหาของพระเยซู – “จงไปขายบรรดาสิ่งของท่ีท่านมีอยูแ่จกจา่ย
ให้คนอนาถา และทา่นจะมีทรัพย์สมบตัใินสวรรค์ และจงตามเรามาเป็นสาวกของเรา.”]

7 



80 คู่มือครู

5. เศรษฐีหนุม่ตอบสนองค าแนะน าของพระเยซูอยา่งไร?  {“หน้าของเขาก็สลดลง และออกไปเป็น
ทกุข์”}

ชีใ้ห้เห็นวา่ชายผู้ นีเ้ป็นผู้ เช่ือท่ีจริงใจในพระเจ้า เขาฉลาดท่ีเข้ามาหาพระเยซู ซึง่เป็นพระเจ้า
เพ่ือท่ีจะได้รับค าตอบส าหรับค าถามของเขา แตส่ว่นท่ีเศร้าของเร่ืองนีก็้คือวา่เขาปฏิเสธวิธีแก้ปัญหา
ของพระเยซู ในประเดน็นีเ้ราต้องการจดจ่อท่ีการอภิปรายเก่ียวกบัสาเหตขุองความสงสยัของเขา - 
ปัญหาของเขาคือเงิน นอกจากนัน้แล้ว เขาอาจปฏิเสธวิธีแก้ปัญหาของพระเยซูท่ีรวมถึงการเรียกให้
เข้าสูชี่วิตใหมท่ี่ยากจน 

เราต้องการอธิบายประเด็นนีใ้ห้ชดัเจนวา่ความสงสยัไมใ่ชปั่ญหา เม่ือคนเรามีความสงสยั มี
บางอย่างเป็นสาเหตขุองปัญหาเหลา่นัน้ ปัญหาตา่งๆทกุรูปแบบสามารถท าให้เกิดความสงสยัใน
ชีวิตคริสเตียน ความสงสยัของเศรษฐีหนุม่ไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากเงินเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงทศันคตท่ีิเขา
มีตอ่เงินด้วย 

9. สอน  ข้อ ก. “ใครน าความสงสัยเหล่านีเ้ข้ามาในใจของท่าน ?" (10-15 นาที) หน้า 48-51
คู่มือผู้เรียน

ประเดน็นีอ้าจท าให้เกิดความสบัสนได้ง่าย ดงันัน้จงระวงัท่ีจะอธิบายและแสดงภาพของแตล่ะจดุ
อยา่งชดัเจน หน้า 48-51คูมื่อผู้ เรียน ให้จดุเร่ิมต้นท่ีดีส าหรับแหลง่ท่ีมาของความสงสยั 4 แหลง่ 

ซาตาน:  แหลง่ความสงสยัท่ีง่ายท่ีสดุท่ีสามารถระบไุด้คือ ซาตาน ให้ผู้ เรียนดพูระคมัภีร์บางข้อท่ี
อธิบายวา่ซาตานเป็นผู้ โกหกและหลอกลวง แนน่อนวา่ซาตานจะท าทกุอยา่งท่ีท าได้เพ่ือท าให้คริส
เตียนใหมท้่อแท้ใจ ให้กลบัไปดรูายการตา่งๆในแบบทดสอบย่อยในช่วงเร่ิมต้นของบทเรียนนี ้และ
แสดงให้เห็นว่าซาตานสามารถใช้สิ่งเหลา่นีเ้พ่ือน าความสงสยัเข้ามาในจิตใจของเราได้อยา่งไร 

คนอ่ืนๆ:  คูมื่อผู้ เรียน หน้า 48-49 ระบวุิธีตา่งๆท่ีคนอ่ืนสามารถน าความสงสยัเข้ามาใน
ความคดิ ให้ผู้ เรียนบางคนยกตวัอยา่งความสงสยัของเขาท่ีมีสาเหตมุาจากคนอ่ืน 

ตัวท่านเอง: ชีใ้ห้เห็นว่าในเบือ้งต้นนัน้ ความสงสยัอยูใ่นความคดิของเราเอง บางครัง้ความ
สงสยัเหลา่นีก็้มาจากคนอ่ืน แตบ่างคนสร้างความสงสยัขึน้มาด้วยตวัเอง เขามีความสงสยักบัพระ
เจ้าและวิถีทางของพระองค์ ให้ผู้ เรียนแบง่ปันตวัอยา่งสว่นตวัในเร่ืองนี ้

บางคนพดูวา่ความสงสยัเหล่านีม้าจากซาตาน บางทีมนัก็อาจจะจริง แตก็่มีเวลาท่ีมนษุย์ปฏิเสธ
ท่ีจะเช่ือพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ พวกเขาเลือกทางของตวัเอง ยกตวัอย่างกรณีของชาว
อิสราเอลหลงัจากออกจากอียิปต์และเดนิทางสูแ่ผน่ดนิพนัธสญัญา 
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สดุดี 95:8-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

อย่าให้จิตใจเจ้ากระด้างอย่างที่เมรีบาห์ อย่างวันท่ีมัสสา ในถิ่นทุรกันดาร เม่ือบรรพ
บุรุษของเจ้าทดลองเรา และเอาเราเข้าพสูิจน์ แม้ว่าเขาเหน็กิจการของเรา เราเกลียด
ชาตพัินธ์ุนัน้อยู่ส่ีสิบปี และว่า 'เขาเป็นชนชาตทิี่มีใจมักหลงผิด เขาไม่นับถือทางของ
เรา'   

10. พระเจ้าใส่ความสงสัยเข้าในความคิดของท่านหรือไหม?
(5-15 นาที) หน้า 50-51 คู่มือผู้เรียน

คริสเตียนหลายคนยากท่ีจะเช่ือวา่พระเจ้าจะใสค่วามสงสยัเข้าในความคดิของเขา เร่ืองในพระ
คมัภีร์ของเศรษฐีหนุม่ท่ีเข้ามาหาพระเยซูด้วยค าถาม อาจจะเป็นตวัอยา่งส าหรับเร่ืองนีไ้ด้ดี คูมื่อ
ผู้ เรียนได้มีการอภิปรายเหตกุารณ์นีแ้ละให้ค าอธิบายวา่ท าไมพระเจ้าอาจจะน าความสงสยัเขามาใน
ความคดิของเขา 

บางโอกาสพระเยซูพดูอยา่งรุนแรงกบัผู้น าศาสนาในยคุของพระองค์ บางท่ีการแสดงความ
คดิเห็นท่ีรุนแรงของพระองค์นัน้อาจจะเป็นการหวา่นเมล็ดแหง่ความสงสยัเข้าไปในความคิดของพวก
เขา พระองค์พยายามท าให้ผู้น าศาสนาตกใจกลวั เพ่ือชว่ยให้เข้าใจวา่พวกเขาถกูหลอกหลวง พระ
เยซูชีใ้ห้เห็นถึงทางท่ีแตกตา่งของการวดัความจริงในฝ่ายวิญญาณ พระองค์คงจะคาดหวงัวา่พวกเขา
จะเร่ิมสงสยัเก่ียวกบัคิดเห็นท่ีผิดท่ีพวกเขามีอยูใ่นขณะนัน้ 

บางคนอาจจะเรียกการกระท านีข้องพระเจ้าวา่ "เป็นงานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีเรียกให้คน
กลบัใจ" แนน่อนวา่พระองค์ท าให้เรากลบัใจจากบาป ให้ครูอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ความสงสยัแบบ
ไหนท่ีพระเจ้าจะน าเข้ามาในความคดิของเรา พระเจ้าจะไมน่ าความสงสยัเก่ียวกบัการด ารงอยูข่อง
พระองค์เข้ามาในความคิด แตถ้่าพระเจ้าเห็นวา่เราก าลงัเดนิในทางท่ีผิดและมุง่หน้าสู่การท าลายใน
ฝ่ายวิญญาณพระองค์อาจน าความสงสยัในประเดน็ท่ีว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆหรือไม่เพ่ือเตอืนใจ
เรา พระองค์จะพยายามชว่ยเราให้เห็นถึงความผิดพลาดโดยปล่อยให้เราอยูใ่นภาวะของการขาด
ความมัน่ใจ )ความสงสยั(  

จงระวงัวา่ทา่นจะไมจ่มอยูใ่นการอภิปรายด้านศาสนศาสตร์ในเร่ืองนี ้ประเดน็ส าคญัท่ีจะต้อง
ตระหนกัก็คือวา่ ซาตานไมใ่ชแ่หลง่แหง่ความสงสยัโดยตรงในทกุเร่ืองท่ีเข้ามาในชีวิต เม่ือเรามองดู
วิธีท่ีจะขจดัความสงสยั เราต้องระบวุา่ใครเป็นสาเหตขุองความสงสยัท่ีเข้ามาในความคดิ  สิ่งนีจ้ะ
สง่ผลตอ่วิธีการแก้ปัญหาท่ีจะน ามาใช้เพ่ือขจดัความสงสยั 
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11. ปัญหา 3 ประเภทที่เป็นสาเหตุของความสงสัย (10-15 นาที) หน้า 51-57 คู่มือผู้เรียน

ในเวลานีเ้ราจะมองดปัูญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั  ปัญหาเหล่านีอ้าจแบง่ออกเป็น 3 กลุม่
ดงันี:้ 

1. ชอ่งวา่งของความรู้

2. ชอ่งวา่งของความเข้าใจ

3. ชอ่งวา่งด้านความประพฤติ

ตรวจสอบปัญหาตา่งๆท่ีได้มีการอภิปรายตลอดคาบเรียนนี ้และอภิปรายวา่ความสงสยัอาจมี
สาเหตมุาจากชอ่งวา่งเหล่านีอ้ยา่งไร ปัญหาบางอย่างอาจเก่ียวข้องกบัชอ่งว่างทัง้สามด้านนี ้ให้
ยกตวัอย่างจากพระคมัภีร์เร่ืองเศรษฐีหนุม่ ความสงสยัของเขาเป็นผลของชอ่งวา่งของความรู้ 
อยา่งไรก็ตามหลงัจากพระเยซูให้วิธีแก้ปัญหาท่ีชดัเจนกบัเขาแล้ว เศรษฐีหนุม่ก็มีชอ่งว่างด้านความ
ประพฤต ิเขารู้วิธีแก้ปัญหา เขาเข้าใจอยา่งชดัเจน แตเ่ขาเลือกท่ีจะไมท่ า 

ความสงสยัอีกกรณีหนึง่เก่ียวข้องกบัการทดลอง เม่ือคนเรายอมให้ตวัเองเข้าสูก่ารทดลองท่ีเป็น
บาป ซาตานก็จะน าความรู้สึกผิดและการกลา่วโทษมาอย่างมาก และความสงสยัก็ถาโถมเข้ามา 
สาเหตคืุอปัญหาด้านความประพฤต ิหลงัจากท่ีคนนัน้ได้ท าบาป ความสงสยัก็มกัจะยิ่งใหญ่กวา่
เหตกุารณ์เหลา่นัน้เม่ือพวกเขาเพียงแคค่ิดถึงการลอ่ลวง 

การเร่ิมคิดเร่ืองกลุม่ปัญหาทัง้ 3 กลุม่นี ้จะชว่ยผู้ เรียนได้มากในการเรียนคาบเรียนถดัไป เร่ืองวิธี
แก้ปัญหาตา่งๆท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั ผู้ เรียนท่ีเผชิญกบัปัญหาท่ีเข้าขา่ยช่องวา่งของความรู้ 
สามารถแก้ปัญหาดงักลว่าด้วยการได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง แตถ้่าเป็นช่องวา่งด้านความประพฤต ิข้อมลูท่ี
เพิ่มขึน้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ได้โดยอตัโนมตั ิ 

12. ท่านจะค้นพบสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความสงสัยของท่านได้อย่างไร?
(5-10 นาที)  หน้า 57-58 คู่มือผู้เรียน

คูมื่อผู้ เรียนให้แนวความคิด 4 ด้านวา่เราสามารถค้นพบว่าอะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้เรามีความ
สงสยั  ดหูน้า 57-58 ในคูมื่อผู้ เรียน   

ถ้ามีเวลาในคาบเรียนนี ้ให้พิจารณาค าแนะน าทัง้ 4 ประการนี ้น่ีเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการ
ขจดัความสงสยัของเรา ถ้าเราต้องการเอาชนะความสงสยั เราจะต้องระบวุ่าอะไรคือปัญหาท่ีเป็น
สาเหตขุองความสงสยันัน้ 
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13. การแสดงละครเก่ียวกับความสงสัยของโยเซฟ (5-10 นาที)

ย า้กบัผู้ เรียนว่าคริสเตียนมกัจะเผชิญกบัความสงสยัในช่วงหลงัจากรับเช่ือมานาน เชน่เดียวกบั
เม่ือเพิ่งรับเช่ือเป็นคริสเตียน ชีวิตของโยเซฟในพระคมัภีร์เดมิแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ี
ยากล าบากมาก ซึง่ท าให้โยเซฟสงสยัพระเจ้าได้ง่ายๆ 

สรุปเหตกุารณ์ในชีวิตของโยเซฟอยา่งคร่าวๆ และอธิบายวา่ท าไมโปทิฟาร์จงึจบัเขาเข้าคกุ (ปฐม
กาล 37 และ 39) ให้ผู้ เรียน 2 คนแสดงตามบทละครนี ้(ละครมาจาก Turnabout Teaching เขียน
โดย Marlene LeFever, (David C. Cook publishers) หน้า13 อนญุาตให้ใช้) 

สถานการณ์:  โยเซฟถกูกลา่วหาอยา่งไมย่ตุธิรรมและถกูโยนเข้าคกุ 

แสดงละครในฉากท่ีการโต้เถียงอาจจะเกิดขึน้ในจิตใจของโยเซฟเม่ือเขาอยูใ่นคกุเป็นเวลาหลาย
ปี ให้ผู้ เรียนคนหนึง่เลน่บทโยเซฟท่ีสงสยั และอีกคนหนึง่เลน่บทโยเซฟท่ีวางใจ 

การแสดงละครอาจจะเร่ิมอย่างนี ้โยเซฟท่ีสงสยั: แตพ่ระเจ้า ข้าพระองค์ได้ติดตามพระองค์ น่ี
เป็นวิธีท่ีพระองค์ให้รางวลัข้าพระองค์หรือ? ข้าพระองค์ไม่เข้าใจ โยเซฟท่ีวางใจ: ไม ่ข้าพระองค์ไม่
เข้าใจ แตข้่าพระองค์ยงัจ าเร่ืองราวท่ีพระองค์ทรงน าอบัราฮบัผา่นสถานการณ์ท่ียากล าบาก พระองค์
จะท าอยา่งนัน้กบัข้าพระองค์อยา่งแนน่อน 

14. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาท)ี

มุง่เน้นเร่ืองการประยกุต์ใช้ส่วนตวั โดยให้ผู้ เรียนแตล่ะคนระบปัุญหาในชีวิตของเขา/เธอท่ีอาจจะ
เป็นสาเหตท่ีุท าให้เขา/เธอมีความสงสยั ให้ผู้ เรียนเขียนรายการปัญหาท่ีเป็นสาเหตใุห้พวกเขารู้สกึ
หา่งไกลจากพระเจ้า 

ถ้ามีเวลา ให้ผู้ เรียนสะท้อนถึงชอ่งวา่งทัง้ 3 นีว้า่ช่องวา่งใดท่ีอาจท าให้เกิดปัญหา: 

1. ชอ่งวา่งของความรู้

2. ชอ่งวา่งของความเข้าใจ

3. ชอ่งวา่งด้านการประพฤติ
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15. การบ้าน

1. ในชว่งท้ายคาบ ให้แจกแบบทดสอบย่อยเก่ียวกบัพระธรรมยากอบ 1:5-6

ยากอบ 1:5-6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นัน้ทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรด
ประทานให้แก่คนทัง้ปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงต าหนิ แล้วผู้นัน้ก็จะได้รับสิ่ง
ท่ีทูลขอ แต่จงให้ผู้นัน้ทูลขอด้วยความเช่ือ อย่าสงสัยเลย เพราะผู้ท่ีสงสัยเป็น
เหมือนคล่ืนในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา 

2. ให้คะแนน โครงการ 9, 10 และ 11 ในสมดุบนัทึกโครงการในวนันี ้หรือในชว่งท้ายคาบถดัไป

3. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือทบทวนประเด็นตา่งๆท่ีเราได้อภิปรายในวนันี ้และเพ่ือ
เตรียมส าหรับคาบเรียนถดัไป

16. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสดุ? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? ส่วนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 8 
การขจดัความสงสยั 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าสามารถขจดัความสงสยัเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียนเม่ือข้าพเจ้าพฒันารูปแบบส าหรับ
การเอาชนะปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  ฟิลิปปี 1:6

ข้าพเจ้าแนใ่จวา่พระองค์ผู้ทรงตัง้ต้นการดีไว้ในพวกทา่นแล้ว จะทรงกระท าให้ส าเร็จจนถึงวนั
แหง่พระเยซูคริสต์ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียนควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

วางแผนท่ีจะใช้เวลาสว่นใหญ่ในคาบเรียนวนันีเ้พ่ืออภิปรายตวัอย่างของคนในพระคมัภีร์ท่ีมี
ความสงสยั โดยเลือกหนึง่ใน 3 กรณีท่ีเหมาะท่ีสดุ เชน่ อภิปรายในเร่ืองของโธมสัอยา่งละเอียด และ
พดูถึงเร่ืองอ่ืนๆอย่างคร่าวๆ หรือใช้เร่ืองเหลา่นีใ้นคาบเรียนหน้า กรณีทัง้ 3 ท่ีถูกน าไปใช้ในบทเรียนนี ้
ได้แก่: 

ก. โธมสัสงสยัวา่พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่; ยอห์น 20:19-31 

ข. ความสงสยัของเปโตรเม่ือเดินบนน า้;  มทัธิว 14:22-33 

ค. โยเซฟสงสยัสิ่งท่ีมารีย์อธิบายเร่ืองการตัง้ครรภ์; มทัธิว 1:18-21 

ทางเลือกอ่ืนๆส าหรับการสอนบทเรียนนีคื้อการมอบหมายให้ผู้ เรียนไปศกึษาเร่ืองราวทัง้ 3 นี ้
ลว่งหน้า และให้พวกเขาเตรียมรายงานให้กบัเพ่ือนในชัน้ ซึง่จะครอบคลมุประเดน็ตา่งๆท่ีทา่น
คาดหวงัวา่จะอภิปรายในคาบเรียนนี ้

ทา่นอาจจะเลือกผู้ เรียนคนหนึง่ให้รายงานนี ้หรือให้ผู้ เรียนทกุคนท่ีท าเร่ืองดงักลา่วเสร็จแล้ว เป็น
ผู้ให้ข้อมลูดงักลา่วของคาบเรียนนี ้
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5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  (5-10 นาที)

ทิมเป็นคริสเตียนมาเกือบ 2 เดือน เขารับเช่ือเป็นคริสเตียนโดยอิทธิพลของบดั ซึง่เป็นเพ่ือนเก่า
ของเขาท่ีโรงเรียน ขณะนีท้ิมและบดัเข้าร่วมกลุม่สามคัคีธรรมในคริสตจกัรเดียวกนั บดัรักการสามคัคี
ธรรม และตื่นเต้นกบัการเจริญเตบิโตในการเป็นคริสเตียน 

แตท่ิมไมรู้่สกึต่ืนเต้นกบัการเป็นคริสเตียนเหมือนกบัเม่ือ 2 เดือนท่ีแล้ว ดเูหมือนวา่การศกึษา 
พระคมัภีร์และการอธิษฐานใช้เวลานาน และนิสยัเก่าๆ ท่ีเขาเลิกไปเม่ือตอนท่ีเขาอทุิศชีวิตแด ่
พระคริสต์นัน้ ก็ยงัเกิดขึน้กบัเขา สิ่งนีท้ าให้ทิมสงสยัวา่จริงๆ แล้วเขาเป็นคริสเตียนหรือไม ่เขาไมไ่ด้
บอกคนในครอบครัวหรือเพ่ือนของเขาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต เขามัน่ใจวา่ความลบั
ของเขาไมไ่ด้ถกูแพร่ออกไปเพราะไมมี่ใครในบ้านพดูอะไรกบัเขาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีพวก
เขาเห็นในชีวิต 

ทิมรู้สกึหดหูก่บัเร่ืองทัง้หมด คริสเตียนทกุคนในคริสตจกัรรู้วา่เขาได้อทุิศตวัตอ่พระคริสต์ แตเ่ขา
รู้สกึด้อยกวา่คนอ่ืนๆ เขาไมรู้่พระคมัภีร์เทา่กบัคนอ่ืน เขาไมไ่ด้อธิษฐานเหมือนกบัคนอ่ืน และเขา
ไมไ่ด้พดูถึงพระเจ้าเหมือนกบัท่ีคนอ่ืนพดู ทิมสงสยัอยา่งมากวา่เขาเป็นคริสเตียนหรือไม่ 

ค าถามที่ใช้ในการอภปิราย: 

1. ทา่นคิดวา่ทิมควรจะหารือเร่ืองความสงสยัของเขากบับดัไหม?

2. บดัควรจะพดูอยา่งไรถ้าทิมพดูกบัเขาในเร่ืองความสงสยั?

3. ทา่นคิดวา่อะไรคือสาเหตหุลกัของความสงสยัของทิม?

4. ทา่นคิดวา่จะเกิดอะไรขึน้ถ้าทิมไมแ่ก้ไขรากแหง่ความสงสยัของเขาและพยายามเอาชนะ
ความสงสยัเหลา่นัน้

ทา่นอาจต้องพิมพ์กรณีศกึษานี ้พร้อมด้วยค าถามทัง้ 4 ข้อท่ีใช้ในการอภิปราย ให้แจกเอกสารนี ้
แกผู่้ เรียนเม่ือเข้ามาในชัน้เรียน ให้พวกเขาเขียนค าตอบก่อนท่ีจะเร่ิมอภิปรายเร่ืองกรณีศกึษา 

6. ทบทวนคาบสุดท้ายอย่างคร่าวๆ (5 นาที)

ทบทวนประเด็นหลกัท่ีใช้ในการอภิปรายในคาบเรียนท่ีแล้วอยา่งคร่าวๆ 

•ความสงสยัคืออะไร?

•ใครน าความสงสยัเข้ามาในความคดิของเรา?
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•ความสงสยัไมใ่ชปั่ญหา แตเ่ป็นอาการท่ีเป็นผลจากปัญหา

•ปัญหา 3 ชนิดท่ีอาจท าให้เกิดความสงสยั:

ก. การขาดความรู้ 

ข. การขาดความเข้าใจ 

ค. ปัญหาด้านความประพฤติ 

เราจะใช้ข้อเท็จจริงหลกัเหล่านีเ้พ่ือประเมินกรณีศกึษาในพระคมัภีร์ซึง่เราจะเรียนในคาบนีใ้น
วนันี ้ 

7. แนะน ากรณีของโธมัสในพระคัมภีร์  (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนอ่านออกเสียงเร่ืองความสงสยัของโธมสัจากพระธรรมยอห์น 20:19-31 ก่อนท่ีทา่นจะ
ให้ผู้ เรียนอ่านเร่ืองนี ้บอกให้พิจารณาดวู่าโธมสัจดัการกบัความสงสยัของเขาอยา่งไร 

หลงัจากผู้ เรียนอา่นพระคมัภีร์แล้ว ให้ถามค าถามนี:้ อะไรท่ีทา่นรู้สกึประทบัใจเก่ียวกบั
เหตกุารณ์นี?้ 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันความประทบัใจท่ีมีตอ่เร่ืองนี ้พวกเขาสามารถระบตุวัตนของโธมสัและความ
สงสยัของโธมสัได้ไหม? 

8. อะไรเป็นสาเหตุของความสงสัยของโธมัส?  (5-10 นาท)ี

ถามผู้ เรียนว่า พวกเขาคิดวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้โธมสัมีความสงสยั พยายามอภิปรายอย่าง
เปิดกว้างตอ่ทางเลือกท่ีแตกตา่งกนัในประเด็นนี ้พยายามให้ผู้ เรียนคิดอยา่งลกึซึง้ โธมสัพดูอยา่งนัน้
เพราะวา่เขาไมเ่ห็นพระเยซูด้วยตนเอง เขาจงึสงสยัวา่พระเยซูยงัมีชีวิตอยู ่แตน่ัน่เป็นสาเหตท่ีุแท้จริง
หรือไม?่ โธมสัมีปัญหาท่ีลกึกวา่นัน้ไหม? สิ่งหนึง่ท่ีอาจเป็นไปได้ก็คือว่า โธมสัก าลงัแสดงให้เห็น
ปัญหาว่าเขาไมส่ามารถเช่ือใจคนอ่ืนและสิ่งท่ีพวกเขาพดู 

ถามผู้ เรียนว่า พวกเขาคิดวา่โธมสัมีปัญหาประเภทไหน ปัญหานัน้คือ: 

ชอ่งวา่งของความรู้? 

ชอ่งวา่งของความเข้าใจ? 

ชอ่งวา่งด้านความประพฤติ? 

8 



88 คู่มือครู

ให้ผู้ เรียนอธิบายวา่ท าไมพวกเขาจงึคิดอย่างนัน่ (มีสองระดบั ในระดบัแรกเป็นปัญหาด้าน
ความรู้ เขาต้องการความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะขจดัความสงสยัของเขาออกไป คือความรู้ท่ีได้สมัผสั
พระเยซูด้วยตวัเอง เม่ือเขามองดรูอยตะปท่ีูแขนของพระเยซูและสมัผสัรอยแผลเป็นท่ีสีข้างของ
พระองค์ จากนัน้เขาก็เช่ือ) 

ในระดบัท่ีลกึลงไปนัน้ ปัญหาของเขาคือขาดความไว้วางใจ น่ีเป็นปัญหาด้านความประพฤต ิเรา
แสดงให้เห็นว่าเราไว้วางใจบางคนด้วยความประพฤตขิองเรา โธมสัไมย่อมรับข้อมลูท่ีเขาได้รับจาก
สาวกคนอ่ืนๆท่ีเห็นพระเยซูแล้ว โธมสัจงึแสดงออกถึงการสงสยั 

9. อะไรคือวิธีแก้ปัญหาความสงสัยของโธมัส?   (10-15 นาที) หน้า 58-60 คู่มือผู้เรียน

ให้ผู้ เรียนระบวุา่สิ่งท่ีโธมสัพดูจะขจดัความสงสยัของเขาออกไปได้ไหม หลงัจากท่ีทา่นอภิปราย
วิธีแก้ปัญหาแล้ว ให้ใช้เวลาในการแนะน าแผน 5 ขัน้เก่ียวกบัการขจดัความสงสยั 

หลงัจากทา่นพิจารณา 5 ขัน้ตอนในการขจดัความสงสยัแล้ว ให้ประเมินการกระท าของโธมสัเพื่อ
ดวูา่เขาใช้ขัน้ตอนไหน  

เราเห็นได้ชดัวา่เขาท าตามขัน้ตอนท่ี 1 พระคมัภีร์ไมไ่ด้พดูวา่เขาใช้ขัน้ตอนท่ี 2, 3 หรือ 4 แตเ่ขามี
แผนท่ีชดัเจนในการขจดัความสงสยัของเขา (ขัน้ตอนท่ี 5) น่ีเป็นวิธีท่ีพระเจ้าขจดัความสงสยัของเขา
ใชไ่หม? เราจะดคู าตอบนีใ้นขณะท่ีเราอภิปรายประเดน็ตา่งๆ ในกิจกรรมแผนการสอนบทเรียนท่ี 10 
และ 11 

ให้ผู้ เรียนสงัเกตวา่โธมสัตามหาพระเยซูเพื่อให้พระองค์ช่วยแก้ปัญหาความสงสยัของเขา เราก็
ต้องท าอยา่งนัน้เชน่กนั เม่ือกลบัไปดท่ีูปัญหา 3 ประเภทท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยัก็พบวา่วิธี
แก้ปัญหาของโธมสัเป็นวิธีท่ีดีท่ีจะใช้ในการรับข้อมลูชนิดดงักลา่วท่ีเขาต้องการ อย่างไรก็ตามวิธีการ
แก้ปัญหาเช่นนีไ้มไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาเร่ืองการไว้ใจผู้คนได้ในอตัโนมตัิ    

โธมสัไมย่อมรับว่าเขามีปัญหาเร่ืองการไว้ใจคนอ่ืน ถ้าเขาปฏิเสธท่ีจะยอมรับวา่เขามีปัญหานี ้
แนน่อนเขาจะมีปัญหาเร่ืองการไว้ใจคนอ่ืนอีกในอนาคต อภิปรายวา่โธมสัจะต้องเปล่ียนแปลงด้าน
ไหนถ้าเขาต้องการจะพฒันาทศันคตเิร่ืองการไว้วางใจคริสเตียนคนอ่ืนมากขึน้ 
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10. พระเยซูช่วยโธมัสขจัดความสงสัยออกไปได้อย่างไร?  (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนอภิปรายค าถามตอ่ไป ให้ตอบค าถามโดยใช้ข้อพระคมัภีร์สนบัสนนุถ้าเป็นไปได้ 

1. พระเยซูชว่ยโธมสัขจดัความสงสยัของเขาออกไปได้อยา่งไร?

2. พระเยซูท าตามแผนของโธมนัในการขจดัความสงสยัใชไ่หม?

3. โธมสัมีปฏิกริยาตอ่พระเยซูอยา่งไร?

4. ปฏิกริยาอะไรของโธมสัท่ีบอกเราวา่เขามีความจริงใจท่ีจะขจดัความสงสยัของเขา?

โธมสัเป็นคนแรกในพระคมัภีร์ใหมท่ี่เรียกพระเยซูอยา่งเฉพาะเจาะจงวา่ "พระเจ้า" โธมสัพดูค านี ้
เป็นการส่วนตวัอยา่งมาก "องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า" เขาไมไ่ด้ตอ่สู้กบั
ประเดน็ท่ีวา่เขาควรจะรับใช้พระเจ้าหรือไม ่ความสงสยัของเขาคือประเดน็ท่ีว่าพระเยซูทรงมีชีวิตอยู่
หรือไม ่

11. พระเยซูบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้โธมัสมีความสงสัย?  (5-10 นาที)

เราเห็นแล้วว่าพระเยซูทรงเต็มใจอยา่งยิ่งท่ีจะชว่ยโธมสัแก้ปัญหาความสงสยั ให้เราดวูา่ 
พระเยซูบอกวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้โธมสัมีความสงสยั สงัเกตว่าพระเยซูไมไ่ด้ตอ่ว่าโธมสัอย่าง
รุนแรงเพราะความสงสยัของเขา แตใ่นยอห์น 20:29 พระเยซูทรงตรวจสอบปัญหาในระดบัลกึในชีวิต
ของโธมสัอย่างออ่นโยน พระเยซูชีใ้ห้เห็นวา่ทางท่ีดีกวา่คือการเช่ือโดยไมจ่ าเป็นต้องเห็นหลกัฐานทาง
กายภาพเสมอไป พระเยซูไม่ได้พดูวา่โธมสัผิดท่ีถามหาหลกัฐานทางกายภาพ พระเยซูเตม็ใจและ
พร้อมท่ีจะให้หลกัฐานนัน้ 

แตค่ริสเตียนจะต้องเช่ือโดยอาจจะไมมี่หลกัฐานทางกายภาพเสมอไป จะเกิดอะไรขึน้ถ้า 
คริสเตียนทกุคนในสมยันีเ้รียกร้องหลกัฐานแบบเดียวกบัท่ีโธมสัเรียกร้อง? พระเยซูจะเตม็ใจปรากฎ
พระองค์ตอ่คริสเตียนใหมท่กุคนอยา่งเป็นส่วนตวัเพ่ือท่ีเขาจะสมัผสัแผลเป็นท่ีแขนและสีข้างของ
พระองค์ท่ีถกูหอกทิ่มแทงไหม?  

ชีวิตคริสเตียนเรียกร้องให้เราเรียนรู้ท่ีจะวางใจพระเจ้าและไว้ใจคริสเตียนคนอ่ืน การขาดความ
ไว้ใจของโธมสักลายเป็นปัญหาลกึท่ีพระเยซูต้องการให้เขาจดัการ ให้ผู้ เรียนสงัเกตวา่โธมสัไมใ่ช่
สาวกเพียงคนเดียวท่ีสงสยัในสิ่งท่ีคนอ่ืนบอกเขาเก่ียวกบัการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซู 

อา่นลกูา 24:9-12 ซึง่แสดงให้เห็นวา่สาวกทกุคนสงสยัในตอนแรก แม้หลงัจากท่ีชาย 2 คนจาก
เอมมาอสูบอกเหลา่สาวกวา่เขาได้พบกบัพระเยซู แตเ่หลา่สาวกก็ยงัคงสงสยั หลงัจากท่ีพระเยซู
ปรากฎแก่พวกเขาและสงบความกลวั พวกเขาก็เช่ือวา่พระเยซูทรงพระชนม์อยู ่ดลูกูา 24:36-43 
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12. กรณีศึกษาของพระเยซู และเปโตรท่ีเดนิบนน า้  (5-20 นาที)

เราจะใช้ชดุค าถามเดียวกนักบัท่ีเราใช้กบัโธมสั เพ่ืออภิปรายความสงสยัในชีวิตของเปโตร ให้
ผู้ เรียนระบวุ่าอะไรเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดความสงสยัและผลท่ีตามมาของความสงสยั พระเยซูชว่ย 
เปโตรในการขจดัความสงสยัของเขาออกไปได้อย่างไร 

1. อา่นพระธรรมมทัธิว 14:22-33

2. ทา่นประทบัใจอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนี?้

3. อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้เปโตรมีความสงสยั?

4. ใครน าความสงสยัเข้ามาในความคิดของเขา?  (ตวัเขาเอง)

5. อะไรคือผลท่ีเกิดขึน้จากความสงสยัของเปโตร?

-ผลท่ีตามมาทนัที

 -ทา่นคิดวา่เปโตรรู้สกึอย่างไรหลงัจากท่ีเขากลบัไปท่ีเรือและต้องเผชิญหน้ากบัสาวกคน
อ่ืนๆ?

6. เปโตรท าอะไรในการขจดัความสงสยัของเขา?

(ปัญหาแรกของเขาคือจดัการกบัผลท่ีเกิดขึน้จากความสงสยัของเขา - เขากลวัการ
จมน า้จนกระทัง่พระเยซูมาช่วยเขา ตอ่มาเขามีเวลาท่ีจะจดัการกบัปัญหาซึง่เป็นสาเหตท่ีุ
ท าให้เขาสงสยั - ความกลวั การไมเ่ช่ือ และการขาดความเช่ือ ) 

7. พระเยซูท าอะไรในการชว่ยเหลือเปโตร?

การชว่ยเหลือนีช้ว่ยให้เปโตรขจดัความสงสยัของเขาออกไปได้ไหม? หรือการ
ชว่ยเหลือนีเ้ป็นเพียงการจดัการกบัผลท่ีเกิดขึน้จากความสงสยัของเขา? 

ในวิธีท่ีคล้ายกนัท่ีพระองค์พดูกบัโธมสันัน้ พระเยซูให้ค าแนะน าชดัเจนกบัเปโตรด้วย
ทา่ทีท่ีสภุาพแตก็่หนกัแนน่ พระองค์ไมไ่ด้ตอ่วา่อยา่งรุนแรง แตใ่ช้ค าสัน้ๆ ถึงวิธีท่ีดีกวา่ใน
การเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากล าบาก ดมูทัธิว 14:31 
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13. ความสงสัยของโยเซฟเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ของมารีย์ (5-15 นาที)

สิ่งท่ีบรรยายในพระธรรมมทัธิว 1:18-25 ไมไ่ด้บอกอยา่งชดัเจนวา่โยเซฟสงสยัวา่เกิดอะไรขึน้กบั
มารีย์ แตด่เูหมือนวา่การกระท าของเขาแสดงวา่เขาไมเ่ช่ือเร่ืองของเธอ (พระคมัภีร์ไมไ่ด้บอกวา่เธอได้
บอกโยเซฟวา่เธอตัง้ครรภ์อย่างไร) โยเซฟวางแผนท่ีจะล้มงานแตง่งานหรืองานหมัน้ เพราะเขารู้วา่
เขาไมไ่ด้เป็นคนท าให้เธอตัง้ครรภ์ 

พระคมัภีร์ไมไ่ด้บอกว่าโยเซฟตอ่สู้กบัความสงสยั แตพ่ระเจ้าให้วิธีแก้ปัญหาความสงสยัของเขา
และบอกเขาชดัเจนในสิ่งท่ีต้องท า แน่นอนวา่โยเซฟมีเหตผุลท่ีจะสงสยัในเร่ืองของความฝัน ใน
สถานการณ์ท่ีคล้ายกนันัน้ ทตูสวรรค์มาปรากฎแก่เศคาริยาห์ ประกาศวา่ภรรยาของเขาจะมีบตุรชาย
ซึง่จะตัง้ช่ือวา่ยอห์น เศคาริยาห์สงสยัในขา่วสารของทตูสวรรค์ และได้รับ "หมายส าคญั" วา่
เหตกุารณ์นีม้าจากพระเจ้าจริงๆ เขาไมส่ามารถพดูได้จนกระทัง่ถึงวนัก าเนิดของยอห์น ผู้ ให้บพัตศิมา 

โยเซฟมีปัญหาในเร่ืองความรู้ ถ้ามารีย์พยายามอธิบายว่าเธอตัง้ครรภ์ได้อยา่งไร ก็เป็นเร่ืองง่ายท่ี
โยเซฟจะไมเ่ช่ือเธอ พระเจ้าให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นแก่โยเซฟทางความฝัน โยเซฟเตม็ใจท่ีจะยอมรับข้อมลู
จากพระเจ้าและการกระท าของเขาพิสจูน์สิ่งนี ้ปัญหาก็ง่ายๆ – การขาดความรู้ วิธีแก้ปัญหาก็ง่ายๆ - 
พระเจ้าให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นแก่เขา พฤติกรรมของโยเซฟแสดงให้เห็นวา่เขาตอบสนองข้อมลูใหมนี่อ้ยา่ง
รวดเร็ว 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าถามตา่งๆ ท่ีท่านสามารถใช้เพ่ือการอภิปรายเหตกุารณ์นีใ้นชีวิตของโยเซฟและ 
มารีย์ 

1. ทา่นประทบัใจอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนี?้

2. อะไรเป็นสาเหตใุห้โยเซฟสงสยัสิ่งท่ีมารีย์อธิบาย? ให้ทา่นลองเป็นโยเซฟ ทา่นจะเช่ือคูห่มัน้ของ
ทา่นไหมถ้าเธอบอกวา่พระเจ้าท าให้เธอตัง้ครรภ์?

3. การกระท าอะไรของโยเซฟท่ีแสดงให้เห็นว่าเขาไมเ่ช่ือค าอธิบายของมารีย์เร่ืองการตัง้ครรภ์?

4. พระเจ้าชว่ยโยเซฟแก้ปัญหานีอ้ยา่งไร?

5. โยเซฟตอบสนองความฝันของเขาอยา่งไร? การตอบสนองของโยเซฟแสดงให้เห็นวา่เขายงัคง
สงสยัอยูไ่หม?
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14. พระเจ้าปฏิบัตต่ิอผู้ท่ีมีความสงสัยอย่างไร?  (5-10 นาที)

ตวัอยา่งจากพระคมัภีร์ทัง้ 3 ข้อนีแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าจดัการกบัผู้ ท่ีมีความสงสยั
อยา่งไร พระเจ้าไมไ่ด้เพิกเฉยตอ่ความสงสยั พระองค์จดัการกบัความสงสยัโดยตรง พระองค์ไมไ่ด้
วิพากษ์วิจารณ์หรือประณามอยา่งรุนแรงท่ีเราขาดความเช่ือ ความสงสยัไมใ่ช ่"ความบาปท่ีเลวร้าย" 
มนัสามารถเกิดขึน้ได้ ความจริงคือ --คนมากมายตอ่สู้กบัความสงสยั ในทัง้ 3 กรณีนัน้ คนเหล่านัน้
เลือกท่ีจะขจดัความสงสยัและยอมรับความชว่ยเหลือจากพระเจ้า พวกเขาไมด่งึดนัท่ีจะเก็บความ
สงสยัเอาไว้หลงัจากพระเจ้าให้ค าตอบ 

เราต้องระมดัระวงัวา่เราไมไ่ด้ปฏิเสธการชว่ยเหลือจากพระเจ้า พระพิโรธของพระองค์มีตอ่ผู้ ท่ีไม่
ไว้วางใจพระองค์และตอ่ผู้ ท่ียงัคงสงสยัในความสตัย์ซ่ือเท่ียงตรงของพระองค์ ชาวอิสราเอลท่ีเดนิทาง
จากอียิปต์เพ่ือไปยงัดินแดนแหง่พนัธสญัญา มีความผิดท่ีพวกเขาไมเ่ช่ือ ดใูนสดดีุ  95:8-10. 

15. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว

ให้ผู้ เรียนเขียนข้อสงสยัหนึง่หรือสองข้อ ก่อนท่ีจะเร่ิมคาบเรียนตอ่ไป ให้พวกเขาพิจารณา
แผนการ 5 ขัน้ตอนท่ีอยูใ่น หน้า 58-60 คูมื่อผู้ เรียน  ให้เขียนแตล่ะขัน้ตอน โดยเฉพาะขัน้ตอนท่ี 3 
และ 5 ให้น าสิ่งท่ีเขียนมาในคาบเรียนถดัไป เพ่ืออภิปรายมากขึน้เก่ียวกบัการขจดัความสงสยั 

หากผู้ เรียนไมมี่ความสงสยัใดๆ ในปัจจบุนันี ้ให้พวกเขาเขียนความสงสยัท่ีมีในอดีต อะไรเป็น
สาเหตขุองความสงสยั? พวกเขาขจดัมนัออกไปได้อยา่งไร?  

16 การบ้าน 

ก. ให้คะแนน ในโครงการท่ี 8 และ 9 ในสมดุบนัทกึโครงการในวนันี ้ถ้าทา่นไมไ่ด้ให้คะแนนใน
คาบเรียนท่ีแล้ว 

ข. ให้คะแนน โครงการท่ี 5 เขียนเร่ืองราว  ในสมดุบนัทกึโครงการ 

17. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสด? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? ส่วนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 
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แผนการสอนบทเรียนที่ 9 
การขจดัความสงสยั 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าสามารถขจดัความสงสยัเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียนเม่ือข้าพเจ้าพฒันารูปแบบของการ
เอาชนะปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  สดุดี 94:19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

เม่ือความกงัวลในใจของข้าพเจ้ามีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนนุจิตใจของข้าพเจ้าให้ช่ืน
บาน 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้โครงการท่ี 12 การแก้ปัญหาเร่ืองความสงสยั จาก
คูมื่อผู้ เรียน ซึง่จะน าไปใช้ในบทเรียนนี ้ถ้ามีเวลา เราก็อาจจะใช้ โครงการท่ี 5 เขียนเร่ืองราว 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน:  ถ้าข้าพเจ้าตายคืนน้ี

เร่ิมคาบเรียนด้วยการขอให้ผู้ เรียนแตล่ะคนตอบค าถามข้างลา่งนี ้อยา่ก าหนดให้ตอบค าถาม
หน้าชัน้เรียน ทา่นอาจต้องท าส าเนาค าถามเหล่านีแ้ละให้ผู้ เรียนเตมิลงไปเป็นการส่วนตวั บอกก่อน
เวลาวา่ทา่นจะเก็บค าตอบเหลา่นีห้รือไม่ 

ถ้าทา่นตายคืนนี ้ทา่นมัน่ใจว่าจะไปสวรรค์หรือไม?่ อธิบายคร่าวๆวา่ท าไมถึงเลือกค าตอบนี  ้

1. ใช,่ ข้าพเจ้ารู้สกึมัน่คงในความสมัพนัธ์ของข้าพเจ้ากบัพระเจ้าอยา่งมาก และข้าพเจ้า
มัน่ใจอยา่งมากวา่ข้าพเจ้าจะไปสวรรค์

2. บางครัง้ข้าพเจ้าก็มีค าถามว่าข้าพเจ้าจะไปสวรรค์หรือไม่

3. ข้าพเจ้าไมม่ัน่ใจเลยวา่ข้าพเจ้าจะไปสวรรค์ ถ้าข้าพเจ้าตายคืนนี ้

4. ข้าพเจ้าไมอ่ยากคดิเร่ืองนี ้
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โดยปกตแิล้วเราต้องการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเปิดกว้างและมี
สว่นร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียน น่ีอาจจะเป็นค าถามท่ีคกุคามส าหรับบางคนท่ีไม่มัน่ใจใน
ความสมัพนัธ์กบัพระเยซู ทางหนึง่ท่ีเราสามารถชว่ยลดความตงึเครียดก็คืออธิบายวา่ทา่นจะมี
ค าตอบส าหรับค าถามนีอ้ยา่งไรในอดีตและในปัจจบุนัหรือชว่งเวลาอ่ืนๆ ในชีวิตของท่านท่ีได้
เปล่ียนไปอยา่งไรบ้าง  อธิบายวา่เม่ือใดทา่นเปล่ียนความคดิ และบอกวา่ทา่นเปล่ียนความคิดไปได้
อยา่งไร และท าไม 

ถ้าทา่นรู้สึกวา่น่ีจะเป็นประโยชน์กบัชัน้เรียน ให้ใครก็ได้ท่ีต้องการจะแบง่ปันค าตอบของกิจกรรม
นีก้บัเพ่ือนๆในชัน้ ให้พวกเขาอธิบายคร่าวๆว่าท าไมพวกเขาเลือกค าตอบ 

5. ทบทวนแผนการ 5 ขัน้ตอนเพื่อเอาชนะความสงสัย  (5-10 นาท)ี หน้า 58-60 คู่มือผู้เรียน

ตรวจสอบแผนการทัง้ 5 เก่ียวกบัการขจดัความสงสยัท่ีระบอุยูใ่น หน้า 58-60 คูมื่อผู้ เรียน  
ยกตวัอย่าง 1 หรือ 2 ตวัอย่างจากชีวิตของทา่นเองวา่ทา่นท าตามรูปแบบนีอ้ยา่งไร  ท่านควรแบง่ปัน
ผลท่ีเกิดขึน้ - วิธีแก้ปัญหาของทา่นได้ผลไหม? ใช้เวลานานเทา่ใด? อย่ากลวัท่ีจะแบง่ปันความ
ล้มเหลวและความส าเร็จ 

6. อภปิรายสาเหตุของปัญหาในกรณีที่ 1 ในโครงการที่ 12*  (10-15 นาท)ี

บันทกึพเิศษ: ทา่นอาจต้องบนัทกึค าตอบท่ีผู้ เรียนเขียนไว้ในบทเรียนนี ้แนวความคิดของ
เก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้ 2 กรณีอาจจะเป็นประโยชน์เม่ือท่านสอนบทเรียนนีใ้นครัง้หน้า 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบใน กรณีท่ี 1 ในสมดุบนัทกึโครงการ โครงการท่ี 12 พยายามอภิปราย
แบบเปิดกว้างเพื่อให้ผู้ เรียนมีอิสระท่ีจะตอบในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั หลงัจากทา่นอภิปรายค าตอบ
แล้ว ก็ให้ใช้เวลา 2-3 นาทีเพ่ือทบทวนแผนการ 4 ขัน้ตอนเก่ียวกบัวิธีท่ีจะค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ของความสงสยั แผนการดงักลา่วให้ไว้ใน หน้า 58-60 คูมื่อผู้ เรียน  ให้ผู้ เรียนอภิปรายวา่แพท 
สามารถค้นหาสาเหตท่ีุท าให้เธอสงสยัด้วยการใช้แผนการนีไ้ด้อย่างไร 

ให้ผู้ เรียนระบวุา่อะไรคือสิ่งท่ีเป็นสาเหตใุหญ่ท่ีท าให้แพทสงสยั จากนัน้ให้ผู้ เรียนตดัสินใจวา่
ปัญหาหมวดไหนท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

 ปัญหาเก่ียวกบัความรู้

 ปัญหาเก่ียวกบัความเข้าใจ

 ปัญหาด้านความประพฤติ
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ให้ผู้ เรียนสนบัสนนุค าตอบด้วยการอธิบายท าไมจงึเลือกข้อนัน้ ถ้าผู้ เรียนเข้าใจสาเหตแุหง่ความ
สงสยัของแพทอย่างถกูต้อง พวกเขาจะรู้ใช้วิธีการแก้ปัญหาความสงสยัได้ง่ายขึน้ 

7. อภปิรายวิธีการแก้ปัญหาความสงสัยในกรณีที่ 1 ในโครงการที่ 12   (10-15 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันแนวความคิดส าหรับแก้ปัญหาความสงสยัของแพทในกรณีท่ี 1 ในสมดุบนัทึก
โครงการ โครงการท่ี 12 ค าตอบอาจจะเหมือนกบัปัญหาท่ีบนัทกึส าหรับค าถามแรกในกรณีศกึษา 
วิธีการแก้ปัญหาหลายอยา่งอาจเป็นเปา้หมายระยะยาว ถ้าน่ีเป็นความจริง ขอให้ผู้ เรียนบอก
เปา้หมายท่ีเจาะจงซึง่แพทสามารถท าในอีก 2-3 วนัข้างหน้าในการเร่ิมขจดัปัญหาเหล่านี ้

พยายามให้ผู้ เรียนทบทวนผลท่ีตามมาของเปา้หมายต่างๆ ท่ีพวกเขาแนะน า เปา้หมายเหลา่นี ้
เป็นจริงไหม? พวกเขาแนน่เร่ีองฝ่ายวิญญาณมากเกินไปไหม?  

8. อภปิรายสาเหตุของความสงสัยในกรณีที่ 2 ในโครงการท่ี 12*  (10-15 นาท)ี

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบในค าถามท่ี 1 ของกรณีท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการ โครงการท่ี 12 
พยายามอภิปรายแบบเปิดกว้างเพื่อท่ีผู้ เรียนจะมีอิสระในการแบง่ปันค าตอบท่ีแตกตา่ง ให้พวกเขา
อภิปรายวา่โดง่นา่จะพบสาเหตขุองความสงสยัของเขาด้วยการใช้แผนการ 4 ขัน้ตอนได้อยา่งไร 
ตามท่ีให้ไว้ใน หน้า 58-60 คูมื่อผู้ เรียน   

ให้ผู้ เรียนระบวุา่อะไรคือสิ่งท่ีเป็นสาเหตใุหญ่ท่ีท าให้โดง่สงสยั จากนัน้ให้ผู้ เรียนตดัสินใจวา่
ปัญหาหมวดไหนท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

 ปัญหาเก่ียวกบัความรู้

 ปัญหาเก่ียวกบัความเข้าใจ

 ปัญหาด้านความประพฤติ

ให้ผู้ เรียนสนบัสนนุค าตอบด้วยการอธิบายวา่ท าไมจงึเลือกข้อนัน้ ถ้าผู้ เรียนเข้าใจสาเหตแุหง่
ความสงสยัของโดง่อยา่งถกูต้อง พวกเขาจะรู้ใช้วิธีการแก้ปัญหาความสงสยัได้ง่ายขึน้ 
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9. อภปิรายวิธีแก้ปัญหาส าหรับความสงสัยในกรณีที่ 2 โครงการที่ 12 (10-15 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันแนวความคิดส าหรับการแก้ปัญหาความสงสยัของโดง่ใน กรณีท่ี 2 ในสมดุ
บนัทกึโครงการ โครงการท่ี 12 ค าตอบอาจจะเหมือนกบัปัญหาท่ีผู้ เรียนบนัทึกส าหรับค าถามแรกใน
กรณีศกึษา ใช้ค าแนะน าเดียวกบัท่ีให้ไว้ในกรณีศกึษาของแพท ในการประเมินวิธีการแก้ปัญหาของ
โดง่ 

10. อภปิรายความสงสัยที่ ผู้เรียนของท่านมี  (10-15 นาที)

กิจกรรมการประยกุต์ใช้ส่วนตวัส าหรับคาบเรียนท่ีแล้วได้ขอให้ผู้ เรียนเขียนการประเมินความ
สงสยัท่ีพวกเขาเผชิญอยูใ่นชีวิต ผู้ เรียนควรได้เขียนรายการปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยัและ
วิธีการตา่งๆ ท่ีอาจจะขจดัความสงสยัออกไปได้ ขอให้ผู้ เรียนท่ีอาสาสมคัรช่วยอา่นปัญหาท่ีได้ระบุ
และวิธีการแก้ไขปัญหาให้กบัเพ่ือนๆ ในชัน้ ให้ผู้ เรียนประเมินตวัอยา่งท่ีพวกเขาให้ไว้ 

1. ทา่นคิดวา่ผู้ เรียนให้ค าจ ากดัความปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยัได้อยา่งถกูต้องไหม?

2. อาจจะมีสาเหตอ่ืุนๆไหม?

3. ผู้ เรียนได้ก าหนดขัน้ตอนท่ีสามารถปฏิบตัติามเพ่ือแก้ปัญหาความสงสยัไหม?

4. เปา้หมายตา่งๆสามารถท าได้ง่ายและตรงจดุเพ่ือท่ีเขาจะสามารถเร่ิมต้นในสปัดาห์นีไ้ด้ไหม?

5. เปา้หมายดงักลา่วสามารถวดัผลได้ไหม?

6. พระเจ้ามีบทบาทอะไรในกระบวนการแก้ปัญหานี?้

7. ผู้ เรียนพึง่พาพระเจ้ามากเกินไป หรือมองข้ามพระเจ้าไมใ่ห้ชว่ยในการแก้ปัญหานัน้?

ถ้าทา่นมีเวลา ให้ผู้ เรียนหลายคนแบง่ปันความสงสยั และใช้กระบวนการประเมินผลแบบ
เดียวกนั ย า้ให้ผู้ เรียนท าตามค าแนะน าของหนงัสือยดูา ข้อ 22 (ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั) “จงส าแดง
ความเมตตาแก่ผู้ ท่ีสงสยั”  ต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นในด้านบวกและเป็นประโยชน์ 
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11. ทบทวนปัญหาต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความสงสัย  (5-10 นาท)ี

ทบทวนปัญหาทัง้ 10 ข้อท่ีให้ไว้ใน หน้า 52-57 ในคูมื่อผู้ เรียน ปัญหาเหลา่นีม้กัจะท าให้ 
คริสเตียนมีความสงสยั อภิปรายวา่ปัญหาเหล่านีท้ าให้เกิดความสงสยัอยา่งไรและสามารถแก้ไขได้
อยา่งไร 

ทา่นอาจต้องการแบง่ปันตวัอยา่งของผู้ เรียนคนอ่ืนๆ ท่ีมาเรียนก่อนหน้านี ้และวิธีท่ีพวกเขา
ตอบสนองตอ่ความสงสยั การท าเชน่นีจ้ะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าท่านมีผู้ เรียนท่ีรู้สกึไม่
สบายใจท่ีจะแบง่ปันตวัอยา่งของเขากบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรียน 

ในกรณีทัง้หมดท่ีทา่นอภิปรายนัน้ ย า้ถึงคณุคา่ของการศกึษาพระคมัภีร์เป็นการสว่นตวั วา่เป็น
สว่นส าคญัในการขจดัความสงสยั ความส าคญัท่ีแท้จริงคือการค้นหาวิธีของพระเจ้าในการขจดั 
ความสงสยั – วิธีของพระองค์ก็ดีกวา่วิธีใดๆ ท่ีเราสามารถคิดได้ หนนุใจผู้ เรียนให้ค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้า
พดูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั สอนผู้ เรียนวิธีท่ีค้นหาข้อจากพระคมัภีร์ท่ีอธิบายใน
เร่ืองนี ้

12. การช่วยผู้อ่ืนท่ีมีความสงสัย  (5-10 นาที)

หนนุใจผู้ เรียนให้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนท่ีก าลงัตอ่สู้กบัความสงสยั หลายครัง้ท่ีคริสเตียนใหม่สามารถ
ระบถุึงปัญหาท่ีคริสเตียนใหมค่นอ่ืนก าลงัตอ่สู้ ได้ง่ายท่ีสดุ 

ถ้าทา่นมีเวลา ทา่นอาจต้องการทบทวนวิธีท่ีพระเยซูจดัการกบัผู้ ท่ีมาหาพระองค์ด้วยความสงสยั 

 เศรษฐีหนุม่ ; ลกูา 18:18-30

 เปโตรเดนิบนน า้; มทัธิว 12:22-33

 โธมสัสงสยัพระเยซูวา่มีชีวิตอยู่; ยอห์น 20:19-31

ทา่นอาจต้องการแบง่ชัน้เรียนออกเป็น 3 กลุม่ และให้ผู้ เรียนดตูวัอยา่งในพระคมัภีร์อีกครัง้ ให้
เขียนแนวความคดิตา่งๆ ท่ีเป็นประโยน์ท่ีเราสามารถเรียนรู้จากวิธีท่ีพระเยซูชว่ยผู้ ท่ีมีความสงสยั 
ผู้ เรียนอาจท าเป็น 2 รายการดงันี:้ 

1. สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ท่ีควรท าส าหรับผู้ ท่ีมีความสงสยั

2. สิ่งท่ีไมค่วรท าส าหรับผู้ ท่ีมีความสงสยั

9 
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ทัง้ 3 กรณีนี ้เราเห็นการตอบสนองของพระเยซูในวิธีท่ีคล้ายกนั พระองค์ไม่ได้มองความสงสยั
นัน้เป็นเร่ืองโง่หรือไมส่ าคญั พระองค์พดูอยา่งสภุาพกบัคนนัน้ พระเยซูไมไ่ด้ให้คนนัน้รู้สกึอบัอายขาย
หน้าท่ีเขามีความสงสยั ไมมี่การเทศนายาวเหยียดตามมาเม่ือคนนัน้ยอมรับว่าเขามีความสงสยั พระ
เยซูให้ค าแนะน าโดยตรงเก่ียวกบัวิธีแก้ปัญหาความสงสยั 

ให้ผู้ เรียนทราบวา่พวกเขาไม่ได้ถกูบงัคบัให้แก้ปัญหาความสงสยัของผู้ อ่ืน แม้วา่พวกเขาไมมี่วิธี
แก้ปัญหา แตพ่วกเขาก็สามารถท า 2 สิ่งท่ีส าคญัอยา่งมาก อย่างแรกคือ เป็นผู้ ฟังท่ีมีความเมตตา 
หลายครัง้คนท่ีตอ่สู้กบัความสงสยัจ าเป็นต้องได้รับความมัน่ใจวา่สิ่งท่ีเขาก าลงัตอ่สู้อยูน่ัน้ไมย่ากเกิน
ส าหรับพระเจ้า สิ่งท่ีสอง หนนุใจ บอกให้ยอมรับวา่ "เราไมมี่วิธีแก้ปัญหาของทา่น แตเ่ราต้องการให้
ทา่นรู้วา่เราหว่งใยท่าน เราจะอธิษฐานเผ่ือทา่น เรารู้วา่ท่านสามารถพึง่พาพระเจ้าเพ่ือชว่ยท่าน และ
เราจะท าทกุอยา่งท่ีจะสามารถชว่ยทา่นได้ด้วยเชน่กนั"  

หนนุใจให้ผู้ เรียนระมดัระวงัเก่ียวกบัการพยายามท่ีจะแก้ปัญหาความสงสยัท่ีคริสเตียนคนอ่ืนมี 
อยา่ให้พวกเขาตอบง่ายๆ อย่างนีว้า่ "อธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้และความสงสยัจะหมดไป" แน่นอนวา่
การอธิษฐานเป็นส่วนท่ีส าคญัมากของกระบวนการสร้างความเช่ือมัน่ในความสมัพนัธ์ของเรากบั 
พระเยซู แตค่ าตอบท่ีผิวเผินบางครัง้ก็เป็นอนัตรายมากกวา่จะเกิดผลดี ถ้าผู้ เรียนฟังเพ่ือนอย่าง
ระมดัระวงัและให้ค าหนนุใจอยา่งจริงใจ การชว่ยเหลือในลกัษณะนีจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงกบั
คนท่ีก าลงัตอ่สู้กบัความสงสยั 

13. สรุป  (5-10 นาที)

สอบถามวา่ผู้ เรียนมีค าถามอ่ืนๆ เก่ียวกบัวิชานีห้รือไม ่ถ้าทา่นมีเวลาเพิ่มเตมิ ท่านอาจให้ผู้ เรียน 
1 หรือ 2 คนอ่านงานท่ีท าในสมดุบนัทึกโครงการ โครงการท่ี 5 เขียนเร่ืองราว ให้เพ่ือนในชัน้ฟัง ถ้า
โครงการเหลา่นีท้ าอยา่งถกูต้อง ผู้ เรียนจะสามารถอธิบายวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียนให้กบัคนอ่ืนได้
อยา่งชดัเจน  

14. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว  (5 นาท)ี

ก. ท้าทายผู้ เรียนให้ท าตามเปา้หมายอยา่งเจาะจง เพ่ือเอาชนะปัญหาตา่งๆ ท่ีเป็นสาเหตขุอง
ความสงสยัในชีวิต 

ข.  ให้ผู้ เรียนจบัคูแ่ละแบง่ปันกนัและกนัอย่างน้อย 1 วิธีในวิชานี ้ท่ีชว่ยให้รู้วา่พวกเขาเป็น 
คริสเตียน ให้อธิษฐานเพ่ือกนัและกนั 
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15. การบ้าน

ให้คะแนน โครงการท่ี 12 ในสมดุบนัทึกโครงการ การแก้ปัญหาเร่ืองความสงสยั และโครงการ
อ่ืนๆ ท่ีทา่นยงัไมไ่ด้ให้คะแนน 

16. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาจดแนวความคดิตา่งๆ ส าหรับการปรับปรุงบทเรียนนี ้สว่นไหนท่ีได้ผลมากท่ีสด? 
สว่นไหนท่ีผู้ เรียนท าความเข้าใจได้ยากท่ีสดุ? ส่วนไหนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากท่ีสดุ? 

9 



100 คู่มือครู

บทเรียนที่ 10 
การสอบ 

1. แนะน าวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องท าให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา
ถดัไปซึง่ทา่นจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาควรเห็นหน้าซึง่มี รายการ
การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ท าการสอบวิชานี ้

3. ให้คืนแบบทดสอบย่อยและโครงการทัง้หมดที่ท่านได้ให้คะแนนแล้ว ถ้ายังไม่คืน
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การสอบและใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
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ช่ือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตยีน
วนัที ่ การสอบ 

ช้ัน คะแนน

ข้อสอบ ค ำถำมถูกผิด (ข้อละ 2 คะแนน)
ค ำแนะน ำ: ให้ใสเ่คร่ืองหมำย  X   หน้ำข้อที่ถกู

ให้ใสเ่คร่ืองหมำย  0   หน้ำข้อที่ผิด

1. ก่อนท่ีท่านจะมัน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียน ท่านตอ้งเขา้ใจความหมายของการรับเช่ือเป็น
คริสเตียน

2. ถา้ท่านตอ้งการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านตอ้งเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้

3. ท่านเป็นคริสเตียน ถา้หากท่านรู้สึกเหมือนกบัวา่ท่านเป็นคริสเตียน 

4. ความรอดอยูบ่นพื้นฐานความจริง - ความจริงท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ 

5. ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเช่ือในพระเจา้เม่ือท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

6. ถา้ท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน อาจจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2 ปี ก่อนท่ีท่านจะเห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริงในการด าเนินชีวติและในทศันคติของท่าน 

7. หน่ึงในสัญญาณแรกของคริสเตียนท่ีแทจ้ริงคือ เขาจะไม่ตอ้งการแบ่งปันใหผู้อ่ื้นทราบวา่ 
พระคริสตก์ าลงัท าอะไรในชีวติของเขา 

8. ถา้พระคริสตค์วบคุมชีวิตของท่าน ชีวติของท่านก็จะไดรั้บการเติมเตม็และสมบูรณ์แบบ 

9. ถา้ท่านอยากมัน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียน ท่านตอ้งขอใหพ้ระเยซูเขา้มาในจิตใจของท่านทุกๆวนั 
หรือในการนมสัการท่ีโบสถทุ์กๆคร้ัง 

10. ถา้ท่านตอ้งการไปสวรรค ์ท่านเพียงจะตอ้งเช่ือวา่พระเยซูเป็นคนดี

11. พระคมัภีร์บอกเราเก่ียวกบัวธีิการรับเช่ือเป็นคริสเตียน

12. พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะบอกท่านวา่ท่านเป็นคริสเตียนหรือไม่

13. เม่ือท่านเป็นคริสเตียน ปัญหาทั้งหมดของท่านจะหมดไปในวนัเดียว

14. ถา้ท่านเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะช่วยท่านและสอนท่านในการเป็นคริสเตียนท่ี
เขม้แขง็

15. พระเยซูตอ้งการเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของท่าน

16. ท่านตอ้งขอใหพ้ระเยซูยกโทษความบาปของท่าน ถา้ท่านตอ้งการรับเช่ือเป็นคริสเตียน
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ค าถามปรนัย  
ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูก แลว้ใส่ตวัอกัษรของค าตอบขอ้นั้นลงในช่องวา่งหนา้ค าถามนั้น  (2 คะแนน) 

1. ถา้ท่านมีความสงสัยวา่ท่านเป็นคริสเตียนหรือไม่ ท่านควรจะ: 
ก. ลืมความสงสัยเหล่านั้นเสีย 
ข.  ยอมมอบความสงสัยนั้นใหก้บัพระเจา้ 
ค.  อดกลั้น หรือไม่ใหค้วามสนใจความสงสัยนั้น 

ค าถามอตันัย 
1. เขียนรายการขอ้มูลท่ีท่านจ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียน

(ขอ้มูลเหล่าน้ีมาจากพระคมัภีร์)  (8 คะแนน ขอ้ละ 1 คะแนน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. อะไรคือประเด็น 3 ขอ้ท่ีคนๆหน่ึงใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีพิสูจน์วา่เขาเป็นคริสเตียน
(9 คะแนน ขอ้ละ 3 คะแนน)
ก.
ข.
ค.

3. เขียนขอ้พระคมัภีร์ส าหรับท่องจ าและอา้งอิง  (21 คะแนน)
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4. อธิบายวา่การมีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซูหมายความวา่อยา่งไร  (4 คะแนน)

ค าแนะน าของท่านคืออะไร? 
คริสเตียนหลายคนพบวา่บางคร้ังพวกเขามีความสงสัยเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียน ท่านสามารถช่วยคนเหล่าน้ี
แกปั้ญหาและช่วยพวกเขาให้เอาความสงสัยเหล่าน้ีออกไปไดอ้ยา่งไร?   

1. แซมเป็นนกัเรียนของทีนชาเลนจป์ระเทศไทย เพื่อนหญิงของเขาไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน เธอตอ้งการให้
เขาออกจากโครงการน้ี ทุกคร้ังท่ีแซมโทรไปหาเธอ เธอจะร้องไหแ้ละบอกใหเ้ขากลบับา้น แซมไม่
ทราบวา่จะท าอยา่งไรกบัเธอ ดูเหมือนวา่เธอเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของเขาซ่ึงเขายงัไม่ไดม้อบใหก้บั
พระเยซูคริสต ์เร่ืองน้ีท าใหเ้ขาสงสัยวา่เขาเป็นคริสเตียนหรือไม่ ท่านจะแนะน าเขาอยา่งไร?
(4 คะแนน)

2. โจ ซ่ึงรับเช่ือเป็นคริสเตียนเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ก าลงัสงสัยวา่เขายงัคงเป็นคริสเตียนหรือไม่ เขามี
ปัญหาอ่ืนๆ อีก เขายงัคงใชภ้าษา “เก่าๆ” และการพูดคุยเหมือนคนขา้งถนน เขารู้สึกวา่บางทีเขา
อาจจะไม่ควรใชค้  าพูดแบบคนขา้งถนน เพราะเขาตระหนกัวา่การสาปแช่งเป็นความบาป ค าแนะน า
ของท่านคืออะไร?   (4 คะแนน)
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3. เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ชารอนตอ้นรับพระเยซูอยา่งลบัๆบนรถประจ าทางในระหวา่งท่ีเธอเดินทางไป
ท างาน นัน่เป็นประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของเธอในเวลานั้น แต่ตอนน้ีเธอรู้สึกไม่มัน่ใจเลย (4 คะแนน)
ก.  ปัญหาของเธอคือะไร?
ข.  เธอควรจะท าอยา่งไรกบัเร่ืองน้ี?

4. เจนเกลียดคุณพ่อของเธอท่ีทุบตีเธอ เธอเพิ่งตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นการส่วนตวั เม่ือเธอบอกกบัคุณ
พอ่ของเธอถึงเร่ืองน้ี เขาพูดวา่ “ลูกจะเป็นคริสเตียนโดยท่ียงัเกลียดพอ่อยูไ่ดอ้ยา่งไร?” เธอคิดถึงเร่ือง
น้ี และสงสัยวา่ “ฉนัเป็นคริสเตียนจริงๆหรือเปล่า?” (4 คะแนน)

ก. ปัญหาของเธอคืออะไร?

ข. วธีิแกปั้ญหาคืออะไร? 

5. โฮเซขโมยเงินคุณพอ่ของเขา 300 ดอลลาร์ ตอนน้ีเขารับเช่ือเป็นคริสเตียน เขารู้สึกผดิต่อเร่ืองน้ีมาก
เขาปฏิเสธท่ีจะแกไ้ขเร่ืองน้ีใหถู้กตอ้งกบัคุณพอ่ เขาเช่ือวา่เขาเป็นคริสเตียนจอมปลอม เขาควรจะท า
อยา่งไร?  (4 คะแนน)

6. ด้วยเหตวุำ่ตอนน้ีจอห์นเป็นคริสเตียนแลว้ และเขารู้สึกภูมิใจมากเกินไปกบัผมท่ียาวถึงเอวของเขา ถา้
เขาไมจ่ดัการกบัปัญหาความเยอ่หยิง่ของเขา อะไรอาจจะเกิดข้ึนกบัประสบการณ์การเป็นคริสเตียน
ของเขา?  (4 คะแนน)



เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตยีน 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 

หน้า 1 

ข้อสอบค าถามถูกผดิ (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1. X จริง

2. X จริง

3. O เทจ็

4. X จริง

5. O เทจ็

6. O เทจ็

7. O เทจ็

8. X จริง

9. O เทจ็

10. O เทจ็

11. X จริง

12. X จริง

13. O เทจ็

14. X จริง

15. X จริง

16. X จริง

หน้า 2 

ค าถามปรนัย  (2 คะแนน) 
1. ข

ค าถามอตันัย 

1. 8 คะแนน (ขอ้ละ 1 คะแนน)

1. พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู่

2. ขา้พเจา้เป็นคนบาป

3. พระคมัภีร์เป็นความจริง

4. พระเจา้ทรงรักขา้พเจา้และทรงส่งพระเยซูมา
ตายเพื่อขา้พเจา้

5. พระเยซูทรงเป็นผูเ้ดียวท่ียกโทษบาปให้
ขา้พเจา้ได้

6. โทษของความบาปคือความตาย

7. ขา้พเจา้ไดรั้บความรอดไดด้ว้ยการขอใหพ้ระ
เยซูยกโทษใหข้า้พเจา้

8. ขา้พเจา้ตอ้งใหพ้ระเยซูเป็นผูน้ าชีวติของ
ขา้พเจา้

2. 9 คะแนน (ขอ้ละ 3 คะแนน)

ก. พระคมัภีร์

ข. พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ค. การเปล่ียนแปลงในชีวติของขา้พเจา้



เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตยีน 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 

3. 21 คะแนน (ขอ้ละ 7 คะแนน)

โรม 8:16 ยอห์น 1:12 ยากอบ 1:5-6 

หน้า 3 

4. 4 คะแนน (มีหลายวธีิท่ีผูเ้รียนสามารถตอบค าถามน้ีได ้  ควรมีความยดืหยุน่ในการใหค้ะแนนค าตอบ
ต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนต่างๆท่ีไดใ้หไ้วใ้นคู่มือผูเ้รียนเร่ืองการพฒันาความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซู)

1. ทั้งสองฝ่ายตอ้งการมิตรภาพเช่นน้ี

2. เรียนรู้วธีิการส่ือสารกบัพระเยซู

3. เรียนรู้ท่ีจะพฒันาความไวว้างใจและความจริงใจ

4. เรียนรู้ท่ีจะเคารพและรักพระองค์

กจิกรรม "ค าแนะน าของท่านคืออะไร?"  
(ค าตอบแนะน าส าหรับกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม) 

1. (4 คะแนน)  เขาจ าเป็นตอ้งมอบส่วนน้ีในชีวติของเขา (หญิงคนรักของเขา) ใหก้บัพระเจา้

2. (4 คะแนน)  เขาจ าเป็นตอ้งหยุดท าบาปในเร่ืองน้ี

หน้า 4 

3. คะแนน (ค าตอบส่วนละ 2 คะแนน)

ก. เธอยงัคงเก็บความจริงท่ีวา่เธอรับเช่ือเป็นคริสเตียนไวเ้ป็นความลบั ตอนน้ีเธอเร่ิมสงสัยวา่จริงๆแลว้
เธอเป็นคริสเตียนหรือไม่ 

ข. บอกผูอ่ื้นวา่เธอรับพระเยซูคริสตแ์ลว้ 

4. 4 คะแนน (ค าตอบมี 2 ส่วน)

ก. เธอมีความขมข่ืน

ข. เธอควรยกโทษใหก้บัคุณพอ่ของแธอ

5. (4 คะแนน) บอกใหคุ้ณพอ่ของเขาทราบสถานการณ์น้ี และขอการยกโทษจากเขา

6. (4 คะแนน) เขาอาจเหินห่างจากพระเจา้



ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการส าเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อก าหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตยีน
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความส าเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการน าค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการส าเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อก าหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตยีน
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความส าเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการน าค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________
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