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หลกัสูตรพื
 นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน

โดย

อ.ประดิษฐ์  เอกสะพงั

บทเรียนนี
 ไม่ใหถ้่ายเอกสาร ทาํสาํเนา หรือเปลี*ยนแปลงขอ้ความใดๆ
ก่อนไดร้บัอนุญาตจาก

อ.ประดิษฐ์  เอกสะพงั
คริสตจกัรแบ๊พติสนครพนม
12 ถนนราชทณัฑ ์ อ.เมือง

จ.นครพนม  56777
โทร 768-:;5-<;<2
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8=. คุณไดร้บัความรูอ้ะไรบา้งจากบทเรียนนี
 ที*คุณไม่รูม้าก่อน
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2.  บอกชื*อของกลุ่มโปรแตสแตนทม์า < ชื*อ
1_______________________________2______________________________________
3_______________________________4______________________________________
5_______________________________6______________________________________
5.  พวกคาทอลิกเรียกบรรพบุรุษเราวา่ อานาแบ๊พติสเพราะอะไร ?
___________________________________________________________________________
;.  มีการข่มเหงอะไรบา้งต่อบรรพบุรุษ ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
<.  แบ๊พติสมาจากโปรแตสแตนทใ์ช่หรือไม่ ?____________________________________
เพราะอะไร ?_____________________________________________________________
1.  กลุ่มแบ๊พติสอิสระแยกมาจากกลุ่มไหนบา้ง ?
1_______________________________2______________________________________
6.  เราควรเขา้ร่วมกบัพวกคาทอลิก และพวกโปรแตสแตนทห์รือไม่ ?
_______________________________________________________________________
:.  ใหบ้อกความผิดของกลุ่มโปรแตสแตนทเ์หล่านี

    ลูเธอรแ์รน____________________________________________________________
    แองกลิกนั____________________________________________________________
    เพรสไบทีเรียน________________________________________________________
    เมโทดิสต_์___________________________________________________________
    คริสตจกัรของพระคริสต_์________________________________________________
    โอ เอ็ม เอฟ___________________________________________________________
    ซี เอ็ม เอ_____________________________________________________________
    เพ็นตาคอสต_์_________________________________________________________
    สหกิจคริสเตียน________________________________________________________
    ศุภนิมิตร_____________________________________________________________
87. พวกแบ๊พติสที*ความเชื*อเสียแลว้
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
88. เราควรติดตามผูน้ําที*กลา้แยกออกจากคาํสอนผิด หรือควรติดตามผูน้ําที*ประนี-
ประนอมกบัคาํสอนผิด ?
_______________________________________________________________________
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร__________________________________________________
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บทนํา

เนื*องจากในปัจจุบนันี
 มีคนจาํนวนมากที*ไดร้บัเชื*อในพระเยซูคริสต ์ แต่ขาดพื
 น-
ฐานความรู ้ของชีวิตคริสเตียน ทาํใหม้ีบางคนตอ้งหลงไปจากพระเจา้เพราะไม่รูว้ิธีที*จะ
ต่อสู ้กับซาตานที*มาล่อลวงใหท้าํบาป  ดังนั
 นจึงเป็นภาระหน้าที*ของผู ้ที* เป็นพี* ฝ่ายจิต
วิญญาณที*จะช่วยสอนใหน้้องที*บังเกิดใหม่ โดยที*ยงัเป็นทารกคริสเตียนอยู่ใหเ้ติบโตขึ
 นใน
พระคุณของพระเจา้

บทเรียนพื
 นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนนี
 จะเป็นบทเรียนที*ช่วยใหค้ริสเตียนมีความ
รูท้ี*ถูกตอ้งในพระคมัภีรแ์ละสอนถึงการแยกออกจากคาํสอนผิด

ถ้าศิษยาภิบาลของคริสตจักรนําบทเรียนนี
 ไปใช ้  เมื*อพี*น้องสมาชิกเรียนจบ
หลกัสูตร แลว้สามารถออกใบประกาศนียบตัรใหผู้ท้ี*เรียนจบหลกัสูตรนี


หวังว่าบทเรียนนี
 จะเป็นประโยชน์กับพี*น้องคริสเตียนอย่างยิ*ง และขอขอบ
พระคุณสาํหรบั Dr. Philip Pope ที*มีส่วนช่วยอย่างมากใหบ้ทเรียนนี
 สาํเร็จ

ขอพระเจา้อวยพร

อ.ประดิษฐ์  เอกสะพงั
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สารบญั
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4 การเขา้เป็นส่วนหนึ*งของคริสตจกัร 18
5 ถวายทรพัย์ 21
6 การเชื*อฟัง 23
7 ชยัชนะต่อซาตานและการทดลอง 25
8 การแยกออกจากความบาป 28
9 การนําวิญญาณ 31
10 การแยกออกจากคาํสอนผิด 34
11 ภาษาแปลกๆที*สอนผิด 38
12 ประวตัิศาสตร ์"แบ๊พติส" 45
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แสดงวา่เชื*อวา่พระโลหิตของพระเยซูคริสตท์ี*สิ
 นพระชนมบ์นไมก้างเขนสามารถไถ่บาป
ไดช้ั *วคราวเท่านั
นและตอ้งพึ*งการประพฤติของตนเอง คาํสอนนี
 เป็นคาํสอนของซาตาน
(= โครินธ์ 88:82-8;) คริสเตียนรอดโดยพระคุณพึ*งพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์877%
คริสเตียนทาํดีเพราะรกัพระเยซูคริสตไ์ม่เกี*ยวกบัความรอด

สรุป

พวกคาทอลิก ความเชื*อผิดจากพระคมัภีร ์เช่นมีการทาํบุญเพื*อ
ไปสวรรค ์พิธีไฟชาํระ ไหวรู้ปเคารพ ความรอด
พึ*งการประพฤติ

พวกโปรแตสแตนท์ สอนความรอดโดยความเชื*อแต่ตอ้งรกัษาไวโ้ดย
การประพฤติ เอาธรรมเนียมบางอย่างมาจาก
คาทอลิก เช่นบางพวกทาํพิธีบพัติศมาโดยการ
พรมหรือเทซึ*งผิดจากพระคมัภีร ์เครื*องแต่งกาย
นักเทศน์เลียนแบบพวกคาทอลิก และประพฤติ
ตามธรรมเนียมทอ้งถิ*นซึ*งความเชื*อบางอย่างผิด
จากพระคมัภีร ์แต่ยงัประนีประนอมใหท้าํอยู่
เช่นไม่หา้มการรบัประทานเลือด ฯลฯ

แบ๊พติสอิสระ ความรอดโดยความเชื*อเท่านั
น ไม่ตอ้งประพฤติ
แต่การประพฤติไม่เกี*ยวกบัความรอด  เหตุที* 
ประพฤติดีเพราะรกัพระเยซูคริสต ์หลกัความเชื*อ
ยึดเอาพระคมัภีรเ์ป็นพื
 นฐานของความเชื*อ
ไม่ประพฤติตามประเพณีทอ้งถิ*นที*ขดักบัคาํสอน 
ในพระคมัภีร์

8.  ศาสนาคาทอลิก (คริสตงั) เริ*มขึ
 นในปี ค.ศ. อะไร ? ____________________________
ใครเป็นผูก้่อตั
ง ? ________________________________________________________
เหตุผลเพื*ออะไร ?________________________________________________________
_______________________________________________________________________
=.  ความผิดของพวกคาทอลิกคืออะไร ?
___________________________________________________________________________
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ลูกของคาทอลิก แต่ความจริงแลว้แบ๊พติสไม่ไดเ้ป็นโปรแตสแตนท ์ความเชื*อของเรามา
จากพระเยซูคริสตแ์ละพวกอคัรสาวกโดยตรงและมีพระคมัภีรเ์ป็นรากของความเชื*อ

สาเหตุทาํใหค้วามเชื�อเสีย

    ผูน้ํามีความสาํคญัมากที*จะนําคริสตจกัรไปในทิศทางใด ถา้ผูน้ําไม่กลา้สอนการแยก
ออกจากคาํสอนผิด โดยชี
 ใหเ้ห็นความผิดของคริสตจกัรต่างๆที*สอนผิดจากพระคมัภีร ์จะ
ทาํใหส้มาชิกคิดวา่เหมือนกนั สุดทา้ยสมาชิกไปร่วมกบัคริสตจกัรที*สอนผิด เอาสิ*งที*ผิดเขา้
มาในคริสตจกัร ทาํใหค้ริสตจกัรเสียไป ในที*สุดสงัเกตวา่สมาชิกจะมีนิสยัตามผูน้ํา ถา้ผู ้
นํามีนิสยักลา้แยกออกจากคาํสอนผิดโดยชี
 ถึงคาํสอนผิด สมาชิกจะแยกออกจากคาํสอน
ผิด แต่ถา้ผูน้ําประนีประนอม สมาชิกจะประนีประนอมดว้ย และอีกอย่างหนึ*งเมื*อจะมี
ผูน้ําใหม่มาแทน ถา้ผูน้ําใหม่มีนิสยัประนีประนอมกบัคาํสอนผิด โปรดอย่าใหเ้ขาเป็น
ผูน้ําในคริสตจกัร ถา้ใหเ้ขาเป็นผูน้ําอีกไม่กี*ปีความเชื*อผิดๆจะเขา้มาในคริสตจกัร

แบพ๊ติสที�มีความเชื�อถูกตอ้ง

แบ๊พติสอิสระ               รอดโดยความเชื*อ  ไม่ตอ้งพึ*งการประพฤติ  ไม่ตอ้งรกัษา
ความรอดไว ้ไม่พูดภาษาแปลก ๆ

หมายเหตุ รอดโดยความเชื*อ รกัษาความรอดโดยการประพฤติ คือตอ้งทาํดีเพื*อจะไดร้บั
ความรอดซึ*งผิดกบัหลกัพระคมัภีร ์(เอเฟซสั =:6-:) เรารอดไดเ้พราะพระคุณ คือพึ*งพระ
โลหิตของพระเยซูคริสตท์ี*สิ
 นพระชนมบ์นไมก้างเขน 877% การรกัษาความรอดคือ ความ
รอดไม่นิรนัดรน์ั*นเอง ความรอดโดยความเชื*อและรกัษาความรอดโดยการประพฤติคือคาํ
สอนที*วา่เมื*อเป็นคริสเตียนที*บงัเกิดใหม่แลว้ วนัหนึ*งหลงทาํบาปไม่กลบัใจเสียใหม่จะ
ตกนรกอีก ถา้ไม่สารภาพความบาปต่อพระเจา้ ความจริงแลว้ถา้คริสเตียนที*บงัเกิดใหม่
จริงๆ ถา้เขาทาํบาป แมแ้ต่เขาทิ
 งพระเจา้ไปโดยไม่กลบัใจเสียใหม่ เขายงัไปสวรรคอ์ยู่
เขาเป็นบุตรของพระเจา้ (ยอหน์ 8:8=) เมื*อเขาตอ้นรบัเอาพระเยซูคริสตเ์ขาไดบ้งัเกิด
ใหม่ (ยอหน์ 2:2) การบงัเกิดใหม่มีครั
งเดียวเท่านั
น เมื*อเขาเป็นบุตรของพระเจา้แลว้
พระเจา้ไม่ทิ
 งบุตรของพระองคล์งในนรก เช่นเดียวกบัถา้ลูกละทิ
 งพ่อแม่ ปฏิเสธไม่เอา
พ่อแม่ แต่พ่อแม่ยงัรกัอยู่และไม่ทิ
 งลูกของตนเอง (โรม 6:8, 21-2:) แต่เมื*อลูกทาํผิด
พ่อแม่จะตีสอน เช่นเดียวกนัถา้บุตรของพระเจา้ทาํผิด พระเจา้จะทรงตีสอนเช่นกนั (ฮีบรู
8=:;-<) แต่เขาจะไม่ตกนรก คนที*ทิ
 งพระเจา้ชีวิตจะไม่มีความสุข คริสเตียนส่วนมากคิด
วา่เมื*อเป็นคริสเตียนแลว้จะตกนรกอีก เขาไม่เขา้ใจคาํวา่ ชีวิตนิรนัดร ์(ยอหน์ 2:8;)
"ชีวิตนิรนัดร"์ คือไม่มีวนัสิ
 นสุด ถา้เป็นคริสเตียนแลว้ตกนรกอีก ไม่ใช่เป็นชีวิตนิรนัดร์
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บทที* 8
ความรอดนิรนัดร์

เสน้ทางสู่ความรอดนิรนัดร์
8.จะตอ้งรูจ้กัตวัเอง ปัญหาใหญ่ของมนุษยค์ือความตาย
- ปฐก =:8<-81...พระเจา้ใหม้นุษยเ์ลือก จะเลือกชีวิตหรือความตาย
- ปฐก 2:<-6...แลว้มนุษยเ์ลือกความตาย  เราทุกคนจึงเป็นคนตายแลว้ฝ่ายวิญญาณ...
คือถูกตดัขาดจากพระเจา้ (อาดมัเห็นพระเจา้ไม่ได ้ไดย้ินแต่เสียง)
- รม 2:=2...มนุษยท์ุกคนทาํบาป...เหตุวา่ทุกคนทาํบาป (เสื*อมจากสง่าราศีของพระเจา้)
- สง่าราศรีของพระเจา้คือ ความรกั-ความดี-ความยุติธรรม ที*พระเจา้ใส่ไวใ้นจิตใจของ
มนุษยแ์ละมนุษยท์ุกคนเสื*อมลง
- รม ;:8=...ตน้เหตุของบาป ความบาปนั
นมาจากคนๆเดียวคือ..(อาดมั) และความตาย
เกิดขึ
 นเพราะบาปนั
น เริ*มจากฝ่ายวิญญาณตายก่อนและจากนั
นฝ่ายเนื
 อหนังก็ตายดว้ย
- เมื*อเป็นเช่นนั
นแลว้  มนุษยเ์ราตอ้งการอะไร?...
- รม ;:87-88...กลบัคืนดีกนักบัพระเจา้...มนุษยท์ุกคนตอ้งการกลบัคืนดีกบัพระเจา้...
นี*แหละเขาเรียกวา่...สนัติสุข
- (ซาตานมนัหลอกใหม้นุษยแ์สวงหาความสุขในโลกนี
 เท่านั
น) (คือสิ*งของทั
งโลก)
- แต่ความจริง มนุษยท์ุกคนตอ้งการสนัติสุข) (คือการไดก้ลบัคืนดีกนักบัพระเจา้)
- (และในโลกนี
 ก็ไม่มีสนัติสุขให.้..สนัติสุขมีอยู่ในพระเยซูคริสตเ์ท่านั
น)
- เราจะตอ้งทาํอย่างไรจึงจะไดร้บัสนัติสุข
=.จะตอ้งรูจ้กักบัพระเจา้...
- กจ 81:=5-=1...พระเจา้แทค้ือผูใ้ด..พระเจา้ที*สรา้งสวรรคแ์ละแผ่นดินโลก..เป็นเจา้ของ
สวรรคแ์ละทุกสิ*ง
- ยน 2:8<...พระเจา้แทม้ีความรกั...สาํแดงความรกัต่อมนุษยโ์ลก...
- รม ;:6...พระเจา้สาํแดงความรกัต่อเราผูเ้ป็นคนบาป...(ขณะที*เรายงัเป็นคนบาปอยู่)
-เมื*อเรารูอ้ย่างนี
 แลว้...  เราจะทาํอย่างไร?
2.จะตอ้งยอมรบัความรกั...จากพระเจา้…
- มก 8:8;...เป็นวิธีรบัความรกัจากพระเจา้...จงกลบัใจเสียใหม่-และเชื*อในข่าวประเสริฐ
- 8 คร 8;:2-5...ข่าวประเสริฐคืออะไร?  ข่าวประเสริฐมีอยู่สามส่วน
8- การตายบนไมก้าเขนของพระเยซูคริสต ์เพื*อจดัการเรื*องปัญหาความบาปของเรา
เป็นการไถ่บาปใหเ้ราและทาํใหเ้ราไดก้ลบัคืนดีกนักบัพระเจา้ (เราไดร้บัสนัติสุข)
=- การถูกฝังไวข้องพระเยซูคริสต ์(พระเยซูไดต้ายจริงไมไ้ดต้ายแบบหลอกลวง)



6

2- การฟื
 นคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์(พระองคถ์ูกฝังไวว้นัที*สามทรงฟื
 นคืน
พระชนม)์ เพื*อจดัการเรื*องปัญหาความตายของเราทาํใหเ้ราไดร้บัการบงัเกิดใหม่ ไดร้บั
ชีวิตใหม่ และไดร้บัการมดัจาํดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิgสถิตอยู่กบัเรา
- รม 87::...เป็นวิธีรบัความรอดนิรนัดร ์รบัดว้ยปาก...พระเยซูเป็นพระเจา้ – และเชื*อ
ดว้ยใจในข่าวประเสริฐ-เราจะรอด
- อฟ =:6...ทนัที พระเจา้ประทานความรอดนิรนัดรใ์ห.้..รอดจากการพิพากษาในนรก
- รม ;:87-88...ทนัที เราไดก้ลบัคืนดีกบัพระเจา้...มีสนัติสุข
- 8 ยน ;:82...และเราก็รูว้า่ เรามีชีวิตนิรนัดรแ์ลว้
สรุป   เสน้ทางสู่ความรอดนิรนัดร ์นั
น
        -จะตอ้งรูจ้กัตวัเอง
        -จะตอ้งรูจ้กัพระเจา้
        -และจะตอ้งยอมรบัความรกัจากพระเจา้
แลว้พระเจา้ก็จะประทานความรอดนิรนัดรใ์ห ้เอเมน

วิธีตอบคาํถาม ใหดู้ในพระคมัภีร ์หลงัจากอ่านคาํถามแลว้ ใหต้อบตามความเขา้ใจใน
พระคมัภีร์
8.  ปัญหาใหญ่ของมนุษยค์ืออะไร ?     อฟ =:8
_______________________________________________________________________
=.  พระเจา้ทรงรกัมนุษยโ์ลกไดโ้ปรดประทานใครใหม้าช่วย ?     ยอหน์ 2:8<
_______________________________________________________________________
2.  ใครคือพระบุตรของพระเจา้ ?     ยอหน์ =7:28
_______________________________________________________________________
5.  พระเจา้ไดส้่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคค์ือพระเยซูคริสตเ์จา้เขา้มาในโลก เพื*อจะ
พิพากษาโลกใช่ไหม ?     ยอหน์ 2:81
_______________________________________________________________________
;. พระเจา้ส่งพระบุตรเขา้มาในโลกเพื*ออะไร ?     ยอหน์ 2:81
_______________________________________________________________________
<.  พระคมัภีรส์อนวา่พวกไหนที*จะถูกพิพากษา ?     ยอหน์ 2:86
_______________________________________________________________________
1.  นิโคเดมสั เขานับถือศาสนา แต่จะตอ้งถูกพิพากษาตกนรก เพราะอะไร?
ยอหน์ 2:8-2
_______________________________________________________________________
6.  ทาํไมมนุษยจ์ึงเกลียดความสวา่งที*เขา้มาในโลก ?     ยอหน์ 2:=7; 6:8=
_______________________________________________________________________
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คริสตจกัรของพระคริสต ์ รอดโดยความเชื*อและการรบับพัติศมา  รกัษา
ความรอดโดยการประพฤติ

OMF (Overseas Missionary Fellowship)  โอ เอ็ม เอฟ
รอดโดยความเชื*อ รกัษาโดยการประพฤติ แต่บาง
แห่งสอนรอดโดยความเชื*อเท่านั
น

CMA (Christian & Missionary Alliance)  ซี เอ็ม เอ
รอดโดยความเชื*อ รกัษาโดยการประพฤติ แต่บาง
แห่งสอนรอดโดยความเชื*อเท่านั
น

เพ็นตาคอสต ์(คาริสเมติกค)์ รอดโดยความเชื*อ  รกัษาความรอดโดยการ
ประพฤติ  พูดภาษาแปลก ๆ ถา้ไม่พูดภาษา
แปลก ๆ แสดงวา่ยงัไม่ไดร้บัความรอด

สหกิจคริสเตียน เป็นศูนยร์วมพวกโปรแตสแตนท ์ไม่ไดเ้ป็น
คริสตจกัร  แต่เป็นตวัแทนของคริสตจกัร
ต่อรฐับาล รอดโดยความเชื*อ รกัษาความรอด
โดยการประพฤติ พูดภาษาแปลก ๆ พวก
เพ็นตาคอสตม์ีเสียงมากในสหกิจคริสเตียน

World Vision  ศุภนิมิต มีนโยบายมาช่วยสงัคมและเศรษฐกิจ  ไม่ไดม้า 
ประกาศข่าวประเสริฐ เขาเอาชื*อพระเยซูคริสต ์
ไปเรี*ยไรเพื*อรบัเงินถวาย  คนส่วนมากในพวกนี

ไม่มีความรอด

แบพ๊ติสที�ความเชื�อเสียแลว้

แบ๊พติสเหนือ คริสตจกัรบางแห่งสอนวา่รอดโดยความเชื*อ
คริสตจกัรบางแห่งสอนวา่รอดโดยความเชื*อ
และการประพฤติ แต่คริสตจกัรหลายแห่ง
ไม่เชื*อพระคมัภีร์

แบ๊พติสใต ้ คริสตจกัรบางแห่งสอนวา่รอดโดยความเชื*อ
คริสตจกัรบางแห่งสอนวา่รอดโดยความเชื*อ
และการประพฤติ แต่คริสตจกัรหลายแห่งไม่
เชื*อพระคมัภีร ์มีการพูดภาษาแปลก ๆ

    แบ๊พติสทั
งสองนี
  คือแบ๊พติสใตแ้ละแบ๊พติสเหนือหลายๆแห่งในประเทศไทยไม่รูจ้กั
บรรพบุรุษของตนเองที*พลีชีพรกัษาความเชื*อที*ถูกตอ้งไว ้ทั
งสองไม่รูท้ี*มาของตนเอง คิด
วา่ตนเองเป็นโปรแตสแตนท ์ถา้เป็นโปรแตสแตนทแ์สดงวา่ออกมาจากคาทอลิกและเป็น
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ดีกวา่แผ่นดินโลกนี
  คาํวา่อานาแบ๊พติส เรียกมาจนถึง ปี ค.ศ. 8<77
     จากนั
นเหลือชื*อแค่คาํวา่แบ๊พติส "แบ๊พติส" คือชื*อที*พวกอื*นตั
งใหเ้รา ซึ*งจริงเราคือ
คริสเตียน (กิจการ 88:=<) แบ๊พติส ไม่ไดเ้ป็นพวกโปรแตสแตนทท์ี*แยกมาจากพวกโรมนั
คาทอลิก แบ๊พติสเป็นคริสเตียนที*มาจากสมยัอคัรสาวกและโดยตรงจากพระเยซูคริสต ์ ขอ้
พิสูจน์แบ๊พติสนั
นไม่เป็นโปรแตสแตนท ์คือโปรแตสแตนทท์ุกนิกายจะมีผูน้ําแยกออกมา
แต่แบ๊พติสไม่ปรากฎชื*อคนที*แยกออกมา เพราะไม่ไดแ้ยกออกมาจากพวกโรมนัคาทอลิก
นั*นเอง กลุ่มแบ๊พติสของเราเป็นกลุ่มที*เชื*อในพระคมัภีร ์เราไม่ยึดถือประเพณีนิยม แต่
เราถือตามพระคมัภีรส์อนวา่อย่างไร และประพฤติตามพระคมัภีร ์ต่อมาแบ๊พติสบางกลุ่ม
ความเชื*อเริ*มเสียไป คือ กลุ่มแบ๊พติสใต ้และแบ๊พติสเหนือ (อเมริกนัแบ๊พติส) ทั
งสอง
กลุ่มนี
 จะมีนักเทศน์ผูห้ญิงซึ*งผิดพระคมัภีร ์บางแห่งสอนความรอดตอ้งพึ*งการประพฤติ
และพูดภาษาแปลก ๆ ส่วนเรากลุ่มแบ๊พติสอิสระคือกลุ่มที*สอนรอดโดยพระคุณเพราะ
ความเชื*ออย่างเดียว และเป็นความรอดนิรนัดรต์ามพระคมัภีร ์กลุ่มแบ๊พติสอิสระเป็น
คริสตจกัรที*แยกออกมาจากกลุ่มแบ๊พติสใตแ้ละกลุ่มแบ๊พติสเหนือ สาเหตุที*แยกออกมา
เพราะตอ้งการแยกจากคาํสอนผิดจากคริสตจกัรที*มีความเชื*อเสียแลว้ เรารูว้า่แบ๊พติสไม่
ไดเ้ป็นพวกโปรแตสแตนท ์โดยกลุ่มเราถูกข่มเหงทั
งพวกคาทอลิก และจากพวกโปรแตส-
แตนทบ์างกลุ่ม
     ปัจจุบนันี
 กลุ่มโปรแตสแตนทไ์ดเ้ขา้ร่วมกบัพวกคาทอลิกแลว้ คาทอลิกเป็นแม่ (วิวรณ์
81:5-<)  โปรแตสแตนทเ์ป็นลูก ลูกกบัแม่รวมกนัแลว้ แต่แบ๊พติสอิสระของเรานั
น เรา
ไม่ไดเ้ป็นลูกของคาทอลิก กลุ่มอื*นเห็นวา่เราเป็นพวกเคร่งในพระคมัภีร ์ความจริงเรา
เชื*อฟังพระคมัภีรโ์ดยแยกออกจากคาํสอนผิด (= ยอหน์ 8::-88) จึงเห็นวา่เราเป็นกลุ่ม
โบราณมาก เราไม่ไดโ้บราณแต่เราทาํตามพระคมัภีร ์และรอ้นรนในการประกาศความรอด
    สรุปแลว้แบ๊พติสเป็นกลุ่มคริสเตียนที*มาจากพระเยซูคริสต ์และอคัรสาวกโดยตรง เรา
ปฏิเสธไม่เขา้ร่วมกบัพวกคาทอลิกและพวกโปรแตสแตนทท์ี*ไม่เชื*อพระคมัภีร ์เราแยกออก
จากคาํสอนผิดชดัเจน

ความเชื�อของพวกโปรแตสแตนท์

ลูเธอรแ์รน รอดโดยความเชื*อ  รกัษาความรอดโดยการ
ประพฤติ  พูดภาษา แปลก ๆ

แองกลิกนั รอดโดยการประพฤติ
เพรสไบทีเรียน รอดโดยความเชื*อ  รกัษาความรอดโดยการ

ประพฤติ  พูดภาษาแปลก ๆ
เมโธดิสต ์ รอดโดยความเชื*อ  รกัษาความรอดโดยการ

ประพฤติ  พูดภาษา แปลก ๆ
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:.  ใครเป็นความสวา่งของโลก ?     ยอหน์ 6:8=
_______________________________________________________________________
87. พระคมัภีรก์ล่าวไวว้า่อย่างไร ?  สาํหรบับุคคลที* "บงัเกิดใหม่"  มีของปลอมและ
ของแท ้ ของปลอมคืออะไร? และของแทค้ืออะไร?   ยอหน์ 8:8=-82
ของปลอมคือเกิดจาก______________________________________________________
ของแทค้ือเกิดจาก________________________________________________________
 ตามพระคมัภีรก์ล่าววา่   แต่วา่คนทั
งหลายที*ไดต้อ้นรบัพระเยซูคริสตเ์ขา้มา
ในชีวิต พระเยซูคริสตท์รงโปรดใหม้ีอาํนาจที*จะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้ ในทนัทีเราไดร้บั
"การบงัเกิดใหม่" จากพระเจา้
88. จะมั *นใจไดอ้ย่างไรวา่ พระเจา้ทรงรบัเราเป็นบุตร?     ยอหน์ <:21
_______________________________________________________________________
8=. อะไรเป็นงานของพระเจา้ที*มนุษยท์ุกคนจาํเป็นตอ้งกระทาํ ?     ยอหน์ <:=:
_______________________________________________________________________
82. ทาํไมเราตอ้งเชื*อและตอ้นรบัพระเยซูคริสตใ์หเ้ป็นพระผูช้่วยใหร้อด ?    ยอหน์ 85:<
_______________________________________________________________________
85. ใครเป็นผูท้ี*ซีโมนเปโตรเชื*อวา่ เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ?     ยอหน์ <:<6-<:
_______________________________________________________________________
8;. เรารูไ้ดอ้ย่างไรวา่ผูท้ี*เชื*อจะทาํกิจการที*พระเยซูคริสตไ์ดท้รงกระทาํมาแลว้
ยอหน์ 85:8=-82
_______________________________________________________________________
8<. ถา้เราอธิษฐานแลว้ เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่ พระเจา้ตอบเรา ?   ยอหน์ 85:85-81
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
81. ครั
งแรกเมื*อเราไดร้บัความรอดจริง ๆ แลว้สามารถทาํใหค้วามรอดหายหรือตกนรก
อีกครั
งหรือไม่ ?      โรม 6:25-2:
_______________________________________________________________________
86. คนที*บงัเกิดใหม่แลว้ ความรอดจะหาย (ตกนรก) อีกหรือไม่ ?     ยอหน์ 87:=1-=:
_______________________________________________________________________
8:. เราเขา้ใจคาํวา่ "ชีวิตนิรนัดร"์ หรือยงั วา่ตลอดไปเป็นนิจ หรือชั *วคราว
_______________________________________________________________________
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=7. หลกัประกนั 2 ประการของความรอด
  8. คนที*เชื*อมีพระวิญญาณบริสุทธิgมดัจาํ  ถา้คุณไปซื
 อที*ดินตกลงที*จะซื
 อที*ดิน และ
เอาเงินมดัจาํไวแ้ต่ภายหลงัเปลี*ยนใจไม่ซื
 อ แต่ไปขอเงินมดัจาํคืนจะไดห้รือไม่
- แลว้เราคิดวา่พระเจา้จะเอาความรอดของเราคืนหรือเปล่า  เมื*อพระเจา้มดัจาํดว้ย
พระวิญญาณบริสุทธิgแลว้?      เอเฟซสั 8:82-85
_______________________________________________________________________
  =. ถา้เราเป็นคนติดยาเสพติด, ฆ่าคนตาย, ติดคุก, ถึงขั
นปฏิเสธ, ไม่เคารพและทิ
 งพ่อ
แม่ คิดวา่พ่อแม่ยงัรกัเราอยู่หรือเปล่า?
- แลว้พระเจา้จะทิ
 งเราไหม  ในเมื*อเราเป็นลูกของพระเจา้แลว้ ?     ยอหน์ 8:8=
_______________________________________________________________________
  2. เขา้ใจการถูกชาํระภายใน  โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตห์รือยงั ?
จิตวิญญาณภายในสะอาดแลว้ (ครั
งแรกที*รบัเชื*อ) โรม 2:=;;
จิตวิญญาณถูกชาํระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตค์รั
งเดียวเท่านั
น จิตวิญญาณ
ถูกชาํระภายในสะอาดเป็นนิจ  แต่ส่วนที*ทาํบาปอยู่นั
น เป็นฝ่ายเนื
 อหนังที*ทาํบาป
8 ยอหน์ 8:6-:  ลูกของพระเจา้ฝ่ายเนื
 อหนังยงัทาํบาปอยู่ เราจะตอ้งทาํอะไรกบัเรื*องนี
 ?
_______________________________________________________________________
=8. ถา้คริสเตียนกลบัไปทาํบาปอีกจะตกนรกหรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
  แต่พระเจา้จะทาํอย่างไรกบัเขา ?     ฮีบรู 8=:;-6
_______________________________________________________________________
==. เดี}ยวนี
 เราเป็นลูกของพระเจา้แลว้  ใหเ้ราศึกษาพระวจนะของพระเจา้ทุกวนั และให้
เราสญัญาต่อหน้าพระพกัตรพ์ระเจา้  เราจะอ่านพระคมัภีรว์นัละกี*บท ?
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บทที* 8=
แบ๊พติสมาจากไหน ?

  พระเยซูคริสตท์รงเริ*มตั
งคริสตจกัรในมทัธิว 8<:86 (ดูแผนภาพประกอบ) มีการข่ม-
เหงคริสเตียนอย่างมาก ยิ*งข่มเหงยิ*งทาํใหค้ริสเตียนยิ*งเพิ*มขึ
 น ในปี ค.ศ.282  กษัตริย์
คอนสแตนติน (ไม่เชื*อพระเจา้) ไดต้ั
งศาสนาคาทอลิกขึ
 นมีจุดประสงคเ์พื*อการปกครอง
ง่ายขึ
 นโดยรวมศาสนากบัรฐับาลเขา้ดว้ยกนั มีคริสเตียนบางกลุ่มที*ชอบประนีประนอม
เขา้ร่วมกบัพวกคาทอลิก ซึ*งมีการประพฤติผิดจากพระคมัภีร ์มีการบพัติศมาเด็กทารก
เป็นการผิดพระคมัภีร ์ ตามพระคมัภีรค์นที*รอดแลว้ถึงไดร้บับพัติศมา มีพิธีไฟชาํระ ไหว ้
รูปเคารพ (นักบุญต่าง ๆ) ไหวน้างมารีย ์มีการตั
งสนัตะปาปาขึ
 นเพื*อใหศ้าสนาและ
รฐับาลจึงรวมกนั เหตุผลเพื*อปกครองง่ายขึ
 น จนถึง ปี ค.ศ.6<: พวกกรีกคาทอลิกแยก
ออกไป เหตุเพราะปฏิเสธศีลบพัติศมาที*พรมหรือเทนั
นจากกลุ่มคาทอลิก แต่ความเชื*อ
ของพวกกรีกคาทอลิกยงัผิดจากพระคมัภีรอ์ยู่  กลุ่มที*เหลือจึงเรียกตวัเองวา่ศาสนาโรมนั
คาทอลิกจนกระทั *งปี ค.ศ.8;27  มีการปฏิรูปความเชื*อโดยมาติน ลูเธอร ์โดยแยกออกมา
จากพวกโรมนัคาทอลิก ซึ*งเรียกกลุ่มนี
 วา่ พวกโปรแตสแตนท ์คาํวา่โปรแตสแปลวา่ ต่อ-
ตา้น นิกายแรกแยกออกมาจากกลุ่มนี
 เรียกวา่ พวกลูเธอรแ์รน โดยมาติน ลูเธอร ์ต่อมา
มีกลุ่มที*แยกออกมาดงันี

     ปี ค.ศ. 8;28  นิกายแองกลิกนัตั
งโดยกษัตริย ์เฮนรี*ที* 6 ตอ้งการหย่าภรรยา
     ปี ค.ศ. 8;58  นิกายเพรสไบทีเรียน คือ (พวกสภาคริสตจกัร) ตั
งโดย จอหน์ น๊อกซ์
     ปี ค.ศ. 8<7=  นิกายคอนกรีเกชนัอาลลิสต ์เริ*มโดย โรเบิรต์ บราวน์
     ปี ค.ศ. 816;  นิกายเมโธดิสต ์ตั
งโดย จอหน์ และชาลส ์เวสเลย ์และจอรจ์ ไวทฟ์ิลส์
     ปี ค.ศ. 868=  นิกายคริสตจกัรของพระคริสต ์ตั
งโดย อเล็กซานเดอร ์แคมเปล
และต่อมามีหลาย ๆ นิกายมากมาย แต่มีกลุ่มคริสเตียนดั
งเดิมตั
งแต่พระเยซูตั
งคริสตจกัร
(มทัธิว 8<:86) จนมาถึงสมยัอคัรสาวก กลุ่มนี
 เป็นกลุ่มที*รกัพระคมัภีร ์และที*เชื*อฟัง
พระคมัภีร ์กลุ่มนี
 ไม่ยอมรบัความเชื*อแบบคาทอลิกที*เอาเด็กทารกไปบพัติศมา ซึ*งตาม
หลกัพระคมัภีรค์นที*บงัเกิดใหม่แลว้ถึงไดร้บับพัติศมา พวกคาทอลิกจึงข่มเหงกลุ่มนี
 อย่าง
มาก มีหลายคนรูว้า่กลุ่มนี
 มีความเชื*อตามพระคมัภีร ์ความรอดโดยพระคุณเพราะความ
เชื*อ และเป็นความรอดนิรนัดร ์(เอเฟซสั =:6-:) จึงรบัเชื*อใหม่และรบับพัติศมาใหม่
พวกคาทอลิกจึงเรียกวา่อานาแบ๊พติส คือบพัติศมาใหม่อีกครั
งหนึ*ง ช่วงระยะเวลานี
  ปี
ค.ศ. 577-8<77  พวกอานาแบ๊พติสไดถู้กข่มเหงจากพวกคาทอลิกตายไปถึง ;7 ลา้นคน
เฉลี*ยปีละ 57,777 คน เฉลี*ยวนัละ 877 คน/วนั ซึ*งบรรพบุรุษของเราถูกข่มเหงอย่าง
มาก บางคนถูกจบัไปใหส้ิงโตกิน ถูกตดัศีรษะ ถูกเผาทั
งเป็น ถูกลากดว้ยมา้จนตาย  ถูก
หินทุ่ม ฯลฯ แต่บรรพบุรุษของเรายอมถูกข่มเหงเพื*อพระนามพระเยซูคริสตโ์ดยเอาชีวิตเขา้
แลกเพราะไม่ยอมประนีประนอมกบัความเชื*อที*ผิดพระคมัภีร ์ เขารูว้า่แผ่นดินสวรรคก์็
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=8. ภาษาแปลก ๆ ตามความเขา้ใจของคุณคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
==. เราควรไปร่วมนมสัการกบัพวกภาษาแปลก ๆ หรือไม่ ? ______________________
พระคมัภีรส์อนอย่างไร ? __________________________________________________
_______________________________________________________________________
=2. คุณจะต่อสูค้าํสอนผิดในพวกภาษาแปลก ๆ ซึ*งพระคมัภีรห์า้ม หรืออย่างไปวา่เขา
เพื*อประนีประนอมกบัคาํสอนผิด คุณเลือกแบบไหน ?
_______________________________________________________________________
=5. ขณะนี
 การพูดภาษาแปลก ๆ เป็นแฟชั *นพวกที*อา้งวา่เป็นคริสเตียน คุณตดัสินใจ
ที*จะเกรงใจมนุษยโ์ดยเขา้ร่วมกบัพวกเขา หรือจะติดตามพระเจา้โดยแยกออกจากคาํ
สอนผิดนี
 ?
_______________________________________________________________________
=;. คุณไม่เคยรูอ้ะไรมาก่อนในบทเรียนนี
  ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9

บทที* =
"อธิษฐานอย่างไร"

ในบทที* 8 เรารูว้า่ เราทุกคนเป็นคนตายฝ่ายวิญญาณคือถูกตดัขาดจากพระเจา้ และเรา
ทุกคนทาํบาปคือเสื*อมจากสง่าราศีของพระเจา้  พระเจา้ทรงรกัพวกเรา, ไดส้่งพระเยซู
คริสตเ์ขา้มาช่วยเราโดยพระองคไ์ดต้ายบนไมก้างเขนเพื*อช่วยคนบาปทั
งหลายใหร้อด
ถา้เรายอมรบัพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช้่วยใหร้อดของเรา เราก็จะไดร้บัการบงัเกิดใหม่
ฝ่ายจิตวิญญาณ ไดเ้ป็นลูกของพระเจา้

พระคมัภีรไ์ดส้อนวา่ พระเจา้ตอ้งการใหพ้วกเราอธิษฐานต่อพระองค์
8.  พระเยซูไดต้รสัวา่อะไรเกิดขึ
 น  ถา้เราผูท้ี*เชื*อ (คริสเตียน) ไดอ้ธิษฐานต่อพระบิดา
สาํหรบัสิ*งหนึ*งสิ*งใดในพระนามของพระองค ์?     ยอหน์ 8<:=5
_________________________________________________________________________
=.  คนประเภทไหนที*พระเจา้จะไม่ทรงฟัง ?     ยอหน์ ::28
_________________________________________________________________________
2.  ไม่ใช่เพียงแต่คนนั
นจะนมสัการพระเจา้ แต่เขาตอ้งทาํอะไรก่อนที*พระเจา้จะทรงฟัง
เขา ?       ยอหน์ ::28
_________________________________________________________________________
5.  พระเยซูคริสตเ์คยอธิษฐานสาํหรบัสาวกของพระองคไ์หม ?     ยอหน์ 81::
_________________________________________________________________________
;.  พระเยซูคริสตไ์ม่ไดต้รสักบัพระเจา้วา่  ใหเ้ขาออกไปจากโลก  แต่พระองคไ์ดท้รงทูล
อะไรสาํหรบัเขา ?     ยอหน์ 81:8;
_________________________________________________________________________
<.  พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐานสาํหรบัใครบา้ง ?     ยอหน์ 81:=7
_________________________________________________________________________
1.  พระเยซูคริสตก์าํลงัอธิษฐานใหค้ริสเตียนทุกวนันี
 หรือไม่ ?
_________________________________________________________________________
   คาํวา่ "อธิษฐาน" ความหมายคือ "ถาม" หรือ "รอ้งขอ"
   การอธิษฐานนั
นง่ายมากคือเราพูดกบัพระเจา้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์
ถึงพระบิดา
6.  ทาํไมเราตอ้งจบคาํอธิษฐานของเรา "ในพระนามพระเยซูคริสต ์เอเมน" ?
ยอหน์ 85:85
_________________________________________________________________________
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:.  พระเยซูตรสัวา่ถา้เรารกัพระองค ์เราจะตอ้งทาํอะไร ?     ยอหน์ 85:8;
_________________________________________________________________________
    พระเยซูคริสตเ์จา้ไดต้รสัสั *งพวกเราใหอ้ธิษฐาน และใหพ้วกเราประพฤติตามพระ
บญัญตัิเพียงขอ้เดียวของพระองคค์ือใหเ้ราแสดงความรกัต่อพระเยซูคริสต ์และปรารถนา
ที*จะปรนนิบตัิพระองค์
87. พระเยซูตรสัวา่ใหผู้ท้ี*เชื*อ (คริสเตียน) อธิษฐานโดยตรงต่อพระองค ์และพระองคจ์ะ
ทรงโปรดตอบคาํอธิษฐานของพวกเขา แลว้จะมีผลอะไรเกิดขึ
 นกบัพวกเขา ?
ยอหน์ 8<:=5
_________________________________________________________________________
88. เพื*อพวกเขาเมื*ออธิษฐานจะไดร้บัคาํตอบเสมอ มีสองสิ*งที*พวกเขาควรกระทาํนั
นมี
อะไรบา้ง ?     ยอหน์ 8;:1
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    จากยอหน์ 8;:1 พวกเราจะสามารถเห็นความสาํคญัของพระวจนะพระเจา้  เมื*อเรา
อธิษฐานใหแ้น่ใจวา่เราขอโดยความเชื*อและพระเจา้ไดต้รสัไวใ้นพระคมัภีรว์า่  ใหพ้วก
เราอธิษฐานโดยความเชื*อซึ*งพระเจา้จะทรงยอมรบัคาํอธิษฐาน  เพราะพระองคส์ญัญาไว ้
ในพระคมัภีร์
8=. ถา้เราอธิษฐานโดยตรงต่อพระเจา้ในพระนามของพระเยซูคริสต ์ คาํอธิษฐานของเรา
จะไดร้บัคาํตอบหรือไม่?     ยอหน์ 85:82
_________________________________________________________________________
82. ทาํไม ?     ยอหน์ 85:82
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    เราเห็นวา่พระเจา้ตอ้งการอย่างแทจ้ริงที*ใหพ้วกเราอธิษฐานต่อพระองคท์ุกเวลา เป็น
ทางเดียวที*เราสามารถพูดกบัพระเจา้ และไปถึงพระเจา้ไดโ้ดยผ่านทางพระเยซูคริสต์
85. พระเยซูคริสตอ์ธิษฐานต่อพระบิดา และทูลขอพระองคใ์หส้่ง_____________________
ซึ*งพระองคจ์ะอยู่กบัพวกเราตลอดไปเป็นนิตย ์    ยอหน์ 85:8<
8;. ใครเป็นผูช้่วย (ผูป้ลอบประโลม) ซึ*งสอนพวกเราในทุกสิ*ง ?     ยอหน์ 85:=<
_________________________________________________________________________
   ในวินาทีที*เราไดต้อ้นรบัพระเยซูเป็นพระผูช้่วยใหร้อด พระวิญญาณบริสุทธิg ไดเ้ขา้มา
สถิตอยู่ในตวัเราและจะเป็นผูช้่วย (ผูป้ลอบประโลม) นําในชีวิตเราที*จะดาํเนินกบัพระ
เยซูคริสตแ์ละสอนพระวจนะของพระเจา้
   เราจะเริ*มตน้เดี}ยวนี
 ไหม วา่จะอธิษฐานทุกวนั โดยอธิษฐานขอพระวิญญาณทรงนําทุกๆ
สิ*งทุกๆอย่าง
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1.  ใหคุ้ณอ่านความหมายแทจ้ริงคืออะไร ? 8 โครินธ์ 85:5
_______________________________________________________________________
6.  ใหอ้ธิบาย "8 โครินธ์ 85:2:" ตามความเขา้ใจ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
:.  คริสตจกัรเมืองโครินธ์ ทาํบาปอะไรบา้ง ? (6 ประการ)
1_________________________________2___________________________________
3_________________________________4___________________________________
5_________________________________6____________________________________
7_________________________________8____________________________________
87. การประกอบดว้ยพระวิญญาณคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
88. ภาษาแปลก ๆ  ที*คริสตจกัรเมืองโครินธ์พูดนั
น  เป็นมาจากพระวิญญาณของพระเจา้
หรือเสแสรง้อวดกนั ?
_______________________________________________________________________
8=. พวกที*พูดภาษาแปลก ๆ ไดแ้สดงอาการอย่างไรบา้ง ?
_______________________________________________________________________
82. คุณคิดวา่อาการต่าง ๆ เหล่านี
 มาจากพระเจา้หรือซาตาน ?
_______________________________________________________________________
85. อาจารยข์องพวกที*พูดภาษาแปลก ๆ นั
นคุณควรไปฟังคาํเทศนา หรืออ่านหนังสือของ
พวกเขาหรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
8;. ใหอ้ธิบายตามความเขา้ใจ "8 โครินธ์ 85::"
_______________________________________________________________________
8<. ใหอ้ธิบาย "8 โครินธ์ 85:87"
_______________________________________________________________________
81. ใหอ้ธิบาย "8 โครินธ์ 85:8:"
_______________________________________________________________________
86. ใหอ้ธิบาย "8 โครินธ์ 85:=2"
___________________________________________________________________________
8:. ใหอ้ธิบาย "8 โครินธ์ 85:=1"
___________________________________________________________________________
=7. ในความคิดของคุณ คริสตจกัรเมืองโครินธ์ เป็นอย่างไร ?
_______________________________________________________________________
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thousand words in an unknown tongue." (KJV)  "แต่วา่ในคริสตจกัร ขา้พเจา้พอใจที*จะ
พูดสกัหา้คาํดว้ยความเขา้ใจ เพื*อจะสั *งสอนคนอื*นดว้ย ดีกวา่ที*จะพูดหมื*นคาํเป็นภาษา
แปลก ๆ" (8 โครินธ์ 85:8:) อ.เปาโลพูดวา่ พูดภาษามนุษยท์ี*เขา้ใจดีกวา่พูดภาษา
แปลกๆ
    ;)  "เหตุฉะนั
นถา้คริสตจกัรมีประชุมแลว้คนทั
งปวงต่างก็พูดภาษาแปลก ๆ และมีคน
ที*รูไ้ม่ถึงหรือคนที*ไม่เชื*อเขา้มา เขาจะมิเห็นไปวา่ท่านทั
งหลายคลั *งไปแลว้หรือ"
(8 โครินธ์ 85:=2) คนที*พูดภาษาแปลก ๆ เป็นเหมือนคนบา้
    <)  "ถา้ผูใ้ดจะพูดภาษาแปลก ๆ จงใหพู้ดเพียงแต่สองคน หรืออย่างมากที*สุดก็สาม
คนและใหพู้ดทีละคน และใหอ้ีกคนหนึ*งแปล แต่ถา้ไม่มีผูใ้ดแปลได ้ ก็ใหค้นเหล่านั
น
เงียบๆอยู่ในที*ประชุม" (8 โครินธ์ 85:=1) ตามพระคมัภีรใ์หพู้ดมากที*สุดสามคน และ
ใหพู้ดทีละคน ใหค้นหนึ*งแปล ถา้แปลไม่ไดใ้หเ้งียบทนัที แต่พวกพูดภาษาแปลก ๆ ได้
พูดกนัลั *นทั *วที*ประชุมถว้นทั *วกนัทุกคน ซึ*งผิดพระคมัภีรอ์ยู่แลว้ ถา้พูดมากกวา่สามคน
ใหห้ยุดพูดทนัที คริสตจกัรเมืองโครินธ์เป็นคริสตจกัรทารกคริสเตียน "พี*น้องทั
งหลาย
ขา้พเจา้ไม่อาจจะพูดกบัท่านเหมือนพูดกบัผูท้ี*อยู่ฝ่ายวิญญาณแลว้ได ้แต่ตอ้งพูดกบัท่าน
เหมือนผูท้ี*อยู่ฝ่ายเนื
 อหนัง เหมือนกบัท่านเป็นทารกในพระคริสต"์  (8 โครินธ์ 2:8)
พวกที*พูดภาษาแปลก ๆ นั
น เลียนแบบทารก ไม่ใช่เลียนแบบผูใ้หญ่ในพระคริสต ์สรุปแลว้
ภาษาแปลก ๆ คือภาษาต่างชาติที*คริสเตียนสมยัคริสตจกัรยุคตน้ ไดร้บัการสวมทบัของ
พระวิญญาณบริสุทธิg  เป็นการอศัจรรยเ์หนือธรรมชาติ สามารถพูดภาษาแปลก ๆ ไดโ้ดย
ไม่ไดเ้รียนมาเพื*อใชใ้นการเป็นพยาน ปัจจุบนัพระคมัภีรส์าํเร็จบริบูรณ์ ภาษาแปลก ๆ
ไดเ้ลิกใชแ้ลว้

8.  ความหมายของภาษาแปลก ๆ คืออะไร ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
=.  จุดมุ่งหมายของภาษาแปลก ๆ คืออะไร ?
_______________________________________________________________________
2.  ทาํไมยุคตน้ ๆ พระเจา้จึงอนุญาตใหใ้ชภ้าษาแปลก ๆ ?
_______________________________________________________________________
5.  ปัจจุบนัมีภาษาแปลก ๆ หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
;.  จุดเริ*มตน้ภาษาแปลก ๆ ที*ผิดเมื*อไหร่ ?
_______________________________________________________________________
<.  คุณเขา้ใจขอ้พระคมัภีร ์8 โครินธ์ 85:= วา่อย่างไร ?
_______________________________________________________________________
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8<. มีอะไรบา้งที*คุณเรียนบทเรียนนี
  และคุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
________________________________________________________________
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บทที* 2
บพัติศมาและพิธีระลึก

พิธีในคริสตจกัรมีเพียง = พิธีเท่านั
น คือ
8.   บพัติศมา  เป็นภาพยอ้นหลงัและเป็นภาพชา้ๆของความรอดที*ไดร้บัแลว้
=.   พิธีระลึก  เป็นการระลึกถึงการสิ
 นพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนเพื*อไถ่
ความผิดบาปของเรา
       พิธีทั
ง = นี
 ไม่ไดช้่วยชาํระบาปใหไ้ปสวรรค ์ ถา้เราตอ้นรบัเอาพระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่
ยงัไม่ไดร้บัพิธีทั
ง = นี
   เราก็ยงัไดร้บัความรอดอยู่  เรารอดเพราะเราพึ*งพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน 877%

บพัติศมา
เหตุฉะนั
น ท่านทั
งหลายจงออกไปสั *งสอนชนทุกชาติ ใหร้บับพัติศมาในพระนามแห่ง
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิg  สอนเขาใหถ้ือรกัษาสิ*งสารพดัซึ*งเราไดส้ั *ง
พวกท่านไว ้ดูเถิด เราจะอยู่กบัท่านทั
งหลายเสมอไป จนกวา่จะสิ
 นโลก เอเมน"
มทัธิว =6:8:-=7
  มี 2 สิ*งที*เราควรรูจ้ากการรบับพัติศมาแลว้
    8. คาํวา่บพัติศมามีความหมายวา่อะไร ?
    =. ใครบา้งที*สามารถรบับพัติศมาได ้?
    2. บพัติศมาตามพระคมัภีรค์ืออะไร ?
8.  อ่านในกิจการ 6:=:-57
    คาํวา่บพัติศมา  ในภาษากรีกคือคาํวา่ "baptizo"  "แบพไตโซ" ความหมาย  to dip
(จุ่ม), to immerse (จุ่ม, จม, มิด), to submerge (ดาํนํ
า,จม), to put under water (ลง
ใตน้ํ
า), and cover completely (ปกคลุมใหม้ิด)  ดงันั
นในพระคมัภีรไ์ดก้ล่าวเกี*ยวกบั
"บพัติศมา" ไม่ไดพู้ดถึงการพรมหรืออย่างอื*นที*มนุษยค์ิดขึ
 น แต่เป็นการจุ่มลงในนํ
าใหม้ิด
=.  ใครบา้งสามารถบพัติศมาได ้กิจการ 6:2<-21
    คนนั
นตอ้งเป็นผูท้ี*เชื*อจริง ๆ และยอมรบัพระเยซูเป็นผูช้่วยใหร้อด จึงสามารถรบั
บพัติศมาได ้เราไม่ควรที*จะถามตวัเองซึ*งเป็นคริสเตียนแลว้วา่ "ควรจะรบับพัติศมาไหม ?"
แต่ควรถามตวัเองวา่ "ผม(ดิฉนั)จะรบับพัติศมาเมื*อไหร่ ?"
2.  ในมทัธิว =6:8: ใหร้บับพัติศมา(คนที*รอดแลว้) ใน [the name] พระนามเดียว (ไม่
ไดเ้ป็นหลาย ๆ ชื*อ) พระบิดา, พระบุตร, พระวิญญาณบริสุทธิg  สงัเกต The name
(นามเดียว) พระบิดา, พระบุตร, พระวิญญาณบริสุทธิg  เป็น 2 พระภาค แต่เป็นนามเดียว
คือพระเจา้เป็นสามพระภาค ไม่ใช่เป็นพระเจา้ 2 องค ์แต่สามพระภาครวมเป็นหนึ*งเดียว
(พระเจา้องคเ์ดียว) พระเจา้พระบิดา พระเจา้พระบุตร (พระเยซู) พระเจา้พระวิญญาณ
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เทเพื*องานของพระเจา้อย่างมาก ซึ*งสามีของเธอนั
นเป็นนักธุรกิจทาํเกี*ยวกบัอุปกรณ์เครื*อง
มือแพทย ์สามีเธอไดร้่วมบุกเบิกก่อตั
งคริสตจกัรหลายแห่ง โดยทุ่มเททั
งเวลาและถวาย
ทรพัยใ์นงานของพระเจา้
    คาํเตือนจากอ.เปาโล ถา้อาจารยผ์ูใ้ดไม่ยอมฟังคาํเตือนที*หา้มพูดภาษาแปลก ๆ นั
นก็
อย่าไปฟังคาํเทศนาของเขาและอย่าไปอ่านหนังสือของพวกเขา Holy Bible 1 Corinthians
14:37-38 "If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowl-
edge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But if
any man be ignorant, let him be ignorant." (KJV) 1 โครินธ์ 85:21-26  "ถา้ผูใ้ด
ผูห้นึ* งถือวา่ตนเป็นผูพ้ยากรณ์ หรืออยู่ฝ่ายวิญญาณจิต ก็ใหเ้ขายอมรบัวา่ ขอ้ความซึ*ง
ขา้พเจา้เขียนมาถึงท่านนั
นเป็นพระบญัญตัิขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่ผูใ้ดโง่เขลาต่อ
ขอ้ความนี
  จงใหเ้ขาโง่เขลา" ignorant ตรงกบัภาษากรีก agnoeo (แองโนอีโอ) แปลวา่
ignorant (โง่เขลา)
    อาจารยข์องพวกที*พูดภาษาแปลก ๆ พระคมัภีรห์า้มไม่ใหไ้ปฟังคาํเทศนาของเขาเพราะ
พระคมัภีรก์ล่าววา่ ผูใ้ดที*พูดภาษาแปลก ๆ อยู่เป็นผูท้ี*โง่เขลา  คริสเตียนตอ้งเชื*อฟังพระ
เจา้มากกวา่มนุษย ์ ซึ*งถา้อาจารยท์ี*พูดภาษาแปลก ๆ มาจากต่างประเทศ เช่นประเทศ
อเมริกา, องักฤษ เวลามาประกาศในประเทศไทย เห็นทุกคนไปเรียนที*โรงเรียนสอนภาษา
ไทย ถา้ภาษาแปลก ๆ ปัจจุบนัยงัใชก้นัอยู่ อาจารยท์ี*พูดภาษาแปลก ๆ ไม่ตอ้งเรียนภาษา
ไทย สามารถพูดภาษาไทยไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเรียนมา แต่ความจริงแลว้ เขาพูดภาษาไทย
ไม่ได ้ตอ้งมาเรียนภาษาไทยกนัทุกคน  คริสเตียนที*รกั เป็นการเขา้ใจผิดอย่างมากในพระ
คมัภีรท์ี*มีคนคิดวา่ภาษาแปลก ๆ ยงัใชอ้ยู่  8 โครินธ์ 85 นั
น อ.เปาโลพูดประชดและวา่
กล่าวคริสตจกัรเมืองโครินธ์  ขอใหคุ้ณอ่านดว้ยความถ่อมใจและเชื*อฟังพระคมัภีร์
6.  พระคมัภีรไ์ม่สนับสนุนใหพู้ดภาษาแปลก ๆ
    8)  พวกภาษาแปลกๆสอนวา่  การไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธิg   หมายสาํคญัคือ การ
พูดภาษาแปลก ๆ
    ในเอเฟซสั 8:82-85  ทุกคนที*เชื*อ ทนัทีไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธิg  มดัจาํตลอดไป
และพระคมัภีรก์ล่าววา่ "ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ หรือ" (8 โครินธ์ 8=:27)  ในสมยันั
น
ไม่ใช่วา่ทุกคนพูดภาษาแปลก ๆ ได ้แต่ปัจจุบนัคริสตจกัรพวกภาษาแปลก ๆ จะให้
สมาชิกพูดกนัแทบทุกคน
    =)  "ถา้ท่านไม่ใชภ้าษาพูดที*เขา้ใจไดง้่าย เขาจะเขา้ใจคาํพูดนั
นอย่างไร"
(8 โครินธ์ 85::) ถา้พูดภาษาแปลก ๆ แลว้คนไม่เขา้ใจ ฉะนั
นพูดภาษาที*เขา้ใจดีกวา่
    2)  "ในโลกนี
 มีภาษาเป็นอนัมาก และไม่มีภาษาใดๆที*ปราศจากเนื
 อความ"
(8 โครินธ์ 85:87) ควรพูดภาษามนุษยท์ี*เขา้ใจไม่ใช่เป็นภาษาที*พูดไม่รูเ้รื*อง
    4)  Holy Bible 1 Corinthians 14:19 "Yet in the church I had rather speak five
words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten
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1.  การตีความหมายที*ผิดของภาษาแปลก ๆ เหตุเพราะไม่ไดดู้ทั
งเล่ม  คริสตจกัรเมือง
โครินธ์เป็นคริสตจกัรที*ชั *วในพระคมัภีร ์พวกเขาทาํบาป คือ
    8)  แตกเป็นพวก (8 โครินธ์ 8:8=)
    =)  อวดความรู ้(8 โครินธ์ 8:=<-=1)
    2)  ล่วงประเวณี (8 โครินธ์ ;:8-;)
    5)  นําพี*น้องไปขึ
 นศาล (8 โครินธ์ <:8)
    ;)  กินอาหารไหวรู้ปเคารพ (8 โครินธ์ 6:87)
    <)  พิธีระลึกไม่บริสุทธิg  (สกปรก) (8 โครินธ์ 88:=7-=8, =:-27)
    1)  พูดภาษาแปลก ๆ (8 โครินธ์ 85:=2)
    6)  ไม่เชื*อการฟื
 นมาจากความตายของคริสเตียน (8 โครินธ์ 8;:8=)
    การประกอบดว้ยพระวิญญาณ คือคริสเตียนไดม้อบชีวิตไวก้บัพระวิญญาณในการทรง
นําและควบคุมในชีวิตของเขา (เอเฟซสั ;:86) ถา้คริสเตียนคนหนึ*งเขากาํลงัเป็นคนล่วง
ประเวณี, ดื*มเหลา้, สูบบุหรี* แลว้เขาบอกคุณวา่เขาประกอบดว้ยพระวิญญาณ คุณเชื*อหรือ
ไม่.....ผมไม่เชื*อ คริสตจกัรเมืองโครินธ์ ผมไม่เชื*อวา่เป็นภาษาที*พระวิญญาณทรงโปรด
ใหพู้ด แต่เป็นการเสแสรง้ขึ
 นมาเพื*ออวดกนั ปัจจุบนัพวกภาษาแปลก ๆ นี
 ก็เสแสรง้พูด
และอวดเนื
 อหนังกนัทั
งนั
นแหละ
    Dr. Arthur T. Pierson (จาก The Acts of the Apostles โดย Arno C. Gaebelein หน้า
55) กล่าววา่มีการประชุม "งานฤทธิg เดชของพวกภาษาแปลกๆ" ที*นั *นมีผูห้ญิงนอนรอ้งไห้
เกลือกกลิ
 งกบัพื
 น หลายๆคนทาํเสียงประหลาดพิลึก กรีดรอ้งเหมือนกบัผูพ้ยากรณ์ของ
พระบาอลั (พระเท็จ) วา่ "โอพระเจา้ ขอทรงโปรดประทานฤทธิg เดชใหเ้ราดว้ย!"
    เพื*อนคนหนึ*งของผมกล่าววา่ เขารูส้ึกอยู่ท่ามกลางพวกผีปีศาจ หลายคนตวัสั *นอย่าง
รุนแรงและนํ
าลายฟูมปากเหมือนคนเป็นบา้ ซึ*งถา้อ่านในพระคมัภีร ์8 โครินธ์ 85:22
"เพราะวา่พระเจา้ไม่ใช่พระเจา้แห่งการวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจา้แห่งสนัติสุข" และใน
8 โครินธ์ 85:57 "แต่จงปฏิบตัิทุกสิ*งตามระเบียบวินัยเถิด"
    มีพี*น้องคริสเตียนผูห้ญิงของผมคนหนึ*ง ก่อนหน้าที*จะมาเป็นคริสเตียน เธอเป็นร่าง
ทรงปางนารายณ์อวตาร ตอนนั
นครอบครวัของเธอเดือนรอ้นเป็นอย่างมาก เพราะเธอทิ
 ง
ลูกเล็กๆไปอยู่สาํนักทรง สามีพยายามแสวงหาหนทางที*จะใหภ้รรยาหลุดพน้จากอาํนาจ
พญามารซาตาน เขาทาํทุกวิถีทางแต่หมดปัญญา มีครั
งหนึ*งที*สามีไดพ้าไปในงานฤทธิg เดช
เพื*อหวงัวา่จะช่วยภรรยาใหห้ลุดพน้จากอาํนาจพญามารซาตาน พอเธอเขา้ไปในงานนั
น
มีหลายคนพูดภาษาแปลกๆ เธอบอกกบัสามีวา่ "ภาษาที*เขาพูดกนันั
น" เหมือนกบัภาษา
ของพวกเขา้ทรงผีเลย สามีจึงรีบพาเธอกลบัทนัที แต่ในปัจจุบนันี
 เธอไดห้ลุดพน้จากอาํ-
นาจของพญามารซาตานแลว้ เพราะเธอและครอบครวัไดพ้บกบัข่าวประเสริฐแท ้(true
gospel) ที*ช่วยใหร้อดพน้จากอาํนาจพญามารซาตาน และที*สาํคญัที*สุด คือความรอด
นิรนัดร ์เดี}ยวนี
 เธอและสามีทาํงานรบัใชพ้ระเจา้อยู่ที*คริสตจกัรแบ๊พติสลาํลูกกา ไดทุ้่ม-

13

คือ เป็นพระเจา้องคเ์ดียวเป็นตรีเอกานุภาพ หมายถึงสามรวมเป็นหนึ*งเดียว
    ถา้จะยกตวัอย่าง เปรียบเหมือนนํ
า นํ
ามี 2 สถานะ  สถานะของแข็ง (นํ
าแข็ง) สถานะ
ของเหลว (นํ
า) สถานะก๊าซ (ไอนํ
า)  สามเหลี*ยมประกอบดว้ยสามมุม จะขาดมุมใด
มุมหนึ*งไม่ได้
5.  พิธีบพัติศมา ไม่เกี*ยวกบัการไปสวรรค,์  เราไปสวรรคเ์พราะเราเชื*อในพระเยซูคริสต์
อย่างเดียวเท่านั
น (เอเฟซสั =:6-:) โดยพึ*งในพระโลหิตของพระเยซูคริสตท์ี*สิ
 นพระชนม์
บนไมก้างเขน 877% เราทาํดีหรือรบัพิธีบพัติศมา เพราะเราเชื*อฟังและรกัพระเยซูคริสต์
พิธีบพัติศมาเป็นภาพยอ้นหลงัของการไดร้บัความรอดเท่านั
น
;.  พิธีบพัติศมาตามพระคมัภีรม์ีความหมายดงัต่อไปนี

    8. พิธีบพัติศมาแสดงถึงการนบนอบเชื*อฟังคาํสั *งของพระเยซูคริสตแ์ละเป็นกา้วแรก
ในชีวิตคริสเตียนที*เดินไปกบัพระเยซูคริสต ์ (มทัธิว =6:8:-=7)
    =. พิธีบพัติศมาเป็นภาพของความรอด (ครั
งแรกที*รบัเชื*อ) เป็นภาพชา้ ๆ ใหเ้ราเห็น
ชดัเจน
       Holy Bible 1 Peter 3:21 "The like figure whereunto even baptism doth also
now save us" (KJV)
       พระคมัภีร ์8 เปโตร 2:=8  "เช่นเดียวกบัพิธีบพัติศมาก็เป็นภาพที*รอดแก่เราทั
ง
หลาย"
       =.8 ก่อนจุ่มนํ
า  เป็นภาพชีวิตเก่าที*มีชีวิตในความบาปและจิตวิญญาณอยู่ในความ
ตาย (ตกนรก)
       =.= ตอนจุ่มนํ
า เป็นภาพของชีวิตเก่าที*ตายแลว้โดยถูกฝังไวพ้รอ้มกบัพระเยซูคริสต์
และเป็นภาพจิตวิญญาณถูกชาํระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์(ตอนที*เชื*อ)
       =.2 ลุกขึ
 นมาจากนํ
า เป็นภาพของชีวิตใหม่และจิตวิญญาณใหม่ที*มีชีวิตนิรนัดร์
    2. พิธีบพัติศมาคือการที*ตดัสินใจละทิ
 งความผิดบาปเพื*อจะติดตามพระเจา้พระเยซู
คริสตอ์งคเ์ดียวในชีวิตของเราเป็นการตายต่อความบาป คือหมดความปรารถนาที*จะทาํ
บาป (โรม <:8-5)
    5. พิธีบพัติศมาเป็นการเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร กิจการ =:58-5=

8.  พระเยซูคริสตร์บับพัติศมาอย่างไรในพระคมัภีร ์?     มทัธิว 2:82-8<
_________________________________________________________________________
=.  พระเยซูคริสตเ์ดินลงไปในแม่นํ
า หรือเพียงแต่เอานํ
าเทหรือพรมลงบนศีรษะของพระ
องค ์?    มทัธิว 2:82-8<
_________________________________________________________________________
2.  บพัติศมาช่วยใหร้อดไดห้รือเปล่า ?     เอเฟซสั =:6-:
_________________________________________________________________________
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5.  บพัติศมาสามารถชาํระความผิดบาปของพวกเราไดห้รือเปล่า ?     เอเฟซสั 8:1;
ฮีบรู ::85-8;
_________________________________________________________________________
;.  มีอะไรอย่างอื*นหรือเปล่าที*สามารถใชช้าํระความผิดบาปของพวกเราได ้?
ฮีบรู ::==; เอเฟซสั 8:1
_________________________________________________________________________
<.  ทาํไมเราตอ้งรบับพัติศมา ? และการรบับพัติศมานั
นควรกระทาํก่อนเป็นคริสเตียน
หรือหลงัเป็นคริสเตียน ?     กิจการ =:58
_________________________________________________________________________
1.  เด็กที*ไม่เคยรบัความรอดเลย สามารถรบับพัติศมาไดไ้หม ?     กิจการ 6:=<-57
_________________________________________________________________________
6.  ตั
งแต่เราตอ้นรบัพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช้่วยใหร้อด  เราเคยรบับพัติศมาถูกตอ้งตาม
พระคมัภีรห์รือยงั ?
_________________________________________________________________________
    ขอ้ควรจาํ  บพัติศมาในนํ
า เป็นการแสดงออกภายนอกหลงัจากที* ภายในจิตใจไดต้อ้น
รบัเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช้่วยใหร้อด และจิตวิญญาณภายในถูกชาํระใหข้าวสะอาด
โดยพระโลหิตแลว้  และบพัติศมาโดยจุ่มในนํ
าเป็นการประกาศตวัต่อสาธารณะ  โดยการ
ปฏิญาณวา่ จะละทิ
 งความบาปในชีวิตเก่ากลบัจากผีมารซาตาน  ยอมรบัพระเยซูเป็นผูช้่วย
ใหร้อดและใหพ้ระองคท์รงนําในชีวิต
:.  ก่อนคุณรบับพัติศมา คุณเขา้ใจเกี*ยวกบัความรอดนิรนัดรห์รือยงั ?
_________________________________________________________________________
87. บพัติศมาตามพระคมัภีรม์ีความหมาย 5 ประการ คืออะไรบา้ง ?
1______________________________________________________________________
2______________________________________________________________________
3______________________________________________________________________
4______________________________________________________________________
88. มีอะไรบา้งที*เราเรียนจากบทเรียนนี
  ที*เราไม่เคยรูม้าก่อน ?
___________________________________________________________________________
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Fox, Perham, (Kansas, America) ซึ*งไม่มีความรูใ้นพระคมัภีร ์เขาไดพู้ดภาษาแปลก ๆ
แบบที*เขาฟังไม่รูเ้รื*อง ไม่เป็นภาษามนุษย ์(จากหนังสือ Encyclopedia) ความเชื*อที*ผิด
พระคมัภีร ์ก็แพร่ระบาดออกไปเหมือนไฟลามทุ่ง
<.  พระคมัภีรห์า้มหรือไม่ คาํตอบคือ หา้ม
    มี 2 ขอ้ ที*ดูเหมือนสนับสนุน แต่ 21 ขอ้หา้ม
    *** 2 ขอ้ที*ดูเหมือนสนับสนุน พวกที*พูดภาษาแปลก ๆ เขาชอบเอามาอา้ง
    8)  8 โครินธ์ 85:=  "เพราะวา่ผูห้นึ* งผูใ้ดที*พูดภาษาแปลก ๆ ได ้ไม่ไดพู้ดกบัมนุษย์
แต่ทูลต่อพระเจา้ เพราะวา่ไม่มีมนุษยค์นใดเขา้ใจได ้แต่เขาพูดเป็นความลํ
าลึกฝ่ายพระ
วิญญาณ" ในขอ้นี
 ดูเหมือนวา่สนับสนุนวา่คนนั
นพูดแก่พระเจา้ ความจริงไม่สนับสนุน
เพราะในพระคมัภีรก์ล่าวใน Holy Bible 1 Corinthians 14:14-15 "For if I pray in an
unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. What is it
then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will
sing with the spirit, and I will sing with the understanding also." (KJV)
8 โครินธ์ 85:85-8; "เพราะถา้ขา้พเจา้อธิษฐานเป็นภาษาแปลก ๆ จิตวิญญาณของ
ขา้พเจา้อธิษฐานก็จริง แต่ขา้พเจา้เองก็ไม่เขา้ใจ ถา้เช่นนั
นแลว้ขา้พเจา้ควรจะทาํประ-
การใด ? ขา้พเจา้จะอธิษฐานดว้ยจิตวิญญาณและอธิษฐานใหเ้ป็นที*เขา้ใจไดด้ว้ย และจะ
รอ้งเพลงดว้ยจิตวิญญาณและใหเ้ป็นที*เขา้ใจไดด้ว้ย" อ.เปาโลวา่ถา้เขาอธิษฐาน เขาจะ
อธิษฐานเป็นภาษามนุษยท์ี*เขา้ใจไดด้ว้ย ไม่ใช่พูดภาษาแปลก ๆ แมแ้ต่ตวัอ.เปาโลเองยงั
ไม่เขา้ใจ
    =)  8 โครินธ์ 85:5  "ฝ่ายคนที*พูดภาษาแปลก ๆ นั
นก็ทาํใหต้นเองเจริญฝ่าย
เดียว....."  บางคนคิดวา่การพูดภาษาแปลก ๆ นี
 จิตวิญญาณจะเจริญเติบโตขึ
 น แต่ที*จริง
แลว้ไม่ใช่ การเจริญเติบโตขึ
 นในพระเจา้นั
นเราตอ้งมีความรูฝ้่ายพระเจา้คืออ่านพระ
คมัภีรเ์ป็นการรบัประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นผูท้ี*มอบชีวิตไวก้บัพระวิญ-
ญาณบริสุทธิg ในการทรงนําโดยเป็นนักอธิษฐาน, เป็นพยาน, ดาํเนินชีวิตโดยความเกรง
กลวัพระเจา้ อ.เปาโลตอบขอ้นี
 ใน 8 โครินธ์ 85:8= "เหตุฉะนี
 เมื*อท่านทั
งหลายกาํลงัรอ้น
ใจแสวงหาของประทานฝ่ายพระวิญญาณแลว้ ก็จงอุตส่าหก์ระทาํตวัของท่านใหส้ามารถที*
จะกระทาํใหค้ริสตจกัรจาํเริญขึ
 น" อ.เปาโลพูดใหเ้รามีส่วนในงานรบัใชค้ริสตจกัรของพระ
เจา้ ใชข้องประทานที*พระเจา้ไดท้รงประทานใหร้บัใชค้ริสตจกัร เช่น การปรนนิบตัิ, การ
หนุนใจพี*น้อง, ฯลฯ ไม่ตอ้งพูดภาษาแปลก ๆ ซึ*งไม่ไดช้่วยใหอ้ะไรดีขึ
 น
    2)  8 โครินธ์ 85:2:  "ที*เขาพูดภาษาแปลก ๆ ก็อย่าหา้มเลย" บางคนจะวา่พระ
คมัภีรไ์ม่ไดห้า้ม แต่ตอนที*อ.เปาโลเขียนใน 8 โครินธ์ ราว ปี ค.ศ. ;1 อ.เปาโลไม่หา้ม
เพราะยงัมีการเป็นพยานดว้ยภาษาแปลก ๆ อยู่ ซึ*งตอนนั
นพระคมัภีรย์งัไม่สาํเร็จ ต่อมา
พระคมัภีรส์าํเร็จ การพูดภาษาแปลก ๆ ไดเ้ลิกแลว้
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บทที* 88
ภาษาแปลก ๆ

8.  ความหมายของคาํวา่ ภาษาแปลก ๆ ในภาษาองักฤษวา่  Tongues  คาํนี
 ในภาษากรีก
ตรงกบัคาํวา่ (Glossa) อ่านวา่ (กลอสซ่า) ความหมายคือ Language เป็นภาษาต่าง ๆ
ฉะนั
นสรุปความแลว้ภาษาแปลก ๆ  คือ การพูดภาษาต่างประเทศที*เป็นภาษามนุษย์
เป็นความสามารถเหนือธรรมชาติที*พระเจา้ทรงโปรดใหค้ริสเตียนพูดไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียน
มา
=.  จุดมุ่งหมายของภาษาแปลก ๆ ใชใ้นการเป็นพยาน
    Holy Bible 1 Corinthians 14:22 "Wherefore tongues are for a sign, not to them
that believe, but to them that believe not" (KJV) คาํวา่ sign ในภาษากรีกตรงกบัคาํวา่
semeion (เซเมโอน) ความหมายคือ mark (เครื*องหมาย) indication (เครื*องหมาย) พระ
คมัภีรภ์าษาไทยฉบบั R73 แปลวา่นิมิต ควรจะแปลวา่เป็นเครื*องหมายจะถูกตอ้งกวา่
8 โครินธ์ 85:==  "เหตุฉะนั
นการพูดภาษาแปลก ๆ  นั
นไม่เป็นเครื*องหมายแก่พวกคนที*
เชื*อ แต่เป็นเครื*องหมายแก่พวกคนที*ไม่เชื*อ"
    * ภาษาแปลก ๆ ไม่ใชส้าํหรบัคนที*เป็นคริสเตียน แต่ใชส้าํหรบัเป็นพยานใหค้นที*ยงั
ไม่เชื*อเท่านั
น ซึ*งเดี}ยวนี
 พวกที*อา้งวา่เป็นคริสเตียนไดเ้อาภาษาแปลก ๆ มาพูดในกลุ่ม
ของพวกเขาเป็นการผิดเป้าหมาย
2.  ทาํไมสมยัยุคตน้ ๆ พระเจา้จึงใหอ้นุญาตใชภ้าษาแปลก ๆ
    กิจการ =:8-8=  เริ*มตน้ของภาษาแปลก ๆ ที*พระวิญญาณสวมทบัคริสเตียน (ยิว)
สามารถพูดภาษาแปลก ๆ (ภาษาต่างประเทศ) เช่นภาษาปารเธีย, มีเดีย, เอลาม, ฯลฯ
ไดเ้พื*อเป็นพยานโดยไม่ตอ้งเรียนมา เหตุที*พระเจา้ทรงกระทาํเช่นนี
  เพื*อใหพ้ระวจนะของ
พระองคอ์อกไปอย่างรวดเร็ว
5.  ปัจจุบนัมีภาษาแปลก ๆ หรือไม่
    8 โครินธ์ 82:6  "แมก้ารพูดภาษาแปลกๆนั
นก็จะมีเวลาเลิกกนั" ปัจจุบนัภาษา
แปลกๆเลิกใชแ้ลว้ เพราะพระคมัภีรไ์ดส้าํเร็จครบบริบูรณ์แลว้ 8 โครินธ์ 82:87 "แต่เมื*อ
ความสมบูรณ์มาถึงแลว้ ความบกพร่องนั
นก็จะสูญไป" ตอนนี
 พระคมัภีรส์าํเร็จแลว้ เรา
สามารถเป็นพยานกบัคนต่างประเทศไดโ้ดยใชพ้ระคมัภีรภ์าษาของเขา  เมื*อก่อนพระ
คมัภีรย์งัไม่สาํเร็จ ยงัมีความบกพร่อง คือตอ้งรอถามพระเจา้ (โดยการพยากรณ์) หรือ
พูดภาษาแปลก ๆ ในการเป็นพยาน ฉะนั
นการพูดภาษาแปลก ๆ เป็นความบกพร่อง
ไม่ใช่ความสมบูรณ์
;.  จุดเริ*มตน้ภาษาแปลก ๆ ที*ผิด ๆ ที*พูดกนัอยู่ในปัจจุบนันี

    พระคมัภีรเ์ล่มสุดทา้ยคือ วิวรณ์ เขียนเสร็จปี ค.ศ.:; ตั
งแต่ปี ค.ศ.877 จนถึงปี ค.ศ.
8:7= ภาษาแปลก ๆ ไดห้ายไป 8678 ปี  จนในปี ค.ศ.8:78  ไดม้ีคนหนึ*งชื*อ Charles
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พิธีระลึก
(มทัธิว 8:=<-=:  มาระโก 85:==-=;;  ลูกา ==:81-=<; 8 โครินธ์ 88:=2-=;)
ภาษากรีก kuriakon deipnon แปลวา่ meal belonging to the Lord (อาหารขององคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้) ในพระคมัภีรเ์ริ*มตน้ในมทัธิว 8:=<-=: "ซึ*งพระเยซูคริสตท์รงหกัขนมปัง
และทรงส่งถว้ยนํ
าองุ่นแก่เหล่าสาวก"

ในพิธีระลึกประกอบดว้ย
8.   ขนมปัง  ขนมปังนั
นตอ้งเป็นขนมปังที*ไรเ้ชื
 อเท่านั
น วิธีทาํ ทาํจากแป้งที*ไม่ผสมเชื
 อ
ขนมปังตามตลาดใชแ้ทนไม่ไดเ้ลย เพราะเป็นขนมปังมีเชื
 อ ขนมปังมีเชื
 อเป็นสญัลกัษณ์
ของความชั *วหรือความบาป  "จงสงัเกตและระวงัเชื
 อแห่งพวกฟาริสี" (มทัธิว 8<:<)
และในคาํอุปมามทัธิว 82:22 "เชื
 อซึ*งผูห้ญิงคนหนึ*งเอามาเจือลงในแป้งสามถัง จนแป้ง
นั
นฟูขึ
 นทั
งหมด" ความหมายคือเชื
 อความบาปหรือความชั *วที*เขา้มาในคริสตจกัร
วิทยาลยัพระคมัภีร ์หรือในชีวิตคริสเตียนเพียงนิดหน่อยเท่านั
นก็จะแพร่ขยายออกไปจน
เสียไปในที*สุด และในพิธีปัสกาไดใ้ชข้นมปังไรเ้ชื
 อเท่านั
น "เจา้ทั
งหลายจงกินขนมปัง
ไรเ้ชื
 อ" (อพยพ 8=:8;)
    ถา้ใชข้นมปังมีเชื
 อแสดงวา่ระลึกถึงพระกายของพระเยซูคริสตท์ี*มีความบาป ซึ*งไถ่
พวกเราไม่ได ้  แต่ใชข้นมปังไรเ้ชื
 อเท่านั
น  ขนมปังไรเ้ชื
 อความหมายคือพระกายของพระ
เยซูที*ไรค้วามผิดบาป ที*รบัโทษความบาปของพวกเรา  "จงชาํระเชื
 อเก่าเสียเพื*อจะไดเ้ป็น
แป้งดิบกอ้นใหม่เหมือนขนมปังไรเ้ชื
 อ เพราะพระคริสตผ์ูท้รงเป็นปัสกาของเรา..."
(8 โครินธ์ ;:1) เหตุที*บอกวา่ใชข้นมปังทั *วไปไม่ได ้นอกจากขนมปังไรเ้ชื
 อเพราะเราระลึก
ถึงพระกายที*บริสุทธิg ไรค้วามผิดบาปของพระเยซูคริสต ์  ตอ้งใชข้นมปังไรเ้ชื
 อเท่านั
นที*
เป็นสญัลกัษณ์แทนจริงๆ  ใชอ้ย่างอื*นไม่ได ้ ถา้มีคนหนึ*งเอารูปภาพดาราหนังมาบอกวา่
นี* คือรูปพ่อของเราใหเ้ราระลึกถึง เราจะระลึกถึงไม่ไดแ้น่นอนเพราะไม่ใช่รูปพ่อของเรา
=.   นํ
าองุ่น  ในพระคมัภีรเ์จาะจงใช ้"นํ
าผลแห่งเถาองุ่น" ซึ*งหมายถึงนํ
าองุ่นที*ไม่ไดห้มกั
ไรแ้อลกอฮอล ์เป็นนํ
าองุ่นบริสุทธิgจริงๆ ซึ*งในพระคมัภีรใ์ช ้wine (ไวน์)  wine ในภาษา
กรีกมีความหมาย = อย่าง ใชน้ํ
าองุ่นที*หมกัเป็นเหลา้องุ่น หรือนํ
าผลองุ่นที*ไม่ไดห้มกัก็ได้
แต่ถา้เป็นเหลา้องุ่นที*ประกอบดว้ยแอลกอฮอล ์ไม่ใช่เป็นสญัลกัษณ์พระโลหิตของพระ
เยซูที*ไรค้วามผิดบาปไหลออก  แต่เป็นโลหิตที*เป็นมลทิน  ซึ*งตอ้งใชน้ํ
าองุ่นบริสุทธิg
877% เท่านั
น   ใชแ้ฟนตา้องุ่นไม่ได ้ หรือนํ
าองุ่นผสม 27% ไม่ได ้เพราะถา้อย่างอื*น
ไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนพระโลหิตอนัไรม้ลทินและความบาป  ตอ้งใชน้ํ
าองุ่นบริสุทธิg
100% (pure) บางคนอาจจะคิดวา่ ใชน้ํ
าชา นํ
ามะพรา้วแทนถา้ไม่มี   ถา้ไม่มีก็ไม่ตอ้ง
ทาํดีกวา่  เพราะนํ
ามะพรา้วหรือนํ
าชาไม่มีในพระคมัภีร ์และไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณ์แทน
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์
    ในพระคมัภีรภ์าษาไทยรุ่น R73 ซึ*งแปลวา่ พระเยซูคริสตท์รงกระทาํการอศัจรรยค์รั
ง
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แรกโดยเปลี*ยนนํ
าเป็นเหลา้องุ่นนั
น (ยอหน์ =:8-88)  ที*ถูกตอ้งควรแปลวา่ พระเยซู
คริสตเ์ปลี*ยนนํ
าเป็นนํ
าองุ่นเท่านั
น ถา้พระเยซูคริสตเ์ปลี*ยนนํ
าเป็นเหลา้องุ่น พระเยซู
คริสตไ์ถ่พวกเราคนบาปไม่ไดเ้พราะพระเยซูคริสตท์าํบาปโดยทาํเหลา้ใหค้นดื*ม ผูท้ี*แปล
เช่นนี
 ไม่ไดดู้พระคมัภีรท์ั
งเล่ม ในสุภาษิต =2:28-2= "อย่ามองดูเหลา้องุ่นเมื*อมนั
มีสีแดง เมื*อเป็นประกายในถว้ยและลงไปคล่องๆ ณ ที*สุดมนักดัเหมือนงู และมนัฉกเอา
เหมือนงูพิษ"  พระคมัภีรห์า้มแมแ้ต่มองเหลา้องุ่นก็อย่ามอง แลว้พระเยซูคริสตจ์ะทาํ
เหลา้องุ่นไดอ้ย่างไร ? สุภาษิต =7:8 "เหลา้องุ่นใหเ้กิดการเยาะเยย้" อิสยาห ์;:==
"วิบตัิแก่คนเหล่านั
นที*เป็นวีรชนในการดื*มเหลา้องุ่น และเป็นคนแกลว้กลา้ในการ
ประสมเมรยั"  แสดงวา่ถา้พระเยซูคริสตเ์ปลี*ยนนํ
าเป็นเหลา้องุ่นก็ถูกคาํแช่งสาปนี
 ดว้ย
ซึ*งเป็นไปไม่ได ้ เอเฟซสั ;:86 "อย่าเมาเหลา้องุ่นซึ*งทาํใหเ้สียคน" พระคมัภีรห์า้มดื*ม
เหลา้องุ่น  เหลา้และเบียร ์ทุกชนิดดว้ย ไม่มีการประนีประนอมในทุกกรณี  ฉะนั
นพระ
เยซูคริสตเ์ปลี*ยนนํ
าเป็นนํ
าองุ่นเท่านั
น
    เรื*องนี
 เห็นวา่เป็นเรื*องสาํคญั เกี*ยวกบัความรอด ถา้พระเยซูคริสตท์าํเหลา้องุ่น
พระเยซูคริสตไ์ถ่เราไม่ไดเ้พราะ พระเยซูคริสตท์าํความบาป  แต่ในพระคมัภีร ์= โครินธ์
;:=8 "พระองคผ์ูท้รงไม่มีบาป" พระเยซูคริสตเ์ป็นผูไ้รค้วามบาปจึงไถ่มนุษยค์นบาป
ทั
งหลายได้

ความหมายของพิธีระลึก  (8 โครินธ์ 88:=2-2=)
8.   ใหเ้ราระลึกถึงพระเยซูคริสตผ์ูไ้ดส้ิ
 นพระชนมบ์นไมก้างเขน โดยพระกายของพระองค์
ที*ทุกขท์รมานและพระโลหิตที*ไหลออกชาํระบาป (8 โครินธ์ 88:=<)
=.   ใหเ้ราพิจารณาตวัเอง  (8 โครินธ์ 88:=6) พิจารณาความบาปของตวัเองและการเขา้
สนิทกบัพระเยซูคริสต์
2.   ใหเ้ราคอยท่าการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์(8 โครินธ์ 88:=<)

พิธีระลึก แบ่งเป็น 2 ประเภทที*พบเห็นในคริสตจกัรปัจจุบนั
8.   แบบเปิด (open)  คริสเตียนทุกคนรบัได้
=.   แบบกึ*งเปิดกึ*งปิด (close)  คนที*รบัไดค้ือเป็นคริสเตียนและรบับพัติศมาแลว้โดยเป็น
สมาชิกของคริสตจกัรที*มีความเชื*อและการประพฤติถูกตอ้งตามพระคมัภีร ์  วิธีนี
 ใชท้ี*
คริสตจกัรแบ๊พติสลาดพรา้ว, นครพนม, โคราช
2.   แบบปิด (closed)  แบบนี
 ปิดสนิทโดยคนที*รบัไดค้ือเป็นคริสเตียนและรบับพัติศมา
แลว้โดยเป็นสมาชิกของคริสตจกัรเท่านั
น คนอื*นไม่ใหร้บัเพราะตอ้งการใหพ้ิธีระลึก
บริสุทธิgจริงๆ เหตุผลคือศิษยาภิบาลสามารถรูก้ารประพฤติของสมาชิกตวัเองดีแต่ถา้คน
อื*นเขา้มาก็ไม่ทราบวา่มีชีวิตที*บริสุทธิgหรือเปล่า
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27. เพราะวา่_________________และขา้พเจา้ทั
งหลายก็เห็นชอบที*จะไม่วางภาระบนท่าน
ทั
งหลายเวน้ไว_้________________________________________(กิจการ 8;:=6-=:)
สิ*งที*จาํเป็นที*คริสเตียนควรจะละเวน้มีกี*อย่าง ? อะไรบา้ง ?  กิจการ =8:=;
1________________________________2_____________________________________
3________________________________4_____________________________________
    ถา้พระวิญญาณบริสุทธิgทรงนําแลว้ เราควรต่อสูห้รือเปล่า ?_______________________
28. 8 โครินธ์ 87:86-=8 รูปเคารพนั
นเบื
 องหลงัคืออะไร ? ______________________
ถา้คุณรบัประทานอาหารไหวรู้ปเคารพ คุณเขา้ส่วนกบัใคร ?  _____________________
เราควรรบัประทานอาหารไหวรู้ปเคารพหรือไม่ ?________________________________
2=. พระเจา้อนุญาตใหพ้วกอิสราเอลรบัประทานอาหารไหวรู้ปเคารพหรือไม่ ? เพราะ
อะไร ?     อพยพ 25:8;
_______________________________________________________________________
22. คนล่วงประเวณีทาํผิดต่อพระเจา้อย่างไร ?  8 โครินธ์ <:82-86
_______________________________________________________________________
25. ทาํไมพระเจา้จึงหา้มรบัประทานเลือด ?  เลวีนิติ 81:87-85;
พระบญัญตัิ 8=:8<, =2-=;
_______________________________________________________________________
2;. เลือดสุก, เลือดดิบ, เลือดผง เราควรรบัประทานหรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
2<. ทั
ง 5 ประการที*พระเจา้หา้ม คุณหนักใจหรือไม่ที*คุณจะทาํตามพระเจา้ ?
_______________________________________________________________________
21. มีสิ*งไหนบา้งที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน และไดรู้ใ้นบทเรียนนี
  ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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=7. ถา้เราพึ*งการประพฤติ (ทาํความดี) ของเรานั
น เราตอ้งทาํความดีครบทุกขอ้  เช่นถา้
เราถือขอ้หา้ม 87 ขอ้ เราตอ้งทาํได ้87 ขอ้ ผิดขอ้เดียวไม่ได ้ ตั
งแต่เกิดมาจนถึงตาย
จะมีมนุษยค์นใดทาํไดห้รือไม่ ?     กาลาเทีย 2:87
_______________________________________________________________________
=8. พระเยซูสอนใหร้ะวงัใคร ?     มทัธิว 1:8;
_______________________________________________________________________
==. การปฏิบตัิตามนํ
าพระทยัของพระบิดาคืออะไร ?   มทัธิว 1:=8-==;
ยอหน์ <:=:, 57
_______________________________________________________________________
=2. เรารอดโดยพึ*งพระคุณกี*เปอรเ์ซนต ์?
_______________________________________________________________________
=5. อ.เปาโลพูดอย่างไรเกี*ยวกบัคาํสอนเท็จ ?     กิจการ =7:27
_______________________________________________________________________
=;. อ.เปโตรพูดอย่างไรเกี*ยวกบัคาํสอนเท็จ ?     = เปโตร =:8-=
_______________________________________________________________________
=<. ลทัธิเหล่านี
 เป็นลทัธิเทียมเท็จ ปฏิเสธความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์ปฏิเสธ
การไถ่บนไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์ปฏิเสธพระโลหิตในการไถ่ ความรอดโดยพึ*งการ
ประพฤติ คริสเตียนเราปฏิเสธพวกนี
  คือ ลทัธิพะยานพระยะโฮวา, ลทัธิมอรม์อน, ลทัธิ
มูน, ลูกของพระเจา้ (ชิวเดรนออฟก็อด) วิทยาศาสตรค์ริสเตียน, ศาสนาบาไฮ, ลทัธิ
ที.เอ็ม., อคัรสาวกใหม่, ฯลฯ คริสเตียนเราควรเขา้ร่วมหรือไม่ ?     = ยอหน์ 8::-88
_______________________________________________________________________
=1. แมแ้ต่พวกศาสนาคาทอลิก (คริสตงั) และพวกโปรแตสแตนทท์ี*มีคาํสอนวา่ความรอด
สามารถหลุดหายได ้ไม่ใช่ความรอดนิรนัดร ์คือเป็นคริสเตียนสามารถตกนรกไดอ้ีกนั
น
คุณควรเขา้ร่วมกบัพวกนี
 หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
=6. ในชีวิตคริสเตียนของคุณ คุณตดัสินใจหรือยงัวา่จะเขา้ร่วมกบัพวกคาํสอนผิด  เพื*อจะ
ดูเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ หรือจะเชื*อฟังพระเจา้โดยแยกจากคาํสอนผิด จะเลือกฝ่ายไหน ?
_______________________________________________________________________
=:. พระคมัภีรม์ีขอ้หา้มสาํหรบัคริสเตียนอะไรบา้ง ?  กิจการ 8;:8:-=7
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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    พิธีระลึก คนที*รบัตอ้งเป็นคริสเตียนที*รบับพัติศมาแลว้เท่านั
น โดยดูแบบอย่างใน
พระคมัภีรท์ี*พระเยซูคริสตใ์หพ้วกอคัรสาวกรบัพิธีระลึกได ้โดยที*พวกอคัรสาวกเป็น
คริสเตียนและไดร้บับพัติศมาแลว้
8.  พระเยซูคริสตใ์ชอ้ะไรแทนพระกายและพระโลหิต ?
_________________________________________________________________________
=.  ขนมปังเป็นพระกายของพระเยซูคริสตแ์ละนํ
าองุ่นเป็นพระโลหิตจริงๆ   หรือวา่เป็นแค่
สญัลกัษณ์หรือเครื*องหมายที*ระลึกถึงเท่านั
น ?
_________________________________________________________________________
2.  ขนมปังไรเ้ชื
 อหมายถึงอะไร ?
_________________________________________________________________________
5.  ขนมปังตามทอ้งตลาดใชแ้ทนไดห้รือไม่ ?  เพราะอะไร ?
_________________________________________________________________________
;.  นํ
าองุ่นหมายถึงอะไร ?
_________________________________________________________________________
<.  ถา้จาํเป็นจริงๆเราใชเ้หลา้องุ่นแทนนํ
าองุ่นไดห้รือไม่ ?  เพราะอะไร ?
_________________________________________________________________________
1.  ใชน้ํ
ามะพรา้ว นํ
าชาหรือแฟนตา้องุ่นแทนไดห้รือไม่ ?
_________________________________________________________________________
6.  ความหมายของพิธีระลึกใน 8โคริน88:=2-2= มี 2 ความหมาย คือ
1________________________________________________________________________
2________________________________________________________________________
3________________________________________________________________________
:.  คนที*ยงัไม่เชื*อเขา้มารบัพิธีระลึกไดห้รือไม่ ?
_________________________________________________________________________
87. พิธีระลึกแบ่งเป็น 2 ประเภทที*พบเห็นในคริสตจกัรปัจจุบนั ? คือ
1________________________________________________________________________
2________________________________________________________________________
3________________________________________________________________________
88. ผูท้ี*เชื*อแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บับพัติศมา สามารถรบัพิธีระลึกไดห้รือไม่ ? เพราะอะไร ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8=. มีอะไรบา้งที*คุณเรียนจากบทเรียนนี
 ที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
___________________________________________________________________________
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บทที* 5
"การเขา้เป็นส่วนหนึ*งของคริสตจกัร"

   มีคาํถามเกี*ยวกบัการเขา้เป็นส่วนหนึ*งของคริสตจกัรวา่
         - ผม(ดิฉนั)ควรจะเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ*งกบัคริสตจกัร หรือไม่ ?
         - ผูท้ี*เขา้ร่ามเป็นส่วนหนึ*งของคริสตจกัรตามแบบพระคมัภีร ์เป็นแบบไหน ?
         - คริสตจกัรแบบไหน ที*ควรจะเขา้ร่วม ?
    คาํวา่คริสตจกัรในภาษากรีกตรงกบัคาํวา่ ekklesia (เอคแคลเซีย) ซึ*งมีความหมายวา่
(a called out assembly) (เรียกออกมาประชุม)  คาํวา่ คริสตจกัร ในพระคมัภีรค์ือคนที*
บงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจา้ซึ*งแยกตวัจากความผิดบาปในโลกนี
  และมีการ
ประชุมของกลุ่มผูท้ี*เชื*อและรบับพัติศมาแลว้
    คริสตจกัรแบ่งออกเป็น = ประเภท
    8.   คริสตจกัรทอ้งถิ*น (local church) คือคริสตจกัรปัจจุบนันี
 ที*พวกคริสเตียนรบั
บพัติศมาแลว้มีการประชุมของกลุ่มคริสเตียนและมีผูท้ี*ทาํหน้าที*ในคริสตจกัรประกอบ
ดว้ยศิษยาภิบาลและผูช้่วย  (กิจการ 85:=1)
    =.   คริสตจกัรสากล (universal church) คือคริสตจกัรในอนาคต เกิดขึ
 นเมื*อพระเยซู
เสด็จมารบัคริสเตียน (8 เธสะโลนิกา 5:8<-86) เป็นพระกายของพระเยซูคริสตซ์ึ*งจะ
ร่วมกนับนสวรรค ์(เอเฟซสั ;:=;, =1)
    ผูท้ี*ทาํหน้าที*ในคริสตจกัรประกอบดว้ยคือ
    8.   ศิษยาภิบาล (pastor) ในภาษาองักฤษมี 2 คาํคือ
        1.1    bishop (บิชอป) (8 ทิโมธี 2:8) ภาษากรีก episkope ความหมาย super-
intendent (ผูดู้แล)
        1.2    elder (เอลเดอร)์ (ยากอบ ;:85) ภาษากรีก presbuteros ความหมาย
presbyter (ผูอ้าวุโส) รวมถึงพวกผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณในคริสตจกัรดว้ย elder ไม่ควรใช้
คาํวา่ ผูป้กครอง แต่ควรใชค้าํวา่ ผูอ้าวุโส เพราะในภาษากรีก elder มีความหมายอีก
อย่างหนึ*ง คือ older, senior (ผูอ้าวุโส) บางครั
งการเรียกผิด เรียกผูช้่วยเป็นผูป้กครอง
ทาํใหผู้ช้่วยคิดวา่ตนเป็นผูป้กครองที*มีอาํนาจเริ*มที*จะไม่ฟังและใหเ้กียรติศิษยาภิบาล
        1.3    pastor (แพสเตอร)์ (เอเฟซสั 5:88) ภาษากรีก poimen ความหมาย
shepherd (ผูเ้ลี
 ยง) ทั
ง bishop, elder และ pastor มีความหมายเดียวกนัคือ ศิษยาภิบาล
ศิษยาภิบาลตอ้งเป็นผูช้ายเท่านั
น (8 ทิโมธี 2:=)
    =.   ผูช้่วย (deacon) (1 ทิโมธี 2:6) deacon ความหมายคือ assistant, helper  ตาม
Smith's Bible Dictionary แปลวา่ผูช้่วยเท่านั
น ถา้แปลวา่ "มคันายก" นั
นไม่ถูกตอ้ง
deacon (ผูช้่วย) ตรงกบัภาษากรีกวา่ diakonos (ไดอะโกนอส) แปลวา่ 8. errand runner
(วิ*งไปทาํธุระ) =. attendant (คนใช)้ 2. table waiter (คนรบัใชท้ี*โต๊ะ) ในความหมาย
ภาษากรีก ผูช้่วยเป็นคนรบัใชข้องศิษยาภิบาล ในคริสตจกัรของพระเจา้ผูช้่วยนั
นตอ้งให้
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87. ถา้เราทิ
 งพระเจา้ พระเจา้จะทิ
 งเราหรือเปล่า ?
_______________________________________________________________________
88. เวลาคริสเตียนทาํผิด พระเจา้จะทาํอย่างไร ?     ฮีบรู 8=:;-<
_______________________________________________________________________
8=. คริสเตียนเวลาทาํบาป ถา้ไม่ยอมกลบัใจใหม่นั
น เขาจะเป็นอย่างไร ?
_______________________________________________________________________
    จะมีความสุขในพระเจา้หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
    และเขายงัจะไดไ้ปสวรรคอ์ยู่หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
82. คริสตจกัรที*ใหผู้ห้ญิงเทศนา  เราควรเขา้ร่วมประชุมกบัเขาหรือไม่ ?
8 ทิโมธี =:8=
_______________________________________________________________________
85. คนที*ปฏิเสธวา่ พระเยซูคริสตไ์ม่ไดบ้งัเกิดจากหญิงพรหมจารี พระเยซูไม่ไดเ้ป็นขึ
 น
มาจากความตายในวนัที*สาม พระโลหิตของพระเยซูคริสตไ์ถ่บาปเราไม่เพียงพอ จะตอ้ง
ประพฤติดีอีก เขาเป็นคริสเตียนหรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
8;. คนที*สอนวา่พระเจา้เป็นผูส้รา้งโลก เราตอ้งกลบัมาหาพระเจา้โดยทาํความดีเพื*อ
ไปสวรรคน์ั
น เขาเป็นคริสเตียนหรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
8<. เรารอดโดยอะไร ?     เอเฟซสั =:6-:
_______________________________________________________________________
81. พระคุณคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
86. ความรอดนั
น เราตอ้งประพฤติหรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
    เราทาํดีเพราะอะไร ?     เอเฟซสั ;:8
_______________________________________________________________________
8:. เรารอดโดยพระเยซูคริสต ์67%  ทาํความดี =7% ใช่หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
    เราพึ*งการประพฤติของเรา  พระเยซูไดต้ายบนไมก้างเขนมีประโยชน์หรือเปล่า ?
กาลาเทีย =:=8
_______________________________________________________________________
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บทที* 87
การแยกออกจากคาํสอนผิด

8.  ใครเป็นผูต้ั
งคริสตจกัร ?     มทัธิว 8<:86
_______________________________________________________________________
=.  ใครเป็นผูส้ั *งใหเ้ราระวงัคาํสอนเท็จ ?     มทัธิว 1:8;
_______________________________________________________________________
2.  คนที*อา้งวา่เป็นคริสเตียน เป็นคริสเตียนแททุ้กคนหรือไม่ ?     = โครินธ์ 88:82
_______________________________________________________________________
5.  ใครที*ใชค้นของมนัปลอมตวัเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้ ?     = โครินธ์ 88:85-8;
_______________________________________________________________________
;.  คริสตจกัรเมืองกาลาเทียมีคนมาสอนวา่ รอดโดยความเชื*ออย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งทาํ
พิธีสุหนัต (แบบยิว) ถึงจะรอดไปสวรรคไ์ด ้คาํสอน รอด + การประพฤติ  (รอด + ภาษา
แปลก ๆ, รอด + บพัติศมา, รอด + .....) นั
น อ.เปาโลวา่เป็นคาํสอนที*สมควรจะทาํอย่าง
ไร?    กาลาเทีย 8:6
_______________________________________________________________________
<.  พระคมัภีรน์ั
นไดบ้อกกบัคริสเตียนวา่  ถา้ใครสอนผิดจากความจริงของพระคมัภีร์
เราควรร่วมประชุมกบัเขาหรือไม่ ? และพระคมัภีรส์อนวา่อย่างไร ?     = ยอหน์ 8::-88
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.  ขณะซาตานใชผู้ร้บัใชป้ลอมออกไปประกาศข่าวประเสริฐเท็จวา่  คนที*บงัเกิดใหม่เป็น
ลูกของพระเจา้แลว้ วนัหนึ*งหลงไปกระทาํบาปและไม่กลบัใจเสียใหม่จะตกนรกอีก   แสดง
วา่เป็นชีวิตนิรนัดรช์ั *วคราว  คาํวา่ชีวิตนิรนัดรท์ี*คุณเขา้ใจคืออะไร ?     ยอหน์ 2:8;
_______________________________________________________________________
6.  คนที*เชื*อในพระเยซูคริสต ์คนนั
นจะเป็นลูกของพระเจา้ (ยอหน์ 8:8=) ตวัอย่าง :
ถา้คุณปฏิเสธพ่อแม่ของคุณโดยทิ
 งเขาไปไม่ยอมเอาใจใส่ดูแลเลย คุณคิดวา่พ่อแม่ยงัจะ
รกัคุณอยู่หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
    แลว้พระเจา้พระบิดาจะยงัทรงรกัคุณหรือไม่ ถึงแมคุ้ณปฏิเสธไม่เอาพระเจา้แลว้ ?
_______________________________________________________________________
:.  มีใครบา้งที*ทาํใหคุ้ณขาดจากความรกัของพระเจา้ได ้?      โรม 6:2;, 26-2:
_______________________________________________________________________
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เกียรติศิษยาภิบาล ถา้ผูช้่วยใชอ้าํนาจเหนือกวา่ข่มเหงศิษยาภิบาลนั
นคือวา่ผิดพระคมัภีร์
อย่างแรงทีเดียว  ถา้คุณเขา้ใจผิดมานาน deacon แปลวา่ "มคันายก" นั
น มคันายกไม่มี
ในพระคมัภีร ์และมคันายกมีอยู่ที*วดั ไม่มีตาํแหน่งนี
 ในคริสตจกัรของพระเจา้ มีแต่ผูช้่วย
ศิษยาภิบาลและตอ้งเป็นผูช้ายเท่านั
น (8 ทิโมธี 2:8=)
    มีคริสตจกัรบางแห่งที*ใหผู้ห้ญิงเป็นศิษยาภิบาลและเป็นผูช้่วยซึ*งไม่ถูกตอ้งตามพระ
คมัภีร ์และมีคริสตจกัรที*ใหผู้ห้ญิงเทศนา ผูห้ญิงเทศนานั
นพระคมัภีรห์า้ม 8 ทิโมธี =:8=
"ขา้พเจา้ไม่ยอมใหผู้ห้ญิงสั *งสอนหรือใชอ้าํนาจเหนือผูช้าย" ผูช้ายที*ฟังคาํเทศนาของนัก
เทศน์ผูห้ญิง ผูน้ั
นเป็นศตัรูกบัพระเจา้เพราะเขาต่อสูก้บัพระคมัภีรไ์ม่เชื*อฟังพระเจา้ ถา้
อา้งความจาํเป็นวา่ไม่มีนักเทศน์ผูช้าย พระคมัภีรไ์ม่มีการประนีประนอมวา่จะอนุญาต
ใหม้ีนักเทศน์ผูห้ญิงเทศนาในคริสตจกัร แต่ถา้ผูห้ญิงสอนผูห้ญิงดว้ยกนัไดไ้ม่ผิดพระ
คมัภีร์
8.  มีคาํต่าง ๆ ที*กล่าวถึงคริสตจกัร
    8. เอเฟซสั 8:==-=2___________________________________________________
    =. วิวรณ์ =8::________________________________________________________
    2. ฮีบรู 8=:=2________________________________________________________
    5. 8 ทิโมธี 2:8;______________________________________________________
=.  ใครเป็นผูก้่อตั
งคริสตจกัรและเป็นศีรษะของคริสตจกัร ?     มทัธิว 8<:86
_______________________________________________________________________
2.  คริสตจกัรมีความหมายวา่อะไร ?
_______________________________________________________________________
5.  คริสตจกัรหมายถึงตวัของอาคารหรือตึกใช่หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
;.  คริสตจกัรแบ่งเป็น = ประเภท คืออะไรบา้ง ?
1__________________________________2__________________________________
<.  "คริสตจกัรทอ้งถิ*น" คืออะไร ?
_______________________________________________________________________
1.  "คริสตจกัรสากล" คืออะไร ?  เกิดขึ
 นเมื*อไหร่ ?
________________________________________________________________________
6.  ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรสากลหรือไม่ ?
________________________________________________________________________
:.  มีคนพยายามรวมคริสตจกัรทอ้งถิ*นใหเ้ป็นคริสตจกัรสากลนั
น ถูกตอ้งหรือไม่ ?
________________________________________________________________________
87. ผูท้ี*ทาํหน้าที*ในคริสตจกัรประกอบดว้ยอะไรบา้ง ?
________________________________________________________________________
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88. คาํวา่ "ศิษยาภิบาล" ในภาษาองักฤษมีอยู่ 2 คาํคืออะไร ?
1________________________2______________________3______________________
8=. ศิษยาภิบาลคือผูดู้แล ผูอ้าวุโสและผูเ้ลี
 ยงใช่หรือไม่ ?
________________________________________________________________________
82. ผูช้่วยนั
นในภาษากรีกแปลวา่อะไร ?
1________________________2______________________3______________________
85. ศิษยาภิบาลและผูช้่วยเป็นผูห้ญิงถูกตอ้งหรือไม่ ?
________________________________________________________________________
8;. ผูช้่วยนั
นใชอ้าํนาจข่มเหงศิษยาภิบาลถูกตอ้งหรือไม่ ? _______________________
ควรทาํอย่างไรในตาํแหน่งของตนเอง ?________________________________________
8<. พระเจา้ตรสัอย่างไรกบัเราเกี*ยวกบัการเขา้ร่วมประชุม ?     ฮีบรู 87:=;
_________________________________________________________________________
81. คริสตจกัรเปรียบเหมือนร่างกายและพระเยซูคริสตพ์ระองคเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร
พวกเราเป็น____________ของร่างกาย ซึ*งทาํ____________ต่างกนั     โรม 8=:5
86. คริสตจกัรของพระเจา้แต่ละคนมีหน้าที*ต่างกนั (โรม 8=:<-6) เหตุฉะนั
นเรามาร่วม
ประชุม เราควรนั*งอยู่เฉย ๆ คอยใหค้นเอาใจ หรือวา่เราจะมาปรนนิบตัิพระเยซูคริสตโ์ดย
ทาํหน้าที*ต่าง ๆ ในคริสตจกัร ?
___________________________________________________________________________
8:. คุณคิดวา่ตวัคุณอยากที*จะร่วมงานคริสตจกัรทุกรูปแบบหรือไม่ ?
___________________________________________________________________________
=7. คุณมีของประทาน (ความสามารถพิเศษ) อะไรบา้ง ?
___________________________________________________________________________
=8. ในชีวิตของคุณ คุณคิดวา่คุณจะสามารถรบัใชพ้ระเจา้ในดา้นใดบา้ง ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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=1. ทาํไมเราเป็นพยานตอ้งใชพ้ระคมัภีร ์?  ฮีบรู 5:8=
_______________________________________________________________________
ถา้คริสเตียนเป็นพยานดว้ยคาํพูดและใชส้ติปัญญาของตวัเองโดยไม่ใชพ้ระคมัภีรเ์ป็น
พยานจะเกิดผลหรือไม่ ____________และคนจะบงัเกิดใหม่โดยอะไร ?  8 เปโตร 8:=8
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
=6. เราควรอธิษฐานขอฤทธิgอาํนาจจากพระเจา้ก่อนการเป็นพยานหรือไม่ ? _________
ลูกา 88:82  อิสยาห ์57:=1-=:     และอย่างไร ? _____________________________
_______________________________________________________________________
=:. อ.เปาโล ปรนนิบตัิพระเจา้ โดยการนําวิญญาณอย่างไร ?  กิจการ =7:8:
_______________________________________________________________________
27. ใหอ้ธิบายความหมายของผูน้ําวิญญาณ ?  สดุดี 8=<:;-<
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
28. มีอะไรบา้งในบทเรียนนี
 ที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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8;. พระเยซูคริสตเ์จา้ตอ้งการคาํพูดและชีวิตของเราที*จะบอกคนอื*น ๆ เกี*ยวกบัพระองค์
เพื*ออะไร   ยอหน์ 87:8<
_______________________________________________________________________
8<. ทาํไมเราจะตอ้งบอกคนอื*นวา่ พระเยซูเป็นทางนั
น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ?
ยอหน์ 85:<
_______________________________________________________________________
81. ระหวา่งจิตวิญญาณ กบัทรพัยส์ิ*งของในโลกนี
  อย่างไหนมีค่ามากกวา่ ?
_______________________________________________________________________
เพราะอะไร ? มาระโก 6:2;-26_____________________________________________
86. ในนรกมีสภาพที*น่ากลวัอย่างไรบา้ง ?  มาระโก ::51-56
_______________________________________________________________________
คนตกนรกเป็นนิจนิรนัดรห์รือชั *วคราว ?  มทัธิว =;:58
________________________________________________________________________
8:. ในนรกมีสภาพที*น่าเวทนาอย่างไรบา้ง ?  ลูกา 8<:8:-=5;  มทัธิว =;:27
_______________________________________________________________________
=7. ความปรารถนาของเศรษฐีคืออะไร และเพื*ออะไร ?  ลูกา 8<:=1-=6
_______________________________________________________________________
=8. มีหนทางเดียวที*จะใหค้นไม่เชื*อหลุดพน้จากนรกได ้เราตอ้งทาํอะไร ?
_______________________________________________________________________
==. ถา้เราไม่นําวิญญาณ การที*พระเยซูคริสตส์ิ
 นพระชนมบ์นไมก้างเขน พระโลหิตไหล
ออกอย่างทนทุกขท์รมาน จะมีประโยชน์หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
=2. ถา้คุณไม่กลา้หรือขี
 เกียจ ครอบครวั พี*น้องและเพื*อนๆจะไปไหนเมื*อออกจากโลกนี
  ?
_______________________________________________________________________
=5. คุณแน่ใจในความรอดของตวัเองแลว้หรือยงั ก่อนที*จะนําวิญญาณ ?
_______________________________________________________________________
=;. คนที*จะนําวิญญาณ ชีวิตตอ้งเป็นอย่างไร ?  โรม 8=:8-2  เอเฟซสั ;:86
_______________________________________________________________________
=<. ผูท้ี*นําวิญญาณตอ้งมีบุคลิกและนิสยัประกอบดว้ยอะไรบา้ง ?  8 โครินธ์ 82:5-1
1__________________________________2___________________________________
3__________________________________4___________________________________
5__________________________________6___________________________________
7__________________________________8___________________________________
9__________________________________10_________________________________
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บทที* ;
"การถวายทรพัย"์

8.  คาํวา่ "สิบลดหนึ*ง" หรือทศางค ์คืออะไร ?
_______________________________________________________________________
=.  ในพระคมัภีรเ์จาะจงคาํวา่ "สิบลดหนึ*ง" คืออะไร ?
    ปฐมกาล =6:==________________________________________________________
    เลวีนิติ =1:2=_________________________________________________________
2.  ถา้เรามีเงิน 877 บาท จะถวายสิบลดเท่าไหร่ ?
________________________________________________________________________
5.  ชื*อบุคคลในพระคมัภีรท์ี*ถวายสิบลดครั
งแรก     ปฐมกาล 85:=7
________________________________________________________________________
;.  คุณคิดวา่เป็นไปไดห้รือไม่ สาํหรบัการคดโกงพระเจา้ซึ*งเหมือนกบัเราคดโกงคน ?
มาลาคี 2:6
_______________________________________________________________________
<.  เราคดโกงพระเจา้อย่างไร ?     มาลาคี 2:6
_______________________________________________________________________
1.  พระเจา้ตรสัอะไรเกี*ยวกบัผูซ้ึ*งขโมยจากพระองค ์?     มาลาคี 2:6
_______________________________________________________________________
6.  ความแตกต่างระหวา่ง "สิบลดหนึ*ง" กบั "ถวายพิเศษ" พระบญัญตัิ 8=:<, 81;
เนหะมีย ์87:26-2:; = พงศาวดาร 28:8=
สิบลดหนึ*ง_______________________________________________________________
ถวายพิเศษ______________________________________________________________
  - สิบลดหนึ*งหรือทศางค ์คือ เป็นพื
 นฐานที*พระคมัภีรส์อนใหเ้ราถวายผลแรก 8 ใน 87
ใหพ้ระเจา้
  - ถา้เราไม่สตัยซ์ื*อในการถวายทรพัย ์เราจะขาดพระพรในชีวิตของเรา
  - การถวายพิเศษ คือ เป็นสิ*งซึ*งเราเต็มใจถวายนอกเหนือจากถวายสิบลด เช่น
ถวายการสรา้งที*ประชุม, ถวายช่วยคนขดัสน, ถวายในงานประกาศ, ถวายชื
 อที*ดิน, ฯลฯ
เป็นการแสดงออกถึงเรารกัพระเยซู
:.  พระเจา้ตรสัอย่างไรเกี*ยวกบัคริสเตียนที*สนใจแต่ตวัเอง ?  ฮกักยั 8:5
_______________________________________________________________________
87. ผูท้ี*ไม่สนใจการงานของพระเจา้และไม่ถวายสิบลด เขาจะเป็นอย่างไร ?  ฮกักยั 8:<
_______________________________________________________________________
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88. พระเจา้มีคาํสญัญาอย่างไรต่อผูถ้วายสิบลดและถวายพิเศษ ?  สุภาษิต 2::-87
_______________________________________________________________________
8=. คุณคิดอย่างไรเกี*ยวกบัเงินถวายของหญิงม่าย (มาระโก 8=:58-55)  พระเจา้ดูที*
จาํนวนเงินหรือดูความสตัยซ์ื*อที*ใจ ?
_______________________________________________________________________
82. จะมีอะไรเกิดขึ
 น เมื*อคริสเตียนผูน้ั
นสตัยซ์ื*อที*ถวายสิบลดและถวายพิเศษต่อองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้    มาลาคี 2:87
___________________________________________________________________________
85. วนัไหนของสปัดาห ์ที*เราควรถวายสิบลดหนึ*ง หรือถวายพิเศษ ?  8 โครินธ์ 8<:8-=
_______________________________________________________________________
8;. เราควรมีท่าทีแบบไหนต่อการถวาย ?     = โครินธ์ ::1
_______________________________________________________________________

    อบัราฮาม     เริ*มตน้     ปฐมกาล 85:=7
    ยาโคบ       ทาํต่อไป    ปฐมกาล =6:==
    โมเสส       เราตอ้งทาํ  เลวีนิติ =1:27
    เนหะมีย ์    เริ*มตน้ใหม่  เนหะมีย ์82:88-8=
    มาลาคี       มีคาํสั *ง     มาลาคี 2:6-8<
    พระเยซู      มีคาํสั *ง     มทัธิว =2:=2
    พระเจา้      ดลใจ      = โครินธ์ 6:1-8;
    อ.เปาโล     อธิบาย     8 โครินธ์ 8<:=; ฮีบรู 1:5-87

8<. ในความคิดของคุณ คุณคิดวา่เป็นการทาํใหคุ้ณยากจนลงหรือเปล่าเมื*อคุณถวายสิบ
ลดและถวายพิเศษ ในส่วนตวัของคุณมีความคิดอย่างไรในเรื*องนี
  ?
_______________________________________________________________________
81. มีอะไรบา้งที*คุณไดเ้รียนจากบทเรียนนี
  ที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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บทที* :
การนําวิญญาณหรือการเป็นพยาน

  คริสเตียนตอ้งศึกษาพระคมัภีรเ์พื*อจะรูค้วามจริง และประพฤติตาม
8.  หลงัจากอนัดรูวพ์บพระเยซูแลว้ เขาทาํอะไร ?     ยอหน์ 8:58
_______________________________________________________________________
=.  ฟิลิปทาํอะไรเมื*อพบพระเยซู ?     ยอหน์ 8:55-5;
_______________________________________________________________________
2.  เมื*อนาธานาเอลสงสยั ฟิลิปไดต้อบคาํถามอย่างไร ?     ยอหน์ 8:5<
_______________________________________________________________________
5.  หญิงชาวสะมาเรียทาํอะไร เมื*อนางแน่ใจวา่นี* เป็นพระเยซูคริสตเ์จา้แน่แลว้ ?
ยอหน์ 5:=6-=:
_______________________________________________________________________
;.  หลงัจากชายตาบอดพบพระคริสตแ์ลว้ เขาทาํอะไรกบัเพื*อนเขา ?     ยอหน์ ::88
_______________________________________________________________________
<.  ชายตาบอดสามารถตอบคาํถามทั
งหมดที*พวกเขาถามหรือไม่ ?     ยอหน์ ::=;
_______________________________________________________________________
1.  เขาตอบอย่างไร ?     ยอหน์ ::=;
_______________________________________________________________________
6.  เราควรมีชีวิตอย่างไรที*จะบอกวา่ เราเป็นสาวกของพระองค ์?      ยอหน์ 82:25-2;
_______________________________________________________________________
:.  ถา้เราเชื*อฟังที*จะ อ่าน ศึกษา จดจาํพระวจนะ  พระวิญญาณบริสุทธิgจะใชเ้ราอย่างไร
กบัคนอื*น ?________________________________________________________________
87. ใครจะเป็นผูท้ี*ไปประกาศเรื*องของพระคริสตใ์หผู้อ้ื*น ?     ยอหน์ =7:=8
_______________________________________________________________________
88. พระเยซูคริสตไ์ดต้รสัอย่างไรแก่คริสเตียนทั
งหมด ?     ยอหน์ 8;:8<
_______________________________________________________________________
8=. จุดมุ่งหมายที*ตั
งเอาไวเ้พื*ออะไร ?     ยอหน์ 8;:8<
_______________________________________________________________________
82. ทาํไมโลกจึงเกลียดพระเยซูคริสต ์?     ยอหน์ 8;:==
_______________________________________________________________________
85. โลกจะรกัเราหรือไม่ ถา้เราบอกเขาเรื*องของพระเยซูคริสตเ์จา้ ?     ยอหน์ 8;:8:
________________________________________________________________
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86. ผูช้ายควรไวผ้มยาวหรือไม่ ?     8 โครินธ์ 88:85
_______________________________________________________________________
8:. ผูห้ญิงควรตดัผมสั
นเหมือนผูช้ายหรือไม่ ?     8 โครินธ์ 88:8;
_______________________________________________________________________
=7. เด็กผูห้ญิงและผูห้ญิงควรใส่กระโปรงสั
น ๆ หรือไม่ ?     8 เปโตร 2:8-5
_______________________________________________________________________
=8. ผูห้ญิงควรใส่กางเกงเหมือนผูช้ายหรือไม่ ?     พระบญัญตัิ ==:;
_______________________________________________________________________
==. ระหวา่งผูห้ญิงที*ใส่กางเกงกบัผูห้ญิงที*ใส่กระโปรง อย่างไหนดูสุภาพเรียบรอ้ยกวา่ ?
________________________ถา้ผูช้ายเอาเครื*องแต่งกายของหญิง (กระโปรง) ไปนุ่งห่ม
แลว้ผูห้ญิงเอาเครื*องแต่งกาย ชาย (กางเกง) ไปนุ่งห่ม คุณคิดวา่ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์
หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
=2. เราควรทาํอะไร ถา้มีคนประพฤติเกะกะในคริสตจกัร ?     = เธสะโลนิกา 2:<-8;
    8. (ขอ้ <)____________________________________________________________
    =. (ขอ้ 8;)___________________________________________________________
=5. เราควรทาํอะไรเกี*ยวกบัพวกที*สอนความรอดดว้ยพึ*งการประพฤติ  เช่น พยานพระ
ยะโฮวา, ศาสนาบาไฮ, ลทัธิที.เอ็ม, วิทยาศาสตรค์ริสเตียน, เซเวน่เดยแ์อดเวนติสท,์
พุทธ, อิสลาม, คาทอลิก, เมโทดิสต,์ เพรสไบทีเรียน, คริสตจกัรของพระคริสต,์
ลูเธอรแ์รน, มูน, พวกภาษาแปลก ๆ, พวกอคัรสาวกใหม่
แมแ้ต่พวกแบ๊พติสที*ไม่ไดส้อนความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื*ออย่างเดียว และ
ความรอดสามารถหลุดหายไปได ้พระคมัภีรส์อนวา่ถา้พวกที*ไม่ไดส้อนและประกาศ
พระวจนะของพระเจา้ (ความจริง) ทั
งหมด  เราควรทาํอย่างไร ? = ยอหน์ 8:88
_______________________________________________________________________
=;. ทาํความบาปบางอย่างที*ไม่พูดไวใ้นพระคมัภีรอ์ย่างเช่นสูบบุหรี*, ฟังเพลงชาวโลก,
ยากล่อมประสาท, ดิสโกเ้ทค, เตน้ราํ, ฯลฯ แลว้เราจะมีมาตรฐานหรือกฎเกณฑอ์ย่างไร ?
    8.  = โครินธ์ <:85-86_________________________________________________
    =.  โคโลสี 2:81_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
    2.  8 เธสะโลนิกา ;:==________________________________________________
    5.  8 โครินธ์ 2:8<-81_________________________________________________
_______________________________________________________________________
=<. มีอะไรบา้งที*คุณเรียนจากบทเรียนนี
  เกี*ยวกบัการแยกออกที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
_______________________________________________________________________
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บทที* <
การเชื*อฟัง

    พวกเราเรียนมาแลว้
    เราสามารถรูอ้ย่างจริง ๆ วา่เรารอดแลว้
    เราควรอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์
    พระวิญญาณบริสุทธิg  พระองคท์รงสอนพวกเราในทุก ๆ สิ*ง
    พวกเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต ์ถึงพระเจา้พระบิดา
    เราควรรบับพัติศมาตามพระคมัภีร์
    เราควรเขา้ร่วมประชุมในคริสตจกัรที*สอนความจริงในพระคมัภีร์
    เราควรเริ*มตน้ที*ถวายสิบลด
    "การเชื*อฟัง" คือ ยอมเชื*อฟังพระเจา้ในการกระทาํทุกสิ*ง
8.  พระเยซูตรสัวา่ถา้พวกเราเป็นผูเ้ชื*อจริง (สาวกของพระเยซู) เราจะทาํอะไร ?
ยอหน์ 6:27
_______________________________________________________________________
=.  พระเยซูคริสตท์รงตรสักบัเราอย่างไร ? ยอหน์ 1:81
_______________________________________________________________________
เราสามารถพูดวา่สิ*งไหนถูก สิ*งไหนผิด   8 โครินธ์ =:82
สิ*งที*ถูก__________________________สิ*งที*ผิด________________________________
2.  ถา้เรากระทาํตามที*พระคมัภีรส์อน เราจะรูจ้กัความจริงไหม ?     ยอหน์ 6:2=
_______________________________________________________________________
5.  ใครเป็นความจริง ?     ยอหน์ 85:<
_______________________________________________________________________
;.  พระองคท์ี*พระเยซูตรสัถึงนั
นเป็นใคร ?    ยอหน์87:27
_______________________________________________________________________
<.  พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัวา่ถา้คนใดรกัเรา เขาควรจะทาํอะไร ?   ยอหน์ 85:=2
_______________________________________________________________________
1.  ถา้ไดก้ระทาํตามพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสัสั *งแลว้ พระองคจ์ะทาํอย่างไร ?
_______________________________________________________________________
6.  ใครเป็นผูท้ี*จะทรงรกัเรา ?     ยอหน์ 85:=8
_______________________________________________________________________
:.  คุณรกัพระเยซูคริสตไ์หม ?
_______________________________________________________________________
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87. ทาํไมคน ถึงไม่สามารถรกัษา คาํสั *งของพระเจา้ได ้?     ยอหน์ 85:=5
_______________________________________________________________________
88. คุณปรารถนาที*จะเชื*อฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในทุกสถานการณ์ของชีวิต  ในธุรกิจ,
คริสตจกัร, สงัคม, ฯลฯ หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
คุณคิดอย่างไร ?_________________________________________________________
8=. อะไรเป็นสิ*งแรก ที*พระเยซูคริสตเ์จา้ไดต้รสัสั *งเราใหก้ระทาํ ?     ยอหน์ 8;:1
_______________________________________________________________________
82. อธิบายคาํวา่ "เขา้สนิท" กบัพระเยซูคริสต์
_______________________________________________________________________
85. อะไรเป็นสิ*งที*สอง ที*องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ไดต้รสัสั *งพวกเราใหก้ระทาํ ?
ยอหน์ 8;:1
_______________________________________________________________________
8;. ถา้เรากระทาํ = สิ*ง มีคาํสญัญาอะไร ?
_______________________________________________________________________
8<. พระเจา้ทรงโปรดประทานใครใหส้าํหรบัผูท้ี*เชื*อ ซึ*งจะใหเ้ขาเขา้ใจในสิ*งที*พระองค์
ตรสั ?    ยอหน์ 85:=<
_______________________________________________________________________
81. พระเยซูคริสตเ์จา้ตรสัวา่อะไร เหตุที*คนไม่ฟังคาํของพระองค ์?     ยอหน์ 6:51
_______________________________________________________________________
86. แลว้พวกเราคริสเตียน (ผูท้ี*เชื*อ) จะฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัไหม ?     ยอหน์ 6:51
_______________________________________________________________________
8:. พระวจนะของพระเจา้มีความหมายต่อพวกเรา เราตอ้งทาํอะไร ?     ยอหน์ 85:=8
_______________________________________________________________________
=7. คุณตอ้งการที*จะกระทาํตามพระดาํรสัของพระเจา้หรือไม่ ?
_______________________________________________________________________
=8. คุณควรจะจดจาํขอ้พระคมัภีร ์"กิจการ ;:=:" และพระเจา้ตอ้งการใหคุ้ณทาํอะไร ?
_______________________________________________________________________
เราควรเชื*อฟังพระเจา้มากกวา่มนุษยห์รือไม่ ?
_______________________________________________________________________
==. มีอะไรบา้งที*คุณเรียนจากบทเรียนเกี*ยวกบั "การเชื*อฟังนี
 " ที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
___________________________________________________________________________
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:.  พระเจา้ทรงทาํอะไรกบัผูท้ี*ไม่แยกออกจากความบาปในโลกนี
  ?
กนัดารวิถี 8<:=<-2;
_______________________________________________________________________
87. อะไรทาํใหเ้ราแยกจากพระเจา้ ?     อิสยาห ์;::=
_______________________________________________________________________
88. เราควรกระทาํอย่างไรเกี*ยวกบัร่างกายของเรา ?     โรม 8=:8
_______________________________________________________________________
8=. เราควรจะเขา้ส่วนกบัสิ*งเหล่านี
 หรือไม่ ? ผิดประเวณี (ล่วงประเวณี), โลภ,
ไหวรู้ปเคารพ, ปากรา้ย, (สาปแช่ง, พูดหยาบคาย, ลามก), ขี
 เมา, ฉอ้โกง (ขโมย)
8 โครินธ์ ;::-88
_______________________________________________________________________
82. คนพวกไหนบา้งที*จะไม่ไดเ้ขา้ในแผ่นดินสวรรค ์(สาํหรบัคนไม่เชื*อ) ?
8 โครินธ์ <::-87
_______________________________________________________________________
85. พวกเราควรจะฟังนักเทศน์, อาจารยส์อนพระคมัภีร ์ที*ไม่เทศนาความจริงหรือไม่ ?
กาลาเทีย 8:<-:
_______________________________________________________________________
8;. การงานของเนื
 อหนังหรือซาตานมีอะไรบา้ง     กาลาเทีย ;:8:-=8
    1______________________________ 10_________________________
    2______________________________      11_________________________
    3______________________________      12_________________________
    4______________________________      13_________________________
    5______________________________      14_________________________
    6______________________________      15_________________________
    7______________________________      16_________________________
    8______________________________      17_________________________
    9______________________________        18_________________________
8<. เราควรที*จะกล่าวคาํแช่งสาปหรือคาํด่าหรือไม่ ?     เอเฟซสั 5:=:
_______________________________________________________________________
    มีอะไรบา้งที*เป็นคาํพูดที*ไม่สมควร ?     เอเฟซสั ;:5
_______________________________________________________________________
81. เราควรจะทาํอย่างไร เกี*ยวกบักิจการของความมืด ?     เอเฟซสั ;:88-8=
_______________________________________________________________________
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บทที* 6
"การแยกออก"

   พระคมัภีรพ์ูดถึง การแยกออก พระเจา้กาํลงัพูดถึงการแยกออกจากความบาป และ
ในโลกแห่งความบาปที*เราอาศยัอยู่เมื*อเราไดร้บัความรอด โดยเรารอดจากนรก ความบาป
ความชั *วทั
งหมด ทั
งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ถูกชาํระโดยพระโลหิตพระเยซูคริสต ์ซึ*ง
เราจะไปอยู่สวรรค ์(เป็นที*แห่งพระพรและเรามีชีวิตนิรนัดรท์ี*นั *น)
8.  ความแตกต่างระหวา่งคนที*ไดร้บัความรอด กบั คนที*ยงัไม่มีความรอดคืออะไร ?
= โครินธ์ ;:81
คนที*ยงัไม่ไดร้บัความรอด__________________________________________________
คนที*ไดร้บัความรอดแลว้___________________________________________________
=.  ใหอ้ธิบายความหมายของ "คนนั
นเป็นคนถูกสรา้งใหม่แลว้"   = โครินธ์ ;:81
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.  มีการเปลี*ยนแปลงอะไรบา้งในชีวิตของคุณ ตั
งแต่คุณไดร้บัความรอดแลว้ ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.  คุณมีความคิดอย่างไรต่อการดื*มเหลา้, เบียร ์?     สุภาษิต =2:=:-2;
_______________________________________________________________________
;.  เราควรรกัโลกหรือเปล่า ?     8 ยอหน์ =:8;-8<
_______________________________________________________________________
<.  ใหอ้ธิบายความหมายของคาํขา้งล่างนี
  (8 ยอหน์ =:8;-8<)
 - ความใคร่ของเนื
 อหนังคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
 - ความใคร่ของตาคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
 - การอวดอา้งในชีวิตคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
1.  พระเจา้ทรงมีพระสญัญาพระพรพิเศษกบัเรา  เราไม่ควรทาํอะไร ?
_______________________________________________________________________
6.  สิ*งที*เขา้มาแทนที*ในชีวิตของเรานั
นคือความยินดี ความยินดีนั
นคืออะไร ?
_______________________________________________________________________
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บทที* 1
ทาํอย่างไรถึงจะมีชยัชนะต่อซาตานและการทดลอง ?

    จากบทที* <  พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเชื*อฟังพระองค ์เราตอ้งเชื*อฟังเพื*อเราจะมีชยัชนะ
ต่อซาตาน
8.  ซาตานมาจากไหน ?     อิสยาห ์85:8=-8;
_______________________________________________________________________
เมื*อก่อนทาํหน้าที*อะไร?  เอเสเคียล =6:85-81
_______________________________________________________________________
=.  ซาตานเป็นอย่างไร ?     ยอหน์ 6:55
_______________________________________________________________________
2.  ชื*อต่าง ๆ ของซาตาน
    2.8 เปโตร ;:6________________________________________________________
    2.= มทัธิว 82:2:_____________________________________________________
    2.2 วิวรณ์ 8=::_______________________________________________________
    2.5 มทัธิว 82:8:______________________________________________________
    2.; มทัธิว 5:2________________________________________________________
    2.< วิวรณ์ =7:=_______________________________________________________
   พระคมัภีรไ์ดส้อนเราวา่ ซาตานหรือพญามารเป็นทูตสวรรคท์ี*ถูกสรา้งโดยพระเจา้
และมีชื*อวา่ "ลูซิเฟอร"์ ซาตานไดก้บฏอยากเป็นใหญ่เหมือนพระเจา้  พระเจา้ไดผ้ลกัทิ
 ง
จากสวรรคม์าในโลก และซาตานเดี}ยวนี
 อยู่เต็มสถานฟ้าอากาศจนเป็น "ผูค้รอบครองใน
สถานฟ้าอากาศและกระทาํกิจอยู่ในคนทั
งหลายที*ไม่เชื*อฟัง " เอเฟซสั =:=
5.  คริสเตียนพน้จากอาํนาจซาตานหรือยงั ?  กิจการ =<:86
_______________________________________________________________________
;.  ซาตานหรือพญามารสามารถเขา้สิงคริสเตียนไดห้รือไม่ ?  เพราะอะไร ?
8 ยอหน์ 5:5
_______________________________________________________________________
<.  ซาตานหรือพญามารสามารถล่อลวงคริสเตียนไดห้รือไม่ ?  มทัธิว 5:8-87
_______________________________________________________________________
1.  ซาตานและทูตสวรรคท์ี*กบฏมีจาํนวนเท่าไรของทูตสวรรคท์ั
งหมด ?  วิวรณ์ 8=:5
_______________________________________________________________________
6.  ซาตานเป็นเจา้นายของใคร ?     มทัธิว 8=:=5
_______________________________________________________________________
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:.  ซาตานซึ*งเรารูว้า่เป็น__________________________________= โครินธ์ 5:5
87. ซาตานยงัมีอาํนาจอยู่ทุกวนันี
 หรือไม่ ?     กิจการ =<:86; โคโลสี 8:82
________________________________________________________________________
    อาณาจกัรแห่งความสวา่งนําโดยพระเยซูคริสตเ์จา้ แต่อาณาจกัรแห่งความมืดนําโดย
ซาตาน
88. เราจะทาํกบัซาตานอย่างไร ?     ยากอบ 5:1
_______________________________________________________________________
8=. อาวุธอะไรที*พระเยซูคริสตใ์ชต้่อสูก้บัซาตาน (พญามาร) ?     มทัธิว 5:5, 1, 87
_______________________________________________________________________
82. พระเจา้กระทาํการล่อลวง หรือ ซาตาน ?     ยากอบ 8:82-8;
_______________________________________________________________________
85. ทาํไมพระเจา้จึงไม่สามารถล่อลวงใครได ้?     ยากอบ 8:82
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8;. ในวาระสุดทา้ย จะเกิดอะไรขึ
 นกบัซาตาน ?     วิวรณ์ =7:87
_______________________________________________________________________
    ทุก ๆ สิ*งที*พระเจา้มี ซาตานจะมี และกระทาํดว้ย แต่กระทาํตรงกนัขา้ม ตวัอย่างเช่น
พระเจา้มีสามพระภาค พระเจา้พระบิดา พระเจา้พระบุตร และพระเจา้พระวิญญาณบริ-
สุทธิg  (มทัธิว =6:8:-=7)  ซาตาน (พญามาร) มีสามภาคเท็จคือ ซาตาน, ผูท้รยศต่อ
พระคริสต,์ ผูพ้ยากรณ์เท็จ
8<. เราจะทาํอย่างไร (= สิ*ง) เพื*อหลบหลีกจากซาตาน ?     8 เปโตร ;:6
1________________________________2_____________________________________
81. มี = แหล่งที*เป็นกาํลงัของคริสเตียน ในการมีชยัชนะต่อซาตานและการทดลอง ?
วิวรณ์ 8=:88
1________________________________2_____________________________________
86. ในหนังสือยากอบ ซึ*งพวกเราตอ้งกระทาํกบัมาร คืออะไร ?     ยากอบ 5:1
_______________________________________________________________________
    แต่คริสเตียนที*รกั ซาตานมนัมีฤทธิgอาํนาจเป็นพระแห่งโลกนี
 และมนัมาดุจสิงโตคาํราม
พยายามล่อลวงเรา  เราไม่สามารถที*จะต่อสูด้ว้ยตวัเองได ้ หนทางที*ชนะไดค้ือพึ*งฤทธิg
อาํนาจของพระเจา้ พระเจา้ทรงสญัญาวา่ มีชยัชนะถา้เราเชื*อฟังในพระวจนะของพระองค์
8:. ชยัชนะมาจากไหน ?     8 โครินธ์ 8;:;1
_______________________________________________________________________
=7. ผูใ้ดที*สามารถมีชยัชนะโลกนี
 และพญามาร ?     8 ยอหน์ ;:5-;
_______________________________________________________________________
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=8. ถา้บางทีเรากระทาํบาปและฟังเสียงของซาตาน  เราควรจะทาํอะไรทนัที ?
8 ยอหน์ 8::
_______________________________________________________________________
==. มีคนหนึ*งคนใดไหมที*ไม่เคยทาํบาปเลยในชีวิตนี
  ?     8 ยอหน์ 8:6-87
_______________________________________________________________________
=2. พระองคท์รงสญัญาอะไรกบัพวกเรา ?     8 โครินธ์ 87:82
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
    คริสเตียนที*รกั  ตั
งใจเดี}ยวนี
 วา่จะกระทาํทุกสิ*งที*จะรกัษาตวัเองไม่ไหก้ลบัไปทาํบาป
โปรดเขา้ใกลพ้ระเยซูคริสต ์ต่อตา้นพญามารซาตานและมนัจะหนีคุณไป
=5. คุณไดเ้รียนอะไรจากบทเรียนนี
  ที*คุณไม่เคยรูม้าก่อน ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
    พระเจา้ทรงรบัรองใหอ้ภยัความบาป  8 ยอหน์ 8::
    พระเจา้ทรงรบัรองในชยัชนะ  8 โครินธ์ 87:82


