
ท ำไมถึงเป็นหนังสือมอบข้อคิดทำงวิญญำณ? 
จุดประสงค์ของหนังสือที่มอบข้อคิดทางวิญญาณคอืค าส่ังสอนและแสดงข้อคิดเห็นในครอบครัวที่สอดคล้องกับแผน
พันธสัญญาศรัทรที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ามอบให ้ภายในเล่มประกอบดว้ยบทเรียนส่ีสัปดาห ์โดยในแต่ละวัน
จะมีข้อคิดทางวิญญาณที่ส้ันกระชับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ วันเสาร์มีการทบทวนเน้ือหาของกเรียนตลอดทัง้สัปดาห ์
ส่วนวันอาทิตย์เราจะปิดทา้ยสัปดาหโ์ดยการร่วมเป็นประจักษ์พยานว่าพันธสัญญาความเช่ือน้ันอวยพรแก่ตัวท่าน
และครอบครัวของท่านอย่างไร 
 

สัปดาห์ที่หนึ่ง 
เรามีหัวใจหลักแห่งควำมศรัทธำ 

 
สัปดาห์ที่สอง 

เรามีหัวใจหลักแห่งค ำสัญญำ 
 

สัปดาห์ที่สำม 
เรามีหัวใจหลักแห่งกำรมอบถวำย 

 
สัปดาห์ที่สี่ 

เรามีหัวใจหลักแห่งกำรเผยแพร่พันธกิจ 
 

มันคือส่ิงส ำคัญ หากท่านอ่านทุกข้อพระคัมภีร์และพยายามท าความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาหลักของบทเรียน การใช้
เวลาในการอุทิศตนแต่ละครั้งมกัมาจากครอบครวัสู่ครอบครัวในแต่ละวัน ทุกคนในครอบครัวควรจะอธิษฐานทุกวัน
เก่ียวกับการมอบควำมไว้วำงใจส่วนตัวเพื่อพันธสัญญาแหง่ความเช่ือ 
 
ตามหลักการแล้ว บทเรียนจะเริ่มต้นในสีส่ัปดำหก่์อนถึงวันอาทิตย์ จะมีการเขียนการ์ดและรวบรวมการด์ของพันธ
สัญญาแห่งความเช่ือ 

 

 

 



บทที่ 1 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันจันทร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
โรม 4:20-21 : ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเช่ือมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ท่านเช่ือมั่นว่า พระเจ้าทรงสามารถท าส่ิงทีท่รงสัญญาได้ 
 
บทเรียนประจ ำวันจันทร์ : การมอบถวายพันธสัญญาแห่งความเช่ือ 
คือการวางจุดมุ่งหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเจตนารมณ์ของการมอบถวายทีม่ากกว่าหน่ึงในสิบส าหรบัการเผยแผ่
ศาสนาของคริสตจักรในพื้นทีข่องท่านอย่างหนักแน่นมั่นคง โดยปกติพันธสัญญาจะใช้เวลาหน่ึงปแีละจะเริ่มตน้ใหม่
ทุกปีในการประชุมพันธกิจประจ าปีของคริสตจักร 
 
กรุณาอ่าน 2 โครินธ์ 9:7 และศึกษาความจริงทีส่ าคญัหลายประการเก่ียวกับการมอบถวาย 
 
 แต่ละคนจง__________ตามทีเ่ขาคิดหมายไว้ในใจ (ส าหรับพันธสัญญาแหง่ความเช่ือ) 
 
ทัศนคติของท่านต่อการมอบถวายคือส่ิงทีส่ าคญั 
 ไม่ใช่________ 
 ไม่ใช่ให้ด้วย______________ 
 เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่มอบถวายดว้ย___________ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ส่ิงใดที่ข้าพเจ้าควรจะกระท ากับส่ิงทีพ่ระเจ้ากล่าวแก่ข้าพเจ้าในวันน้ี? 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอังคำร 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
โรม 4:20-21 : ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเช่ือมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ท่านเช่ือมั่นว่า พระเจ้าทรงสามารถท าส่ิงทีท่รงสัญญาได้ 
 
บทเรียนประจ ำวันอังคำร : พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือพระคมัภีร์ไบเบิล 
มีหลายหน้าในพระคัมภีร์ไบเบิลที่แสดงความจริงเก่ียวกับหลักการของการมอบถวายโดยความเช่ือ ดังเช่นหน่ึงใน
เรื่องที่ย่ิงใหญ่ที่สุดคือเรื่องราวของฮันนาหใ์น 1 ซามูเอลบทที่หน่ึง 
 
เขามีภรรยาสองคน คนหน่ึงช่ือฮันนาห์ อีกคนหน่ึงช่ือเปนินนาห์ เปนินนาห์มีบุตรแตฮ่ันนาห์ไม่ม ี(1 ซามูเอล 1:2) 
นางขมข่ืนใจมากจึง__________ตอ่พระยาหเ์วห์และรอ้งไหอ้ย่างหนัก (1 ซามูเอล 1:10) นาง__________ไว้ว่า 
“ข้าแต่พระยาห์เวหจ์อมทัพ ถ้าพระองคจ์ะทอดพระเนตรความทกุข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จรงิๆ ทรงระลึกถึง
ข้าพระองค์ และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคน แล้วข้า
พระองค์จะถวายเขาแด่พระยาห์เวหต์ลอดชีวิตของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้งศีรษะของเขาเลย”  (1 ซามูเอล 
1:11) 
 
น่ีคือผลส าเร็จของศรัทธาแห่งความเช่ือ พระเจ้าจะทรงให้เราประสบกับความยากล าบากเพื่อใหม้ีส่วนร่วมกับการ
เผยแพร่พระวจนะของพระองค์ เราสวดอ้อนวอนในส่ิงที่เราควรจะกระท าและพระเจ้าทรงแสดงใหเ้ราเห็นว่าอะไร
คือส่ิงที่พระองค์ปรารถนา ดังน้ันเราจึงตอ้งท าพันธสัญญาแหง่ความเช่ือและไว้วางใจให้พระองคจ์ัดเตรียมในส่ิงที่
เราวิงวอน เราเพียงต้องเช่ือฟังและมีความศรัทธาเพื่อพระเจ้าจะประทานในส่ิงที่เรารอ้งขอเสมือนดั่งที่พระองค์ทรง
มอบให้แก่ฮันนาห์ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าผ่านตัวอย่างเรื่องราวของฮันนาห?์ 
ส่ิงใดที่ข้าพเจ้าควรจะกระท ากับส่ิงทีพ่ระเจ้ากล่าวแก่ข้าพเจ้าในวันน้ี? 
 
 
 



บทที่ 3 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพุธ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
โรม 4:20-21 : ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเช่ือมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ท่านเช่ือมั่นว่า พระเจ้าทรงสามารถท าส่ิงทีท่รงสัญญาได้ 
 
บทเรียนประจ ำวันพุธ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือไม่ใช่แผนการที่มนุษย์สร้างข้ึน 
การมอบพันธกิจผ่านทางพันธสัญญาแหง่ความเช่ือได้รับความนิยมในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา มีชายที่ช่ือว่า ออสวอลด์ 
เจ. สมิธจากโทรอนโต ประเทศแคนาดาและคลารก์ คลิฟฟอร์ดจากทัลซา รัฐโอคลาโฮมา ทดลองผู้คนจ านวนมาก
โดยขอให้พวกเขามีความศรทัธา ส่ิงน้ีไม่ได้บงัเกิดจากการวางแผนของพวกเขา แต่เริ่มจากการประกาศข่าว
ประเสริฐเพื่อถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าและการเทศนาถ้อยค าแหง่ความเช่ือที่สามารถพบเจอได้ในทุกหน้า
ของพระคัมภีร์ไบเบิล  
 
จงศึกษำ 2 โครินธ์ บทที่ 8 จะเปิดใจและความคดิของทา่นให้เข้าสู่ความจริงของการเรียนรู้วิธีการมอบถวายดว้ย
ใจกว้างขวางในส่ิงที่ท่านขาดแคลน 

 
คือแผนการในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พฒันาความเช่ือ (2 โครินธ์ 8: 3) 
คือแผนการในพระคัมภีร์ไบเบิลที่หนุนใจเพื่อการเติบโต (2 โครินธ์ 8: 7) 
คือแผนการในพระคัมภีร์ไบเบิลที่เก่ียวข้องกับความเหน็แก่ตัว (2 โครินธ์ 8: 9) 
คือแผนการในพระคัมภีร์ไบเบิลที่น ามาซ่ึงพระพรของพระเจ้า (2 โครินธ์ 8: 1) 
คือแผนการในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ใหทุ้นส าหรับพันธกิจ (2 โครินธ์ 8: 4) 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าผ่านบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะไว้วางใจใหพ้ระเจ้ามอบในส่ิงทีข้่าพเจ้าขาดแคลนหรอืไม่? 
 
 
 
 



บทที่ 4 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพฤหัสบดี 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
โรม 4:20-21 : ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเช่ือมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ท่านเช่ือมั่นว่า พระเจ้าทรงสามารถท าส่ิงทีท่รงสัญญาได้ 
 
บทเรียนประจ ำวันพฤหสับดี : พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือแรงบันดาลใจจากความรัก 
2 โครินธ์ 8: 8 : ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นค าส่ัง แต่น าเรื่องความกระตือรือรน้ของคนอ่ืนๆ มาทดสอบความรกัของท่าน
ทั้งหลายว่ามีความจรงิใจหรอืไม่ 
 
บางบุคคลไดก้ล่าวไว้อย่างสัตย์จริงว่า “ท่านสามารถมอบใหโ้ดยปราศจากความรกั แต่ท่านไม่สามารถรักโดย
ปราศจากการให้” พระคัมภีร์ไบเบิลเทศนาความจริงเก่ียวกับพระเจ้าแก่เราในยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้า
ทรง__________โลก จนได้ทรง__________พระบตุรองค์เดียวของพระองค์ทีบ่งัเกิดมา...” 
 
ถ้าหากท่านรักโลกเสมือนที่พระเจ้ารัก ท่านก็จะกลายเป็นผู้ใหเ้ช่นเดียวกันและผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็น “...เพื่อ
ผู้ใดที่__________ในพระบตุรน้ันจะไมพ่ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร” 
 
ยามเมื่อท่านรักผู้ที่ไม่เคยไดรู้้จกัหรือสัมผัสมาก่อน ความรักของท่านจะส่งเสริมทา่นใหม้อบแก่ผู้อ่ืนในทันใด ส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยให้มิชชันนารีสามารถประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ไมเ่คยไดยิ้น 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าจะแสดงความรักต่อโลกที่ปราศจากความรักได้อย่างไร? 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันศุกร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
โรม 4:20-21 : ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเช่ือมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ท่านเช่ือมั่นว่า พระเจ้าทรงสามารถท าส่ิงทีท่รงสัญญาได้ 
 
บทเรียนประจ ำวันศุกร ์: พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือปัจเจกบคุคล 
 
ทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกับพันธสัญญาแห่งความเช่ือคือปัจเจกบุคคล ท่านจะเริ่มตน้การเดินทางแหง่ศรัทธาดว้ยตนเอง
ยามเมื่อท่านไว้วางใจในพระเยซูคริสตใ์นฐานะพระผู้ช่วยใหร้อด กรุณาอ่านเอเฟซัส 2: 8,9 
 
เมื่อความเช่ือของท่านเพิ่มพูนข้ึนความสัมพันธ์ของท่านกับพระผู้ช่วยให้รอดเองก็เติบโตเช่นเดียวกัน กรุณาอ่านฮบีรู 
11: 6 
 
ยามเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะใช้ความเช่ือส่วนปัจเจกบุคคลในการเป็นผู้ให ้มันจะสามารถส่งผลอย่างมากตอ่ชีวิตฝ่ายจติ
วิญญาณของท่าน ใน 2 โครินธ์ 8:3 กล่าวว่าคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย “ถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่
จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก” เพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนัก “ได้รับความทกุข์ยาก 
ความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากจนแสนเข็ญของเขาน้ัน ก็ล้นออกมาเป็นใจโอบอ้อมอารีของเขา” (2 โครินธ์ 
8:2) โดยความเช่ือของพวกเขาก็สามารถท าไดเ้พื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน จากตัวอย่างของแคว้นมาซิโดเนียแสดงให้เห็นเรา
ว่าเหตุใดการทีส่มาชิกในครอบครวัทุกคนตอ้งเติมเต็มพันธสัญญาแหง่ความเช่ือส าหรับปัจเจกบุคคลจึงเป็นส่ิงส าคญั 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือปัจเจกบุคคลของข้าพเจ้าเติบโตข้ึนหรือไม่? 
(ถ้าหากค าตอบคอืไม่, เพราะเหตุใด?) 
 
 
 
 



บทที่ 6 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันเสำร์ 

 
สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรท่องข้อท่องจ าประจ าสัปดาห์ โรม 4:20, 21 
 
ทบทวนค ำถำมประจ ำบทเรียน: 
พระเจ้ารักผู้ให้แบบใด? ใน 2 โครินธ์ 9: 7 
พระเจ้ามอบเกียรติคุณค าสัญญาแก่ผู้ใดด้วยการมอบบุตรให?้ 
ชายสองคนใดที่กระท าใหพ้ันธสัญญาแห่งความเช่ือมีความส าคญัเมื่อ 40 ปีก่อน? 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือช่วยให้ทา่นพิสูจน์__________ความรักของเรา 
สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรเติมเต็มพันธสัญญาแหง่ความเช่ือหรอืไม่? 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ให้สมาชิกในครอบครัวตอบค าถามส้ันๆ ดังต่อไปน้ี : 
อะไรคือส่ิงที่ส าคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าได้รบัจากบทเรียนประจ าสัปดาห์น้ี? 
เพราะเหตุใดมันถึงส าคัญส าหรบัข้าพเจ้า? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 7 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอำทิตย์ 

 
หลักฐำนของพันธสัญญำแห่งควำมเช่ือ 

 ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าท าพันธสัญญาแห่งความเช่ือคือตอนที่ข้าพเจ้าได้เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแรกใน
เมืองเบย์ซิตี รัฐเท็กซัสในปี 2512 ถึงแม้ว่าจะเป็นคริสตจักรใหม่แต่ก็ได้มีการวางแผนเผยแผ่พระวจนะที่ย่ิงใหญ่อยู่
แล้ว เมื่อคนในคริสตจักรเรียกข้าพเจ้าว่าศษิยาภิบาลของพวกเขา พวกเขาก็ขอประทานอภัยเก่ียวกับเงินเดือนเพียง
เล็กน้อยที่พวกเขาสามารถจ่ายให้ข้าพเจ้าได ้ข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าน่ันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะพระเจ้าจะทรง
คอยดูแลและเติมเต็มในส่ิงที่พวกเราขาดแคลน 
 ในคืนวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์แรกที่ข้าพเจ้าจะเป็นศิษยาภิบาล ข้าพเจ้าได้ไปที่โบสถ์เพื่ออธิษฐาน ข้าพเจ้า
ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าส่ิงใดทีข้่าพเจ้าควรมีในพันธสัญญาแหง่ความเช่ือ ทันใดน้ันก็ได้พบค าตอบอย่างน่าอัศจรรย์
ใจ มันมากเกินกว่าส่ิงที่ข้าพเจ้าเคยมอบให ้ข้าพเจ้าตระหนักชัดว่าพระเจ้าทรงตรัสแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเริ่มให้ใน
วันถัดไป 
 สามอาทิตย์ถัดมา มีสมาชิกผู้หน่ึงกล่าวว่าคนในคริสตจักรปรารถนาจะพบกับข้าพเจ้าที่ส านักงาน ข้าพเจ้า
จึงกล่าวแก่ภรรยาของข้าพเจ้าว่า “ข้าพเจ้าคงมีปัญหาเป็นแน่” เพราะข้าพเจ้าไม่เคยถูกเรียกตัวพบที่ส านักงานมา
ก่อนข้าพเจ้าควรจะท าอย่างไรในฐานะศษิยาภิบาลครั้งแรกของข้าพเจ้าหรือ? คนในคริสตจักรกล่าวว่า “บาทหลวง
ยามเมื่อเราว่าจ้างท่าน เราบอกท่านแล้วว่าสามารถจ่ายได้จ านวนเงินเพียงเท่าน้ีและน่ันคือความสัตย์จริง อย่างไรก็
ตามถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ที่น่ีได้เพียงสามสัปดาหแ์ตก่ลับมีการมอบถวายที่เพิ่มมากข้ึน ดังน้ันเราจะตอบแทนท่านด้วย
ความเช่ือที่เติบโตข้ึน” 
 ท่านปรารถนาจะลองคาดเดาดหูรอืไม่ว่ามกีารมอบถวายเพิ่มมากเท่าใด? มันคือจ านวนที่แน่นอนที่ข้าพเจ้า
ได้มอบให้แก่พันธสัญญาแหง่ความเช่ือ พระเจ้าสอนบทเรียนใหแ้ก่ข้าพเจ้าและครสิตจักรขนาดเล็กแห่งน้ันพร้อมกัน 
น่ีคือผลสัมฤทธิ์ของพันธสัญญาแห่งความเช่ือ ข้าพเจ้าจึงได้ฝึกฝนและสอนค าเทศนาพันธสัญญาแห่งความเช่ืออย่าง
มีศรัทธาแรงกล้านับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา 
 

โรแลน แมคาลิสเตอร์ 
รองผู้อ านวยการ  

BAPTIST BIBLE FELLOWSHIP INTERNATIONAL 
 
 
 



บทที่ 8 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันจันทร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
1 ซำมูเอล 1:11 : นางก็ปฏิญาณไว้ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์จรงิๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญงิผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรง
ประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาหต์ลอดชีวิต
ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้งศีรษะของเขาเลย” 
 
บทเรียนประจ ำวันจันทร์ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือสอนการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า 
 
เราให้ค ามั่นสัญญากับพระเจ้าเพราะพระองค์คือผู้ทีท่ าใหห้ัวใจของเราต้องมีส่วนรว่ม เมื่อเขาเคล่ือนไหวในหัวใจ
ของเราพระองค์จะทรงกระตุน้จิตใจของมนุษย์ไปดว้ย เราจ าเป็นต้องให้ค าสัญญาศรัทธาขนสัตว์ 
 
ลูกา 6:38 : __________แล้วพวกทา่นจะ__________ดว้ยแบบยัดส่ันแน่น__________เต็มหน้าตกัของท่าน 
เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเทา่ไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
ทุกส่ิงทุกอย่างที่เรามีล้วนมาจากความเมตตากรุณาของพระเจ้า 
 
1 โครินธ์ 4:7 : ผู้ใดเล่ากระท าใหท้่านวิเศษกว่าคนอ่ืน ท่านมีอะไรที่ทา่นมิไดร้ับมา ก็เมื่อท่านได้รับมา เหตุไฉนท่าน
จึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รบัเลย 
 
เจมส์ 1:17 : ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจาก
พระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไมม่ีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ข้าพเจ้าจะเรียนรู้วิธีการที่จะไวว้างใจในพระเจ้าไดอ้ย่างไรในวันน้ี? 
 
 
 



บทที่ 9 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอังคำร 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
1 ซำมูเอล 1:11 : นางก็ปฏิญาณไว้ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์จรงิๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญงิผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรง
ประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาหต์ลอดชีวิต
ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้งศีรษะของเขาเลย” 
 
บทเรียนประจ ำวันอังคำร : พันธสัญญาแห่งความเช่ืออยู่ระหว่างผู้ที่ศรัทธาและพระเจ้า 
 
ค าว่าควำมเช่ือเป็นที่รูจ้ักกันดีส าหรับมนุษย์ทกุคน เมื่อไหร่ก็ตามทีเ่ราไดม้อบค าสัญญาก็มักจะพยายามกระท าให้
ส าเร็จลุล่วงจากส่ิงที่ได้รเิริ่มไว้ เราต่างมอบค าสัญญาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบตุร บิดามารดา คู่สมรสหรอื
แม้กระทั่งกับพระผู้เป็นเจ้าก็ตาม 
 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือของท่านไม่ได้กระท ำกับครสิตจักร 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือของท่านไม่ได้กระท ำกับศิษยาภิบาล 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือของท่านไม่ได้กระท ำกับผู้สอนศาสนา 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือของท่านกระท ำกับพระเจ้า 
 
การมอบถ้อยค าสัญญา (ค าปฏิญาณ) ต่อพระเจ้าเป็นส่ิงที่ส าคญัอย่างย่ิง เสมือนดั่งที่ซาโลมอนผู้ที่เขียนหนังสือ
ปัญญาจารย์ 5:4, 5, กล่าวว่า “เมื่อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่จะท าตามค าปฏิญาณน้ันให้ส าเร็จ เพราะ
พระองค์หาชอบพระทัยในคนเขลาไม ่__________ทีเ่จ้าปฏิญาณไว้เถิด ที่เจ้าจะไม่__________ก็ยังดกีว่าที่เจ้า
ปฏิญาณแล้ว__________” 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
การมอบค าสัญญาของข้าพเจ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าส าคัญมากเพียงใด? 
 
 



บทที่ 10 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพุธ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
1 ซำมูเอล 1:11 : นางก็ปฏิญาณไว้ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์จรงิๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญงิผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรง
ประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาหต์ลอดชีวิต
ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้งศีรษะของเขาเลย” 
 
บทเรียนประจ ำวันพุธ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือสอนการพึ่งพาพระเจ้า 
 
เราให้ค ามั่นสัญญากับพระเจ้าเพราะพระองค์คือผู้ที ่
ท าให้หัวใจของเราตอ้งมีส่วนร่วมเมื่อพระองค์ด าเนินต่อไป 
หัวใจของเราเขาจะย้ายหวัใจของผู้อ่ืนไปด้วย 
ให้ส่ิงที่เราต้องใหส้ าหรับค าสัญญาศรทัธา 
 
ลูกา 6:38 : __________แล้วพวกทา่นจะ__________ดว้ยแบบยัดส่ันแน่น__________เต็มหน้าตกัของท่าน 
เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเทา่ไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
ทุกส่ิงทุกอย่างที่เรามีมาจากน้ าพระทยัของพระเจ้าใน 1 โครินธ์ 4:7 : เพราะว่าใครท าใหท้่านวิเศษกว่าคนอ่ืน? 
ท่านมีอะไรที่ไมไ่ดร้ับมา? ถ้าท่านไดร้ับมา ท าไมจึงโอ้อวดเหมอืนกับว่าทา่นไมไ่ดร้ับมา? 
 
กรุณาอ่านยากอบ 1:17 และมัทธิว 6:11 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ใครเป็นผู้มอบทุกส่ิงทุกอย่างที่ข้าพเจ้าม?ี 
ข้าพเจ้าสามารถไวว้างใจพระเจ้าให้จดัเตรยีมข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะสามารถจัดเตรยีมเพื่อผู้อ่ืนได้หรอืไม่? 
 
 
 



บทที่ 11 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพฤหัสบดี 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
1 ซำมูเอล 1:11 : นางก็ปฏิญาณไว้ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์จรงิๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญงิผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรง
ประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาหต์ลอดชีวิต
ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้งศีรษะของเขาเลย” 
 
บทเรียนประจ ำวันพฤหสับดี : พันธสัญญาแห่งความเช่ือสอนให้เราสวดอ้อนวอน 
 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือที่แท้จรงิจะไม่เกิดข้ึนจนกว่าบคุคลน้ันจะใช้เวลาอยู่ล าพังกับพระเจ้าในการสวดอ้อนวอน 
โดยมองถึงความเป็นผู้น าและทิศทางของพระองค์ในฐานะตามจ านวนทีเ่ขาควรจะเช่ือ ที่จะไม่ท าเช่นน้ันอาจน าไปสู่
ค าสัญญาที่ท าด้วยความโง่เขลาไม่ใช่ความศรัทธา มีโลกแห่งความแตกต่างระหวา่งศรัทธาและความโง่เขลา 
 
มัทธิว 7:7 : __________แล้วจะได ้__________แล้วจะพบ __________แล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน 
 
ยอห์น 14:14 : ส่ิงใดที่พวกท่าน___________ในนามของเรา__________ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
เริ่มสวดอ้อนวอนวันน้ีตามจ านวนที่จะมอบถวาย 
เริ่มสวดอ้อนวอนวันน้ีด้วยศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้า 
เริ่มสวดอ้อนวอนวันน้ีเพื่อที่พระเจ้าจะมีพันธกิจแก่สมาชิกครอบครวั เพื่อแต่ละคนจะได้มส่ีวนร่วมในพันธสัญญา
แห่งความเช่ือ 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 12 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันศุกร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
1 ซำมูเอล 1:11 : นางก็ปฏิญาณไว้ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์
ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์จรงิๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญงิผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรง
ประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาหต์ลอดชีวิต
ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้งศีรษะของเขาเลย” 
 
บทเรียนประจ ำวันศุกร ์: พันธสัญญาแห่งความเช่ือข้ึนอยู่กับฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่ของเรา 
 
เปาโลเขียนเก่ียวกับวิธีที่คริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียถวายเกินความสามารถของพวกเขาใน 2 โครินธ์ 8:3 : เพราะ
ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขา__________ ที่จริงก็__________ และท าด้วยความสมัครใจ 
 
การมอบถวายตามความศรทัธาทีแ่ท้จรงิคือส่ิงทีม่อบให้โดยการไว้วางใจ ท่านไม่สามารถใครค่รวญว่าจะมอบส่ิงใดได้
บ้าง ไม่อาจคาดคะเนจ านวนเพราะมันไมใ่ช่ของรางวัลที่สามารถคดิเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างหน่ึงในสิบแต่เปน็การถวาย
โดยใช้ความศรัทธา 
 
มนุษย์จะถวายเกินความสามารถของพวกเขาไดอ้ย่างไร? โดยใช้ควำมเช่ือ 
มนุษย์จะให้ส่ิงที่พวกเขาขาดแคลนได้อย่างไร? โดยใช้ควำมเช่ือ 
 
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า; พระองค์เป็นเจ้าของทุกสรรพส่ิงบนโลก 
 
สดุดี 50:10 : เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เล้ียงบนภูเขาตั้งพันยอด 
 
ฮักกัย 2:8 : __________เปน็ของเรา และ__________ก็เป็นของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดงัน้ีแหละ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสรรพส่ิงในชีวิตของข้าพเจ้าไดห้รอืไม่? 
ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะไวว้างใจในพระฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการจัดเตรียมแผนการส าหรับข้าพเจ้าหรอืไม่? 



บทที่ 13 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันเสำร์ 

 
สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรท่องข้อท่องจ าประจ าสัปดาห์ ใน 1 ซามูเอล 1:11 
 
ทบทวนค ำถำมประจ ำบทเรียน: 
เหตุใดพันธสัญญาแห่งความเช่ือจึงมีคุณค่าต่อบคุคลมากกว่าครสิตจักร? 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือกระท าไว้เพื่อผู้ใด? 
 
ลูกา 6:38 : จง__________เขา แล้วพวกท่านจะไดร้ับด้วยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตกัของท่าน เพราะว่า
เมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไร ท่านก็จะ__________การตวงกลับคืนไปเท่าน้ันเช่นกัน 
 
เหตุใดการสวดอ้อนวอนจึงส าคัญตอ่พันธสัญญาแหง่ความเช่ือ? 
เงินและทองทั้งหมดบนโลกน้ีเป็นของผู้ใดตามทีก่ล่าวไว้ใน ฮักกัย 2:8? 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ให้สมาชิกในครอบครัวตอบค าถามส้ันๆ ดังต่อไปน้ี : 
อะไรคือส่ิงที่ส าคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าได้รบัจากบทเรียนประจ าสัปดาห์น้ี? 
เพราะเหตุใดมันถึงส าคัญส าหรบัข้าพเจ้า? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 14 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอำทิตย์ 

 
พรแห่งกำรให้ 

 
 ผู้บรรยายหลักในการประชุมพันธกิจที่ข้าพเจ้าได้เข้ารว่มในฐานะผู้สอนศาสนา คือส่ิงท้าทายและได้เปล่ียน
แนวความคิดทั้งหมดของข้าพเจ้ายามเมื่อเขาได้สาธยายเรื่องราวดังต่อไปน้ี: 
 เขาบอกว่าตนเองเคยประสบความส าเร็จมาแล้วครั้งหน่ึงในฐานะนักธุรกิจแต่ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาให้มา
ประกาศข่าวประเสริฐ ดังน้ันเขาจึงขายธุรกิจและเริ่มเป็นพยานให้แก่ผู้คนเก่ียวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และ
รวบรวมผู้คนที่กลับใจใหม่เหล่าน้ันมาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ 
 หลังจากน้ันไม่นานเขาก็มอบเงินเกือบทั้งหมดที่ได้รับจากการขายธุรกิจของเขาให้แก่การก่อตั้งคริสตจักร
ใหม่ ยามน้ีเขาส้ินเน้ือประดาตัวและต้องพึ่งพาเงินบริจาคของพี่น้องในพระคริสต์ฐานะศิษยาภิบาลของพวกเขาแต่
แทนที่พันธสัญญาแห่งความเช่ือของเขาจะลดลงแต่มนักลับเพิ่มมากข้ึนรวมถึงยังประสบความส าเร็จทั้งทางการเงิน
และทางฝ่ายวิญญาณ 
 แต่ผู้ที่กลับใจใหม่ยังไม่อาจเข้าใจส่ิงน้ี วันหน่ึง, หน่ึงในผู้กลับใจมาหาเขาและได้กล่าวว่า “ท่านบาตรหลวง
ข้าพเจ้าก าลังรู้สึกว่าพระเจ้าได้หลอกลวงข้าพเจ้า ท่านได้รบัการอวยพรจากพระเจ้าและมีสันติสุขในใจยามเมื่อท่าน
เป็นผู้ให้ ความลับของท่านคือส่ิงใดกันหรือ?” 
 ศิษยาภิบาลท่านน้ีบอกว่าเปน็เพราะการบอกเล่าของเพื่อนเขา เขาตระหนักว่าตนเองก าลังเพิกเฉยต่อบุตร
ที่กลับใจเพราะสันติสุขในการมอบให้ของเขา ด้วยเหตุน้ีเขาจึงเหมือนปล้นบุตรของคริสเตียนที่ได้รับพรส าคัญบาง
ประการจากพระเจ้า เขาจึงสารภาพบาปและเริ่มต้นบอกความลับเรื่องที่วางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลเรื่องทรัพย์สิน
เงินทองในชีวิตของเขา ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงกระท าตามแบบอย่างของเขาและเรียนรูถึ้งความสุขของการใหจ้ากการ
เสียสละ 
 (และข้าพเจ้าเองก็เรียนรู้มันด้วยเช่นเดียวกัน!) 

 
ริก โมลเลอร์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
BBFI 

 
 

 



บทที่ 15 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันจันทร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
ลูกำ 6:38 : จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตกัของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวง
ให้เขาเท่าไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
บทเรียนประจ ำวันจันทร์ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือไม่ใช่จ านวนหน่ึงในสิบ 
 
ค าว่า Tithe หมายถึงหน่ึงในสิบหรอื 10%  
 
หน่ึงในสิบส่วนถูกกล่าวถึงครั้งแรกในสมัยของอับราฮัม ในปฐมกาล 14:20 : “ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผู้สูงสุด 
ผู้ทรงมอบศัตรูทัง้หลายไว้ในมือของท่าน” อับรามก็มอบ___________จากข้าวของทั้งหมดน้ันถวายแก่กษัตรย์ิ
เมลคีเซเดค 
 
ได้รับการกระท าตามหลักศาสนาในภายหลังโดยประเทศอิสราเอลใน เลวีนิติ 27:30: ทศางค์ทั้งส้ินที่ไดจ้ากแผ่นดิน
เป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี เป็นของพระยาห์เวห์ เป็นของถวายที่บรสุิทธิ์แดพ่ระยาหเ์วห์  
  
การให้ตามสัดส่วน (หน่ึงในสิบ) ได้รับการกระท าตามหลักศาสนาโดยคริสตจกัรในพันธสัญญาใหม่ใน 1 โครินธ์ 16: 
2 : ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแตล่ะคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได ้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้า
มาถึง 
 
การมอบถวายหน่ึงในสิบของสาวกของพระเจ้าในครสิตจักรทอ้งถ่ินคือการใหท้ี่ตรงตอ่ความตอ้งการของคริสตจกัร
ท้องถ่ินน้ัน 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าเช่ือฟังพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้หน่ึงในสิบหรอืไม่? 
 
 



บทที่ 16 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอังคำร 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
ลูกำ 6:38 : จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตกัของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวง
ให้เขาเท่าไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
บทเรียนประจ ำวันอังคำร : พันธสัญญาแห่งความเช่ือเหนือกว่าจ านวนหน่ึงในสิบ 
 
เปาโลกล่าวกับชาวโครินธ์ว่าพวกเขาควรเรียนรูส่ิ้งที่พวกเขามีก่อนที่จะสามารถมอบในส่ิงที่พวกเขาไม่มีใน 2 โครินธ์ 
8:12: เพราะว่าถ้ามี___________อยู่แล้ว พระเจ้าก็จะทรงรับตามทีเ่ขา__________ไม่ใช่ตามที่เขา__________ 
 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือไม่ใช่ทัง้หน่ึงในสิบหรือส่วนหน่ึงในสิบ 
 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือการมอบถวายทีเ่หนือกว่าจ านวนหน่ึงในสิบ 
 
ใครบางคนสอนท่านว่าสามารถใหค้รสิตจักร 5% และอีก 5% ส าหรับพันธกิจ และพันธสัญญาแห่งความเช่ือคือส่ิง
สุดท้าย ถ้าหากท่านให้โดยวิธีน้ีแม้จะเปน็เพียงแค่ (10%) ของการมอบถวายหรือใหโ้ดยพันธสัญญาแห่งความเช่ือที่
เพิ่มข้ึนต่อพันธกิจ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าจะแสดงให้พระเจ้าเห็นไดอ้ย่างไรว่าข้าพเจ้าเช่ือและไว้วางใจในพระองค์? 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 17 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพุธ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
ลูกำ 6:38 : จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตกัของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวง
ให้เขาเท่าไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
บทเรียนประจ ำวันพุธ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือไม่ใช่ส่ิงที่ก าหนดได ้
 
พันธสัญญาแห่งศรัทธาควรใหผ่้านครสิตจกัรท้องถ่ิน ผู้ให้ควรได้รบัความไว้วางใจอย่างเพียงพอส าหรับการเป็นผู้น า
ในคริสตจักรเพื่อให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ว่าใครคอืผู้ที่สมควรจะสนับสนุน น่ันคือส่ิงที่เรากระท ากับส่ิงที่
เรียกว่าหน่ึงในสิบ 
 
มีเหตุผลหลายประการว่าท าไมพันธสัญญาแหง่ความเช่ือถึงไม่ใช่ส่ิงทีก่ าหนดได ้
 
ผู้คนอาจต้องการจะสนับสนุนมิชชันนารีที่ไม่เห็นดว้ยกับคริสตจักรที่เก่ียวกับค าส่ังสอนและยึดหลักปรชัญา 
 
หากทางคริสตจักรอนุญาตใหก้ าหนดก็อาจกระท าให้มชิชันนารีบางคนต้องขอการสนับสนุนโดยตรงจากสมาชิก
ไม่ใช่โดยคริสตจักร 
 
ตามที่เราไดร้ะบุไว้ตั้งแตต่น้ว่าพันธสัญญาแห่งความเช่ือไม่ใช่ส่ิงที่ก าหนดได้ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าจะสามารถเรียนรูท้ี่จะไว้วางใจผู้น าคริสตจักรของข้าพเจ้าในการตัดสินใจอย่างมีสติปญัญาไดอ้ย่างไร? 
 
 
 
 
 



บทที่ 18 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรับกำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพฤหัสบดี 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
ลูกำ 6:38 : จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตกัของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวง
ให้เขาเท่าไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
บทเรียนประจ ำวันพฤหสับดี : พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือความมุ่งมั่นเป็นเวลาหน่ึงปี 
 
พันธสัญญาแผ่ขยายจากการเข้าร่วมประชุมหน่ึงพนัธกิจจนถึงครั้งต่อไปในคริสตจักรส่วนใหญ่ของเราการประชุม
เผยแผ่เป็นงานประจ าปี 
 
ในบทสุดท้ายเก่ียวกับพันธสัญญาแหง่ความเช่ือ เปาโลกล่าวถึงการให้เกียรติค าสัญญาที่เคยกระท าไว้เมื่อหน่ึงปีก่อน
หน้า 
 
2 โครินธ์ 8:10 : และข้าพเจ้าขอออกความเห็นในเรื่องน้ีว่า เมื่อปีกลายน้ี พวกท่านไม่เพียงเป็นพวกแรกที่ลงมือท า 
แต่ยังเป็นพวกแรก______________________ 
 
ทุกปีในการเข้าร่วมประชุมพันธกิจประจ าปี สมาชิกควรประเมินพระพรของพระเจ้าตามค าสัญญาของพวกเขาจาก
ปีที่แล้วและควรขอให้พระองค์ทรงอนุญาตใหพ้วกเขาเพิ่มการมอบถวายเพื่อใหศ้รทัธาความเช่ือของพวกเขาเติบโต
ข้ึน เพราะยามเมื่อเราก้าวหน้าในพันธสัญญาแห่งความเช่ือแล้วการใหใ้นทกุด้านของเราก็จะเติบโตข้ึนเช่นเดียวกัน 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าอวยพรการใหข้องข้าพเจ้าในปีทีผ่่านมาอย่างไร? 
ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะวางใจในพระองคม์ากข้ึนในปีน้ีหรอืไม่? 
 
 
 
 
 



บทที่ 19 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันศุกร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
ลูกำ 6:38 : จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตกัของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวง
ให้เขาเท่าไร ท่านก็จะไดร้ับการตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน” 
 
บทเรียนประจ ำวันศุกร ์: พันธสัญญาแห่งความเช่ือท างาน 
 
คนส่วนใหญ่ที่มอบพันธสัญญาแหง่ความเช่ือมาเป็นระยะเวลานานจะตระหนักดีว่าไมม่ีส่ิงใดส่งผลต่อชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณของพวกเขามากไปกว่าการมอบถวายดว้ยความศรัทธา เมื่อเรียนรู้และประยุกตใ์ช้หลักการตามค าสอนใน
พระคัมภีร์ไบเบิลแล้วพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นพระเจ้าท างานในชีวิตของพวกเขา 
 
สอนให้พวกเขาด าเนินชีวิตด้วยความศรัทธาใน 2 โครินธ์ 5:7: เพราะว่าเราด าเนินโดย__________ ไม่ใช่โดยส่ิง
ที่__________ 
 
สอนให้พวกเขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะท างานในชีวิตของพวกเขาทกุวันใน ฮีบรู 11:6: แต่ถ้าไม่มีความเช่ือแล้ว จะไม่
เป็นที่__________เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าน้ัน ต้องเช่ือว่าพระองค์ทรง__________อยู่ และพระองค์
ทรงเป็นผู้__________แก่คนเหล่าน้ันที่แสวงหาพระองค์ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าจะเรียนรู้ที่จะด าเนินตามโดยความเช่ือไม่ใช่โดยส่ิงทีม่องเห็นได้อย่างไร? 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 20 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันเสำร์ 

 
สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรท่องข้อท่องจ าประจ าสัปดาห์ ใน 1 ซามูเอล 1:11 
 
ทบทวนค ำถำมประจ ำบทเรียน: 
ค าว่า “ส่วนหน่ึงในสิบ” หมายความว่าอย่างไร? 
ผู้ใดคือคนแรกในพระคัมภีร์ที่มอบส่วนหน่ึงในสิบ? 
ถูกต้องหรือไม่ที่จะมอบถวายหน่ึงในสิบส าหรบัพนัธกิจ? 
ให้เหตุผลว่าท าไมพันธสัญญาแหง่ความเช่ือถึงไม่ใช่ส่ิงที่ก าหนดได?้ 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือควรใช้เวลานานเพียงใดและเพราะเหตใุด? 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือสอนให้เรา_______________พระเจ้าท างานในชีวิตของพวกเราทุกสัปดาห ์
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ให้สมาชิกในครอบครัวตอบค าถามส้ันๆ ดังต่อไปน้ี : 
อะไรคือส่ิงที่ส าคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าได้รบัจากบทเรียนประจ าสัปดาห์น้ี? 
เพราะเหตุใดมันถึงส าคัญส าหรบัข้าพเจ้า? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 21 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอำทิตย์ 

 
พยำนพันธสัญญำแห่งควำมเช่ือ 

 หน่ึงในพยานพันธสัญญาแห่งความเช่ือที่ยอดเย่ียมที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินเมื่อไม่นานมาน้ีจากภรรยา
ของศิษยาภิบาลท่านหน่ึงในรัฐโอไฮโอ เมื่อหลายปีก่อนสามีของเธอได้เริ่มต้นครสิตจักรแหง่หน่ึง ในช่วงแรกที่เขาได้
เป็นศิษยาภิบาลเขาท างานที่ไม่เก่ียวข้องกับศาสนาในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างคริสตจักรด้วยส่วนตัวเธอก็ไม่ได้
ท างานนอกบ้าน ในการเข้าร่วมประชุมพันธกิจประจ าปพีระเจ้าทรงแบกรับภาระทางใจของเธอที่จะมอบให้แก่พันธ
สัญญาแห่งความเช่ือ เธอไม่มีเงินเดือนแต่ถึงอย่างไรเธอกลับตระหนักรู้ว่าควรจะกระท าตามพันธสัญญาแห่งความ
เช่ือส าหรับพันธกิจ รายได้เพียงอย่างเดียวที่เธอสามารถบริหารได้คอืร้านขายของช ารายสัปดาห์ของครอบครัว เธอ
เริ่มตัดคูปองส่วนลดร้านขายของช าเพื่อประหยัดเงินและเงินที่เก็บมาจากคูปองส่วนลดเธอจะมอบถวายให้แก่พันธ
สัญญาแห่งความเช่ือ พระเจ้าเริ่มอวยพรแก่ความพยายามของเธอ เธอรู้สึกโมทนายินดีและท างานคปูองส่วนลดไดด้ี
ย่ิงข้ึนและในไม่ช้าเธอก็ถวายพันธสัญญามากกว่าผู้ใดในคริสตจักรยกเว้นสามีของเธอ 
 เธอคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถท างานในหนทางที่เราไม่เคยคาดคิดหรือคาดหวังอย่างไร 
เธอทดสอบพระเจ้าและพระองคก็์ตอบแทนความเช่ือของเธอ กุญแจไขสู่ศรัทธาที่แทจ้รงิคือการเช่ือฟังพระเจ้า เมื่อ
พระองค์ทรงอย่างชัดเจนที่เราจะให้ เราควรจะตระหนักรู้ด้วยว่าพระองค์จะให้วิธีการส าหรับเราที่จะให้ 
 

โรแลน แมคาลิสเตอร์ 
รองผู้อ านวยการ  

BAPTIST BIBLE FELLOWSHIP INTERNATIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 22 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันจันทร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
2 โครินธ์ 10:15-16: เราไม่ได้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานของคนอ่ืน แต่เราหวังว่า เมื่อความเช่ือของท่าน
เจริญข้ึน ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่าน เพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐใน
ที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่าน โดยไม่อวดส่ิงที่อยู่ในขอบเขตของคนอ่ืนที่ท าไว้แล้วน้ัน 
 
บทเรียนประจ ำวันจันทร์ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือเพื่อพันธกิจ 
 
เปาโลบอกคริสตจักรโครินเธียนว่ากุญแจส าคญัในการประกาศพระกิตตคิุณในภูมิภาคอ่ืนที่นอกเหนือจากขอบเขต
ของท่าน (การเผยแผ่พันธกิจ) คือการเติบโตทางความเช่ือ ใน 2 โครินธ์ 10:15-16: เราไม่ได้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้
อวดในการงานของคนอ่ืน แต่เราหวังว่า เมื่อ____________________ ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่าง
กว้างขวางในพวกท่าน เพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในที่ทีอ่ยู่เลยขอบเขตของพวกท่าน โดยไม่อวดส่ิงที่อยู่
ใน___________________ 
 
บางคนพยายามประยุกต์ใช้หลักการพันธสัญญาแหง่ความเช่ือกับการมอบถวายในรูปแบบอ่ืน แต่แทบจะไม่เกิดผล
เหมือนกับการให้ในการเผยแผ่พันธกิจ เคล็ดลับอาจเป็นได้ว่ามิชชันนารีถูกขอใหด้ าเนินชีวิตด้วยความศรทัธาดงัน้ัน
เราจึงควรเรียนรู้ที่จะสนับสนุนพวกเขาผ่านความเช่ือของเราเองด้วย 
 
ในฐานะพันธมิตรในความเช่ือ คริสตจักรและผู้สอนศาสนาสามารถส่งผลกระทบตอ่โลกของพวกเขาเพื่อพระเยซู
คริสต์ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะขอให้พระเจ้าเป็นผู้แบกรับภาระใจในการเผยแผ่พันธกิจวันน้ีหรือไม่? 
 
 
 
 



บทที่ 23 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอังคำร 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
2 โครินธ์ 10:15-16: เราไม่ได้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานของคนอ่ืน แต่เราหวังว่า เมื่อความเช่ือของท่าน
เจริญข้ึน ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่าน เพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐใน
ที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่าน โดยไม่อวดส่ิงที่อยู่ในขอบเขตของคนอ่ืนที่ท าไว้แล้วน้ัน 
 
บทเรียนประจ ำวันอังคำร : พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือการร่วมมอืกัน 
 
ลูกา 5:7: ดังน้ันพวกเขาจึงส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมงานในเรืออีกล ามาสมทบ พวกเขาก็มาช่วยและไดป้ลาเต็มเรือ
ทั้งสองล าจนเรือเริ่มจะจม 
 
- พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือความรว่มมือระหว่างผู้เช่ือแต่ละคนและพระเจ้า พระเจ้าแบกภาระให้เราและเราต้อง
พึ่งพาพระองค์ในการตระเตรียม 
- พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือความรว่มมือระหว่างบคุคลและคริสตจักรในทอ้งถ่ินของเขา พันธสัญญาแห่งความ
เช่ือของเรามอบให้ผ่านทางครสิตจักรทอ้งถ่ิน 
- พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือความรว่มมือระหว่างคริสตจักรทอ้งถ่ินและมิชชันนารี คริสตจักรทอ้งถ่ินให้การ
สนับสนุนทางการเงินและการสวดอ้อนวอนแก่ผู้สอนศาสนา 
- พันธสัญญาแห่งความเช่ือคือความรว่มมือระหว่างมชิชันนารีและโลกที่หลงทาง มิชชันนารีได้รบัการหนุนใจจาก
คนในครอบครัวของเขา ใช้ชีวิตในการพยายามเข้าถึงโลกที่ก าลังหลงทางเพื่อพระคริสต์ 
 
ผู้ที่ร่วมมือกันทั้งหมดในแผนพันธสัญญาแห่งความเช่ือมีความส าคญัและมคีวามเท่าเทียมกันใน 2 โครินธ์ 8:13: 
ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความจะใหง้านของคนอ่ืนเบาลง และของพวกท่านหนักข้ึน แต่เป็นเรื่องของความเสมอภาค 2 
โครินธ์ 8:14: คือที่พวกท่ำนมีอยู่อย่ำงเหลือลน้ในเวลำนี ้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสน และในยามที่เขาทัง้หลาย
มีอย่างเหลือล้น เขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสน ซ่ึงจะท าใหม้ีความเสมอภาคกัน  
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะรว่มมอืกับพระเจ้าและมชิชันนารีในวันน้ีหรือไม?่ 
 



บทที่ 24 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพุธ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
2 โครินธ์ 10:15-16: เราไม่ได้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานของคนอ่ืน แต่เราหวังว่า เมื่อความเช่ือของท่าน
เจริญข้ึน ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่าน เพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐใน
ที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่าน โดยไม่อวดส่ิงที่อยู่ในขอบเขตของคนอ่ืนที่ท าไว้แล้วน้ัน 
 
บทเรียนประจ ำวันพุธ : พันธสัญญาแห่งความเช่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ 
 
ฮันนาห์ผู้ซ่ึงไม่สามารถมบีุตร ได้กระท าพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยศรัทธา ถ้าหากพระเจ้าประทานบุตรชายใหแ้ก่
นาง นางจะถวายบุตรชายกลับคืนสู่พระองค์ตลอดชีวิตของเขา ใน 1 ซามูเอล 1:11 นางก็ปฏิญาณไว้ว่า “ข้าแต่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของหญิงผู้รบัใช้ของพระองคจ์ริงๆ และยังระลึก
ถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรง__________บุตรชายแก่หญิงผู้รบัใช้ของพระองค์
สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะ__________เขาไว้แด่____________ตลอดชีวิตของเขา และมีดโกนจะไม่แตะตอ้ง
ศีรษะของเขาเลย”  
 
พระเจ้าประทานบุตรชายใหแ้ก่นาง (1 ซามูเอล 1:20) และนางถวายบุตรชายกลับคนืสู่พระองค์ (1 ซามูเอล 1:26) 
 
เพราะผลตอบแทนของนางเกิดข้ึนโดยความเช่ือ พระเจ้าจึงอวยพรนางใหม้ีบตุรมากข้ึน ใน 1 ซามูเอล 2:21 และ
พระเยโฮวาห์ทรงเย่ียมเยียนฮันนาห์ และนางก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบตุรเป็นชาย_________หญงิ_________ และ
กุมารซามูเอลก็เติบโตข้ึนเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 
 
การถวายความเช่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าคาดหวังใหพ้ระเจ้าสร้างผลลัพธ์ใดในชีวิตของข้าพระเจ้า? 
 
 



บทที่ 25 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันพฤหัสบดี 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
2 โครินธ์ 10:15-16: เราไม่ได้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานของคนอ่ืน แต่เราหวังว่า เมื่อความเช่ือของท่าน
เจริญข้ึน ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่าน เพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐใน
ที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่าน โดยไม่อวดส่ิงที่อยู่ในขอบเขตของคนอ่ืนที่ท าไว้แล้วน้ัน 
 
บทเรียนประจ ำวันพฤหสับดี : พันธสัญญาแห่งความเช่ือช่วยให้พวกเราเข้าถึงผู้คนมากข้ึนเพื่อพระคริสต ์ 
 
พันธกิจที่ย่ิงใหญ่ยังคงแสดงฤทธิ์อ านาจ ในมาระโก 16:15 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจง
ออกไป__________ ประกาศ__________ให้มนุษย์ทั้งปวง” 
 
ความจริงก็คือการท างานของพระเจ้ามักมีราคาทีต่้องจ่าย ย่ิงเรามีทุนทรพัย์มากเท่าไหรก็่สามารถส่งผู้สอนศาสนา
มากเท่าน้ัน ย่ิงเราส่งมิชชันนารีมากเท่าไหร่ ผู้คนที่จะได้ยินพระกิตตคิุณก็มากเท่าน้ัน ย่ิงผู้คนได้ยินพระกิตตคิุณ
มากเท่าไหร่ก็จะมผู้ีรอดมากเท่าน้ัน กรุณาอ่านโรม 10:13-15 
 
จุดประสงค์ของผู้เช่ือทุกคนและทุกครสิตจักรคอืควรจะเข้าถึงผู้คนใหม้ากที่สุดเพื่อพระเยซูคริสต์ พันธสัญญาแห่ง
ความเช่ือเป็นส่วนประกอบส าคัญในการบรรลุเป้าหมายอันย่ิงใหญ ่อธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังเก่ียวกับส่ิงที่ท่านจะ
สัญญาในสัปดาห์น้ีส าหรบัพันธกิจ 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
พระเจ้าก าลังกล่าวส่ิงใดแก่ข้าพเจ้าในบทเรียนน้ี? 
ข้าพเจ้าปรารถนาจะเป็นส่วนหน่ึงในการส่งผู้สอนศาสนามากข้ึนหรือไม?่ 
ข้าพเจ้าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? 
 
 
 
 
 



บทที่ 26 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันศุกร์ 

 
ข้อท่องจ ำประจ ำสปัดำห์  
2 โครินธ์ 10:15-16: เราไม่ได้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานของคนอ่ืน แต่เราหวังว่า เมื่อความเช่ือของท่าน
เจริญข้ึน ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่าน เพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐใน
ที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่าน โดยไม่อวดส่ิงที่อยู่ในขอบเขตของคนอ่ืนที่ท าไว้แล้วน้ัน 
 
บทเรียนประจ ำวันศุกร ์: ภัยอันตรายในพันธสัญญาแห่งความเช่ือ 
 
หลายคนมีส่วนร่วมในพันธสัญญาแหง่ความเช่ือเป็นเวลาหลายปี แต่หลังจากน้ันไม่นานค าสัญญาแห่งศรัทธาก็หมด
ประสิทธิภาพเหมือนอย่างอ่ืนเพราะความเคยชิน แต่ส าหรับบางคนพันธสัญญาแห่งความเช่ือกลายเป็นสัจจะยึดมั่น
พวกเขาจ่ายเสมือนกับเป็นใบเรียกเก็บเงินที่ต้องจ่ายทุกวันอาทิตย์ เราจ าเป็นต้องพินิจพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบว่าเหตุใดเราจึงกระท าพันธสัญญาแหง่ความเช่ือและทัศนคติของเราทีจ่ะมอบถวายในแตล่ะสัปดาห์ เรา
ต้องรักษาความเช่ือในค าสัญญาแหง่ศรัทธาว่าจะสัมฤทธิผล 
 
ผู้วินิจฉัย 16:20 นางจึงร้องตะโกนว่า “แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว” เขาตื่นข้ึนคิดว่า ‘ข้าพเจ้าจะสะบัดหลุดหนี
ไปได้เหมือนทุกครั้ง’ เขาไม่ทราบว่าพระยาหเ์วห์__________จากเขาแล้ว 
 
หลังจากที่แซมสันได้แพร่งพรายทีม่าของการสูญเสียความแข็งแกร่งแสนย่ิงใหญ่ของตนเองไป เขาไม่ตระหนักด้วย
ซ้ าว่ามันขาดหายจนกระทัง่สายเกินการณ ์จงรักษาความเช่ือของท่านใหค้งอยู่และกระท าให้มนัเติบโตข้ึน 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ข้าพเจ้าจะรักษาสัญญาทีใ่ห้ไว้กับพระเจ้าได้อย่างไร? 
พันธสัญญาแห่งความเช่ือกลายเป็นเพียงใบเรียกเก็บเงินส าหรบัข้าพเจ้าหรือไม่? 
 
 
 
 
 



บทที่ 27 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันเสำร์ 

 
สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรท่องข้อท่องจ าประจ าสัปดาห์ ใน 2 โครินธ์ 10:15-16 
 
ทบทวนค ำถำมประจ ำบทเรียน: 
เพราะเหตุใดเราควรถวายทนุทรพัย์ผ่านพันธสัญญาแห่งความเช่ือ? 
 
จงอธิบายการร่วมมือกันของค าสัญญาแหง่ศรทัธา 
 
ฮันนาห์ได้รับส่ิงใดจากพระเจ้า นางจึงถวายซามูเอลแด่พระองค์? 
 
พันธกิจที่ย่ิงใหญ่กล่าวแก่พวกเราว่า ท่านทั้งหลายจงออกไป__________ ประกาศ__________ให้มนุษย์ทั้งปวง” 
 
ส่ิงใดคือภัยอันตรายในพันธสัญญาแหง่ความเช่ือส าหรับผู้ที่ถวายมาหลายปแีล้ว? 
 
จงตอบค ำถำมทีละข้อดังต่อไปนี้: 
ให้สมาชิกในครอบครัวตอบค าถามส้ันๆ ดังต่อไปน้ี : 
อะไรคือส่ิงที่ส าคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าได้รบัจากบทเรียนประจ าสัปดาห์น้ี? 
เพราะเหตุใดมันถึงส าคัญส าหรบัข้าพเจ้า? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 28 พันธสัญญำแห่งควำมเช่ือส ำหรบักำร
เผยแพร่ศำสนำ วันอำทิตย์ 

 
ค ำรับรองพันธสัญญำแห่งควำมเช่ือ 

 
 ข้าพเจ้าและครอบครัวย้ายมาจากเม็กซิโกและอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาระยะหน่ึงแล้ว เราได้เข้ารว่มกับ
คริสตจักร BBFI และเริ่มได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับการมอบถวายพันธกิจตามพันธสัญญาแห่งความเช่ือ ในระหว่างการ
ประชุมพันธกิจพวกเราทดลองถามพระเจ้าว่าพระองค์จะประทานส่ิงใดให้แก่เราบ้างในแต่ละสัปดาห์โดยความเช่ือ 
ภรรยาและข้าพเจ้าอธิษฐานเก่ียวกับเรื่องน้ีและในระหว่างที่เราก าลังหารือกัน ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้ารูสึ้กว่าพระ
เจ้าปรารถนาใหเ้ราถวายทรัพย์จ านวน 20 ดอลลาร์สหรัฐ ภรรยาของข้าพเจ้าดูแปลกใจกับจ านวนเงินและข้าพเจ้า
กล่าวว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าน่ีคือส่ิงทีพ่ระเจ้าปรารถนาให้พวกเรากระท า ข้าพเจ้าพิจารณาจะถวาย 20 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อเดือนแต่ภรรยาของข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะถวาย 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ 
 หลังจากที่ภรรยาของข้าพเจ้าดแูลการเขียนเช็คของเรา เธอก็เริ่มต้นเขียนเช็คในแต่ละอาทิตย์เป็นจ านวน 
20 ดอลลาร์สหรัฐ เราไม่เคยขาดการถวายทรพัย์และข้าพเจ้ายังไม่เห็นผลลัพธ์อย่างแทจ้ริง ปีถัดมาข้าพเจ้าจึงกล่าว
แก่ภรรยาว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าปรารถนาใหเ้ราเพิ่มการถวายทรพัย์เป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าพเจ้ากล่าวแก่เธอ
ว่าข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าต้องการใหเ้ราถวายทรัพย์ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เธอทวนค าพูดด้วยความแปลกใจว่า 
“30 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน? เราถวายทรัพย์ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาหไ์มใ่ช่หรือ?” ข้าพเจ้ากล่าวว่า “อะไรคือ 
20 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห?์ ผมหมายถึง 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะเมื่อปีที่แล้ว” จากน้ันเราจึงเริ่มต้นหัวเราะ
และนึกย้อนกลับไปว่าพระเจ้าจะทรงจดัเตรยีมและอวยพรแก่เราอย่างไร เราเริ่มถวายทรพัย์ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
สัปดาห์ในปีน้ีและรูสึ้กตื่นเต้นกับการมอบถวายของเรา มิชชันนารีก าลังได้รบัพระกิตติคณุทัว่โลกและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลับคืนสู่พี่น้องของข้าพเจ้าในเม็กซิโก 
 

ส่งโดย จอน คอนเนอร์รับ 
รองผู้อ านวยการ BBFI 

(เขาไม่ได้มีช่ือของครอบครัวที่เก่ียวข้อง) 


