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-12( ) การประกาศเป็ นผลจากการเป็ นผู้ใหญ่ ฝ่ายความเชือ
โรม : - “ข้าพเจ้าเป็ นหนีทังพวกอารยะและพวกอนารยชนด้วย เป็น
หนีทังพวกนักปราชญ์และคนเขลาด้วย ฉะนันข้าพเจ้าจึงขวนขวายทีจะ
ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทังหลายทีอยู่ในกรุงโรมด้วย เพราะว่าข้าพเจ้า
ไม่มีความละอายในเรืองข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนันเป็นฤทธิ
เดชของพระเจ้า เพือให้ทุกคนทีเชือได้รบั ความรอด พวกยิวก่อน แล้ว
พวกต่างชาติด้วย”

การสร้ างสาวกโดยการสามัคคีธรรมตามบ้ าน
การเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณ

เรือง “หน้ าทีรั บผิดชอบของสมาชิกคริสตจักร”
. จุดประสงค์ ในการตังคริสตจักร
( ) เพือถวายนมัสการแด่พระเจ้า
โรม : “พีน้ องทังหลาย ด้ วยเหตุนีโดยเห็นแก่ ความเมตตากรุ ณาของพระ
เจ้ า ข้ าพเจ้ าจึ งวิงวอนท่ านทั งหลายให้ ถวายตัวของท่ านแด่ พระองค์ เพือเป็ น
เครื องบูชาที มีชีวิตอันบริ สุทธิ และเป็ นที พอพระทัยพระเจ้ า ซึ งเป็ นการ
นมัสการโดยวิญญาณจิ ตของท่ านทังหลาย”
( ) เพืออบรมสังสอนพระวจนะของพระเจ้ า
มัทธิ ว : “เหตุฉะนันเจ้ าทังหลายจงออกไปสังสอนชนทุกชาติ ให้ เป็ น
สาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาในพระนามแห่ งพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริ สุทธิ ”
( ) เพือการประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้า
กิจการ : “แต่ ท่านทังหลายจะได้ รับพระราชทานฤทธิ เดช เมือพระวิญญาณ
บริ สุทธิ จะเสด็จมาเหนื อท่ าน และท่ านทังหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัวแคว้ นยูเดีย แคว้ นสะมาเรี ย และจนถึงที สุ ดปลายแผ่ นดินโลก”
( ) เพือการสามัคคีธรรมและมิตรภาพระหว่างสมาชิกด้วยความรั กของพระเจ้ า
ยอห์น : “ซึ งเราได้ เห็นและได้ ยินนัน เราก็ได้ ประกาศให้ ท่านทังหลายรู้
ด้ วย เพือท่ านทังหลายจะได้ ร่วมสามัคคี ธรรมกับเรา เราทังหลายก็ร่วมสามัคคี
กับพระบิดา และกับพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ ”
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-2( ) เพือการให้ บริ การต่างๆ
กิจการ : “และนําเงินค่ าของที ขายได้ นันมาวางไว้ ทีเท้ าของอัครทูต อัคร
ทูตจึ งแจกจ่ ายให้ ทุกคนตามทีต้ องการ”
. หน้ าทีของสมาชิกคริสตจักร
( ) เข้ าร่ วมประชุมของคริ สตจักรทุกครั ง
กิจการ : - “เขาได้ ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปั งตามบ้ าน
ของเขา ร่ วมรั บประทานอาหารด้ วยความชื นชมยินดีและใจกว้ างขวาง ทุกวัน
เรื อยไป ทังได้ สรรเสริ ญพระเจ้ าและคนทังปวงก็ชอบใจ ฝ่ ายองค์ พระผู้เป็ น
เจ้ า ได้ ทรงโปรดให้ คนทังหลายซึ งกําลังจะรอด มาเข้ ากับพวกสาวกทุกวันๆ”
ฮีบรู : “อย่ าขาดการประชุมเหมือนอย่ างบางคนที ขาดอยู่นัน แต่ จงพูด
หนุนใจกันให้ มากยิงขึน เพราะท่ านทังหลายก็ร้ ู อยู่ว่าวันนันใกล้เข้ ามาแล้ ว”
( ) พยายามส่ งเสริ มคริสตจักรให้ เจริ ญชึนเป็ นทีถวายเกียรติแก่พระเจ้ า
เอเฟซัส : - “เพือเตรี ยมธรรมิกชนให้ เป็ นคนทีจะรั บใช้ เพือเสริ มสร้ างพระกาย
ของพระคริ สต์ ให้ จาํ เริ ญขึน จนกว่ าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็ นนําหนึงใจเดียวกันใน
ความเชื อ และในความรู้ ถึงพระบุตรของพระเจ้ า จนกว่าเราจะโตเป็ นผู้ใหญ่เต็มที คือ
เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริ สต์ เพือเราจะไม่ เป็ นเด็กอีกต่ อไป ถูกซัดไปซัดมา
และหันไปเหมาด้ วยลมปากแห่ งคําสังสอนทุกอย่าง และด้ วยเล่ ห์กลของมนุษย์ ตามอุบาย
ฉลาดอันเป็ นการล่ อลวง แต่ ให้ เรายึดความจริ งด้ วยใจรั ก เพือจะจําเริ ญขึนทุกอย่างสู่
พระองค์ ผ้เู ป็ นศีรษะ คือพระคริ สต์ คือเนืองจากพระองค์ นัน ร่ างกายทังสิ นทีติดต่ อสนิท
และประสานกันโดยทุกๆข้อต่ อทีทรงประทาน ได้ จาํ เริ ญเติบโตขึนด้ วยความรั ก เมือ
อวัยวะทุกอย่างทํางานตามความเหมาะสมแล้ ว”

-117. การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้ า
ทิโมธี : “ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นทีจะทําการทังในขณะทีมี
โอกาสและไม่มโี อกาส ให้ชกั ชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้
อดทนอยู่เสมอในการสังสอน”
( ) คริ สเตียนเป็ นพยานของพระเยซูคริ สต์
กิจการ : “แต่ท่านทังหลายจะได้รบั พระราชทานฤทธิเดช เมือพระ
วิญญาณบริสุทธิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทังหลายจะเป็ นพยานฝา่ ย
เราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงทีสุดปลาย
แผ่นดินโลก”
( ) การประกาศเป็ นคําบัญชาของพระเยซูคริ สต์
มัทธิ ว : “เหตุฉะนันเจ้าทังหลายจงออกไปสังสอนชนทุกชาติ ให้เป็ น
สาวกของเรา ให้รบั บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริสุทธิ”
( ) พระเจ้ าทรงใช้ คริ สเตียนในการประกาศ ดังนันเราจะอยู่เฉยไม่ ได้
ลูกา : - “เพราะว่าข้าพเจ้ามีพน้ี องห้าคน ให้ลาซารัสเป็ นพยานแก่
เขา เพือมิให้เขามาถึงทีทรมานนี' แต่อบั ราฮัมตอบเขาว่า 'เขามีโมเสส
และพวกผู้เผยพระวจนะนันแล้ว ให้เขาฟงั คนเหล่านันเถิด”
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-106. การสามัคีธรรมและการให้ บริการซึงกันและกัน
โคริ นธ์ : , , “ถึงกายนันเป็ นกายเดียว ก็ยงั มีอวัยวะหลายส่วน
และอวัยวะเหล่านันแม้จะมีหลายส่วนก็ยงั เป็ นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็
ทรงเป็ นฉันนัน เพือไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่วน
พะวงซึงกันและกัน ฝา่ ยท่านทังหลายเป็ นกายของพระคริสต์ และต่างก็
เป็ นอวัยวะของพระกายนัน”
กาลาเทีย : “ดูก่อนพีน้องทังหลาย ทีทรงเรียกท่านก็เพือให้มเี สรีภาพ
อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางทีจะปล่อยตัวไปตามเนือหนัง แต่จงรับ
ใช้กนั และกันด้วยความรักเถิด”
( ) ต้ องคืนดีกับพีน้ องของท่ านก่ อน
มัทธิ ว : - “เหตุฉะนันถ้าท่านนําเครืองบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และ
ระลึกขึนได้ว่า พีน้องมีเหตุขดั เคืองข้อหนึงข้อใดกับท่าน จงวางเครืองบูชา
ไว้ทหน้
ี าแท่นบูชา กลับไปคืนดีกบั พีน้องผู้นนเสี
ั ยก่อน แล้วจึงค่อยมาถวาย
เครืองบูชาของท่าน”
( ) ให้ บริการแก่ผ้ อู ืน
กิจการ : “เขาจึงได้ขายทีดินและทรัพย์สงของ
ิ
มาแบ่งให้แก่คนทังปวง
ตามซึงทุกคนต้องการ”
( ) ต้ องรั กและยกย่ องคริสตจักร
มัทธิ ว : - พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัว
เดียวและแกะตัวนันตกบ่อในวันสะบาโต ผูน้ ันจะไม่ฉุดลากแกะตัวนันขึน
หรือ มนุษย์คนหนึงย่อมประเสริฐยิงกว่าแกะมากทีเดียว เหตุฉะนันจึง
อนุญาตให้ทําการดีได้ในวันสะบาโต”

-( ) ถวายทรั พย์ มากด้ วยขอบพระคุณพระเจ้ า
โคริ นธ์ : - “เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นพยานได้ ว่า เขาศรั ทธาถวายโดยสุด
ความสามารถของเขา ทีจริ งก็เกินความสามารถของเขาเสี ยอีก และเขายังได้
วิงวอนเรามากมาย ขอให้ เขามีส่วนในการช่ วยธรรมิกชนด้ วย ไม่ เหมือนที เรา
ได้ คาดหมายไว้ แต่ ข้อสําคัญที สุด ได้ ถวายตัวเขาเองแด่องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าก่ อน
แล้วได้ มอบตัวให้ เราตามพระทัยพระเจ้ า”
( ) ศึกษาและอ่ านพระคัมภีร์ทุกวันเป็ นประจํา
ทิโมธี : “ต้ องเป็ นคนครอบครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี อบรมบุตรธิ ดา
ของตนให้ อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้ อม”
ยอห์น : “ท่ านทังหลายค้ นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่ านคิ ดว่ าในนันมีชีวิตนิ
รั นดร์ และพระคัมภีร์นันเป็ นพยานให้ แก่ เรา”
( ) อธิษฐานทุกวันและจริ งจัง
เธสะโลนิ กา : “จงอธิ ษฐานอย่ างสมําเสมอ”
ทิโมธี : “เหตุฉะนันข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ผ้ ูชายทังหลายอธิ ษฐานในทีทุก
แห่ ง ด้ วยใจบริ สุทธิ ปราศจากโทโสและการเถียงกัน”
( ) ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าอย่ างขยันขันแข็ง(เป็ นพยานส่ วนตัว)
ทิโมธี : “ให้ ประกาศพระวจนะ ให้ ขะมักเขม้นที จะทําการทังในขณะทีมี
โอกาสและไม่ มีโอกาส ให้ ชักชวนด้ วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้
อดทนอยู่เสมอในการสั งสอน”
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-4( ) เชือฟังและทําตามกฎระเบียบของคริ สตจักรและสภาคริสตจักรเพรสไบที
เรี ยน
โคริ นธ์ : , “เพราะว่ าพระเจ้ าไม่ ใช่ พระเจ้ าแห่ งการวุ่นวาย แต่ ทรงเป็ น
พระเจ้ าแห่ งสั นติสุข แต่ จงปฏิ บัติทุกสิ งตามระเบียบวินัยเถิด”
( ) พยายามกระทําการดีต่อผู้อืนและมีมิตรสัมพันธ์ ต่อสมาชิกในคริสตจักร
ด้ วยความรัก
กาลาเทีย : “ดูก่อนพีน้ องทังหลาย ทีทรงเรี ยกท่ านก็เพือให้ มีเสรี ภาพ อย่ า
เอาเสรี ภาพของท่ านเป็ นช่ องทางที จะปล่ อยตัวไปตามเนือหนัง แต่ จงรั บใช้ กัน
และกันด้ วยความรั กเถิด”
ยอห์น : “ไม่ มีผ้ ูใดเคยเห็นพระเจ้ า ถ้ าเราทังหลายรั กซึ งกันและกัน พระ
เจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทังหลาย และความรั กของพระองค์ ก็สมบูรณ์ อยู่ในเรา”
( ) รักษาความเชือและพระบัญญัติของพระเจ้ า พร้ อมกับดําเนินชีวิตตามนํา
พระทัยพระเจ้า
ฮีบรู : “ในการต่ อสู้ กับบาปนัน ท่ านทังหลายยังไม่ ได้ ส้ ู จนถึงกับต้ องเสี ย
โลหิ ตเลย”
. การรักษาวันอาทิตย์
กิจการ : “เขาได้ ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปั งตามบ้ านของ
เขา ร่ วมรั บประทานอาหารด้ วยความชื นชมยินดีและใจกว้ างขวาง ทุกวัน
เรื อยไป”

-9-

( ) ต้ องถวายทุกสิงทีเรามีอยู่
กิจการ : “และเมือโครเนลิอัสเขม้ นดูทูตองค์ นัน ด้ วยความตกใจกลัว จึ ง
ถามว่ า “นีเป็ นประการใด พระเจ้ าข้ า” ทูตสวรรค์ จึงตอบท่ านว่ า “คํา
อธิษฐานและทานของท่ านนัน ได้ ขนไปเป็
ึ
นเหตุให้ พระเจ้ าระลึกถึงแล้ ว”
( ) ประเภทของการถวายทรัพย์
-ถวายสิ บลด
-ถวายขอบพระคุณพระเจ้า
-ถวายพิเศษเพือพระราชกิจของพระเจ้าในคริ สตจักร
( ) ความหมายของการถวายทรั พย์
-คือการเชือฟั งพระเจ้า
โรม : - “เพราะว่าบาปจะครอบงําท่านทังหลายต่อไปก็หามิได้
เพราะว่าท่านทังหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ ถ้าเช่นนัน
จะเป็ นอย่างไรต่อไป เราจะทําบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้
พระคุณกระนันหรือ ก็อย่าให้เป็ นอย่างนันเลย ท่านทังหลายไม่รู้หรือว่า
ถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟงั คําของผูใ้ ด ท่านก็เป็ นทาสของผูท้ ีท่านเชือฟงั นัน
คือเป็ นทาสของบาปซึงนําไปสู่ความตาย หรือเป็ นทาสของการเชือฟงั ซึง
นําไปสูค่ วามชอบธรรมก็ตาม แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าเมือก่อน
นันท่านเป็ นทาสของบาป แต่บดั นีท่านมีใจเชือฟงั หลักคําสอนนันซึงทรงให้
ครอบครองท่าน”
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ข. การอธิษฐาน
มาระโก : “ครั นเวลาเช้ ามืดพระองค์ ได้ ทรงลุกขึนเสด็จออกไปยังทีเปลียว
และทรงอธิ ษฐานที นัน”
เธสะโลนิ กา : “จงอธิ ษฐานอย่ างสมําเสมอ”
( ) พระเยซูอธิ ษฐานสมําเสมอ
( ) เปาโลได้เตือนให้อธิษฐานสมําเสมอ
( ) อธิ ษฐานเผือพระราชกิจของพระเจ้า
. การถวายตัวและการถวายทรัพย์
โคริ นธ์ : - “เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นพยานได้ ว่า เขาศรั ทธาถวายโดยสุด
ความสามารถของเขา ที จริ งก็เกินความสามารถของเขาเสี ยอีก และเขายังได้
วิงวอนเรามากมาย ขอให้ เขามีส่วนในการช่ วยธรรมิกชนด้ วย ไม่ เหมือนที เรา
ได้ คาดหมายไว้ แต่ ข้อสําคัญที สุด ได้ ถวายตัวเขาเองแด่องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าก่ อน
แล้ วได้ มอบตัวให้ เราตามพระทัยพระเจ้ า”
( ) การถวายตัวมาก่ อน
โรม : “พีน้ องทังหลาย ด้ วยเหตุนีโดยเห็นแก่ ความเมตตากรุ ณาของพระ
เจ้ า ข้าพเจ้ าจึ งวิงวอนท่ านทังหลายให้ ถวายตัวของท่ านแด่ พระองค์ เพื อเป็ น
เครื องบูชาที มีชีวิตอันบริ สุทธิและเป็ นที พอพระทัยพระเจ้ า ซึ งเป็ นการ
นมัสการโดยวิญญาณจิ ตของท่ านทังหลาย”
โคริ นธ์ :19-20 “ท่ านไม่ร้ ู หรื อว่ า ร่ างกายของท่ านเป็ นวิหารของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ ซึ งสถิตอยู่ในท่ าน ซึ งท่ านได้ รับจากพระเจ้ า ท่ านไม่ ใช่
เจ้ าของตัวท่ านเอง พระเจ้ าได้ ทรงซื อท่ านไว้ แล้ ว ด้ วยราคาสู ง เหตุฉะนัน
ท่ านจงถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ าด้ วยร่ างกายของท่ านเถิด”

อพยพ : - “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ จงทําการงานทังสิ นของเจ้ า

หกวัน แต่ วันทีเจ็ดนันเป็ นสะบาโตของพระเจ้ าของเจ้ า ในวันนันอย่ากระทําการงาน ใดๆ
ไม่ ว่าเจ้ าเอง หรื อบุตรชายบุตรหญิงของเจ้ า หรื อทาสทาสี ของเจ้ า หรื อสัตว์ ใช้ งานของ
เจ้ า หรื อแขกทีอาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้ า เพราะในหกวันพระเจ้ าทรงสร้ างฟ้ าและ
แผ่ นดิน ทะเล และสรรพสิ งซึ งมีอยู่ในทีเหล่ านัน แต่ ในวันทีเจ็ดทรงพัก เพราะฉะนัน
พระเจ้ าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตังวันนันไว้ เป็ นวันบริ สุทธิ ”

วันอาทิตย์คืออะไร
( ) วันอาทิตย์ เป็ นวันของพระเยซูคริ สต์
มัทธิ ว : “เพราะว่ าบุตรมนุษย์ เป็ นเจ้ าเป็ นใหญ่ เหนื อวันสะบาโต”
( ) วันอาทิตย์ เป็ นวันบริสุทธิ
อพยพ : โมเสสบอกเขาว่ า “พระเจ้ าทรงพระบัญชาว่ า 'พรุ่ งนีเป็ นวันหยุดงาน เป็ น
สะบาโต วันบริ สุทธิ ของพระเจ้ า จะปิ งอะไรก็ให้ ปิง จะต้ มอะไรก็ให้ ต้มเสี ย และส่ วนที
เหลือทังหมดจงเก็บไว้ จนถึงวันรุ่ งขึน' ”

( ) วันอาทิตย์ เป็ นวันแห่ งสั นติสุข
อิสยาห์ : “ความสุขย่ อมมีแก่ ผ้ กู ระทําเช่ นนี และแก่ บุตรของมนุษย์ ผ้ยู ึดไว้ มัน

ผู้รักษาวันสะบาโต ไม่เหยียดหยามวันนัน และระวังมือของเขาจากการกระทําชัวร้ าย
ใดๆ”

( ) วันอาทิตย์ เป็ นวันหยุดพักจากการงาน
เฉลยธรรมบัญญัติ : - “ 'จงถือวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ ดังทีพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของเจ้ าทรงบัญชา ไว้ แก่ เจ้ า จงทําการงานทังสิ นของเจ้ าหกวัน แต่ วันทีเจ็ดนัน
เป็ นสะบาโต แห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า ในวันนันอย่ากระทํางานสิ ง ใดๆ คือเจ้ า
เอง หรื อบุตราบุตรี ของเจ้ า หรื อทาสทาสี ของเจ้ า หรื อโคของเจ้ า หรื อลาของเจ้ า หรื อ
สัตว์ ใช้ ใดๆของเจ้ า หรื อแขกทีอยู่ในเมืองของเจ้ า เพือทาสทาสี ของเจ้ าจะได้ หยุดพักอย่าง
เจ้ า
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ปฐมกาล : , “วันที เจ็ด พระเจ้ าก็เสร็จงานของพระองค์ ทีทรงกระทํามานัน
ในวันที เจ็ดนันก็ทรงพักการงานทังสิ นของพระองค์ ทีได้ ทรงกระทํา พระเจ้ าจึ ง
ทรงอวยพระพรแก่ วันทีเจ็ด ทรงตังไว้ เป็ นวันบริ สุทธิศักดิสิ ทธิ เพราะในวัน
นันพระองค์ ทรงหยุดพักจากการงานทังปวงที พระองค์ ทรงกระทําในการเนรมิต
สร้ าง”
( ) วันอาทิตย์เป็ นวันกระทําพระราชกิจเพือพระบิดาเจ้ าของเรา
มัทธิ ว : - “มีคนหนึ งมือข้างหนึ งลีบ คนทังหลายถามพระองค์ ว่า “การ
รั กษาโรคในวันสะบาโตนันต้องห้ ามหรื อไม่ ” เพือเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์
ได้ พระองค์ จึงตรั สกับเขาว่ า “ถ้าผู้ใดในพวกท่ านมีแกะตัวเดียวและแกะตัว
นันตกบ่ อในวันสะบาโต ผู้นันจะไม่ ฉุดลากแกะตัวนันขึ นหรื อ มนุษย์ คนหนึ ง
ย่ อมประเสริ ฐยิงกว่ าแกะมากทีเดียว เหตุฉะนันจึ งอนุญาตให้ ทาํ การดีได้ ในวัน
สะบาโต”
. การศึกษาพระคัมภีร์ และการอธิษฐาน
ทังสองอย่างนีต้องไปด้วยกันเสมอ ขาดอย่างหนึ งอย่างใดไม่ได้ เพราะ;
ความเชือทีไม่มีความรู ้ย่อมเป็ นอันตราย
ความเชือทีไม่มีฤทธิ เดชนันย่อมไม่มีคุณค่า
( ) พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า
ทิโมธี : “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ น
ประโยชน์ ในการสอน การตักเตือนว่ ากล่าว การปรั บปรุ งแก้ ไขคนให้ ดี และ
การอบรมในทางธรรม”

-7( ) จุดประสงค์ ทีพระเจ้าประทานพระคัมภีร์ให้ แก่ เรา
ยอห์น : “แต่ การที ได้ บันทึ กเหตุการณ์ เหล่ านีไว้ ก็เพือท่ านทังหลายจะได้
เชื อว่ า พระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้ า และเมือมีความเชือ
แล้ว ท่ านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ ”
( ) พระคัมภีร์เป็ นหนังสือเพือชีวิต
โคริ นธ์ : “เหตุฉะนันถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริ สต์ ผู้นันก็เป็ นคนที ถูก
สร้ างใหม่ แล้ว สิ งสารพัดที เก่ าๆก็ล่วงไป นีแน่ ะกลายเป็ นสิ งใหม่ ทังนัน”
( ) พระคัมภีร์เป็ นอาหารทีทําให้ เราเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
มัทธิ ว : ฝ่ ายพระองค์ ตรั สตอบว่ า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า 'มนุษย์ จะบํารุ ง
ชี วิตด้ วยอาหารสิ งเดียว หามิได้ แต่ บาํ รุ งด้ วยพระวจนะทุกคํา ซึ งออกมาจาก
พระโอษฐ์ ของพระเจ้ า' ”
ก. การศึกษาพระคัมภีร์
กิจการ : “เขาทังหลายได้ ขะมักเขม้ นฟั งคําสอนของจําพวกอัครทูตและร่ วม
สามัคคี ธรรม ทังขะมักเขม้นในการหั กขนมปั งและการอธิ ษฐาน”
กิจการ :11 “ยิวชาวเมืองนันมีจิตใจสู งกว่ าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้ วยเขามีใจ
เลือมใสรั บพระวจนะของพระเจ้ า และค้ นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ ว่า
ข้ อความเหล่านันจะจริ งดังกล่ าวหรื อไม่ ”
( ) ต้องมีพระคัมภีร์และหนังสื อเพลงเป็ นของตนเอง
( ) ต้องตังเวลาในการอ่านพระคัมภีร์เป็ นประจํา อย่างน้อยอ่านวันละ - บท
( ) เข้าร่ วมในการประชุมศึกษาพระคัมภีร์

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - http://pdfprinter.pixelplanet.com

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - http://pdfprinter.pixelplanet.com

