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บทน า 
 บำ้น Acta เป็นงำนของ TCN ( Thailand Christian Network ) ซ่ึง TCN เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร

อีม่ี (IMI) ในสตำวงัเงอร์ ประเทศนอร์เวย์  IMI เป็นหน่ึงในคริสตจักรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศนอร์เวย ์

คริสตจกัรน้ีจะท ำงำนในประเทศนอร์เวย์และนำนำชำติด้วย ถ้ำต้องกำรข้อมูลเก่ียวกับคริสตจกัร IMI  

สำมำรถคน้หำขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ www.imikirken.no คริสตจกัรอีม่ีไดมี้ส่วนร่วมในงำนรับใชท่ี้เอเชียตั้งแต่ปี 

2005 ทั้งในประเทศไทยและกมัพูชำ 

 ในระหวำ่งปี 2005 – 2013  คริสตจกัรอีมีไดมี้ส่วนร่วมในกำรอบรมผูน้ ำของสภำคริสตจกัรลูเธอร์

แรนในประเทศไทย  (ELCT : The Evangelical Lutheran Church in Thailand) และเรำปรำรถนำท่ีจะแบ่งปัน

ประสบกำรณ์ดีๆท่ีเรำไดรั้บแลว้นั้นใหก้บัคริสตจกัรอ่ืนๆ ในประเทศไทยผำ่นทำงมูลนิธิเครือข่ำยคริสเตียน

ไทย (Thailand Christian Network)  โดยช่ือของมูลนิธิน้ีไดอ้ธิบำยหลำยอยำ่งเก่ียวกบัยทุธศำสตร์ของเรำคือ 

              

T. ประเทศไทย:   ประกำรแรกคือเนน้กำรร่วมมือในระดบัประเทศ โดยเปล่ียนเป้ำหมำยจำกระดบัภูมิภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นระดบัประเทศ 

 

C. คริสเตียน:   ประกำรท่ีสองค ำวำ่ คริสเตียน เป็นเคร่ืองบ่งบอกวำ่ เรำจะท ำงำนร่วมกบัคริสเตียนทุกคณะ

นิกำย  เรำปรำรถนำท่ีจะเห็นสมำชิกจำกต่ำงคณะนิกำยมำอยู่ร่วมกันและส่งเสริมควำมเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัในประเทศไทย 

 

N. เครือข่าย:   คือกำรสร้ำงเครือข่ำยในประเด็นน้ีเรำปรำรถนำเนน้เร่ืองควำมสัมพนัธ์ส่วนบุคคลมำกกวำ่

องคก์ร  นิมิตและค่ำนิยมเป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรท ำใหเ้ป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ใช่โครงสร้ำงของ

องคก์ร  TCN ไม่ไดมี้เป้ำหมำยท่ีจะก่อตั้งคริสตจกัรใหม่ แต่ปรำรถนำท่ีจะช่วยเหลือคริสตจกัรทอ้งถ่ิน       

ในกำรฝึกฝนผูน้ ำผำ่นทำงกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์จำกเครือข่ำยน้ี  

 

 

http://www.imikirken.no/
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นิมิตของ TCN คืออยำกเห็นประเทศไทยเปล่ียนแปลงและคนไทยจะรู้วำ่เรำคือลูกท่ีพระเจำ้ทรงรัก  

และส่ิงน้ีจะเป็นพื้นฐำนในงำนของ TCN  เรำคำดหวงัท่ีจะเห็นคริสตจกัรมีผูน้ ำท่ีสำมำรถสร้ำงผูน้ ำรุ่นใหม่

ได้ เป้ำหมำยอีกอย่ำงคือ เรำอยำกเห็นว่ำคนไทยทั้งประเทศจะรู้จกัพระกิตติคุณของพระเจำ้และควำมรอด

ท่ีมำจำกพระองค ์

TCN ไม่คิดวำ่จะมีค ำตอบส ำหรับทุกค ำถำมและเรำไม่คิดวำ่เรำมีทรัพยำกรท่ีเพียงพอ แต่เรำเช่ือใน

ทรัพยำกรท่ีพระเจำ้ใหก้บัสำวกของพระองค ์และทรัพยำกรนั้นเปรียบเสมือนทองค ำท่ีพระเจำ้ใส่ไวใ้นหวัใจ

ของสำวกในประเทศไทย  เรำปรำรถนำท่ีจะยกทองค ำนั้นข้ึนและให้ทุกคนเห็น เรำอยำกใหม้นุษยทุ์กคนรู้ใน

หวัใจวำ่พระเจำ้รักเรำและเรำส ำคญัส ำหรับพระองค ์ 

ทุกส่ิงท่ีเรำท ำจะช่วยมนุษยทุ์กคนใหเ้ป็นสำวกของพระเยซูคริสต ์และค่ำนิยมของ TCN จะช่วยให้

เรำตดัสินใจไดว้ำ่เรำจะท ำงำนอยำ่งไรและเรำจะจดจ่อและใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัอะไร  เรำปรำรถนำใหทุ้ก

คนท่ีรู้จกั TCN  สำมำรถเห็นค่ำนิยมน้ีเป็นวฒัธรรมท่ีอยูใ่นเจำ้หนำ้ท่ีของ TCN  ,อนุชนท่ีบำ้น Acta และใน

ทุกกิจกรรมท่ีเรำท ำซ่ึงค่ำนิยมดงักล่ำวคือ: 

 

 

ความดี:    เรำจะท ำใหค้วำมดีงำมของพระเจำ้เป็นท่ีปรำกฏ 

 

ความเป็นหน่ึงเดียว:   เรำจะสร้ำงควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในท่ำมกลำงผูค้นและในคริสตจกัร         

 

ชีวติทีอ่อกไป:    พนัธกิจในกำรออกไปรับใช ้เป็นชีวติของเรำไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมท่ีเรำท ำเท่ำนั้น 

 

ชีวติทีซ่ื่อตรง:    โดยฤทธำนุภำพในพระคุณของพระเจำ้เรำจะด ำเนินชีวติอยำ่งท่ีเรำเทศนำสั่งสอน 

 

การส่งต่อ:    ส่ิงท่ีเรำสอนและรับมำจะเป็นส่ิงท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบติัได ้เป็นประโยชน์และง่ำยท่ีจะส่งต่อ 
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เคร่ืองมือของ TCN ม ี5 อย่าง คือ: 

 Agenda1  - เครือข่ำยของคริสตจกัร 

 TCLN   -  เครือข่ำยของผูน้ ำศิษยำภิบำลของคริสตจกัร 

 Agape Campaign  - อำกำเป้แคมเปญท่ีใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมรักของพระบิดำ 

 Impuls   -  กำรจดังำนประชุมเคล่ือนไหวของกลุ่มอนุชน 

 Acta House  - ชุมชนท่ีมีวตัถุประสงค ์

 

 

บ้านแอคต้าและชุมชนที่มีวตัถุประสงค์ 

 บำ้น Acta เป็นบำ้นพกัส ำหรับอนุชน บ้ำนน้ีมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล

ท่ีมำอำศยัอยูร่่วมกนั ซ่ึงในควำมสัมพนัธ์นั้นเป็นกำรพฒันำท่ีมำจำกกำรเรียนพระคมัภีร์ กำรสร้ำงวฒันธรรม

และกำรด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคม บำ้นพกัน้ีไม่ใช่คริสตจกัรและไม่ใช่โรงเรียน ทุกคนท่ีพกัอำศยัใน

บำ้น Acta จะร่วมกนัรับใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ินของตวัเอง คนท่ีมำพกัอำศยัในบำ้นน้ีคือคนท่ีอยูใ่นวยัท ำงำน

หรือก ำลงัศึกษำอยู ่ ผำ่นทำงบำ้น Acta เรำอยำกสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็  เรำจะสร้ำงวฒันธรรมใหม่โดย

กำรใชค้่ำนิยมของ TCN  และเรำอยำกให้ค่ำนิยมนั้นเป็นรำกท่ีฝ่ังลึกอยูใ่นใจของอนุชน เรำตอ้งกำรให้อนุชน

ของบำ้น Acta เป็นพระพรกบัชุมชนท่ีเขำอำศยัอยูแ่ละทุกคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

  แผนกำรสอนของบำ้น Acta ใกลเ้คียงกบักำรสอนของโรงเรียนพระคริสตธ์รรม  Acta ท่ีคริสตจกัร

อีมี ประเทศนอร์เวย ์ในปี 2015 โรงเรียนพระคริสตธ์รรม Acta มีนกัเรียนจ ำนวน 83 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมำ

จำกหลำยคริสตจกัรทั้งในประเทศนอรเวยเ์องและจำกหลำยประเทศ กำรสอนท่ีบำ้น Acta เรำจะไม่เนน้หลกั

ขอ้เช่ือของแต่ละคณะนิกำยแต่เรำจะสอนให้อนุชนได้รู้จกัพระเจำ้มำกข้ึนและพฒันำชีวิตคริสเตียนของ

ตวัเอง  

 ในกำรขยำยงำนของ TCN ไปท่ีจงัหวดัใหม่  เรำจะเร่ิมตน้จำกกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ผำ่น Agenda 1 

ก่อน จำกนั้นจึงมีกำรจดังำน Impuls  ส ำหรับอนุชนวยัรุ่นภำยในจงัหวดันั้น แลว้จึงจะสำมำรถจดัตั้งบำ้น 

Acta ข้ึนมำได ้ 
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 หลงัจำกท่ีไดอ่้ำนหนงัสือน้ีแลว้คุณจะรู้วำ่บำ้น Acta  คืออะไร และอะไรคือเหตุผลท่ีท ำใหเ้รำมีบำ้น 

Acta  เวลำท่ีคุณมีขอ้มูลน้ีแลว้ คุณอำจมีควำมประสงคอ์ยำกเขำ้มำพกัท่ีบำ้น Acta หรือคุณเร่ิมคิดถึงคนอ่ืนท่ี

สนใจ คุณสำมำรถแนะน ำต่อ ๆ ไปได ้หำกมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อกบั TCN หรืออนุชนท่ีอยูท่ี่บำ้น 

Acta ได ้เรำปรำรถนำท่ีจะแลกเปล่ียน พูดคุย หรือสนทนำกบัคุณ 

         

         Kjartan Sorheim 

                                                                                                                                ผูน้  ำ TCN 
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บ้าน  Acta  คืออะไร 

 
 บำ้น Acta เป็นบ้ำนของอนุชนคริสเตียนท่ีมำอำศยัอยู่ร่วมกนั จ ำนวน  5-7 คน  ภำยในบำ้น  Acta  

เรำมุ่งเน้นให้อนุชนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และมีกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรสำมัคคีธรรม , กำรสรรเสริญ , 

อธิษฐำนและกำรสอนบทเรียนในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน  ส่ิงน้ีจะทำ้ทำยเรำเพื่อท่ีจะสำมำรถน ำไปปรับ

ใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ ำวนัและเรำสำมำรถท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของพระเจำ้ในแบบท่ีเรำเป็นได ้

 ผูท่ี้จะเขำ้พกัในบำ้น Acta จะตอ้งเปิดใจให้พร้อมท่ีจะรับกำรเปล่ียนแปลง เม่ือคุณตดัสินใจจะมำอยู่

ท่ีน่ีหมำยถึงว่ำคุณพร้อมท่ีจะยอมให้พระเจำ้เปล่ียนแปลงคุณ และคุณพร้อมท่ีจะร่วมมือกับพระเจ้ำให้

พระองค์ท ำส่ิงท่ีพระองค์ปรำรถนำจะท ำในชวิตของคุณเพื่อตวัของคุณเองและคนท่ีอยู่รอบข้ำงคุณ  อีก

ประกำรหน่ึงคือ คนท่ีอยู่ในชุมชนนั้นจะรู้ว่ำมีบ้ำน Acta อยู่ท่ีนั่น และคนท่ีอยู่ในบ้ำน Acta จะสำมำรถ

ช่วยงำนในคริสตจกัรทอ้งถ่ินและงำนของ TCN ได ้

 เหตุผลท่ีมีบำ้น Acta  คือ เรำปรำรถนำท่ีจะใหอ้นุชนท่ีอยูใ่นบำ้นร่วมมือกบัพระเจำ้ในทุกส่ิงท่ีเขำท ำ 

ทั้ งกำรเรียน กำรสำมคัคีธรรม และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนภำยในบ้ำน และคนท่ีอยู่ในบ้ำน Acta ต้องมี

ควำมคิดท่ีอยำกจะท ำเหมือนกนั 
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ระเบียบบ้าน Acta 

1. ทุกคนท่ีเขำ้พกัในบำ้น Acta ตอ้งเป็นคริสเตียน  มีอำยรุะหวำ่ง 18-30 ปี  เป็นบำ้นท่ีแยกพกั 

ชำย- หญิง     ผูเ้ขำ้พกัเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัท ำงำนหรือก ำลงัศึกษำอยู ่ส ำหรับผูท่ี้สนใจจะเขำ้พกัในบำ้น Acta 

สำมำรถสมคัรไดท่ี้  TCN  ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ี TCN จะเป็นผูพ้ิจำรณำ 

2. ผูเ้ขำ้พกัสำมำรถพกัท่ีบำ้น Acta ไดเ้ป็นเวลำทั้งหมด 3 ปี  ซ่ึงแต่ละปีนั้นจะตอ้งมีกำรเขียนใบ

สมคัรเพื่อขอเขำ้พกัใหม่ทุกคร้ัง รำยละเอียดในกำรเขำ้พกัในแต่ละปีมีดงัต่อไปน้ี 

 ปีท่ี 1   ทุกคนท่ีเขำ้พกัจะไดเ้รียนตำมหลกัสูตรของบำ้น Acta  หำกทุกคนตอ้งกำรท่ีจะอยูต่่อใน

ปีท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีควำมรับผดิชอบเพิ่มมำกข้ึนกวำ่ปีแรก  

 ปีท่ี 2  คนท่ีอยูปี่ท่ี 2 มีควำมรับผดิชอบ คือ ส่ิงท่ีเขำไดรั้บจำกกำรสอนในปีแรกนั้นตอ้งสำมำรถ

ท่ีจะสอนหรือใหส่ิ้งนั้นกบัคนอ่ืนได ้

 ปีท่ี 3  คนท่ีอยูปี่ท่ี 3 จะเป็นผูน้ ำท่ีบำ้น Acta และเขำสำมำรถท่ีจะขยำยบำ้น Acta ไปท่ีอ่ืนไดอี้ก 

3. ผูเ้ขำ้พกัท่ีบำ้น Acta จะตอ้งท ำสัญญำและปฏิบติัตำมระเบียบของบำ้น ซ่ึงผูเ้ขำ้พกัจะตอ้ง

รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีของตนเองและหนำ้ท่ีภำยในบำ้น 

4. ผูเ้ขำ้พกัท่ีบำ้น Acta จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมท่ี TCN ก ำหนด ซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำก ำหนดรำคำตำมหอ้ง

แอร์ และหอ้งธรรมดำ ทั้งน้ีค่ำเช่ำรวมค่ำเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ และค่ำอินเตอร์เน็ต 

5.  หำ้มสูบบุหร่ีด่ืมสุรำหรือของมึนเมำในบำ้น 

6.  หำ้มเล้ียงสัตว ์

7. ไม่อนุญำตใหบุ้คคลภำยนอกเขำ้บำ้น  Acta  ก่อนไดรั้บอนุญำตจำกผูดู้แลทุกคร้ัง  และห้ำม

บุคคลภำยนอกอยูบ่ำ้นเกิน 21.00 น.  ผูพ้กัอยูไ่ม่ควรออกจำกบำ้นเกิน  21.00 น. ถำ้มีควำมจ ำเป็นตอ้งแจง้ให้

เพื่อนทรำบ 

8. ไม่อนุญำตใหน้ ำเพศตรงขำ้มมำพกัในบำ้นและไม่อนุญำตใหอ้ยูด่ว้ยกนัเพียงล ำพงัสองต่อสอง 

9. หำกผูเ้ขำ้พกัมีปัญหำหรือมีเร่ืองท่ีไม่เขำ้ใจกนัเกิดข้ึนภำยในบำ้น Acta  ควรท่ีจะคุยกนัเพื่อปรับ

ควำมเขำ้ใจและไม่ควรน ำเร่ืองนั้นไปคุยกบัคนอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนักำรเขำ้ใจผิด 

10. ผูเ้ขำ้พกัควรให้เวลำกบักิจกรรมของบำ้น Acta เป็นหลกั 

11. ทุกคนท่ีพกัในบำ้น Acta จะรับใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ินของตวัเอง 
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ตารางกจิกรรมบ้าน Acta 

  

มีกิจกรรมท่ีเหมือนกนัทุกอำทิตย ์ผูน้  ำอธิษฐำนในตอนเชำ้จะเปล่ียนผูน้ ำในกำรรับผดิชอบและเปล่ียนคนท่ี

จะสอนโดยกิจกรรมมีดงัต่อไปน้ี 

 

 

เวลา วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ 

 
ตอนเช้า 

นมสักำรตอน
เชำ้ 30 นำที 

นมสักำรตอน
เชำ้ 30 นำที 

นมสักำรตอน
เชำ้ 30 นำที 

นมสักำรตอน
เชำ้ 30 นำที 

นมสักำร
ตอนเชำ้ 30 
นำที 

  
- 

นมสักำรท่ี คจ. 

 
ตอนเยน็ 

เรียน
ภำษำองักฤษ 

รับประทำน
อำหำรเยน็
ร่วมกนั และ
เรียนพระ
คมัภีร์ 1 ชม. 

เรียน
ภำษำองักฤษ 

รับประทำน
อำหำรเยน็
ร่วมกนั, เรียน
พระคมัภีร์ 1 
ชม. และ 
ประชุม30 นำที 

กลุ่มเซลล ์
Acta 

 
      - 

 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 

ค าอธิบาย 

- ใหมี้กำรสับเปล่ียนผูน้ ำในกำรน ำกลุ่มอธิษฐำนตอนเชำ้ 

- กำรเรียนภำษำองักฤษ แลว้แต่คนท่ีสนใจอยำกจะเรียนไม่มีกฏบงัคบั 

- รับประทำนอำหำรเยน็ร่วมกนัในวนัองัคำรและวนัพฤหสับดี TCN เป็นผูจ่้ำยค่ำอำหำร 

- วนัพฤหสับดีหลงัจำกเรียนเสร็จแลว้ จะมีกำรประชุมของบำ้น Acta เจำ้หนำ้ท่ี TCN จะเป็น

ผูดู้แลกำรประชุมน้ี รำยละเอียดในกำรประชุมคือ แจง้ใหท้รำบเก่ียวกบัขอ้มูลต่ำงๆ ส่ิงท่ีจะ

เกิดข้ึนภำยในอำทิตยน์ั้น ,ทุกคนเป็นอยำ่งไร, ควำมสัมพนัธ์ภำยในบำ้นเป็นอยำ่งไร มีปัญหำ

อะไรท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 
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กจิกรรมทีทุ่กคนต้องเข้าร่วม 

 

- ทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมในกิจกรรมกำรสอนของบำ้น Acta  , กำรอธิษฐำนในตอนเชำ้ และกิจกรรม

ของ TCN   ซ่ึงผูท่ี้พกัในปีแรกทุกคนตอ้งเขำ้ร่วม Impuls  และเลือกเขำ้ร่วมอีก 1 กิจกรรม 

 

 

กจิกรรมพเิศษทีทุ่กคนต้องเข้าร่วม 

 

- กิจกรรมท ำควำมดีเดือนละ 1 คร้ัง เป็นกิจกรรมของคนท่ีอยูใ่นบำ้นคิดร่วมกนัวำ่จะท ำควำมดี

อะไรและท ำอยำ่งไร เช่น กำรไปเยีย่มคนท่ีอยูท่ี่บำ้นคนเดียว, ช่วยท ำควำมสะอำดบำ้น, ช่วยเก็บขยะใน

ชุมชน 

- เดือนละ 1 คร้ัง  ในวนัศุกร์ คนท่ีอยูบ่ำ้น Acta  ชวนเพื่อนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียนมำรับประทำน

อำหำรท่ีบำ้น  

- ทุกคนเขำ้ร่วมค่ำยของบำ้น Acta ปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะจดัในวนัเสำร์และอำทิตย ์
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แผนการสอน 

 แผนกำรเรียนกำรสอนในบ้ำน Acta ท ำตำมแผน 1 ปี กำรสอนมีทั้ งหมด 8 หัวข้อ แบ่งเป็น 40  

บทเรียน ใชเ้วลำสอนทั้งหมด 40 สัปดำห์/สัปดำห์ละ 1 บท โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ค่ำนิยมของ TCN เป็นส่ิงส ำคัญท่ีเรำได้กล่ำวถึงก่อนท่ีจะมีกำรสอนในแต่ละหัวข้อ  และทุก

บทเรียนจะมีเป้ำหมำยในกำรสอน 3 อย่ำง คือ เรำตอ้งกำรท่ีจะให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมคิดใหม่  เรำ

อยำกให้นกัเรียนเขำ้ใจมำกข้ึนวำ่พระเจำ้เป็นใครและใหน้กัเรียนมีประสบกำรณ์ใหม่กบัพระเจำ้ ส ำหรับกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรสอนแต่ละบทเรำจะใชส้ัญลกัษณ์  3 อยำ่ง ซ่ึงมีควำมหมำยดงัน้ี 

 

หวั : ควำมรู้ท่ีเรำไดรั้บจำกกำรสอน 

 

หวัใจ : ประสบกำรณ์และควำมเขำ้ใจในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

 

มือ : กำรปฏิบติัเพื่อใชค้วำมรู้ท่ีเขำมีอยูแ่ลว้นั้นใหเ้กิดประโยชน์ 
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หัวข้อที ่1    การสร้างตัวตน 

ค่านิยม 
ความด ี:   เรำควรใหคุ้ณค่ำกบัคนอ่ืนโดยกำรท ำควำมดีกบัเขำเพรำะวำ่แต่ละคนมีคุณค่ำใน

สำยตำของพระเจำ้ 

ความเป็นหน่ึงเดยีว :    เรำจะสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีภำยในบำ้น Acta และในท่ีอ่ืนๆท่ีเรำไดมี้

ส่วนร่วมเพื่อใหทุ้กคนรู้สึกมีควำมปลอดภยั  

ชีวติทีอ่อกไป :  คนอ่ืนจะเห็นพระเจำ้ผำ่นทำงกำรด ำเนินชีวติของเรำ 

ชีวติทีซ่ื่อตรง  :  เรำจะสร้ำงพื้นฐำนชีวิตของเรำตำมพระวจนะของพระเจำ้ 

การส่งต่อ  : เรำจะช่วยใหค้นอ่ืนเห็นวำ่เขำมีคุณค่ำในสำยตำของพระเจำ้ 
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บทที ่1   ตัวตนของเราคือ เราเป็นลูกของพระเจ้า 
 

เป้าหมาย:        

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ เรำเป็นลูกของพระเจำ้ 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์วำ่กำรท่ีเรำรับใชพ้ระเจำ้นั้นไม่ใช่เพื่อใหมี้

ต ำแหน่งหรือฐำนะท่ีดีแต่เพรำะเรำรู้วำ่เรำเป็นลูกของพระจำ้ 

 

- นกัเรียนสำมำรถใชป้ระสบกำรณ์ท่ีเรำไดรั้บจำกกำรมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้ เพื่อใหค้น

อ่ืนไดรู้้วำ่พระเจำ้เป็นคุณพ่อท่ีรักเรำ 

 

เน้ือหา: 

ในพระคมัภีร์พูดถึงพระเจำ้วำ่ทรงเป็นพ่อของเรำ เรำแต่ละคนอำจเคยมีประสบกำรณ์เก่ียวกบัคุณ

พ่อท่ีแตกต่ำงกนั “ คุณพ่อ คืออะไร ” บำงคนคิดวำ่เป็นเร่ืองยำกท่ีจะเขำ้ใจวำ่พระเจำ้ทรงเป็นคุณ

พ่อท่ีแสนดีเพรำะอำจจะเคยมีประสบกำรณ์ท่ีไม่ดีเก่ียวกบัคุณพ่อของเรำท่ีเป็นมนุษย ์ในบทน้ีเรำ

จะเรียนเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีร์ท่ีพูดถึงวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นคุณพ่อท่ีแสนดีและเป็นคุณพ่อท่ีอยำก

ใหส่ิ้งท่ีดีกบัลูกของพระองค ์
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บทที ่2  คุณค่าของเราในสายตาของพระเจ้า 
 

เป้าหมาย: 

 

 -นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัควำมรักของพระเจำ้ท่ีมีใหส้ ำหรับเรำทุกคน 

 

-นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ผำ่นทำงกำรมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้และรู้วำ่

ควำมรักของพระองคอ์ยูร่อบๆตวัเรำ 

 

-นกัเรียนสำมำรถใชพ้ระคมัภีร์เพื่อท่ีจะมองตวัเองไดเ้หมือนกบัท่ีพระเจำ้มอง ส ำหรับพระ

เจำ้นั้นเรำเป็นผูช้อบธรรมและมีควำมรัก 

 

เน้ือหา:  

เวลำท่ีพระเจำ้มองเรำพระองคม์องเรำดว้ยสำยตำแห่งควำมรัก  ในบทเรียนน้ีเรำจะเรียนถึงขอ้

พระคมัภีร์ท่ีบอกเรำเก่ียวกบัควำมรักของพระเจำ้ท่ีมีใหก้บัเรำทุกคน  และเรียนรู้วำ่ท ำไมพระเยซู

คริสตจึ์งตอ้งตำยบนไมก้ำงเขนเพื่อเรำ เรำจะเรียนรู้และฝึกท่ีจะคิดถึงควำมรักท่ีไม่มีวนัส้ินสุด

ของพระเจำ้ 
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บทที ่3  ตรีเอกานุภาพ 
 

เป้าหมาย 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัตรีเอกำนุภำพ พระเจำ้ พระเยซูคริสต ์ และพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิและเรียนรู้วำ่ส่ิงน้ีส ำคญัอยำ่งไรกบัมนุษย ์

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ในกำรสรรเสริญและนมสักำรพระเจำ้ พระเยซู

คริสตแ์ละพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

 

- นกัเรียนสำมำรถบอกตวัเองทุกวนัวำ่เขำมีคุณค่ำในสำยตำของพระเจำ้ เพรำะพระเจำ้ทรง

รักเขำ และควำมรักท่ีพระเจำ้ใหน้ั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บักำรกระท ำของเขำเอง 

 

 

เน้ือหา 

นกัเรียนจะเร่ิมเรียนเก่ียวกบัตรีเอกำนุภำพและควำมส ำคญัของพระวญิญำณบริสุทธ์ิท่ีอยูใ่นชีวติ

ของผูเ้ช่ือทุกคน เรำจะสอนวำ่มนุษยทุ์กคนมีคุณค่ำ พระเจำ้ทรงสร้ำงโลกและช่วยเรำใหร้อดผำ่น

ทำงไมก้ำงเขน และส่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิลงมำอยูก่บัเรำ ทุกส่ิงท่ีพระเจำ้ท ำเพรำะพระองคมี์

ควำมรักต่อเรำและห่วงใยเรำ 
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บทที ่4  คดิในส่ิงที่ถูกต้องกบัตัวเราเอง 
 

เป้าหมาย 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระเจำ้ทรงรักมนุษยทุ์กคนตั้งแต่ก่อนท่ีเรำเกิด และเรำไม่ตอ้งท ำ

อะไรเพิ่มข้ึนเพื่อใหพ้ระเจำ้รักเรำ  

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ท่ีดีในกำรมองตวัเอง และสำมำรถเปล่ียน

ควำมคิดจำกกำรมองตวัเองในภำพท่ีไม่ดีใหม้องตวัเองในภำพท่ีดีได ้

 

 - นกัเรียนสำมำรถหำควำมจริงในพระคมัภีร์ท่ีบอกเรำวำ่เรำคือใครในสำยตำของพระเจำ้ 

 

 

เน้ือหา 

เม่ือเรียนในบทน้ีแลว้นกัเรียนจะสำมำรถรับรู้ไดว้ำ่เขำเป็นใครในสำยตำของพระเจำ้ และเม่ือเขำ

รู้แลว้เขำจะสำมำรถคิดไดว้ำ่ส่ิงน้ีเป็นควำมจริงส ำหรับตวัของเขำเอง และเพื่อนกัเรียนจะรู้วำ่เขำ

ไม่สำมำรถท่ีจะท ำอะไรเพื่อใหพ้ระเจำ้รักเขำมำกข้ึนและไม่มีส่ิงใดท่ีจะท ำใหพ้ระเจำ้รักเขำ

นอ้ยลง ควำมรักของพระเจำ้เป็นควำมรักท่ีไม่มีวนัส้ินสุดและเป็นควำมรักท่ีมัน่คง 
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บทที ่5  อะไรคือของประทานทีพ่ระเจ้าให้กบัฉัน ?  ฉันจะสามารถใช้

ของประทานน้ันได้อย่างไร? 

 

เป้าหมาย: 

 -นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่เรำเป็นอวยัวะในพระกำยของพระคริสต ์

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ในกำรใชข้องประทำนเพื่อถวำยเกียรติแด่ 

พระเจำ้ 

 

- นกัเรียนสำมำรถรู้วำ่ของประทำนของเขำคืออะไร ผำ่นทำงกำรอธิษฐำนกบัพระเจำ้ และ

ควำมคิดกำรพูดคุยกบัคนอ่ืนและเร่ิมใชข้องประทำนนั้น  

 

เน้ือหา: 

นกัเรียนจะไดรู้้วำ่ของประทำนฝ่ำยจิตวญิญำณของเขำคืออะไร และจะใชข้องประทำนนั้น

เพื่อใหเ้กิดผลดีกบัตวัเองและคนอ่ืนไดอ้ยำ่งไร ของประทำนทุกอยำ่งมีควำมส ำคญัเหมือนกนั 

และในกำรเรียนน้ีจะสอนวำ่เรำไม่ตอ้งเปรียบเทียบของประทำนของเรำกบัคนอ่ืน แต่ใหเ้รำมอบ

ชีวติของเรำทั้งหมดใหก้บัพระเจำ้และใหพ้ระองคใ์ชเ้รำตำมพระประสงคข์องพระองค ์
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หัวข้อที่ 2 ความสัมพนัธ์และวฒันธรรม 
 

           ค่านิยม 

 

ความด:ี   เม่ือเรำเห็นส่ิงท่ีดีในชีวติของคนอ่ืนเรำจะแสดงควำมดีดว้ยกำรบอกและชมเชยเขำ 

ความเป็นหน่ึงเดยีว:  ในทุกควำมสัมพนัธ์ท่ีเรำมีคนอ่ืนจะสัมผสัไดถึ้ง กำรยอมรับ กำรให้

เกียรติและรู้สึกไวว้ำงใจกนั 

ชีวติทีอ่อกไป:  เรำจะใชโ้อกำสท่ีเรำมีเพื่อพูดในส่ิงท่ีดีของคนอ่ืนและจะพูดค ำท่ีเสริมสร้ำง

ผูอ่ื้น 

ชีวติทีซ่ื่อตรง:  เรำจะมีชีวิตท่ีซ่ือสัตยต่์อตวัเองและคนอ่ืน 

การส่งต่อ:   เรำจะแบ่งปันส่ิงดีท่ีพระเจำ้ท ำในชีวติของเรำกบัคนอ่ืน 
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บทที ่6  ความดแีละการมใีจกว้างขวาง 
 

เป้าหมาย 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้ถึงควำมดีและควำมมีใจกวำ้งขวำงของพระเจำ้ 

 

- นกัเรียนจะเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ผำ่นทำงกำรสอนและกำรมีควำมสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน

ในเร่ืองกำรแสดงควำมดีและมีใจกวำ้งขวำงต่อคนอ่ืน 

 

 - นกัเรียนจะสร้ำงวฒันธรรมเก่ียวกบัควำมดีใหเ้กิดข้ึนภำยในบำ้น Acta และน ำเอำ

วฒันธรรมน้ีติดตวัไปดว้ยไม่วำ่เขำจะไปท่ีไหน 

 

เน้ือหา 

พระคมัภีร์ไดบ้อกเรำใหส้ ำแดงควำมดีและมีใจกวำ้งขวำงกบัผูอ่ื้นท่ีอยูร่อบขำ้งชีวติของเรำ      

ในกำรสอนน้ีจะพูดถึงวำ่เรำจะสำมำรถแสดงควำมดีและมีใจกวำ้งขวำงกบัคนท่ีเรำชอบและ    

ไม่ชอบไดอ้ยำ่งไร เป็นเร่ืองท่ีง่ำยมำกถำ้เรำจะท ำควำมดีกบัคนท่ีเรำชอบ แต่ส ำหรับคนท่ีเรำไม่

ชอบเรำจะแสดงควำมดีกบัเขำอยำ่งไร และเรำจะสำมำรถยอมรับคนท่ีมีควำมคิดแตกต่ำงกบัเรำ

ไดอ้ยำ่งไร ค  ำถำมทั้งหมดน้ีจะไดรั้บค ำตอบเม่ือเรำเรียนในบทเรียนน้ี 
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บทที ่7   การยอมรับคนอ่ืนในแบบทีเ่ขาเป็นและการพูดค าชมเชยเม่ือเรา

เห็นเขาท าในส่ิงทีด่ี 
 

เป้าหมาย 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่กำรยอมรับผูอ่ื้นเป็นอยำ่งไร 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ในกำรฝึกมองส่วนท่ีดีของคนอ่ืน และไม่

ตดัสินคนอ่ืนก่อนท่ีจะไดรู้้จกัเขำจริงๆ 

 

 - นกัเรียนสำมำรถพูดชมเชยต่อกนัและกนั และจะสร้ำงวฒันธรรมในกำรใชค้  ำพูดท่ี

เสริมสร้ำงใหแ้ก่กนัและกนั 

 

เน้ือหา 

ในเวลำท่ีคนอ่ืนเห็นส่ิงท่ีดีในตวัของเรำและบอกส่ิงท่ีดีนั้นกบัเรำ ส่ิงน้ีสำมำรถช่วยใหเ้รำเติบโต

ได ้เพรำะเม่ือเรำรู้และเขำ้ใจวำ่ตวัเรำเองมีส่ิงท่ีดีในชีวติ เรำกจ็ะสำมำรถใหส่ิ้งดีนั้นกบัคนอ่ืนได ้ 

เม่ือนกัเรียนไดเ้รียน 6 บทเรียนแรกแลว้ เรำหวงัวำ่นกัเรียนจะรู้และเขำ้ใจวำ่พระเจำ้มีควำมรัก

ใหก้บัเรำทุกคน และมัน่ใจในคุณค่ำท่ีเรำมีในพระเจำ้ในฐำนะท่ีเรำเป็นลูกชำยและลูกสำวของ

พระองค ์ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพูดค ำชมเชยใหแ้ก่กนัและกนั นกัเรียนจะ

เรียนรู้วำ่พระเจำ้ไดช้มเชยเรำก่อนและเม่ือเรำชมเชยคนอ่ืนเรำกส็ำมำรถท่ีจะเสริมสร้ำงชีวติของ

เขำได ้
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บทที ่8 คริสตจักรส าคญัอย่างไร 

 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้ถึงควำมแตกต่ำงของของประทำนท่ีมีอยูใ่นคริสตจกัร นกัเรียนจะรู้วำ่

ทุกคนมีของประทำนและทุกของประทำนมีควำมส ำคญัเหมือนกนั 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในควำมสัมพนัธ์ร่วมกบัพระเจำ้และพี่นอ้งคริสเตียนคนอ่ืนๆ 

 

 - นกัเรียนจะร่วมรับใชใ้นคริสตจกัรของตวัเองและเชิญคนท่ียงัไม่เช่ือมำท่ีคริสตจกัรดว้ย 

 

 

เน้ือหา : 

ส่ิงส ำคญัของกำรสอนในบทน้ีจะเนน้ถึงกำรอยูร่่วมกนัภำยในคริสตจกัร คริสตจกัรเป็นเหมือน

ครอบครัว ท่ีเรำจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งร่วมกนัในกำรสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้ เติบโต

ข้ึนในควำมเช่ือ นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ท ำไมกำรร่วมรับใชใ้นคริสตจกัรจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญั และ

เรียนรู้เก่ียวกบักำรรับใชท่ี้แตกต่ำงกนัภำยในคริสตจกัร 
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บทที ่9 การสร้างวฒันธรรมในการแบ่งปันค าพยานชีวติ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ท ำไมกำรบอกเล่ำค ำพยำนชีวติของเรำจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญั 

 

- นกัเรียนสำมำรถรู้และเขำ้ใจวำ่พระเจำ้ท ำอะไรในชีวติของเขำและแบ่งปันเร่ืองนั้นใหก้บั  

คนอ่ืนได ้

 

 - นกัเรียนฝึกท่ีจะบอกคนอ่ืนเก่ียวกบัค ำหนุนใจท่ีไดรั้บจำกค ำพยำนนั้น 

 

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์บอกใหเ้รำแบ่งปันควำมเช่ือกบัทุกคนท่ีเรำพบ เรำแต่ละคนมีประสบกำรณ์ชีวติกบั

พระเจำ้ท่ีแตกต่ำงกนั เวลำท่ีเรำจะแบ่งปันค ำพยำนเรำตอ้งพึ่งพำสติปัญญำท่ีมำจำกพระเจำ้ 

เพื่อท่ีจะรู้วำ่เรำจะแบ่งปันอะไร และในบทเรียนน้ีนกัเรียนทุกคนจะไดฝึ้กแบ่งปันค ำพยำนชีวติ

ของตวัเอง 
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บทที ่10  การสร้างวฒันธรรมความซ่ือสัตย์ : การพูดความจริงเกีย่วกบั

ชีวติของเราและแบ่งปันชีวติของเราให้กนัและกนั 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบักำรไวว้ำงใจ , ควำมซ่ือสัตย ์, กำรรักษำควำมลบัของคนอ่ืน 

 

-นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรพูดควำมจริงเก่ียวกบัชีวติของตวัเรำเอง 

 

 - นกัเรียนสำมำรถท่ีจะแบ่งปันประสบกำรณ์ในชีวิตของตวัเองทั้งท่ีดีและไม่ดีกบัคนอ่ืน 

เพื่อส่ิงน้ีจะสำมำรถช่วยหนุนใจคนอ่ืนได ้

 

เน้ือหา : 

ในชีวติของเรำทุกคนมีทั้งประสบกำรณ์ท่ีดีและไม่ดี บำงคนเม่ือมีปัญหำมกัจะเกบ็ปัญหำนั้นไว้

กบัตวัเองและไม่กลำ้ท่ีจะพูดหรือเปิดเผยส่ิงนั้นกบัคนอ่ืน ทำงออกท่ีดีท่ีสุด คือ เม่ือเรำมีควำม

ทุกขใ์จแลว้ เรำสำมำรถท่ีจะพูดส่ิงน้ีกบัคนท่ีอยูร่อบๆตวัเรำได ้เพื่อท่ีเรำจะสำมำรถหำทำงออก

ของปัญหำนั้นได ้เรำอยำกใหบ้ำ้น Acta เป็นสถำนท่ีท่ีสำมำรถแบ่งปันประสบกำรณ์น้ีได ้และ

เป็นสถำนท่ีท่ีช่วยรักษำเยยีวยำและใหค้วำมรัก ควำมอบอุ่นกบัคนท่ีมีปัญหำ นกัเรียนจะได้

เรียนรู้ถึงประโยชนข์องกำรพูดในส่ิงท่ีเป็นควำมจริงในชีวติของตวัเอง เรำจะสอนใหน้กัเรียน

เป็นคนท่ีสำมำรถไวว้ำงใจได ้ 
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หัวข้อที ่3 การสร้างสาวก 
     ค่ำนิยม 

 

ควำมดี:     เม่ือเรำท ำควำมดีกบัคนอ่ืนเป็นกำรแสดงควำมรักของพระเจำ้ 

ควำมเป็นหน่ึงเดียว:   พวกเรำจะร่วมกนักบัคริสเตียนทุกคนเพื่อแสดงควำมรักของ

พระเจำ้ 

ชีวติท่ีออกไป: เรำจะมีชีวิตท่ีติดสนิทอยูก่บัพระเยซูและใหพ้ระเยซูเป็นตน้แบบใน

ชีวติของเรำ 

ชีวติท่ีซ่ือตรง:   ชีวติของเรำจะส ำแดงวำ่เรำไดเ้ดินตำมพระเยซู 

กำรส่งต่อ:   เรำจะเป็นสำวกท่ีสร้ำงสำวก 
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บทที ่11 การเป็นสาวกในพระคมัภีร์และการเป็นสาวกในเวลานี ้

 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์บอกกบัเรำอยำ่งไรเก่ียวกบักำรเป็นสำวกในเวลำท่ีพระ

เยซูคริสตอ์ยูบ่นโลกน้ี  และนกัเรียนจะมีควำมรู้เก่ียวกบัแผนกำรของพระเจำ้ท่ีมำเพื่อช่วยโลก

ใหร้อด 

 

-นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจวำ่ เขำเป็นสำวกและจะเป็นสำวกท่ีสร้ำงสำวกใหม่ 

 

 -นกัเรียนจะอธิษฐำนกบัพระเจำ้และหำคนท่ีเขำจะสร้ำงใหเ้ป็นสำวก 

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์บอกกบัเรำวำ่คนท่ีติดตำมพระเยซูคริสต ์ คือ คนท่ีเป็นสำวกและพระคมัภีร์บอกเรำวำ่

สำวกคือคนธรรมดำท่ีมีชีวติธรรมดำ แต่เขำเลือกท่ีจะมอบชีวติของเขำใหก้บัพระเจำ้และท ำตำม

พระเยซู ในกำรสอนน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนเก่ียวกบักำรสร้ำงสำวกในสมยัของพระเยซูคริสต ์ และ

นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วำ่เรำจะสำมำรถสร้ำงสำวกในทุกวนัน้ีไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่12  พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างของเรา 
 

เป้าหมาย : 

 

 -นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัพระค ำของพระเจำ้ ฤทธ์ิอ ำนำจ และควำมดีท่ีพระเยซูไดแ้สดง

ในเวลำท่ีพระองคมี์ชีวติอยู ่

 

- นกัเรียนจะเขำ้ใจวำ่พระเยซูทรงยอมสละชีวติเป็นเคร่ืองบูชำบนไมก้ำงเขนเพื่อเขำและเพื่อ

ทุกคน 

 

 -นกัเรียนสำมำรถด ำเนินชีวติตำมแบบอยำ่งของพระเยซูคริสตไ์ด ้

 

 

เน้ือหา : 

นกัเรียนจะมีควำมรู้มำกข้ึนวำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นใคร เรำจะเรียนในพระคมัภีร์เพื่อใหเ้ขำ้ใจวำ่

ชีวติของพระเยซูเป็นอยำ่งไร และพระเยซูท ำอะไรในเวลำท่ีพระองคอ์ยูบ่นโลกน้ี ในบทเรียนน้ี

เรำจะพูดถึงผลท่ีไดรั้บจำกกำรด ำเนินชีวติตำมแบบอยำ่งพระเยซู 
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บทที ่13 รูปแบบชีวติของสาวก 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้ถึงรูปแบบชีวติ  3 แบบ และเรียนรู้วำ่จะใชรู้ปแบบน้ีอยำ่งไรในเวลำท่ี

เป็นสำวก 

 

-นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจรูปแบบชีวติทั้ง 3 แบบน้ี และรู้วำ่ในปัจจุบนัรูปแบบใดเป็นรูปแบบ

ท่ีส ำคญัท่ีสุดในชีวติตวัเอง 

 

 - นกัเรียนสำมำรถท่ีจะใชท้ั้ง 3 รูปแบบน้ีในกำรด ำเนินชีวติของตวัเองได ้

 

เน้ือหา : 

รูปแบบ 3 อยำ่งน้ี คือ สำมเหล่ียม , ส่ีเหล่ียม, ลุกตุม้ นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วำ่รูปแบบน้ีคืออะไร 

และจะน ำรูปแบบน้ีมำใชใ้นชีวติแต่ละคนไดอ้ยำ่งไร ในกำรสอนน้ีจะทำ้ทำยใหน้กัเรียนใช้

รูปแบบน้ีในชีวติของนกัเรียนเอง เพื่อท่ีจะไดรู้้วำ่ในปัจจุบนัเรำมีกำรด ำเนินชีวติอยำ่งไรและมี

เป้ำหมำยอะไรในอนำคต 
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บทที ่14 ติดตามพระเยซู 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบับุคคลท่ีท ำตำมพระเยซูในเวลำท่ีพระเยซูคริสตมี์ชีวติอยู ่

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ในกำรท ำตำมพระเยซู 

 

- นกัเรียนสำมำรถมีเป้ำหมำยชีวติท่ีชดัเจน และรู้วำ่พระเจำ้ทรงมีทุกส่ิงเพียงพอส ำหรับเรำ

แต่ข้ึนอยูก่บัเรำเองวำ่เรำอยำกไดอ้ะไรบำ้ง 

 

เน้ือหา : 

โลกและสังคมเป็นตวัท่ีก ำหนดและบอกเรำท่ีจะตอ้งท ำในหลำยส่ิงหลำยอย่ำง เช่น กำรท ำตำม

คนท่ีมีช่ือเสียง หลำยคนชอบแต่งตวัตำมแฟชั่นท่ีทนัสมยั ทุกคนอยำกสวย หุ่นดี และอยำกจะ

ประสบควำมส ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำนอยำกไปโรงเรียนท่ีดีและมีกำรศึกษำท่ีดี ทุกคนตอ้งมีเงิน

มำกมำย และเงินคือส่ิงท่ีส ำคญั พระคมัภีร์บอกเรำไม่ใหท้ ำตำมโลกแต่ใหเ้รำท ำตำมพระเยซู ใน

บทเรียนน้ีนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่ำพระคัมภีร์บอกให้เรำติดตำมใคร และนักเรียนจะพิจำรณำ

เก่ียวกบัชีวิตของตวัเองว่ำปัจจุบนัน้ีเรำก ำลงัติดตำมใครหรือใครท่ีก ำลงัติดตำมเรำ ในบทเรียนน้ี

กำรทำ้ทำยของนกัเรียนคือ “ เรำจะท ำตำมพระเยซู ” 
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หัวข้อที ่4 ความเช่ือส่วนบุคคล 
 

     ค่านิยม 

 

ความด:ี  เรำจะแสดงควำมดีกบัคนทัว่ไปโดยกำรอธิษฐำนเผือ่ 

ความเป็นหน่ึงเดยีว:  เรำจะแบ่งปันส่ิงท่ีพระเจำ้ท ำในชีวติของเรำกบัคนอ่ืน เรำจะหนุนใจ

และช่วยคนอ่ืนใหแ้บ่งปันส่ิงท่ีเขำไดรั้บจำกพระเจำ้ใหก้บัคนอ่ืนดว้ย 

ชีวติทีอ่อกไป:   เม่ือเรำไดรั้บส่ิงดีๆหรือค ำหนุนใจส ำหรับคนอ่ืนให้เรำมีควำมกลำ้ท่ีจะบอกส่ิง

นั้นกบัเขำทนัที 

ชีวติทีซ่ื่อตรง:  ส่ิงท่ีเรำคิดพูดและกระท ำจะตรงกนั 

การส่งต่อ:  เรำจะแบ่งปันส่ิงท่ีดีในพระคมัภีร์ใหก้บัทุกคนท่ีเรำพบ 
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บทที ่15 รูปแบบของการแสดงออกทางความเช่ือ 

 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ เรำแต่ละคนมีกำรแสดงออกทำงควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกนัเพรำะมนุษย์

เรำไม่เหมือนกนั 

 

- นกัเรียนสำมำรถคน้หำและรู้จกัรูปแบบของกำรแสดงออกทำงควำมเช่ือของตนเองได ้

 

- นกัเรียนจะฝึกใชรู้ปแบบของกำรแสดงออกทำงควำมเช่ือของตวัเอง 

 

เน้ือหา : 

พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยใ์หมี้บุคลิกภำพท่ีไม่เหมือนกนั แต่พระเจำ้ตอ้งกำรอยูแ่ละมีควำมสัมพนัธ์

กบัเรำทุกคน เรำสำมำรถส่ือสำรกบัพระเจำ้ไดห้ลำยทำง เช่น กำรร้องเพลงนมสักำร,กำร

อธิษฐำน , กำรอ่ำนพระคมัภีร์, กำรพกัสงบกบัพระเจำ้, กำรวำดรูปหรือกำรเตน้ร ำ ทั้งหมดน้ีคือ

รูปแบบของกำรแสดงออกทำงควำมเช่ือ ซ่ึงแต่ละคนมีกำรแสดงออกทำงควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกนั 

รูปแบบท่ีเรำพูดถึงน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยเรำใหมี้ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจำ้ในแบบท่ีเป็น

ธรรมชำติของเรำ 
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บทที ่16 การอธิษฐาน 
 

เป้าหมาย :  

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์บอกอะไรบำ้งเก่ียวกบักำรอธิษฐำนและท ำไมกำร

อธิษฐำนจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัส ำหรับเรำ 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรใชเ้วลำอธิษฐำนและฝึกอธิษฐำนเผือ่ซ่ึงกนัและกนั 

 

- นกัเรียนจะอธิษฐำนเผือ่คนท่ียงัไม่เช่ือพระเยซู 

 

 

เน้ือหา : 

กำรอธิษฐำนเปรียบเสมือนลมหำยใจของคนคริสเตียน ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ว่ำกำร

อธิษฐำนคือส่ิงส ำคญัท่ีจะพฒันำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเรำกบัพระเจำ้ และเรำจะเรียนรู้ว่ำท ำไม

ในเวลำท่ีเรำอธิษฐำนหลำยคร้ังเรำไดรั้บค ำตอบจำกพระเจำ้แต่บำงคร้ังเรำก็ไม่เขำ้ใจค ำตอบท่ี

พระเจำ้ให ้เรำจะพูดถึงกำรอธิษฐำนเผือ่คนอ่ืนและจะฝึกอธิษฐำนเผื่อซ่ึงกนัและกนั 
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บทที ่17  การสรรเสริญและการนมสัการ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์พูดถึงกำรสรรเสริญและกำรนมสักำรอยำ่งไรและเรียน

เก่ียวกบัพระธรรมสดุดีท่ีดำวดิเขียน 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจว่ำในแต่ละคริสตจกัรมีกำรนมสักำรท่ีแตกต่ำงกนั 

 

- นกัเรียนจะใชเ้วลำในกำรนมสักำรพระเจำ้ 

 

 

เน้ือหา : 

นกัเรียนจะเรียนรู้ถึงกำรสรรเสริญและกำรนมสักำรในพระธรรมสดุดี พระธรรมสดุดีไดพู้ดถึง

กำรขอบคุณ กำรอธิษฐำนและกำรต่อว่ำท่ีดำวิดมีต่อพระเจำ้ เรำจะเรียนรู้ถึงทุกส่ิงท่ีดำวิดไดพู้ด

กบัพระเจำ้ในเวลำนั้น และเรำจะพูดถึงวำ่แต่ละคริสตจกัรมีกำรนมสักำรพระเจำ้ท่ีแตกต่ำงกนั 
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บทที ่18  การฟังเสียงพระเจ้า 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ท ำไมเรำตอ้งฟังเสียงของพระเจำ้ พระคมัภีร์ขอ้ไหนท่ีพดูเก่ียวกบั

กำรฟังเสียงของพระเจำ้ และเรำจะฟังเสียงของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรฟังเสียงของพระเจำ้ และเขำ้ใจถึงส่ิงท่ีพระเจำ้บอกกบั

เรำ และส่ิงท่ีเรำไดรั้บจำกพระเจำ้นั้นเรำจะแบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนไดอ้ยำ่งไร 

 

- นกัเรียนมีควำมกลำ้ท่ีจะท ำตำมส่ิงท่ีพระเจำ้บอก 

 

 

เน้ือหา : 

ในเวลำท่ีเรำอธิษฐำนกบัพระเจำ้บ่อยคร้ังท่ีเรำมกัจะพูดเท่ำนั้น แต่ไม่ไดฟั้งส่ิงท่ีพระเจำ้ตอ้งกำรท่ี

จะบอกกบัเรำ ในบทเรียนน้ีเรำจะใชเ้วลำสงบเงียบและมีควำมใกลชิ้ดกบัพระเจำ้ เรำจะศึกษำ

เร่ืองในพระคมัภีร์เก่ียวกบัคนท่ีฟังเสียงของพระเจำ้และส่ิงนั้นมีผลต่อชีวติของเขำอยำ่งไรบำ้ง 
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บทที ่19 การอ่านพระคมัภีร์ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์มีควำมส ำคญัอยำ่งไรและเรียนรู้จกักำรใชพ้ระคมัภีร์ 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนพระคมัภีร์และชอบท่ีจะอ่ำนพระคมัภีร์ และมี

ประสบกำรณ์วำ่พระคมัภีร์เป็นส่ิงท่ีส ำคญัในชีวติของเขำเอง 

 

- นกัเรียนฝึกใชพ้ระคมัภีร์อยำ่งสม ่ำเสมอ และสำมำรถแบ่งปันส่ิงท่ีดีจำกพระคมัภีร์ใหก้นั

และกนัได ้

 

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์เป็นเหมือนแผนท่ีส ำหรับเรำ พระคมัภีร์มีค  ำตอบใหก้บัทุกค ำถำมและช้ีน ำทำงใหก้บั

ชีวติของเรำ นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่กำรท่ีเรำอ่ำนพระคมัภีร์อยำ่งสม ่ำเสมอนั้นมีควำมส ำคญักบัเรำ

อยำ่งไร และจะใหน้กัเรียนหำเวลำท่ีเหมำะสมในกำรอ่ำนพระคมัภีร์ส ำหรับตวัเอง 
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บทที ่20  ประวตัิชีวติส่วนตัวและประวตัิความเช่ือ 
 

เป้าหมาย: 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ท ำไมประวติัชีวติของเรำจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัและเรียนรู้วำ่ในพระ

คมัภีร์พระเจำ้ไดท้รงสัญญำกบัเรำวำ่พระองคจ์ะอยูใ่กลก้บัเรำทั้งวนัท่ีดีและไม่ดี 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์เก่ียวกบัเร่ืองควำมเช่ือส่วนตวัและสำมำรถมองเห็นไดว้ำ่ตวัเอง

มีกำรพฒันำทำงควำมเช่ืออยำ่งไรบำ้งตั้งแต่เร่ิมเช่ือจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

- นกัเรียนจะมีโอกำสแบ่งปันประวติัและเร่ืองรำวชีวติของตวัเองกบันกัเรียนคนอ่ืน 

 

เน้ือหา: 

เรำทุกคนมีประวติัและเร่ืองรำวในชีวิตของตวัเองทั้งท่ีดีและไม่ดี ประสบกำรณ์ทุกอย่ำงท่ีผ่ำน

เขำ้มำในชีวิตของเรำ สร้ำงใหเ้รำเป็นตวัของเรำเองท่ีมีบุคลิกภำพและนิสัยเหมือนอยำ่งท่ีเรำเป็น

ในปัจจุบนัน้ี  ในบทเรียนน้ีเรำอยำกให้นกัเรียนคิดถึงประวติัชีวิตของตวัเอง  และเรำจะช่วยให้

นกัเรียนเห็นว่ำทุกอยำ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเขำพระเจำ้ทรงอยูด่ว้ย นกัเรียนจะใชโ้อกำสน้ีในกำร

แบ่งปันประวติัชีวติของตวัเอง และนกัเรียนสำมำรถท่ีจะเรียนจำกประสบกำรณ์ชีวติของกนัและ

กนัได ้
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หัวข้อที ่5 การส่ือสาร 
 

      ค่านิยม 

 

ความด:ี   ในเวลำท่ีเรำพบกบัคนอ่ืนเรำจะเคำรพและท ำใหเ้ขำรู้สึกอบอุ่นใจ 

ความเป็นหน่ึงเดยีว:   เวลำท่ีเรำมีปัญหำเรำจะคุยกนัพยำยำมแกไ้ขปัญหำนั้นและใหค้วำม

เคำรพซ่ึงกนัและกนัถึงแมว้ำ่เรำจะมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั 

ชีวติทีอ่อกไป:  เรำจะพูดควำมจริงกบัคนอ่ืน 

ชีวติทีซ่ื่อตรง:  ในเวลำท่ีเรำพูดหรือส่ือสำรกบัคนอ่ืนทั้งควำมคิด ค ำพูดและกำรกระท ำของเรำ

จะตรงกนั 

การส่งต่อ:   ส่ิงต่ำงๆท่ีเรำสอนคนอ่ืนเรำจะท ำ และเรำจะเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำร คิด พูด    

และท ำในส่ิงท่ีดีใหก้บัคนอ่ืน 
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บทที ่21 การส่ือสารทีด่แีละไม่ดี 

 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบักำรส่ือสำรในแบบต่ำงๆ 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์เก่ียวกบั 

        * กำรส่ือสำรท่ีดี คือ กำรพูดในส่ิงท่ีดี, ท่ำทำงกำรแสดงออกภำษำกำยท่ีดี, กำรยิม้ 

        * กำรส่ือสำรท่ีไม่ดี  คือ กำรพูดลบัหลงัคนอ่ืน, กำรแสดงออกภำษำกำยท่ีไม่ดี , กำรด่ำ, กำร

แกลง้คนอ่ืน 

 

 - นกัเรียนสำมำรถท่ีจะแบ่งปันประสบกำรณ์และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรส่ือสำรท่ี

แตกต่ำงกนัทั้งท่ีดีและไม่ดีได ้

 

เน้ือหา : 

กำรส่ือสำร คือ กำรพูดหรือกำรแสดงออกทุกอยำ่งท่ีเรำท ำเพื่อใหค้นอ่ืนเขำ้ใจถึงส่ิงท่ีเรำตอ้งกำร

จะบอกกบัเขำ กำรส่ือสำรมี 2 แบบ คือกำรส่ือสำรท่ีเรำรู้ตวัและกำรส่ือสำรท่ีเรำไม่รู้ตวั ส่ิงส ำคญั

ในเวลำท่ีเรำส่ือสำรกบัคนอ่ืน คือเรำจะพูดหรือแสดงออกให้ตรงกบัส่ิงท่ีเรำคิดเพื่อคนอ่ืนจะ

สำมำรถเขำ้ใจในส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรส่ือสำรได ้กำรสอนในบทน้ีนกัเรียนจะไดรู้้ว่ำในกำรส่ือสำรมี

หลำยวิธี และเรำจะท ำอยำ่งไรเพื่อใหก้ำรส่ือสำรนั้นชดัเจนและเป็นกำรใหเ้กียรติคนอ่ืนทั้งน้ีเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดกำรเขำ้ใจผดิต่อกนั 
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บทที ่22  การส่ือสารด้วยภาษาพูดและภาษากาย 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบักำรส่ือสำรกนัโดยใชภ้ำษำพูดและกำรส่ือสำรกนัโดยใช ้

ภำษำกำย 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ไดว้ำ่ภำษำกำยของตวัเองเป็นอยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะฝึกใชภ้ำษำกำยใหต้รงกบัส่ิงท่ีเขำตอ้งกำรส่ือสำร 

 

เน้ือหา : 

หลำยคร้ังเรำอำจจะคิดวำ่กำรส่ือสำรเป็นเพียงส่ิงท่ีเรำพูดหรือเขียนเท่ำนั้น แต่กำรส่ือสำรเป็น

มำกกวำ่นั้น เพรำะวำ่คนเรำสำมำรถท่ีจะส่ือสำรกนัโดยใชภ้ำษำกำยไดด้ว้ย เช่น กำรแสดงออก

ทำงสีหนำ้ ท่ำทำง หรือในเวลำท่ีเรำไม่พูดอะไรเลยกเ็ป็นกำรส่ือสำรได ้ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะ

คิดเก่ียวกบัตวัเองวำ่มีกำรแสดงออกทำงกำรส่ือสำรอยำ่งไร และมีตวัอยำ่งเพื่อใหน้กัเรียน

สำมำรถท่ีจะเขำ้ใจไดว้ำ่เรำจะแสดงออกอยำ่งไรเพื่อใหมี้ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืน 
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บทที ่23   พูดส่ิงทีด่ใีห้กนัทั้งต่อหน้าและลบัหลงั 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์พูดอยำ่งไรเก่ียวกบัเร่ืองกำรพูดดีต่อกนัและกนั 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจถึงผลท่ีจะตำมมำในเวลำท่ีเรำพูดถึงส่ิงท่ีไม่ดีเก่ียวกบัคนอ่ืน 

 

- นกัเรียนสำมำรถท่ีจะส่ือสำรในทำงท่ีดีกบัคนท่ีเรำไม่ชอบหรือมีปัญหำดว้ยได ้

 

 

เน้ือหา : 

เป็นเร่ืองธรรมดำท่ีในชีวิตประจ ำวนัของเรำจะตอ้งพบกบัคนท่ีเรำไม่ชอบและคนท่ีไม่เห็นดว้ย

กบัส่ิงท่ีเรำคิด ในเวลำนั้นมนัง่ำยมำกท่ีเรำจะพูดในส่ิงท่ีไม่ดีเก่ียวกบัคนนั้นให้คนอ่ืนฟัง ใน

บทเรียนน้ีเรำจะใชเ้วลำเรียนว่ำพระคมัภีร์บอกให้เรำปฏิบติัต่อกนัและกนัอยำ่งไร และเรียนรู้ว่ำ

เรำจะมีกำรส่ือสำรท่ีดีกบัคนท่ีเรำไม่ชอบไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่24   ความอบอุ่น, การเอาใจใส่ ,ความเคารพ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้ถึงควำมหมำยของค ำวำ่ ควำมอบอุ่น, กำรเอำใจใส่, ควำมเคำรพ  

 

-นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจผลท่ีจะตำมมำจำกกำรใชค่้ำนิยมทั้ง 3  ส่ิงน้ีในกำรส่ือสำรกบัคนอ่ืน 

 

- นกัเรียนจะฝึกใชก้ำรส่ือสำรทั้ง 3 แบบน้ีในสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั 

 

 

เน้ือหา : 

นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ว่ำเรำทุกคนมีคุณค่ำเหมือนกนั เพรำะว่ำเรำมีคุณค่ำท่ีเหมือนกนัเรำควรท่ีจะ

เคำรพและให้เกียรติทุกคนเท่ำกนั เรำทุกคนตอ้งกำรอยำกให้คนอ่ืนมองเห็นตวัของเรำเอง ใน

บทเรียนน้ีเรำจะเรียนรู้ร่วมกนัในกำรท่ีจะเป็นคนท่ีสำมำรถให้ควำมอบอุ่น เอำใจใส่ และเคำรพ

คนอ่ืน 
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บทที ่25 ความสมดุลของชีวติ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่แต่ละคนมีควำมรับผดิชอบและขอ้จ ำกดัเป็นของตวัเอง 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจไดว้ำ่เรำไม่สำมำรถท่ีจะเปล่ียนควำมคิดหรือกำรกระท ำของคนอ่ืน

ได ้แต่เรำสำมำรถท่ีจะดูแลควำมคิดของเรำเองได ้

 

- นกัเรียนสำมำรถช่วยเหลือคนอ่ืนและแบ่งเบำภำระของคนอ่ืนได ้แต่จะไม่เอำภำระนั้นมำ

เป็นปัญหำในชีวติของตวัเอง 

 

 

เน้ือหา : 

กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันเป็นส่ิงท่ีส ำคัญ หลำยคร้ังในชีวิตของเรำมีหลำยเหตุกำรณ์ท่ีเรำ

อยำกจะช่วยเหลือคนอ่ืน แต่เรำทุกคนตอ้งมีควำมรับผดิชอบต่อตวัเองดว้ย ในบทเรียนน้ีนกัเรียน

จะไดเ้รียนรู้ท่ีจะดูแลชีวิตของตวัเองและคนอ่ืน ในเวลำท่ีเรำช่วยเหลือคนอ่ืนเรำจะไม่เอำปัญหำ

ของคนอ่ืนมำเป็นปัญหำของเรำเอง 
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บทที ่26  ชีวติคู่และการแต่งงาน 
 

เป้าหมาย : 

 

 -นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์พูดอยำ่งไรเก่ียวกบัควำมรักท่ีพระเจำ้มีใหเ้รำและควำมรัก

ท่ีพระเจำ้มีใหร้ะหวำ่งเรำกบัคนอ่ืน 

 

- นกัเรียนจะไดรั้บกำรรับทำ้ทำยใหคิ้ดเก่ียวกบัวำ่ “ อะไรคือค่ำนิยมท่ีตนเองอยำกจะใชเ้ป็น

พื้นฐำนในครอบครัว  ”  

 

- นกัเรียนจะสำมำรถปฏิบติัตวัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งในกำรคบเพศตรงขำ้ม 

 

 

เน้ือหา : 

บทเรียนน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วำ่พระเจำ้มีควำมรักใหก้บัเรำ และพระคมัภีร์ไดพู้ดถึงควำมรัก

ระหวำ่งคนท่ีแต่งงำนกนัอยำ่งไร เรำจะเรียนรู้วำ่กำรเคำรพซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงส ำคญัในเวลำท่ี

แต่งงำนแลว้ และเรำจะท ำอยำ่งไรเพื่อใหค้รอบครัวของเรำด ำเนินชีวติตำมพระเจำ้ 
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บทที ่27  กล้าทีจ่ะเผชิญหน้ากบัปัญหา 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งควำมขดัแยง้และควำมไม่เห็นดว้ย และเม่ือมี

ปัญหำน้ีเกิดข้ึนเรำจะมีวธีิกำรท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำน้ีไดอ้ยำ่งไร 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจเม่ือมีปัญหำควำมขดัแยง้เกิดข้ึนและรู้วำ่จะแก ้ไขปัญหำนั้นได้

อยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะฝึกแกไ้ขปัญหำจำกกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ เพื่อใหน้กัเรียนช่วยกนั

คิดวำ่จะแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนน้ีอยำ่งไร 

 

 

เน้ือหา : 

พระเจำ้สร้ำงเรำแต่ละคนไม่เหมือนกนั เรำมีควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงส่ิงน้ีอำจจะ

ท ำใหเ้รำเกิดควำมขดัแยง้กนัได ้เพรำะวำ่เรำทุกคนจะตอ้งเจอกบัควำมขดัแยง้ทั้งเร่ืองเลก็หรือ

เร่ืองใหญ่ ส่ิงส ำคญัคือเรำจะฝึกท ำบำงส่ิงเพื่อแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ และในบทเรียนน้ีเรำจะ

เรียนรู้วำ่เรำจะส่ือสำรในทำงท่ีดีอยำ่งไรเพื่อแกไ้ขควำมขดัแยง้นั้น 
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หัวข้อที ่6  ชีวติที่ออกไป 
 

     ค่านิยม 

 

ความด:ี   เรำจะแสดงควำมดีต่อคนท่ีเจบ็ป่วย 

ความเป็นหน่ึงเดยีว:  เรำจะสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนบำ้นในบริเวณท่ีเรำอำศยัอยู ่

ชีวติทีอ่อกไป:  เรำจะเป็นเพื่อนบำ้นท่ีดีและช่วยเหลือคนอ่ืน 

ชีวติทีซ่ื่อตรง:  เรำจะใชข้องประทำนท่ีพระเจำ้ใหเ้รำเพื่อถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ 

การส่งต่อ:  เรำจะสร้ำงสำวกและผูน้ ำใหม่และเรำจะท ำงำนร่วมกนัในพนัธกิจท่ีพระเจำ้ใหเ้รำ 
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บทที ่28   ความดคืีออะไร 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์พูดถึงควำมดีของพระเจำ้อยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรแสดงควำมดีท่ีเขำไดรั้บจำกพระเจำ้ใหก้บัคนอ่ืน  

 

- นกัเรียนจะไดรั้บกำรทำ้ทำยใหฝึ้กท ำควำมดีกบัคนอ่ืนเป็นเวลำ 1 เดือน โดยฝึกท ำ 1 คร้ัง/

สัปดำห์ รวมทั้งหมด 4 คร้ัง   

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์บอกเรำหลำยคร้ังว่ำพระเจำ้ทรงแสนดีและพระเจำ้ทรงรักเรำทุกคน ในบทเรียนน้ี

นกัเรียนจะไดรู้้วำ่ เรำไม่ตอ้งท ำควำมดีอะไรเพื่อท่ีจะไดรั้บควำมรักจำกพระเจำ้ แต่เรำตอ้งกำรให้

นกัเรียนรู้และเขำ้ใจว่ำ ควำมดีท่ีพระเจำ้ท ำให้กบัเรำเป็นพระคุณเท่ำนั้น พระคมัภีร์ทำ้ทำยเรำให้

ท ำควำมดีกบัคนท่ีอยูร่อบๆตวัเรำ และใหพ้ระเยซูเป็นแบบอยำ่งในชีวติของเรำ นกัเรียนจะเรียนรู้

วำ่เรำจะแสดงควำมดีของพระเจำ้กบัคนอ่ืนไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่29 ท าความดกีบัเพ่ือนบ้าน 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ เรำจะท ำควำมดีกบัเพื่อนบำ้นและเรียนรู้วำ่ท ำไมเรำถึงตอ้งท ำ 

ควำมดี 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์และเขำ้ใจวำ่บำ้น Acta จะเป็นบำ้นท่ีเปิดตอ้นรับส ำหรับผูอ่ื้น 

 

- นกัเรียนสำมำรถวำงแผนและท ำควำมดีใหก้บัเพื่อนบำ้นเดือนละ 1 คร้ัง 

 

 

เน้ือหา : 

ในพระคมัภีร์บอกเรำหลำยคร้ังวำ่พระเจำ้ดีและพระองคป์รำรถนำท่ีจะใหค้วำมดีของพระองค์

ผำ่นจำกชีวติของเรำไปสู่ชีวติของผูอ่ื้น กำรสอนน้ีจะพูดถึงวำ่ท ำไมเรำตอ้งท ำควำมดีและ

ยกตวัอยำ่งวำ่เรำจะท ำควำมดีไดอ้ยำ่งไร เช่น เรำจะเชิญใหค้นอ่ืนมำท่ีบำ้นของเรำ และเรำจะ

ช่วยเหลือเพื่อนบำ้นไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่30 ความรับผดิชอบในคริสตจักรท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ท ำไมกำรร่วมรับใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ินจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญั 

 

- นกัเรียนทุกคนเขำ้ใจวำ่อะไรคือภำระใจส่วนตวัในกำรร่วมรับใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

 

- นกัเรียนสำมำรถร่วมรับใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ินได ้

 

 

เน้ือหา : 

คริสเตียนมีคริสตจกัรซ่ึงเป็นสถำนท่ีในกำรสำมคัคีธรรมและมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้ร่วมกนั 

คริสตจกัรเป็นสถำนท่ีท่ีดีและง่ำยในกำรท่ีจะเชิญคนมำ เรำจะเรียนรู้วำ่ทุกคนไดรั้บของประทำน

จำกพระเจำ้เพื่อใชใ้นกำรรับใชใ้นคริสตจกัร กำรสอนน้ีจะช่วยบอกนกัเรียนว่ำท ำไมกำรรับใชใ้น

คริสตจกัรจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญั และใหน้กัเรียนเห็นวำ่เขำจะรับใชใ้นคริสตจกัรไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่31 การอธิษฐานเผ่ือคนเจ็บป่วย 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองรำวในพระคมัภีร์เก่ียวกบัพระเยซูรักษำคนเจบ็ป่วยใหห้ำย 

 

- นกัเรียนจะแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรอธิษฐำนเผือ่คนท่ีเจบ็ป่วย เพื่อช่วยใหค้นอ่ืนมี

ควำมกลำ้ท่ีจะท ำเหมือนกนั 

 

- นกัเรียนฝึกอธิษฐำนเผือ่คนเจบ็ป่วย 

 

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์บอกเรำหลำยคร้ังเก่ียวกบัเร่ืองท่ีพระเยซูทรงรักษำคนเจบ็ป่วย และสำวกของพระเยซู

ก็ท ำส่ิงน้ีด้วย ในบทเรียนน้ีนักเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองน้ีและรู้ว่ำพระเจ้ำอยำกให้เรำท ำ

เหมือนกนัในทุกวนัน้ีดว้ย เรำจะท ำอยำ่งไรเม่ือเรำอธิษฐำนเผื่อคนอ่ืนแลว้เขำไม่ไดรั้บกำรรักษำ 

และถึงแมว้่ำค  ำตอบของพระองคจ์ะไม่เหมือนกบัท่ีเรำคิดหรือตอ้งกำรแต่นกัเรียนจะไดรู้้ว่ำเรำ

สำมำรถท่ีจะเช่ือและวำงใจพระเจำ้ได ้และเรำจะใชเ้วลำในกำรอธิษฐำนเผือ่คนท่ีเจบ็ป่วย 
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บทที ่32 ของประทานฝ่ายจิตวญิญาณ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ในพระคมัภีร์พูดถึงเร่ืองของประทำนฝ่ำยจิตวญิญำณอยำ่งไร และ

เรำจะสำมำรถใชข้องประทำนนั้นเพื่อรับใชพ้ระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์และรู้วำ่ของประทำนฝ่ำยจิตวญิญำณของตวัเองคืออะไร 

 

- นกัเรียนจะฝึกใชข้องประทำนของตวัเอง 

 

 

เน้ือหา :  

พระคมัภีร์บอกเรำเก่ียวกบัของประทำนท่ีพระเจำ้ใหเ้รำแต่ละคน เพื่อใหเ้รำใชข้องประทำนน้ีใน

กำรรับใชใ้นคริสตจกัรและคนทัว่ไป บำงคร้ังเป็นเร่ืองยำกท่ีจะรู้วำ่พระเจำ้ใหข้องประทำนอะไร

ส ำหรับเรำเอง  บทเรียนน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้และเขำ้ใจวำ่ของประทำนท่ีมำจำกพระเจำ้คืออะไร 

และเรำจะช่วยนกัเรียนเพื่อใหเ้ขำรู้วำ่ของประทำนของเขำเองคืออะไร 
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บทที ่33  สร้างสาวก 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบักำรเป็นผูน้  ำและเรียนรู้วำ่จะสร้ำงผูน้  ำใหม่ไดอ้ยำ่งไร 

 

- นกัเรียนสำมำรถเขำ้ใจกำรสร้ำงผูน้  ำตำมกระบวนบวนกำร  

 

- นกัเรียนสำมำรถสร้ำงผูน้  ำผำ่นกระบวนกำร          และสำมำรถรู้ไดว้ำ่ใครคือผูน้  ำและผูต้ำมเขำ 

 

 

เน้ือหา : 

ในเวลำท่ีเรำประกำศเร่ืองรำวของพระเยซู เรำตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและกำรสร้ำงสำวก

ใหม่เป็นวธีิท่ีจะสำมำรถช่วยเรำในกำรประกำศเร่ืองของพระเยซูไดด้ว้ย บทเรียนน้ีจะพูดถึงพระ

ธรรมมทัธิว 28:18-20  พระเยซูคริสตท์รงสั่งใหส้ำวกออกไปสร้ำงชนทุกชำติใหเ้ป็นสำวกของ

พระองค ์เรำอยำกใหน้กัเรียนรู้และเขำ้ใจวำ่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีพระเจำ้อยำกใหเ้รำท ำในทุกวนัน้ีดว้ย 

บทเรียนน้ีเรำจะเรียนรู้วำ่กำรเป็นผูน้  ำท่ีดีเป็นอยำ่งไร และผูน้  ำจะสำมำรถสร้ำงผูน้  ำใหม่ได้

อยำ่งไร เรำจะใชส้ัญลกัษณ์จำกบทเรียนท่ี 13 ในบทเรียนน้ีดว้ย 
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หัวข้อที ่7 การนมัสการและสรรเสริญ 

 

      ค่านิยม 

 

ความด:ี   เรำจะแสวงหำควำมดีของพระเจำ้ในเวลำท่ีเรำนมสักำรและสรรเสริญพระองค์ 

ความเป็นหน่ึงเดยีว:  เรำจะนมสักำรพระเจำ้และร่วมสำมคัคีธรรมกบัคริสเตียนท่ีมำจำกหลำย 

คณะนิกำย 

ชีวติทีอ่อกไป:  ส่ิงท่ีเรำไดรั้บจำกพระเจำ้ในเวลำท่ีเรำนมสักำรเรำจะแบ่งปันส่ิงนั้นให้กบั 

คนอ่ืน 

ชีวติทีซ่ื่อตรง:    เรำจะนมสักำรพระเจำ้ทั้งในเวลำท่ีเรำมีชีวติท่ีดีและในเวลำท่ีเรำมีปัญหำ 

การส่งต่อ:   เรำจะเชิญคนท่ียงัไม่เช่ือมำร่วมนมสักำรพระองค ์
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บทที ่34  ภาษาใจระหว่างมนุษย์และพระเจ้า 

 

เป้าหมาย :  

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์ไดพู้ดถึงกำรนมสักำรพระเจำ้อยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรนมสักำรสรรเสริญพระเจำ้และเขำ้ใจวำ่กำรนมสักำรพระเจำ้

จะส่งผลท่ีดีต่อชีวติของเรำ 

 

- นกัเรียนจะร่วมกนันมสักำรและสรรเสริญพระเจำ้ท่ีบำ้น Acta 

 

เน้ือหา : 

ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ท ำไมเรำถึงนมสักำรพระเจำ้ เรำจะสอนวำ่พระเจำ้ตอ้งกำรอยู่

กบัเรำทุกคน และพระองคส์นใจทุกส่ิงในชีวติของเรำ ในกำรนมสักำรพระเจำ้เรำจะถวำย

เกียรติแด่พระองค ์

 

 

 



105 
 

บันทึก    

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 



106 
 

บทที ่35  ส่ิงส าคญัทีสุ่ดในชีวติของเรา 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัควำมจริงในพระคมัภีร์ 

 

- นกัเรียนจะเขำ้ใจวำ่ส่ิงท่ีเรำใหค้วำมส ำคญัท่ีสุดในชีวติจะมีอิทธิพลต่อชีวติของเรำ 

 

- นกัเรียนจะใชเ้วลำในกำรคิดวำ่อะไรคือส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดในชีวติของเขำและอะไรคือผลท่ีจะ

ตำมมำจำกส่ิงนั้น 

 

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์บอกควำมจริงกบัเรำวำ่พระเจำ้เป็นใครและบอกวำ่มนุษยเ์ป็นใครในสำยตำของ

พระองค ์ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงเร่ืองน้ีอยำ่งไร ในกำรสอน

นกัเรียนจะเห็นวำ่พระเจำ้สมควรท่ีจะไดรั้บเกียรติจำกเรำ และเรำจะทำ้ทำยนกัเรียนใหคิ้ดวำ่

อะไรคือส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดในชีวติของเขำและอะไรคือผลท่ีจะตำมมำจำกจำกส่ิงนั้น 
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บทที ่36  นมสัการพระเจ้าด้วยจิตวญิญาณและความจริง 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่กำรนมสักำรสรรเสริญพระเจำ้ตอ้งเร่ิมตน้มำจำกควำมรักและควำม

เมตตำของพระองค ์

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์วำ่เรำสำมำรถท่ีจะนมสักำรพระเจำ้ไดต้ลอดเวลำ 

 

- นกัเรียนจะไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรนมสักำรพระเจำ้ร่วมกนั 

 

 

เน้ือหา : 

พระเจำ้ประสงคใ์หเ้รำนมสักำรและสรรเสริญพระองค ์ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะเรียนรู้วำ่เรำ

สำมำรถท่ีจะตดัสินใจนมสักำรพระองคท์ั้งในเวลำท่ีชีวติของเรำดีหรือไม่ดี  นกัเรียนจะไดรั้บ

ประสบกำรณ์จำกพระเจำ้ผำ่นทำงกำรนมสักำรและกำรสรรเสริญพระองค ์และเขำ้ใจมำกข้ึน

เก่ียวกบัวำ่เรำเป็นใคร 
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บทที ่37 พกัสงบกบัพระเจ้า 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระเจำ้ทรงสนใจทุกส่ิงในชีวติของเรำและเรำไม่ตอ้งท ำอะไรเพื่อท่ีจะ

ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพระองคเ์พรำะพระองคท์รงอยูก่บัเรำตลอดเวลำ 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์วำ่เรำมีอิสระในควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้และพระองคส์ำมำรถ

ประทำนก ำลงัใหก้บัเรำไดใ้นเวลำท่ีเรำนมสักำรพระองค ์

 

 - นกัเรียนจะใชเ้วลำพกัสงบกบัพระเจำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

 

เน้ือหา : 

พระเจำ้ทรงมอบควำมรักและควำมเมตตำแก่เรำดงันั้นเรำไม่ตอ้งท ำอะไรเป็นพิเศษเพื่อใหพ้ระ

เจำ้ทรงสนใจในเรำ ในบทเรียนน้ีเรำอยำกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และมีประสบกำรณ์ในเวลำท่ีเรำ

นมสักำรและสรรเสริญพระองค ์พระองคท์รงใหก้ ำลงัแก่เรำในกำรด ำเนินชีวิตในแต่ละวนั เรำ

อยำกใหน้กัเรียนเติบโตและพฒันำควำมเช่ือมำกข้ึนและเขำ้ใจมำกข้ึนวำ่พระเจำ้เป็นใครผำ่น

ทำงกำรนมสัพระองค ์
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หัวข้อที ่8 แผ่นดนิของพระเจ้า 
 

     ค่านิยม 

 

ความด:ี  เรำจะท ำควำมดีเพื่อแสดงใหค้นอ่ืนไดเ้ห็นถึงแผน่ดินของพระเจำ้ 

ความเป็นหน่ึงเดยีว:  เรำจะช่วยกนัใหเ้ขำ้ใจมำกข้ึนเก่ียวกบัพระคุณของพระเจำ้ผำ่นทำง

ควำมสัมพนัธ์และกำรแบ่งปันค ำพยำน 

ชีวติทีอ่อกไป:  เรำจะด ำเนินชีวติเพื่อใหค้นอ่ืนเห็นพระเยซูคริสตใ์นชีวติของเรำ 

ชีวติซ่ือตรง:   เรำจะด ำเนินชีวติท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจำ้และใหพ้ระเจำ้น ำชีวติของเรำ 

การส่งต่อ:  เรำจะเป็นพยำนถึงแผน่ดินของพระเจำ้ และเชิญคนท่ียงัไม่เช่ือพระเยซูมำรับเช่ือ 
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บทที ่38  อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์ไดก้ล่ำวถึงกำรทรงสถิตของพระเจำ้บนโลกน้ี 

 

- นกัเรียนจะเรียนรู้และเขำ้ใจวำ่อะไรท่ีช่วยใหเ้ขำอยูใ่นกำรทรงสถิตของพระเจำ้ 

 

 - นกัเรียนจะมีโอกำสแบ่งปันประสบกำรณ์ส่วนตวัเก่ียวกบักำรทรงสถิตของพระเจำ้ในชีวติของ

เขำเอง 

 

 

เน้ือหา : 

ในพระคมัภีร์พระเจำ้ไดท้รงสัญญำวำ่พระองคจ์ะอยูใ่กลก้บัเรำตลอดเวลำ ในบทเรียนน้ีเรำจะใช้

พระคมัภีร์เพื่อใหเ้ขำ้ใจวำ่พระเจำ้ไดบ้อกอยำ่งไรเก่ียวกบักำรทรงสถิตของพระเจำ้ในโลกน้ี เรำ

จะพูดถึงวำ่มีอะไรบำ้งท่ีจะช่วยเรำเพื่อใหอ้ยูใ่นกำรทรงสถิตของพระเจำ้ 
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บทที ่39 การรักษาจากพระเจ้า 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่พระคมัภีร์ไดพู้ดถึงกำรรักษำอยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะมีโอกำสแบ่งปันประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บกำรรักษำจำกพระเจำ้ในฝ่ำยร่ำงกำยและจิตใจ 

 

 - นกัเรียนจะช่วยกนัอธิษฐำนเผือ่คนท่ีตอ้งกำรรับกำรรักษำ 

 

 

เน้ือหา : 

พระคมัภีร์บอกเรำถึงฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้และกำรอศัจรรยต่์ำงๆท่ีพระเจำ้ไดท้  ำ พระคมัภีร์พูด

ถึงหลำยคนท่ีเป็นพยำนและมีประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีพระเจำ้รักษำเขำ ในบทเรียนน้ีเรำจะใชพ้ระ

คมัภีร์เพื่อใหมี้ควำมรู้เก่ียวกบัเร่ืองกำรรักษำของพระเจำ้และเรำจะใชเ้วลำในกำรอธิษฐำนเผือ่ซ่ึง

กนัและกนั 
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บทที ่40  การเผยพระวจนะ 
 

เป้าหมาย : 

 

 - นกัเรียนจะเรียนรู้วำ่ผูเ้ผยพระวจนะคืออะไรและในพระคมัภีร์พูดถึงผูเ้ผยพระวจนะอยำ่งไร 

 

- นกัเรียนจะมีประสบกำรณ์วำ่พระเจำ้ทรงติดสนิทกบัคนท่ีอธิษฐำนกบัพระองค ์ และพระเจำ้

อยำกใหเ้รำฟังเสียงของพระองค ์

 

 - นกัเรียนจะอธิษฐำนเผือ่ซ่ึงกนัและกนัและฟังเสียงของพระเจำ้ 

 

 

เน้ือหา : 

ในบทเรียนน้ีนกัเรียนจะเรียนรู้ในพระคมัภีร์เก่ียวกบัผูเ้ผยพระวจนะและกำรพยำกรณ์ท่ีผูเ้ผยพระ

วจนะไดก้ล่ำวถึง ซ่ึงส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไดพู้ดไวน้ั้น พระองคย์งัทรงเป็นเหมือนเดิมในทุกวนัน้ี 

เรำตอ้งกำรใหน้กัเรียนรู้ถึงของประทำนในกำรเป็นผูเ้ผยพระวจนะ และเรำจะใชข้องประทำนน้ี

เพื่อถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร 
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