ก้าวแรกกับองค์ พระเยซู คริสต์ – บทที่ 1
รู้จกั กับพระบิดาในสวรรค์ ของคุณ
จุดประสงค์: ของบทเรี ยนนี้คือเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณเพือ่ ที่คุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์และการ
สามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ การเป็ นคริ สเตียนเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ ไม่ใช่ศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้น การเป็ นคริ สเตียนเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระเยซูทรงเสด็จมาเพือ่ คุณจะสามารถกลับมามีความสัมพันธ์
กับพระเจ้าได้
เนื่องจากการเป็ นคริ สเตียนเป็ นความสัมพันธ์กบั พระเจ้าพระบิดาและพระบุตรคือองค์พระเยซูคริ สต์ การเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาและรู ้จกั กับพระองค์, เรี ยนรู ้ที่จะสามัคคีธรรมกับพระองค์จึงเป็ นเรื่ องสาคัมมาก
1. พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ใด
ก. เราสามารถรู ้จกั และเข้าใจพระเจ้าได้ทางเดียวคือผ่านทางพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองและพระลักษณะ
ของพระองค์ต่อเราในพระคัมภีร์
ข. พระเจ้าเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างจักรวาล
1. ปฐก. 1:1, 31
2. ในปฐมกาลพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดี ไม่มีความบาป, ความชัว่ ร้าย, ความเจ็บป่ วย
หรื อ โรคต่าง ๆ
ค. พระเจ้าทรงเป็ นความรัก
1. 1 ยน. 4:16
2. รม. 8:38-39
3. ยน. 3:16
ง. พระเจ้าทรงแสนดี
1. สดด. 34:8
2. สดด. 145:7-9
ก. เพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดี พระองค์ทรงเปี่ ยมด้วยพระคุณและพระเมตตา (ฮบ. 4:14-16)
ข. พระคุณ: พระเจ้าทรงให้สิ่งที่มนุษย์ไม่สมควรได้รับแก่มนุษย์ เป็ นของประทานจากพระเจ้าที่ให้แบบเปล่า ๆ
(ฟรี ) (ความรอดและผลประโยชน์ท้งั สิ้นที่มากับความรอด ได้แก่ การรักษาโรค, ความเจริ มรุ่ งเรื อง, การช่วยกู้
ฯลฯ)
ค. พระเมตตา: ความสงสาร, ความดีงามของพระเจ้าที่สาแดงต่อผูท้ ี่อยูใ่ นความเศร้าโศกทุกข์ยาก
จ. พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งฤทธานุภาพ
1. มก. 10:27
ฉ. พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดา
1. ยอห์น 1:12 เราสามารถเห็นหัวใจของความเป็ นพ่อของพระเจ้าและความห่วงใยของพ่อได้ในเรื่ องการทรงสร้าง
2. เราจะสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้ าพระบิดาได้ อย่ างไร
ก. เราสามัคคีธรรมกับรพระเจ้าได้แบบเดียวกับที่เราสามัคคีธรรมกับคน ๆ หนึ่ง เราใช้เวลากับพระบิดาผ่านทางพระ
วจนะของพระองค์, การอธิษฐานและการสรรเสริ มนมัสการ
ข. คุณจะได้เรี ยนรู ้ในบทเรี ยนอื่น ๆ ว่าจะสามัคคีธรรมกับพระบิดาผ่านทางพระวจนะ, การอธิษฐาน, การสรรเสริ มและ
นมัสการได้อย่างไร

สรุป: ในชีวติ คริ สเตียน มีสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทา แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการมากที่สุดคือการได้สามัคคี
ธรรมสนิทสนมกับคุณ เช่นเดียวกับพ่อคนอื่น ๆ พระเจ้าทรงรักลูก ๆ ของพระองค์ และปรารถนาที่จะสามัคคีธรรมกับเขา
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ควรมีพ้นื ฐานอยูบ่ นสิ่งที่เราทาเพือ่ พระองค์ แต่เป็ นความรักที่พระองค์มีให้เรา
การบ้ านอ่ าน : 1 ยอห์น 4:1-21

แบบทดสอบความเข้ าใจ - บทที่ 1 – รู้จกั กับพระบิดาในสวรรค์ ของคุณ
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. เราสามารถรู ้จกั กับพระเจ้าได้อย่างไร?
___ผ่านทางพระคัมภีร์___________________________________________________________________
2. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอย่างไร?
__ทรงสร้างทุกสิ่งอย่างดี_________________________________________________________________
3. ทาไมพระเจ้าทรงรักคุณ?
__เพราะพระเจ้าทรงเป็ นความรักและเป็ นธรรมชาติของพระเจ้าที่จะรัก_____________________________
4. อะไรที่สามารถทาให้พระเจ้ารักคุณน้อยลงได้?
__ไม่มี_______________________________________________________________________________
5. จากสดุดี 34:8 พระเจ้าประเสริ ฐ คนที่ล้ ีภยั อยูใ่ นพระองค์ก_็ _ได้รับพระพร___________________________
6. เพราะพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งฤทธิ์เดช ______ทุกสิ่ง_____________ จึงเป็ นไปได้สาหรับพระองค์
7. จากยอห์น 1:12 เมื่อคุณเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ คุณจะได้เป็ น______ลูก_________________ ของพระเจ้า
8. เราสามารถเห็นหัวใจของความเป็ นพ่อของพระเจ้าในการทรงสร้างได้ เพราะหัวใจของความเป็ นพ่อของพระเจ้านี้เอง
พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมอะไรให้แก่มนุษย์ก่อนที่จะสร้างมนุษย์ข้ นึ มา ?
__ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีและที่ทมี่ นุษย์จะอาศัยอยู_่ __________________________________
9. เราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผ่านทาง __พระวจนะ____________ , _____การอธิษฐาน__________ ,
_การสรรเสริ มและนมัสการ_________

แบบทดสอบความเข้ าใจ - บทที่ 1 – รู้จกั กับพระบิดาในสวรรค์ ของคุณ
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. เราสามารถรู ้จกั กับพระเจ้าได้อย่างไร?
_____________________________________________________________________________________
2. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอย่างไร?
_____________________________________________________________________________________
3. ทาไมพระเจ้าทรงรักคุณ?
_____________________________________________________________________________________
4. อะไรที่สามารถทาให้พระเจ้ารักคุณน้อยลงได้?
_____________________________________________________________________________________
5. จากสดุดี 34:8 พระเจ้าประเสริ ฐ คนที่ล้ ีภยั อยูใ่ นพระองค์ก_็ ______________________________________
6. เพราะพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งฤทธิ์เดช ___________________________ จึงเป็ นไปได้สาหรับพระองค์
7. จากยอห์น 1:12 เมื่อคุณเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ คุณจะได้เป็ น__________________________ ของพระเจ้า
8. เราสามารถเห็นหัวใจของความเป็ นพ่อของพระเจ้าในการทรงสร้างได้ เพราะหัวใจของความเป็ นพ่อของพระเจ้านี้เอง
พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมอะไรให้แก่มนุษย์ก่อนที่จะสร้างมนุษย์ข้ นึ มา ?
_____________________________________________________________________________________
9. เราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผ่านทาง ___________________________ , ___________________________ ,
____________________________

