
·Í´ÊÁÍ





 

ตั้งมั่นคงในพระคำของพระเจ้า

คู่มือสร้างสาวก

ทอดสมอ: 
มั่นคงอยูในที่ที่หนึ่ง

ความเชื่อ:  
เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอก

คำสำคัญ

วิธีใช้ 

สมอ เป็นชิ้นส่วนที่หนัก ทํามาจากเหล็ก ใช้เพื่อการที่จะยึดเรือกับพื้นใต้ทะเลเพื่อที่เรือ
จะไม่เคลื่อนที่ไปไหน  สมอจะป้องกันไม่ให้เรือลอย หรือ เคลื่อนที่ไปจากที่ที่มันอยู่ 

การทอดสมอ หมายถึงการมั่นคงอยู่ในที่ตรงนั้น หรือ การมีรากฐาน และ พื้นฐาน  

ที่มั่นคง   พระคัมภีร์เป็นหนึ่งในช่องทางที่พระเจ้าเลือกในการสําแดงพระองค์ให้กับเรา  

ความเชื่อของเราไม่สามารถที่จะหยั่งรากลงไปในความรู้สึก หรือ ความคาดหวัง  

ของตัวเราเองได้   ความเชื่อของเราในพระเจ้าต้องตั้งมั่นคงอยู่ในพระคําของ  

พระเจ้า 

เราจะทําแบบนั้นได้ยังไง ? ก็โดยการอ่าน  ศึกษา  ท่องจํา พระคัมภีร์  

โดย การอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอน และ นําเรา 

บทเรียนนี้จะช่วยให้เราได้ทําสิ่งเหล่านั้นร่วมกัน  ลองจินตนาการดูว่า ชีวิตของ  

คุณเปรียบเหมือนเรือ  ในการเรียนรู้พระคําของพระเจ้า  คุณจะทอดสมอของชีวิต  

คุณลงไปในความจริงของพระเจ้า   ชีวิตที่ไม่ได้ทอดสมอลงไปในความเชื่อใน  

พระคัมภีร์จะง่ายต่อการที่จะโยกไปมา และ ถูกพัดออกไปจากที่  ชีวิตที่ทอดสมอลง  

ไปในพระคริสต์จะไม่หวั่นไหว

อะไรคือความหมาย  
ของการทอดสมอ?

ทอดสมอ

อ่านข้อพระคัมภีร์ 

ใช้ข้อสังเกตุใน 
การคุยกับลูก ๆ 

เขียนสิ่งที่คุณได้ 

เรียนรู้ออกมา  

ลองฝึกร้องเพลง  

จดจำข้อพระคัมภีร์  

ทำกิจกรรมให้เสร็จ 

คุยกับคนอื่นต่อ  

ในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา  

ลองหาข้อพระคัมภีร์สนับ 
สนุนข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม 





บทเ@ยน8 1: พระเ.าBอใคร? พระเ.าเCนDส3าง

ทอดสมอ
ปฐมกาล 1:1

*านปฐมกาล 1:1-31
HอความIเJยวKบอะไร?

1กษาเ4มเ5มในพระ(ม:;
ลองMHอพระNมOPเหQาI เRอSกษาเUมเVม 

WสยาX 40:28 

เพลงสYZ 19:1 

[วร\ 4:11 

โคโล^ 1:12-17 

_บ` 1:1-10 

เพลงสYZ  8 

เพลงสYZ  33:6-9 

ความ>ด?จะAงเCน
พระเ.าทรงเCนDส3าง  

พระเ.าทรงส3างaกสรรพ
?ง  

โลกของเราและaก?ง8
อcในdน eรงอcไf
เพราะพระเ.า

DอEงเกต:

1. ใครเCนคน8ส3างโลก?  
2. พระองgส3างhงไง? 
3. พระองgใiเวลาส3างนานขนาดไหน? 
4. ?งเหQาI บอกอะไรเราjางเJยวKบ

พระเ.า?

*ตอบ 1. พระเ.า 2. พระเ.าตlส 3. หกmน 4. พระเ.าnoนาจเหqอaก ๆ ?ง เพราะพระเ.าเCนคน8ส3างaก ๆ อsางdน






บทเ@ยน8  2: พระเ.าBอใคร? tกษณะของพระเ.า: พระเ.าเCนvlนดP

ทอดสมอ
1 wโมx 1:17

*าน เพลงสGH 90
HอความIเJยวKบอะไร?

1กษาเ4มเ5มในพระ(ม:;
ลองMHอพระNมOPเหQาI เRอSกษาเUมเVม 

พระราชzญ|V 33:27 

WสยาX 9:6 

WสยาX 40:28 

เยเรn}  10:10 

_บ`  13:8 

[วร\ 1:8 

ดาvเอล 4:34 

ความ>ด?จะAงเCน

DอEงเกต:

1. พระเ.า~กส3าง�นหÄอÅอÇเvด�นหÄอ
ไÉ? 

2. พระเ.าnÑดเÖมÜนหÄอไÉ? 
3. พระเ.าอาáเàาไหâ? 
4. ?งIบอกอะไรเราเJยวKบพระเ.า?

*ตอบ: 1. ไÉ. พระเ.าnอcจäงและจะeรงอcตลอดไป. 2. ไÉใã. พระเ.าไÉnÑดเÖมÜนและไÉnÑดåนçด. 3. พระเ.าเCนอมตะ. พระเ.าไÉn8åนçดและเCนvlนดP. 

4. พระเ.าnอcéอนการเÖมÜนของโลก ตลอดเวลา8èานมา และพระเ.าจะeรงอcêอไปëวvlนดP.

พระเ.าeรงอcëวvlนดP 

พระเ.าไÉnÑดเÖมÜนและไÉn
Ñดåนçด 

พระเ.าไÉเปíยนแปลง



บท8 3: พระเ.าBอใคร? tกษณะของพระเ.า: พระเ.าทรงบäçทì

ทอดสมอ
WสยาX 6:3

*านIสยาK 6:1-8
HอความIเJยวKบอะไร?

1กษาเ4มเ5มในพระ(ม:;
ลองMHอพระNมOPเหQาI เRอSกษาเUมเVม 

1 ซาïเอล 2:2

เพลงสYZ 5:4

WสยาX 5:16

ñกา 4:1-35

1 ยอXน 1:5

[วร\ 4:8

ความ>ด?จะAงเCน

พระเ.าทรงบäçทì สมóร\แบบ
และชอบธรรม

พระเ.าnความบäçทìอsาง
แôนอน พระเ.าไÉ~กแตะÜอง
โดยความëว3าย

ความบäçทìหมายöงõง
ความZของพระเ.าและฤทì
เดชของพระเ.า

DอEงเกต:

1. งพระเ.าùบาปหÄออcKบบาป? 
2. พระเ.าùûดหÄอไÉ?
3. เหüใด†ตสวรรg°งสรรเสäญ

พระเ.า?
4. ?งIบอกอะไรเราเJยวKบพระเ.า?

*ตอบ: 1.ไÉ พระเ.าไÉùบาป พระเ.าไÉไfส¢ตอcKบความëว3าย พระเ.าZอsางสมóร\ 2.พระเ.าไÉไfùûด พระNมOPบอก£า พระเ.าไÉไfอcในความบาป 

3. เพราะความบäçทìของพระเ.า 4. พระเ.า~กแยกออกจากบาป ความบäçทì §ดöงฤทìเดชของพระเ.าและความZของพระเ.า. เราสรรเสäญพระเ.าเพราะเรา•
ความZของพระเ.าoนาจของพระเ.าและความบäçทìของพระเ.า



บท8 4: โลก8สมBรCแบบ

ทอดสมอ
ปฐมกาล 1:27 

*าน ปฐมกาล 1:26-2:25
GอความHเIยวKบอะไร?

1กษาเ4มเ5มในพระ(ม:;
ลองMGอพระNมOPเหQาH เRอSกษาเUมเVม 

อพยพ 20:8-11 

พระราชXญZV 32:4 

เพลงส[\ 8 

เพลงส[\ 19 

เพลงส[\ 148 

2 โค]น^  5:17-20 

1 เปโตร 1:18-20 

ความ>ด?จะAงเCน
พระเ.าทรงส3างชายและ

ห`งตามพระฉายาของ

พระองb 

พระเ.าสมBรCแบบและcก

?ง8พระเ.าทรงส3างdน\ 

ความeบfดชอบของอgม

hอการMแลสวนเอเดน

DอEงเกต:

1. พระเ.าใiเวลาIjนในการส3างโลก? เkดอะไรlน

ในjน8เmด? 

2. พระเ.าnใoอาgมและเอวาแตกpางจากrตspางๆ

อuางไร? 

3. พระเ.าตeสอะไรเIยวKบการส3างของพระองb? 

4. ?งHบอกอะไรเราเIยวKบพระเ.า?

*ตอบ: 1. หกjน ในjน8เmดพระเ.าทรงvกwอน 2. พระเ.าทรงส3างอาgมและเอวาตามxปyกษCของพระองbเอง 3. พระเ.าตeสzาcก

?ง8พระองbทรงส3างdน\มาก 4. พระเ.า{|นาจและ}ท~|นาจในการส3าง�กรวาลÄงหมด และcก?งใน�กรวาลในเวลาเÅยงหกjน






บทเÇยน8 5: อาgมKบเอวาไÉเ>อÑง : ความบาปเGามาในโลก  

ทอดสมอ
โรม 5:12 

*าน ปฐมกาล 3:1-24
GอความHเIยวKบอะไร?

1กษาเ4มเ5มในพระ(ม:;
ลองMGอพระNมOPเหQาH เRอSกษาเUมเVม 

ÖสบยาÜ 59:2 

โรม 3:10 

โรม 3:23 

โรม 5:8 

โรม 5:10-20 

โรม 8:38-29 

2 โค]น^ 11:3 

ความ>ด?จะAงเCน

DอEงเกต:

1. พระเ.าบอกอะไรKบอาgมและเอวา? ádนบอกอะไร
แàเอวา ?  

2. เอวาเ>อใคร? 

3. อาgมKบเอวาnอะไรเâอไäãนเåยงของพระเ.า ? 

4. ?งHบอกอะไรเราเIยวKบพระเ.า?

*ตอบ: 1. พระเ.าบอกKบพวกเขาzาoามkน ผลจากéนไèแêงความë\ëíว . áบอกKบเอวาzา พระเ.าìyงหวงของ\ไîไÉใoเธอไäkน และ เธอควรจะkนผลไèdน 2. 

แทน8เอวาจะเ>อใน?ง8พระเ.าบอก, เอวากyบเ>อซาตาน 3. พวกเขาพยายาม8จะóอนòวเองจาก 4. พระเ.าไÉสามารถมองGามความบาป และ การไÉเ>อÑงของ
พวกเขาไä เพราะพระองbเöนõบ]úทù พระเ.าûงอาgมKบเอวาออกมาเRอüองKนไÉใoพวกเขาkนผลจากéนไèแêง†°ต ¢งจะnใoเขา{†°ตเöน£eนดP Kบความ
บาป เâอพระเ.าrญญาzา เ>อสายของเอวาจะnลายซาตานdน (ปฐมกาล 3:15), พระเ.าไä§าง•งแผนการของพระองb8จะไ¶õคนใoßนจากความบาป. พระเ.าทรง
บ]úทù และ พระเ.าทรงแสน\. พระเ.าทรง{พระเมตตา และ พระเ.าทรง®Vธรรม.

ความบาปไäเGามาในโลก เพราะ
ความไÉเ>อÑงของอาgมและเอวา 

อาgมมเอวา พยายาม8จะóอน
ความบาปของพวกเขาเอง pอ
พระเ.า 

เราcกคนเöนคนบาปและ ความ
บาปแยกเราออกจากพระเ.า õ
บ]úทù



บทเÇยน8 6 การไ¶: พระõไ¶จะเส©จมา 

ทอดสมอ
โรม 3:23  

*าน โรม 5; ปฐมกาล 3
GอความHเIยวKบอะไร?

1กษาเ4มเ5มในพระ(ม:;
ลองMGอพระNมOPเหQาH เRอSกษาเUมเVม 

โรม 8:38-39 

2 โค]น^ 5:21 

โรม 3:22-24 

โรม 5:8-21 

ความ>ด?จะAงเCน
พระเ.าไäมอบ*พยากรCแรกเIยว
Kบõไ¶-õ8จะมาและเอาชนะซาตาน

ค™งแ´วค™งเQา. พระเย¨จะnใร?ง8
อาgมไÉสามารถnไä. 

ซาตานจะnใo≠นเÆาของพระเย¨Ø
8บนกางเขน. พระเย¨จะตาย, แp

พระองbจะเอาชนะความตาย และ ความ
บาปค™งแ´วค™งเQา. พระเย¨จะnลาย
|นาจของซาตาน. 

DอEงเกต:

1. árญญาอะไรKบเอวา ?  

2. {ใคร8จะเöนเห1อนพระเ.าไäไหม ?  

3. ádนเöนใคร ?  

4. ?งHบอกอะไรเราเIยวKบพระเ.า?

*ตอบ: 1. zาเธอจะเöนเห1อนพระเ.า.  2. ไÉ. ไÉ{õใดเห1อนพระเ.า. (เยเร{∞ 10:6, ส[\ 86:9-10, ÖสยาÜ 46:9) 3. ádนhอซาตาน (°วรC 12:9; °วรC 20:2) 

4. พระเ.าทรงเ±ยมäวยพระเมตตา. พระเ.า{}ทù8จะเอา†°ตของอาgมและเอวาเพราะบาปของพวกเขา. แpพระเ.าทรงยอมeบการตายของrตs8ไÉ{ความfด
แทนพวกเขา . พระเ.าทรง{แผน8จะไ¶โลก. (≤บx 9:12, 1 เปโตร 1:18-20, โรม 5:9)


