ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 17
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
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ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพอเปนผู นําฝายจิตวิญญาณในครอบครั วคริ สเตี ยนทุ กๆครอบครัวและด วยความปรารถนาที่ จะชวยให สมาชิ กในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน
เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่ จะทํางานรวมกันใน
คริสตจักรทองถิ่ นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาดวยวิธีนี้จะชวยหนุนใหสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน
เนื้ อหานั้ นจะง ายต อการเรียนรู ในขณะที่ ครอบครัวมาอยู ใกลชิ ดกั นด วยการใช
พระคั มภี ร การสนทนาและการอธิ ษฐานและเรามี ความปรารถนาที่ จะให พระคริ สต ทรง
เปนจุดศูนยรวมของครัวเรือนทุกแหง
ต อไปนี้ จะเป นข อเสนอแนะบางประการที่ จะทําให ครอบครั วคุ ณประสบความ
สําเร็จสูงสุด
1
กําหนดเวลาที่จะมาประชุมพรอมกันทุกวัน
2
พยายามทําให การประชุ มมี ความสนุ กและมี ชี วิ ตชี วาโดยเริ่ มด วยเพลงคริ สเตียนเพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
3
บําเหน็จรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกเสาร สําหรับคนที่ ทองขอพระคัมภีรที่ ให
ทองจําได
4
รักษาเวลาในการประชุมใหสั้นเขาไว ( 15-20 นาที )
5
เลือกมิชชันนารีประจําสัปดาหนั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน
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เหตุการณสาํ คัญในหนังสือกิจการ (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระบัญชาอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสต
กจ 1:1-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
ก อนที่ พระเยซู คริ สตเสด็ จไปสู สวรรค พระองค ทรงมี พระดํารั สสั่ งแก คริ สตจั กร
ที่ เราเรี ยกกันวา "พระบัญชาอันยิ่ งใหญ " พระบั ญชาอั นยิ่ งใหญนี้ ได บันทึกไวในพระ
กิตติคุณทั้งสี่เลมและในหนังสือกิจการ
1
เราตองประกาศขาวประเสริฐที่ไหนบาง?
ก
พระเยซูทรงบัญชาคริสตจักรใหประกาศขาวประเสริฐทั่วโลกตั้งแต
บานเมืองของตัวเองจนถึง "ที่สุดปลายแผนดินโลก" กจ 1:8;
มก 16:15
ข
ใหบอกชื่อของเมืองและจังหวัดบางแหงที่ตองการใหเราประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเยซู
ค
ใหบอกชื่อของประเทศบางแหงที่ตองการใหเราประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเยซู
2
ใครมีหนาที่ประกาศขาวประเสริฐ?
ก
ผูที่รับเชื่อในพระเยซูแลวทุกๆคนไดรับคําบัญชาใหประกาศ
ขาวประเสริฐ มธ 28:18-20
ข
บรรดามิตรสหายของพระเยซูตองไปเกิดผล ยน 15:15-16
ค
ในยอหน 15:16 พระเยซูคริสตเจาตรัสวา "เราไดเลือกทานทั้งหลาย
และได
ทานทั้งหลายไวใหทานจะไปเกิดผล"
3
ฤทธิ์อํานาจของพระบัญชาอันยิ่งใหญ
ก
กิจการ 1:8 กลาววาผูใดจะทรงประทานฤทธิ์อํานาจแกคนที่ประกาศ
ขาวประเสริฐ?
ข
คริสเตียนทุกคนที่ขอฤทธิ์อํานาจจากพระเจาจะไดรับฤทธิ์อํานาจนั้น
ลก 11:13
ค
ทําไมเราตองการฤทธิ์อํานาจจากพระเจา?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน -- ขอพระเจาทรงประทานฤทธิ์อํานาจของพระองคใหแกคุณ
มากยิ่งขึ้น
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เหตุการณสาํ คัญในหนังสือกิจการ (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความบาปของอานาเนียกับสัปฟรา
กจ 4:23-5:11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
เหตุ ก ารณ ในข อพระคั มภี ร สําหรั บ วั นนี้ คื อเหตุ ก ารณ เรื่ องการพิ พากษาของ
พระเจาตอคริสเตียน คริสตจักรที่ กรุงเยรูซาเล็มไดรับบทเรียนที่ สําคัญมากจากสิ่ งที่ เกิด
ขึ้นนั้น
1
จิตใจของเขา
ก
ความตั้งใจแรกๆของอานาเนียกับสัปฟราดีและถูกตอง ลก 6:38
ข
แลวเขาทั้งสองตัดสินใจทําอะไร? กจ 5:1-2
ค
ความคิดชั่วของเขาทั้งสองมาจากใคร? กจ 5:3
2
ความบาปของเขา
ก
ความบาปของเขาไมใชเปนเพราะการเก็บคาที่ดินสวนหนึ่งไว แตเปน
การมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาสัญญาไววาจะถวายเงินคาที่ดิน
ทั้งหมดแตไมถวาย กจ 5:3-4
ข
เขาทั้งสองโกหกเพื่อใหสมาชิกคริสตจักรทุกคนคิดวาเขาถวายเงิน
คาที่ดินทั้งหมด แสดงเจตนาถึงจิตใจของเขาชั่ว ยรม 17:9
3
การลงโทษเขา
ก
มีอะไรเกิดขึ้นตอเขาเพราะวาเขาโกหก?
ข
เราจําเปนตองซื่อสัตยตอองคพระผูเปนเจาเสมอ
ค
คุณคิดวาสมาชิกของคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มมีความรูสึก
อยางไรบางตอเหตุการณนี้?
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน -- จงพูดความจริง อยาโกหกเลย จงซื่อสัตยตอพระเจาและ
ตอคนอื่นในทุกเรื่อง
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เหตุการณสาํ คัญในหนังสือกิจการ (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การกลับใจเสียใหมของเซาโล
กจ 9:1-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
การกลับใจเสียใหมของอ.เปาโลเปนการกลับใจเสียใหมที่ สําคัญยิ่ ง วันนี้ ใหเรา
ศึกษาถึงเหตุการณอันนาตื่นเตนนี้และระลึกถึงเวลาที่เรารับเชื่อในพระเยซูคริสต
1
เหตุการณนี้เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ก
เซาโลไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อทําอะไร? กจ 9:1-2
ข
เซาโลรวมมือในการฆาคริสเตียนคนหนึ่ง คริสเตียนคนนั้นชื่ออะไร?
กจ 7:59
ค
เมื่อกอนเซาโลเกลียดพระเยซูคริสต แตพอไดยินพระสุรเสียงของ
พระองคแลวเขาเรียกพระองควา "พระองคเจาขา" กจ 9:5
2
เหตุการณนี้นาอัศจรรย
ก
เซาโลเห็นแสงสวางสองมาจากไหน? กจ 9:3
ข
แลวเซาโลทําอะไรในกิจการ 9:4?
ค
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนบอกวาเขารับเชื่อในพระเยซูคริสตเมื่อไร,
ที่ไหนและอยางไร ถามีสมาชิกครอบครัวที่ยังไมรับเชื่อจงอธิบาย
ใหเขาฟงวารับเชื่อในพระเยซูไดอยางไร
3
เหตุการณนี้เกิดผลมาก
ก
เมื่อกอนเซาโลเกลียดพระเยซูคริสต แตเมื่อรับเชื่อในพระองคแลว
เขาถามพระองควาอะไร? กจ 9:6
ข
พระเจามีงานรับใชสําหรับเราทุกๆคน พระเจาตองการใหคุณ
รับใชพระองคอยางไรบาง?
ค
เซาโลไมไดจับคริสเตียนที่อยูในเมืองดามัสกัส แตเขาไปยัง
ธรรมศาลาแลวทําอะไรที่นั่น? กจ 9:20
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน -- คุณกําลังรับใชพระเจาอยูไหม? จงอธิษฐานขอใหพระเจา
ทรงใหคุณทราบน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของคุณ
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เหตุการณสาํ คัญในหนังสือกิจการ (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปโตรไดรับการชวยเหลือใหออกจากคุก
กจ 12:1-19
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
เหตุการณนี้จากชีวิตของอ.เปโตรเปนแบบอยางที่ดีของการตอบคําอธิษฐานของ
คริสเตียน
1
อ.เปโตรติดคุกเพราะเหตุอะไร?
ก
อ.เปโตรติดคุกเพราะเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร กจ 12:1
ข
การที่อ.เปโตรติดคุกนั้นทําใหพวกไหนชอบใจ? กจ 12:3
ค
หลายครั้งที่คริสเตียนมีความทุกขไมใชเพราะวาเขาทําผิดแตเพราะวา
เขากําลังเชื่อฟงพระเจาอยู
2
การอธิษฐานที่มีฤทธิ์อํานาจ
ก
การอธิษฐานที่มีฤทธิ์อํานาจคือการอธิษฐานโดยไมหยุด กจ 12:5
ข
การอธิษฐานที่มีฤทธิ์อํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนอธิษฐานดวยกัน
ค
ถึงแมวาคริสตจักรไดอธิษฐานสําหรับอ.เปโตรแลว เมื่ออ.เปโตรไดรับ
การชวยเหลือแลว พวกเขาเชื่อหรือเปลา? กจ 12:15
3
การชวยเหลืออยางอัศจรรย
ก
ผูใดมาชวยอ.เปโตรออกจากคุก? กจ 12:7
ข
ใหบอกวาในพระคัมภีรพวกทูตสวรรคทําอะไรบางที่นาอัศจรรย
ค
คริสเตียนทุกคนมีบรรดาทูตสวรรคปรนนิบัติเราอยู ฮบ 1:14;
สดด 34:7
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน -- คุณอธิษฐานอยางซื่อสัตยและมั่นคงไหม?
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เหตุการณสาํ คัญในหนังสือกิจการ (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
อ.เปาโลกับอ.สิลาสติดคุก
กจ 16:16-40
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
อัครสาวกเปาโลกับผู ที่ รวมงานกับเขาถูกขมเหงและติดคุกหลายครั้ ง ชีวิตของ
พวกเขาเปนแบบอยางที่ดีแกเราวาเราควรอดทนตอการขมเหงและความลําบากอยางไร
1
ทําไมพวกเขาถูกขมเหง
ก
อ.เปาโลทําอะไรบางที่ทําใหคนอื่นโกรธ? กจ 16:18
ข
คริสเตียนควรคาดวาจะถูกขมเหงไหม? ยน 15:20
ค
เราควรคาดวาจะถูกขมเหงเพราะกิจการอะไรบาง?
2
วิธีอดทนตอการขมเหง
ก
อ.เปาโลกับอ.สิลาสบนและโอดครวญเมื่อคนอื่นทําไมดีตอพวกเขา
หรือเปลา? กจ 16:25
ข
เราควรตอบสนองอยางไรเมื่อเราถูกขมเหง? มธ 5:12
ค
คนที่สูทนการทดลองจะไดรับรางวัลอะไร? ยก 1:12
3
พระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อผูรับใชของพระองคติดคุก
ก
ใหสังเกตวานายคุกและครอบครัวของเขารับเชื่อ กจ 16:30-33
ข
ใหจําไววาพระเจาทรงรวมมือกับเราเพื่อใหเกิดผลอันดีใน "ทุกสิ่ง"
รม 8:28
ค
ใหบอกสถานการณที่เลวรายบางอยางในชีวิตของคุณนํามาซึ่งเกิด
ผลอันดี
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน -- จงอธิษฐานเพื่ อพวกมิชชันนารีในตางประเทศซึ่ งอาจถูก
ขมเหงเมื่อเขาประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
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เหตุการณสาํ คัญในหนังสือกิจการ (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ใหดูขอความที่อยูขางลาง
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : กจ 1:8
ให ตอบคําถามที่ อยู ข างล างและให รางวั ลแก ทุ กคนที่ ท องจําข อท องจําสําหรั บ
อาทิตยนี้ได
1
พระบัญชาอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสตคืออะไร? กจ 1:8
2
ใครบางตองประพฤติตามพระบัญชาอันยิ่งใหญของพระเยซูคริสต?
ยน 15:15-16
3
ความบาปของอานาเนียกับสัปฟราในกิจการ 5:3 คืออะไร?
4
จิตใจของมนุษยชั่วรายมากแคไหน? ยรม 17:9
5
เมื่อเซาโลรับเชื่อเขากําลังเดินทางไปยังเมืองอะไร? กจ 9:1-2
6
เซาโลกําลังไปยังเมืองนั้นเพื่อทําอะไร?
7
"คริสตจักรไดอธิษฐานตอพระเจาเพื่อเปโตรโดย
" กจ 12:5
8
พวกทูตสวรรคกําลังชวยคริสเตียนอยางไร? ฮบ 1:14
9
คริสเตียนควรคาดวาจะถูกขมเหงไหม? ยน 15:20
10
เราควรตอบสนองอยางไรเมื่อเราถูกขมเหง? มธ 5:12
ขอคิดสําหรับการอธิษฐาน -- จงอธิษฐานวาจะมีคนรับเชื่อในการประชุมของคริสตจักร
มากขึ้น
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ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปดเผยจากพระเจา
ยน 1:1-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 9:6
พระเยซู คริสต ไมมี ไรนาหรือหองเย็น แตพระองค ทรงสามารถเลี้ ยงอาหารคน
หาพันคน แตยังมีอาหารกับปลาเหลืออยู พระองคไมเสด็จมาบนพรมหรือผาปูที่สวยงาม
แตพระองคทรงเสด็จบนพื้นน้ําในทะเลกาลิลี
พระเยซู ทรงประกาศข าวประเสริ ฐเปนเวลาสามป พระองค ไมได เขียนหนังสือ
ใดๆ ไมไดสรางโบสถที่ สวยงามและไมไดมีองคการใหญๆสนับสนุนพระองค ถึงกระนั้ น
จนถึงทุ กวันนี้ พระเยซู คริสตทรงเปนหัวใจสําคัญที่ สุดแหงประวัติ ศาสตร เปนผู มี สวนใน
ทุกชั่วอายุของมนุษยและเปนผูใหชาวโลกบังเกิดใหม
พระเยซู เป นเพี ยงแต บุ ตรชายคนหนึ่ งของโยเซฟกั บมารี ย ซึ่ งอยู ในโลกนี้ หนึ่ ง
พันเการอยปกอนไหม? เมื่ อเราระลึกถึงชีวิตและความยิ่ งใหญของพระเยซูคริสตเราตอง
สรรเสริญพระองควา "องคพระผูเปนเจาของขาพระองค และพระเจาของขาพระองค"
1
พระเยซูคริสตทรงเปนบุตรของผูใด?
ก
มัทธิว 1:1 กลาววาพระเยซูทรงเปนเชื้อสายของใคร?
ข
ในมัทธิว 12:8 พระเยซูทรงเปนบุตรมนุษย
ค
ในมาระโก 1:1 พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา
ง
"ตามความคาดหมายของคนทั้งหลายเขาใจวาเปนบุตรโยเซฟ"
ลก 3:23 ใหสังเกตวาพระคัมภีรกลาววา "ตามความคาดหมายของ
คนทั้งหลาย" เมื่อบอกวาพระเยซูเปนบุตรโยเซฟ
2
การเปดเผยจากพระเจา
ก
ทําไมมนุษยทั่วไปไมยอมรับวาพระเยซูทรงเปนผูสรางจักรวาล?
1 คร 2:14
ข
พระเจาทรงเปดเผยกับมนุษยวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต
ไดอยางไร? ยน 20:31
ค
อ.เปโตรไดรับการเปดเผยนี้อยางไร? มธ 16:17
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ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
เหตุผลที่เราเชื่อวามีพระเจาจริง
คส 1:12-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 9:6
คนที่ ไม เชื่ อว ามี พระเจ าจริ งเปรี ยบเหมื อนเด็ กชายคนหนึ่ งที่ พยายามชนะครู
สอนระวีของเขาดวยเลหเหลี่ยม เด็กคนนั้นถามครูวา "ถาพระเจาอยูทั่วทุกหนทุกแหงจริง
พระองคทรงอยูกับคริสตจักรแบพติสอื่นๆดวยไหม?"
ครูตอบวา "ใช แนนอน"
เด็กถามวา "พระองคทรงอยูในยุงฉางของปูหนูดวยไหม?"
ครูตอบวา "ใช"
เด็กถามวา "แลวพระองคทรงอยูในหองของหนูดวยไหม?"
ครูตอบวา "ใช พระองคทรงอยูที่นั่นดวย"
เด็กถามวา "แลวพระองคทรงอยูในหองใตดินที่บานหนูไหม?"
ครูตอบวา "ใช พระองคทรงอยูทั่วทุกหนทุกแหง"
เด็กจึงบอกวา "แตบานหนูไมมีหองใตดิน ดังนั้นพระเจาคงไมมีจริง"
คนที่ ไม เชื่ อในพระเจาใชความคิดที่ ไม มีเหตุ ผลเช นกัน คื อเขาพยายามถาม
อะไรสักขอหนึ่งที่คริสเตียนตอบไมได เขาจึงคิดวาเขาชนะคริสเตียนแลว แตการที่ คริสเตียนเชื่ อวาพระเยซูทรงเปนพระเจามีเหตุผลที่ ลึกกวาการหาเหตุผลหรือการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นของมนุษย ใหเราดูเหตุผล บางขอที่ทําใหคริสเตียนเชื่ อวาพระเยซูทรงเปน
พระเจาจริง
1
พระเยซูทรงทําใหคําพยากรณสําเร็จ
ก
อิสยาห 7:14 พยากรณวาอะไร?
ข
สดุดี 22:16 พยากรณวาอะไร?
ค
มีคาห 5:2 พยากรณวาอะไร?
ง
พระเยซูกับศิษยสองคนสนทนาเรื่องอะไรตามถนนที่ไปยังหมูบานชื่อ
เอมมาอูส? ลก 24:27
2
พระเยซูทรงมีลักษณะเฉพาะของพระเจา
ก
พระเยซูทรงมีฤทธิ์อํานาจไมจํากัดเหนือทุกสิ่ง ยน 1:3
ข
พระเยซูทรงรูทุกสิ่งทุกอยาง ยน 1:48-51; 16:30
ค
พระเยซูทรงดํารงอยูเปนนิจ ยน 1:15; 8:38; 17:5
ง
พระเยซูทรงอยูทั่วทุกหนทุกแหง มธ 18:20
จ
พระเยซูไมมีการเปลี่ยนแปลง ฮบ 1:12; 13:8
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ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
"จงดูพระเมษโปดกของพระเจา"
ยน 1:29-34
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 9:6
บางครั้ งมี คํากลาวที่ สําคัญมากจนคํากล าวนั้ นถูกบันทึ กไวสําหรับคนที่ อยู ภาย
หลัง เชนเมื่อซีซารชนะประเทศอังกฤษแลวเขากลาววา "ขาพเจามา ขาพเจาเห็น ขาพเจา
ชนะ" เมื่ อนายพลแม็คอาเธอร ตองออกจากประเทศฟ ลิปปนส ในสมัยสงครามโลกครั้ งที่
สองเขากลาววา "ขาพเจาจะกลับมา" เมื่ ออเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล ทําการคิดคน
ประดิษฐของเขาสําเร็จแลวโดยบังเอิญเขากลาวคําแรกทางโทรศัพทคือ "นายวัตสัน เร็วมา
ที่นี่หนอย ผมตองการคุณมาดู"
ยอห นผู ให บัพติสมามีคํากล าวที่ เหนือกวาคํากลาวอื่ นๆทั้ งสิ้ น เมื่ อยอหนเห็น
พระเยซูกําลังเสด็จมาทางเขาๆจึงกลาววา "จงดูพระเมษโปดกของพระเจา"
จริ งๆแลวทุกครั้ งที่ พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของคริสเตี ยนคําตอบนั้ นกําลัง
กลาววา "จงดูพระเมษโปดกของพระเจา" พระคัมภีรทุกเลม, คําเทศนาที่ ตรงกับพระคัมภีรทุกเรื่ องและใบปลิวเรื่ องขาวประเสริฐทุกใบกําลังกลาววา "จงดู พระเมษโปดกของ
พระเจา" คํากลาวนี้ คือคําเราใจของคริสตจักรเปนเวลาสองพันปแลว ชีวิตและการประพฤติของคริสเตียนทุกคนควรเปนพยานถึงพระเยซูวา "จงดูพระเมษโปดกของพระเจา"
1
จงดูพระเมษโปดกของพระเจา
ก
คํากลาวนี้ของอ.ยอหนสิ้นสุดลงอยางไร? ยน 1:29
ข
อ.เปโตรอธิบายถึงความบริสุทธิ์ของพระคริสตอยางไร? 1 ปต 1:19
ค
"พระเมษโปดกของพระเจา" ทรงรับความผิดบาปของโลกไป
วว 5:6, 12
2
คํากลาวจากพระคัมภีรที่สําคัญมาก
ก
อ.เปโตรกลาววาอะไร? มธ 16:16
ข
ดาวิดกลาวอะไรเพื่อเราใจพวกทหารซึ่งควรเราใจคริสเตียนทุกคนใน
การรับใชพระเจา? 1 ซมอ 17:29
ค
โมรเดคัยกลาวอะไรตอพระนางเอสเธอรซึ่งเราอาจใชในสถานการณ
หลายอยางในชีวิตของเราเอง? อสธ 4:14ข
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ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การเปดเผยของพระคริสต
ฮบ 1:1-6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 9:6
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา รัฐโรดไอแลนด เมื องนิวพอรท มี บานใหญโตมาก
และสวยงามของครอบครัวแวนเดอรบิลต บานนี้เคยเปนบานพักในฤดูรอนของครอบครัว
นี้แตตอนนี้ไดกลายเปนพิพิธภัณฑไปแลว ทุกหองในบานนี้ประดับไวอยางหรูหรา มีหอง
หนึ่งที่เรียกวา "หองดนตรี" ที่พิเศษกวาหองอื่นๆ เพราะมีภาพสีน้ํามันวาดไวบนเพดาน
ทุ ก ครั้ งที่ ครอบครั วแวนเดอร บิ ล ต มี ก ารเลี้ ยงในห องนี้ ทุ ก คนสนใจภาพสี นั้ นมากจน
ครอบครัวแวนเดอรบิลตวางกระจกเงาไวเหนื อเตาผิงขางกําแพงเพื่ อผู ที่ เปนแขกสามารถ
มองภาพสีผานกระจกเงานั้น
พระเยซู คริสต เปรี ยบเหมื อนกระจกนั้ น เรามองเห็นพระเจ าพระบิดาไมได แต
เราสามารถมองเห็ นพระเยซูคริสตซึ่ ง "ทรงมีสภาวะเป นพิมพ เดียวกันกับพระองค " แต
พระเยซูไมใชเพียงแต "ทรงมีสภาวะเปนพิมพเดียวกันกับพระองค" เทานั้นเพราะพระองค
ทรงเปนพระเจาที่แทจริง พระเยซูเคยตรัสกับฟลิปวา "ผูที่ไดเห็นเราก็ไดเห็นพระบิดา"
1
การปฏิเสธความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร?
ก
จะไมไดรับการอภัยโทษบาป มก 2:10-11
ข
จะไมไดรับการรักษาใหหาย มก 3:10
ค
คนที่ตายแลวในพระคริสตจะไมเปนขึ้นมาจากความตาย
1 คร 15:17-18
ง
เทากับการหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง 1 ยน 4:1-2
2
การยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร?
ก
เราเชื่อคําพยานจากพระเจาวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา ยน 1:34
ข
เราเขาใจความรอดจากพระเจาถูกตอง คือพระเจาทรงเปนผูตาย
แทนความบาปของเรา พระเจาไดทรงกระทําพระเยซูผูทรงไมมีบาป
ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา 2 คร 5:21
ค
เรายอมรับวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาพิพากษาและครอบครองโลกนี้
วว 19:11-16
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ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระลักษณะของพระเจา
ยน 10:22-30
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 9:6
คําวา "ลักษณะ" มาจากรากคําซึ่งมีความหมายวา "ฉีกขาด, ผาออก, ตัด, จารึก
และทําให เกิดร อง" ดังนั้ นคํานี้ มี ความหมายว าสิ่ งที่ จารึกไว ในตั วเรา เพราะฉะนั้ น
ลักษณะคือนิสัยตางๆ ที่ ประสบการณไดจารึกไวในจิตใจของเรา เราสามารถสังเกตจาก
ประวัติศาสตรไดวาวรรณคดี, บทกวี, ภาพวาดและปรัชญาตางๆที่ยิ่งใหญที่สุดเกิดจากคน
ที่เคยประสบความทุกข คนเหลานี้ยอมใหความทุกขของเขาเกิดผลที่ดีในชีวิตของตัวเอง
เพราะเหตุ ว าลั กษณะของเราคื อนิ สั ยต างๆที่ ประสบการณ ได จารึ กไว ในจิ ตใจ
ของเรานั้น ชีวิตของพระเยซูคริสตทรงใหเราเห็นชัดวาพระองคทรงเปนผูใด (คือเปนพระ
เจ าที่ แทจริ ง) มีคนหนึ่ งเคยกล าวว ามนุษยทุกคนมีอยู ห าสวนที่ สามารถใหเรารู จั กคน
นั้นอยางดี หาสวนนั้นคือลักษณะ, การสนทนา, การประพฤติ, การถวายและหลักความ
เชื่อ เชนกันเราสามารถรูจักนิสัยของพระเยซูคริสตไดโดยการสังเกตหาสวนนี้ในชีวิตของ
พระองค
1
พระลักษณะของพระเยซู -- พระองคทรงเปนผูใดเลา
พระลักษณะของพระเยซูคือพระองคทรงไรตําหนิ 2 คร 5:21
2
การสนทนาของพระเยซู -- พระองคทรงพูดอะไรบาง
พระเยซูทรงกลาวอะไรในยอหน 14:6?
3
การประพฤติของพระเยซู -- พระองคทรงกระทําอะไรบาง
กิจการ 10:38 สอนวา "พระเยซูเสด็จไปกระทํา" อะไรบาง?
4
การถวายของพระเยซู -- พระองคทรงถวายอะไร?
พระเยซูทรงถวายอะไรสําหรับคนทั้งปวง? 1 ทธ 2:6
5
หลักความเชื่อของพระเยซู -- พระองคทรงเชื่ออะไรบาง?
พระเยซูทรงเชื่ออะไรเรื่องความเปนพระเจาของพระองค? ยน 10:30
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ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยน 20:24-28
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : อสย 9:6
สมัยนี้คนทั่วไปไมเชื่อความจริงเกี่ยวกับพระเจา จริงๆแลวทุกยุคทุกสมัยมีคนที่
ไม ยอมรั บ ว าพระเยซู คริ สต ทรงเป นพระเจ าและต อต านความจริ งและความชอบธรรม
ของพระองค แตสมัยนี้ ไมใชชาวโลกเทานั้ นที่ ตอตานความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต
เพราะทุกวันนี้ พวกนักศาสนาที่ มีความคิดสมัยใหมมักจะไมยอมรับความเปนพระเจาของ
พระเยซูคริสต อาจารยหลายคนที่สอนในวิทยาลัยพระคัมภีรทั่วโลกกําลังสอน "ขาวประเสริฐอื่ น" อาจารยเหลานี้ ปฏิเสธการอัศจรรยตางๆ ในพระคัมภีร, การบังเกิดของพระ
เยซูจากหญิงสาวพรหมจารี, ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต และปฏิเสธวามีนรกจริง
พวกเขา "นุงหมดุจแกะแตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา"
หลายปกอนบรรณาธิการของหนังสือพิมพชิคาโก เดลี นิวส เขียนวา "ทําไมพวก
อาจารยในวิ ทยาลัยพระคัมภีรโจมตีความเชื่ อในพระคั มภีร? ทําไมพวกเขาเขี ยนหนังสือ
ที่ทําลายความเชื่อของคริสเตียน ขาพเจาไมไดสนับสนุนความเชื่อของคริสเตียนหรือความ
เชื่ อนอกรีตใดๆ แตขาพเจาเพียงแตตําหนิพวกอาจารยเหลานี้ ที่ ปลอมตัวเปนผู รับใชของ
พระเจา" เราเห็นดวยกับคําเขียนของบรรณาธิการคนนี้
1
ใหทองจําอิสยาห 9:6
2
ลูกา 3:23 มีอยูวาอะไร?
3
พระเจาทรงเปดเผยตอมนุษยวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา?
4
เรารูวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาเพราะวาพระองคทรงทําใหคําพยากรณ
สําเร็จและพระองคทรงมีลักษณะเฉพาะของพระเจา อสย 7:14; ยน 1:3
5
ยอหนผูใหบัพติสมามีคํากลาวอะไรที่เหนือกวาคํากลาวอื่นๆทั้งสิ้น? ยน 1:29
6
อ.เปโตรกลาววาอะไรเรื่องพระเยซูคริสต? มธ 16:16
7
การปฏิเสธความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร? แลวการยอมรับ
ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตเกิดผลอะไร?
8
มนุษยทุกคนมีอยูหาสวนที่สามารถใหเรารูจักคนนั้นอยางดี หาสวนนั้นคือ
อะไรบาง? ใหอธิบายวาหาสวนเหลานี้เปดเผยความเปนพระเจาของ
พระเยซูคริสตอยางไร?
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คําถามสุดทาย (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.เปโตรสําหรับองคพระผูเปนเจา
ยน 13:31-14:4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 14:13
ในเวลากลางคืนเมื่ อพระเยซูรับพิธีปสกาพร อมกับพวกอั ครสาวกเสร็จแลวพระ
องคทรงเลาใหเขาฟงเรื่องการสิ้นพระชนมและการถูกตรึงไวบนกางเขนของพระองค พวก
อัครสาวกรู สึ กงงงวย พวกเขายังไมเข าใจคําตรัสของพระองค เขาจึงขอใหพระองค ทรง
อธิบายเพิ่มเติม
อ.เปโตรเปนคนแรกที่ ถามพระเยซูถึงเรื่ องนี้ ที่ อ.เปโตรเปนคนแรกนั้ น เพราะ
อ.เปโตรเปนคนกลาหาญ เขาตองการทราบรายละเอียดถึงเรื่องที่พวกอัครสาวกยังไมเขาใจ
จริ งๆแล วจนถึ งเวลานั้ นคําสอนของพระเยซู ในเรื่ องนี้ ไม ชั ดแจงเพราะพระองคไม ได อธิ บายอยางละเอี ยด อ.เปโตรไม ตองการคําเปรียบเทียบตอไป เขาตองการเข าใจเรื่ องนี้
ดังนั้นอ.เปโตรถามองคพระผูเปนเจาคําถามสองขอ
1
คําถามสองขอของอ.เปโตร ยน 13:36-37
ก
"พระองคเจาขา พระองคจะเสด็จไปที่ไหน" อ.เปโตรอยากรูอยาก
เห็น ก็เปนสิ่งที่ดีเพราะวาคริสเตียนควรอยากรูอยากเห็นเรื่องฝาย
จิตวิญญาณเสมอ โมเสสอยากรูอยากเห็นอะไร? อพย 3:2-3
ค
"พระองคเจาขา เหตุใดขาพระองคจึงตามพระองคไปเดี๋ยวนี้ไมได"
1
พระเยซูกําลังเสด็จไปไหนที่อ.เปโตรตามพระองคไปไมได?
2
ผูชายชาวกาดาราที่มีผีโสโครกตองการทําอะไร?
พระเยซูทรงตอบเขาวาอะไร? มก 5:18-19 เราทุกคน
ตองตามพระเยซูไปตามน้ําพระทัยของพระองค
2
คําตอบสองขอของพระเยซู
ก
คําตอบของพระเยซูตออ.เปโตรวา "ภายหลังทานจะตามเราไป"
มีความหมายอะไร? ยน 13:36
ข
คําตอบที่สองของพระเยซูในยอหน 13:38-14:4 แสดงวา
1
ทุกๆสิ่งเกิดขึ้นตามแผนการณและเวลาของพระเจา
2
พระเจาทรงทราบอนาคตของเรา
3
พระเจาทรงทราบความออนแอของเราและทรงปลอบโยน
เราดวยคําวา "อยาใหใจทานทั้งหลายวิตกเลย"
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คําถามสุดทาย (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.โธมัสสําหรับองคพระผูเปนเจา
ยน 14:1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 14:13
โธมัสทูลพระองควา "พระองคเจาขา พวกขาพระองคไมทราบวาพระองคจะเสด็จ
ไปที่ไหน พวกขาพระองคจะรูจักทางนั้นไดอยางไร" ยน 14:5
อ.โธมั สตั้ งคําถามนี้ ในห องใหญ ชั้ นบนที่ องค พ ระผู เป นเจ าทรงรั บพิ ธี ป สกา
พร อมกั บพวกอั ครสาวกของพระองคในเมื่ อพระองคทรงกลาววาพระองค จะเสด็จกลับไป
สูสวรรค
อ.เฮอรเบิรต ลอกยีร กลาวถึงอ.โธมัสวา
"อ.โธมัสไมเห็นสิ่งที่ดีในสถานการณผิดหวัง เพราะฉะนั้นคําถามของเขาเปนคํา
ถามอันสลดใจ เขายังรับเรื่อง "พระนิเวศของพระบิดา" ไมได เขารูแตสิ่งเดียวคือองคพระ
ผูเปนเจาที่เขารักจะไปจากเขาและเขาตองการอยูกับพระองคเปนนิจ ถึงแมวาคําถามของ
อ.โธมัสตรงกันขามกับคําตรัสของพระเยซูเราไมควรกลาวหาวาอ.โธมัสขาดความเชื่ อหรือ
ไมเขาใจคําตรัสของพระองคได แตคําถามของอ.โธมัสนั้ นแสดงวาเขากําลังแสวงหาความ
จริ ง ถึงแม วาเขาเปนคนรอบคอบเขาก็ยังยอมรั บความรู เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับองคพระผู เปน
เจาของเขา"
1
พระเยซูทรงเปนทางนั้น
ก
การรับเชื่อในพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดเปนทางเดียวที่จะ
ไปสวรรค
ข
กิจการ 4:12 สอนวาอะไร?
2
พระเยซูทรงเปนความจริง
ก
คลังสติปญญาและความรูมากแคไหนทรง "ปดซอนไว" ในพระเยซู
คส 2:3
ข
ชาวโลกสามารถเพิ่มความรูและรูจักความจริงได แตเขาไมอาจ
เรียนรูถึงความจริงของพระเยซูคริสต 2 ทธ 3:7
ค
พระประสงคของพระเจาสําหรับคนทั้งปวงคืออะไร? 1 ทธ 2:4
3
พระเยซูทรงเปนชีวิต
ก
พระเยซูไมไดเล็งถึงชีวิตฝายเนื้อหนังเพราะชีวิตฝายเนื้อหนังนั้น
ไมอยูเปนนิจและเปนทุกข โยบ 14:1; สดด 90:10; ยก 4:14
ข
ความหมายของพระเยซูคือพระองคทรงเปนแหลงแหงชีวิตนิรันดร
ยน 5:24; 1 คร 15:55-57
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คําถามสุดทาย (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.ฟลิปสําหรับองคพระผูเปนเจา
ยน 14:8-11
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 14:13
เราทุ กคนคงเคยรู สึ กว ามี คนๆหนึ่ งหรือสถานที่ แห งหนึ่ งที่ เราอยากจะพบเห็ น
บางทีเราอยากเจอสมาชิกครอบครั วที่ เราไม ไดเห็ นมานานแล ว หรือบางทีเราอยากไป
เที่ ยวพั กผอนในสถานที่ ที่ เราชอบมาก หรือบางทีเราอยากเห็นค าใชจ ายของเราลดลง
ความปรารถนาของอ.ฟ ลิ ป เป นความปรารถนาที่ เราทุ กคนอาจเคยพบในขณะเมื่ อเรา
หมดหวังคื อการปรารถนาเห็นพระเจ า เราอยากจะเห็นพระเจ าในขณะเมื่ อเราประสบ
ปญหาใดๆ หรือในขณะเมื่ อเรากําลั งแสวงหาน้ําพระทั ยของพระองค สําหรั บชีวิ ตของเรา
นี่คือความปรารถนาของอ.ฟลิป คือวาถาเขาเห็นพระเจาเขาก็จะรูสึกพอใจ
คุณเคยรู สึกแบบนี้ ไหม? คือรู สึกวาคุณตองการไดรับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดจากพระเจา
เพื่อเพิ่มเติม ความเชื่อของคุณใหมั่นคงขึ้นหรือเพื่อพิสูจนกับตัวเองวาพระเจายังมีชีวิตอยู
ครั้ งหน าที่ คุ ณรู สึ ก แบบนี้ ให อ านพระวจนะของพระเจ าด วยความขยั นแล วคุ ณ จะพบว า
การอานพระคัมภีรนั้ นเปนวิธีที่ ดีที่ จะชวยเราอยู ใกลชิดกั บพระเจาและบางที เราสามารถ
"เห็น" พระเจาไดโดยความเชื่อ
1
เนื้อหนังของมนุษยไมมีวันรูสึกพอใจ ปญจ 1:8; 5:10
2
จิตวิญญาณของมนุษยสามารถรูสึกพอใจได
ก
คนของพระเจาควรรูสึกพอใจดวยอะไร? ยรม 31:14
ข
ผูใดทรงใหผูที่กระหายรูสึกอิ่ม? สดด 107:9
ค
เราตองหิวกระหายอะไรเพื่อจะไดอิ่มบริบูรณ? มธ 5:6
3
"ขอสําแดงพระบิดาใหขาพระองคทั้งหลายเห็น" ยน 14:8
ก
เราตองแสวงหาผูใดเพื่อจะได "เห็น" พระบิดา?
ข
กษัตริยดาวิดกลาวอะไรในสดุดี 17:15? คํากลาวของดาวิด
มีความหมายอะไร? แลวคํากลาวนี้เกี่ยวของกับคริสเตียนอยางไร?
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คําถามสุดทาย (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของอ.ยูดาสสําหรับองคพระผูเปนเจา
ยน 14:19-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 14:13
อ.ยู ดาสในข อพระคั มภี ร สําหรั บวั นนี้ มิ ใช ยู ดาสอิ สคาริ โอทที่ ทรยศพระเยซู เจ า
แตเปนสาวกคนหนึ่งที่เรียกวาเลบเบอัสหรือธัดเดอัส มธ 10:3; ลก 6:16 ยูดาสคนนี้เปน
นองชายของยากอบ คําถามของอ.ยูดาสเกิดจากคําพูดปริศนาของพระเยซูวาพระองคจะไม
สําแดงพระองคแกชาวโลกแต จะสําแดงพระองคแกพวกอัครสาวกของพระองค อ.ยู ดาส
สงสัยวาสิ่ งนี้ จะเปนไปไดอยางไร เขาจึงตั้ งคําถามของเขาขึ้ น คําตอบคือวาพระเยซูทรง
สําแดงพระองคแกคริสเตี ยนโดยทางพระวิญญาณของพระเจ าผู ทรงสถิ ตอยู ในตั วของเรา
นายอัลเฟรด แอกลีย อธิบายเรื่องนี้ในเพลงที่เขาเขียนขึ้น
"ขาปฏิบัติพระผูชวยดวยทรงพระชนมเปนอยู ขารูวาพระองคทรงมีชีวิตเปนอยูเรื่อยไป
ขาเห็นพระคุณพระเยซูไดยินเสียงหนุนน้ําใจ เมื่อขามีความทุกขครั้งใดพระองคอยูใกล
ผูเปน ผูเปน คือองคพระเยซูเจา ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนําทางแคบชีวี
ทรงเปน ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร ทานถามวาขารูไดอยางไร ขารูเพราะอยูในใจ"
1
ชาวโลก
ก
ทําไมชาวโลก "มองเห็น" พระเยซูฝายจิตวิญญาณไมได? 2 คร 4:4
ข
ชาวโลกคิดวาการประกาศเรื่องกางเขนเปนอยางไร? 1 คร 1:18
แลวชาวโลกคิดวา "สิ่งเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจา"
เปนอยางไร? 1 คร 2:14
ค
ชาวโลกเขาใจสิ่งตางๆฝายจิตวิญญาณไมได "เพราะวาจะเขาใจสิ่ง
เหลานั้นได ก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ" 1 คร 2:14 ใหอธิบายคําวา
"สังเกตดวยวิญญาณ"
2
คริสเตียน
ก
เราสามารถ "มองเห็น" พระเยซูไดเพราะวาพระองคกับพระบิดาทรง
"อยูกับ" เรา ยน 14:23
ข
ผูใดทรงสถิตอยูในตัวของคริสเตียน? ยน 14:17, 26; รม 8:9
ค
พระเยซูทรงอธิบายวางานรับใชของอ.เปาโลจะเปนอยางไร นี่คือ
งานรับใชของคริสเตียนทุกคน กจ 26:18
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คําถามสุดทาย (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
คําถามของสาวกบางคนสําหรับองคพระผูเปนเจา
ยน 16:16-22
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 14:13
สาวกบางคนของพระเยซูคริสตถามกันวา "ที่พระองคตรัสกับเราวา `อีกหนอย'"
พวกเขารูสึกงงงวย คําตรัสของพระเยซูที่วา "อีกหนอยทานทั้งหลายก็จะไมเห็นเราและตอ
ไปอี กหน อยทานก็จะเห็นเรา" นั้ นมีความหมายอะไร? คําวา "อีกหน อย" นั้ นคือนาน
เทาไร?
ปจจุบันนี้เรารูอยูวา "อีกหนอย" ที่พวกเขาไมเห็นพระเยซูนั้นคือเวลาประมาณ
หนึ่ งวัน เพราะการที่พระเยซูทรงถูกตรึงไวบนกางเขนและถูกฝงไวในอุโมงคใชเวลาประมาณหนึ่งวัน แลว "อีกหนอย" ที่พวกเขาจะเห็นพระเยซูนั้นคือสามวันเพราะหลังจากสาม
วันผานไปพระองคทรงเปนขึ้ นมาจากความตาย ตอนนี้ คริสเตียนทั้ งหลายกําลังรอคอย
การเสด็จกลั บมาขององคพระผู เปนเจา บางคนเยาะเย ยเพราะเรารอเกือบสองพันปแลว
แต พระคั มภีร ทําใหเรามั่ นใจในเรื่ องนี้ ด วยขอที่ ว า "วันเดียวขององค พระผู เปนเจาเปน
เหมื อนกั บพันป และพั นปก็ เปนเหมือนกับวันเดียว" เวลาไมสําคั ญกับพระเจ า เรา
สามารถมั่นใจวาพระเยซูจะเสด็จกลับมา "อีกหนอย"
1
"อีกหนอย" -- การสิ้นพระชนมของพระเยซู
ก
พระเยซูทรงสิ้นพระชนมแทนมนุษยทุกๆคน พระองคทรงรับแบก
คาจางของความบาปเพื่อเราสามารถไดรับชีวิตนิรันดร ยน 3:16
ข
1 ยอหน 2:2 กลาววาพระคริสตทรงเปน "ผูลบลางพระอาชญา
ที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา" ใหดูความหมายของคําวา
"ลบลาง" ในพจนานุกรม ตามความหมายของคํานี้พระเยซูทรงทํา
อะไรเพื่อเรา?
2
"อีกหนอย" -- การเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซู
ก
ถาพระคริสตมิไดทรงเปนขึ้นมาจากความตายจะเปนอยางไรบาง?
1 คร 15:14
ข
พระเยซูทรงฟนจากความตายดวยพระกายของพระองค การฟนดวย
รางกายเปรียบเทียบกับการฟนจากความตายของคริสเตียน
3
"อีกหนอย" -- การเสด็จกลับมาของพระเยซู
ก
พระเยซูทรงสัญญาอะไรในยอหน 14:3?
ข
คริสเตียนกําลังรอคอยอะไร? ทต 2:13
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คําถามสุดทาย (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยน 16:29-33
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยน 14:13
ผูพิพากษาในอดีตริชารด ฮิลล เคยตอบคําถามหาขอตอไปนี้ ใหเราสังเกตวาเขา
ตอบคําถามเหลานี้อยางไร ในขณะเดียวกันใหเราถามตัวเองคําถามเหลานี้ดวย
1
"พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับการพิพากษาของพระเจาไหม?" ริชารด ฮิลล
ตอบโดยใชยอหน 5:24
2
"พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับความบาปของคุณไหม?" เขาตอบโดยใช
1 โครินธ 15:3
3
"พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับพระบัญญัติของพระเจาไหม?" เขาตอบโดยใช
โรม 7:4
4
"พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับโลกไหม?" เขาตอบโดยใชกาลาเทีย 6:14
5
"พระเยซูทรงอยูระหวางคุณกับริชารด ฮิลล ไหม?" คําถามนี้ผูพิพากษา
คนนี้ตอบไมได เขาเพียงแตบอกวา "ผมตอบวา "ใช" ไมได ผมจะพิจารณา
ขอนี้และใหคําตอบแกพระเจา" อ.เปาโลตอบคําถามนี้โดยใชกาลาเทีย 2:20
กับ 1 โครินธ 15:31 แลวตัวเราเองจะตอบคําถามนี้อยางไร?
1
2
3
4
5
6
7
8

ใหทองจํายอหน 14:13
ผูชายชาวกาดาราที่มีผีโสโครกตองการทําอะไร? มก 5:18-19 เราทุกคน
ตองตามพระเยซูไปตามน้ําพระทัยของพระองค
ตามยอหน 14:6 พระเยซูทรงเปนอะไรบาง? ใหอธิบายความหมายของขอนี้
เราตองหิวกระหายอะไรเพื่อจะไดอิ่มบริบูรณ? มธ 5:6
ทําไมชาวโลก "มองเห็น" พระเยซูฝายจิตวิญญาณไมได? 2 คร 4:4
กษัตริยดาวิดกลาวอะไรในสดุดี 17:15? คํากลาวของดาวิดมีความหมายอะไร?
แลวคํากลาวนี้เกี่ยวของกับคริสเตียนอยางไร?
ใหอธิบายขอความนี้ `อีกหนอยทานทั้งหลายก็จะไมเห็นเรา และตอไปอีก
หนอยทานก็จะเห็นเรา'
คําถามหาขอที่อยูขางบนคุณจะตอบอยางไร?
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โครงการของพระเจา (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
โครงการแหงการเนรมิตสราง
ปฐก 1:1-2:1
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ปฐก 8:22
พระเจาทรงเนรมิตสรางจักรวาล "จากสิ่งที่ไมปรากฏใหเห็น" พระองคทรงสราง
สิ่ งสารพัดโดยคําตรัสของพระองค ในหกวัน การเนรมิตสร างนี้ เปนการอัศจรรย ซึ่ งทําแค
ครั้ งเดียว เราทราบเกี่ ยวกับการเนรมิตสรางนี้ โดยการเปดเผยจากพระเจาเทานั้ นเพราะ
นอกจากพระองคไม มีใครอยู ตอนนั้ น แลวพระเจ าทรงอธิ บายเรื่ องการเนรมิตสรางนี้ ใน
บทแรกของหนังสือปฐมกาล
ปจจุบันนี้ซาตานสูรบกับเรื่องการเนรมิตสราง อาวุธของพญามารคือวิวัฒนาการ
พวกนักวิ ทยาศาสตรไม สามารถพิสู จนว าทฤษฎี ของเขาถูกตอง แต นาเสียใจที่ คนส วน
มากเชื่ อเรื่ องวิ วั ฒนาการซึ่ งเขาคิ ดว าเริ่ มเกิ ดขึ้ นหลายพั นล านป ก อนมากกว าเชื่ อเรื่ อง
การเนรมิตสรางโดยพระเจายิ่งใหญของเรา
1
หกวัน
ก
คําวา "วัน" ในปฐมกาลบทที่ 1 ไมใชยุคยาวนานแตเปนเวลา 24
ชั่วโมง พระเจาทรงกลาวถึงแตละวันอยางไรในปฐมกาล 1:5, 8, 13
เปนตน?
ข
อะไรปกคลุมแผนดินโลกตั้งแตวันแรกซึ่งทําใหแผนดินโลกนี้วางเปลาอยู? ปฐก 1:2
ค
ที่แหงปรากฏขึ้นวันไหน? ปฐก 1:9-13
2
หกพันลานป
ก
พวกนักวิทยาศาสตรในปจจุบันคิดวาโลกนี้มีอายุหาถึงหกพันลานป
ข
มีหลายสิ่งหลายอยางที่เปนหลักฐานวาโลกนี้มีอายุแค 6,000 ป
เชน ตกตะกอนในมหาสมุทรมีไมลึก สนามแมเหล็กแหง
แผนดินโลกมีอัตราคอยๆลดลงตามสัดสวนตอ 6,000 ป ไมใช
หาพันลานป และรายการของยุคตางๆในพระคัมภีร
ใหจําไววาพระเจาสามารถสรางโลกนี้ใหดูเหมือนวามีอายุมาก
ตั้งแตแรกได
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โครงการของพระเจา (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
สวนเอเดน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปฐก 2:8-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ปฐก 8:22
เราทุกคนคงเคยคิดวาอยากไป (หรืออยากหนีไป) ยังเกาะที่สวยงามแหงหนึ่ง
เมื่ อถึงที่ นั่ นแลวเราพักผ อนได เต็มที่ เมื่ อเรามีวั นที่ วุ นวายหรือมี ความเครียดเราคงหวัง
วาเรามีสถานที่พิเศษคือ "สวนเอเดนของเราเอง" ที่เราพนจากปญหาแหงชีวิตนี้ได สวน
เอเดนเปนแคนิยายไหม? เปนแคสิ่งที่อยูในจินตนาการของมนุษยบางคนหรือเปลา?
เราสามารถมั่ นใจวาสวนเอเดนเคยมีจริง สวนเอเดนนั้ นเปนสถานที่ ที่ สมบูรณ
ที่สุดในโลก สวนเอเดนสมบูรณทุกอยางไดเพราะวาตอนนั้นความบาปยังไมเขามาสูโลกนี้
เพราะเมื่ อความบาปเขามาสู โลกนี้ แลวมนุษยตองถูกไลออกจากสวนอันสวยงามนั้ น เรา
อาจฝนถึงสถานที่แหงหนึ่งที่ดีเลิศหรือการพักผอนที่เราตองการ แตขณะเมื่อความบาปยัง
อยูในโลกนี้ก็จะไมมีที่ไหนที่เหมาะเทากับสวนเอเดนได จะไมมีที่ไหนในโลกนี้เหมือนสวน
เอเดนจนกระทั่งการเสด็จกลับมาของพระเยซู
1
สถานที่แหงพระพร
สวนเอเดนเปนที่อยูอาศัยของอาดัม สวนนั้นมีสารพัดทุกสิ่งที่เขาตองการสําหรับ
การเลี้ยงชีวิตและเพื่อใหเขามีความสุข พระเจาทรงอธิบายเกี่ยวกับตนไม
อยางไรบาง? ปฐก 2:9
2
สถานที่แหงการรวมสามัคคีธรรม
พระเจาทรงสนทนากับอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ปฐก 3:8
3
สถานที่แหงการทํางาน
ถึงแมวาอาดัมอยูในสวนเอเดนเขาก็ทํางานในสวนนั้นคือทํางานและรักษาสวน
ปฐก 2:15
4
สถานที่แหงการทดลอง
แมแตในสวนเอเดนซาตานก็ทํางาน ทุกวันนี้ซาตานทํางานเชนกัน ไมวาเรา
อยูที่ไหนพญามารทดลองเราใหทําบาป ปฐก 3:13
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โครงการของพระเจา (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
น้ําทวมโลก

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ปฐก 7:1-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ปฐก 8:22
หองสมุดของบริษัท แอ็ตแลนติก มูทูอัล ประกันภัยจํากัดในเมืองนิวยอรก ซิตี้
มีการบันทึกภัยพิบัติแหงทะเลที่สมบูรณที่สุดในโลก คนหนึ่งเคยถามบริษัทแอ็ตแลนติกฯ
วาเขามีการบันทึกถึงเรือของโนอาหหรือเปลา บริษัทฯตอบวาเรือของโนอาหนั้น "ถูกสราง
ในปกอนค.ศ. 2448 สรางดวยไมสนโกเฟอร เรือนั้นมียาชันทั้งขางในขางนอก เรือนั้นยาว
สามรอยศอก กวางหาสิบศอก สูงสามสิบศอกและมีสามชั้น เปนเรือขนสงปศุสัตว เจาของ
เรือคือโนอาหกับพวกบุตรชาย แลวเรือนั้นเกยหาดบนเทือกเขาอารารัต"
พวกคริสเตียนเชื่ อเรื่ องเรือโนอาห กับน้ําทวมโลกอยู แล ว มีหลั กฐานหลาย
อยางเชนมีอุโมงคเก็บซากหินมากมาย มีหินซึ่งเกิดจากการตกตะกอนทั่วโลก การเคลื่อน
ตัวที่ ของคาบสมุ ทรและการมี น้ําแข็ งมากมายที่ ขั้ วโลกทั้ งสอง เมื่ อเราตีความหมายของ
หลักฐานเชนนี้ถูกตองเราจึงเห็นวาพระคัมภีรกับวิทยาศาสตรเห็นพองกัน
1
น้ําทวมโลก -- สมัยแหงการพิพากษา
ก
ทําไมพระเจาทรงพิพากษาโลกในสมัยนั้น? ปฐก 6:5-7
ข
ภายหลังพระเจาทรงสัญญาวาอะไร? ปฐก 9:11
2
น้ําทวมโลก -- ทวมทั่วโลก
ก
ตอนน้ําทวมโลกนั้นน้ําทวมลึกแคไหน? ปฐก 7:20
ข
เรารูไดอยางไรวาน้ําทวมทั่วโลก? ปฐก 7:19
3
น้ําทวมโลก -- แหลงคนควาของพวกนักธรณีวิทยา
ถาเราเชื่อเรื่องน้ําทวมโลกและตีความหมายของหลักฐานถูกตองแลวเรา
สามารถเขาใจวาทําไมรอยเทาของมนุษยกับรอยเทาของไดโนเสารจึงอยู
ในหินอันเดียวกัน
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โครงการของพระเจา (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การแบงแยกมนุษยโลกตามภาษาตางๆ
ปฐก 11:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ปฐก 8:22
หลายปก อนคริ สตจักรแบพติสนิ วอิงกลานดกําลังสรางตึ กใหม สมาชิกของ
คริ สตจักรไดใช เวลาหลายป เพื่ อเตรี ยมตัวสําหรับการสร างตึ กนี้ พวกเขาอธิ ษฐานมาก
สําหรับงานนี้ พวกเขามีใจพรอมที่ จะสรางตึกที่ เขาตองการ ในตอนนั้ นศิษยาภิบาลของ
คริสตจักรคืออาจารย โทมัส อี วารดไดเตือนพวกสมาชิกวาถาเขาทําอะไรดวยความเยอหยิ่ ง สิ่ งที่ เขาทํานั้ นจะไม ประสบความสําเร็จเปนแน นี่ เป นเหตุ ที่ การสรางหอบาเบล
ไมประสบความสําเร็จ
ในเรื่ องการสรางหอบาเบลนั้ นเราได เห็นความเย อหยิ่ งของประชาชน รวมทั้ ง
โครงการของพระเจาสําหรับยุคนี้ พระเจาทรงใหมนุษยกระจัดกระจายเพื่อจะไมกลายเปน
การนมัสการรูปเคารพของคนทั่ วโลก แตพระคัมภีรสอนวาในยุคสุดทายมนุษยทั่ วโลกจะ
นมัสการรูปเคารพ ซาตานมีแผนการเสมอที่ จะใหมนุษยรวมกันตอตานพระเจาและมาร
จะพยายามใหแผนการสําเร็จจนกระทั่งวันที่มารถูกพิพากษา
1
การรวมมนุษยในอดีต
ก
ทําไมมนุษยโลกในสมัยโบราณจึงรวมกัน? ปฐก 11:1
ข
การรวมกันนี้ทําใหมนุษยถวายเกียรติแดพระเจาไหม? ปฐก 11:4
2
การรวมมนุษยในอนาคต
ก
พระคัมภีรอธิบายถึงผูนําคนสุดทายของโลกอยางไร? วว 13:1
ข
ผูนําคนนั้นจะมีอํานาจและอิทธิพลถึงขนาดไหน? วว 13:7
3
การรวมมนุษยครั้งสุดทาย
ก
ในสมัยยุค 7 ปชาวโลกจะรวมกันใตอํานาจของปฏิปกษของพระคริสต
ข
ภายหลังยุค 7 ปนั้นพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักร
1000 ปของพระองคและครอบครองทั่วโลก วว 20:4
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โครงการของพระเจา (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
การไถบาปของมนุษย

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วว 13:1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ปฐก 8:22
การไถคือการชวยใหพน
ในพระคัมภีรเราอานวาพระเยซูคือ "ผู ทรงถูกปลงพระชนมตั้งแตแรกทรงสราง
โลก" จากขอนี้ เราเขาใจวาพระเจาทรงเตรียมวิธีไถบาปของมนุษยกอนมนุษยนั้ นทําบาป
พระเยซูคริสตทรงเปน "ญาติสนิทถัดมา" ที่ชวยไถเราไวกอนเราเกิดมา เราสามารถเห็น
พระคุณ, พระเมตตาและพระกรุณาของพระเจ าในเรื่ องนี้ เพราะวาเมื่ อพระเจาทรงทราบ
แลววามนุษยจะทําบาปพระองคไมไดเปลี่ ยนพระทัยในการเนรมิตสราง แตพระองคทรง
วางโครงการที่จะชวยการเนรมิตสรางนั้นประสบความสําเร็จ
โครงการแห งการไถ บาปของมนุ ษย ซึ่ งพระเจ าทรงเตรี ยมไว ก อนพระองค ทรง
สรางโลกนี้ โครงการนั้นประสบความสําเร็จบนไมกางเขนประมาณ 2000 ปกอน เมื่อ
โครงการนั้นกําลังสําเร็จอยูพระเจาคริสตตรัสวา "สําเร็จแลว" ตอนนี้โครงการของพระเจา
สําหรับความรอดสําเร็ จแลว ป จจุบั นนี้ พระองคตองการใหคริ สเตียนทั้ งหลายไปทั่ วโลก
ประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
1
การไถบาป
ก
พระเจาผูสัตยซื่อของเราทรงไถบาปของเราไว พบญ 7:9
ข
เอเฟซัส 1:7 สอนอะไรเรื่องการไถบาป?
ค
เราไดรับการไถบาปโดยพระคุณของพระเจา รม 3:24
2
เราไดรับอะไรเมื่อพระเจาทรงไถบาปของเรา?
ก
โคโลสี 1:14 กลาววาเราไดรับ "การทรงโปรดยกบาปทั้งหลาย
ของเรา"
ข
แลวเราได "พนจากการอธรรมทุกอยาง" ทต 2:14
3
การไถบาปชวยเราใหพนจากอะไรบาง?
ก
ตามกาลาเทีย 3:13 เราไดพนจาก "ความแชงสาปแหงพระบัญญัติ"
ข
เราไดพนจากอะไรอีก? ฮชย 13:14
ค
แลวเราไดพนจาก "จากยุคปจจุบันอันชั่วราย" กท 1:4
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โครงการของพระเจา (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 8:1-9
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ปฐก 8:22
กษัตริย เฟรเดอรริกผู ยิ่ งใหญตองการอนุศาสนาจารยคนใหมสําหรั บราชสํานัก
ของทาน ทานตัดสินใจเลือกอาจารยที่ ประกาศการเทศนาซึ่ งไมไดตระเตรียมมากอนเกง
ที่ สุด เรื่ องที่ อาจารย แตละคนตองเทศนานั้ นอยู ในซองที่ ปดไวแล วจะใหเขาในตอนที่ เขา
ขึ้นธรรมาสนเพื่อเทศนา
พอถึ ง วั น เลื อ กนั้ นคนรั บ ใช ข องกษั ต ริ ย เ ฟรเด อ ร ริ ก ให ซ องที่ ป ด ไว แ ล วแก
อาจารยคนหนึ่ ง อาจารยคนนี้ เมื่ อเปดซองแล วก็เห็นว ากระดาษในซองนั้ นวางเปลาอยู
เขาใหพวกผูฟงดูกระดาษนั้นขางหนึ่งแลววา "พี่นองทั้งหลาย ขางนี้ไมเห็นมีอะไร"
แลวเขาใหพวกผูฟงดูกระดาษอีกขางหนึ่งแลววา "แลวอีกขางหนึ่งไมเห็นมีอะไร
เชนกัน พระเจาทรงเนรมิตสรางสิ่งสารพัด 'จากสิ่งที่ไมปรากฏใหเห็น' เหมือนกัน"
จากนั้ นอาจารย คนนี้ ประกาศเรื่ องฤทธิ์ อํานาจและการอั ศจรรย ต างๆแห งการ
เนรมิตสรางดวยการเทศนาที่ เกงมาก เขาจึงไดรับการแตงตั้ งใหเปนอนุศาสนาจารยคน
ใหมสําหรับราชสํานักของกษัตริยเฟรเดอรริก
1
ใหทองจําปฐมกาล 8:22
2
พวกนักวิทยาศาสตรในปจจุบันคิดวาโลกนี้มีอายุกี่ป? ใหบอกหนึ่งเหตุที่
คริสเตียนเชื่อวาโลกนี้มีอายุแค 6,000 ป
3
ใหบอกสี่สิ่งเกี่ยวกับสวนเอเดน
4
ทําไมพระเจาทรงใหน้ําทวมโลกในสมัยของโนอาห? น้ํานั้นทวมทั่วโลก
หรือเปลา? น้ําทวมโลกมีผลอะไรบางสําหรับพวกนักธรณีวิทยา?
5
เราเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับนิสัยของมนุษยจากเรื่องที่เกิดขึ้นที่หอบาเบล?
มนุษยโลกจะมีประสบการณแบบนี้อีกไหม? เมื่อไร?
6
ใหอธิบายคําวา "การไถ" การไถนั้นคืออะไร? การไถนั้นเกิดผลอะไร?
แลวการไถนั้นชวยเราอยางไร?
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