ครอบครัว & พระเจา

ฉบับที่ 18
โดย
อาจารย โทมัส อี วารด
และ
มิสซิส โกลเรีย วารด
1

ครอบครัวกับพระเจา
เปาหมายของหนังสือนี้ เพื่ อที่ จะทําใหคุณพอเปนผู นําฝายจิตวิญญาณในครอบครั วคริ สเตี ยนทุ กๆครอบครัวและด วยความปรารถนาที่ จะชวยให สมาชิ กในครอบครัวมา
รวมกลุมกันศึกษาพระคัมภีรเปนประจําทุกๆวัน
เปาหมายหลักคือการสรางใหทุกครอบครัวเขมแข็งพรอมที่ จะทํางานรวมกันใน
คริ สตจั กรท องถิ่ นของตน โดยรู ปแบบของการศึ กษาด วยวิ ธี นี้ จะช วยหนุ นให สมาชิ กทุ ก
คนในครอบครัวมีสวนในการศึกษารวมกัน
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
พยายามทําใหการประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มดวยเพลงคริสเตียน
เพราะ 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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ความเชื่อดังเดิม (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระเยซูทรงเปนจุดศูนยกลาง
อฟ 2.1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 1.16
มี เพลงคริสเตี ยนที่ นิยมมากชื่ อ "ความเชื่ อดั งเดิ ม" คริสเตียนหลายคนชอบ
เพลงนี้ เพราะว าทํานองเพลงราเริ งและลักษณะของเพลงจริ งจัง แตอะไรเปนความเชื่ อ
"ดังเดิม" ที่แทจริง?
หลายครั้งเรามักจะคิดวาความเชื่อดังเดิมคือประชุมที่คายหรือนักเทศนที่เทศนา
อย างรุนแรง แต คริสตจักรที่ ประชุมในหองปรับอากาศและมีนั กเทศน ที่ เทศนาเบาๆ
สามารถมีความเชื่อดังเดิมไดไหม? หรือความเชื่อดังเดิมนั้นเฉพาะสําหรับคริสตจักรที่พูด
วา "เอเมน" เมื่อนักเทศนเทศนา? ขอบคุณพระเจาที่ความเชื่อดังเดิมนั้นไมไดขึ้นกับการ
แสดงภายนอกของเราแตขึ้นกับความเชื่อและการประพฤติของเรา คริสตจักรที่มีความเชื่อ
ดังเดิมนั้นตองใหพระเยซูคริสตทรงเปนจุดศูนยกลาง
1
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา
ก
พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา คนที่สอนวาพระเยซูไมใช
พระบุตรของพระเจานั้นกําลังสอน "ขาวประเสริฐอื่น"
ข
พระเยซูตรัสถึงพระองคเองอยางไรในวิวรณ 1.8? พระเยโฮวาห
ตรัสถึงพระองคเองอยางไรในอิสยาห 41.4? จากสองขอนี้เรา
ควรสรุปอะไรเกี่ยวกับพระเจาของเรา?
2
งานของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา
ก
ขาวประเสริฐคือความตาย, การถูกฝงไวและการเปนขึ้นมาใหมของ
พระเยซูคริสต 1 คร 15.3-4
ข
โรม 5.18 สอนวาอะไร?
ค
งานของพระเยซูคริสตเจานั้นเปนทางแหงความรอดของเรา เราไม
ตองเพิ่มหรือบวกกับการประพฤติใดๆเพื่อไดรับความรอด คส 1.14
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ความเชื่อดังเดิม (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความรอดคือการรับเชื่อโดยสวนตัว
ยน 3.1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 1.16
เคยมีคนหนึ่ งถามข าพเจ าวา "ถ าทุกคนคิดว าศาสนาหรื อความเชื่ อของตนถูก
ตองแลว เรารูไดอยางไรวาความเชื่อของเราถูกตอง?" ความเชื่อดังเดิมนั้นไมใชวาศาสนา
หรื อองคการใดๆ แตเป นความเชื่ อว าเราทุ กคนจําเปนต องรั บเชื่ อในพระเยซูและบังเกิด
ใหม คนที่ มีความเชื่ อดังเดิ มคือคนที่ เชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สตสําหรับความรอด การ
ประพฤติ ตามบทบั ญญั ติ แห งศาสนาหรื อการขึ้ นเป นสมาชิ กขององค การแห งศาสนานั้ น
ตรงกันขามกับ "ความเชื่อดังเดิม"
"ความเชื่ อดังเดิม" นั้นคือความเชื่ อวามนุษยทุกคนเปนคนบาปที่ ชวยตัวเองให
รอดไมไดและเราทุกคนตองพึ่งพระเยซูคริสตเจาสําหรับความรอดนิรันดรของเรา "ความ
เชื่ อดังเดิม" นั้ นคื อความเชื่ อที่ มี ฤทธิ์ ชวยคนขี้ เมาให กลายเปนคนชอบธรรมที่ รองเพลง
สรรเสริญพระเจ า "ความเชื่ อดังเดิม" นั้ นคือความเชื่ อที่ มีฤทธิ์ ช วยผู หญิงที่ เต็ มไปด วย
ความบาปให ก ลายเป นคนประพฤติ ในทางบริ สุ ทธิ์ และเป นความเชื่ อที่ มี ฤทธิ์ ช วยคน
บาปใหกลายเปนวิสุทธิชนที่รักพระเจา
1
เราบังเกิดใหมไดอยางไร?
ก
ตองยอมรับวาตัวเองเปนคนบาป รม 3.23
ข
ตองยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนม ถูกฝงไวและเปนขึ้น
มาใหมเพื่อไถบาปของคุณ 1 คร 15.3-4
ค
ตองกลับใจเสียใหมและรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอด
ของคุณ รม 10.9-10
2
ความรอดสวนตัว
ก
ทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูแลวมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตของอ.เปาโล
เปลี่ยนแปลงอยางไร? แลวชีวิตของอ.เปโตร, ศักเคียส, มารติน
ลูเธอร, บิลลี่ ซันเด, และตัวเอง?
ข
ยากอบ 2.14 สอนวาอะไร? เรารอดโดยความเชื่อ ดังนั้นขอนี้มี
ความหมายอะไร?
ค
พระเยซูสอนวาอะไรในยอหน 14.6? ขอนี้กลาวถึงศาสนาหรือ
องคการแหงศาสนาไหม?
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ความเชื่อดังเดิม (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
พระคัมภีรเปนพระคําของพระเจา
1 ปต 1.23-2.3
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 1.16
คริ สตจั กรที่ ยกยองพระคั มภีร ที่ เชื่ อถือในสิทธิ อํานาจและความบริสุ ทธิ์ ของ
พระคัมภีรนั้ นเปนคริสตจักรที่ประกาศความเชื่อดังเดิม พวกที่เชื่อแบบสมัยใหมไมยอม
รับวาพระคัมภีรเปนสิทธิอํานาจสําหรับความเชื่ อและการประพฤติของเขา พวกเขาประกาศ "ขาวประเสริ ฐอื่ น" เมื่ อพวกเขาตายไปแลวพระคําของพระเจายังคงอยู และจะส อง
สวางเขามาในโลกแหงความมืดนี้เหมือนเดิม
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน กลาววา "ขาพเจาเชื่อวาพระคัมภีรเปนของ
ประทานที่ ดีที่สุดที่พระเจาเคยประทานแกมนุษย สิ่งสารพัดที่ดีจากพระผู ชวยใหรอดของ
โลก เรารู ไดโดยทางพระคัมภีรนั้ น มีอยู หลายครั้ งที่ ข าพเจ าคุกเขาลงอธิษฐานเพราะ
ขาพเจาเชื่อวาพระคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่ขาพเจาไวใจได"
1
พระคําของพระเจามีคุณคามาก
ก
พระเจาทรงเชิดชูพระคัมภีรเหนือ "พระนาม" ของพระองคเอง
สดด 138.2
ข
สดุดี 19.10 อธิบายถึงคุณคาของพระคัมภีรอยางไร?
ค
สดุดี 119.130 สอนวาพระคัมภีรมีประโยชนอะไรบาง?
ง
พระคัมภีรมีคุณคาอะไรฝายจิตวิญญาณ? 2 ทธ 3.16-17
2
พระคําของพระเจามีเหตุผลดี
ก
พระคัมภีรอางถึงตัวเองอยางไร? 2 ทธ 3.16ก
ข
ใหอานสดุดี 119.160
ค
พระคําของพระเจาดํารงอยูหลายชั่วอายุแลวและไดเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของมนุษยมากมายหลายคน
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ความเชื่อดังเดิม (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
นรกมีจริง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
วว 20.11-15
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 1.16
คําสั่งสอนของคริสเตียนที่พวกที่เชื่อแบบสมัยใหมชอบตอตานมากที่สุดคือความ
เชื่อที่วานรกมีจริง ถาใครเชื่อวานรกมีจริงก็แสดงวาคนนั้นมีความเชื่อดังเดิมเปนแน
พวกที่ตอตานคําสั่งสอนนี้คิดวาพระเจาแหงความรักไมยอมใหใครสักคนหนึ่งรับ
โทษเปนนิจในไฟนรก แตพวกเราที่ เชื่ อวานรกมีจริงนั้ นเขาใจวาพระเจาแหงความรักทรง
แสดงความรักของพระองคตอมนุษยในการยอมใหพระบุตรองคเดียวของพระองคตายแทน
เราบนกางเขนเพื่อไถบาปของเรา พระเจาไมไดแสดงความเมตตาของพระองคโดยการให
คนบาปพนจากการพิพากษาที่ยุติธรรมแตพระองคทรงแสดงความเมตตาของพระองคโดย
การชวยคนบาปใหรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา
พระเยซูคริสตเองทรงเตือนหลายๆครั้งเรื่องการพิพากษาที่จะมาสําหรับคนที่ไม
ยอมเชื่อในพระองค เราควรฟงและเชื่อคําเตือนของพระองค
1
พระคัมภีรอธิบายถึงนรก
ก
มัทธิว 25.41 อธิบายถึงนรกอยางไร?
ข
มัทธิว 8.12 อธิบายวานรกเปน "ที่มืด"
ค
หลังจากการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญสีขาวเสร็จแลว "ความตาย
และนรก" จะถูกผลักทิ้งลงไปใน "บึงไฟ" บึงไฟนั้นเรียกวาอะไร?
วว 20.14
2
นรกเตรียมไวสําหรับใครบาง?
ก
มัทธิว 25.41 สอนวาพระเจาทรงเตรียมนรกไวสําหรับใครบาง?
ข
ใหบอกวาใครบางจะไดรับสวนของตนในบึงไฟ วว 21.8
ค
2 เปโตร 2.4 กลาววา "พวกทูตสวรรคที่ไดทําบาป" จะถูกผลักลง
ไปสูนรก
ง
สัตวรายกับผูพยากรณเท็จจะถูกทิ้งลงในบึงไฟอยางไร?
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ความเชื่อดังเดิม (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความรอนรนในการเปนพยานฝายพระเยซู
1 คร 9.19-23
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 1.16
ความรอนรนในการเปนพยานฝายพระเยซูคือสิ่งที่สําคัญในความเชื่อดังเดิม ผูที่
เชื่ อในพระเยซูสนใจสภาพฝายเนื้ อหนังและฝายจิตวิญญาณของมนุษย ผู ที่ ขาดความเชื่ อ
รู สึกเฉื่ อยชาในการชวยมนุษยคนอื่ น คนทั่ วไปมีความหวังอันเดียววาจะไดยินเรื่ องความ
รอด ความหวั งนั้ นคือคริสเตี ยนที่ กลาประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริ สตใหเขาฟง
การประกาศขาวประเสริฐนั้นคือความรับผิดชอบของคริสตจักร
เราไมควรขาดความรอนรนแหงความเชื่อดังเดิม เราไมควรขาดความรูสึกประหลาดใจในเรื่ องความตายของพระเยซูบนไมกางเขนและการที่ พระโลหิตของพระองคไหล
ออกเพื่อไถบาปของเรา เราตองเลาใหคนอื่นฟงเรื่องพระเยซู แจกใบปลิวและมีการประพฤติที่จะถวายเกียรติยศแดพระนามของพระองค "เราตองกระทําพระราชกิจของพระองคผู
ทรงใชเรามาเมื่อยังวันอยู เมื่อถึงกลางคืนไมมีผูใดทํางานได"
1
จงเขาใจความจริงเรื่องความรอด
ก
เราจง "รูเถิดวา ผูที่ชวยคนบาปคนหนึ่งใหพนจากทางผิดของเขานั้น
ก็ไดชวยชีวิตของเขาใหรอดพนจากความตาย" ยก 5.20
ข
มีอยูวิธีเดียวที่คนบาปจะ "รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจา"
คือเขาตอง "เชื่อ" กอน แลวเขาเชื่อไมไดนอกจากวาเขา "ไดยิน"
และเขาไดยินไมได "เมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง" รม 10.13-14
คริสเตียนทุกคนคือ "ผูประกาศ" นั้น
2
พระพรแหงการนําวิญญาณมาถึงพระเจา
ก
เราไดรับพระพรเมื่อเราเห็นคนอื่นรับเชื่อในพระเยซู
ข
ผูที่นําวิญญาณมาถึงพระเจามีสติปญญา สภษ 11.30
ค
ดาเนียล 12.3 กลาวถึงพระพรอะไร?
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ความเชื่อดังเดิม (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การรวมสามัคคีธรรมอันมีสุข
สดด 133.1-3
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : รม 1.16
สดุดี บทที่ 133 อธิบายอยางชัดเจนเรื่องการรวมสามัคคีธรรมระหวางผูที่เชื่อ
ในพระเยซู คริสตเจ า การร วมสามั คคีธรรมนั้ นคือสัญลั กษณเครื่ องหมายแหงความเชื่ อ
ดังเดิม คื อคริสเตียนชอบไปรวมประชุม ชอบรองเพลงสรรเสริญพระเจา ชอบฟงการ
เทศนาจากพระคําของพระเจาและชอบกลาววา "เอเมน" เมื่อเขาฟงคําเทศนานั้น
การรวมสามัคคีธรรมนั้นคือ "อาหาร" สวนหนึ่งของคริสเตียน ถาคริสเตียนขาด
การรวมสามัคคีธรรมการบํารุงจิตวิญญาณของเขาจะไมสมบูรณ มีคนหนึ่งเคยเปรียบเทียบ
คริสเตียนที่ไมไปรวมประชุมกับทหารที่ไมยอมเปนสวนหนึ่งของกองทัพ หรือเปรียบเทียบ
กับนายแพทยที่ ไมยอมรักษาคนไข หรือเปรียบเทียบกับคู สมรสที่ ไม ยอมอยู กิ นดวยกัน
สถานการณ ดังกลาวจะไมประสบความสําเร็จเป นแน เชนกั นคริสเตียนที่ ขาดการร วม
สามัคคีธรรมจะไมใหน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับตัวเองหรือสําหรับคริสตจักรสําเร็จ
1
ใหอางกาลาเทีย 1.8
2
พระเยซูตรัสถึงพระองคเองอยางไรในวิวรณ 1.8?
3
ขาวประเสริฐมีอยูสามสวน สามสวนนั้นคืออะไรบาง? 1 คร 15.3-4
4
ความรอดสวนตัวคืออะไร?
5
พระคําของพระเจามีคุณคามากและมีเหตุผลดี พระเจาทรงเชิดชูพระคัมภีรเหนือ
"พระนาม" ของพระองคเอง สดด 138.2
6
คริสเตียนควรมีความรอนรนในการเปนพยานฝายพระเยซู
7
มัทธิว 25.41 อธิบายถึงนรกอยางไร?
8
ใหอธิบายวา "ความเชื่อดังเดิม" คืออะไรโดยใชคําของตัวเอง
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การคาดหวัง (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การคาดหวังของเรามาจากพระเจา
สดด 62.1-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62.5
เราทุกคนมีการคาดหวังสําหรับชีวิตของตัวเอง การคาดหวังบางอยางมีเหตุผล
แต บางครั้ งการคาดหวังไร เหตุ ผลและเปนการคาดหวังลมๆแลงๆ บางครั้ งการคาดหวัง
ที่ดีและเหมาะสมอาจไมพบกับความสําเร็จ
เราควรพิ จารณาถึ งการคาดหวั งของตนเองและตั ดสิ นใจว าการคาดหวั งเหล า
นั้นมีเหตุมีผลหรือเปลา ถาเรามีการคาดหวังเกี่ยวกับคนอื่น เราควรถามตัวเองวาคนนั้น
สามารถทําใหการคาดหวังนั้ นประสบความสําเร็ จได หรือไม แลวถาเรามีการคาดหวัง
เกี่ยวกับสถานการณใดๆ เราอาจสงสัยวาสถานการณนั้นสามารถเกิดผลที่ดีสําหรับเราได
หรือเปลา จริงๆแลวการคาดหวังทุกอยางของคริสเตียนตองมีรากฐานในพระเจาของเรา
ถาการคาดหวังของเราไมประสบความสําเร็จแลวก็สามารถทําใหเราหมดกําลัง
ใจและรู สึกขมขื่ น ดั งนั้ นถ าเรามีการคาดหวั งที่ ดีและเหมาะสมและถ าเราพึ่ งในพระเจา
สําหรับสิ่งเหลานั้น เราก็จะเจริญเติบโตและกลายเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณ
1
คําเคล็ดลับ 2 คําที่ชวยเราระลึกวาเราตองพึ่งในพระเจาสําหรับการคาดหวัง
ของเรา
ก
คําเคล็ดลับคําแรก "สงบคอยทา" สดด 62.1, 5 เราตองมีความ
อดทนถาการคาดหวังของเราจะสําเร็จ แลวสดุดี 62.8 อธิบายเรื่องนี้
อยางไร?
ข
คําเคล็ดลับคําที่ 2 "ไมหวั่นไหว" สดด 62.2, 5-6 ถาเรามีการ
คาดหวังในคนอื่น, สถานการณใดๆ, ทรัพยสมบัติหรือสิ่งอื่นๆเรามี
โอกาสสูงที่จะผิดหวัง แตถาการคาดหวังของเรามาจากพระเจา
เทานั้นเรามีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จ
2
เราตองพิจารณาถึงการคาดหวังของตนเอง
ก
เรามีการคาดหวังอะไรบางสําหรับตัวเอง? สุภาษิต 24.16
สอนอะไรเกี่ยวกับคนที่ลมลงบอยครั้ง?
ข
ทําไมการคาดหวังทุกอยางของเราตองมาจากพระเจา?
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การคาดหวัง (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ชีวิตนี้ไมมีปญหา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กท 6.7-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62.5
"ชีวิตนี้ ไมมีปญหา" เรื่ องนี้ ดูเหมือนวามาจากนวนิยาย แตมีคริสเตียนบางคน
คิดวาชี วิตของตัวเองเป นเหมื อนเรื่ องนี้ ซึ่ งนาเสี ยใจจริงๆ เขามีการคาดหวังว า ชีวิตเขา
ควรไรซึ่งปญหาทุกอยาง, มีทรัพยสมบัติมากพอสมควรและทุกคนควรรักเขา แตจริงๆแลว
ชีวิตไมใชแบบนี้
เมื่ อคู แตงงานใหมรู ขาวว าเขาจะมีลูกแลวเขาอาจจะคิดวา "ชีวิตนี้ ไมมีปญหา"
แต ความจริงแล วจะมี ปญหาตามมา เชนจะมีการเปลี่ ยนผาอ อมที่ เลอะไปดวยอุจจาระ,
ไม ไดพั กผอน, ขาวของถูกทําลาย, เมื่ อลูกโตเปนหนุ มเป นสาวอาจมี ปญหาตามมาอีก
และสิ่ งอื่ นๆมากมายที่ มาพรอมกับการเปนบิดามารดา แสดงวาการคาดหวังของเราอาจ
ไม สมหวั งอยางที่ คิ ดและเราควรพิจารณาถึ งขอเหลานั้ นเพื่ อเราจะไม ผิดหวั ง "ชีวิ ตนี้ ไม
มีป ญหา" เปนคําพู ดที่ เหมาะสําหรับคนที่ อยู บนสวรรคแลว แตสําหรับพวกเราที่ ยังอยู
ในโลกนี้ใหเราไตรตรองในการคาดหวังและชีวิตที่แทจริงของเรา
1
การคาดหวังอยางลมๆแลงๆ
ก
การคาดหวังวาจะเจอชีวิตที่ไรอุปสรรคขวากหนาม
ข
การคาดหวังวาลูกๆจะดูแลรักษาความสะอาดในบาน
ค
การคาดหวังวาจะไมมีความบาปมาลอลวงคริสเตียนอีกตอไป
ง
การคาดหวังวาซาตานจะไมกัดกินผูที่เชื่อตอไป
จ
การคาดหวังวาทุกคนจะรักพระเจาและมีการประพฤติที่ดีตามที่
เราคิดเอาไว
2
การคาดหวังที่มาจากพระคัมภีร
ก
พระเจาจะทรงประทานสิ่งตางๆที่เราตองการใหแกเรา มธ 6.33
ข
เราสามารถมีชัยชนะแกโลก 1 ยน 5.4 และมีชัยชนะเหนือความตาย
1 คร 15.54-57
ค
พระเจาทรงสัตยซื่อที่จะทรงโปรดยกบาปของเรา 1 ยน 1.9
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การคาดหวัง (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การคาดหวังลมๆแลงๆ
อพย 17.1-7
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62.5
คุณเคยไดยิน "กฎ 2 ขอแหงการคาดหวัง" ไหม? กฎนั้นคืออะไร?
กฎที่ 1 คือเมื่อเราคาดหวังวาจะเกิดผลไมดี ก็มักจะเกิดผลไมดี
กฎที่ 2 คือเมื่อเราคาดหวังวาจะเกิดผลดี ก็มักจะเกิดผลดี
เปนอยางไงเลา? คุณคิดวากฎ 2 ขอนี้ตรงกับความเปนจริงหรือเปลา? มีกฎ
อีกขอหนึ่ งที่ เรียกวา "กฎของนายเมอรฟ " ที่ วา อะไรก็ ตามคาดวาไมสามารถประสบ
ความสําเร็ จก็จะไมประสบความสําเร็จเป นแน คุ ณเคยมี วันหนึ่ งวั นใดที่ ทุกสิ่ งที่ เกิดขึ้ น
เปนไปตาม "กฎ ของนายเมอรฟ" ไหม?
การคาดหวังลมๆแลงๆเกิดขึ้ นเมื่ อเราพึ่ งพาตัวเองแทนพึ่ งในพระเจ า เราต อง
คอยทาพระเจาเสมอเพราะวาพระองคทรงกระทําใหสําเร็จ
1
การคาดหวังลมๆแลงๆของชนชาติอิสราเอล
ก
ชนชาติอิสราเอลคาดหวังวาโมเสสจะนําพวกเขาไปยังแผนดินแหง
พระสัญญาโดยไมมีความทุกขยากลําบากใดๆ
ข
ชนชาติอิสราเอลคาดหวังอีกวาพระเยซูจะตั้งอาณาจักรของพระองค
ไวและไลพวกโรมันออกจากประเทศอิสราเอลทันที
ค
แลวชนชาติอิสราเอลไมเคยคาดหวังวาพระเจาจะทรงพิพากษา
ประเทศของเขา
2
เหตุที่เรามีการคาดหวังลมๆแลงๆ
ก
การขาดความรู -- เมื่อเราขาดความรูเราดูสถานการณอยางไมมี
ความรอบคอบ เราจึงตั้งการคาดหวังที่ไมตรงกับน้ําพระทัย
ของพระเจา
ข
การเขาใจผิด -- พวกฟาริสีตีความหวังของอิสยาห 11.4 ไมถูกตอง
คือพวกเขาคิดวาพระเมสสิยาหจะตั้งอาณาจักรของพระองคไวโดยการ
ใชอํานาจ แตพระเยซูตรัสอะไรเรื่องนี้ในยอหน 18.36?
ค
ความบาปทําใหเราตาบอดฝายจิตวิญญาณ -- เอเสเคียลประกาศ
วาอะไร? อสค 18.30
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การคาดหวัง (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
การคาดหวังที่ดีกวา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
กจ 3.1-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62.5
ชายที่เปนขาเขยกคงรูสึกผิดหวังแคไหนเมื่อเขาไดยินอ.เปโตรกลาววา "เงินและ
ทองขาพเจาไม มี"
ชายคนนั้ นมีการคาดหวังวาจะได รับความชวยเหลื อฝายเนื้ อหนัง
(ทรัพยสมบัติ) แตเมื่อฟงคําพูดของอ.เปโตรแลวเขาคงหมดหวังเปนแน เราทุกคนเคยรูสึก
หมดหวังในบางสถานการณเช นกัน เรามีการคาดหวังที่ ยิ่ งใหญแตการคาดหวั งนั้ นไม
สําเร็จตามที่เราคาดหวังนั้น
แต ชายคนนั้ นไม ได หมดหวั งเพราะว าสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นต อไปเป นพระพรมากกว าที่
เขาเคยคิ ดวาจะไดรั บ เราเห็นว าสิ่ งที่ อ.เปโตรใหชายคนนั้ นมีค ามากกวาการคาดหวัง
ของเขา พวกเราซึ่ งเป นบุตรของพระเจามี การคาดหวั งหลายอยางเกี่ ยวกับชี วิตของคน
ถ าการคาดหวังของเราไม สําเร็ จเราอาจรู สึกหมดหวั งและหมดกําลั งใจหรือเราอาจตําหนิ
พระเจาก็ ไดซึ่ งการตําหนิ พระเจ านั้ นคือความบาป จริงๆแลวพระเจาทรงกระทําตอเรา
เหมือนที่พระองคทรงกระทําตอชายขาเขยก คือพระองคทรง "กระทําสารพัดมากยิ่งกวาที่
เราจะทูลขอหรือคิดได" พระเจาไมไดใหการคาดหวังของเราสําเร็จตลอดเวลา แตเมื่อเปน
เชนนั้น พระองคทรงใหการคาดหวังที่ดีกวานั้นสําเร็จในชีวิตของเรา
1
การคาดหวังที่ดีกวา
ก
เมื่อเราหมดหวังกับการคาดหวังที่ไมสําเร็จนั้นก็เพราะวาเรา
ขาดการพึ่งพระเจาของเรา กษัตริยดาวิดพูดอะไรหลายๆครั้งใน
สดุดี 107.8, 15, 21 และ 31?
ข
อะไรคือเคล็ดลับในการพึ่งพระเจาสําหรับการคาดหวังของเรา?
สภษ 3.5-6
2
การพิจารณาอยางรอบคอบ
ก
ลองนึกถึงคนหนึ่งคนใดที่ไมเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณตามการ
คาดหวังของคุณ อะไรคือเหตุที่เขาไมเจริญเติบโตตามที่คุณ
คาดหวังนั้น? เปนเพราะบาปของคุณหรือเปลา? คุณตั้งการ
คาดหวังนั้นเพื่อชวยเขาหรือเพื่อยกยองตัวเอง?
ข
พระเจาเคยตอบคําอธิษฐานของคุณแตไมตรง 100 เปอรเซ็นตกับ
ที่คุณคาดหวังหรือเปลา? แลวหลังจากนั้นคุณเห็นวาวิธีที่
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานนั้นดีกวาที่คุณขอจากพระองคไหม?
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การคาดหวัง (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การคาดหวังสําหรับการเสด็จมาของพระเยซู
1 ธส 4.13-18
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62.5
คนทั่ วไปรักพระราชินีวิกตอเรียแหงประเทศอังกฤษ พระองคชอบไปเยี่ ยมชาว
ไรชาวนาบอยครั้ งโดยไมมีการบอกลวงหนา ดังนั้ นชาวสก็อตแลนดทุกครอบครัวจึงจัดเตรี ยมเก าอี้ พิ เศษไว ในบ านสําหรั บ พระองค เพื่ อว าพระองค อาจไปเยี่ ยมเขาตามบ าน
ชาวไร ชาวนานี้ ไดรั กษาความสะอาดไวในบ านเสมอเพราะว าพระองค อาจไปเยี่ ยมเขาวั น
ไหนก็ได คนชราในพวกนี้ไดระลึกถึงความรักความเมตตาของพระองคโดยคําพูดวา "บาง
ทีวันนี้พระองคจะมาเยี่ยมขาพเจา"
"วันนั้นเสียงแตรเปาคราวพระองคเสด็จมา วันนั้นทองฟาจะกระจางแจงสุกใส
วันนั้นพระเยซูจะทรงพาเราขึ้นไป พระเยซูคริสตเจาพระผูชวยของขา
พระองคทรงรักขา ทรงตายเพื่อไถขา ทรงถูกฝงไวเพื่อจะยกบาปของขา
แลวทรงฟนคืนชีวา จึงนับวาชอบธรรม วันหนึ่งกลับมาอีก วันสําคัญนักหนา"
1
การเสด็จมาขององคพระผูเปนเจา
ก
องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาเมื่อไร? กจ 1.7
ข
องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาอยางไร? 1 ธส 4.16
ค
องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาเพราะเหตุอะไร? วว 22.12
ง
คุณพรอมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเจาไหม?
2
การคอยทาของบรรดาวิสุทธิชน
ก
คริสเตียนตองอดทนในการรอคอยพระคริสต 2 ธส 3.5
ข
โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยการเสด็จกลับมาของ
พระเยซู กท 5.5
ค
สดุดี 37.9 มีพระสัญญาอะไรสําหรับเรา? พระเยซูทรงสัญญาอะไร
ในมัทธิว 5.5?
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การคาดหวัง (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยชว 1.1-8
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 62.5
วันหนึ่ งมีชายคนหนึ่ งขับรถตามชนบทแลวเกิดยางแตก เขาหาแมแรงในรถไม
เจอ เขากําลังสงสัยวาควรทําอะไรดี ตอนนั้นเขาเห็นบานหลังหนึ่งอยูไมไกล เขาจึงตัดสิน
ใจไปขอยื มแมแรงจากเจาของบาน ขณะที่ เขากําลังเดิ นไปบ านนั้ นเขาเริ่ มรู สึ กไมสบาย
ใจที่ เขาไมมีแมแรงและตองขอยืมจากคนอื่ น แลวเขาเริ่ มสงสัยวาเจาของบานอาจปฏิเสธ
ไม ใหเขายืมแม แรงก็ ได ยิ่ งเดินก็ ยิ่ งคิ ด พอถึงบานเขามีความรู สึ กโกรธกับเจ าของบ าน
เมื่อเจาของบานเปดประตูบานแลวชายคนนี้รองตะโกนวา "ผมไมตองการแมแรงของคุณ"
เราเห็นวาเราคาดหวั งอย างไรเราก็ไดอย างนั้ น เราต องมีการคาดหวังในพระ
เจาของเรา ไมมีวันที่พระเจาจะทําใหเราผิดหวัง อ.วิลเลี่ ยม แครี่ ผู เปนมิชชันนารีใน
ประเทศอินเดีย พูดถูกตองวา "จงลองทํากิจการใหญโตสําหรับพระเจา แลวจงคาดหวัง
วาจะไดรับพระพรใหญโตจากพระเจาเชนกัน"
1
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนทองจําสดุดี 62.5
2
ใหบอกคําเคล็ดลับ 2 คําที่ชวยเราระลึกวาเราตองพึ่งในพระเจาสําหรับ
การคาดหวังของเรา
3
เราศึกษาแลวถึงการคาดหวัง 3 ขอที่มาจากพระคัมภีร ใหบอกการคาดหวัง
อื่นๆที่มาจากพระคัมภีร
4
คุณเคยมีการคาดหวังลมๆแลงๆอันนาหัวเราะไหม? นั่นคืออะไร? แลวชวย
เลาถึงการคาดหวังลมๆแลงๆ? คุณไดบทเรียนอะไรบางจากประสบการณ
เหลานี้?
5
ใหบอก 3 เหตุที่เรามีการคาดหวังลมๆแลงๆ
6
อะไรคือเคล็ดลับในการพึ่งพระเจาสําหรับการคาดหวังของเรา? สภษ 3.5-6
7
คริสเตียนตองคอยทาการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจาอยางไร?
2 ธส 3.5
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การศึกษาความหมายของคําจากพระคัมภีร (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
พลับพลา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ฮบ 9.1-4
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 119.77
คําวา พลับพลา คือเต็นทหรือที่อาศัย เราพบคํานี้บอยครั้งในพระคัมภีร แตทุก
ครั้งคําวา พลับพลา หมายถึง ที่อาศัยของพระเจา
สําหรับพลับพลาของโมเสส พระเจาทรงบอกวิธีสรางพลับพลาในถิ่ นทุรกันดาร
ใหแกโมเสส กิจการ 7.44 มีอยูวา "บรรพบุรุษของเราเมื่ออยูในถิ่นทุรกันดารก็มีพลับพลา
แหงสักขีพยานตามที่พระองคทรงสั่งไวเมื่อตรัสกับโมเสส" ในอพยพบทที่ 40 พระเยโฮวาหบอกรายละเอียดในการสรางพลับพลาใหแกโมเสส ชนชาติอิสราเอลอาศัยอยูในเต็นท
ดังนั้นสถานที่นมัสการพระเจาแหงแรกของพวกเขาคือเต็นทหรือพลับพลา หีบพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห พร อมกั บแผ นศิ ลาซึ่ งมี พระบั ญญั ติ ของพระเจ าจารึ กไว อยู ในส วนหลั ง
ของพลับพลานั้น
พลั บพลากั บสิ่ งต างๆที่ อยู ในพลั บพลานั้ นเปรี ยบเที ยบกั บพระเยซู คริ สต และ
หนทางสู ความรอดตามที่ บอกไวในฮีบรู 9.11 "แต เมื่ อพระคริสตไดเสด็จมาเป นมหาปุ โรหิ ตแห งสิ่ งประเสริ ฐซึ่ งจะมาถึ งโดยทางพลั บพลาอั นใหญ ยิ่ งกว าและสมบู รณ ยิ่ งกว า
แตกอน ที่ไมไดสรางขึ้นดวยมือและพูดไดวามิไดเปนอยางของโลกนี้"
1
พลับพลาของคริสเตียน
ก
พลับพลาคือสถานที่ที่พระเจาทรงพบกับชนชาติของพระองคในสมัย
พระคัมภีรเดิม ตอมาพระเจาทรงพบกับชนชาติอิสราเอลในพระวิหาร
ที่กรุงเยรูซาเล็ม
ข
พลับพลาของคริสเตียนคืออะไร? 2 คร 5.1
2
พลับพลาในอนาคต
ก
วิวรณ 21.3 สอนอะไรบางเกี่ยวกับพลับพลาของพระเจา?
ข
สดุดี 15.1 ตั้งคําถามไว สดุดี 15.2-5 ตอบคําถามนั้นอยางไร?
ค
คุณไดรับความรอดแลวหรือยัง? คุณเปนพยานฝายพระเยซูไหม?

15

การศึกษาความหมายของคําจากพระคัมภีร (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
สติปญญา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สภษ 4.1-13
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 119.77
สติปญญากับความรูไมเหมือนกัน สติปญญาคือการใชความรูในทางที่เกิดประโยชนตอตัวเราและคนอื่น เหตุที่คริสเตียนตองอานพระคัมภีรคือการอานพระคัมภีรนั้นจะ
ประทานสติปญญาใหแกเราเพื่ อเราสามารถใชความรู ของเราในทางที่ จะเกิดความสุขและ
ไดรับพระพรอยางเต็มเปยม
ยากอบ 1.5 สอนวาถาเราขาดสติปญญาเราควรทูลขอจากพระเจา 1 พงศกษัตริย 3.6-12 กลาวถึงความปรารถนาของกษัตริยซาโลมอนที่จะไดสติปญญามากกวา
สิ่งอื่นๆ ขอ 10 มีอยูวา "ที่ซาโลมอนทูลขอเชนนี้ก็เปนที่พอพระทัยพระเยโฮวาห" ดังนั้น
พระเยโฮวาหทรงตอบคําอธิษฐานของซาโลมอนแลวตรัสอีกวา "ดูเถิด เราใหจิตใจอันประกอบดวยปญญาและความเขาใจ เพื่อวาจะไมมีใครที่เปนอยูกอนเจาเหมือนเจา และจะไม
มีใครที่ ขึ้ นมาภายหลังเจ าเหมื อนเจ า" ไม มีวันที่ มนุ ษยธรรมดาจะมีสติ ปญญาเทากับ
กษัตริยซาโลมอน
คลังสติปญญาและความรู ทุกอยางทรงปดซอนไวในพระเยซูคริสต คส 2.1-3
คุณตองการสติปญญาไหม? ใหทูลขอแตพระเจา
1
สติปญญาจากหนังสือสุภาษิต
ก
ทําไมกษัตริยซาโลมอนเขียนหนังสือสุภาษิตขึ้นมา? สภษ 1.2
ข
สิ่งสําคัญที่สุดคืออะไร? สภษ 4.7
ค
สติปญญาสามารถชวยมนุษยอยางไรบาง? สภษ 3.13
ง
ผูใดทรงประทานสติปญญาใหแกเรา? สภษ 2.6
จ
สติปญญาดีกวา
สภษ 8.11 ขอนี้สอนอะไร
ตอไป?
ฉ
ลองหาขออื่นๆจากหนังสือสุภาษิตที่สอนเรื่องสติปญญา
2
ปญญาของโลกนี้
ก
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อชาวโลกพึ่งอาศัยปญญาของตน? 1 คร 1.21
ข
พระเจาทรงถือวาปญญาของโลกนี้เปนอยางไร? 1 คร 3.19
ค
ยากอบ 3.15 อธิบายถึงปญญาของโลกนี้อยางไรบาง?
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การศึกษาความหมายของคําจากพระคัมภีร (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความอดทน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยก 1.1-12
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 119.77
ความอดทนเปนลักษณะพิเศษที่ สําคัญของการเปนผู ใหญฝายจิตวิญญาณ ชาว
โลกมักขาดความอดทนเมื่อเขาพบกับการทดลองและความยากลําบาก นี่เปนเหตุที่คริสเตี ยนตองมีความอดทนในสถานการณทั้ งปวง ถาเราเชื่ อว าพระเจาสามารถช วยเราใน
ปญหาทุกอยางของเราๆจึงควรอดทนในปญหาเหลานั้น
ในยากอบ 1.2 พระเจาสอนวาเมื่อเราตกอยูในการทดลองตางๆ ก็จงถือวาเปน
เรื่องที่นายินดี คําวา "ความอดทน" คือ "ความทนทานหรือความเพียรพยายาม" คุณมี
ความอดทนไหม? ในโรม 5.3 พระเจาสอนวาเราตองชื่นชมยินดีในความทุกขยาก "เพราะ
เรารูวาความทุกขยากนั้นทําใหเกิดความอดทน"
1 เปโตร 2.20 กลาววา "ดวยวาถาทานทําการชั่ว แลวถูกเฆี่ยนเพราะการชั่ว
นั้ น แมทานทนถูกเฆี่ ยนดวยอดกลั้ นใจ จะเปนที่ สรรเสริญอะไรแกทาน? แตวาถาทาน
ทั้ งหลายกระทําการดี และทนเอาการขมเหงดวยอดกลั้ นใจเพราะการดีนั้ น เชนนี้ แหละ
เปนการชอบพระทัยพระเจา" ขอพระคัมภีรนี้สอนเราวาอะไร? ถาในอดีตคุณเจอสถานการณแบบนี้ แลวคุณทําอะไรบาง? แลวในอนาคตเมื่ อมีใครมา "เฆี่ ยนหรือขมเหง" คุณ
โดยคุณไมไดทําผิดอันหนึ่งอันใดกอน คุณจะทําอะไร?
1
คริสเตียนตองการความอดทนใน "การทําความดี"
ก
คริสเตียนควรพากเพียรทําความดีไหม? รม 2.7
ข
คริสเตียนควรเมื่อยลาในการทําดีหรือเปลา? กท 6.9
ค
พระประสงคของพระเจาในการทําดีคืออะไร? 1 ปต 2.15
ง
1 เปโตร 3.17 สอนวาอะไร?
2
ชีวิตที่เต็มไปดวยความอดทน
ก
คุณเชื่อฟงพระคําของพระเจาและ "เกิดผล (นําวิญญาณมาสู
ความรอด) ดวยความเพียร" ไหม? ลก 8.15
ข
คุณวิ่งการวิ่งแขงกันที่กําหนดไวแลวนั้นดวยความเพียรพยายามไหม?
ฮบ 12.1
ค
คุณสามารถมีความอดทนมากยิ่งขึ้นอยางไรบาง?

17

การศึกษาความหมายของคําจากพระคัมภีร (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
การใหเกียรติ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยน 5.19-27
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 119.77
การให เกี ยรติ คื อการยกย องสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อการเคารพนั บถื อคนหนึ่ งคนใด
เหตุที่ เราใหเกียรติแกคนใดก็เพราะวาเรานับวาคนนั้ นมีคามากสําหรับเรา คริสเตียนให
เกียรติแดพระเจาและมนุษยคนอื่น
สุภาษิต 3.9 กลาววา "จงถวายเกียรติแดพระเจาดวยทรัพยสินของตน และดวย
ผลแรกแหงผลิตผลทั้ งสิ้ นของเจา" เราถวายเกียรติแดพระเจาโดยการถวายทรัพยสมบัติ
ของเราใหแกคริสตจักร คริสเตียนควรถวาย 10% ของรายไดใหแดพระเจา เมื่อเราทําเชน
นั้นพระเจาจะทรงอวยพรเราตามที่บอกไวในสุภาษิต 3.10 วา "แลวยุงของเจาจะเต็มดวย
ความอุดมและบอเก็บของเจาจะลนดวยน้ําองุน"
ยอหน 5.23 สอนเราวา "เพื่อคนทั้งปวงจะไดถวายเกียรติแดพระบุตรเหมือน
ที่ เขาถวายเกียรติแดพระบิดา ผู ใดไมถวายเกียรติแดพระบุตร ผู นั้ นก็ไมถวายเกียรติแด
พระบิดาผูทรงใชพระบุตรมา"
"ทู ตสวรรคเป นอันมากนับเปนโกฏิๆเปนแสนๆซึ่ งอยู ลอมรอบพระที่ นั่ ง" จะ
ถวาย "ฤทธิ์เดช ทรัพยสมบัติ ปญญา อานุภาพ เกียรติ สงาราศี และคําสดุดี" แดพระเยซู
คริสตเจา วว 5.11-12
1
จงใหเกียรติแกคนอื่น
ก
คริสเตียนควรใหเกียรติแกใครบาง? 1 ปต 2.17
ข
เด็กๆควรใหเกียรติแกใครบาง? อฟ 6.1-2
ค
คริสตจักรควรใหเกียรติแกใครบาง? 1 ทธ 5.3
ง
ใครสมควรไดรับเกียรติสองเทา? 1 ทธ 5.17
จ
ฝายสามี - จงใหเกียรติแกภรรยาของตน 1 ปต 3.7
ฉ
ฝายภรรยา - จงใหเกียรติแกสามีของตน ทต 2.4-5
ช
โรม 12.10 สอนวาอะไร?
2
การไดรับเกียรติจากพระเจา
ก
พระเจาจะทรงประทานเกียรติแกผูใด? ยน 12.26
ข
ทําไมพวกทาสตองใหเกียรติแกนายของตน? 1 ทธ 6.1
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การศึกษาความหมายของคําจากพระคัมภีร (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความรัก

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
1 ยน 4.7-21
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 119.77
ความรักเปนศู นยกลางแห งความเชื่ อของคริ สเตี ยน ความเชื่ อของเราเกิดขึ้ น
เพราะเหตุความรัก (ยน 3.16) เราประกาศเพราะเหตุความรัก (ยน 15.9) และพวกเรา
ประพฤติเพราะเหตุความรัก (1 ยน 4.7)
นางเฟรล เฮสติ้งส กลาววา "เมื่อขาพเจาอายุเกาขวบแลวขาพเจาเห็นคุณแมคุก
เขาลงอธิษฐานตอหนาที่ ประชุมของคริสตจักร และขาพเจารู สึกละอายใจเพราะวาทุกคน
สามารถเห็ นวารองเท าของคุ ณแม เปยกขาด เราพึ่ งเดินทางมาถึ งคริสตจักรตามถนนที่
เต็มไปดวยหิมะ ขาพเจารูสึกละอายใจเพราะทุกคนรูวาเรายากจนมาก
"แตบัดนี้ขาพเจาเปนผูใหญและมีลูกแลว เมื่อขาพเจานึกถึงวันนั้นขาพเจานึกถึง
ดวยความรักและความเคารพตอคุณแม เพราะวาเมื่อขาพเจาเคยไมสบาย, เหน็ดเหนื่อย
หรือหมดกําลัง ใจคุณแมชวยขาพเจาและอธิษฐานเผื่อขาพเจาเสมอถึงแมวาคุณแมยากจน
และรองเทาของคุณแมขาด
"เดี๋ ยวนี้ ข าพเจ าตระหนั กในใจว าคุ ณแม ยอมใส รองเท าที่ ขาดเพราะว าคุ ณแม
รักลูกๆของตน คุณแมมีลูกถึง 7 คนและการเลี้ยงลูก 7 คนนั้นเปนสิ่งที่ยากสําหรับคุณแม
คุณแมอดออมยอมใสรองเทาที่ ขาดเพื่ อวาลูกๆทั้ ง 7 คนจะมีรองเทาสวยงามใสที่ ไมมีรู
ขาพเจารูสึกภูมิใจคุณแมของขาพเจา"
1
ความรักตอพระเจา
ก
ในพระบัญญัติขอใดสําคัญที่สุด? มธ 22.36-37
ข
ตาม 1 ยอหน 4.19 ความรักของเราตอพระเจาพิสูจนวาอะไร?
2
ความรักตอคริสตจักร
ก
กิจการ 2.44 แสดงไดอยางไรวาสมาชิกของคริสตจักรรักซึ่ง
กันและกัน?
ข
คนทั้งปวงจะรูอะไรเกี่ยวกับเราถาเรารักกันและกัน? ยน 13.35
ค
เราสามารถแสดงความรักตอพี่นองคริสเตียนอยางไรบาง?
3
ความรักตอศัตรู
ก
พระเจาสอนวาเราตองรักศัตรูของเรา ทําไม? มธ 5.45-46
ข
การรักศัตรูเปนสิ่งที่ยาก แตเปนน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับเรา
ค
พระเยซูแสดงวาพระองคทรงรักศัตรูของพระองคอยางไร?
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การศึกษาความหมายของคําจากพระคัมภีร (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
ทบทวน

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
สดด 119.76-93
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : สดด 119.77
เหตุที่เราศึกษาพระคําของพระเจาก็เพื่อใหเราเพิ่มความรัก, กําลังตอสู, ความ
เชื่อ, สติปญญา, กําลังใจ, ความอดทนและความรู แนนอนพระเจาตองการใหคริสเตียน
ทุกคนศึกษาพระวจนะของพระองค 2 ทธ 2.15 เมื่อเราละเลยพระคําของพระเจา เราก็
ละเลยบอน้ําพุสําหรับน้ําแหงชีวิต
มีคนหนึ่ งเคยถามอ.จอรจ มูเลอร ผู ซึ่ งเปนนักอธิษฐานวา "อาจารยอานพระ
คัมภีรทั้ งเลมกี่ครั้ งแลว" อ.จอรจตอบวา "ขาพเจาอานพระคัมภีรทั้ งหมด 66 ครั้ งแลว
และตอนนี้ขาพเจากําลังอานครั้งที่ 67 อยู ทุกครั้งที่ขาพเจาอานพระคัมภีรนั้นพระคัมภีร
ยิ่งนาสนใจและมีประโยชนสําหรับขาพเจา"
เราไดศึกษาคําวาความรักและการใหเกียรติแลว ใหเราแสดงความรักและถวาย
เกียรติตอพระเจาของเราโดยการอานพระคัมภีรทุกๆวัน
1
ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนทองจําขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้
2
คําวา พลับพลา มีความหมายอะไร?
3
วิวรณ 21.3 สอนอะไรบางเกี่ยวกับพลับพลาของพระเจา?
4
ทําไมกษัตริยซาโลมอนเขียนหนังสือสุภาษิตขึ้นมา? สภษ 1.2
5
ยากอบ 3.15 อธิบายถึงปญญาของโลกนี้อยางไรบาง?
6
คุณวิ่งแขงดวยความเพียรพยายามไหม? ฮบ 12.1
7
คริสเตียนควรใหเกียรติแกใครบาง? 1 ปต 2.17
8
ในพระบัญญัติขอใดสําคัญที่สุด? มธ 22.36-37
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มีอะไรบางที่ขัดขวางการอธิษฐาน (1)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ความบาปที่เรายังไมสารภาพตอพระเจา
สดด 66.18-20
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 33.3
ความบาปที่ ซ อนไว จากสายตามนุ ษย คื อความบาปที่ เป ดเผยในสายพระเนตร
ของพระเจา พระเจาทรงรู จักทุกๆสิ่ งเกี่ ยวกับคนของพระองคและตองการใหเราอธิษฐาน
ดวยจิตใจที่สะอาดและมโนธรรมที่บริสุทธิ์ จากหนังสือสดุดีและสภาษิตเราเขาใจวา "พระ
องคทรงไดยินคําอธิษฐานของคนชอบธรรม" สภษ 15.29ข พระเจาทรงทราบความคิด
และการกระทําของเราและไมมีอะไรที่เราซอนไวจากพระเจาได
ผู ประกาศจอห น ลินตั้ น กล าวถึงเรื่ องการอธิ ษฐานดวยจิ ตใจที่ ไม สะอาดวา
"ไม มีใครสามารถเข าเฝาพระเจ าได ในขณะที่ เขาไมเชื่ อฟ งพระองค แน นอนพระเจาทรง
ตอบคําอธิ ษฐานของเราเพราะเห็นแกพระเยซูคริสต เจาและพระคุณของพระองค ไม ใช
เพราะเห็นแกตัวเราเอง แตเมื่อเราไมยอมสารภาพความบาปของเราตอพระองค สิ่งนั้นได
ขัดขวางการอธิษฐานของเรา"
ใหเราตั้งใจเปนนักอธิษฐาน ใหเราเขาเฝาพระเจาดวยจิตใจที่สะอาด
1
การอธิษฐานที่ไมสําเร็จ คือเมื่ออธิษฐานดวยจิตใจที่ไมสะอาด
ก
เมื่อเราบมความชั่วไวในใจของเรา พระเจาไมตอบคําอธิษฐานของเรา
สดด 66.18
ข
เมื่อเราบมความชั่วไวในใจของเรา พระเจาไมยอมรวมสามัคคีธรรม
กับเรา สภษ 15.9
ค
คุณสารภาพความบาปทั้งหมดแลวหรือยัง?
2
การอธิษฐานที่สําเร็จ คือเมื่ออธิษฐานดวยจิตใจที่สะอาด
ก
เมื่อเราสารภาพความบาปของเราแลว พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน
ของเรา ยก 5.16
ข
เมื่อเราสารภาพความบาปของเราแลว พระเจาทรงยินดีรวม
สามัคคีธรรมกับเรา สดด 34.17
ค
จงสารภาพบาปตอพระเจาแลวพระองคจะทรงโปรดยกบาปและจะ
ทรงชําระใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น 1 ยน 1.9
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มีอะไรบางที่ขัดขวางการอธิษฐาน (2)
หัวขอสําหรับวันนี้
ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
การขาดการนมัสการพระเจา
สภษ 28.9; ยก 5.16ข
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 33.3
การขาดการนมั สการพระเจาคือการขาดโอกาสรู จักพระเจ ามากยิ่ งขึ้ น สวนที่
สําคัญในการนมัสการพระเจานั้ นคือการอธิษฐานและโดยการอธิษฐานนั้ นเราไดสนทนา
กับพระเจา การขาดการสนทนากับพระเจาเทากับการสรางกําแพงระหวางเรากับพระเจา
เราทุบกําแพงนั้นไดโดยการอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ อ.ดิ แอล มูดี้ เคยกลาวไววา "การ
อธิษฐานคือวิธีปองกันไมใหความรอนรนในชีวิตคริสเตียนดับ คนของพระเจาทุกๆคนเปน
นักอธิษฐาน"
เราตองเปนคริสเตียนที่ รับใชพระเจาอยางเต็มที่ ทุกวันเพื่ อเราสามารถประกาศ
พระเยซูคริสตเจาใหกับคนอื่นอยางเต็มที่ทุกๆวัน พวกนักอธิษฐานในอดีตและในปจจุบัน
เปนคนที่ถวายคําสรรเสริญแดพระเจาและทูลขอเพื่อผูอื่นและตัวเองเสมอ พวกเขาถือลูกกุญแจสําหรับอาณาจักรของพระเจาแหงการอธิษฐานเพราะวาเขาอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ
1 ธส 5.17
1
การอธิษฐานอยางไมสม่ําเสมอ
ก
ขาดการติดตอกับพระเจา
ข
วิญญาณชั่วลอลวง
ค
จิตวิญญาณออนแอ
ง
คุณอธิษฐานอยางสม่ําเสมอไหม? จงขอใหพระเจาชวยคุณเปน
นักอธิษฐาน
2
การอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ ยก 5.16ข
ก
ติดตอกับพระเจาไดทันเวลา ฟป 4.6-7
ข
ทําใหวิญญาณที่ชั่วหนีไป สดด 83.15
ค
ทําใหเราเกิดความมั่นคงฝายจิตวิญญาณ อฟ 3.16
ง
ทําใหเราเขมแข็งฝายความเชื่อ ฮบ 11.6
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มีอะไรบางที่ขัดขวางการอธิษฐาน (3)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความปรารถนา

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ยก 4.1-3
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 33.3
เมื่ อความปรารถนาครอบงําตัวเราแลว พระประสงคของพระเจาจะสําเร็จในตัว
เราไมได พระเจาของเราเปนพระเจาแหงการมีเปาหมาย บางครั้ งเราไมเขาใจเปาหมาย
หรือน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับเรา แตแนนอนทางของพระเจาเปนทางที่ดีที่สุดสําหรับ
ชีวิตของเรา
พระเจาทรงถอดความหมายของการอธิษฐานของเราแลวตัดสินใจวาจะตอบคํา
อธิษฐานนั้ นอยางไรดี พระเจาทรงตอบความปรารถนาของเราตามน้ําพระทัยอันบริสุทธิ์
ของพระองค สดุดี 37.4 สอนวาถาเราปติยินดีในพระเจา พระองคจะทรงประทานตามใจ
ปรารถนาของเรา ถ าเราดํารงชี วิตตรงตามพระคัมภี รเราก็จะพบวาความปรารถนาของ
เราจะเหมือนกับพระประสงคของพระองค ดังนั้นสดุดี 37.4 จะสําเร็จในชีวิตของเรา
น้ําพระทั ยของพระเจ าสําหรั บเราคือให เราทําตามน้ําพระทั ยของพระองค ถา
เราทําเชนนั้นไมมีอะไรสามารถขัดขวางชีวิตฝายจิตวิญญาณของเราได
1
ความปรารถนาฝายเนื้อหนัง
ก
ใหบอกความปรารถนาบางอยางที่อาจไมตรงกับน้ําพระทัยของ
พระเจา
ข
ใหอาน 2 ซามูเอล 11.1-5 กษัตริยดาวิดทําความบาปอะไรที่
เกิดจากความปรารถนาอันชั่วของทาน?
2
ความปรารถนาฝายจิตวิญญาณ
ก
ใหบอกความปรารถนาบางอยางที่ตรงกับคําสอนในพระคัมภีร
ข
ใหอานโคโลสี 3.2 และ ฟลิปป 3.14 เมื่ออ.เปาโลยังอยูบนโลกนี้เขา
มีความปรารถนาแบบไหน?
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มีอะไรบางที่ขัดขวางการอธิษฐาน (4)
หัวขอสําหรับวันนี้
การขาดความเชื่อ

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
มธ 11.22-24; ยก 1.6
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 33.3
การอธิษฐานดวยความเชื่ อมีรากฐานในพระเจาและพระคําของพระองค ถาเรา
จะไดรับคําตอบจากพระเจาเราจะตองมีความเชื่อที่มั่นคง ไมใชความเชื่อที่หวั่นไหวเพราะ
เหตุจากสถานการณหรือความสงสัยใดๆ เราตองเปนคนที่ มั่ นคงในความเชื่ อเพื่ อใหพระ
เจา "วางใจ" ในการทูลขอของเรา
อ.จอหน ลินตั้นกลาววา "เมื่อเราอธิษฐานแลวและความเชื่อของเราหวั่นไหว เรา
ก็ขัดขวางคําตอบจากพระเจา คลื่นทะเลยอมไปตามทิศทาง ลมพัดทางไหนคลื่นทะเลตอง
ไปทางนั้ น เชนกันคริสเตียนที่ หวั่ นไหวมักเกิดความสงสัยจึงเปนคริสเตียนที่ ไมมั่ นคงใน
ความเชื่อและจะไมรับคําตอบจากพระเจา"
เราตองมีความเชื่ อที่ ชนะความสงสั ยทั้ งปวงของเราได คือความเชื่ อที่ ไมกลัว
ความลําบากหรือสถานการณอันนากลัว เราตองอธิษฐานดวยความเชื่อเพื่อใหพระเจาทรง
ใหตําตอบที่เต็มไปดวยพระพรแกเรา
1
ความเชื่อที่หวั่นไหว
ก
ใหบอกบางครั้งเมื่อความเชื่อของคุณหวั่นไหว
ข
ใหอานยากอบ 1.6-8 คนสองใจเปนคนแบบไหน?
ค
ความเชื่อของอัครสาวกคนไหนหวั่นไหวในเมื่อเขาเดินบนน้ําไป
หาพระเยซู มธ 14.25-31
2
ความเชื่อที่มั่นคง
ก
ความเชื่อเปรียบไดกับยุทธภัณฑอะไรใน 1 เธสะโลนิกา 5.8?
ข
เราตองสวมยุทธภัณฑทุกชิ้นของเราเสมอ ถาเราขาดชิ้นหนึ่งชิ้นใด
แลว ยุทธภัณฑทั้งชุดนั้นก็จะไรประโยชน
ค
ความเชื่อที่มั่นคงจะเกิดการอธิษฐานที่เกิดผล
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มีอะไรบางที่ขัดขวางการอธิษฐาน (5)
หัวขอสําหรับวันนี้
ความเยอหยิ่ง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
ลก 18.9-14
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 33.3
การเปนคนเยอหยิ่งจองหองตอพระพักตรพระเจาเทากับการเปนคนโงเขลาที่สุด
พระเจาตองการใหเราทุกคนถอมตัวและยอมอยูใตอํานาจของพระองค เราควรใชชีวิตเพื่อ
ถวายคําสรรเสริญ, เกียรติยศและสงาราศีแดพระองค เราไมนาจะขอใหความปรารถนา
ของตัวเองสําเร็จตอพระพักตรของพระเจาผู ที่ ยอมใหพระบุตรของพระองคมาสิ้ นพระชนม
บนกางเขนเพื่อเรา
ตรงกันขามเราควรมีใจกลาเขามาถึงพระที่ นั่ งแหงพระคุณ (ฮบ 4.16) ดวย
จิตใจเต็มไปดวยความเชื่ อและความหวังใจ พระเจ าตองการให เราระบายความในใจของ
เราตอพระองค (สดด 62.8) เพื่ อพระองคสามารถประทานพระเมตตาและความรักให
แกเรา
ใหจําไววาความเยอหยิ่งจองหองขัดขวางพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง
ตอไปไดขัดขวางการอธิษฐานของเรา เราตองมีใจกลาหาญพรอมกับถอมตัว เราตองเขมแข็งพรอมกับมีใจออนสุภาพ เราตองยอมทําตามน้ําพระทัยพระเจาพรอมกับมีความหวังใจ
พระเจาของเราทรงเปนพระเจาที่ มีพระเมตตา แต พระองคทรงเป นใหญ และอยู เหนือสิ่ ง
สารพัด พระองคไมยอมปลอยผูที่เยอหยิ่งจองหอง แตพระองคจะทรงพิพากษาคนนั้น
1
ความเยอหยิ่งจองหอง
ก
ความบาปใหญที่สุดของฟาริสีในลูกา 18.11-12 คืออะไร?
ข
พระเจาทรงเห็นชอบกับการประพฤติของฟาริสีในลูกา 18.11-12
ไหม?
ค
พระเจาตองการใหเราทุกคนเปนคนแบบไหน? ลก 18.14
2
การถอมตัว
ก
ลองพิจารณาจิตใจของคนเก็บภาษีและใหเปรียบเทียบกับจิตใจของ
ตัวเอง คุณถอมตัวเหมือนเขาหรือเปลา?
ข
พระเจาทรงกระทําอะไรตอทุกคนที่ยกตัวขึ้น? แลวพระองคทรง
กระทําอะไรตอทุกคนที่ไดถอมตัวลง? ลก 18.14
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มีอะไรบางที่ขัดขวางการอธิษฐาน (6)
หัวขอสําหรับวันนี้
การพึ่งพาตัวเอง

ขอพระคัมภีรสําหรับวันนี้
2 คร 12.9-10
ขอทองจําสําหรับอาทิตยนี้ : ยรม 33.3
คริสเตียนที่พึ่ งพาตัวเองแทนพึ่งพระเจาไดทําบาปที่ยิ่ งใหญ การขาดการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีรทุกๆวันอาจทําใหพระเจาไมชวยเหลือเรา การพึ่ งพาตัวเอง
นั้ นยิ่ งกวาความเย อหยิ่ งจองหอง เพราะคนที่ พึ่ งตั วเองมองเห็ นพระเยซูบนไมกางเขน
แลววา "ขาพเจาไมตองการพระเยซู"
นักอธิษฐาน อี เอ็ม เบานด เขียนวา "ขณะเราขาดการอธิษฐานจะไมเห็นผล
รายในทั นที จะสั งเกตไดต อเมื่ อรากฐานฝายจิตวิ ญญาณของเราถูกทําลายลงเสียแลว
การขาดการอ านพระคั มภี ร และอธิ ษฐานทุ กๆวันจะทําใหคริสเตี ยนออนแอในความเชื่ อ,
การประพฤติขาดมาตรฐาน ผู ที่ พบและสนทนากั บพระเจานอยจะรับใชพระเจานอยเชน
กัน" ประโยคสุดทายนี้ ไดทิ่ มแทงใจของเรา พระเจาตองการใหคริสเตียน ทั้ งครอบครัว,
คริสตจักร และทั่วประเทศใหเปนนักอธิษฐาน เราตองพึ่งในพระเยซูคริสตเจาสําหรับความ
หวังใจของเรา ใหเราพยายามอยูใกลชิดกับพระเยซูคริสตและพึ่งในพระองคทุกๆวัน
1
เราพึ่งตัวเองไมได
ก
ความรอดมาทางองคพระผูเปนเจา 1 คร 6.20
ข
การอยูในทางขององคพระผูเปนเจา สดด 4.3
ค
เราตองพึ่งพาในองคพระผูเปนเจา 2 คร 5.18
2
คนที่พึ่งพาตัวเองแสดงวาเขาออนแอในความเชื่อ
ก
การพึ่งตัวเองคือการขาดความเชื่อในพระเจา 2 คร 5.7
ข
พระเจาไมทรงพระกรุณาคนที่พึ่งตัวเอง สภษ 14.12
ค
คนที่พึ่งตัวเองเปนคนโงเขลาที่สุดในโลก สภษ 14.3
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